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יתד יתד ןיעמ   ןיעמ ןחלופכ   ןחלופכ םואלה   םואלה ןחלופ   ןחלופ
שובל תא  תשבולו  יתרוסמה  השובל  תא  תטשופה  תיברעמ  הרבח  ואר  תינויצה , העונתב  ויפתושו  לצרה  באז  ןימינב 

םימזיו םיאיצממ  םינעדמ , ץירעהו  היגולונכט  בהא  לצרה  .םהיניע  דגנל  שחרתמ  לודג  והשמש  וניבהו  הנרדומה ,
תינויצה הכפהמה  תא  םג  האר  ונוזחב  .וירוענ  רוביג  היהש  ץאוס , תלעת  הרוכ  סרפסל , - הד ןאנידרפ  ומכ  םייגולונכט ,

וגשוי תימלועה  היגולונכטה  תכפהמב  םידוהיה  לש  םתובלתשה  תועצמאב  קרש  ןימאהו  עדמה , ישודיח  לג  לע  תאשינ 
.םתונובירו םתואמצע 

החימצה רשא  תונויצה  תא  םג  רבד  לש  ופוסב  הדילוה  השדחה  תוימואלה  תא  הדילוהש  תיתיישעתה  הכפהמה  םנמאו ,
תנידמ תא  םיקה  אוהש  הז  ןבומב  לצרה  לש  ומולח  תא  םישגה  הז  ידוהי  .ינויצה  םואלה  שיא  אוה  שדחה ' ידוהיה   ' תא

.םיינרדומה םימעה  תחפשמל  םידוהיה  לש  םתבישל  הרואכל  איבהו  םידוהיה 

תד כ" הרדגוה  העפותה  תיגולויצוסה  תורפסב  .תד  ןיבל  ימואלה  םזיטוירטפה  ןיב  תוושהל  םיגהונ  הרבח  ירקוח 
תותד לש  םינוש  םימגד  ודילוה  םירשעה  האמבו  הרשע  עשתה  האמב  תוינמואלה  תומגמה  םואלה ." תד   " וא תיחרזא "
דיסחל הלא  תונידמב  ךפה  חרזאה  .הילטיאבו  הינמרגב  חמצש  יטסישפה  לדומה  אוה  רתויב  ןצקומה  לדומה  .םואל 

.תויהולא תולוגס  ילעבכ  ויגיהנמ  תא  שפותהו  תויזיפאטמ , תויושי  לאכ  ותוימואל  לאו  ותנידמ  לא  סחייתמה  יאנק ,
תונוכנה ןכו  הנידמה , לש  יגולותימ  - יאורהה הרבע  לע  תיטנמורה  תוקפרתהה  תטלוב  תויטסישפה  תויחרזאה  תותדב 

.לעה - גיהנמ תומדל  תרוויעה  הצרעההו  םייטבשה  םילאידיאה  רובע  ןברק  בירקהל 

םיתעל ינוש -  ןהיניב  םייקו  תחא  השקמ  תויושע  ןניא  יביטטירוטואה  יפואה  תולעב  םואלה  תותד  יכ  שיגדהל  בושח 
תדל דחוימב  תקתרמו  תידוחיי  אמגוד  .הרבחו  הרבח  לכל  תדחוימה  הירוטסיהבו  תיתוברתה  תרוסמב  ורוקמש  רכינ - 

ססבתה ינפיה  רטשמה  (. State Shinto of Restoration Japan  ) האמה תישאר  לש  ןפי  איה  תיביטטירוטוא  תיחרזא 
תובאה לש  היחה  תומלגתהלו  ( divine  ) יהולאל בשחנ  רסיקה  .תינפיה  תורסיקה  לש  תשדוקמה  תלשושב  הנומא  לע 

.היבשות לע  התשודקמ  הליצאמכ  וזכש  רותבו  םילאה  ץראכ  הבשחנ  ןפי  תמדא  םג  .המואה  לש  םימודקה 

לש הירוטסיהל  הקיז  לע  אל  תיחרזאה  תדה  הססבתה  האירוק -  ןופצ  וא  הבוק , ןיס , ומכ  תויטסינומוקה -  תונידמב 
.תיטסיאיתא םיכרע  תכרעמ  לע  אלא  תוילטנדנצסנרט , תויושי  לע  וא  םימודק , םיימואל  םיסותימ  לעו  המואה 
תויטרקומדה תויחרזאה  תותדב  לבוקמש  יפכ  תויטסיאיתונומה -  תויתרוסמה  תותדהמ  וינכת  תא  באש  אל  םזינומוקה 

תונורקעה לע  תססובמה  םיכרע  תכרעמב  ינגרוב ) ילכל  הבשחנש   ) תיתרוסמה תדה  תא  ףילחהל  ףאש  אלא  - 
יזכרמה ןוטלשב  תורשפה , רסח  ינירטקודניאה  שבכמב  אטבתה  םזינומוקה  לש  יתדה  יפואה  .םייטסיסכרמה 
ותדלוה םוי  ומכ   ) םיימואל םיסקטו  תוגיגח  תכרעמב  ןכו  הגלפמה ) "ר  וי  ) רויפיפא ןיעמ  דמוע  ושארב  רשא  ילדימריפה 

". תיטסינומוקה הנומא  לוגרתלו ה" רואיפל  ושדקוהש  וכו )' הדובעה  םוי  הכפהמה , םוי  ןינל , לש 
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יאדיא / ינכתה סיסבה  תא  הווהמ  תירצונה  תרוסמה  ןהב  רשא  םואל  תותד  אוצמל  ןתינ  תויברעמה  תויטרקומדב 
תקפסמ אמגודל , הינטירבב , .הינטירבבו  דנלוהב  הילרטסואב , לשמל  ךכ  .םייחרזאו  םיימואל  םילמס  לש  םשודיקל 

סקטב םירתכומה  םייטירבה , הכלמה  וא  ךלמה  .תיטירבה  תיחרזאה  תדה  לש  הילמסמ  לודג  קלח  תינקילגנאה  הייסנכה 
התוסח תא  הקינעמה  וז  איה  הייסנכה  .הנידמו  תד  ןיב  ישגר  - ילמסה רשגה  תא  םיווהמ  רטסנימטסוו , תייסנכב  יתד 

הילגנאב ימואלה  סוזנצנוקה  .הדי  לע  שדוקמהו  הנממ  רזגנה  יטילופה  רדסה  לכל  םג  ןאכמו  תיכרנומה  תוכמסל 
.הייסנכה תוסחל  םיכוזה  תוימואל  תוגיגחו  םיסקט  תועצמאב  לגרותמ 

ובשחנש םישנא  םגש  הדבועה  תא  אטבל  דעונ  אוה  ןכש  יטוירטפה , םייחה  ןונגס  תנבהל  בושח  םואל  תד  גשומה 
, יתד םדא  לש  וייח  ךרד  תא  הריכזמה  םייח  ךרדב  ויח  םהלש  תוגהנתההו  הבישחה  תרוצ  תניחבמ  השעמל  םינוליח - 

.קודה יתרבח  חוקיפלו  תומגודל  ףופכה 

ינויצה ינויצה םזיטוירטפה   םזיטוירטפה
הרבחה .שדח  םדאו  שדח  םלוע  תאירב  לש  השיפת  תוחתפמש  תוינכפהמ  תורבחב  חתפתהל  הטונ  ילטוט  םזילאידיא 
תראממ ידוהיה  תא  לואגל  הרטמל  הל  המשש  תימואל  העונת  ידי  לעו  תינכפהמ  היגולואידיא  ךותמ  הדלונ  תילארשיה 
וביבסש תושדח ,) תוימואל  תושיפתו  תיתרוסמ  תידוהי  הקיז  לש  תבורעת   ) יכרע שא  דומע  ןיעמ  הרצי  תונויצה  .תולגה 

, ךוניחל הלכלכל , הקיטילופל , הניפ –  לכל  טעמכ  הרדח  תינויצה  המגודה  .לכ  תקבוח  תיגולואידיא  היווה  החתפתה 
תויחל המ  רובעו  ימ  רובע  שיש  השוחת  הרצונ  .הקומע  תימויק  תועמשמ  הקציו  םיפסונ , םיבר  םיחטשלו  תונמאל 

לש וייחל  תיגולוכיספ  הניחבמ  ומד  ותפקשהב , ינוליח  םדא  םג  ץראב , ידוהי  םדא  לש  וייח  וז  הניחבמ  .ןברוק  בירקהלו 
.יתדה םדא 

יפוא הנידמה  תישארו  בושייה  תפוקת  לש  לארשיב  םייחל  ונקהש  ההובגה , תיתרבחה  תוירדילוסהו  תפתושמה  תוהזה 
וקזוח ןה  .תינויצה  העונתה  הדילוהש  ןוזחה  תשוחתמו  תפתושמה  תידוהיה  תוהזהמ  ורצונ  םינימאמ , תרבח  לש 

: םיפסונ םימרוג  העברא  תועצמאב 

ךדיאמ ךדיאמ תינתא   תינתא היצגרגסו   היצגרגסו דחמ   דחמ ךותיהה   ךותיהה רוכ   רוכ תוינידמ   תוינידמ
תרבח ןכו  תיטסיטילא , השיפת  תלעב  הרבח  םירגהמ , תרבח  איה  תיחרזא )" תד  ןכ כ" םג  הרדגוהש   ) "ב הראכ לארשי ,
יבשות דצמ  תוניוע  םעו  םיחתופמ  יתלב  ץרא  ילבח  תחרפהו  בושיי  םע  תיגולותימה ) המרב  םג   ) הדדומתהש רפס 

םייתוברת תולובג  תרימש  ךות  דחמ , תידיליה  תוברתב  היצרוטלוקאו  היצלימיסאל  הריתחה  הרצונ  ןהיתשב  .םוקמה 
רוכ לש  היגולואידיא  ורצי  תורבחה  יתש  דועו , תאז  .ךדיאמ  תיתוברת , תונוילע  לש  תושיפת  לע  םיססובמה  םירורב 

רוקמה תדלו  םיצולחה  לש  רוקמה  תוברתל  הקיז  לע  םג  ורמש  ןהיתש  .םירגהמה  תויוברת  לש  יתוברת  ךותיה 
תינוליח תוברת  בוציעל  הריתח  ךות  תויטנטסטורפלו ) תיסקס  - ולגנאה תוברתל  םיאקירמאהו  תודהיל  םילארשיה  )

.תידוחיי

יתד יתד -- ימואל ימואל ףתושמ   ףתושמ הנכמ   הנכמ
הרבחה סיסבב  .תורחא  םואל  תונידממ  תיתוברתו  תיפרגומד  הניחבמ  רתוי  תינגומוה  התיה  לארשי  תייסולכוא 

.םיידוהי תוברתו  הירוטסיה  םואל , תד , לש  בחרה  ףתושמה  הנכמה  היה  יוצמ  השדחה  תילארשיה 
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הנידמל הנידמל תדתד   ןיב   ןיב תיקלח   תיקלח הדרפה   הדרפה
לדומב היוצמה  וזמ  רתוי  תמצמוצמ  תילארשיה  תיחרזאה  תדה  לדומב  הנידמו  תיסכודותרוא )  ) תד ןיב  הדרפהה 

תיטילופה תכרעמה  תא  אופא  ךפה  תונויצה  ןיבל  תודהיה  ןיב  יגולואידיאהו  ישגרה  רשקה  .תיברעמה  הרבחב  םיימואל 
לש יזיפאטמה  םיפוא  תא  ביתכה  הז  רשק  .ךובס  רשקב  וזל  וז  תורושקל  תיתדה  תכרעמה  תאו  לארשיב  תיגולואידיאהו 

.םילארשיה םילאידיאהו  םילאוטירה  םיסותימה ,

תויועמשמ חותינ  תועצמאב  תוימואלל , תויתד  ןיב  יומסה  רשקה  תחכוה  לש  השק  הכאלמ  הלטוה  הרבח  ירקוח  לע  םא 
רהצומהו יולגה  דבורב  לודגה  וקלחב  יוצמ  אוהש  ןויכ  החכוהל , רתוי  לק  הז  רשק  לארשיב  יכ  המוד  ירה  םיטסקט , לש 

המצע הרידגה  תילארשיה  הנידמה  ידוהי .) והימ  תרדגה  וא  תובשה , קוח  תושיאה , יניד  תא  לשמל  האר   ) תוברתה לש 
תויטרקומדה חסונב  תינוליח  הנידמ  וז  הניחבמ  הווהמ  הניאו  םידוהיה - " תנידמ   - " תיתד תוהז  לש  םיחנומב  שארמ 

םירקוח וארהש  יפכ  םלואו , תולגה , לש  תידוהיה  היסקודותרואל  הינפ  ךופהל  השקיב  תונויצה  םנמא , .תויברעמה 
תילארשי ץראה  תואיצמה  ןיבל  םינשיה  םייתדה  םיכרעה  ןיב  המאתה  העצוב  אלא  רבעה , לע  ךסמ  םשוה  אל  םיבר ,

.תיצולחה היגולואידיאהו  השדחה 

יברע יברע -- ילארשיה ילארשיה טקילפנוקה   טקילפנוקה
דע תוחפל   ) ןתימ רשא  קודה  יתרבח  דיכלת  הרצי  התורחשמ , תינויצה  הכפהמה  תא  הוולמה  תדמתמה , המחלמה 

" ונחנא ביבס ה" סוזנצנוקה  דדחתמ  חינהל , שי  המחלמב , .םילאיצנטופה  םייתרבחה  םיעסשה  תא  רופיכ ) םוי  תמחלמ 
.ההקתמ ימינפה  יטילופה  לוציפה  לש  וצקועו  ביואה  לומ 

תינויצה תינויצה םואלה   םואלה תדתד   לשלש   ינוליח   ינוליח ךרבאכ   ךרבאכ רבצה   רבצה
םואל תד  לש  םינממס  רפסמ  לע  עיבצהל  ןתינ  הכ , דע  רבטצהש  ירוטסיההו  יתורפסה  יגולויצוסה , רקחמה  ךותמ 

הבש הפוקתכ  ןיבש 1920 ל-1967  הפוקתה  תא  תוארל  גוהנ   ) הנידמה תישארו  בושייה  תפוקת  לש  םוימויה  תייווהב 
(: ילטוטהו םימתה  ינויצה  םזילאידיאה  חרפ 

.ה " בקה לש  ותחגשהל  הנותנהו  קיתע  ןוזח  המישגמה  םירחבנ , לש  תפומ  תרבחכ  לארשי  תנידמ  תשיפת 
.שדוק תמדא  לאכ  התמדא  לאו  תחטבומה " ץראה   " לאכ לארשי  - ץרא לא  תוסחייתה 

.דועו היילע  שודיק , ןברוק , תירב , השודק , תווצמ , הרות , חור : ישנאו  םיגיהנמ  דצמ  םייתד  םיחנומב  שומישב  יוביר 
תווצמבכ םהב  תוקבדל  הפטהו  םייזיפאטמ , םיחנומב  ןוחטבו ) תואלקח   ) תונויצה לש  םיימואלה  םייוויצה  תשיפת 

.תושדוקמ
גשומב שומישה  איה  תטלוב  אמגוד  .םאתהב  םייוניגו  םירקפתמ , לאכ  תויביטקלוקה  תומגודהמ  םיטוסל  תוסחייתה 

". דמתשמ  " וא רקפתמ "  " גשומל תיטנמס -  הניחבמ  ליבקמה -  דרוי ,"  " ידוחייה ילארשיה 
סותימ הריחבה , םע  סותימ  םיקיתע : םייתד  - םיידוהי םיסותימ  לע  םיתתשומה  םיימואל  םיסותימ  לש  םמויק 

.דועו םיברה  לומ  םיטעמה  סותימ  הדצמ , סותימ  םיבכמה ,
םילוב תועבטמ , הרונמה , למס  ןונמה , לגד , השודק : לש  ךרע  ולביקש  םיידוהיו  - םיימואל םילמסב  שומישו  רוציי 

.דועו
ירפס םידליל , תורפס  הפי , תורפס  עונלוק , םייחה : ימוחת  בורל  רדוחה  סיוגמ , תורבחו  ךוניח  ןונגנמ  תוחתפתה 

.דועו יאבצ  תוריש  רעונ , תועונת  דומיל ,
הקילובמיסו הירוטסיה  ןיבל  הקיתע  תידוהי  הקילובמיסו  הירוטסיה  ןיב  תבלשמה  דעומו  גח  לש  תרוסמ  חותיפ 
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, לצרה תומ  רופלב , תרהצה  םוי  יח , לת  םוי  טבשב , ט"ו  תוכוס , תועובש , חספ , רמועב , ל"ג  הכונח , השדח : תינויצ 
.יאמב דחאה  תורדתסהה , םוי 

תוינחורה ינפמ  תונרמוחה  תא  תרהצומה ) המרב  תוחפל   ) החודה תירטלורפו  תיריזנ )  ) תיטקסא השיפת  תוחתפתה 
.תונגרוב יטנאו  םזילאיצוס  לש  םילמסו  יקאח  ידגב  לשמל , הכפהמה .) חור  )

תעדותב יביטקלוק  ידיתע  ןוזח  רבע  לא  היצטניירוא  חותיפו  םייחישמ  םיחנומב  תילארשיה  תואיצמה  תשיפת 
(. המודכו שובכנ " ", " םיקנ ", " הנבנ  )" םיחרזאה

תדובע תישענ  םהב  רשא  םיינויצ , טעמ  - ישדקמ ןיעמכ  בשומהו ) ץוביקה  רקיעב   ) תיאלקחה תובשייתהה  תשיפת 
.םייצולח םייולו  םינהוכ  ידי  לע  הפורצ  שדוק 

תורישה תגספכ  ספתנש  יאבצה -  תורישה  ביבס  םיסקט  לש  רישע  גראמו  תשדוקמ  תימואל  הקילובמיס  תוחתפתה 
תוגיגח ןורכיז , ימי  המואה : רובע  םשפנ  ובירקהש  םיריטרמכ  וריוצש  ברקב , םילפונ  תחצנהו  הנידמלו -  םואלל 

.דועו םייגרוטיל  הניק  יריש  המחלמ , יללחל  םידעלגו  תוטרדנא  ןורכיז , ירפס  תואמצע ,
תופתושמה תינויצהו  תידוהיה  תוהזהו  תוירדילוסה  תא  לגרתל  ודעונש  םיגהנמו  םיסקט  לש  גראמ  תוחתפתה 

םימואנ רוביצב , הריש  םע , ידוקיר  םירחא , םיימואל  םיפוגלו  תמייקה  ןרקל  המורת  ימואלה : שגרה  תא  םיצעהלו 
תוריפח ץראה , תרכהל  תועסמ  תודעצו , םידעצמ  םיירוטסיה , תומוקמב  תועבשה  יבמופב , הריש  תאירקו 

.דועו ץראה " תרצות   " תינק תמייקה , ןרקל  המורת  םיצע , תעיטנ  תויגולואיכרא ,
(. םיצולחה רוד   ) םייחהו םיתמה  המואה  ילודג  לש  תוישיא  ןחלופו  תננוכמה  תוגיהנמה  תצרעה 

תובישי  " ןיעמכ ודקפתש  תוינויצה , ךוניחה  תורגסמב  הבצוע  תוירבצהו  םירבצה  לש  םמלוע  תפקשהו  םתוישיא 
לש ךילהת  םהייח  תונש  ךלהמב  ורבע  םבורש  ףא  ןכל , .הזחב  תדקוי  שא  םע  תוכרבאו " םיכרבא   " ודילוהו תוינויצ "

תומימתו תוקבד  התואב  אל  יכ  םא  תונויצה , לש  דוסיה  יכרעל  םינמאנ  םסיסבב  וראשנ  םה  תוחכפתהו , הבזכא 
לש םינינהו  םידכנה  םידליה , ברקב  רתוי  תרכינ  יטמגודה  ינויצה  דוקהמ  תוקחרתהה  .םירענו  םידליכ  םתוא  ונייפאש 

.תונושארה תוילעה  יצולח 

יתרבח יתרבח לדומכ   לדומכ רבצה   רבצה סותימ   סותימ
ץרא תמדא  לש  םייטנתואה  היחמצמ  דחא  הינוריאה , הברמל  ונניא , לארשי , םע  חמצ  לכמ  רתוי  ההוזמה  רבצה  חמצ 

בחרמב ותטילק  םלואו  .הב  םלקואו  הנש  םייתאמכ  ינפל  הקירמא ) זכרמב  ורוקמ   ) הל הצוחמ  אבוהש  המצ  אלא  לארשי ,
ומש לחהש  םדוק  דוע  .ץראה  לש  םיקהבומה  םוקמה  ילמסמ  דחאל  השענ  אוהש  דע  הפי , הכ  התלע  ילארשיצראה 
הרוא - ירבוע לשו  ץראה  ינב  םינמא  לש  םירישבו  םירופיסב  םירויצב , רבצה  עיפוה  ץראה , ידיליל  למסו  יוניכ  שמשל 

.ילארשיצראה ףונה  לש  יסופיט  יתוזח  למסכ 

הנש םיעבראכ  ועיפוה  וינצינ  ךא  םישולשה , תונשב  לחה  ץראה  ינב  רודל  יללכ  םשכ  רבצ "  " הלמב בחרה  שומישה 
לש םייזכרמה  םידוקה  דחאל  השענו  האמה ה-19  ףוסב  הפוריאב  טשפתה  הז  יוניכ  ירבע ."  " יכ " נתה יוניכב  ןכל  םדוק 

" רבצ  " יוניכהו רעונה ,) ינבל  תוסחייתהב  רקיעב   ) בושייה תפוקתב  ץופנ  השענש  ירבע ,"  " יוניכה .תינויצה  העונתה 
םיעבראהו םישולשה  תונשב  ול  ליבקמב  שמישש  הזה ,)" םלועה   " לש ןושארה  וכרוע  ירסיק , ירוא  לככ  עבט  ותואש  )

תולגה ןב  ידוהי " ה" ןיב  םינויצה  ברקב  הדדחתהו  הכלהש  הנחבהה  תא  אטבל  ודעונ  םישימחה , תונשב  ופילחהו 
.ץראה ןב  שדחה - " ידוהי  ל"

לש םישולשהו  םירשעה  תונשבו  הנושארה  םלועה  תמחלמ  יהלשב  ודלונש  ץראה  ידילי  תא  ללכ  םירבצ '  ' הנוכש רודה 
גוהנש המ   ) ץראב םילעופה  תעונתל  ילמרופ  אלו  ילמרופ  ןפואב  תופנוסמ  ויהש  תויתרבחה  תורגסמב  וכנוחו  האמה 
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ועמטנו םהיתוחפשמ ) םע  וא  דבל ,  ) םתוריעצב הצרא  ואבש  םירגהמ  םירענ  ןכו  תדבועה )" לארשי  ץרא   " םשב תונכל 
םירעב תוירבעה  תויסנמיגה  םהלש , ךוניחה  תודסומו  םידבועה  בשומו  ץוביקה  תא  וללכ  הלא  תורגסמ  .תורגסמ  ןתואב 

"ח) מלפה רקיעבו   ) הנגהה תורתחמה , "ע , נדגהו "ם  גחה תויצולחה , רעונה  תועונת  םייאלקחה , רעונה  ירפכ  תולודגה ,
ימיה ודנמוקה  םינחנצה , הדיחי 101 ,  ) "ל הצ לש  תונושארה  תיליעה  תודיחיו  "ל  חנה םג  הנידמה  םוק  רחאלו 

.ח " מלפה תרוסמ  תא  וכישמהש  םיסייטהו ,)

רודה לש  הלועה  ותרקוי  תא  הפקיש  םיעבראה  תונש  תישארו  םישולשה  תונשב  רבצ "  " יוניכה לש  האוגה  תוירלופופה 
דבב דב  .ינויצה  בושייב  תיתוברתו  תיטילופ  הינומגה  ללכל  העיגה  םינש  ןתואבש  ץראב -  םילעופה  תעונת  לש  ינשה 

תשבגתמ הליחתה  השדחה -  תירבעה  ץראה  ןב  ריעצה -  רבצה  תומד  לש  פיטואירטסהו  פיטיכראה  לש  ותווהתה  םע 
םדוחייל תועדומ  "ח  מלפהו רעונה  תועונת  יכינחו  םיבשומהו  םיצוביקה  ינב  תוירבעה , תויסנמיגה  יכינח  ברקב 

יוליבה תוברתבו  שובלב  הפשב , דחוימ  ילארשיצרא  םייח  ןונגסו  םיידילי  תוהז  ילמס  וללכושו  וצצ  המעו  יתוברתה ,
.אתווצב

םדקומ הרואכל  העיפוה  תיטנתוא , תילארשיצרא  תידילי  רעונ  תוברת  רמולכ , תוירבצ ,"  " הנוכמה תיתוברתה  העפותה 
ופיב ןשיה " בושייה   " ישרופו הנושארה  היילעה  ישנא  לש  םהינב  ברקב  הנושארה , םלועה  תמחלמ  ינפל  דוע  רתוי ,

ןוסנרהא ןרהא  םיטסיזנמיגה .)"  " הארקנש הצובק   ) תירבעה היסנמיגה  ירגוב  לש  ןושארה  רוזחמה  ברקבו  םילשוריבו ,
בד במולוג , והילא  וליאו  הבשומה , ןב  רבצה  לש  םיסופיטבא  םה  ןושארה - " רבצה   " םימיל הנוכש  גרבנייפ -  םולשבאו 
ויה הלא  םיריעצל  .היסנמיגה  רגוב  רבצה  לש  םיסופיטבא  הבר  הדימב  םה  תרש  השמו  ןהכה  דוד  רוגיבא , לואש  זוה ,

תשוחת תולגה , תאנש  ץראה , תעידי  הרישיו , תספסוחמ  יוטיב  תרוצ  םא , תפשכ  תירבע  ומכ  םיירבצ , םינייפאמ  זא  רבכ 
אלא הלא  ןיא  יכ  תונויצה  תישאר  ירקוח  בור  לע  םויה  םכסומ  ןכ  - יפ - לע - ףאו .דקוי  ינויצ  םזילאידיאו  תידילי  תונדא 
ץראה ידילי  לש  הבחר  הצובק  תווהתה  םע  םיעבראהו , םישולשה  תונשב  קר  יכו  תוירבצה , תעפות  לש  םינצינ 

היאטבמ תעפוהו  "ח  מלפהו רעונה  תועונת  תוברת  תוחתפתה  םע  תוקיתווה , תונוכשבו  םיבשומב  םיצוביקב ,
לקשמ תלעב  העפותל  תוירבצה  התשענ  זא  קר  תילארשיצראה -  תודיליה  לש  םיינושלהו  םייגולואידיאה  םייתונמאה ,

.םייתוברת םידבר  דועו  דוע  תשבולה  יתוברת ,

רקיעבו תואמצעה  תמחלמב  םאישל  ועיגה  רבצ "  " יוניכב שומישהו  תיסופיטה  ותוזח  רבדב  המכסומה  רבצה , תרקוי 
וא םירבצ  ץראה -  ינבל  המחלמה  יגשיה  תא  סחיל  הטנ  רגובמה , רודה  דוחייבו  ילארשיה , רוביצה  .המויס  רחאל 

.תורחא תוצובק  לשו  הצרא ) םתיילע  םע  דימ  המיחלל  ופרטצהש   ) םישדחה םילועה  לש  םקלחב  טיעמהלו  םירבוצמ - " "

םידסוממ יתלבהו  ןגמה ) ןותיעו  "ע , נדג הנהמב  הנחמב ,  ) םידסוממה םייאבצה  םינותיעב  אוצמל  רשפא  ךכל  המגוד 
( םיירוחאו םיימדקה  םהירעש  רקיעבו   ) םהיפדמ םיבר  הירחאלו : המחלמה  ןמזב  ומסרופש  תוביטחהו ) םידודגה  ינותיע  )

םיינייפוא םייאח  " מלפ שובל  יטירפו  תיסופיט  תירבצ  תוזח  ילעב  תומחולו  םימחול  לש  םימולצתבו  םירויצב  םירטועמ 
םינותיעב טלבוה  רוביצב -  הרישה  ץיזמוקה , ידיליה , גנלסה  ירבצ -  - יח " מלפה יווהה  םג  .המודכו  הייפאכ  ברג , עבוכ  )

ןוחצינה ימובלא  בורש  הדבועה  לשב  םג  טלבוה  "ח  שת לש  תימואלה  הגסב  םחולה  - רבצה לש  יזכרמה  ומוקמ  הלא ,
ידי - לע םישימחה  תונש  תישארב  ובתכנ  הכרעמה  תיזחמ  םימחול  לש  תויווהו  םימשר  ואיבהש  המחלמה  תורפסו 

.ח " מלפ יאצוי  םבור  םירבצ -  םיבתוכ 

ץראב החתפתהש  החצנהה  תוברתל  עדונ  רבצ "  " גשומה עוביקבו  ץראה  ןב  לש  היגולותימה  תריציב  יזכרמ  דיקפת 
הקומע הדות  תרכהב  הלוהמ  המשא  תשוחת  רגובמה  רודב  עטנ  ןוחצינה  עבתש  דבכה  םימדה  ריחמ  המחלמה , רחאל 

תא האצמ  וז  השוחת  וימחולמ , םיבר  דביאו  בושייה  תגהנה  לש  ריקי " ןב  בשחנש ל" "ח , מלפל רקיעבו  ריעצה , רודל 
םש .המחלמה  רחאל  רואל  תאצוי  הלחהש  הפנעה  החצנההו  ןורכיזה  תורפסב  רקיעבו  תונמאב  תונותיעב , היוטיב 

( ןוחטיבה דרשמ  תאצוהב   ) םייתכלממה םיצבקבו  "ה  שת ילפונ  לש  ןורכיזה  יצבוקב  בושו  בוש  עיפוה  רבצ "  " ראותה
.םירוסמה וירענל  םעה  תבהא  תא  אטבמה  ימואל , - ינושל דוק  ןיעמל  ךפהנו  שא  יליווגו  רוכזי 

, עונלוק לוסיפ , רויצ , ןומזפ , הריש , תורפס ,  ) תילארשיה תונמאב  םג  יתוברת  רוביגל  רבצה  השענ  הפוקת  התואב 
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לש םימוליצ  םה  ףא  וטילבה  המחלמה  ימובלא  ותומד , לש  םייפיטואירטסה  םידדצה  תא  השיגדהש  רודיבו ,) ןורטאית 
הפי קינח  " מלפ ןרב - )"  )" ןדא םהרבא  לש  ומולצת  .ח  " מלפ ישנא  לש  רקיעב  ראותו - " תירולב  תופי   " תוירבצ תויומד 

הנידמה לש  ימואלה  הלמסל  ךפהנ  תליאב -  וידה  לגד  תא  ףינמה  תיסופיט , תירבצ  תוזח  לעב  דקפמו  םחול  ראות ,
הינב לש  םהימולע  יפיל  םימיה  תלוע  הנידמה  לש  היפוי  ןיב  תיגולותימ  - תילמסה הלבקהה  תא  ףקישו  הריעצה 

ןורטאיתב עונלוקב , תודוהא  תוירבצ  תויומדכ  טלבתהל  ולחה  ןדא  לש  וזל  המוד  תוזח  ילעב  םיריעצ  .םירבצה 
.תמוסרפה תועדומבו 

םוחנ ןרטש , יסוי  םיטסירוטקירקלו  םירייצל  התיה  רבצה  לש  תיגולותימה  ותומד  סוסיבל  דחוימב  הבושח  המורת 
המחלמה לע  תובתכה  תא  ורייא  םהימושירש  שודרג ,) לאירק   ) שודו ץכ  לאומש  טרבלג , ןד  ןובנ , הירא  סב , ףסוי  ןמטוג ,

םירייצ םהימושיר .) לש  הפוסא  םג  ואיצוה  םתצקמ   ) תיאבצה תונותיעב  רקיעבו  תימויה , תונותיעב  ומסרופש  "ל  הצ לעו 
ותעפוהב םייכ , " נתה וילדנסב  םירצקה , ויסנכמב  רבצה  תומד  תא  וחיצנה  דואמ , הדח  תיתוברת " ןיע  ונחינש ב" הלא ,

, תורענ יפיטואירטסה : ירבצה  םדאש " ה" תא  ושיגדהו  תורוטקירקבו , םימושירב  תרדבתמה  ותירולבבו  תלשורמה 
ןיעמכ ינצוק  רבצ  הישל  ךומסב  םירבצה  םיעיפומ  םירויצה  ןמ  המכב   ) השעמה תמכחו  חור  זוע  ימצע , ןוחטב , תוירזממ ,

(. ירוד ןמיס 

טסירוטקירקה ידי  לע  הריוצ  איה  .בירעמ  ןותיעב  הנושארל ב-1953  העיפוה  רבצה  לש  רתויב  העודיה  הרוטקירקה 
םיביכרמ המכ  ללכש  קילורש ,' (. ' ןטקה קילארשי  לקשמ  לע  ' ) קילורש  ' ילמסה יוניכל  התכזו  שודרג ) לאירק   ) שוד

ךשמב עיפוה  םירצק –  יקאח  יסנכמו  הצלוח  תירולב , אבצ , ילענ  וא  תויכנת  םילדנס  לבמט , עבוכ  םייסופיט - םיירבצ 
ילארשי גתומל  ךפהו  םידחוימ -  םיפסומב  וא  העשה  יניינע  לע  ןותיעב -  שוד  םסרפש  תורוטקירקב  תובר  םינש 

, םיירבצה בינהו  הגעה  .תוימשיטנאה  תורוטקירקל  לילשת  ןיעמ  ימיטפואהו –  קזחה  שדחה , ידוהיה  תא  למסמה 
טשפתהל ולחה  םיעבראהו , םישולשה  תונשב  םיצוביקבו  תויאבצה  תורגסמב  רעונה , ירפכב  רעונה , תועונתב  ווהתהש 

יציפמ ינצקועהו , ריעצה  רודה  ןמ  תוגגומתה  ךותמ  רתוי , םיבחר  םייתרבח  םילגעמל  םישימחה  תונשב  םה  ףא 
ודעיתש רבעשל ,) םיקינח  " מלפ םתצקמ   ) ןזואו ןיע  ידח  םינמאו  םיאנותיע  םיריעצ , םירפוס  רקיעב  ויה  תוירבצ " ה"

.ריעצה רומוההו  רולקלופה  תא  וציפהו 

תועונת ינולעב  דואמ  החיכש  התייהנ  תויתוברתה , היתויוקדו  םייתייווחה  הידבר  לע  תירבצה , - תידיליה תירבעה 
ומקש תורחא  תויאבצ  תוקהלבו   ) "ל חנה תקהל  תוינכתב  ןורטבזי ," ' צה  " ינוכרעמב םינומזפב , אבצהו , "ע  נדגה רעונה ,

ןוזניסומ לאגי  לש  בגנה  תוברעב  הוחמה  ןה  תוטלובה  תואמגודה   ) םירגובמלו םידליל  תווחמב  םישימחה ,) תונש  ףוסב 
ךרעה עיפוה  רבכ  ב-1951  .רעונו  םידליל  תורפסבו  ורפס ) יפ  - לע רימש -  השמ  לש  תודשב  ךלה  אוה  הזחמהו 

בתכ תורהבהו ," תורעה  ב" ףדה , ילושב  ןוזדיוד , םירפא  ןטסירומוהה  לש  וניפ  קוחש  רומוהה  ןוקיסקלב  םירבצ " "
ומרג תירבעה , ןושלב  תוכרעמ  דודיש  םירשבמה  תורפסבו , םייחב  םנונגסו  תדהוימה  םירבצ ' ה' ןושל  : " רבחמה

תורודה םועדי  אל  רשא  םישדח  ןונגס  ינוניגו  םיחנומו  םיגשומ  ורצי  םירבצה '  ' .תורפסבו תונותיעב  םיחוכיוול 
 - ץראה ידילי  לש  תרבודמה  תירבעהמ  הגגומתהו  ירבצה  ןונגסל  םוקמ  תתל  הלחה  תימויה  תונותיעה  םג  .םינושארה 

.תונויצה לש  םירוכיבה  תורפ 
תורפס הללכבו  תיגלטסונו  תידועית  תורפס  החצנההו  המחלמה  תורפס  דצל  חומצל  הלחה  םישימחה  תונש  תישארב 

הקסע וז  תורפס  'ו ) צופ  ) רלסיו לארשיו  ללה  ע , ןוזניסומ , לאגיכ  "ח , מלפ יאצוי  ופרטצה  הירפוס  לאש  רעונו , םידלי 
.םחולה - רבצה דמע  הזכרמבו  תואמצעה , תמחלמו  תורתחמה  תפוקתב  רקיעב 

םייח םשארבו  "ח , מלפ ישנא  םינטסירומוהל  עדונ  םישימחה  תונשב  תירבצה  תוברתה  תצפהבו  דוסימב  יזכרמ  דיקפת 
יחנומב  ) תגשגשמ רודיב  תיישעתל  יאח  " מלפה יווהה  תא  ךופהל  וחילצהש  ץומא , ןב  ןדו  רביב  לואש  יסונמ , ידיד  רפח ,

תגעב םיטבזי " צ'  )" רעונה תעונתו  "ח  מלפה יווהמ  תוחידבו  םינטק  םירופיס  לש  רודמ  םיבזכה ,' טוקלי  (. ' הפוקתה
היהו הרובעה ,)" תודחא   " לש יתורפסה  ןואטיבה  " ) אשמ םסרופש ב-1953 ב" רפח , םייחו  ץומא  ןב  ןד  תאמ  םירבצה )

.הז רנא  ' זמ רתויב  עיפשמהו  עודיה  יוטיבה  אוה  תנשב 1956 –  רכמ  - בר רפסל 

רבודמ .ח  " מלפה רוד  לש  תיתורפסה  הטילאה  םג  האלימ  רבצ "  " גשומהו סותימה , פיטואירטסה , בוציעב  עירכמ  דיקפת 
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תונש ףוסב  םהירופיס  תא  םסרפל  ולחהש  תויצולחה , רעונה  תועונת  יכינח  םבור  םיררושמו , םירפוס  תצובקב 
רותב יתורפסה  דסממה  תעדותב  טא  - טא ועבקתהו  םישימחה , תונש  תישארו  םיעבראה  תונשב  רקיעבו  םישולשה ,

לש התחימצ  תישאר  תא  עבוק  תירבעה , תורפסה  רקוח  דקש , ןושרג  .ץראה  ינב  םירפוס  לש  הריעצה " תרמשמה  "
.תונויליג תעה  - בתכב תנשב 1938  תספסאל " רזוח  םירפא   " רהזי .ס  לש  ןושארה  ורופיס  תעפוהב  ץראה  ידילי  תרופיס 

לש תונותיעב  הליחת  םטע , ירפמ  םסרפל  רהזי  .ס  לש  ורוד  ינב  םיררושמו  םירפוס  המכ  ולחה  םיעבראה  תונש  יהלשב 
םיפד  ) םילעופה תעונת  לש  תע  - יבתכבו תונותיעב  ךכ  - רחאו ןחבמב ) ריעצה , רמושה  המוחה , לע   ) רעונה תועונת 
תעה התואב  ודמעש  םירצוי  ינשמ  הבר  הדימב  ועפשוה  הלא  םיררושמו  םירפוס  רמשמ .) רבד , אשמ , רעשב , תורפסל ,

יקסנולש ןמרתלא , ןתנו  יקסנולש  םהרבא  הווהתמה ; תירבצה  תוברתב  בר  ןיינע  וליגו  תירבעה  תורפסה  לש  הזכרמכ 
.ריעצה רודב  תירוביצה  בלה  - תמושת תא  ודקימו  הריעצה , תורפסה  תא  וציפהו  וחפיט  ןמרתלאו 

וא םא , תפש  םהל  התיה  תירבעה  .א  םירבצה : םיררושמהו  םירפוסה  ורכינ  ריעצה , ליגה  דבלמ  רכיה , יוות  העבראב 
תעונתב "ח , מלפב  ) םוימויה תרגשב  תילארשיצראה  תואיצמהו  ירבצה  יווהה  לע  ובתכ  םה  .ב  תודלי , תפש  תוחפל 
םתביתכ .ד  .םייסופיט  םירבצ  ויה  םהירופיס  ירוביגמ  םיבר  .ג  .תוהדזה  ךותמ  ברקה  הדשבו  הרשכהבו ) ץוביקב  רעונה ,

קר אל  םלואו  .ץראה  ינבל  םיינייפואה  רומוהבו  ןונגסבו  ירבצה  רצויה  תיבמ  הגעב  תרחא , וא  וז  הדימב  תלבותמ , התיה 
חמצש שדחה  רודה  תא  רוביצה  יניעב  הלאה  םיררושמהו  םירפוסה  ומליג  םירישהו  םירופיסה  ןכותבו  הביתכה  ןונגסב 

.םתריצי ירוביג  לש  וזל  המוד  התיהש  םהלש , היפרגויבבו  םתומדב  םג  אלא  ץראב ,

האמה לש  םישישהו  םישימחה  םיעבראה , תונש  ידילי   ) וכרדב וכישמהש  םיאצאצה  תורודו  ןושארה , םירבצה  רוד 
תפש םהל  התיה  תירבעהש  תורוד  ץראב , ינויצ  - ירבעה ךוניחה  תכרעמ  ידיב  הבצוע  םתפקשהש  תורוד  םה  םירשעה )

לש תוחפשמל  תונבו  םינב  םבור  ויה  הלא  רעונ  ינב  .רמושהו  בשייתמה  - ץולחה סותימ  רואל  וכנוח  םהו  האירקו  רוביד 
ופסנש תויפוריא  - חרזמ תוידוהי  תוחפשמלו  םיינויצ ) םיעינממ   ) הנידמה םוק  ינפל  הצרא  ולעש  םידוהי  םירגהמ 

םתורחב ימיב  תובר  תועש  וליב  יללכה , ךוניחה  םרז  לשו  םידבועה  םרז  לש  תוימינפבו  רפס  - יתבב וכנחתה  םה  .האושב 
םינבכ םיצוביקהו  םיבשומה  ינב   ) תובשייתהב המשגהל  םיינוכיתה  םהידומיל  םותב  ובדנתה  רעונה , תועונת  ינקב 

", הנגה תורושב ה" ומחלו  "ל ,) חנה יניערגבו  "ח  מלפה לש  תוסיוגמה  תורשכהב  רעונה , תועונתב  ריעה  ינבו  םיכישממ ,
תמחלמ שדק , עצבמ  תואמצעה , תמחלמב  תומחולה  תודיחיבו  היינשה ,) םלועה  תמחלמב   ) יטירבה אבצה  "ח , מלפה

.ןונבל תמחלמו  רופיכ  םוי  תמחלמ  םימיה , תשש 

יפכמ םידממ  דחו  םיינגומוה  תוחפ  הברה  ויה  יסופיטה  רבצה  לש  תוגהנתההו  הבישחה  ינייפאמ  יכ  שיגדהל  בושח 
ינויצ םזילאידיא  דחא , דצמ  םידוגינ : ידמצ  םילוע  רבצה  לש  ותומדמ  השעמל  .לארשי  תנידמ  לש  היגולותימב  וראותש 

תוטלבתה לש  םיקיפא  חתיפו  דסממה  תציקע  ינש , דצמו  םידסיימה , תובאה  יכרע  תילטוט  תוימרופנוקו  דקוי 
, דחא דצמ  רובידב ; רימחמ  סותאפ  יטנא  ינש  דצמו  םינכפהמ , לש  תימוהת  תוניצר  דחא , דצמ  תיתוברת ; תואמצעו 
, דחא דצמ  רפס ; תאירקו  אתווצב  ןויד  לש  תחתופמ  תוברת  ינש , דצמו  לייחו , רכיא  לש  ילאוטקלטניא  יטנא  סותא 

תוירדילוסבו ינפתש  סותאב  תוקבד  דחא , דצמ  בתכב ; חתופמ  יוטיב  רשוכ  ינש , דצמו  הפ , לעב  תירגוד  תוגליע 
, ינש דצמו  יתולג ," ה" שדחה  הלועה  יפלכ  תואשנתה  דחא , דצמ  תורחא ; תוצובקמ  תולדבתה  ינש , דצמו  תישונא ,

דצמו "ח , מלפה ונא  ונא   " לש תונתוואג  דחא , דצמ  ותטילקלו ; הצרא  ותאלעה  תוסייגתהו  ידוהיכ  ולבס  םע  תוהדזה 
תאנש ינש , דצמו  תויאבצה , תולוגסל  הכרעהו  תיאבצ  תוברת  חותיפ  דחא , דצמ  רתסב ; םירוביג  לש  הוונע  ינש ,

דצמ ותוברתלו ; ימלסומל  זובו  געל  ינש  דצמו  תימוקמ , תויברע  לש  םילמס  ץומיא  דחא , דצמ  םזירטילימהו ; המחלמה 
.םייאבצו םיידילי  סוטטס  ילמס  לש  תונרדנג  ינש , דצמו  יקאח , לש  תויטקסא  דחא ,

הבר הדימב  אלא  םידוגינ , חרכהב  הלא  ןיא  לעופב , .תועיבצ  לע  דיעהל  םייושעו  םירזומ  וללה  םידוגינה  הרואכל 
ןיב דיחיה , יכרוצל  ביטקלוקה  יכרוצ  ןיב  תלטלטמה  תבכרומ  תוברת  םינייפאמה  םימילשמ , םיכרע  וא  תונוכת 

, וללה םידוגינה  ידמצ  .םולשל  המחלמ  ןיבו  דוסימל  תונשדח  ןיב  םזיטמגרפל , םזיפוטוא  ןיב  תוידוהי , יטנאל  תוידוהי 
ברקמ וחמצש  רתויב  תועודיה  תוירוטסיהה  תויומדה  יתש  תא  תעדה  לע  םילעמ  תירבצה , תוברתה  תא  ונייפאש 

םיינשה םידמוע  הבש  התינחב , המלוצש  תמסרופמ , הנומת  התוא  םג  הלוע  תעדה  לע  .ןייד  השמו  ןולא  לאגי  םירבצה :
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ץראה דילי  וללה , םירבצה  םיאיבצמה  ינש  .םיבוהאה  וינב  ינשכ  םהינש  תא  קבחמה  הדש ) קחצי  " ) ןקזה  " ידצ ינשמ 
תיצמת ילוא  אוה  םהינש  לש  תויוישיאה  גוזימ  םלוא  הזל , הז  םידגונמ  םיסופיט  השעמל  ויה  יתוברת , עקר  ותואמ  ואבש 

.ירבצה ןקוידה 

יסאלקה יסאלקה ירבצה   ירבצה רולקלופה   רולקלופה
: םיאבה תומכסומהו  םיגהנמה  םע  רקיעב  תילארשיה  הרבחב  ההוזמ  השענ  ירבצה  תוגהנתהה  לדומ 

.תוינוריעה תויסנמיגבו  רעונה  תועונתב  םייצוביקב , םייאלקח , רפס  יתבב  תינויצ  תוחילשל  ךוניח 
.תוימואל תומישמל  תובדנתהו  תוריסמ  תימואל , תוירחא  תשוחת 

.יוגהו יתולגה  ידוהיה  לע  תונוילע  תשוחת  חותיפו  תולגה  תלילש 
(. דועו סיט  ימי , ודנמוק  תורייס , םינחנצ , "ח , מלפ  ) "ל הצו הנגהה  לש  תילע  תודיחיב  ךרפמו  רגתאמ  תוריש 

.תרדבתמ תירולבו  לבמטה  עבוכ  תויכנתה , םילדנסה  ץוביקב , הדובעה  ידגב  יקאחה , תנפוא 
םיזורחו הקיסומ  תועצמאב  ועינהש  םט  םט  יפות  תינויצ –  היגרוטיל  ירומזמ  ןיעמל  הכפהש  רוביצב  הרישה  תוברת 

'(. וכו רמז  תורובח  תויאבצ , תוקהל  ןורטבזי , צ'  ) םיימואל תושגר 
.ינויצ ידיסח  'ה  לרש ןיעמל  ךפהנש  הרוה , רקיעב  םע -  - ידוקיר תוברת 

". סנ ' דחיב תא ה" ולגרתש  טבזי –  ' צהו ןא  ' גניפה ץיזמוקה , תוברת 
ףוסוליפ םוקמב  לייחו  רמוש  לעופ , ץולח , היה  שוריפש : ( – down to earth  ) 'ס לכת תוישעמהו –  למעה  סותא 

.םכח דימלתו 
.שידיימו תיברעמ  םייוטיבו  םילמ  ללוכה  ילמרופ , יתלב  גנלסבו  ילארשיצרא )  ) ירבע אטבמב  רישי , רוביד  ןונגס 

.ברקה תשרומבו  תילארשי  ץראה  היגולויבבו  היפרגואיגב  תואיקב  השוריפש  ץראה , תעידי  תוברת 
.בגנהו הדוהי  רבדמ  לילגל , רקיעבו  עבטה  קיחל  םיירגתא  תועסמו  םילויט 

, דחיב םנמז  בור  תא  םילבמה  תורענו  םירענ   ) הדיחיהו הנוכשה  ןקה , הווחאה , ןמ ,) ' רבח 'י , בחס  ) 'ה רבחה תוברת 
(. תיבל ץוחמ 

.ישגר קופיאו  ינימ  ןוסיר 
.יתורדתסהו יצוביק  םזילאיצוס 

תוברתב חתפמ  יגשומ  רפסמ  ןלהל  .ףתושמ  תויצאיצוסאו  םיגשומ  םלוע  רתיה , ןיב  םשוריפ  םייח  ןונגסו  תוברת 
: יסאלקה ירבצה  לדומל  ףשחנ  ורצונ  ובש  רשקההו  םתועמשמה  תא  ןיבמש  ימש  םהילע , רמול  רשפאש  תירבצה ,
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, ךומס זוחא , האמ  חטב , הככ , אקווד , ןרב , ברג , עבוכ  סלכת , תוחילש , לומ  הרירק  תואכרימב , תונויצ 
הי תישארב , ישנא  הרויה , ינב  ףסכה , שגמ  וידה , לגד  בגנה , תויח  ןושמש , ילעוש  ירגוד , 'ה  רבח
קבא תולגה , תלילש  םייוגל , רוא  "ך , נת הביחס , יער , הדגא  אל  בוליפנפ , ישנא  פי , ' גה היה  יטלשמ ,

, תאזכש הרובח  תובא , תדמח  ץרא  ןייד , השמ  ןולא , לאגי  ינש , רוד  תירולבה , יפי  שדח , ידוהי  םדא ,
, רעונה תרבח  םידליה , תיב  הרובגהו , האושה  םוי  חבטל , ןאצכ  "ח , מלפה ונא  ונא  הטילפה , תיראש 
, הדיקע לטסקה , רוכזי , רודלפמורט , יח , לת  הדצמ , היריב , יתנש , לויט  הדיחי 101 , סקעז , 'ת , ושו יזוע 
, דחי םג  םיחא  תבש  םיערה , טוקלי  לארשי , םע  םינחנצ , סמ , ינד  טבשב , ט"ו  םירוכיב , ךנחמ , החטבה ,
, יתדלומ יצרא  יתמדש , לוכשה , תחפשמ  ןוידרוקא , תיחופמ , דרוי , הלוע , בדנתמ , המשגה , הרוה ,

באב פי , ' גה יה  םילועה , תונחמה  םיפוצה , דבועה , רעונה  ריעצה , רמושה  ודרפנ , אל  םתומבו  םהייחב 
ידוהי "ע , נדג תסיוגמ , הרשכה  םידבוע , בשומ  ץוביק , העונתה , ןק  היסנמיגה , ץומא , ןב  ןד  דאוו , לא 

, םירענ תירולבה , יפי  םירפסמ , םירבח  שא , ליווג  םילפונ , ץולח , ירבע , וניתופוג , תולטומ  הנה  שדח ,
, ךומס ירגוד , שלעמ , הפצוח , תוזחאיה , עקרקה , שוביכ  דעלג , האוש , היחת , הלואג , "ה , לה תרייש 

םוי הבצמ , וידי , ומב  קשכ , םירופא  גלקצ , ימי  תודשב , ךלה  אוה  ףסכה , שגמ  ןמרתלא , קילאיב ,
יברג הרטפ , ןמ , ' רבח ןלהא , יה , קפיכ  תואמצעה , םוי  םש , םנודו  הפ  םנוד  "ל , קק רופלב , תרהצה 

, תוערה "ה , במסח הלק , תשומחת  ןורטבז , צ' טבזי , צ' יתרוכמ , ךל  רמז  הלוחכ , הצלוח  ךתירבב , סטעפ ,
, יקאח הלעמב , םירייס , הרודמ , ץיזמוק , ודוד , עשוי , יבנ  ןמש , ןב  ןיבר , קחצי  ירודכ , םיבזכה , טוקלי 
, טסיטרא רבדמה , לא  םיבכמ , בגנה , תביטח  לארה , תביטח  חתפי , תביטח  תסיוגמ , הרשכה  רמושה ,

לגד תליא , דעו  ןדמ  הדצמ , עסמ , רעונה , הריש  הלפעה , הרויה , ינב  תישארב , ישנא  םידליל , רמשמ 
הווקמ קלמע , אבכוכ , רב  רמועב , ל"ג  ונל , הרק  אל  סנ  הדגירב , דחואמה , ץובקה  רתסב , ןגמ  וידה ,

.ינד עצבמ  הקיבצ א ,' ןרב , םמ , - םמ "ח , שת לארשי ,

תירבצה תירבצה הטילאה   הטילאה
התצחו תילארשיה  הרבחה  לכ  לע  הנידמה  לש  םינושארה  םירושעבו  בושייה  תפוקתב  העיפשה  תינויצה  םואלה  תוברת 

ןונגס בוציעל  רושקה  לכב  דחוימב , תיתועמשמ  התיה  התעפשה  םלוא  .םירוגמ  תומוקמו  תודע  םיילכלכ , תודמעמ 
רמולכ תססובמ -  - הליכשמ - תינוליחה - הקיתווה - תיזנכשאה הטילאה  ברקב  ירבצ ) הנוכש   ) ילארשיצראה םייחה 
תוביס רפסמ  ןייצנ  םירבצה .) רוד   ) םיגולויבהו םייתוברתה  םהיאצאצו  בושייה ) תפוקתב   ) תונושארה תוילעה  ירגהמ 

: ךכל

ןהיכינח בור  ירבצ .) הנוכש   ) ינוליח - ינויצה םייחה  ןונגס  תרדחהב  יתועמשמ  דיקפת  היה  ץוביקהו  רעונה  תועונתל  - 
תססובמ היסולכוא  םע  תוינוריע  תונוכש  ברקמ  וא  תובשומ ) םיבשומ , םיצוביק ,  ) תדבועה תובשייתהה  ברקמ  וא  ואב 

אל םירעב ) הקוצמ  תונוכש  חותיפ , תורייע  םילוע , יבשומ   ) הירפירפב היסולכואה  תאז , תמועל  הפוקת .) התוא  יחנומב  )
אטבמה תא  ורמיש  םאלסיאה  תוצרא  ילועמ  םיברש  ךכל  לשמל , הביסה , וז  .הזה  םייחה  ןונגסל  המצוע  התואב  הפשחנ 

.םיזנכשאה םיריעצה  תא  ןייפאש  ילארשיצרא  אטבמ  וצמיא  אלו  אבא  תיב  לש  יברעה 

תירבעב ושקתה  רוביצב  םיבחרנ  םיקלח  םינותיע .) םירפס ,  ) בותכ רמוח  לע  רקיעב  הססבתה  תינויצה  הלומעתה  - 
.ץראב תירבצ  - תינויצה הלומעתל  םהלש  הפישחה  תמר  לע  עיפשה  רבדהו  ברע ) תוצראמ  םילוע  רקיעב  )

.ירבצה םייחה  ןונגס  תצפהו  רוצייב  בושח  דיקפת  היה  "ל  הצ לש  תונושארה  תויברקה  תודיחילו  "ח  מלפל הנגהל , - 
.רתוי הקזח  התיה  וז  הבכש  לע  ןתעפשה  יזנכשא , בור  וללכ  וללה  תודיחיה  הנידמה  תישארו  בושייה  תפוקתבש  ןוויכ 

.ינויצה סותאהמ  דרפנ  יתלב  קלח  היה  וכו )' יטרקומד  יאמצע , יביטקודורפ , ינתלכש ,  ) ינרדומ םייח  חרוא  ץומיא  - 
הליכשמה הבכשהש  יעבט  הלכשה , תמר  ןיבל  ינרדומ  םייח  חרואו  תושיפת  ץמאל  תונוכנה  ןיב  םאתמ  םייקש  ןוויכ 

.תירבצ - תינויצה תוברתה  לע  רתוי  העיפשהו  העפשוה  רתוי 
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תינויצה העונתה  יליבומל  םג  ויהש  הדובעה , תעונת  יגיהנמו  יצולח  תא  רקיעב  הטילבה  תינויצה  היגולותימה  - 
יניערג תוינויצ , רעונ  תועונת  הפוריא , חרזמ   ) יתוברתו יתרבח  עקר  ותואמ  ואב  םבור  .לארשי  ץראב  בושייהו 
.ורציי םהש  היגולואידיאה  םע  תוהדזהל  םירבצה )  ) םהיאצאצל היה  לק  ןכל , "י .) אב םינושארה  תינויצה  תובשייתהה 

עגפ רבדה  דגנמ , ולוכ ." הנחמה  תא  םיליבומו  םיגיהנמ  ונחנא  .ונחנא  הז  תונויצה   " התיה םינינהו  םידכנה  לש  השוחתה 
.תיתוברת העימט  לש  םייגולוכיספ  םימסח  רציו  חרזמה  תודע  יאצוי  תוואגב 

הלש דוסיה  יכרע  תניחבמ  תינוליח  איהש  תינויצה , היגולואידיאה  ןיב  הנבומ  חתמ  רצונ  ךרדה  תישארמ  רבכ  - 
םייתדה םירגהמה  .תיתדה  היסכודותרואה  ןיבל  תיתדה ,) המגודל  דבעושמ  וניאש  ינרדומ  שדח  ידוהי  תאירב  )
תינויצה תוברתב  דוסיה  תומכסוממ  המכ  וחד  םיבר ) ויהו   ) םהלש תיתדה  היצטניירואה  לע  רתוול  ובריסש  םייתרוסמהו 
םידוקה לש  היצטפדאה  ךילהת  תא  וטאהו  םייתרוסמה ) םידוהיה  תומשה  םוקמב  םילארשיצרא  תומש  ןתמ  לשמל  )

טעמב הנוש  התיה  םלסיאה  תוצרא  ילועמ  רכינ  קלח  לש  תינויצ  - תימואלה השיפתה  השעמל , .םיירבצ  - םינויצה
ההימכמ קלח  הדוסיב , תיתד  - תיחישמ רתוי  התיה  איה  .תיאפוריא  חרזמה  תונויצהמ  היצטניירואהו ) םישגדה  תניחבמ  )

, אברדא .תדל  שחכתהלו  הפיכה  תא  ריסהל  ךרוצ  לכ  ושח  אל  םג  םה  ןכל , םילשוריב ." האבה  הנשל   " לש םינש  תבר 
.תדלומה תמדא  תא  קשנמו  סוטמה  שבכמ  דרויה  ידוהי  איה  חרזמה  ידוהי  תריגה  לש  תוילמסה  תונומתה  תחא 

, ץראב דלונ  ובורש  התמקה , ירחאש  םירושעה  ינשבו  הנידמה  םוקל  ךומס  ולעש  תוחפשמ  לש  ישילשהו  ינשה  רודה 
ךרד רקיעב   ) וללה םידוקל  םהמ  רתוי  ףשחנ  אוהש  םושמ  תאז , .ויתובא  תובאו  ויתובאמ  ירבצ  רתוי  הברה  םתוחב  עבצנ 

, דחאכ םייחרזמו  םיזנכשאב  תעמטומ  תוירבצה  םויה , הדובעה .) תומוקמו  אבצה  היזיבלטהו , וידרה  רפסה , תיב 
, םיברעהו םימעה  רבחמ  םילועה  םידרחה , ומכ  ירבצה , ןונגסהמ  הרואכל  םיקוחר  םירזגמ  וליפא  .םייתדבו  םינוליחב 
, לשמל  ) םהלש םייחה  ןונגסב  עדומ , יתלבו  עדומ  ןפואב  ותוא , םיבלשמו  ירבצה  לדומהמ  ןיידע  םיעפשומו  ועפשוה 

(. רובידה ןפואב 

סומידב סומידב םירבצ   םירבצ
ובורב םויה  בכרומ  ירבצה , עבצב  ובורב  עבצנש  ( 1935-1965  ) הנידמה רודו  ידילי 1920-1935 )  ) "ח מלפה רוד 

תוחתפתה לש  בכרומו  ךורא  ךילהת  ורבע  םה  הלוכ , לארשי  תנידמ  ומכ  .הלעמו  הדימעה  ליגב  םישנו  םירבגמ 
ירודחו םימימת  םניא  יאדווב  םה  .תורחא  םייניעב  תימלועהו  תילארשיה  תואיצמה  לע  םיננובתמו  תוחכפתהו 

.תבקונו השק  הנידמב  שחרתמש  המ  לע  םהל  שיש  תרוקיבהו  רבעבכ  היצביטומ 

הבציעש ןמזה  חורמ  תילכתב  הנוש  םהידכנו , םהידלי  לש  תוגהנתהה  יסופדו  םיגשומה  םלוע  תא  תבצעמה  ןמזה  חור 
םיזמרו םינמיס  תוארל  רשפאו  םתוישיאמ  ומלענ  אל  םיירבצה  םילרנימה  ןיידע  תאז , םע  .םירענו  םידליכ  םמלוע  תא 
תמרוגש  ) הלרוגל תויתפכאבו  לארשי  תנידמב  שחרתמב  םהלש  הלודגה  תוברועמב  לשמל , .םיבר  םירבדב  התוחכונל 

ותואמ ולכאש   " םירבח ישגפממ  םיבאוש  םהש  הלודגה  האנהב  תויוצלפתהו ,) םירוטיק  לש  תוחיש  רופסניאל  םג 
תוחפה םתשיגב  םירז ,) םע  ללוכ   ) םיילאמרופ יתלב  םירשקו  םירישי  םיסחי  להנל  םהלש  תקהבומה  הייטנהמ  גניטסמ ,"

.םייניע רקנמהו  עצעוצמה  ינפ  לע  ילאנויצקנופהו  טושפה  תא  ףידעהל  םתייטנבו  םייחל  תינרמוח 
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תילארשיה תילארשיה תוילטנמב   תוילטנמב ירבצה   ירבצה םונגה   םונגה
תונש יהלש  דע  ימואל ) - יתדה םג  הבר  הדימבו   ) ינוליח - ידוהיה ילארשיה  ךוניחב  יטננימוד  תויהל  ךישמה  רבצה  לדומ 

םיינונגס םינייפאמ  חתפל  ולחה  ץראה  ידילי  םירוהל  ךליאו  םינומשה  תונשמ  ודלונש  םיריעצה  תורוד  .םיעבשה 
הרבחב טילשה  םיכרעה  לדומ  תא  וניש  םייטמוארט , םיעוריא  דצל  חווט , יכורא  םיקומע  םייתרבח  םיכילהת  .םישדח 

דאמ הנוש  ירבצ  - טסופה קילורש '  ' .שדחה ילארשיה  תומד  תא  הבציעש  השדח  תיתוברת  ףונ  תינבת  ורציו  תילארשיה 
תילארשיה הרבחהש  םושמ  םג  אלא  דאמ , ונתשה  םייתוברתה  םידוקהו  םייחה  יאנתש  םושמ  קר  אל  רבצה , קילורש ' מ'

קלח קדצב  םמצעל  םיעבותה  םינוש  םירזגמ  םייח  הבש  הרבח  תידמעמ –  הניחבמ  תינומגה  תוחפ  הרבח  איה  םויה 
, יזנכשא תוחפ  יטסיניבוש , תוחפ  םג  אלא  ילבולג '  ' רתויו ירבצ  תוחפ  קר  אל  אופא  אוה  קילורש  .תיטננימודה  תוברתב 

.םייח תונונגסו  תותד  תודמעמ , תודע , םירדגמ , לש  קתרמ  גוזימ  וב  שי  .יתוברת  בר  רתויו  ינוליח  תוחפ 

םלעי םא  קפסו  ירמגל  םלענ  אל  ירבצה " םונג  " הש המוד  תילארשיה , הרבחה  הרבעש  םיקומעה  םיכילהתה  ףרח  םלוא ,
תא ספסחמ  ןיידע  ימוקמה  הללאי ' ' הו ילארשיה  ינוריעה  בוחרל  תחתמ  ץבצבמ  ןיידע  ץוביקה '  ' .ןיעל הארנה  דיתעב 

.תילארשיה תוילטנמבו  ץראב  תירלופופה  תוברתב  דואמ  תרכינ  ןיידע  תירבצה  העפשהה  .םינקירמאה  ייב ' ' הו ייה ' ה'
הללכהה תירפמא , הדידמל  תושק  וללה  תונוכתהמ  לודג  קלחש  ןוויכ  .וללה  דוסיה  תונוכתמ  המכ  ןייפאנ  ןלהל 

היווהב תוקסועה  תונוש  תוריצי  חותינו  םינש  תכורא  תישיא  תוננובתה  יביטיאוטניא : סיסב  לע  הרקיעב  התשענ 
תודוא הנש ) ישארו  תואמצע  ימיב  רקיעב   ) לארשיב ומסרופש  תובר  תובתכב  ונעייתסה  ןכ  ומכ  .תילארשיה 

". תוילארשיה "

תימצע תימצע תוגגומתהו   תוגגומתהו םזיטילא   םזיטילא
לש ךויח  תייוולב  בורל  ונמצע ,"  " לע ןוכנ  רתוי  וא  ומצע , לע  רבדל  הז  ילארשיה  לש  רתויב  תטלובה  הנוכתהו  רשפא 

תוכוז ןהו  םילארשיה , תרושקתה  ילכב  הרגשבש  ןיינע  ןה  ילארשי " והימ   " ןונגסב תובתכ  .תימצע  ןוצר  תועיבש 
תרוקיב ךות  תובורק  םיתעל  תילארשיה , תוילטנמב  ןודל  םיברמ  םילארשיה  תויטרפ  תוחישב  םג  .הבר  תויראלופופל 

והומכ ןיאש  דחוימ , ןז  לעכ  ומצע  לע  בושחל  לגרומ  ילארשיה  .תימצע  ןוצר  תועיבשו  הוואגב  בורל  לבא  תימצע ,
םלועה יבחר  לכב  םידוהיה  לש  םימישרמה  םיירוטסיהה  םיגשיהה  דצל  רחבנה " םעה   " לש "י  כנתה סותימה  .םלועב 
ייההו עדמה  אבצה  םוחתב  רקיעב  לארשי , תנידמ  לש  םיטעמ  אלה  היגשיה  םג  .תאזה  השוחתה  תא  םיששואמו  םיקזחמ 

.ךכל םימרות  קט ,

תחמוצ םג  ןאכמ  .רחבומ  טבשל  םג  אלא  לודג ' דחא  טבש  םיכיישש ל' ימכ  קר  אל  אופא  םמצע  םישפות  םילארשיה  בור 
תימינפה תרוקיבב  רימחהל  ינש  דצמו  םיימשיטנא '  ' הירקבמב תוארלו  "ל  וחב הנידמה  לע  ןנוגל  דחא  דצמ  הייטנה 

תא רקבל  טיעממו  ותלוז  תא  רקבל  הברמ  ילארשיה  תרוקיב , ופורפא  ץימשהל .) רתומ  החפשמה  ינבל  קר  תניחבב  )
'. םשא ינא   ' אלו םימשא ' םה   ' דימת טעמכ  .ומצע 

(( תוירגוד תוירגוד  ) ) תורישי תורישי
יתלבו ישיא  רשק  םיפידעמ  קזבה , תוריהמב  הזל  הז  םירבחתמ  םישנא  הבש  הרבח  תוכסמ , אלל  הרבח  איה  לארשי 

ןיב תאטבתמ  תורישיה  תוקד .) שמח  ינפל  וריכהש  םדאל  םג  תובר  םימעפו   ) והערל שיא  בלה  תולגל  םיברמו  יעצמא 
תוחיש לשמל , ואר ,  ) רתויב תויטרפה  תוחישל  ןיזאהל  םיבבוסל  רשפאמה  ינלוק , רובידבו  ינפשוח  שובלב  ראשה 

(. םיירוביצ תומוקמב  יראלולסה  ןופלטב  תוינקעצ 

סומינ סומינ ינוניגב   ינוניגב לוזלזו   לוזלזו סופסח   סופסח
םיתעל ררוגש  תוכילהו , םיסומינל  זוב  תפסונ : תילארשי  דוסי  תשיפתמ  םיעבונ  ליעל  ורכזוהש  תוינלוקהו  תורישיה 
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'. תועבורמ תיטנדקד ו' תונצלפ '  ' לש גוס  לארשיב -  תוסג  םילימ  טעמכ  םה  קופיאו  סומינ  ללככ , .טקט  רסוח  תובורק 
- תינדרמה היטנל  ינתוכמס , - אלה ךוניחל  הרבחה , לש  יתחפשמה  יפואל  יטסילאיצוס , - יצולחה עקרל  רושק  רבדה 

.קוח יערופ  יפלכ  תינחלסה  השיגלו  הבבוש 

בור םלוא , .הטוב  םג  םיבר  םירקמבו  רותב ) דומעל  לוכי  וניאו  הצור  וניא  ילארשיה   ) תינקפרמ איה  תילארשיה  היווהה 
ןאכ ספתנ  וכו )' םיידי  יפונפנ  תוקעצ ,  ) םילא חוכיוכ  רז  םדאל  הארנש  המו  הזה , סופסחה  םע  תויחל  ודמל  םילארשיה 

הבירמל דע  רהמ –  העיגמ  תוסייפתהה  הבירמ , תצרופו  הטילשמ  םיאצוי  םירבדה  רשאכ  .יעבט  והשמכ  ללכ  ךרדב 
.האבה

תיתרבח תיתרבח תוברועמו   תוברועמו הנידמה   הנידמה םעםע   תוהדזה   תוהדזה םוקמל , , םוקמל תוכייש   תוכייש תשוחת   תשוחת
תוצובק ןיב  לטובמ  אל  בוטיק  םייקש  ףאו  תירזגמ  בר  הרבח  איה  לארשיש  ףא  ונחנא .'  ' דאמ ןיידע  אוה  ילארשיה  ינא ' ה'

ראשה ןיב  יוטיב  ידיל  האב  וז  השוחת  .תפתושמ  תוהזו  לרוג  - תופתוש לש  השוחת  ידי  לע  ךכורמ  ימינפה  חתמה  תונוש ,
, םיריכמ םלוכש  תוחידב  םיפתושמ : םייתוברתו  םיינושל  םידוק  לע  תוקפרתהבו  תילארשי  היגלטסונל  הביחב 

.דועו םהב  רכזיהלו  ריכזהל  םיברמש  םיירוטסיה  םיעוריאו  םירופיס  תופתושמ , תויצאיצוסא 

לש הרצקה  הירוטסיההמ  יתוברת , - ואיג בחרמב  יא  התויהמו  הנידמה  לש  ריעזה  הלדוגמ  תעבונ  וז  השוחתו  רשפא 
ףתושמה הנכמהמ  םיבר , לש  תישיא  היפרגויבה  תא  תפפוח  תימואלה  היפרגויבה  הבש  הריעצ  הרבח  התויהו  לארשי 

רובע ובירקה  םיברש  ןברוקהמ  דחיב , ווח  םיברש  תוברה  תומוארטהמ  םיינוציח , םיביוא  דצמ  דימתמה  םויאהמ  ידוהיה ,
(. םיאולימו רידס   ) "ל הצב ףתושמה  תורישהמו  הנידמה ,

תכייש םיירוביצה , היסכנ  לע  לארשיש , רמולכ  הנידמב , הרוכב )' תוינמ   ' םג םיברו  ' ) תוינמ ילעב   ' םישח םירבצה  בור 
הריפסה ןיב  הדח  דאמ  הנחבה  תמייק  לבת , תונידמ  בורב  ןכש  ימלועה , ףונב  תדחוימו  הרידנ  דאמ  השוחת  וז  .םהל 

םה רשאב  םילארשיה  לש  תונולשיכהו  תוחלצהה  ןכל  .תיטרפהו  תיתחפשמה  הריפסה  ןיבל  תירוביצ  - תיתכלממה
וחילצה איה ' / אוה  ' םא תישיאה : המרב  תונולשיכו  םיגשיהל  תוריהמב  ןאכ  םימגרותמ  "ל ) וחב םיררוגתמש  הלאכ  ללוכ  )
רוכינה דחא  דצמ  תודגונמ : תוכלשה  וז  העפותל  .ילש  אוה  ןולשיכה  /ה -  לשכנ איה  / אוה  ' םא ןיפוליחלו  יתחלצה ' ינא  '
א.ק.ס.צ הרק -  המ  אה  וה   ' ןיב םיענו  םייסרפיד ,' הינמ  , ' ידמ םייביסנטניא  םייחה  ינש , דצמ  לד ,' עגר  ןיא  םצמוצמ ו'

'. לבזה לש  ץימב  םייח  ל' התוא '' הלכא 

(( תויקבחס תויקבחס  ) ) תויתורבח תויתורבח
תויהל דאמ  בושח  ןיידע  ילארשיל  ךא  תוברתה  בלמ  םידאתמו  םיכלוה  תיאחמלפה  םתנוכתמב  ץיזמוקהו  הרוהה 
לכאש ימ   " תא ויתוחלצהו  ויתורצב  ףתשלו  םיבר ) ול  שיו   ) החפשמ ינבו  םידידי  תציחמב  תולבל  הברמ  אוה  .ןמרבח 

.דוס רומשל  השקתמו  תלוזה  לע  עדימ  ץיפהלו  ףוסאל  הברמ  ןטק , אל  ןלכר  םג  אוה  ילארשיה  גניטסמ ." ותואמ  ותיא 
ללכב תואיצמה  רואיתב  ערלו ) בוטל  תויצרופורפמ , םירבד  תאצוה   ) המזגהל היטנל  ליבומ  'ה  רבחה תא  םישרהל  ןוצרה 
לבוקמ תויהל  יתרבחה  ץחלה  הנומש .) אלו  עשת  אל  רשע – '  ' ונל היה  דימת   ) טרפב תישיאה  תויווחה  רואיתבו 

.םוגרתל השקה  תילארשי  הלימ  רייארפ – '  ' ספתיהל ששחה  דוסיב  םידמועה  הלא  םה  הביבסה , לש  היולגה  תרוקיבהו 

דיאל דיאל החמש   החמש
םיימיטניאה םיסחיה  םנמאו , דיאל .' החמשכ  החמש  ןיא   ' הבוצע - תעשעשמה הרמאה  האצמוה  לארשיבש  המוד 

הלימהש הדבועה  םצע  .האלהו  םהמ  ןוגרפה  םג  .תלוזה  ןולשיכב  חומשל  םהמ  םיענומ  םניא  םילארשיה  ןיב  םיירבחהו 
ימ לע  םחרל  הייטנה  םג  םילארשיב  שי  ינש , דצמ  .תואמחמב  תונצמקה  לע  תדמלמ  שידיימ  םלועמ  המגרות  אל  ןוגרפ ' '

רחאו םיזבמו  םינגמ  דקומה , לע  םדא  םילעמ  םדוק  יבוביסה : יתרושקתה  סקטה  רצונ  ךכ  .חולסל  רהמלו  שנענו  אטחש 
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.םינגמה תא  םינגמו  ןכסמכ  ותוא  םיראתמ  ךכ 

םייח םייח תחמשו   תחמשו רעוס   רעוס גזמ   גזמ
חדבתהל םיברמו  רומוה  דאמ  םיבהוא  םילארשיה  .תילארשיה  םייחה  תחמשבו  תונצחומב  דיימ  שח  לארשיב  רקבמה  רז 

תחמשב ךרבתה  ילארשיה  ללככ , .םייחה  ימוחת  לכב  יזכרמ  דאמ  לרנימ  םה  תויניצהו  הינוריאה  םמצע .) לע  רקיעב  )
החמשמו עמדל  קוחצמ  רבעמה  תאז  םע  רמ .) ךויח  םיתעל   ) ךויחב םייחה  לע  ןנובתהל  הטונ  אוהו  תוצילעבו  םייח 

םילקאל הקיטנגל , הארנה  לככ  רושק  םילארשיה , תא  דאמ  ןייפאמה  רעוסה , טנמרפמטה  .ץראב  דאמ  ריהמ  אוה  לבאל 
.תינוכית םיה  הביבסהו  םחה  םילקאל  םג  רושק  אוהש  רשפא  .קופיאלו  תוניתמל  ךוניח  רסוחלו  םחה 

תומזיו תומזיו תונרקס   תונרקס
רוקמה .תינולבש  אל  הבישחו  תונייטצה  תויתורחת , שיגדמ  תידוהיה , תרוסמה  לע  וסיסבב  תתשומה  ילארשיה , ךוניחה 

', קי צ'ק צ'  ' םירבד םיספות  דאמ , םיטנגילטניא  םילארשיה  .תידומלתה  ארבתסמ  אכפיאה  תטיש  םתסה  ןמ  אוה  ךכל 
רתלאל ינויח , עדימ  ףוסאל  םיברמו  םתמשנב '  ' םימזי םג  םה  .םהילאמ  םינבומכ  םירבד  םילבקמ  םניאו  םינרקס ,
וקזיחו התוא ' ואיבה   ' םילארשי טעמ  אל  ןכאו  הכמה – ' תא  איבהל   ' אוה חיכשה  ילארשיה  םולחה  .םיטנטפ  איצמהלו 

םילארשיהש םושמ  ראשה  ןיב  םיברב  תמעפמ  תאזה  הווקתה  .דחא  לכל  הניפב  הכחמ  רשועהש  ילארשיה  סותימה  תא 
.דיתעב ושכריש  רפושמה  םגדה  לע  שדח  רצומ  לש  הינקב  רבכ  רהרהלו  םהל  שיש  המב  קפתסהל  אל  םיטונ 

תויתרוקיבו תויתרוקיבו םזימרופנוק   םזימרופנוק -- נונ נונ
ותוא םישינעמ  וא  םינגמ  רשאכ  סעוכו  תומכסומלו  תוכמסל  רוויע  ןפואב  תייצמ  וניא  אוה  .ועבטמ  ןדרמ  אוה  ילארשיה 

אוה ןבלל  רוחשה  ןיב  דירפמה  רופאה ' חטשה   ' לארשיבש םיסרוגה  שי  .ןונקתהמ  גרחו  הריבע  רבעש  חכוה  רשאכ  םג 
'. הצלמה  ' תניחבב אוה  קוחהו  יפוסניא  טעמכ 

םיאולימה תדיחי  רשאכ  אמגודל , ךכ , .תויביטרסאבו  יבמופב  ותעד  תא  עימשהל  בהואו  ועבטמ  יתרוקיב  ילארשיה 
ןורחא דעו  הדיחיה  דקפממ  לועי  תועצהו  םיעוציבה  תוכיא  לע  תרוקיב  עומשל  רשפא  ליגרתה , םוכיסל  תסנכתמ  אבצב 
חוכו תוכמס  ילעב  לע  תרוקיבה  הביבח  דחוימב  .עמשית  איהש  םיצור  םלוכ  טעמכו  הדמעו  העד  שי  םלוכל  .םיארוטה 

.הקיטילופהו םיאקיטילופה  לע  רקיעבו  הרבחב ,
גנלסה ןוקיסקל  יפ  לע  ושוריפש  יארטוק ,)"  " וא " ) םירוטיק : " חוור ילארשי  גהנמ  הדילוה  תויתרוקיבל  תחוורה  היטנה 
תונהל ןנולתהל , םצעב  ושוריפ  רטקל  םיקסופ ." יתלב  תונעמו  תונולת  תוינורט , ( " 1993 גולורפ ,  ) יאבצהו ירבעה 
קיודמה שוריפה  השעמל  .ורטקי  דימת  טעמכ  םה  החישל  םישגפנ  םילארשי  םירבח  רשאכ  .םולכ  תושעל  אלו  הנולתהמ 

תועצמאב לוכסתו  חתמ  ןקרופ  לש  גוס  םירוטיקב  שי  השעמל  .הנולתהמ  תוניהלו  ןנולתהל  אוה  םירוטיק "  " לש רתוי 
.תפתושמ הרצ  לע  רוביד  תניחבב  יתצובקה –  קבדה  תא  קזחל  םיעייסמ  םג  םיפתושמה  םירוטיקה  .רוביד 

םזילמרופ םזילמרופ -- יטנא יטנא
ידכ ךות  רוביד  םייטרפ , תומשב  תידדה  האירק   ) םיילאמרופ יתלבו  םייעצמא  יתלב  םיסחי  להנל  ףידעמ  ילארשיה 

תועצמאב םיימשר  םיסקט  ספסחלו  תוכמס , ןיטקהל  סנטסיד ,' ןיטקהל  , ' סותאפב תיחפהל  לדתשמו  תוידדה ) תועיגנ 
ףוקעלו שביה  קוחב  לזלזל  תוניפ , לגעל  תילארשיה  היטנל  תוביסה  תחא  איה  וז  הנוכת  .תירבח  המינו  תוצלה  תוחידב ,

היסולכואה בור  הענמנ  תובר  םינש  .תיאבצה  תוברתבו  שובלב  ראשה  ןיב  תפקתשמ  םזילמרופמ  החירבה  .תונקת 
םידעצמב תועדצהב , "ל  הצב םיטעממ  םויה  דעו  םיימשר ) םיעוריאב  םג   ) תובינע דונעלמ  תינוליחה  תילארשיה 

.םירחא היכרריהו  רדה  ינוניגבו 
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ינוציחה ינוציחה הארמה   הארמה תובישח   תובישח
ךא אירבו .) ירט  ןוזמו  חונ  םילקא  תויוברת , גוזימ  לש  האצות   ) ןוכנ הארנה  לככ  הזו  הפי  םע  םה  םילארשיהש  םירמוא 

הדבועה לע  קולחל  השק  ישיא ) םעטב  הרושקו  ןיטולחל  תיביטקייבוס  ןבומכ  איהש   ) וז הכרעהה  לע  םיקלוח  םא  םג 
רוקמ וכו .)' הלענהו  השבלה  תויונח  םייטסלפ , םיחותינ   ) בוט תואריהל  ץמאמ  לכ  םישועו  םיפי  םישנא  םיצירעמ  םהש 

הרבחה לש  יפויה  ןחלופ  תעפשהבו  רעוכמה ) יתולגה  ידוהיה  לש  וכופיה  גצוהש   ) רבצה תיגולותימב  תאזה  היטנה 
.תיברעמה

תונדרש תונדרש
תודדומתהה ילכ  .םילודג  םינדרשל  םילארשיה  תא  וכפה  תוקסופ  יתלבה  תומוארטהו  דימתמה  ינוחטיבה  ץחלה 

.ץחל םיררחשמה  םירוטיקב  הלכו  ןירדהמל ) ילארשי  גשומ  ' ) םוריח תרגש   ' לוהינו הקחדהמ  לחה  םינווגמ ,

גכגלככ

דלאוועג דלאוועג יסקט  הה'' יסקט
םע תושעל  המ  : " קילורש לש  ותורגבתהל  רשאב  ויטבל  לע  שוד  רפיס  תנשב 1964  רואל  אציש  הרק ," המ   " ורפסב
 – השעמל תופלוחה ? םינשל  םאתהב  ותוא , רגבל "  " וא הנתשמ , יתלב  דליכ  ותוא  ריאשהל  תואבה ? םינשב  קילורש 

, ידמל תובר  םינש  ינפל  וב , שמתשהל  יתלחתהש  זאמ  תצקמב  לדג  קילורש "  – " ךכב וניחבה  םיארוקהש  הווקמ  ינאו 
םייתנש - הנש דוע  .רתוי  חקיפ  יל –  המדנ  השענו –  ףירחה  וטבמ  םיכורא , ויהנ  וילגרו  וראווצ  הבג , אוה  .הנידמה  למסכ 

אובי ןבומכ , ךא , .הנידמה  ליג  ןיבו  ותרוצ  ןיב  ףירח  דוגינ  רוציל  ילבמ  דלי , רותב  קילורש  תא  רייצל  ךישמהל  לכוא 
, ןטק רענ  וישכע , אוהש  ומכ  קילארשי  תא  רומשל  הצור  יתייה  הדוותמ –  ינא  היהת ? איה  המ  .לופית  הטלחההו  םוי 

תא בוזעי  אל  ןתחתי , אל  קומע , לוקב  רבדי  אל  םפש , לדגי  אל  םירצק , םייסנכמב  תכלל  ךישמי  אוה  .ףוצחו  םימת 
". םירופיס ונל  רפסיש  םייכרבה  לע  ותוא  בישוהל  דימת  לכונו  תיבה – 

םע דחי  התומימתמ , הדביאו  הכלה  ותומדו  סותימה  םע  דחי  רגבתה  קילורש '  ' .אווש תווקת  התיה  תאז  ןבומכ  לבא 
םיכנחמו רוביצ  ישנא  וחתמ  ואישב , ןיידע  היה  רבצה  סותימ  רשאכ  םישימחה , תונשב  רבכ  .הלוכ  הנידמה  לש  התומד 

ומייקש םימיובמה  םיטפשמב  ללכ  ךרדב  םשאוה , רבצה  .ירבעה  ךוניחה  ירגובו  ץראה  ידילי  לש  םתומד  לע  תרוקיב 
תובשייתהה יכרע  תחינזב  יכונא , םזיריירקב  רקיעב  םשא ,'  ' רבצה אצי  דימת  טעמכ  םהבש  רעונה , תועונת 

'. םינולאס םידוקיר  ו' ינימ , תיאצח  ןוגכ  תיטסינודהה , תיאקירמאה  תוברתה  ץומיאבו  תובדנתההו ,

ירהש העפותה , לש  הפקיהמ  קר  אל  ועבנ  םירקבמה  תא  ונייפיאש  תיטמגיטסהו  הלילכמה  המינהו  המזגהה  ףוליסה ,
"ל וחמ העפשהה  תוקזחתהו  תילכלכה  תוחתפתההש  רבוגה  ששחה  לשב  רקיעב  אלא  ימרופנוק , - נונ ץמוקב  רבודמ  היה 

.רעונה ינב  לש  םיינויצה  םיכרעב  ומסרכי 

תוצלפה תבוגת  םג  ךכו  תונותיעב , ירוזחמ  גהנמל  סויגה  ינפל  רעונ  ינב  םע  תונויארה  וכפהנ  רבכ  םישישה  תונשב 
םעפ לכב  ררבתה  .תיטוירטפה  םנזואל  ומענ  דימת  אל  םיריעצה  תובושתש  םינרמשהו  תומוחה  ירמוש  לש  דלאוועג ' ' הו

םירבד לע  םג  אלא  המשגהו , תדלומ  לע  קר  בשוח  וניא  ותצקמ , תוחפל  וא  םישישה , תונש  לש  םירבצה  רודש  שדחמ 
תואשילקל רשאב  תרוקיבו  קפס  לש  תולוק  םג  םיריעצה  ברקב  ולע  םשו  הפ  .םידומילו  הריירק  ומכ  רתוי  םייטסיאוגא ' '

איהש תוצרפהו  תינקירמאה  םזיריירקהו  םזילאירטמה  םזינודהה , תוברת  לש  תרבוגה  העפשהה  לשב  וצצ  םה  .תוינויצה 
םידסיימה - תובאה לש  ינרמויהו  םימתה  םזילאידיאה  ןיב  בחרתמה  רעפה  לשבו  תילארשיה , תוברתה  תמוחב  החתפ 
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אלו תבצעמה  רעסה  תפוקת  תא  הווח  אל  תונויצה  לש  ישילשה  רודה  דועו , תאז  .המוגעה  תימוימויה  תואיצמה  ןיבו 
.רצי אוה  אלש  םיכרעה  ןמ  לק  קוחיר  חתיפ  ןכלו  ףסכה ,' שגמ  ובשחנש ל' ימ  לש  הדיחיה  תוואגל  ףתוש  היה 

לצה לצה ידלי   ידלי
.עונלוקבו ןורטאיתב  תורפסב , םג  םישישהו  םישימחה  תונשב  ועיפוה  רבצה  סותימ  לש  ותושלחיהל  םינושאר  םינמיס 

התלע םישישה  תונשב  .ןניק  סומע  לש  םיברקעו ' םיטושב   ' םירמאמה ץבוקבו  רהזי  לש ס ' גלקצ ' ימי   ' הלבונב לשמל ,
', לצה ידלי   ' רמות ןויצ  ןב  לש  ורפס  לשמל , .רבצה  סותימב  עמטוהש  הלוגה , תלילש  ךרע  לע  תרוקיב  הנושארל  םג 

ופגב וירוענב  הצרא  עיגה  הזחמה  רוביג  רקב .) לארשי  לש  ויומיבב   ) ב-1962 המיבה '  ' ןורטאיתב גצוהו  זחמוהש 
ירחא .םרויל  'ה  לסוימ ומש  תא  הניש  םג  ראשה  ןיב  םידילי ,' ןיב ה' בלתשהלו  ירבצה  לדומל  ומצע  םיאתהל  חילצהו 

ומצעמ ריסמ  ימצעה , ףויזהמ  התרזעב  חכפתמו  הריעצ , תירבצ  תירונ , תא  השיאל  אשונ  אוה  "ל  הצמ רורחשהו  המחלמה 
םלשל 'ה  לסוי - םרוי שרדנש  ישפנה  ריחמה  תא  גיצה  לצה ' ידלי   ' .יתולגה ורבע  םע  סייפתמו  תוירבצה  תכסמ  תא 

שיגר היה  אלש  יתרבחה , ינויצה  שבכמה  לע  תזמורמ  תרוקיב  וב  היהו  תירבצה , הרבחב  תורעתהל  ידכ  שדח  הלועכ 
.םישדחה םילועה  לש  םתקוצמל 

ישפנה ריחמבו  רבצה  סותימ  לש  לצומה  ןפב  קוסעל  התזועת  תניחבמ  הנמזל  הגירח  תריצי  היה  לצה ' ידלי   ' םלוא
, ןורטאיתהו תורפסה  רקיעבו  תילארשיה , תונמאהש  דע  םירושע  ינש  דוע  ושרדנ  .ינויצה  ךותיהה  רוכ  לש  יתרבחהו 

תורכנתהב םגו  םילועהמ , םיברב  עטנ  רבצה  סותימש  תותיחנה  ישגרו  ןובלעה  תושוחתב  תויביסנטניאב  קוסעל  לחת 
.םהילע הפכ  אוהש  םתוברתלו , םייתחפשמה  םהישרושל 

םדאל םדאל םדא ' ' םדא קבא   קבא ממ''
האצותכ האושה , ילוצינ  לש  שפנה  יעצפ  היה  םישישה  תונשב  ץראב  יגולוכיספה  רקחמה  םוחתב  חתפתהל  לחהש  אשונ 
תקיקחו םילשוריב  םשו ' די   ' ןואיזומ לש  ותמקה  רחאל  היינשה  םלועה  תמחלמ  תונברוק  לש  םיומידב  לחש  יונישהמ 

םהבש  , ןמכייא טפשמו  רנטסק  טפשמ  םג  ועיפשה  הזה  יונישה  לע  הרובגלו ב=1959 . האושל  ימואלה  ןורכיזה  םוי 
תירזכאה ףאו  תיפיטואירטסה  תינויצה  הסיפתה  תא  וכירפהש  הדמשהה , תונחמ  ילוצינ  לש  תוררמצמ  תויודע  ועמשנ 

לש תויפרגויבוטואו  הזורפ  ירפס  םסרפתהל  ולחה  ומויס  רחאלו  ןמכייא  טפשמ  ךלהמב   '. חבטל ןאצכ   ' הכילהה לש 
הייסולכואה לש  הסחיב  יונישל  םרת  הז  םגו  הדמשהה , תונחמבו  תואטגב  םהילע  רבעש  לע  ורפיסש  םילוצינה ,

תייווח תא  ווחש  לזיו , ילאו  לקנרפ  רוטקיו  קינטצ , .ק  לש  םהירפסל  התיה  דחוימב  הבר  העפשה  .האושל  הקיתווה 
'. עשרה תטנלפ  לואשה ב'

ילוצינ לש  תוירטאיכיספ  תוערפה  לע  תילארשיה  תיטילנאוכיספה  הדוגאה  לש  סנכ  ביבא  לתב  ךרענ  ילויב 1966 
לחהש רחא  יגולויצוס  = יגולוכיספ אשונ  .אשונב  םירקחמ  דועו  דוע  הגרדהב  רבטצהל  ולחה  ויתובקעבו  האושה ,

תינוירוטסיהה תנייצמש  יפכ  םירקחמה , בורב  .ץראב  רעונ  ינב  לע  ןמכייא  טפשמ  תעפשה  היה  הפוקת  התואב  רקחיהל 
התאצותש תויגרטה , תוביסנל  רתוי  תרגוב  הנבה   ' ושכרו טפשמב  הבר  תוברועמ  וליג  רעונה  ינבש  אצמנ  הקנולבי , הנח 

לחש הסיפת  יונישמ  םג  עבנ  רעונ  ינב  ברקב  האושה  תסיפתב  יתוהמה  יונישה   '. תונברוקה לש  דהוא  טופיש  התיה 
' תידוהיה תוהזה   ' תאו תידוהיה ' העדותה   ' תא חפטל  התטלחהו  טפשמה , תובקעב  תיתכלממה  ךוניחה  תכרעמב 
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היילעה לג  תובקעב  טפשמל , םדוק  דוע  השעמל  לחה  הז  ךילהת  .םידומילה  תוינכותב  הלוגה ' תלילש  ל' ףילחתכ 
.םישימחה תונש  תישארב  תינומהה 

תונברוקל םישולשו ) םירשע  ינב  םיריעצ  םג  םללכבו   ) לארשיב ריעצה  ליכשמה  רודה  ינב  לש  םסחיב  לחש  הנפמה 
תא אצמ  זזה , םייח  רפוסה  לש  ותרדגהכ  תולגה ,' לש  ךשוחה  תיגולוכיספ  קלחכ מ' וספתנ  זא  דעש  הילוצינו , האושה 
ךכ .ירבצה  ךותיהה  רוכ  תא  ורבעש  םילוע  םתצקמו  ץראה  ידילי  םבור  שדחה , םירפוסה  רוד  לש  םהירפסב  ויוטיב 

, דחואמה ץוביקה  ' ) דלוקושה תקסע  ו' ( 1962 דחואמה , ץוביקה  ' ) תיכוכזה את  לומ   ' ירוג םייח  ררושמה  לש  וירפסב 
קוינק םרוי  לש  ורפסבו  (, 1962 וישכע , ' ) ןשע  ' ןושארה וירופיס  ץבוקב  לשמל  דלפלפא , ןורהא  לש  וירפסב  (, 1965

תוזחמה םישימחה  תונשב  .רתוי  רחואמ  דעומב  ךא  המוד , הנפמ  לח  ןורטאיתב  םג   (. 1969 םקימע , ' ) בלכ ןב  םדא  '
טפשמ ירחא  וליאו  םיצאנה , םע  הלועפה  יפתשמ  לש  םתמשאבו  הרובגהו  קבאמה  אשונב  רקיעב  ועגנ  האושב  וקסעש 

, ןקוש ' ) תובכרו םינומעפ   ' יחימע הדוהי  לש  והזחמב  לשמל , תונברוקה , לש  הידגרטל  הבסוה  טבמה  תדוקנ  ןמכייא 
הכילהה תמשא  תא  יתרוקיב  ןפואב  הנושארל  ןחבש  הרזח ,'  ' ןגד לאירבג  לש  והזחמ  המבה  לע  הלע  ב=1976  (. 1962

.האושה ילוצינב  החטוהש  חבטל ' ןאצכ  '

ירפוסמ ןושארה  הארנה  לככ  היה  וימסקב , הבשנו  יברעמה  םזיגולוכיספה  תא  םישימחה  תונשב  הליגש  קוינק , םרוי 
(. 1969 בלכ ' ןב  םדא   ' ןמורב  ) תיגולוכיספ טבמ  תדוקנמ  האושה  לש  תיתמוארטה  היווחב  תעגל  זעהש  "ח  מלפה רוד 

ונממ לפנש  ףא  תולגהו ,) האושה  תייווח  לש  ןה  היגולוכיספה  לש  ןה   ) יוליגה תמצועבו  יותיעב  ול  בורק  היהש  דיחיה 
.תירבצה הטילאל  ךייש  אלו  ךייש  היה  והומכש  ץומא , ןב  ןד  היה  תיתורפסה , הביתכה  תוכיא  תניחבמ 

תוללכהה ומלענו  וכלה  הבש  האושל , תילארשיה  הרבחה  לש  הסחיב  השדח  הפוקת  אופא  הלחה  םישישה  תונשב 
השלוח לע  םירובידו  חבטל )' ןאצכ  ו' םינובס ' ', ' םדא קבא   )' האושה ילוצינ  לש  םיילילשה  םיפיטואירטסהו  תופרוגה 

תונברוק תשנאה '  ' לש ביקע  ךילהת  לחה  הלאה  םינשב  וזמ , הרתי  .םיימיטיגל  אללו  םיכיבמל  ובשחנ  אל  רבכ  הקעומו 
םוקמב .תוחפ  תיטקלפו  רתוי  תישיא  םתחצנה  התשענ  םינש  םעו  רפסה , יתבב  דומילה  רמוחב  םג  אטבתהש  האושה ,

.ילסרבינוא יגולוכיספו  ירסומ  ךפונ  ילעב  םישגרמ  םיישיא  םירופיס  ואב  םינוילימה ' תשש   ' ומכ םיטשפומ  םיגשומ 
לעמ ךא  .לארשיב  שפנה  תוקוצמ  לש  היצזילמרונה  ךילהת  לע  יאדווב  עיפשה  הילוצינלו  האושל  סחיב  הזה  הנפמה 

הטילאה ברקב  שחרתהש  רתוי  בחרה  יתעדותה  הנפמה  תאו  לארשיב  היגולוכיספה  תכפהמ  תא  םדיק  אוה  לוכל ,
.םייפיטואירטס םיחנומב  תוצופתב  םידוהיה  תא  הרייצש  תינויצה , היגולואידיאל  סחיב  תילארשיה 

יתורפסה יתורפסה ןונאקל   ןונאקל הביטנרטלא   הביטנרטלא
תובשייתהה תישארב  רבכ  ץראב  ועיפוה  תוילארשי  ץראה  היווחה  לעו  היווהה  לע  תירבעב  ובתכש  םיררושמו  םירפוס 

תונשב רקיעב  תוימוקמה , תוברתה  לשו  היגולואידיאה  לש  ןבוציעבו  ןחוסינב  ילרוג  דיקפת  םהל  היהו  תינויצה ,
השעמכ אל  םתכאלמ  תא  וספת  תיצולחה , הטילאה  םע  ונמנש  הפוקת , התואב  םירצויה  בור  .םיעבראהו  םישולשה 

, הרישו תורפס  רחוש  היה  ידוהיה  בושייה  .תיגולואידיא  תוחילשכ  רקיעב  םירקמה  תיברמבו  םג  אלא  אדירג  תונמא 
םיימואלה םיררושמל  ובשחנש  ימ  רקיעב  םיימוקמה , םירצויה  ןיבש  םיבושחהו  םילודגהו  תומגרותמו , תוירוקמ 

.םר ירוביצ  דמעמלו  תפרוג  הצרעהל  וכז  ןמרתלא ) וירחאו  קילאיב  )

אלו גירחבו  יטרפב  וקסעש  דצ , ילילח  םג  תעה  לכ  ונגינ  ינויצה , ןונאקה  לש  תויתורפסה  תורצוצחה  תעורת  דצל  םלוא 
, םיימיטניא הבהא  ירופיס   ' םהש ןונגע , לש ש"י  םימדקומה  וירופיס  לשמל , .םיינויצה  םייוואמבו  המואה  לש  הלרוגב 
, תיטקדאקד תימומגעה  תירילה , תיבנידנקסהו  תיאניווה  תרופיסה  ןמ  ועפשוהש  םייטסינויסרפמיא , םייטסיגולוכיספ 

בקעי ןמפוש , םשרג  ןיסנג , ןסינ  ירוא  יקסב , ' צידרב ףסוי  הכימ  לש  םישולתה '  ' תרופיס םג  ךכ   ' האמה הנפמ  לש 
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.תטבחתמ תיטוריונ , תימיטניא , רנרב -  םייח  ףסוי  לש  יודיווה  תורפס  ןכו  לגופ , דודו  גרבנייטש 

, תוינוריעה תויסנמיגה  ירגוב  םירבצה -  = םירפוסה רוד  תאו  רבצה  תומד  תא  הלודגל  התלעה  תואמצעה  תמחלמ 
תא זכרמב  ודימעהש  םהירפס , .ל  " הצ לש  תויברקה  תודיחיהו  "ח  מלפה ץוביקה , םייאלקחה , רפסה  יתב  רעונה , תועונת 

ברקב הבר  תוירלופופל  וכז  ותדלומל , רוסמה  םחולה , רבצה  לש  האנהו  תיבויחה  ותומד  תא  דחוימבו  ינויצה , לעפמה 
.םיפוצ יפלא  וכשמו  ןורטאיתל  וזחמוה  ףא  םתצקמו  דחאכ , םירקבמהו  םיארוקה 

הינייפאמש הבחר  הייסולכוא  היח  תרקוסמה  תירבצה  הטילאה  דצלש  םשכ  םישימחה , תונש  תישארב  רבכ  ךא 
תורפס טובנל  הלחה  ןכ  ול , םידגונמ  םג  םיקרפלו  ירבצה  לדומה  ןמ  םינוש  ויה  םייתוברתהו  םייפרגומד  = ויצוסה

ויהש םידונמ , םג  םיתעלו  םילאימולש  םידדוב , םירגהמ  לש  תויומדב  הדקמתהש  רתוי , תיטסיגולוכיספ  תיביטנרטלא ,
תויאבצה תודיחיהו  ץוביקה  רעונה , תועונת  יווה  לש  םיביטומה  לש  םמוקמ  תא  .תויאורהה  תוירבצה  תויומדהמ  תונוש 

קבאמו החפשמ  תמקה  ץוביקה , תביזע  : ' ןמצלוה רנבא  תורפסה  רקוח  עיבצה  םהילעש  םיפסונ , םיביטומ  הגרדהב  וספת 
םיידמעמ םיחתמ  תוכובס , תויטרקורויב  תוכרעמ  םע  תודדומתה  ריעב , םיפתושמ  םיתב  ירייד  לש  יווה  הסנרפ , לע 

תינשדח תינוריא  תוננובתה  םיריעסמה , םירוענה  ימיל  םיעוגעג  תילארשיה , הרבחב  תונוש  תוצובק  ןיב  םיילכלכו 
 '. ץראה תביזע  םג  םשו  הפו  םידסיימה , תובאה  לש  םנוזחב 

(, 1949  ) ןצינ המלש  לש  תולוחב ' םיגח   ' םה המגמ  התוא  לש  התליחת  לע  םידיעמה  םירפס  לש  תועודי  תואמגוד 
לש ארמהצ ' ןועמש  (, ' 1950  ) לדנה תידוהי  לש  םה ' םירחא  םישנא  (, ' 1950  ) ןושיק םירפא  לש  ונייחל ' דרויה  הלועה  '
(, 1954  ) דגמ ןורהא  לש  ינאו ' הוודח  (, ' 1953  ) אבש המלש  לש  םיהובגה ' םירהב  םישדח  םישנא  (, ' 1951  ) ףיש דדימ 

להוא אלימ  לש  רשג ' (, ' 1955  ) לדנה תידוהי  לש  תוגרדמה ' בוחר  (, ' 1954  ) בוטרב ךונח  לש  דחאל ' םייפנכ  שש  '
ןכש הנימב , תדחוימ  תובישח  התיה  תוגרדמה ' בוחר  ל' (. 1957  ) זומת ןימינב  לש  לוענ ' ןג   ' םירופיסה ץבוקו  (, 1955)
ידאו תומוהמ  תא  האבינ  ומכו  הבר  הרעס  הררוע  ותעפוה  .הקוצמ  תנוכשב  קסעש  ןושארה  ילארשיה  ןמורה  היה  הז 

.בר אל  ןמז  רובעכ  ושחרתהש  הפיחב , בילאס 

וליפאו תיאורה  = יטנא תישיא  הריש  לש  םינושאר  םינצינ  הנידמה  םוק  ירחא  דימ  עיפוהל  ולחה  הרישה  םוחתב  םג 
םיבושחה םייוליגה  דחא  .ךז  ןתנו  רוד  השמ  עובלג , רימא  רימא , ןורהא  יפלח , םהרבא  םיררושמה  לש  לשמל  תיתרוקיב ,

םבור םיריעצ , תורפסו  הריש  ירקבמו  םיררושמ  תרובח  לש  התווהתה  היה  תומכסומה  תריבש  םוחתב  רתויב  םיטלובהו 
םירדחב םייניימהוב , הפק  יתבב  תונמוזמ  םיתעל  שגפיהל  וגהנש  םילשוריב , תירבעה  הטיסרבינואב  םיטנדוטס 
ןימינבו ךז  ןתנ  ויה  הרובחב  םיטלובה  .תונמאו  תוברת  יאשונב  םינוידל  םירבח , יתבבו  הטיסרבינואב  תומלואבו 
תוליבומ תויומד  םימיל  ויה  הירבחמ  םיברו  ביבא , לת  תטיסרבינואב  תורפסל  גוחה  ידסייממ  בשרה )  ) יקסבושורה

ןורהא לואש , ןב  השמ  ןדלא , דדנא  רוד , השמ  ןילימ , חספ  דקש , ןושרג  ןויס , הירא  לארשיב : תיתורפסה  הקילבופרב 
.םירחאו ןליג  םיסקמ  ןדיבא , דוד  יחימע , הדוהי  גומלא ,

יאמצעה תעה  בתכ  לש  ודוסיי  היה  תירבעה  הרישב  תאזה  הרובחה  הללוחש  יונישה  לש  בושחהו  ןושארה  יוטיבה 
תויווחהמ קתנתהל  התסינש  הריש  התיה  וז  .םיריש  רקיעבו  םירצק  םירופיס  תורוקיב , רוא  ואר  ובש  תארקל ,' '

ןלהא תא ה" ונבהא  אל  ונחנא   ' .רבצה לש  ומלוע  תא  ובציעש  רעונה , תועונת  יווהו  תובשייתהה  קבאמה , לש  תויצוביקה 
תודגנתה התיהש  בשוח  ינא   ' .ןיול סומע  םע  ןויאירב  הרובחב  תיזכרמה  תומדה  לואש , ןב  השמ  םימיל  רפיס  ןלהסו ,'"

חקול התא  םאו  יאנט ]...[  לש  םירישל  וליפא  וא  ץומא  ןב  ןד  לש  םירופיסל  ירוג , םייח  לש  הקיטמיתל  תימינפ , הזע ,
- ץרא הריש  הניא  וזש  םויה , וליפא  הארנ  יל  תוחצחוצמה ! הלאה  םילמה  לכ  יאלג -  ןימינב  לש  הרישה  תא  המגודל 

'. תילארשי

הפולחכ יתורפסה  דסממב  לבקתהלו  ויפתתשמ  לש  הריש  ירפס  הגרדהב  םסרפתהל  ולחה  תארקל '  ' לש ותעפוה  ירחא 
לש ינשהו  ןושארה  רודל  העבהה ) רשועו  םירישה  תוכיא  תניחבמ  חרכהב  אלש  ףא  םינכתו  ןונגס  תניחבמ   ) תינרדומ
ןתנ יקסנולש , םהרבא  גרבדלוג , האל  ןפ , רדנסכלא  יקסבוחינרשט , לואש  קילאיב , ןמחנ  םייח  םינויצה : םיררושמה 

םישורב (, ' 1953  ) רוד השמו  ןויס  הירא  ךז , ןתנ  לש  השולשב ' , ' לשמל ךכ  .םירחאו  דנלרוא  בקעי  םולש , ש ' ןמרתלא ,
יחימע הדוהי  לש  םירחאה ' םימיבו  וישכע  ו' ( 1954  ) לואש ןב  השמ  לש  שמש ' לדגמ  (, ' 1954  ) רוד השמ  לש  םינבל '
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(. 1955)

יתוברת יוניש  לש  ותישאר  תא  ףקיש  רשאו  תירבעה , הרישב  םישימחה  תונשב  לחהש  יטרפל , יללכהמ  רבעמה  ךילהת 
דיב םלג  רמוח  ןהש  תוישונא , תויעב  לש  רובצמ  היתובקעב  האיבה  תינומהה  היילעה  א ) : ) םימרוג רפסממ  עבנ  ללוכ ,
ןחוב טבמ  ךרוצל  ימואלה  שבכמהמ  אתחנתא  ןיעמ  הרשפיא  המק  רבכ  הנידמהש  הדבועה  ב ) ; ) ררושמהו רפוסה 

תושבגתהל המרת  םמורמה  סותפהמ  דחאכ  םיריעצה  םירגהמה  לשו  ץראה  ידילי  לש  העיתרה  ג ) ; ) רתוי טעמ  יתרוקיבו 
דחא .תיצילמ  אלו  הטושפ  הפשב  רבדלו  טשפומבו  בגשנב  אלו  םייתואיצמ  םיאשונב  קוסעל  הכירצ  הריש  יכ  הסיפתה 
ינויצ = טסופה ןדיעה  לש  ימואלה ' ררושמ  םימיל ל' בשחנש  יחימע , הדוהי  ררושמה  היה  תאזה  המגמה  תא  םיליבומה 

קבאמה תונש  רחאל  ואבש  םירופאה  ןילוחה  ייחמ  הבזכאה  ד ) ; ) ויריש לש  תוינואגה  םתוריהבו  םתוטשפ  לשב 
תולשב םג  הרצי  ץראה  ידילי  רוד  לש  תילאוטקלטניאה  ותלשבה  ה ) ; ) שדח גוסמ  בגשנב  ךרוצ  הדילוה  תויאורהה 

הפשה לשו  ילארשיה  גנלסה  לש  ותולבקתהו  ותובחרתה  תובקעב  תירבעה  הפשב  ולחש  תויוחתפתה  ו ) ; ) תיתונמא
העיפשה תיסקס , = ולגנאה הרישה  רקיעב  תמגרותמה , הרישה  ז ) ; ) תירבעב הריציב  םג  םמתוח  תא  ועבטש  תיאנותיעה 

.ול םדקש  רודה  לע  רשאמ  רתוי  שדחה  םירצויה  רוד  לע 

רדייסטואאה רדייסטואאה רפסמה   רפסמה לשלש   ויתונבות   ויתונבות
.לארשיב תיתורפסה  הריציה  םלועב  םיכרד  תמוצ  וא  םימ  תשרפ  וקל  תבשחנ  , 1958 הנידמל , רושעה  תנש 

לש תוריציה  בטימ  הב  וצבוקש  ינמכוא , לאירזע  לשו  יאנט  המלש  לש  םתכירעב  (, 1958 ' ) ץראב רוד   ' היגולותנאה
םהירופיס ומסרופ  רבכ  הנש  התואב   ' .ח " שת רוד  ירצוי  לש  רנא  ' זל םויסה  תביסמ  ןיעמ  התיה  םירבצה , םירפוסה 

ורשיבו תונוש  תויושיגר  ואטיבש  םירחא , לשו  דלפלפא  ןורהא  לש  ןומרכ , אנהכ  הילמע  לש  עשוהי , לש א"ב  םינושארה 
ודסונש םישדח , תע  יבתכ  ינשב  ועיפוה  הלאה  םירופיסה  לש  םתצקמ   '. תורפסה תמיב  לע  שדח  רוד  לש  ותיילע  תא 
תכירעב וישכע ' רימא ו' ןורהא  תכירעב  תשק ' : ' שדחה יתורפסה  רודל  הבושח  המב  אבה  רושעב  ושמישו  הנש  התואב 

 - השדחה ונתורפס   ' לייווצרוק ךורב  תורפסה  רקבמ  לש  ורפס  םג  ןדגוא .)'  ' תעה בתכ  תא  שרי  אוה   ) דקומ לאירבג 
.הרומתה תא  רשיב  תונצחשו , תוירסוב  תויחטשב , "ח  שת ירפוס  ומשאוה  ובש  (, 1959-1958 ?' ) הכפהמ וא  ךשמה 

המכ ולש  םיפצוש ' תרוקיבה ה' ירמאמב  היה  ךא  תינרמש , = תיתד טבמ  תדוקנמ  םתריצי  לע  םנמא  ןנובתה  לייווצרוק 
.הז רוד  ינב  םירפוס  לש  תיתורפסה  םתולבגומ  לע  תובושח  תונבות 

השחרתהש תיתורפסה  הנפמה  תדוקנ  תא  תרחא  הריצי  לכמ  רתוי  םינמסמ  הנש  התואב  ועיפוהש  םיטלוב  םינמור  ינש 
.הדש סחנפ  לש  ןקוש ) ' ) לשמכ םייחה  ו' יקסנלימס ) רהזי   ) רהזי לש ס ' דבוע ) םע  ' ) גלקצ ימי  : ' רושעה ףוסב 

יתלילעה דלשה  .ןפוד  תאצוי  תינושל  תונמוימב  בתכנש  םיכרכ ) ינשב   ) םידומע ןב 1143  קנע  ןמור  אוה  גלקצ ' ימי  '
לעש םוקמב  בגנב , לא  = תחוכש העבג  לע  הדמעב  המקמתהש  םהינויפאב ) םירבצ   ) םילייח תתיכ  לש  הרופיס  תא  ללוגמ 

םיטביהל תועגונה  םימחולה , ןיב  תוחיש  םג  תללוכ  הרימשהו  תיפצתה  תרגש  .תיארקמה  גלקצ  התיה  הרעשהה  יפ 
ןיעמ אוהש  רפסה , .ירוד  העדות  םרז  ןיעמ  רהזי  הנוב  וילעש  םוגיפ  השעמל  תשמשמ  הלילעה  .םלרוגו  םהייח  לש  םינוש 

תוניחבמ .רתויב  םיבושחה  תילארשיה  תורפסה  יסכנמ  דחאל  בשחנ  ויתוסיפתו , ויכרע  "ח , שת רוד  לש  ילטנמ  ןוקיסקל 
זעמ אוה  ןיאש  םושמ  ראשה  ןיב  ורוד , ינב  לש  לבוקמה  יתורפסה  רנא  ' זה םע  דחא  הנקב  הלוע  רפסה  לש  ונכות  תובר 

לע רקיעב  רבצה , ינייפאממ  המכ  לע  תיתרוקיב  השיג  םג  הלוע  ןיטישה  ןיבמ  תאז , םע  .המינפ  קומע  שפנב  תעגל 
.ולש תוריהיה  לעו  תובאה , רוד  ידיב  וסוריס  ללגב  ינחורה , ומלוע  לש  תולדה  לעו  תיתבשחמה  תוינולבשה 

, הגאד הדרח , לש  היווחכ  אלא  תממורמ  = תיאורה היווחכ  תראותמ  איה  ןיא  ךא  המחלמב , קסוע  םנמא  גלקצ ' ימי  '
תחאב (. 784 מע ' ' ) הברחב שרח  קומיהל  םיחורסו  הככ  םיבולע   ' םהש םיפייע , םילייח  לש  הציבר  םומעש -  רקיעבו 
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לש ןמזה , לכ  תוזוזת , .דחא  םומעש  .המחלמה  המ   ' םהמ דחא  ריטפמ  רפסב  םימחולה  ןיב  תולהנתמה  תוברה  תוחישה 
ודמע לע  הפוצ  .םימוס  םיעגפממ  לצינ  .ןאכלו  ןאכל  ושאר , עינמ  אלא  וניא  םדא  .רבד  םושו  .תוירי  ןמזה  לכ  .םולכ 

אל םייוליג  לע  אלו  ךמצע  לע  ןגהלו  םחליהל  ךרוצה  םצע  לע  תרוקיב  רפסב  ןיאש  ףא  (. 1091 מע ' ' ) קדהה לע  עבצאב 
, המחלמה לש  היצקיפיטסימ  = הד לש  םיבר  םיעטק  וב  םילולכ  .קהבומב  יתמחלמ  = יטנא אוה  רפסה  המיחלב , םיירסומ 

.םזיפיצפה לובג  לע  םתצקמ 

הדש סחנפ  לש  ורפס  אוה  תילארשיה , תורפסב  הנפמ  תדוקנ  רומאכ , ןמיסו , תנשב 1958  רואל  אציש  ינשה  ןמורה 
ךא .ולש  ביטגנה  טעמכ  אוה  םימיוסמ  םינבומבו  גלקצ ,' ימי  תילכתב מ' הנוש  רפס  אוה  לשמכ ' םייחה  '.  ' לשמכ םייחה  '
בר ןוימד  וב  שי  םזירטילימה , תייווח  לעו  ינויצה  שבכמה  לע  ולש  תויתרוקיבבו  יתורפסה  יזכרמה  םרזהמ  ותגירחב 

.ותורחבו ותודלי  ימימ  תונומת  לש  זאלוקכ ' ובתכ  הדש  סחנפש  ימיטניא , יפרגויבוטוא  ןמור  והז  גלקצ .' ימי  ל'
תא ובציעו  ונורכיזב  ועבקתנש  ומצע , לעו  םלועה  לע  םיגיגהו  םירוהרה  תוישגר , תויווח  הבר  תונכב  וב  םיראותמ 

ארוקה לע  םירשמ  םהו  םידחוימ , סומתירבו  הפשב  ובתכנש  הרישו , היפוסוליפ  תומולח , יעטק  סומע  רפסה  .ותעדות 
.ורוד ינב  תורפס  תא  תנייפאמה  וזמ  דואמ  הנוש  תיזויגילרו , המוסק  הריווא 

, תובשחמו תויזה  אלמו  רגוסמ  דדוב , םדא  יסופיט -  רדייסטואאכ  הדש  סחנפ  רייטצמ  הזה  ןמויה  = רפסה ךותמ 
תירבה מ' דואמ  עפשוה  הדש  .ותוא  תבבוסה  תיצראה '  ' הרבחהמ ותוא  םירכנמ  ותוינחורו  ותוירירבש  ותושיגרש ,
רואיתה .ותוא  הדנמו  וניבהל  הלשב  אל  ןיידע  הרבחהש  ושי , ןיעמכ  ומצע  תסיפת  לע  זמרמ  רתוי  שי  רפסבו  השדחה '

.הדש לש  וייח  ןונגס  תאו  ותוישיא  תא  המ  תדימב  םלה  ןכא  הזה 
תאז רידגהש  יפכ  ךא , .םילשוריב  רורחשה  תמחלמ  "ח -  שת רוד  תורפסל  יסופיט  אשונב  הרואכל  קסוע  לשמכ ' םייחה  '
ינבל יסופיטה  םיכרעה  םלוע  לש  טלחומ  ךופיה  תורצוי  וב  תטלשה  הריואהו  ותוא  תבצעמה  הקיטאופה  , ' ןמצלוה רנבא 

, השעמה ייח  ינפ  לע  שפנה  ייח  לש  םתובישח  תאלעה  תיביסרפסקאה , רופיסה  ךרד  זכרמב , רפסמה  ינאה  תדמעה  .רודה 
תדמתמה ההימכה  םיינאישטינו , םיירצונ  הארשה  תורוקמב  ותרמהו  תדבועה  לארשי  ץרא  לש  המלועל  ןגפומה  רוכינה 

שודיחה ינמיסמ  הלא  לכ  קנרפ -  בקעיו  יבצ  יתבש  רגנינייוו , ןילרדלהכ  תויומד  לש  סנ  לע  האלעהה  תיתד , תולגתהל 
היווהל זב  הדש   '. הנמזב תומכסומ  תרבוש  הכ  הריציל  ותוא  ךפהו  לשמכ " םייחה  ב" שממתהש  לודגה 

.ותעדל הרציי  איהש  םישיגר  אלה  םישנאה  גוסלו  וביבס  תיתמישמ  = תינמואלה
ףונבו ללכב , תילארשיה  תוברתה  ףונב  דואמ  הגירח  התיהש  תיטסיפיצפ , הסיפת  ורפסב  אטיב  רהזי , ומכ  הדש ,
המחלמ לכ  .חורה ]...[  לש  ןורחה  = טוש תויוצרפתה  םה  ירמוחה , לש  ןברוחה  , ' בתכ המחלמה ,'  ' .טרפב תירבעה  תורפסה 

(. 178 מע ' ' ) ןדעה ןגל  בושלו  םלועה  תא  ףוקעל  ןויסינ  איהו  הזה , םלועה  ןברוחל  זמרו  למס  איה 

(1967-1973  ) תוחכפתהל הירופוא  ןיב 

תיתמחלמ תיתמחלמ -- יטנא יטנא המינב   המינב םימחול   םימחול חיש   חיש
חור תוממורתה  לש  שדח  לגל  איבהו  םיסנ , השעמכ  רוביצב  םיבחר  םיגוחב  ספתנ  םימיה  תשש  תמחלמב  ןוחצינה 

תצרעהל םיניינעמה  םייוטיבה  דחא   ) וידקפמו "ל  הצ לש  תרוויע  הצרעהלו  תיתד  תויחישמ  לש  הריוואל  תינמואל ,
'(. יסוי דודג  ', ' טרבלא תביטח  ', ' ינד חוכ  : ' לשמל .םהידקפמ  םש  לע  ברקב  ופתתשהש  תוחוכה  רואית  אוה  םידקפמה 
לש יברעמה , לתוכה  ינבא  לע  תושגרתהב  טיבמה  ןחנצה  לש  ויה  המחלמה  לש  רתויב  תומסרופמה  תונומתה  ידכב  אל 

לשו םיפוצה , רהב  םאונה  ןיבר  קחצי  "ל  כטמרה לש  לתוכה , תבחרב  לודג  רפושב  עקותה  ןרוג  המלש  ברה  - ףולאה
תומי  ' תא ולמיס  ומכ  וללה  תונומתה  .ץאוס  תלעת  ימימב  בוקינ  ' צלק הבור  ףינמה  ןנח  ןב  יסוי  ריעצה  רנוירשה 

, המחלמה .תיתרוסמה  תידוהיה  היגולותימה  םע  תינויצה  היגולותימה  תודכלתה  תא  רמולכ  םיינויצה , חישמה '
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הייוטיבמ דחא  טייקשידיי .' ' לו תידוהיה  תרוסמל  השדח  הגרעל  םג  האיבה  םישודקה , תומוקמל  לארשי  תא  הרביחש 
רתוי מ- גצוה  עפומה   ) לודג טיהל  התיהש  ילאערזי , יסוי  םייבו  רוגמלא  ןד  בתכש  ( 1968 ' ) היה דיסח  שיא   ' הגצהה היה 

.ךבילרק המלש  ברה  לש  םייפופ ' תודיסחה ה' ירישל  הברה  הדהאה  םג  ומכ  םעפ ,)  500

, תיחישמה - תינמיה תונמואלה  תא  החימצהו  ילארשיה  םזירטילימה  תא  המיצעה  םימיה  תשש  תמחלמש  םשכ  םלוא 
ינויצה םויקה  לע  תויפוסוליפ  תולאש  הליכשמו  הקד  הבכש  ברקב  הררוע  איה  ןכ  םינומא ,' שוג   ' תעונת השארבו 
הבשקה יקרפ  םימחול : חיש   ' ץבוקב תאזה  המגמב  שוחל  רשפא  .הישנא  לש  ימואלה  םימתה  ןימאמ ' ינא  תא ה' הקדסו 

ירבח כ-140  ופתתשה  ןהב  תוחיש  כ30  ללכ  ץבוקה  .םימיה  תשש  תמחלמ  ירחא  רצק  ןמז  םסרופש  תוננובתהו '
ושדקוהש החיש  ישגפמו  םינבו ) תובא  ותמעתה  ןהב   ) תויתחפשמ תושיגפ  םידיחי , םע  תוחיש  חיש , - יבר ץוביקה ;

.םינוש םיצוביקמ  םירבח  ופתתשה  םהבשו  םירדגומ  םיאשונל 

יליל תיאנותיעה  לש  הירבדכ  השוחת ,' וזיא  ךותמ   - ' תיתמחלמ - טסופ הקוצממ  האצותכ  אופא  דלונ  םימחול ' חיש  '
ןיבל םנושלכ , םיכייחמה ," םילרנגה   " ןיב לבסנ  יתלב  סננוסיד  ואצמו  ברקה , ןמ  ורזחש  םיריעצ  לש  תחנ  יא  לש  , ' ילילג

ץימחהש רודה  הז  .שדח  רבד  המחלמה  תיווח  התיה  ינבכ 30 , זא  הזה , םייניבה  רודל  .םילייחה  לש  תויובכה  םייניעה 
המל רבדה  המד  אל  הנממ , קלחל  וכפהנשכ  הירוטסיהה ." תא  דיספה  השוחתב ש" וימי  לכ  לדגו  רורחשה  תמחלמ  תא 

תובקעב ברעמב  חתפתהש  יטסירטילימ  - טסופה חישה  לש  הנושארה  העפשהה  םג  הפ  התיהש  רשפאו   '. םהל ורפיסש 
.ינרדומה םזילטיפקב  תוילכלכה  תורומתהו  םאנטייו  תמחלמ 

' ימי לע ג' םירפסמ  םירבח   ' היה םלוכמ  עודיה   ) תיצוביקה העונתה  תמזויב  רואל  ואציש  םימדוק  תוחיש  יצבוקבכ  אלש 
הארנ םימילש  המ  בתכנ  רבכ  ןאכ  ותעפשהו , שוביכה  תייגוסב  ללכ  ועגנ  אלש  תואמצעה ,) תמחלמ  ירחא  ספדנש 
ץבוקה שבוכ .' םע  לש  םיאנתב  ףלתסהל  הלולעש  המשנ  תדחוימ , המשנ  תדחוימ , חור  ונלש  םילייחב  שי  : ' האובנכ
ןוחצינה תא  קר  אל  םהיניעב  ואר  רשא  םיריעצ , םימחול  לש  םיסומכ  םיגיגהו  םינכ  בל  ישחר  , ' םיכרועה תרדגהכ  ףקיש ,

'. חצונמה דצב  ןהו  חצנמה  דצב  ןה  וריחמ , תא  םג  אלא 

לש התישאר  ילארשיה -  לאמשה  תודלותב  םימה  תשרפ  וק  איה  םימחול ' חיש   ' לש ותעפוהש  הארנ  רוחאל , טבמב 
תיאורה יתלבה  המינה  לע  םיריעצה  תא  וניגש  ויה  דחא  דצמ  .םינשה  םע  םיצעתו  ךלתש  המחלמל , סחיב  תוחכפתה 

םימיל רפיס  רוצ  יקומ  ' ) תויצה תולובג   ' לש הרואכל  יתרוקיבה  ףיקעה  רסמה  לעו  םיכובו ,' םירוי   ' לש תינקפסהו 
' םימחול חיש   ' ישנא תא  ןימזה  רשה  .ילילג  לארשי  רשה  לש  ותבוגת  תא  רכוז  אוה  לוכמ  רתויש  ילילג  יליל  תיאנותיעל 

דמוע ותוא  האור  דוע  ינא  לודג ]...[  ישפנ  רבשמ  וילע  רבע  וליאכ  וילכמ , אצי  שממ  אוה  '. ' שארה לע  םהל  תתל   ' ידכ
םירבדמש תצלואמ  הנעטב  ץבוקה  תא  םסרפל  בריס  ףא  יאבצה  רוזנצה  םתעגה .)'"? ןאל  ינב , - ינב  " קעוזו הרובחה  ינפל 

רחאל קר  ובוריסמ  גוסנ  אוה  הדימעה .' חוכ  תא  שילחהל   ' תולוכיה תויואטבתה  וב  שיו  הזיב  לעו  ללש  לע  םש 
הנחמב םיבושחהו  םיטלובה  םילאוטקלטניאה  דחא  םימיל  ןוא , - רב יכדרמ  "מ  לא ישאר  ךוניח  ןיצק  לש  ותוברעתה 

ידי לע  תובהלתהב  לבקתה  ץבוקה  רחא , דצמ  תינופלט .) החישב  ןוא  - רב יכדרמ  יל  רמא  ולא  םירבד   ) ינויצה לאמשה 
הזחמו תופש  המכל  םגרות  רפסה  תויונחב , םיקתוע  ףלא  ופטחנ 90  - ורכמנ רצק  ןמז  ךותב  .ץראה  יבחרב  םיריעצ  יפלא 

רחאל וכרענש  אשונב , םינוידו  חיש  - יבר םיסוניכ , תורשע  .וילע  ססבתה  םיעבשה  תונשב  ייוודורב ' ףוא  ב' גצוהש 
.םירופיכה םוי  תמחלמ  דע  דהדהל  ופיסוה  ותעפוה ,

סחיב ותוילמס  תא  דדחמ  דבעידבש  םימחול ,' חיש   ' לש עודי  יתלב  ןפ  יליזרב  ןונמא  לש  ותבתכב  ףשחנ  םימיל 
םייקל העצהה  התלע  וחנעופש  םיטלקומה  תונויארב  ןויע  ידכ  ךות  : ' ץראב ןימיהו  לאמשה  תונחמ  לש  םתוחתפתהל 

היהש ןוגיב , בד  וכינחב  רכזנ  דוחיא )  ) םייח תעבגמ  ילארשיה  םרמע  .תוברקב  ופתתשהש  םייתד  םיריעצ  םע  םג  תוחיש 
ירבח ואצי  ומע  רשקה  רצונש  ירחא  .םילשוריב  ברה  זכרמ  תבישיב  דמלו  הבושתב  רזח  ןורשה , רמשמ  ץוביקב  ץוח  דלי 

השולש  ) הבישיב םידימלת  תצובק  םע  השיגפל  ןענמ , ןוזניסומ  ארויגו  ילארשיה  םרמע  םימחול ," חיש   " תכרעמ
וחנעיפ םינייארמה  ובששכ  .תועש  שמחכ  להנתה  ןויארה  םינומא .)" שוג   " תעונת ידסיימ  ןיב  םימיל  ונמנ  םינייאורמהמ 

ןושל חישמ , תומיו  הלואגו  סנו  ןוחצינ  לע  ורביד  הבישיה  ידימלת   ) ודרחנו תוטלקה  תא  זוע  סומעו  אריפש  םהרבא 
זכרממ םינייאורמל  ועידוהו  תוטלקה  תא  זונגל  וטילחה  זועו  אריפש  ותרטמו .) ץבוקה  חורל  תילכתב  תדגונמ  התיהש 
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הדוה אריפש   ) רוחיאב עיגהל  רמוחל  המרגש  תינכט " הלקת   " לש אלתמאב  ץבוקב  ללכיהל  לכוי  אל  רמוחה  יכ  ברה 
זכרמ תבישיב  החישה  םירבדה .')" ןכות  םוסרפ  תא  ריתהל  לוכי  ינניא  תירסומ  הניחבמש   " שיגרהש יליזרב  ינפב  םימיל 

רוביצה תעידיל  העיגה  אלו  םימחול ,' חיש   ' תעפוה רחאל  םישדוח  רפסמ  תומדש '  ' לש טכ  ןויליגב  דרפנב  המסרופ  ברה 
.בחרה

םעו תיצוביקה  העונתב  םירבח  תצובק  תאצוהב  םיריעצ ' ןיב   ' ץבוקה םסרפתה  השתהה , תמחלמ  תפוקתב  ב-1969 ,
ןיעמ היהש  ץבוקה , חתפב  .ןמסורג  ישיבאו  ןורהא  ןב  בירי  רוצ , יקומ  וכרע  םירחאו , יגח  יזוע  ואיצוהו  ומזיש  דבוע ,

, תוהז ונל  םישקבמ  ונא  הריחב -  ומע  ןיאש  ךשמה  לש  לרוג  םע  םילשמ  אלש  רוד  ונא  : ' בתכנ םימחול ,' חיש  ךשמה ל'
'. דוחיי

המדש תורודהמ ,) רשע  וספדוה  לירפא 1970  דע   ) רכמ ברו  בושח  רפס  רואל  אצי  םימיה  תשש  תמחלמ  ירחא  הנש  יצחכ 
אנוש ינא  אמא , םיהולאב ,  ' בל לאגי  לש  ורפס  םימחול - ' חיש  ררועש ל' תירוביצה  הדוהתבו  יתמחלמ  - יטנאה ונכותב 

םיראותמש ןמוי  ןיעמ  אוהש  רפס  בתכ  םיאולימב , "ד  גמו בירעמ ' ריכב ב' יאנותיע  בל , "ח .) כשת ןתיב , ' ) המחלמה תא 
, םינבלה תולילב  תוחישה  .םימיה  תשש  תמחלמבו  שדק  עצבמב  יברק  דקפמכ  ויתובשחמו  וימשר  ויתויווח , וב 
"ל, הצ לש  ןווגמה  ישונאה  ךתחה  טבינ  םהמש  דודגב , םינושה  םיפוצרפה ' ו' תויכרעה  תומלידה  םידחפה , םיחתמה ,

תיניערגה החפשמהמ  השקה  תוערקיהה  רקיעבו  .תינוליחה  תידוהיה  תילארשיה  הרבחה  לש  יתרבחה  ךתחה  םג  אוהש 
תרכומה היווחב  קסוע  רפסה  .תומוארטלו  קשנל , םירבחה  תבחרומה , םימחולה  תחפשמל  שדחמ  םעפ  לכ  רבחתהל  ידכ 

, תויטרפ רסוח  לש  םייחל  תויטרפ  ייחמ  רבעמה  תוילארשיה : ירידגממ  דחא  איהש  ץראב –  םיבר  םיאולימ  ישנאל 
המחלמה תא  םילבקמ  םלוכ  אל  ךא  .הרגשה  איה  תואדו  - יאה הבש  המחלמל  חוטבו  רכומ  לוכה  הבש  תיחרזא  הרגשמ 

ידכ הכותל  עלקיהל  ושקיבש  האלפנ , הקתפרה  המחלמה  התיה  , ' בל בתוכ  ונתיאמ ,' םידחאל   ' .תושגר םתואב  חתפבש 
תא ןאכל  ואיבה  םלוכ  .םיעוגעגה  תאו  תיבה  תא  םמע  םיאשונ  םידרח , ןאכל  ואב  םירחא  .םהייח  חרוא  תא  תחאב  תונשל 

'. םהיתווקתו םהיתובהא , םהיסוסיה ,
תטנלפ ב' ךרדומ  רויסל  םיארוקה  תא  ןימזמ  בל  ךפהל , .האלפנ  הקתפרהכ  תראותמ  הניא  תיאבצה  הכרעמה  לבא   

יפוי שי  ןכא   ' .םייתוכאלמ םיעבצב  תואיצמה  תא  עבוצ  וניאו  תמאה  תא  ארוקהמ  ריתסמ  וניא  רויסהו  המחלמה '
הזיא וב  שי  ויחא , תא  שיא  םדא  ינב  םיגרוה  וב  הזה , ארונה  ךוחיגה  , ' בל בתוכ  המוטמיט ,' התוירזכא , לכ  םע  המחלמב 
רחאל םיעתורה  םירידאה  םיחתותה  ינק  .םיקנטה  לש  דוהה  תבר  םתרהד  םיסוטמה , לש  תיטנגלאה  םתעונת  .םוסק  יפוי 
תויווח םג  ראתמ , בלש  יפכ  המחלמב , הב  שי  ךא   '. תוצוצינ ףלאל  םיכפהנו  םיקסרתמה  שאה  יחרפ  .היריה  ץפנ 

םדא גורהל  רבע ; לכל  הרויו  קומא  ףקתנ  ךלש  לייח  תוארל  תווחל : לוכי  יופש  םדאש  רתויב  תויארונה  ןהש  תושוחתו 
תופצל תפקשמב ; םדוק  תחא  העש  תיאר  םהינפ  תאש  םישנא  לע  ךילא , בורקה  בצומ  לע  תוצצפ  ליטהל  ךלש ; הבורב 
םישנה לש  ןייכב  תא  עומשל  עדונ ; אלה  לא  םידעוצו  םפטו  םהישנ  לע  םהיתב  תא  םישטונה  םיברעה  םיטילפה  תריישב 
הדשב קסרתמ  ךינפלש  פי  ' גב תוזחל  ןתיב ; תא  וצצופש  ירחאו  ינפל  תושאונה  ןהיתוחירצו  ןהיתוקעצ  תא  תויברעה ,

דירטהל ךישמיש  תוומ  םיידיב -  ךל  תמש  רבחה  תא  הנורחאה  םעפב  קבחל  םיינזואה ; ףות  תא  ערוקה  םערב  םישקומה 
.ךיפב המשנ  דוע  לכ  ךשפנ  תא 

םימעוז םימעוז םיטסינימש   םיטסינימש
םש יא  הפ  יא  תאז , םע  .תסיוגמ  רבד  לש  ורקיעב  תילארשיה  תונותיעה  התיה  ( 1970-1968  ) השתהה תמחלמ  ךלהמב 
לש הטלחה 242  תרגסמב  תילארשי  םולש  תמזויל  וארקו  תרתוימכ  המחלמה  תא  ורידגהש  םירמאמ  םסרפתהל  ולחה 

םירמאמה םרז  .חוטב  םולש  תרומת  ושבכנש ב-1967  םיחטשה  תרזחה  ןורקעב  הלגדש  הטלחה  תודחואמה -  תומואה 
התיה האחמה  בתכמל  תימשרה  הליעה  לירפאב 1970 . תוינימשה ' בתכמ   ' םוסרפ רחאל  רבג  דסממה  תא  ופקתש 
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אישנ לצא  רקבל  ןמדלוג  םוחנ  ימלועה  ידוהיה  סרגנוקה  אישנל  תושרהל  ריאמ  הדלוג  הלשממה  שאר  לש  הבוריס 
תאו הלשממה  תוינידממ  םיבוט  ינב  לש  םחור  תרומ  תא  אטיב  אוה  השעמל  םלוא  .רצאנ  - לא דבע  לאמג  םירצמ 

תלשממ לש  התונברסו  הדי  תלזוא  לש  הדלות  םג  איה  םיבר , תונברוק  תעבותה  תכשוממה , המחלמהש  םתשוחת 
, םיטסיזנמיג םיעבש  ומתח  "ם , פמ שיא  בוט , - םש רוטקיו  רשה  לש  ונב  בוט , - םש לאומש  םזיש  בתכמה  לע  .הדלוג 

ונניא ןמדלוג , םוחנ  לש  ותעיסנ  תייחד  ידי  לע  םולשל  יוכיסה  תא  התחד  הלשממהש  ירחא  : ' ראשה ןיב  וב  רמאנו 
שוביכה תוירסומ  לע  תרוקיבה  הרירב .'" ןיא   " המסיסה תחת  אבצב , ונילע  לטומה  תא  עצבל  םילגוסמ  היהנ  םא  םיעדוי 

רפסה יתבב  תוחור  תרעס  ררג  שדוקמ -  ובאטל  זא  דע  בשחנש  ךרע  "ל -  הצב תרשל  אלש  זמורמה  םויאה  רקיעבו 
סויג ינפל  ודמעש  התיכ י"ב  ידימלתמ  הלשממה  שארל  דודיעו  הכימת  יבתכמ  לש  םרזל  איבהו  ץראה  לכב  םיינוכיתה 
וליגש ויה  ךא  תוינימשה , בתכמל  דהוא  היה  אל  םיאנותיעה  בור  לש  יללכה  וקה  .תונותיעב  ומסרופ  םתצקמ  .ל  " הצל

.הרהזא ןמיס  וב  וארו  הנבה 
' הלאמש  ' ענ יטילופה  יאנותיעה  חישה  לחה  הגרדהב  ךא  יתלשממ , - ורפ היה  םנמא  תונותיעה  לש  יללכה  וקה  רומאכ ,

תרושקתה תודלותב  בושח  ךרד  ןויצ  היה  תוינימשה  בתכמ  .הלשממה  תוינידמ  לע  תרבוגו  תכלוה  תרוקיב  ריבעהו 
השיפתה השלחנ  ךליאו  ןאכמ  .לארשיב  םיריעצה  לש  םתימדת  תודלותב  ךכמ  תוחפ  אל  לבא  לארשיב , הקיטילופהו 

.םינוש םינווג  םע  תוצובק  םהיניב  שיש  הרכהה  הקזחתהו  ץראב  םיריעצה  לש  תיתילונומה 

םוב םוב ףולאה   ףולאה
םיריעצה תחכותב  הגופהל  איבה  יטוירטפה , ורדה  אולמב  ילארשיה  רעונה  הלגתהו  רזח  הבש  םימיה , תשש  תמחלמ 

רוד ', ' וסרפסאה רוד   ' ןוגכ םינשי  םייוטיב  .םייעוצקמה  םיצלפתמ ' ל' הפה ' תא  םתס   ' לודגה ןוחצינה  .תירוזחמה 
הפי  ' רבצה לש  שדוחמ  ןחלופל  םמוקמ  וניפו  ירוביצה  חישהמ  ומלענ  תונערופה ' ערז  ו' בהזה ,' רעונ  ', ' רוטסיזנרטה

תשיפת הצרא  ואביי  יברעמה -  םלועב  תויפיההו  האחמה  רעונה , תוברת  תוחתפתהו  השתהה  תמחלמ  לבא  ראותה .'
תוגצהה ויה  ךכל  םיטלובה  םייוטיבה  דחא  .םחולה  רבצה  לדומב  דוסי  תומכסומ  עזעזל  ולחהו  רתוי  תיתרוקיב  םלוע 
ןודעומב רבמטפסב 1969  המבל  התלעש  האבה ,' המחלמהו  ינאו  תא   ' התיה הנושארה  .ןיול  ךונח  ריעצה  יאזחמה  לש 

אלא תענמנ , יתלב  םויק  תמחלמכ  אל  ץראב  המחלמה  תגצה  הגצהה : ןכות  לע  זמר  םשה  רבכ  םירב .' - רב  ' וקסיד - זא ' גה
השדח הפוקת  חתפ  האבה ' המחלמהו  ינאו  תא   ' .יטילופ ןורוויעמו  הינמולגממ  האצותכ  ראשה  ןיב  םרגנש  ימויק  בצמכ 
האטוב תילארשיה  המחלמה  תוברת  לע  יאזחמה  לש  תרוקיבה  הנושארל  .אבצל  ילארשיה  ןורטאיתה  ןיב  םזינוגטנא  לש 
טיבשו ןיול  .ובאטל  ובשחנ  זא  דעש  םיאשונב  תעגל  הזעהו  התופירחב  םידקת  תרסח  התיה  תיניצו , הרישי  הפשב 

ןיעמ הזחמה  לש  היינכותל  ופריצ  םיפוצה  םלה  תא  ךכרל  ידכו  ץיפנ , רמוח  םהידיבש  הזחמה , תאלעה  ינפל  דוע  וניבה ,
, לתוכב תואקתפ  ונאבחה  ןוחצינה , ימובלא  תא  ונינק  המחלמה , יטרסל  ונכלה  : " ראשה ןיב  בתכנ  ובש  תולצנתה  ףד 
וא חיכשתש  הל  רוסא  תירסומ , יכהו  תקדוצ  יכה  המחלמה  לבא  .וניפיי  וא  ונחכש  תוומה  תאו  םיפולאל , דדיה  ונארק 

לככ םיירזכאו  םירמ  םירבדה , תא  רמולמ  ונדעב  ענמיש  ול  רוסא  לודג , יכה  באכהו  .לייחה  לש  ישיאה  ותומ  תא  הפיית 
תא םיגיצמ  ונא  דבלב  וז  הרטמ  ךותמ  ינועבצה -  ןוחצינה  לבנרק  לש  ולקשמ  תא  ןזאל  הרטמ  ךותמ  .ויהיש 

". ונתינכות
,/ רדסב ישנא  ונחנא  : ' ןתייצה רבצה  לע  תוגלגלמה  תורושב  החתפנש  הגצהה , לש  הצקוע  תא  ההקה  אל  הזה  רבסהה 
'. םחו חירסמ  בוט , יכ  ןורגב /, רישו  תחתב  עבצא  .םלועל ]...[ / םידמוע  ונאו  אב / רודו  ךלוה  רוד  רומג /, רדסב  ישנא 
"ל הצ ידקפמ  לש  ירסומ  - ילנויצרה לוקישה  תילארשיה -  הרבחב  המויסקאל  זא  דע  בשחנש  המ  לע  רערעל  זעה  ןיול 

הרבחכ לארשי  תא  וגיצהש , םינומזפו  םינוכרעמ  םילולכ  הזחמב  .ברקב  הליפנה  ירחא  אבש  ןידה  קודיצו 
': ידודגה חבטה  ריש  ב' לשמל , ךכ , .ברק  ילא  הששו  בזכ  תוצילמב  היובש  תיטסירטילימ ,

ךכ רחא  .םינותחתב / ושע  םינוילעהו  םינפב / דחא  הל  ונעקת  הממורתה / רחשה  - תליאשכו המחלמ /, הלילה  לכ  "
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םג ונמחל  ברעבו  השע //, רשא  ותכאלמ  לכמ  הסייד / םיהולאל  ונלשיבו  םודאה / - םודאה ןמ  ונכפשו  םויב / ונמחלנ 
קסע הז  המחלמ  דובכה /! לכ  ונרמא : זא  .םיציבו ]...[ // םד  הז  המ  דמל  םיצעה / - תורמצ לע  חריה  םח /, תומצעב  היהיש 

". םיקתושו םיבכוש  רתיהו  םייחב /, ראשנ  יחש -  ימ  דואמ /, בוט 

, המחלמה תנמלא  לע  ןתייצה , לייחה  לע  שיא : לע  ןיול  חספ  אל  לארשיב  לוכשהו  המחלמה  תוברת  לע  ותרוקיבב 
םתוא ראית  אוה  .ל  " הצ יפולאל  הדיגסהו  תוישיאה  ןחלופ  ותוא  סיעכה  רקיעב  .םילוכשה  םירוהה  לע  וליפאו 

, לשמל ךכ , .םיכושח  םירטשמב  ומיסילרנגה  תומדל  הבע  הזימר  ךות  תוומב , סג  םבלש  םיטסירטילימ , םינמולגמכ 
,/ םולכ וישכע  םיקשנמ  ונייה  אל  התא  אלול  יכ  םוב /, ףולא  תחתב , ךל  םיקשנמ  ונחנא  ':  " םוב ףולאל  המאקמ  בתכ ב'

, ךתוא םיבהוא  ונחנא  / ]...[ .םוב ףולא  םימותי , ונידלי  ויה  ךידעלב  יכ  םוב /, ףולא  תונמלא , וניתושנ  ויה  ךידעלב  יכ 
ךרטנס תא  םוב /, ףולא  םינפ , - תולבקב תומידאמה  ךייחל  תא  םוב /, ףולא  תומלצמל , תוכייחמה  ךיניע  תא  םוב /, ףולא 
וישכע םיקשנמ  ונייה  אל  התא  אלול  יכ  םוב /, ףולא  תחתב , ךל  םיקשנמ  ונא  ןכ  לע  .םוב / ףולא  ברעה , - ינותעב קצומה 

". םוב ףולא  וישכע , תצק  םיעלוצ  ונחנא  םג  םוב /, ףולא  עלוצה , זורחה  לע  ונל  חלס  ףוסבלו , .םולכ //

היה הזחמה , חור  תא  ףקשמ  לארשיב  הריטאסהו  ןורטאיתה  ירקוחו  םירקבמה  תעדל  רשא  רתויב , יביטקובורפה  עטקה 
בצוח םואנ  אשנש  רניק ) דג   ) ףולא ידמב  ןקחש  המבה  לע  הלעה  ןיול  תוקדה .' תמחלמ 11  לש  ןוחצינה  רדסמ   ' ןוכרעמה

, שידורוג לאומש  "מ  לא אשנש  םסרופמה  ןוחצינה  םואנ  לע  תבקונ  הזרפרפ  התיה  וז  .קיר  םירדסמ  שרגמ  לומ  תובהל 
ירחא טטצל  ובהא  םיברש  טפשמה  עיפוה  הז  םואנב  .יניסב  ינביל  לב  ' גב םימיה  תשש  תמחלמ  םותב  הביטח 7 , דקפמ 

ינוימדה לרנגה  יפב  ןיול  םשש  םירבדה  הלאו  ויניע .' תא  ליפשה  אוהו  טבמ , ונרשייה  תוומה  לא  : ' המחלמה
.ביואה תארקל  דחא , בל  דחא , םכש  ונאצי , תוקד  ינפל 11  יתובא ! ינב , קשנל , םירוביגה  יחא  הביטחה , ידקפמו  ילייח 

םע ונדדומתה  .ונא  ונייח  לעו  ףרועב  רשא  וניריקי  ייח  לע  תימואלה , ונתשרומ  לע  ונתנידמ , תונוביר  לע  ןגהל  ונאצי 
, סומרל ץיצפהל , לסחל , דימשהל , ונחלצה  תוקד  .ונברקב ב-11  תמעפמה  חורל  תודוה  ול  ונלוכיו  ונתאמ  לודגה  ביוא 
ךא .ונמליש  רקי  םימד  ריחמ  .הכרעמה  התיה  הלק  אל  םנמא  .וניביוא  תא  ךועמלו  ץפצפל  ץצקל , ךותחל , קסרל ,

השייבתהש דע  ויניע  ירוח  תא  ונפניטו  ושמרח  לע  ונקרי  וינפב , ונקחצ  ויניע , לא  וניטבמ  ונרשייה  תוומב  ונלקתיהב 
, הדויצו הקשנ  ילכ  לע  המלש  הביטח  ןאכמ , םתאצי  תוקד  ינפל 11  .המויאו  השק  הכרעמה , התיה  הדבכ  ןכא , .ומא  וב 
לע והשימ  וטבמב  שפחמ   ) .קיר הזואפ )  ) .קיר שרגמ  לא  התע  רבדמו  דמוע  ינאו  רזח , אל  םכמ  שיא  .דוע  םתרזח  אלו 

ויניע אשונ  אוה  םואתפו  תוצע , - דבוא עגר  דמוע  אוה   ) ...םילייח הזואפ )  ) ...םילייח םואנב ) ךישמהל  הסנמו  שרגמה 
(. עידצמ ! ) םילייח המימשה )

ללכ ךרדב  ררועו  ץראה  יבחרב  םינטק  םינודעומב  םעפ  הנש כ-150  ךשמב  גצוה  האבה ' המחלמהו  ינאו  תא   ' ויוורה
ועיגה םעפ  אל  .ףירח  הכ  ילרטאית  לישבת  לכעל  םילשב  ויה  אל  םבורש  םיפוצה , לש  תומעזנו  תומהדנ  תובוגת 

.שממ לש  המילא  הבוגתל  םירבדה 

ףסונ יריטאס  ויוור  ביבא  לתב  זירפ  עונלוק  ירוחאמש  ףתרמב  הלעה  סרמבו 1969  ילילשה , בושמהמ  עתרנ  אל  ןיול 
"ם ואה ריכזמ  לש  וכוויתב  םירצמ  םע  םולשה  תוחישב  קסעש  הזחמה , .ויחא  ןיול , דוד  לש  ויומיבב  פושטק ,'  ' םשב

יטסירטילימ - יטנא ויוור  הלעה  לירפאבו 1970  וירמש , לע  טקש  אל  ןיול  ךא  .םימי  ךיראה  אל  גניראי , ראנוג 
תוזחמה ינשל  המודב  .הדיקעה  סותימ  לע  הידוראפ  ראשה  ןיב  ללכש  היטבמאה ,' תכלמ   ' םשב תוחפ  אל  יביטקובורפו 

םינש רשעב  םעפ  : ' תמגודכ םייטסיפיצפ  םינומזפו  תויקסטורג  תויאבצ  תויומד  הזחמב  ןיול  ץביש  םעפה  םג  םימדוקה ,
/ ןבומכ םלוכ  אל  םירזוח / ונחנא  ךכ  רחא  ףתכ ]...[  לא  ףתכ  םכתא  ונחנא  ףלוחו /, ןטק  דחא , עגרו  המחלמ / ונל  םישוע 

ינשב םימדוקה  תוזחמה  ינשמ  הלדבנ  היטבמאה ' תכלמ   ' םלוא םדה .' תא  הסכמ  בר  לוחו  םשל / ונחנאו  ןאכל  םתא 
: ןיול לש  יעוצקמה  רוקיבה  סיטרכל  םימיל  היהש  ןונגס  ידרוסבא , הלילע  רופיס  ןיעמ  הללכ  איה  תישאר , םיביכרמ :

תאו היטבמאל  ןוכיתה  חרזמה  תא  לישמה  ןיול  .הריד  התואב  רגה  דוד  ןיבו  החוד  תינגרוב  ריעז  החפשמ  ינב  ןיב  תומיע 
תכלמ ל' תינש , .לארשי  לש  המודמהו  השדחה  תיתמצעמה '  ' התומד יפלכ  הנווכ  הריטאסה  .ותכלמל  לארשי - 

תינלוקה תירוביצה  הרעסל  תוביסה  תחא  התיה  וז  הארנכו  ירמאקה ,) ןורטאיתה   ) תידסממ הינסכא  התיה  היטבמאה '
.התגצה םע  הצרפש 
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יאזחמה תוירבצה , ינייפאממ  המכ  לע  תססוהמו  הנותמ  תרוקיב  וחתמ  רשא  ול , ומדקש  םירפוסלו  םיאזחמל  דוגינב 
םשב ןוכרעמ  עיפוה  ( 1970 ' ) היטבמאה תכלמ   ' יריטאסה ויוורב  .ונמז  תא  םידקהו  םלתהמ  וכרדכ  גרח  ןיול  ךונח 

הזל הז  םמצע  תא  םיגיצמ  תירבצו  רבצ  הז , ןוכרעמב  .תיטסקרסהו  הרישיה  וכרדב  סותימה  תא  ןיול  סמור  ובש  רוזיחה ' '
: םילימה הלאב 

.תיטסיצילבופה ימאלו  טקטיכראה  יבאל  תידילוס  הריוואב  ביבא  לתב  יתדלונ  .ֶרבֶד  הדלוח  .הדלוח  ימש  הדלוח : "
' םינחנצה תינניח  תרחבנ ל' היסנמיגב , םירענ  םע  תקחצמ  ינא  דועב  ליגבו 17 , לילח , תניגנ  ומכ  יתחתפתהו  יתלדג 

החמתמ ינא  תעכ  .ךדיאמ  םיקצומהו  דחמ  םישימגה  ידש  תוכזב  םיפסכה 67/68  תנשל  יניס  ןופצבו  העוצרב 
.םואלהו הנידמה  תראפתל  תחנו  רוא  ייח  תננכתמו  המחלמ , יקזנ  טפשמ  תודוסיב  הטיסרבינואב 

תרומל אוהש  רבד  זעונה , זעוב  "ז  ממ יתוא  םינכמ  ץוח  יאנותיעו  הלשממ  ירש  םידידי , .ז  " ממ ינאו  זעוב  ןגס  ינא  זעוב :
תטישפב ינומכ  גהונ  היה  ימוקמב  רחא  דחא  לכו  ותבוח , תא  אלממה  טושפ  לייח  אלא  ימצעב  האור  יניאש  ןוויכמ  יחור 

לכ ירהש  ותוא , יל  ןתנ  עודמ  עדוי  ינניאש  רויפיפאה  ידימ  דחוימ  חבשל  ןויצ  יתלביק  הילעש  ילש  תמסרופמה  םיקנטה 
יבא קיחב  תיסדנוקה  יתודלי  תשרומ  ןה  תובבושה  יניעו  העורפה  יתירולב  .ינומכ  גהונ  היה  ימוקמב  רחא  דחא 

יטקאט לעושו  קירבמ  ןיצק  ינא  םויכו  "ע , נדגה לש  לודגה  ןהוכל  יתכשמנ  ליגב 15  .תידפותרואה  ימאו  טסיצילבופה 
". םואלהו הנידמה  תראפתל  העש  העש  ימצע  חיכומו 

הנמלאה ו' הדקעה ' : ' םיעטק ינש  לע  הרזנצ  הליטה  ךא  הגצהה  תאלעה  תא  הריתה  תוזחמו  םיטרס  תרוקיבל  הצעומה 
רחאל םג  הככש  אל  הרעסה  ךא  "ל .' הצ ילייח  לש  םהיתובאו  "ל  הצ תונמלאב  עוגפל  , ' התרדגהכ םילולע , ויהש  יטחזו ,'
הקעז לוק  ומירה  םילוכש  םירוהו  המחלמ  יכנ  ןימי ,) ישנאו  םייתד  רקיעב   ) םיבר רוביצ  ישנא  .הלאה  םיעטקה  ורזנוצש 
ושביש תוגצהה  תא  .ביואה  םע  הלועפ  ףתשמו  ינסרה  ינתסובת , אכדמ , עגופ , הזחמכ  םדי  לע  ספתנש  המ  לע  וחמו 

םיזופתו םינבא  ןוחרס , תוצצפ  וקרזנ  םינקחשה  לע  שארמ ,) תונגרואמ  ןתצקמ   ) תוקעצ ועמשנ  םלואב  תובר : תוערפה 
העדוה החלשנ  ףא  תועפוהה  תחא  ןמזבו  םילק ,) םישנוע  ולביק  וא  ושנעוה  אל  ךא  ןידל  ודמעוה  רדסה  ירפממ  תצקמ  )

'( בירעמ רקיעב ב'  ) תונותיעבו הצאנו , האחמ  יבתכמ  וחלשנ  יאזחמלו  ירמאקה  תלהנהל  .םלואב  הנמטוהש  הצצפ  לע 
.ינמחנ םלוא  ברקה - ' תריז  םיימוימוי מ' םיחוויד  ומסרופ 

אל םיקיותמ  ביבא  לת  תטיסרבינואב  המבה  תויונמא  דועיתל  ילארשיה  זכרמה  ןויכראב  רשא  היטבמאה ' תכלמ   ' קיתב
יאמב 1970 ל-8  ראוניב  ןיב 19  םינוש  םינותיעב  ומסרופש  תכרעמל  םיבתכמו  תובתכ  םירמאמ , מ-270  תוחפ 
', היטבמאב בויב  ימ   ' תמגודכ יאנג  ייוניכ  הזחמב  החיטהו  ןיולב  םעזב  החלתשה  הבורב  תונותיעה  .הזחמה  רשקהב 
, הזחמה תנגהל  םג  ואציש  ימ  ויה  םלוא , שפנ .' תלחמ  לש  היטבמא  ו' הנידמה ' תוישא  תחת  הריתח  ', ' הלבנ השעמ  '

ןכו המבו  ןורטאית  ישנא  לש  תעד  יוליג  ץראה ' םסרופ ב' יאמב 1970  ב-27  לשמל , ךכ , .יוטיבה  שפוח  םשב  רקיעב 
, רזע ןב  דוהא  ץומא , ןב  ןד  יאנב , ףסוי  רוגמלא , ןד  רודלא , יבג  ןייטשניא , קירא  ראשה  ןיב   ) םיעודי םיאנותיעו  םירפוס 

םרוי ןניק , סומע  רלטוק , דדוע  יירפ , רטיפ  ןורבע , זעוב  ידנומ , ףסוי  עשוהי , .ב.א  יקצילרוג , יליא  ץיברוג , םקימע 
לע ףוסה  דע  םחלא  לבא  ךיירבדמ , הלימ  ףא  םע  םיכסמ  ינניא  : " בתכנ ובו  דלפנייש ) הניר  םחש , דוד  ןוורק , ינד  קוינק ,

תאז העפות  םיאור  ונא  הגצהה  לש  הנכותל  סחייתהל  ילבמ  ילארשיה ]...[  להקה  לא  ריטלוו .)  ) םתוא רמול  ךתוכז 
דואמ םידרחו  הגאדב  ע"א ] .םיפוצהמ –  תצקמ  לש  םתומילאו  הדירוהל  האירקה  הגצההמ , םיעטק  לע  הלטוהש  הרוזצה  ]
רתויב םישקה  ונינחבמ  תא  .לארשיב  תיתוברת  הריצי  חמצת  אל  הלאכ  םיאנתב  יכ  םיעבוק  ונא  םירצויכ , .היתואצותל 

". יתוכיאה הנורתי  תא  דבאל  לארשי  הלולע  וז  ךרדב  םיריהזמ : ונא  .הריציה  שפוח  תא  ליבגהל  ילבמ  החלצהב  ונרבע 

ובו יתרתחמ '  ' טילקת לש  םיקתוע , תב 500  תמצמוצמ , הרודהמ  יצרא ' דה   ' ינפלואב הספדוה  הגצהה  הדרוהש  רחאל 
.וציפהלו טילקתל  המש  תא  תתל  הנכומ  התיהש  םיטילקת  תרבח  האצמנ  אלש  רחאל  תאז  היטבמאה .' תכלמ   ' ינומזפ

.הווארה ןולחב  וגיצהל  וא  ורכומל  וששח  םיטילקתה  תויונחו  ולא  םינומזפ  רדשל  ורסא  "ל  הצ ילגו  לארשי  לוק 
התוכזב ןכש  תילארשיה , הרבחה  לע  התעפשה  תא  הלידגה  היטבמאה ' תכלמ   ' לע הלטוהש  הרוזנצה  ילסקודרפ  ןפואב 
תפקשה תושבגתהבו  תילארשיה  הריטאסב  תידסממ , - יטנאה תוברתב  ךרד  ןויצ  יתונמא -  סותימל  םימיל  התיה  איה 

.ץראב תינלאמשה  םלועה 
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'' ןיז ןיז םשםש   אלאל   ''
םישוח םג  ול  ויה  אלא  םינכפהמו  םירפוכ  לש  תונתפאשבו  תוחקיפב  תוירטנצוגאב , ץמואב , ןחינ  קר  אל  ץומא  ןב  ןד 

, תוקומע וילע  העיפשה  תינקירמאה  םיחרפה  ידלי  תוברת  .ןתוחתפתה  ןמזב  תויתרבח  תומגמ  תופצלו  ןיבהל  םידדוחמ 
בתכ ץומא  ןב  .תידסממ  - יטנא השיגל  תונותיעב  וירמאמבו  וירכמ  גוחב  ףיטהל  לחה  אוה  םיעבשה  תונש  תישארבו 

, הנאוחירמו שישח  ןשיע  תובחר , תוידוה  תוצלוחו  הייבלג  שובל  ךלהתה  ומצעב ,) םייק  םגו   ) תישפוחה הבהאה  תוכזב 
ויתונויערבו ותוישיאב  םיסקהו  םויקה , תוהמ  לע  הלילה  ךות  לא  תוחישב  גגיה  ופיבש , עצעוצמה  ותיבב  תויגרוא  ןגריא 

.הצרעהו יוקיחל  אשומו  ךרד  הרומ  וב  וארש  תוססובמ , תוחפשממ  םיבר  םיריעצ 

ב- ומסרפתהש  םינושארה , וירופיסב  רבכ  .תומכסומה  ץופינ  ןמיסב  תדמוע  ץומא  ןב  ןד  לש  תיתורפסה  ותריצי  םג 
רוביגה לירפא 1946 ,) רמשמ ,' ' )' םירומיהה לכיה   ' רופיסב לשמל , ךכ , .זגור  ררועל  חילצה  אוה  רמשמ ,' םבור ב' , 1946

םיקיתווה .אצויו  םימה  תא  דירומ  ףוסבלו  ותרבח , ןיבלו  ומצע  ןיבל  וניבש  המב  רהרהמו  אסיכה  תיב  תלסא  לע  בשוי 
תרחא המגוד  בוגינל .) קר  יואר  אוה  רמולכ , ' ) ספדנ אל  ןיידע  רופיסה  יכ  בגינ , אל  רוחבהש   ' ריבסה םעוז  רקבמו  וחתר ,

אבש ריעצ  לע  וב  רפוסמ  (. 1950 ' ) העבראו העברא  , ' ןושארה וירופיס  ץבוקב  עיפומה  ןוחצינהו ' למגה  לע   ' רופיסה איה 
וחומב ץצ  ןויערה  .ותוא  תפדור  תמה  למגה  לש  ותומד  ךא  רבג , אוהש  חיכוהל  ידכ  למג  גרוהו  המחלמב  בורקמ  תוזחל 

.תואמצעה תמחלמב  תוברקה  דחאב  תוזחל  הדש  קחצי  ףולאהמ  לביקש  הנמזה  תובקעב  ץומא  ןב  לש 

' עובשה רבד  ב' םסריפש  תומישרב  ךכ  .ץומא  ןב  לש  רכיהה  ןמיסל  וכפהנ  תיתרוקיבה  הריטאסהו  ינצקועה  רומוהה 
ךיא ' בו ( 1959 ' ) עמשנ המ  וסנוכו ב' ורדוש  וגצוהש , םייריטאסהו  םיידוראפה  םירופיסבו  םינוכרעמב  ךכו  בירעמ ,' ' בו

היצביטומ ימואנו  םע  ידוקיר  ןוגכ  תושרשומ , תוינויצ  תורוסמו  תומכסומ  לע  םג  גלגיל  םהבש  (, 1962 ' ) המ תושעל 
התוולנש תיטקדידהו  תינחרטה  תונשרפלו  ינויצה  סותפה  ירישל  געול  ץומא  ןב  ריש ' בותכל  ךיא   ' עטקב .םייטוירטפ 

' תרוסמ םיגופס  םיינרדומ  םיריש  ', ' עבט ריש  ', ' למע ריש  , ' ןוגכ םינוש , םירנא  ' זל תינויצה  הרישה  תא  קלחמ  אוה  .םהל 
.תירוטקירק המגדהל  הכוז  רנא  לכ ז' תדלומל .' ירבע  רענ  לש  ויעוגעג  יריש  ו'

.ורפסב םיינויצה  הינוריאה  יאשומל  המודב  ינוריא , ישוקבו  ינמכח , ינחרט , תצק  הארנ  ץומא  ןב  לש  רומוהה  םויה 
היה המ ' תושעל  ךיא   ' .הנטק אל  הזועת  ךירצהו  ידסממ  - יטנאלו לודג  שודיחל  הז  ןוגכ  רומוה  בשחנ  תע  התואב  םלוא 

וידרב תונותיעב , ומורפ  תובתכו  תועדומ  םוסרפ  לש  תיקוויש  תכרעמ  תועצמאב  קוושש  ץראב  ןושארה  רפסה 
םידקת רסח  רפסמ  םיקתוע , ףלא  ורכמנ 40  הנושארה  הנשבו  ירפ  אשנ  יקווישה  ץמאמה  .ץראה  יבחרב  תואצרהבו 

.םימי םתואב 

תיניצר הזורפ  התיה  וז  .רחא  רנא  ' זמ ךא  יטסימרופנוק  - ןונ רפס  אוה  םג  (, 1968 ' ) חוכשלו רוכזל   ' ץומא ןב  לש  ןמורה 
םינשדחל םימי  םתואב  ובשחנש  ינקירמא , חסונב  יתורפס  םזיגולוכיספבו  בתוכה  לש  ויתושגר  תפישחב  הנייפואש 
תואיצמה לע  תוננובתהל  השדח  הרסנמכ  הצומיא  תאו  ץומא  ןב  לע  היגולוכיספה  תעפשה  תא  אטבמ  ןמורה  .דואמ 

דלונש הדבועה  תא  ריתסמו  רבצל  בשחנה  ןב 28 , שקובמ  קוורו  לכירדא  אוה  רפסה , רוביג  םל , ירוא  .תילארשיה 
הינמרגל בש  םל  רגוזמיליהת .) השמכ  דלונש  ומצע  ץומא  ןב  לש  תקחדומה  ותוהזל  זמר   ) טרופקנרפב לפמל  שריהכ 

םילארשיה לש  תירסומה  תימואלה  המלידה  הז , ןמורב  .תימוקמ  תיטנדוטס  השיאל  םש  אשונו  םימוליש  עובתל 
וזה המלידה  תמרוג  רבדה  לש  ופוסב  .הרענה  םע  רשקב  תלמוסמ  המחלמה  ירחאש  הינמרג  םע  רשקה  תריציב 

.היינמרגה הרוחבה  ןיבל  וניב  ינושאר  ימיטניא  רשק  רצונ  רשאכ  רוביגה  תא  תפקותה  היצנטופמיאל 

דגנ האחמה  חורב  בתכנ  אוה  .ץומא  ןב  לש  תיטסיגולוכיספה  הפוקתב  ףסונ  בלש  היה  ( 1973 ןתיב , ' ) ןיז םש  אל   ' ןמורה
תינימש רגוב  ןיול , יפר )  ) לאפרב קסוע  ןיז ' םש  אל   ' .תיניצ טבמ  תדוקנמ  השתהה  תמחלמב  קסעו  םאנטייו  תמחלמ 
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שדחה ובצמל  לגתסהל  השקתמה  תישפנ , הכומ  םדא  ברקב ,) וילגר  יתש  תא  דביא  אוה   ) "ל הצ הכנל  ךפהנש  האג  ןחנצו 
שממ אל  וילע  הפיערמ  ותרבחש  הבהאהו  ינימה , ורשוכ  דוביאמ  דרטומ  אוה  דחוימב  .ירטנצוגאו  ןקיניצ  השענו 

אוה זא  קר  .גרהנ  בוטה  ורבחש  רחאל  םיימצעה  וימחרמ  ףוסבל  חקפתמ  אוה  .הרוחשה  הרמהמ  ץלחיהל  ול  תעייסמ 
.תבהוא הרבחו  תכמות  החפשמב  ךרבתהש  לע  רקיעבו  לצינש  ךכב  ולרוג  וילע  רפשש  שחו  םייחה  םעט  תא  ןיבמ 

גצומה ילארשיה , דסממה  לעו  םירוהה  לש  םיכרעה  םלוע  לע  ורוד  ינב  לשו  יפר  לש  ותעד  תא  עיבהל  אב  ןמורה  םש 
לעו החפשמב  םיסחי  תכרעמ  לע  ןימ , יסחי  לע  םיטילקו  םיינטשפ  םיגיגה  םירפסב  ץביש  ץומא  ןב  .דסחתמו  םוטאכ 

.םיחרפה ידלי  לש  תיפוסוליפ  - וכיספה םחורב  ללכב  םייחה 

תיטסימרופנוק - ןונה טבמה  תדוקנ  לשב  םילייחו  ןוכית  ידימלת  ברקב  רקיעב  דואמ  ירלופופ  היה  ןיז ' םש  אל  '
בתכנ הבש  תיטנתואהו  הריעצה  הפשה  לשבו  םירוענה ,' דרמ   ' לש םייוליגל  היצמיטיגל  וקינעהש  םיטילקה , םיגיגההו 

היה ץומא  ןבל  .תונימא  םיגולונומל  הפיסוהש  תחתל ,)' םיווש  תלבבה  לכ  קומש , ומכ  יתרמא  הזה , ץופה  וטחואסוכ , )'
תעגל זעה  םג  אוה  .תמא  ןמזב  םילארשיה  םיריעצה  ברקב  הגעה  ייוניש  תא  טלק  אוהו  הפשל  דואמ  שיגר  ןשייח 
ןוכיס תשוחתב  יחה  רוד  לש  באכה  לארשיב -  םיריעצ  לש  לוכסתבו  באכב  הזילנאוכיספה ) תעפשהב   ) רפסב הנושארל 
םיבר םיריעצ  יניעב  תוברת  רוביגל  ץומא  ןב  היה  ןיז ' םש  אל   ' תוכזב .דיתעה   יבגל  תואדוו  רסוחבו  תדמתמ  הדרחו 
עיבהש תוררחושמהו  תוינשדחה  תועדה  תא  וצמיאו   , וירמאמ תאו  וירפס  תא  תואתשהבו  הקיקשב  וארק  םיבר  .ץראב 

.םהב

לגר  ' ןוילעה בקעי  לש  ורפס  היה  הבר , הדוהתל  אוה  ףא  הכזו  ול  ךומסב  רואל  אציש  ןיז ,' םש  אל  ונכותב ל' המוד  רפס 
"ל הצמ רורחשה  ירחא  .תולק  עצפנו  שדק  עצבמב  ףתתשה  דילי 1938 , ןוילעה , בקעי  (. 1973 דבוע , םע  ' ) הבוב לש 

ריעה תא  רקסל  ןותיעה  םעטמ  חלשנ  םינש  עברא  רובעכ  .תליאב  בירעמ '  ' בתככ דבע  וידומיל  םותבו  תואנותיע  דמל 
הרבע םימיה  תשש  תמחלמ  הצרפש  ינפל  םיישדוחכ  .םינטק  םיישונא  םירופיסב  החמתמה  ךרעומ  בתכ  השענו  הפיח ,

המחלמב .םיאולימל  ןוילעה  סיוג  תכרעמב , שדחה  ודיקפתב  ססבתהל  קיפסהש  ינפל  דוע  ךא  ביבא , לתל  החפשמה 
ויסיסרו חתות  הנקמ  טלפנ  דחאה  .םיזגפ  ינשמ  תושונא  עצפנ  ובש  רחאפ , לתב  השקה  ברקב  םחלו  קנט  דקפמכ  תריש 

תב הדליל  באו  םינש  הנומש  יושנ  ליגב 29 , .תונותחתה  ויפגב  עגפו  המגרמ  לש  העולמ  אצי  ינשה  ושארל , ורדח 
םיבר םיעוצפ  ומכ  אוה , .העטקנ  ולגרו  תחא  ןיעב  הייארה  תא  דביאש  םדא  ילכ , רבשכ  עתפל  ומצע  תא  אצמ  םייתנש ,

'. םיילמרונ םייח  הרזח ל' ותוא  ליבויש  םוקיש  לש  יפיזיס  ןותרמ  לש  לולסמ  ליחתהל  ץלאנ  םירחא ,

ידי לע  ולבקתה  ןהו  וילע , רבועה  רסיימה  ךילהתה  לע  בירעמ ' ב' תומישר  םסרפל  ןוילעה  לחה  םילוחה  תיבב  רבכ 
הרודהמה הלזא  עובש  ךותב  הבוב .' לש  לגר   ' רפסב תומישרה  תא  ץביק  ץיקב 1973  .בר  ןיינעב  ןותיעה  יארוק 

.תורודהמ אציו ב-16  םיקתוע  יפלא  תורשעב  רכמנ  רפסה  .ילארשיה  םירפסה  קושב  םידקת  עבקנו  הנושארה 

ךא תיסלקה , תינויצה  הרובגה  חור  תא  הרואכל  םאת  ונמזל , גירח  שפנ  יוליגבו  תחלוק  הפשב  בתכנש  הבוב ,' לש  לגר  '
לש םמלוע  לעמ  תוילירטסה  ךסמ  תרסהב  אטבתהש  ותוהמב , יאורה  - יטנא ינרתח , דממ  םג  וב  ןומט  היה  השעמל 

, הכורא ךרד  ל' םיעוצפה , לש  תיאורה  אלהו  המוגעה  תיתימאה , תואיצמל  רהוצ  םיארוקל  ערק  ןוילעה  .המחלמה  יעוצפ 
ירחא םינשו  םישדוח  תועובש , תוברקה , יעוגפ  םישועש  וירבדכ ,   ', הקוצמ תבורמו  הרובג  תטועמ  םילושכמ  - תאלמ

.םיפדמהמ םימלענ  ןוחצינה  ימובלאו  רזפתמ  ברקה  ןשעש 

תואיצמל תואיצמל וכפהש   וכפהש םולחה   םולחה ידלי   ידלי
רלטסק רותרא  עדונה  ידוהיה  - יטירבה רפוסהו  יאנותיעה  היה  קינצוביקה  רבצה  סותימ  לע  רגית  אורקל  זעהש  ןושארה 
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היהו ללובתמ  תיבב  לדגש  יטילופומסוק  ידוהי  יתלילע : טרסל  היוארה  תינועבצ  תומד  היה  רלטסק    (. 1983-1905)
אוה .הדח  ןיע  לעב  ףירח  יאנותיעו  הרופו  ןונש  רפוס  םיקפוא , בחר  לאוטקלטניא  רקיעבו  עגרל  דרומ  עגרל , ץולח 

םיאשונבו עדמה  לש  היפוסוליפב  םינויע  תוזחמ , תוסמ , היפרגויבוטוא , יקרפ  םינמור , םירפס -  םישולשמ  רתוי  םסריפ 
הסנתהש ןקתפרה  היה  אוה  הנושארבו  שארב  ךא  .תימואלניב  הדוהתל  וכזו  תובר  תופשל  ומגרות  םהמ  םיברש  םירחא ,

.לוכב

וילע התשעש  יקסניטוב ב-1924  באז ז' לש  האצרהב  חכנש  ירחא  הניווב , טנדוטס  ותויהב  תונויצה  יבשב  לפנ  רלטסק 
הירחאש תועובש  השימח  לש  ןויסינ  תפוקתל  לבקתה  אוה  .הביצפח  תצובקל  ףרטצהו  הצרא  הלע  .זע ב-1926  םשור 

סנרפתהו ביבא  לתבו  הפיחב  רלטסק  ררוגתה  ץוביקה  תביזע  רחאל  .תויטסילאודיבידניאה  ויתויטנ  תמחמ  החדנ 
.תיטסינויזיוורה הגלפמה  ןואטיב  זא  םויה ,' ראוד   ' ךרועכ ךכ  רחאו  ןופצה '  ' ןימיה ןותיעב  םירמאמ  םוסרפמ  קחודב 

, הפוריאב םילודגה  םיל  " ומה דחא  ןייטשלוא ,' תיב   ' תשר לש  םילשוריב  בתכל  הנמתה  רשאכ  םינפ  ול  ריאה  לזמה 
ילבקמ םעש  תועידי  תונכוס  ןכ  ומכו  םינוחריו , םינועובש  רסירת  ןילרבב , םינומוי  העברא  םימי  םתואב  ויה  ותולעבבש 

תא רלטסק  בזע   1929- בו הז  ודיקפתב  דואמ  רהמ  םמעתשה  רלטסק  ךא  .הפוריא  יבחרב  םיבר  םינותיע  ונמנ  היתוריש 
יאנילרבה ןותיעה  לש  יעדמה  ךרועה  השענ  אוה  .ולש  תיאנותיעה  הריירקה  האירמה  הפוריאב  .זיראפל  רקעו  םילשורי 
טסינומוק השענו  תוצעומה  תירבל  רבע  אוה  .םיצאנה  תיילע  םע  הינמרג  תא  בוזעל  ץלאנ  ךא  גנוטייצ ,' השיסורפ  '

םחליהל קיפסה  דוע  רלטסק  .םיטייבוסה  תורישב  תינמרגה  הריבב  יאשח  ןכוס  היה  ןילרב  תא  בזעש  ינפל  .קודא 
תוכזב קר  .םיטסישפה  ידי  לע  תוומל  ןודינו  אלכנ  ףאו  דרפסב , םיחרזאה  תמחלמב  תיטסינומוקה  הגלפמה  תורישב 

הנחמהמ בושח  הבורע  ןבב  ףלחוה  אוה  יטירבה  ץוחה  דרשמ  לש  וצחלו  ברעמב  חור  ישנא  ומיקהש  האחמה  לוק 
רוהיטה יטפשמ  לשב  רקיעבו  יטייבוסה  רטשמה  תורדקמ  השקה  ותומשרתה  תובקעב  רבד , לש  ופוסב  .ינקילבופרה 
רפסמל הינשה  םלועה  תמחלמ  ירחא  הצרא  עיגהו  םזינומוקהמ  חכפתה  אוה  ב-1938 , הבקסומב  וכרענש  הווארהו 

.הפוריאב ומסרפתהש  תובתכבו  םירפסב  ינויצה  לעפמה  תא  רקסל  םירוקיב 

, ףסוי לש  תויוטבלתהב  קסוע  רפסה  הלילב .' םיבנג   ' ורפס תילגנאב , ותעפוהל  ךומס  תירבעב , רואל  אצי  תנשב 1947 
היילעב ליחתמ  רופיסה  .ץוביק  תמקה  עצבמב  ףתתשמה  הצחמל , ידוהי  ומצע ,) רלטסקל  זמר   ) הילגנאמ הלעש  ץולח 

תאו תימוקמה  תיברעה  הייסולכואה  םע  תוענמנ  יתלבה  תויושגנתהה  תא  ראתמו  לילגה , תועבגמ  תחא  לע  עקרקה  לע 
ידיב תחצרנ  ץוביקה  תורבחמ  תחא  .ריוואב  דמוע  הלודג  המחלמ  חירשכ  םיטירבה , םע  תבכרומה  היצקארטניאה 

רורטה ןוגראל  ףרטצמו  ןיע ' תחת  ןיע   ' לש תוינידמ  טוקנל  אלא  סונמ  ןיאש  הנקסמל  עיגמ  ףסויו  םיברעה , םינכשה 
רתכומה תא  םיגרוה  ןוגראה  ירבח  ינש  םיחצורב : המקנה  תעצובמ  ןוגראל  ותעבשה  רחאל  רצק  ןמז  "י .) חלל זמר  )

ותוא הבו  התפוג , האצמנש  םוקמב  םיאצומ  רתכומה  לש  ותפוג  תא  .ץוביקה  תרבח  חצרל  יארחאל  בשחנה  ימוקמה ,
היילעב םייתסמ  רופיסה  .התחמנ  התפרחו  העצוב  המקנה  יכ  וב  רמאנש  תיברעב , ספדומ  קתפ  ףוריצבו  תוריקד  רפסמ 
תישענ איה  םירחא , לדגמו  המוח  יבושיי  לש  םתמקה  ומכו  ןבלה ,' רפסה   ' תוריזג ירחא  עקרקה , לע  ףסונ  בושיי  לש 

'. הלילב םיבנג  כ' יאשחב ,

ץוביקה .ותפוקתל  תיתרגש  אלו  החוחינב  דואמ  תיטירב  תינוריא , טבמ  תדוקנמ  יצולחה  לעפמה  תא  ראית  רלטסק 
לע תיתימאה , תישונא  - תיצראה ותומדב  ראותמ  אוה  .תיגולותימה  ותומדב  רייטצהלמ  קוחר  וב  קסוע  רפסהש 

התייווהמו ץוביקה  לש  ותייווהמ  קלח  ויהש  תויטאנפהו , תידמעמה  הקולחה  תופידרה , תויואמרה , תימינפה , תונגלפה 
, יקסניטוב ירע ז' לש  רואל  האצוהב  רואל  אצי  רפסהש  אופא  הרקמ  הז  ןיא   ) הלוכ תילארשי  ץראה  םילעופה  תעונת  לש 

(. יטסינויזיוורה הנחמה  שיא 

, יעדמ רקחמ  תויהל  רמייתה  אל  הלילב ' םיבנג  , ' תויגולויצוסה ויתונבותו  רפסה  לש  ירטנמוקודה  דממה  ףרח  ךא 
, טוהסדנל דירפגיז  ד"ר  היה  יריפמא  טבממ  תיצוביקה  הרבחה  תא  ןוחבל  הסינש  ןושארה  .הזורפה  רדגב  ראשנו 

הלכשהל ןוכמ  ' ) לארשי ץראב  יצוביקה  בושיה  לע  יגולויצוס  רקחמ  הצובקה :  ' םשה תחת  רקחמ  ב-1944  םסריפש 
שאר ןיפור , רותרא  ד"ר  לש  ותמזויב  ךרענ  רנרב , תעבג  ץוביקב  ופסאנ  וינותנש  הזה , רקחמה   (. םילשורי תינויצ ,
ותוא ןמימו  ותרשכהב , גולויצוס  היהש  תינויצה , תורדתסהה  לש  תובשייתהה  תקלחמ  להנמו  ילארשי ' ץראה  דרשמה  '
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תרגסמה ןיא  םאה  ןוגכ  תושיגר , תולאש  הנושארל  הלעה  הז  רקחמ  .תידוהיה  תונכוסה  לש  הלכלכה  רקחל  ןוכמה 
, ץוביקב םידליה  ייחש  ךכ  לע  עיבצהש  ןושארה  היה  םג  אוה  .התוא  תצחומו  תיתחפשמה  תרגסמב  הרחתמ  תיצוביקה 

הנעט םירחא -  תומוקמב  םליג  ינב  םיריעצ  ברקב  םיחיכשה  תוינימ  ייוטיב  תאכדמו  תלבוכ  תיביסנטניא , הכ  הבריקב 
ריעצה רודב  דקמתהל  טוהסדנל  רחב  הרקמב  אל  .ורקחמל  ועדוותהש  ץוביקב  םיכנחמ  ברקב  חור  תרומ  הררועש 

תומכסומ תצרופו  תינשדח  התיה  תיצוביקה  העונתב  ךוניחה  תכרעמ  ןכש  ותומד , תא  הבציעש  תכרעמבו  ץוביקב 
( תונויצ םזילאיצוס ,  ) הינכתב רעונה ,)' תביטח  ', ' םידליה תרבח  , ' םידליה תיב  ירוזאה , יכוניחה  דסומה   ) היתודסומב

ידקוממ דחא  התיה  איהש  רורב  ןכלו  עבטה ,) םע  עגמ  ךותמ  דומיל  ינתוכמס , אל  ךוניח   ) רעונ ינבו  םידליל  התשיגבו 
.ץראב תוגהנתהה  יעדמ  םוחתב  םינושארה  רקחמה 

, ץוביקב ףתושמה  ךוניחה  תכרעמ  לש  יגולויצוסהו  יגולוכיספה  רקחמה  חתפתהל  לחה  טוהסדנל  לש  ורקחמ  תובקעב 
.םלועב םג  אלא  ץראב  קר  אל  רתויב  תורקחנה  תוידוחייה  תויכוניחה  תוכרעמה  תחאל  התיה  איה  םימיה  תוברבו 

לש התיה   , םישישה תונשב  הפונת  ורבצו  םישימחה  תונש  תישארב  רבכ  םסרפתהל  ולחהש  וללה , םירקחמל  המזויה 
ץמוק לשו  וחתיפש , הטישה  לש  תויעבהו  םיגשיהה  לע  דומעל  ושקיבש  תיצוביקה , העונתב  םיטלוב  ךוניח  ישנא 
םוחתב ץוביקה  יכנחמ  ןיבמ  טלובה  .ל  " וחב תואטיסרבינואבו  תירבעה  הטיסרבינואב  םיגולופורתנאו  םיגולוכיספ 

לש ףתושמה  ךוניחה  תובאמו  קמעה  רמשמב  יכוניחה  דסומה  ידסייממ  ןלוג , לאומש  היה  ףתושמה  ךוניחה  לש  רקחמה 
יוטיב ידיל  אבש  היגולוכיספב , בר  עדי  לעב  היהו  ןילרב  ןוכמב  הזילנאוכיספב  הרשכה  שכר  ןלוג  .ריעצה  רמושה 

.וירפסבו וירמאמב 

A. I. Rabin ויה םיטלובה   ) םישישהו םישימחה  תונשב  ץוביקב  רקחב  וקסעש  "ל  וח תואטיסרבינואב  םירזה  םירקוחה 
הז םוחתל  וכשמנ  םידוהי , ויה  םבורש  (, P.B. Neubauer-ו J. Bowlby, C. Caplan, M. Spiro, , A. Gardiner

' םירבצ ה' ןיב  םינש  ןתואב  חוורש  יוהיזה  לשב  םג  אלא  ץוביקב  ךוניחה  תטיש  לש  התוידוחיי  לשב  קר  אל 
הכפהמה הקיפהש  ישונאה  רצותה  תניחב  רומאל  ףסומ , ילמס  ךרע  יפותישה  ךוניחה  חותינל  ןתנש  םיקינצוביק ,' ל'
תפוקתב רקיעב  ץוביקב , םידליה  לודיג  תטיש  לש  םיילילשה  היטביה  הנושארל  ולע  וללה  ץולחה  ירקחמב  .תינויצה 

תויוצרפתהו הבטרה , עבצא , תציצמ   ) תוישגר תוערפה  תיגולויבה , ומיאמ  דליה  תדרפה  ללגב  יהמיא ' ךסח  : ' ךרה ליגה 
ללגב תיתרבחהו  תילולימה  הדימלב  יתוחתפתה  בוכיע  תינוריעה ,) החפשמב  לבוקמל  רבעמ  תונפקותו  סעכ  לש 

(. peer group  ) ותבכש ינב  םע  ידמ  קודה  עגמ  ללגבו  םירוההמ  קותינה 

םסריפש ןוטגנישוו , תטיסרבינואמ  ( Spiro  ) ורייפס דרופלמ  ידוהיה  גולופורתנאה  היה  ויתונקסמב  דחוימב  יתרוקיב 
תיב  ) דקמתה ובש  דחא  ץוביק  לש  ןחבמ  הרקממ  ויתונקסמ  תא  קיסה  ורייפס   '. ץוביקה ידלי   ' רפסב ויאצממ  תא 

תולפטמה תפולחתש  ראשה  ןיב  ןעט  אוה  .תיטייבוס  - ורפ תיטסיסקרמ  היצטניירוא  לעב  היה  ותרדגה  יפל  רשא  אפלא ,)
תּודלי תומוארטו  םיישגר  םיכסח  םיכרה  ץוביקה  ינב  לצא  תורצוי  ליגה  ינב  תצובקב  תונפקותהו  םידליה  תיבב 

בור יניעב  םינינצל  ויה  ויתונקסמ  .םתורגבב  םיישיא  ןיב  םירשק  תריציב  םיישקו  ןוחטיב  - יא ררועל  םייושעש 
רזנכ ואר  התואש  ףתושמה , ךוניחה  תטיש  לע  תינוציח  תרוקיבל  הטעומ  תוחיתפ  תע  התואב  וליגש  ץוביקב  םיכנחמה 

יתוחתפתה - יגולוכיספה םוחתהמ  הגרח  ותרוקיבש  םושמ  םג  הכרבב  לבקתה  אל  ורייפס  לש  ורפס  .תיצוביקה  תוברתה 
הקיז לעב  ידוהיכו  בצעל , שקיב  ץוביקהש  שדחה ' ידוהי  ב' השעמל  ןיינעתה  ורייפס  .יטופיש  - יכרעה םוחתל  השלגו 

םנוחטיב לע  תידוהיה , תדל  םיריעצה  םישחורש  זובה  לע  תרוקיב  חתמ  ורפסב  .הארש  המ  לכ  תא  בהא  אל  אוה  תרוסמל 
.םיחרזמה םילועה  יפלכ  אשנתמה  םסחי  לעו  תותיחנ , שגר  לע  ותעדל  הפיחש  זרפומה , ימצעה 

הז םוחתב  רקחמל  ופרטצה  הנושארל  םירבצ .)' ה'  ) ילארשי ץראה  רעונה  תומדב  יעדמה  ןיינעה  רבג  םישישה  תונשב 
הקדסש התוהמב , תיתימ  - יטנא ינויצה , לעפמה  לש  העיתפמו  השדח  טבמ  תדוקנ  ושביגש  םילארשי  םינקיטילנאוכיספ 

ילעב םיגולופורתנאו  םיגולוכיספ  לש  םיפסונ  תוסייגל  ךרדה  תא  הרישכהו  רבצה  לש  ינמולגמהו  יביאנה  יומידה  תא 
וקלחב ב- םסרופש  יבצ , ןב  דו ' ןירמט  לש ג ' הז  אוה  הפוקת  התואב  רתויב  רכומה  רקחמה  .תסיוגמ  אל  היצטניירוא 

רבצה תומד  לע  רעונה  ינב  לש  תומודקה  תועדה  תא  םיינשה  ופשח  םירופיס  תמלשה  לש  הקינכט  תרזעב   1965.
םימעפה תחא  התיה  וז  .חור  תלפשו  תרעוכמ  תומדכ  ראותש  יתולגה  ידוהיה  תומד  ותמועלו  ןמרפוסכ , ראותש 
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םהב שיש  תימואל , היגולותימ  לשו  היצזיפיטואירטס  לש  םיחנומב  רבצה  חתונ  הבש  הנושארה , אל  םא  תונושארה ,
.תרוקיב לש  בוטרוקמ  רתוי 

תליהקל רקיעב  הפוקת  התואב  ועדונ  "ל , וחבו ץראב  םירחא  םירקוח  לש  הלא  ומכ  יבצ , ןבו  ןירמט  לש  םהיאצממ 
The Children of the תאז , תמועל  .החינז  אופא  התיה  תירוביצה  םתעפשהו  ץראב  םירטאיכיספהו  םיגולוכיספה 

תנשב םסרופש  םינקירמאה , םינקיטילנאוכיספה  ילודגמ  דחא  םייהלטב , ונורב  לש  ילטנמונומה  ורקחמ  , Dream
תוצרא ידוהי  ברקבו  ץראב  הדובעה  תעונת  לש  היצנגילטניאה  תבכש  ברקב  תוחפל  בחרנ , ירוביצ  דהל  הכז  , 1969

םירקחמה םלוא  תיצוביקה , םייחה  תרוצ  לע  תקחורמ  טבמ  תדוקנמ  בתכש  ןושארה  רומאכ  היה  אל  םייהלטב  .תירבה 
םיטעמו ההדזמ , ללכ  ךרדב  התיהש  טבמ  תדוקנמ  תססוהמ , תוריהזב  ימדקא , שבויב  ובתכנ  אשונב , זא  דע  ומסרופש 

יצרופו הארשה  - יבר םיננער , ויה  ולש  הביתכה  ןונגסו  םייהלטב  לש  ורפסב  םיאצממה  תאז , תמועל  .םתוא  וארק 
.םיבחרנ ויה  ול  םידהה  םג  ןכלו  תומכסומ ,

אצי ןכו  םתוא , ןייאירו  ץוביקה  ידליב  תויפצת  ךרע  ןנחוי , תמרב  תועובש  העבש  םייהלטב  ההש  תנשב 1964 
אוה תילגנא , ורביד  אל  ןייאירש  םידליהו  תירבעב  בטיה  טלש  אלש  יפ  לע  ףא  .םירחא  םיצוביקב  םירצק  םירוקיבל 

תואמ המכל  םינחבמ  ריבעה  םג  אוה  .םתוגהנתהב  םיקד  םיסנאוינ  םג  ןיבהלו  וירקחנ '  ' לש םתעד  ףוסל  תדרל  חילצה 
.םינוש ךוניח  ישנאו  םירומל  םירנימסו  רפס  יתב  ילהנמ  םע  תוחיש  םייקו  םירחא  םיצוביקמו  ןנחוי  תמרמ  םידלי 

םשייל תורשפאה  תא  קודבל  אלא  ףתושמה  ךוניחה  לש  וביט  תא  ךירעהל  התיה  אל  םייהלטב  לש  תינושארה  ותרטמ 
החתפתה ותדובע  רבד  לש  ופוסב  .תירבה  תוצראב  הדימל  ייוקלו  םימותי  לש  רפסה  יתבב  תיצוביקה  הטישה  תא 
יצוביקה ךוניחב  ןיינעתה  םייהלטב  השעמל , .םידלי  לע  תיגולוכיספה  התעפשה  לעו  הטישה  ינייפאמ  לע  ףיקמ  רקחמל 

ידלי  ' ךא תירבה , תוצראב  הפיקמ  הריקס  וילע  םסריפ  םישישה  תונש  תישארבו  ןכל , םדוק  רבכ  וב  השענה  רחא  בקעו 
, ותפוקתל ךרד  ץרופו  םייניע  ריאמ  רפס  והז  םייריפמאה , וייוקיל  לכ  ףרח  .הז  אשונב  וירוביחב  ףיקמה  היה  םולחה '

.תופש המכל  םגרותו  הבר  הצופתל  הכז  הקיסאלקל , םינשה  תוברב  היה  ידכב  אלש 

לודיגל הממחכ  ויתונורתי  תא  חבישו  ץוביקה  תרגסמב  תורגבתהה  ךילהת  לש  םיפיה  םידדצה  ןמ  םשרתה  םייהלטב 
תונינשב ףשח  אוה  תאז , םע  .ינוניבה  דמעמהמ  תעצוממ  תינקירמא  החפשמב  דליה  לודיגל  האוושהב  םידלי 

תררועתמה השיטנה  תשוחת  תא  לשמל , .יצוביקה  ךוניחב  םינומטה  תושלוחה  תאו  םימגפה  תא  םג  הבר  תוירוקמבו 
לע האב  אלש  םירוהה , לש  םבל  תמושתל  םתהימכ  תא  תלפטמל , תלפטממ  ףוכתה  רבעמה  ללגב  םידליה  שפנב 

תברצנה הצובקל , תילטוטה  תוימרופנוקה  תא  ימויה , שגפמה  תעב  םתושרל  דמעש  םצמוצמה  ןמזה  לשב  הקופיס 
תא הליבגמה  תיתוברתה  םתוריגס  תאו  דיחיה  לש  ותוריחב  תעגופה  תוימיטניאה  רדעיה  תא  ריעצ , ליגב  םשפנב 

.םינווגמ םיילאוטקלטניא  םייוריגל  םתפישח 

םע הנמנ  אוה  ןכש  ינויצ , - טסופה יגולוכיספ  - יתרבחה רקחמה  תא  רשיב  םייהלטבש  רמול  רשפא  רוחאל  טבמב 
- םיינויצה םילאידיאה  תמשגה  רובע  םלשל  דיחיה  שרדנש  ריחמה  תא  םייעדמ  םילכב  ופשחש  םינושארה  םירקוחה 

.יתמגוד םזילאידיאבו  ילקידר  םזיפוטואב  םיכורכה  םימגפהו  םינוכיסה  תאו  תיצוביקה  הרבחב  םייטסילאיצוס 
היה ךכיפלו  תרוקיב , ןיסח  זא  דע  היהש  ץוביקה ,)  ) שדוקמ טעמכ  בושח , ינויצ  דסומ  יניינע  רשויב  חתינ  םייהלטב 

ורפסש אופא  הרקמ  הז  ןיא  .ולש  םיירקיעה  לודיגה  יתבמ  דחא  לשו  רבצה  לש  יתימה  יאורהה  יומידה  תקידסב  ץולח 
לש םיימינפה  םינותיעב  ומסרופש  םירחבנ , םיעטק  טעמל  .םיכנחמ  ברקב  רקיעב  תיצוביקה , העונתב  בר  םעז  ררוע 

.הזה םויה  םצע  דע  תיצוביקה  העונתה  לש  רואל  תואצוהה  תחא  ידי  לע  םגרות  אל  רפסה  העונתה , ינותיעבו  םיצוביקה 
ויה םייהלטב  לש  םיבר  םיאצממ  תוחינז , תויועט  המכ  טעמל  יכ  םיינכדע  םירקחמ  וחיכוה  תובר  םינש  רובעכ  קר 

.ונמז תא  םידקה  אוה  יצוביקה  ךוניחה  לע  ותרוקיבבו  בל , תמושתל  תויואר  ויתונבותו  םיקיודמ 
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ץוביק ץוביק יבזועל   יבזועל הדלב   הדלב
הריטאסל ןובס  תרפוא  ןיב  בוליש  ןיעמ  קימולשו ,' הוודח   ' היזיוולטה תרדס  ריוואל  התלע  ינוי 1971  - לירפא םישדוחב 

לע הססבתה  ןמרבמיא ,) לאומש  לש  ויומיבבו  יקסלדרפ  ריאיו  לגניר  לארשי  לש  םתקפהב   ) הרדסה .תיתרבח  - תיטילופ
( ךכ רחא  הנש  המיבה '  ' תמיב לע  הלע  הזחמהו  רואל ב-1953  אצי  רפסה  ' ) ינאו הוודח   ' דגמ ןורהא  לש  והזחמו  ורפס 

םיטנמלא הב  ובלושו  םיעבשה  תונשל  הקתעוה  הלילעה  .רוטקפס  הנרואו  ןפג  ןתנוהי  ידיב  היזיוולטל  הדבועו 
הוודח ב' ריעל .) אבש  ירחא  חילצהל  ליחתה  אוה  םגו  ץוביק  ןב  היה  ךונח  םג   ) ךונח יהילו  םולש  לש  היפרגויבהמ 

: םימי םתוא  דע  תוימינונא  תויומד  ויה  םיריעצה  היבכוכ  ךא  םירכומו , םיקיתו  ןורטאית  ינקחש  המכ  וקחיש  קימולשו '
.לארשיב םיבר  םיתבב  תיב ' ינב  רצק ל' ןמז  ךותב  ויהש  םירשכומ  םינקחש  ןמרבליז , םחנמו  ביבא  לעי 

ותחלצה רסוח  םע  םתודדומתהבו  ביבא  לת  הלודגה  ריעב  םדיתע  תא  םישפחמה  ץוביק , יבזוע  ריעצ , גוזב  הקסע  הרדסה 
, לכסותמ רמזו  ןיחלמ  אוה  קימולש  .ביבא  לתב  הוודח  לש  הירוה  תרידב  םיררוגתמ  םה  םתביזע  רחאל  .קימולש  לש 
, םמצע ןיבל  םניב  םיחתמו  תויעב  תררועמ  םתביזע  .תינקחש  תויהל  תפאוש  הוודחו  ומוקמ , תא  אצומ  וניא  ריעב  םגש 

שואייה .הדיגב  םתביזעב  םיאורה  םיקיתווה  קשמה  ירבח  ןיבל  םניבו  תורודה ) רעפ  עקר  לע   ) םירוהה ןיבל  םניב 
םיישקהמו ץוביקה  סותיממ  םתוחכפתהמ  םיעבונ  הרדסה , לכב  ינשה  טוחכ  םירבועה  ריעצה , גוזה  לש  תונבצעהו 

, ינרמוחה םלועב  טלקיהל  חלצומ  אלה  םנויסינבו  יתליהק  - יטסילאיצוסה םתיב  תביזעב  םיכורכה  םיישפנהו  םיילכלכה 
הרוש הלוכ  הרדסה  לע  .יתרקויה  ףוגנזיד  בוחרו  תיביבא  לתה  המהובה  ותוא  תלמסמש  ריעבש , תוכסמה  יוטעו  רכונמה 

ויריעצש תונויצה  רזנ  ץוביקה -  לש  יגרטה  ובצמ  לע  הגותה  תא  תאטבמה  הגונ , עקר  תקיזומ  התוא  תקזחמש  תובצע ,
.ותוא םיחנוז  הלוכ  תילארשיה  הרבחה  השעמלו 

ןורכיזל הסינכהש  הרדסל  ורכמתה  םיפוצהו  תע ) התואב  ןנערמ  גירח   ) ידמל ןימא  היה  םינקחשה  תווצ  לש  קחשמה 
תאו ינולא ,) ירימ  עוציבב  ' ) דבל תויהל  ו' קימולשו ' הוודח  לע  הדלבה   ' םולבנזור ריאי  לש  וינומזפ  תא  יביטקלוקה 

הוודח  ' תינויזיוולטה הרדסה  ךלוה .' לוכה  ו' יל ' רבשנ  ', ' ףגנדזהל : ' לילעב םיינויצ  - טסופה םיילמסה , םייוטיבה 
ץוביקה תסירק  תא  הבר  הדימב  ואבינו  םנמז  תא  השעמל  ומידקה  ינאו ' הוודח   ' רפסה ןכל  םדוק  דועו  קימולשו '

תא הרשיב  םג  קימולשו ' הוודח   ' .תילארשיה היווהה  לע  תינרמוחה  תוברתה  תוטלתשה  תאו  ימואל  לאידיאכו  סותימכ 
איהש רמול  רשפא  רוחאל  טבמב  .תונמאבו  תרושקתב  תילארשיה , תואיצמה  לש  עמשמ ) יתרת  ' ) הובגמ םוליצה   ' ןדיע
תורדס ירוביג  םע  תיביאנ  תוהדזה  ץראב : םילארשיה  לש  הייפצה  ילגרהב  םייטננימוד  םיסופד  השולש  הפשח 
תורבוד רוקמ  תורדס  לש  הפדעהו  םיישיא , - ןיב םיסחיב  תכובסת  ןזכרמבש  תורדסל  רכמתהל  הייטנ   , היזיוולטה

.תויסופיטה תוילארשיה  תויזטנפל  וא  תילארשיה  תואיצמל  יהשלכ  ךרדב  תורבוחמה  תירבע ,

וידימלתו וידימלתו תינויצה   תינויצה הרישה   הרישה ןהוכ   ןהוכ לעלע   םירוערעו   םירוערעו םירוהרה   םירוהרה
לע התרשש  תיאקסנולש ' = תינמרתלא חורה ה' לעו  "ח  שת רוד  ירצוי  לע  תרוקיבה  הפירחה  םיעבשהו  םישישה  תונשב 
רוד יוקיחב  תוידממ , = דח תויומד  לש  היינבב  יגולואידיא , םזימרופנוקב  ומשאוה  םה  .תינונאקה  תינויצה  הרישה 

םייטסיגולוכיספה םישדחה , םירנא  ' זל היצמיטיגלה  הבחרתה  ךכ  ךותב  .יפוסוליפו  יגולוכיספ  םוכחת  רדעיהבו  תובאה 
' תארקל  ' גוח ישנא  םלוכ  דקומ , לאירבגו  ןורימ  ןד  דקש , ןושרג  ךז , ןתנ  ודמע  םירקבמה  שארב  .רתוי  םייפוסוליפהו 

הלעש ןיקלהל , .ןיקלה  ןועמש  לש  וטיברש  תחת  םילשוריב  תירבע  תורפסל  גוחב  םתונמוא  = םתרות תא  ונקש  ימו 
המלועו היגשומ  תא  , ' רבח ןנח  ירבדכ  איבה ,' אוה ש' .וידימלת  לע  הבר  העפשה  התיה  תירבה , תוצראמ  הצרא ב=1948 
רקחמבו תרוקיבב  םירבדמה  ישארל  וכפהש  םידימלת ]...[  לש  רוד  דימעה  תיסקסולגנאה , השדחה " תרוקיבה   " לש

'. תילארשיה תורפסב  ילארשיה  ימדקאה  רקחמה  םלוע  תא  ובציעו 
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םירצויה רודב  וחיטה  דחוימב  הפירח  תרוקיב  .ןשיה  יתורפסה  רצבמב  תוארטסילב  וחלש  דקומ  לאירבגו  ןורימ  ןד 
םישישה תונשב  .ץראב  םירקבמהו  םיארוקה  יניעב  םיריקיה  = םינבל ובשחנ  ןכל  םדוק  תורופס  םינש  קרש  םירבצה ,' '

, םירלופופ ןיידע  ולא  םירפוס  .םיטנוולר  תויהל  ולדח  םהש  עבקו  "ח  שת רוד  ירפוס  לע  םירמאמ  תרדס  ןורימ  ןד  םסריפ 
שרויה שדח , רוד  חמוצ  עבק , םמוקמב , .לארשיב  תואיצמה  לש  תויתימאה  תויושיגרב  תעגל  וקיספה  םה  לבא  הדוה ,

.רבע לכמ  תופרח  גפס  ןורימו  רעוס , סומלופ  ררוע  רמאמה  .עשוהי  "ב  או זוע  סומע  םה  םיירקיעה  ויגציימו  םתוא ,

יכ ןעט  אוה  .ח  " שת ירצוי  רוד  לש  תודידרו  םזיבונד ' כ'ז' הארש  המב  תחא  אל  אוה  םג  חלתשה  דקומ  לאירבג 
ליבשב ָהנשימה  ןונגסב  תולילע  תביתכל  קר  םבורב  םילגוסמ  הז  ילארשיצרא  םייניב  רוד  לש  םיאקיזורפה  '
תיצחמב התליחתש  וז , תרמשמ  לש  תמא  יררושמ  .םיאירק  םירוענ  תונורכיז  רוביחל  וא  רעונה  תיילעו  ןוכית  = ידימלת

םיררושמו םירפוס  לש  הצובק  וישכע '  ' תונויליגב חפיט  דקומ   '. תחא די  תועבצא  לע  םתונמל  ןתינ  םיעבראה , תונש 
ןובשח לע   ) ילסרבינואבו ימינפה ' ינא  ב' קוסיעה  תמגמ  תא  םיעבשהו  םישישה  תונשב  וקימעהו  וביחרהש  םיריעצ 
ךליאו םיעבשה  תונשמ  ביחרהו  ךישמה  תאזה  המגמה  תא  יטסילאירה .) ןובשח  לע   ) יטסטנפבו ימואלהו ,) ונחנא ' ה'
תאצוה תרגסמב  הז  םשב  םירפס  תרדסב  ךכ  רחאו  ב=1972  עיפוהל  לחהש  האירק ' ןמיס   ' תעה בתכב  ירפ  םחנמ 

'. רתכ  ' תאצוהו דחואמה ' ץוביקה  '

תרחא תרחא הבהל   הבהל םעםע   שאשא   יליווג   יליווג
דוד יחימע , הדוהי  ךז , ןתנ  לשמל , ' ) םיימיטניאה  ' םיררושמה לש  םתחירפ  ןמיסב  ודמע  םיעבשהו  םישישה  תונש 
ריאי ןייטשנרב , ירוא  סקנפ , לארשי  רואל , קחצי  ךלוו , הנוי  ריטלזיו , ריאמ  ץיבוקיבר , הילד  עובלג , רימא  ןדיבא ,

.הרבחב םירחא  םימוחתב  ינאה ' ךפהמ  השעמל ל' םדקש  ךילהת  לועשמ ,) יגאו  יאתבש , ןורהא  ץיבורוה ,

תוזעה תולטלטה  תעפשהמ  םג  ךא  תיתורפס , = םינפ הקימנידמ  עבנ  השדחה  תילארשיה  הקירילה  לש  רבגתמה  ןייעמה 
לשו הירי  ' גלאב תפרצ  לש  הסובתה  .הפוקת  התואב  יברעמה  םלועה  עדיש  תונמאבו  הלכלכב  עדמב , הקיטילופב ,
ןיטרמ לשו  ידנק  טרבורו  ןו  לש ג' תוחיצרה  תפרצבו , תירבה  תוצראב  םיטנדוטסה  תומוהמ  םאנטייווב , תירבה  תוצרא 

, תידסממ = יטנא תישיא , האחמ  ינומזפ  לש  השדח  תיתוברת  העפות  ודילוה  הלא  לכ  חריה –  לע  התיחנהו  גניק , רתול 
תע התואב  העיפוהש  השדחה  הריעצה  הקיזומהמ  קלחכ  וחתפתה  ולא  םינומזפ  .םהב  יזכרמ  דיקפת  היה  טסקטל  רשא 

'; תולגלגתמה םינבאה  ו' תוישופיח ' ה' ןשארבו  בצק  תוקהל  תורשע  החימצהש  הינטירבב , םלועב : םידקומ  השולשב 
ותואש ילוכנלמו  יטסוקא  קלופ ' = פופ  ' םג חמצ  ויכישממו  ילסרפ  סיבלא  לש  ילמשחה  פופה  דצל  םש  תירבה , תוצראב 

שדח רנא  חתפתה ז' הבש  תפרצבו , םירחאו ; ןהכ  דרנואיל  לשטימ , ינו  ג' זאאב , ןו  ג' ןליד , בוב  רגיס , טיפ  םירמזה  וחתיפ 
.םירחאו הרברב  סנסרב , זרו ' ז' לרב , ז'ק  םייתרבח -  םירסמ  ילעב  םינוסנש  לש 

יממע יוטיב  ילכל  תוליכשמה  תוטילאה  לש  ןינא  רודיבמ  הרישה  לש  יתרבחה  הדיקפת  תאו  הדמעמ  תא  הניש  ןומזפה 
ןיזאהל טושפ  רשפא  היה  הריש  ירפס  אורקל  םוקמב  התעמש  םושמ  רקיעב  שחרתה  יונישה  .םינוילימ  לע  םסק  ךלהמה 

.ןנכותב תוידסממ  = יטנאו רתוי  תוירוביד  ושענ  םילימהש  םושמו  ןומזפה  לש  הקיזומהמ  קלחכ  םילימל 

האחמה יריש  רנא  ' זמ הרישו  תורפס  לש  םישדח  םימוגרתב  היוטיב  תא  האצמו  לארשיל  םג  העיגה  תאזה  העפשהה 
ותכירעו ומוגרתב  םילשורי ) סוכרמ , י ' ' ) תיאקירמא תיקינטיב  הריש  המהנ :  ' ץבוקה רואל  אצי  ב=1967  .תיטילופה 

רוד לש  םיטלובה  םיררושמהמ  וסרוק , ירוגרגו  גרבזניג  ןלא  יטאגנילרפ , סנרול  לש  םיריש  וב  וללכנש  רמוע , ןד  לש 
םהב הבשנש  םיבושח , הזורפ  ירפס  ינש  םילארשי .) םיררושמ  םע  שגפנו  ץראב ב=1961  רקיב  גרבזניג   ) םיחרפה ידלי 

לש ורפס  תירבעל : הפוקת  התואב  ומגרות  ברעמה , תוצראב  םיריעצ  ינוילימ  םתוא  וארקו  תינדרמ  םירוענ  חור  התוא 
הדשב ןספתה  , ' 'ר גנילס ד ' יי  לש ג' ורפסו  רוקמב ב=1961 ) ספדנ  ביבא 1971 , לת  ןתיב , ' ) דוכלמ 22  ' רלה ףזו  ג'
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(. רוקמב ב=1951 ספדנ  ביבא 1975 , לת  םעל , הירפס  דבוע , םע  ' ) ןופישה

, רונמ דוהאו  ךונח  םולש  לאירא , ריאמ  טילבטור , בקעי  ןפג , ןתנוהי  םשארבו  םילארשי , םילילמת  יבתוכ  לש  ריעצ  רוד 
םע הלועפ  ףותיש  ידכ  ךות  תילארשיה , הקיזומב  שדחה  רנא  ' זה תא  עימטהל  ולחהו  םיחרפה  ידלי  תכפהממ  ומסקוה 

, ילקיזומהו יתורפסה  דסממב  ישיא  יוטיבל  תרבוגה  היצמיטיגלה  ץוחה , ןמ  העפשהה  .םרוד  ינב  םילארשי  םיניחלמ 
ובתכש םירכומ , אל  םיריעצ  הריגמ ' יררושמ   ' םג ודילוה  (, 1972-1968  ) השתהה תמחלמ  תובקעב  תיטילופה  הסיסתהו 
ולגתה "ח  שת רוד  ינב  הריגמה ' יררושמ   ' לש םהיתוריצי  .ומסרופ  םג  םיתעלו  םתומ  ירחא  קר  ולגתה  םהירישו  רתסב 

הנונגסבו הנכותב  תיטוירטפ  = תימואל התיה  םתריש  שא .' יליווג   ' יתכלממה ןורכיזה  ץבוקבו  םילפונה  ירפסב  רקיעב 
תילארשיה הטילאה  התליג  השתהה  תמחלמ  רחאל  .תונויצה  לש  ירוגטקה  וצל  םתונמאנל  יטנתוא  יוטיבל  הבשחנו 

.ןוסנשהו פופה  תריש  לש  םינווגב  העבצנ  םתרישש  םינומלא  םיריעצ  םיררושמ  שדח : ןזמ  הריגמ ' יררושמ  '

םישדחה םישדחה הזורפה   הזורפה יכלמ   יכלמ יחי   יחי
וזמ הנטק  דימת  טעמכ  התיה  תיתרבחה  התעפשה  ךא  תיתונמאה , הביתכה  תגספל  ץראב  הרישה  תבשחנ  דימתמו  זאמ 

בגשנב קר  אל  תקסוע  הזורפהש  םושמו  הזורפ , יארוק  לש  םרפסממ  ןטק  הריש  יארוק  לש  םרפסמש  םושמ  הזורפה , לש 
החתפתה םיעבשהו  םישישה  תונשב  .םיתיעה  תופילח  תא  תאטבמו  הילאוטקאב , רקיעב  השעמלו  םג  אלא  ילובמיסבו 

וצמ תיתגרדה  תוררחתשה  ורקיעש  ינכות  יונישב  םג  התוול  תאזה  תוחתפתהה  .תיתומכ  הניחבמ  תירבעה  הזורפה  דואמ 
, תישאר תאזה : הרומתל  וליבוה  םימרוג  רפסמ  .רתוי  תיגולוכיספו  תיפרגונתא  תנווגמ , תורפסל  היינפו  ימואלה  סויגה 

.יעבט יובירו  תינומה  היילע  ןוגכ  תוקומע , תויפרגומד  תורומת  לשב  ןווגתהו  לדג  םיבתוכהו  םיארוקה  לש  םרפסמ 
תונשב תיטננימודה  רואל  האצוהה  התיהש  םילעופ , תירפס  .םייתורפסה  םידסממה  לש  םדמעמב  יונישה  תינש ,

םזילאירה לש  טילשה  רנא  ' זה קחדנ  המעו  התלודגמ  הדרי  היכרועמ ,) דחא  היה  יקסנולש  םהרבא   ) םישימחהו םיעבראה 
תירחסמ היצטניירואב  ונייפאתהש  תושדחו  תוקיתו  תויטרפו  תוירוביצ  תואצוה  וספת  המוקמ  תא  .יטסילאיצוסה 

ורבע "ח  שת רוד  ירפוס  תישילש , .ןקושו  רתכ  ןדומ , ןתיב , הרומז  דחואמה , ץוביקה  דבוע , םע  רתוי -  תיטסילרולפו 
הביטקפסרפמ תילארשיה  תואיצמה  לע  ןנובתהל  ולחה  םהייחל  םיעבראהו  םישולשה  תונשבו  םימתה , תורחבה  ליג  תא 

דנס תנויו  רדנסכלאו  םחש , דוד  זומת , ןימינב  םחש , ןתנ  דגמ , ןורהא  לשמל , םתצקמו -  רתוי , תנווגמו  תרגוב  תישיא ,
היילעה לגב  םידליכ  הצרא  ולעש  םירפוס  םג  תיעיבר , .הנידמה  הרבעש  םייתוברתה  םייונישל  םתביתכ  תא  ומיאתה  - 

לע .תירבעה  תורפסל  םישדח  םידממ  ופיסוהו  תירבעב  טוהר  יוטיב  תלוכילו  הביתכ  ליגל  ולא  םינשב  ועיגה  תינומהה 
התיה ץראה  ינב  םירפוס  לש  םהידיב  יתורפס  רמוח  םישימחה  תונשב  התיהש  תינומהה  היילעה  : ' רואל ןד  דמע  העפותה 
ץראל םאוב  ןמזב  דואמ  םיריעצ  וא  םירענ  ויהש  ימ  דחוימב  םמצע , םישדחה  םילועה  ידיב  רמוח  םישישה  תונש  זאמ 

ןמ םינמור  הז  ללכב  תובר , תואמגוד  ךכל  שי  .התורפסו ]...[  תירבעה  ןושלב  דמעמו  הטילש  םמצעל  ונק  התעו 
ןורהא תאמ  רואה " תווכמ  (, " 1974  ) לאכימ ימס  תאמ  רתוי " םיוושו  םיווש  (, " 1964  ) סלב ןועמש  תאמ  הרבעמה " "

('. 1983  ) רימע ילא  תאמ  תורפכ " לוגנרת  ו" (, 1980  ) דלפלפא

, םהלשמ תוידוחיי  תועפשהו  תויווח  ןעטמ  ורבצש  םיעבראה ,) תונש  ידילי   ) ץראה ידילי  לש  ינשה  רודה  ינב  תישימח ,
' הנידמה רוד   ' םתוא הניכ  דקומ  לאירבג  דחוימ : רודכ  תורפסה  ירקבמ  ידי  לע  והוזו  םהירוכיב  ירפמ  םסרפל  ולחה 

תניחבמ תחא  תיתורפס  השקמ  םייושע  ויה  אל  הלאה  םירפוסהש  שיגדהל  בושח   '. שדחה לגה  ירפוס   ' דקש ןושרגו 
יריל ןונגסב  םירחאו  יטסינויסרפמיא  ןונגסב  שי  יטסינויסרפסקא , ןונגסב  ובתכש  שי  .העבהה  יכרדו  םיאשונה 

תדוקנ םהירפסב  וצמיא  םיבר  .םיילסרבינוא  םיאשונ  לע  םתצקמו  םיילאוטקא  םיאשונ  לע  ובתכ  םתצקמ  .יקוראב 
ויה ךא  תילארשיה , היווהב  תויגוס  לע  תירסומו  תיטילופ  הדמע  זמורמב  וא  יולגב  עיבהל  ושקיבו  תיתרוקיב  טבמ 
תא ולביק  הרבחה  תא  רקבל  וזעהש  הלא  םג  יכ  שיגדהל  יוארה  ןמ  וטנ .' תורפס   ' בותכלו רדגה ' לע  תבשל   ' ורחבש
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.ץראב שחרתמה  לע  באכו  תוהדזה  ךותמ  ובתכו  תונויצה  לש  תוירסומה  דוסיה  תוחנה 

ראשה ןיב  תונויצה , לש  תידממ  = דחהו המימתה  םלועה  תייארמ  תוררחתשהה  אוה  הנידמה ' רוד   ' ירפוסל ףתושמה 
תמקה לשמל ,  ) שדק עצבמו  םייתגלפמ  םינפה  םיקבאמה  תובקעב  ןוירוג  = ןב לש  תיתימה  ותומדמ  תוחכפתהה  לשב 
תורוצת בצעלו  שדחל  ךרוצה  לוכי ,) לוכה  גיהנמה  לש  תונדורכ  הידי  לע  ספתנש  המב  הקבאנש  דוסיה ,' ןמ   ' תעונת

ןווגמ ליפורפ  הרציש  טרפב , תודקמתהה  לוכל , לעמו  םוחתב , הרבגתהש  תורחתה  לשב  ראשה  ןיב  ןמזה , לכ  תויתורפס 
.הלילע ירוביג  לש  רישעו 

תורפסה ירקבמ  לש  םיארוקה , לש  םבל  תמושתב  הגרדהב  תוכזלו  דחוימב  טלבתהל  ולחה  הנידמה ' רוד   ' ירפוס ןיבמ 
.עשוהי םהרבאו ב ' זוע  סומע  םירפוסה  הימדקאה , ירקוח  לשו 

תוכזב ראשה  ןיב  םיהוזמ -  ושענ  םהו  רקוסמ  יתוברת  עוריאל  עשוהי  לשו  זוע  לש  שדח  רפס  לכ  היה  םיעבשה  תונשב 
רבשמ םעו  תילארשיה  תורפסב  ינאה ' ךפהמ   ' םע םיירוטרהו -  םייטסיצילבופה  םהירושיכו  תיטילופה  םתוברועמ 

הזה גשומה  תא  בהוא  דואמ  ינא  ' )' הנידמה רוד   ' תא ונייפיאש  תודוקנ  עבש  עשוהי  הנמ  םימיל  .הנידמה  לש  תוהזה 
( הנידמה תמקה  תובקעב   ) תולובג לש  הרורב  העדות  רמולכ  הנידמב , תויתיבלעב  תשוחת  א ) '(: ) וב ללכיהל  חמשו 

םדוקה רודה  תא  התווילש  הקיטנמורה  ילב  ךא  תונויצהו  הנידמה  יפלכ  תיבויח  הדמע  ב ) ; ) דיחיל ןוחטיב  הקינעהש 
תיטסיליהינה הינוריאהו  םזיפקסאה  ילב  םגו  הנידמה , תמקה  םע  ותוא  התווילש  הבזכאה  תשוחת  ילב  םג  ןכלו 

תינעבות דואמ , תיתרתוכ  תרעוב , תואיצמ  שוביכ , לש  תיטילופ  תואיצמ  ךותל  ודלונ  ש' םיאבה , תורודה  תא  ונייפיאש 
הלוגה תלבק  ג ) '; ) הנממ חורבל  םירהממש  תאזכ  םג  ןכלו  תידממ  = דח םג  םימעפל  תולקב , הצמתמו  תפייעמ  םג  לבא 

, תיתורפסה ונתגשהל  רבעמ  ויה  םא  םג  הנידמה , תא  ופיצהש  םילודגה  היילעה  ילג  (. ' םדוקה רודב  התייחדל  דוגינב  )
לש הזחתמה  אטבמה  ירוחאמשו  תשלפ , תומדשמ  וא  םיה , ןמ  ונדלונ  אל  וניתובא  אלו  ינא  אלש  ץרחנבו  רוריבב  וחיכוה 

ואבש הטאוג , וא  ונינדמ  םינוש  םניא  רבד  לש  ורקיעבש  הפוריא , = חרזממ םידוהיה  םהיתובא  םידמוע  רימאו  שוטר 
וא רודב  םיאצומ  ונא  םייתדלו ש' תדל  תוניוע  רדעיה  ד ) '; ) םייעבט רתוי  ויה  םהלש  "ן  יעהו "ת  יחהו בולמ  וא  וקורממ 

תמחלמ רוד  לש  הביתכב  ומכ  םייתדה  םיטנמלאה  ןמ  תטלחומ  תומלעתה  התוא  התיה  אל  םג  '. ' ונירחא ואבש  תורודב 
תודועסה תא  בטיה  לבתל  םילוכיש  תורצוא  שי  ןאכש  ונשגרה  יבשתו  םולשו  ןונגע  יבתכל  דעבמ  .רורחשה ]...[ 
תשיכרמ האצותכ  תידוהיהו , תימלועה  תורפסל  "ח ) מלפה רודל  האוושהב   ) רתוי הלודג  הקיז  ה ) '; ) ונלש תויתורפסה 

סחי הרשפיא  תירבעה  תורפסל  תאזה  תוביוחמהו  תויכשמהה  תשוחת   ' .תורחבה תפוקתב  תיאטיסרבינוא  הלכשה 
תורפסה תעפשה  ו ) '; ) הריתס לכ  ילב  תאזו  הרורבה , תילארשיה  תוהזה  תגיגח  ךות  ידוהיה  רבעל  רתוי  יביטרגטניא 
ונאידומ קירטפ  ןכו  ירנה ,) םגו  פיליפ  םג   ) תור דומלמ , ולב ,  ' .הפוקת התואב  חורפל  הלחהש  תינקירמאה  תידוהיה 

ונלש תוידוהיל  דובכ  ונתנ  םג  אלא  היצמיטיגל  ונל  ונתנש  יד  אלו  ימואלניבה , יתורפסה  םלועל  םיבושח  ויה  םירחאו ,
ילואש תורתסנ , תוריגמ  ואבחנ  ונלצא   ' .יודיווה סותאו  ינרדומה  םזיגולוכיספה  תעפשה  ז ) '; ) תוילארשיה ךותב  ביכרכ 
והשמ איה  תרמוא  וליאכ  םינפ , תלופכ  תראותמ  תואיצמה  התשענ  ןללגבש  אלא  הליחתכלמ  ונל  תועדומ  ויה  אל  םג 

, תונוש תוביסמ  הרתסוהש  תיפרגויבוטוא  הריגמ  וז  התיה  ללכ  ךרדב  .רורב  היה  אל  ונל  םג  הליחתבש  והשמ  דועו 
'. הכלהו הפשחנ  טא  = טאו

תורוצו םיאשונ  לש  ינוגברו  רישע  ספיספ  הווהתהו  ילארשיה  תורפסה  םלועל  תוריציו  םירפוס  דועו  דוע  ופסונ  ןמזה  םע 
ךלה יתורפסה  ינויצה  ביטרנה ) וא   ) רנא ' זהש הדבועה  איה  תיגולויצוס  הניחבמ  הבושחהו  תניינעמה , הדוקנה  .יוטיב 

, ץרווש לאגי  תורפסה  רקבמו  רקוחה  דמע  הז  ךילהת  לע  .לארשי  לש  תיתוברתה  הפמהמ  םלענ  טעמכ  אוהש  דע  עווגו 
לש רוקרזה  תא  ריזחמה  (', ' ידוהי  ) יטבשה  ' ביטרנה א ) : ) ינויצה ביטרנה  תא  וקחדש  םייסיסב  םיביטרנ  השימח  ןיימש 

ב) '; ) האמה תליחת  דע  תירבעה  תורפסה  לש  הביל  בל  התיהש  תימויק , תידוהי )  ) תיטבשה היווהה  לא  תירבעה  תורפסה 
בצעמ עבוקה , ילכה  לע  רמולכ  הביתכה , לע  תירבגה  הינומגהה  תא  קדצבו )  ) לבקל ןכומ  וניאש  , ' יטסינימפה ביטרנה 

תודסומ לשו  השיאה " תומד   " לש םיפיטוארטס )  ) םיעבוקמ םייומיד  ץפנמו  .יתוברת ]...[  יתורפסה  ןורכיזה  תא  רמשמו 
םלוע לש  םילודגה  םיביטרנה  לש  תינסרהה  םתעפשה  בוציעב   ' קסועה דלייתמה , ביטרנה  ג ) '; ) םייתרבח םיסקטו 

ד) '; ) דובאה תומימתה  ןדיע  לש  גוצייכ  ןאכ  ספתנה  םלוע  םיכר , רעונ  ינב  לש  וא  םידלי  לש  םמלוע  לע  םירגובמה 
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תיניגורדנאה תוהמב  ריכמו  םישנל  םירבג  ןיב  עבוקמה  יתוברת  יתרבחה  דוגינה  תא  החודה  , ' יניגורדנאה ביטרנה 
" םלוע תא ה" ספותה  (, ' יטסימ = יטואכה ביטרנה  וא   ) ביטרנ = יטנאה ה ) '; ) םירבגו םישנ  ונתיאמ , דחא  לכב  היוצמה 

יהשלכ תיגול  תכרעמב  ןתוא  ןגראלו  גווסל  יתרוקיב  וא  יתורפס  ןויסינ  לכו  תוימעפ , דחו  תוידוחיי  תועפותמ  בכרומכ 
'. קיזמו לאונ  אוה  יביטרנ -  ךרעמב  לשמל , - 

ילרטאית ילרטאית סותפ   סותפ == יטנא יטנא
, אדירג ןורטאית  קר  אל  ולעוהש  רוקמה  תוגצה  בורב  ואר  דחאכ  םיגיהנמהו  להקה  הנידמה  תישארו  בושייה  תפוקתב 

ויה םבורש  םיימוקמה , םיאזחמה  .תילארשיה  תוהזהו  תידוהיה  תשרומה  ינויצה , ןוזחה  תעבהל  יתרבח  ילכ  םג  אלא 
ןייצש יפכ  ךא , להקב , תוברועמ  תובוגת  וררועש  תוילאוטקא , תוירסומ  תומליד  םשו  הפ  תולעהל  וזעה  םנמא  םירפוס ,

'. הרבחה לש  הכרד  לע  הבחר  המכסה  לש  התיה  תיללכה  השיגה  , ' ץלזלדנה לאכימ  ןורטאיתה  רקוחו  רקבמ 

הלילעה .המוצע  החלצהל  הכזו  המיבה ' גצוהש ב=1949 ב' בגנה ' תוברעב   ' ןוזניסומ לאגי  לש  הזחמה  היה  ונמזל  גירח 
ךא .רורחשה  תמחלמ  תוברקב  הבגנ  לש  התדימע  רופיסל  הפוקש  היגולנא  תרצויו  ץראה  םורדב  ץוביקב  תשחרתמ 
אלו תגסל  ץעיימו  הדימעל  םעט  ןיא  תיאבצ  הניחבמש  ןעוט  הביטחה  דקפמ  תואיצמב , עריאש  המל  דוגינב  הזחמב ,

לע ונגהש  יתעבג , תביטח  ימחול  םיעגפנ  םמצע  ואר  רקיעב  .תירוביצ  הרעס  רציו  להקב  תרומ  ררוע  רבדה  .םייח  ןכסל 
הביטחה הטמ  םעטמ  שגרנ  זורכב  אצי  הביטחה , לש  תוברתה  ןיצק  רנבוק , אבא  .תואמצעה  תמחלמב  שפנ  ףוריחב  הבגנ 

קזנ תמירגו  ןורטאיתה  תמיב  לעמ  תמאה  ףוליסה  דגנ  החמ  ובו  המיבה ,' תיבל  יתעבג -  תיב   ' ותרתוכש (, 20.2.1949)
.רודה ךוניחל  רומח 

המרדה לש  םימגרותמ  םידוביע  וכרד , תישארמ  רבכ  ירבעה , ןורטאיתה  תומב  לע  ולעוה  תוירוקמ  תוגצה  דצל 
ןורטאיתה חתפנ  םישימחה  תונשב  .טכרבו  וקסנוי  טקב , ןסביא , ןיסאר , ריילומ , ריפסקייש , ןוגכ  תיפוריאה , תיסאלקה 

םע םישישה  תונשב  דואמ  הבחרתה  וז  המגמ  .םירחאו  קוו  ןמרה  רלימ , רותרא  לש  תוזחמ  וב  וגצוהו  תינקירמא  העפשהל 
; םירחאו ירג  הנינפ  ןומצע , לאומש  לש  םתמזויב  תיוז '  ' ןורטאית תונטק : ןורטאית  תוצובקו  הפיח  ןורטאית  תמקה 
ךכ רחאו  הסרפה '  ' ןורטאית ינולא ; םיסנ  לש  ותמזויב  תונוע '  ' ןורטאית זמלא ; לאכימ  לש  ותמזויב  הריז '  ' ןורטאית

םבור תאש  רחאמ  םימי  וכיראה  אל  הלא  םיילטנמירפסקא  םינורטאית  .רלטוק  דדוע  לש  ותמזויב  םינקחשה ' תמיב  '
החתפתה ומוקמבו  ימואלה  סותפה  םלענו  ךלה  הגרדהב  .םינפבמ  ותוא  וניש  אלא  וב  ועלבנ  קר  אל  םה  .דסממה  קביח 

תא תריוגמ .'  ' הבורו תירוקמ  תואזחמ  הטועימ  תיטסיגולוכיספו -  תיטסילאיצנטסיזקא  תיתרוקיב , = תיתרבח תואזחמ 
, םינוב לאומש  יירפ , רטיפ  ןושיק , םירפא  אולימ , ףסוי  ינולא , םיסנ  םיאמבו : םיאזחמ  לש  שדח  רוד  ליבוה  שדחה  וקה 

(. םילועמה וימוגרתב   ) רוגמלא ןדו  רומטמ  םרוי 

ילסרבינואהו ישיאה  םוחתבש  םיאשונל  היינפהו  ילארשיה  ןורטאיתה  לש  תילאוטקא  = תיתרוקיבה היצטניירואה 
לש שדח  רוד  תחימצו  םילשוריב , ןאחה  ןורטאיתו  עבש  ראב  ןורטאית  לש  םתמקה  םע  םיעבשה , תונשב  ורבגתה 

דחוימב הבר  תובישח  .תוחפ  המימתו  רתוי  תכסכוסמ  תיתרבח  תואיצמב  וכנחתהו  ודלונש  םינקחשו , םיאמב  םיאזחמ ,
, רלטוק דדוע  וליב , ירג  ילאערזי , יסוי  ןוטלי , הלונ צ' לובוס , עשוהי  ןיול , ךונח  םיאמבלו  םיאזחמל  התיה  הז  ךילהתל 

.טיבש הנדעו  ןצינ  ירמע  רינש , ןנח 

תינויצה הנבלב  םירוחש  םייעונלוק  םירוח 
, תויתרבחו תויגולונכט  תויוחתפתה  דצל  ןורטאיתהו , תורפסה  םוחתב  םישימחה  תונשב  ושחרתהש  יונישה  יכילהת 

םישישה תונש  דעש  שדח  העבה  הדש  עונלוקה , לש  ותחימצ  לע  ועיפשה  תיגולוכיספה , הבישחה  לוחלח  הנושארבו 
וקפוה םיילארשי  םיטרס  .תילארשיה  תוברתה  לע  תישממ  העפשה  רסחו  ץראב  תיתונמאה  הידמב  גרוח  ןבל  בשחנ 
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(1932 ' ) דדונה דדוע   ' היה ץראב  וטרסוהש  אלמ  ךרואב  םייתלילעה  םיטרסה  ןושאר   ) םישולשה תונשב  רבכ  ץראב 
תורדתסהה תורישב  הלומעת  יטרס  ויה  םבור  ךא  ןמרביל ,) יבצ  לש  רפס  יפל  ימחלה  םייחו  דורלסקא  ןתנ  תקפהב 
תיתונמאה םתמרש  םייתלילע , םיטרס  רתוי מ=16  אל  םינרקאל  ולע  םישימחה  תונש  ףוס  דע  .םיימואלה  תודסומהו 
תיעונלוקה הלומעתה  ןונגנמ  שארב   ) ינויצה לעפמה  לש  סותאה  תצפהל  וסיוג  םה  םגו   , ההובג התיה  אל  םבור  לש 

תיטירב העפשהב  םייתלומעת , תושדח  ינמויב  רבודמ  למרכ .' יטרס   ' תא קיפהש  דורלסקא  ןתנ  לש  ולעפמ  דמע 
דודר היה  עונלוקה  םוידמ  םישימחה .) תונש  תישאר  דעו  םישולשה  תונש  תליחתמ  עונלוקב  ונרקוהש  תיטייבוסו ,

תיתרוקיב = תיטילופ תיעונלוק  הרימא  לש  התורצוויה  לע  השקהש  יגולואידיאה  שבכמה  לשב  רקיעב  הפוקת  התואב 
תרוסמו רפס ) לש  וזמ  רועיש  ןיאל  ההובג  טרס  לש  הקפהה  תולע   ) םיטרס תקפהל  םיעצמאה  טועימ  לשב  םג  ךא  תישיא ,

.תיתוזח אלו  תילולימ  הדוסיב  איהש  תידוהיה , תואטבתהה 

ב=1967 םיכורא , םיטרס  לארשיב 35  וקפוה  םינשב 1966-1960  .עונלוקה  םוחתב  תוליעפה  הבחרוה  םישישה  תונשב 
יתלומעת עונלוקמ  רבעמ  ורקיעש  יתוכיא  = ינכות יונישב  הוול  יתומכה  יונישה   19.  1969= בו ב=1968 16  , 12

(1965 ' ) הנבלב רוח   ' רהוז ירוא  לש  וטרס  .רתוי  תיתרוקיבו  תוחפ  המימת  השיג  ץומיאב  הוולש  יתונמא , עונלוקל 
ירקוח תעדל  בשחנ  רהוז  ירוא  "ח .) מלפב רשוהש  הנבלב ,' רוח   ' רישה ןמ  חוקל  טרסה  לש  ומש   ) הזה הנפמה  תא  רשיב 

המ תא  עונלוקה  הדשב  וללוחש  הנידמה , רוד  ינב  עונלוקה  יאמב  ןיבמ  רתויב  עיפשמלו  ינורשיכל  ילארשיה  עונלוקה 
.תירבעה תורפסב  םרוד  ינב  םירפוסה  וללוחש 

ןד  ) ןניק סומע  בתכ  טירסתה  תא  .םייב  רהוזש  ןושארה  ךוראה  יתלילעה  טרסה  היה  ןובנ , יכדרמ  קיפהש  הנבלב ,' רוח  '
, ינש קישוש  איבל , קירא  רנפה , םהרבא  ומצע , רהוז  ירוא  ויה  םיישארה  םינקחשהו  הביתכל ) אוה  ףא  םרת  ץומא  ןב 

קסוע ןושארה  וקלח  .םיילמס  םיזמר  סומעו  תשבוגמ  הלילע  רסח  טרסה  .ןוירוג  לארשיו  ביתנ  ןסינ  סוארק , קילאומש 
זמר הדוספר -  יבג  לע  הנידמה  יפוח  לא  ףחסנה  תעבוט  הניפסמ  לוצינ  תיזנכשאה ,) היילעל  זמר   ) קינלצ םשב  םדאב 

ועיגה םיבר  הבש  תואיצמה , ןיבל  ינויצ  םזילאידיא  ךותמ  הצרא  ואבש  ימכ  םילועה  לש  יגולותימה  יומידה  ןיב  רעפל 
תא לבקל  הבריסש  תידוהיה  תונגרובל  זמר  קסויק -  םיקמ  אוה  ןומישיה , בלב  לוחה , לע  .הרירב  תילב  םיטילפכ  הצרא 

הנוב ודועב  .םידקמ  ןונכת  אלל  הממשה  בלב  תע  התואב  ומקוהש  דרע , ומכ  םיבושייל  םגש  רשפאו  םזילאיצוסה  לוע 
קסויק םיקמ  יחרזמ  .ברע  תוצראמ  היילעל  זמר  יחרזמ -  םשב  םדא  םוקמ  םושמ  עיגמ  רבכו  ידרוסבאה  ומולח  תא 

.םידוהיה לש  ירחסמה  טקניטסניא ' ה' ןיבל  שדחה  ידוהיה  לש  םייפכה ' תדובע   ' ןוזח ןיב  רעפל  זמר  ול -  ךומסב 
םירכומה םיידווילוהה  םינייפאמה  לכ  םע  ינקירמא , ןונגסב  םיטרס  ריע  םוקמב  םימיקמו  םהיקסע  תא  םידחאמ  םיינשה 

ידיב  ) יחרזמ לש  ותומב  םייתסמ  הז  קלח  .ימוקמ  באפב  תוטטקו  םירטסגנג  םינאידניא , קנב , דוש  םיסוס , יפדרמ  - 
ידגבב שובל  יחרזמ , הייחתל  עתפל  םק  רבקה  ירוחאמ  .םיחרפ  רז  ודיבו  ירטה  ורבק  לעמ  דמוע  קינלצ  םינאידניאה .)
קינלצל ארוק  אוה  והוי '! והוי !  ' .תידווילוה האשילק  דועל  ילואו  ינויצה , םזילאינולוקל  זמר  ילאינולוק -  רנויסימ 

, קחרתמו רבקה  ירוחאמ  אצוי  אוה  הטישב .' דובעת  לבא  המ  בושח  אל  .ינומכ  רומגל  הצור  אל  התא  םא   ' .ינצייצ לוקב 
החמומו הבהאל  החמומ  הזילנאוכיספל , החמומ  רומוהל , החמומ  איבת  התא  : ' ךישממו תיסקס  השיא  םע  עורז  בולש 

היושע הנממש  הטישל  םג  זמר  עונלוקה - ' לש  הטישה  .הטישה  היונב  םהילע  תודוסיה  תעברא  םה  יכ  תומילאל ,
םהו וילא  ףרטצהל  הכיתח ' ה' תא  ןימזמ  אוה  .לפונו  טטומתמ  הזו  רוחאמ  יחרזמב  הרוי  קינלצ  .תינויצה  הנידמה 
הברה תונב , הברה  תונב , איבתש  בושח  יכהו  : ' קוחרמ דהדהמ  יחרזמ  לש  ולוק  .המלצמה  ךות  לא  עורז , יבולש  םיעלבנ ,

'. תופי תונב  .תונב 

ילמס לעו  ללכב  עונלוקה  לע  םייריטאס  קיטספלס '  ' יעטק לש  ידרוסבאו  עשעשמ  זאלוק ' אוה  טרסה  לש  ינשה  וקלח 
דב ינחבמ  לש  הנצסו  עונלוקה  לש  יטילנאוכיספה  יפואה  לע  האצרה  לש  הנצס  ראשה  ןיב  ללוכ  אוה  .טרפב  תונויצה 

םולחה לע  ינקירמאה  םולחה  תוטלתשהל  זמר  עונלוק -  תובכוכ  תויהל  אוה  םימתה  ןמולחש  תוירבצ  תונב  תצובקל 
דבכ רופיאב  םיברע  השולש  .יברעה  לש  היצזיפיטואירטסב  קסוע  טרסב  םיקזחה  םייריטאסה  םיעטקה  דחא  .ינויצה 

םידוהיה ןיב  יתוברתה  קתנל  זמר  םניבהל -  ןתינ  אלו  הזב  הז  םיברעתמ  םהיתולוק  .רבדמב  הקפהה  להואל  םיסנכנ 
.םיברעל
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לע ךכ  רחאו  רבדמב  הליחת  אשינה  יתגלפמ , ןקסע  לש  תואשילק  יוור  תוריחב  םואנב  קסוע  טרסב  ףסונ  טלוב  עטק 
, הירבח לש  תיאלנ  יתלבה  תטפטפלו  תיטילופה  הגהנהה  לש  לופכה  רובידל  זמר  לודג -  היינב  רתאב  םימוגיפה 

תויצביטומ לוכיבכ  ריתסמה  המדאהו  הדובעה  שוביכ  סותאל  םג  ומכ  תישעמ , תויטנטופמיא  לע  תחא  אל  התפיחש 
ןקסעה ומואנב , .ןוטב  יררה  לש  המוגע  תואיצמל  ךפהש  הממשה  תחרפה  ןוזחל  םג  ילואו  תויטסינוטרופוא  '= תוינלבק '
האירקל זמר  תוינויצה -  תורטמה  תא  ותרשיש  םידלי  תדלוהל  רסמתהלו  םהיקוסיע  תא  קיספהל  םידוהיל  ארוק 

: םירות ינשב  םירדתסמ  דימו  ולוקב  םיעמוש  םיניזאמה  .הדוליה  דודיעל  םישימחה  תונשב  ןוירוג  ןב  לש  תיטתפה 
תואמ הבש  הנצסב  םייתסמ  טרסה  .ןהיניש  ןיב  ןסרכשכ  ונממ  תואצוי  םישנהו  להואל  תוגוזב  םיסנכנ  םה  .םישנו  םירבג 
ירחא תופדור  ןה  .תמאב  ןהלש  וניא  קוניתהש  תונעוטו  האחמ  תנגפהל  וידחי  תונגראתמ  ןויריהל  וסנכוהש  םישנה 

ינויצה םולחה  ףוסל  זמר  ףוסה - ' הזו   ' תיבותכה העיפומ  ךסמה  לע  .םתוא  תוגרוהו  הייחתל ) םקש   ) יחרזמו קינלצ 
.םימתה

טוקלי  ' לש 'ה  לשרה תוחידבמ  הנוש  שודיח , רדגב  םימי  םתואב  היה  טרסב  הלגתמה  יריטאס  = יטסיכרנאה רומוהה 
רצויה תיבמ  םייוזהה  תומולחה  ןיב  הלבקהה  הנטקה .' ביבא  לת   ' ןוגכ תוגצה  לש  יגלטסונה  רומוההמו  םיבזכה '

תילארשיה םזיטוירטפה  תוברת  תא  הכיחגמ  תינויצה  העונתה  לש  רצויה  תיבמ  יוזהה  ימואלה  םולחה  ןיבו  ידווילוהה 
.תורכומה היתואשילק  לע 

הנפמה תדוקנכ  ץראב  עונלוקה  יחמומ  בור  ידי  לע  ספתנ  הנבלב ' רוח  , ' תופוקב החלצהל  הכז  אל  טרסהש  יפ  לע  ףא 
.הזה םוידמה  לש  תואמצעה ' תזרכה  השעמלו כ' ילארשיה  עונלוקב 

ףתתשה וא  םייבש  םיאבה  םיטרסב  םג  רהוז  ךישמה  תילארשיה  תוברתה  לשו  תונויצה  לש  היצזירוטקירקה  תכאלמ  תא 
ולש תיצולח ' = יטנא ה' תויצולחה  (. 1970 ' ) לולבש ( ' יומיבו טירסת   ) ןוזדיוד זעוב  לש  וטרסב  לשמל  ןקחשכ , םהב 

.רתוי יתרוקיבו  ררחושמ  ילארשי  עונלוק  הדילוהו  ינויצה  םזילאידיאה  ילבכמ  ורוד  ינב  עונלוקה  ירצוי  תא  הררחיש 

ימיטניא ימיטניא עונלוקל   עונלוקל ימואל   ימואל עונלוקמ   עונלוקמ
ודלונש םיאמב , לש  שדח  רוד  .ילארשיה  עונלוקב  רתוי  חיכש  ימיטניא  = ישיאה עבמה  השענ  ךליאו  םישישה  תונשמ 

.הנושהו גירחה  לש  ומלוע  תא  םג  המ  = תדימבו דיחיה , לש  ומלוע  תא  ופימש  םיטרס  רצי  הב , וכנחתהו  ולדג  וא  ץראב 
; הרישהו תורפסה  תעפשה  םישדח ; םירצוי  ואצי  וכותמש  הנידמה , רוד  לש  ותורגבתה  ויה  יעונלוקה  הנפמל  םימרוגה 

טרסה דודיעל  קוחה  תקיקחו  רתוי ; םיללכושמו  םיפסונ  עונלוק  יתב  תיינבל  האיבהש  הכירצה , תלכלכ  תוחתפתה 
תיישעתב םיימוקמ  םירצויל  דוסבס  קינעהל  דעונש  קוחה ,  ) הקפהה יביצקת  תא  לידגהש  תנשב 1954 , ילארשיה 

(. םישישה תונש  תליחתב  ןכדוע  עונלוקה ,

, ופירט האוסנרפ   ) תפרצב שדחה ' לגה   ' יטרס תארשהב  םג  רתוי  םייטסיגולוכיספו  םיישיא  ושענ  םיילארשיה  םיטרסה 
ולואפ רייפ  ינוינוטנא , ול  ' גנאלאכימ ינילפ , וקירדרפ   ) יקלטיאה םזילאיר  ואינהו  םירחאו ) לאמ  יאול  ראדוג , קול  ןא  ז'

.םיישיא םירבשמב  וקסעש  ןמגרב , רמגניא  עדונה  ידוושה  יאמבה  לש  םייטסיגולוכיספה  ויטרס  ןכו  םירחאו ,) ינילוזפ 
תוכרעמו ימצע  יוליגל  עסמה  תישפנה , תולטרעתהה  ןמיסב  דמעש  ינקירמאה , עונלוקב  יטסיגולוכיספה  לגל  םג 

.םיילארשיה עונלוקה  ישנא  לש  ריעצה  רודה  לע  העפשה  התיה  תוישיא , = ןיבה םיסחיה 

הכלהש יטסיגולוכיספו , ישיא  יוטיבל  היטנה  תטלוב  םיעבשהו  םישישה  תונשב  ורצונש  םיבר  םיילארשי  םיטרסב 
'. עונלוקב יטסינרדומה  םרזה   ' וא השדחה ' תושיגרה  יטרס   ' עונלוקה יחמומ  ידי  לע  םינוכמ  םה  .םינשה  םע  הקזחתהו 

םישישה תונשב  הרדח  תילארשיה  הירפירפה  ירוביג  תא  הריציה  זכרמב  דימעהל  תירבעה  תורפסה  לש  התמגמ  םג 
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שיגדהל בושח  .ןלוג  םחנמ  לש  ( 1969 ' ) ילש וגרמ  ו' ( 1966 ' ) הנוטרופ (, ' 1962 ' ) ודרודלא , ' לשמל .עונלוקה  םלועל 
רצונ ךא  רצק , ןמז  ךות  עונלוקה  יתבמ  ומלענו  יתועמשמ  םיפוצ  להקל  וכז  אל  תע  התואב  וקפוהש  םיטרסה  בור  יכ 

.תיתוברתה םתעפשה  לגעמ  תא  ןיפיקעב  ביחרהש  הימדקאבו , תרושקתב  ילאוטקלטניא  חיש  םביבס 

לש רתוי  לודג  ןווגמ  דילוה  םיפוצה  לשו  םיטרסה  לש  םירצויה , לש  םרפסמב  דימתמה  לודיגה  תורפסב , ומכ  עונלוקב ,
תא ופקת  םייפולחה  םיביטרנה  / םירנא ' זה תורפסב , ומכ  עונלוקב , .תילארשיה  תואיצמב  ועגנש  יוטיב  יאשונו  תורוצ 
המכ ןייצא  ןלהל  .תיתוברתה  הריזל  ץוחמ  לא  ותאצוהו  ותתמהל  דע  םינוש  םינוויכמ  יתרוסמה  ינויצה  ביטרנה  / רנ ' אזה

.ויתורודל ילארשיה  עונלוקה  תא  ונייפיאש  םיירקיעה  םיירלופופה  םירנא  ' זהמ
חמצ אוהו  עונלוקה , יתבל  בר  להק  ךושמל  חילצהש  ןושארה  תירבעה  רבוד  רנא  ' זה השעמל  והז  .תיתדעה  הידמוקה  .א 

םיגליע ללכ  ךרדב  ויהש  ולא , םיטרס  .ןושיק  םירפא  לש  וטרס  (, 1964 ' ) יתבש חלאס   ' לש תירחסמה  החלצהה  תובקעב 
יחרזמה הלועה  לש  ותומד  תא  וטטריש  םה   '. סקרוב יטרס   ' םימיל ונוכ  יתונמאה , יוטיבה  תמר  תניחבמ  ידמל 

םלוע תסיפת  הלכשה , רסוחו  תורוב  הפוצב -  היתפיטנאו  היתפמא  וררועש  תויפיטואירטס  תונוכת  לש  תבורעתב 
הוואג ו' ירזממו , אירב  רומוה  שוח  בל , בוט  םייח , תחמש  םח , גזמ  תיטסיניבוש ,) = תירבג רקיעב   ) תיביטימירפ

'. תידרפס
יפ לע  יטנמור  = יממעה יעונלוקה  רנא  ' זה םישישה  תונש  ףוס  תארקל  חורפל  לחה  תיתדעה  הידמוקה  םע  דבב  דב 

, םיישטיקה םייתמרדולמה  ויטרס  .םישישה  תונש  עצמאב  קאריעמ  הלעש  הידבוע , גרו ' ג' יאמבה  חתיפש  תנוכתמ 
ךיראה אל  הז  רנא  .םאלסאה ז' תוצרא  ילוע  ברקב  רקיעב  החלצהל  וכז  תיברעה , עונלוקה  תיישעת  תרוסמ  יפ  לע  ושענש 

, םירחא םיטרסב  קוסעל  רבע  ומצע  הידבוע  .תיחרזמה  הקיזומה  הרבעש  דוסימה  ךילהת  תא  רבע  אלו  םימי  המ  = םושמ
.הטעמ החלצהב 

ןוויכ הנישו  ( 1962 תאזכש ,' הרובח   )' םישישה תונשב  הנושארל  עיפוהש  רנא  ז' והז  .תיביבא  לתה  הרובחה  יטרס  .ב 
ןושיק םירפא  לש  אקניברא ' (, ' 1972  ) רנפה םהרבא  לש  סקו ' לאינד  םלענ  ןאל  , ' לשמל ךכ  .םינומשהו  םיעבשה  תונשב 

לש ןומיל ' ומיקסא  , ' רהוז ירוא  לש  ( 1977 ' ) ליצמה תא  וליצה  ו' ( 1974 ' ) תולודג םייניע  (, ' 1972 ' ) םיציצמ (, ' 1967)
תירבצ חור  םע  םיילארשי  םירוענ  יטרס  ויה  הלא  הרואכל     (. 1978  ) גרבליז לאוי  לש  הקהלה ' ו' (, 1978  ) ןוזדיוד זעוב 

םהב התיה  אל  .ירבצ  = יטנא ינרתח  דוסי  םג  םהב  היה  השעמל  ךא  תדכולמה , העמ ' לש ה'ג' תירבג ) רקיעב   ) תיסופיט
' םיבזכה טוקלי  ', ' הבמסח ', ' דחא תובקעב  הנומש   )' "ח מלפה ימחולו  רעונה  תועונת  חסונ  האגה , םירוענה  תבושמ 

םינמרח םינלטב , םיחחרפ , לש  תיטסיליהינ  םירוענ  חור  אלא  תינויצה , םיכרעה  תכרעמ  םע  הזויבמיסב  היחש  וכו ,)'
תוחתפתהה עקר  לע  חמצ  אוהו  זיטסקיס ' ה' חור  העיפשה  הז  רנא  ז' לע  .הרשע  שפיטה  ליגב  םיממעושמו 

תוארהלו רבדל  ץמואה  םהל  היהש  םינמאה , לש  תרבוגה  תוחיתפה  עקר  לעו  זכרמה  ירע  לש  תיטסילטיפק  = תינברואה
.ץראב םייחב  הרוק  תמאבש  המ 

תמיוסמ הדימב  אוה  ילארשיה , עונלוקב  םיירלופופה  םירנא  ' זה דחאל  היהש  תרתסנ ,) המלצמ   ) תֹוחיתמה יטרס  רנא  .ג ז'
זעובו לסיש  יבצ  לש  םיקיחצמ ' םילארשי   ' היה ץראב  תוחיתמה  יטרס  תרדסב  ןושארה  .הרובחה  יטרס  לש  רנא  =ז' תת
לאגיו ןקרב  הדוהי  לש  םטרס  ןרקוה  .הז ב=1980  רנא  ' זב םיפסונ  םיטרסב  הלועפ  ופתישש  םיינש  (, 1978  ) ןוזדיוד

, וירחא .םיפוצ  ןוילימ  יצחמ  רתוי  וב  ופצ  הנש  ךותבו  תרתסנ -  המלצמב  תוחיתמ  תרדס  התוא - ' תלכא  ךייח   ' ןוליש
.םיפוצ לש  דבוכמ  רפסמל  םה  םג  וכזש  םיפסונ  תוחיתמ  יטרס  ועיפוה  םינומשה , תונשב 

םרת אוה  השעמל  ךא  .תינויצה  תוברתה  תא  םלה  ךכבו  תויאח  " מלפה תולתהמה  חור  תא  םאת  תוחיתמה  רנא  הרואכל ז'
הנוליחלו היצזירגלוול  ץורעב 2 , ןוליש  לאגי  לש  םיסופספ '  ' תינכותה תעפוה  םע  םיעשתה , תונשב  רקיעב  ןיפיקעב ,

' תיתכלממה תוחיפנה  ינולבמ  ריוואה  תאצוה   ' הניכ רצינש  ריאמ  עונלוקה  רקבמש  המגמ  תילארשיה , תוברתה  לש 
םע ןורחאה , רושעב  השעמל ,  '. םיקומע רסמו  תוחילש  ילוטנ  םיימוימוי , םיטקאל  הנידמה  לש  יגיגחה  גשומה  תטירפ  ו'
לע רתויב  םיבוהאה  םירנא  ' זה דחאלו  טעמכ  ימואל  טרופסל  םיסופספ ' תוחיתמ ו' וכפהנ  םימתה , םזיטוירטפה  תעיקש 

.םילארשיה היזיוולטה  יפוצ 
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'' ךלךל רמז   רמז לל'' יתרוכמ ' ' יתרוכמ ךלךל   רמז   רמז ממ''
הקיזומה הדשב  םג  אלא  עונלוקבו  ןורטאיתב  תורפסב , קר  אל  היתותוא  תא  הנתנ  תיטסיגולוכיספה  ינאה ' תכפהמ  '

בור לש  תרוסמב  דוסי  ביכרמ  איה  הקיזומה  .הזוע  אולמב  הלש  הפקתמה  הכרענ  םש  תיממע , = תירלופופה הלקה 
, תיתצובק תוירדילוסו  תוהז  תריציב  בושח  ילכ  םג  תשמשמ  איה  ירודיבה  הדיקפת  לע  ףסונו  םלועה , תויוברת 

התיה איה  ףסומ : ךרע  תירוקמה  הקיזומל  היה  תינויצה  הרבחב  .םיפתושמ  תונורכיזו  םעט  חותיפבו  לארומה  תאלעהב 
דיקפת םג  הל  היה  .הנושאר  הגרדממ  ינכפהמ  רישכמ  םג  ךכיפלו  השדחה  תירבעה  תוברתה  בוציעב  בושח  ילכ 

.תונוש תוצופתמ  םישדח  םירגהמ  התיה  התייסולכוא  בורש  הרבחב  יתוברת , ךותיה  רוככ  ךרע  = בר

ןייפאל השק  .היתורודל  תילארשי  = תידוהיה הרבחב  יכרע  = יתוברת יוניש  ףקשמ  ץראב  ילקיזומה  םעטב  יונישה 
תודלב תיסאלק , הקיזומ   ) תועפשההו תונונגסה  ןווגמ  ללגב  תילארשיה , הקיזומה  לש  תדחוימה  המוראה  תא  קיודמב 

לעו םירקוח  לע  םכסומ  ךא  תוינוכית ,) םי  תומיענו  ינקירמא  קלופ ' , ' םייתפרצ םינוסנש  םיידיסח , םיריש  תויסור ,
םירצוי לש  םילועמ  םינחל  ןיב  ידוחיי  בוליש  הב  שיש  תידילי ,'  ' תואנומזפ הרצונ  ןכא  ץראב  יכ  םיבר , הקיזומ  יבבוח 
ןומזפה ביבס  הרצונש  הריוואה  םג  .ןהלש  ינויצה  ןכותהו  תוירבעה  םילימה  לש  תדחוימה  היצנוטניאה  ןיבו  םיירוקמ 
יעצמאל אדירג  רודיבמ  הקיזומה  לש  הדיקפת  תא  וביחרה  הרוהה  דוקירו  רוביצב  הרישה  .הנימב  תדחוימ  התיה  ירבעה 

.יטוירטפה טנמיטנסה  קצונו  תימואלה  תוירדילוסה  הלגרות  ותרזעבש  יסקט 

הנידמ איה  לארשיש  רחאמ  .ץראב  הרמוזו  העמשוהש  הדיחיה  הלקה  הקיזומה  התיה  אל  תירוקמה  הקיזומה  תאז , םע 
דימתמ חרואב  ונכדועו  השידחו ) תיתרוסמ   ) הרז הקיזומל  םג  התישארמ  רבכ  ופשחנ  היחרזא  תיטרקומדו , תינרדומ 

אתורבחב ורשוה  םישדח  םיאבוימ  םיבצקמבו  תיזעול  הפשב  םינומזפ  השעמל , .ברעמב  הקיזומה  םלועב  שחרתמב 
, לשמל ינמואלה , םזירטנצונתאה  לש  וגושגש  ימי  םישימחהו , םיעבראה  תונשב  רבכ  םינופטפבו  וידרב  ועמשוהו 

ורדוש "ל  הצ ילגב  םג  .וז  הנחתב  הרדושש  םלוע ' בבוס  ןומזפ   ' תינכותב וא  לארשי , לוקב  יעובשה  םינומזפה  דעצמב 
וא ינקירמאהו ,) יקלטיאה  םינומזפה  ידעצממ  ' ) הגספה לא  טבמ   ' תיעובשה תינכותב  לשמל , םייזעול , םיטיהל 

, םיירוביצ םיעוריאבו  וידרב  םעטה  יעבוק  לש  הפדעהה  םלוא  .יתפרצה  סנסארב  זרו ' לע ז' יאנב  יסוי  לש  ויתוינכותב 
ץרא יריש   ' םימיל הנוכש  המ  ' ) ץראה תרמז  ל' ללכ  ךרדב  התיה  םיזנכשאה , רקיעב  םיניזאמהמ , םיבר  לש  השעמלו 

' ונלשמ ', ' ךל רמז  רמז  ', ' ריש וריש  ', ' ץראה תרמזמו  רקוב  תומיענ  : ' םיירבע םירישל  ושדקוה  תובר  תוינכותו  לארשי )'
.דועו

דבב דב  ךא  יזכרמה , לגב  םירדשמה  חול  לש  ראוטרפרב  יזכרמ  ביכרמ  תיסאלקה  הקיזומה  ירודיש  ויה  םישישה  תונשב 
הספתנש הלק ,' הקיזומ   ' הנוכש המב  תויונחבו , רודישה  תונחתב  םיטילקתה  יאצמ  תבחרה  ללגב  תיתגרדה , היילע  הלח 

לש רקיעבו  "ל , וחמ תועפשה  לש  לדגו  ךלוה  ןונימ  םג  המע  האיבה  הלקה  הקיזומה  .תונמאכ  אקווד  ואלו  רודיבכ 
לוק לש  לקה  לגה  לחה  ב=1963  וכו .' טסיווט  ןוטסלר , צ' סלאו , טורטסקופ , וגנט , זאד -  םיינולאס ' ה' םיבצקמה 

םייזעולה םינומזפה  ורבג  הנושארה  ותנשב  רבכו  דחאכ , םיירבעו  םייזעול  םינומזפ  ללכש  יתנש  דעצמ  רדשל  לארשי 
ןחל רפח ; םייח  םילימ  ' ) םילוגנרתה  ' עוציבב הנוכשה ' ריש  , ' רתויב ירלופופה  ילארשיה  ןומזפה  .םיירבעה  לע 

.ברועמה דעצמב  םיירבעה  תא  ךרי  לע  קוש  םייזעולה  וכיה  תנשב 1964  .ישילשה  םוקמל  קר  עיגה  בוגרא ) רדנסכלא 
ימענ ןחלו  םילמ  ' ) ןוקריה רשג  תיישילש   ' עוציבב ןיינבה ' ילעופ  תבהא  , ' הנש התואב  רתויב  חילצמה  ירבעה  רישה 

תוחמשב המב , יעפומב  רתאה , ילג  לעמ  ועמשוהש  םינומזפה  בור  תאז , לכבו  דבלב ! ה=18  םוקמל  עיגה  רמש )
ןומזפהו רמזה  םוחתב  רתויב  תודוהאה  תויומדה  םג  .םיירבע  ןיידע  ויה  םיירוביצ  םיעוריאבו  תויתליהקו  תויתחפשמ 

תאזכ הראשנו  תילארשי , ץרא  התיה  הקיזומה  תיישעת  לש  תיללכה  היצטניירואהו  םיימוקמ , תורמזו  םירמז  לש  ויה 
.םיעשתה תונש  דע  תוחפל 
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ורבעש ליוויצ ,' םירמזה ב' םדצלו  תויאבצה  תוקהלה  ירמז  ודמע  םישישהו  םישימחה  תונשב  תוירלופופה  םלוס  שארב 
קירא ינוקרי , הפי  יראמד , הנשוש  םייאבצה : יווהה  יתווצבו  הלא  תוקהלב  םמוסרפו  םנויסינ  תא  ושכרו  םתרשכה  תא 

םוק ינפל  דוע  ומקוה  תויאבצה  תוקהלה  .דועו  ןמרב  ינב  יארז , הקיר  לדנה , המחנ  ןרילא , ןר  םיאדודה , דמצ  איבל ,
יכרע תא  רידאהלו  חפטלו  םוריחבו , הרגשב  םילייחה , לארומ  תאלעהל  ןימזו  דיינ  ירודיב  ילכ  רוציל  ידכ  הנידמה 
רומיש ןוגכ  םירחא , םידיקפת  הלאה  תוקהלל  ופסונ  ןמזה  םע  םלוא  .הברקההו  תויצולחה  חור  תאו  תדלומה  תבהא 
יפולא םשארב  םיריכב , םידקפמל  ינצ  " חי ןונגנמ  תריצי  הדיחיה , תוואג  חותיפ  ימואלה , רולקלופהו  יאבצה  יווהה 

.יחרזאה קושל  םייתונמא  תונורשיכ  תדותע  תרשכהו  דוקיפה ,

, ןורטבזי ' צה ידי  לע  רקיעב  הבצוע  תוירבצה -  ילמסמ  דחא  תויאבצה –  תוקהלה  לש  תיתונמאהו  תינוגראה  תנוכתמה 
, רפח םייח  יומיבהו : הביתכה  קחשמה , רמזה , םוחתב  תונורשיכה  בטימ  ונמזב  ולעפ  םג  הבש  "ח , מלפה לש  הקהלה 
(, םי ' צקס  ) םינוכרעמ תרדס  ללכ  תיאבצה  רודיבה  תינכות  לש  יסיסבה  הנבמה  .םירחאו  ריפוא  הקייש  ינלופ , ימענ 

יווהב בור  יפ  לע  עגנ  םינומזפה  ןכות  .לילחו  ףות  ןוידרוקא , תניגנ  יווילב  רמז  ינומזפ  ורזשנ  ןוכרעמל  ןוכרעמ  ןיבו 
ןווגמב ונחלוה  םינומזפה  .תימואל  היגלטסונבו  םילפונה  רכזב  תדלומ , אמאל  הגרעו  הבהאב  ירבצ , = ירענהו יאבצה 

יריש תיסורה , הדלבה  יתפרצה , ןוסנשה  תא  וקיחו  הלבודוספ -  הבמור , וגנט , סלוו , הרוה , שראמ , םיבצקמ -  לש  בחר 
ךותמ  ' ובתכנ םינומזפה  תיברמ  רחש , ןתנ  ירבעה  רמזה  רקוח  ירבדל  .םינקירמאה  םירקובה  ירישו  םיוודבה  םיעורה 

דענמה תאו  טושפה  ידולמה  הנבמה  תא  ריבסמש  המ  רוביצב , הרישל  םילק  םג  ויהי  םירישהש  תמכסומ , החנה 
השמ ויה  םיטלובה  םיניחלמה   '. ימתירה הנבמה  תוטשפ  תא  םגו  םיחונה , ילוק ] דוקפת  לש  הבוגה  םוחת   ] הרוטיסטהו
ריאיו רצנ  יפא  יונ , ריאמ  רימז , לאונמע  רמש , ימענ  יארז , ןנחוי  רצלז , יבוד  בוגרא , רדנסכלא  אריעז , יכדרמ  יקסנליו ,

, בוקייפ הקייש  רגניטא , סומע  רוגמלא , ןד  רמש , ימענ  רהומ , לאיחי  רפח , םייח  ויה  םיטלובה  םינלילמתה  .םולבנזור 
.רונמ דוהאו  בל  רהט  םרוי 

רפס יתבב  םג  ועיפוה  ןה  ךא  םיאולימו ,) רידס   ) םמצע םילייחה  ויה  תויאבצה  תוקהלה  לש  םינושארה  דעיה  ילהק 
תוקפהב בחרה , להקל  םיחותפ  םיירודיב  םיעפומב  םג  םימיה  תשש  תמחלמ  ירחאו  םיבר , םייתכלממ  םיסקטבו 
תויאבצה תוקהלה  לש  םינושארה  םימובלאה  תאצל  ולחה  םישימחה  תונש  תיצחמב  .בטיה  תורמזותמו  תודפקומ 

ילג לעמ  תובר  םימעפ  ןהיריש  ועמשוה  ךליאו  זאמו  ( 1956 "ל , חנה תקהל  לש  םובלאה  התיה  הנושארה  תינונסה  )
, םיעבשה תונש  דע  תוחפל  וחמצ , םג  הבו  המקוהש ב=1951 , "ל , חנה תקהל  התיה  ןלוכמ  הדוהאהו  תרכומה  .רתאה 

קירא ןואג , םרוי  לופוט , םייח  לדנה , המחנ  רהוז , ירוא  לארשיב : םיילקיזומהו  םיילרטאיתה  תונורשיכהמ  םיבר 
.םיבוטו םיבר  דועו  ןח  הלוש  תשק , ישש  ןייטשנייא ,

קושב םייוקיח  הדילוהו  םישישה  תונשב  האישל  העיגה  ןהיניב ) תורחתה  םגו   ) תויאבצה תוקהלה  לש  תוירלופופה 
'. םימואתה  ' תיישילשו םיציצמחה ' ', ' רוויחה ששגה  ', ' םילוגנרתה ', ' ןוקריה רשג   ' תיישילש קורי ,' לצב   ' תקהל יחרזאה :

ותוריש תא  הב  ריבעהלו  תיאבצ  הקהלל  לבקתהל  זא  התיה  תיתמיב  = תיתונמא היטנ  /ת  לעב /ה  רענ לכ  לש  ותפיאש  '
ןהילא םישגינ  ויהו  תולודגה  םירעב  תוכרענ  ויה  תוניחבו  םיברב , ומסרופ  תויאבצה  תוקהלל  תוניחבה  יכיראת  .יאבצה 

תויחרזא תוקהל  תמקה  ידכ  דע  העיקרהו  התלע  תויאבצה  תוקהלה  לש  תוירלופופה  .םינחבנ ]...[  לש  תובר  תואמ 
" הקהל  " חנומב שומישה  םצעו  וכו ' ...תקהל " יאצוי  " " ...ירגוב תקהל  ", " ףוגניזיד דוקיפ  תקהל   " ןוגכ םימוד , תומשב 

'. הירבח אצומ  לע  דיעהל  דעונ 

תויולג יפלא  .רעונה  תוברתב  רקיעבו  תילארשיה , תוברתב  רתויב  ירלופופה  רודיבל  הקיזומה  הכפהנ  םישישה  תונשב 
"ל הצ ילגב  וכרד  תא  לחהש  ונלשמ ,' , ' םיירבעה םינומזפה  דעצמל  עובש  ידמ  תוחלשנ  ויה  םיבהלנ  םיניזאמ  לש 
hit גשומל ילאכימ  הקבר  לש  חלצומ  םוגרת   ) םיטיהלה תדונת  ירחא  הקיקשב  ובקע  םיברו   , םישישה תונש  תיצחמב 
ךכ רחאו  וידרב  הליחת  יח  רודישב  רדושו  הנושארל ב=1960  קפוהש  רמזה , לביטספ  .תילקיזומה  הגיל ' ב' רגלש )' ו'

.תואמצעה םוי  לש  םייזכרמה  םיעוריאה  דחאלו  ימואל  גחל  ךפהנ  היזיוולטב ,

בר להק  וכשמש  םיתפרצה , םירנוסנשה  תארשהב  תונוש  תומיב  לע  דיחי  יעפומ  הנושארל  ולעוה  םישישה  תונשב 
םוי םתס   ' ילארשי ןועמש  לש  דיחיה  תינכות  התיה  רתויב  העיפשמהו  תטלובה  .ירבעה  רמזה  לש  תוירלופופל  ומרתו 
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, םינוכרעמ םיריש , רנא -  ' זה תא  איצמהש  שיאה  אוה  ילארשי  ןועמש  , ' ןרוא סומע  יאנותיעה  תעדל  (. 1960 ' ) לוח לש 
םיטסיפאדנטסה וליפאו  זפוט , ודוד  ןפג , ןתנוהי  ליגי , ידג  רהוז , ירוא  יאנב , יסוי  וכלה  ויתובקעבש  הריטאסו -  רומוה 

'. ונימי לש 

םעטב יוניש  ללוחו  רבוגו , ךלוה  חוליקב  תימוקמה  הקיזומה  הדשל  רודחל  יברעמה  פופה  לחה  םישישה  תונש  תיצחמב 
ץראב ועיפוה  םה  ' ) תויללצה  ' תקהלו דר  ' ציר ףילק  לש  םייבצקה  פופהו  לורנ  ' קורה ינומזפ  ועמשנ  וידרב  .ילקיזומה 

לש תילמשחה  הזטסקאב  הבשנ  ילארשיה  רעונהו  תוישופיחה ,) ' ) סלטיב ה' ףוחה ,' ירענ  ( ' בר להק  וכשמו  תנשב 1961 
ןה ןהיתוינכותב , שדחה  יברעמה  ןונגסה  תא  תוריהזב  בלשל  וסינ  תויאבצה  תוקהלה  םג  טואש .' דנא  טסיווט  ה'
תא וקחדש  םיפותה , תכרעמו  ןגרוא ) סב , הרטיג  יווילו , ולוס  הרטיג   ) םיילמשחה יווילה  ילכ  ץומיא  תועצמאב 

תוברתש הדבועה  לבא  .פופהו  לורנקורה  יבצקמב  םישדח  םינומזפ  תאלעה  ידי  לע  ןהו  רובמטהו , לילחה  ןוידרוקאה ,
, קומע העימטהל  תוקהלה  לע  התשקה  תיטסירטילימ  = יטנאלו תיטסיכרנאל  םימי  םתואב  הבשחנ  פופהו  לורנקורה 

תא םגו  המבה -  זכרממ  הגרדהב  ןתוא  קוחדל  ולחהש  םייחרזא  םירחתמ  םישישה  תונש  ףוס  תארקל  החימצה  איהו 
.ןהינומזפב ומלגתהש  תירבצה  חורהו  ןונגסה 

', םילי ' צר ' צה  - ' תונושארה בצקה  תוקהל  הפוקת  התואב  וצצ  ביבא  לתב  רגסמה  בוחר  לשו  הלמר  לש  םיקטוקסידב 
תויטירבה בצקה  תוקהל  תא  וקיח  קר  אלש  דועו -  תונונגסהו ' יזוע  ', ' הדלוקושה ', ' םירמנה ', ' םישיבכעה ', ' תויראה '

העפותל ילקיזומה ) דסממה  יניעב  תוחפל   ) ובשחנ ןה  םימי  םתואב  .תילגנאב  םינומזפ  ורש  םג  ןבור  אלא  תוינקירמאהו 
םירהונ ולחהש  םיבהלנ , םיריעצ  םידהוא  לש  לטובמ  אל  להק  ןביבס  שבגל  ןהל  עירפה  אל  רבדה  ךא  התוחנ , תילקיזומ 

.רעונה תועונת  תוברת  תסירקל  הנושארה  העורתה  התיה  וזש  המוד  רוחאל , טבמב  .םירעוסה  םידוקירה  יברעל 

תליחתב .קיפ  הקיבצ  היה  רעונה , לילאל  םיעבשה  תונשב  היהו  םינודעומ  םתואב  חמצש  ילארשיה , פופה  יבכוכמ  דחא 
רמזחמה יטיהלמ  המכו  םילי ' ' צר ' צה  ' יווילב םיחופת ' ינש   ' ןושארה וטיהל  ובו  קיפ  לש  ןושאר  ןוטילקת  אצי   1971

ןונגסב בכוכ  לש  םינוניג  ומצעל  ץמיאש  ןושארה  רמזה  היה  קיפ  .בכיכ  אוה  ובו  ב=1970  ץראב  גצוהש  רעיש ' '
, יתמיב םזינויציביהסקא  םייטורא , םיזמר  תינריתמו , תיסקרק  תשובלת  שלוג , ךורא  רעיש  ינקירמא : = יטירבה

ראשה ןיב  המדיק  ותונבכוכ  תא  .תוליכרה  ירוטב  יביסנטניא  רוקיסו  תוצירעמ , אבצ  תונבכוכ , לש  םינוניג  הינמולגמ ,
.דועו עונלוקה ' םלוע  ', ' ןוטיהל : ' ידמל לודג  םיריעצ  םיארוק  להקל  התכזו  הלא  םינשב  החמצש  פופה , תונותיע 

' םיענ המו  בוט  המ  הנה  ', ' יתרוכמ ךל  רמז  ןונגסמ ה' הזופרומטמ : רובעל  איה  םג  הלחה  תירוקמה  תילארשיה  הקיזומה 
תיזכרמה תומדה  היה  ןייטשנייא  קירא  .זא  ' גהו פופה  חורב  רתוי  ינקירמא  ןונגסל  הפיכב , טלשש  יתדלומ ,' יצרא  וה , ו'

רחאל הנש  ןייטשנייא  איצוה  ןונבל , הירא  דוביעב  םינומזפ  העברא  ובו  ולש , ןושארה  ולוסה  ןוטילקת  תא  .הז  רבעמב 
ןואג םרוהילו  יקסרודמא  ינבל  ףרטצה  רשאכ  הנושארל ב=1964  הנק  ימואלה  ומוסרפ  תא  ךא  ב=1960 ,)  ) ורורחש

תנש 1966. דע  רבח  היה  הבש  ןוקריה ,' רשג  תיישילש  ב'

דחיו סוארק  קילומש  תא  ריכה  רשאכ  השחרתה  ןמוימ  פופ  רמזכ  ןייטשנייא  לש  ותוחתפתהב  תיתועמשמ  ךרד  תציפק 
עלצה .ןושארה  ירבעה  פופה  בכרה  התיה  ץראב  הקיזומה  יחמומ  תעדל  רשא  םיהובגה ,' תונולחה   ' תיישילש תא  ומיקה 

ןייטשנייא ךא  סוארק , קילומש  ןתנ  דוביעו ) הנחלה   ) ילקיזומה ןוטה  תא  .סוארק  לש  ותגוז  ץכ , יזו  התיה ג' תישילשה 
האיצוהש דיחיה  םובלאב  .הקהלה  לש  הינומזפמ  תצקמל  םילימ  תביתכב  וקלח  תא  םרת  םגו  ישארה , רמזהו  בכוכה  היה 

' לאקזחי  ' ןומזפה .וידרה  תותשר  ידי  לע  רודישל  ולספנש  םינומזפ  ינש  וללכנ  ( 1967 םיהובגה ,' תונולחה   )' הקהלה
איבנה דעב  ונא  ' )' יתדה להקה  תושגרב  לוזלז  כ' רדגוהש  המ  לשב  לספנ  סוארק ) קילומש  ןחל  רפח ; םייח  םילימ  )

לש לייח   ' ןומזפהו התאו )' ינא  ומכ  םיהולאו  אוה  התשו / לכא  אוה  םיכאלמ  םע  לקמו ]...[  לימרת  םע  וירחא  ךלנ  לקזחי /
אוב דלוקוש / לש  לייח  אוב  : " ובש םייטסיפיצפה  םירסמה  לשב  לספנ  סוארק ) קילומש  ןחל  ןיול ; ךונח  םילימ  ' ) דלוקוש

םיחותפ וביל  ירדח  לפנ / ותרמשמ  לע  היה  ץימא  שיא  יחא  ךרפעל ]...[ / בושתו  ארית / לא  חונת  בש  טלקמה / לא  ילא 
". לרנגה וצ  וליפא  דוע  ונבישי  אל  לזא / םדה  לבא  םד  יחאל  ול  היה  לטלו / בשעל  וישכע 

תיטתפ = יטנאה הינוריאה  תאו  תומכסומה  יפ  לע  תכלל  אלש  ןייטשנייא  לש  ותייטנ  תא  םיפקשמ  וללה  םינומזפה 
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ינש ןייטשנייא  טילקה  ולש , הריירקב  םיהובגה ' תונולחה   ' קרפ םויס  םע  ףוסב 1967 , .תיתונמאה  וכרד  תא  הנייפיאש 
םע ולש  הלועפה  ףותיש  לחה  וב  ןכש  ללכב , ירבעה  רמזלו  ולש  הריירקל  רתוי  בושח  היה  ינשה  טילקתה  .ולוס  יטילקת 

פופה עונמב  רתויב  יתועמשמה  רוטרנג ' ה' ןייטשנייא  השענ  ךליאו  ןאכמ  .תונורשיכ  ךורב  ריעצ  רצוי  ךונח , םולש 
ותלוכיו םהב , ןחינש  םיחתופמה  םיילרטאיתהו  םיילולימה  םיילקיזומה , םישוחה  לשב  קר  אל  ךכב  חילצה  אוה  .ירבעה 

םיריעצ תונורשיכ  רתאל  הרידנה  ותלוגס  תוכזב  רקיעב  השעמלו  םג  אלא  חצנל ,' ריעצ   ' ראשיהלו שדחתהלו  שדחל 
.הלועפ םמע  ףתשלו 

תימוקמ הקיסאלקל  וכפהנ  בולאירבג , יקימו  ךונח  םולש  םע  וקפוהש  הלא  רקיעב  ןייטשנייא , לש  םייפופ ' ויטילקת ה'
יזו ג' לסיש , יבצ  רהוז , ירוא  ךונח , םולש  ןייטשנייא , דצל  הב , ופתתשהש  לול ,'  ' תינויזיוולטה רודיבה  תרדס  תוכזב  םג 

םיעבשה תונש  תיצחמ  דעו  תירחסמ , הניחבמ  םג  ילארשיה  פופה  תוחתפתהל  ךרדה  תא  ללס  ןייטשנייא  .םירחאו  ץכ 
.הנידמה לש  תילקיזומה  תוברתב  רתויב  םיבושחה  קורה  ימובלאמ  המכ  ץראב  וקפוה 

וליבשב ובתכש  םילימה  .ינכות  םג  אלא  ילקיזומ  קר  אל  היה  םיעבשה  תונש  תישארב  ןייטשנייא  ללוחש  יונישה 
ידלי יווה  לש  םישדח  םיסופד  יפ  לע  ובתכנ  לאירא , ריאמו  ןפג  ןתנוהי  טילבטור , בקעי  ומכ  םיריעצ  םינלילמת 
תצקו םלועה )' תא  הנשנ  התאו  ינא  ' )' תויפיה  ' תצק היסנמיגל ,)' ךרדב  התוא  האור  ינא   )' תיטורא הבהא  הברה  םיחרפה :

ונייטצהש הלאה , םינומזפה  בלל .)' תחקל  יל  המל  ', ' הזמ אצ  ', ' יתיא המ   )' ימצעה ךותל  תיטסיגולוכיספ  תוסנכתה 
יטסילאודיבדניא םיריעצ -  ןיב  שדח  חור  ךלה  ואטיבו  הפוקתה  ינונמהל  םמוסרפ  םע  דימ  ויה  םיטילק , םינחלב 

.תוחפ ינויצ  = יטסיביטקלוקו רתוי , ינקירמאו 

, יבהז דוד  תרש , בקעי  תמגוד  םיניחלמ  ורביחש  תינויצה ' המשנה  תקיזומ  מ' ןייטשנייא  תא  קתינ  אל  פופל  רבעמה 
םינומזפ ףיסוהו  םייסאלק  םיירבע  םינומזפ  טילקהלו  רישל  ףיסוה  אוה  .בוגרא  השאסו  יקסנליו  השמ  אריעז , יכדרמ 

היה לארשי ' ץרא  יריש   ' רש רשאכ  םג  השעמל , .רתוי  ינכדע  יפופ  = יזא ג' ןווגבש  ףא  המוד , חורב  ונחלוהש  םישדח 
יוטיב ידיל  אב  הז  םיתעל  .עקרקל  סותאפה  תא  דירומו  להקל  ץרוק  ומכש  והשמ  ינוריא , קוד  והשזיא  ותרישל  דימת 

וטילקתב לשמל , .םינומזפה  לש  םיטסקטב  םיתעלו  העפוהה ) ןמזב   ) תוימונויזיפה תוריינמב  םיתעל  היצנוטניאב ,
וב ללכנ  רשפא '' ןה  ו' ילואו ' ', ' יתור ', ' ודוד  ' ומכ םייסאלק  הרודמ ' יריש   ' דצב ( 1973 ' ) הבוטהו הנשיה  לארשי  ץרא  '

הווקת חתפ  לש  התמקה  רופיס  תא  ראתמה  ךונח ,) םולש  ןחל  בל ; רהט  םרוי  םילימ  ' ) ןומולס השמ  לאוי   ' ןומזפה םג 
ןפג ןתנוהי  וליבשב  בתכש  רמגנ ,' הזש  תויהל  לוכי   ' ןומזפה טילקת  ותואב  דחוימב  ילמסו  בושח  .תירורהס  הדגאכ 

תעלוקה וכרדב  ואטיבש  תוינוריאה , םילימהו  רדהנה  ןחלה  לשב  טיהלל  דימ  היהש  ןומזפ  יול ,) בוט  םש  דוביעו  ןחל  )
: תינויצה תומימתה  ןדיע  ץק  תא  ןפג  לש 

/ רוחש הלילב  ןבל  סוס  לע  ירבע  רמוש  יתעגהש / דע  אלפנ  טושפ  היה  לכהו  יתדלונש / ינפל  חמש  הפ  היהש  םירמוא  "
םיפי םישנא  םימקש  יצע  ינש  דחא / קילאיב  םימודא  תולוח  הנטקה  ביבא  לת  רוביג / היה  רודלפמורט  תרנכה  תפש  לע 

ויה אשדה / תא  האור  התאש  הפיא  ןאכ  .תאז // ץרא  ונל  ונל  ונל  יכ  תונבהלו / תונבל  הצרא  ונאב  ונא  תומולח / יאלמ 
תויהל לוכי  .רבד / םוש  יתאצמ  אל  תוארל  יתאבשכ  לבא  רדהנ / םולח  ןאכ  היה  םעפש  ורמא  תוציבו / םישותי  קר  םעפ 

". רמגנ הזש  תויהל  לוכי  רמגנ / הזש 

המצמטצה אלו  ףוג ) תפש  רומוה , ןושל , שובל ,  ) ץראב םיריעצ  לש  םייחה  ןונגסל  םג  הטשפתה  ןייטשנייא  לש  ותעפשה 
לש םינייפאמהמ  המכ  ותומדב  שיש  םושמ  םג  אלא  הקיזוממ , רתוי  םה  קורו  פופש  םושמ  קר  אל  ילקיזומה , םוחתב 

, קומע ירבג  לוק  תמלשומ , תילארשי  היצקיד  לעב  ראות , הפי  "ל , חנה תקהל  רבח  ביבא , לת  דילי  יגולותימה : רבצה 
תכראה םיינוציח -  םייונישב  םג  התוולש  קור , = פופל ןייטשנייא  לש  הריבחה  .תיטנלש  = ןונ תוגהנתהו  תירגוד  העבה 
עדומב ואטיב  םינומזפב , ינכדע  בוחר  גנלס  לש  בולישו  לוקה -  סופסח  טניו , ןושיע ג' סרדלטבו , סני  תשיבל ג' רעישה ,
םיריעצ לש  תורוד  לע  העיפשה  םג  ןבומכו  רעונה , תעונת  ךינח  רבצה  לע  תרבועה  היצמרופסנרטה  תא  עדומב  אלשו 

.ותוא וקיחש 
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תואכרימל תואכרימל סנכנ   סנכנ רבצה   רבצה
םיריעצה תחכותב  הגופהל  איבה  יטוירטפה , ורדה  אולמב  ילארשיה  רעונה  הלגתהו  רזח  הבש  םימיה , תשש  תמחלמ 

רוד ', ' וסרפסאה רוד   ' ןוגכ םינשי  םייוטיב  .םייעוצקמה  םיצלפתמ ' ל' הפה ' תא  םתס   ' לודגה ןוחצינה  .תירוזחמה 
הפי  ' רבצה לש  שדוחמ  ןחלופל  םמוקמ  וניפו  ירוביצה  חישהמ  ומלענ  תונערופה ' ערז  ו' בהזה ,' רעונ  ', ' רוטסיזנרטה

הפלחתה תעדה  תוחיחזו  תימואלה  הוואגה  יאבצה , טביהב  ילארשי  ןוחצינב  המייתסה  רופיכ  םוי  תמחלמ  ראותה .'
.תימצע האקלהו  שפנ  ןבשח  לש  תוברתב 

.םיגולויצוסו ב- םיגולוכיספ  םילכב  יגולותימה  רבצה  לש  ונקויד  תא  חתנל  הייטנה  הרבג  םירופיכה  םוי  תמחלמ  ירחא 
םינמיסה תא  טטריש  ובו  תואכרמל ' סנכנ  רבצה   ' םשב בושח  רמאמ  תונורחא ' תועידי  ב' רוגמלא  ןד  םסריפ   1977

שידקה ןוליא  סומע  .רוד  ותוא  ינבמ  המכ  ידי  לע  תחתונמ  "ח  שת רוד  ןב  רבצה  תומד  : ' התושחרתהל ךומס  וז , המגמל 
לש תדחוימ  תרבוחב  רבצה  לע  רמאמ  תילגנאב  םסריפ  קוינק  םרוי  םינבה ." רוד  ל" םילארשיה "  " ורפסמ תיצחמ 
אבש רודה  ינב  .ןייד ]...[  לע  ורפס  תביתכ  תעב  רבצה  לש  ונקוידב  קסע  תבט  יתבש  תנשב 1973 . האציש  ףייל ," ה"

םיגלגלמה ויתוזחמ  םג  ואב  ןהיתובקעבו  ןיול  ךונח  לש  תופלוצה  תוריטאסה  ךכ  .רתוי ]...[  דוע  םיירזכא  ויה  םהירחא 
'. יטסיסיקרנה רבצה  תומד  לע 

רקוב  ' רמוע ןד  לש  ורפסל  תובישח  סחיי  אל  וא  תע  התואב  עדומ  היה  אל  ילוא  ילארשיה , רוביצה  בור  ומכ  רוגמלא ,
רורמתכ הז  בושח  רפס  הארנ  רוחאל  טבמב  .רבצה  לש  תיגולותימה  ותומד  ץופינב  אוה  םג  קסעש  (, 1975 ' ) הכפהמ בוט 

רפסב .תילארשיה  היצנגילטניאה  לש  תימצעה  תוהזה  תסיפתב  שחרתהל  דיתעש  קומעה  יונישה  תא  ןמסמה  יגולויצוס 
דואמ ףירח  המשאה  בתכ  איה  היינשה  הלבונה  םיימואל .' םירוביג  תריציב  םיישק  ו' הכפהמ ' בוט  רקוב  : ' תולבונ יתש 

ימכ תראותמ  איה  .ורוד  ינב  תא  התמיר  תונויצה  יכ  שחה  ןג ,) תמרב  דלונ ב-1940  רמוע   ) הנידמה רוד  ןב  רבצ  לש 
םיאבה תורודה  רובע  םתוא  הטנחש  ירחאו  ינויצה , שדוקה  לכיהב  םייגולותימ  םיָמלְצל  םתוא  הכפה  םחומ , תא  הפטשש 

תמחלמב ברקוהש  רעונב  השדחה  הדיגבל  תרשוקמ  ורודב  הדיגבה  .םהייח  תא  ורסמ  םמשבש  םיכרעל  השחכתה  איה 
בלה תמושתל  הכז  אל  רפסהש  ןכתיי  וז .) המחלמב  רמוע  לש  םיאולימה  תוריש  תעב  בתכנ  רפסה   ) םירופיכה םוי 

הלילע הב  ןיאש  הלבונה , ילקידרה .) לאמשל  ךייתשה  רמוע   ) דואמ הטוב  היהו  ונמז  תא  םידקהש  םושמ  םג  היוארה 
.תיתאחמ המינב  תורופטמ , תסומעו  םעז  האלמ  תיאובנ  הרישכ  הבותכ  תרדגומ ,

םיניצקה םיניצקה תאחמ   תאחמ
יתש ונגראתה  תליחתב 1974  .ץראב  תיטילופה  האחמה  תוברתב  תפסונ  הגרדמ  תיילעל  האיבה  םירופיכה  םוי  תמחלמ 

תחאה המחלמה , לש  םייתמוארטה  היעוריא  תא  ווחו  תיזחב  ומחלש  םיריעצ  םבור  םיאולימ , ילייח  לש  האחמ  תוצובק 
, םיריכב םיאולימ  יניצק  ודמע  תוצובקה  יתש  שארבש  הדבועה  .ינומדק  אסא  תושארב  היינשהו  יזנכשא  יטומ  תושארב 
רש ידימ  הרובגה  רוטיע  תא  לביק  ינומדק  .םדעצל  תומכסומ , רבוש  ילמס , ךרע  הפיסוה  המחלמב  הרובגב  ומחלש 
םע תוצובקה  יתש  ודחאתה  רתוי  רחואמ  .יתנגפה  דעצב  ןוחטיבה  דרשמל  וריזחה  ןכמ  רחאל  םישדוח  השולשו  ןוחטיבה 

שאר תורטפתהל  וארק  םיניגפמה  ונלש .' לארשי   ' םשב האחמ  תעונתל  ונגראתהו  תוינויקיק  תוצובק  המכ  דוע 
- בר תורטפתהלו  לדחמל , תילאירטסינימה  תוירחאב  ואשנ  םתנעטלש  ןייד , השמ  ןוחטיבה  רשו  ריאמ  הדלוג  הלשממה 
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.בחר יכרעו  יטילופ  תוכרעמ  דודישל  האירקב  ואצי  ןה  דבב  דב  .ינוחטיבה  םוחתב  םתעדל  לשכש  רזעלא , דוד  ףולא 

הדלוג הלשממה  שאר  תשירפלו  הלוכ  הלשממה  תורטפתהל  רבד  לש  ופוסב  ומרת  העונתה  המזיש  תורצעהו  תונגפהה 
תונגפהה .תילארשיה  הרבחב  "י  אפמ לש  םידסיימה  רוד  לש  םנוטלש  וצִקל  אב  ךכב  .תיטילופה  הריזה  ןמ  ריאמ 
תיילעלו ילארשיה , ןוחטיבה  סותימ  תקיחשל   , םיאקיטילופה לש  ירוביצה  םדמעמב  תוחיפל  םג  ומרת  תורצעהו 

' ונלש לארשי   ' תעונת לש  התובישח  .היטרקומדה  חור  לש  םיבושחה  םיחופמה  דחא  איהש  תידסממ , - יטנאה תוברתה 
ןדמעמ תא  הקזיח  איה  ךכב  .תוגלפמה  ינונגנמ  לע  תקפסמ  תירוביצ  תרוקיב  רדעה  לע  העירתה  איהש  ךכב  םג  התיה 

.היטרקומדה לש  הרימשה ' יבלכ  תיטפשמה כ' תכרעמה  לשו  תיתרושקתה  תכרעמה  לש 

םרת הרשפ  תועצמאב  יברע  - ילארשיה ךוסכסה  ןורתפ  לעו  םיאניתשלפה  תויוכז  לע  ינלאמש  - ילאוטקלטניאה חישה 
תא ןיבהלו  ביואה  לש  וילענל  סנכיהל  ןויסינה  .ללכב  חרזאה  תויוכז  לע  ץראב  יטפשמ  - ירסומה חישה  תוקזחתהל 

השיגה תקיחדלו  םיברע ,) יפלכ  אקווד  ואל   ) טפשמה תכרעמב  תיטרקומדה  תושיגרה  תוקזחתהל  ומרת  ולבסו  ותדמע 
הרשפה תשיג  .רתוי  תילסרבינוא  - תינמוה - תיטרקומדה השיגה  ינפמ  ןידה  יקספב  תירטנצונתא  - תינמואל - תינרמשה
טפשמב העובטה  הרשפ , לש  רתוי  הבחר  השיגמ  קלח  איה  םג  תינויה , הפקשהה  סיסבב  תדמועה  תילאירוטירטה ,

.ילרבילה

- יאבו יניתשלפה  םעה  תויוכזב  העיגפה  אשונב  תדקמתמ ) ןיידעו   ) הדקמתה םנמא  לאמשה  לש  ותאחמ  ןכ , לע  רתי 
םלוא ךופה .) המודמכ  אוה  סחיה  טפשמה  תכרעמב   ) לארשי יבשות  תויוכזב  העיגפב  תוחפו  םולשה , ךילהת  םודיק 
םרגנש לוועה  לע  הקעזה  תא  הגרדהב  הררוע  םיאניתשלפל  םרגנש  ירוטסיהה  לוועה  לע  לאמשה  םיקהש  הקעזה 
תוצובק םילאוסקסומוהו –  םיכנ  םידלי , םישנ , םיחרזמ , םידוהי  ןללכבו  תילארשיה , הרבחב  תורחא  תוחפוקמ  תוצובקל 

.רבצה סותיממ  ףיקעו  רישי  ןפואב  ועגפנש 

תלאשב תינרשפה  םלועה  תפקשהו  תוינויקיק  תועונתל  לאמשה  תועונת  ובשחנ  הנידמל  םינושארה  םירושעה  תשולשב 
ןמתסהל לחה  םיעבשה  תונש  יהלשב  קר  .הליכשמה  הבכשה  ברקב  םידיסח  דואמ  טעמ  התנק  יברע  - ידוהיה ךוסכסה 

ןומאה רוערע  םירופיכה , םוי  תמחלמ  ירחא  ימואלה  ימצעה  ןוחטיבה  רוערע  תוביס : המכ  לש  ףוריצמ  עבנש  יוניש ,
, תירטנמלרפ ץוח  תיטילופ  תוליעפלו  האחמה  תוברתל  המחלמה  תובקעב  הרצונש  תירוביצה  היצמיטיגלה  הגהנהב ,
, לוכל לעמו  (, 1977  ) ןוטלשל דוכילה  תיילע  םילארשי , םיברע  ועצפנו  וגרהנ  םכלהמבש  ( 1976 ' ) המדאה םוי   ' יעוריא

הלודג הווקת  ררוע  הז  רוקיב  רבמבונב 1977 . לארשיב ב-19  תאדאס  ראונא  םירצמ  אישנ  רוקיב  לש  הלודגה  העתפהה 
םינורישעה תשולש  ברקב  תינויה  םלועה  תסיפת  לש  תוטשפתהל  האיבהש  הריהמ  תרשרש  תבוגת  רציו  ךוסכסה  ץקל 

.םינוילעה

ירבצ ליפורפ  םע  םבור   ) םירופיכה םוי  תמחלמ  ירגוב ' , ' םיאולימב םילייחו  םיניצק  ושיגה 348  סרמב 1978  ב-3 
םולשל תירוטסיהה  תונמדזהה  תא  ץימחהל  אלש  ושרד  ובש  ןיגב , םחנמ  הלשממה  שארל  האחמ  בתכמ  קהבומ ,)

.לארשיב םירצמ  אישנ  לש  ורוקיב  תובקעב  הרצונש 

םלוכ לארשי , תומחלממ  הרובג  ירוטיע  ילעב  םתצקמ  תויברק , תודיחיב  םילייחו  םיניצק  תואמ  ויה  םימתוחה  ןיב 
תורופס תועש  ךותב  .ךלהמה  ימזוי  תא  םג  העיתפה  תירוביצה  הבוגתה  .יתרושקתו  יטילופ  ןויסינ  ירסח  םיריעצ 
ושקיבש םישנאמ  ץראה  יבחר  לכמ  תוינפ  בתכמה  ימסרפמ  לא  ומרז  , ' בתכמה ימזוימ  ףשר , ילצ  בתכ  ומוסרפמ ,

לש םהיתובותכו  םהיתומש  בתכמה  ינגראמ  ידיב  ורבטצה  רבכ  סרמ  ףוסב   '. םיליעפ תויהל  רוזעל , ךומתל , תוהדזהל ,
ומסריפ תשק ) יששו  יפסכ  יתמ  בוג , ידיג  יצרא , המלש  לשמל ,  ) םימסרופמ םינמא  תורשע  .םיכמות  ףלא  םישולשכ 
העבשו םישולש  .ןיד  יכרוע  םיניישעת ו-50   70 םירוספורפ , ומתח 350  תורחא  תוהדזה  תועדומ  לעו  הכימת  תעדומ 

תשגה ירחא  עובשמ  תוחפ  .תוהדזה  קרבמ  וחלש  ולב , לוס  רפוסה  םשארבו  תירבה , תוצראמ  םידוהי  םילאוטקלטניא 
הארנ הרואכל  .ינטיל  עצבמ  ץרפ  ויתובקעבשו  הנידמה  תא  עזעיזש  השקה  עוגיפה  ףוחה  שיבכב  עריא  בתכמה 

.רמשנ תאז  לכב  םוטנמומה  םלוא  ןוימטל , ךלת  המזויהש 

לירפאל  4- בו הלשממה , שאר  לש  ותיב  דיל  הנגפה  הפסאתה  ןבלה  תיבב  ןיגב  לש  לשוכ  רוקיב  תובקעב  סרמב , ב-30 
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התלעה רוביצה  לש  תבהלנה  הבוגתה  .שיא  הב כ-30,000  ופתתשהש  ביבא , לתב  לארשי  יכלמ  רכיכב  תרצע  הנגרוא 
אלש םיפסונ  םישנא  ורבח  הילאש   ', וישכע םולש   ' םשב השדח  העונת  םויב  וב  דסייל  ןויערה  תא  בתכמה  ימזוי  ברקב 

.בתכמה ימזוי  םע  ונמנ 

תוהדזה תומוצע  םוסרפ  םיאקיטילופ , םע  תושיגפ  םיסנכ , האחמ , תורמשמ  תונגפה , תועצמאב  החילצה  וישכע ' םולש  '
תוריהמב לידגהלו  תינושארה  האחמה  תבהל  תא  רמשל   (, םינמאו םיניישעת  םיצרמ , םירוספורפ , לש  הז  ללכבו  )

אל העונתה  לש  התוליעפ  .ותגשה  ןעמל  םיחטש  ריזחהל  היצמיטיגלבו  םולשה  ךילהתב  םיכמותה  ףקיה  תא  המוצע 
"ל הצ לש  תובחרנה  תוצצפהה  לע  וישכע ' םולש   ' הביגה ילויב 1981  .םירצמ  םע  םולשה  םכסה  רחאל  םג  הקספנ 

הממ דבכנ  קלח  הווהמ  היסולכוא  גרה  : ' םש בתכנ  ראשה  ןיב  .הלשממה  שארל  ףירח  בתכמב  ןונבלב  םיטילפה  תונחמב 
תא תמשאה  הלחזב  םירוסה  לש  המוד  תוגהנתה  לע  םילבחמה ." תיתשת  סרה   " לש היקנה  ןושלה  ירוחאמ  רתתסמש 

'. םע חצרב  הירוס 

תא ורקיבש  םיביקעהו  םינושארה  םיפוגה  ןיב  וישכע ' םולש   ' התיה המויסב , רקיעבו  ןונבל , תמחלמ  תפוקתב  םימיל ,
הארק םג  איה  .םיירוסה  תוחוכה  םע  תוברקבו  תורייבב  תוכבתסהה  ירחא  רקיעב  ןונבלב ,' הקתפרה  ה' לע  הלשממה 

"ל הצש הארנ  רשאכ  ךכ , רחאו  הז , רוזאל  רוזחי  אל  "ף  שאש וחיטביש  םיילמיסקמ  םירדסה  רחאל  הליחת  "ל , הצ תגיסנל 
לש ונסוחב  קר  אל  היתותוא  תא  הנתנש  תכשמתמ  העיקש  התיה  וז  .םימדקומ  םיאנת  אלל  םיזראה , תנמדמב  עקוש 

.םחולה רבצה  סותימב  םג  אלא  "ל  הצ

תיטילופה תיטילופה הלפמה   הלפמה תובקעב   תובקעב אטח   אטח לעלע   האכה   האכה
וז הנשב  .רבצה  סותימ  לע  תינויעהו  תיתורפסה  הפקתמב  רתוי  ףיקתו  שדח  לג  לחהו  ןוטלשל  דוכילה  הלע  ב-1977 

םירמאמב  '. ישפוח םע  תויהל   ' ורפסב הסנוכש  הז , סותימ  לע  ןייטשניבור  ןונמא  לש  םירמאמ  תרדס  ץראה ' הספדנ ב'
םימגפ המכמ  גייתסהו  התקידס , ךילהתבו  תירבצה  היגולותימה  לש  הלוגלגב  ןייטשניבור  קסע  בר , ןיינע  וררועש  הלא ,

ץוחב תירגלווה  תוגהנתהה  שדחה , הלועה  לע  תונדאה  הרובחב , תולתה  תיתרוסמה : תירבצה  תוילטנמב  םייסיסב 
: בתכ ראשה  ןיב  .דועו  תוילנימירקב , םיתעל  תלבוגה  ץראל ,

לשב אקווד  הקלחב  האב  וז  השדח  תוחתפתה  .ולש  וחוכב  ותנומא  הדבא  והשלכ  םוקמב  יגולותימה : רבצל  הרק  והשמ  "
לכ התיה  רבעב  .ןפוד  אצוי  דלי  דוע  וניא  רבצה  .תיטילופ  הטילש  לש  תודמעל  ותסינכו  ירבצה  רודה  לש  וחוכ  תיילע 
דוע ונניא  רבצה  םויה  םיינצקועהו .' םידומחה  ונירבצ   ' ירודמ תא  ואלימ  ויתומכחו  שודיח , רדגב  ויפמ  האציש  הלמ 

אל חוכ  תודמעל  ותיילע  םלוא , .ןוטלשה  תועורזמ  רכינ  קלחבו  קשמה  יפנע  בורב  טילש  אוה  .ללכה  אלא -  גירחה 
דע הקומע , הכ  םיתעל  איה  הבזכאהו  הבזכא , הדילוה  ותיילע  ךפיהל , .םדוק  רוד  לש  ויתווקתו  ויתויפיצ  תא  האלימ 

רכינ קלח  התעמ : רומא  .תילילש ]...[  תועמשמב  רבצ '  ' חונמה עיפומ  הנושארה -  םעפב  תונורחאה -  םינשבש 
היורש הב  תיתרבחה  הקוצמל  תוירחאה  ןה  ךרד , ירומ  ורובע  תויהל  וכפהשו  רבצל  תוסחוימה  תויסיסבה  תונוכתהמ 

ןולשכו ירבצה  סותימה  תריבש  .וז  הקוצמל  ומרגש  םה  היסאו  הקירפא  ןופצ  ילוע  אל  היינשה , לארשי  אל  .לארשי 
". תרחא הרבח  םע  שגפמה  לשב  אלו  ימינפ  ךילהתמ  האצותכ  ועבקנ  תירבצה , הרבחה 

ךרועה "ח .' שת לש  יתורפסה  לדחמ  שדקוהש ל' הזורפ '  ' יתורפסה תעה  בתכ  לש  דחוימ  ןויליג  עיפוה  רבמטפסב 1977 
ךכבו ירבצה , יתורפסה  ןונאקה  ןמ  קדצב  אלש  ותעדל  וקחדנש  םינענכ ,'  ' םירפוס לש  תרופיס  יעטק  ללכ  םיירק  יסוי 
אישב רשא  םיצימאה , לש  םדובכ  תא  עבת  םיירק  דועו : תאז  םיחפוקמ .' ל' היצטיליבהר  לש  ךילהת  ןמיס  ומכ 

, ןניק סומע  בצוה  לוכיבכ  םיחפוקמה  םירפוסה  שארב  .ךכ  לע  ומלישו  םלתב  תכלל  אלש  וזעה  ינויצה  םזימרופנוקה 
רבכ .ףקתוה  "ח  מלפה רודש  הנושארה  םעפה  התיה  אל  וז  .רמוע  ןד  םע  ףיקמ  ןויאירב  תרוקיב  ירבד  ראש  ןיב  רמא  רשא 
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ןניק ירבד  ךא   , תורפסב ירבצה  רוביגה  בוציע  לע  םייתרוקיב  םינויד  וכרענ  םישישה  תונשבו  םישימחה  תונש  ףוסב 
.םייתורפסה םיגוחב  רקיעב  םיבר , םידה  וררועו  דחוימב  םיטוב  ויה 

לעת הלעוה  ילר ' ' צאק ילר  צ'  ' ץיבורוה לאינד  לש  והזחמ  רשאכ  הנש , התוא  רבמצדב  תפסונ  הטבח  גפס  רבצה  סותימ 
, עודי םידלי  רישמ  חוקל  ומשש  הזחמה , רוביג  ןנור .) ןליאו  ץיבורוה  לאינד  יומיב   ) ימלשוריה ןאחה '  ' ןורטאית תמב 
' ילר ' צאק ילר  צ'  ' .תילארשיה הרבחה  לש  התונתשהו  התורגבתה  םע  תויוהז  ףילחמה  תופוצהו ,' םיפוצה  ךלמ  , ' רבצ אוה 

ותומד תא  וביכרהש  דוסי  תומכסומ  ביבס  הלאש  ינמיס  ביצהל  האבש  םילמס , תסומע  תיטקרטסבא , תכסמ  ןיעמ  היה 
ץירעהל ךירצ  תמאב  םאה  יתולגה ? ידוהיה  לש  היצאירו  וא  הלוגל  דוגינ  תמאב  רבצה  םאה   : רבצה לש  תיגולותימה 

? ימוקמ םזיסיקרנו  תונדא  לש  גוס  אלא  הניא  תירבצה  המוקה  תופיקז  םאה  ינויצה ? ןויערה  חבזמ  לע  ותמש  ימ  תא 

לש תוילמסה  ויתויועמשמ  תא  חתינ  ובש  םירפוסה , תדוגא  ןותנשב  רמאמ  תרפע  ןועדג  םסריפ  הזחמה  תאלעהל  ךומס 
ילוא  " .והזחמ ףוסב  יאזחמה  ןתונ  רתויב  השקה  הרושבה  תא  : ' בתכ ראשה  ןיב  .ותפוקתב  ותסירק  תאו  רבצה  סותימ 

לש רבצ  רתונ  אל  סותימ -  בורמו  תוכיסמ  בורמ  .םינפ  אלל  רבצה  רתונ  םינפ  בורמ  .ומצע  לע  רבצה  רמוא  יתדבאנ ,"
'. םדו רשב 

םיגולויצוסהו םיגולויצוסהו םינוירוטסיהה   םינוירוטסיהה תרוקיבב   תרוקיבב םילעופה   םילעופה תעונת   תעונת
ולחה האירק  ינמיס  םוקמב  הלאש  ינמיס  תבצהלו  תילארשיה  הימדקאב  ינויצה ' דוקה   ' תריבשל םינושארה  םינמיסה 

תא ןמיסש  ןוירוג ב-1973 , ןב  דוד  לש  ותומו  םירופיכה  םוי  תמחלמ  ירחא  תאש  רתיבו  השתהה , תמחלמ  ירחא  עיפוהל 
סעכהו הקיתווה  הגהנההמ  הבזכאה  .תימואלה  המבה  זכרממ  "י  אפמ לש  קיתווה  דסממה  לש  תיפוסה  ותוקלתסה 

לש תוימשר  תואסרג  יפלכ  רבעבמ  יתרוקיבו  ינקפס  יפוא  לעב  רקחמ  לש  ותוחתפתהל  עקרקה  תא  ורישכה  הילע 
.תינויצה היפרגוירוטסיהה 

סומע יאנותיעה  היה  תילארשי , ץראה  תונויצה  תודלות  לע  הביתכה  ןונגסו  היצטניירואה  תניחבמ  ןושארה , ןכפהמה 
תונבותבו ינוריאהו  חלוקה  םנונגסב  רשא  םיירקחמ , ןויע  ירפס  םסרפל  לחה  יאנותיעכ  ותדובע  םע  דבב  דב  .ןוליא 

םלועב םג  ךכ  רחאו  ץראב  ומוסרפ  תא  .תוימדקאו  תויאנותיע  תומכסומ  ורבש  םהלש  תויגולופורתנאהו  תויגולוכיספה 
, ןודנולב רואל  אציו  תינמרגלו  תילגנאל  םגרות  אוה   ) ב-1971 םינבו ' םידסיימ  םילארשיה :  ' ורפס תעפוה  םע  הנק 

תמחלמב יאבצה  ןוחצינה  דע  היינשה  היילעה  ימימ  תילארשיה  הרבחה  ןקויד  תא  חתנמ  רפסה  הינמרגבו .) וטנורוטב 
ןמזה ןחבמב  דמועה  םילארשיה ,'  ' .ןוחצינ םובלא  וא  סיוגמ  הירוטסיה  רפס  דוע  תויהלמ  קוחר  אוה  לבא  םימיה , תשש 

זא דע  תלבוקמ  התיהש  תיפרגוירוטסיה  הביתכב  היצנבנוק  לכ  טעמכ  רבש  םלועבו , ץראב  םויה  דע  רכמיהל  ףיסומו 
ומכ תונויצה  תודלותב  תויאיתמורפ '  ' תויומדל םיליגר  םיישונא  םידממ  הנקמה  תקתרמ , הזורפכ  בותכ  אוה  .ץראב 

רפסל םילארשיה  םיארוקה  ופשחנ  הנושארל  .רודלפמורט  ףסויו  ןיקנח  לאקזחי  ןירפלה , לאכימ  ןודרוג , דוד  ןורהא 
ןוליא .ינויצה  לעפמה  לע  תעשעושמ  וליפאו  תיזופמופ  הניאש  השדח  הביטקפסרפ  עיצמו  תינויצה  הירוטסיהב  קסועה 

היתושלוח תא  ללכ  ךרדב  תילארשיה ,' תוילטנמה   ' תא תוירויצ -  תואמגודו  םיטוטיצ  תריזש  ידכ  ךות  חתנל -  הברה 
, ןנוצ ימצע  ןוסיר  תנווכמ , תישגר  תוגייתסה  תובורק  םיתעל  ןיגפמ  , ' בתכ ריעצה ,' ילארשיה   ' .םייטתפה הידדצ  תאו 

.הלהב תטעש  ששחמ  םייארפ  םיסוס  ןסרמה  םדאכ  ויתושגר  תא  תוריהזב  םלוב  אוה  סותאפ ; לכמ  תיתייפכ  תוענמיה 
, םינווג אלל  רודיהו , טושיק  לכ  תלוטנ  הזרפה , ידכ  דע  תובורק  םיתעל  החושק  םיריעצ  םילארשי  לש  םתפש  ]...[ 
( יטילופה טביההמ   ) תוילילשה ויתוכלשהב  קסעש  םינושארה  דחא  היה  םג  ןוליא   '. םיזופחו םירצק  םיטפשמב  תעבומ 

.ץראה ידיליל  ןתינש  ינויצה  ךוניחה  לש 

תרוקיב חתמו  דיתע , םידוהיל  ןיא  לארשי  תנידמ  ילבש  הנעטה  ןוגכ  תוינויצ , תומויסקא  לע  קולחל  ןוליא  זעה  ורפסב 
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תוברת ןיב  האוושהה  םג  .הניתשלפב  תיברעה  הייסולכואהמ  תינויצה  תוגיהנמה  לש  תירסומ  אלה  תומלעתהה  לע 
עפשוה ריעצה  רמושה   ' יכ ןעט  ןוליא  .הנמזל  תינשדחו  תזעונ  התיה  תינויצה  םירוענה  תוברתל  תינמרגה  םירוענה 
הדילסו הקיטוריא , ןחלופ  תיטנמור , עבט  - תצרעה החפיטש  תינמרג , רעונ  תעונת  לגופ , - רדנאוהמ הקזח  העפשה 

עקרקה תא  הרישכה  תונימ , ירבדכ  םיבר  יניעב  םימי  םתואב  הספתנש  וז , האוושה   '. םיינגרוב םיכרעמ  הקומע 
.תורחא תוימואל  תועונתל  תינויצה  העונתה  ןיב  תורפמו  תופסונ  תואוושהל 

- ופורתנא טבמ  תדוקנמו  קוחיר  ךותמ  בושייה  לש  הירוטסיה  בתכש  ןושארה  יאנותיעה  היה  אל  ןוליא  קוידה , ןעמל 
(, 1950 ' ) המשגהו החטבה   ' ורפסב ליעל , רכזוהש  רלטסק , רותרא  יטירבה  - ידוהיה יאנותיעה  ול  םדק  .תיגולוכיספ 

רעשב הבחרהב  דוע  ואר  רלטסק  לע   ) תיצוביקה העונתב  רקיעב  חור  תרומ  ונמזב  ררועו  יסופיט  יטירב  רומוהב  בתכנש 
תיטילופה תואיצמה  םגו  רלטסק  לש  וזמ  הברהב  הלודג  התיה  ןוליא  הל  הכזש  הדוהתה  םלוא  תיגולוכיספה .)' תיזחה  '

םיארוקה רוביצמ  קלח  ידי  לע  םישדחה  םירסמה  תטילקל  רשוכ  תעש  הרצי  ןוליא  לש  ורפס  רואל  אציש  םימיב  הנושה 
.ליכשמה

, תינוציק תונלאמשב  םשאוה  ןוליאו  ינרמשה , ףגאה  ןמ  תומעזנ  תובוגתל  םג  הכז  םינבו ' םידסיימ  םילארשיה :  ' רפסה
לאוטקלטניאכ ובתוכ  לש  ודמעמ  תא  הססיבו  רפסה  לש  הדוהתל  המרת  קר  תרוקיבה  לבא  .הדיגבב  טעמכו  תונרתחב 

', ספא תעש   ' רפסה תאו  לצרה '  ' היפרגויבה תא  םסריפ  אוה  ב-1973  שודקה :' םעזה   ' ילגמ עתרנ  אל  ןוליא  .טלוב 
חורב ובתכנ  םה  םג  םירפסה  ינש  .היינשה  םלועה  תמחלמ  לש  המוציעב  הירגנוהב  דנרב  לאוי  לש  ותוחילשב  קסועה 

.הבר הדוהתל  וכזו  תיגולותימ  - יטנא

תואטיסרבינואב הירוטסיהל  םיגוחב  דסוממה  רקחמב  םג  םייוניש  ןמתסהל  ולחה  םירופיכה  םוי  תמחלמ  ירחא 
םיסומלופה תונורכיזה , תוימדתה , ילגל   ' תחתמ רופחל  החילצה  ןכאש  תונושארה  תוינוירוטסיהה  תחא  .תוילארשיה 

תירבע הדובעל  םיקבאמה  בזכנה : קבאמה   ' הרפסב .אריפש  הטינא  התיה  תלוק , לארשי  לש  ותרדגהכ  תוצילמהו ,'
תונורקעה ןיב  תיצולחה  הרבחב  רצונש  רעפה  תא  תננוצו  תיניינע  הפשב  תראתמ  איה  ( 1977 דבוע , םע  ' ) 1939-1929

איה הדובעה  תעונת  רקחב  לודגה  הלעפמ  תא  .תואיצמה  ןיבו  םימעה  תווחאו  תידמעמ  תוירדילוס  לש  םיטסילאיצוסה 
ןויסינ לשמל , תירוטסיה -  הביתכו  רקחמ  לש  םישדח  םיסופד  העבק  םהב  םגש  םיפסונ  םירפס  רפסמב  םסרפל  הכישמה 

.םיירוטסיהה םיעוריאה  תנבהל  חתפמכ  תינויצה ' הלילע  תולעופה ב' תויומדה  תא  ןיבהל 

ךילהת לעו  תינויצה  הירוטסיהה  לע  תוננובתהה  תיווזב  שממ  לש  תינפת  הלח  הבש  ץראב , תיעדמה  הנילפיצסידה  ךא 
היגולויצוסל תוקלחמב  םיעבשה  תונש  תיצחמב  ץרפ  יונישה  .היגולויצוסה  התיה  תילארשיה , הרבחה  לש  התווהתה 

תא ליבוה  ביבא  לתב  .ןתובישחב  תוינשמל  זא  דע  ובשחנש  תוקלחמ  הפיחו , ביבא  לת  תואטיסרבינואב  היגולופורתנאו 
תעונת לש  ןושארה  עצמה  יחסנממו  הטיסרבינואב  הרבחה  יעדמל  הטלוקפה  ימיקממ  אריפש , ןתנוי  גולויצוסה  יונישה 

היגולויצוסה תודלות  תא  רקחש  ימ  םר , ירוא  בתכ  ותארשה ,' תחת   ' .םירופיכה םוי  תמחלמ  ירחא  המקש  יוניש ,' '
תימלשוריה ע"א .] לילעב -  תידסממה   ] תימלשוריה וזל  תיזתיטנא  תיביבא  - לת היגולויצוס  ןיעמ  הרצונ  , ' תילארשיה

םתובישחב הטיעמה  תיביבא  - לתה הזיתיטנא " ה" תיתרבחה , המכסהה  תתתשומ  םהילע  םייסיסבה  םיכרעב  הדקמתה 
לש וירפסב  ןתינ  ךכל  יוטיב   '. תוידוגינבו תוינחוכב  הדקמתה  תאז  תחתו  תוימכסהה , תא  השיחכהו  םיכרעה  לש 

' לארשיב היטרקומדה  ו' ( 1975 ' ) יטילופ ןוגרא  לש  ותמצוע  תירוטסהה : הדובעה  תודחא   ' אריפש ןתנוי 
תא רצבל  ידכ  תיטילופה  הטילאה  הליעפהש  טעמכ ) ירנויפאמ ' ה'  ) יכרגילואה חוכה  ןונגנמב  םיקסועה   (, 1977)

רשפא םינש  ןתואב  דקוש  השמו  ןשד  המלש  ןמלדנה , ןוד  םיגולופורתנאה  ומסריפש  םירמאמה  יצבוקב  םג  .הנוטלש 
תזמורמו תססוהמ  םנמא   ) תרוקיב םהב  תחתמנ  ןכש  השדחה , תירקחמה  היצטניירואה  תוחתפתהל  םינמיס  אוצמל 

.םאלסאה תוצראמ  םידוהיה  םירגהמה  תטילק  ךילהתב  ילארשיה  דסממה  לש  ותוגהנתה  לע  אריפש ) לש  וזמ  הברהב 

לחהש רתוי , דוע  ילקידר  יתרוקיב  םירקוחה  לש  ןיערג  הפוקת  התואב  רצונ  הפיח  תטיסרבינואב  היגולויצוסל  גוחב 
תטיסרבינואב חתפתהל  החילצה  תידסממ  - יטנאה תיתרוקיבה  השיגה  .םישנו  םיברע  םיחרזמ , תיילפא  רקחב  דקמתהל 

.תירבה תוצראמ  ולעש  הרבח  ינעדמ  המכ  וזכרתה  ובש  תיסחי , ריעצ  דסומ  םימי  םתואב  התיה  איהש  םושמ  הפיח 
יתרוקיבה יגולויצוסה  תעה  בתכ  תרוקיבלו ,' רקחמל  תורבחמ   ' יפד לעמ  האטובו  הבצוע  השדחה  תירקחמה  השיגה 
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תימלוש החומס , ימס  ויה  שדחה  יאפיחה  יתרוקיבה  לגה  לש  םיירקיעה  וירבוד   1978. דסונש ב- לארשיב  ןושארה 
.ןייטשנרב הרובדו  ןיקלק  הרובד  ןמטלוס , לאכימ  יקסריבס , הרברב  יקסריבס , המלש  דלפנזור , ירנה  ימרכ ,

חנ לאומש  תילארשיה , היגולויצוסה  לש  דסיימה  - באה ידיב  הגהנוהש  תירבעה , הטיסרבינואב  היגולויצוסל  הקלחמה 
ולחה הפוקת  התואב  ךא  ירוטסיה , - ויצוסה רקחמב  תיתכלממה  השיגב  יללכ  ןפואב  קובדל  הפיסוה  טדטשנזייא ,
םימיל  ) גנילמיק ךורב  גולויצוסה  שיגהש  היצטרסידה  לשמל , ךכ , םיינויצ .' - טסופ  ' םיקמעמ ימרז  הב  םג  עיפוהל 

םיילאירוטירטהו םייעקרקה  םימרוגה  תועפשה  ( ' תילארשיה היגולויצוסב  תיתרוקיבה  הלוכסאב  תיזכרמ  תומד 
הדובעה םילשורי 1974 .) תירבעה , הטיסרבינואה  ' ) לארשי ץראב  תידוהיה  הרבחה  יוניב  לע  יברע  - ידוהיה ךוסכסב 
חיטבהל ידוהיה  דצה  לש  קבאמה  יברע -  - ידוהיה טקילפנוקה  לש  םיטבהה  דחאב  , ' גנילרמיק לש  וחוסינכ  הקסע ,

תאע םלוה  ןכא  הדובעה  לש  המש  תינויצה .' העונתה  לש  תוירוטזינולוקה  היתולועפ  ' בו תוירוטירט ,' לע  הטילש 
' םירגירט ה' דחא  היה  ינויצה  לעפמה  רואיתל  םזילאינולוק '  ' גשומב גנילרמיק  השעש  שומישה  .ינרתחה  הנכות 
, םינומשה תונש  יהלש  תארקל  וזוע  אולמב  ץרפש  ץראה , שוביכ '  ' תייגוס לע  יפרגואיג  - יגולויצוס - ירוטסיה חוכיוול 
לש ותרדגה  תלאשב  סומלופה  .הינרופילקב  ילקרב  תטיסרבינוא  תאצוהב  רפסב  ולש  הזתה  תא  גנילרמיק  םסרפש  ירחא 
ןיב תוילולימ  תומולהמ  יפוליחל  שלג  ידכב  אלו  יגולונימרט , סומלופמ  רתוי  היה  יטסילאינולוק ' כ' ינויצה  לעפמה 

ןמסמו ירסומ , - ירוטסיה לבוש  וירחא  ררוג  םזילאינולוק '  ' גשומהש התיה  ךכל  הביסה  .םיישגר  םינוטל  הלעו  םירקוחה 
הייסולכואה לושינו  לוצינ  ךות  הרז , ץרא  ושבכ  אלא  תאז , וגיצה  םהש  יפכ  תובא , ץראל  ורזח  אל  םינויצהש  השעמל 

.תימוקמה תיניתשלפה 

תימואל תימואל הרובג   הרובג לשלש   םיסותימ   םיסותימ לעלע   הלאש   הלאש ינמיס   ינמיס
תפסונ הגרדמ  תיילע  הלח  ןימיה , תיילעו  תיקיני  " אפמה היכרגילואה  תסירק  םע  ב-1977 , ינוטלשה  ךפהמה  רחאל 

', תסיוגמ רתב  , ' השדח הפוקת  החתפנ  השעמלו  תרושקתבו , הימדקאב  תיתרוקיבה  תינקפסה  היצטניירואה  חותיפב 
תומכסומה דיל  ובצוהש  םישדחה  הלאשה  ינמיסל  .תילארשיה  הרבחה  לש  היפרגויצוסבו  היפרגוירוטסיהב 

ואיבהש תילארשיה  הרבחה  לש  התודסמתהו  התוקזחתה  התורגבתה , תונווגמ : תוביס  ויה  תוינויצה  תויפרגוירוטסיהה 
ןמזב קחרמה  המימת ;) הקיטנמור  לע  םעבטמ  םיססובמ  םיסותימה   ) הריעצה הנידמה  לש  תומימתה  ןדבוא  לש  ךילהתל 
תוהזה שוביג  לש  ינושארה  ךילהתב  דחוימב  םיבושח  םיסותימה  ימואלה ; רבעה  לע  השדח  הביטקפסרפ  רצי 
ודילוה הנידמה  תפוקתב  לארשי  תומחלמ  םרוערעבש ; הנכסה  הנטקו  הכלה  הנידמה  הססבתהשמו  תוירדילוסהו ,

; תימואלה תובישחה  םלוסב  הגרדב  הנידמה  םוק  ינפל  ורצונש  םיסותימה  תא  ודירוהש  הרובג , לש  םישדח  םיסותימ 
םייטילופ םירשקה  הרובגה , תייגולותימל  רקיעבו  תינויצה , היגולותימל  הקינעה  לאמשל  ןימי  ןיב  חוכיווה  תוקזחתה 

תפישחל ואיבה  ץראב  תונוטלשה  לע  םירקוחה  וליעפהש  ץחלהו  הינטירבבו  ץראב  היהש  תונשייתהה  קוח  םיילאוטקא ;
יזכרמה ינויצה  ןויכראה  םשארבו  םיישיאו , םיידסומ  םייתעונת , םייתגלפמ , םינויכראב  םייוסח  ןיידע  ויהש  םיכמסמ 
ירפסמו הפ  לעב  תויודעמ  רקיעב  הפוקת  התואל  דע  ןוזינש  הנידמהו , בושייה  תודלות  רקח  "ל;  הצ ןויכראו 
םייוליג אלמ  ססות , םיעשתהו  םינומשה  תונשב  רקיעבו  םיעבשה  תונש  ףוסב  השענ  הירוטסיהה ,' ישוע   ' לש תונורכיזה 

, בל יוליגו  טוריפ  רתיב  םישדח  תונורכיז  םסרפל  םהמ  המכ  הררוע  הנידמה  ידסיימ  לש  םתונקדזה    ; תועתפהו
האירק ינמיס  םוקמב  הלאש  ינמיס  ביצהל  ולחה  הנושארבו  שארב  .תירוטסיהה  תואיצמה  תנבהל  ףסונ  רהוצ  וחתפש 

.םירבצ לש  תורוד  וכנוח  םהילעש  אבכוכ , רב  דרמו  יח  לת  הדצמ , יסותימ  רקיעבו  תינויצה , הרובגה  תייגולותימ  דיל 
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םימובלא םימובלא אלל   אלל ןוחצינ   ןוחצינ
םייאבצ םיחנומב  םימיה , תשש  תמחלמ  לש  הזמ  ףא  לודג  לודג , ןוחצינב  המייתסה  םנמא  םירופיכה  םוי  תמחלמ 

םש יא  הפ  יא  םלוא  .ןוחצינו  הברקה  הרובג , ןיידע  היה  ברקה  תשרומו  תוברקה  ירופיסב  טילשה  וקהו  םייטילופואיגו ,
זוע  ' ינלהק רודגיבא  לש  ורפסב  לשמל , םינשה , םע  המיצעהו  הכלהש  תיאורה  - יטנא המינ  םירופיסל  בנגתהל  הלחה 

'/ 77

, תיעדמהו תינויעה  תורפסבו  תונותיעב  שפנ  ןובשח  לש  בחרתמו  ךלוה  לג  רצי  וז  המחלמב  תיאבצה  העתפהה  םלה 
' תוילטנמ ' בו יפואב  קוסיעה  ונעגהש .' המל  ונעגה  דציכ   ' ררבל האבש  ימצע  טוטיח  לש  תיטסיגולוכיספ  המגמ  ודצלו 
, הלדגו תכלוה  תימואל  היססבוא  ךליאו  וז  הפוקתמ  השענ  יוצמה , ילארשיה  לש  ויתושלוחב  רקיעב  םיימואלה ,

האנוה ו' חוכ ' ןורכיש  ', ' הינמולגמ ', ' זרפומ ימצע  ןוחטיב   ' ומכ םייגולוכיספ  םיגשומ  .םיעשתה  תונשב  האישל  העיגהש 
תיגולוכיספה הבישחהו  הפשה  השמיש  דחוימב  .תירוביצה  האחמהו  תרוקיבה  לגב  םיבושח  חוגינ  ילכל  וכפהנ  תימצע '

.תיאבצה הטילאה  חוגינל  ילכ 

תימואלו תישיא  היווחכו  שגרמ  עוריאכ  רקיעב  המחלמה  הראות  םימיה  תשש  תמחלמ  לעו  שדק  עצבמ  לע  םירפסב 
, יולגב ךכ  רחאו  ינרתח  ןפואב  הליחת  הגרדהב , וברתהו  וכלה  ךליאו  םירופיכה  םוי  תמחלממ  תאז , תמועל  .תממורמ 
כ-  ) לודגה תודבאה  רפסמ  העתפהה , םלה  קר  הנניא  ךכל  הביסה  .אכדמו  בזכאמ  יתמוארט , עוריאכ  תומחלמה  ירואית 

תובוגת יעגפנ   )' שפנה יעוגפ  לש  םרפסמ  םג  אלא  תומדוקה , תומחלמה  יתשל  האוושהב  ךוראה  הכשמו  םיגורה )  3000
ץרפ המחלמה  תמוארט  אשונ  .זא  דע  לארשי  תומחלמ  לכבמ  בר  היהש  תאזה , המחלמב  היגולוכיספה ) ןושלב  ברק '
םושמ ןהו  ברקה  תובוגת  יעגפנ  לש  ברה  םרפסממ  רתוי  םלעתהל  היה  ןתינ  אלש   ' םושמ ןה  תימואלה  העדותל  הנושארל 

'. ןהיתוכלשהו ולא  תודבוע  ןתיווהכ , לבקל  לגוסמו  רתוי  לשב  התע  היה  שפנ , ןובשח  לש  הריוואב  רוביצהש ,

ושחרתה םיעבשה  תונשב  שפנה  תוקוצמל  תילארשיה  הרבחה  לש  התוסחייתהב  םילקה  םייונישה  יכ  שיגדהל  יוארה  ןמ 
' םידמב הרבח  ו' רוצמב ' הנידמ   ' התיה ןיידע  לארשי  וז  הפוקתב  .תיתומכ  הניחבמ  לטב  טועימ  לש  ותעדותב  רקיעב 

לופיט  ' גשומה .הפיכב  הטלשש  הברקההו  םזירטילימה  תונמואלה , חורל  םיאתה  אל  ינקירמאה  חסונב  םזיגולוכיספהו 
םייזיפהו םייאופרה  םיאנתהו  תויכיספ ,' ל' םירבג ) ברקב  רקיעבו   ) רוביצה בור  תעדותב  ןיידע  רשקתה  יגולוכיספ '

תלחמ לא  לזלזמה  סחיהמ  ראשה  ןיב  ועבנו  םילבסנ  יתלב  ויה  םילוחה , וזפשוא  םהבש  םיירטאיכיספה , םילוחה  יתבב 
ןיידע ובשחנ  היסהרפב , יכב  ומכ  תושגר , תנצחה  וזמ , הרתי  .ללכב  הירטאיכיספהו  היגולוכיספה  לאו  לארשיב  שפנה 

התא המ   ' ומכ אבצב ,) רקיעב   ) םיחוור גנלס  ייוטיב  .חושקה  םחולה  לש  קופיאהו  סופסחה  תא  דגונה  יכורכר  - ישנ טקאל 
- יא לשב  "ל  הצמ רורחש  .תושיגרו  ךורל  הפוקת  התואב  ץופנה  סחיה  תא  ופקיש  ןייכבתת ,' לא   ' וא הבקנ ,' הי  ', ' הרוחב

תא יל  איבמ   ' יממעה יוטיבהש  הרקמ  הז  ןיאו  ןולק , תואלו  תוטמתשהל  תויפש , - יאל בשחנ  ןיידע  תישפנ  המאתה 
תואירב ןיצק  תצלמהב  תורישמ , לייחה  תא  רטפש  יאבצה  ףיעס 24 '  ' לע ססובמ  ןבצעתהל , יל  םרוג  ושוריפש  ףיעסה ,'

.שפנה

תעב םימחולה  תצקמל  תומרגנה  תושקה  תומוארטל  תועדומה  תא  טעמב  םנמא  התלעה  םירופיכה  םוי  תמחלמ 
המגיטסה תא  הריסה  אל  ךא  העפותה , תא  איבחהל  רשפא  היה  אלש  הנושארה  םעפה  התיה  וזש  רחאמ  המיחלה ,

לש ותודעב  היוצמ  ךכל  השחמה  .ןולשיכ  לש  אלא  העיצפ  לש  הירוגטקב  הגווס  אל  ןיידעש  תישפנ , העיגפל  הקבדוהש 
יתדבע התרגסמבש  תילופיטה  הדיחיה  : ' םירופיכה םוי  תמחלמב  ברק  תבוגת  יעגפנב  לפיטש  ןקיטילנאוכיספ 

אלו ונידימ  האצוה  הרומש " הגווסש כ" תרבוח  .םילייחב  לופיטה  יחקלמ  קלחכ  תרבוח  האיצוה  םירופיכה  םוי  תמחלמב 
האופר ןיצקש  ררבתה  ןמז  רחאל  .רמושה  לתב  "ל  הצ לש  ןסחמב  הנממ  קתוע  הלגתה  ןכמ  רחאל  הנש  .שומיש  הב  השענ 

'. אבצה לארומב  עוגפל  ידכ  ךכב  היה  ותעדלש  ןוויכמ  רמוחה  תפישחל  דגנתה  ישאר 

ףקיהה תא  םינפהל  רקיעבו  שפנה , תוקוצמ  תא  למרנל '  ' ליחתהל ידכ  םירושע  ינש  דוע  תילארשיה  הטילאל  ושרדנ 
יכנכ םהב  ריכהלו  שפנה  יעוצפל  תיקלח ) תוחפל   ) היצמיטיגל תתל  םימחולה , ברקב  המחלמה  תמוארט  לש  המצועהו 

.המחלמ
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תחשומ תחשומ טסילאינולוקכ   טסילאינולוקכ יאבצה   יאבצה לשומה   לשומה
, יאבצה תורישה  לשו  המחלמה  לש  תדכלמהו ' תממורמה  היווחה   ' סותימ תא  הקדסש  םירופיכה , םוי  תמחלמ  תובקעב 

אלה דצה  תא  ופשחו  ברקה  לש  יתמוארטה  טביהב  וקסעש  םיטרסו  תוזחמ  םירפס , ץראב  הנושארל  םסרפתהל  ולחה 
לש ינוריעה  ןורטאיתה  הלעהש  לובוס  עשוהי  לש  רקו ' ג'  ' הזחמה המגודל , .תּולייחהו  המחלמה  לש  יטנמור  אלהו  ראומ 

, םירופיכה םוי  תמחלמ  ירחאש  שאה  תקספה  ברע  "ל , הצ בצומב  םיקינמיאולימ  השימח  ראתמ  הזחמה  הפיח ב-1975 .
לע םידיפקמ  םניא  תויאבצ , תולטמ  עוציבמ  םיקמחתמ  ולא  םילייח  .יאבצה  ןעיקשמ ' ה' ןמ  ןיטולחל  תונוש  ןלוכ 

.תיברק המישמל  חלשנש  ריעצ  לייח  םיריקפמ  לוכל , לעמו  רדסו , תעמשמ 

לש היצקיפיטסימדה  ךילהת  תא  הפקישו  יתונמאה  םויה  רדס  לע  הנושארל  התלע  םיחטשב  יאבצה  שוביכה  תרגש  םג 
ירמאקה ב-1975. ןורטאיתה  תמב  לע  הלעש  ידנומ  ףסוי  לש  וחירי ' לשומ   ' הזחמה התיה  הבושח  תיצולח  הריצי  .ל  " הצ

הנוז ןברס , לייח  גולואיכרא , םג  אוהש  לשומה , םינושה : םיסופיטה  ךרד  וחירי  ריעה  ייחב  תועש  ראתמ 24  הזחמה 
םיחטשב "ל  הצ לש  ותתחשה  לע  השק  תרוקיב  חתמ  וחירי ' לשומ   ' .דועו יברע  לבחמ  הלופכ , תימואל  תוהז  תלעב 

בכוש אוה  ראשה  ןיב   ) תיקסטורגו החוד  תומדכ  ראותמ  תיניתשלפה , וחיריב  יאבצה  לשומה  הזחמה , רוביג  .םישובכה 
םישל אב  וחיריב  הלילעה  לש  המוקימ  .תירורהס  איה  סיסבב  םילייחה  םייח  הבש  תואיצמהו  תלייחה ,) ותריכזמ  םע 

(. ןונ ןב  עשוהי  ישוביכ   ) תיכ " נתה היגולותימה  לע  הנעשנש  ינויצה  שוביכה  תייגולותימ  תא  געלל 

ןהכ הלואגכ  ןימיהמ  םיכ  .תסנכל ח" ועיגה  הידהש  הזע , תירוביצ  תודגנתה  ררוע  ןכלו  ונמז  תא  םידקה  וחירי ' לשומ  '
ףא ידנומ  .הינמור  ותדלוה , ץראל  רוזחל  רבחמל  ץעי  םינותיעה  דחא  לש  ךרועו  לארומב , העיגפב  ידנומ  תא  ומישאה 

האחמ אלל  המבהמ  דרוה  הזחמהו  ירפ  אשנ  ירוביצה  םוהילע ' .ודגנ ה' םיישיא  הנטש  ירמאמ  טעמ  אל  גופסל  ץלאנ 
ילויב 1986, תינשב  הלעוה  וחירי ' לשומ   ' .השרפה המת  אל  ךכב  ךא  .םיילרבילה  םיגוחה  לש  תישממ  תודגנתהו 

תרקבמ ןמאנ .) קחצי  יומיבב   ) ביבא לתב  אתווצ ' םג ב' ךכ  רחאו  ופיב , הטמיסה ' ירוקמה ב' ןורטאיתה  עובש  תרגסמב 
 - ונירוחאמ רשאכ  ילאנב , טעמכל  היה  אשונה  רשאכ  םויה , הזחמה  תא  תוארל  ןיינעמ  : ' הבתכ קבונ  הוח  ןורטאיתה 
רמא םינותיעה  דחאב  ןויאירב   '. םידוהיל םיברע  ןיב  םיסחי  שוביכ , אבצ , ןזכרמבש  תובר  תוריצי  ונינפל -  םג  ילואו 

הנתשה אל  תיטילופ  הניחבמ  ןכאו   '. הנתשה אל  רבדש  םושמ  ירעצל , .זא  רבכ  הזחמה  תא  יתבתכ  ירעצל  : ' ידנומ
תלבק םעפה  .בצמה  הנתשה  םג  הנתשה  תיטילופה  םלועה  תסיפת  תניחבמ  ךא  ערוה , קר  השעמלו  הבוטל , בצמה 

.תדהוא ללכ  ךרדב  התיה  רבכ  הזחמל  םינפה 

הקשיפ הקשיפ יפיפ   לעלע   םיאולימה   םיאולימה
.תיאבצה היווחב  ילארשיה  עונלוקה  דקמתה  וימי  רחשמ  .עונלוקב  תע  התואב  שחרתה  תוחפ  אל  בושחו  המוד  יוניש 

תמחלמ לש  םינוש  םיטביהב  וקסע  לארשי  תנידמב  וקפוהש  םינושארה  םייתלילעה  םיטרסה  תרשעמ  השיש 
םיאשונב אלמ  ךרואב  םיטרס  םישימחכ  ודקמתה  לארשי  תנידמ  לש  תונושארה  היתונש  םישולשבו   , תואמצעה

םקלח תילארשי , הקפהב  םקלח  םיידועיתו , םייתלילע  םיטרס   ) ברע תואבצבו  םילבחמב  ותמחלמבו  "ל  הצל םירושקה 
םוי דע  וקפוהש  םיטרסה  לש  עירכמה  בורה  לע  ילארשיה .) עונלוקהמ  רזע  חוכ  םע  הרז  הקפהב  םקלחו  היצקודורפוקב 

הדילוהש םימיה , תשש  תמחלמ  ירחא  דחוימב  "ל , הצמ תולעפתהו  הנידמה  םע  תוהדזה  לש  םתוח  עובט  היה  םירופיכה 
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.םחולה רבצל  ללה  ריש  םרקיעב  ויהו  המחלמה  לש  הקיאורהב  וקסעש  םיטרס  לש  ץרפ 

"ל, הצ לע  תויעונלוקה  תוידמוקב  תוארל  רשפא  תנווכמ , חרכהב  אלש  םגה  אבצה , לש  םירוקזה ' וירוחאב   ' הלק הטיבצ 
תונרתחה .םיאולימה  תוריש  לש  יקסטורגה  םיתעלו  עשעשמה  ןפה  תא  וגיצהו  םימיה  תשש  תמחלמ  ינפל  רבכ  וקפוהש 
םיכורכה הלפשההו  ןובלעה  באכה , ישוקה , לע  העבצהב  אל  םגו  "ל  הצ לע  הרישי  תרוקיבב  תרכינ  הניא  ולא  םיטרסב 

דגונמ היהש  ויניצקבו , אבצב  יטסירוטקירקה  לופיטב  אלא  טרפב , םיאולימה  תורישבו  ללכב  יאבצה  תורישב  תחא  אל 
לש יטילופה  ןבומב  םייריטאס  םיטרס  ויה  אל  הלא  .ל  " הצל תילארשיה  הרבחה  לש  הסחי  תא  ונייפיאש  ומיחרו  וליחדל 

טבמל היצמיטיגל  ונתנ  םה  לבא  .והשמ  תינולמגו  תיתודלי  ךרדב  םנמא  עשעשלו , רדבל  רקיעב  ודעונ  םהו  הלימה 
המולגה תצקמב , תידרוסבא  / תפרוטמהו תעשעשמה  הילמונאה , לע  עמתשמב  וזמרו  תיאבצה  היווחה  לע  הנוש  טעמ 

הקשיפ (, ' 1966 ' ) רוטליטנו השיומ   ' ומכ םיטרס  .תויחרזאל  תויאבצ  ןיב  תילארשיה  תואיצמב  תשחרתמה  הזויבמיסב 
"ל הצ תא  וגיצה  ( 1979 ' ) תילרנגה ימא  ו' ( 1976 ' ) הנוע הניא  ןופלח  תעבג  (, ' 1972 ' ) לרנגהו 'ה  צחנ ', ' םיאולימב

ןיצק הביבסב  אצמנ  רשאכ  רקיעב  םיעגושמ , תנותוכל  םיתעל  םיכפוהש  םידמ , םימת  חרזא  לע  םישיבלמ  ובש  םוקמכ 
.יתייפכו חושק  תעמשמ  "ר  סר וא  םטמוטמ 

ןחלופ טרסל  םג  השענ  םימילו  רתויב  ירלופופלו  טלובל  בשחנ  הנוע ' הניא  ןופלח  תעבג   ' הזה רנא  ' זהמ םיטרסה  ןיבמ 
( ותוא םייב  ןיידו  טרסה  תא  וקיפה  םג  םהינש   ) רטלא ילתפנו  ןייד  יסא  לש  טירסת  יפ  לע  השענ  טרסה  .ריעצה  רודל 

בור הקייש .)  ) יול והיעשיו  ירבג )  ) יאנב לאירבג  ילופ )  ) בוקאילופ לארשי  רוויחה ,' ששגה   ' תיישילש ירבח  ויה  ויבכוכו 
, ןמרבליז םחנמ  תיסכ , שיא  השמ  יול , קישוא  ריפצ , היבוט  לואש , הצינ  םירכומ : םיאקימוק  םה  םג  ויה  הנשמה  ינקחש 

רוטקיו ילופ ,)  ) 'ו גרס תוירקיע : תויומד  שולש  הבו  םיבצמ  תיידמוק  אוה  טרסה  .ואלסל  הנחו  הנוקסומ  הירא  םק , יקימ 
ול עדונשכ  .םיאולימ  תורישמ  טמתשמ  םג  אוה  .ףסכ  רוטקיול  בייחש  ןגרמא  אוה  'י  גרס ירבג .)  ) 'י גני ' גו הקייש ) )

רחא שפחל  פי  ' גב חלשנ  'י  גני םייתניב ג' .ויתובקעב  םעוזה  רוטקיוו  יניסב , סיסבל  חרוב  אוה  וירחא  שפחמ  רוטקיוש 
איה רוטקיול , הארנ  אל  הזה  ךודישש  ןוויכ  .רוטקיו  לש  ותב  ילעיב , בהואמ  יגני ' ג' .םיאולימל  ואיבהל  ידכ  'ו  גרס

םהיתורטמ תגשהל  ךרדבו  יניסב  סיסבל  םיעיגמ  םלוכ  .ותעידי  אלל  יגני ,' ג' לש  פי  ' גב תרתתסמו  תיבהמ  תחרוב 
טעמכ םירצמה  עגתשמ , דקפמה  .סקרמ  םיחאה  יטרס  תא  ריכזמה  לדומ  יפ  לע  ףרטומ  םוקמל  יניסב  בצומ  םיכפוה 

ןיעמ אוה  ולוכ  טרסהש  םושמ  הבושח , אל  הלילעה  .לוכה  אל  דוע  הזו  עתפל , הלגתמ  טפנ  ראב  המחלמב , םיחתופ 
.הפוקת התואב  םיאולימה  יווה  לע  גיעלמה  םיששגה  לש  ךורא  ןוכרעמ 

םחולה םחולה שפנל   שפנל הרידח   הרידח
- םייתמוארט - םיימיטניא םישדח –  םירואית  תירבעה  תורפסב  םג  עיפוהל  ולחה  םירופיכה  םוי  תמחלמ  תובקעב 

רפסה .ל  " הצ לש  ותומד  לע  השדחה  תיתונמא  - וכיספה הפקתמב  ףסונ  ביכר  וויהש  המחלמה  תייווח  לש  םירסוימ 
10,000- כב רכמנ  רפסה   ) ץומא ןב  ןד  לש  ותכירעו  ודוביעב  ( 1974 ' ) המחלמ לש  יפוי   ' היה וז  המגמ  ליבוהש  ןושארה 

.וביבס תמיוסמ  הסיסת  רציו  ןיינע  ררוע  '., ולפנ םרטש  הלאל   ' רוחש רומוהב  שדקוה  המחלמ ,' לש  יפוי  (. ' םיקתוע
תפש .תומדוק  תומחלמב  ומסרופש  םילפונ , לש  םייסופיט  ןמוי  ירפסל  ביטגנ  ןיעמ  ותויה  איה  ךכל  תיזכרמה  הביסה 

םינמויהו םיבתכמה  בורב  לבוקמ  היהש  יפכ  המצעל , תעדומו  תיתורפס  - תיטקלפ אל  תירוביד  - תיטנתוא איה  בתוכה 
תוישיא תוקושתו  תושלוח  תוקוצמ , רואית  הז  ללכבו  תישפנ , תולטרעתה  רפסב  שי  .םילפונה  יצבוקב  רבעב  ומסרופש 

השקה דצה  תא  ףשוח  םג  ריעצה  בתוכה  .יגולותימה  רבצה  לש  תישגרה  תורקעלו  קופיאל  הזתיטנא  בתוכה -  לש 
םהב לפיט  וא  םתוא  הארש  ברק , ימולהו  םיגורה  םיעוצפ , לש  םרואית  תועצמאב  ראשה  ןיב  המחלמה , לש  עזעזמהו 
םיבר םייוטיב  וב  שיש  אלא  רבעב , םילפונה  ינמויל  יסופיט  היהש  ןידה , קודיצ  ןיא  הז  ןמויב  לוכל , לעמו  .יברק  שבוחכ 

לש ןונגסב  רמוא  אוה  ותרבח  םע  החישב  לשמל , .תונויצה  וליפאו  אבצה  הנידמה , יפלכ  תבקונ , םיתעל  תרוקיב , לש 
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תרגסמ ילב  םייקתהל  לוכי  םעש  םלועל  המגוד  ונתנ  ירה  הנה , רוזחל  םיחרכומ  ונייהש  חוטב  אל  ינא  ': " סיעכהל '
ונחנאש הממ  רתוי  ןורחאה  רושעב  םלועה  תוברתלו  עדמל  המרת  לשמל , תירבה , תוצרא  תודהי  תילאירוטירט ]...[ 
דימשהל ןתינ  תחא  תימוטא  ףורגא  תכמבש  תאזה , תונחה  תא  רוגסנ  אלש  המל  זא  .לצרה ]...[  לש  החיתמה  זאמ  ונמרת 

?. לבת תוצרא  לכ  ינפ  לע  וניתוחוכ  תא  רזפנו  התוא ,

הקיתש הקיתש תרבוש   תרבוש סומידב   סומידב תיקינח   תיקינח "" מלפ מלפ
ןיב  - 1948  ' הדוהי ןב  הביתנ  לש  הרפס  אוה  תיאורה , - יטנא תיווזמ  המחלמה  לע  בתכנ  אוה  םגש  ףסונ , ךרד  ץרופ  רפס 

היתויווח לע  הבתכ  "ח , מלפה לש  תועודיהו  תוינוגססה  תויומדהמ  תדילי 1928 ,)  ) הדוהי ןב  (. 1981 רתכ , ' ) תוריפסה
םירופיס רובצמ  אלא  תרדגומ , הלילע  ןיא  רפסב  תורייסו .) הלבח  תניצק  התיה  איה   ) תואמצעה תמחלמב  תמחולכ 
ארוקלש דע  תיטנתואו  היח  הכ  ךרדב  הרוד , ינב  לש  תירוביד  הפשב  תבתוכ  הדוהי  ןב  .ישיא  ןמויכ  םיבותכה  םינטק 

.היתובשחמו היתורוק  תא  תחא  המישנב  ול  תרפסמו  ודיל  תדמוע  הרשע  הנומשה  תב  תיקינח  " מלפהש המדנ 

םושמ םג  אלא  הדוהי  ןב  לש  תירגוד ' ' הו הנכה  השיגרה , התביתכ  תוכזב  קר  אל  בחרנ  ירוביצ  דה  היה  תוריפסה ' ןיב  ל'
תייווח לש  ישיא  - יתמוארטה דצה  תא  גיצהל  הזעהש  ללכב , לארשי  ימחולמ  השעמלו  הרוד , ינבמ  הנושארה  התיה  איה 

יגלטסונ רפס  הבתכ  אל  הדוהי  ןב  "ח .' מלפה ונא  ונא   ' לש השקה  הוואגה  תפילקל  תחתמ  הרתתסהש  היווח  "ח -  שת רוד 
ץמואב ףשחש  ויפואב  יגולותימ  - יטנא רפס  אלא  הרוד , ינב  תיברמכ  הרודמל , ביבסמ  םירישו  תונוחצינ  םישוביכ , לע 

םימחולה - םירבצה לש  ינוציחה  יומידה  ןיב  רעפה  תאו  עמשמ ,) יתרת   ) תיצוביקה היווחה  לש  םיעלקה ' ירוחאמ   ' תא
.הרוחשה וליפאו  הרופאה  תואיצמל 

האציו רעונה  תעונתב  ירבצה  ךותיהה  רוכ  תא  הרבעש  הדוהי ,) ןב  הביתנ  איה   ) תיביבא לת  הרענב  קסוע  רפסה 
ךלהמב ךא  .תינויצ  היצזילאיצוס  תונש  ב-18  השפנב  ועמטוהש  תוינופצמה  תובוחה  תא  אלמל  ידכ  המחלמל 

לכה המחלמה , ינפל  "ח , מלפב ןמזה  לכ  : " תואמסיסל רבעמש  השקה  תואיצמה  אב  הכמ  הילע , םישגרתמה  תוערואמה 
.םירגפה לש  ןוחריסה  לע  .םד  לע  .תוומ  לע  ורביד  אל  םעפ  ףא  .טרופס  יקחשמ  .טמחש  .םיקחשמ  .טרופס  וניניעב  היה 

ינפמ ילוא  .דיחפהל  אל  ידכ  ילוא  .תוומה  לע  םירבדמ  ויה  אל  םג  .תוומה  לע  םידמלמ  ויה  אל  םיסרוקב  .גורהל ]...[  לע 
.הז לע  רבדל  ךירצ  המל  לבא  גאדת , לא  רדסב , השענ , זא  רדסב , זא  םיחרכומ , היהנ  םא  .הז  םע  םיקסעתמ  אל  םידוהיש 

". םולכ המ , ךיא , לע  הז , לע  ובשח  אל  םג  זא 

.קשנל הירבח  אלו  איה  אל  ורביד , אל  המשנה , תא  הלטליטו  חומב  התכיה  ברקה  הדשב  השקה  תואיצמה  רשאכ  םג  ךא 
תא ווח  אלש  םיארוקה  תא  הבריקו  המיטאה  תא  החתפ  הדוהי  ןב  .הירחא  םג  אלא  המחלמה  ןמזב  קר  אל  ומטאו , ורגס 

םיעטקה דחאב  .ןורכיזהמ  םיפרמ  םניאש  םישק  תונויזחו  םידחפ  באכמ , הנועמה  םחולה , לש  ותמשנל  ברקה  תמוארט 
.יתמוארט ברק  תובקעב  המצע  הלש  תישפנה  הסירקה  תא  תראתמ  הדוהי  ןב  רפסב  רתויב  תומכסומה  ירבושו  םישגרמה 

לארשי תומחלמב  ידמל  הבחר  העפות  ברק , תעב  תאזכ  תוטטומתה  תירבעה  תורפסב  הראותש  הנושארה  םעפה  התיה  וז 
.השיא התיה  תאז  התשעש  הצולחהש  הרקמ  הז  ןיא  םתסה  ןמ  .הריכזהלמ  סהש 

, תיטקלפ הרובג  תורפסמ  םימחול , תויווח  ירפס  לש  לבוקמה  ילארשיה  רנא  ' זה תא  השעמל  התניש  הדוהי  ןב  הביתנ 
ביתנ החתפו  ימיטניא , - יטסיגולוכיספ דממ  תלעב  תיאורה  - יטנא תורפסל  תבט , יתבש  לש  חירצב ' םיפושח   ' חסונב
דימעה וירחא , םג  השעמלו  וינפל  בתכנש  רחא  רפס  לכמ  רתוי  הזה , רפסה  לוכל , לעמ  ךא  .הז  ןונגסב  םיפסונ  םירפסל 

םייגולוכיספה םידממה  תא  תוריהבב  ףשוח  אוהש  םושמ  תאז , .ח  " שת רוד  לש  המחלמה  תורפס  תא  קסיר , טעמכ  לצב ,
.עדומב אלשו  עדומב  םהמ  ומלעתה  ולא  םירפוסש 
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ףקתשמה "ח  שת רוד  לש  יגולותימה  יומידה  ץופינב  קוסעל  םירקבמה  בור  וטנ  תוריפסה ' ןיב   - 1948  ' רואל אצי  רשאכ 
תיגולותימ - יטנאה הנומתה  ללגב  קר  אל  וז  השיג  וטקנ  םה  .הדוהי  ןב  לש  יתונמאה  גשיהה  תא  ועינצהו  רפסב 

, ונימוד ' ) ב-1948 םישדוח  השולש  לע  ןמור  תותובעל : דעבמ   ' ךשמהה רפסב  םג  העיפוהש  הז , רפסב  הרייטצהש 
רבודמו ןויפ ,' ומכ  הדשה  ןמ  תחוודמ  אלא  תינמא  אלו  תרפוס  אל   ' איהש המע  תונויארב  התנעט  לשב  םג  אלא  (, 1985

תיפרגויבוטוא תורפסב  אלא  עקר ,' רמוח  אל ב' םגו  חווידב  ןאכ  רבודמ  ןיא  השעמל  ךא   '. רובידב רסמנה  עקר  רמוח  ב'
יפרגוירוטסיה - יתונמא - יתורפס גשיהב  רבודמ  וז  הניחבמו  ץראב , זא  דע  בתכנש  רתויב  ןימאה  רפסה  ילוא  הבטימב ,

תורפוסה תוכזב  רקיעב  עקרקל ,' תדרוי   ' תירבעה תורפסה  הבש  השדח  הפוקת  רשיב  הז  רפס  .הנושארה  הלעמה  ןמ 
.רתוי תיטסיגולוכיספ  '- תימוליצ תוחפ ו' תיטקלפ  תישענו  תורקוחהו ,

םמצע םמצע לעלע   םירפסמ ' ' םירפסמ םירבח   םירבח ''
ילייח , ' ךילביל הימע  לש  הרפס  וליאו  ץראב , תיפרגויבוטואה  המחלמה  תורפס  רנא  ז' תא  הניש  הדוהי  ןב  לש  הרפס 

חיש  ' ירפס המחלמ : ירפס  לש  רחא  לבוקמ  ילארשי  רנא  הניש ז' וינפל , םייתנש  רואל  אציש  םילשורי ,' ףוח  לע  לידב 
לש הדוביעבו  היומיבב  ירמאקה , ןורטאיתב  ב-1986  גצוהו  זחמוה  ףאו  הבר  תוניינעתהל  הכזש  רפסה , םימחול .'

תוצובקב תירבעה , הטיסרבינואב  תירוספורפו  תינילק  תיגולוכיספ  תרבחמה , לש  התדובע  לע  ססובמ  ריפס , הנרוא 
תונויאר לעו  הקמועל , היווח  לכ  לש  היוצימ  לע  אלא  היצטפרטניא  לע  אל  אוה  שגדה  הבש  טלטשגה , תטישב  היפרת 
וכנחתהש ץראה  ידילי  ץראה ,' חלמ  כ' ילארשיה  ןוגר  ' זב תרדגומה  הבכשהמ  םיריעצ  םה  םינייאורמה  .םיישיא 

תויווח ווח  םבור  .דיתעל  םיגולוכיספכ  תיעוצקמה  םתרשכהמ  קלחכ  לופיטל  ועיגהש  תוליכשמ , תוחפשמב 
ןה המ   ' .םירופיכה םוי  תמחלמב  םירבחו  םיבורק  החפשמ , ינב  דוביא  תולבא , הדרח , ןוחטיב , ןדבוא  ןוגכ  תויתמוארט ,

תואיצמ םע  דדומתהל  ןתינ  ןהבש  רתויב , תובוטה  םיכרדה  ןה  המ  ץקה ?" וק  לע  םייח   " לש תויגולוכיספה  תועפשהה 
.המחלמ לע  םייעוצקמ '  ' םירפסב הלא  תולאשל  תובושת  אוצמל  השק  : " הנועו רפסל , אובמב  ךילביל  תלאוש  תאז '?

 - תושיערמ תורתוכ  םישפחמ  םיאנותיע  םיישיא , םילדחמ  םיריתסמ  םיאנידמ  םהיגשיה , תא  ראפל  םיטונ  אבצ  - יניצק
, םהיתוחפשמ ינבלו  םמצע , םימחולל  תנתינ  תורידנ  םיתיעל  קר  .רדס  טילשהל  םיסנמ  הרבחה  יעדמב  םיקסועהו 

ורשכוה רשא  ישנאל , תנתינ  וז  תונמדזה  רשאכ  .תישיא  תיווזמ  היעבה  תא  ריאהלו  םרבד  תא  עימשהל  תונמדזהה 
רופיס .הנוש  רופיס  עומשל  ןתינ  םייח -  םה  הבש  הרבחל  םישיגרו  םהיתושוחתל  םיעדומ  תויהל  יגולוכיספ  ןפואב 

". רפוס אל  ןיידעש 

תא םיפתתשמה  םיראתמ  בל  יוליגב  .לארשי  תומחלמ  לש  הנוש  תיווז  גיצמ  םילשורי ' ףוח  לע  לידב  ילייח  , ' ןכאו
םה תיטסיגולוכיספה  תוחיתפה  חורב  .םינוא  רסוחו  דחפ  ןדבוא , רעצ , המחלמה -  לשב  ווחש  תושקה  תושוחתה 

.האבה המחלמה  לצב  םייחלו  םיברעל  האושל , םסחי  לע  םירבח , ןיבו  החפשמה  ךותב  םיסחי  לע  םירבדמ 

, תונכ אוה  יזכרמה  ביטומה  הז  ץבוקב  םג  ימי ,' לע ג' םירפסמ  םירבח   ' תמגודכ םימדוק , םימחול ' חיש   ' יצבוקל המודב 
ברקה תשרומ  לש  הבוחה  ירפס  ףדמל  םיכייש  םבורש  םירחאה , םיצבקבכ  אלש  ךא  .אתווצב  באכה  דוביעו  בל  יוליג 

לש ורדעיה  ןאכ  טלוב  .ימצע  טוטיחו  תיתוישיא  הזילנא  לעו  הבר  תישיא  הפישח  לע  אוה  ןאכ  שגדה  תילארשיה ,
אלו הירוטסיהה  תונברוקכ  םמצע  םיספות  םיריעצה  בורו  םימדוקה , םיצבקב  יזכרמ  היהש  ינויצ , - יגולואידיאה ביכרמה 

.רוביצ יחילשכ  וא  םירוביגכ 

אלא דואמ , הגירחל  זא  הבשחנש  תישגרה  הפישחה  לשב  קר  אל  תילמס  הניחבמ  הנועט  הינייאורמל  ךילביל  ןיב  החישה 
', שולשלח ומצע כ' יניעב  ספתנה  באז , .הרובגה  תועמשמב  ךופיה  עדומב ) אלש  וא  עדומב   ) תרצוי ךילבילש  םושמ  םג 

תורבגתה ידכ  ךות  םקתשהל , ץמואב  קבאנה  והשימכ  רוביגכ , םיארוקה  יניעב  ספתנ  םיינויצ , םיגשומב  רוביג  - יטנאכ

130

131

132

52/178

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



ןיפיקעב הרידגמ  אלא  ותוא  תמקשמ  קר  אלש  תיגולוכיספ , תינאמאש '  ' לש החוצינב '  ' השענ לוכהו  .ויתובכע  לע 
.השלוחהו הרובגה  יגשומ  תא  שדחמ 

.ןונבל תמחלמ  ירגוב '  ' םע תוילופיט  אל  תוחיש  לש  םעפה  ןקוש ,) ' ) תונש ביבא  , ' ףסונ רפס  ךילביל  המסריפ  ב-1987 
יאורה - יטנאה ןפה  ףשחנ  ותועצמאבש  בלה  יוליגו  תונכה  ביטומ  עיפומו  בש  רתוי , תנפצומו  תנדועמ  הרוצב  ןאכ , םג 
ומייסש ץראה )' חלמ   ' בוש  ) םירוחב דחאו  םירשע  לש  םידבועמ  םיגולונומ  אוה  רפסה  לש  ורקיע  .תיאבצה  היווחה  לש 
תיבויח תבצעמ  היווחכ  יאבצה  תורישה  תא  םיראתמ  םנמא  םינייאורמה  בור  .םיניצקו  םילייחכ  "ל  הצב םתוריש  תא 

תונוריטה תרגסמב  תושק  תויווח  םג  תוראותמ  רפסב  תאז , םע  .תיאבצה  תכרעמה  םע  םיהדזמ  םבורו  ימצע , שומימכו 
.ןונבלב תורישהו 

הרשע לש  םיגולונומ  ללכש  ןקוש ,) ' ) םירופיצמ ץוח  , ' ףסונ יטסיגולוכיספ  רפס  ךילביל  הימע  המסריפ  ב-1989 
םינשב ךילביל  הכרעש  תכשוממ  תונויאר  תרדס  לע  ססבתה  רפסה  .השתהה  תמחלמב  ירצמה  יבשב  ולפנש  םימחול 

תוח " וד םייובשה , לש  תוחישה  ןמוי  לע  ןכו  יבשה , תפוקתב  םהיתושנ  םעו  םייובשה  תרשעמ  דחא  לכ  םע   1988-1987
יגולותימ - יטנא אוה  םימדוקה , הירפס  ומכ  הז , רפס  םג  .םהיתושנמו  םייובשהמ  הלביק  איהש  םיבתכמו  םודאה  בלצה 
םייובשה .תינויצה  הברקההו  הרובג  לש  הפיטעה  אלל  יבשה , לש  השקה  תישפנה  היווחה  תא  ףשוח  אוה  ןכש  ותוהמב ,

תרגסה - יא סותימ  תא  ורבש  ףא  םהמ  םידחא  .השלוחה  יעגר  תא  ריתסהל  וסינ  אלו  לוכה  לע  בלל  תעגונ  תונכב  ורביד 
.םילארשי םיריעצ  לש  תורוד  ולדג  וילעש  םייוניעב , תרשפתמ  יתלבה  הדימעהו  ריחמ  לכב  תודוסה 

הקיאורה הקיאורה אלל   אלל םידלי   םידלי תורפס   תורפס
'. הרובג  ' גשומה תועמשמלו  תיאבצה  היווחל  םידליה  תורפס  לש  הסחיב  םג  הנפמ  תדוקנ  התיה  םירופיכה  םוי  תמחלמ 

ןורחא הארנה  לככ  היה  "ט ,) כשת רוח , ןב  סופד א ' ' ) תינחנצה הבלכה  תיזע  , ' רוג הטומ  ףולא  בר  "ל  כטמרה לש  ורפס 
לע הדמע  בבוח  האל  םידליה  תורפס  תרקוח  ןיד .' ינד  ו' זועי ' זוע  , ' "ה במסח ירפס  תנוכתמ  יפ  לע  בצועש  םידליה  ירפס 

םהבו הנידמה , םוק  תישארבו  בושייה  תפוקתב  וחוורש  הברקהלו  תדלומה  תבהאל  םייכוניחה  םיכרעה  : ' הזה יונישה 
ןניא םיבר  םירפסב  תוראותמה  תוומה  תוביס  םג  .תורכנתהל  וכפה  םיימואל , םילאידיא  לע  הרובגב  תוומה  תשגדה 
סחיב תושגרה  לש  םתעבה  ךרדב  םג  אטבתמ  יונישה   '. הנקז וא  תונואת  תולחמ , ךותמ  תויעבט , אלא  תויאורה 

םייתימאה תושגרה  לע  ללכ  ךרדב  םירבדמ  ןיא  םירופיכה , םוי  תמחלמ  דע  המסרפתהש  םידליה  תורפסב  .המחלמל 
.ישגר קופיאו  ןידה  קודיצ  אוה  חיכשה  רסמה  .רעצ  סעכ , ןואכיד , הדרח , דחפ , ןוגכ  המחלמה , ןמזב  םיררועתמה 

.השדחה םידליה  תורפסב  רסמ  תווהל  םינשה  םע  לדח  תושקה , המחלמה  תויווח  תקחדה  השעמלו  יתרוסמה , קופיאה 
"ה) לשת דחואמה , ץוביקה  ' ) הכוב רבד  הז  המחלמ   ' רתא הצרת  לש  הרפס  היה  וז  המגמ  רשיבש  םינושארה  םירפסה  דחא 

השוב דחפ , ומכ  תושוחת  ןיצחהל  רתומ  קר  אל  רתא  לצא  הריש .) לש  תנוכתמב  בתכנ  אוה   ) לוכה תרמוא  ותרתוכש  - 
.הנתשמ טבמה  תדוקנש  אלא  רגובמה ,) לצא  םג  השעמלו   ) דליה לצא  תררועמ  המחלמהש  תוששחו ,

תא םיסלכאמה  םירוביגה  גוסב  םג  ךליאו  םיעבשה  תונשמ  אטבתהל  לחה  םידליה  תורפסב  הרובגל  סחיב  יונישה 
יתרוסמה סופדה  תילארשיה  םידליה  תורפסמ  םויה  םלענו  ךלוה  םזיגולוכיספה  תארשהב  השעמל , .םירישהו  םירופיסה 

קר אל  םידע  ונא  .רעונ  ינבו  םידלי  רובע  יוצר  תוגהנתה  לדומ  שמשל  םדיקפתש  םייתפומ  םירוביג  תיינב  לש 
םירוביג לש  אלא  קפוא , לאירוא  לש  הדיח ' רוביג   ' וא רמוע  הרובד  לש  ילינ ' תרוביג  הרש ,  ' ומכ תויומד  תומלעיהל 

.ללכב
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'' םירוביג םירוביג -- יטנא יטנא  ' ' לשלש םייפרג   םייפרג -- ויצוס ויצוס תוזחמ   תוזחמ
המב קוסעל  לחהו  וינכתב  רתוי  יפרגוירוטסיהו  יפרגויצוס  ילארשיה  ןורטאיתה  השענ  םירופיכה  םוי  תמחלמ  ירחא 

םיינויצ תודסומו  םינוגרא  לש  םכרעבו  םמוקמב  ןיפיקעבו  ןירשימב  ועגנ  םיבר  תוזחמ  ורבשו .' ינויצה  םולח  רדגוהש כ'
, םיחרזמל האושל , הקיתווה  תילארשיה  הטילאה  לש  הסחיבו  תורדתסהה -  הדובעה , תעונת  אבצה , ץוביקה , םיקיתו - 

תוצאנו תויוחצנתהב  תחא  אל  הוולש  רע , סומלופ  ורציו  ןיינע  וררוע  ןה  .םיאניתשלפלו  םישדחה  םילועל  םישנל ,
.תוידדה

םג ךכ  בקעו  וינכתב  רתוי  יטילופ  ןורטאיתה  השענ  םג  דבב  דב  .ןונבל  תמחלמ  ירחא  דואמ  הקזחתה  תאזה  המגמה 
, םכותבו ןורטאיתה  תומלואל  ץוחמ  תומילא  האחמ  תונגפה  ותיצה  תוגצה  טעמ  אל  .תקולחמב  יונשו  יביטקובורפ 

תוזחמה לכ  טעמכ  .תרושקתב  תויוחצנתהו  םהילע  התפכנש  הרוזנצה  תלאשב  םייטפשמ  םיקבאמ  ודילוה  ןתצקמו 
, ןיול ךונח  לש  טוירטפ ' ה' לשמל , .תיתרוקיב  - תינלאמש טבמ  תדוקנמ  תאז  ושע  תילארשיה  הקיטילופב  ועגנש 
' ימענמ ץוח  ינב  ויה  םלוכ  , ' ןירמ םייח  לש  רקנוב ' , ' רדה יסוי  לש  םיסייט ' ו' ברק ' םלה  , ' ירפסה לאומש  לש  "ד ' משת '

תויחישמה תולדגה , ןועגיש  תונמואלה , לגב  וקסע  וללה  תוגצהה  .בהל  ינויו  ןיפל  לאינד  לש  ןיקניש ' בוחרב  תיבה  ו'
יטילופה יגולואידיאה , חילצמה , הרופה , .יתדה  - ןימיה הנחמ  תא  רקיעבו  תילארשיה , הרבחה  תא  ופקתש  תירורהסה 

.לובוס עשוהי  היה  ןיול -  ךונח  תא  איצוהל  םילארשיה -  םיאזחמה  ברקמ  רתויב  יביטקובורפהו 

םיאזחמה דחאל  היה  אוה  ותוכזבו  תררחסמ  החלצהל  הכזש  םירשעה ,' ליל  , ' ישילשה והזחמ  תא  לובוס  הלעה  ב-1976 
לש םיאשונב  סומלופל  להקה  תא  הרגמה  הפיחמ  לקארוא  ןיעמ  שדחה , ילארשיה  ןורטאיתה  םע  רתויב  םיהוזמה 
ברע רבוטקואב , לילב 20  תיליע  הינתיבב  המייקתהש  תניימודמה  הנורחאה  החישב  קסוע  הזחמה  .תוהזו  הירוטסיה 

, תשבגתמה הרובחה  לש  החישה  .עבקה  בושיי  לא  יעראה  םוקמה  תא  ריעצה ,' רמוש   ' ישנא םיצולחה , לש  םתביזע 
ללכבו ימינפ , חתמ  וב  שיש  בקונו  ינפשוח  יודיו  תללוכו  תיתצובק  הקימניד  ןיעמל  תכפהנ  הלילה , ךות  לא  תכשמנה 
תוולמה תויטנרהניאה  תומלידה  םילגתמו  תידיתעה  ךרדה  לעו  תוהז  לע  תולאש  תולוע  חישה  ידכ  ךות  .ינימ  חתמ  הז 

, תונגרבתהה םירוהב , דרמה  םיברעל , סחיה  תימואלה , תוהזה  הדירילו , הביזעל  סחיה  הזה : םויה  םצע  דע  תונויצה  תא 
.ביטקלוקל תוביוחמה  לומל  םייכונא  םייוואמ  תמשגהלו  תויטרפל  ההימכה  לוכל  לעמו 

תיפותישה תיאלקחה  תובשייתהה  ולש : הלחתהה  תדוקנב  השעמלו  ןנוכמה , יצולחה  סותימה  בלב  עגנ  םירשעה ' ליל  '
תישונאה הקימנידה  תא  רזחשל  תוסנל  תונויצה , לש  תויגולותימה  תויומדה  תא  שינאהל  שקיב  לובוס  .ילארשיה  ָרפסב 

' יקנה  ' ינויצה סותימה  תא  רוציל  ידכ  םינשה  םע  השטשוטו  הדצה  הקחדנש  תירוטסיה  היצאוטיס  התואב  תימלוגה 
ןיעמ היה  הז  תודבועל , תוקידאב  דמציהל  ביוחמ  וניא  רצוי  ירהש  ירוטסיה , רוזחש  הזחמה  היהשמ  רתוי  .ךכוזמהו 

םש ויהש  םישנאה  לש  תובזכאו  תומולח  תואנק , םיסעכ , םיחתמ , םידחפ , תושגרב : קסעש  יגולוכיספ  - ויצוס רוזחש 
םה .חור  ישנאו  םיעגושמ  ץמוק  : ' בישמו הזחמב , הצובקה  ירבחמ  דחא  םירפא , לאוש  םיאיבנה ,' ויה  ימ   ' .הרק הזשכ 
לש הרזומ  הדע  תורצנה ? תא  רצי  ימ  .תורוד  לע  תורוד  המילש , תושונא  וסנרפ  םהו  .םיכלמהו  םינהוכה  ידי  לע  ופדרנ 

והזחמב םג  לובוס  ריבעה  המוד  רסמ  .םיאיבנ  םניא  םיצולחה  רורב : לשמנהו   '. ןומההמ וקחרתהש  םישאוימ  םישנא 
' םדא ינב  קר  םה  םיליפנ   ' ביטומה השעמל , .םכחו  קיחצמ  ןקז , ןציל  תומדב  ןודרוג  ד.א  בצועמ  ובש  םילעופה ,' ןורחא  '

ינוריאו יתרוקיב  יגולוכיספ  דממ  םהל  וקינעהו  ויתוזחמ  בורב  לובוס  תא  וויל  םש ' היה  תמאב  המ   ' רפסל ןוצרהו 
.קהבומ
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'' טמויצוס טמויצוס תמקנ  הה'' תמקנ
עונלוקה ירצויש  היה  יעבט  קר  תיאבצה , היווחה  לע  תרוקיבל  םירופיכה  םוי  תמחלמ  ירחא  ךרדה  החתפנ  רשאכ 

הלעמב הנושאר  הרטמכ  ונמוס  ןה  .יברקה  תורישה  לש  תינחה  דוחל  ובשחנש  "ל , הצ לש  תיליעה  תודיחי  לע  ורעתסי 
לש םיריכבה  וידקפממ  רכינ  קלחש  םושמו  ןמשב  הרשקנש  תיגולותימה  הליההו  ההובגה  תירוביצה  ןתימדת  םושמ 

.ןכותמ וחמצ  ויתורודל , "ל , הצ

ןושארה יתרוקיבה  יטסיגולוכיספ  - יטילופה עונלוקה  טרס  אוה  ( 1977 ' ) תוקנולא עסמ   ' ןמאנ דא ) ג'  ) הדוהי לש  וטרס 
תודלותב םימה  תשרפ  וק  תא  םיבר  עונלוק  ירקוח  יניעב  ןמסמ  אוהו  "ל , הצ לש  תיליעה  ימחולב  קסעש  ץראב  השענש 

רודחו םימגפ  רסח  יגולותימ  ףוגכ  םימדוק , םיטרסבכ  וב , גצומ  ונניא  "ל  הצ .אבצל  ילארשיה  עונלוקה  לש  וסחי 
ינב תרובחכ  םיגצומ  ויניצקו  וילייח  .שלחלו  גירחל  תרזכאתמה  תירבג , הנשמ  - תוברתכו השקונ  דסומכ  אלא  תוחילש ,

.םיישונא יתלבו  םיעובצכ  םג  םיתעלו  תושלוח  ילעב  םדא 

, הב תרשל  םייאליע  םיצמאמ  השוע  בונושומ ,) ינומ   ) ןמסיו יארוט  הילייחמ , דחאש  םינחנצ , תגולפ  רחא  בקוע  טרסה 
וילייח תא  ףלאמה  חושקה , הגולפה  דקפמ   (, בוג ידיג   ) ריאי .יתגולפה  יווהבו  םינומיאב  בלתשהל  חילצמ  וניא  ךא 
תכלל שקבמ  ןורחאה  רשאכ  .ןמסיו  לש  הקוצמה  יתותיאל  תקפסמ  תושיגר  הלגמ  וניא  םיחבושמ , םיקינר  " יח תויהל 

'. ךלש אפורה  ינא  : ' זובב "פ  מה ול  הנוע  םינומיאה , לש  ישפנהו  ינפוגה  ץחלב  דומעל  דוע  לוכי  וניאש  רחאמ  "ן , בקל
המיחל ' ) "ב בל ה' ןומיאב  תשחרתמה  הנצסב  ואישש  טרסב , רזוח  ביטומ  אוה  הקעומל  תושיגר  רסוחו  השלוחל  זוב 

קלח .ל  " הצב "ר  יחה םחול  לש  תיסיסבה  הרשכההמ  םדקתמ ) םג  בורלו   ) דרפנ יתלב  קלח  הווהמה  יונב ,) חטשב 
הזה לוגרתה  .שוטנ  הנבמ  ךותל  םייח  םינומיר  תקירז  רומאל  יח ,' ליגרת   ' הנכמ "ל  הצש המ  תרגסמב  השענ  ןומיאהמ 

םחולה תא  ליגרהל  םג  אלא  יונב , חטש  ךותב  הסחמ  אצמש  ביוא  לע  תורעתסהו  םינבמ  רוהיט  תומדל  קר  אל  דעונ 
.תירבגהו תיאבצה  תורישכה  ינחבממ  דחא  םג  אוהש  ץמוא , ןחבמב  ותוא  דימעהל  ףיקע  ןפואבו  ץחל  יבצמל 

, ןנאש ןוטב  שבויב , םירמאנ  וירבד  .תושלשב  וינפל  תדמועה  הגולפה  םע  "פ  מה חחושמ  ןמסיו  לש  ותומ  רחאלש  הנצסב 
לבא .ורקי  הלאכ  םירבדש  רוסאו  הקלחמב  לייח  םויה  גרהנ  .ייק.וא , : ' ןוחטיב ןדבואו  באכ  לש  ץמש  אלל  שידא , טעמכ 

םינומיא תרגשל  םירזוח  ונחנא  עגרכ  .םכלש  םינומיאה  תעמשמב  רמגנו  ליחתמ  לכה  הדוקנה : תא  וניבתש  הצור  ינא 
אל דחא  שי , המ  : ' םילייחה דחא  לש  ולוק  עמשנ  עתפל  םייח .' םינומיר  תקירזב  ליגרת  השענ  ונחנא  רחמ  רבכו  הליגר ,

, ןכ : ' השמ דרשמב .' יל  הכחתו  ןמסיו  לש  דויצה  תא  ןספאת  ךל  הנ , ' הוב םוק  השמ  : ' תוריהמב ביגמ  ריאי  ךל '? קיפסה 
זעמו ירסומ  בל  ץמוא  הלגמה  דיחיה  םג  השעמל  הגולפב , דיחיה  ןקפסה  ןוריטה  אוה  השמ  ישפוח .' : ' ריאי דקפמה .'
תצחל התא  : ' ריאיב חיטמ  אוה  רתוי  תרחואמ  השיגפב  .ודקפמ  יפלכ  המישאמ  עבצא  תונפהלו  תושק  תולאש  לואשל 

'. "ן בקל ותוא  חולשל  םיכירצ  םתייה  דבאתה , אוהש  עדוי  ינא  ינפל , ותוא 

תא םתוס  אלש  קינדונמ  רתוי  אל  אוה  השמו  הלקת ,'  ' וא הנואת '  ' תניחבב אוה  ןמסיו  החושקה , םירבגה  תדליגב  םלוא 
': תוקנולא עסמ   ' לש יזכרמה  ביטומה  והז  .סעכב  השמ  תא  ריאי  הסהמ  אפור ,' וא  גולוכיספ  התא  המ   ' .ןמזב ולש  הפה 
םע החישב  םג  .םיעצמאה  תא  תשדקמה  תיאבצה  הרטמל  תונווכתההו  ישגר , - יטנא ןוירש  תייטע  ירבגה , הקיתשה  רשק 

, םנב לש  ותקוצמ  לע  יתימאה  רופיסה  םהל  רסמנ  אלו  "ל  הצל תיעבטה  םתדהאו  םתומימת  תלצונמ  ןמסיו  לש  וירוה 
לע דודגה , ידקפמ  ןיב  םיער  שגפמב  ךפהל , .העמד  ליזמ  אל  שיא  ךא  תמ  ןמסיו  .תודבאתהל  הארנה  לככ  הליבוהש 
אוה וישכעו  לייח , ונממ  תושעל  וניסינ  : ' רמרמצמ רוקב  רמוא  עמשנ  יותשה  ריאי  .תלהוצ  הריוואה  הריב , תוסוכ  המכ 

'. תמ םדא  ןב  טושפ  ותוא , רוכזנ  הככו  םילייח  תושעל  ךירצ  הככ  .תמ  טושפ  תמ ,

ףרח .הדיחיה  לש  ימינפה  רדסה  תא  טק  עגרלו  תצקמב  רערעל  החילצמ  ןמסיו  לש  ותומ  ירחא  תחתפנש  "ח  צמ תריקח 
םישק םירבד  יפוליחו  חתמ  רצונ  "ד  גמה ןיבל  וניב  .הריקחה  םויסל  דע  וינוריט  לע  דוקיפהמ  העשומ  ריאי  ויתואחמ ,

הנומתה וחומב  תפלוח  רשאכ  ותרכה , תא  עגרל  דבאמ  ריאי  "ח  צמ רקוח  םע  עוריאה  רוזחשבו  ךתוא ,)' סופתא  דוע  ינא  )'
.המרב עמשיהל  ךישממ  תוגולפה  רמזו  חכשנ  רבכ  ירה  ןמסיו  .הלק  תיווע  אלא  וז  ןיא  ךא , .ותומ  לא  ץפוקה  ןמסיו  לש 
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רזוח ריאי  ליגרכ .' םיקסעה  ש' תואה  והזו  ריאיל , "ד  גמה רמוא  ןאכ ,' רגסיי  קסעהש  ונטלחהו  "ט  חמה םע  ונרביד  '
םירזוח וישכעו  היה  היהש  המ  זא  בוט , : ' םימחולל רמואו  הליל  ןושיאב  להאמה  תא  ריעמ  הרק , אל  רבד  וליאכ  הגולפל 

' ינא המל  לבא  : ' ינייכב לוקב  לאוש  השמ  תודובעל .' "פ  סרה םע  ראשנ  התא  .הצוחה  אצ  השמ  .האלמ  םינומיא  תעמשמל 
'. הצור ינא  הככ  יכ  : ' ול הבשוהש  תוכמסה  תא  תנמסמה  הבושתב  היבו , הינימ  ריאי  ול  הנועו 

זכיר ןמאנ  דא  .ל ג' " הצב תוירבגה  ןחלופ  תא  תושק  רקבל  זעהש  ןושארה  יתונמאה  ךמסמה  השעמל  היה  תוקנולא ' עסמ  '
: לולכמכ םתוא  עיקוהל  ידכ  תיפיטואירטס ) טעמ  הרוצב  םיתעלש  ןייצל  שי   ) הזה ןחלופה  לש  וינייפאמ  תא  טרסב 
, ירגלוו יתודלי  יארובח  יווהו  םזידאסל , םיתעל  םישלוגה  תינפוגו , תישפנ  תלוביסו  ץמוא  ינחבמ  םינומיאה , תוודח 

ףטח אקוני  : ' תיתודלי תוצילעבו  דחא  שיאכ  םירש  םילייחה  טרסב   ) ידיברומ רומוה  תוסג , תוחידב  הפ , ילובינ  ללוכה 
יבא  ' הכונח ריש  תניגנמל  המחלמה ,' דובכל  המ / דובכל  םתא  םיעדוי  .הלולח // תרפועמ  'י  ג.יפ.רא תחתב /, 'י  ג.יפ.רא

יכ הנוז , ןב  אי  םינחנצל  בדנתה  : ' םירש םילייחה  טרסב   ) םירחתמב לוזלזו  הדיחי  תוואג  ינונמהו  יל )' ןוביבס  הנק 
םג ללוכ  הזה  יווהה  '(. If you happy and you know it  ' תניגנמל ינרוח - ' לכ  םש  םינייזמ  ינלוג  וא  "ל  חנב
זוב הב ,) הכוז  "ד  גמה ךא  תיתגולפה  הדיקפה  תא  ביכשהל '  ' םיסנמ םינוריטה   ) ינימ טקייבוא  לאכ  םישנל  תוסחייתה 

ןושלב רדאק '  )' רוטרטה הזכרמבש  תינתוכמס  ךוניח  תטישו  הבקנ ,)' היהת  לא  ' )' תויכורכר  ' תלמסמה תוישנל 
(. םימחולה

ומכ ןמסיו , .םימחר  ןיא  םגו  שיגרלו  הפרנל  םוקמ  ןיא  םייברקה  םילייחה  לש  רוצייה  ספבש  אוה  ןמאנ  דא  לש ג' רסמה 
םילעופ םידקפמה , םג  םלוכ , ובש  הזה , רוצייה  ספ  לש  ןברוק  אוה  תילארשיה , תואיצמב  ותמגודכ  םירחא  םיבר 

תאו ןחנצה  יפנכ  תא  דונעל  תוכזה  תא  דבאמ  קר  אל  הב , לשכנש  ימ  רשא  תירזכא , תודרשיה  תמחלמ  וז  .םיטמוטואכ 
לא אצומ  תוקנולאה , עסמב  לשכש  ןמסיו ,  ) יוזיבו יוניג  יסקטב  שנענ  אלא  םירבגבש , רבג  ךתויהל  תוא  הדיחיה , גת 
םג אלא  יאבצ  קר  אל  אוה  לארשיבש  הזה , ןולשיכה  .ןולשיכ  לש  תיוותל  הכוזו  לוכאל ) ברסמ  ושואייבו  להואל  ץוחמ 
הלע ', ' חדומ ', ' רבשנ : ' םיברל םירכומו  ילארשיה  רובידב  םיחיכשה  םייטמגיטס  םיגשומב  ויוטיב  תא  אצומ  יתרבח ,

.המודכו טמויצוס ' ', ' "ר פד ', ' טואנורטסא ', ' טומלה ', ' הדעוול

םג אלא  תלבוקמ  ךוניחו  ןומיא  תטישל  קר  אל  הווהב  םגו  רבעב  בשחנ  ןוריטה  לש  ורוטרט  רגסומ : רמאמב  ריעא  ןאכ 
הכלהש םירוטרטה , לע  תרוקיבה  ןכל  .ל  " הצ לש  רולקלופהו  יווההמ  קלח  הווהמה  ולש , הכינחה  סקטב  יתוהמ  ביכרמל 

"ל, הצב םישדח  תוגהנתה  יללכ  תריציל  האיבה  ףאו  םיבר , תונותיע  ירמאמבו  םיפסונ  םיטרסב  םינשה , םע  המיצעהו 
.לארשי לש  ימואלה  רולקלופה  לע  ןיפיקעבו  ולוכ  יל  " הצה רולקלופה  לע  תרוקיב  השעמל  התיה 

תיאבצה תיאבצה תאתא   תטפוש   תטפוש תיחרזא   תיחרזא הטילא   הטילא
רקיעבו םירופיכה , םוי  תמחלמ  יעוריא  תריקחל  תיתכלממ  הריקח  תדעו  לארשי  תלשממ  התנימ  רבמצדב 1973  ב-18 
טפשמה תיב  אישנ  ויה  הדעווה  ירבח  רבוטקואב 1973 . ב-5  המחלמה , תצירפ  ינפל  תוטלחהה  תלבק  תכרעמ  תא 

םיל " כטמרהו לאצנבנ , קחצי  הנידמה ד"ר  רקבמ  יודנל , השמ  ןוילעה  טפשמה  תיב  טפוש  "ר ,) וי  ) טנרגא ןועמש  ןוילעה 
השיגהש םידומע ) קיזחה 33  "ח  ודה  ) םייניבה "ח  וד םוסרפל  רסמנ  לירפאב 1974  .בוקסל ב-2  םייחו  ןידי  לאגי  רבעשל 

םינושארה םידומעב  הטלבהב  ומסרופ  םיירקיעה  ויתוצלמהו  ויאצממו  ריאמ , הדלוג  הלשממה  שארל  הריקחה  תדעו 
ראוניב 1975 שגוה ב-30  ישילש  "ח  וד .יוסח  היה  ובורש  ילויב 1974 , שגוה ב-10  ףסונ  "ח  וד .תימויה  תונותיעה  לש 

.דבלב המדקהה  ידומע  םיעברא  םוסרפל  ורשוא  וידומע   1,500- מו

לע רזעלא , דוד  "ל  כטמרה לע  הנושארבו  שארב  יאבצה , גרדה  לע  המחלמה  לש  לדחמל  תוירחאה  ברמ  תא  ליטה  "ח  ודה
תא חידהל  הצילמה  הדעווה  .ןנוג  לאומש  םורד  דוקיפ  ףולא  לעו  אריעז  ילא  ףולאה  "ן ) מא  ) ןיעידומה ףגא  שאר 
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ךילהב םיינבמו  םייתקוח  םימגפ  לש  הרדס  לע  עיבצה  "ח  ודה .םירחא  הטמ  יניצקו  "ן  מא שאר  תא  רטפלו  "ל  כטמרה
רשל "ל  כטמרה ןיב  םידיקפתה  תקולח  לש  קוחב  הנוגיע  יא  ןוגכ : בר , היה  לדחמב  םקלחש  יחרזאה , תוטלחהה  תלבק 

, תאז םע  .תוינוחטיב  תוטלחה  לבקלו  גווסמ  עדימ  ךירעהל  תילמרופ  תוכמס  תלעב  תיחרזא  תושר  רדעיהו  ןוחטיבה 
לע תונקסמ  קיסהל  תכמסומ  המצע  האור  איהש  הנייצו   , יטילופה גרדה  לע  הרישי  המשאה  הליטה  אל  הדעווה 

ריאמו ןיידש  הנקסמל  העיגה  איה  .תילאירטסינימ  - תירטנמלרפה םתוירחא  לע  אל  ךא  םירשה , לש  תישיאה  םתוירחא 
רזע יפוג  םיקהל  ןוחטיב , יניינעל  םירש  תדעו  ןנוכל  הדעווה  הצילמה  דוע  .לדחמל  תישיא  תוירחאב  םיאשונ  םניא 

תויוכמסה לש  הרורב  הקולח  קלחלו  ןיעידומ , יניינעל  ץעוי  הלשממה  שארל  תונמל  יניעידומ , עדימ  ףוסיאל  םיפסונ 
.יאבצה גרדל  יטילופה  גרדה  ןיב 

הדעווה יאצממ  לע  השק  תרוקיב  חתמ  ךא  ןושארה  יקלחה  "ח  ודה םסרופש  םויב  רטפתה  רזעלא  דוד  ףולא  בר  "ל  כטמרה
טנרגא תדעו  יאצממ  לכ  תא  ןויעב  וארק  ץראב  םיטעמ  .ותגהנהב  המחלמב  "ל  הצ לש  לודגה  ונוחצינמ  התומלעתה  לעו 

הז בלשב  ךא  ולש , םיבחרנ  םיקלח  לש  םוסרפה  רשוא  קרו ב-1995  תובר , םינש  יוסח  ראשנ  "ח  ודה בור   ) היתונקסמ תאו 
לע םג  אלא  לדחמ ' תוינכטה ל' תוביסה  לע  קר  אל  עיבצהל  ןוכנל  ואצמ  הירבחש  רחאמ  ךא  רוביצב ,) דה  ול  היה  אל 

"ח ודה .ץראב  הרבחהו  אבצה  הקיטילופה , לש  םיפיסה  תומא  תא  הדעווה  תונקסמ  ועזעיז  ידסומה , רושימב  םימשאה 
.םיבר לש  םחור  תרומלו  םתעתפהל  יקנ , אצי  ינידמה  גרדהש  םושמ  רקיעב  תירוביצ  הרעס  ררוע 

ויאצממ לולכמ  לע  םיאנותיעה  תושרל  דמעש  עדימהש  יפ  לע  ףא  הדעווה , לע  השק  תרוקיב  הריבעה  תונותיעה 
תוידוסבו תורוגס  םייתלדב  וכרענ  הדעווה  ינויד   ) תוכרעהו תועומשמ  רקיעב  ןוזינו  לבגומ  היה  "ח  ודה לש  ויתונקסמו 

תוידוסה תבוח  תאו  הצידויבוסה  יללכ  תא  וצמיא  הדעווה  ירבח  .לופיא  לטוה  םילוקוטורפהמ  לודג  קלח  לעו  הרומג ,
אובל  ' ןוצרה רומאל : םיישגר , םג  ךא  םייניינע  םיקומינמ  התיה  תרוקיבה  םיאנותיעה .) תא  ךרדתלו  ריבסהל  וענמנו 

תונותיעה לש  הפיאשה  םג  ילוא  הז  דצלו  לארשי , תנידמ  לש  ינוחטיבה  הנסוח  לע  רוביצה  תא  ולשהש  הלא  םע  ןובשח '
ופרטצה היציזופואה  תוגלפמ  .המחלמה  ברע  תיאבצהו  תיטילופה  תוגיהנמה  לע  תרוקיבב  הלש  הילדחמ  לע  רפכל 

.ריאמ הדלוג  לש  תידימה  התורטפתה  תא  ושרדו  תונותיעה  לש  התרוקיבל 

םג היתובקעבו  תיטילופה , הכרד  םויסלו  הלשממה  שאר  לש  התורטפתהל  רבד  לש  ופוסב  איבה  ירוביצה  ץחלה 
(. לירפאב 1974 ב-11   ) התלשממ תא  ביכרהל  החילצהש  ירחא  םוי  דחאו  םישולש  התלשממ , ירש  לש  םתורטפתהל 

.תירוטסיהה הדובעה  תעונתב  תורמשמה  יפוליח  תא  הלמיסש  הריחב  הלשממה , תושארל  ןיבר  קחצי  רחבנ  המוקמב 

הבושחה התיה  איה  ךא   , היינשה אל  ףאו  ץראב  המקוהש  הנושארה  תיתכלממה  הריקחה  תדעו  התיה  אל  טנרגא  תדעו 
תוגיהנמב רתויב  הובגה  גרדל  ועגנ  היתונקסמו  הלוכ  המואה  תא  הדירטהש  המוארטב  הקסעש  ןוויכ  רתויב , תרקוסמהו 

.תילארשיה

הקיטילופ טפשמ , ימוחתב  תישעמה  התובישחמ  הלפנ  אל  טנרגא  תדעו  לש  תילמסה  התובישח  יכ  המוד  רוחאל , טבמב 
יטילופה דסממה  תרוקיבל  השדח  היצמיטיגל  הרצי  איה  ךא   , תקולחמב תויונש  ויה  םנמא  היתונקסמ  .יאבצ  דוקיפו 

( .לימ  ) הנשמ - ףולא הדעווה , ירקוחמ  דחאש  ירקמ , הז  ןיאש  רשפא  .ל  " הצב הובגה  דוקיפה  לש  היצזיגולותימ  - הדלו
בושו בוש  עירתמה  םעז  איבנ  ןיעמ  הובגה -  דוקיפה  לש  םירקבמה  לודגל  "ל  הצמ ורורחש  רחאל  השענ  יאדסח , בקעי 

, תעמשמה תופפורתה  תודימה , תתחשה  םיכרע , ןדבוא  לע  תרושקתב ) שקובמ  ןייאורמלו  ירלופופ  הצרמל  היה  אוה  )
.דובכו םוסרפ  רחא  הפידרו  יטסיאוגא , םזיריירק  חותיפ  תיאבצה , הבישחה  תמרב  הדירי  יתבשחמ , ןועביק 

תיב אישנ  לש  ודמעמ  תא  ךליאו  ןאכמ  הבצימ  איהש  הדבועב  יוטיב  ידיל  האב  טנרגא  תדעו  לש  תילמסה  התובישח 
לע תיטילופהו  תיאבצה  תוטילאה  לש  תקמונמ  תיבמופ  העקוה  לש  בושח  םידקת  הרציו  םעה , ןובירטכ  ןוילעה  טפשמה 
יכ המוד  .הלשממה  לש  תילאירטסינימה  התוירחאב  קוסעלמ  הדעווה  הענמנ  לעופב  םא  םג  יטופישה , ףוגה  ידי 

הררועש סעכהו  םלהה  לדוגמ  וא  שיגרהו  בכרומה  הדיקפת  םצעמ  קר  אל  העבנ  ילמסה  רושימב  הדעווה  לש  התעפשה 
תואישנה ןמ  ןוסקינ  לש  ותחדה  ךילה   ) תירבה תוצראב  טייגרטוו  תשרפל  םינמזה  תוכימסמ  םג  אלא  רוביצב , המחלמה 

םגש תירסומ , הריבעל  בשחיהל  לוכי  תינידמ  תוירחא  רסוח  םגש  ןויערה  הדעווה .) תוריקח  םע  תחא  הנועבו  תעב  השענ 
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בלכ  ' איה תונותיעב , תעייתסמה  תטפושה , תושרהשו  השינעו , החכות  טפשממ , םיניסח  םניא  אבצהו  הנידמה  ישאר 
אל טנרגא '  ' םשה ןמיס  ךליאו  זאמ  .ילארשיה  רוביצה  תעדותל  לחלחל  לחה  היטרקומדה , לש  רתויב  בושחה  הרימשה '

רסומה םשב  קדצ  תיישע  לש  יטפשמה , דסומה  לש  ותונוילע  לע  היגולותימהמ  קלח  םג  אלא  ןוילע , טפוש  לש  םש  קר 
.השק הלטלט  רחאל  ונכ  לע  יתרבחה  רדסה  תבשה  לשו  ילסרבינואה 

המשא המשא בתכל   בתכל המשא   המשא שגרמ   שגרמ
המרת תאזה  המגמה  .ןידה  יוצימ  לשו  המשאה ' תלטה   ' לש תוברת  ץראב  הרצונ  טפשמה  תכפהמ  לש  התארשהב 

תא התיאו  תינויצה  תוברתה  תא  איה  ףא  השילחהש  תימואלה , הירוטסיהל  סחיב  תיתרוקיבה  הביטקפסרפה  תוחתפתהל 
תילארשיה היפרגוירוטסיהה  םימשא .'  ' שפחל ולחהו  םיימואל  םירוביג  שפחל  ולדח  םיאנותיעו  םירקוח  .רבצה  סותימ 

השמ .תינויצה  תוגיהנמה  תליה  תא  הסרה  איה  השעמ  תעשבו  הדש , ןיד  תיבל  םיתעל  הירוטסיהה , לש  ןיד  תיבל  הכפה 
רבעב תוברת  ירוביג  תורכומ -  תואמגוד  םה  ץומא  ןב  ןדו  והינתנ  ינוי  שידורוג ,)  ) ןנוג לאומש  ריאמ , הדלוג  ןייד ,

ןהש רבעה , תומחלמ  חותינב  דחוימב  חיכש  השענ  םימשאה ' תאיצמ   ' ןונגס .הווהב  םיירוטסיה ' םימשא  ל' וכפהנש 
.תינויצה היגולותימה  תיתשת 

ונחנא .םשא  שפחל  תאזה  תישפנה  הייטנה  תא  ןיבהל  רשפא  : ' גלש ריאי  יאנותיעה  בתכ  םיקוסמה ב-1997  ןוסא  ירחא 
םשאהו הלש  רשפה  המוארט  לכל  תורוגס :" תוינבת  , " רתוי םייטמוארט  םהש  לככ  דחוימב  םיעוריאל , ויהיש  םיפידעמ 

ול שי  אלא  ןוגיבו , לבאב  הצמתמ  וניא  ןוסאה  ןידה ." תא  תתל   " ךירצש ימ  שי  אונשל , ימ  שי  רתוי : לק "  " ילוא ךכ  .הלש 
'. שנענ והשימ  םחנמ :"  " ודנ ' צשרק םג 

ראותה ראותה יפי   יפי אלאל   רבכ   רבכ
ראשה ןיב  ןה  תרחא  םיכרע  תכרעמ  וא  תרחא  תוברת  לש  התפדעהו  תחא  םיכרע  תכרעמ  וא  תחא  תוברת  לש  התקיחד 

תילארשיה הרבחב  טפשמה  לש  ותובישחב  היילעה  .תיתרבח  הינומגה  לע  תויתרבח  תוטילא  ןיב  תורחת  לש  הדלות 
ישנא הקיתווה -  תינויצה  הטילאב  תורחתהל  הלחהש  תיטפשמה , הטילאה  לש  ירוביצה  הדמעמב  היילעל  המרת 

.הגציי איהש  תוברתה  תאו  התוא  הגרדהב  קוחדלו  יטילופה -  ןונגנמהו  ןוחטיבה  יתוריש  תובשייתהה ,
הטילאה לש  התוניסח  תא  ושילחה  הרבחב  טפשמה  לש  ודמעמ  תוקזחתהו  ןוטלשה  יכילה  לש  היצזיטרקומדה 
ןתפישח .תילכלכהו  תיתרושקתה  תיטפשמה , תורחא -  תוטילא  לש  ןתוקזחתה  תא  ורשפיאו  תיאבצה  - תיטילופה

אל םישעמ  לש  תיתרושקתהו  תיטפשמה  העקוההו  ירוביצה  תורישבו  יטילופה  ןונגנמב  םיריכב  לש  תותיחש  תוישרפ 
הפישחה תובקעב  .ולא  תודסומ  לש  ןיסחה  יגולותימה  םיומיד  תא  הגרדהב  ורעריע  ןוחטיבה  תורישב  םיירסומ 
תינויצה היגולואידיאל  םג  ךכמ  רזגנכו  םהיגיהנמל , לבגומ  יתלב  יארשא  תתל  םילארשיה  וקיספה  תיבמופה  העקוההו 

.ולעפ םה  המשבש 

"כ בש ירקוחו  "ב  גמ ירטוש  םירטוש , םילייח , ןוחטיבה -  תוחוכ  ישנא  לש  ןידל  הדמעהב  היילע  הלח  םינומשה  תונשב 
השדח העפות  התיה  אל  ןוחטיבה  תוחוכ  ישנא  לש  ןידל  הדמעה  וכו .)' הגירה  תוללעתה ,  ) ןולק ןמע  שיש  תוריבע  לע  - 
התלע םיחטשב  בצמה  תורדרדיהו  ןונבלב  אבצה  תוכבתסה  תרושקתה , לש  החוכ  תומצעתה  םע  םלוא  ילארשיה , ףונב 
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.ןוחטיבה יתוריש  לש  בוטה  םמש  תא  ומיתכהש  תוירסומה  תוגירחל  הדוהתה  םג  ךכו  וללה , םיטפשמה  לש  םתוחיכש 
םיימינפה םיחתמב  הפרחהה  דצל   , תיטילופהו תיאבצה  תוטילאה  דמעמב  םיעשתהו  םינומשה  תונשב  הלחש  הדיריה 

תיב לש  ותויהל  טפשמה -  תכפהמל  עקרקה  תא  ורישכהו  לארשיב  שדח  יטרקומד  םילקא  ורצי  תוירסומ , תויגוסב 
הפשהו תיטפשמה  הבישחה  תוטלתשהל  תילארשיה , הרבחב  יטננימודה  יכרע  - ירסומה חוכה  ןוילעה  טפשמה 
רוביצב טפשמה  לש  היצזירלופופלו  יטפשמה , ןונגנמהמ  קתונמב  רבעב  ולעפש  םייתרבחה  תודסומב  תיטפשמה 

.בחרה

םיאנותיעה םיאנותיעה תוחכפתה   תוחכפתה
םירצמ תואבצ  ולחנש  תוחלצהה  תיברעה , עתפה  תפקתמ  ךא  "ל , הצל לודג  ןוחצינב  המייתסה  םירופיכה  םוי  תמחלמ 
רקיעבו ץאוס , תלעת  לע  הטילשה  דוביאלו  יבשב  םיבר  תליפנלו  םיבצומ  תעינכל  ואיבהש  המחלמה , תישארב  הירוסו 

לש התבוגת  .ץורח  ןולשיככ  תילארשיה  העדותב  המחלמה  תא  ועביק  הלא  לכ  םיעוצפהו -  םיגורהה  לש  םוצעה  רפסמה 
ילארשיה רוביצה  לשו  םימחולה  לש  םמעזלו  םלוכסתל  יוטיב  הנתנו  השק  התיה  םירופיכה  םוי  תמוארטל  תרושקתה 

תא ומישאה  םה  .יעוצקמ  שפנ  ןובשחו  תימצע  האקלה  לש  עסמב  םלוכ  םינותיעה  וחתפ  המחלמה  ירחא  דימ  .ולוכ 
הניסח לארשיש  זרפומ , ימצע  ןוחטיב  לע  הנעשנש  הסיפתה  רמולכ , היצפצנוק ,' לוכ ה' יפב  זא  רדגוהש  המב  םמצע 
קיתווה תונותיעה  םלצ  בתכ  תאזה ,' המחלמב  תמ  יכותב  והשמ  '. ' תוחלצה לש  ןלבק   ' אוה "ל  הצו עתפ , תפקתמ  ינפמ 

.וירבחמ םיבר  לש  םתשוחת  תא  ךכב  אטיבו  "ד , לשת םיאנותיעה ' לש  הנשה  רפס  םערב ב' הכימ 

' 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  םייברעמ -  םידוק  יפ  לע  - 

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

ןיב םיסחיה  תכרעמב  ידוסי  יונישל  האיבה  וז  השוחת  ונב .' שמתשהל  םיאקיטילופל  םיגיהנמל , םהל , ונתנ  ונחנא  '
רחאל רושעכ  הללוחתהש  תונותיעה  תכפהמל  גולורפה  התיה  איה  .יאבצהו  יטילופה  דסממל  םיקיתווה  םיאנותיעה 

המחלמה תמוארטש  םיאנותיע , לש  שדח  רוד  הדילוה  איהש  םושמו  יאנותיעה  דסממה  לש  ותוחכפתה  םושמ  ןכמ ,
.תבצעמ תורגב  תייווח  םרובע  התיה  תאזה 

תוגיהנמה תוגיהנמה לשלש   היצקיפיטסימ   היצקיפיטסימ הדהד  
היצקיפיטסימ - הד לש  עסמ  תוחתפתה  התיה  םירופיכה  םוי  תמחלמ  רחאל  תונותיעה  הדשב  תובושחה  תורומתה  התחא 

ירמ ןיעמ  לחה  תונותיעב  .םירבצה  לש  םמלוע  תא  תובר  םינש  ךשמב  הטווינש  הקיתווה , תיטילופה  תוגיהנמה  לש 
.ןייד השמ  ןוחטיבה  רשו  ריאמ  הדלוג  הלשממה  שאר  רקיעב  הדובעה , תעונתב  םייזכרמה  םישיאה  דגנכ  יטסיצילבופ 
תודיגב םיירסומה : וימגפב  םג  אלא  יאקיטילופו  איבצמכ  וילדחמ  לע  קר  אל  הדקמתהו  תיסרא  התיה  ןייד  לע  תרוקיבה 

המחלמה ינפל  דוע  השעמל  הלחהש  ןייד , לע  הפקתהב  ןוטה  ןתונו  ליבומה  .המודכו  תוקיתע  תבינג  םיאושינה , ייחב 
וחיר תא  שיאבהל  ידכ  ןותיעה  ירודמ  בור  תא  הכרעמל  םתר  וכרועש  הזה ,' םלועה   ' היה (, 1972- בו ב-1968  רקיעב  )

.ןוחטיבה רש  לש 
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םיבר יניעב  םליג  אוהש  רחאמ  תינויצה , תוברתה  לש  הרהוז  םועמעב  הבושח  ךרד  ןבא  התיה  ןייד  לש  ותומד  תרחשה 
ידוהיה ןעטאריפ ,' - עשידיי תיצמת ה' תא  תאטבמה  וייחב , תידגא  טעמכ  תומד  ינויצה – ' אבכוכ  רב   ' תא םילארשיהמ 
תזעונ הלועפב  עצפנש  חושק  םחול  ללהנו , הינגד  ימיקממ  תישילשה  היילעה  יצולח  לש  םנב  ץראה , דילי  שדחה :
ןיידמ הבזכאה  .םימיה  תשש  תמחלמב  ללוהמה  ןוחטיבה  רשו  שדק  עצבמ  איבצמ  לומגתה , תולועפ  לכירדא  הירוסב ,

לש התוחכפתה  תישאר  תא  הרשיב  וילא  הצרעההמ  תוחכפתהה  תינויצה ; החטבהה  ןמ  הבזכאה  תישאר  תא  הרשיב 
סותימה דביא  רבכ  םיעבשה  תונש  ףוס  דע  .םימתה  ינויצה  םולחה  ןמ  רוביצהמ , רכינ  קלח  לש  היתובקעבו  תונותיעה ,

, ןשיה יומידה  תא  התייחה  אל  ןיגב  תלשממב  ץוחה  רש  תרשמל  ןייד  לש  עיתפמה  ויונימ  םג  .ורהוז  בור  תא  יניידה 
.םירופיכה םוי  תמחלמ  ירחא  ותומדב  הרשקנש  הלילשה  תא  הנתימ  תצק  ילוא 

םיאנותיע תביסמב  .רבעשל  הלעב  םע  הייח  לע  הרפיס  ובש  יפרגויבוטוא  רפס  ןייד  תור  המסריפ  םיעבשה  תונש  יהלשב 
שמח ךשמב  ולש  םינמורה  לע  העדי  יכ  תונורחא ,' תועידי   ' בתכ ןוביר , ןתנ  תלאשל  הבושתב  התליג , סל  ' גנא סולב 

הרפיס םינש  ששו  םישולש  ול  האושנ  התיהש  ימכ  וז .' הניחבמ  שלח  טושפ  אוה  , ' הרמא ותמשא ,' וז  ןיא   ' .םינש הרשע 
תא םייחל  םיקינעמה  םינטקה  םירבדב  ןיחבמ  וניא  אוה   ' .םייחה תוודחמ  הברה  ץימחמ  רבעשל  הלעב  התעדל  יכ 
תא תצמית  ומכש  תור , לש  ןורחאה  טפשמה  תא  תרתוכב  ביצה  תונורחא ' תועידי   ' .הרמא דואמ ,' דדוב  אוה  .םתועמשמ 

.םינויצה םילילאה  ןדיע  ץק  תאו  תוילארשיה  ךיסנ  לש  ברחה  ומלוע 

הפקתמה התיה  איהש  דבלב  וז  אל  .הלעמב  הנושאר  תיתוברת  תובישח  תעדונ  תרושקתב  ןייד  השמ  לע  הפקתמל 
סותימל סחיב  ילארשיה  רוביצב  תיתעדות  הרומת  הפקיש  איהש  אלא  ינויצה , ןואיתנפב  דובכ ' רבח   ' לע הנושארה 

.האושה תסיפתלו  רבצה 

ZooZoo  ץרא ץרא   ZooZoo
געלה היצקובורפה , ףס  הדמתהב  הלעו  תיטילופה , הריטאסה  הבחרתהו  הללכתשה  םירופיכה  םוי  תמחלמ  ירחא 
םימי םתואב  ודמלש  םירשכומו  םיריעצ  םיבתוכ  לש  הנטק  הצובק  התיה  יונישה  תציאמ  .הלש  הפלצהה  תמצועו 
הידעצ תא  .עבג  ודודו  ןודיס  םירפא  לאכימ , .ב  בינ , יבוק  ירמרמ , ךונח  םילשוריב : תירבעה  הטיסרבינואבו  לאלצבב 

', ריעב ריענ   ' יריטאסה רודמב  השתהה -  תמחלמ  תפוקתב  המחלמה -  ץורפ  ינפל  דוע  הרובחה  התשע  םינושארה 
הצובק ןייציש  יטסקרסהו  יטסימרופנוק  - ןונה וקה  שבוג  םש   '. ןותאה יפ   ' ימלשוריה םיטנדוטסה  ןותיעב  עיפוהש 

ברקב תוירלופופל  הכזש  רודמה , .ונימי  דע  תכשמנה  רודיבבו , תונמאב  תונותיעב , םכרד  לכב  םיבתוכ  לש  וז  תרשכומ 
הטיסרבינואה סופמקב  הצרש  קינלוק ,) קירא  יומיבב   ) יריטאס טרבק  תגצה  דילוה  םיטנדוטס , לש  הבחר  הצובק 

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

: ולוכ רודמה  חור  תא  ןייפאו  תינויצ  - תיאבצה היגלטסונה  תוברתל  געלש  ןותיע ' לש  ותדיל   ' םשב
תמקומה הנידמה  לע  ונלכתסהו  ןאיסוטמ '  ' ונשיע ןחלושה , ביבס  ונלוכ  ונבשי  .ץליפ  הפק  ביבא , לת  ויתס 1948 , "

ןת  ' .ונינע וישכע ,' בוזע  '. ' ונלשמ ןותיע  םיקהל  ןמזה  עיגה  הרבח , : ' ץראוז ז"ל לאיכלמ  רמא ד"ר  םואתפ  .וניניע  דגנל 
, רינ םעו  יש  םע  אנ  ץבש  ונקחש  .טלקמ  ריצק , לת  ץיק 1962 , .תואמצעה ]...[ ' תמחלמב  חצני  ימ  םדוק  תוארל 

דעב תומל  בוט  ...ונלשמ  ןותיע  ...םירבח  : ' ףשנתמ שחלו  ז"ל  ץראוז  לאיכלמ  ד"ר  רשקה  תלעתמ  חיגה  עתפלשכ 
םגאה , 1970 ינורטקלא , ץיק  לק ]...[ .' עוצפ  לכה  ךסב  התא  ירה  דלי , היהת  לא  , ' ול ונרמא  ץראוז ,'  ' .םדנו ...ונצרא ,'

.ץראוז ןאכ  רמנ  : ' תשרב ץראוז ז"ל  לאיכלמ  לש ד"ר  ולוק  עמשנ  עתפל  .תוילוכשא  יחלפו  ףול  ונלכא  .רוצ  זועמ  רמה ,
". םולשב התיבה  רוזחל  וניצר  לכה  ךסב  .ונינע  אל  רובע .' ןותיע ? םאה 
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םוי תמחלמ  ירחא  דחוימב  םיריעצה , ןותיעה  יארוק  ברקב  הבר  תוירלופופל  הכז  ץראה '  zoo  ' יריטאסה רודמה 
המסרפתה תנקותמ  הרודהמ  .תדחוימ  האצוה  ' ) Zoo  ? ץרא  Zoo  ' רפסב רודמה  לש  ויתובתכ  וצבוק  .םירופיכה ב-1975 

.ןחלופ רפס  השענש  ב-1982 ,)

ועתרנ אלש  ןוויכ  הזועתו , תוכיא  תניחבמ  השדח  הגרדמל  לארשיב  תיטילופה  הריטאסה  תא  ולעה  ץראה '  zoo  ' יבתוכ
םע לבא ' תעדומ   ' המסרופ רודמב  לשמל , .שממ  לש  הריפכל  םימי  םתואב  בשחנש  השעמ  תונויצה , ישדוק  לע  גלגללמ 

קטמל חא  רשק , - ןעט תדלוהל  תוכרב  םיחוח  ןב  הנשוש  תרבגל   ' חסונב הכרב ' תועדומ  ו' םחוינ ,' ץראה  ןינבב   ' בותיכה
הקותמ לאיכלמ , םילחאמ  ליפורפה , םלוסב  הריהמ  הדירי  ךסויג , םע  ץראוז  יסאל  '; ' דודגב 'ה  רבחה םילחאמ  ןחתותלו 

'. ןוטי ' זו

תונשב םג  םיילאוזיוו  םיינושל  םיברקעו  םיטושב  ץראב  תיטילופה  תוגיהנמה  תא  רסייל  ופיסוה  הצובקה  ישנא 
תילארשיה הטילאה  לע  תרבטצמה  םתעפשה  .סקימוקו  היזיוולט  תורדס  תוגצה , תובתכב , םיעשתהו  םינומשה 

הנמנ ירמרמ  ךונח  .תינוליחה  תונותיעה  לש  ךוותה  ידומעמ  ושענ  םימיה  תוברבש  םושמ  דואמ  הבר  התיה  הליכשמה 
תורשע דוחלו  דחי  ובתכ  ןודיס  םירפאו  לאכימ  .ב  ץראה .'  ' ךרועכ םינש  רפסמ  רבכ  ןהכמ  אוהו  םינומוקמה , ידסיימ  םע 

תרושקתב םירכומו  םינונש  םיבתוכל  םויה  דע  םיבשחנ  םהו  תועשעשמ  היזיוולט  תורדסו  הריטאסו  רודיב  תוגצה 
ךרדב ו' טפנ ' ינמיס  ', ' רחא רבד   ' םייריטאסה םיפסומה  .ילארשיה  סקימוקה  תובא  םה  בינ  יבוקו  עבג  ודוד  .תילארשיה 

הבר הדימב  םה  תונורחא ,' תועידי  ו' בירעמ ' ', ' רבד  ' םינומויב םיעשתהו  םינומשה  תונשב  ומסרפתהש  רשואה ,' לא 
'. ץראה  zoo  ' לש םינינו  םידכנ  םינב ,

תונותיעה תונותיעה תאתא   םינשמ   םינשמ םירבצה   םירבצה
, םיריעצ םיאנותיע  ינש  ויה  םילודגה  םינומויב  םיעבשה  תונשב  יתרוקיבה  שדחה ' לגה   ' יבתוכ לש  םיקהבומ  םיגיצנ 

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

תרעוס שפנ  תלעב  התיהש  ומאל , ברקתהל  ידכ  הריש  בותכל  לחה  ןב 11  ב-1947 . ללהנ  בשומב  דלונ  ןפג  ןתנוהי 
םסרפתה ןושארה  וריש  .הזמ  הז  םיקוחר  ויה  םיינשהו  השקונ  אבצ  שיא  היה  ויבא  ןפג , ירבדל  .הריש  הבהאו  השיגרו 

תא ןב 20 . לייח  ותויהב  רואל  אצי  ( 1967 תורפסל , תורבחמ  ' ) םילמ המכ   ' ולש םירוכיבה  רפסו  ןב 14  ותויהב  תשק ' ב'
תא הווח  םינחנצב  ןוריט  ותויהב  רבכ  .ריעצה  ררושמל  הקנפשוג  ןתנ  ומכ  ךכבו  ןמרתלא  ןתנ  בתכ  רפסל  המדקהה 

סרוק םייסש  רחאל  .רחאפ  לתב  םיעגפנה  - ברו השקה  ברקב  ףסאמ  חוככ  ףתתשה  רשאכ  המחלמה , לש  רמה  המעט 
ןמז הנחמב .'  ' ןותיעב בתככ  דובעל  לחה  "ל  הצמ ורורחש  םע  .ןדריה  תעקבב  םיעצבמ  ןיצקכ  תרישו  ינלוגל  רבע  םיניצק 

ףסויו השמ ז"ק  רבד .'  ' לש יעובשה  ןיזגמה  עובשה - ' רבד  ותוא ל' סייגו  ינבל  קחצי  ונורשיכב  ןיחבה  ןכמ  רחאל  רצק 
לעב ןותיעה  םימי  םתואב  היהש  בירעמ ,' רובעל ל' ותוא  וענכישו  בתוככ  רידנה  ונורשיכ  לע  ןכ  םג  ודמע  דיפל  ימוט ) )

השמ ז"ק ול  עיצה  חטש )' בתכ   ' ונימיב ' ) הדש בתכ  הרצק כ' הפוקת  רחאל  .ץראב  רתויב  םילודגה  הדוהתהו  הצופתה 
הנענ ןפג  האור .' התא  המ  אל  בשוח , התא  המ  עומשל  םיצור  םה  .םיריעצל  בותכת  : ' ול ץעיו  יעובש  ישיא  רוט  בותכל 
דחוימ היה  רוטה  בירעמ .'  ' לש עובשפוס '  ' ףסומב עבטמה ,' לש  יעיברה  דצה  , ' ישיא רוט  םסרפל  לחה   1971- בו רגתאל 

לשו םיגיגהו  םיריש  לש  תובתכ , לש  זאלוק ' הב  ללכנש  ץראב  הנושארה  תישיאה  המבה  התיה  וז  ונכותבו : והנבמב 
התיה וז  .ימוחת  - ברו ןווגמ  רצויכ  ולש  תדחוימה  הריירקה  תא  םג  דבעידבו  ןפג , לש  ותומד  תא  ופקישש  תונויאר 

, רוטה לש  ףסונ  רכיה  ןמיס  .האצותה  תא  דואמ  ובהא  םיריעצה , רקיעב  םיארוקהו , הבטימב , תיטסילנרו  וינ ז' תונותיע 
ימינפ סומתירב  תירבצ , - תירגוד דואמ , האירק  הפשב  בתכ  ןפג  .הפשה  היה  ותפוקתב , ךרד  ץרופו  ידוחיי  היה  ותוכזבש 
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לע ועיפשהש  ימ  ןפג , ירבדל  .יטסקרס  ןולבת  םע  ןהכ , דרנואל  לשו  ןליד  בוב  לש  קורה  ינומזפ  תא  םיתעל  ריכזמה 
סורב ינל  ינקירמאה  יאנותיעהו  ץומא  ןב  ןד  ויה  ותביתכ 

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

םלועה תסיפת  .ללכבו  תונותיעב  תידסממ  - יטנאה האחמה  יצולחמ  דחאו  שנועל ,)' אטחה  ןיב   ' םייחכ תאז  רידגה 
יסופיטה ינויצה  ולודיג  תיב  תעפשהב  קר  אל  הבצוע  רוטב , יוטיב  ידיל  האבש  ןפג , לש  תיתרבחהו  תיטילופה 
םיטילקת םירפס , תועצמאב  ותורחבב  הל  ףשחנש  םיחרפה ,' ידלי   ' תוברת תעפשהב  םג  אלא  המחלמה , תמוארטו 

םיכרע לשו  םייתרוסמ  םיינויצ  םיכרע  לש  תבורעתב  הנייטצהש  םלוע  תסיפת  ודילוה  וללה  תועפשהה  שולש  .םיטרסו 
תוברתהו הרבחה  יפלכ  זובו , הוואג  הייחדו , הבהא  יסחי  ןיעמ  הפקישו  תוידסממ , - יטנאו שפוח  לש  םישדח  םיילרביל 
היבשותל ץראל , קומעו  ץימא  רשק  דחא , דצמ  ןפג : לש  ורוד  ינבמ  םיבר  תנייפאמ , ןיידעו  הנייפיא , וז  תוינש  .תינויצה 

, יתרבחה ץחלה ' ריס   - ' הב םישחרתמו  התוא  םינייפאמה  םיבר  םירבדמ  לוכסתו  סעכ  רחא , דצמ  התוברתלו ;
םה םגש  דועו -  הרבחב , תורחא  תוחפוקמ  תוצובקלו  םיברעל  סחיב  םישוחה  תוהכ  תוריהיה , תויוסגה , םזירטילימה ,

: הקומע תיתרבח  תוברועממו  תוהדזהמ  רבד  לש  ופוסב  םיעבונ 

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

םושב .יברע  םג  תויהל  לוכי  בגא  ךרדש  תלוזה , ייחל  תושיגרה  רסוחו  םזיריזחה  םזישאפה , תיחשמה , חוכה  םיחמוצ 
תורמלו וירבח , ןעמל  וייח  תא  בירקהל  ןכומש  ימ  ןכל -  .דבלב  םידוהיל  תסחייתמ  תלוז '  ' הלמהש בותכ  אל  םוקמ 

בהוא ינא  םתוא  םירבגו  םישנ  יבבלכ , םישנא  ןאכ  שי  .לארשי ]...[  רוביג  בידנו , ריבא  יתימא , טוירטפ  אוה  ויגיהנמ ,
האלפנה ץראב  הזה , טהולה  ץיקה  יהלשב  הגולפ , ברע  ריבעהל  רשפא  םתיאש  םירבח  לש  הכורא  המישר  .יבל  לכב 

דע רקובה , רוא  דע  הנידמה  תא  דחיב  אונשלו  ןנוצה , בשעה  לע  חיטבא  ךותב  וא  םיה  תפש  לע  הרודמל  ביבס  תאזה ,
". םיגחה ירחא 

חגנל וזעהש  םינושארה  דחאו  תימויה , תונותיעב  תינלאמשה  םלועה  תפקשה  לש  םיחסנמה  יצולחמ  היה  ןפג 
ויכרועו ויבתוכמ  המכ   ) תינמי הייטנ  לעב  ןותיע  זא  היהש  בירעמ ,' ב' .םישרשומ  םיינויצ  םיסותימ  םהירמאמב 

( יטסינויזיוורה הנחמל  וכייתשה  קי , ' צנסיד היראו  ךבילרק  לאירזע  דלפנזור , םולש  םידסיימה  - תובאה ןוגכ  םיריכבה ,
יפכ וענש , םיבתכמ  תואמ  עובש  ידמ  לביק  ןפג  .הוולש  רכוע  תחא  אלו  זעונ  גירח , לוק  היה  הז  ינגרוב , םיארוק  להקו 

םיארוקה לע  רקיעב  עיפשהו  דואמ , יביטקפא  היה  ולש  חוגינה   '. חצרב םויאל  םיאושינ  תועצה  ןיב  , ' םימיל רפיסש 
לש הרורב  תצבשמ  המודא , תצבשמ  יל  התיהו  הללאל , ינמי  ןותיעב  הלאמש  בותכל  יתלחתה  : ' בתכ םימיל  .םיריעצה 

הטימל הלילב  יתוא  חקל  םהלש  ןטקה  דליה  לבא  יתוא , ואנש  םירוההו  .םהלש ]...[  אבא  דגנ  תיבב  רעונל  בתוכש  הז 
'. ךתוא בהוא  אקווד  ינאו  ךתוא -  םיאנוש  ילש  םירוהה  בשחו : קחצ  אוהו  ליה " ינאפ   " תא ומכ 

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

.וירקבמ תא  הבר  הדימב  הלרטינש  רוביג , - יטנאה

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

הנע ןפגו  תפתתשה ,' ךמצע  התא  םא  רקבל  ךל  רתומ  איה ש' תילארשיה  המכסומה  םלועמו  זאמ  .ילארשיה  םישדוקה 
תיצולחה תונויצה  לש  םייגולותימה  הישדקמ ' מ' דחאב  דלונ  אוה  יסופיט , ירבצ  םש  אוה  ומש  .תאזה  המכסומל 

, רומאכ תריש , ומצע  אוהו  ןייד ,) השמ   ) עודי אבצ  רש  היה  ודוד  יברק , ןיצקכ  עבקה  אבצב  תריש  ויבא  ללהנ ,) בשומה  )
דואמ םיירבצ  םה  ואטבמו  ותוזח  םג  .םירופיכה  םוי  תמחלמבו  םימיה  תשש  תמחלמב  םחלו  ינלוגבו  םינחנצב  לייחכ 
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אלא יאנותיע  לש  הגירח  העד  תעבהכ  אל  וספתנ  וירמאמ  ןכל  ראותהו .' תירולבה  הפי   ' לש פיטואירטסה  תא  םימלוהו 
תפקשה שבגל  םיעבשה  תונשב  לחהש  ץראה , ידילי  לש  ינשה  רודה  םיריעצה , לש  םבלמ  רבודה  ירוקמו  שדח  לוקכ 

לש םירסמה  תא  ויתוזחמו ) ויעפומ  וינומזפ , וירישב , םג  השעמלו   ) ויתובתכב רייגל '  ' ותחלצה .תיאמצע  תיתרבח  םלוע 
בתוככ ומסק  דוסמ  קלח  איה  םג  התיה  םיחרפה ,' ידלי   ' לש תונריתמהו  תוריחה  יכרע  תאו  שדחה  ינקירמאה  לאמשה 

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

.רתוי

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

וירוביגמ דחאלו  ינויצ  - טסופה ןדיעב  רתויב  םיעיפשמהו  םיבושחה  םירצויה  דחאל  היהו  יגולותימ  - יטנאה וקה  תא  ןפג 
.רתויב םיבושחה 

רומאכ היה  הבר  התיה  םיעבשהו  םיעבשה  תונשב  ותעפשהש  יאנותיעו  שדחה ' לגה   ' יבתוכ לש  ינשה  קהבומה  גיצנה 
, ופיב םבשומ  תא  ועבק  םה  .וירוה  םע  הצרא  הלע  עבש  ןב  ותויהב  הירגלובב ב-1942 . דלונ  רכב  .רכב  הל ) ' רהא  ) ןורהא

ןוגרא .אורקל  הבריהו  הקומע  תידמעמ  תועדומ  חתיפ  רענ  ותויהב  רבכ  .הירגלוב  ילוע  לש  הלודג  הליהק  הזכרתה  םש 
תונש יהלשב  ףשחנ  היתונויער  לאש   ', תימשה הלועפה   ' תינויערה הצובקהו  רצק , ןמז  רבח  היה  ובש  ןפצמ ,' '

לש תיתרוקיב  הסיפתל  ותייטנ  תאו  תיטסינמוה  - תינוליחה תיטסילאיצוסה  ומלוע  תפקשה  תא  ובציע  םישימחה ,
םתביתכמ תוקומע  עפשוה  םש  הזה ,' םלועה   ' ןועובשב ורוד , ינבמ  םיברכ  השע , ולש  יאנותיעה  זאטסה ' תא  .הרבחה 

םירמאמ בתכ  זאמו  תונורחא ' תועידי  ב' רכב  טלקנ  .ןניק ב-1967  סומעו  ץומא  ןב  ןד  ירנבא , ירוא  לש  םתוישיאמו 
'ה זנרבב רבד  םשל  ויהש  תילטוט  תורסמתהבו  תונתחדקב  ולשמ , רוטבו  ןותיעה , לש  םינוש  םירודמב  תו  ' זטרופרו

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

וגזמתה והומכו  םייטסילנרו , ז' וינ  םיסופד  יפ  לע  בתכש  ץראב  םינושארה  םיאנותיעה  דחא  היה  ןפג , ומכ  רכב ,
הבתכב .ילארשי  ייווגנימה  ןיעמ  תוברת , רוביג  הגרדהב  השענ  אוהו  יניימהובה  וייח  חרואו  ותוזח  ותוישיא , ועוצקמ ,
: יברעמה םלועה  לש  םזילנרו  וינה ז' תואנדסמ  תחאל  בשחנש  רקרוי ,' וינ  לע ה' רכב  בתכ  ותומל  ךומס  המסרופש 

ןונגסל םירוכמו  םייטנגלאה , וימסקב  לילכ  םייובש  רקרוי ,' וינ  לש ה' וילגר  רפעב  עובש  ידמ  שלפתהל  םיאג  ונחנא  "
וינ ה' .תלערומ  הינוריאב  םילובטו  םיזחשומ  סטנמטייטסרדנא  אלמ  קפואמו , רכונמ  ןונגס  ולש , אשנתמהו  רירקה 

' רקרוי וינ  םא ה' .םתמרל ]...[  תדרל  ילב  םייחה , לש  םייראגלווה  םידדצב  םג  טטחל  לגוסמ  המכחה , לכ  וזו  רקרוי ,'
". ילירטס חוליג  ןיכסב  תוכיתחל  ותוא  ךתוח  אוה  והשימ , לע  ספטמ 

ותביתכב ויה  ןכאו , .תיעוצקמה  וכרדב  ותוא  החנהש  יאנותיעה  לדומה  תא  רכב  השעמל  ראית  רקרוי ' וינ   ' תא וראתב 
.ותפוקתב תולשבל  עיגהו  תירבה  תוצראב  וינפל  דחא  רוד  חתפתהש  ינכפהמה  יאנותיעה  רנא  ' זה לש  םיקהבומ  םינממס 

הייסולכואה תורדש  לכמ  םיבר  םיארוק  לש  םבל  לא  התועצמאב  עיגהל  חילצה  אוהו  דואמ  תיביטקינומוק  התיה  ותפש 
.תיטילופה תשקה  תוצק  לכמו 

דגנכ הסרתה  לש  שדח  ףר  עבקש  ינתעד  יתרוקיב  וקב  ונייטצה  ןפג , ןתנוהי  לש  הלאל  המודב  רכב , לש  ויתובתכ 
תוברתב םחר  אלל  ףילצהו  תדסוממה  תונותיעב  םינויצה  םיטסלקונוקיאה  ינושארמ  םג  היה  ןפגכ , רכב , .םיאקיטילופה 

המורש ימ  לש  הרירמ  - תינקחצה המינה  תא  ץמיא  אוה  םג  .םינפלו  ינפל  ריכה  התואש  תנוונתמה , תיקיני  " אפמה
םיתעל ונושל , טבשב  חסכל '  ' בהא אוה  םג  .תוחכפתה  לש  ךילהת  רבעו  תינויצה ) הלומעתה  ידי  לע   ) ותודליב לוכיבכ 

רקבמ היה  אל  אוה  ןפגכ , אלש  םלוא  ורבשו .' ינויצה  םולחה   ' תא טטרשלו  עבורמהו , קיתווה  דסממה  תא  תוירזכאב ,
תונותיעב םיריכב  םיארוט  - בר  ' הנכמ זפ  ירימש  ימ  םע  הנמנש  ףאו  תיזנכשאה , תירבצה  החפשמה  ךותמ  חמצש 

הפצו החפשמ  התוא  לש  הנתפמ  לע  דמע  דימת  (, ' רנקנד ןונמאו  ענרב  םוחנ  ץיבומרבא ,' ןונמאל  המודב  ' ) תירבעה
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אל םלועמ   ' רכב הבטימב .' התיהש  ותביתכל  המצוע  הקינעה  תדדובמה  תיפצתה  .רזה  ןנובתמה  תדמעמ  היתוכילה 
םג .ךרע  רקי  ידע  ןימכ  הוואגב  התוא  אשנו  הב  האנתה  תובורק  םיתעל  ךפהל ,  ' .זפ ירימ  הבתכ  ותורזל ,' שחכתה 
אל הנידמה ." לש  ןותיע  ל" הנממ  םלוה  טישכת  היה  אל  .יקווישה  סרטניאל  תיטרפה  היפרגויבה  הקישה  וז  הדוקנב 
רנא ' זב םינושארה  דחא  השעמל  היה  רכב   '. יאופיה ולודיג  תיבו  ירגלובה  ואצומ  ומש , ול  וללועש  המ  לע  בתכ  תחא 

םתוחה ללככ , ןלהל .) םג  ואר  וז  היגוס  לע   ) םיעשתה תונשב  דואמ  חתפתהש  תונויצה ,' יעגפנ   ' לש יגולותימ  - יטנאה
םייוקיח חימצהו  רכב  לש  ותביתכ  תא  דואמ  ןייפיא  םזילנרו , וינה ז' ינמיסמ  אוה  םגש  הבתכה , לש  ימיטניאה , ישיאה ,

ישיא ןמויו  יביטקייבוא  רוקיס  לש  תבורעת  היה  םשמ  וחּוויד  ישיא , רוקיבל  הירגלובל , םימיל  רזח  רשאכ  .בורל 
ילושב היחש  היינשה ' לארשי   ' לש םיינתא ' תואטג   ' םתואב חמצ  ומצע  אוהש  הדבועה  .םייפרגויב  םייוליג  םע  ינפשוח ,

ךרע ותביתכל  הקינעהו  לודג  ןורתי  ותניחבמ  התיה  וכו ,)' תוקיתו  תונוכש  בשומ , ץוביק ,  ) תיקיני " אפמה הכלממה 
הנייפיאש תיטסינמוהה  היצטניירואה  ןמ  םג  רכב  לצא  הדלונ  שיגנו  חלוק  ןונגסב  טושפה ' םדאה   ' לע הביתכה  .ףסומ 

.םזיבונסבו תואשנתהב  םיקולה  הלאלו  הזופו  הכסמ  הטועש  המ  לכל  זוב  וב  הררועו  ותוא 

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

.ונמז תא  םידקה  ךכבו 

ינופוידר ינופוידר ירבצ   ירבצ פאפא   -- דנטס דנטס
התשענ ץראב  תיטילופה  הריזהו  ןימיה  שוגל  לאמשה  שוג  ןיב  תקולחמה  הפירחה  רשאכ  םיעבשה , תונש  עצמא  תארקל 

.תימואלה ףורגאה  תריזב  זורכלו  קיפמל  תרדושמה -  וז  רקיעב  תרושקתה -  הכפה  דימתמ , תיתמרדו  תניינעמ 
דחאכ ילארשיה  וידרה  לש  ודמעמל  םרתש  לדגו , ךלוה  חפנ  וספת  וידרב  תושדחה  יקזבמו  הילאוטקאה  תוינכות 

תנוכתמ .םויה  תורתוכל  ויה  תיטילופה  הריזה  לש  םיעלקה  ירוחאמ  השענה  לע  םיחווידהו  םלועב , רתויב  םייתושדחה 
רוקיס ימוחתו  םיריקחת , עבצ , תובתכ  תועובק , תוניפ  הב  וללכנו  איה  ףא  הללכתשה  תונחתה  יתשב  תושדחה  ינמוי 
ינותיע תאירק  םינוש : םיקימיג  םגו  תושדחה ,) ירודישב  רבעב  וללכנ  אלש  וכו ,' רודיב  תונמא , טרופס ,  ) םיבחרומ
יטרפה בכרה  יצב  תיתועמשמה  היילעה  וכו .' העונת  יחוויד  יאזחה , לש  ולוקב  ריוואה  גזמ  תיזחת  תאבה  םיירהצה ,

לכ לש  לגדה  תוניפסל  ןמזה  םע  ויהש  םייזכרמ , םיירהצו  רקוב  יניזגמ  שוביגל  ואיבה  תוינוכמב  וידרה  יטלקמ  יאצמבו 
.לארשיב תויזכרמה  יטילופה  חישה  תומבלו  וידרה  תותשר 

יטסירומוה ינכדע , ריעצ , רתוי -  קהבומ  ינונגס  וק  המצעל  לגסל  "ל  הצ ילג  תנחת  הלחה  םיעבשה  תונש  תישארב 
הפשב לילק  רוביד  הללכ  השדחה  השגהה  תרוצ  .ריהזהו  יתכלממה  לארשי  לוק  ןיבל  הניב  לדבהה  תא  דדיחש  בבושו ,
ללכבו רתוי -  ינכדעו  ריעצ  ילקיזומ  וק  המצעל  הצמיא  םג  הנחתה  .םיריעצ  םיניזאמ  םע  תובייחמ  אל  תוחישו  תרבודמ 

.םיריעצ םיניזאמ  הילא  ךשמש  "ל -  וחמ םייתנפוא  םינומזפ  בוליש  הז 

םשב לשייפס  תוינכות  רפסמ  "ל ) הצ ילגב  השגהה  ינשדחמ  םהינש   ) ןוסניבל הכימ  םע  דחי  באז  ןב  הלעה  ב-1975 
' זאלוק התיה  תינכתה  ומויב .) םוי  ידמ  ורבעל  תאז  גואשל  הגהנש  ותנכש  תוכזב  ךכ  הארקנש  ' ) םש היהיש  טקש  '

תוינכות .םילגני  ' גו עקר  תולוק  םינווכמ , םישערב  וולש  דרוסבא  רומוה  םע  םיעורפ  םינוכרעמ  לש  יטסיכרנא  יריטאס 
תוינכות תא  ריכזמה  ןונגסב  תילארשיה , תרושקתב  ינרדומ  טסופה  ןדיעה  תא  ורשיבו  ןנמז  תא  ומידקה  ולא 
םיינשה ןיב  החותפ  החישב  רמולכ  השגה ,' - יא הנייפאתה ב' םש ' היהיש  טקש   ' .םיעשתה תונשב  תירמאקה ' היישימחה  '

, םינווכמ םישערב  וולש  דרוסבא , רומוה  םע  םיעורפ , םינוכרעמ  ושיגה  ןוסניבלו  באז  ןב  .הביבסב  ןופורקימ  ןיא  וליאכ 
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: תינכותה לש  החור  תאו  הנונגס  תא  םימיגדמ  יאמב 1975 , ורדושש ב-14  ןלהלש , םירבדה  .תוניגנמו  עקר  תולוק 

? הנשה המ  עגר , ירוד :
.ךרעב  73 וישכע , הכימ :

? המ ירוד :
.עברו  73 ...הא 73 , הכימ :

ןב 45. רבכ  ינא  יוא , ירוד :
.ךישחהל ליחתמ  ןכ , הכימ :

.ןמזב עיגא  אלש  דחופ  ינאו  רחואמ  ירוד :
.הנש דועב  תוארתהל  זא  בוט , הכימ :

.תוארתהל ירוד :
]...[

? לוממ העבגה  לע  תייה  התאש  רכוז ב-48 ' התא  ירוד :
.ההא הכימ :

.לוממ העבגה , לע  ךלוממ , יתייה  ינא  ירוד :
? לוממ העבגה , לע  תייה  התאש  רכוז ב-48 ' התא  הכימ :

? ילומ ירוד :
.העבגה לע  ךלומ , קוידב  הכימ :

...תונורכיז הזיא  ירוד :
]...[

? רג התא  הפיא  םשאנה , ירוד :
.טפושה דובכ  תיב , יל  ןיא  הכימ :

? התאו ירוד :
.ודובכ ולומ , רג  ינא  הכימ :

? דבוע התא  המב  ירוד :
.יחא לצא  דבוע  ינא  הכימ :
? ךיחא קסוע  המב  ירוד :

.הדובע שפחמ  אוה  הכימ :
? התאו ירוד :
.ויחא ינא  הכימ :

.תיתימאה םאה  יהימ  טפשמה  תיב  עבק  הזב  ירוד :
[: תינכותה םויסבו  ]

.םיאלפנה הטלקהה  ירישכמלו  םידמחנה  םינופורקימל  הדות  .ןימי  ןופיטפל  םג  הדות  לאמש , ןופיטפל  הדות  ירוד :
.ירוד םולש  הכימ :
.הכימ םולש  ירוד :

.ודות הדות , הדות , םילימ  שולשב  םכל  הדוא  ינא  תודוהל , ךיא  עדוי  אל  תמאב  ינא  םירקי  םיניזאמ  םכלו  הכימ :

ימואל ימואל שאר   שאר יוקינ   יוקינ
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תינכותה לש  התעפוה  התעפשהמ , שושחלו  היזיוולטה  תא  רקבל  תובר  אל  תוביס  םיאקיטילופל  ויה  דע 1974  םא 
הבש הנושארה  תינכותה  התיה  וז  השעמל , .םהיתוששחל  תיתימא  הליע  רבכ  התיה  הנש  התואב  שאר ' יוקינ   ' תיריטאסה
שיא לש  היפרגויבב  ןומט  תינכותה  תחלצהלו  הגירחל  עקרה  .תיתכלממה  התוריהזמ  שממ  גורחל  היזיוולטה  הזעה 

.התקפה ירוחאמ  היחה  חורה  םואבנשריק , יטומ  היזיוולטה 
תמחלמ ירחא  רשע , ןב  ותויהב  .ןכל  םדוק  םינש  עבש  ןילופמ  ולעש  םירוהל  אבס  רפכב  ב-1939  דלונ  םואבנשריק 

"ל חנל ב-1957  סייגתהו  הנח  סדרפב  יאלקחה  ןוכיתה  תא  םייס  אוה  .הינתנב  ררוגתהל  החפשמה  הרבע  תואמצעה ,
הליחת ץראה ,'  ' לש םוסרפה  תקלחמב  דובעל  לחה  "ל , הצמ רורחש  רחאל  .יברק ב-1960 , ךירדמכ  תריש  ובו  חנצומה ,

םיטפשמ דומלל  לחה  ב-1961  .ןותיעה  לש  םוסרפה  יפסומב  יתכרעמ  רמוח  לש  הביתכב  ךכ  רחאו  תועדומ  שכורכ 
םידומילב ךישמהל  טילחה  אוהו  ותוא  הפחס  תרושקתב  הדובעה  ךא  תירבעה , הטיסרבינואה  לש  תיביבא  לתה  החולשב 

.הז םוחתב 

בד ותוא  הנימ  ותעיסנ  ינפל  .היזיוולטו  עונלוק  דומלל  סל  ' גנא סולל  ותשא  םע  םואבנשריק  אצי  ףוסב 1962 
םירזה םיבתכה  ןיב  גרבתהל  חילצה  אוה  .תירבה  תוצרא  לש  יברעמה  ףוחב  תונורחא ' תועידי   ' בתכל יקסבוקדוי 
הפוקת התואב  חורפל  הלחה  הבש  סל , ' גנא סולב  הינרופילק  תטיסרבינואב  םידומילל  םשרנ  ליבקמבו  דווילוהב 
יברעמה ףוחב  תואטיסרבינואה  .םאנטייו   תמחלמ  עקר  לע  ץרפש  ירודה  דרמהמ  קלחכ  םיחרפה ,' ידלי   ' תוברת

לש תוינויצקאירהו  הילפאה  תונעזגה , דגנו  וז  המחלמב  תירבה  תוצרא  תוברועמ  דגנ  האחמ  תולועפב  דחוימב  ונייטצה 
- יטנאה חורהמ  תוקומע  עפשוה  םואבנשריק  .תוידסממ  - יטנא תוסיפת  לש  הממח  הפוקת  התואב  ויהו  ןוסנו , לשממ ג'

יפכ היזיוולט , שיאכ  תויעוצקמהו  תויטילופה  ויתוסיפת  תא  הבר  הדימב  הבציע  וז  העפשהו  סופמקב , הבשנש  תידסממ 
: תרופ ןב  הקייש  יאנותיעה  םע  ויתוחישמ  תחאב  רפיסש 

המחלמ לש  תונומת  ואבוה  הנושארל  .היזיוולטב  הבחרהב  הדעותש  םלועב  הנושארה  המחלמה  התיה  םאנטייו  תמחלמ 
םימנאטייווה םלפאנה , תוצצפהה , חבטה , ישעמ  ךסמה , לע  הארנ  לוכה  .ב  " הרא יחרזא  לש  ןולסל  תירזכאו  הקוחר 

תייהש הממ  תרחא  המחלמ  לע  לכתסהל  ךל  םרוג  הז  .תומלצמה ]...[  לומ  וגרהנש  םייאקירמאה  םילייחהו  םיפורשה 
ינא םואתפ  םשו  .ךרדה  לכ  ךרואל  ונמע  קדצהו  ונילע , הרזגנ  המחלמ  לכ  תקדוצ , המחלמ  לכ  הבש  הרבחמ  יתאב  .ליגר 

הדימעמ להקה  תעד  וליאו  תקדוצ , לוכיבכ  המחלמ  תלהנמ  איהו  םלועב , רתויב  הרידאה  המצועה  תלעב  הרבחב  יח 
שומישהו ללכב , חוכב  שומישה  תלאש  ילצא  הררועתה  הדגנ ]...[  תדרמתמו  החומ  הילע , תרערעמ  הלאש , ןמיסב  התוא 

יתדמל הינרופילקב , םש , .רחאה  דצל  םימרוג  ונאש  לוועהו  באכהו  לבסה  תלאש  ילצא  הררועתהו  .טרפב  ונחוכב 
.הנוש הרוצב  םירבד  תוארל 

ץכ אוהילאו  בבוח  השממ  העצה  םואבנשריק  לביק  הטיסרבינואב , ינשה  ראותה  תמלשהב  קוסע  ותויהב  ב-1968 ,
אוה תווצל .) םישנא  ףוסאל  תירבה  תוצראל  ועסנ  ץכו  בבוח   ) תילארשיה היזיוולטה  לש  המקהה  תווצב  ףתוש  תויהל 

ףתוש היה  םואבנשריק  .ץראב  היזיוולטה  תוברתל  תודוסיה  תא  החינהש  הצובקל  ףרטצהו  הצרא  רזח  וידומיל , תא  עטק 
.ןושארה טבמ '  ' ךרוע ראשה  ןיב  היהו  םייצולחה , םיינויזיוולטה  תונויסינה  בורל 

תוינכותה תנוכתמב  תינכות  תושעל  רומדת , והיעשי  היזיוולטה , להנמל  םואבנשריק  עיצה  םיעבשה  תונש  תישארב 
' היהש עובשה  היה  הז   ' תילאוטקאה תיעובשה  תינכותה  דחוימבו  תירבה , תוצראב  ותייהש  ןמזב  ונרקוהש  תויריטאסה 
אל  ' היזיוולטב הנושארה  תיריטאסה  םינוכרעמה  תינכות  הדלונ  ךכו  הנענ , רומדת  (. this was the week that was)

' שפנה רופיצ   ' יריטאסה רודמב  םיעובק  םירוט  ילעב  ויה  םינוכרעמה  יבתוכ  בור  .תותבש  יברעב  הרדושש  רבוע ' לוכה 
יסוי ריפצ , היבוט  ונמנ  םינקחשה  תווצ  םע  .יסונמ  ידידו  בירי  הויז  ןניק , סומע  ץומא , ןב  ןד  תונורחא - ' תועידי   ' לש
התקל רבוע ' לוכה  אל   ' .רנרוד יבצ  היה  יאמבה  .רודלא  יבגו  ןזור  הזילע  ןייד , יקית  אריפש , הילט  יול , יזוע  קלופ ,

תינחלס דוע  אל  תופפכ -  אלל  תיטילופ  תרוקיב  לש  םינצינ  הב  ולע  ךא  ביצקתו , ןויסינ  רסוח  ללגב  םיבר  םימגפב 
רפיס תושק ,' ויה  תוינכותל  תובוגתה   ' .הטובו תבקונ  אלא  םוקמוקה ,' ו' אטאטמה '  ' ימיב רבעבכ , תככורמו 

היה אל  הז  .רודישה  תושרו  היזיוולטה  ןיינב  ךותמ  רשאמ  הבותכה  תונותיעה  דצמ  תוחפ  .תומילא  טעמכ  , ' םואבנשריק
םינויד וכרענו  הלשממב , הסיסת  הליחתה  שארב ]...[  טובנ  ילבו  תומכחו  תוחידב  םע  תחא " הריסב  השולש   " םעפ דוע 
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הדלוג םישוע ]...[ ." םהש  ומכ  אלו  הריטאס , היהתש  לבא   " הריטאס דעב  אוהש  םש  רמא  ןולא  לאגי  וליפא  .תינכתה  לע 
בלשב  "'. םינלאמש  " לש םיחנומב  ורביד  אל  דוע  זא  יכ  סל ," ' גנא סולמ  לרביל  אוה  : " הלשממ תבישיב  ילע  הרמא 

, תושרה "ל  כנמו ילילג  לארשי  הנוממה  רשה  תועצמאב  הלשממהו , לפנ , רופהש  רנרודו  םואבנשריק  וניבה  םיוסמ 
', רבוע לוכה  אל   ' תקפהב םיכורכ  ויהש  םייביצקתהו  םיינכטה  םיישקה  ללגב  .תינכותה  תדרוה  לע  טילחהל  תדמוע 

רנרודו םואבנשריק  וטילחה  הלשממה , םעטמ  תינכות  תליספ  לש  ןכוסמ  םידקת  עונמל  ןוצרהו  ההובג  אלה  התמר 
.דבלב תוינכות  רחאל 12  הירודיש  תא  קיספהל 

להנמ ול  עיצה  תנש 1973  תיצחמב  .םיירטנמוקוד  םיטרסו  תומרד  םייבל  לחהו  טבמ '  ' תא ךורעל  בש  םואבנשריק 
תוארל סל  ' גנא סוללו  ןודנולל  סט  םואבנשריק  .תיעובש  הריטאס  תינכות  קיפהל  ןמרקוצ  ןונרא  שדחה  היזיוולטה 

םוי תמחלמ  הצרפ  םייתניב  .היזיוולטה  םלועב  םישודיח  לע  דומעלו  הארשה  לבקל  תויריטאס , תוינכות  לש  תוקפה 
, ןלוגה תמרב  המילבה  ברק  ילוצינ  תא  ןייאיר  אוה  .חטש  בתככ  םימחולה  תוחוכל  ףרטצהו  הצרא  בש  אוהו  םירופיכה 

םיטרס ךרועכ  ודיקפת  םג  .תיניסה  הווחב  םיפורשה  םיקנטבו  םילייחה  תופוגב  הזחו  םינחנצ , דודג  םע  הלעתה  תא  הצח 
םמושיר תא  וריתוהש  המחלמה , תוערואמ  .בורקמ  תוומה  תוארמ  םע  ותוא  שיגפה  םילשוריב  ןפלואל  תיזחהמ  ועיגהש 

.ותקפהבו ותכירעב  שאר ,' יוקינ   ' תינכפהמה תינכותב  העבוהש  השדחה  האחמה  לע  םימיל  ועיפשה  ושפנב 
ומלוע תסיפת  לע  עיפשה  הז  עוריא  םגו   , המחלמה םויסב  רטמוליקב ה-101  תוחישה  תא  םלצל  אצי  םג  םואבנשריק 
יומיד םע  דוע  אלו  םדא , ינב  םע  קסע  ונל  שיש  אוה  , ' םימיל רפיס  ב-101 ,' יתיארש  המ   ' .תיעוצקמהו תיטילופה 

'. םירצמה לש  יתצלפמ  - ינומד

ביבאבו 1974 ןמרקוצ , לש  ותעצה  שומימל  הרשכ  העשה  התיה  דואמ , שלחנ  יטילופה  דסממה  רשאכ  המחלמה , רחאל 
ורחב עודמ  תרופ  ןב  לש  ותלאשל  הבושתב  .תילארשיה  היזיוולטה  ךסמ  לע  שאר ' יוקינ   ' לש הנושארה  תינכותה  התלע 
םהל סינכהלו  םישארה  תא  חותפל  ךירצ  היה  איהה  המחלמה  ירחא  : ' םואבנשריק הנע  תינכותל , שאר ' יוקינ   ' םשב

, רפסה יתבב  םימס  שיו  םירתנפ , שיו  יתדע , רעפ  שיו  הדלוג , לש  התעדל  דוגינב  םיאניתשלפ  שיש  םישדח : תונויער 
' ץרא  Zoo  ' תצובק תא  קיפמה  םואבנשריק  סייג  תינכותל  םיבתוככ   '. איהש ומכ  תואיצמה  תא  שארל  סינכהל  ךירצו 

.תכרעמהמ קלח  היה  אל  לבא  בתכ  ןניק  סומע  םג  .ירמרמ  ךונחו  ןודיס  םירפא  בינ , יבוק  לאכימ , .ב  הזה - ' םלועה   ' לש
הקבר ירא , בל  ןועמש  ןזור , הזילע  גומלא , ןורהא  ומכ  ילארשיה , ןורטאיתב  תורכומ  תויומד  וקהול  םינקחשה  תווצל 

ופתתשה ןכ  ומכ  .ןילביר  יפסו  ריפצ  היבוט  יטרונוק , יאתבש  ומכ  םימי , םתואב  תוחפ  תורכומו  לג , יבודו  ילאכימ 
: םואבנשריק םימיל  רפיס  תינכותה  שוביג  ךילהת  לע  .לסא  הל  ' קנעי היה  יאמבה  .םיחרוא  םינקחש 

תצקו היהש , עובשה  היה  הז  תצקו  ןוטייפ  - יטנומ תצק  היה  .הז  תא  לוכאל  ךיא  ונעדי  רוביצה  אלו  ונחנא  אל  הלחתהב ,
ונייה אולה  .םימחר  ילב  תורישי , תוכמ  םיפירח , םיעטק  ונרצי  רצק  ןמז  רובעכ  ידמ ]...[  םיכורא  םיגולונומ  ויהו  ונחנא ,

לש ובאטב  וליפא  אלא  ןייד  ומכ  תויח  תושודק  תורפב  תעגל  קר  אל  הזעה  תינכתה  .האחמ ]...[  לש  לג  ךותב  םייורש 
תועצמאב השענ  הז  .הסנכהה  סמ  זא  גיהנהש  הצמשל  רוכזה  ןונישלמ ' ה' אשונ  תא  ופקת  םיעטקה  דחאב  .לוכשה 

.לצנתהל םג  ונצלאנ  וילעש  ןוכרעמ  לע - ' םירפסמ  םירבח   ' חסונב ןוכרעמ 

היזיוולטב תושעל  זא  דע  ומלח  אלש  המ  תא  תושעל  הזעהו  הלימה  ןבומ  אולמב  תיריטאס  תינכות  התיה  שאר ' יוקינ  '
רשפא תילארשיה  הרבחה  לש  םיפושחה  םיבצעב  תעגל  תינשדחה  התזועתל  השחמה  .תיטילופה  תרוקיבה  םוחתב 

השרפה לע  ' ) םירוחשה םירתנפה   ' תונגפהל זמרב  הב , עוגנ  יזנכשאה  דסממהש  תיתדעה  הילפאל  געולה  ןומזפב  אוצמל 
תיאנותיע העידי  םוסרפ  םע  רוביצ  ישנא  ועיבהש  עוזעזה  תובקעב  בתכנ  אוה  תיטפשמה .)' תיזחה   ' רעשב הבחרהב  ואר 

לכ ורש  ןומזפה  תא  .שישח  םינשעמ  וספתנש  םיבוט , ינב  לש  יתרקוי  ןוכית  םילשוריב , היבחר  היסנמיגב  םידימלת  לע 
: תופשכמל םישפוחמ  תווצה , ירבח 

,/ ןוידל הלשממ  תבישי  שיו  ןויעב / הקידבל  םיארוק  םינותיע  תשגור /, הלוכ  ץראהו  שישח  ונשיע  היבחר  היסנמיגב 
םג לבא  שישח , ונשיע  היבחר  היסנמיגב  וליצה /! .שישח  ונשיע  היבחר  היסנמיגב  שיגרה /, אשונב  הלשממ  תבישי 

תבישי התיה  אל  םהילע  .תוחישל / ןיינע  אל  ןבומכ  םה  לבא  תוחפ /, וא  ליגה  ותואב  םידלי  .אררסומב / ונשיע 
/ תובוחרב בבותסמ  אוהה  רעונה  תוושהל /, רשפא  ךיא  ינודא , שייבתת  המל /? .הלהב  ררוע  אל  ןיינעה  םלצא  הלשממ /,
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ןאכו האלח  םה  םש  ונידלי /, הפו  םיעשופ  םה  םש  .ןוכיתב / דמול  אל  אוהה  רעונה  ןוכנ /, ןפואב  תאז  ןוחבל  ךירצו 
קר שישח  הקעצ /, םיקהל  ךירצש  רורבו  םימסה / ןיינע  לכ  םיאתמ  אל  םהל  םימיסקמ /, םידלי  םידמחנ , םידלי  .ונדיתע /

.תשגור הלוכ  ץראהו  שישח  ונשיע  היבחר  היסנמיגב  היבחרל /! אלו  .הקוצמה  תונוכש  רעונל 

הינסכאה לע  םג  וסח  אלו  תוימואלה , תואשילקה  לע  גלגלל  ובריה  שאר ' יוקינ   ' לש םינוכרעמהו  םינומזפה  יבתוכ 
, ןוכרעמב .םיעגיימ  םיימואל  םייתרושקת  םיסקטב  הינכרצ  תא  הטיעלהש  תיתכלממה  היזיוולטה  םתוא -  החריאש 

הקבר  ) יחרזמה רמזה  לביטספב  םירחתמ  לש  ןקת  לע  םיעיפומ  גומלא  ןורהאו  ריפצ  היבוט  הקיסאלקל , זאמ  היהש 
תליא 059, גויח  רוזא  הירבט 067 , גויח  רוזא  : ' תימוהת תוניצרבו  תיסופיט  תיחרזמ  המיענב  םירשו  החנמ ) ילאכימ 

'. םילשורי 02 קרו  הפיח 04 , גויח  רוזא 

רתוי הבורקה  טבמה  תדוקנמ  ללכ  ךרדב  הלשממב , םחר  אלל  הפילצהו  תיטילופה  הילאוטקאב  הדקמתה  שאר ' יוקינ  '
ובש ןוכרעמב  לשמל , .תירוביצ  תרוקיבל  םוטאכו  אשנתמכ  תחא  אל  גצוה  ןוטלשה  .תינלאמשה  םלועה  תסיפתל 

.יאבצ בשקה ' הינפ ב' תא  םילבקמ  םה  התיכל  תסנכנ  איהשכו  הרומל  םידימלתה  םיניתממ 

, םכלש רועישה  אוה  הרבחה  רועיש  םידימלת , םיבשייתמ ] םידימלתה   ] .םיישפוח הרבח , רועישב  גוהנ  הז  ןיא  הרומה :
? ןכ ןוידל ? תועצה  שי  ימל 

.ןונבלב בצמה  הדימלת :
? ןכ .ןונבלב  בצמה  הרומה :

.הרוזנצה העיצמ , ינא  הדימלת :
? ןכ .הפי  הרוזנצה , הרומה :

.תויולחנתהה לע  הדימלת :
דימלת דבלמ  םיעיבצמ  םידימלתה  לכ  ? ] ילש העצהה  דעב  ימ  .העצה  שי  יל  םג  םידימלת , .תויולחנתהה  הרומה :

.לוכי התא  לדתשמ , התאשכ  םרוי , האור , התא  עיבצמ ] םרוי   ] .ךתוא ןיינעמ  אל  רבד  םוש  .האלפתמ  ינא  םרוי , םדרנש .]
? םגתפה תא  ריבסהל  לוכי  ימ  יאמורכ ,' גהנתה  אמורב  , ' אוה םתרחבש  אשונה  םידימלת , ןכבו 

[ הנוע אל  שיא  ]
, עדי ילעב  םיסונמ  םישנא  לארשיב  םנשיו  אמורב  ויה  םתסה , ןמ  םהלש ? תומרונה  תא  םיאמורל  עבק  ימו  הרומה :

.םיעבוקה םהו  םירגובמו  םיארחא 

, הדיגב  ' חסונב תולוק  ועמשנ  .תיטילופה  הפמה  לש  ןימי  דצבש  רוביצבו  הלשממב  םעז  יופצכ , הררוע , שאר ' יוקינ  '
רבמבונב .םידבכ ב-5  םיצחל  ולעפוה  ןמרקוצ  ןונרא  היזיוולטה  להנמ  לעו  תולצנתה , ושרדש  ויה  המואה ,'! בגב  ןיכס 

דיקפת : ' התרתוכש םויה  רדסל  העצה  ךרעמ )  ) ץיברוה - רדה סומעו  דוכיל )  ) ץכ םהרבא  תסנכה  ירבח  ושיגה   1975
: ראשה ןיב  ןוידב  רמא  ץכ  םהרבא  שאר .'" יוקינ   " תינכתב תתוועמ  הרוצב  הנידמה  תגצה  תובקעב  רודישה  תושר 

' שאר יוקינ   ' תיריטאסה תינכתה  יכרוע  תא  אורקל  ילעש  וז  המב  לעמ  יל  רצ  תיבה , ירבח  שאר , - בשויה ינודא 
.הרוזנצ לש  גוס  לכל  דגנתמ  ןורקעב  ינאש  ינפמ  יל , רצ  .םשארב  שאר  יוקינ  םתינכתב , שאר  יוקינ  ךורעל  היזיוולטב 
ןווכתמב הנידמה  תגהנהש  זמרתמ , ובש  עטק  ותוא  הב  וללכ  םהשכ  תינכת  התוא  יכרועל  הרק  המ  עדוי  ינניא  ]...[ 

חוכ היזיוולטל  .םינפ ]...[  תויעב  לע  תוסכל  תוסנל  ידכ  ינופצה -  לובגה  ונלש  הרקמב  הז -  וא  הז  לובג  םמחל  הלולע 
אל םידה  ילא  ועיגה  .םטושפכ  םירבד  םילבקמ  םש  .תומכחותמ  ךכ  לכ  ןניאש  תובכשב  דחוימב  העיפשמ  איה  לודג ,

השיגה תא  ץמאמ , ינאו  ץמאל , ןוצרה  לכ  םע  .ןודנה ]...[  עטקה  הארמלו  עמשמל  תורומח  תובוגת  לע  םיטעמ 
םיקחוצ םתא  רשאכ  .תיברמ  תוריהזב  םהילא  סחייתהל  םיבייחש  םיאשונ  שי  תרוקיבו , תורעה  יפלכ  רתויב  תילארבילה 

לבא .םיקחוצ  ונא  םגו  םיקחוצ  םתא  תסנכה , ירבח  ונילע , םיקחוצ  םתא  רשאכו  .םינהנ  ונא  םינהנ , םתא  םכמצע , לע 
תוירוביצ תומב  םגו  וז  המב  לעמ  םגש  הנושארה , םעפה  הנניא  וז  .תיברמ  תוריהז  םיבייחמה  םיאשונ  יבגל  םכל  טאל 

.תאזכ תרוקיב  תעמשנ  תורחא 

ירוביצה דההו  המחלמה , ירחא  תירלופופ  אלו  השלח  התיה  הלשממהש  הדבועה  םהה , םימיה  לש  האחמה  תריווא  לבא 
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םיברו םדאמ , םינקורתמ  תובוחרה  ויה  הלילב  רשעב  ישימח  ימיב  .התדרוה  תא  וענמו  םוטנמומ  ורצי  תינכותל  יבויחה 
.לבקל דמוע  דסממהש  האבה  הכמ ) ' ) הזוטש םיידי ל' ךוכיחב  םיכחמ  ויה 

רתוי ףירח  לג  הדילוהו  תונוטלשה  ןיבו  יתכלממה  ץורעה  ןיב  םיסחיב  שדח  ףד  קפס  אלל  החתפ  שאר ' יוקינ   ' תינכותה
םיאקיטילופה ויה  םתרוקיבב  דחוימב  םיפיקתו  םיליעפ  .תיריטאסה  תינכותל  רשק  אלל  םג  הירודיש , לע  תרוקיב  לש 

.םהיפב רוגש  הפוקת  התואב  השענש  יוטיב  תינלאמשה - ' היפאמה  קלחכ מ' הממורמ  םילהנמה  תא  וגלטיקש  ןימיהמ 
תחת רעוסו  ךורא  ןויד  תסנכב  ךרענ  רבמצדב  ב-1  .היזיוולטה  ירודישמ  תחנ  העבש  אל  ןוטלשה  תגלפמ  םג  ךא 

םיברה םירבודהמ  םיינש  ורמאש  םירבדהמ  םיעטק  ןלהל  רוביצה .' לארומב  םיעגופה  היזיוולטב  םירודיש   ' תרתוכה
: ןוידב ופתתשהש 

םהב םילאוש  םהו  םיבתכמב  תונותעלו  תסנכ  ירבחל  םינופו  ונפ  םיבר  םיחרזא  ךרעמה :)  ) ונינזומלא ילברא  הנשוש 
הזרפהב םיטילבמה  םירודיש  תואיצמה , תא  םיפלסמהו  לארומה  תא  םירערעמה  םירודיש  םינירקמ  עודמו  המל 

םידדועמו לארשי  תנידמ  יאנושל  תחנ  ךכ  ידי  - לע םימרוגו  תילארשיה  הרבחב  םיילילשה  םידדצה  תא  תויביטקלסבו 
.היביוא תא 

הרבחל ןתמורת  .ךרע  תולעבו  תולועמ  תוינכת  שי  היזיוולטה  לש  םינווגמה  םירודישב  דוכילה :)  ) רימת ףסוי 
םיפוצה תעדו  םיקפוא  םיביחרמה  םייכוניח  םירודיש  הלא  ןיב  שי  .קפסב  תלטומ  הניא  תוניחב  המכו  המכמ  תילארשיה 

, הבזכאהו רעצה  הברמל  םרב , .דועו ]...[  םייחה , תוכיאו  הרבחה  םוחתבו  םייעדמה , םיילכלכה , םיינידמה , םירושימב 
תא תופלסמה  תוינכת  ןהב  שי  .ןתוהמבו  ןדועיב  תוילילש  תויתכלממ , - יטנא תוינכת  תונמוזמ  םיתעל  תורדושמ 

םיקפקופמ םיטנמלא  תותרשמ  ןה  .תינסרה  המגמ  ןהמ  תרקדזמ  .היחרזאלו  הנידמל  תוקיזמ  תודבועה , תאו  תמאה 
.ימואלה סרטניאל  רומג  דוגינב  תודמועו  דואמ 

היזיוולטה להנמ  ןמרקוצ , ןונרא  לאשנ  תותוא ,'  ' תרושקתלו םוסרפל  תעה  בתכ  לש  ןושארה  ןויליגל  ןויאירב  ב-1975 ,
תורזוח תונעט  תועמשנ  הנורחאל  : ' התואמצע קוזיחל  םיבושחה  םימרוגה  דחאל  בשחנש  ימו  םינשב 1979-1973 
הצובק יכ  םירמואה  שי  ןואכיד ]...[  הרשמ  תילארשיה , הרבחה  ייחבש  םימגפה  לע  קר  תדקמתמ  היזיוולטה  יכ  תונשנו 

!', ןוכנ אל  הז  ?'. ' רמוא התא  המ  היתועד -  תא  ןטקה  ךסמה  תועצמאב  הציפמו  היזיוולטה  לע  הטלתשה  םינלאמש  לש 
! ןיינעל ןניא  תוללכה  תויטרקנוק , תואמגוד  ריכזהלו  תומש  תתל  ךירצ  הז  גוסמ  תומשאה  חיטמש  ימ  , ' ןמרקוצ בישה 

'. יפיצפס טוריפל  תועיגמ  ןניאו  הללכהה  םוחתב  םויה  דע  וראשנ  הלא  תומשאהש  הרקמ  אל  הז  יתעדל ,
', יתכלממה  ' סוזנצנוקהמ ללכ  ךרדב  וגרח  אל  היזיוולטה  ירודיש  שאר ,' יוקינ   ' תא איצוהל  רבד , לש  ומוכיסב  ןכאו ,

הלשממה לע  תרבוגה  תירוביצה  תרוקיבה  םע  וק  ורשיי  אל  םהו  הלשממל , היזיוולטה  לש  התופיפכ  לשב  רקיעב 
תסנכב ךרענש  ןוידב  .םירודישהמ  תחנ  עבש  אל  רתוי  ילקידרה  לאמשה  םג  ןכל  .הפוקת  התואב  תספדומה  תונותיעב 

'(: דקומ  )' ליעפ ריאמ  תסנכה  רבח  רמא  העשה ,) תארוה   ) רודישה תושר  קוח  ןיינעב  ילויב 1976 ,

לע תולבוקמה  תודמע  שיחמהל  םיצור  םהו  תיטילופ  תינכת  שישכ  רומח : רבד  רודישה  תושרב  הרוקש  בשוח  ינא 
, םיאמדקא םיגוה , םינמא , הלא -  תודמע  גצייל  ידכ  םינימה  לכמ  םישנא  ונימזי  םה  דוכילה , וא  םייתדה  וא  ךרעמה 

לאמש תעונת  לש  רקיעב  הנטק , העונת  לש  תודמע  גיצהל  םישרדנ  וא  םיכירצ  וא  םיצור  םהשכ  .םיאנידמו  םיאקיטילופ 
, דורו לאוטקלטניא  ידי  לע  הזה  לאמשה  לש  הדמעה  תא  גיצהל  ןתינ  םא  םיאבה ]...[ : םירבדה  ןמ  דחא  םישוע  םה  הנטק ,

תא םיאצומ  אל  םא  דאמ ; בוט  הז  תילאמש , העונתל  ךייש  רבכ  אוהש  וילע  דיגהל  רשפא  - יאש קותמ , - ץומח
ץפק דוכילה  לש  וזגורש  תויתונמאה  תוינכתה  תקפה  לש  הביסה  וז  .ןמא  ןימזהל  ופידעי  םה  הזה , לאוטקלטניאה 

.ומצע  לאמשה  שיאמ  ןמא  בוט  םירמוא ? םה  ךיא  .ןהילע 

, הכרד תא  שאר ' יוקינ   ' המייס םיעטק , ו-800  רודישל ) ולספנ  תוקפה  יתש   ) תוינכות רחאל 32  סרמב 1976 ,
ותויהב תרושקתב , לארשי  סרפ  תא  םואבנשריק  יטומ  לביק  רצק  ןמז  ךותב  .הכירעמו  המח  המינב  הל  הדפס  תונותיעהו 

לש התרכה  תא  אטיב  שאר ,' יוקינ   ' רקיעבו היזיוולטב , השעש  תובתכהו  םיטרסה  תוכזב  ול  ןתינש  סרפה , .דבלב  ןב 37 
הרושל ביתנ  החתפ  שאר ' יוקינ   ' .תרוקיבה תוברתל  התוציחנבו  הידמה  לש  התובישחב  הליכשמה  תילארשיה  הרבחה 

תיטילופה תוברתהמ  ילרגטניא  קלחל  ויהש  לקה , רודיבבו  ןורטאיתב  וידרב , הבותכה , תונותיעב  תוריטאס  לש  הכורא 
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םירצק םיעגרל  החילבה  םעפל  םעפמ  קרו  ןוראל , תיתרוקיבה  הריטאסה  הסנכוה  היזיוולטב  ילסקודרפ  ןפואב  .ץראב 
ב- םיפוצרחה '  ' תעפוהל דע  השעמל , .ישיש  ליל  תוינכותב  ריפצ  היבוט  לש  וייוקיחב  לשמל , תויתכלממה , תטלעב 

'. שאר יוקינ   ' לש וז  ומכ  תפרוג  הכ  התיה  תיטילופה  התעפשהש  היזיוולט  תינכות  התיה  אל  ץורעב 2 ,  1997

התעיקש רופיס  .תימואלה  תוגיהנמל  שדוקמ , טעמכ  יתימ , יומיד  הרצי  תורחא , םואל  - תותד ומכ  תינויצה , םואלה  - תד
, תינכפהמה תינויצה  הטילאה  לש  הדמעמבו  החוכב  םוסרכה  רופיס  םג  הבר  הדימב  אוה  תינויצה  תוברתה  לש 

ונוידב .הייפואב  תיטסינימרטד  איהש  תאזה , הרומתל  המרג  דבלב  תרושקתה  אלש  ןבומ  .תירבצהו  תיצולחה 
תא םיפילחמ  םירמכ ' ובש ה' ענמנ  יתלב  ךילהת  רבו  סקמ  עדונה  ינמרגה  גולויצוסה  ןחביא  תוכפהמ  לש  הקימנידב 

תיגולויצוסה הקימנידה  לע  אוה  ףא  דמע  וטאּפ  ודרפליו  יקלטיאה  תועדה  הגוה  .הכפהמה  דוסימ  רחאל  םיאיבנ ' ה'
הקימנידל ופסונ  לארשיב  .היטרקורויבהו  הגלפמה  ילעוש ' ב' םיפלחומ  ינכפהמה  רבדמה  רוד  תוירא '  ' הבש

לש תרבוגה  ותוזבתהל  ומרגש  זירמיירפה -  תטיש  תסנכה  לשמל , םיבכרומו -  םיבר  םיכילהת  םג  תאזה  תילסרבינואה 
קפס ןיא  תוגיהנמה , לש  השודקה  תליה  תא  הריסהש  איה  אל  םא  םג  םלוא  .ונרק  תדירילו  וירחוב  ינפל  יאקיטילופה 
העדה לע  רערעל  זעהש  ןושארה  דסומה  השעמל  התיהו  הזה , ךילהתה  תצאהב  יזכרמ  דיקפת  הקחיש  תרושקתהש 

.םיגיהנמה לש  םתמוק  רועיש  תא  דמגלו  תרוקיב , תניסח  איה  תיטילופה  תכרעמהש 

תילוגל תילוגל היהש   היהש דיוד   דיוד
תוצובק דיגנת ל' ידי  לע  הבר  הדימב  הנבנ  םינפה ' תצובק   ' יומיד יכ  םיבר  םירקחמב  החיכוה  תיתרבחה  היגולוכיספה 

ינויצה לש  ותוהז  ןכאו , אל .' ינא  ימ   ' הלאשל הבושתהמ  תרזגנ  ינא ' ימ   ' הלאשל הבושתה  תוטושפ : םילימב  ץוחה .'
הלק התיה  דיגנתה  תיינב  .םילארשיה  התוא  וספתש  יפכ  םיברעה , ויביוא , תוהזל  דיגנתה  ןמ  הבר  הדימב  התנבנ 

םייכרעה םידוקה  לע  תיברעה , תוברתהש  םושמ  ןה  רזכאו  רמ  ביוא  ויה  םיברעהש  םושמ  ןה  םילארשיה , תוהזה  ינרציל 
תרושקתל .תילארשי  - תידוהיה תוברתה  ןמ  רתויב  קומע  ןפואב  הנוש  התוא , תנייפאמה  תרוסמהו  הב  םיגוהנה 

תקידסב עירכמ  דיקפת  הל  היה  הדימ  התואבו  יברעה  לש  תילילשה  ותומד  חותיפב  בושח  דיקפת  היה  תילארשיה 
(. תיחכונה רורטה  תמחלמ  ץורפ  דע  תוחפה  לכל   ) הזה פיטואירטסה 

תא ףטשש  יחישמה  לגה  .יברעה  תומד  לש  היצזינומדהו  היצזיפיטואירטסה  איש  תא  הנמיס  םימיה  תשש  תמחלמ 
, יברעמה לתוכה  הנושארבו  שארב  תודהיל , םישדוקמה  םירתאה  רורחש ' וז ו' המחלמב  ףחוסה  ןוחצינה  תובקעב  לארשי 

תשרומ  ' תורפסבו תונותיעב  ראות  אוה  .יברעה  ביואל  תילארשיה  הרבחה  לש  תיזיפטמה  התוסחייתה  תא  םג  וקזיח 
הרודהמב קלמע  כ' םג  אלא  םחולה , רבצה  ידימ  הלפמ  גפסו  ברק  םרט  ברברתהש  ץירע , לש  םיחנומב  קר  אל  ברקה '

, רצאנ - לא - דבע לאמג  .לארשי  יהולא  לש  ועורז  תחנ  תא  עדיש  ופוסו  דמש  תמחלמ  ידוהיה  םעה  לע  רזגש  תינויצ ,'
בטימכ הלא ,) םילימב  שממ  ' ) םיל םכילשהל   ' שקיבו םידוהיה  לע  דאהי  זירכהש ג' םינשב 1970-1954 , םירצמ  אישנ 

אציש ןמהכ  וא  חספ  לש  הדגההמ  אציש  שדח  הערפכ  תילארשיה  תיביטקלוקה  העדותב  רייטצה  לארשי , יררוצ  תרוסמ 
תא ךרי  לע  קוש  וכיהש  עשוהיו  השמ  תואבצ  לש  ינרדומ  לוגלגכ  ןוחצינה  ימובלאב  ראות  לארשי  אבצ  .רתסא  תליגממ 

.לארשי יביוא  לכ 

, תורפסב  , עונלוקב תונותיעב , םימיה -  תשש  תמחלמ  רחאל  הכפהנ  "ח  שת תמחלמ  לש  םינפה ' רסח   ' ביואה תומד 
תעשורמ תיטסירוטקירק  תומד  לעב  רתוי  יטרקנוק  ביואל  תוחרזאבו -  הירוטסיהב  דומילה  ירפסבו  םידליה  תורפסב 

, םיסוטמ תפיטח  יניתשלפה -  רורטה  יעוגיפ  תוירזכאבו  תורידתב  תדמתמ  הצאה  הלח  םיעבשה  תונשב  .תיקסטורגו 
חצרב ומייתסהש  םידלי , יתבו  םייטרפ  םיתב  רפס , יתב  םיסובוטוא , לע  תוטלתשה  םדא , יקקוש  תומוקמב  ינומה  גרה 

.יברעה תומדל  לבחמה  תומד  ןיב  תילארשיה  העדותב  הלדגו  תכלוה  הפיפח  הלח  םג  דבב  דב  .םיוולש  םיחרזא  לש 
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, םידליו םישנ  הז  ללכבו  תיחרזא , הייסולכוא  יפלכ  םהיעוגיפ  תא  ונוויכו  תודבאתה  יעצבמל  וחלשנש  םילבחמה ,
תאפרע רסאי  .םילארשיה  לש  הזמ  הנוש  ירסומ  סקדוק  ומליג  באלק , ירטנאקה  תמוצבו  םע  בגשמ  הירהנ , תולעמב ,

לש תופיטח  .תינוידבה  תורפסה  יפדמ  האצי  ומכש  תינטש  תומדכ  רייטצה  חדקא , רוגחו  אבצ  ידמ  שובלה  חלוגמ , אלה 
ןכנימ תדאיפמילואב  םיאטרופסה  רשע  דחא  חצר  לוכל  לעמו  תורזו , תוילארשי  תויורירגשב  םיעוגיפ  םירז , םיסוטמ 
תוצרא תעדותב  םג  אלא  תילארשיה  העדותב  קר  אל  םדא  - תתכ יאניתשלפה  לש  ותימדת  תא  ועביק  תנשב 1972 ,

.תירבה תוצרא  ןשארבו  ברעמה ,

ררחשמה תרחבומ , הדיחיב  ץימא  םחול  רבצה , יומיד  יראניבה : דיגנתה  יומיד  ידי  לע  םג  הנבנ  יברעה  לש  יומידה 
תולועפ לש  ףיקמ  יאנותיע  רוקיס  תועצמאב  םצעוה  הז  יומיד  .םינואה  ירסח  םיפוטחה  תא  הזועתו  ףועמ  תועצמאב 

ץוליח וא  ןונבלב  םירוענ ' ביבא   ' עצבמ לשמל , ביואה – ' ףרועב  ודנמוקהו  תרייסה  ישנא   ' לש הפיקת  וא  ץוליח 
םיירוטסיה םיסותימל  םייתמרדה  םיעוריאה  ויה  הלא  תובתכ  לש  ןתוכזב  .יובס  ןולממו  הנבס  סוטממ  םיפוטחה 

םילמסה לכ  לש  םכוכיזל  איבהש  הבטנא , עצבמב  היה  אישה  עגר  .לארשי  לש  תימואלה  היפרגויבב  ךרד  ינמיסלו 
ידיא שדח , ררוצ  לש  תיקסטורגה  ותגהנהב  םוכחת  רסחו  ןופצמ  רסח  ביוא  רורטב : המחולב  םירושקה  םייגולותימה 

תוירדילוסה עשפל ; םיפתוש  ויהש  םינמרגה  םילבחמה  תיצאנ : תוימשיטנאל  תיברע  תוימשיטנא  ןיב  בוליש  ןימא ;
לבסל ידוהי  לבס  ןיב  בוליש  לארשימ ; בר  הכ  קחרמב  תנכוסמ  הלועפ  ןחבמב -  תדמועה  תידדהה  תוברעהו  תילארשיה 

םיסלוקרהב תכשוממה  הסיטה  ילארשיה -  םחולה  לש  ותזועתו  ומוכחת  החונמה ; ךולב  הרוד  לש  התומד  ילארשי - 
עקרקה תוחוכ  דקפמ  לש  ותומו  ןימא ; ידיאל  התיהש  וז  ומכ  הרוחשה  סדצרמה  תועצמאב  םידנגואה  םירמושה  תייעטהו 
ותוישיא תא  ופשח  ותומ , ירחא  ומסרפתה  רשא  םיימיטניאה , ויבתכמש  שפנ , ןידע  םחול  רבצ  והינתנ , ינוי  ףולא  ןגס 
תונברוק לש  ישיאה  לבסה  תא  רקסל  הטעש  תונותיעה , .תדלומה  יכרע  שודיק  לע  לפנש  ילארשי  ריטרמכ  תדחוימה ,

םייחה תא  הגיצה  ךכבו  ימואלה  לבסל  ישיאה  לבסה  ןיב  דחאל  החילצה  םינשנו , םירזוחה  םיעוגיפה  רחאל  רורטה 
.ארחא ארטסכ  "ף  שא תאו  תיטסינימרטד  לרוג  תריזגכ  רורטה  לצב  םיילארשיה 

הזה יומידה   ) ילארשיה רוביצה  יניעב  םיברעה  לש  םתורייטצה  לע  םידגונמ  םינוויכב  העיפשה  םירופיכה  םוי  תמחלמ 
דצמ םיעשתה .) תונש  לש  םיעוגיפה  לגו  הדאפיתניאה  ירחא  רתוי  דועו  הנושארה  ןונבל  תמחלמ  ירחא  בוש  ךפהתה 
ידי לע  רקיעב  הנבנש  הנעמה ,' הבושה   ' יומיד תועצמאב  שונא  םלצ  ללושמכ  יברעה  פיטואירטס  תא  הקזיח  איה  דחא ,

סייטה יראניב : יומיד  ידי  לע  ןאכ  םג  קזוח  יברעה  לש  ילילשה  יומידה  .תונותיעב  ומסרופש  יבשהמ  הרזחה  ירופיס 
תוריקחה לומ  הצימאהו  האגה  ותדימע  תא  יאנותיע , ןויאירב  וא  רפסב  טורטורפב , ראתמה  ינרדומה ,) רבצה   ) יובשה

, ןדחפה יברעה  םחולה  פיטואירטס  תא  הרעריע  םירופיכה  םוי  תמחלמ  רחא , דצמ  .יברעה  רוטיזיווקניאה  לש  םייוניעהו 
הזופחה הסונמב  וראשוהש  םירצמה  םימחולה  ילענ  לש  תונותיע  ימוליצ  תועצמאב  תילארשיה  העדותב  עבקתהש 

םירופיכה םוי  תמחלמב  לארשי  הספתנ  הבש  השלוחה  דועו , תאז  .םימיה  תשש  תמחלמבו  שדק  עצבמב  רבדמב 
, םירוסה ידי  לע  ןלוגה  תמר  לש  ינמזה  שוביכה  בל ; - רב וקב  םיבצומה  תליפנ  הפקתוה ; לארשיש  יותיעב  העתפהה  )

ותומדב םינושארה  םיעיקבה  תא  הדילוה  םיעוצפהו ) םיגורהה  לש  םוצעה  רפסמהו  ריוואה  ליח  גפסש  השקה  הכמה 
.םחולה רבצה  לש  תינמרפוס ' ה'

השדח השדח תיווז   תיווז םעםע   היגולויצוס   היגולויצוס
ךילהת לעו  תינויצה  הירוטסיהה  לע  תוננובתהה  תיווזב  שממ  לש  תינפת  הלח  הבש  ץראב , תיעדמה  הנילפיצסידה 

היגולויצוסל תוקלחמב  רופיכ  םוי  תמחלמ  ירחא  ץרפ  יונישה  .היגולויצוסה  התיה  תילארשיה , הרבחה  לש  התווהתה 
תא ליבוה  ביבא  לתב  .ןתובישחב  תוינשמל  זא  דע  ובשחנש  תוקלחמ  הפיחו , ביבא  לת  תואטיסרבינואב  היגולופורתנאו 

תעונת לש  ןושארה  עצמה  יחסנממו  הטיסרבינואב  הרבחה  יעדמל  הטלוקפה  ימיקממ  אריפש , ןתנוי  גולויצוסה  יונישה 
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היגולויצוסה תודלות  תא  רקחש  ימ  םר , ירוא  בתכ  ותארשה ,' תחת   ' .םירופיכה םוי  תמחלמ  ירחא  המקש  יוניש ,' '
תימלשוריה ע"א .] לילעב -  תידסממה   ] תימלשוריה וזל  תיזתיטנא  תיביבא  - לת היגולויצוס  ןיעמ  הרצונ  , ' תילארשיה

םתובישחב הטיעמה  תיביבא  - לתה הזיתיטנא " ה" תיתרבחה , המכסהה  תתתשומ  םהילע  םייסיסבה  םיכרעב  הדקמתה 
לש וירפסב  ןתינ  ךכל  יוטיב   '. תוידוגינבו תוינחוכב  הדקמתה  תאז  תחתו  תוימכסהה , תא  השיחכהו  םיכרעה  לש 
(, 1977 ' ) לארשיב היטרקומדה  ו' ( 1975 ' ) יטילופ ןוגרא  לש  ותמצוע  תירוטסהה : הדובעה  תודחא   ' אריפש ןתנוי 

םג .הנוטלש  תא  רצבל  ידכ  תיטילופה  הטילאה  הליעפהש  טעמכ ) ירנויפאמ ' ה'  ) יכרגילואה חוכה  ןונגנמב  םיקסועה 
םינמיס אוצמל  רשפא  םינש  ןתואב  דקוש  השמו  ןשד  המלש  ןמלדנה , ןוד  םיגולופורתנאה  ומסריפש  םירמאמה  יצבוקב 

לש וזמ  הברהב  תזמורמו  תססוהמ  םנמא   ) תרוקיב םהב  תחתמנ  ןכש  השדחה , תירקחמה  היצטניירואה  תוחתפתהל 
.םאלסאה תוצראמ  םידוהיה  םירגהמה  תטילק  ךילהתב  ילארשיה  דסממה  לש  ותוגהנתה  לע  אריפש )

לחהש רתוי , דוע  ילקידר  יתרוקיב  םירקוחה  לש  ןיערג  הפוקת  התואב  רצונ  הפיח  תטיסרבינואב  היגולויצוסל  גוחב 
תטיסרבינואב חתפתהל  החילצה  תידסממ  - יטנאה תיתרוקיבה  השיגה  .םישנו  םיברע  םיחרזמ , תיילפא  רקחב  דקמתהל 

.תירבה תוצראמ  ולעש  הרבח  ינעדמ  המכ  וזכרתה  ובש  תיסחי , ריעצ  דסומ  םימי  םתואב  התיה  איהש  םושמ  הפיח 
יתרוקיבה יגולויצוסה  תעה  בתכ  תרוקיבלו ,' רקחמל  תורבחמ   ' יפד לעמ  האטובו  הבצוע  השדחה  תירקחמה  השיגה 

תימלוש החומס , ימס  ויה  שדחה  יאפיחה  יתרוקיבה  לגה  לש  םיירקיעה  וירבוד   1978. דסונש ב- לארשיב  ןושארה 
.ןייטשנרב הרובדו  ןיקלק  הרובד  ןמטלוס , לאכימ  יקסריבס , הרברב  יקסריבס , המלש  דלפנזור , ירנה  ימרכ ,

חנ לאומש  תילארשיה , היגולויצוסה  לש  דסיימה  - באה ידיב  הגהנוהש  תירבעה , הטיסרבינואב  היגולויצוסל  הקלחמה 
ולחה הפוקת  התואב  ךא  ירוטסיה , - ויצוסה רקחמב  תיתכלממה  השיגב  יללכ  ןפואב  קובדל  הפיסוה  טדטשנזייא ,
םימיל  ) גנילמיק ךורב  גולויצוסה  שיגהש  היצטרסידה  לשמל , ךכ , םיינויצ .' - טסופ  ' םיקמעמ ימרז  הב  םג  עיפוהל 

םיילאירוטירטהו םייעקרקה  םימרוגה  תועפשה  ( ' תילארשיה היגולויצוסב  תיתרוקיבה  הלוכסאב  תיזכרמ  תומד 
דחאב , ' גנילרמיק לש  וחוסינכ  הקסע , הדובעה   '. לארשי ץראב  תידוהיה  הרבחה  יוניב  לע  יברע  - ידוהיה ךוסכסב 

היתולועפ ' בו תוירוטירט ,' לע  הטילש  חיטבהל  ידוהיה  דצה  לש  קבאמה  יברע -  - ידוהיה טקילפנוקה  לש  םיטבהה 
גנילרמיק השעש  שומישה  .ינרתחה  הנכות  תאע  םלוה  ןכא  הדובעה  לש  המש  תינויצה .' העונתה  לש  תוירוטזינולוקה 

תייגוס לע  יפרגואיג  - יגולויצוס - ירוטסיה חוכיוול  םירגירט ' דחא ה' היה  ינויצה  לעפמה  רואיתל  םזילאינולוק '  ' גשומב
רפסב ולש  הזתה  תא  גנילרמיק  םסרפש  ירחא  םינומשה , תונש  יהלש  תארקל  וזוע  אולמב  ץרפש  ץראה , שוביכ ' '
רתוי היה  יטסילאינולוק ' ינויצה כ' לעפמה  לש  ותרדגה  תלאשב  סומלופה  .הינרופילקב  ילקרב  תטיסרבינוא  תאצוהב 

ךכל הביסה  .םיישגר  םינוטל  הלעו  םירקוחה  ןיב  תוילולימ  תומולהמ  יפוליחל  שלג  ידכב  אלו  יגולונימרט , סומלופמ 
יפכ תובא , ץראל  ורזח  אל  םינויצהש  השעמל  ןמסמו  ירסומ , - ירוטסיה לבוש  וירחא  ררוג  םזילאינולוק '  ' גשומהש התיה 

.תימוקמה תיניתשלפה  הייסולכואה  לושינו  לוצינ  ךות  הרז , ץרא  ושבכ  אלא  תאז , וגיצה  םהש 

השדח השדח היפרגוירוטסיה   היפרגוירוטסיה
תפסונ הגרדמ  תיילע  הלח  ןימיה , תיילעו  תיקיני  " אפמה היכרגילואה  תסירק  םע  ב-1977 , ינוטלשה  ךפהמה  רחאל 

', תסיוגמ רתב  , ' השדח הפוקת  החתפנ  השעמלו  תרושקתבו , הימדקאב  תיתרוקיבה  תינקפסה  היצטניירואה  חותיפב 
תומכסומה דיל  ובצוהש  םישדחה  הלאשה  ינמיסל  .תילארשיה  הרבחה  לש  היפרגויצוסבו  היפרגוירוטסיהב 

ואיבהש תילארשיה  הרבחה  לש  התודסמתהו  התוקזחתה  התורגבתה , תונווגמ : תוביס  ויה  תוינויצה  תויפרגוירוטסיהה 
ןמזב קחרמה  המימת ;) הקיטנמור  לע  םעבטמ  םיססובמ  םיסותימה   ) הריעצה הנידמה  לש  תומימתה  ןדבוא  לש  ךילהתל 
תוהזה שוביג  לש  ינושארה  ךילהתב  דחוימב  םיבושח  םיסותימה  ימואלה ; רבעה  לע  השדח  הביטקפסרפ  רצי 
ודילוה הנידמה  תפוקתב  לארשי  תומחלמ  םרוערעבש ; הנכסה  הנטקו  הכלה  הנידמה  הססבתהשמו  תוירדילוסהו ,
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; תימואלה תובישחה  םלוסב  הגרדב  הנידמה  םוק  ינפל  ורצונש  םיסותימה  תא  ודירוהש  הרובג , לש  םישדח  םיסותימ 
םייטילופ םירשקה  הרובגה , תייגולותימל  רקיעבו  תינויצה , היגולותימל  הקינעה  לאמשל  ןימי  ןיב  חוכיווה  תוקזחתה 

תפישחל ואיבה  ץראב  תונוטלשה  לע  םירקוחה  וליעפהש  ץחלהו  הינטירבבו  ץראב  היהש  תונשייתהה  קוח  םיילאוטקא ;
יזכרמה ינויצה  ןויכראה  םשארבו  םיישיאו , םיידסומ  םייתעונת , םייתגלפמ , םינויכראב  םייוסח  ןיידע  ויהש  םיכמסמ 
ירפסמו הפ  לעב  תויודעמ  רקיעב  הפוקת  התואל  דע  ןוזינש  הנידמהו , בושייה  תודלות  רקח  "ל;  הצ ןויכראו 
םייוליג אלמ  ססות , םיעשתהו  םינומשה  תונשב  רקיעבו  םיעבשה  תונש  ףוסב  השענ  הירוטסיהה ,' ישוע   ' לש תונורכיזה 

וחתפש בל , יוליגו  טוריפ  רתיב  םישדח  תונורכיז  םסרפל  םהמ  המכ  הררוע  הנידמה  ידסיימ  לש  םתונקדזה   ; תועתפהו
דיל האירק  ינמיס  םוקמב  הלאש  ינמיס  ביצהל  ולחה  הנושארבו  שארב  .תירוטסיהה  תואיצמה  תנבהל  ףסונ  רהוצ 

.אבכוכ רב  דרמו  יח  לת  הדצמ , יסותימ  רקיעבו  תינויצה , הרובגה  תייגולותימ 

קר אל  האצות  היה  םינומשה  תונשב  תילארשיה  הרבחה  לש  היפרגויצוסהו  היפרגוירוטסיהה  תוחתפתהב  ינשה  בלשה 
עיגה םינומשה  תונשב  .ימדקאה  םלועב  םיימינפ  םיכילהת  לש  םג  אלא  תילארשיה  הרבחב  םייטילופ  םייוניש  לש 

בורקמ ווחש  םישימחהו , םיעבראה  תונש  ידילי  םיריעצ , םירקוח  לש  רוד  הימדקאב  ריכב  דמעמלו  תירקחמ  תולשבל 
הז רוד  יטילופה ב-1977 . ךפהמה  תאו  יתמוארט , ןורכיז  םהב  ברצש  םירופיכה , םוי  תמחלמ  לש  רבשה  תא  ריעצ  ליגבו 

הנובת לוועו , קדצ  לש  תורחא  תורדגהו  רחא , ימצע  יומיד  , ' בגש םות  ירבדכ  חתיפו , תויווח  לש  שדח  ןעטמ  רבצ 
הטונהו סוזנצנוקה ]...[  לש  קיעמה  לועה  ןמ  ררחתשה  רוד ש' והז  ןוא , - רב יכדרמ  תעדל   '. רוסאו רתומ  תלוויאו ,

'. תירוקמו הרופ  הבישח  ודידל  תענומה  תיללכ ]...[  המכסה  לש  לוע  ותוא  דגנכ  דרמתהל 

אובל  ' הפיאשהמ ראשה  ןיב  העבנ  תונויצה  לש  השדח  היפרגוירוטסיה  רצייל  םישדחה  םירקוחה  לצא  היצביטומה 
םידסיימה - תובאב תעדומ  אל  המקנ  ןיעמ  אופא  התיה  םיירוטסיהה  םיסותימה  תריבש  .קיתווה  דסממה  םע  ןובשח '

לש ותמקנ  תא  הריכזמ  וז  המקנ  תומיוסמ  תוניחבמ  .תירוטסיהה  םמלוע  תפקשהו  םהיתונומא  עוקעיק  תועצמאב 
' ונתִאמ םתרתסה   ' וא ונתוא ' םתרקיש   ' השוחתה .ותומימתמ  חכפתהו  םהב  תולתהמ  ררחתשהש  רחאל  וירוהב , רגבתמה 

רתי .ידמ  םימעוז  ילוא  םיתעל  םימעוז ,' םירקחמ   ' תונכל ןתינש  המ  הדילוהו  תימדקא  היגרנאל  הלעות  ןודיע , הרבע 
ילוא םירופיכה  םוי  תמחלמ  ינפל  רזניצו  חייט  רקישש , ימש  דשחה  בנגתה  םירקוח  המכ  ברקבש  רעשל  רשפא  ןכ , לע 

.םייניע עבשב  וקדובל  שי  ןכ  לעו  ןכל , םדוק  תובר  םינש  תאז  השע  םג 

ומכ תיעדמ , הביתכ  תפסונ : ךרדב  תינויצה  היפרגוירוטסיהב  לחש  יונישה  תא  ריבסמ  ירודה  - יגולויבה הנתשמה 
, וזמ הרתי  .םמעשלו  םמצע  תא  תוצמל  םיליחתמ  םיוסמ  בלשב  רשא  תולוכסאו , םירנא  ז' הדילומ  תיתורפס , הביתכ 

הלועפ ףתשל  םתייטנ  לע  עיפשמ  תימדקאה  היכרריהה  תגספב  םמוקימו  הנפדה  ירז  לע  תבשל  םיטונ  םיססובמ  םירקוח 
תונשב הדלונש  תסיוגמ , אלה  תיפרגוירוטסיההו  תיפרגויצוסה  הביתכה  תא  .םיליבקמ  םייתרבח  תודשב  תוטילאה  םע 

לש ותפיאש  לשבו  תיתרוסמה  תינויצה  היפרגוירוטסיהה  לש  רמוחה  תופייע  לש  הדלותכ  םג  תוארל  רשפא  םינומשה ,
הלדגו תכלוהה  תופיפצה  רואל  טרפב  םישדח , הרקוי  תורוקמו  תוטלבתה  יקיפא  ומצעל  רתאל  םירקוח  לש  שדח  רוד 

.ימדקאה הדובעה  קושב 

תמרב םיירוטסיהה  םירקחמה  בור  ודקמתה  םיעבשה  תונשל  דע  .יתומכ  אוה  יפרגוירוטסיהה  יונישל  ףסונ  רבסה 
.רצה לא  בחרהמ  םדקתמ  אוהש  יעדמ , רקחמ  לש  ועבט  הזש  םושמו  הירוטסיה ' ירפס  ב' ךרוצ  היהש  םושמ  ורקאמה ,

אוה השדע  דקממ  רקוח  רשאכ  .ורקימה  ירקחמ  תמגמ  בחרתהל  הלחה  הימדקאה , הלדג  רשאכ  םיעבשה , תונשב  לחה 
םיכילהת םג  .לעה  - טבממ זא  דע  הרייטצהש  וזמ  הנוש  םימעפל  השדח , תואיצמ  ירקחמה  פא ' - זולק ב' הלגמ  דימת 

זאמ התיהש  תילארשיה , הימדקאה  לע  ועיפשה  הימדקאה ,' תולכיה  ב' ברעמב , ההובג  הלכשהל  תודסומב  ושחרתהש 
םימדקתמה םהיראות  תא  ושע  םבורש  שדחה , רודה  ירקוח  .לודגה  םלועב  השענל  הבושקו  החותפ  םלועמו 
תויטרואיתה תויוחתפתהל  םדוקה  רודה  ירקוחמ  רתוי  ופשחנ  תפרצבו , הילגנאב  תירבה , תוצראב  תואטיסרבינואב 

עבטמ .םהירקחמב  ןמשייל  ולחהו  יברעמה , םלועב  תוגהנתהה  יעדמבו  הירוטסיהה  יעדמב  וללוחתהש  תויריפמאהו 
.רתוי הבר  תוחיתפב  םתוא  םילבקמו  םירגובמ  םירקוחמ  רתוי  םישודיחמ  םימסקומ  םג  םיריעצ  םירקוח  םירבדה ,

הרמויה לוטיב ) םיסרוגה  שיו   ) תשמגה ןרקיע : .ןאכ  םהב  ןודלמ  העיריה  הרצקש  םיבר , םימוחתל  תועגונ  תויוחתפתהה 
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תבחרה תוישונאה ; תויטהה  לשב  הפ  לעבו  בתכב  תויודעב  לופיטב  תוריהז  הנשמ  תמאה ;' קרו  תמאה  לכל   ' עיגהל
, הכירצ ירצומ  םג  אלא  אבצ , ישנאו  םיטמולפיד  לש  םיכמסמ  קר  אל  ירוטסיהה -  רקחמה  לש  םלגה  ירמוח  רגאמ 
לש םהיתולילע  רופיסב  הזכרתהש  תיתרוסמה , הירוטסיהה  ןמ  בלה  תמושת  תבסה  דועו ; הפי  תורפס  םיישיא , םיבתכמ 

תרציימ םהבש  םינונגנמה  לש  הנבהה  יכרד  לולכש  לוכל , לעמו  םיטושפ ; םישנא  לש  םהיתורוק  לא  תולשממו , םיכלמ 
אצמ רבדה  תיגולודותמ  הניחבמ  .הלאב  אצויכו  עדמ  תד , טפשמ , תונמא , הלומעת , ךוניח , תומכסומו : עדי  תוברת  לכ 

, תויגולוכיספ תוירואיתבו  הקיטוימסב  הקיטסיטטסב , ירוטסיהה  רקחמה  לש  לדגו  ךלוה  שומישב  ויוטיב  תא 
םישושמב ןחינש  ןוא , - רב יכדרמ  ןוירוטסיהה  .םלועב  חורהו  הרבחה  יעדמב  זא  וחתפתהש  תוינושלו , תויתורפס 

רבכו התעפוה , םע  ץראב  חורהו  הרבחה  ינעדמ  ברקב  בשנל  הלחהש  השדחה  חורה  תא  ההיז  םייתרבח , םייונישל  םידח 
'. תינכפהמ - טסופ תונויצ   ' התוא הניכ  תנשב 1983 

לש השדח  הסמב  ויוטיב  תא  אצמ  ץראב  הרבחהו  חורה  יעדמל  תוטלוקפב  ללוחתהש  יכרע  - ילאוטקלטניאה יונישה 
ןפ וכו ,)' םיגיהנמה  לש  שונא  תושלוח  םיסחי , תוכרעמ   ) םיירוטסיהה םיעוריאה  לש  ישיאה  ןפב  טבמ  ודקימש  םירקחמ 

תנדסב  ; םיינויצה ןוטלשה  תודסומב  תוחוכה  יסחיב   : יגולותימ יתלבו  יצרא  םינפ , לכ  לעו  לילעב , אימחמ  יתלב 
םיזנכשא ןיב  ץראב  רצונש  ידובירה  רעפה  לש  םיירוטסיה  - ויצוסה םימרוגב   ; תינויצה הלומעתהו  םיסותימה 

ומכ םייביטמרונ  םיגשומב  רתוי  ףירחו  יביסנטניא  שומיש  בגא  םישנל , םירבג  ןיבו  םיברעל , םידוהי  ןיב  םיחרזמל ,
םייתדה האושה , ילוצינ  םלשל  וצלאנש  יתרבחה  ריחמבו   ; תואשנתהו חופיק  תומודק , תועד  םיפיטואירטס , הילפא ,

', ךותיה רוכ   ' ןוגכ םיינויצה , םיסותאה  םשב   , הקיתווה תיצולחה  תיליעל  וכייתשה  אלש  תוצובק  לארשי , ייברעו 
תונשב הגרדמ  אוה  םג  הלע  ילארשי  - יברעה ךוסכסה  תודלות  רקח  ץראה .' בושיי  ו' הלוגה ' תלילש  ', ' תויולג גוזימ  '

תוימדקא תומבב  הלדג  תוחיכשב  ועיפוה  תונורטפ ' ו' לוצינ ' ', ' תומדא תעקפה  ', ' לושינ  ' ומכ םיגשומו  םינומשה ,
.תודבוכמו תובושח 

ראשה ןיב  רתוי , יטוימסו  יטסיווגנילויצוס  יגולופורתנא , ןווג  לביקו  הגרדהב  הנתשה  תונויצה  תודלות  לע  חישה  םג 
םיגשומ .ץרג  תירונו  דיגנ  םייח  רקנירב , םחנמ  רהז , ןבא  רמתיא  דקש , ןושרג  ןורימ , ןד  ומכ  תורפס  ירקוח  תוכזב 

תא דירוהל  ולחהו  רקחמב  םיחיכש  ושענ  תוברת ' רוציי  ו' הלילע ' ', ' הלומעת ', ' םירוביג ', ' סותא ', ' ביטרנ  ' ומכ םישדח 
הנידמה תמקהו  תינויצה  הכפהמה  תודלות  רופיס  שדחה , רקחמה  תוכזב  .תואיצמה  עקרקל  ינויצה  לעפמה  לש  יומידה 

.תוחפ יביאנו  רבעבמ  םיעבצו  םינפ  בר  הגרדהב  השענ 

הבילצל הבילצל הדיקעמ   הדיקעמ
, הז סותימ  .ילארשיה  םזיטוירטפה  תוברתב  רתויב  םיבושחה  םייגולותימה  תודוסיה  דחא  אוה  ינויצה  הדיקעה  סותימ 

רטשמ לשבו  ןונבלב  לארשי  לש  התוכבתסה  לשב  רקיעב  םינשה , םע  ופקותמ  דביא   , תירבעה הרישב  רקיעב  טלבש 
ןיב רשקה  תא  קדיהש  השדחה , תורוהה  לדומ  תוחתפתהל  םגש  רובס  ינא  םלוא  .תיברעמה  הדגבו  הזע  תעוצרב  שוביכה 

תמחלמב רבכ  ועיפוה  הדיקעה  סותימב  םוסרכל  םינושארה  םינמיסה  .הז  ךילהתל  המורת  התיה  םידליל , םירוה 
, לירפא ' ) היטבמאה תכלמ   ' הזחמב קחצי  תדיקע  תנצסב  רשאכ  רוביצה  תא  סיעכהו  םיהדה  ןיול  ךונח  .השתהה 

: תואבה םילימה  תא  קחצי  יפב  םש  אוה  ( 1970

לכה ךסב  המ  יכ  .ןופצמ  תופיקנ  םוש  הלילח  ךל  ויהי  אלשו  .טחשו  םיילגרה  לע  ץופק  זא  .אבא  טוחשל , ךל  םירמוא 
דוחייב דלי ? ללכב  הז  המ  דלי ? טוחשל  ללכב  הז  המו  שלחו ? ןטק  דלי  טוחשל  לודג  קסע  .דלי  םיטחוש  הפ ? הרוק 

.טחש הלאבא , טוחשל , ךל  ורמא  ונ , חילש !? קר  לכל  ףסונו  ךמסומ , טחוש  דוע  אוהו  ויבא , אוה  טחושהשכ 
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יסקטב לבוקמה  םואנל  ביטגנ  ןיעמ  תועצמאב  סותימה , לע  הידוראפ  ןיול  בתכ  ירבק ' לע  דומעתשכ  רקיה  יבא   ' ןומזפב
ידכ תומל  ונב  תא  חלושה  באה , דגנכ  המשא  בתכ  םג  אלא  הצרתמ  ןברוק  ןיא  קר  אל  ןאכ  .ץראב  םילפונ  לש  תויוולה 

: ומש תא  רידאהל 

יתייה בירקהש  ימ  יכ  ןברק /, תברקהש  רמאת  לאו  ךכ /]...[  לכ  האג  זא  דומעת  לא  ירבק /]...[  לע  דומעתשכ  רקיה , יבא 
דואמו ףייעו  ןקז  ירבק / לע  דומעתשכ  רקיה  יבא  .יבא // ךומנ , דואמ  רבכ  ינא  יכ  תוהובג / םילמ  דוע  רבדת  לאו  ינא /,

.יבא החילס  ינממ  זא  שקב  רפעב / יפוג  תא  םינמוט  ךיא  הארתו  ירירע /

רושעכ השעמלו  תע , התואב  תילארשיה  הרבחב  לוכיעל  םישק  ויה  הלוכ , הגצהה  ומכ  הזה , לטלטמהו  זעה  טסקטה 
תכלמ  ' ירחא םינש  שמח  ב-1975 , תיגולוכיספה .)' תיזחה   ' רעשב ליעל  ואר   ) בר םעזב  ולבקתהו  הגצהה , ירחא  ףסונ 

: רפיס ובו  גשומ '  ' תעה בתכב  רמאמ  ירפ  םחנמ  תורפסה  רקוח  םסריפ  םירופיכה , םוי  תמחלמ  ירחא  םייתנשו  היטבמאה '

תא בלשל  יתשקיב  האירק - ' ןמיס   ' תעה בתכ  לש  רדושמ  ןויליג  וידרב -  תיתורפס  תינכתב  םידחא , תועובש  ינפל 
רחאל א.ע .] היטבמאה ' תכלמ   ' תדרוה תובקעב  רתסב  קפוהש  טילקתה   ] רוסאה טילקתה  ךותמ  רקיה ,' יבא   ' רישה

' - יוצרה ןמזה  ןמ  תוינש  ב-30  הכורא  תינכתה  ; ' רחא טילקת  יתאבה  קרוח - ' תאבהש  טילקתה   )' םיצורית תרדיס 
, תורפסל רודמה  ןמ  רומג ' רדסב   ' ישנא ורמא  רישה ,' תא  רדשנ  אל  : ' קשה ןמ  עצרמה  אצי  םירחא - ) םירוציק  יתרשפיא 

עצמאמ תורוש  ורדוש 8  תינכותה , ץוציפ ' ב' יתמייאש  רחאל  ףוסבל , םילוכש .' םירוה  תושגרב  עגופ  אוהש  םוש  מ'
יטיב יופצכ , וב , ואצמ  הנושארל , רישה  תא  ועמשש  םילוכש , םירוה  .ריבסמ ]...[  רשקה  לכמ  תוקתונמ  רישה ,

.דחא האחמ  בתכמ  אל  ףאו  תוהדזה , יבתכמ  רורצ  יתלביק  םילמה , וארקוהשכ  התע , .םהיתושוחתל 

סיסב תא  הביחרה  םירופיכה  םוי  תמחלמ  ןכש  םיירקמ , ויה  אל  םילוכשה  םירוההמ  ירפ  םחנמ  לביקש  םיבתכמה 
.תולוכשה תוחפשמה  ברקמ  םג  םיקפקפמה  ועיגה  הנושארל  .הדיקעה  סותימ  ביבס  הלאש  ינמיס  תבצהל  היצמיטיגלה 

: בתכ ץראב , לוכשה  תוברת  תא  רקחש  ןויס , לאונמע  ןוירוטסיהה 

הדיקעה אשונ  .םישדוקמ  םיסותימ  לע  תובקונ  תולאש  לואשל  החצנהה  תורבוח  תוליחתמ  רופיכ  םוי  תמחלמ  רחאל 
רקיה יבא   ' ןיול ךונח  לש  וריש  תא  תמסרפמו  תכל  הקיחרמ  לילגב ) ץוביקמ   ) תורבוחה תחא  .יתייעב  ןפואב  ןהב  עיפומ 

לא ירוביצה , חישה  לש  וביל  בל  לא  םיילושה  ןמ  ןועיט  ענ  ךכ  היטבמאה .' תכלמ   ' הגצהה ךותמ  ירבק ,' לע  דומעתשכ 
, תיגלא התיה  "ח  שת לש  החצנהה  תורפס  .ץראב ]...[  רתויב  םישיגרהו  םייצוביקה  םיימיטניאה , םילאוטירה  דחא  ךות 

תובצעב הנייפאתה  םימיה  תשש  לש  החצנהה  תורפס  התודרשיהו : הנידמה  תמקה  תצקמב  הככיר  הדיבאה  באכ  תא 
תימצע הייהתב  תמעוז , תרוקיבב  תנייפאתמ  רופיכ  םוי  לש  החצנהה  תורפסו  ןוחצינ ; תרוכישו  אעמק  תיטסיסיקרנ 

.ןידה קודיצ  יבגל  םיקופקפב  תבקונ ,

.יטסילאירוס םונהיגכ  תגצומ  הדיקעה  םהבש  קחצי , תדיקע  אשונב  םיטירחת  ץישפיל  ירוא  רייצה  רצי  המחלמה  ירחא 
איה הלואגה  אל , ליא ? וא  לאוג  ךאלמ  .םיריעצה  דקענ , ימ  .םיגיהנמה  דקועה ? ימ  , ' ןעט הבילצל ,' הליבקמ  הדיקעה  '

םהרבא לבקש  וצה  יכ ? " נתה הדיקעה  סותימל  יוושכעה  סחיה  והמ  .ןיא  םיהולא  .ימויקה  יבויחה , הנבומב  היכרנאב 
 - ןכמ תוחפ  אלו  םיגיהנמל , .לטקה  - הדשל םישנא  חולשמל  יוביג  ןתינ  םיגיהנמל  גרהלו : חצרל  יקוח  ףקות  קינעה 

'. וירוה יפמ  ןושארה  אל " עמשנ ה" וב  עגרה  ןמ  דקענ  דליה  םירוהל :

תירבע תירבע הסרגב   הסרגב ןליד   ןליד בוב   בוב
עבנו ינכות , יונישב  םג  הוול  םיעבשה , תונשב  ילארשיה  ןומזפב  ללוחתהש  םידוביעבו , רומזתב  םינחלב , יונישה 

, ךונח םולש  טילבטור , בקעי  ומכ  שדחה , רודה  ינב  םינלילמת  ובתכש  םישדחה  םיטיהלה  .הארשה  תורוקמ  םתואמ 
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ויה םירחאו , ןניק  סומע  רוא , תירמש  אריפש , לחר  ןודנול , ןורי  רונמ , דוהא  בל , רהט  םרוי  לאירא , ריאמ  ןפג , ןתנוהי 
.םנכותב םיינמואלו  םייאורה  תוחפ  הברה  םינפ  לכ  לעו  םיינוריא , םיתעל  םיישיא , םיריעצ ,) תגע   ) םיירוביד רתוי  הברה 

.םירופיכה םוי  תמחלמ  ירחא  הקזחתה  תירלופופה  תילארשיה  הקיזומב  היצזיאורה  - הדהו היצזילאודיבידניאה  תמגמ 
, םיעוגעג יוור  ינשגר  ריש  רמזה  לביטספל  רמש  ימענ  תימואלה  תיאנומזפה  הבתכ  םימיה  תשש  תמחלמ  ינפל  רצק  ןמז 

ריש הבתכ  רבכ  איה  םירופיכה  םוי  תמחלמ  רחאל  .ימואל  ןונמה  ןיעמל  המחלמה  רחאל  ךפהש  בהז ' לש  םילשורי  '
', הל - הלוי ה' ינומזפ  .סלטיבה  לש  ' let it be  ' טיהלל םוגרתכ  רוקמב  בתכנש  יהי ,' ול   ' ימיספ - ימיטפוא הליפת 
םג ךכו  םיטיהלל , ויה  םתצקמו  םיעבשה  תונשב  דהדהל  ופיסוה  םנמא  םיילארשיה  םב ' - יב - יב - הבי ' הו ייה ' - קפיכ ה'
דב ךא  הפוקת ,) התואב  החתפתהש  הנפוא  םיררושמ ,' יברע  ורבוח ל' םיבר  ' ) םילובישה םי   ' ןונגסב תויטוירטפ  תומיענ 

'. תיצראלצוח  ' הארשהב םישדח , תונונגסב  ןחלו ) םילימ   ) םינומזפ ורבוח  רבוגו , ךלוה  בצקבו  דבב ,

עפומ ןפג  הלעה  ב-1974  .ינטיל  ינדו  ןפג  ןתנוהי  וליבוהו  וחתיפ  ותואש  יתאחמ  - יטילופה ןומזפה  ןושארה  ןונגסה 
.ביבא לת  תטיסרבינואב  הריש ' רב   ' םלואב התיה  הנושארה  העפוהה  לכה .' הז  םייתניב  םייתניב , לכה  הז   ' םשב דדונ 
תצקמ  ) ןפג לש  םילימל  ינטיל  ינד  רשו  דביע  ןיחלהש , םינומזפ  ללכ  םיטילקת , ינשב  רתוי  רחואמ  דעותש  עפומה ,
יעטק ובלוש  םמצע  םינומזפבו  ןומזפל  ןומזפ  ןיב  טאל .)' עס   ' ןייטשנייא קירא  לש  ותינכותב  וצבוש  תועפוההמ 

םימוגרת ונמנ  עפומב  וארקוהו  ורשוהש  םינומזפה  םע  .ינטילו  ןפג  ועימשהש  יטילופ  יתרבח  רסמ  ילעב  החיש  - םולקד
, המחלמה ינודא  םתא , : ' יטילופ דממ  עפומל  ופיסוהש  ןליד , בוב  לש  המחלמה ' ינודא   ' ומכ םיינקירמא , האחמ  ירישל 

תאו ברקה  יסוטמ  תא  םתאצמהש  םתא  רויבהלה /, תאו  תוצצפה  תא  םתארבש  םתא  םלועה /, תא  סורהל  םיצורש 
: תואבה םילימה  וללכנ  עפומה , לש  החיתפה  עטק  תיתודלי ,' החיתפ  ב' רוחאמ .' םיראשנ  דימתש  םתא , םלפנה /,

קונית יתייהשכ  תואמגוד ? .תושעל  םיצור  ונחנאש  המ  תא  תושעל  ונל  םינתונ  אל  דואמ  ריעצ  ליגב  רבכש  ונתיא  הרצה 
ךורדל אל  .יקקה ]...[  אב  יפיפה  ירחאו  .יתדרי  זא   '. ריסל דרת  אל , : ' יל ורמא  םה  לבא  הטימב , תושעל  יתיצר  ךכ  - לכ

ומכ ףא  ךל  היהי  טטחת  םא  .םיילגרה  ךרד  םיידי  איצוהל  אל  .גהנה  םע  רבדל  אל  .הנידמה  לע  ץורל  אל  .אשדה  לע 
.ונצרא דעב  תומל  בוט  .אב  אל  אוה  םויה  דע  .רסח  םלוח  אב  אל  תפכדגב  ירחא  .חיטבא  ירחא  תותשל  אל  .ריאמ  הדלוגל 

.טלקמל תדרל  וא  םוד  דומעל  םא  יתעדי  אל  הריפצ  התיהשכו  .יתיסינ  אל  דוע  הז  תא  .עדוי  אל 

תא ענמ  אל  הז  ךא  .םינויצה  תומוחה ' ירמוש   ' ברקב תמוערת  וררוע  ןפג  לש  םייריטאסה  םיינלאמשה  םיטסקטה 
.יוקיח תומדו  הצרעה  אשומל  היה  ןפגו  וב , תופצל  ורהנש  ריעצה  רודה  ינב  ברקב  רקיעב  עפומה , לש  הברה  ותחלצה 
ינטילו ןפג  ולעה  וירחא  דימו  שדוחב ) תוגצה  עבשו  םישולש  ןפג  הלעה  אישה  תפוקתב   ) םעפ תואמ  שולשכ  ץר  עפומה 

.טילקתכ םג  אציו  הלודג  החלצהל  הכז  אוה  םגש  (, 1975 ' ) תכרעמל םיבתכמ   ' םשב המוד , תנוכתמב  שדח  עפומ 
יתרוקיב - יטילופ פא  - דנטסל ילקיזומ  עפומ  ןיב  ידוחיי  בוליש  יריטאס -  טרבק  יעפומ  תרוש  ןפג  הלעה  תואבה  םינשב 

יווה (, ' 1980 ' ) ןתנוהיו דיוד  (, ' 1979 ' ) רשוא הזל  םיארוק  (, ' 1976 ' ) ןולאס תוחיש  : ' םינוש םינגנו  םירמז  תייוולב  - 
ץראב ןושארה  ןרדבל  היה  אוה  ךכב  (. 1989 ' ) ונצרא דעב  טובנ  בוט  ו' ( 1985 ' ) םיינש ןיב  לכה  הז  (, ' 1984 ' ) רודיבו

וינומזפמ המכ  .ילארשיה  קורה  לש  היצזיטילופל  רחא  ןמא  לכמ  רתוי  םרתש  ימו  וקוח , םחלל  היה  יטילופה  יוטיבהש 
דיווייד לש  ונחלל  בוט ' היהי   ' ןומזפה אוה  רתויב  רכומה  .תירבעב  רתויב  םיעודיה  האחמה  ינומזפל  ויה  םייטילופה 

ךפהו לארשיב , תאדאס  ראונא  םירצמ  אישנ  לש  ורוקיב  תארקל  בתכנש  (, 1977 ןולס ,' תוחיש  , ' עפומה ךותמ   ) הזורב
: ילארשיה לאמשה  לש  ןונמה  ןיעמל  םינשה  תוברב 

היהנ איבנה  ךלמל / היה  ןצילה  בושי / םא  עדוי  ימ  ול / רבע  ףלח  ביבאה  בוצע / יד  יל  השוע  הזו  ןולחהמ / טיבמ  ינא 
, וה הלילה  זא  רבשנ / ינא  םימעפל  ןכ / בוט , היהי  בוט , היהיו  ןומזפ :] / ] .ןאכ דוע  ינא  לבא  ךרדה / תא  יתחכשו  ןציל /

...ראשנ ינא  ךתיא  הלילה /
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יבצק יבצק סנסנונב   סנסנונב תיאבצה   תיאבצה הקהלל   הקהלל םאיווקר   םאיווקר
הנוש התיהש  תיטסיפקסא , הבוגת  םג  תירלופופה  הקיזומה  ירצוי  ברקב  דילוה  םירופיכה  םוי  תמחלמ  לש  רבשה 

, דחא דצמ  וזל : וז  תודגונמ  תויטסיפקסא  תובוגת  יתשב  רבודמ  השעמל  .תיטילופה  תיתרוקיבה  הבוגתה  ןמ  תילכתב 
לשו  (, 1975 ' ) רב חמצ  ומכ   ' חילצמה הטילקתב  דחוימב  ןייטשרבלא , הוח  לש  וז  ןוגכ  תינואכיד , - תילוכנלמ הריש 

סנסנונ רומוה  רחא , דצמ  (; 1974 ' ) טאל עס  ו' ( 1971 ' ) רודגיבא לצא  אשדב   ' ויטילקתב דחוימב  ןייטשנייא , קירא 
'. תרווכ  ' תקהל לשו  לאירא  ריאמו  רבליז  לאירא  םירמזה  לש  הז  ןוגכ  יטסיליהינ 

אצוי תווצ  וביבס  שביג  "ל , חנה תקהל  לש  טסירטיגה  ןוסרדנס , ינד  .םירופיכה  םוי  תמחלמ  ינפל  הדלונ  תרווכ '  ' תקהל
, ןייטשגינפ ריאמ  קי , ' צראלוא ןולא  "ל -  חנה תקהל  ימימ  וירבח  םבור  םיינורשכ , םירמזו  םינקחש  םינגנ , לש  ןפוד 

.רטפלק קחצי  הסונמה  טסירטיגהו  םינחתותה , תקהל  ןדילק  רטכר , ינוי  ופרטצה  םהילאו  בוג -  ידיגו  רימש  םירפא 
ןיעה דח  קיפמה  .ןוסרדנס  לש  וטע  ירפ  םבור  םינוכרעמל , םינומזפ  ןיב  תבלשמה  קור  תרפוא  ןיעמ  הרצי  תאזה  הרובחה 

כ-32 העיפוה  תרווכ '  ' .הבר החלצהל  הכז  עפומהו  ותוסח  תחת  םתוא  חקל  ידוחייה , םנורשיכב  ןיחבה  אשד  םהרבא 
איה רבמטפסב 1973  ךרענש  "ל  הצ ילג  לש  יתנשה  דעצמב  .םיאלמ  תומלוא  ינפל  םויב , םיימעפ  םיתעל  שדוחב , םעפ 
אוה םג  תלוכמה ,' ריש   ' ןומזפה ' ) הנשה ריש   ' ראותב הכז  ךורב ' לש  םייפגמה   ' הנומזפו הנשה ,' תקהל   ' ראותב התכז 

(. ישילשה םוקמב  הכז  הלש , טיהל 

םע דחי  םיאולימ  תורישל  וסיוג  םהו  חילצמ , תועפוה  בוביסב  תרווכ '  ' ירבח ויה  רבוטקואב 1973  המחלמה  ץורפב 
סנסנונהש הארנו  דאמ  וחילצה  םיאולימה  תועפוה  : ' ךפהל םתחלצה , תא  הרצע  אל  המחלמה  ךא  .ל  " חנה תקהל  ירבח 

הדימ הנקב  םידקת  רסח  טיהלל  תרווכ  הכפה  המחלמה  ירחאו  ץחלהמ , החירבו  ןקרופ  םילייחל  רשפיא  םהלש 
רתויב רכמנה  ילארשיה  םובלאל  בשחנש  יגופ ,' ירופיס   ' הקהלה לש  ןושארה  המובלא  אצי  ףוסב 1973   '. ימוקמ

כ-150,000 םינומשה  תונש  ףוס  דעו  םיטילקת  יפלא  תורשע  ורכמנ  הנושארה  הנשב  הנידמה : תודלותב 
רבוטקוא 1974. דע  ץר  יגופ ' ירופיס   ' עפומה .םיטילקת 

ןיידע ובתכנ  הינחל  .הילגנאו  תירבה  תוצראב  לבוקמה  יטסיקורה  ןבומב  תידסממ  - יטנא הקהל  התיה  אל  תרווכ ' '
ןווג הל  היה  ךא  םילוגנרתה .' ו' קורי ' לצב  , ' תויאבצה תוקהלה  ןורטבזי , ' צה לש  תוזחאיה ' הרוה  ה' יריש  תנוכתמב 

תויזואוטריווה הרישהו  הניגנה  .ל  " וחמ קור  תוקהל  לש  הזל  הנונגס  ברקתה  ותוכזבש  רתוי , יקורו  יזולב  יזא , ג'
, הנש התואב  וכנחנש  ןוטירט ,'  ' ינפלואב ןושארה  המובלא  לש  תדחוימה  הטלקהה  תוכיא  םגו  הקהלה , תא  ונייפיאש 
לש םיטסקטה  אקוודש  המוד  תיגולויצוס , הניחבמ  ךא  .ץראב  םיטילקתה  תיישעתב  שדח  יתונמא  ףר  וביצה 

.הקהלה לש  רתויב  בושחה  ינרתח , השעמלו  ינשדחה , דוסיה  ויהש  םה  םהיניב  םינוכרעמהו  רושיקה  יעטק  םינומזפה ,
ינפל דוע  יגופ ,' תוניפ   ' הניפב "ל , הצ ילגב  באז  ןב  ירוד  לש  תיעובשה  ותינכותב  הנושארל  ומסרפתה  םינוכרעמה 
דממ וגיצהו  םיבזכה ' טוקלי   ' לש ירבצה  רומוהה  לע  תידוראפ  הזרפרפ  ןיעמ  ויה  תוקיחצמה  םילימה  תרווכ .'  ' תמקה

- טסופה תינצילה  חורה  לש  האוב  תא  רשיבו  תימואלה  הקיזהמ  תוקחרתה  רדישש  זחופ , סנסנונ  לש  ךשומו  שדח 
תוחיפנה : ' תועלוקה םילימב  תרווכ '  ' התשעש יגולויצוסה  ךפהמה  תא  םימיל  תצמית  קוינק  םרוי  רפוסה  .תירבצ 

לש םייפגמה   ' ןומזפה איה  תרווכ  תא  הנייפאש  וז  חורל  רתויב  תרכומה  המגודה  בקעי .' תעלות  הדילוה  תימואלה 
: הקהלה לש  רתויב  לודגה  טיהלה  םג  אוהש  קי ,) ' צראלוא ןולא  ןחל  ןוסרדנס ; ינד  םילימ  ' ) ךורב

אוה ואיקהשכ  קרמ /, ןתוא  ליכאה  .םייתעש // לכ  טריפסב  ןתוא  הקינ  אוה  לוחב /, תואלמ  ויה  ןה  לוזב /, ןתוא  הנק  אוה 
ןהש םוקמבו  .ןוראב / םייפגמ  שפיח ת' םנמונמ / ןיידע  םק / אוה  דחא  םוי  לבא  .םיימוי / לכ  טרסל  ןתוא  חקל  אוה  קתש /,

םייפגמ ךא  .רסח / אל  םייברגו  רהמ , םינוק  םיילענ  ש / - ןויגיהב , לכה , תא  ול  ורפיסש  וראשנ / םייברג  קר  ויה /
...הרטיג ינגנ  ינגנ , .תעכ / םתוא  גישהל  דאמ  השק  טלפמוק /, םינוק  דימתש  םייסנכמו /

תגיצנכ עוריאב  התופתתשה  ייח .' הל  יתתנ   ' רישה םע  ןויזיווריאה  תורחתב  לארשי  תא  תרווכ '  ' הגציי תישארב 1974 
ףוס תא  רשיבו  התודסמתה  תא  למיס  הל  ןתינש  ידסממה  דובכה  ךא  תימואלה , הקהלכ  הדמעמ  תא  הלמיס  לארשי 

םיעפומב וולש  התיפב ,' יגופ  ו' ןזואב ' ףופצ  , ' םימובלא ינש  דוע  הקהלה  האיצוה  ב-1976  התוקרפתהל  דע  .הכרד 
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תילארשיה הקיזומה  לע  קומע  םתוח  עובטל  ופיסוה  םבורו  תויאמצע , תוריירקל  הירבח  ונפ  דוריפה  רחאל  .םיחילצמ 
תורגסמב תרווכ ' מ' םימצמוצמ  םיבכרהב  הלועפ  ופתיש  ףא  הקהלה  ירבח  .םיעשתהו  םינומשה  תונשב  תירלופופה 

.2000 , 1998 , 1995 , 1990 םינשב 1984 , תוחילצמ  דוחיא  תועפוה  לש  ןטק  רפסמ  דחי  עיפוהל  ובשו  םינוש , םיעפומו 

בוצעה בוצעה ןויקומה   ןויקומה
אוה םירופיכה  םוי  תמחלמ  ירחאש  הפוקתב  תילארשיה  הקיזומב  חתפתהש  ינצילה  םגדב  ללכיהל  לוכיש  רחא  ןמא 

ןב תינומרהליפה  תרומזתה  רנכו  הריפצ  הכרב  תרמזה  לש  םנב  אוה  ביבא ב-1943  לתב  דלונ  רבליז  .רבליז  לאירא 
דמל ןוכיתה , רפסה  תיב  תא  בזע  רענ  תויהב  .הרצוצחבו  ול  ' צב ןגנל  דמלו  ריעצ  ליגמ  הקיזומל  ףשחנ  אוה  .רבליז  ימע 
המכ רחאל  .ביבא ב-1967 , לתב  וגוג ' יקסיו א-  ' ןודעומב ןגנכו  חבטכ  דבעו  םייטרפ  םירומ  לצאו  הימדקאב  הקיזומ 
היה םש  זירפבו , ןודנולב  הרצק  הפוקת  הליב  ץראה , ןמ  אצי  אוה  םירחא , םירמזל  וינומזפ  תא  רוכמל  םילשוכ  תונויסינ 

הגרדהבו דנואס  שיאו  ןגנכ  ולש  תילקיזומה  הריירקה  תא  לחה  אוה  ץראב  .תומוסרפל  םילגני  לש ג' שקובמ  ןיחלמל 
ןומזפה ולש .) םינחל  וטילקהש  םינושארה  ויה  םירפועה , דמצ  יבאו , רתסא   ) ןיחלמכ םג  הקיזומה  םלועב  וכרד  תא  סליפ 

הקיסאלקל בשחנ  (, 1972 ' ) סקו לאינד  םלענ  ןאל   ' טרסה ליבשב  רונמ  דוהא  לש  םילימל  רבליז  ןיחלהש  תינפי ,' הדגא  '
לחה .תישממ ב-1974  החלצה  אלל  ךא  ןגרואב , הניגנבו  הרישב  םינטק  םינודעומב  םעפ  ידמ  עיפוה  אוה  .תילארשי 

ילארשיה קורב  שדח  ןדיע  החתפש  זומת ,'  ' תקהל תמקהל  איבה  הזה  הלועפה  ףותישו  ךונח  םולש  םע  דובעל  רבליז 
רבליז טילקה  זומת ,'  ' תקהלב רבח  ותויהב  ב-1976 , .ץראב  הלעפש  רתויב  הבוטה  קורה  תקהלל  םויה  דע  תבשחנו 
השענ וידרב , בושו  בוש  ןגונש  ןומזפ  ךל ,' ארוק  קילומש  יצור   ' טיהלה לש  ותוכזב  קילומש .' יצור   ' םובלאה תא  ודבל 
המינה םע  רתויב  םיהוזמה  םירישה  דחא  היהש  םב ,' יטב   ' לשמל ומכ  םיפסונ , םיטיהל  ללכ  םובלאה  .בכוכ  רבליז 
ןומזפה רחבנ  הנש  התואב  םיקתוע .) ףלא  ורכמנ 60  תחא  הנש  ךותב   ) םידקת תרסח  החלצהל  הכזו  רבליז , לש  תינצילה 

חתפל לחהו  ןלוס  לש  הריירקל  הנפ  אוה  החלצהה  תובקעב  .הנשה  רמזל  רבליזו  הנשה  רישל  ךל ' ארוק  קילומש  יצור  '
דלוקוש  ' םעטב םייחהמ  שואייל  םיזמרו  תוינכסח  םילימ  םע  םיי , ' זאלוק םיינציל , םינומזפ  ורקיעש  ידוחיי , ןונגס 

.דועו ינוהמתה ' ', ' םישאוימה ונא  הנה  ', ' בגה לע  יל  בכוש  ינא  ', ' אצומ אלל  ךרד  : ' ךכל םיזמור  רבכ  םהיתומש  רירמ .'
, קיזי לאומש צ' לש  ויתולימ  ךא  .טילבטור  בקעיו  רזיו  ודוד  רונמ , דוהא  יונ , יתור  רקיעב  ובתכ  םינומזפל  םילימה  תא 

: רבליז לש  ויריש  םע  רתויב  תוהוזמה  ויהש  ןה  םינומזפהמ , תצקמ  ןיחלה  םגש 

ףחד תוריקה /, לע  רייצמ  היטבמאב  ול  בשוי  .תימינפ / הכישמ  תינימ , הכישמ  תורגובמ /, םישנל  היתפמיס  שי  ינדל 
לבוקמו עודי  שיא  היבא  יניצר /, חטב  הז  ימצעל , יתבשח  הרדחל /, יתוא  הנימזה  הניר  .עובק / גהנמ  שממ  עודי  אל 

.לסרפוסה דיל  לספסה  לע  בשוי  לזמ /, ןימ  הזיא  לבח , לבא  .יונימ / הזיא  לבקל  יוכיס  הפ  שי  ילוא  הרבחב /,
תויהל הצור  .םלועה / ןמ  תומלענ  טאלש  תויחה , לע  רומשל  .עבטה / תנגהל  הרבחב  עבק , לש  רבח  תויהל  הצור  ןומזפ :] ]

.םלוכ ומכ  םיצע  המכ  לותשל  םיחרפה , תא  תוקשהל  .עבטה / תנגהל  הרבחב  עבק , לש  רבח 

היצקידב םתוא  עציב  רבליז  .קנאפו  זא  ג' לש  בוטרוק  םע  םייתיצמתו , םיטושפ  םייבצק , םינומזפה  לש  םינחלה 
תועונתו ינשייב  ךויחבו  םיתבה , יפוס  לע  הרזח  תועצמאב  רקיעב  ינניח , ילקיזומ  םוגמג  ןיעמ  לש  תפסותב  תיתודלי 

דלי ל' רבליז  לאירא  ךפהנ  ןמזה  םע  .בוצעו  יטסיטוא  ינוהמת , ןויקומ  לש  יומיד  עצבמכ  ול  וקינעהש  תוינולמג ,
ונלוכש יטתפה  טישלוב ' לע ה' תזמורו  תועיבצה  תוכסמ  תא  תערוקה  המימת , ןיע  לעב  ילארשיה , קורה  לש  רמזמה '

: םימיל וילע  בתכ  ץראה ,'  ' לש הקיזומה  רקבמ  יביבא , ידיג  .וב  םייובש 

םלועה תא  רבליז  ןחב  בגה ,' לע  יל  בכוש  ינא   ' ומכ םירחא  לש  םירישב  וא  םב ,' יטב   ' ומכ ומצעב  בתכש  םירישב 
םיגירח לע  לעפומה  חוכל  יתפמאו  שיגר  היה  אוה  חטשב ,' יאמצע  כ' גירחכ , ומצע  תא  ספתש  ןוויכמ  .תורז  םייניעב 
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יתרוקיב היה  אוה  רבליז : לש  ולוקב  תועטל  רשפא  היה  אל  ובטימב , .הזה  חוכל  תויהל  לולעש  ינסרהה  טקפאל  ותומכ ,
.תועינצ לש  הדמע  ךותמ  ינרתח  תויהל  עדי  אוה  םירחא , יפלכו  ומצע  יפלכ 

השימח דע 1991  איצוה  אוה  ( 1976 ' ) קילומש יצור   ' םובלאה ירחא  .דבלב  הרצק  הפוקת  ךרד  רבליז  לש  ובכוכ 
ןמ ץוחו  ולש , הריציה  ןייעמ  שבי  ךליאו  תנשמ 1991  .הלודג  תורידתב  וידרב  ודהדיהו  ובש  וינומזפו  םיפסונ  םימובלא 

תוחיג המכ  איצוהל  תירוביצה , ןיעה  ןמ  םלענ  אוה  תילכלכ , הניחבמ  חילצה  אלו  ב-1999  אציש  ןשע ,'  ' טילקתה
, םיברעהו םיקינצוביקה  יפלכ  ולש  תוטובה  תויואטבתהה  ללגב  אטוז  הירורעש  הררוע  ב-2001 , ןהמ , תחא  .תורצק 

.םינותיעה דחאל  ןתנש  ןויאירב 

תיזא תיזא תוימיטניא  גג'' תוימיטניא
גוס התיהש  תילוכנלמ , תומנפומ  תירבעה  הקיזומב  החתפתה  רבליז  לש  הטושפהו  תינקחצה  תומנפומה  םע  דבב  דב 

.הירחא האבש  תוחכפתהלו  םירופיכה  םוי  תמחלמ  לש  רבשל  םיריעצה  לש  תיתונמא  - תיגולוכיספ הבוגת  לש  רחא 
תרסוימו תרהרוהמ  תימיטניא , הריש  ופידעהש  רידנ , ןורשיכ  ילעב  םישיגר , םירצוי  לש  שדח  רוד  חמצ  המחלמה  ירחא 

תא ומינפה  םהינחל  .דועו  םדקתמ  קור  תיאליזרב , הקיזומ  קנאפ , זא , ג' תילארשיה -  הקיזומב  םישדח  תונונגס  ובלישו 
המורא ורציש  םיפסונ , םיביכרמ  וללכ  ךא  יקסנליו -  יכדרמו  בוגרא  השס  לש  רקיעב  יתרוסמה -  ילארשי  ץראה  לילצה 
המלש יול , בוט  םש  יפסכ , יתמ  ךינורג , המלש  םה  הזה  רודה  ינב  םיניחלמה  ןיבמ  רתויב  םירכומה  .השדח  תילארשי 
הלועפ ופתיש  םבורש  ךונח , םולשו  ץיבר  תידוהי  ןהכ , ןתנ  רתלא , ילתפנ  רנק , רנבא  רטכר , ינוי  רטפלק , קחצי  בודיי ,

תצק ', ' תובטקוא  14  ' םיבכרהה תמגוד  וידר –  תוינכות  םיטילקת , תועפוה , תוקהל , םינוש -  םיבכרהב  הז  םע  הז 
, םיילולימה םג  םיתעלו  םיילקיזומה , םוכחתהו  תובכרומה   '. רשע השישה  שבכה  ו' םילילצה ' ירוחאמ  ', ' תשש ', ' תרחא

.םויקה בל  איה  תובכרומה  ובש  שדח  ןדיעל  םיטילקו  םיטושפ  םירסמ  לש  ןדיעמ  רבעמה  תא  ואטיב  םהיתוריצי  לש 
יתמ לש  םובלאב  ועיפוהש  יפסכ ) יתמ  ןחל  רתא ; הצרת  םילימ  ' ) הבוצע ריע   ' ןומזפב ןושארה  תיבהמ  המגוד  ןלהל 

.הלאה םירצויה  תצובקב  קיפהש ) םיטיהלה  רפסמ  תניחבמ   ) רתויב חילצמהו  טלובה  ( 1976 יפסכ ,' יתמ   (' יפסכ
תינומרההו תידולמה  תובכרומה  תאו  ילוכנלמה  דממה  תא  םישיחממ  ןלהל  םיאבומה  םידרוקאה  ףצרו  םילימה 

: םתריצי תא  ונייפיאש 

/ שחלמ להק  הב  לחוז  ברעב  .היינשה / התואב  םלוכ  אל  שמח / הינועש  םירמוא  רקובב  .היינע / הבוצע , הבוצע , ריע 
שיא תוטימב / םיבכוש  הלילב  הלילב , רק / חורו  השיאו  שיא  תונבל / תוטימב  םיבכוש  הלילב  .היינועב / רפסלו  רבדל 

.רזו השיא  השיאו / -  שיא  השיאו ,

(1980-1995  ) ימואל - טסופה ןדיעה  תישאר 

""יי אפמ אפמ תטילאב   תטילאב םישדח   םישדח םינויע   םינויע
חישב םייזכרמה  םיאשונה  דחא  היה  הז  אשונו  רבצה  סותימ  לע  הפקתמה  הפירחהו  הכלה  ךליאו  םינומשה  תונשמ 
.ץראב תידיליה  תוברתה  תווהתה  לע  םיבושח  דוסי  ירמאמ  ינש  ומסרופ  תנשב 1980  .חורהו  הרבחה  יעדמב  ימדקאה 
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'1982-1948 לארשי , - ץראב תידיליו  תימוקמ  תירבע  תוברת  לש  תושבגתההו  החימצה   ' רהז ןבא  רמתיא  לש  ורמאמ 
דיגנ םייח  לש  ורמאמו   1979, רבמצדב  ב-12  םילשוריב  םייקתהש  אשונה  לע  ןויד  תובקעב  הרדתק ' ב' םסרופש 

'. תישדח הריקס   ' תעה בתכב  הנש  התואב  םסרופש  תירבעה ,' הכפהמה  '

ןד ץראב , הקיטוימסה  עדמל  דוסיה  חינמו  ילארשיה  רולקלופהו  תורפסה  לש  םיבושחה  םירקוחה  דחא  רהז , ןבא 
דעו הנושארה  היילעה  תליחתמ  לארשי , ץראב  שדחה  ידוהיה  בושייה  ךותב  השבגתהו  החמצ  ךיא   ' הלאשב ורמאמב 

לש ןהו  ןשיה  בושייה  לש  ןה  תידוהיה  תוברתה  ןמ  הנושו  תידוחיי  הגרדהב  התשענש  תוברת  לארשי , תנידמ  תמקהל 
םע דבב  דב  : ' שדחל ןשי  ןיב  בוליש  ידי  לע  הרצונ  תירבעה  תוברתהש  ןעט  אוה   '. תורחא תוצראב  םידוהיה 

ותעדל רצונ  הז  ךילהת   "'. הנשיה תוברתה   " לש תלטובמ  אל  הסאמ  הראשנ  םישדח , םיביכר  לש  םתומקמתה 
האמה יהלשב  היסורב  שבגתהש  יתרוסמו , רכומ  ןשי , יתוברת  לדומ  לא  השדחה  תואיצמה  םוגרת ' ו' ןוניס '  ' תועצמאב

תויפיטואירטס תוסיפת  לשמל , ךכ , .שדחה  לדומה  תא  ץיפהלו  ןיבהל  לכעל , ירשפא  השענ  ךכ  ידי  לעו  הרשע , עשתה 
ץומיאל שארמ  ןכומ  לדומ  ושמיש  תובאה ) תפוקת  לש  שובלה  םע  יוודבה  שובלה  לש  ויוהיז  תוברל   ) חרזמה לש 
הארהו תירבעה  הפשה  תוחתפתהב  דקמתה  רהז  ןבא  .תירבעה  תודיליה  ילמסמ  קלחכ  יוודבה  רולקלופהמ  םיטירפ 

.תילארשי ץראה  רובידה  תפשב  תיסורהו  שידייה  לש  םיביכר  ורמתשה  דציכ 

דוסי רמאמ  בתכ  תונורחא ,' תועידי   ' לש יתורפסה  ףסומה  תא  ךרעש  ימו  ןורטאיתו  תורפס  רקוחו  רקבמ  דיגנ , םייח 
; הלוגה תלילש  יזיפ ; םזיביטקא  תוירבעה : לש  םיישארה  העפשהה  תורוקמו  םייכרעה  םימוגיפה  תא  תויתטישב  רקוסה 
; םודקה ומלועו  "ך  נתה עגמב ; םיצולחה  ואב  םמיעש  לארשי  ץראב  ימוקמה  םדאהו  הייחמצה  ףונה , תדה ; תלילש 

ורמאמב דחוימה  .וחדנו  וחנזנש  םיידוהי  תוברת  תורוקמ  חרזמה ; תודע  תוברתו  תיברעה  תוברתה  חרזמה -  תוברת 
םלועה תומחלמ  יתש  ןיב  ורצונש  םייתוברתה  םילעפמה  לש  ראתמה  ווק  תא  טטרשל  יצולחה  ןויסינה  אוה  דיגנ  לש 

תולכירדאהו םירפסה  תואצוה  תעה , יבתכ  םיילקיזומה , תודסומה  ןורטאיתה , תיתוזחה , תונמאה  תורפסה , ימוחתב 
איבהל וחרט  אל  טעמכ  לארשי  ץראב  תינויצה  העונתה  לש  היתורוק  ימשור  בור  הבש  הפוקתב  בתכנ  רמאמה  .השדחה 

.םייתוברתה הילעפמ  תא  םיינכפהמה  הישעמ  ןיינמב 

וקינעה םהש  רעשל  רשפאו  חורהו , הרבחה  יעדמב  םירמאמבו  םירפסב  טטצל  ובריה  דיגנו  רהז  ןבא  לש  םהירמאמ  תא 
דע ךשמנו  םינומשה  תונש  תישארב  לחהש  םיינויצה , םואלה  ילמסו  םיסותימה  לע  םירקחמ  לש  לודג  ץרפל  הפיחד 

ותומדל סחיב  השדח  הסיפת  לש  התוחתפתהל  ומרתו  רבצה  סותימל  תיעדמ  היצקודר  ורצי  וללה  םירקחמה  .ונימי 
.םדו רשב  תומדל  תימואל  הנוקיאמ  תירוטסיהה :

ולחה הנושארל  .חורהו  הרבחה  ינעדמ  ברקב  תוחכפתהו  תיבמ " תרוקיב   " לש לגל  איבה  ב-1977   יטילופה  ךפהמה 
הירוטסיה ירפס  ינש  .תקחורמו   תננוצ  רתוי  תירקחמ  תיווזמו  רתוי  םייתרוקיב  רתוי  םילכב  רבצהו  ץולח  תומדל  תשגל 

אלל תילע  : ' רבצה לש  ותומד  דומיג  לש  המגמב  םיפסונ  םיבושח  ךרד  ינויצ  ויה  רואל ב-1984  ואציש  הצופת  - יבר
םילארשיה : 1949 -' ו אריפש , ןתנוי  גולויצוסה  לש  םילעופ ) תירפס  ' ) תילארשיה הרבחב  םיגיהנמ  תורוד  םיכישממ :

ץראה ידילי  רוד  לש  תיטילופה  ותורקע  תא  ראת  אריפש  .בגש  םות  יאנותיעהו  ןוירוטסיהה  לש  ונימוד ) ' ) םינושארה
רסח ידיליה  רודה  תישאר , תוירקיע : תוביס  עברא  הנומו  ןקזה , ינכפהמה  רודל  המבה  תא  וריאשהש  "י )' אפמ יריעצ  )'

בלתשהל ולכי  אל  םירבצה  תינש , ול ; ןתינש  ךוניחה  לשב  תיתגלפמה , הקיטילופה  יכבנב  תואצמתהו  תינחור  תואמצע 
תרתחמב תיאבצ  תוליעפל  תובר  םינש  ושידקהש  ירחא  לארשי , תנידמ  לש  השדחה  תיטילופהו  תיתרבחה  תואיצמב 

, ןוירוג ןבל  רקיעבו  ינכפהמה , רודל  ריעצ  ליגמ  םירבצה  ושחרש  הצרעהה  תישילש , רורחשה ; תמחלמ  תפוקתב  "ל  הצבו
לרטנלו םהלש , יטרפ  סכנב  רבודמ  וליאכ  םנוטלש  לע  רומשל  וחילצה  םינקדזמה  םיגיהנמה  תיעיבר , םתוא ; הקתיש 

ןוגכ תוינוחטיב , תומישמל  םירבצה  תיינפהו  תיתודיקפה  היטרקורויבה  םע  ותרכש  תירבה  תועצמאב  םיריעצה  תא 
העיגה רשאכ  ךא  םתוא ב-1973 . תשרל  ידכ  םיליפנה  לש  םתומל  דע  ןיתמהל  וצלאנ  םירבצה  .ל  " הצב הובגה  דוקיפה 

אלא םייאורה , םיחנומב  הז  רפסב  םיראותמ  םניא  "ח  שת רוד  יגיצנ  .םיימואל  םיגיהנמכ  ולשכנ  םה  טולשל  םתעש 
, יגולויצוס ירוד  ןקויד  םכסמ  רפסה  תא  וב  םייסמ  אריפשש  טפשמה  .םדוקה  רודה  ידיב  הסרוסש  תלשוכ  ליג  תבכשכ 

תויוחתפתההמ תובר  ריבסמ  ונולשיכו  תטלשה , תיליעה  תא  קתעש  אל  ינכפהמ  רתבה  רודה  : ' יגולותימ - יטנא
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'. תונורחאה םינשה  לש  תילארשיה  הקיטילופב 

היפרגויצוסהו היפגוירוטסיהה  םוחתב  רתויב  םיעיפשמה  םג  יתעדלו   ) םייצולחה םירפסה  דחא  תא  בתכ  בגש  םות 
םילארשיה : 1949 , ' ורפס .תיאזורפה  תואיצמל  ירילה  סותימה  ןיבו  ושומימל  ילארשיה  םולחה  ןיב  רעפה  לע  תינויצה )

שגפמה תא  ונייפיאש  תויצלופינמהו  םיחתמה  תא  גיצמ  םיכמסמ , יפלאו  ןויכרא  יקית  תואמ  לע  ססובמה  םינושארה ,'
, ןימיל לאמש  ןיבו  םינוליחל  םייתד  ןיב  םיחרזמל , םיזנכשא  ןיב  םיקיתוול , םילוע  ןיב  הנידמה  םוק  רחאל  שחרתהש 

תוצובקה ראש  לכ  ןיבו  םירצמ , אלל  ץראב  זא  הטלשש  רבצה , לש  ותבצחמ  רוכ  הקיתווה , הטילאה  ןיב  רוציקבו 
לארשי תנידמ  לש  םייטילופהו  םייתרבחה  םיילושל  וקחדנו  וחפוק  ולפשוהש , םישדחה , םילועה  ברקב  תויתרבחה 

: בתכ אוה  רפסל  המדקהב  .הריעצה 

םה .היהי  ןכאו  רתוי  בוט  תויהל  קר  לוכי  לכהש  הנומאו  הלודג  הווקת  לש  רופיס  אוה  םינושארה  םילארשיה  לש  םרופיס 
, רסומהו טפשמה  חורב  ורשוא , תא  שיאו  שיא  לכל  החיטבמ  איהו  הב  תויחל  בוטש  תקדוצו  הרואנ  הרבח  לע  ומלח 
, דואמ תיטוירטפ  תמא , תויצולח  םושמ  ךכב  התיהו  הברקהלו  םירותיוול  תונוכנ  הברה  ץראב  התיה  .םולשהו ]...[  קדצה 

םעפ אל  ומצעל , שיא  שיא  טרפה , תחוורו  םיבוטה  העשה  ייח  ירחא  דואמ , תישונא  הפידר , התיה  ליבקמב , .ןובשח  אלל 
אל םילארשיה  .רוחש  קוש  חתפתה  ןמז  רובעכ  הירחא ; ונממ  וחקלש  ויה  המחלמב , שוכר  וזזבש  ויה  .םירחאה  ןובשח  לע 

.םהירחא ואבש  הלאמ  רתוי  םייטסילאידיא  אלו  רתוי  םיירסומ  אופיא  ויה 

'' תובוחרב תובוחרב ךלה   ךלה אוה   אוה ''
.רבצה סותימ  לע  הפקתמה  הפיה  תורפסב  םג  המצעתה  רקחמהו , ןויעה  תורפס  לש  היתומגמב  תורומתה  םע  דבב  דב 

, םיאטיסרבינוא םילעפמ  ' ) םירבד ןורכיז  , ' יאתבש בקעי  לש  םינמורה  ינש  ןה  רתויב  תורקוסמהו  תוטלובה  תואמגודה 
תיוושכעה תילארשיה  היווהב  םקוסיע  תוכזב  םיבר  םידה  וררועש  (, 1984 דחואמה , ץוביקה  ' ) רבד ףוס  ו' ( 1977

וא רוביחה  ו"ו  תועצמאב  םירשרושמ  םיכורא  םיטפשמ   ) ינשדחה הביתכה  ןונגס  תיטסיגולוכיספ , טבמ  תדוקנמ 
.רבצה סותימ  לש  ותסירקל  םיילאוטקאה  םירשקההו  העדות ,) םרז  ןיעמ  םירצויה  הקיז , תולימ  תועצמאב 

שפנה ןובשח  רומאכ , לחה , הבש  הפוקת  ןוטלשל ב-1977 , דוכילה  תיילע  רחאל  רצק  ןמז  רואל  אצי  םירבד ' ןורכיז  '
אוה רפסהו  םיעבשה , תונש  לש  ביבא  לתב  דחא  עובר  רטמוליקב  תויח  רפסב  תויומדה  .הדובעה  תעונת  יכינח  לש 
ליגב םישנא  לש  תויומד ) האמכ  רפסב  שי   ) תויומד הלא  .םימי  םתואב  תיביבא  לתה  היווהה  לש  יטנתוא  דועית 

דע רמתשהש  היצנגילטניאו , םידיקפ , םילעופ , לש  יתרבחה  רזגימל   ' םיכייש םבורש  םידסיימה , רוד  ינב  הדימעה ,
לש תישישה  הספדהב  ךרועה  רבד  "' ) תורדתסהה דמעמ   " ותונכל ןתינ  רשאו  ירוקמה , ונויבצב  תובר  אל  םינש  ינפל 

םברקב תרצונו  ינויצה , ורבעמ  גומנה  הצחמל  ינרדומה  ילארשיה  ךרכב  דוביאל  םיכלוה  םהו  םיטיוסמ  םהייח  רפסה .)
'. תימינפ תולג   ' וניכ תורפסה  ירקבמש  המ 

, םירפא ויבא  ןיבו  יטרפ ) םשל  הכוז  אוה  ןיא   ) ןמדלוג םשב  םדא  ןיב  תיתולת  םיסחי  תכרעמב  קסוע  תרגסמה  רופיס 
תופכל שבכנ  יתלבו  ץירע  ןוצר  וב  היה  לכל  לעמו  לפא , היה  ולש  קדצה  שוחו  ףוריטב  לבג  ולש  רשויהש   ' יאנק םדא 

תוומ תובקעב  ןבה  לש  ותודבאתהבו  הלחממ  באה  לש  ותומב  הפוסש  םיסחי  תכרעמ  םלועה ' -  לכ  לע  ויתונורקע  תא 
.הנידמה תודלותב  םינב  - תובא יסחי  לע  תוזמור  ומכ  וללה  םיסחיה  תא  תונייפאמה  תישגרה  תורקעהו  תולתה  .הז 

ילמס דוגינכ  םידמוע  םיינויצה  םילאה  ימודמד  ןדיעב  םינבה  ייחבש  םעטה  רסוחו  הצמחההו , זובזבה  תשוחת  שואייה ,
ביטגנ םיווהמ  ןבה  לש  םזיליהינהו  לובלבה  הכובמה , םג  .תובאה  רוד  לש  דועייהו  קדצה  תשוחתלו  םויקה  םעטל 

רפסה ףוסב  ןבה  לש  תודבאתהה  תא  תובאה .) רוד  ינב  לש  םמלוע  עמתשמבו   ) באה לש  רדוסמה  ומלועל  יתוברת  - ישיא
.התעיקשב תונויצה  הירחא  הריאשהש  ללחלו  םעטה  רסוחל  תיתורפס  הרופטמכ  םיבר  םיארוקו  םירקבמ  ואר 
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רוד ל' תינייפואה  תומד  לש  התוימינפב  קסוע  אוהש  הז  ןבומב  םירבד ' ןורכיז  ל' ךשמה  רפס  ןיעמ  אוה  רבד ' ףוס  '
ץוביק רבחו  תדבועה ' לארשי  ץרא   ' לש רעונה  תועונתמ  תחא  ךינח  םיינשל , באו  יושנ  ריאמ , םשב  סדנהמ  הנידמה - '
תארקל ךלוהו  םדרטסמאב , וילויטבו  ביבא  לתב  םיימוימוי , םיסקט  לש  תיביססבוא  תרשרשב  דכלנ  אוה  .רבעשל 

, ילאוטקלטניאו ישגר  ץמאמ  תבייחמה  שפנ  תאשמ  רתוי  ןיא  הזה  ןקדזמה  רבצה  לש  רכונמהו  דדובה  ומלועב  .ותומ 
המוד ןמורה  .לכואו  סקס  לע  תויזהו  ץוביקב  תודליה  לע  תונורכיז  קר  וב  וראשנ  .תוביוחמ  לכמ  החירב  קר  אלא 
ירחא םסרופ  אוה  .דיחיה  לש  העדותה  יכלהמ  ירחא  בקעמב  רמולכ , ולש , יטסיגולוכיספה  שגדב  םג  םירבד ' ןורכיז  ל'

ןדו יאתבש  הנדע  ידיב  ךרענ  רפסה  .הביתכה  תכאלמ  תא  םייסש  ינפל  ב-1981  רטפנ  יאתבש   ) יאתבש לש  ותומ 
םע דחאתה  ומצע  ולשו  יתורפסה  רוביגה  לש  תוומהו  ותומ , תא  הזח  ומכ  יאתבשש  בתכנ  םיבר  םירמאמב  ןורימ .)

תעונתב רבחכ  ולש  ןקוידה  תנומתש  םושמ  םג  תילמס  תועמשמב  ןעטנ  יאתבש  לש  ותומ  .רבצה  לש  יגולותימה  תוומה 
הפי  ' רבצה ןקויד  לש  רתויב  תוגציימה  תונומתה  תחאל  התיה  םישימחה , תונש  תישארב  המלוצש  ריעצה ,' רמושה  '

תינוציקה תינמיה  הגלפמה  לש  הלומעתה  תוזרכב  תמסרופמה  הנומתה  העיפוה  ותומל  ךומס  ראותהו .' תירולבה 
אלל הנומתה ' תסימח  .וז ב' הגלפמ  לש  העצמל  תודגונמ  ויה  תויטילופה  ויתועדש  יאתבש , תא  דואמ  הסיעכהו  הייחתה 
ולש היצזיטילופל  ךכב  םרתו  רבצה  לדומ  לע  םינומא ' שוג   ' טלתשה הבש  ךרדל  הינוריא  ןיעמ  המודמכ  שי  ותושר 

.הליכשמה תינוליחה  הטילאה  יניעב  וכרעב  תוחיפלו 

' תובוחרב ךלה  אוה   ' םשב רבד ' ףוס   ' לע ולש  תרוקיבה  רמאמ  תא  ריתכה  יקחצי  הידידי  תורפסה  רקוחו  רקבמה 
םיקרפה תיברמב  ןכאו , תודשב .' ךלה  אוה   ' ןמורב רימש  השמ  לש  ירואל  ןקדזמה  רבצה  ריאמ  ןיב  דוגינה  לע  ךדמלל 

תרקוח .תונויצה  הגיצהש  בגשנה  דעיל  טלחומ  דוגינ  רדגומ , דעי  הל  ןיאש  תובוחרב , הכילה  תראותמ  םינושארה 
אירמה טעמכ  רבד ' ףוס  : "' תואבה םילימב  יאתבש  לש  יתורפס  - יגולויצוסה גשיהה  תא  האטיב  גיצרה  הנח  תורפסה 

תויפיצה תייוורו  םיימשה  תלוחכ  תיצייקה , הנטקה , לארשיב  חמצש  רוד  םלש : רוד  לש  השוחת  ףקישש  סותימ  תגרדל 
', םעפ  ' לש תילארשי  תודליבש  תישונאה  היווההו  םוקמה  םע  דחא  - תויהה תא  הווחו  הנידמה , םוק  ינפלש  םינשה  לש 

". תיתרבחו תישיא  היווחכ  תוקרפתההו  תודרפיהה  תאו 

', תירבעה תרופסב  רבצה  תומד   ' לע ןויזופמיסב  אשנש  םירבדב  תורפסב  רבצה  סותימ  תגצה  תא  ףקת  ומצע  יאתבש 
ותוא ירוקמה , רבצהש  יל  המדנ  : " רמא ראשה  ןיב  ב-1980 . ביבא  לת  תטיסרבינואב  תירבע  תורפסל  גוחב  ךרענש 

, אוה הז  תוויע  .ןורשיכ  רסוח  וא  ןודז  ךותמ  אלש  ףא  תוויע  אלא  וניא  וילוגליג , לכב  ומש , ארקיי  אלש  ךיא  וא  ירוא ,' '
וחקל אלו  יוטיב  ללכל  ואב  אל  ןירדהמל , םירשכ  םירבצ  לש  תומלש  תוביטח  יטסיטאטס : וא  יתומכ  יפוא  לעב  יתעדל ,

םינגרובו םירחוס  ינב  ןשיה , בושייה  ינב  תובשומה , ינבל  ןווכתמ  ינא  .תירבעה  תורפסב  רבצה  תוהז '  ' התואב קלח  לכ 
". םירוויח םייתוברת , םינדועמ , םיסופיט  ינימ  ומכ  םיריעז ,

חתמבו רבצה  סותימב  ןיפיקעב  עגנש  ףסונ  בושח  רפס  רואל  אצי  ינשה , ורפסל  יאתבש  לש  ןושארה  ורפס  ןיב  ב-1982 ,
ילויב םיקתוע .) ורכמנ 36,000  םייתנש  ךותב   ) רכמ ברל  היהש  הנוכנ ,' החונמ   ' זוע סומע  לש  ןמורה  ירודניבה  - 
החונמ  ' '. ינויצה םולחה   ' לש ותוררופתה  ךילהת  תא  רקס  ובש  ןיזגמ ' סמייט  קרוי  וינ  רמאמ ב' זוע  םסריפ  הנש  התוא 
תובוגת עפש  דילוהו  בר  ןיינעב  לבקתה  רפסה  .יתורפס  בוציע  םעפה  הלביקש  תאזה , תוררופתהב  אוה  םג  קסוע  הנוכנ '

.הנושארה הנשב  םירמאמו  תורוקיב  תוסמ ,  67 - 

ןתנוי .םימיה  תשש  תמחלמל  שדק  עצבמ  ןיבש  הפוקתב  לילגבש , תונרג '  ' ץוביקב ובור  בבוס  ןמורה  לש  הלילעה  ריצ 
ןיצק תואלקחה , יפנעב  ןייטצמ  דבוע  אוה  ץראה .' חלמ  , ' יסופיט רבצ  אוה  רופיסב , תיזכרמה  תומדה  ץישפיל , ינוי ) )

, לדגו דלונ  ובש  ץוביקה  תאו  ותשא  תא  בוזעל  טילחמ  אוה  ףרוחב 1965 , דחא , םוי  ךא  .רוסמ  ץוביק  רבחו  תרייסב 
, ול ןמדזתש  הדובע  לכמ  םיתניב  סנרפתהלו  הנכהה  ידומיל  לא  ומצע  תוחוכב  תשגל  םיל , רבעמ  לא  עוסנלו  םוקל  '

הריעזה העדומב  אצמש  יפכ  תיטרפ  המריפ  לש  התורישב  רדלב  ילוא  וא  ןקתמ  הזיא  לע  חוקיפ  וא  הליל  תרימש  ןוגכ 
ןכא הרז  ריעב  הובג  ןינבב  ההובג  המוקב  רוכש  רדחב  ףוס  - ףוס רוגי  ודבל  ידיחי  .ןותעב ]...[  הדובעה  תועצה  רודמב 

סנכיי ךכ  - רחאו ולש  הנכהה  ידומיל  לע  תולילב  דוקשי  םשו  עונלוקה , יטרסבש  ןוכיתה  ברעמב  ןכא  הקירמאב 
ילב וכחי  אלו  ול  םיכחמ  ובש  דעיה  לא  עונל  ליחתיו  וינפל  החותפה  ךרדה  לע  הלעיו  עוצקמ  ול  רחביו  הטיסרבינואל 
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'. רחאי רחאי  םאו  ףוס 

וניא רכנב , שדח  ףד  חותפלו  רוחאמ  תילארשיה  תואיצמה  תא  ריאשהל  וסינש  והומכ , םיבר  םילארשי  ומכ  ינוי , םלוא 
סרמב 1966 אצוי  אוה  תוירכונ ,' םירע  ול  שובכל  לודגה  םלועל  אציש   ' ינפל דוע  .תאזה  היזטנפה  תא  שממל  חילצמ 

ומליש ףא  םתצקמו  וינפל , םיבר  םירבצ  ובשנ  ומסקבש  ןדרי , תכלממב  יוצמה  דוהה  - בר יטבנה  שדקמה  הרטפל ,
םיקפואה - רצ ךוניחה  ידי  לע  ובתכוהש  םייח  הממש ,' רבדמ   ' םה וייחש  ותשוחתמ  עבונ  לוכה  בוזעל  ףחדה  .םהייחב 

קדצה ןעמלו  ביטקלוקה  ןעמל  רמגנ  יתלבה  סויגה  וצמ  טלמיהל  שקבמ  ינוי  .גפסש  םיירקשה  םירסמהו  לביקש 
אוה ץוביקהמ  ותאיצי  ינפל  .תידוחייה  ותוישיא  תא  ומצעל  בישהל  שקבמ  יטרפה , ורשוא  רחא  שפחמ  אוה  .ילאיצוסה 

םע ןובשח  רבצה  אב  רפסה , יאישמ  דחא  אוהש  הז , עטקב  .וילא  סנכיהל  ילב  םתיב , לומ  לא  רבוע  אוהשכ  וירוהמ , דרפנ 
: םירוהה רוד 

יתייהש זאמ  ילא  םתייה  םיבוטו  םימויא  .הבוטה  םכתנווכ  תא  םעפ  ףא  חכשא  אל  ינא  .דימתל  .םולש  אבאו , אמא  "
יפוטש םתייהו  םידבע  ומכ  ךשוח  דע  ךשוחמ  םתדבעו  שבי  םחל  םע  םיתיז  םתלכאו  תובחס  ייולב  םתשבל  .קונית 

יקנ ןב  היהאש  הרוחצ  תנמש  םע  רוחצ  רניסב  תלפטמ  םע  רוחצ  ןבל  רדח  םתתנ  ילו  הלילה  ימש  בל  דע  םתרשו  הזטסכא 
, םיארונה םירציה  ישבוכ  הממשה , ישבוכ  ץראה , לכ  ילאוג  םינכסמ  םירוביג  .חושקו  לשוחמ  םג  לבא  רשיו  ץורחו 

םומ ומכ  ישפנב  הטורח  םכשפנ  תרבד , ילוכא  םיצירע  שארה , לכ  לע  םיקאינאמ  חור , ילוח  םיעגושמ  לארשי , יעישומ 
םישנא לובסל , וקיספתש  יאוולה  .תיברב ]...[  - םיוולמ ןימ  ומכ  םילפכ  םתחקל  לבא  לכה , םתתנ  יל  .םכלש  אל  ינא  לבא 
םיאפר תוחור  ומכ  ופדרת  לאו  יתוא  וקיזחת  לא  לזאזעל , טקשב  - טקשב תכלל  יל  ונת  הלואג , תוצלפמ  ילש , םיאלפנ 

ול ןיאו  םכתא  בהואש  .דחא  םתכ  תוחפ  תחא  תפוניט  תוחפ  הפ  היהת  םא  םכל  תפכיא  הז  המ  .םלועה  ףוס  דע  תושודק 
". םולש .חוכ  דוע 

, תככזמו הקזח  תיטסימ  היווח  הווח  אוה  עסמה  לש  ומוציעב  .הרטפל  אל  םג  אלא  עיגמ  ינוי  ןיא  "ל  וחל קר  אל 
ןקז לש  ונורק  לא  אלא  ץוביקה  לא  דימ  רזוח  וניא  ךא  ויבקע  לע  בס  אוה  .ומלוע  תסיפתב  קומע  יוניש  תללוחמה 
ןיעמ ןקזה , תארשהב  רבעש , רחאל  קר  .דבואה  ןבכ  ותוא  לבקמש  םיללט  השאס  םשב  טסילאודיבידניאו  ינוהמית 
אצומ ינוי  ןמורה  ףוסב  .וצוביקל  בש  אוה  ונצרא ,' דעב  תומל  בוט  יכרעמ ה' ותוא  הקנמה  תיתוישיא , היצמרופסנרט 

, וייחב תורושקה  תורחא  תויומד  םג  .ותשא  םע  הז  ללכבו  תלוזה , םעו  ומצע  םע  םילשהל  דמולו  תימינפ  הוולש 
.תואיצמה םע  המלשהל  תועיגמו  רפסה , ףוסב  תומקתשמ ' , ' ןהייח תא  הלטליט  ינוי  לש  ותביזעש 

קלוי .ינוי  לש  ויבא  קלוי  לש  ותומד  איה  וב , לפוקמה  יגולואידיאה  חתמה  תא  םג  תרצויה  רפסב , תרחא  תיזכרמ  תומד 
תמלוגמה םולחה  תוצפנתה  תא  באוכ  אוה  .לוכשא  לש  דידיו  רבעשל , הלשממב  רשו  תסנכ  רבח  ץוביקה , ריכזמ  אוה 

םיסחיה תוכרעמב  קוסעל  הנוכנ ' החונמ  םדוק ל' דוע  הבריה  זוע  סומע  .רבעש  תיכרעה  היצמרופסנרטבו  ןבה  תביזעב 
החונמ ךא ב' תוומ ,' דע   ' הלבונבו חורה ' ךרד   ' רופיסב לשמל ,  , ןאכ ודלונש  םהינבל  םיצולחה  - תובאה ןיב  הכובסה 

רוד לדגל  םידסיימה  - רוד לש  ותפיאש  דגנכ  סירתה  זוע  ויתוסמב , םג  ומכ  הז , ןמורב  .יזכרמ  הזה  ביטומה  הנוכנ '
שפנ חפמ  ומרגנ  תויפיצה , םע  דחא  הנקב  התלע  אל  האצותהש  רחאמ  .ירסומו  הפי  אג , ץימא , םלשומ : היהיש  ךשמה 
הגפ תיצולחה  הקיטנמורה  רשאכ  הנידמה , תמקה  םע  הרווחתה  המוגעה  תואיצמה  .דחאכ  םינבלו  תובאל  םירוסייו 

תחקל ויבא  תשקבל  ברסמ  ינוי  רשאכ  .תיטמוטוא  הניאש  תונתייצו  םייטרפ  תונוצר  לש  השדח  הפוקת  העיגה  המוקמבו 
הזיא ינפל  .בוט  לזמ  .ךסומב  דובעל  הצור  אל  דחא  ףא  וישכע  : ' קלוי ול  רמוא  ץוביקב , ךסומה  לוהינ  תא  ומצע  לע 

.תונוכמ די  - לע דובעל  דחא  ףאל  האנ  אל  וישכעו  יאנוכמ , קר  תויהל  הצר  דחא  לכ  יכ  תומלש  תוטטק  ויה  םינש 
: לבוק אוה  לוכשא  ורבחל  בתוכ  קלויש  בתכמב  (. 11 מע ' ' ) םיראטאט .םינוה  .םיתיקס 

ךותב ולצא  םירפצ  .קי  ' צשלוכנלמ ינשהו  טמגלפ  דחאה  .ךפיהל  .תלשוש  דסייל  רשפא  - יא ילש  הלא  ומכ  םינבב  "
תוכוראה תורעשהו  .םתוא ]...[  עדוי  דשה  תומוסחה , תויורשפאה  לודגה , םלועה  םיקונפת , םיבצע , ימצע , שומימ  ושאר :

: טרופסל םיפרוטמ  םג  הריתס , םוש  ילבו  .םונמנ  יסופת  ומכ  םלוכו  .םינמא  לש  םלש  רוד  .םינמא  לוכיבכ  םלוכ  הלאה :
ונחלצה לוכיבכ , ונחנאש , חורה  וילע  חונכ  םעפ  רמא  ןוירוג  ןב  .לודג  קסע  .ילוכו  הטיעבב  דעמ  ימו  רודכב  טעב  ימ 

יכורא הלאו , תעלותהו  קבאה  וננה  ונחנאש  אצי  ןכבו , .לארשי  יבצה  בקעי -  תעלותמ  ונישעו  םעל  םדא  קבא  ךופהל 
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לכ .תעלותה ' ןמ  רפרפ  דלויה  אלפכ  ? ' ןמרתלא םעפ  בתכ  ךיא  .ונללפתה  וילאש  יבצה  םה  שפנה , ימוטא  רעישה ,
" םיקונפתו תולפת  תלוכא  תרעוכמ , הקינחמ , הנטנטק , םיינעל , הקירמא  וזיא  ונינפל  אלה  .ךל  רמוא  ינא  קחצי , עמושה 

(. 166 מע ' )

אל םהמ  רענתהל  וסינ  םיצולחהש  םיידוהיה , תודוסיהש  רבתסמ  .רפסב  דהדהמ  תויתולגל  תוידיליה  ןיב  חתמה  םג 
', הנוכנ החונמ   ' לע הסמב  ןמפוה  היח  תבתוכש  יפכ  תולג ,' יחיפס   ' .תינויצה הדבעמ ' לדגש ב' רודהמ  וקחמנ  קוידב 

םדה רוזחמל  המדמ  םירזהל  הכישממ  הדיקפת , תא  המייס  אלש  הלוגהו , םתוא , וקיחדהש  הלא  לצא  םילגתמו  םיבש  '
ונניא ימואלה  יפואהו  תירוזחמ , העונת  ןיעכב  ןכ , םא  תלהנתמ , תידוהיה  הירוטסיהה  לארשי ]...[  תנידמב  יחה  םעה  לש 

'. םידסיימה תובאה  לש  םמולחל  דוגינב  םלענ 

ףסוי .םינומשה  תונש  יהלש  תארקל  תירבעה  תורפסב  הרבגתה  ףאו  הכשמנ  רבצה  סותימ  לע  תיתורפסה  הפקתמה 
תילארשיה תרופיסה  : ' תואבה םילימב  תאז  םכיס  תירבעה , תורפסב  רבצה  לש  וגוצייב  תורומתה  תא  רקחש  ןרוא ,

תונשב תבתכנה  תרופיסב  הב ]...[  געלומו  ךלוה  רבצה  .התישארב  הפליגש  תומלשה  - תומד תא  ץירעהל  הקיספה 
תרופיסב ותוחכונ  םויס  לע  הזירכמו  ירבצה  לאידיאה  תעיקש  תא  הוולמה  תיגארט , - תיגלאה המינה  תטלוב  םינומשה 

'. דיתעב בתכיתש 

ךרדב רבצה , סותימב  הלדגו  תכלוה  תויביסנטניאב  קוסעל  ןורטאיתהו  עונלוקה  ירקבמ  םג  ולחה  םירפוסה  םע  דבב  דב 
םירבשמ םע  הקיז  תריצי  ידכ  ךות  תילארשיה  תוהזב  ועגנש  תושדח  תונמא  תוריצי  לע  יתרוקיבה  ןוידה  תרגסמב  ללכ 
לופיטב יזכרמ  דיקפת  .ץוביקב  הביזעה  לגו  ץראהמ  הדיריה  ינוחטיב , - ינידמה רבשמה  דחוימבו  םיילאוטקא ,

םזי ב-1986  .רצינש  ריאמ  עונלוקה  רקוחו  רקבמל  היה  םילארשיה , םיטרסב  ףקתשמ  אוהש  יפכ  רבצה , סותימב 
תניינעמה האצרהה  לע  העידיהו  אשונה , לע  תוצרהל  ןמזוה  רצינש  .רבצה  אשונב  ןויע  ימי  עובש  ביבא  לת  ןואיזומ 

ותביתכ .םחולה  רבצה  רקיעב  רבצה , סותימב  תרחא  וא  וז  ךרדב  ועגנש  םיבר  םירמאמ  דוע  םסריפ  זאמ  .םייפנכ  התשע 
עונלוקל העדצה   ' ברע לגרל  בתכ  ךכו  .תגעלנ  הרוטקירקכ  הז  סותימ  טטרישש  ינחסכו  יניצ  טוהר , ןונגסב  הנייפאתה 

: ביבא לתב  קטמניסה  םלואב  לירפאב 1991  םייקתהש  ילארשיה ,'

סרכה יגימצ  תא  ללדל  ונויסינב  לשכנש  רשוכ , ןוכמ  ותוא  השעמל  איה  ןייד  יסא  לש  ותירולב  תא  הצציקש  הרפסמה  "
לע םיחרוט  םש  רמושה , לתב  םוקישה  תקלחמ  לש  הרוביעב  תאז  הרפסמ  םקמל  ידמ  זעונ  הז  היהי  אלו  .לופוט  םייח  לש 
ןד תא  לולסמל  בישהל  ידכ  קזח  םידבוע  םש  ההגב , הרוגסה  הקלחמב  וא  םיילגרה , לוטנ  רהוז  הקיא  לש  שדחמ  ובוציע 

השולש .רהוטה  ךלה  תירולבה , הכלה  .םירופיכה  םוי  תמחלמ  תוברק  רחאל  םלהב  ורתונש  יתפרצ , רשאו  ןמ  ' גרות
, רבצה סותימ  תא  תקצל  ידכ  הפ  ולעפ  םיאזחמו -  םיאנומזפ  םילספ , םירייצ , םירפוס , םינלמעותו -  םינמא  לש  תורוד 

השודקה תא  םיררוואמ  .תאזה  תיטנמורה  ןמושה  תבכש  תא  םיפלקמו  םינומשה  תונש  ינעונלוק  םיעיגמ  הנהו 
עבצא ומשש  םינעונלוקה  םה  הלאו  ונא ,' ונא ,  ' חווצ הנונמהש  תדה  יהוז  .הנידמל  תד  ןיב  םידירפמ  תילארשיצראה ,

". וז הניגנמ  לש  התונפייז  לע  תנווכמ 

תיתונמא תיתונמא הקיטסלקונוקיא   הקיטסלקונוקיא
, םייגולואידיא - םינויצ וא  םייטתסא  םילוקיש  רקיעב  התוא  וחנה  םיעבשה  תונש  תיצחמ  דעש  תיתוזחה , תונמאה 

התואבש התיה  ךכל  תוירקיעה  תוביסה  תחא  .קהבומב  תיתרוקיבו  תיטילופ  ךליאו  םינש  ןתואמ  איה  ףא  התשענ 
ףונהמ קלח  התשענ  הכורעתהו  םיימוקמ  םינואיזומו  תויטרפ  תוירלג  ביבא , לתב  רקיעב  ץראה , יבחרב  וחתפנ  הפוקת 

םיגרוחה םירסמ  לש  םתצפהל  עייס  ןוטה , ינתונכ  םילודגה  םינואיזומה  תא  טעמב  שילחהש  הז , ךילהת  .יתוברתה 
לוטיל ולחה  וישכע ,' םולש   ' לש תונגפהב  ופתתשה  םהמ  םיברש  םינמאה , .תיתוזחה  תונמאה  תועצמאב  סוזנצנוקהמ 
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לימא לש  וחצריהו  ןונבל  תמחלמ  ירחא  רקיעב  ירוביצה , תוהזה  חישב  רבעבמ  רתוי  הברה  בושחו  ליעפ  קלח 
, ןמשידק השנמ  ץישפיל , ירוא  ןיקרמות , לאגי  לש  םהיתודובעב  דחוימב  הטלב  תיטילופה  היצטניירואה  .גייווצנירג 

תיירלג .זוברג  ריאיו  ןמלוא  הכימ  ינושרג , השמ  ןמואב , ילתפנ  רטג , רמת  ןמאנ , לכימ  ביר , דוד  ןג , - ןהכ סחנפ 
ירבח לש  תוריצי  רקיעב  הפוקת , התואב  תויטילופה  תוריציה  וגצוה  הבש  תיזכרמה  הינסכאה  התיה  ביבא  לתב  ץוביקה 

.הכורעתב םירקבמה  רפסמל  רבעמ  הבחר , הדוהתל  וכזו  תונותיעה  יפסומב  הבחרהב  ורקוס  ןתצקמ  .תיצוביקה  העונתה 
תרוש לש  הנומת  הגצוה  (, 1985 םדאבש ,' היחה   )' וז הירלגב  הכרענש  ןג , ןב  הנינפ  תרייצה  לש  התכורעתב  לשמל , ךכ ,

חבזמה לע  הנב  תא  בירקהל  תסנאנש  ימכ  םאכ , התשוחת  תא  אטבל  האבש  והער , לש  וירוחאל  שיא  םידומצ  םירבג 
.ינונבלה

םיבר םימלצו  םירייצ  .תיתוזחה  הריציב  תיטילופה  היצקובורפה  ןונימבו  םוכחתה  תדימב  היילע  הלח  ןמזה  םע 
רטג רמת  לשמל , ךכ , .רוביגה  םחולה  לש  תיתלומעתה  ותומד  לעו  תילארשיה  ןוחטיבה  תוברת  לע  דחוימב  ותייבתה 

' םיגת  ' הרדסב לייא  ישיבא  ילארשיה ; ןוריטה  לש  תיטרדנטסה  הקפנהב  הקסעש  (, 1991-1989 ' ) םינוריט  ' הרדסב
םנקוידל געלש  (, 1994 ' ) תולייחה  ' ךיטפירטב דוה  רינ  "ל ; הצב תודיחיה  יגת  תא  ךחוגמ  רואב  הדימעהש  (, 1994)

יפי  ' תא גיצה  הבש  ( , 1999-1996 ' ) תרתוכ אלל   ' הרדסב סנ  ידעו  ילארשיה ; ןחנצהו  סייטה  לש  יפיטואירטסה 
, לשמל  ) לארשי תומחלמ  תודלותב  םיילטנמונומ  םימולצת  לש  םינוקית '  ' תועצמאב םייטתפכ  ראותהו ' תירולבה 

(. ץאוס תלעת  ימימב  ןנח  ןב  יסוי  לש  עדונה  םולצתה 

"ל, הצ יללחל  ןורכיזה  םוי  סקט  האושה , םוי  סקט  םיילארשיה –  החצנההו  ןורכיזה  ינונגנמ  לש  םישדוקמ  םילמס  וליפא 
וקסע םימיה ) תשש  תמחלמב  גרהנ  ויבאש   ) ידורח זראו  רדאנ  רינ  .תרוקיבה  דימ  וקמח  אל  דועו –  החצנהה  ירתא 
הקסע יליזרב  תינריט  (. 1993 ' ) יודיווה אתב  םוליצה  השעמ   ' הכורעת - בצימב דסממה  ידי  לע  יטרפה  לבאה  תמאלהב 
תרכזה הריפצה , תעשב  םוד  תדימע   ) רפסה יתבב  ןורכיזה  יסקט  תועצמאב  םירגבתמב  תישענש  היצנירטקודניאב 
ןוירשה ןואיזומ  תא  גיצה  רלזיימ  יליג  (. 1994-1993  ) םימוליצ תרדסב  ןורכיזה ) ירפסמ  האירק  םילפונה , תומש 

הכורעתב תילארשי  הסרגב  תוומו  שטיק  לש  ףוריצכ  םירופיכה ) םוי  תמחלמב  לפנש  ארויג , ויחא , חצנומ  ובש   ) ןורטלב
, וננמזל "ך  נתה ימי  ןיב  םירשוקה  המחלמ  ילכו  תובוב  יבצימ   ' וארנ ותריציב  (. 1994 ' ) םיטרפל ספתיהל  הייטנה  '

םילפס עוצעצ , - םיקנט , Uzi Does It תוקבדמ ןוגכ  תורכזמ  תונחמ  םיצפחו  ןוירשה  ליח  ינואטיבמ  תורוטקירק  תגוצת 
'. הטרדנאה םוליצ  ססונתמ  ולש  הקבדמה  לעש  ןיי  קובקבו  רתאה  למס  םע  תוחלצו 

םג תחא  אלו  םתוא , קרפמה  ילכל  םיימואל  םיסותימ  בצעמה  ילכמ  תיתוזחה  תונמאה  לש  הדיקפתב  קומעה  יונישה 
ריעצ רוד  לש  ותלשבה  וא  םמצע  םינמאב  הלחש  תיטילופו  תיכרע  הרומת  לשב  קר  אל  שחרתה  תויניצב , םתוא  סמור 

תוחתפתה לשב  םג  אלא  וירומו , וירוהמ  רתוי  יתרוקיבו  ןקפס  תויהל  ךנוחו  תילאוטקילפנוק  הביבסב  לדגש 
, תרפע ןועדג  רבוקטרט , דוד  ויה  וז  המגמב  םיליבומה  .תונמאה  ירצוא  ברקב  תיפרגוירוטסיהו  תיפרגויצוס  היצטניירוא 
, םירפס ומסריפ  אלא  םייתרוקיבו , םייטילופ  םירשקה  תולעב  תוכורעת  ורצא  קר  אל  םה  .הנומלצ  לאגיו  רנוד  היתב 

.הינמוסמו הינמסמ  לולכמ  לע  תסיוגמה  תינויצה  היפרגונוקיאהו  תונמאה  תא  וחתינ  םהבש  בורל , םירמאמו  םיגולטק 
.רבוקטרט דוד  יאקיפרגה  אוה  םלוכמ , עיפשמה  םג  ןכלו  יתריציה , הרופה , םגו  םירצואה , ןיבמ  לודגה  תומכסומה  רבוש 

הלגתה יתוזח  ןמאכ  דחוימה  ונורשיכ  .םילשוריב  השע  ותורחבו  ותודלי  תונש  בור  תאו  הפיחב ב-1944  דלונ  רבוקטרט 
םויס םע  .רפסה  תיבב  תמייק  ןרקה  תוניפו  ריק  תוחול  תוזרכ , בוציעו  רויצל  ותוא  םותרל  וברה  וירומו  ריעצ , ליגב  רבכ 
ךורא לויטל  אצי  "ל  הצמ ורורחש  רחאל  .םינחנצה  תדיחיל  סייגתה  אוה  ( 1962  ) תירבעה הטיסרבינואה  דיל  ןוכיתה 

הקיפרגל הקלחמב  דומלל  לחה  הצרא  ובוש  םע  .ינרדומה  הקיפרגהו  םוסרפה  םלועל  בורקמ  עדוותה  הבו  הילגנאב 
ול וארנו  ויתויפיצ  תא  ומאת  אל  קיתווה  ימלשוריה  דסומב  םידומילה  .םילשוריב  לאלצב '  ' רפסה תיבב  תישומיש 

יתרקויה רפסה  תיבב  םידומילל  ןודנולל  עסנו  בזע  םייתנש  רובעכ  .ל  " וחב הווחש  המל  האוושהב  םייטסינורכנא 
.London College of Printing

אוהילא לא  הנפ  אוה  .תילארשיה  היזיוולטה  תמקהל  ןמוימ  םדא  חוכ  השפיחש  העדומ  רבוקטרט  האר  ןודנולב  ותויהב 
הברה ותעתפהל  .יפרג  בצעמכ  ומצע  עיצהו  הילגנאב , תוברתה  חפסנ  בוטרב , ךונח  רפוסה  לאו  המקהה , תווצ  שאר  ץכ ,
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לע םלח  ישוקבש  דלימ   ' יכ ישיא  ןויאירב  יל  רפיס  םימיל  .הריעצה  הנחתה  לש  ישארה  יאקיפרגה  תויהל  רחבנ  אוה 
ולש דימתמה  ףחדה  יאמצעה , ויפוא  ללגב  הנש  ץקמ  רטפתה  אוה  סוב .' גיבה  דיקפתב  םואתפ  ומצע  אצמ  טסרטל " "

לש החילצמו  תנווגמ  הריירקב  לחהו  ביבא  לתב  ררוגתהל  רבע  אוה  .םיאולימ  תורישב  ותעיצפו  םישדח , םירגתאל 
.רצואו םוסרפ  שיא  יפרג , ךרוע  בצעמ ,

יבצו ןוזדיוד  זעוב  ןייטשנייא , הנולאו  קירא  ונמנ  הירבח  םעש  רגה ,' תרובח   ' התיה ותוחתפתה  לולסמב  האבה  הנחתה 
רבוקטרט קלח  חקל  הרובחה  תרגסמב  .תירוקמ  תילארשי  הריצי  שבגל  וסינש  םיריעצ  םינמא  לש  הרובח  לסיש - 

ותדובע לש  תרתוכה  תלוג  לול .'  ' תעדונה היזיוולטה  תרדס  ןהב  היזיוולט , תוינכותו  םיטרס  םיטילקת , לש  םתריציב 
םיטילקתה תיישעתב  שדח  יבוציע  דרדנטס  ועבקש  ןייטשנייא , קירא  לש  םימובלאל  םיזראמה  ויה  תע  התואב 

טפצנוק לאכ  םובלאל  סחייתהש  ןושארה  היה  הינטירבב , םיטילקתה  תיישעתמ  עפשוהש  רבוקטרט , .תילארשיה 
הריציהמ דרפנ  יתלב  קלח  הפיטעב  האר  אוה  .ץראב  םימי  םתוא  גהנמכ  דבלב , הזירא  לאכ  אלו  םלש  יתונמא 

, הלש היפרגופיטלו  ירוחאה  הקלחל  םג  הבשחמ  שידקהו  לולכמכ  התוא  בציע  ול  ומדקש  םיבצעמל  דוגינבו  תילקיזומה 
שמתשה רבוקטרט  ןכש  ינשדח , אוה  םג  היה  בוציעה  .הבותכה  הלימל  הנומתה  ןיב  הקיז  תריצי  לע  הדפקה  ךות 

.רטסופ לש  יפוא  טילקתל  הווישש  טרא  - פופה רנא  ' זב הנושארל 

בזע דיפל , ימוט  ךרועה  םע  יעוצקמ  ךוסכס  רחאל  ךא  תא ,'  ' ןוחריה לש  יפרגה  ךרועל  רבוקטרט  הנמתה  ב-1970 
םישודיח רצי  םינש  ןתואב  רשא  ילאירא ,'  ' םוסרפה דרשמב  רוטקרייד ' טרא  כ' דובעל  רבע  אוה  .תלד  תקירטב 

םוסרפה םלועמ  קתנתה  דבב  דב  .יאמצע  בצעמ  השענו  דרשמה  תא  בזע  .ץראב ב-1975  םוסרפה  תוברתב  םייתועמשמ 
.תורצואבו םירפס  לש  בוציעב  תיפרג , הכירעב  דקמתהל  לחהו 

המחלמה התיה  ורוד , ינבמ  םיבר  רובע  ומכ  ורובע , .ןורש  תדגואב  םחולכ  רבוקטרט  תריש  םירופיכה  םוי  תמחלמב 
תילארשיה הקיפרגה  לש  הרקחמבו  הרומישב  הפוסיאב , לחה  אוה  המחלמה  ירחא  .תיגולואידיאו  תישיא  תינפת  תדוקנ 

םיטירפ יפלא  לש  יטרפ  ףסוא  תונבל  רבוקטרט  חילצה  ןמזה  םע  .םיידסממה  םיפוגה  זא  דע  וב  ולפיט  אלש  םוחת  - 
םגו םינוש , םירצומ  לש  תוזירא  םידלי , יקחשמ  הלומעתו , םוסרפ  תוזרכ  ונימי : דעו  םירשעה  תונשב  לחה  ץראב  ורצונש 

ירצואל בושח  רוקמ  תוכורא  םינש  היהש  ףסואהמ , ןושארה  רחבמה  .תישומישה  הקיפרגה  םוחתב  םירצוי  לש  םינויכרא 
הוולש השדחה ,' הנשל  הכרב  יסיטרכ   101 הבוט : הנש   ' רפסב ב-1977  םסרפתה  םידימלתו , םירקוח  תוכורעת ,

תא ודעיתש  םינוש , תומוקמב  תוכורעת  לש  לג  הרצי  וז  הכורעת  .םילשוריב  לארשי  ןואיזומב  בוציעה  ףגאב  הכורעתב 
ךכ .השדחה  היפרגוירוטסיהב  בושח  ךבדנ  וויהו  הנידמה  תוחתפתה  תאו  ינויצה  לעפמה  תא  התווילש  היפרגונוקיאה 

רבוטקוא רבמבונ 1996- תוצופתה , תיב  ןושארה ,' ינויצה  סרגנוקל  םינש  האמ  םיעבצב -  ןבל  לוחכ   ' הכורעתה לשמל ,
תודלותבו תינויצה  העונתה  לש  םייתוזחה  םייומידב  וקסעש  תובר  תוכורעת  רבוקטרט  רצא  תואבה  םינשב   1997.

, גולופורתנאכ ותוא  ודימעה  וללה  תוכורעתה  .ןהל  הוולתהש  םוסרפה  תא  בציעו  ךרע  םג  אוה  .לארשיב  יפרגה  בוציעה 
.ינויצה הקיפרגה  םלוע  לש  רתויב  בושחה  יאקיטוימסהו  ןוירוטסיהה 

לש םתדמעה  ךא  תינויצ , היגלטסונ  לש  תוכורעת  הרואכל  ויה  רבוקטרט  רצאש  תויביטקפסורטרה  תוכורעתה 
םירסמ הריבעה  םיילאיזומ  םיגצומכ  תינויצה , העונתה  תא  ושמישש  םייתלומעתה ,) רקיעב   ) םילמסהו םירזיבאה 

, חלכ םהילע  דבאש  םיטירפב  רבודמש  היה  ןושארה  רסמה  .םיגולטקה  יארוקלו  הכורעתב  םירקבמל  םיפיקע  םיינרתח 
ץקה אבש  הרדיש  ומכ  הנומת  לש  תורגסמב  םתטינח  .תיוושכעה  תילארשיה  היווהל  ץוחמ  ןואיזומב , םמוקמ  ךכיפלו 
םינש ונילע  לעפש  הלומעתה  שבכמב  וננובתה  םיפוצל : ןמיס  רבוקטרט  .יתרוקיב  היה  ינשה  רסמה  .ינויצה  בהזה  רותל 

םיריעצ ונייה  היה : ישילשה  רסמה  .ינוציחה  םלועהמ  ונתוא  הקתינו  ונתוא  הפטעש  תיגולואידיאה  העובבו  תובר  הכ 
.הברהב חכופמו  םכחותמ  רחא , םוקמב  ונחנא  וישכע  ונמזל , דמחנ  היה  הזו 

למסה .תומימתה  ןדיע  ףוס  לש  השוחתה  תא  קזיחו  ינויצה  לעפמה  לע  ינוריאו  קחורמ  שדח , טבמ  אופא  גיצה  רבוקטרט 
היהש המ  רדיש : אוה  .ולש  תינוריאה ' הצירקה   ' תשיג תא  ףקשמ  ץראה - ' תרצות   ' תמתוחה ומצעל -  ץמיאש  ירחסמה 

אלו קיחצמ  יטתפ , םויה  לש  תואיצמב  הארנ  יניצרו  םימת  יטסילאידיא  טהל  ףקישו  תינויצ  תורשכ  לש  םתוח  רבעב 
[(. 1988 דבוע , םע  ' ] יסור ןמור   ' ולש ריאמ  לש  ורפסב  לשמל , תורפסה –  הדשב  םג  רבעוה  הזכ  רסמ   ) יטנוולר
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, תיתוזח תונמאל  תוירוביצ  תודעווב  רבח  היה  ראשה  ןיב   ) תירוביצ תוליעפב  רבוקטרט  קסע  רצואכ  ותדובע  לע  ףסונ 
תעב הב  תונמאו .) תוברתל  תירוביצה  הצעומהו  לארשי  - הקירמא תוברת  ןרק  תונמאו , תורפסל  ביבא  לת  ןרק  תמגוד 

, וסיעכה ולטליט , םינמיס , םומינימב  ואולמו  םלוע  ותצמיתש  םיבקונ , םייטילופ  םירסמ  תולעב  ןתצקמ  תוזרכ , בציע 
יבחרבו לארשיב  תויתצובק  תוכורעתו  דיחי  תוכורעת  תורשעב  וגצוה  ןה  .םיפוצה  לש  םתוהדזה  תא  וררוע  וא  וקיחצה 

.ב " נשת תנשל  בוציעל  לארשי  סרפ  הז  ללכבו  "ל , וחבו ץראב  םיבר  םיסרפב  רבוקטרט  תא  וכיזו  םלועה 

הכורעתה היה  ילארשיה  הקיפרגה  םלועב  יביטקפסורטרה  יגולופורתנא  - ינוריאה טבמה  תוחתפתהב  בושח  ךרד  ןמיס 
רפסמלו תונותיעב  בחרנ  דהל  התכזו  ביבא ב-1989  לת  ןואיזומב  הגצוהש  םולחה ,' םע  תויחל  , ' רנוד היתב  הרצאש 

דחא תאז  רידגהש  יפכ  ודעונ , םישישה , תונש  יהלש  דע  םישולשה  תונשמ  תוזרכ  רקיעב  םיגצומה , .בר  םירקבמ 
םייתוברתה םילאידיאה  םה  המ  ונחנא ? ימ  תימצעה : ונתוהז  תא  ןוחבלו  הארמב  ןנובתהל  םיפוצל  רשפאל  : ' םירקבמה

?'. תונמאבו הרוטקירקב  הלומעתב , שיגדהל  ונרחב  םהיתונוכתמ  וליאו  ונלש ? תוברתה  ירוביג  םה  ימ  ונלש ?
ךיא ונתוא ? וארי  םירחאש  וניצר  ךיא  ונמצע ? תא  וניאר  ךיא  תוארל  לכונ  וז  הכורעתב  : ' רנוד הבתכ  גולטקל  המדקהב 

תואמצעה םויל  ףסומב  ףקיה  בחר  רמאמ  לגיבא  שוש  תונמאה  תרקבמ  המסריפ  הכורעתה  תארקל   ?'. הז תא  הז  וניאר 
לקלקתמה ילארשיה  םולחה  ביתנ  : ' בתכנ הנשמה  תרתוכב  םלענו .' תודשב  ךלה  אוה   ' ותרתוכש תושדח ,'  ' ןותיעה לש 

, שוד לש  קילארשיל  תודשב , ךלהש  אוהל  הרקש  המ  הז  .תסיוגמ  יתלבהו  תסיוגמה  תונמאב  וכרוא  לכל  ריואמ 
 '. ןמרתלא לש  ינצוקה  רבצלו  ןמטוג  לש  קינח  " מלפל

תוכורעתב םג  תיגולוימס  - תיגולופורתנא טבמ  תדוקנמ  תינויצה  היפרגונוקיאה  דועיתב  קוסעל  הכישמה  רנוד  היתב 
ןואיזומה דוד , לדגמ  למס , לש  תוירוטירט  םיוותמ  םינמרגו  םילארשי  םינמא  דוד : ןגמ  ואר : .םירחא  םיגולטקבו 

: רדהו דוה  ; 1996 תואלובהו , ראודה  ןתיב  ביבא , לת  לארשי , ץרא  ןואיזומ  ןורכז , לש  הפמ  ; 1996 םילשורי , תודלותל 
ביבא 2001. לת  לארשי , ץרא  ןואיזומ  ', 58 '- 48 תילארשיה , תונובירה  יסקט 

המייקתה רבצ ,'  ' גשומה ביבס  תואכרימה  תא  הלידגהש  םולחה ,' םע  תויחל   ' הכורעתה הכרענש  הנשב  ב-1989 ,
תודלותב תונוש  תוריצי  הב  וגצוה  .תרפע  ןועדג  רצאש  וללה ' םירבצה   ' םשב הכורעת  םילשוריב  תינוריעה  הירלגב 

: סותימה דגנ  וסירתהש  הלאכ  םגו  תישונא ) תומדכו  חמצכ   ) רבצה עיפוה  ןהבש  םילספ ,) תורוטקירק , םירויצ ,  ) תונויצה
הנש התואב  יכ  תואיצמ , םג  ךא  הרופטמ , התיה  וז  ורסוה -  םהיצוקש  רבצ  ילע  הב  םיארנש  ןמואב  ילוט  לש  הדובע 

רדנלדירפ יראב  לש  םוליצב  העשה ; תויעב  לע  םייביטקובורפ  םיטסקט  םיצוק ; לוטנ  רבצ  לש  ןז  ינקלוו  ןוכמב  אצמוה 
לש ותוירזכאל  זמר  ינרקוד , לית  תוכושמכ  רבצ  תוכושמ  תוארנ  ביר  דיוד  לש  רויצב  םוגפו ; ימורק  ביקרמ , רבצ  הארנ 
םוא רפכה  בשות  ילארשי  יברע  הרקש , ובא  םאסע  רייצה  לש  ותדובע  התיה  דחוימב  תילמס  .הדאפיתניאה  ימיב  רבצה 

לדגה חישכ  וא  תברותמ  ץיצעכ  ותוא  רייצמ   ' אוהשכ תרפע , ירבדל  .וירויצב  יזכרמ  למסל  רבצה  תא  ךפהש  םחאפ , - לא
םוקמב תוישרושל  םינעוטה  הלא  לש  תויטנתואב  הרגתמו  סירתמ  והירה  ברק ) יסוטמ  םיפלוח  וילעמו   ) תודשב ארפ 

'. הזה

הלחהש תילאוטקלטניא  המגממ  קלח  ויה  רבצה  לש  הנתשמה  תוילמסה  לע  תרפע  ןועדגו  לגיבא  שוש  לש  םירמאמה 
רחבנ רבצה  .תונויצה  ילמס  לע  יתונמאו  ימדקא  יאנותיע , יתרוקיב , חיש  תילארשיה : היצנגילטניאה  ברקב  הצופנ 

, תינויצה תוברתה  תיצמת  תא  םיבר  רובע  גציי  אוהש  םושמ  תיגולואידיאו  תיטילופ  תרוקיבל  אשומכו  חותינל  דקומכ 
תבשנמ הלחהש  השדחה  תינויצ  - טסופה חורה  תא  אטיב  ויגוצייו  רבצה  סותימ  לע  שדחה  יתרוקיבה  טבמה  .ערלו  בוטל 

.תינויצה תוברתה  ישרפמב 

'' ינויצ ינויצ -- טסופ טסופ ""חח   מלפ מלפ ""לל  ככ'' הצהצ ילג   ילג
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ירקס .תילארשיה  תרושקתב  ליבומ  םרוגל  "ל  הצ ילג  התיה  רבכ  ןונבל , תמחלמ  הצרפש  ינפל  דוע  תישארב 1982 ,
תנוכתמ .לארשי  לוקל  םיניזאמה  רפסממ  בר  םויה  תועשמ  רכינ  קלחב  הנחתל  םיניזאמה  רפסמ  יכ  ולעה  הנזאה 
המחלמה .רתוי  םיבחר  םייתרושקת  םילגעמב  אלא  רודישה  םוחתב  קר  אל  העיפשה  "ל  הצ ילגב  השבוגש  רודישה 

לש םולש  תוסירפ  דצל  חטשהמ  םימח  םיחוויד  ואיבהש  רודיש  תודיינ  תלעפה  לשב  הנחתה  לש  הדמעמ  תא  הקזיח 
היולג תרוקיב  חותמל  וזעה  הינרדשמ  המכש  רחאל  רקיעב  דדחתה , הלש  ינופצ ' -' ינלאמשה יומידה  םג  .םילייח 

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

.הנחתב קבדש  ינלאמשה  יומידל 
, םינרדש לש  שדח  רוד  "ל  הצ ילגב  שבגתהל  לחה  ואירטס ' םא  - ףא  ' ירודיש לש  םתסינכ  םעו  ןונבל  תמחלמ  ירחא 
, ארג הריש  ינצינ , ריאי  םהבש : םיעודיה  .הלוכ  תרושקתב  השעמלו  וידרב  הכפהמה  תא  וביחרהש  םיקיפמו , םיאנכט 

םיינופוידר םיסופד  ללכ  שדחה  ןונגסה  .לט  זראו  ילאכימ  ברמ  דעלג , ירבא  רנטוק , באוי  יחמק , רימת  זוע , האל 
םיכותיח בישמה ; ירבד  ךרואו  לאושה  ירבד  ךרוא  ןיב  לדגו  ךלוה  ןוימד  םירבד , יפוליח  לש  ריהמ  בצק  : ' םישדח

ןונגס רוציקבו :  '(', וכו ןופלטבו  ןפלואב  םיתומיע   ) תיתוכאלמ המרד  תסנכהו  והער ; תא  שיא  ירבד  לש  םיפוכת 
.ילרטאיתו ינחוכ  ינויצסנס , יתודלי , דע  ריעצ  ינועבצ , ימניד , יטרקומד ,

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

; ריווא גזמ  תויזחתו  תושדח  יקזבמל  רקיעב  תורצק  תוקספהב  פופ  תקיזומ  רודישב  התחמתה  הנחתה  .תירבה  תוצראב 
תרכינ היילעל  ומרת  ןונבלב  הייהשה  ישדוח  .לילגה  םולש  תמחלמ  תובקעב  "ל  הצ ילגב  החתפתהש  רודישה  תנוכתמ 

יח רודישב  םישדש ) ד"  ) םולש תוסירפ  לש  תובר  תוינכות  רדשל  הלחה  הנחתה  .חטשהמ  םילייח  םע  תוחישה  חפנב 
ךרדב להנתה  חישהש  הדבועה  .רודישה  תשרב  ישפוחה  רובידה  ףקיה  תא  רתוי  דוע  ולעה  הלאו  חטשהמ - '  ' תונויארו
תרסח היצמיטיגל  הקינעהו  לילקהו  חותפה  ויפוא  תא  הדדיח  /ת ,) לייחו תינרדש  / ןרדשה  ) םיריעצ םישנא  ינש  ןיב  ללכ 
ליבוה תיזחב  םימחולה  לע  לקהל  ןוצרה  .םילייח  ןיב  לבוקמה  חסונב  יניצ  טעמו  יגנלס  ינופוידר  רובידל  םידקת 

.תיאבצה הנחתה  לש  רכיהה  ינמיסמ  דחא  הגרדהב  השענ  אוה  םגש  יטסירומוה , וק  חותיפל 
הדיתע ותעפשהש  שי ,' המ   ' םשב שדח  ינופוידר  טיהל  טבנ ב-1984  יח  רודישב  םילייחה  חיש  לש  הנשדה  עקרקה  לע 
טעמכ הדלונ  םרפסב , ןמ  לאפרו  סורג  - ןוג יפיצ  םירפסמש  יפכ  תינכותה , .תרושקתל  רבעמ  ףאו  וידרל  רבעמ  גורחל 

ןרדש לט , זרא  .םיירוקמ  םיעטק  םג  בלשל  ונווכתה  םשו  הפ  .םיריעצל  תינכות  תויהל  התיה  הרומא  שי " המ   '" .הרקמב
העש לביקו  שקיב  ןונבלמ , םיש  ד" ירודיש  לש  םישדוח  השולש  ירחא  הנחתב , יאבצה  ותוריש  םויס  ינפל  דמעש 
עובק ףתושכ  ךכ  רחאו  תינכתב  הניפ  לעבכ  הליחת  רורחש ,) ףס  לע  ןרדש  אוה  םג   ) דעלג ירבא  ףרטצה  לט  לא  .רודישל 

, םינוכרעמ םיש , ד" תי : ' זאלוק תינכות  התיה  שי ' המ  (. ' 157 : 1991 סורג , - ןוגו ןמ  ' ) םתשגהו רומוהה  יעטק  תביתכל 
ןיב ינטבלתס ' -' עשעושמו חלוק  חיש  היה  הב  שודיחה  רקיע  .תיבצק  תיזעול  הקיזומו  תונויאר  םיטרס , תרוקיב  תוכרב ,
אלש גוסהמ  םבור  אבצהו , ןוכיתה  חורב  תוחידבו  םיגאג '  ' ורזשנ ובש  םהינייאורמ , ןיבל  םניבו  םמצע  ןיבל  םינרדשה 

ומליגש הנחתב , םירבח  ללכ  ךרדב  םינוש , םיחרוא  םע  תורצק  תוניפ  הב  ורדוש  ןכ  ומכ  .רבעב  וידרב  עימשהל  וזעה 
בלכה ', ' תסייטה המחנ  ', ' דימת םשאה  ', ' תיזפ ', ' סקאמ רוספורפ  ', ' ןטקה שיאה  : ' ףרטומ רומוה  םע  תוקיחצמ  תויומד 

.דועו הידעס ,'

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

.תילארשיה

רכיכב הנגפה  תינכתה : חורב  יסקרקו  ינוגסס  עוריא  ןייצ  הירודיש  םויס  תאו  רתאה  ילגמ  שי ' המ   ' הדרוה לירפאב 1987 
תיברעב היזיוולטב  ורדושש  תונושארה  םידליה  תוינכותמ  תחא  וסוסו ,' ימס   ' היזיוולטה תינכות  תרזחה  ןעמל  ףוגנזיד 

תא הדימעהש  תיראזיב  הנגפהב  תינכותה  תרזחהל  המוצעה  לע  ומתח  תוריעצו  םיריעצ  ףלא  םירשע  .םיעבשה  תונשב 
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לט זראל  הרקוה  עיבהל  דסממה , ןובשח  לע  ןוצל  דומחל  קר  אל  דעונ  הרואכל  רזומה  סקטהש  המוד  .לגדכ  סנסנונה 
ןושארה רודה  ילארשיה , סקיאה ' רוד   - ' שדח רוד  לש  ותוהז  תא  ןמסל  םג  אלא  בל , תמושת  ךושמלו  דעלג  ירבאלו 

לגנו ' גב וכרד  סלפל  ץלאנו  טקילפנוקבו , רבשמב  הרבח  ךותל  רגבתהש  קנפמ , תיבב  היזיוולטה  לע  לדגש 
ןויצ תדוקנ  שי ,' המ   ' חור תא  ףקישש  הז , ילוש  עוריאב  תוארל  רשפא  תיגולויצוס  הניחבמ  .שדחה  יטסילטיפקה 

םייחה תחיקל  : ' םה הב  דוסיה  יביכרמש  לילעב -  תינויצ  - טסופ השדח -  תילארשי  םלוע  תפקשה  לש  התוחתפתהב 
תבהא תימצע ,) תובישחו  רתי  תוניצר  תודבכ , ' ) תונצלפ  ' לש םייוליג  יפלכ  הינוריאו  געל  בוט ,' שארבו  הבבסב 

רבכ ינא  , ' קוינק םרוי  רפוסה  לש  ותרדגהכ  היה , ישי ' המ  רומוהה ה' לש  וטומה  .איה  רשאב  תוכמסב  לוזלזו  תוטתשהה ,
לכ עדוי  הז  תא  .לבמט  התא , ךיא  לע  אל  וידר  תינכת  השוע  ינא  .ךילע  םש  אל  טושפ  ינא  גיהנמ , אי  ךילע  סעוכ  אל 

םימיל ראית  רנימק  רימא  יאנותיעה   '. ךה ונייה  הז  איבלה " טקיורפ  ו" שי " המ  תוזודמ ב" תליכא  עודמ  אלא  לבמט ,
, יידמ ךומנ  ןווכמ  ןטבלתס , יקינפיפח , יחטש , כ' םהמ , עפשוה  תעב  הבו  שי ' המ   ' ירודישב ףקתשהש  שדחה  רודה  תא 

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

'. ההובג תוברת 

תוכלוה תומצועב  בשנל  הפיסוה  םיאנותיע , המכ  לש  םתרדגהכ  "צ ,' לג חור   ' ךא םירודישה , חולמ  הדרי  םנמא  שי ' המ  '
םירודישה תליחת  םע  ךכ , רחאו  םינוש , םיטקייורפב  הנחתב  ודבע  דעלגו  לט  .תילארשיה  תרושקתב  תורבוגו 

םהלש וידרה  תינכות  חורב  הבתכנש  ברעה ' םלועה   ' םשב היזיוולט  תינכות  וקיפה  ץורע 2 ב-1989 , לש  םיינויסינה 
המכ היתורישל  הטלקש  ג ' תשרב  רקיעב  תורחא , תותשרבו  "ל  הצ ילגב  םיבר  םינרדש  .תוירלופופל  איה  םג  התכזו 

קר אל  עיפוהל  הלחה   ', השיתמה תונצפוקה   ' ףוריצב תממעושמה ,' תוריהיה   ' .שדחה ןונגסב  וקבדנ  "צ , לג יאצוימ 
םינרדש וחנהש  תוינכותב  םיימואלה , םיצורעה  ינשבו  םידליה  ץורעב  רקיעב  היזיוולטה , תוינכותב  םג  אלא  וידרב 

.םיריעצ

' שי המ   ' לע לדגש  םיריעצ  לש  רוד  .תרושקתה  הדשל  רומאכ , המצמטצה , אל  דעלג  ירבא  לשו  לט  זרא  לש  םתעפשה 
תינוציחה םתוזח  תא  וליפאו  תינוריאה  הבישחה  ךרד  תא  םהלש , תואטבתהה  תרוצו  רובידה  ןונגס  תא  תוקחל  לחה 

'. וכו ' Skin Heads -' ןונגסב ה ץוצק  ורייפ '  ' רעש ינרירש , אלו  הזר  ףוג  םילוגע , םייפקשמ  לילעב : תירבצ ' - יטנא ה'
רודה לע  םיעבראה  תונשב  "ח  מלפה תדיחי  לש  התובישחו  התעפשה  ןיב  ןוימד  יווק  אוצמל  רשפא  תיגולויצוס  הניחבמ 
לעב ילארשיה  רודה  לע  ריעה )'  ' רקיעב  ) םיימוקמה םינותיעה  לשו  "ל  הצ ילג  לש  םתעפשה  ןיבו  ץראב  ליכשמה 
רבעש המוד , יפרגויב  עקר  ילעב  םישנא  לש  ןטק  ןיערגב  רבודמ  םירקמה  ינשב  .המודה  ימונוקא  - ויצוסה ליפורפה 

, תוידוחיי לש  קיפא  ומצעל  שפיחו  םזיטילאו  הדיחי  תוואג  לש  תושוחתב  ףצוהש  יכויש ,) סיסב  לע  םג   ) ןוניס
.ןונבל תמחלמ  רבשמו  םינומשה  תונש  לומ  הנידמה  תמקהו  תואמצעה  תמחלמ  ונמזל : םאתומה  תונייטצהו  תוטלבתה 

םגו "ח  מלפב םג  .הלוכ  רודה  תוברת  תשבגתמ  הביבסמש  תיליע  תצובק  ירוד - ' ןיערג  רבודמ ב' היגולויצוסה  ןושלב 
, תורשכההו רעונה  תועונת  יווהמ  "ח  מלפב רולקלופו -  תרוסמ  ידכל  ושולנ ' ו' חטשהמ  םירמוח  וחקלנ  "ל  הצ ילגב 

תוגהנתה ןונגס  חתופ  םירקמה  ינשב  .הנחתב  םינרדשה  תוברתו  הדשה  תודיחיב  םילייחה  תוברתמ  "ל  הצ ילגבו 
ינשב .יוקיח  לדומל  היה  ןכלו  ןמזה  חור  תא  אטיבש  תחא -  הנועבו  תעב  ידסממ  - יטנאו ידסממ  שדח -  הבישחו 
אצומ ינא  .קוח  תרפהל  הבושמ '  ' ןיבו לבוקמ  אלל  לבוקמה  ןיבש  קדה  לובגה  לע  הכליה  םירוענה  תובבוש  םירקמה 

יארשאל וכז  םיריעצה  םירקמה  ינשב  .יח  רודישב  "ל  הצ ילגב  םינרדשה  תולתהמ  ןיבו  "ח  מלפב תוביחס ' ןיב ה' ןוימד 
הרבחה לש  ינחלסה  הסחי  תוכזב  םג  ילואו  תיתרבחה , תכרעמל  םתוציחנו  ידוחייה  םנורשיכ  תוכזב  דסממהמ  הובג 
רודישב אטבתה  הז  "ל  הצ ילגבו  תומחול , תודיחי  לע  ריעצ  ליגב  דוקיפב  אטבתה  הז  "ח  מלפב .רעונ  ינבל  תילארשיה 
םירוענ תוברת  חתפל  ןהל  רשפיא  ולביק  תוצובקה  יתשש  יארשאה  .דואמ  ריעצ  ליגב  תוישיא  תוינכות  תייחנהו 

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

תאו וידרה  תא  התיבשהש  רודישה , תושרב  הלודגה  התיבשה  רחאל  םיעשתה , תונש  תליחתבו  םינומשה  תונש  ףוסב 
קחשמה ומכ  םייתרושקת , םיקימיג  המכ  דוע  הגיצה  "ל  הצ ילג  תנחתש  רחאלו  םוי , ךשמב 52  םייתכלממה  היזיוולטה 
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םיאשונ לע  םיניזאמ  םע  תוחישו  וישכעל ,' ןוכנ   ' הילאוטקאה תינכותב  ףשר  יפרו  רנטוק  באוי  תייחנהב  העשה ' ות  '
רתויב םיהובגה  הנזאהה  ירועיש  םע  הנחתל  "ל  הצ ילג  התיה  רבדל -' ימ  םע  שי   ' תינכותב תירוביצ  תקולחמב  םייונשה 
הלחה םיעשתה  תונש  ףוס  תארקל  .רעונה  ינב  ברקב  רתויב  תירלופופה  הנחתה  םג  תשר ג ' םע  דחיו  םירגובמ , ברקב 
העפות החמצ  רתאה  ילג  לעש  ןוויכמו  םירטס ' ןיימ  ל' ךפהנו  טלקנ  ינרתחה  הנונגסש  ןוויכ  הבוג  דבאל  הנחתה 

.תוירוזאה וידרה  תונחת  השדח -  תינכפהמ 

'' סיוב סיוב דלוא   דלוא '' המהמ הדירפה   הדירפה רעצ   רעצ
םחולה רבצה  לש  ותולתב  קסוע  רירגש ) הכימ  הקפה  סיירפ ; ןרע  טירסת  , 1982 ' ) ןיק תוא   ' שברב ירוא  יאמבה  לש  וטרס 

יסופיטה ירבצה  םשה   ) ןייעמ דוהא  .תישפנ  השלוח  לע  םייברקה  תוברתב  תקבדומה  המגיטסבו  תיאבצה  תרגסמב 
הלגמו שפנ  תולחמל  םילוח  תיבב  זופשאמ  אצוי  קודצ ,) ןונרא   ) טרסה רוביג  יפרגומד ,) - ויצוסה וכויש  לע  דמלמ 

ותוא דעוס  ןתנוי  בוטה  ודידי  קשחנ .) רבגכ  ותשלוחל  זמר   ) ששה ןב  ירמוע  םנב  םע  ותוא  הבזע  יתסא  ותשאש  ותדרחל 
רוזעל ידכ  רורחש , לביקש  יפ  לע  ףא  סייגתמ , רבחה  .ןלוגה  תמרב  םיאולימ  תורישל  םיאצוי  םיינשה  רשאכ  ותקוצמב ,
חורבל הסנמה  קרופמה , 'ו  צאמל חונ  טלקמ  תינמז , הלואג  ןיעמ  אוה  דוהא  רובע  יאבצה  תורישה  וצ  .וילע  ןגהלו  דוהאל 

, הרוגסה הדליגב  רבחכ  ותוא  םילבקמ  םיאולימב  וירבח  .תיתחפשמהו  תישיאה  תיזחב  ויתויעב  םע  תודדומתהמ 
ינמז ןפואב  רבעוה  הקלחמה  למסכ  ודיקפתש  םיחינמו  וזופשאל  םיעדומ  םה  ןיא  .רבעבכ  יעבט  גיהנמו  ןעוצקמ 

( םיקיתווה םימחולה  תרובח  ' ) סיוב דלוא  םע ה' שגפמב  .הטיסרבינואב  וידומילב  קוסע  היה  אוהש  רחאמ  רחא , והשימל 
- יטנא הנצס   ) קומאב ףקתנש  הדיחיל  רבח  ליצמ  אוה  רשאכ  ןייעמ  לש  ירבגה  ודובכ  עגרל  םקושמ  תיברקה  הדיחיה  לש 

ץוחמ ןכש  השפוחל , אצוי  אוה  רשאכ  רדרדימ  ישפנה  ובצמ  לבא  זא .) דע  וקפוהש  המחלמה  יטרסב  הגירחו  תיאו  ' צמ
רוסמהו בוטה  ורבח  םע  םג  בר  אוה  הבורב , הילע  םייאמו  ותשא  םע  בר  אוה  .השביב  גדכ  שח  אוה  תיאבצה  תרגסמל 

, הלגתמ תישפנה  ותקוצמ  םייברקה .) לצא  לודג  אטח  עודיכ  איה  תודקפנה   ) םיאולימה תדיחיל  בושל  רחאמו  ןתנוי ,
תכפהנ טלפמ , ריע  ול  שמשל  הלוכי  התיהש  תיאבצה , תרגסמה  ךליאו  הז  עגרמו  הדיחיה , ישנאל  ותכובמ , לדוגל 

דקפמ וילא  הנופ  עצבמל  האיצי  תדוקפ  תלבקמ  הדיחיה  רשאכ  .יתסא  לש  הרוקיב  רחאל  דחוימב  תינסרהו , תרכנתמל 
תליטנ ותמגודכ , םירחא  םייברק  יניעב  ומכ  ויניעב , .בלענו  שערנ  דוהא  .בצומב  ראשיהל  ונממ  שקבמו  הקלחמה 

לוכי אוהש  רתויב  הלודגה  הלפשהה  יהוז  .וגאל  תלצלצמ  יחל  תריטס  איה  וירבח  דצל  יאבצ  עצבמב  ףתתשהל  תוכזה 
.ולש תיאבצה  תויטנטופמיאב  תיבמופ  האדוה  ןיעמ  גופסל - 

םע עמתשמב  בלתשה  תויברקה  ןדבוא  לש  ןיקה  תוא  .םייטסיגולוכיספ  םילמסב  שמתשהו  יתרוקיב  טרס  רצי  שברב 
תא רקבמ  שברב  .םהילע  ליפאמ  ףא  טרסב , זמרנכ  תילארשיה , תואיצמבו  לעבכ , תודגבנהו  שפנה  תלחמ  לש  ןיקה  תוא 
תאו םיבר , םילארשי  םירבג  םיטועש  תיאבצ  - תיאו ' צמה הכסמה  תא  תישפנ , תוכנ  תחא  אל  רציימה  יאבצה  תורביחה 

.החפשמב רוביגמ  ברקב  רוביג  תויהל  רתוי  לק  תניחבב  ןוחטיבב , קוסיעה  רשפאמש  תימוימויה  תואיצמהמ  החירבה 
גורידבו לארשיב  תירבגה  תוהזה  תרדגהב  יאבצה  סוטטסה  לש  תינלוחה  םיתעלו  תזרפומה  ותובישחל  געול  אוה 

תדמוע הניא  םתונואש  הלא  םישלחה , לא  םסחיב  תירולבה ' יפי   ' לש םתומיטאו  םתוירזכאלו  םדאה , לש  ותוכיא 
.ןחבמב הרואכל 

םג .תופוקב  לשכנ  רירגש , הכימ  קיפמה  לשו  שברב  ירוא  יאמבה  לש  אלמ  ךרואב  ןושארה  םטרס  היהש  ןיק ,' תוא  '
לש םישטשוטמהו  םילדה  םיעקרה   ' לע תוריהב ,' אל  תויומד   ' לע תינוציח ,' תוננובתה   ' לע ותוא  ולטק  םירקבמה 

םלוא רהמ .' יד  ומצע  תא  הצממה  טירסת   ' לעו תיסיסב ' תונימא  רסוח   ' לע בורל ,' הלאש  ינמיס  םיריתומה  תויומדה ,
היווחה לש  יגולוכיספה  דממב  ינשדחה  קוסיעה  .ךוראה  חווטב  תיתרבחה  ותובישח  תא  לטיב  אל  יתונמאה  ןולשיכה 

ילארשיה עונלוקב  יתמחלמ  - יטנאה רנא  ' זה בוציעל  םרת  יתכרעהלו  הפוקת , התואב  ינשדח  היה  תיברקהו  תיאבצה 
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םינוש םיסרוקב  הזה  טרסב  ןויד  תועצמאב  ראשה  ןיב  תוירבגה , ךרע  לשו  "ל  הצ לש  היצקיפיטסימ  - הדה ךילהתלו 
.הז אשונב  םינשה  ךלהמב  הימדקאב  ונתינש 

םימה םימה לעמ   לעמ םגםג   םיקתוש   םיקתוש הממדה ' ' הממדה ישנא   ישנא ''
קסוע לדנה , תידוהי  לש  רופיס  יפ  לע  טירסתה  תא  בתכ  םגש  ןתוד , ןועמש  יאמבה  לש  וטרס  (, 1982 ' ) תרזוח הלילצ  '

"ר, יחה ישנא  לש  תוריפחה  תייווח  םוקמב  ןאכש , אלא  .תמחולה  הרובחה  ךותב  רצונש  יתייעבה  ירבחה  רשקב  אוה  םג 
 - תחא החפשמל  םימחולה  תא  תדכלמה  תטיישה ,)'  )' ימיה ודנמוקה  ימחול  לש  תיברקה  הלילצה  תייווח  תראותמ 

.תיניערגה ותחפשמ  םע  םחולה  לש  הלאמ  םיקודה  הירשקש  החפשמ  םיתעל 

הלעש םייתרבחה , וינייפאמב  דואמ  ילארשי ' ו' ןועט  אשונ  אוה  קשנל  וירבח  ןיבו  םחול  תנמלא  ןיב  םיסחיה  תכרעמ 
ףותישב טירסתה  תא  בתכ  םג  אוה  ' ) רוצמ  ' ונאפוט וטרבלי  יאמבה ז' לש  וטרסב  ילארשיה ב-1969  עונלוקב  הנושארל 

דקפש ןוסאהמ  תששואתמ  הנניאש  ונב , םאו  םינחנצ  םחול  תנמלאב  קסע  רוצמ ' (. ' רוגמלא הליגו  ץומא  ןב  ןד  םע 
לש קשנל  םירבח  ינש  .קתשמ  תולבא  ןחלופב  תעקושו  יתיב ) רוצמ  ןיעמ   ) יתרבח קותינ  המצע  לע  תרזוג  איה  .התוא 

תשוחת תרתתסמ  םהלש  בוטה  ןוצרל  תחתמ  .ךודיש  תועצמאב  הצלחל  םיסנמו  םתוסח  תא  הילע  םישרופ  חונמה  הלעב 
םימיזגמ םהו  הלוכ , הדיחיה  ןיינק  תמחולה , החפשמהמ  קלח  ןה  םימחולה  תושנש  הסיפתה  רמולכ  תוספורטופא ,

הגישמ ומכ  ךכבו  'ה ' רבחהמ דחא   ' ונניאש רבג  המצעל  תאצומ  איה  רבד  לש  ופוסב  .הייחב  הדימה  לע  רתי  םיברעתמו 
.התואמצע תא 

דעצ ךלה  יאמבה  ןאכ  ךא  וירבחל , םחולה  תנמלא  ןיב  םיסחיה  תכרעמב  אוה  םג  קסוע  רוצמל , המודב  תרזוח ,' הלילצ  '
, בשומהמ ץראה ' חלמ  (, ' רשנ ןורוד   ) באוי ריעצה  םחולה  ובש  םוביי , סקט  ןיעמ  ראותמ  טרסה  זכרמב  .רתוי  קוחר 

קפס תוניצרב  קפס  ול , שירוה '  ' יחוי .לפנש  קינבשומ , אוה  ףא  יחוי , ורבח  תנמלא  דגרינ ) ןוריל   ) הרימ םע  ןתחתמ 
דקפמ ידי  לע  ברקה  ינפל  החצנוהש  םימחולה , לש  תוללוה  תביסמב  ותשא  תא  תורכש ,) תעב  םירמאנ  םירבדה   ) קוחצב

לע סרפ  רותב  זא  לולא ]...[  רפכמ  לותבה  העונתל , ירבח  רדחל , הלילצל , יגוז  ןב  באויל , : " הטלקה טרסב  הדיחיה 
". תטיישה לש  םינמרבחה  לכו  יסוימ  הילע  רומשיו  הל  גאדיש  .ילש  הרימה  תא  םג  באויל  שירומ  ינא  תוילותבו  תועינצ 

' תוירעה יוליג   ' .התא ןתחתמו  ורבח  לש  האווצה  תא  תוניצרב  חקול  ןכל , םדוק  דוע  הרימב  בהואמ  היה  ילואש  באוי ,
ריבעמ באויש  םושמ  תישאר , תוביס : יתשמ  תוריהמבו  קלח '  ' רבוע ימיה ) ודנמוקה  לש  ולמס  ' ) ףלטעה תחפשמ  הזה ב'
באויל התוא  שירוה '  ' קר אל  אוהש  הלגמ  איה  .יותשה  יחוי  לש  ולוק  עמשנ  הבש  הביסמהמ  תטלק  התוא  תא  הרימל 

איהש תעדוי  הרימ , תינש , .המקנ  לש  גוס  וז  הניחבמ  םה  רבחה  םע  םיאושינה  .תורחא  םישנ  םע  הב  דגב  םג  אלא 
תוברקתהה עגרב  .םה  דח  יחויו  באוי  וז  הניחבמ  .דיחי  םדא  םע  אלו  תטיישה '  ' תארקנה תיתרבחה  תושיה  םע  הנתחתה 

לש םיסוס  ומכ  םיאירבו  םיפוזש  םכלוכ  : ' ול תרמוא  איה  םיאושינה , תעצהל  ךומס  באוי , ןיבל  הניב  תימיטניאה 
ריהמ ףילחת  הרימל  קפיסש  םימחולה , ןיב  רשקמה  קזחה  קבדה  ךא  םכיניב .' לידבהל  רשפא  יא  ללכב , .הרטשמ 
באויש הלגמ  איה  דואמ  רהמ  .השוטנ  השיאכ  אלא  הנמלאכ  אל  םעפה  התודידבל , התוא  ריזחמה  אוה  תמה , הלעבל 

ירחא תורכשה  תביסמב  לשמל , ךכ , .טרסב  םימעפ  רפסמ  למוסמ  הזה  רשקה  .הדיחילו  םימחולה  וירבחל  יושנ ' '
.םיקחוצ םהינשו  םייתפשה  לע  הקישנ  באויל  דימצמ  םייותשה  םימחולה  דחא  היוולהה 

ענמיש ול  תננחתמו  תטיישה  דקפמל  תרשקתמ  איה  השדח , תיברק  המישמל  תאצל  דמוע  באויש  הרימל  עדונ  רשאכ 
תעמשמ תרפה  לש  הלתמאב  םיללוצה  תמישרמ  באוי  תא  איצומו  התשקבל  הנענ  דקפמה  .וייח  תא  ןכסל  הלעבמ 
ודקפממ עבותו  הילע  קעוצ  אוה  םייחב ,' יל  יברעתת  אלש   ' .םעזמ חתורו  תאז  הלגמ  באוי  .עייסמה  תווצל  ותוא  ריבעמו 

ידמ רתוי  רבכ  הז  .סיסבב  ןודעומב  םתא  הלבמו  םירבגה  תרבחל  תפרטצמ  הרימ  הל  רצב  .תינחה  דוחב  בוש  ובלשל 
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ונל עירפמ  דואמ  הזו  דחיב  ןמזה  לכ  םתא   ' .לוזלזב הרימב  באוי  לש  ורבח  סירתמ  דויצ '? לע  רבכ  תמתח   ' .םרובע
רווחתמ דואמ  רהמ  .באוי  לש  וירבחמ  םירסמ  הכירצ  הניא  הרימ  לבא  .הינורטב  ףיסומ  אוה  ותוא '? יבזעת  ילוא  .דובעל 

ןועמש יאמבה  ונל  זמור  םירבגה , לש  םמלועב  .הכשלה  תדיקפ  םע  הב  דגוב  ןושארה , הלעבו  ורבח  ומכ  באויש , הל 
.אל הדיחיב  דוגבל , רתומ  השיאב  .םיחתמ  ןקרופל  ילכ  קר  ןה  םישנ  ןתוד ,

םתומצע לוטיבבו  םהיתושנב  םימחולה  לש  םתדיגבב  קר  אל  טרסב  תאטבתמ  ודנמוקה  ישנא  לש  תּויגולותימ  - יטנאה
, תוינמהרבחה .קפוא  ירצו  םילבגומ  ךא  םינעוצקמ  םימחולכ  ימיה  ודנמוקה  ילייח  תא  גיצמ  אלא  תמחולה , הרובחב 

תולגתמה תויתודליו , תונשייב  תוגליע , תישגר , תויטנטופמיא  ריתסמה  קד  הטעמ  םה  ברקב  בלה  ץמואו  תוחישקה 
לש היוולהה  ירחא  .ותנמלא  לש  הייח  םעו  םרבח  תומ  םע  דדומתהל  םיצלאנו  תיאבצה  תרגסמהמ  םיקתנתמ  םהש  העש 

ליזהלמ םיענמנש  םיריעצה , ןיבמ  שיאל  .הרימב  תננובתמ  תורבקה , תיבל  ךומס  תדמוע  םימחולה  תרובח  תיארנ  יחוי 
.התוא םחנלו  הילא  תשגל  ץמוא '  ' ןיא תונשגרב -  ספתיהל  דחפהמ  אלא  תושגר  רסוחמ  אל  העמד - 

ץלחמו ותרזעל  באוי  ץלחנ  הנושארה  תפתושמה  םתמישמבו  הדיחיב , רחא  םחול  ףילחמ  באוי  לש  תמה  וגוז  ןב  תא 
םיארנ ובש  טרסב  דיחיה  עגרה  והז  .םילגה  עקר  לע  םהיניב  םיחחושמ  םיארנ  םיינשה  ברקה  רחאל  .תווממ  ותוא 

, ףוסב  ' .באויל רבחה  רמוא  הרימ...ו ,' תילכימה  ללגב  יתדחפ  עצבמה  ינפל  עדוי , התא   ' .הזל הז  םיחתפנ  םימחולה 
סוס לש  שאר  ךל  שי  : ' סופסחב רמואו  באוי  לש  ושאר  לע  חפוט  וירבדמ , ךובנ  אוה  דימ  ךא  וישכע .' תמ  יתייה  ךידעלב 

'. םימעפל

ןיב רושקו  יסופיט  ירבצ  ןייפאמ  אוה  טרסב , ינשה  טוחכ  רבועה  םימחולה , לש  תישגרה  תורצבתההו  הקחדהה  ביטומ 
לא תישפנ  הניחבמ  דורשל  ךרוצהמ  םג  עבונ  אוה  ךא  תדבועה , תובשייתהה  ינב  לש  ירוטזילאיצוסה  עקרל  ראשה 

ימחול לצא  .םייגולוכיספ  תודרשיה  ינונגנמ  םישרדנ  תלדל , רבעמ  ברואו  חכונ  תוומה  הבש  הדיחיב  .תוומה  תמיא  לומ 
םיטרילפו תדכלמ , םי  ידרוי  תריש  לוהוכלא , ידיברומ , רומוה  םה  תישפנה  תודרשיהה  לש  רזעה  יעצמא  ודנמוקה 

, הרובחה תגגוח '  ' יחוי לש  היוולהה  תא  .םחול  סופתל '  ' תומלוחה תוצירעמ  םתס '  ' םעו סיסבב  תודיקפה  םע  םינמדזמ 
םייחש ימכ  יאורה -  אל  רואב  םימחולה  תא  תרייצמ  תאזה  החודהו  הבוצעה  הגיגחה  .הליל  ןודעומב  םדקפמ , םע  דחי 

ןמרבחכו תכרעומו  תיהבא  תומדכ  טרסב  רייטצמ  םדקפמ  .םיטסיניבוש  םיאו  ' צאמכו תושחכהו  תודרח  לש  םלועב 
לש םייפוסוליפהו  םייגולואידיאה  םייטילופה , םיטביהה  םג  .ימהב  ןייתשו  ןמרחכ  םג  ךא  ץנטסיד , רמוש  וניאש 
תא םיעצבמה  םירנויגלכ  םיגצומ  ודנמוקה  ישנא  .תודרשיהה  ןונגנממ  קלחכ  םימחולה  תעדותמ  םיקחדומ  םתמישמ 

.רוערעו רוהרה  אלל  םהילע  לטומה 

אוהש םושמ  קר  אל  םחולה  - רבצה יומיד  תוחתפתהב  ךרד  ןמיסו  ותוהמב  יגולותימ  - יטנא טרס  היה  ןתוד  לש  וטרס 
תביסמב .לוכשה  תוברת  לע  הסרתה  וב  התיהש  םושמ  םג  אלא  םחולה , רבצה  לש  תיגולותימ  - יטנא תומד  רייצמ 

יל התיה  אל  יכ  ךמש , יתראיפ  אלו  יצרא  ךל  יתרש  אל  : ' םימחולה דחא  רש  היוולהה  ירחא  ןודעומב  הכרענש  תורכשה 
'. הביס םוש 

תועידי  ' לש עונלוקה  רקבמ  רשרוא , ידיג  .ותוא  הבהא  תרוקיבה  ךא  הזה , טרסב  תופצל  םהינומהב  ורהנ  אל  םיפוצה 
, תניינעמ הדוקנ   '. ילארשיה עונלוקב  הברה  תוארל  וניצר  ןהמ  תויוכיא  ןתוא  תא   ' טרסב שיש  בתכ  תונורחא '

אלל םיטרסה , ינשב  ברעתהל  התסינ  הרוזנצה  .דסממה  לש  ותבוגת  איה  ןמאנ , לשו  ןתוד  לש  םהיטרסל  תפתושמה 
ינש לש  המודה  יאבצהו  ירודה  עקרה  םג  .םיטרסה  לש  תיגולותימ  - יטנאה םתוילמס  תא  דדיח  קר  הנויסינו  החלצה ,

םחולכ תריש  ןתודו  שא , תחת  תיתפומ  תוגהנתה  לע  חבשל  ןויצב  רטועו  םינחנצה ' אפור  כ' עדונ  ןמאנ  םירצויה - 
חילצמ עודמ   ' .םתריצי לש  יטנתואהו  יביטקובורפה  רסמה  תא  וטילבה  ןירג -  יאה  לע  ברקב  ףתתשהו  ימיה  ודנמוקב 

םושמ תישאר -  : ' בישהו ולש , תרוקיבה  תמישרב  רשרוא  לאש  ולשכנ ,'? םירחא  אבצ " יטרס  ןכיה ש" תרזוח " הלילצ  "
תרוצ תא  םגהונ , תא  םהיתוחרוא , תא  םישנאה , תא  ריכמ  אוה  .טרסה  שחרתמ  וב  היילימה  תא  ריכמ  ןתוד  ןועמשש 

יכ הנה  םיפוצה .' לא  םג  תאז  תורכיה  ריבעמ  אוהו  ןושאר , ףוגמ  תאז  לכ  .םהייוואמ  תאו  םהיתובשחמ  תא  םתואטבתה ,
לש דגנה  תפקתמ  תא  הבר  הדימב  םילרטנמ  ךכבו  ןשיה  םמלצ  תא  םיצתנמ  םמצעבו  םדובכב  תפומל  םימחולה  ןכ ,
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.םיינויצה םתוחה  ירמוש 

םינבל םינבל הלאש   הלאש -- ןמיס ןמיס תובא   תובא השעמ   השעמ
.תכל תוקיחרמ  תויתרבח  תוכלשה  הל  ויהש  המחלמ , רתוי ) וא  תוחפ   ) רושע ידמ  ןאכ  הצרפ  ונימי  דעו  תנשמ 1948 
היווח ווח  שאה , וקב  םירטוז  םיניצקכו  םילייחכ  ומחלש  הלא  רקיעב  םייגולויבה , םינבה  ובש  בצמ  ורצי  תומחלמה 

.תידוחיי תירוד  העדות  וחתיפו  םהירוה  לש  וזמ  הנוש  תבצעמ 

לש הדלות  הבר  הדימב  אוהש  לארשיב , תורודה  רעפ  תא  םישיחממה  םירפס  ינש  ומסרפתה  םינומשה  תונש  יהלשב 
(. 1989 ןתיב , הרומז   ) חלש רפוע  לש  ינש ' ףוג  ו' ( 1989 ןתיב , הרומז   ) הירנ לבוי  לש  שא ' : ' תומחלמה ןיב  םילדבהה 
ךא .המחלמה  תא  ועדיו  םיניצק  םה  םג  ויהש  םירבצ , םירוהל  םינבו  םירבצ  םינייטצמ , םימחולו  םיניצק  םה  חלשו  הירנ 

רבשה תיצמת  הבר  הדימב  אוה  הזה  רעפהו  םהיתובא , יניעב  התועמשממ  הנוש  התיה  םהיניעב  המחלמה  תועמשמ 
.ןונבל תמחלמב  קמעוהו  םירופיכה  םויב  רעפנש  ינויצה 

תבלשמה תיקיני , " אפמ םלוע  תפקשה  ילעב  רבעשל  םיקינח  " מלפ גוז  םה  וירוה  .ןולוחב  לדג  דילי 1950 )  ) הירנ לבוי 
ומכ .עבק  אבצב  הניצק  ךכ  רחאו  הביטחב  תורייש  תוולמ  ומאו  לארה  תביטחב  םחול  היה  ויבא  .םזיביטקאו  םזינמוה 

"ל הצל סייגתה  הירנ  .וייחב  תיטננימודה  התיה  רעונה  תעונתו  ומלועב  ילוש  היה  רפסה  תיב  ורוד , ינב  םיבר  םיריעצ 
.הלעתב תינופצה  הרזיגב  הגולפ  דקפמ  ןגס  היה  םירופיכה  םוי  תמחלמ  ץורפב  .ןיצק  השענו  ןוירשל  בדנתה  ב-1970 ,
ץוליחב קסעו  םחל  הירנ  .הכרעמה  לש  םינושארה  היבלשב  ועגפנ  הב  םיקנטה  תיברמו  הרטנק  רוזאב  המחל  ותגולפ 

םיקנט אלל  ורתונש  ותגולפמ  השולש   ) םיניצק העברא  דועו  ודי  לע  שיואש  קנט  ןגריא  אוה  .חטשהמ  םיקנטו  םימחול 
בזע ברקב  םיוסמ  בלשב  .ןאדריפה  רוזאב  דגנ  תפקתהב  הפתתשהש  תרחא  הביטחל  רבחו  דודגה ) לש  םיעצבמה  ןיצקו 

הביטחל הגולפכ  ףרטצה  םיקנט , דוע 3  ףסא  ךכ  רחא  .עגפנ  ודקפמש  רחא  קנטל  ףרטצהו  םיניצקה ' קנט   ' תא הירנ 
ומצע תוחוכב  עיגהל  חילצה  לבא  רבדמב , ירמגל  דבל  ומצע  אצמ  עתפל  .רבוטקואב  הנומש  דע  התרגסמב  םחלו  תרחא 
םימד ריחמ  הבגש  בטיה  רצובמ  םחתמ  תיניסה -  הווחב  םחל  רבוטקואב , ב-14  ךכ , רחא  .תיזכרמה  המיחלה  תרזיגל 
ילייח ידיב  קזחומה  חטשב  לגרב  דרי  ךכ  רחאו  רחא , קנטל  ישימח  תווצ  רבחכ  רבח  עגפנ , ולש  קנטהש  רחאל  .דבכ 

, תיניסה הווחל  ןופצמ  תיתביטח  הפקתהב  ףתתשה  רבוטקואב  .המיחלב ב-18  ךישמהו  רחא  קנט  לע  הלע  םיבר , ביוא 
תיזחהמ הנופ  אוה  .תויווכ  םג  לבסו  םיקנט  דגנ  ליט  תעיגפמ  ולגרבו  ובגב  השק  עצפנ  הז  ברקב  .קנט  דקפמכ  םעפה 

רתויב הובגה  רוטיעה  אוהש  הרובגה , רוטיע  ילבקמ  הנומשמ  דחא  היה  המחלמה  ירחא  .םילוח  תיבב  יצחו  שדוח  זפשואו 
דע המיחל -  ימי  ךשמב 12  המיחלל  ןוצרו  תוגיהנמ  רשוכ  הרובג ,  ' יוליג לע  ול  ןתינ  רוטיעה  .םימחולל  "ל  הצ קינעמש 

'. עגפנש

ןיב יוטיב  ידיל  האבש  השוחת  רוטיעל , סחיב  גיוסמ  הירנ  שח  סרפ  ןועמש  ןוחטיבה  רשמ  רוטיעה  תלבק  תעב  רבכ 
תואיצמה ןיב  המאתהה  יא  לשב  אל  העבנ  םינשה , םע  הרבגש  וז , תוגייתסה  .ןתנש  תונויארבו  שא '  ' ורפסב םג  ןיטישה 

תניחבב איה  רוטיעה  תלבק  תישעמ  הניחבמש  רבסש  םושמ  אלא  הדועתב , וראותש  המחלמב , השעש  תולועפה  ןיבו 
': םירוטיעה דסומ   ' הניכש המל  ולש  יטנלוויבמאה  סחיה  תא  ןויאירב  ריבסה  םימיל  .לבקמל  יתרבח  שנוע ' '

הנבה םהב  םיננובתמש  םישנאהמו  םירוטיעה  ילבקממ  תללוש  תמאבש  רתויב , תיתוכאלמ  האצמה  וז  יניעב  "
םלועב הלכו  ןכותה  םלועו  תודבועה  םלועמ  לחה  .ססובמ  הזה  רוטיעה  םהילעש  תורוקמה  וא  תוביסה  לש  תילמינימ 
רוטיעה לבקמש  איה  הלודג  יכה  הנכסה  .תיפיטואירטסו  תינקיר  המוקע , תינייו  ןו  הרוצ ג' וזיאב  ספתנ  הז  .תושגרה 

" .וילע רמאנש  המ  םע  ההדזיו  ןימאי  ומצע 

היגולוכיספ דומלל  רבוטקואב 1974  הירנ  לחה  המחלמה , בקע  לק  אל  ןואכידמ  תוצלחיהו  המלחה  לש  הפוקת  רחאל 
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החמומ הטיסרבינואב , הצרמ  השענו  טרוטקודה  תא  םילשה  הנש  םירשע  רובעכ  .ינילק  גולוכיספ  השענו  הטיסרבינואב 
תמקהל איבהש  סרמב 1978 , םיניצקה ' בתכמ   ' יבתוכ םע  הנמנ  אוה  ןיבל  ןיב  .המוארט  - טסופ יבצמל  ימואלניב 

(. ב-1988  ) סרפ ןועמש  לש  תוריחבה  תווצב  רבחו  וישכע ,' םולש   ' תעונת

והז .םייגולוכיספ  םילכב  שומיש  השועו  םירופיכה , םוי  תמחלמב  הירנ  הווחש  תויווחה  לש  יתורפס  דוביע  אוה  שא ' '
רוזחל חילצהו  הלעתה  וקב  םירידסה  תוחוכה  םע  הנמנש  הגולפ ,) דקפמ  ןגס   ) ריעצ ןוירש  ןיצק  ריאי , לש  יגרטה  ורופיס 

וב םיבלושמו  תיביטקפסורטר , טבמ  תדוקנמ  ןושאר  ףוגב  רפוסמ  אוה  .הנממ  ובש  אל  וירבחמ  םיברש  תפותהמ 
חתופ הירנ  .טרפב  וז  המחלמ  לש  רבשה  רחאלש  תילארשיה  הרבחה  לעו  ללכב  םייחה  לע  םייפוסוליפ  םירוהרה 
הלכו ומצע  ברקב  לחה  טרפב , םירופיכה  םוי  תמחלמ  לשו  ללכב  המיחלה  לש  תישפנה  היווחל  רהוצ  בר  ןורשיכב 

דחא טויס  הלוכ  איהש  המחלמה , תייווחב  .םירבחה  ןדבוא  םעו  ןולשיכה  תשוחת  םע  השקה , העיצפה  םע  תודדומתהב 
תויוטבחתהה תפוקתו  המלחההו , העיצפה  המצע , המיחלה  המחלמה , ץורפ  ינפלש  םימיה  תופוקת : עברא  שי  ךשמתמ ,

תיבב ותומ  תא  אצומה  וחיש , ןבו  ריאי  לש  בוטה  ורבח  רימע , םה  הלילעב  הנשמה  ירוביג  .הירחאש  שפנה  ןובשחו 
תפוקתב תוימיטפואו  ןוחטיב  וב  ךסנו  ריאי  לש  ודצל  ברקב  םחלש  הקיבצ , "ד  גמהו וב , םיזפשואמ  םהינשש  םילוחה 

רשע םינש  רואית  אוה  תיגולוכיספ , - תיגולויצוסהו תיתורפסה  ותמצוע  רקיע  םגו  רפסה , בל  .תוששואתההו  המלחהה 
בלשב .עוגפ  קנט  רחא  עוגפ  קנט  ףילחהל  ץלאנ  אוה  ברקה  ימיב  .תיניסה  הווחבו  ןאדריפב  ריאי  לש  המיחלה  ימי 

וב ושפנ  דוע  לכ  םחלנ  אוה  .םירחא  תוחוכ  םע  הכרעמה  ךשמהל  וכרדב  ביואה , ימחתמ  תא  ודבל  לגרב  הצח  אוה  םיוסמ 
ליחתמ יניס  תולוחב  וקבאמ  םייתסמ  רשאכ  .הלואגה  תא  איבמ  אל  יוניפה  ךא  .ףרועל  ויוניפו  השקה  ותעיצפל  דע 

.ישפנהו יזיפה  ומוקישל  רסיימה  קבאמה 

רשאכ םג  שאונ  רמא  אלש  םחול  לש  ףסונ  ברק  "ל , הצ לש  ברקה  תשרומב  יאורה  ברק  דוע  לש  רואית  והז  הרואכל 
ךא םירחא , הרובג  ירופיס  תמלוהה  תיאליע , הרובג  ןאכ  שי  ןכא , .הכרעמב  דדוב  ראשנ  רשאכ  םגו  הסרק  הלוכ  תכרעמה 

( הירנ לש  םצעבו   ) ריאי לש  הרובגה  רופיס  ןכ  הל , ומדקש  תומחלממ  דואמ  הנוש  התיה  םירופיכה  םוי  תמחלמש  םשכ 
תריזב ודקמתהש  רבעה , ירופיסבכ  אלש  .תומדוקה  תומחלמה  ירחא  ועיפוהש  םיינייפואה  הרובגה  ירופיסמ  הנוש 

המחלמה .תימינפה  תודרשיהה  קבאמב  שפנה , תריזב  דקמתמ  הירנ  םשמ ,)' הפיח  אוהה  ןאכמ , הרי  הז   )' המצע המיחלה 
דוס והמ  .יטרפה  םדאה  לש  תירורהס , טעמכ  תשאונ , םויק  תמחלמכ  הלש , ליהבמהו  יתימאה  רואב  עתפל  תרייטצמ 

לש תלבוקמה  תנוכתמהמ  תגרוח  איה  םג  זמורמבו , יולגב  ארוקל , קפסמ  הירנש  הבושתה  ריאי ? לש  ותדימע  חוכ 
ךכב םג  ןבומכש  ףא   ) לארשי םע  לש  ולרוגל  הדרחהו  תיבה  לע  ןגהל  הגאדה  קר  אל  .םירחא  םיילארשי  הרובג  ירופיס 
לומ ררועתמה  תודרשיהה  רצי  לש  יאמקו  ימלוג ' , ' טושפ טקניטסניא  רקיעב  השעמלו  םג  אלא  היצביטומה ,) דוס  ןומט 

הלועה הזה  רסמה  תא  הירנ  תמיא  ורפס  תאצ  לגרל  רמשמה ' לע   ' ןותיעב ןויאירב  .ךתוא  לסחלו  ךב  עוגפל  הצורה  חוכ 
: הנע אוהו  הלאכ '? םיבצמב  חוכ  םדא  באוש  ךיא   ' ותוא הלאש  תיאנותיעה  שא .' מ'

תוירחא תחקל  היה  ךירצ  הזה , פוטויבה  ךותבו  .תימוקמ  הפירש  .תאזכ  העוב  ןימ  םירטמוליק , המכ  לש  חטש  היה  הז 
וא "ד  גמה "פ , מה לצא  תונורתפ  שפחל  תורשפא  התיהו  רתתסהלו , חורבל  תורשפא  התיה  .םירחא  המכ  סולפ  ימצע , לע 

התיהו .הזכ  בצמב  תושעל  ךירצ  המ  דיגיו  והשימ  אוביש  .תירבה  תוצרא  אישנ  לצא  ילואו  הדלוג  לצא  וא  "ט , חמה
ןויסינ לש  חטשב , וזכ  תיארפ  תובבותסה  לש  תישיא : ירמגל  איה  לבא  הילא , עדומ  יתייה  אל  ןכל  םדוקש  היצפואה ,

וז יצרת , םא  .ןוכנ  םתוא  אורקל  הסנמ  התאש  הווקתב  חטשה , יאנתב  ןורתפ  והשזיא  שפחלו  תודמע  רפשל  האלנ  יתלב 
רומשלו םינוא , רסח  עקתיהל  אל  םעפ  ףא  .האיצי  ןוכנ , רתוי  .היצאוטיסה  ךותמ  הלעמל  החירב  .המידק  החירב  םצעב 

לכ יל  היה  אל  תיטסיטטסו  .יביסקלפר  דאמ  ןיינע  אלא  ץמוא , לש  ןיינע  ךכ  לכ  היה  אל  הז  .תדמתמ  העונת  לע 
.יוכיס

לייח וללגבש  תילארשיה  הרבחה  לש  חומה  תפיטש  ןונגנמ  ריאי : לש  ותרובגל  יאורה  - יטנא רבסה  דוע  זמרנ  רפסב  ךא 
דמוע אוהש  ותביבסלו  ומצעל  חיכוהל  בייחה  תח  אלל  םחול  השענ  ררוס , רענל  בשחנש  סורה  תיבמ  ריעצ  ריאי , ומכ 

אלש ןיבמ  אוה  השק  עוצפכ  רשאכ  םיידי , םירהל  רימע  ורבחל  תמרוגה  היצנירטקודניאה  יהוז  .תוימואלה  תויפיצב 
.ותעיצפו ותמחלמ  תורמל  חמצ  הבש  הרבחהו  וירוה  וב  ולתש  תויפיצב  דמע 
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המוארטה תא  תיאורה  - יטנא תושיגרבו  ץמואב  ראתל  רבחמה  לש  ותחלצה  לשב  קר  אל  בר  ןיינע  ררוע  הירנ  לש  ורפס 
רתויב הובגה  הרובגה  רוטיעב  הכזש  ימו  םיקינח  " מלפ לש  םנב  ותוא  בתכש  הדבועה  לשב  םג  אלא  המחלמב , רבעש 
עיפשה ילע  ךיא  רכוז  ינא  : ' הירנ רפיס  רואל  שא '  ' אציש רחאל  םימיל , .המחלמב  ותונייטצה  לע  לארשי )' רוביג  )'

לש םתומדב  תובר  קסוע  רשא  [ 1968 ןקוש , " ] חירצב םיפושח   " תבט יאתבש  לש  ורפסב  םולגה  סותאה  תערכמ  העפשה 
רפסה עיגה  רשאכ  יתייה , הרשע  עברא  ןב  .יניס  בחרמב  םתמיחלבו  םימיה , תשש  תמחלמב  םימיוסמ  ןוירש  ידקפמ 

םג ארוקה , תא  שיגפהל  תולוכיש  תויודע  ןתוא  וב  ויה  אל  רקיעב  .וב  היה  אלו  היהש  המ  לכ  לע  הקיקשב  ויתקני  .ידיל 
אלל קדצומו , קדוצ  רקיעבו  לק  יד  רוהט , רבד  איה  תבט , יפל  המחלמה , .המחלמ  לש  היתוארומ  םע  ריעצ , אוה  םא 

אל תורגבתהה , ליגב  רענ  לש  ושפנב  תודבכנ  לעופ  רשא  ףחוסו , טנפהמ  רומג , שטיק  ךכ  לשבו  יתימא , טקילפנוק 
הביטקפסרפ אוצמל  היה  רשפא  - יא הז , רפסב  .ןכל  םדוק  םינש  המכ  יתארקש  הבמסח "  " וא תידוסה " היעיבשה  תוחפ מ"

רוביגש הדבועה   ' ישפנה םוחתב  המחלמה  לש  תויתימאה  היתועפשה  לע  ונתוא  דמלל  התלוכיב  רשא  תמא  לש 
לש תיטקלפ  טבמ  תדוקנמ  אל  ברקב  ולעופל  התכרעה  תא  העיבהש  הרבחבו  ומצעב  ןנובתהל  זעמ  ילארשי  המחלמ 

שחש הנידמה  לש  התדיגב  תשוחת  תא  השיחממה  תיתרוקיבו , בל  תייולג  טבמ  תדוקנמ  אלא  םכשה , לע  תימצע  החיפט 
רמוא אבא ,' ריכמ , התאש  אבצ  ותוא  אל  הז  (. ' 1989 הנרס ,  ) לודג שודיח  תניחבב  התיה  המחלמה , ירחא  הירנ  לש  ורוד 

שא תחת  םיעוצפ  ץוליח  ןיא  .תורייש  יוויל  ןיא  ירחא , ןיא  .רתוי  ןיא  רמגנ , .הז  והז  , ' םילוח תיבב  ורקבמה  ויבאל  ריאי 
וא םיברעה  ותוא , גרה  ימ  עדוי  אל  דוע  ינאו  .ועמשמכ  וטושפ  .תמ  רימע  .הז  ללגב  .הז  ללגבו  .ןיא  ןיא , ןיא , .ריחמ  לכב 

, הקיבצל ריאי  ןיב  השיגפב  .תיגולותימ  - יטנא איה  רפסב  רבחמה  לש  ותדמע  הרובגה , תואל  סחיב  וליפא   '. םידוהיה
: אבה גולאידה  םהיניב  להנתמ  המחלמב , ולש  "ד  גמה

.וירבד ךותל  ריאי  סנכנ  םימיה '? תששמ  ךלש  "ש  לצה '
ינא ןויסנ , לעב  רותב  .בושח  אל   ' .ךייח הזכ .' רבד  וא  תפומ , .והשמ  דוע  לבקל  דמוע  ינא  בגא , וישכע , .םימיה  תששמ  '
ץוח .לביקש  ימב  אנקל  המ  ןיא  .דאמ  תקפקופמ  הבוט  וז  םירוטיעו  םיש  " לצ לש  הזה  ןינעה  לכש  ךל  רמול  לוכי 
התא יוטיבה -  לע  החילס  םתוא , ןייצל  המ  םושמ  טלחוהש  הלא  לכ  לבא  םעפ  ףא  תואיגש  ושעי  אל  רבכ  םה  .םיתמהמ 

'. לכשה תא  אוהש  - הפיא קפד  הז  םלוכלו  תותואה , ילבקמ  ירחא  םעפ  יתבקע  עדוי ,
הקיבצ םא  רמולכ , .ולש  תורבקה  - יבב רבקהל  ךירצו  תמש , דחא  ףסכנ  ןיינע  דוע  ובלב : בשח  .ריאי  דרחנ  המל '? '

.עדוי ירה  הקיבצו  קדוצ ,
תעב רוביג  אל  התא  המל  המחלמב , רוביג  התא  םא  .םירחא  לש  ךלש , אל  תובזכאו , תויפיצ  ןיב  דנדנתמ  התא  ןמזה  לכ  '

המ ךילע  םיספטמ  תונחב , ותוא  הנק  אל  אוהו  רוטיע , ול  שיש  דחא  רותב  הנידמב , והשמ  תונשל  הסנמ  התא  םאו  .םולש 
הז סרפ , אל  הז  ריאי , עמשת , .דגוב  התא  זא  בהוא , אל  והשימש  תיטילופ  העיד  ךל  שי  םאו  .ןצחש  ללכב , ברעתמ  התא 

, לשמל התאש , עדוי  ינאו  המחלמב , תישעש  םישעמל  וא  המחלמל , ללכב  המוד  אל  הז  .הזב  ךורכש  םוסרפה  םג  .שנוע 
'. םייחה לכל  אתנכשמ  ךל  ואיצוה  םסרופמ , התא  רוטיע , ךל  ונתנ  םא  לבא  .דאמ  הברה  תישע 

, רפסה תא  ארקיש  ימ  .הלא  ןוגכ  תוצילמ  חיפהל  זעי  אל  ', ' שא  ' תעפוה םע  ןודנול  ןורי  בתכ  רפסה ,' תא  ארקיש  ימ  '
ינוליצה קעוצ : ולוכ  לכש  ףא  ברקה ," תשרומ   " תיננוכל ףרוצי  שא " , " תאז תמועל  .הלאכש  תוצילמ  עמשמל  חרצי 

ןתינ םהמ  דחאש  , הרובגה ירוטיע  סקטב  ריצק  םירפא  אישנה  ירבדל  ןודנול  ןוויכ  תוצילמ '  ' לע ורבדב  ' ) תשרוממ
לכ יכ  תומא , ינאש  חוטב  יתייה  הארת , : ' ומע ןויאירב  הירנ  ול  רמאש  םירבד  טטצמ  םג  ןודנול  וז  הבתכב  הירנל .)

הלאה םידוהיל  השעת  המ  לבא , .תוריל  רשפא  םירצמב  .המחלמה  לש  לקה  קלחה  ויה  םירצמה  .ידגנ  היה  םלועה 
ץוח ...דוקיפה  לש  הנובתב  ןוחטיבה  לכ  ילצא  רערעתה  .יתוא  וגרהי  םידוהיהש  ענכושמ  יתייה  תומל ? ךתוא  םיחלושש 

'. ןפוד אצוי  דחא , "ד  גממ

ופלח  ' .ןונבל תמחלמ  לש  וזל  םירופיכה  םוי  תמחלמ  לש  המוארטה  תרבחתמ  רבד ,' ףוס   ' ותרתוכש קרפב  רפסה , ףוסב 
ינויב הצרפ  תרתוימה , המחלמה  םעפ , יא  ץורפתש  ןימאה  אל  הקיבצש  המחלמה  , ' הירנ בתוכ  הנש ,' הרשע  םיתש 

ןונבלל רדח  םיד , " גמ סרוק  םייסו  םיאולימל , רזחש  ריאי  .ןושארה  המויב  עצפנ  הקיבצ  .שיא  הב 678  וגרהנו  , 1982
, ריאי רפסב , הנורחאה  הנומתב   '. תוריב ירעשב  רבכ  היה  המורש , ןיבה  רשאכ  .תיברעמה  הרזגב  ןוירש , דודג  שארב 

הלעבו הלגר , תא  הרבשו  הדעמ  השיאה  רגובמ , גוז  ןוימ  רדחב  ןרות  ותויהב  לופיטל  לבקמ  אפור , םייתניב  השענש 
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תחתפתמ .המחלמב  םורדה  דוקיפ  תדקפמל  ץעייל  ואבש  םיריכבה  םיניצקה  דחא  .מ , ףולא  והזש  ררבתמ  .התוא  הוולמ 
ךא ורוד , ינבל  דוקיפל  - וירבחו .מ  וללועש  המל  םירבסהל  הכחמ  ריאי  .תפתושמה  המחלמה  לע  הרצק  החיש  םהיניב 

: וילאמ רורב  רסמהו  ללכב .' יל  הנע  אל  אוה  ןוימה , רדח  לא  ובושב  ומצעל  רמא  יל , הנע  אל  אוה   ' .עיגהל םיששוב  הלא 
רבתסמו הרהויה , חבזמ  לע  הינב  תא  בירקהל  הפיסומה  המוטא , הגהנה  התואו  וכו )' ןתיא  לאפר  ןורש , קירא   ) רוד ותוא 

.דמלנ אל  רבדש 

םויס םעו  םיפוצב  ךירדה  אוה  .יסופיט  ירבצ  ךוניח  לולסמ  רבעו  הלהצב  לדג  קילאיב ב-1960 , תירקב  דלונ  חלש  רפוע 
ףא תרישש  ויבא , יכרדב  ךלה  אוה  ורוד , ינב  םיבר  םירבצכ  דודג 202 .)  ) םינחנצה תביטחל  סייגתה  ינוריע י"ד  ןוכית 
םוי תמחלמבו  ףתכ  םוא  שוביכב  ףתתשה  םימיה  תשש  תמחלמב   ) םיאולימ ןיצקכ  םחל  םג  הבש  םינחנצה  תביטחב  אוה 

הצרפ הביטחה , לש  הלבחה  תגולפ  לש  דקפמ  ןגסכ  "ל  הצמ ורורחש  רחאל  הנש  ןומרחהו .) המרה  שוביכב  םירופיכה 
הרזיגב הגולפ ) דקפמ  רחאו  דקפמ  ןגסכ   ) םחל אוה  .םינחנצה  לש  םיאולימה  תביטחל  סיוג  חלשו  ןונבל  תמחלמ 

תיבמ רורחשה  רחאל  .ןיע  דביאו  וינפב  השק  עצפנ  אוה  ילויב 1983  .קשמד  - תורייב ריצבו  ןונבלה  תעקבב  תיחרזמה 
ראות ידומילל  אצי  .ביבא ב-1986  לת  תטיסרבינואב  תילגנא  תורפסבו  הלכלכב  ןושאר  ראות  םייס  םוקישהו  םילוחה 

' בירעמ  ' לש טרופסה  רודמל  בותכל  לחה  קרוי  וינב  ותוהש  תעב  םייס ב-1988 . םתואש  קרוי , וינ  תטיסרבינואב  ינש 
טרופס ןשרפו  טסיצילבופ  לש  דואמ  החילצמ  הריירקב  חתפ  הצרא  ובוש  םעו  לובטופו ,) לסרודכ  יקחשמ  רקיס  אוה  )

, ןתיב הרומז  ' ) ינש ףוג  , ' ןושארה ורפס  ץורעבו 10 . תונורחא ' תועידי  ב' טרופסה , ץורעב  בירעמ ,' ב' הקיטילופו ,
, תובוגת תואמ  לביק  ומצע  חלשו  תונותיעב  םיבר  םידהל  הכז  ינשה , ראותל  ולש  הזתה  לש  דוביע  אוהש  (, 1989

.רפסב וראותש  תוישיאה  תויווחה  םע  והדזהש  ורוד  ינבמ  רקיעב  םינופלטו , םיבתכמ 

המוד .תיתמחלמ  - יטנאה האחמל  לארשי  ימחול  לש  ישילשה  רודה  לש  ותופרטצה  יוטיב  ידיל  אב  ינש ' ףוג   ' רפסב
ןמ הרמ  ףא  התיה  הבזכאה  היגשיהו , התוציחנ  היתורטמ , לע  תירוביצה  תקולחמהו  ןונבל  תמחלמ  ןולשיכ  ירחאש 

רוביגה לש  ורופיס  ןיב  גוזימ  שי  שא ,' ב' ומכ  הז , רפסב  םג  .האחמה  םג  ךכו  םירופיכה  םוי  תמחלמ  ירחא  הבזכאה 
םיטרסו םירפס  לשו  ץומא  ןב  ןד  לש  ןיז ' םש  אל   ' לש םתעפשה  ינש ' ףוג  ב' תרכינ  .רבחמה  לש  יתימאה  ורופיסל 

ירחאו סויגה  ינפלש  תויווחמו  יאבצה  תורישהמ  תונורכיז  ןמויכ  בותכ  אוה  .םאנטייו  תייווחב  וקסעש  םיינקירמא 
.ללכבו הירענ  תלכוא  ץראב  םויקה  תוהמ  לע  םייגולוכיספו  םייפוסוליפ  םיגיגהו  םיידועית  םימשר  בלשמו  רורחשה 

הפוקש טעמ  תוילמסלו   over doing  )) תמזגומ תויתורפסל  םשו  הפ  עלקנ  חלש  םירחא , םיבר  םירוכיב  ירפסב  ומכ 
, ותושיגרבו ותונכב  בל  הבוש  אוה  ללכ  ךרדב  ךא  תוכבל ,)' תעדוי  דוע  ילש  ןימי  ןיע  םא  עדוי  אל  ינא  םויה  דע   ' ןוגכ )

.םישרמ יוטיב  רשוכ  ןיגפמ  םיבר  םיעטקבו 

לש ורבקל  הלוע  אוה  .לג  בוהאה  וער  תא  םג  ךכ  רחאו  ןונבל , תמחלמב  תינמיה  וניע  תא  דביאש  ריעצ  אוה  רפסה  רוביג 
םיריעצ לש  יסופיטה  םירוענה  םלוע  ארוקה  ינפל  שרפנ  ךכ  ךותב  .ףתושמה  םרבעמ  תויווחב  וילא , רבדמ  רבחה ,
תאירק לע  ראשה  ןיב  וב  רפוסמ  .םינומשה  תונש  לדומ  םיבוט ,' ינב   ' ייח לש  לזאפ  ןיעמ  חלש , לש  ותומד  ינב  םילארשי 

ינפל תוחישה  יאבצה -  תורישב  תורושקה  תויסופיטה  תויווחה  לע  רקיעבו  "ל , וחבו הדוהי  רבדמב  םילויט  לע  םירפס ,
םינומיאה תועסמה , םירוטרטה , "ר , יח תונוריט  תוהובגה , תומודאה  םינחנצה  ילענו  המודאה  התמוכה  םולח  סויגה ,

לע תרוקיב  תבתכב  ךכ  לע  הריעה  ץוק  םירמ  תיאנותיעה  .םיכשמתמ  םיישפנו  םייזיפ  םיצחלב  הדימעהו  םישיתמה 
ףרטצי קוריה  וקה  ירוענל  .לובסייב  תופפכו  תורענ  חיר  םיו , הלוק  הקוק  חיר  דימת  ופידי  םה  רשאב  םירוענה  : ' רפסה

יפכ ןכאו ,  '. ןוכיתה חרזמה  לש  סיובואקה  םירבג , לש  הרובחל  ךייש  תויהל  יתודליה  ןוצרה  הפירש , קבא  םעט  םג 
תאנה  ) תיאו ' צמ האנה  יתורחת , רגתא  אוה  ורבחו  ינש ' ףוג   ' רוביג ומכ  םיריעצ  רובע  יאבצה  תורישה  רפסה , ןמ  הלועש 

.קחדומ טויס  םג  לבא  חלש ,) תרדגהכ  םיינישה ,' ןיב  ןיכסה  '

טרופס תצובק  ומכ  הל  הפצמ  תיברקה  הדיחיהו  תיביטמיטלואה , תיעוצקמה  ןחבמה  תעש  איה  המחלמהש  בתוכ  חלש 
ולש העיצפבש  ןוסאהו  תיאבצה , היווחה  סותימ  תא  הבירחה  ןונבל  תמחלמ  םלוא  .רמגה  קחשמל  תוכירדב  הניתממה 
איה תישגר , תוחתפיהב  הכורכה  הזה , רפסה  תביתכ  םצע  .ךוכירלו  תבאוכ  תוחכפתהל  םיאיבמ  רבחה  תומ  לשו  ומצע 

.ןונבל תמחלמ  הדילוהש  ספסוחמ  - טסופהו יאו  ' צמ - טסופה רבצה  תא  םלגמ  חלש  רפוע  הז  ןבומב  .הזה  יונישל  ןמיסה 
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, ורבחמ לעו  רפסה  לע  תבחרנ  הבתכ  .םיימצע  םימחר  לע  הביזכהש , הבהא  לע  תושלוח , לע  רבדל  שייבתמ  אל  אוה 
" ינש ףוג  : '" בתכ ךייר  יחצ  בתכה  תוכבל .' רתומ  םחולל  םג  : ' תרתוכב הרתכוה  הנחמב '  ' יאבצה ןועובשב  המסרופש 
םג לדומ 90 ' לארשיב  .הזמ  תצק  םג  וב  שיש  תורמל  םינחנצל ," ירחא   " גוסמ הרובגו  ברק  ירופיס  לש  ןמור  אל  אוה 

'. םויה דע  .האג  םחול  אוה  ותרדגה , יפ  לע  חלש , רפועו  תוכבל , רתומ  םימחולל 

טבמ תדוקנמ  קשנל  םירבח  ןיב  תועב  קסוע  אוהש  םושמ  םג  ץראב , יאבצ  - טסופה ןדיעה  ירשבממ  דחא  היה  ינש ' ףוג  '
- תישגר תוערב  אלא  לבוקמה , ינויצה  ןבומב  תוערב  רבודמ  ןיא  תילארשיה  ברקה  תרופיס  תודלותב  הנושארל  .השדח 

: ךכ לע  בתכ  רפסה , לש  ומוסרפ  םע  חלש  תא  ןייאירש  ןודנול , ןורי  .םייטסיגולוכיספ  םיביטומ  תלעב  תימיטניא ,

אוהש תמיא  לכ  וננורג  תא  קנוח  ירוג  םייח  היתודוא  לע  בתכש  רישה  רשא  תמסרופמה , םימחולה  תוערב  רבודמ  אל  "
הלא ויתונוכת  'ה .' רבח לש ה' תיתייפונכה  תוירדילוסב  אלו  הקיחצמה  תיששגה  תויקבחסב  רבודמ  אל  .וידרב  עמשומ 

תודידי יכ  המל ? .הצימאה  תודידיהו  תינחורה  הינומרהה  ייוכיסב  בשוח , ינא  ךכ  תולבחמ , םחולה  ירבעה  טבשה  לש 
וא ולוסיחל , םחולה  ירבעה  טבשה  ץחול  ךכיפל , .ללכל  םיינשה  לש  םתקיז  תא  תנכסמ  םיינש , ןיב  תמקרתמה  הצימא 

". הזה םיסחיה  גוס  לש  ותענצהל , תוחפל 

לוטסמ  ' םילימה תא  םיימעפ  טטצמ  חלש  .םאנטייו  תמחלמל  ןונבל  תמחלמ  ןיבש  רשקל  םיבר  םיזמר  רפסב 
תונורחאה םילימה  תא  טטצמ  אוה  םיימעפו  םהיתודסק , לע  םאנטייווב  סניראמה  ילייח  ובתכש  םילימה  המחלמהמ ,'

הניחבמ ונצרא .)' דעב  תומל  בוט  ל' דוגינ  ןיעמכ  ' ) תומל הצור  אל  ינא  : ' תמש ינפל  ןונבלב , לג  ורבח  רמאש 
םישימחה תונש  עצמא  ידילי  םירבצ , ןונבל : תמחלמ  רוד  לש  טספינמ  לש  גוס  ינש ' ףוג  תוארל ב' רשפא  תיגולויצוס 

היווח םרובע  התיה  ןונבל , תמחלמ  םהלש ,' המחלמה  '. ' הנידמה רוד   ' ינב םירוהל  ולדגש  םישישה  תונש  תישארו 
, לומגתה תולועפ  שדק , עצבמ  םתודלי -  תא  התווילו  םהירוה  תא  הבציעש  המחלמה  תייווחמ  תילכתב  הנוש  תבצעמ 

המחלמה לש  התעפשה  תא  דואמ  םיצעה  הזה  רעפהו  םירופיכה -  םוי  תמחלמו  השתהה  תמחלמ  םימיה , תשש  תמחלמ 
ןמו סויגה ) ינפל  דוע   ) ולש היפרגויבב  תיאבצה  היווחה  לש  התויזכרמ  תא  רפסב  חלש  ראתמ  ךכ  .םמלוע  תסיפת  לע 

: רענכ ויתופיאש  קפוא  לעו  ומלוע  תפקשה  לע  תובר  העיפשהש  היווח  ורוד -  ינבמ  םירחא  םיבר  לש  םג  םתסה 

, הרטנק .טלק  ידאו  ןמגרא , קילטפי , ג' וחירי , .ץיק  לכ  םהילא  ךלוה  היה  אבאש  תומוקמה  תומש  יפל  ורבע  םינשה 
וידרה רישכמ  ךותמ  םורזל  וליחתה  םישדוח , המכל  םואתפ , לבא  םתוא  ריכה  אל  שיאש  םיקוחר  תומש  .הזולב  ןאדריפ ,

לע תוקסופ  יתלבה  תוחישה  יפל  ורבע  םינשה  .םעפ  לש  תושדחה  ינמוי  ומכ  ןבל , - רוחש טרסל  עקר  תולוק  ומכ 
לש תותוועמ  תוסריג  הזל  הז  םירסומ  ונמצעב , ןתוא  ונלהינ  ךכ  רחאו  םיניזאמ  תקזחב  קר  ןהב  ונייה  הליחתש  בצמה ,' '

ויהש תומודאה  םיילענב  םיהובגה  םירבגה  לש  םהיתומש  יפ  לע  ורבע  םינשה  .םשו  הפ  םירגובמה  ןמ  ונעמשש  םילמה 
, הנש לכ  תכראתמה  המישרה  יפ  לע  ורבע  םינשה  .םהלש  קר  היהש  םלועה  לא  הנש  לכ  אבא  םע  ומלענו  ירוענ  ילילא 

הלא לכ  לש  המישרה  .םלועל  הב  קוקח  אוה  והשימ  הילא  חפתסהש  עגרמש  םושמ  רצקתהל  הלוכי  הניאש  המישרה 
לש ויתוריק  םהש  םישנאה  לכ  .תורחא  םינבא  לעו  ףונ  לתב  ןבאה  לעש  תולודגה  םייפנכל  תחתמ  םויה  ךינכש  םהש 

םרטש התא , םגו  יתעדי , לבא  .וכותל  ץיצהל  יתלוכי  אלו  ץוחבמ  ותוא  יתיאר  יתדילמש  תונולח , ול  ןיאש  הזה  םלועה 
םלועה הזה , םלועה  ךותל  הסינכה  סיטרכל  ונחנא  םג  הכזנ  םינש  שש  עבש , הנומש , דועבש  תעדי , זא , יתוא  תרכיה 
ונתוא למג  דימת , ונילעמ  ףחירש  הזה , לודגה  לצהו  .ךדבלמ  שיאל  ןיאש  העידי  ךרובע  םינוק  דחפהו  םדהו  העיזה  ובש 

.הנממ קוניל  ונקפסה  םרטב  דוע  תומימתה  ןמ 

, הדגאהמ הרופא  תואיצמהש  םושמ  קר  אלו  לוכשה  םע  ויח  םהש  םושמ  קר  אל  תומימתהמ  הזה  רודה  תא  למג  לצה 
תודלותב המימת  תוחפ  יכה  המחלמה  התיה  ןונבל  תמחלמש  םושמ  םג  אלא  תרחא , םירבד  האור  התא  םינפב  התאשכו 

.דימתל תקלצ  ריאשהו  ורשבב  ברצש  הזה , רודה  לש  הכינחה  סקט  ךרענ  הבש  המחלמ  לארשי , תנידמ 
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שוביכה שוביכה לשלש   ירסומהו   ירסומהו יגולוכיספה   יגולוכיספה ריחמה   ריחמה
םתוא דעש  הלאש  ררוע  "ל , הצ לש  הקזח  הבוגתל  איבהו  םינומשה  תונש  יהלשב  םישובכה  םיחטשב  ץרפש  תומילאה  לג 

הדדחתה וז  הלאש  .םיחטשב  םיתרשמה  "ל  הצ ילייח  לע  עיפשמ  תומילאב  ףטושה  קוסיעה  דציכ  ללכ : התלע  אל  םימי 
התלע הרופאה )'  ' תונברסה רקיעב   ) טרפב םיחטשבו  ללכב  "ל  הצב תורישל  תונברסה  תעפותש  הדבועה  עקר  לע  רקיעב 
הארמ םהלש  יפרגומד  חולפ  .ןופצמ  ינברס  ונמנ 165  הדפיתניאה  תונש  עבראב  ןיל  ןיל  תור  לש  הרקחמ  יפ  לע   ] הגרדמ
ידילי  69% הלעמו ,) ינש  ראות  ילעב  םתיצחממ  הלעמל   ) תימדקא הלכשה  ילעב   79% םיזנכשא , ויה  םהמ  יכ 92% 

[. םיישפוח תועוצקמ  ילעב  ץראה ו-92% 

תושוחת לע  הימדקאב  םירקוחלו  םיאנותיעל  חוודל  זוע  ורזאש  םיניצקו  םילייח  לש  םלוק  עמשיהל  לחה  ןיפיט  ןיפיט 
, הדוהי ירע  לש  תובסקבו  םיטילפה  תונחמב  רוטישה  תומישמ  עוציב  תעב  םהב  וררועתהש  ךודכדו  הקוצמ  המשא , לש 

.הזע לבחו  ןורמוש 

גולוכיספה היה  םיחטשב  "ל  הצ ילייח  םימלשמש  יגולוכיספה  ריחמה  תלאש  לע  יריפמא  ןפואב  בישהל  הסינש  ןושארה 
לג םיקה  "ל , הצמ ורורחש  רחאל  םינומשה , תונש  ףוסב  .ל  " הצב תוגהנתהה  יעדמ  תקלחמ  שאר  רבעשל  לג , ןבואר 
'(, םייתרבח םירקחמל  ילארשיה  ןוכמה  ל' ומש  בסוה  רתוי  רחואמ  ' ) םייאבצ םירקחמל  למרכ  ןוכמ   ' תא בקעי  ןורכזב 

םייגולוכיספה םיטביהב  םיקסועה  םירמאמ  ץבוק  םסריפו  ךרע  ב-1990  .אבצבו  רעונב  תורושקה  תויגוסב  דקמתהש 
םייונישה תא  קר  אל  םיאטבמ  רפסל  אובמב  בתכש  םירבדה  .הדאפיתניאה  םע  "ל  הצ ילייח  תודדומתה  לש  םיירסומהו 

ונניאש רוביצ  לש  רדסה  תורפה  תעינמ  לע  דקפומה  רטושכ  שדחה  ודיקפתל  ילארשיה  םחולה  לש  וסחיב  ופצינש 
היצנגילטניאה הלחה  הדעבמש  תיטילופ , - תיטסיגולוכיספה תינשרפה , המזירפה  תא  םג  אלא  ותוכמס , תא  לבקמ 

: הדאפיתניאה יעוריא  לע  ןנובתהל  תילארשיה 

ששחה .תומילאה  לש  תוילילשה  תויגולוכיספה  תועפשהה  םע  תודדומתה  איה  "ל  הצ לש  היעבה  רקיע  יכ  היה  המדנ 
םיריעצה םילייחה  ידי  לע  לבקתת  תומצעה )' תא  םהל  ורבשת   )' ןוחטיבה רש  ידי  לע  הבתכוהש  תוכמה  תוינידמש  היה 

אלא םיממוקתמה , תא  אכדל  הדעונש  תילטנמורטסניא  הטישל  אל  ךופהת  תומילאהו  יביטמרונ , תוגהנתה  סופדכ 
היהש קשנה ," רהוט   " לש םינשה  תכורא  תרוסמל  דוגינב  תדמועה  םירוצעמ , תרסח  תינושאר , תיביסרפסקא  תוגהנתה 

.ל " הצב ןוילע  ךרע 

ריחמה תלאש  םג  הזוע  אולמב  התלע  םיחטשב  םיתרשמה  םילייחה  םימלשמש  יגולוכיספה  ריחמה  תלאש  םע  דבב  דב 
, םינושה הימוחתל  תילארשיה , תונמאה  התשענ  הז  בלשב  .שוביכה  לשב  תמלשמ  תילארשיה  הרבחהש  ירסומה 

ןותיעב המסרופ  תישארב 1988  .תירסומה  תרוקיבה  לג  תא  הליבוה  ףא  םיבר  םירקמבו  רתוי , תיתרוקיבו  תיטילופ 
םע תורבדיה  דעב  םילספו , םימלצ  םירייצ , ונא , : ' תרתוכה תחת  תוירלג  םינמא ו-8  תמיתחב 210  העדומ  תושדח ' '

ייוטיב וללכש  םהיתודובע , תא  וגיצה  העדומה  לע  םימותחהמ  םינמא  האמכ  שוביכל .' ףוס  םישרוד  ונא  םיניטסלפה !
דוד לשמל , ךכ , .ביבא  לתב  עגר '  ' הירלגב עובש  ךשמב  טרפב , הדאפיתניאל  "ל  הצ תבוגתו  ללכב  שוביכה  דגנ  האחמ 

םהידי תא  םירשוקו  םיאניתשלפ  םיערופב  םירוי  םילארשי  םילייח  םיארנ  םהבש  םייטילופ  םירויצ  לש  הרדס  גיצה  ביר 
תוירלגב הנש  התוא  ועיפוה  םירחא  םייתרוקיב  םייטילופ  םייתונמא  םייוטיב  .םידלי  םהב  םירוצעה , לש  םהיניעו 
הפיקתה האחמה  .רעס  הררועו  םילשורי  ןואיזומב  הגצוהש   Jewish Art הכורעתה לשמל , .ץראה  יבחרב  תופסונ 

80  ' תרתוכה תחת  ביבא  לתב  הרוקסבוא ' הרמק   ' םוליצל רפסה  תיבב  הגצוהש  םימוליצ  תכורעתב  העיפוה  רתויב 
המ לע  תיטילופ  האחמו  יתונמא  יוטיב  הב  ואר  הב  ופתתשהש  םינמאהו  הכורעתה  ינגראמ  הקזחה .' דיה  דגנ  םימלצ 

.םייקוח יתלבו  םיירסומ  יתלב  םירומח  םישעמ  עוציבל  ונילייח  תא  תררוגה  תוכמה ]...[ "  " תוינידמ גולטקב כ' רדגוהש 
זג תוכמ , .םדאה  דובכלו  םיישונא  תושגרל  וביל  םטוא  םישנבו  םידליב  םתוא  חלשמו  ונירענ  ידיב  הלא  ןתונש  ימ 

ינפמ  ' קומעה םששח  תא  ועיבה  םג  םה  בצמל .' ןורתפ  לכ  םיקיחרמ  שואייו  רצוע  רגס , הילגה , הלפשה , רוטרט , עימדמ ,
תונורתפ תאיצמל  תופיחדב  תושעלו  תאזה  תוינידמל  ץק  םישל   ' הלשממל וארקו  ונילייח ' לש  היצזילטורב 

, תורפסהו עונלוקה  ןורטאיתה , םיפסונ , םייתונמא  תודש  השולשב  ועיפוה  הירחא  הנשבו  הנש  התואב  םייביטנרטלא .'
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תגצה םיקורי ,' תודש   ' טרסה ללכב : שוביכה  לש  ירסומה  ריחמבו  טרפב  הדאפיתניאב  וקסעש  תויטילופ  תוריצי  שולש 
'. ןועותעת  ' ןמורהו ונלשמ ,' דחא   ' טרסהו ןורטאיתה 

לייח הוולמה  החפשמ  לש  העסמ  תא  ראתמ  יומיבו ,) טירסת   ) ןורושי לפצ )  ) קחצי לש  וטרס  (, 1989 ' ) םיקורי תודש  '
ותרבח םיוולמ  רואיל ) תימע   ) ימר לייחה  תא  .הדאפיתניאה  תפוקתב  הדגה  בלב  ךרענה  ולש  תונוריטה  םויס  סקטל 

ידכ םינש  הנומש  ינפל  ץראה  תא  בזעש  ןמלדא ,) לאומש   ) לאומש דרויה '  ' ויבא ןהכה ,) ןורש   ) הנד תיביבא  לתה 
היל  ) הרובד אתבסו  הליש ) לאומש   ) ריאמ אבס  "פ ,) לרח תור   ) יתק באה , לש  תינקירמאה  היינשה  ותשא  ףסכ , תושעל 

ומצע ימר  יפמ  תרפוסמ  תומילאהו  חתמה  תייוור  הלילעה  .היינשה  היילעה  ישנא  בשומ , ירבח  םהינש  היקצילוד ,)
יפלכ בסה  לש  תוניועה  רקיעב  םייתחפשמ , םינפה  םיחתמה  וב  םירזשנו  ישפנו  יזיפ  עסמ  ןמוי  ןיעמכ  רוחאל , טבמב 

באה ןיב  םג  .תדלומב  הדיגב  םידסיימה ) רוד  ינבמ  םיבר  ומכ   ) הב האור  אוהש  הדירי  וירבדכ , רכנל ,' דריש  , ' באה
וישוריגב באה , לש  ינטלתשה  ויפואב  םרוקמש  הבהא  - האנש יסחי  םייומסו , םייולג  םיחתמ  םימייק  לייחה  ונבל  דרויה 

.ןבהמ קותינבו 

לא - תיבב סיסבל  הקפסא  ליבומש  טיזנרט  לע  ימר ) תצלמהב   ) פמרט תספות  החפשמה  רשאכ  ליחתמ  הלילעה  רופיס 
'ו צאמ אוה  ןושארה  .םיאולימ  ילייח  םה  ודצל  בשויה  הוולמהו  גהנה  .סקטל  תרדוסמה  םירוהה  תעסה  לע  תולעל  םוקמב 

.םיינבצע הבוגת  יסופד  לעבו  אטבמ  דבכ  היסורמ , שדח  הלוע  ינשהו  ינש , תיב  ול  אבצהש  יסופיט , ינחוכ  ילארשי 
םסחנ שיבכהו  הרעבת , יקובקבו  םינבא  םהילע  םיכילשמ  הדגב , בושיי  בלב  םיאניתשלפ  םיריעצ  םתוא  םיפיקתמ  ךרדב 
ףוסל דע  הטילש , ללכמ  םיאצויו  תוריהמב , רדרדיהלו  ךבתסהל  םיליחתמ  םיניינעה  ךליאו  ןאכמ  .םיעלסו  םינבאב 

.יגרטה

הטוש בלככ  ויבקע  לע  בשו  עגרל  סנש  בבאש ,' תא ה' חירבהל  םיאצוי  ימרו  באה  הוולמהו ,) גהנה   ) םיקינמיאולימה ינש 
םימוטפמיס תולגל  ליחתמש  בסה  םהבו  בכרב , םידחופמ  םיכחמ  החפשמה  ינב  ראש  .חרוא  ירבוע  רבעל  םייניש  ףשוחה 
היצאוטיסל העלקנש  הרובחה , ברקב  ץחלהו  םייח  בכרה  לש  רבצמה  קבוש  ןטש , השעמ  םייתניב , .יחומ  עוריא  לש 
תוצרפתהל הליבומ  הלוחה  בסה  לש  וייחל  הנכסה  ינפמו  םילאה  יניתשלפה  ןומהה  ינפמ  המיאה  .הלוע  היופצ , יתלבה 

.ץראהמ ותדירי  לע  באל  בסה  ןיב  םישק  םירבד  יפוליח  הנושארה - 

הפוצ רבעשל , םיחרפ  תדלי  לש , תינקירמאה  ותשא  יתק  רשאכ  אובל  תרחאמ  הניא  האבה  תיתחפשמה  הבירמה 
הסכמל יניתשלפ  םירשוקו  ךרדה , תא  תונפל  םיברע  םיריעצ  לע  חוכב  םיפוכ  הלעב , הז  ללכבו  םירבגה , דציכ  תעזעוזמ 

לש ותרבח  הנד  םג  .הלעב  יפלכ  יכבב  תקעוצ  איה  לוכי '! התא  ךיא   ' .םינבאה רטמ  ינפמ  יח  ןגמ  שמשיש  ידכ  עונמה 
אוה .םיברעה  תא  חקל  דמלל  הנהנש  ימכ  הארנש  חושקה , הוולמה  יפלכ  תצרפתמו  תוילטורבה  יוליגמ  תרעסנ  ימר 

דע ךא  הככ .' םיכוב  אל  םיברעה  .הככ  וכבת  םג , שפנ  תפי  ךלש , רבחל  יכל  שפנ , תפי  תשגרתה , : ' לוזלזב הל  בישמ 
תא דבאמ  וקשנ , תא  בונגל  הסנמה  יניתשלפ  ריעצב  ןיחבמ  אוה  .שפנ  הפי  הכ  וניא  טרסה , רוביג  ימרש , רבתסמ  הרהמ 

ולוקו וב  התלגתהש  השובכה  תומילאהמו  ומצעמ  להבנ  אוה  תירקתה  ףוסב  .חצר  תוכמ  בנגה  תא  הכמו  ויתונותשע 
בנגה יאניתשלפב  המקנה  תא  יתלהבנ .' אבא , תא  יכותב  יתיליג  םואתפ  הלודג , תופייע  ילע  הדרי  : ' עקרב עמשנ 

יאניתשלפה ריעצה  לש  ולגרב  רק  םדב  הרויש  חטבאמה , םילשמ  המקנ ) לש  דוסי  םג  דימת  שי  שבכנה  יפלכ  תומילאב  )
תומילא לש  הקינורכ  ןיעמ  יהוז  .טרסב  ינשה  טוחכ  ךליאו  ןאכמ  רבוע  תונותשעה  דוביא  ביטומ  .שיבכה  לע  בכושה 

לע ךתוא  ךפוהש  שוביכל  זמר   ) היבוברעב הב  םישמשמ  שבוכה  לש  תוילטורבהו  תימויקה  הדרחהש  שארמ , העודי 
(. תצלפמל ךחרוכ 

' תויעב הצור  אל  ש' ןטק ' שאר  , ' דחופמו טושפ  לייח  גהנה , .ךרדב  העט  וגהנש  יאבצ , סנלובמא  םוקמ  םושמ  חיגמ  עתפל 
הלוע החפשמה  .םימויאב  וילע  הפכנ  םצוליחו  החפשמה , תא  ץלחל  באה  תשקבל  ברסמ  סיסבל , םולשב  בושל  קר  אלא 

תוררופתהל זמר   ) םיקינמיאולימה ינש  תא  רוחאמ  ריקפמ  חטשהמ , הקינאפב  קלתסמה  סנלובמאה , לע  ןוזפיחב 
.תדדובמ הבצחמב  תעקתנ  החפשמהו  וכרד  תא  דבאמ  סנלובמאה  .תורצה  ומת  אל  ךכב  ךא  "ל .) הצ ךותב  םיכרעה 

תא שוטנל  הרובחה  הטילחמ  םיברע , םילהקתמ  הילעו  העבג  תשלוח  הבצחמהמ  האיציה  שיבכ  לעש  וניחבהש  רחאל 
.לגרב הכרד  תא  ךישמהלו  סנלובמאה 
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חתמה .ישיאה  וקשנ  תא  וידיב  דיקפהל  ברסמה  ימר  ונב  םע  תמעתמ  אוהש  ינפל  אל  דוקיפ ,' חקול   ' באה הז  בלשב 
אוה .ונופצמ  ותוא  ףקונ  ךכ  רחא  דימ  ךא  תירבה ,' תוצראל  רוזחת  : ' ויבאב חיטמ  ימר  סעכ  לש  עגרבו  האוג  םהיניב 
.ךפה אוה  היח  הזיא  ןימאת  אל  .הזכ  טקש  היה  אוה  .ינפל  הנש  סייגתה  ילש , רבח  לאגי , : ' שואייב ויבאל  רמואו  לצנתמ 

'. םינש המכל  הפמ  קחרתהל  הצור  ינא  תירבה , תוצראל  ךתיא  עוסנל  הצור  ינא 

הארנו רשפ  ירסח  םיטפשמ  טולפלו  תוזהל  ליחתמ  אוה  .ברק  ותומש  שחש  בסה , לש  ובצמ  רימחמו  ךלוה  דבב  דב 
םיאניתשלפ ינש  ובו  פי  ג' חיגמ  רפע , ךרדב  םלומו , םיכרתשמ  םה  דוע  .ודובכ  תאו  ונוא  תא  דביאש  שושת  איבלכ 
תוילטורבב םתוא  ליבומו  םבשוממ  םילהובמה  םיברעה  תא  דירומ  הבור , ימויאב  בכרה  לע  טלתשמ  באה  .םימימת 

, םיאניתשלפה דחא  ןיבל  וניב  .םירהכ  םירה  לצ  האור  ןיטולחל , ירטסיה  השענ  אוה  הז  בלשב  .ריקחת  ןיעמל  הדשל 
יברעה לש  תוהזה  תדועתש  באה  לש  ודשח  עקר  לע  חוכיו  חתפתמ  הריעבה , תא  עונמלו  ויפ  תא  םולבל  ליכשמ  וניאש 

םיליבומ םירבדהש  ןיבמ  ימר  .םעט  אלל  בצמ  תא  ךבסמש  יטתפ  חוכיווב  הירטסיהב  קעוצ  אוה  ןרקש ,' התא   ' .תפיוזמ
: ויתוששח לע  החפשמה  ינבל  חוודל  רוחאל  רהממ  אוה  שאונ  אוהשמ  .ליאוה  אלל  ךא  ויבא , תא  עיגרהל  הסנמו  ןוסאל 

םיאניתשלפה דחאב  הרוי  קומאה , זוחא  באה , .שממתמ  ששחה  תּוצלפה  הברמל  והשימ .' גורהל  ךלוה  אוה  ףרוטמ , אוה  '
תישע המ  : ' ןנסל יוריה  יברעה  קיפסמ  דוע  ותומ  ינפל  .ינשה  יאניתשלפה  לשו  ונב  לש  תומהדנה  םהיניע  לומל  רק  םדב 

'. יל השע  המ  ךלש  אבא  הז , םולכ  םולכ , הז  קאינמ ,

הבש תואיצמ  תילארשיה , הרבחב  תואיצמה  תא  שיחמהל  ןורושי  יאמבה  הארנכ  הסינ  תאזה  גרהה  תנצס  תועצמאב 
יא  ' וא תועט ' ל' עגר ' לש  ןועגש   ' ןיב גירחל , המרונה  ןיב  ףוריטל , תויפש  ןיב  תולובגה  םישטשטימו  תומילאה  תטלוש 

ילוא וא  תוננאשב  הנוע  באה  הייריה ,'? התיה  המ   ' םתלאשל .רוחאמ  הניתממה  החפשמל  םיבש  ןבהו  באה  הנבה .'
תא תחקל  גהנה  לע  דקופ  אוה  ימוקמב .'? תוירחאה  תא  תחקל  הצורש  והשימ  הפ  שי  רדסב ? יברעב , יתירי  : ' הקחדהב

.ונב םעו  ססוגה  ויבא  םע  חטשב  ראשנו  הרזע , קיעזהלו  פי  ' גה םע  םישנה 

יאטירסתה םהבש  םירחא , םיטרסל  דוגינב  .םיפוצה  תא  עיתפהו  תיעונלוקה  היצנבנוקהמ  ןורושי  גרח  םויסה  תנצסב 
תא ןורושי  ומצעל  חקול  ןאכ  םיפוצל , הלילעה  לש  תונשרפה  תכאלמ  תא  םיריאשמ  םיעלקה , ירוחאמ  םיראשנ  יאמבהו 
לע תוירחא  תחקל  חצורה  ויבאל  עיצמ  ימר  .גוליפא  תועצמאב  םיפוצל  ריבעהל  שקיבש  רסמה  תא  יולגב  רמול  תוכזה 
אל יתחכנ , יתעמש , יתייה , .שממ  לש  הלועפ  ףתשמ  חצורה , ינא  : ' ימר לש  ולוק  עמשנ  עקרב  .קתוש  באה  ךא  חצרה 

תומדה ךותמ  רואיל , תימע  ןקחשה  רפסמה , אצוי  הז  בלשב  רחואמ .' רבכ  וישכע  .עונמל  יתלוכי  יתענמ , אל  יתברעתה ,
: ימר לש  ומשב  דוע  אלו  ומצע  םשב  רבדמו  םלגמ , אוהש 

לשמ אוה  םיבחוס  ונאש  אבסה  םאה  ימצע  תא  יתלאש  .טרסה  לע  יתבשח  ימר  תא  קחשמש  רואיל  תימע  ןקחשה  ינא  "
אלו תוריל  אל  היה  רשפא  רשאכ  םג  ילוא  יתיריו  יתיכה  לייחכ  ינא  .הקעצה  חכונל  רוועתמו  שרחתמ  ססוג , םלש , רודל 

.ןימאהל ברסמ  היה  אוה  ילש  אבסל  רפסמ  יתייה  םא  .גורהל 
טבמב רוחאל  טיבמו  עגרל  רצוע  אוהשכ  םוקמהמ  קלתסמ  םייחב , רתונש  םיאניתשלפה  ינשמ  דחא  רהאת , הארנ  עקרב  ]

[: ךישממ רואיל  .בקונ 
שולש הב  טיבת  השדעב , טיבתו  רוצע  המלצמל , ברקתת  : ' רמאו דאלימל  הנפ  יאמבה  .רטמ  דַאלימ  ןקחשה  אוה  רהאת 

המלצמה .הל  התיהש  תחאה  תיווזהמ  דאלימ  תא  המליצ  המלצמה  .יאמבהו  תווצה  ונחנא , ונדמע  הירוחאמ  םימעפ .'
.לביק אל  אוה  הזה  טרסב  התוא  רובידה -  תושר  תא  ול  תתל  ךרטצנ  בשוח  דאלימש  המ  עדנש  ידכ  .הארת  קר  םלועל 

'. חצר אובי  הירחאש  ןורדמב  הדוקנה  תא  ןמזב  ההיז  אל  ימר  : ' רמא אוה  .ימר  והימ  יאמבה  תא  יתלאש 
'. הרזח םהמ  ןיאו  וישכעו  ןאכ  םירוק  םירבדהש  תנבה  אל  תימע  התאש  יתרמא  אל , [: ' ןורושי לפצ  לש  ולוק  עמשנ  ןאכ  ]

'." ךיבגל ןידה  אוה  : ' יתינע ינאו  תימע ] לש  ולוק  עמשנ  בושו  ]

תשבוכ הרבח  התויה  תא  הקיחדמ  תילארשיה  הרבחה  ףירח : יטילופ  רסמ  ריבעהל  הנושארבו  שארב  אופא  דעונ  טרסה 
רמא גומלא  לעיל  ןויאירב  .םיחטשב  השקה  תואיצמה  לש  תוקומעה  תויתרבחהו  תוירסומה  תויועמשמה  ןמ  תמלעתמו 

ינא .תושגר  תועצמאב  המשאה  תא  וקני  םהו  חצר  עריא  יכ  םיבוצע  ףוסב  ושיגרי  םישנאש  הז  לע  ךמוס  אל  ינא  : ' ןורושי
אב ינא  .ונלוכל  הרוק  הזש  וניבי  םישנאו  הלש , יארהו  תואיצמה  ןיב  הדרפה  היהתש  הצור  ינא  בושחי , להקהש  הצור 
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יטילופ טרס  הז  .גרה  םיענומ  אל  אלא  שממ , םיגרוה  אל  םנמא  ונבור  ונלוכ : םצעב  הזו  ענמ , אלש  םדאל  טרסב  תונעטב 
'. ילש הנווכה  התיה  וזו  דואמ 

עונלוק םעפה  רצוי  ןורושי  : ' בתכ ץראה ,'  ' לש עונלוקה  רקבמ  ןיילק , ירוא  .ךכ  לע  טרסה  תא  וחביש  םירקבמה  בור 
יתוברת הנבמכ  ןאכ  תשמשמ  החפשמה  ילארשיה ]...[  דבה  לע  םויה  הארנש  עונלוקהמ  הברהב  זעונו  םכחותמ  יטילופ 

החפשמה ןיב  יטילופו  יגולואידיא  רשק  שיש  עבוק  ןורושי  .תיטילופה  היצאוטיסה  םע  תמעתמה  ירוטסיהו ,
וניא םעפ  לש  ילארשיה  עונלוקהש  תאזכ , איה  םויה  תילארשיה  תואיצמהש  רמוא , םיקורי " תודש   ]...[ " הדאפיתניאל

לש עונלוקה  רקבמ  רבגניא , ןמחנ   '. שדחמ ןוידה  ליחתי  הנממש  אצומה  תדוקנ  תא  ןמסמ  טרסה  .דוע  הל  הפי 
םייואר םיטרס  םג  ןיא  ףסכ , ןיא  םיפוצ , ןיא  םינפה , לע  ילארשיה  עונלוקה  "ט , משת יהלש  : ' בתכ תונורחא ,' תועידי  '

םילשורי לביטספמ  םיסרפ  רוטע  טרסה  .תווקל  ליחתהל  רשפאו  םיקורי " תודש  , " שדח טרס  אצוי  הנהו  .םמשל ]...[ 
עקר לע  קימעמ  שפנ  ןובשח  ולוכ  לכש  טרס  םיסרפה , יסירפמ  יפב  המ  תוגייתסה  ונעמש  םא  םג  ןורחאה ,

'. הדאפיתניאה

לעו תשבוכה  לארשי  לש  תירסומה  התופנרקתה  לע  תרוקיב  קר  אל  ריבעהל  ןורושי  שקיב  םיקורי ' תודש   ' תועצמאב ךא 
ןולשיכ ינויצה -  םולחהו  ןוזחה  ןולשיכ  לע  שפנ  ןובשח  תושעל  םג  אלא  תילארשיה , הרבחה  לש  היצזילטורבה  ךילהת 

תויומדהמ תחא  לכ  .תיתצובק  תודבאתה  ןיעמל  לארשי  תא  תררוגה  תיברעה , תוחכונה  תקחדה  ראשה  ןיב  ול  המרגש 
חלשנש יביאנהו , לבלובמה  ריעצה , רודה  תא  גציימ  ימר  לייחה  דכנה  .תילארשיה  היווהב  והשמ  תגציימ  טרסב 
תלוויעה חבזמ  לע  דקענה  רודה  והז  .הדאפיתניאה  ץרא  לש  התיחשמהו  תבאוכה  תואיצמה  םע  ומצעב  דדומתהל 

אלש קר  אל  .םזיספילוסהו  תונרמוחה  ןוחצינ  תא  גציימ  "ל , וחב ינוציק  ינמי  השענש  דרויה  לאומש , ויבא  .תיטילופה 
רשועה תא  םש  שפחל  הקירמאל  דריו  דליו  השיא  שטנ  לוכמ : העורגה  ךרדב  ךלה  אלא  בשומה , תודשב  לעופ  השענ 
סנכיהל  ' םיארוקה םיעובצ , םידרוי  לש  הבחר  הבכש  גציימ  אוה  םיברעל  סחיב  תוינוציקה  ויתופקשהב  .רשואהו 
םיגציימ םדכנ , םע  אלו  םנב  םע  אל  תפתושמ  הפש  םיאצומ  םניאש  התבסהו , בסה  .םיל  רבעמ  חונה  םתיבמ  םיברעב '

: הנב לש  תינקירמאה  ותשא  יתקל  אתבסה  תרמוא  טרסב  תונצסה  תחאב  .בזכואמהו  הלוחה  שושתה , םידסיימה  רוד  תא 
סותימ םיברעמ , הקירה  המדאה  סותימ  תא  רציש  רודה  םג  הז  הלאה .' םינשה  לכ  ךכ  לכ  ונצמאתה  המל  תעדוי  אל  ינא  '
טרסל תארק  המל  '. ' םיקורי תודש  , ' טרסה לש  ינוריאה  ומש  םג  ןאכמ  .םידכנהו  םינבה  רודמ  םימיל  וריחמ  תא  הבגש 
הלהו ןורושי , תא  רבגניא  ןמחנ  לאש  םיקורי ,'?" תודש   " ימיטפואה םשב  אצומה , רסוח  תשוחת  תא  שמממה  הז , ימיספ 
.הערמ תמדא  ונממ  תושעל  ךירצו  םיקורי , תודש  אוה  ולוכ  חטשהש  אבסה  רמוא  םישרטה , ןיב  טרסה , ףוסב  : ' בישה

ונאש הממ  קתונמ  טרסהש  םשכ  טרסה , ןמ  קתונמ  םיאתמ , יל  הארנ  .ראשנ  םשה  לבא  טרסה , ןמ  אצוה  הזה  טפשמה 
לש ותלאשל  תואיצמה .' ןיבו  ונילעו  תונויצה  לע  םיבשוח  ונאש  המ  ןיבש  רעפה  תא  שיגדמ  אוה  .ונבצמ  לע  םיבשוח 

: יאמבה הנע  טרסה ,'? אשונ  תא  רידגמ  תייה  ךיא   ' רבגניא

תושוחת לש  יוטיב  .יל  תיארנ  איהש  יפכ  תיתימאה , הנומתה  ןיבל  תויפיצה  ןיבש  לודגה  רעפה  לעו  תונויצה  לע  טרס  "
וז .הרומח  תועט  השעי  הדגב , לויט  ילאיר , עסמ  לאכ  טרסל  סחייתיש  ימ  .שואי ]...[  םג  םייוסמ  ןבומב  ןדבוא , הבזכא ,

המל דרח  ינא  .דואמ  דרח  םדא  ללכב  ינא  .ינשהו  ןושארה  תיבה  סרה  לצב  יח  ינא  .ורבשו  ינויצה  םולחה  לע  הסמ  ןיעמ 
, םימילא ונדלונ  אל  .תומילא  התיה  אל  תידוהיה  הרייעב  .חטבומ ]...[  ונניא  ילארשי  םע  לש  ולרוגש  ןימאמ  ינא  .הרוקש 

.תחא המדא  לע  םימע  ינש  .רתויב  יטרקנוק  יטילופ  בצמ  לש  האצות  םה  הלא  םירבד  .ונתוא  סרה  דימת  הז  ןייפאמ  ךא 
, םינפ לכ  לע  .חצננ  םא  םג  דוע , םייקתת  אל  לארשי  תנידמ  המילא  ךרדב  תיטילופה  היצאוטיסה  תא  רותפל  הסננ  םאו 

". השוע אוהש  שפנה  ןובשח  הז  .טרסה  הז  לע  .הב  תויחל  ןכומ  ינאש  לארשי  תנידמ  אל 

, םיחטשב תיניתשלפה  תוממוקתההו  ילארשיה  שוביכה  לצב  תילארשיה  הרבחה  לש  התופנרקתהב  קסעש  ףסונ  טרס 
קסוע ןיסל ) תיבב  ןכל  םדוק  גצוהש  הזחמ  לש  דוביע   ) טרסה (. 1989 ' ) ונלשמ דחא   ' שברב ינבו  ירוא  לש  םטרס  היה 

.תודישחמ תוביסנב  יברע  רענ  לש  ותומ  תא  רוקחל  םינחנצ  תדיחיל  חלשנש  רדנסכלא ,) ןורש   ) אפר םשב  "ח  צמ רקוחב 
(, לובטובא ןולא   ) םתוי .ותריקח  ידכ  ךות  רימא , הדיחיל  םרבח  תא  גרה  םהירבדל  רשא  הדיחיה , ישנאש  דשוח  אוה 

רימא אוה , ימצע , תא  ומכ  ותוא  ריכמ  ינא  ' )' ונלשמ דחא   ' אפרב האור  תונוריטה , תפוקתמ  אפר  לשו  רימא  לש  ורבח 
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תוינודזה תועומשה  לכו  םינונירה  לכ  תא  קיספיו  ונלש  הסרגה  תא  רשאי   ' אפרש הפצמ  אוה  ןכלו  שלושמ )' ונייה  ינאו 
יופיחהו םירקשה  תמוח  תא  ץרופו  הלועפ  ףתשל  הליחת  ברסמ  ונופצמל , ןמאנ  אפר , ךא  ןאכ .' שחרתהש  המ  יבגל 

.םתוי ןיבל  וניב  חתמ  רצונו  הדיחיה  ילייח  לש  ידדהה 

בטיה תורכומ  תונצס  חושקה -  םדקפמ  ידימ  םינומיאב  םינחנצה  םירבועש  תויוללעתהה  רואיתב  דקמתמ  טרסה 
יפלכ םילייחה  לש  תומילאהו  תוניועה  דצל  תויוללעתהה , .תויברקה  "ר  יחה תודיחיב  ותרישש  םיבר  םילארשיל 

תיגולוכיספה הקוצמה  תא  םישיחממ  יברעה , חצרב  םיברועמ  ויהש  םילייחה  םיווטש  םירקשה  תכסמו  רקוחה , - ןיצקה
.טרפב םיממוקתמה  םיאניתשלפב  קבאמהו  ללכב  םיחטשב  תורישה  הבוגש  ירסומה  ריחמה  תאו  יברקה  לייחה  לש 
עתפל רצוע  אוה  רעשה  ינפלו  הנחמה , תא  בזוע  אוה  .םתוי  םע  העבקנש  השיגפל  עיגמ  אל  אפרש  ךכב  םייתסמ  טרסה 

לע תרבוג  אפר  לש  תירבחה  תוביוחמה  רבד , לש  ופוסב  תולילפמה .) תויודעה  םע  קיתה  תפירשל  זמר   ) קלוד רונת  דיל 
ילייח לצא  תחתפתמש  תוילטורבה  תא  קר  אל  אופא  ףקות  טרסה  .וירבח  לש  םעשפ  לע  הסכמ  אוהו  תירסומה  ותוביוחמ 

לע םיתעל  הפחמה  "ר , יחה ימחול  תווחא  לש  ירבגה  דוקה  תא  םג  אלא  םיחטשב , רוטיש  חוככ  םדיקפת  תעב  םינחנצה 
שברב גיצהש  תיעונלוקה  תואיצמה  הכפה  תורופס  םינש  רובעכ  יכ  רגסומ  רמאמב  ריענ  ןאכ  .םיירסומ  אל  םישעמ 

םא יפוא , תודעב  םא  םהירבח , לע  ופיח  םיילילפ  םישעמב  ומשאוהש  םימחול  לש  קשנל  םירבח  רשאכ  היח , תואיצמל 
'(. וק 300  ' תשרפ לשמל ,  ) םינותיעה יבג  לעמ  הקדצהב  םא  עדימ , תרתסהב 

ףיוזמה יל  " הצה סותימכ  הרידגה  איהש  המ  לע  הלש  הפקתמב  אצומ  תדוקנכ  שברב  לש  וטרסב  השמתשה  תונותיעה 
: םינרקאל טרסה  תאיצי  םע  בתכ  ץראה ,'  ' יאנותיע יול , ןועדג  םדב .' תשדוקמ  הבהא   ' לש

רשפא יאש  ךפהל , וא  תיחטש , איה  ךכ  הזע , איהש  לככש  םירמוא  שי  ןאכ ? תאזה  תורבחל  שי  קמוע  המכו  ףוצרפ  הזיא 
םיראשנ םהשכ   ' .ריכב ןיצק  תשא  עובשה  יל  הרמא  רבדל ,' המ  לע  םהל  ןיא  םצעב   ' .התמצוע לע  התויחטשמ  קיסהל 

, תוקוצמ לע  הזל  הז  םירפסמ  אל  םה  .הזל  הז  הלודגה  םתבהא  ףא  לע  ינשה  תא  דחא  םיניינעמ  אל  םה  .ךיבמ  הז  דבל 
, םלוכ ואובי , םה  .ביבסמ ]...[  םישנא  דועל  דימת  םיקקזנו  דבל , םירבגתמ  ןוסאפ , םירמוש  םייתימא  םירבג  יכ  ילוא 

הלחי םא  .םיאולימל  רשפא , דוע  םא  ןבומכו , םיסנכלו , תורצעל  הדיחיה , ימיל  התומעה , תובישיל  ןורכיזה , יברעל 
שפנה תואירב  הזב , הז  םיכמותו  םיקזח  םה  ובש  חטש  הז  ףוגה  תואירב  .הרזעל  לכה  וסייגתי  םידליה -  דחא  הלילח 

הינפ תא  תחא  הרזגב  הנשמה  ללכ , ךרדב  תיטסיאוגא  הרבח  םירשק .' וליעפי  םירבחה  םיפסכ , סייגת  התומעה  .תוחפ 
, דואמ רורב  םיכרע  םלוס  .היהתש  לככ  הרומח  הדיעמה  היהת  ץלחל , לכה  ושעי  ונלשמ , דחא  הלילח , דעמי , םאו  .לילכ 
הז ונלשמ , ןכא  אוה  םאו  .ונלשמ  אוהש  יאנתב  דחא , ליבשב  םלוכ  םלוכ , ליבשב  דחא  םיתיעל : ירסומ  אל  טלחומ ,

". בגא היפאמב , םג  ךכ  ברקה , הדשב  הז  ךכ  קיפסמ ,

תועצמאב תיתרבחה  תואיצמל  טרסב  הלילעה  ןיב  הקיז  הרצונ  שברב , םיחאה  לש  םירחא  םיטרסב  ומכ  הז , טרסב 
תועסמו הדשב  ףולה  תודועס  תווחא  תא  הווחש  ומצעב  םינחנצ  ןיצק  טרסה -  יאמב  שברב , ירוא  לש  היפרגויבה 

: תרושקתל תונויארב  הז  רשק  שיגדה  שברב  .םיכרפמה  תוקנולאה 

ריוואב ריוואב , הרויש  "ל  הצ לע  תוחידבה  וחמצש  ןמזב  םיחטשב , קירא  לש  ביבאה  התנוכש  הפוקתב  תנשב 1982 , "
הנושאר םיאנותיע  תביסמ  וישכע .' םולש   ' םעטמ םיאנותיע  תביסמ  ינאו , הירנ  לבוי  ונסניכ , םידלי , לש  םהיתואירבש 

רתוי הברה  המליד  ןבומכ  התיה  וז  .אבצה  תוגהנתה  תא  ועיקוהו  םיאולימב  םיריכב  אבצ  יניצק  ועיפוה  הבש  הגוסמ ,
אל .םיאנותיעה  תביסמ  ינפל  יל  ויהש  ןטבה  יבאכ  תא  חכשא  אל  ינא  לבא  םירבח , ריגסהל  שרדנש  אפר , לש  וזמ  הלק 

, הדיחיב ילש  םירבחו  אבצה  דגנ  םירבד  רמול  ךלוה  ינא  הנהש  תאזה , הדרחה  לע  רבגתהל  תוחוכה  תא  חקא  ןיאמ  יתעדי 
, טבשה החפשמה , .דודגב  דואמ  השק  יל  היה  ךכ  רחא  ןמז  הברה  .ךכ  רחא  העש  םירבדה  תא  ועמשי  םיניצקו , םיד  " גמ

הרק המ  הארת  .יל  בושח  היה  הזה  טבשה  םע  רשקה  יכ  הזב , דומעל  השק  היה  ךכ  לכ  .הדיגב  ילש  םירבדב  ואר 
םירופיכה םוי  תמחלמ  ילדחמל  תוביסה  לע  ףיקמ  "ח  וד דלאו -  "ח  וד  ) ולש "ח  ודה תא  םסרפש  ירחא  דלאו  לאונמעל 
ויאצממב ןיינע  התליג  אל  "ל  הצ תרמצ  .ל  " כטמב חווט  ךורא  ןונכת  לע  הנוממה  היהש  דלאו , לאונמע  "מ  לא בתכש 

הז םויה , דע  וטניפ , תשרפ  לש  לודג  יכה  ןברוקה  א.ע ) .תונותיעה  לש  תרוקיבב  התוולש  השירפ  "ל -  הצמ שרפ  אוהו 
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ןר ידיב  יובשה  חצר  תשרפ  תא  ףשחש  ירחא  רבע  אוה  המ  םעפ  יל  רפיס  ןגד  הימחנ  .השרפה  תא  ףשחש  שריה  באוי 
". רקפ

 - רנ ןב  קחצי  לש  ( 1989 דבוע , םע  ' ) ןועותעת  ' םג רואל  אצי  ונלשמ ,' דחא  ו' םיקורי ' תודש   ' םינרקאל ואציש  הנשב 
רקחב תונכל  גוהנש  המ  אוה  רפסה  תא  וב  בותכל  רחב  רנ  ןבש  רנא  ' זה .הדאפיתניאב  קסעש  ןושארה  ילארשיה  ןמורה 
רוביג .םייגולוכיספ  םירשק  ןהיניב  שיש  תויומד  עברא  לש  םיגולונומכ  יונב  אוהו  תיטסטנפ ,' המרד  - וקוד  ' תורפסה

אטח םיחטשב , תיניתשלפה  תיממעה  תוממוקתהה  יוכידב  קסעש  "ר , יח תדיחיב  לייח  ןודיצ , ילוה )'  )' באילהא רפסה 
לע תע  התואב  וטפשנש  יתעבג '  ' ילייח תעבראל  המודב   ) תיניתשלפה היסולכואה  יפלכ  תירסומ  יתלב  תוגהנתהב 

שנועה .ןידל  ותוא  םידימעמ  ןיא  ותלקלקב , ותוא  הספת  היזיוולט  תווצ  לש  ותמלצמש  יפ  לע  ףא  םימוד .) םישעמ 
.ופוגמ הרס  הניאש  הדבכ  הנחצ  ףידהל  ליחתמ  אוה  ישפנ : - ילמס שנוע  אוה  יעבט , - לע םרוג  ידי  לע  וילע , תשומה 
הלועה ןוחריסל  הביסה  תעבקנ  םש  ירטאיכיספ , םילוח  תיבב  זפשואמ  אוה  העפותל , יגולויזיפ  םרוג  אצמנ  אלש  רחאל 

רבח שגופ  אוה  םילוחה  תיבב  .ירסומ  ןוחריסל  תואכ  ינפוג  ןוחריס  הרורב : תילמסה  תועמשמה  .המשא  ישגר  ונממ :
.םיחטשב יוכיד  ישעמב  הליעפה  ותופתתשה  תובקעב  ישפנ  רבשממ  אוה  ףא  לבוסה  טוטחס , לשימ  םשב  לייח  הדיחיל ,

םיבהא תיישרפל  עלקנו  אלכנ , ובש  רוגסה  דסומה  ןמ  ונב  תא  ץלחל  שקבמ  ןודיצ , דדוע  םשב  בל  אפור  ילוה , לש  ויבא 
, לורח םשב  םדא  הנומתל  סנכנ  רשאכ  תכבתסמ  השרפה  .וב  זפשואמ  ונבש  םילוחה  תיב  לש  תישארה  תירטאיכיספה  םע 

העשב הרעבת  קובקב  תעיגפמ  הגרהנש  ילוה , לש  ומאל  והשלכ  רשקב  רושק  אוה  .םיילארשיה  ןוחטיבה  יתוריש  שיא 
תצובק ידיב  ףטחנ  אוה  ןכש  הארבהה , ךילהת  תא  םילשמ  וניא  ילוה  .םיחטשב  תולחנתהב  החפשמ  יבורק  רקבל  האבש 

.םלסאתמ רבד  לש  ופוסבו  ונוחרסב , םיקבדנה  םיפרוטמ , םילחנתמ 

תואיצמל יתורפסה  טסקטה  ןיב  רפוסה  הנובש  תוילמסה  תוקיזהו  תינשמ , איה  תינוציחה  הלילעה  הז , רנא  ' זב לבוקמכ 
ברקב הדאפיתניאה  הרציש  תויכרעה  תומלידהו  תושגרה  ךבסל  יוטיב  תתל  חילצמ  רנ  ןב  .רקיעה  ןה  תילארשיה 

םימחול ןיב  החישמ  עטק  ןלהל  .ול  םינותנ  ויה  םיחטשב  םימחולהש  ענמנ  יתלבה  היצזילטורבה  ךילהתלו  םילארשיה 
: רפסה חור  תא  םיגדמה  םימחלנ , םה  םהבש  םיאניתשלפל  םסחי  לע  סיסבב 

הדובעה תא  תושעל  הנהל  אובל  ונתוא  םיחירכמ  םהו  ןכ ? ןויצע , ךישמה  הלאה ? הנוז  ינבה  םיללותשמ , םה  "
, םימלש םימי  לכשה  תא  יל  םיעגשמ  םהש  ירחאש  דיגהל  שייבתמ  אל  ינאו  .הז  לע  םימלשמ  םה  זא  ןכ ? תכלכולמה ?

.תוכמב יופיר  .קוסיעב  יופיר  יליבשב  הז  .אוהה  םינפ  - לוערה אוהה , תיסמל  ומכ  הלאכ , תוכמ  םהל  סינכהל  הנהנ  ינא 
.יל ונימאת  .רואנ  אבצ  ונחנא  המ , וקחצ ]...[  םלוכו  ןמחל  קעצ  יל , ןימאת  םהלש , תורוחבה  לכ  תא  ןייזמ  יתייה  ינא  המ ,

היזיוולטל םינתונו  .ידמ  רתוי  םירוי  אלו  .םיסנוא  אל  ונלצא  .יל  ונימאת  .םלועב  םירחא  תואבצ  לע  יתארק  ינא 
יברעל םינתונש  הכמ  לכו  הריקח  תדעו  שי  היירי  לכ  לע  .יל  ונימאת  .רואנ  אבצ  ונחנא  .םיצור  םהש  המכ  ןאכ  ץצורתהל 
רמאו םיקוחצבו , תוקעצב  הלמ  הזכ  ליחשהל  ףוסב  חילצה  הסינ , ןמזה  לכש  לבויו  .היזיוולטבו ]...[  םלועב  םיארמ  ןיוזמ 

המ .םימורע  ונתוא  תולגלו  ונלש  תויתוברתה  תופילחה  לכמ  ונתוא  טישפהל  וחילצה  םה  .ונתוא  וחצינ  םה  הזב  .והזש 
". םויה תועמד  ךיפשה  ךיא  תיאר  אל  .הזה  ןלאמשה  ןייכבה  תא  ותוא , בוזע  רמא , ןונראו  םימורע ]...[ ?

, תישגרה ותופחסיה  לשב  םא  ולש , תיפיטואירטסהו  הפוקשה  תוילמסה  לשב  םא  ןועותעת ,'  ' תא ולטק  םירקבמה  בור 
חיש - ברל יאנותיע  ןגוע  שמיש  הפוקתה , לש  תיתורפס  תודע  ןיעמכ  ספתנש  רפסה , לבא  .רפוסה  לש  והשמ , תישטיקה 

", ןועותעת  '" .תילארשיה הרבחה  תא  דקפש  ירסומה  ןווינה  לעו  "ל  הצ לע  הדאפיתניאה  תועפשה  לע  בקונ  ירוביצ 
רפסמה תולוגסב  יד   ' .ןודנול ןורי  בתכ  ונתיווה ,' ישרושב  עגונו  דאמ  דירטמ  בל , ערוק  רפס  אוה  םייוקיל , תורמל 

לע םילודג  םימחרו  דבכ  רעצ  לש  השוחתב  ונתוא  ריאשהל  ידכ  לפטמ  אוה  הבש  היצאוטיסבו  רנ  ןב  לש  תובוטה 
המרד - ונומכ ותגצהו  ותזחמה  רחאל  תפסונ  הפונת  לביק  רפסב  ירוביצה  ןוידה   '. ונלוכ ונחנא  אלא  םניאש  וירוביג 

.ירמאקה ןורטאיתב 

םתורישב ורבעש  השקה  היווחה  לע  ןנובתהל  ולחה  הנושארה  הדאפיתניאה  ירגוב '  ' רשאכ םיעשתה , תונש  יהלשב 
םימחולה תוחוכה  םימלשמו  ומלישש  ישפנה  ריחמב  וקסעש  תופסונ  תוריצי  ועיפוה  ןמז , לש  הביטקפסרפמ  יאבצה 

םגרית הדאפיתניאה , תפוקתב  םיחטשב  תדחוימ  הדיחיב  ןיצקכ  םינש  שמח  תרישש  לשמל , תונכ , יש  .םיאניתשלפב 
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ץורפל םינש  רשע  תאלמב  ץורעב 3  רדושש  (, 1997 ' ) הלאכ אל  ונחנא   ' היזיוולטה טרסל  תוישיאה  ויתויווח  תא 
םיריסא םיריבעמה  ןיצקה , םדקפמ  לשו  םילייח  השולש  לש  םרופיס  תא  ללוגמ  טרסה  .הנושארה  הדאפיתניאה 

םדיב תשומחתה ,' תעבג   ' רישה לע  הידוראפ  םילייח  ינש  םירש  טרסה  תליחתב  .תועיצק  אלכל  הזע  אלכמ  םיאניתשלפ 
היה ןטק  דלי  הטיש / םהל  התיה  .יטאש  םיטילפה  הנחמ  םיירהצב , םייתש  התיה  העשה  : ' ןופורקימ לש  ןקת  לע  ןופפלמ 
יתוא וסינכה  המל  עדוי  אל  ינא  שארב / תינסחמ  ול  יתסנכה  דליה / לא  ןוויכו  קשנה  תא  םירה  "מ  מה חרובו / ןבא  קרוז 
ארחה ךות  לא  םיחטשה , ךות  לא  ונסנכנ  םישולשו / םייתש  םייתשב , םולשב / התיבה  רוזחל  יתיצר  לכה  ךסב  אלכל /

רזומ רופיס  ותא  בחוס  תונורחאה  םינשה  רשעב  םיחטשב  תרישש  דחא  לכ  '. ' תשומחתה תעבג  לש  ץובהו /
לייח .ןמאיי  אל  טושפ  הז  םש , ונישע  ונחנאש  המ  ירה   ' .ןדימ תנע  תונורחא ' תועידי   ' תבתכל תונכ  רמא  יטסילאירוסו ,'

'. ןבא וילע  קרז  אוהש  ללגב  קר  הלש  דליה  תא  הייכוב  אמיאל  תחקל  לוכי  ןב 18 

תנשב וטנורטאית  תורחתב  ןושארה  סרפב  התכזש  דחפ ,' לא   ' ולש דיחיה  תגצהב  המוד  היווח  אטיב  לובטובא  ןונמא 
ויתויווח לע  תססובמ  דחפ ' לא  (. ' התוא םייבש  רנליגומ , ןיטרמ  םע  התוא  בתכ  קחיש , םגש  לובטובא ,  ) 1999
תרייסב סנוי  ןאחב  ותוריש  תעב  ורבעל  הכלשוהש  ןבאמ  טסוגואב 1992  ושארב  עצפנש  לובטובא , לש  תויתמוארטה 

ךלהמ אוה  לודג , סקרק  הלוכש  המבה , לע  .ול  הרקש  המ  םע  , ' תונותיעב בתכנש  יפכ  דדומתמ ,' אוה   ' הגצהב .יתעבג 
הברהש רמת , הרבחהו  אבא  אמיא , םגו  יניטסלפה , ריעצה  ךכ  רחא  ילארשיה , לייחה  אוה  עגר  .תויוהז  ףילחמו  לבח  לע 
ינעטמב ופלחוה  םינבאה  רשאכ  תנש 2003 ,) תישאר   ) םויה יכ  שיגדהל  בושח   '. התוכזב איה  ולש  האלמה  המלחההמ 

לדבהה ףאו  תילוג , והימו  דיוד  והימ  רורב  אל  רבכ  םויה  .םירחא  םידממ  הנושארה  הדאפיתניאה  תלבקמ  םיינלטק , ץפנ 
.הליכשמה הטילאל  ריהנ  וניא  רבכ  תודרשיה  תמחלמל  שוביכ  תמחלמ  ןיב 

הליהת הליהת -- יטנא יטנא לשלש   תוכורעת   תוכורעת
תונמאה םוחתב  .יל  " הצה הרובגה  סותימ  היה  םיעשתה  תונשב  ףוקתל  תילארשיה  תונמאה  התבריהש  םיאשונה  דחא 
תכורעת איה  הנושארה  .תוכורעת  שולש  תיתרושקתה  הדוהתהו  תרוקיבה  תמצוע  תניחבמ  ןויצל  םייואר  תיטסלפה 

ב-1991. המיבה '  ' ןורטאית לש  הרדסכאב  הגצוהש  תילארשיה 1948-1991 ,' תונמאב  לייחה  תומד  , ' תיתצובק םירויצ 
: תרפע ןועדג  רצואה  בתכ  הכורעתה  אשונ  לע 

וינב רשא  עודגו , הכומ  םע  לש  ותווקת  ויה  םה  .הליהתה ב-1948  ירוביג  וניחא  .םישוחנו  םיזעונ  םיריעצ , םיפי , ויה  םה 
 ]...[ .ימי ' גו ינדו  ירואו  ודוד  ויה  םה  .דחא  דחא  םתוא  ונרכה  .םינפ  םהל  ויה  .שדחמ ב-1948  ובולבל  ינצינ  םה  וילייח 

ךילהת .ירבעה  לייחה  לש  היצזיגולותימ  - הדה תא  לארשיב  םינמוא  תורשע  םיאטבמ  םינומשהו  םיעבשה  תונש  ךרואל 
ןובשח םא  יכ  הליה ,'  ' תרסה לש  ידרגנווא  - יביטקובורפ ךילהת  םתס  וניא  תילארשיה  תונמאב  לייחה  לש  הז  ונוליח ' '

ללכ םיניינעתמ  םניא  ןורחאה  רושעה  ינמוא  .שתוכה ]...[  המויק  יווד  לא  המולחמ  תררועתמה  תוברת , לש  בקונ  שפנ 
אל וכו .' םילורטפ  םישופיח , םירצעמ , לש  יביטקלוק  - ירישכמ דוקפת  קר  איה  תיאבצ  תויתצובק  לכו  יאבצה , יווהב 

.טבזי ' צו 'ן  גניפ דוע  אל  תיחופמ , אל  תירולב , דוע 

הרובגה סותאל  הב  הגעל  ץש  ימת  תרצואה  .לארשי  ןואיזומב  רבמבונב 1994  החתפנ  רוביג ,' והימ  , ' היינשה הכורעתה 
וזכור הכורעתב  .טלשמה  שבוכ  "ח  שת םחולו  ןיינבה  שבוכ  לעופה  הממשה , שבוכ  ץולחה  תויומדב  םלגתהש  ינויצה ,
תותוא תפומ , ירוביג  לשו  םיגיהנמ  לש  תואנקויד  תילארשיה : הרובגה  תייגולותימ  תא  ונבש  םינוש  םיילמס  םיטירפ 
אבצה לש  הדלפ  עבוכ  םיסייט , תודסק  הב  וגצוה  ןכ  ומכ  .ןונבל  תמחלמ  דעו  תידוהיה  הדגירבה  ימימ  הרובג  ירוטיעו 

תוילדמל הרבחה  הקיפנהש  המואה , ילודג  לש  תוילדמ  םיגיהנמ , תואנקויד  םע  יונ  תוכיס  הלומעת , תוזרכ  יטירבה ,
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תירבצ םיצולח , לש  דב  תובוב  םילייח , לש  תויומד  םע  םינולספו  לידב  ינוילת  .םישישה  תונשב  תועבטמלו 
' ץראה  ' תבתכל ץש  הרמא  ןויאירב  זועי .' זוע  ו' ןיד ' ינד   ' תרדס ומכ  םייטסירטילימ , תואקתפרה  ירפס  קינח , " מלפו

: לפרק הילד 

אל הז , תא  תוארהל  הצור  קר  ינא  .תילאוזיו  הניחבמ  דואמ , תומילא  תומכס  ןאכ  וחמצ  .םיקהבומ  רוביגה  ימוליג  ץראב 
הלא יכ  ונמצע  לע  דמלנש  הצור  ינאו  הב , ןנובתהל  םילוכי  ונאש  הארמ  וז  .הדבועכ  הז  תא  עובקל  אלא  רבד  םוש  ץתנל 

אוהשכ םג  לבא  השודק , הרפ  אוה  .רבכ  ץתונמ  אוה  יכ  ותוא , תצתנמ  אל  רוביגה , תא  הביכרמ  ינא  .ונלש  םיכרצה  ויה 
, םילארשיכ ונלש  הכינחה  יכילהת  תא  ףקשמ  המואה , שפנל  יארה  אוה  רוביגה  .ונלש  םייסיסב  םיכרצ  אלממ  ןיידע  הזכ 

.ונלש תופקתשהה  אלא  תיתואיצמ , תומד  וניא  ילש  ילארשיה  רוביגה  םצעב  .המואכ  ונלש  תורגבתהה  יכילהתמ  קלח 
.ונמצע לע  דמלנ  ותוא , ריכנ  םא 

- וקני ןואיזומב  רבמטפסב 2000  הגצוהש  "ס ,' שת הדפיתניא  "ט -  פרת תוערואמ  םייוגל : רוא  , ' תישילשה הכורעתה 
תגצומ הכורעתה  תא  הווילש  רושורבב  לגעמה .' ינוח   ' ומצע הנכמה  ןמאה  לש  דיחי  תכורעת  התיה  דוה , ןיעב  אדאד 
םירוחש רוע  יפגמ  הילגרל  "ל , הצ לש  קנע  למס  לע  תנעשנ  הפוצל , הנפומ  הזוכע  המורע , השיא  לש  זאלוק ' תנומת 
הנומתה ןכות  ומכ  םייוגל .' רוא  : ' ירבע שדוק  בתכ  לש  טנופב  תורהוז  תויתואב  בתכנ  הילעמ  . 16- םא הבור  הפתכלו 
םיינוימד םיטידרק  ןתמ  תועצמאב  השענ  רבדה  .תיל  " הצה הקיאורהל  געלה  ןמיסב  בצוע  רושורבה  םג  הלוכ , הכורעתהו 

: יאבצ חווטמ  בורג ; לכימ  לימ ' ןגס  יאבצ : חטש  יופימ  ץרוק ; אגרש  לימ ' "ל  אס יאבצ : ןונכתו  ץועיי  : ' הכורעתה יקיפמל 
םג רושורבב  שחמומ  הכורעתה  חור  תא  תצמתמה  געלה  םתור .' םענ  "ר  סר יאבצ : רדסמ  לימב ;' בורח "  " תרייס ירגוב 

הלוכ הכורעתה  ' ) קרפה לע   ' ותרתוכש םירתוס , םיינכות  םינמוסמ  םע  םיילולימ  םילמס  לש  ידרוסבא  זאלוק ' תועצמאב 
(: םיצפחו םילימ  לש  יניצ  זאלוקמ ' תבכרומ 

"ר, תיב ןיסאי , ריד  חבט  ןבלה , רפסה  ןויצ , ינקז  לש  םילוקוטורפה  הנלטלא , שאה , דומע  ןויצ , תביש  תינויצה , הרושבה 
, הצרא ונאב  ונא  הפל , די  ןורבח , תוערפ  ירבעה , דודגה  הנגהה , "ח , מלפ "י , חל "ל , צא סודוסקא , הלוחה , שוביי  ענצה ,

תשש תמחלמ  "י , אפמ ןוטלשב  ידו  קיפסמ  הבטנא , עצבמ  בילאס , - ידאו תומוהמ  שדק , עצבמ  תואמצעה , תמחלמ 
תדיחי 101, סיטל , םיבוטה  ולסוא , ימכסה  ץרפמה , תמחלמ  "ג , לש תמחלמ  רופיכ , םוי  תמחלמ  בל , - רב וק  םימיה ,
, השתהה תמחלמ  המארכ , עצבמ  רעתסמ , ינלוג  בורזולרא , חצר  יניס , רה  דמעמ  הלתמב , םינחנצה  םסאק , רפכב  חבטה 

שוג ינטיל , עצבמ  תיניסה , הווחה  וניתוחוכ , המילב , תוברק  הנבס , "ל , כטמ תרייס  שא , תקספה  הגיפס , תוננוכ 
תחיתפ תיבה , רה  תומוהמ  הדאפיתניאה , רופובה , לע  ברקה  הליתשו , הרבסב  חבטה  רוכה , תצצפה  דושח , ץפח  םינומא ,

תומוקמל הרזחב  רבח ,'! םולש  ', ' עפצ שחנ  , ' ונמויק עלס  םעז ,' יבנע   ' עצבמ ןובשחו ,' ןיד   ' עצבמ לתוכה , תרהנמ 
.םישודקה

ורבשו ורבשו סותימה   סותימה ןייד -  -  ןייד יסאו   יסאו השמ   השמ
ץופינב רקיעבו  תושודקה  תורפה  תטיחשב  םינומשה  תונשב  תויונמאה  הנחמ  ינפלש  ץולחה  היהש  עונלוקה ,
תיילעמ רקיעב  עפשוהש  ףנעב  יללכה  רבשמה  לשב  ילוא  םיעשתה , תונשב  ךוליה  טעמ  דירוה  תיאבצה , היגולותימה 

ללכיש ףא  אלא  תיגולותימ , - יטנאה תרוסמה  תא  ךישמהש  דבלב  וז  אל  דחא  טרס  םלוא  .היזיוולטב  הייפצה  תוברת 
הרובגה סותאב  החטוהש  תרוקיבב  תפסונ  הילוחמ  רתוי  היה  ( 1992 ' ) אפגא יפ  לע  םייחה   ' ןייד יסא  לש  וטרס  .התוא 

ילארשיה עונלוקה  לשו  ללכב  תילארשיה  תונמאה  לש  הקיטילופב  בושח  ךרד  ןויצ  היה  אוה  .ל  " הצ לש  תוירבגהו 
.טרפב

םילוחה תיבל  זמר  ' ) יבראב , ' יביבא לת  באפב  תושחרתמ  ןבורש  תונצס  לש  זאלוקמ ' יונב  ןבל , - רוחשב םלוצש  טרסה ,
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הרוכע ותריוואש  באפה , לש  ולצב  באפה .) תא  תוסלכאמה  תוישונאה  תובובל  םג  ילואו  לאנברבא '  ' שפנ ילוחל 
לארשיב םייחה  לש  תימויקה  הקוצמהמ  והשמ  גצייל  םירומאה  שפנ , ירמו  םידדוב  םיסופיט  םיפפותסמ  תאכדמו ,

רחאל התטימ  לא  תפסואה  תנקדזמ  הקוור  איה  רוגמלא ) הליג   ) הילד באפה  תלעב  .הנושארה  הדאפיתניאה  תפוקתב 
ןקרופ אצומה  יניטנבל , 'ו  צאמ םנפומו , ןוסח  הרטשמ  רקוח  אוה  דנר ) ילוש   ) ינב םינמדזמ ; םירבג  באפה  תריגס 

די ףחוד  אוה  לשמל , .םימסה  קלחמב  ודיקפת  תרגסמב  קוחה  לובג  לעש  תוליעפבו  תורוחב ' תבכשה  ב' ותומילאל 
תיקינצוביק איה  רקיד ) לטיבא   ) יקיר .םימסה  ינתיוולל  עיגהל  ידכ  םמוסמ  קקר  גד  לש  תעבטה  יפל  תוילטורבב 

תודובעו ירטנצוגא  רטאיכיספ  תועצמאב  דורשלו  התודידבמ  ץלחיהל  הסנמה  תירוה , דח  םא  תיסרפד , - תינאמ
רובעל טילחמ  ינב  ונופצמ  תא  תוקנל  ידכ  .ינב  םע  תבכוש  איהש  רחאל  תדבאתמ  איה  .החלצה  אלל  ךא  .תונמדזמ 

תנייטצמ באפב , תינמראבה  קנרפ ,) תיריע   ) הרואיל .םימסה  ירדלב  תדיכלב  ףתתשהל  ידכ  ןופצה  לובגב  דובעל 
תא וב  תוארל  תשקעתמו  וב  תבהואמ  איה  םיינלוחה  וישוביכו  ינב  לש  הסגה  ותוגהנתה  תורמל  .םיימצע  םירקשב 

- םירירמ זולב  ירותלאבו  םיגולונומב  תויושחרתהה  תא  הוולמה  עקר , רמזו  ררושמ  אוה  ינטיל ) ינד   ) קאניר .הניגמ צ'
.טרסה רצוי  לש  ותפקשה  הב  תדהדהמ  השעמלו  יעונלוקה , העדותה  םרזל  תינווי  הלהקמ  ןיעמ  שמשמ  אוה  .םיכיוחמ 
תויומד המכ  דוע  שיו  .םיחטשב  רגסה  תא  ופקעש  רחאל  םתדובעל  םתסה  ןמ  ועיגהש  םיברע , םידבוע  באפה  חבטמב 
םילימב הריואה  תא  ךכרמש  דמחנה , רוכישה  ימס , קרוי ; וינב  תויחל  תמלוחש  הפינסמה , תירצלמה  הלאינד , הנשמ :

.ןטרסה תלחממ  קמנה  רשואמ  אלו  רישע  םיקסע  שיא  הילד , לש  יושנה  בהאמה  ילאו , ךויחו ;

ןורש  ) ימינ לש  ודוקיפב  םייקזוק  - םיימהב םינוניג  ילעב  תרייס  ימחול  תצובק  םיאורק -  אל  םיחרוא  םיסנכנ  באפל 
םידירטמו אבצ  יריש  תוסגבו  תוינלוקב  םירש  תויקנע , תוסוכמ  הריב  םיתוש  תונחלושה , דיל  םיבשוי  םה  רדנסכלא .)

.חדקא ימויאב  םיזחופה  תא  קלסמו  באפה  תלעב  תרזעל  ץלחנ  ינב  .םיברעה  תא  רקיעב  םידבועה , תאו  תוחוקלה  תא 
תפלוח הנכסהו  םיקלוסמ  םה  םג  .דימ  ידנרבו  סומוח  םיעבותו  םי  ' חרפ ינשו  הנוז  םיצרופ  באפלו  הרעסה , הככש  אל  דוע 

רחשה רשאכ  אפגא .'  ' תרצותמ ןבל  - רוחש םוליצ  טרסב  םיילילה  םיעוריאה  תא  תדעתמ  תינמראבה  הרואיל  .התע  תעל 
םימקונו םי  ' חרפהו םילייחה  םיצרופ  "ם ,) ואה תוחוכמ  ידווש  לייח   ) חוקל קיחב  המחנ  הילד  אצמתש  ינפל  דועו  עיצפמ ,
ראותהו תירולבה  יפי  וילאמ : רורב  טעמכ  זמרה  .יזוע  עלקמ  - תתו חדקא  ירודכב  באפה  סוסיר  תועצמאב  םנובלע  תא 

עצבמ ו' הלודגה ' הצירפה   ' הלועפה יטרסב  ומכ   ) תוידוהי תושפנ  ליצהל  ידכ  ביואה  ימחתמל  רבעב  וצרפש  תרייסהמ ,
תופנרקתהה ךילהת  תא  ףקשל  הדעונ  הז  רואב  םתגצה  .ןופצמ  ירסח  םיסגלק  - םירטסגנגל םינשה  םע  וכפהנ  ןתנוי ,)'

.ךשמתמה שוביכה  לשב  תילארשיה  הרבחה  לע  רבועה 

: בתכו ולגרהכ , אלש  ךפתשה , רבגניא  ןמחנ  אפגא .' יפ  לע  םייחה   ' לע תואושתו  םיחבש  לש  עפש  הפיערה  תרוקיבה 
ירופיס הנבמו  םידח  םיגולאיד  תופי , תויומד  .ילארשיה  עונלוקב  םילודגה  דחא  אלפנ , יעונלוק  גשיה  אוה  טרסה  '

טרסה לש  םייתונמאה  ויגשיהמ  קר  אל  ועבנ  תוחבשתהש  המוד  םלוא    ?'. םויה דע  הזה  ןיידה  רתתסה  הפיא  .םלשומ 
.םייגולויצוסה וירשקהמ  אלא  ןילרב 1993 ,) לביטספב  חבשל  ןויצבו  תנשל 1992  תוכיאה  טרס  סרפב  הכז  אוה  )

םלועה תפקשהל  ידמל , תובע  תוזימרו  םילמס  תייוור  תסיוגמ , תיטילופ  הזרכ  השעמל  היה  אפגא ' יפ  לע  םייחה  '
םיפתוש ויה  עונלוקה  ירקבמ  בורש  הדאפיתניאה , תפוקתב  הליכשמה  הטילאה  ברקב  הלישבהש  תיטסירטילימ  - יטנאה
ךוותבו ינשה ; דצהמ  לפשומהו , שבכנה  יברעה  דחא ; דצמ  יטסיאו  ' צמה שבוכה  אבצה  : ' לשמל בתכ  דחא  רקבמ  .הל 

תא תוגציימ  ןהיתש  תוירבג , תויומד  יתש  ןוברעמב -  ומכ  טעמכ   ' שגפמ טרסב  אצמ  רחא  רקבמ  תלוכמהמ .' תויומד 
אוה .םיינטשפ  םייומידבו  תמיוסמ  תויטקלפב  עוגנ   ' טרסהש התדוהש  תרקבמ  התיה  תילארשיה .' תינוטלשה  תוכמסה 

.הכרה ןטבה  ךותל  סקוב  ומכ  ותמצועו ]...[  וחוכ  דוס  הז  ילוא  : ' ףיסוהל הרהימ  איה  לבא  ידמ .' הטוב  הטוב , ]...[ 
'. ונעגה בולע  בצמ  הזיאל  טולקל  ידכ  םיכירצ , ונחנאש  המ  קוידב  והזש  הארנכו 

, לארשי יאיבצמ  ןיבמ  עודיהו  ינויצה  םידסיימה  רוד  אצאצ  ןייד , השמ  לש  ונב  ןייד , יסא  יאמבהו  יאטירסתה  לש  ותוהז 
רש זא  היהש  ויבא , לשו  "ל  הצ לש  תוירלופופה  אישב  ב-1967 , .ררוע  אוהש  ברה  ןיינעל  םתסה  ןמ  איה  ףא  המרת 

ךלה אוה   ' אולימ ףסוי  לש  וטרסב  קינח  " מלפה ירוא  לש  תיגולותימה  תישארה  תומדה  תא  ןייד  יסא  םליג  ןוחטיבה ,
דקפמל הז  טרסב  ירוא  יבויחה  דקפמה  ןיב  םילדבהה  .רימש  השמ  לש  םיירלופופה  הזחמהו  ןמורה  יפ  לע  תודשב ,'

, יביטמיטלואה רבצה  באה , ןייד  לש  ותפקשהו  ותומד  ןיב  לדבהה  םג  ומכ  אפגא ,' יפ  לע  םייחה   ' טרסב ימינ  ילילשה 
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יומידה ןיב  רעפה  לע  םירקבמלו  םיפוצל  וזמר  ומכ  יביטמיטלואה , טסלקונוקיאה  ןבה , ןייד  לש  ותפקשהו  ותומד  ןיבו 
ןייד יסא  הסינש  תיטילופה  הפקשהה  םג  ומכ  הזה , רעפה  .ולש  ינויצ  - טסופה יומידל  ילארשיה  לייחה  לש  ינויצה 

: באפה יאבל  הנופ  הלה  רשאכ  קאינר , יפב צ' םש  אוהש  םירבדב  רתויב  ךכוזמה  ןפואב  םיפקתשמ  טרסב , ריבעהל 

לכ תא  עמוש  ינאו  .פירטב ]...[  וגאה  ךוכיח  לכו  תופיפצה  םע  דחי  םכלש , העיזה  תא  חירמש  קאינר , ינא צ' בר ! ברע  "
ןהש ירחא  רופיאה , םיב  תוחושש  םכלש  תונטקה  םישנה  תא  האורו  היינשה , דיה  האנקהו , הסרובה , העומשהו , רחסמה 

םידמה חיר  תא  ושיגרי  ןהו  רוחאמ , ךוליהב  ןתוא , שובכי  יברק  לייח  הזיאש  וזטניפו  חידמה , תאו  ורקימה  תא  יל  וזמזימ 
זא .הטמלמ  םיחרפה  תא  החירמ  איהשכ  הנידמה , לגדו  םיכירכתב  הפוטעה  הפוזשה , הלודגה , תדלומה  חיר  תאו  הנקהו 

היהי המ  רימס , רימס , רימס , ודובכל : רש  ינאו  .ךייחמ  אוהו  שארה , תא  ונלש  רימסל  ץצופש  "ל , הצל דובכה  לכ 
הללא יכ  הלוגסהו , םייוגל  רואה  תא  הללקהו  הלאהו  הכמה  תא  ריזחת  יתמ  ךשאר , לע  סקפמטה  תא  שובחת  םא  ךפוסב ,

". הרוצה תא  ונל  ןייזל  םימעה , לכמ  ךב  רחב 

ךא ינורשיכ , ןמאכו  עבשומ  טסילאודיבידניאכ  עודיה  ןייד , יסא  לש  ותומד  הגזמתה  רציש  טרסה  תועצמאב  השעמל ,
דדובכ וימי  בורעב  ספתנש  ןייד , השמ  לש  תינויצ  - טסופה ותומדב  ימצע , סרהל  ףחד  לעב  ירטנצוגא  ןיימהובכ  םג 

םא הלאשל  ול  תינייפואה  תונכב  הנע  אוה  םינרקאל , טרסה  תאצ  תארקל  ןייד  יסא  ןתנש  תונויארה  דחאב  .ירטנצוגאו 
: םימוד ויבאו  אוה 

רובעל תיטפויצוס  הייטנ  טעמכ  יל  שי  .הדוקפמ  הארוהמ , חירמש  רבד  לכל  תושרל , טעמכ  ןיועה  סחיב  לוזלזב , ילוא  "
תוימיספה תא  םגש  בשוח  ינא  .תויניצו  לוזלזו  תוימיספ  יניינעב  םיכובנ  הרומ  היה  אבא  .דוע  יספאו  ינא  .קוחה  לע 

" .ינורקע והשמ  .םייח  תחמש  לש  יסיסב  רסוח  ילצא  ונשי  .ונממ  יתלביק 

'' חירצב חירצב ףושח   ףושח לשלש  הה'' ובלב   ובלב רודכ   רודכ
שולש ןייצל  רשפא  הז  םוחתב  .םיעשתה  תונשב  תיאבצה  תוברתה  לע  ותפקתמ  תא  ריבגה  עונלוקה , תמועל  ןורטאיתה ,

איגו גירש  אמוג  לאיתא , ינוי  לש  ןובבה ' תריש   ' יריטאסה טרבקה  איה  הנושארה  .וז  המגמ  ופקישש  תוטלוב  תוגצה 
תויונמאל ןוכיתה  רפסה  תיבב  ןורטאיתה  תמגמ  לש  הנורחאה  הנשה  ירגוב  הרשע , הנומש  ינב  םיריעצ  השולש  הקיסמ ,

לוכשה תוברת  לע  תופירח  תורימא  ראשה  ןיב  וללכנ  הז  טרבקב  ב-1996 . ףתרמיב ' ב' הגצוהש  ןילי ,' המלת  '
' קר  ' גרהנש ללגב  וילע  תסעוכ  איהו  ותומ  ירחא  ומא  לא  רזוחה  ןבב  קסוע  םינוכרעמה  דחא  לשמל , .תילארשיה 

ףידע סחי  תלוכמב  תלבקמ  הנכשהש  תננולתמ  םאה  רתוי .' הכומנ  הגרדמ   ' תוומ רמולכ  המחלמב , אלו  םיכרד  תנואתב 
: ןדימ תנעל  לאיתיא  רמא  תונורחא ' תועידי  ןויאירב ל' .המחלמב  לפנ  הלש  ןבהש  ללגב 

םירסמל רשקתמ  אבצ  ילצא  .תיאבצ  תרגסמ  ךותב  ימצע  תא  האור  אל  .תיברק  הדיחיל  תכלל  לגוסמ  אל  ינא  "
, לדבהה המ  יתלאש  .םינחנצ  וא  יתעבג  ינלוג , תכלל -  הצור  ינא  ןאל  יתוא  ולאש  "ם  וקבב .הז  םע  יל  השקו  םייטסישפ ,

םינש שולש  תתל  יתעדל  .ילש  ןושארה  יברעה  תא  גורהא  התמוכ  וזיאב  הנשמ  הז  המ  יתלאש , ברקה .' תשרומב  : ' ורמאו
םרות ינא  .וב  תויהל  םיצורש  הלאכ  לשו  םינעוצקמ , לש  אבצ  ןאכ  תויהל  ךירצ  .תמזגומ  השירד  וז  אבצל , ילש  םייחהמ 

.ייניעב ךרע  הווש  הזו  תוברתל , והשמ  ןתונ  ינא  .תואלב  לע ג' ץורלו  גרהיהל  גורהלב , אל  רחא , ןפואב  הרבחל  עגרכ 
" .ובש תויברקה  דגנ  אלא  אבצה , דגנ  רבד  םוש  יל  ןיא  תמאה ,

ןפג ירמאקה ב-1998 . ןורטאיתב  הלעוהש  ויז , דדלאו  ןפג  ןתנוהי  לש  הרטפ '  ' היה ינשה  יטסירטילימ  - יטנאה הזחמה 
תונשב החרפש  תירענ  תרוסמ  הרטפל , זעונה  עסמה  סותימ  תא  םעפה  ץתנל  וסינ  םיסונמ , םיסותימ  יצפנמ  ינש  ויזו ,

ןורטאיתה תרקבמ  הבתכ  ןפג ,' לש  וירוביג   ' .תירבצה הפצוחהו  תונקתפרהה  הרובגה , סותיממ  קלחל  התיהו  םישימחה 
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יטתאפ ןויסינב  הרטפל  םיאצויש  םינקדזמ , םילארשי  םיאו  ' צאמ אלא  ירוא , ומכ  םייחצנ  םיריעצ  םניא  , ' ץייו שוש 
ידווילוה .' טרסמ  קלח  ויה  וליאכ  םתוא  םיגיצמו  םינחנצה , תרייסב  ראופמה  םרבע  תא  רזחשל 

םתוניינעתהל וכז  אל  וידקפמו , "ל  הצ לש  היצקפיטסימ  - הדב וקסעש  תורחא  תוריצי  םגו  הלאה , תוגצהה  יתש  םלוא 
גצוהש טקנופלטימ , ללה  יאמבהו  יאזחמה  לש  שידורוג ,'  ' הזחמה ומכ  סומלופ  וררוע  אלו  תרוקיבהו  להקה  לש 

1993. ירמאקה ב- ןורטאיתב 

.םירופיכה םוי  תמחלמ  לש  לדחמה  ילמסמ  דחא  היה  שידורוג ,'  ' ומשב רתוי  רכומה  ןנוג , לאומש  םיאולימב  ףולאה 
לש הירוביגמ  דחאכ  עדונ  אוה  המחלמה , ברע  םורד  דוקיפ  ףולאל  הנמתנו  ןורש  קירא  לש  ודיקפת  תא  שריש  ינפל 
'. חירצב םיפושח   ' תבט יתבש  לש  ורפסב  החצנוהש  תללוהמה  ןוירשה  תביטח  הביטח 7 , דקפמ  םימיה : תשש  תמחלמ 

יעבט דמעומ  וב  ואר  םיברו  "ל , הצב םיכרעומהו  םינעוצקמה  םינדפקה , םיחושקה , םידקפמה  דחאל  בשחנ  שידורוג 
רשאכ םירופיכה , םוי  תמחלמ  תישארב  רבכ  הקסרתה  ולש  הריירקה  ךא  .םויה  אובב  "ל  כטמרה דיקפתל  תונמתהל 
ימשר אל  ןפואב  ודיקפתמ  חדוה  שידורוג  םילרנג .' ביר   ' לש תרחרחסל  עלקנ  אוהו  םורד , דוקיפ  תא  םירצמה  ועיתפה 
תדעו .המחלמה  תא  ומוקמב  להינו  םורדה  תיזח  דקפמל  הנמתה  בל  רב  םייח  רבעשל  "ל  כטמרהו תוברקה , ץורפל  ךומס 
ךרעמה רובגת  שרד  אל  אוה  המחלמה  לש  םינושארה  היבלשב  ןכש  ודיקפת , תא  יוארכ  אלימ  אל  אוהש  האצמ  טנרגא 

אלמי אל  ןנוג  ףולאהש  הדעווה  הצילמה  ןכל  .דעומ  דועב  ןוירשה  תא  סורפל  אלש  הללמואה  הארוהב  תורומח  הגשו 
דצל שידורוג , תא  הדעווה  הביצה  וז  התקיספב  .ל  " הצמ רתלאל  ותשירפל  האיבהו  התריקח , םלשותש  דע  ליעפ  דיקפת 
.ןולק תוא  ול  הקיבדה  ךכבו  המחלמה  לש  םיטלובה  םימשאה  דחאכ  רזעלא , דוד  "ל  כטמרהו אריעז  ילא  "ן  מא שאר 

.הקירפאב עקתשהו  ץראה  תא  שידורוג  בזע  לזאזעל , ריעשל  ותכיפהכ  ויניעב  ספתנש  המ  לע  חתורו  עוגפ  לפשומ ,
םייטרפ םיקסע  תיישעל  החונ  עקרק  "ל , הצמ ושרפש  םירחא  םיבר  םיניצק  רובע  ומכ  ורובע , התיה  הרוחשה ' תשביה  '

.שוטנו דגבנ  שחש  ימל  הקוחר , ץראב  ןוצרמ  תולג  התיה  וז  םירחא , םיניצק  ומכ  אלש  ךא  .םימולהי  רחסב 

' םירנולשפ  ' תליקסלו םישדח  םירוביג  תכלמהל  תורחא , תומחלמל  הנפתהו '  ' שידורוג תא  םייתניב  חכש  לארשי  םע 
םדא יאנותיעה  רשאכ  רוביצה  תעדותל  סומידב  ףולאה  עגרל  חילבהו  בש  םינומשה  תונש  ףוסב  .םידכנהו  םינבה  רודמ 

היצטיליבהר ומצעל  שפחל  ףיסומה  רירמו  רובש  םדאכ  ןנוג  רייטצמ  ןויאירה  ןמ  .הקירפאב  ותוא  ןייארל  עסנ  ךורב 
רטפנ ולצא , ךורב  םדא  לש  ורוקיב  רחאל  םינש  שולש  רבמטפסב 1991 , .חורה  ירחא  ףדורה  ןועגיש  הכומ  ומכ  םקנו ,

.דבלב ןב 61  אוהו  בל  ףקתהמ  ונלימב  שידורוג 

תויומד וב  ובלוש  ךא  שידורוג , לש  םיברל , רכומה  יגרטה , יתימאה  רופיסה  לע  ססובמ  טקנופלטימ  לש  והזחמ  דלש 
םדא יאנותיעה  טילקהש  םירבדב  חתפנ  הזחמה  .תונותיעב  ןיינעמ  יתא  חוכיו  ררוע  בוליש  םיינוימד -  םיעוריאו 
שער ררועו  תונורחא ' תועידי  םסרופש ב' ןויאיר  הקירפאב , שידורוג  םע  ךרעש  ןויאיר  ינפל  ולש  רדרוקר  פייטב  ךורב 

: הזחמה לכ  ךרואל  גצומ  אוה  דציכו  טקנופלטימ  רובע  למסמ  שידורוגש  המ  תא  םיתצמתמ  ךורב  לש  וירבד  .לודג 

, רורדל ארק  אוה  .רוביג  היה  אוה  .שדחה  יבכמ  הדוהי  היה  ןנוג , לאומש  ףולאה  םימיל  שידורוג , ןב 37 , אוהו  ב-67 ,'
, תוער תושדח  תכבסמ , תכבוסמ , תומד  אוה  .חירצב מ-73 ' ףושחה  בוטה , לייחה  היה  אוה  דע 73 ' .ותוא  בהא  םעה  לכ 

.היססבוא ןברק ,

: הזחמה בל  ןהש  שידורוג , לש  ורבעב  קבשלפ  תונומתל  עטקנ  הגצהל , דלש  ןיעמ  שמשמה  ינקירפאה , לגנו  ' גב ןויאירה 
התיב חבטמב  טנרגא , תדעו  ינפל  ותכשלב  וירבח  םע  ךורדתב  םירופיכה , םוי  תמחלמ  ינפל  ןייד  לש  ותיבב  הביטחב 7 ,

, ץירע רוטטקידכ  גהנתמ  אוה  החודו : תגעלנ  תומדכ  שידורוג  רייטצמ  קבשלפה  יעטק  ךותמ  .דועו  ריאמ , הדלוג  לש 
םהילע טילשמ  הכימס ,)' תוביכשב  םירחתמ  ינאו  ברה   )' וידוקפ תא  ליפשמ  אוה  .יתייפכו  ינתוכמס  יאו , ' צאמ ריהי ,

'( רצעמ עובש  .םיילענ  תקרבה  אל   )' םהב הדור  בוש ,)'! יסנכיתו  הצוחה  יאצ  עידצהל !? תדמל  הפיא   )' תינלוח תעמשמ 
(. ותדיקפ םע  בכוש  ראשה  ןיבו   ) םתוא לצנמו 

לש תוינמוהה  רסוחו  לזרבה  תעמשמ  יעגפנ  תא  למסמה  ןמדירפ , םשב  לייח  אוה  הזחמב  תוינוידבה  תויומדה  תחא 
, םינוש םיצפחל  הדמצה  .אלכל  ךלשוהו  קנט ' לש  האווסה  תשרל  דמצוה   ' ןמדירפ .ולוכ  "ל  הצ לש  זמרנכו  שידורוג ,
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גרח וא  תוארוהל  יוארכ  תייצ  אלש  ימל  ןוירשב  לבוקמ  יכוניח ' שנוע   ' ונמזב התיה  האווסה , תשר  וא  עלקמ  ןקיר , ומכ ג'
תא ריסהל  לוכי  אוה  ןיא  ךא  .ומצע  תא  הלות  רבד  לש  ופוסבו  ותויפש  תא  דבאמ  ןואכידב , עקוש  ןמדירפ  .תודוקפהמ 
אוה .ילארשיה  הכינחה  ןחבמב  דמע  אלש  ימל  קבדומה  ןולק  תואכ  וילא  תרבוחמ  איה  .ותומ  רחאל  םג  ובגמ  תשרה 

, ןמדירפ .חצורל  חונמ  תנתונ  הניאש  חצרנ , לש  תרסוימ  םיאפר  חורל  המודב  הזחמה , ךרוא  לכל  שידורוג  תא  הוולמ 
ררחשי שידורוגל ש' ןנחתמ  ולרוגמו , רזכאה  ודקפממ  חורבל  לגוסמ  וניא  ןכש  םולשב  ובכשמ  לע  חונל  לוכי  וניאש 

ינא (: ' השלוחה תמגיטס  וב  הקבדש  ימ  תא  םיימעפ  תיממה  ילארשיה  םזירטילימה  תללקל  זמר   ) תשרה תללקמ  ותוא '
, ךבוסמ ינא  .הפיחב  יתרבקנ  דאווז , ךיישב  יתאצמנ  הביטחב , ימצע  תא  יתילת  .תשרל  יתדמצוה  "ט , חמה ןמדירפ ,
- וסעכבו ומצעב  זכורמ  ראשנו  ןמדירפ  לש  ותעוושל  שידא  שידורוג    '. ...השקבב ...תשרהמ  יתוא  ררחש  יל , דבכו 
' ררחשמ ןמדירפ ו' לש  ותוחכונב  ריכהל  םיכסמ  שידורוג  םהיניב , ןורחאה  שגפמב  הזחמה , לש  םויסה  תנומתב  קר  .ולש 

הזויבמס ןיעמב  שידורוג  לש  ופתכ  לע  חנוצ  ושאר  ןדע , ותחונמ  תא  אוצמל  ןמדירפ  התע  .האווסהה  תשרמ  ותוא 
התע לוכי  אוה  םג  .תויתרבחה  תוביסנה  לשו  ומצע  לש  ןברוקה  אוהש  ןברקמ ' תא ה' ררחשמ  ןברוקה  לש  ותומ  תילמס :

.וירוסיימ לאגיהלו  ויתובא  לא  ףסאיהל 

ילא ששה  טסידאסכ  טקנופלטימ  לש  הזחמב  ראותמ  שידורוג  םג  תורחא , תויתמחלמ  תוריטאסב  םירזכא  םילרנג  ומכ 
ןקז יזורדל  רמוא  אוה  תונומתה  תחאב  בלכב .) ותאנהל  הרוי  אוה  הזחמב  תונומתה  תחאב   ) המחלמב בהואמו  ברק 
אלש המל  ךייחמ )  ) .הבוט תוארה  לולצ , ריווא  הפי , םוי  ויתואיר ) אולמ  ריווא  םשונ   ) ...בייט בייט , : ' ןלוגה תמרב 

אל יתוא  ןלוגב , םחלנ  יתייה  ינא  םא  ...המארכ  עצבמ  : ' ולש השילשל  רמוא  אוה  תרחא  הנומתב   ?' קשמד תא  שובכנ 
'. ...הרטינוקב םירצוע  ויה 

ותוריהי לשב  תואיצמב  ריכהל  ברסמ  אוה  שידורוג : לש  יגולוכיספה  ונורוויע  אוה  הזחמב  םייזכרמה  םיביטומה  דחא 
אוה הזחמב  .טנרגא  תדעווב  ותללפה  לש  תורשפאל  רע  ונניאו  יאבצה , לדחמה  עריא  ראשה  ןיב  היטעבש  תיגולותפה ,

הדעווב םיל  " כטמרה ינש  לע  .וירבחו  וניד  ךרוע  םע  דחי  ותריקחל  יוארכ  ןנוכתמ  וניאו  הדעווב  לזלזמש  ימכ  ראותמ 
, וייחב הרי  אלש  "ל , כטמר דחאו  טוידיא  דחא  ןייד , לש  תובוב  יתש  ...בוקסלו  ןידי  ...הריקח  תדעו  : ' זובב רמוא  אוה 
? הטלקה יטרס  חנעפל  תופמ ? אורקל  םילגוסמ  םה  .םיחרזא  : ' ריטפמ אוה  הדעווב  םיטפושה  לע  יתוא '! ורקחתי  הלא 

תא התקינו  םשא  ותוא  האצמש  טנרגא , תדעו  לש  הניד  קספ  תא  לבקל  ברסמ  קר  אל  שידורוג   ?' ביוא יכרעמ  חתנל 
אריבל תילארשיה  'ה  זיטסרפה לש  אמר  ארגיאמ  ותחינצ  םע  תישיאה , ותלפמ  םע  םילשהל  םג  אלא  ןייד , לודגה  ונורטפ 
תחאב היגיהנמל .) הסחיב  תילארשיה  הרבחה  תא  תנייפאמה  דיאל  החמש  הררועש  החינצ   ) יתרבחה ןולקה  לש  אתקימע 

: ךורב םדאל  "ל , וחל ומע  הלג ' ימו ש' לארשי ' ךלמ   ' ותויהב שידורוג  לש  וילכ  אשונ  ןייטשפא , רמוא  תונומתה 

ותוא קרוז  אב , התא  ...היחיש  והשמ , ליחתיש  ץראב , רותנצה  תא  רובעיש  רוזחיש , וילע  דבוע  םינש  שולש  רבכ  ינא 
, ץראב ול  הכחמ  אל  דחא  ףא  ...ול  היהש  דובכה , םע  ףסכה , םע  דחא  םוי  רוזחי  ךיא  זטנפמ , ...ףחסנ  אוהו  הרוחא , םינש 

.םלוכ לע  לטנל  ךפה  אוה  .ולש  םירבחה  אל  םג 

רדסמ  ' ןוכרעמה תא  ןיול  ךונח  רומאכ , הנב , וילעש  ינבל , לב  ' גב שידורוג  לש  עודיה  ןוחצינה  םואנב  םייתסמ  הזחמה 
תנומתמ רוקרזה  רבוע  םואנה  םותב  האבה .' המחלמהו  ינאו  תא   ' יריטאסה ויוורב  תוקדה ' תמחלמ 11  לש  ןוחצינה 

...תובזוכה ונייח  תונש  ויה  הלא  .רתויב  הפיה  וייח  תנש  התיה  וז  : ' םכסמש ןייטשפא , לש  וינפ  לא  וילייחו  שידורוג 
'. הנש םיעברא  ץראה  טוקשתו  .תמ  קילאומש  הקספה ) )

םודיקב .תילארשיה  הרבחה  לעו  םירופיכה  םוי  תמחלמ  לע  לשמכ  שידורוג  לש  ותומדב  רחב  טנקופלטימ  הרואכל ,
ךנחתה ןהילעש  תוימואל , תויונאראפ  םידסממ , לש  הלועפ  יכרד  ףשוח  שידורוג  לש  ורופיס  : ' בתכנ הזחמל  תוריכמה 

 ]...[ .היפ לבהב  הירפמיא  המיקה  םינש  שש  לש  ןמז  קרפלש  המוא  לש  שפנ  ייוואמו  םיקינח  " מלפה לש  םינבה  רוד 
.תאזה המחלמה  לע  קר  הליחתכלמ  בתכנ  שידורוג '  ' םא קפס  םלוא  המלש .' הרבח  לש  ןגטנר  םוליצל  הכפה  ותומד 

םוי תמחלמ  רוד   ) ורוד ינב  םירחא  םינמא  ומכ  אוה , רתוי : הבחר  תיתונמא  - תיטילופ הרטמ  טקנופלטימל  התיהש  המוד 
, ילארשיה םזירטילימה  תא  עיקוהל  שקיב  תילארשיה ,) תונמאב  הרוכב  תדמעל  הפוקת  התואב  עיגהש  םירופיכה ,

הזחמב שיו  .הרבחל  ללוע  אוהש  המל  למס  םג  השעמלו  ןשיה , ינויצה  םזירטילימה  למסכ  הבר  הדימב  ספתנ  שידורוגו 
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ינא .יסאלק ]...[  רפס  חירצב ? םיפושח   )' שידורוג לש  תולדגה  ןועגיש  .יברע  - ילארשיה ךוסכסה  לע  יטילופ  רסמ  םג 
הביבסה לע  ותואשנתה  םיינוכיתה ,)' רפסה  יתבב  ותוא  קלחמו  הנש  לכ  ותוא  סיפדמ  יתייה  ץראה "  " תאצוה םוקמב 

.תשבוכ הרבחל  התוא  ךפהש  לארשי , לש  ימואלה  סירביהה  לע  לשמ  ושמיש  ולש , שוביכה  תוואתו 

רקבמ ילטנרב , ןב  םג  .דחאכ  להקה  לשו  םירקבמה  בור  לש  תובוט  תורוקיבלו  הבר  תוניינעתהל  התכז  הגצהה 
" שידורוג . '" יאמ 1995 תליחתב  קרוי  וינב  הגצהה  התלעוה  רשאכ  םיחבש  הל  קלח  סמייט ,' קרוי  וינ   ' לש ןורטאיתה 

תירואיתב קסעש  חותפ ," קית  ייק -  - ףא - יי ג'  " תא דחוימבו  ןוטס  רבילוא  לש  ויטרס  תא  ילטנרבל  הריכזה 
ילב אוה  הז  הזחמ  רוביצהו , תרוקיבה  ידי  לע  תדהואה  ותלבק  תניחבמו  ונכות  תניחבמ   '. ידנק חצרל  היצריפסנוקה 

השעמל אוה  שידורוג ' ותומדל ב' חירצב ' םיפושח  ןנוג ב' לאומש  לש  ותומד  ןיב  קחרמה  .קתרמ  יגולויצוס  ךמסמ  קפס 
.ותייחדו ויוניג  דעו  םזירטילימל  הדהאמ  תילארשיה  הטילאה  התשעש  יכרעה  קחרמה 

םיכרעו םיכרעו תוהז   תוהז רבשמ   רבשמ לעלע   חיש   חיש -- ברבר
דוע ופסונ  םואלל  תד  ןיב  םידוהיל , תידוחייה  תיתרוסמה , תיתייעבה  הקיזל  תוהז .' יכיבסת   ' םע הדלונ  לארשי  תנידמ 
אופא המית  ןיא  .תוימואלל  תוחרזא  ןיבו  תוצופתה  ידוהיל  ץראה  ידוהי  ןיב  הנידמל , תד  ןיב  הקיזה  ומכ  תוכובסת ,' '
תנידמ רשאכ  םישישה , תונשב  .הנידמה  םוק  רחאל  דואמ  לדג  תילארשי  תוהזב  םירושקה  םירמאמהו  םירפסה  רפסמש 

ורבג דוסימ , יכילהת  לשב  השלחנ  ינויצה  דיפלב  דימתה  שאש  רחאלו  תוצובקו , תודע  לש  בר  ברעל  הכפה  לארשי 
תאז ושע  היגוסב  םיניידתמה  לש  עירכמה  בורה  םיכלוה .' ונא  ןאל  ו' ונא ' ימ   ' תילארשיה היצנגילטניאה  ברקב  תויהתה 

, ךיירטשנטור ןתנ  ןמגרב , וגוה  לאומש  ןומיס , טסנרא  אביקע  רבוב , ןיטרמ  תירטנצונתאו : ההדזמ  תינויצ  טבמ  תדוקנמ 
.םירחא םיברו  ירניבא  המלש  דיבש , רזעילא 

ןב דוהא  יאסמהו  רפוסה  היה  תיתרוקיבו  תיתרבח  - הטמ טבמ  תדוקנמ  תילארשיה  תוהזה  תייגוסב  ןדש  םינושארה  דחא 
ב-1985 וסנוכו  םיינזאמ '  ' ןוחריב ומסרופש  תונויצה ' ריחמ   ' םשב תוחיש  תרדסב  רזע  ןב  חתפ  יהלשב 1965  .רזע 

ןיעמ  ' ותרתוכש םלועב , תוימואלה  תונגב  רמאמ  היה  הלאה  תוחישל  יוריגה  וירבדל ,  '. ןויצב םיננאש  ןיא   ' ורפסב
רמאמה םוגרת   ) דרופסקוא תטיסרבינואמ  עדונה  יטילופומסוקה  ידוהיה  לאוטקלטניאה  רנייטס , גרו ' בתכש ג' לֹוצינ ,'

תא הררגש  איה  .ונתפוקת  סרא  איה  תוימואלה  רנייטס ש' בתכ  ורמאמב  "ה .) כשת רדא  - טבש תומא ,'  ' ןוחרי ודב  םסרופ 
רצי לכ  .תנייוזמ  תדכולמ , הייפונכ  ךותב  דחאל   ' םדאה ךפהנ  תוימואלה  לש  היטעב  וירבדל , ןודבאה .' ףס  לא  הפוריא 
ידיל םישנא  איבמה  האנשה  םסמ  תוימואלה , ןמ  םינוזינ  תיראטילאטוט , המיזמ  לכ  תינרדומה , תוינידמבש  יפוספסא 
יושע ותופייע , ףא  לע  וחרכ , - לעב וליפא  .רוב  - תמדא לש  םירטמ  הרשעל  רבעמ  לא  המוחל , רבעמ  לא  ןש  וקרחיש  ךכ ,

שי םישנאל  ירה  םישרוש , שי  םיצעל  םאש  תוארהל , אמגודל : דיקפת  אלמל  תוחפל -  םימיוסמ , םידוהי  וא  ידוהיה - 
תונמאנ - ישגר חתפנש  ךירצ  היצאזיליביצה  לש  לאיצנטופה  דמשוי  אלש  תנמ  - לע .הז  לצא  הז  םיחרוא  םהו  םיילגר 

יוטיב ידיל  אבש  תונויצל , רנייטס  לש  יכרע  - ודה וסחיל  סיסבה  התיה  םג  וז  הפקשה   '. רתוי םייערא  רתוי , םיבכרומ 
תבשחמל ןוחרי  - ודב ומסרפתה  םירבדה  ירקיע  ילויב 1968 . ןמציו  ןוכמב  ילארשי  - ינקירמא חיש  - ברב אשנש  האצרהב 

: ירבעה םוגרתה  ןמ  טטצמ  רזע  ןבו  "ט , כשת ירשתב  םיחתפ ,'  ' תודהיה

םאו הקירמאב , התע  הגישמ  איהש  המו  תיפוריאה , הצופתב  תידוהיה  תונואגה  הגישהש  המ  לכ  תא  ןובשחב  חקינ  םא 
זא הארית  תירסומו -  תיטילופ  תילכלכ , תורשקתה  ליבשב  תנשוימ  תינבת  איה  תימואלה  הנידמהש  ונביל  לכב  ןימאנ 

םזינאמוהה לש  תויובייחתהלו  הדימה  - ינקל דגנתמ  וליפא  ילואו  יטנאבלר  יתלב  וקלחב  תוחפל  אוהש  ןורתפכ  לארשי 
? תימואל תונמאנל  תועובשלו  ול  המ  םילגדלו , הנייהו  הזוניפש  לש  םרשב  - ראשל ול  המ  .ידוהיה 
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ןתנ תוחישה , לש  ןמוסרפ  רדס  יפל  ופתתשה , רומאכ ב-1965 , המסרפתהש  תידוהיה , תוהזה  תייגוסב  תוחישה  תרדסב 
ינבל רזע  ןב  חלש  החיש  לכ  ינפל  .ןוירוג  ןב  דודו  ירניבא  המלש  ןמגרב , וגוה  לאומש  ץיבוביל , והיעשי  ךיירטשנטור ,
רמול ןוכנ  םנמואה  ?', ' לארשיב לארשי " תמכחל   " דיתע שיה   ' תמגודכ תושיגרו , תורגתאמ  הנכה  תולאש  וחיש 

תולועפו םיכרע  תכרעמל  ואיבה  וישעמו  ומויק  רשא  םינענכ - " ןושלב ה" ירבע - " , " שדח םע  רצונ  לארשיב  השעמלש 
םרוקמ םלועה -  תוברתל  ותמורתו  ידוהיה  סוינגה  םאה  ?', ' ותבוטבו ולרוגב  ידוהיה , םעב  חרכהב  דוע  םירושק  םניאש 
אקווד םוצמצו  העיקשל  ןודינ  אוה  ךא  חורבו , רמוחב  תורישעה , תויפוריאה  תויוברתה  םע  הרופה  שגפמב  ונדועו  היה 
רידגה אוהש  המ  תא  םיאטבמו  הזב  הז  םירושק  רזע  ןבל  וארנש  םיאשונ  רסירתכ  ופיקה  וללה  תולאשה  לארשיב '?

': תונויצה ריחמ  כ'

לש התואירבל  ףארגומסייס  ןימכ  ודמעמו  ברעמב , ידוהיה  לאוטקלטניאה  לש  תֹוירֹוּפ  תורז ' ו' תושילת ' , ' תושיגר
ידוהיה לאוטקלטניאה  לש  בורה , תדמע  םע  תוהדזהל  חרכההו  תומיטאה  רוצמה , תעדות  לומ  התוביציל -  הרבחה ,

םויקה תחטבה  תחאה : המישמל  םיסיוגמ  וישוחו  ויתוחוכ  לכש  שדח  ילארשי  םדא  סופיט  בוציעבש  הנכסה  .לארשיב 
תונויצה לש  התלוכי  רסוח  .ול  תעגונ  הניא  תילסרבינוא , וא  תירסומ , היעב  םושו  ביואה -  דגנכו  ימואלה , יסיפה ,

.ברעמב וכרד  שפחמו  יטסילאידיא  ידוהי  רעונל  רגתא  תויהל 

ךרוע רשאכ  ןתוא  קיספהל  ץלאנ  אוה  ךא  תונותיעב , תויסומלופ  תובוגתו  בר  ןיינע  הררוע  רזע  ןב  לש  תוחישה  תרדס 
.סוזנצנוקהמ דואמ  תוגרוחה  תודמע  הארנכ  אטיבש  ןורבע , זעוב  םע  החישה  תא  לספ  ינמכוא  לאירזע  םיינזאמ ' '

'. ירטנמוק  ' העפשהה - בר ינקירמאה  ןוחריב  תונשל ה-70 ' תונויצ   ' םשב רמאמ  רטלא  טרבור  םסריפ  ראורבפב 1970 
הביסלו הררועש  םידהל  רזע , ןב  לש  תוחישה  תרדסל  סחייתה  םגו  רנייטס  לש  יסומלופה  ורמאמ  תא  טטיצ  רטלא 

', סמייט קרוי  וינ  לש ה' תב  - האצוה לגנרדאווק ,'  ' תאצוה רזע  ןב  לא  התנפ  רטלא  לש  ורמאמ  םוסרפ  רחאל  .התקספהל 
תויגוס לע  ודמעיו  ספיספה  תא  ונווגיש  םירחא , םישיא  םע  תוחיש  ףיסוהלו  תוחישה  תא  תילגנאב  םסרפל  ול  העיצהו 

,Unease in Zion ילגנאה , ץבוקל  ףיסוהו  הנמזהל  הנענ  רזע  ןב  .םימיה  תשש  תמחלמ  ירחא  וררועתהש  תוהז  לש 
אביקע עשוהי , א"ב  ינולא , תימלוש  םע  ולש  תוחישו  רבוב , ןיטרמ  םע  םיצוביק  ינב  לש  החיש  רואל ב-1974 , אציש 

.םולש םשרגו  הדש  סחנפ  שוטר , ןתנוי  ילע , א ' ןומיס , טסנרא 

אל רזע  ןב  ךא  ץיק 1970 , עצמאב  רבכ  ןכומ  היה  רפסה  לש  ירבעה  חסונהש  הדבועה  איה  תניינעמ  תיגולויצוס  הדוקנ 
םסרופש ילגנאה  ןחסונב  םילארשיה  םיארוקל  ועדונ  ןלוכ  תוחישה  .רואל  ואיצוהל  םיכסתש  ץראב  םירפס  תאצוה  אצמ 

ןמ התיה  תירבעב  ומוסרפ  - יאל תוביסה  תחא  .םינשה  תצורמב  תירבעה  תונותיעב  םסרופש  ירבעה  ןחסונב  וא  רפסב 
שממ םיתעלו  תויתרוקיב  ויהש  םינייאורמה , תצקמ  לש  תובושתהו  רזע  ןב  הלעהש  תושיגרה  תולאשה  םתסה 

ילא לש  טעה  םש   ) ילע .א  רמש  ןיע  ץוביקמ  ריעצ  ררושמ  היה  רתויב  בקונה  .תוינויצה  תומכסומל  סחיב  תויביטקובורפ 
לש המוציעב  טסוגואב 1970  הכרענ  ותא  החישה  .ילארשיה  הדיקעה  סותא  תונגב  רתויב  םיפירח  םירבד  רמאש  ןולא ,)

: וירבדמ םיעטק  ןלהל  .השתהה  תמחלמ 

יחקל לע  רבידש  ללוהמ  ףולא  לש  וירבד  תא  ונעמש  .ןוירש  ישנא  יפלא  לש  קנע  סנכב  יתבשי  םידחא  םישדוח  ינפל 
סינכהל לגרתהל  םיכירצ  ונא  .בר  ןמז  רבכ  תלהנתמ  איהש  יפכ  תאזכ , תכשוממ  המחלמל  םינכומ  ונייה  אל  : ' המחלמה

זוחא המו  םיעוצפה  זוחא  המ  תעדל  תורושה , יולימו  םירדאק  תפלחה  רידס  ןפואב  ןנכתל  ןונכתב , ףיעסכ  תודבאה  תא 
תחבשהב יתיישעת , ןונכת  הזיאב  אוה  רבודמה  וליאכ  יעוצקמו  שבי  ןוטב  רביד  אוה  ...רסחה ' תא  אלמלו  םיגורהה 

תומש וליאכ  וקוסיע , לשו  וירבד  לש  המויאה  תועמשמה  תא  ללכ  ספות  וניא  וליאכ  םישנא , ייחב  אלו  תופוע  תקהל 
 ]...[ .וילאמ ןבומו  יעבט  רבד  הז  םישנא 

יאדכ וילעש  והשמ  תוארהל  לוכי  ימ  ומצע ? לע  תחקל  לוכי  ימ  הזכ ! רבד  תושעל  לוכי  ימ  תוומל ! םידלי  חולשל 
? דערי אל  ולוקו  הרירב -  ןיאש  טילחהל  ומצע  לע  תחקל  לוכי  ימ  הלודג ? תחא  - המויא - הרירב - ןיאמ ץוח  תומל ,

תצרופשכו ונינב , ויהי  רחמש  םיריעצ , םילייחב  תורושה  יולימ  תא  ןנכתלו  םיכסהלו , הזל , לגרתהל  םיכירצ  ונחנאו 
' המ דעב   ' שיש םהל  ריכזהל  ידכ  תיברעב -  ינש  דצמו  תירבעב  הז  דצמ  תדלומ - ' יריש   ' וידרב םהל  ןגננ  המחלמה 

...ןודבאל תיברמ  תובהלתהב  םמצע  תא  וקרזיש  ידכו  םחליהל ,
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? ךלש הבושתה  המו  הלאש :
ןוחב ןוחבל  םיכירצ  ונחנאש  יל  המדנ  לבא  ףוליסו -  לווע  שי  המזגה  לכב  תוינוציקו -  תומזגה  דעב  ינניא  ילע ]...[ :

יתדמע .תויביטקייבוא  לש  הלטצאב  הסכתא  אל  .םיכלוה  ונא  םמשבו  םהילעש  םישדוקמה  םילמסהו  םיכרעה  תא  בטיה 
.ןהלש בזכבו  ןהימורעמב  ולגתהש  הרואכל , תוטלחומ  תונומא  רחאל  תוחכפתהה  תפוקת  לש  ירפ  איה 

תמחלמ ירחא  ידמל  רוגש  ןיינעל  ויה  דואמ , םיפירחו  םיגירחל  םיעבשהו  םישישה  תונשב  ובשחנש  הלא , ןוגכ  םירבד 
דועו דוע  ופסונ  הלאשה  ינמיס  דילו  ןמזה , םע  רתוי  תויטוקא  ושענ  רזע  ןב  דוהא  ביצהש  תוהזה  תולאש  םג  .ןונבל 

.האירק ינמיס 

תוהזה תוהזה תכודמ   תכודמ לעלע   טבשה   טבשה ימכח   ימכח
חישה לש  ונונגסבו  ונכותב  רכינ  רבדהו  רבשמב  הרבח  התויהל  תעדומ  תילארשיה  הרבחה  התשענ  םינומשה  תונשב 

רבשמב םייטרפ  םישנא  לש  םבצמ  חותינל  ורקיעב  דעוימה  יגולוכיספה , חישה  .תונוש  תומבב  הב  להנתהש  ימינפה 
הנטק הרבח  רקיעב  שפנ , ןובשח  תושעל  תשקבמה  הרבח  לש  הבצמ  חותינל  דואמ  ליעיו  םישי  השענ  םהב , לופיטו 
ולחה ךליאו  הפוקת  התואמ  .לודג  הכ  אוה  םיחרזאה  ןיב  יתייווחה  ףתושמה  הנכמה  הבש  תילארשיה , הרבחה  תמגודכ 

', תוהז רבשמ  ': ' ימואלה בצמה   ' חותינב םייגולוכיספ  םיחנומב  הלדגו  תכלוה  תורידתב  שמתשהל  ץראב  םיאנותיעה 
', היסרפד ', ' תוגיהנמ רבשמ  ', ' ימצעה ןוחטיבה  רוערע  ', ' תימואל תורגבתה  ', ' רבעמה ליגב  המוא  ', ' םיכרע רבשמ  '

טרופס ןיעמל  יוצמה  ילארשיה  לש  תיגולויצוס  - תיגולוכיספה הזונגאידה  הכפה  הגרדהב  .המודכו  הירטסיה ' ', ' ןועביק '
ימואל - ימצע ןקויד  תובתכ  לש  הרידא  הסמ  החימצהו  תונותיעב , העיפוהו  הבש  ילארשי '? והימ   ' הלאשהו ימואל ,

.תימצע האקלהו  טוטיח  לש  םירמאמו 

ןותיעו הקיטילופ '  ' ינויעה תעה  בתכ  ןיטינומ ,'  ' ןוחריה תישאר ,' תרתוכ   ' ןועובשה תוהז  תולאשב  וקסע  דחוימב 
, ועבטמ ינרמשה  הנחמב ,' , ' "ל הצ לש  ימשרה  ןותיעה  םגש  דע  תיטנוולר , הכ  התעמ  התשענ  תוהזה  תלאש  ץראה .' '
, ןויליגה חתפב  בתכ  ךרועה  .השדחה  תילארשיה  תוברתהו  תוהזה  לע  תולאשל  "א  נשת הנשה  שאר  ןויליג  תא  שידקה 

': תושדח םינפ  תארקל   ' התיה ותרתוכש 

הז .תילארשיה  הזופרומטמה  תצאהמ  םלעתהל  השק  ינחורהו , יסיפה  ונפוצרפב  םיללוחתמה  םייונישהמ  םלעתהל  השק 
הלעי הז  המכ  םיכלוה , ונחנא  ןאל  ונחנא , ימ  לש  תוהז , לש  תולאש  לואשל  .הארמב  עגר  טיבהלו  רוצעל  ןמזה  קוידב 

.חיוורנ המו  ונל 

העלקנו התומימת  תא  הדביאש  הרבח  לש  יטנתוא  יתרבח  רבשמ  ףקיש  ןכא  תונותיעה  לע  טלתשהש  םזיגולוכיספה 
תנבומו תמסוק  היגולוכיספהש  ןוויכ  .תועדומ  אקווד  ואל  תויטילופ , תוביס  םג  ול  ויה  ךא  תירסומו , תיכרע  הקוצמל 
םיינמי םייתד , רמולכ , דגנכש ,' דצ  גויתל ה' ליעי  קשנ  ילכ  השמיש  איה  ססובמה , ילרבילה  ינוליחה  דמעמל  דחוימב 

רואית .לארשי  לש  היצזינקירמאהו  היצזינרדומה  ךילהתלו  םולשה  ימכסהל  ודגנתה  םבורש  הכומנ , הסנכה  ילעבו 
תרסח תונכרצ  ', ' תוינחוכ תויזטנפ  ', ' הינמולגמ ', ' תולדג ןועגיש  הקול ב' תילטנמ ,' הלוח  הרבח  תילארשיה כ' הרבחה 

 , האלה ןכו  ימצע ' סרה  לש  רצי  ' ' תרוויע האנש  ', ' תושיגר רסוח  ', ' תוירורהס ', ' םזילנויצר יא  ', ' הירטסיה ', ' הטילש
לש עגמ  קותינל  ליבוהו  ירסומ  אלהו  ילנויצר  אלה  ילארשיה ' ףוספסאה   ' לש ויתויטס '  ' לע ןירשימבו  ןיפיקעב  זמר 

.יתרבחה ערקה  תקמעה  ושוריפש  ומע , הטילאה 

לש תולאשב  רתוי  הבר  תויביסנטניאב  קוסעל  םילארשיה  םירפוסה  םג  ולחה  המע  הלועפ  ףותישבו  תונותיעה  דצל 
םירקמב ושענ  םישדח  םירפסו  םיילאוטקא , - םייטילופ םירשקהב  יגולואידיא , - ירוטסיה שפנ  ןובשחבו  תימואל  תוהז 
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תיסומלופ תיטילופ , הינכת  תניחבמ  התשענ  הפיה  תורפסה  .לארשיב  הרבחה  לש  הבצמ  לע  יטילופ  ןוידל  סיסב  םיבר 
, יגולויצוס ןויד  םירגמכ  םדיקפתל  רתוי  םיעדומ  ויה  םירפוסהו  תינרמש , תינויצ  טבמ  תדוקנמ  רתוי  תיביטקובורפו 

.שדחה יטילופה  חישב  רתוי  םיברועמ  ושענו  תולובג  ינמסמכו  םייגולואידיא  םיכוותמכ 

.ןכל ב-1966 םדוק  הברה  אלא  םינומשה  תונשב  הליחתה  אל  ירוביצה  חישב  םירפוס  לש  םתוברועמש  ןייצל  רתומל 
ןוידב םיליעפ  םירפוסה  םאה   ' הלאשב ןדש  ותייחנהב  ןויזופמיס  בירעמ ,'  ' לש תורפסה  רודמ  ךרוע  רזאל , דוד  םזי 

םירפוסה תורחא , תויורפסב  רשאמ  רתוי  ונלצא , : ' תואבה םילימב  הלאשל  בישה  דגמ  ןורהא  רפוסה  ירוביצה .'?
םיניינעה לכב  דואמ  ליעפ  ןפואב  םיברועמש  םישנא  לש  רוביצ , ישנא  לש  םיחיכומ , לש  דיקפת  םיאלממ 

םיטסיצילבופה םג  ויה  ונלש  םיאיבנהש  רמאש , ימ  רמא  : ' דגמ לש  וירבד  תא  קזיחו  ףיסוה  רזאל  דוד  םיילאוטקאה .'
הביתכו הקינורכמ  רתוי  ההובג  המרל  תולעתהל  םיחילצמ  םהש  הדימב  םיאנותיעה , םגו  םירפוסהו  .ונלש  םינושארה 

לודגה לקשמב  וקדצ  רזאלו  דגמ   '. הב ךישמהל  םיבייחו  וז  הלודג  תרוסמב  םיכישממ  םה  תיתרגיש , וא  תפטוש 
וסחיי םהש  יתרוקיבה , רמולכ  יאובנה ,'  ' דיקפתב וזירפה  ךא  םירפוס , לש  םתעדל  דימת  הסחיי  תילארשיה  הרבחהש 

תיתורפסה הליהקה  התשענ  םירופיכה  םוי  תמחלמ  ירחא  קר  השעמל , .םהל  המדקש  הפוקתבו  םתפוקתב  םירפוסל 
תדוגא לש  הדיעווה  תחיתפב  םירבד  עשוהי  א"ב  רפוסה  אשנ  ב-1975  .דסממה  לע  בושח  תרוקיב  ןונגנמ  ץראב 

רמא ראשה  ןיב  לארשיב .' רפוסה  לש  תיתורפס  - אלה ותואיצמ   ' תרתוכה תא  אשנש  רמאמב  ומסרופ  םירבדה  .םירפוסה 
: עשוהי

ותואיצממ רתוי  תטלובו  הפיקת  רתוי , תישממ  תונורחאה  םינשב  התשענ  לארשיב  רפוסה  לש  תיתורפס  - אלה ותואיצמ 
םירמאמ בתוכ  םינויזופמיסב , רבדמ  תומוצע , לע  המיתחב  תונגפהב , תורצעב , ותוא  םיאצומ  ונחנא  .תיתורפסה 
ירקיעה הכרעמה  - הדשש ררבתה  עתפל  .רפס ]...[  - יתבב אבצה , תונחמב  בבוס  תואצרה , הצרמו  םימואנ  םאונ  תונותעב ,

תולוכסא ןיב  תוקולחמ  לע  וא  תויטתסא , תויעב  לע  תורפסו , םירפס  לע  היה  אל  םמצע , ןיבל  םניב  םירפוסה , לש 
זקינ לשמל , םיחטשה , דיתע  לע  חוכיווה  .ירוביצ  רסומ  תויעבו  הרבח  תויעב  תוינידמו , הקיטילופ  לע  אלא  תויתורפס ,
םתוא וכו .' תונויצה  תוהמ  לע  תידוהיה , הירוטסיהה  תנבה  םצע  לע  רתוי , הברה  םיקומעו  םיבחר  םיחוכיו  וכותל 

רוד ינב  דחוימב  םירפוסהש , ךכ  לע  סמח  ותעשב  וקעצ  רשא  םישימחה -  תונש  לש  םייתורפס  םינקסעו  םירקבמ 
לא םריזחהל  םירפוסהמ , המכ  תחקל  םויה  םינכומ  ויה  תואיצמהמ -  םיקתונמ  ןש , - ילדגמב םהל  םירגתסמ  הנידמה ,

, םיריש בותכיש  רפוסה , בותכיש  .םשמ  ואצי  אלש  ידכ  ץוחבמ , םיחירב  המכ  םהילע  םישל  םגו  םהלש , ןשה  - ילדגמ
...קועצל  קיספיש  רקיעה  םייטקרטסבא , םיירטנצסכא , םירזומ , םירופיס ,

המגמ הקזחתה  םיאישל , הלע  יגולואידיאהו  יטילופה  חתמהו  קימעה  תוהזה  רבשמ  רשאכ  םיעשתהו , םינומשה  תונשב 
, ללכב ירוביצה  ןוידבו  םה  - םתריצי לע  יטילופה  ןוידב  ליעפ  קלח  ולטנ  םיריכבה  םירפוסהמ  םיבר  .עשוהי  ראיתש  וז 

.הז לש  וירבדל  הז  וביגהו  אמויד , יניינע  לע  חיש  - יברב תופתתשהו  תונויאר  םייטסיצילבופ , םירמאמ  תביתכב  רקיעב 
.ירוביצה חישהמ  קלח  ושענ  ןהמ  תוברו  רתוי  ילאוטקא  יתרבח  - יטילופ יפוא  רומאכ  ולביק  תויתורפסה  תוריציה  םג 

': תונורחא תועידי   ' לש תוברתהו  תורפסה  רודמב  בתכ  רשאכ  תאזה  המגמה  תא  רידגהל  ביטיה  ךורב  םדא 

לש ימוקמ  גוס   ) תובוגתה .הבוגתה  תייגולויצוס  תנחבומ : תיתורפס  היגולויצוס  תת  ןאכ  החתפתה  םינומשה  תונשב 
.דבל ןיאושינ ' ייח  ב' םייקתמ  אל  לגופ  .ולש  הכראה  ןמז  ןיעכ  ולש , החולש  ןיעכ  רפסהמ , קלח '  ' ןה רפסל  סומלופ )

, ישפנ ךרוצמ  ןוזינה  קהבומ , יתרושקית  םויק  .בתות  - םויק ןיעכ  ןכ , םא  רצונ , .דיגנ  ךז , ןורימ , תובוגתב  ךשמנ  ומויק 
.הבוגתה תייגולויצוסב  םיארוק ) םיבתוכ ,  ) םיפתתשמ בר 

דיוד קוינק , םרוי  זנק , עשוהי  ירוג , םייח  עשוהי , א"ב  זוע , סומע  תא  תונמל  רשפא  הז  םוחתב  רתויב  םיליעפה  ןיב 
, ןיקרמות לאגי  ץומא , ןב  ןד  ןדיבא , דוד  ריטלזיו , ריאמ  ןפג , ןתנוהי  ןבארה , תימלוש  ךז , ןתנ  רואל , קחצי  ןמסורג ,

תויעבב וקסעש  הקיטסיצילבופ  ירפס  םהלש , הרישהו  הזורפה  תוריצי  דצל  ומסריפ , םתצקמ  .לובוס  עשוהיו  זוברג  ריאי 
םהירוביח וכז  דחוימב  ףקיה  - יבחר ירוביצ  סומלופלו  הדוהתל  .תילארשיה  הרבחב  הקיטילופו  תוהז  לש 

.ןמסורגו עשוהי  זוע , לש  םייטסיצילבופה 
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'' היופש היופש תונויצ   תונויצ ''
דחא דוסיה ,' ןמ   ' גוחב רבח  היה  אוה  .םישישה  תונשב  רבכ  הקיטסיצילבופו  תוגה  תונשרפ , ירמאמ  םסריפ  זוע  סומע 

אל המידקהש  תיאמצע , טבמ  תדוקנו  תירסומ  תושיגר  לעב  טוהר , יאסמכ  עדונו  םימחול ,' חיש  םיליעפה ב' םיפתתשמה 
םימיה תשש  לש  םיחצנמה ' ןורכש   ' ינפמ עירתהש  םינושארה  דחא  ליעל , יתראיתש  יפכ  היה , םג  אוה  .הנמז  תא  תחא 
רקיעב ומש  רשקנ  םינומשה  תונש  תישאר  דע  םלוא  .ןוסא  תרה  איה  הנוצרל  דוגינב  הרז  הייסולכוא  לע  הטילשהש  ןעטו 

תיצוביקה העונתה  חמצ -  ונממש  הנחמב  רקיעב  ועדונ  םייתרבח  - םייטילופ םיאשונב  ויתודמעו  הפיה  תורפסל 
תיתוגה תולשבל  עיגהש  רחאלו  יחישמ , - ימואלה לגה  תיילעו  הדובעה  תעונת  לש  התסירק  רחאל  קר  .הדובעה  תגלפמו 
השענו תיתרושקתה , המבה  זכרמל  םדקתהל  זוע  לחה  בושח , ילארשי  רפוסכ  הרכהל  הכזו  םיעברא ) ןבכ  זא  היה  אוה  )

היה יטילופ  - יתרבח העד ' - גיהנמ ו' ןשרפכ  ירוביצה  ודמעמב  הצירפל  רוגישה  ןכ  .דואמ  ךרעומ  תועד  הגוהו  ןשרפ 
םינשה 1978-1967, ןמ  תונויארו  תומישר  םירמאמ , לש  טקל  תללוכה  וז , הפוסא  (. 1979 ' ) הזעה תלכתה  רואב   ' ורפס

הרשפיא םג  איה  .ולש  ירסומה  טהלהמו  תיריל  - תיפאה תעצקוהמה , ותביתכמ  לעפתהלו  םשרתהל  םיארוקל  הרשפיא 
ךוסכסהו םולשה  תייעב  םיבר : םיאשונ  ףיקמ  רפסה  .זוע  לש  ינידמ  - יתרבחה ןימאמ ' ינא  תא ה' ריכהל  בחרה  רוביצל 

, תירבעה ןושלה  ץוביקה , לש  ויפוא  ילארשיה ,' םזילאיצוסה   ' לש ויפוא  םיאניתשלפה , םע  םיסחיה  יברע , - ילארשיה
.דועו תילארשיה  תוברתהו  תורפסה  תוהמ 

םינשב םסריפש  תופוסאבו  םירמאמבו  הז  רפסב  יוטיב  ידיל  אב  אוהש  יפכ  זוע , לש  םלועה  תפקשה  לש  יללכה  ןוויכה 
תוכזל ודיב  העייס  וז  הנוכתו  יתמגוד , וא  ינוציק  אוה  ןיא  םירחא , לאמש  ישנאכ  אלש  ךא  .ינמוה  לאמש  אוה  תואבה ,

תא .ןאכמ  םיינוציק  ןימי  ישנאו  ןאכמ  םיינוציק  לאמש  ישנא  לש  םמעז  תא  וילע  הררוע  םג  איה  .הבחר  תיתרבח  הרכהב 
המכ וניכ  תיטילופה -  םלועה  תפקשהל  ומואת  עשוהי , לש א"ב  וז  תא  םג  ומכ  ותוגה -  תא  ןייפאמה  הזה , ינויערה  וקה 

לש םיירסומהו  םיינויערה  תודוסיב  תוקבד  דחא  דצמ  רמולכ ,  '. הנותמה תונויצה   ' וא היופשה ' תונויצה   ' םירקבמ
הקינעמה תידוהי  הנידמכ  לארשי  תנידמ  לש  ןורקיעה  הז  ללכבו  החפשמ ,' םשכ   ' האור זוע  התואש  תינויצה , העונתה 
םיירסומה םיתוויעה  ןוקיתל  האירק  רחא , דצמו  תובשה ; קוחב  יוטיב  ידיל  אב  רבדהש  יפכ  םידוהי , םירגהמל  תופידע 

, תיניתשלפה היעבל  ןורוויעה  םשארבו  ןוטלשל , ןימיה  תיילעו  םימיה  תשש  תמחלמ  ירחא  ופירחהשו  המשב  ושענש 
ומויקב ריכמו  םיחטשה  חופיסל  דגנתמ  זועש  םשכ  .תיחישמ  - תיתד תונמואלל  תופחסיהו  תינמוהה  תושיגרה  דוביא 

דועב יברע : - ילארשיה ךוסכסב  הירטמיסאב  ריכמו  ינידמ  רדסה  אלל  הגיסנל  דגנתמ  אוה  ןכ  יניתשלפ , םע  לש 
וז תונידמ  יתש  לש  םויק  לע  ללכב  בושחל  ןכומ  ןטק  טועימ  קר  ינשה  דצבש  ירה  הרשפל , בורה  ותעדל  ןכומ  ונלצאש 
לש תוויע  אוה  ויניעב  םזינויזיוורהש  יפ  לע  ףא  .הנותמה  השיגה  תרכינ  לארשיב  יתד  - ינמיה םרזל  וסחיב  םג  .וז  דצל 

- תידוהיה החפשמהמ  קלח  ינוציקה , הז  םג  תינויצה , העונתב  ינמיה  םרזב  האור  אוה  םיינויצה , שעמהו  ןויערה 
.תילארשי

תא תודירטמ  ןיידעו  ודירטהש  תוימויקה  תולאשל  הבושת  תתל  זוע  סומע  הסינ  הזעה ' תלכתה  רואל   ' ורפסב
לווע  ' ותוא לושינ , םאה  הנידמל , םויק  תוכז  שי  םאה  תדמתמ , המחלמב  תויחל  ונלרוג  ץרחנ  םאה  ןוגכ  םילארשיה ,

ןויסינב תופיטה , ןיב  תוריהז , דימת  ןה  תובושתה  .דועו  םיינמוה , םיכרע  רתוס  וניא  וב ,) שמתשמ  זועש  גשומ  ' ) יחרכה
תונקיידהו תוריהזה  .טפשמ  תיבב  טפוש  לש  ותקיספל  המודב  עבטמה , ידצ  ינש  תא  תוארלו  םיסנאוינה  תא  רייצל 

ותעדל הבתכנ  וז  .הנידמה  םוקו  בושייה  תפוקתב  תירבעה  תורפסב  ןד  אוה  רשאכ  םג  רפסב  ותוא  תונייפאמ  הלאה 
ומכ איה  .תויוקדב  ןיחבהל  רשפא  היה  אל  רשאכ  תרעוסה , תירוטסיהה  היישעה  ךלהמב  רמולכ  הזעה ,' תלכתה  רואב  '

.הראית איהש  תואיצמה  לש  תוקיודמה  תויללצה  תא  טטרשל  הלכי  אל  ןכלו  ידמ , קזח  רואל  ףשחנש  םוליצ  טרס 
תויוקדה תא  ןמסל  םיסנמ  םה  ןכ  ובתכש , הזורפב  תויוקדה  תא  ןמסל  ולחה  ורוד  ינבו  אוהש  םשכ  יכ  וירבדמ  עמתשמ 

.ויניעמ ורתסנ  הכ  דעש  םיללצה  תא  ילארשיה  רוביצל  ריאהלו  יתוגה  - יטילופה הדשב 
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' היופשה תונויצה   ' הנחמ לומ  דמועה  הנחמה  לש  ונקויד  תא  ץוחבמ  - הפוצכ טטרשל  זוע  סומע  לחה  םג  הז  רפסב 
, תינחלופ המומע , תויטבש  לש  םאט  םאטה  יפות  טבשה ]...[  יפות  תונויצ   ' יהוז .רבצה  לש  ומלוע  תא  עמתשמב  הגצייש 

ץראב םשו  הפ  , ' םינש שולש  רובעכ  םסריפש  ינשה  תוסמה  רפסב  םלוא   '. ןורכש תוכסונ  תואמסיסו  םירציו  המדאו  םד 
לע ותעפשהש  טבש ' ה' ךותב  שחרתמ  המ  גולופורתנא , ומכ  חטשב , קודבל  אצי  רבכ  אוה  ויתסב 1982'  לארשי 
תא עומשל  ידכ  ץראה , תא  רותל  אציו  תיתורפסה  ותביתכמ  השפוח  חקל  זוע  .המצעתהו  הכלה  תילארשיה  הרבחה 
ינד לש  שמש , תיבמ  'ו  זו ' זו טרבלא  לש  םילשורי , תונוכשב  םידרחה  לש  דודשאב , לעופה  לש  בלה  ישחר  תאו  תולוקה 

הבשומהמ רוחב  יבצו  םילשוריב  םיטיראזאלה  רזנממ  האוביד  באה  הרפעמ , ריאי  הללאמרמ , ףיאנו  ןסח  עוקתמ , םחנמו 
רבכו ראוני 1983 , דע  רבמבונ 1982  םישדוחב  עובשה ' רבד  הרדסכ ב' הליחת  ומסרופ  תומישרה  .המלש  תב  הקיתווה 

.הבר תוניינעתה  וררוע  ןותיעב  ןתעפוה  םע 

תויולחנתה הרירב , ןיא  תמחלמ  וא  הרירב  תמחלמ  תוימינפה : תוקולחמב  הרעב  ץראהו  ןונבל  תמחלמ  ימי  ויה  םימיה 
הייפכ יתדע , דש  וא  יתדע  חופיק  רורחש , וא  שוביכ  הגיסנ , וא  םיחטש  חופיס  תוינויצ , תויובשייתה  וא  תויקוח  אל 
תולוק ויה  אל  םשו ' הפ  ועמשנש ב' תולוקה  .הלאב  אצויכו  היצזילטיפק  וא  תרהוד  היצלפניא  םייתד , תאנש  וא  תיתד 

האיבהו ילארשיה  חישה  לע  טלתשהל  הלחהש  האנשו  סעכ , תויזה , תייוור  הינופוקק '  ' אלא תינומרה , הלהקמ  לש 
תונוכשב ורגתסה  - ופפותסהש םידרחה  ןיבו  םינויצה  ןיבש  קתנה  תא  םיארוקל  דדיח  זוע  .קומע  ימינפ  רבשל 
תינבומה הביאה  תא  דילוהו  חרזמה  תודע  ינב  לש  םבלב  ברצנש  ןובלעה  תא  תיתולגה ; הרייעל  המודב  תוימלשוריה 

לש ינעזגה  סחיה  תא  םילצנמה ; םינודאה  תא  םהיניעב  םיגציימה  לאמשה ,' לש  םירוספורפהו  םירפוס  ' לו םיקיני  " אפמל
עיגה אוה   ) תוריעזה תויולחנתהה  יבשייתמ  לש  תוירורהסהו  תוינוהמתה  תא  םיברעה ; יפלכ  הקוצמה  תובכש 

תא םיריכמ  םניאש  הילגנאו , תפרצ  הניטנגרא , הקירמא , היסורמ , םילוע  ויה  םיבר  םיבשות  הבש  עוקת , תולחנתהל 
'י- צרא ה' תא  ברה ;' זכרמ   ' ידימלת לש  תישגרה  תומיטאהו  ימואל  - יתדה םזילטנמדנופה  תא  ךוסכסה ;) תובכרומ 

חרובה ילארשיה  ינגרובה  תאו  רבצה ; תומד  לש  תיקסטורג  הרוטקירק  איהש  םיקיתווה , םיקינבשומה  לש  תוירקנאב '
.הדגה ייברעל  םייפכה  תדובע  תא  ריאשמו  הסרובה  לא 

וניא ש' ימל  זובו  האנש  תומודק , תועד  ירודח  הנידמה , לע  תוינורט  יאלמ  רפסב  זוע  סומע  לש  וחיש  ינבמ  םיבר 
םזיאוגא יסיסרל  תקסרתמה  הרבח  לשו  סנדקד  לש  תוברת , תמחלמ  לש  ץומח  חיר  ףדונ  תוחישה  ןמ  םהלשמ .'

ץראה ידילי  םיזנכשא , םילארשי , םירבג  תרובח  ןיב  לוח  םוי  רקובב  תלהנתמה  החישמ  המגוד  ןלהל  .םזינוגטנאו 
םירזיילבבו ןורקד  - תונתוכב םישובל  .בטיה  םיפוזשו  ףוג  ידבכ  םלוכ  טעמכ   ' .םהייחל םיעבראהו  םישולשה  תונשב 

דועו הנש  םש  ראשנו  הירגינב  יאלקח  החמומ  וא  ץעוי  תויהל  חלשנש  ןועדג  םשב  דחא  לע  םיחחושמ  םה  .םייתנפוא 
השע שדוח  הרשע  ששבש  םירמואו   " לידב הרכמב  תופתושל  ףרטצה  קשנ , תקסעב  ךווית  םיעטמ , יקסעל  סנכנ  הנש ,
הפק תיב  רפוסה : ילוקיש  תניחבמ  תירקמ , הניא  החישה  תלהנתמ  הבש  הרואפתה   "'. צ'ק קי  צ' יקנ  רלוד  ןוילימ 
חישה ינב  תוימומרעב :'  ' םיארוקל זמור  ומכ  זוע  .תיאלקחה  תינויצה  תובשייתהה  תישאר  ילמסמ  בקעי , ןורכז  הרייעב 
ןורכזל אבש  הלועל  טלחומה  דוגינה  אוהש  ףסכה , םשב  ץראהמ  דריש  ילארשיה  יאלקחה   ) םהלש החישה  אשומו  וללה 
תונויצה התשעש  יכרעהו  יתוברתה  קחרמה  תא  םיאטבמ  יאלקח ) השענו  ינויצה  לאידיאה  םשב  האמה  תישארב  בקעי 

: ונימי דעו  הנושארה  היילעה  ימימ 

קלוח ןאבייר ,'  ' יפקשמב חפוטמ , םפושמ , שיא  ידוהיה .' שארה   ' לע תשרופמ  העד  עיבמ  רגיס  ןשעמה  ראווצ  - בע רוחב 
ךלה לוכה  ךסב  .ספא  היה  אבצב  .רבד  םושל  עיגמ  היה  אל  ץראב  .הזה  ןועדגה  דואמ , ןטק  שאר  לוכה  ךסב  : ' ומדוק לע 

, רפורג תסנכה  רבחל  תצק  המודה  ץוג , דחאו  תנמשה .' ךותב  לפנ  לוכה  ךסב  .םהה  םירוחשה  לצא  ילמרונ  אל  ףלק  ול 
תא וערקיו  ןוכנה  לגה  לע  םוקמ  לכב  ולעי  םלועה , לכב  םתוא  רזפמ  התא  םא  םידוהיה , הככ : הז  : ' הנינשב םכסמ 
.הזכ ףוצרפ  שי  הנידמלש  המל  הזו  .ינשה  תא  דחא  וערקי  רתויה  לכל  דחא , םוקמ  לע  םלוכ  תא  םישת  םא  לבא  .םלועה 

'. םדב הז  תושעל , המ  ןיא  .הז  הככ 

ןיבו הקיטסיצילבופל  תורפס  ןיב  גוזימה  יוטיב  ידיל  אב  הזעה ,' תלכתה  רואב   ' ורפסב רשאמ  רתוי  דוע  הז , רפסב 
חיטה ינוציקה  לאמשה  .בתכש  המ  תא  ובהא  םלוכ  אל  .זוע  לש  ותביתכ  תא  ןייפאמה  הבחר , תוגהל  תילאוטקא  תונשרפ 
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בור ךא   '. שפנ הפי  ןלאמש   ' וב האר  ןימיה  דגנמו  בייחתהלמ , רהזנו  םירורב  םירבד  דיגהלמ  קמחתמ '  ' אוהש בוש  וב 
םגרותו רכמ  - ברל היה  רפסה  .זוע  לש  הביתכה  ןורשיכמ  רקיעבו  ןכותהמ  ולעפתה  םיארוקה , םג  המודמכו  םירקבמה ,

ץראב םשו  הפ  רתוי ב" דועו  וירפס  לכב  , ' רשש לאכימ  בתכ  זוע ,' סומע  לש  ותביתכב  רכשמ  והשמ  שי   ' .תובר תופשל 
ךוסכסה ישרושבו  תידוהיה  ונתרבחב  תללוחתמה  המרדב  תידיסח , טעמכ  תוקבדבו  יתימא  טהלב  ןדה  לארשי ,"

למרכ ילינ  הבתכ  הנימב ,' תקתרמו  תדחוימ  היווחל  הזה  רפסב  האירקה  תא  השועש  המ   ' '. יאניתשלפ - ילארשיה
תמרוזה תיזוע " ה" הביתכה  הנושארבו  שארב  הז , ', ' םיינזאמ  ' יתורפסה תעה  בתכב  םסרפתהש  תרוקיב  רמאמב 
הקינעמ ךכ , לכ  הבר  תוינויחב  ראתמ  אוהש  םישנאה  יפלכ  וב  הנשיש  תוהדזהה  תיטסי ]...[  ' זאמיא תויטסאלפב 

, סקיפ האידיאב  קבד  וניאש  םדא  ונינפלש  השגרה  שי  .רתויב  ההובג  הגרדב  תונימא  תושרופמה  ויתודמעו  ויתועדל 
ןויסנ ךות  ביריל , תינלבוס  הבשקה  ךרד  הריפכה , ךרד  שדחמ , םעפ  לכב  תויתרבח  - תיטילופה ויתודמע  לא  עיגמ  אלא 

'. ותעד ףוסל  תדרל  יתימא 

תינויצה תונגרובה  לש  לקרוא  - גיהנמ ןיעמ  תוברת , רוביג  לש  דמעמל  זוע  סומע  תא  הלעה  לארשי ' ץראב  םשו  הפ  '
ייוטיבמ דחא  .הכותב  תוהזה  תויעבו  ץראב  תויתרבחה  תויוחתפתהל  סחיב  ויפ  אצומל  םיכחמ  לוכהש  הקיתוה ,

טסוגואב 1983 ב-25  ןרקוהש  רד  רתסא  לש  ףרוח 1983 )' זוע , סומע   )' ותומד לע  היזיוולט  טרס  היה  הצרעהה 
םירפסב הסנוכש  תיטסיצילבופהו , תיתורפסה  ותביתכ  תוכזב  קר  אל  הז  ודמעמ  תא  הנק  זוע  .תיתכלממה  היזיוולטב 

םג אלא  (, 1998 רתכ , ' ) תילארשי תוהז  לע  תובשחמ  תווקתה : לכ  ו' ( 1987 דבוע , םע  ' ) ןונבלה תודרוממ   ' ןוגכ םיפסונ ,
, ןויע ימיו  םיסקטב  שקובמ  הצרמל  ותוא  הכפהש  בתכבש ,) וזמ  תלפונ  הניאש   ) הפ לעב  ולש  תואטבתהה  תלוכי  לשב 

.ולש תילאוטקלטניאה  המזירכל  הפיסומה  האנה  ותוזח  לשבו 

תילארשי תילארשי שפנ   שפנ תלחמכ   תלחמכ תולג ' ' תולג ךיבסת   ךיבסת ''
תא םינומשה  תונשב  ץרפ  אוה  םג  .עשוהי  רפוסה א"ב  לצא  םג  שבגתה  זוע  סומע  לש  הזל  המוד  תיתרבח  הרכה  ךילהת 
ידי לע  שקובמו  בושח  יתרבח  תועד  הגוה  תוברת -  רוביג  השענו  תיטסיצילבופה  תורפסה  לא  הפיה  תורפסה  תולובג 

וססבתהש תילארשיה , תוהזה  לע  עשוהי  בתכש  תוסמ  ףסוא  אוה  תוילמרונה ' תוכזב   ' ורפס .דחאכ  להקהו  תרושקתה 
ןהו תקהבומ  תיטלנאולוכיספ  איה  ויתוסמ  לש  היצטניירואה  .תרושקתה   ילכב  תונויארו  םינויזופמיס  תואצרה , לע 

הלימב שומישה   ) לארשי תנידמ  לש  היצזילמרונ ' םסח ל' ותעדל  םיווהמה  םיילארשי , דוסי  יכיבסתמ  המכב  תודקמתמ 
הליהקב תויוכז  הווש  רבח   ' אוהש םעכ  ילמרונ '  ' םע רידגמ  עשוהי  ורפסב , תאזה .) היצטניירואה  לע  דיעמ  היצזילמרונ ' '

תירטנצונתא הרדגה  ןבומכ  יהוז   '. תוהז ןדבוא  ששוח מ' וניאו  רחא ' םע  לכ  ומכ  דחוימו  דיחי   ' אוהש תימואל ,' - ןיבה
'. היחרזא לכ  תנידמ  הנידמה כ' תסיפתמ  הקוחרה  דואמ ,

םעה תולגה .' ךיבסת   ' תא עשוהי  דימעה  תינויצה , היגולואידיאבו  תידוהיה  תוילטנמב  םרוקמש  םיכיבסתה , שארב 
אוה יכ  םא  הלוגב , דמעמ  קיזחהל  ידכ  םיימויקה  ויבאשמ  לכ  תא  עיקשמו  ונוימד  לכ  תא  ץמאמ  , ' ותטישל ידוהיה ,

האצותה .תחא  הנועבו  תעב  הלוגל  האנשו  הכישמ  ימויק : סקודרפ  השעמל  רצונ  ןאכ   '. תינחור הניחבמ  התוא  החוד 
הל עבוק  רתויו , רתוי  התוא  םמורמו  ראפמ  אוה  ךכיפלו  וצראל , בש  אוה  ןיא  יכ  לע  םשא  ומצע  שיגרמ  םעה  : ' תינסרה

אסיג ךדיאמ  הילא , רוזחל  יואר  אוה  ןיאש  הדבועה  תא  קידצהל  ידכ  תאזו  האלפומ , התוא  השוע  השודקו , הקומע  תוהמ 
 '. הבישהמ ויתוששח  תא  קידצהל  תנמ  לע  היבשוי ," תלכוא  , " תינפרוט תנכוסמ , ץראכ  טויסכ , התוא  ראתמ  אוה 

ןיינעה רסוחו  תינמי , - תינמואל םלוע  תפקשה  תוחתפתה  תילארשיה : היווהב  תולוח  תוער  יתש  ותעדל  תועבונ  ןאכמ 
.לארשיל הריגהב  םלועה  ידוהי  בור  םילגמש 

באה תומדל  םיהולא  לש  ותומד  ןיב  עשוהי  ךרועש  האוושהב  קהבומ  יוטיב  ידיל  האב  תיטילנאוכיספה  היצטניירואה 
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ןיבש םעה  תעדותב  ינומרההו  ןוכנה  ןוזיאב  שוביש  יניעב  איה  , ' בתוכ אוה  הלוגה ,' תעפות   ' .םאה תומדל  תדלומה  ןיבו 
תונויצב האורה  תיתרוסמה , תינויצה  הפקשההמ  ןורקיעב  אופא  גרוח  וניא  עשוהי   '. תדלומהו םיהולאה  וא  םאהו , באה 

לש קומינה  יסאלקה , ינויצה  ןועיטל  דוגינב  םלוא  .ידוהיה  לומרינ ' רורחש ו' לש  ךילהת  תוועמה , יתולגה  בצמה  ןוקית 
ץיברהל  ' אבש יטוירטפ  טספינמ  דוע  היה  אל  תוילמרונה ' תוכזב  , ' וזמ הרתי  .יטסיגולוכיספ  יפוא  לעב  אוה  עשוהי 
םיתוויעב ןרוקמש  תילארשיה , תוברתב  תוחיכשה  תויטנהמ  המכ  ףקותה  דואמ  יתרוקיב  רפס  והז  ךפהל , תונויצ .'

הדלותכ  ) תלוזה לש  ולבסל  תושידאה  רוביצהמ , םיקלחב  ושפש  תונעזגהו  תונמואלה  השדחה : תדלומב  אקווד  ודלונש 
היצזילמרונ תריציו  המחלמה  תקחדה ' (, ' האושב םידוהיל  םרגנש  לבסב  תודקמתה  לשו  ימואל  םזירטנצוגא  לש 

'. לארשי ץרא  לע  ונתוכז   ' לע תירסומ  הניחבמ  םיימיטיגל  םניאש  םינועיטב  שומישו  תימצע , האנשו  תונקדצ  המודמ ,
, רמולכ םויקה ,' תקוצמ  תוכז  : ' דבלב דחא  ןועיט  לבקמו  הז  רשקהב  םייסאלקה  םינועיטה  תא  הז  רחא  הזב  החוד  אוה 

ךורעל עיצמ  עשוהיש  םייונישב  הצמתמ  רפסה  לש  רתוי , יביטקובורפהו  ירוקמה , דצה  .דמשמ  ידוהיה  םעה  תלצה 
: םידוהיה לש  תולדבנהו  תורחבנה  תסיפתב  הנושארבו  שארב  תוינויצו , תוידוהי  תומכסומו  דוסי  יכרע  המכב 

ליגרה ינושה  ףקותב  קר  הנושה  םע  תוחנ , אלו  ןוילע  אל  תושונאה , לש  ילרגטניא  קלחכ  ונמצע  תא  תוארל  ונילע 
תויהל לארשי  לע   - ' חסונ תויתואיצמ  - יתלב תורימא  ינימ  לכ  .םיטבשהו ]...[  תותדה  םיעזגה , םימעה , לכ  ןיב  םייקה 

לככ איהש  הנידמ  שי  וליאכ  ' ) תונידמה לככ  הנידמ  תויהל  ונל  רוסא   ' וא המויקל ,' קודיצ  ןיא  תרחא  תפומ , תרבח 
המשאהו לוכסיתל  ונתוא  םיאיבמ  ןכ  לעשו  םהב , דומעל  םילגוסמ  ונא  ןיאש  םינוירטירק , תורצוי  קר  תונידמה ,)

.ירוירפ דוסי א- תדמעכ  דועיי  ונל  ןיאו  םימעל  הרושב  ונל  ןיא  .תימצע ]...[ 

: תודהיה תרדגהב  יתדה  ביכרמה  תא  שילחהלו  ימואלה  ביכרמה  תא  קזחל  רפסב  עיצמ  םג  עשוהי 

םידרפנו םישדח  תוכמס  תורוקמ  תריציב  רקיעבו  םיידוסיה , היכרעמ  המכ  רוערעב  תדה , לש  החוכ  תשלחהב  ךרוצ , שי 
אל תדה  ינינעל  רודחל  םיבייח  ךכ , םיארקתמה  הלא  וא  םינוליחה  תד ]...[ . ' ינקתמ   ' המכל םויה  םיקוקז  ונא  הכותב ]...[ 

.םיזעונ םירוטמרופר  תניחבב  אלא  םייטנאמור , הבושתב ' םירזוח   ' תניחבב

: םידוהי םוקמב  תומורת  הצרא  האיבמה  רונש ' תוינידממ ה' רטפיהל  עיצמ  אוה  ףוסבלו ,

לע בושו  בוש  רבדל  םוקמבו  "ב  הראב תיבגמה  תורגא  לעפמ  תא  תחתופה  תרצעב  עיפומ  לארשי  תלשממ  שאר  היה  ול 
וז הנשבש  תויגיגחב  עידומו  היילע  לע  קר  רבדמ  היה  תירבה , תוצרא  םע  םיסחיה  לעו  "ף  שא לע  םיחטשה , לע  לארשי ,

.םידוהיה אלו  ץראל  הלוע '  ' ףסכה קרש  סעכ  ךותמ  הלוגהמ , ףסכ  לבקל  לארשי  תנידמ  תברסמ 

, לאמשה שיא  לשמל , ןוא , - רב יכדרמ  .םקלחל  וא  וירבד  לכל  ומיכסה  םלוכ  אלש  ןבומ  ךא  בר , ןיינעב  לבקתה  רפסה 
, המצע רתיבו  םימיה  תשש  תמחלמ  רחאל  ונברקב  ושפש  םידוהי " ואינ  םימרזה ה" דגנ  עשוהי  לש  תרוקיבל   ' םיכסה

תדמוע הזכרמבש  תיסאלקה  תונויצה  לא  עשוהי  .ב.א  לש  תצרחנה  ותביש   ' תא בהא  אל  ךא  רופיכ ,' םוי  תמחלמ  רחאל 
לש השיגרה  היגוסב  ועגנ  רפסה  לש  ונכות  לע  רתויב  תופירחהו  תוחיכשה  תויוגייתסהה  יופצכ ,  "'. הלוגה תלילש  "

': הקוצמה תוכז   ' תקדצה תא  בהא  אל  לאמשה , שיא  אוה  םג  ינגד , ןסינ  לארשי .' ץרא  לע  ונתוכז  '

תירסומ  " החסונ שממל  שקבנ  םא  ירהש , אנהכ ? ברה  אמש  וא  עשוהי , .ב.א  תאז , בתכ  ימ  .ךיניע  ףשפשמו  ארוק  התא 
רמול היהנ  םיאשרו  םיחטש , רתויו  רתוי  לע  טלתשהל  אלא  ונל  רתווי  אל  עשוהי , .ב.א  לש  וחור  ירפ  וז , תיביטקייבואו "

.ברע - יבחרב םהיתוצראב  םהיתויוכז " לע  קבאיהל   " ולכויו ורקעיש  םיאניטסלפה  םיברעל 

: תינמואל טבמ  תדוקנמ  עשוהי  תא  ףקת  תאז , תמועל  רשש , לאכימ 

רומאל ותמוא , לש  לזרבה  ןאצ  יסכנב  ללכו  ללכ  בשחתמ  עשוהיכ  חור  שיא  ןיא  הז  עודמ  דאמ - ! הומת  וליפא  הומת - 
! רתוי ףא  ילואו  התוחפ -  אל  הדימב  ועבקש  תורפס , ירבדו  הריש  הליפת , ןוזח , םולחמ , בכרומה  ידוהיה , סופאה  לכ  - 
הז ןיאש  רבחמה -  לש  םינכה  ןופצמה  ירוסייל  דובכה  לכ  םע  המוד -  .וצראל  לארשי  םע  ןיב  קתינ  יתלבה  רשקה  תא  - 

םידוהיה ושמתשה  םהבש  םיקומינ  םתוא  לכל  לוטיבב -  וליפאו  הלילשב -  סחייתהל  ללכו  ללכ  תיביטקייבוא  קדצומ 
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.לארשי ץראל  םתקיזו  םתוכז  תחכוהו  תקדצהל  תורודה  ךלהמב 

תוהזה ץבשת  תא  םינויצל  ךבסמ ' יאניתשלפה ש'
- וד תובקעב  רקיעב  תילארשיה , תוהזה  תלאשב  סומלופה  בלב  תויהל  עשוהי  ףיסוה  תוילמרונה ' תוכזב   ' םוסרפ רחאל 

לאוי הנפ  רבמטפסב 1985  .סאמש  ןוטנא  ילארשיה  - יברעה םגרתמהו  רפוסה  ןיבל  וניב  להנתהש  ונימב  דחוימ  חיש 
הנשה שאר  ןויליגל  תישיא  המישר  בותכל  ושקיבו  סאמש  ןוטנאל  ריעה ,' לכ   ' ימלשוריה ןומוקמה  ךרוע  ןורתסא ,

.בויחב הנענו  "ה , משת

עקתשה הלחנ  לילח  ויתובא  תובא  יבא  .לילגבש  הטוספ  רפכב  דלונ ב-1938  ץראב , יעיבר  רוד  ירצונ , יברע  סאמש ,
םשל םינשה  תצורמב  היהש  סאמש '  ' יוניכה ןאכמ  .הייסנכב  שָמש  הארנכ  היהו  הרשע  עשתה  האמב  ילילגה  רפכב 
ןיבמ הלוע  חוככ  עדונ  אוה  דחא , דצמ  .ברועמ  היה  סאמשל  תיברעה  היצנגילטניאה  לש  הסחי  .ותחפשמ 

ךלהתהל הבריהש  הדבועה  רחא , דצמ  .ירוקמו  רשכומ  םדאכ  דובכ  ול  ושחר  םיברו  ריעצה  רודה  לש  םילאוטקלטניאה 
, יתד תיבמ  התיה  הנושארה  ותרבח  .תוידוהי  ויה  ךלוו , הנוי  תררושמה  ןללכבו  ויתובוהאמ , המכ   ) םידוהי ברקב 
םג .םהיניעב  םינינצל  התיה  תירבעב  םינותיעל  בתכו  ידרח ) רבגל  הכדוש  הרענהו  סאמש  הכוה  םהיסחי  ולגתהשכו 
אל םיביוא  ול  המיקה  תיתבשחמ  תואמצע  לע  תואנקב  רמשו  והשלכ  יטילופ  הנחמל  ךייתשה  אל  ודועמש  הדבועה 

תישארב לשמל , ךכ , .םיברוצ  תונובלע  גפסו  ץראב  תיברעה  תוגיהנמה  ישנא  ידי  לע  תחא  אל  ףקתוה  אוה  .םיטעמ 
םלאס .םיפודיגו  תופרח  "ח  קר ישנא  וב  וחיטה  יתלשממ , יברע  ןומוי  אבנא ,' - לא םירבד ב' םסריפ  רשאכ  םיעבשה , תונש 

.ותואמצע לע  רומשל  סאמשל  עירפה  אל  הז  ךא   '. תונוטלשה לש  בלכ   ' ותוא הניכ  "ח , קר לש  הגהנהה  ישנאמ  ןרבו , ג'

לע ךרד  אוה  .הנידמב  ילארשיה  יברעה  לש  ותקוצמ  תא  םידוהיה  םיארוקה  ינפל  סאמש  חטש  ריעה ' לכ  ותמישרב ב'
אלל אלמ  ןויווש  תובשה ל' קוח  ןיבו  תיטרקומד  הנידמל  םידוהיה  תנידמ  ןיב  הכיבמה  הריתסה  רתויב : תבאוכה  תלביה 

האורו ילש , לגדה  תויהל  ךירצש  , ' בתכ לארשי ,' לגדב  טיבמ  ינא   ' .תואמצעה תליגמב  בותככ  ןימו ,' עזג  תד , לדבה 
םיארוק הזיגרה  יאדוובש  תאזה , המישרה   '. ישממ םולח  םוש  .םיעותעת  ןויזחו  רוא -  םסקמ  יל  עיצמש  ןקוזמ  שיא 

, ומע ןודנול  ןורי  לש  ןויאירב  .סאמש  הב  בתכש  םירבדה  לע  עשוהי  ביגה א"ב  אלמלא  הרהמב  תחכשנ  התיה  םיבר ,
: רמא ראשה  ןיב  .ףצק  ףצשב  סאמש  תא  ףקתו  רמאמה  תא  עשוהי  ריכזה  הקיטילופ ,'  ' לש ראוני 1986  ןויליגב  םסרופש 

לע הקיתשב  םירבוע  ונחנא  יניתשלפה , םעה  לש  תימצעה  הרדגהה  תוכז  רובע  בר , קדצבו  םימחלנ , ונחנאש  העשב 
םא זא  .לגדה  תאו  ןונמהה  תא  לטבל  ארק  רבכמ  אל  םסריפש  רמאמב  רשא  סאמש , ןוטנא  לש  וז  ןוגכ  תויואטבתה ,

הניחבמ םידבאתמ  טושפ  ונחנא  הלאכ , תויואטבתה  דגנכ  םיחומ  ונניאו  שוביכה  תוינידמ  תא  םיעיקומ  ונחנא 
 ]...[ .תובש קוח  תויהל  ךירצ  רזופמ  ןיידע  ובורבש  םעל  תכיישהו  תידוהי  הנידמ  איהש  לארשי  תנידמב  .תיטילופ ]...[ 

התפכנש הנידמ  תאז  לארשי , תנידמב  ללכב  םתיצר  אל  םתא  םידוהיהו : םיברעה  וירבחלו  סאמש  ןוטנאל  רמוא  ינא 
תוישיא תלעב  הנידמב  תויחל  הצור  התא  םא  ךלש , האלמה  תוהזה  תא  הצור  התא  םא  .םכתמחו  םכפא  לע  םכילע ,
הנידמה לא  החרזמ , םירטמ  האמ  רוקעו  ךילטלטמ  חק  םוק , תירוקמ , תיניתשלפ  תוברת  תלעב  תיאמצע , תיניתשלפ 

םיימואלה םיטועימה  בור  לש  םבצממ  ךורע  ןיאל  בוט  היהי  ךבצמ  .לארשי  דצל  ןוכשתש  תיאמצעה  תיניתשלפה 
םג שי  םולש  ןמזבו  טועימ , התא  ןלהאסו , ןלהא  ךל  רמוא  ינאו  ראשנ , התא  םא  לבא  .תאזכ  הרירב  םהל  ןיאש  םלועב 

.םתוא אוצמל  דמלתש  טועימל  םידחוימ  תוגונעת 

ןיב תקולחמה  לע  ץראה ' ףסומ  חוויד ב' לאכימ  .ב  .יתרושקתו  ירוביצ  ןיינע  דקומל  ילולימה  ברק  - ודה ךפהנ  הז  בלשב 
.תומיעב אבה  קרפה  לע  שארמ  חווידש  הקיטילופ '  ' לש אבה  ןויליגה  תא  ונק  םיברו  ןושלה , ידח  םילאוטקלטניאה  ינש 

: םזקרס יוור  עצקוהמ  רמאמב  עשוהיל  בישהו  בייח  ראשנ  אל  סאמש  ןכאו ,

לכ תיאמצע , תיניטסלפ  הנידמ  תרגסמב  ילש  האלמה  תוהזב  הצור  ינא  ןיא  רובס , עשוהי  .ב.אש  המל  טלחומ  דוגינב 
הנידמ ןיטסלפ , תנידמ  תמקהב  אלא  תיניטסלפ , הנידמ  תמקהב  רבכ , םא  הצור , ינא  ןיא  .המוד  תידוהי  הנידמב  ןכש 

ןיא הדנגואב - ) היהי  רבדהש  םירובסה  שי   ) וז הנידמ  םקות  רשאכו  םא  םג  לבא  .יניטסלפה  םואלל  וכייתשי  היחרזאש 
אלש ידכמ  םכח  ינא  .עשוהי  .ב.א  הז , הרקמב  יל , הארי  רשא  ץראה  לא  יבא  תיבמו  יתדלוממו  יצראמ  תכלל  הצור  ינא 
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עיפויש ילש  ןאמורה  .ןושארה ]...[  יניטסלפה  דרויה  אלו  הלועה  תויהל  ןיינועמ  ינא  ןיא  .םידוהיה  תויועטמ  דמלא 
ישוריגו ע"א ,] .עשוהי -  לש  ' ] םירחואמ םישוריג  מ' רתוי  ילארשי  ךורע  ןיאל  אוה  םישדוח  המכ  דועב  תירבעב 

.הדבועה יונישל  הברה  ומרתי  אל  תרחא , וא  וז  הרוצב  ןאכמ , םירחואמה 

יתורפסה ןוחריבו  ריעה '  ' יביבא לתה  ןומוקמב  לגלגתהל  ףיסוה  סאמשל  עשוהי  ןיב  יטסיצילבופה  ברק ' - וד ה'
קזיח אוה  .םימוחת  המכב  האטבתה  סאמש  ררועש  סומלופה  לש  ותובישח  .בר  ןיינעב  וירחא  ובקע  םיברו   ', םיינזאמ '

תוהזה תייגוסב  תיכרע  - תינויערה תוששוגתהה  תריזב  םילאוטקלטניא  םירוטאידלג ' כ' םירפוסה  לש  םדמעמ  תא 
.תינויצה תילארשיה  תונגרובה  לש  םייתגלפמ  - ץוחה םיגיהנמה  דחאכ  עשוהי  לש  ודמעמ  תא  רקיעבו  תילארשיה ,

םתופרטצהל עקרקה  תא  הרישכה  תילארשי  - תידוהיה תוברתב  ותואיקבו  ותונינש , סאמש , לש  הגירחה  תויביטרסאה 
תא רידגה  ומצע  סאמש  .תוידוהי  תומבב  תילארשיה , תוהזה  לע  ןוידל  םיפסונ  םילארשי  םיברע  םילאוטקלטניא  לש 

רוערעל ךכל , עדומ  היהש  ילבמ  ילוא  םרת , םג  סאמש   '. וילאמ ןבומ  יברע  רדס  לסח  : ' עלוק ןפואב  יונישה 
הפשב םידוהיה  לש  םתואיקב  רסוחב  הרוקמש  הליכשמה , הטילאה  ברקב  ילארשיה  יברעה  לש  היצזיפיטואירטסה 

, רשקותמ סומלופ  ותואל  דע  .ילארשיה  תוהזה  חישמ  םילארשי  םיברע  לש  םתרדהבו  תיברעה  תוברתבו 
, ליכשמו םכח  םדא  רוביצל  הליג  הזה  תומיעה  .וירושיכ  תאו  סאמש  תא  וריכה  םיטעמ  םילארשי  םילאוטקלטניא 

יאניתשלפ תמכחותמ -  היצטנמוגראו  הרידנ  יוטיב  תלוכי  לעב  םיבר , םילארשי  לש  וזמ  הבר  תירבעב  ותואיקבש 
.ירסומה םנוחטיב  תא  רערעלו  םהלש  םשרגמב  םידוהיה  תא  תוכהל  חילצמה 

תימינפה הריתסה  תא  םג  ילואו  המלידה  תא  הליכשמה  הטילאה  חישל  הנושארל  גיצהש  אוה  סמאש  לוכל , לעמ  ךא 
הבש הנידמ  איה  לבוקמה , יברעמה  ןבומב  תיטרקומד , הנידמ  תיטרקומדו .' תידוהי  הנידמ   ' גשומב תלפוקמה 

אל איה  תיטרקומדה  הנידמה  .הליהקהו  החפשמה  דיחיה , םוחתב  תורדוגמ  ןהו  ימואל  דמעמ  ןיא  תדל  וא  תוינתאל 
לארשי תנידמ  םלוא  .תויחרזא  היתובוח  וא  היתויוכז  תניחבמ  תופידע  תחא  הצובקל  ןיא  הבש  תיחרזא  תרגסממ  רתוי 
תוהדזה לש  תיסיסב  השוחתו  םינגוה  היחמ  יאנת  םייסיסב , םיתוריש  היבשותל  קינעהל  ליבשב  רוקמב  הדלונ  אל 
המיקהש תינויצה , העונתה  וזמ , הרתי  .םייתד  ויתורוקמש  יפוטוא  םזילאידיא  ךותמ  הדלונש  תושי  איה  אלא  תוכיישו ,
איבהלו תוימשיטנאה  ינישמ  םתוא  ליצהל  רומאל , דבלב : םידוהיה  לש  םתייעב  תא  רותפל  השקיב  לארשי , תנידמ  תא 

גוס תוחרזאבו  תויסיסב  חרזא  תויוכזב  קפתסה  אל  סאמש  הריתסה : ןאכמו  .תנחבומ  תיתדו  תינתא  הצובקכ  םרומישל 
לש ויהי  ןונמיההו  לגדה  הבש  הנידמ  ולש , םג  היהת  הב  יח  אוהש  הנידמהש  ותניחבמ , קדצבו  הצר , אוה  ב .'
אלא דבלב , ידוהיה  בורה  לא  םירבדמ  הילמסש  םואל ' תנידמ   ' הצר אל  אוה  .דבלב  םידוהיה '  ' לש אלו  םילארשיה ' '

, ץראב םידוהיה  לש  םהיתופיאשל  הריתסב  דמע  הז  ונוצר  ךא  .היחרזא  לכב  תוהדזה  םיררועמ  הילמסש  םיחרזא  תנידמ 
.בורה ןיידע  םהש 

םויה םג  תלטלטמ  ססותו , בחר  סומלופ  לש  דקומל  םיעשתה  תונשב  הכפהנש  תיטרקומד ,' - תידוהיה הנידמה   ' תמליד
ןיב הז ) ןיינעב  לתפתהל  הברמ  םג  ןכלו   ) בשייל השקתמ  וז  ןכש  הליכשמה , תינוליחה  תילארשיה  הטילאה  תא  רקיעב 

.תלגוד איה  וב  םגש  יטרקומדה  ןורקיעה  ןיבו  הדואמו , השפנ  לכב  הנימאמ  איה  ובש  תונויצה , לש  ירסומה  ןורקיעה 
םג אלא  ידוהיה  םעה  לש  יזיפה  ומויק  לע  םויאכ  קר  אל  תילארשיה  היצנגילטניאה  ברקב  תספתנ  היחרזא ' לכ  תנידמ  '
תא ליבגי  וא  רודגי  והשימש  ןכומ  יניא   ' .תונורחאה םינשה  האמב  לארשיב  התנבנש  תירבעה  תוברתה  לע  םויאכ 

יתורפסה תעה  בתכב  םסרפתהש  תוהז '  ' ורמאמב דקש , ןושרג  םעזב  בתכ  יכרצ ,' יפלו  ינוצרכ  ילש  תוהזה  תרדגה 
םיאניתשלפה ינפב  החותפ  תיברע , - תירצונ וא  תיברע  - תימלסומ תוברת  חותיפל  תורשפאה  : ' ףיסוהו ןותיע 77 ,' '

תוברת חותיפל  ילש  תורשפאה  .תורחא  תוצרא  הברהבו  היהת ) אלש  הפיא   ) רחמ לש  ןיטסלפבו  םויה  לש  לארשיב 
תוחפל יתוא  תרשת  תאז  ץראש  ךכ  לע  םחליהל  יתוכזו  דבלב , תחא  ץראב  ינפב  החותפ  תילארשי , - תירבע - תידוהי

הז םיארונ -  םירבד  הלאב  אצויכ  לכו  ןנימי  ןעזג , ינא  תידוהיה , - תילארשיה יתוהז  לע  יתמחלמ  ללגב  םא  .הז  אשונב 
'. תווש תוברת  תויוכז  הנייהת  ילו  סאמשלש  ידכ  םלשל  ןכומ  ינאש  ארונ  ריחמ 

דוגינבש םושמ  ראשה  ןיב  םידוהיה , רובע  דחוימ  ישוק  ביצמ  סאמש  וב  דדיצש  תיטרקומדה ' תילארשיה  הנידמה   ' ןויער
םיסופד יפ  לע  היח  םבשומ , תא  םידוהיה  ועבק  התביבסבש  תיברעה , המואה  בור  ינרדומהו , רואנה  יברעה  סאמשל 
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.תינרדומ תוחרזא  לש  תיטרקומד  תרוסמ  הרסחו  לארשי  תנידמ  לש  תוימיטיגלב  הריכמ  הניא  םייתרוסמ , - םייתד
ץראב םידוהיה  לש  תואשנתהו  זוב  לש  סחיל  וכז  תילארשיה , תוברתב  רז  רביאכ  דימת  וספתנ  םנמא  לארשי  ייברע 

ןכ ןוצר  וליג  אל  םלועמ  םיברעה  לארשי  יחרזא  בור  סאמש , ומכ  אלש  דגנמ , םלוא  ילארשיה , ביטקלוקהמ  וחדנו 
ןיב תיברעה -  םתוהז  תא  רמשלו  לדבתהל  ופידעהו  תידוהיה ) תוהזל  אקווד  הרושק  הניאש  וז   ) תוילארשיב עמטיהל 

.דורשת אל  תונויצהש  הווקתב  ראשה 

לשממה תפוקתב  ילארשיה  יברעב  קסוע  רפסה  ' ) טסימיספואה  ' יביבח לימא  לש  עדונה  ורפס  תעפוה  רחאל  ב-1988 ,
, סאמש ןוטנא  לש  םירוכיבה  ןמור  רואל  אצי  סאמש , לש  ומוגרתב  ידוהיה ) ידנפא ' ה' תא  תוצרל  הסנמה  יאבצה 

.תילארשיה תיברעה  תוהזב  קסועה  םייפרגויבוטוא  תודוסי  לעב  ןמור  והז  .רכמ  - ברל היהו  דבוע ,) םע  ' ) תוקסברע '
לילגל הירוסב  חדינו  ןטק  רפכמ  הרשע  עשתה  האמב  תלגלגתמה  תיברע  החפשמ  לש  לתפנה  הרופיס  תא  רפסמ  סאמש 

םג אלא  תולעפתה  הררוע  ןמורה  לש  ההובגה  ותוכיא  קר  אל  .הקירמאב  ןוכיתה  ברעמב  הנטק  הרייעל  רבד  לש  ופוסבו 
יטילופה רסמה  םג  .רכמ  - בר דועו  תירבעב , רוקמ  רפס  םסרפמ  ילארשי  יברעש  הנושארה  םעפה  התיה  וזש  הדבועה 

.שדח ןעטמב  תילארשיה  תוהזה  ביבס  סאמשו  עשוהי  לש  רשקותמה  חוכיווה  תא  ןעט  ןמורב  ןומטה 

תורעה  ) תונויצה לש  תוקסברע   ' םשב םיינזאמ ' בחרנ ב' רמאמ  לאכימ  ימס  רפוסה  םסריפ  רואל  תוקסברע '  ' אציש ירחא 
רמולכ סאמש , לש  תויתימאה  ויתונווכב  קפס  לאכימ  ליטה  רמאמב  סאמש .') ןוטנא  ןיבל  עשוהי  .ב.א  ןיב  חוכיול 

" ושבל , '" בתכ אוה  םרקיעב ,' םימלסומה   ' .בורה םהש  םימלסומה  רקיעבו  ללכב , םילארשיה  םיברעה  לש  םהיתונווכב 
תפלוח העפות  איה  לארשיש  רבוס  םבור  בור  .אל  ותו  שובל  קר  הז  ךא  תעכ , חונ  הזש  םושמ  תילארשיה  תוהזה  תא 

 ]...[ םיתפרצהו םילגנאה , םיקרוטה , םיסרפה , םינבלצה , םילוגנומה , ןוגכ  תופלוח  תועפות  הברה  עדיש  יברעה  בחרמב 
ימלסומ .דגוב  בשחייש  רשפא  ידוהיל  ותמדא  תא  רכומה  יזורד  וא  ירצונ  .המדאה  ךרד  רבוע  םימש  תוכלמל  ביתנה 

: תואבה םילימב  לאכימ  םייס  יסומלופה  ורמאמ  תא   '. רפוכל םג  ךפוה 

היהתשו תינוליח  תיטרקומד  תע  התואבו  תידוהי , אל  הנידמ  היהת  לארשי  תנידמש  איה  סאמש  לש  ותשירד  תיצמת 
ןה רבד  לש  ופוסב  .ולש ]...[  תוהזה  תיעב  תא  שח  ינאו  תימואלהו  תישפנה  ותקוצמ  תא  ןיבמ  ינא  .היחרזא  לכל  תכייש 

יתטלחה םינפ , לכ  לע  .תוימשיטנאה  לש  ארונה  המעט  תא  ומעט  אלש  םירבצ '  ' םה סאמש  ןוטנא  ןהו  עשוהי  .ב.א 
דימ רוקעלו  ילטלטמ -  לע  וליפא  סאמשל  רתוול  ןכומ  היהא  תיטרקומד , הנידמ  םתס  היהת  לארשיש  עגרב  וב  השוחנ :
ינא .הזה ]....[  ףרוטמה  רוזיאב  אלו  רחא , רוזיאב  היחרזא ' לכל  תכיישה  תיטרקומד   ' הנידמב תויחל  ףידע  יניעב  .ןאכמ 

, דדלא לארשי  דעו  עשוהי  .ב.אמ  םהבש , ןורחאה  דע  םלוכ  םלוכ , .סאמש  ןוטנא  ידידי  ינזאב  תמאה  תא  רמול  בייח 
ךכ רחא  קרו  םידוהי , לכ  םדוק  םה  ללכה  ןמ  אצוי  אלל  םלוכ  רתויב , ףרוטמה  ידוהיה  טסירורטה  דעו  ירנבא  ירואמ 

וכרדש םע  ונא  .םינומא  שוג  ירבח  וא  דוכילה  ישנא  םיטסילאיצוס , םיטסינומוק , םה  םא  הנשמ  הז  ןיאו  םילארשי 
המשנ ונלש  םישוקשיקב  ללוש  ךילוהל  םילולע  ונאש  יאדווב  .תויזהבו  תוילשאב  עקוש  תובר  םיתעלו  הברה  טפטפל 
תציענ לכ  ונלש , הנחמה  ןמ  םילועה  םימערהו  םיקרבה  לכ  ונכותב , תושתכתהה  לכ  .סאמש  ןוטנא  ומכ  המימת 

עוגנה םלוע  ינפמו  ףוריטה  ינפמ  התוא  רמשל  תודהיה , תא  םישגהל  ןוצר  ךותמ  עבונ  הז  לכ  הז , לש  ורשבב  הז  םיינישה 
רבעב דושחה  םדאו  .הפוריאב  םירייתל  הווארל  םיגצומ  ןיידע  האושה  ינשביכ  רבד  לש  ופוסב  .תינורכ  תוימשיטנאב 

תיטרקומד  ' תיאפוריא הנידמ  שארב  דומעל  רחבנו  תודחואמה  תומואה  ןוגרא  לש  לדגמה  ימורמב  םינש  בשי  יצאנ 
.יצאנה ורבע  ללגב  אקווד  ילוא  היחרזא ,' לכל  תכיישה 

ובאכ תא  וניבי  תונחמה , לכמ  םיבר , םידוהי  .ללוש  והוכילויש  חיני  אלש  סאמש  ןוטנא  ידידיל  עיצמ  ינא  ןכ , לע 
םמצע וכפהיש  ךכ  ידכ  דע  אל  לבא  וילע  לקהל  ידכ  הברה  םלשל  םינוכנ  ויהי  םיבר  .טועימ  ןבכ  ולביס  םע  והדזיו 

ושחכתי םהבש  ןורחאה  דע  םלוכ  .םולשתה  תעב  יתקדיצב  סאמש  חכווי  זא  דע  םימי  ךיראנ  ונלוכ  םא  .טועימל 
.םהיתוחטבהל

לש וירבד  בור  לע  וב  בישהלמ  ענמנ  םנמאש  חורה ,' - ישנא תונחטב  יתמחלמ  , ' הבושת רמאמבו  בייח  ראשנ  אל  סאמש 
: בתכ אוה  לאכימ , ימס 
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אל הז  םעפהש  הווקמו  יתפקשה , תא  ןינועמה , לכלו  לאכימל  עשוהיל , ריבסמ  ינא  טלחהב , הנורחאה  םעפב  םויסלו ,
הנידמכ קוריה ]...[  וקה  תולובגב  לארשי , תנידמ  לש  המויקל  הדיחיה  תורשפאה  .לאכימ  ירבדכ  הדיח ,' ומכ   ' עמשייי

לכל תכייש  היהתש   ) ןיטסלפ תנידמ  לש  הנונכ  ירחאש  ךכב  הנומט  םידוהיל ) קר  אלו   ) היחרזא לכל  תיטרקומד 
' םואל  ' תצבשמבו לארשי ,' תנידמ   ' לש התמקה  לע  םידוהיה ' תנידמ   ' זירכת קוריה , וקה  לש  ינשה  ורבעמ  היחרזא )

תא רידגהל  ךישמיש  ךכב , ץפח  וניאש  ימו  .הלוכ  הרותה  לכ  וז  ילארשי .'  ' בתכיי לאכימ  ימס  לשו  ילש  תוהזה  תדועתב 
.הדוקנ .תיטרקומד  הנידמ  לע  יל  שקשקי '  ' אלש לבא  םואלהו , םעהו  תדה  יפ  לע  ידוהי ' ומצע כ'

תוארל תוארל וצר   וצר אלאל   םילארשיהש   םילארשיהש המהמ   הארש   הארש רפוס   רפוס
התואב טלבתהל  לחהש  רשכומו  ריעצ  רפוס  ןמסורג , דיוד  ץראב  טבשה ' ימכח   ' לנאפל ףרטצה  םינומשה  תונש  ףוסב 

לחה רשע  ןב  ותויהב  .וייחב  דואמ  םדקומ  בלשב  הלגתה  רצויכ  ונורשיכ  .םילשוריב  ב-1954  דלונ  ןמסורג  .הפוקת 
, םירגובמל וידר  יתיכסתב  קחיש  ףאו  םייב  בתכ , ךשמהבו  לארשי , לוקב  ורדושש  רעונ  ינבלו  םידליל  םיתיכסת  בותכל 

.ןיעידומה ליחל  סייגתהו  הטיסרבינואה  דיל  ןוכיתה  תא  םייס  אוה  קשב .' לותח  ו' הלוע ' ךסמה  ', ' לפמט לופ   ' ןוגכ
תודלותו היפוסוליפ  דמל  תעב  הבו  רקובה  תוינכות  לש  שיגמו  ךרועכ  לארשי  לוקב  דובעל  רזח  רורחשה  רחאל 

', האירק ןמיס   ' תעה בתכב  םירומח ,' , ' ולש ןושארה  רופיסה  םסרפתה  ב-1979  .תירבעה  הטיסרבינואב  ןורטאיתה 
'. ברק וד   ' םשב םירוענה  ינבל  רפס  רואל  אצי  ב-1982 , םינש , שולש  רובעכו 

' ידגה ךויח   ' ולש ןושארה  ןמורה  םוסרפ  םע  ב-1983  ןמסורג  השע  בחרה  רוביצה  תעדותל  הנושארה  הצירפה  תא 
תושיגרה םיקתוע .) ףלא   40  ) רכמ - ברל היהו  תרוקיבב  רתויב  תויבויח  תובוגתל  הכז  ןמורה  טרסל .) םימיל  זחמוהש  )

םג ' ) הבהא ךרע  ןייע   ' רואל אצי  רשאכ  .ןמסורג ב-1986 , לש  ותריצי  לולכמ  תא  תנייפאמ  הז  ןמורב  רחא ' תדחוימה ל'
סוטטס למסל  קקזנ  אוה  ץראב , םירפוסה  יריכב  םע  תונמיהל  ידכ  ךא  .רכומ  רפוסל  ןמסורג  בשחנ  רבכ  רכמ ) - בר אוה 

ורפס .עשוהי  "ב  או זוע  סומע  תוכזב  רקיעב  ץראב , ריכבה ' רפוסה   ' תימדתמ דרפנ  יתלב  קלח  היהש  יטילופ , - יתוגה
תיזכרמ תומדל  ןמסורג  היה  ותוכזבו  הזה  סוטטסה  למס  תא  ול  קינעה  ( 1987 דחואמה , ץוביקה  ' ) בוהצה ןמזה  '

.תילארשיה היצנגילטניאב 

תא ןועובשה  חלש  םימיה  תשש  תמחלמל  הנש  םירשע  תואלמב  תישאר .' תרתוכ   ' לש המזויב  לחה  בוהצה ' ןמזה   ' רפסה
ןמסורג עמשו  האר  רשא  תא  .לארשי  תנידמ  לש  תירוחאה  רצחב  השענ  המ  קודבל  ידכ  תיברעמה  הדגב  רוקיבל  ןמסורג 
הבתכל המדקהב  .ז  " משת תואמצעה  םוי  דובכל  תישאר ' תרתוכ   ' איצוהש דחוימ  ןויליגב  םסרופ  תיברע ) רבוד  אוה  )

: ךרועה בתכ 

רבעמ ונידיל , ןאכ , תאזה  ץראה  תערתשמ  הפמה  לע  .הקוחר  ץרא  לא  עסמל  ארוקה  ןמזומ  םיאבה  םידומעה  ב-52 
ץרא יהוז  םילארשיה  בור  לש  םתעדותב  ןכ , יפ  לע  ףא  .ריעה  לש  הינשה  הדיצמ  ידאווה , הלעמב  ךומסה , סדרפל 

, הב םייחש  םידוהיה  לשו  םיברעה  לש  תינמואלהו  תיתדה  תואנקה  ירגאמב  הב , הרוצאה  תומילאב  העיתרמ  תקחדומ ,
לשמימ הב  ןנוכו  תיברעמה  הדגה  תא  הרעסב  שבכ  "ל  הצש זאמ  ופלח  הנש  םירשע  .ןוסא  לשו  תוומ  לש  חיר  הפידמ 

תא תישאר ' תרתוכ   ' תוחילשב םיפלוחה  תועובשב  הליב  הדגה , השבכנ  רשאכ  ןב 13  היהש  ןמסורג , דיוד  רפוסה  .יאבצ 
רביד אוה  .םישנאה  תא  םהינפ  לע  ףידעהו  םילארנגהו , םיאקיטילופה  לע  חספ  אוה  .קוריה  וקל  רבעמ  םש , ונמז  בור 
רופיס .ןורבח  רה  םורדב  לבחמ  לש  אבא  םימודא , רפכבו  הרפועב  םילחנתמ  השייהדב , ןג  ידליו  תונקז  םתפשב : םתיא 

.דנא יפה  ול  ןיא  קתרמו : השק 

תא האנשה , תא  שח  אוה  .הבתכה  םוסרפל  ךומס  הצרפש  הדאפיתניאה , תא  הזח  שממ  ןמסורגש  המוד  רוחאל  טבמב 
: םיננאשה םילארשיה  לע  ץצופתהל  דמועה  עבעבמה  ריסה 
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ןהילעש ףוחה , תלפשו  ופי  ףונ  לש  .ףונ  לש  ףרגונרופ  ותודליב  היה  אוה  םגש  הדומ  ןיד , ךרועו  רפוס  הדאחש , 'א  גר
אוה זאו  ומצע , תא  עגרל  חכוש  אוהש  ול  הרוק  הללאמר , דילש  תועבגה  לע  םויכ  לייטמ  אוהשכ  .תודגאו  םירופיס  עמש 

דגנלו תיז , - ץיעב טיבמ  אוהש  ספות  אוה  זאו  תיזה -  - ץעב טיבמ  תינרוקה , לש  החירמ  המדאה , עגממ  תונהיל  לוכי 
רמוא ץעה ', ינממ  לזגנ  ומצע  עגרה  ותואבו  , ' ןדבואה למס  קבאמה , למס  למסל , ךפוהו  ותרוצ , תא  תיזה  הנשמ  ויניע 

תאלמתמ איה  םינש  תורשע  רבכש  תורדעהה , .קירה  ללחה  .וכותל ' םימרוז  םעזו  באכש  קיר , ללח  שי  ומוקמב  , ' הדאחש
 ]...[ .האנישב

.יתדחפ קרו  יתאנש  אל  הלחתהב  ילוא  .םכתא  אנוש  ינאש  חטב  : ' יל רמא  םכשב , תרחא , תונמדזהב  יתשגפ  ותוא  א.ע ,
( אחפנ אלכו  ןולקשא  אלכ   ) רהוס תיבב  בשי  וייחמ  םינש  רשע  הטאלב , הנחמ  בשות  ןב 30 , .ג.ע , .יתאנש ' רבכ  ךכ  רחא 

יתסנכנש דע  '(. ' תוריל יתוא  ודמיל  קר  .תולועפ  שממ  יתישע  אל   )' תיממעה תיזחל  תוכייתשהב  םשא  אצמנש  רחאל 
הלאל ןימאת  לא  .תועד  יל  שי  וישכע  .ינא  ימ  יתוא  ודמיל  המש  .יניטסלפ  ינאש  יתעדי  אל  ללכב  רהוסה  תיבל 

םתא לבא  אנושו , יטסישפ  יפוא  ול  ןיא  טושפה  יניטסלפה  ןיבת : .שממ  םכתא  אנוש  אל  יניטסלפהש  ךל  םירמואש 
'. האנישל ותוא  םיפחוד  םכלש  שובכה  תחת  םייחהו 

ירוא לש  תבחרנ  תינויזיוולט  הבתכ  לשמל ,  ) תינורטקלאהו הבותכה  תרושקתב  תובוגת  לש  לג  ררוע  בוהצה ' ןמזה  '
םוליצה לשב  ןה  העבנ  תולעפתהה  .תולעפתמ  ןבורו  תולזלזמו  תומעוז  ןתצקמ  ןמסורג ,) לש  ויתונחבא  לע  ןייטשדלוג 

, הרישעה ותפש  לשב  ןהו  עגר , לכב  ץצופתהל  דמועה  ץחלה  ריס  לשו  הדגב  תיתרבחה  בצמה  תנומת  לש  יטנתואה 
ונבצמ לע  רערעלו  רהרהל  בושחל , רפסה : תרטמל  ארוקה  תא  הבריקו  תרכומ  תואיצמ  לע  הנירקהש  תורופטמ , הרוזשה 

: ומע תונויארה  דחאב  בוהצה ' ןמזה   ' לע ריעה  עשוהי  .שבוכ א"ב  םעכ  ינידמה 

, ןמסורג דיוד  ידי  לע  ץמואבו  תושיגרב  בתכנש  םיחטשה  לע  םלש  ןותיע  תישאר ' תרתוכ   ' ומכ תושעל  ךירצ  היה  ילוא 
ןינ ' גמ לעופה  םע  רבדל  ידכ  "ף  שא םע  רבדל  הצור  ינאש  רמוא  ינא  םימעפל  .ונלש  םירטליפה  תא  תצק  עזעזל  ידכ 

םיקנמ םיארי  ' גלא תפרצב  םג  ונתוא ]...[  הקנמש  ונתוא , תתרשמש  הבכישה  לכ  םע  רבדל  .ילש  לבזה  חפ  תא  דירומש 
וניא אוה  עודמ  הז , רשקהב  תויעב  שי  יתפרצל  םג  חטב  .הירי  ' גלא שיו  טרופספ -  שי  יארי  ' גלאל לבא  תובוחרה , תא 

? תושעל לוכי  אוה  המ  ןינ , ' גמ הקנמה  לבא  .הקנמ 

.עסמ יקרפ  המכ  הל  ףיסוה  ןמסורגו  תישאר ' תרתוכ  הבתכה ב' םוסרפ  ירחא  רצק  ןמז  רואל  אצי  בוהצה ' ןמזה   ' רפסה
ירחא רושע  יצח  ב-1992 , אתווצ .'  ' ןודעומב התלעוה  היומיבב  הגצההו  ןמרתלא , הלא  ידיב  ןורטאיתל  דבוע  רפסה 
ורפסב ןמסורג  בוש  ותוא  לטליט  בוהצה ,' ןמזה   ' ורפסב שוביכה  תוארונ  תא  ץראב  ידוהיה  רוביצה  ינפב  חיטהש 
םתוהז לע  רע  סומלופ  ררועו  תובר  תובוגתב  הוול  הז  רפס  םג  ייברעב 48 .' קסועה  דחואמה ,) ץוביקה  ' ) םידקפנ םיחכונ  '

- תידמעמ הרבח  איה  תעב  הבו  תיטרקומד  הרבח  תויהל  תרמייתמה  הרבחכ  הנידמה  לש  התוהזו  לארשי  ייברע  לש 
םיירופה םירפוסה  דחא  אוהש  ןמסורג , לש  שדח  רפס  לכ  האלהו  תע  התואמ  .הכותב  לודג  ץוביק  הלפמה  תילדואפ 

להקה תבוגתל  המודב  םיצירעמו , םיארוק  לש  לודג  להקל  הכוזו  רקוסמ  יתוברת  עוריאל  בשחנ  לארשיב , םיחילצמהו 
תורפס םוחתב  חילצמו  הרופ  רפוס  םג  אוה  ןמסורג  ךכ  לע  ףסונ  .עשוהי  "ב  או זוע  סומע  לש  םהירפסל  תרוקיבהו 

הקיסאלקל וכפה  הז  םוחתב  ויתוריצימ  המכו  הלאכ , םירפס  הרשעמ  הלעמל  םסריפ  אוה  .רעונה  ינבו  םידליה 
ירמאמ תואמ  םסריפו  תילארשיה  הקיטילופב  דואמ  ברועמ  תויהל  ףיסוה  עשוהיו , זועל  המודב  ןמסורג , .תילארשי 

היה אוה  םירחא , םילאוטקלטניא  ץמוק  דצל  .תיתרוקיב  טבמ  תדוקנמ  ללכ  ךרדב  םירעוב , םיאשונ  לע  הקיטסיצילבופ 
התגירח לעו  סגה  הבל  לע  תילארשיה  תוגיהנמה  תא  החיכומה  ילארשיה , ןופצמה ' תלהקמ  מ' קלח  הווהמ  ןיידעו 

היצאוטיסה תובכרוממ  םיתעל  תמלעתמ  םהלש  החכותה  םעז , יאיבנ  לש  םגהנמכו  .תוירסומ  הדימ  תומאמ 
.םדא ינב  לש  םהיתושלוחמו 
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ומצע ומצע ךותב   ךותב רבצ   רבצ
.ץראב קור  - פופה תוריצי  לש  הצפההו  הריציה  יסופדב  תוגילפמ  תורומת  ורכינ  ךליאו  םיעבשה  תונש  תיצחממ 
תבוטל רעונה  ינב  תוברתב  ומוקמ  תא  רתוי  דוע  ילארשי  ץראה  רנא  ' זה דביא  "ל  וחמ תרבוגה  העפשהה  תובקעב 

לאפר "ל  כטמרה וצ  יפ  לע  תויאבצה ב-1979  תוקהלה  לש  ןתוליעפ  תקספה  .םיילמשח  קורו  פופ  לש  םיאבוימ  םירנא  ז'
יתנשה ב- ירבעה  רמזה  לביטספ  לוטיבו  הז ) היה  אל  רבכ  הז  לבא  תיתוכאלמ ב-1987 , האייחהל  וכז  םנמא  ןה   ) ןתיא

.הזה ךילהתה  לש  בבוסמו  הביס  ויה   1980

תוצראל המודב  ךפהל , .תירלופופה  הקיזומה  לש  הנרק  תדיריל  האיבה  אל  לארשי ' ץרא  יריש   ' לש םנרק  תדירי  םלוא 
ךילהתל םימרוגה  דחא  .םיריעצה  לש  םמלועב  רתויב  בושח  םוקמ  סופתל  הקיזומה  הלחה  לארשיב  םג  תורחא , תויברעמ 

ירודיש חפנו  דבלב  תירלופופ  הקיזומל  ץורעכ  תשר ג ' ב-1976  המקוה  לארשי  לוקב  .וידרב  תויוחתפתהה  היה  הז 
.יזכרמ םוקמ  היה  הריעצה  הקיזומל  הבש  הריעצ , השדח  רודיש  תוברת  הרצונ  "ל  הצ ילגב  .דואמ  לדג  םינומזפה 

ילג לעמ  ועמשנ  הנושארלו  תידרגנווא , קור  תקיזומ  לש  רודיש  תעוצר  הפיסוה  הממיב , תועש  הרדישש 24  הנחתה ,
םירמזה לשו  ןילפז ,' דל  ', ' ההכ לוגס  ', ' לוט ורת  ג' ', ' דיולפ קניפ   ' תמגוד תוקהל  לש  םישעור '  ' םיטיהל ץראב  רתאה 

וידרב הקיזומה  לש  יתוברתה  הלקשמב  היילעל  םינמיסה  דחא  .םירחאו  הפאז  קנרפ  סקירדנה , ימי  ג' יאוב , דיווייד 
באוי שיגהו  ךרעש  סלטיבה , לע  ( 1981 ' ) ירותסמה םסקה  עסמ   ' הרדסה לש  הרודיש  היה  טרפב  "ל  הצ ילגבו  ללכב 

תודחוימו תורידנ  תוטלקה  םג  המלש , הנש  וכשמנש  םירודישב , רנטוק  גיצה  הקהלה  לש  םירכומה  היריש  דצל  .רנטוק 
ופילחהו תוינכותה  רחא  תוקבדב  ובקע  םתצקמש  םיבהלנ , םיניזאמ  להקל  התכז  ירותסמה ' םסקה  עסמ   ' .וידיל ועיגהש 

תחא רפסמ  תירלופופה  הקיזומה  רקוחו  רקבמ  לש  םש  קדצב , ומצעל , הנק  הרדסה  תוכזבש  רנטוק , .תוטלקה  םהיניב 
תידועיתה היזיוולטה  תרדס  איה  ולעפמ  לש  תרתוכה  תלוג  .ילקיזומה  דועיתה  םוחתב  ליעפ  תויהל  ףיסוה  לארשיב ,

וידר ישנא  הנבריד  ותוליעפ  . mooma תילארשיה הקיזומה  רתא  תמקהו  ילארשיה  קורה  לע  םיזופתה ' תנוע  ףוס  '
לוקב סנרפ  ןועמש  קיפהש  תינוויה  הקיזומה  לע  הרדסה  לשמל  םינוש , רמז  ימוחתב  תוילקיזומ  תורדס  קיפהל  םיפסונ 
תונש ףוסמ  הלחה  תונותיעה  םג  .הנושאר  הגרדממ  יתוברת  סכנכ  ןומזפה  לש  ודמעמ  קוזיחל  ומרת  ולא  תורדס  .לארשי 

.יאנפה םוחתב  תרוקיבהו  רוקיסה  תבחרהמ  קלחכ  תירלופופה , הקיזומה  לש  הרוקיסל  רתוי  בר  לקשמ  סחייל  םיעבשה 
.םינומוקמה לש  םתעפוהו  םיימויה  םינותיעה  לש  עובשה  ףוס  יפסומ  תבחרה  לשב  ראשה  ןיב  רשפאתה  רבדה 

חורב פופ  ילביטספ  ינש  לש  םתקפה  תובקעב  קזחתה  םילארשיה  רעונה  ינב  לש  םמלועב  פופה  תוברת  לש  המוקמ 
, סותימל םימיל  ויהו  הבר  החלצהל  וכזש  םילביטספה , ןושאר  .יניסבש  הביאונ  יוודבה  בושייב  וכרענש  קוטסדוו ' '

יפלא תורשע  ועיגה  םייקתהש ב-1978 , ינשה , לביטספל  .ףוס  םי  תודג  לע  םייטנמורה  בהזה  תולוחב  םייקתה ב-1977 
ןב ירוד  ןייטשקא , ירג  ןוגכ  רתוי , םיבר  םיבכוכ  וב  ופתתשהש  םושמו  יניסמ  יוניפה  לצב  םייקתה  אוהש  םושמ  םיריעצ ,

.רהוז ירואו  ךונח  םולש  באז ,

יסחי ידרשמ  הקיזומ , תקפהו  תונגרמא  ידרשמ  לש  םתמקה  םע  הלאה , תויוחתפתהב  קלח  היה  הקיזומה  תיישעתל  םג 
הניגנה הטלקהה , תייגולונכט  תוללכתשה  םג  .דועו  םיטילקת  תויונח  הטלקה , ינפלוא  ואידיו , תוקפהל  תורבח  רוביצ ,
תורטיג םירזייסטניס , קנע , ילוקמר  םירייפילפמא ,)  ) המצוע - יבר לוק  יריבגמב  שומיש  גושגשל : ועייס  העפוההו 

.המודכו םיילמשח  םירתנספ  םינוש , םיגוסמ  תוילמשח 

רבודמ ןכש  ץראב , קור  - פופה תוחתפתה  לע  העפשה  התיה  וקרפל  תע  התואב  עיגה  ישילשה  םירבצה  רודש  הדבועל  םג 
קור - פופה תא  וכפה  הז  רוד  ינב  .ל  " וחמ םיילקיזומ  םילדומל  רתוי  הברה  ףשחנו  "ח  מלפה תוברתמ  קחרתה  רבכש  רודב 

הניגנמל הדומצ  תוחפ  הכפה  ןלוסה  תריש  םג   ' .רתוי יחוור  םגו  ספסוחמ  ןווגמ , יעוצקמל , הברה  הגרדהב  ימוקמה 
ריעצ שדח , בורג '  ' תימוקמה הקיזומל  וקינעה  םה  .רתוי  תספסוחמו  תיעבט  ונייה  יאקירמאה ,' קורל  רתוי  הבורקו 

יבוביסו קור  לש  םידדונ  םיטרבק  וקפוה  םג  הנושארל  .םייתרוסמה  הרודמה  ירישל  שדחו  ךשומ  ףילחת  טנפהמו ,
םע םיינומה , קראפ  יעפומל  םינומשה  תונש  תיצחמב  וחתפתה  ולא  תועפוה  .תוקהל  לש  םיפתתשמ  - יבר תועפוה 

, תיברעמ המרב  תויעוצקמ  תוקפה  םיילכלכ , םיפוג  לש  תויוסח  קווישו , םוסרפ  יביצקת  םישדח : םיירחסמ  םינממס 
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, ילטיגיד דויצב  שומישה  תוכזב  השדח  המרב  דנואס  תקפהו  וכו )' ןשע  הרואת ,  ) םיילאוזיו םיקימיגו  םיטקפא  וללכש 
(. תזטנוסמ הקיזומ  רקיעב   ) םימכחותמ םיילקיזומ  םיטקפאו  ינחצר  םוילוו 

םילימ יבתוכב  תולתה  ןמ  ררחתשהל  םיליבומה  םילארשיה  םיאקיזומה  לש  םתייטנ  הגרדהב  הרבג  הפוקת  התואב 
.םתוא עצבמו  ןיחלמ  וירישל , םילימה  תא  בתוכה  רצוי ' ןמא  : ' ילאודיבידניא קור  בכוכ  לש  השדח  תומד  הדלונו 

תא הנייפיאש  םיררושמה ' יריש   ' לש ההובגה  הפשה  ןמ  הקחרתהש  הריעצ , תיגנלס  - תירוביד הפשב  ובתכנ  םילימה 
.רעונה ינב  לש  םמלועל  בורקו  ימואלה , רמזה 

ץוביקב ב-1946  דלונ  ךונח  .ךונח  םולש  התוא  ליבוהו  םיעבשה  תונש  תישארב  רבכ  השעמל  הלחה  וז  המגמ 
ורבח םע  ובתכנ  םתצקמ   ) ותורענב בתכש  םינומזפהמ  המכ  ןב 12 . ותויהב  םינומזפ  רבחל  לחהו  ןגנל  דמל  תורמשמ ,

דחוימה ונורשיכ  רכינ  םהב  רבכו  ןורמשמ ,'  ' ץוביקה לש  רמזה  תקהל  ידי  לע  ורשוה  ונממ ) רגובמ  היהש  לאירא , ריאמ 
תיבב םידומיל  תונש  שולש  רחאל  ליגב 19 , .םיטיהלל  ויה  םיסיר ,' ו' אשד ' תדגא   ' ןוגכ םתצקמ , .ןיחלמו  ןלילמתכ 
ךונח .דואמ  תירלופופ  הקהל  םימי  םתואב  התיהש  "ל , חנה תקהלל  לבקתהו  ךונח  סייגתה  יבצ ,' תיב   ' ןורטאיתל רפסה 

םגו הקהלה  ינומזפמ  דואמ  םיטעמ  ןיחלה  אוה  .רכוה  אל  ןיידע  ידוחיי  ןיחלמכ  ונורשיכ  ךא  היבכוכ , םע  הנמנ  םנמא 
לבוי ןנח  ןמרבליז , םחנמ  םע  תויחרזא  תורוטלחב  םג  עיפוה  אוה  יאבצה  ותוריש  ןמזב  .םילודגה  היטיהלמ  ויה  אל  הלא 

תונולחה  ' ןודעומב הביסמב  הרק  הז  .ןייטשנייא  קירא  רמזה  היה  ותוא  הליג ' ןושארה ש' .הקהלל  וירבח  ןגמ , ילאו 
םובלא טילקהו  שבכנ  ןייטשנייא  .וירישמ  המכ  רישל  ךונח  תא  וחירכה  ןייטשנייא  לש  םירבחשכ  ביבא , לתב  םיהובגה '

, ץוביקה תא  ךונח  בזע  "ל , הצמ ורורחש  רחאל  ב-1968 , .ךונח  ןיחלהו  בתכ  ויריש  תאש  ( 1968 ידג ,' לזמ   )' םלש
, םינומזפ בתכו  ןנוחמ  ןיחלמו  ןלילמתכ  'ה  זנרבב םש  ומצעל  שכר  רבכ  הפוקת  התואב  .ביבא  לתב  רוגל  רבעו  ןתחתה 

תיישילש יאנב , יסוי  ףוגנזיד , דוקיפ  תקהל  "ל , חנה לש  יווה  תווצ   ) םירחא םינמאל  רקיעב  םיטיהלל , ויה  םהמ  םיברש 
(. דועו תשק  ישש  ןח , הלוש  םימואתה ,

ןנחו יקסרודמא  ינב  םע  ' ) םירשולשה  ' תיישילשב רבחכ  סוסיהב , הליחת  המבה , תמדקל  עונל  ךונח  לחה  ב-1969 
תא הנושארל  ואשנש  ' ) הנילטסלפ ו' לולבש '  ' םיטילקתב ןייטשנייא  קירא  םע  תופתושמ  תוטלקהב  ךכ  רחאו  לבוי )

תוירופה ויה  םינשה 1970-1969  .תונושארה  לול '  ' תוינכות יתשבו  לולבש '  ' טרסב םובלאל ,) םיפתושכ  םהיתומש 
' הבוטה הווקתה  ףכ   ' תקהלל יול , קישואל  בתכ  אוה  ןייטשנייא  קיראלו  םירשולש ' בתכש ל' םינומזפה  לע  ףסונ  .וייחב 

תא ורציש  םינומזפל  םיחמומ  תעדל  םיבשחנו  תילארשי  הקיסאלקל  וכפה  הפוקת  התואמ  וינומזפמ  םיבר  םיששג .' ' לו
המ ו' רקובב ' םק  התאשכ  השוע  התא  המ  ', ' ןיול תרבגמ  דחפמ  ימ  ', ' היאמ  ' םהב ירוקמה , ילארשיה  קורה  לש  ותיתשת 

'. לוחכ רתוי  קומע  רתויש 

קירא ןימזה  תישארב 1974  ב-1973 . הצרא  ךונח  בש  ןודנולב , תימואלניב  הריירק  תונבל  לשוכ  ןויסינ  רחאל 
לש הדוסייל  ליבוה  רבליזל  ךונח  ןיב  שגפמה  טאל .' עס   ' ולש עפומב  ףתתשהל  רבליז  לאירא  תאו  ותוא  ןייטשנייא 

טסיסבה "ל : חנה תקהלמ  םיירט  םיררחושמ  ינשו  לארשי  ריאמ  קיתווה  ףפותמה  םג  ונמנ  הירבח  םעש  זומת ,'  ' תקהל
תעדל בשחנה  תישארב 1976 , הקהלה  האיצוהש  םיזופתה ' תנוע  ףוס   ' םובלאה .רדע  הדוהי  טסירטיגהו  ןורדג  ןתיא 

"ל, הצ ילגב  רקיעב  וידרב , הבר  תובהלתהב  לבקתה  ץראב , םויה  דע  ואציש  רתויב  םיבוטה  קורה  ימובלאמ  דחאל  םיבר 
תובהלנה ויתובוגתו  להקה  לש  שוקיבה  תניחבמ  םנמא  חילצה  םובלאל  הוולנש  תועפוהה  בוביס  .תובר  תועמשהל  הכזו 

הקהלה ירבח  ןיב  תוחיתמ  ורציש  םייפסכ , םידספהל  ומרג  לשוכה  הלוהינו  תוהובגה  הקפהה  תויולע  ךא  עפומב ,
.דבלב תחא  תועפוה  תנש  םותב  הקוריפל ב-1977 , רבד  לש  ופוסב  ואיבהו 

ודמעמ סוסיבבו  הקהלה , גיהנמל  בשחנש  ךונח , לש  תיעוצקמה  ותומדקתה  לולסמב  בושח  בלש  התיה  זומת '  ' תפוקת
יאול תקפהב  ומצע ,' ךותב  םדא  , ' ולש יאמצעה  הרוכבה  םובלא  תא  ךונח  איצוה  .ץראב ב-1977  תחא  רפסמ  טסיקורכ 
ךונח בתכש  קור  - זולב - זא ג' ןונגסב  תוירונימ  תודלב  ויה  םינומזפה  בור  .חלצומ  תועפוה  בוביסב  הוולש  בהל ,

' בורג תוכזב ה' קר  אל  ריעצה  ילארשיה  להקל  םיאתה  הזה  רנא  ' זה .ןודנולב  ותויהב  שחש  רוכינהו  תודידבה  תעפשהב 
היצנוטניא תינכדע , תילארשי  הגע  ובלישש  תונגנתמה  םילימה  תוכזב  םג  אלא  קיפהל , עדוי  ךונחש  ספסוחמה  יטוראה 

: הלאב אצויכו  םיישיא  םירבשמ  םייוליב , סקס , הבהא , ריעצה : רודה  לש  םיגשומ  םלועו  הנוכנ 
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.ראבה לע  קפיכה  לע  ראבה /, לע  שאר  יתשפת  .המשנה / לע  בוט  יל  התשע  איה  .החס / יתשגרה  הככ /, יתבשי  זא 

/ ברעה ילוא  םולכ ]...[  ודיגי  אל  םיריש  ךל / רשש  רוחב  םתס  ינא  םואמ /, תורמוא  אל  םילימ  ךל / רמול  ךיא  עדוי  אל 
.בהוא ינאש  המכ  ךל / רמול  ךיא  עדוי  אל  .באכו / עצפ  קר  שי  ךרד / םוש  ןיא 

התנק עבשל /, ץפק  גוחמ  הידש / תא  החינה  .לקשמה / לע  שממ  תחא / המש  התיה  הירגיס / דוע  יתינק  תלוכמב / יתרצע 
,/ הדמחנ תגהנב  רוחאמ / יתסנכנ  ךרדל / בל  יתמש  אל  יתבשחו / יתעסנ  .לסה ]...[ / לא  הסינכה  הנמש / יצח  הניבג 

.הדות הל  יתרמא  זא  לצלצל / החיטבה  תבותכ / הל ת' יתתנ  םיטרפ / תצק  ונפלחה 

ימו הטימב / שי  השיא  השיא / הטימב  שי  .ןנגה // לש  תבה  יל / הכחת  איה  םשו  ןג / שי  ריעה  ןופצב  ריעה / ןופצב  ןג  שי 
ימ ינא  ימ  זא  יניא /, ימ  תעדוי  תא  םא  איה / וז  ימ  אוה , הז  ימ  ינא / ימ  תרכוז  תא  םא  התיא / ןושיל  לוכי  תבהוא / איהש 

? ינא

םג אלא  ךונח  םולש  לש  וייחב  יונישה  תא  קר  אל  התצמית  הז ,) םשב  טיהל  ללכש  ' ) ומצע ךותב  םדא  , ' םובלאה תרתוכ 
בטימ םע  טילקהלו  עיפוהל  ףיסוה  ךונח  .םירופיכה  םוי  תמחלמ  ירחא  שחרתהש  ימואלה  חורה  בצמב  יונישה  תא 

םושייו דנואסה  לולכש  ידכ  ךות  דועו ,) ללה  ןולא  רגניא , דהוא  לארוט , הנולא  בהל , יאול   ) םינגנהו םיקיפמה 
הביאונב םינושארה  קורה  ילביטספ  ינשב  לחנש  החלצהה  ירחא  .םלועב  קורה  הדשב  ושחרתהש  םיילקיזומה  םישודיחה 

תררחושמו תיטורא  תספסוחמ , התשענ  ותרישו  םייטגרנא  קור  יעטקב  רתוי  רישע  ולש  ראוטרפרה  השענ  ( 1978 , 1977)
(1978 ' ) היח העפוהב  ךונח  םולש   ' םימובלאה ןוגכ  ומצעל , םיטיהל  קיפהלו  ןיחלהל  ףיסוה  תואבה  םינשב  .רתוי 
, ןייטשנייא קירא  ןוגכ  םירחא , םירמזלו  ילארשיה , קורה  תודלותב  ךרד  ינמיסל  םיבשחנה  (, 1981 ' ) הנבל הנותח  ו'

עפומה .ילארשיה  קורה  םע  רתויב  ההוזמה  תומדל  ךונח  היה  רבכ  םינומשה  תונש  תישארב  .ןורלג  תירונו  ינומרא  הנפד 
ילארשי ןמא  םימי  םתוא  דע  רציש  רתויב  יטסבמובהו  לודגה  םנמא  היה  הנבל ' הנותח   ' םובלאה תאצוה  תא  הווילש 

לע  ' םובלאה תא  ךונח  איצוה  .תירחסמ ב-1983  החלצה  לחנ  אל  ךא  הרואתהו , דנואסה  ףקיה  תרומזתה , לדוג  תניחבמ 
ומובלאל בשחנש  חישמל ,' םיכחמ   ' םובלאה תא  ב-1985 , םייתנש , רובעכו  תירונימ , התיה  ותחלצהש  המדאה ,' ינפ 

.םיקתוע רתויב מ-70,000  םיעשתה  תונש  ףוס  דע  רכמנו  רתויב  חילצמה 

, חמצב ןוקריה , קראפב  םיינומהה  קורה  יעפומ  הנושארל  ץראב  םייקתהל  ולחה  רשאכ  םינומשה , תונש  תיצחמב 
רייד ה' ומכ  םירז , םינמא  םע  הליחת  תולודגה , םירעב  םילודגה  תומלואבו  הירסיקב  םילשוריב , ןטלוסה  תכירבב 
היה אוה  .םיריעצה  יניעב  רמז  - הגמל ךונח  בשחנ  םילארשי , םינמא  םג  ךכ  רחאו  הטסוק , לגו  תוברת ' ןודעומ  ', ' טיירטס

תונשב רשא  םינממס  דועו –  ןמאה  םע  הריש  תורנ , תקלדה  םייסקטה : וינממס  לכ  לע  ינתוואר  קור  עפומ  רציש  ןושארה 
דוע ךונח  איצוה  םיעשתה  תונש  תישאר  דע  .לארשיב  תירלופופה  הקיזומה  תוברתמ  דרפנ  יתלב  קלח  ושענ  םיעשתה 

ובכוכ ךעדו  ךלה  דואמ , חילצהש  (, 1991 ' ) הזה לוגלגב   ' םובלאה רחאל  .תועפוה  יבוביס  םהל  וולנש  םימובלא  המכ 
.תושמוממ יתלב  תויפיצ  ורציש  תורצק  תוחיגמ  ץוח  ץראב , תירודיבה  המבה  זכרממ  םלענ  אוהו 

ירלופופה ילארשיה  רמזה  תוברתב  ללוחתהש  רבעמב  תיזכרמה  הנוסרפה  היה  ךונח  םולשש  הארנ  רוחאל , טבמב 
תעונת יברעב  אבצב , עסמב  ץוביקב , לכואה  רדחב  ץיזמוקב ,  ) םיינטנופסו םיימיטניא  םישגפמב  דחיב ' ה' תרישמ 
הנועבו תעב  םדיקו  ףקיש  הזה  רבעמה  .םיינומהו  םיירחסמ  המב  יעפומב  רמרופרפ '  ' לש תישיא  הרישל  וכו )' רעונה 

.ץראב הליכשמה  הטילאה  ברקב  הקומע  תיכרע  הרומת  תחא 

רבעמה רבעמה ליג   ליג רבשמב   רבשמב רמזמה   רמזמה יבהז ' ' יבהז ןורי   ןורי ''
םירוהל אבא  ינולא  ץוביקב  ב-1949  דלונ  אוה  .המוד  תירבצ  היפרגויב  לעבו  ךונח  לש  ורוד  ןב  אוה  יצרא  המלש 
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םע דמצב  עיפוהו  ןב 16  ותויהב  ןיחלהלו  בותכל  לחה  יצרא  .ביבא  לתל  ותחפשמ  הרקע  הנומש  ליגבו  האוש , ילוצינ 
ןלוסכ יצרא  טלבתה  יאבצה , ותוריש  תפוקתב  דואמ  החילצהש  םיה , ליח  תקהלב  רבכ  .לג  יקיר  םימיל  השנמ , הקבר 
עודיה םויה ,' םואתפ  וישכע  םואתפ   ' ןומזפב רידסב , לייח  ותויהב  הנק , ימואלה  ומוסרפ  תא  .תיתמיב  תוחכונ  לעב 
(. 1970  ) "ל שת רמזה  לביטספב  ןושארה  םוקמב  הכזש  רדנלוה ,) בקעי  ןחל  רתא ; הצרת  םילימ  ' ) היתבהא  ' םשב רתוי 

םיקה אוה  .המב  יעפומ  לש  םינווגמ  םימוחתב  ולזמ  תא  יצרא  הסינ  ותחלצה , ילג  לע  אשינ  ב-1970 , ורורחש  רחאל 
יריש תגצהבו  שיבכה ' תכלמ   ' טרסב םידליה , יריש  לביטספב  ףתתשה  ינפג , ןתיאו  חופת  לאכימ  םע  הקפה  תרבח 

השענ ךליאו  זאמ   ) הינתנ יבכמ  לש  לגרודכה  תצובק  לש  תופילאה  ריש  תא  ןיחלה  וליפאו  רגנמ , קיציא  לש  שמוחה 
ןגס ' לו לארשי  לוקב  הנשה ' רמז  יצרא ל' רחבנ  תחלצומ  הנש  התוא  ףוסב  ילארשיה .) לגרודכב  תרוסמ  תופילאה  ריש 

', יצרא המלש  , ' ולש הרוכבה  םובלאב  תונורחא .' תועידי   ' תורחתב דוד ' רוניכ   ' סרפב הכזו  "ל  הצ ילגב  הנשה ' רמז 
אוה ( 1971 םישנא ,' לע   )' ינשה םובלאב  לבא  .ומצע  יצרא  ןיחלהש  דחא  ןומזפ  קר  לולכ  הנש , התואב  אוה  ףא  אציש 

להקל הנופה  תונונגס , ןווגמב  יתוכיא  רמז  לש  קר  אל  םש  ומצעל  תונקל  לחה  ןכמ  רחאלו  םירישה , לכ  תא  ןיחלה  רבכ 
תויורחתב ףתתשה  םימובלא , הרשעמ  תוחפ  אל  יצרא  איצוה  דע 1978  .ולשמ  רכיה  ות  לעב  ןיחלמ  לש  םג  אלא  בחר ,

לארשי תא  גצייו  תנש 1974 ) לש  רמזה  לביטספב  ןושאר  םוקמב  הכז  ועוציבב  ילימ ' ךורב ג' לע  הדלב   ' רישה  ) רמז
רפסמב עיפוהו  םירחא , םירמזל  ןיחלה  דבב  דב  רונמ .) דוהא  לש  םילימל  ינאו ' תא   ' ןומזפה םע   ) ןויזיווריאב ב-1975

(. "ל וחב חלצומ  אל  ןויסינ  הז  ללכבו   ) היזיוולט תוינכותו  וידר  תוינכות  המב , יעפומ  לש  בר 

אמא ', ' תודוקנ יתש  ךרד   )' םיטיהלל ויה  רשו  ןיחלהש  םיטעמ  אל  םינומזפש  יפ  לע  ףא  ןב 29 , ותויהב  ב-1978 ,
אצומ אוה  ןיאש  שחש  ןוויכ  שורפל , יצרא  טילחה  רקובב ,)' םדא  םק  םואתפ  ', ' חופת לשב  ', ' ץרא הנשי  םירמוא  ', ' הנטק
הדירפ םובלא  איצוה  אוה  שואיי  לש  ןורחא  טקא  ןיעמכ  .תוימצעה  ויתויפיצ  תא  םישגמ  ונניאו  יתונמאה  ומוקמ  תא 

, ילסקודרפ ןפואב  ךא  .ולוכסת  תא  אטיבש  םובלאה ,) יטיהלמ  דחא  היה  הז  םשב  ריש  ' ) דוביאל ךלוה  רבג   ' םשב ישיא 
הזה םובלאה  היה  ול , המיאתמה  החסונה  תא  שפחל  ךרוצהמו  ריחמ  לכב  ןח  אוצמל  ףחדהמ  רורחשה  ללגב  אקווד 

' תוצח ו' ( 1979 ' ) םיכרד , ' וירחא ואבש  הלאבו  הזה  םובלאה  ינומזפב  ומצע .' תא  אצמש   ' ןמאל היה  יצראו  יטנתוא 
ךלמה ךרד  תא  הליג  אלא  דוביאל  ללכ  ךלה  אל  אוהש  רבתסה  יצרא , לש  םה  םהלש  םינחלהו  םילימהש  (, 1981)

.להקה תניחבמו  ותניחבמ  תיתונמאה 

ןודעומב עבק  יעפומ  ץירהו  םיה , ליח  תקהלמ  ורבח  ורטש , 'י  צאב הוולמ  דיחי , עפומב  ץראה  תא  רותל  לחה  יצרא 
התואב .ירוביצה  ודמעמב  רתויב  בושחה  הנפמה  תא  הנמיס  .ותא 1984  ההוזמ  תע  התואב  השענש  ביבא , לתב  אתווצ ' '
ורכמנ  ) המוצע החלצהל  הכזש  ילארשיה ) קורב  רתויב  בושחה  קיפמה  בהל , יאול  תקפהב  ' ) דוקרת  ' םובלאה אצי  הנש 

חילצמה רשכומ  קור  בכוככ  הלגתה  םהבש  קנע , יעפומל  ימיטניאה  אתווצ ' אצי מ' יצרא  םיקתוע .) ףלא  מ-80  רתוי 
קר אל  םיפלא  ופחסו  רבד  םשל  ויה  ץראה  יבחרב  םיקראפבו  םינוידטציאב  תומלואב , תויחה  ויתועפוה  .םינומה  טנפהל 

יצרא  ) להקה םע  חיש  - וד יצראלצוח , דנואס  םע  םיעפומ , - הגמ םתויה  לשב  םג  אלא  םילארשיל  המענש  הקיזומה  ללגב 
םיטעמ אל  םיריעצ  םינמא  .םירותליאו  תוטודקנא  ירופיס  תורנ ,) תקלדהבו  ףוג  יעונענב  הלהקמב , ול  הנע  להקהו  רש 

לכו תררחסמ , תוריהמב  םימובלא  קיפנה  אוה  םינש  ןתואב  .ולש  הליהל  ומרתו  ולא  םיעפומב  ולגתה  ודצל  ונגינו  ורשש 
( - 1996 ' ) םיינש , ' םיקתוע ףלא  כ-100  ( - 1986 ' ) טקש אל  הליל  : ' ומדוק לש  תוריכמה  איש  תא  רבש  םובלא 

.םיקתוע  160,000

השעמלו תוברת  רוביגכ  יצרא  לש  ודמעמ  תא  וססיב  ול  התוולנש  העפוההו  ( 1988 ' ) טסוגוא ילוי  םוח   ' לופכה םובלאה 
לע םירקבמה , ידימ  וכרד  תישארב  גפסש  תורוקיבה  .םיילארשי  קור  ינונמה  לש  רוציי ' ספ   ' םע חילצמ  יתיישעת  גתומכ 

םיברה תונויארה  תוכזב  .םיביטלרפוסב  הגרדהב  ופלחתה  ולש , תילקיזומה  תונייקחהו  תיתורפסה  תוגליעה  םזיריינמה ,
'ו צאמ ילארשי ,' ןיטסגנירפס  סורב   ' לש יומיד  הגרדהב  שבל  אוה  וידרב  שיגהש  תוישיאה  תוינכותהו  תונותיעב  ומע 

.להקה םע  הבר  תונמוימב  טטרלפמה  ספסוחמ , טעמ  לוקו  טרשיטו  םיפשפושמ  סני  יסנכמ ג' שובל  ךכורמ 

תרתוכב ריתכהל  רשפא  ראטס , - הגמ םיעשתה  תונשב  השענ  התוכזבש  יצרא , לש  תילרטאית  - תילקיזומה החסונה  תא 
, ןליד בוב  רקיעב  יברעמה , זא  -ג' קור - פופה לש  םהיתועפשה  דחא  דצמ  הב  תורכינש  תילארשי ,' - תינקירמא קור  תדלב  '
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רחא דצמו  גניטסו , רדנוו , יביטס  טראויטס , דור  לאו , יליב ג' סקנרפ , לקיימ  ןילקמ , ןוד  לקנופרגו , ןומייס  סלטיבה ,
ומילשה תאזה  החסונה  תא  .יבהז  דודו  בוגרא  השס  יקסנליו , יכדרמ  רקיעב  תילארשי , ץראה  הקיסאלקה  לש  היתועפשה 

: המיענ תוילוכנלמ  לש  הריווא  תורשמ  תויביטאיצוסא , תורסייתמ , תוטבלתמ , םילימה - 

לא ויתסב , רשונ  אוה  .בזענ / אוה  תסנכנ , חורהשכ  דנדנתמ  אוה  .ךרשה / יחיש  ןיב  תספרמ , ךרד  דוביאל  ךלוה  רבג  "
רבג .ותוא / תבהוא  תא  תונושמ , םיכרד  ול  שי  .הפ / תאשכ  עגרנ  אוה  םימעפל , וילא  יאובת  .בהואמ / אוה  תסעוכ , ייהת 
ייהת לא  ויבקעב , קבד  ץוב  .ןשושב / טבצנ  קסשה , ץעמ  ופרועב  עצפנ  .ןשי / ריש  םזמזמ  תספרמ , ךרד  םימעפל  בזוע 

". בהואמ אוה  תסעוכ ,

דוע שי  הלא  ינש  ןיבו  .אירמהל / תוקד  יתש  תוחנל , תוקד  יתש  .ןנעו / תלייד  םע  קר  תירבה , תוצראל  ןוליס  סוטמב  "
,/ הלעמל הז  וליאכ  הטמל  תויחל  רשפא  םא  ריבעהל /, תחא  הלאש  יל  שי  :/ ' הל רמואו  תליידל  עתפל  הנופ  ינא  זא  ןמז ,
'/ .הפיא הנשמ  אל  זא  ןוכנ , רתוי  םייח  םא  הפקשה /, לש  הלאש  : ' תוכייחמ היניע  יתש  .ריוואב /' היחש  רופיצ  איה  ירה 

םדרנו הניש  רזפמ  עצמאב  .אירמהל / תוקד  יתש  תוחנל , תוקד  יתש  .ןנעו / תלייד  םע  קר  תירקמ , החישב  ןוליס , סוטמב 
זא הטמל /, הז  וליאכ  הלעמל  תויחל  רשפאש  ןוכנ , םא  הירבדב , תצק  רהרהמ  .הטמל / איהה  התיחנה  תארקל  טושפ 

' .דחפת לא  זא  טעמ  דוע  טעמ , דוע  עיגי  הפקה  הפקשה , לש  הלאש  :/ ' תועיגרמ היניע  יתש  ןוחטיבה ? תורוגח  המל 

תוקוצמ לש  תישיא  הפישחב  םינייטצמ  ויריש  .דחאכ  שיגרו  'ו  צאמ אוהש  לשבה , רבגה  ירוסייב  יצרא  זכרתה  ותביתכב 
תייוור ונצראב  םויקה  תוהמ  לע  םייפוסוליפ  ודיספ  םירוהרהבו  תימצע  האקלהב  גוזה , ינב  ןיב  םיסחיב  רקיעב  תוימויק ,

.תרכונמ הרבחב  םייחה ' עצמאב   ' םישנא לש  םלבס  לעו  םיטקילפנוקה 

, ץראה דילי  אוה  ותוישיאב : םיירבצה  תודוסיב  רקיעב  ילואו  םג  ץוענ  יצרא  לש  ומסק  דוס  ןייטשנייא , קיראל  המודב 
ןורי תא  םלגל  רחבנ  אוה  הרקמב  אל   ) חטובו ירגוד  ורוביד  האנ , ותוזח  קצומ , ופוג  הנבמ  תקהבומ , תירבצ  היצקיד  לעב 

םינחלה םג  .תיאבצ  הקהלב  יתמזירכ  ןלוסכ  רבע  לעב  אוהו  קפוהש ב-1971 ,) רקפהה ,' ירענו  "ה  במסח  ' טרסב יבהז 
וירישב תמנפומה  תושיגרה  ייוליג  לוכל  לעמו  ןעודיל , היהש  ינפל  דוע  החמתה  םהבש  תילארשי , ץראה  המוראה  ילעב 

רכזל םייסאלקה  ןורכיזה  ירפס  ואטיבש  המ  תא  זמורמב  אטבמ  יצרא  ותרישב  השעמל , .תוירבצה  חור  םימאות  םיגונה ,
הז ןיא  .שפנ  הפיו  שיגרו  ןידע  רבג  םצעב  אוה  סופסחלו  םיצוקה  הטעמל  תחתמש  יגולותימה , רבצה  תא  םילפונה :

בתכמ ברקב -  לפנש  לייח  בתכש  בתכמ  לש  םילימל  ןיחלהש  ןומזפ  אוה  םילודגה  ויטיהלמ  דחאש  אופא  הרקמ 
'. הדלי יכבת  לאו  לייח  ינא  לבא   ' הרושה הלולכ  ולש  רזוחה  ןומזפבש 

 - הכופה תוילמס  םג  התיה  םיעשתה , תונשב  םישדח  םיהבגל  רומאכ  התלעש  יצרא , המלש  לש  תוירלופופה  סיסבב  ךא 
הסנמ אוה   ) םהיתולימב םימותסו  ןיע ) תיארמל  תוחפל   ) םימכחותמ וינומזפש  רחאמ  .תירבצ  - טסופו תיאו  ' צמ - טסופ

, תירופטמ - תי ' זאלוקה תינרדומ , - טסופה הרישה  תא  תיסרא , תרוקיבב  ול  התלעש  תיטתפ  הרוצב  םיתעל  תוקחל ,
השחרתהש תיטסיגולוכיספה  הכפהמה  תא  םילמסמ  םה  םיינשגרו , םיינפשוח  םגו  םינש ,) ןתואב  חתפתהל  הלחהש 

אבו שמשממה  יונישה  תא  טלק  יצרא  .םירופיכה  םוי  תמחלמ  רוד  ורוד , ינבב  הנושארל  היתותוא  תא  תתל  הלחהו  ץראב 
םג ןחינ  אוהש  ןוויכ  .ויתוקעומבו  ויתושלוחב  תודוהל  שדחה ' רבגה   ' לש ץמואה  תא  וינומזפב  אטבל  לחהו  ןמזה  חורב 

ןיעמ רסוימו , בהואמ  רבצ  תומד  יתפומ , תונ  " צחי עסמ  לש  ותרזעב  ומצעל , תונבל  חילצה  אוה  םיילרטאית , םירושיכב 
ומכ הרשע  - שפיט ינבל  םינונמה  ושענ  וינומזפ  .הנידמה  תודלותב  ןושארה  ןרדבה ' - גולוכיספ היהו ל' ילארשי , רתרו 

תיזחה  ' רעשב הבחרהב  ואר   ) תיטסיגולוכיספה תויגוזה  ןדיע  תא  ואטיב  םהש  םושמ  רקיעב  רבעמה , ליגב  םיפאיל  םג 
'(: תיתחפשמה

לא השקה -  בוחרל  םחה  תיבהמ  תאצל / יתוא  ענכש  ינופלטה  ךלוצלצ  טנפהמה /, ךלוקו  יל  רכומ  אלה  ךדי  בתכ 
יתפע יתמ  יתחכש  רבכ  .הבהא / לש  תותואכ  ךיינמיס  תא  שרפל  זא / יל  היה  רוסא  יכ  יל , תארקשכ  יתלתפתה  .םלועה /

.ךכ יתדביא  ישוח / לכ  תא  יתמו 

תא קבחל  אלא  ונל , ראשנ  אל  דיל / אבש  המ  תא  ונפרש  לכהמ , ונקחצ  םעזב /, אב  רשואהשכ  תאזכ  הפוקת  התיה 
דיגהל השק  .יתוא / םמהמ  דוע  ךייפוי  יכ  זכרתהל , יל  השק  רחמ ]...[ /.' םג  היהיו  בוט  היה  לומתא  : ' דיגהל רעצה /,
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.יבאכב םלועה  תא  םישאמו  דר /'! : ' חריל קעוצו  דקור  ינא  הז  םוקמב  .ילוא / רמול  וא  לבח ,

/ .תמא וא  רקש  ידיגת  תמלעתמ /? תא  המ  ידיגת , .בוצע / םוי  הזיא  .תמעור / ךלש  הקיתשה  .תנווכתמ / תאש  ידיגת 
ילוא יכ  ידיגת , .םוי / וליפא  שיגרמ  אל  .יתוא / תדמילש  ומכ  שגר , הז  המ  יתחכש / טעמכ  יכ  ידיגת , .והשמ / ידיגת 

תוילשא . חתפל  אל  תויפיצ /, חתפל  אל  ןוכנ /

תימצע תולטרעתהל  תיטסיגולוכיספה  הייטנה  תא  ראשה  ןיב  וצמיאש  םירחא , םיבר  םירמז  לע  עיפשה  יצרא  המלש 
ומכ אוה , םג  .רקילופ  הדוהי  רמזה  היה  םיעפשומה  דחא  .האושה  יעצפ  םהב  םייתחפשמו , םיישיא  םיעצפ  תחיתפלו 

הפוקתב .םירסוימה  ותרישו  וינומזפ  לשב  ראשה  ןיב  תוברת  רוביג  השענ  אוה  םגו  האוש , ילוצינל  ינש ' רוד  , ' יצרא
תושעל רקילופ  םג  לחה  הדמשהה , תונחמ  ילוצינ  לש  החפשמב  םייחה  לע  רבדל  םייאנותיע  תונויארב  חתפנ  יצראש 

תחפשמל ןב  אוה  םג  דעלג , בקעי  קיפמהו  יאנומזפה  םע  דחי  רביחש  ( 1988 ' ) קבאו רפא   ' טילקתה התיה  הליעה  .תאז 
, ץראב ירבגה  חישב  הבושח  הרומת  למיסש  ףתושמ  עפומב  האושה  םויב  יצראו  רקילופ  ועיפוה  וז  הנשב  .האוש  ילוצינ 
', ןוכיתה םיל  ןולח   ' ומכ םיטיהל  ללכו  רוד  ןב  הנרוא  לש  טרסב  דעות  םובלאה  .האושה  תמוארט  לש  תנכדועמ  הסיפתו 

'. םשגה ירחא  ריש  ו' הקנילברט ' הנטקה  הנחתה  ', ' לדגתשכ '

ןושארה ןושארה ינויצ   ינויצ -- טסופה טסופה רודבורטה   רודבורטה
םסרפתהו תורמשמ ב-1942  ץוביקב  דלונ  לאירא  .לאירא  ריאמ  היה  ותחלצהל  םרתו  רבליזל  בתכש  םינלילמתה  דחא 
תיתרוקיב הסרג  בתכ  אוה  .םילשוריב  םיאולימה  תוחוכב  ןחנצכ  םחל  הבש  םימיה , תשש  תמחלמ  ירחא  הנושארל 

בל תמושתל  התכזו  יצרא ' דה   ' לש ןוטילקתב  הצפוהש  לזרב ,' לש  םילשורי   ' םשב רמש , ימענ  לש  בהז ' לש  םילשורי  ל'
לע אלא  המחלמה  ירחא  הנידמה  תא  ףיצהש  םילשורי  יריש  לג  לע  קר  אל  תיתרוקיב  הזרפרפ  היה  הז  ריש  .תיתרושקת 

ונארק ךיתומוחל  אולה  רוחש / לשו  תרפוע  לשו  לזרב / לש  םילשורי  : ' הלילו םמוי  וידרב  ועמשוהש  ןוחצינה  ינומזפ  לכ 
לאירא ב- רמא  הז  ריש  לע  תולוכשה .' להקב  אמיא  רחא  אמיא  ואבו  ולוכ / ןשעו  םד  המידק / ץרפ  םוגר  דודגה  רורד /

': בהז לש  םילשורי   ' תא העציבש  ןתנ , ילוש  םע  ףתושמ  ןויאירב   1967

, תילאוטקא ילצאו  תיחצנ , איה  תועמשמה  הלצא  .רמש  ימענ  לש  רישה  תא  יתעמשש  ירחא  יתבתכ  הזה  רישה  תא 
.ילזרב רתוי  הברה  תויהל  ךפה  ילש  חורה  בצמ  הלש , רישה  תא  יתעמששכ  .ראות  רבכ  הברהו  השק  היה  ברקה  .תפלוח 

ליחתאש ינממ  ושקיב  דימ  ןומזפה , ףוסל  יתעגהו  ריעה , ךותב  תוברקה  ירחא  עגר  ילש  םירבחה  ינפל  ותוא  יתרששכ 
.םש ויהש  םישנאל  רביד  אוה  .בוש 

, לאירא .יקסרודמא  ינב  ורובע  קיפהש  ןוטילקתב  ועיפוה  לאירא  רשו  בתכש  םיפסונ  םירישו  לזרב ' לש  םילשורי  '
םיבר םיריש  .ךונח  םולש  ןיחלהש  םינומזפ  םע  רקיעב  ההוזמו  שקובמ , בתוכל  הרהמ  דע  היה  רמזמה ,' ןחנצה   ' הנוכש

'( םיזופתה תנוע  ףוס  ו' לטב ' ךלוה  ', ' אשד תדגא  ', ' תוננבה ףפוכמ  ', ' םיסיר  ' םהב  ) תילארשי הקיסאלקל  ויה  וטע  ירפמ 
תורוש המכ  ןלהל  .תיטסילאודיבידניאו  תיסקס  הריעצ , תיטתפ , - יטנא ילארשיה -  ןומזפב  פופה  חור  תא  ובציעו 
יצילמ - יטנאה ונונגס  תא  שיחממה  םיעבשה , תונשב  רתויב  םיירלופופה  םינומזפה  דחא  לטב ,' ךלוה   ' ןומזפהמ

: לאירא לש  יטנלשנונהו 

/ .ןיא רבכ  דחא  ךורש  עורק /, דחא  ךורש  .תובותכ / תמישר  קיזחמ / אל  וליפא  אוה  .תובוט / ךירצ  אל  חטשב / יאמצע 
םשו הפ  .תונובשח / ילב  ןמז  ול / םינתונ  תובוחרה  .לטב / ךלוה  ךלוה /, לטב  ךלוה  .ןכ / דעצ  םעפ  חוטב / אל  דעצ  םעפ 

/ ךשוחב שפחמ  השא /]...[  ינזואב  לקתייש / הרקמל  השיחלל / רמוח  ךשוחב / שפחמ  .תונטק / תואטמס  לגלגמ / אוה 
.לטב ךלוה  ךלוה /, לטב  ךלוה  .ותומב / עתפ  לקתיש / הרקמל  ותוארל / ץמש 
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אוה ותוא , םסריפש  לזרב ,' לש  םילשורי   ' ירחא ךא  בתכש , םירישהמ  תצקמ  רמזכ  לאירא  טילקה  וכרד  תישארב  רבכ 
עצבמ ןמאכ  ולש  הריירקב  הנפמה  .תילארשיה  פופה  תיישעת  לש  םיעלקה  ירוחאמ  רקיעב  לעפו  המבה  תורואמ  קחרתה 
לאירא חתיפ  הז  טילקתב  .ךונח  םולש  לש  ודוביעבו  ותקפהב  לפונו ' דעומו  גח  יריש   ' םובלאה אצי  רשאכ  לחה ב-1979 

, תוירורהסה םילימה  .ןהכ  דרנואלו  ןליד  בוב  ןונגסב  הרטיג , יווילב  תימולקד , הריש  רמזכ -  ידוחייה  ונונגס  תא 
רודבורט לש  יומיד  ול  וקינעהו  לאירא  לש  רוקיבה  סיטרכמ  קלח  םה  םג  ויה  קדה , רומוההו  תויצאיצוסאה  תוסומע 
.ימואלה סותפה  תעיקשל  קיחצמ  - בוצע זולב  םלקדמ  - רשו ינויצה , רבילוגב  תונידע  תוכיס  ץעונה  ןונשו , ינציל 
הריוואב ןייפואמה  טלנימול ,' לנימרט   ' היה לאירא , לש  ירחסמה  למסה  השענש  םובלאב , רתויב  עודיה  ןומזפה 

: תיטסיפקסא תילוטסמ 

אירממ לודג  סוטמ  תוארל  בוט  יל  השוע  תמאב  הז  .הפועתה / למנב  ישדוח  רוקיב  יל  וצילמה  םיאפורה  יתררחתשה  תע 
/ .למנל עסונ  יבויח , םיירהצה  רחא  יל  חקול  .הפוטשה / ןיעה  לע  ץחלה  לק  רתוי  רבכ  ךכ  רחא  .הפוקש / העמד  ךרד 
/ ...למעתהל םוי  לכ  ליחתנ  זא  ונעיגהב , יל  הנוע  ימצע  .למגיהל / ךרטצנ  דוע  הזמ  םג  ךרדב , רמוא  ינא  ימצעל 

...הימ הלב  לנימרט , וי  באל  ייא  םט , ז'ה  לנימרט !

רקיעב הרטיג , יווילב  ולוס  תועפוה  עסמל  לאירא  ריאמ  אצי  לפונו ,' דעומו  גח  יריש   ' םובלאה קושב  עיפוהש  רחאל 
.לדגו ךלוה  םיצירעמ  להק  הגרדהב  ומצעל  הנק  ךכו  םיצוביקבו , אבצ  תונחמב  ביבא , לתב  ופיב , םינטק  תומוקמב 

הכז אל  לאירא  .ביבא  לתב  רוגל  רבעו  ותחפשמ  םע  קשמה  תא  בזע  אוה  .ץוביקה ב-1985  ריכזמ  היה  אוה  םימי  םתואב 
ובור םיעשתה , תונשב  רקיעב  ןמאנ , להק  ול  היה  ךא  דחא , בהז  םובלא  טעמל  רמזכ , תפחוס  תירחסמ  החלצהל  םלועמ 

וילולעפ תאו  ויתולימ  לש  תדחוימה  הצירקה  תא  ולש , תדדוחמה  תויניצה  תא  בהאו  טלקש  הליכשמה , הבכשהמ 
תוגירחה ויתויואטבתהמ  המכ  לע  תונותיעה  ול  החלס  יופצ , יתלב  ןפואב  תמ ב-1999  רשאכ  .םיקירבמה  םיינושלה 

.תילארשיה תוברתה  ירוביגמ  דחאמכ  ונממ  הדרפנו  םירתכ  ול  הרשק  דועו , היסורמ  םילועה  םיאומוהה , אשונב 

"" ליצאה ליצאה ארפ   ארפ תאתא  הה"" קחוד   קחוד ינוכית   ינוכית םיה   םיה
העיפוה לארשי , ץרא  יריש  תרוסמב  החלצהב  התרחתהש  הקיזומב , תיטסיקורה  המגמה  םע  דבב  דב  םיעבשה , תונשב 
הקיזומה איה  וז , תינויצ  תרוסמ  לש  רערועמ  יתלבה  הדמעמב  רחא  ןוויכמ  םסרכל  הלחהש  תפסונ  תילקיזומ  הרחתמ 
ךילהתה ןמ  קלחכ  םייברע , םילוסלסו  תומיענ  םיירבעה  םירישב  ורזשנ  םתישארמ  רבכ  .תינוכית  םיה  תיחרזמה 

, יבהז דוד  לש  םיעורה  ירישב  ךכ  .השדחה  תדלומב  תומלקאתהו  תיכ  " נת תימואל  הקיטנמור  תריצי  לש  ינכפהמה 
ירישב םג  ךכו  םלש , והיתתמו  רימז  לאונמע  תרש , הדוהי  יקסרובמס , לאינד  ןומדא , הידידי  אריעז , יכדרמ  ידרנ , םוחנ 

רבד לש  ופוסב  היה  ירבעה  רמזה  לש  ילקיזומה  חורזמ ' םלוא ה' .רעונה  תועונתבו  "ח  מלפב יניתנאנ ' 'ג' הו ןא  ' גניפה
םינוט יעברמ  אלו  םינוט  יאצחמ  בכרומה  יברעמה , םילילצה  םלוסל  היצטפדא  ךילהת  רבע  םג  ללכ  ךרדבו  ילוש 

.תיברעה הקיזומב  לבוקמכ 

תיכרותה הקיזומב  תינוויה , הקיזומב  םאלסאה , תוצראב  תסנכה  יתב  ינוגינב  הישרושש  תינוכית , םי  תיחרזמ  הקיזומ 
רבכ םאלסאה  תוצרא  ילוע  לש  תויתחפשמה  תוחמשב  רקיעב  ץראב  הרשוהו  הנגונ  תיקלטיאה , ומר ' ןאס   ' תקיזומבו

אל הינוגינ  (, 1961  ) רמע לשו ג'ו  ( 1958  ) ירצמ לא  לפלפ  לש  םהינומזפ  תא  איצוהל  ךא  .םישישהו  םישימחה  תונשב 
םיתוחנ םהש  ורבס  וידרה ) ינרדשו  םיטילקתה  תורבח   ) יזנכשאה דסממהש  רחאמ  םייעוצקמ  םיעוציבלו  תוטלקהל  וכז 

.םיגעלנו

סיראו סנופירט  ןוגכ   ) םינווי םירמז  וקיסעהש  ופיב , רודיבה  ינודעומב  יוליבה  תוברת  תוחתפתה  םע  םישישה , תונשב 
תאזה הקיזומה  לש  היצזירלופופל  ומרת  הלא  םירמז  .לארשיב  תינוכית  םיה  תיחרזמה  הקיזומה  תצופת  הלדג  ןאס ,)
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.הז רושע  ףוסב  רבכ  תיתרתחמ  הקיזומ  תיישעת  םיקהל  ולחהש  חרזמה , תודע  יאצוי  םיימוקמ , םירצוי  לע  ועיפשהו 
ךכ .םיעוריא  תומלואב  תויתחפשמה  תוגיגחה  תנפוא  תוכזב  רקיעב  החמצ  םיחרזמ  םירמזו  תורומזת  לש  הפנע  היישעת 

תיתיבה תטלק )  ) הטסקה לש  התעפוה  .תיחרזמה  הקיזומל  גולגלב , ללכ  ךרדב  קבדוהש , תונותח ' תקיזומ   ' יוניכה דלונ 
, יסדג רנבא  יסורס , םיסנ  .םיברב  םהינומזפ  תא  ץיפהל  םתריצימ , םלעתה  וידרהש  םיבר , םיחרזמ  םינמאל  הרשפיא 

תקיזומ  ' וא תוטסק ' תקיזומ   ' יוניכה .םירכומה  םיצולחה  םה  םרכה ' ילילצ  ו' דועה ' ילילצ   ' תוקהל ןכו  ירזוע , הבוהא 
העמשוה איהו  תיחרזמה  הקיזומה  לש  תובר  תוטסק  ורכמנ  הנחתב  ומקוהש  תוטסבבש  םושמ  דלונ  תיזכרמה ' הנחתה 

.תולוק ילוקב  םש 

תיחרזמה הקיזומל  ןתנ  םנמא  קיפהל ב-1971 , הלחה  רודישה  תושרש  רומזמ ,' ריש  חצנמל  , ' יחרזמה רמזה  לביטספ 
רהוז עוציבב  ינגב ' חרפה   ' םשארבו םיטיהל , המכ  ומסרפתה  ותוכזבו  םיאבה , םירושעב  תיתכלממ  הקנפשוגו  המב 

' וטג ב' וז  הקיזומ  רדיג  תעב  הב  ךא  הנידמ ,) והיבא  ןחלו  םילמ   ) ב-1982 םייקתהש  לביטספב  ןושאר  םוקמ   ) בוגרא
תודע  ' חנומל המודב  דעונו , יתמגיטס  אוה  תיחרזמ ' הקיזומ   ' חנומה םצע  .תירלופופה  תוברתה  ןמ  הרידהו  יתוברת 

.יזכרמה םרזל  ץוחמ  יוצמכ  הזה  רנא  ' זה תא  ןמסל  חרזמה ,'

לש תונשנו  תורזוח  תואחמ  רחאלו  יתדעה , חופיקה  אשונ  תא  םויה  רדס  לע  הלעהש  תוריחבב 1977 , דוכילה  ןוחצינ  םע 
םג איה  ןמזה  םע  .תימואלה  המבה  זכרמל  הכרד  סלפל  תיחרזמה  הקיזומה  הלחה  םהינגרמא , לשו  םיחרזמה  םירמזה 

תונש ףוס  דע  .רתאה  ילג  לעמ  הלדגו  תכלוה  תורידתב  העמשוהו  הקפהה  תניחבמ  רתוי  תשטולמו  תיעוצקמ  התשענ 
רתויב תירלופופה  הקיזומל  התיה  םג  אלא  תרושקתב , רקיעב  תידסממ , הרכהל  קר  אל  וז  הקיזומ  התכז  םיעשתה 

םייטילופה ןוטלשה " יפוליח   " תא ןיפיקעבו  ןירשימב  ףקיש  הזה  ךפהמהו  תויחוורו  הצופת  תניחבמ  לארשיב 
םייניבה דמעממ  רתוי  ינויוושו  ינוגרטה  השענש  שדחה , םייניבה  דמעמ  לש  ותחימצ  .לארשיב  םייתוברתהו 

דצמ ידדה : העפשה  ךילהת  רצונ  השעמל  .רבצה  לדומ  חמצ  וכותמש  הקיתווה - , תיזנכשאה  הטילאה  לש  םצמוצמה 
טשפתה קיתווה  לדומה  ינש , דצמו  םישדח , םינווגב  רבצה  לדומ  תא  עבצ  ינוכית  םיה  םייחה  ןונגסו  תוברתה  דחא 
תוגורסה תופיכה  ישנא  חרזמה , תודע  יאצוי   ) ונממ םירכונמו  םיילושב  ויה  רבעבש  םיבחר  םילגעמו  תובכשב  טלקנו 

(. םידרחהמ תצקמ  וליפאו 

, לשמל ךכ , .םילארשי  תוברת  ירוביג  ףא  םתצקמו  תורכומ  תויומדל  םימיל  ויה  םיינוכית  םיה  הקיסומה  ירמזמ  םיבר 
ילא ירובת , ימיש  יול , רפוע  השמ , םייח  ןטייקמ , יק  ג' ינענצ , תילגרמ  בוגרא , רהוז  יסדג , רנבא  ןולקד , הנידמ , והיבא 

, םיזנכשאה ברקב  תיחרזמה  הקיזומל  היצמיטיגלב  בושח  דיקפת  .דדח  תירשו  ןלוג  לייא  קחצי , באוי  ןב , הבהז  ןוזול ,
ןכו םיבר , םיחרזמ  םירמז  ותינכותב  חריאש  ןוליש , ןדל  יתעדל  היה  תוססובמו , תוליכשמ  תובכש  ברקב  הז  ללכבו 

םידוביעבו הלש  הינומזפב  תינוכית , םי  הקיזומל  פופ  ןיב  יעוצקמה  ןושארה  גוזימה  תא  הרציש  סקינתא ,'  ' תקהלל
.ןלוג לייא  רשש  םינומזפל 

תירלופופ הקיזומב  םג  אלא  תינוכית  םי  הקיזומב  קר  אל  תילארשי  ץראה  הקיזומה  הלהמנ '  ' ךליאו םיעבשה  תונשמ 
תוכזבו הפי ,' תיפורט  ץרא   ' טילקתהו עפומה  תוכזב  תירלופופ  התשענש  תיאליזרבה , הקיזומה  .תופסונ  תוצראמ 

המשנ תקיזומ  םייאליזרב ; םיבצקמו  םידרוקא  תומלוס , םהב  בלשל  ובריהש  ץיבר  תידוהיו  יפסכ  יתמ  לש  םהינומזפ 
תוכזב רקיעב  ירלופופ  השענש  זולבה , יביבח ;' רבוע  לכה   ' תקהל תוכזב  רקיעב  תירלופופ  התשענש  תינקירמא ,
הזורב דיווייד  לש  טילקתהו  עפומה  תובקעב  רקיעב  תירלופופ  התשענש  תיניטלה , הקיזומה  ינטיל ; ינד  לש  ויעוציב 

וחותיפלו לארשיב  יתוברתה  םזירטנצונתאה  לש  ונותימל  ומרת  הלא  לכ  .בודיי  המלש  לש  וינומזפו  יתיאש ' השאה  '
.ימואלניב םעט  לש 

(2003 - 1990  ) ינאה ןדיע 
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וליאכ וליאכ הזכה   הזכה רוד   רוד
ותוישיאב םייתרוסמה  םיירבצה  םינממסה  ושלחנו  וכלה  רבצה  סותימ  לע  תילאוטקלטניאה  הפקתמה  םע  דבב  דב 

, ךליאו םינומשה  תונש  יהלשמ  .םירופיכה  םוי  תמחלמ  ירחא  רגבתהו  דלונש  ינוליחה  ילארשיה  רעונה  לש  ותוברתבו 
חתפלו יקאחה ' תוברת   ' תא חונזל  "ח  שת רוד  ינב  לש  םהידכנ  ולחה  הסג , הלימל  הבשחנ  היגלטסונ  וליפא  רשאכ 

ילמס לא  בושל  היצמיטיגל  הנתינ  ףא  הנושארל  .רתוי  תינוגברו  תוחפ  תירבצו  תימרופינוי  םהלשמ , רעונ  תוברת 
תיתרהצה הזתיטנא  ןימכ  םייתולג , החפשמ  תומשל  הביש  לשמל , .שא  ינפמכ  םהמ  קחרתהל  שקיב  רבצהש  תולגה ,
ימוימויה רובידב  חיכש  תוחפו  תוחפ  השענ  רבצ '  ' גשומה וליפא  .םישישהו  םישימחה  תונשב  תומשה  תורביעל 

'. ילארשי  ' תילרטינה הלימב  ףלחוהו 

רצרצק ןוטרסל  תובוגתה  ויה  הבתכל  הליעה  לדומ 87 .''  ' זורמ רמת  לש  התבתכ  ץראה ' ףסומ   ' רעשב המסרופ  ב-1986 
תיכוניחה היזיוולטב  ןרקוהש  ןוטרסב , יבצ .' תיב  ליג ב' רה  רימא  לש  רמגה  תדובע  היהש  לארשי ,' בוט  רקוב   ' םשב

םלוצ ןב ה-15 , רעס  םהמ , דחא  םמצע : לע  םירפסמה  םילארשי  םיריעצ  השימח  ודעות  ריוואב ,' תוינימש   ' תינכותב
לע רפסמו  יזוק  ' גב ךשכתשמ  ותיב , רצחבש  הייחשה  תכירבל  ץפוק  תיניפיליפ , תתרשמ  לש  הדי  עגמל  ררועתמ  אוהשכ 

ןקחש תויהל  אילפהל : ירטנצוגאו  יטסילאירטמ  אלא  תדלומהו ,) םעה  תוריש   ) יטוירטפ היה  אל  ומולח  .ויתופיאש 
.רעס לע  דואמ  תוסעוכו  תוישגר  ויה  רודישה  לע  תובוגתה  .יניגרובמל  תיקלטיאה  הרקויה  תינוכמ  לעבו  עונלוק 

ימונוקא - ויצוסה ודמעמב  ךייש  םנמא  רעסש  םירחא , םירענ  םע  וכרענש  פא )' - ולופ  )' םיאנותיע תונויאר  יפל  ררבתה ,
בתכש יפכ  אוה , תירבצ , - יטנא איהש  ולש , םיכרעה  תכרעמ  תניחבמ  ךא  םילארשי , םיחרזא  לש  רתויב  הקד  הבכשל 
דועו וליג .' ינבל  ידמל  ינייפוא  ךא  רתוי , בל  יולג  ילוא  רתוי , יביאנ  ילוא  גיצנ , םיברמ ; דחא  רצות -  ', ' ץראה  ' ןותיע

: הבתכב בתכנ 

םיבס ינשל  דכנ  אוה  רעס  .םולחה  לש  ורבש  יפלכ  תויהל , וניצרש  ימ  יפלכ  ונמצע , יפלכ  םתסה  ןמ  הנפומ  םעזה  "
ךילהתה תא  ורבעו  יביטקלוקה , םולחה  םשגתה  הבש  ץראב  רבכ  ולדגש  םירוה  ינשל  ןבו  םייטסילאידיא , םיצולח ,

בהאנ םא  .ונורבשו  םולחה  .ורבשו  םולחה  .םימלוחה  לש  ישילשה  רודה  .ךילהתה  ךשמה  אוה  רעס  .הב  השפש  ינרמוחה 
והשמ לדומ 87 .'  ' רעונ והז  אל , םאו  הבאנ  םא  .םיוסמ  רזגמב  ילארשי  רעונ  לש  שדחה  םגדה  אוה  רעס  אל , םאו  ותוא 

". דיחפמ והשמ  שידח 

אלא ינוליחה , ילארשיה  רענה  לש  יטרדנטסה  םולחל  קר  אל  היה  רעס  לש  ינרמוחה  םולחה  םינומשה , תונש  ףוסל  דע 
המלשההו תויניצה  ועיפוה  המוקמבו  המלענ  איה  םג  ץראה '  ' תבתכ ירבדב  העבוהש  הבזכאהו  תרוקיבה  תמינש 

ילאוטקלטניאה ןיינעה  רבג  דבב  דב  .תיפולח  םיכרע  תכרעמ  לש  היצזילאידיאה  ףאו  היצזירבצ  - הדה םא  העונכה 
םירמאמה תובתכה , וברתהו  תילארשיה , הרבחב  םיכרע  יוניש  לע  רשיבש  שדחה , ילארשיה  רעונה  תומדב  ימדקאהו 

בתכ םזי  רבמבונב 1988   '. שדחה ילארשיה  ריעצה   ' לש םינויפאב  וקסעש  םייעדמו  םיינויע  תע  יבתכב  תוח  " ודהו
הרומתה לע  דיעהו  םהידיב  ולוכ  בתכנש  סונימ ,' סולפ   25  ' תרתוכה תחת  םיריעצ , לע  ןויליג  הקיטילופ '  ' תעה

'. וליאכ הזכה  רוד   ' התיה תרתוכה  םיריעצב , קסע  ובורש  ףסונ  ןויליג  םסרופ  רבמטפסב 1990  .ריעצה  רודב  תשחרתמה 
.השדחה המגמה  לע  ודיעה  םה  םגו  הימדקא  ישנאו  םילאוטקלטניא  ידי  לע  ובתכנ  תויומשרתהה  םעפה 

ןדןד תאתא   םירבוק   םירבוק
הניינע םג  רבג  םיירבצ , - טסופ םינייפאמ  ילעב  םיריעצ  לש  שדח  רוד  חמוצ  ץראבש  היה  הארנ  רשאכ  םיעשתה , תונשב 

ינבו םידלי  לש  םייתוגהנתהה  םידוקבו  םייחה  ןונגסב  וקסעש  תובתכו  םירקס  לש  לג  לחהו  םהב  תימויה  תונותיעה  לש 
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תוסחייתהה הנידמה , לש  םינושארה  םירושעב  םיינצקועה ' ונירבצ   ' וראות הבש  הרידאמה  הפשל  דוגינב  .ץראב  רעונ 
.ונלשמ רחא  םוקמב  רבכ  םה  תזמור : ומכ  תינוריא , םיתעל  תעשעושמ , ללכ  ךרדב  םעפה  התיה  ריעצה  רודה  לא 
םיסינכמ רמולכ  ונימ , וניאשב  ןימ  ברעל  םיטונו  ידמ  םילילכמ  בור  יפ  לע  ויהו  םיזגהל  וטנ  וללה  םירקסהו  תובתכה 
םיעשתה תונש  יריעצ  תוברתש  םהמ  דומלל  לק  תאז , לכבו  .הייסולכואב  תונוש  תוצובק  ינב  םיריעצ  הירוגטק  התואל 

םהימי תא  וריבעה  רבעה  יריעצ  .םליגב  םהירוה  ירוה  תאו  םהירוה  תא  הנייפיאש  תוברתה  תא  תוחפו  תוחפ  הריכזמ 
תא םיאצומו  םהירדחב  םירצבתמ  הווהה  ידלי  תאז , תמועל  .וידרהמו  תורפסהמ  םהירוביג  תא  ובאשו  בוחר  יקחשמב 

תוריהמב תוזזה  תונומת  תועצמאב  אלא  םירפס  תועצמאב  אל  תבצועמ  םהלש  םלועה  תנומת  .היזיוולטב  םהירוביג 
םימוקטיסב םינועושעשב , רקיעב  היזיוולטב , תופצל  םיברמ  םה  .ינורטקלא  דנואסב  תוולמ  לשמל ) םיפילק ,  ) ההובג

ידכ בשחמב  שמתשהל  דיינהו , יתיבה  ןופלטב  תוכורא  תועש  טפטפל  תולבונלטבו , םירגבתמל  תורדסב  םיאבוימ ,
, ינורטקלא ראוד   ) הזל הז  תוימתס  תועדוה  ריבעהל  םלועה , יבחרב  םירתאל  שולגל  תיבה , ירועיש  תא  סיפדהלו  קחשל 
םג םה  .יו  - יט - מאב ודמל  ןמויק  לעש  תוקהל  לש  םיקסידל  רקיעב  םיניזאמו  םביבס  שער  םיבהוא  םה  (. ICQ םיט , צ'

ילולסמ םיבאפ , ריהמ , ןוזמ  תודעסמ  הפק , יתב  ףוח , תוביסמ  םידוקיר , ינודעומ  יוליב : ירתא  תועיבקב  םידקופ 
ךא תינויצהו , תידוהיה  הירוטסיהה  תא  תוחפ  םיריכמ  םה  .םהירוה  לש  וזמ  תגליעו  תוחפ  הרישע  םתפש  .דועו  גנילואב ,

, םהירוהמ רתוי  םינתפאש  םג  םה  .םיל  רבעמש  תונפואב  רתוי  הברה  םינכדועמ  םהו  הברהב  הובג  םהלש  הטילקה  רשוכ 
םינשוכר םה  .דואמ  ריעצ  ליגב  םלצא  תחתפתמ  הובג  רכש  הדצבש  תישיא  הריירק  לש  התובישחל  םתועדומו 
.המודכו עקעק  תבותכ  גניסריפ , תוקורסת ג'ל , םיילוק ,'  ' םידגב םיגתומו -  הנפוא  ינכרצו  תוינק , יבבוח  םיינרמוחו ,
תורודהמ םילארשי '  ' תוחפ הברהו  תורחא  תויברעמ  תוצראב  םליגב  רעונ  ינבלו  םידליל  רתויו  רתוי  םימוד  רוציקב ,

.םהל ומדקש 

תא רצייש  ימ  "ח -  מלפה רודש  םושמ  םג  הקזחתה  תילארשיה  הרבחב  וכרד  תא  םייסל  דמוע  רבצה  לדומש  השוחתה 
ץומא ןב  ןד  םיהדה  לירפאב 1989  .רשב  לכ  ךרדב  תכלל  ולחה  תומחלמה  לכ  תא  ודרשש  הלאו  ןיקזה , הזה -  לדומה 

( ןטרסה תלחממ  רצק  ןמז  רובעכ  תמ  אוה   ) םייחה ןמ  תרשקותמ  הדירפ  תביסמ  םזי  רשאכ  תילארשיה  הרבחה  תא 
תיגלטסונ םויס  תביסמ  אלא  דבלב  ץומא  ןבל  הדירפ  הביסמ  וז  ןיאש  התיה  השוחתה  ימו .' ימ  לכ ה' הילא  ונמזוהש 

: ץומא ןב  לש  ותומ  רחאל  םירופס  םימי  בתכ  הנרס  לאגי  יאנותיעה  .םייתוברתה  וילוגלג  לע  רבצה , לש  ותומדל 
והשמ וטג , תודלי  ןימב  רבודמ  וליאכ  םשורה , שבגתה  ורבע , תא  ןד  קחמ  הב  ךרדהו  השחכהה  לשב  ילוא  םיתעל , '

םירבחו ןד  ומיקהש  תירבצה  ץראהו  תירזכאה , וכרדב  ולש  תא  השוע  ןמזה  לבא  דאמ , יתולגו  חור  לפש  ךיבמ , ידוהי 
יל רפוס  וליאכ  המדנ  רגוזמיליהת  תיב  לע  עמוש  ינא  רשאכש  דע  רוחאמ , ראשנש  המל  טא  טא  תימדנו  תכלוה  םירחא 

'. תינתנהנ תויוברת  לש  גוס  היגולואדיאה , רדעיה  עפשה , .גשגשמ  יביבא  - לת תיב  לע 

לע םיעזעזמ  םייוליג  הבו  ץומא  ןב  לע  רנקנד  ןונמא  בתכש  היפרגויבה  המסרפתה  רשאכ  ב-1992 , םינש , שולש  רובעכ 
היגלטסונהו ץומא  ןבל  תירוביצה  הדהאה  הכפהנ  תינימ ,) הניחבמ  תוניטק  לצינו  ומא  םע  בכש  אוהש  הב  זמרנ   ) ורבע

ןב תא  קר  אל  םימגור '  ' השעמלו םירבוקש  התיה  השוחתה  .ולוכ  םירבצה  רוד  יפלכ  םהלתמ  המשאה  בתכל  גצייש  המל 
.רבצה סותימ  תא  םג  אלא  ץומא 

'' ונמצע ונמצע דעב   דעב תומל   תומל בוט   בוט ''
- פופה תוברתל  ןילנרדא  םנמא  וסינכה  םהירחא  ועיפוהש  םיריעצה  םירמזהו  תוקהלהו  הנישמ '  ' תקהל ףורחסו , סיטרופ 
, ץראב תילקיזומה  היטבמאה '  ' תא ריעסהל  חילצהש  ןושארה  .תלבגומ  ןיידע  התיה  םתדוהת  ךא  תילארשיה , קור 

ריעצ רמזו  ןיחלמ  היה  הלימה , ןבומ  אולמב  תוברת  רוביגל  ךפהילו  ויעפומ  ךותל  תיטנתוא  האחמ  לש  דוסי  רידחהל 
חמצש ןושארה  ( Teen Idol ' ) םירוענה לילא   ' היה אל  ןפג  .העתפהב  תילארשיה  המבל  חיגהש  ןפג , ביבא  םשב 
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רשיילפ יטומו  ירמנ  ינוי  ול  ומדק  .םישימחה  תונש  זאמ  הינטירבבו  תירבה  תוצראב  דואמ  חילצהש  גוסהמ  לארשיב ,
ראשה ןיב  הגרדמ , העפותה  התלע  םינומשה  תונשב  .םיעבשה  תונשב  טנרב  קיימו  קיפ  הקיבצ  םישישה , תונש  ףוסב 
.ץראב קורהו  פופה  תוברת  תוחתפתה  ללגבו  "ל , וחמ העפשהה  םג  המעו  תרושקתה  ילכ  לש  םחוכ  תומצעתה  ללגב 

התיה םדא ,'  ' רמזל רתוי  דועו  ןיזנב '  ' תקהלו םלסית '  ' תקהלל תורענ  לש  רקיעבו  םירענ  לש  תרוויעה  הצרעהה  תעפות 
.ןפג ביבא  ביבס  הרצונש  הירטסיהל  ןומידק  תניחבב 

ילכ לשו  םינצ  " חיו םיקיפמ  דרשמ  לש  יתרושקת  קימיג  השעמל  היה  ןהכ , םייח  םשב  ב-1960  הפיחב  דלונש  םדא ,
םהדנ ומצע  ותוא  םג  ריאשהש  רצק , הכ  ןמז  קרפב  בכוכ  לש  דמעמל  עיגה  אוה  .רעושמל  לעמ  חילצהש  תרושקתה ,
התיה הנושארה  הפישחה  .רוביצ  יסחי  שבכמב  הוולש  דוס ,' , ' הרוכב םובלא  איצוה  אוה  לירפא 1984  יהלשב  .לבלובמו 

תוינימש  )' היזיוולטב תוירלופופ  רעונ  תוינכותל  ןמזוה  אוה  ךכ  רחא  ינממ .'  ' תבש ברע  לש  היזיוולטה  תינכותב 
ףוגה תפשב  תיסקסינויה , ותוזחב  םיריעצה  לש  םבל  תמושת  תא  ךשמ  ןהבש  הז ,)' והז  ו' טיהל ,' דוע  ', ' פופ דע  ', ' ריוואב
רפיס ילש ,' הריירקב  עירכמ  דיקפת  הקחיש  היזיוולטה   ' .תוינימ תוזימר  וציפהש  ספסוחמה , לוקהו  תנצחומה 

הלוליהה תא  הרקיסו  טסוגואב 1984  תונורחא ' תועידי   ' ףסומב העיפוהש  תבחרנ  הבתכב  ןרוא  סומע  יאנותיעל 
הזו תירטסיה  ץפק  םיטילקתה  תריכמ  ףרג  תינכות  לכ  ירחא  .ןשומורפה  לכ  תא  יל  התשע  היזיוולטה   ' .וביבס החמצש 
תונב לילאכ  םדא  לש  ובוציעב  בושח  קלח  היה  ןוטיהל '  ' תירלופופה הקיזומה  ןואטיבל  םג   '. העפוהה ינפל  דוע 
םינוש םיחווידל  םידומע  רשע  השולשמ  תוחפ  אל  ןועובשה  הצקה  ןושארה  םובלאה  תאצ  רחאלש  הנשה  יצחב  .הרשעה 

הפצ ןרוא  סומע  יאנותיעה  .שדח  סלפמל  ץראב  תוצירעמה  תזוכיספ  תא  הלעה  ןכא  םדא  .שדחה  רעונה  לילא  לע 
: תויושחרתהה תא  ותבתכב  ראיתו  ותעפוהב 

רזאתהל שקבמה  החנמל  תוומה  תא  ושעי  ןה  .םולכמ  ןתוא  ןיינעמ  אל  .םדאל  קר  תוכחמ  יפמאב  תופפוטצמה  יפלא 
: םיקעוצ תונורגה  .הילע  ןנוגל  חילצמ  אל  תילארשיה ' הנודאמ   ' ראותה וליפא  .הפוי  ינחל  םייתניב  ןיזאהלו  תונלבסב 

אוהשכ .הפוי ]...[  הנכסמ , םדא '! םדא ! םדא ! : ' תוגאש רטמ  התוא  לבקמ  תשקעתמ , הנודמהשכ  םיצור '! אל  םיצור ! אל  '
תוגאש רבש , תואירק  .הירטסיהה  הליחתמ  תוקיהבמ , רוא  תומולאב  חלופמ  ןשע , לפרע  תחת  המיבל , ףוס  ףוס  הלוע 

, םיחרפ ירז  ורבעל  וכילשי  .תעגל  תוצור  הניחתב , םיידי  תוטישומ  םייניע , תועורק  העש , ודמעי  ןה  .יכבו  הריש  החמש ,
לע ףצפיצש  להקה  ןה  .ריש  לכ  הפ  - לע תועדוי  .הלאכ  ףיכב ,' ךלש  םדא  : ' דב תוזרכ  םשו  הפ  .בושו  בוש  ומלצי 

תוססוכ תורכמתמ , תורשו , תוכוב  תוכובו , תורש  .ולש  הרוכבה  םובלא  דוס ,' מ' םיקתוע  ףלא  הנקו 20  תורוקיבה ,
!!!!' םדא : ' תשאונ הקעז  ללחה  תא  חלפת  תוקד  המכל  תחא  .ירטסיה  ןימאמ , אל  טבמ  ןהינפ  לע  .םיינרופיצ 

ןפג ביבא  לש  ותפוקתב  ועיגה  התמצועו  הפקיהש  לארשיב , פופה  לילא  ןחלופ  תעפותל  ךרדה  תא  אופא  ללס  םדא 
םוי תמחלמ  ץורפ  ינפל  םירופס  םישדוח  ב-1973 , דלונ  ןפג  .תרושקתה  תא  המהדתב  וכיהו  םירכומ  אל  םידממל 
דלי ותויהב  .תילקיזומ  םגו  תיטסימרופנוקנונ  התיהש  הביבסב  יעבט  ןפואב  לדג  אוה  ןפג  ןתנוהי  לש  ונבכ  .םירופיכה 

תוברב םיעלקה  ירוחאמ  לא  עיגמ  היה  םייתחפשמה  וירשק  לשבו  הזורב , דיוויידו  ךונח  םולש  תא  ץירעה  אוה 
לצא לבוקמכו  הרטיגב , םידרוקאה  תניגנ  תונמוימ  תא  שכר  אוה  .ילארשיה  קורה  םלוע  לע  בורקמ  דמולו  םהיתועפוהמ 

הנושארה תינויזיוולטה  ותעפוה  תא  .םינומזפ  תנחלהב  וחוכ  תא  דימ  הסינ  אוה  וז , ךרדב  ןגנל  ולחהש  םיבר  םידלי 
היזיוולטב ץינילוו  קילד  שיגהש  ריוואב ' תוינימש   ' רעונה תינכותב  (, 1984  ) הרשע תחא  ןב  ותויהב  רבכ  השע 

.ורבח ידי  לע  רתנספב  הוולו  הריש , ותוחא  לש  םילימל  ןיחלהש  ריש  רש  אוה  .תיכוניחה 

יאצוי םידגבב  שובל  רפסה  תיבל  עיגמ  היה  אוה  .ומצעב  עוקש  דדובו , רגוסמ  הרזומ ,' היח  ןפג כ' ביבא  עדונ  ןוכיתב 
וירבח לש  בילעמו  ינגעל  סחיל  תחא  אל  התכזש  העפוה  ונזואב –  ליגעו  וינפ  לע  לק  רופיא  וראווצל , םינינפ  ןפוד ,

לש סחי  יולגב  עיבהל  זעהו  וידומילב  רדרדיהש  רחאלו  םירומל , עירפהלו  םירועישמ  רדעיהל  הבריה  םג  אוה  .הבכשל 
(. התיכב י"א  ) רפסה תיבמ  קלוס  תורומה , תחאל  הבהא 

םש םג  ךא  ןורשה , תמרב  זא  ' גל הובגה  רפסה  תיבב  םידומילל  ןפג  לבקתה  תרגסמ  אלל  םייח  לש  הרצק  הפוקת  רחאל 
תא טילקה  .יאמצע ב-1990  יאקיזומל  תויהל  ךירצש  המ  לכ  ול  שיש  שח  אוה  ליגבו 17  דמעמ , בר  ןמז  קיזחה  אל 
בל תמושת  ררוע  אלו  םירדש  טילקתב  ב-1991  אצי  ןומזפה  .ןיחלהו  בתכ  ומצע  אוהש  רבח ,' , ' ןושארה ונומזפ 
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.םידהוא לש  הריעז  הצובק  הגרדהב  ומצעל  רציו  ץראה  ינודעומ  תא  שורחל  לחה  אוה  .שאונ  רמא  אל  ןפג  ךא  תדחוימ ,
םידיעמה םיכמסמ  "ל  הצ לש  תיאופרה  הדעוול  גיצה  ןפג  ךא  ולש , הריירקה  תא  עוטקל  רומא  היה  אבצל  סויג  וצ 

הפוקתל ותוא  וררחיש  הדעווב  םיאפורהו  הניטלפ ,) לקמ  לתשוה  ופוגב   ) בגב תמקעמ  לבס  אוה  ןכל  םדוק  םייתנשש 
אל ותוא  האצמש  תפסונ  הדעוול  דמעוה  סיוגי , םא  תודבאתהב  םייא  אוה  םייתנש  רובעכ  תינש  ןמוז  רשאכ  .םייתנש  לש 

.יאבצ תורישמ  ותוא  הרטפו  תידימת  רישכ 

ןבור .ןפג  ביבא  םשב  שדח  רצוי  לע  תורצק  תועידי  רעונה  תונותיעבו  תינומוקמה  תונותיעב  ועיפוה  תישארב 1991 
לש הקיזומה  רקבמ  .ידמל  השידא  התיה  ותריציל  תוסחייתהה  םלוא  רישל , ליחתמ  ...לש ' ןבה  הדבועה ש' תא  ושיגדה 

תדרל ביבאל  רמוא  יתייה  ילארטינ -  ןיזאמכ  ': ' רבח  ' ןומזפה לע  יאמב 1991  ב-5  בתכ  דחא ' שאר   ' רעונה ןותיע 
תרוקיבה ולדג , וידרב  ןפג  לש  תועמשהה  רפסמש  יפ  לע  ףא  םיציב .' לבקי  דוע  אוה  ילוא  עדוי , ימ  לבא  הרישמ ,
דראילימ  ' םשב וידרב ,) העמשהל  דעוימה  ילקיזומ  ףיטירפא   ) יי -ג' יד דוע  איצוה  אוהש  רחאל  םג  הממחתה  אל  תננוצה 

.םישדחה רעונה  ינונמיהמ  דחאל  םימיל  ךפהש  ןומזפ  םיעוט ,'

', חריה רוא  קר  הז  ( ' יול השמ  תקפהב   ) ולש ןושארה  םובלאה  תעפוה  םע  יהלשב 1992 , עיגה  ודמעמב  לודגה  יונישה 
םירכומ םיביטומ  חקל  אוה  .דחוימב  תירוקמ  אל  ךא  הטילקו  המיענ  התיה  הקיזומה  .וינומזפ  לכ  תא  ןיחלהו  בתכ  ןפגש 

.ילארשיה םינומזפה  ףונב  תויתרגש  אל  ויה  םילימה  ךא  ךונח , םולשו  סלטיבה  ןוגכ  םירחא , םירצוי  לש  םינחלמ 
לע הרשע ,' שפיט   ' ןב לש  תינולמגו  תירירבש  תיביאנ , הפשב  ובתכנ  וינומזפב  םילימהש  םובלא  קפוה  ץראב  הנושארל 
םע םיבכרומ  םיסחיו  אבצ , תומילא , הבהא , הדירפ , תודידב , הרשעה : ינב  תא  דחוימב  םיניינעמה  םישיגר  םיאשונ 
תא דדיח  םשהו  טויועתה ,'  ' הארקנ תועפוהב , םג  ךכ  רחאו  הז , םובלאב  ןפג  תא  התווילש  הקהלה  .םירבחהו  םירוהה 

' טויועתה ו' ןפג  ביבא  לש  תונושארה  ויתועפוהל  .ןפג  לש  ירחסמה  למסהמ  קלח  התשענש  תי ' ' גייא - ןיט תוגליעה ה'
ןיינעה .העפוהל  העפוהמ  לדג  להקהו  ןזואל  הפמ  העומשה  הרבע  רבח ,' איבמ  רבח   ' תטישב הגרדהב , .םיטעמ  ועיגה 

ןפג ןכל .) םדוק  הנש  הטלקוה  הרדסה   ) תיכוניחה היזיוולטב  הרדושש  ןמז ' לש  ןיינע   ' רעונה תרדס  תוכזב  בחרתה  ןפגב 
ואר  ) המוצע תוירלופופל  התכזו  רעונ  ינב  לש  םמלועב  הקסעש  וז , הרדסב  ועיפוהש  םיריעצה  םינקחשה  תווצל  קהול 
תאו ביבא  בתכ  ןחלה  תא  ' ) יל רסח  הפ  התא   ' תא שדחה  המובלאב  בלשל  ןורלג  תירונ  תרמזה  לש  התטלחה  םג  ןלהל .)

.ולש תוירלופופה  תא  וריבגה  החטבהכ , ןפג  תא  ןמיסו  תודהוא  תורוקיבל  הכזש  ריש  הריש ,) ותוחא  םילימה 

ב-28 תונורחא ' תועידי  המסרופש ב' הלודג  הבתכ  היה  תימואלה  העדותל  ןפג  לש  ותרידחל  רתויב  לודגה  ץיאמה  ךא 
ופוג דבכ , רופיאב  רפואמ  ןפג , לש  םולצת  עיפוה  תוליל ,'  7 , ' ןותיעה לש  יעובשה  ףסומה  רעש  לע  ראורבפב 1992 .

'. ונמצע דעב  תומל  בוט  : ' המודא תבותכ  והזח  לעו  ושארל  תיאבצ  הדסק  ויצלח , רוזא  תא  הסכמ  הרטיג  קרו  םוריע ,
בור (. ' בגב תמקע   ) תיתואירב התיה  תיתימאה  הביסהש  יפ  לע  ףא  ןורקיע , ךותמ  סייגתה  אלש  ויפמ  טטוצ  הבתכב 

.הריד רכשל  היחמל , גואדל  ךירצ  אל  אבצב , תויהל  חונ   ' .ויפמ םש  טטוצ  םילבלובמ ,' םה  יכ  אבצל , םיכלוה  םישנאה 
תומהדנ ויה  תובוגתה  וילא .' ףופכ  תויהל  בייח  אל  ינא  קוח , איצומ  דחא  טסידסש  ללגב  .םישוגיר  ןיא  רגתא , ןיא  אבצב 

ריעצה לש  חצמה ' תוזעו  הפצוחה   ' חכונל תוצלפב  םהיפכ  וקפסש  ןרמשהו , רגובמה  רודה  ינב  לש  רקיעב  תומעזנו ,
.תומכסומב טועבל  ץמואה  ןמו  הסירתמה  העפוהה  ןמ  ומסקוה  רעונ  ינב  לש  לדגו  ךלוה  רפסמ  תאז , תמועל  .זחופה 

תומלואל םיפופצו  םינטק  םיבאפב  תועפוהמ  רבע  ןפגו  םובלאה  לש  םיקתוע  ףלא  ורכמנ 20  םירופס  תועובש  ךותב 
.םילודג

העבת אל  ולש  הטילקהו  הטושפה  פופה  תקיזומ  תישאר , .םימרוג  רפסמב  תולתל  רשפא  ןפג  לש  ומסק  דוס  תא 
רמז יבכוכל  דוגינב  ןפג , תינש , םיסועל .' ו' םיטושפ  םירצומ  ךורצל  לגרוהש  קנופמ  רודל  המיאתהו  ץמאמ  ןיזאמהמ 

םידלי לש  הבחר  הבכש  ברקב  הקומעו  תידימ  תוהדזה  רצי  רבדהו  הרשע , שפיט  ןב  לש  יומידה  תא  םלה  ול , ומדקש 
תורסח םייחלה  תובעה , םייתפשה  תויתרגש , אלה  םינפה  תקנופמה ; תיתודליה  היצקידה  םע  ףפנאמה  לוקה  .רעונ  ינבו 

; הרשעה ינב  לש  םהינמויב  אוצמל  ןתינ  ןתומכש  תוינואכידהו , תויביאנה  םירישה  תולימ  םונצה ; ףוגהו  םיפיזה 
ומקרנש תורבחה  יסחי  דצל   , ושרגתה ךכ  רחאו  םימעפ  רפסמ  ודרפנש  םירוהל  ןב  לש  תמיובמהו  תיתימאה  הקוצמה 

, ולש תורשקותמה  תויטנמורה  תובהאה  לארשיב ;) םיבר  םיתבב  ינייפוא  בוליש   ) יטסילרולפ ךוניח  תוכזב  םניבל  וניב 
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ירחא התשענש  ץיבוקרב ,' הנליא  ותרבחל  שדקוהש  הנליא ,' וה   ' ירלופופה ןומזפב  ראשה  ןיב  יוטיב  ידיל  ואבש 
' – ןמז לש  ןיינע   ' םירוענה ינבל  תירלופופה  היזיוולטה  תינכותב  תופתתשההו  המצע ; תוכזב  תינעודיל  ןפגמ  הישוריג 

.ותבכש ינבב  הוואג  ררועו  לודגב '  ' ץראב הנושארל  הז  תא  השעש  רגבתמ , רענ  לש  יומיד  ול  ורצי  הלא  לכ 

- יאו רפסה  תיב  תביזע  .תוניצרה  אולמב  סנכנ  וילאש  דיקפת  דרומ , רענ  היה  אלא  ליגר  רענ  היה  אל  ןפג  תישילש ,
תועפוהב ץראה ,) ןמ  תדרל  רעונה  ינבל  ץילמה  אוה   ) תונויארב תוסיסתמה  ויתויואטבתה  םג  ומכ  "ל , הצל סויגה 

.םיברל םסקש  יומיד  םינרמשה , םירגובמה  לומ  לא  ןושל  ץרוחה  ריעצכ  ולש  יומידה  תא  וקזיח  םינומזפבו – 

.ילאוזיו ואוש  ןתנ  םג  ןפג  קיפ ,) הקיבצ  טעמל   ) ול ומדקש  םילארשיה  קורהו  פופה  יבכוכ  בורל  דוגינב  תיעיבר ,
תוצלוח תולמש , םיקודה , רוע  יסנכמ   ) תועפוהב רקיעב  סירתמ , ישנ  שובלב  האטבתהש  תילרטאיתה , תוירטנצסקאה 

.תיסקסינוי תוירבג  לש  שדח  גוס  האטיבו  ץימאו  ןרקסמ  שדח , והשמ  התיה  וכו ,)' עובצ  רעיש  רופיא , תשר ,

, תוחרצב וול  ויתועפוה  .ץראב  זא  דע  הארנ  םרטש  גוסמ  הצרעה  רומאכ  הדילוה  םג  ןפג  ביבא  רציש  השדחה  העפותה 
תוינבגע םינבא , םיבהואה , לש  םיחרפו  הבהא  יבתכמ  םינותחת , םידגב  המב : רבעל  םינוש  םיצפח  תקירזבו  תויופלעתה 
העפותב קר  אל  רבודמש  תרושקתל , רקיעבו  וירחא , בקעש  ימל  רורב  היה  רבכ  הז  בלשב  .םיאנושה  לש  םיקובקבו 

.הבושח הרומת  אטבמו  תילארשיה  תוברתב  שחרתמה  קומע  והשמב  אלא  תילקיזומ 

ןיב הנמיס  ןפג  ביבא  ביבס  תוצירעמה , רקיעבו  םיצירעמה , תיירטסיה  לש  העפותה  יכ  רעשל  רשפא  יגולויצוס  טבמב 
ומצע םדאב  רתוי  הבר  תודקמתה  תילארשיה : הרבחה  לש  השדחה  היצטניירואה  תא  עדומ ) אל  ןפואב  תוחפל   ) ראשה

תועצמאב םיחמוצה  םיירודיב , םיסותימל  םייתעונת  - םיגולואידיא םיסותיממ  רבעמה  תא  םג  ומכ  םינכתב , תוחפו 
תא אלא  קורב  ןומטה  ילכלכה  לאיצנטופה  תא  קר  אל  ותחלצהב  ןמיס  ןפג  .בטיה  תנמושמו  תיביטלופינמ  היישעת 

ושקתהש םיאנותיעה , הז  ללכבו  רגובמה , רודה  ינבל  .ינרדומ  - טסופה םלועב  ןרותה  בכוכה  לש  תימדתה  תובישח 
םילדומ םישפחמ  תובהלנה , הרשע  שפיטה  תונב  רקיעבו  לארשיב , רעונה  ינבש  ריהבה  אוה  השדחה , העפותה  תא  לכעל 

.תינויצה תילארשיה  תוברתב  אלו  ברעמה  תוצראב  םהישרושש  הצרעהל , םישדח 

םיצירעמה תוכירדב  וניתמה  רבכ  ןיחלהו , בתכ  וינומזפ  תא  םגש  (, 1993 ' ) ןנועמ וישכע   ' ןפג לש  ינשה  םובלאל 
', רבקה לע  הכוב   ' רישל פילקב  לשמל , ךכ , .היצקובורפה  סלפמ  תא  הלעהו  הרוחסה  תא  קפיס  ןפג  .דחאכ  תרושקתהו 

החיתפה ריש  ופיב .) ןאוטנא  טנס  תייסנכב  םלוצ  פילקה   ) תירונ ומא  תבכוש  ובש  םיתמ  ןורא  לע  ןכורו  רש  ןפג  םלוצ 
םשב רבדל  ומצע  תא  ןפג  לוכיבכ  ךימסה  ןהבש  דואמ , תוילמסה  םילימה  לשב  תדחוימ  בל  תמושתל  הכז  הזה  םובלאב 

'(: ןיוזמ רוד  ונחנא   )' םיבר ןושאר  ףוגב  ורוד  ינב 

// .םירופא םישנא  הברה  שי  שמש / שיש  תורמלו  ינא // ול  ארקנש  לבלובמ  םדא  רג  תיבה / ול  ארקנש  ןכוסמ  םוקמב 
// .םיינע םישנא  הברה  שי  ףסכ / שיש  תורמל  יכ  ינא // ול  ארקנש  לבלובמ  םדא  רג  תיבה / ול  ארקנש  ליעגמ  יד  םוקמב 

בוחר ןיב  אצמנ  אוה  ילש  תיבה  לבא  בוט // רתוי  היהיש  םידרפנ  םירוהה  תיבה / ול  ארקנש  םיהדמ / יד  םוקמב 
ילש אבאה  אוה  הזה  םדא  ןבה  קובקב // ירחא  קובקב  התוש  םש  םדא  ןב  תיבה / ול  ארקנש  דיחפמ  יד  םוקמב  .בוחרל //

תכלל םיצור  ןנועמ / וישכע  ןייוזמ  רוד  ונחנא  ןנועמ / וישכע  ןייוזמ  רוד  ונחנא  ןומזפ : ןנועמ //… וישכע  ילוא  .קוידב //
.ןנועמ וישכע  ןייוזמ  רוד  ונחנא  ןנועמ / וישכע  ןאכמ /

רכונמ שוחל  לחהו  ץראב  לדגש  ירבצ  - טסופה רודה  תא  תאטבמה  תיביטקלוק  הקעזכ  השרפתה  רזוחה  ןומזפב  הקעזה 
תופירח תובוגת  ררוע  אנוש ,' ינא   ' הז םובלאב  ןורחאה  רישה  םג  .םישדוקמה  היכרעל  בג  תונפהלו  הב  יח  אוהש  הרבחל 

.דחאכ תוהדזהו  םיסעכ  - 

,/ תוומ היה  אל  םא  .החירסמ / הרואת  תרבח  חריה /, רוא  תא  שמשה /, תא  אנוש  ינא  לארשי / ינב  לכ  ובישקה  ובישקה ,
, הרובחת אנוש  .םיבולע / םינעזג  רקיעב  םינלופ /, רקיעב  םישנא /, אנוש  ינא  היירי /.) הציפקב ,  ) דבאתמ ןמזמ / יתייה 

תא אנוש  ינא  .ץוח / תרצות  תומל  ףידע  היני /, ' גריו תאו  קבוד  תא  אנוש  ינא  .רינ / תא  יל  החקלש  תאז  הנואת /, רקיעב 
/ .יתוא תלדגמ  איהש  הבוט / יל  השוע  אמאש  אנוש  ינא  .ץורית / תוומל  תושפחמ  תסנכב / םש  תובשויש  תויצטומה /
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דימת םישוע  אל  / ) שישחה תא  אנושו  לוהוכלא / אנוש  ינא  .םידליה / תא  םימישאמו  םידרפנ / םואתפש  תובהא  אנוש 
ןמרח אוה / םדא  הווחו /, םדא  תא  אנוש  ינא  .םיפוקמ / ודמלי  וכלייש  תיתדה / הייפכה  תא  ארונ  אנוש  םיצורש /.) המ 

הווקתב הווקתה / תא  אנוש  ינא  .ןיז / גוס  עקר  תקיסומ  םע  םילוחכ /, םיטרס  תוארל  אנוש  ינא  .תינמופמינ / הווחו 
.ךתוא בהוא  ינא  ךתוא /, בהוא  ינא  ךתוא , בהוא  ינא  .הווקתה / תא  ונשיש 

םירסמב ךוחיג  ררועמ  שאר  דבוכב  ןודל  תונותיעה  הלחה  ערלו , בוטל  ונימי ,' לש  םיריעצה   ' םע ןפג  לש  ויוהיז  לשב 
אוה ', ' "ל הצמ תוטמתשהל  ףיטמ  אוה  ', ' לניסקוק ומכ  רפאתמו  שבלתמ  אוה  ', ' טסיכרנא אוה  : ' ותוגהנתהבו ויריש  לש 

לנאפל ןפג  ןמזוה  ףא  ילויב 1993   19- בו תובוגת , ומסריפו  רסמלט  יווק  וחתפ  רעונה  ינותיע  וכו .' האנש ,' דדועמ 
, פילקה אצי  רשאכ  ורבג  ןהו  ויריש , תעמשה  תא  רוסאל  תועצה  םג  ולעוה  .ויתודמע  תא  ריהבהל  הקיטילופופ ' דחוימ ב'

.םימסב שומישו  תומילאל  םיזמר  ובו  אנוש ,' ינא   ' ןומזפה תא  הווילש 

דיקפת תא  קחשל  ףיסוהו  עגר  לכמ  הנהנ  אוה  ךפהל , .רעונ  ינב  ברקב  ןפג  לש  האוגה  תוירלופופה  תא  רצע  אל  תאז  לכ 
דרפנ יתלב  קלחל  התוא  ךפהו  תויאקווד ' ןונימ ה' תא  רתוי  דוע  ןפג  לידגה  ותחלצהב  חכונשמ  .הדמחב  רוטקובורפה 
: המיגדהו רימא , יפג  תיאנותיעה  הבתכ  היצקובורפ ,' לדב  לע  רתוומ  וניאו  סיעכהל  שקעתמ  ןפג   ' .ירחסמה ולמסמ 

קרז םיפוצ , םיפלא  - תרשע לומו  ןולספה , תא  לבקל  המבל  הלע  טרופסה , לכיהב  ךרענש  תשר ג ,' לש  הנשה  רמז  סקטב 
, ךורא ליעמ  תשר , תייפוג  םיקודה , םירוחש  םייסנכמ  יילא ]...[ .' רבדמ  אל  הז  לבז , הז  : ' עידוהו הפצרה  לע  סרפה  תא 
, הרטיג ףיעה ת' םג  ףוסב  .הצלוחה  ויתובקעב  ליעמה , םדוק  .טשפתה  אוה  םיריש , כ-15  העפוהה , ךלהמב  .אלמ  רופיא 

.הכב ףאו  חרצ  הפצרב , ומצע  חיטה 

תואמו ותיב , לע  רוצמ  ומש  תוצירעמ  ןותיעב , העיפוה  אל  ותנומתש  עובש  טעמכ  היה  אל  ינשה  םובלאה  אציש  הנשב 
ותוא הלאש  תונורחא ' תועידי  ןויאירב ל' .רעונה  ינותיעבו  םיטילקתה  תרבחב  ולבקתה  וילא  ונפוהש  עובשב  םיבתכמ 

: בישה ןפגו  החלצהה '? ךל  השוע  המ  הפ , לעב  ךלש  םיריש  םימלקדמ  םישנא  : ' ןדימ תנע 

שפוח תא  רעונל  למסמ  ינא  .תוחילש  וזיא  שיגרמ  לבא  ןידעו , שיגר  דלי  םנמא  ינא  .םייפתכה  לע  דבכ  אשמ  יל  שי 
תא עומשל  טילחמש  ימש  עדוי  ינא  לבא  ינרמוי , עמשיי  הז  ילוא  .הבהאה ]...[  רחא  שאונה  שופיחה  ףוריטה , יוטיבה ,
תא לאוש  אוה  שארה , תא  ררוואמ  אוה  רחא , היהנ  אוה  .ינפל  היהש  םדא  ותוא  תויהל  רוזחי  אל  רבכ  ילש , קסידה 

.תונוכנה תולאשה 

דחוימב ונורשיכב , ריכהל  הלחה  תיעוצקמה  'ה  גנרבה םג  .שממ  הירטסיהל  היונפג ' ה' העיגה  ףוס 1993  תארקל 
תנואתב גרהנש  רניפש  רינ  ורבח  רכזל  ןיחלהו  בתכ  ןפגש  ריש  ךל ,' תוכבל   ' תא טילקה  ןייטשנייא  קיראש  רחאל 

הנשה רמזל  רחבנ  אוה  הנש : התואב  םהב  הכזש  םיסרפה  ללשב  םג  יוטיב  ידיל  האב  ןפג  לש  האוגה  תוירלופופה  .םיכרד 
תא ריתכה  ב ' תשרב  ךרענש  רקס  .ם  " וקא לש  הנשה  ןיחלמלו  רעונל ,' בירעמ   ' לשו דחא ' שאר   ' לש ג ,' תשר  לש 

תורחתב הכז  הז  ריש  לש  פילקהו  "ץ , לג לש  הנשה  רישל  רחבנ  ןנועמ ' וישכע   ' רישה הנשה , םובלאכ  ולש  טילקתה 
םיעיפשמש םילארשיה  האמ   ' הבו המישר  דחא ' שאר   ' רעונה ןותיע  םסריפ  סרמב 1994  .םילבכה ב-24  לש  הנשה  פילק 

רתויב העיפשמה  תומדכ  ןפג  ביבאב  רחב  דחא ' שאר  בתכנ ש' םיטפוש ' יקומינב ה' לארשיב .' רעונה  ינב  לש  םהייח  לע 
םיאשונב םייעמשמ  דחו  םיקזח  םיטוב , םירסמ  םהל  ריבעמה  דיחיה  םדאה  ותויה  ללגב   ' לארשיב רעונה  ינב  לע 

'. םייניעה הבוגב  הרורב , הפשב  לכהו  םיישיאו , םייטילופ  םייתרבח ,

לאו ישיא  ןפואב  וילא  וחלשנש  םיצירעמ  יבתכמ  לש  לגב  ראשה  ןיב  האטבתה  ןפג  ביבא  לש  האוגה  תוירלופופה 
ינבש תונותיעב , ומסרופ  םהירבדו  םיגולוכיספו , םיאפור  המכ  ונעט  ףא  תע  התואב  .םוי  ידמ  רעונה  ינותיע  תוכרעמ 

תא םיאיצומ  ףא  םיתעלו  תודבאתהב  םייאל  םיטונ  םהש  ךכ  ידכ  דע  ולש  ןואכידה  ירישמ  םיעפשומ  הקוצמב  רעונ 
ראוניב 1994 הדבאתה  הטילק , יישקמ  הלבסש  השדח  הלוע  תב 14 , הרענ  רשאכ  הרבג  תרוקיבה  .לעופה  לא  םויאה 

ןפג ורחב  הליחת  .הלדג  הירטסיההו  ןפג , לש  ורישמ  טוטיצ  ובו  בתכמ  הירחא  הריאשה  איה  .תישיש  המוקמ  הציפקב 
ץחלה רבגשמ  ךא  .םיארונ  םישעמ  תושעל  רעונ  ינב  םיחידמ  םהש  לע  םהב  וחטוהש  תומשאהה  ןמ  םלעתהל  ונגרמאו 

יכו הלילח , תודבאתה  דעב  אוהש  וירישמ  ןיבהל  ןיאש  ריהבהו  תיזג  יבג  לש  ותינכותב  רודישל  ןפג  הלע  ירוביצה 
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תודבאתה דגנ  ריש  (, 1994 ' ) טויועתהו 3 ןפג  ביבא  , ' ישילשה ומובלאב  ללכ  רתוי  רחואמ  .ןוילע  ךרע  םה  ורובע  םייחה 
',. דרפינ אלש  קזח / יד  יתוא  סופת  ילש , אבא  דבאא / אלש  די / יל  ינת  ילש , אמא  : ' בתכנ ובש 

ועיפוהש םירחא  םינומזפבו  ויתויואטבתהב , רתוי  ןותמו  ריהז  תויהל  ןפגל  המרג  אל  תודבאתהה  אשונב  תוריהזה  םלוא 
וב תועיפומש  ליפורפ 97 '  ' ןומזפב לשמל , .תוטעמ  אל  םיינזואל  ומענ  אלש  םיסירתמ  םיעטק  וללכנ  םובלא  ותואב 
ךא תומל .' הנגה  אבצ  תויפשה , לע  םחלנ  עידצמ , םידמ  ךותב  תוריל ."  " רמוא דקפמה  .תוחפ  הברה  םינפב  : ' םילימה

טהלו בל , תמושתב  תוכזל  ידכ  סירתהל  ןפג  לש  ותיייטנל  ולגרתה  רבכ  תרושקתה  ישנאו  רוביצה  בור  הז  בלשב 
לחה אוהו  תרמגומ  הדבועל  התיה  בושח  רצויכ  וב  הקיזומה  ירקבמ  בור  לש  הרכהה  םג  .העמק  ךכש  ויפלכ  תרוקיבה 

': בירעמב  ' בתכנ רבמטפסב 1994  .סוזנצנוקה  קיחל  ףסאיהל 

, דורו רעישבו  הרוחש  הפיטק  תלמשב  שובל  רעונ  ינב  ףלא  לומ 15  דרע , לביטספב  ילוי  ףוסב  ןפג  ביבא  עיפוהשכ 
רשאכ םייתנש , ינפל  קר  .םמצע  תא  ולכאו  תואר  - ירצק םיקיפמו  םינגרמא  המכ  ובשי  הקספה , ישדוח  העשת  ירחא 

זאמ רבד .' םוש  םיווש  אל  םתא  הנעטב ש' ותוא  ושריג  םה  טויועתה - '  - ' ותקהל רובעו  ורובע  תוסח  ןפג  םהמ  שקיב 
הניפ לכל  העיגמו  חמצבו , דרעב  קורה  יעוריאל  רבעמ  קחרה  תטשפתמ  ולש  העפותהו  םימיהדמ , םידממל  ןפג  חמצ 

.תכל בכוכב  אלא  ןב 21 , רואטמב  רבודמ  אלש  םיארמ  םינמיסה  לכו  .ץראב 

רפסמב הנורחא , תחא  םעפ  דוע  עזעזלו  זיגרהל  ןפג  קיפסה  דסממהמ  קלח  השענו  ןיטולחל  תיוב '  ' םרטב ךא 
ויתועפוהמ המכ  םינובב .'  ' םהבש םימילאל  ארקשכ  ולש  להקה  תא  בילעה  רשאכ  לשמל , .ןסר  תוחולש  תויואטבתה 

רישב .ילארשיה  ןימיב  םיגוח  המכ  לש  םשפנ  אונשל  הז  בלשב  ךפהנ  אוהו  "ל  הצל סויג  דגנ  ויתויואטבתה  ללגב  ולטוב 
 - רוכיש ךלוה  םש  הז  ימ  הנורגב /, תיז  םע  הקנחנ  רבכ  הנויה  יכ   ' םילימה וללכנ  ( 1995 ' ) םוקמוש  ' םובלאה לש  אשונה 
ויה םימיה  המחלמל .' םש  ונאצמ  אל  קר  גורה -  ךלש  ןבה  אב /, אל  אוהו  אובי  אוהש  הכחמ  אמאה  הלשממה /, שאר  הז 

יטמלבורפה טפשמה  ביבס  תואכרמ  ףיסוהל  רהימ  ןפג  .ורעס  תוחורהו  תורכישב , תחא  אל  םשאוהש  ןיבר , תלשממ  ימי 
ןעמל תרצעה  תמב  לע  יהבא  םוחב  ותוא  קביח  רשאכ  תיליצא  הווחמב  ול  ריזחה  ןיבר  .הלשממה  שאר  ינפל  לצנתהו 

.חצרנש ינפל  תורופס  תועש  ביבא  לתב  לארשי  יכלמ  רכיכב  םולשה 

ץראב רעונה  לש  בושחה  ומוקמ  תא  עמתשמב  הנמיס  אל , ילואו  תירקמ  התיהש  ןיבר , קחציל  ןפג  ביבא  ןיב  השיגפה 
ןיעמ ןתנ  ריעצה  ןפגל  ןיבר  קינעהש  קוביחה )  ) םוחה .חצרה  ביבס  הקצונש  השדחה  תימואלה  היגולותימה  תריציב 

, תרושקתה .ויקחמו  ויצירעמ  רודל  םג  ףיקע  חרואבו  תקולחמב , יונש  זא  דע  היהש  ריעצל , תידסממ  היצמיטיגל 
שגפמה לש  תילמסה  תועמשמה  תא  הטלק  ילמס , לאיצנטופ  תולעב  תויצאוטיסל  דימת  תויורכ  הינזואו  היניעש 

תוהדזהל ףאו  לבקל  ןכומ  ותוואג , רוקמו  ותושי  לכ  היה  יאבצה  תורישהש  סומידב ,)  ) יגולותימה רבצה  ותוא : הטילבהו 
ולש םזיסיקרנהמ  אלא  הנעמל , ומצע  בירקהל  תונוכנו  תדלומה  םע  תוהדזהמ  תעבונ  הניא  ולש  תוירלופופהש  ריעצ  םע 
ןיב םולשה , רודל  המחלמה  רוד  ןיב  דיפלה  תרבעה  לע  זמר  ומכ  הז  שגפמ  .םולשו  הבהא  הווחאל , תיביאנה  ותפטהו 

רמזכ ןפג  לש  ותלבק  תא  יתכרעהל , הרישכה , שגפמה  לש  תילמסה  תועמשמה  .לארשיב  תוחרזאה  רודל  תויאבצה  רוד 
ובש לארשיב , יתמוארט  - טסופה יתרוסמה  סקטה  תא  המ  - תדימב האטיבו  חצרה  ירחא  הכרענש  לוכשה  תרצעב  יזכרמ 

אטיבו תילארשי  הקיסלקלו  לוכשה  ינונמיהמ  דחא  השענ  ךל ' תוכבל   ' וריש רדהנ .' ונלש  רעונה   ' המכ דע  םילגמ  םלוכ 
לחהש תושגרה  ןחלופ  תאו  המוארטהמ  ימואלה  םוקישה  ךילהתב  הקיזומה  לש  יזכרמה  הדיקפת  תא  ףיקע  חרואב 

.לארשי תא  ףוטשל 

ומצע אוה  .תילארשיה  הקיזומה  ןואיתנפמ  קלחל  בשחנ  רבכ  אוהו  העשת  ןפג  לש  וימובלא  ןיינמ  היה  תנש 2000  דע 
הלדג ןכ  ויתורימאבו  וירישב  יביטקובורפ  - יטילופה דממה  םעמועש  לככו  ןיבר , חצר  ירחא  ירחא  רקיעב  ןתמתהו , רגב 

םויה םג  לועפל  םנמא  ךישממ  ןפג  .ותריציל  יתונמא  הקישנ ' תומ   ' הקינעהש ילקיזומ , רצויכ  וילא  םירגובמה  תכרעה 
בושחה ירוטסיהה  ודיקפת  תא  םייס  אוהש  המוד  הרשע ,' שפיט   ' ןב תויהל  קספ  רשאכ  הז , בלשב  ךא  הקיזומה , םוחתב 

.ןעודיכו ןמאכ  דורשל  ידכ  השדח  הנוסרפ '  ' ומצעל רותל  וילע  התעו  תילארשיה , הרבחה  תודלותב 
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הירטסיהב הירטסיהב הרבח   הרבח
תא הכפה  ץרפמה  תמחלמ  ץראב , תיגולוכיספה  תושיגרה  ןדיע  תא  וחתפ  הנושארה  הדאפיתניאהו  ןונבל  תמחלמ  םא 

הנושארה תיגולוכיספה ' המחלמ  תינויצה כ' הירוטסיהב  םשריהל  היושע  איהו  הירטסיהב ' הרבח  תילארשיה ל' הרבחה 
לע םדקומ  עדימ  רדעיה  ףרוטמ , גיהנמ  ידיב  אצמנה  יגולויבו , ימיכ  ינומה  הדמשה  קשנב  םויאה  .הנידמה  תודלותב 

דמעמה וכו ,)' תונולחב , פייטולצ  אל  / ןכ םיטלקמ , אל  / ןכ  ) ןתוליעיו ןוגימה  יכרד  לע  תואדו  - יאהו וקשנו  ביואה  ביט 
בר הכ  קחרממ  היפלכ  התנפוהש  הפקתהל  ביגהל  לארשי  לש  התלוכי  - יאו המחלמ , תיזחכ  יחרזאה  ףרועה  לש  שדחה 

יביטקלוק ןויסינל  ץרפמה  תמחלמ  תייווח  התיה  הלא  לש  םייטעב  הידי - ) תא  הלבכ  הקירמאש  םושמ  רקיעב  )
הרבחל תורופטמ  המחלמה -  לש  הלמסכ  יביטקלוקה  ןורכיזב  ועבקתה  העגרהה ' תוריפצ  ו' םוטאה ' רדחה   ' .יתמוארט

.תדמתמ הדרחב  היורשה 

, תרושקתה הצלאנ  קזחה , האבצ  לע  הבהי  תא  ליטהל  היתודלותב , הנושארל  הלכי , אל  תילארשיה  הרבחהש  ןוויכ 
םינרדשל הנקה  עיגרהלו  םיחתמ  קורפל  ךרוצה  .תימואלה  תוגיהנמה  דיקפת  תא  לוטיל  ךורדל , רבכ  הז  לחה  הבכוכש 
.םינומהה לש  םיחנמו  םיטסיפרת  בא , - תויומד ןיעמ  לש  דיקפת  יקסנא , סכלאו  ףשר  יפר  ןוליש , ןד  ומכ  םיירלופופ 

אלא תותוא , רוטע  לרנג  ונניא  ילארשי  המחלמ  רוביג  ובש  םידקת  רציו  ימואלה ' עיגרמה   ' השענ "ל , הצ רבוד  יש , ןמחנ 
ורבטצהש תודרחהו  תואדו  - יאה .םייעבט  םייטסיגולוכיספ  םישוחבו  תישונא  תושיגרב  ןחינש  םידמב ' חרזא  '

הדשמ םיגולוכיספ  םירודישב  ףתשלו  םינילק  םיגולוכיספמ  הצע  שקבל  תרושקתה  תא  וליבוה  הייסולכואב 
וסיוג תיכוניחה  היזיוולטב  םירודישה  .םידליב  לופיטה  םוחתב  לשמל , תובושח , תוצע  ואישהש  הימדקאהו , הקיטקרפה 

.רפסה תיבלו  ןגל  ףילחת  םעפ  אל  ושמישו  םידליה  תעגרהל  םלוכ 
, רבשמ הדרח , הנישו , הליכא  תוערפה  היבופ , הירטסיה , המוארט , תיטסיגולוכיספ : התשענ  ימואלה  רבשמה  תפש 

תורערעתה הקינפ , חתמ , ץחל , םיישפנ , םימוטפמיס  םויא , תוטטומתה , ישפנ , לופיט  השחכה , תוימינפ , תויעב  תולת ,
, תיתרבח - וכיספ הבישחל  םינומהה  תא  הלגריתש  תינומה , תיגולוכיספ  היווח  ןיעמ  הרצונ  .דועו  דועו  תולובג , ןומא ,

.היגולוכיספה לש  בושחה  הדיקפתב  הרכהה  תא  הקזיחו  לילעב , תיאורה  - יטנא

המחלמה ירחא  דסייו  םוריח , יבצמב  ףרועה  תייסולכואב  לופיטב  יגולוכיספה  עדיה  תובישח  לע  דמע  אבצה  םג 
.םיאולימב םיגולויצוסו  םיגולוכיספ  תואמ  קיסעמה  הייסולכוא ,' תוגהנתה   ' םשב שדח  ףנע  ףרועה ) דוקיפ  תרגסמב  )

תא הימדקאהו  תונותיעה  וחתינ  הבש  תיתרוקיב  - תיגולוכיספה ךרדה  היה  ץרפמה  תמחלמ  האיבהש  ףסונ  שודיח 
ביבא לת  תימצע , האצוה  ' ) םוטאה רדחב  האוש   ' ורפסב ראתמ  ןמרקוצ  השמ  לשמל , .יביטקפסורטר  טבמב  המחלמה 
רשפא ': ' הלפאב הקירש   ' ורוטב בתכ  טמאס  ןועדג  יאנותיעהו  םהה , תועובשב  ץראה  תא  הספתש  תיווע ' תא ה' ( 1993
.ונתעד תא  השבישש  תילארשי  הזוכיספמ  הבושח  תוקתנתה  תישארכ  קחורמ  טבמב  איהה  המחלמה  תא  תוארל  טלחהב 

םהבש הבבגו  שק  הברהמ  המויא , תיזזת  לש  איש  עגרב  ימואלה , שארה  תא  הארנכ  הקינש  והשמ  היה  םלהב  אקווד 
'. תובר םינש  טעלוה 

הלע תיתרבחה  הדרחה  סלפמו  םיאניתשלפה  רורטה  ינוגרא  לש  םיעיווזמ  תודבאתה  יעוגיפ  לש  הרדס  הלחה  ב-1995 
ךא ץחלב , הרבח  תריציב  דיקפת  ןוחטיבה  תוחוכ  לש  םינואה  רסוחל  היה  ןאכ  םג  ץרפמה , תמחלמל  המודב  .הגרדמ 
 - העווזה לש  יביסנטניאה  יאנותיעה  רוקיסהמ  האצותכו  תונברוקה  לש  לודגה  םרפסמ  ללגב  םג  הדרחה  המצעוה  םעפה 

הנולשיכ .לטקה  תריזמ  םייח  םירודישו  םינותיעה  לש  םיימינפה  םידומעבו  רעשה  ידומעב  םיעגפנ  לש  קנע  תונומת 
םוריח יבצמב  תימואל  תוגיהנמ  לש  הדמע  תרושקתל  הנקה  בוש  ינומהה  גרהה  תא  עונמל  ןוחטיבה  תכרעמ  לש 

ידי לע  הירטסיהה  תא  התביל  איה  דחא , דצמ  דוגינ : וב  שיש  לופכ  דיקפת  הקחיש  תרושקתה  השעמל , .םיימואל 
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הסניכ איה  רחא , דצמ  תודרח ; הררועו  גניטייר  ילוקישו  יאנותיע  טקניטסניא  ךותמ  עוריאה  לש  יתמרדה  דממה  תמצעה 
תא ךכשלו  תבחרומ  הכימת ' תצובק   ' שמשל לוכשה ,' תא  דבעל   ' ןומהל עייסל  ולכויש  םילפטמ  - ודיספו םילפטמ  הילא 

ונמזוה םיטסיפרתו  רוביצ  ישנא  הרושהמ , םיחרזא  רורט , יעוגיפמו  תונוש  תומחלממ  םילוכש  םישנא  תורשע  .תודרחה 
, תוגאדב תודרחב , יולגב  הנדה  הפסה ,' לע  הרבח   ' לש ןויזיח  לארשיב  הנושארל  ורציו  תוכוראה  תולבאה  תוינכותל 

שגדה .םילוכש  םירוהו  םילוכש  םיחא  תונמלא , ונייאור  ןהבש  תויאנותיע  תובתכ  תורשע  ועיפוה  תונותיעב  .המיאבו 
וירשקהמ ילארשיה  תולבאה  לאוטיר  תא  לטריע  לוכשהו  תוומה  לע  יתרושקתה  חישב  ןתינש  ימוקישה  - יגולוכיספה
םייומסה היצזילאיצוסה  ינונגנממ  דחאבו  תילארשיה  הרבחה  לש  םידכלמה  םיקבדה  דחאב  עגפו  םייתרוסמה , םיאורהה 

הבתכב יאבצה  ותוריש  תעב  גרהנש  ןבל  םא  הרמא  לוכשה ,' לש  היצקיפיטסימ  תושעל  הכירצ  אל  הרבחה   ' .תונויצה לש 
רתוי אל  אוה  אבצב  תוומ  לבא  באוכ , אשונ  הז  .שודק  אשונ  אל  הז  .הז  םע  דדומתהל  תעדל  ךירצ  '. ' בירעמ המסרופש ב'

לוכשה יסקטל  תרושקתה  לש  הסחיב  ךופיה  לח  ךליאו  הפוקת  התואמ   '. םיכרד תנואתב  וא  הלחממ  תווממ  באוכ 
לא האצי  ונממו  טרפה  תועצמאב  םויה  תא  ןייצל  הלחה  תרושקתה  .ל  " הצ יללחל  ןורכיזה  םויל  רקיעב  םייתפוקתה ,

.תוברק לע  םיטרסבו  םיסקטב  ןהמ  חקלנו  םאלוה  םיתעלש  לבאה  תא  תוחפשמל  בישהל  התסינו  ללכה ,

תוברתב שדח  יטסיגולוכיספ  ןדיע  תרושקתה -  ילכ  תועצמאב  וחתפ -  לארשי  יככותב  רורטה  יעוגיפו  ץרפמה  תמחלמ 
לש חיש  קויד , רתילו  ישיא , ןוחטיב  לש  חישל  ימואל  ןוחטיב  לש  חישמ  רבעמ  לח  ףסונ : ןבומב  ילארשיה  ןוחטיבה 

שפנ תוריסמו  הגלבה  הפוקז , הדימע  לש  יתרוסמה  ינויצה  ביטומה  םוקמב  תורחא , םילימב  .ישיא  ןוחטיב  רדעיה 
, םידחפה תודרחה , עוריאה -  לש  םייתמוארטה  םיביטומב  תונומתבו  ללמב  דקמתהל  תרושקתה  הלחה  ןוסאה , חכונל 
לג לש  ומוציעב  המגודל , .תרושקתב  תאזה  המגמה  הלדג  ןכ  רורטה  יעוגיפ  ילג  בקע  תומוארטה  ורבגש  לככ  .תוקוצמה 

, התרתוכש תבחרנ  הבתכ  ימינפה  דומעב  תונורחא ' תועידי   ' םסריפ יאמב 2001  ב-30  ץראה  תא  דקפש  םיעוגיפה 
תוששח םע  דדומתהל  ךיא   ' התיה םודאב , איה  םג  הבתכה , לש  הנשמה  תרתוכ  הדרחב .' םימחלנ   ' התיה םודא , עבצב 

םיעיצמו בצמה  תא  םיחתנמ  שפנה  תואירבל  םיחמומ  ןוסא ? ףדור  ןוסא  רשאכ  הרגישב  ךישמהל  ךיא  םיפרמ ? אלש 
דחא רחאל  םלה  יעוגפ  השיאו  רבג  לש  ויה  תורתוכה  יתשל  תחתמ  ועיפוהש  תונומתה  חותפה .'" וק  ב" תונורתפ 

.החצמ לע  הדיו  הכוב  איהו  וייחל , לע  וידי  יתשו  שאוימו  םומה  טבמב  אוה  םילשוריב -  םיעוגיפה 

תעדות תקיחמלו  תילארשיה  העדותל  ישיאה  ןוחטיבה  ילוקיש  לשו  תודרחה  חיש  לש  םלוחלחל  הבוט  השחמה 
' ץראה םסרופש ב' רבעשל , "ח  מלפה שיא  דגמ , ןורהא  רפוסה  לש  םעזנו  םהדנ  רמאמב  אוצמל  רשפא  תינויצה  ןוחטיבה 

סרמב 2001:

לש הירוענ  ראפ  לש  רצויה  תיב  ביבא -  לתב  שדח ' ןוכית   ' רפסה תיב  תלהנה  יכ  תרפסמ  ןותיעב  העידי  םיהדמ : "
"ח מלפהו הנגה ' ידקפמ ה' ויה  םהמ  םיברו  ץראה  תוצק  לכב  בשייתהל  ואצי  וירגובמ  םיברש  םינפל , הדובעה  תעונת 

.תרנכה רוזאל  י"א  תותיכ  ידימלת  לש  יתנשה  לויטה  תא  לטבל  הטילחה  "ל -  הצב םיזעונה  םימחולה  ןמ  ךכ  רחאו 
םירבדה תא  יתארקשכ  .ןמאיי  אל  םידימלתה .' ייחל  ששח  שי  ינוחטיבה  בצמה  רואל   ' יכ עבק  םירוהה  דעו  הביסה :

תופקתהמ םיללח  ולפנ  םוי  - םוישכ לש 1936-1939 , תוערואמה  תונשב  יתרכזנ  ינוחטבה ,' בצמה   ' לע הלאה 
 ]...[ .שאב ולע  םיתב  תואמו  םיצוביקהו  תובשומה  לש  םימרכבו  םיסדרפב  ורקענ  םיצע  יפלאשכ  תויברעה , תויפונכה 

.םידומילה ןמ  השפוח  לכב  ץראה  יבחרב  םילויטל  תויסנמיגה -  ידימלתו  רעונה  תועונת  ירבח  ונאצי -  םימי  םתואב 
"ר וי רמוא  ןוכיתה ,' חרזמב  רתויב  הקזחה  המצעמה  , ' תיאמצעה לארשי  תנידמל  הנשה ה-53  תנשב 2001 , םויה , ]...[ 

םיבושייב םגאה , תודג  ינשמ  ולוכ , בשוימה  רוזא  תרנכה -  רוזאל  לויטבש  הנכסה '  ' חכונ יכ  םידימלתה  ירוה  דעו 
תנשב םהידליל  םירוה  וליחניש  ךוניחה  הז  םא  םהילע ]...[ .' הכבנ  ונחנאש  רשאמ  וכבי  םידליהש  ףידע   - ' םיירבע

". תידוהי הנידמכ  ץראב  דורשנש  יוכיס  ןיא  תרנכה -  תוביבסב  לויט  ינפמ  דחפל  םהילעש  , 2001

Y-רודב ה קומעה  ומתוח  תא  ריתוי  אוה  םימילו  םידליהו  םירוהה  לש  ריעצה  רודל  הלחליחו  הכלה  הדרחה  תוברת 
.ךליאו םינומשה  תונש  ידילי  ילארשיה – 
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""ןן!! בקל בקל יחא   יחא
תושלוחל השדחה  תיתרבחה  היתפמאה  דצל  רורטה , יעוגיפ  לגו  ץרפמה  תמחלמ  וררועש  םינואה  רסוחו  הדרחה  תשוחת 

תרשל עבקב  םיריעצ  םיניצקו  םיקינמיאולימ  םיסייגתמ , לש  היצביטומב  הדיריל  םיבושחה  םימרוגהמ  ויה  שונא 
לע דמלמ  ימואל , םיכרע  רבשמ  אטבמה  ןושל  עבטמכ  היצביטומ ,' , ' קהבומ יגולוכיספ  גשומב  שומישה  םצע  .ל  " הצב

.םזיגולוכיספל םזיטוירטפ  ןיב  ילארשיה  חישב  הרצונש  השדחה  היצאקרטניאה 

תרייסה םחול  לש  ותומד  .םלועב  רבד  םשל  תובר  םינש  התיה  תיברק  הדיחיב  תרשל  ילארשיה  ריעצה  לש  היצביטומה 
סוטמה לע  תולעל  רהממה  םיאולימב  רנוירשה  לש  וא  האבה  הלועפל  ץבושי  אלש  ששחמ  ודקפמ  דרשמ  דיל  ןיתממה 
הלגתה רשאכ  ןכל , .תימואל  הוואגל  רוקמ  תוילארשיה , ילמסמ  דחאל  ויה  המחלמה , ץורפ  םע  הצרא  אצויו  ןושארה 

.לודג שער  םק  הדירי , תמגמב  תאצמנ  "ל  הצב תרשל  ילארשיה  לש  היצביטומהש  םיעשתה  תונשב  לארשיב  רוביצל 
הרבחל םלוא  .ןכל  םדוק  בר  ןמז  ריוואב  ופחיר  ןויפרל  תוביסהו  םינמיסה  ןכש  העתפהל , םוקמ  היה  אל  הרואכל 
השיערמ התיה  היצביטומב  הדיריה  לע  תיטסיטטסה  הרושבה  התוישיא ,' ב' דוסיה  תונוכתמ  דחא  איה  הקחדההש 

.עוזעז הררועו 

ירחא הרק  הזש  רעשל  רשפא  ךא  "ל , הצב תורישה  תסיפת  קדסיהל  הלחה  הבש  תקיודמה  ןמזה  תדוקנ  יהמ  תעדל  השק 
רחאל .ןונבלב  תיעצבמ  תוליעפב  וקסעש  העשב  "ל  חנ ילייח  הנומש  םילבחמ  ופטח  רבמטפסב 1982  .ןונבל  תמחלמ 
תריקח .םילבחמה  יבשב  וקזחוהש  םילייחה  תרומת  םייובש  לארשי 4,700  הררחיש  הנש , ךשמנש  "ף , שא םע  ןתמו  אשמ 
תרוקיב הגפס  הביטחהו  םחליהל , היצביטומ  רסוחו  תוננאש  ללגב  המרגנ  םיאל  " חנה תייבשש  התליג  "ל  הצב הרקמה 

קומע רתוי  הברה  ךילהת  לע  הדיעה  אלא  ימוקמ  הרקמ  התיה  אל  "ל  חנה ילייח  תוגהנתהש  וניחבה  ןיעה  ידח  .השק 
.טרפב יעצבמ  - יברקה תורישהו  ללכב  יאבצה  תורישה  תסיפת  לע  עיפשהש 

זירפ - הד ליאו  רשנ  ןורוד  רוש , ןנר  לש  םטרס  םינרקאל  אצי  ןונבל , קמועמ  "ל  הצ תגיסנ  רחאל  םינש  שולש  ב-1987 ,
לש תדכולמ  הרובחב  קסע  םהינומהב , ותוארל  ואב  םיפוצהו  ול  האימחה  תרוקיבהש  טרסה , לודגה .' שפוחל  זולב  '

, השתהה תמחלמ  איה  הב  קסוע  טרסהש  הפוקתה  .סויגה  ינפל  םהל  ראשנש  שפוחה  טעמ  תא  לצנל  םיסנמה  םיטסינימש 
המחלמה הארנה  לככ  התיהו  תילארשיה , הרבחה  תודלותב  םזיפיצפ  לש  ןושארה  יוליגה  תא  החימצה  רומאכ  רשא 

ןללכבו תונוש , תולאשב  םיטסיזנמיגה  תויוטבחתה  .םחליהל  םיריעצ  לש  היצביטומב  והשמ  רערעתה  הבש  הנושארה 
, קינבו תויהל ג' רמולכ  תיאבצ , הקהלב  וא  ןוילעה , יטוירטפה  יוויצה  רחא  אלמל  רמולכ  םינחנצב , תרשל  םא  הלאשה 

ררועמו תויטנתוא  לש  ךפונ  טרסל  ףיסומ  רבדהו  םיטסינימשה , דחא  לש  תיתיב  המלצמל  דעבמ  טרסב  תוראותמ 
; ץראב םיריעצמ  לזוג  אבצהש  תומימתהו  םירוענה  םה : טרסב  םירבעומה  םייזכרמה  םיינכותה  םינמוסמה  ינש  .היתפמא 

תיניצה הרמיאה  .המחלמה  ךלומ  לש  וחבזמ  לע  תררמצמ  תוירוזחמב  הבירקמ  תילארשיה  הרבחהש  הלועה  ןברוקו 
' ונצרא דעב  תומל  בוט   ' תיטוירטפ - תינויצה המסיסהו  טרסב , תאבומו  הפוקת  התואב  העבטנש  הטרדנאה ,' לע  שגפינ  '

תלהנמה רבד  לש  ופוסב   ) ילארשיה לוכשה  ןחלופ  לע  הידוראפכ  םויסה  תביסמל  תורזחב  םירענה  ידי  לע  תגצומה 
קדס השתהה –  תמחלמ  בקע  ינוליחה  ילארשיה  רעונה  ברקב  הלגתהש  יכרעה  קדסה  תא  תולמסמ  עפומה ,) תא  תלטבמ 

.ןונבל תמחלמ  ירחא  בחרתהל  לחהש 

לש ותמזויב  הבתכנ  איה  םעפה  תוינימשה .' בתכמ   ' לש השדח  הסרג  המסרופ  לודגה ' שפוחל  זולב   ' ןרקוהש הנשב 
: רימש קחצי  הלשממה  שארל  התנפוהו  ביבא , לתב  ינוריע א ' ןוכית  דימלת  ףוהניול , תימע 

תיתוהמ הנכס  םישובכה  םיחטשב  ילארשיה  ןוטלשב  םיאור  "ל , הצל סויג  ינפב  םידמועה  םיילארשי  רעונ  ינב  ונא , "
תא תכפוה  רשא  תואיצמל  ירחא 67 ' ונדלונ  ונלוכ  .םולשה  ינפב  םוסחמו  תילארשיה  הרבחהו  היטרקומדה  לש  הדיתעל 
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, ךילא םינופ  ונא  ךכיפל  .לארשיל  הנגה  אבצב  תורישב  הבר  תובישח  םיאור  ונא  .אכדמו  שבוכ  אבצל  הנגה  אבצמ  "ל  הצ
, םיחטשב שוביכו  יוכיד  תויוליעפב  ףתתשהל  ונתיאמ  שורדל  אלו  קוריה  וקה  ימוחתב  תרשל  ונל  רשפאל  ןוחטיבה , רש 
! ברסל ץלאינ  יוכיד -  תולועפב  קלח  תחקל  ונילע  ודקפי  םא  .ול  תונעיהל  לכונ  אלו  וננופצמ  תא  דגונ  רבדה  ןכש 

". ונתשקבל הנעיתש  הווקתב 

ןמדלוג םוחנמ  הענמש  רחאל  ריאמ , הדלוג  הלשממה  שארל  לירפאב 1970  ב-28  חלשנ  ןושארה  תוינימשה  בתכמ 
ולכוי דציכ  םיטסינימשה  ולאש  סויגה  ינפל  עגר  .רצאנ  - לא דבע  לאמג  םירצמ  אישנ  םע  תוחישל  ריהקל  תאצל 

' םיצמחומ םולשל  םייוכיסהש  ךכ  התוינידמ  תא  תנווכמ  הלשממה  ונעטו ש' דיתע ' תרסח  תידימת  המחלמב  םחליהל  '
םיטסינימשה ונייצ  ובו  ןיגב , םחנמל  חלשנ ב-1978  הז  גוסמ  ינש  האחמ  בתכמ  תיתרושקתה .)' תיזחה   ' רעשב ואר  )

תולאוגמ ךידי  הנייהת  , ' םולש םכסה  תרומת  תיניתשלפ  הנידמ  תמקהל  םיכסתו  םיחטשה  לכמ  לארשי  גוסית  אל  םאש 
ינשל אופא  המד  ב-1987  רימשל  םיטסינימשה  וחלשש  בתכמה  .הרעס  ררועש  טפשמ  םילפונה – ' םד  וניחא , םדב 
בתכמ ימתוח  : ' תונותיעל זא  רמא  רימש  .םירקמה  תשולשב  המוד  התיה  הלשממה  שאר  לש  הבוגתה  םג  .וימדוק 
הצרפ םישדוח  השולש  רובעכ  הגאד .' רוציל  הכירצש  גלש  - רודכ לש  העפות  לכ  ןיא  .םיגירח  םניה  תוינימשה 

.תיתרושקתו תיתרבח  הצואתו  חפנ  רבצו  לגלגתהל  לחה  רימש  האר  אל  ותואש  גלשה  רודכו  הדאפיתניאה 

השדח המרל  העיגה  לאמשה  הנחמל  ןימיה  הנחמ  ןיב  תקולחמה  רשאכ  ב-1988 ,)  ) הנושארה הדאפיתניאה  ץורפ  םע 
םיריעצ ברקב  יברק  תורישל  היצביטומב  הדיריל  םינושארה  םינמיסה  חטשה  ינפ  לעמ  עיפוהל  םג  ולחה  הנטש , לש 
םידלי רחא  הפידרהש  םיאנותיע  ינזואב  הפ  יצחב  ודוהש  םילייחו , םיניצק  ונייאור  םשו  הפ  .םיליכשמ  םיתבמ  םינוליח 
הפוקת התואב  ףוסאל  לחה  יאבצה  גנלסה  רגאמ  םג  .ל  " הצב תרשל  קשחה ' תא  םהל  האיצומ   ' םינבא ידיימ  םישנו 

', ץנצנ שאר  ו' ןיז ) רובש  ' ) "ז ובש ', ' שאר ןיטקמ  ', ' ןטק שאר  ', ' תריינ וא  תרייס   ' ומכ םיינויצביטומ ,' - יטנא  ' םייוטיב
.ןיבמ ךויחב  הרבחב  ולבקתהש 

תא ךושמל  לחה  אשונה  רשאכ  יאבצ  תורישל  היצביטומה  תדיריל  תוסחייתהב  הנפמ  לח  םיעשתה  תונש  עצמאב 
.השיחכהל לקש  תילוש  העפות  התיה  אל  רבכ  היצביטומב  הדיריה  רשאכו  הרבחה  יעדממ  םירקוח  לש  םבל  תמושת 

בקעי ןורכזב  םיקהש  רקחמה  ןוכמ  ךרע  רבכ ב-1988  .לג  ןבואר  ד"ר  היה  העפותה  לע  יעדמ  רוקרז  דקימש  ןושארה 
לע וזמרש  םיאצממב  ןודל  םינוש  םימוחתמ  םירקוחו  םינשרפ  סניכו  אבצב  תרשל  רעונ  ינב  לש  היצביטומ  לע  םירקס 
אל הלאה  םירקחמב  ולעש  םיאצממה  םלוא  וללה .) תושיגפהמ  המכב  יתפתוש  ימצע  ינא   ) הז םוחתב  היעב  התווהתה 

תייעבו םייתפוקת  םירקס  ךורעל  ףיסוה  לג  .לודג  היה  אל  םהל  ןתינש  יתרושקתה  דהה  םגו  םייעמשמ  - דח ויה 
שדח רקס  לג  םסריפ  תנשב 1994  .תרושקתה  ילכל  לחלחל  טא  טא  הלחה  םיריעצ  ברקב  יאבצ  תורישל  היצביטומה 

ךא הטלבהב , ויאצממ  ירקיע  תא  המסריפ  תרושקתה  .תויברק  תודיחיל  סייגתהל  ןוצרב  לש 5%  הדירי  לע  עיבצהש 
.תומלעתהבו הקיתשב  ביגה  "ל  הצ

, רדיק לבוי  .יאבצה  תורישה  לע  םידקת  רסחו  ןיינעמ  ירוביצ  ןויד  החתפש  השדח , השרפ  תורתוכל  התלע  הנש  התואב 
הדבועה התיה  ןירוטיפל  הליעה  .הייריעהמ  ןירוטיפ  בתכמ  לביק  ביבא  לתב  ןוכיתב  רשכומ  רייצו  הלועמ  הרומ 
האיבהו עוריאה  לע  החוויד  תונותיעה  .תאז  ריתסה  אל  אוהו  תישפנ -  המאתה  יא  ליפורפב 21 -  אבצהמ  ררחושש 
םיירזכא ונישענ  היה : ףיקעה  רסמה  ליפורפ 21 . ילעב  לש  תיתרבח  הילפא  לש  םימדוק  םירקמ  תריקסו  תונוש  תובוגת 

, רקוצ ידד  תסנכה  רבח  תסנכה , לש  טפשמו  קוח  הקוחה  תדעו  "ר  וי .תוריהמב  רודכה  לגלגתה  ןאכמ  .םזיטוירטפה  םשב 
ןוידה תובקעב  .הנידמה  תוריש  תוביצנו  "ל  הצ םיטפשמה , דרשמ  לש  םיגיצנ  תופתתשהב  הדעווב  ףוחד  ןויד  ןמיז 

תורישב הדובעל  םדא  תלבקל  םילוקישב  יאבצה  ליפורפב  שומיש  לכ  תושעל  תרסואה  השדח  הנקת  המסרופ  הדעווב 
.הנידמה

הפחיר אלמלא  תשבגתמ  התיה  אל  השדחה  הנקתהו  תרושקתה  לש  בל  תמושתל  הכוז  התיה  אל  השרפהש  רעשל  רשפא 
הרתתסה יתייעבה  ליפורפה  לע  תרוקיבה  ירוחאמ  יכ  המוד  .יאבצה  תורישה  תלאשב  השדח  תיכרע ' הריווא   ' ריואב

לש שדוקמה  ודמעמ  רוערעמ  העבנ  וזה  תרוקיבה  .ל  " הצב תריש  אלש  ימל  ןולק  ות  תקבדה  םצע  לע  תרוקיב  םצעב 
.תילארשיה הרבחב  יאבצה  תורישה 
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.המויקמ םלעתמ  וא  היצביטומה  תייעב  תא  ריתסמ  "ל  הצש הנושארל  תילארשיה  תרושקתל  רהבתה  סרמב 1995 
השירפהש םיעתפומה  םיבתכל  הליג  רימא  .תוגהנתהה  יעדמ  תקלחמ  דקפמ  רימא , ידג  "מ  לא "ל  הצמ שרפ  שדוח  ותואב 

הדירי התלגתה  רקסב  .וילע  םינוממה  תא  זיגרה  ודיקפת  תרגסמב  ךרעש  היצביטומ  רקסש  רחאל  וילע  התפכנ 
תודיחיל תופרטצה  הדשה , תודיחיל  סויג  הנוצק , ילולסמל  היינפ  "ל , הצל סויג  םימוחת : השימחב  היצביטומב 

, תטלוב המגמ  רקסב  ןיאו  יתרגש  יתנש  רקחמ  הז   ' יכ ןעט  "ל  הצ רבוד  .שיחכה  "ל  הצ .םיאולימב  תורישו  תודחוימה 
.תואיצמה תא  הפיימ  "ל  הצש דשח  ררועו  ץלואמ , עמשנ  ץוריתה  יתועמשמ .' וניא  יונישהו  תולק  תודונת  אלא 

' סמייט קרוי  וינ  םסריפ ה' ינויב 1995  רשאכ  ורבג  תוקפסה  .ל  " הצ לש  תושחכהב  קפקפל  תונותיעה  הלחה  הז  בלשב 
תרושקתה תא  ומיהדה  םינותנה  .יאבצ  תורישמ  טמתשמ  לארשיב  סויג  רוזחמ  לכמ  שילש  יכ  ןעטנ  ובש  רמאמ 

שילשב רבודמ  ןיאש  ןעט  אוה  םקויד .' לע  םירבד  דימעהל   ' שקיב "ל  הצ רבוד  .תורהבה  "ל  הצמ העבתש  תילארשיה ,
.היוקל תואירב  ילעבו  ךומנ  סויג  ףס  ילעב  ץראב , םירג  םניאש  סויג  יבייח  תובישי , ידימלת  הז  ללכבו  אלא ב-17% ,

םיבתכה תלאשל  "ם .) וקב  ) רמושה לתב  ןוימהו  הטילקה  סיסבב  "א , כא שאר  ריאי , םרוי  ףולאה  רייס  טסוגואב 1995 
לודג תיליעה  תודיחי  לע  ץחלה  םויה  ךפיהל , .היצביטומ  רסוח  סייגתמה  רעונה  ברקב  הלגמ  וניא  "ל  הצ : ' ריאי רמא 

םינותנ שי  תאז  לכב   ' ןייארמה תלאשל  .לוחב  ושאר  תא  ןומטל  ריאי  ףולאה  ףיסוה  ולש  השירפה  ןויאירב  םג   '. רתוי
םילודג םויכ  סויגה  ירוזחמש  ןוויכמ  .תויוטש  : ' הנע אוה  תורישמ ,' ררחתשמש  רעונ  לש  רתוי  םיהובג  םירועיש  לע 
.העפותה תא  שיחכה  ןיבר  קחצי  ןוחטיבה  רשו  הלשממה  שאר  םג  רתוי .' הובגכ  ילוא  םשרנ  םיקמחתמה  זוחא  םג  רתוי ,

תרשל אב  ריעצה  רודהש  עומשל  יתחמש  : ' םיבתכל ןיבר  רמא  ריאי  ףולאה  לש  ורוקיבל  ךומס  "ם  וקבב ךרעש  רוקיבב 
'. ההובג היצביטומב  וימדוק , ומכ  ןייטצמ , יחכונה  סויגה  ול ש' וחוויד  םיניצקהש  רפיס  אוה  ההובג .' היצביטומ  םע 

רקיעב  ) הזיוולטב םירעוס  םינוידל  רמוח  ךפהנ  אשונהו  אבצה  תורהצהל  ןימאהל  תונותיעה  הלדח  הז  בלשב  םלוא 
ץוח תדעו  תבישיב  הדוה  "ל  כטמרה םגש  וליג  םייאבצה  םיבתכה  .םירחא  םייתרושקת  םימורופבו  הקיטילופופ )' ב'

תובדנתהב לגרה  תא  הטשפ  תיצוביקה  העונתה  עבקו ש' הפיגמ ' לש  םידממל  העיגה  םיאוליממ  תוטמתשהה  ןוחטיבו ש'
'. הנוצק ידיקפתב  שמשל  תונוכנבו  תויברק  תודיחיל 

רבשמ תצירפב  תיטירקה  הנשה  התיה  ןוטלשה , תא  בוש  שבכ  והינתנ  ןימינב  תושארב  דוכילה  הבש  הנשה  , 1996
ףולאה םילייחה , תוליבק  ביצנ  ראורבפב  םסריפש  רפסמ 24 )  ) יתנשה "ח  ודה ןמ  .תרושקתה  ילכל  היצביטומה 
הרורב התיה  הביסה  .ישפנ  לופיט  לבקל  ונפש  םילייחה  רפסמב  לש 50%  היילע  הלחש  ררבתה  ןורוד , ןורהא  םיאולימב 
הדירי הלח  תונורחאה  םינשב  : ' םיבתכל ןורוד  רמא  "ח  ודה םוסרפ  לגרל  הכרענש  םיאנותיעה  תביסמב  .תוזחתה  לוכל - 

הקיחשו "ל , הצל הכרעהב  תמיוסמ  הדירי  םויה  שיש  בשוח  ינא  : ' ףיסוהו קפס ,' לש  לצ  ןיא  "ל , הצ ילייח  לש  היצביטומב 
העפות אוה  תרשל  היצביטומ  רדעיהש  הדוה  "ל  הצ לש  ימשר  גיצנש  הנושארה  םעפה  התיה  וז   '. אבצה לש  ודמעמב 
ותוריש תא  םייסש  תרבד , ימר  "ל  אס רמא  ףקיה  בחר  ןויאירב  .ףסונ  שושיא  ביצנה  לש  ותאדוה  הלביק  לירפאב  .תחוור 

"ל: הצב תוגהנתהה  יעדמל  הקלחמב  רקחמ  ףנע  שארכ 

, אבצל תוסחייתהב  םיעיקב  שי  .היילעב  אל  תילארשיה  הרבחב  אבצה  לש  ותויזכרמש  תודיעמה  תויודע  הברה  ןנשי  "
ןטק אל  קלח  .המרונל  ץוחמ  הניא  יברק  תוריש  - יא וא  ללכב  תוריש  - יא תעפות  רתויו , רתוי  .הרורב ]...[  המגמ  וזו 

הז םויה  םג  .יביטמרונ  אל  היה  הז  וריתסה , םירוה  הז , לע  ורביד  אל  םעפ  .היצביטומ  תויעב  ןה  תויאופרה ' תויעבה  מ'
וז .הרבחב  תויזכרמל  תובשחנש  תובכשב  םג  הברה  הרוק  הזו  .הז  לע  רבדל  השוב  אל  רבכ  וז  לבא  יביטמרונ , אל 

". ול עדומ  אבצהש  רבד  הזו  העפות , טלחהב 

רב תטיסרבינואב  ךוניחה  יעדמל  גוחהמ  ץכ  בקעי  ךרעש ד"ר  יתאוושה  רקחמ  לש  ויאצממ  ומסרופ  םג  הפוקת  התואב 
רפס יתבמ  םייתד ו-387  אל  רפס  יתבמ   552 התיכב י"ב : ןוכית  ידימלת  לש  גציימ  םגדמ  ברקב  ךרענ  רקחמה  .ןליא 
ונע  1986- בש הלע  םיאצממהמ  1990 ו-1995 . , 1986 ןמז : תודוקנ  שולשב  םיריעצל  ןתינש  ןולאש  םכיס  אוה  .םייתד 
ץכ . 76% 1995- בו ב-1990 90%  "ל ,'? הצל סייגתהל  םינווכתמ  םה  םאה   ' הלאשל בויחב  םינוליחה  רעונה  ינבמ   93%
ךא הרושק  הניא  היצביטומה  תייעבש  קיסה  ןכלו  םהירוה , תודמעל  רעונה  ינב  תודמע  ןיב  לש כ-80%  םאתימ  אצמ  םג 
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.תורוד ינש  תוחפל  תקבוחה  תיתרבח  היעב  תפקשמ  אלא  אבצל  וא  ךוניחה  תכרעמל  קרו 

לש ץבקימ  תונותיעב  םג  עיפוהל  ולחה  היצביטומב , הדיריה  תמגמ  לע  םיפסונ  םייטסיטטס  םיאצממ  תורבטצה  םע 
הבתכ ץראה ,'  ' לש יאבצה  בתכה  ןיבר , ןתיא  םסריפ  ינויב 1996  .אשונב  חיש  וריגו  העפותב  וקסעש  תובתכו  תועידי 

'. הדש תודיחיל  סייגתהל  תונוכנה  תתחופ  הנושארל : םידומ  "ל  הצב : ' התרתוכש

םיאולימב םיט  " חמו םיד  " גמ הרשעכ  יכדרמ , קחצי  םיאולימב  ףולאה  שדחה , ןוחטיבה  רש  וילא  ןמיז  טסוגואב 1996 
תויעב לע  םיניצקה  ורפיס  "ל  כטמרה תוחכונב  תודיחיה .) לכב  יחכונה  בצמב  םינד  הבש  החיש  ' ) ךתח תחיש  ל'
קחצי ךלה  תרחמל  .תוביטחו  םידודג  םיאולימל  סייגל  ישוקה  לעו  םתוא  הוולמש  ראיירפ ' תשוחת ה' לע  היצביטומה ,

, תמדקומ הרהזא  אלל  םש , .לודגה  טסוגוא  רוזחמ  לש  םישדחה  םיסייגתמה  ינפ  תא  םדקל  ןוימו  הטילק  סיסבל  יכדרמ 
הליחת .תיבל  בורק  תרשל  םיפידעמ  םהש  ורמא  הז  רחא  הזבש  םיירטה , םיסייגתמה  םע  םעפה  היעבה , התלעו  בוש  הפצ 

רש .הדשה  תוליחל  ףרטצהל  םירשואמ  שממ  אל  םהש  הלאה  םיריעצה  ורמא  לודג , לוקב  ךכ  רחא  תמיוסמ , תונשייבב 
סומלופ ררועש  אשונב , תויאנותיע  תובתכ  לש  לג  רציו  תונותיעב  הטלבהב  םסרופ  עוריאה  .םלהב  הכוה  ןוחטיבה 

רקיב בתכה  ןטק .' שארו  תובדנתה  היצביטומ , לע   ' תרתוכה תחת  הבתכ  בירעמ '  ' םסריפ טסוגואב 1996  .ימואל ב-16 
: בתכל רמא  הקלחמה  למס  .םהידקפמ  תאו  םינוריטה  תא  ןייאירו  סרמ 96 ,' רוזחמ  יתעבג , ינוריט  לצא 

םישוע ונחנאשכ  םויה , .םיהובגה  םיכרעה  לעו  הנידמה  לע  הנגה  לע  םירבדמ  ויה  םימפמפמ ,'  ' ויה ונתואשכ  יתפוקתב , "
אל רבכ  הז  םיחרזאה -  לע  ןגהל  טקשב , ןשית  אמיאש  םילאידיא -  .קרפה  לע  הלוע  אל  וליפא  הז  םילייחה , םע  תוחיש 

פירט - וגאה לע  םג  תואקתפרה , לקתינ , השענ , .ןונבל  קר  הז  ראשנש  המ  .הסאפ  ירמגל  הז  םיכרע  'ס , לכתב .ספות 
םיילענ הכיסה , תא  םתלביק  הלוגסה , התמוכה  םע  ובבותסת   ' .םיקינבו ' גה תמועל  םתוא  רידאמ  ןגנמ , ינא  םהלש 

". המוצע העפשה  ןיידע  שי  הזל  תופשפושמ .'

םיריעצ העברא  ונייאור  הבתכב  השוב .' אל  רבכ  הז  ליפורפ 21   ' םשב תיקנע  רעש  תבתכ  בירעמ '  ' םסריפ עובש  רובעכ 
וסייגתהש םירבח  העשת  לש  הצובק  םע  ונמנ  םתעברא  ליפורפ 21 . ללגב  רידס  תורישמ  וררחתשהש  ידילי 1977/76 ,

םיכרע ול  שיש  שדח  רוד  ונלש , רודה   ' לע ןותיעה  תבתכ  םע  וחחוש  םה  .םדקומ  רורחש  וררחתשה  השיש  "ל -  הצל דחי 
תא וריקפהש  ללגב  ןיק , תוא  םהילע  שיש  םישיגרמ  םניא   ' יכ ורמא  םה  םהמ .' דחא  אל  אוה  יאבצה , תורישהו  םירחא - 

בושח ןותיעב  ןויאירה  לש  הטלבהבו  םייולגה  םהירבדב  קר  אל  היה  םידקתה  םנעמל .' תומל , ילואו  םחליהל , םהירבח 
, םיטנגילטניא םיריעצ  וראות כ' םה  .ןויאירב  הפקתשהש  בתכה , לש  םיריעצל  הצחמל  תדהואה  המינב  םג  אלא  יזכרמו ,

הבכשב םיגירח  םה  ןיאש  זמרנו  תורגב ,' ושע  ןוכית , ומייס  תוליכשמ , תוחפשמל  םינב  םירפס , םיארוק  םיבשוח ,
' םיטסינימש בתכמ   ' הרקיסש תונורחא ' תועידי   ' םסריפש המוד  קנע  תבתכמ  התלע  המוד  היתפמא  .םהלש  תיתרבחה 
, ןוזניסומ ןנר  בתכה  ןייצ  הבתכה  תישארב  .םילשוריב  ראיוב '  ' יתרקויה רפסה  תיבמ  םיבוט ' ינב   ' העברא ובתכש  שדח 

: םזקרס טעמב 

והשימש בושחלו  םולשו  היטרקומד  ומכ  םיכרעב  ןימאהל  תושעל : םירומא  י"ב  ףוסב  םידליש  המ  תא  םישוע  םה  "
םימייאמ אל  םה  .האיטחמה  הבותכה , הטקשה , תינלאמשה  האחמה  יקוח  רחא  הדיפקב  םיאלממ  םה  .םהל  בישקמ  תמאב 

חיטביו הרוק  המ  םהל  ריבסי  םילודגהמ  והשימש  סומינב  םישקבמ  םה  .םר  לוקב  םיסאבתמ  טושפ  םה  סייגתהל , אל 
הביס םהל  ונתיש  הז  לוכה  ךסב  םיצור  םהש  המ  רוציקב , .םתס  ותומי  אלש  ידכ  לוכה , םישוע  תמאבש  םהל 

". סייגתהל

הבתכל תומעזנ ,' ןבור  תורע , תובוגת   ' וטטוצ הבש  ףסונ  הבתכ  בירעמ  םסריפ  הבתכה , םוסרפ  רחאל  דימ  ןושאר , םויב 
ביבא לת  ןופצב  קערד  הזיאל  סחייתהל  ךירצ  אל  "ל  הצ : ' רמאש ימכ  טטוצ  םיריכבה  םיניצקה  דחא  םימי .'  7 -' ב

 - םהילע בשוח  אוה  המ  ךל  רמאי  "ל  הצב יברק  לייח  לכ  .סקערד  השישב  רבודמ  םא  אל  םג  ליפורפב 21 , טמתשמש 
העידיה תא  בירעמ '  ' ףיסוה םיניצקה  לש  תומעזנה  תובוגתל  הנעמל  הנעמ  ןיעמכ  םלוא   '. םהילע ןיתשמ  םצעב  אוהש 

אלא ישפנ , ףיעס 21  לע  םיררחתשמה  לש  הניא  רתוי  הרומחה  תוטמתשהה  יכ  ונייצ  םיאבצה  םימרוגה  : ' האבה
םידממב העפותב  רבודמ  יכ  הנורחאב  רמא  ומצע  "ל  כטמרה .יפרוע  תורישל  יברק  תורישמ  הרופאה - " תוטמתשהה  "

391

392

393

394

395

396

143/178

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



?'. ררחתשמ ינא  המל   ' ותרתוכש ריעצ  ןברס  םע  ןויאיר  תטלוב  תרגסמב  ןותיעה  םסריפ  וז  הבתכל  תחתמ  הפיגמ .' לש 
רמא ררחתשהלו ,' ףיעס 21  לבקל  גאדא  ינאו  אבצב  תרשל  ןכומ  אל  ינאש  לוקב  דיגהלו  ףשחיהל  תישיא  היעב  יל  ןיא  '
ףולא ןגס  אוה  יבאש  הדבועה  קר  יתוא  תרצוע  '. ' ןג תמרב  יתרקוי  ןוכיתב  תינימש  דימלתכ   ' ןותיעב רדגוהש  ימ  בתכל 
עגרמ .יתועד  תא  ריבסהלו  םויה  תאצל  הבכע  םוש  יל  ןיאו  השוב  םוש  שח  אל  ינא  .ריכב  דיקפתב  שמשמה  "ל  הצב
רבדל עייסל  וא  תרשל  ךומתל , ןפואו  םינפ  םושב  ןכומ  אל  ינא  םולשה , דצב  הפמה , לש  ןותמה  דצב  ימצע  תא  יתמשש 

'. יתונורקע תא  דגונש 

ןוחטיבה תכרעמו  "ל  הצב תרשל  היצביטומה  תייגוסב  יתרושקתה  סומלופה  תרודמל  ןמש  ופיסוה  וללה  תובתכה 
ףושחל יתטלחה  דיקפתל , יתסינכ  םע  : ' רמאו תונורחא ' תועידי  ןייארתה ל' יכדרמ  קחצי  ןוחטיבה  רש  .ביגהל  הצלאנ 
העפותה םע  תודדומתהה  .הזה  אבצה  לש  תוינמה  לעב  םצעב  אוהש  רוביצה , לש  ושרגמל  התוא  ריבעהלו  היעבה  תא 

, ונל םג  ןבומכו  םירוהל  רעונה , תועונתל  ךוניחה , תכרעמל  רוביצה , ירחבנל  הנידמה , תגהנהל  ףתושמ  ןיינע  איה 
"ל כטמרה עיתפה  חונמה , ןיבר  קחציל  ןוחטיבה  דרשמ  ךרעש  ןורכיזה  ברעב  רבוטקואב 1996 ,  '. ןוחטיבה תכרעמב 

: תילארשיה הרבחב  "ל  הצ לש  ודמעמב  הדיריה  לע  בל  יוליגב  אוה  םג  רבידו  םיחכונה  תא  קחש  ןונמא  ףולא  בר 

ןמזמ רבכ  ליחתהש  ךילהתב  תאזה , הנשב  .דובכל  רוקמ  הוואגל , רוקמ  ויה  "ל  הצ ידמ  םהבש  םימיהמ  ונקחר  המכ  "
וא .םהינפ  לע  טעמכ  תלצנתמ  העבהו  םיאולימבו -  עבקב  רידסב , םידקפמו -  םילייח  ונכותב  םיכלהמ  הפונת , לביקו 

הניתנהו טמתשמה , ייח  לע  םתכ  הנניא  רבכ  "ל  הצמ תוטמתשהה  .םירנוילימ ]...[  ונחנאש  וא  םירייארפ , ונחנאש 
םוסרכה ינמיס  לבא  .בוט  הברה  שי  ןכ , .היוארה ]...[  הרכהב  הכוז  הניא  םורתל , ןוצר  ךותמ  הרכהב , תובדנתהב ,

ונחנא םהילעו  רתוי  םיגיאדמ  הלא  רבשמ -  תעל  תשעתהל  התלוכיבו  הרבחה  לש  הנסוחב  הרבחב , "ל  הצ לש  ודמעמב 
". דוקשל םיווצמ 

םיריעצ לש  היצביטומב  הפיקמהו  הביקעה  הדיריב  יבמופב  תודוהל  םירשיו  םיצימא  יד  ויה  קחש  ןונמאו  יכדרמ  קחצי 
, תלקולק הרבסה  וא  יוקל  ךוניח  הנניא  העפותל  תיזכרמה  הביסהש  תודוהל  וצר , אל  וא  ולכי , אל  םה  ךא  "ל , הצב תרשל 

דחא .ילארשיה  ריעצב  תונמחולה  ףחד  לש  ותשלחהל  םרגו  ןכל  םדוק  תובר  םינש  לחהש  קומעו  בחר  ךילהת  אלא 
, ןיגב םחנמ  הלשממה  שאר  רקיעבו  דוכילה , ןוטלש  השעש  היצמיטיגל  - הדה היה  הזה  ךילהתל  םינושארה  םימרוגה 

ועיבצהש תוחפשמל  םינבב  עמתשמבו  ץוביקב -  םיריעצ  ברקב  הרציש  ןוטלשל ב-1977 , ותיילע  םע  דימ  םיצוביקל 
וברקוהש תיטילופ  המחלמכ  ןונבל  תמחלמ  לש  יומידה  אוה  רחא  םרוג  .הייחדו  רוכינ  לש  השוחת  הדובעה -  תעונתל 

.ןוחטיב יניינעב  םיטינרבקה  לש  םתעד  לוקישל  ליכשמה  רוביצה  שחרש  ןומאב  םסריכ  הזה  יומידה  .אווש  תונברוק  הב 
היצביטומה תא  שילחה  םיאניתשלפ , םיחרזא  יפלא  לש  הלפשהו  העיצפ  גרהל , איבהש  םיחטשב , ךשמתמה  שוביכה  םג 

.תירסומ תושיגר  ילעב  רעונ  ינב  ברקב  הייחדו  תורירמ  לש  עקשמ  ריאשה  אוהש  ןוויכ  תרשל ,

, תימויק הנכס  לארשיל  תפקשנ  אל  רבכש  השוחת  רצי  אוה  ןכש  היצביטומב , הדיריה  לע  עיפשה  אוה  םג  ולסוא  םכסה 
עגפ ולסוא  םכסה  .תכל  קיחרמ  ןברוקב  הז  בלשב  ךרוצ  ןיא  רבכ  ןכ  לעו  אובי , אוב  המהמתי  םא  םגו  חתפב , םולשהש 

ץורפל דע  תוחפל  ביואה , לש  תיפיטואירטס  - תינומדה ותומד  ןודיעל  םרג  אוהש  םושמ  םג  יאבצ  תורישל  היצביטומב 
סיסב לע  הבר  הדימב  התנבנ  ילארשיה  םחולה  לש  תיגולותימה  ותומדש  ןוויכ  רבמטפסב 2000 . הצקא  לא  תדאפיתניא 

יאנותיע רוקיס  תובקעב  רקיעב  יברעה , םחולה  תומדב  לחש  רופישה  יברעה , םחולה  לש  תינטשה  ותומדל  דוגינה 
ינב רובע  הצרעהו  יוקיחל  לדומכ  ותובישחב  תוחיפל  ןאכמו  ילארשיה -  םחולה  לש  ורהוז  תתחפהל  אופא  איבה  דומצ ,

.רעונ
קושב הריירק  תיישעל  תויורשפאה  תובחרתה  ללגב  תוילכלכ : תוביס  םג  ודמע  היצביטומב  הדיריה  תמגמ  דוסיב 
תחינצ לש  הקימניד  הרצונו  עבקה  אבצב  הריירק  לע  רתוול  וטנ  רתוי  םיבר  םירשכומ  םיריעצ  "ל , וחבו ץראב  יחרזאה 

יגרד רבעל , דוגינבש  רעשל  רשפא  ךא  םלועמ , ךכב  הדוה  אל  "ל  הצ .ץראב  הרקויה  םלוס  דרומב  יאבצה  סוטטסה 
לש לדומ  רוציל  רתויו  רתוי  השק  ןכל  .תילארשיה  הסיעבש  רואשה  םניא  הלעמו ) ףולא  ןגס  תוגרד   ) םינוילעה דוקיפה 

.תיאבצ הריירקל  םיריעצ  ךושמיש  (( role model תוהדזה

יתש ןיעמ  רצי  אוהש  םושמ  ראשה  ןיב  יאבצ , תורישל  היצביטומב  הדיריה  ימרוגמ  דחא  אוה  םג  ילכלכה  גושגשה 
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ישיאה קופיסה  הבש  ףרועה ' תטנלפ  ו' זכרמב , תדמוע  ללכה  תבוטל  תישיאה  הברקהה  הבש  תיזחה ' תטנלפ  : ' תוטנלפ
רבכ םנמא  םייקתה  םייוליב , הז  ללכבו  יתרגש , םייח  ךלהמ  םייקמה  ףרועל  תמחולה  תיזחה  ןיב  רעפ  .זכרמב  דמוע 

הקיסנה בקע  םיעשתה  תונשב  ףירחה  הז  רעפ  לבא  .םיריעצה  םימחולה  ברקב  חופיקו  תורירמ  לש  תושוחת  רציו  "ח  שתב
רבדהו "ל , וחבו םינוינקב  וליב  םילארשיה  בור  ןופצב , ומד  תא  זיקה  םיריעצ  םימחול  לש  טועימש  העשב  .םייחה  תמרב 

תואיצמב .תרשל  היצביטומב  ריחמ  תובגלו  םהייח  תא  ונכיס  ןהינבש  תוחפשמה  ברקב  לוכסת  לש  תושוחת  ררועל  לחה 
הליכשמה הייסולכואה  ברקב  רקיעב  הקזחתה  תילארשיה  היווההמ  תקתונמ  התיה  ןונבלב  המחלמה  הבש  וז ,

הארנה לככ  הרבע  וזהתימדת   ) םירייארפכ וא  םירוטאידלגכ  עבקה  יתרשמו  םייברקה  םילייחה  לש  םתימדת  תססובמהו 
(. םיחטשהמ םידבאתמה  לגב  םוחלל  דעונש  (, 2002 ' ) ןגמ תמוח   ' עצבמ ךלהמב  עגרכ -  ותוא  דומאל  השקש  יוניש - 

תורישל היצביטומה  לע  עיפשהו  םלועבכ  ץראב  תויאבצה  ביוא '  ' בשחנ אוה  םג  תיתרבח , המצוע  רבוצה  םזינימפה ,
תללוכ איהו  םיירבג ,' םירצי   ' קופיס לעו  המחלמ  תויווח  לע  תססובמה  תירבג , הנשמ  - תוברת השעמל  אוה  אבצה  .יאבצ 

םה תילארשיה  םיכרעה  תכרעמ  ךותל  לחלחל  ולחה  םייטסינימפה  םידוקה  רשאכ  ךכיפל , .ירבג  וגא  לש  תודוסי  םג 
השלח העפשהב  ןיידע  רבודמש  ןבומכ   ) ץראב ריעצה  רודה  לש  יטסירטילימה ' טקניטסניא  ה' תא  חרכהב  וככיר 

"ל הצב תריש  אלש  ןפג , ביבא  רמזהש  הדבועה  תססובמהו .) הליכשמה  הבכשה  ברקב  רקיעב  םירכינ  היתותואש 
תא יתעדל  תאטבמ  םיבר  הכ  םיריעצ  ברקב  ירלופופ  הכ  תוברת  רוביג  תויהל  היה  לוכי  םירחא ,) וא  הלאכ  םימעטמ  )

.יאבצה תורישה  לש  ותימדתב  תוחיפה 

יעבט ךכיפל  .םהירוה  תודמע  םע  דחא  הנקב  תולוע  לארשיב , דחוימב  םיריעצ , תודמעש  רבכ  הז  חכוה  ףוסבלו ,
תפקשהב םג  היתותוא  תא  ןתית  תינויה , הפקשהה  ילעב  רקיעב  םירוהה , רוד  ברקב  םזיטוירטפה  תשוחתב  םוסרכש 

לש הרמאמב  תפקתשמ  םהירוהמ , השדחה  תיפאיה  הבכשהמ  םיריעצ  לבקל  ולחהש  הברקה , - יטנא לש  רסמה  .םהידלי 
: אבצב הנב  לש  העבשהה  סקט  תא  התווחש  רחאל  בתכנש  ןמרל , - הנוקסומ יליב  תיאנותיעה 

ףוע םע  תוינדיצ  ואיבהש  תוהמיאה  לע  יתלכתסה  .ל  " הצל ךלש  העבשהה  סקטל  יתעגה  םירוהה  לכ  ומכ  דלי , ןכ , "
, ךל תרמוא  ינא  תוירחאה  אולמב  .יל ]...[  אל  קר  םלוכל , שארמ  םיעודי  ויללכש  זילע  יטבש  סקט  והזש  ימצעל , יתבשחו 

בירקהל  - ' יאבצה ןורתפהמ  ץוח  םירחא  תונורתפ  שיו  .ךלש  םד  תפיט  הווש  אל  ילש , דלי  המדא , לש  רטמיטנס  ףאש 
הזה טפשמה  .ונדימשהל  םיצור  םלוכו  ונדגנ  םלועה  לכש  ךל  רמואש  דחא  ףאל  ןימאת  לא  .תעבשנ  וילעש  ךייח - ' תא 

אל התא  .םמצעל ]...[  םינוב  םהש  תוחבזמל  ןברק  ךתוא  ךופהל  ךב , שמתשהל  הדיקפתש  תיאשילק  היצלופינמ  אוה 
תוריעצה ללגב  לפונ  התא  הילאש  תנמושמו  תמכחותמ  תדוכלמ  דוע  תאז  רבג .' ךופהל ל' ליבשב  םחול '  ' תויהל ךירצ 

תא ובזעי  תוהמיא  דועש  הווקמ  ינא  .דצהמ  רתוי  תבשל  אל  יתטלחה  םש , דעוצ  ךתוא  יתיארש  עגרב  .ךלש ]...[ 
אל המסיס  ףא  .ךתוא  יתדלי  ינא  .לספסהמ  ןה  םג  ומוקיו  תועמדמ  תובוטרה  תוטחממה  תאו  ףועה  םע  תוינדיצה 

". ךתוא בירקהל  יתוא  ענכשת 

רבעב הקבדש  המגיטסה  תא  השילחמו  יאבצה  תורישה  םצע  לע  תרוקיבל  היצמיטיגלה  תא  תקזחמה  וז , גוסמ  תואטבתה 
תונש ףוס  לש  תילארשיה  תונותיעב  תוירוזחמב  העיפוהו  הבש  ללכב , תרשל  אלש  וא  יברקב  תרשל  אלש  רחבש  ימב 
המינב הרקיסש  ןמרל , - הנוקסומ יליב  לש  תרחא  הבתכב  לשמל , ךכ , .תולדגו  תוכלוה  תופירחבו  הטלבהב  םיעשתה 
הבתכה שארב  .אלכנו  ןונבלב , תורישל  ותודגנתה  םושמ  "ל  הצל סייגתהל  בריסש  זר , ןטול  לש  ודעצ  תא  תיבויח 

: בתכנ הסקובב ) )

וסיסבל רזחש  לייחה , הנבל  פמרט  ןמרל  הנוקסומ  יליב  הנתנ  זר  ןטול  ימלשוריה  סויגה  ןברס  תא  ןייארל  הכרדב  "
, זר תחפשמ  לש  התלד  לע  השקנ  ןונבלב , ותורישלו  וסויגל  התודגנתה  ןיבו  הנבל  התגאד  ןיב  תערקנ  .ןלוגה  תמרב 

סנכיי בורקה  ןושאר  םויב  .קמונמו  שוחנ  "ל , הצל סייגתהל  ברסמה  ריעצה , זר  תילקידר .' הממח   ' המצע תא  הרידגמה 
תובקעב ומצעב  אלכנש  ןועדגו , ימענ  וירוה , םיבר , םמוקל  לולעו  תילארשיה  הרבחב  גירח  ודעצש  תורמל  .אלכל 

דעצ אוה  תאזה  ךרדב  וכליו  וכלהש  םירחא  לשו  ולש , דעצה  : ' זר ןועדג  .גייס  אלל  וב  םיכמות  ןונבלב , תרשל  ובוריס 
'." עיפשמ
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תיחרזא הבוח  אוה  יברקה , תורישה  הז  ללכבו  יאבצה , תורישהש  םירובס  ןיידע  לארשיב  םירוהה  בור  יכ  ןייצל  בושח 
סויג לש  היצמיטיגלה  םצע  לע  תרוקיב  תאז , םע  .ל  " הצב ןייטצהל  םהידלי  תא  םידדועמו  תיבויח , תוסנתהו  השודק 

הבכשב תונורחאה  םינשב  רתוי  החיכש  התשענ  ץראב , ינוציקו  ןטק  טועימ  לש  ותלחנ  רבעב  התיהש  "ל , הצל הבוח 
הנה .תוצוח  שארב  תרמאנ  אלא  םירדח  ירדחב  תשחלנ  אל  רבכ  איה  .תילארשיה  הרבחה  לש  התלוסו  הנמשל  תבשחנה 
.סויג ירחא  דעו  ןגה  ליגמ  םידליל  תוהמיא  םישנ , שש  ונגריאש  סנכ  ןגועה  ץוביקב  ךרענ  רבוטקואב 1998  ןכ , יכ 

םג ובש  סנכב , ונרקוה  הלאו  סייגתהל  אלש  ופידעהש  רעונ  ינב  לש  תויודע  ודעיתו  תוהמיאה  ופסא  סנכה  תארקל 
אוה לארשיב  אבצה  ?' ' ליגל 18 םעיגהב  "ל  הצל סייגתהל  םיבייח  תמאב  רעונה  ינב  םאה  ': ' תינרפוכה  ' הלאשה התלע 
דועו רובשל .' ךירצ  ובאטש  תובשוח  ונחנאו  , ' סנכה תא  הרקיסש  תונורחא ' תועידי   ' תבתכ ןדימ , תנעל  ורמא  ובאט ,'

: ופיסוה

לע םירבדמשכ  .אבצל  רושקש  המ  לכב  חומ  יפוטש  ונחנא  ספא  ליגמ  .הב  תעגל  םיזעמ  אלש  השודק  הרפ  אוה  אבצה  "
 ]...[ תומטאנ םיינזואה  אבצה , םויק  תא  תוקידצמ  ונלש  תוימויקה  תויעבה  םא  הלאשה  תילעומ  קרשכ  וא  תרשל , בוריס 

םיבדנתמ לע  ססוביש  אבצ  היהיש  ףידע  היהי ? המ  זא  הצור , אל  אמיא  ףא  אבצב , גרהיי  ךלש  ןבהש  הצור  אל  תא 
רבעשל רפש , ןועדג  ףולאה  וליפא  .ררחתשהל  ידכ  םיליגרת  ינימ  לכ  תושעל  םיריעצ  םישנאמ  וכסחיו  רכש  ולבקיש 

". םהילע ביגהלו  חטשב  םיעמשנש  תולוקה  םע  דדומתהל  בייח  אבצה  .ךכ  לע  רביד  "א , כא שאר 

רשפא העפותה , לש  םידממלו  יאבצה  תורישל  ץראב  תיפאיה '  ' הבכשה לש  הסחיב  לחש  יונישל  תניינעמ  היצקידניא 
: וירבדל תבחרנ  הבתכ  דחיי  ביבא ' לת   ' ןומוקמהש הילצרה ,'  ' היסנמיג להנמ  לש  ומואנ  רוקיסב  אוצמל 

ףקתו םידומילה , תנש  לש  םויסה  סקט  תמב  תא  רבעש  עובשב  לצינ  ינולא , רורד  הילצרה , היסנמיג  לש  אצויה  להנמה  "
םישאהו תוירחאמ  םירוהה  תא  רטפ  אל  םג  ינולא  .ל  " הצמ היסנמיגה  ידימלת  לש  תוטמתשהה  תעפות  תא  תופירחב 

יכ רפיסו  ויברוקמ , ינפב  ותפקתה  תא  ינולא  ךישמה  םויסה  סקט  רחאל  תוטמתשהל .' היצמיטיגל  ןתמ  ב' םתוא 
ינפב באוכה  ומואנב  תיבב ]...[ ." םוי  לכ  תויהל  הצור  ינא  .קינבו  תויהל ג' הצור  ינא   " םירמואו ילא  םיאב  םידימלת  '

, ופי ביבא  לת  ריעב  ךוניחה  תכרעמ  לש  ןטק  אל  םירגוב  רפסמ  יכ  יל  עודי   ' יכ ינולא  ןעט  םויסה , סקטב  םיחכונה  תואמ 
ררחתשהל וא  סויגמ  רוטפ  גישהל  תנמ  לע  םישיבמ  םידעצב  וטקנו  "ל  הצב תרשל  אלש  ורחב  היסנמיגה , ירגוב  םהבו 

תוטמתשהל היצמיטיגל  לש  הדימ  הנתינש  ירעצל , יתשח , םירוהו  םידימלת  םע  תוחישב  .ישפנ  ףיעס  לע  וכלהמב 
". וז

יתרקוי דסומב  רבודמש  םושמ  קר  אל  היצביטומב , הדיריה  ךילהתל  הרופטמ  שממ  םה  ינולא  לש  החכותה  ירבד 
ךוניחה תודסוממ  דחאב  רבודמש  םושמ  םג  אלא  םיליכשמו , םיססובמ  םיתבמ  םיריעצ  רקיעב  וב  םידמולש 

חלשנ ב- ונממו  םילועה ' תונחמה   ' תעונת לש  ןושארה  ןיערגה  אצי  ונממש  דסומ  ינויצה -  ךוניחה  לש  םייגולותימה 
תורגבה תדועת  לע  רתוול  םידומילה , תא  בוזעל  י"ב  תותיכ  ידימלתל  ארקש  עדונה , תוינימשה ' בתכמ   ' 1943

.ימואלה ץמאמב  קלח  לוטיל  ידכ  "ח , מלפל סייגתהלו 

םא םילאוש  ונייה  אל  םעפ   ' התרתוכש תואמצעה  םוי  ףסומב  תבחרנ  הבתכ  תונורחא ' תועידי  המסרופ ב' לירפאב 2001 
: בתכנ הנשמה  תרתוכב  ןאל .' אלא  סייגתמ  התא 

השולש .העפותל  טעמכ  סייגתהל  אל  הטלחהה  הכפה  םויה  .בוחרל  תאצל  שייבתמ  היה  אבצב  תריש  אלש  ימ  רבעב  "
דצמ ץחלה  תוחילשה , תשוחת  לומ  רייארפה  תשוחת  לע  םירבדמ  הוואגב  םיברסמש  םיינשו  "ם  וקבב בורקב  ובצייתיש 

 - הנידמל רתוי  םרות  המ  הלאשהו  תווש , תויוכזל  םיסייגתמ  אלה  תשירד  םיגורה , םילייחל  סחיה  םירבחהו , םירוהה 
". תואלב לע ג' םידמב  הציר  וא  תוחרזאב  תורצלממ  הסנכה  סמ  םולשת 

רבודמ ליעל  רכזוהש  יפכו  םימוצע , םידממ  תלעב  העפות  לש  הילשא  תרצוי  הלודגה  הבתכה  יכ  ןייצנו  גייסנ  בוש 
, הזמ הלעמל  .הלוכ  הלאקסה  לש  תיללכה  המגמה  לע  ללכ  ךרדב  דיעמ  הלאקסה  הצק  תאז , םע  .הלאקסה  הצקב  ןיידע 

תילארשיה הרבחהש  קומעה  יונישה  תא  ףקשמ  הנידמה , לש  הגח  םויב  דועו  ץראב , ץופנה  ןותיעב  הבתכה  םוסרפ  םצע 
םיקזחה םה  םיסייגתמ  אלש  הלאו  םיקינבו  ' גה : ' הבתכב רמוא  םירענה  דחא  .ל  " הצב תורישה  תרדגה  םוחתב  תרבוע 

402

403

404

405

146/178

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



בוזעת אל  המל  קינבו  רבכ ג' התא  םא   " אלא יברקל ," ךלוה  אל  התא  המל   " אל קינבו  םילאוש ג' םויה  .קפס  ילב  םויה ,
היה אל  ןותיע  ךרועו  הנש , םירשע  ינפל  ריעצ  עימשהל  זעמ  היה  אל  הלאכ  םירוביד  דנרטה .' הז  אבצה ." תא  ירמגל  רבכ 

.םסיפדהל זעמ 

השחכהמ ססוהמו  גרדומ  ןפואב  אבצה  רבע  "ל , הצב תרשל  היצביטומה  תייעבל  יתרושקתה  דהה  תומצעתה  םע  רומאכ ,
ןחלוש לע  רבטצהל  ולחהש  םייטסיטטסה  םינותנהמ  ראשה  ןיב  עבנ  הזה  יונישה  .רבשמב  תינושאר  הרכהל  תטלחומ 

"א, כא שאר  גיצה  לירפאב 1997  .תרשל  היצביטומב  הדיריה  תמגמ  רבדב  הנעטה  תא  ששאלו  םיריכבה  םידקפמה 
היצביטומה דודיעל  "ל  הצלו ךוניחה  דרשמל  תפתושמה  יוגיהה  תדעו  ינפל  םיאבה  םינותנה  תא  רפש , ןועדג  ףולאה 

רפסמ םג  תנשבו 1996 79.9% . היה 88.3%  ןותנש 1985  ינבמ  "ל  הצל םינב )  ) םיסייגתמה רועיש  רעונה : ינב  ברקב 
83.3%.  1996- בו םיסייגתמה  ללכמ  ב-1985 90.6%  דרי : יאבצה  תורישה  תא  םימייסמה  םילייחה 

לע םיפלאמ  םיפסונ  םינותנ  בגש , הדוהי  ףולא  תת  "ל , הצ לש  םדאה  חוכ  ףגאב  ןונכתה  תביטח  שאר  םסריפ  הנש  התואב 
אבצה ךרעש  הוושמ  רקסמ  .עצמאב  תורישה  תא  םיקיספמ  םיסייגתמהמ   15% ויחוויד , יפ  לע  .אבצב  רעונ  ינב  תוריש 

ורמא 53%  1996- בו יברק  דיקפת  אלמל  םינוכנ  םה  םא  ולאשנשכ  בויחב  םיסייגתמהמ  ובישה 62%  יכ ב-1989  הלע 
.הז גוסמ  דיקפתב  םיניינועמ  םה  יכ  םסויג  ברע  רעונה  ינב  ללכמ 

דוקיפהו תוגהנתהה  יעדמ  תקלחמ  הז  בלשב  םלוא  תונורתפ , תעצהלו  אשונה  תניחבל  תודעו  רפסמ  םיקה  םנמא  "ל  הצ
תוארל רשפא  וז  הסיפתל  השחמה  .קמוע  תמגמ  רשבמה  והשמ  אלו  תירונימו  תינמז  העפותכ  וז  היעב  ואר  דחאכ  ןוילעה 

' תוכרעמ  ' יאבצה תעה  בתכב  םסרופש  "ל , הצ לש  םדא  חוכ  ףגאב  תוריש  יאנת  ףנע  שאר  ןרטש , ןור  "ל  אס לש  ורמאמב 
לכונ אל  ןמז  ךרואלו  יללכ  ןפואב  (: ' רוויחה ששגה  לש  ןוכרעמ  שייבמ  היה  אלש  טפשמ   ) בתכ ןרטש  סטוגואב 1998 .

עופישה תא  ןתמיש  יבויח  רוטקו  רוציל  טלחהב  ןתינ  ךא  היצביטומה , ידממ  לש  תיללכה  המוקעה  תא  תולעהל 
הדעווה הצילמה  .תונורתפה ב-1998  גוס  תא  הביתכה  םג  וז  הסיפת   '. עופישה תא  ךופהל  ףא  תומיוסמ  תודוקנבו 

ינב ךוניחב  דקמתהל  ןורי , סומע  םיאולימב  ףולאה  תושארב  "ל , הצב היצביטומב  הדיריה  תקידבל  "ל  הצ םיקהש 
תרחא הדעו  .ומשוי  אל  היתוצלמה  .ע  " נדג תויוליעפל  ואציי  םיינוכיתה  רפסה  יתב  ידימלתש  העיצה  איה  .רעונה 

תא םוסחל   ' ראשה ןיב  הצילמה  לאנברבא , הקיא  ףולא  תת  תושארב  הדשה  תוליח  תדקפמב  המקוהש  אשונה , תקידבל 
םיבר םיריעצש  ךכמ  עבונ  םייברקה  םילייחה  לש  םלוכסתמ  לודג  קלח  , ' התסיפת יפ  לע  ןכש  םיטמתשמה ,' לש  םכרד 

תועצמאב םיסייגתמה  תא  רפ ' ' צל  ' היה "ל  הצב םדא  חוכ  ףגא  הלעהש  תונויערה  דחא   '. לטנב םיאשונ  אל  ללכ 
תלפכה תואטיסרבינואל , הסינכב  הובג  דוקינ  אבצה , ןובשח  לע  תוירטמוכיספ  תוניחבו  תורגב  תוניחבל  םידומיל 
םילייחל םניח  הנושאר  תימדקא  םידומיל  תנש  תקנעהו  הדשה , תודיחיב  הבוחה  ילייח  לש  תישדוחה  םתרוכשמ 

.תויברק תודיחיב  ותרישש 

ןוטרס קפוה  רבמבונב 1996  רבכ  םנמאו , .םייעוצקמ  םיאמוסרפ  תועצמאב  קוויש  עסמב  חותפל  ןמזה , חורב  עצוה , דוע 
תחא הלימ  העיפומ  אל  ןוטרסב  ונלצא .' תרשל  םכל  יאדכ  המל   ' םיסייגתמל םיריבסמ  ובש  רשקה , ליחל  שדח  הרבסה 

תורישה יכ  ינורטקלא ]...[  בשחוממ , ולוכ  אוה  יכ  ליחל  סייגתהל  יאדכ   ' ןוטרסה יפל  .הנידמל  המורתו  היצביטומ  לע 
ההימתל הבושתב  תוחרזאב .' םודיק  תויורשפאו  דיב  עוצקמ  םייחל , הבוט  הלחתה  םכל  שי  ךכ  רחאו  רהמ  רבוע  יאבצה 

'. םהל הנוע  ןוטרסהו  הזמ ," יל  אצוי  המ   " לאוש םויה  לש  רעונה  : ' הלה בישה  ישאר , רשק  ןיצק  ינזואב  העבוהש 

גוהנש המ  ויהו  ויתוביסב , אקווד  ואלו  םוטפמיסב  השעמל  ולפיט  היצביטומה  רבשמ  ןורתפל  אבצה  טקנש  תולועפה 
בושל וידקפמל  ורשפיאו  לוחב  ושאר  תא  ןומטל  ףיסוהל  ןמז  קספ  אבצל  ונתנ  ןה  ךא  תחת .) יוסיכ   ) "ח תסכ ותונכל 
םושמ תאזה  הנעטה  תא  ךירפהל  וא  תמאל  השק  .המלבנ  "ל  הצב תרשל  תונוכנב  הדיריה  תמגמש  תונויארב  ןועטלו 
רואל ךא  .םיינוציח  םימרוג  תקידבל  תכרוע  איהש  םירקסה  תא  הדימעמ  הניא  "ל  הצב תוגהנתהה  יעדמ  תקלחמש 

הנעטה וז , הדיריל  םייתרבחה  םימרוגה  חותינ  רואלו   , תונותיעב םעפ  ידמ  ומסרפתהש  םייחרזא  םירקס  לש  םיאצממ 
הווהמ ןיידע  אבצב  תורישה  ןכא , .ערה  הרקמב  ימצע , רקש  וא  תנווכמ  היעטהכו  בוטה , הרקמב  תועטכ , תיארנ  תאזה 

"ל הצל םיסייגתמ  םיברו  תורחבומה , תודיחיב  תוריש  רקיעב  רעונה , ינבמ  לודג  קלחל  יכרעו  יעוצקמ  ישיא , רגתא 
םיריעצ לש  היצביטומב  תיללכ  הדירי  תמגמ  לע  םידמלמ  םינושה  םייחרזאה  םירקסה  תאז , םע  .תואבל  הייפיצבו  ןוצרב 
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תומרל "ל  הצ ףיסומ  עודמ  הלאשל  תובושת  המכ  עיצהל  רשפא  .תורצק  תוגופה  םע  "ל , הצל תיבויחה  השיגבו  תרשל 
לעב ינגד , יבא  רוספורפ  .םירקסה  ףקותב  תעגופה  תיגולודותמ  תועטב  רבודמש  רשפא  תישאר , .םירחאה  תאו  ומצע  תא 
השוע "ל  הצהשכ : ' הז רשקהב  ןעוט  ץראב , םיסונמה  םייתרבחה  םיאקיטסיטטסה  דחאו  היפרגוטרקואיג  םירקסה  ןוכמ 
רקסה םייקתמ  הבש  היצאוטיסה  .ונוצר  תא  סיפהל  םישקבמ  םהו  אבצל  םיבישמ  םהש  םיעדוי  םילאשנה  םירקס ,

תילנימונ היילע  איה  תורחבומ  תודיחיל  שוקיבב  "ל  הצ גיצמש  היילעה  תינש ,  '. ויתואצות תא  הבר  הדימב  הביתכמ 
רועיש אקווד  אוה  המגמה  לע  עיבצמה  יטנוולרה  ןותנהש  העש  סויגל , םידמעומה  רפסמב  תיללכ  היילעמ  תעבונה 

הלודגה הליפנה  וליאו  םיסייגתמב  דקמתמ  "ל  הצ תישילש , .םיסייגתמה  ללכמ  תורחבומ  תודיחיל  עיגהל  םישקבמה 
תישילשה הנשב  ללכ  ךרדב  תשחרתמ  עבק ) םותחלו  הנוצקל  ךישמהל  רקיעבו   ) הנידמלו אבצל  םורתל  היצביטומב 

.הליחתכלמ וסייגתה  אלש  ימ  תא  רתאמ  וניא  רקחמה  םיסייגתמב  תדקמתמ  המיגדה  רשאכ  וזמ , הרתי  .יאבצה  תורישל 
ףולא האופרה , ליחב  שפנה  תואירב  תקלחמ  שאר  היפל  רשא  העידי  תונורחא ' תועידי  ב' המסרפתה  ב-2001  םנמאו 

תורישמ רוטפ  םילבקמש  םיריעצהמ  תוחפל 60%  יכ  םדא  חוכ  ףגאב  ךרענש  רוגס  ןוידב  הליג  ןמדירפ , באז  הנשמ 
ליפורפ םינ  " בקה םיעבוק  םהבש  םירקמה , תיברמב  יכ  רסמנ  דוע  .ירמגל  םיאירב  הרואכל  תוישפנ  תויעב  ללגב  "ל  הצב

.ושפנב אירב  םהלש  טנייצפ ' יכ ה' םיעדוי  םה  יאבצ , תורישמ  רוטפ  ךכב  םינתונו  תוישפנ , תוביסמ  וא 24  יאופר 21 

ףקיה לע  "ל  הצ םסריפש  םינותנה  לע  העידי  ענרב  םוחנ  לש  יעובשה  רוטב  העיפוה  רבמטפסב 2001 , םיישדוח , רובעכ 
', ןוחטיב ימעטמ  . ' תנש 2000 לש  סויגה  רוזחמב  תוטמתשהה , תא  וב  ןייפאמ  "ל  הצש סבוכמ ' גשומה ה' ישפנה ,' רשנה  '

סויגמ רוטפ  םילבקמ  םירבג )  ) ןותנשהמ יכ 5.7%  ררבתה  .םיזוחא  אלא  םירפסמ  בוקנל  אבצה  לוכי  אל  , ' ענרב בתכ 
.םתוריש ךלהמב  םיררחתשמו  וא 24  ליפורפ 21  םילבקמ  םיסייגתמהמ  .ישפנה 7.7%  םעטה  םהב  םייאופר , םימעטמ 

םינשה הרשע  שמחבש  ררבתמ  דוע  .תרשל  ףיסוהל  תישפנה  םתורישכ  - יאב ותוא  םיענכשמו  "ן  בקל םיכלוה  םה 
'. הנומש יפ  ישפנה " רשנה   " לדג תנשל 2000 ) דע   ) תונורחאה

יפ לע  .העפותה  ףקיה  לע  םיימשרו  םיאלמ  םינותנ  הנידמה  רקבמ  "ח  ודב ועיפוה  רבכ  רבוטקואב 2002 , הנש , רובעכ 
םידמעומה רפסמ  לדג ב-31%  תנש 2000  דעו  תנשמ 1998  יכ  הלוע  "ל  הצב ץובישהו  ןוימה  ירדס  תא  קדבש  הז , "ח  וד

רוטפ איה  ןהמ  תחא  .ישפנ  עקר  לע  "ל  הצמ רוטפ  לבקל  שי  םיכרד  יתש  .ישפנ  עקר  לע  רוטפ  ולביקש  יאבצ  תורישל 
תקלחמ ינותנ  יפל  .תולגתסה  ישוק  ןויצ  סיסב  לע  רוטפ  איה  היינשהו  ישפנ , ליפורפ  תועצמאב  תוישפנ  תוביסמ 

ישפנ עקר  לע  "ל  הצב תורישמ  רוטפ  םיריעצ  ולביק 2365  תנשב 1998  "ח , ודב ועיפוהש  "ל , הצב שפנה  תואירב 
(. סויגל םידעוימה  םירבגה  ללכמ   3.95%  ) םרפסמ 3095 היה  רבכ  ב-2000  סויגל .) םידעוימה  םירבגה  ללכמ   3.62%)
וז הפוקתב  לדג  תולגתסה  ישוק  לשב  רוטפה  ילבקמ  רפסמ  .שילשל  בורק  לש 31% , יתועמשמ  לודיגב  אופא  רבודמ 

תוביסמ רוטפ  ולביק  םיפסונ  םילייח  ו-553  תורישה , ךלהמב  רוטפ  ולביק  דועו 60  לש 14.5% , לודיג  מ-343 ל-393 ,
.סויגה ךלהמב  תוישפנ 

ישנאו "א  כא ישנא  הדשה , ךרעממ  םידקפממ  תבכרומה  הדעו  יללכה  הטמב  םדאה  חוכ  ףגא  םיקה  הזה  "ח  ודה תובקעב 
יאבצ תורישמ  םיטלפנ  וא  רוטפ  םילבקמה  לש  םרפסמ  תא  םצמצל  םיכרדה  תא  ןוחבל  ןויסינב  שפנה  תואירב  ךרעמ 
ןחלוש לע  וחנוהש  םימיהדמה  םינותנהמ  המכ  תונורחא ' תועידי   ' ןותיעה ףשח  ראוניב 2003  .תוישפנ  תוביס  ללגב 

וררחושש ל-45 ) ןיב 18   ) יאבצ תוריש  ליגב  םירבג  ףלא  םויה 104  שי  לארשי  תנידמב  יכ  רבתסמ  .וזה  הדעווה 
תוביסמ וטלפנ , םקלחו  תוישפנ , תוביסמ  ללכ  וסיוג  אל  םקלח  ליפורפ 21 .)  ) תוישפנ תוביסמ  "ל  הצב תורישמ 
.תוישפנ תוביסמ  יאבצה  תורישה  תא  וסיוגש  םילייחהמ  ומייס 9%  אל  ב-2002  .יאבצה  תורישה  ידכ  ךות  תוישפנ ,

תנשב 2002 הדח –  היילע  הלח  תוישפנ  תוביסמ  םיררחושמה  סויגל  םידעוימה  ברקב  םג  תמועל 3% ב-1992 . תאז 
רושעה תליחתב  בצמל  האוושהב  לופכ  טעמכ  רפסמ  והז  .תוישפנ  תוביסמ  רוטפ  סויגל  םידמעומהמ  ולביק 3.7% 

.םדוקה

םיקנוי הישרושש  תיתרבח  המגמ  לע  םידיעמ  םה  לבא  םיסייגתמה  ללכל  סחיב  םינטק  םירפסמ  ןיידע  ויה  הלא 
יאבצ תורישמ  רוטפל  תוביסה  תא  םינחוב  רשאכ  וללה  םישרושה  לע  והשמ  דומלל  רשפא  .םישדח  םייכרע  תונייעממ 

רשנ  ' ואשונש ךמסמ  שפנה  תואירב  תקלחמ  האיצוה  רבמטפסב 2001  הנידמה , רקבמ  "ח  וד יפל  .ישפנ  ףיעס  לע 
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רוטפל תוביסה  .ןורחאה  רושעב  הז  אשונב  םיכילהתהו  םינותנה  תא  החתינ  ובו  ליפורפ 21 ו-24 ,')  ) תוישפנ תוביסמ 
ןכו אבצה , דמעמבו  היצביטומב  תורישה , ךרעב  הדירי  ומכ  תויתרבח , תוביס  ויה  תישפנ  תורישכ  - יא לש  םימעטמ 

רועישב היילע  תמייק  םג  תונורחאה  םינשב  "ח , ודה יפל  .סויגל  םידעוימ  לצא  יובינהו  ןוימה  יכילהתב  תויתייעב 
םידמלמ הנידמה  רקבמ  דרשמל  "ל  הצ ריבעהש  םינותנה  .תוישפנ  תוביסמ  אקווד  ואל  ןוחטיב , תורישמ  יללכה  רוטפה 

"ל, הצל וסייגתה  אלו  רוטפ  ולביק  סויג 2000 ) תנש  ' ) ןותנש 82 ידילי  םישנהמ  ו-38.2%  םירבגהמ  יכ 21.8% 
ובש ןותנשו 94 ' םישנהמ , םירבגהמ ו-36.2%  קר 19.3%  ןוחטיב  תורישמ  רוטפ  ולביק  ובש  ןותנשל 97 ' האוושהב 

רוטפל עקרה  היה  תנשב 2000  םירבגה  םיסייגתמה  ללכמ  לצא 6%  .םישנהמ  םירבגהמ ו-32.6%  רוטפ 17.7%  ולביק 
תוכיאה ידדמ  יפל  סויגה  ףס  תא  ורבע  אל  יכ  וסיוג  אל   4% ותונמוא ,' ותרות   ' הרדגהה תחת  רוטפ  ולביק   8.4% יאופר ,

.ל " וחב הייהש  בקע  וסיוג  אל  ו-3.4%  ילילפ , םושיר  לשב  וא  "ל  הצ לש 

45% תיללכה : הנומתב  םיכמותה  םיפסונ  םינותנ  לארשיב ' ןוטלשה  תוכיא  ןעמל  העונתה   ' הגיצה רבמבונב 2002 
, םישדחה םילועהמ  תצקמ  תושלח , תובכש  תואושנו , תויתד  םישנ  םידרח , ללוכ  סויגה -  יאליגב  הנידמה  יחרזא  ברקמ 

הבוחמ הגרדהב  ךפוה  "ל  הצב תורישש  דמלמ  רבדהו  הנש , התואב  וסייגתה  אל  םיטועימ -  ינבו  םילארשי  - םיברע
.הייסולכואה תיצחמ  לע  לטומה  לועל  תיסיסב  תיחרזא 

ינבמ ההובגה  היצביטומה  ילעב  ברקב  םג  יכ  ודיעה  תונותיעב  םייפלאה  תונש  תישארב  ומסרפתהש  םינוש , םירקס 
, תושגרמ תויווח  רתוי -  םיינתלעות  וכפה  םה  .המימי  םימיכ  הארנה  לככ  םניא  יברק  תורישל  םילוקישה  ריעצה , רודה 

םיבר עיתרה  אל  םנמא  ןונבלב  םיזוורבה ' חבט   ' .תוחפ םייגולואידיאו  תיתרבח -  תויליבומל  לולסמ  תואקתפרה ,
הנוגרוגה תא  תוארל  , ' הנכסל וכשמנ  טושפ  םיבר  .יטוירטפ  חרכהב  ונניא  לוקישה  בוש , ךא  "ר , יחה תודיחיל  בדנתהל 

, םידוהי רעונ  ינב  ברקב 452  ב-1999  ףחד '  ' ןוכמ ךרעש  רקסב  .ירבג  תורגבתה  סקט  תווחלו   ', םישחנ הרעשש 
: אבצב תרשל  םיאבה  םיעינמה  ולע  םידמול , םניאש  םליג  ינבו  "ב  יו ידימלת י"א 

לבקל ידכ  םיסייגתמ   28% תתל .' הצור  ינא  וישכעו  יתלביק , הכ  דע  ', ' הנידמה לע  ןגהל   - ' תתל ידכ  םיסייגתמ   59%
וז ', ' םיסייגתמ םלוכ  ' - ' הז הככ   ' יכ םיסייגתמ   13% לגוסמ .' ינאש  חיכוהל  ', ' תויווחה ליבשב  ', ' יל םורתי  הז  - '

לוספי יאופרה  ליפורפה  םא  ובזכאתי   60% תיברק , הדיחיב  תרשל  םיצור   54% ןונבלב , תרשל  םיצור   25% הבוח .'
רעונה ינב  בורש  תורמל  .ל  " הצל סייגתהל  םינווכתמ  .הרירב 86%  רסוחמ  אלו  ןוצרמ  םיסייגתמ   67% סויגמ , םתוא 

שי יכ  םירמוא   - 28% םילאשנהמ -  ידמל  הובג  רועיש  הנידמה , לע  ןגהל  םרות  עיגמש  ךכ  לע  תוירחאו  הוואג  םישח 
.ל " וחב דיתעב  ויחי  םהש  דואמ  םיהובג  ףא  וא  םיהובג  םייוכיס 

תרצוי ירוטדנמ  ןיידע  אוה  יאבצה  תורישהש  הדבועה  תפסונ : הדוקנל  בל  םישל  ואר  היצביטומה  תמר  לע  ןוידב 
אבצב תרשל  היצביטומב  הדיריה  לש  העפותה  ףקיהש  חינהל  שי  .היצביטומה  לש  תיתימאה  המרה  תטילקב  םישער ' '
אוצמל רשפא  ךכל  זמר  .ימואל  תוריש  לשמל , תילאיר –  הביטנרטלא  םיריעצל  תעצומ  התיה  וליא  הברהב  הלוע  היה 
עבראמ שיא  הללכ 501  םגדמה  תייסולכוא  .הפיח  וידר  לש  תושדחה  תקלחמ  רובע  דניימ ' אמגיס   ' ןוכמ ךרעש  רקסב 

סיסב לע  סויגה  היה  וליא  "ל  הצל םיסייגתמ  ויה  הנידמה  יבשותמ  קר 35%  יכ  אצמנ  רקסב  .תולודגה  םירעה 
.רידסה תורישה  תפוקת  תא  םצמצל  שיש  םירובס  םידוהיה  תולודגה  םירעה  יבשותמ  ו-65%  יתובדנתה ,

'?'? םיאולימב םיאולימב םעה   םעה לכלכ   ''
תייגוסב ךא  היתויועמשמ , תא  קיחדהלו  תמאה  תא  שטשטל  "ל  הצ חילצה  םיסייגתמה  לש  היצביטומב  הדיריה  תייגוסב 

רחאמ רתוי , הברה  השק  התיה  תמאה  תרתסה  םיאולימ  ישנא  ברקב  יאבצ  תורישל  היצביטומב  הדיריה 
םג התיה  םיאולימה  ישנא  לש  היצביטומב  הנפמה  תדוקנ  .רידסה  ישנאמ  תוישפוח  רתיב  םיאטבתמ  םיקינמיאולימהש 
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ךרענש רקסב  .העפותה  ידממ  תא  דומאל  ידכ  "ל  הצ ךרעש  םינוש  םירקס  תרושקתל  ועיגה  רשאכ  תנשב 1996 , איה 
הנש התואב  .ולכי   וליא  םיאולימ  תורישל  םיבצייתמ  ויה  אל  ןרס  תגרד  דע  םילאשנהמ  יכ 50%  אצמנ  וז  הנשב 
ימי ינותנ  יפ  לע   ' יכ וב  בתכנ  רפסמ 46 .)  ) הנידמה רקבמ  לש  יתנשה  "ח  ודב העפותה  לע  םינותנ  הנושארל  ועיפוה 

ךא ב-1994 . םוי  ל-15  ב-1989  םוי  מ-20  םיאולימה  ימי  עצוממ  דרי  תורישל , הנימזה  הייסולכואהו  םיאולימה 
"ח ודב ןתינש  רבסהה  המאתהב .' םוי  םוי ל-23  עצוממה מ-25  דרי  לעופב , ותרישש  םילייחה  תייסולכואל  סחייתהב 

ךרעמב ותריש מ-24% ל-40%  אלש  םילייחה  רועישב  לודיגמ  ורקיעב  עבונ  םיעצוממה  ןיב  לדבהה   ' יכ היה  העפותל 
תורישב םיאולימ  ילייח  לש  תעצוממה  הבצמה  יכ  "ח  ודה עבק  דוע  םחולה .' גרדה  תודיחיב  -12% ל-20%  מו יפרועה ,

.40%- כב הדיריה  המכתסה  םינשב 1995-1992  .הנטק  תומישמה , לכב  ליעפ , םיאולימ 

.םיאולימה תוריש  לטנ  תקולח  לש  הקידב  ימואלה , חוטיבה  תועצמאב  ןהכ , ןנער  תסנכה  רבח  ךרע  םג  ב-1996 
ומסרופש םינותנה  יפ  לע  .םיאולימב  םיתרשמ  ליג 21  לעמ  םירבגה  תייסולכוא  ללכמ  קר 30%  יכ  התלעה  הקידבה 

1994. האוושהב ל- לש 20%  הדיריב  רבודמ  תונורחא ' תועידי  הטלבהב ב'

רידסה ישנא  ברקב  הדיריל  ואיבהש  הלאל  םרקיעב  םימוד  ויה  םיקינמיאולימ  ברקב  היצביטומב  הדיריל  םימרוגה 
רחאל םיקינמיאולימ  יפלא  ברקב  הלחש  הקיחשה  תישאר , השולש : דוע  םהילע  ףיסוהל  רשפא  ךא  ליעל ,) וגצוהש  )
םיבר לע  וסיאמהש  םידיקפת  םישובכה -  םיחטשב  הקזחאו  תורהוס  החטבא , ידיקפתב  םינש  ףאו  םישדוח  לש  תוריש 

תיברעה הייסולכואה  לש  הנורגב  םצעכ  ועקתנש  םיינוציקה  םילחנתמה  לע  םעזה  תינש , .יאבצה  תורישה  תא  םהמ 
תקדצומה השוחתה  תישילש , .ל   " הצ ילייח  תא  םיליפשמ  ףאו  םיברעה  םוקמה  יבשותב  תחא  אל  םירמעתמ  םתצקמו 

.הנידמה ןעמל  תורישה  לטנ  לש  תנגוה , יתלב  םג  ךכיפלו  םידרחל ,) םינוליח  ןיב  רקיעבו   ) הווש אל  הקולח  לש 
םירוטפה רפסמב  הביקעה  היילעה  לע  םינותנ  תונותיעב  ומסרפתה  רשאכ  הדדחתה  הווש  יתלבה  הקולחה  לע  הנומתה 
היבושיח יפ  לע  יכ  לארשיב ' ןוטלשה  תוכיא  ןעמל  העונתה   ' המסריפ יהלשב 2002  .םיאולימ  ישנאל  "ל  הצ ןתונש 

.סויג יבייח  םניאש  םילארשי  םיברע  ללוכ  הז  ןותנ  .םיאולימב  םיתרשמ  םניא  ליגב 45-21  םירבגה  ללכמ   70%

תקדוצ יתלב  הקולח  לעו  םידרחה  תוטמתשה  לע  םעזה  רבג  תינוליחה  הרבחה  ברקב  רשאכ  םיעשתה , תונש  ףוס  תארקל 
ףסומ בירעמ '  ' הצקה "ח  משת הנשה  שארב  .יאבצה  תורישה  אשונב  קוסיעה  תא  תרושקתה  םג  הריבגה  סמועה , לש 
ישנא םע  תונויאר  תבתכב  רומיל  באוי  בתכ  לש 1998 ,' לארשיב  םיאולימ   ' .תעווגה םיאולימה  תוברתל  דחוימ 

םידודגה ידקפמ  יפמ  רקיעבו  הרושמב , קר  תועמשנ  תונויצ " ו" םיכרע "  " ומכ םילימ  .לטנ  רקיעב  םה  , ' םיאולימ
וליפא .שנעיהל  ששחמ  חרוכמ , םיאולימל  םיעיגמ  םה  יכ  אלמ  הפב  םידומ  םילייחה  בור  .םירחא  םיריכב  םיניצקו 
הברהב ףידע   " .יזכרמ ביכרמ  הווהמ  אל  רבכ  רבעב -  םיקינמיאולימל  ירקיעה  הכישמה  דקומ  יתרבחה -  שגפמה 

ינא יאופר , רוטפ  איצוהל  ךיא  עדוי  יתייה  ול   " .דודגב "ק  שמ ןריט , ןלוג  רמוא  םירבחהו ," החפשמה  םע  תיבב , תויהל 
, תוהזה בוציעב  םיאולימה  תוברת  לש  הדיקפת  לע  ףסומ  ותואב  בתכ  לטנזור  קיבור    "'. ררחתשמ יתייהש  חינמ 

בלש דוע  איה  םיאולימה  תוברת  לש  תודחכיהה  הרורב : הנקסמהו  ילארשיה , יביטקלוקה  ןורכיזהו  רולקלופה 
םיחנומב תאז  רידגהו  יבויח  ךילהת  ךכב  האר  לטנזורש  ירקמ  אלו  ןיינעמ  .תיתרוסמה  תינויצה  תוברתה  לש  תודחכיהב 

': תויפשל הרזח  : ' םייגולוכיספ

, םיכרע הביבסה , םע  םיסחי  לכוא , שובל , הפש , .לכ  תקבוח  התיה  התמ -  רבכ  ילואו  תססוגה -  םיאולימה  תוברת  "
ולש םדוקה  הריבצה  בצמל  רזחו  םיאולימל , אצי  ובש  םויב  הזופרומטמ  רבעש  ילארשי  חרזא  היה  קינמיאולימה '  ' .תוהז

וכלהש םירבג  .הבהא  רופיס  ויה  םיאולימה  .תואתשה ]...[  ררועמ  תולגתסה  רשוכב  גל , ילב ג'ט  "כ  דב רורחשה , םויב 
םיפויכו תורתומ  וקינעה  אל  ביבסמ  םייחה  .םיגירח  ויה  םיטמתשמה  .הזל  וכיח  .הז  תא  ובהא  םירושע  םתואב  םיאולימל 

םהייח תא  וליחתהש  ינב ה-22  .ראפ  תודועסו  םירקיו  םיכורא  "ל  וח ילויט  וא  "ש  פוסל ןודנולל  הציפק  ומכ  םימיהדמ 
תא וקינעה  םיאולימה  .םלועב  קנע  תועסמל  זא  ועסנ  םיטעמ  .הנותחל  ךרדב  וא  םיאושנ  םבור  ויה  םיאולימ  ישנאכ 

חירו ףול  לש  םעט  הל  שי  םא  םג  היצפוא , דוע  שיש  ירמגל , ונדסמתה  אל  ןיידעש  הילשאה  תא  יונישה , תא  השגירה ,
, תוינויווש תוטשפ , תחכשנהו .' היפהפיה   ' לארשי ץראב  היהש  המ  לכב  ובלתשה  םיאולימה  .םיבור  ןמש  לש 
, םעה אבצ  היה  אבצה  .דובכ  תררועמ  היצאיצוסא  הדובעל , אצויה  קינצוביק  ומכ  תצק  הארנ  קינמיאולימה  .תוירדילוס 
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, אונש ןמזל  םיאולימה  וכפה  עודמ  םיאולימה ? תוברת  תא  גרה  המ  .היה  אל  ללכבש  "ל , את חיוורמ  המכ  עדי  אל  שיאו 
הברה פמרטל ? םיכחמ  תירולבו  "ת  יב ידמב  םירבג  תוחפו  תוחפ  םיאור  המל  םהמ ? חרוב  לוכיש  ימ  לכ  עודמ  זבזובמ ?
ןמזמ וריבעה  תויאבצה  תומישמה  תא  .לחנתמ  ריכזמ  אוה  .קינצוביק  םויה  ריכזמ  אל  קינמיאולימה  .תחא  ןלוכו  תוביס ,

.רפיבו ןופאלפ  םעו  תינוכמב  םיאב  םיאולימה  לא  .וגגופתה  תוינגרואה  תודיחיה  בור  .עבקהו  רידסה  ישנאל 
.ונלוכל הרקש  המ  הז  .ונל  סאמנו  ונרגבתהש  קר  אל  הז  .ונייח  לש  טויסל  יתנשה  ףיכהמ  םיאולימה  וכפה  םיוסמ  עגרב 

םוי םתכ  .תקולחמו  האנש  םייוור  םדמ , םיבוקע  םימתכב  םתכומ  סותא  והז  לבא  ילארשיה , סותאה  בל  ראשנ  אבצה 
.יאבצה השעמה  תיצמתל  תגעלנה  "א  גה הכפה  הבש  ץרפמה , תמחלמ  םתכ  .הדאפיתניאה  םתכ  .ןונבל  םתכ  .רופיכ 

". תויפשה רבעל  ילארשיה  עסמה  לש  באוכה  ךילהתל  ןמיס  דוע  אוה  םיאולימה  תוברת  לש  התומ  ילואו 

ללוכ םימיה , תשש  תמחלמ  ירחאש  הירופואה  תפוקתב  רונמ  דוהא  בתכש  לארשיב ,' קר   ' ירלופופה ילארשיה  ןומזפה 
היה אל  שיא  םויה  יכ  המודש  הרוש  לארשיב – ' קר  םייח  םישוע  םיבדנתמ  לארשיב , קר  םיאולימב  םעה  לכ   ' הרושה תא 

: בתכ ךכו  סאימחנ ,' לגיס   ' ןומזפה ובו  הרוכב  קסיד  חיטבמו  ריעצ  יאקיזומ  איצוה  יהלשב 1998  .התוא  בותכל  זעמ 

בותכ הלעמל  .המוח / הפטעמב  ישיא  בתכמ  יל  תחלוש  איה  שדוח  לכ  .ייחב / השיא  שי  תונורחאה  םינשב  "
,/ םיהולא יל  תתל  םיכסה  םימי  ךכו  ךכ  סאימחנ /.' לגיס  ןרס  הכרבב ,  ' הטמלו ברח ' ךמלוע   ' עצמאב רקי .' קינמיאולימ  '

אקווד .ןמזה / תא  יל  יזבזבתש  ךירצ /, אל  ינא  וישכע  אקווד  תא /? ימו  תא  המ  .סאימחנ / לגיס  החקל  םישולש  רבכו 
". ןיוצמ הז  תא  השוע  ינא  דבל 

אוהו לארשיב ,' קר   ' ןומזפב םיאולימה  לע  תורושה  לש  ביטגנה  טעמכ  אוה  תרושקתב , הטלבהב  םסרופש  הזה , ןומזפה 
אל התוא  תצמית  אוה  .הליכשמה  תילארשיה  הטילאה  ידי  לע  םיאולימה  תוריש  לש  השדחה  הסיפתה  תא  תצמית  ומכ 

םייטוירטפה הינומזפש  רמש , ימענ  לש  רוכבה  הנב  ץיבורוה , לאירא  רבחמה -  תוהזב  םג  אלא  תוינוריאה  םילימב  קר 
- טסופה תוברתה  תפשב  האלפנה ) םתוכיא  תניחבמ  אלו  םהבש  םיינויצה  םירסמה  תניחבמ  ' ) התמ תוא   ' ןמזה םע  ושענ 

.תינויצ

, םיאפור םיברועמ  הבש  םיאולימ , ישנאל  םיפיוזמ  םירוטפ  תיישעת  לש  התפישח  לע  תונותיעב ב-1999  םסרופ  רשאכ 
אל רבכ  שיא  םיאולימ , תורישמ  קמחתהל  תואמל  העייסו  םילקש  ינוילימ  הלגליגש  היישעת  םיכוותמו , עבק  אבצ  ישנא 

תויהל קספ  םיאולימב  תורישה  ושח : וא  ועדי  רבכ  םלוכש  המ  תא  הפשח  קר  הבתכה  .אבצה   ישנא  הז  ללכבו  אלפתה ,
םסריפ הצקא , לא  תדאפיתניא  לש  המוציעב  ראוניב 2001 ,  26- בש ילמס  המכ  .תילארשיה  תוברתב  בושח  ךרע 
איצוהל תוטישה  לכ  םירוטפ -  םע  תיתצובק  הנומת  : ' התרתוכש תבחרנ  הבתכ  "ל , הצ לש  ימשרה  ןואטיבה  הנחמב ,' '

.תינוריא המינב  תלבותמ  תיביטמרופניא  הבתכ  אלא  םעזו  החכות  תבתכ  התיה  אל  תאז  "ל .' הצב רוטפ 

םיריעצ ברקב  יאבצ  תורישל  היצביטומה  סלפמ  תא  תצקמב  התלעה  יהלשב 2000 , הצרפש  הצקא , לא  תדאפיתניא 
תעפות תאו  םיאולימה  ישנא  לש  הרופאהו  היולגה  תוטמתשהה  תייעב  תא  הרימחה  איה  תעב  הב  ךא  סויג , ינפל 

היצביטומב תיללכה  הדיריהש  המוד  ךא  םייטילופ , םיקומינמ  תעבונ  םנמא  תונברסה  .םיחטשב  תרשל  תונברסה 
היינשה הדאפיתניאה  תליחתמש  תונורחא ' תועידי   ' חוויד ילויב 2001  .העפותה ב-30  ףקיהב  היילעל  המרת  תרשל 
םיאולימ ישנא  םה  םינברסהמ  רשע  דחא  .םיחטשב  תרשל  ובריס  םילייח  רשע  העבש  המישרה , תביתכ  דעומל  דעו 

תרשל היצביטומב  הדיריה  תעפות  תא  רקסל  תונותיעה  הלחה  דבב  דב  .רידס  תורישב  םילייח  השישו  םיניצק ) םתצקמ  )
תנלבוק תא  וגיצה  ץראה ,'  ' ןותיעב ומסרפתה  ןבורש  וללה , תובתכה  .תולדגו  תוכלוה  תוטלובבו  תורידתב  םיאולימב 
תדוקנמ ללכ  ךרדב  תרבוגה , תונברסה  תאו  הרופאהו  היולגה  תוטמתשהה  תא  םיאולימ ,) תורישל  רקיעב   ) םיסיוגמה

: ןנכות לע  םידיעמה  הז , גוסמ  תובתכ  שולש  לש  םיריצקתהו  תורתוכה  ןלהל  .תדהוא  טבמ 

"ל הצב תרשל  בוריסה  תעפות  תא  הייחתל  המיקה  םולשה  ךילהת  תסירק  ריצקתה : .השדחה  בוריסה  תיזח  תרתוכה :
, םיחרזא יוכידב  ףתתשהל  םיצור  אל  תויולחנתה , לע  ןגהל  םימיכסמ  אל  .םיאולימ  ישנא  ברקב  רקיעב  ןופצמ , ימעטמ 

.קיחדהל לדתשמ  "ל  הצ .ריחמה  תא  םלשל  םינכומ 
: תומוגע תונקסמ  המכ  הלעמ  ץראה , חלמ  ולוכ  הזעב , םיאולימ  דודגב  רוקיב  ריצקתה : .םיווצ  ונל  ונתת  לא  תרתוכה :

427

428

429

151/178

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



לע רתוי  הלק  דיהו  תמלהתמו  תכלוה  הריוואה  םילדג , תוטמתשהה  ידממ  רבשה , וק  לא  תברקתמ  הילפאה  תשוחת 
.תואיצמל רבוחמ  אל  רבמבונב  םג  םהל  אורקל  ןווכתמש  ימ  .קדהה 

, עובשה ףוסב  יאבצה  אלכהמ  ררחתשהש  ףלוו , יבג  ריצקתה : .לארשי  ירכוע  םהב  האור  אל  רבכ  הביבסה  תרתוכה :
יתלב תוינידמו  השובכ  המדא  לע  ןגהל  בריסש  זר , ןטול  .תינעזג  הנידמ  לארשיב  האורו  "ל  הצל סייגתהל  ברסמ 

םג סייגתהל , ובוריס  לע  "ל  הצל עידוה  וליח  ריאי  המאתה .' יא   ' לשב ררחושש  דע  רסאמ  תופוקת  שולש  הציר  תירסומ ,
.סייגתהל ובוריס  ןיינעב  "ץ  גב תערכהל  ןיתממ  רליה  ןוני  .רסאמ  ריחמב 

רקסמ .ול  שחכתהל  וא  קימעמה  רבשמה  תא  ריתסהל  הלכי  אל  "ה ) דממ  ) "ל הצב תוגהנתהה  יעדמ  תקלחמ  םג  הז  בלשב 
םמצע םישיגרמ  "ל  הצב םיאולימה  ילייחמ  יכ 41%  אצמנ  ילויב  ץראה ' ב' םסרופו  ב-2001  הקלחמה  הכרעש 

ורבס םיאולימה  ישנאמ  יכ 92%  רקסב  הלע  דוע  .ןכל  םדוק  הנש  ורועישמ  הובג  היה  הז  ןותנ  .תורישה  בקע  םירייארפ ' '
הריווא לארשיב  תמייקש  ושח  םילאשנה  בור  .םהלש  הדובעה  תומוקמבו  םהיתוחפשמ  ינבב  עגופ  םיאולימה  תוריש  יכ 

.תורישמ תוטמתשה  תדדועמה  תירוביצ 

תרבוגה הינורטב  םג  אלא  היומסו , היולג  תוטמתשהב  קר  אל  יוטיב  ידיל  האב  םיאולימב  תרשל  היצביטומב  הדיריה 
"ל הצב תוימינפ  תויעבמ  םתסה  ןמ  ועבנ  תונולתה  .תורישה  ןמזב  םהילא  "ל  הצ לש  וסחי  לע  םיאולימ  ישנא  לש 

יאנתל תוחרזא ' םייחה ב' יאנת  ןיב  לדגה  רעפה  םג  ךכל  ומרתש  רעשל  רשפא  ךא  עבקה ,) ישנא  תמרב  הדירי  לשמל , )
ןעמל ישיא  ןברוק  בירקהל  תתחופה  תונוכנהו  הנידמלו  "ל  הצל תוביוחמה  תשוחתב  הדיריה  רקיעבו  אבצב , םייחה 

.םישק תוריש  יאנתלו  חופיקל  לוועל , תושיגרה  הלוע  ןכ  תתחופ , היצביטומהש  לככ  .הנידמה 

תויתואב בתכנ  הבתכה  ידומע  שארב  סאמנ .' םכלש  םירייארפל   ' התרתוכש קנע  תבתכ  בירעמ '  ' םסריפ ראוניב 2002 
: בתכנ הבתכה  ריצקתב  הסירק .' תנכסב  "ל  הצ לש  םיאולימה  ךרעמ  עובשפוס : "ח  וד : ' הנבל שודיק 

לש הפוקתב  וישכע , םג  .םיאולימב  םוי  רתוי מ-26  תנשב 2001  ותריש  שיא  ףלא  קר 13  םיהדמ : טושפ  הזה  ןותנה 
איה ןהבש  תטלובה  לבא  תחא , הביסמ  רתוי  ךכל  שי  .לדלדיהל  ךישממ  "ל  הצ לש  םיאולימה  ךרעמ  ינוחטיב , חתמ 
ןיא לעופב  תוחטבההו , םירובידה  תורמל  .תרשל  םיכישממה  הלא  םיכוז  םהלש  ריפחמה  סחיהו  תומיטאה  הארנכ 

םולשתהמ הכנמ  הסנכה  סמ  .תורדעיה  לע  םירוטיפב  םימיואמש  הלאבו  םיאמצעב  תובשחתה  ןיא  םיטנדוטסל , תולקה 
, לשמל דודגל 7 , גגוח : לוזלזה  חטשב  םג  .תלפוטמ  אל  חוטיבה  תייגוסו  תותבשב , בשחתהל  ילב  םיאולימ  ימי  לע 

חבטמה םיפלודו ; םיעורק  םילהוא  םידקמה  ןומיאב  וקפוס  םיאולימה , ידודג  ןיבמ  בוטל  בשחנהו  ןורבחב , תעכ  בצומה 
.ותוא ןממיש  ימ  שפחיש  עצפנ -  הלילחש  ימו  הרזחבו ; סיסבל  תועיסנ  לע  רזחה  ןיא  יתאורבת ; ןוכיסכ  רדגוה  סיסבב 
דבאנ םייטסרד , םידעצ  וטקניי  אל  םא  .תילאטוט  תוקסרתהב  הסירקב , קסעה  ': ' םיש " פחה םורופ  ןיבול מ' לאינד  ד"ר 

'. םישועו םיצור  דועש  טעמה  תא  םג 

ןיאש הארנו  םיקזחו  םיקומע  םה  .אבצל  ץוחמ  םיאצמנ  הל  םימרוגה  בור  ירהש  תלופמה , תא  רוצעל  לוכי  "ל  הצ םא  קפס 
.ינויצה טהלה  קלדב  רבעב  ענוהש  לגלג  רוחאל –  היצביטומה  לגלג  תא  ריזחהל  םירשפאמ  םה 

יטרקומדה יטרקומדה הדיקעה   הדיקעה סותימו   סותימו רבצה   רבצה ןיבר   ןיבר
הרואכלש ןיבר , קחצי  לש  ותומד  ביבס  תוישיא  ןחלופ  ןיעמ  חתפתהל  לחה  הלשממה ב-1995  שאר  לש  וחצריה  רחאל 

םנשי הפיא   " .ולש היפרגויבב  ןיבר  גציי  ותואש  יגולותימה , רבצה  לש  תצפונמה  ותומדל  ילמס  קבמאק "  " ןיעמ ןמיס 
.אטח לע  האכה  לש  גוסבו  באכב  םיבר  ורש  אוהה " שיאה  ומכ  םישנא  דוע 

תומ לע  המוארטה  יופירלו  הסרקש  תיתרבחה  תכרעמה  בוצייל  הבר  המורת  המרתו  לבאה  תא  הלהינ '  ' תרושקתה
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תוברתה התיה  זא  דע   ) תומילא ישעמ  לע  תילארשיה  תיטילופה  תוברתב  טלשש  בותכ  אלה  ובאטה  תריבש  לעו  גיהנמה 
, םלהה לש  םינושארה  םיבלשב  רבכ  תונתחדקב , הקסע  םג  איה  ןמזב  וב  ךא  דחוימב .) המילא  אל  ךא  תינקעצ  תיטילופה 
לע ושפנ  רסמש  לייחה  דוע  אל  שדחה -  הנועמה  שודקה  סותימ  לש  ונוגיעו  ותריציל  יתמוארטה  עוריאה  לועיתב 

, תומחלמה םויסל  ןתמו  אשמה  חבזמ  לע  דקענש  תרושקתב ,) ןיבר  הנוכש  יפכ  ' ) םולשה לייח   ' אלא תדלומה , שודיק 
קחצי לש  ורכזל  תורצעב  ףתתשהל  ןומהה  תא  ונימזהש  תועדומהמ  תצקמב  .תלצאנ  תיטרקומד  הרטמ  תגשהל  רמולכ 

'. םייחה תא  ונל  וויצ  םתומב   ' תינויצה המסיסה  לע  הזרפרפ  םולשה ,' תא  ונל  הוויצ  ותומב  : ' המסיסה הללכנ  ןיבר 
הקסעש הנשיה  היגולוריטרמה  תא  םיבסמ  ובש  יגולותימ , ילכל  ןיבר  חצר  ךפהנ  דציכ  המיגדמ  תאזה  המסיסה 

איה הז  רשקהב  תניינעמ  .םולשה  ןעמל  קבאמ  לש  השדח  היגולוריטרמל  תדלומה  תנגה  לע  םשפנ  תא  ורסמש  םישודקב 
'. הווקתה  ' תרישב םוקמב  םולשה  רישב  ומתחנ  תוצופתב  םיבר  םיילארשי  םיסקט  חצרה  רחאלש  םינשבש  הדבועה  םג 

אוה םינורחאה  םייעובשב  לארשיב  הרקש  המ  : ' העירי בחר  ינשרפ  רמאמב  עוריאל  ךומס  בתכ  איבנ  רב  ילא  ןוירוטסיהה 
העפותה ידממ  יתכרעהל , הדימה : אוה  אילפמה  .יטרקומד  גיהנמ  לש  ורכזל  ינוליח  םישודק  ןחלופ  לש  ףסונ  הרקמ 
תריציל ןיברמ  םיאתמ  היה  אל  םנמאו ,  '. תורחא תויברעמ  תוצראב  םלועמ  היהש  המ  לכמ  רתוי  םיינוציק  ויה  לארשיב 
המחלמ רוביגכ  ולש  הליהה  קחצי ; תדיקעב  עובשה  תשרפ  הקסע  וחצריה  תעבש  הדבועה  קחצי ;'  ' םשה הזה : סותימה 

וכותש יאקיטילופכ  ותימדת  םירופיכה ; םוי  לדחמב  בברמ  יקנ  ותויה  םולש ; רוביגל  היהש  םימיה ) תששו  תואמצעה  )
.ושיפכהל ץמאמ  לכ  התשעש  תיטנטילימה , היציזופואב  שוחנהו  שקיעה  וקבאמ  ורבכ ;

םידחוימ תרכזמ  תונויליג  םללכבו   ) חצרה רחאל  ןיבר  לש  ותומד  ביבס  ווהתהש  םיינחלופה  םייוליגה  יפלא  תובקעב 
, העבשב וכרענש  תורצעה  לש  יביסנטניא  רוקיסו  תובתכ , תורשעב  םיינשגר  םידפסה  ורכזל , תרושקתה  האיצוהש 

: םהש ארויג  המלש  םיסותימה  רקוחו  גולונימירקה  בתכ  ותומל ,) ינשהו  ןושארה  הנשה  םויב  םג  ךכ  רחאו  םישולשב 

האלמ ביבא  לת  .תילסרבינוא ]...[  הליהל  ךפוהו  חצרנה -  גיהנמה  לש  סותימה  םיצעמו  האוגו  הלוע  ונינזואלו  וניניעל 
תא רבחל  סותימה , לש  ירקיעה  ודיקפת  והזו  .וימורמב  םולש  השוע  תבותכה : תחת  ןיבר  לש  ותנומת  םע  םירטסופב 
תא םעפל  הבש  וחורו  הייחתל  םק  אוה  .שודקל  םיינלטקה  םירודכה  ףניהב  ןיבר  ךפה  ךכו  .חצנה ]...[  לא  הירוטסיהה 

.רעונה

רצות אלו  םתוהמב  םיינטנופס  ויה  ינוליחה  םישודקה  ןחלופו  ןיבר  תומ  לע  תולבאה  ייוליג  בור  שיגדהל : בושח 
ךומס תוריקה  לע  ריוצש  יטיפרגה  םיתבב , וקלדוהש  המשנה  תורנ  .והשלכ  ןותיע  לש  תכרעמב  לשוב ' יתרושקת ש'

תובוחרב תפתושמה  תילקיזומה  הניקה  רכיכב , הטרדנאלו  לצרה  רהב  ןיבר  רבקל  לגרל  היילעה  חצרה , םוקמל 
הבותכה תרושקתל  םלוא  .תנווכמ  די  אלל  בלהמ  ואב  הלא  לכ  ךל - )' תוכבל  ', ' אוהה שיאה  ', ' םולשל ריש   )' תורכיכבו

םהילע הנוויכ  איהש  רוקרזה  .שדחה  ינוליחה  ןחלופל  םיינטנופסה  םייוליגה  בותינב  יזכרמ  דיקפת  היה  תינורטקלאהו 
ןורכיזה םוי  שדח -  יטרקומד  גח  הדילוהו  תילארשיה  תוברתב  הז  ןחלופ  הנגיע  םהל  הקינעה  איהש  היצמיטיגלהו 

.יתכלממ ימשר , םתוח  דבעידב  לביקש  ןיבר , קחצי  חצרל 

: וז הפוקתב  בושחה  הדמעמ  תא  שיחממ  אוהו  תרושקתה  הרציש  סותימ  לוכה  ינפלו  לוכ  םדוק  אופא  אוה  ןיבר  סותימ 
ירוביגו םיסקט  םילמס , קפנמו  םיכרע  רידגמה  יזכרמ  דסומ  אלא  םינומהה  רודיבו  עדימ  תרבעה  יכרוצל  ןונגנמ  קר  אל 

םע םדמ  הבוקע  המחלמ  ידכ  דע  םינשב 2000-2003  ינוחטיבה  בצמה  תורדרדיהו  ולסוא  םכסה  תוטטומתה  .תוברת 
.תילארשיה הרבחב  ליבומ  סותימכ  םלעיהל  ךישמה  רבצה  סותימו  ןיבר  סותימ  לש  וצקועמ  והכה  םיאניתשלפה ,

םלענו םלענו ךלוה   ךלוה רבצ   רבצ
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הניינע םג  רבג  םיירבצ , - טסופ םינייפאמ  ילעב  םיריעצ  לש  שדח  רוד  חמוצ  ץראבש  היה  הארנ  רשאכ  םיעשתה , תונשב 
ינבו םידלי  לש  םייתוגהנתהה  םידוקבו  םייחה  ןונגסב  וקסעש  תובתכו  םירקס  לש  לג  לחהו  םהב  תימויה  תונותיעה  לש 

תוסחייתהה הנידמה , לש  םינושארה  םירושעב  םיינצקועה ' ונירבצ   ' וראות הבש  הרידאמה  הפשל  דוגינב  .ץראב  רעונ 
.ונלשמ רחא  םוקמב  רבכ  םה  תזמור : ומכ  תינוריא , םיתעל  תעשעושמ , ללכ  ךרדב  םעפה  התיה  ריעצה  רודה  לא 
םיסינכמ רמולכ  ונימ , וניאשב  ןימ  ברעל  םיטונו  ידמ  םילילכמ  בור  יפ  לע  ויהו  םיזגהל  וטנ  וללה  םירקסהו  תובתכה 
םיעשתה תונשמש  הדבועה  תא  הנוכנ  ופקיש  ןה  תאז , לכבו  .הייסולכואב  תונוש  תוצובק  ינב  םיריעצ  הירוגטק  התואל 

.םליגב םהירוה  ירוה  תאו  םהירוה  תא  הנייפיאש  תוברתה  תא  תוחפו  תוחפ  הריכזמ  לארשיב  םיריעצה  תוברת  ךליאו 

תונש ידילי  תאז , תמועל  .וידרהמו  תורפסהמ  םהירוביג  תא  ובאשו  בוחר  יקחשמב  םהימי  תא  וריבעה  רבעה  יריעצ 
תועצמאב אל  תבצועמ  םהלש  םלועה  תנומת  .היזיוולטב  םהירוביג  תא  םיאצומו  םהירדחב  רצבתהל  ולחה  םינומשה 

תופצל םיברמ  םה  .ינורטקלא  דנואסב  תוולמ  לשמל ) םיפילק ,  ) ההובג תוריהמב  תוזזה  תונומת  תועצמאב  אלא  םירפס 
תוכורא תועש  טפטפל  תולבונלטבו , םירגבתמל  תורדסב  םיאבוימ , םימוקטיסב  םינועושעשב , רקיעב  היזיוולטב ,

, םלועה יבחרב  םירתאל  שולגל  תיבה , ירועיש  תא  סיפדהלו  קחשל  ידכ  בשחמב  שמתשהל  דיינהו , יתיבה  ןופלטב 
םביבס שער  םיבהוא  םה  קובסייפ .) ןבומכ  רתוי  רחואמו  םיט , צ' ינורטקלא , ראוד   ) הזל הז  תוימתס  תועדוה  ריבעהל 
ינודעומ יוליב : ירתא  תועיבקב  םידקופ  םג  םה  .יו  - יט - מאב ודמל  ןמויק  לעש  תוקהל  לש  הקיסומל  רקיעב  םיניזאמו 
תגליעו תוחפ  הרישע  םתפש  .דועו  גנילואב , ילולסמ  םיבאפ , ריהמ , ןוזמ  תודעסמ  הפק , יתב  ףוח , תוביסמ  םידוקיר ,

םהו הברהב  הובג  םהלש  הטילקה  רשוכ  ךא  תינויצהו , תידוהיה  הירוטסיהה  תא  תוחפ  םיריכמ  םה  .םהירוה  לש  וזמ 
הריירק לש  התובישחל  םתועדומו  םהירוהמ , רתוי  םינתפאש  םג  םה  .םיל  רבעמש  תונפואב  רתוי  הברה  םינכדועמ 

הנפוא ינכרצו  תוינק , יבבוח  םיינרמוחו , םינשוכר  םה  .דואמ  ריעצ  ליגב  םלצא  תחתפתמ  הובג  רכש  הדצבש  תישיא 
םידליל רתויו  רתוי  םימוד  רוציקב , .המודכו  עקעק  תבותכ  גניסריפ , תובצועמ , תוקורסת  םיילוק ,'  ' םידגב םיגתומו - 

.םהל ומדקש  תורודהמ  םילארשי '  ' תוחפ הברהו  תורחא  תויברעמ  תוצראב  םליגב  רעונ  ינבלו 

תא רצייש  ימ  "ח -  מלפה רודש  םושמ  םג  הקזחתה  תילארשיה  הרבחב  וכרד  תא  םייסל  דמוע  רבצה  לדומש  השוחתה 
ץומא ןב  ןד  םיהדה  לירפאב 1989  .רשב  לכ  ךרדב  תכלל  ולחה  תומחלמה  לכ  תא  ודרשש  הלאו  ןיקזה , הזה -  לדומה 

( ןטרסה תלחממ  רצק  ןמז  רובעכ  תמ  אוה   ) םייחה ןמ  תרשקותמ  הדירפ  תביסמ  םזי  רשאכ  תילארשיה  הרבחה  תא 
תיגלטסונ םויס  תביסמ  אלא  דבלב  ץומא  ןבל  הדירפ  הביסמ  וז  ןיאש  התיה  השוחתה  ימו .' ימ  לכ ה' הילא  ונמזוהש 

: ץומא ןב  לש  ותומ  רחאל  םירופס  םימי  בתכ  הנרס  לאגי  יאנותיעה  .םייתוברתה  וילוגלג  לע  רבצה , לש  ותומדל 
והשמ וטג , תודלי  ןימב  רבודמ  וליאכ  םשורה , שבגתה  ורבע , תא  ןד  קחמ  הב  ךרדהו  השחכהה  לשב  ילוא  םיתעל , '

םירבחו ןד  ומיקהש  תירבצה  ץראהו  תירזכאה , וכרדב  ולש  תא  השוע  ןמזה  לבא  דאמ , יתולגו  חור  לפש  ךיבמ , ידוהי 
יל רפוס  וליאכ  המדנ  רגוזמיליהת  תיב  לע  עמוש  ינא  רשאכש  דע  רוחאמ , ראשנש  המל  טא  טא  תימדנו  תכלוה  םירחא 

'. תינתנהנ תויוברת  לש  גוס  היגולואדיאה , רדעיה  עפשה , .גשגשמ  יביבא  - לת תיב  לע 

לע םיעזעזמ  םייוליג  הבו  ץומא  ןב  לע  רנקנד  ןונמא  בתכש  היפרגויבה  המסרפתה  רשאכ  ב-1992 , םינש , שולש  רובעכ 
היגלטסונהו ץומא  ןבל  תירוביצה  הדהאה  הכפהנ  תינימ ,) הניחבמ  תוניטק  לצינו  ומא  םע  בכש  אוהש  הב  זמרנ   ) ורבע

ןב תא  קר  אל  םימגור '  ' השעמלו םירבוקש  התיה  השוחתה  .ולוכ  םירבצה  רוד  יפלכ  םהלתמ  המשאה  בתכל  גצייש  המל 
.רבצה סותימ  תא  םג  אלא  ץומא 

ידוהיה םעה  תלצה  ןשארבו  תוימואל , תורטמל  תנווכומה  ןוזח ," תרבח   " לארשי תנידמ  התיה  רופיכ  םוי  תמחלמל  דע 
תיטבשה תוירדילוסה  תאו  תומימתה  תא  הדביא  איה  ןמזה  םע  .םייוגל  רוא  היהתש  תיאמצע  תירבע  הנידמ  תמקהו 

םייתדה לצא  .םירזגמה  לכב  ינגומוה  היה  אל  ךילהתהש  ןבומכ  .רתוי  תירטנצוגאו  תכסכוסמ  תיתרוקיב , התשענו  הלש ,
, הליכשמה הקיתווה , הבכשה  ברקב  לבא  .ךופה  ךילהת  ןורחאה  רושעל  דע  תוחפל  שחרתה  לשמל , םיימואלה ,
, הריגה תומחלמ ,  ) םיימוקמ םיכילהתו  םיעוריאמ  האצותכ  הצאוהש  הלדגו  תכלוה  היסרגר  הלח  תססובמהו  תינוליחה 

הלח ךכמ  האצותכ  .םיילבולג  םיכילהתו  םיעוריאמו  דועו ) ילכלכה  קושה  לש  היצזילרביל  םייתדעו , םייטילופ  םיחתמ 
םיכרע לש  םתובישחבו  ינוחטיבהו , יטילופה  דסומה  םשארבו  םיימואל , תודסומ  לש  םתימדתו  םדמעמב  הקומע  הרומת 
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עקרק הרצונ  ךכ  .דועו  תירבעה  תוברתה  רומיש  תובדנתה , ימואל , תוריש  ןוגכ  תילארשיה , היווהב  םיזכרמ  ויהש 
הוויהש רבצה , לדומ  לש  ותסירק  איה  ךילהתה  לש  תרתוכה  תלוג  .םישדח  םייתרבח  םיסופיט  לש  םתחימצל  היירופ 

.תיא / ובובהו /ת  יפאיה וזכרמבש  רתוי  ילבולג  לדומב  ותפלחהו  תובר , םינש  ךשמב  יכרע  רולדגמ 
ויתויועמשמ תא  םיקיחדמ  תעב  הב  ךר  ותושחרתהל , םיעדומ  םילארשיה  בורש  םילארשי , םיחנומב  יטמרד , יוניש  והז 

רוד לש  תוינכותב  ויה  ובובהו  יפאיה  תומד  םא  קפס  לבא  .הב  תונביהלו  תונבל  הצרא  ונב  ונא  .תכלה  תוקיחרמ 
.םידסיימה

לש ןושארה  רושעב  רתוי  דוע  וקזחתה  םיעשתהו  םינומשה  תונשב  הצואת  רובצל  ולחהש  תוירבצ  - טסופה תומגמה  לכ 
םע תומיעב  הפרחההו  םייחה  תמרב  הילעה  טנרטניאהו , היזיוולטה  לש  תרבוגה  העפשהה  תוכזב  רקיעב  האמה ה-21 - 

.םיניתשלפה

: ילארשיה רעונה  לש  ותומד  לע  ועיפשהש  םיכילהתה  תא  הרצקב  םכסנ  ןלהל 
תיאמצעה השיאה  תא  חימצהש  רתוי  ךכורמ  ירדגמ  לדומל  רבעמה  רמולכ  תילארשיה , הרבחה  לש  היצזינימפה  .א 

.שיגרה רבגה  תאו  תיביטרסאהו 
ןתונ הז  גוזימ  יחרזמ .' - כשאה  – ' שדחה ינוניבה  דמעמה  תא  דילוהש  זנכשא , תודעל  חרזמה  תודע  ןיב  רבוגה  גוזימה  .ב 

.היצזינקירמא ןיבל  תוינוכית  - םי ןיב  בלשמה  ילארשיה  םייחה  ןונגסב  םג  ויתותוא  תא 
העיסנה לש  היצזילאנבבו  היצזילמרונב  ראשה  ןיב  אטבתמ  הז  ךילהת  .לארשי  לש  היצזילבולגהו  "ל  וחל תוחתפיהה  .ג 
םיריעצה תריהנבו  תוימואלניב  קוויש  תותשר  תרידחב  דנליאתו ; ןוכיתה  םיה  תונולמב  םינושפונה  לש  רקיעבו  "ל  וחל

.םיימואלניב םיגתומ  רחא 
.םילארשיה לש  ןילמהמ ' ןלילח  ל' טנרטניאה ) תא  םג  קפואבו   ) היזיוולטה תא  הכפהש  תרושקתה , תכפהמ  .ד 

.יוקיחל םילדומו  תוברת  ירוביג  םייוריג , לש  קסופ  יתלב  םרז  םרובע  תרציימ  וזו  תרושקתל , םירוכמ  ושענ  םילארשיה 
תוכזלו שיגמ –  ןמגוד , רמז , ןדקר , דלונ – ' בכוכ   ' תויהל םויה  ומולח  ףסכה .' ךסמ  ל' ףסכה ' שגמ  רבע מ' תי  / קילורש

תאירק תרוסמ  לעו  רפסה , יתבבו  החפשמב  ךוניחה  תומרונ  לע  רגת  תארוק  היצקינומוקלטה  תכפהמ  בלסה .'  ' תליהתב
רודה ברקב  קחשמ )  ) םייטמרד םירושיכו  תוילאוזיו  - וידוא תויונמוימ  לש  ןקוזיחל  תמרות  םג  איה  .םינותיעהו  םירפסה 

.ריעצה
תוריסמו ימיטניאה  תענצה  תושגר , תקחדה  תוחישק , לע  שגד  המשה  תיביטקלוק , - תימואל תוברתמ  רבעמה  .ה 

לש היולג  העבה  לע  יטסיגולוכיספ , טוטיח  לע  שגדה  תא  המשה  תילאודיווידניא  תוברתל  ינויצה  ןוזחה  תמשגהל 
.תישיא תוחתפתה  לעו  תושגר 

- ילארשי יסור , - לארשי  ) תפקוממ תוהזל  היצמיטיגללו  יתוברת  םזילרולפל  יתולג  - יטנא ינויצ  ךותיה  רוכמ  רבעמה  .ו 
- ירבג - יזנכשא - ידוהי לש  לדומ  ורקיעב  היה  רבצה  לדומ  םא  הלאב .) אצויכו  יפויתא  - ילארשי ידרח , - ילארשי יזורד ,
, תודמעמ תודע , םירדגמ , ןיב  גזממ  שדחה ' יקילורש  ה' לדומה  קיני , " אפמ - ינוליח - ליכשמ - ססובמ - קיתוו

.תויטילופו תויגולואידיא  תויתד , תויצטניירואו 
לכה  ' ובש ינרדומ  טסופ  זאלוק ' ןיעמ  הזמ -  הז  םיקוחר  הרואכל  תונונגסו  תויוברת  ןיב  םיעיתפמ  םירוביח  תורצוויה  .ז 
גוזימ ןיעמ  איהש  גייא ' - וינה תוברת  תיילע  איה  העפותה  לש  םיקהבומה  םילארשיה  םייוטיבה  דחא  לכה .' םע  ךלוה 

.בלסרב תודיסחו  ךבילרק  ברה  ישירהמה , דיורפ , ןיב  'ן ) זויפ )
.תיטסיריירקהו תירטנצוגאה  תינתנהנה , תינרמוחה , היצטניירואה  תיילעו  עפשה , תרבחו  ישפוחה  קושה  תוחתפתה  .ח 

םיריזנל  ' יכפוה לדומ  םידימעמה  םיטסילייטס ' ו' םיניילב  לש  רוד  תעפוהו  רודיבהו  יאנפה  תוברת  תוחתפתה  .ט 
 - תולבל ליבשב  םילמע  אלא  הדובעל , םיננער  בושלו  ררוואתהל  ליבשב  םילבמ  םניא  םויה  לש  םיריעצה  יקאחב .'

.ץראה יקלח  לכב  םהינומהב  םירוזפש  םינוינקבו  םינודעומב  תודעסמב , הפק , יתבב 
דואמ הקוחר  םנמא  לארשי  ינוציחה .- יפויב  לוזלזו  תנגפומ  תויטקסאב  הנייטצהו  יקאח  השבל  תינויצה  הרבחה  .י 

תא תכנחמ  תיטסילטיפקה  הלכלכה  םלוא  הקיטתסאלו  יונל  התקיזב  תוירצונ , רקיעב  תורחא , תויוברתל  סחיב 
חופיטבו יונ  ירצומב  עיקשהל  ןמזו  ףסכ  רתוי  םויה  שי  םילארשיל  .תושדח  תויושיגר  םהל  הנקמו  הז  םוחתב  םילארשיה 
תכשומה הזיראה  לעב  שטולמהו  דדוצמה  רצומה  לש  יקווישה  ךרעה  תא  םידמולו  ודמל  םהש  ןוויכו  יתביבסו , ישיא 
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, הרשוע תא  תאטבמו  הרבחה , לש  יומידהו  גתומהמ  קלחכ  המצעב  תספתנ  רצומה  תביבס  .האנ  הביבסב  עוטנה 
ךלוה היצזילטיפקה , ךילהת  םע  דבב  דב  .םיטרפל  בלה  תמושת  ןתמו  חוקלל  ליעיה  תורישה  תאו  התוינכדעו , המוכחת 

העפותהמ קלחכ  .ינויצה  ןדיעה  לש  תיתוזחה  תוירורפאה  תא  קחודו  ונייחמ  םוחת  לכ  טעמכ  לע  בוציעה  טלתשמו 
(. םיגוחו רפס  יתב  תוללכמ ,  ) ביבחתכו עוצקמכ  בוציע  דומלל  ןתינ  םהבש  תודסומה  רפסמ  לדגו  ךלוה 

ילבולגה הנפואה  ווצב  םינכדועמ  אלא  םהל  ומדקש  םירבצה  תורודכ  םירפמולשמ '  ' םניא םישדחה  םיקילורשה ' '
הדשבו וכו )' םיעוקעק  גניסריפ , תורופסת , םיילענ , םידגב ,  ) תינוציחה העפוהה  םוחתב  דאמ  םייתריצי  םיילוק ,)' )'

'(. וכו םינודעומ  הפק , יתב   ) םינפה בוציע 
תחאל לארשי  תנידמ  לש  התכיפהלו  ילארשיה  קט  - ייהה תחירפל  האיבה  תבשחוממה  היגולונכטהו  עדימה  תכפהמ  .אי 

תכפהמל וכו .)' םידיינ  םינופלט  טנרטניא , םיישיא , םיבשחמ   ) םלועב רתויב  תויגולונכטהו  תובשחוממה  תונידמה 
לש רערעתמה  הדמעמ  לע  הקומע  העפשה  ילארשיה , סייפסרבייסה '  ' רוד לש  ותחימצלו  היצקינומוקלטהו , בשחמה 

םירצויש םינטק  םייוריגו  תומכסומ  לש  ףסוא  תועצמאב  תחתפתמ  העבטמ  תוברת  .תינויצה  תימואלה  תוברתה 
, היפרגואיג ייולת  םניאש  םיילסרבינוא , םייוריג  לש  לובמ  םיאביימה  היזיוולטהו , בשחמה  .םימעטו  תויושיגר  תוינתה ,

ףונ תינבת  אוה  םדאה  םא  .םיירלוקיטרפה  םיימואלה  םייוריגל  הפולח  םידימעמ  , םיימוקמה הפשו  תרוס  םילקא ,
.טנרטניאה תשרב  םירתאהו  תיצורע  - ברה היזיוולטה  ףונ  תינבת  הגרדהב  םישענ  ונימיב  םיריעצה  ותדלומ ,

'. תיבשחמ  ' םירבדמו םיבשוח  וכו ,)' םיראלולס , םינופלט  , mp3  ) ילטיגיד םלועב  םייח  םישדחה  םיקילורשה 
- תינברוא תויפאי  םילדומ : תת  השולשמ  לארשיב  בכרומה  לילעב ,) יביבא  לת   ) ילבולג - יפאיה לדומה  תוטלתשה  .בי 

תויפאי ג ;' ביבא  תמר   ' תירלופופה היזיוולטה  תרדס  ירוביג  לדומ  יפ  לע  תינתנהנ  - תיטסילטיפק - תיטסיריירק
, תינוכית חרזמ  תויפאי  ןיטנרולפ ,'  ' תירלופופה היזיוולטה  תרדס  ירוביג  לדומ  יפ  לע  תיתליהק  תינחור - - תיניימהוב

". תויטאופסרע  " יממעה יוניכל  התכזש 

םירבדה עבטמ  תיתרוסמהו ?) תינוליחה  הבכשל  רקיעב  הנווכה   ) לארשיב ירבצ  טסופה  רודל  תויסופיטה  תולאשמה  המ 
תודקוממ רתוי  םג  ןה  םתסה  ןמ  .םוסרפ  ףסכ , הריירק , הבהא , .רבעבמ  רתוי  תוילנויצקנופו  תוירטנצוגא  תוישיא , ןהש 

תומולח םימלוח  אל  לארשיב  םיריעצש  רמוא  אל  הז  .הווהה  תא  םייחו  קוחר  חווטל  בושחל  םיטונ  אל  םויה  .הרטמ 
לבא .םיבר  םיפאי  תוסלכאמה  קט , ייהה  תורבח  לש  החלצהה  סיסבב  םידמוע  םיזוידנרג  תומולח  ךפיהל , .םילודג 

 - שדוח דועב  וליפאו  רושע  דועב  יתיא  היהי  המ  עדוי  ימ  .המידק  המגממ  רתוי  םילכתסמ  אל  םיפאיה  תישיא , הניחבמ 
וא עוגיפ  הזיאמ  תומל  רשפא  לארשיב  ןבומכו  לטבומל , להנממ  ךופהל  לוכי  ינא  לופל , הלוכי  הסרובה  .יפאיה  רמוא 
לש תדמתמ  השוחתב  םייח  םעוצקמ -  הזש  םישנאו  יופצ  יתלב  רתוי  דוע  הז  תונמואהו  הריציה  ימוחתב  .םיכרד  תנואת 

.תואדוו רסוח 

ובח ןיידעש  םיעבשהו - ) םישישה  םישימחה , תונש  ידילי   ) םירבצ - סקאה רוד  ןיב  הבושח  הנחבה  תשרדנ  ןאכ  לבא 
םינומשה תונש  ידילי   ) םהלש םיאצאצה  רוד  ןיבל  רעונה -  תועונתב  לשמל  תויסופיט , תוירבצ  תויווח  םתודליב 

תופיאש שבגל  השק  רבכ  ובש  חותפ -  ידמ  רתוי  ורמאיש  שי  חותפ -  םלועב  םיקבאמ , אלל  ולדג  םידליה  ךליאו .)
.םירפס תאירקב  תינקומה  תיתרבחה  הביטקפסרפה  תא  םירסחו  םהירוהב  רתוי  םייתולת  םג  םה  .תויטרקנוק 

קר לבא  םסרפתהל , םיצור  ויה  םהש  ונע  .דיתעב 62%  תויהל  םיצור  ויה  המ  רעונה  - ינב ולאשנ  ךרענש ב-2007  רקסב 
תויהל םיצור  דואמ   49% ךכב , םיצור  דואמ  םכותמ 60%  עיפשהל , םיצור  .םיצור 92%  ו-32%  םיצור  דואמ   30%

.םמצע תא  םישגהל  םיצור  דואמ  םייחהמ ו-80%  תונהיל  םיצור  דואמ  .ךכב 92%  םיצור  דועו 42%  םירישע 
םיצור םה  לבא  הרקי , הז  ךיא  דוע  דימת  םהל  רורב  אל  חילצהל , םיצור  רעונה  - ינב : " רמא רקסה  תא  ךרעש  יאמוסרפה 

הז .םתוא  ןיינעמ  תוחפ  הז  .םהלש  תונוצרה  םלוסב  ךומנ  תיסחי  אצמנ  םסרפתהל '  ' ןוצרה עיתפמ  ןפואב  .הז  תא  תושעל 
בכוכ אל  םא  דוקרל  דלונ  תוחפל  דחא  לכ  וב  רוד  םירדוסמ ,'  ' ומכ תורדסו  קט  ייה  ינוקייט  לש  םיטיזקא  לע  לדגש  רוד 

רבכ םה  .םלתב  הכילהו  ןועביק  ינשה  דצה  ןמו  תוחיתפו , םזילרולפ  הברה  וב  שי  דחא  דצמש  רוד  ומצע , ינפב  דלונ 
.חילצהל םיצור  םהש  ליגב 14  רבכ  בוט  םיעדויו  רפסה  - תיב םע  םירדתסמ  והשכיא  םהירוהב , םידרומ  תוחפ  הברה 

הפב דחא  לש  םימעפ  הברה  השוחת  שי  לבא  .הבהאו  רשוא  ימצע , יוטיב  המשגה , לע  םירבדמ  םה  תיסחי  ריעצ  ליגב 
םיפידעמ ךא  עיפשהל  םיצור  םה  םירגובמה , לע  םיכמוס  לעופב  ךא  קלח , תחקל  םיצור  םהש  םירמוא  םה  .בלב  דחאו 
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". תונהיל רקיעב  םיצור  םה  .םייביסאפ  תויהל 

ובש יללכה  טומיזאה  תא  עדוי  התא  .תוביציה  רסוח  אוה  םיפאיה  םייחה  לש  רתויב  םיקהבומה  רכיהה  ינמיסמ  דחא 
ביצהלו תויזחת  שבגל  ירשפא  יתלב  ילואו  השק  םג  ןכל  .ךרדב  היהי  המ  גשומ  ךל  ןיא  לבא  ומדקתי  ךלש  םייחה 

וא ינש  גוז  לכ  וניתפוקתב , ירה  .םויל  םוימ  השק  השענ  הז  םייטנמורהו  םיישיאה  םיסחיה  תמרב  וליפא  .תולאשמ 
, תיתחפשמה תוביציה  עלס  רבעב  ויהש  םישנה , וליפא  .דיתעב  לעבה  וא  השיאה  םע  היהי  המ  עדוי  ימו  שרגתמ  ישילש 

.דימתמ טקש  רסוחו  םיבצע  היגרנא ," תוצצפ   " םויה ןה 

, הבחר הריד  חפונמ , קנב  ןובשח  .רבעבמ  תוינרמוח  רתוי  הברה  ןה  קוחרהו  רצקה  חווטל  תולאשמ  םויהש  קפס  ןיא 
הכירצ רקסב  .ףסכב  לכה  ינפלו  לכ  םדוק  םירחאה  תאו  ומצע  תא  דדומש  ריעצ  רוד  הפ  לדג  וכו .' תראופמ  תינוכמ 

ןיב םיענ  רעונה  - ינב ימצעה , יומידה  תניחבמ  : " יכ אצמנ  סבולגב , םסרופשו  רעונ , ינב  ברקב  ( 2008  ) הנורחאל השענש 
עבצב לבא  רבחה , לש  ומכ  הצלוח  ונקי  םה  דחוימו : ןפוד  - אצוי תויהל  הפיאשה  ןיבל  םלוכ " ומכ  תויהל   " ןוצרה

" .ידוחיי
: תחא הבושת  תיעמשמ  דח  התלע  ץיק , עצבמב  תוכזל  םיניינועמ  ויה  יכה  וב  סרפה  המ  רקסב  רעונה  - ינב ולאשנשכ 
VIP סיטרכ ופידעי   4% ץראב , השפוח   6% דיינ , בשחמ  ופידעי  .ףדעומה 12%  סרפכ  "ל  וחב השפוח  ונייצ   43%

.המוד הדימב  םלוכש  ונע  דופייא ו-25%  הצור  דחא  זוחא  ןופייא ,  4% תועפוהל ,

איה תידוחיי  תמוסריפ  םתניחבמ , .םנעמל  םישועש  םיגתומ  םיכירעמ  רעונ  - ינב : " ןותיעל רמא  קווישהו  םוסרפה  שיא 
םיעוריאב קלח  תחקל  םיחמש  םהו  םישפוחבו  יונפה  ןמזב  תושעל  המ  םישפחמ  םה  .יתיווח  עוריאו  החישל  אשונ 

םיצור םה  .םיעוריאב  רקבלו  רוזחל  םיצורו  הלאכ  םיעוריא  םליבשב  םישועש  םיגתומה  תא  םיכירעמ  םה  .םייקוויש 
(. תוינק םי , הקיזומ , תועפוה , םירבח ,  ) םהלש תואנהה  תורגסמב  לבא  םהל  ושדחיו  ועיתפי  ושגריש ,

השעמל .םולח  םישגהל  הזע  הווקת  הזיא  אל  ןה  ולש  תולאשמה  םג  ןכלו , ותוא  שגרל  השק  .שידא  םג  ןכלו  עבש  רוד  הז 
תרפוסה .ותוא  שגרלו  ותוא  תוצרל  השקש  רוד  .םולכ  ול  ןיא  ןכלו  לכה  רבכ  ול  שיש  ידמל  קנופמ  רוד  לארשיב  לדג 

": הדלי תויהל  : " ומששו הבתכש ב-1984  םידלי  רישב  הזה  ןייפאמה  תא  השיחמה  תודג  הנונרא 

.....והשמ חופת /  אל  טיוקסב /  אל  חולמ /  אל  לודג /  אל  ןטק /  אל  לוחכ /  אל  םשמ /  אל  הפמ /  אל  והשמ /  הצור  ינא 

היפרגויליביב היפרגויליביב
.רבמבונב  22 ץראה , ץראה .חרזמה  ןמ  םיקנתמ  .ידיג 1998 . יביבא ,

.28-25 מע ' יאמב ,  8 תושדח . תושדח .םלענו  תודשב  ךלה  אוה  .שוש 1989 . לגיבא ,
הרדתק 16: הרדתק . 1882-1948 לארשי , - ץראב תידיליו  תימוקמ  תירבע  תוברת  לש  תושבגתההו  החימצה  .רמתיא 1980 . רהז , ןבא 

.189-160
ץוביקה דומילו  רקחל  ןיקנבט  ןוכמ  ביבא : לת  . 1978-19481978-1948 לושינה   לושינה תנעטו   תנעטו תידוהיה   תידוהיה תובשיתהה   תובשיתהה . 1980 ל .' הירא  ירנבא ,

.הדובעה תעונתו 
רסוניג ידי  לע  ךרענ  וננמז , וננמז ןבןב   סומלופ   סומלופ תונויצ : : תונויצ ךותמ  יטסילאינולוק .? לעפמ  לארשי -  ץראב  תובשייתהה  .ןר 1996 . ןוסנורהא ,

.בגנב ןוירוג־ןב  תטיסרבינוא  ןוירוג־ןב , תשרומל  זכרמ  רקוב־הדש : תיירק  . 354-340 ילארבו ,
.7-2 יכוניח א : יכוניח םושייו   םושייו ןויע   ןויע תולעמ : : תולעמ .לארשי  תומחלמ  תרישב  הדיקעה  ביטומ  .ףסוי 1979 . ריפוא ,

.דחי תאצוה  ןויצל : ןושאר  תילארשיה . תילארשיה תרופיסב   תרופיסב תוחכפתהה   תוחכפתהה .ףסוי 1983 . ןרוא ,
.93 מע ' רבוטקואב ,  3 בירעמ , בירעמ ףסומ   ףסומ .רבצה  תומדמ  הדירפ  .ףסוי 1986 . ןרוא ,

.וידחי ילארשיה . ילארשיה ןאמורב   ןאמורב תוירבצו   תוירבצו תונויצ   תונויצ .ףסוי 1990 . ןרוא ,
.37-36 מע ' טסוגואב ,  7 םימי , םימי   77   , תונורחא תונורחא תועידי   תועידי .םדא  תבהא  .סומע 1987 . ןרוא ,

תועידי תועידי הנידמה , הנידמה תונש   תונש   5050 == בב רודיבב   רודיבב םילודגה   םילודגה םיעגרה   םיעגרה הנשה : : הנשה שארל   שארל דחוימ   דחוימ ןויליג   ןויליג .רודיב  היה  .סומע 1997 . ןרוא ,
.3 מע ' רבוטקואב ,  1 ,, תונורחא תונורחא

.ץרמב  23 תונורחא , תונורחא תועידי   תועידי עובשה .' יטרס   ' רודמב הנימא ' הריצי  . ' .ידיג 1982 רשרוא ,
.ןקוש ביבא : לתו  םילשורי  םינבו . םינבו םידסיימ   םידסיימ םילארשיה : : םילארשיה .ב   " לשת .סומע  ןוליא ,

.24-25 מע ' טסוגואב ,  18 םימי , םימי   77 תונורחא , , תונורחא תועידי   תועידי .לארשי  ץראב  םשו  הפ  .ןמחנ 1989 . רבגניא ,
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דומע 82. רבמטפסב ,  18 ביבא , ביבא לתלת   ןותיע   ןותיע .ןועגישב  ןויגיה  שי  .ןמחנ 1992 . רבגניא ,
דומע ב4. לירפאב ,  16 ץראה , ץראה .ףסוי 2001 . יזגלא ,

, ביבא ביבא לתלת   .םינתנהנו  םיטסיאוגא  םישנאב  רבודמ  .וידימלת  לש  תוטמתשהה  תעפות  לע  השק  הפקתהב  אצוי  .רורד 2001 . ינולא ,
דומע 13. ילויב ,  13

דומע 6. טסוגואב ,  12 םתוח , םתוח רמשמה , , רמשמה לעלע   .חשי  אל  ונשאר  ךא  .ןורי 1986 . ףסוילא ,
דומע 15. רבמצדב ,  30 םימי , םימי   77 תונורחא , תונורחא תועידי   תועידי .תואכרמל  סנכנ  רבצה  .ןד 1977 . רוגמלא ,

דומע 14. טסוגואב ,  14 ץראה , ץראה .השוטנ  ריעב  תוחור  .לעי 1989 . גומלא ,
.םיקפא תירפס  דבוע , םע  ביבא : לת  ןקויד . ןקויד רבצה -  -  רבצה .זוע 1997 . גומלא ,

.18-14 מע ' רבמבונב ,  12 םימי , םימי   77   , תונורחא תונורחא תועידי   תועידי .םיציב  םע  רמז  .יפג 1993 . רימא ,
.20-21 מע ' טסוגואב ,  2 ץראה , ץראה .ןואיזומ   תשפחמ  האחמ  .יבוט 1985 . לברא ,

םש לע  תוצופתה  תיב  ביבא : לת  . . 1947-18971947-1897 תונויצה , , תונויצה לשלש   םייתוזח   םייתוזח םייומיד   םייומיד םיעבצב -  -  םיעבצב ןבל   ןבל לוחכ   לוחכ .לחר 1996 . לברא ,
.דבוע םעו  ןמדלוג  םוחנ 

דומע 11. רבוטקואב ,  25 תועש , תועש   2424 תונורחא , תונורחא תועידי   תועידי .ונמצע  דעב  תרשל  בוט  .תירונ 1996 . דרא ,
.ןפג ביבא  ןיבל  תונותיעה  ןיב  תבכרומה  םיסחיה  תכרעמ  ביבא : יבא  יבא  לעני  ויפמ , הללק  רבד  איצומה  .זרא 1994 . בורשא ,

.60-52 תרושקתה 22 : תרושקתה
.טסוגואב  22 ץראה , ץראה .היצביטומב  ליגרת  .דוהא 1996 . ירשא ,

.http://www.aka.idf.i lhttp://www.aka.idf.i l םחור ," זועב  םדא -  חוכ  ףגא  "ל -  הצ  " רתא
.(( 1976-19481976-1948 ' ) ' ) תשק תשק '' לל םיעבראה   םיעבראה לבוי   לבוי ןויצל   ןויצל ץבוק   ץבוק תשק : : תשק .תוהז   תדועת  הנידמה : רוד  תורפס  .םהרבא 1998 . עשוהי , ב '

.26-20 יצרא , דה  הדוהי : רוא 
.54-46 םינפ 11 : םינפ ימואלה ." רוביגה   " לש ותומו  וייח  .םוטציו 1999 . רזעילאו  םרוי  וליב ,

.17-16 מע ' ראוניב ,  21 תועש , תועש   2424   , תונורחא תונורחא תועידי   תועידי .ךלת  לא  לקיימ  .באוי 1999 . גרבנריב ,
, גומלא הלב  ידי  לע  ךרענ  רכב , רכב ןורהא   ןורהא לשלש   תובתכ   תובתכ ףסוא   ףסוא ריוואב : : ריוואב תוירי   תוירי ךותמ  .םיאכודמה  יחא  לא  .ןורהא 1989 . רכב ,

.תונורחא תועידי  ביבא : לת  . 269 הלא , המיסו  אמדק  רב  לאונמע 
דומע 8. ץרמב ,  28 יאקירמא , יאקירמא ןמוי   ןמוי תונורחא , תונורחא תועידי  תועידי .הרומעו  םודס  .ןרהא 1986 . רכב ,

דומע 3. ינויב ,  23 תועש , תועש   2424   , תונורחא תונורחא תועידי   תועידי .רעונה  תנבהל  ךירדמ  .להת 1999 . דלפנמולב ,
.םקימע ביבא : לת  המהמ . תושעל   תושעל ךיא   ךיא ריש .? בותכל  ךיא  .ג  " כשת .ןד  ץומא , ןב 

.םקימע ביבא : לת  חוכשלו . חוכשלו רוכזל   רוכזל "ח . . כשת .ןד  ץומא , ןב 
.ןתיב הרומז  .המחלמ   .המחלמ לשלש   יפוי   יפוי .ןד 1973.   ץומא , ןב 

תירפס דבוע , םע  ביבא : לת  ןונגע . ןונגע תריציב   תריציב תוומו   תוומו תונמא   תונמא יטוריא , , יטוריא לוכסת   לוכסת תורשואמ : : תורשואמ אלאל   תובהא   תובהא .הצינ 1997 . בד , ןב 
םיקפא

, לירפאב  24 תואמצעה . תואמצעה םויל   םויל דחוימ   דחוימ ףסומ   ףסומ היזיוולט , , היזיוולט תונש   תונש   3030 תונורחא , , תונורחא תועידי   תועידי .קימולשו 1998 . הוודח  .ירוד  באז , ןב 
.4 מע '

.רתכ םילשורי : תוריפסה . תוריפסה ןיב   ןיב  -  - 19481948 .הביתנ 1981 . הדוהי , ןב 
.םעל הירפס  דבוע , םע  ביבא : לת  ןועותעת . ןועותעת .קחצי 1989 . רנ , ןב 

. תוא תוא ץראה ." ינב   " תורפסב ארונה " ידוהיה   " תומד .ז  " כשת .דוהא  רזע , ןב 
.םיקפא תירפס  דבוע , םע  ביבא : לת  תונויצה . תונויצה ריחמ   ריחמ לעלע   תוחיש   תוחיש ןויצב : : ןויצב םיננאש   םיננאש ןיא   ןיא .דוהא 1986 . רזע , ןב 

. ילר ילר '' צאק צאק ילר   ילר '' צצ  ,, ץיבורוה ץיבורוה ינד   ינד ךותמ  .יגולותימ  הזחמו  תואיצמ  הפשכ , סותימ  לע  ...ילר -  ומשו צ' רבצ  .הויז 1992 . תרופ , ןב 
.םע רוא  ביבא : לת 

.תדחוימ האצוה  ביבא : לת  לדחמה . לדחמה .ד   " לשת .יזח  רבה , ןתיא  ןד , ירוא  ןפג , ןתנוהי  והיעשי , תרופ , ןב 
.םילעופ תירפס  ביבא : לת  םואבנשריק . םואבנשריק יטומ   יטומ םעםע   תוחיש   תוחיש .והיעשי 1998 . תרופ , ןב 

.דחואמה ץוביקה  ביבא : לת  תירבעה . תירבעה המרדב   המרדב האושה   האושה .דלוגנייפ 1989 . ימע , - ןב
דומע 21. טסוגואב ,  16 בירעמ , בירעמ .ןטק  שארו  תובדנתה , היצביטומ , לע  .יחיבא 1996 . רקב ,

דומע 37. ץרמב ,  2 ץראה . ץראה ףסומ   ףסומ .יחיבא 2001.   רקב ,
דומע 18. רבמבונב ,  17 ץראה , ץראה ףסומ   ףסומ .םישודק  ןחלופ  לש  ותדיל  .ילא 1995 . איבנ , רב 

.13 טע : תומדש  תומדש .הלוגה  תלילשו  תונויצה  .א  " משת .יכדרמ  ןוא , - רב
.םודא וק  תרדס  דחואמה , ץוביקה  ביבא : לת  העונת . העונת לשלש   הנקוידל   הנקוידל וישכע : : וישכע םולש   םולש .ה  " משת .יכדרמ  ןוא , - רב

דומע 23. ינויב ,  19 תונמא , תונמא תורפס   תורפס תוברת , , תוברת תונורחא , , תונורחא תועידי   תועידי .יטתסאה  ןמזה  .םדא 1987 . ךורב ,
.םילעופ תירפס  ביבא : לת  . 94-64 וישכע , וישכע דלי   דלי זאזא   דלי   דלי ךותמ  תוכבל .? רתומ  םאה  .ירימ 1991 . ךורב ,

.דבוע םע  ןוירוג . ןוירוג ןבןב   .לאכימ 1975 . רהוז , - רב
.14 , 67-66 תמענ 109 : תמענ .רוביג  תויהל  הצור  אל  . 1988 רבמטפס , .הרימא  יליזרב ,

ב3. ץראה , ץראה .ברה  זכרמ  לש  םימחול " חיש   " זנגנ ךכ  .ןונמא 16.6.2002 . יליזרב ,
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דומע ב3. ראוניב ,  19 ץראה , ץראה .םהיניבש   הלאו  םיטמתשמה  םילערומה , .ןונמא 1997 . יליזרב ,
.םילעופ תירפס  ביבא : לת  לארשיב . לארשיב סוזנסנוקו   סוזנסנוקו תקולחמ   תקולחמ תומחלמב : : תומחלמב היטרקומד   היטרקומד .דג 1992 . יליזרב ,

דומע 14. לירפאב ,  19 םימי , םימי   77   , תונורחא תונורחא תועידי   תועידי ליפורפ 96 . .רנבא 1996 . רמייהנרב ,
דומע 2. רבמטפסב ,  28 תבשל , תבשל ףסומה   ףסומה   , תונורחא תונורחא תועידי   תועידי .רשנה  ךרד  .םוחנ 2001 . ענרב ,

.435-431 םיינזאמ נ : םיינזאמ .היופשה  תונויצה  שיאו  טבשה  רפוס  .םעוניבא 1980 . יאשרב ,
.דחואמה ץוביקהו  סוריפפ  ביבא : לת  הנידמה . הנידמה רוד   רוד תרופיסב   תרופיסב היסטנפה   היסטנפה .ןויצרוא 1989 . אנתרב ,
.30-28 מע ' יאמב ,  6 םימי , םימי   77 תונורחא , , תונורחא תועידי   תועידי .חצנמ  לש  ליפורפ  .לעי 1994 . ץריבג ,

דומע 18. רבמטפסב ,  1 תונורחא , תונורחא תועידי   תועידי .ןיוזמ  רוד  אל  הז  .לעי 1995 . ץריבג ,
.םילעופ תירפס  ביבא : לת  םירוענה . םירוענה ליג   ליג לשלש   היגולוכיספ   היגולוכיספ .לאומש 1953 . ןלוג ,

.םילעופ תירפס  ביבא : לת  ףתושמה . ףתושמה ךוניחה   ךוניחה .לאומש 1961 . ןלוג ,
דומע ב3. רבוטקואב ,  2 ץראה , ץראה .תורוד  שגפמ  תוינימש -  יבתכמ  .דוא 1987 . רדנוג ,

דומע 15. רבמצדב ,  1 בירעמ , בירעמ סותימה ,' .המלש 1995 . םהוש , ארויג 
.דחואמה ץוביקה  ביבא : לת  תיעיבשה . תיעיבשה המחלמה   המחלמה ךותב  .אובמ  ךרוע .)  ) ןבואר לג ,

.15-11 : 3 יגטרטסא 2 , יגטרטסא ןוכדע   ןוכדע .ןמזה  יארב  "ל  הצב תורישל  היצביטומה  . 1999 רבמצד , .ןבואר  לג ,
ידי לע  ךרענ  תינויצ , תינויצ היפרגוירוטסיה   היפרגוירוטסיה תונש   תונש האמ   האמ  :: היזיוורל היזיוורל ןוזח   ןוזח ןיב   ןיב ךותמ   .תונויצה  תודלות  תביתכ  .באוי 1997 . רבלג ,

.לארשי תודלותל  רזש  ןמלז  זכרמ  םילשורי : . 79-78 ץיו , םעיחי 
ב4. מע ' יאמב ,  27 גחגח , ןויליג   ןויליג   , ץראה ץראה .םיכובש  הלאכ  שיו  םירויש  הלאכ  שי  םויה  .יליל 2001 . ילילג ,

.רבמטפסב  5 בירעמ , בירעמ .ןיוזמה  רודה  ינפ  .ביבא 1994 . ןפג ,
.ןתיב - הרומז - תרנכ עבטמה . עבטמה לשלש   יעיברה   יעיברה דצה   דצה .ןתנוהי 1983 . ןפג ,

דומע 10. רבוטקואב ,  3 עובשפוס , עובשפוס   , בירעמ בירעמ .הגולפה   תא  בהוא  .ןתנוהי 1986 . ןפג ,
.תרנכ ביבא : לת  תועפוהמ . תועפוהמ םיעטק   םיעטק םישרקה : : םישרקה לעלע   .ג   " משת .ןתנוי  ןפג ,

.תימצע האצוה  םילשורי : לארשיב . לארשיב עונלוקהו   עונלוקהו עוניארה   עוניארה תודלותב   תודלותב םיקרפ  םיקרפ ירבעה : : ירבעה טרסה   טרסה .בקעיו 1991 . ןתנ  סורג ,
.14-13 מע ' תישאר ,  תישאר תרתוכ   תרתוכ בוהצה ,' ןמזה   ' .ךיראת אלל  .דיוד 1987 . ןמסורג ,

קלח ה: , 1973-1948 לארשי , תומחלמב  ברקה  תובוגת  . 1990 רבמבונ , .רלטוק  השמו  יול  יחימע  םוטציו , רזעילא  לשימ , קנרג ,
.57 , 53 (: 1  ) תוחיש ה תוחיש . 1973 רופיכ , םוי  תמחלמ 

הטיסרבינואה ביבא : לת  עונלוקל . עונלוקל הדוביעו   הדוביעו תילארשי   תילארשי תרופיס   תרופיס םיטרסהמ : : םיטרסהמ רופיס   רופיס .ישיאה  עונלוקה  .תירונ 1993 . ץרג ,
.63-37 החותפה ,

.דחואמה ץוביקה  ביבא : לת  תרחמלש . תרחמלש רקובהו   רקובהו העזיח   העזיח תבריח   תבריח .ד  " משת .תירונ  ץרג ,
70- םילעופ , תירפס  ביבא : לתו  היבחרמ  תירבעה . תירבעה תרופיסב   תרופיסב שדח   שדח לגלג   .תוידדצ  תוסינכב  םיבנשא  הברהב  .דקש 1971 . ןושרג 

.26
.63 וע : תומדש  תומדש .תוכזה  תקוצמו  תונויצה  תקוצמ  םידוהיה , תקוצמ  .ם  " שת .ןסינ  ינגד ,

ראורבפ 1996. (, 24 סמ '  ) םילייחה םילייחה תוליבק   תוליבק ביצנ   ביצנ ""חח   ודוד
.ריבד ביבא : לת  םולחה . םולחה םעםע   תויחל   תויחל .היתב 1989 . רנוד ,

ןואיזומה דוד , לדגמ  םילשורי : למס . למס לשלש   תוירוטירט   תוירוטירט םיוותמ   םיוותמ םינמרגו   םינמרגו םילארשי  םילארשי םינמא  םינמא דוד : : דוד ןגמ   ןגמ .היתב 1996 . רנוד ,
.תודלותל

.תואלובהו ראודה  ןתיב  לארשי , ץרא  ןואיזומ  ביבא : לת  ןורכז . ןורכז לשלש   הפמ   הפמ .היתב 1996.   רנוד ,
.לארשי ץרא  ןואיזומ  ביבא : לת  . '' 5858 '-'- 4848 תילארשיה , , תילארשיה תונובירה   תונובירה יסקט   יסקט רדהו : : רדהו דוה  דוה .היתב 2001.   רנוד ,

דומע 62. רבמבונב ,  8 עובשה , עובשה בירעמ , , בירעמ .תוחפ  םויה  םילייח , ונבהא  םעפ  .יתור 1991 . רוטקריד ,
.יגגז תיירפס  רתכ , םילשורי : היפרגויב . היפרגויב ץומא : : ץומא ןבןב   ןדןד   .ןונמא 1992 . רנקנד ,

.ןיקנבט דיו  סנגאמ  לעפאו : םילשורי  םייגולוכיספו . םייגולוכיספו םייגולויצוס   םייגולויצוס םיטבמ   םיטבמ הנתשמ : : הנתשמ ץוביקב   ץוביקב ךוניח   . 1998 י .' רד ,
.ידרו בד  ידי  לע  םגרותו  ךרענ  םירז , םירז יניעב   יניעב ףתושמה   ףתושמה ךוניחה   ךוניחה .הכלהל  השעממ  יצוביקה : ךוניחה  תודלות  .לבוי 1984 . רורד ,

.םיצוביקה רנימסו  יצראה  ץוביקה  ביבא : לת 
.דחואמה ץוביקה  ביבא : לת  הכלהל . הכלהל השעממ   השעממ יצוביקה : : יצוביקה ךוניחה   ךוניחה תודלות   תודלות .לבוי 2003.   רורד ,

תונש דעו  םיעבראה  תונשמ  תילארשיה  ךוניחה  תכרעמב  תידוהיה " העדותה  חופיט  ל" הלוגה " תלילש  מ" .א  " סשת .לבוי  רורד ,
.םילשורי תודהיה . תודהיה יעדמל   יעדמל רשע   רשע םינשה   םינשה ימלועה   ימלועה סרגנוקה   סרגנוקה ירבד   ירבד .ידיתע  רקחמל  םינוויכ  םישישה - 

1975-1975- םירופיכה , , םירופיכה םוי   םוי תמחלמל   תמחלמל יניס   יניס עצבמ   עצבמ ןיב   ןיב תירוביצה   תירוביצה הבשחמה   הבשחמה קנט : : קנט לעלע   בוכר   בוכר חישמ   חישמ .הנוי 2002 . גמר ,' - ירדה
.431-421 ןויבצ , ןוכמ  ןמטרה , םולש  ןוכמ  ןליא , - רב תטיסרבינוא  םילשוריו : ןג  תמר  . 19551955

5050  ' סוניכב האצרה  .תילארשיה  תורפסב  םימ  תשרפ  וק  "ח - ) ישת "ז- ישת  ) רושעה תנש  יאמב 1998 . .רנבא 10-12  ןמצלוה ,
.ביבא לת  תטיסרבינואב  םייקתהש  תוהז ,' תוהז תדועת   תדועת תילארשי -  -  תילארשי תורפס   תורפס תונש   תונש

היילעה היילעה ירפס   ירפס ךותב  .היינשה  היילעה  תורפסב  תימצעה  העדותה  לע  לארשי : ץראמ  השדח  תמא  .ח  " נשת .רנבא  ןמצלוה ,
.385-367 יבצ , ןב  די  םילשורי : .לטרב  לארשי  ידי  לע  ךרענ  םירקחמ , םירקחמ ץבוק   ץבוק היינשה : : היינשה
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ידי לע  ךרענ  , (( 2020 ןדיע , , ןדיע תרדס   תרדס )) ""חח  ישת ישת -- ""חח שתשת ןושארה : : ןושארה רושעה   רושעה ךותב  .ץראב  רוד  לש  תרופיסה  .ח  " נשת .רנבא  ןמצלוה ,
.273 יבצ , - ןב די  םילשורי : .הקנולבי  הנחו  תרמצ  יבצ 

.203 תורפסב 3 : תורפסב רקחמל   רקחמל םיפד   םיפד .זוע  סומעל  הנוכנ " החונמ  ןויע ב" בהזה : ליבשו  תווצקה  .ו  " משת .היח  ןמפוה ,
.moomamooma רתא   רתא םיהובגה ,' תונולחה  '

ד2. מע ' רבמצדב ,  19 תורפסו , תורפסו תוברת   תוברת ץראה , ץראה .רבחל  הסנמ  טסקטהש  המ  תקרפמ  הקיסומה  .לאירא 1997 . דלפשריה ,
דומע 34. יאמב ,  7 תישאר , תישאר תרתוכ   תרתוכ .וילאמ  ןבומ  אל  יברע  .םייח 1986 . יבגנה ,
דומע 34. יאמב ,  7 תישאר , תישאר תרתוכ   תרתוכ .וילאמ  ןבומ  אל  יברע  .םייח 1986 . יבגנה ,

דומע ב5. יאמב ,  22 ץראה , ץראה דוכלמ 22 ."  " תא שגופ  ןוטס  רווילוא  .םייח 1995 . רקרוודנה ,
.945 םיאולימ ,) ךרכ   ) לארשי תנידמ  םילשורי : תירבעה . תירבעה הידפולקיצנ   הידפולקיצנ אהאה .ןורטאית  .ג  " נשת .לאכימ  ץלזלדנה ,

.דבוע םע  ביבא : לת  הבוב . הבוב לשלש   לגר   לגר .בקעי 1973 . ןוילעה ,
דומע ב2. רבוטקואב ,  31 ץראה , ץראה .היצביטומה  תודלות  רוציק  .סומע 1996 . לארה ,

דומע א6. ילויב ,  19 ץראה , ץראה .ל  " הצב רקס  .סומע 2001 . לארה ,
163- םייחהו , םייחהו דליה   דליה ךותמ  .םידליה  תורפסב  םירוסייו  תוומ  לע  תויגולוימס  תוראה  ומשב ? דליל  אורקל  .ב  " נשת .המלש  לארה ,

.רפוע ביבא : לת  . 101
דומע 20. רבמבונב ,  17 רבד , רבד .שאה  ןחבמב  .היער 1989 . קינרה ,

.ביבא לת  תטיסרבינוא  טרוטקוד , תדובע  . 1938-19251938-1925 הקיטילופו   הקיטילופו היגולואדיא   היגולואדיא ןיב   ןיב רבד   רבד תכרעמ   תכרעמ .הנח 1974 . גוצרה ,
.דחואמה ץוביקה  ביבא : לת  יטרפה . יטרפה םשה   םשה תימשגה ." העידיה   " תקיטאופ לע  רבד - " ףוס  . " .הנח 1994 גיצרה ,

דומע 13. ילויב ,  12 תועש , תועש   2424   , תונורחא תונורחא תועידי   תועידי .סותימה  תא  רובשל  .שוש 1998 . ץייו ,
תנידמ תנידמ תודלותב   תודלותב םייתרוקיב   םייתרוקיב םיטנמומ   םיטנמומ הנומשו : : הנומשו םיעבראל   םיעבראל םישימח   םישימח ךותמ  .תרוקיבלו  רקחמל  תורבחמ  .זרא 1999 . סיו ,

תרוקיבו 13-12. תרוקיבו הירואית   הירואית . 305-303 ריפוא , ידע  ידי  לע  ךרענ  לארשי , לארשי
םידימלת לצא  ישפנ  ץחל  תובוגת  . 1992 ינוי , .ןמגנילק  רודגיבאו  ןומולס  הבהז  גרבנסיו , והיתתמ  דלוצרוש , ףסוי  קרמ , ןמסיו ,

.256 (: 3  ) תוחיש ו תוחיש .ץרפמה  תמחלמ  תובקעב 
קיזי . קיזי '' צצ קילומש   קילומש לשלש   םירישה   םירישה תורבחמ   תורבחמ ךותמ  .עבטה  תנגהל  הרבחה  .לאירא 1982 . רבליז ,

.דמח ירפס  תונורחא , תועידי  ביבא : לת  תילארשיה . תילארשיה תורפסה   תורפסה רוציק   רוציק ןאכמ : : ןאכמ תבתכנש   תבתכנש תורפס   תורפס .ןנח 1999 . רבח ,
.6 (: 95  ) רעונו ג רעונו םידלי   םידלי תורפס   תורפס .רעונלו  םידליל  תורפסב  הרובגב  תוומ  רקחמו -  ןויע  . 1998 ץרמ , .האל  בבוח ,

.3776 תסנכה 77 : תסנכה ירבד   ירבד הנושאר .') האירק   ) "ו-1976 לשת העש ) תארוה   ) רודישה תושאר  קוח  '
דומע 6. רבמבונב ,  1 תונורחא , תונורחא תועידי   תועידי .ל  " הצמ תוטמתשהה  לע  םיגיאדמ  םינותנ  .ימר 2002 . תוזח ,

.ןדומ - ןתיב - הרומז ביבא : לת  המחלמ . המחלמ לצב   לצב תמא   תמא .ט  " לשת .בקעי  יאדסח ,
דומע ב4. רבמצדב ,  20 ץראה , ץראה .תמה   תביד  .יתבש 1993 . תבט ,

דומע 30. רבמצדב ,  23 תבשל , תבשל ףסומ   ףסומ תונורחא , תונורחא תועידי   תועידי .ןוירוטסיהל  ובאט  אוהש  אשונ  ןיא  .ימר 1994 . לט ,
.סנגאמ םילשורי : םייגולויצוס . םייגולויצוס םירקחמ   םירקחמ ץוביקב : : ץוביקב הרבחו   הרבחו דיחי   דיחי .ל  " שת .הנינוי  רברג , ןומלט 

.החותפה הטיסרבינואה  ביבא : לת  ילארשיה . ילארשיה עונלוקב   עונלוקב היגלטסונו   היגלטסונו תורובח   תורובח דובאה : : דובאה רבצל   רבצל זולב   זולב .ירימ 2001 . ןומלט ,
.םילשורי יבצ , ןב  קחצי  דיו  תונורחא  תועידי  םילשורי : ןמכייא . ןמכייא ףלודא   ףלודא דגנ   דגנ לארשי   לארשי תנידמ   תנידמ .הנח 2001 . הקנולבי ,

.36-23 תיטרקומד 1 : תיטרקומד תוברת   תוברת .םיעשתה  תונשב  תינויצ  תוימואל  ןיבר -  סותימ  .בקעי 1999 . רגדי ,
דומע 43. יאמב ,  20 תישאר , תישאר תרתוכ   תרתוכ .גולאיד  .ב.א 1987  שוהי  ,

.23-22 מע ' ראוניב ,  2 ריעה , ריעה .ןוטנאל  הבושת  .ב 1986 . א" עשוהי ,
.206-184 מע ' ןתיב , הרומז  ביבא : לת  לארשיב . לארשיב רפוסה   רפוסה לשלש   תיתורפס   תיתורפס אלה   אלה ותואיצמ   ותואיצמ רההו : : רההו ריקה   ריקה .ב 1989 . א" עשוהי ,

.16 הדמע 7 : הדמע .לארשיב  רפוסה  לש  תיתורפס  - אלה ותואיצמ  יאמ 1975 . .ב  א" עשוהי ,
.ןקוש ביבא : לתו  םילשורי  תונויצה . תונויצה תולאשב   תולאשב תוסמ   תוסמ שמח   שמח תוילמרונה : : תוילמרונה תוכזב   תוכזב . 1980 םהרבא ב .' עשוהי ,

.56 : 48 7777 ןותיע   ןותיע .תובוחרב  ךלה  אוה  .הידידי 1984 . יקחצי ,
חיש חיש ילע   ילע דבוע ." םע  םסרפתהל ב" תדמועה  זוע  סומע  לע  הפיקמ  היפרגוילביבמ  קרפ  הנוכנ :" החונמ   " לע .ףסוי 1983 . ימלשורי ,

.126-125 : 20-19
.231 הלשממה , הלשממה ןותנש   ןותנש .הישעתהו  רחסמה  דרשמ  .א  " לשת .לארשי 

.םיפשר ביבא : לת  הארמב . הארמב תורעוכמ   תורעוכמ םינפ   םינפ .רידא 1985 . ןהכ ,
.62 (: 6-5  ) זנ םיינזאמ  םיינזאמ .הקיטילופהו  רפוסה  לע  .ילינ 1983 . ןימולפ ,)  ) למרכ

175- מע ' די , ףסאמ  תונויצה , תונויצה תונושארה ,' הנידמה  תונשב  תירבעה  תורפסב  אשונו " ןכות  תינומהה כ" היילעה  .ןד 1989 . רואל ,
.161

.164-160 הרדתק 69 1993 : הרדתק .יתורפסה  טביהה  לע  תורעה  האושה : לש  היומידב  יונישה  . 1993 רבמטפס , .ןד  רואל ,
.56-39 גל : המב  המב .ח  " מלפה לש  תיאבצה  הקהלה  ןורטבזי -  ' צה .ןועמש 1999 . ירא , בל 

ךרענ תירבע , תירבע תוברת   תוברת לשלש   התיינב   התיינב ךותב  ', 1949-1944 תוילארשיצראה , תויאבצה  תוקהלה  תוחתפתה  .ט  " נשת .ןועמש  ירא , בל 
.קילאיב דסומו  םיעדמל  תילארשיה  תימואלה  הימדקאה  םילשורי : . 613-610 טיבש , רהז  ידי  לע 
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.38-37 ןתיב , ביבא : לת  המחלמה . המחלמה תאתא   אנוש   אנוש ינא   ינא אמא , , אמא םיהולאב , , םיהולאב .ח  " כשת .לאגי  בל ,
דומע 71. לירפאב ,  4 םימי , םימי   77 תונורחא , תונורחא תועידי   תועידי .המאתה  רסוח  לשב  תורישהמ  טלפנ  .ידוא 1997 . לבל ,

.32-20 מע ' לירפאב ,  19 ץראה , ץראה ףסומ   ףסומ .םתודלי  ירוביג  .לכימ 1998 . בוטרבל ,
.דבוע םע  ביבא : לת  טפשמב . טפשמב לארשי   לארשי .הנינפ 2002 . בהל ,

.162-156 האירק 18 : האירק ןמיס   ןמיס ויתסב 1982 . תויוקמחתה  לש  הקיטאופ  .ילרוא 1986 . ןיבול ,
דומע 13-11. רבמבונב ,  6 ץראה , ץראה ףסומ   ףסומ .םדב  תשדוקמ  הבהא  .ןועדג 1985 . יול ,

דומע 5. טסוגואב ,  25 בירעמ , בירעמ .תוטמתשההמ  רתוי  הגיאדמ  םהלש  הפצוחה  .רקב 1996 . יחיבאו  יסוי  יול ,
לת הגצהה .) .) הגצהה לילמת   לילמת  ) ) םיחתות םיחתות לצב   לצב םיחא   םיחא תבש   תבש לעלע   םיקלח   םיקלח ינשב   ינשב יריטאס   יריטאס ויוור   ויוור היטבמאה , , היטבמאה תכלמ   תכלמ .ךונח 1970 . ןיול ,

.ירמאקה ןורטאיתה  ביבא :
.דחואמה ץוביקה  השדחה . השדחה תירבעה   תירבעה תורפסב   תורפסב תארקל " " תארקל  " " לשלש הכרדל   הכרדל  :: וקוק ילב   ילב .סומע 1984 . ןיול ,

22 םירופיכה , םירופיכה םוי  םוי ףסומ   ףסומ תונורחא , תונורחא תועידי   תועידי .םייניע  םצע  "ל  הצ היצביטומ -  הלימהמ  דחפמ  ימ  .ימענ 1996 . יקציול ,
דומע 22. רבמטפסב ,

22 תוליל , תוליל   77 תונורחא , , תונורחא תועידי   תועידי .ילש  םירוהה  םע  הנושארה  םעפב  רבדמ  ינא  הזה , רפסה  תועצמאב  .ןורי 1989 . ןודנול ,
.13-11 מע ' רבמטפסב ,

דומע 15. רבמבונב ,  24 םימי , םימי   77 תונורחא , תונורחא תועידי   תועידי חלש .) רפוע  םע  ןויאיר  ' ) העיצפה לע  םלוח  אל  .ןורי 1989 . ןודנול ,
דומע 15. רבמונב ,  24 םימי , םימי   77 תונורחא , , תונורחא תועידי   תועידי .העיצפה  לע  םלוח  אל  .ןורי 1989 . ןודנול ,

דומע 20. ינויב ,  23 תבשל , תבשל ףסומה   ףסומה   , תונורחא תונורחא תועידי   תועידי .ונל  דבאש  םירוענה  םות  .ןורי 1989 . ןודנול ,
.שרפמ תאצוה  הפיח : ימואל . ימואל טועימב   טועימב לארשי   לארשי תטילש   תטילש תידוהי : : תידוהי הנידמב   הנידמב םיברע   םיברע .ןאיא 1985 . קיטסול ,

דומע 29. ראוניב ,  12 ץראה , ץראה ףסומ   ףסומ יתמ .? הפיא ? םיליט ? .הביבא 1996 . ירול ,
דומע 14. רבמצדב ,  7 ץראה , ץראה ףסומ   ףסומ .הרש 2000 . רד , - ץיבוביל

.ןקוש ביבא : לתו  םילשורי  םילשורי . םילשורי ףוח   ףוח לעלע   לידב   לידב ילייח   ילייח .הימע 1979 . ךילביל ,
דומע 25. לירפאב ,  19 ץראה , ץראה ףסומ   ףסומ .םהו  ונחנא  .ירנ 1998 . הנביל ,

.41-40 מע ' בירעמ . בירעמ לשלש   הנשה   הנשה שאר   שאר ףסומ   ףסומ : "" קתומ קתומ ךלךל , , ארוק   ארוק אלאל   רבכ   רבכ לל   "" הצהצ  " " .םלענו 1998. ךלוה  םלוע  .באוי  רומיל ,
.לירפאב  28 ץראה , ץראה ףסומ   ףסומ .ךילע  ונדבע  ךל , וניאר  .תיריע 1995 . רוניל ,  

.ןומדקא םילשורי : לארשיב . לארשיב םילוע   םילוע .םיכרוע 1969 . דוד , - ןב הרפעו  יחרזמ  ילרווב  השמ , קסיל ,
דומע 87. לירפאב ,  14 םימי , םימי   77 תונורחא , תונורחא תועידי   תועידי דחוימ .) טקיורפ   ) קיראמ ליחתה  לכה  .רבחמ 1995 . םש  אלל 

.48 תותוא 179 : תותוא .םינימאמ  ימל  .רבחמ 1995 . םש  אלל 
.264-263 תסנכה 75 : תסנכה ירבד   ירבד .םויה  רדסל  תועצה  .רבחמ 5.11.1975 . םש  אלל 

.649-639 , 529 , 526 תסנכה 75 : תסנכה ירבד   ירבד ןויד .)  ) רוביצה לארומב  םיעגופה  היזיוולטב  םירודיש  .רבחמ 1.12.1975 . םש  אלל 
לש תיתנש  ודה  הדיעווה  תארקל  בירעמ ," םירפוס ב" לש  ןיזופמיס  ירוביצה -  ודמעמו  ונרודב  ירבעה  רפוסה  .רבחמ 1966 . םש  אלל 

דומע 27. לירפאב ,  4 בירעמ , בירעמ .םיירבעה  םירפוסה  תדוגא 
.תרנכ ןג : תמר  םינומזפ .) תפוסא  םולש  ( םולש .ראבה  לע  שאר  יתשפת  .רבחמ 1980 . םש  אלל 

.ראוניב  20 ץראה , ץראה .לודגה  ןועגישה  .רבחמ 1984 . םש  אלל 
.רארובפב  6 ץראה , ץראה .רטאיכיספה  תפס  לע  לארשי  .רבחמ 1984 . םש  אלל 

.לירפאב  14 ריעה , ריעה .ברעה  ותוא  לכ  .רבחמ 1989 . םש  אלל 
.יאמב  15 ץראה , ץראה לשלש   דחוימ   דחוימ ףסומ   ףסומ .םישדחה  םידליה  .רבחמ 1994 . םש  אלל 

דומע ב2. רבמבונב ,  12 ץראה , ץראה .תיבהמ  הליחתמ  היצביטומה  .רבחמ 1996 . םש  אלל 
דומע 20. לירפאב ,  18 תונורחא , תונורחא תועידי   תועידי הווקתה ."  " תולמ עדוי  אל  רעונה  .רבחמ 1996 . םש  אלל 

דומע 1. רארובפב ,  15 תועש , תועש   2424 תונורחא , תונורחא תועידי   תועידי היצביטומ  תוחפ  תוליבק  רתוי  .רבחמ 1996 . םש  אלל 
.ץרמב  29 דחוימ , דחוימ ףסומ   ףסומ ץראה , ץראה .םיעשתה  תונשב  תודלי  .רבחמ 1996 . םש  אלל 

םש אלל  דומע 13 . יאמב ,  5 תונורחא , תונורחא תועידי   תועידי .יתדה  רעונב  םג  "ל  הצל סייגתהל  ןוצרב  הלודג  הדירי  .רבחמ 1996 . םש  אלל 
דומע ב2. רבמבונב ,  12 ץראה , ץראה .תיבהמ  הליחתמ  היצביטומה  .רבחמ 1996 .

דומע 13. יאמב ,  5 תונורחא , תונורחא תועידי   תועידי .יתדה  רעונב  םג  "ל  הצל סייגתהל  ןוצרב  הלודג  הדירי  .רבחמ 1996 . םש  אלל 
דומע ב3. רבוטקואב ,  21 ץראה , ץראה .הרופא  תונברס  .רבחמ 1996 . םש  אלל 

דומע 7. טסוגואב ,  23 תונורחא , תונורחא תועידי   תועידי םיאולימ ,' םישוע  לארשיב  םירבגהמ  זוחא  קר 30  .רבחמ 1996 . םש  אלל 
דומע א4. ץרמב ,  23 ץראה , ץראה .ימואלניב  טבמב  ןוכיס  תוגהנתהו  תואירב  תיתרבח , החוור  לארשיב : רעונ  .רבחמ 1998 . םש  אלל 

.יאמב  20 דחוימ , דחוימ ףסומ   ףסומ תונורחא , תונורחא תועידי   תועידי .םדי  ףכב  םלועה  .רבחמ 1999 . םש  אלל 
, רבמבונב  29 אבצו , אבצו סויג   סויג לעלע   תונורחא   תונורחא תועידי   תועידי לשלש   דחוימ   דחוימ רעונ   רעונ ףסומ   ףסומ בשקה ! ! בשקה .םיבוט   םידלי  .רבחמ 1999 . םש  אלל 

דומע 4.
, תונורחא תונורחא תועידי   תועידי .םיריעצה  םילארשיה  תא  ראתמ  רעונ  ינב  לע  ימלועה  תואירבה  ןוגרא  לש  שדח  רקחמ  .רבחמ 2000 . םש  אלל 

.15-14 מע ' ראורבפב ,  20 תועש , תועש   2424
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דומע 20. טסוגואב ,  28 תועש , תועש   2424   , תונורחא תונורחא תועידי   תועידי .לארשי  פולאג  רקס  .רבחמ 2000 . םש  אלל 
תכורעת תא  הווילש  גולטקל  אובמ  '. '. 1990-19101990-1910 לארשי   לארשי תונמאב   תונמאב םירבצ   םירבצ סרמ 1995 . רבמבונב 1994 -  .רבחמ 24  םש  אלל 

.וננמז תב  תונמאל  ןייטשניבור  הנלה  ןתיב  תונמאל , ביבא  לת  ןואיזומב  הרקש  - ובא םאסע 
דומע ד2. ץראה , ץראה .יברק  תוריש  םיצור  אל  .רבחמ 6.8.1996 . םש  אלל 

. תוזח תוזח .ל  " הצמ תוטמתשהה  לע  םיגיאדמ  םינותנ  .ךיראת  אלל  .רבחמ  םש  אלל 
.44-43 מע ' וישכע , וישכע .ם   " שת .רבחמ  םש  אלל 

דומע ד2. ץרמב ,  10 הירלג , הירלג   , ץראה ץראה .םירוענ  תוארתהל  .הנרוא 1999 . ואדנל ,
.51-25 תרוקיבו 2 : תרוקיבו הירואת   הירואת .םיילארשי  תוחיתמ  = יטרס לע  דמולמ  רקחמ  םינפה : לע  ץיק 1992 . .םייח  דיפל ,

דומע 20. טסוגואב ,  16 םתוח , םתוח רמשמה , , רמשמה לעלע   .םיססומתמ 1989.   םיסותימ  .םייח  רואמ ,
דומע 10. לירפאב ,  29 תישאר , תישאר תרתוכ   תרתוכ .תכרעמ 1987 . רמאמ 

דומע ב2. ץרמב ,  21 ץראה , ץראה לויט ,' וצ  .ןורהא 2001 . דגמ ,
.3-1 מע ' טסוגואב ,  2 תועש , תועש   2424   , תונורחא תונורחא תועידי   תועידי .םירוטפה  תשר  הלעפ  ךכ  .שוש 1999 . אלומ ,

דומע 7. טסוגואב ,  16 םימי , םימי   77   , תונורחא תונורחא תועידי   תועידי םיטסינימש 96 .' בתכמ  .ןנר 1996 . ןוזניסומ ,
דומע 7. ראוניב ,  19 בירעמ , בירעמ .ךלש  םייחה  הלא  .יליב 1998 . ןמרל , - הנוקסומ

.62-60 מע ' טסוגואב ,  6 עובשפוס , עובשפוס   , בירעמ בירעמ .הוואגב  אלכל  .יליב 1999 . ןמרל , - הנוקסומ
.12 מע ' רבוטקואב ,  7 רבד , רבד .תווקתו  םירוהרה  םיששה , תונשב  ונתורפס  .לאירבג 1966 . דקומ ,

ירופיסב םהיניבו -  םינב  תובא , תרחא : תואר  תדוקנמ  הנוכנ , החונמ  ןיאבו  חורה  ךרדכ  אל  . 1988 רבמטפס , - טסוגוא .ריאי  רוזמ ,
.182-176 םינזאמ 6-5 : םינזאמ .זוע  סומע 

.36-30 : 197 7777 ןותיע   ןותיע .עקש  רבכ  קבאהשכ  וישכע  קר  . 1996 רבמבונ , .ריאי  רוזמ ,
דומע 2. ילויב ,  9 תוליל , תוליל   77   , תונורחא תונורחא תועידי   תועידי .ריש  יתבתכ  הז  םוקמבו  ןולחהמ , ץופקל  אלש  יתטלחה  .תנע 1993 . ןדימ ,

.49-48 מע ' רבמטפסב ,  22 םימי , םימי   77 תונורחא , , תונורחא תועידי   תועידי .תולגל  הרזחב  .תנע 1995 . ןדימ ,
.30-25 מע ' רבמטפסב ,  1 םימי , םימי   77 תונורחא , תונורחא תועידי   תועידי .אבה  רודה  לארשי  .תנע 1995 . ןדימ ,

.3-2 מע ' טסוגואב ,  30 תוליל , תוליל   77   , תונורחא תונורחא תועידי   תועידי .תושודק   תורפמ  לגנמ  םישוע  .תנע 1996 . ןדימ ,
דומע 13. רבמצדב ,  7 תועש , תועש   2424   , תונורחא תונורחא תועידי   תועידי .הדאפיתניאל  הרזחב  .תנע 1997 . ןדימ ,

דומע 17. רבוטקואב ,  27 תועש , תועש   2424 תונורחא , תונורחא תועידי   תועידי .רתוי  בירקהל  תונכומ  אל  .תנע 1998 . ןדימ ,
דומע 6. םע , רוא  ביבא : לת  . (( יעיבשה יעיבשה םויה   םויה  ) ) שידורוג שידורוג .ללה 1993 . טקנופלטימ ,

. הנידמהו הנידמהו לל   "" הצב הצב תורש   תורש יפלכ   יפלכ תוסיפתו   תוסיפתו תודמעל   תודמעל סחיב   סחיב תונוש   תונוש ליג   ליג תוצובק   תוצובק לשלש   הוושמ   הוושמ חותינ   חותינ .הרפוע 1992 . סלזיימ ,
.םייאבצ םירקחמל  ילארשיה  ןוכמה  בקעי : ןורכז 

. תונויצה תונויצה לשלש   תוקסברע   תוקסברע .ךיראת  אלל  .ימס  לאכימ ,
.דחואמה ץוביקה  ביבא : לת  יטילופ . יטילופ -- יתוברת יתוברת רשקהב   רשקהב תירבעה   תירבעה תורפסה   תורפסה  :: םילשורי םילשורי היהת   היהת אלאל   םאםא   .ןד 1987 . ןורימ ,

. תונורחא תונורחא תועידי   תועידי ןמזה , ןמזה לכלכ   לל   "" הצהצ ילג   ילג .םינומזפה  דעצמ  לש  ותליפנו  ותיילע  .סורג 2002 . = ןוג יפיצו  לאפר  ןמ ,
.רואל האצוהה  ןוחטיבה -  דרשמ  ןמזה . ןמזה לכלכ   לל   "" הצהצ ילג   ילג .סורג 1991 . - ןוג יפיצו  יפר  ןמ ,

.27-26 וידוטס 11 : וידוטס .ץיצעב  רבצ  הרקאש  - ובא םאסע  .הילד 1990 . רונמ ,
הנידמה הנידמה רקבמ   רקבמ יתנש   יתנש ""חח   ודוד .ןוחטב  תורישל  םידעוימ  לש  םידיקפתל  ץובישהו  ןוימה  ירדס  .ןוחטיבה 7.10.2002 . תכרעמ 

.135-116 מע ' ןוחטבה , ןוחטבה תכרעמ   תכרעמ   5353 אא//
.בירעמ תירפס  ביבא : לת  בהז . בהז לכה   לכה .יותס 1993 . ריאיו  יסוי  םייח , רמ 

דומע 6. רבמצדב ,  19 ץראה , ץראה ףסומ   ףסומ לדומ 87 .' .רמת 1986 . זורמ ,
.יאמב  4 ץראה , ץראה הערה ,' חורה  .לאוי 1984 . סוקרמ ,

.47-30 תישדוח 8 : תישדוח הריקס   הריקס .תירבעה  הכפהמה  . 1980 טסוגוא , .םייח  דיגנ ,
, דתי תירפס  םילשורי : הנממו . הנממו תונויצה   תונויצה לאלא   ךרדה   ךרדה ברעמה : : ברעמה ילבכב   ילבכב .רלטסק  רותרא  לש  ורפסל  המדקה  .ףסוי 1984 . הבדנ ,

.21-7
.ילויב  17 רבד , רבד .שוביכה  תומוח  .הוח 1986 . קבונ ,

.ןתיב הרומז  ביבא : לת  שאשא . .לבוי 1989 . הירנ ,
לל. "" זז ןומרכ   ןומרכ דוד   דוד שש   "" עע סרפה   סרפה תקנעה   תקנעה סקטב   סקטב םירבד   םירבד .םייגולוכיספ  םיטביה  המחלמה -  לצב  םייחה  . 1994 לירפא , .לבוי  הירנ ,

דומע 5. םיימואלניב , םיסחיל  סיוויד  ןוכמ  ימוסרפ 
דומע ב1. ראוניב ,  10 ץראה , ץראה םוטא .? רדח  היה  .ןועדג 1994 . טמאס ,

.תרוקיבו רקחמל  תורבחמ  הפיח : םילשחונמ . םילשחונמ אלא   אלא םילשחנ   םילשחנ אלאל   .המלש 1981 . יקסריבס ,
.ןייטשפא ןיול  ביבא : לת  לארשיב . לארשיב טלוש   טלוש ימימ   דסממה : : דסממה .ג  " לשת .רוצילא  לבויו  והילא  רטפלס ,

דומע א8. לירפאב ,  7 ץראה , ץראה .ןורחאה  רושעב  דרי ב-9%  "ל  הצל םיסייגתמה  רפסמ  .ילאר 1998 . רעס ,
דומע 9. רבוטקואב ,  27 תונורחא , תונורחא תועידי   תועידי .רגוזמיליהת  תיבל  ןורחאה  .לאגי 1989 . הנרס ,

דומע 12. יאמב ,  14 תואמצעה , תואמצעה םוי   םוי ףסומ   ףסומ תונורחא , , תונורחא תועידי   תועידי .לאגי 1989 . הנרס ,
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.רתכ םילשורי : ךלוו , ךלוו הנוי   הנוי .לאגי 1993 . הנרס ,
.םילעופ תירפס  ביבא : לת  הזעה . הזעה תלכתה   תלכתה רואב   רואב .סומע 1979 . זוע ,

.םעל הירפס  דבוע , םע  ביבא : לת  הנוכנ . הנוכנ החונמ   החונמ .סומע 1982 . זוע ,
.םיקפא תירפס  דבוע , םע  ביבא : לת  . 19821982 ויתסב   ויתסב לארשי   לארשי ץראב   ץראב םשו   םשו הפ   .סומע 1983 . זוע ,

דומע 12. רבמטפסב ,  22 םתוח , םתוח רמשמה , , רמשמה לעלע   .גרוהל  אצוהש  רוד  .םירמ 1989 . ןיתפיר , רוד  ןיע 
.59 תלכת 9 : תלכת .הלודג  תיתורפס  תרוסמ  לש  התליפנו  התיילע  לע  ביבא 2000 . .ףסא  ירבנע ,

.33-32 מע ' לירפאב ,  13 םתוח , םתוח רמשמה , , רמשמה לעלע   .תמחול  היציזופואכ  תונמא  .ןועדג 1987 . תרפע ,
תילארשי תילארשי תונמאל   תונמאל ןואיזומה   ןואיזומה גולטק   גולטק לארשי : : לארשי תונמא   תונמא גו .)' ב ' קלח   ) תילארשיה תונמאב  קחצי  תדקע  .ןועדג 1988 . תרפע ,

.ןג תמר  תיתצובק ,) הכורעת  )
.םילשוריב תינוריעה  הירלגב  הכורעתל  אובמ  וללה : םירבצה  .ןועדג 1989 . תרפע ,

.7-6 וידוטס 27 : וידוטס .יקאחה  תייהד  . 1991 רבמבונ , .ןועדג  תרפע ,
.99 (: 2-1  ) גי םילשורי  םילשורי .תילארשיה  המארדב  דובאה  רבצה  רחא  שופיחב  .ט  " לשת .ןועדג  תרפע ,

.רבמצדב  29 תונורחא , תונורחא תועידי   תועידי .יברק  ליחב  ותרשי  םהינבש  םיצור  םירוההמ   51% רקס : .הרוא 1994 . ףירע ,
תוחרזאו תוחרזאו הירוטסיהב   הירוטסיהב דומילה   דומילה ירפס   ירפס יארב   יארב יברע   יברע -- ילארשיה ילארשיה ךוסכסה   ךוסכסה חיטה : : חיטה תוכזבו   תוכזבו הכובמה   הכובמה תונגב   תונגב .ילא 1997 . הדופ ,

.תירבעה הטיסרבינואה  םולשה , םודיק  ןעמל  ןמורט  ירה ס ' רקחמל ע"ש  ןוכמה  םילשורי : . (( 1995-19531995-1953 )) תירבעב  תירבעב
דומע 11. לירפאב ,  6 בירעמ , בירעמ .זופת  לש  לדוגב  ןבא  םע  ליחתמש  השעמ  .תירש 1999 . סקופ ,

.םשו דיו  דבוע  םע  םילשוריו : ביבא  לת  רנבוק . רנבוק אבא   אבא לשלש   וייח   וייח תשרפ   תשרפ ימשגל : : ימשגל רבעמ   רבעמ .הניד 2000 . . תרופ ,
.ילויב  16 רבד , רבד .שוביכה  תואלפנ  .ירימ 1986 . זפ ,

.םילעופ תירפס  ביבא : לת  ינויצה . ינויצה ךוניחה   ךוניחה לשלש   םינכוס   םינכוס .תור 1985 . רריפ ,
.דחואמה ץוביקה  ביבא : לת  חקלה . חקלה לשלש   םינכוס   םינכוס .תור 1989 . רריפ ,

, ראוניב  19 תונורחא , תונורחא תועידי   תועידי .תוישפנ  תויעב  בקע  םיררחתשמש  םיריעצה  רפסמב  הדח  היילע  הפישח : .סכלא 2003 . ןמשיפ ,
דומע 15.

.םילעופ תירפס  ביבא : לת  רתוי . רתוי אלו   אלו םולש   םולש .הירא 1979 . יגלפ ,
תונויצבו תונויצבו בושייב   בושייב םישנ   םישנ תושדחה : : תושדחה תוירבעה   תוירבעה ךותמ  .הדוהי  ןב  הביתנ  תאמ  "ח  מלפה לש  היגולירטה  .לעי 2001 . ןמדלפ ,

.יבצ ןב  די  םילשורי : . 189-175 םקור , - ןזח תילגו  קרק  תור  הליש , תילגרמ  ידי  לע  ךרענ  רדגמה , רדגמה יארב   יארב
דומע ד1. ילויב ,  19 הירלג , הירלג ץראה , , ץראה . 1999-1942 לאירא , ריאמ  .לכימ 1999 . יטלפ ,

.96-88 מע ' ינויב ,  16 ץראה , ץראה ףסומ   ףסומ .םינפלואה  תנוע  ףוס  .לכימ 2000 . יטלפ ,
31 תועש , תועש   2424   , תונורחא תונורחא תועידי   תועידי .תליא  דעו  ןדמ  םיקשנתמ  .רכייר 1996 . תימעו  גלפ  לבוי  ןלוג , יל  - ריש רדמס , שוטרפ ,

.21-20 מע ' רבמצדב ,
.7-6 מע ' רבמבונב ,  12 עובשפוס , עובשפוס   , בירעמ בירעמ .ונממ  קלחל  יתכפה  ףוסבו  דסממב  דורמל  יתיצר  .לט 1993 . ירפ ,

.399-375 טל : תומגמ  תומגמ .רבשמב  לארשיב  אבצ  - הרבח יסחי  .םרוי 1999 . ירפ ,
.63 גשומ 3 : גשומ .רדגה  ירוחאמ  היטבמא " . " 1975 ינוי , .םחנמ  ירפ ,

.64-63 גשומ 3 : גשומ .רדגה  ירוחאמ  היטבמא " ." 1975 ינוי , .םחנמ  ירפ ,
דומע 12. ינויב ,  6 םירפס , םירפס   , ץראה ץראה .ןמאיי  אל  טושפ  .לבנע 1995 . ןוסלרפ ,

דומע 12. ינויב ,  26 םירפס , םירפס   , ץראה ץראה .לבלובמ  רוד  ונחנא  .לבנע 1996 . ןוסלרפ ,
.33-30 םיטרס 5 : םיטרס .םישדחה  םידובאה  םישיגרה  .השמ 1989 . ןמרמיצ ,

דומע 18. לירפאב ,  23 עובשפוס , עובשפוס בירעמ , , בירעמ .םייחב  ורחב  .המיס 1993 . ןומדק ,
.27-22 םייפקשמ 22 : םייפקשמ .ןפג  ביבאמ  דחפמ  ימ  .לעי 1994 . ץבוק ,

.moomamooma רבליז .' לאירא  : ' ךרעה .ךיראת  אלל  .באוי  רנטוק ,
.moomamooma תרווכ .' : ' ךרעה .ךיראת  אלל  .באוי  רנטוק ,

.19-18 מע ' לירפאב ,  20 תואמצע , תואמצע ףסומ   ףסומ   , בירעמ בירעמ .ךרבב  ול  הרוי  ינא  ןונבלל , סנכנ  ילש  ןבה  םא  .ןח 1999 . רב , - סטוק
דומע ד3. לירפאב ,  28 ץראה , ץראה .החצנה  טרסמ  רתוי  .התור 1998 . רפפוק ,

דומע 23. ראוניב ,  19 תבשל , תבשל ףסומה   ףסומה תונורחא , , תונורחא תועידי   תועידי .יתימאו  קותמ  שטיק  .םירמ 1990 . ץוק ,
דומע ד1. ראוניב ,  14 הירלג , הירלג ץראה , ץראה .הבבסב  ךלוה  לכה  .הנרא 1998 . ןיזק ,

רמג תדובע  .תילארשיה  תונמאב  לייחה  תומד  גוציי  לש  הקיטילופהו  תיכוניחה  היפוסוליפה  . 2001 רבמבונ , .ינליא 2001 . הטיק ,
.הפיח תטיסרבינוא  ךוניחל , הטלוקפה  ךמסומ , ראותל 

הרבחה הרבחה יוניב   יוניב לעלע   יברע   יברע -- ידוהיה ידוהיה ךוסכסב   ךוסכסב םיילאירוטירטהו   םיילאירוטירטהו םייעקרקה   םייעקרקה םימרוגה   םימרוגה תועפשה   תועפשה .ךורב 1974 . גנילמיק ,
.תירבעה הטיסרבינואה  לארשי . לארשי ץראב   ץראב תידוהיה   תידוהיה

דומע 10. טסוגואב ,  20 ץראה , ץראה ןורדמה , דרומב  העונת  .ירוא 1989 . ןיילק ,
.רבוטקואב  14 ץראה , ץראה .םיסופספה  טוקלי  .ירוא 1994 . ןיילק ,

דומע ב1. טסוגואב ,  14 ץראה , ץראה .חונמ  ירסח  םיריעצ  .ירוא 1998 . ןיילק ,
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דומע 58. רבמבונב ,  8 םימי , םימי   77   , תונורחא תונורחא תועידי   תועידי .תונב  יניינעב  רזול  ינא  .רימא 1996 . רנימק ,
.רבמטפסב  18 םימי , םימי   77   , תונורחא תונורחא תועיד   תועיד .רבכ י והשמ  .םרוי 1987 . קוינק ,

.תונורחא תועידי  ירפס  םינדיע , ביבא : לת  בושנ . בושנ ףכית   ףכית ונתעדמ   ונתעדמ ונאצי   ונאצי .םרוי 1988 . לאיטסק ,
.םקימע תאצוה  ביבא : לת  . '!'! לדחמ לדחמ  ' ' אלאל .ןונמא 1976 . קוילפק ,

דומע 2. רבמטפסב ,  4 הנחמב 2-1 , הנחמב .ךונח 1991 . ןצפק ,
.500-494 םיינזאמ כ : םיינזאמ .הרבושו  "ח  מלפה תריש  .ה  " כשת .םולש  רמרק ,

דומע 29. לירפאב ,  12 ריעה , ריעה .תירבע  הרודהמב  רפסנרט  .הילד 1991 . לפרק ,
.35-33 מע ' ראורבפב ,  13 ץראה , ץראה ףסומ   ףסומ .םלועה  חרזא  .הילד 1993 . לפרק ,

.61-60 מע ' רבמבונב ,  11 ץראה , ץראה ףסומ   ףסומ .לארשי  ירוביג  .הילד 1994 . לפרק ,
דומע 17. רבוטקואב ,  25 ץראה , ץראה ףסומ   ףסומ אלש .) וא   ) בושי דוע  אוה  .הילד 2002 . לפרק ,
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"ל שת רברג , ןומלט   .42
"ל שת רברג , ןומלט   .43
1961 ; 1953 ןלוג ,  .44

1984 רורד ,  .45
Spiro, 1958  .46

Tamerin and Ben Zvi, 1965: 150-151  .47
34-32 : 2000 טיבש ,  .48

1998 רד ,  .49
4 : 1998 באז , ןב   .50

1998 באז , ןב   .51
50 : 1999 רבח ,  .52

1989 אנתרב , םג : ואר  הז  ןיינעב  . 12 : 1966 דקומ ,  .53
1989 אנתרב ,  .54

36-30 : 1996 רוזמ ,  .55
32-31 "א : לשת דקש ,  .56

175-161 : 1989 רואל ,  .57
םינכתהו ןונגסה  תניחבמ  אל  ךא  םדוקה  רודל  ךייש  אוה  וליג  תניחבמ   ) ןניק סומע  ויה  השדחה  תרמשמב  םיטלובה  םירצויה   .58

הילמע דלפלפא , ןורהא  לקנרפ , ימענ  ךוברווא , = זפרוא קחצי  רחש , דוד  ינולא , םיסנ  תיתורפסה ,) ותביתכ  תא  םינייפאמה 
, גומלא תור  עשוהי , א"ב  זוע , סומע  בלרוא , ירוא  ןבארה , תימלוש  ןלוג , יאמש  הקלצ , ןד  טסק , זועי  רמתיא  ןומרכ , אנהכ 
, יריאמה לארשי  ינבוארה , םתוי  ןרוק , והיעשי  שומש , ןונמא  לאכימ , ימס  סלב , ןועמש  יאתבש , בקעי  רנ , ןב  קחצי  קוינק , םרוי 
ןד ןייטשנרב , לסוי  רוג , היתב  ולש , ריאמ  ןמסורג , דיוד  ראב , םייח  םינומשה  תונשב  ופרטצה  םהילא  .ץיש  דודו  ןרימ  ןבואר 

'. אובל םירחאמה   ' םתוא הנכמ  דקשש  ןמפוה , לאויו  רנפה  םהרבא  ירס , הינב 
"ם) שת ץיק  - ביבא  ) וישכע 44-43 ואר : הז  רוד  ינב  לש  םטע  ירפמ  הפוסא  . 51 : 1993 דקש , ואר :  .59

15 "ו : משת דקש ,  .60
26-20 : 1998 עשוהי , ב '  .61

30-29 : 1994 ץרווש ,  .62
945 "ג : נשת ץלזלדנה ,  .63
280-279 : 2000 תרופ ,  .64

1991 סורג , ; 1994 רצינש , ואר :  .65
231 "א , לשת הלשממה , ןותנש  הישעתהו ,' רחסמה  דרשמ  '  .66

33-30 : 1989 ןמרמיצ ,  .67
1989 ןמרמיצ ,  .68

63-37 : 1993 ץרג ,  .69
', היקוקה ןק  '(, ' רגובה '(, ' רמרק דגנ  רמרק  ', ' סכלא לש  םירבחה  ', ' רדייר יזיא  ', ' םיאבצה דייצ  ', ' התיבה הבישה  : ' לשמל ואר   .70

'. תינומ גהנ  '
237-179 : 1991 טחוש ,  .71

45-37 : 1984 רוש ,  .72
23 : 1978 ןריש ,  .73
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2001 ןומלט , ואר :  .74
2001 ןומלט ,  .75

51-25 : 1992 דיפל ,  .76
79 , 21 : 1994 רצינש ,  .77

1995 רוניל , ; 1994 ןיילק ,  .78
ד2 : 1997 דלפשריה ,  .79

56-39 : 1999 ירא , בל  ; 613-610 "ט : נשת ירא , בל  ואר :  .80
"ח נשת רחש ,  .81

314 "ח : נשת רחש ,  .82
36-32 : 1988 םולבנזור , ואר : תוקהלה , לש  תוירלופופה  לע  דוע  ; 316 "ח : נשת רחש ,  .83

2002 סורג , = ןוגו ןמ   .84
162 : 2002 סורג , - ןוגו ןמ   .85

3 : 1997 ןרוא ,  .86
mooma םיהובגה ,' תונולחה  '  .87

תירחא  ' תקהל רטכר , ינוי  רטפלק , קחצי  יול , בוט  םש  בולאירבג , יקימ  ךונח , םולש  םילי ,' ' צרצ ה' ולצב : וסח ' םיטלובה ש'  .88
.ןפג ביבאו  ץיבר  תידוהי  םג  םימילו  םימיה ,'

15 : 1977 רוגמלא ,  .89
1992 יליזרב ,  .90
1992 יליזרב ,  .91

1996 ףשר ,  .92
38 : 1998 ץראה , ףסומ   .93

"ל דא םקוה  תוחוכה  תאיצי  םע  .הנופצ  וטלמנ  םילבחמ  יפלא  .ןונבל  חטש  ךותב  לש 10 ק"מ  קמועל  "ל  הצ סנכנ  הז  עצבמב   .94
.דדח דעס  רו  ' גיימ לש  ודוקיפב  ןונבל ) םורד  רוזא  )

.םיבר םיעבות  שי  הילע  םירצויה  תוכז  לעו  וז -  תרצעב  ופנוהש  תואמסיסה  תחאמ  חקלנ  םשה   .95
11-9 : 1979 יגלפ ,  .96

1979 יגלפ ,  .97
105 "ה : משת ןוא , - רב  .98

1977 ןקוש ,  .99
123 , 107 : 1977 ןייטשניבור ,  .100

107 "ז : כשת רזע , ןב  לשמל : ואר   .101
35-7 : 1992 תרופ , ןב  ואר : הזחמה  לש  יטוימס  חותינ   .102

99 "ט : לשת תרפע ,  .103
טעממ םנמא  אוה  (. 1975 דבוע , םע   ) רהוז - רב לאכימ  בתכש  ןוירוג ' ןב   ' היפרגויבב םג  תוארל  רשפא  הנפמל  םינמיס   .104

, לשמל םייחהמ , לודגכ  ותוא  טטרשמ  אוה  ןיא  ךא  ןוירוג , ןב  לש  ותומדב  תוחפ  דדוצמה  דצה  תגצהב  וא  תרוקיבב 
.ןמצייו םייח  םע  להינש  םיינונטקה  םיחוכיווה 

35-33 : 1993 לפרק , לש  התבתכמ  םנושלכ  יתאבהו  יתטקיל  םייפרגויבה  םיטרפהמ  תצקמ   .105
240 "ב : לשת ןוליא ,  .106
142 "ב : לשת ןוליא ,  .107

18 : 1993 םר ,  .108
1974 גוצרה , לשמל : אריפש , לש  ותייחנהב  ובתכנש  תויצטרסידב  םג  רכינ  הזה  יונישה   .109

Handelman and Deshen, 1975 ; 1977 ןשד , דקוש   .110
תטיסרבינואב המקומש  תעה , בתכ  תכרעמ  .העובק  אל  תורידתב  תורבוח , רשע  ועיפוה  תעה  בתכ  לש  ותוליעפ  תונש  ששב  '  .111

.ןיקלק הרובדו  ןייטשנרב  הרובד  יקסריבס , המלש  תישילשה ,) תרבוחה  רחאל  שרפש   ) דלפנזור ירנה  תא  הללכ  הפיח 
בתכש תורמל  .תופסונ  תורודהמ  וספדוה  ברה , שוקיבה  חכונל  םיתעלו  םיקתוע , כ-600  לש  תורודהמב  וספדוה  תורבוחה 

ןמומ אוהו  רחא , ימשר  דסומ  לש  וא  הטיסרבינואה  לש  תיפסכ  הכימתל  הכז  אל  אוה  הפיח , תטיסרבינוא  םע  ההוז  תעה 
: ךותב תרוקיבלו ,' רקחמל  תורבחמ  , ' סיו זרא  ואר : םייונמל .' תורישי  ותוא  ורווידו  והיגה  וכרעש , תכרעמה , ירבח  יפסכמ 

305-303 : 1999 ריפוא ,
םייטסילאינולוקה הינייפאמ  רבדב  הנעטל  הבושת  . Shafir, 1989 ; 119-104 : 1993 ריפש , ; Kimmerling, 1983 ואר :  .112

בתכ לש  תונויליג  ינשב  ואר  רגיב  ןועדגל  ןוסנורהא  ןר  ןיב  אשונה  לע  ןויד  . 354-340 : 1996 ןוסנורהא , ואר : תונויצה  לש 
ינויב 1997. ילויב 1996 ו-17   13 הנפמ ,'  ' תעה

תדעו "ח  וד ובו  קית  וינפל  חותפל  ותוא  בייחש  הנידמה  ךזנג  דגנ  וצ  אצוה  "צ ב-1986  גבל סירומ  ינב  לש  ותריתע  תובקעב   .113
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םייברע םירפכב  "ל  הצ עציבש  חבט  ישעמב  קסע  אריפש , ןושמש  בקעי  הלשממל  יטפשמה  ץעויה  בתכש  "ח , ודה .הריקח 
.29 : 1991 לפרק , ואר : .באוי  עצבמבו  םריח  עצבמב  רבוטקוא  ףוסב 

79-78 : 1997 רבלג , ואר : םינויכראה  תחיתפ  תובקעב  רקחמב  הלחש  תינפתה  לע   .114
107 "ה : משת ןוא , - רב ואר :  .115

Zerubavel, לבבורז : לעי  לש  ףיקמהו  ידוסיה  הרפסמ  חוקל  הרובגה  תייגולותימל  השיגב  יונישה  לע  עדימה  תיברמ   .116
.1995: 147-209

1976 ןקוש ,  .117
הדובעל רפסה  תיבמ  ןומולוס  הבהז  פורפ ' רקיעב  םירופיכה  םוי  תמחלמ  זאמ  תויתטישב  הרקח  ברקה  תבוגת  תעפות  תא   .118

תוכלשהה לע  תרושקתה , ילכב  םסרופ  ףא  וקלחש  בר , רמוח  ףסאנ  םינשה  ךשמב  .ביבא  לת  תטיסרבינואב  תילאיצוס 
, תימצעה המשאהו  השובה  הנגהה , ינונגנמ  לשו  ןוחטיבה  תיילשא  לש  םצותינ  העפותה : לש  חווטה  תוכורא  תויגולוכיספה 

Solomon, 1993 ואר : םיעגפנל  הרבחהו  םוקישה  תויושר  סחי  לעו  לופיטה  תוטיש  לע  .דועו  ןולשיכהו  הדיגבה  תשוחת 
(57 םש ,  ) םיעוצפה רפסממ  ןיב 12.5% ל-30%  ענ  וז  המחלמב  ברק  תבוגת  יעגפנ  ןדמוא  . 53 : 1990 םירחאו , קנרג   .119

ורקס ובו  רבד ,'  ' ןותיעה לש  ןיזגמה  עובשה ,' רבד  םירמאמ ב' תרדס  סניפ  ירואו  רקנירב  םחנמ  ומסריפ  םישישה  תונשב  רבכ   .120
ישממ יוניש  לח  םינומשה  תונשמ  לחה  קר  .תינפתל  האיבה  אל  ךא  העזעיז  הרדסה  .לארשי  תנידמב  רוגסה  זופשאה  בצמ  תא 

לש רבעב , העודי  התיהש  העפות  דואמ  המצמטצהו  םיזופשאה  ךשממ  רכינ  קלח  רצוק  .לארשיב  ירטאיכיספה  זופשאה  בצמב 
שפנ תולחמב  גוהנ  היהש  םילוחה  יתבב  ןילוסניא  - םלהב לופיטה   ' .תובר םינש  ךשמל  וא  םהייח  ימי  לכל  םילוח  זופשא 

וסנכוהש תושדחה  תופורתה  .יגולוקמרפ  - וכיספה םוחתב  תושידח  תופורת  לש  שומישל  ןתסנכה  בקע  םצמטצה  תושק 
תודיחיו תוחותפ  תוקלחמ  םיקהל  ורשפיא  ןהו  שפנה  תואירבל  םילוחה  תיב  תומד  לש  יתוהמ  יונישל  םג  ואיבה  שומישל 

"ג: נשת טיבש , ןהב .' היהשה  תפוקת  תאו  םיזפשואמה  רפסמ  תא  תורוגסה , תוקלחמה  תא  ןיטקהל  ךכ  םע  דחיו  םוי  זופשיאל 
.805

ב7 : 1997 ןייטש ,  .121
1986 קבונ ,  .122

1986 זפ ,  .123
(1956 ' ) הידעסו ןד  (, ' 1955 ' ) לימ לכ  לע  ןבא  (, ' 1955 ' ) הנוע הניא  העבג 24  (, ' 1952 ' ) הנמאנ הירק  (, ' 1950 ' ) הגופה '  .124

20 : 1994 רצינש , ואר : (. 1959 ' ) שאה דומע  ו'
שולש (, ' 1967 ' ) חצנל םימי  השיש  (, ' 1968 ' ) ןאריט הרטמה  (, ' 1967 ' ) תרעוב ביבא  לת  םאה  (, ' 1967 ' ) ךלמ רזממ  לכ  '  .125

.םירחאו (, 1970 ' ) הלודגה הצירפה  (, ' 1969 ' ) המחלמה רחאל  המחלמה  (, ' 1967 ' ) ינויב תועש 
.התוא תומרל  וכישמיש  ידכ  לכה  השוע  איה  הל -  תפכא  אלש  קר  אלו  התוא  םימרמש  תעדוי  הלשממה  : ' המגוד ןלהל   .126

םדא לכש  ךכ  לודג  דחא  ףולב  םיריחמהו  רכשה  תאפקה  יתואיצמ , יתלב  דוסיה  רכש  קרבופמ , דדמה  ףיוזמ , סקדניאה 
ןב ' ) דובכב רתוי  וא  תוחפ  ותחפשמ  תא  סנרפל  ידכ  תוינוקרדה  תונקתב  םיקדס  שפחלו  רצואה  תא  תומרל  חרכומ  הנידמב 

.םימיה תשש  תמחלמב  םילשוריב  הקיתעה  ריעב  תויונח  הזזב  ולש  הגולפהש  רפסמ  םג  אוה  (. 57 : 1973 ץומא ,
146-147 : 1973 ץומא , ןב   .127

.189-175 , 2001 ןמדלפ , ואר : הדוהי  ןב  לש  היגולירטב  םיאבה  םירפסה  ינשלו  הז  רפסל  תובוגתהו  םידההמ  המכ  לע   .128
197 : 1981 הדוהי , ןב   .129

16 : 1985 ירוחש , ואר :  .130
1979 ןקוש ,  .131

10-9 : 1979 ךילביל ,  .132
לש הסחיב  יונישב  םיקסועה  םיפסונ  םירקחמ  .הדאפיתניאהו  ןונבל  תמחלמ  תובקעב  הרבגתה  וז  המגמ  . 6 : 1998 בבוח ,  .133

130-103 "ב : נשת בגר , ; 163-101 "ב : נשת לארה , ; 94-64 : 1991 ךורב , ואר : תוומה  אשונל  םידליה  תורפס 
67-66 : 1988 יליזרב ,  .134

14 : 1988 יליזרב ,  .135
לע יאטירסתל  עדומ  אל  ןפואב  ילוא  זמור , יתולגה  החפשמה  םשב  ןוריטה  יוניכו  קהבומ  ירבצ  יטרפ  םשב  דקפמה  יוניכ   .136

.יגולותימה רבצה  לש  ותונדא 
ראורבפ 1996 (, 24 סמ '  ) םילייחה תוליבק  ביצנ  "ח  וד ואר : "ל  הצב םירוטרט  לע  הפירח  תרוקיב   .137

323-322 טפשמב , לארשי  בהל ,  .138
הרצונו תילארשיה  הרבחה  הששואתהש  רחאל  הרבגו  הנטק ' שא  לע  הלשבתה   ' לדחמה לע  האחמה  יכ  שיגדהל  בושח   .139

םושמ ראשה  ןיב  המחלמה , תרדגהל  סחיב  לבלובמ  רוביצה  בור  היה  המחלמה  ירחא  םינושארה  םישדוחב  .הביטקפסרפ 
לובלבה תא  שיחממ  המחלמה  ירחא  תוריחבל  ךומס  רבמבונב 1973  ב-23  ץראה '  ' ךרעש רקס  .תחצנמ  הנממ  האצי  לארשי 

- לו תוישיא , תונקסמל  םוקמ  ןיא  יכ  ורבס  כ-24%  תוישיא , תונקסמ  קיסהל  םיגיהנמהמ  תצקמ  לע  יכ  ונימאה  כ-56%  הזה :
םיגיהנמה ןיבמ  יממ  ועדי  אל  תוישיא  תונקסמל  םוקמ  שי  יכ  ורבסש  הלאמ  מ-50%  רתוי  .אשונב  הדמע  התיה  אל   20%

.ןייד השמ  תא  ףילחהל  ןיא  יכ  ורמא  .תאז 73%  עובתל 
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, ןמסוז לאוי  טפושה  תושארב  הנושארה , הריקחה  תדעו  המקוה  ב-1969  ב-1968 . לבקתה  תויתכלממ  הריקח  תודעו  קוח   .140
תועומש תקידבל  ינויצע , השמ  טפושה  תושארב  הריקח  תדעו  המקוה  .הצקא ב-1970  לא  דגסמב  הפירשה  ןויסינ  תקידבל 
םלוהינ יכרד  תקידבל   ' הדעו ב-1971  רומאכו , .לגרודכב  תימואלה  הגילב  םיקחשמ  תוטהל  ידכ  ףסכ  ימולשת  ןתמ  רבדב 
תודעו רשע  דוע  ומקוה  דע 2001  רבדמ .'"  " הרבחל ןמדירפ  יכדרמ  ידי  לע  התשענש  הריכמ  תקסעו  יניסב  טפנה  תודש  לש 

.תימואל תובישח  ילעב  םינוש  םיעוריא  תקידבל  תויתכלממ  הריקח 
.336-227 : 2002 בהל , ואר : הדעווה  לע  תרוקיבה  טנרגא  טפושל  המרגש  שפנה  חפמ  לע   .141

ודיקפת םויס  רחאל  ב-1974 , .יבויח  רוטקובורפל  בשחנ  םידמ  שבלשכ  םגו  "ל , הצב םיריכב  םידיקפתב  תריש  יאדסח   .142
אוה ובש  בתכמה , תא  .םירופיכה  םוי  תמחלמ  יחקל  תא  רקס  ובש  ןוחטיבה  רש  לא  בתכמ  יאדסח  חלש  טנרגא , תדעווב 

דעוימ היהש  תוכרעמ '  ' לש ימינפ  ץבוקב  םוסרפל  ןוחטיבה  רש  רסמ  "ל , הצב םיינוגראו  םייכרע  םילשכ  לש  הרוש  לע  עיבצמ 
תא גיצהל  שקיב  ובש  ףסונ  רמאמ  םסרפל  יאדסח  לע  רסאנ  ויתובקעב  .םיבר  םידה  דימ  ררוע  בתכמה  .הריכבה  הנוצקל 
תחא לש  םויסה  ןולעב  םסריפש  םירבד  רשאכ  הרעס  בוש  ררוע  יאדסח  .המחלמה  לש  םייעוצקמה  היחקל  לע  ויתופקשה 

תואצרה תרבוח  סיפדה  רתוי  רחואמ  .אבצה  תופקשה  תא  תודגונ  ןהש  קומינב  םוסרפל  ורסאנ  ךירדהש  םירעוצה  תוגולפמ 
תרבוחה הררוע  התספדה  םע  דימ  .ודוקיפ  תחתש  םידקפמל  קלחל  גהנ  התואש  םחלהל ,' המ  לע  שי  ךומסל , ימ  לע  שי   ' םשב

.ט " לשת יאדסח , ואר : ולש  תואצרהו  םירמאמ  םיבתכמ , ץבוק  .רוריבל  ארקנ  ףא  יאדסחו  םיחוכיו 
.ץראה ןופצב  בושיי  ראש  בושייה  לעמ  ראורבפב 1987  ב-4  רועסי  יקוסמ  ינש  לש  תושגנתהב  רבודמ  ב2 . : 1997 גלש ,  .143

.םיקוסמה יסייטו  הדש  תודיחי  ימחול  ופסנ 73  ןונבלל , םימחול  וליבוהש  םיקוסמה , תושגנתהב 
וליאל ןייצל  ץראב ) תרגובה  תידוהיה  הייסולכואה  לש  גציימ  םגדמ   ) םילאשנה ושקבתה  "י ב-1995  רופ ןוכמ  ךרעש  רקסב   .144

"ל הצ יניצקו  ( 70%  ) םירומה (, 71%  ) םיטפושה (, 74%  ) םיאפורה וכז  רתויב  הובגה  ןומאל  .םינימאמ  םה  עוצקמ  ילעב 
.48 : 1995 בתוכ , םש  אלל  הלבטה -  לש  ןותחתה  שילשב  ויה  ( 18%  ) תסנכה ירבחו  ( 27%  ) הלשממה ירש  וליאו  (. 63%)

399-375 : 1999 ירפ , לשמל : ואר  תיאבצה  הטילאה  לש  הדמעמב  הדיריה  לע   .145
ץורפל תדמועש  ןעוטה  רמאמ  םסרפל  הסינ  המחלמה  ינפלש  רפיס  בירעמ ,'  ' ךרוע םימילו  ריעצ  בתכ  םימי  םתואב  זרא , בקעי   .146

םוי תמחלמ  םדא ? ידי  השעמ  וא  המדא  תדיער   ' סנכב ורמאנ  םירבדה  בושייה .' תא  ליהבת  לא  : ' ול רמאנ  .םסחנו  המחלמ ,
רבמבונב 1998 הפיח ב-5-4  תטיסרבינואב  םייקתהש  הנש ,' לש 25  הביטקפסרפב  םירופיכה 

, יול ןונמא  ךולב , לאינד  לאינד , ינור  הנרס , לאגי  בל , לאגי  זרא , בקעי  ץיבומרבא ,' ןונמא  רנקנד , ןונמא  ךורב , םדאב  רבודמ   .147
, ולש ריאמ  םולבנזור , ןורוד  יול , ןועדג  לגס , לארשי  לאכימ , .ב  ןפג , ןתנוהי  ןודיס , םירפא  ענרב , םוחנ  בגש , םות  ירעי , דוהא 

וניר ירמרמ , ךונח  גרבימ , ןור  רצינש , ריאמ  רהומ , ילע  טמאס , ןועדג  ענרב , ןורהא  ןודנול , ןורי  תילגרמ , ןד  יבלח , קיפר 
.םירחאו ןיילק  יסוי  רורצ ,

תא טטרשמ  קוילפק  הז  רפסב  . 1976 קוילפק , ואר : הלשממה  לע  חותמל  םיאנותיע  ולחהש  הפירח  תרוקיבל  תואמגוד   .148
והילא םירופיכה ; םוי  תמחלמל  ותעדל  הכילוהש  תוינידמ  םימיה , תשש  זאמ  לארשי  תלשממ  לש  התוינידמ  יווק  תוחתפתה 

םידמועה םישנאה  תא  ראתמ  הז  רפס  .ג  " לשת ביבא  לת  ןייטשפא , ןיול  לארשיב , טלוש  ימ  דסממה : רוצילא , לבויו  רטפלס 
, םירחאו תרופ  ןב  םג : ואר  .יטילופה  םדמעמ  תא  ושכרש  ךרדה  תאו  םהיניב  םיסחיה  תכרעמ  תא  לארשיב , םיניינעה ' דקומב  '

.הירחאו םירופיכה  םוי  תמחלמב  הרק  רשא  תא  ףושחל  םיסנמ  םיאנותיע  העבש  ןאכ  .ד  " לשת
הסורפ הנה  רשא  לארשי / - ץרא תא  בהא  םעה  בל ? תיבש  המב  : ' םיביטלרפוסב יעיבשה ' רוט  ןייד ב' לע  בתכ  ןמרתלא  ןתנ   .149

'. תורגש איה  תחלופ  הארשהה , קרבכ  םואתפ , רשא  הצילמה /, תפרוע  גולגלה , - תדמוח תינטשפה , וז  רחש / ומכ  ךילע 
אצי אוה  םינשב 1968-1966  רואל ב-1960 . תאצל  לחה  תירבעה , הטיסרבינואב  םיטנדוטסה  תורדתסה  ןואטיב  ןותאה ,' יפ  '  .150

.הפיחב ןוינכטב  םיטנדוטסה  תדוגא  ידי  לע  םג  רואל  אצי  רפסמ  םינש  ץוצינ .'  ' םשב רואל 
109 "ב : נשת ןפג , ןתנוהי   .151

10 : 1986 ןפג ,  .152
רבמבונב 2001 ומע  ינופלט  ןויאירב   .153

110 : 1983 ןפג ,  .154
ב-1958. ןניק  סומעו  ןורבע  זעוב  רומ , ןילי  ןתנ  ירנבא , ירוא  ודסייש  תיטילופ  - תינויער הצובק  התיה  תימשה ' הלועפה  '  .155

תוקתנתהלו ןוכיתה  חרזמה  בחרמב  לארשי  לש  התובלתשהל  הארקש  תינענכה  היגולואידיאה  תא  שדחמ  החסינ  הצובקה 
תעה בתכב  ומסריפ  םהיתועד  תא  .תיניתשלפ  הנידמ  תמקהל  וארקש  םינושארה  ןיב  ויה  םה  .תונויצהו  תודהיה  ילבחמ 

.םיעבשה תונשב  המלענ  איהו  החינז  התיה  הצובקה  לש  התעפשה  םינשב 1970-1960 . רואל  אציש  רגתא ,' '
8 : 1986 רכב ,  .156

םש תא  ןקתל '  ' ותוא שקיבו  ןותיעה  ךרוע  ותוא  ןימזה  הנושארה  ותבתכ  המסרפתהש  ינפלש  רפיס  ויתובתכמ  תחאב   .157
יאצומב יתשייבתה  אל  םלועמ  : ' ףיסוהו בתכ , םיכסהל ,' יתיתפתה  תושגרתה , בורמ  םג  ילוא  השלוח , לש  עגרב   ' .ותחפשמ

ימש לא  יתרזח  ךרועה , לש  ותושר  תא  שקבל  ילבו  ןותיעה , תא  וסיפדה  ובש  סופדל , יתכלה  הליל  ותואב  .ךפיהל  .ידרפסה 
םה .ימש  היה  םתמקה  םע  םירוחשה  םירתנפה  לש  םהיניע  תא  וספתש  םינושארה  תומשה  דחאש  הרקמ  בגא , הז , ןיא  .ירוקמה 

269 : 1989 רכב , ואר : .יתימע  לש  םתמח  תא  יתילעה  םעפ  אל  .םהל  רוזעל  יתחמש  .ילא  ונפ 
72 : 1998 תרופ , ןב   .158
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75 : 1998 תרופ , ןב   .159
90-91 : 1998 תרופ , ןב   .160

.םלועבו ץראב  םיבר  םיחבשל  הכזו  היזיוולטב  םימעפ  המכ  רדושש  חרקב ,' קדס   ' ירטנמוקודה טרסב  וצבוק  תובתכה   .161
102 : 1998 תרופ , ןב   .162
91 : 1998 תרופ , ןב   .163

103-107 : 1998 תרופ , ןב   .164
264-263 : 1975 םויה ,' רדסל  תועצה  '  .165

1975 רבחמ , םש  אלל   .166
.3776 ךרכ 77 , תסנכה , ירבד  הנושאר ,') האירק   ) "ו-1976 לשת העש ) תארוה   ) רודישה תושאר  קוח  '  .167

ריאי ראפ , ינמ  ימש , הלאינד  הב  ופתתשה  .ל  " הצ ילגב  הרדושש  שארב ' שותי   ' תינכותה דחוימב  הרוכז  םינומשה  תונשב   .168
םייבו קיפה  ומצע  םואבנשריק  יטומ  .רנטד  ןתנו  ולש  ריאמ  תיזג , יבג  ריפצ , היבוט  זוברג , ריאי  ןמרבליז , םחנמ  ינצינ ,
יוקינ  ' לש םינקחשהו  םיבתוכה  תרובח  תופתתשהב  םבור  ירחסמה , ןורטאיתב  םייריטאס  םיטרבק  המכ  םינומשה  תונשב 

.דועו םינוקיתו ' תומלשה  לארשי , םע  תודלות  (, ' םעפ הצרש 300  ' ) עובשה לע  םידרוי  ', ' ץורע 2 ': ' שאר
ירפס ןיינעל  . 1985 ןהכ , ואר : םידליה  תורפסמ  תובר  תואמגוד  (. 1971 ' ) הלודגה הצירפה  ו' ןאריט ' הרטמה   ' םיטרסה לשמל ,  .169

1997 הדופ , ואר : דומילה 
18 : 1993 םר ,  .170

1974 גוצרה , לשמל : אריפש , לש  ותייחנהב  ובתכנש  תויצטרסידב  םג  רכינ  הזה  יונישה   .171
Handelman and Deshen, 1975 ןשדו 1977 ; דקוש   .172

תטיסרבינואב המקומש  תעה , בתכ  תכרעמ  .העובק  אל  תורידתב  תורבוח , רשע  ועיפוה  תעה  בתכ  לש  ותוליעפ  תונש  ששב   .173
.ןיקלק הרובדו  ןייטשנרב  הרובד  יקסריבס , המלש  תישילשה ,) תרבוחה  רחאל  שרפש   ) דלפנזור ירנה  תא  הללכ  הפיח 

בתכש תורמל  .תופסונ  תורודהמ  וספדוה  ברה , שוקיבה  חכונל  םיתעלו  םיקתוע , כ-600  לש  תורודהמב  וספדוה  תורבוחה 
ןמומ אוהו  רחא , ימשר  דסומ  לש  וא  הטיסרבינואה  לש  תיפסכ  הכימתל  הכז  אל  אוה  הפיח , תטיסרבינוא  םע  ההוז  תעה 

: ךותב תרוקיבלו ,' רקחמל  תורבחמ  , ' סיו זרא  ואר : םייונמל .' תורישי  ותוא  ורווידו  והיגה  וכרעש , תכרעמה , ירבח  יפסכמ 
305-303 : 1999 ריפוא ,

1974 גנילרמיק ,  .174
םייטסילאינולוקה הינייפאמ  רבדב  הנעטל  הבושת   Gershon, 1989 ; 119-104 : 1993 ריפש , ; Kimmerling, 1983 ואר :  .175

בתכ לש  תונויליג  ינשב  ואר  רגיב  ןועדגל  ןוסנורהא  ןר  ןיב  אשונה  לע  ןויד  . 354-340 הנש : ןוסנורהא , ואר : תונויצה  לש 
ינויב 1997 ילויב 1996 ו-17   13 הנפמ ,'  ' תעה

תדעו "ח  וד ובו  קית  וינפל  חותפל  ותוא  בייחש  הנידמה  ךזנג  דגנ  וצ  אצוה  "צ ב-1986  גבל סירומ  ינב  לש  ותריתע  תובקעב   .176
םייברע םירפכב  "ל  הצ עציבש  חבט  ישעמב  קסע  אריפש , ןושמש  בקעי  הלשממל  יטפשמה  ץעויה  בתכש  "ח , ודה .הריקח 

29 , 12.4.1991 ריעה , תירבע ,' הרודהמב  רפסנרט  , ' לפרק הילד  ואר : .באוי  עצבמבו  םריח  עצבמב  רבוטקוא  ףוסב 
79-78 : 1993 רבלג , ואר : םינויכראה  תחיתפ  תובקעב  רקחמב  הלחש  תינפתה  לע   .177

107 "ה : משת ןוא , - רב ואר :  .178
Zerubavel, לבבורז : לעי  לש  ףיקמהו  ידוסיה  הרפסמ  חוקל  הרובגה  תייגולותימל  השיגב  יונישה  לע  עדימה  תיברמ   .179

.1995: 147-209
ד5 : 1994 בגש ,  .180

106 "ה : משת ןוא , - רב  .181
ןמ רגוב  םדא  לש  הבזכאל  יוטיב  א.ע ) םישדחה ' םינוירוטסיהה   ' לש  ) הזה חוסינב  שי  : ' אריפש הטינא  הרמא  המע  ןויאירב   .182

םניא וימודו  סירומ  ירה  .הריבש  ינפמ  םיניסח  םניא  םינשיה  ויעוצעצ  יכ  ול  ררבתהשמ  רענו , דלי  רותב  ול  ונקיהש  תותימאה 
המ תרושקתה , יעצמאב  ועמשו  וארקש  המ  רפסה , תיבב  ודמלש  המ  םע  רתויו  םינוירוטסיהה  ובתכש  המ  םע  םיחכוותמ 

ותבוהא יכ  הלגמה  בזכואמ , בהוא  לש  וטהל  תא  ריכזמ  וימודו  סירומ  לש  םטהל  .תינויצה ]...[  הלומעתה  תכרעממ  וגפסש 
הכ היהת  ותבוהאש  תופצל  רגוב  םדא  ךירצ  הליחתכלמ  םאה  ןבומכ , איה , הלאשה  .ושפנב  המידש  המימתה  הלותבה  הניא 

, לט ואר : תבשוימ .' הרבח  לש  תוילאטנמל  רפס  תרבחמ  רבעמ  לש  ךילהתב  םינש  הז  תאצמנ  ונלש  הרבחה  המימת ]...[ 
30 : 1994

תלוכסאב רבודמ  הרבחה  יעדמב  וליאו  השדחה ,' הירוטסיהה   ' תלוכסא תעפשהב  רקיעב  רבודמ  הירוטסיהה  עדמב   .183
םהיבתכ לשמל , ואר ,  ) היגולוימסהו היצקורטסנוקדה  םרז  תוחתפתהבו  תיטסיסקרמ ' - ואינ ה' וא  תיתרוקיבה ' היגולויצוסה  '

( סמרבה ןגרויו  תראב  ןאלור  הדירד , קא  ז' וקופ , לשימ  לש 
עודיה ןועברה  לש  ודוסיי  תנש  השדחה ,' הירוטסיהה   ' הנוכש המ  לש  תוחתפתהה  תנש  איה  ש-1929  םירובס  םיבר   .184

היפוסוליפה היצקורטסנוקדה , תורפסה , תרותמ  תועפשה  תירוטסיהה  הביתכב  ועמטוה  ה-70  תונשב  .תפרצב   Annales
.הירוטסיהה רקחב  הקנר  תלוכסא  יונישל  ומרת  ןה  םגש  היגולוכיספהו , היגולויצוסה  היגולופורתנאה , ןושלה , לש 

Bar-On, 1983: 21-27  .185
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וק לע  הכילהה  (, ' 1980 דבוע , םע  ' ) לרב , ' אריפש הטינא  (; 1979 רדה , - בירי ' ) ףרוע ילב  תיזח  יח : לת  , ' לגור ןומידקנ  לשמל :  .186
תאנק  ' תבט יתבש  לש  ורפסב  םג  (. 1992 דבוע , םע  ' ) חוכהו 1948-1881 תונויצה  הנויה : ברח  ו' ( 1989 דבוע , םע  ' ) קפואה

םידדוצמ אל  םידדצ  וב  ריתסמ  וניא  תבט  ןכש  שדח , םגדמ  היפרגוירוטסיה  לש  גוס  תוארל  רשפא  ( 1976 ןקוש , ' ) דוד
.ןוירוג ןב  לש  ותוישיאב 

, דבוע םע  ' ) תילארשיה הרבחב  םיגיהנמ  תורוד  םיכישממ : אלל  תיליע  , ' אריפש ןתנוי  לש  ורפס  היה  ץראב  םילג  הכיהש  רפס   .187
Shapiro, 1976 םג : ואר  (. 1984

.1985 רריפ , ; Liebman and Yehiye, 1983 ואר :  .188
תימלוש דלפנזור , ירנה  יקסריבס , המלש  החומס , ימס  ןייטשנרב , הרובד  ביצי , דג  לש  הפוקת  התואמ  םימוסרפ  דחוימב  ואר   .189

ורפס אוה  ץראב  ידמעמה  טקילפנוקה  חוסינב  ךרד  ןבאל  היהו  םידה  ררועש  רפס  .יתשנבנב  ןורימו  גנילרמיק  ךורב  ימרכ ,
1949  ' בגש םות  לש  ורפס  םג  הפיח 1981 .) תרוקיבו , רקחמל  תורבחמ  ' ) םילשחונמ אלא  םילשחנ  אל   ' יקסריבס המלש  לש 

םרטש יתדעה  עסשה  לש  היפרגוירוטסיהב  ךרד  ןבא  היהו  בחרנ  ירוביצ  דה  ררוע  ( 1984 ונימוד , ' ) םינושארה םילארשיה  - 
םייגולופורתנא םירקחמ  תובקעב  רקיעב  וז , המגמב  םינוירוטסיהה  תא  טעמב  ומידקה  ץראב  םיגולויצוסה  יכ  המוד  .החוא 

ןיבו השקה  תואיצמה  ןיב  רעפה  תא  תוארל  םהל  הרשפיא  הדשה  תדובע  .תורבעמבו  םיבשומב  םילוע  לש  תורבחב  וכרעש 
;Weingerod, 1966 ; 1969 אריפש ,  ; Weintraub, 1971: ואר .תובורק  םיתעל  הראות  איה  ותועצמאבש  סותאפה 

.ד " כשת דלפנזור ,
Zureik, 1979 ; 1985 קיטסול , לשמל : ואר   .190

1980 ירנבא , ואר :  .191
תומחלמ תארשהב  ובתכנש  םיטעמ  אל  תוחפל , הדיקע ' יריש   ' םישישכ אצמ  הרישבו , תורפסב  אשונה  תא  רקחש  ריפוא , ףסוי   .192

, בגנ לחר  לש  םהירישכ  תוחפ  םיעודי  םהמ  רמש , ימענו  ירוג  םייח  יחימע , הדוהי  לש  םהירישכ  רתוי , םיעודי  םהמ  לארשי ,
.7-2 (, 1979  ) יכוניח א םושייו  ןויע  תולעמ : לארשי ,' תומחלמ  תרישב  הדיקעה  ביטומ   ' .יזנכשא ללהו  דה  םחנמ 

תיזחה  ' רעשב ליעל  ואר  הז  ןיינעב  בחרנ  ןויד   ) 1986 רזע , ןב  ילע : ררושמה א ' םע  רזע  ןב  דוהא  רפוסה  ךרעש  ןויאירב  ואר   .193
'(. תיגולוכיספה

ךיראת אלל  ןיול ,  .194
ךיראת אלל  ןיול ,  .195
1975 ירפ ,  .196

54-46 : 1999 םוטציוו , וליב  םג : ואר  הז  ןיינעל  שדחה .' ףסכה  שגמ  , ' ןויס  .197
1988 ןועדג ,  ךותב : אבומ   .198

ונבש : ' ןוחצינל ומיאתהל  ידכ  המחלמה  ירחא  תיב  ול  הפיסוה  רמש  ךא  הינפל , רשוהו  המחלמה  ינפל  השעמל  בתכנ  ןומזפה   .199
'. וכו םימה ' תורוב  לא 

'. הכימש תופיפכ  דרת ל-20   ' עודיה יאבצה  יוויצל  זמר   .200
6 "ג : משת ןפג ,  .201

לחר לש  םילימה  תוכזב  רקיעב  תישיא , המינ  לש  התליחת  וב  שי  ךא  לארשי , ץרא  יריש  חורב  ןיידע  גופס  םנמא  טילקתה   .202
הכ היהא  ינא  רחמ  : ' ןמיה םוחנ  ןיחלהש  רב ,' חמצ  ומכ   ' רישה תורושמ  המכב  לשמל , .םימי  םתואב  הלוע  ןורשיכ  אריפש ,

יתוא בהאש  הז  .יכרדל / תכלוה  ינא  לכה / טיקשי  ןמזה  .יתבהא / לע  יל  לחמי  לוחמל / עדייש  ימ  .יתוא / ושפחת  לא  הקוחר /
'. רב חמצ  ומכ  םכיניב / יתייח  ינא  ןיבי / אוהו  .רבדמה / ןמ  םכיתודשל / בושי 

ךיראת אלל  רנטוק ,  .203
87 .בתוכ 1995 : םש  אלל   .204

96-88 : 2000 יטלפ , ואר : ילארשיה  קורה  תוחתפתהב  הלאה  םינפלואה  תובישח  לע   .205
.mooma טנרטניאה רתאב  רנטוק  באוי  בתכש  רבליז ,' לאירא   ' ךרעה לע  ססובמ  ןלהל  עדימה  לכ   .206

1982 רבליז ,  .207
1998 יביבא ,  .208

יתא יקסרודמא , ףסא  ןלפק , ימרי  יאנב , רתיבא  יאנב , ריאמ  יאנב , דוהא  םיישיאה : םירצויה  רטנווניא  לדג  םיעשתה  תונשב   .209
.םיטלובה תומשה  תצקמ  קר  הלא  ינרק -  הקימ  ירקנא ,

189-160 : 1980 רהז , ןבא   .210
1980 דיגנ , ; 1980 רהז , ןבא   .211

1965 : 1980 רהז , ןבא   .212
177 : 1980 רהז , ןבא   .213
47-30 : 1980 דיגנ ,  .214
146 : 1984 אריפש ,  .215
14-13 : 1984 בגש ,  .216

17-18 "ז : לשת יאתבש ,  .217
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56 : 1984 יקחצי ,  .218
115 : 1994 גיצרה ,  .219

18-17 : 1983 יאתבש ,  .220
"ט משת לחש ,  .221

Oz, 1982  .222
126-125 : 1983 ימלשורי ,  .223

10 : 1982 זוע ,  .224
222-221 : 1982 זוע , ; 123-95 "ט : משת לחש ,  .225

182-176 : 1988 רוזמ ,  .226
203 "ו : משת ןמפוה ,  .227

93 : 1986 ןרוא ,  .228
1990 ןרוא , ; 53-48 "מ : שת תומדש ,  .229

34 : 1991 רצינש ,  .230
21-20 : 1985 לברא ,  .231
33-32 : 1987 תרפע ,  .232

2002 יפש ,  .233
1996 לברא ,  .234

20 : 1989 רואמ ,  .235
תוכורעתב םג  תיגולוימס  - תיגולופורתנא טבמ  תדוקנמ  תינויצה  היפרגונוקיאה  דועיתב  קוסעל  הכישמה  רנוד  . 1989 רנוד ,  .236

2001, רנוד ; 1996 רנוד , ואר : .םירחא  םיגולטקבו 
28-25 : 1989 לגיבא ,  .237

הרקש - ובא םאסע  תכורעת  תא  הווילש  גולטקל  אובמ  לארשי 1990-1910 ,' תונמאב  םירבצ  : ' ספדנו בש  . 1989 תרפע ,  .238
רחאל ב-1990 , סרמ 1995 . רבמבונב 1994 -   24 וננמז , תב  תונמאל  ןייטשניבור  הנלה  ןתיב  תונמאל , ביבא  לת  ןואיזומב 

לשב קר  אל  תילארשיה  תרושקתה  לש  הבל  תמושת  תא  ודקימו  לארשי  ןואיזומב  םג  וירויצ  וגצוה  הרקש  - ובא לש  ותומ 
לע .ימואלה  םלמס  תא  םילארשיהמ  עיקפמה  יאניתשלפ  הפוקתה : חורל  יוטיבכ  ספתנש  המ  לשב  םג  אלא  ההובגה  םתוכיא 

27-26 : 1990 רונמ , םג : ואר  הרקש  - ובא לש  רבצה 
1991 סורג , - ןוגו ןמ   .239
154 "ב : נשת העור ,  .240
154 "ב : נשת העור ,  .241

1987 קוינק ,  .242
58 : 1996 רנימק ,  .243

1997 טחוש ,  .244
1997 גומלא ,  .245
1982 רשרוא ,  .246

'. םחור זועב  םדא -  חוכ  ףגא  "ל -  הצ : ' רתאב יתרזענ  ןכ  ומכ  . 17 : 2002 לפרק ,  .247
17 : 2002 לפרק ,  .248

12 : 1989 ןיתפיר , רוד  ןיע   .249
20 : 1989 קינרה ,  .250

12 : 1989 הנרס , ; 5 : 1994 הירנ ,  .251
136 : 1989 הירנ ,  .252

171-170 : 1989 הירנ ,  .253
13-11 : 1989 ןודנול ,  .254

182 : 1994 הירנ ,  .255
23 : 1990 ץוק ,  .256
34 : 1990 ךייר ,  .257

15 : 1989 ןודנול ,  .258
93-9 : 1989 חלש ,  .259

1988 לאיטסק , ; 1986 ינוליש ,  .260
Linn, 1996 87-89 : : ואר הדאפיתניאב  תונברסה  תעפות  לע   .261

ןמור תאז  תובקעב  בתכו  ודיגמבו , תועיצקב  הדאפיתניאה  ירוצע  תחטבאב  םיאולימב  תריש  רבחמה  . 1993 תומולש ,  .262
"'. סרתמה ידצ   " ינשמ טרפה  תמרב  הדפיתניאה  אשונ  םע  תישיא  תוסנתה  ךותמ  דדומתהל  , ' וירבדכ הסנמה , םיגולונומ 
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רסוחו הקוצמ  תוירורהס , תומילא , לש  תבורעת  וישכע :' הספילקופא  ילארשיה כ' לייחה  לש  םיחטשב  תורישה  ראותמ  רפסב 
.םינוא

9 : 1990 לג ,  .263
2001 הטיק ,  .264

14 : 1989 גומלא ,  .265
10 : 1989 ןיילק ,  .266

24-25 : 1989 רבגניא ,  .267
7 : 1989 ןייטשניבור ,  .268

1989 רבגניא ,  .269
13-11 : 1985 יול ,  .270

'. םדב תשדוקמ  הבהא  , ' יול לצא  םיטטוצמ  שברב  ירבד   .271
56 : 1989 רנ , ןב   .272

20 : 1989 ןודנול ,  .273
13 : 1997 ןדימ ,  .274
11 : 1999 סקופ ,  .275

33-31 : 1991 ןאיניבר , ; 62 : 1991 רוטקריד , ; 7-6 : 1991 תרפע ,  .276
61-60 : 1994 לפרק ,  .277

82 : 1992 רבגניא ,  .278
73-71 : 1993 רטכש ,  .279

3-2 : 1996 ןדימ ,  .280
13 : 1998 ץייו ,  .281

6 : 1993 טקנופלטימ ,  .282
שרופמה שומישב  םג  אלא  שידורוג , לש  וייחמ  םייתימא  םיעוריא  בולישב  קר  אל  אטבתה  הזחמה  לש  ירטנמוקודה  דממה   .283

לטנש תוריחה  ולוקבו .) וינפב  ופוג , הנבמב  אילפהל  ול  המדש  רואנ , לאגי   ) ותומד תא  םליגש  ןקחשה  לש  והארמבו  ומשב ,
רכומ םדא  לע  יפרגויב  הזחמ  בותכל  ימיטיגל  םאה  תירסומה  הלאשה  תא  התופירח  אולמב  התלעה  טקנופלטימ  ומצעל 

.תינויצ - טסופה היפרגוירוטסיהה  ביבס  חוכיוול  קישה  הזה  חוכיווה  .תונמאה  םשב  וילע , םיינוימד  םיטרפ  םילשהל ' ו'
ב4. : 1993 תבט , ואר : טקנופלטימ  לע  תרוקיב 

6 : 1993 טקנופלטימ ,  .284
77 : 1993 טקנופלטימ ,  .285
45 : 1993 טקנופלטימ ,  .286
53 : 1993 טקנופלטימ ,  .287
67 : 1993 טקנופלטימ ,  .288
40 : 1993 טקנופלטימ ,  .289
96 : 1993 טקנופלטימ ,  .290

ב5 : 1995 רקרוודנה , ואר :  .291
.הז רפסמ  םיחוקל  הלא  תוחישמו  רנייטס  לש  ותאצרהמו  ורמאממ  םיטוטיצה  לכ  . 1986 רזע , ןב   .292

9 : 1986 רזע , ןב   .293
10 : 1986 רזע , ןב   .294
11 : 1986 רזע , ןב   .295
13 : 1986 רזע , ןב   .296

191-189 : 1986 רזע , ןב   .297
2 : 1991 ןצפק ,  .298

יליעפ יוליגו  גייווצנירג  לימא  חצר  רחאל  ץראה '  ' ןותיעב רקיעב  לחה  ןימיה  רואיתל  םייגולוכיספ  םיחנומב  שומישה   .299
, רבחמ םש  אלל  ; 1984 רבחמ , םש  אללי  לשמל : ואר  .תואגל  לחה  לאמשל  ןימי  ןיב  חתמה  רשאכ  תידוהיה -  תרתחמה 

1984 סוקרמ , ; 1984
186-173 : 1985 דקש , ; 1987 ןורימ , ואר : הפוקת  התואב  תורפסה  לש  תויטילופה  היתוקיז  לע   .300

1966 רבחמ , םש  אלל   .301
16 : 1975 עשוהי ,  .302
23 : 1987 ךורב ,  .303

435-431 : 1980 יאשרב , לשמל , ואר   .304
135 : 1979 זוע ,  .305
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1983 זוע ,  .306
152 זוע 1983 :  .307
153 זוע 1983 :  .308

162-156 : 1986 ןיבול , לשמל , ואר   .309
131 : 1983 רשש ,  .310
62 : 1983 למרכ ,  .311

1980 עשוהי ,  .312
141-139 : 1980 עשוהי ,  .313

45 : 1980 עשוהי ,  .314
1980 עשוהי ,  .315

56 : 1980 עשוהי ,  .316
63 : 1980 עשוהי ,  .317
66 : 1980 עשוהי ,  .318
68 : 1980 עשוהי ,  .319

13 "א : משת ןוא , - רב  .320
63 "ם : שת ינגד ,  .321

147 : 1984 רשש ,  .322
211 : 1993 הנרס , ואר :  .323
34 : 1986 יבגנה , ואר :  .324

1985 סאמש ,  .325
206-184 : 1989 עשוהי , ואר : ןויאירה  לש  אלמ  חסונ   .326

45-44 : 1986 סאמש ,  .327
1986 סאמש , ; 23-22 : 1986 עשוהי ,  .328

34 : 1986 ,. יבגנה לצא  ויפמ  םיטטוצמ  םירבדה   .329
4 ךיראת : אלל  דקש ,  .330

13 ךיראת : אלל  לאכימ ,  .331
17 ךיראת : אלל  לאכימ ,  .332

27 : 1986 סאמש ,  .333
10 : 1987 תכרעמ , רמאמ   .334

14-13 : 1987 ןמסורג ,  .335
43 : 1987 עשוהי ,  .336

67 : 1993 יותסו , םייח  רמ   .337
תקהל ןייטשקא , ירג  ביבש , יקימ  ינטיל , ינד  הלאנתנ , באז , ןב  ירוד  ץיבר , תידוהי  בוג , ידיג  תא  תונמל  רשפא  םיטלובה  ןיב   .338

, רבליז לאירא  רימש , רתסא  רימש , םירפא  ןורלג , תירונ  ירטע , ילג  תודשא , רהזי  הזורב , דיווייד  גרבצריו , ןליא  דנברילוזיא ,' '
.ןהכ יזמו  יאנב  ריאמ  קי , ' צראלוא ןולא 

.mooma טנרטניאה רתאב  רנטוק  באוי  לש  ויתוריקס  לע  רקיעב  םיססובמ  םהינש  לש  היפרגויבב  ךרדה  ינויצ   .339
1980 רבחמ , םש  אלל   .340

6 : 1980 רבחמ , םש  אלל   .341
8 : 1980 רבחמ , םש  אלל   .342

108 : 1980 רבחמ , םש  אלל   .343
1978 דוביאל ,' ךלוה  רבג  '  .344

1981 תוצח ,' '  .345
1988 טסוגוא ,' ילוי  םוח  ''  .346

1991 חרי ,' '  .347
1991 ידיגת ,' '  .348

ד1 : 1999 יטלפ , ךותב : טטוצמ   .349
(1976 ' ) םיזופתה תנוע  ףוס   ' זומת תקהל  לש  םובלאה  ךותמ  רבליז , לאירא  ןחל  לאירא ; ריאמ  םילמ :  .350

;1999 ןוליש , םג : ואר  ץורעב 2 . הרדושש ב-1999  תועמד ' לש  םי   ' היזיוולטה תרדסב  וגצוה  תיחרזמה  הקיזומה  תודלות   .351
131-115 : 1997 בגר , ; 25-3 : 1982 ןהכו , חוליש 

73-67 : 1998 בגר , ואר : תילארשיה  הקיזומה  לע  תינוכית  םיה  הקיזומה  לש  תכשמתמה  העפשהה  לע   .352
.ינוכית םיה  יחרזמה  רמזה  תוחתפתהב  ךרד  ןבא  היהו  םיקתוע  יפלאב  רכמנ  יסורס  םיסנ  לש  ( 1972 ' ) לוכי יניא   ' טיהלה  .353
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.הלודג החלצהל  הכז  אוהו  ( 1974  ) ןושארה יחרזמה  טילקתה  היה  דועה ' ילילצ  '
עמשוה רישה  לבא  ייח ,' תבהא   ' רישה ללכנ  הבש  תטלקה  לש  םיקתוע  ןוילימ  יצחכ  רבכ ב-1983  רכמ  לשמל , השמ , םייח   .354

.וידרב תורידנ  םיתעל  קר 
תוריכמ תמישר  שארב  ןלוג  דמע  תנשב 1998  םג  .ןלוג  לייא  לש  ךיידעלב '  ' היה תנשב 1997  רתויב  רכמנה  קסידה   .355

'. הבהא לש  לייח   ' םע םיקסידה 
לארשי .ח  " מלפה רוד  ישנאל  םהל , השק  : ' בתכנ "ח ' מלפה רוד  תדוגא   ' התומעה תמקה  תובקעב  "ח  מלפה רוד  לע  רמאמב   .356

6 : 1986 ףסוילא , םיידיה .' ןיב  םהל  עווג  םיליפנה  רוד  לש  סותימה  .םתוא  תרכוז  ךכ  לכ  אל  םינומשה  תונש  לש 
49-48 : 1995 ןדימ , ואר :  .357

6 : 1986 זורמ ,  .358
רעונ ינב  ברקב  םייונישה  רותינב  דחוימב  ליעפ  היה  לג  ןבואר  לש ד"ר  ותושארב  םייתרבחו ' םייאבצ  םירקחמל  למרכ  ןוכמ  '  .359
יאשונ יפלכ  םיינוכית  רפס  יתבב  םידימלת  לש  תודמעו  םלוע  תוסיפת  : ' ואר .ןוכמה  תוח  " ודב ומכוסש  םירקס  תועצמאב 

(; ינוי 1989  ) ןוחטבו אבצ  יאשונ  יפלכ  םיינוכית  רפס  יתבב  םידימלת  לש  תודמעו  םלוע  תוסיפת  (; ' ינוי 1989 ' ) ןוחטבו אבצ 
טסופ  " רעונ (; ' רבמצד 1995 ' ) םולשו ןוחטיב  הרבח , יאשונ  יפלכ  םיינוכית  רפס  יתבב  םידימלת  לש  תודמעו  םלוע  תוסיפת  '

(. סרמ 1996 ' ) ליפורפ ולסוא :"
;1996 רבחמ , םש  אלל  12 רבחמ 1996 :=, םש  אלל  ; 12 : 1995 ןוסלרפ , ; 30-25 : 1995 ןדימ , ; 1994 רבחמ , םש  אלל   .360
, ןיילק ; 25 : 1998 הנביל , ; 32-20 : 1998 בוטרבל , ; 20 : 1996 בתוכ , םש  אלל  ; 21-20 : 1996 רכיירו , גלפ  ןלוג , שוטרפ ,
;1999 רבחמ , םש  אלל  ד2; : 1999 ואדנל , ; 3 : 1999 דלפנמולב , א4 ; : 1998 רבחמ , םש  אלל  ד1 ; : 1998 ןיזק , ב1 ; : 1998

הרבחב רעונ  ינב  ברקב  תטלשה  םיכרעה  תכרעמ  לע  . 15-14 : 2000 בתוכ , םש  אלל  ; 20 : 2000 רבחמ , םש  אלל 
.No Author name, 2000 ואר : תילארשיה , וזמ  הברהב  הנוש  הניאש  תינקירמאה ,

1989 רבחמ , םש  אלל  ואר : הביסמ  התוא  לש  ןיינעמ  לוקוטורפ   .361
9 : 1989 הנרס ,  .362

37-36 : 1987 ןרוא ,  .363
.רעונ ינב  ברקב  בושח  תוריכמ  םדקמב  רבודמש  וישוחב  ןיבהש  םושמ  םג  ותוישיאב , ינואכידה  ןפה  תא  טילבהל  בהא  אוה   .364

יילא רזוח  ןיידע  הזו  ינממ , ודרפנ  ילש  תורבח  יירוה , לש  תבאוכ  הדירפ  יתיאר  רבכ , יתפרשנ  ינא  : ' רמא תונויארה  דחאב   .365
2 : 1993 ןדימ , ביאכמו .'

לש ותטלחה  התיה  לודגה  באכל  הביסה  .תושאונ  תוקעצב  וצרפו  ביבא  לתב  המרניס ' תורענ ב' תואמ  ודמע  ראוניב 1999   .366
.17-16 : 1999 גרבנריב , ואר : .תטהולה  ןתבהא  תאו  ץראה  תא  בכרהה , תא  בוזעל  בייפ ,' ייה   ' תקהל רבח  זפרה , לקיימ 

.הקרפתה הקהלהו  רגבתהל ) םג  ילואו   ) ץרענה בכוכה  תא  חוכשל  תונבה  וקיפסה  םייתניב 
18-14 : 1993 רימא ,  .367

2 : 1993 ןדימ ,  .368
60-52 : 1994 בורשא ,  ; 27-22 : 1994 ץבוק , ואר : וביבס  הירטסיהה  לע   .369

1994 רבחמ , םש  אלל   .370
7-6 : 1993 ירפ , ואר :  .371

םהו יולגב  םהב  רבוד  אל  ךא  םימיה , תשש  תמחלמ  ץורפל  ךומס  םישישה  תונשב  רבכ  ויה  םייביטקלוק  הדרחו  ץחל  תשוחת   .372
.ץרפמה תמחלמב  ומכ  םייסקט , םידממ  ולביק  אל 

256 : 1992 םירחאו , ןמסיו   .373
29 : 1996 רדיל ,  .374

32 : 1991 רבחמ , םש  אלל  ואר : ץראב  החתפתהש  רבשמ  לש  תיטסיגולוכיספה  הפשה  לע   .375
ב1 : 1994 טמאס ,  .376

18 ןומדק 1993 : ואר :  .377
ד3 : 1998 רפפוק , ואר :  .378

77-74 : 2001 יש , ואר : וז  היגוס  לע   .379
ב2 : 2001 דגמ ,  .380

ב3 : 1987 רדנוג ,  .381
1992 סלזיימ , לשמל : ואר   .382

.ולסוא ימכסה  ירחא  תוברתהו  ךוניחה  דרשמ  רובע  ךרענ  רקסה   .383
לע הלש  תרוקיבה  תאו  ןברוקל  תונותיעה  לש  דהואה  הסחי  תא  םג  המיגדמ  הבתכה  . 30-28 : 1994 ץריבג , ואר : השרפה  לע   .384

.הז אשונב  תינוחטיבה  תכרעמה 
םייתנש רובעכ  ותא  ךרענש  ןויאירב  . 1995 הטיסרבינוא ,' אל  הז  אבצ  , ' טחוש לשמל : ואר  וירוטיפל  תונותיעה  תבוגת  לע   .385

, ךכ .אבצב  םרחוה  אוהש  תונעטו  ולש  תובר  תושקב  תורמל  רבסה  תחישל  ומע  שגפיהל  תוביקעב  בריס  "ל  כטמרהש ררבתה 
"ה דממ לש  היצביטומה  ירקס  ינותנ  םוסרפ  רחאל  םייעובש  ןורטלב  ךרענש  ןוירישה  יקיתו  תתומע  לש  ןויע  םויב  לשמל ,
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תאשל ורות  עיגהש  ינפל  תודחא  תוקד  םלוא  היצביטומה .) תייגוסב  קסעש  לנאפב   ) האצרה תאשל  רימא  ןמזוה  תרושקתב ,
: ואר .ותאצרה  תא  לטבלו  המבהמ  תדרל  ול  הרוהש  להקב , ובשיש  "ל  כטמרה תכשל  יגיצנמ  קתפ  וידיל  עיגה  וירבד  תא 

71 : 1997 לבל ,
18 : 1995 ץריבג ,  .386

ב2 : 1996 לארה , לצא  טטוצמ   .387
1996 ירשא ,  .388

1 : 1996 רבחמ , םש  אלל   .389
14 : 1996 רמייהנרב ,  .390

ב2 : 1996 רבחמ , םש  אלל  תימויה : תונותיעב  ומסרופ  הלאה  םינותנה   .391
1996 רבחמ , םש  אלל   .392

ד2 : 1996 רבחמ , םש  אלל  םיסייגתמהמ : עמשו  "ם  וקבב רקיב  ןוחטיבה  רש  '  .393
21 : 1996 רקב ,  .394

7 : 1996 ןוזניסומ ,  .395
5 : 1996 רקבו , יול   .396
22 : 1996 יקציול ,  .397

ב2 רבחמ 1996 , םש  אלל  ואר : םאולמב  םירבדה   .398
יכ אצמנ  קרב , דוהא  ףולא  בר  אצויה  "ל  כטמרל השדקוהש  ינשה , ץורעב  הדבוע '  ' תינכותה רובע  ירופ  ןוכמ  ךרעש  רקסמ   .399
יכ אצמנ  דוע  .ךכל  םידגנתמ  ו-47%  תיברק , הדיחיב  ותרשי  םהינבש  םיצור  סויג  ינפל  םידמועה  םינבל  םירוההמ   53%

םייתדה םירוההמ   61% ברעמה , תוצרא  יאצוימ  תמועל 38%  םהינב , לש  יברק  תורישב  םידדצמ  חרזמה  תודע  יאצוימ   61%
םידדצמ תובאהמ  יכ 53%  אצמנ  םינימל  הקולחב  .םינוליחה  םירוההמ  תמועל 51%  םהינב  לש  יברק  תורישב  םידדצמ 

1994 ףירע , לצא  ומסרופ  םיאצממה  .תוהמיאהמ  תמועל 47%  םהינב  לש  יברק  תורישב 
7 : 1998 ןמרל , - הנוקסומ  .400

62-60 : 1999 ןמרל , - הנוקסומ  .401
םהמ  73% יאבצה : תורישל  םירוהה  לש  םסחי  תלאשב  םיניינעמ  םינותנ  המכ  םילוע  בירעמ '  ' ךרעש רקסמ  . 17 : 1998 ןדימ ,  .402

תמועל 38% תיבל , בורק  ותרשי  םהידליש  םיצור  םישדח  םיסייגתמ  לש  םירוההמ   59% םהינב ; לש  יברק  תורישמ  םיששוח 
וא םיבשחמ  תודיחיב  אבצב  ותרשי  םהינבש  םיצור  ( 62%  ) םירוהה בור  .תיבה  דיל  ראשיהל  םיצורש  םמצע  םיסייגתמהמ 

19-18 : 1999 רב , - סטוק .ןיעידומ 
13 : 2001 רבחמ , םש  אלל   .403

237-236 : 1997 גומלא , ואר : בתכמה  לע   .404
13-10 : 2001 רבחמ , םש  אלל   .405

א8 : 1998 רעס , ואר :  .406
ב3 : 1997 יליזרב , ואר :  .407

35-28 : 1998 ןרטש ,  .408
6 : 1998 טרופפר ,  .409

11 : 25.10.1996 דרא , ואר :  .410
ןוכממ רקס  ןימזה  ימוקמה , ןוטלשה  זכרמ  לש  ךוניחה  תדעו  שאר  בשויו  ןועבט  תירק  תצעומ  שאר  באובא , לאומש   .411

ינב לש  גציימ  םגדמ  ברקב  ראורבפב 2000  השענ  ינופלטה  רקסה  .אבצל  סייגתהל  היצביטומה  תלאשב  היפרגוטרקואיג 
ועיבה ב-1998  םיאצממה , יפל  .ןכל  םדוק  םייתנש  השענש  המוד  רקס  ינותנל  וושוה  ויאצממ  .תידוהיה  הייסולכואב   18-13
הפדעה לע  םילאשנהמ  וריהצה 23%  ב-1998  . 53% 2000- בו תויברק , תודיחיב  תרשל  תונוכנ  ינב 18-13  םינבהמ   65%

ב-2000 6.2%. ללכ , תרשל  םיצור  םניאש  דבלב  םינבה  ברקמ  וריהצה 1%  ב-1998  ב-2000 34% . תיבל , בורק  תרשל 
תיטרואית םליבשב  התיה  יאבצה  תורישה  תלאשש  לככ  רמולכ  תנשב 2000 , השענש  רקסב  הלע  םילאשנה  לש  םליגש  לככ 

22-18 : 2000 טיבש , ואר : .רתוי  תילילש  התיה  םתשיג  ןכ  תוחפ ,
'. אל ןמזמ  הבוח ? סויג  , ' טיבש  .412

14 , 19.7.2001 תונורחא , תועידי   .413
2 : 2001 ענרב , ואר :  .414

135-116 : 2002 ןוחטבה , תכרעמ  הנידמה א/53  רקבמ  יתנש  "ח  וד  .415
15 : 2003 ןמשיפ ,  .416

6 : 2002 תוזח , ואר :  .417
15-11 : 1999 לג , ואר : תרשל  היצביטומה  יעינמב  יוניש  לע   .418

15 : 1989 ןודנול ,  .419
4 : 1999 רבחמ , םש  אלל   .420
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  << רתאב רמאמה  ףדל 

5 : 1998 רבחמ , םש  אלל   .421
ב2 : 1996 רבחמ , םש  אלל  ; 13 : 1996 רבחמ , םש  אלל  ואר :  .422

7 : 1996 רבחמ , םש  אלל  ואר :  .423
תרשל היצביטומב  הדירי  תיטסישפ , הנניאש  הנידמבש  רמול  וליפא  רשפא  : ' הז רשקהב  הבתכ  טחוש  תירוא  תיאנותיעה   .424
תחקל ןוצרה  תוריבס , תוחפו  תוחפ  תושענ  תרשמ  אבצהש  תוינידמה  תורטמהשכ  .תישפנ  תואירב  לע  םימעפל  הדיעמ  אבצב 

ב3 : 1996 טחוש , תחופו .' ךלוה  תומישמב  קלח 
'. "ל הצמ תוטמתשהה  לע  םיגיאדמ  םינותנ  , ' תוזח  .425

41-40 : 1998 רומיל ,  .426
3 : 1998 לטנזור ,  .427

3-1 : 1999 אלומ , ואר :  .428
14 : 2000 רד , - ץיבוביל  .429

37 : 2001 רקב ,  .430
ב4 : 2001 יזגלא ,  .431

א6 : 2001 לארה , ואר :  .432
10 : 2002 רבחמ , םש  אלל   .433

15 : 1997 רבחמ , םש  אלל  ךותב : תאבומ  ךכ  לע  העידיה   .434
36-23 : 1999 רגדי , ואר : ןיבר  סותימ  לע  דוע  . 18 : 1995 איבנ , רב   .435

15 : 1995 םהש , ארויג   .436
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