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תונויצו טפשמ 

טפשמל טדנמ 
םירושעבו בושייה  תפוקתב  וללוחתהש  תויטפשמה  תומרדה  תא  לצב  ודימעה  לארשי  ץראב  ינויצה  לעפמה  תוחתפתה  תא  ווילש  תוברה  תורעסה 

ויניעמ קחרה  ללכ  ךרדב  טפשמה  תכרעמ  לש  התלועפ  הלהנתה  םירשעה  האמה  לש  םינומשה  תונש  דע  השעמל , הנידמה . םוק  רחאל  םינושארה 
תויגוסב אלו  תוריבעו , םיכוסכס  לש  תוימוימוי  תויעבב  הלוככ  הבור  העוקש  הלשמ , ןוגר  ' זבו חישב  תרדוגמ  התיה  איה  ילארשיה . רוביצה  לש  וינזואמו 

. ללכה לע  םידיעמה  ללכה  ןמ  םיאצויה  ויה  םירבדה , ךשמהב  םהב  ןודנש  רנטסק , טפשמו  ןמכייא  טפשמ  ילסרבינוא . קדצו  תימואל  תוהז  לש  תומלידו 
אלל , Civil Servant-ספתנ כ טפושהו  תוילילפו , תויחרזא  תויגוסב  םינדה  םירדוק , טפשמ  יתבמ  רתוי  אל  טפשמ '  ' גשומה ןמיס  םילארשיה  בור  יניעב 

תועוצקמהמ ותוהמב  הנוש  וניאש  עוצקמ  לבא  תוהובג , הסנכהו  הלכשה  תומרב  ךורכה  דבוכמ , עוצקמל  הבשחנ  םנמא  ןיד  תכירע  תדחוימ . הליה 
. תואקנבו יתיישעת  לוהינ  הסדנה , האופר , תמגודכ  םירחאה , םיישפוחה 

הצרא ועיגהש  םילודגה  הריגהה  ילג  תוכזב  טדנמה , תפוקתב  קר  ךא  תינאמ , ' תועה הפוקתב  רבכ  ץראב  חתפתהל  לחה  ןידה  תכירעו  הטיפשה  עוצקמ 
' היספורפ  ' ץראב הנושארל  הרצונו  תיטפשמה  הלכשהה  ילעב  לש  םרפסמ  לדג  ןוטלשה , ירדס  דוסימו  שועיתה  רויעה , םהיתובקעבו  הינמרגמו , ןילופמ 
אל דסמה , ןמ  טפשמה  תכרעמ  תא  םיקהל  הצלאנ  טדנמה  תלשממ  םויכ . ונל  רכומה  ןויבצ  ילעב  קחשמ  יללכ  םהב  םיגוהנש  טפשמ  תודסומו  תיטפשמ 

המרונ היה  םיטפושל  שישקב ' ו' תותיחשה , עגנ  הב  השפש  םושמ  םג  אלא  וכו ,)' טפשמ  תומלוא  םינבמ ,  ) תיזיפ הניחבמ  העוער  התיה  איהש  םושמ  קר 
. הרוגש

ולחה ב-1927 טדנמה , תלשממ  לש  יתלשממה  ןונגנמב  םיריכב  םידיקפו  םיטפוש  ןיד , יכרוע  תרשכהל  ודעונש  ץראב , טפשמל  םינושארה  םירועישה 
עגמ אלל  תיברעו , תירבע  תוחולש , יתשב  םילשוריב  ומייקתה  םירועישה  ידוהי . היהש  טדנמה , תלשממ  לש  יטפשמה  ץעויה  ץיווטנב ,' ןמרונ  לש  ותמזויב 

תועוצקמ ויה  ימלסומה  טפשמהו  ירבעה  טפשמה  דחי . ודמל  תוחולשה  יתש  ידימלתש  ילגנאה  טפשמה  תרות  תא  איצוהל  םימעה , ינש  ידימלת  ןיב 
. הילגנאב ללכ  ךרדב  "ל , וחב תיטפשמה  םתלכשה  תא  שוכרל  ופידעה  ץראב  םיריעצה  תצקמ  דבלב . עובשב  תועש  שולש  ודמלנו  תושר 

הדסונש ירבעה ,' טפשמה  תרבח  . ' םירבע םינטפשמ  לש  הדוגא  המקוהו  טפשמ , ידמולמ  גוח  הניתשלפב  חתפתהל  לחה  םירשעה  תונשב 
וחינה םינש  ןתואב  טפשמה .)' ו' ירבעה ' טפשמה   )' טפשמה םוחתב  םייעדמ  םיצבק  המסריפו  ץראל ב-1921  הזכרמ  תא  הריבעה  הבקסומב ,

, תינרדומ תיטפשמ  הנילפיצסידכ  ירבעה  טפשמה  רקחל  תודוסיה  תא  ןמיירפ , םייח  םהרבאו  קאלוג  רשא  תמגודכ  תירבעה , הטיסרבינואב  םידמולמ 
. םיטפשמל הטלוקפה  לש  הדוסיי  ינפל  דוע 

הב ונודנש  תימלוע ,' תירבע  תיטפשמ  הדיעו  , ' ןייטשקיד לאיטלפ  "ד  ועו ןוסרזל  והיתתמ  פורפ ' טדטשנזיא , לאומש  תמזויב ד"ר  ץראב , הסנכתה  ב-1934 
רותב תונותיעב  הניוצו  םיפתתשמה , לע  בר  םשור  התשע  םע , בורב  ביבא  לתב  המייקתה  הדיעווה  לארשי .' ץראב  םייטפשמה  םייח  תונוש ב' תויגוס 

, הרבחה יעדמב  תמלשומ  הלכשה  וידימלתל  תתל   ' ידכ הלכלכלו ,' טפשמל  הובג  רפס  תיב   ' דסייל הטלחהה  השבגתה  הדיעווב  בושח . יתוברת  גשיה 
ימואלה ותיבב  לארשי  םע  יניינעלו  היתונכשו  ץראה  יכרוצל  תדחוימ  בל  תמישבו  יאטיסרבינוא  הדימ  הנקב  רחסמהו , הלכלכה  טפשמה , הנידמה ,

רופלב םש  לע  היסנמיגה  ןיינבב  ומייקתה  םידומילה  וירעש . תא  הלכלכלו  טפשמל  הובגה  רפסה  תיב  חתפ  סרמב 1935  ב-25  רוזיפה .' תוצראבו 
תיבו יזוחמה  טפשמה  תיב  יטפושמ  המכו  הצרא  ולעש  הימדקא  ישנא  דסומה  לגסל  ופרטצהש  רחאל  תורופס , םינש  ךותב  ביבא . לתב  "ה  אזמ בוחרב 

לש םיבר  םירוזחמ  דימעהו  תירבה  תוצראבו  הפוריאב  םיהובג  םיימדקא  תודסומ  לש  הרכהל  ריעצה  דסומה  הכז  םיירוטדנמה , ןוילעה  טפשמה 
. הנש ידמ  םהידומיל  תא  ומייסש  םיכמסומה  רפסמ  תא  לידגהש  הפיחב , םג  ףינס  חתפנ  ב-1952  םינטפשמ .

םהב 112 ןיד , יכרוע  רתויל מ-360  םרפסמ  עיגה  רבכ   1936- בו דחא ) ילגנא  ןיד  ךרועו  םידוהי   39 םיברע ,  43  ) ןיד יכרוע  ץראב 83  ויה  ב-1921 
םידוהי לש  םתיילע  ללגב  רקיעב  אלא  ץראב  תיטפשמ  הלכשה  שוכרל  תורשפאה  ללגב  קר  אל  אב  םידוהיה  ןידה  יכרוע  לש  םרפסמב  הז  לודיג  םיברע .

. הפוריאב םזישפה  תיילע  רחאל  תיטפשמ  הלכשה  ילעב 

תיאמצע תכרעמ  ץראב  הלעפ  ( 1948-1917  ) תירוטדנמה טפשמה  תכרעמו  יטירבה ב-1917 ) שוביכה  דע   ) תינאמ ' תועה טפשמה  תכרעמ  לע  ףסונ 
תפסא העבקש  תנוכתמה  יפ  לע  ורחבנ  םהיטפושו  טופיש  תואכרע  שולש  וללכש  לארשי ,' ץראב  םיירבעה  םולשה  טפשמ  יתב  , ' םיידוהי טפשמ  יתב  לש 

תולאשבו יחרזא  - יטרפ יפוא  ילעב  םיכוסכס  םהב ב' וניידתה  ןוילעה , ירבעה  םולשה  טפשמה  תיב  ריכזמ  ןייטשקיד , לאיטלפ  ןיד  ךרוע  ירבדל  םירחבנה .
תונוממ ינידב  קר  אל   ' ולפיט םיידוהיה  טפשמה  יתב  ץראב .' ידוהיה  בושיה  רציש  רוביצה  תודסומ  לכ  לש  תוידוהיה  תוליהקהו  תויריעה  לש  הלהנהה 
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םיסמ תייבג  לע  תימואלה , הלהנהה  תודסומ  לש  םהיתולועפ  לע  תוריחב , לש  ןתויקוח  לע  החגשהב  םג  םא  יכ  דבלב , ןועמשל  ןבואר  ןיבש  דובכ  יניינעבו 
'. יביטרטסינימדאה טפשמב  םג  םא  יכ  יחרזאה  טפשמב  קר  אל  רמולכ , םתעיבקו ,

ןיב  ) קקוחמה היה  רשא  ןוילעה , ביצנה  ידיב  זכרתה  יטילופה  חוכה  לכו  תוישפוח , תוצראב  לבוקמכ  תויושר , תדרפה  המייקתה  אל  ירוטדנמה  רטשמב 
ינב םידוהיו  םיברע  םטועימו  תיטירבה  הכלממה  יחולש  ויה  טדנמה  תפוקתב  םיטפושה  בור  עצבמה . םגו  םוריח )' תעשל  תונקת   ' תועצמאב ראשה 

לש היינשה  תיצחמב  תע . לכב  םרטפל  יאשר  היה  םג  אוהו  ןודנולב , תובשומה  דרשממ  לביקש  תויחנהל  םאתהב  םתוא  הנימ  ןוילעה  ביצנה  םוקמה .
ןושארה םייונימה  לגב  םיטפושהמ  םיבר  םיירוטדנמה . טפשמה  יתבב  םידוהיה  םיטפושה  לש  םרפסמ  לדג  םיעבראה , תונשב  רקיעבו  םישולשה , תונש 

בור ויה  ינשה  םייונימה  לגב  תיברעו . תירבע  תילגנא , תופש -  שולש  ללכ  ךרדב  ועדיש  םיישאר ,) םיריכזמו  םיישאר  םינמגרותמ   ) טפשמה יתב  ידיקפ  ויה 
תיב יטפוש  תעבשמ  ןלהלכ : ץראב  םידוהיה  םיטפושה  תבצמ  התיה  טדנמה  םויס  ברע  טדנמה . תלשממ  לש  םיטפשמל  רפסה  תיב  ירגוב  םיטפושה 

, םולשה טפשמה  יתב  יטפוש  דחאו  םיעבראמ  םידוהי ; ויה  העשת  םייזוחמה , טפשמה  יתב  יטפוש  םירשעמ  ידוהי ; היה  דחא  טפוש  ןוילעה , טפשמה 
. םידוהי ויה  רשע  השולש 

. ידוהי טפושו  ימלסומו ) ירצונ   ) םיברע םיטפוש  ינש  ונהיכ  אישנל ,) דחא  רחבנ  םכותמ   ) ירוטדנמה ןוילעה  טפשמה  תיבב  םיטירבה  םיטפושה  דצל 
ירבדל תימוקמה . הייסולכואה  םע  לשממה  לש  הלועפה  ףותיש  תא  ססבלו  הניתשלפב  תוימואלה  תוצובקה  ןיב  ןוזיא  לע  רומשל  ידכ  הבצוע  הטישה 

קוחה יפלכ  תוריהיב  תחא  אל  וקלש  ףא  דוחישל  םינתינ  יתלבו  םיטומ  יתלב  םיסונמ , םידמולמ ,  ' בור יפ  לע  ויה  םיטירבה  םיטפושה  ןהכ , םייח  טפושה 
'. םיימוקמה םיגהנמהו  תימוקמה  הייסולכואה  ימוקמה ,

בושח דיקפת  ואלימ  וגיהנה  םהש  םייחרזאה  ןוטלשה  ירדסו  םתא  ואיבהש  תיטפשמה  תרוסמה  יכ  רמול  רשפא  םיטירבה  לש  יטפשמה  םלעופ  םוכיסל 
םינשב הללכתשהו  התנבנ  איה  םהילעש  םייזכרמה  םימוגיפה  תא  ומיקהש  םהו  תילארשיה , טפשמה  תכרעמ  לש  יתוברתהו  יעוצקמה  השוביגב 

. תואבה

ינויצה סותאה  לצב  םינטפשמה  דמעמ 
ךא תידוהיה . הרבחה  לש  ןוילעה  דבורה  םע  הנידמה , לש  תונושארה  היתונשבו  בושייה  תפוקתב  םיטפושהו , ןידה  יכרוע  ונמנ  ילכלכה  םדמעמ  תניחבמ 
 - הדובעה תעונת  לש  תוטילאה  לצב  השדחה , תילארשי  ץראה  תונגרובה  ישנא  ראש  ומכ  ודמע , םה  תיטילופה  העפשההו  תירוביצה  הרקויה  תניחבמ 

ויה םירומו , םיאפור  ומכ  םירחאה , םיישפוחה  תועוצקמה  ישנא  תמועל  וליפא  השעמל , "ח . מלפהו הנגה ' ה' תונכוסה , תורדתסהה , תובשייתהה , תועונת 
הרבחב ירקיעה  סוטטסה  באשמ  םהש  םייתרבח , וא  םייגולואידיא  םיינוחטיב , םייתובשייתה , םידיקפת  ואלימ  אל  םה  ןכש  ןיטינומ , יתוחנ  םינטפשמה 

תינכפהמ .

יתולגה ידוהיה  תומד  תא  אטבמכ  ןידה  ךרוע  תאו  יטסילטיפקה  לוצינה  תומלגתהכ  ןידה  תכירע  עוצקמ  תא  וספת  םידסיימה  - םיצולחה רוד  ינב  השעמל ,
עבנ םינטפשמה  יפלכ  לארשי  ץראב  תידוהיה  תוגיהנמה  לש  ינדשחה  סחיהש  רשפאו  םהמ . רענתהל  השקיב  תיטסילאיצוסה  תונויצהש  ןרגתה ,

אל היילעבו , תובשייתהב  ןוחטיבב , םירושקה  םינוש  םיאשונב  , ' ןייטשניבור םיקילא  ירבדל  רז . םרוגל  טילשה  בשחנ  הבש  הרבחב  קוחה  לש  ודמעממ 
ויה ןבלה ב-1939 , רפסה  תואצות  רקיעבו  טדנמה , לש  םימיוסמ  הקיקח  ישעמו  קוחל , דוגינב  הענצב , םג  םא  ןיעדויב , םיימואלה  תודסומה  ולעפ  תחא 

'. םדצמ תדמתמ  הפיקתל  דעי 

יכ המוד  רוחאל  טבמב  ךא  תילארשי , ץראה  טפשמה  תכרעמל  ישממ  םוקמ  דחוי  אל  הדוסימו  הנידמה  תמקה  לש  היגולותימבו  ירוטסיהה  סופאב 
- בר יתוברתו  ילמס  דיקפת  היה  יתכלהה , ירבעה  טפשמה  לש  ודיקפת  תענצה  ךות  יטירבה , טפשמה  תטיש  ץומיאלו  הריהמה  תויושרה  תדרפהל 

התוהז תא  בציע  םגו  ןמיס  יזכרמ , הכלה  הרומכו  תיתשתכ  תילארשיה , טפשמה  תכרעמ  ידי  לע  יטירבה  טפשמה  ץומיא  הנידמה . תודלותב  תועמשמ 
, לצרה לש  ינויצה  ונוזח  שומימל  המרת  וז  תוהז  הכלהה . יקוחל  הדוסיב  הפופכ  הנניאש  תיטרקומדו , תינוליח  תידוהי , הרבחכ  תינויצה  הנידמה  לש 

. ותרשכהב ןטפשמ  היהש 

תיתכלממה טפשמה  תכרעמ  ידסמ 
. לארשי תנידמב  תיתכלממ  טפשמ  תכרעמ  לש  ריהמה  הסוסיב  לע  ולקה  םיטירבה  םהירחא  וריאשהש  תיטפשמה  תשרומהו  תיזיפה  תיתשתה 

ירע ראשב  אלו  םילשוריב  אל  םיינויחה , םייטפשמה  תודסומה  לש  הרידסה  םתלועפב  תילמרופ  הגופה  לכ  הלח  אל  טדנמה  ןוטלש  םויס  םע  השעמל ,
דע ופקותב , דומעי  יאמב 1948 )  14  ) "ח שת רייאב  םויב ה ' לארשי  ץראב  םייק  היהש  טפשמה  ש' םעה ' תצעומ   ' הזירכה הנידמה  תמקה  םע  הנידמה .

תמקה ךותמ  םיעבונה  םייונשבו  היפ , לע  וא  תינמזה  הנידמה  תצעומ  ידי  לע  ונתנייש  םירחאה  םיקוחל  וא  וז  הדוקפל  הריתס  םושמ  וב  ןיאש  המכ 
יפ לע  התיהש  תוכמסה  לכ  ןכו  ולש , הנידמה  יריכזממ  דחא  וא  הינטירב  ךלמ  ידיב  קוחה  יפ  לע  התיהש  תוכמס  לכ   ' יכ עבקנ  ןכ  ומכ  היתויושרו .' הנידמה 

(" א"י  ) הניתשלפ  " קוחב רמאנ  וב  םוקמ  לכ  ו' תינמזה ,' הלשממל  הנותנ  התעמ  אהת  לארשי , ץרא  תלשממ  וא  ותצעומב  ןוילעה  ביצנה  ידיב  קוחה 
"'. לארשי  " התעמ ארקיי 

היילעה ילג  חכונל  דחוימב   ) יטרקורויב - ינוגראה םוחתב  קר  אל  היה  הנידמה  לש  תונושארה  היתונשב  תיטפשמה  תכרעמה  וב  הלקתנש  לודגה  ישוקה 
םייפרגומד םייונישו  תיאמצע  תינוטלש  תרוסמ  רדעיה  תיתרבח , תוריהב  - יא לש  הפוקתב  םייטפשמה . תונורקעהו  םינכתה  םוחתב  םג  אלא  תינומהה ,)

ןורמת רשוכו  תיתרבח  תושיגר  חור , ראש  טעמ  אל  ןיגפהל  ןוילעה , טפשמה  תיבו  תסנכה  רקיעבו  טפשמה , תכרעמ  ושרדנ  םיינוציקו , םיריהמ  םייתוברתו 
תוברתל ינונגסהו  ינכותה  דוסיה  תא  חינהל  ןידה  יכרועו  םיטפושה  תסנכה , ירבח  וחילצה  םתנוהכל  תונושארה  םינשב  רבכ  ןכאו , יכרעו . ילאוטקלטניא 

. םלועב םיירוקמהו  םיללכושמה  דחא  השענש  יטפשמ  דסומלו  ידוחיי , יפוא  תלעב  תילארשי  תיטפשמ 

תוטילקרפו הלשממל  יטפשמה  ץעויה  םיטפשמה , דרשמ  תסנכה , םיאבה : תודסומה  לע  ורקיעב  תתשוה  לארשי  תנידמב  טפשמהו  הקיקחה  ןונגנמ 
, ההובג הלכשהל  תודסומב  םיטפשמל  תוטלוקפה  ןידה , יכרוע  תכשל  תיאבצה , תוטילקרפהו  םייאבצה  ןידה  יתב  םייחרזאה , טפשמה  יתב  הנידמה ,

. הנידמה רקבמו 
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תקקוחמה תושרה 
ב-16 תסנכב , לבקתנש  ןושארה  קוחה  הקיקחה . תכאלמ  הלטוה  תויטרקומדה , תורבחב  םירחא  םיטנמלרפ  לע  ומכ  תסנכה , לע  לארשי . תסנכ 

םימי הרשע  ךותב  תומושרב  םסרופי  קוח  לכש  וב  עבקנ  םיקקוחמה . תיב  לש  ודמעמ  תא  םייללכ  םיווקב  רידגהש  רבעמה ,' קוח   ' היה ראורבפב 1949 ,
ןורקע תא  םג  עבק  קוחה  התורטפתהו . הלשממה  תבכרה  ירדס  ןכו  ודיקפת , תרדגהו  הנידמה  אישנ  תריחב  ןפוא  קוחב  עבקנ  דוע  תסנכב . ותלבק  םוימ 

תסנכה לש  רתויב  הבושחה  תיעוציבה  עורזה  איה  טפשמו  קוח  הקוח  תדעו  תיטרקומד . הרבח  לכב  דוסי  ןורקע  אוהש  קקוחמה , דסומה  לש  ותונוביר 
. הז דסומב  תויתרקויהו  תובושחה  תודעווה  תחאל  תבשחנו  הקיקחה  םוחתב 

, ןהכ ואל )  ) סחנפ הדוהי  תושארב ד"ר  הדעו  הדקש  ראוני 1949 )  ) הנושארה תסנכל  תוריחבהו  רבמבונב 1947  "ט  כב "ם  ואה תטלחה  ןיבש  םישדוחב 
תויוכז ןויווש  חיטבתש  תיטרקומד  הקילבופר  היהת  לארשי  תנידמ  יכ  רמאנ  וז  הקוחב  . ' הנידמל הקוח  תעצה  לע  תונכוסה , לש  תיטפשמה  הקלחמה  ןמ 

שפוחו רובידה  שפוח  ןחלופהו , ןופצמה  שפוח  טרפה , שפוח  םדא , ייח  תשודק  ןוגכ  דוסי  תונורקע  הב  וטרופ  היחרזא . לכל  תויטילופו  תויחרזא 
ותוכז לעו  חרזא  לכ  לש  ילאיצוסה  ונוחטב  לע  דוקשל  הנידמה  לש  התבוחש  םג  הב  עבקנ  יאבצ ; טופיש  םיחרזא  לע  ליטהל  הב  רסאנ  תודגאתהה .

תודגנתה לשב  התוא  ץמאל  אל  הטילחה  לבא  הקוחה , תעצהב  הנד  תינמזה  הלשממה  תוקוחב . תומדקתמה  ןמ  ובאשנש  תונורקע  דועו  הדובעל 
'. הכלהה לע  תתתשומ  תויהל  תבייח  םידוהיה  תנידמ  לש  התקוחש  ונעטש  םייתדה , םירשה 

הז ןיא   ' יכ ונעט  הקוחל  םידגנתמה  רתלאל . התלבקו  הקוחה  תייגוסב  בקונ  חוכיו  עלגתנ  טסוגואב 1951 )  20 ראורבפב 1949 -   12  ) הנושארה תסנכב 
לוכי וניאש  חרואב  הנידמה  תומד  תא  תונשל  םייושע  םיווקמהו  םייופצה  היילעה  ילגש  םג  המ  השקונ , הקוחב  תשבגתמו  הריעצ  הנידמ  לובכל  יוצר 

ןוידמ ענמיהל  םנוצר  םג  עמתשמבו ,  ) הקוחמ הלענ  תרגסמ  םדידל  תורצוי  הכלההו  הרותה  יכ  םייתד  םיגוח  לש  םהיתונעט  ופסונ  ךכל  ןוימדב . תולעל 
יכ היחרזא ; לש  עירכמה  בורה  לע  אליממ  םילבוקמ  הנידמב  יטרקומדה  רטשמה  לש  דוסיה  תונורקע  יכ  רמאנ  דוע  הנידמהמ .) תדה  תדרפהב  ינורקע 

תעגופו טנמלרפה  חוכ  תא  הליבגמ  הקוחה  יכו  ותקיספב ;) םימיל  ללש  ןוילעה  טפשמה  תיבש  הנעט   ) הקוח לש  היצקנופ  תאלממ  תואמצעה  תזרכה 
תונעטה תא  וגיצה  הקוחה  יבייחמ  וידעצ . תלבגהב  הצור  וניאו  הקוח  ילב  רדתסהל  ביטימ  ןוירוג  - ןב יכ  וזמר  םג  םיבר  בורה . ןוטלש  לש  ןורקיעב  ךכב 

שמשת היטרקומדל , הווהתמה  המואה  ךוניחב  עייסת  הקוחש  ךכל  ופיסוהו  תויושרה , תדרפה  תא  חיטבהל  ןוטלשל  גייס  םישל  ךרוצה  רבדב  תויסאלקה 
'. הקוח תולעב  תומדקתמה , תונידמה  תחפשמב  בלתשהל  הל  עייסתו  הנידמה  לש  רוקיב " סיטרכ  כ"

( תיביסרגורפה הגלפמה   ) יררה רהזי  תסנכה  רבח  לש  הרשפה  תעצה  הב  הלבקתנו  היגוסב , ןוידה  םוכיסל  השדקוה  ינויב 1950  תסנכה ב-13  תבישי 
דחא לכש  ןפואב  םיקרפ , םיקרפ  היונב  היהת  הקוחה  הנידמל . הקוח  תעצה  ןיכהל  טפשמו  קוח  הקוחה , תדעו  לע  הליטמ  הנושארה  תסנכה  : ' רומאל

, עודיכ הנידמה .' תקוחל  ודגאתי  דחי  םיקרפה  לכו  םדוביע , תא  םייסת  הדעווהש  הדימב  תסנכה , ינפב  ואבוי  םיקרפה  ומצע . ינפב  ידוסי  קוח  הווהי  םהמ 
. תויטילופו תויכרע  תויטפשמ , תוקולחמ  לשב  הזה  םויה  םצע  דע  המלשנ  אל  וז  הכאלמ 

דיקפת לצופ  היינשה  הנשב  הריעצה . הנידמה  לש  םיידימהו  םיפוחדה  םיכרצה  יולימל  הקיקחה  תדובע  תיברמ  השדקוה  תואמצעל  הנושארה  הנשב 
תא ןמזה  ךשמב  ףילחהל  הדעונש  הפיקמ , תיסיסב  הקיקחו  םישדחה , הלשממה  ידרשמ  לש  םהיכרוצל  םאתהב  תפטוש , הקיקח  םיינשל : הקיקחה 

. תיאמצע תילארשי  תיטפשמ  הטישב  יטירבה  טדנמה  תפוקתמו  תינאמ  ' תועה הפוקתהמ  םיקוחה 

ב- השחמה , םשל  ץראב . ןוטלשה  ירדס  לש  םבוציילו  םלועייל  םדוסימל , תובר  םרת  רבדהו  ריהמ , הקיקח  בצקב  ןייפאתה  הנידמל  ןושארה  רושעה 
םהב 3 תורחא , תוכמסומ  תויושר  לשו  הלשממה  ירש  לש  תונקת  תורדסו  םיווצ  ואצוה 445  תוישאר , קוח  תועצה  תסנכל 78  הלשממה  השיגה   1952

. ימוקמה ןוטלשה  יניינעב  םיווצו  רזע  יקוח  וקקחנו 600  םוריח , תעש  תונקת  לש  תורדס 

לש םנורסח  לשבו  תוינוחטיבה  תוביסנה  לשב  הנידמה , ןוחטיבב  םיקסועה  םיקוחה  רקיעב  הקיקחה  חטשב  וטלב  תסנכה  תלועפל  תונושארה  םינשב 
תוריש קוח  ', ' תיחרזאה תוננוגתהה  קוח  ', ' ןוחטב תוריש  קוח   ' ויה הז  םוחתב  ולבקתהש  רתויב  םיבושחה  םיקוחה  טדנמה . תפוקתב  הלא  םיקוח 

םישימחה תונש  תיצחממ  רקיעב  הלחה  הפיקמה  תיחרזאה  הקיקחה  יאבצה .' טופישה  קוח  ו' םילומגתו ') םוקיש   ) םיכנה קוח  (', ' תואלמג  ) םיאולימ
ןללכבו ןוטלשה , תוכרעמש  רחאלו  ענצה -  תפוקתו  תינומהה  היילעה  תטילק  תואמצעה , תמחלמ  ימואלה -  םוריחה  בצמ  לש  ותוגגופתה  םע  ךליאו ,

: םיאבה םיקוחה  םינמנ  ןושארה  רושעב  ולבקתהש  םיבושחה  םיקוחה  םע  הרידסה . הדובעה  תרגשב  ולחהו  ןתונגראתהו  ןתמקה  תא  ומילשה  תסנכה ,
', הינק סמ  קוח  ', ' ןובזיע סמ  קוח  ', ' םיעקרקמ חבש  סמ  קוח   - ' ילכלכהו יזיפה  םוחתב  יתכלממה ; ' ךוניחה  קוח  ו' הבוח ' דומיל  קוח   - ' ךוניחה םוחתב 
תדובע קוח  ', ' החונמו הדובע  תועש  קוח  ', ' ימואלה חוטיבה  קוח   - ' הדובעה םוחתב  הנידמה ;' םעטמ  תויוברע  קוח  ו' המחלמ ' יקזנ  יוציפל  הנונראה  קוח  '

'. ריידה תנגה  קוח  ו' םיתורישו ' םיכרצמ  לע  חוקיפה  קוח   - ' םינוש חוקיפ  יקוחו  רכשה ;' תנגה  קוח  ', ' רעונה תדובע  קוח  ', ' םישנ

', תואמצעה םוי  קוח  ', ' תסנכה קוח  ', ' טפשמה יתב  קוח  ', ' רבעמה קוח  (: ' ינויצוטיטסנוק  ) יתקוח ןכות  ילעב  םינושאר  םיקוח  ולבקתה  םג  הזה  רושעב 
תויוכז יוויש  קוח  ', ' תוומ שנוע  לוטיב  קוח  ', ' םיניידה קוח  ', ' םיטפושה קוח  ', ' תוחרזאה קוח  ', ' תובשה קוח  ', ' למסהו לגדה  קוח  ', ' הנידמה רקבמ  קוח  '

'. תסנכה דוסי  קוח  ו' תסנכה ' יניינבו  תסנכה  ירבח  תוניסח  קוח  ', ' הנידמה אישנ  תנוהכ  קוח  ', ' השאה

יתב תויוכמסב  םיקסועה  םינידה  לש  היצקיפידוקב  השינע ,)'] יכרד   ] ןישנוע יניד  ןוקיתל  קוח   )' השינעה יכרדב  המרופרב  םג  ןייטצה  ןושארה  רושעה 
יחרזאה טפשמהו  הנידמה )' ןוחטב  ןישנועה , יניד  ןוקיתל  קוח  , ' לשמל  ) תילילפה הרודצורפה  םוחתב  םינוש  םינוקיתבו  טפשמה )' יתב  קוח   )' טפשמה

'(. תונשייתהה קוח   ' לשמל )

תורוקמהמ ובאשנש  תודיחאו , תומכסומ  תויטפשמ  ןושל  תורוצו  יוטיב  יכרד  םיטעמ , אל  םייוסינו  םישושיג  רחאל  ושבגתהו , וכלה  הקיקחה  השעמ  ידכ  ךות 
. ילגנאה קוחה  ןושלב  ורוקמש  הקיקחה  חסונמו  תשדחתמה  תירבעהמ  םיידוהיה ,

תעצבמה תושרה 
ץעויה וב  םיללכנו  םיטפשמה , רש  דמוע  ושארבש  םיטפשמה , דרשמ  אוה  וילע  תתתשומ  טפשמה  תכרעמש  ינשה  יטפשמה  ףוגה  םיטפשמה . דרשמ 
, ץועיי םיפגא : השולש  ללכ  הרוצבו ,' ןכותב  ילארשיה  טפשמה  תא  םייקמהו  הנובה   ' תויהל דעויש  םיטפשמה , דרשמ  הנידמה . תוטילקרפו  יטפשמה 

תיירקב וחנוהש  העשב  השעמל , םידבוע . השולשו  םיטפשמה  רש  דרשמה  תא  ושייא  הנידמל  םינושארה  תועובשב  היצרטסינימדאו . הקיקחל  הנכה 
, םיילארשיה טפשמה  יתב  ימשר  ןפואב  םילשוריב  וחתפנ  יאמב 1948  ב-16  תקתונמ . םילשורי  התיה  ןיידע  תיטפשמה  הלועפל  תודוסיה  הלשממה 
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. תיללכה העיבתהו  תועקרקה  םושיר  יללכה , סופורטופאה  ידרשמ 

, דרשמב םירושקה  םייפיצפס  םירושיכ  לעב  היהי  יתלשממ  דרשמ  לע  דקפומה  רשהש  שרוד  וניא  םנמא  לארשיב  גוהנה  יטניבק  - ירטנמלרפה רטשמה 
ותוביוחמש םדא  רוביצב , תלבוקמו  הנותמ  תומד  יוצר  ןטפשמ , לש  המולפיד  לעב  רש  ידיב  דקפומ  םיטפשמה  דרשמש  גהונה  לארשיב  שרתשה  ךא 

תא רקוסה  רמאמב  לטסירק , ןנח  ןייצמש  יפכ  ןכ , לע  רתי  הילע . הלוע  השעמלו  תיתגלפמה  תכרעמל  ותוביוחממ  תלפונ  הניא  טפשמה  תכרעמל 
אלש םילרבילה , שיא  םיסינ , השמ  דרשמל  הנומ  הבש  הנש  דע 1980 ,  ) םינושארה םיטפשמה  ירש  תשש  לכ  , ' תאזה תדחוימה  הרשמה  תוחתפתה 

םידרשמ ולהינ  ןהכ ) םייח  דבלמ   ) םבורו יטפשמ . עדיו  תונמוימ  תיעוצקמ , הרקוי  תניחבמ  הנידמב , ןידה  יכרוע  תרמצל  וכייתשה  ותרשכהב ) ןטפשמ  היה 
תויבויח םיידי " תועיבט   " וריאשהו ןוילעה  טפשמה  תיב  יטפוש  דצמ  םימח  חבש  ירבדל  וכז  םיירוביצ , םיטפשמב  ועיפוה  םיגשגשמו , םימסרופמ  םייטרפ 

'. םיטפשמה רש  דיקפתל  ונמתהש  ינפל  תילארשיה , הקיספב 

ילוי רבמבונ 1950 -   ) היינשה הלשממב  םג  הז  דיקפתב  ןהיכ  אוה  תיביסרגורפה . הגלפמה  גיהנמ  ןזור , סחנפ )  ) סקילפ היה  ןושארה  םיטפשמה  רש 
תונכוסה לש  רבעשל  יטפשמה  ץעויה  ףסוי , בד  ד"ר  "י : אפמ ישנא  ינש  הז  דיקפתב  ונהיכ  רבמצד 1952 ) ילוי 1951 -   ) תישילשה הלשממב  (. 1951

םיטפשמה רש  דיקפתל  ןזור  בש  תיעיברה  הלשממב  הלשממל . יטפשמה  ץעויכ  םג  ןהיכש  ןהכ , םייח  ב-1952 )  ) וירחאו טדנמה , תפוקתב  תידוהיה 
יטפשמה ץעויה  ותוא  ףילחהו  םינשב 1965-1961 , הז  דיקפתב  ןהיכ  ףסוי  בד  רבמבונ 1961 .) דע   ) תואבה תולשממה  שמחב  םג  תופיצרב  ןהיכ  ובש 
תובקעבו םינשב 1977-1974 , םיטפשמ  רשכ  ןהיכ  קודצ  םייח  םינשב 1973-1966 . דרשמה  שארב  דמעש  אריפש , ןושמש  בקעי  הלשממל  ןושארה 

דע 1980. הז  דיקפתב  ןהיכש  רימת , לאומש  היצילאוקב  לש ד"ש  הגיצנב  ףלחוה  ךפהמה 

הלשממל יטפשמה  ץעויה 
יטפשמה ץעויה  תא  םהיתואכרעל . טפשמה  יתבב  הלשממה  תא  תגציימה  תיללכה , העיבתה  שאר  םג  אוה  יטפשמה  ץעויה  ודיקפת , תרדגה  יפ  לע 
טפשמו קוח  יניינעב  ותעד  תווחל  הידרשמ , לכלו  הלשממל  תיטפשמ  הצע  ץועל  ודיקפתמו  ןוילעה , טפשמה  תיב  אישנ  םע  הצעב  הלשממה , תרחוב 

, אריפש ןושמש  בקעי  היה  ןושארה  יטפשמה  ץעויה  הלשממה . לש  היתולועפ  תויקוח  לע  חקפלו  הקיקחל  רמוחה  תנכה  תא  זכרלו  ןווכל  תסנכה , תודעווב 
תא שייא  םג  אוה  ילוי 1949  דע  םיעבראה . תונש  לש  םילודגה  המרחהה  יטפשמב  םיליפעמה  תוניפס  תא  גצייש  תעב  ומלוע  תא  הנקש  ףירח  ןיד  ךרוע 

הללס םתרשמו  םיכרעומו , םירשכומ  םינטפשמ  ויה  תואבה  םינשב  ונמתהש  הלשממל  םייטפשמה  םיצעויה  בור  םיטפשמה . דרשמ  "ל  כנמ דיקפת 
. ןוילעה טפשמה  תיבב  םיטפוש  םבור  טפשמה , תכרעמב  םיפסונ  םידיקפתל  םכרד  תא  ללכ  ךרדב 

תסנכ ירבח  המכ  לש  םתוניסח  תרסה  םע  הנושארל  הנחבנ  איהו  הגרדהב , שבגתהל  הלחה  הלשממל  יטפשמה  ץעויה  לש  תיטילופה  ותואמצע 
, הלשממל יטפשמה  ץעויה  לש  ותשקב  ךמס  לע  רשאכ  טסוגואב 1954 , התיה  הנושארה  תוניסחה  תרסה  תוילילפ . תומשאה  לשב  םישימחה  תונשב 

רשפא היהיש  ידכ  איבל , המלש  תסנכה  רבח  לש  ותוניסח  הרסוה  "א ,' ישת תסנכה , ירבח  תוניסח  קוח   ' תוארוהל םאתהב  תסנכה  תדעוול  הנפש 
רבמצדב 1954 תוריל . לש 100  סנק  תלטה  התיה  יטפשמה  רוריבה  תאצות  תינלטק .) הנואתל  רשקב   ) תילילפ הריבע  תמשאב  ןידל  ותוא  עובתל 

השגוה ראורבפב 1955  ויוכיזב . םייתסה  רוריבה  ץוח . עבטמ  יקוח  לע  הריבעב  המשאה  לשב  גרבנזור  המלש  תסנכה  רבח  לש  ותוניסח  הרסוה 
לש סנק  תלטה  התיה  רוריבה  תאצות  העונתה . יקוח  לע  הריבע  תמשאב  ונר  ' זב ןועמש  תסנכה  רבח  לש  ןידל  הדמעה  ךרוצל  תוניסח  תרסהל  השקב 
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תיללכה העיבתה 
יתב לכ  ינפל  םייחרזאו  םיילילפ  םיטפשמב  היתוקלחמ  תאו  הנידמה ) יחרזא  תא  השעמלו   ) הלשממה תא  גצייל  תיללכה  העיבתה  לש  הדיקפת 

חרזא ןידל  דימעהל  םוקמ  שי  םא  טילחמ  הז  ףוג  תורחא , םילימב  קוח . יפ  לע  תומקומה  תונושה  תודעווה  ינפלו  םהיתוגרדלו , םהיגוסל  ץראב  טפשמה 
הלא םיפוגש  םיקוחה  לש  םמויקל  םיעגונה  םיטפשמב  תוימוקמה  תוצעומה  תאו  תויריעה  תא  ףגאה  גציימ  ןכ  ומכ  העיבתה . בתכ  תא  ןיכמה  אוהו 
תוריכב תויטפשמ  תורשמל  הציפק  שרק  םינשה  ךרואל  השמיש  איה  םגש  הבושח  הרשמ  הנידמה , טילקרפ  דמוע  ףגאה  שארב  םהילע . םינוממ 

. תורחא

תטפושה תושרה 
, הנידמה יטפוש  לש  םתואמצע  תאו  םתולת  יא  תא  חיטבהל  ידכ  תטפושה . תושרה  אוה  לארשיב  טפשמה  תכרעמ  תתתשומ  וילעש  ישילשה  ףוגה 

השולש םירבח  הדעווב  הדעווה . "ר  ויכ ןהכמה  םיטפשמה  רש  וינפל  גיציש  םייונימה  תדעו  תצלמה  יפ  לע  םיטפושה  תא  הנמי  הנידמה  אישנש  טלחוה 
ירבח ינש  תרחוב ; הלשממש  רשו  םיטפשמה  רש  הלשממ -  ירבח  ינש  ןוילעה ; טפשמה  תיב  לש  םיטפוש  ינשו  ןוילעה  טפשמה  תיב  אישנ  םיטפוש - 

. ןידה יכרוע  תכשל  יגיצנ  ןיד , יכרוע  ינשו  תיאשח ; הריחבב  םהב  רחוב  הז  דסומש  תסנכ 

; םילשוריב ובשומש  םיטפוש ) השישו  אישנ   ) ןוילעה טפשמה  תיב  תואכרע : שולש  ומקוה  לארשי  תנידמב  םג  תורחא  תויטרקומד  תונידמל  המודב 
רשע הנומש  םיטפוש ;) העבראו  אישנ   ) הפיחבו םיטפוש ) הרשעו  אישנ   ) ביבא לתב  םיטפוש ,) העבראו  אישנ   ) םילשוריב םייזוחמ -  טפשמ  יתב  השולש 

םינשבו הפיחו ) ביבא  לת  םילשורי ,  ) תוזוחמ השולשל  הליחת  וקלוח  םולשה  טפשמה  יתב  םירעש .' תעקפה  תעינמל   ' ןיד יתב  השישו  םולש  טפשמ  יתב 
לכ דיל  םקוה  ב-1954  הרובעתה .) תדוקפל  ףיעס 26  יפ  לע   ) םידחוימ הרובעת  יטפוש  ונמתנ  םולשה  טפשמ  יתב  בורב  םיפסונ . תוזוחמ  ופסונ  תואבה 

טפשמה יתב  דצל  ומקוה  תואבה  םינשב  רעונל . טפשמ  יתב  ןכו  '( 1954 ריידה , תנגה  קוח  םאתהב ל'  ) תוריכשל ןיד  תיב  הנידמב  םולש  טפשמ  תיב 
, הדובעל ןידה  יתב  קוח   ' תלבק רחאל  םיעבשה  תונשב  לועפל  ולחה  הדובעל  ןידה  יתב  ימואל . חוטיבל  ןיד  יתבו  םיינוריע  םיימוקמ  ןיד  יתב  םג  םולשה 

'. 1969

רוקיסל ינייפוא  היהש  שגרנ , ימואל  סותאפב  דמעמה  תא  ראית  רזל  רשא  יאנותיעה  רבמטפסב 1948 . יגיגח ב-13  סקטב  חתפנ  ןוילעה  טפשמה  תיב 
תנידמב ןושארה  ידוהיה  ןוילעה  טפשמה  תיב  תחיתפ  לש  ערואמה  לגרל  ליג  תועמדמ  תוחל  ויה  םיבר  יניע  : ' הפוקת התואב  םיימואל  תודסומ  תכונח 

םעה תא  טופשלו  טפשמב , םינפ  ריכהל  אלו  טפשמ  תוטהל  אל  היקוחלו , לארשי  תנידמל  םינומא  רומשל   ' ועבשנ תופיכ , ישובח  םיטפושה , לארשי .'
םעפה וז  : ' רמאו ונייחהש '  ' תכרב ךריב  לארשי ,' תוליהת  בשויל  הידוהו  חבש   ' לש םואנ  אשנ  ןזור ) סחנפ   ) טילבנזור סקילפ  םיטפשמה  רש  קדצ .' טפשמ 

סכ לע  ובשייש  עצב , יאנוש  תמא  ישנא  םיהולא , יארי  ליח , ישנא  םעה  לכמ  םהל  וזח  ויגיצנו  לארשי  ירחבנש  תולג  תונש  םייפלא  ירחא  הנושארה 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



'. טפשמה

םג ץמואש  ילגנאה , טפשמב  גהונה  יפל  "ץ .) גב  ) קדצל הובג  טפשמ  תיבו  םירוערעל  טפשמ  תיב  םידיקפת : ינש  וצקוה  לארשיב  ןוילעה  טפשמה  תיבל 
, םירחאה ןידה  יתב  תאו  םולשה  טפשמ  יתב  תא  םייזוחמה , טפשמה  יתב  תא  ללכ  ךרדב  םיבייחמ  ןוילעה  טפשמה  תיב  לש  ןידה  יקספ  ץראב ,

, ונקתוה "ט ) כשת  ) םישישה תונש  ףוס  דעו  ינויב 1950  עיפוה ב-1  ןידה ' יקספ   ' לש ןושארה  ךרכה  ומצע . ןוילעה  טפשמה  תיבל  ףא  םימידקת  םישמשמו 
. ןוילעה טפשמה  תיב  לש  ןיד  יקספ  תוחפ מ-7,918  אל  םיכרכב  ומסרופו  וכרענ 

םיניינעב ןד  אוה  יטרקומדה . רטשמה  ןגמו  הנידמב  הנוילעה  תירסומה  תוכמסה  השעמל  אוה  קדצל , הובג  טפשמ  תיבכ  ותבשב  ןוילעה , טפשמה  תיב 
ןוילעה טפשמה  תיב  ךמסוה  ןכ  ומכ  רחא . ןיד  תיב  לש  וא  טפשמ  תיב  לש  ותוכמסב  םניא  רשאו  קדצה , ןעמל  דעס  םהל  תתל  ךרוצ  האור  אוה  רשא 

תוימוקמ תויושרל  הנידמה , תויושרל  םיווצ  תתל  ןידכ ; אלש  ורסאנ  וא  ורצענש  םישנא  רורחש  לע  םירומה  םיווצ  תתל   ' קדצל הובג  טפשמ  תיבכ  ותבשב 
םאו ןידכ , םהידיקפת  יולימב  השעמ  תיישעמ  ענמיהל  וא  השעמ  תושעל  ןיד ; יפ  לע  םיירוביצ  םידיקפת  םיאלממה  םירחא  םישנאלו  םיפוגלו  ןהידיקפו ,

 - ןיד יפ  לע  תויטופיש  ןיעמ  וא  תויטופיש  תויוכמס  ילעב  םישנאו  םיפוגלו  ןיד  יתבל  טפשמ , יתבל  םיווצ  תתל  לועפלמ ; ענמיהל  ןידכ -  אלש  ונמתנ  וא  ורחבנ 
; ןידכ אלש  הנתינש  הטלחה  וא  םייקתנש  ןויד  לטבלו  ינולפ  ןיינעב  ןודל  םייתד -  ןיד  יתב  טעמלו  םהב  ןד  ( 1957 " ) טפשמה תיב  קוח  טפשמ ש" יתב  טעמל 

'. ותוכמס יפל  אלש  ינולפ  ןיינעב  ןודלו  ףיסוהלמ  וא  ןודלמ  ענמיהל  וא  םתוכמס  יפ  לע  ינולפ  ןיינעב  ןודל  םייתד  ןיד  יתבל  םיווצ  תתל  ךמסוה  םג  אוה 

תפוקתב םייק  היהש  ןוילעה  טפשמה  תיב  לש  וכישממכ  אל  הזה  דסומה  תא  וספת  ןוילעה  טפשמה  תיב  ימיקמ   ' יכ ןעוט  יקסבוחל  ףסא  טפשמה  רקוח 
תיישימח ובש  ומצע , ןוילעה  טפשמה  תיבב  ללוכ  תכרעמב , תונושארה  תורשמה  שויאב  יוטיב  םג  היה  וז  הסיפתל  השדח . העפותכ  אלא  טדנמה 

רוטקר היהש  ףסא , החמש  ברה  םג  םהיניבו  טדנמה , תפוקתב  םייעוצקמ  םיטפוש  ויה  אלש  םיטפוש  העברא  הללכ  הנושארה  םיטפושה 
טפושה והז  טדנמה . תפוקתב  יעוצקמ  טפוש  היה  םינושארה  םיטפושה  השימח  ךותמ  דחא  טפוש  קר  ירבע . טפשמל  החמומו  תירבעה  הטיסרבינואה 

'. ןישח

השולש לש  בכרהב  ןוילעה  טפשמה  תיב  בשי  ותמקה  םע  םתוכמסבו . םייחרזאה  טפשמה  יתב  בכרהב  םייוניש  המכ  ולח  הנידמה  תמקה  זאמ 
יתב ראשבו  םייחרזא , םירוערעו  םירומח  םיעשפ  רוריבב  םיטפוש  השולש  לש  בכרהב  ובשי  םייזוחמה  טפשמה  יתב  םיניינעה . לכב  ןידב  םיטפוש 
המושה דיקפ  תוטלחה  לע  םירוערעבו  םירומח  םיטפשמב  ןוידה  טפשמה . יתב  תויוכמסב  םג  יוניש  לח  הנידמה  םוק  רחאל  דיחי . טפוש  בשי  טפשמה 

יטפשמ םג  םייזוחמה . טפשמה  יתבל  וז  תוכמס  הרבעוה  הנידמה  תמקה  רחאל  ןוילעה . טפשמה  תיב  יטפוש  לש  םתוכמס  רדגב  טדנמה  תפוקתב  היה 
ןידה יתבב  שאר  יבשויכ  ונהכי  םיטפושה  יכ  עבקנ  ןכ  ומכ  םייזוחמה . טפשמה  יתב  תוכמסל  ורבעוה  םולשה , טפשמ  יתבב  םינודנ  ויה  םינפלש  תועקרקה ,

טופישה ידיקפתל  ףסונ  תונוש . תודעווב  שאר  יבשויכו  םירעש , תעקפה  תעינמל  ןיד  תיב  תואמיל , ןיד  תיב  תונפסל , ןיד  תיב  ןוגכ  םינושה , םיילנויספורפה 
וא ררע  תודעו  לש  שאר  יבשויכ  הנוהכו  תורז  תונידמ  לש  תויטופיש  תויושר  לש  תוינפו  תושקבב  לופיט  תמגודכ  םיפסונ , םידיקפת  םיטפושל  ודעונ  םיליגרה 

. תונוש רוריב  תודעו 

הלוכסאה יכינח  ויהו  ןילופ ) הינמרג , היסורפ , היצילג ,  ) הפוריא זכרמב  ודלונ  הנידמל  םינושארה  םירושעה  ינשב  ןוילעה  טפשמה  תיב  יטפוש  בור 
אצוממ םיטפוש  ץראה , ידילי  םיטפוש  ול  ופסונו  היצזינגורטה  ךילהת  טפשמה  תיב  רבע  םיאבה  םירושעב  טפשמב . תינקירמאה  וא  תילגנאה  תינמרגה ,

וא תוחפ  ונומ  ןוילעה  טפשמה  תיב  לש  םינושארה  ויטפוש  תשמח   ' יכ ןייצמ  רגרבצלז  ילע  טפשמה  רקוח  ונתשה . םייונימה  ילוקיש  םג  םישנ . םגו  ידרפס ,
, תויטילופ תוגלפמ  םע  דוע  םיהוזמ  ויה  אל  ןוילעה  טפשמה  תיבל  תונושארה , תופסותה  וא  םיאבה , םייונימה  "י . קמו תוריח  ילב  יטילופ , חתפמ  יפ  לע  רתוי 

םשורה וליפא  לבקתמו  תינמרגה , הלוכסאה  יכינח  ןיבל  תינקירמא  - ולגנאה הלוכסאה  יכינח  ןיב  יומס  ןזאמ  רמשנ  הנידמה  לש  ןושארה  לבויה  יצחב  ךא 
'. ירקמ היה  אל  ןוזיאהש 

תא וביחרהש  תונוש  תוקיקח  ללגבו  הייסולכואב  ריהמה  לודיגה  ללגב  אושנמ  השק  השענו  םהיגוסל  טפשמה  יתב  לע  סמועה  לדג  ןושארה  רושעב 
לודיגה בצק  םג  רתוי מ-205,000 . םרפסמ  היה  רבכ   1960- בו ץראב , טפשמה  יתב  לכב  םיקית  ושגוה כ-71,000  ב-1949  טופישה . עורז  תולועפ 

קר ויה  םיסנרפמ ) ףלא  כ-174   ) םינשב 1959-1950 הצרא  ועיגהש  םילוע  ףלא  ברקב 605  םיאוגה . םיכרצה  תא  קיבדה  אל  ןידה  יכרוע  לש  םרפסמב 
לש םיטפשמל  הטלוקפב  תוחמתה ) תפוקת  רחאל   ) םיטפשמל םיכמסומה  לכ  לש  םרפסמ  ןיד . יכרוע  םכותמו 1,193  טפשמ  ידבוע   1,226

ןיד יקספב  םירוגיפל  יטפשמה , ךילהה  לוברסל  םרג  םיניינע  בצמ  דבלב . היה כ-600  םישימחה  תונש  יהלשל  דעו  התמקה  םוימ  תירבעה  הטיסרבינואה 
תלקהל תונקתו  םיקוח  המכ  םישימחה  תונש  ףוס  תארקל  וקקוח  הייסולכואה  לש  הלבס  תלקהלו  םיטפשמה  רוריב  זוריזל  םיבר . םיחרזאל  ןיד  יוניעלו 
םירוזאב םישדח  טפשמ  יתב  ומקוה  תומדקומה ,)  תוריקחה  רפסמ  תא  דואמ  םצמיצש  ', 1958 ילילפה , ןוידה  ירדס  ןוקיתל  קוח  , ' לשמל  ) ןוידה ירדס 

, השעמל היעבה . תא  ורתפ  אל  ךא  סמועה  תא  וניטקה  הלאה  םידעצה  יטפשמ . ןוידל  םישדח  םילהנ  ועבקנו  יטפשמה  רוריבה  תועש  ולדגוה  םיקחורמ ,
(. םירבדה ךשמהב  םג  ואר   ) םויה דע  ץראב  תיטפשמה  היווההמ  דרפנ  יתלב  קלח  תויהל  ףיסומ  טפשמה  תכרעמ  לע  ץחלה 

םיינברה ןידה  יתב 
תפוקתב הנושארל  העבקנ  וז  תוכמס  םייתדה . ןידה  יתבל  ישיאה  דמעמה  יניינעב  ןודל  תוכמסה  הרבעוה  לארשיב  תורחא , תויטרקומד  תונידמבכ  אלש 

, ןישוריגו ןיאושינ  יניינעב  תידוחיי  תוכמס  תקנעומ  ץראב  תודעה  לכ  לש  םייתדה  ןידה  יתבל  יכ  רמאנ  ובש  ', 1922 לע א"י , הצעומב  ךלמה  רבד  טדנמה ב'
תידוהיה הדעל  ידוהיה , הרקמב  הדעל . ילמרופ  ןפואב  םיכייתשמה  םישנא  יבגל  קר  איה  וז  תוכמסש  ועבק  םיירוטדנמה  ןידה  יתב  תואווצ . רושיאו  תונוזמ 

יתב טופיש  קוח   ' ידי לע  העבקנ  םיינברה  ןידה  יתב  תוכמסו  תסנכה  סקנפ  דוע  להונ  אל  הנידמה  תמקה  רחאל  לארשי . תסנכ  סקנפב  םמושיר  ידי  לע 
תוכמס הנשי  םיינברה  ןידה  יתבל  יכו  הרות  ןיד  יפל  וכרעיי  םיבשותו , םיחרזא  לארשיב , םידוהי  יאושינ   ' יכ עבקש  "ג ,' ישת ןישוריגו ,) ןיאושינ   ) םיינברה ןידה 

וא ינבר  ןיד  תיבל  תונפל  הרירבה  השיאל  הנתינ  ןישוריג  בגא  אלש  תונוזמב  היבשותו .' ץראה  יחרזא  לארשי , ידוהי  לכ  לש  ןישוריגו  ןיאושינ  יניינעב  תידוחיי 
הלעב יחא  תא  תררחשמ  הנמלא  ובש  סקטה   ) הצילח וא  טג  תתל  בייח  לעבש  קספ  ינבר  ןיד  תיבש  הרקמבש  קוחה  עבק  ןכ  ומכ  יחרזא . ןיד  תיבל 

ןידה יתב  קוח  . ' רסאמ ידי  לע  ןידה  קספ  יולימ  ףוכל  הלשממל  יטפשמה  ץעויה  תשקב  יפל  יזוחמ  טפשמ  תיב  לוכי  השיאל ,) התוא  תאשל  הבוחהמ 
תפוקתב רצעמ . תודוקפו  תוסנק  ידי  לע  םהינפל  ןיד  ילעב  וא  םידע  תעפוה  ףוכל  תוכמס  הלא  ןיד  יתבל  קינעה  ' 1956 ןיד ,) תיבל  הנמזה   ) םייתדה

רצק ןמז  םיינברה . םהידיקפת  דצל  טופיש  ידיקפת  םיאלממ  ויה  תוליהקה  לש  תונברה  תוכשל  תימוקמה . תוליהקה  ידי  לע  ןידה  יתב  וקזחוה  טדנמה 
תוכשלמ ןידה  יתב  לירפאב 1950  לחה  ודרפוה  ךכל  םאתהב  הנידמה . ןובשח  לע  ןידה  יתב  תקזחה  תא  לבקל  הלשממה  הטילחה  הנידמה  םוק  ירחא 
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הדעל םייערש ,)'  )' תימלסומה הדעל  ןיד  יתב  ומקוה  ליבקמב  םינוש . תומוקמב  םימייק  ויהש  םידרפנה  םייתדעה  ןידה  יתב  ולטובו  תוימוקמה , תונברה 
. םתדע ינב  לש  ישיאה  דמעמה  ןיינעב  תידוחיי  טופיש  תוכמס  הנתינ  םהל  םגש  תיזורדה , הדעלו  תירצונה 

םייאבצה ןידה  יתב 
(, לבקתהש ב-1955 יאבצה ' טופישה  קוח   ' יפ לע   ) דרפנ יטפשמ  ןונגנמ  םקוה  "ל  הצב אבצה . אוה  תדרפנ  טופיש  תכרעמ  ול  העבקנש  ףסונ  םוחת 

העפוהבו תומדקומ  תוריקח  תכירעב  םיקית , תנכהב  ולפיטש  םירוגנסו  םיטילקרפ  תכרעמ  לע  תדקפומ  התיה  תוטילקרפה  ןיד . יתבו  תוטילקרפ  ללכש 
תוריבעל ןיד  יתב  םויק  לעו  אבצב  יתעמשמה  ןידה  לע  תרוקיבב  םהיתוגרדל , "ל  הצ ימרוגל  ףטוש  יטפשמ  ץועייב  הקסע  םג  איה  םייאבצה . ןידה  יתב  ינפל 
הנידמה אישנ  ותוא  הנממש  םירוערעל , יאבצה  ןידה  תיב  אישנ  דמוע  השארבש  תיאמצעו  תדרפנ  הדיחיב  הנגרוא  םייאבצה  ןידה  יתב  תכרעמ  העונת .

יאבצה ןידה  תיב  םיה , ליחבו  ןוירשה  תוסייגב  ריוואה , ליחב  יבחרמ , דוקיפ  לכב  םייזוחמ  םייאבצ  ןיד  יתב  תללוכ  וז  הדיחי  "ל . כטמרה תצלמה  יפ  לע 
הנידש הריבעב  םשאנה  רחא  לייח  לכ  ןכו  הלעמו  ףולא  ןגס  תגרדב  ןיצק  לכ  טופשל  ךמסוה  דחוימה  יאבצה  ןידה  תיב  דחוימ . יאבצ  ןיד  תיבו  םירוערעל 

ןיד יקספ  לעו  דחוימה , יאבצה  ןידה  תיב  לשו  םייזוחמה  םייאבצה  ןידה  יתב  לש  ןיד  יקספ  לע  םירוערעב  ןודל  ךמסוה  םירוערעל ' יאבצה  ןידה  תיב  . ' תוומ
וילע שגוה  אלש   ) דחוימ וא  יזוחמ  יאבצ  ןיד  תיב  לש  ןיד  רזג  לכ  יכ  עבקנ  . 1945 םוריח ,) תעש   ) הנגהה תונקת  יפ  לע  םילעופה  םייאבצ  טפשמ  יתב  לש 

יאבצה ןידה  תיב  לש  ןיד  רזג  ןוחטיבה ; רש  תוומ -  שנוע  ליטמה  ןיד  רזג  ןמקלדכ : תרשאמ  תושר  רושיא  ןועט  םירוערעל , יאבצה  ןידה  תיב  לשו  רוערע )
. יטופישה זוחמה  שאר  רחא -  ןיד  רזג  לכ  "ל ; כטמרה תוומ -  שנוע  ליטמ  וניאש  דחוימ  יאבצ  ןיד  תיב  וא  םירוערעל 

ןידה יכרוע  תכשל 
הז ללכבו  היגיצנ , המק ב-1927 .)  ) ןידה יכרוע  תורדתסה  התנוכ  דעש 1961  ןידה , יכרוע  תכשל  אוה  ץראב  תיחרזאה  טפשמה  תכרעמב  ףסונ  ךבדנ 
יכרוע תכמסה  םיחמתמ , לע  חוקיפו  םושיר  םה  הכשלה  לש  םיירקיעה  הידיקפת  תויסחי . תוישיא  תוריחבב  םינש  עבראל  תחא  םירחבנ  הכשלה , שאר 
ןידה תכירע  עוצקמ  לע  הנגה  ןכו  םיכוסכסב , םיררוב  יונימ  ןידה , יכרוע  לש  תיעוצקמה  הקיתאה  לע  םיימינפ ) ןיד  יתב  תועצמאב  ראשה  ןיב   ) חוקיפ ןיד ,

לקשמו יטפשמ  דמעמ  ילעב  ןיד  יכרוע  הכשלה  שאר  דיקפתב  ונהיכ  רבעב  םיטפוש . יונימל  הדעווב  ראשה  ןיב  םיבשוי  הכשלה  יגיצנ  ץראב . ומודיקו 
הכשלה לש  םנרקו  עוצקמה  לש  היצזיטילופה  הלדג  תונורחאה  םינשב  יאביל . דודו  גרבנדלוג  ןונמא  קינוט , קחצי  ךיירטשנטור , עשוהיכ  םיהובג  ירוביצ 

. הדרי השארב  דמועה  לשו 

םיטפשמל תוטלוקפה 
בושח ךבדנ  ןה  ימשר , יעוציב  דיקפת  ןהל  ןיא  םנמאש  ההובג , הלכשהל  תודסומב  םיטפשמל  תוטלוקפה  תורחא , תויטרקומד  תונידמב  ומכ  לארשיב ,

םירגובה לש 124  הכמסהה  סקט  "י . שת םידומילה  תנשב  הדסונ  םילשוריב  תירבעה  הטיסרבינואב  םיטפשמל  הטלוקפה  טפשמה . תכרעמב 
, הלכלכלו טפשמל  הובגה  רפסה  תיב  ברעה  תועשב  לעפ  רבכ  ביבא  לתב  רומאכ , יאמב 1954 . םילשוריב ב-23  ןוסידא '  ' עונלוקב ךרענ  םינושארה 

ביבא כ-450 לתב  ודמל  "ו  טשת תנשב  לשמל ,  ) הנשב םידימלת  תואמ  המכ  ברע  ידומילב  וב  ודמלו  ןיד , יכרוע  לש  הכמסה  תדועת  וירגובל  ןתנש  דסומ 
טפשמל רפסה  תיב  ירומ  ודמלי  הבש  החולש  ריעב  חותפל  העצהב  רפסה  תיב  תלהנהל  הפיח  תייריע  התנפ  תנשב 1951  םיטפשמל .) םיטנדוטס 

םכסהה יפל  םידימלת . רוזחמב 229  ודמל  רבכ  "ו  טשתב םידימלת . הפיחב 111  םיטפשמל  םיסרוקב  ודמל  "ב  ישת תנשבו  הלבקתה  העצהה  הלכלכו .
טפשמל רפסה  תיבל  תירבעה  הטיסרבינואה  ןיב  םכסה  גשוה  ב-1959  ביבא . לתב  תונורחא  םייתנשו  הפיחב  תונושאר  םייתנש  םיטנדוטסה  ודמל 

ברעה תועשב  םייקתהל  ופיסוי  החולשב  םידומילהש  םכוסו  םילשוריב , םיטפשמל  הטלוקפה  לש  החולשל  רפסה  תיב  תכיפה  לע  ביבא , לתב  הלכלכלו 
החולשה הקתנתה  ב-1968  םילשוריב .) תוטלוקפה  לש  תוחולשל  ןה  םג  וכפה  רפסה  תיב  לש  הרבחה  יעדמל  הטלוקפהו  הלכלכל  הטלוקפה   ) דבלב

. ביבא לת  תטיסרבינואב  תיאמצע  םיטפשמל  הטלוקפל  התיהו  תירבעה  הטיסרבינואהמ  ביבא  לתב 

תוניחב וגהנוה  "ה  כשת םידומילה  תנשב  ץראה . יבחרב  םיטפשמ  דומלל  ושקיבש  םידימלתה  רפסמב  הלולת  היילע  התיה  םישישה  תונש  תישארב 
דוסיה ירפסמ  המכ  רואל  ואצי  םג  הפוקת  התואב  עוצקמה . תרקוי  תא  תוריהמב  הלעהש  ןוניס  םיטפשמ -  דומלל  ושקיבש  םידמעומל  תודחוימ  הסינכ 

תרשכה לש  תימדקא  תרוסמ  הדסמתהו  תירבעה , הטיסרבינואב  גוחה  ירומ  לש  םהיתואצרה  תא  וסניכ  םתצקמש  תירבעב , םיטפשמה  תארוהל 
. רתויב ההובגה  המרב  םינטפשמ 

םג אלא  וכו ,)' טפשמ  ירקוח  םיטפוש , ןיד , יכרוע   ) םינטפשמ תרשכהב  קר  אל  תדדמנ  לארשי  תנידמב  טפשמה  תכרעמל  הימדקאה  לש  התובישח 
תעה יבתכ  יפד  לעמו  ןויע  ימיו  םיסנכב  תוירסומו  תויטפשמ  תויגוסב  ירוביצ  חישל  יוריג  תריציבו  םרקחמו , ןידה  יקספ  תרוקיבב  טפשמה , דועיתב 

תוטלוקפב םיצרמ  םיבר  ןיד  יכרועו  םיטפוש  טפשמה . יתב  תכרעמל  תימדקאה  תכרעמה  ןיב  תדחוימ  הזויבמיס  תובר  םינש  תמייק  לארשיב  תונותיעהו .
. םיבושח םיטפושלו  םייטפשמ  םיצעויל  ונמתה  םתצקמו  טפשמה  יתבל  םיחמומ  םיצעוי  ושמיש  םיבר  םיצרמו  םיטפשמל ,

הנידמה רקבמ 
יטפשמה ףוגה  לש  יתוהמ  קלח  תוארל  רשפא  םינוקית ,) המכ  הז  קוחב  וסנכוה  ב-1958  ' ) 1949 הנידמה , רקבמ  קוח   ' יפ לע  םקוהש  הז , דסומב  םג 

םייקל  ' ודיקפת תסנכה . תדעו  תצלמה  יפל  הנידמה  אישנ  הנממ  יטפשמ , ןויסינו  עקר  לעב  ללכ  ךרדב  אוהש  הנידמה , רקבמ  תא  הנידמב . ללוכה 
הבצקהה םוחתב  האצוה  האצוה  לכ  םא  קודבל   ' ידכ השוכר ' לעו  הנידמה  לש  םיילכלכ  םילעפמ  לע  ולוהינ , לעו  הנידמה  לש  םיפסכה  קשמ  לע  תרוקיב 

רקבמה קוחה .' יפל  תורתומו  קוח  יפל  ולבקתה  תוסנכהה  םאו  האצוהה , לע  תולחה  רצואה  רש  תוארוהל  םאתהבו  הל  הדעונש  הרטמלו  תיקוחה 
. םינפ אושמ  אלל  תידוסי , תרוקיב  לש  תרוסמ  עבקש  דמולמ  הקיי ' , ' סזומ דירפגיז  היה  ןושארה 

דעונו תיטרקומד  הנידמב  בושח  הלשממה  לע  יקוחה  חוקיפה  םייניש ,' אלל   ' יתכלממ דסומב  אלא  טפוש , וא  עבות  קקוחמ , ףוגב  רבודמ  ןיאש  םגה 
ושמיש םהיתוביס , תא  םירתאמו  ודרשמ  תוקידב  ולעהש  םייוקיל  לע  םיעיבצמה  הנידמה , רקבמ  תוח  " וד תודימ . רהוט  םג  אלא  תוליעי  קר  אל  חיטבהל 

םייתכלממ םיפוג  דגנכ  תויטפשמ  תועיבתלו  םישדח  םיקוח  תקיקחל  תונותיעב , רקיעב  התלעוהש  תבקונ , תירוביצ  תרוקיבל  אצומ  תדוקנ  תחא  אל 
. םינוש

םיילושב תומילג 
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תא יתועמשמ  חרואב  ורפיש  אל  ולא  םינש  ןכ , יפ  לע  ףאו  תוצימאו , תוינורקע  תוקיספ  וקספנו  םיבושח  םיקוח  רומאכ  וקקחנ  הנידמל  ןושארה  רושעב 
הדבועה איה  ךכל  םייוטיבה  דחא  תורחאה . ןוטלשה  תוכרעמל  תינשמכ  ללכ  ךרדב  הספתנש  ץראב , טפשמה  תכרעמ  לש  ירוביצהו  יטילופה  הדמעמ 

םיינשו םישישמ  וזמ , הרתי  תסנכה .) ירבחמ   7.5%  ) דבלב ןיד  יכרוע  העשת  ורחבנ  הנושארה , תסנכה  לעכ  המצע  לע  הזירכהש  תננוכמה , הפסאלש 
, קודצ םייח  אריפש , ןושמש  בקעי  ןזור , סחנפ  םעוצקמב : םש  ילעב  םינטפשמ  העבש  קר  ויה  םינשב 1971-1949  לארשי  תולשממב  ונהיכש  םירשה 

. ןילרס ףסויו  גיטפהרו  חרז  ןהכ , םייח  ףסוי , בד 

(, םוריח תעש   ) הנגהה תונקת   ' ץומיאב ראשה  ןיב  יוטיב  ידיל  האבש  ןוחטיבל , הנתינש  תופידעהמ  עבנ  ץראב  טפשמה  תכרעמ  לש  ינשמה  הדמעמ 
אוה טפשמו   ) םייטרקורויב - יטנאה רותלאה  יסופדמ  תיטסילאידיא ; הרבח  לש  יטסירויה ) שבויל  דגונמה   ) יטסימהו ישגרה  דוסיהמ  תוירוטדנמה ; ' 1945

ףתושמ לרוג  לש  השוחתו  םייכרע  םיאשונ  ביבס  םיימינפ  םיטקילפנוק  טועיממ  םיבאשמ ; תרסחו  היינע  הרבח  לש  יטרקורויב ) ךילה  לוכ  םדוק 
תינומהה היילעה  ילוע  ברקב  תיטפשמ  הקיזו  עדי  רדעיהו  תידוהיו ; הנטק  הרבח  לש  יראילימפה  - יתחפשמה דוסיהמ  קבאמב ; הרבח  םינייפאמה 

הרסח התיה  ןילופמו , היסורמ  ותוריעצב  ולוככ  ובור  רגיהש  הגהנהה , רודל  תפסונ : הבושח  הביס  ךכל  התיהו  םאלסאה . תוצראמו  הפוריא  חרזממ 
לע גלגלל  גהנ  אוה  ךא  היכרותב ,) רשא  לובנטסיא , איה  אטשוקב , דמל  אוה   ) תיטפשמ הלכשה  לעב  היה  םנמא  ןוירוג  ןב  תיטרקומד . תרוסמ 

, תסנכב אשנש  םואנמ  דומלל  רשפא  םינטפשמל  ןוירוג  ןב  לש  וסחי  לע  יגולואידיאהו . יטילופה  םוחתב  תישממ  תלעות  ירסח  םהב  הארו  םיטסירוי ' ה'
ויתוינכות רבמטפסב 1948 . ב-17  טודנרב , הקלופ  ידוושה  ןזורה  "ם , ואה ךוותמ  חצר  תובקעב  רורט ' תעינמל  הדוקפה   ' תלעפה לע  תוגשהל  הבושתב 

ןיב לארשי . תריבכ  םילשורי  לע  רותיוו  םיטילפה , תרזחה  המחלמב , "ל  הצ שבכש  םיחטש  לע  יתועמשמ  רותיו  וללכ  רוזאב  םולש  תנכשהל  טודנרב  לש 
: ןוירוג ןב  רמא  ראשה 

גוראל לקנב  רשפאש  עדוי  טסירוי  לכ  ונליבשב ]...[ ? רצונ  יטפשמה  פיצנירפה  וא  יטפשמה -  פיצנירפה  ליבשב  ונרצונ  ונא  םאה  וז : איה  הלאשה 
תולפלופמ תורבס  איצוהלו  בותכ , לכ  םקעל  החמומ  טסירויכ  ןיאש  עדוי  ינא  םיטפשמ  דימלתכ  לכה ]...[ . רותסלו  לכה  חיכוהל  םיידירוי  שיבכע  ירוק 

. ידירויה לופלפה  אלו  עובקל  םיכירצ  וללהו  תודבועה  תעידיו  תואיצמה  תרכה  השורד  םילבלבמ ]...[ . םישוריפו 

"ח, שתב ןגמה  תמחלמ  הנידמה . לש  תונושארה  היתונשב  המצועו  דובכ  רובצל  טפשמה  ישנאמ  ענמ  לארשי  לש  קחודה  ינוחטיבה  הבצמ  םג 
הרקויה םלוסב  הלעמ  הלעמ  אבצה  ישנא  לש  םדמעמ  תא  ולעה  שדק  עצבמב  םישרמה  ןוחצינהו  לומגתה  תולועפ  לש  תיגולותימה  הקיאורהה 

. םליצב וראשנ  םינטפשמה , םללכבו  םיישפוחה , תועוצקמה  ידבועו  יתרבחה ,

לבגומ ןובריעב  תיטרקומד  הנידמ 
לע תותתשומו  הרבחו , הרבח  לכב  תונוש  תויטפשמה  דוסיה  תוסיפתו  טופישהו  הקיקחה  תוטיש  לבא  טפשמו , קוח  ינונגנמ  שי  תישונא  הרבח  לכב 
וקקחנ תסנכה  לש  התדובע  תישארב  רבכ  ליעל , ונמגדהש  יפכ  תומיוסמ . הפוקתלו  תוברתל  תוינייפואה  תירסומה  תרוסמה  לעו  תיכרעה  תוחתפתהה 
התיה ברעמה , תונידמב  ונל  רכומה  חסונב  תיביסנטניא , תיטרקומד  הקיקח  ךא  תילארשיה . היטרקומדה  תוחתפתהל  םיינויח  ויהש  םיבושח  םיקוח 

. ויתויוריחו םדאה  תויוכז  סותא  הסיסבבש  תינוליח , - תיטרקומד תיחרזא , תוברת  לש  התחימצ  םע  קר  לארשיב  חורפל  הלוכי 

העיפומ הניא  תיטרקומד '  ' הלימהש הרקמ  הז  ןיאש  רשפא  הנידמהמ . ןיטולחל  הדרפוה  אל  תדה  תויטרקומדה , תוצראה  בורב  גוהנל  דוגינב  לארשיב ,
רוצ  ' גשומה תאז , תמועל  הליגמהמ . רדענ  תויוכז ' ןויווש   ' גשומה םג  שרופמב . הבתכנ  איה  םיעשתה  תונש  לש  דוסיה  יקוחב  קרו  תואמצעה , תליגמב 
תדה לש  דחוימה  המוקמ  לעו  תדל  תילארשיה  היטרקומדה  לש  הקומעה  התקיז  לע  זמרמו  עיפומ  םג  עיפומ  תויתדה , תועיסה  ץחלב  סנכוהש  לארשי ,'

הנבומ חתמ  הרציו  לארשי  תנידמ  לש  יטרקומדה  הנויבצ  לע  העיפשה  הנידמל  תד  ןיב  תטלחומה  הדרפהה  יא  הנידמה . לש  התוברתבו  הנוטלשב 
הטיפשהו הקיקחה  םוחתב  תילארשיה , טפשמה  תכרעמב  םג  ויוטיב  תא  אצמ  הזה  חתמה  םייתד . םיכרעל  םיילסרבינוא  רסומ  יכרע  ןיב  ךשמתמו 

. דחאכ

תויתדה תוגלפמה  ודחאתה  הנושארה  תסנכל  תוריחבה  תארקל  העפשה . תודמעל  וכזו  יטילופה  קחשמל  םייתדה  וסנכנ  הנושארה  תסנכה  ןוניכ  םע 
םשב תפתושמ  המישרל  "י )  גאפ לארשי - ' תדוגא  ילעופ  ו' לארשי ' תדוגא   )' תוינויצ אלה  תוידרחה  תוגלפמהו  יחרזמה )' ו' יחרזמה ' לעופה   )' תוינויצה

תארקל םירש . השולש  המעטמ  ונהיכ  הלשממבו  היצילאוקל  הפרטצה  וזה  המישרה  םיטדנמ . רשע  השיש  תוריחבב  הלביקש  תדחואמ ,' תיתד  תיזח  '
ןיב רתוי  הדח  הדרפהה  התיה  רבכ  תישילשה  תסנכב  םיירוקמה . היביכרמל  תאזה  תיתדה  תיזחה  הלצפתה  היינשה ב-1951  תסנכל  תוריחבה 

םלשוה הנש  רובעכו  תימואל ,' תיתד  תיזח   ' םשב תפתושמ  המישרב  יחרזמה ' לעופה  ו' יחרזמה '  ' וצר תוריחבה ב-1955  תארקל  םידרחל . םייתדה 
תיזח ודחאתה ל' לארשי ' תדוגא  ילעופ  ו' לארשי ' תדוגא   ' םג ימואל . - יתדה ףגאה  תא  הגצייש  "ל ) דפמ ' ) תימואלה תיתדה  הגלפמה   ' המקוהו גוזימה 

ןיגב תלשממ  תמקהו  תיעישתה  תסנכל  דעו  תישילשה  תסנכהמ  היצילאוקב  ופתתשה  אל  םידרחה  ןותמה . ידרחה  רזגמה  תא  הגצייש  תיתרות ' תיתד 
ב-1977.

תוגלפמה תויטרקומדה , תוצראה  בורב  לבוקמכ  אלש  לארשיב , םלוא  םלועב , תובר  תונידמב  תלבוקמ  העפות  איה  תויתד  תויטילופ  תוגלפמ  לש  ןמויק 
םיפתוש תויהל  םג  אלא  םיירוביצה , םייחב  תדה  לש  הדמעמ  לעו  יתדה  רוביצה  לש  וייח  תוחרוא  לעו  ויכרע  לע  ןגהל  קר  אל  הליחתכלמ  ורתח  תויתדה 

ןחוכ םינוליחה . לש  םוימויה  ייחב  םג  רתוי  יתד  ןויבצ  תקצל  ופאש  ןה  תורחא , םילמב  ץראב . תידוהיה  הייסולכואה  ללכ  לש  םייחה  חרוא  בוציעב  םיליעפ 
לש עצוממה  םרועישמ  תוחפ   2% עצוממב 14% , היה  ךפהמה ) תנש   ) תנש 1977 דעו  הנידמה  םוק  זאמ  ויהש  תוריחבב  תויתדה  תוגלפמה  לש 

(. םויה דע  הרירשה  העפות   ) תויתדה תוגלפמל  םלוק  תא  ונתנ  אל  םייתדכ  םירדגומהמ  םיברש  ןאכמ  הייסולכואב . םייתדה 

. םייתדל םינוליח  ןיב  ימינפ  טקילפנוק  לש  לאיצנטופ  הרואכל  הנמט  תיטרקומד  תינוליח  הנידמכ  הליחתכלמ  המצע  הרידגה  לארשי  תנידמש  הדבועה 
תונש דע  תוחפל  רצונ , אל  םידרח , ץמוק  לש  תונגפהו  תסנכב  םיינלוק  םיחוכיו  םשו  הפו  םירצק , םיינויצילאוק  םירבשמ  לש  ןטק  רפסממ  ץוח  לעופב ,

לארשיש איה  הנידמב  תדה  לש  הדמעמ  תייגוסב  יסחיה  טקשל  תירקיעה  הביסה  יתד . עקר  לע  קומעו  ךשוממ  יטילופ  רבשמו  ישממ  חתמ  םינומשה ,
לש תונוש  תוגרדב  םייתרוסמ '  ' וא םייתד  אלא  םמלוע , תפקשהב  שממ  םינוליח  ויה  אל  היחרזא  בורו  לבוקמה , ןבומב  תינוליח  הנידמ  םלועמ  התיה  אל 

הירבחמ טעמ  יתמ  קרו  לארשי  תרוסמל  תיבויח  הקיז  תלעב  התיה  המויקל , םינושארה  םירושעב  הנידמה  תא  הגיהנהש  "י , אפמ תווצמ . םויקו  הנומא 
ומכ הגלפמה , יריכבמ  המכ  הכלהכ .) רייגתה  וא  היידוהי  ומאש  ימ  ' ) ידוהי והימ   ' לש תיסקודותרואה  הרדגהה  תא  וללשו  תיתד  - יטנא הפקשה  ילעב  ויה 
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וששחש םושמ  םג  םייתדל  ריהזו  ןותמ  סחי  וליג  "י  אפמ יגיהנמ  םתאנהל . הרות  ודמלו  תסנכה  תיבב  רקבל  וגהנ  ףא  רזש , ןמלזו  יבצ  - ןב קחצי  םיאישנה 
לוכשא תרש , ןוירוג , ןב  םינושארה -  הלשממה  ישאר  תעברא  םהירחובמ . םיבר  םמוקלו  םעב  ערק  דילוהל  הלולע  םינברה  םע  תיתיזח  תוחגנתה  יכ 
שממ לש  תוגייתסה  ועיבה  םייחרזא - ) םיאושינבו  הנידמה  ןמ  תדה  תדרפהב  הכמתו  תדל  התודגנתהב  רתויב  הפיקתה  התיה  איה   ) ריאמ הדלוגו 

"י אפמ לש  הריכבה  תרמצה  בור  ינוליחה . רוביצה  לע  יתד  םייח  חרוא  תופכל  תונויסינהמ  רקיעבו  הצילחו , םוביי  ןוגכ  םייטסינורכנא , םייתד  םיגהנממ 
םיינויצ - יטנאה םהימוסרפ  לשבו  יתולגהו  רגתסמה  םייחה  חרוא  לשב  םהילא , ךשמנ  אקוודש  ןוירוג  ןב  טעמל  םידרחהמ , הדלס  ףאו  הגייתסה 

(. תומילא תונגפה   ) תיזיפהו תילולימה  םתונפקותו 

תולבגומ ויה  ( 1936 הטיחשה ,' תוצעומ   ' וארקנש  ) תויתדה תוצעומה  לשו  המקוהש ב-1921 , תישארה , תונברה  לש  ןהיתויוכמס  טדנמה  תפוקתב 
קוחב ונגועו  ולדג  תדה  תודסומל  םיביצקתה  םייתדה ; םיפוגה  לש  םחוכ  דואמ  קזחתה  הנידמה  םוק  רחאל  הטעומ . התיה  םייחה  חרוא  לע  ןתעפשהו 

םיתורישה ביצקת  קוח   ' תא הקקוח  הנושארה  תסנכה  תיאשחו . היולג  היצזיטילופל  דקומ  השענו  תוריהמב  חמצ  תויתדה  תורשמה  ילעב  לש  םרפסמו 
דרשמ ונייה  הלשממה , תנתונ  הייסולכואל , םייתדה  םיתורישה  תא  תוקפסמה  תויתדה , תוצעומה  ביצקתמ  שילש  יכ  עבקש  ', 1949 םיידוהיה , םייתדה 

תונגרואמ תויתד  תוצעומ  ולעפ  ב-1948  םינושה : םיבושייב  תויתדה  תוצעומה  לש  ןרפסמ  לדג  הז  קוח  ללגב  תימוקמה . תושרה  םישילש  ינשו  תותדה ,
רושעה ףוס  דעו  תויתד  תוצעומ  ויה 109  רבכ  ב-1950  םינקסע ; ידיב  וא  תומוקמה  ידעו  ידיב  םייתדה  םיתורישה  וקפוס  תומוקמה  ראשבו  םיבושיי  ב-13 

, ןהיתוריש תרומת  תורגא  ליטהל  תויתדה  תוצעומל  תושרמה  תורגא ,') ( ) ןנוגרא  ) תויתדה תודעה  תונקת   ' תא תותדה  רש  ןיקתה  ב-1957  . 176
. לארשיב םייחה  תייווהב  ןתושרתשהלו  ילכלכה  ןגושגשל  םרת  רבדהו  רשה , רושיאבו  תישארה  תונברה  תצעומ  תמכסהב 

תידוהיה הכלהה  ינידל  םימוחת  רפסמב  ינוליחה  רוביצה  תא  הפיפכהש  הקיקח  תויתדה , תוגלפמה  ץחלב  תסנכה , הריבעה  םישימחה  תונשב 
, התולבקתה ךרדב  אל   ) החורב תיטרקומד  - יטנאה תיתדה , הקיקחה  תבש .) תורשכ , הרובק , םישוריג , םיאושינ ,  ) תישארה תונברה  לש  התוכמסלו 

לש ותוכזבו  םייתרוסמהו  םינוליחה  לש  הקיתשבש  המכסה  וא  תונריע  רסוח  תושידא , לשב  רקיעב  םינש  ןתואב  הגשוה  ןירדהמל ,) תיטרקומד  התיהש 
םוחתב םיגשיה  גישהלו  םיבלש  - תבר תיטמולפיד  הכרעמ  להנל  ליכשה  תיטילופ  היישותב  רשא  "ל , דפמה שיא  גיטפהרו , חרז  תסנכה ד"ר  רבח 

תא רפשלו  רבשמ '  ' לש תוינידמ  להנל  תונושה  תויצילאוקב  ופתתשהש  תויתדה  תוגלפמל  ורשפיאש  םייטרקומדה , קחשמה  יקוח  םג  תיתדה . הקיקחה 
(. ןלהל םג  ואר   ) תיתדה הקיקחה  םוחתב  םייתדה  יגשיהל  ומרת  ןהלש , חוקימה  חוכ 

ןאכ הב  ןודלמ  העיריה  הרצקו  לארשי , תנידמ  תא  תנייפאמה  הנידמו  תד  ןיב  תדחוימה  הזויבמיסה  לע  ובתכנ  םירפסו  םירמאמ  לש  םילת  ילת 
התיה ןייטעבש  רחאמ  ונניינעל  תובושח  הלא  תוביס  ווק . - סוטטס יוניכל  הכזש  המ  לש  ונוניכל  תוירקיעה  תוביסה  לש  יתיצמת  ןויצב  קפתסא  הבחרהב .

. תיתד היפכ  דגנ  םתוהמבו , םפקיהב  םייתועמשמ , תוקיספו  םיקוח  תובר  םינש  החימצה  אלש  תירוביז  המדאל  תילארשיה  היטרקומדה 

היגולואידיאה סיסבב  םידמועה  ידוהיה ' טנמיטנס  ' הו תידוהיה  תוהזה  איה  הנידמל  תד  ןיב  םישימחה  תונשב  הרצונש  הזויבמיסל  תיזכרמה  הביסה 
ירהש תאזכ ,) התיה  ןכא  איה  תובר  תוניחבמו   ) םידוהיה ייחב  הכפהמכ  המצע  הגיצה  םנמא  תונויצה  הירקוחו , היגוהמ  םיבר  ונייצש  יפכ  תינויצה .
הפנע םילמסו  םיסקט  תכרעמ  לעו  תורוקמב  הבצועש  תידוהיה  היגולותימה  לע  ידוהיה , םעה  לש  תוירדילוסה  לע  הלש  המרגורפה  הנעשנ  הדוסיב 

םייתדל וסחי  תא  התחנהו  ןוירוג  ןב  לש  ותפקשה  סיסבב  םג  הדמע  תידוהיה  תדה  לש  תיגולותימהו  תילמסה  התובישח  לארשי . תרוסמב  הרצונש 
דובכו קומע  שגר  ול  היה  םיידוהיה  תורוקמל  ךא  שאר ,' יבאכ   ' טעמ אל  ול  םרגש  יטילופה  יתדה  דסממה  תא  בביח  אלו  תיתד  הייפכ  אנש  אוה  תויתדלו .

ןלהל "ד . ישת הלשממה  ןותנשב  םסרפתהש  ורוביחמ  דומלל  רשפא  ץראב , ינוליחה  רוביצה  בורל  תפתושמ  התיהש  וז , ותסיפת  לע  ילאוטקלטניא .
: םיינורקע םיעטק  רפסמ 

. תוירצונה תוצראב  הנידמהו  היסנכה  תיעבל  המוד  הניא  לארשיב  תדה  תיעב  תידוהיה . תדה  לש  דחוימה  היפוא  לגרל  ךבתסמ  לארשיב  יתדה  חוכיוה 
תופיקמה השעת , אלו  השע  תווצמ  לע  תתתשומ  אלא  םיטשפומ , הנומא  תונורקעב  תקפתסמ  הניא  איה  תירצונה . תדהמ  הדוסיב  הנוש  תידוהיה  תדה 

איה תידוהיה  תדה  אסיג  ךדיאמ  תדה . תקיזל  ץוחמ  ילרטינ  חטש  לכ  ריאשהל  ילבמ  ותרובקו , ותריטפ  דעו  ךכל ) םדוק  דועו   ) ודלוויה עגרמ  םדאה  ייח  לכ 
ןורתפה יתדה ]...[ . דצה  ןיבו  ימואלה  דצה  ןיב  דירפהל  לק  אלו  םויה . דעו  ודלוויה  זאמ  לארשי  םע  לש  םיירוטסיהה  םינכתה  לכ  וגפסנ  הבו  תימואל , תד 
חיטבהל ןוצר  ךותמו  תדל  הקומע  הקיז  ךותמ  ךפיהל , אלא , םייתד , - יטנא םיקומינ  ךותמ  אל  הקירמאב  לבקתנש  הנידמהמ , היסנכה  תדרפה  לש  חונה 

- תיזויגילר םג  הלופכ : תועמשמ  םהל  שי  לארשי  יגח  היעבה . תא  רתופ  היה  אל  לארשיב , לבקתמ  היה  וליא  םג  הז  ןורתפ  אלמ , יתד  שפוח  חרזא  לכל 
ותושעלו הנידמה  לעמ  הז  דסומ  דימעהל  ומצע  תונברה  דרשמבו  תויתד  תוגלפמב  םשו  הפ  תולגתמה  תויטנה  תימואל ]...[ . תירוטסיה  םגו  תימסוק 

ינשב תווצקל  ןוחצנ  ליחנהל  תולולעו  תלבוקמה  הרשפה  לש  סיסבה  תורערעמ  יתגלפמה , חוכיווב  וא  הנידמה  לש  טפשמהו  קוחה  תולאשב  קסופ 
. תדה ינינעו  הנידמה  ינינע  לש  תללוכו  הרומג  הדרפהב  םיצור  םה  םידגונמו  םינוש  םימעטמ  רשא  תונחמה ,

רפסמ לדג  תינומהה  היילעה  אוב  םע  תילארשיה . הרבחה  לש  יפרגומדה  הנבמה  איה  הנידמל  תד  ןיב  לארשיב  רצונש  דחוימה  בולישל  תרחא  הביס 
םיחרזאה בורש  הדבועה  םתומדב . םג  הנידמה  לש  היתודסומ  תאו  הנויבצ  תא  בצעלו  םהיכרוצב  בשחתהל  ךרוצ  היהו  ץראב  םייתרוסמהו  םייתדה 

, תוהז הנממ  ובאש  היכרב , לע  וכנוח  תיתדה , תרוסמל  םתודלימ  םירושק  ויה  תווצמ , "ג  ירתב ודיפקה  אלש  םילוע  וא  םיקיתו  הז  ללכבו  םילארשיה ,
םיפוגה ויה  תויתדה  תוצעומהו  תישארה  תונברה  תד . יתוריש  לש  ףעוסמ  ןונגנמ  הכירצה  המחנו , החמש  םג  תולבאו  גח  ימיבו  הוואגו , תוירדילוס 

תיגולויצוסה םתוליעי  תניחבמ  תבשחמ  השעמ  םה  םיידוהיה  םיסקטה  יכ  הז  רשקהב  ףיסוהל  בושח  הלא . םיתוריש  ןתמל  םייעבטהו  םינימזה 
רובע םייתדה  רבעמה  יסקטל  עדונ  דחוימב  ינויח  דיקפת  חלצומ . ינוליח  ףילחת  םהל  אוצמל  םויה -  ףא  הבר  הדימבו  רבעב -  היה  השקו  תיגולוכיספהו ,
קפס אלל  אוהש  רחבנה ,' םע  תוכייש ל' ות  םילארשיה  בורל  םיקפסמ  םדועו  וקפיס  םה  ןכש  היוול ,) הנותח , הווצמ , רב  הלימ , תירב   ) תינוליחה הצובקה 

תודהי םע  רשק  לע  רומשל  לארשי  תנידמ  לש  ילנויצקנופהו  יגולואידיאה  ךרוצה  םג  תישגר . הניחבמ  רתויב  םילמגתמה  םייתרבחה  םיוותה  דחא 
. לארשי תרוסמ  רמולכ  המע , םיפתושמה  םיביכרמה  תא  דדחל  הנידמה  ישאר  תא  בייח  אוה  ןכש  הנידמה , קיחל  תדה  ץומיא  לע  עיפשה  תוצופתה 

חרואב תישממ  העיגפ  םושמ  ילכלכ -  ענצ  לש  הפוקתב  םהב -  היה  אלש  םושמ  םג  םייתדה , םירדסהה  תא  בויחב  ולביק  דחאכ  רוביצהו  הגהנהה 
יזחאמש הדבועה  םג  החפשמה . קיחב  היה  םידעומו  תותבשב  ףדעומה  יוליבהו  רשכ , ןוזמ  ולכא  םילארשיה  בור  יוצמה . ינוליחה  םדאה  לש  םייחה 

הצובקה תיברמ  ברקב  הקזיח  םתוהמב , םיינוליח  וראשנ  הימדקאה -  תונמאה , תרושקתה , אבצה , הלשממהו , תסנכה  םיבושחה -  הטילשה 
. תיטרקומד - יטנא תיטרקואית  הנידמ  לש  התורצוויהל  הנכס  ןיאש  הרכהה  תא  תינוליחה 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



םהש דע  םיריהזמ  הכ  ויה  םה  ןכש  ידוהיה , םויקה  לש  ילנויצרה  דממב  ילסקודרפ  חרואב  ועגפ  ברקה  הדשב  תונוחצינהו  לארשי  תומחלמ  ףוסבלו ,
, תיתד תוררועתה  שדק  תמחלמ  רחאל  דימ  ץראב  הלחה  הרקמב  אל  רבדב . םיהולא  עבצאש  ןימאהל  םילארשיה  ןיבש  םינוליחה  תא  םג  ואיבה 

. םירופיכה םוי  תמחלמו  םימיה  תשש  תמחלמ  תובקעב  םג  המצע  לע  הרזח  תאזכ  תוררועתה  םייתנשכ . תויביסנטניאב  הכשמנש 

תילארשיה תוברתב  תיתרוסמה  הקיזה  תוקזחתה  לשב  קר  אל  הנידמב , תילרביל  - תיטרקומדה תוברתה  תא  ישממ  חרואב  ומדיק  אל  םישימחה  תונש 
םג אלא  תויברעמה , תויטרקומדב  םילבוקמ  םניאש  תיתד ,) הרובק  ינבר , ןיד  תיבב  םישוריגו  םיאושינ  םייתכלממ , תודסומב  תורשכ   ) תדה יקוח  תלבקו 

םדמעממ תובייחתמה  תויוכזה  ןמ  תובר  םיברעהמ  ללשש  יאבצ , לשממ  תחת  הבחר  תיברע  הייסולכוא  תע  התואב  היח  הנידמה  ימוחתבש  םושמ 
םהירוגמ רוזאל  ץוחמ  האיצי  תמגודכ  הפוקת , התואב  םיברעה  לש  יתרגשה  ימוימויה  םויקה  לש  םיבר  םידממ  קוחה . ינפב  םיוושה  םיחרזאכ  ימשרה 

הנידמה המיאלה  םישימחה  תונשב  דבלב . יאבצה  לשומה  לש  ורושיאב  ונתוה  םיתב , תיינבל  תונוישיר  תלבק  הריכש , הדובע  יכרוצל  וא  םיבורק  רוקיבל 
תוירוטירטה ךותמ  ורקענש  םיניטסלפהמ  קר  בושחל , לבוקמש  יפכ  ועקפוה , אל  תועקרקה  ןייצמ ש' גנילרמיק  ךורב  גולויצוסה  ץראה . תועקרקמ   93%

ךוש םע  הנידמה  ימוחתב  ואצמנש  םיברעה  רמולכ   ) םידקפנה - םיחכונה ןמ  םג  אלא  םיטילפל , ויהו  םהילע  וטלתשה  הנידמה  לש  םייאבצה  היתוחוכש 
תא ולביקו  םתיבבו  םהירפכב  ורתונש  םיברעה  ןמ  םגו  דקפמה ,) תכירע  תעב  םתמדא  לע  ואצמנ  אל  ךא  הנידמה , לש  היחרזאל  ויה  תוברקה ,
םומע ןועיט  " ) ןוחטיב ימעט  ונעט ל" ןוטלשה  יגיצנש  ךותמ  קרו  ךא  וז , רחא  וזב  וחדנ  "ץ  גבל ורתעש  םייברע  םיחרזא  לש  תוינפ  תורשע  התוחרזא .

('. ונקנק לע  תוהתל  ףא  וסינ  אל  םיטפושהש 

, םזילנרטפ ןוגכ  םייטרקומד , - יטנא תודוסי  ויה  םירחאו , םיינוחטיב  םיילכלכ , םיצוליא  ךותמו  הבוט  הנווכב  ללכ  ךרדב  השענש  םילועה , ינומהב  לופיטב  םג 
םיטעמ אל  םילוע  לש  תילכלכה  םתולת  תאו  עדיה  רסוח  תא  הלצינ  "י , אפמ ןוטלשה , תגלפמ  חרזאה . תויוכזל  תקפסמ  תושיגר  רסוחו  תונלבוס  רסוח 

תיינק תועפות  םגו  ןוטלשה , תגלפמל  םתעבצה  תרומת  תוחטבהו  םיצחלל  םינותנ  ויה  תושדחה  תונוכשבו  תורבעמב  םיבר  םילוע  יטילופ . חוכ  תריבצל 
. ץרפנ ןוזח  ויה  העבצהה  תואצות  לש  היצלופינמו  תולוק 

"י אפמ ןוטלשל  "ץ  גב לש  תולובג 

יטופיש םזילמרופ 
לש םידסיימה  - תובאה םתויה  לשב  םייטילופה , םיגיהנמל  הכרעהו  דובכ  םידוהיה , היבשות  בור  ומכ  םיטפושה , ושחר  הנידמל  םינושארה  םירושעב 

הליחתכלמ חוטבלו  המואה  יגיהנמ  לש  םתעד  לוקיש  לע  ךומסל  התיה  םמלוע , תפקשהב  םינויצ  ויה  םלוכש  םיטפושה , לש  הייטנה  ינויצה . לעפמה 
תושרה לש  הירוטירטל  סנכיהלמ  רשפאה  לככ  תענמנ  תטפושה  תושרה  היפ  לע  רשא  תיטירבה  תרוסמה  תא  וצמיא  םה  וזמ , הרתי  םהיעינמב .
טפשמה תיב  תא  התחנהש  םלועה  תסיפת  תירוביצה . תושרל  טרפה  ןיב  ישיא , יפוא  ילעב  םייטרקנוק  םיכוסכסב  הערכהב  תדקמתמו  תקקוחמה 

םחנמ טפשמה  רקוח  תעדל  טפשמל . הקיטילופ  ןיב  הדח  הנחבה  לע  התתשוה  הרומז , השמ  היה ד"ר  ןושארה  ואישנש  "ץ ,) גבכ ובשויב  רקיעב   ) ןוילעה
תריציב םיליעפ  םיפתתשמכ  אלו  הנידמב  םיררועתמה  םייטפשמה  םיכוסכסב  עירכהל  אוה  םדיקפת  רקיעש  ימכ  תע  התואב  ובשחנ  םיטפוש  רנטואמ ,
יקוח לש  םחורבו  תסנכה , יקוח  חוכמ  תאז  םישועש  ימל  ובשחנ  םה  טפשמה , תריציב  םיקסועכ  תאז  לכב  וספתנ  םיטפושש  הדימב  : ' הב טפשמה 

'. תסנכה לש  התלועפ  הריתוהש  םיללחה  תמלשה  לש  ךרדב  םיקדסה ," ןיב  , " תסנכה

שרפמה ןשלבכ ,  ' ודיקפת תא  ספת  "ץ  גב וירבדל , םימוד . םיחנומב  הנידמל  םינושארה  םירושעב  "ץ  גב לש  ומלוע  תסיפת  תא  רידגה  לגס  באז  ןטפשמה 
וז העיגה  םהיפלש  םיסרטניאה  ןוזיאו  תושרה  ילוקיש  תניחב  תיתוהמ . תיטפשמ  תועמשמ  קוחל  ןתונה  ןשרפכ  אלו  תילולימ , תונשרפ  קוחה  תולמ  תא 

הערכהה ךילהת  ךימסמה . קוחה  לש  ויתומא  "ת  לדב לעפת  תושרהש  ךכ  לע  הרימשב  םצמטצהש  יטופישה , דיקפתהמ  תגרוחכ  התארנ  התטלחהל 
'. הלובג תא  גיסהל  תטפושה  תושרל  לאש  תקקוחמה , תושרה  לש  התלחנכ  התארנ  םישגנתמ  םילוקיש  ןיבו  דוסי  יכרע  ןיב 

קוספלו םרקבל  ןיטולחל  וענמנ  אלו  םיאקיטילופה  לש  םיטופש '  ' םיטפושה ושענ  אל  יטופיש , םזילמרופל  הייטנהו  דסממל  תיעבטה  הדהאה  תורמל  ךא 
ןיידע התיה  רורחשה  תמחלמ  רשאכ  ותמקהל , הנושארה  הנשב  רבכ  יטרקומדה . קדצה  יכרע  םע  ושגנתה  םתדמעו  םהיתולועפ  רשאכ  םתבוחל ,

יבגל קקוחמה  עבקש  םיגייסהמ  ומלעתה  תויושרה  יכ  ררבתה  רשאכ  ילהנמ , רצעמב  רצענש  םדא  ררחשל  ןוחטיבה  תונוטלשל  "ץ  גב הרוה  המוציעב ,
: עבקו רצעמה , תוכמסב  שומישה 

םג הנידמלו  רוביצל  רומח  קזנ  הז  היהי  הנידמה . לש  םינתיאה  תודוסיה  דחא  אוה  קוחה  ןוטלשו  הנידמב . םיחרזאה  לכ  ומכ  קוחל  םיפופכ  תונוטלשה 
ךרד לע  קקוחמה  ידי  לע  םיבצומה  םיגייסהמ  הרומג  תומלעתה  ךותמ  ינמז , ןפואב  ףא  קקוחמה , םעטמ  ןתינה  חוכב  ושמתשי  תונוטלשה  םא  דחי 

. הזה חוכב  שומישה 

תיזח דקפמ  רבמבונ 1948 . תישארב  השרפה  תליחת  םעריבו . תירקיא  תשרפב  היה  תונוטלשה , תדמעל  דוגינב  "ץ  גב קספ  ובש  רחא , בושח  הרקמ 
תמחלמ רחאל  ווהתהש  םישדחה  תולובגה  רוזאמ  םייברע  םילהאמו  םירפכ  תונפל  יללכה , הטמה  םע  תחא  הצעב  טילחה , למרכ  השמ  ףולאה  ןופצה 

ששחהו םדיל  תידוהיה  היסולכואה  טועימ  םישדחה , תולובגה  לש  םכרוא  ויה  יוניפל  תוירקיעה  תוביסה  : ' בתוכ רוד  ןב  לארשי  ןוירוטסיהה  תואמצעה .
סיסב ווהי  םירפכהש  ששחה  םרקיעבש  םירוהט  םייאבצ  םילוקיש  םג  ויה  םיטילפה . תרזחלו  םילגרמל  םיננתסמל , םיסיסב  ויהי  םייברעה  םירפכהש 

יבשות בטיי .' ןכ  לארשי , תנידמב  םיברעה  רפסמ  טעמיש  לככש  הסיפתה  הדמע  הלא  םילוקישל  עקרב  המחלמה . שדחתת  םא  ברע  תואבצ  תשילפל 
הנתינ םינוראמ , םירצונ  ויהש  םעריבו , תירקיא  יבשותל  םהירפכ . תא  בוזעל  ווטצנ  שי  ' גו םעריב  תירקיא , הרוצנמ , לא  חירוס , אחיברת , ןיבור , יבנ 

םילוקישמ רקיעב  הארנה  לככ  המיוק , אל  וז  החטבה  הז . דעומ  ירחא  םהירפכל  בושל  ולכוי  םהו  םוי  לש 15  הפוקתל  ינמז  אוה  יוניפהש  החטבה 
. תואמצעה תמחלמב  םהמ  ושרוגש  וא  ושטנ  םהש  םירפכל  רוזחל  םיניתשלפה  םיטילפה  תושקבל  םידקת  הווהי  רבדהש  ששחה  רומאל : םייטילופ ,

, תונקתה תחא  יפ  לע  ןוחטיב .' רוזא  ללכנה ב' ןגומ ' חטש   ' ךותב יוצמ  רפכהש  תונוטלשה  ועבק  םהיתבל  ובושי  אל  תירקיא  יבשותש  חיטבהל  ידכ 
םהיבגלש ןוחטיבה  רוזאב  עבק  תבישי  םיבשויה  םישנאל  טרפו  םירטושו  םילייחל  טרפ  ןוחטיב  רוזאב  אצמיהל  םדאל  רוסא  , ' ןוחטיב רוזא  ורידגהש 
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 - רוביצ ישנאלו  תונוטלשל  תירקיא  ישנא  לש  תובורמה  םהיתוינפ  לכ  םימעפ . רפסמ  ךראוה  הלאה  תונקתה  ףקות  םידחוימ .' םירודיס  תונקתב  ועבקנ 
תקדצ לע  םיבר  םירבד  ועמש  םהש  יפ  לע  ףא  תישממ . האצות  ובינה  אל  ןמצייו -  םייח  הנידמה  אישנלו  ןוירוג  ןב  דוד  הלשממה  שארל  הז  ללכבו 

. םרפכל בושל  םהמ  עונמל  הטלחהה  יונישל  ואיבה  אל  םהיתוינפ  םהל , המרגנש  הלוועה  תא  ןקתל  ךרוצה  לעו  םהיתועיבת 

םתנעט םוקמב . עבק  תבישי  םיבשויה  םישנא  לאכ  םהילא  סחייתהל  שי  ךא  רפכהמ  ונופ  םה  םנמאש  הנעטב  "ץ  גבל םיבשותה  ורתע  ימידקת  דעצב 
לע םדגנ  האיצי  וצ  תכמסומ  תושר  ידי  לע  ןתינ  אל  דוע  לכ  תירקיא , רפכב  תבשל  םיאשר  םירתועהש  קספ  רשא  קדצל , הובגה  טפשמה  תיבב  הלבקתה 

: ןידה קספב  בתכ  ןמסוז  טפושה  םוריח . תעש  תונקתל  הנקת 8  יפ 

יאבצ דקפמ  יכ  וז , העדב  ונא  ףאו  קוחכ ,' השענ   ' םויב 8.11.1948 םיבשותה  יוניפ  יכ  יקסננסרק , ןרס  בר  ןעוט  העובשב  ותרהצהל  ב )  ) ףיעסב 9
ךמסומ הז  טפשמ  תיב  ןיאו  שורדכ , ול  הארנ  רבדהשכ  ותייסולכואמ , םוקמ  תונפל  וילע , לטומה  דיקפתה  יולימ  םשל  יאשר , םיוסמ  חטש  שבוכה 

תא םיבשותהמ  עונמל  אבצה  תונוטלש  ידיב  תושרה  התיה  ךיראת  הזיאל  דע  תררועתמ : הלאשה  ךא  ואל . םא  הנוכנ  התיה  ותטלחה  םא  קודבל 
םשל קר  אלא  יאבצ , דקפמ  ידיב  וז  תושר  הנתינ  תותימצלו , ינשל , דחא  םוקממ  הייסולכוא  תרבעה  םשל  אל  אלה  יכ  םהירוגמ ? םוקמל  םבוש  רבד 

תונקתה תנקתהמ  האצותכ  םוי 27.4.1949 , ירחא  ויבשותמ ]...[ . רפכה  יוניפ  תא  המחלמה  יאנת  םיכירצמ  דוע  לכ  תיתמחלמה , המישמה  עוציב 
ותוא לע  זירכמה  וצ  ןוחטיבה  רש  ידי  לע  ןתינ  ןכ  םא  אלא  ןגומה , חטשה  ךותב  םוקמל  הסינכה  תא  רוסאל  אבצה  ידיב  תושרה  דוע  התיה  אל  "ל , נה

. ןוחטב רוזא  לעכ  םוקמ 

תדגונמ התויה  לשבו  תויטילופה  היתויועמתשה  לשב  המחלמה ,) םויס  ירחא  דימ   ) הלש יותיעה  לשב  הצימא  התיה  תירקיא  ןיינעב  "ץ  גב תטלחה 
םושמ לרטונ , השעמלו  שמומ  אל  הלש  ירסומהו  יטילופה  לאיצנטופהש  שיגדהל  בושח  תאז , םע  ילארשיה . רוביצה  בורו  תונוטלשה  תדמעל  תילכתב 

. ישעמ ךרע  לכ  היה  אל  תאזה  הקיספלש  םושמו  םיירפכה ) תאנוה   ) יכרע אלו  םדגנ ) האיצי  וצ  םויק  יא   ) ינכט טעמכ  היה  הריתעה  תלבקל  קומינהש 
הריתע ידי  לע  הריזגה  עור  תא  לטבל  תירקיא  יבשות  לש  םנויסינו  טפשמה , תיב  בתכ  ורדעה  לעש  ליבגמה , וצה  תא  איצוהל  רהימ  ןוחטיבה  דרשמ 

ןכשה םעריב  רפכה  רתכומ  השע  הנש  התואב  םתריתע . התחדנ  ןתינש ב-1951  ןיד  קספב  החלצהב . רתכוה  אל  קדצל  הובגה  טפשמה  תיבל  תפסונ 
תא "ץ  גב החד  ב-18.1.1952  םתמדאל . בושל  םעריב  ישנאל  ריתהל  "ל  הצ תויושרל  הרויש  ידכ  "ץ  גבל רתעו  הריזגה  עור  תא  לטבל  ףסונ  ןויסינ 

. תובר םינשל  השרפה  לע  יטפשמה  ללוגה  תא  םתס  ךכבו  תירקיא ,. ןיינעב  ןידה  קספב  ונתינש  הלאל  םימוד  םיקומינב  הריתעה 

יסכנ לע  סופורטופאה  תושרל  הרבע  םתמדאו  שוטנ  רוזאכ  וזרכוה  םה  הייסנכה . טעמל  םעריבו , תירקיאב  ןבאה  יתב  תא  "ל  הצ סרה  רבמטפסב 1953 
קבאמ םהירפכל -  בושל  םתוכז  לע  קבאמב  תובר  םינש  דוע  וכישמה  םעריבו  תירקיא  יבשות  חותיפל . תושרה  םש  לע  קוחכ  המשרנ  ךכ  רחאו  םידקפנ 

ומויסל . עיגה  םרטש 
, תיטילופ תושיגר  תולעב  תויגוסב  תוינכפהמ  תוקיספ  קוספלמ  םינומשה  תונש  דע  ענמנו  ססוהמ  "ץ  גב היה  םיברעה  תויוכזל  עגונה  לכב  םא  ךא 
יארשאה לע  רגית  אורקל  הזעהש  הנושארה  תיליעה  תצובק  ויה  "ץ  גב יטפוש  יכ  הארנ  רוחאל  טבמב  השעמל , רתוי . טעמ  זעה  אוה  םירחא  םימוחתב 

יוטיב ידיל  האב  וז  המגמש  םיטלוב  םירקמ  השולש  ןלהל  תיטילופה . ותמצועל  תולובג  דימעהלו  ןוירוג , ןב  לש  ונוטלש  ונממ  הנהנש  טעמכ  לבגומ  יתלבה 
. תילארשיה היטרקומדה  תודלותב  ךרד  ינויצ  םג  תווהמה  "ץ  גב לש  תוימידקת  תוקיספ  שולש  םהב :

' טילשה שפוח   ' לומ קוסיעה ' שפוח  '
תושקב יבתוכ   ' לש הריתע  וינפל  החנוה  רשאכ  ירוביצ , ףוג  ידי  לע  קוסיעה ' שפוח   ' תלבגה לש  היגוסב  קוסעל  הנושארל  "ץ  גב שרדנ  תנשב 1949 

םשב תונוטלשל  תושקב  תיינפהו  םיספט  יולימ  קר  אל  הללכ  םתדובע  יטרקורויבה . ךילהתה  תא  םהילע  ולקהו  תוינוכמ  ילעב  תורישב  ולעפש  םיכמסומ '
ידרשמל הסינכה  תושקבה  יבתוכ  לע  הרסאנ  רשאכ  הדלונ  הריתעה  הקידבלו . תרוקיבל  תוינוכמ  תאבה  ןוגכ  תורחא , תולועפ  םג  אלא  םהיתוחוקל ,

תא קמינ  ןישח  ןמלז  רואינש  טפושה  הריתעה . תא  לביק  חרזאה , תויוכז  אשונב  ולש  תומדקומה  תויוחסנתהה  תחאב  "ץ , גב ביבא . לת  זוחמב  העונתה 
הכאלמ ומצעל  אוצמלו  היחמ  תורוקמ  שפחל  םדא  לכ  לש  תיעבטה  ותוכזמ  תעבונ  ךא  רפס , לע  הבותכ  הניא   ' קוסיעה שפוח  תוכזש  ךכב  הטלחהה 

'. הילעב תא  תסנרפמה 

תובישח ול  התיה  אל  ךא  דואמ , הבר  תיטרקומדו  תיטפשמ  תובישח  התיה  ילארשיה , טפשמה  תודלותב  םיטטוצמה  דחאל  בשחנה  הז , ןיד  קספל 
'. ןוחטיבה רש  דגנ  דדלא   ' "ץ גבב ןידה  קספ  קוסיעה : שפוחב  אוה  םג  קסעו  םייתנש  רובעכ  קספנש  רחא  ןיד  קספל  התיהש  וז  ומכ  תיתרבח  - תיטילופ

. ביבא לתב  הדוהי ' ןב   ' היסנמיגב הרומכ  דובעל  לחה  הצרא ב-1941  ותיילע  םעו  הנליווב  םירומל  שרדמה  תיבב  הרומכ  דבע  דדלא )  ) בייש לארשי  ד"ר 
רצעמ הנחמל  חלשנו  תיטירבה  תשלובה  ידיב  רסאנ  אוה  היגיהנממ . דחאל  םימיל  היהו  "י , חלה תרתחמל  סייגתה  הצרא  ותעגה  רחאל  רצק  ןמז 

ךוניח תודסומל  הנפו  הארוהה  תכאלמל  בושל  שקיב  הנידמה  םוק  רחאל  תויתרתחמה . ויתולועפל  בושלו  םשמ  חורבל  ודיב  הלע  םייתנש  רובעכ  ןורטלב .
התיה רבדב , םיעגונה  לכל  הרורב  התיהש  ותייחדל , תילמרופ  אלה  הביסה  תעדה . תא  םיחינמ  םירבסה  אלל  םקיר  וינפ  ובישה  םלוכ  ץראב . םינוש 
לש הכוראה  םדימ  וששחש  ימ  ידיב  וא  דסממה , ידיב  הנידמה  םוק  רחאל  וחפוקו  ופדרנ  ודונ , םישרופה '  ' ינוגרא יקיתוומ  םיבר  "י . חלה שיאכ  ורבע 

. בושייה תפוקתב  "י  חלו "ל  צאל הנגה ' ןיב ה' תיתרוסמה  הביאה  לשב  םיקיני , " אפמה

םלוא וקיסעהל . םיכסה  ביבא  לתב  ירויפיטנומ '  ' ילאירה רפסה  תיב  רשאכ  בייש , לש  ויתואלתל  ףוסה  אבש  הארנ  היה  "א  ישת םידומילה  תנש  סורפב 
בייש לש  ותקסעה  תא  רשאל  השקבב  ךוניחה  דרשמ  לא  הנפ  רפסה  תיב  לש  יגוגדפה  להנמה  ךוניחה . ףגאמ  רושיא  תלבקב  התנתוה  וז  תורשקתה 

לכסותמה בייש  קומינו .) רבסה  אלל   ) הרומכ ותקסעהל  דגנתמ  ןוחטיבה  דרשמ  יכ  להנמל  עידוה  םיינוכיתה  רפסה  יתב  לע  חקפמה  הלילשב . הנענו 
ןוירוג ןב  לש  ותבושת  הרומכ . לספנ  םללגבש  םיקומינהו  םימעטה  םהמ  תעדל  שקיב  ובו  ןוירוג , ןב  דוד  זאד , ןוחטיבה  רשו  הלשממה  שארל  בתכמב  הנפ 

לארשיל הנגהה  אבצ  דגנ  קשנב  שמתשהל  ךנותיעבו  ךרפסב  ףיטמ  התאש  ינפמ  הרומכ  ךתנמזהל  דגנתה  ןוחטבה  דרשמ  : ' תירזכאו הרצק  התיה 
'. םלס  ' ינמיה ןותיעה  ךרוע  בייש  היה  םימי  םתואב  ךל .' םיארנה  םירקמב  לארשי  תלשממו 

ברעתהל תוכמס  לכ  התיה  אל  ןוחטיבה  רשל  יכ  עבקו  בייש  לש  ותריתע  תא  ראורבפב 1951  לביק ב-7  ןוקתיוו  ןישח  ןשלוא , םיטפושה  בכרהב  "ץ  גב
ומצע םצמצ  ךכבו  וקיסעהל , רפסה  תיב  תא  בייחל  וא  דיקפתל  בייש  לש  ותמאתהב  ןודלמ  ענמנ  "ץ  גב הז . ןיינעב  ברעתהלמ  ענמיהל  וילעו  ותקסעהב 
תוכמסה לע  תרוקיב  חתמ  טפושה  ןוירוג . ןב  לע  הפירח  תרוקיב  החתמנ  ןישח , טפושה  בתכש  ןידה , קספ  יקומינב  ותליספל . םימעטהו  תוכמסה  תייגוסל 
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(. ותוא וחנהש  םייטילופה  םיעינמל  הבע  זמר  ךות   ) השענ רבדה  הבש  תיתורירשה  ךרדה  לעו  ועוצקמב , דובעלמ  םדא  לוספל  ומצעל  לטנש  תיקוח  אלה 
: ןידה קספמ  םיינורקע  םיעטק  המכ  ןלהל 

ירבד םייוצמ  םהב  תורוקמה , ןויצ  ףא  לעו  הז ; לש  םייקוח  יתלבה  וישעמ  איהו  שקבמל : ותודגנתה  תביס  לע  ןוחטיבה  רש  לש  הרורבה  ותעדוה  ףא  לע 
קתעה וא  רמאמ  םוש  הילא , חפסנכ  אלו  ע"א ] ןוירוג -. ןב   ] ינשה בישמה  לש  העובשב  ותרהצה  ףוגב  אל  ונינפל , אבוה  אל  שקבמה , לש  התסהה 

חלש רשא  רזוחהו  ותוכמס , ימוחת  לע  רבע  ינשה  בישמה  יכ  יל  הארנ  תורומאה ]...[ . התסהה  תועד  ופקתשי  וב  רשא  שקבמה , לש  וטע  ירפ  רמאממ ,
תעצבמה תושרה  ןיא  קוחב ]...[ . הזיחא  םוש  םהל  ןיא  הז , רזוח  בקעב  האבש  שקבמה , תקסעהל  תודגנתהה  תעדוה  ןכ  ומכו  רפסה , יתב  ילהנמ  לא 

םא תולבגהה , תא  ליטהל  תוכמסה  תא  הל  הנקמ  ןודנה , ןיינעב  ןדה  קוחה , ןכ  םא  אלא  תויוצרכ , ןתוא  תבשוח  איהש  ינפמ  קר  תולבגה  ליטהל  ןירוח  תב 
, םילפטמה םיקוחה  לכו  הקיר  הצילמל  ךפהיי  הנידמב , יטרקומדה  רטשמל  תובורעה  תחא  קוחה ,' ןוטלש   ' לש ןורקיעה  לכ  תרחא  ןהב ]...[ . ךרוצ  אצמת 

. םילפט ושעיי  םינושה  תועוצקמב  םיחרזאה  תוקסעתה  תרדהב  לשמל ,

' בירעמ  ' לש ןושארה  ודומעב  "ץ . גב לש  ימידקתה  ןידה  קספ  לש  ותועמשמב  הנד  אל  םגו  הזה , בושחה  הרקמה  תא  רקסל  התברה  אל  תונותיעה 
הבתכ םסריפ  ץראה '  ' םג תונשרפ . ירבד  אלל  דבלב  יביטמרופניא  היה  חווידה  ךא  בייש ,' תבוטל ד"ר י . קספ  ןידה  תיב  העידיה ש' העיפוה  םנמא 

הבתכב קפתסה  אלא  ןוירוג  ןב  לש  ודיאל  חמש  אלו  וגהנממ  גרח  הזה ' םלועה   ' וליפא ןידה . קספמ  םירחבנ  םיעטק  הב  וטטוצש  דבלב , תיביטמרופניא 
': ןקז געל ל' הבש  הרצק 

' םלוס  ' תאו תרתחמב  שעמה '  ' תא ךרעש  המוקה , ךומנ  הרומה  בייש  דדלא )  ) לארשי ד"ר  ודגנתמ , יכ  הלשממה , שארל  הארנ  רעיו  םיבוד  םוקמב 
גיהנמ תא  קיסעהל  אל  ךוניחה , דרשמל  הארוה  ןתנש  ןוחטיבה , רש  היה  טפשמב  יתימאה  םשאנה  ךוניחה . דרשמ  דגנ  יאנת  לע  וצב  הכז  יקוחה ,

. הנידמב ןוטלשה  תלפהל  וליאכ  ףיטמה  רבעשל , "י  חלה

תינוציקה ותומדמ  םיאנותיעה  לש  תוגייתסההמו  ןימיה  הנחמב  הקבדש  המגיטסהמ  העבנ  השרפל  תונותיעה  לש  תרשופה  התבוגתש  חינהל  רשפא 
תכרעמל שדח  החנמ  וק  בושח -  יטרקומד  רורמתל  ןידה  קספ  היה  טפשמה  רחא  ובקעש  םיאקיטילופ  ברקבו  טפשמה  הדשב  תאז , תמועל  בייש . לש 
לטיב טפשמ  תיבש  הנושארה  םעפה  התיה  וזש  איה  הקיספה  לש  תיגולויצוסה  תובישחה  טפשמה . תכרעמ  ןיבל  וניבו  חרזאל  ןוטלשה  ןיב  םיסחיה 
לצבש הדבועה  ינוטלשה . דסממה  לש  ותלועפל  םייטרקומד , לילעבו  םייקוח , תולובג  רידגהו  הלשממה ) שאר  לש  השעמלו   ) הלשממה לש  הארוה 

תיב הקיספל . ילמס  דממ  הפיסוה  ןוירוג , ןבו  בייש  לש  םרבעו  םתומד  לשב  לאמשל , ןימי  ןיב  יתרוסמה  יטילופה  טקילפנוקה  דמע  תיטפשמה  תקולחמה 
איה םגש  הדבועב  ריכהל  תבייח  איהו  החור  לע  הלועה  לככ  היביריב  גוהנל  תישפוח  הניא  "י ' אפמ תכלממ  ןיפיקעב ש' ותקיספב  ןמיס  ןוילעה  טפשמה 

. קוחה ןוטלש  לש  יטרקומדה  ןורקיעל  הפופכ 

קתשוה אל  םעה ' לוק  '
'. םעה לוק   ' תשרפ התיה  תילארשיה , היטרקומדהו  טפשמה  תודלותב  בושח  ךרד  ןויצל  תבשחנה  ןוירוג , ןב  הב  ברועמ  היהש  תרחא  תיטפשמ  השרפ 

, ביבא לת  ןופצב  ןוידטצאב  ךרענש  דבועה ' רעונה   ' תעונת סוניכב  רעונ  ינב  ינפל 7500  הלשממה  שאר  אשנש  םואנב  רבוטקואב 1949  התליחת ב-13 
. הרעס רחא  הרעס  הררועו  םיבר  הממוקש  תופירחב  ןימימו  לאמשמ  ויבירי  תא  ףוקתל  ןוירוג  ןב  גהנ  םעפל  םעפמ  העונתה . תמקהל  הנש  לגרל 25 

ינפל  ' יכ ןעט  דוע  םיברע .' םיערופ  םע  הלועפ  ףותיש   ' הז ללכבו  הירוענ , תואטח  הל  ריכזה  אוה  ויציחל . הרטמ  תיטסינומוקה  הגלפמה  השמיש  םעפה 
םירכיאה דרמ  והזש  םרמואב  ולא , תוערפל  םתכרב  תא  ונתנש  םידוהי  םירנויצולובר  ואצמנו  םידוהיב , תוערפ  תיראצה  היסורב  וצרפ  הנש  םיעבש 

הרעש המחלמ  בישהל  ורהימש  ץראב , תיטסינומוקה  הגלפמה  ישאר  תעידיל  ןבומכ  ועיגה  הלא  םירבד  היצולוברה .' ילגלגל  החשמ  ןמש  אוה  ונמדשו 
': םעה לוק   ' הגלפמה ןומויב  םסרופש  ןוירוג  ןב  דגנכ  ףירח  ישאר  רמאמב  םויה , תרחמל 

וזיעה םילעופה  דמעמ  יביואו  םמעב  םידגוב  קר  רשא  עלב , ירבד  םילארשי  רעונ  ינב  יפלא  ינזואב  הלשממה  שאר  עימשה  השוב  אללו  ןוסיר  אלל 
ינקירמא ןכוסש  ונעדי  ךכל . ואיבה  ורבע  ךכב . בייח  אוה  ונעדי , םיאקירמאה . וינודא  תלגע  תא  םיכשומה  דחא  אוה  ןוירוג  ןבש  ונעדי  םעימשהל ]...[ .

. ויטרפו וידדצ  לכל  תורישל  בייחתמ 

איצומה לדיפ  רזעילא  דגנו  םעה ' לוק   ' ךרוע יקצליב  סוכרמ  דגנ ד"ר  הביד  תאצוה  לע  םושיא  בתכ  שיגהל  הלשממל  יטפשמה  ץעויל  הרוהו  חתר  ןוירוג  ןב 
תונדא ונוצרו . ורבד  ישוע  םה  טפשמה , תכרעמ  הז  ללכבו  הנידמה , תודסומש  ותסיפת  תאו  ןוירוג  ןב  לש  ותונדא  תא  האטיב  העיבתה  ןותיעה . לש  רואל 

ןמזוה אוה  תויפיפ . ברחל  התיה  םעה ' לוק  תננכותמה ב' המקנה  ןוירוג , ןב  לש  וחור  תרומל  םלוא  ומצע . טפשמב  ויתובוגתב  םג  יוטיב  ידיל  האב  וז 
קספ םג  רוגנסה . תא  ףילחהש  ןותיעה , ךרוע  ךרע  הריקחה  תא  רקחנל . רקוחמ  הכובמה , הברמל  השענו , הנגהה  םעטמ  טפשמב  דיעהל  עיתפמב 

אטיב לש 50 ל"י , ילמס  סנק  םהילע  רזג  ךא  םיעבתנה , תא  עישרה  םנמאש  רסוניג , המלש  טפושה ד"ר  ןוירוג . ןב  לש  ויתורטמ  תא  תריש  אל  ןידה 
, ןודינה רמאמב  ומסריפש  םירבדה  תותימאל  ונימאה  םימשאנהש  , ' ןידה קספב  בתכנ  חינהל ,' שי  . ' ןוירוג ןב  לע  תרוקיב  חתמו  םהיעינמל  הנבה  וירבדב 

. ןותיעה תא  רוגסל  העיבתה  תשקב  תא  לבקל  בריס  טפושה  לוכמ : בושח  ךא  היצקובורפ .' לש  תמיוסמ  הדימ  התיהש  אצומ  ינא  ןכ  ומכ 

שיא חקור , לארשי  םינפה  רש  תועצמאב  םעה ' לוק   ' לש וייח ' תא  ררמל   ' ןוירוג ןב  ףיסוה  ןידה , קספ  לש  יכרעהו  יטפשמה  חקלה  תא  דומלל  םוקמב 
תרבח תסנכב  ול  הגיצהש  התליאשל  הבושתב  ודעצ , תא  קמינ  חקור  םימי . הרשעל  םעה ' לוק   ' תא רוגסל  ראוניב 1953  הרוהש  םייללכה , םינויצה 

(: "י קמ  ) הקסנליו רתסא  תסנכה 

תונותיעה תדוקפל  ( 1  ) ףיעסה 19 רוביצה . םולש  תא  ןכסל  ידכ  יתעדל , וב , היהש  ישאר  רמאמ  עיפוה  ראוניב 1953  םוימ 14  םעה ' לוק   ' ןויליגב
תא ןכסל  ידכ  םינפה  רש  תעדל  וב  שי  ןותיעב  עיפומה  עודי  רמוחש  ןותיע  לש  רואל  איצומ  לכל  הארתה  רוסמל   ' תוכמסה תא  םינפה  רשל  קינעמ 

, הזכ רמוח  לש  ומוסרפב  וכישמי  םאשו  שואיי , וא  הלהב  ררועל  ןהב  שי  ותעד  יפלש  רקש , תועומש  וא  רקש  תועידי  ליכמ  אוהש  וא  רוביצה , םולש 
יתוכמס ףקותב  םעה ' לוק   ' ךרועל הארתה  ראוניב 1953  םויב 15  יתחלש  ךכיפל  ןותיעה .' לש  ותאצוה  תקספה  תלאשב  םינפה  רש  ןייעי  ןותיעב ,

ןכסל ידכ  יתעדל  וב  היה  ראוניב 1953 , םוימ 14  םכנותיע  ןויליגב  עיפוהש  ישארה  רמאמהש  הזב , ךתוא  ריהזמ  ינא  ןושלה ]...[ : וזב  הרומאה ]...[ 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



ןותיע ותוא  ןויליגב  קוחל . םאתהב  םכנותיע  לש  ותעפוה  תקספה  רבדב  לוקשא  ינא  ךשמיי , הלא  ןוגכ  םירבד  לש  םוסרפ  םאשו  רוביצה ; םולש  תא 
. ]...[ הלהב ררועל  הלולע  יתעד  יפלש  אווש , תעידי  םושמ  וב  היהש  האירוקל ' ילארשי  םיחתות  רשב   ' תרתוכה תחת  זורכ  םסרופ  ראוניב  םוימ 23 

. רוביצה םולש  תא  ןכסל  ידכ  יתעדל , וב  היהש  םייוזב ' םיחצרמו  םילגרמ   ' תרתוכה תחת  רמאמ  םסרופ  ראוניב 1953 , םוימ 26  ןותיעה  ןויליגב 

- יטנא וצ   ' והזש ןוידב  ונעטש  "י , קמ לש  תסנכה  ירבחמ  ץוחש  הדבועה  איה  הפוקת , התואב  ילארשיה  דסממה  לש  יטרקומדה ' ןויפר  תינייפואו ל' תניינעמ 
גישה אל  םירחאה  תסנכה  ירבחמ  שיא  הלשממל ,' ןוצרל  הנניאשו  הלשממה  ןוצרל  תדגונמש  תיטילופ  העד  קיתשמו  לסופ  אוהש  ינפמ  רומח  יטרקומד 
לבח : ' ןויד ותואב  תויניצב  ריעה  ףא  םייללכה ) םינויצה   ) באירא םייח  תסנכ  רבח  לארשי . תנידמב  ןותיע  תריגס  לש  תיקוחה  וא  תירסומה  תוימיטיגלה  לע 

: םנכותב םימגמוגמ  ויה  "ם , פמ שיא  הדוהי , ןב  לארשי  לש  וירבד  וליפא  םימי .' הרשעל  קר  השענ  הזש 

םייביטרטסינימדאה םיניינעה  לכבש  ינא , עיצמ  ךכל  ףסונ  קוספי . טפושהו  טפשמל , ונפי  טפשמל -  תונפל  דוסי  שי  ויבגלש  ןיינע  לכבש  ינא , עיצמ 
ימ רותב  ינא , המ . ןמז  רובעכ  ימ  דגנ  ךכב  קחשל  ליחתי  ימ  עדוי  ינניא  ןיידע  יכ  תאזכ , תולקב  וקחשי  אל  הלאה  םייביטרטסינימדאה  םישנועהו 

. וז תולקמ  דאמ  דאמ  דחופ  באירא , תסנכה  - רבח רשאמ  תועיגפל  רותב  רתוי  בורקש 

לוק  ' ןועובש - ודה לש  ןוישירה  תא  לטבמ  אוהש  םינפה  רש  עידוה  ראורבפב  ב-2  ףצפיצו . הפ  הצפ  אל  שיאו  הכשמנ  םעה ' לוק  תיתלשממה ל' הקצהה ' '
םעפב הרוה  אוה  שדוח  רובעכ  ןוישירה . ןתמ  ךיראתמ  םישדוח  השולש  עיפוה  אל  ןותיעהש  הלתמאב  לארשיב , יטסינומוקה  רעונה  תירב  ןואטיב  רעונה ,'

תיברעה הפשב  תיטסינומוקה  הגלפמה  ןותיע  לש  רואל  האצוהה  תקספה  לע  הרוה  דבב  דבו  םימי  ל-10  םעה ' לוק   ' תספדה תא  קיספהל  תישילשה 
ןותיעב סרמב 1953  המסרפתהש ב-3  העידיל  הבוגתב  הלאה  םינותיעה  ינשב  ומסרופש  םירמאמ  הליעה  התיה  םעפה  םוי . ל-15  דאחיתא ' - לא '

: ןושלה וזב  ץראה ' '

דצל םילייח  לארשי 200,000  דימעת  ןחבמה  תעש  אובת  רשאכו  ןילאטסמ , רתוי  עורג  יאדוב  אוה  בוקנלאמ  יגרואיג  יכ  רמא , ואטנגרומ  ירנה  רמ 
םילייח דימעהל 200,000  לכות  לארשיש  ואטנגרומ , ירנה  רמ  תעדוהל  האלמה  ותמכסה  תא  עיבה  ןבא  אבא  רמ  לארשי  רירגש  תירבה . תוצרא 

. לארשי לש  סויגה  רשוכ  תא  תקפסמ  הדימב  ךירעה  אל  ואטנגרומ  רמש  ףיסוהו  המחלמ , לש  הרקמב  תירבה  תוצרא  דצל 

דגנ המחלמ  לש  הרקמב  תירבה , תוצרא  דצל  םחליהל  לארשי  לש  התונוכנ  לע  ןבא  אבא  לש  ותואטבתהב  ואר  ץראב  תיטסינומוקה  הגלפמה  ישנא 
אופא ומסריפ  תיברעב  דאחיתא ' - לא תירבעב ו' םעה ' לוק   ' הגלפמה ינותיע  ינש  לארשי . תלשממ  לש  תיטייבוס  - יטנא תוינידמל  ןמיס  תוצעומה , תירב 

: תואבה םילימב  םייתסה  םעה ' לוק  רמאמה ב' םיפירח . הבוגת  ירמאמ 

וא ןבא  אבא  םאב  םולשו ]...[ . םימע  תווחא  לש  תוינידמל  הנמאנ  תוצעומה  תירבש  לארשיב  םעה  ינומה  םיעדוי  תיטייבוס  יטנאה  התסהה  תורמל 
םניאו תימואל , תואמצעב  םולשב , םיצור  םעה  ינומה  דבל . ךליש  ךא  ךליש  םייאקירמאה , המחלמה  יתיצמ  דצל  םחליהל  תכלל  הצור  רחא  והשימ 

ןוירוג ןב  תלשממ  לש  תימואל  - יטנאה תוינידמה  דגנ  ונקבאמ  תא  ריבגנ  ינוכית .' חרזמה  דוקיפ  תופרטצה ל' תרומת  בגנה  לע  רתוול  םינכומ 
. לארשי תואמצעלו  םולשל  ונקבאמ  תא  ריבגנ  ילארשיה . רעונה  םדב  תרספסמה 

איה תיביטקידניאו  תפלאמ  םינותיעה . ינש  תריגסל  הלתמאה  ןוכנ  רתוי  וא  הליעה  ויה  רומאכש  תומוד , םילימב  םייתסה  דאחיתא ' - לא רמאמה ב'
' רבד . ' יוטיבה שפוח  יכרעל  תע  התואב  תרושקתה  לש  הכומנה  התושיגר  לע  הדיעמה  תירבעב , תילארשיה  תונותיעב  הז  השעמל  הכומנה  הדוהתה 
דגנ יאנת  לע  וצ  : ' רמאנ ובש  ינוקאל  חווידב  ןכ  םג  קפתסה  בירעמ ' ו' םעה ,'" לוק   " תנולת עמשית  םויה   ' התרתוכש השביו  הרצק  העידי  הרקמל  שידקה 

ךרוע םעה ." לוק   " תשקב יפל  םילשוריב  ןוילעה  ןידה  תיב  ידי  לע  ןתינ  םימי , הרשעל  םעה " לוק   " תא רוגסל  הרוה  עודמ  קמניש  חקור  רמ י ' םינפה  רש 
געל יולת , יתלבהו  ילרבילה  ץראה ,'  ' קר תיטסינומוקה .' הגלפמה  ןואטיב  םעה ," לוק   " תא הערל  הלפמ  םינפה  רש  יכ  ןידה  תיב  ינפב  ןעט  רנצייוו  ןידה ש '

: תויטסקרסב הלשממל 

רחמ רוסאל  רתוי  דוע  ענכשמ  קומינ  תויהל  לולע  הלשממל . תוחונ  יא  םימרוגה  הנידמב , םירחא  םינותיע  רוסאל  םיענכשמ  רתוי  הברה  םיקומינ  שי 
. הנוחטב תא  םירערעמה  תוחוכ  ינפמ  ןנוגתהל  הנידמה  לעש  קפקפ  אל  שיא  היצילאוקה . קרפתת  רחמ  םא  ומצע -  םינפה  רש  לש  ימויה  ןותיעה  תא 

היטרקומדה לש  םיתמה  ןוראל  םירמסמ  רפסמ  תפסוה  היה : עובשה , התשע  רשא  לכ  הז . ןוויכב  םירורב  םיעצמא  לכב  הטקנ  אל  הלשממה  םלוא 
. ךכב ךרוצ  שיש  והשימ  טילחי  םא  ידיימ -  שומישל  תוניפה , תחאב  ןכומה , תילארשיה ,

לע בשיש  "ץ , גבל ורתעו  םייטסינומוקה  םינותיעה  יכרוע  וגילבה  אל  םעפה  ןושארה , הריגסה  הרקמל  המודבו  ןותיעה  לש  ינשה  הריגסה  הרקמכ  אלש 
הלשממה תא  הבייחו  םינפה  רש  לש  וצה  תא  הלטיב  רבוטקואב 1953 , הנתינש  הקיספה , יודנלו . ןמסוז  טנרגא , םיטפוש : השולש  בכרהב  הכודמה 

- יפוסוליפ למזיאב  חתינ  טנרגא  הייפואב . תיביטרלקדו  הפיקמ  התיה  איהו  טנרגא  ןועמש  טפושה  התוא  בתכ  םירתועה . לש  טפשמה  יסמ  םולשתב 
יוטיב שפוחל  תוכזה  יכ  עבקו  תונוש , תוביסנב  םירחא  םיכרע  לש  םלקשמ  לומ  יטרקומדה  רטשמב  יוטיבה  שפוח  ךרע  לש  ולקשמ  תייגוס  תא  יטפשמ 
תא םינייפאמה  ןוסירו  קופיאב  ובתכנ  טנרגא  לש  וירבד  תורחאה .' תויוריחה  לכ  טעמכ  לש  ןשומימל  םדקומה  יאנתה  תא  הווהמה  תיאליע  תוכז   ' איה
יטילופה דסממה  יפלכ  םיטפושה  לש  תבקונ  תרוקיב  וירבדב  תרכינ  ןיטישה  ןיבמ  ךא  טרפב , טנרגא  תאו  ללכב  תיטרקומדה  תוברתב  טפשמה  תכרעמ 

: לוכי לוכ  אוהש  החנה  ךותמ  תיטילופ , הרטמ  ךרוצל  קוחב  ול  הנתינש  תוכמסב  שמתשהל  םינפה  רש  לש  לילעב  םכחותמ  אלהו  ףוקשה  ןויסינל  געלו 

שפוחבו הזמ  רוביצה  םולשב  םיכורכה  םיסרטניאה  תליקש  תא  םינפה  רש  דצמ  ךירצמ  "ל , נה א ) ( ) 2  ) ףיעסב 19 הרומאה  תוכמסב  שומישה 
ךירצ ךירדמה  ןורקעה  ינשה . סרטניאה  לש  הובגה  ירוביצה  וכרעל  היואר  בל  תמיש  רחאל  קר  ןושארה  סרטניאה  תפדעה  תאו  הזמ , תונותיעה 

ירבד ךותב  הז , ןוויכב  םתס  היטנ , לש  יוליגה  יאדול ;' הבורק   ' איהש רוביצה , םולשל  הנכס  לש  תורשפא  הרצונ  םוסרפה , בקע  םאה , דימת : תויהל 
תא תנכסמה  העפשה  היהת  "ל  נה הפטהה  ירבדל  יכ  תינויגה , ךירעהל , רשפא  םאה  הלאה  תוביסמב  וז ]...[ . השירד  יולימ  ידכ  קיפסי  אל  םוסרפה ,

יעצמא וטקני  םינומהה '  ' םעפ ומוקי  ןודנה  רמאמב  בותכה  תא  םארק  בקע  יכ  אוהד , ןאמ  לש  ותעד  לע  תולעל  לכוי  תמאב  םאה  רוביצה ? םולש 
? יאבצ תורישל  בצייתהל  תיקוחה  םתבוח  תא  אלמל  וברסי  וא  תומילא 

התואבש הדבועה  לשב  םג  הארנה  לככ   ) םילודגה םינותיעה  לש  םינושארה  םידומעב  תורתוכל  התכז  אל  תאזה  תימידקתהו  הבושחה  הקיספה  םג 
הבתכ השרפל  שידקה  ץראה ' . ' םהלש םיימינפה  םיפדב  תיסחי  הטלבהב  המסרופ  איה  םעפה  לבא  היביק ,)' תשרפ   ' םינותיעה תורתוכב  העיפוה  תע 
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הבתכ השרפל  שידקה  ץראה ' . ' םהלש םיימינפה  םיפדב  תיסחי  הטלבהב  המסרופ  איה  םעפה  לבא  היביק ,)' תשרפ   ' םינותיעה תורתוכב  העיפוה  תע 
םסריפ רמשמה ' לע  "'. ' םעה לוק   " תריגסל וצה  תא  לטיב  קדצל  הובגה  ןידה  תיב  : ' התרתוכש ןורחאה  דומעב  הפוקת ) התוא  לש  םיחנומב   ) תבחרנ
הדבועה איה  תפלאמ  םעה .'" לוק   " תריגסל ווצב  ותוכמסמ  גרח  םינפה  רש  קספ : קדצל  הובגה  ןידה  תיב  : ' התרתוכש ןורחאה  ינפלש  דומעב  הבתכ 

םויה תולבוקמה  הנממ , רזגנה  חקללו  תיכרעה  התועמשמל  תוסחייתה  לכ  אללו  תונשרפ  אלל  הקיספהמ , םיטוטיצ  קרו  ךא  תוללוכ  תובתכהש 
הקיספ לש  תירסומה  התובישח  םויה , םעה .' לוק   ' תשרפ לש  התובישח  אולמ  תמנפהל  םירושע  המכ  דוע  תילארשיה  היצנגילטניאל  ושרדנ  תונותיעב .

תוישואמ אוה  תונותיעה  שפוחש  עבקנ  ובש  ןושארה  םידקתה  התויה  הילאמ : הרורב  לארשיב , רתויב  תטטוצמה  הקיספה  יאדוול  בורק  איהש  וז ,
ותנוהכ ימיב  טנרגא  טפושה  םאש  וילע , רמול  ןתינש  בושח  הכ  ןיד  קספ  והז  , ' רצינמרק יכדרמ  ןטפשמה  תעדל  לארשי . תנידמב  יטרקומדה  רטשמה 

'. הז ןיד  קספב  םיבותכה  תונורקעה  ךמס  לע  דובכ , לש  םוקמב  ונלש  יטפשמה  ןואיתנפל  סנכיהל  יואר  היה  ותוא  קר  בתוכ  היה  טפושכ 

תושגנתהב יוטיבה , שפוח  רמולכ  דוסי , תוכז  הדמע  הנושארל  תילמסה : התועמשממ  העבנש  רתוי , הבחר  תיתרבח  תובישח  םג  הקיספל  התיה  ךא 
הרקיסש תונותיעלו  םינטפשמה  תליהקל  ךא  תישעמ , תועמשמ  רבדל  היה  אל  רוביצה  בור  יניעב  הנוילעה . לע  הדישכ  האציו  הנידמה -  ןוחטיב  ךרע  םע 

ימואל רסומ   ' לע רבג  ילסרבינוא ' רסומ  ו' יאבצ , ךרוצ  לע  יחרזא  ךרוצ  רבג  הנידמהו  תונויצה  תודלותב  הנושארל  שדח : רסמ  רבעוה  השרפה  תא 
'. ירטנצונתא

םיטפושה קוח  קקחנ  תע  התואבש  םושמ  םג  ילארשיה  טפשמה  תודלותב  ירוטסיה  ךרד  ןמיסל  תבשחנ  םעה ' לוק   ' תשרפב ןידה  הב  קספנש  הנשה 
תיבל םישדח  םיטפוש  העברא  ונומ  רבמצדב  םיטפושה . ןיב  תיתועמשמ  הפולחת  םג  התאר  תנש 1953  תועיבק . לש  תיקוח  הבורע  םיטפושל  הנקהש 

םיטפושה רפסמ  תא  לידגהל  הטלחהה  תובקעב  םיינשו  ורטפנש , םולבלקנוד  םחנמו  ףסא  החמש  םיטפושה  םוקמב  ואב  םיינש  ןוילעה . טפשמה 
םוק זאמש  ןייטיוג , דודו  הדובעה , דרשמ  לש  יללכה  להנמכ  ןהיכש  ןוזנרב , יבצ  ויה  םישדחה  םיטפושה  תעבראמ  םיינש  העשתל . העבשמ  ןוילעב 

טפשמה תיבמ  ןמסוז  לאוי  םייזוחמ : םיטפוש  ויה  םירחאה  ינש  הקירפא . םורדבו  תירבה  תוצראב  לארשי  תויוגיצנב  ריכב  טמולפידכ  ןהיכ  הנידמה 
תונש דע  ילארשיה  טפשמה  לע  ומתוח  תא  עבט  ןוילעה  טפשמה  תיב  לש  הז  בכרה  הפיחב . יזוחמה  טפשמה  תיבמ  יודנל  השמו  ביבא  לתב  יזוחמה 

. בורל םיבושח  ןיד  יקספ  ותוכזל  םיפקזנו  םינומשה 

תוילנויצנבנוק אל  תורטמל  תובדנתה 
. ןוילעה טפשמה  תיב  לש  רחא  ימידקת  ןיד  קספב  תנשב 1957 , ןכמ , רחאל  םינש  עברא  ןתינ  םעה ' לוק   ' תקיספב ןתינש  יטרקומדה  רסמל  קוזיח 

טנדוטסה םזי  התמקה  תאש  םיבדנתמה ,' תרוש   ' םשב תירבעה , הטיסרבינואב  םיצרמו  םיטנדוטס  לש  הצובקב  תיטפשמה  השרפה  לש  התישאר 
רהוט ןיקתו , ליעי  להנימ  ןעמל  לועפל  הרטמל  הל  המש  םילשוריב , "י  אפמ ףינס  תרגסמב  הלעפש  וז , הצובק  תנשב 1956 . ינצעה  םיקילא  םיטפשמל 

דלונש יתימא  ךרוצ  אלא  יתייפכ , וא  יתפכיא ו/ םדא  לש  יתדבוע  סיסב  תרסח  המחג  התיה  אל  התמקה  קוחה . ינפב  ןויוושו  ירוביצה  תורישב  תודימה 
ןוטלשה תגלפמל  םיברוקמ  ידי  לע  ובורב  שיואש  ירוביצה , ןונגנמה  לש  דוסימהו  ןוגראה  ךילהת  לחה  תע  התואב  הריעצה . הנידמב  םייחה  תואיצמ  ךותמ 

. ללכה ןובשח  לע  תוישיא  האנה  תובוטו  םיחוור  תקפה  לש  העפותה  החוורו  דואמ  ףפור  ןיידע  היה  רוביצה  ישנא  לע  חוקיפה  םיפדעומ . םירזגמ  ידי  לעו 
וצמיאש םישנאה  ןה . דח  טרפה  תפוקו  ללכה  תפוקש  העדה  םישרוש  התכה  ול  הצוחמו  דסממה  ךותב  בתוכ ש' השרפה , תא  רקחש  סרדנל , לארשי 

אל םהמ  םיבר  תישיאה . םתלעות  םשל  םג  םדמעמ  תאו  םדיקפת  תא  ולצינ  קר "  " םה יטרפה . םסיכל  רוביצ  יפסכ  ללכ , ךרדב  ומירזה , אל  תאז  הסיפת 
התנמ כ- תנשבו 1955  הפיחבו , ביבא  לתב  םיפינס  החתפ  התוליעפ , תא  הרוש ' הביחרה ה' הגרדהב  קוחה .' לע  םירבועו  םיאטוח  םהש  ללכ  ובשח 

: םירבח  600

םידיקפ לש  תופלדהו  םיימשר ) םימוסרפ   ) יולג רמוח  ךותמ  רוביצ  ירחבנו  םידיקפ  לש  הלוספ  תוגהנתה  לע  עדימ  םיפסוא  ויה  הרוש ' יבדנתמ ה'
םא םיברב . ומוסרפל  איבת  רבדה  תונשיה  יכ  ותוא , הריהזמ  הרוש ' התיה ה' תוינק , ךורעל  ידכ  ולש , דרשה  תינוכמב  העסנ  רש  - תשא םא  דסממב .

איבהל הרוש ' הלדתשה ה' ללכ  ךרדב  תויולכנתהה . תא  קיספהל  השרדו  ונימיל  הרוש ' הבצייתה ה' םייוקיל , ףשחש  דיקפל  ולכנתה  םיוסמ  דרשמב 
, תופיסאב תודימה  רהוטב  תועיגפה  תא  תמסרפמ  התיה  ךכב  הלשכנ  םא  קר  דסממה . ךותב  םיכמסומה  םימרוגל  הינפ  תועצמאב  תוועמה  ןוקיתל 

תעיבת ינפמ  ששחמ  וא  םייתגלפמ , םילוקיש  ללגב  הרוש ' לש ה' היתומשאה  םוסרפמ  תחא  אל  וענמנ  םינותיע   ) םיזורכבו םינותיעל  םיבתכמב 
(. הביד

, תוברת תולועפ  ןוגראב  םילועה  יבושייבו  תורבעמב  עייסל  הצובקה  ישנא  ובדנתה  דסממה ,)  ) תרוקיבה אשומ  לש  דגנה  - תכמל הפורת  םידקהל  ידכ 
הרבחה תיינבל  םקלח  תא  םימרותה  םיטוירטפ  םיחרזאכ  הרושה '  ' ישנא לש  םתימדת  תא  קזחת  וז  תוליעפש  וויק  םה  הרימשבו . תירבע  דומילב 

לש םחור  תרומ  תא  הררוע  תרוקיבה  יופצכ , אווש . תווקת  התיה  וז  םלוא  דסממה . יעגנ  לע  םהלש  תרוקיבל  ירסומ  ףקות  קינעת  םג  ךכיפלו  הנידמהו ,
(, קוחל דוגינב  םילעופש  ימכ  רמולכ   ) תיטפשמ תוכמס  רסוחב  תויעוצקמ , רסוחב  תוידדצ , - דחב םמישאהל  ורהימ  םתצקמו  םיריכב , םידיקפו  םירש 

תא רקיב  ןמרתלא  ןתנ  ררושמה  וליפא  היציזופואל . עויסבו  םזיתרקמ ' ב' םניח , תאנשב  םיפילדמ ,) רמולכ  ' ) םירוהט יתלב  תורוקממ   ' עדימ ףוסיאב 
לש תודימה  רהוט  אשונ  תא  םויה  רדס  לע  התלעהש  לע  הדותל  היואר  איהש  הדוה  םנמא  אוה  רבד .'  ' ןותיעב םסרפתהש  ולש  יעיבשה ' רוט  הצובקה ב'

ילב דומעל  הרושה  ןימילו  הישפח , להק  תעד  ונל  הרקי  םא  ןכה /, םעפה  - תאז םוקל  ונלוכ  לע  הבוח  יכ  עמשאו  ףיסואו  : ' היפדור תא  הניגו  רוביצה  ישנא 
ןעט אוה  העשב  הב  ךא  חמורו .' ןגמ  ונרוביצ  תואירבל  איהו  ונתמחלמ  התמחלמ  זאמו  ֵןָויה /, טיט  תא  הריאהו  הצלחנ  הנושאר  איה  יכ  הל  רוכזלו  ךרומ /,
רבכ  ' ןכש קרפה ,'! ןמ  ףוחד  - ףקות לכבו  דובכו  הרקוהב  התוא  דירוהל   ' ןכ לע  שיו  הפידר  לש  חיר  ףידהל  הליחתמ  תודימה  ןוקיתל  תצרמנה  התמחלמ  יכ 

'. ךשוח ןיבל  רוא  ןיב  המ  ןיחבהל  לדח  םע  העקוה  יקוקיז  בורמ 

טטצמ סרדנל  לארשי  םיבדנתמה .' תרוש   ' תא לסחל  ידכ  תוישעמ  תולועפ  טקנ  בר  אל  ןמז  רובעכו  םירקבמה  תרוקיבב  קפתסה  אל  ןנוגתמה  דסממה 
' הרוש יליעפ ה' ירחאו  וירחא  בקע  "כ  בשה יכ  רפסמה  הרוש ,' לש ה' דסיימה  ןיערגה  םע  הנמנש  ןוסנומיס , המלש  ןוירוטסיהה  תא  ליעל  הרכזנש  הבתכב 

להקה תעד  תא  תיסהל  הסינ  ףאו  םייפסכה  םהיתורוקמ  תא  שבייל  לדתשה  םהלש , םינופלטל  טטיצ  םהלש , עדימה  תורוקמ  םהמ  תולגל  ידכ  םירחאה 
תוקולחמ ןתגשה -  ךרדו  היתורטמל  עגונב  הכותב  תוקולחמ  וררוע  היתולועפ  שובישו  הרוש ' םש ה' תשאבה  ןכש  החלצה , לחנ  אוה  וירבדל , הדגנ .

. הקרפל ומייאש 

רעשב םינפבמ .' תברואה  הנכסה   ' התרתוכש תרבוח  רבמצדב 1955  םסרפל  םיבדנתמה ' תרוש   ' הקיפסה הירוטסיהה  תמבמ  המלענש  ינפל  ךא 
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'. המויק םצעלו  הנידמה  םולשל  הלא  םייוקילמ  תועבונה  תונכסה  לע  עירתהלו  ןוטלשבו  רטשמב  םירומח  םייוקיל  לע  עיבצהל   ' התרטמ יכ  רמאנ  תרבוחה 
, ןוירוג ןב  סומע  הרטשמה , לש  יללכה  חקפמה  ןגס  לש  ומש  הב  רכזוה  ןכש  יטפשמ , קבאמל  הרוש ' תא ה' הררג  םיקתוע , הצפוהש ב-7000  תרבוחה ,

ליעפ ןפואב  ברועמ  ףא  אוהש  ויפלכ  ןעטנו  ינוקרי ,) והיעשי   ) תילילפ הריקח  ודגנ  תלהנתמש  םדא  םע  תודידי  ירשק  םייקמש  ימכ  הלשממה , שאר  לש  ונב 
, ינצעה םיקילא  תרבוחה : םוסרפל  םיארחאה  תעברא  דגנ  הביד  תעיבת  ראוניב 1956  ןוירוג  ןב  סומע  שיגה  וז  המשאה  תובקעב  קיתה . תריגסב 

הטיסרבינואב הצרמו  ןוירוטסיה  ןוסנומיס , המלש  "ר  דו ןוירוטסיהו , גולואיכרא  םיובלפא , ד"ר ש ' טנדוטס , אוה  ףא  טרופופר , ןנח  הרוש ,' ריכזמו ה' טנדוטס 
. תירבעה

לש םילילפ  יניינעל  בתכה  ןוה , לואש  ולש . תוירסומהו  תויטילופה  תויועמשמב  קוסעלמ  ללכ  ךרדב  הענמנש  ףא  ןיינעב , טפשמה  תא  הרקיס  תונותיעה 
המלש ןידה  ךרוע  גציי  ןוסנומיס  תא ד"ר   ) ןאכמ םירוגנסה  ןיב  טפשמה  תיבב  ילולימה  קבאמה  תא  לובלב ) דע  םיסומע   ) םיטרפ יטרפב  ראית  בירעמ ,' '
היהש ןוה , שמתשה  המרדה  תא  םיצעהל  ידכ  יפסכ .) לאכימ  ןידה  ךרוע   ) ןאכמ םיעבותהו  רימת ) לאומש  ןידה  ךרוע  םירחאה  תשולש  תאו  ןהכ  - היסות

. רימתל העתפה  ולוורשב "  " ןיפצהש דעה , לש  ותדימעב  הלקתנ  רימת  לאומש  "ד  הוע לש  ותורעתסה  : ' טמחשה הדשמ  םיחנומב  םלפודמ , יאטמחש 
'. ינוקרי והיעשי  בוטה  ודידי  לע  דעה  תועצמאב  םרעתסהב  תיפגא " הפקתה   " םג םירוגנסה  ועציב  ומצע  דעה  לע  תיזח " תפקתה   " םע דבב  דב  ]...[ 

לש התומד  תרחשה  ינפמ  ריהזה  אוה  הברדא , םייטילופה . ויטביהב  ןודלמ  ענמנ  ךא  טפשמה , לע  תבחרנ  הבתכ  בירעמ ' םסריפ ב' קי  ' צנסיד הירא 
םידמועה םיאשונה  תאפמ  אלו  ןושארה  הריקחה  בלשב  ולגתנש  םייוליגה  תאפמ  אל  הז ]...[  טפשמ  ביבס  הרצונש  הריואה  הגאד מ' עיבהו  הרטשמה 
תיטילופ תוששוגתה  תמלוהה  הריוא  תמייקו  תונחמ  ווהתנ  רבכ  ןידה  תא  וצרח  םיטפושהש  ינפלו  טפשמה  םויס  ינפל  דועש  ינפמ  אלא  הריקחה , ינפל 

דיחיה ןותיעה  היה  הז  ןועובש  וכרדכ , השרפב . הזה ' םלועה   ' לש ותוגהנתהל  קי  ' צנסיד זמר  הלא  וירבדב  בקונו .' טקש  יטפשמ  רוריב  אלו  הכומנ  המרב 
ףתושכ ןותיעה  תובתכב  ראותש  ימ  ןוירוג -  ןב  סומע  תא  הבוח  ףכל  ןד  ןידה  קספ  עמשיה  ינפל  דועו  תויטילופ , תויועמשמ  טפשמה  לע  שיבלהל  רהימש 

: ןותיעל תינייפואה  תוטובב  בתכנ  םיסיוגמה ' תרוש   ' התרתוכש הלודג  הבתכב  הרטשמה . תא  םגו  ךשוחה - ' ןונגנמב   ' ריכב

רטשמה ןיב  אלא  םיחרזאל , חרזא  ןיב  התיה  אל  תודדומתהה  הרטמל . רתוי  עלק  םיינשהמ  ימ  קפס  לכ  היה  אל  טפשמה  לש  ןושארה  םויב  רבכ 
רידא הטמ  הז  ךרוצל  המיקהש  תתחשומ  תרמצ  לש  םידקתה  רסח  תוננוגתהה  סמ  תא  ןממל  םיסמה  םלשמ  שרדנ  ןושארה  עגרה  ןמ  םיחרזאל .

הזמ הלשממה . לש  םיימשרה  םידמה  ישבול  היה  םיסיוגמה  תרוש  ןיבמ  רתויב  יולגהו  טלובה  קלחה  םיסיוגמ ]...[ . תרוש  לויחב  לחהש  דחוימ 
הבתכנש הרוש  לכ  לע  ורבע  םה  לודגה . טפשמל  תונכהה  תא  ךורעל  רשאמ  לארשי , תרטשמ  לש  םיסובל  רחא  קוסיע  טעמכ  היה  אל  םיבר  םישדח 

םיקית תורשע  וביכרה  הרטשמה , ינויכראבו  םנורכזב  וטטיח  םה  םיקית . תריגסב  ומשאוה  ןהב  תורחא  תותיחש  תושרפ  לעו  םהישעמ , לע 
. םהל םייוצרה  םיכמסמה  תא  קר  וללכש  םינקותמ ,

תיב ןויעל  איצמהל  רהס  לאקזחי  הרטשמה  "ל  כפמ תא  בייחל  םיבדנתמה ' תרוש   ' ישנא ושקיב  ראורבפב 1957  יזוחמה  טפשמה  תיבב  ךרענש  ןוידב 
הדגנתה הרטשמה  תילילפ . הריקח  תחת  היה  ןכא  "ל  כפמה ןגס  םע  תודידי  ירשקב  היהש  םדא  ותוא  יכ  םיחיכומה  םימיוסמ  םיכמסמ  םנויעלו  טפשמה 

םיעידומ ןכסלו  הרטשמה  לש  הריקחה  יכרד  תפישחל  איבהל  םידושחב , עוגפל  לולע  יוליגהש  הנעט  איה  ןויסיח . לש  הנעטב  םיכמסמה  תגצהל 
ןועיטב ןידה  קספב  תאז  וקמינו  הרטשמה  תטלחה  תא  ולביק  רנטלז , באז  טפושה  ןרותה  אישנה  תושארב  יזוחמה , טפשמה  תיב  יטפוש  םייתרטשמ .

: אבה

קיזהל לולע  ותשגה  םנמא  םא  עובקלו  ךמסמב  ןייעל  טפשמה  תיב  םעטמ  תורשפא  רדעהש  ונל  רורב  יכ  תאזה , הטלחהה  תא  רעצב  םילבקמ  ונא 
טפשמה תיב  ידי  לע  עבקנ  אוהש  יפכ  ןידה  והז  ךא  טפשמה  תיב  לע  םגש  ןכתייו  םיעבתנה  לע  השקמ  ונה  וז  תורשפא  רסוח  יכ  רוביצה -  םולשל 

. האווסה תנעט  קר  הנה  חקפמה  תנעט  יכ  םיענכושמ  ונא  ןיא  דוע  לכ  ותונשל , םילוכי  ונא  ןיאו  קדצל  הובגה 

ךסב 5,300 ל"י םייוציפ  עבותל  םלשל  םיעבתנה  תא  בייחו  תובידה  שולש  ןיינעב  העיבתה  תא  טפשמה  תיב  לביק  ומויסבו  יצחו  הנשכ  ךשמנ  קיתב  ןוידה 
ןוירוג ןב  סומע  לש  בוטה  ומשב  יפוד  ליטהל  הרוש ' לש ה' ןויסינה  תא  טפושה  הניג  ןידה  קספב  ןידה . יכרוע  תחרט  רכשו  טפשמה  תואצוה  דועו 2,000 ל"י 

: בתכ ראשה  ןיב  המסריפש . םירבדה  לע  התוא  רקיבו 

. אטחי אלו  ץראב  קידצ  ןיא  ךא  ןהילע . ונדמעו  תוישונאה  ויתושלוח  וניאר  הזככ . ומצע  גיצהל  הסינ  אל  ףא  אוה  תומלשה , לילכ  שיא  ונניא  עבותה 
םיחטשב בוט  םש  ול  היה  אלש  ונעמש  אלו  ותונגל  רבד  חכוה  אל  טפשמה  בבוס  םביבסש  םיחטשב  תילילש . תומד  הנניא  ונלצא  הרייטצנש  תומדה 
תודימה רהוטו  קדצ  לע  הססבלו  תותיחשב  המחלמ  הנידמה ע"י  תא  ןקתל  םיעבתנה  תנווכ  תובא ]...[ . תוכזב  אקווד  ואל  בוט  םשל  הכז  אוה  הלא .

תוידוסיה היתויעבו  הריעצה  ונתנידמ  תומד  ףוליסל  תמרוגה  תנכוסמ  הזרפה  םושמ  ילוא  שי  םדי  לע  תויעבה  תגצהב  יכ  ףא  הכורבו  היוצר 
םיעצמאב להנתהל  ךירצ  ןוקיתל  קבאמה  ךא  בויחל ]...[ . דצו  גשיה  לכמ  תומלעתה  ידי  לע  הריציהו  הינבה  ןוחטיבה , חטשב  השקה  הקבאמב 

. הנוכנה הרטמל  אלא  םהיצח  ונווכי  אלש  רהזיהל  תותיחשה  לע  המחלמ  םירסואה  ערה ]...[ . תא  שרשי  אל  ערה  םירוהט ,

תא איצמהל  שורדל  אלש  יזוחמה  טפשמה  תיב  תטלחה  לע  ןוילעה  טפשמה  תיב  ינפב  ורעריע  ינצעה , םיקילא  םשארבו  םיבדנתמה ,' תרוש   ' ישנא
יודנל השמ  טפושה  ןד  סרמב 1957  ןידה מ-17  קספב  ןוקתיוו . יודנל  ןמסוז , םיטפושה  תא  ללכש  בכרה  ידי  לע  לבקתה  םרוערעו  םייוסחה , םיכמסמה 

תוקיספמו ידנקהו  יטוקסה  ילגנאה , טפשמה  ןמ  םימידקתב  עייתסה  אוה  הנידמה . יכמסמ  לע  תעצבמה  תושרה  הליטהש  ןויסיחה  תייגוסב  תוכיראב 
ידכ וילא  קיתה  תרזחהו  יזוחמה  טפשמה  תיב  לש  תוטלחהה  לוטיב  איה  ןוידהמ  רזגש  הנקסמה  םימוד . םיניינעב  ןוילעה  טפשמה  תיב  לש  תומדוק 

ןיב קדצ  תיישע  םשל  ויוליגב  ךרוצה  תדימ  דגנכ  דוסב , ותוא  רומשל  ךרוצה  תדימ  תא  םייוסחה ו' םיקיתב  םיכמסמה  ןמ  ךמסמ  לכ  לש  ותוהמ  תא  לוקשי 
: םילימה הלאב  טפשמה  תיב  קמינ  וז  ותקיספ  תא  םידדצה .'

םהב םירקממ  ץוח  ומצע , טפשמה  תיב  ידיב  רמשיהל  תבייח  טפשמ , תיבב  תולגתהל  הכירצ  תמיוסמ  היאר  םא  ךכ  לע  תיפוסה  הטלחהה  תוכמס 
יתב לש  הקידבה  תוכז  דגנ  הנידמה ]...[ . לש  םיימואלניבה  היסחיב  םיצוענה  םימעטמ  םג  הארנה  יפכו  הנידמה , ןוחטב  ימעטמ  ןויסיחה  שרדנ 

יהוז דוסב . היארה  תרימש  תא  תוקידצמה  תוביסמה  עקר  תאו  להנימה  יכרצ  תא  טפשמה  תיב  עדוי  דימת  אלש  הנעטה  םיתעל  תעמשנ  טפשמה 
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רשה לש  וגיצנ  יפמ  הז  ןודנב  םירבסה  ךרוצה  תעב  עמשי  טפשמה  תיבש  ךכ , ידי  לע  הזה  ישוקה  לע  רבגתהל  רשפא  ךא  שממ , הב  שיש  הנעט 
הנידמה . יטפוש  לש  םתגשהמ  הלעמל  םה  הלא  םילוקישש  חינהל  ןיא  רבדב . עגונה 

תעיבת ןיינעב  טפשמה . תיב  ידיב  העבטמ  הנותנה  תוכמס  עיקפמ  ןוטלשה  ובש  בצמ  לבקל  ןכומ  אוה  ןיאש  ריהצה  ןוילעה  טפשמה  תיב  תורחא : םילימב 
וא הריקח  קית  תריגסב  ברועמ  היה  ןוירוג  ןב  סומעש  חיכוהל  וחילצה  אל  םיבדנתמה ' תרוש   ' ישנא יכ  עבק  םנמא  יודנל  השמ  טפושה  המצע , הבידה 
ידי לעו  הרטשמה  ידי  לע  טפשמה  לוהינ  ךרד  לע  תבקונ  תרוקיב  חתמ  אוה  תאז , םע  ודגנ . תודשח  לע  עדיש  יפ  לע  ףא  םדא  םע  תודידי  ירשקב  היהש 

, ונל תיארנ  הניא  . ' םיישיא םיכרצל  ןויסיחה  קוחב  תואנ  אל  שומיש  לע  זמרו  תמאה ,' תא  ריתסהל  יבקעו  ץרמנ  ץמאמ  , ' וירבדכ ושעש ,' , ' הנידמה תויושר 
וז העדל  התכמסא  םוש  ונינפל  האבוה  אל  ויברק . לעו  ויערכ  לע  תוביסמה , לכב  ולוכ  יוסח  הזכש  רותב  יתרטשמ  קיתש  הפקשהה  דובכה , לכב 

רזגב רימת . לאומש  הרוגנסו  םיבדנתמה ' תרוש   ' דגנ תונותיעב  להנתהש  עסמה  תאו  ןוירוג  ןב  סומע  תא  הניג  ףא  ןוילעה  טפשמה  תיב  תכל .' הקיחרמה 
היהש רהס , לאקזחי  הרטשמה , "ל  כפמ יכ  עבק  ףא  טפושה  ל-1,600 ל"י . הרוש ' ישנא ה' לע  לטוהש  ללוכה  םולשתה  תא  טפשמה  תיב  תיחפה  ןידה 
ןודינו רקש  תודע  ןתמב  עשרוה ב-1960  ילילפ , ןידל  רהס  עבתנ  וז  העיבק  ךמס  לע  השוחנ . חצמב  ותודעב  רקיש  ןוירוג , ןב  סומע  םעטמ  ירקיעה  דעה 

. יפסכ סנקלו  יאנת  לע  רסאמל 

שולשמ םייתשב  הכז  םנמא  אוה  טפשמה . תיב  וב  חיטהש  השקה  תרוקיבה  ללגב  הארנה  לככ  טפשמה , רחאל  רצק  ןמז  רטפתה  ןוירוג  ןב  סומע 
תרוש  ' לש ירוביצ  ןוחצינכ  טפשמה  תכרעמב  וספתנ  תוירסומה , ויתוקמנה  רקיעבו  ןידה , קספ  לש  תרבטצמה  האצותה  ךא  שיגהש , הבידה  תועיבת 

. התוקרפתהל רבד  לש  ופוסב  םרגו  התוא  שיתה  קבאמה  ןכש  ידמ , רחואמ  אבש  ןוחצינ  היה  רבכ  הז  הרוש ' תניחבמ ה' םיבדנתמה .'

תכרעמה תניחבמ  םג  תמיוסמ  הדימבו  תיטפשמה  הליהקה  תניחבמ  םלוא  היטרפב , איקב  תויהל  רוביצהמ  וענמ  התוכראתהו  השרפה  תובכרומ 
: סרדנל לארשי  בתוכש  יפכ  דואמ , בושח  יטרקומד  רורמת  התיה  איה  תיטילופה ,

רסח טופיש  לש  תפומ  תבצהלו  תונותיעה  שפוחל  םרת  תודימה , רהוט  לע  דיפקהל  ירוביצה  תורישב  םיבר  םישנא  עינה  הרוש ' לש ה' יטפשמה  הקבאמ 
הדמעמ תא  הרציבו  טפשמה  תכרעמ  לכב  ילמשח  םרזכ  הרבע  יזוחמה  טפשמה  תיב  תקיספ  לע  ןוילעה  טפשמה  תיב  לש  הפירחה  ותרוקיב  תוינפ .

. םינפ אושמ  אלל  תלעופה  תושרכ 

ירבדכ ביצה ,'  ' אוהש םושמ  םג  תילארשיה  היטרקומדהו  טפשמה  תכרעמ  תוחתפתהב  בושח  ךרד  ןמיס  היה  םיבדנתמה ' תרוש   ' תשרפב ןידה  קספ 
, ןוטלשה לש  ויתולועפ  תא  ןוחבל  תיטופישה  עורזה  לש  התוכמס  תא  ןגיעו  תויארה , יניד  םוחתב  תינוטלשה  תוכמסל  תולובג  , ' שבח ינוע  ןטפשמה 

ומצעל .' שרוד  ןוטלשהש  תוחונה  לע  קדצה  תיישע  ילוקיש  ףידעהלו 
ידי לע  הקידבל  תנתינ  ץוח  יסחי  וא  ןוחטיב  ימעטמ  ןויסיח  תנעט  םגש  ןפואב  תויארה  יניד  תא  תסנכה  הנקית  הז , ןיד  קספ  ןתינש  רחאל  המ  - ןמז ןכאו ,

הרצונש ןוטלשה , ישנאל  תולובגה  תבצה  לש  תוילמסה  יכ  ןייצל  בושח  תויארה . ינידב  העובקה  תדחוימ  הרודצורפב  ןוילעה  טפשמה  תיב  טפוש 
. לוכי לוכ  טילש  לש  דמעמל  זא  הכזש  ימ  לש  ונב  ןוירוג , ןב  סומע  עבותה , לש  ותוהז  לשב  יתועמשמ  דודיחל  התכז  טפשמב ,

תירוביצ המרד  לש  הריזכ  טפשמה  תיב 

יטפשמ הווסמב  תיטילופ  המקנ 
הקיספה תודלותב  ךרד  ןויצ  ויה  םנמא  םיבדנתמה ' תרוש   ' תשרפב יודנל  השמ  טפושה  לש  וניד  קספו  םעה ' לוק   ' תשרפב טנרגא  ןועמש  טפושה  תקיספ 

טפשמה תיב  לטיב  רשאכ   ) דע 1958 הנידמה  תא  ריעסהו  םילשוריב ב-1954  יזוחמה  טפשמה  תיב  ינפב  ךרענש  רנטסק , טפשמ  םלוא  תילארשיה ,
. לארשיב יטפשמה  דסומה  לש  תירוביצה  ותימדת  תיילעב  בושח  ךרד  ןויצ  היה  יולה ,) ןימינב  יזוחמה  טפושה  לש  וניד  קספ  תא  רוערעב  ןוילעה 

השענ םיניינעמ , םיטפשמ  לע  תועידי  ומסרפתה  רבכ  רשאכ  םגו  טפשמה , תיבמ  חוודל  תילארשיה  תונותיעה  הטיעמה  רנטסק  טפשמל  דע  רומאכ ,
תירוביצ הרעס  ררועש  בורוזולרא  חצר  לע  טפשמה  היה  ונמזב  גירח  תיטפשמה . המרדה  לש  יתרושקתה  לאיצנטופה  תצמחה  ךות  שבויב  בורל  רבדה 

ןועובשב רקיעב  להקה , תעד  תא  וריעסהש  סנואו ) חצר  ירקמ   ) םיילילפ םיטפשמ  לע  תובתכ  הבחרהב  תונותיעב  ועיפוה  םעפל  םעפמ  תיתרושקתו .
התיה טפשמה  םלוע  לש  יתרושקתה  לאיצנטופה  תא  הטלקש  הנושארה  תיאנותיעה  תיסחי . טלוב  םוקמ  םהילע  םיחווידל  הצקהש  הזה ' םלועה  '

ב- היכרותב . יסורה  רירגשל  יטפשמה  ץעויה  ךפונ , קחצי  ד"ר  היבא , היה  םימי  םתואב  לובנטסיא .)  ) אטשוקב הדלונ ב-1908  סזומ  סזומ . - ךפונ הדמח 
ד"ר המא , ביבא . לתב  םולשה  טפשמה  תיבב  דיחיהו  ןושארה  טפושל  היהו  םילשוריב  ןושארה  ירבעה  םולשה  טפשמה  תיב  ידסיימ  םע  הנמנ   1918

וליאו הנושארה , םלועה  תמחלמ  ימיב  הצרא  ולע  תבהו  םאה  םילשוריב . רטספ  ןוכמ  תודסייממו  לארשיב  הנושארה  םייניעה  תאפור  התיה  ךפונ , םירמ 
ךפונ הדמח  ותחפשמ . םע  דחאתה  םינש  שמח  רובעכ  קרו  הנטקה  היסאל  הלגוה  תיסורה , תורירגשה  ישנא  לכ  םע  היסורל  רוזחל  בריסש  באה ,

תונושארמ התיהו  הצרא  הרזח ב-1937  ןודנולב  תומלתשה  תפוקת  רחאל  הבנ . ' גב םיטפשמ  דומלל  העסנו  הילצרה  היסנמיגב  הידומיל  תא  המייס 
הדוהי הנתוח , התוא  הנימ  ב-1947  השאל '  ' ןותיעה דוסיי  םע  ביבא . לתב  דרשמ  וחתפ  םיינשהו  סזומ  ןבוארל  האשינ  םימיל  ביבא . לתב  ןידה  תוכרוע 
םייטנקיפ םירופיס  ועיפוה  ובש  טפשמה ,' ךבסב   ' םשב יעובש  רוט  סזומ  המסריפ  תכרועכ  התדובע  םע  דבב  דב  ןועובשה . לש  תישארה  תכרועל  סזומ ,

המרדה תמועל  ספאכו  ןיאכ  ויה  השאל ,'  ' לש תוארוקה  להקל  תודעוימ  ויהש  סזומ , האיבהש  תונטקה  תויטפשמה  תומרדה  םלוא  טפשמה . תיבמ 
. רנטסק תשרפב  הזה ' םלועה   ' רוציל חילצהש 

לש וגהנמ  תא  םילשורי . זכרמב  ריעז  ןולמ  תיב  לעב  שישיה , דלוונירג  לאיכלמ  ץיפהש ב-1952  םיבר , ינמ  דחא  לפכושמ , ןולעב  הלחה  תאזה  המרדה 
ישוקב הנממש  הלדה , הינסכאב  ךרפמה  למעב  וקופיס  לע  אב  אל  רעוסה  וגזמש   ' ךכב ץיו  םעיחי  ןוירוטסיהה  ריבסה  הלאכ  םינולע  ץיפהל  דלוונירג 

ותעדל רשא  שדוקב  םישמשמ  לעו  וחרסש  םינקסע  לע  המחלמ  רסא  םהבש  םילפכושמ , םינולע  םתואל  ונמזמ  רכינ  קלח  שידקה  ןכלו  ומחל , תא  איצוה 
ןיעמ ןולע  תועצמאב  ןויצ .' רהב  תואמצעה  תמחלמב  גרהנ  ןוגראה , תורושב  םחלש  ונבו , "ל , צאה ידהוא  םע  הנמנש  םג  עודי  םתלטצאל . םייואר  ויה  אל 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



"י אפמב בלתשה  המחלמה , ירחא  הצרא  רגיהש  האושה , תפוקתב  הירגנוהב  ינויצ  ןקסע  רנטסק , לארשי  דגנכ  הפירח  הפקתמב  דלוונירג  חתפ  הז 
בצוהש רחאמ  םיקקוחמה  תיבל  סנכנ  אל  ךא  היינשה , תסנכל  תוריחבל  הגלפמה  תמישרב  ללכנ  םג  רנטסק  תיטילופה . תונקסעה  םלוסב  הלעו 

, הפוריא ידוהי  לש  םיחולשמה  לע  חקיפש  יצאנה , ופטסגה  שיא  ןמכייא , ףלודא  םע  ןתמו  אשמ  להינ  יכ  רנטסק  תא  םישאה  דלוונירג  ילאיר . אל  םוקמב 
ראשמ ותוא  ודחייש  תוירמוח  תובטהו  תויוכז  ומצעל  גישהל  רנטסק  חילצה  הז  ןתמו  אשמב  םיזגה . יאתלו  הדמשהה  תונחמל  הירגנוה , ידוהי  םללכבו 

השרהש שיא   600- כב רבודמ  םירבחו . םיבורק  םיסחוימ , ץמוק  ליצהל  לעפ  רקיעבו  בוהצ ,) יאלטמ  רוטפו  ןופלטו , תינוכמ  תקזחה  לשמל ,  ) םידוהיה
. ןמכייאל רנטסק  ןיב  םכסהל  םאתהב  םיצאנל  ורבעוהש  םיסכנלו  לודג  ףסכ  םוכסל  הרומתב  ץיוושל , השובכה  הירגנוהמ  תבכרב  תאצל  סא  - סאה םהל 
תא בירקה  רבד  לש  ופוסבו  העטה  המיר , הירגנוה , ידוהי  תליהק  לש  הגהנהה  ןסר  תא  ספתש  םירוצעמ , רסח  יניצ  טסינוטרופוא  רנטסקב  האר  דלוונירג 

סא - סאה ןיצק  תלצהל  גרבנרינ  יטפשמב  ןתנש  תודעה  העייס  המחלמה , ירחא  יכ  םשאוה  םג  רנטסק  ויברוקמ . תאו  ומצע  תא  ליצהל  ידכ  ויחא  בור 
די רכבל  התיהש  ותנומאב  רנטסק  לש  וירגנסמ  םימיל  וריבסה  תאזה  תודעה  תא  הירגנוה . ידוהי  תיידפ  לע  ןתמו  אשמה  להונ  ומעש  רכב , טרוק  עשופה 

. המחלמה ףוס  תארקל  ול  ןתנש  תינמלטנ  החטבהבו ג' םירגנוה  םידוהי  יפלא  תלצהב 

ררבוהשמ םיצאנה . םע  הלועפ  ףותישב  םשאוה  אוה  המחלמה  ירחא  רבכ  ןכש  רנטסקב , החטוהש  הנושארה  התיה  אל  דלוונירג  לש  המשאהה 
רוריבל הריקח  תדעו  סרגנוקה  םיקה  םירחאה , םילוצינה  תצקמ  תסרג  םע  דחא  הנקב  הלוע  וניא  לזבב  ינויצה  סרגנוקל  ויתולועפ  לע  רסמש  "ח  ודהש

. תוססובמ תונקסמל  עיגהל  הדעווה  החילצה  אל  רבד  לש  ופוסב  ךא  ןיינעה ,

ץעויה ןהכ , םייח  תועצמאב  הביד  תאצוה  לע  טפשמל  דלוונירג  תא  עבת  ףסוי , בד  היישעתהו  רחסמה  רש  לש  ורבוד  םימי  םתואב  היהש  רנטסק ,
אל ותחיתפ  םע  יולה . ןימינב  םילשוריב ד"ר  יזוחמה  טפשמה  תיב  אישנ  דיחי , טפוש  ינפל  ראוניב 1954  חתפנ ב-1  וניינעב  ןוידה  הלשממל . יטפשמה 
םוקמ ספתש  הזה ,' םלועה   ' ללוח תינפתה  תא  תועונצ . ויה  תובתכה  ךא  ןושארה , ומוימ  וילע  וחוויד  םנמא  םינותיעה  תדחוימ . בל  תמושת  טפשמה  ררוע 

לש ןויליגה  היה  הזכ  ורעשב . וססונתהו  ןויליגה  זכרמב  וספדנש  קנע , תובתכ  המכ  וב  ומסרפתה  תויביטמרופניאה  תובתכה  דצל  טפשמה . רוקיסב  ידוחיי 
הבתכ ןועובשה  זכרמב  הדמע  סרמב , ב-11  עובש , רובעכ  יתוא .' תוארל  הצר  רלמיה   ' תרתוכה תחת  רנטסק  םע  דחוימ  ןויאיר  איבהש  סרמב 1954 ,  4

ריתכהש רבמטפסב 1954 , מ-22  הנשה , שאר  ברע  ןויליג  היה  םג  הזכ  הלועפ '? ףתשמ  וא  םידוהי  ליצמ  רנטסק -  ףלודור  לארשי   ' התרתוכש תפסונ 
תירוביצ היירורעש  לש  םידממל  התוא  חפנל  חילצהו  רנטסק  תשרפ  לע  שבלתה ' ', ' הזה םלועה   ' ךרוע ירנבא , ירוא  "ד .' ישת הנשה  שיא   ' רנטסק תא 

, תינש לוכיבכ . םיירוטסיהה  היתונווע  לע  התא  ןבשחתהלו  ושפנ  תאונש  "י  אפמ תא  ףוקתל  זפ  תונמדזה  ןאכ  אצמ  אוה  תישאר , םיירקיע : םימעט  ינשמ 
הנקזה הגהנהב  םימחולה  תורתחמה , ישנא  גיצנ  ריעצה : רודה  דיקפת  תא  םלגמה  ימוקמ  רוביג  דלוונירג , לש  ורוגנס  רימת , לאומשב  האר  ירנבא 

'. םוסרפ ףדורו  ןתפאש  ריעצ , טילקרפ  ןיבל  זעונ  ןותיע  ןיב  גוויז  , ' ץיו םעיחי  ירבדכ  אופא , התיה  היירורעשה  ןוטלשה . תא  לוכיבכ  םהמ  הלזגש  תיתולגהו 

הנואטיב תכרועו  תולעופה  תצעומ  תוגיהנממ  התיה  רזש  ןוסלנצכ  לחר  ותדוד  בושייב . תועודיה  תוחפשמה  תחאל  םילשוריב  דלונ ב-1923  רימת  לאומש 
תליגמ ימתוחמו  ימואלה  דעווה  ישארמ  היה  ןסינ  - ןוסלנצכ םהרבא  ודוד  רבד .'  ' ךרוע היה  הנידמה ) אישנ  םימיל   ) רזש ןמלז  הלעב  תלעופה ;' רבד  '

ומאו תיממע ,' םילוח  תפוק   ' ידסייממ היה  ןוסלנצכ  ןבואר  ויבא  "ל . צאה ינושארמ  היה  דחוימב , רימת  ץירעה  ותואש  ןוסלנצכ , ףסוי  רחא , דוד  תואמצעה .
ידקפממ דחאל  היה  תודחא  םינש  רובעכו  ליגב 15  "ל  צאל ףרטצה  רימת  םייללכה .' םינויצה   ' םעטמ היינשה  תסנכה  תרבח  התיה  ןוסלנצכ  עבש  תב 

ב- תורחה . תעונת  ידסייממ  היהו  הצרא  בש  ב-1948  תונוטלשה . ינפב  םילוגה  גיצנ  היה  םש  הינקב , רצעמ  הנחמל  הלגוה  ב-1947  םילשורי . זוחמ 
רימת וספת  ותואש  ןיגב , לש  ותוגיהנמ  לע  רגית  הארקש  בחרמל '  ' תעיס תא  ןילרמ  לאומשו  קוק  ללה  הנושארה  תסנכה  ירבח  םע  דחי  םיקה   1950
ופיסוה םיביריו  םידידי  ךא  העונתהמ , שרפ  היינשה , תורח  תדיעווב  העיסה  הסבוה  רשאכ  הנש , רובעכ  גיהנהל . םיאתמ  אלכ  םג  ןכלו  יתולגכ  ויתימעו 

. תיטסינויזיוורה העונתה  שיא  וב  תוארל 

תדגוב הרז , הלשממ  "י כ' אפמ ןוטלש  תא  ראית  םהבש  םיבר  םירמאמ  םסריפ  אוה  ןוירוג . ןבלו  "י  אפמל הברה  ותוניועב  טפשמה  ינפל  דוע  עדונ  רימת 
המכב רוגנס  שמשל  רימת  תא  וליבוה  ולש  תישיאה  היציבמאהו  "י  אפמל האנשה  תרתחמה .' ימחולמ  ןוטלשה  תא  הלזגש  הלועפ , תפתשמו 

םכסה רושיא  לע  האחמכ  ץוחה  דרשמב  הצצפ  ןימטהש  יקסנליש  בד  לש  ורוגנס  היה  אוה  םישימחה : תונשב  רתויב  םירקוסמה  םיטפשמהמ 
לש ירוביצ  יומיד  ומצעל  רוציל  רימת  הסינ  הלאה  םיטפשמבש  ןייצמ  ץיו  םעיחי  םיבדנתמה .' תרוש   ' לשו ןיפירצ ' תרתחמ   ' ימשאנ לש  םרוגנס  םימולישה ;

םחלנש ימכ  ומצע  האר  אוה  הריעצה . הנידמה  לש  התגהנה  לוע  תא  ויפתכ  לע  תאשל  יוארה  רודה  תא  גציימה  הכינחו , ץראה  דילי  ץרמנו , ריעצ  שיא 
יטירבה ןוטלשה  ינפב  תוספרתה  םיירוטסיה : םיאטח  הירחא  תאשונש  ימכ  םג  אלא  תתחשומו , הפייע  הנקזכ , קר  אל  ספת  התואש  הנידמה , תגהנהב 

. יניסב השבכש  םירוזאהמ  הגוסנו  תיברעמה  הדגה  שוביכמ  הענמנ  רשאכ  תואמצעה , תמחלמב  תינתסובת  תוגהנתהו  ומע , הלועפ  ףותישו  ץראב 

חרזמ קוחרכ  רימתמ  קוחר  ירנבא  היה  תויסיסבה  ויתופקשהמ  המכבש  ףא  ונותיעב . ירנבא  ירוא  ול  קינעה  רימת , ומצעל  שקיבש  יומיד  ותוא  תא 
רזכאה תילוגב  זועב  םחלנה  דודכ  רימת  תא  ראית  הזה ' םלועה  . ' םהיניב םיסרטניא  תוהז  הרצי  ןקזה ' רודל  "י ו' אפמל תפתושמה  םתאנש  ברעממ ,

תלזוא םיטארנדוי ,' ה' הפוריא , תודהי  תדמשה  טפשמב : הרושק  התיהש  תישונאה  המרדה  תא  הבילו  םיצעהו  "י ,) אפמ לש  ךשוחה ' ןוטלש   )' ינמולגמהו
הבתכב הטלבהב  רימת  לש  ותנומת  העיפוה  רבמטפסב 1954  םסרופש ב-29  רמאמב  לשמל , דועו . הלוגה , ידוהי  תלצהב  ירבעה  בושייה  לש  ודי 

ב-15 וידימ .' התוא  רוקעל  שיא  אובי  אל  םעפה  ןולח . ותואל  התוא  קורזל  ידכ  ןבאה , תא  םירהו  רימת  לאומש  בש  הנשה  : ' ראשה ןיב  הב  בתכנש 
לומ דוד   ' בותיכה עיפוה  רעשה  תנומת  דיל  תפסונ . ןקויד  תבתכ  הזה ' םלועה  המסרופ ב' וניד , קספ  תא  יולה  ןתנש  רחאל  רצק  ןמז  רבמטפסב 1955 ,

'. רטשמב הרגתמ  דחא  שיא  : ' הקעז הבתכה  תרתוכ  דסממה .' לש  תועורזה  בר  ןונגנמ  למס ל' יתצלפמ -  טובור  ריוצ  הל  ךומסבו  תילוג '

הוואר טפשמל  ףיקע  חרואבו  רנטסק ,' טפשמ  הרהמ ל' דע  היה  דלוונירג  טפשמו  עבתנל , עבותה  תא  ךופהל  הבר  תוימומרעב  רימת  חילצה  טפשמב 
חילצהש תישיא , היציבמא  לעבכ  רנטסק  תא  גיצה  רימת  האושה . תפוקתב  התוגהנתה  לשב  םימשאנה  לספס  לע  "י  אפמ תגהנה  תא  בישוה  ובש 

ןגריאש םיסחוימה ' תבכר  טפשמב ש' ןעטנ  דוע  םיצאנה . םע  הלועפ  ףתשמל  רבד  לש  ופוסב  היהו  הירגנוהב  תידוהיה  הליהקה  תגהנהל  וכרד  סלפל 
ןאצכ ורתונש  תוליהקהמ , םייזכרמה  םיליעפהו  רוביצה  ישאר  תאצוה  םהב : העיגפל  האיבה  אלא  הירגנוה , ידוהי  תלצה  תא  המדיק  אלש  דבלב  וז  אל  '
ידיב הבורע  ינבל  םמצע  םילוצינה  תכיפה  תידדה ; האנשלו  היצזילרומדל  האיבהש  תבכרב , םיטעמה  תומוקמה  לע  תיגרטו  השק  תורחת  העור ; אלל 

'. המיע ותודדומתה  תעינמו  תואיצמה  ימיאל  ןורוויע  ידכ  דע  ולוכ  רוביצה  תיילשה  םינמרגה ;

תוכילה םיענ  שיא  רשכומ , ןטפשמ  הלשממל , יטפשמה  ץעויה  ןהכ , םייח  גציי  הגופה , רחאל  ינויב 1954  שדחתהש ב-1  טפשמב , העיבתה  תא  רומאכ ,
ומכ ודיקפתש  ךשוחה ,' ןונגנמ  ןתייצ ב' דיקפכ  ןותיעה  ותוא  ראית  טפשמה  רוקיסב  טפשמה . ינפל  רבכ  הזה ' םלועה   ' תוויע ותומד  תאש  םיקפוא , בחרו 
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ומכ ודיקפתש  ךשוחה ,' ןונגנמ  ןתייצ ב' דיקפכ  ןותיעה  ותוא  ראית  טפשמה  רוקיסב  טפשמה . ינפל  רבכ  הזה ' םלועה   ' תוויע ותומד  תאש  םיקפוא , בחרו 
לארשיב םדאה  תויוכז  לש  יתגרדהה  ןלוסיח  הז  ללכבו  ןוירוג , ןב  לש  תוירוטטקידה  ויתומיזמ  תא  לעופה  לא  איצוהל  םירחאה , הלשממה  ידיקפ  לש  הז 

. וינודא הוויצ  רשא  לכל  יקוח  - ומכ וא  יקוח  סוסיב  תאיצמו 

יולגב טפשמב  התלעש  האושה , תפוקתב  הלוגבו  ץראב  תידוהיה  הגהנהה  לש  הדיקפת  תלאש  רמולכ , טפשמה , לש  יטילופהו  ירוטסיהה  רשקהה 
הארונ הפוקת  התואב  הרושקה  תישונאה  המרדהו  ןהכ , םייחו  רימת  לאומש  סרתמה , ירבע  ינשמ  םיטילקרפה  לש  תיתרגש  אלה  םתומד  עמתשמבו ,

. יטפשמה ךילהתב  רוביצה  יניע  תא  ודקימו  ישגר  למשחב  טפשמה  תא  וניעטה  הלא  לכ  הנידמב -  םיבר  םיחרזאל  העגנש  הפוריאב , הדמשהה  לש 
. שאה תא  התבילו  ןותיעה , לש  תיטילופה  ותקיז  יפל  ללכ  ךרדב  ןאכלו , ןאכל  הדמע  הטקנ  טהל , יאלמ  םיחווידב  םלואב  המרדה  תא  התוויל  תונותיעה 

םיצאנה םע  הלועפ  ףתיש  רנטסק   ' תרתוכב יטסינומוקה  םעה ' לוק   ' אצי סוארק , השמ  הנגהה , לש  ךלמה ' דע   ' םידעה ןכוד  לע  הלעש  רחאל  לשמל ,
ילויב  11 ' ) םידוהי יפלא  תורשע  ליצהל  היה  רשפא  םיצאנה  םע  רנטסק  לש  הלועפה  ףותיש  אלמלא   ' התיה תורח '  ' תרתוכ ילויב 1954 .)  5 ' ) ןודזב

ומעל תורישה  יכ  קפס  לכל  רבעמ  חכוה  יטפשמה : ץעויה  ': ' הֹפצה  ' בתכ רבמטפסב 1954 ) ב-19   ) הירוגטקה לש  םוכיסה  םואנ  תרחמל  דגנמ , (. 1954
ולעפש םישנא  ןודלו  תרוקיב  חותמל  םיאשר  ונניא  יטפשמה : ץעויה  : ' התיה םינמז '  ' תיביסרגורפה הגלפמה  ןומוי  לש  ותרתוכ  רנטסק .' יניעל ד"ר  דמע 

'. האושהו הדמשהה  םוהת  לומ 

שמתשה אוה  ונויליכל . םרתו  ומעב  דגבש  ימכ  רנטסק , לש  יתצלפמ  ןקויד  טטרישו  הטוב  ץרחנ , היהש  רימת , לש  הנגהה  םואנ  םתח  טפשמה  תא 
הפקתהל לצונ  ומואנ  רעשב . חיכומ  לש  דמעמ  ומצע  ולו  ירוטרוא  דממ  ומואנל  וקינעהש  תודבוע , ףוליס  הז  ללכבו  ירשפא , ירוטר  קירט '  ' לכב וירבדב 

הנידמה לש  היתודסומ  לכב  חתפמ  תודמע  תע  התואב  וספת  םתצקמו  "י , אפמ ישאר  םג  ויה  הרקמב ' ש' המחלמה , תפוקתב  תונכוסה  ישאר  לע  השק 
. הריעצה

שטנ  1969- בו תינמי  םלוע  תפקשה  לעב  שיא  היהש  יולה , ןימינב  טפושה  לע  םג  הארנה  לככו  רנטסק , לש  וידגנתמ  לע  בר  םשור  השע  הנגהה  םואנ 
הנש יצחמ  רתוי  ינויב 1955 , ןתינ ב-22  ןידה  קספ  יתרושקת . שער  ונמזב  ררועש  דעצ  תורחה , תעונת  םעטמ  תסנכל  רחביהל  ידכ  טפשמה  סכ  תא 

: תירוביצה העדותב  טרחנו  ריהב  םויב  םערכ  לפנש  טפשמה  התיה  ולש  תרתוכה  תלוג  ךא  םידומע , ינפ 200  לע  שרפתה  אוה  יטפשמה . ןוידה  םותמ 
םג תרחמל  טטוצ  שביה , יטפשמה  חונימהמ  גרחו  תירצונה  היציזיווקניאה  לש  םילימה  רצואמ  חקלנש  הזה , טפשמה  ןטשל .' ושפנ  תא  רכמ  רנטסק  '
הכו ילסקודרפ  ןפואבו  רכב , טרוק  יצאנה  םע  תופתושב  רנטסק  תמשאהמ  ץוח  הנגהה , תדמע  תא  אופא  לביק  טפושה  בירעמ .'  ' לש תישארה  תרתוכב 

אשונה השער . ץראהו  ןידה  קספב  תויביסנטניאב  ונד  תכרעמה  ירמאמו  םינותיעה  תורתוכ  רנטסק . לע  תוומ  ןיד  רזג  ןיפיקעב , ךכב , רזג  םג  ילוא  יגרט 
העיבת טפשמב -  רקש  תודע  ןתמ  תמשאב  רנטסק  דגנכ  העיבת  דלוונירגו  רימת  ושיגה  ילויב 1955  יכ  םישדוח , המכ  דוע  רוביצהו  תונותיעה  תא  קיסעה 

. םולשה טפשמה  תיב  ידי  לע  רצק  ןמז  ךותב  התחדנש 

ושמיש ןידה , קספ  לע  רערעל  יטפשמה  ץעויה  תטלחה  ךכמ  רתוי  דועו  תישילשה , תסנכל  תוריחבה  עסמ  תפוקתב  ןתינש  יולה , טפושה  לש  וניד  קספ 
םירש העברא  תשירפל  ואיבהו  םירחא ) םיקומינמ  הנחמ  לכ   ) דחאכ ןימיה  הנחמו  לאמשה  הנחמ  ושיגהש  הלשממב  ןומא  - יא תועצה  יתשל  הליע 

ותורטפתה תא  שיגה  תרש  השמ  הלשממה  שאר  ךא  לודג , בורב  תסנכב  וחדנ  ןומא  - יאה תועצה  יתש  יתלשממ . רבשמלו  םייללכה  םינויצה  תגלפממ 
שיו יזכרמ , םוקמ  רנטסק  תשרפל  היה  ב-1955 , תישילשה , תסנכל  תוריחבה  תמחלמב  ילמס . טקא  ןיעמכ  השדח , הלשממ  םיקה  םויב  ובו  אישנל ,

. הקיתווה תיטילופה  הטילאה  לש  הניסחה  התומד  הקדסנו  "י  אפמ לש  החוכ  דרי  ויטעבש  םיסרוגה 

העפשה התיה  וז  םלוא  יטפשמה , ןונגנמה  לש  ודמעמ  תאלעהל  ךכב  םרתו  םירוקרזה  רואב  לארשיב  טפשמה  תא  הנושארל  ביצה  רנטסק  טפשמ 
הדרי רנטסק  תשרפו  ןוחטיבה  אשונב  תירוביצה  בלה  תמושת  תא  בוש  דקימ  ןוילעה , טפשמה  תיבב  רוערעל  ךומס  ץרפש  שדק , עצבמ  חווט . תרצק 

םייתסהו םיטפוש  השימח  לש  בכרהב  ראוניב 1957  לחה  רוביצה , תעדותל  השרפה  תא  ריזחהש  רוערעה , תאכרעב  ןוידה  תורתוכהמ . המ  תפוקתל 
לע השק  תרוקיב  חתמו  יולה  לש  וניד  קספ  תא  דחא ) לומ  העברא  לש  בורב   ) ןוילעה טפשמה  תיב  לטיב  קמונמו  טרופמ  ןיד  קספב  ראוניב 1958 .

לש 200 יפסכ  סנקלו  יאנת  לע  רסאמ  תנשל  ןודינו  רנטסק  לש  ותביד  תאצוהב  םשא  םעפה  אצי  דלוונירג  טפשמה . תא  להינש  ןפואה  לעו  ויתונקסמ 
תינמואל תרתחמ  ירבחמ  השולש  ותוא  וחצר  סרמב 1957  העבראל  השולש  ןיבש  הלילב  רנטסק . רובע  ידמ  רחואמו  ידמ  טעמ  היה  הז  םלוא  תוריל .

. היפ לע  הרעקה  תא  ךפהש  ןוילעב  ןידה  קספ  תעימש  ינפל  תינויקיק ,

לש םוכיסה  קרפב  ץיו  םעיחי  בתכ  רנטסק ,' לארשי  לש  ותומו  וטפשמ  רופיס  . ' וז השרפ  לע  ללוגה  תא  םתס  אל  ןוילעה  טפשמה  תיב  לש  וניד  קספ  םלוא 
םייח חצרכ  והומכ  רתויב -  םיפושחה  םיבצעה  תוצק  לע  תוטרופו  ףרה  אלל  ונתחונמ  תא  תודרוטה  תושרפ  ןתואמ  תחאל  היה  , ' השרפה לע  ורפס 

, םיעשתהו םינומשה  תונשב  ירוביצה  ןוידל  הבר  המצועב  בשו  ןמכייא , טפשמב  תנשב 1961  ןיפיקעב  הלע  אשונה  ןובל .'" תשרפ  ןוזסה ו" בורוזולרא ,
. םיסותימ ץופינו  ירוטסיה  שפנ  ןובשח  לש  הפוקתב 

הדוהי לש  ויומיבב  רנטסק  לע  תירטנמוקודה  היזיוולטה  תרדס  לש  התנרקה  םע  רנטסק ב-1982  תשרפ  לע  סומלופה  שדחמ  חתפנ  הנושארה  םעפב 
הקיפה ב-1994  רנטסק .'  ' רנרל יטומ  לש  והזחמ  תא  ירמאקה  ןורטאיתה  הלעה  רשאכ  השרפה  בוש  הנודנ  ב-1985 , םינש , שולש  רובעכ  הווק .

ללגב םזוע . אולמב  םיחוכיווה  ולע  בושו  רנרל , יטומ  םייבו  רביח  התוא  םגש  רנטסק ,' טפשמ   ' הרדסה תא  תילארשיה  היזיוולטה  לש  המרדה  תקלחמ 
םיטהולה םיחוכיווהמ  םנכותב  דואמ  םינוש  םתוהמב -  רתוי  םייגולויצוסו  םייפוסוליפ  רנטסק  לש  ותומד  לעו  טפשמה  לע  םינוידה  ושענ  ןמזב  קחרמה 

. תילארשיה הרבחה  לש  רתוי  תיתרוקיבהו  תמכחותמה  תחקופמה , השדחה , טבמה  תדוקנמ  םג  ועפשוה  םה  םישימחה . תונש  לש  םייטילופהו 

בור השרפב . תוברועמה  תויומדל  הליכשמה  הטילאה  לש  הסחיב  ךופיה  השעמל  לח  הלא  םינשבש  איה  הז  רשקהב  תניינעמה  תיגולויצוסה  הדוקנה 
תאו האושל , תילארשיה  הרבחה  לש  התומיטא  תא  םיאטבמש  ימ  לאכ  ויפקות  לאו  רוביג  לאכ  רנטסק  לא  וסחייתה  שדחה  סומלופב  םיפתתשמה 

, םידוהי ליצהל  הצרש  ימכ  תינויזיוולטה  הרדסב  גצוה  רנטסק  ירשפא . יתלב  ישונא  בצמב  תפותה  בלב  םמצע  ואצמש  םישנא  טופשל  תירזכאה  הרמויה 
רנטסק דגנ  ודיעהש  םירגנוהה  םילוצינה  ותמועל  םלשומ .) אל  יכ  םא   ) בכרומו םיסקמ  םדא  כ' דקש , לכימ  ירבדכ  ראות , אוה  קדצב . אלש  ףדרנו  ןבוה  אל 

םדא אקווד  אוה  םייחבש   ) ןהכ םייח  ןופצמ . רסחו  קלקלח  רשכומ , ןיד  ךרועכ  גצוה  רימת  לאומש  החוד . תוגהנתה  ילעבו  תועבהו  הארמ  יתוועמ  ויה 
הנגה רסח  ןברוק  היה  רנרל  לש  רנטסק  טסילמרופו . השקונ  היה  יולה  תוישיאכ . םישרמ  יתלבו  ןיד  ךרועכ  ןורשכ  רסח  הרדסב  היה  םסק ) ברו  יטמזירכ 

'. יולהו רימת  לש 

חרואב המצעב , הרצי  ףא  אלא  הנשיה , תקולחמה  תא  שדחמ  הררוע  קר  אל  תירוטסיהה , השרפה  לע  הססבתהש  רנטסק ,' טפשמ   ' היזיוולטה תרדס 
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ודמע הרעסה  זכרמב  תילארשיה . הרבחב  םיכרעה  יוניש  תאו  השדחה  ןמזה  חור  תא  ףקשמה  השרפ , התואל  ינכדעו  ףסונ  ילמס  דממ  ילסקודרפ ,
. םינחנצה הירבח  ינש  תא  הירקוחל  הריגסהו  התריקח  תעב  הרבשנ  שנס  הנחש  םהמ  ןיבהל  היה  רשפאש  רנטסק , לש  ויפב  רנרל  םשש  םירבדה 
ןוילעה טפשמה  תיבל  וז . היגוסב  רעוס  ןויד  חתפנ  תונותיעבו  ימואלה , סותימה  לש  תיניצ  הריבשו  הירוטסיהה  ףוליסכ  ואר  םהש  המ  לע  וחמ  םיבר  םיפוצ 

טפשמה תיב  הזחמהמ . הלאה  םירבדה  תא  קוחמל  ושרדש  שנס , תחפשמ  ינב  לשו  קוריב ' םישנ   ' המצע התניכש  הצובקה  לש  תוריתע  יתש  ושגוה 
הקחמו זמרה  תא  הטלק  רודישה  תושר  תקולחמב . יונשה  עטקה  אצוה  וליא  הזחמל  ישממ  קזנ  םרגנ  היה  אלש  ןייצ  ךא  תוריתעה , תא  תוחדל  רחב 

ססובמה הזחמב  וירוביג , תא  שדחמ  בצעל  ןמאה  לש  היצמיטיגלה  תייגוסב  םגו  הילע , ססבתהש  הזחמבו  תירוטסיהה  השרפב  ןוידה  ךא  םירבדה , תא 
. בר ןמז  דהדהל  ףיסוה  תיתימא , תירוטסיה  השרפ  לע 

לילעב תיקוח  יתלב  הדוקפ 
יאבצה עצבמה  ברע  "ל  הצ ךרעש  םישיחרתב  םסאק . רפכ  תשרפ  תא  םג  אלא  רנטסק , טפשמ  תא  קר  אל  תירוביצה  העדותהמ  חיכשה  שדק  עצבמ 

ענמ דעצכ  תיחרזמה . הרזגב  תינדרי  וא  תילארשי  הפקתמ  לש  הרקמב  םינדריל  ועייסי  ןדרי  םע  לובגה  רוזאב  םייברעה  םירפכהש  תורשפאה  התלעוה 
רצוע ליטהלו  תרחא  היגטרטסא  טוקנל  טלחוה  רבד  לש  ופוסב  ךא  החרזמ , םחירבהל  וא  רצעמ  תונחמל  םהירפכמ  םיברעה  תא  שרגל  הליחתב  ןנכות 

( הכשי  ) רכששי "מ  לא לש  ודוקיפב  הביטח  לע  שלושמה '  ' רוזאב הנגהה  תמישמ  הלטוה  עצבמה  תארקל  זכרמ  דוקיפ  לש  תוכרעיהה  תרגסמב  יללכ .
אוה שלושמה ' . ' םסאק רפכ  םכותבו  הרזגב  םירפכ  המכ  לע  דקפומ  היהש  יקנילמ , לאומש  "ן  סר לש  ודוקיפב  לובגה  רמשמ  דודג  חפוס  הביטחל  ימדש .

םתואב היה  םסאק  רפכ  םיבר . םייברע  םיבושייב  סלכואמה  ןופצב , האוסנלק  דעו  םורדב  םסאק  רפכמ  אבס , רפכל  חרזממ  קוריה , וקה  ימוחתב  רוזא 
תויאלקח תודובעל  םיינפואבו  םירדנטב  תויאשמב , לגרב , רקוב  ידמ  ואצי  םידליו , םישנ  הז  ללכבו  ויבשותמ , םיבר  םיבשות . ובו כ-2000  לשחנ  רפכ  םימי 

. תרחמלש רקובה  דע  ברעב  עשת  העשב  לחה  עובק  רצוע  םירפכה  לע  לטוה  םימי  םתואב  היסדרפבו . הביבסה  תודשב 

לש ותודע  יפ  לע  העשל 17:00 . ותרזגבש  םירפכה  לע  רצועה  תא  םידקהל  ול  הרוהו  ודרשמל  יקנילמ  תא  ימדש  ןימזה  רבוטקואב 1956  ירהצב ה-29 
לאו ןווכתמ , ינא  המל  ןיבמ  התא  : ' ול הזמרש  תלטבמ , די  תעונתב  וירבד  תא  הווילו  רצועה  תא  רפיש  ימ  לכב  תוריל  ותוא  החנה  ימדש  טפשמב , יקנילמ 
בישה ןורחאהו  רצועה , םויק  ותעידיל  אבוהש  ילבמ  רוחיאב , הדשהמ  בושיש  ימ  לש  וניד  המ  ול  ריהבהל  ימדשמ  שקיב  יקנילמ  תורתוימ .' תולאש  לאשת 

' תמא ןייד  ךורב  ' )' ומחרי הללא  : ' חור רצוקב  ול  הנע  ימדשו  תאז ,'... לכב  לבא  : ' דוע השקה  יקנילמ  םירצעמ .' הצור  אל  ינא  םיטנמיטנס , הצור  אל  ינא  : ' ול
אטבמה דבעה , תפשב  ןודאה  שמתשמש  ךרדכ  יברעה , תפשב  לזלזמהו  יניצה  שומישה  תא  השרפה . ילמסמ  דחא  םימיל  השענש  יוטיב  תירבעב - )

ינוחטיבה בצמה  תא  לצנל  תזמורמ  הארוהכ  השעמלו  םיימוקמה , םיירפכה  לש  םמד  תרתהכ  יקנילמ  שריפ  םיברעל , שחר  אוהש  ימוהתה  זובה  תא 
האלה ריבעה  הלאה  םירבדה  תא  ודודגב . תוגולפה  ידקפמ  ךורדתב  ודקפמ  ירבד  לע  רזחו  בש  ףא  אוה  עשפמ . םיפח  םג  םיברע , לוסיחל  שדחה 
לכ אל  םסאק . רפכב  רצועה  לש  ותרימשל  תיארחא  התיהש  הקלחמה  דקפמ  ןאהד , לאירבג  ןגס  רתוי  הבר  תופיקתב  ףאו  חור  התואב  וילייחל 

תא הניש  ףא  לטנקנרפ , הדוהי  ןרס  תוגולפה , ידקפממ  דחא  גרה . לע  תורוהלמ  וענמנש  ויהו  ןאהד , ביגהש  ךרדב  הדוקפה  לע  וביגה  דודגב  םידקפמה 
. ומצע תעד  לע  הדוקפה 

. לובגה רמשמ  ירטוש  ידיב  םרפכל  ךומס  רק  םדב  וחבטנ  םתיבל , עיגהל  ורחיאו  דעומ  דועבמ  רצועה  תמדקה  לע  ועמש  אלש  םסאק , רפכ  יבשות 
לש םיילמרופה  םידוקב  תולתל  ןתינ  אל  ארונה  חבטל  רבסהה  תא  םידליו . םישנ  םכותב  ועצפנ , םיבר  דועו  םיברע  םיחרזא  וחצרנ 49  םוי  ותוא  יעוריאב 

םימרוג רפסמ  עיצמו  הבחרהב  וז  היגוסב  קסוע  לטנזור  קיבור  תואמצעה . תמחלמב  רבכ  וז  ןיעמ  תוגהנתה  ןיטולחל  וללשש  "ל , הצ לש  המיחלה 
', םסאק רפכ  טפשמ  לוקוטורפ  . ' םיברעל הסחיב  תילארשיה  הרבחב  םיבחרנ  םיקלחבו  "ל  הצב וררשש  םיילמרופ  אלה  םידוקה  א ) . ) עשפנה השעמל 

תארקל המצעתהו  הכלהש  הריווא  םיברעה , יפלכ  לובגה  רמשמב  םירטוזה  םירטושה  ברקב  הררשש  הריוואה  תא  ליהבמ  ןפואב  ףשוח  , ' לטנזור בתכ 
" הפ לעבש  הרותה   " תאו ליחה , ישנאמ  קלח  ברקב  םיברעה  יפלכ  ונניקש  קומעה  דשחהו  האנשה  תא  תופשוח  םימשאנה  תויודע  שדק . עצבמ 

םיברעה לש  םקוליסל  וא  םתחירבל  איבהל  יוצר , ףאו  ןתינ , וז  הרות "  " יפל "ל . הצבו תילארשיה  הרבחב  םיטעמ  אל  םיקלח  ברקב  ומכ  םש , הררשש 
ללכ ךרדב  ותריש  לובגה  רמשמב  . ' רפכה לע  דקפוהש  חוכה  לש  יפרגומדה  ליפורפה  ב ) '. ) לובגל רבעמ  לא  קוריה  וקה  תולובגב  וראשנש  םילארשיה 

, ישממה וחוכו  ותימדת  תניחבמ  רתויב , ךומנה  ישונאה  קלחה  דגנכ  דמעוה  הכומנ  תימדת  לעב  ףוג  הרבחה ]...[ . וא  אבצה  ידי  לע  וחדנש  תויסולכוא  ינב 
ץראב תידוהיה  הייסולכואה  לש  ששחהו  םיברעה  יפלכ  הניטה  ג ) '. ) דחוימב קילדו  ןיעל  ףושח  היה  הזה  שגפמב  ץפנה  רמוח  תיברעה . הייסולכואה  אוהו 

ותרגסמבש היעטה , עצבמ  הללכ  יניסב  "ל  הצ לש  הפקתמה  תינכות  שדק . עצבמל  המדקש  החותמה  הריוואה  ד ) . ) רורטה תולועפ  תובקעב  םהינפמ ,
ךלהמב רבודמש  ובשח  עצבמב  ופתתשהש  םילייחהו  םירטוזה  םידקפמה  המחלמ . םורט  לש  הריווא  רצי  אבצהו  ןדריה  לובג  ךרואל  םיבר  תוחוכ  וזכור 

ובש יברק  ףד  זכרמה  דוקיפ  איצוה  הברק , המחלמהש  םירטושהו  םילייחה  ברקב  השוחתה  קוזיח  םשל  . ' יחרזמה לובגב  ץורפת  ןכא  המחלמהו  תמא ,
רסוח ה ) '. ) הרזג התואב  םילייחה  ןיב  וררשש  הברק  המחלמ  לש  השוחתו  חתמ  תריווא  ורצי  הלא  ןדריב . היופצה  הכרעמה  תארקל  םוי  תדוקפ  הבתכנ 

ביכרמה ו ) . ) םיברעל זובו  האנש  לש  היירופ  עקרק  לע  הלפנש  ותדוקפ , לש  תנווכמ  יתלבה  וא  תנווכמה  תומימעהו  ימדש  לש  וירבדב  תוריהזה 
םדאכ ראותמ  "ט , חמה ימדש  ןייפואב : תויטפוכיספ  ףאו  תוילילשכ  לטנזור  לש  ורמאמב  תורייטצמ  השרפב  תוברועמה  תויזכרמה  תויומדה  לכ  ילנוסרפה .

תוינמי תודמע  לעב  השקונו  עבורמ  יתייפכ , םדא  יקנילמ -  לובגה  רמשמ  דודג  דקפמ  םיברעב ; רבודמשכ  םדא  ייחל  זבה  ןלשרו , חור  סג  חוחז , ריהי ,
. םיברעל האנש  ףוטשו  יחחרפ  ינבצע , ירזכא , םדא  רפוע -  םולש  "ש  רטו ןופצמ ; רסחו  ספסוחמ  םדא  ןאהד -  לאירבג  ןגס  הקלחמה  דקפמ  תוינוציק ;

תינוציח הריקח  תדעו  ןוירוג  ןב  םיקה  דבב  דב  תויודע . תובגל  הלחהש  ירשנ , יבצ  ןרס  בר  תושארב  הריקח  תדעו  זכרמה  דוקיפ  םיקה  חבטה  רחאל  דימ 
דימ עדונ  אל  חבטה  רבד  םיעלקה . ירוחאמ  השענ  תאז  לכ  םלוא  הפיחב . יזוחמה  טפשמה  תיב  לש  ןרותה  אישנה  רהוז , ןימינב  דמע  השארבש  עוריאל 

ירבח לש  םייניב  תואירק  םסאק . רפכב  עריאש  המ  לע  זמר  וליפאו  איהש  העידי  לכ  םסרפל  הרוזנצה  הרסא  תונוטלשה  תארוהבש  םושמ  רוביצל ,
יצחו רבד  המסריפ  אלו  דסממה  םע  הלועפ  הפתיש  תרושקתה  לוקוטורפהמ . וקחמנ  הרקש , המ  תא  תולגל  ושרדש  תסנכב , תיטסינומוקה  העיסה 
ינבש םושמו  רוביצה , לש  וינזואו  ויניעמ  תוקוחרה  םדא ' תואלכמ   ' תניחבב זא  ויה  םייברעה  םירפכהש  םושמ  םג  קתשוה  עוריאה  השרפה . לע  רבד 

םג םרתו  השרפה  לע  רומאכ , ליפאה , םויה  תרחמל  לחהש  שדק  עצבמ  םהל . עלוביש  ששחמ  הקיתש  לע  ללכ  ךרדב  ורמש  תונברוקה  לש  החפשמה 
. תיווז ןרקל  התקיחדל  אוה 

העדוה םסרפל  הלשממה  שאר  תכשל  הצלאנ  םסאק , רפכב  עריא  ארונ  רבדש  תועומש  תוצופנ  ולחה  רשאכ  רבמבונב , ב-11  םייעובש , רחאל  קר 
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הנימ ןכלו  םיירפכ , המכ  לובגה  רמשמ  ידי  לע  ועגפנ  םירפכבו  ןויאדפה  תלועפ  הרבגתה  : ' הב רמאנ  העטמו . תשטשוטמ  התיה  איה  םגש  ףא  בירעמ ,' ב'
קיפותו רנליו  ריאמ  תסנכה  ירבחש  רחאל  האצי  העדוהה  ןידל .' םדימעהל  שי  םאו  לובגה , רמשמ  ישנא  לש  םתוירחא  תדימ  ררבל  הדעו  הלשממה  שאר 

הרוזנצה תא  ףקעש  ירנבא  ירואל  וחלשנ  תויודעה  םהלשמ . יטרפ  "ח  ודב תאז  ומסריפו  םסאק  רפכ  ישנאמ  תויודע  ובג  תיטסינומוקה  הגלפמהמ  יבוט 
היתויועמשמו השרפה  לע  ץומא  ןב  ןדו  ןניק  סומע  לש  םירמאמו  ןמרתלא , ןתנ  לש  ריש  םג  תויודעה  דצל  ואבוה  הבש  חבטה  אשונב  תרבוח  םסריפו 

רמאנ הבש  רמשמה ' לע   ' ןותיעב העידי  "ם ) פמ  ) ירוד ףיטל  תסנכה  רבח  םסריפ  םילוחה  תיבב  םיברעה  םיעוצפהמ  תודע  הבגש  רחאל  תוירסומה .
'. םיחרזא תגירהל  םיארחאה  שנועל  תעבתנ  הלשממה  '

חתפנ ב-15 םסאק  רפכ  ימשאנ  טפשמ  וידוקפמ . המכו  יקנילמ  "ד  גמה תא  יאבצ  טפשמל  דימעהל  טלחוה  היתוצלמה  תא  השיגה  רהוז  תדעוש  רחאל 
ןידה תיב  בא  םילשוריב . םיסורה  שרגמב  זכרמ  דוקיפ  לש  יזוחמה  יאבצה  טפשמה  תיבב  להנתה  אוה  םימימת . םישדוח  העשת  ךראו  ראוניב 1957 
ויה םימשאנהמ  דחא  לכל  וצקוהש  םייחרזאה  ןידה  יכרועמ  תצקמ  טפשמל . דחוימב  סיוגש  םילשוריב , יזוחמה  טפשמה  תיב  אישנ  יולה , ןימינב  היה 
עירכה טפשמה  תיב  אבצה . תעיבת  תא  לבקל  טפשמה  תיב  תא  ענכשל  ידכ  דיעהל  אבוה  ןייד  השמ  "ל  כטמרהו רוגס  טפשמ  שרד  אבצה  ןיטינומ . ילעב 

רוביצהמ ענמ  רבדהו  תורוגס  םייתלדב  וכרענ  תובישיהמ  שילשכ  לעופב , הלאככ . ורשואיש  ינוחטיב  טביה  ילעב  םיניינעל  טרפ  חותפ , טפשמ  תכירע  דעב 
. השרפה לע  בושחו  אלמ  עדימ  םינש  ךשמב 

הדוקפהש לארשיב -  תיטפשמו  תירסומ  דוסי  ןבאל  בשחנה  ןיד  קספב  עבקו -  אל , ותו  הדוקפל  ותייצ  םהש  םימשאנה  תונעט  תא  החד  יולה  טפושה 
: תרמואה הרהזא  תבותככ  הנותנה , הדוקפה  לעמ  רוחש  לגדכ  ססונתתש  ןידה  ןמ   ' רשא הדוקפ  יהוז  יולה , ירבדל  לילעב .' תיקוח  יתלב   ' התיה ולביקש 

טפשמב םימשאנהמ  הנומש  וישעמל .' תילילפה  תוירחאה  תא  וילע  הליטמו   ' לביקש הדוקפל  לייחה  לש  תויצה  תבוח  תא  תלטבמ  איה  ךכיפלו  רוסא ,'!
םג ןידל  דימעהל  שיש  עבק  טפשמה  תיב  רסאמ . תונש  ראשה 7  לעו  םינש , רפועו 15  ןאהד  לע  רסאמ , תונש  ורזגנ 17  יקנילמ  לע  וכוז . השולשו  ועשרוה 

ןוועב הפיזנו , דחא  שורג  ילמס -  סנק  וילע  לטוה  תומשאה . רקיעמ  הכוז  ובו  ראורבפב 1959  םייתסהו  רבמבונב 1958  לחה  וטפשמ  ימדש . "מ  לא תא 
תונכהה ןמזב  םשנועמ . תיחפהו  םימשאנה  לש  םרוערעב  ןדש  יאבצה , םירוערעל  ןידה  תיבב  טפשמ  ךרענ  דבב  דב  תויוכמס . אלל  רצוע  תלטה 

. םסאק רפכ  תשרפב  אבצה  תוגהנתה  תא  ןוחבל  הלשממה  לש  תימינפ  הריקח  תדעו  םידקת , רסח  דעצב  ןוירוג , ןב  םיקה  ימדש  לש  וטפשמל 
. םיברב ומסרופ  אל  "ם ,) פמ  ) בוטנב יכדרמו  "י ) אפמ  ) ילתפנ ץרפ  םיטפשמה , רש  ןזור  סחנפ  ויה  הירבחש  הדעווה , לש  היתונקסמ 

םינושארה םירושעב  תיטרקומדה  תוברתה  לש  התשלוח  לע  הדיעמ  איה  דחא , דצמ  םידגונמ : םיטביה  ינש  םסאק  רפכ  תשרפל  ויה  תיגולויצוס  הניחבמ 
. םימשאנה יפלכ  ילארשיה  רוביצהמ  בחרנ  קלחו  הלשממה  אבצה , וליגש  הנבההו  םימחרה  תדימ  איה  וז  השלוחל  הנושארה  היארה  הנידמה . לש 

הנינח תלבקו  רסאמה  ןמ  שילש  תתחפה  רחאל  אלא  םירוערעל  ןידה  תיבב  קתמוה  קר  אל  אוה  ןכש  הבוצע , הסראפל  השענ  ןידה  רזג  השעמל ,
, תיתרושקתה תיטפשמה , תיטילופה , תכרעמה  לש  תישממ  האחמ  תבוגת  אלל  תאז  לכ  רבמבונ 1959 . דע  וררחוש  םלוכ  יבצ  - ןב קחצי  אישנהמ 

םרסאמ תפוקתב  דחוימב . םירפושמ  רסאמ  יאנתל  םימשאנה  וכז  אלכב  םשנוע  תא  וצירש  םינשה  שולשב  ןכ : לע  רתי  תיתונמאה . וא  תימדקאה 
עגמב םיכורכה  הלאכ  םג  םייתכלממ , םידיקפת  ולביק  םה  םרורחש  רחאל  דודיע . לש  רסמ  םהל  ריבעהו  םימעפ  המכ  הלשממה  שאר  םמע  רשקתה 

םיניצק הללמואה . תרשרשה  תבוגתל  ןושארה  רוקמהו  "ל , הצו "ח  מלפה שיא  ימדש , הּכשיל  סחיה  היה  דחוימב  ינחלס  תיברעה . הייסולכואה  םע 
לע דיעמ  וירחאו  טפשמה  ינפל  ותוללכב  יתרושקתה  רוקיסה  ויפלכ . הדהא  התליג  הלוככ  הבור  תונותיעה  םגו  וב , ךומתל  ידכ  וטפשמל  ואב  םיריכב 

תונותיעה תבוגת  תא  החתינש  רצינש , - ןומימ ברמ  יברעה . טועימה  לש  ודמעמל  רומאה  לכב  דחוימב  תע , התואב  לארשי  לש  תיטרקומדה  התשלוח 
: הרמאמב התוא  המכיס  השרפב ,

םהב םייטילופ , םיחוכיוול  בזכא  אל  רוקמ  התוויהו  "ל , הצ לש  ותומדו  הדוקפל  תויצה  אשונב  םיחוכיו  םסאק  רפכ  תשרפ  הררוע  םישימחה  תונשב 
יפד לעמ  ךרענ  רבוטקואב 1958  טפשמב  ןידה  קספ  םוסרפל  חבטה ב-1956  יוליג  ןיבש  הפוקתב  רוקיסהו  ןוידה  רקיע  ךא  הנלטלא . תשרפ  לע  םג 
. םזגומכ םיבר  יניעבו  ןפוד  אצויכ  ספתנ  יולה  לש  ןידה  קספ  תונורחא ]...[ . תועידיו  בירעמ  ומכ  םיצופנה  םינותיעב  תוחפו  תיתגלפמה , תונותיעה 
ךכל רבעמ  הלקהכ . תאז  תמועל  ספתנ  תוכמסמ , הגירח  לשב  שורג  לש  סנק  וילע  רזגו  חבטל  המשאמ  ותוא  רטפש  ימדש , לש  וטפשמב  ןידה  קספ 

םתואב היגולונימרטה  םג  םסאק . רפכב  השענה  יבגל  םג  ךכו  תונברקה , תוחפשמ  ינבבו  חבטה  ילוצינב  תיתגלפמ  יתלבה  תונותיעה  הניינעתה  אל 
עוריא ו' םיגורה ,'  ' ויה רתוי  םירוגשה  םייוטיבה  תונברוק .'  ' ףאו חצר ' ', ' חבט  ' םייוטיבב שומישמ  ענמיהל  הלדתשהו  תימשר , הריהז , התיה  םינותיע 

'. רעצמ

קספ לש  תיתרבחה  ותעפשה  תא  המעמיעו  אשונב  ירוביצ  חיש  לש  ותורצוויה  הענמ  השרפה  לש  םיירסומה  םיטביההמ  תרושקתה  לש  התומלעתה 
. ןידה

אבצל התתוא  השרפה  תפישח  םצע  תישאר , ץראב . תיטרקומדה  תוברתהו  ילארשיה  טפשמה  תוחתפתהב  בושח  דיקפת  היה  השרפל  רחא , דצמ 
תושק עוגפל  לולע  רבדה  םא  םג  םמסרפל  שיו  םירומח , םיעשפ  יאדווב  םיעשפ , ריתסהל  ירשפא  הז  ןיא  השעמלו  השק  החותפ  הרבחבש  הלשממלו 

לש ןורקיעה  לש  ותועמשמב  קסועה  קלחה  רקיעבו  ויקומינ , קמועבו  ותוידוסיב  םישרמה  ןידה  קספ  תינש , תימואלניבה . הליהקב  לארשי  לש  היומידב 
ךוניחה תורגסמבו  רפסה  יתבב  רעונה , תועונתב  קשנה ' רהוט   ' לע ךשמתמ  ירסומ  ןוידל  דוסי  חינה  לילעב ,' תיקוח  יתלב  הדוקפ  תויצ ל' יא  וא  תויצ 

לילעב תויקוח  יתלב  תודוקפל  רוויע  תויצ  םללכבו  םיירסומ , יתלב  םישעמ  רפסמ  דוע  "ל  הצ ילייח  ידי  לע  ועצוב  השרפה  זאמש  ףא  "ל . הצ לש  הרשכההו 
"ל הצ ילייח  רובע  הרהזא  רורמת  שמיש  השרפב  ןידה  קספ  יכ  חינהל  ריבס  םסאק ,) רפכ  לש  הרמוחה  תמרב  אלו  תוגירח  ויה  ןהש  שיגדהו  גייסל  בושח  )

לשמל ואר   ) ןידל םימשאה  תאבהו  תורחא  תושרפ  חויט  תעינמל  ףיקע  וא  רישי  ןפואב  םתסה  ןמ  םרת  םג  אוה  םיפסונ . םירומח  םישעמ  ענמו  וידקפמו 
(. ןלהל ינטיל , עצבמב  וטניפ  לאינד  ןגס  תשרפ 

, לטנזור קיבור  בתכ  םיבר ,' ויה  םהו  טפשמב , םישגרמה  םיעגרה  . ' לארשי ייברעל  הרבחה  לש  הסחיב  רופיש  התיה  טפשמה  לש  תרחא  תיבויח  האצות 
ועמשנ םהירבד  תירוביצה , הריזב  יבמופב  ועיפוה  םיילארשי  םיברע  הב  הנושארה  םעפה  ילוא  התיה  וז  םיברעה . תויודע  ועמשוה  םהב  םיעגרה  ויה  '

. םיברעה לארשי  יבשות  לש  םחורזא  ךילהתל  המרתו  יאבצה  לשממה  לוטיב  תא  הזריז  םסאק  רפכ  תשרפש  םירובסה  שי  הלמחלו .' דובכל  וכז  םהו 

וז השרפ  יבגל  םג  בושו , םסאק . רפכ  תשרפב  תוניינעתהה  השדוח  ןכ  םיעשתהו , םינומשה  תונשב  רנטסק  תשרפב  תשדוחמה  תוניינעתהל  המודב 
קלחכ ללכ  ךרדב  השענ  רבדה  םימשאה . יוניגו  תונברוקה  םע  תוהדזהל  םימשאה  םע  תוהדזהו  תונברוקל  תומיטאמ  התנתשה : טבמה  תדוקנ 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



רחאל לחה  השרפב  שדוחמה  ןוידה  תיברעה . הייסולכואה  יפלכ  ילארשיה  דסממהו  םידוהיה  םיחרזאה  לש  עובצהו  אשנתמה  םסחי  לע  תרוקיבהמ 
, רתכ ' ) תודוקפה יאלממ   ' םליע לאגי  לש  ורפס  םוסרפ  רחאלו  תויצה , לובגו  קשנה  רהוט  תולאש  תא  בוש  התלעהש  הנושארה , הדאפיתניאה  ץורפ 

םסאק רפכב  המקוהש  הנשב  ב-1994 , תילארשיה . הירוטסיהב  תורחא  תואימחמ  אל  תושרפבו  םסאק  רפכ  תשרפב  ראשה  ןיב  קסעש  (, 1990
קדצ הונב  ללד  ןזוס  זכרמב  הגצהה  התלעוה  תועפוהה  תחאב  השרפב . קסעש  יקנילמ '  ' לטנזור קיבור  לש  והזחמ  המבל  הלע  םיחצרנל , הטרדנא 
ןיב ופתתשה  ןוידב  לילעב . תיקוח  יתלבה  הדוקפה  תייגוסב  דקמתהש  רעוס , ןויד  ךרענ  הירחא  דימו  "ל  הצ לש  הטמלו  דוקיפל  הללכמה  יכינח  ינפל 
תא ופקיש  הררוע  איהש  חותפה  ןוידהו  ידועיתה  ןווגה  תלעב  הגצהה  הטרדנאה , תמקה  ימדש . הכשיו  ףיש  ןליא  ישארה  יאבצה  טילקרפה  ראשה 

תשרפ םייטרקומד . תויושיגרלו  םיכרעל  סחיב  ולוכ  יתעדותה  ךפהמה  תא  השעמלו  השרפל  סחיב  הליכשמה  תילארשיה  הטילאה  ברקב  לחש  ךפהמה 
. ולסוא םכסה  תובקעב  תילארשיה  הטילאב  םיכלהמ  הל  ויהש  שפנה  ןובשחו  סויפה  תריווא  לשב  םג  םיעשתה  תונש  ףוסב  תורתוכל  התלע  םסאק  רפכ 

בוש השרפה  הצרפ  ב-1999  ףסונ . יטרקומד  דממ  ול  וקינעהו  הראשב , ימזע  ומכ  םילארשי , םיברע  השרפה  לע  ירוביצה  ןוידב  קלח  ולטנ  הנושארל 
ותעצה תותיכב . הז  םוי  ןייצל  השקבב  תוחרזאה  ירומל  צרמ )  ) דירש יסוי  ךוניחה  רש  הנפ  חבטל  םיעבראה  הנשה  םויב  רשאכ  ירוביצה , ןוידל  המצועב 

לעו הפוקת  התואמ  תילארשיה  הרבחה  התשעש  יכרעה  קחרמה  לע  דיעה  הב  יבויחה  יתרושקתה  ןוידה  ךא  ןימימ , תרוקיב  לש  תונותיקל  התכז  םנמא 
. יתימא ירוטסיה  שפנ  ןובשח  המצעל  תושעל  התונוכנ 

הירוטסיהה טפשמו  ןטשה 
טפשמל ותוא  ואיבהו  ןמכייא  ףלודא  םיחצרמה  - בר תא  ודכל  םיילארשיה  ןוחטיבה  יתורישש  תסנכה  תמיב  לעמ  ןוירוג  ןב  עידוה  יאמב 1960  ב-23 

ןורתפה  ' תרגסמב הדמשהה  תונחמל  הפוריא  ידוהי  לש  םיחולשמה  ןוגראב  יזכרמ  דיקפת  אלימש  ימו  סא  - סאה יריכבמ  ןמכייא , לש  ותדיכל  לארשיב .
הרצקה ותעדוה  תא  ןוירוג  ןב  רסמש  העשב  חכונ  היהש  ןיסח , והילא  יאנותיעה  ילארשיה . רוביצב  המוצע  תושגרתה  הררוע  יצאנה , רטשמה  לש  יפוסה '

: בתכ תסנכב ,

לש םיקיתעה  הירוטסיהה  יליווגב  םמצע  ותרחש  הלא , םיטפשמ  ינש  רחא  עונצה  ןימורפ  ןיינבב  עריאש  המ  תא  ראתל  ללכ , רשפא  יא  אל , השק - 
אלו םוקמב  חכונ  אלש  ימ  תא  דימעהלמ  ודי  רצקת  הארנ  תיניסמח , םיירהצ  - רחא תעש  התואב  זא  קלדנש  המ  לע  בתכייו  רמאייש  המ  לכ  םעה .

הדבכ המהדת  התואמ  קלח  ףא  ראותי  אל  םלהבכ -  הנושאר  הכוה  יכ  בתכיי  םא  ללוחתה . תמאבש  המ  לע  וישוח , אולמב  שחרתמה  תא  טלק 
. ותמירזב רואה  תא  האיפקה  ומכו  ןיעו  ןזוא  לע  התכיהש 

הנח תינוירוטסיהה  ערואמל . םמצע  םיאנותיעה  לש  םתבוגתו  הנידמה  יבחרב  רוביצה  תובוגת  לש  םיינשגר  םירואית  םינותיעה  תא  ושדג  םיאבה  םימיב 
תושוחת לש  ליהמתכ  השיערמה , העידיל  תויסופיטה  תובוגתה  תא  הרפסב  הראית  ןמכייא , תשרפ  לש  םייתרבחה  םידדצה  תא  הרקחש  הקנולבי ,

, שיא ןוילימ  יצחכ  זא  ונמש  האושה  ילוצינ  ויה  הלא  תרחא . ובורב  ביגה  תגייסמ , איה  דחא , רוביצ  הנתמה . המקנ , ןקרופ  קופיס , תימואל , הוואג  םלה ,
יעצפו רבעה  יטויס  םתוא  לכ  עתפל  ופשחנ  דח  ןפואב  ןכ , לע  רתי  זעה . םירוקרזה  רואב  הז  רוביצ  ומצע  אצמ  תחא  תבב  . ' הנידמה תייסולכואמ  עברכ 

, העתפהה תמצועב  םתבוגת  תא  הריבסמ  הקנולבי  ריהז .' קופיס  רתויה  לכל  ועיבה  םילוצינה  תובוגת  ךכ ]...[ . לכ  ירירבש  חרואב  וקחדוהש  רבעה ,
םהש הארנ  ורבעש . הארונה  המוארטה  ירחא  םוימויה  ייחב  דקפתל  ףיסוהל  ידכ  ומיקהש  ישפנה  ןגמה  ריק  תא  הקדסו  םיעצפ  החתפ  םלהל , המרגש 

. המקנה לש  ןטק  יוצימ  םושמ  יצאנה , הדמשהה  ןונגנמב  בושח  םרוג  היה  םא  םג  דיחי , המחלמ  עשופ  לש  ןידל  ותדמעהב  היהי  אל  יכ  ןוכנ  לא  וניבה  םג 
רושקה לכב  ץראה , ינב  םע  םעגמב  ישגר  קופיא  םמצע  לע  ופכ  םה  טפשמל  דעש  אוה , ץראב  םילוצינה  לש  םתבוגתל  העיצמ  הקנולביש  ףסונ  רבסה 

אופא היה  ןתינ  אל  ישיאה . ןוסאה  דבוכ  תא  םהילע  סימעהל  ששחה  לשבו  חבטל )' ןאצ   )' תונברוקב הלטוהש  המגיטסה  לשב  האושב -  ורבעש  היווחל 
. הליל ןב  הז  תרושקת  סופד  לטבל 

. יולה ןימינבו  הוור  קחצי  ןידה ,) ןיב  בא   ) יודנל השמ  םיטפושה  ובשי  טפשמה  סכ  לע  םילשוריב . םעה ' תיב  לירפאב 1961 ב' חתפנ ב-11  טפשמה 
ינמרגה ורזוע  גרבנרינ . יטפשמב  ןיד  ךרוע  היהש  ויצוורס , וטרבור  הנומ  רוגנסכ  הלשממל . יטפשמה  ץעויה  רנזואה , ןועדג  היה  הנידמה  םעטמ  רוגטקה 

: יביטקלוקה ןורכיזב  םימיל  וטרחנש  םיאבה , םיטפשמב  רנזואה  ןועדג  חתפ  הירוגטקה  םואנ  תא  ךורבנטכו . רטיד  היה 

ןוילימ השיש  וז , העשב  ןאכ , םיבצינ  ידמיע  ידיחי ; דמוע  ינא  ןיא  ןמכייא -  ףלודא  לע  הירוגטק  דמלל  לארשי , יטפוש  םכינפל , דמוע  ינא  וב  הז  םוקמב 
םרענ םרפעש  ינפמ  םישאמ . ינא  םש : בשויה  יפלכ  קועזל  תיכוכזה , את  יפלכ  העישרמ  עבצא  חולשל  םהילגר , לע  םוקל  םילוכי  םה  ןיא  ךא  םירוגטק .
, עמשיי אל  םלוק  ךא  קעוז , םמד  הבחורל . הכרואל  הפוריא  ינפ  לע  םירוזפ  םהירבקו  ןילופ , תורעיב  ףטשנ  הקנילברט , תודשו  ץיוושוא  תועבג  ןיב 

. ארונה םושיאה  בתכ  תא  םמשב  דיגאו  הפל  םהל  ינא  ןכ  לע  היהא 

ןב 750 םלואב  בצוהש  לודג  היזיוולט  ךסמ  לעמ  טפשמה  רודיש  תא  ריבעהל  טלחוה  םלואל , לעופב  סנכיהל  ולכי  לארשי  יחרזאמ  טעמ  יתמ  קרש  רחאמ 
קלח רישי  רודישב  רדישש  לארשי ' לוק   ' תועצמאב טפשמה  ינוידל  ופשחנ  םילארשיה  בור  םעה .' תיב  םירטמ מ' קחורמ כ-300  היהש  תומוקמ 

היצמרופניא רוקמ  התיה  םינוידה , םלואמ  תויודע  תועיבקב  המסריפש  הבותכה , תונותיעה  םג  תויעובש . םוכיס  תוינכות  רפסמ  ףיסוה  םהילעו  םינוידהמ ,
םיחווידה תא  תושגר  תרעסבו  הקיקשב  וארקו  וידרל , םיקותר  ויה  םיבר  המוצע . התיה  ןמכייא  טפשמ  הל  הכזש  תירוביצה  תוניינעתהה  בושח . ימוימוי 

תישגר היווח  ילארשיה  רוביצל  הקינעה  םידע )  110  ) טפשמב הסרפנש  תויודעה  תכסמש  רפיס  ןמכייא  טפשמ  תא  רקחש  ימ  לכ  םינוידה . םלואמ 
. ומצע טפשמה  ןמזל  רבעמ  קחרה  םימי  הכיראהו  הקומע  התיה  תילארשיה  הרבחה  לע  ותעפשהש  ירוטסיה , רועיש  םיבר  הדמילו  תררמצמ 

םהינש אישנל , הנינח  תשקב  שיגהו  ןידה  רזג  לע  רעריע  אוה  תוומל . ןודינ  ןמכייא  םימי : העברא  רובעכ  ןידה  רזגו  רבמצדב 1961  ןתינ ב-11  ןידה  קספ 
םימל ץוחמ  םי  בלב  רזופ  הרפאו  הפרשנ  ותפוג  הלמרב . יזכרמה  רהוסה  תיבב  דחוימ  ןקתמב  היילתב  גרוהל  ןמכייא  אצוה  ינויב 1962  ב-1  וחדנ .

. םויה דעו  זאמ  הנידמב  עצובש  דיחיה  תוומ  ןיד  רזג  היה  הז  לארשי . לש  םיילאירוטירטה 

הנידמב םידמולמה  יבושחמ  המכ  וכותב  ללכש  טועימ -  קר  ץראב . תיטפשמה  הליהקה  תיברמו  םינותיעה  בור  ןכו  תוומה , שנועב  הכמת  להקה  תעד 
רפוסהו ךיירטשנטור  ןתנ  ץיבוביל , המחנ  ןומיס , טסנרא  ןמגרב , וגוה  לאומש  םולש , םשרג  רבוב , ןיטרמ  םירוספורפה  ןהכ , םייח  טפושה  לשמל , ךכ , )

לע םרקחתל  ידכ  םייחב  םיצאנה  םיעשופה  תא  ריאשהל  תובישחה  םתצקמ : ןלהל  םירחאו . םיירסומ  םיקומינמ  שנועל  דגנתה  ןירוח - ) ןב  םולש 
; םירומח הכ  םיעשפ  עציבש  םדא  שינעהל  ויד  רומח  שנוע  אצמנב  ןיא  תוימשיטנא ; תובוגת  ררועל  לולע  ןידה  רזג  עוציב  הימרוגו ; האושה  תוערואמ 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



לכב םדא  ייח  לוטיל  תושר  תישונאה  הרבחל  ןיא  המחלמה ; יעשפל  תיביטקלוק  המשאמ  םינמרגה  תא  תוקנל  הלולע  ןמכייא  לש  וייח  תליטנש  ששחה 
. ןהש תוביסנ 

ילכ שמשל  המקנ , תועצמאב  סיזרתקל  איבהל  דעונש  שארמ , םיובמ  ןורטאית  הוואר , טפשמ  היה  ןמכייא  טפשמש  םירקוח  רפסמ  ידי  לע  ןעטנ  םימיל 
יכישממכ םיברעה  לש  יפיטואירטסה  יומידב  ךומתל  הפוקתה ,) לש  תינויצה  הסיפתה  יפ  לע  החקלו , האושה  ןורכיז  תלחנה   ) תונויצה לש  הלומעת 

השעש תיטילופה  היצלופינמל  רשאב  םינועיט  התלעהש  הנושארה  ודמעמו . וחוכ  רומישל  ןוירוג  ןב  ידיב  יביטלופינמ  - יטילופ רישכמ  שמשל  ףאו  םיצאנה ,
לע חו  ד" םילשוריב : ןמכייא   ' הרפסב טדנרא  הנח  תעדונה  תינוירוטסיהה  התיה  טפשמב , קדצה  תא  לוכיבכ  ותוויעש  ןמכייא , תשרפב  ילארשיה  ןוטלשה 

םוקמהש הנעט  איה  טפשמה . לוהינ  ךרד  תישאר , הזב : הז  םיבולשה  םייזכרמ  םיניינע  השולשב  העגנ  טדנרא  לש  התרוקיב  עורה .' לש  תוילאנבה 
הילוח דועכ  האושה  תא  גיצהש  ינויצ  ירוטסיה  ביטרנ  םדקל  דעונו  ןמכייא  לש  ותמשאל  יטנוולר  היה  אל  האושה  תונברוק  תויודעל  ןתינש  יזכרמה 

רצות םידוהיל , האנש  ףוטש  םדאכ  ןמכייא  תא  הטטרש  העיבתהש  הנעט  טדנרא  ןמכייא . לש  עינמה  תינש , הערפ . ימימ  םידוהיה  תופידר  תרשרשב 
דיקפמ רתוי  אל  היה  ורוד , ינב  םירחא  םינמרג  ומכ  ןמכייא  היפל  ותוגהנתהל , תיפולח  תונשרפ  העיצה  איה  תינעזגה . תיצאנה  היגולואידיאה  לש  דירחמ 
עיבצמש עורה ' לש  תוילנאבה   ' יוטיבה תא  העבט  איה  הז  רשקהב  וישעמ . תואצות  םע  תודדומתהמ  ענמנש  ולש , הריירקה  םודיקב  קוסעה  טרקורויב  - 

ליגר יתודיקפ  ןונגנמ  תוסחב  עצבתה  ויתורטמו  ופקיה  ותוירזכא , תניחבמ  םידקת  רסח  עשפ  תירטילטוטה -  הרבחה  הרציש  יגולויצוסה  סקודרפה  לע 
לש ליהבמה  חקלה  והזש  הנעט  טדנרא  דירחמה . יפוסה  רצותהמ  ומצע  קתנמ  רוצייה ' וק   ' ילעופמ דחא  לכ  ובש  שועית  תוומה -  לש  שועית  רציש 
טדנאל העירפה  רקיעב  תונברוקה . תומד  תישילש , םיעשפ . םתוא  תא  רזחשל  לכוי  תומוד  תורטמל  דיתעב  סייגתיש  יטרקורויב  ןונגנמ  לכ  ןכש  האושה ,

רחאל םייתנש  רואל  אציש  הרפס , םיצאנה . םע  טארנדויה )  ) םידוהיה יגיהנמ  לש  הלועפה  ףותיש  לש  רופאה  םוחתה  םע  תודדומתההמ  תוקמחתהה 
חוכיו ץרפ  תאז , תמועל  תירבה  תוצראב  םידמולמ . ןיב  ןטק  סומלופל  רבעמ  ץראב , תיתרבח  הרעס  דילוה  אל  םג  ןכלו  תירבעל  םגרות  אל  טפשמה , םויס 

. םידוהי אלו  םידוהי  םילאוטקלטניא  ול  םיפתוש  ויהש  הרפס , ביבס  רעוס 

םצע לש  םייטילופה  םיללצה  לע  םינועיטה  ובר  תונויצה , לש  תיתרוקיבה  היפרגוירוטסיהה  תובחרתהו  האושה  לע  רקחמה  תוחתפתה  םע  הנורחאל ,
, לטרז תידיע  תינוירוטסיהה  הבתכ  לשמל , ךכ , תילארשיה . הקיטילופבו  ךוניחה  תכרעמב  ויתויועמשמב  שומישהו  ולוהינ  טפשמ , תכירעל  המזויה 

: תופירחו תודבכ  ויתומשאהש  רמאמב 

- דלוונירג טפשמל  רשקב  ןהו  םימולישה  םכסה  לע  קבאמה  תעב  ןה  וירקבמ , תונעטל  ןוירוג  ןב  לש  תיהשומה  ותבושת  םג  תויהל  דעונ  טפשמה 
הגיהנמ היהש  ימ  רותב  תושעל , רשפא  ילוא  היהש  לכ  השע  אלו  ינמרג , ףסכ  רובעב  תונברוקה  ןורכיז  תא  רכמ ' , ' האושה תא  חכש ' לע ש' רנטסק ,

לככ ושע  ןמכייא  יטפוש  םש ]...[ . םיחצרנ  םה  דועב  הפוריאב , ומע  ינב  תלצהל  היינשה , םלועה  תמחלמ  תפוקתב  הניתשלפב  תידוהיה  הליהקה  לש 
הנושארבו שארב  היה  הז  םלוא  ןידה . יכילה  לשו  יטפשמה  ןוידה  לש  תילגל  ןיע  תיארמ  לע  רומשלו  המר  דיב  טפשמה  תא  להנל  ידכ  םתלוכי 

אלא עשפמ , ףח  לש  תעדומ  ןידל  הדמעהו  רתסלפ  טפשמ  לש  ןבומב  אל  תויהל , דעונ  ןכא  אוהש  יפכ  הוואר ' טפשמ   ' היה הזו  ןוירוג , ןב  לש  טפשמה 
, תויטפשמ ץוח  תוילכת  תגשהלו  םייטפשמ  ץוח  םיעצמאב  תטלחומו , שארמ  העודי  ותמשאש  ימ  לש  תיבמופה  ותטיפש  לש  ןבומב  אקווד 

. תויתוברתו תויכוניח  תויתלומעת , תויטילופ , תויגולואידיא ,

יפד לעמ  רקיעב  להנתה  אוה  טפשמה . ביבס  חוכיווה  וזוע  אולמב  ץראב  ץרפ  תנשב 2000  טדנרא  הנח  לש  הרפס  לש  תירבעל  םוגרתה  תעפוה  םע 
תוביסה תונויצה . תודלותב  תורחא  תויטפשמ  - תוירוטסיה תושרפב  ומכ  המויסמ , הקוחר  תקולחמהש  המודו  ץראה '  ' ןותיעב תורפסו ' תוברת   ' רודמה

םינועיט םע  סמלפתהל  םוקמה  הז  ןיא  תינויצה . היפרגוירוטסיהה  ביבס  רתוי  הבחרה  תקולחמל  רושק  אוהש  הדבועהו  אשונה  לש  תובכרומה  ןה  ךכל 
, תבתוכ הקנולבי  ןכא ,' . ' הרפסב הנובתבו  תונמוימב  וז  השוע  הקנולבי  הנחש  םושמ  ןהו  העיריה  רצוק  לשב  ןה  לטרז , תידיע  לש  הלא  ןיעמ  םייתרוקיב 

תובר תוניחבמ  הנוש  היה   - 1950 םהירזועבו , םיצאנב  ןיד  תיישעל  קוחה  ןמכייא -  טפשנ  ויפ  לעש  קוחהש  יפכ  הבר  הדימב  ילילפ , טפשמ  הז  היה  אל  '
לש תרשרשב  ומצע  טפשמה  תנכה  התוול  ליגרה , ילילפה  קוחהמ  הלא  תוגירח  לע  ףסונ  לארשי ]...[ . תנידמב  גהונ  ונדועו  גהנש  ליגרה  ילילפה  קוחהמ 

שארב רפוה  הצידויבוסה  ןורקע  םגש  הדומ  הקנולבי  טפשמה .' לש  ומויק  תא  רשפאל  ודעונש  ליגרה , גהונה  יפ  לע  אלש  יאדו  תויביטקאורטר , תוקיקח 
תוירוטסיההו תוילמסה  תויועמשמהו  ישגרה  ןעטמה  שארמ , העודיה  האצותה  תורמל  התנעטל , תאז , םע  דחאכ . תונותיעהו  יטילופה  גרדה  ידיב  תוצוח 

םיטפושה רקיעבו  תיטפשמה  תכרעמה  תויכוניחו -  תוירוטסיה  תויועמשמב  ןוידה  תא  ןועטל  המגמהו  עשופב  םוקנל  תיעבטה  הפיאשה  טפשמה , ררועש 
: ירוביצ ץנילל ' המבו  רוכמ  קחשמ  ותושעלמ  ענמיהלו  קדצ  טפשמכ  טפשמה  לש  ולוהינ  לע  רומשל  לודג  ץמאמ  ושע 

ורייס טפשמה  תליחת  ינפל  רצק  ןמז  ילרטאית . וא  ישגר  יוטיב  לכמ  תנגפומ  חור  תרומ  אטבמ  אוהש  ךות  המר , דיב  טפשמה  תא  להינ  יודנל  טפושה 
ןכוד ינפל  ערתשהש  םודאה  חיטשה  תא  ריסהל  לשמל , שרד , יודנל  םיבושח ]...[ .'  ' ורדגוהש םידחא  םינוקית  סינכהל  ושרדו  םעה  תיבב  םיטפושה 

וב ןיאש  הנעטב  טפשמל  רבודה  דיקפת  תא  לטבל  םיטפשמה  רשל  השירד  הנפה  ףאו  היזיוולטה , תומלצמ  תא  ןיטולחל  טעמכ  ריתסהל  םיטפושה ,
ןיטולחל םיקתונמ  ויה  םיטפושה ] . ]...[ ] תויודעה תא  דואמ  ןסירו  תויוצרפתה  לע  רסא  אוה  טפשמה . םלואב  םג  ףיקת  רטשמ  גיהנה  יודנל  ךרוצ ]...[ .

לש תוביסנה  רואלש  העיטק  םשאנה , תמשאל  תיטנוולר  יתלב  םתעדל  התיה  םתודעש  םידע  תובר  םימעפ  ועטק  וב ; םייולת  יתלבו  יטילופה  גרדהמ 
םתואב םג  העיבתה , ידע  יפלכ  בשחתמו  ןידע  סחי  םיטפושה  וליג  םניד  קספב  תישונא . הניחבמ  אל  תוחפל  הלק , התיה  אל  יאדווב  םידעהו  תודעה 

ירבד לע  תרוקיב  לש  הדימ  תחא , םעפ  ולו  םיטפושה , וטקנ  אל  ןידה  קספ  לש  םיברה  וידומע  לכב  העיבתה . תונעט  היבו  הינמ  וחדנ  םהב  תומוקמ 
קספ לוכמ , בושח  ילואו  ףוסבל  רחא . תרושקת  יעצמא  לכל  וא  תונותיעל  ונייארתה  אל  םלועמ  םיטפושה  ועט ]...[ . םידעה  יכ  ונייצ  רתויה  לכל  םידעה .

. יללכה לשממה  ימוחתבו  יפוסה ' ןורתפ  ןמכייא ב' לש  ודמעמ  ומכ  תויזכרמ  תויגוסב  הז  ללכב  העיבתה . תונעט  לכ  תא  לביק  אל  םיטפושה  לש  םניד 

תוברתה לש  הדמעמ  תניחבמש  הדבועה  ןויצב  קפתסנ  ןאכ  תיגולוכיספה .' תיזחה   ' רעשב ןודנ  ןמכייא  טפשמ  לש  תויתרבחה  תועפשההמ  המכב 
. תוימשיטנאה ינפמ  ידיחי  טלפמ  םוקמכ  לארשי  תנידמ  לש  המויק  תובישחב  הרכהה  תא  דדיח  אוה  דחא , דצמ  תורתוס . תועפשה  טפשמל  ויה  תינויצה 

טבמ תדוקנמ  תואיצמה  לע  ןנובתהלו  םיביואב  דושחל  הייטנה  תא  םג  ךכיפלו  ונדגנ ,' ולוכ  םלועה   ' לש תחוורה  תינויצה  הסיפתה  תא  דדיח  םג  אוה 
בקע תונברוקה . תרובגלו  יטרפה  לבסל  האושה , לש  ישונאה  דממה  תנבהל  םינשה , םע  לדגו  ךלהש  רהוצ , חתפ  טפשמה  רחא , דצמ  תירטנצונתא .
. בלל םיעגונ  םיישיא  םירופיסל  התטירפו  םינוילימה ' תשש   ' הללכהה לוטיב  רמולכ  האושה ,' תטרפה   ' ותוא הנכמ  הקנולביש  ךילהת  לחה  טפשמה 

'. חבטל ןאצ  תונברוקה כ' לש  ירזכאהו  יפיטואירטסה  יומידה  תקיחמל  םג  ףוסבלו  םוסרכל  איבה  רבדה 
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קדצ תיישעל  המבכ  ילארשיה  טפשמה  תיב  תא  ןמיס  אוה  תישאר , הבר . תובישח  ןמכייא  טפשמל  התיה  לארשיב  טפשמה  תכרעמ  לש  יומידה  תניחבמ 
לע םג  וז  ךרדבו  תיטרקומד , הרבחב  טפשמ  לש  ולוהינ  ןפוא  לע  בחרה  ילארשיה  רוביצה  דמל  הבש  תונושארה  םימעפה  תחא  התיה  וז  תינש , ירוטסיה .

ןטשה דגנכ  ותעיבתב  ידוהיה ' םעה  לש  וגיצנ  ספתנ כ' טפשמב , עבותה  רנזואה , ןועדג  וב . םימלוגמה  םייטרקומדה  םינוזיאהו  תוירסומה  המכחה ,
הצרעהל אשומ  השענש  ןושארה  ילארשיה  ןטפשמה  השעמל  היה  רנזואה  תיטפשמו . תירוטסיה  הקיסאלקל  היה  ולש  ריהזמה  העיבתה  םואנו  יצאנה ,

םינשב -1977 םש  לעפו  םייאמצעה ' םילרבילה   ' םעטמ תסנכל  רחבנ  יטילופה , םוחתל  טפשמה  םוחתב  ותחלצה  תא  םגרתל  חילצה  אוה  תינומה .
םינשב 1977-1974. הלשממב  רש  היהו  תסנכב ) העיסה  "ר  ויכ ןהיכ  ףא  תמיוסמ  הפוקת   ) 1965

םהיניבש המו  היטרקומד -  טפשמ , הקיטילופ , תד ,  

שדח ינוליח  טפצנוקכ  תיתד ' הייפכ  '
תייריעל תוריחבה  תארקל  ב-1950 , םישימחה . תונש  תישארב  רבכ  ועיפוה  תיתד  הייפכ  דגנכ  תינוליחה  האחמה  תבהל  לש  םינושארה  תוצוצינה 

הגילה שארב  תיתד .' היפכ  תעינמל  הגילה   ' תא טרפוה , ירואו  ירנבא  ירוא  ןיטקה , תור  יקסניטוב , ירע ז' םהב  חור , ישנא  לש  םצמוצמ  גוח  דסיי  םילשורי ,
תרבוחב הגילה  תמקה  יעינמ  תא  טריפש  ןנרא , יזוע  ןשלבה  היה  הצובקב  היחה  חורה  ןייד . השמו  ןמצייו  רזע  לש  ןתוחה  ץרוש , יבצ  ןידה  ךרוע  דמע 

: הב בתכנ  ראשה  ןיב  לארשיב . ןושארה  יתד  - יטנאה טספינמל  בשחיהל  הלוכיה  םילבכ ,'! ילב  תבש  '

תלעותה תניחבמ  קר  ןיינע  לכב  םינד  הגלפמה  זכרמבו  תוגלפמ ; יזכרמב  ןה  תויולת  תוריחבב  ושגוהש  תויתגלפמה  תומישרה  ברה , ונרעצל 
תולטומ לבא  םינימאמל , קר  תועגונה  תויתד  תולבגהמ  ררחתשהל  ןוצרה  ךא  ןיינעה ]...[ . לש  ופוגל  תלעותה  תניחבמ  אלו  הגלפמל , ונממ  חמצתש 

אלא םהיתועד , לע  הז  תא  הז  ולאש  אל  וירבחש  יתגלפמ , לעו  יתגלפמ  יתלב  דוחיא  ודילוה  הנה  ינרדומ -  ןויבצ  ונייחל  תתל  הפיאשהו  רוביצה , לכ  לע 
. ישפוח םייח  להונ  דעב  המחלמו  וננופצמ  לע  תלטומה  תיתדה  היפכה  תעינמ  ונלוכל : תפתושמה  תינכתה  תמשגהל  וידחי  לועפל  ולחה 

חרואב העיגפמ  ששח  לשב  אל  תאז  השעש  תווצמ , רמוש  םדא  אקווד  היה  הנידמהמ  תדה  תדרפהל  האירקבו  תיתד  הייפכ  דגנכ  האחמב  רחא  ץולח 
היגוסב רתויב  םיזעונהו  םיבושחה  םירבודה  דחא  היהש  ץיבוביל , והיעשי  לארשי -  תנידמב  תדה  לש  הדמעמל  ששחה  לשב  אלא  ינוליחה , םייחה 

ראות הב  לביקו  ןילרב  תטיסרבינואב  היפוסוליפו  הימיכ  דמל  אוה  הינמרגל . רבע  וירוענבו  היבטל  לבחבש  הגירב  דלונ ב-1903  ץיבוביל  וז . הציפנ 
הלע תנשב 1935  הב . קסע  אלו  האופרה  תא  חנז  ךא  אפורכ  ךמסוה  אוה  לזבו . גרבלדייה  ןלק , לש  תואטיסרבינואב  האופר  דמל  ךכ  רחא  רוטקוד .

- ןעדמכ ויקוסיע  דצל  תואלמגל . ותשירפל  דעו  תנשמ 1961  ןיינמה  ןמ  רוספורפ  שמיש  הבש  תירבעה , הטיסרבינואב  הימיכל  הקלחמל  ףרטצהו  הצרא 
, ירוקמ םדא  לש  םש  ול  הנקו  חורה , יעדמ  לש  םינוש  םימוחתבו  תודהיה  םוחתב  חורה  יעדמל  הטלוקפה  לש  םיגוח  המכב  םג  תוצרהל  הבריה  יאמיכ 

הידפולקיצנאה יכרכ  לש 8 מ-32  ישאר  ךרוע  היהו  תירבעה  הטיסרבינואה  לש  םעה ' תלכשהל  זכרמ  ליעפ ב' היה  ןכ  ומכ  ןושל . - דחו יביטקובורפ 
םשב הגלפמ  םיקה  תננוכמה  הפסאל  תוריחבב  תורדתסהב . יתדה ' דבועה   ' תרגסמב תיטילופ  תוליעפב  םג  ץיבוביל  קסע  הנידמה  םוק  ינפל  תירבעה .
לע ללוגה  תא  םתס  אל  ךא  תויטילופה , ויתופיאשל  ץק  םש  תוריחבב  ןולשיכה  המיסחה . זוחא  תא  הרבע  אלש  םייתד ,' םילעופ  לש  תדחואמ  המישר  '

םיכרצל תדה  תא  תולצנמ  ןהש  לע  תויתדה , תוגלפמה  לע  תבקונ  תרוקיב  חותמל  ץיבוביל  לחה  הנידמה  תמקה  רחאל  ךפהל . תירוביצה , ותוברועמ 
. הנידמל תדה  ןיב  תטלחומ  הדרפהל  ףקותב  ארקו  םייטילופ ,

חתיפ ץיבוביל  וירמאמבו . וירפסב  םימיל  וטרופו  וללכושש  לקשמ , ידבכ  םייתדו  םייפוסוליפ  םיקומינ  לע  הססבתה  אלא  אדירג  תיטילופ  התיה  אל  ותרוקיב 
תדה  ' וליאו םיישונא ,' םיכרע  םימלגמ  םלוכ  וללה  . ' הקיטתסאלו רסומל  עדמל , הרז  תדהש  רבס  אוה  ידוהיה . תדה  םלועב  ןפוד  תאצויו  תניינעמ  היגולואית 

, תיכרע הערכה  תויתדב  הארו  תוילנויצר  תוחכוה  לע  תיתדה  הנומאה  תא  ססבל  תונויסינה  תא  החד  אוה  לאה .' ינפל  םדאה  לש  דמעמ  הניינע 
ןחלופב םדאה . לש  תישפוחה  הריחבל  דיחי  ילואו  ןוילע  יוטיב  ץיבוביל  האר  וז  הערכהב  תווצמ .) "ג  ירת םויק   ) יתד םייח  חרוא  אוה  ישעמה  השוריפש 

'. המשל אב  המשל  אלש  ךותמ   ' תניחבב דבלב , יעצמא  ץיבוביל  האר  םיהולא ,' עבצא   ' לש םירופיס  ללוכו  םיצפחלו  תומוקמל  השודק  קינעמה  יתדה ,
, יוזב םזישיטפו  םילילא  תדובע  האר  ובש  םישודקה , תומוקמה  ןחלופמ  דלס  ךכיפל  ודבל . "ה  בקה תלוז  ומצעל  אוהשכ  שודק  רבד  םוש  ןיא  ותטישל ,
אוה לתוכ .' - וקסיד  ' םשב ץראב , יתרוסמהו  יתדה  רוביצה  בור  לש  םישדוקה  שדוק  יברעמה , לתוכה  תא  תונכל  ססיה  אל  םימיה  תשש  תמחלמ  ירחאו 

תילכתכ אלו  םדאה  ינב  לש  םייסיסבה  םהיכרוצ  קופיסל  ילכמ  רתוי  אלכ  ויניעב  הספתנ  הנידמה  וז . תא  וז  תורתוסה  תוירוגטק  יתש  תדבו  הנידמב  האר 
. םיהולא תא  תרשל  התילכת  רמולכ  תירטנצואית , איה  וילא -  ףואשל  ךירצש  לאידיא  תניחבב  איה  תדה  ותטישל , הנוילע .

הגילה  ) בחרנ ירוביצ  דהל  וכז  אל  ךא  תויצולח , ויה  םנמא  םישימחה  תונשב  ץיבוביל  והיעשי  לש  ותוליעפו  תיתד ' הייפכ  תעינמל  הגילה   ' לש התוליעפ 
. תיטילופ תועמשמ  שבלו  תירוביצ  תוחכונ  תיתד ' הייפכ   ' גשומה לביק  הנידמל  ינשה  רושעב  קר  םימיה .) תשש  תמחלמ  ירחא  לעופב  םייקתהל  הקספ 

הצרא ולע  רכמחוש  רתלאו  הדיא  גוזה  רשאכ  השרפה ב-1957 , לש  התישאר  רכמחוש . 'ה  לסוי תשרפ  היה  ךכל  םרתש  םיבושחה  םיעוריאה  דחא 
תמיוסמ הפוקת  ררוגתהל  'ה  לסוי םנב  תא  חולשל  גוזה  ינב  וטילחה  תירמוח , הקוצמו  תומלקאתה  יישק  לשב  ןולוחב . ובשייתהו  םהידלי  ינש  םע  ןילופמ 

דליל קינעהו  םילשוריב  םירעש  האמ  תנוכשב  ררוגתה  בלסרב , ידיסחמ  יאנק  בסה , סקרטש . םירמו  ןמחנ  םשב  םידרח  םאה , דצמ  ותבסו  ובס  לצא 
תונאותב וריזחהל  ףקותב  בסה  בריס  םתעתפהל  םתיבל . םנב  תא  בישהל  םירוהה  ושקיב  ירמוחה , םבצמ  רפתשהש  רחאל  ב-1959 , ידרח . ךוניח 

םייגולויבה וירוהל  דליה  תא  בישהל  שקיעה  ובוריס  תא  דמשל . דליה  תא  ריקפי  אל  אוהו  תוצעומה  תירבל  תדרל  םיצור  םירוהה  יכ  ןעט  ראשה  ןיב  תונוש .
ודכנ תא  בכעל  סקרטש  ןמחנ  ביוחמ ר ' הרות  ןיד  יפ  לע   ' יכ עבקש  קנארפ , חספ  יבצ  ברה  םילשורי , לש  ישארה  הבר  לש  ןיד  קספ  לע  סקרטש  ססיב 
וירוהל דליה  תא  בישהל  בסל ב-1960  הרוהש  ןוילעה  טפשמה  תיבל  רתע  רכמחוש  גוזה  לארשי .' לע  דמש  רוזג  םש  םוקמל  לארשי  ץראמ  אציי  אלש 

ררבתה רשאכ  ילילפ  לולסמ  לע  התלעו  הכבתסה  השרפה  תסנכ . ירבחו  םינבר  לש  םיבר  רושיפ  תונויסינ  ףרח  ובוריסב , דמע  ןקזה  ךא  יוחיד . אלל 
גיהנמ יולב , םרמע  לש  היינשה  ותשא  דוד , ןב  תור  הייתפרצה  תרויגה  ותוא  החירבה   ) הדליל שפוחמ  "ל  וחל 'ה  לסוי תא  וחירבה  אתרק ' ירוטנ   ' ישנאש

ריעה ךרד  ןילקורבב , רמטאס  ידיסחמ  ןבלח  לש  ותרידמ   ) תיבל תיבמ  ויפטוח  ותוא  ולטליט  דליה  לש  ותרגסה  תא  עונמל  ידכ  תיאנקה .) תידרחה  הדעה 
אוהו םיהולאבו  וב  ודגב  וירוהש  ול  ורפיס  ויפטוח  םחנמכ . םעפו  הל  ' קנעיכ םעפ  ןידולקכ , םעפ  תונוש : תויוהזב  זירפ ) דילש  ןליפ  הרייעהו  ץיוושבש  ןרצול 
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. תונתייצב הלועפ  םמע  ףתיש 

- יטנא יאנג  יוטיב  תילארשי -  ןושל  עבטמל  רצק  ןמז  ךותב  הכפהנו  קוק  ' ציה לש  המרדב  ומכ  תרושקתה  ילכב  הדהדיהו  הבש  'ה '? לסוי הפיא   ' הלאשה
תא רתאל  דסומ ' ןוירוג ל' ןב  הרוה  תרושקתב , תורתוכ  השרפה  הספתש  רחאל  ב-1962 , תידרחה . תואנקה  לע  םינוליחה  לש  םמעז  תא  אטיבש  יתד 

ץראה הלמשוח  ילויב 1962  ב-1  החלצהב . רתכוה  םלועה , יבחרב  דסומ  ינכוס  תורשע  וב  ופתתשהש  רוג ,'  ' עצבמ הצרא . וריזחהלו  ףוטחה  דליה 
. וירוה קיחל  בושי  בורקבו  קרוי  וינב  אצמנ  'ה  לסוי יכ  ורשיבו  תודחוימ  תורודהמב  םינותיעה  ואצי  רשאכ 

בסה לש  תירזכאה  ותונברס  םידרחל . םינוליח  ןיב  וקימעהו  וכלהש  ןומאה  רסוח  תאו  רוכינה  תא  הנמיס  הלוכ  השרפה  יכ  הארנ  רוחאל  יגולויצוס  טבמב 
לכ ורורחשל -  איבהל  הנידמה  לשו  םירוהה  לש  םתושקעתה  לומ  ץראהמ  דליה  תחרבה  לש  ילילפה  השעמה  טפשמה , תיבב  הטובה  ולוזלזו  יאנקה 

, תילטוטה םלועה  תסיפת  ןיב  הרועפה  םוהתה  תאו  תדה , יקוחל  יטרקומדה  קוחה  ןיב  חתמה  תא  הנושארל  האטיבש  המרדב  םינילבת  ויה  הלא 
. ינרדומה טפשמה  לש  השימגהו  תיטסילרולפה  םלועה  תסיפתל  םידרחה  לש  תיתייפכהו  תרשפתמ  יתלבה 

םג ךכיפלו  תישימחה ) תסנכב  תיעיברה ל-42  תסנכב  םיגיצנ  מ-47   ) "י אפמ לש  התשלחהל  ואיבה  טסוגואב 1961  תישימחה  תסנכל  תוריחבה 
"ל דפמה לש  חוקימה  חוכב  היילעל  םרג  רבדהו  םילרבילהו  "ם  פמ לש  םהיתועיבת  תא  החד  ןוירוג  ןב  תיתלשממה . היצילאוקה  תבכרהב  םיישקל 

קוחה טעמל  לעופב , םלוא  םייתדה . יגיצנל  תובר  תוחטבה  ללכש  "י , אפמל "ל  דפמה ןיב  ינויצילאוקה  םכסהה  םתחנ  רבוטקואב 1961  תיטילופה . הריזב 
קחצי ןיכהש ב-1963  היגולותפה  ןיינעב  קוח  תעצה  לשמל , ומיוק . אל  תוחטבהה  לכ  תסנכב , רעוס  ןויד  םדק  ותלבקלש  (, 1962  ) ריזח לודיג  רוסיאל 
םצע םרב , ןורטאית . תוגצהלו  עונלוקל  תבשב  םיסיטרכ  תריכמ  לע  לוחיש  לארשי ' ידעומו  תבשה  תחונמ  קוח   ' תרבעה וא  תואירבה , רש  ןגס  לאפר 

הנידמל תד  ןיב  עובטה  חתמל  תושיגרה  תא  הדדיחו  סומלופ  הררוע  תסנכה  לש  המוי  רדס  לע  הנידמב  תדה  יגהונ  םוחתב  תושדחה  תועצהה  תאלעה 
רש תועצמאב  תויתדה , תוגלפמה  יגיצנ  ושיגה  תישימחה , תסנכה  לש  ןורחאה  בשומה  םויסל  ךומס  ילויב 1965 , יתד .' םזילאירפמיא  ששחה מ' תאו 
םרטש תירוביצ  תוליעפ  התיה  הבוגתה  תבשב . הרובחתה  רוסיא  אשונב  הרמחה  הללכש  תבשה , תחונמל  השדח  קוח  תעצה  גיטפהרו , חרז  תותדה 

האמ תסנכל  השיגהו  קוחה  דגנ  המוצע  םידחא  תועובש  ךותב  המיתחה  תיתד ' היפכ  תעינמל  הגילה  . ' קוחה תלבק  תעינמל  ץראב  זא  דע  התארנ 
': ץראה ןייטשניבור ב' ןונמא  בתכ  לשמל , ךכ , עצומה . קוחה  תא  ופקת  םהירבחמש  סומלופ  ירמאמ  רפסמ  ומסרופ  תונותיעב  תומיתח . ףלא  םישימחו 

קוח תעצה  הדעונ  ךכ  םשל  אל  ךא  תבשב . דובעל  רתיה  ול  שיש  לעפמב  קסעומה  תרוסמ  רמוש  ידוהי  דבוע  ערל  הלפומ  וב  הרקמ  לכ  תונגל  שי 
תארקל ןושאר  ךרד  ןויצ  שמשמ  אלא  ונתחונמ , תא  חיטבהל  דעונ  אל  שדחה  קוחה  החונמה . םוי  לש  ויפוא  תודוא  אוה  חוכיוה  תבשה . תחונמ 

תבשה תחונמ  קוח  ארקתמה  הז  קוחל  אורקל  יואר  ךכ  םושמ  בורה . לע  יסכודותרואה  טועימה  לע  תבשה  תוחרוא  תייפכ  תיפוסה : המישמה  תגשה 
. סעבאשה קוח  לארשי , דעומו 

רבודמש התיה  הכרעההש  םושמו  ווק  - סוטטסה תא  ינוציק  ןפואב  הניש  אל  אוהש  םושמ  קוחה , תעצהל  שפנ  ןויווש  היה  תונותיעב  יללכה  וקה  תאז , םע 
': בירעמ בתכ ב' שירח  ףסוי  יאנותיעה  תפלוח . תיטילופ  הרעס  דועב 

שיא םימ : סוכב  הרעס  לש  רכיהה  ינמיס  לכ  םהב  שי  תיתלשממה , היצילאוקב  הררתשנש  רבשמה  תריוואו  תבשה ,' קוח   ' ביבס המקש  תושגרתהה 
לכו רבמבונ ; דעו  ילוימ  אלא  דמעמ  קיזחת  אלש  הילע  הקזח  םידדצה -  ינש  לש  תּופיקת ' לכ ה' םימויא . ינפמ  להבנ  אל  שיאו  םייקל , תנמ  לע  םייא  אל 
. רבשמה לש  יתוכאלמה  ויפוא  אל  ףא  ןאכ , בושח  עורגה  יותיעה  אל  ךא  תוריחבה ]...[ . תואצות  ועדוויש  עגרב  ופלחיש  חטבומ  זגורה -  תויוצרפתה 

תינתחדקה תוליעפה  ףרחו  ימואל , - יתדה הנחמב  המקש  הלודגה  הקעצה  ףא  לע  יכ  רתויב . יניצר  וניא  ומצע  תקולחמה  עלסש  הדבועה  הבושח 
אוה ינוליחה . רוביצל  ןכוסמ  ונניאו  יתדה , רוביצל  ץוחנ  ונניאש  קוחב  רבודמ  לכה  ךסב  שגרתהל : הממ  ןאכ  ןיא  תיתד , היפכ  תעינמל  הגילה  הלגמש 

ומחלייש יואר  אוה  ןיא  אליממו  וידגנתמ . םילבוקש  יפכ  םעה , ינומה  תויוכזבו  ןופצמב  עגפי  אל  אוהו  ויכמות . םינעוטש  יפכ  תבשה , תא  ליצי  אל 
. ודגנ וניגפיש  יואר  אוה  ןיא  ונעמל ,

, יטרקומדה טפשמהו  קדצה  תרותב  חתפמה  יגשוממ  דחא  אוהש  תיתד ,' הייפכ   ' הז הרקמבו  הייפכ ,'  ' גשומה ךא  רבע , אל  קוחהו  הככש  ןכא  הרעסה 
. תוינוליחה תוגלפמה  יעצמב  הנושארל  עיפוה  ףאו  יטילופ  ןושל  עבטמל  היה 

ןכש םייתדל , םינוליח  ןיב  חתמה  תורבגתה  תא  איה  םג  הנמיס  תנשב 1965 , רודישל  התלעש  הלבקה ,' תועשל  ץוחמ  , ' ינולא תימלוש  לש  וידרה  תינכות 
ופוסב םיוסמ . םייח  חרוא  םינוליחל  ביתכהל  יתדה  רוביצה  לש  ןויסינה  לע  תבקונ  תרוקיב  רתאה  ילג  לעמ  הב  העמשוהש  הנושארה  תינכותה  התיה  וז 

, תיאמצעה תונותיעב  תויתד  - יטנאה תויואטבתהב  הפרחהה  הטלב  דחוימב  םייתדה . תסנכה  ירבח  וליעפהש  םיצחל  רחאל  תינכותה  הקספוה  רבד  לש 
. הדובעה תודחא  לש  הנותיע  בחרמל ' "ם ו' פמ לש  הנותיע  רמשמה ' לע   - ' יטסילאיצוסה לאמשה  הנחמ  לש  תונותיעבו  תונורחא , תועידי  ו' ץראה ' '

תלבק התוול  םעפה  םג  ('. 1969  ) ןוקית החונמו -  הדובע  תועש  קוח   ' תלבק םע  תיתדה , הקיקחה  םוחתב  ישממ  גשיהב  ףוס  ףוס  םייתדה  וכז  ב-1969 
תד יניינעב  ווק  - סוטטסב עגופ  קוחהש  ןעטש  שדח ,' חוכ  הזה -  םלועה   ' גיצנ ירנבא , ירוא  היה  םיללושה  ברקמ  ףיקתה  תסנכב . םירעוס  םינוידב  קוחה 

: ומואנב רמא  ראשה  ןיב  טרפה . שפוחבו 

הבה אל ]...[ . ותו  תיתד , הווצמ  תייפכ  םשל  םדאה , שפוחב  הנידמה  לש  הסג  תוברעתה  אלא  דבועה , תחונמ  לע  הנידמה  תנגה  וניא  ןאכ  ןודנש  המ 
ךופהל ותרטמש  קוח  ותעשב : חסינ  גיטפהרו  חרז  רשהש  יצרא , תבש  קוח  ותוא  תארקל  המידק  בושח  דעצ  והז  תבש . קוח  והז  ומשב : דליל  ארקנ 

. קרב ינבל  ץראה  לכ  תאו  רופיכ  םויל  תבש  לכ 

תויונחו םיקסע  הכאלמ , יתב  תריגס   ) גוהנ היה  רבכש  המ  תא  ןגיע  קר  קוחהש  הדבועה  לשב  ילוא  רתוי , תרשופ  םעפה  התיה  תונותיעה  לש  התבוגת 
רבדב תינרדומה  הבשחמה  םע  דחא  הנקב  הלוע  אוהו  םיילאיצוס  םיטביה  קוחל  יכ  שיגדה  ןולא  לאגי  הדובעה  רשש  הדבועה  לשבו  גחו ) תבשב 

. הדובע תקיקח 

תדה ילבכ  תא  טעמב  ףפורמ  ןוילעה  טפשמה  תיב 
, יטרקומדה שפוחה  תונורקע  ןיבו  הנידמב  תדה  יקוח  ןיבש  הריתסל  ליכשמה , ינוליחה  רקיעב  רוביצה , לש  ותושיגר  טעמב  הלדג  םישישה  תונשב 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



ימ תא  םיבשותה  םשרמב  םושרל  התרוהש  הקיספה  לשמל , ןוילעה . טפשמה  תיב  לש  תוימידקת  תוקיספ  המכ  לע  העפשה  ךכל  היהש  רשפאו 
והירמש רפכב  הליפת  םויק  ךרוצל  םלוא  רוכשל  םימרופר  םידוהי  לש  םתוכז  לע  ןגהל  שיש  הקיספהו  (, 1962  ) "ל וחב םייחרזא  םיאושינב  ואשינש 

המרת יטרקומדה  שפוחל  ןוילעה  טפשמה  תיב  לש  הלדגה  תושיגרה  רמולכ  תיטקלאיד , התיה  העפשההש  תחא , אל  הרוקש  יפכ  ןכתיי , (. 1962)
. רוביצה לש  ותושיגר  תלדגהל 

תמרב קלד  תנחת  ילעב  דגנ  שגוהש  םושיא  בתכב  השרפה  לש  התליחת  תבשב . קלד  תונחת  תלעפה  אשונב  התיה  תפסונ  הבושח  תימידקת  הקיספ 
ןג תמרב  םולשה  טפשמ  תיב  םתריגסו .' םיקסע  תחיתפ  , ' ינוריעה רזעה  קוח  יפ  לע  תורוסאה  תועשה  תחאב  תבשה  םויב  הנחתה  תא  וחתפש  לע  ןג 

הדעווה לע  עיפשהו  םייקתה ב-1968  ןוילעב  ןוידה  ןוילעה . טפשמה  תיבל  עיגה  ןיינעהו  םתוא , עישרה  יזוחמה  טפשמה  תיב  הנחתה , ילעב  תא  הכיז 
רזעה יקוחב  העיפומ  איהש  יפכ  תונח ,'  ' גשומה תרדגהב  קסע  אוה  ןכש  החונמו ,' הדובע  תועש   ' קוח שוביגב  םימי  םתואב  הקסעש  תיתלשממה 

אל תונח "  " הלימל  ' יכ וקמנב  ןוזנרב ,) לומ  יולהו  גרבליז   ) תועד בורב  רוערעה  תא  לביק  טפשמה  תיבו  טסוגואב 1968  ןתינ ב-20  ןידה  קספ  םינושה .
איה תונח ."  " חנומב קלד  תנחת  תללכנ  אל  הז  ןבומ  יפ  לע  םדא . ינב  ןושלב  ליגרה  הנבומכ  השרפל  שי  ןכלו  תויריעה  תדוקפב  תדחוימ  תועמשמ  הנתינ 

תועמשמה "ל .' נה רזע  קוח  לש  ורדגב  תלפונ  קלד  תנחת  ןיא  אליממ  םהל . םישורדה  רזע  יתוריש  ןתמלו  קולדתל  זכרמ  אלא  תורוחסל  רכממ  תיב  הנניא 
. תבשב קלד  תונחת  תלעפהל  רתיה  התיה  תישעמה 

תושר לש  להנמה  דעווה  טילחה  רבמטפסב 1969  ב-30  תבשב . היזיוולטה  ירודיש  אשונב  הנש  רובעכ  הנתינ  "ץ  גב לש  תרחא  תירוטסיה  הקיספ 
תא הררוע  תמדוק , הלשממ  תטלחה  לע  הכמסנש  הטלחהה , םירופיכה .) םויל  טרפ   ) עובשב םימי  העבשל  היזיוולטה  ירודיש  תא  ביחרהל  רודישה 

רחאל השדחה  הלשממה  תמקה  םע  ורבג  םיצחלה  תבשב . םירודיש  ליעפהל  אלש  הלשממה  לע  וצחלש  תויתדה  תוגלפמה  ישנא  לש  םמעז 
הלשממה ידיב  קפיס  היהי  רשא  דע  תבשב , םירודישה  תא  תוהשהל  השקבב  רודישה  תושרל  הנפ  הלשממה  שאר  תיעיבשה . תסנכל  תוריחבה 

הרוהש םייניב , וצ  ןתנ  "ץ  גב תבשב . רדשל  תושרה  תאילמ  תטלחה  תא  חיטבהל  השקבב  "ץ  גבל רתע  השקבה  לע  םעזש  חרזא  ןיינעב . ןודל  תסנכנה 
םייניבה וצ  תא  לטבל  הלשממה  םעטמ  יטפשמה  ץעויה  לש  ותשקב  םג  הלשממה . שאר  לש  בוכיעה  וצמ  םלעתהלו  התטלחה  תא  עצבל  תושרל 

, םירודישה תא  עונמל  ושקיבש  םייתד  םיחרזא  לש  רתוי  תורחואמ  תוריתע  יתש  הכיפה . יתלב  הדבועל  ויה  תבשב  היזיוולט  ירודישו  "ץ  גבב התחדנ 
"ץ. גבב ןה  ףא  וחדנ  םייקוח , םניא  תבשב  םידבוע  תקסעהל  רודישה  תושר  הלביקש  םירתיהה  יכ  הנעטב 

רחאל יטילופה  ןונגנמה  לש  ותושלחיהל  סחייל  רשפא  םישישה  תונשב  ןוילעה  טפשמה  תיב  טקנש  תד  יניינעב  רתוי  ילרבילהו  תוחפ  ינרמשה  וקה  תא 
לש ומוקמב  ןהכ  םייח  ןשדחהו  לרבילה  טפושה  לש  ופוריצלו ב-1960  ברעמה , תוברתל  תוחתפיהה  תליחתל  "י , אפמב םיגוליפהו  שיב ' קסע  תשרפ ה'
םרוג היה  ןהוכ , ותויה  ללגב  לארשיב  השורג  תאשל  וילע  רסאנ  רשאכ  תדה , יקוחמ  ומצעב  לבסש  ןהכ , ןכל . םדוק  םירופס  םישדוח  רטפנש  ןישח  טפושה 
דוגינ רצונ  ןהבש  תושיגר  תויגוסב  עירכהל  תרבוגה  ותונוכנבו  תד  יניינעב  ויתוקיספבו  וינוידב  ןוילעה  טפשמה  תיב  לש  הריהזה  השיגה  תושלחיהב  בושח 

", ףידע תמא  ביציו  תמא   " הרמימה תא  עבטש  הרומז  אישנה  הז  היה  : ' וילע בתכ  ןמדירפ  לאינד  ןטפשמה  יטרפה . םדאל  יתדה  דסממה  ןיב  םיסרטניא 
( תוביציה תא  רמולכ   ) יטפשמה ןוחטיבה  תא  רערעמ  אוה  םא  םג  וינפלש , הרקמב  קדוצהו  ןוכנה  ןורתפה  תא  ףידעהל  טפושה  לעש  איה  התועמשמש 

ויה ויבגל  עירכמה  לוקישה  ןהכ . םייח  טפושה  הז  היה  האולמב  וז  הדמע  םשייש  טפוש  היה  םא  הנוש . הכלה  ועבקש  םימידקתהמ  הטוס  אוהש  ךכב 
. םיישעמ םילוקיש  ןהו  רבעה  ימידקת  תא  ןה  תוחדל  ןכומ  היה  ךכ  םשל  ןד . ובש  הרקמב  םמשייל  ותעדל  היה  יוארש  יפכ  םדא  תויוכזו  קדצ  לש  תונורקע 

םג קזחתהל  הפיסוה  ןוילעה  טפשמה  תיב  לש  תילרבילה  השיגה  טועימ .' תעדב  תחא  אל  ומצע  אצמ  ןהכ  םייחש  ךכל  המרג  וז  תיעמשמ  - דח הדמע 
. וב ופזנ  ףא  תחא  אלו  ינברה  ןידה  תיב  לש  ןידה  יקספ  לע  וקלחש  "ץ , גבה יטפוש  לש  רתוי  םיבר  ןיד  יקספב  האטבתה  איהו  םיאבה  םירושעב 

ןוילעה טפשמה  תיב  לע  תיטילופ  - תיתדה הפקתמה  לש  התישאר 
לת תשרפ  איה  הנוילעה , לע  התיה  היטרקומדה  לש  הדיו  הקיטילופו , תד  טפשמ , ושגפנ  הבש  תילארשיה , היטרקומדה  תודלותב  הבושח  ןויצ  תדוקנ 
'(. יחרזמה לעופה   )' ימואל - יתדה הנחמב  טלוב  ליעפל  היה  רצק  ןמז  ךותבו  ןילופמ ב-1935  הצרא  הלע  לאפר  לאפר . קחצי  הב  ברועמ  היהש  םירוביג 

לש םיטלובה  תסנכה  ירבחמ  דחאל  היה  םישימחה  תונשב  הלש . היילעה  תקלחמ  להנמלו  תונכוסה  תלהנה  רבחל  רחבנ  הנידמה  תמקה  ירחא 
, תישימחה תסנכל  תוריחבה  רחאל  םידחא  תועובש  יהלשב 1961 , הגלפמה . ךותב  םיטוחב ' ךשמ  ש' יאמצעו , ןתעד  יתמזירכ , םדאכ  עדונו  "ל , דפמה

רש דיקפת  תא  לביק  הגיהנמ  אריפש  השמ  םייחו  היצילאוקב , הפתוש  התיה  תימואל  - תיתדה הגלפמה  השדחה . ותלשממ  תא  ןוירוג  ןב  דוד  גיצה 
. רבד לכל  רשכ  דרשמב  גהנ  אוה  אריפש  לש  ותלחמו  םידיקפתה  לפכ  לשב  ךא  תואירבה  רש  ןגסל  לאפר  קחצי  הנומ  ותצלמהב  תואירבהו . םינפה 

שארב דמע  לגיפש  לאפר . קחצי  לש  ודידיו  "ל  דפמב ןקסע  לגיפש , הדוהי  ןידה  ךרוע  תואירבה , דרשמ  "ל  כנמס לש  ורצעמ  םע  הלחה ב-1963 , השרפה 
לש דחוש  םולשת  שרדש  םשאוה  אוה  םירוביג . לתב  שדח  םילוח  תיב  תמקהב  תופתוש  ויהש  םי , תבו  ןולוח  תויריעלו  תואירבה  דרשמל  תפתושמ  הדעו 

ןודינו דחוש  תחיקל  לש  תוריבע  שולשב  עשרוה  הדובעה , תלבקב  םיניינועמל  ותמקהו  םילוחה  תיב  ןונכת  לש  הדובעה  תריסמל  יאנתכ  220,000 ל"י 
קלחש ןעט  וב , דיעהל  ארקנ  לאפר  םגש  טפשמב , םידעה  דחא  השרפה . המת  אל  ךכב  ךא  יאנת . לע  םהמ  הנומש  רסאמ , ישדוח  םירשעל 

ידכ ברקוה '  ' אוה יכ  טפשמה  תיב  ילתוכל  ץוחמ  םיזמר  לגיפש  ץיפה  רשאכ  קזחתה  לאפרב  דשחה  "ל . דפמב תוימינפ  תוריחב  ןומימל  ודעונ  םינומלשהמ 
. הגלפמה תרמצ  לע  ןגהל 

םיטפשמה רש  חיטשל . תחתמ  התוא  אטאטל  אלש  הלשממה  לע  ירוביצ  ץחל  לעפוהו  תונותיעב  םירקוסמה  םיאשונה  דחאל  התיה  םירוביג ' לת   ' תשרפ
דחושה ימדש  ךכב  לאפר  קחצי  תא  שרופמב  ומישאה  םייתנש , רובעכ  ומסרופש  ויאצממ , ןיינעה . תא  רוקחיש  דיחי  תדעוול  ןלוג  השמ  טפושה  תא  הנימ 

האוולה לביק  לאפר  קחצי  יכ  ןלוג  לש  "ח  ודב רמאנ  דוע  ושארב . דמע  לאפרש  קוק ' ברה  דסומ   ' ןומימל ראשה  ןיב  ודעונו  ותעידיב  ויה  לגיפש  לביקש 
ותוניסח הרסוהש  רחאל  םושיא . בתכ  ודגנ  שגוהו  תואירבה  רש  ןגס  דיקפתמ  לאפר  רטפתה  סרמב 1965  ךסב 10,000 ל"י . לגיפש  הדוהימ  תישיא 

, ותומד לע  לטוה  דבכ  לצ  לבא  תויאר  רסוחמ  הכוז  םנמא  לאפר  תישישה . תסנכל  תוריחבה  דעומ  ינפל  םיישדוח  רבמטפסב 1965 , טפשמה  חתפנ 
שנוע טפשמה  תיב  וילע  ליטה  הז  בוריס  לש  וניגב  "ם .' וכע לש  תואכרע  רבודמש ב' הנאותב  טפשמב  דיעהל  לגיפש  הדוהי  לש  ובוריס  לשב  אב  ויוכיז  ןכש 

. טפשמה תיב  ןויזיב  לשב  םיימוי  לש  ילמס  רסאמ 

אוה לארשיב . תיטופישה  תכרעמה  לע  ןסר  תחולש  הפקתהב  לאפר  קחצי  חתפ  רשאכ  יטילופ , ןויבצ  הלביק  ףאו  תרושקתב , דהדהל  הפיסוה  השרפה 
לש ןיד  יתב  ינפל  עיפוהל  ןופצמ ' ימעטמ   ' ברסל םייתד  םידוהיל  רשפאיש  קוח  תעצה  שיגהל  "ל  דפמה תא  ענכשל  הסינ  ףאו  תינוליח ,'  ' התוא הניכ 
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לש ןיד  יתב  ינפל  עיפוהל  ןופצמ ' ימעטמ   ' ברסל םייתד  םידוהיל  רשפאיש  קוח  תעצה  שיגהל  "ל  דפמה תא  ענכשל  הסינ  ףאו  תינוליח ,'  ' התוא הניכ 
ירבדב שיש  םויאה  תא  השיגדה  ובש  תעד  יוליג  ןידה  יכרוע  תכשל  המסריפ  הלא  םירבד  תובקעב  םיינבר . ןיד  יתבל  קר  קקדזהל  תאז  תחתו  הנידמה 

לוכשא יול  הלשממה  שארל  בתכמ  חלש  טנרגא  ןועמש  ןוילעה  טפשמה  תיב  אישנ  טפשמה . תכרעמב  גיוסמ  יתלבה  הנומא  תאו  קוחה  ןוטלש  לע  לאפר 
תורתוכבו םינושארה  םידומעב  הטלבהב  םסרופ  בתכמה  ןכות  ןלוג .' "ח  וד תא  םסרפלו  תטפושה  תושרה  תרקוי  לע  ןגהל  הלשממהמ  עבת  ובש  '

ומייא ןוילעה  טפשמה  תיב  יטפושש  לילעב -  יוגשו  ףסונ -  חוויד  ןהל  ףסונ  טפשמה  תכרעמ  םע  תוהדזהה  טהלב  ןכ , לע  רתי  םינותיעה . לש  תוישארה 
תושירד תא  ןאולמב  הלביקש  הלשממה , םשב  תעד , יוליג  םסריפ  ןכא  לוכשא  תטפושה . תושרה  לע  ןגהל  הלשממה  אצת  אל  םא  דחא  שיאכ  רטפתהל 

. טנרגא

לע ןסרה  תחולשו  הריהיה  ותפקתה  לעו  לאפר  לש  קפקופמה  יוכיזה  לע  תופירחב  הביגהש  דבלב  וז  אל  תידרחהו , תיתדה  תונותיעהמ  ץוח  תונותיעה ,
הבתכ רבמטפסב 1965  םסריפ  ולגרהכ , רתויב  ףירחה  הזה ,' םלועה  . ' הנידמו תד  תייגוסב  ןוידל  סיסבכ  הרקמה  תא  הלצינ  אלא  טפשמה , תכרעמ 
תיינפה ידכ  ךות  תויתדה ,' תוגלפמה  ידיב  הנידמה  לש  לחוזה  שוביכה  לע   ' העירתה הבתכה  ריאממה .' לודיגה  דחוימ : "ח  וד  ' תרתוכה תחת  תבחרנ ,

: היצילאוקב תויתרוסמה  היתופתוש  ויה  תויתדה  תוגלפמהש  "י , אפמ דגנ  םג  המישאמ  עבצא 

תוגלפמה גלפומ . רנוילימ  ךפוה  יאדווב  היה  לשמל , לארשי , תנידמב  תוכרצנה  תויקינקנה  לכ  תא  רוכמל  ידעלב  ןויכז  והשלכ  חרזאל  קנעוה  וליא 
הוואתו תינטחס -  קנח  תזיחא  חוכ , תריבצ  רשוע , האצותה : הנידמב . םימלש  םייח  יחטש  לע  ןויכז  בושחו -  לודג  רתוי  הברה  ןויכז  ולביק  תויתדה 

רתוי . עולבל  רתוי , שובכל  רתוי , ףוטחל 

ךכמ האצותכו  םייתדה , תופקתהל  תירוביצ  הרטמכ  טפשמה  תיב  תא  הנושארל  הדימעה  איהש  םושמ  תירוטסיה  תובישח  תעדונ  םירוביג ' לת   ' תשרפל
': ץראה רטפלס ב' והילא  בתכ  לשמל , ךכ , היטרקומדה . יכרע  םשב  וילע  ןגהל  םישח  תונותיעה ) תועצמאב   ) םינוליחהש דסומכ 

יניינעב ווק  סוטאטסה  לע  יתבר  הפקתהב  אקווד  ליחתהל  ןוכנל  אצמ  אוהשו  לאפר  רמ  תא  אקווד  הדמעומכ  גיצהל  הטילחה  "ל  דפמהש הדבועה 
םדצמ תוקפאתהו  תונלבוס  תשיג  םאה  םינותמה : םיינוליחה '  ' םיגוחה תשיג  תנובת  יבגל  תכל  תוקיחרמ  תולאש  ררועל  תויושע  הנידמב  תדה 

קזחתיו ךליי  םיינוליח '  ' םיגוח דצמ  דגנ  תפקתהו  תוררועתה  ילבש  םינעוטה  הלא  םיקדוצ  אמש  וא  הז ? חטשב  ווק  סוטאטסה  לע  רומשל  ידכ  השורד 
? ירוביצה רסומה  יבגל  ןהיגשומ  תאו  ןנוטלש  תא  הייסולכואה  לע  תופכל  תויתדה  תוגלפמה  לש  ןנויסנ 

דואמ הבושח  התיהש  םינוליחל , םייתד  ןיב  תיסומלופ  הבהל  ותיצהש  םייטרקומד  תוצוצינל  לארשיב  טפשמה  יתב  לש  תונוש  תוקיספ  וכפהנ  ךליאו  ןאכמ 
. תילארשיה היטרקומדה  לש  היתולובג  תרדגהל 

הריכב הכ  תירוביצ  תוישיא  הבש  הנושארה  םעפה  התיה  וזש  םושמ  םג  תירוביצ  הדוהתל  התכזו  תיטילופ  תובישח  תלעב  התיה  םירוביג ' לת   ' תשרפ
זמר לגיפש  לש  וטפשמב  רוערעה  תאכרע  לש  ןידה  קספב  רבכ  הלוכ . תיתגלפמה  תכרעמב  השפש  ןובקירה  לע  זמר  רבדהו  םילילפב , הדשחוה 

ךא "ל  דפמל טפושה  לש  וירבד  ונווכ  הז  הרקמב  לארשיב . תיטילופה  תכרעמב  תותיחשה  לעו  לאפרל  לגיפש  ןיב  רשקהמ  הלועה  הנחצה  לע  טפושה 
: ןידה קספב  בתכנ  ראשה  ןיב  תיללכ . ןושל  טקנ  אוה 

ןוטלשל העיגמה  הגלפמ  הבש  (, spoils system ' ) ללשה תטיש   ' םשב העודיה  רתויב , הגיאדמ  העפות  הרועיכ  לכב  התלגתנ  ונינפלש  טפשמב 
. םייניינע םייתכלממ  םימעטב  בשחתהל  ילב  המולש , ישנאל  תורחא  האנה  תובוטו  תוירוביצ  תורשמ  קלחל  תיאכז  המצע  תא  האור 

תא םכיסש  רמאמב  ירסומ . םתכ  וב  לטוהש  רחאל  רוביצ  שיאכ  ןהכל  יואר  וניאו  יואר  ימ  הלאשה  ירוביצה  חישב  הנושארל  הנודנ  םג  השרפה  תובקעב 
: ןייטשניבור ןונמא  ןטפשמה  בתכ  טפשמה  יחקל 

. ןידב עשרוה  ןכ  םא  אלא  עשפמ  ףח  אוה  םדא  לכ  ירוביצ . יוכיז  אוה  ילילפ  יוכיז  לכ  אל  ךא  טלחומ . אוה  םילילפב  לאפר  רמ  לש  ויוכיז  יכ  רמול  ךרוצ  ןיא 
. םילילפב ויוכיזב  היולת  הניאו  תיאמצע  איה  ירוביצ  דיקפתל  םדא  לש  ותורישכ  תירוביצ . הנוהכב  שמשל  יואר  ילילפ  עשפמ  ףח  אוהש  םדא  לכ  אל 

לש ותבישח  רשוכו  ונויגהב  םילזלזמו  תירסומו  תירוביצ  היצטיליבהר  וניה  תוחכוה  רסוחמ  לאפר  רמ  לש  ויוכיז  יכ  םינעוט  "ל  דפמה ינקסע  ]...[ 
. רוביצה

תיטפשמ הניחבמ  ידוהי ' אוה  ימ  '
םואלה םהמ  הנעיו  לאשיי  דקפנ  לכש  עבקנ , ןהבו  םיבשותה , םשרמ  אשונב  םוריח  תעשל  תונקת  ונקתוה  טסוגואב 1948 , הנידמה , ימי  תישארב 

יטילופ סומלופל  הליע  תכבוסמ -  תיטפשמ  היעב  היהי  ידוהי ' םואל   ' חנומהש ותעד  לע  שיא  הלעה  אל  הפוקת  התואב  םהילא . ךייתשמ  אוהש  תדהו 
תאירקמ דבל  הילע , רערעיש  רבח  ףא  אצמנ  אל  יכ  הארמ  תאזה , הנקתה  תא  העבקש  תינמזה , הנידמה  תצעומ  לש  לוקוטורפב  ןויע  רעוס . יתרבחו 

לש ותנידמ  איה  לארשי  תנידמש  זירכה  יגיגח , דמעמב  תנשב 1950  תסנכב  לבקתהש  תובשה , קוח  התוא . ארק  ימ  הלגמ  וניא  לוקוטורפהש  םייניב ,
"ב ישתמ תוחרזאה  קוח  םג  ידוהי .' םדא כ' לש  ותרדגהל  ןוירטירק  םוש  עבק  אל  קוחה  םלוא  הצרא .' תולעל  יאכז  ידוהי  לכ  יכ   ' עבקו לארשי  םע  לכ 

. ידוהי אוה  ימ  ןייצלמ  ענמנ  תובשה , קוח  יפל  לארשיל  הלועה  לכל  תיטמוטוא  תוחרזא  קינעהש  (, 1952)

אלו היידוהי  הניא  ומאש  ימ   ) הכלהה יפ  לע  ידוהי  וניא  גוזה  ינבמ  דחא  ןהבש  תובר  תוחפשמ  הצרא  ועיגה  םישימחה  תונש  תישארב  תינומהה  היילעב 
ויה המ  תרושקתה . תא  הקיסעה  אל  םגו  יטילופה  םויה  רדס  לע  התלע  אל  םהידלי , לש  רקיעבו  םילועה , לש  םתודהי  תייעב  הז  בלשב  םלוא  רויג ,) רבע 
, תוחרזאה קוחו  תובשה  קוח  לש  םעוציב  דקפוה  וידיבש  יתלשממה  דרשמה  םינפה , דרשמ  תישאר , תורעשה : המכ  תולעהל  רשפא  ךכל ? תוביסה 

תיטרקורויב תירסומ , הניחבמ  ירשפא  יתלב  היה  הז  תינש , םרבעב . שפשפלמ  הז  בלשב  ענמנו  םילוע  לש  הרידא  הסמ  םע  דדומתהל  השקתה 
תנש דע  םינפה  ירש  לכ  תישילש , האוש . ילוצינו  םיטילפכ  הצרא  ועיגהש  ימ  תולגל  חולשל  וא  םאה , לש  התודהי  - יא לשב  תוחפשמ  קרפל  תיטילופו 

קלחו מ-1955, םינשב 1951-1949  םינפה  רש  "ל ,) דפמה םימילו  תדחואמה ' תיתדה  תיזחה   )' אריפש השמ  םייח  הז : אשונב  ורימחה  אל   1958
םינשב םינפה  רש  םייללכה ,) םינויצה   ) חקור לארשי  תילמרופ ; אל  תוינידמ  תועצמאב  טקשב '  ' םידוהי אלה  םילועה  תייגוסב  לפטל  הארנה  לככ  ףידעה 

. םדירטה אל  הז  אשונו  םתפקשהב  םינוליח  ויה  םינשב 1958-1955 , םינפה  רש  הדובעה ) תודחא   ) הדוהי ןב  לארשיו  , 1954-1952
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לודגה היילעה  לגב  היתולובגמ . םידוהי  תאיצי  תושרהל  ןילופ  תלשממ  לש  התטלחה  רחאל  סרמב 1958 , רפוה  םילועה  לש  םתודהי  תלאשב  טקשה 
, תונותיעה תא  קיסעהל  הלחה  םיברועמה  תוגוזה  ידליו  ידוהי  אצוממ  אלש  םישנה  תייעב  תובר . תוברועמ  תוחפשמ  ויה  וז  הטלחה  לש  היתובקעב  אבש 

תוחפשממ םידליש  ךכ  לעו  גוזה , ינב  ןיב  םידירפמש  וא  תולעל  תוברועמ  תוחפשממ  םיענומש  לע  תובר  תונלבוק  התלעה  ןילופ  ידוהי  תודחאתהש  רחאל 
קפסב תלטומ  םתודהיש  םירוחבמ  ענומ  "ל  הצש ןעטנ  ןכ  ומכ  םייוג . תרובקל  סחיב  תידוהיה  תדב  גוהנכ  תורבקה , תיב  רדגל  ץוחמ  םירבקנ  ולא 

לש היילעה  תקלחמ  שאר  יאגרש , ןמלז  המלש  רשאכ  ןיכומיתל  וכז  תוברועמה  תוחפשמה  תיילפא  רבדב  ןוגראה  תונעט  םיניצק . סרוקל  לבקתהל 
'. ישימח סיג   ' ןה תוירכונה  םישנהש  ןעט  ובו  שידייב  ןותיעב  רמאמ  םסריפ  "ל , דפמה שיאו  תונכוסה 

, ןהכ םייח  הלשממל  יטפשמה  ץעויה  תצעב  הדוהי , ןב  לארשי  םינפה  רש  םסריפ  םילועה  לש  תוהזה  תייעב  ביבס  ורצונש  חתמהו  תוריהב  - יאה ללגב 
התאר "ל  דפמה תפסונ .' היאר  שרדית  אלו  ידוהיכ , םשריי  ידוהי , אוהש  בל  םותב  ריהצמה  םדא   ' יכ ראשה  ןיב  עבקנ  ןהבש  םושירה , ידיקפל  תויחנה 

התנענ אלשמ  רתלאל . ןלטבל  העבתו  הלשממה , המק  וילעש  ינויצילאוקה  םכסהב  ללכנש  הנידמו , תד  יניינעב  ווק  - סוטטסב העיגפ  ולא  תויחנהב 
ירש ךא  הרשפ  לש  תועצהב  םייתדה  תא  סייפל  הסינ  ןוירוג  ןב  תסנכב . רעוס  חוכיוולו  יטילופ  רבשמל  ליבוה  רבדהו  היצילאוקהמ  סעכב  השרפ  וז , העיבת 

תיטילופה תוברתב  גירח  דעצ  ןוירוג  ןב  טקנ  ותלשממל , "ל  דפמה לש  הבושמ  שאונשמ  ותומדקל . בצמה  תא  ריזחהל  ושרדו  םבוריסב  ודמע  "ל  דפמה
ויתויחנה ןללכבו   ) תבורעת יאושינ  לש  םידלי  םושיר  ןיינעב  הנידמה  םוק  זאמ  תומייק  ויהש  תויחנהה  לכ  תא  לטבל  הרוה  אוה  הריעצה . לארשי  תנידמ  לש 

םתדמע תא  ועיביש  תוצופתבו  ץראב  ןוירוג ) ןב  לש  וחוסינכ  ' ) לארשי ימכח  םישימחכל מ' תונפל  לטוה  הילעש  תדחוימ  הדעו  ןנוכלו  הדוהי ) ןב  רשה  לש 
ןוצר לע  הנוע  רבדהשכ  היידוהי  אל  םאמו  ידוהי  באמ  םידלי  םידוהיכ  םושרל  םאה  תיפיצפס : הלאשב  העד  תווחל   ' ושקבתנ םה  ידוהי . אוה  ימ  תייגוסב 
תמקה רחאל  םידמוע  םירבדהש  יפכ  םואלו  תד  יסחי  לע  דומלל  השקיב  וז  הלאש  השעמל  םלוא  והשלכ .' יתד  סקט  ךורעל  ךרוצ  םג  שי  וא  םירוהה , ינש 
ששו םיעבראמ  תינומה . היילע  לש  הפוקתב  ידוהי ' אוה  ימ   ' תעיבקל םייתרוסמה  םיללכה  לשו  הכלהה  לש  םפקות  לע  ןכו  תינובירה , תידוהיה  הנידמה 

אל ןוירוג  ןב  לש  המזויל  השעמל , ידוהי .'  ' גשומה לש  תיסקודותואה  תיתכלהה  הרדגהב  הכימת  העבוה  עבשו  םישולשב  לארשי ' ימכח   ' לש םהיתובושת 
תרדגה תא  תונשל  יהשלכ  הנווכ  התיה  םא  םג  ךא  הנפ . םהילאש  םישיאה  ןיב  ןוזיא  היה  אל  שארמ  ןכש  תישעמ , הנווכ  הליחתכלמ  הארנה  לככ  התיה 

רשפיא השולח  תונע  לוקב  תאזה  השרפה  םויס  וז . הרדגה  לש  היונישל  הרשכ  הניא  העשהש  ןוירוג  ןבל  וריהבה  לאשמה  לש  םיאצממה  ידוהי ,' אוה  ימ  '
םינפה רש  דיקפתל  אריפש  השמ  םייח  "ל  דפמה גיהנמ  רזחוה  םייתדה  תא  תוצרל  ידכ  תוריחבה ב-1959 . רחאל  היצילאוקל  "ל  דפמה לש  הבוש  תא 

םילוע םושירל  תוילמרופ  אל  תוימינפ  תויחנה  אריפש  איצוה  ויונימ  רחאל  דימ  םייתד . לש  םהידיב  דיקפתה  תא  ריאשהל  יטילופה  גהונה  רמשנ  זאמו 
אלל םעפה  ורבע  קוחב , ונגוע  אלו  טפשמה  תיב  לש  תומדוק  תוקיספ  םע  דחא  הנקב  ולע  אלש  וללה , תויחנהה  תיסקודותרוא . - תיתדה ותפקשה  חורב 

. יהשלכ תיטילופ  הדוהת  אללו  תרושקתה  תוסחייתה 

חאה  ' לש ותריתעב  "ץ , גבכ ובשויב  ןוילעה  טפשמה  תיב  ינפל  םג  הנושארל  היעבה  התלע  ידוהי ' אוה  ימ   ' תייגוסב יטילופה  רבשמה  תצירפל  ךומס 
דע םייתכלממ  - םיינלופ רפס  יתבב  דמל  אוה  תיתרוסמ . תידוהי  החפשמל  ןילופ , ברעמ  םורדב  תנשב 1922  דלונ  ןזייאפור  לאינד )  ) דלווסוא לאינד .'

דמעשכ תנשבו 1939 , אביקע '  ' תיתרוסמה העונתל  ףרטצה  ליגב 12  תינמרג . התיה  וב  הארוהה  תפשש  ידוהי  רפס  תיבב  םייתנש  איצוהל  תורגבל ,
. היינשה םלועה  תמחלמ  הצרפ  וז , העונת  תרגסמב  הצרא  תולעלו  הרשכה '  ' רובעל

םינמרגה תשילפ  דע  לעפ  רשא  הרשכה  ץוביק  ומיקה  םש  אטילבש , הנליוול  העונתה  ירבח  םיריעצ  תצובק  םע  ןזייאפור  עיגה  םידודנ  לש  הפוקת  ירחא 
ןמגרותמכ סיוג  אוהו  התלגתה  אל  ותודהי  רימ . תיסורולייבה  הרייעל  םיכרד  אל  םיכרדב  עיגהו  הנליוומ  חרב  םיימעפ , רצענש  ירחא  ינויב 1941 .

םינמרגה לש  םהיתומיזמ  לע  עדימל  תושיגנ  ול  הנקה  דיקפתה  תימוקמה . תינמרגה  הירמרדנ  ' זה ןיבל  הניב  ךוויתו  תיסורולייבה  רזעה  תרטשמל 
הירמרדנ כ- ' זהמ בנגנש  קשנב  דייצל  ןזייאפור  חילצה  טסוגואב 1942  לש 13  היצקאה  תארקל  םידוהיה . םיבשותל  יאשחב  ריבעה  ותואש  זוחמב ,
בוש ךלשוה  ןזייאפורו  ןישלהש , ימ  היה  לבא  לארשיל . םימיל  ולע  םתצקמ  םינזיטרפה . תורושל  םתופרטצהו  םתחירב  תא  ןגריאו  רימ  וטגמ  םידוהי   300
םשה ול  ןתינו  םיתילמרכה  רדסמב  רמוכל  ךמסוה  תנשבו 1945  ותשקב  יפ  לע  רצנתה  םש  רזנמב , טלקמ  אצמו  טלמיהל  חילצה  אוה  םעפה  םג  אלכל .

'. לאינד חאה  '

תויחד רחאל  הפיחב . םיתילמרכה  רזנמל  ףרטצהל  וילע  םינוממהמ  תושר  לאינד ' חאה   ' שקיב ןכמ  רחאל  תובר  םימעפו  רורחשה  תמחלמ  תפוקתב 
ואוב םע  הפיח . דיל  בשומב  יחו  אשינ  וינפל , םינש  המכ  הלע  ידוהי , ראשנש  ויחא , םיריזנ . תמילגב  לארשיל  הלע  אוה   1959- בו ושקובמ  ול  ןתינ  תובר 

: ויעינמ תא  ריבסה  םימיל  ידוהיה . םואלל  ךייתשמ  אוהש  ןעטו  תובשה , קוח  חוכמ  חרזאתהל  ןזייאפור  שקיב 

תוחרזאה אל  ןוסא . הילע  איבהל  הלולע  יטארקואית  ןוויכל  היטסש  יתנבה  זא  רבכ  הריעצה . הנידמה  דיתע  ןעמל  יגולואדיא  קבאמ  הזש  יתנבה 
הנפא אלש  יב  ריצפהו  תוכורא  יתיא  חחוש  אריפש , םייח  השמ  זאד , םינפה  רש  תרחא . וא  ךכ  התוא , גישאש  יתעדי  ירה  יתולדתשה . תרטמ  התיה 

. יקוח םידקת  רוציל  התיה  יתנווכ  קוחה . יפ  - לע תשרדנה  היפיצהמ  יתוא  רוטפלו  תוחרזאה  תא  דימ  יל  קינעהל  ןכומ  היה  ףאו  תויטפשמ , תואכרעל 
םגו תרחא ,' תד   ' תורצנב זא  יתיאר  אל  תויוויאנ  ךותמ  ילש ]...[ . הלוכ  התיה  המזויה  יב . וכמת  אלו  תאז  וניבה  אל  רדסמה  ישארו  היסנכה  תונוטלש 

. םייתרבח םיגשומ  יונישל  םיאתמ  םורופ  וניא  טפשמ  - תיבשו םילבוקמה , םיגשומב  הכפהמ  תללוחתמ  התיה  יתדמע  הלבקתה  וליאש  יתנבה  אל 

ןב וניאו  ידוהי  אוה  יכ  בל  םותב  ריהצמה  םדא  קר   ' יכ תעבוקה  ילויב 1958 , הלשממה מ-20  תטלחה  דוסי  לע  ןזייאפור  לש  ותשקב  תא  החד  םינפה  רש 
, תימואל הדימ  תמא  יפל  שרפל  ךירצ  תובשה  קוחב  ידוהי '  ' חנומה תא  א ) : ) םינועיט ינש  הלעהו  "ץ  גבל רתע  ןזייאפור  ידוהיכ .' םשריי  תרחא , תד 

', אוה לארשי  אטחש , יפ  לע  ףא  לארשי ,  ' תידוהיה הכלהה  יפ  לע  תיתד , הדימה  תמא  היהת  םא  םג  ב ) ; ) ידוהי ומצע  האורו  ידוהי  דלונ  אוה  וז  הניחבמו 
. תובשה קוח  ךרוצל  ידוהי  אוה  ןכלו 

םג םיטפושה  םיירמוח .' םיגשיה  רחא  ףדור  וניאש  אלפומ  םדא   ' ותוא הניכ  לשמל , ינמ , טפושה  ותריתעב . ונדש  םיטפושה  לש  םתכרעהל  הכז  ןזייאפור 
םג אלא  השיגרהו , הכובסה  היגוסה  לשב  קר  אל  םיטפושל , תרסיימו  השק  התיה  הקיספה  ותוימואל .' יפל  ידוהי  ראשנ  אוה  ותרכה  יפ  לע  ךכב ש' וריכה 
תאז אטיב  גרבליז  השמ  ןוילעה ד"ר  טפשמה  תיב  אישנ  םוקמ  אלממו  ןידה  תיב  בא  האושב . ולעופ  לע  ידוהיה  םעה  תרקוהל  יואר  היה  ןזייאפורש  םושמ 

: ורמואב

חאה , ' רמומה אוה  ןזייאפור , דלווסואל  םידוהיכ  םיבח  ונאש  אוה ]...[  הז , ליגר  יתלב  טפשמב  תישארבמ , וב , ונלקתנש  לודגה  יגולוכיספה  ישוקה 
, םידוהיה ויחא  ןעמל  רופס  ןיא  םימעפ  תוומל  ושפנ  תא  ףרח  הפוריאב  האושה  לש  תולפאה  םינשב  רשא  םדא  ונינפל  ונינפלש . שקבמה  לאינד ,'

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



. תינמרג - וצאנה היטסבה  לש  שממ  תויראה  בוג  ךותמ  םיזעונה  הלצהה  ישעמ  תא  ועצבב 

וששח םיטפושה  ןהכ . םייח  טועימבו  ינמו , ןוזנרב  יודנל , גרבליז , םיטפושה  דחא : לומ  העברא  לש  בורב  ןזייאפור  לש  ותריתע  התחדנ  רבד  לש  ופוסב 
שי םנמא  םואל '  ' חנומה תא  יכ  ועבק  םה  םינש . יפלא  ןב  ימואלו  יתד  ובאט  תריבשמו  תקולחמב  היונשו  הנועט  הכ  תיתרבח  היגוסב  תינכפהמ  הערכהמ 

ןכתיי אל  תונויצה , תובא  לצא  תאטבתמו  םעב  תשרשומ  איהש  יפכ  ידוהי ,'  ' חנומה לש  הסיפתל  םאתהב  יכ  ופיסוה  ךא  תוינוליח , הדימ  תומא  יפל  שרפל 
: גרבליז טפושה  בתכ  רבמבונב 1962 , ןתינש  ןידה , קספב  ידוהיל . בשחיי  תרחא  תד  ןב  אוהו  ותד  תא  רימה  רשא  םדאש 

תועד יכ  ינא  עדוי  ידוהיה , םעה  לש  היוצרה  הדיתעה  ותוחתפתהל  עגונב  תיפיצפס . הפקשה  םוש  ןאכ  גציימ  ינא  ןיאו  תויתד , הפ  ףיטהל  יתאב  אל 
רבד לבא  םירומג . םיסרוקיפא  דע  םיינוציק  םידרחמ  הבחרה -  תינחורה  תשקה  לש  םינווגה -  ינוג  יפ  לע  לארשיב , תוקולח  יוצמה  לעו  יוצרה  לע 

תשרומל םישחכתמ  ונא  ןיאו  ירוטסיהה  רבעה  ןמ  ונמצע  תא  םיקתנמ  ונא  ןיא  אוהו : םיטעומ ,) םיטעממ  ץוח   ) ןויצב בשויה  םעה  לכל  ףתושמ  דחא 
ןהידעלב יכ  תוראבה  תא  םימתוס  ונא  ןיא  ךא  תונקסמה , תונוש  תורוניצה , םינוש  הרוצה , הנוש  םיינושאר . תורוקממ  תותשל  ונא  םיכישממ  תובא .

. םידורמ םיינע  היהנ 

לכ לע  תוחרזא , ול  תתל  םינפה  רש  רשיא  ב-1963 , הנש , רובעכ  הרושהמ . חרזאכ  ץראב  לאינד  חאה  לש  ותוטלקיה  תא  הענמ  אל  ןידה  תיב  תקיספ 
, הניט רמש  אל  בחר  בל  לעבו  תוכילה  םיענ  םדא  היהש  ןזייאפור , ירוביצה . חישהמ  המלענו  המויסל  העיגה  השרפהו  ךכב , תוכורכה  תובוחהו  תויוכזה 

: בתכ םסריפש ב-1987  רמאמב  ןמאנ . חרזא  וימי  לכ  ראשנו  ינוהמיתכ , ותוא  וספתש  היחרזאל , אלו  הנידמה  תודסומל  אל 

שגופ וא  לגר  ילוע  ךירדמ  ינא  רשאכ  יוארכ . הגצייל  לדתשמו  הנידמה  םע  ההדזמ  ינא  לארשי ]...[  תארקנה  םידוהי  תנידמ  בוש  תמייקש  יל  בוט 
ילע םימעפל  ונחנא ."  " דימת םה ,"  " אל םלועל  ןושאר . ףוגב  היבשות  תאו  יתנידמכ  לארשי  תא  גיצמ  ינא  ןולמ , יתבבו  ילש  רזנמב  םיניילצ , תצובק 

םג ןכל  רחא , ןוכרד  יל  ןיא  ילארשי . יתויה  לע  האג  ינא  בור  - יפ - לע ךא  תירסומ , הניחבמ  םיילילש  םישעמל  תוירחא  תויראדילוס , ךותמ  ימצע , לע  לבקל 
. הוואגבו קופיסב  הארמ  ינא  ןוכרדה  תא  ץראל . ץוחב  יתוחרזא  תא  ריתסהל  לכוא  אל 

בוש ןודל  ןוילעה  טפשמה  תיב  שרדנ  רושעה  ךלהמב  םנמא  םישישה . תונשב  אוה  ףא  עקש  ילארשי ' חרזא  אוה  ימ  ו' ידוהי ' אוה  ימ   ' תייגוסב סומלופה 
םייחרזא םיאושינב  ידוהיל  האשינש  תיגלב  השיא  האושנכ  םושרל  םינפה  דרשמ  לע  הפכ  ףאו  םיברועמ , תוגוז  לש  םיאושינה  םושיר  תייגוסב  בושו 

. יהשלכ הדוהתל  וכז  אלו  טפשמה  תיב  לש  ורדגב  וראשנ  וללה  םירקמה  ךא  ןיסירפקב ,

אוה ימ   ' תייגוסב ישממ  ירוביצ  ןויד  לש  ותוחתפתהל  םרת  אלו  תושדחה  שארב  דמע  אל  ךא  תונותיעב  ןיינעב  רקוס  ןזייאפור  לש  וניינעב  יטפשמה  ןוידה 
דנלטוקסב וידומיל  תפוקתב  אשנ  םיה , ליחב  ןרס  - בר טילש , ןימינב  טילש .' תשרפ  הזוע ב' אולמב  וז  היגוס  התלע  םישישה  תונש  יהלשב  קר  ידוהי .'

םינפה דרשמב  םיבשותה  םשרמ  דיקפ  םלוא  ידוהיה , םואלה  ינב  תד , ירסחכ  לארשיב  םמשורל  ושקיב  םידלי  גוזה  ינבל  ודלונשמ  היידוהי . אל  השיא 
, הציפנו השיגר  היגוסב  רבודמ  היהש  רחאמ  השק . תיטפשמו  תיכרע  המליד  ינפב  ךכב  ודימעהו  ףרוחב 1968  "ץ  גבל רתע  טילש  םתשקב . תא  החד 

( ויטפוש תרשעמ  העשת   ) ןוילעה טפשמה  תיב  לש  אלמ  בכרהש  הנידמה , תודלותב  הנושארל  טנרגא , ןועמש  טפושה  ןוילעה , טפשמה  תיב  אישנ  עבק 
. הכודמה לע  בשיי 

ךכבו םיבשותה , םשרמב  םואלה  םושיר  לוטיב  תא  םוזיתש  השקבב  הלשממל  דחא  שיאכ  ונפו  הריתעב , ןודלמ  ענמיהל  ןורחא  ץמאמ  ושע  "ץ  גב יטפוש 
, םיכשוממ םינוידב  לחה  טפשמה  תיבו  הלילשב , התנענ  םתשקב  אדירג . תיטפשמ  הנניאש  היגוסב  עירכהל  ךרוצה  ןמ  טפשמה  תיב  תא  ררחשת 
: העברא תמועל  םיטפוש  השימח  לש  בורב  הריתעה  תא  טפשמה  תיב  לביק  ראוניב 1970 ,) הנתינ  הקיספה   ) רבד לש  ופוסב  םייתנשכ . וכשמנש 
אישנה מ"מ  טנרגא , טפושה  ןוילעה  טפשמה  תיב  אישנ  הריתעה  תא  וחד  ןוזנרבו . ינמ  ןהכ , ןוקתיו , ןמסוז , ויה  יטלחהל  וצה  תיישעל  ועירכהש  םיטפושה 
הרוהו םהירוה , תשקבכ  םידליה  תא  םושרל  םינפה  דרשמ  לש  ובוריסל  קודיצ  היה  אל  יכ  אצמ  טפשמה  תיב  רטסיקו . יודנל  םיטפושהו  גרבליז  טפושה 

ינפ לע  ערתשהש  לולכמהו , ולשמ  תדרפנ  הקיספ  חסינ  םיטפושהמ  דחא  לכ  ידוהיה . םואלה  ינב  תד , ירסחכ  טילש  לש  וידלי  תא  םושרל  םינפה  רשל 
, טפשמה תיב  םלואב  יבמופב  ןידה  קספ  ארקוה  אל  וכרוא  לשב  םימי . םתוא  דע  ןוילעה  טפשמה  תיב  לש  רתויב  ךוראה  ןידה  קספ  היה  םידומע ,  178

. םידדצל בתכב  רסמנ  אלא  לבוקמכ ,

, ןוילעה טפשמה  תיב  לע  הפירח  הפקתהב  אצי  אריפש  םינפה  רש  "ל  דפמה גיהנמ  תמעזנ . התיה  הקיספל  םיידרחהו  םייתדה  םיגוחה  לש  םתבוגת 
ןתמ ירחא  רפסמ  תועובשו  השער , תסנכה  טפשמה .' תיב  דובכ  תא  וליצה  ש' טועימה , יטפושל  הרקוה  עיבהו  לארשי ' םעל  תינלטק   ' הטלחהה תא  הניכ 

תסנכה ירבח  ןיסולכואה : םשרמ  קוח  ןוקיתל  תועצה  עברא  תסנכה  "ר  ויל ושגוה  הקיספה  תובקעב  השרפה . ןמיסב  הינויד  ודמע  ןיידע  ןידה  קספ 
קר םואל ,'  ' וא תד '  ' יפל ידוהיכ , םושרל  םושירה  דיקפ  תא  בייחל  ועיצה  לארשי ,) תדוגא  ילעופ   ) אנהכ ןמלקו  לארשי ) תדוגא   ) ץנרול המלש  םיידרחה ,
יטירפ תא  לילכ  קוחמל  עיצה  ירנבא  ירוא  תסנכה  רבח  םתמועל , הרות .) ןיד  יפ  לע  ' ) ןידכ רויג   ' רייגתה וא  היידוהיל  דלונ  יכ  תעדל  חכונ  אוה  ויבגלש  םדא 

'. םואל  ' טירפה תא  קוחמל  עיצה  רימת  לאומש  תסנכה  רבחו  תד ,' ו' םואל '  ' םושירה

קוחב ידוהי '  ' חנומה תא  רידגהל  העיצהו  היצילאוקב , םירבח  ויהש  "ל  דפמה יגיצנל  רקיעב  םייתדה , לש  םצחלל  הלשממה  הענכנ  רבד  לש  ופוסב 
תאו התוא  קינעהלו  היילעה  תוכז  תא  ביחרהל  םייתדה  ומיכסה  הליבחה ' תקסע  קלחכ מ' ןידכ .) רייגתה  וא  היידוהי  ומאש  ימ   ) הכלהה יפ  לע  תובשה 

. הרומאה הרדגהה  יפל  םידוהי , םניא  םמצע  םה  םא  םג  ידוהי , לש  החפשמה  ינבל  הב  תורושקה  וא  הנממ  תועבונה  תויוכזה 

תלאש לע  םג  בסנ  ןוידה  ימרופרה . רויגה  לש  ודמעמ  המו  ידוהי ' אוה  ימ   ' תייגוסב שגרנ  ןוידל  חתפתהו  תסנכב  חוכיווה  ףירחה  תאזה  העצהה  תובקעב 
חוכ - הזה םלועה   ' תעיס השיגהש  הלשממל  ןומא  - יא תעצה  תסנכה  התחד  ןכל  םדוק  ילארשיה . קוחב  הכלהה  לש  המוקמו  הנידמל  תדה  ןיב  םיסחיה 

, תוחור תרעס  הררועש  האילמב  המרד  הללוחתה  הלשממב  ןומא  - יאה תעצהב  ןוידה  ךלהמב  תובשה . קוח  תא  ןקתל  הלשממה  תטלחה  בקע  שדח '
. ולש תוהזה  תדועת  תא  תסנכה  תמב  לעמ  ערק  שדח ) חוכ  - הזה םלועה   ) ןהכ םולש  תסנכה  רבח  רשאכ 

םירש תיטילופ . תלוברעמל  היצילאוקה  תא  םג  הסינכה  היציזופואה , תולוק  הז  ללכבו  תולוק , בורב  רבד  לש  ופוסב  הלבקתנש  קוחה , ןוקיתל  העצהה 
תרבח תע  התואב   ) ינולא תימלוש  תסנכה  תרבח  ןידה . קספ  עוציב  ןעמל  קבאמל  םינוש  םיגוחו  םישיא  ונגראתה  "י  אפמבו העבצה ' שפוח   ' ושרד

סוניכ תא  העבתו  הקיקחה , ידי  לע  הנידמב  תד  יניינעב  ווק  - סוטטסה יונישב  הגלפמה  תכימת  לע  העירתה  ובש  הגלפמה  "ל  כזמל בתכמ  החלש  "י ) אפמ

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



בקע הדובעה , תגלפמל  "ם  פמ ןיב  םיסחיב  שדח  רבשמ  ץרפ  קוחה  תעצה  תובקעב  אשונב . הערכה  לכ  ינפל  הגלפמה  לש  םינוילעה  תודסומה 
. העצהה ןיינעב  תסנכב  ךרעמה  תעיס  תורמ  תא  לבקל  "ם  פמ ישאר  לש  םתודגנתה 

יכרע ובש  בושח , םידקת  רצונ  תישאר , תילארשיה . היטרקומדה  תוחתפתהלו  טפשמה  תיב  לש  ודמעמ  קוזיחל  המרת  טילש ' תשרפ  ןידה ב' תערכה 
םעפב תינש , הנוילעה . לע  הרואכל  התיה  טפשמה  לש  ודי  יטפשמה , דסממל  יתדה  דסממה  ןיב  רצונש  תומיעבו  תדה , יכרע  לע  ורבג  יטרקומדה  קדצה 
. תוקומע תויתוברת  תויועמשמ  תלעב  תיכרע  המרונ  עבקו  תושרל  דיחיה  ןיבש  םייטרקנוק  םיניינעב  קסופכ  יתרוסמה  ודיקפתמ  "ץ  גב גרח  הנושארה 

' הכלה קסופ  : ' הטיפשה םוחתל  רבעמ  שדח  דמעמ  ליכשמה , רוביצהמ  תצקמו  תרושקתה  ישנא  יניעב  תוחפל  ןוילעה , טפשמה  תיבל  התנקה  וז  הגירח 
"ץ גבל הריתע  תוכזב  תינוטלשה  תכרעמה  תא  עזעזל  לוכי  טושפה  חרזאה  םגש  חכוה  בוש  תישילש , םינשה . םע  קזחתהו  ךלהש  ירסומ -  לנובירטו 

לש בורב  היהת  הערכההש  חוטב  יתייה  : ' טפשמה רחאל  ומע  תונויארה  דחאב  תאז  אטיב  טילש  ןרס  - בר הלוכ . הרבחה  לש  הנקויד  לע  ךכב  עיפשהלו 
םיעצמא לעבו  ןונגנמ  אלל  טושפ  חרזאש  הדבועה  : ' וירבד לע  ףיסוה  ותוא  ןייאירש  יאנותיעה  ןוויכ .' הזיאל  יתעדי  אל  םלואו  העברא , דגנ  השימח 

'. וקבאמ לש  רתויב  לודגה  גשיהה  טילש ] לש   ] ודידל התיה  ינורקעו  בושח  הכ  יונישל  איבהל  לגוסמ  םימצמוצמ 

קוח ךרוצל  ידוהי ,'  ' לש הרדגהה  זאמ , תסנכב . רבעש  קוחל  ןוקיתה  ללגב  תיטרואית  הבר  הדימב  הראשנ  הקיספה  ןכש  גייסל , שי  ליעל  רומאה  תא 
ןוקיתה תרחא .' תדל  ןב  וניאו  רייגתנש  וא  הידוהי  םאל  דלונש  ימ   ' אלא תרחא ' תדל  ןב  וניאו  ידוהי  אוהש  בל  םותב  ריהצמה  םדא   ' דוע הנניא  תובשה ,

ןנח הלשממה  שארל  חלשש  בתכמב  רבודמ  הרצק . תיתרושקת  תוטלובל  התכזש  תחא  תיטרפ  האחמו  תונותיעב , תומעזנ  תובוגת  רפסמ  ררוע  הזה 
יאובב יתקדצ  ךתעדל  םאה  : ' ראשה ןיב  ריאמ  הדלוגל  בתכ  תיעצבמ , הלועפב  וילגר  יתש  תא  דביאש  קנרפ , היידוהי . הניא  ומאו  ידוהי  ויבאש  לייח  קנרפ ,

ינפל תסנכה  תבחרב  ובתכמ  תא  אירקה  ץומא  ןב  ןדו  קנרפ  תא  הנייאיר  תונותיעה  הפ '? אוה  ימוקמ  קוחה , יפ  לע  ידוהי " אל  תמאב כ" םאה  ץראל ?
. טפשמה תא  תדה  החצינ  רבד  לש  ופוסבו  לפנ  רופה  הלפאב .' החיבנ   ' תניחבב היה  הז  לכ  ךא  םיפסאנ .  3000

הייסולכואה לש  תוהזה  תרדגהמ  יתוהמ  קלח  ןיידע  איה  הווהבו , רבעב  תדהש , הדבועל  הרורב  השחמה  םג  טילש ' תשרפ  תוארל ב' רשפא  השעמל ,
יטפוש רקיעב  םיטפושהמ , תצקמ  םנמא  תויטרקומדה . תונידמה  בורב  לבוקמכ  הנידמל , תד  ןיב  דירפהל  םישש  םניא  לארשי  יחרזאו  ץראב , תידוהיה 

, היגוסה לש  יטילופהו  יפוסוליפה  םוחתל  רמולכ  ידוהיה , םעל  תוכייתשהה  לש  התועמשמלו  םואל '  ' גשומה לש  ותוהמ  יכבנל  םהיקומינב  וסנכנ  טועימה ,
ןמסוז טפושה  הקיספה . לש  הצקוע  תא  הבר  הדימב  לרטינ  ךכבו  ידוהי ,' אוה  ימ   ' הלאשב עירכה  אלו  הכלה  קוספלמ  ענמנ  ןוילעה  טפשמה  תיב  םלוא 

: וימוכיסב בתכ 

יפ לע  ידוהיה  םואלה  ינבכ  רתועה  ידלי  תא  םושרל  םיבישמה  םיבייח  םאה  הלאשה  תא  אלא  ידוהי , אוה  ימ  הלאשה  תא  ררועמ  וניא  ןודנה  ןיינעה 
לכ ידוהי .' אוה  ימ   ' הלאשה לע  בישהל  רשפאמ  וניא  ידוהי '  ' רובידל תועדונה  תויועמשמה  יוביר  ןיסולכואה . םשרמ  קוחו  םיבשותה  םשרמ  תדוקפ 

. ינולפ קוח  ןינעל  ידוהי  אוה  ימ  אוה : לואשל  רשפאש 

םיבשותה םשרמ  דיקפ  לש  ותלועפלו  םינפה  רש  לש  תוילהנימה  תויחנהה  תויקוחל  וסחייתהו  םיינכט  השעמל  ויה  הקיספה  לש  םיירקיעה  םיקומינה  ינש 
ויטרפ םימשרנ  ויפ  לעש  , 1965 ןיסולכואה , םשרמ  קוחש  אוה  דחאה  קומינה  ותעדוה . יפל  טילש  ןרס  - בר ידלי  תא  םושרל  ולא , תויחנה  ךמס  לע  בריסש ,

. םרסומ לש  ותדל  וא  ותוימואלל  היאר  םישמשמ  םניא  םימשרנה  םיטרפהו  יטסיטטס  םושירל  ינכט  קוח  אלא  וניא  םשרמה , יקיתב  חרזאה  לש  םיישיאה 
ותוהז תעיבקל  יתכלהה  ןחבמה  ץוענ  ןדוסיבש  תדהו , םואלה  יטירפ  םושיר  רבדב  תנשמ 1960  םינפה  רש  לש  תוילהונה  תויחנההש  אוה  ינשה  קומינה 

. קקוחמה תרטמ  תאו  קוחה  תוארוה  תא  תודגונ  ידוהיה , לש  תימואלה 

לש תירונימה  התבוגת  לשב  םג  לארשיב  תיטרקומדה  תוברתה  םודיקל  הרואכל  הב  ןומט  היהש  לאיצנטופה  אולמ  תא  התצימ  אל  טילש ' תשרפ  '
םג םה  םיטפושה . לש  תונושה  תודמעה  תא  וטטיצו  ןוילעה  טפשמה  תיב  תקיספ  תא  הטלבהב  ורקיס  םנמא  םילודגה  םינותיעה  תילארשיה . תונותיעה 

םהילעש ןמסוז , טפושה  לע  טפשמה  ךלהמב  ולעפוהש  םילוספ  םייטילופ  םיצחל  לעו  ץראה  יבחרמ  טילש  "ן  סר לביקש  תוינופלט  תוכרב  תואמ  לע  וחוויד 
לש הדמעמב  וא  ידוהי ' אוה  ימ   ' תינורקעה היגוסב  בחרנ  ירוביצ  ןויד  תחיתפל  ףונמכ  השרפב  ושמתשה  אל  םה  םלוא  בתכש . ןידה  קספב  טפושה  רפיס 

היזיוולט ישנא  ץוח , יאנותיע  לש  בר  רפסמ  םייכרעה . ויטביה  תא  הרקיסו  טפשמב  בר  ןיינע  האצמ  הרזה  תונותיעה  תאז , תמועל  לארשי . תנידמב  תדה 
. תושדח תורודהמ  המכב  העידיה  תא  רדיש  יס  - יב - יבהו ישאר  רמאמ  אשונל  שידקה  ינודנולה  סמייט ' . ' טילש תא  ןייארל  ואב  וידרו ,

 - רתוי רחואמ  דלונש  טילש -  לש  ישילשה  ודלימ  הענמנ  םינוקיתה  תלבק  תובקעב  . ' טילש תחפשמ  םע  רבד  לש  ופוסב  ביטיה  אל  יטפשמה  ןוחצינה 
תאו "ל  הצ תא  טילש  בזע  תירוטסיהה  הריתעב  ותייכז  רחאל  םינש  שמח  ב-1975 , "ץ . גבל הריתע  םג  הליעוה  אל  םעפה  ידוהיכ . םשריהל  תורשפאה 
רטפנ אוה  ןודנולב , רוקיב  תעב  ב-1988 , תידווש . השאל  אשינו  ותשאמ  שרגתה  ב-1981  ימוקמה . יצה  לש  גולוכיספל  היה  םש  הידבשל , רגיהו  לארשי 

. ותשקבכ הפרשנ  אלא  לארשי  רבקל  האבוה  אל  ותפוג  דבלב .' ןב 53  אוהו  בל  ףקתהמ 

' תיטרקומד תוברת  ל' תילמרופ ' היטרקומד  מ'

תיטפשמה הרודצורפה  לשו  קוחה  לש  היצזינרדומ 
לש תיטרקומדה  תוברתב  תכל  יקיחרמ  םייונישל  ואיבה  אלו  ץראב , טפשמה  תכרעמ  לש  ירוביצה  הדמעמ  תא  יבטוק  חרואב  וניש  אל  םישישה  תונש 

קוזיח היה  ךכל  םייוטיבה  דחא  יטרקומד .' ןותימ  האיצי מ' לש  התליחתל  וליבוה  ילכלכה  ןותימהמ  האיציהו  םוימויה  ייח  לש  היצזילמרונה  ךא  לארשי .
םייאבצו םייחרזא  תונולת  יביצנ  יונימ  תיתכלממ , רודיש  תושרו  הנידמה  תוריש  תוביצנ  תמקה  תועצמאב  הלשממה  לע  ירוביצה  חוקיפה  ינונגנמ 

ןונגנמ בחרוה  ךכבו  ימינפ  רקבמ  תונמל  הייריע  לכ  בייח  םישישה , תונש  ףוסב  הלחה  ותקיקחש  תנשמ 1970 , קוח  הנידמה . רקבמ  תויוכמס  תבחרהו 
. הנידמה תודסומ  לע  תרוקיבה 

איבהש ילילפה ,' קוחה  תדוקפ  ןוקיתל  קוחה   ' לבקתה ב-1966  םייקה . קוחה  לש  היצזילרבילו  היצזינרדומ  ךילהת  םישישה  תונשב  לח  הקיקחה  הדשב 
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םינשי םיקוח  ופילחהש  ןוכשמה ,' קוח  ו' םירמושה ' קוח  ', ' תוברעה קוח   ' ולבקתה ב-1967  תירוקמה ; הדוקפב  ןישנועה  תודימ  לש  ןודיעלו  םואיתל 
. םינודנה םיחטשב  קוחה  לש  היצזינרדומל  ואיבה  םה  ףאש  םהינש ב-1967 ) ' ) לעופל האצוהה  קוח  ו' םיטנטפה ' קוח   ' ןכו תינאמ , ' תועה הפוקתהמ 
קוח '; ' הלשממה דוסי : קוח  : ' תילארשיה היטרקומדה  לש  יקוחה  הדמעמ  תא  וקזיחש  םיבושח  םיילרביל  םיקוח  ולבקתה  םישישה  תונש  ףוס  תארקל 

םתופקת תא  ןגיעש  ןיאושינ ,' תרתה  ייניעב  טופיש   ' קוחו רתס ;' תונזאה  תעינמ  קוח  '; ' תוררובה קוח  ('; ' ןוקית  ) ערה ןושל  קוח  ('; ' 2 סמ ' ןוקית   ) תוחרזאה
"ל. וחב םייחרזאה  ןיאושינה  לש  תיטפשמה 

תיטפשמה הרודצורפה  יונישל  תויורשפאה  תקידבל  תודעו  המכ  םיקה  םיטפשמה  רש  לועיי . ךילהת  רובעל  טפשמה  תכרעמ  הלחה  םג  הז  רושעב 
עיצהל היה  הדיקפתש  ןמסוז , לאוי  ןוילעה ד"ר  טפשמה  תיב  טפוש  לש  ותושארב  יחרזאה ' ןידה  רדס  יניינעל  הדעווה  : ' םייטפשמה םיכילהה  לש  םלועיילו 

יתב להנמ  תושארב  ןיקיזנ  טפשמב  םיכילהה  טושיפל  תודעו  יתש  םינוידה ; תא  זרזל  המגמב  טפשמה  יתבב  זא  דע  םיגוהנ  ויהש  ןידה  ירדסב  םירופיש 
םהיתויוכמס תבחרהל  הדעווה  טפשמה ; יתבב  תוגוהנה  תורגאה  תונקת  תניחבל  הדעווה  ןישנוע ; יניד  ןוקיתל  הדעווה  גרבנזייא ; עשוהי  טפושה  טפשמה 

תודעווה תוצלמהמ  רכינ  קלח  טפשמה . יתבב  הדובעה  יכרד  רופישל  הדעווהו  טפשמל ; תונמזהו  םיכמסמ  תריסמ  עוציב  רופישל  הדעווה  םימשרה ; לש 
. ולעפוהו ולבקתה  וללה 

ןוטלשל םייטרקומד  הרהזא  ירורמת 
םינטפשמ ךא  קוחה , ןוטלש  לש  ורוציבלו  ץראב  תיטרקומדה  תוברתה  תוחתפתהל  ומרתש  תובושח , תוקיספ  לש  הרוש  "ץ  גב ןתנ  םישישה  תונשב 

יודנל גרבליז , םיטפושה  לש  הקיספה  היה  ןושארה  ופוסבו . רושעה  תישארב  ובתכנש  ןיד  יקספ  ינש  םה  םלוכמ  םיבושחהו  םיינורקעהש  םימיכסמ  םיבר 
לוק  ' ןיינעב "ץ  גב תקיספ  לש  הבחרהו  ךשמה  וז  הקיספ  התיה  םיבר  םינבומב  תוזחמו . םיטרס  תרוקיבל  הצעומה  שאר  םש  לע  ירג ,' יול   ' תשרפב ןוקתיוו 

םהבש למרכ ,' ינמוי   ' תרדסב עונלוק  ןמוי  הקיפה  "מ ' עב לארשיב  הטרסה  ינפלוא   ' תרבח רשאכ  רבמטפסב 1962 , השרפה  לש  התישאר  םעה .'
ידיקפ תייוולב  ביבא  לתב  ליימוס  תנוכשל  ואבש  םירטוש  ומלוצ  הז  ןמויב  תונשרפ . ירבד  יווילב  הנידמב  םישחרתמה  םיעוריא  לש  עוניאר  ימולצת  ועיפוה 

הלאו םירטושל  חוכב  םידגנתמה  םירייד  וב  םיארנש  תחא , הקד  ןב  םוליצ  עטקב  רבודמ  הנוכשה . יבשותמ  דחא  דגנ  יוניפ  וצ  עצבל  לעופל  האצוהה 
תרוקיבל הצעומה  ינפל  ןרקוה  הזה  עטקה  העמק . תופשחנ  הילגרו  התלמש  תלשפומ  ךכ  ידכ  ךותו  הילגרו  הידיב  השיא  םיררוג  תופיקתב : םיביגמ 

- לעו התוללכב  היעבה  תא  ףקשמ  וניאש  םושמ  ןכו  בוטה  םעטב  עגופ  אוהו  ליאוה  ותגצה  ריתהל  ןיא   ' יכ הקמנב  הנרקהל , ותוא  הלספ  וזו  תוזחמו  םיטרס 
'. וב עוגפלו  רוביצה  תעד  תא  תועטהל  אוה  לולע  ןכ 

, תחא השא  תוחפל  םהיניבו  םירבח , רפסמ  "ר , וי : ' קוחב עבקנ  הבכרהו  "ח  שתב עוניארה  יטרס  תדוקפ  יפל  המקוה  תוזחמו  םיטרס  תרוקיבל  הצעומה 
ידבוע ינש  םהב  שאר , בשויה  לע  ףסונ  םירבח , הנומש  הצעומב  ויה  תנשב 1962  הלשממה .' תעד  לע  םינפה  רש  ידי  לע  םעפב  םעפ  ידמ  ונומי  רשא 
קליח הפוקת  התואב  רוביצ . יגיצנ  השישו  ךוניחה ,) דרשמ  םעטמ  םילשורי  זוחמ  לש  םיידוסיה  רפסה  יתב  לע  חקפמהו  לארשי  תרטשמ  רבוד   ) הנידמ

תרוקיבל הצעומה  תונותיעה . תשלוח  ללגב  ראשה  ןיב  תירוביצ , תרוקיב  אלל  טעמכ  השענ  רבדהו  תוירוביצה  תורשמה  בור  תא  יטילופה  דסממה 
םילוקישב םיעוגנ  הלש  הליספה  יעינמ  ויה  םיבר  םירקמבו  דסממה , לש  ילמרופ  אל  חוכ  - אב אופא  התיה  תורחא , תוירוביצ  תוצעומ  ומכ  תוזחמו , םיטרס 

. םייטילופ

תא יודנל  טפושה  ףשח  בטיה  קמונמ  ןיד  קספב  התריתעל . הנענ  "ץ  גבו הצעומה , לש  הרוזנצה  וצ  תא  לטביש  השקבב  "ץ  גבל הרתע  הטרסה ' ינפלוא  '
ונקסע וליא  . ' היצמרופניא שפוחל  חרזאה  לש  תיסיסבה  תוכזב  העיגפ  לע  ןבומכ , תיטפשמה  םינודיעה  תפשב  התוא , חיכוהו  הצעומה  לש  היצלופינמה 

וז הנצס  הלספ  וליא  הצעומה , לש  החורל  ןיבמ  יתייה  הילגרבו  הידיב  הליפשמ  הרוצב  תררגנ  איהשכ  השא  תגצומ  וב  , ' טפושה בתכ  יתלילע ,' טרסב  ןאכ 
תעב גרבליז  טפושה  דבכנה , ירבח  ירבדכו  םייחב , עריאש  עוריא  והז  םירציה , תא  תורגל  ידכ  םיוב  אל  ןודנה  עוריאה  ךא  בוטה ]...[  םעטב  העיגפ  םושמ 

: םיטפושה ובתכ  םהימוכיסבו  ןוקתיו ,)  ) דחא תמועל  גרבליזו ) יודנל   ) םיינש לש  בורב  הלבקתה  הריתעה  בוט .' םעט  דימת  ןיא  םייחל  ןוידה ,

, םייעונלוק תושדח  ינמוי  לש  םוסרפה  חטשב  םג  ומייקל  שיש  ונתנידמב , ררושה  רטשמל  ינויח  הכ  וניה  היצמרופניאה  שפוח  לש  ןורקיעה  יודנל :
. ותלעפהמ היטסל  תערכמ  הביס  תמייק  םא  אלא 

םידמוע הלא  לש  םהישעמ  וחרסש . תונוטלשה  תא  חבשלו  ראפל  תגהונ  הניא  איהו  תינדור , אלו  תיטרקומד  הנידמ  רומאכ , איה , ונתנידמ  גרבליז :
ןמויה לש  ותנרקה  תא  רוסאל  תיעונלוקה  הרוזנצה  התאר  אופא , המ , םוש  לע  קודיצ . םהל  שי  םא  קר  תלבקתמ  םתקדצהו  תסנכב , תבלוצ  תרוקיבל 

לש עינמה  יכ  םשורה , ןמ  ררחתשהל  לוכי  יניא  רבד  לש  ומוכיס  רבדה ]...[ !? רתסוי  עודמ  ריתסהל -  המ  שי  םנמא  םא  ליימוס ?' ןמוי   ' אוה ןודנה ,
םא הרטשמה ]...[ . דובכ  תא  םיברב  דירוהל  לולעה  רמוח  קפסל  אלש  ונייה  ןיזיעלמה ,' ינפמ   ' איה ןמוי  תנרקה  רוסיאל  היינשה  הבישמה 

ןעמל לכ , יניעל  ותולגל  היה  הווצמ  אברדא ! רבדה . תא  ריתסהל  יקוח  דוסי  לכ  היה  אל  התיה , הלוספ  וא  השיבמ  תמאב  הרטשמה  לש  התוגהנתה 
. טופשיו חרזאה  הארי 

תיטפשמ דתי  היהו  תויושרה  ינפב  הרהזא  רורמת  ביצה  אוה  ךא  ירוביצ , ןויד  ררוע  אלו  תיתועמשמ  תיתרושקת  הפישחל  םנמא  הכז  אל  הז  ןיד  קספ 
. דיתעב םירחא  ןיד  יקספ  סוסיבל  הנתיא 

הנושארל לספו  תסנכה  לע  תרוקיב  ןוילעה  טפשמה  תיב  ריבעה  רשאכ  םעה , ירחבנ  ינפב  םעפה  ינש , יטרקומד  הרהזא  רורמת  בצוה  יהלשב 1969 
ויה אלש  תושדח  םידמעומ  תומישרמ  הבצקה  לכ  ללשו  תיעיבשה  תסנכל  תוריחבה  תארקל  קקחנש  תוריחב ,' ןומימ  קוח  רבודמ ב' הקקוחש . קוח 

יפסכ לטנ  ליטמ  אוהש  םושמ  ןה  ןידכ , לבקתה  אל  שדחה  ןומימה  קוח  יכ  ןעטש  ןמגרב , ןורהא  ןידה  ךרוע  שיגה  הריתעה  תא  תישישה . תסנכב  תוגצוימ 
דוסי קוחל  ףיעסב 4  עובקה   ) תוריחבב ןויוושה  ןורקע  תא  דגונ  אוהש  םושמ  ןהו  ותוא , םוזיל  הלוכי  תסנכה ) ירבח  אלו   ) הלשממה קר  ןכלו  רצואה  לע 

ןידה קספ  תא  ינמו .) ןוזנרב  יודנל , ןמסוז , טנרגא ,  ) םיטפוש השימח  לש  בחרומ  בכרה  לע  הערכההו  רוריבה  ולטוה  אשונה  תובישח  ללגב  תסנכה .)
: ראשה ןיב  בתכש  יודנל , השמ  טפושה  חסינ 

תא תדגונה  תומישרה , ןיב  םייוכיסה  ןויווש  לש  תישממ  הרפה  שי  תושדח  םידמעומ  תומישרמ  הבצקהה  לש  תטלחומה  הלילשבש  העד  ללכל  ונעגה 
רטשמה לש  םיקהבומה  רכיהה  ינמיסמ  אוה  הז  יוכיס  הז ]...[ . ןורקעמ  הלק  הייטס  קר  אלו  הקידצהל , ןיאש  הדימב  ףיעסבש 4  ןויוושה  ןורקע 

. טרפב ונלש  תוריחבה  תטיש  לשו  ללכב  ונלש  יטרקומדה 
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תרתוכה תחת  תבחרנ  הבתכ  םסריפ  ץראה ' (. ' 4.7.1969  ) המוסרפ רחאל  םוי  ועיפוה  תובתכה  בור  הטלבהב . הקיספה  תא  תונותיעה  הרקיס  םעפה 
תחת תבחרנ  הבתכב  אוה  ףא  אצי  בירעמ ' . ' ןידה קספמ  םיבחרנ  םיעטק  וטטוצ  הבו  יקוח ,' יתלבכ  תוגלפמ -  ןומימ  קוח  לסופ  ןוילעה  טפשמה  תיב  '

לש תובוגת  דצל  ןידה  קספמ  םיעטק  םיעיפומ  וז  הבתכב  תסנכב .' תועיסה  ברקב  הבר  הכובמ  לוספ ; תוריחב -  ןומימל  קוחה  עבוק : "צ  גב  ' תרתוכה
םעפה וז  ןכש  רתויב , בושח  ינויצוטיטסנוק  םידקת  הוהמ  ןוילעה  טפשמה  תיב  תטלחה   ' יכ ןייצו  הקיספב  תוכיראב  ןד  אוה  ףא  רבד ' . ' תסנכה ירבח 

דיחיה ירנבא , ירוא  דוסי .' קוחב  תסנכה  העבקש  םילהונו  תונורקע  רתוס  אוהש  םושמ  תסנכה , הקקוחש  קוח  לש  ףקות  לטבמ  טפשמ  תיבש  הנושארה 
. תרתוכה הקעז  תסנכה ,' ךותל  הצצפ  . ' ןוחצינ תעורתב  הזה ' םלועה   ' ונותיעב "ץ  גב תקיספ  תא  גגח  ותלבק , ינפל  קוחל  דגנתהש  תסנכה  ירבח  ברקמ 
לכ ובצייתה  הדגנ  רשא  ירנבא  ירוא  לש  ותדמע  תא  הקידצמ  ןוילעה  טפשמה  תיב  לש  תירוטסיה  הטלחה  : ' תרתסומ אל  הוואגב  בתכנ  הנשמה  תרתוכב 

הזמר םג  אלא  קוחה , ינפל  לוכה  ןויווש  ןורקע  תא  הרציב  קר  אל  םיברב , המסרופו  הלבקתהש  הריתעה , רבד , לש  ומוכיסב  תסנכה .' ירבח  ראש 119 
. תוניגהו תופיקש  םהמ  שרודו  םהישעמ  לע  הלעמלמ '  ' חקפמו דמוע  טפשמה  תיבש  םיאקיטילופל 

תיטפשמ תוינאירטרביל 
םידומילה תנשב  םא  תילארשיה . הטילאה  ברקב  הדמעמ  תא  ססבלו  תוריהמב  חומצל  תיטפשמה  היספורפה  הלחה  ךליאו  םיעבשה  תונש  תישארמ 

לע 14,380. דמעו  םרפסמ  לפכוה  טעמכ  ( 1979/1980  ) "ם שתב םיראתה ,) לכב   ) םיטפשמל םיטנדוטס  לארשיב 7,958  ויה  ( 1969/1970  ) "ל שת
תוינקירמאה תורדסה  ירודיש  תבחרהל  םגש  רעשל  רשפא  ךא  ץראב , הלכשהה  תכרעמ  לשו  הלכלכה  לש  ןתוחתפתה  תוכזב  האב  הריהמה  החימצה 

', דואלקמ ', ' ובמולוק ', ' ספא שמח  יאווה  ', ' דייסנורייא  )' םיטפשמבו תויתרטשמ  תוריקחב  תוישלב , תויגוסב  תודקמתמה  תורדסה  ןהבו  היזיוולטב ,
לשו ללכב  ץראב  םיליכשמה  לש  תילרבילה  היצטניירואה  הקזחתה  תעב  הב  וז . המגמב  קלח  היה  דועו ,) המילגה ' רחא  ץורמה  ', ' לופמר ', ' קא ' זוק '

ןמ םיצרמו  םירקוח  ידי  לע  ינקירמאה  רצויה  תיבמ  םימדקתמ  םייטרקומד  תונויער  לש  אובימ  ראשה  ןיב  עבנ  הזה  יונישה  טרפב . תיטפשמה  הליהקה 
תיתרוקיבה תינרקחה , השדחה , הבישחה  תרוצו  ברעמב , םיריעצה  תוברת  לש  תידסממ  - יטנאה חורה  תונמא . ישנאו  םיאנותיע  םירפוס , הימדקאה ,

םירקחמב תונמא , תוריציב  ןהיתותוא  תא  תתלו  תילארשיה  היצנגילטניאה  תעדותל  ןיפיט  ןיפיט  לחלחל  ולחה  םיינמוהה  םיעדמה  לש  תקרפמ ' ' הו
בחרתה הנידמל  תד  ןיב  לארשיב  תמייקה  תיתייעבה  הקיזה  לע  ימדקאה  סומלופה  םג  םיירלופופ . תע  יבתכבו  תונותיעב  תובתכבו  םייעדמ  םירמאמבו 

'. םוילוו  ' הלעהו

תא ןיבהל  רתוי  לודג  ץמאמ  תוריבע , יגוס  ןיב  רתוי  הקד  הנחבה  םישנו , םיטועימ  תיילפאל  רתוי  ההובג  תושיגר  ברעמה -  תונידמב  היצזילרבילה  ךילהת 
תא ורכיב  םיבתוכה  בור  םינש . ןתואב  ץראב  החתפתהש  תיטרואיתהו  תירקחמה  תיטפשמה  תורפסב  םג  ויתותוא  תא  ןתנ  הלאב -  אצויכו  עשפה  יעינמ 

וחתמו תיסקודותרואה , - תינרמשה הדמעה  לע  תישפוחה –  הריחבהו  טרפה  שפוח  הזכרמבש  תיפוסוליפ  - תינידמ הסיפת  תינאירטרבילה -  הדמעה 
ילעב םיריעצ  םינטפשמ  לש  תורוד  ורישכה  םהיבתכו  םהיתואצרה  וילאמ . ןבומה  רבדכ  ינוחטיבה  סותאה  לש  ותומידק  לעו  תיתדה  הקיקחה  לע  תרוקיב 

. לארשי לש  תיטרקומדה  תיתשתה  תא  וביחרה  תיעוצקמה  םתוססבתהו  םתורגבתה  םעש  תילרביל , היצטניירוא 

ירוביצו יתרושקת  דהל  וכז  אל  תוקיספה  בור  לעופבש  יפ  לע  ףא  תיטרקומדה , תושיגרה  הפוקת  התואב  הקזחתה  ןוילעה  טפשמה  תיב  לש  ונכשמב  םג 
הבש הרטשמה ,' רש  דגנ  רעס   ' תשרפב קרב  ןרהא  טפושה  לש  עדונהו  ימידקתה  וניד  קספ  איה  ךכל  השחמה  טפשמה . תליהק  לש  המוחתב  וראשנו 

ןיגפהל תוכזה  יכ  קרב  טפושה  עבק  ןידה  קספב  םילשוריב . םייזכרמה  תומוקמב  הנגפה  םייקל  םיריעצ  תוגוז  לש  ןוגראל  ןוישיר  תתל  הרטשמה  הבריס 
ילוקיש לע  םימיוסמ  םירקמב  תרבוג  איהש  דע  יטרקומדה  רטשמב  תיסיסב  הכ  תוכז  איה  ךא  לארשי , תנידמ  לש  םיקוחה  רפסב  הבותכ  הניא  םנמא 

. הרטשמה לש  ןוחטיבה 

, תסנכ תויריע ,  ) ןוטלש תודסומ  דגנכ  יאנת  - לע - םיווצ תועצמאב  םג  הפוקת  התואב  התשענ  ןוילעה  טפשמה  תיב  לש  ועויסב  יטרקומדה  רטשמה  קוזיח 
םיניינעב "ץ  גבל תונפלמ  םיחרזא  וענמנ  םישישה  תונש  יהלש  דע  םיקינתפכיא .'  ' םיחרזא לש  תויגוציי  תוריתע  תובקעב  "ץ  גבה איצוהש  הלשממ ,)

רחאל םיירוביצ . םיניינעל  תושיגרה  תוחתפתה  םע  םישישה , תונש  ףוסב  תונתשהל  לחה  הז  םיניינע  בצמ  םהלש . םייטרפה  םיסרטניאל  םיעגונ  םניאש 
(, ןמגרב ןרהא  ןידה  ךרוע  ' ) הנידמב קוחה  ןוטלשל  דרחה  חרזא   ' לש ותריתע  רחאלו  תבשב , הליעפהל  תונוטלשה  תא  בייחש  היזיוולטה ,' "ץ  גב '

האיצומה הייריע  דגנכ  הריתע  לשמל , תיללכ . תירוביצו  תירסומ  תועמשמ  ילעב  םיניינעב  "ץ  גבל רותעל  םיבר  ולחה  תוגלפמ ,' ןומימ  קוח   ' ןוקיתל האיבהש 
, אופק רשב  אובי  לע  עבקש  לטיה  לע  היישעתהו  רחסמה  רש  דגנכ  הריתע  הבישי , ידימלת  סויג  - יא לע  ןוחטיבה  רש  דגנכ  הריתע  הכמסה , אלל  םיפסכ 

ןוטלשה תודסומ  דגנכ  יאנת  - לע - םיווצ איצוהל  ויטפוש  תונוכנ  םג  ומכ  "ץ , גב תוקיספ  ותחטבהל . דוגינב  םיסמ  תאלעה  לע  רצואה  רש  דגנ  הריתעו 
לש ורפוש  שמשל  דיחי , חרזאל  ול , רתומ  יכ  ריכהל  םדיצמ  תונוכנ  לע  , ' לגס באז  ןטפשמה  ירבדכ  תודמלמ , הרושהמ , םיחרזא  לש  תוריתע  תובקעב 

'. לודג רוביצ 

םעה ןובירטכ  תיתכלממ  הריקח  תדעו 
. תינויצה הירוטסיהב  הנפמ  תדוקנ  תשמשמ  איהש  םיבר  םירקוח  לע  םויה  םכסומו  ילארשיה , רוביצב  השק  עוזעז  המרג  םירופיכה  םוי  תמחלמ 

: תיטילופה הפמה  לש  תווצקה  ינשב  הרכינ  לש 1973 , המדאה ' תדיער   ' התונכל התברה  תונותיעהש  יפכ  וא  המחלמה , לש  רתויב  הברה  התעפשה 
הלגעה תוכשומ  תא  וידיל  לוטיל  וליבשב  רשוכ  תעש  איה  הדובעה  תגלפמ  לש  התכיעדש  שח  ימואלה  - יתדה הנחמה  ינוליחה . לאמשהו  יתדה  ןימיה 

םג ךא  הז , הנחמ  לש  וישנא  יניעב  רקיעב  תנכדועמ , הרודהמב  לדגמו ' המוח   ' ןיעמל היה  תיברעמה  הדגב  תובשייתהה  לעפמ  תעטרקמה . תינויצה 
םיליכשמה בור  ברקב  םיצולחה . יכישממ  םהב  וארש  רמש , ימענו  ןמרתלא  ןתנ  ןיקנבט , קחצי  ומכ  הקיתווה , תינוליחה  הטילאב  לטובמ  אל  טועימ  יניעב 

. הלא ונימי  דע  ךשמנו  ךלוהו  םינשה  םע  קימעהש  ינויצ  םיכרע  רבשמ  רצונו  תיטילופה  תוגיהנמב  רוויעה  ןומאה  רערעתהל  לחה  תאז , תמועל  םינוליחה ,

תוטלחהה תלבק  תכרעמ  תא  רקיעבו  םירופיכה , םוי  תמחלמ  יעוריא  תריקחל  תיתכלממ  הריקח  תדעו  לארשי  תלשממ  התנימ  רבמצדב 1973  ב-18 
השמ ןוילעה  טפשמה  תיב  טפוש  "ר ,) וי  ) טנרגא ןועמש  ןוילעה  טפשמה  תיב  אישנ  ויה  הדעווה  ירבח  רבוטקואב 1973 . ב-5  המחלמה , תצירפ  ינפל 

"ח ודה  ) םייניבה "ח  וד םוסרפל  רסמנ  לירפאב 1974  ב-2  בוקסל . םייחו  ןידי  לאגי  רבעשל  םיל  " כטמרהו לאצנבנ , קחצי  הנידמה ד"ר  רקבמ  יודנל ,
לש םינושארה  םידומעב  הטלבהב  ומסרופ  םיירקיעה  ויתוצלמהו  ויאצממו  ריאמ , הדלוג  הלשממה  שארל  הריקחה  תדעו  השיגהש  םידומע ) קיזחה 33 

םוסרפל ורשוא  וידומע   1,500- מו ראוניב 1975  שגוה ב-30  ישילש  "ח  וד יוסח . היה  ובורש  ילויב 1974 , שגוה ב-10  ףסונ  "ח  וד תימויה . תונותיעה 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



. דבלב המדקהה  ידומע  םיעברא 

"ן) מא  ) ןיעידומה ףגא  שאר  לע  רזעלא , דוד  "ל  כטמרה לע  הנושארבו  שארב  יאבצה , גרדה  לע  המחלמה  לש  לדחמל  תוירחאה  ברמ  תא  ליטה  "ח  ודה
עיבצה "ח  ודה םירחא . הטמ  יניצקו  "ן  מא שאר  תא  רטפלו  "ל  כטמרה תא  חידהל  הצילמה  הדעווה  ןנוג . לאומש  םורד  דוקיפ  ףולא  לעו  אריעז  ילא  ףולאה 

ןיב םידיקפתה  תקולח  לש  קוחב  הנוגיע  יא  ןוגכ : בר , היה  לדחמב  םקלחש  יחרזאה , תוטלחהה  תלבק  ךילהב  םיינבמו  םייתקוח  םימגפ  לש  הרדס  לע 
הליטה אל  הדעווה  תאז , םע  תוינוחטיב . תוטלחה  לבקלו  גווסמ  עדימ  ךירעהל  תילמרופ  תוכמס  תלעב  תיחרזא  תושר  רדעיהו  ןוחטיבה  רשל  "ל  כטמרה

םתוירחא לע  אל  ךא  םירשה , לש  תישיאה  םתוירחא  לע  תונקסמ  קיסהל  תכמסומ  המצע  האור  איהש  הנייצו  יטילופה , גרדה  לע  הרישי  המשאה 
יניינעל םירש  תדעו  ןנוכל  הדעווה  הצילמה  דוע  לדחמל . תישיא  תוירחאב  םיאשונ  םניא  ריאמו  ןיידש  הנקסמל  העיגה  איה  תילאירטסינימ . - תירטנמלרפה

גרדה ןיב  תויוכמסה  לש  הרורב  הקולח  קלחלו  ןיעידומ , יניינעל  ץעוי  הלשממה  שארל  תונמל  יניעידומ , עדימ  ףוסיאל  םיפסונ  רזע  יפוג  םיקהל  ןוחטיב ,
. יאבצה גרדל  יטילופה 

ונוחצינמ התומלעתה  לעו  הדעווה  יאצממ  לע  השק  תרוקיב  חתמ  ךא  ןושארה  יקלחה  "ח  ודה םסרופש  םויב  רטפתה  רזעלא  דוד  ףולא  בר  "ל  כטמרה
קרו תובר , םינש  יוסח  ראשנ  "ח  ודה בור   ) היתונקסמ תאו  טנרגא  תדעו  יאצממ  לכ  תא  ןויעב  וארק  ץראב  םיטעמ  ותגהנהב . המחלמב  "ל  הצ לש  לודגה 

תוביסה לע  קר  אל  עיבצהל  ןוכנל  ואצמ  הירבחש  רחאמ  ךא  רוביצב ,) דה  ול  היה  אל  הז  בלשב  ךא  ולש , םיבחרנ  םיקלח  לש  םוסרפה  רשוא  ב-1995 
"ח ודה ץראב . הרבחהו  אבצה  הקיטילופה , לש  םיפיסה  תומא  תא  הדעווה  תונקסמ  ועזעיז  ידסומה , רושימב  םימשאה  לע  םג  אלא  לדחמ ' תוינכטה ל'

. םיבר לש  םחור  תרומלו  םתעתפהל  יקנ , אצי  ינידמה  גרדהש  םושמ  רקיעב  תירוביצ  הרעס  ררוע 

ןוזינו לבגומ  היה  "ח  ודה לש  ויתונקסמו  ויאצממ  לולכמ  לע  םיאנותיעה  תושרל  דמעש  עדימהש  יפ  לע  ףא  הדעווה , לע  השק  תרוקיב  הריבעה  תונותיעה 
תא וצמיא  הדעווה  ירבח  לופיא . לטוה  םילוקוטורפהמ  לודג  קלח  לעו  הרומג , תוידוסבו  תורוגס  םייתלדב  וכרענ  הדעווה  ינויד   ) תוכרעהו תועומשמ  רקיעב 
אובל  ' ןוצרה רומאל : םיישגר , םג  ךא  םייניינע  םיקומינמ  התיה  תרוקיבה  םיאנותיעה .) תא  ךרדתלו  ריבסהל  וענמנו  תוידוסה  תבוח  תאו  הצידויבוסה  יללכ 

הלש הילדחמ  לע  רפכל  תונותיעה  לש  הפיאשה  םג  ילוא  הז  דצלו  לארשי , תנידמ  לש  ינוחטיבה  הנסוח  לע  רוביצה  תא  ולשהש  הלא  םע  ןובשח '
תידימה התורטפתה  תא  ושרדו  תונותיעה  לש  התרוקיבל  ופרטצה  היציזופואה  תוגלפמ  המחלמה . ברע  תיאבצהו  תיטילופה  תוגיהנמה  לע  תרוקיבב 

. ריאמ הדלוג  לש 

, התלשממ ירש  לש  םתורטפתהל  םג  היתובקעבו  תיטילופה , הכרד  םויסלו  הלשממה  שאר  לש  התורטפתהל  רבד  לש  ופוסב  איבה  ירוביצה  ץחלה 
הלמיסש הריחב  הלשממה , תושארל  ןיבר  קחצי  רחבנ  המוקמב  לירפאב 1974 .) ב-11   ) התלשממ תא  ביכרהל  החילצהש  ירחא  םוי  דחאו  םישולש 

. תירוטסיהה הדובעה  תעונתב  תורמשמה  יפוליח  תא 

ןוויכ רתויב , תרקוסמהו  הבושחה  התיה  איה  ךא  היינשה , אל  ףאו  ץראב  המקוהש  הנושארה  תיתכלממה  הריקחה  תדעו  התיה  אל  טנרגא  תדעו 
. תילארשיה תוגיהנמב  רתויב  הובגה  גרדל  ועגנ  היתונקסמו  הלוכ  המואה  תא  הדירטהש  המוארטב  הקסעש 

קודה ירוביצ  חוקיפלו  הלשממהו  אבצה  תולועפ  לש  רתוי  הלודג  תופיקשל  השירד  הרצי  איהש  ךכב  לארשי  לש  היצזיטרקומדה  ךילהתל  המרת  הדעווה 
תנשב 1975, אבצה ' דוסי : קוח   ' תקיקחבו תסנכב  ןוחטיבהו  ץוחה  תדעו  לש  החוכ  תומצעתהב  לשמל  יוטיב  ידיל  אב  רבדה  ןוטלשה . תודסומ  לע  רתוי 

ךילהת הפוקת  התואמ  רובעל  הלחה  תיטילופה  תכרעמה  םג  ןוחטיבה . רש  תועצמאב  הלשממל  ףופכ  "ל  הצ יכ  שרופמב  הנושארל  עבקש 
ןהינונקתב ואטבתהש  היצזילרביל  ךילהת  רובעל  ולחה  תוגלפמהו  םירע , ישאר  לש  תוישיאה  תוריחבה  קוח  קקחנ  ב-1975  רתוי . ץאומ  היצזיטרקומד 
הגרדהב התשענ  תוריכב  תורשמ  לע  תורחתהו  תולודגה  תוגלפמב  םישדח  םידמעומל  תורושה  טעמב  וחתפנ  ירחא 1977  ןהיתודסומבו . םיימינפה 

התחפו םיפתתשמ ) תובר  ושענ  הגלפמה  תודיעו   ) הגלפמה ירבח  לש  םתעפשה  הדמתהב  הלדג  תסנכל  םידמעומה  תריחב  ךילהתב  רתוי . תיטרקומד 
. חוכ ילעב  לש  תמצמוצמ  הצובק  רבעב  םתוא  השייאש  תרדסמ ,' הדעו   ' לשמל הגלפמה , ינונגנמ  לש  תיסחיה  םתעפשה 

היתונקסמ יאבצ . דוקיפו  הקיטילופ  טפשמ , ימוחתב  תישעמה  התובישחמ  הלפנ  אל  טנרגא  תדעו  לש  תילמסה  התובישח  יכ  המוד  רוחאל , טבמב 
ןיאש רשפא  "ל . הצב הובגה  דוקיפה  לש  היצזיגולותימ  - הדלו יטילופה  דסממה  תרוקיבל  השדח  היצמיטיגל  הרצי  איה  ךא  תקולחמב , תויונש  ויה  םנמא 

איבנ ןיעמ  הובגה -  דוקיפה  לש  םירקבמה  לודגל  "ל  הצמ ורורחש  רחאל  השענ  יאדסח , בקעי  לימ ).  ) הנשמ - ףולא הדעווה , ירקוחמ  דחאש  ירקמ , הז 
ןועביק תעמשמה , תופפורתה  תודימה , תתחשה  םיכרע , ןדבוא  לע  תרושקתב ) שקובמ  ןייאורמלו  ירלופופ  הצרמל  היה  אוה   ) בושו בוש  עירתמה  םעז 

. דובכו םוסרפ  רחא  הפידרו  יטסיאוגא , םזיריירק  חותיפ  תיאבצה , הבישחה  תמרב  הדירי  יתבשחמ ,

הרציו םעה , ןובירטכ  ןוילעה  טפשמה  תיב  אישנ  לש  ודמעמ  תא  ךליאו  ןאכמ  הבצימ  איהש  הדבועב  יוטיב  ידיל  האב  טנרגא  תדעו  לש  תילמסה  התובישח 
התוירחאב קוסעלמ  הדעווה  הענמנ  לעופב  םא  םג  יטופישה , ףוגה  ידי  לע  תיטילופהו  תיאבצה  תוטילאה  לש  תקמונמ  תיבמופ  העקוה  לש  בושח  םידקת 

םלהה לדוגמ  וא  שיגרהו  בכרומה  הדיקפת  םצעמ  קר  אל  העבנ  ילמסה  רושימב  הדעווה  לש  התעפשה  יכ  המוד  הלשממה . לש  תילאירטסינימה 
תעב השענ  תואישנה  ןמ  ןוסקינ  לש  ותחדה  ךילה   ) תירבה תוצראב  טייגרטוו  תשרפל  םינמזה  תוכימסמ  םג  אלא  רוביצב , המחלמה  הררועש  סעכהו 

םיניסח םניא  אבצהו  הנידמה  ישאר  םגש  תירסומ , הריבעל  בשחיהל  לוכי  תינידמ  תוירחא  רסוח  םגש  ןויערה  הדעווה .) תוריקח  םע  תחא  הנועבו 
תעדותל לחלחל  לחה  היטרקומדה , לש  רתויב  בושחה  הרימשה ' בלכ   ' איה תונותיעב , תעייתסמה  תטפושה , תושרהשו  השינעו , החכות  טפשממ ,

תיישע לש  יטפשמה , דסומה  לש  ותונוילע  לע  היגולותימהמ  קלח  םג  אלא  ןוילע , טפוש  לש  םש  קר  אל  טנרגא '  ' םשה ןמיס  ךליאו  זאמ  ילארשיה . רוביצה 
. השק הלטלט  רחאל  ונכ  לע  יתרבחה  רדסה  תבשה  לשו  ילסרבינואה  רסומה  םשב  קדצ 

' ןבלה ןוראווצה   ' יניירבעב הלשממל  יטפשמה  ץעויה  לש  ותמחלמ 
תודלותב תובישח  - תברו השדח  הפוקת  הלחה  ינוי 1975 ) דע   ) רבמטפסב 1968 הלשממל  יטפשמה  ץעויה  דיקפתל  רגמש  ריאמ  לש  ותסינכ  םע 

, ביבא לתב  רופלב  היסנמיגב  םיינוכיתה  וידומיל  תא  םייסש  רחאל  ותחפשמ ב-1939 . םע  לארשיל  הלעו  גיצנדב ב-1925  דלונ  רגמש  ץראב . טפשמה 
תובתכתהב םיטפשמ  דמל  םש  ותויהב  הינקב . רצעמ  הנחמל  הלגוהו  םיטירבה  ידי  לע  ספתנ  ב-1944  "ל . צאל רבע  ךכ  רחאו  "ח  מלפל סייגתה 

תוטילקרפה לגסל  המויס  םע  ףרטצהו  תואמצעה  תמחלמב  ףתתשה  הצרא , בש  הנידמה  תמקה  רחאל  ןיד . ךרועכ  ךמסוהו  ןודנול  תטיסרבינואב 
ןתפישח הרשויו . הטקש ' המזירכ   ' לעב ידוסיו  טוהר  ןטפשמ  לש  םש  ול  הנק  ובש  דיקפת  ישארה , יאבצה  טילקרפה  היה  םינשב 1968-1961  תיאבצה .
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. שממ לש  םרזל  תואבה  םינשב  התיה  באז , ןב  השמ  רגמש , לש  ומדוק  לש  ותנוהכ  תפוקתב  קד  חוליקכ  הלחהש  תוילכלכ , תותיחש  תוישרפ  לש 
הקיטילופב המצוע  - ברו ריכב  דמעמל  הלשממל  יטפשמה  ץעויה  לש  ודיקפת  תא  ולעה  ולא  תוישרפב  רגמש  לש  רשפתמ  יתלבה  לופיטהו  וז  הפישח 

'. ןבלה ןוראווצה   ' יניירבע לש  תוריבעב  טפשמה  תכרעמ  לש  הלופיטב  הנפמל  ואיבהו  תילארשיה ,

םישדוח הנידמה  תא  הריעסהו  הצרפש ב-1971  טפנ ,' יביתנ   ' תשרפ איה  הנושארה  הזה . הנפמה  תא  דחוימב  תואטבמ  תויטפשמ  תוישרפ  יתש 
ישופיחב וקסעש  ץראב  תוליבומה  תורבחה  לש  םילהנמה  תצעומב  הלשממה  גיצנו  ריכב  גולואיג  בינ , דוד  לירפאב  רגישש  בתכמב  התליחת  םיבר .

יביתנ  ' תיתלשממה הרבחה  יפלכ  תודבכ  תומשאה  בינ  הלעה  בתכמב  ץראב . היגרנאה  יניינעל  תוירחאב  אשנש  ריפס , סחנפ  רצואה  רש  לא  טפנ ,
רטשמ תלעפהל  תותיחשל , הרבחה , לש  לשוכ  לוהינל  תויאר  וידיב  שי  יכ  ןעט  בינ  ןמדירפ . יכדרמ  הלהנמ  יפלכו  יניסב , טפנה  יחודיק  תא  הלעפיתש  טפנ '

םירדס - יא ףשח  רשא  תנשל 1971 , הנידמה  רקבמ  "ח  וד תובקעבו  תונותיעל , עיגה  ונכותש  בתכמה , תובקעב  דחוש . תואקסעלו  רורט  לש  ימינפ 
םיטפשמה רשל  טהולה ' המדאה  חופת  לופיטה ב' תא  הנפה  ריפס  הריקח . תדעו  תמקהל  ירוביצ  ץחל  רצונ  הרבחב , תרערועמ  םיסחי  תכרעמו  םייפסכ 

יטפשמה ץעויה  דיקפתמ  ונמזב  רטפתה  אוה  בלעיהל . רהממש  ימכ  םג  ךא  ויתועדב  ףיקתו  ינופצמ  שיאכ  עודי  היה  אריפש  אריפש . ןושמש  בקעי 
דשחנש יקסנאיבוט , ריאמ  הנגה ' שיא ה' לש  הדש  טפשמב  גרוהל  ותאצוה  לע  יראב  רסיא  "י  שה שאר  תא  ןידל  דימעהל  ותעיבת  עקר  לע  הלשממל 
רשעתה יכ  תומשאה  ודגנ  ולעוה  רשאכ  רפסמ  םינש  רובעכ  רטפתה  הנממש  תסנכב , "י  אפמ תעיסב  ריכב  רבח  השענ  ותורטפתה  רחאל  הדיגבב .

דחא השענו  םייטרפ  םיקסעל  הנפ  ןהבש  םינש , ירחא 11  קר  ונימיל . בצייתה  אל  ןוירוג  ןבש  בלענ  אוה  ץלח . הדשב  טפנ  תאיצממ  תיתא  אל  הקסעב 
, ףסוי בד  לש  ומוקמב  םיטפשמה , רשל  לוכשא  יול  ותוא  הנימ  רשאכ  היה ב-1966 , הז  תיטילופה . המבה  לא  אריפש  בש  ץראב , םירישעה  םיטילקרפה 

'. השרפה  ' ביבס ןוירוג  ןבו  "י  פר דגנ  קבאמב  לוכשא  ןעמל  םיבוטה  ויתוריש  לע  סרפכ 

שאר לש  הסחיב  יונישהו  תירוביצה  האחמה  רובג  םע  ךא  תוינרטנק , ןה  תומשאההש  הנעטב  טפנ ' יביתנ   ' תשרפ תא  רוקחל  אריפש  בריס  הליחתב 
. תיתכלממ הריקח  תדעו  המקוה  הלשממה  רושיאו  יטפשמה , ץעויה  תצלמה  ותצלמה , יפ  לעו  ותעד  תא  אוה  םג  הניש  אשונל , ריאמ  הדלוג  הלשממה 

ןיישעתה "ר ,) וי  ) ןוקתיו דרפלא  טפושה  הב  ופתתשהו  טנרגא , ןועמש  טפושה  ןוילעה , טפשמה  תיב  אישנ  קוחל  םאתהב  עבק  הדעווה  בכרה  תא 
. ערוז ריאמ  םיאולימב  ףולאו  רילק  םהרבא 

דע התיהש  תונותיעה , השק . תרוקיב  הב  החטוהו  תויבלח ' היתוצלמהמ ה' הבזכא  רוביצב  הררתשה  "ב  לשת ןסינב  הריקחה  תדעו  "ח  וד םסרופ  רשאכ 
, החילצמ תילכלכ  המריפ  לש  התומד  תא  שיפכהל  לאונ  ןויסינ  ףאו  ימינפ  יתלשממ  ןיינע  הב  תוארל  התטנו  השרפל  הסחיב  תססוהמ  תונקסמה  םוסרפל 

לע ירוביצ  ןוידל  ארק  רבד ' ; ' ויארוקל םגיצהו  םהב  הלפיט  אל  ןוקתיו  תדעווש  םיכמסמ  ףשח  ץראה ' . ' תונקסמה םוסרפ  תובקעב  הסחי  תא  התניש 
לש תמוערת  לע  הבחרהב  חוויד  בירעמ ' ; ' םהמ תושרדנה  תוירסומה  הדימה  תומאב  ודמע  אלש  רוביצ  ידבועל  סחיה  לעו  ללכב  הריקחה  תודעו  תויוכמס 

הלשממל וארקש  ץוביק  ירבחו  םיטנדוטס  לש  תומוצע  לע  "ח , ודה לע  ביבא  לת  תטיסרבינואבו  םילשוריב  תירבעה  הטיסרבינואב  םיצרמו  םירוספורפ 
הלשממה שאר  ןגס  לש  העיתפמה  ותבוגת  תא  הטלבהב  איבה  םג  ןותיעה  םירש . וליפאו  תסנכ  ירבח  לש  השק  תרוקיב  לעו  תודבועה , תא  חייטל  אלש 

: תסנכה ןכוד  לעמ  ןולא  לאגי 

לעמ תיעמשמ  דחו  הרורב  העדוהב  ןולא  לאגי  הלשממה  שאר  ןגס  זירכה  ןוקתיו ' תדעו   ' לש היתונקסמ  ףא  לע  רשאכ  טעמ , אל  שמא  המהדנ  תסנכה 
תרבח להנמ  תא  תישיא -  המגודכ  לוטיל  ימ  תא  ישיאה  יטופיש  יפ  לע  ץילמהל  יתייה  ךירצ  תוברתהו , ךוניחה  רשכ  תישיא , ינא  וליא  : ' תסנכה ןכוד 

בינ .' דוד  לע ד"ר  ץילממ  ינא  ירה  בינ , דוד  תא ד"ר  וא  ןמדירפ  יטומ  טפנ ' יביתנ  '

רעפה םושמ  ושנעוה , אלש  רבדב  םיברועמה  לש  השינעו  העקוהל  הייפיצה  לדוגמ  העבנ  רוביצב  םינוש  םיגוח  לשו  תונותיעה  לש  הפירחה  הבוגתה 
תקולחמ העלגתנ  םמצע  הדעווה  ירבח  ןיבש  הדבועה  םושמו  תוינחלסה , היתוצלמהל  "ח  ודה הלעהש  הדעווה  לש  םייתדבועה  םיאצממה  ןיב  לודגה 

"'. דבלב ילהנימ  לדחמ   " עציב אוהו  ןייטשניד , יבצ  ד"ר  רצואה , רש  ןגס  דגנ  וחטוהש  תודבכה  תומשאהל  דוסי  ןיא  וסרג ש' רילקו  ןוקתיו  תונקסמל . רשאב 
תורמל  ' יכ סרג  טועימ , תעדב  היהש  תאז , תמועל  ערוז , הלא .' םיפסכב  ודי  תא  חולשל  הסינ  וא  חלשש  הנעטל  דוסי  ןיא  רמאנ ש' ןמדירפ  יכדרמ  לע  םג 

'. "ל כנמכ ותרשממ  וירוטיפ  לע  תאזב  ץילמהל  אלא  יל  ןיא  טפנ ," יביתנ   " םודיקב ןיררוע , םהילע  ןיאש  ןמדירפ ,] לש   ] ויגשיה

. השרפה לע  ללוגה  תא  םתס  אל  הז  דעצ  םג  ךא  תופשכמ . דיצ  ודגנ  ללוחתמש  ןעטו  ודיקפתמ  ןמדירפ  יכדרמ  רטפתה  תירוביצה  האחמה  תובקעב 
יתלשממה לופיטה  לע  תרוקיב  לש  לג  תרושקתב  הלע  בוש  רוביצ . יפסכמ  םלושש  זרפומ  רכש  ושרד  םידדצה  ינש  תא  וגצייש  ןידה  יכרוע  יכ  ררבתה 

דהה המעו  השרפה  העקשש  רחאל  םישדוח , השולש  רחאל  ודיקפתל  בש  אוה  יאמב 1972 . םיטפשמה  רש  לש  ותורטפתהל  איבה  רבדהו  השרפב 
. הביבס יתרושקתה 

תיטרקומדה תושיגרהו  תוברתה  תוחתפתהבו  ילארשיה  טפשמב  בושח  ךרד  ןויצ  הווהמ  טפנ ' יביתנ   ' תשרפ ךא  רבכע , םנמא  דילוה  יטפשמה  רהה 
; ירוביצ ץחלב  התנומ  הריקח  תדעווש  הנושארה  םעפה  התיה  וז  תישאר , םיבושח : םיירוביצ  םימידקת  השולש  הרצי  איהש  ןוויכ  תילארשיה , הרבחב 

םדא לש  וחוכ  תא  ושיחמה  וללה  םימידקתה  ינש  הרושהמ . חרזא  לש  ותנלבוק  תובקעב  רטפתה  הלשממב  רשש  הנושארה  םעפה  התיה  וז  תינש ,
. לארשי תנידמב  תוחוכה  יסחי  ןזאמב  בחרה  רוביצה  לש  הלועה  ולקשמ  תאו  יטרקומדה , רטשמב  רעשב , עירתמו  ץמוא  רזוא  אוהש  הדימב  דיחי ,
ןונמא ןטפשמה  תירוביצ . תותיחש  חכונל  קדצ  תיישעל  העיבתב  רשפתמ  יתלבו  ליעפ  ןפואב  הלוככ , הבור  תרושקתה , הפתתשה  הנושארל  תישילש ,

': ץראה בתכ ב' היתונקסמ  ומסרופש  ינפלו  הדעווה , יונימ  לע  תימשרה  העדוהה  םע  רבכ  ךכ  לע  דמע  ןייטשניבור 

תיטילופה תרגסמב  םגש  ךכל  תואכ  םיבר  ברקב  לבקתת  הטלחהה  היחיפסו . טפנ  תשרפ  תולובגמ  גורחת  הלשממה  לש  תאזכ  הטלחה  תובישח 
, תונותעה לש  הלוק  אוה  לוקה  טפנ . יביתנ  תשרפב  םדוקה  לופיטה  םע  םילשהל  ולכי  אלש  םילארשי  לש  םלוק  אוה  לוקה  הנוע : שיו  לוק  שי  תמייקה 

הבוגת שי  םימעפל -  יכ -  חיכות  טפנ  יביתנ  תשרפב  הריקח  השרפב ]...[ . האלמ  הריקח  השרד  תורדתסהה , ןותע  רבד , תוברלו  עירכמה , הבורבש 
רתויב רצק  ןמז  ךות  הבש  וז , השרפ  ךא  יוצמה . ללכל  גירח  תדדוב , תירקת  תויהל  הלוכי  טפנ  יביתנ  תשרפ  תירוביצ ]...[ . הבוגתל  תיתלשממ 

הז הנפמ  םיירוביצה . ונייחב  הנפימל  ןמיס  תויהל  םג  הלוכי  תיתכלממ , הריקח  תדעו  תמקהל  דעו  הריקח  תליספמ  תימשרה  הדמעה  התנתשה 
. םיעודי םיגירח  רפסמל  ףופכב  ותלשממ , השועש  המ  לכ  תא  תעדל  ילארשיה  לש  ותוכז  לע  ססבתהל  בייח 

ירוביצ ןויד  ררועל  הרומאש  ימכו  העירתמו , תרקוח  עורזכ  הדיקפתל  תימצעה  התועדומ  תאו  החוכב  תרושקתה  לש  הנוחטיב  תא  הקזיח  ןכא  וז  השרפ 
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. יטילופה דסומה  לש  ותוגהנתה  תא  רקבלו  רוביצ  ישיא  לש  הקיתאה  תייגוסב 

ילויב הינטירב .' קנב א"י-  ' תשרפ התיה  הלשממל  יטפשמה  ץעויכ  רגמש  ריאמ  לש  ותפוקתב  לודג  יתרושקת  םערב  הצצופתהש  תפסונ  תותיחש  תשרפ 
תלהנה הכרעש  הקידבב  דחאכ . םידיקפמה  יפסכו  רוביצה  יפסכ  ןדבואל  רבדה  איבה  וקוריפ , לע  טלחוהו  םייפסכ  םיישקל  קנבה  עלקנש  רחאל  , 1974

הרטשמל הרוה  אוה  וילא , רבעוהש  רמוחה  תא  הלשממל  יטפשמה  ץעויה  קדבש  רחאל  םירומח . םיילילפ  םישעמל  תודשח  ולגתה  לארשי  קנב 
הליעמב עשרוה  ןויצ  ןב  ןידל . דמעוה  רגמש  לש  ותטלחה  יפ  לעו  ןויצ , ןב  עשוהי  קנבה , "ל  כנמ רצענ  הכלהמבש  הפיקמ , הריקחב  חותפל  תוטילקרפלו 

. לארשיב םדא  לע  םימי  םתוא  דע  לטוהש  רתויב  הובגה  סנקה  תוריל -  ןוילימ  לש 25  סנקלו  רסאמ  תונש  הרשע  םיתשל  ןודינו  רלוד  ןוילימ  לש 47 

תויותיחשל רוביצה  לש  בלה  תמושת  תא  התנפהו  ןבלה , ןוראווצה  ישנא  לש  ןידל  םתדמעהב  ץראב  שדח  ןדיע  החתפ  הינטירב  קנב א"י- תשרפ 
ינוילימ תבינגב  דשחוהו  רצענ  אוה  לארשיל .' הרבחה   ' ןרצנוקה "ל  כנמ רוצ , לאכימ  םג  טפשמל  דמעוה  ןויצ  ןב  לש  וטפשמ  רחאל  הנידמב . תוילכלכה 

. ץראב תילכלכה  תרמצה  תא  םלהב  התכיהש  האדוה  ול -  וסחויש  תוריבעה  לכב  הדוה  רוצו  יצחו  שדוח  קר  ךשמנ  טפשמה  הרבחה . תפוקמ  םירלוד 
םילהנמ לש  םהיתומש  וכרכנ  ןהבש  תופסונ , תוילכלכ  תותיחש  תוישרפ  וצצ  רוצ  תשרפ  ירחא  רסאמ . תונש  הרשע  שמחל  יאמב 1975  רזגנ ב-24  וניד 

רבד לש  ופוסב  שגוה  אל  רטכר  דגנ  תורוקמ .'  ' תרבח "ל  כנמ בירק , באזו  רבעשל , תורדתסהה  רבזגו  הנוב ' ללוס   ' "ל כנמ רטכר , יבצ  ומכ  קשמב  םיריכב 
. טפשמב הכוז  בירק  ודיקפתמ . רטפתה  אוה  ךא  םושיא , בתכ 

ואבוה "ל  הצ יניצק  וליפאו  ןוחטיבה  דרשמב  םיריכב  םידיקפ  םינרצי , םינלבק , ןוחטיבה . תכרעמב  תותיחש  ישעמ  ופשחנ  רבכו  ץראה , הטקש  םרטב 
. הנידמב קוחה  ןוטלש  סוסיבל  םחולה  תורשפ , רסחו  ץימא  םדאכ  הלא  תוישרפב  םג  הלגתה  רגמש  ריאמ  האנוהו . המרמ  דחוש , תמשאב  ןידל 
המצועה ולגזוב .' ןחבמ   ' חלצומ אלה  יוניכל  הז  ןורקיע  הכז  םימיל  םע . יטושפלו  הררש  ישנאל  דחא  ןידש  תירוביצה  הרכהה  תא  רגמש  דדיח  ויתולועפב 

יוניכה תא  ול  וקיבדה  םיאנותיעש  דע  םידקת , ירסח  ויה  הפוקת  התואב  תילכלכהו  תיטילופה  תכרעמה  לע  ליטהש  ארומהו  ודיקפתב  רגמש  רבצש 
לכמ בושחה  היה  רגמש  קופקפ : לכ  אלל  עובקל  לוכי  ינא  : ' בתכ רגמש , ריאמ  ירחא  ןוילעה  טפשמה  תיב  אישנל  רחבנש  קרב , ןרהא  הנידמה .' "ל  כנמ '

הנומ הנש  רובעכו  אישנל  הנשמ  השענ  ףוסב 1982  ןוילעה , טפשמה  תיב  טפושל  רגמש  הנמתה  תנשב 1975  הלשממל .' םייטפשמה  םיצעויה 
. תוינשדחה ויתוקיספב  זעונו  ילרביל  תאז  םעו  יתוכמסו  ףיקת  טפושל  בשחנ  אוה  אישנל .

לש ותפוקת  ירה  תילכלכה , תכרעמב  ןבלה ' ןוראווצה   ' ישנא לש  ןידל  הדמעהב  הנייפאתה  הלשממל  יטפשמה  ץעויה  דיקפתב  רגמש  לש  ותפוקת  םא 
תא ןידל  דימעהל  ותטלחה  הז  ללכבו  תיטילופה –  תכרעמב  ןבלה ' ןוראווצה   ' יניירבע לש  ןידל  הדמעהב  הנייטצה  הז , דיקפתב  ופילחהש  קרב , ןרהא 

עידוה סרמב 1977  תילגרמ .) ןד  יאנותיעה  ףשחש  הריבע   ) תירבה תוצראב  יקוח  יתלב  קנב  ןובשח  תקזחה  לע  הלשממה , שאר  תשא  ןיבר , האל 
רחאמ האבה . היצנדקב  הדובעה  תגלפמ  לש  המישרה  תושארל  ותודמעומ  תא  ריסמ  אוה  יטפשמה  ץעויה  לש  וז  הטלחה  תובקעב  יכ  ןיבר  קחצי 

. תוריחבה ירחא  דע  ןהכל  ץלאנו  ודיקפתמ  רטפתהל  ןיבר  לוכי  היה  אל  קוח  יפ  לע  רבעמ , תלשממ  שאר  היהש 

ןוטלשה תגלפמל  השיגר  הפוקתב  רצונ  אוה  םלוא  הלשממה , שארל  הלשממל  יטפשמה  ץעויה  ןיב  ןושארה  תומיעה  היה  אל  ןיברל  קרב  ןיב  תומיעה 
םיניסח םניא  הלשממ  ישארש  תעדל  רוביצה  חכונ  םג  הנושארל  ודיקפתמ . הלשממ  שאר  לש  ותוקלתסהל  לארשי , תנידמ  תודלותב  הנושארל  איבהו ,

. םייטילופ םיצחל  לומ  ןתיא  םידמוע  םהו  דסממה  ידסחב  םייולת  םניא  ריכבה  יטופישה  ןונגנמה  ישנאו  יטרקומדה , קדצה  לשו  קוחה  לש  הכוראה  דיה  ןמ 

, ןילדי רֶשָא  הדובעה . תעונתב  םיריכב  םישיאל  איה  ףא  העגנש  תרחא , תיסנניפ  הירורעש  המדק  ןיבר  האל  לש  קנבה  ןובשח  ביבס  הירורעשל  השעמל ,
דמעומו תורדתסהה ) לש  םילוחה  תפוק  "ל  כנמו םידבועה  תרבח  "ל  כזמ תובר  םינש  היה  אוה   ) העונתה יריכבמ  דחא  בושייה ,' תלוצא   ' ןבל בשחנש  ימ 
הנושארל הפשחנ  השרפה  תויאר . תמלעהו  דחוש  תלבק  הבינג , לש  דשחב  רבוטקואב 1976  רצענ ב-18  לארשי , קנב  דיגנ  לש  םרה  דיקפתל  ליבומ 

םיילילפ םישעמבו  דחוש  תלבקב  תובינגב , דעוימה  דיגנה  תא  םישאה  ןהבו  הזה ,' םלועה   ' ןועובשב ביבל  לאגי  יאנותיעה  םסריפש  תובתכ  תרדסב 
תמחלמ הנוש . הריוואה  התיה  ףוסב 1976  לבא  ןשעכ ]...[ . ריוואב  תופדנתמ  הלאכ  תומשאה  ויה  , ' ירנבא ירוא  םימיל  בתכ  תומדוק ,' םינשב  . ' םימוד

תומרונ הנידמב  טילשהל  טילחהש  ןב ה-40 , קרב  ןרהא  ץרמנו , ריעצ  יטפשמ  ץעוי  בשי  םיטפשמה  דרשמב  ןוטלשה . דמעמב  המסרכ  רופיכ  םוי 
ריעסה ןילדי  לש  ורצעמ  תיטפשמ .' הריקח  עונמל  לגוסמ -  היה  אל  םגו  הצר -  אל  אוה  רתוי , שלח  םגו  וימדוקמ , ןוגה  היה  ןיבר  הלשממה  שאר  תושדח .

ןודנו טפשמ  תיבב  עשרוה  אוה  "י . אפמ ותגלפמ  תא  המשאב  ותאדוהב  םיתכהו  םיתשלפ ' םע  ישפנ  תומת   ' לש וקה  תא  טוקנל  רחב  ןילדי  הנידמה . תא 
. רסאמ תונש  שמחל  םישדוח  המכ  רובעכ 

ודידי רפוע , םהרבא  ןוכישה  רש  לע  םעפה  היינש , םייוליג  תרדסב  הזה ' םלועה   ' חתפ המוציעב , ןילדי ' תשרפ   ' התיה רשאכ  רבמבונב 1976 , ב-10 
הז בלשב  ןמוז  אל  ומצע  אוה  ןכש  השק , בצמב  ומצע  תא  אצמ  רפוע  הריקחב . חותפל  הלשממל  יטפשמה  ץעויה  הרוה  םעפה  םג  ןילדי . לש  בורקה 

יסיסרמו תונותיעה  לש  תופלדהמ  ןוזינ  שואייל , הווקת  ןיב  דנדנתה  אוה  ובג . ירוחאמ  םייתלצעבו  תוידוסב  הלהנתה  וניינעב  הריקחהו  הרטשמב , דיעהל 
ירש תא  תיטרפה  ותרידל  תבשב  ןמיז  ןיבר  הלשממה  שארש  תונותיעב  םסרופש  רחאל  רצק  ןמז  סרמב 1977 , ב-1  וירבח . ול  וקפיסש  עדימ 

אוה ביבא . לתב  ךורב  לת  ףוחב  ותינוכמב  האצמנ  ותפוג  וייחל . ץק  רפוע  םש  וניינעב , תוצעייתהל  הלשממל , יטפשמה  ץעויה  תאו  הרטשמהו  םיטפשמה 
ילע םילילעמ  ימד , תא  םיכפוש  יתוא , םינעמש  םישדוחו  תועובש  הז  : ' בתכנ ובש  תודבאתהה  בתכמו  חדקא  ואצמנ  ותפוג  דילו  ושארב  הייריב  דבאתה 

'. רתוי תאז  תאשל  חוכ  יל  ןיא  ךא  אווש , תולילע  ןה  לוכהשו  יתבנג , אלו  יתלעמ  אלש  רואל , אצת  תמאהש  קפס  יל  ןיא  יב . םיללעתמו  תולילע 

הטקש אל  תיגרטהו  תירותסמה  השרפה  ביבס  הרעסה  ךא  ןילדי , רשא  דגנ  תודשחב  דקמתהלו  וניינעב  הריקחה  קית  תא  רוגסל  טלחוה  ותומ  רחאל 
לע םשגכ  תודרוי  םהיתועמדו  םימשב , םיפחרמה  םינינת  תקהל  תיארנ  הבש  באז , לש  הרוטקירק  ץראה ' העיפוה ב' רפוע  לש  ותייוולה  תרחמל  בר . ןמז 

', ןינת תועמד   ' תרתוכה תחת  רפוע  לש  ותודבאתה  לע  רמאמ  ונותיעב  םסריפ  רשאכ  ינשרפ  וק  ותוא  טקנ  ירנבא  ירוא  תוירטמה . יאשונ  םיוולמה  להק 
תגלפמ לש  תועשורמה '  ' תושדחה הינפל  למס  ןיעמ  אופא  התשענ  תודבאתהה  ןימיהמ . היציזופוא  ישנאו  םיפסונ  םיאנותיע  וקיזחה  ורחה  וירחאו 

קבדנש ילילשה  יומידה  השקה . םתעשב  םתוא  תחנוזו  הירבחל  תרכנתמ  םג  אלא  תבאוסמו , תתחשומ  קר  אל  איהש  ובשח  םיברש  הגלפמ  הדובעה - 
קנבה ןובשח  תשרפ  טנרגא , תדעו  "ח  וד תובקעב  ורצונש  םימוד  םיילילש  םייומיד  םע  רוביצה  תעדותב  דכלתה  רפוע  תשרפ  תובקעב  הדובעה  תגלפמל 

תוריחבה ב-1977. ךפהמל  עקרקה  תרשכהל  םרתו  ןילדי , תשרפו  ןיבר  האל  לש 

םשאוהש ןמטכר , לאומש  תסנכה  רבח  לש  הרקמב  ולופיט  תא  ונייפיא  ןילדי  לש  הרקמב  קרב  ןיגפהש  םייטילופ  םיצחלב  הדימעו  תושיחנ  התוא 
דיקפתב ופילחה   ) הלשממה לש  יטפשמה  ץעויכ  ותנוהכ  תא  קרב  םייס  ובש  דעומה  ילויב 1978 , תובוחר . תייריע  שאר  היהש  םינשב  דחוש  תחיקלב 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



ףסונ ךרד  ןויצ  היה  הז  ותנוהכ . תעב  אלכב  םשוהש  ןושארה  תסנכה  רבח  היה  ןמטכר  לעופב . רסאמ  יצחו  םינש  שולש  ןמטכר  לע  ורזגנ  רימז ,) קחצי 
 – םינטפשמה לש  םדמעמו  םתרקוי  תא  הלעהש  קבאמ  ןבלה - ' ןוראווצה   ' ישנא ברקב  תותיחשב  טפשמה  תכרעמ  לש  רשפתמ  יתלבה  הקבאמב 

, הלשממל יטפשמ  ץעויכ  ותנוהכ  ינפל  דוע  קירבמ  ןטפשמל  בשחנש  קרב , ןרהא  קוחה . ינפב  םיניסח  םה  ןיאש  םיאקיטילופל  ןמיסש  הרהזא  רורמתו 
קדצה ריבאכ  קרב  לש  ותימדת  רגמש , ידי  לע  תויותיחשה  תפישחו  טנרגא  תדעו  לש  הרקמב  ומכו  דואמ . תכרעומ  תירוביצ  תומדכ  ודיקפת  תא  םייס 

(. ךשמהב ואר  טפושכ  ותימדת  לע   ) תוירוטסיהה תוביסנה  תוכזב  םג  אלא  ירסומ , - יעוצקמה ולעופ  תוכזב  קר  אל  הקצונ 

תילארשיה תחלשמל  קרב  ףרטצה  ותשירפ  תרחמל  הלשממל . יטפשמה  ץעויכ  ויגשיהב  קר  התצמתה  אל  םיעבשה  תונשב  קרב  ןרהא  לש  ותמורת 
םתופתתשהל ךרד  קרב  סליפ  הז  ודיקפתב  םירצמ . םע  םולשה  םכסה  ילכירדאמ  דחאל  היהו  דחוימ , ץעוי  לש  דמעמב  דיווייד , פמקב  םולשה  תוחישל 

ןתמו אשמה  יתווצב  םימכסה  יחסנמו  םיצעוי  םיכוותמכ , רש , דעלגו  וכלומ  קחצי  רגניז , לאוי  ןיד  יכרוע  ןוגכ  םיפסונ , םינטפשמ  לש  תיטננימודהו  הליעפה 
. ינידמה ךילהתב  םינטפשמה  לש  םתובישחב  תירוביצ  הרכהל  ךכמ  האצותכו  םיאניתשלפה , םעו  ןדרי  םע  םולש  ימכסהל 

' טפשמ ץראה  לכ  אולמ  '
םילקא ורצי  תוירסומ , תויגוסב  םיימינפה  םיחתמב  הפרחהה  דצל  תיטילופהו , תיאבצה  תוטילאה  דמעמב  םיעשתהו  םינומשה  תונשב  הלחש  הדיריה 

, תילארשיה הרבחב  יטננימודה  יכרע  - ירסומה חוכה  ןוילעה  טפשמה  תיב  לש  ותויהל  טפשמה -  תכפהמל  עקרקה  תא  ורישכהו  לארשיב  שדח  יטרקומד 
טפשמה לש  היצזירלופופלו  יטפשמה , ןונגנמהמ  קתונמב  רבעב  ולעפש  םייתרבחה  תודסומב  תיטפשמה  הפשהו  תיטפשמה  הבישחה  תוטלתשהל 

. הז ךילהתל  םהיניב ) דירפהל  השק  םיתעל   ) םירוטקידניאו תוביס  המכ  ןלהל  בחרה . רוביצב 

רשגמהו ררובה  ןדיע  תארקל 
הליהקה הסירק . ףס  לא  טפשמה  תכרעמ  תא  האיבהש  טפשמ , יתבב  תוניידתהה  רועישב  המוצעה  היילעב  תרכינ  יטפשמה  דסומה  לש  ותיילע 

יתב הנבמב  המרופרל  העצה  דילוה  ףא  בצמה  ךכ . לשב  רוביצל  םרגנה  ןידה  יוניעבו  טפשמה  יתב  לע  סמועה  תייגוסב  ןודל  הלדח  הניא  תיטפשמה 
. רירש םהרבא  םיטפשמה  רש  תסנכל ב-1988  שיגהש  םהיתויוכמסבו , טפשמה 

תינייפואה העישפה , תמרב  תיתועמשמ  היילעב  הרוקמ  הייסולכואב , תינויצרופורפה  היילעל  רבעמ  איהש  טפשמ , יתבב  תוניידתהה  רועישב  היילעה 
לש תוברעמתההו  םולשה  יכילהתב  תומדקתהה  לשב  םידרח ) ינוציק , ןימי   ) תיגולואידיא - תיטילופה תוניירבעב  היילעבו  תויטסילטיפקה , תורבחל 

וקבאמב תוכזל  ףאו  דדומתהל  וחוכבש  טרפה  לש  ותנומאבו  דוסי  תויוכזל  תועדומב  תדמתמה  היילעה  םג  יכ  רעשל  רשפא  תילארשיה . הרבחה 
םיאלפ הלע  ןרפסמש  ךוניחה , תכרעמו  האופרה  תכרעמ  "ל , הצ תוימוקמ , תויושר  דגנ  תושגומה  תועיבתה  לש  ןרפסמב  יוטיב  ידיל  האב  דסממב ,

. תונורחאה םינשב 

רוביצה לש  םג  היתובקעבו  תרושקתה , לש  התמגמב  היילעו  תונכרצה , םוחתב  רקיעב  תרקוח , תרושקת  לש  התחימצ  איה  תוחפ  אל  הבושח  הביס 
םידלי יפלכ  תומילא  תיטפשמ -  העיבתב  תחא  אל  םימייתסמה  תודסומו , םינוגרא  םידדוב , לש  המרמו  האנוה  תומילא , ישעמ  עיקוהלו  חוודל  בחרה ,

. דועו דועו  םיעקפומ  םיריחמ  םירשואמ , אל  םירצומ  קוויש  םישנו ,

, תובכרומ הכ  םויה  ושענ  קושה  תולועפ  תיחרזאה . הרבחה  תחימצו  תישפוחה  הלכלכה  תובחרתה  איה  יטפשמ  דעסל  תונפל  הייטנב  היילעל  הביס  דוע 
קשמ לש  ותוחתפתה  םג  םידומצ . ןיד  יכרועו  ןובשח  יאור  תקסעהל  הז  ללכבו  תללכושמ , הדובע  תקולחל  תקקזנ  רתויב , הנטקה  ולו  המריפ , לכש  דע 

קוש תלכלכל  רבעמה  ןבלה . ןוראווצה  תוניירבע  ףקיה  תא  םג  ךכו  םיזוח , תרפהו  םירצוי  תויוכז  עקר  לע  םיעבתנהו  םיעבותה  ףקיה  תא  התלעה  יתורחת 
רותלאה תרוסמל  דגונמה  תויטרקורויב , - יטנאו תויחוור  תוליעי , תויעוצקמ , לש  שדח  סותא  רצי  אוהש  םושמ  םג  תוניידתהה  ףקיהב  לודיגל  םרת  תינרדומ 

אוהש םושמ  טפשמ  ישועב  ךרוצה  תא  קזחמ  תיטסילטיפקה  תוליעיה  סותא  ןירוטיפ . וא  תעשופ  תונלשר  ןיגב  ןיקיזנ  ינידב  תובר  תועיבת  דילוהש  סותא  - 
תנוכמב הלקת ' ןוקיתל ה' םג  אלא  ירסומ  ןפואב  תוועמה  ןוקיתל  יעצמאכ  קר  אל  תספתנ  םשאה  תאיצמ  הביס . שי  הלקת  לכלש  החנה  ךותמ  אצוי 

'. ףפיח םדא ש' וא  ליעי  יתלב  אצמנש  ירוביצ  דסומ  לשכש , לעפמ  תנמושמה : הלכלכה 

תויפיצב תילארשיה , תוברתה  לש  תרבוגה  היצזילרבילב  הרוקמש  םישוריגה  תועיבת  רועישב  היילעה  בקע  םג  הלוע  תויטפשמה  תועיבתה  לש  ןרפסמ 
. ילכלכה םוחתב  םישנה  לש  הלדגה  ןתואמצעבו  םיאושינהו  החפשמה  תודסוממ  תושדחה 

בשחמה לש  הקימעמה  הרידחה  רקיעבו  םירשעה , האמה  לש  םיעשתהו  םינומשה  תונשב  ץראבו  םלועב  ושחרתהש  םיריבכה  םייגולונכטה  םייונישה 
םיאשונל תורופס  תואמגוד  ןה  תוחומ ' תבינג  תושרב ו' אלש  תונכות  תקתעה  עדימ , ירגאמל  תיקוח  אל  השיג  הנודנה . המגמל  םה  ףא  ומרת  ישיאה ,

. טפשמ תיבל  ללכ  ועיגה  אל  רבעבש  םיבר  םישדח 

השק אוהש  ידוהיה , רוביצב  קזחה  תוניידתהה  רצי  ונלש : ימואלה  יפואב  תורושקה  תוילטנמ  תוביס  ללגב  םג  טפשמה  תיבל  עיגהל  םיברמ  םילארשיה 
תוירדילוסב הדיריה  בקע  תונורחאה  םינשב  הקזחתה  וז  הייטנ  תונגלפלו . תונחכוול  תיתרוסמה  תידוהיה  הייטנה  םגו  ותונרתווב , עודי  וניאו  ועבטמ  ףרוע 

, לשמל תבגשנו , תפתושמ  הרטמ  לש  התוכזב  המכסהלו  הרשפל  עיגהל  תונוכנה  תא  התיחפהו  יתרבחה  חתמה  ףס  תא  התלעהש  תילארשיה ,
םג יטפשמ , דעסל  תונפל  רהמל  הייטנה  תשרתשמו  תכלוהש  דע  רוביצל , שיגנ  הכ  םויה  השענ  תונושה , ויתואכרע  לע  טפשמה , תיב  תונויצה . תמשגה 

. תואכרעל היינפ  אלל  רתפיהל  םייושע  םיכוסכסש  םוקמב 

' רתי תוניידתה   ' וא תוניידתהה ' תוצצופתה   ' יעוצקמה ןוגר  ' זב הנוכמה  העפות  רצויו  ןידה  יכרוע  לש  םתקוסעת  תא  ביחרמ  טפשמ  יתבב  רצונש  ץחלה 
םינמנ ומשוי , רבכ  םתצקמו  וננכותש , םייונישה  םע  טפשמה . יתבב  םישדח  הדובע  יסופד  תגהנהל  האירק  איה  האצותה  סיסקל .)' רפיה   ' תיניטלב )

ועיגהש םיטפוש  םיתימע ,' םיטפוש   ' תסנכהו טפוש , תויהל  תורישכה  םשל  שורדה  ןמזה  ךשמ  רוציק  םולשה , טפשמה  יתב  לש  םהיתויוכמס  תבחרה 
' ןוימ רדח   ' ןיעמ םיקית ,)' בותינ  תכרעמ   )' "ת נמ אוה  תנש 2000 , יהלשב  סנכוה  רבכש  ןיינעמ , יוניש  ליג 75 . דע  הנוהכ  ךשמהל  םירישכ  ךא  תואלמיגל 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



אוהש ינפל  הרקמה  תא  ןחבאמש  ןוימ  רדח  אפור  ומכ  לעופה  םשרה , דחוימ . םשרל  טפשמה  תיבב  תוניידתהל  עיגמה  קית  לכ  בתונמ  ובש  יטפשמ 
ןוכסיחו רתוי  הבר  תוליעי  איה  החכוה , רבכש  האצותה , תוניידתהה . אשונב  החמתמה  טפושל  קיתה  תא  הנפמ  תידועייה , הקלחמל  הלוחה  תא  חלוש 

. ןמזב

רושיגה ךילהבו  קיתווה  תוררובה  ךילהב  שומישה  תבחרה  םה  תוניידתהה ,' תוצצופתה   ' תייעבל םינמתסמה  תוחפ , אל  םיליעיו  םירחא  תונורתפ 
וא סומידב  טפוש  ריכב , ןיד  ךרוע  ללכ  ךרדב  ררובל , וכלי  םה  טפשמה  תיבב  ןיידתהל  םוקמבש  םימיכסמ  ךוסכסל  םידדצה  תוררובה , ךילהב  שדחה .

, תאז תמועל  הרשפב . חרכה  ןיאש  ףא  הרשפ , לש  ןורתפל  עיגהל  םג  אלא  ךרדה  תא  רצקל  קר  אל  דעונ  הז  ךילה  תוררובב . ןודנה  אשונב  עודי  החמומ 
. תנגוה הרשפל  ףתושמ  רוריב  לש  ךילהתב  םידדצה  תא  איבהל  אוה  רשגמה  דיקפת  תיחרכה . איה  הרשפה  רושיגה  ךילהב 

. טפשמה תיב  לש  וא  םיכסכוסמה  םידדצה  לש  םתמזויב  רושיגו  רושיפ  ךרדב  םנורתפ  תא  םיאצומה  םיכוסכסה  לש  םרפסמ  לדג  תונורחאה  םינשב 
תרדסב השענ  רושיגה  השינעו . העשרה  שיגדמה  יטפשמה  ךילהבכ  אלש  םידדצה  לש  םיסרטניאה  תאו  םיכרצה  תא  םישיגדמ  רושיגב  םיקסועה 

תא הצפמ  עגופה  דצה  ותרגסמבש  רדסהל  עיגהל  םיסנמ  םידדצה  ולא  תושיגפב  טלחומ . ןויסיח  לש  םיאנתבו  לוקוטורפ  אלל  םירוגס , םירדחב  תושיגפ 
םוחתל הרדחו  יחרזאה  םוחתהמ  הצרפ  ףא  הנורחאלו  הצואת  תרבוצו  תכלוה  יתרוסמה , יטפשמה  ךילההמ  הלוזו  הליעיכ  החכוהש  וז , הטיש  קוזינה .

הפולחכ רושיגב  שומישה  תא  םדקל  ותרטמו  םיטפשמה  דרשמ  לש  הדיחיכ  לעופה  םיכוסכס  בושיילו  רושיגל  יצראה  זכרמה  םקוה  ב-1998  ילילפה .
יכרוע  ) םירשגמ ועיגה כ-650  סנכל  לארשי .' ירשגמ  תתומע   ' לש דוסיה  סנכ  הילצרה  ינפלואב  ךרענ  ראורבפב 2000  ב-4  טפשמה . תיבב  תוניידתהל 

יתב תכרעמו  ןידה  יכרוע  תכשל  דצל  לעפיש  ןוגרא  םיקהל  ידכ  דועו ,) םיקסע  ישנא  םיאקיטילופ , םירומ , םיילאיצוס , םידבוע  םיגולוכיספ , ןובשח , יאור  ןיד ,
ףקשמו תיגולויצוס  הניחבמ  תניינעמ  העפות  אוה  רושיגה  רושיגל . םיסרוק  שיא  הלעמל מ-3000  ומייס  תונורחאה  םינשב  יכ  איה  הכרעהה  טפשמה .

, טפשמ ןיב  גוזימל  םינושארה  םינצינה  דחא  אוהש  םושמ  םג  אלא  טפשמ  תיבב  להנתמ  וניאש  יטופיש  ךילה  דסממ  אוהש  םושמ  קר  אל  ןמזה  חור  תא 
'. תיטרקומדה הנומאה   ' תא םלוהו  םיקסעו , היגולוכיספ 

ללוחמ טפשמהש  םייתוברתהו  םיינבמה  םייונישה  לשו  ילארשיה  טפשמה  לש  היצזיטרקומדה  לש  הינמיסמ  דחא  איה  םג  תירוביצה  הירוגנסה  תמקה 
. תלוכי ירסח  םימשאנל  תילמס  תולעבו  ההובג  המרב  יטפשמ  גוציי  קפסל  הבוחה , השעמלו  ךרוצה , אוה  הזה  דסומה  סיסבב  דמועש  ןויערה  הרבחב .

ךפה תנשב 1996 , תירוביצה ' הירוגנסה   ' תמקה תא  םימי , םתואב  ביבא  לת  תטיסרבינואב  היגולונימירקל  גוחה  שאר  ןמ , תנק  רוספורפ  םזי  זאמ 
םינוממ ןיד  יכרוע  כ-750  לארשי . תנידמב  םיחתפנה  םיילילפה  םיקיתהמ  םימשאנ ב-40%  גוצייב  טלושה  ףוגל  ימינונא , טעמכ  היהש  הזה , דסומה 

, הירפירפהמ םימשאנ  גוצייב  אוה  רתויב  בושחה  יונישה  לקש . ןוילימ  לע כ-65  יתנשה  הביצקת  דמע  הנש  התואבו  ב-2001  תירוביצה ' הירוגנס  ודבע ב'
לע םיגצוימה  הירפירפה  ןמ  םימשאנה  רועיש  םויה  ןיד . ךרועב  םיוולמ  טפשמל  ועיגה  םהמ  קרו כ-25%  גוצייל , וכז  אל  םבור  הירוגנסה  תמקהל  דע  רשא 

עיגמ ל-50%. ןיד  ךרוע  ידי 

ןיד תכרוע  / ןיד ךרוע  היהא  לדגאשכ 
, טרפה רובע  תויכרע . תויוחתפתהל  םג  אלא  תוילכלכ  תויוחתפתהל  קר  אל  דדמו  יאר  דימת  אוה  הנותנ  הפוקתב  םיוסמ  עוצקמל  שוקיבהו  עציהה 
היילעה תויגשיהו . תוניוצמ  לש  םייתרבח  תומלוסו  םילדומ  וילע  םיעיפשמו  וכו ,)' האנה  חוכ , דובכ ,  ) ינחור ןוהו  ירמוח  ןוה  תריבצל  באשמ  אוה  דיה  חלשמ 

. יטפשמה ןונגנמה  לש  ודמעמ  תיילעל  בושח  דדמ  ךכיפל  איה  םלועבו  ץראב  םיריעצ  ברקב  ןידה  תכירע  עוצקמל  שוקיבב  הריהמה 

לודיגה רועישל  רבעמ  הברה   ) םלועב ןידה  יכרוע  לש  םרפסמ  רתויו  לפכוה  םינשב 1991-1960  טסימונוקא ,'  ' יטירבה תעה  בתכ  ךרעש  ןדמוא  יפ  לע 
םויכ הב  שיו  השולש  יפ  םרפסמ  לדג  דבלב  תירבה  תוצראב  שיא . ןוילימ  ינשמ  רתוי  לע  םרפסמ  דמע  רבכ  םיעשתה  תונש  עצמאב  הייסולכואה .) לש 

, לשמל תירבה , תוצראב  הלולת . היילע  הז  ןמז  קרפב  הלח  טפשמ  יתורישל  תואצוהב  םג  ולוכ . םלועב  ןידה  יכרוע  לש  םרפסממ  שילשכ  ןיד , יכרוע  ןוילימכ 
ןובשחב תחקל  ילב  דראילימ ב-1992 , האמל  רלוד ב-1972  דראילימ  הרשעמ  הנש : ךותב 20  הרשע  יפ  טפשמ  יתורישל  תוילנימונה  תואצוהה  ולדג 

םיקסעומה ןידה  יכרוע  רפסמב  םג  םשרנ  יתועמשמ  לודיג  ןהלש . םיריכשה  םינטפשמה  יתווצל  תולודג  תוירחסמ  תורבח  תומלשמש  קתעה  ימוכס  תא 
םויה וליאו  םיריכש , ןיד  יכרוע  תוטעמ 100  תויטירבו  תוינקירמא  תורבח  וקיסעה  ב-1970  טפשמ .' תורבח   ' יעוצקמה ןוגר  ' זב םינוכמה  קנעה , ידרשמב 
רובע החרטה  רכשב  היצלפניאב  הוולמ  טפשמ  יתורישב  היצלפניאה  ןיד . יכרוע  ףלאמ  רתוי  תוקיסעמה  קנע  תורבח  המכ  ףאו  הלאכ , תובר  תורבח  שי 

. ןודנולבו קרוי  וינב  העשל  רלוד  תואמ  שמחמ  רתויל  עיקרהש  דע  הנש , ידמ  לש 10%-15%  רועישב  םינומשה  תונשב  לדג  הז  רכש  ןידה . יכרוע  יתוריש 
תולודגה טפשמה  תורבח  תוסנכהב  הגיסנ  הלח  םיעשתה  תונש  תישארב  ףנעב . לבוקמל  היה  טפשמה ' תורבח  ףתושל ב' רלוד  ןוילימ  לש  יתנש  חוור 

הלולת היילע  לודגל . ףיסומ  םינטפשמה  רפסמו  תוששואתה  הלח  האמה  ףוס  תארקל  ךא  "ן , לדנה יקוש  תוטטומתהו  םלועב  ילכלכה  לפשה  תובקעב 
. םרכשבו קושב  םיררובה  רפסמב  םג  הלח 

הב רשא  הנידמכ  ונתוא  תמקממה  שממ , לש  הפצה  לע  רבדל  רשפא  לארשיב  ירה  ןידה , יכרוע  רפסמב  תיתועמשמ  היילע  לע  רבודמ  םלועב  םא 
ויה כ- תנשבו 2000  ץראב , ןידה  יכרוע  רפסמ  לפכוה  םינשב 1999-1994  ברעמב . עצוממה  ןמ  השולש  יפ  אוה  םיבשות  ףלאל  ןידה  יכרוע  לש  םרפסמ 

ףסותיהל םייופצ  תחאו  םירשעה  האמה  לש  ןושארה  רושעב  דבלב .) םירפסמ 2200  היה  ב-1959   ) ןידה יכרוע  תכשלב  םימושר  ןיד  יכרוע  ףלא   21
לגעמל םיסנכנ  םיטפשמל  תוטלוקפה  ירגובמ  םיבר  םויה  רבכ  רתוי . ירזכאו  ףופצל  ךפוהש  עוצקמב  םלוכל  הדובע  אצמית  םא  קפסו  ןיד , יכרוע  יפלא 
םיטעמ קרו  םיטפשמל , תוטלוקפה  תותלד  לע  הנש  ידמ  אובצל  םיפיסומ  םישדח  םידימלת  יפלא  ןכ , יפ  לע  ףאו  תיעוצקמ . הבסה  םירבועו  הלטבאה 

םיטפשמל השדח  הטלוקפ  תחיתפל  תולודגה , תואטיסרבינואב  תוטלוקפל  םילבקתמה  תסכמ  תלדגהל  ליבוה  שוקיבב  לודיגה  לבקתהל . םיחילצמ 
היצלפניאל ןבומכ  םימרות  הלא  לכ  "ל . וחב םיטפשמ  ידומילל  םינופה  םיריעצ  לש  רבוג  םרזלו  תויטרפ , תוללכמ  לש  ןתחיתפל  הפיח , תטיסרבינואב 

. םינטפשמב

עדיל הנורחאב  היה  יטפשמה  עדיהש  םושמ  םג  אלא  עוצקמב , תוכורכה  תוהובגה  הסנכההו  הרקויהמ  קר  תעבונ  הניא  םיטפשמה  ידומילל  הכישמה 
ידומילב םיאור  ףא  םיבר  היטמולפידהו . הקיטילופה  הדשב  ןכ  ומכו  יסנניפה , ץועייהו  הלכלכה  תועוצקמב  הובג  ךרע  לעב  יעוצקמ  סכנלו  יתיתשת 

. תינרדומ הרבחב  תוקולחמה  בלב  עגונה  הרשעה , עוצקמ  םיטפשמ 

ידי לע  םיכרדומ  תויהל  םירומא  םניאש  דואמ , םיריעצ  רעונ  ינב  לש  שפנ  תאשמ  השענ  אוהש  דע  יתרקוי , הכ  אוה  םיטפשמב  ראות  םינורחאה  םינשב 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



המ  ' הלאשה הלאשנ  הפיחו , זכרמה  רוזאמ  ינב 16-12  לש 500  םגדמ  ברקב  דחא ,' שאר   ' רעונה ןותיע  סרמב 1995  ךרעש  רקסב  הריירק . ילוקיש 
7% םיאפור ,  10% םיסדנהמ , תויהל  וצר   11% ןיד , יכרוע  תויהל  םיצור  םהש  ובישה   32% תועוצקמ . םתריחבל 16  וגצוהו  לודג ' היהתשכ  תויהל  הצרת 

האצי תנשבש 2000  יעבט  קר  הז  עקר  לע  םיאקיטילופ . תויהל  וצר  םהיניבמ  דחא  זוחא  קר  םיאקנב . םיאנותיע ו-3%   4% םיסייט ,  6% ןובשח , יאור 
הרדסהש תונורחא ' תועידי   ' תבתכל רפיס  ועוצקמב , ןיד  ךרוע  רדלא , ןורש  רבחמה , הקיתא .'  ' תאצוהב ןטקה ' ןטפשמה   ' םשב םידלי  ירפס  תרדס  רואל 

. םיקפוא תבחרהלו  הרשעהל  ילכ  דוע  לאכ  הלאה  םירפסל  סחייתהל  רשפא  םייטפשמ . םיחנומ  רופסניא  תרושקתב  םיעמושש  םידלי  ליבשב   ' הדעונ
'. םיבוט רתוי  םיחרזאל  םידליה  תא  ךופהת  טפשמה  םלועל  הפישחהש  בשוח  ינא  לבא  יביאנ , ינא  ילוא 

ותובישח תא  איה  םג  השיחממו  ךוניחה , םלועל  הז  אשונ  לש  ותרידחמ  םג  םתסה  ןמ  תעבונ  טפשמה  םלועב  רעונ  ינב  לש  תכלוהו  הלדגה  תוניינעתהה 
םירועיש תרגסמב  וא  תוחרזא  ירועיש  תרגסמב  תויטפשמ  תויגוס  דמלל  םיינוכיתה  רפסה  יתב  ולחה  הנורחאל  לארשיב . יטפשמה  סותאה  לש  הלועה 

טפשמה תודוסי  תא  םידמלמ  ולחה  םיבר  רפס  יתב  ךוניחה . דרשמב  הנכוהש  םירוענה  ינבל  השדח  תידומיל  רזע  תורפסב  םירזענ  םהו  םירחא ,
םיינוכיתה רפסה  יתב  לש  הנוילעה  הביטחב  םייקל  םיטפשמה  דרשמ  לחה  ףא  הנורחאל  קושל . םרדסכ  םיאצויה  ןידה  יקספ  לש  םירוטילקתב  םירזענו 

דוסי לע  יבמופ  טפשמ  ךרענ  םויה  לש  ואישבו  םיטפשמל , םיטנדוטס  תייחנהב  ןויד  תוצובק  תומייקתמ  ןויעה  םויב  תוילאוטקא . תויטפשמ  תויעבב  ןויע  ימי 
איש ןיד . ךרוע  וא  טפוש  ללכ  ךרדב  בשוי  ןידה  תיב  שארבו  םיטפושו , םירוגטק  םירוגנס , םישמשמ  םידימלתה  םויה . ךשמב  ודמלנש  םייטפשמ  םינועיט 

הקסע הרדסה  ןוליש . ןד  תייחנהב  ץורעב 2 , הרדושש  ( 1998 ' ) םשאנה  ' היזיוולטה תרדס  התיה  תרושקתו  ךוניח  טפשמ , ןיבש  בולישל  ןיינעמו  שדח 
רוביצ ישנא  תינכותב  וגציי  םירוגינסהו  םירוגטקה  תאו  רעונ  ינב  וקחיש  הירוטסיהה ' יטפוש   ' דיקפתב לארשיב . הלשממ  ישאר  לש  ירוטסיהה  םלעופב 

רודיש ןמז  רתויו  רתוי  השידקמ  איהו  אשונל  המתרנ  תיכוניחה  היזיוולטה  םג  גרוב .) םהרבאו  יבגנה  יחצ  ןילייב , יסוי  רודירמ , ןד  תסנכה  ירבח  םהב  )
. טפשמב םירושקה  םייניינעל 

תוברת רוביגכ  ןטפשמה 
ילילפה ירוביצה , טפשמה  םוחתמ  םיעוריאבו  תויטפשמ  תויגוסב  תינורטקלאהו  הבותכה  תרושקתה  הלגמש  ןיינעה  רכינ  ןפואב  לדג  תונורחאה  םינשב 
םרפסמ םירדשמו . םירוט  תואלממו  קנע  תורתוכל  תוכוז  תורחא  תוישרפו  תיטילופ  תותיחש  החפשמה , ךותב  תוללעתה  סנוא , חצר , תוישרפ  יחרזאהו .

תובקעב םיטפשמ  לש  תרבוגה  הפישחה  היגוסל . תרושקתב  טפשמה  ירודמ  לש  םתובישח  םג  ךכו  הלע , םדמעמו  לדג  טפשמ  יניינעל  םינשרפה  לש 
הריתחבו םזינויצקפרפב  תנייפואמה  תיטסילטיפקה , תוברתה  תומצעתהמ  תעבונה  המשאה  תלטה  תוברת  תיילע  הידמה , תומצעתהו  תובחרתה 

לש ותיילעל  תוביסה  תצקמ  םה  הלא  לכ  תילארשיה –  הרבחב  תומימתה ' ןדיע   ' םויסו תורחתה  תורבגתה  תוירדילוסה , תדירי  תישיא , תוירחאבו  תוליעיל 
, םיניצק  ) םיבר םימסרופמ  שי  םימשאה  ןיב  רשאכ  םיבר ; םינטפשמו  םיטפשמ  שי  םג  םש  םיבר  םימשא  שיש  םוקמב  תוברת . רוביגכ  ןטפשמה 

ירוביג רקיעב  יוצמה  ילארשיה  ריכה  רבעב  םהירוגטקו . םהירוגנס  לע  םג  םהלש  םוסרפה  תליה  תא  םיליצאמ  םה  וכו )' םיאקיטילופ  םיניישעת , םיאפור ,
יבא ןד  ומכ  ןיד , יכרוע  דועו  דוע  יתרושקתה  םיאטירבלסה  ןורטאית '  ' לש םימחה  תומשל  םיפרטצמ  םויה  רודיבהו . הקיטילופה  אבצה , םוחתמ  תוברת 

. טורנייו בקעיו  ןמאנ  בקעי  סלגסייו , בד  גרבנדלוג , ןונמא  ןמדלפ , רודגיבא  יפסכ , םר  ינורכיז , ןונמא  ןונרא , לאגי  קחצי ,

ןוחטיבו ץוח  יניינע  תמועל  םינפ  יניינעב  רוביצה  לש  תרבוגה  תוניינעתהה  תא  תפקשמ  םייטפשמ  םיאשונב  תרושקתה  לש  תרבוגה  תוניינעתהה 
יתבב רקיעב  שחרתמ  היטרקומדל  קבאמהש  רבכ  הז  ררבתהש  רחאמ  לארשי . לש  תילכלכה  התוססבתה  תאו  ימויקה  םויאה  תדירי  תא  תאטבמו 

: דועו תאז  םבלל . הבורק  תיטרקומדה  תיברעמה  תוברתהו  םינוליחו  םיליכשמ  םישנא  םבורש  םיאנותיעה , לש  םבל  תמושת  תא  םיכשומ  םה  טפשמה ,
ילככ עדומב  אלשו  עדומב  המצע  תא  תספות  תרושקתהש  רחאמו  םילבנלו , םירוביגל  םייגולותימ , םיעוריאל  הקוקז  תיגולואידיא  היצזילאיצוס  םג 

ץעויה טפשמה : םוחתמ  םתצקמ  םילבנו , םירוביג  םיסותימ , םיטפשמה -  רוקיס  תועצמאב  תחפטמו -  תרציימ  איה  היטרקומדל , קבאמב  ירוטזילאיצוס 
לומ יבגנה  יחצ  רשה  ןוסח ; הלייא  תבתכה  לומ  והינתנ  יביב  הלשממה  שאר  ףסוי ; הידבוע  ברה  לומ  קרב  ןרהא  טפושה  יערד ; הירא  לומ ח"כ  יטפשמה 

ןוטלש  ' רוגשה גשומה  ידכב  אל  לארשי . לש  היצזיטרקומדה  ךילהתל  ישגרו  יתמרד  ביכרמ  תרושקתה  תקצוי  ךכב  המודכו . רודירמ , ןד  רבעשל  רשה 
. תותיחשבו תוצירעב  תורעבב , המחלמ  לשו  תילסרבינוא  תורואנ  לש  יטרקומד  דוק  תרושקתה  תוכזב  היה  קוחה '

. יטפשמה ןונגנמל  יתרושקתה  ןונגנמה  ןיב  תמייקה  הבושחה  תיטרקומדה  הזויבמיסה  איה  טפשמב  תרושקתה  לש  תרבוגה  תוניינעתהל  תפסונ  הביס 
הירא תשרפב  םיאנותיעה  לש  בושחה  םדיקפת  לשמל , תרקוחה . תונותיעה  השועש  תותיחשו  לווע  ישעמ  לש  הפישחהו  ריקחתה  תדובע  םוחתב  ךכ 

תורוביגמו הדבוע '  ' םיריקחתה תינכות  תא  השיגהש  ןייד , הנליאש  אופא  הירקמ  רמגל  הז  ןיא  בלחל . הבונת '  ' הסינכהש ןוקיליסה  תשרפבו  יערד 
השיא לש  בולישה  ביבא . לת  תטיסרבינואב  םיטפשמל  הטלוקפב  הצרמ  ףאו  םיטפשמל  רוטקוד  ראות  תלעב  איה  לארשיב , השדחה  תרושקתה 

. לארשי לש  תיטרקומדה  הכפהמה  תיצמת  ילוא  אוה  תינטפשמו  תרשכומ  תיאנותיע  הריעצ ,

, לשמל טפשמה . תכרעמ  לע  תרוקיבל  רתויב  יביטקפאה  ןונגנמה  איה  תרושקתה  תרוקיבה . םוחתב  היוצמ  תרושקתל  טפשמ  ןיב  תרחא  הזויבמיס 
תיטפשמה תרוקיבה  תיתרוקיב . טבמ  תדוקנמ  טפשמה  םוחתב  םיילאוטקא  םיאשונב  לארשי ' לוק  יבגנ ב' השמ  ןשרפה  לש  תובושחה  ויתוינכות 

ןיעמ תשמשמ  איה  ךכב  תויטפשמ . תוגגש  לש  ןוקיתל  תחא  אל  האיבמ  ףאו  תקולחמב  םייונש  ןיד  יקספ  תובקעב  ירוביצ  סומלופ  תררועמ  תרושקתב 
ףא הנורחאלו  תשמממ  איהש  םושמ  םג  טפשמה , תנוכמב  בושח  גרוב  תשמשמ  תרושקתה  תישפוח . הרבחב  קדצ  תיישעל  ףסונ  ןוחטיב  םותסש 

תבצה ריתהל  םלועב  תנמתסמה  המגמה  תואריהל . םג  אלא  תושעיהל  קר  אל  ךירצ  קדצהש  עבוקה  בושחה , יטרקומדה  ןורקיעה  תא  תמדקמ 
. תיטרקומדה תוברתב  יכוניח  ילכל  טפשמה  תכיפהב  ףסונ  בלש  הווהמו  טפשמב , תויבמופה  ןורקע  לש  וקוזיחל  תמרות  טפשמ  יתבב  תומלצמ 

םלועב עונלוקהו . ןורטאיתה  ןכל  םדוק  ודמע  רבכ  וילעש  וב , םולגה  ישונאה  - ישגרה דממה  ללגב  םג  טפשמב  תניינעתמ  היזיוולטה , דחוימבו  תרושקתה ,
תא החיכוה  וכו ,' םיכרע  רשוא , לבס , קבאמ , טועימו , בור  םישנוע , םירצי , תויטס , םיכוסכס , הב  שיש  תיטפשמה , המרדה  ינומה , שטיקו  גניטייר  לש 

םירוביגה םימחול  םלוכבש  ינקירמאה , רצויה  תיבמ  רקיעב  םיטילקרפהו , םיטפושה  םירטושה , םישלבה , תורדס  םיבר . םיפוצל  הכישמ  דקומכ  המצע 
םינשבו רטושהו  שלבה  תומד  השעמל , לארשיב . הז  ללכבו  יברעמה , םלועב  ירלופופ  רנא  םינורחאה ז' םירושעה  ינשב  ויה  קדצ , תיישעל  םינרדומה 

ץורימה ', ' ייא לא  יטילקרפ   ' דעו קולטמ ' ו' ןוסיימ ' ירפ  מ' תורסח : אל  תואמגוד  םינוברעמב . ףירשה  תומד  תא  ופילחה  /ה  טילקרפה תומד  רקיעב  תונורחאה 
ץורע קיפהש  תונושארה  המרדה  תורדס  יתשש  הרקמ  ירמגל  אופא  הז  ןיא  רדסו .' קוח  ו' רוחשל ' םודאמ  ', ' ליבקמ ילא  ', ' םיטילקרפה ', ' המילגה רחא 

טפשמב הקסע  תחאה   ) דחוימב םיהובג  הייפצ  ירועישל  וכזש  טפשמ  תורדס  ויה  ץורע 2 , והרחתמ  םקוהש  רחאל  לארשיב , יתכלממה  היזיוולטה 
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(. ןוטיס םשב  ינוגסס  ןיד  ךרוע  לש  ויתורוקב  היינשהו  רנטסק 

הקיטילופה לש  היצזיטפשמ 
םיקקוחמ יתבל  האוושהב  ךומנ  תסנכב  םינטפשמה  רועיש  היה  תונושארה  תוסנכה  ששב  היצזיטפשמ .'  ' איה ףא  תרבוע  תילארשיה  הקיטילופה 

תסנכה ירבח  רפסמ  שלוש  טעמכ  הרשע  שולשהו  הרשע  םיתשה  תוסנכל  תישישה  תסנכה  ןיב  (. 6%-2%  ) תירבה תוצראבו  הפוריא  ברעמב  םירחא 
םרפסמ ל-24 הלע  תסנכבו ה-15  ( 26.4%  ) תיטפשמ הלכשה  ילעב  תסנכ  ירבח  ויה 22  תסנכב ה-14  כ-16% ,)  ) םתלכשהב םינטפשמ  םהש 

הלשממה ירבח  רשע  העבשמ  השיש  איש : עבקנ  ןיבר  תלשממב  יוניש . לח  תונורחאה  תולשממב  םירשה  ברקב  םינטפשמה  רפסמב  םג  (. 28.8%)
 - ןמאנ בקעי  רצואה  רש  לארשיב -  הנומש  הגלפמ ) רבח  ונניאש   ) ןושארה יעוצקמה  רשהש  הדבועה  םיטפשמל . םירוספורפ  השולש  םינטפשמ , ויה 

. המגמהמ קלח  איה  םג  חילצמ , ןיד  ךרוע  אוה 

. ירטנמלרפ רזע  יעצמא  ושענ  ןה  םג  "ץ  גבל תסנכ  ירבח  לש  תוריתעהו  םייטילופ , םיכוסכס  ןורתפב  תיתרגש  הקיטקרפ  רבכ  הז  השענ  יטפשמה  ץועייה 
םינשב תולוע  ףיעס 22 ,) תסנכה , דוסי : קוח  ' ) העבק תסנכהש  םירבד  רוקחל  ידכ  , ' תסנכה הנממש  תירטנמלרפ , הריקח  תדעו  םיקהל  תועצהה  םג 

לש תונושארה  היתונש  ב-36  תונושארה , תוסנכה  תרשעב  םייטילופה . םייחה  לש  היצזיטפשמה  ךילהתמ  קלח  תווהמ  ןהו  ינויצלפניא  בצקב  תונורחאה 
יאנת תא  רוקחל  הרטמב  תנשב 1951  המקוהש  הדעווה  תירטנמלרפ –  הריקח  תדעו  םיקהל  התוכמס  תא  תחא  םעפ  קר  תסנכה  הלצינ  הנידמה ,
אישל תודעו .) ומקוה 15   ) הלאכ תודעו  תמקהל  תועצה  תוחפ מ-56  אל  םיכ  " חה ושיגה  תואבה  םינשה  וליאו ב-17  ימל . תרתחמ ג' ירבח  לש  רצעמה 

העצה קר  הלבקתה  תירטנמלרפ ; הריקח  תדעו  תמקהל  תועצה  תוחפ מ-17  אל  ושגוה  היתונש  שולשב  (. 1999-1996  ) תסנכב ה-14 םירבדה  ועיגה 
יאנותיעה תודעו . תוחפ מ-7  אל  ומקוה  תסנכה ה-15  תנוהכ  לש  הנושארה  תיצחמב  התדובע . תא  םייסל  החילצה  אל  המקוהש  הדעווה  םגו  תחא ,

רדסל העצה  לש  גוסל  ךפה  קוח , תעצה  ךילה  ומכ  תירטנמלרפ , הריקח  תדעו  םיקהל  העצהה  ךילהש  ררבתמ  : ' בתכ העפותה  לע  דמעש  ןליא  רחש 
'. האחמ תלועפ  וא  םויה 

, ינקירמאה סרגנוקה  ירבחל  המודב  ןבלה , ןוראווצה  ישנא  ברקמ  םיניירבע  רחא  תורשפ  תרסח  הפידרב  םירדגתמ  ולחה  םג  םיטעמ  אל  תסנכ  ירבח 
םיאפר חור  : ' וירמאממ דחאב  םזקרסב  ךכ  לע  ריעה  ץראה ,'  ' לש ןונשה  טסיצילבופה  םולבנזור , ןורוד  תצרמנ . תיתקיחת  תוליעפבו  לגיא ,' לגיל   ' םינוכמה

, םמצעב םירקחנ  םניא  םיקקוחמה  רשאכו  קוחב ]...[ . והשמ  םינגעמ  וא  םינוגע  םלוכ  םירסלק , םיאשונ  םלוכ  לארשי : ינפ  לע  םויכ  תכלהמ  תיטסילגיל 
םינשב תרכינה  היילעה  יכ  שיגדהל  בושח  תונשיה .' תוריבעה  וא  םישדחה  םיקוחה  המ : תא  גישמ  המ  וב  רורב  אלש  יתקיקח  סומלובב  םייורש  םה 

םילוקישמ רקיעב , םיסרוגה  שיו  םג , אלא  קוחה , ןוטלשל  תסנכה  ירבח  לש  תרבוג  הגאדמ  דימת  תעבונ  הניא  תסנכב  תיטרפה  הקיקחב  תונורחאה 
הרבחה . ללכ  תבוטל  הריתסב  םיתעל  םידמועה  םיירלוקיטרפ , םיסרטניאמו  םירצ  םייטילופ 

רבמבונב 2001: ץראה ' וז ב' העפות  לע  בתכ  לט  םהרבא  יאנותיעה 

תונכומ תויטרפ  קוח  תועצה  םיפסכה ב-80  תדעווב  ורבטצהש  הדבועה , םצע  ילארשיה . םזירטנמלרפה  תראמל  רבכ  הז  הכפהנ  תיטרפה  הקיקחה 
ובש בצמ , תיטרפ ; הקיקח  לע  הלבגה  רדעהב  תסנכב  ררושה  דחוימה  בצמב  אוה  היעבה  רוקמ  הידממ ]...[ . תא  השיחממ  הנושאר  האירקל 

םעה םע  ביטיהל  הפיאש  ךותמ  תורקפה . ענמנ  יתלב  ןפואב  הדילומ  תוירחא  אלב  תוכמס  תואצותל . תוירחאב  תאשל  אלב  תוכמסמ  םינהנ  םיכ  " חה
וא הלבגמ  םושב  בשחתהל  ילב  תועצה  תולעל  "כ  חה לוכי  ומצע , תא  ראפלו  םמורל  ןוצרמ  הייקנ  הניא  ללכ  ךרדבש  הפיאש  וירחוב , תליהק  םע  וא 

. תויופידע רדס 

רבועה היצזיטפשמה  ךילהת  תא  ףסונ  ןוויכמ  תושיחממ  בקונ  ירוביצ  חיש  וררועו  תושדחה  שארב  תונורחאה  םינשב  ודמעש  תויטפשמ  תושרפ  שולש 
ןוארב  ' הנוכמה השרפה  תליחת  יטילופה . דסממה  לש  יארשאה  ןובשח  לע  טפשמה  תכרעמ  לש  יארשאה  תבחרה  תא  רקיעבו  תילארשיה  הרבחה  לע 
ןיגב ינב  רשה  הלשממל . יטפשמה  ץעויה  דיקפתל  דוכילל  ברוקמה  ןוארב  ינור  "ד  וע לש  ויונימ  לע  הלשממה  העידוה  רשאכ  ראוניב 1997 , ב-1  ןורבח '

ספתנש המ  לע  תרושקתה  ילכב  הפירח  תרוקיב  החתמנ  יונימה  רבד  םוסרפ  רחאל  דימ  וענמנ . םירש  העבראו  יונימל  הלשממב  דגנתהש  דיחיה  היה 
, ותאפקהל איבהש  יונימה , תובקעב  שגוהש  "ץ  גבהו המקש  תירוביצה  הרעסה  הבושחה . הרשמל  יואר  וניאש  שיא  לש  יביטלופינמ  ףאו  יטילופ  יונימכ 

לוכיבכ הקסע  לע  םיטרפ  ןוסח  הלייא  ץורע 1  תבתכ  הפשח  תורטפתהה  רחאל  םימי  הרשע  םיימוי . רובעכ  ותורטפתהל  ואיבהו  ןוארב  לע  דבכ  ץחל  ורצי 
הלשממה הנמת  הרומתבו  ןורבח  יוניפ  דעב  עיבצת ש"ס  וז  הקסע  יפל  יונימל . הליבוהש  יערד  הירא  גיהנמל ש"ס  והינתנ  ןימינב  הלשממה  שאר  ןיב 

הרצי העידיה  יערד . לש  וטפשמב  ןועיט  תקסעל  איבהל  ץורע 1 , לש  וחוויד  יפ  לע  חיטבה , ןורחאה  הלשממל . יטפשמה  ץעויה  דיקפתל  ןוארב  ינור  תא 
שאר םהבו  ורקחנ , תיטילופה  תכרעמב  םישיא  תורשע  הלשממה . שאר  תצלמהב  תיתרטשמ , הריקח  החתפנ  ויתובקעבש  שדח  יטילופ  םידש  לוחמ 

ןוארב לש  ויונימל  הליחתכלמ  דגנתה  יכ  ןעט  ותודעב  קרב . ןרהא  ןוילעה  טפשמה  תיב  אישנ  רידנ , דעצב  דיעה , ןכ  ומכ  הרהזא . תחת  רקחנש  הלשממה 
לש וגוציימ  קחצי  יבא  ןד  "ד  וע רטפתה  תיתרטשמה  הריקחה  לש  המוציעב  ךלהמה . לש  ותורשכ  רסוח  רבדב  תודשחה  תא  הלידגהש  תודע  דיקפתל ,

ןוארב "ד  וע לש  ויונימל  לעפ  יערד  יכ  ץורע 1 , תנעט  תא  ןיפיקעב  השעמל  רשיא  אוה  תורטפתהה  בתכמבו  ושרמ , םע  ךוסכס  לשב  טפשמב  יערד  הירא 
יערד הירא  דגנ ח"כ  יבגנה , יחצ  םיטפשמה  רש  דגנ  םושיא  יבתכ  שיגהל  תוצלמה  תוטילקרפל  הרטשמה  השיגה  לירפאב  ב-15  םיינתלעות . םיעינממ 
שאר דגנ  םג  םושיא  יבתכ  שיגהל  הצילממ  הרטשמהש  העידיה  תונותיעל  הפלדוה  תועש  רובעכ 24  ןמרביל . טוויא  הלשממה  שאר  דרשמ  "ל  כנמ דגנו 

יטפשמה ץעויהו  לברא  הנדע  הנידמה  תטילקרפ  רשאכ  התמישנ  תא  הנידמה  הרצע  לירפאב  ב-20  םינומא . תרפהו  המרמל  דשחב  הלשממה 
ףרחו תיטילופה  תכרעמב  םיריכב  דגנ  םישקה  םיאצממה  ףרחש  ועבק  םה  םתטלחה . תא  תומלצמה  ינפל  ואירקה  ןייטשניבור  םיקילא  הלשממל 

םהיקית תא  טפשמ . יכילה  שובישו  םינומא  תרפה  המרמ , תמשאב  יערד  הירא  תסנכה  רבח  דגנ  קר  םושיא  בתכ  שיגהל  טלחוה  הרטשמה , תצלמה 
ינשב והינתנ  הלשממה  שאר  עיפוה  תונקסמה  םוסרפ  רחאל  דימ  תוקיפסמ . תויאר  רסוח  ללגב  רוגסל  טלחוה  םיטפשמה  רש  לשו  הלשממה  שאר  לש 

. ירוביצה תורישב  םיריכב  לש  םיונימ  ךילה  תא  רפשלו  ויכרד  תא  ןקתל  חיטבהו  ותוגהנתהב  העטש  הדוה  אוה  היזיוולטה . יצורע 

ןוארב ינור  "ד  וע לש  ותסינכ  תא  איפקה  "ץ  גבש הדבועה  הבר . תובישח  השרפל  התיה  תיגולויצוס  הניחבמ  ךא  רבכע , דילוה  יטפשמה  רהה  הרואכל 
הכז םיטפשמה  רשש  הדבועה  םג  ומכ  וירושיכו , ותוישיא  לע  עדימה  תא  דעומ  דועב  קפסל  תונותיעל  ךכב  רשפיאו  הלשממל  יטפשמה  ץעויה  דיקפתל 

טפשמה תיב  אישנ  לש  ותכרב  תא  לביק  אלש  ךכ  לע  רקיעבו  השרפב , ויתולועפ  לע  ותגלפמ ) ירבחו  הלשממה  ירש  לש  יוניג  הז  ללכבו   ) ץרמנ יוניגל 
איה רשאכ  תיטילופה , תכרעמה  לע  םיצחל  ליעפהל  התחלצהו  התלוכי  תאו  ץראב  טפשמה  תייליהק  לש  התמצוע  תא  םיטילבמ  הלא  לכ  יונימל , ןוילעה 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



ודיתע תא  ועירכה  השעמל  רשא  הנידמה , תטילקרפ  לשו  יטפשמה  ץעויה  לש  םתטלחהל  הלשממה  שאר  לש  הכורדה  ותנתמה  םג  ךכל . תשרדנ 
. לארשי תנידמב  טפשמה ,' ינהוכ   ' לש םג  השעמלו  טפשמהו , קוחה  לש  םתמצוע  תא  רוביצל  ושיחמה  תיבמופה , ותולצנתה  ןכו  יטילופה ,

. יסורס - ןמצייו תשרפ  איה  תיטפשמה , עורזה  לש  יארשאה  תבחרהו  תיטילופה  עורזה  לש  יארשאה  םוצמצ  ךילהת  תא  השיחממה  היינשה  השרפה 
התיה ותרתוכש  וריקחת , ירקיע  תא  ףשח  הבש  םיאנותיע , תביסמ  ביבא  לתב  ותיבב  סניכ  קחצי  באוי  יאנותיעה  רשאכ  רבמצדב 1999 , התישאר 

יסורס דראודא  רנוילימה  ודידי  ול  ריבעה  תסנכ , רבחו  רש  ןמצייו  היה  רשאכ  םינשב 1993-1988 , יכ  ןעט  אוה  ןמצייו .' אישנה  לש  תורוסאה  תונתמה  '
ףתושמה םדידי  להינ  ןובשחה  תא  ביבא . לתב  םילעופה  קנב  ףינסב  תונמאנ  ןובשחל  שדוח  ידמ  טעמכ  רבעוה  ףסכה  "ל . וחב םיקנבמ  רלוד  ןוילימ  יצחכ 
ררוע קחצי  באוי  לש  ריקחתה  ןמצייו . תחפשמ  ינב  לש  םינוש  תונובשח  השולשל  םיפסכ  הז  ןובשחמ  ריבעהש  סדנרב , אנינח  "ד  וע יסורסו , ןמצייו  לש 

הקידבה תובקעב  עדימה . תא  קודבל  הנידמה  תוטילקרפל  ןייטשניבור  םיקילא  הלשממל  יטפשמה  ץעויה  הרוה  ראוניב 2000   5- בו םיבר , םידה 
ידמ תונותיעה  המסריפ  םכלהמבו  םיישדוחכ , הכשמנ  התריקח  אישנה . דגנ  תילילפ  הריקחב  ראוניב  החתפש ב-18  הרטשמל , םיאצממה  ורבעוה 

. תונשייתה תמחמו  תויאר  רסוחמ  אישנה  דגנ  הריקחה  קית  תא  רוגסל  הרטשמה  הצילמה  לירפאב 2000  ב-7  טקלל . החילצהש  עדימ  יסיסר  םעפ 
תרושקתהו השולח , תונע  לוקב  ודיקפתמ  שרפ  אוה  היצנדקה  םותב  ותומד . לע  לטוה  םתכ  ךא  ןורחאה , עגרב  שנועמ  קומחל  אופא  חילצה  ןמצייו 

. אצויה אישנל  םיאימחמ  אל  תרוקיב  ירמאמב  השירפה  תא  התוויל 

יביטקלוקה ןורכיזב  הקוקח  הראשנ  וללה  תוישרפה  יתש  לש  תוילמסה  ךא  ןידל , רבד  לש  ופוסב  דמעוה  אל  ןמצייו  םגו  ענמנ , םנמא  ןוא  - רב ינור  לש  ויונימ 
שאר לש  םלרוג  היה  םימי  רפסמ  ךשמב  ןכ , יכ  הנה  יטילופה . דסומה  לש  דרויה  ודמעמ  תמועל  יטפשמה  דסומה  לש  הלועה  ודמעמ  תא  תושיחממ  ןהו 

ישנא ינש  לש  םיינזאמה  ףכ  לע  ןותנ  תויוכז  ריתעו  ירלופופ  אישנ  לש  םג  ךכו  הלודג  הגלפמ  גיהנמו  םיטפשמ  רש  ודרשמ , "ל  כנמ לארשיב , הלשממ 
םיאנותיע תוביסמב  תושרפב  םתערכה  תא  םיינשה  ואירקה  רשאכ  ותמישנ  תא  רצע  םעה  הלשממל . יטפשמה  ץעויהו  הנידמה  תטילקרפ  טפשמ - 

. הנושאר הגרדממ  ימואל  עוריאל  ויהש 

. לארשיב טפשמהו  קוחה  לש  ותונוילע  השחמוה  ובש  יתרושקת , ירוביצ  סקט  ןיעמ  התיה  גיהנמ ש"ס , יערד , הירא  לש  ותעשרה  תישילשה , השרפה  םג 
תועידי םסרופש ב' יאנותיע  ריקחת  רנפמק -  ילמו  תליג  יכדרמ  תאמ  יערד ' הירא  לש  ףסכהו  דחפה  ןוטלש   ' רמאמב ינויב 1990 , השרפה  תליחת 

, תוטלובה תויומדה  ןמ  יערד , דגנ  םושיא  בתכ  שגוה  יצחו , םינש  שולש  רובעכ  הריקחה , לש  המויסב  תיתרטשמ . הריקח  לש  התחיתפל  איבהו  תונורחא '
הירא גרבניו , השמ  ויברוקממ , השולש  םג  דחוש  ןתמב  ומשאוה  יערד  םע  דחוש . תחיקל  לע  תילארשיה , הקיטילופב  המצועה  - תוברו תומכחותמה 

תונש עברא  יערד  לע  טפשמה  תיב  רזג  רשאכ  לירפאב 1999 , םאישל  ועיגהש  םיבר , םישדוח  הנידמה  תא  הריעסה  השרפה  ןיבור . בוט  - םויו גרבניו 
תודובעב רסאמ  תנש  יצח  ןיבור  בוט  םוי  לעו  יאנת , לע  רסאמ  םייתנש  גרבניו  הירא  לע  רסאמ , תנש  גרבניו  השמ  לע  לקש , ףלא  לש 250  סנקו  רסאמ 

. לעופב רסאמ  תונש  שולשל  קתמוה  ושנועו  םימושיאהמ  המכמ  יערד  תא  ןוילעה  טפשמה  תיב  הכיז  ילויב 2000  ב-12  תוריש .

הדימ התואב  רומאכ , ךא , םהיניעב . טפשמה  תיב  לש  ףלוסמה  ויומיד  תא  וקזיחו  וידיסח  יניעב  הנועמ  שודקל  ותוא  וכפה  יערד  לש  ותעשרהו  וטפשמ 
, םירחאו םייטילופ  םיצחלל  ףופכ  וניאש  יאמצע  דסומ  אוה  טפשמה  תיבש  ץראב , יתרוסמהו  ינוליחה  רוביצהמ  לודג  קלחל  םג  ומכ  םהל , שיחמה  אוה 

הנידמהש םייטרקומדה , רסומה  יללכמ  הררשה , לעב  הז  ללכבו  ילארשיה , חרזאה  לש  ותגירח  - יא וא  ותגירח  תולאשב  ןורחאה  קסופה  אוה  קרו  אוהשו 
. םתוא הביתכמ  תינוליחה 

תינויצה תוברתה  לע  חרזאה  תויוכזו  טפשמה  תכפהמ  תעפשה 

' ינימי חכשת  '
העפשה העדונ  חרזאה , תויוכזל  תושיגרב  היילעה  לש  תיללכה  המגמהמ  קלחכ  ליעל  ראותש  תילארשיה , הטילאה  לש  תיטילופה  הלאמשהה  ךילהתל 

ולסוא ימכסה  תסירקל  דע   ) תיטילופה הלקסה  לש  ילאמשה  בטוקל  הליכשמהו  תססובמה  הטילאה  לש  תרבוגה  התייטנ  תינויצה . תוברתה  תקיחש  לע 
םיכילהתה ינש  ןיב  הקיזה  וילמסו . םזיטוירטפה  יכרעל  התקיז  תושלחיה  לש  ליבקמ  ךילהתב  התוול  שדח ) יטילופ  תוכרעמ  דודישל  האיבהש  הנורחאל ,

השילחה שוביכה  תונש  ךלהמבו  הנידמה  תמקה  ךילהתב  םיאניתשלפל  םרגנש  לוועב  הרכהה  יתביס . רשק  םהיניב  םייק  השעמלו  תירקמ  הניא  וללה 
לאמשה הנחמ  ןיב  הביאהו  םוהתה  תובחרתה  הישארו . היתודסומ  הנידמה , לע  תירסומה  תרוקיבה  תא  הלידגהו  תינויצה  תימואלה  הוואגה  תא 

ןורקיעב הרכהה  תוקזחתה  שילקמו ; ךלוה  ףתושמ  הנכמ  םע  םימע ' ינש   ' ןיעמל הנידמה  תא  הלציפו  תימואלה  תוירדילוסה  תא  השילחה  ןימיה  הנחמל 
חישל ומוקמ  הניפ  םש ' םנודו  הפ  םנוד   ' לש חישו  תובשייתהלו  עקרקל  תילארשיה  הטילאה  לש  יתרוסמה  הסחיב  יונישל  המרת  תילאירוטירטה  הרשפה 

קבאממ הבר  תופייע  תרכינ  , ' רפוס ןונרא  ףרגואיגה  בתכ  ינוליחה ' רוביצה  ברקב  רקיעב  , 90- הו תונש ה-80  לש  לארשיב  '. ' םולש תרומת  םיחטש   ' לע
רבק " ) ונלש אל  םיחטש   " וא תושודק  םינבא  םישודק , םירבק  רובע  םהינב  ייח  תא  וא  םהייח  תא  בירקהל  םינכומ  םניא  םיבר  הנש . האמכ  הז  ךשמנה 

('. הזע תעוצר  םורד  וא  ןונבל  םורדו  יברעמה  לתוכה  הלפכמה , תרעמ  ףסוי ,

'( יתשרות םגפ   ' תאז הנכמ  אוה   ) עקרקל םע  וא  הצובק  םדא , םירבחמה  םיטקניטסניאה  דוביאל  גיאדמ  ןמיס  וב  האורו  הזה  ךילהתה  תא  רקבמ  רפוס 
לשב רקיעב  ענמנ , יתלב  היה  ךילהתהש  רובסו  ותעד  לע  קלוח  ינא  הווהב . הירוטירטה  תועמשמ  יבגל  וילמסו  רבעה  לש  םתובישח  יהמ  הנבה  רסוחלו 

תובשייתה ןיב  קוריה , וקל  רבעמ  תולחנתהה  לעפמו  םיחטשב  ךשמתמה  שוביכה  תובקעב  הליכשמה , הטילאה  ברקב  הרצונש  תילאוטפצנוקה  הקיזה 
. תיגולואידיא תויטנפו  םינדמ  יוביל  ןכש , םע  לש  ויוכיד  ןיבו  תובא ' עקרק  תלואג  ו'

המשא בתכל  המשא  שגרמ 
הביטקפסרפה תוחתפתהל  המרת  תאזה  המגמה  ןידה . יוצימ  לשו  המשאה ' תלטה   ' לש תוברת  ץראב  הרצונ  טפשמה  תכפהמ  לש  התארשהב 

שפחל ולחהו  םיימואל  םירוביג  שפחל  ולדח  םיאנותיעו  םירקוח  תינויצה . תוברתה  תא  איה  ףא  השילחהש  תימואלה , הירוטסיהל  סחיב  תיתרוקיבה 
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תוגיהנמה תליה  תא  הסרה  איה  השעמ  תעשבו  הדש , ןיד  תיבל  םיתעל  הירוטסיהה , לש  ןיד  תיבל  הכפה  תילארשיה  היפרגוירוטסיהה  םימשא .' '
םימשא וכפהנש ל' רבעב  תוברת  ירוביג  תורכומ -  תואמגוד  םה  ץומא  ןב  ןדו  והינתנ  ינוי  שידורוג ,)  ) ןנוג לאומש  ריאמ , הדלוג  ןייד , השמ  תינויצה .

דחוימ ףסומב  לשמל , תינויצה . היגולותימה  תיתשת  ןהש  רבעה , תומחלמ  חותינב  דחוימב  חיכש  השענ  םימשאה ' תאיצמ   ' ןונגס הווהב . םיירוטסיה '
? לדחמב םשא  ימ  המחלמב ? הרק  תמאב  המ   ' תולאשה תא  בירעמ '  ' הלעה תעדל ,' רוביצה  תוכז   ' ותרתוכש םירופיכה , םוי  תמחלמל  הנש  ןויצל 20 

בתכנ הבתכה  ריצקתב  אכבה .'" קמע   " סותימב םיקדס  ןלוגה -  תמר  לע  ברקה  : ' םשב הרתכוה  ףסומה  תובתכמ  תחא  הקיתשה .'? רשק  ךשמנ  המל 
: הנבל שודיק  תויתואב 

קחצי ןופצ , דוקיפ  ףולא  הרוה  אל  עודמ  םיבר . הלאש  ינמיס  ביצמו  ןופצ  דוקיפב  תוטלחהה  תלבק  ךילהת  לע  םימיהדמ  םייוליג  ףשוח  ימשר  רקחמ 
ץחלה רקיעש  תורמל  ןלוגה , ןופצל  הביטח 7  תא  חולשל  ינוחמש , ירוא  ידוקיפה , "ם  גאה ןיצק  טילחה  המל  הנגהה ? תינכות  תא  ליעפהל  יפוח ,

ללכ ולומ  דמעש  ירוסה  חוכה  לכש  העשב  םיירוס , םיקנט  הדימשה כ-800  הביטחש 7  לג  ןב  שונאי  עבק  המ  ךמס  לע  המרה ? םורדב  היה  ירוסה 
 . ירוטסיה ץפנ  רמוח  םיקנט ?  380

, םיעוריאל ויהיש  םיפידעמ  ונחנא  םשא . שפחל  תאזה  תישפנה  הייטנה  תא  ןיבהל  רשפא  : ' גלש ריאי  יאנותיעה  בתכ  םיקוסמה ב-1997  ןוסא  ירחא 
תתל  " ךירצש ימ  שי  אונשל , ימ  שי  רתוי : לק "  " ילוא ךכ  הלש . םשאהו  הלש  רשפה  המוארט  לכל  תורוגס :" תוינבת  , " רתוי םייטמוארט  םהש  לככ  דחוימב 

'. שנענ והשימ  םחנמ :"  " ודנ ' צשרק םג  ול  שי  אלא  ןוגיבו , לבאב  הצמתמ  וניא  ןוסאה  ןידה ." תא 

(down to earth  ) השבי תילנויצר  איה  תיטפשמה  הבישחה  תינויצה , היגולותימה  תודוסי  תחת  תרתוח  םימשא  אוצמל  השדחה  הייטנה  קר  אל  ךא 
הבישחה תינויצה . םואלה  תדב  בושח  ביכרמ  התיהש  תיזיפטמ  - תישגרה הבישחה  תרוצב  ןיפיקעב  המגפ  הרבחב  התוטשפתה  ןכלו  התוהמב ,

, ןיידתמה ינשה  דצה  תונמיהמב  קפס  תלטה  תונקפס , לע  תססובמ  איה  הייפואב . תיגולותימ  - יטנא ןכ  לעו  התוהמב , תיתמגוד  - יטנא םג  איה  תיטפשמה 
תכלוהה םתונוכנו  יגולואידיא , עקר  לע  ושענש  תוריבעל  תיטפשמה  תושיגרה  תוקזחתה  דועו , תאז  תונשרפל . הנותנכו  םינפ  - תברכ תואיצמה  תייאר  לעו 

תילארשיה הרבחב  ימינפה  חתמה  דודיחל  ןווכתמב , אלש  םגה  ומרת , תינוחטיבו  תיטילופ  תועמשמ  ילעב  םיניינעב  קוספל  טפשמה  יתב  לש  הלדגו 
. תינויצה תוברתה  תא  הנייפיא  הכש  לרוגה  תודחאו  הווחאה  תשוחת  תדירילו 

ראותה יפי  אל  רבכ 
תוטילא ןיב  תורחת  לש  הדלות  ראשה  ןיב  ןה  תרחא  םיכרע  תכרעמ  וא  תרחא  תוברת  לש  התפדעהו  תחא  םיכרע  תכרעמ  וא  תחא  תוברת  לש  התקיחד 
, תיטפשמה הטילאה  לש  ירוביצה  הדמעמב  היילעל  המרת  תילארשיה  הרבחב  טפשמה  לש  ותובישחב  היילעה  תיתרבח . הינומגה  לע  תויתרבח 
איהש תוברתה  תאו  התוא  הגרדהב  קוחדלו  יטילופה -  ןונגנמהו  ןוחטיבה  יתוריש  תובשייתהה , ישנא  הקיתווה -  תינויצה  הטילאב  תורחתהל  הלחהש 

תא ורשפיאו  תיאבצה  - תיטילופה הטילאה  לש  התוניסח  תא  ושילחה  הרבחב  טפשמה  לש  ודמעמ  תוקזחתהו  ןוטלשה  יכילה  לש  היצזיטרקומדה  הגציי .
ירוביצה תורישבו  יטילופה  ןונגנמב  םיריכב  לש  תותיחש  תוישרפ  ןתפישח  תילכלכהו . תיתרושקתה  תיטפשמה , תורחא -  תוטילא  לש  ןתוקזחתה 

תובקעב ולא . תודסומ  לש  ןיסחה  יגולותימה  םיומיד  תא  הגרדהב  ורעריע  ןוחטיבה  תורישב  םיירסומ  אל  םישעמ  לש  תיתרושקתהו  תיטפשמה  העקוההו 
. ולעפ םה  המשבש  תינויצה  היגולואידיאל  םג  ךכמ  רזגנכו  םהיגיהנמל , לבגומ  יתלב  יארשא  תתל  םילארשיה  וקיספה  תיבמופה  העקוההו  הפישחה 

ןולק ןמע  שיש  תוריבע  לע  "כ -  בש ירקוחו  "ב  גמ ירטוש  םירטוש , םילייח , ןוחטיבה -  תוחוכ  ישנא  לש  ןידל  הדמעהב  היילע  הלח  םינומשה  תונשב 
, תרושקתה לש  החוכ  תומצעתה  םע  םלוא  ילארשיה , ףונב  השדח  העפות  התיה  אל  ןוחטיבה  תוחוכ  ישנא  לש  ןידל  הדמעה  וכו .)' הגירה  תוללעתה , )
םמש תא  ומיתכהש  תוירסומה  תוגירחל  הדוהתה  םג  ךכו  וללה , םיטפשמה  לש  םתוחיכש  התלע  םיחטשב  בצמה  תורדרדיהו  ןונבלב  אבצה  תוכבתסה 

. ןוחטיבה יתוריש  לש  בוטה 

רוערע רחאל   ) רסאמ תונש  ןודינו ל-12  ינטיל  עצבמב  םייובש  חצרב  יאבצ  ןיד  תיבב  עשרוהש  וטניפ , לאינד  "מ  גס תשרפ  התיה  הז  ךילהת  לש  ותישאר 
תוידוס לש  דבכ  הטעמ  תחת  ראורבפב 1979  הנתינ ב-9  ןידה  תערכה  םינש .) הנומשל  ושנוע  תא  םירוערעל  טפשמה  תיב  תיחפה  שנועה  תרמוח  לע 

ןה תילארשיה  תרושקתב  הבר  הדוהתל  הכז  הרקמה  הרזה . תונותיעל  ןכל  םדוק  ופלד  היטרפש  רחאל  תונותיעב , השרפה  המסרפתה  רבמטפסב  קרו 
, וטניפ לש  ורוערע  תא  ןוילעה  טפשמה  תיב  החדש  רחאל  רצק  ןמזש  הדבועה  לשב  ןהו  יל  " הצה קשנה ' רהוט   ' סותימב העיגפהו  הדבכה  המשאה  לשב 

רוביצב םיברל  התיה  םסאק , רפכ  תשרפבכ  אלש  םעפה , ותוכמס . ףקותב  םייתנשל , םינש  הנומשמ  שנועה  תא  ןתיא  לאפר  "ל  כטמרה תיחפה 
םג םירבדה , עבטמ  רשקנ , השרפה  ביבס  חוכיווה  לופכ . רסומ  לעב  םדא  דמוע  תיל  " הצה תכרעמה  שארבו  תווע  ןידהש  השוחת  ץראב  ליכשמה 

. תונחמה ןיב  סומלופה  תרודמל  ןמש  ףיסוהו  לאמשל  ןימי  ןיב  תקולחמל 

"ל הצ יניצקו  ילייח  לשו  ללכב  ןוחטיבה  תוריש  ישנא  לש  ןידל  תודמעהה  רפסמ  הלע  רוטיש , אבצל  "ל  הצ היה  היטעבש  הנושארה , הדאפיתניאה  תונשב 
: םיאבה םיטרפה  תא  וז , הפוקתב  ישארה  יאבצה  טילקרפה  בונשרטס , ןונמא  איבמ  ורפסב  טרפב .

דגנכ 148 םינושה  םייאבצה  ןידה  - יתבל םושיא  יבתכ  ושגוה 97  רבמצדב 1990 , ןיבל ה-9  רבמצדב 1987  ןיב ה-9  הדאפיתניאה , תונש  שולשב 
ורבעוהש םילייח , דגנכ  הריקח  יקית  "ח 1256  צמ ידי  לע  וחתפנ  הפוקת  התואב  הדאפיתניאל . תורושקה  תוריבע  ןיגב  םיניצק , םכותמ 34  םילייח ,

ןידל ודמעוה  םילייחה  םינושה . םימוחתב  תוארוההמ  הגירח  ןיגב  יתעמשמ  ןידל  םילייח  תואמ  ודמעוה  ךכל , ףסונב  םייאבצה . םיטילקרפה  לש  םלופיטל 
םיבשותב תוללעתה  קשנב , יקוח  יתלב  שומיש  הרומח , הלבח  תמירג  תולשרתהב , תוומ  תמירג  הגירה , ןהבש  תוירקיעהש  תוריבע , לש  בחר  ןווגמ  ןיגב 

ןידה - יתבל וליאו  םיאניתשלפ  ןוחטיבה 626  תוחוכ  תוליעפמ  האצותכ  וגרהנ , הנודנה  הפוקתב  שוכר ]...[ . דגנכ  תורחא  תוריבעו  הבינג  םיימוקמ ,
. םיניצקו םילייח  דגנכ כ-40  תוומ  ירקמב  תוברועמ  וא  תומל  תוירחא  ןיגב  םושיא  - יבתכ ושגוה  םייאבצה 

תנשב 1989 ועשרוהו  וטפשנ  הילייחמ  השימחש  יתעבג , תביטח  הדמע  תורתוכה  שארב  יכרע . ןוידלו  יתרושקת  דהל  וכז  הלאה  םיטפשמהמ  םיבר 
רקחנ םתיא , - ןייפ יפא  "מ  לא הדיחיה , דקפמ  הדגב . יעצבמה  םתוריש  ךלהמב  תיקוח  יתלב  הדוקפ  יולימבו  םיאניתשלפ  םיחרזאב  תוללעתה  תמשאב 

רוזא דקפמ  ריאמ , הדוהי  "מ  לא לש  וטפשמ  םג  הכז  דחוימב  תולודג  תורתוכל  רדס . תרפה  לכ  לע  תומילאב  ביגהל  וילייחל  הרוהש  דשחב  השרפב 
. רסאמ שנוע  אלל  אבצה  תא  בזעו  יארוט  תגרדל  דרוה  ריאמ  םינבא . ידיימ  לש 12  םיילגרו  םיידי  רובשל  וילייחל  הרוהש  םכש ,
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לוסיחב התליחת  וק 300 .' תשרפ   ' הנוכמה השרפה  איה  הנושארה  ותונימאב . ועגפש  תוכיבמ  תושרפ  יתשב  ברועמ  "כ  בשה היה  םינומשה  תונשב 
יטפשמה ץעויל  עיגהש  עדימ  תובקעב  לירפאב 1984 . עבש  ראבל  ךומס  ףטחנש  וק 300 , סובוטוא  לע  תורעתסהב  םייח  וספתנש  םילבחמ  ינש 

תת לש  ותללפהל  םגו  תויארה , לש  ןיודיבלו  ןתמלעהל  ןשוטשטל , תורישה  ישאר  לש  םתוירחא  הפשחנ  הכלהמבש  הריקח  החתפנ  "כ , בשב םיריכבמ 
רסוח לש  תלקולק  תוברתו  "כ  בשה ךותב  הרוכע  םיסחי  תכרעמ  הפשח  השרפה  םילבחמה . תגירהב  ישאר , םינחנצו  "ר  יח ןיצק  יכדרמ , קחצי  ףולא 

. םהידיקפתמ ושרפ  םיבר , תועובש  תרושקתה  תא  הקיסעהו  ןוחטיבה  תוריש  תא  העזעיזש  השרפה , ירוביג '  ' לכ םיימינפ . םיככתו  תונימא 

רסאמ תונש  ןודינו ל-18  םשא  אצמנ  הדיגבבו , לוגירב  םשאוה  וספאנ  תאזיע  ןגס  יסקר  ' צה ןיצקה  רשאכ  תנשב 1980 , הלחה  היינשה  השרפה 
יסוי "כ  בשה שיא  תא  םישאה  אוה  לירפאב 1987 . ותעשרה  לע  וספאנ  שיגהש  רוערעה  תובקעב  תרושקתב  ףשחנ  רופיסה  יארוט . תגרדל  הדרוהלו 

וק 300 תשרפ  תובקעבו  תורישב , תלבוקמ  המרונל  היה  תויאר  יודיב  יכ  ונעט  וירוגנס  וטפשמב . תויאר  שובישב  הריקחה , תווצ  שארב  דמעש  רסוניג ,
עשרוה אוה  ןועיט  תקסע  תרגסמב  רומח . לוגירו  הדיגב  ןללכבו  תומשאה , בורמ  וספאנ  תא  הכיז  ןוילעה  טפשמה  תיב  בר . לקשמ  וללה  םינועיטל  היה 

ךכ םגש  תרושקתה , אלכב . בשיש  םינשה  לע  ותוא  תוצפל  וצילמה  ףא  םיטפושה  הנידמה . ןוחטיב  תא  הנכיסש  תוכמסמ  הגירח  לש  הלק  הריבעב 
ךרדה לעו  םהדזהש  תורישה  לע  השק  תרוקיב  ךותמ  בורל  תויביסנטניאב , השרפב  הקסע  "כ , בשה לש  םיימשרה  ויחווידל  סחיב  תינדשח  התיה 

. תבזוכ האדוה  וספאנ  רסמ  םיטעבש  ץחל , יעצמא  תלעפה  ונייה , תויודעה , תייבג  לש  תדספנה 

השיגה ב-1995  "כ . בשה לש  ויתולועפ  תקידבל  תרופ  ןב  םירמ  הנידמה  תרקבמ  לש  התושארב  הדעו  המקוה  תורישה  לע  תרבוגה  תרוקיבה  תובקעב 
. ואולמב "ח  ודה תא  ףושחל  העבתש  "ץ  גבל הריתע  תובקעב  תנשב 2000  קר  םסרופש  תסנכה , לש  הנידמה  תרוקיב  תדעוול  השק  "ח  וד תרופ  ןב 

יכ עבק  "ח  ודה ויתחתמש . םיגרדה  לעו  ירפ , בקעי  תע , התואב  תורישה  שאר  היהש  ימ  לע  הפירח  תרוקיב  וב  החתמנו  "כ  בשה תולועפ  תא  קדב  "ח  ודה
המיצעהו הטלבהב , "ח  ודה תא  המסריפ  תונותיעה  טפשמ . יתבב  ורסמש  תויודעבו  םיחווידב  יתטיש  ןפואב  ורקישו  םיריצע  תריקח  ילהונמ  וגרח  םה 

הרמאש תרתוכ  הלשממה - ' שארל  םג  ורקיש   ' תרתוכה תחת  םיאצממה  ירקיע  תא  םסריפ  תונורחא ' תועידי  . ' "כ בשה לע  תירוביצה  תרוקיבה  תא  ךכב 
. לוכה

אלה קשנה  רחס  תשרפ  ןשארבו  ןוחטיב , תכרעממ  םיריכב  וחרס  םהבש  םירקמ  רפסמ  דוע  ורבטצה  םיעשתה  תונשב  רקיעבו  םינומשה  תונש  יהלשב 
לש םיומידב  ועגפ  וללה  תוישרפה  ןתוד . ימר  ףולא  תת  ריוואה  ליח  שיא  תשרפו  ןיילק , ריאי  לימב . ףולא  ןגס  דמע  השארבש  תינחה ,' דוח   ' תרבח לש  יקוח 

ןיפיקעבו לארשי , תנידמ  לש  ירסומה  ריוואה ' רהטמ  טפשמה כ' תכרעמ  תא  ובצי  םג  ןה  םביבס . התנבנש  תיאורהה  הליהב  ןיפיקעבו  ןוחטיבה , יתוריש 
. תינוחטיבה תכרעמה  לש  וזמ  הבר  התרקויש  תכרעמכ 

הריקחה תודעו  יונימב  םג  האטבתה  ולש , תירוביצה  תימדתבו  יארשאב  םוסרכ  ידכ  ךות  ןוחטיבה , הדשב  טפשמה  תכרעמ  לש  תרבוגה  תוברועמה 
, ןונבלב תוכבתסהה  םיחטשב , הדפיתניאה  םינורחאה , םירושעה  ינשל  ידוחיי  וניא  הז  יונימש  ףא  לבוקמ . יאבצ  ךילה  אוהש  םיקדוב ,' םיניצק   ' וא ןהיגוסל 

לש ןתוקזחתה  תוכזב  םירחאה  ןוחטיבה  תוחוכ  לשו  "ל  הצ לש  הלדגה  תופיקשהו  םיינוחטיבה , םינוגראה  תא  םירשכומ  םישנא  לש  תרבוגה  השיטנה 
. וניתוזוחמב דואמ  טלובלו  חיכשל  אבצב , הנואת  וא  הלשאפ '  ' תובקעב האבש  הריקחה , ךילה  תא  וכפה  הלא  לכ  טפשמה -  תכרעמו  תרושקתה 

תאלעהל םידע  ונחנאש  הארנ  םיריכב . םיניצק  לש  תידוקיפה  םתוירחא  תלאש  הריקח  תודעוובו  טפשמ  יתבב  ןוידל  התלעו  הבש  םיעשתה  תונש  ףוסב 
לש רבוגה  םזילאירפמיא ' הבושח ל' היצקידניא  שמשל  הלוכי  תאזה  העפותה  לדחמב . וא  הלקתב  תורישי  ברועמה  דקפמל  רבעמ  תוירחאה  ףר 

. תושדח תויטפשמ  תומרונל  ןוחטיבה  תכרעמ  תפפכהלו  יטפשמה  ןונגנמה 

דרפנ יתלב  קלחל  רבכ  הכפה  טפוש  תושארב  תינוציח  הריקח  תדעו  לש  התמקה  תיגטרטסא , - תימואל תועמשמ  ילעב  םילדחמ  לש  םירקמב 
הדעווה םירופיכה , םוי  לדחמ  תקידבל  הדעווה  הירוטסיהה . יפדל  התוא  ריבעמו  השרפה  תא  םכסמו  םייסמה  לאוטיר  ןיעמ  יטילופה -  ןורטאיתהמ 

הדעווה ןיבר , חצר  תקידבל  הדעווה  םילאצ , ןוסא  תקידבל  הדעווה  ןייטשדלוג , ךורב  עציבש  חצרה  תקידבל  הדעווה  הליתשו , הרבס  יעוריא  תקידבל 
סאמחה ליעפב  תושקנתהה  ןויסינ  תשרפ  רוריבל  הדעווהו  תטיישה , ןוסא  תקידבל  הדעווה  לתוכה , יעוריא  תקידבל  הדעווה  םיקוסמה , ןוסא  תקידבל 

. םייטפשמ םיעבצב  תעבצנה  לארשי  תנידמ  לש  תיאבצ  - תיטילופה היפרגויבהמ  קלחל  רבכ  וכפה  הלא  לכ  ןומע -  תברב  לעשמ  דלאח 

םיומידמ הערג  יתכרעמ  לדחמ  תובקעב  תוינוציחו , תוימינפ  רוריבו  הריקח  תודעו  תונמל  ירסומה , טביההמ  ללכ  ךרדב  תקדצומה  תרבוגה , הייטנה 
הבשחנש תינוחטיבה , תכרעמה  לש  הדי  תלזוא  תא  רוביצה  יניעל  ופשח  םיקדובה  םיניצקהו  תודעווה  דסומה . לשו  "כ  בשה לש  "ל , הצ לש  יתימה 
ומיתכה ךכבו  םיברועמה , םימרוגה  תא  יתרושקתה  ןולקה  דומע  לע  ועיקוה  םהיתונקסמבו  הלוכי , לוכ  תידנוב ' סמיי  ג'  ' תכרעמל םימעבו  לארשיב 

יניינעל ןשרפה  יבגנ , השמ  בתכש  םירבדב  אוצמל  רשפא  "ל  הצ יפלכ  תיתרוקיב  תיטפשמ  השיגל  יוטיב  הלוכ . תינוחטיבה  תכרעמה  תא  עמתשמב 
: םילאצ ןוסא  רחאל  יאמב 1993 , ב-28  בירעמ '  ' לש טפשמ 

ןמ תינהנ  "ל  הצב הנוצקה  הבש  התיחשמה , העפותה  תא  לסחל  ינויח  ברעתהל . תסנכה  תבייח  ןכלו  ומצע , אבצה  תשיגב  יונישל  יוכיס  הארנכ  ןיא 
ינפב וערכויו  ונודיי  תוומ  תמירג  לש  םיקית  תוחפלש  ךכ  קוחה , תא  ןקתל  ךירצ  תוילילפ . תוריבע  לע  המצע  תא  שינעהלו  טופשל  רוקחל , היגליבירפה 

. םהילייח ייח  תא  םתונלשרב  וחפיקש  םידקפמ  לע  לעופב  רסאמ  לש  םומינימ  ישנוע  קוחב  עובקל  לוקשל  יואר  ןכ , ומכ  םייעוצקמ . םייחרזא  םיטפוש 

. רוביצב םתימדת  תאו  םדמעמ  תא  המיצעה  םירוגנסכו , םירקוחכ  הלאכ , תודעווב  טפשמ  ישנא  לש  תוברועמה  דגנמ ,

תועצמאב המצמיצו  םייטפשמ  םיגייסל  התוא  הלבכ  איהש  ךכ  ידי  לע  םג  חוכו  הרקוי  יסכנמ  תינוחטיבה  תכרעמה  תא  הקריפ  תיטפשמה  תכרעמה 
תוחוכ םמצעל  וצמיא  הנידמה  לש  תונושארה  היתונשב  רבכ  םנמא , רבעב . הל  ןתינש  לבגומ  יתלבה  יארשאה  תאו  היתויוכמס  תא  תונקתו  םיקוח 

ףוגה לע  יטפשמה  ףוגה  ליטהש  תולבגהב  הרמחה  הלח  ךליאו  םינומשה  תונש  יהלשמ  ךא  קוחב , ונגועש  תוירסומ , תולבגה  םיילארשיה  ןוחטיבה 
לע יודנל  תדעו  התפכש  תולבגהה  הדאפיתניאה , תפוקתב  ישארה  יאבצה  טילקרפה  איצוהש  שאב  החיתפב  תולבגהה  ןה  ךכל  תואמגוד  יאבצה .

לע טפשמה  תיב  לש  תולבגההו  םיניתשלפ , לש  שוריג  יכילהב  תורוגס  םייתלדב  ןוידל  עגונה  לכב  "ל  הצ לע  "ץ  גב הפכש  תולבגהה  "כ , בשה תוריקח 
. תיאבצה הרוזנצה 

םינוגראה תלוכי  תא  ןיטקה  תימואלניבה , תרושקתה  ץחלבו  תילארשיה  תרושקתה  םע  םיפתושמ  תוחוכב  גשוהש  תינוחטיבה , הרוזנצה  םוצמצ 
ינוריא יוטיב  ידיל  אב  רבדה  תינוחטיבה . תכרעמה  לש  יגולותימה  יומידה  הנבנ  ראשה  ןיב  וילעש  תוידוסה , ךסמ  תא  ריסהו  םילדחמ  ריתסהל  םיינוחטיבה 
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: םולבנזור ןורוד  לש  וירמאממ  דחאב 

תואליוו תומילג  םימסקה ; עפומ  קספנ  תחא  תבב  הרוזנצה . תא  לטבלו  דסומהו , "כ  בשה ישאר  לעמ  הווסמה  תא  ריסהל  טלחוהש  יתמלח  שמא 
םהיזמר רופס  ןיא  לע  םסוקה -  תוילוש  לכ  לכהו . תומוש  ךומכו , ינומכ  םוי  ישק  םישנא  הרועכ , היטרקורויב  םירופא , תונורדסמ  ופשחו  ורשנ  ןמגרא 

הנהו יתררועתה , םומעשה . ףילחה  תונרקסה  תא  ירזכאו ; קהוב  הדובע  רוא  ףילחה  םימודמדה  רוא  תא  טיברש ; יטומש  עתפל  ובצינ  םהיתודוסו - 
. ינותיעב שרשרל  יתכשמהו  ילש , האירקה  יפקשמ  תא  יתבכרה  םולח . לכה 

' ךומס תוברת ה' לומ  קוחה  ןוטלש 
םייאלקחה רפסה  יתב  רעונה , תועונת  תוירבצה -  תורגסמב  הרצונש  תילמרופ  אלה  תיראילימפה  הריוואה  היה  תינויצה  תוברתה  תודוסימ  דחא 

. הרופא תוגהנתה  לש  םימוחת  הרציו  ונלשמ ,'  ' הלא לש  רקיעב  תונוש , תוריבעל  דסממה  דצמ  תונחלס  לש  םייוליג  הדילוה  וז  הריווא  תויאבצה . תודיחיהו 
תולתהמה תרוסמו  הדיחיה , תוואגו  לרומה  תאלעה  יווהה , יברע  תבוטל  ושענש  תובינגל  תינחלס  תוסחייתה  תאטבמה  םיחוליפ ,' ' הו תוביחס ' תרוסמ ה'

תירסומה תושיגרה  ףרש  הרבחב  דורשל  תולוכי  ןניא  םייניעב ,' הדובע  ', ' רודיס '(, ' רובוז  )' םינוריטל םיליפשמ  רבעמ  יסקט  ןוגכ  תוירבצה , תויאבצה 
ןוטלשל ונלש  תושיגרה  תיילע  תוכזב  הגרדהב  תפגינ  הב , רדהתהל  גהנ  רבצהש  ךומס ,' ' הו ץטרפה ' רותלאה , תרוסמ  וליפא  הלוע . הב  תיטפשמהו 
ןונכתבו תילוהינ  / תידוקיפ תונלשרב  םיטרפ , לע  הדפקה  יאב  ורוקמש  הלשפ )'  )' לדחמ תיתקיחתה , היצזילמרופהו  תופיקשה  ןדיעב  םויה , ןכש  קוחה .

םימעפ עיבה  ומצע  ןוילעה  טפשמה  תיב  . ' יטפשמ העיבת  בתכל  היהיו  ףולדיש  םייוכיסה  םיברו  ימינפ , דוס  תקזחב  ראשיהל  דוע  לוכי  וניא  יוקל , םידקמ 
םדא לכמ  םויה  תשרוד  תיטפשמה  תכרעמה  םינוש .' הייוטיב  לע  ךומסה "  " תוילטנמ תונגב  היולגו  תשרופמ  תינורקע  הדמע  תונורחאה  םינשב  תודחא 

. ןוסאה תורה  ןהיתואצות  תא  שארמ  עונמלו  תוריהז  יתלב  תויוגהנתה  תופצל 

ןוסאל לאיצנטופ  םהש  םיצופנ  רובוז '  ' יגהנמו תונלשר  לע  השדח  תיתרוקיב  הפקתממ  קלחכ  תונורחאה  םינשב  תנסורמו  תפקתומ  ךומס ' תוברת ה'
ב-25 םינושלגה .' ליל   ' הנוכמה עוריאה  היה  הז  גוסמ  תרוקיבב  הנושארה  הנפמה  תדוקנ  םינומיא . תונואתלו  םייעצבמ  םייוקילל  תחא  אל  ואיבהו 
רבעל הריו  הנומש , תירקל  ךומס  רוביג ,'  ' הנחמ דיל  שיבכל  עיגה  אוה  ריווא . ןשלג  תועצמאב  ןונבלה  לובג  תא  תוצחל  לבחמ  חילצה  רבמבונב 1987 

רבעל יריב  חתפו  השוטנה  "ג  שה תדמע  תא  רבע  סיסבה , לא  לבחמה  רהימ  ךכ  רחא  העצפנ . תלייחהו  גרהנ  ןיצקה  תלייחו . ןיצק  וב  ועסנש  בכר 
רודחל חילצמ  דיחי  לבחמ  ובש  עוריאה , העבש . עוצפלו  םילייח  השיש  גורהל  חילצה  אוה  סיסבה  ילייחמ  דחא  ידיב  גרהנש  ינפל  םינבמהו . םילהואה 

ןד ףולא  בר  "ל  כטמרה אבצה . לש  ותונלשר  לע  תרוקיב  ירמאמ  לש  לג  ררועו  רוביצה  תא  םלהב  הכיה  ולש , ךותבכ  וב  תושעלו  ימדקה  וקב  יאבצ  סיסבל 
לע סנש  "ג )' שה  )' רעשב דמעש  רמושה  היה  ןידל  דמעוהש  דיחיה  ךא  הנחמה , לע  הדקפוהש  "ל  חנה תביטח  דקפמ  תא  ודיקפתמ  חידה  םנמא  ןורמוש 

ותוירחאמ ןוילעה  דוקיפה  תחירבלו  השרפה  חויטל  תוא  ןידל  ותדמעהב  התאר  תונותיעה  וילא . ברקתמ  לבחמה  תא  הארש  עגרב  הדמעהמ  ושפנ 
. ןוחטיבה תכרעמל  תרושקתה  לש  יתרוקיבה  הסחיל  למס  תלבוקמ -  ןושל  עבטמ  "ג ' שה תנומסת   ' גשומה השענ  ךליאו  זאמ  תללוכה .

תעבותו היצרופורפמ ,) םירבדה  תא  האיצומ  איה  תחא  אל  םנמא ,  ) "ל הצב חויטהו  תונלשרה  אשונב  קוסעל  הברמ  תרושקתה  תונורחאה  םינשב 
דקפמ לש  וטפשמו  ןלהל ) ואר   ) ב-1992 תשרה ' תטלור   ' תשרפ ןידה . תא  םתא  תוצמלו  טפשמל  םיניירבעה  תא  דימעהל  הלדגו  תכלוה  תופיקתב 
וררועו הלודג  הפישחל  וכז  טווינ , עסמב  םוח  תכממ  תרייס  ילייח  ינש  לש  תונלשרב  תוומ  תמירגב  ומשאוהש  םיפסונ , םיניצק  השולשו  "ל  כטמ תרייס 
דקפמש םידקת  היה  הז  ךא  ןוסאל . ותוירחא  לע  יאנת ) לע  רסאמ   ) ילמס שנוע  תרייסה  דקפמ  לע  לטוה  טסוגואב 1996  ב-15  רוביצב . םיבר  םידה 

שמתשהל תונותיעה  התבריה  םיעוריא  םתוא  רואיתב  הפיקע . תידוקיפ  תוירחא  ול  התיה  הבש  םינומיא , תנואת  לע  ןידל  דמוע  הריכב  הכ  הגרדב 
'. תעמשמ תייעב  ו' תונלשר ' ', ' "ג שה תנומסת  ', ' תחת יוסיכ  : ' םיעיקומ םייתרוקיב  םיחנומב 

. הריכבה הנוצקב  רבודמ  רשאכ  םג  ןידל , םיניירבעה  תא  דימעהל  רבעבכ  ססהמ  אוה  ןיא  ךכיפלו  אבצה  לע  העיפשמ  השדחה  תירוביצה  הריוואה 
ןיגב תופיזנו  תוארתהל  ונודינו  יתעמשמ , ןידב  וא  םייאבצה  ןידה  יתבב  תונורחאה  םינשב  וטפשנ  ףולאו  "ל  את "מ , לא "ל , אס תוגרדב  םיניצק  תורשע 

לש ףסונ  יארשא  םוחת  םוצמצ  איה  תיכרעהו  תילמסה  האצותה  אבצהמ . וא  םהידיקפתמ  וחדוה  ףא  םתצקמ  תעמשמ ; תוריבעו  תולשרתה  לש  םירקמ 
. תינויצה תוברתב  רתויב  םיימונוטואהו  םישדוקמה  תודסומה  דחא 

' ךומס תוברת ה' לע  הפירח  תרוקיבל  ומואנ  תא  שידקהו  "ל  הצ לש  הטמו  דוקיפל  הללכמב  ןיבר  קחצי  הלשממה  שאר  רקיב  וחצריה  ינפל  הנשכ 
רבצל בשחנש  ימ  טפשמה . תכפהמ  לצב  ץראב  שחרתהש  םיכרעה  יפוליח  ךילהת  תא  הפקישש  תוילמס  הז  םואנב  היה  אבצב . וירבדכ  הטשפש 

לש תינזיטרפה  ךומס ' תוברת ה' תא  ילג  שירב  עיקוה  הלש , רימחמה  יטפשמה  דוקל  הז  ללכבו  ברעמה , תוברתל  ףשחנו  ןויסינ  רבצ  רגבתה , יגולותימה 
. לדג היכרב  לעש  "ח , מלפה

' העיבתה תא  ונל  וויצ  םתומב  '
תרוסמה בלב  תדמועה  תוברת  ץראב -  לוכשה  תוברתב  דוסי  תומכסומ  רוערעב  בושח  יעצמא  שמשל  טפשמה  תכרעמ  הלחה  םיעשתה  תונשב 

ובש העקבב , םיקוסמה  ןוסא  תובקעב  תנשב 1974 , םילפונה . תחצנהו  תונוסא , בקע  הריקח  תודעו  תמקה  םימוחת : ינשב  השענ  רבדה  תינויצה .
תוארל ועבת  ףאו  םהינב  תומ  תא  רוקחתש  הדעו  םיקהל  הנושארל  םירוה  ועבת  קוסמה , תווצ  ישנא  םהב  םילייח , הנומשו  םישימח  םהייח  תא  וחפיק 

רבד לש  ופוסב  רמת . בקעי  םילוכשה , תובאה  דחא  להינ  ותואש  שקיע , קבאמב  ולחה  בוריסב  ונענשמ  עוריאה . לש  םייל  " הצה הריקחה  תוח  " וד תא 
הדוהת התיה  אל  הז  עוריאל  יארחאה . היה  ימו  םרוגה  היה  המ  םינבה , וגרהנ  דציכ  קיודמ  רבסהו  הריקחה  רמוח  לכ  תא  ןהידיל  תוחפשמה  ולביק 

םיעשתה תונשב  ולשב  הלא  םיאנת  לוכשלו . "ל  הצל תילארשיה  הרבחה  לש  הסחיב  הרומת  הלח  אל  ןיידע  הפוקת  התואבש  רחאמ  תיתרושקת ,
. אבצב תויגרט  תונואת  לש  הרדס  תובקעב 

טסוגואב הז . אשונל  תרושקתה  לש  הסחיב  הנפמה  תנש  התיה  םיעוצפו , םיגורה  לש  דבכ  ריחמ  ובגש  תונואת  לש  הרדס  התיה  הבש  תנש 1992 ,
ויתובקעבש עוריאה , לע  החוויד  תונותיעה  גרהנו . יליל  ןומיא  ךלהמב  ראבל  לפנש  םיבערתסמה , תדיחיב  לייח  םיבוט , יח  לא  למס  לש  ותומ  לע  חווד 

ריוואה ליח  סיסבב  וירבח  לש  תעשפנ  הלתהמ  בקע  טלמ  רימא  לייחה  גרהנ  טסוגואב  ב-9  אבצב . תרוקיב  החטוהו  םידגנו , םיניצק  השיש  ןידל  ודמעוה 
םישדח םילייח  היפל  רשא  ריווא , ליחב  םינש  תלבוקמ  התיהש  תילמרופ  אל  הכינח  תרוסמב  רבודמ  תשרה .' תטלור   ' יוניכל הכזש  הרקמ  ץראה , זכרמב 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



הבר תוריהמב  תמרומ  תשרה  םהימלבב . הלקת  שיש  םיסוטמ  רוצעל  הדיקפתש  לולסמה , ףוסב  תמקוממה  הריצעה  תשרל  ןוליינ  תועוצרב  םירשקנ 
הכ איה  תשרה  לש  הפנהה  תמצוע  ףועל . אלש  ידכ  הב  זחאיהל  םיכירצ  םיבכושהו  קוחרמ , הרקבב  לעפומה  ףונמ  תרזעב  םירטמ  העברא  לש  הבוגל 
, תשרה לש  ןוילעה  הקלחב  בטיה  וזחאנ  אל  הז  ןחבמב  ודמעוהש  תלייחו  לייח  סינט . רודככ  לולסמה  לע  ףע  הב  זחאיהל  חילצמ  וניאש  ימש  דע  הבר 

לש ותומל  האיבהש  הלתהמה  תא  ומזיש  לייחו  הניצק  ויעצפמ . תמ  טלמ , רימא  לייחה , השק . ועצפנו  םירטמ  המכ  קחרמל  ופעוה  םה  המרוהש  תעבו 
תואיל אלל  הנעטו  הבש  איה  רימא . לש  ומא  טלמ  הלוש  תא  וקפיס  אל  הדעווה  תונקסמ  הרקמה . תקידבל  הדעו  םיקה  ריווא  ליחו  ןידל  ואבוה  טלמ 

הריקחה תועצמאב  וישנא  לע  רמוש  "ל  הצשו לדחמל  םיארחאה  לכ  םע  ןידה  תא  תוצמל  אלש  ידכ  תודבועה  תא  החייט  "ל  הצ ךרעש  הריקחהש 
םהל הארקו  םינומיא  תונואתב  וגרהנ  םהינבש  םילוכש  םירוה  המכל  טלמ  התנפ  התנענ , אל  התעיבתש  רחאל  וידימ . האיצוהל  העבתו  תימינפה ,

וחדקאב השארב  התרי  איה  ראורבפב 1994   7- בו החוכ , תא  ושיתה  "ל  הצב קבאמהו  הנב  תומ  לע  םירוסייה  אבצה . תויושר  דגנכ  התאחמל  ףרטצהל 
הריאשהש הדירפה  בתכממ  וטטיצש  םינותיעב , הטלבהב  המסרופ  התודבאתה  לע  העידיה  הנואתה .) רחאל  ושרגתה  םה   ) רבעשל הלעב  לש 

: הירחא

רנ וקילדה  ינשה . תא  דחא  ובהאו  ורזיע  םכיניב . םח  רשק  לע  ורמיש  אנא  יכונאה . השעמה  לע  וחלסתש  םכמ  תשקבמו  יבל , לכב  םכתא  תבהוא 
. אתבסו אבס  תא  וקנפ  ונעמל . קילדא  רנ , קילדהל  לכוי  אל  אוה  רשאכש  ינממ , שקיב  אוה  יכ  רימאל ,

 - תויברק אל  תוביסנב  וגרהנ  םהינבש  הלא  רקיעב  םילוכשה -  םירוהה  לש  שאונה  קבאמל  למסכ  התומד  תא  םיצעה  טלמ  הלוש  לש  יגרטה  התומ 
רפסה תרוביג  הבתכש  בתכמ  ותכשלב  ארוק  טפושה  טלמ , הלוש  לש  תיגרטה  התומד  ביבס  הוותנש  ןבא ,' תחת  ןבא   ' רוג היתב  לש  הרפסב  דסממב .

: ןופצב ריוואה  ליח  סיסבב  םיעונמה  ףג  דקפמל 

ינא "ל , הצ תא  תבהוא  ינא  םירבדה . םימרוז  הזה  ןוויכלש  יתעדי  הליחתכלמ  תואצותב . ואשיי  אל  םיריכבה  םיניצקהו  םירטוז  םיניצק  וטפשיי  בוש 
תמא רסוח  לש  האצות  אוה  םויה  הרוקש  המ  לכ  הזה . ןוויכל  תיבב  םתוא  וכניח  םגו  "ל  הצל םלוכ  וסיוג  ילש  םינבה  תאזה . הנידמה  תא  תבהוא 

םוי לכב  רמוא  וניאש  וניניב  דחא  ןיא  תונוראב ]...[ . רוזחל  םילייחה  וכישמי  "ל , הצב הלאה  תונואתהו  םיקחשמה  וכשמיי  םא  ונלש . הנידמב  םייקש 
ירה יכ  ספתנ , וניאו  ישפיטו  לבסנ  יתלב  רבד  איה  הנואתב  םרגנ  תוומהש  השוחתה  לבא  םלוכל . הווש  לוכשה  ונינב . תחת  ונייה  ונחנאו  יאוולה 

ךכ רחאו  םידליה  תא  ונל  וגרה  םדוק  תונקסמ . הקיסמ  הניאו  המצע  תא  תחתנמ  הניא  תיאבצה  תכרעמה  תוומה  רחאל  ותוא . עונמל  היה  רשפא 
ידרשמ רוכשל  תוחפשמל  ץעיינו  קבאיהל  ךישמנו  הפרנ  אל  ונחנא  לבא  סועכל . "ל  הצב ונל  םינתונ  ךירצש  ומכ  לבאתהל  םוקמב  ונתוא ]...[ . םיגרוה 

הנואתב . ונינב  תליפנ  לע  תמאה  תא  תעדל  ידכ  תונואת , לש  םירקמב  םייטרפ  תוריקח 

התנענ םרט  יאמצע -  ףוג  ידיב  תוריקחה  תא  םידיקפמ  ןיא  עודמו  ומצע  תא  רקוח  "ל  הצ עודמ  ירוביצה -  םויה  רדס  לע  טלמ  התלעהש  הלאשה  השעמל 
. םויה דע 

, ריוואה ליח  לש  ץוליחה  תדיחיב  םילייח  ינש  גרבנזור , ףסאו  ונאירוצ  ליג  לבכה .' תנואת   ' םשל הכזש  ריוואה  ליחב  ףסונ  יגרט  הרקמ  עריא  תנשב 1992 
קוסמה טינרבק  תא  רגנידוב , לצרה  ףולאה  ריוואה  ליח  דקפמ  תא  יתעמשמ  וא  ילילפ  ןידל  דימעהל  ושרד  םילוכשה  םירוהה  ץוליח . ליגרת  תעב  וגרהנ 

לע תרוקיב  החתמ  רנרוד  תטפושה  ךא  התחדנ ב-1995 , םתריתע  "ץ . גבל ורתע  התנענ  אל  םתעיבתש  רחאל  הנשמה . סייט  תאו  ןוסאה  עריא  ובש 
הלעה םקבאמ  ךא  ריוואה , ליח  לש  חויטה  דגנכ  קבאיהל  ופיסויש  ועידוה  תוחפשמה  תיל . " הצה הריקחה  תא  קיספהל  רגנידוב  ףולאה  לש  ותארוה 

. סרח

רבמבונב 1992 ינשה . םילאצ  ןוסא  רחאל  שדח  אישל  ועיגה  "ל  הצב םימשאה  םע  ןידה  תא  תוצמל  םתעיבתו  םילוכש  םירוה  לש  תיבמופה  האחמה 
ירחא הטלבהב  בתכ  תונורחא ' תועידי  . ' עצבמ תארקל  םינומיא  תעשב  הרונש  ליט , לש  הרישי  העיגפמ  האצותכ  "ל  כטמ תרייסמ  םילייח  השימח  וגרהנ 
טילחה "ח  צמ תריקח  םויסב  ףולא .' לש  שאר  םיצור  "ג . שה לש  ושארב  דוע  םיקפתסמ  אל  השק . תירוביצ  הבוגת  ודילוה  םינורחאה  תונוסאה  : ' וז הנואת 

תושרהל ובריס  הדש  ןוחטיב  יגיצנ  תונלשרב . תוומ  תמירג  תמשאב  הדיחיהמ  םיניצק  ינש  ןידל  דימעהל  ףיש , ןליא  ףולא  תת  ישארה , יאבצה  טילקרפה 
רחבנ יפוח  קחצי  םיאולימב  ףולאה  רבעשל  דסומה  שאר  ןתשקבל . רתענש  "ץ , גבל ורתע  ןהו  םייטפשמה , םינוידב  תוחכונ  תויהל  תולוכשה  תוחפשמל 

תא עימשהלו  טפשמה  תיב  ןכודל  תולעל  ןמעטמ  גיצנל  רשפאל  ימידקת , דעצב  תוחפשמה , ושקיב  והשלכ  בלשב  םינוידה . םלואב  תוחפשמה  תא  גצייל 
אגרש רזעילא  "ד  וע תיאבצה . העיבתה  לשו  הירוגנסה  לש  התמכסה  תלבק  רחאל  םיכסה  טפשמה  תיב  טפשמב . ךרע  הווש  דצ  תויהל  ךכו  ןהירבד ,

. תוחפשמה גיצנכ  טפשמה  ךלהמב  ןעט 

תא ודביאש  םירוה  תמזויב  המקוה  ןונבלב , םינחנצ  המכ  לש  יגרטה  םתומ  רחאל  עובשו  ינשה  םילאצ  ןוסא  רחאל  םישדוח  השיש  ינוי 1993 , תישארב 
אלש םילייחל  םירוה  םללכבו  םירוה , יפלא  םהינב . ןעמל  םירוה  בל - '  ' םשב השדח  התומע  תרחבומ , הדיחיב  תרשמ  םנבש  גוזו  םילאצ  ןוסאב  םהינב 

ךרוצ םישיגרמ  ונא  : ' ראשה ןיב  הב  בתכנש  "ל , כטמרלו ןוחטיבה  רשל  הנידמה , אישנל  החלשנש  המוצע  לע  ומתח  סויג , ינפל  םינבל  םירוהו  ועגפנ 
םסריפ עובש  ותואב  ונינב .' תא  ונכניח  ורואלש  וידקפמו , "ל  הצב אלמה  ןומאה  תא  ונל  ובישהו  ונינב , ייח  תוליז  יבגל  םוסרכה  תא  ורציע  עירתהלו : קועזל 

, םיאולימב םיניצק  םהינש  התומעה , תא  ומיקהש  תובאה  ינש  םע  ןויאיר  הזכרמבו  הקיתש ' דגנ  םירוה   ' התרתוכש קנע  תבתכ  תבשל  ףסומב  בירעמ ' '
'. תונקסמ תקסהו  תוריקח  ו' תוצלמה ' םושיי  ', ' םיחקל תקפה  ', ' "ל הצ ןיבל  םירוה  ןיב  רשקה  ', ' תוחיטב ילהונ  ', ' תידוקיפ תוירחא   ' לע ורבידש 

לגיפש תרפא  הצרפתה  ( 1993  ) הנש התואב  לשמל , רתוי . םייטנטילימ  האחמה  ייוטיבו  ןמזה  םע  רתוי  הפירח  התשענ  םירוהה  לש  תישגרה  םתבוגת 
תנואתב גרהנ  הנבש  לגיפש , םינחנצה . תביטח  יללח  רכזל  ךרענש  יתנשה  סנכב  םירבד  אשנ  רשאכ  ןיבר  קחצי  ןוחטיבה  רשו  הלשממה  שאר  דגנ 

, ןשוש יאני  יתעבג  לייח  ירוה  רשאכ  הנש , רובעכ  ועיפוה  האחמ  לש  םימוד  םייוטיב  תונואתב . וגרהנש  םילייחה  תא  ול  הריכזה  ןונבל , תמחלמב  בכר 
"ד הב דקפמ  דיקפתל  ןוסאה , תעב  הביטחה  דקפמ  ברוח , ינומ  "מ  לא לש  ויונימ  דגנכ  הריתע  "ץ  גבל ושיגה  ראורבפב 1994 , םינומיא  תנואתב  גרהנש 
, םינש רובעכ 4  הכוז  תונלשרב , תוומ  תמירג  לע  יאבצ  ןיד  תיבב  הרקמה  תובקעב  עבתנ  ברוח  הריתעה . תא  החד  "ץ  גב םיניצקל . הכרדהה  סיסב  , 1

. בל רמ  תורישה  תא  בזע  ךא 

הריקחה תובקעב  ולעש  םיטרפ  םהינפל  ףושחל  ועבת  ןונבלב , ןוחטיבה  תעוצרב  זוגא  תרייס  לש  תיעצבמ  תוליעפב  םהינב  תא  ולכשש  םירוה  ב-1996 
, ףיש ןליא  ףולא  תת  לש  ויונימ  דגנ  ףירח  קבאמ  םילוכשה  םירוהה  ולהינ  הנש  התוא  ףוסב  םינותיעה . תורתוכל  התלע  העיבתהו  חוכה , לש  ודוקפת  לע 
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דרשמב םילוכשה  םירוהה  לש  םקבאמ  תא  ורקח  רשא  לבל , ידואו  ןורוד  ןועדג  ףולא . תגרדב  םירוערעל  יאבצה  ןידה  תיב  באל  ישארה , יאבצה  טילקרפה 
ספתנו לבכה ,) תנואתו  תשרה  תטלור  םה  םהיניב  םיטלובהש   ) םיבר תונואת  יקית  חויטב  בושח  ןקחשכ  םירוהה  ידי  לע  ןמוס  ףיש   ' יכ ונייצ  ןוחטיבה ,

'. תונואתב םיברועמ  ויהש  םיריכב  םיניצק  יפלכ  םתוא , ודקפש  תונוסאה  תפוקת  לכ  ךשמב  תיאבצה  טפשמה  תכרעמ  לש  התונחלסל  יארחאכ 

"ה נשת "ל  הצ יללחל  ןורכיזה  םויב  לשמל , ךכ , םהב . הכימתל  וסייגתהש  םינמאה  יניע  תא  הדצ  םילוכשה  םירוהה  תאחמ  לש  ישגרה  םוילווב  היילעה 
הכירעב ברעתה  "ל  הצ רבוד  םילוכשה  םירוהה  לשו  לט  לש  םחור  תרומל  לט . םייח  יאמיבה  לש  ונניאש '? דלי  לדגל  ךיא   ' טרסה ץורעב 3  ןרקוה  ( 1995)

"ל. הצב םינומיאה  תונואתב  תוומה  לש  אשונה  תא  םויה  רדסל  התלעה  טרסה  לש  הנרקהה  תאז , לכבו  טרסה . לש  תיפוסה 

קסע ןיסל ב-1997 , תיב  ןורטאיתב  הלעוהו  םילאצ ב ' ןוסא  תשרפ  תארשהב  בתכנש  ירפסה ,) לאומש  לש  ויומיבב   ) ןלוג יתמ  לש  לפרע '  ' הזחמה םג 
תיבב לסרודכב ) הדיל  קחשמה   ) הנב לש  הבצמה  תא  תחפטמה  הלוכש  םא  תיארנ  הזחמה  לש  החיתפה  תנומתב  םילוכשה . םירוהה  תונלבוקב 

לש שערו  יאבצ  רשק  רישכמ  לש  םיעטוקמ  תולוק  ללחב  םיעמשנ  םיפלוח  םיננע  עקר  לע  ךכ , רחא  ופתכ . לע  הדישכ  המבהמ  תאצויו  יאבצ , תורבק 
הילעש הרוחש , המב  העיפומ  תורבקה  תיב  היהש  םוקמב  בוש , םיקלדנ  םה  רשאכו  םיבכ  המבה  לע  תורואה  תאזה  הנומתה  םויסב  תוצצופתה .

טפשמב םידעהו  יאבצ , טפשמ  תיבב  המרד  להקה  יניעל  תגצומ  טעמכ , הזחמה  ףוס  דע  ךליאו , ןאכמ  טפשמב . הפוצה  הלוכשה  םאה  תבשוי 
. הלוכשה םאה  דיל  הרוחשה  המבה  לע  םתודע  םותב  םיבשייתמ 

אוה םימחולהמ . המכ  גרהש  יח  ליט  תוריל  הדוקפ  תועטב  ןתנו  שבי ' ליגרת  תוחיטבה ב' ילהונ  םויקב  לשרתהש  תרחבומ , תרייסב  ןיצק  אוה  םשאנה 
תשרפמ תורכומ  תודבוע  םיעבשומ , רבח  ןיעמ  שמשמה  להקלו  ןידה , תיבל  הלגמ  תויודעה  תכסמ  תרייסב . רבעשל  םחול  ןיד , ךרוע  ותנגהל  סייגמ 
המדקהב ותרשכהב , ןיד  ךרוע  ןלוג , יתמ  בתכ  היה ,' אלש  טפשמה   ' השעמל והז  ןכל . םדוק  רפסמ  םינש  לודג  יתרושקת  םערב  הצצופתהש  םילאצ 

ימ תילארשיה : תרושקתב  םג  התלעש  הלאשה  איה  טפשמב  הלועש  תירקיעה  הלאשה  םידדצה .' לכל  חונ  רודיס   ' ךרענ ומוקמבו  הזחמה , לש  טסקטל 
םיסחי תוכרעמ  הזחמב  תופשחנ  וז  הלאש  רוריב  ךות  הגגשב ? ץוחלל  ול  םרוגה  םדאה  וא  הגגשב  קדהה  לע  ץחולה  םדאה  , ' ןלוג לש  וחוסינכו  יארחא ?

הזחמב טפשמה  ףוס  תארקל  םילוכש .' םירוהל  םירקש  לש  תונואת , לע  תמאה  חויט  לש  תוירחאמ , החירב  לש  תועפות  "ל , הצב םידקפמה  ןיב  תושק 
: םשאנה לש  רוגנסל  תבכ 45 )  ) הלוכשה םאה  ןיב  אבה  גולאידה  להנתמ 

. בוצע אוהשכ  ללמוא  קחוצ , אוהשכ  רשואמ  םידומילה . םע  ול  רזוע  הלוח . אוהשכ  וב  לפטמ  תולילב . ותוא  הסכמ  ותוא . ליכאמ  דלי . לדגמ  התא  םאה :
... זא וכלה  ולש  םירבחה  לכ  לבא  תיבה . דיל  תויהל  לוכי  היה  דיחי . ןב  היה  אוה  תישירח ]...[ ) הכוב  . ) אבצל ךלוה  אוה  דחא  םויו 

]...[
. תיברק הדיחיל  בדנתהל  ליבשב  ךלש  רושיא  ךירצ  היה  אוה  דיחי . ןב  היה  אוה  ול ? תמתח  המל  רוגנסה :

. ילש המיתחה  תא  ףייז  אוה  יתמתח . אל  םאה :
 – אל המל  זא  רוגנסה :

( אתחנתא . ) וייח לכ  יתוא  אנשי  אוהש  יתבשח  יכ  הז , תא  יתישע  אל  לבא  יתלוכי ! ןכ , ילש – ? המיתחה  תא  ףייז  ילש  ןבהש  רמולו  תכלל  המ ? םאה :
. יח אנוש  ןב  תרומת  תמ , בהוא  ןב  דואמ . ער  קסע  יתישע  ינזרב , רמ  ינא ,

םדוק הנש  ןופצה  לובגב  םיקוסמה  ןוסאב  וגרהנש  םילייחה  לש  םהירוהמ  המכ  רשאכ  שדח , אישל  "ל  הצל םילוכשה  םירוהה  ןיב  תומיעה  עיגה  ב-1998 
. התחדנ והילא , ןב  ןתיא  ריוואה  ליח  דקפמ  תא  חידהל  ועבתש  םירוהה , לש  םתריתע  "ל . הצ תונוטלש  דגנ  טפשמה  תיבל  ורתע  ראורבפב 1997 )  ) ןכל

לפנש איג  לש  ויבא  ןלוג , םרוי  לש  ובתכמב  עיפוה  הילדחמכ , ואר  םהש  המ  לשב  תיל , " הצה תכרעמה  דגנכ  םילוכש  םירוה  לש  תוחפ  אל  ףירח  יוטיב 
ותרובקבו ויוהיזב  "ל  הצ לש  לשוכה  לופיטה  תובקעב  בתכנ  תונותיעב , הטלבהב  םסרופש  בתכמה , והינתנ . ןימינב  הלשממה  שארל  תטיישה , ןוסאב 

באל בישה  רוצילא , ירוא  הלשממה , שאר  דרשמ  תכשל  שאר  ינב .' רבק  לע  דוקרל  ךתוא  ןימזמ  ינא  : ' ןוגכ םתופירחב  םידקת  ירסח  םייוטיב  ללכו  ונב , לש 
המסריפש תטיישה , ןוסא  ןיינעב  הריקחה  תדעו  םכל .' רתומ  לכה  אל  םילוכש : םירוהל  רמאנש  ןמזה  עיגה  : ' ןותיעב אוה  ףא  םסרופש  בתכמב  לוכשה 

תאחמל בושח  ףקות  הקינעהו  םהיתוחפשמב , לופיטלו  םיללחה  יוהיזל  עגונה  לכב  הרומח  הרוצב  לשכ  "ל  הצש העבק  רצק , ןמז  רובעכ  היתונקסמ  תא 
. םילוכשה םירוהה 

ןונבלב ותליפנל  תואלמב 30  דהוא , ונב  לש  ורבק  דיל  ךז  םייח  אשנש  דפסהה  הטלבהב  םינותיעב  םסרופ  רשאכ  בוש  רוביצה  עזעוז  ראוניב 1999 
: וירבח שאמ 

רפסמ ךז , םייח  לימ ).  ) "ן סר ונא , וז  תוירחא  םוחתב  "ל . הצב םידיחיה  םיארחאה  ונראשנ  ךז , תחפשממ  םיניצקה  ונאש , םשור , השוע  רצונש  בצמב 
. םיפסונ םיארחא  םג  שי  יכ  חכויש  דע  תרמשמל , ונתגרד  תא  ךל  םירסומו  ךל  םיעידצמ  ישיא 4537727 , רפסמ  ךז , הודא  ןגסו  ישיא 2028712 ,
. ונומכ תושעל  םכל  ארוק  ינא  תאטבתהש , יפכ  םיניצקה , דמעמל  דובכ  ךב  רתונ  םא  הגולפה , מ"פ  ישיא , רשוי  לש  ץמש  ךב  רתונ  םא  "ד 51 , גמ

: םיאבה םירבדה  תא  אירקהו  ןועבט  תיירקב  יאבצה  ןימלעה  תיבב  ונב  לש  הבצמה  לע  תוגרדה  תא  לוכשה  באה  חינה  ךכ  רחא 

ןפואה תישעש , המ  לכ  לע  ךכב  םיאג  ונחנא  בצמ . לכב  םלוכל , רזועה  דימת , דדומתמה  ץימאה . ינב  ךתומ  לע  םיבאוד  ונחנא  ינב . ךז  דהוא  ךל  םולש 
ןוכנל םיאצומ  ונחנא  ךירבחלו , ךל  בישקהל  אלו  עומשל  אלש  ורחב  ךידקפמש  ןוויכ  ךייח . ודפקנ  הבש  המישמב  םגו  ךיתומישמ  לכב  תלעפ  וב 

. עוריאה ינפל  םייעובש  "ד  גמל םתבתכש  בתכמה  תא  "ד , גמהו "פ  מה ךידקפמ , ינפבו  ךינפב  אירקהל 

לע םתעדל  ודיעהש  השעש , תויועטה  לשב  םדקפמב  ןומא  - יאה לע  ונב  תריש  הבש  הקלחמה  ילייח  ועירתה  ובש  בתכמה  תא  ארק  בלה  רובש  באה 
בתכמה תשגה  רחאל  םייעובש  הרק  הרקמה  המשגתהש : האובנ  הווהמ  הז  בתכמ  : ' רמא םייסש  רחאל  תמא . ןמזב  חוכה  לע  דקפל  ותורישכ  רסוח 

'. הריקח תודעווב  ךרוצ  לכ  ןיא  "ד . גמל

םילוכש םירוה  לש  תובוגתה  לולכמל  סחיב  תירפסמ  הניחבמ  ללכה  ןמ  תואצויה  םנמא  ןה  ליעל , וראותש  םילוכשה , םירוהה  לש  תופירחה  תובוגתה 
תרוסמה םוקמב  תיטפשמה . הכפהמב  ראשה  ןיב  ורוקמש  לוכשה , תוברתב  םיכרע  יוניש  לש  קומע  ךילהת  תופקשמ  ןה  ךא  תונורחאה , םינשב 

העיבת ןוסאה , םע  המלשה  - יא לש  השדח  היצטניירוא  תרושקתה  תכימתב  הווהתמ  הדיקע , לש  םיחנומב  תוומה  תסיפתו  ןידה  קודיצ  לש  תינויצה 
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לע תיתחפשמה  תוהזה  תוקזחתהל  םג  אלא  טפשמה , תכפהמל  קר  אל  הרושק  השדחה  היצטניירואהש  ןבומ  ןידל . םימשאה  תדמעהלו  הריקחל 
םויה וליאו  הנידמלו , םעל  אבצל , לוכ  םדוק  ךיישכ  לייחה  ספתנ  רבעב  תיתחפשמה .)' תיזחה   ' רעשב הבחרהב  ואר  ךכ  לע   ) תימואלה תוהזה  ןובשח 

. ותחפשמל הנושארבו  שארב  ךיישכ  ספתנ  אוה 

םש קר  אל  שי  שיא  לכל 
ליבגהל התלוכיב  החוטב  הכ  םויה  השח  טפשמה  תכרעמ  ילמסהו . יסקטה  טביהב  םג  תאטבתמ  לוכשה  תוברת  לע  טפשמה  תכפהמ  לש  התעפשה 

"ל הצ תרוסמו . םיסופד  תונשל  "ל  הצ תא  תצלאמ  איה  םילפונה  תחצנהו  םיימואל  לוכש  ייוטיב  ומכ  םישיגר  םיניינעב  םגש  דע  ןוחטיבה , תכרעמ  תא 
ותגרד וירוה , םש  ללחה , םש  תא  ללוכ  הז  חסונ  תוומה . ינפב  ןויוושה  ןורקעמ  קלחכ  םיללחה  תבצמ  לע  בותיכ  לש  עובק  דיחא  חסונ  לע  דימת  דיפקה 

"ל הצ יללח  תרובק  תוריש .' תעב  רטפנ  ', ' ודיקפת יולימב  לפנ  ', ' ברקב לפנ   ' ןוגכ םידיחא , םיחוסינב  תוומה  תביס  תא  ןכו  ותומ  ךיראת  יאבצה , ורפסמו 
םילומגת  ) הכרעמב ולפנש  םילייח  תוחפשמ  קוח  "י , שת םייאבצ -  תורבק  יתב  קוח  הנידמה : לש  םינושארה  הימיב  וקקחנ  רשא  םיקוח  רפסמב  תנגועמ 

"ג. כשת לארשי -  תוכרעמ  יללחל  ןורכיזה  םוי  קוחו  "י , שת םוקישו - )

לע ןאכ  ורביד  : ' רמא "ם ) פמ  ) גנילזיצ תסנכ  רבח  לשמל , תודיחאל . ודגנתהש  תולוק  ועמשנ  םייאבצ , תורבק  יתב  קוח  לע  ןוידב  "ט , שת תנשב  רבכ 
, ישיאה דחוימה , ןומיסל  אקוד  שגרתמ  ינא  ןכ  םירחא  םיברכ  יכ  רמול , ילע  יאבצ . רבק  לע  הבצמ  םדא  ביצי  אל  רמוא : ףיעסו 6  הדיחאה  הרוצה 

הרוצ לכב  וא  םתוא , בתכ  וא  םתוא  רמאש  וירבדמ  עטק  וא  ויתורמיאמ  הרמימ  וירבדמ , קוספ  תרוצב  הז  םא  לפנש , םדאה  רבקל  םינתונש  ימיטניאה 
םימחולב םחל  אוהש  ךכ  ידי  לע  שטשטיהל  הכירצ  הניא  תימצעה  תומדה  דחא . ברקב  וירבח  םע  לפנש  םדאה  לש  תדחוימה  ותומד  הלטינ  אל  תרחא .

תמועל ףתושמה .' תא  שטשטל  ךירצ  הז  ןיאו  ךכ . תושעל  שי  ןורכזל -  תרחיהל  ןתינ  רבדהש  הדימבו  וב , שי  רשא  תא  םדאה  איבה  תוומבו  םייחב  לפנו .
תא יוטיב  ידיל  איבהל  םיכירצ  םייאבצ  תורבק  יתבש  המדנ  יל  : ' רמא תסנכה  ינפל  תורבקה  יתב  קוח  תא  םיטפשמה  רש  ןזור  סחנפ  איבה  רשאכ  תאז ,

תובצמה תומדש  םייאבצ  תורבק  יתב  יתיאר  אל  דוע  ינא  תמיוסמ . תודיחא  בייחמ  הזו  תחא  המישמל  םיפתוש  ויה  המחלמב  ולפנש  הלא  לכש  ןויערה 
שי ללכב  םאו  תפתושמ . תחא  הרטמל  םהייח  תא  ורסמו  ושידקה  םלוכש  דיחאה , ןויערה  לע  םיתתשומ  םייאבצה  תורבקה  יתב  םהב . תנווגמ  התיה 

'. תערכמהו תטלובה  הרוצה  תויהל  הכירצ  תודיחאה  םינפ , לכ  לע  ירה  גנילזיצ , תסנכה  רבח  תעצה  יפל  תובצמב , ילאודיבידניא  ןוויג  לש  תפסותל  םוקמ 

ול היהש  חסונ  לילגה ,' םולש  עצבמ   ' םילימה תא  קוחמל  ושקיבו  ןוחטיבה  דרשמב  לייחה  תחצנהל  הדיחיל  תוחפשמ  המכ  ונפ  ןונבל  תמחלמ  תפוקתב 
ורתיו תוחפשמה  בור  שקיע . בוריסב  הלבקתהו  חור  תרומ  הררוע  םתשקב  המחלמל . יטילופה  סחיה  תא  תאטבמ  ותרדגהו  תויטילופ  תויצטונוק  ןתעדל 

'. לילגה םולש   ' םשה לע  ךכ  רחאו  עצבמ '  ' הלימה יוניש  לע  הליחת  וקבאנ  אביקע  ןב  התידו  בקעי  ישיא . קבאמב  וחתפו  םילשהל  ובריסש  ויה  ךא 
םויו הליפנה  םוקמ  ןויצ  ומכ  םיפסונ , םיביכרמ  ףיסוהל  ושרד  םג  םה  ךא  לילגה .' םולשל  המחלמ  : ' התיה לייחה  תחצנהל  הדיחיה  םע  הגשוהש  הרשפה 

. הבצמה לע  בותיכה  יונישל  םינש  הנומש  המחלנ  ןונבל , תמחלמב  בכר  תנואתב  גרהנש  לגיפש  באוי  לש  ומא  לגיפש , תרפא  םג  ליג . םנב  לש  ותדלוה 
: הרפיס איה  ץראה '  ' בתכ טילש  דודל  ןויאירב 

דירחה הז  םש . בותכ  היה  לילגה ' םולש  עצבמב  ודיקפת  יולימב  לפנ  . ' חסונה תא  יל  וארהו  לפנ  באוי  ובש  םויה  תרחמל  ילא  ואב  החצנהל  הדיחיהמ 
לפנ  ' בותכל הרשפ , ועיצה  םה  ןונבל ]...[ .' תמחלמב  ודיקפת  יולימב  לפנ   ' םש בותכ  היהיש  יתשקיב  לילג ? הזיא  םולש , הזיא  עצבמ , הזיא  יתוא .

. םייקתהל הכירצ  התיה  אלש  המחלמב  לפנ  אוה  הננב ? תפילק  לע  לפנ  הז , המ  יתמכסה . אל  ודיקפת .' יולימ  תעב 

תורישב תוומה  תרדגה  רשאכו  םיחטשבו , ןונבלב  תודובא  תומחלמב  ךבתסה  "ל  הצש לככ  ינלוקו  חיכש  השענ  םירבקה  לע  בותיכה  ןיינעב  חוכיווה 
בתכנ רבמבונב 1987 , םינושלגה  ליל  יגורה  תשש  ורבקנ  רשאכ  לשמל , ךכ , תוימינפ . תוקולחממ  האצותכ  תיזופיד , רתויו  רתוי  התשענ  ןוחטיבה 

אלש ךדמלל  ברקה -  םוקמ  ןויצ  אלל  לבוקמל  דוגינב  לבא  ברקב ,' לפנ  חסונה ל' ןקות  תואחמ  רחאל  קר  ודיקפת .' יולימ  תעב  לפנ   ' םירבקה לע  הליחת 
. הרובג ברק  ןאכ  היה 

תילגיס ןגס  ןיינעב  רבמטפסב 1983 , "ץ  גבל השגוהש  הריתעה  התיה  תובצמה  לע  בותיכה  לש  רשקהב  טפשמה  תיבל  העיגהש  הנושארה  השרפה 
התויהב ושרגתה  םירוהה  התונטקמ . הלדג  םתיבב  רשא  גרוחה , היבאו  המא  ויה  םירתועה  הנש . התוא  ראוניב  יאבצה  התוריש  תעב  הלפנש  טסב 

איה ומע . הירשק  תא  הקתינש  דע  השק  ישפנ  רבשמ  ךכב  הל  םרגו  הל  רכנתה  יגולויבה  היבאש  ןעטנ  טפשמב  תינשב . האשינ  המאו  יצחו  הנש  תב 
תילגיס לש  יגולויבה  היבא  ןיבל  הלעבו  תיגולויבה  םאה  ןיב  תקולחמ  הצרפ  התומ  ירחא  גרוחה . היבא  םשל  היבא  םשמ  התחפשמ  םש  תא  התניש  ףא 

טסב יגיס )  ) תילגיס ןגס  : ' הז חסונ  העבקו  יגולויבה  באה  לש  וירבד  תא  העמש  לייחה ' תחצנהל  תירוביצה  הצעומה  . ' הבצמה לע  קקחייש  חסונל  רשקב 
'. "ה בצנת הלפנב  תב 20  "ג  משת טבשב  התוריש י"ג  תעב  הלפנ  ביבא  לתב  הדלונ  טסב  דודו  תירש  תיבב  הלדג  ףסוילא  קחצי  םרמעו  טסב  תירש  תב 

החונמה לש  הדלוויה  לע  זומרל  ידכ  הצעומה  העיצהש  חסונב  שיש  ופיסוה  ףאו  יגולויבה  באה  לש  החפשמה  םש  תללכה  דגנ  טהלב  ונעט  הלעבו  המא 
חוכ אב  אתווצב . ואבוי  גרוחה  באהו  יגולויבה  באה  לש  םייטרפה  םהיתומש  יכו  טמשוי  ףסוילא '  ' החפשמה םש  יכ  ועיצה  םה  םיאושינה . תרגסמל  ץוחמ 

בותיכהש קומינב  הלעבו  םאה  תשקבל  הבריס  הצעומה  הרשפל . ועיגה  אל  םידדצה  הנתינ . אל  וזו  יגולויבה , באה  תמכסה  השורדש  ןעט  הצעומה 
. רבעב הז  לש  וא  וז  לש  םתוגהנתה  לע  התעד  עיבהל  תכמסומו  תיאשר  איה  ןיאו  תויביטקייבוא  תודבוע  לע  ססבתמ 

התטלחה תא  ןגעל  השקיב  איה  הצעומה . לש  התטלחהל  תיתוהמ  תוריבס  יא  אל  יאדוובו  תוריבס  רדעה  תולגל  ןיא  ונינפלש  הרקמב   ' יכ עבק  "ץ  גב
ריתסהל הלולעו  הרשפלו  ןוזיאל  תונוכנה  ןמ  םתוא  הקיחרה  םניינעב  תוקבדה  רשא  םידדצה , ינש  ןיב  הרמ  תקולחמל  העלקנו  םייתדבועה  םינותנב 

וא רטפנה  לש  דחא  הרוהש  הרקמב  גוהנל  דציכ  םירורב  םיללכ  עובקל  וצילמה  ךא  הריתעה  תא  וחד  םיטפושה  םיעגופ .' םה  המבו  ימב  ןתייארמ 
. ומשמ רחא  החפשמ  םש  םיאשונ  םהינש 

הנפ רסוניג  הזעב . סרמב 1991  גרהנ  ונבש  "כ , בשב ריכב  רבעשל  רסוניג , יסוי  לש  ותריתעב  ותקיספב  האטבתה  "ץ  גב לש  ותוינידמב  הנושאר  תינפת 
. יללכה חולה  יפל  וייח  תא  להנל  גהנ  ונבש  ךכב  תאז  קמינו  ונב  תומ  לש  יזעולה  ךיראתה  תא  הבצמה  לע  ףיסוהל  ותשקב  התנענ  אלש  רחאל  "ץ  גבל

הניחבמ ןיינעמ  ןיד  קספב  ותבוטל , קספ  "ץ  גבו םישולשה , םוי  דע  הבצמה  תא  םילשהל  רסוניג  לש  ונוצרב  תובשחתה  ךותמ  ידימ , היה  ותריתעב  ןוידה 
. דחי םג  תיגולויצוסו  תיטפשמ 

טלמ הלוש  לש  תצרחנה  התשירד  םע  שדח ב-1992  אישל  עיגה  םילוכשה  םירוהל  ןוחטיבה  דרשמב  לייחה  תחצנהל  תירוביצה  הצעומה  ןיב  תומיעה 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



הטילחה איה  םלוא  התחדנ  התשקב  אבצה . דגנ  תופירח  תומשאה  םענקויב , תורבקה  תיבב  תיאבצה  הקלחב  רבקנש  הנב , תבצמ  לע  בותכל 
, ךז "ל , צז טלמ  רימא  : ' בתכנ הילעש  רטמ , והבוגו 1.60  ולקשמש 600 ק"ג  עלסמ  הבצמ  םיללכל , דוגינב  הנבל , המיקה  ףאו  תויושרהמ  םלעתהל 

"ט יב םיסוטמ  תמילבל  תשרב  תושונא  והועצפ  הבשומה . םענקיב  טלמ  הלושו  הקושל  דלונ  חבטל . השכ  יתלבוה  יתנמוס , בבל . רב  םייפכ , - יקנ רוהט ,
'. "ב נשת זומת  "ה  כב רטפנ  זומתב .

םתריתעב התלע  רסוניג  לש  וזמ  הפירח  המליד  "ץ . גבל הרתע  אל  איהש  רחאמ  השדח , המליד  ינפב  טפשמה  תיב  תא  דימעה  אל  טלמ  לש  הרקמה 
'. ידעו רומיל  'ק , גל חא   ' הב בתכייש  הרוש  עובקה  חסונל  ףיסוהל  השקיב  החפשמה  םילאצ . ןוסאב  גרהנ  ןרע  םנבש  םואבלסכו , הוחו  לאומש  לש 
הרתע החפשמה  התעד ב-1993 . תא  לביק  אוהו  השקבה , תא  תוחדל  ןיבר  קחצי  ןוחטיבה  רש  ינפל  הצילמה  לייחה  תחצנהל  תירוביצה  הצעומה 

, ןיול םיטפושה   ) בחרומ בכרהב  ףסונ  ןויד  רחאלו  "ץ  גב תקיספ  לע  הרעריע  החפשמה  ןכש  קוספ , ףוס  היה  אל  הז  ךא  התריתע . תא  החדש  "ץ , גבל
לש בורב  "ץ  גב טילחה  רשאכ  ץראב , לוכשה  תוברת  תודלותב  בושח  יתוברתו  יכרע  םידקת  עבקו  החלצהב  םקבאמ  רתכוה  רנרודו ) אצמ  גרבדלוג ,
ךרעל לפונל  דובכה  תודיחא  ךרע  ןיבש  חתמב  דקמתה  ןוידהש  ררבתמ  םיטפושה  יקומינמ  םתריתע . תא  לבקל  ב-1995  גרבדלוג )  ) דחא לומ  השולש 

טפשמה תיב  התעדל  יונישה . תבוטל  העירכה  רבכ  תואיצמה  ןכש  עירכהל , המב  טפשמה  תיבל  ןיא  השעמלש  העבק  רנרוד  הילד  תטפושה  תויטרפה .
ןויאירה  ) המע ןויאירב  ורמאנש  לדנה , תידוהי  תרפוסה  לש  הירבדמ  טוטיצ  רנרוד  האיבה  היקומינב  וטקפ . הד  ערכוהש  המ  תא  הרוי  הד  תונשל  קקזנ 

'(: םיעוטה רה   ' הרפס תעפוה  םע  באכה ,' ירוחאמ   ' תינכותב יאמב 1995 , "ל  הצ ילגב  רדוש 

תתל הניגנ ... ילכ  הזיא  םיאיבמ  וא  וליפא , תיב  ילכ  ינימ  לכ  המש  םיאיבמ  יתיאר  םילכ , םיאיבמ  תונצנצ , םיאיבמ  םירבד . תיבהמ  םיאיבמ  םישנא 
ריש ול  הרש  איהו  הלש  ןבל  המשל  תכלוה  איה  הלש , ןבה  לא  האב  איה  התיבה . ומכ  םשל  םיאב  הבצמל ... טלחהב  ישיא  ןויבצ  לש  ימיטניא  והשמ 

םדא לאכ  סחייתהל  החרכומ  איה  תמה  ןבה  לא  םג  ןפוא  אוהש  הזיאב  יח , אוה  הליבשבו  שרע  ריש  ול  הרש  איה  דמענ . ןמזה  אפק . ןמזה  יכ  שרע .
לע תולעהל  ןיאש  םיטפשמ  םירמוא  םימעפל  ללכב , טפשמ . יל  רמא  אוהו  ותוא , הריכמ  אל  ינאש  ינומלא  םדא  אבא , יל  ןפליט  םימי  המכ  ינפל  קר  יח .
הז ונינב . םירמואש  תאשל  לוכי  אל  ינא  יכ  : ' יל רמא  אוה  זא  המל , ותוא  תלאוש  ינא  ןורכיזה . תרצעל  ןורכיזה  םויב  ךלי  אל  אוהש  יל  רמא  אוהו  תעדה .

'. ילש ןבה  הז  ונינב . אל 

: הבתכו הפיסוה  רנרוד 

ףופכו םייביטקלוק  םילאידיא  אשונכ  טרפה  ספתנ  הרדיגבש  תיטסיביטקלוק ,'  ' הסיפת תילארשיה  הרבחב  החוור  הנידמה  לש  היתונש  תישארב 
יכרע לע  תתתשומה  הליבקמ , תוברת  החתפתה  םייתרוסמה  ביטקלוקה  יכרע  דצל  תילארשיה . הרבחב  תורומת  ולח  םינשה  ףולח  םע  םהל ]...[ .

הלוכשה החפשמה  תוסנכתהבו  ישיא  יוטיבב  ךרוצה  רבגתה  המיע  דחי  ךא  הנכ , לע  הרתונ  תננוגמה  תימואלה  תרגסמה  םזילאודיווידניאה ]...[ .
לכש תצעיימה -  הצעומה  הצילמה  םהילעש  תודיחאה  יללכ  ומלה  םינשה  ךשמב  טרפה ]...[ . לש  ויתומא  תלדל  הרשקנ  לבאה  תיווח  המצע . ךותל 
לפונה תא  םידחיימה  םיישיא  םיטרפל  יוטיב  ןתמ  וריתה  אל  הלא  םיללכ  תלבוקמ . התייהש  תיטסיביטקלוקה  הסיפתה  תא  םילוכש -  םירוה  הירבח 

תודיחאה ונתשה . םינמזה  םלואו , תולוכשה . תוחפשמה  תא  המחינ  תודיחאה  ןורקע  לע  וז  תינדפק  הרימש  ויבורקל . דיחי ' ןב  ותוא ל' םישועו 
תוקלחב רתוי . תורחואמה  הרובקה  תוקלחב  הצרפנ  םימיה , תשש  תמחלמו  יניס  עצבמ  תואמצעה , תמחלמ  יללח  לש  הרובקה  תוקלחב  הרמשנש 

ןורקע ןיב  ןהיריקי ]...[ . תובצמל  ופיסוהש  םיבותיכבו  םירבקה  לע  וביצהש  םיצפחב  ןנדבואל , ישיא  יוטיב  תובר  תולוכש  תוחפשמ  ונתנ  תורחואמה 
לע םיינשה  ןיב  רשגל  רשפא  תצעיימה , הצעומב  טועימה  תעדמ  הלועש  יפכ  יבטוק . דוגינ  ןיא  ןלבאל  ישיא  יוטיב  תתל  תוחפשמה  ןוצר  ןיבל  תודיחאה 

. תרקובמו הדיחא  תינבת  תרגסמב  ילאודיווידניא  יוטיב  תרתה  ידי 

רשפא יא  . ' "ל הצ יללח  תובצמ  לע  תישיא  תפסות  השרות  היפל  רשא  קוח  תעצה  זרופ  םהרבא  תסנכה  רבח  שיגה  "ץ  גב לש  וז  הקיספ  תובקעב 
ןוקית תסנכב  לבקתה  יאמב 1996  לבוקמה .' חסונל  ףסונב  החפשמ , לכל  תישיא  הרוש  תפסוה  ריתהל  שי  ןכלו  , ' ותעצהב בתכ  לבאה ,' תא  םיאלהל 

ןיצק ידי  לע  ועבקיי  תיאבצ  הבצמ  לש  הידממו  התרוצ   ' התיה ונושלש  קוחב , םייקה  ב )  ) ףיעס 5 תא  הניש  רשא  םייאבצ , תורבק  יתב  קוחל   3 סמ '
, חסונבו ןכותב  תוברל  ןהיבג , לעש  בותיכהו  ןהידממ  תויאבצ , תובצמ  לש  ןתרוצ  : ' ישיאה בותיכה  ןיינעב  השדחה  הארוהה  לש  הנושל  וזו  ךמסומ .'

םג םיבורקה , ראש  תעד  לעו  רטפנש  לייח  לש  ובורק  תשקבל  ףיסוהל , ןתינ  הבצמה ]...[  לעש  דיחאה  בותיכל  ןויוושו ; תודיחא  לש  תנוכתמב  רמשית 
תא תסנכה  לש  ןוחטיבהו  ץוחה  תדעו  הרשיא  ןכמ  רחאל  הנש  ועבקייש .' םיללכל  םאתהב  תמכסומה  תושרה  רשאתש  חסונב  ישיא , יוטיבל  בותיכ 

םהש יאנתב  הביחו , הכרעה  תולימ  קוספ , ריש , תישיאה : תפסותה  לש  הביט  רדגוה  םג  ןהבש  םייאבצה , תורבקה  יתב  לש  תושדחה  תונקתה 
. יטילופ יפוא  תולעב  ויהי  וא  תלוזה  דובכב  לארשי , תנידמ  יכרעב  ועגפי  אלו  תורוש  יתשל  ומצמטצי 

יללח תוחפשמ  ינבש  רחאל  ראורבפב 1997 , תובצמה . לע  בותיכה  אשונב  ןוחטיבה  דרשמל  םיללחה  תוחפשמ  ןיב  חותמה  גולאידה  םת  אל  ךכב  ךא 
תנואתב ודיקפת  יולימ  תעב  לפנ  : ' תובצמל בותיכה  חסונ  יספוט  תא  לייחה  תחצנהל  הדיחיה  יגיצנ  םהילא  ואיבה  העבשהמ , ומק  םיקוסמה  ןוסא 

ינללוכה חסונל  םתצקמו  הנואת '  ' הלימל ודגנתה  םתצקמ  ותונשל . ושקיבו  חסונל  ודגנתה  םירחא  ךא  ומתח , םירוההמ  קלח  בושי .' ראשב  םיקוסמה 
ןויוושו תודיחא  איה  לייחה  תחצנהל  הצעומה  תא  החנמש  המ  יכ  יתרוסמה , קומינב  םירוהה , ועיצהש  םייונישל  בריס  ןוחטיבה  דרשמ  ודיקפת .' יולימ  '

הבו 66 ןוסאה  יללח  תחצנהל  התומעה  קוחכ  המשרנו  המק  רבכ  ףוס 1997  דעו  ירוביצ  קבאמל  תאצל  וטילחה  םירוהה  םייאבצה . ןימלעה  יתבב 
םיטפושה יאמב 2001 . הנתינ ב-7  הקיספה  לייחה . תחצנהל  הצעומה  דגנו  ןוחטיבה  רש  דגנ  "ץ  גבל התומעה  הרתע  ראורבפב 2000  תוחפשמ .

לפנ : ' םירוהה ושרדש  חסונל  םאתהב  םילייחה  תובצמ  לע  בותיכה  חסונ  תא  תונשל  הצעומלו  רשל  ורוהו  םירוהה  תדמע  תא  ולביק  ןילבירו  לקריט  רנרוד ,
'. בושיי ראשב  םיקוסמה  ןוסאב  ןונבלב  תיעצבמ  תוליעפל  וכרדב 

םילוכשה םירוהה  לש  תופירחה  תובוגתה  תורבטצה  ללגב  ויללח , תובצמ  לע  בותיכה  חסונ  אשונב  ותשיג  תא  ןוחטיבה  דרשמ  הניש  רבד  לש  ופוסב 
. םילוכשה םירוהה  םע  ויסחי  תכרעמ  תא  שדחמ  ןוחבל  ידכ  םיקוסמה ) ןוסא  ןיינעב  הריתעב  ןוידה  םויס  ינפל  דוע   ) םיתווצ ינש  םיקהו  ןהלש , ירוביצה  דההו 

בחר ינש , תווצ  טסוגואב 1999 . "ל  כטמרל ויתונקסמ  תא  שיגהו  הרבח , — אבצ יסחיב  יללכ  ןפואב  לפיט  םיאולימב , הנשמ  יפולאמ  בכרוהש  דחא , תווצ 
רתאלו השדח  החצנה  תוינידמ  שבגל  היה  ודיקפת  רבעשל . "א  כא ישארו  םיריכב  םיניצק  תולוכשה , תוחפשמה  יגיצנ  םהב  םירבח , םירשעכ  ללכ  רתוי ,

תוישרפב לועפל  "א  כא לעו  םהיתוחפשמל  הנושארבו  שארב  םיכייש  םיללחה  םיחנמ : תונורקע  השולש  שביג  תווצה  ידימ . יוניש  ובייחש  תודוקנה  תא 
. םילוכשה םירוהה  םע  םואיתב  תושעיהל  תבייח  לוכשל  עגונה  םוחתב  הלועפ  לכ  םהיפלכ ; לוכ  םדוקו  ויללחל  ביוחמ  "ל  הצ הז ; ללכל  םאתהב  תונושה 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



  << רתאב רמאמה  ףדל 

תיכרע הסיפת  םינמסמ  תולוכשה , תוחפשמב  לופיט  לש  ילמסה  םוחתבו  יטרקורויבה  םוחתב  השדח  הפוקת  םינמסמ  םהשמ  תוחפ  אל  הלא , תונורקע 
. הנידמ - טרפ יסחי  לש  עמתשמבו  יאבצה  תורישה  לש  השדח 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 
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