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תידומילה היזיוולטה  לש  טולייפה  ירודיש 
אל רבודמש  לוכל  רורב  היה  ןכש  םיבייחמל , םידדצמ  ןיב  םיטהול  םיחוכיו  ומדק  סרמב 1966  תיכוניחה ) היזיוולטה  םימיל   ) תידומילה היזיוולטה  תמקהל 

תמקהל העצה  התלע  רשאכ  רתוי  דוע  טהלתה  חוכיווה  תיתכלממה . תילארשיה  היזיוולטה  םקות  ויתובקעבש  טולייפ  - ץורע ןיעמב  אלא  ידומיל  ץורעב  קר 
ההובג תיפסכ  האצוהו  יכוניח  - יטנא רישכמ  היזיוולטב  הארש  ןוירוג , ןב  דוד  הלשממה  שאר  ונמזב  טלב  םיפירחה  םידגנתמה  ןיב  תיללכה . היזיוולטה 

. בחרתי יתרבחה  רעפהו  היינקה  לטנב  דומעל  ולכוי  אל  תושלחה  תובכשהש  ןועיטה  םג  עמשוה  הקירמא . ןחלוש  לע  הכומס  ןיידעש  הרבחל  האי  הניאש 
תונכשה . ברע  תוצראל  הנפומה  ילארשי  הלומעת  ילככ  רישכמה  תא  לצנל  ןוצרה  היה  היזיוולטה  תמקה  רבדב  ףכה  תא  ועירכהש  םילוקישה  דחא 

ץורעה ה-1 תמקה  לע  קבאמה 
רבמטפסב הנש , רובעכ  תיללכ . היזיוולט  תמקהב  הכרדהו  ץועיי  תלבקל  סא  - יב - יס תרבח  םע  םכסה  תמיתח  הלשממה  הרשיא  רבמטפסב 1966 

הטיסרבינואהמ םינומה  תרושקתל  החמומו  גולויצוס  ץכ , אוהילא  פורפו ' םוריח , תעשל  היזיוולט  ירודיש  תלעפה  לע  הלשממה  הטילחה  , 1967
ןיערגב םידבועו  םיכירדמכ  ובלתשה  יעוצקמ  ןויסינ  ילעב  םישדח  םילוע  כ-30  תיללכה . היזיוולטה  תמקהל  המישמה ' חוכ   ' שארל הנמתנ  תירבעה ,
םידיקפתב םתצקמ  הנחתה , תודובעב  ובלתשה  לארשי  לוק  ישנא  דוע כ-35  םינושה . היתועוצקמב  "ל  וחב ומלתשהש  םילארשי  םדצלו 10  דסיימה 

התועצמאבש תדיינ , רודיש  תנוכמ  השכרנ  ןכ  ומכו  ימואלניב  זרכמב  שכרנ  םינפלואה  דויצ  שיא . הנחתב כ-265  ודבע  רבכ  ףוס 1968  דע  םיריכב .
חטשהמ . םירודישה  ורבעוה 

"ל הצ דעצמ  ןושארה -  רודישה 
 - בותיכבו ימלשוריה  ףונה  םוליצב  חתפנ  דעצמה  רודיש  תואמצעה . םוי  דובכל  "ל  הצ דעצמ  לש  רישי  רודישב  יאמב 1968 , ולחה ב-2  היזיוולטה  ירודיש 

יאול יריאה  יאמבה  לש  וידיב  דקפוה  רודישה  ןנור . םרוי  ןרדשה  לש  החיתפה  ירבדו  םייאבצ  םישראמ  ועמשוה  עקרב  "ח .' כשת תואמצעה  םוי  םילשורי  '
ןיבי . םייח  ריעצ -  רזועב  עייתסהש  ןיטנל 

 - ץראב םיטלקמה  בור  לארשיב . זא  ויהש  היזיוולטה  יטלקמ  ףלא  לש כ-60  םהיכסמ  לע  טלקנש  הז , ירוטסיה  רודישב  ופצ  םיפוצ  ןוילימ  יצחמ  רתוי 
וטלקש תויברע , תוחפשמ  לש  ןהיתבב  םימי  םתואב  ויה  לחלחכ -  ןהלש  ךסמהש  דועו ) ץנרול ' - בואש ', ' ןקנופלט  )' הינמרג תרצותמ  שטניא  תויזיוולט 26 

היזיוולטה ירודיש  תא  רבכ ב-1962  וטלקש  הפיח , ריעב  תוידוהי  תוחפשמ  תואמ  המכ  ופסונ  ןהילא  תונכשה . ברע  תוצרא  לש  היזיוולטה  ירודיש  תא 
, םידליל תוינכותב  םיירהצה  רחא  תועשב  וחתפנ  ןונבלמ  םירודישה  ימוקמה . רולקלופהמ  קלחו  ריעה  לש  תויצקרטאה  תחא  ונמזב  ויהש  תינונבלה ,

םישלב .' םינוברעמ ו' רקיעב  תוינקירמא , תורדס  הנחתה  הרדיש  ברעבו 

ךסמב תימויה  הייפצהו  היזיוולט , יטלקמ  שוכרל  ץראה  יבחר  לכב  לארשי  יבשות  ולחה  תילארשיה  היזיוולטה  לש  םירודישה  תלחתה  ירחא  רצק  ןמז 
ילארשיה . ןולסהמ  דרפנ  יתלב  קלחל  םויה  דעו  זאמ  הכפה  טנפהמה 

היזיולטב םיבהאתמ  םילארשיה 
רתויב ריהמה  לודיגה  היזיוולט -  ירישכמ  לארשיב  תוחפשמהמ  לש 49.7%  ןהיתבב  ויה  רבכ  ב-1970 )  ) ןושארה היזיוולטה  ץורע  תמקה  םוימ  םייתנש 
הובגה זוכירה  תוחפשמ . ףלא  תנשב 1971 356  ומלישש  םוכס  רלוד -  היה 600  ןבל  - רוחש היזיוולט  טלקמ  לש  וריחמ  םימי . םתוא  דע  הכירצ  רצומב 

גג לע  הנקתוהש  תיזכרמ  הנטנא  תועצמאב  התשענ  הטילקה  (. 33%  ) ביבא לתבו  ( 43%  ) הפיחב היה  הפוקת  התואב  תויזיוולטה  ילעב  לש  רתויב 
דיב . הליוכש  תימינפ  הנטנא  התיה  רתוי  הצופנ  ךא  ףונה , תא  הרעיכו  ןיינבה 

ךרדה תישארב  םירודישה  תנוכתמ 
ב-7 עובשב .) םיברע  השיש   ) אלמ טעמכ  רודישל  עובשב ) םיברע  השולש   ) ןויסינ ירודישמ  תיללכה  היזיוולטה  הרבע  התלעפהל  הנושארה  הנשב 
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ןיב וקלוח  ימויה  רודישה  תועש  "ץ . גב תקיספ  תובקעב  קרו  הז  אשונב  יטילופ  - יתד ברק  רחאל  תבש , יברעב  םג  רדשל  הלחה  איה  רבמבונב 1969 
וחוקיפ תחת  היהש  יתכלממה , ץורעה  ןיבו  םיירהצהו , רקובה  תועשב  הרדישו  ךוניחה  דרשמ  לש  ותוירחאבו  וחוקיפ  תחת  התיהש  תידומילה , היזיוולטה 

םידליל . תוינכותב  םיירהצה  רחא  וירודיש  תא  לחהו  הלשממה  שאר  דרשמ  לש 

ןתצקמו תוימוקמ  ןתצקמ  רודיבו -  תונמא  המרד , תידוהי , השרומ  הרבסהו , עדמ  ךוניח , יאשונב  תוינכות  וללכו  ולחה ב-19:30  תירבעב  םירדשמה 
תויונק .

אשומ םימילו  תימואל  הנוקיא  ןיעמ  השענש  םוי ,' לש  וקוספ  , ' "ך נתהמ םיקוספ  תאירקבו  ימואלה  ןונמיהה  תניגנב  תוצחב  ומייתסה  היזיוולטה  ירודיש 
םינוטיילפו . הריטאסל 

ול ונמיסו  ילארשיה  להקה  בל  תא  ושבכש  תואבוימ , תוינקירמא  תורדסו  רודיב  תוינכות  דועו  דוע  ופסונ  םירודישה  חול  דוסימו  רודישה  ןמז  תוכראתה  םע 
תילגנא . םירבדמ  ינרדומה  ןדעה ' ןגב  ו' םיאלפ , תאלמו  תכשומ  תוברת  שי  תשקל ' רבעמ  םש  יא  ש'

םיירטנמוקוד םיטרס  ' ) תעדו עדמ   ' תוינכותל ימלועה , עונלוקה  רחבממ  הלילע  יטרס  לש  םתנרקהל  וצקוה  םיעבשה  תונשב  תירבעב  רודישה  תועש  בור 
תורדסל לוכמ -  רתויו  דועו ,) ןידינוא ' וק  ', ' רסילאפ תחפשמ  ', ' טייסרופ תיבל  הדגהה   )' תויטירב תוירוטסיה  תומרדל  םלועבו ,) ץראב  תוניינעמ  תועפות  לע 

שיא ', ' הזננוב  )' םינוברעמה רנא  ז' םיירקיע : םירנא  העבראל ז' ןיימל  ןתינ  וללה  תורדסה  תא  קתקתמו . יטנמור  יביאנ , לק , רודיב  לש  תואבוימ  תוינקירמא 
ךרדב הלועפה , יטרס  רנא  ז' דועו ,) םיפשכ ' ישעמ  ', ' גדירטרפ תחפשמ  ', ' ידיירב תחפשמ  ', ' תאזכש החפשמ   )' תדכולמה החפשמה  רנא  ז' היני ,)' ' גריו

יקסראטס ', ' ובמולוק ', ' קא ' גוק ', ' דייסנורייא ', ' ספא שמח  יאווה  ', ' תירשפא יתלב  המישמ  ', ' ךאלמה  )' זעונ יאשח  ןכוס  וא  רטוש  שלב , לש  ובוכיכב  ללכ 
דועו .) התיבה ' יבוש  יסאל  ', ' ןיפלודה רפילפ   )' יטקדיד ךפונ  תולעב  רעונ  תורדסו  דועו ) םינוילימ ' הוושה  שיאה  ', ' טפאש '', ' ץאהו

היזטנפב תופצל  יונפ  ןמז  םתושרל  דמעש  םושמ  ראשה  ןיב  רעונה , ינבו  םידליה  ויה  תואבוימ , תורדסל  רקיעבו  היזיוולטב , הייפצל  ורכמתהש  םינושארה 
. םיבר םילארשי  לש  םמלועב  םירכומ  תומשל  ויה  תואבוימה  תורדסה  יבכוכו  םויה  תחישמ  קלחל  ויה  תוינויזיוולטה  תודוזיפאה  םתיבל . הסנכנש  השדחה 

לש תוינכות  דועו ,) תישילשה ' העשה  ', ' תרתוכ ילע  ', ' ודנט ', ' גנרמוב ', ' תישפוח הסינכ   )' ןפלואב ןוידו  חיש  תוינכות  ויה  תוירבעה  רוקמה  תוינכות  בור 
ויה ולא  תוינכות  םג  דועו .) דחא ' אצוי  שולשמ  ', ' עובירב עשת  ', ' ילש דוסה  הז   )' םילילק םינועושעש  ןכו  דועו ,) אבצ  ןורטאית , רמז ,  ) תילארשי היגלטסונ 

םינשה . תוברב  הרוצ  טשפו  שבלש  חיכש  ילארשי  ינויזיוולט  טמרופלו  ילארשיה  יווההמ  קלחל 
ילארשיה .' חרזאה  לש  עדיהו  תוניינעתהה  תרגסמ  תא  ביחרהל   ' ודעונש הרבסהו , הדועת  תורדסו  תוינכות  םג  היזיוולטה  הרדיש  רודיבה  תוינכות  דצל 

םירודישה לש  ישארה  ןגועכ  הקיטילופו  תושדח 
טבמ  ' תימויה תושדחה  תינכות  ןשארבו  תושדחה , תוינכות  היה  םיאבה  םירושעב  םג  השעמלו  היזיוולטה  לש  ןושארה  רושעב  םירודישה  לש  זולה 
ןמוי עובשה -  , ' ישיש םוי  לש  תבחרומה  הרודהמהו  הרבעוה ל-21:00 )  1976- בו ךכ ב-20:30  רחא  הרדוש ב-21:30 , איה  הליחתב  ' ) תושדחל

סקט ןיעמ  דכלמ -  םזינכמכו  יטילופה , םוחתב  רקיעב  הנידמב , שחרתמה  לע  תונשרפו  עדי  לש  יתוכמס  רוקמכ  ודקפית  תושדחה  תוינכות  םיעוריא .'
איה עוצקמ  ישנא  ברקב  תחוורה  הכרעהה  ךא  הייפצ , ירועיש  דודמל  גוהנ  היה  אל  הפוקת  התואב  עובשהו . םויה  תוערואמ  תא  םכסמה  ימואל 

עצוממ . ברעב  תויזיוולטה  ילעב  תייסולכואמ  תוחפל 70%  הכשמ  תושדחה  תרודהמש 

, יתושדח ףסומ  ןיעמ  התיה  םייתש ) םימעפל   ) הריכב תיטילופ  תוישיא  ןסינ ) ילא  ללכ  ךרדב   ) ןייארמה ןייאיר  הבש  דקומ ,'  ' תיעובשה תונויארה  תינכות 
םיאקיטילופ םע  תונויארה  תיתכלממ .'  ' תובר םינש  התיה  היזיוולטה  ןמזה , םע  תיתרוקיב  התשענש  הבותכה , תונותיעבכ  אלש  הקיקשב . הב  ופצ  םיברו 

תונויארה תא  םויה  םינייפאמה  םינממסה  םהב  ויה  אל  וירבדל . תינלבס  הבשקהבו  ןייאורמה  יפלכ  ןייארמה  לש  דובכבו  קופיאב  ונייטצה  דקומ '  ' תינכותב
לש םיימומרע  םימוליצ  ןייאורמה , תטנקהו  תרוקיב  ןייארמל , ןייאורמה  ןיב  תוחצנתה  תויביטקובורפו , תוינרטנק  תוינרקס , תולאש  םיריכב : םיאקיטילופ  םע 

ותמצוע תאו  םוידמה  תא  ללכ  ךרדב  וניבה  אל  תורחא , תושדח  תוינכותב  ומכ  דקומ ,' ועיפוהש ב' םיאקיטילופה  המודכו . עיזמ  חצמ  תוינבצע , םיידי  תופכ 
םיקירט תולוטנו  תוינכרא  ויה  םהיתובושתו  לשורמ  שובלב  תונויארל  ועיגה  םה  תחא  אל  ךסמה . לע  םתעפוה  שוטיללו  ןונכתל  תועמשמ  וסחיי  אלו 

םיירוטר .

"ל וחמ ןייוול  ירודישב  שומיש  השענו  םייגולונכטה  םיעצמאה  םג  ורפוש  הנווגתהו . התנתשה  התנוכתמו  תושדחה  תקלחמ  הרפתשה  םינשה  תוברב 
םיימוקמ . םיעוריא  לש  יח '  ' ידימ רוקיסל  רודיש  תודיינבו 

היזיולטה תרוקיב  הדש  תא  הרידגמ  סשוב  סדה 
לש תוינירכסה  לע  ץראה ' עירתה ב' תבט  יתבש  ותוכיא . לע  תרוקיב  ירבד  תונותיעב  ועיפוה  תילארשיה  היזיוולטה  לש  ןושארה  רודישה  תרחמל  רבכ 
, היזיוולטל הבותכה  תונותיעה  ןיב  החותמ  םיסחי  תכרעמל  תואה  ןתינ  ךכב  םוליצה . לש  תינכטה  תונבבוחה  תא  ורקיב  םירחא  םירקבמו  רודישה ,

םלועב .) תורימחמהמ  איה  לארשיב  היזיוולטה  תרוקיבש  םיסרוגה  שי   ) םויה דע  תילארשיה  תרושקתה  תוברת  תא  תנייפאמה 

ןייפאתה סשוב  לש  םירודישה  תרוקיב  רודמ  ץראה .'  ' תיאנותיע סשוב  הדה  התיה  םינש  ןתואב  היזיוולטה  תרוקיב  םוחת  םע  רתויב  ההוזמהו  תינלטקה ' '
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'. טנמטייטסרדנא התסכתה ב' אל  סשוב  תבתוכה . לש  התקדצב  ימינפ  עונכשו  ימצע  ןוחטיב  לש  עפש  ןירקהו  ןיינעלו , רשי  תיתיצמתו , הריהב  הביתכב 
לע הומתלו  םהל  השענש  לוועה  לע  תוחמל  םיפוצה , ןובלע  תא  עובתל  האב  ינא   ' תניחבב םיינסעכ , - םייתרוקיב ללכ  ךרדב  ויה  היתומישר  לש  ןוטהו  ןכותה 

'. תיתכלממה היזיוולטה  ישנא  לש  חצמה  תוזע 

תירוחאה תלדב  הריטאס  תוסינכמ  לול "  " תוינכות
םזילאידיא גופס  היה  לוכה  אל  ןכ , יפ  לע  ףאו  סעכ . וא  תקולחמ  יררועמ  םירודישמ  הרהזנו  הייפואב  תיתכלממ '  ' ללכ ךרדב  התיה  היזיוולטה  רומאכ ,

הירסמ לכ  תא  רזנצלו  ילטוט  חוקיפ  וילע  ליטהל  ןתינ  אל  םיבר , םיאנותיע  וב  םילעופש  בכרומ  ףוג  איה  היזיוולטהש  רחאמ  םירודישה . תינכותב  יטוירטפ 
וידי לעופ  םייגולואידיא , םיעיקב  םש , יא  הפ  יא  עקרמה , לע  עיפוהל  ולחה  םרטב  בר  ןמז  רבע  אל  ןכאו , יטילופה . דסממה  לש  וטבמ  תדוקנמ  םייוצר  אלה 

םילשורי . - הממורב שבגתהש  שדחה  םירצויה  תווצ  לש 

תרבח הקיפה  םינשב 1973-1970 , ורדושש  תוינכותה , עברא  תא  לול .'  ' רודיבה תוינכות  ץבקמ  התיה  היזיוולטב  יטסימרופנוק  - ןונ יוליגל  תטלוב  המגוד 
קירא לסיש , יבצ  רהוז , ירוא  לש  םבוכיכב  לול ,' (. ' עונלוק טרסל  שדחמ  הרדסה  הכרענ  ב-1988   ) תילארשיה היזיוולטה  רובע  חופת  לאכימ  לש  רגה ' '
החתפתה ךא  םינוכרעמו , הקיזומ  לש  המימת  תינכותכ  הליחתה  םינומזפה ,) תביתכבו  יומיבב  הקפהב , קלח  ולטנ  םג  םתעברא   ) ךונח םולשו  ןייטשנייא 

אמא ', ' הזמ אצ  ', ' ןושיל בהוא  ינא  ', ' ןותיעב וילע  ובתכ  ', ' םולשבא  )' הב העמשוהש  תינשדחה  פופה  תקיזומ  תוכזב  םייטסיכרנא  תודוסי  תלעב  תינכותל 
הילא . וננתסהש  םייריטאסה  םינוכרעמהו  היבכוכ , לש  תיפיהה  םתעפוה  דועו ,) התאו ' ינא  ', ' בלל תחקל  יל  המל  ', ' המדא

המייקתהש וז , תימואלניב  תורחת  גיצה  אוה  ןכש  ודוסיב , יגולותימ  - יטנא היה  אוה  "ך .' נתה ןודיח   ' חכשנ יתלבה  ןוכרעמה  אוה  תורכומה  תואמגודה  תחא 
חיכוהל דעונש  דבוכמה , יתכלממה  סקטה  תא  געלל  םש  הז  ןוכרעמ  םישריח . חיש  לש  יקסטורג  ןורטאיתכ  היזיוולטב , הרדושו  תואמצעה  םויב  הנש  ידמ 

. תוצופתה ידוהי  לע  לארשיב  םידוהיה  לש  םתונוילע  תא  הנשב  הנש  ידמ 

ץוביק יבזועל  הדלב 
הרדסה תיתרבח . - תיטילופ הריטאסל  ןובס  תרפוא  ןיב  בוליש  ןיעמ  קימולשו ,' הוודח   ' היזיוולטה תרדס  ריוואל  התלע  ינוי 1971  - לירפא םישדוחב 

רואל אצי  רפסה  ' ) ינאו הוודח   ' דגמ ןורהא  לש  והזחמו  ורפס  לע  הססבתה  ןמרבמיא ,) לאומש  לש  ויומיבבו  יקסלדרפ  ריאיו  לגניר  לארשי  לש  םתקפהב  )
ובלושו םיעבשה  תונשל  הקתעוה  הלילעה  רוטקפס . הנרואו  ןפג  ןתנוהי  ידיב  היזיוולטל  הדבועו  ךכ ) רחא  הנש  המיבה '  ' תמיב לע  הלע  הזחמהו  ב-1953 

המכ וקחיש  קימולשו ' הוודח  ב' ריעל .) אבש  ירחא  חילצהל  ליחתה  אוה  םגו  ץוביק  ןב  היה  ךונח  םג   ) ךונח יהילו  םולש  לש  היפרגויבהמ  םיטנמלא  הב 
ךותב ויהש  םירשכומ  םינקחש  ןמרבליז , םחנמו  ביבא  לעי  םימי : םתוא  דע  תוימינונא  תויומד  ויה  םיריעצה  היבכוכ  ךא  םירכומו , םיקיתו  ןורטאית  ינקחש 

לארשיב . םיבר  םיתבב  תיב ' ינב  רצק ל' ןמז 

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

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

תלמסמש ריעבש , תוכסמה  יוטעו  רכונמה  ינרמוחה , םלועב  טלקיהל  חלצומ  אלה  םנויסינבו  יתליהק  - יטסילאיצוסה םתיב  תביזעב  םיכורכה  םיישפנהו 
לע הגותה  תא  תאטבמה  הגונ , עקר  תקיזומ  התוא  תקזחמש  תובצע , הרוש  הלוכ  הרדסה  לע  יתרקויה . ףוגנזיד  בוחרו  תיביבא  לתה  המהובה  ותוא 

ותוא . םיחנוז  הלוכ  תילארשיה  הרבחה  השעמלו  ויריעצש  תונויצה  רזנ  ץוביקה -  לש  יגרטה  ובצמ 

ריאי לש  וינומזפ  תא  יביטקלוקה  ןורכיזל  הסינכהש  הרדסל  ורכמתה  םיפוצהו  תע ) התואב  ןנערמ  גירח   ) ידמל ןימא  היה  םינקחשה  תווצ  לש  קחשמה 
לוכה ו' יל ' רבשנ  ', ' ףגנדזהל : ' לילעב םיינויצ  - טסופה םיילמסה , םייוטיבה  תאו  ינולא ,) ירימ  עוציבב  ' ) דבל תויהל  ו' קימולשו ' הוודח  לע  הדלבה   ' םולבנזור

ץוביקה תסירק  תא  הבר  הדימב  ואבינו  םנמז  תא  השעמל  ומידקה  ינאו ' הוודח   ' רפסה ןכל  םדוק  דועו  קימולשו ' הוודח   ' תינויזיוולטה הרדסה  ךלוה .'
יתרת ' ) הובגמ םוליצה   ' ןדיע תא  הרשיב  םג  קימולשו ' הוודח  . ' תילארשיה היווהה  לע  תינרמוחה  תוברתה  תוטלתשה  תאו  ימואל  לאידיאכו  סותימכ 

לש הייפצה  ילגרהב  םייטננימוד  םיסופד  השולש  הפשח  איהש  רמול  רשפא  רוחאל  טבמב  תונמאבו . תרושקתב  תילארשיה , תואיצמה  לש  עמשמ )
תורדס לש  הפדעהו  םיישיא , - ןיב םיסחיב  תכובסת  ןזכרמבש  תורדסל  רכמתהל  הייטנ  היזיוולטה , תורדס  ירוביג  םע  תיביאנ  תוהדזה  ץראב : םילארשיה 

לש תפחוסה  החלצהה  ואר   ) תואבוימ תורדס  לע  תוילארשיה , תויזטנפל  וא  תילארשיה  תואיצמל  יהשלכ  ךרדב  תורבוחמה  תירבע , תורבוד  רוקמ 
(. םיעשתה תונשב  ביבא ג '' תמר   ' הרדסה

םיינויזיוולט תונויארב  שדח  יתרוקיב  ףר  רידגמ  ןודנול  ןורי 
היצנגילטניאה  ' םע ןודנול , לש  ותרדגהכ  ונמנו , אטילו  הניארקואמ  םירשעה  תונש  תיצחמב  הצרא  ולעש  םירוהל  ביבא  לתב  דלונ ב-1940  ןודנול  ןורי 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



תדעו שארב  דמע  הקהלב , יזכרמ  ןקחש  היה  אטאטמה ,'  ' יביטרפואוקה ןורטאיתה  ידסייממ  ויבא , תורדתסהה .' לש  הקילבופרה  ךותב  תדבועה 
, תירבעב הטלש  איה  ברע . לש  רפס  יתבב  תירבעל  הרומכ  הדבע  ומא  הפוקתה . לש  םירצויה  בטימ  ובתכש  רסוב  תוזחמ  דביע  ףאו  ראוטרפרה 
תעונתבו םידבועה  םרז  לש  ךוניחה ' תיב  ךנחתה ב' ןודנול  יברע . קודקד  העדיו  תיתפרצבו  תילגנאב  תוטיהרב  הבתכו  הארק  שידייבו , תינמרגב  תיסורב ,
דומלל חלשנו  זחופו  דרטומ  דימלת  השענ  אוה  ולדג , החפשמב  םיחתמהו  ותלודגמ  דרי  ויבאש  רחאל  וירבדל , תדחואמה .)' העונתה   )' תיצולח רעונ 

התוא ןחב  דימת  ותביבסל . ךייש  שיגרה  אל  םלועמ  הרבחב , לבוקמו  דואמ  רשכומ  תובבל , שבוכ  רענו  דלי  היהש  יפ  לע  ףא  תיאלקח . היימינפב 
םה ויבאמ , שריש  קחשמה  ןורשיכו  ומאמ  שריש  יוטיבה  ןורשיכ  תפסותב  וז , הנוכת  לגעמה . ךותל  ףחסיהל  חילצה  אלו  הלק , הינוריאב  קופקפב ,

היזיוולטהו . וידרה  תונותיעה , לא  םתסה  ןמ  ותוא  וליבוהש 

קלוסו יתעמשמ  טפשמל  דמעוה  אוה  ינדרמהו  רעוסה  וגזמו  ולש  תדמתמה  שפנה  תרעס  ללגב  לבא  "ל , הצ ילגב  ןודנול  לחה  יאבצה  ותוריש  תא 
ירחאו טסירוטקירקו , יאקיפרג  תויהל  ריעצ  ליגמ  ףאש  אוה  רויצ  ןורשיכב  ןחינש  ןוויכ  ךוניחה . ליח  סיסבב  תעמשמ  למסכ  םייס  ותוריש  תא  הנחתהמ .

הירוטסיהל םיגוחב  דומלל  לחה  אוה  תוללוה . ייחל  הנפו  םידומילה  תא  שטנ  אוהו  םעפה  םג  וירכועב  היה  וחור  רצוק  לאלצב .' דומלל ב' לחה  רורחשה 
. לארשי לוקב  ןיירקכ  דבע  ותסנרפל  דימתל . םידומילה  לספס  תא  בזעו  םמעתשה  הרצק  הפוקת  רחאל  ךא  תירבעה , הטיסרבינואב  הנידמה  יעדמלו 

לארשי לוקב  טלחוה  הנש  ירחא  רמז . תוקהללו  םירמזל  םינומזפ  תביתכמ  קחודב  סנרפתהל  הסינ  תוזחפ -  ייוליג  לשב  בוש  הנחתהמ -  קלוסש  רחאל 
ותונפקות ויתונורשיכ . לש  םקלחמ  לפונ  וניא  ןהב  ותוצירח  לש  הקלח  ותנעטלו  תויעוצקמ , תוחלצה  קר  טעמכ  עדי  ךליאו  ןאכמ  ןופורקימל . ותוא  בישהל 

רודיב תונותיע , וידר ,  ) תחא הנועבו  תעב  הידמ  יעצמא  המכב  הדובעב  עגרנ  טקשה  רסוח  תידוסיו . השק  הדובעב  םינשה  תוברב  הפלחתהו  הגגופתה 
הנמנ אוה  םויה . יניינע  תקלחמ  להנמ  ןגס  ןכמ  רחאלו  תושדחה ' ןמוי   ' בתכ השענ  לארשי , לוקב  תוינכות  שיגמו  ןיירקכ  םייתנש  רחאל  ב-1962 , דועו .)

קיפהלו תוחנהל  ןודנול  לחה  תנשב 1972  הפוריא . ברעמב  היזיוולטהו  וידרה  בתכ  תויהל  חלשנ   1968- בו תיתכלממה  היזיוולטה  לש  המקהה  תווצ  םע 
ודנט .'  ' התיה תונושארה  תוינכותה  תחא  היזיוולטב . חיש  תוינכות 

יתש ןטק , ןחלוש  םיבר , הרקת  יסנפ  היזיוולט , ןפלוא  לש  היצמינא  ללכ  החיתפה  תוא  תמכחותמ . אלו  החונינ  תונויאר  תינכות  הרואכל  התיה  ודנט ' '
ןרתנספה ןגינש  העוגר  תיסאלק  המיענ  העמשוה  עקרב  ודנט .'  ' הלימה העיפוה  ןחלושה  לעמו  םיקלדנ , םיסנפ  ןחלושה , לא  תוברקתמ  תואסרוכ 

לש ינרתחה  הייפוא  תא  עבקש  החנמה , לש  יביטקובורפהו  רעוסה  יפואה  תא  דואמ  הקד  הניטפב  הסיכ  הזה  טקשה  םלוא  רנייטש . קחצי  חצנמהו 
דע ןיתמהו  םהירבד  תא  עטק  אל  םג  אוה  ןוסירבו . תוניתמב  ויתולאש  תא  גיצה  אלא  םעז  תמחב  וינייאורמ  - ויחרוא לע  רעתסה  אל  ןודנול  תינכותה .

םירחתמ הל  ויה  אלש  םושמ  ראשה  ןיב  תונלבס '  ' זא התיה  היזיוולטל  תוכורא . תוקד  הכשמתהש  תינכרא  הבושת  תחא  אל  םתבושת -  תא  ומייסיש 
תויהל דלונ  אוה  ומע . ץורעב  ודבעש  תוגלוקל  ללכ  המד  אל  ןודנול  לבא  עגיימ . יד  ללכ  ךרדב  היה  רודישהש  היה  ריחמה  ההובג . התיה  אל  רודישה  תולעו 
םושמ רקיעבו  רתוי , ישפוחו  םימי  םתואב  לבוקמ  היהשמ  תוחפ  יתכלממו  יטקדיד  ולשמ -  ידוחיי  ןונגס  היזיוולט  שיאכ  וכרד  תישארב  רבכ  חתיפו  ןייארמ 

רתויב םיכרעומהו  םירכומה  היזיוולטה  ישנאמ  דחאל  ךליאו ) םיעשתה  תונשמ  רקיעב   ) היה ןתוכזבש  תויתרגש , אל  תוינגלט  תויוכיאבו  ישיא  םסקב  ןחינש 
ןוטירב לוק  זכורמ , םסקומ  - ינרקס ינוריא  טבמ  םיטרפב , תואיקבו  םיבחר  םיקפוא  הפוצה , תא  תוטנפהמה  סייפ )' יבייב   )' תויתרגש אל  םינפ  ץראב :
המודמ תוחונינו  תוימיטניא  תשוחתו  ףרטל , רחשמש  ימ  לש  ירזממ  ךויח  תינופוידר , היצקיד  תקיודמו , הרישע  הפש  עצקוהמ , רוביד  ךותיח  יתוכמס ,

תונויארה תוינכות  ראש  םג  השעמלו  ודנט ,'  ' התיה הלאה  תונוכתה  לכ  תוכזב  ץוקעיש . ינפל  היתפמיס  לש  םירוקב  םתוא  ףטוע  ומכ  וינייאורמ , לע  ןירקהש 
. גתומל היה  ןודנולו  תינכות , םתסמ  רתויל  דיתעב , ןודנול  החנהש 

ןויזיווריאלו רמזה  ילביטספל  היוללה 
תודחאה ןמיסב  וגגחנ  םלוכש  (, media events  ) םיינויזיוולט תרושקת ' יגח   ' םג רצוויהל  ולחה  םייתכלממה  היזיוולטה  ירודיש  לש  םתודסמתה  םע 

לש השדחה  טבשה ' תרודמ  היזיוולטה כ' לש  הדמעמ  תוקזחתהל  ומרתש  הלא , תרושקת  יגחל  תוטלוב  תואמגוד  ינויצה . םזיטוירטפהו  תימואלה 
יקחשמ תילארשיה ,) תרחבנה  לע  שגד  םע   ) הדאיפמילואה ירודיש  תואמצעה , םויב  רעונל  "ך  נתה ןודיח  לצרה , רהב  ןורכיזה  םוי  סקט  ןה : םילארשיה ,
רופיס תא  עמתשמבו  וייח , רופיס  תא  םירפסמ  רכומ  ילארשי  תוברת  רוביג  לש  וירבח  הבש  ןפלוא , תביסמ  הלאכש - ' םייח   ' תינכותהו ביבא , לת  יבכמ 

םישדוח .) המכל  תחא  הנרקוה  רגניטא , סומע  החנהו  קיפהש  תינכותה ,  ) תינויצה המואה  לש  הייח 

תוינכות תורשע  תיתכלממה  היזיוולטה  הקיפה  המויק  תונשבש  יעבטו  עבשומ , הקיזומ  בבוח  אוה  לארשימע ' . ' רמז יגח  ויה  תרושקתה ' יגח  רכינ מ' קלח 
. תירבע הקיזומו  היגלטסונ  תוילארשי : תובהא  יתש  ןיב  בליש  רתויב  ירלופופהו  חיכשה  רנא  ' זה םיהובג . הייפצ  ירועישל  וכזש  םיילקיזומ , םירדשמו 

תודלות לא  עסמ  התיהש  ןהכה , והילא  תופתתשהבו  רוגמלא  ןד  תייחנהב  "ה ) לשת ' ) יצרא ךל  יתרש  אל   ' הרדסה התיה  רנא  ' זה תא  העבקש  הנושארה 
הלודגה תנהוכל  הכפהו  רוגמלא  ןדמ  היחנהה  טיברש  תא  ןורש  'ה  לרש הלטנ  םינומשה  תונשב  בושייה . תודלות  לא  וז  הירלקפסאבו  ילארשיה , רמזה 

עוריאכ קפוה  אל  לביטספה  היזיוולטל . וידרהמ  רבע  ורודישש  ירבעה , רמזה  לביטספ  היה  ימואלה  הקיזומה  גח  היזיוולטב . יגלטסונה  ירבעה  רמזה  לש 
 - לארשי יסרפ  תקולחל  וא  תואמצעה  םויב  תואושמה  תקלדה  לש  םייתכלממה  םיסקטל  התמדש  תרתפוכמ  רמז  תורחתכ  אלא  ואוש ,)'  )' ץצונ ירודיב 

, םייביאנ הדמעההו : הרואפתה  תא  ללכ  ךרדב  ומאת  םינומזפה  לש  םילילמתהו  םינחלה  הדמעה . וא  דוקיר  העונת , אלל  טעמכ  םיפוקז , ורש  םירמזה 
דואמ . םיילארשיצרא ' םיילטנמיטנס ו'

. גרובמסקולב הנש  התואב  הכרענש  ןויזיווריא ,' תיפוריאה ה' רמזה  תורחתב  הנושארל  לארשי  הפתתשה  םירופיכה , םוי  תמחלמ  ברע  לירפאב 1973 ,
יניעב תוחפל   ) הבשחנש תלגלגתמה , שירהו  שלוגה  ינידנולבה  רעשה  תלעב  תינליא , תרמזה  לש  תוקדה  היפתכ  לע  הסמעוה  תימואלה ' תוחילשה  '

םעה ידוקיר  תוקהל  לש  תויתרוסמה  תושובלתל  זמרכ  תיאודב , תיכשמ '  ' תלמשב השבלוה  איה  הפיה .' לארשי   ' לש תיטנתואה  תגציימל  ץראב ) דסממה 
םוקמב  ' ונתוא התכיזש  העבצהה  רחא  תוכירדב  הבקעו  היזיוולטה  יעקרמל  הקבדנ  ןויצב  המואה  בחר . ךויחב  המבה  לע  התלעו  לארשי , לש  תויגוצייה 
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לש תטלקב  הייפצ  הלאב . אצויכו  לארשי ' ירכוע  הלא  ', ' לארשי ידידי  הלא  : ' םייטילופ םיחנומב  םג  ןבומכ  שרופ  הנידמ  לכ  ונל  הנתנש  דוקינה  דבוכמ .'
רודיבה יעפומ  ןיבו  ונימיב , ידממ  - ברהו ריהמה  רודישל  רבעב  ידממ  - דחהו יטיאה  רודישה  ןיב  םילדבהה  תא  השיחממ  ןושארה  ןויזיווריאה  רודיש 

רתויש ףא   ) תוחפ םיילמרופה  פופה  יעפומ  ןיבו  ילבולג , - הרפה ןדיעב  תיפוריאה  היזיוולטב  רודיבה  תוינכות  תא  ונייפיאש  םיבנועמה ,' '-' םייתכלממ ה'
בוציעבו תוקהלהו  םירמזה  לש  היפרגואירוכב  םינומזפה , ידוביעב  תוידולמב , דחוימב  רכינ  רבדה  ונימיב . הקפהה ) תניחבמ  םייטנגוורטסקאו  םייעוצקמ 
ירבח רקיעב  הטושפ , הרואפתהו  תידילוס '  ' התיה הקיזומה  העפוהב , םייטטס  םירמזה  ויה  ןושארה  ןויזיווריאה  לש  רודישב  המבה . לעש  הרואפתה 

םיחרפ . ילטרגא  םיפקומ  תורוש , שולשב  םיבושי  ויהש  תרומזתה 

להקהמ תילכתב  הנוש  הארנ  אוה  תיסאלק . הקיזומ  לש  םיטרצנוקב  להק  ןייפאמה  סמונמ  קופיאב  םייפכ  אחומ  עטק  לכ  םותב  םלוצ  יפוריאה  להקה 
וביבסש עפומה  לש  רכיהה  ןמיס  דוקינה -  חול  תויתוכאלמ . ליג  תוחרצב  תיפוריאה  תודחאה  עפומ  תא  הוולמה  םויה , לש  יביסרפסקאהו  ריעצה 
תמכחותמה תבשחוממה  הקינכטוריפהמ  רוחאל ) טבמב   ) ךיבמ ןפואב  הנוש  םמעשמו , ינכמ  היה  אוה  תוטשפב . אוה  םג  בצוע  המרדה -  תזכרתמ 

הקינעמש דוקינה  לע  םירחתמה  תובוגתב  תופצל  םינמזומ  םיפוצה  ונימיב , עפומב .) טלוש  שטיק ' םויה ה' םגש  ףא   ) םויה ןויזיווריאה  ירודיש  תא  הוולמה 
םימי םתואב  תורחתה . לש  יתמרד  - יביטרופסה דממה  תא  תדדחמה  הקינכט  םיעלקה -  ירוחאמ  פא  - זולק ימוליצ  תועצמאב  הנידמו , הנידמ  לכ  םהל 
הנמזוה ןושארה  רודישב  חצנמה . רישה  לע  הזרכהב  אוה  אישה  עגר  רודישה . ןמזב  םיפוצל  היולג  התיה  אל  תישונאה  המרדהו  הזה , רבדכ  עמשנ  אל 

ינפ לע  תטטושמ  המלצמה  ובש  ךורא  רוקיסל  םיכוז  הייכזה  יעגר  םויה  להקל . תובידאבו  הרצקב  התדוהו  םלואה  ךותמ  המבל  תולעל  הכוזה  תרמזה 
תושגר תנצחהו  המהדת  תמאה : עגרב  תומלצמה  לומ  קחשל  םהילעש  ילרטאיתה  דיקפתל  שארמ  םיעדומ  הלא  ןקרופהו . חתמה  יעגרב  םיכוזה 

עפומה רגתשה  םכחותמה , יומיבה  ףרח  םויה , שיגדהלו : גייסל  שי  ןאכ  תופילאב . הנושארל  הכזש  יאטרופס  לש  רשואהו  החמשה  תוצרפתהל  המודב 
יצורעו ללכב  היזיוולטה  יצורע  יובירו  הפוריאב  ינמואלה  דוסיב  תוחיפה  לשב  הדרי , תיפוריאה  תורחתב  הייכזה  תובישח  םגו  יופצו , םמעשמ  השענו 

ילקיזומה . שוגירה  תא  םיקחושה  ( MTV ןוגכ  ) טרפב הקיזומה 

םיפוצ לוכה  ובש  הפוריא ,) עיבגב  ביבא ' לת  יבכמ   ' יקחשמ לש  םירודישל  המודב   ) יתרושקת ימואל  סקטל  לארשיב  ןויזיווריאה  ירודיש  ויה  םינשה  תוברב 
אובל . וששוב  אל  ןכאש  תונוחצינ ' , ' םייוגה תא  חצנל '  ' םילחיימו תורחתב 

אלש ףא  וללה , םירודישב  ויה  ךא  תינויצה , תרוסמה  בטימכ  תימואל , תילארשי  תוירדילוסו  תוילאיצניבורפ  לש  ןגפמ  םנמא  ויה  ןויזיווריאה  ילביטספ 
וניאש יוריגב  הרוקמש  תיסקט  היווח  ביטקלוקכ  ווח  םילארשיהש  הנושארה  םעפה  התיה  וז  תישאר , לילעב . םיימואל  - טסופ םיינרתח  תודוסי  םג  עדומב ,

אל םייוגבו  ןוכשי  דדבל  םע   ' לש ינויצ  - ידוהיה סותימה  תא  ןיפיקעב  הרתס  תיפוריאה  הייליהקה  לש  תורחתב  תופתושה  תינש , ינוציח . אלא  ימוקמ 
ימואלה בגה  ףופיכ  לש  ץמש  היה  הזה , ימואלניבה  ינירכסה  לביטספב  ןוחצינל  דוסי  לכשומ  איהש  םיפוריאה , לש  םמעטל  עולקל  הפיאשב  םג  בשחתי .'

ללכ ףסכנה , סרפב  לארשי  תא  הכיזש  ןושארה  ןומזפה  יבינבא ,' הרקמ ש' הז  ןיא  ילוא  תירלופופה . תיברעמה  תוברתה  םע  הרוש  רושיי  תבוטל  ףוקזה 
. יזעול ןומזפ  ומכ  עמשנ  ךכיפלו  םידלי ) ןיב  תלבוקמ  התיהש  לותיה  תפש  ' ) "ת יבה תפש   ' יפל תירבעה  לש  שוביש 

תויתרוקיבל תויתכלממ  ןיבש  רפתה  לע 
בור התישארמ . רבכ  היזיוולטה  תא  התוויל  םירודישה  לש  יטילופה  םנכות  לע  ןימיהמ ) ללכ  ךרדב   ) תיטילופה תשקה  תוצק  לכמ  םיאקיטילופ  לש  תרוקיב   

ףוגכו ירלופופ  ירודיב  םוידמכ  הדיקפת  תא  ומינפה  אלו  םעה , ךוניחל  יעצמאו  הלשממה  שוכר  ןיעמ  יתכלממ , הרבסה  ילכ  היזיוולטב  ואר  םיאקיטילופה 
רתוי םיניינעתמ   ' םינייארמהש תחא  אל  הננולתה  ןיוצמ , ךסמ ' הרבע  היזיוולטב ו' תופצל  הבהאש  ריאמ , הדלוג  הלשממה  שאר  יאמצע . יאנותיע 

וסינ םג  םיאקיטילופ  םהלש .' תויטילופה  תופקשהלו  םהיתועדל  םימיאתמה  םישנא  םילעמ  היזיוולטה  ישנאשו  הלש ,' תובושתב  רשאמ  םהלש  תולאשב 
םירודישב . ברעתהלו  םיצחל  ליעפהל  בושו  בוש 

יטוירטפה לגה  ותוא  לע  הרדישו  סוזנצנוקה , חורב  ןשרפכו  עיגרמכ  דסממה , לש  ורפושכ  לארשיב  היזיוולטה  הדקפית  םירופיכה  םוי  תמחלמ  ץורפ  םע 
. המודכו תומצעה ' תא  םהל  רובשנ  ', ' לארשי םע  ', ' ונימחול תרובג   - ' תבהלנו המר  הפשב  חיכש  שומיש  רומאל  םימיה , תששב  הבותכה  תונותיעה  לש 

רתוי . יניינעו  ירטנמוקוד  יפוא  ולביק  םירודישהו  ןוטה  ןתמתה  ןוסאה  ידממ  ורווחתהו  וכלה  רשאכ 

הלוקשה ותונשרפ  המצוע . לעב  יתרבח  ךוותמכו  בושח  עדימ  לש  יזכרמ  רוניצכ  תילארשיה  היזיוולטה  לש  הדמעמ  תא  הססיב  םירופיכה  םוי  תמחלמ 
רודיבה תינכות  םג  ףרועה . טווינלו  חתמה  תעגרהל  האיבה  תיזחב  שחרתמה  לע  הנידמה ) אישנ  םימיל   ) גוצרה םייח  םיאולימב  ףולאה  לש  הנובנהו 

ימואלה לרומה  תמרהל  המרת  לארשי -  ינמא  בטימ  יח  רודישב  ועיפוה  ובש  דחוימ , חוריא  ןפלוא  ןודנול -  ןוריו  רונמ  דוהא  לש  םתייחנהב  םינמא ' שגפמ  '
תמחלמ דעש  םושמ  בושח  יגולויצוס  ךרד  ןויצ  איה  וז  תינכות  הזה .)' םויה  ו' יהי ' ול   ' םוריח תעשל  םינונמהל  ילארשיה  רוביצה  בור  הנושארל  עדוותה  ןאכ  )

ףרועה . תא  םג  דדועל  וצלחנ  םה  ךליאו  וז  המחלממו  תיזחב , םימחולה  חור  תא  דדועל  םינמאה  ובדנתה  םירופיכה  םוי 

ןמצע תויושחרתהל  ךומס  תוברקה , תריזמ  תויח  תונומתב  םיימויה  תושדחה  ירדשמב  תופצל  םיחרזאה  ולכי  הבש  הנושארה  המחלמה  התיה  וז 
המרדה תא  קר  אל  השיחמה  וז  הדבוע  הלוכ . המואה  לש  םייביטקלוקה  תונורכיזהמ  קלחל  ויה  המחלמה  םותב  רשא  תונומת  תמא , ןמזב  םיקרפלו 

הילאוטקאה . םוחתב  ינויזיוולטה  םוידמה  לש  ותובישח  תא  םג  אלא  חטשב  הללוחתהש 

לש הריהזהו  תיטיאה  תואמצעה  תמחלמב  הגופה  קר  אופא  התיה  ימואלה  לרומה  תמרהל  םירופיכה  םוי  תמחלמ  ןמזב  היזיוולטה  לש  התוסייגתה 
. םירודישה ביבס  תויטילופה  תוקולחמהו  םיצחלה  ורבג  רשאכ  הירחא  הצאוהו  המחלמה  ינפל  הלחהש  הממורב , םילהנמה 
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ימואל שאר  יוקינ 
הנש התואב  שאר ' יוקינ   ' תיריטאסה תינכותה  לש  התעפוה  התעפשהמ , שושחלו  היזיוולטה  תא  רקבל  תובר  אל  תוביס  םיאקיטילופל  ויה  דע 1974  םא 

עקרה תיתכלממה . התוריהזמ  שממ  גורחל  היזיוולטה  הזעה  הבש  הנושארה  תינכותה  התיה  וז  השעמל , םהיתוששחל . תיתימא  הליע  רבכ  התיה 
התקפה . ירוחאמ  היחה  חורה  םואבנשריק , יטומ  היזיוולטה  שיא  לש  היפרגויבב  ןומט  תינכותה  תחלצהלו  הגירחל 

החפשמה הרבע  תואמצעה , תמחלמ  ירחא  רשע , ןב  ותויהב  ןכל . םדוק  םינש  עבש  ןילופמ  ולעש  םירוהל  אבס  רפכב  דלונ ב-1939  םואבנשריק 
רורחש רחאל  ב-1960 , יברק . ךירדמכ  תריש  ובו  חנצומה , "ל  חנל סייגתהו ב-1957  הנח  סדרפב  יאלקחה  ןוכיתה  תא  םייס  אוה  הינתנב . ררוגתהל 

ב- ןותיעה . לש  םוסרפה  יפסומב  יתכרעמ  רמוח  לש  הביתכב  ךכ  רחאו  תועדומ  שכורכ  הליחת  ץראה ,'  ' לש םוסרפה  תקלחמב  דובעל  לחה  "ל , הצמ
םידומילב ךישמהל  טילחה  אוהו  ותוא  הפחס  תרושקתב  הדובעה  ךא  תירבעה , הטיסרבינואה  לש  תיביבא  לתה  החולשב  םיטפשמ  דומלל  לחה   1961

הז . םוחתב 

ףוחב תונורחא ' תועידי   ' בתכל יקסבוקדוי  בד  ותוא  הנימ  ותעיסנ  ינפל  היזיוולטו . עונלוק  דומלל  סל  ' גנא סולל  ותשא  םע  םואבנשריק  אצי  ףוסב 1962 
, סל ' גנא סולב  הינרופילק  תטיסרבינואב  םידומילל  םשרנ  ליבקמבו  דווילוהב  םירזה  םיבתכה  ןיב  גרבתהל  חילצה  אוה  תירבה . תוצרא  לש  יברעמה 

יברעמה ףוחב  תואטיסרבינואה  םאנטייו . תמחלמ  עקר  לע  ץרפש  ירודה  דרמהמ  קלחכ  םיחרפה ,' ידלי   ' תוברת הפוקת  התואב  חורפל  הלחה  הבש 
התואב ויהו  ןוסנו , לשממ ג' לש  תוינויצקאירהו  הילפאה  תונעזגה , דגנו  וז  המחלמב  תירבה  תוצרא  תוברועמ  דגנ  האחמ  תולועפב  דחוימב  ונייטצה 

הבר הדימב  הבציע  וז  העפשהו  סופמקב , הבשנש  תידסממ  - יטנאה חורהמ  תוקומע  עפשוה  םואבנשריק  תוידסממ . - יטנא תוסיפת  לש  הממח  הפוקת 
היזיוולט . שיאכ  תויעוצקמהו  תויטילופה  ויתוסיפת  תא 

לש המקהה  תווצב  ףתוש  תויהל  ץכ  אוהילאו  בבוח  השממ  העצה  םואבנשריק  לביק  הטיסרבינואב , ינשה  ראותה  תמלשהב  קוסע  ותויהב  ב-1968 ,
תודוסיה תא  החינהש  הצובקל  ףרטצהו  הצרא  רזח  וידומיל , תא  עטק  אוה  תווצל .) םישנא  ףוסאל  תירבה  תוצראל  ועסנ  ץכו  בבוח   ) תילארשיה היזיוולטה 

ןושארה . טבמ '  ' ךרוע ראשה  ןיב  היהו  םייצולחה , םיינויזיוולטה  תונויסינה  בורל  ףתוש  היה  םואבנשריק  ץראב . היזיוולטה  תוברתל 

ותייהש ןמזב  ונרקוהש  תויריטאסה  תוינכותה  תנוכתמב  תינכות  תושעל  רומדת , והיעשי  היזיוולטה , להנמל  םואבנשריק  עיצה  םיעבשה  תונש  תישארב 
תינכות הדלונ  ךכו  הנענ , רומדת  (. this was the week that was ' ) היהש עובשה  היה  הז   ' תילאוטקאה תיעובשה  תינכותה  דחוימבו  תירבה , תוצראב 

יריטאסה רודמב  םיעובק  םירוט  ילעב  ויה  םינוכרעמה  יבתוכ  בור  תותבש . יברעב  הרדושש  רבוע ' לוכה  אל   ' היזיוולטב הנושארה  תיריטאסה  םינוכרעמה 
הילט יול , יזוע  קלופ , יסוי  ריפצ , היבוט  ונמנ  םינקחשה  תווצ  םע  יסונמ . ידידו  בירי  הויז  ןניק , סומע  ץומא , ןב  ןד  תונורחא - ' תועידי   ' לש שפנה ' רופיצ  '

םינצינ הב  ולע  ךא  ביצקתו , ןויסינ  רסוח  ללגב  םיבר  םימגפב  התקל  רבוע ' לוכה  אל  . ' רנרוד יבצ  היה  יאמבה  רודלא . יבגו  ןזור  הזילע  ןייד , יקית  אריפש ,
', תושק ויה  תוינכותל  תובוגתה  . ' הטובו תבקונ  אלא  םוקמוקה ,' ו' אטאטמה '  ' ימיב רבעבכ , תככורמו  תינחלס  דוע  אל  תופפכ -  אלל  תיטילופ  תרוקיב  לש 

הריסב השולש   " םעפ דוע  היה  אל  הז  רודישה . תושרו  היזיוולטה  ןיינב  ךותמ  רשאמ  הבותכה  תונותיעה  דצמ  תוחפ  תומילא . טעמכ  , ' םואבנשריק רפיס 
הריטאס דעב  אוהש  םש  רמא  ןולא  לאגי  וליפא  תינכתה . לע  םינויד  וכרענו  הלשממב , הסיסת  הליחתה  שארב ]...[  טובנ  ילבו  תומכחו  תוחידב  םע  תחא "

לש םיחנומב  ורביד  אל  דוע  זא  יכ  סל ," ' גנא סולמ  לרביל  אוה  : " הלשממ תבישיב  ילע  הרמא  הדלוג  םישוע ]...[ ." םהש  ומכ  אלו  הריטאס , היהתש  לבא  "
טילחהל תדמוע  תושרה , "ל  כנמו ילילג  לארשי  הנוממה  רשה  תועצמאב  הלשממהו , לפנ , רופהש  רנרודו  םואבנשריק  וניבה  םיוסמ  בלשב  םינלאמש .'" "

לש ןכוסמ  םידקת  עונמל  ןוצרהו  ההובג  אלה  התמר  רבוע ,' לוכה  אל   ' תקפהב םיכורכ  ויהש  םייביצקתהו  םיינכטה  םיישקה  ללגב  תינכותה . תדרוה  לע 
דבלב . תוינכות  רחאל 12  הירודיש  תא  קיספהל  רנרודו  םואבנשריק  וטילחה  הלשממה , םעטמ  תינכות  תליספ 

ןמרקוצ ןונרא  שדחה  היזיוולטה  להנמ  ול  עיצה  תנש 1973  תיצחמב  םיירטנמוקוד . םיטרסו  תומרד  םייבל  לחהו  טבמ '  ' תא ךורעל  בש  םואבנשריק 
םישודיח לע  דומעלו  הארשה  לבקל  תויריטאס , תוינכות  לש  תוקפה  תוארל  סל  ' גנא סוללו  ןודנולל  סט  םואבנשריק  תיעובש . הריטאס  תינכות  קיפהל 

המילבה ברק  ילוצינ  תא  ןייאיר  אוה  חטש . בתככ  םימחולה  תוחוכל  ףרטצהו  הצרא  בש  אוהו  םירופיכה  םוי  תמחלמ  הצרפ  םייתניב  היזיוולטה . םלועב 
ועיגהש םיטרס  ךרועכ  ודיקפת  םג  תיניסה . הווחב  םיפורשה  םיקנטבו  םילייחה  תופוגב  הזחו  םינחנצ , דודג  םע  הלעתה  תא  הצח  ןלוגה , תמרב 

האחמה לע  םימיל  ועיפשה  ושפנב  םמושיר  תא  וריתוהש  המחלמה , תוערואמ  בורקמ . תוומה  תוארמ  םע  ותוא  שיגפה  םילשוריב  ןפלואל  תיזחהמ 
, המחלמה םויסב  רטמוליקב ה-101  תוחישה  תא  םלצל  אצי  םג  םואבנשריק  ותקפהבו . ותכירעב  שאר ,' יוקינ   ' תינכפהמה תינכותב  העבוהש  השדחה 

יומיד םע  דוע  אלו  םדא , ינב  םע  קסע  ונל  שיש  אוה  , ' םימיל רפיס  יתיארש ב-101 ,' המ  . ' תיעוצקמהו תיטילופה  ומלוע  תסיפת  לע  עיפשה  הז  עוריא  םגו 
םירצמה .' לש  יתצלפמ  - ינומד

הנושארה תינכותה  התלע  ביבאבו 1974  ןמרקוצ , לש  ותעצה  שומימל  הרשכ  העשה  התיה  דואמ , שלחנ  יטילופה  דסממה  רשאכ  המחלמה , רחאל 
ירחא : ' םואבנשריק הנע  תינכותל , שאר ' יוקינ   ' םשב ורחב  עודמ  תרופ  ןב  לש  ותלאשל  הבושתב  תילארשיה . היזיוולטה  ךסמ  לע  שאר ' יוקינ   ' לש

שיו יתדע , רעפ  שיו  הדלוג , לש  התעדל  דוגינב  םיאניתשלפ  שיש  םישדח : תונויער  םהל  סינכהלו  םישארה  תא  חותפל  ךירצ  היה  איהה  המחלמה 
' ץרא  Zoo  ' תצובק תא  קיפמה  םואבנשריק  סייג  תינכותל  םיבתוככ  איהש .' ומכ  תואיצמה  תא  שארל  סינכהל  ךירצו  רפסה , יתבב  םימס  שיו  םירתנפ ,

תויומד וקהול  םינקחשה  תווצל  תכרעמהמ . קלח  היה  אל  לבא  בתכ  ןניק  סומע  םג  ירמרמ . ךונחו  ןודיס  םירפא  בינ , יבוק  לאכימ , ב . הזה - ' םלועה   ' לש
, יטרונוק יאתבש  ומכ  םימי , םתואב  תוחפ  תורכומו  לג , יבודו  ילאכימ  הקבר  ירא , בל  ןועמש  ןזור , הזילע  גומלא , ןורהא  ומכ  ילארשיה , ןורטאיתב  תורכומ 

לסא . הל  ' קנעי היה  יאמבה  םיחרוא . םינקחש  ופתתשה  ןכ  ומכ  ןילביר . יפסו  ריפצ  היבוט 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



תיטילופה . תרוקיבה  םוחתב  היזיוולטב  תושעל  זא  דע  ומלח  אלש  המ  תא  תושעל  הזעהו  הלימה  ןבומ  אולמב  תיריטאס  תינכות  התיה  שאר ' יוקינ  '

תיתכלממה היזיוולטה  םתוא -  החריאש  הינסכאה  לע  םג  וסח  אלו  תוימואלה , תואשילקה  לע  גלגלל  ובריה  שאר ' יוקינ   ' לש םינוכרעמהו  םינומזפה  יבתוכ 
םיעגיימ . םיימואל  םייתרושקת  םיסקטב  הינכרצ  תא  הטיעלהש 

. תינלאמשה םלועה  תסיפתל  רתוי  הבורקה  טבמה  תדוקנמ  ללכ  ךרדב  הלשממב , םחר  אלל  הפילצהו  תיטילופה  הילאוטקאב  הדקמתה  שאר ' יוקינ  '
תירוביצ . תרוקיבל  םוטאכו  אשנתמכ  תחא  אל  גצוה  ןוטלשה 

ושרדש ויה  המואה ,'! בגב  ןיכס  הדיגב ,  ' חסונב תולוק  ועמשנ  תיטילופה . הפמה  לש  ןימי  דצבש  רוביצבו  הלשממב  םעז  יופצכ , הררוע , שאר ' יוקינ  '
םידבכ . םיצחל  ולעפוה  ןמרקוצ  ןונרא  היזיוולטה  להנמ  לעו  תולצנתה ,

ורצי תינכותל  יבויחה  ירוביצה  דההו  המחלמה , ירחא  תירלופופ  אלו  השלח  התיה  הלשממהש  הדבועה  םהה , םימיה  לש  האחמה  תריווא  לבא 
האבה הכמ ) ' ) הזוטש םיידי ל' ךוכיחב  םיכחמ  ויה  םיברו  םדאמ , םינקורתמ  תובוחרה  ויה  הלילב  רשעב  ישימח  ימיב  התדרוה . תא  וענמו  םוטנמומ 

לבקל . דמוע  דסממהש 

אלל םג  הירודיש , לע  תרוקיב  לש  רתוי  ףירח  לג  הדילוהו  תונוטלשה  ןיבו  יתכלממה  ץורעה  ןיב  םיסחיב  שדח  ףד  קפס  אלל  החתפ  שאר ' יוקינ   ' תינכותה
היפאמה קלחכ מ' הממורמ  םילהנמה  תא  וגלטיקש  ןימיהמ  םיאקיטילופה  ויה  םתרוקיבב  דחוימב  םיפיקתו  םיליעפ  תיריטאסה . תינכותל  רשק 

םהיפב . רוגש  הפוקת  התואב  השענש  יוטיב  תינלאמשה - '

המח המינב  הל  הדפס  תונותיעהו  הכרד , תא  שאר ' יוקינ   ' המייס םיעטק , ו-800  רודישל ) ולספנ  תוקפה  יתש   ) תוינכות רחאל 32  סרמב 1976 ,
השעש תובתכהו  םיטרסה  תוכזב  ול  ןתינש  סרפה , דבלב . ןב 37  ותויהב  תרושקתב , לארשי  סרפ  תא  םואבנשריק  יטומ  לביק  רצק  ןמז  ךותב  הכירעמו .

יוקינ . ' תרוקיבה תוברתל  התוציחנבו  הידמה  לש  התובישחב  הליכשמה  תילארשיה  הרבחה  לש  התרכה  תא  אטיב  שאר ,' יוקינ   ' רקיעבו היזיוולטב ,
. ץראב תיטילופה  תוברתהמ  ילרגטניא  קלחל  ויהש  לקה , רודיבבו  ןורטאיתב  וידרב , הבותכה , תונותיעב  תוריטאס  לש  הכורא  הרושל  ביתנ  החתפ  שאר '
לש וייוקיחב  לשמל , תויתכלממה , תטלעב  םירצק  םיעגרל  החילבה  םעפל  םעפמ  קרו  ןוראל , תיתרוקיבה  הריטאסה  הסנכוה  היזיוולטב  ילסקודרפ  ןפואב 

הכ התיה  תיטילופה  התעפשהש  היזיוולט  תינכות  התיה  אל  ץורעב 2 , ב-1997  םיפוצרחה '  ' תעפוהל דע  השעמל , ישיש . ליל  תוינכותב  ריפצ  היבוט 
'. שאר יוקינ   ' לש וז  ומכ  תפרוג 

םיריוגמ היזיוולט  יעושעש 
רתוי לודג  רפסמב  יוטיב  ידיל  רבדה  אב  היזיוולטב  תינקירמאה . תוברתל  רקיעב  ברעמל , לארשי  לש  תוחתפיהה  ךילהת  ץאוה  ךפהמה ב-1977  ירחא 

לש יביסנטניא  רויג ' ' בו הלאב ) אצויכו  חיר ' לעו  םעט  לע  ', ' תועוב ', ' סאלאד ', ' הברעב ןטק  תיב  ', ' הבהאה תניפס   )' תירבה תוצראמ  תואבוימ  תורדס  לש 
תינקירמאה . היזיוולטב  ורדושש  םיירלופופ  םינועושעש 

' ילש דוסה  הז   ' ןוגכ םיטיהל  דוע  ועיגה  ךכ  רחאו  עובירב ' עשת   ' היה הנידמה ' תא  עגיש  ןושארה ש' היזיוולטה  ןועושעש 

( םייתרושקת םיגח   ) היזיוולט ילביטספ 

תילארשיה תוברתב  יזכרמ  ריצל  תכפוה  היזיולטה 
וילעש ריצל  היזיוולטה  התיה  םיעבשה  תונש  ףוס  תארקל  קר  ךא  הנש . לכב  הדמתהב  ולע  הייפצה  תועשו  םילארשיה  יתבב  היזיוולטה  ירישכמ  תצופת 

לע התלע  םיררקמ  לש  םתצופת  קר   ) ץראב תוחפשמהמ  לש 88%  ןהיתבב  היזיוולט  טלקמ  יוצמ  היה  רבכ  יהלשב 1978  תילארשיה . תוברתה  תבבוס 
', תושדחל טבמ   ' יפוצ לש  םרפסמ  הנטנאל . תורבוחמ  לארשיב  תוחפשמהמ  יטסיטטסה ש-90%  ןותנשב  םסרופ  ב-1982  יתרושקתה .) טירפה  לש  וז 

שיא . ןוילימ  ינשל  ףרוחב 1980/81  חפת  רבכ  יצחו , ןויליממ  רתוי  היהש ב-1976 

וליאו עצוממב  תוקד  העש ו-52  םוי  ידמ  היזיוולטב  הפוצ  ילארשיה  ויפלו  "י  רופ ןוכמ  ךרעש  רקס  םסרופ  תותוא '  ' תעה בתכ  לש  רבוטקוא 1980  ןויליגב 
תיתרבחו תיטילופ  העפשה  לעב  םוידמל  התכיפהו  לארשיב  יאנפה  תוברתב  היזיוולטה  לש  התויזכרמ  דבלב . תוקד  לוח 54  ימיב  שידקמ  אוה  ונותיעל 

יאמ 1979 שדוחב  יכ  אצמ  ביבא , לת  תטיסרבינואב  עונלוקו  היזיוולטל  גוחהמ  ריפש , הדוהי  הנושאר . הגרדממ  יתושדח  אשונ  התוא  התשע  הקזח ,
תועידי ' בו ץראה ' יתושדחה ב' רמוחהמ  תוחפ מ-6%  אל  הממורב  הפוג  רודישה  תיב  לש  םיעלקה ' ירוחאמ  ' לו רודישה  תושר  לש  היכלהמל  הצקוה 

תונורחא .'

טשפתמה לגרהה  לש  םילארשיה , בור  לש  םייחה  תמרב  היילעה  תדלות  הרקיעב  התיה  הייפצה  תועש  רפסמבו  היזיוולטה  ירישכמ  תצופתב  היילעה 
ילביטספ  ' ינש תויטילופ . תוביס  םג  ויה  םילארשיה  ייחב  היזיוולטה  לש  הלועה  תויטננימודל  ךא  דצרמה . ךסמבש  יעבטה  םסקה  לשו  יתוזח  עדימ  טולקל 

. לארשיב ירוביצה  םויה  רדס  לש  בושח  בצעמכו  יזכרמ  יטילופ  ךוותמכ  הרוכב  דמעמ  הל  וקינעה  הפוקת  התואב  ומייקתהש  תרושקת '
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ךפהמל הליבוהש  תוריחבה  תכרעמ  רוקיס 
תכרעמב יזכרמו  ליעפ  דיקפת  הלטנ  היזיוולטה  תנשב 1977 . תיעישתה  תסנכל  תרעוסה  תוריחבה  תכרעמ  רוקיס  היה  ןושארה  היזיוולטה ' לביטספ  '

םשב תיאמצע  הגלפמ  תמקה  לע  טבמ '  ' רודישב ןורש  קירא  לש  ותזרכה  לשמל ,  ) םייתמרד םיעוריא  תריצי  םיעוריאה , לש  ףטוש  רוקיס  וז : תוריחב 
וליכשה דוכילה  לש  ןייפמקה  ילהנמ  הלומעתה . ירידשת  רודישו  דקומ )'  ' תינכותב םייטילופה  םייחל  ותסינכ  לע  ןידי  לאגי  פורפ ' לש  ותזרכהו  ןויצמולש ,' '
הגלפמהמ השעש  ןילביר  יפס  היזיוולטה  בכוכו  יאקימוקה  תא  םהב  ובליש  ןכלו  יביטקפא , םוסרפ  טרס  ומכ  תושעיהל  םיכירצ  הלומעתה  ירידשתש  ןיבהל 

ביצהל ידכ  רוויחה  ששגה  תא  הלומעתה  ירידשתל  ךרעמה  סייג  ב-1984  תואבה . תוריחבה  תוכרעמ  יתשב  םג  עיפוה  ןילביר  . ) אלולטיאו אכוח  הביריה 
םלוה ). הנעמ  ול 

הכזש ןיבי , םייח  לש  תיתמרדהו  תיתמזירכה  היחנהה  העבצהה : םוי  לילב  תוריחבה  רדשמ  היה  תוריחבב 1977  תיתרושקתה  המרדה  לש  האיש 
תקולח לע  תמדקומה  תיזחתה  "י ; אפמ תלשוש  םויסל  איבהש  ךפהמה '  ' לע רחא , יתרושקת  ילכ  לכ  ינפל  יאמב 1977 , ב-17  יח , רודישב  עידוהל 

, םיבהלנ םיליעפ  ףקומ  באז , תדוצמל  עיגמ  ןיגב  םחנמ   ) םיחצנמה הנחמב  תוינטנופסה  תובוגתה  ימולצת  תימס ; ךונח  יאקיטסיטטסה  לש  םיטדנמה 
הקיפמ היזיוולטה  ובש  שדח  ןדיע  ונמיס  הלא  לכ  הדובעה - ) הנחמ   ) םימומהה םיחצונמהו  ירוטסיהה ) עגרה  לע  ךרבמו  ושאר  לע  הרוחש  הפיכ  םש 

יטילופה . ןורטאיתה  תא  תמייבמו 

תאדאס רוקיב  לש  רוקיסה 
היזיוולטה לארשיב . תאדאס  ראונא  םירצמ  אישנ  לש  םולשה  רוקיב  היה  היזיוולטה , לש  ימואלה  הדמעמ  תא  ריהבהש  ינשה , היזיוולטה ' לביטספ 

, םולשה תגיגחל  ורכמתה  לוכה  היבושייו . ץראה  ירעב  רצוע  זרכוה  ומכ  רבמבונב 1977   21-19- בו תויביסנטניאב , ירוטסיהה  רוקיבה  תא  הרקיס 
. לארשיב הנושארה  תינויזיוולטה ' םעה  תרצע   ' השעמל התיהש 

ינועבצ ךסמ  לע  הרוחש  תואיצמ 

ןוקיחמ יטנאו  ןוקיחמ 
- יטנא  ' ארקנש ינורטקלא  רישכמ  תועצמאב  עבצב  תילארשיה  היזיוולטה  ירודישמ  קלח  טולקל  ןתינ  יכ  םילארשיה  וליג  םיעבשה  תונש  ףוס  תארקל 

- יטנאה תחלצה  לע  העומשה  תוילארשי . תוריל  הלעו 2000  היזיוולטה , רישכמ  ךותב  ןקתוה  תוירגיס , תוסיפח  יתש  לדוגכ  ולדוגש  רישכמה , ןוקיחמ .'
השע ירוביצה  ץחלה  תינכרצה . םתוגהנתה  תא  תנייפאמה  תררחסמ , תוריהמב  תוינועבצ  תויזיוולט  שוכרל  ולחה  םילארשיהו  םייפנכ  הל  התשע  ןוקיחמ 
( רצוא רשל  ותונמתה  ינפל  עובש   ) ירטה תרושקתה  רש  רודירא  םרוי  הרוה  תירישעה , תסנכל  תוריחבה  עסמ  תארקל  ראוניב 1981 ,  13- בו ולש  תא 

שדחה . ןדיעה  תארקל  ךרעיהלו  הממור ' תיב   ' ינפלואב תונכומהו  תויונקה  תוינכותה  לכמ  עבצה  תקיחמ  תא  לטבל 

ףורגיא תורחתכ  הלומעתה  ירודיש 
תא ףילחהש  עבטמה   ) םילקש ףלא  רודישה 600  תושרל  הלעו  עבצב  רדוש  רבכ  "א  משתה תואמצעה  םויב  לצרה  רהב  תואושמה  תקלדה  סקט 

ףא ןכותה  עבצב . הנושארל  ויה  ינויב 1981 , ולחהש ב-2  תסנכל , תוריחבה  תארקל  הלומעתה  ירודיש  םג  ןבל . - רוחשב סקטה  רודישמ  רתוי  הרילה )
םעז . תמחב  םירידשתב  הז  תא  הז  ופקתו  תופפכה  תא  תונחמה  ינש  וריסה  רשאכ  המחלמ ,'  ' יעבצ רקיעב  ינועבצ ,'  ' היה אוה 

ךליאו ןאכמ  השעמל ב-1977 . לחהש  תילארשיה , הקיטילופב  םזילופופה  ןדיע  תא  השדח  הגרדמל  אופא  התלעה  לש 1981  תוריחבה  תלומעת 
תשבוכה תיתיצמתה  הקילפרה  תא  רציי  רטייריפוק  הזיא  תימוסרפ -  תורחת  ןיעמל  תילארשיה  הקיטילופב  םייזכרמה  תונחמה  ינש  ןיב  קבאמה  םגרות 

לש יגוגמדה  לנסראה  ברמב  שומיש  ושעו  תישגר  הניחבמ  דואמ  םינועט  ויהש  םירידשתה , ריעב .' הבוט  יכה  הגצהה   ' ויה הלומעתה  ירידשתו  רתוי - 
דחיי בירעמ ' '. ' סרפ ןועמשל  תיחרזמ  העונת  הווחה   ' דוכילה דהואכ  תוריחבה  ירודישב  גצוהש  הכונח  לצרה  לשמל , עגרל . םירוביג  ודילוה  תוגלפמה ,

קר  " אוה הכונח  לצרה  ירבדל   ' הלש הנשמה  תרתוכו  תיחרזמ ,' היפאמ  הדילוהש  תיחרזמה  העונתה   ' התרתוכש הלודג , הבתכ  הכונח  לש  וייח  רופיסל 
תייעבל ןורתפ  עובשה  אצמנ  תבחס , תונש  שמח  םותב  ותייפאמ ." תא  רוגסל  ץלאנ  ויבאש  ךכל  ומרגש  רחאל  הווקת , חתפ  תיריע  שאר  תא  זיגרהל  הצר 

'. ךרעמה לש ... קיתו  רבח  ומצע  אוהש  הכונח , 'י  גאנ

ןיגבל סרפ  ןיב  ינויזיוולטה  תומיעה 
טנמיטנסה לע  הבר  הדימב  ססבתה  ולש  עצמהש  דבלב  וז  אל  יתועמשמ . ןורתי  דוכילל  היה  תאזה  תוריחבה  תלומעת  לש  תוקילפרה  תמחלמב 

תוריחבה תכרעמ  תא  ונייפיאש  תומילאהו  יטילופה  חתמה  םינרקאה , לע  עבצה  ןיגב . םחנמ  יעבט -  רטייריפוק '  ' דמע ושארבש  אלא  ישגרה , - ינמואלה
הבר תושגרתה  ררוע  תומיעה  תויפלקה . תחיתפ  ינפל  םימי  השימח  רדושש  ןיגבל  סרפ  ןיב  ינויזיוולטה  תומיעב  דחוימב  איש , תייפצל  ואיבה  תאזה 

תלאש ןושארה : דומעה  שארב  תרתוכב  בירעמ '  ' אצי ינויזיוולטה  ברק  - ודה ינפל  םוי  רודישב . תופצל  ואב  "ל  וחמו ץראהמ  םיאנותיע  תואמו  תרושקתב 
ינויזיוולטה . תומיעה  תארקל  םישיאה  ינש  וננוכתה  דציכ  ןותיעה  רקס  הבתכה  ךשמהב  ןיגב "? רמ  תונורחאה , םינשה  ויה 4  המ  : " תומיעב החיתפה 

ןיב ינויזיוולטה  תומיעה  רודיש  תעשב  שמא -  : ' תרחמל בתכ  לגס  היעש  בירעמ '  ' בתכ םינרקס . םילארשי  ינוילימ  קתיר  יח  רודישב  ימידקתה  תומיעה 
םות םע  ביבא . לת  יבכמ  תופתתשהב  הפוריא , תופילא  רמג  לע  לסרודכה  קחשמ  קחוש  וליאכ  ביבא , לת  תובוחר  וטקש  סרפ -  ןועמשל  ןיגב  םחנמ 
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הקיסעה חצינ ' ימ   ' הלאשה רתוי .' בוט  היה  םידדומתמה  ינש  ןיבמ  ימ  םיחוכיו : ומייק  הלא  תומוקמבו  יוליבה -  תומוקמלו  הפקה  יתבל  םיבר  ואצי  רודישה 
םישיא לש  םינייפמקה , ילהנמ  לש  םהיתובוגת  ןהב  ואבוהש  תובחרנ  תובתכ  םינותיעב  ועיפוה  גניטיירה  ריתע  רדשמה  תרחמל  תונותיעה . תא  םג  ןבומכ 

תומיעה . לע  בחרה  רוביצה  לשו  תיטילופה  תכרעמב 

ןוסקינ דר  ' צירל ידנק  ןו  ןיב ג' עדונה  תומיעל  המודב  תוריחבה , תא  ועירכהש  םיבושחה  םימרוגה  דחא  היה  ינויזיוולטה  תומיעהש  םיסרוג  םיבר  םינשרפ 
םיינתלכש םירסממו  תווחממ  היזיוולטה  יפוצל  רובעל '  ' םיביטימ םיישגר  םירסמו  תווחמש  הדבועה  רבמטפסב 1960 . תירבה  תוצרא  תואישנל  ץורימב 

ונוחצינל . המרתו  תומיעב  ןורתי  ןיגבל  הנתנ 

יח רודישב  רטפתמ  ןיגב 
םחנמ רטפתה  רשאכ  תירטנמלרפה . המרדב  התוברועמ  תאו  תיטילופה  הריזב  התעפשה  תא  קזיח  תוריחבב 1981  היזיוולטה  לש  יזכרמה  הדיקפת 

ורעתסה םימלצהו  םיבתכה  ידודגו  היזיוולטה , תומלצמ  יניעל  רבכ  תאז  השע  אוה  טסוגואב 1983 , דוכילה ב-30  תושארמו  הלשממה  תושארמ  ןיגב 
בתכמ תשגה  דיעהל  הלוכי  תיטילופה  תויסקטב  טרפב  היזיוולטה  לשו  ללכב  תרושקתה  לש  בושחה  המוקמ  לע  'י . צרפפ תוקהל  לש  תושיחנב  וילע 
ותורטפתה םע  םימלצ . תא  תוצרל  ידכ  הז  רחא  הזב  םימעפ  שולש  סקטה  לע  רזח  אוה  הנידמה : אישנל  רודירמ  ןד  הלשממה  ריכזמ  לש  תורטפתהה 

םג אלא  םימאונל  קר  אל  ונווכ  תומלצמהו  ריעב , תרעוכמ ) יכה  םג  ילואו   ) הבוט יכה  הגצהל  הגלפמה  תודיעו  ויה  דוכילב  תואנחמה  ןדיע  תליחתו  ןיגב  לש 
םיצינה . תונחמה  לש  גזמה  ימח  םידהואל 

השדעה ןיעל  םיאקיטילופה  םלוע  תא  ףשוח  ןיבי  םייח 
ןיגבש רחאל  םימי  העשת  ילויב 1981 , הרדשל  ולחהש  םירחבנה '  ' תידועיתה הרדסל  התיה  תמלוצמה ' הקיטילופה   ' ןדיע תוחתפתהל  הבושח  המורת 

דואמ תינועבצ  התיה  ךא  ןבל  - רוחשב המלוצ  םנמא  םירחבנה ' . ' תוריחבב ונוחצינ  תא  גגחו  באז  תדוצמב  םיבהלנה  וידהוא  להק  ינפל  עיפוה  חצנמה 
לש הרדסל  החפתה  רבד  לש  ופוסב  ךא  םייתעש  וא  העש  ןב  טרס  תכירעל  עונצ  ןויערכ  הדלונ  קיפהו , םייב  בתכ , הגה , ןיבי  םייחש  הרדסה , הנכותב .

הרדסב .) דחא  טרס  רדושו  ךרענ  עובש  לכ   ) יאבצ עצבמב  ומכ  הקפוהש  העש , ינב  םיירטנמוקוד  םיטרס  הנומש 

ןיבי תמלוצמה .' הקיטילופ  ל' ירזממ ,' , ' שדח דממ  הקינעהו  תסנכל  ץורימה  לש  םיעלקה  ירוחא  תא  םיפוצה  להקל  ףושחל  החילצה  ןכא  םירחבנה ' '
תוילולימ תולוכי  לעב  רוטרנכ  ןהו  יתמרד  שוחו  הדח  ןיע  לעב  רטרופרכ  ןה  הנושארל  ןאכ  הלגתמו  (, voice over  ) תונשרפ ירבדב  םימוליצה  תא  הוולמ 

יטירבה . ורובנטא  דיווייד  לש  תילארשי  הסרג  ןיעמ  תומישרמ ,

הריאה ךכבו  וכו )' םירויס  תורצע , םיסנכ , הגלפמ , תודיעו  תוימינפ , תובישי   ) תיטילופה הריזה  לש  תויובח  תוניפב  טטושל '  ' המלצמה התבריה  וז  הרדסב 
םלועכ הקיטילופה  תא  ורייצ  ןדועמ , םזקרסב  ןייטצהש  הוולנה , ללמהו  םימוליצה  םילודגה . תונחמה  ןיב  קבאמה  לש  תוחפ  םירכומה  םידדצה  תא 

תומכסומה קוריפב  היזיוולטה  לש  התמצוע  תא  השיחמה  הרדסה  םד .' בוז  דע  , ' הזב הז  םירוטאידלגה  םימחלנ  ובש  ןורטאיתיפמא  יביטלופינמ ,
הפישחה ןומהה . יניעמ  קחרה  םינקסע , ץמוק  ידי  לע  םירדח  ירדחב  רקיעב  להנתה  התנרקהל  דעש  יטילופה , םלועה  תפישחבו  תונשיה  תויטילופה 

טושפה םדאל  חוכ  הקינעה  אלא  םיאקיטילופה  לש  םדמעמ  תא  השילחה  קר  אל  ץראב , הקיטילופה  לש  היצטנמוקודב  ליבומה  רנא  ' זל התיהש  תאזה ,
יעצמא . יתלב  ןפואב  ויגיהנמ  תא  עומשלו  תוארל  הנושארל  הכזש 

. ןוטלשל דוכילה  תיילע  רחאל  ץראב  הרצונש  תיטילופה  תואיצמה  לש  הקימעמה  תונשרפב  םג  ואטבתה  םירחבנה '  ' לש התונשדחו  ההובגה  התוכיא 
. גיהנמה תומדו  ךמע )'  )' ןומהה שפנ  יקיני : " אפמ - טסופה ןדיעב  תילארשיה  הקיטילופה  תנבהל  םישדחה  תוחתפמה  ינש  תא  טילבהל  חילצה  ןיבי 

הקותינ לשב  ןוטלשל  בושל  החילצה  אל  הדובעה  תגלפמ  יכ  הארהו  ןטבהמ ,' רבדמה  בוחרהמ  םדאה   ' םע תונויאר  איבהל  ןיבי  הבריה  הרדסב 
שעג רה  תוצרפתהל  האיבהש  ןימיה  הנחמל  לאמשה  הנחמ  ןיב  הקומעה  הביאה  תא  שיחמה  ןיבי  םעה .' לא  תדרל   ' תינבומה התלוכי  יאו  תואיצמהמ 

הביא יהוז  תואבה . תוריחבה  תוכרעמ  תא  םג  םויה  םיעדוי  ונאש  יפכו  לש 1981 , תרעוסה  תוריחבה  תכרעמ  תא  התוולש  תומילאלו  תושגר  לש 
וללה תונחמה  תילארשיה . הרבחה  תא  םיינשל  ולציפש  םייתוברת  תונחמ  ינש  ןיב  םוהת  אלא  םלוע  תופקשה  יתש  ןיב  תומיעה  קר  אל  דמוע  הדוסיבש 

םיחרזמו ןאכמ  הובג  ימונוקא  - ויצוס דמעממ  םיזנכשא  תידמעמ : - תינתאה תוכייתשהה  תצובק  םע  תוהדזהל  יוטיבכ  םתעבצה  תא  םיספות  ולחה 
ןאכמ . ךומנ  ימונקא  - ויצוס דמעממ 

תילטנמיטנס - תיגוגמדה הקירוטרה  ןיב  רעפה  תא  השיחמה  םג  וררוע , םהש  תובוגתהו  סרפ  לשו  ןיגב  לש  םהימואנ  רחא  ראשה  ןיב  הבקעש  הרדסה ,
לע תססובמה  ןיגב , לש  תטנפהמה  המזירכה  תא  השיחמה  איה  דחוימב  לאמשה . לש  תינורטפהו  תינקדצה  םג  ךא  תינתלכשה  הקירוטרל  ןימיה  לש 

, ןירקה אוהש  ישונאה  םוחה  לעו  תופיקת ) םיידי  תועונתו  םינפ  תויוועה  םר , לוק   ) םייתמרדהו ינגעל ) רומוהו  םיינשגרו  םיטושפ  םירסמ   ) םיירוטרה וירושיכ 
' םיתמה תייחת   ' תאו דוכילה  הנחמ  לש  הליעיה  ותונגראתה  תא  רקוסה  םיקרפה , דחאב  סרפ . לש  יפוריאה  קוחירהו  תיתודיקפה  תוירורפאה  תמועל 

הדובעה  הנחמב  תויתגלפמ  םינפה  תובירמהו  תוננאשה  תמועל  ןיגב  לש 

םוקמב הרטמל  תוריחבה  לש  ןתכיפה  תא  תילארשיה : תיטילופה  תוברתב  הפוקת  התואב  דואמ  קזחתהש  ףסונ  בושח  טנמלא  השיחמה  םירחבנה ' '
רקיעה אוה  ןוחצינה  הבש  תיביטרופס  תורחת  לאכ  רחובה  לש  ולוק  לע  םיצינה  תונחמה  ןיב  קבאמל  רוביצה  לש  ותוסחייתהל  תורחא , םילימב  יעצמאל .

תאצויה . הלשממה  לש  היגשיה  לע  ןובשחו  ןידה  וא  היגולואידיאה  אלו 

לע ןוחצינה  תא  עבקש  לאמשה  הנחמל  ןימיה  הנחמ  ןיב  ךשמנה  וקית ' לשב ה' קבאמה , לש  ידמעמ  - ינתאה יפואה  לשב  רקיעב  המצעתה  וז  העפות 
תוריחבה . תכרעמ  לש  יביסנטניאה  ינויזיוולטה  רוקיסה  לשבו  וקיתותיש )'  ' תאז הניכ  סרפ  ןנחוי  גולויצוסה   ) לוק לש  ודוח 
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ןונבל תמחלמ  לש  ינויזיוולט  דועית 
תייווהמ ילרגטניא  קלח  הפוקת  התואב  התיה  היזיוולטה  תינועבצ . היזיוולט  לארשיב  באה  יתבמ  רתויב מ-80%  התיה  רבכ  םינומשה  תונש  תיצחמ  דע 

םיילארשיה . תוהזהו  חישה  בוציעל  רתויב  בושחה  יתרושקתה  יעצמאהו  תעצוממה  תילארשיה  החפשמה  לש  המוי 

אקווד עבציהל  לארשיב  תיתושדחה  תואיצמה  הלחה  תשקה , יעבצ  ןווגמב  העבצנ  תינויזיוולטה  תואיצמה  רשאכ  ןונבל ב-1982 , תמחלמ  ץורפ  םע 
לאמשל ןימי  ןיב  תומיעה  תפרחה  לשבו  המלצמה ,) ןיעב  ודעות  המחלמה  לש  םישקה  תוארמהמ  קלח   ) ןונבלב תוכבתסהה  תובקעב  רוחשב ,

וז הרוטקירקב  שדחה . ינויזיוולטה  ןדיעה  תא  אטבל  הביטיה  בירעמ ,' ראוניב 1984 ב' המסרופש ב-4  שוד , לש  הרוטקירק  היצלפניאה . תוללותשהו 
ילכ התויה  ףרח  תושדחה .' ףוס  הזו  : ' רמואו היילת  לבח  ול  טישומ  ךסמה  לעש  ןיירקה  שואייב . ושאר  תא  תפולו  היזיוולטה  לומ  הסרוכב  הפוצ  בשוי 

תושדחה ירדשמב  רקיעב   ) יטילופה דסממה  יפלכ  רתוי  תינכשנו  תיתרוקיב  תויהל  הלחהו  הבותכה  תונותיעל  היזיוולטה  הפרטצה  יתכלממ , תרושקת 
לע םישדחה  תרוקיבה  ייוליג  לש  טלחומה  םרוזנצל  איבה  אל  היזיוולטה  יל  " כנמל םינרמשה  תרופ  ירוא  לשו  דיפל  ףסוי  לש  םיונימ  םג  הילאוטקאהו .)

לש םתמח  תאו  דסממה  לש  ותמח  תא  םעפ  אל  וררועש  תובתכ  וניכה  םירחאו  רנטלפ  םייח  םואבנשריק , יטומ  יבלח , קיפר  ןרוג , לאגי  םיבתכה  ךסמה .
לארשי .' ירכוע   ' םהב וארש  תינמי , הפקשה  ילעב  רקיעב  םיבר , םילארשי 

ליעי קשנ  ילכל  ואדיווה  תמלצמ  תא  םיכפוה  םיחטשב  םיניתשלפה 
םרוגל הנוצרב , אלש  התיה , היזיוולטהו  םלוצמה , רסמה  לש  ותמצוע  תא  ןיבהל  םיחטשב  םיאניתשלפה  םג  ולחה  םינומשה  תונש  ףוס  תארקל 

עוריאהמ דרפנ  יתלב  קלח  אלא  ץוחבמ  תודעתמ  דוע  אל  שלחה -  לש  וקשנ  ושענ  תומלצמה  תימואלה . תוירדילוסה  תא  קזחמ  אקווד  ואלו  שילחמה 
םישומח םיאניתשלפ  לש  וא  תורז  תותשר  יבתכ  לש  הטלקה  יטרס  היצקובורפ .) תררועמכ  וא  םירצי  הבלמכ  המלצמה   ) ומצע עוריאל  הביסה  םימעפלו 

. שוביכה לש  תומוגעה  ויתואצות  תאו  "ל  הצ לש  תוחפ  הפיה  ןפה  תא  ופשחו  ץורעב 1  תובתכל  וננתסה ' , ' ואידיו תומלצמב 

' תרחא ןכ  ו' הז ' והז  '
ווילש םיידוסיה , רפסה  יתבל  עובשב  תוינכות  הליחת 12  הרדיש  איה  רפסה . יתבל  תוינכותב  תידומילה  היזיוולטה  הדקמתה  המויקל  ןושארה  רושעב 

. םייניבה תוביטחל  םג  ךכ  רחאו  ץראה ) תרכהו  תילגנא  עבט , הסדנה , הרבגלאו , ןובשח   ) םינוש םימוחתב  הרישעהל  המגמב  םידומילה  תינכות  תא 
םירומ ו-  2500 רפס , יתב  היתורישב כ-1000  ורזענ  יצרא , הדימ  הנקב  התלעפהל  הנושארהו  תידומילה  היזיוולטה  תמקהל  תיעיברה  הנשה  "ל , שתב

םידימלת .  170,000

תויכוניח תוינכות  לש  בחר  ןווגמ  רדשל  הלחה  איה  םיידומילה , םירדשמה  לע  ףסונ  םירדשמה . עציה  תא  הדמתהב  הנחתה  הביחרה  םיעבשה  תונשב 
תנחת םש  יונישב  םג  היוטיב  תא  האצמש  םייללכ -  םירודיש  לש  ןוויכב  תדמתמה , תובחרתהה  . ' בחרה להקל  השעמל  תודעוימ  ויהש  הרשעה , תוינכותו 

תורחת - תבל התיה  תיכוניח  - תידומילה היזיוולטהש  ךכל  האיבה  תילארשיה -  תיכוניחה  היזיוולטל  תידומילה  היזיוולטהמ  תנשב 1985 , רודישה ,
הילאוטקאו .' םיטרס  רודיב , תוינכת  רעונלו , םידליל  תוינכת  םימוחתה : לכב  השעמל  התיה  תונחתה  יתש  ןיב  תורחתה  תיללכה . היזיוולטל 

. התישארב התוא  םייבו  הז ' והז   ' תא םזי  ןנור  יסוי  הז .' והז   ' התיה תיכוניחה  היזיוולטה  לש  הייפואב  הנפמה  תא  לוכמ  רתוי  המדיקו  הלמיסש  תינכותה 
םוסרפל וכזש  םיפסונ , םירצוי  יומיבלו  הביתכל  ופרטצה  םינשה  ךלהמב  בינ . יבוקו  ןודיס  םירפא  לאכימ , ויה ב . הל  ובתכש  םינושארה  םיאטירסתה 

החיתפה ריש  תידומילה . היזיוולטה  לש  רעונ  ןיזגמכ  ןבל , - רוחשב יהלשב 1977 , ריוואל  התלע  הנושארה  תינכותה  תירלופופה . תינכותה  תוכזב  הרכהו 
והז '. ' תרחא אלו  הז  והז  םרכב /, רפכב , ץוביקב , תרנכ /, םי  דע  ףוס  םימ  תרחא / אלו  הז  והז  : ' םילימב חתפ  ירגנ , ינבו  רונמ  דוהא  ורביחש  תינכותה , לש 
קלח התיהו  תימניד  םינשה  םע  התשענ  העובק , הליחתב  התיהש  ןפלואה , לש  הרואפתה  שורב .'  ' בצקה תקהל  יווילב  ןפלואב  יח  רודישב  הטלקוה  הז '

תינכותה . לש  רכהה  יוותמ 

קילד ויה  םינושארה  םיחנמה  רעונה . לש  ומעטב  ובשחתה  ןהיבתוכש  הקיזומו  עונלוק  לוחמ , ןורטאית , לע  תוניפ  ויה  הז ' והז   ' לש תיסיסבה  תנוכתמב 
ץשרבליז ילרוא  ילאכימ , הקבר  רנטוק , באוי  ירס , יתמ  יאבג , ןושש  יגביא , השמ  םינשה  תוברב  ופרטצה  םהילא  אבארב . המלשו  בונושומ  ינומ  ץינילוו ,

םייזכרמ . םיאקימוקו  םיחנמכ  רינשוק  יבאו  ןמקילג  בד  בוג , ידיגו  תוניפ , ישיגמכ  םירחאו 

עצבל היה  םיחנמה  לש  םדיקפת  רזוח . רודישב  םימעפ  שולשו  יח  רודישב  עובשב  םימעפ  שולש  ימוי -  ןיזגמכ  הז ' והז   ' הרדוש תונושארה  םינשב 
הוולמ המימת  רעונ  תינכותכ  לחהש  המ  תינכותה . לש  יזכרמה  קלחל  ויהו  םירבעמה  ובחרתה  הגרדהב  ךא  תונושה , תוניפה  ןיב  םילילק  םירבעמ 

לש םיירהצה  רחא  תעש  הנש .) םירשעכ   ) היזיוולטה לש  רתויב  םימיה  תכיראמו  תחלצומה  הריטאסה  תינכותל  םינשה  תוברב  חמצ  םינונש , םידויטאב 
תוקבדבו . הבר  האנהב  הב  ופצש  םיבר , םירגובמו  רעונ  ינב  רובע  השודק '  ' העשל התיה  היזיוולטב ) הייפצל  זא  דע  תיתרגש  אל  העש   ) ישימח םוי 

, םילועמ םיטסקט  יבתוכ  לש  הרדסו  םיימוק  תונורשכ  לש  חלצומ  רוביח  ןאכ  לעפש  , ' גלפ לכימ  תבתוכ  קפס ,' ןיא  '? - ' הז והז   ' לש התחלצה  דוס  היה  המ 
, תועינצ לש  תמיוסמ  הדימ  אוה  בר  הכ  ןמז  דורשל  הז " והז  רזעש ל" םרוג  דוע  דלפ ]...[ . ןנחו  חישמ  המלש  טפול , הנליא  בוג , תנע  סיסידיא , םייח  ומכ 

ידימלת ךסמה  לע  ולע  הנידמב  רתויב  םימסרופמה  םינרדבה  ןיבו  רעונל , תינכות  היתונש  בור  הראשנ  הז " והז  : " הלש לודיגה  תיב  ידי  לע  הבתכוהש 
םיכוז רתוי  םיבר  םילארשי  ובש  היזיוולטב , יממעה  ןדיעה  תא  הרשיב  הז ' והז  , ' תורחא םילימב  לוחמו .' הקיסומ  יעטקב  הנומידמ  וא  וכעמ  רפס  תיב 

ןטקה . ךסמ  לע  עיפוהל 
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לש יעובשה  םויה  רדסמ  קלחל  הגרדהב  התיה  תועודי , תוינקירמא  תוינכות  ומכ  הז ,' והז  . ' המצע לשמ  הקימניד  הרצי  הדמתהה  םגש  המוד 
. תינכותה לש  התחלצה  תא  ריבסהל  היושע  דחאכ  םירגובמו  םידלי  לש  םמעטל  עולקל  תלוכיה  םג  תודרשיה . לש  םוטנמומ  רצי  לגרההו  םילארשיה ,

רודישה םוחתב  םג  היזיוולטב . םויה  תונרקומה  תוירלופופה  תוינכותב  ףקתשמה  תורודה  ןיב  תוציחמה  תריבש  ןדיע  תא  הז  ןבומב  הרשיב  הז ' והז  '
יניצרה ןיב  בוריעו  הזמ  הז  םיקוחר  םיאשונ  לש  זאלוק ' תגצה  ןיינעל , ןיינעמ  גוליד  לש  ןויערה  לארשיב . ינויזיוולט  דרגנווא  הז ' והז   ' התיה ףרפרמ  '- יפילק ה'

תילארשיה . היזיוולטב  תחוור  המכסומ  השענ  םיעשתה  תונשב  קרש  ינשדח , ןויער  ונמזב  היה  לילקל , דבכה  ןיבו  קיחצמל 

תינכות לש  הווסמב  תיריטאס  תינכות  השעמל  התיה  הז ' והז  . ' תינכותה לש  התחלצה  סיסבב  םתסה  ןמ  אוה  ףא  יוצמ  יטילופ  - ינרתחה דוסיה  ףוסבלו ,
אלש הלועפ  שפוח  הירצויל  הקינעה  םייתכלממה ,) םירודישל  ץוחמ  םיירהצה , רחא   ) הלעפ הבש  רודישה  תצבשמו  רעונל  תינכות  לש  תוסכה  רעונל .

חתפתהל חילצה  ץראב  תינורטקלאה  תרושקתל  הרקש  בוט  רבד  לכ  טעמכ  . ' תרחא רודיש  תצבשמבו  םירגובמל  תינכותב  יאדוול  בורק  םהל  ןתינ  היה 
גלפ . לכימ  תבתוכ  ותוא ,' ףזש  אל  הממור  לש  םירוקרזה  רואש  םושמ  קר 

םירפא ומכ  םיאקימוקו  םירצוי  לש  רודיב  תוינכות  דצל  ילארשיה , רודיבה  לש  חרזמה  לתוכב  קר  אל  התוא  םקממ  הז ' והז   ' לש קהבומה  יריטאסה  וקה 
הינוכרעמב הגעל  הז ' והז  . ' תינויצה תוברתה  תמוחב  וחטוהש  םיחגנה ' םיליאה   ' תמישרב םג  אלא  רוויחה , ששגהו  ריפוא  הקייש  רהוז , ירוא  ןושיק ,

התיה אבארב , המלש  לש  ובוכיכב  רמזמה  ץולק ' ה' קצאי ,'  ' לש ותומד  םיינויצה . םיסותימהמ  המכלו  יטילופה ) רקיעב   ) ילארשיה דסממל 
לש הרובחה  ירישו  ןוידרוקא  יקאח , יסנכמ  לבמט , עבוכ  תובע , םפש  ןמ . ' הרבחה קינח  " מלפהו קינצוביקה  תומד  לש  רתויב  תירזכאה  היצזירוטקירקה 

תויקסטורגו . תויטתפ  םזינורכנא , םיאטבמה  םילמסל  אבארב  ידיב  וכפהנ  תינויצה , הטילאה  לש  הילמס  רבעב  ויהש  ייה ,' קפיכ  '

המחלמב רתויב . הובגה  גניטיירה  תינכותל  היה  הבש  ץרפמה , תמחלמ  תפוקתב  התעפשהב  אוצמל  רשפא  הז ' והז   ' לש התונרתחל  תקהבומ  המגוד 
התשע ךכבו  םיצחל  ררחשל  העייס  םנמא  תינכותה  לספסה . לע  םיילינסה  םינקזה  תשולשו  הבוב ' אבאבה   ' ומכ תוימוק  תויומד  וללכתשהו  ודלונ  וז 

הרדסב תפסונ  הכמ  אלא  לארשי , םע  לש  םויק  קבאמ  דוע  אל  רומאל : המחלמה , תייווחל  השדח  תועמשמ  הקינעה  איה  תעב  הב  ךא  ימואל ,' תוריש  '
העקעק ץרפמב  הז  והז  תינכת  : ' הז ןיינעב  בתוכ  ןזח  םייח  גולופורתנאה  הב . םייח  ונלוכש  תפרוטמה  תואיצמה  תא  השיחממה  תיפוסניא  תוכמ  לש 
ירסחו םישיא  ילדחכ  "ל  הצ לש  םיללוהמה  ויאיבצמ  םייניע , יזחאמו  םיטושכ  וגצוה  םימכח " םינבר ו" ילארשיה . יצוביקה  - ינאה לש  ויתודוסי  תא  לוכיבכ 

הדביאש ימכ  תרושקתהו  הקינאפו , הירטסיה  הכומכ  רוביצה  ירשפא , םוקמ  לכל  חורבל  שקבמכ  םעה  תוצע , ידבואו  ךרד  ידבואכ  םיגיהנמ  םינוא ,
קינעה לארשי , ירע  לא  םיינתמיא  דאקס  יליט  חלוש  ביואהש  העש  רודיב , תינכותבו  היזיוולטב , םיפוצו  םיבשוי  םלוכש  ןויערה  םג  היתונותשע .' תא  ןיטולחל 

הדוסיב . תיאורה  - יטנא השדח , תועמשמ  המחלמל 

רקיעבו םייחל , תיטסיליהינו  תיטסקרס  - תעשעושמ השיג  םיריעצ  םיפוצ  לש  שדח  רודב  הרידחהש  ךכב  םג  תינויצה  תוברתה  תקיחשל  המרת  הז ' והז  '
םילודגה .' םירבד  ' לו הקיטילופל  תיתרוקיב  השיג 

ץורעל רבעמה  השדח . רודיש  תעוצרל  הרבע  איהו  תינכותה  תא  דעלט '  ' תרבח התנק  ץורע 2 , לש  תימשרה  ותלעפה  רחאל  רצק  ןמז  ב-1994 ,
קושב ועיפוהש  םושמ  ומצע , תא  הצימ  הז ' והז  רומוהה ב' יפוסה . הלוסיחל  דע  התעיקשל  רבד  לש  ופוסב  איבה  םייט ' םיירפ  רודישלו ב' יזכרמ  תרושקת 

םהש תומוסרפבו  רודיב  תוינכותב  רתי  תפישחל  וכז  תינכותה  ירוביג  דועו : תאז  ןאפצי .' ', ' רוטס ידמוק  ה' תירמאקה ,' היישימחה   ' ןוגכ םיבר , םירחתמ 
. בזכאמ גניטיירו  תונגרפמ  אל  תורוקיב  הלביק  הבש  הלק  אל  הנש  ירחא  תינכותה  הדרי  ב-1998 )  ) הנש הל 21  תאלמב  ןהב . ועיפוה 

םירודישה ימשב  שדח ' ברע  '
םוי תיללכה . היזיוולטה  לש  תידעלבה  התטילשב  היהש  הילאוטקאהו  תושדחה  םוחתל  תיכוניחה  היזיוולטה  הרדח  ןונבל ב-1982  תמחלמ  ץורפ  םע 
יצחו עברא  ןיב  תפתושמ  תינכות  רדשל  "ל , הצ ילג  דקפמ  ןגס  ולש , ןוליאו  תיכוניחה , היזיוולטה  שיא  ןנור , יסוי  וטילחה  ןונבלל  "ל  הצ תוחוכ  תסינכ  רחאל 

תרתלואמה תושדחה  תינכות  התלע  הממי  רובעכו  שיגמה , דיקפת  תא  ול  ועיצהו  תילגרמ  ןד  הסונמה  יאנותיעל  ונפ  םה  םיירהצה . רחא  יצחו  שמחל 
הייפצ רקס  היזיוולטב . תוירלופופה  תוינכותה  תחאל  שדח - ' ברע   ' לש הנושארה  הסרגה  לילגה - ' םולש   ' תינכותה התיה  םירופס  םימי  ךותב  ריוואל .

תינכות יתושדח , ןיזגמ  ןיעמ  התיה  שדח ' ברע  . ' תינכותב ופצ  ץראב  תרגובה  תידוהיה  הייסולכואהמ  םיעבר  השולשכ  יכ  הליג  סרמב 1984  ךרענש 
"ל . הצ ילג  לש  תושדחה  תקלחמ  ישנא  ושיגהש  תושדח  יקזבמ  םג  הב  ובלוש  הרהמ  דעו  ןפלוא , תונויאר 

תועש תבחרהל  האיבה  איה  הנושארבו  שארב  לארשיב . תוברתהו  תרושקתה  תוחתפתהלו  םילארשיה  לש  הייפצה  ילגרהב  יונישל  האיבה  תינכותה 
, ברעב העשב 9  תושדחל ' טבמ   ' תארקל רקיעב  ךסמל  רבחתהל '  ' רגובמה ילארשיה  הפוצה  לגרוה  שדח ' ברע   ' לש הרודיש  דע  היזיוולטב . הייפצה 

תא הנושארל  רערע  היזיוולטב  תשדוקמה  תושדחה  תעשב  יונישה  ולש . ןולסב  היזיוולטה  לש  החירז ' תועשל ה' םיירהצה  רחא  תועש  ויה  התע  וליאו 
לש םיזירזהו  םיריעצה  םיבתכה  ורודישו . רמוחה  ףוסיא  לש  טביההמ  םג  ץראב  היזיוולטה  תושדח  יונישל  המרת  שדח ' ברע  . ' הלש ימואל  - יסקטה דוסיה 

ךכבו הממורמ , לברוסמהו  ףייעה  רואזונידל  ןמזה , םע  הפירחהו  הכלהש  תיתימא , תורחת  הנושארל  ורציו  חטשב  םהיתימע  תא  ומידקה  "ל  הצ ילג 
םייח תרושקתה  רקוח  ירבדל  הבושח . המורת  שדח ' ברע  התיה ל' ןכותה  דצמ  םג  תילארשיה . היזיוולטב  ימנידהו  זירזה ' ןדיעה   ' לש ותליחתל  ואיבה 

( םהידי לע  ענומו  עפשומה  הז  וא  םיעוריאה  לע  עיפשמה  ישונאה  םרוגה  לע  רמולכ   ) תורתוכה ירוחאמו  תושדחב  םישנא  לע  שגד  המש   ' תינכותה לייא ,
לש ישארה  ודומעל  תושדחל " טבמ   " ןיב םיליבקמ  םיווק  חותמל  ןתינ  םא  תושדחה . תורודהמב  םוקמ  םהל  אצמנ  דימת  אלש  םיאשונבו  תויגוסב  קוסיעבו 

תוסחייתה לש  תפסונ  תיווז  היפוצ  ינפל  הגיצה  תינכותה  עבצהו ]...[ . עקרה  תובתכל  םיימינפה , םיפדל  הליבקמ  שדח " ברע  ירה ש" ימויה , ןותיעה 
בור לע  םיעשתה  תונשב  הטלתשה  תאזה  הזירא ' ה' והשלכ .' הלילק  השדח , הזירא  רמולכ  עדימל , רודיב  ןיבש  לבחה  לע  הכילהו  םוי ]...[  םויה  יעוריאל 

היזיוולטבו . וידרב  תושדחה  תוינכות 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



ןייד הנליא  ךכ  רחאו  תילגרמ  ןד  תוחפ . יטסילמרופו  חותפ  היהש  השגהה , ןונגסב  םג  יתכלממה  ץורעב  תושדחה  תינכותמ  הלדבנ  שדח ' ברע  '
המינב תורתוכבש  םישנאה  תא  םירחא  םינפלואבו  ביבא  לתב  ןפלואב  ונייאיר  םג  אלא  תובתכה , תא  וגיצהו  תושדחה  תא  ושיגה  קר  אל  םייתמזירכה 

ןחלושש ןייאורמל , ןייארמה  ןיב  םינפ  לא  םינפ  תחיש  הרשפיאש  ןפלואה  תרואפתב  םג  יוטיב  ידיל  אב  תינכותה  לש  ישיאה  ןפה  רתוי . הרישיו  תישיא 
םהינפ . תועבהב  יוניש  לכ  התארה  המלצמהו  ךסמה  לע  םאולמב  ןייאורמהו  ןייארמה  לש  םהינפ  ועיפוה  םעפב  םעפ  ידמ  םהיניב . ץצח  דבלב 

. םוי לש  וברעב  דקפמה  רדסמ  לש  הרצוצחה  תעורתכ  םיבר  םילארשי  רובע  תושדחל ' טבמ   ' לש החיתפה  תוא  היה  שדח ' ברע   ' לש ריוואל  התיילעל  דע 
רוקיסה ימוחת  לש  תדמתמ  הבחרה  ךות  רודיבל , םג  ןתכיפה  לש  רתוי , תוטושפ  םילימב  וא  תושדחה , ןוליח '  ' לש ךילהתב  השעמל  הלחה  שדח ' ברע  '

אל ': ' שדח ברע   ' םע הלחהש  המגמה  הקזחתה  ףשר ,' יפר  םע  שמח   ' תינכותה ריוואל  התלע  רשאכ  ב-1994 , םייחה . לש  םינטקה  םיכפה  תשגדהו 
בוחרב .' שיאה  ותעדל  לאשנ  ןהבש  קרס  תובתכ  , ' ןיילק יסוי  יאנותיעה  ירבדכ  םדצלש ,' םינטקה  םירופיסה  לוגלג  אלא  םילודגה , םיעוריאה  לע  הרזח  דוע 

םישיאבו םיאשונב  העגנו  היזיוולטב , תושדחה  םוחתב  םייתרוסמ  םירוסיא  טעמ  אל  רובשל  החילצהש  רחאמ  ךרד  תצרופ  התיה  שדח ' ברע  , ' לוכל לעמ 
ברע ב' השעמל , רצעממ . ררחוש  אוהש  םויב  הטרג ,' ןונ  הנוסרפ  זא ל' דע  בשחנש  ימ  ינייסוח , לסייפ  םע  ןויאיר  לשמל , םוחתל . ץוחמכ  רבעב  וספתנש 

תונחלס רתיב  סחייתה  , ' ןנור יסוי  ךרועה  םימיל  רפיס  דסממה ,' . ' ילרוזנצ ןוקיחמ ' - יטנא רודישה כ' תצבשמ  הדקפית  הז ,' והז  ומכ ב' קוידב  שדח ,'
ישנא הרתי . תוניצרב  ןתוא  תחקל  הטנ  אלש  ללגב  תררוס , הטיעב  לכ  לע  תומוהמ  םיקה  אלו  תלדגמ  תיכוכזב  ןתוא  ןחב  אל  אוה  תיכוניחה , לש  תוינכתל 

דעווה לש  ומוקמ  דקפנ  םיפוגה  ינשב  אבצל ; םיפופכ  "ל  הצ ילג  ידבועש  םשכ  ךוניחה , דרשמל  תורישי  םיפופכה  הנידמ  ידבוע  םה  תיכוניחה  היזיוולטה 
םעפ ידמ  חותמל  תיכוניחה  היזיוולטה  לש  התלוכי  תא  תולתל  ךירצ  הזה  ינלטקה  ףוגה  לש  ורדעהבש  הארנכ  יטילופ . דוק  יפ  לע  עבקנ  ובכרהש  להנמה ,

'. םייחב ראשיהלו  וילע  קוחצל  וא  ןוטלשה  לע  תרוקיב 

תוקחרתה םירשבמ  םיבורק ' םיבורק  '
ןושארה יתחפשמה  םוקטיס ' התיה ה' תופיצרב , םינש  שולש  הצרו  ראורבפב 1983  רודישל ב-7  התלעש  םיבורק ,' םיבורק   ' תינויזיוולטה הרדסה 

. ילואש קחצי  יאמבהו  ןמריט  השיר  הקיפמה  לאכימ , בו . ןודיס  םירפא  ויה  םיאטירסתה  להק . תוחכונב  ץראב  הטלקוהש  הנושארה  הרדסהו  ונלשמ ' '
איה יתכלממה . ץורעה  תודלותב  תוירלופופה  תורדסה  תחא  התיה  תוינקירמאה , יבסוק ' תחפשמ   ' תאו תועוב '  ' תא טעמב  הריכזהש  םיבורק ,' םיבורק  '

ןליאו יקית  גוזה  תוחאה , תחפשמב  ביבא . לתב  קטיו 9  בוחרב  ןיינב  ותואב  םירגה  םהלש -  הדודו  תוחא  חא , תחא , החפשמ  ינב  לש  ןהיתורוקב  הקסע 
(, ינושרג השמ   ) רתיבא םהידליו  ןילביר ) הרואילו  ןואג  םרוהי   ) הרואילו םרוי  גוזה  חאה  תחפשמב  םדק .) הילג   ) הילג םתבו  ןייד ) יקיתו  רד  ןליא  םינקחשה  )
הב ועיפוה  ךא  הלאה , תוחפשמה  שולשב  הדקמתה  הרדסה  הפגב . התרידב  היח  ןורמ ) הנח   ) הנח הדודה  ץיבוריאמ .)' ילתנ   ) תרפאו בגש ) ילומ   ) ילומ

תינדפקה הרומהו  ריפצ ) היבוט   ) רדנוכופיהה םרוי  לש  רטאיכיספה  רקמשנייפ , ד"ר  לגס ,) קילומש  ' ) ץיבליזוק ןכשה  ןוגכ : תורחא  תויומד  םג  םעפ  ידמ 
, החפשמ ינב  טעמכ  םיעובק ,' םיחרוא  ויה ל' דואמ , םיילארשי '  ' םיסופיט ומליגש  תובורקה ,'  ' תוינויזיוולטה תוחפשמה  ינב  ילאכימ .) הקבר   ) הילגו ילומ  לש 

תוקחל . ובהא  םלוכש  ןושל  עבטמל  התיה  הרדסה , לש  רכיהה  יוותמ  ןורמ , הנח  לש  חַא ' ּותָּפ -   ' האירקהו ץראב , תובר  תוחפשמ  לש  ןולסב 

לש תויתימאה  היתויעבב  תעשעושמ , ךרדב  הקסע , איהש  םושמ  םג  אלא  התוינושאר  לשב  קר  אל  היזיוולטה  תוברתל  הבושח  התיה  םיבורק ' םיבורק  '
תא התפיי  אל  איה  ךא  םיעצפב , טטחלמ  הענמנו  תויתפיטנא  תויומד  הגיצה  אל  םנמא  איה  ףתושמ . תיבב  הרגה  תעצוממ  תילארשי  תחפשמ 

תא רישל  ונצרא ,' דעב  תומל   ' קר אל  הז  ילארשי  תויהלש  הדבועה  תא  השיגדה  איה  הנידמה . לש  םינושארה  םירושעב  לבוקמ  היהש  יפכ  תואיצמה ,
"ל . וחל לויט  לע  םולחלו  םידליהמ  שאייתהל  קינצופישה , לע  ןבצעתהל  ןכשה , םע  בירל  רקיעב  השעמלו  םג  אלא  "י , בלל םורתל  וא  הוקתה ,' '

םיפיטואירטס המכב  ועגנש  םיינרתח  םינכת  תינכותל  תחא  אל  ובינגה '  ' םה םתמשנב , םינקיריטאס  םה  לאכימ  בו . ןודיס  םירפא  םיאטירסתהש  ןוויכ 
. םיברעה םיחרזאל  םסחיב  ץראב  םידוהיה  לש  תועיבצבו  תומודקה  תועדב  קסע  הרדסה  יקרפמ  דחא  לשמל , ךכ , תילארשיה . היווהב  םישרשומ 

ןובס תורפואל  םילארשיה  תא  תרכממ  סאלאד ' '
ינבש הלע  רקסהמ  תירבעה . הטיסרבינואה  לש  ךוניחל  רפסה  תיב  לש  תווצ  ךרעש  רקס  יאצמממ  םיפלאמ  םיטרפ  ץראה '  ' םסריפ לירפאב 1983  ב-7 

תינקירמאה הרדסה  תינמנ  רתויב  םהילע  תוביבחה  תוינכותה  םעו  היזיוולטב , הייפצב  ומויב  םוי  ידמ  עצוממב  תועש  שולש  םילבמ  לארשיב   12-9
היינע הרענ   ) טושפ יתלילע  ריצ  ןובס : תורפוא  לש  תלבוקמה  החסונה  יפל  הלהנתה  סאלאד ' . ' סא - יב - יס תינקירמאה  היזיוולטה  תשר  תקפהב  סאלאד ' '

; הירוביג ןיב  תוירשפאה ) םיסחיה  תויצאירו  לכ  יוצימ   ) תועיתפמ םיתעלו  תפעוסמ  םיסחי  תוכרעמ  תונבנ  וילעש  םירנוילימ ) תחפשמ  ןבל  תאשינה 
; םינוש תודמעמ  ינב  ןיב  יוכיס  תרסח  הבהא  סיזרתקו ; תוהדזה  הפוצב  רוצילו  תועמד  טוחסל  דעונש  ינירכס  ןכות  םמצע ; לע  םירזוחה  םיעגיימ  םיגולאיד 

הלאב . אצויכו  חוכו , הריירק  רחא  ץורימ  םיימינפ ; םיקבאמו  םיככת  תודיגב , ןיאושינל ; ץוחמ  דלונש  דלי  טפשמ ; תימואתפ ; הלחמ  וא  יטיא  תוומ 

יקסעב סאלאד . ריעל  ךומס  קרופתואס  תווחב  םירנוילימ  לש  הלומחכ  היחש  תינקירמא  תיפסאו '  ' החפשמ גניאוי , תחפשמ  ביבס  התנבנ  סאלאד ' '
הענ תלתפנה  הלילעה  ריעב . רדוהמ  םידרשמ  ןיינבב  םהיקסע  תא  םילהנמה  החפשמב , םירכזה  םיטלוש  החפשמה , לש  החוכ  רוקמ  םהש  טפנה ,
םיישפנ םירבשממ  תולבוסה  תויתולתה  החפשמה  תושנ  תוברועמ  הבש  םיחתמה , תייוור  תיתחפשמ , - םינפה הקימנידל  םיקסעה  תקימניד  ןיב  תופילח 
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יראל ןקחשה   ) גניאוי רא  - יי היה ג' הרדסה  לש  ישארה  בכוכה  וכו .)' הלפה  תראממ , הלחמ  תבזכנ , הבהא  סנוא ,  ) תויפיטואירטס תוביס  ןווגממ  םיעבונה 
ןמור  ' תרוסמ יפ  לע  שטיק ' בוט  יושע ב' היה  לוכה  םיגניאויה . לש  הירפמיאב  קזחה  שיאהו  יזבנה , ךויחה  םע  לבנ  - הגמה רוכבה , ןבה  תא  קחישש  ןמגה ,)

תותרשמה .'

"ב הראב ומכ  לארשיב , דבלב . םידליה  תלחנ  ןבומכ  התיה  אל  תימואלניב , תרושקת ' תפגמ  הפוקת ל' התואב  התיהש  החילצמה , הרדסל  תורכמתהה 
תופצל ידכ  ךסמל  לארשי  תיב  ינומה  ורבחתה  ןושאר  םוי  ידמ  תודעו . םינימ  םיאליג , התצח  איה  הרדסה , הרדוש  םהבש  םלועב  םירחא  תומוקמבו 

וקיספה אל  היבורקו  היאצאצש  החפשמ  חוכו -  ףסכ  תוואת  איה  ןכ  יפ  לע  ףאו  לוכה  הל  שיש  ססקטמ , םירישעה  תחפשמ  לש  היתורוקב  אבה  קרפב 
רשואמ . תויהל  חרכהב  אל  הז  רישע  תויהל  רומאל : םיינע ,' תמחנ   ' לש רסמ  םיפוצל  וחלשו  הז  םע  הז  סייפתהלו  בירל 

םירבגה לש  תורכמתהה  תעפותל  תישנה  הליבקמה  הבר  הדימב  יתעדל  איהש  ןובס , תורפואל  תורכמתהה  תעפות  תא  הנושארל  הרציי  סאלאד ' '
', תילארשיה תואיצמה  רובע  אצמוה  וליאכש  רנא  איה ז' םיירהצה , - רחא לש  המרד  רתוי  יגיגחה  המשב  וא  ןובסה , תרפוא  . ' טרופס יקחשמב  הייפצל 

םה הדילו , תוומ  תציחמב  םייחהו  לרוגה  תוירקמ  ובאט , תריבש  ןובסה : תרפואב  םינשנו  םירזוחה  םיביטומה  תשולש  . ' ןורימ דוהא  בתכ ב-1987 
ריבעהל ךרוצה  םירחא ,) םע  ףידעו   ) ונלש תוידגרטה  ירופיסב  קלחתהל  ךרוצה  רחא . םע  לכ  רשאמ  רתוי  םיווח  ןיידע  ונחנאו  וניווחש  םיביטומה 

םייתשרותל .' וכפהש  ונל  המדנו  תילארשיה  תואיצמב  יזכרמ  ביכרמל  ויה  הלא  לכ  תוצע -  תתלו  היצמרופניא 

ינטשפ ץלאמש  אוה  יסיסבה  הביכרמש  תירלופופה , תוברתה  תריציב  הלעמב  ןושאר  םרוג  איה  היזיוולטה  ובש  ןדיעה  תא  לארשיב  החתפ  סאלאד ' '
' סאלאד  ' קחשמ םגו  סאלאד ' יחיטש   ' קושב ועיפוה  םהירחאו  תוירט , תוינמחלכ  ורכמנש  רא ,' - יי יעבוכ ג'  ' ץראב קוושל  ולחה  םיזירז  םירחוס  קתקתמו .
דחא תויודדומתהו .' חתמ  תורחת , םיסנניפ , לש  קתרמ  םלועל  סנכיתו  גניאוי , תחפשמ  תא  קחשו  הנק  : ' ןרציה חיטבה  הספוקה  לע  רעונ . ינבלו  םידליל 

ויה םג  תלשוש '  ' הלש תשרויהו  סאלאד ' . ' הבר תושגרתה  ררועש  הרדסה , יבכוכמ  המכ  לש  ץראב  םרוקיב  היה  יתרושקתה  לביטספה  לש  ויאישמ 
הריירקב תודרומהו  תוילעהש  ימו  םימי , םתואב  ץוחה  רש  סרפ , ןועמש  בורל . םיללהמו  םירקבמ  הל  ואצמנ  ןכ  לעו  ץראב , תינקירמאה  העפשהה  למסל 

דחא לכ  היזיוולט . שיש  זאמ  הנתשמ  םלועה  יתאוושה . דואמ  םלועב  םייח  ונחנא  וישכע  : ' ןויאירב רמא  ןובס , תרפוא  יבתוכל  הארשה  תתל  תולוכי  ויה  ולש 
'. תולובג ןיא  היזיוולטל  תאז . עונמל  דואמ  השק  םינפלמ . סאלאד  רוחאמ , סאלאד  תיבה , דיל  סאלאד  סאלאדב . תויהל  הצורו  סאלאד  תא  האור 

תבשה תורנ  תקלדהכ  היזיוולטה  רישכמ  תקלדה 

היזיולטב חוריאה  תוינכות  יצולח 
תוינכות לשמל , יממעה ,' ןורטאיתה   ' תרגסמב םישימחה  תונשב  רבכ  לארשיב  חתפתהל  ולחה  המב , עפומו  לילק  חיש  תובלשמה  חוריאה , תוינכות 

לש התכירעב  ןיינעלו ' רשי   ' תינכותה לש  םלואב  תויבמופ  תוטלקהב  לחה  רשאכ  רנא  ' זה תא  וידרה  םג  ץמיא  םישישה  תונשב  ץומא . ןב  ןד  לש  חוריאה 
, המבה לע  ובשיש  םיאקיטילופל  ונפוהש  להקה  לשו  החנמה  לש  תולאש  תובושתו : תולאשל  הצקוה  ברעה  לש  ןושארה  וקלח  ינוחמש . הינגוע 

םיירלופופ . ןרדב  וא  רמז  לש  תיתונמא  העפוה  התיה  ברעה  לש  ינשה  וקלחב  םהיתובושתו .

תורכומ תויומד  םבור   ) םיחרוא םע  הלילק  החיש  לע  ססובמה  יתמזירכ , החנמ  לש  וחוצינב  היזיוולט  ןיזגמ  חוריאה -  תוינכות  לש  ינויזיוולטה  רנא  ' זה
תמקהל תונושארה  םינשב  רבכ  חתפתהל  לחה  םינוכרעמו , םינומזפ  לש  תותחנתא  םע  תורתוכ ,) ושעש  תוילגת '  ' םתצקמו תילארשיה  היווהב 

השענ אוהו  תיעוצקמ  הניחבמ  הזה  רנא  ' זה תלשבהל  דע  םינש  רשעכ  ושרדנ  םלוא  (. 1976 ' ) תרתוכ ילע  ו' ( 1973 ' ) םינמא שגפמ   ' לשמל היזיוולטה ,
ץראב . םיפוצה  לע  רתויב  םידוהאה  דחא 

ראפ ינמ  םע  הבוט ' העש  '
לגדה תינכותל  התיה  הרהמ  דעש  הבוט ,' העש   ' םשב תירוקמ  חוריא  תינכות  תבש  לילב  םייעובשל  תחא  רדשל  היזיוולטה  הלחה  רבמטפסב 1979 

ןחינש ןויסינ , ריתעו  רכומ  ןקחשו  ןרדב  ראפ , ינמ  לא  הנפ  אוה  היזיוולטה . לש  תוינכותה  להנמ  םואבנשריק , יטומ  הגה  תינכותל  ןויערה  תא  היזיוולטה . לש 
תויגלטסונ תויוקבחתסהו  טייל ,'  ' תוסג תוחידב  םיאקיטילופה , תציקע  תועמד , םע  םיישיא  םירופיס  םילארשיה -  שפנל  רבדמה  ץלאמש ' םיבוט ל' םישוחב 

תא תוחנהל  יתמכסהש  טוידיא  ינאש  יל  ורמא  ילש  םירבחה  '. ' םישנאל ףיכב  עובש  רוגסיש  והשמ  תורנ , ילב  לבא  , ' תבשל תינכות  תוחנהל  ול  עיצהו  - 
דחא ףאו  םיפלק  םיקחשמ  םינקזהו  תולבל  םיאצוי  םיריעצהש  יל  ורמא  רודישל . ללוקמ  םוי  הז  תבש  לילש  ובשח  םלוכ  יכ  , ' םימיל ראפ  רפיס  תינכותה ,'

היזיוולט .' תוארל  הצרי  אל 

ראפ ינמ  רמא  הז ,' והזו  הבוט " העש   " טושפ הל  םיארוק  ונחנא  אלש . בוט  רתויש  ונטלחה  לבא  טרצנוק ," םוקמב   " תינכותל אורקל  וניצרש  תמאה  '
תיקינצוביקה ותייער  םעו  תבש ,' האב   ' תינכותה שיגמ  ןהכה , רודיבא  לאומש  ברה  םע  ןויאיר  ראשה  ןיב  רדוש  תינכותב  הנושארה . תינכותה  תחיתפב 

אלא רודישה  תעשב  קר  אל  היה  הבוט ' העש   ' האיבהש יונישה  אניבור . הנליא  תרמזהו  טלבדלוג  ןנח  רמזהו  ןרדבה  םג  הב  ופתתשהו  ןהכה , הנאירא 
חוריאה תינכות  התיה  םג  הבוט ' העש  . ' םיפוצה לש  ההובג  תוכירד  תמר  לע  הרמש  ןויאיר ' - ירודיב עטק  - ןויאיר - ריש  ' תנוכתמה תירודיבה . תנוכתמב 

ןודעומב הגצה  לש  טקפא  רוציל  ךכבו  תינכותב , ותוא  ףתשלו  בר  להק  בישוהל  רשפיא  רבדהו  הילצרה , ינפלואב  עובק  ןפואב  המלוצש  הנושארה 
תא םיעיציב . םישנאה  םע  חדבתהל  גהנ  יממעה ,' ןורטאית  רודיבו ב' יווה  יברע  לש  היחנהב  הסונמ  היהש  ראפ , ינמ  ונממ . קלח  םה  םיפוצהש  יטרבק 

תלבוקמ התיהש  תנוכתמבכ  אלש   ) תינכותה ךרוא  לכל  המבה  לע  םינייאורמה  - םיחרואה לש  םתוחכונ  הקזיח  תפתושמ  הביסמב  רבודמש  השוחתה 
שקבל ראפ  גהנ  ןויאירה  ףוסב  ןוליש .) ןד  לש  ויתוינכותב  ללכוש  םימילש  קירט   ) תוחפ תילמרופ  הריווא  הרציו  היזיוולטב ) תומדוקה  רודיבה  תוינכותב 
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היה הבוט ' העש   ' לש התחלצהל  םרתש  ףסונ  שודיח  תינכותה . לש  תוהזה  ילמסמ  דחאל  היהש  טפשמ  ונתיא - ' יראשת  / ראשית  ' תחרואה וא  חרואהמ 
םג עובשה , ריש  םג  תימצע . הקפה  רתויש  המכ  הריצי . לש  לוכ  םדוק  היה  טפסנוקה  : " תינכותה קיפמ  רגניפדלוג , ןורהא  ירבדל  תיתונמאה . הקפהה 
סנכנ הפ  םינמזומה . םינמאב  ידוחיי  לופיט  רקיעבו  ןודיס -  םירפא  לש  םיעטק  ועציבש  טלבדלוג  ןנחו  ןפג  לייאו  ואלסל  הנחו  ריפצ  היבוט  םייריטס -  םיעטק 
ונתנ ריש  לכלו  ןמא  לכלש  היה  לודגה  יונישה  רשו . בשייתמ  הרטיגה , םע  אב  ןמאש  לבוקמ  היה  זא  דע  תינכותה . לש  יתונמאה  ץעויה  היהש  יתפרצ , ידצ 
הפ ונישע  הרואפת . וא  תושובלת  םינקחש , ותוא , םיוולמש  םינדקר  הז  םא  ינויערה , טנמטירטה  תא  לביק  ריש  לכ  האריי . אוה  ךיא  שארמ  ונבשח  סחי ,

היזיוולטב ." םינושארה  םיפילקה  תא  השעמל  ונרציו  הקיזומב , לופיטב  ינכפהמ  יד  ונמזב  היהש  דעצ 

תושר לש  רקס  יפל  התכז , תינכותה  רוקמה . תוינכות  לכמ  תירלופופל  התיה  איה  םיבר  אל  תועובש  ךותבו  תידיימ  התיה  הבוט ' העש   ' לש החלצהה 
הנממ . םינהנ  םהש  ורמא  תינכותב  םיפוצהמ  ו-88%  יצחו ,) שפנ  ןויליממ  רתוי   ) הייפצ ל-88%  רודישה ,

ליל תינכות  תורחא . תוצראב  לבוקמהמ  םינייפאמ  רפסמב  הנושה  חוריאה , תוינכות  לש  ילארשיה  ןונגסה  הנושארל  חתופו  דסונ  תבש  ליל  תוינכותב 
תלעפהל איבה  רבדה   ) םינרדבו םינמא  לש  "ן  צחיו ךוותמ  קיפמכ , היזיוולטה  לש  הדמעמ  תא  הקזיח  תימואל , עובש  ףוס  תביסמ  ןיעמל  התיהש  תבש ,
תוחפשמה לש  תבש  ליל  תרוסמ  תאו  ילארשיה  לש  הייפצה  ילגרה  תא  הבר  הדימב  התנישו  תינכותה ,) יקיפמ  לע  םינרדבה  ינכוס  דצמ  םיצחל  תכרעמ 
םיצוביקהו םהיתוחוקל , לש  העפוהה  תועש  תא  וניש  םינגרמאה  תינכותה , רמג  ירחא  קר  תיבהמ  תאצל  וליחתה  םישנא  ץראב . תויתרוסמהו  תוינוליחה 

איהש חינהל  רשפאו  עובשה , ףוס  סקטל  האלמ  הפתושכ  היזיוולטה  הסנכנ  תיתחפשמה  החוראה  דצל  יזכרמה . לכואה  רדחב  הליכאה  תועש  תא 
ולכא תונושארה  תונמה  תא  תילארשיה . הרידב  לכואה ) תניפ  וא   ) חבטמל ןולסה  ןיב  ילנויצקנופהו )  ) ינוטקטיכראה גוזימה  תא  הפוקת  התואב  הדדוע 

. דצרמה עקרמה  לומ  ןולסב  םיחוציפהו  חוניקה  תאו  ןחלושה  דיל 

ילאכימ הקברו  ראפ  ינמ  םע  הביסמל ' הביס  '
ינמ ולש . ריאמו  ןינד  הטדוא  יליזרב , ןונמא  ראפ , לאינד  הז  רחא  הזב  סנכיהל  וסינ  וילענל  הבוט .' העש   ' תא ראפ  ינמ  בזע  תונוע , עברא  ירחא  ב-1983 ,

קביילפה תא  םיביכרמ : רפסמב  הרוכבה  התוחא  תא  הגרדיש  השדחה  תינכותה  הביסמל .' הביס  ףלחוה ל' המשו  ףוסב 1984  תינכותל  בש  ראפ 
; תינילופורטמ הליה  תינכותל  הקינעהש  השובירק , דוד  לש  וחוצינב  ביבא ' לת  לש  תלייטה  תרומזת   ' המבה לע  הפילחה  תינכותב  םירמזה  תא  הווילש 

םיטקפא וב  ובלושו  וכו ,)' הדעסמ  ףוח , לע  תלייט   ) רתוי תמכחותמו  תנווגמ  הרואפת  תועצמאב  הנועל  הנועמו  עובשל  עובשמ  הרוצ  טשפו  שבל  ןפלואה 
וכו .)' תיתיזזת  הרואת  ןשע , תונוכמ   ) קור יעפומ  לש 

האצמנש דע  רגנ ) תיליל  בוג , ידיג  ראפ , לאינד   ) םיפילחמ םיחנמ  לש  בבס  לחה  הממורבו  הביסמל ' הביס  רצק מ' ןמזל  ראפ  ינמ  שרפ  םייתנש  ירחא 
יתש ידיב  ודקפוהש  המוד  תנוכתמב  תוינכות  יתש  ןיגוריסל  רדשל  טלחוה  תימואלה . תודחאה  תלשממ  לש  היצטורה  ןורקע  חורב  תלאוגה , החסונה 
לצא םישודיח : ִיניִמ '  ' ינש ויה  תוינכותב  ילאכימ . הקבר  תייחנהב  הביסמל ' הביס  ראפ ו' ינמ  תייחנהב  ינממ '  ' השדח תינכות  תודרפנ : הקפה  תוכרעמ 

המב הנושארל  לביק  ילארשיה , רוביצה  בורל  רכומ  היה  אלש  ריעצ  רמז  זא  היהש  ןפג , ביבא  אמגודל , ךכ  םישדח . תונורשיכ  תגצה  לע  שגד  ןתינ  ילאכימ 
תונויארה דחא  תועמד . טחוס  יוצרו  ןיינעמ  רופיס  םהל  היהש  םירכומ  אל  םישנא  םע  תונויאר  ובלוש  ראפ  ינמ  לש  ותינכותב  הביסמל .)' הביס  היזיוולטב ב'

שאה תירקתב  סנב  הלצינש  תקוניתה  הייניס , איה  אולה  הנסלא , הנס  ןפלואב  החראתה  רשאכ  רבוטקואב 1986 , ךרענ ב-17  ראפ  לש  םימסרופמה 
תינכותה יקיפמ  דוע . התאר  אל  איה  היבא  תאו  םירצמל  רזחוה  הבשנש  הדוד  וניתוחוכ , שאמ  הגרהנ  תקוניתה  לש  ּהמיא  שדק ב-1956 . עצבמב 

םה ּהמיא . הדנעש  תזורחמה  תא  האנ , השיאל  התיהו  םייתניב  הרגבש  הייניס ,' ןתנ ל' אוהו  ןפלואל  ותוא  ואיבה  םאה , תא  רבקש  לייחה  תא  ואצמ 
תישונא . תוהדזה  לש  ינשגר  עגרב  תועמד  םתיא  דחי  ליזה  תיבבו  ןפלואב  להקהו  תומלצמה  לומ  וקשנתהו  וקבחתה 

שטיק ירצומ  לש  תינכרצה  תוברתה  תיילע  לש  רתוי  הבחר  העפותמ  קלח  התיה  תילארשי , תוינירכסב  ונייפאתהש  תבש , ליל  תוינכות  לש  תוירלופופה 
תונשב רבכ  םנמא  העיפוה  תונוש  היזיוולט  תוינכות  לע  הפירח  תרוקיב  תונותיעב . הירקבמל  היזיוולטה  ןיב  םיסחיב  השדח  הפוקת  הנמיס  םגו  םיינומה ,

תוירלופופה . רודיבה  תוינכותל  רקיעב  ונפוה  היציחו  ךליאו , םינומשה  תונש  ףוסמ  הרבג  התופירח  ךא  םיעבשה ,

תוינכות לש  הרדס  םיפוצל  ועיצהו  השדח  החסונ  ושפיח  הממורב  םיקיפמה  הביסמל .' הביס   ' םג הדרי  םייתנש  רובעכו  ךסמהמ ב-1988  הדרי  ינממ ' '
ודודו ילאכימ  הקבר  רשנ , ןורוד  תינויצטור ,) תנוכתמב  בוש   ) ילאכימ הקברו  רונמ  דוהא  ןודנול , ןורי  וירחאו  תיזג  יבג  הליחת  םינוש : םיחנמ  םע  תונווגמ 

קר אל  הז  בלשב  העטריק  יתכלממה  ץורעה  לש  תבשה  ליל  תינכות  ינשה .) ץורעל  רבעו  שרפש  דע   ) ודבל זפוט  הרצק  הפוקתו  ןיגוריסל ב-1994 , זפוט 
ךכ רחאו  ןוליש  ןד  לש  חוריאה  תינכות  דחוימבו  ץורע 2 , דועו , תאז  םיפוצה . לש  היוור  לשב  םג  אלא  תיביטקרטא  החסונ  הל  האצמנ  אלש  םושמ 

וילא . םיפוצה  תא  ריבעהלו  יתכלממה  ץורעב  בנזל  לחה  זפוט , ודוד  לש  ויתוינכות 

תורוטקירקל םיאקיטילופה  תא  ךפוה  ריפצ  היבוט 
ביבא לתב  לדג  דילי 1945 )  ) ריפצ ריפצ . היבוט  לש  םייוקיחה  ונמנ  ראפ  ינמ  לשו  ילאכימ  הקבר  לש  תבשה  ליל  תוינכותב  תוירקיעה  תויצקרטאה  םע 

. תורחא תויריטאס  תוקהלו  ןויטבמס ' ', ' קורי לצב  , ' "ל חנה תקהל  לש  ילארשיצראה  רומוההמ  עפשוהו  ןורטאיתל  ךשמנ  תודלימ  יסופיט . ירבצ  ךוניח  גפסו 
םירומ הקיח  ןהבש  התיכה  תוביסמב  ןוכיתב , רבכ  הלגתה  ןייקחו  ןרדבכ  דחוימה  ונורשיכ  ילש .' םילילאה  ויה  , ' ומע ןויאירב  רפיס  רהוז ,' ירואו  לופוט  םייח  '
קחיש אוה  ןורטאית . ןקחש  לש  הריירקל  הנפ  רורחשה  ירחאו  "ל , חנה תקהלב  תרישו  תודלי  םולח  םישגה  אבצב  רפסה . תיב  יווה  לע  םינוכרעמ  הנבו 
ןיול ךונח  לש  פושטק '  ' הגצהב השע  תיתמיב  הריטאסב  םינושארה  וידעצ  תא  תומיב .'  ' ןורטאיתבו ירמאקב  םולשה ,'  ' ןורטאיתב םינקחשה ' תמיב  ב'

שרוש .' לופיט   ' תיריטאסה וידרה  תינכותב  ךכ  רחאו 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



רוביצל הנושארל  הלגתה  הבש  שאר ,' יוקינ  ךכ ל' רחאו  ( 1971 ' ) רבוע לכה  אל   ' לש תווצל  ריפצ  תא  ףריצ  ונורשיכב , ןיחבהש  םואבנשריק , יטומ 
(1978 ' ) ילש דוסה  הז   ' תוינכותה תא  החנה  רשאכ  בחרה , רוביצב  תירלופופו  העודי  תומד  השענ  ריפצ  ולש . ריהזמה  יוקיחה  ןורשיכ  בחרה  ילארשיה 

לע םינומשה  תונשב  ץירה  אוהש  םייטילופה  םיטרבקב  ללכוש  ןרדבו  ןייקחכ  ונורשיכ  םייוקיח . םעפל  םעפמ  בליש  ןהב  םגש  (, 1979 ' ) עובירב עשת  ו'
יעפומב רבודמ  ןועגיש .)' הרפוא  ו' עובשה ' לע  םידרוי  ', ' םינוקיתו תומלשה  לארשי , םע  תודלות  ', ' היצטורה םויס  תוגיגח  ', ' היצטור יעושעש   )' ץראה תומיב 

לע הריטאס  יעטק  קר  אל  וללכנ  םיעפומב  תימואלה . תודחאה  תלשממ  תא  ונייפיאש  םייתגלפמ  ןיבהו  םיישיא  ןיבה  םיחתמה  עקר  לע  וחרפש  רודיב 
תינויצה . היגולותימה  לע  תוציקע  םג  אלא  תילארשיה , היווהב  תועשעשמ  תועפות  לעו  לארשיב  תיטילופה  הריזה 

, םינפה תקימימ  תא  םג  אלא  ילוק  יוקיח  קר  אל  םיאקיטילופ -  תוקחל  ונורשיכ  ינויזיוולט . סכנו  תינכותה  רמסמ  הרהמ  דע  ריפצ  השענ  הביסמל ' הביס  ב'
עוריא ויה  ןהו  הרידנ  תוכיא  ויתועפוהל  ונקה  לאכימ , בו . ןודיס  םירפא  ול  ובתכש  םיזחשומה  םיטסקטהו  ולוכ -  ףוגה  תועונתו  םימזיריינמה  רובידה , תמינ 

הלשממה ירש  םהבש  תודחאה , תלשממ  לע  םינוכרעמ  - םיפילקה ויה  ויתועפוה  לש  תרתוכה  תלוג  תרחמה . םויב  וב  םיחישמ  לוכהש  יתרושקת 
', דחא ריש  םע  דחא  םע   ' אוה רתויב  םירוכזה  םיפילקה  דחא  ריפצ . לש  תועמד  דע  קיחצמהו  קיודמה  ומוליגב  רש  לכ  ןומזפב -  הרוש  םילבקמ 

אוה םגש  ' ) םורתוריש עצבמל ה' המורת  תווחמכ  לארשי  ירמזמ  רחבמ  ןכל  םדוק  תועובש  המכ  ורשש  םלועה ' ונא   ' םסרופמה ןומזפה  לע  ססבתהש 
םלועב .) םיבערה  ןעמל  תומורת  ףוסיאל  ףודלג  בוב  סייגש  םיימואלניב  הקיזומ  יבכוכ  לש  הווחמ  לע  ססבתה 

 - הקיח םתואש  םיאקיטילופה  רובע  יטילופ  סוטטס  למס  השענ  ולש  יוקיחו  לארשיב , תיטילופה  תוברתהמ  דרפנ  יתלב  קלחל  ריפצ  היה  םינשה  תוברב 
םייק .' התא  עמשמ  יוקיח  ךילע  ושע  ', ' תותוא ןויאירב ל' ריפצ  רמא  תורוטקירקה ,' תא  ומכ  הז , תא  םיבהוא  יד  םצעב  םה  . ' תימואל תובישחל  דדמ 

, יקצינרוז יש  ריפצ , באוי  ופתתשה  דוע  ' ) עובש ףוס   ' תינכותב העובק  הניפכ  הלעוהש  רוגסה ,' ףגאה   ' יריטאסה טרבקב  ריפצ  בכיכ  םינשב 1992-1990 
םיאנק המכ  לש  טעמכ  תויסקטה  תואחמה  תא  איצוהל  שולק , היה  םינכתל  ירוביצה  דהה  שאר ,' יוקינ  ' בכ אלש  םעפה , רופ .) ידגו  יקסנישיו  תנסא 

הריטאסה טרבקה . רצוי  ןודיס , םירפא  לש  ותרדגהכ  ינמי ,' ןוטלשו  תינלאמש  הריטאס  םע  הנידמ  ונחנאש   ' הדבועל ולגרתה  רבכ  לוכה  ןימיהמ .
זאמ הקד . הממד  לוקב  ךסמה  ןמ  רבד  לש  ופוסב  הדריו  ההובג , המרל  התלעתה  אל  הלוכ  הניפה  הרקוע . םג  תמיוסמ  הדימבו  החרזוא '  ' תיטילופה

תויטילופ . תוריטאסמ  ץורע 1  םמש  םיפוצרחה ' ו' תירמאקה ' היישימחה   ' תעפוהל דעו 

תיטילופה תוגיהנמה  לש  הדמעמבו  התימדתב  המסריכ  איהש  םושמ  וטנ , ירודיבה  םוחתל  אופא  המצמטצה  אל  ריפצ  לש  תיתוברתה  ותובישח 
 - ךכל תוולנה  תויצאיצוסאהו  תויצטונוקה  לע  יאקיטילופ - '  ' לש הגרדל  ירוטסיה ' -ה' ימואלה גיהנמה  לש  ותדרוהל  תובר  םרת  ריפצ  תילארשיה . הרבחב 

. רוביצה יניעב  ותומד  לש  היצזירוטקירקלו 

תילארשי הסרגב  ןמרטל  דיווייד 
' םיענ המו  בוט  המ  הנה   ' לש םידוקה  וינייאורמל . ןייארמה  ןיב  םירוש  הווחאהו  תוקיתמה  התיה  תילארשיה  היזיוולטב  ןייארמכ  תיזג  יבג  לש  ותעפוהל  דע 

הנושארל ב-1988 הרדושש  הלילה ,'  ' תיזג יבג  לש  ותינכות  ויחרוא . לצב  ללכ  ךרדב  ומצע  דימעה  תינכותה  החנמו  חוריאה , תוינכותב  םייטננימוד  ויה 
תומכסומ . הרבשו  הזה  יתרוסמה  הוותמהמ  הגרח  ינממ ,'  ' תא הפילחהו 

השע יאבצה  ותוריש  תאו  לאערזי  קמעב  רשא  עשוהי  רפכב  ךנחתהו  לדג  אוה  הנש . ןב  ותויהב  וירוה  םע  הצרא  הלעו  היקבולסוכ ב-1947  ' צב דלונ  תיזג 
תטיסרבינואב הליחת  הנידמה , עדמו  היגולויצוס  דומלל  לחה  םוקישה  רחאלו  השק , תיזג  עצפנ  םימיה  תשש  תמחלמב  הביטח 7 . לש  ןוירשה  תרייסב 

לש הריירק  השע  הבש  לארשי  לוק  לש  וידרה  תנחתל  לבקתה  וידומילל , תישילשה  הנשב  ב-1970 , םילשוריב . תירבעה  הטיסרבינואב  ךכ  רחאו  הפיח 
םיצרמה יריכבמ  המכ  םימי  םתואב  הב  ודמילש  (, NYU  ) קרוי וינ  תטיסרבינואב  הקפהו  יומיבב  ינשה  ראותה  ידומילל  אצי  ב-1978  קיפמו . ךרוע  בתכ ,

ינתעד ןייארמכ  וירושיכ  ילאכימ . הקבר  דצל  עובשה ' ןמוי   ' וידרה תינכות  תא  שיגהל  לחה  ובוש ב-1980  םע  היזיוולטה . םוחתב  תירבה  תוצראב 
לטיק םולש  ורבח  םע  רודישל  הלעה  רשאכ  קר ב-1985 , שממ  לש  וידר  בכוכל  השענ  אוה  לבא  זא , רבכ  ולגתה  ןיישקא ' תוירורעש ו' בבוח  יביטקובורפו ,

ןיינע .' שי   ' הילאוטקאה תינכות  תא 

ךירצ ןייארמהש  תיתכלממה  הנחתב  לבוקמ  היה  םימי  םתואל  דע  טרפב . לארשי  לוק  תודלותבו  ללכב  וידרה  תודלותב  בושח  ךרד  ןויצ  התיה  ןיינע ' שי  '
, תירלופופ אל  םיתעל  הדמע , עיבהל  וססיה  אל  םה  תאזה . המרונה  תא  וקסיר  לטיקו  תיזג  חוכיווב . קלח  תחקלמ  רמשיהלו  ירמגל  יביטקייבוא  תויהל 

הריזב םיימינפ  םיקבאמ  הייסולכואב ,) םינוש  םירזגמ  לש  חופיק   ) םייתרבח םיאשונ  ןיד , יקספ  תירוביצה -  תקולחמה  דקומב  ויהש  םינוש  םיניינעב 
העד תעבהו  ןויאיר  לש  ינשדחה  בולישה  לע  לקה  הלש , יוהיזה  יוותמ  דחאל  היהש  תינכותה , ךלהמב  תיזגל  לטיק  ןיב  חיש  - ודה המודכו . תיטילופה 

דואמ . תירלופופ  םג  ךכיפלו  תנרקסמו  תיבצק  תינכותה  התיה  םתוכזב  םיניזאמה . תלהצל  םהינייאורמ , לע  טבלתסהל '  ' םיינשל רשפיאו 

תא תדחוימ  החלצה  אלל  הב  ץירהש  הנש  רחאל  רודיבה . תקלחמל  היזיוולטל -  רבעו  וידרב  תושדחה  תקלחממ  דרפנ  תיזג  ותחלצה , ילג  לע  אשינ 
ןיב הבלישש  לארשיב  היזיוולטב  הנושארה  תונויארה  תינכות  התיה  וז  הלילה .'  ' תא הלעהו  הנוכנה  החסונה  תא  אצמ  ףוס ,' ףוס   ' רודיבה תינכות 

, ינקירמאה ואוש ' - קוט תובאמ ה' דחא  ןמרטל , דיווייד  לש  לדומה  תא  השעמל  הקיח  תיזג  זכרמב . דמוע  ןייארמהש  הנושארה  םעפהו  יטילופל  ירודיבה 
, ולשמ ןחלוש  דיל  הבישי  יביבא ,) לתה  ךרכה  יתב  תויללצ  תוטבינ  םכרדש  םינטק  תונולח   ) עקר תרואפת  םכחותמ , החיתפ  תוא  ויביכרמ : בור  לע 
הנוגינב תורצק  תוילקיזומ  תותחנתא  םטייא , לכ  לש  ומויסב  רוחאל  תופעומה  תוינבלמ  תויסיטרכ  ןייארמל , תיווזב  ןפלואב  תואסרוכ  לע  םירוזפה  םיחרוא 

תיזג תצקמב . תיטסקרסה  המינה  םע  יביסרגאה  ןויאירהו  עמוש , אוהש  םירבדל  ביגמו  ןפלואב  בשויה  להקה  לוכל , לעמו  ןפלואב , העובק  תרומזת  לש 
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, הל ומדקש  חוריאה  תוינכותל  האוושהב  ךא  היזיוולטה , ירקבמ  לש  תונגרפמ  אל  תורוקיבל  הכזו  ןמרטל  לש  תוירלופופה  תגרדמל  עיגה  אל  םנמא 
העידיה . "א  הב יאטירבלסל  תיזג  היה  התוכזבו  דואמ  הובג  הייפצ  גניטיירל  התכז  איה  תיפילקו . תיבצק  תניינעמ , ךרד -  תצרופ  תינכות  התיה  הלילה ' '

ןורוד לש  תויטילופה  תוציקעה  תניפ  זוברג , ריאיו  ןפג  ןתנוהי  לש  תיריטאסה  תושדחה  תניפ  תופלחתמו : תונווגמ  תוניפ  היה  תינכותה  ישודיחמ  דחא 
התיהו תיאמצע  תינכתל  םינשה  תוברב  החתפתהש   ) תינכות לכ  םויסב  ןוליש  לאגי  לש  םיסופספה  תניפו  ינצינ  ריאי  לש  רומוהה  תניפ  םולבנזור ,

םג שגדוה  יזכרמה  אשונה  שודיח . היה  ךכב  םגו  דחא , יזכרמ  אשונ  ביבס  ללכ  ךרדב  הבוסנ  הלילה ' (. ' ץורע 2 לש  תחא  רפסמ  גניטיירה  תבאשמל 
וניזקכ . ןפלואה  בצוע  לארשיב  םירומיהב  הקסעש  תינכותב  לשמל , ינוריאו . ילרטאית  טנמלא  תינכותל  התנקהש  תפלחתמ  הרואפת  תועצמאב 

אוה לארשיב . ןושארה  יטסילנרו  וינה ז' היזיוולטה  בכוכ  םיבר  םינבומב  היה  תיזג  השגהה . ןונגס  היה  הבש  שודיחה  רקיע  םג  השעמלו  המסק  דוס  םלוא 
לש הובג  ןונימ  םע  ךא  תבייחמ , יתלבו  תעשעושמ  הריוואב  השענ  לוכה  םתוא . ץקעו  ויחרוא  לע  דרי ' , ' ליכשמה להקל  ץרק  ותונינש , תא  טילבה 
ללכשל דיתע  ןוליש  ןדש  ביכרמ  ונימ - ' וניאשב  ןימ   ' תשגפה היה  ןפלואב  תוצוצינ '  ' רצייל שמתשה  תיזג  םהבש  םילכה  דחא  תויניצו . תויביטקובורפ 

תינאציל . בר  ןיב  שיגפה  תונזב  הקסעש  תינכותב  לשמל , ותינכותב .

תיזג הציפנ , הילאוטקאב  תעגלמ  ללכ  ךרדב  ורהזנש  תילארשיה , היזיוולטב  הל  ומדקש  רודיב  תוינכותב  גוהנכ  אלש  ךא  רדבל , םנמא  הדעונ  הלילה ' '
' ליקתהל  ' גהנ ובש  וינייאורמל ,) תיזג  ןיב  ץצחש  קפלדה  דדיח  ריקחתה  תשוחת  תא   ) יח רודישב  ריקחת  ןיעמ  ויה  ויתונויאר  הב . אקווד  דקמתהל  רחב 

ימיטניאב . טטחל  ססיה  אלו  תורישי  תולאשב  וינייאורמ  תא 

ויהש אטוז , םילדנקס  םנמונמהו  רתפוכמה  ץורעה  לע  תיחנה  תחא  אלו  ץורע 1 , לש  רובידבו ) הארמב  ' ) סנמ - הד סינד  תיזג ל' ךפהנ  םינשה  תוברב 
יטסינודה םייח  חרואב  רדימע , "ל  כנמ ינש , ירוא  םשאוה  תיטילופה  תכרעמב  תותיחשב  הקסעש  תינכותב  לשמל , ךכ , םייתרושקת . ץרמ  ירודכ  תניחבב 

לש ינלצנהו  יוזבה  םייחה  חרואל  זמר  הלאב -  אצויכו  רגיס  הינפמש , יקובקב  ןוגכ  רשוע  ילמס  עקרבשכ  ינתוואר  הדובע  רדחכ  בצוע  ןפלואה  ינזבזבו .
תולצנתהב . רמגנ  רופיסה  תינכותה ; יקיפמ  תא  עובתל  םייאו  םעז  ינש  םיריכבה .

תוריהז ובו  ותא , ההוזמו  שיגמה  לש  ויתודימ  יפל  רקיעב  תרפתנ  תינכותה  ובש  ןדיע  תילארשיה , היזיוולטב  שדח  ןדיע  לע  אופא  התתוא  תיזג  לש  ותעפוה 
ותחלצה תא  ץורעל 2 . וירבחמ , םיבוטו  םיבר  ומכ  קרע ,'  ' תיזגש רחאל  ךסמהמ  הלילה '  ' הדרי ב-1993  םיקרוע . תודייתסהל  ןוכתמ  ןה  תונרמשו 

ודמל םיברש  םושמ  רקיעב  ךא  םייטרפה , וייחב  םייונישו  תישפנ  הקיחש  לשב  הארנה  לככ  ולש , השדחה  הינסכאב  רזחשל  תיזג  חילצה  אל  הלילה ' ב'
ןיזגמ תיזג  שיגה  ץורעב 2  ןייארמ .' דוע  היה ל' אוהו  ודמעמל  הקיזה  ףנעב  תרבוגה  תורחתה  םג  ותוידוחיימ . דביא  אוהו  ולש , החילצמה  החסונה  תא 

' הלילה  ' תא תויחהל  ןויסינה  םג  זפוט .) ודוד  לש  ותינכות  רודיש  ינפל  העש  השגוה  תינכותה   ) תלבגומ החלצהל  הכזש  ישיש ' הלילה   ' םשב יעובש  יטילופ 
יפ לע  ףאו  תשר ,'  ' לש רקובה  תוינכות  תשגהל  תיזג  קחדנ  םינשב 2001-1997  הפי . הלע  אל  םינשב 1997-1995 , הרדושש  תיזג ,' יבג   ' תינכותב

. החנצ ולש  תוירלופופה  תכרעומו  תרכומ  תיתרושקת  תומד  ראשנש 

היזיוולטה תכפהמל  ןומידק 

חתפב יוניש  תורשבמ  תויטריפה  תונחתהו  ואדיווה  תכפהמ 
תא הרישכהו  ךרדל  האצי  השדח  היזיוולט  תכפהמ  לארשיב . היזיוולטה  ירודיש  לע  רודישה  תושר  לש  לופונומה  רערעתמ  לחה  םינומשה  תונש  יהלשב 

ךרצמ השענש  יתיבה , ואידיווה  רישכמ  היה  יתכלממה  ץורעל  הנושארה  תיגולונכטה  הפולחה  םיעשתה . תונש  לש  לודגה  יתרושקתה  ץפמל  עקרקה 
ריחמב תוטלק  וריכשה  הנידמה  יבחרב  וחתפנש  ואידיו  תוירפס  תואמ  לארשיב . תוחפשמה  ןמ  לש 35%-40%  ןהיתבב  היה  רבכ   1988- בו ירלופופ ,

לש תוטלקבו  רודיב  תוינכותב  עונלוק , יטרסב  תופצל  ופידעה  םהמ  םיבר  ןכש  רודישה ,) תועשמ  קלחב   ) יצורע - דחה ךסמהמ  םיפוצה  תא  וקתינו  ריבס 
םייתחפשמ . ואידיו  ימוליצ 

לארשיב תובר  תונוכשל  םיינבבוח  םירודישו  ואדיוו  יטרס  ורדישש  תוימוקמ , תויטאריפ  היזיוולט  תונחת  םשגה , ירחא  תוירטפכ  חומצל , ולחה  דבב  דב 
רוזחמ ולגליגו  םייונמ  ףלא   150- כל ורדיש  תויטאריפ  היזיוולט  תונחת  כ-250  תישארב 1986 , ךרענש  ןדמוא  יפל  םירתלואמ . םיינוציח  םילבכ  תועצמאב 

ומיקהו קוחב  הצריפ  ולצינ  םה  ירופטמ :) אלה  ןבומב   ) ונמט ןכ  םצעבו  תיתרושקתה  תחלצב  םדי  ונמט  אל  םיצוביקה  םג  רלוד . ןוילימ  לש כ-25  יתנש 
ךרצמל ןייוולה  תחלצ  התיה  רצק  ןמז  רובעכ  ןייוול . תוחלצו  םירתלואמ  םילבכ  תועצמאב  תוירוקמ  תוינכותו  םיטרס  רוגס  לגעמב  ורדישש  תויטרפ  תונחת 

םירודישה בורש  יפ  לע  ףא   ' רומילו יפסכד  אבילא  הפוריאמ . תורישי  ןייוול  ירודיש  טולקל  םיבר  םיבשותל  הרשפיאו  םיינוריע  םירוזאב  םג  שקובמ 
היזיוולטה ץורעל  הפולח  תירשפאש  ושיחמה  םה  תינכט , הניחבמ  םייוקל  םג  םקלחבו  דבלב -  עונלוק  יטרס  םהינכותב -  םיינוגדח  ויה  םיירוזיבורפה 

ליעפהל םיזירז  םימזי  ומידקה  םירקמה  ינשב  םינומוקמל . הבר , הדימב  ומד , תויטאריפה  םילבכה  תונחת  התוא . םלוב  ןוטלשה  םא  םג  יתכלממה ,
'. רוביצה לש  םייתרושקתה  םיכרצה  תא  קפסל  ידכ  םישדח , תרושקת  יעצמא 

יונישל עקרקה  תא  הניכמ  הקיקחה 
תמקה תא  רידסהש  קוחה  תעצה  חסונ  תא  תסנכה  הרשיא  ילויב 1986  ירפ . רבד  לש  ופוסב  אשנש  תויושרה  לע  ףיקע  ץחל  רצי  חטשב  בצמה  ןכאו ,
היינשה תושרה  קוח   ' תעצה ילארשיה  םיקקוחמה  תיב  ןחלוש  לע  החנוה  רבוטקואב  קזבה .)' קוח  ןוקית ל' השעמל  אוהש   ) לארשיב םילבכב  היזיוולטה 

יונימ תא  הלשממה  הרשיאש  דע  הנש  דוע  הפלח  ןויסינ . ירודיש  לש  הווסמב  ץורעה  ירודיש  ולחה  םויב  ובו  ץורע 2 , תמקה  תא  רידסהש  וידרלו ' היזיוולטל 
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ילעבמ לש כ-50%  םהיתבב  הליחת  וטלקנ  ץורע 2  ירודיש  "ץ .) גבל הריתע  הדגנ  השגוהש  רחאל  תאז  םגו   ) שדחה ץורעה  לש  םילהנמה  תצעומ 
ןייוולב . שומיש  תושעל  ףאו  םירדשמ  ףיסוהל  וצלאנ  רתוי  בחר  רוביצל  עיגהל  ידכו  הנידמב  םיטלקמה 

תועש היה 3-2  חיכשה  הייפצה  ןמז  היזיוולט . טלקמ  לארשיב  באה  יתבמ  ויה ב-94%  רבכ  ינשה , ץורעה  קוח  תא  תסנכה  הקקוחש  הנשב  ב-1990 ,
, עובשה ףוס  ימי  ינשב  תויונפה  תועשה   14.1- מו היזיוולטב , הייפצל  עצוממב  תועש  םילארשיה 1.7  ושידקה  לוח  םויב  תויונפה  תועשה  שמחמ  הממיב .

טלקמ דוע  ףסונ  םיטעמ  אל  םיתבבו  היזיוולט , יטלקמ  לש  םירפושמ  םימגד  שוכרל  ולחה  םג  םיבר  בוהאה . ךסמה  לומ  הבישיל  ושדקוה  תועש   4.3
דמעמה ברקב  רקיעב  השדחה , הייפצה  תוברתמ  תעפשומ  תויהל  הלחה  תימוקמה  הרוטקטיכראה  וליפא  החפשמה . ינב  לש  תלצופמ  הייפצל 

ץרפמה ב- תמחלמ  ישדוחב  היזיוולטב . הייפצל  ןורדח  םהיתורידבו  םהיתבב  ודיל  ופיסוה  םיעצמא  ילעבו  םלוא ,' ינימ   ' השענ ןולסה  הובגהו . ינוניבה 
התיה תאזש  םושמ  םג  אלא  הייפצל  םילארשיה  לש  םתורכמתהמ  קר  אל  עבנ  ברה  שוקיבה  לש 48% .) היילע   ) היזיוולט יטלקמ  ףלא  ורכמנ 82   1991

. םילארשיה ווחש  הנושארה  תרשקותמה ' המחלמה   ' השעמל

םיירחסמה םירודישה  תליחת 
התואב ץורע 2 . תלעפהל  זרכמב  וכזש  תוינייכזה  שולש  תשר ,' ו' תשק ' ', ' דעלט  ' לש םיירחסמה  םירודישה  ולחה  ןויסינ , ירודיש  רחאל  רבמבונב 1993 ,

תא וצמיא  םה  םילבכל : רבחתהל  ורהימ  םירקחממ , רבתסמ  ךכ  םילארשיה , ךרדל . האצי  םיצורעה  תכפהמו  םילבכב  היזיוולטה  ירודיש  ולחה  םג  הנש 
' ןייעמה  ' לא ורבחתה  תנשב 1993  הנושארה . הנשב  םויב  םייונמ  ףלאכ  תרחא -  תיברעמ  הרבח  לכב  תורבחתהה  ירועיש  לע  הלעש  בצקב  שודיחה 
בא יתב  ןוילימ  בא מ-1.2  יתב  ורבחתה 800,000  ( 1994  ) היינשה הנשב  הצוחנה . תיתשתה  הסרפנ  םהבש  םירוזאב  םיבשותהמ  ינורטקלאה 40% 

ןוילימכ ורחב  םכותמ  לארשיב , בא  יתב  ןוילימ  םילבכה כ-1.5  תורבח  ותשיר  דע 1999  םילבכה . תיתשת  תמייק  התייה  רבכ  םהבש  םירוזאב  ( 67%)
עציה תא  התלעהו  ףנעב  תורחתה  תא  הריבגהש  סי ,'  ' ןייוולב היזיוולטה  תרבח  םילבכה  קושב  לועפל  הלחה  תישארב 2001  לעופב . רבחתהל  בא  יתב 

ףסונו םילבכה , יצורע  בור  םללכב  רודיש , יצורע  הכרד 62  תישארב  העיצה  הרבחה  םיינוימד . ויה  תוטעומ  םינש  ינפל  קרש  םירפסמל  תוינכותה  ןווגמו 
רעפה .) תא  רצק  ןמז  ךות  הרגס  םילבכה  תרבח   ) דועו טרופס  רודיב , םיטרס , הקיזומ , לש  םישדח  םיצורע  םהילע 

םבור םיצורע , רתוי מ-40  םהל  העיצמה  תיצורע  - בר תירחסמ  היזיוולטל  תיצורע  - דח היזיוולטמ  םילארשיה  ורבע  ןייווללו  םילבכל  תורבחתהה  םע 
דועו . עדימ  תוברת , םיטרס , טרופס , החפשמ , םידלי , יצורע  ללוכ  שדחה  עפשה  תירבע . ירבוד  םיצורע  םתצקמו  תורז  היזיוולט  תונחתמ 

לש םהיתבב  ויה  רבכ  ץורעו 2 , םילבכה  ירודיש  תלחתה  רחאל  םייתנשכ  ב-1995 , הייפצה . תוברתב  לודג  יונישל  האיבה  םיצורעה  תכפהמ  יופצכ ,
וריהצה כ-51% הנש  התואב  ךרענש  רקסב  ךראתה : הייפצה  ןמז  םג  הלעמו . םיטלקמ  השולש   16%- בו היזיוולט , יטלקמ  ינש  לארשי  יבשותמ   41%
' טלש טלתשה ה' הגרדהב  םויב . תועש  שולש  דע  םייתעש  תופצל  םיגהונ  םהש  וריהצה   38%- כו םויב , םייתעש  דע  היזיוולטב  םיפוצ  םהש  םילאשנהמ 

חנומה םידליה . לשו  לעבה  לש  םתטילשב  אצמנה  ילכל  םירקחמה -  םיחיכומש  יפכ  תוחפל -  וא  תיתרוסמהו  תינוליחה  החפשמה  ייח  לע  ןיטולחל 
השדחה . הייפצה  תגיגח  תא  ףקשמה  עבורמ ,) שרוש  םג  השעמל   ) שדח לעופ  השענ  ףזפזל ,'  ' םעה יפב  לבוקמכ  וא  טטלשל ,' '

ץורע 2 לש  תועפשההו  םייונישה 

תוירלופופ תויאקירמא  תוינכות  לש  יביסאמ  רויג 
םינועושעש רייגל '  ' רהימ שדחה  ץורעה  ץורע 2 . היה  םיעשתה , תונש  ךלהמב  רתויב  עיפשמה  םג  ךכיפלו  רתויב  הפצנה  םיצורעה , םורטקפסמ 

Wheel of Fortune היווירטה ,)' ךלמ   )' Jeopardy המגודל רודיבה . אמצ  ילארשיה  להקה  ברקב  םידודר ' ןורכיש   ' דימ ודילוהש  םיינקירמא  םימוקטיס ' ו'
The בוג ,)' הליל   )' The Tonight Show With Jay Leno ונילע ,)' ןטק   )' The Price is Right םיסופספ ,)'  )' Candid Camera לזמה ,)' לגלג  )'
םימיל ביטיה  ץראה ,'  ' לש ןונשה  היזיוולטה  רקבמ  רפלא , לגור  ינאזע .)' תחפשמ   )' The Cosby Show לבוש ,)' - תרופ יבור   )' Oprah Winfrey Show

, הלילק הנושארה -  תישממה  הפולחה  תניחבב  זא  היה  , ' בתכ אוה  ץורע 2 ,' : ' רודישה תוברתב  ץורע 2  ללוחש  תינויזיוולטה  הכפהמה  תא  תצמתל 
עוצעצה לא  םיהונ  ויה  םיבר  םיפוצ  הרגאה . ימלשמ  לע  ומצע  סיאמהש  רופאו  ינרדוק  דבכ , יתכלממ  ץורעל  תינשקשק -  תרדבמ , תירחסמ , תינועבצ ,

ןפלואב םיגהנתמש  םיריעצ  םיחנמ  םיטסיפא , - דנטס תינתנהנ ,]...[  לכוא  תינכות  הקירמאב , ומכ  םינועושעש  עונלוקב , ומכ  תומוסרפ  ינשדחה :
רודיב ףוס  ףוס  םימיה , תירחא  ןוזח  ץראל , ץוח  רמול , שי  המ  תירבעב . המרד  תרדס  ןמאיי -  אל  וליפאו -  הממורב , תעדה  לע  הלעת  אלש  תוישפוחב 

איש .' תייפצ  ןמזב  טרצנוק  םוקמב  םינומהל 

ןודאו ותלועפל  ןושארה  רושעב  וירודיש  תא  ונייפיאש  םיטלוב  םירנא  המכ ז' ןויצב  אופא  קפתסא  ץורע 2 . ללוחש  םייונישה  לולכמב  ןודלמ  העיריה  הרצק 
. תינויצה תוברתה  תקיחש  לש  םיכילהתל  תויטנבלרה  תועפשהב 

הילאוטקאו תושדח 
תיצורע - דח תיתכלממ  היזיוולטמ  רבעמ  רמולכ , היזיוולטה , ירודיש  תטרפהב  האטבתהש  תילכלכ  הכפהמ  קר  אל  התיה  לארשיב  היזיוולטה  תכפהמ 

ץורע 1, לש  תושדחה  תקלחמ  שיא  םוטציו , דוד  לש  וחוסינכ  האטבתה , איה  יתרושקתה . חישב  הכפהמ  םג  אלא  תיצורע , - בר תירחסמ  היזיוולטל 
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םשב ריתכמ  אוהש  תאזה , הכפהמה  תא  ןטבה .' לא  שארה  ןמ  דחוימב : תוטושפ  םילמב  וא  רויצל  קומינמ  ןונגסל , תועמשממ  הרוצל  ןכותמ  רבעמ  ב'
םיפילקה תיישעת  חורב  טייב )' דנואס   )' םנכותב םייתיצמתו  םכרואב  םירצק  םירודישל  רבעמ  א ) : ) םיאבה םיביכרמה  םינייפאמ  תיטתסאה ,' הכפהמה  '
תרדגה תולובג  ובחרתה  ןכ  לעו  רצומל , וכפהנ  תושדחה  ב ) . ) יאמסיס ימוסרפ , יפוא  לעב  תורצק  תובושתו  תולאשל  ךפהנ  ןויאיר  המגודל : תומוסרפהו .

ץוחמ רבעב  ובשחנש  םינוש , םימוחת  העשהו  םויה  תושדחל  ופסונ  הלכלכ ) ןוחטיב , הקיטילופ ,  ) םייתרוסמה רוקיסה  ימוחת  דצל  השדח .'  ' חנומה
יאנפה תוברת  רוקיסלו  יניזגמה  דצה  תוחתפתהל  תדחוימ  תובישח  דועו . םיביבחת , היגולורטסא , עבט , םיבשחמ , תונכרצ , תוננג , הנפוא , םוחתל :
הירחאו תידומילה ב-1989  היזיוולטה  לש  בוט ' רקוב   ' התיה הנושארה  םינומשה . תונש  ףוסב  עקרמה  לע  ועיפוהש  רקובה  תוינכותל  התיה  היזיוולטב 

הלילע הנבמ  תינכותל  ףיסוהל  ידכ  היצזיביטקייבוסו . היצזיטתסא  ךילהת  ורבע  תושדחה  ג ) . ) םיירחסמה םיצורעבו  ץורעב 1  םג  תונוש  תוינכות  ועיפוה 
, תבכרומ ןפלוא  תרואפת  םיבשחוממ , םיילאוזיו  - וידוא םיטקפא  תועצמאב  הבתכה  תא  תובורק  םיתעל  םילשבמ  ןפלואה  ישנא  ירופיס , וא  יריל  יתמרד ,

עונלוקב ןרוקמש  דנואס , וא  םוליצ  תוקינכט  לש  אוביל  האיבה  תודבועל  רבעמש  תישגר  תוהדזה  לש  עגר  רוציל  הפיאשה  דועו . ןפלואב  להק  םינקחש ,
תותפל ודעונ  םהו  תושדחהמ  קלח  ושענ  תושדחה  תותוא  ה ) . ) תילאוטקלטניאה ותלוכימ  םעפ  אל  הבושח  שיגמה  לש  תינוציחה  ותוזח  ד ) . ) יתלילעה

יתמרדה דממה  לש  תיתוכאלמ  הלדגה  ו ) . ) םיישארה םיבתכה  תאו  תושדחה  ישיגמ  תא  דחוימבו  תושדח ,'  ' ומשש רצומה  תא  רוכמלו  םיפוצה  תא 
ראשה ןיב  רשפאתמ  הז  בוליש  ןיינע . םיפוצב  ררועל  ידכ  וכו ,)' תויוחצנתה  חצר , תונגפה , ' ) קזח  ' ינויכרא רמוח  בוליש  תועצמאב  תושדחה  לש  ןשקא )' (ה'

לאגי תא  םליצש  רלפמק , ינור  לש  הז  אוה  רתויב  םסרופמה  הרקמה  עוריאב . ויהש  םייטרפ  םישנא  תכרעמל  םיחלושש  יתיב  ואידיו  ימוליצ  תועצמאב 
עוריא תטלקה  לש  התריכמ  התיה  םימי  םתואב  םירלוד . יפלא  תואמב  ץורעלו 2  תונורחא ' תועידי  םוליצה ל' תטלק  תא  רכמו  ןיבר  קחציב  הרוי  רימע 

, םוטציו תעדל  תוינוידב . תורדסב  םייתימא  תושדח  יעטק  לש  םבוליש  ז ) . ) חיכש ןיינע  איה  וז  ןיעמ  הריכמ  םויה  וליאו  הובגה , םוכסה  ללגב  קר  אל  גירח ,
ץלמומ ןיב  הקיטילופו , תואיצמ  ןיבל  עונלוקו  הקיסומ  ןיב  םינומהה , ןיבל  תוברת  ןיב  םעפ  ץצחש  לזרבה , ךסמ  לש  הרקה  המחלמה  לש  הריבש  ןאכ  שי  '

קומע .'"  " ןיבל דודר "  " ןיב הדונמ , ןיבל 

ירבדל ויתסב 1993 . תושדחה ' תרבח   ' לש התדלוה  םע  קר  תילארשיה  היזיוולטב  תושדחה  תוברתב  היתותוא  תא  תתל  הלחה  תיטתסאה ' הכפהמה  '
ץורע 1 לש  לגדה  תינכותל  הבשחנש  טבמ ,'  ' תא תוקחל  אל  רמולכ , טבמ ,'" אל  תשיג ה" לע  תכלל   ' ושקיב םה  הרבחה , ימיקממ  דחא  לטיק , םולש 

ךא ידרוסבא . הארנ  הז  טבמ ,'  ' לש ןתיאה  הדמעמו  םימצמוצמה  םיבאשמה  רואל  רקיעב  הליחתב , הפולח . הל  ביצהל  אלא  הלש , תוהזה  ןמיסכו 
הייפצה . ירועיש  תניחבמ  החצנל  אלא  טבמ ' הפולח ל' דימעהל  קר  אל  החילצה  תושדחה ' תרבח  '

רודיש תושדחה . בצקב  היה  ןושארה  שודיחה  ץראב . היזיוולטב  תושדחה  תשגה  ןונגסב  םישודיח  המכ  הסינכה  ץורע 2  לש  תושדחה ' תרבח  '
תוברתל םיאתה  ךורא , דחא  םטייא  םוקמב  םימטייא  הברה  םע  וברוטה , בצקב  רודישה  יתכלממה . ץורעב 1  גוהנ  היהשמ  ינצפוקו  ריהמ  היה  תושדחה 

המרת וז  תנוכתמ  ררחסמה . בצקל  לגרתה  אוהו  עדימה  תומכ  התוא  תא  ןמז  תוחפב  לבקמ  אוהש  המדנ  היה  רוביצל  הריהמה . השדחה  הכירצה 
תאו תומוסרפה  ירידשת  תא  תנייפאמש  תיזזתה , : " ענרב םוחנ  יאנותיעה  תויניצב  ךכ  לע  ריעהש  יפכ  רודיבל , תושדחה  ןיב  םילדבהה  שוטשטל 

תינוכמ לש  רוגס  ןולחל  דעבמ  ףונ  ומכ  חונ -  ףלוח , ילירטס , רצק , לוכה  בצקה : אוה  דוסה  תושדחה . ירודיש  לע  םג  הנירקמ  םינומידק ,)  ) םיאומורפה
רודיב ." לוכה  םה . דח  רודיבהו  הקיטילופה  תונותיעה , ןושארה ]...[ . ץורעה  לש  תונחרטהמ  םיפח  ינשה  ץורעב  תושדחה  יכרוע  תגזוממ .

רבגה דצלש  אלא  ץורעב 1 , לבוקמכ  דחא , שיגמב  םוקמב  םישיגמ  ינשב  רחב  ץורעש 2  דבלב  וז  אל  תושדחה . תשגה  תנוכתמ  היה  ינש  שודיח 
ךא ןויסינ  ירסח  םיאנ , םיריעצ  גוז  ןוליא , בקעיו  ץיבומייח ' יקימב  ורחב  ידילוסו , רתפוכמ  ןויסינ , ריתע  ןיירק  םוקמב  תיתוכמס . השיא  הבצוה  יתוכמסה 

ץורע תעפוהל  דע  דועו : תאז  םישיגמה . גוז  ןיב  םילימ  תפלחה  הז  ללכבו  רתוי , ינטנופסו  יפילק  יתיצמת , לילק , השגה  ןונגס  היה  ישילש  שודיח  םיחיטבמ .
ץורע לש  שדחה  יגולאידה  טמרופה  םידחוימה . םיבתכל  רומש  היה  הז  דיקפת  ןפלואב . םיחרואה  לא  תונפל  ץורע 1  תושדח  לש  שיגמהו  ןיירקה  טעימ   2

םיריעצלו םישנל  רקיעב  המסקש  לילעב , רתוי  תינקירמא  רתוי , תינרדומ  השיגו  שדח  םזילרולפ  אטיבו  ןשיה  ינויזיוולטה ' רדסה   ' יוניש תא  םיפוצל  ןמיס   2
המ לכ  : " ואדנל הנרא  תונורחא ' תועידי   ' לש היזיוולטה  תרקבמ  הבתכ  ראוניב 2001 , תושדח  שיגמכ  ודיקפתמ  ןוליא  בקעי  שרפ  רשאכ  םיפוצה . ברקמ 

הנבומב הילאוטקאב  תיתימא  תוניינעתה  ילאוטקלטניא , קמוע  ןהב -  ןיאש  המ  לכ  ןוליא . בקעי  אוה  טעמכ , ךרדה  תליחתמ  ץורע 2 , תושדח  תא  ןייפאמש 
תושעל ביטיה  ןוליא  היזיוולט .' רמ   ' תצבשמ לע  חטבל  בשי  רבכ  ןיבי  םייחשכ  ךסמה  תא  שבכ  ןוליא  בקעי  אוה . איה  הרודהמה  אוה . הז  םג  בחרה - 

, תמדוקה האמה  ףוסב  הכירצ  התיה  לארשיש  תוימינונאה  בשמ  אוה  טובור . אוה  רבד ]...[ . גציימ  אל  אוה  ההדזמ . אל  אוה  ךכמ . ךפהה  היהשכ 
אב " בקעיש  דע  תרחא , הז  תא  תושעל  רשפא  ךיא  עדי  אל  דחא  ףא  לבא  דחי , עיזהלו  תבשל  םיפוצל  סאמנ  רבכשכ 

תושדחב יטילופה  ןויאירה  לש  ונונגסב  יונישה  תא  ץורע 2 . לש  שדחה  ןונגסה  ןמ  קלח  םג  ויה  הררשו  לשממ  ישנא  םע  רתוי  םייביסרגא  תונויאר 
הנייפיא תונורחא ,' תועידי   ' תבתכ ןרוג , תינריב  ףרוחב 1995 . ריוואל  הלעש  ישיש ' ןפלוא  ןזור ב' לאונמעו  קינקוס  ידג  םיאנותיעה  דמצ  ליבוה  היזיוולטה 

ךסמל : םיינשה  ואיבהש  יונישה  תא 

קינקוס ידג  ואבש  דע  המוצע . תובישח  הנירקהו  תודבוכמ  לש  הליהב  הוולמ  התיה  תיתושדח  תינכתב  רש  וא  הלשממ  - שאר לש  העפוה  םעפ  "
םעפ םוקל  תנבל  רומיל  הרשל  ומרג  וליפאש  תולאש  תרדסבו  לוזלזב , הלוהמ  העבה  םע  תבש  - ברעב רוביצ  - ירחבנ רקחתל  וליחתהו  ןזור  לאונמעו 

, טנטפה תא  םשר  ןוליש  ןד  םינרדבל -  ךרע  - יווש ויה  וליאכ  םיאקיטילופל  וסחייתהש  םינושארה  ויה  אל  ןזורו  קינקוס  תכללו . רודישה  עצמאב  תחא 
. רתוי אלו  םינייאורמ  םה  םיאקיטילופ  היפלש  תחוורה , השיגה  לע  רחא  יאנותיע  לכמ  רתוי  םויה  םימותח  םיינשה  לבא  ותוא -  ללכש  ףשר  יפרו 

ימ יערד , וא  והינתנ  םש  תבשל  לוכי  םיחרואה . יפ  לע  אלו  םישיגמה , יפ  לע  עבקנ  ואושה  וראשיי . םלועל  םינייארמה  לבא  םיכלוהו , םיאב  םינייאורמו 
 ". תובובחה לש  עפומל  ךופהל  תולוכי  תושדחה  םג  ןכ , ןזורו . קינקוס  םש  ובשיש  ורכזי  לבא  רוכזי ? רבכ 

וקפיס וללה  תוינכותה  יח . רודישב  תוינכותב  התחמתהו  יניזגמה  דצה  תא  החתיפ  תושדחה ' תרבח  . ' ןשדח ץורע 2  היה  יתושדחה  ןכותה  דצמ  םג 
הלעפה תונקתבו  םיאנכט  לש  םידעווב  היולת  הנניא  תושדחה ' תרבח  . ' רתוי תויתמרדו  תוניינעמ  תושדחה  ושענ  םתוכזבו  םילמשחמ  םיעגר  לש  עפש 
וישיגמו ויכרוע  הממורמ . לברוסמהו  ףייעה  ץורעה  לע  הלעמב  ןושאר  ןורתי  והזו  תרדושמ , תרושקתבו  חטשהמ  רמוח  תאבהב  הזירז  איה  ןכלו  תונשוימ 
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טבמ .'  ' םע םירעפה  תריגסל  םרת  רבדהו  תויושחרתהה -  תיזחב  םינושאר  תויהלו  םיפוקס  דועו  דוע  רובצל  ולחה  תושדחה  רדשמ  לש 

העפות רורטה , יעוגיפ  לש  לטקה  תודשמ  החונמה  ידרוט  םייחה  םירודישה  תובקעב  ץורע 2  לש  תושדחה  תינכות  הלביק  תיתועמשמ  גניטייר  תפונת 
הלחהש ףשר ' יפר  םע  שמח   ' הילאוטקאה תינכותה  הל  הקינעה  תפסונ  הפונת  תונוסא .' לש  םינותרמ  הרידגמ כ' סביל  רמת  תרושקתה  תרקוחש 

ברעב . הנומש  תושדחל  םג  םיפוצ  ךושמלו  גניטייר  רובצל 

' טואא קונ  תא ה' הלשממה  שאר  חצרנש  הלילב  לחהש  םירודישה  עובשב  םיאור  םיבר  םינשרפ  ןיבר . חצר  רחאל  שחרתה  יתועמשמה  ךפהמה  םלוא 
יבתכ לש  םחווידב  ליחתה  הז  תושדח . תינכות  דועל  התכיפהו  הכולמה  סכמ  טבמ '  ' תחדהל ץיאמה  תא  תוחפל  וא  ץורעל 1 , ץורע 2  תושדח  ונתנש 

תא וריבעה  םינייכזה  לכ  '. ' תושדחה תרבח   ' תבוטל ץורעה  יבכוכ  לכ  לש  םתוסייגתהב  ךשמנו  רתוי , ינטנופסו  תוחפ  רתפוכמ  היהש  תינכותה , לש  חטשה 
לג תשגהל  ןוליש , ןד  ןבומכו  תיזג  יבג  ןייד , הנליא  ללוכ  םהלש , םישיגמהו  םיאנותיעה  בטימ  תא  ומתרו  תושדחה " תרבח   " לש הרקבה  זכרמל  םירודישה 

עובשכ .' רובעכ  קר  ופלשנ  דיפל  ריאיו  ןורבע  םר  לגס , לארשיכ  םישיגמ  תאז , תמועל  רודישה , תושרב  העבשה . םויס  דעו  חצרה  לילמ  ףוצר  םירודיש 

לש ותחטבאב  םילדחמ  המכ  ףשחש  חצרנה , לש  קיתווה  וגהנ  יתמד , םחנמ  םע  ולש  החישה  היוולהה , םויב  ןיבר  האל  םע  ףשר  יפר  םייקש  ןויאירה 
תנרקהו העבשה , ךלהמב  יצרא , ןב  ןתנויו  העונ  חונמה , הלשממה  שאר  לש  וידכנ  םע  בוג  ידיג  לש  ןרקסמה  ןויאירה  םינורחאה , ויעגר  לע  רפיסו  ןיבר 

תטלקה תשיכר  לע  תורחתב  ץורע 1  תא  חצינ  תונורחא ' תועידי   ' םע ףותישב  ץורעש 2  רחאל   ) חצרה לש  איפקמה  עגרה  תא  הדעיתש  תטלקה 
שדחה . ץורעה  לש  גניטיירל  ופיסוה  הלא  לכ  רנפמק - ) ינור  חרזאהמ 

העפוהב ןחינ  אוה  ךסמה . ןמאכ  הלגתה  והינתנ  דחאכ . םיצורעה  ינשב  תוינויזיוולטה  תושדחה  תוינכות  לש  ןתחירפל  האיבה  והינתנ  תלשממ  תפוקת 
םוידמל םייונבה  םירסמ  הנבו  היזיוולטה  לש  םייטילופה  תונורתיה  תא  לצנל  עדי  אוה  ףירחו . ריהמ  ןושל  הנעמבו  יתוכמסו  חטוב  רובידב  האנ , תינוציח 

תפוקתל ונקה  הייחד  - הכישמ לש  וז  תבורעתו  והינתנ , תא  תיטילופ )  ) האנשו תיתרושקת )  ) הבהא תרושקתה  םייביטקינומוקו . םייפילק  רומאל : הז ,
' הקיפה ש' הרשו ' יביב   ' הלבונלטב אבה  קרפל  הכורד  הייפיצב  וכיח  םיברו  ריעב , הבוט  יכה  הגצהל  ויה  היזיוולטב  תושדחה  יתמרד . דממ  ותנוהכ 

תקתרמ הרדסב  םויסה  קרפ  ומכ  היה  הז  תוריחבב 1999  והינתנ  חדוה  רשאכ  תספדומה . תונותיעה  םע  הלועפ  ףותישב  תעדמ , אלש  היזיוולטה ,
לש אישל  ונמזב  הכזש  סאלאד '  ' הרדסב ןורחאה  קרפה  רא ,' - יי ' גב הרי  ימ   ' ןונגסב והשמ   ) םייתסת דציכ  תוארל  ונרקתסה  לוכהו  הל  ורכמתה  לוכהש 

(. ימואלניב גניטייר 

הקיטילופופ
השולשב ועיפוה  הלא  םירדושמה . םייטילופה  םיניזגמה  תוחתפתהל  םג  ץורע 2  תמקה  האיבה  הילאוטקאהו  תושדחה  תינכות  תוחתפתה  דצל 

- קוט ו' םח ,)' לעשמ  ', ' דחא לע  דחא   )' םיאקיטילופ םע  תוחיש  םירחאו ,) תניג  יפר  ןיפרק , לאכימ  ןיבי , םייח  ןייד , הנליא   ) ריקחת תוינכות  םייסיסב : םירנא  ז'
ץורעב 1 . אקווד  הדלונש ב-1992  הקיטילופופ ,'  ' תינכותב ותישאר  ישילשה . רנא  ' זה אוה  רתויב  ילארשיה ' עיפשמה ו' ןיינעמה , יטילופ . ואוש '

תוברק - וד המכ  קיפהל  החילצהש  ןייטשניבור , ןונמא  לש  ותינכות  גנרמוב ,'  ' הל המדק  היזיוולטב . ןושארה  יטילופה  ואוש  - קוטה התיה  אל  הקיטילופופ ' '
ונארדמ . סקרקל  "ס  נתמב הקיטבורקא  גוח  ןיב  האוושהה  ומכ  איה  הקיטילופופ ' ל' גנרמוב '  ' ןיב האוושהה  םלוא  םירעסנ . םיבירי  ןיב  םייתמרד 

וללכנ תווצבו  תינכותה , תא  תוחנהל  רחבנ  תילגרמ  ןד  יאנותיעה  התוא . קיפה  םגש  רגניפדלוג , ןורהאו  לארב  ףסוי  היזיוולטה  להנמ  וגה  הקיטילופופ '  ' תא
יררועמ םיאשונ  רקיעב  תושדחה , שארבש  םיאשונ  לע  טהול  יטילופ  ןויד  לש  בוליש  היה  ינושארה  טפצנוקה  תוינריקחת . שולשו  לעופב  קיפמ  םג 

החתפתהש תנוכתמה  וטנ . יטילופ  ןויד  תבוטל  הקיזומה  החנזנ  םימיה  תוברב  סנרפ . ןועמש  תשגהב  פופ , תקיזומ  לש  תותחנתא  םע  חתמו , תקולחמ 
לעו םהילע  םתעד  תא  עיבהלו  םהב , ףוזנל  םהל , ץעייל  ןפלואב : םיחרואה  תא  ליקתהל '  ' ושקבתהש תוצרחנ , תועד  ילעב  לש  לנפ  התיה  הקיטילופופ ' ב'
לנפה דצל  תורחאו . תויתא  תויטילופ , תוביסמ  רמולמ  םיעונמ  ךא  םיצור  ויה  םיאקיטילופה  וא  החנמהש  המ  תא  רמול  וגהנ  םה  ןתומה .' ןמ  תוירי  ללכב ב'

ביבס ולעוהש  ןוידה  יאשונל  העיגנ  םהל  שיש  העד ,' יגיהנמ   ' תיעוצקמה תורפסב  םינוכמה  םינוש , חיש  ילעב  ענה -  טרסה  תטישב  ןפלואל -  ונמזוה 
. קרפה לעש  אשונה  יפל  לוכה  םיאפור –  הלכלכו , קשמ  ישנא  םיאנותיע , הל , ץוחמו  הימדקאהמ  םינשרפ  םינעודי , םיאקיטילופ , לוגעה : ןחלושה 
ורשיפו הזב  הז  םתוא  וסיש  עובקה  תווצה  ישנאו  החנמה  העשב  הבו  תומהלתהבו , תולוק  ילוקב  ללכ  ךרדב  הז , םע  הז  וסמלפתה  ןפלואב  םיחרואה 

, רנקנד ןונמאו  דיפל  ימוט  ודצלו  תורחתב , טפוש  ןיעמכ  דקפיתש  יתורבחהו , ןתעדה  תילגרמ  ןד  תא  ללכ  תינכותה  לש  השקה  ןיערגה  תופילח . םהיניב 
תינכותב םינקזה  םינקיניצה  דמצל  םתוא  התוושה  ןלוג  המריבא  דחא .' ףאל  ןובשח  םישוע  אלש  , ' הנחבהו ןושל  ידח  תעד , יחוחז  םיקיתו , םיאנותיע  ינש 
וקה תא  רנקנדו  תילארשיה  הרבחב  ינרמשה  ינמיה  וקה  תא  ללכ  ךרדב  גציי  דיפל  תחא . הנועבו  תעב  הל  םיגעולו  הגצההמ  םינהנה  תובובחה ,' '

ישילש רבחכ  תינכותל . עיתפמו  יתמרד  דממ  ףיסוה  רבדהו  םהלש  תימדתה  םע  דחא  הנקב  ולע  אלש  תועד  ועיבה  םה  תחא  אל  ךא  ילרביל , - ינלאמשה
, רואילא לחר  רוספורפ  רוניל , תיריע  ןלוג , המריבא  ץיבומיחי ,' ילש  םעפ  ידמ  ופילחה  ותואש  רלכייא , לארשי  ידרחה  יאנותיעה  ללכ  ךרדב  ףתתשה  לנפב 

םירחאו . רלושטלא  רומ  ד"ר 

םיחרואה ןיב  ופלחוה  תוילולימ ' תומולהמ   ' טעמ אל  שממ . לש  תילולימ  תומילאל  ושלג  םיתעלש  יח , רודישב  תוש  תכתה יעגר  רופסניא  הקפיס  תינכותה 
תקולח ןיעמ  הרצונש  המדנ  היה  םיתעל  ץראב . עקרמה  לע  םימי  םתוא  דע  הארנ  םרטש  דואמ , ילארשי  הטוב , ןונגסב  תינכותה  לש  עובקה  תווצה  ןיבו 

, ךוותמה יאנותיעה  תילגרמ , ןד  הגצהב . ול ' עבקנ  ילרטאיתה ש' דיקפתה  תא  עצבמ  םהמ  דחא  לכו  םיעובקה , לנפה  ירבח  ןיב  תילמרופ  אל  םידיקפת 
(, יתפרצה הזמ  רואנו  ליכשמ  ןונש , םנמא   ) ינגרוב ןפ  - הל ןיעמ  דיפל , ימוט  ותוא ; ןיטקמ  הצור  ריבגמ  הצור  ויניע -  תוארכ  סומלופה  לש  םוילוו ' קחשמה ב'

', שדחה - דרחה , ' רלכייא לארשי  יארבתסמ ;' אכפא  ' הו יופצ  אלה  ינצקועה , ןקפסה , רנקנד , ןונמא  תורישיה ;' ויתורימאבו  תוצרחנה  ויתועדב  האגתמה 
תויביטרסאה תויטסינימפה  ץיבומיחי ,' ילשו  רוניל  תיריע  לזגנ ;' קזוק  םהינפמ כ' והנחמ  לע  ןנוגמו  םה , םרצבמב  םהב  לזלזמו  םינוליחה  תא  ףקותה 

געלב הקיטילופופ ' תא ה' וניכש  ויה  דיפל , תא  הנייפיאש  תוטובהו  תינטלתשה  ותוישיא  ללגב  יטסיחסאכו . ןונש  הנעמב  םירזגל ' םירבגה  תא  תוערוק  ה'

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



ימוט . לש  םימיאה  עפומ   ' םשב

ירבדל תוינלוק  תובוגת  תויביטלופינמו ,) תוננכותמ  םג  םיקרפלו   ) תוינטנופס םייפכ  תואיחמ  ןפלואב . חכנש  להקה  היה  תינכותה  תא  דחייש  ףסונ  טנמלא 
. חוכיווה טהללו  תויטנתואל  ופיסוהו  הזה  ינויזיוולטה  ואוש ' לש ה' םיטלובה  רכיהה  ינמיסמ  ויה  דיינ ) ןופורקימ  םע   ) ןוידב הליעפ  תופתתשהו  םיניידתמה 

התכז הקיטילופופ ' . ' תילארשיה הרבחב  תועדה  תשק  לכל  יוטיב  ןתמו  תויפ  תמיתס  יא  תינכותה : יקיפמ  לש  היגולואידיאה  תא  םיפוצל  ונמיס  םג  םה 
ללכבו . תונותיעב  םינויד  רופסניאל  סיסב  התשענ  הב  ןוידה  תוברת  ןמזה . חור  תא  אטבמה  יתוברת  גתומל  התיהו  לש 20% ) גניטייר   ) הבר תוירלופופל 

רנקנד  ) לעשמ םיסנ  החנמכ  ומוקמ  תא  ספת  יטילופ ,)' לוכה  ו' ןחלושה ' לע   )' הרחתמ תינכות  םש  תוחנהל  ץורעל 2 ב-1997  קרע '  ' תילגרמש רחאל 
םושמ תילארשיה  תרושקתב  יוקיח  לדומו  םידקת  הרצי  הקיטילופופ ' . ' ריאמיחא בקעי  ותוא  ףילחה  אוה ב-1998 , םג  בזע  רשאכ  תילגרמל .) ורבח  דיפלו 

תוברתה לש  םייסיסבה  םינייפאמהמ  המכ  םיפוצה , ברקב  הלש  תוירלופופב  ןה  היפתתשמ  לש  חישה  יסופדב  ןה  הנמאנ , ףקשל  החילצהש 
ןולסה לש  היצלומיס  ןיעמ  התיה  תינכותה   ) רבד לכ  לע  חכוותהל  םילארשיה  לש  םתייטנ  יטילופה : חישה  םוחתב  רקיעב  תילארשיה , תוילטנמהו 

הברה םתואיקבו  תיטילופה  המרדל  םילארשיה  לש  םתורכמתה  ידדהה ; דובכהו  סומינה  רסוחו  תילארשיה  תוירגודהו  חסאכה  תפש  יוצמה ;) ילארשיה 
םייתד ןיבו  לאמשל  ןימי  ןיב  יתרבחה  חתמה  קימעהלו ;) בישקהל  ילבמ  ללכ  ךרדב   ) תוקעצבו תויחטש  תואשילקב  הקיטילופ  לע  רבדל  הייטנה  םוחתב ;

יל ןיא   ' הבש ץראב  תויושחרתהה  בצק  ונממ ;) קלח  אוה   ) םעה לא  תדרל  ךירצ  אל  יאקיטילופ  הבש  לארשיב , תיכררייה  - יטנאה הדאיקבחס ' ה' םינוליחל ;
םתחמשו תושדח ;)' תנידמ  לארשי כ'  ) יתושדח עדימ  תסיפ  לכל  ילארשיה  לש  ןואמיצה  רמש ;) ימענ  לש  הרישב  רומאכ  ' ) לביטספ וא  לדנקס  וא  לד  עגר 

םיאקיטילופה . תלפשהב  תוארל  םיבר  לש 

תא עשעשל  הצר  אוה  תירודיב .' בשח  , ' רודיבה םוחתמ  אבש  רגניפדלוג , התוא . ןייפיאש  ררחסמה  בצקב  םג  יתרושקת  םידקת  הרצי  תינכותה 
לכלו רודיש  תוקד  רשעמ  רתוי  אל  םיבצקומ  אשונ  לכל  ובש  יפילק , ןויד  לש  יתיזזת  בצק  אלא  הטוב  חוכיו  קר  אל  ביתכה  הז  ואוש .'  ' םהל תתל  םיפוצה ,

איצוהל ידכו  רבע ' ךנמז   ' רבדל תלחתהש  ינפל  דוע  רמולכ , םישדחה , קחשמה  יללכ  תא  הרהמ  דע  ודמל  םיפוצהו  םיחרואה  הקדמ . רתוי  אל  חרוא 
יונישל תינכותה  המרת  ךכבש  המוד  וכו .' םייסל ,'! יל  תתל  ןכומ  התא  ', ' יל עירפת  לא  ךל  יתערפה  אל  ינא  : ' ךסמה ןמזל  קחדיהל '  ' ךירצ הפה  ןמ  הלימ 
לש טנטסניא "  " חוסינ תושרודה  ללמ " תוסיגנ  שארמ ב" רבדל  , ' סביל רמת  תרדגהכ  םיאקיטילופה ,' תא  הפליא   ' איה ןכש  ץראב , יטילופה  חישה 

עיפשה הזה  חישה  סופדש  רעשל  רשפא  תרושקתב .' ורזחומיו  ועמשויש  יוכיסה  בר  ןכ  םייביטקובורפו , םייעמשמ  דח  םיינטשפ , םהש  לככש  םינועיטה ,
יטילופה היילימב  םיניידתמה  לש  םתוביוחמש  םיפוצל  הריהבה  תינכותה  ילארשיה . רוביצה  יניעב  הקיטילופהו  םיאקיטילופה  לש  רדרדימה  יומידה  לע 
ןיעמ הרצונ  ךכ  םיקימיגהו .' עונכשה  יעצמא  ברימב  םידיוצמ  םהשכ   ' םתדמע תא  רוכמל  אלא  םכרד , תקדצב  ענכשלו  תמאה  רקחל  עיגהל  הניא 
הייוקיחו הקיטילופופ ' . ' ךסמה לע  ךתוחכונ  םצע  רקיעבו  רמוא , התא  ךיא  אלא  רמוא , התא  המ  בושח  אל  הבש  השדח  תיתרושקת  - תיטילופ תואיצמ 

תא תצמית  רזעילא  ןב  בירי  תרושקתה  רקוח  עדירודיב .' , ' infotainment םשב םינכמ  עוצקמה  ישנאש  המ  יתרושקת , םואיסולוק  ןיעמ  השעמל  ויה 
ומצע : לע  דיעה  רשאכ  תאזה  תואיצמה 

ירחא הפ . יתיצפ  אלו  תרדוהמ , הפילחב  תובלושמ , םיידיב  יתבשי  ברעה  לכ  קוידב . םיטפשמ  ינש  דיגהל  יל  ןתנ  תילגרמ  ןד  הקיטילופופב . יתעפוה  "
אלש הככ  דבוכמ .' תיארנ  , ' יל ונע  בושח ,' אל  '. ' הלימ יתאצוה  אל  , ' םהל יתרמא  םתעגתשה '? . ' רדהנ יתייהש  יל  ורמאו  ורשקתה  םירבח  רודישה 

בבחתהל אלא  ךירבד , תקדצב  ותוא  ענכשל  תוסנל  אל  הפוצה . םע  הימיכ  רוציל  איה  המכוחה  הארנ . התא  ךיא  אלא  רמוא , התא  המ  םצעב , בושח ,
וילע ."

לאינרק לבוי  בתוכ  םויה ,' . ' תירודיב תואנותיע  לש  שדח  ןדיע  המדיקו  הרשיב  איה  םיאקיטילופ , אקווד  ואלו  םיאנותיע  ויה  הקיטילופופ '  ' יבכוכש ןוויכ 
וניא םויה  לש  תרושקתה  שיא  תרושקת ]...[ . ישנא  הברה  ונל  שי  םמוקמב  תויאנותיעו . םיאנותיע  ורתונ  אלש  טעמכ  , ' העפותה תא  רקוסה  רמאמב 

, תומוסרפב תופתתשהב  םייטנסרטניא , םיפוגל  םולשתב )  ) תואצרה ןתמב  רודיבב , רקיעב , םיתעלו  םג , קסועו  יסאלקה , יאנותיעה  דיקפתב  קפתסמ 
וכו .'' וירפסל  תוריכמ  םודיקב 

רומאכ ומרת  ןה  תויבויח . תועפשה  םג  ויה  ץורעב 2  הייוקיחלו  הקיטילופופ ' ל' ןהילע , ןילהל  ובריהש  תוילילשה  תועפשהה  דצב  יכ  המוד  ךא 
רוצא היהש  םוצעה  חתמל  ןשייח  ושמיש  רקיעבו  ןהב ,) וגצוהש  םיאשונ  תובקעב   ) םישדח םיקוח  תקיקח  ונבריד  יטילופה , חוכיווה  לש  היצזיטרקומדל 

. תווצקל תקרזנו  ףתושמה  הנכמה  תא  תוריהמב  תדבאמה  הנידמ  העיגרמ , תיזכרמ  תוכמס  הב  ןיאש  הנידמל  תפקשנה  הנכסלו  תילארשיה  הרבחב 
איהו יטילופה -  חתמה  תדירי  לשב  ראשה  ןיב  םוטנמומ -  דחי ) םג  ינשהו  ןושארה  ץורעב  ' ) הקיטילופופ  ' לש רנא  ' זה דביא  םיעשתה  תונש  ףוס  תארקל 

. םינושארה הימיבכ  שגרל  הקיספה 

חראמ ןוליש  ןד 
הנושארה תינכותה  התיה  תרתוכ ' ילע  : ' ץורע 1 לש  ותלועפ  תישארב  רבכ  ינקירמאה  ואוש ' - קוט חסונב ה' תוינכותל  ופשחנ  לארשיב  היזיוולטה  יפוצ 

"א הב ינויזיוולטה  עפומל  ואוש ' - קוט ךפהנ ה' תשר )'  ' ירודיש  ) ץורעב 2 חראמ ' ןוליש  ןד   ' תינכותה תעפוה  םע  קר  ךא  ץראב . הזה  רנא  ' זה םע  התנמנש 
תנוכשב הררוגתהו  ןילופמ  התלעש  תיקיני  " אפמ החפשמב  לדג  סיקלוש , ןדכ  דלונש ב-1940  ןוליש , לארשיב . רתויב  תרבודמה  תינכותלו  העידיה 
לש תיזכרמה  תואלמגה  ןרק  להנמו  תמייקה  ןרקה  לש  יצראה  דעווה  ריכזמ   ) יטילופהו ירוביצה  דסממב  דיקפ  היה  ויבא  ביבא . לתב  םילעופ 

לולסמ רבע  ןוליש  ןורטאיתו . תורפס  בבוח  היה  אוה  ורוד  ינבמ  םיבר  ומכו  המיבה ,' ו' להוא ' ןעמל ה' ירוביצה  דעווה  שארב  דמע  םג  אוה  תורדתסהה .)
ותויהב "ל , הצמ ורורחש  רחאל  םייתנש  ריוואה . ליחב  סייט  תויהל  חלצ  אלש  ןויסינו  רעונ , תעונתב  ךירדמו  ךינח  ינוריע ד ,' ןוכית  ילארשי : רבצ  לש  יסופיט 
רובעכו תושדחה ' ןמוי  בתככ ב' בלתשה  אוה  לארשי . לוקב  םידליל  תובתכ  רודישב  ולש  תינופוידרה  הריירקה  תא  לחה  תירבעה , הטיסרבינואב  טנדוטס 

קיפמ תושדחל ,' טבמ   ' שיגמו ךרוע  קיפמ , בתכ , היה  ץורעב 1  ותדובע  תונש  םירשעב  תילארשיה . היזיוולטה  לש  דסיימה  ןיערגה  םע  הנמנ  רפסמ  םינש 
טרופס . רדשו 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



ךילהת לע  בורקמ  דומעל  לוכי  היה  דבב  דבו  ינויזיוולטה  םוידמה  לש  םוצעה  וחוכ  תא  ךירעהל  דמל  אוה  "ף , לאמ תילארשיה  היזיוולטה  םע  ליחתהש  ימכ 
תאו המחלמה  לש  לודגה  םלהה  תא  ורוד , ינב  ראשכ  הווח , םירופיכה  םוי  תמחלמב  רודישה . תושר  תמגודכ  םיירוביצ  תודסומל  ינייפואה  תובאתסהה 

תוריחבב העבצההו  םיווקה ' תייצח   ' תאו הווח  רשא  יגולואידיאה  רבשה  תא  ראית  תונורחא ' תועידי  ןויאירב ל' תרושקתה . ישנא  ושחש  תודגבנה  תשוחת 
רובע עיבצא  ינאש  יתטלחהש  םירופיכה , םוי  תמחלמב  הרקש  המ  לעו  הנידמלו , הגלפמל  ושע  םהש  המו  םיקיני  " אפמה לע  יתסעכ  ךכ  לכ  : ' דוכילל

האחמ .' תעבצה  טלחהב  התיה  וז  ןיגב . םחנמ 

תינכות תא  "ל  הצ ילגב  רדשל  לחהו  תלד  תקירטב  רודישה  תושר  תא  ןוליש  בזע  היזיוולטה , להנמ  דיקפתל  רחביהל  ודיב  הלע  אלשמ  ב-1986 ,
ףאו תיכוניחה  היזיוולטב  שדח ' ברע   ' תייחנהב בלתשה  ימואלניבהו , ימוקמה  קושל  היזיוולט  תוינכות  םייבו  קיפה  ןמזב  וב  לארשי .' בוט  ברע   ' תושדחה
תחא תשר ,'  ' תרבח לש  המקהה  תווצל  ןוליש  ףרטצה  ץורע 2 , תמקהל  תינכותה  םידיגו  רוע  םורקל  הלחה  רשאכ  הבותכה . תונותיעב  וחוכ  תא  הסינ 

שדחה . ץורעה  תוינייכזמ 
, לארשי תואמצעל  םיעבראה  תנש  לגרל  יתרקוי  רדשמ  קיפהל  תורשפא  ןוחבל  ידכ  היינשה  תיתפרצה  היזיוולטה  תשר  ילהנמ  הצרא  ועיגה  ב-1988 

םיקיפמה וחכונ  רשאכ  רדשמה . תא  ליבוהל  רחבנ  תפרצ , לש  חוריאה  תוינכות  יחנמ  לודג  לסנש , ז'ק  ירחא .' הנש  םיעברא  לארשי -  : ' תרתוכה תחת 
תופתוש ול  ועיצהו  סוקרמ  ביטס  הבנ  ' זמ ידוהיה  םיקסעה  שיאל  ונפ  םה  םתושרל , דמועה  ביצקתהמ  ההובג  הקפהה  תולעש  תעדל  םיתפרצה 

עפומל ןנוכתמ  לחהו  דיקפתל  רחבנ  ןוליש  ילארשי . תרושקת  שיא  ידיב  קפויו  ךרעיי  םיובי , רדשמה  ולשמ : יאנת  ביצה  ךא  םיכסה  סוקרמ  הקפהב .
רפסמ : אוה  יפרגויבוטואה  ורפסב  םיילארשיה . היזיוולטה  יפוצ  לש  םהייחב  םג  השעמלו  וייחב , הנפמל  ליבוהש 

םלועמ היזיוולטל  רהוצ  יל  וחתפ  ותינכותו  שיאה  יתדרח . תא  וריבגה  סירפמ  יל  וחלשנש  תוטלק  לסנש . לש  תומדוקה  תוינכותב  תופצל  יתשקיב 
טמחשה חול  : ' תינכתה םש  םילגוסמ . םיתפרצ  קרש  יפכ  םעט , בוטב  בצועמ  ביהרמ , ןפלוא  יטמזירכו . יתוברת  שיגר , בושק , קירבמ , החנמ  רחא .

לש קתרמו  ןווגמ  יתונמא  ספיספ  יח . רודישב  תועש  שולש  עיפוהל . םתוא  ןימזהו  םהיניב  רביח  םתיא , חחוש  לגעמב , םינמא  שיגפה  לסנש  לודגה .'
םיפתתשמה ןמא . ברכ  חולה  יבג  לע  וינקחש  תא  עינה  לסנש -  אוהו -  לודגה ' טמחשה  חול   ' ירוחאמ יתינכותה  ןויגיהה  היה  הז  המבה . תויונמא  לכ 

שמתשה אל  שיא  ועיפוה , םלוכ  םייתונמאה . םהיעטקב  עיפוהל  ןפלואה  תמדיק  לא  ואצי  ונממו  בהלנ , להק  םיפקומ  לגעמב , הז  דיל  הז  ובשי 
תינכתה . לש  המסקב  יתיבשנ  תוטלקב  תופצל  יתיברהש  לככ  ןיע ]...[ . ףרהכ  ופלח  תינכותה  לש  תועש  שולש  קביילפב .

תרומזתה תניגנ  הב  ובלושש  זאלוק ' תינכות  היזיוולטב  הקפוה  לארשיב  הנושארל  רעושמל . רבעמ  החילצה  ןוליש  לש  וחוצינב  תיתפרצה  הקפהה 
םימוליצ םיאניתשלפ ,) םייתד , םידרח ,  ) תונוש הייסולכוא  תובכשמ  ךמע '  ' םעו הנידמה  יגיהנמ  םע  תונויאר  דצל  יח  רודישב  תילארשיה  תינומרהליפה 

תואמצעה םוי  לש  תיזכרמה  תינכותה  תא  תוחנהל  ןולישל  ןמטוג  הילד  הקיפמה  העיצה  םינש  שולש  רובעכ  ילארשי . פופו  קור  יעפומו  ץראה  יבחרב 
בוש הסיוג  לקאטקפס ' טקפא ה' תא  גישהל  ידכ  לארשיב . היזיוולטה  יפוצ  לע  יחה  שגפמה  תחסונ  תא  תוסנל  ןוליש  לש  תונמדזהה  התיה  וז  ץורעב 1 .

רוביצב תובוגתהו  דואמ , חילצהש  קימיגב  תרומזתה  לע  תינכותב  חצינ  ומצע  ןוליש  תינכותל . הטהמ  ןיבוז  לש  וחוצינב  תינומרהליפה  תרומזתה 
תובהלנ . ויה  תונותיעבו 

שדוחב ריוואל  התלע  איה  חראמ .' ןוליש  ןד  יח –  רודישב   ' תרתוכל התכזש  תינכותב  עובק  ןפואב  המשייל  ןוליש  לחה  תדבוע  החסונהש  תעדל  חכונשמ 
, ליעפו לודג  להק  ףסאנ  הביבסש  המבה , רבודמ . יתרושקת  עוריאל  התיה  התעפוה  םע  דימו  ץורע 2 , לש  תינויסינה  הלעפהה  תפוקתב  יאמ 1991 ,

ןיב עיתפמה  םיתעלו  ןיינעמה  בולישה  יקנע , לביטספ  וא  הביסמ  הריכזמה  תיזוידנרגה  הרואפתה  הכרוא , לכל  תינכותה  תא  התווילש  דנב ' - גיב ה'
הלא לכ  תופילח -  ץקועו  ףנחתמ  ןוליש , גיהנהש  תונויארה  לש  שדחה  ןונגסהו  תויופצ , אל  תויושחרתה  ןימזהש  ךורע  אלה  יחה  רודישה  םינוש , םינייאורמ 

םיפוצה . תא  וקתירו  שודיח  רדגב  ויה 
השענש גשומ  ' ) גניטיירה ךלמ  היה ל' ןוליש  תילארשיה . היזיוולטה  תודלותב  רתויב  החילצמה  הקפהה  איה  תופיצרב , תונוע  רשע  הדרש  יח ,' רודישב  '

עברא ןיב  הגרוד  איהו  עבק , ךרד  םיפוצ  ינוילימ  ינש  ופצ  ותינכותב  ץורע 2 . תחלצה  םע  רתויב  ההוזמה  תינויזיוולטה  תומדלו  ותוכזב ) הבר  הדימב  רוגש 
גניטיירה . תניחבמ  םלועב  תוליבומה  תוינכותה 

הל היה  ךא  תירבה , תוצראבו  הילגנאב  תפרצב , היזיוולט  תונחתב  ואוש ' - קוט  ' תוינכות לש  רנא  ' זה תארשהב  התשענ  םנמא  ןוליש  לש  חוריאה  תינכות 
םינש דע  םיעשתה  תונש  יהלשבו  השיש  - השימח הליחתב   ) םיחרואה לש  ברה  םרפסמ  התחלצהל -  יזכרמה  םרוגה  םג  היהש  טלוב , ילארשי  דוחיי 
אל לע  תוינכותב  םיפתתשמהו  םיחרואה  םינייאורמה , רפסמ  דמע  תוינכות , ירחא 600  ינויב 1999 ,  ) ןייאורמל ןייאורממ  ריהמ  רבעמ  בייחש  רשע ,)

אל םישנא  םע  םירכומ  םישנא  המבה  לע  שיגפה  ןוליש  "ל . וחב הז  רנא  ' זמ תוינכותב  לבוקמהמ  הנוש  היה  ישונאה  בכרהה  םג  שיא .) תוחפ מ-6000 
ןיב יתרגש  אלו  ןיינעמ  בוליש  רצונ  םיבלטצמ . םניא  ללכ  ךרדב  םוימויבש  םייתרבח  םילגעממ  ויהי  םינמזומהש  דיפקהו  םינרקסמ , ךא  םירכומ 

םע הז  םילהנמו  רוגס  ןפלואב  םיבשויה  םיעשופו -  םיטוס  םגו  םינרדב , םיאטרופס , םילרנג , םירחא -  םימוחתמ  םילארשי  תוברת  ירוביגל  םיאקיטילופ 
לכ םישנא . אלא  , ' ןוליש םימיל  ריבסה  תינכותל ,' ורחבנ  םיאשונ  אל  . ' תינפשוח תובורק  םיתעלו  תעגונ , אלו  תעגונ  תילמרופ , אל  תיביטאיצוסא , החיש  הז 

רקבמ יח .' רודישב  לכהו  תויביטאיצוסא . םיכרדב  השענ  םהיניב  רוביחה  הנוש ; םלוע  תפקשהמו  הנוש  תדמ  הנוש , היישעמ  הנוש , עקרמ  אב  חרוא 
סקינתא .'"  " דחיב םירש  "ל  כטמרהו לניסקוקהשכ  םינוש , םיעקרמ  םינייאורמ  לש  לגעמ  תינוריאה כ' וכרדב  תאז  חסינ  ןתנ  לבוי  היזיוולטה 

, רדבמהו שגרמה  תא  ונימ : וניאשב  ןימ  שיגפהל  , ' ןוליש בתכ  היה ,' ןויערה  . ' תילארשיה היזיוולטה  תוברתב  ונמזל  ינשדח  היה  ןפלואב  החישה  ןכות  םג 
ןוליש לש  החסונה  תא  הרידגה  ןיזק  הנרא  תיאנותיעה  יופצ .' יתלבה  םע  יופצה  תא  ירלופופהו , יסאלקה  תא  לילקהו , יניצרה  תא  בוצעו , חמשמה  תא 

הרצק הפוקת  איצוהל   ) תרוקיב לש  דחא  עגר  אלו  רתויב , תוינרמשה  תומרונה  קוזיח  תואמחמ , הברה  בל , ערוק  רופיסו  תוסג  תוחידב  תופי , םישנ  כ'
טרחתה .') הילעשו  והינתנ  תא  ףקת  הבש 

השעש המ  תא  םשיי  , ' רוא םש  ןתנוי  תרושקתה  רקבמ  בתכ  ןוליש ,' '. ' תונורחא תועידי   ' ןותיעהמ ןוליש  לביק  תאזה  החילצמה  החסונל  הארשהה  תא 
רוזא לא  דימת  אלו  שגרה , ירוזא  לא  אקווד  הנופ  תורגבו  תוירחא  תשראבש  דבכהו , לקה  תא  וכותב  דחאמה  תרושקת  רצומ  םימי . ףסומב 7  ןרוא  םר 
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תונציצמה רוח  תא  וא  ןיינעה  םוחת  תא  וא  וב  אצומ  ןכרצ  לכ  לבא  הזל , הז  םהילאמ  םירבחתמ  םניאש  םיקלחמ  יושעש  תרושקת , רצומ  בלה .
םירבעמ לשו  םיפורפר  לש  תועיגנ , לש  תינכות  התודידרו : התולילק  תא  ןווכמב  רידגה  תינכתה  יפוא  . ' יפרגויבוטואה ורפסב  ךכב  הדומ  ןוליש  ימיטיגלה .'

" ךרדה עצמא  . " ידמ ההובג  אל  שפנ , לכל  הווש  היזיוולט  תינכות  תונבל  תבייחמ  םיבחר  םילהק  לש  יאנפה  תוברתש  יתנמאה  ןיינעל . ןיינעמ  םיבייחמ  אל 
תונורחא .'" תועידי  סזומ ו" חנו  יקסבוקדוי  בד  לש  תיאנותיעה  החסונל  הליבקמ  תינויזיוולט  החסונ  - 

תודוסהמ המכ  לע  דמע  רוא  םש  ןתנוי  החנמכ . ןוליש  לש  םיידוחייה  וירושיכ  םג  אלא  יח ' רודישב   ' לש התחלצה  דוס  היה  תינכותה  הנבמ  קר  אל  םלוא 
החנמה : לש  ותוגהנתהבו  ותומדב  םינפצומה  םייטוימסה 

קלח םה  םימלטצמה , וינפ  יוות  םייושע  םהמש  טעמכ , םירייוצמה  םיווקהו  ולש , לגועמה  םינפה  ראתימ  לבא  םטמוטמ , עמשנ  הז  רורב . הארנ  ןוליש 
החלצהל ןושארה  חתפמה  איה  תילאוזיוה  תוידוחייהו  םדא , לכמ  הנוש  הארנ  אוה  םיזחוא . םילודג  היזיוולט  יבכוכ  קרש  ךרע , ירקי  םירידנ  םיסכנמ 

הכרעהב םיווש , םיקלחב  הלוהמה , תועינצ  לש  הנרקה  איהש  ולש , הלודגה  תונימאהו  דבלב , ומצע  תא  אלא  קחשמ , אל  ןוליש  ןד  םוחתב ]...[ .
ולש הלבוהה  םלועב . ירחסמ  ץורע  לכ  לש  וביל  בל  איהש  האנהלו , רודיבל  היצמיטיגל  ןתנ  ןוליש  הנבש ]...[ . תינכותה  לש  לודגה  חוכה  איה  תימצע ,
ןיבי םייח  לש  םעטה  יביתכתל  םג  תייצל , ולגרתהש  תומייקה , תורמצה  לכב  םיאצמנש  ץראה  ידילי  ורוד , ינב  לכל  הריתה  ולש , אקווד  תינכותה , תא 

תא איבמ  ןוליש  תחתה . תא  הארמש  תחתונמה  לע  וא  םיטניילקה , לע  תקחוצש  הנוז  לע  םילכתסמ  םהש  םידליה  ינפב  שייבתהל  אל  ןיפרק , לאכימו 
הלועפה היהת  תכייחמה  ןיעה  תיווז  לש  דוצירה  ןוסיר  לבא  ומוהל , געלי  אל  אוה  םטבמ . תדוקנמ  קוידב  םהילא  רבדמ  אוה  לבא  הלאה , םישנאה  לכ 

, אפרמ אפור  יניינע . היהי  אוה  לרביל .]...[  לש  תודסחתהב  תרמצ  תנוז  לש  ןימה  ייח  לא  סחייתי  אל  אוה  ינש , דצמ  רבדיש . ינפל  ולש , הנושארה 
ול רפסל  וטילחי  דלי  ףתושמב  תולדגמש  תויבסל  יתש  םא  לבא  קיצי , אלו  טטחי  אל  אוה  קוסיעה . לע  רבדי  אוה  םהמ  דחא  לכ  םעו  תניידזמ , הנוזו 

 . יודיווה תא  רוצעי  אל  אוה  םהלש , ןימה  ייח  םילהנתמ  תינכט , ךיא ,

תונש לש  תרושקתה  תכפהמ  לש  רתויב  קהבומה  יוטיבכ  הספתנ  תינכותה  תרוקיבו . תונשרפ  ירמאמו  תובתכ  לש  לושחנ  יח ' רודישב   ' הררוע ידכב  אל 
ינייכזמ דחא   ) רישעו ינחוכ  םילעב  ןיב  בוליש  לארשיב , ןושארה  תרושקתה ' ןורב   ' םג אלא  חילצמ , החנמו  ןרדש  קר  אל  היה  ןוליש  ןד  לארשיב . םיעשתה 
אוהש אופא  הרקמ  הז  ןיא  המואה . ינפ  לומ  לא  ויתואמחמל  ולחייו  וחתפל  ורחיש  הנידמ  ישארו  םינמאש  לע  - ןעודי העפשה -  לעב  בכוכ  - החנמו ץורעה )
לכיהב ומוקמ  תא  חיטבהלו  ובתוכ  תא  רידאהל  דעונ  ולש , תונבותב  שדחל  וא  םיריהמ  םיחוורל  איבהל  דעונשמ  רתויש  יפרגויבוטוא , רפס  םסרפל  רהימ 

ימואלה . הליהתה 
'. ואוש - קוט  ' תוינכות לש  לג  הדילוהו  יוקיח  לדומ  הרצי  איהש  רחאמ  הקומעו  הלודג  התיה  תילארשיה  תוברתה  לע  ןוליש  ןד  לש  חוריאה  תינכות  תעפשה 

תועמשמ - תובר יל  תוארנה  ןהמ , עשת  ןלהל  תובושח . תויתוברתו  תויתרושקת  תועפשה  םג  הל  ויה  תורחא  חוריא  תוינכות  לע  התעפשה  דצל  םלוא 
. דחוימב

סקט ןיעמל  תינכותה  התיה  ןמז  ךרואל  םיפוצ  לש  ברה  םרפסמ  תוכזב  גניטיירה . יבכוכ  לש  םדמעמ  בוצימב  תאטבתמ  הנושארה  העפשהה 
, תימואלה תוגיהנמה  לש  דגנכ  - רזע שָמַש ,'  ' לש דיקפת  תרושקתה  שיא  קחיש  םהבש  רבעב , םייתרושקת  םיסקטבכ  אלש  םלוא  ילארשי . יתרושקת 

םא . ' תילארשיה הרבחב  תרושקתה  לש  לילעב -  יתוגיהנמה  שדחה -  הדמעמ  תא  הז  ןבומב  ששואו  גציי  אוה  גיהנמה . דיקפת  תא  קחיש  ןוליש 
תינכותה תועינצ . אלל  יפרגויבוטואה  ורפסב  ןוליש  בתכ  ךכש ,' רשפא  הינהוכמ . דחא  תויהל  םיאנושו -  םיתימע  םירמוא  הב -  ידיקפת  תד , איה  היזיוולטה 

אלא השדח  תיתרושקת  המגמ  קר  אל  םדיק  ךכבו  תוינכותה , ביבס  אקווד  ואלו  םיחנמה  ביבס  ולש  גניטיירה  תא  הנבש  ץורע 2  תא  הז  ןבומב  הנייפיא 
רפלא : לגור  ץראה '  ' לש היזיוולטה  רקבמ  ןייפאל  ביטיה  הזה  ךילהתה  תא  טנלאט .)' ה'  ) בכוכל הדיגס  לש  השדח  תיתוברת  המגמ 

תולוטנ תוינכות  ןיב  איה  ץורעב 2  תטלובה  הקולחה  ךא  תוגוס , תתו  תוגוס  ינימל  היזיוולט  תוינכות  גווסל  רשפא  ויבכוכ . אוה  ץורע 2  לש  הרדשה  דומע 
ינויחו דרפנ  יתלב  קלח  איהו  תינכותה  תא  תננוכמה  איה  וז  תומד  בכוכ ]...[ . - החנמ לש  הכישמ  חוכ  לע  תונעשנה  תוינכות  ןיבל  טעמ , יתמ  ןהו  החנמ ,

ךסמה . לע  עיפוהל  ץורית  ןיעמ  ול  תשמשמו  ויתודימ  יפל  תרפתנה  תינכותל , םדוק  בכוכה  וז , הייאר  יפל  הלש .

' סטנלאט רגאמ ה' רמגנ  רשאכ  תישארב 2001 . וב  הייפצה  גניטיירב  הלולתה  הדיריל  תוירקיעה  תוביסה  תחא  םג  אוה  ץורע 2  לש  הזה  ןייפאמה 
. םירחא םיצורעל  הדידנ  הלחה  םהמ , ףייעתהל  ליחתה  להקהו 

ונפוהש תולאשה  םג  ומכ  םירחא , םימוחתל  הקיטילופה  םוחתמ  םינייאורמ  ןיב  בולישה  ןכותה . םוחתב  התיה  יח ' רודישב   ' לש היינשה  העפשהה 
םכחותמ ןיבו  ךומנל  הובג  ןיב  בולישה   ) תילארשיה תרושקתב  תינרדומ  - טסופה האלכההו  יתוליכרה  שגדה  תוחתפתהל  הבר  המורת  ומרת  םהילא ,

. תושדחל רודיב  ןיב  השדחה  הקיזה  תא  וקזיחו  טושפל ,)
 

תויומד אלא  םירכומ  םישנא  קר  אל  ועיפוה  ןוליש  ןד  לש  ותינכותב  םיפוצל . היזיוולטה  ןיבש  רשקה  םוחתב  התיה  תינכותה  לש  תישילשה  העפשהה 
לשו ללכב  תילארשיה  תרושקתה  לש  היצזיטרקומדל  ךכב  םרת  ןוליש  יממע . ןווג  הל  וקינעהש  ןרקסמ , ישיא  רופיס  םע  םישנא  תורכומ , אל  תובר 

לש וא  ןפוד  יאצוי  םיגשיהו  םירושיכ  ילעב  הלוגס  ידיחי  לש  םתלחנ  ונניא  רבכ  םוסרפ  ובש  שדח  ןדיע  המדיקו  הרשיב  ותינכות  טרפב . ינויזיוולטה  םוידמה 
לשב קרו  ךא  םהל  אב  םמוסרפש  םישנא  לש  םיתעלו  הליהתל  םייוארה  םיטושפ  םדא  ינב  לש  םתלחנ  אוה  תובורק  םיתעל  אלא  םעמ , םימרומ  םיגיהנמ 

ישממ . ישיא  גשיהל  רשק  אללו  םסרפתהל  הוואתה 

' יח רודישב  . ' םינומהה תוברת  לש  היצמיטיגלבו  ץראב  ינויזיוולטה  םוידמה  לש  היצזירגלווהו  היצזירלופופה  ךילהתב  תאטבתמ  תיעיברה  העפשהה 
טנמיטנסה לש  תיטמוטואה  ותלועפ  תא  בטיה  ריכה  ןוליש  םלועב . ואוש ' - קוט תוינכות ה' בורב  לבוקמכ  תושגר , ףטונ  שטיק  עפומ  הרקיעב  התיה 

וררועש םימודמ  תוהדזהו  תודחא  יעגר  רופסניא  ויפוצל  קפסל  ול  העייס  וז  תורכיהו  ךומנהו , ינוניבה  דמעמה  ינב  לש  רקיעב  םילארשיה , לש  ינמואלה 
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גניטיירה םודיקל  תוישיא  תוידגרטב  שמתשהו  רבדב  לחב  אל  ןוליש  גניטיירה . תוברתב  בושח  םדקמ  ינויזיוולטה  שטיקה  השענ  ויתובקעב  עמדו . קוחצ 
ךפהנ זאמ  ןכסמה . םעו  ןברוקה  םע  תוהדזה  לש  הלטציאב  הסכתהו  םתוא  דקפש  ןוסאהמ  ששואתהל  וקיפסה  םרטש  םישנא  ןימזה  אוה  תינכותה . לש 

. באכה לש  היפרגונרופל  תחא  אל  ועיגה  םירבדהו  ץורע 2 , לש  וקוח  םחלל  גניטייר  םדקמכ  תישיא  הידגרטב  שומישה 
 

ירוביג םע  םיפינחמ  תונויאר  םייגלטסונ , םיריש  ויתוינכותב  בלשל  הבריה  ןוליש  תימואלה . תוהזה  םוחתב  איה  היתומדוקמ -  הפיקע  תישימח -  העפשה 
, לוכשה םוחתב  לשמל  םיסקטו , םילמס  לש  תויטנתואה  תא  קחש  תינכותה  תא  שדגש  ינמואלה  ץלאמשה  דועו . תולוכש  תוחפשמ  ינב  םע  רבעה ,

קנח .' תגוע   ' תינולישה ןיקוקיזה  תגועב  התארש  תילאוטקלטניאה , הטילאב  ךוחיג  ררועו 

תיטילופה תוגיהנמל  רבעב  רוביצה  שחרש  הכרעהב  הדיריל  טעמ  אל  המרת  תינכותה  םיאקיטילופה . לש  םדמעמ  תקיחשב  איה  תישישה  העפשהה 
ןב בירי  ירבדל  דרוסבאה . ןורטאית  לש  הגצהב  םינציל  וליפאו  םינקחשכ  וארנ  םה  ןכש  תיאורה -  אלה  תוחפל  וא  האימחמ -  אלה  םתימדת  תוקזחתהלו 

םהו םנונגס  תא  ונירחבנמ  םיבר  וניש  ךכיפלו  היזיוולטב  הליעי  תיתחיש "  " תנוכתמב םירבדה  תגצה  יכ  תעדל  הרהמב  וחכונ  םיאקיטילופה  , ' רזעילא
םיפתתשמו םעה " לא  םידרוי   " םהשכ הבושמ , ישעמב  ועשעשלו  ךעלעדנח "  " ול תושעל  עקרמה , לעמ  תישיא  היינפב  רחובה  בל  תא  שובכל  םיסנמ 

תחא המגוד  איה  שוברת  שובח  ינוליש ' לגעמב ה' רמיז  טחוש  םהרבא  רצואה  רש  הבש  הנצסה  לוח .' ימי  לש  םינועושעשבו  םיימירופ  היזיוולט  יקחשמב 
. םיאקיטילופה ברקמ  וינייאורמל  ןוליש  תושעל  חילצהש  המל  תטלוב 

דמעמ תחימצל  המרת  התוא , וקיחש  ואוש ' - קוט תוינכות ה' םג  ומכ  יח ,' רודישב  . ' לארשי לש  םוסרפהו  הליהתה  תנדס ' תעגונ ל' תיעיבשה  העפשהה 
הביר ליג  יאנותיעה  טקרמרפוסב . ףדמ  ירצומ  לש  תוריהמב  םימלענו  םילועש  םישדחה , םיאטירבלס )  ) םינעודיה םיילאוטריווה ' - תוברתה  י  רוביג '

םלוכו דומצ , ןגרמא  וא  ןכוס  םלוכל  םתוא , ףפוא  ינידנולב  רהוזש  םיחנמ  תוילושו  םיחנמ  : ' ושוריפש סבייב ,'  ' םשב הזה  שדחה  ןזה  תא  יולג  םזקרסב  הניכ 
וא רכז   ) םסרופמב רבודמ  (. ' םידגב תונחב  בלוק  ומכ   ) תרושקתה ידיב  ילכ  השעמל  םישמשמה  םיבכוכ  םה  סבייב ' ה' ןוליש .' לש  ןפלואב  תויונרות  םישוע 

, בבוש תצק  ץצונ , תצק  תעד , - לק תצק  םכח , תצק  בכוכ , תצק  ןקחש , תצק  ןרדש , תצק  ןמגוד , תצק  היהי  אוה  לוכהמ . לבא  תצק , הברה  ול  שיש  הבקנ )
לש אצוי  לעופ  איה  ולש  תיתרושקתה  תימדתהש  רוצי  םירוציקב : ןלהל  םיאבומה  םינייפאמ , דוע  ול  ויהיו  ןייאורמ ,' תצק  החנמ , תצק  יטפמיס , תצק 

; ידמ תימוהת  תוניצרב  ומצע  תחיקל  יא  תושכרנ ; תויפוריא  תונוכת  וא  תודלומ  תויפוריא  תונוכת  לעב  ךפהלו ; תינויזיוולטה  ותדובע  תרגסמב  ותפישח 
םימומ םישק , םיעוריא  לש  רוביצה ) ףתוש  ובש   ) ישיא ןורכיז  םירחא ; סבייב '  ' םע םירשק  לאשייש ; היגוס  לכב  תקמונמו  הקצומ  העד  םזינויציביהסקא ;

םה םיתמ , אל  סבייב  ןייארמל ;) ןייארממ  רבעמ   ) תונוש תוינכותב  ךסמה  לע  תדמתמ  תוחכונ  תרושקתה ; ילכב  רוחסמ  יכרוצל  תודלי  תומוארטו  םירתסנ 
. םיפלחתמ קר 

ןיב הרורב  הנחבה  וב  התיהש  ןגרואמ , םלוע  לע  היונב  התיה  תינויצה  היגולואידיאה  תוברתה . ירוביג  תרדגהל  איה  םג  תעגונ  תינימשה  העפשהה 
ובשיו םיימיטיגל  תוברת  ירוביג  ויה  לשמל , םיניירבעה , וז . הנחבהב  שוטשט  לח  ולצא , קר  אל  ךא  ןוליש , ןד  לצא  תוילילש . תומדל  תויבויח  תוימד 

(. םיקנב דדשש  קנבונפוא ,' ה' ץיבובייל , ינור  לש  וחוריא  היה  םיטלובה  םירקמה  דחא   ) אבצ ישנאו  םיאקיטילופ  תוינמגוד , םינמא , םע  תחא  הפיפכב 
תוכזל יושעש  יאטירבלס , לש  גוס  אוה  ער ) וא  בוט   ) דחוימ והשמ  השעש  ימ  לכ  היפ  לעש  השדח  תיתוברתו  תיתרושקת  הסיפת  הציאה  יח ' רודישב  '

עגר . תליהת ' ב'

םייחב םיבושח  ימתסה ) טופטפה  ' ) קוט לומס  ירושיכש ה' הסיפתה  תוטשפתהל  ומרת  טרפב , ןוליש  לש  וזו  ללכב , ואוש ' - קוט תוינכות ה' ףוסבלו ,
(. תיעדמ / תיפוסוליפ / תיגולואידיא החיש  ' ) קוט ייה  ירושיכמ ה'

' ואוש - קוט - יטנא ' הו ואוש ' טיינ  טייל  '
( הליל תוצחב   ) תרחואמה העשה  ואוש .' טיינ  טייל   ' תירבה תוצראב  תונוכמה  תורחואמ , הליל  תוינכות  ץורעב 2  ץוצל  ולחה  םיעשתה  תונש  ףוס  תארקל 
. תיבמופה תוגהנתהה  תולובג  תא  ךכב  ביחרהלו  היזיוולטב  תוגוהנה  תומכסומה  תא  רובשל  תססובמ , איה  םתוישיא  לעש  תינכותה , ישיגמל  תרשפאמ 
, יביבא יש  לש  הליל ' הרקמ   ' הז רחא  הזב  ועיפוה  ךכ  רחאו  רנא , ' זה לש  הנושארה  תינונסה  התיה  ( 1996 ' ) ריוואב יליב   ' התינכותב ןמרל  - הנוקסומ יליב 

, ןתזועת תניחבמ  וכלהש , טנרג , תיפוצ  לש  קיישקלימ ' סיציק ו' לייא  לש  סיציקהב ' תומולח  , ' ןדומ הנד  לש  םינכוסמ ' םיסחי  , ' ןמרב לט  לש  הליל ' רפרפ  '
הרואכל הלא  ואוש .' - קוט - יטנא , ' ידכב אלו  הנוכמ , הזה  רנא  ' זה תא  ןייפאמה  ןונגסה  רנא . ' זה ותואמ  תוינקירמא  תוינכות  תארשהב  המידק , דחא  דעצ 
' ואוש - קוט תוינכות ה' תא  תנייפאמה  המכסומ  לכ  הז  ללכבו  תיטתסאו , תינושל  תינויזיוולט  המכסומ  לכ  טעמכ  תרבשנ  ןתרגסמבש  חיש , תוינכות 

תויתרוסמה .

לוהוכלא תותשל  הפסה , לע  םיילגרה  םע  תבשל  ודיקפת ,) לע  םשו  הפ  טלתשהל  ףאו   ) ןייארמל עירפהל  תלוזה , ירבדל  סנכיהל  רתומ  הלא  תוינכותב 
לוכה הבש  םיריעצ , לש  תימיטניא  ןולס  תביסמ  ןווכתמב , תוריכזמ , תוינכותה  דועו . ירטסיה  קוחצב  ץורפל  רשפ , ירסח  םירבד  רמול  המלצמה , לומ  ןשעלו 
ינוריא חישל  הבורב  תשדקומ  תינכותה  ןדומ . הנד  לצא  ומכ  ןייו , םיפיטח  תועצמאב  םג  אלא  הלימה  לש  ירופטמה  ןבומב  קר  אל  הבבסב ,' שאר  םיספות  '

. ילאוסקסו יטסיגולוכיספ  םזינויציביהסקאו  תויומכחתה  תוחידבו , סנסנונ  לש  גנופ  - גניפ םוי , םויה  ייחמ  תועשעשמ  תוטוזו  תויולפת  ללכ  ךרדב  םולכ , אל  לע 
םומה לותבה ' הפוצה   ' תא תוריאשמ  ןהו  תרושקתב , תולבוקמה  תוינושל , רקיעב  בצמ ,' תורדגה   ' לש ךופיה  ןיעמ  לע  תודבוע  וללה  תוינכותה  השעמל ,

. ןכותל ותוא  תובאושו  עגרל ,

', ייייד  ' ןוגכ תיאניקניש ,' הגעב ה' יביסמ  שומיש  ושעיו  , ' הזכ לייטס  ' בו לּוק ' וארייו ' ורבדי  םינייאורמהו  ןייארמהש  אוה  וז  ןיעמ  תינכותב  החלצהל  חתפמה 
(, ץורעה לש  לגדה  תוינכות  תמגודכ  אל  תוחפל   ) דחוימב הובג  גניטיירל  הכוז  וניא  ןיידע  הז  רנא  םנמא ז' תוצצפ .' היה  ו' הלודג ' הזמ  ', ' וווווהוי ', ' םאאאתס '

ןתעפוהל שי  םלוא  תילארשיה , הייסולכואה  בורל  םייראזיב  םיארנה  הלשמ , םידוק  הל  רשא  תינופצ ,' הצובקל ה' םיכייתשמ  ויפוצ  בורו  ויחראמ  וישיגמו ,
ןדיעה לש  תוינויזיוולט  תוינונס  ונינפל  השעמל , תילארשיה . הרבחב  תיתוהמ  הרומת  יתכרעהל  תופקשמ  ןהו  הבר , תיגולויצוס  תובישח  עקרמה  לע 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



 - הלאה תוינכותב  ימצעה  לע  ברה  שגדה  רקיעה . אוה  לפתהו  הטנאופה  אוה  הטנאופה  רסוח  ובש  יטסיליהינ  ןדיע  תילארשיה ; היזיוולטב  ינרדומ  - טסופה
תכפהנ םזילאודיבידניאל  היצמיטיגלה  ובש  שדח  ןדיע  אטבמ  ינא - )'  ' בושו ינא ' ', ' ינא  ' אוה תינכותב  לוכה   ) ולש תויזטנפה  ויתומחג , ויתוקושת , ויתובהא ,

(. יספאו ינא   ) םזיספילוס לש  שדח  ןחלופל 

םירגובמ - םידלילו םידלי  - םירגובמל תוינכות 
דחוימ ףסומב  ןרוק  היאג  תיאנותיעה  הבתכ  שממ ,' תויתודליל  םימעפל  השלגש  הננער , תוריעצ  תשוחת  קווישב  ןושארה  ומוימ  קוסע  היה  שדחה  ץורעה  '

, םינודיח םסוק , םע  תדלוה  םוי  תוביסמ  ומכ  הביטקפסורטרב  תוארנ  ץורע 2  תוינכותמ  תובר  ןכאו , ץורע 2 . תדלוהל  םינש  שמח  תואלמב  םסרופש 
קוסעאש תניינעמו  הקומע  תילסרבינוא  תיתוברת  העפות  איה  דלייתהל  היצמיטיגלה  התיכ .' ברע  ' בו יתנש  לויטב  םיקוחצ ' תיישע   ' ומכ וא  םיסרפ , תויקשו 

, יאבצה תורישה  תעפשהב  רקיעב  תילארשיה , תוילטנמב  עובטה  ינמ  ' הרבח - יתודליה ןפל  הרושק  איה  תיתחפשמה .' תיזחה   ' רעשב הבחרהב  הב 
אקווד ואל  ץורעב 2 , תויתודלי  רודיב  תוינכות  קיפהל  הייטנל  לבא  ץראב . הלק  אלה  םייחה  תואיצממ  לילקה  לא  טלמיהל  םילארשיה  לש  ההימכבו 

, םיכומנ שוגירו  טלק  ףר  תולעב  תוינכות  וקפוה  םיפוצ  םומיסקמל  עיגהל  הפיאשה  ללגב  אדירג . תוילכלכ  תוביס  םג  ויה  םידליל , תודעוימה  תוינכות 
. סימעהל ילבמ  רדבל  הפיאשל  המרת  סומע  הדובע  םוי  םותב  העיגר  תועש  ןה  הייפצה  תועשש  החנהה  םג  ץראב . היזיוולטה  יפוצ  בור  תא  ןייפאמה 
ובש ץורעה  לע  תובר  םיעיפשמ  לארשיב  םידליש  ץורעה  יטינרבק  לש  הנבהה  אוה  התוא , םיעימשמו  םיבש  היזיוולטה  ירקבמש  העפותל , רחא  רבסה 

הובג . גניטייר  אופא  רובצל  היושע  םידלי  לע  םג  הבוהאה  תינכות  תופצל . החפשמה  רחבת 
ץורעכ םיבר  םירקבמ  יניעב  ותימדת  תא  וקזיחו  ץורעב 2 , וגשגישש  תויטסילופופ  תויתרושקת  תוגוס  עברא  רתאל  רשפא  תודלייתמ ' תוינכותה ה' תצובקב 
רתויב תובושחה  תוינכותה  תא  ןייצא  לודגה  רחבמהמ  םיסרפ . יאשונ  םינועושעשו  לק , רודיב  תוינכות  ןובס , תורפוא  םיבצמ , תוידמוק  םידלי :' - םירגובמ ל'

. תרושקתה םוחתל  רבעמ  הבחרתהש  ןתעפשהו  ןהלש  הובגה  גניטיירה  םיילארשיה , םירודישה  ףונב  ןתוינושאר  תוכזב  יתכרעהל ,

תולבונלט
םג השעמל , תלשוש .)' ו' סאלאד '  ' ע"ע  ) םינומשה תונשב  רבכ  ןהל , ורכמתה  ףא  תונווגמ  הייסולכוא  תוצובקו  ןובס , תורפואל  עדוותה  לארשי ' םע   '

, םיבר םידוהי  םיפוצ  לע  םיבוהא  ויהו  םויה ) דע  םירדושמו   ) םיירהצה רחא  ישיש  ימיב  וכרד  תישארב  רבכ  יתכלממה  ץורעב  ונרקוהש  םיירצמה  םיטרסה 
לכמ ןובס  תורפוא  וסחדנ  םירודישה  חוללו  םילבכה , ירודיש  ולחה  רשאכ  קר  לבא  תוינקירמא . םורדה  תולבונלטל  םיינכותו  םיינרוצ  םינבומ  המכב  ומד 

ילכל הפישח  רקסב  תילארשיה . תוברתב  תכל  תוקיחרמ  תוכלשה  תלעב  תיתרושקת  העפותל  ןהב  הייפצל  תורכמתהה  התיה  םיגוסהו , םינימה 
ןובסה תרפוא  תרדס  תא  רדשמ  ץורעש 2  יפ  לע  ףא  יכ  אצמנ  םימסרפמה , דוגיא  תנמזהב  היפרגוטרקואיג ב-1999  ןוכמ  ךרעש  תרושקתה ,

תוחפ מ-17%. אל  אוה  ול  הכוז  איהש  עצוממה  גניטיירה  םייט ,)' םיירפ  ינפל ה' הברה   ) םיירהצה רחא  עבראב  םיצימאהו ' םיפיה   ' תינקירמאה
המימת העש  ךשמב  תופצל  היזיוולטה  טלקמ  לומ  םוימוי  ובשייתהש  (, 72%  ) םישנ םבור  םילארשי , ףלא   700- כב רבודמ  םייטרקנוק  םיחנומב 

הנפוא לעפמ  הל  רשא  החפשמ  םע  םיכשמה  יפלא  המכ  ךרואל  תתמעתמה  סליה , ילרוובב  הנפוא  תיירפמיא  תלעב  רטסרופ , תחפשמ  לש  היתורוקב 
םיקבושו םידלונה  םייתחפשמ  םיכוסכסו  םירבשמ  תותירב , תינרדומה , הרבחב  ןללגב  תורוקש  תורחאה  תויוכבתסהה  לכו  תויגוז  הבהא , גוסמ ג .'

לכ ימויק -  ןואכידל  יאליע  רשוא  ןיב  םירוביגה  לש  החינצו  היילע  בלה ,' יבוט   ' לש ישטיק  םזיאורטלאו  םיפיטואירטס  םידז '  ' לש תועשורמ  תומיזמ  תופילח ,
הלאה . תורכממה  תורדסה  תא  םיביכרמה  םייסופיטה  םיינירכסה  םילרנימה  םה  הלא 

ואיבה םיימוקמ  םירשקה  ילעב  םירצומ  ףידעהל  תילארשיה  הייטנה  בולישב  הקירמא , םורדבו  תירבה  תוצראב  חמצש  רנא , ' זל םילארשיה  תבהא 
סובולג ב- םרוי  הגה  הרדסל  ןויערה  תא  תילארשיה . היזיוולטה  תודלותב  תירבעה  תרבוד  הנושארה  ןובסה  תרפוא  , '' ביבא ג תמר  לש ' התחלצהל 

תומיזמ תודיגב , היבוברעב  םישמשמ  הבש  סליה 90210 ,' ילרווב  ו' םיצימאהו ' םיפיה  ', ' סאלאד ', ' תלשוש  ' לש תימוקמ  הסרג  ןיעמ  חתיפ  אוה  . 1994
לביתו םילארשי , םינקחשב  ןבומכ  רחב  תילארשי , הרקוי  תנוכשב  תויושחרתהה  תא  סובולג  םקימ  תימוקמ , המורא  הרדסל  תתל  ידכ  תובזכנ . תובהאו 

היזיוולטה ירקבמ  דעלט .)'  ' תקפהב  ) ןושארה קרפה  עקרמה  לע  עיפוה  ילויב 1995  ץראב . םיריעצה  תפשמ  םיינכדעו  םירוגש  םייוטיבב  םתפש  תא 
(. 32%-27%  ) דואמ דבוכמ  גניטיירמ  התנהנו  םייט )' םיירפ   )' אישה תועשב  תופיצרב  םינש  הרדוש 9  הרדסה  תרחא . בשח  להקה  ךא  בועיתב , וביגה 

רבוטקואב 2000 .) רדוש  ןורחאה  קרפה   ) ץורעה לש  ויגתוממ  דחאל  התיה  איהו  הל  ומק  בורל  םייוקיח  םג 

התלילע תילארשי . סליה  ילרווב  ןיעמ  ץראב -  רישעה  דמעמה  למסל  תבשחנה  הנוכש  ביבא , לת  ןופצב  ביבא ג ' תמרב  אוה  הלילעה  תושחרתה  םוקמ 
ההובג םייח  תמר  וכו ,)' רזבואמ  ןולס  תשטולמ , העפוה   ) ינילופורטמ רהוז  לש  סוטטס  ילמסב  תדקמתמו  הנפואה  םוחתב  יתחפשמ  קסע  ביבס  תבבוס 

, וירבדכ ענמנש , ךכב  קרוי ,' וינ  וא  סל  ' גנא סולל  ביבא  לת  ןיב  ןוימדהו  הקיזה  תיילשא  תא  שיגדהל  גאד  ףא  סובולג  םרוי  קיפמה  רישע . יברעמ  םייח  ןונגסו 
אלא ןמזה  חורל  הרופטמ  קר  אל  אופא  התיה  הרדסה  ןוטלשב .' תויותיחשו  םיעוגיפ  ומכ  תילארשיה , םייחה  תרגשמ  םיחוקלה  םיעוריא  הלילעב  בלשלמ  '
הטילשו . ףסכ  רחא  הפידרה  תא  זכרמב  הדימעמה  תילארשיה , הרבחב  השדחה  םיכרעה  תכרעמ  תצפהל  ליעיו  בושח  הלומעת  ילכ  םג  ןיפיקעב  םג 

להקה תלדגהל  המרת  הרדסה  תישאר , תוביס : המכמ  תילארשיה  תרושקתה  תוברת  תודלותב  בושח  ךרד  ןויצל  בשחיהל  הלוכי  ביבא ג '' תמר  '
םיפוצה  ' תייסולכוא םנמא , תינכותה . ירודיש  חול  םע  ןרכנוסמ  םהלש  םינמזה  חולו  קרפ  ץימחהל  םילוכי  םניאש  םיפוצ  היזיוולט -  תורדסל  רכמתמה ' '

דחוימבו היזיוולט , תורדס  הבחרו . הקומע  העפות  ףקשמה  םורטקפס  לש  הצק  הווהמ  איה  ךא  םיפוצה , ללכל  סחיב  הלודג  הניא  לארשיב  םיקודאה '
םישנאה לש  םויה  רדס  ךותל  קומע  היזיוולטה  תא  תורזוש  השעמל  ןה  ךכב  חווט . ךורא  ןיינעו  תוהדזה  דקומ  תורצוי  ןהש  ןעבט  תולבונלטו , ןובס  תורפוא 

לע ובשויב  ץיצמ  אוה  וכרדש  פוקסלט  ןיעמ  השענש  עקרמל , הפוצה  קתורמ  הלילעה  תוחתפתהלו  תויומדל  תורשקתהה  תועצמאב  הל . םירכמתמה 
םתוא . םיבבוסהו  ץיבוניל ' תחפשמ  ינב  לש  םיככתה  יאלמ  םהייחב  שחרתמל  הסרוכה 

שדח דמעמ  הרצי  איה  תישילש , ץורע 2 . תא  ןייפיאש  יוקיחה  ךילהת  תא  הציאהו  ילבולג  ינויזיוולט  רנא  ז' רויג ' לש ' חלצומ  לדומ  התיה  הרדסה  תינש ,
 - םירחאו רלימ  רואיל  יבשת , העונ  ירוקנא , תליג  רהוז , רב  לעי  םיינויזיוולט -  םיאטירבלס )  ) תוברת ירוביג  ועיפוה  ץראב  הנושארל  היזיוולט . יבכוכ  לש 

תוחפשמ לש  ןולסב  תיב  ינב  ןיעמ  םתויה  רמולכ , תינוידב , היזיוולט  תרדסב  םתעפוהמ  קרו  ךא  טעמכ  הרזגנ  תיתוברתה  םתורחבנ ' '/' םתרובג ש'
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תלוצא  ' םשב ןמיו  יבג  תרושקתה  רקוח  הנכמ  ואוש ,' - קוט  ' תוינכות לש  םיחנמ  םג  הילא  םיכייתשמש  תאזה , השדחה  הצובקה  תא  תובר . תוילארשי 
ףא הנושארל  םינמש . םוסרפ  יזוחלו  האנ  רכשל  וכזו  תוליכרה  ירודמב  ובכיכ  םה  תונוש , חוריא  תוינכותב  תושקובמ  תויומדל  ויה  הרדסה  יבכוכ  גניטיירה .'

, םהיתונומת ףוסיא  םינקחשה , תומיתח  רחא  הפידר  תירבה : תוצראב  רכומה  חסונב  ןטקה  ךסמה  ירוביג  לש  תיממע  הצרעה  לש  תנומסת  הרצונ 
הלאב . אצויכו  םמע  םינפ  לא  םינפ  עגמב  הירטסיה 

ןובס תורפוא  לש  לג  תורחא , תובר  תוצרא  ומכ  לארשי , תא  ףטש  ןייוולב , היזיוולטה  לשו  םילבכב  היזיוולטה  לש  ןתוססבתה  רחאל  םיעשתה , תונש  ףוסב 
וליאו יסקס , - ולגנאה םלועב  העוטנ  תילגנא  תרבודה  ןובסה  תרפוא  םיליגהו . תובכשה  לכמ  םירוכמ  יפלא  תואמ  ןהל  שיש  תוירוקמו , תואבוימ  תולבונלטו 

תרפואל הלבונלטה  ןיב  םילדבהה  הויו .'  ' תולבונלטה ץורע  תעפוהל  התיה  דחוימב  הלודג  תובישח  יניטלה . םלועב  העוטנ  תידרפסה  תרבוד  הלבונלטה 
; םירוכמה לצא  תיב  - תב ןיעמ  תישענ  איה  ךכיפלו  ןובסה , תרפוא  לש  וזמ  ההובג  ללכ  ךרדב  איה  הלש  רודישה  תורידת  ללכב : םא  םיירעזמ , םה  ןובס 

ןהלש רתוי  רעוס  טנמרפמט ' ו' תורוביגהו , םירוביגה  לש  רתוי  תויממע  תויומד  וכו ;)' תובהא  תודיגב ,  ) יטנמור ןירכס  רקיעבו  ןירכס  לש  רתוי  הובג  ןונימ 
ימימש .) רשואל  שואיי  לש  תומוהת  ןיב  הענ  הרדסה  )

(. םישנה לע  רקיעב  םינוש  םירקס  יפ  לעו   ) םילארשיה לע  דואמ  הביבח  הרהמ  דע  התשענ  ןובסה , תרפואמ  רתוי  הברה  הלבונלטהש , אופא  אלפיי  אל 
ינכרצ רפסמ  ןהבש  תורחאה , תונידמל  המודב  תישאר , תוביס : המכמ  לארשיב  ינוניבהו  ךומנה  דמעמה  לש  טנמרפמטלו  יפואל  רקיעב  המיאתמ  איה 

ינכרצמ ובורב  בכרומ  שדחה  ינוניבה  דמעמה  לארשיב  םג  הקירמא ,) םורדבו  תירבה  תוצראב  הפוריא , ברעמב  רקיעב   ) דחוימב לודג  תולבונלטה 
הנקב םילועה  םיישירובונ  םינייפאמ  החתיפש  תיליבומ  הייסולכוא  לש  דואמ  בחר  חלפ  םייק  לארשיב  קיבדה . שגרלו  ירמוחה  רהוזל  םידגוסה  שטיק 

וללה . תורדסה  לש  ןמור ' םידמועה ב' םיאשונה  םעו  תולבונלטה  ירוביג  לש  םהינייפאמ  םע  דחא 

םיקהבומ תודוסי  תללוכ  תינקירמא  םורדה  הלבונלטה  תישילש , ולא . םיביכרמב  תעפושמ  הלבונלטהו  םעבטמ  םינלכרו  םינטטח  םילארשיה  תינש ,
, תישיא - ןיב תוחיתפבו  רעוס  גזמב  ונחינ  םילארשיה  תיעיבר , םילארשיה . בור  לש  יטבשהו  יתחפשמה  יפואל  םימיאתמה  תּויטבשו , תּויתחפשמ  לש 
איה הלבונלטה  ףוסבלו , תוינקירמאה . ןובסה  תורפואל  םיינייפואה  רתוי  םיקפואמה  םיסופדהמ  םבלל  םיבורק  םיינקירמא  םורדה  תוגהנתהה  יסופד  ןכלו 

, תישפנ תוננוא  ןיעמל  ףחסיהל  לארשי , ומכ  הנידמב  רקיעב  םוימויה , תוקוצמו  תודרטמ  טק  עגרל  ררוואתהל  תרשפאמ  איה  : ' םישנה לש  לגרודכ  ה'
רחמה . תא  שי  דימת  באוכ , רשאכ  םגו  לגרודכב , םילוגה  ומכ  שממ  תועתפה , לש  ןטק  ןונימ  םע  שארמ , יופצ  בורה  הבש  תירוזחמ  הלילעב  הייפצ 

הלבונלטה  ' התוא התניכ  תונותיעהש  , ' רשואב תעג  ל  ' הרדסה ראוניב 2001  עקרמה  לע  התלע  רשאכ  האישל  העיגה  תולבונלטל  תורכמתהה 
הלילעהו תויומדה  לבא  תינקירמא , םורדה  הלבונלטה  לש  תרכומה  ץלאמשהו  שטיקה  תנוכתמ  יפ  לע  התשענ  איה  ןכאו , הנושארה .' תילארשיה 

ויהו עצוממב ; גניטייר  הגישה 9%  הויו ,'  ' ץורעב עברו  הנומשב  ברע  ידמ  הרדושש  רשואב ,' תעגל  . ' תילארשיה תואיצמל  ומאתוהו  וריוג '  ' הלש תיטקלפה 
םגו הרדסה , תנרקה  תעשב  ורדושש  ץורע 2 , תושדח  לש  הייפצה  חתנב  תבאוכ  העיגפ  התיה  האצותה  םירקסנה . ןמ  הב 14%  ופצש  איש  יברע  םג 

'. הנידמה לש  הרדס  םיקרפ כ' רחאל 119  הכרד  תא  המייס  רשואב ' תעגל  . ' תוירלופופה תמרב  לארשיב  ישילשה  היזיוולטה  ץורעל  הויו '  ' תכיפה
. הרדסה ירוביג  םע  תונויאר  תורשע  וכרעו  ערואמה , לגרל  םידחוימ  םיפסומו  תובתכ  ומסריפ  םיישארה  היזיוולטה  יצורע  ינשו  תונורחא ' תועידי  ', ' בירעמ '

רוש : ןסינו  רלסק  הנד  ובתכ  בירעמ ,'  ' לש עובשפוס '  ' ףסומב העיפוהש  הלאה , תובתכה  תחאב 

רתוי התיה  רשואב ' תעגל  , ' םינצקומ תושגרו  תולוז  תויצלופינמ  תויטקלפ , תויומד  ךירפ , יביטרנ  סיסב  םע  הלבונלטב  לכה  ךסב  רבודמש  תורמל 
, טעמב ולו  המרגו , ויקלח , לכ  לע  לארשי  תיב  תא  הביבס  הדגיאש  הלבונלט  ןוחטיב , לש  השוחת  הקינעהש  הלבונלט  התיה  איה  הלבונלט . םתסמ 
אל ךכ  לכ  לבא  תילארשי  הלבונלט  התיה  תאז  ןטבב . הל  שי  המו  הרפע  תאז  ימ  םיעדוי  םלוכ  הבש  המימחהו  תרכומה  טבשה  תשוחת  לש  התרזחל 

לבא םילשוריב  תויחש  "ן  לדנ ילעב  םירנוילימ  לש  תוחפשמ  שיו  םש , שיגרהל  לבא  ןאכ  רוגל  רשפא  הנהש  ונל  הרמא  איהו  םצעב , תילארשי 
הקירמאמ רישע  דוד  שיו  ךייחלו , םירישעה  לש  הפקה  יתבב  תבשל  םמצעל  תושרהל  םילוכי  םיינעה  םגו  תויתחפשמ , ךות  תוגירטניאב  תוקסעתמ 

, םיזנת אל  תאפרע , אל  תויעב , אל  המחלמ , אל  קר  שי , לכה  ןוישיר . ילב  האופרב  קוסיעו  סינט  יקחשמו  רשוכ  רדחו  אמורל  לויטו  תינידנולב  הרבחו 
. ףורצ רשוא  רשוא . קר  םיילענ . אלו  הילפא  אל 

' רודיבב ןושאר  זפוט ה' ודוד 
דמעמה לש  ותייילע  תא  םג  תלטובמ  אל  הדימבו  ץראב  רודיבה  לש  ותוחתפתה  לולסמ  תא  תפקשמ  ילארשיה  רודיבה  םלועב  זפוט  ודוד  לש  וכרד 

. םישימחה תונש  יחנומב  ןנוגמ , ינגרוב  - ינרמש תיבב  האוש , ילוצינ  םירוהל  הפיחב ב-1946  דלונ  גרבדלוג  דוד  לארשיב . ישיר  - ובונה שדחה , ינוניבה 
הכרעהל םישישהו  םישימחה  תונשב  הכזש  עוצקמ  להק , ינפל  המעטהב  הרישו  תורפס  תוריצי  תאירקב  החמתמה  םדא  םירפס ,' ןיירק   ' היה ויבא 

תוצעומבו םיצוביקב  םבור  ץראב , רתויב  לודגה  תונגרמאה  דרשמ  רבעב  תורדתסהה , לש  תוברתה  תדעו  םעטמ  םיעוריאב  עיפוהל  הבריה  אוה  הבר .
, וירבדל יטוירטפ . ינויצ  ךוניח  ביבא ) לתב  ינוריע ד ' ןוכיתו  ןודרוג ' םש א.ד . לע  ןופצב  םידבוע  ידליל  ךוניחה  - תיב  )' רפסה יתבבו  תיבב  גפס  זפוט  םילעופה .

תועיגפהו תורזה  תשוחתש  רשפא  םיעורפה . םירבצה  ברקב  םייתולגל  ובשחנש  םייפוריא , סומינ  ינוניג  םע  דלי  רמולכ  התיכה , לש  ןונח ' היה ה' ידוסיב 
םייס םשו  ביבא  לתל  החפשמה  הרבע  ותורענב  רבצכ . ומצע  תא  חיכוהלו  חילצהל  היצביטומ  םירחא , םיבר  םילוע  ידליב  העטנש  יפכ  וב , העטנ  תאזה 

. ןוכיתה ידומיל  תא 
 

לא תורבדמה  תוחידב  רקיעב  תוחידבל , גנימייטו  ולהקל  שוח  לעב  ןרדבכ  הלגתה  זא  רבכ  "ע . נדגה לש  יווה  תווצב  תרישו  "ל ב-1964  הצל סייגתה  אוה 
המרדל תיתוכלמה  הימדקאב  םידומילל  לבקתהו  וירוה  לש  םמולח  תא  םישגהל  הסינ  ב-1966 , רורחשה , ירחא  ילארשיה . יקבחסה '  ' רומוהה שוח 

. תיזחב םילייחה  תא  רדיבש  םינמאה  תווצל  סייגתהו  הצרא  בש  םימיה  תשש  תמחלמ  ץורפ  םע  ךא  (. Royal Academy of Dramatic Arts  ) ןודנולב
"ל. וחב תורזה  תאו  לארשיב  תיבה  תשוחת  תא  ורובע  ודדיחו  תונרדב )  ) יתימאה ונורשיכ  תא  ול  וריכזה  םילייחה  ידי  לע  ויתועפוה  ולבקתה  ובש  םוחה 
לוטוא רטיפל  יתצרעה  לכ  םע  יטירבה ? ןורטאיתלו  יל  המ  תמאב ; ךייש  ינא  ןאלו  ילש  בלה  אצמנ  הפיא  יתנבה  עתפל  : ' יפרגויבוטואה ורפסב  בתכ  םימיל 
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םייעובשה לש  תושגרה  תמצוע  םינומ ]...[ ! יפלא  יל  הווש  באכה , תא  הלק  העשל  ונממ  חיכשהל  יתחלצהש  עוצפ  לייח  לש  ךויח  יניפ -  טרבלאלו 
ןכומ רבכ  ינאו  ץראב , רודיבהו  ןורטאיתה  םלועב  בלתשהלו  ליחתהל  הצור  ינא  הטלחהה -  תא  יבילב  השביג  םימיה , תשש  תמחלמ  תפוקתב  לארשיב ,

. הצרא בשו  תדבוכמה  הימדקאב  ראותה  תמלשה  לע  רתיו  ויצפח , תא  זרא  ןודנולל , רזח  זפוט  ךכל .'

ןורטאיתה תריכזמ  ויליפלפ . תומדב  הפיח  ןורטאיתב  שמשה ' רחא  יתוכלמה  דוצמה   ' הזחמב היה ב-1967  ןורטאית  ןקחשכ  ולש  ןושארה  דיקפתה 
, רלטוק דדוע  תושארב  הצובק  םינקחשה ,' תמיב  לבקתה ל' ךכ  רחא  תע . התואב  םירחא  םינקחש  לש  םגהנמכ  זפוטל , ומש  תא  תרבעל  ותוא  הענכיש 
ןייד יסא  תא  ףילחהו  תולעהל , וזעה  אל  םידסוממה  תוארטאיתהש  תוידרגנווא  תוגצה  התלעהו  םיריעצ  םינקחש  הילא  הבאשש  ןמאנ , ללהו  ןיקסמ  ןונמא 

ותויהב רבכ  חונב  וב  שחש  םוחתב  בלתשהל  לחה  אוהו  בר  ןמז  הכרא  אל  ןורטאית  ןקחשכ  ולש  הריירקה  יילק .' סוכמלט   ' הגצהב ישארה  דיקפתב 
היהש ךז , ינוטו  תונרג  ינד  ןייטשרבלא , הוח  םע  לחר ' יריש  ברע   - ' יניצר עפומב  אקווד  התיה  הנושארה  החלצהה  לקה . רודיבה  תיאבצה -  הקהלב 

רקיעבו להקה , תואושתב  תוכזלו  המבה  לע  דבל  דומעל  הצר  אוה  זפוט . לש  התה ' סוכ   ' היה אל  יניצר  םיריש  עפומ  החלצהה , ףרח  ךא  רגאלש .' '
םיה ליח  סיסבב  ומע  עיפוהל  ינויב 1969  ראפ  ינמ  ותוא  ןימזה  רשאכ  התיה  תאזה  הפיאשה  תא  שממל  ול  הנתינש  הנושארה  תונמדזהה  קיחצהל .

השדחה הריירקה  תא  השעמל  יתחתפ  , ' זפוט בתכ  תאזה ,' העפוהב  . ' תיאבצ הקהל  לש  תנוכתמב  תוחידבו , םינוכרעמ  לש  ברעב  הרוטלחכ  הפיחב 
לכמ גרחש  םולשתהו  העפוהה , םותב  ינמ  לעו  ילע  ופיערהש  תואמחמה  תווצב , ןקחשכ  אלו  ישיא , ןפואב  יתלביקש  םייפכה  תואיחמ  ןרדבכ . ילש 
םינועושעשו תונויאר  יברע  לש  החנמו  ןרדבכ  עיפוהל  לחה  זפוט  זאמ .' יתקסע  ובש  קיפאה  תא  ינפב  וחתפ  הלא  לכ  ןורטאיתב -  תרוכשמ  לש  היצרופורפ 
םירופיכה םוי  תמחלמב  ותוא . שגרמ  המו  ילארשיה  להקה  תא  קיחצמ  המ  דמל  ןהבש  תועפוה  תומלוא -  ןולמ , יתב  אבצ , יסיסב  ירשפא : םוקמ  לכב 

וללה תועפוההו  תיזחב , םילייחל  תועפוה  תואמ  עבראמ  רתוי  הצובקה  הנתנ  םיאולימ  ימי  ב-147  חופת .' תרבג   ' ותקהלו יצרא  המלשל  זפוט  הוולנ 
ותונתפאש . תאו  זפוט  לש  ונוחטיב  תא  וקזיח 

םינועושעשה דחאב  בלתשהל  םישאונ  םיצמאמ  השע  זפוטו  ץראב , רתויב  בושחה  רודיבה  דקומ  תילארשיה  היזיוולטה  התשענ  םיעבשה  תונשב 
. לודגה סובה  םע  רבדל  שקבמו  םינפלואל  רשקתמ  יתייה  םייעובשב  םעפ  תוחפל  , ' וירבדל עובירב .' עשת   ' וא ילש ' דוסה  הז   - ' םימי םתואב  םיירלופופה 

רבד לש  ופוסב  ואשנ  ויצמאמ  שפוטמה .' ןועושעשב  םילימ  המכ  רמול  ידכ  עובירב " עשת   " לש םיעובירה  דחאב  תבשל  תונמדזה  היה  יתיצרש  המ  לכ 
לש הדמעמ  לע  תדמלמ  איהו  תידימ , התיה  ותימדת  לע  העפשהה  ריפצ . היבוט  תייחנהב  ילש ' דוסה  הז   ' תינכותב םישחנמה  תווצל  לבקתה  אוהו  ירפ 

םימי : םתואב  היזיוולטה 

םינומשל בורקש  ירה  םימיה , םתואב  הייפצה  יזוחא  יפ  לע  יתכרעהל , איש . תייפצ  תעשב  ךסמה  לע  םימעפ  עברא  יתוא  ואר  תועובש  העברא  ךשמב 
תנשב 1979, םויה . הל  שי  רשאמ  רתוי  הלודג  תובישח  היזיוולטב  העפוהל  התיה  איהה  הפוקתב  תחא . םעפ  תוחפל  יתוא  ואר  הנידמה  יבשותמ  זוחא 

ןד  ) ףצר ןיירק  לכ  םוקמ ... לכב  המיתח  שקבל  תרחמל  ךתוא  םירצוע  ויה  ךסמה -  לע  הקד  יצחל  עיפוה  ךפוצרפו  בוחר  - לאשמב ךתוא  ונייאר  קר  םא 
היזיוולטב םיעלקה  ירוחאמ  תדבע  קר  םא  וליפא  םיבושח . םיסקט  תייחנהלו  תונויאר  יברעל  ןמזוהש  ראטסרפוס  היה  איג ) תימרכ  רוזמ , הילד  רנכ ,

ויה םעכ , ונייפואל  םאתהב  תובוגתהו , הזה  ינומהה  תרושקתה  גוס  תא  התליג  התע  הזש  תרגפמ  הנידמ  ונייה  יטירבלס . תייה  ןמ  - דנואסכ וא  תרפאמכ 
םסרופמ . תויהל  הליל  - ןב יתכפה  תטלחומ -  תוימינונא  לבא  תורוטלח , תואמ  להק , ינפב  תועפוה  לש  םינש  ירחא  ילא -  עגונב  אילפהל . תוינוציק 

'. התוא קחש   ' םשב שדח  היזיוולט  ןועושעש  שיגהל ב-1980  לחהש  רחאל  הנושארל  זפוט  עיגה  תוברת  רוביג  לש  דמעמלו  שממ  לש  םוסרפל  םלוא 
דואמ רהמ  תרתסומ . יתלב  תימצע  הבהאו  'ה ,' רבחה לש   ' רומוה שוח  עפוש , ימצע  ןוחטיב  לעב  יטנמרשו , האנ  רבגל  בשחנ  אוה  יכ  ותוא  ובהא  םיפוצה 
ןמזה םע  ןהב . האגתה  ףאו  זפוט  שיחכה  אל  ןתואש  שקובמו , ללוה  קוורכ  ויתולילע '  ' לע זפוט , בכיכ  םהבש  תוליכרה , ירודממ  ילארשיה  להקה  דמל  םג 

תקנזמ ולש  הריירקהש  הארנ  רשאכ  החלצהה , אישב  ךא  יוצמה . רבגה  לש  ומולח  תא  םישגמש  ימל  בשחנ  אוהו  ולש  סוטטסה  ילמסמ  דחא  ושענ  ןה 
. הליפנה העיגה  המידק ,

דוכילה ירחוב  תא  הניכ  םש  תוריחבה , ינפל  רצק  ןמז  ינויב 1981  לארשי  יכלמ  רכיכב  המייקתהש  תוריחב  תפסאב  זפוט  לש  תמסרופמה  הפה  תטילפ 
שיו תילארשיה -  הקיטילופבו  ץראב  יתדעה  טקילפנוקה  תודלותב  ךרד  ןמיס  קר  אל  התיה  םיחרזמה , םירחובה  רוביצ  לש  ותמח  תא  ררועו  םיח ' ' צח 'צ'

תודע יאצוי  לש  לודג  רוביצ  רובע  הטרג ' ןונ  הנוסרפ   ' םוי ןב  השענ  אוה  ודיתע . תא  רובקל  המייא  םג  אלא  תוריחבב -  דוכילה  חצינ  התוכזבש  םיסרוגה 
לש תומשנ  עשתב  ןחינ  זפוט  לבא  םינומהה . דחפמ  הרצק  הפוקתל  שאר  ירמוש  רוכשל  ץלאנ  ףאו  רבע  לכמ  םימויאו  םיפודיג  תונובלע , גפס  חרזמה ,

הצר הפ ,' תטילפ  , ' הנושארה םילילק . םינוטיילפ  לש  תוחילצמ  דיחי  תוינכות  עבראל  הציפק  שרקל  הכפהנ  הדיעמהו  לצנתה , אוה  תרושקת . לותח 
ומצע תא  בצימו  ומצע , לע  םגו  ויגיהנמו , לארשי  םע  לע  זפוט  דרי ' , ' תרמצ ןרדבכ  ודמעמ  תא  וססיבש  הלאה , תוינכותב  םעפ . םינשב 1986-1985 384 

זפוטש (, 1988 ' ) סל ' גנא סול  ביבא -  לת   ' טרסה וללס  ץורעל 2  וכרד  תא  ןתנהנהו . ןטבלתסה  יטנמרשה , חקיפה , ילארשיה  חֶרְפה ' תומדב  עדומב 
'(, וק ןת  ', ' פיבה תא  שפח  ', ' שי המ  הז   )' ץורעב 1 שיגהש  היזיוולטה  ינועושעש  םידרויה ,) ברקב  "ל  וחב רקיעב  חילצה  טרסה   ) וב בכיכ  ףאו  קיפה  םייב ,

לכשה רסומ  םע  םייביאנ  םירצק  םירופיס  ויה  הלא   ) ץורע 2 לש  ןויסינה  ירודיש  תרגסמב  הרדושש  ולוגל ,' רפסמ  ודוד   ' םשב תוטועפל  תוינכות  לש  הרדסו 
תולאש .) לאושה  דליה  תא  הקחישש  ולוג '  ' םשב הבובל  רפיס  זפוטש 

תא וחני  זפוט  ודודו  ילאכימ  הקברש  תיתכלממה  היזיוולטה  תלהנה  הטילחה  עטרקל , הלחה  ברעב  ישיש  םוי  לש  רודיבה  תינכותש  רחאל  ב-1992 ,
, הייפצ רקס  םסרופ  תוינכות  שולש  ירחא  תובהלנ . ויה  רוביצה  תובוגת  הנושארה . םעפב  ותייחנהב  תינכותה  עקרמל  התלע  ץיקב  ןיגוריסל . תינכותה 
. םירודישה תודלותב  הנושארל  טבמ ,'  ' ןללכבו היזיוולטה , תוינכות  לכמ  םיהובג  ויהש  הייפצ  ירועישב  התכז  זפוט  לש  ותייחנהב  תינכותה  יכ  ריהבהש 

תמוערתב זפוט  בתכ  םימעפל ,' . ' ותוא תנייפאמה  תיביטלופינמה  תוירגלווהמ  ועתרנו  הטעמה , ןושלב  זפוט , תא  ובהא  אל  תאז , תמועל  םירקבמה ,
, רודיבב הנבה  ירסח  היזיוולטה  ירקבמ  המכ  דע  בושו  בוש  חכוויהל  ךחוגמ  טושפ  הז  , ' ולש תינויזיוולטה  הריירקה  ךרוא  לכל  ותוא  הוולמה  תינייכב ,

םיבהוא .' תמאב  לארשי  ינב  וניחאש 

ב-1993 רוגסל '  ' ורהימו םירקבמה  לש  םתוצימחמ  אלו  להקה  לש  תובהלנה  תובוגתהמ  ומשרתה  ץורע 2 , לש  תוינייכזה  תחא  תשק ,'  ' תרבח ילהנמ 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



זפוט לש  ותינכות  הסיבה  רצק  ןמז  ךותב  רודיבה .' תושר   ' הארקנש תשק ,'  ' ירודיש לש  תיזכרמה  רודיבה  תינכות  לש  היחנהו  הקפה  הזוח  זפוט  םע 
זפוט הייפצ . יזוחא  העיגה ל-33  שדוח  רובעכו  ץורעב 1 , ילאכימ  הקבר  הרחתמה  לש  התינכות  תא  רודיבב )' ןושאר  המש ל' תא  רתוי  רחואמ  התנישש  )

לוכהש תיתוברת  העפותלו  ץורע 2  יגתוממ  דחאל  םיילארשיה , הייפצה  ירבכע '  ' תא ץפח  אוהש  ןאל  וירחא  ליבומה  ןילמהמ ' ןלילח  ל' ןוליש , ןד  דצל  היה ,
התועמשמב . םינד 

- יאו ' צמ - יתדע רומוהמ  רקיעב  םלוכ , םע  דחי  קוחצמ ' עקפתהל  ' תוילארשי : דוסי  תושלוח  - תובהא הנומש  לע  הססבתה  זפוט  לש  תיסקרקה  החסונה 
תופצל תוחפל  וא  תלוזה  לע  טבלתסהלו  תדרל ' ; ' רבעה לע  קפרתהל  ןמזה ; לכ  םיעתפומ  תויהל  םכשה ; לע  ונמצעל  חופטל  יקינמיאולימ ;

לע דחי  העמד  ליזהל  םניחב ; םיסרפו  תונתמ  לבקל  ונהיי ; םלוכש  ליבשב  תצק  לובסל  ןכומש  הז  ןמ , ' הרבח תויהל  רייארפ ;'  ' אצוי אוה  ךיאב 
. םירחא לש  םלרוג  רמ 

 
םיאקימוק לש  םעויסב  עשעיש  רתוי ,) לקשמב  דירוי  ימ  םינמש  ןיב  תורחת  לשמל ,  ) תוירזיב תויורחתבו  םייממע  םינוכרעמב  םיפוצה  תא  קיחצה  זפוט 

' עודיה בידנה   ' תא קחישו  ותשרב  ולפנש  םיבדנתמ  - םיפוצ לע  ליטהש  תופרוטמ '  ' תומישמ עוציבל  הרומתב  םייזוידנרג  םיסרפ  קליח  םיירלופופ , םירמזו 
. שטיקה ירחוש  לכ  תא  ושגירש  תונתמ  םינויבאו -  םינכסמל  יח  רודישב  קליחש  תונתמב 

רודישב םירזייח  תיחנה  אוה  לשמל , ךכ , שונא . תושלוחו  םיבאכ  לש  רוחסמ  הז  ללכבו  יעצמא , לכ  טעמכ  תשדקמה  לע  - תרטמ גניטיירה  היה  זפוט  יניעב 
ןומרחב קילחהל  תינתייצ  הרוחב  לע  ליטה  גניטייר ; יזוחא  לש 51.1  ימלוע  איש  הגישהש  רחאל  סניג  לש  םיאישה  רפסל  סנכיהל  התכזש  תינכות  יח - 
תושר תא  האור  ינא   ' וילע בותכש  טלש  םע  םלטצהל  םיכסיש  יטסיהדוב  ריזנ  אוצמל  קוקנבל  םיפוצה  דחא  תא  חלש  הפוגל ; םי  דגב  קרשכ  גלשומה 

ישישב םתיבב  ואובל  תוכחל  םיפוצ  יפלא  תורשע  התיפו  לדיש  להקה ; תולהצמ  לוקל  יח , רודישב  תב 16  תיטקרונא  הרענ  ליכאה  זפוט ;' ודוד  םע  רודיבה 
היזיוולטה הלוכי  ךומנ  המכ  דע   ' אשונב םינויד  וררועו  ליכשמה , רוביצב  םיבר  םיגוחו  היזיוולטה  ירקבמ  תא  וילע  וממוק  הלא  לכ  תומ . ' גיפב םישובל  ברעב ,

ולשב . ךישמהו  תרוקיבל  געל  זפוט  ךא  תדרל ,'

רואל דחוימב  ולש , וכרדב  הנידמל  לבויה  תנש  דובכל  תוגיגחה  תא  ןגראל  זפוט  טילחה  ודמעמב , חוטבו  ותחלצהמ  רוכיש  הנידמל , םישימחה  תנשב 
, לכוא טרופס , האופר , תונש  םישימחל  עידצה  ןהבש  תוינירכס  תויגיגח  תוינכות  המכ  קיפה  אוה  תוימשרה . תוגיגחה  ןוגראב  הלשממה  לש  הנולשיכ 

לש תואמצעה  תוגיגח  יקרפמ  דחא  לכב  זפוט . החמתה  ובש  ץלאמשה  בטימ  יפ  לע  השענ  לוכה  תומוסרפ . ןבומכו  תוחמש , עונלוק , תודלי , וידר , הבהא ,
רטימ .' לפיפ  יפל ה' לארשיב , תידוהיה  הייסולכואה  ללכמ   31%-26.5% םיפוצ : ןויליממ  רתוי  ופצ  רודיבב ' ןושארה  '

תובושח יל  תוארנה  תועפשה  המכ  ןויצב  קפתסא  ןאכ  ףיקמ . יגולויצוס  רקחמל  םתסה  ןמ  היואר  תיתוברת  העפותכ  זפוט  ודוד  לש  ויתוינכות  תועמשמ 
םהב : ןד  הז  רפסש  םיכילהתל 

'(, לארשימע ' )' ןומהה ישנא   ' לש ידמל  הבחר  הצובקב  רבודמ  תילארשיה . הרבחב  היזיוולטה ' דמעמ   ' לש ותורצוויה  תא  םדיקו  ףקיש  זפוט  תישאר ,
העפותה םימכ . םש  ךפשנה  יתרושקתה  שטיקה  ילילצל  םידקורו  וירוביגלו  ךסמל  םידבעושמה  םויקה , תיצמת  תא  םיעושעשו ' םחל  םיאורה ב'

תא ותוישיאב  ףקשמ  ומצע  זפוט  יתרושקת . - ינכרצה יוקישל  תורכמתהב  יטוירטפה  יוקישל  תורכמתהה  הפלחוה  הבש  הרבחל  םוטפמיס  איה  תיזפוטה 
תצקו יזנכשא  תצק  םש : לגר  הפ  לגר  אוהש  רבעמה , תפוקת  לש  ילארשי  והז  ותחלצה . דוסמ  קלח  המודמכ  ןומט  םג  ךכבו  שדחה ' ילארשיה   ' לש ותיילע 

, ינמי תצקו  ינלאמש  תצק  יטילופ , תצקו א- יטילופ  תצק  רפרפ , תצקו  החפשמ  שיא  תצק  ףלפל ,'  ' תצקו 'ח ' צח צ'  ' תצק ילבולג , תצקו  ילארשי  תצק  יחרזמ ,
םשה .' תרזעב   ' תצקו ןמזה ' לע  לבח   ' תצק ירטסיה , תצקו  ומצעב  חוטב  תצק  טסינימפ , תצקו  טסיניבוש  תצק 

תואמצעה םוי  דובכל  בירעמ '  ' לש רקסבו  יסופיטה ,' ילארשי  זפוט כ' רתכוה  "ד  נשת תואמצעה  םוי  דובכל  תונורחא ' תועידי   ' ךרעש רקסב  ןכ , יכ  הנה 
קוורה  ' ראותב רתכוה  םג  אוה  םימדוק  םירקסב  יוושכעה .' ילארשיה  תא  לוכמ  רתוי  למסמ  ימכ ש' ןמצייו ) רזע  ירחא   ) ינשה םוקמב  רחבנ  אוה   1999

', הנידמה ומכ  ינא , ?'. ' יסופיט ילארשיל  ותוא  ךפוה  המ   ' ריבסהל זפוט  שקבתה  ומע  תונויארה  דחאב  הצור .' יכה  תילארשיה  אמיאהש  ןבה  ו' שקובמה '
םיישפנ םיבצממ  יתדרש  הנידמה , ומכ  ינא , הנידמה . ומכ  הריטסה  תא  יתלביקו  יטילופהו , ישיאה  םוחתב  םייחב , תואיגש  הברה  יתישע  , ' תבתכל רמא 

שי םהל  תומשגתהה . ינא  ילארשיה , םולחה  םה  : ' היבו הינימ  זפוט  הנע  ץיבובייל ?' והיעשיו  זוע  סומע  ךירחתמ  תא  תסבה  ךיא   ' הלאשל דואמ .' םיכומנ 
בהוא ינא  קנערפ . לש  תוגהנתה  יל  שי  לבא  יזנכשא , ינא  רקשמ . אל  ירגוד , ינא  ונלוכל ]...[ . שיש  תונוכתה  תא  שי  יל  ונל . ויהיש  םיצור  ונייהש  תונוכת 

, ןויגה הפ  ןיא  המרה . תא  ריזחהל  ךירצ  אלו  ןלוגה , תמרב  יתייה  חספב  לבא  םולש , הצור  ינא  ינוחטיבה , ןיינעב  לשמל  ידרפס ]...[  םד  יל  שי  קזח . אנושו 
'. דבלב שגר  שי 

 
לש םבל  תא  שוכרל  וחילצה  םהינש  וינפל . הנש  םירשע  ץומא  ןב  ןד  לש  ותעפשה  תא  המ  - תדימב הריכזמ  ילארשיה  רוביצה  לע  זפוט  לש  וז  העפשה 

תא שוחלו  םילארשיה  לש  םהיתושלוח  תא  בטיה  אורקל  םתלוכי  תועצמאבו  ותוהמב , ילארשי  ישיא , םסק  תועצמאב  םישנ , רקיעב  םיבר , םילארשי 
רוביח רצי  זפוט  וליאו  הליכשמה , תינוליחה  תילארשיה  הטילאל  רבוחמ  היה  ץומא  ןבש  אוה  םיינשה  ןיב  לודגה  לדבהה  ןמזה . חור  לש  המירזה  ןוויכ 
םתונכל ןתינש  עוצקמ  ילעב  לש  תילארשיה  הרבחב  תבחרתמו  השדח  הצובקמ  בושח  קלח  השעמל  היה  זפוט  ינוניבהו . ךומנה  דמעמה  םע  ןיינעמ 
. תומיוסמ תורוחס  ךורצל  ותוא  בתנלו  להקה  בל  תא  תובשל  תלוכיב  םיחמתמה  םישנא  וכו ,)' םיקיפמ  םינ , " צחי םיאמוסרפ , ' ) תושגר יסדנהמ  '

 
יכרעה טסקטה  םיימואל . - טסופה םייוואמה  תא  תילמס  הנצקהל  ואיבה  ןהש  םושמ  ןמזה  חור  תא  דחאכ  ורציו  ואטיב  רודיבב ' ןושאר  ו' רודיבה ' תושר  '

תילכלכ הבטהו  , ' היזיוולטב לומתא  ךתוא  וניאר  הכרבב ' תוכזל  תימעפ  - דחה תונמדזהה  תיתרושקת , הפישחש  אוה  הלאה  תוינכותב  ןפצומה 
םיסרפ תוקלחמו  תוחיטבמה  תורחא  תוינכותב  ולש  תוגלוק  םג  ומכ  זפוט , ודוד  דועו , תאז  תינמז . תימצע  תוזבתה  םג  תוושה  תויואר  תורטמ  ןה  יהשלכ ,

םגרותמ לכה  הקירמאב , ומכ  שממ  ףוס  ףוס  : ' רוא םש  ןתנוי  יאנותיעה  לש  וחוסינבו  ינרמוחה , ינקירמאה  ןוויכל  ילארשיה  םולחה  תטסהל  ומרת  בורל ,
" רישע אל  התאש  הז  ךיא  םכח  ךכ  לכ  התא  םא   " איהה הקיתעה  הלאשה  תונמאהו . תורפסה  הבהאהו , תואירבה  תומולחהו , הדובעה  םירפסמל .
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ומכ שממ  בגא , ינע , התא  םא  בוט . התאש  ןמיס  הז  רישע , התא  םא  סמונמה : הלאשה  ןמיס  לע  הרתיווש  העיבקל  הזה , ץרחנה  םוקמב  ןאכ , הכפה 
'. ודודה וא  וטוטה , וא  סיפה , רחמ  ינמז . בצמ  קר  הז  הקירמאב ,

( תינויצה  ) הנשיה תוילארשיה  תא  גגח  אוה  ןוליש  ןדל  המודבש  םושמ , םג  וישעמב  ינויצ ' טסופ   ' םצעב היה  ויתורימאב , ינויצה  טוירטפה  זפוט , ודוד 
לש תכשמתמ  תחא  תואמצע  םוי  תגיגח  ןיעמ  ויה  רודיבב ' ןושאר  ו' רודיבה ' תושר  . ' תינויצה תרוסמה  רוחסימו  רוזחימ  ידכ  ךות  תויזוידנרג , תוקפהב 

. ךרע תוחפל  ותכיפהו  תינויצה -  תוברתב  דסומ  דוסי  יתימאה -  גחה  תקיחשל  ומרת  רשא  רודיב , תומבו  רוניד  ןיקוקיז 

לבוי היזיוולטה  רקבמ  ריעהש  יפכ  השעמל , םלוא  ולילח . ילילצל  ןפלואב  ויחרואו  ויפוצ  תא  דיקרהל  היזיוולט  החנמ  לש  ותלוכיב  יטסישפ  והשמ  שי  הרואכל 
הייסולכואה אל  שממ  איה  וישכע  םיבשחתמ  התעדבש  הייסולכואהש  תיפוס , הזה  עגרה  ריהבה  םישנא  הברה  רובע  , ' זפוט לש  ויתוינכות  לע  ןתנ 

תיתכלממה היזיוולטה  האיבחה  ןהב  םינש  תורשע  ירחא  תיתימאה . תיטרקומדה  הטישב  היזיוולטה  תיארנ  הככשו  ןמזמ , אל  דע  ובשחתה  התעדבש 
'. לפנתה רוביצהו  ישפוח  הזה  קותמה  קותמה  לכ  תא  ינשה  ץורעה  םואתפ  ךפש  ררקמה , לעמ  הובג  תוירכוסה  תא 

' םעה שמש   - ' רדה הקיבצ 
: םיארחא םיקיפמ  סאינאוד ; יבורו  ריפצ  באוי  םיאמב : ' ) שמש , ' השדח תימוק  תילארשי  הרדס  ץורע 2 , תוינייכזמ  תשק ,'  ' התלעה תישארב 1998 

' שמשה תיירפמיא   ' םשב יתנוכש  רב  '- ץיוודנסב תשחרתמה  םיבצמ  תיידמוקב  רבודמ  ןמילק .) ןחו  סאינאוד  יבור  םיאטירסת : ינדרי ; ודודו  הרימט 
ילארשי רומוהב  ותביבס  לע  טבלתסמה '  ' יוצמ ילארשי  קבחס '  ' אוה הרדסה . בכוכו  םוקמה  לעב  אוה  רדה ) הקיבצ   ) שמש ביבא . לת  םורדב  םקוממה 

תירלופופה רומוהה  תינכותב  ינניחה  סרעה  ארטסלח ,' 'ו  זו ז'  ' לש ותומדב  ןכל , םדוק  דוע  ומלוע  תא  הנק  רדה  אבצהו . ןוכיתהמ  העמ  ' גה לש  יסופיט  יניצ 
ןויאירב ץראב . םיבר  םיתבב  תרכומ  תומדל  היה  אוה  שמש '  ' תובקעב קר  ךא  הרשעשפיט , ינב  לש  רומוהו  ןושל  יביכרמ  לע  הססבתהש  רוטס ,' ידמוק  '

ילארשיה לש  דוסיה  תונוכתמ  המכב  הנחינה  קחישש , תירלופופה  תומדה  לש  דוסיה  יווק  תא  רדה  ןייפיא  לירפאב ב-1999  תונורחא ' תועידי  ןתנש ל'
עצוממה :

וליפא ומצע . תא  האור  אוהש  יפכ  ילארשיה  לש  רתויב  קיודמה  עצוממה  םיניינעב , טלוש  לבא  לודג  םכח  אל  ינוניב , לקשמב  ןמרח  לגרודכ , הלוח  אוה 
ידיג ןשייב , תמאה  יעגרב  לבא  הקפ  הקפ  הברה  תוקאחד ,' םיעטק ו' םיקוחצ , טורקע ,' יעזג ו' רייארפ , אל  לבא  דמחנ  רדסב , שיא  רורב , אל  ולש  אצומה 

יחא . הנותחת : הרושב  םצעב . אל  ימו  חוור , באז  אוה , רשאב  יגביא  ןומיל ,' ומיקסא  רוצק ב' חתפי  הקהלה ,' בוג ב'

האלעה לע  תמלוחו  תושדח  תודובע  רחא  ןמזה  לכ  הרתה  חונמ , תרסח  הרוחב  םייחב . המצע  תא  תשפחמה  הפי  תירצלמ  איה  תאיג ) תילג   ) יתא
 - ןוקיבורה תא  םיצוח  אל  םעפ  ףא  לבא  םהיניב  ןמורל  עספכ  םיבורק , דימת  םה  הלש : סובה  םע  תילמרופ  אל  םיסחי  תכרעמ  תמייקמ  איה  הרכשב .

רֶצנֶט וילע . טבלתסהל  םינהנ  םלוכש  לבמטה  תומלגתה  אוה  יליוושאישומ ) ןולובז   ) יִׂשָׂש ץוגה  חבטה  םיפוצה . ברקב  תדמתמ  הייפיצ  רצויה  טנמלא 
ילרוא  ) ןגוע תיפסכ . העיבת  שיגהל  תירשפא  ךרד  לכ  שפחמה  סרכ , בע  ןללז  עצב , באת  ןיד  ךרוע  אוה  הדעסמב , עובק  חוקל  ץיבוניבר ,)' ידג   ) קאינמה

תכשומה המותס ,' תידנולבה ה' תא  תמלגמ  איה  םהיניב . ינפוג  עגמ  היה  אל  םלועמ  יכ  םא  ישש , לש  הקמקמחהו  תימשר  אלה  גוזה  תב  איה  ןמרנייו )
ןטקה אוה  םנמא  םידומילה . ירחא  םעפל  םעפמ  הדעסמה  תא  דקופו  שמש  לש  ותוסח  ןב  אוה  םוחנ ) דעילא   ) רַּב דליה  תוחוקלה . לש  םבל  תמושת  תא 

(. םיבשחמה םוחתב  לשמל   ) תויעב םירחאל  רותפל  הברמו  םלוכמ , בשוימהו  רגובה  ןובנה , אוה  ךא  הרובחב ,
 

ינקירמאה רנא  ' זה ןמ  תיסופיט  תיתחפשמ  םיבצמ  תיידמוקמ  ערל , וא  בוטל  הנוש , הניא  שמש '  ' הרדסה ינויערהו , יעוצקמה  םוכחתה  תמר  תניחבמ 
איה שמש ' . ' ךוחיג םיתעלו  היתפמא  תוררועמו  תויפיטואירטס  תויומדהו  תורמוי , אללו  לילק  יתוכאלמ , קחשמה  יתודליו , יופצ  רומוהה  ירלופופהו . חיכשה 

ןונגסה תא  הנוכנ  םיפקשמה  וכו - ' תויומדה  תיירלג  ןושלה , הנעמ  תרוצ  גנלסה , םיטעמ -  אל  םיביכרמ  תללוכו  הייפואב  דואמ  תילארשי  הרדס 
ץורע 2. יפוצ  בור  לש  תוילטנמהו 

איה עצוממהמ . ההובג  םתסנכהש  םיפוצ  םגו  ליג 44 ,) דע   ) םיריעצו רעונ  ינב  םידלי , ברקב  הליבומה  היזיוולטה  תינכותל  רצק  ןמז  ךותב  התיה  שמש ' '
תלבטב ינשה  םוקמב  הגרוד  הרדסהש  הדבועה  איה  רתוי  תניינעמ  זפוט . ודוד  לש  רודיבב ' ןושאר   ' ירחא םישנה , ברקב  הייפצב  היינשה  התיה  םג 

ליבקמ .' ילא   ' ירחא הלעמו ,) דומיל  תונש   13  ) ההובגה הלכשהה  ילעב  לש  הייפצה  ירועיש 
'? שמש  ' לש הז  תמגודכ  ירוקמ  אלהו  םכחותמ  אלה  ירפס , תיבה  רומוהה  גוסל  םיליכשמ , םללכבו  םילארשיה , לש  םתכישמל  רבסהה  אופא  והמ 

חורבל המגמל  הרושק  הכישמהש  רעשל  רשפא  ליעל , הב  רבודש  תודלייתהה , תמגמל  רבעמ  םידרפנ . ןוידלו  רקחמל  היוארו  תבכרומ  הבושתה 
תחלצהל םירבסהה  דחא  הארנה  לככ  םג  הז  ךשמתמה . םוריחה  בצמ  לשבו  ינויצה  סותפהמ  תופייעה  לשב  בייחמ  יתלבלו  לילקל  בייחמהו  דבכהמ 
הדימעמ שמש ' . ' הרובחה יטרסל  םילארשיה  לש  םתביחל  רושק  רחא  רבסה  ןוליש . לאגי  לש  םיסופספ '  ' תמגודכ ץורעב 2 , תורחא  תולילק  תוינכות 

ילייח לש  דואמ  ירבגהו  ינמלוגה  ימלוגה , רומוהה  תא  ריכזמה  ןונגסב  תוקאחד )'  )' תוציקע םהיניב  םיפילחמ  הירבחש  תקבחתסמ  הרובח  הזכרמב 
. וקה יבצומב  רידסה 

 
הדובע םוימ  תופייע  הריירק -  ישנא  רקיעב  יתורחתה , ןדיעב  םישנאה  תא  תנייפאמה  תילטנמה  תופייעל  םג  הרושק  רומוה  לש  הז  גוסל  הכישמהש  ןכתיי 

'. ךופה לע  ךופה   ' תניחבב יתנפוא  דנרט ' שטיקה ל' תכיפה  העפותל -  איה  םג  יאדווב  הרושק  סנסנונל  הייטנה  ינחור . דופ ' קנ  שוקיב ל'ג' הדילומה  ךרפמ 
וקפוהש תורחא  תוקהבומ  תוילארשי  תוינכותו  שמש - ' , ' הרואכל תוילארשי .' הכישמה ל' איה  שמש '  ' לש הגוסמ  תוינכותל  הכישמב  רתוי  ןיינעמש  המ 

המגוד אקווד  איה  השעמל  ךא  תונומוקמ .)  ) םזילקולה תחירפ  לע  הדיעמו  לארשי  לש  היצזילבולגה  ךילהת  תא  התוילארשיב  תרתוס  הפוקת -  התואב 
ילבולג ןונגנמ  ןיעמ  אופא  ונינפל  ימוקמ . אוה  םושייהו  ילסרבינוא  אוה  רנא  ' זה הטושפ : תיגולויצוסה  החסונה  םזילבולגה . לש  ותוטשפתה  ךרדל  תכתוח 

. הז ךילהת  הגרדהבו  תוחונב  תולקב , לכעל  תימוקמה  הייסולכואל  תרשפאמה  ךרדב  תיתוברת  הדחאה  לש  יומס 
 

םילדבההש המודו  תשק ,)'  ' לש גניטיירה  תוריתע  לגדה  תוינכות  תא  החנה  םימילו   ) תוברתו תרושקת  רוביג  רדה  הקיבצ  השענ  שמש '  ' הרדסה תוכזב 
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הדמעמ תא  תאטבמ  המצעל  איהשכ  וז  העפות  הבר . תוירלופופ  ול  ונקיהו  םיפוצה  יניעב  ושטשטיה  ומכ  תיתימאה  ותומדל  שמש '  ' לש ותומד  ןיב 
. םילארשיה לש  םהייחב  היזיוולטה  לש  יזכרמה 

הריטאסה ףר  תא  הלעמ  תירמאקה ' הישימחה  '
ףסא רבמבונב 1993 . דעלט )'  ' תרבח  ) ץורעב 2 הנושארל  רודישל  התלע  תירמאקה ' היישימחה   ' תיריטאסה תוינכותה  תרדס  תירמאקה .' היישימחה  '
. התוא םייב  רוצ  ןתיאו  הרדסה  תא  וקיפה  ןייטשנרב  קיראו  רימא  ימע  םירשכומ . םיבתוכ  המכ  דוע  םינוכרעמ  ופיסוה  ודצלו  ישארה  בתוכה  היה  רופיצ 

םישולשה תונשב  םיריעצ , ןורטאית  ינקחש  םלוכ  יביבא -  ישו  ןובנ  בד  יונ , השנמ  רומ , ןרק  רגרביוה , ימר  תא  ללכ  היישימח ' לש ה' ינויזיוולטה  לבמסנאה 
חכונש יתכלממה , ץורעה  דחאכ . םירקבמהו  םיפוצה  ברקב  החלצה  רצק  ןמז  ךותב  הרצק  תירמאקה ' היישימחה  . ' בחרה רוביצל  םירכומ  אלו  םהייחל ,

תונוע ו-26 יתש  רחאל  תירוקמה  הרדסה  תא  שכר ב-1994  ירחסמה , ץורעה  םע  תורחתב  תודוקנ ' דבאמ   ' אוה תיתוכיאה  הריציה  םוחתב  םג  יכ  תעדל 
הדרי תופסונ  תונוע  שולש  רחאלו  ץורעל 2  תירמאקה ' היישימחה   ' הבש ב-1997  ותרגסמב . םג  תירלופופ  תויהל  הכישמה  איהו  ץורעב 2 , תוינכות 

ךסמהמ . יפוס  ןפואב 

לע התנע  איהש  םושמ  רקיעבו  תזעונ , התיה  איהש  םושמ  ללהו , חבש  לש  םידומע  תורשעו  רעש  תובתכ  ללוכ  ריק , לא  ריקמ  ןוגרפל  התכז  היישימח ' ה'
, עלבומ םימעפל  רומוה , םוכחת , קופיא , ידמל . יופצו  ידממ  - דח ץראב  ינויזיוולטה  רומוהה  היה  התעפוהל  דע  ןמזה . חור  תא  הפקישו  קומע  יתרבח  ךרוצ 

לש חבושמ  קחשמו  טקבו , אקפק  תא  םיתעל  ריכזמה  ןפואב  תישונאה , תואיצמב  יטתפהו  ידרוסבאה  דממה  תשגדה  הטנאופ , לוטנו  ירורהס  םותס ,
םיבר . םיחבש  הל  ואיבהו  יתוברתו  יתרושקת  עוריאל  תינכותה  תא  ושעש  םילרנימ ' ויה ה' הלא  לכ  ריעצ -  םינקחש  תווצ 

, םיפוצה בור  לש  םשארל  לעמ  ורבע  תירמאקה  היישימחה  לש  םיאלפנה  םיעוציבהמ  לודג  קלח  , ' לט םהרבא  ץראה '  ' יאנותיע ןייצש  יפכ  םנמא ,
המתוח תאז , םע  ומצע .' תא  סיבה  ידמ  תובר  םימעפש  םיטסקט , לש  רתי  םוכחתמ  םג  הלבס  היישימחה  וטלקנ . הפיאו  םא  רורב  אל  ללכ  םימעפלו 

 - הריטאסהו המרדה  םוחתב  םיגשיהל  תירמאקה ' היישימחה   ' העיגהשמ רתוי  יתועמשמ . ינמודמכ  היה  תיגולויצוסו  תירוטסיה  הניחבמ  תינכותה  לש 
יוטיבה םוחתב  תילארשיה  הרבחב  ווהתהש  םישדחה  תולובגה  תא  לילעב  הנמיסו  םיפוצה , תא  הדירטהו  המיהדה  איה  הלאכ -  םיגשיהל  העיגה  איהו 

תועפותו תומכסומ  לש  בחר  ןווגמ  ףיקהל  התסינ  היישימח ' לש ה' הריטאסה  יטילופה , םוחתב  קרו  ךא  הלפיטש  הל , המדקש  הריטאסל  דוגינב  יבמופה .
סומלובו תיביבא  לת  תונתנהנ  החפשמב , תומילאב  הלכו  תומחלמו  לוכש  האושה , תחצנהב  לחה  תוידרוסבאבו , תועיבצב  ועגונש  תורכומ  תוילארשי 

קר םימי  םתוא  דע  תושעל  לבוקמ  היהש  המ  תא  ךסמה  לע  תושעל  הזעהו  דואמ  תיביטקובורפ  התיה  איהש  םושמ  רקיעב  הלטליט  איה  תוינקה .
הניק האירקמ  רומ  ןרק  הבש  הנצסה  לשמל , דועו . תדה  םואלה , לע  גלגלל  תונוגמ ,' תועונת   ' תושעל ןבשיה , תא  ףושחל  הפה , תא  לבנל  ןורטאיתב :

הפוקתב ךסמהמ  תינכותה  תדרוהל  םתסה  ןמ  האיבמ  התיה  הפב ,' יל  רומגת  לייח , ילא , אוב  : ' טפשמה תא  תרמוא  הפוסבו  גרהנ  לוכיבכש  לייחל 
םיפוצה תא  הריאשה  חצנא ,' ינא  רבד , לש  ופוסב   ' ךויחב חיטבמה  ןיבר , קחצי  לש  בעותמה  וחצור  תא  קחשמ  רגרביוה  ימר  הבש  הנצסה  תרחא .

'. תירמאקה היישימחה   ' לש תיתרגש  יתלבה  התזועת  תא  הנייפיאו  םידרטומו  הפ  ירועפ 
 

תוינימו המיז  ייוטיבב  שומישה  היה  תומכסומה , תריבש  תניחבמ  לוכמ , רתוי  תכל  הקיחרה  ילוא  איה  ובש  םוחתו  תינכותה  לש  רכיהה  יוותמ  דחא 
וא סּוּכ ;'  ' הלימה לע  םעפ  רחא  םעפ  רזוח  אוהו  ךאשרור ,' ןחבמ   ' לש תויסיטרכה  רגרביוה  ימרל  תוגצומ  ובש  ןוכרעמב , לשמל  םיטוב . הפ  ילובינבו 

רומ ןרק  העיפומ  ובש  ןוכרעמב  ץוחב . קיסוטה  םע  ןוכרעמה  תא  םייסמ  רגרביוהו  התוחונל , הינותחת  תא  תרדסמ  רומ  ןרק  ובש  תויוסגה , יוור  ןוכרעמב 
, םיינפשוח תוחא  ידמב  רומ  ןרק  התארנ  תישילשה  הנועל  ומורפב  תוחוקלל .' דיב  התשע   ' איה סורא ' הדבעש ב' םימיבש  תרפסמ  איה  תלייד , דיקפתב 

הצור ימו  קיסוטב ? הצור  ימ  הפב ? הצור  ימ  דיב ? הצור  ימ  : ' היה רומ  לש  טסקטה  םינקז . דיקפתב  םינבה , תעברא  םיבשוי  הלומו  קרזמ  הדיב 
המדנ רוחאל  טבמב  תינכותב . םיבר  םישומישל  הכז  "ן  יז שרושה  םגו  רופסמ , תובר  םימעפ  תונושה  ויתויטהב  "ץ  צמ שרושב  השמתשה  רומ  הדימעב '?

לש עדומ  אל  וא  עדומ   ) לשמ ןיעמ  אלא  לארשיב , תירלופופה  תוברתה  לש  יתימא  ףוקיש  קר  אל  ויה  םיינומה  הפ  ילובינו  םיינימ  םייוטיב  םתוא  יכ 
הירציל . הרכמתהו  המהבתה  תחא , תבב  ןסר  הריתהש  תיטנדקד  הרבח  לע  םיבתוכה )

םימחולו רובידה  שפוח  יגיצנ  היישימחה '  ' תווצב םיבר  םינוליח  ואר  םייתדה , רודישה  תושר  תצעומ  ירבח  לש  רקיעב  תינכותל , תופירחה  תובוגתה  ללגב 
םיקיפמה . ורזניצש  םיעטקה  תא  אקווד  ןירקהל  ודיפקהו  היישימחה '  ' יקרפ לש  םייליל  םינותרמ  ונירקה  םיקטמניס  המכ  תיתדה . הייפכב 

תפוקת ףוס  תא  ונמיס  םה  יכ  תינויצה , תוברתה  תרוקיב  תודלותב  בושח  עוריא  ויה  ןביבס  רצונש  יתרושקתה  חישהו  תירמאקה ' היישימחה   ' תוינכות
לכב םהינפמ . ןיסח  תויהל  ךירצש  םדא  וא  ףוג  ןיאו  תובכעו , תולובג  טעמכ  ןיא  תרוקיבלו  םזקרסל  יכ  הסיפתה  הב  השרתשהש  הפוקת  הרוזנצה ,

רסמה רתומו . רבשנ  לוכה  טעמכש  התיה  השוחתה  תוחפל  היישימחה '  ' לצא לבא  ידמל  םירורב  תובכעו  תולובג  ויה  הינפל  ועיפוהש  תוריטאסה 
. וניתומחג לש  תוידרוסבאל  םירוויע  םיגעלנ , םירוצי  ונחנא  םיירסומו  םיילנויצר  םירוצי  םילארשיה  ונחנאשמ  רתויש  היה  ןיטישה  ןיב  תינכותב  רבעוהש 

יטילופה םלועה  תא  הכיחגמ  םיפוצרחה ' '
היישימחה תוחפ מ' אל  הריעסמ  התיהש  דעלט )'  ' תרבח לש  איה  םג   ) השדח תיריטאס  תינכות  ץורעב 2  רודישל  התלע  תוריחב 1996  ינפל  רצק  ןמז 

', תירמאקה היישימח  דוגינב ל' . The Spitting Image החילצמה תידוראפה  תילגנאה  היזיוולטה  תינכות  לע  הססבתהש  םיפוצרחה ,' ': ' תירמאקה
ופרטצה םהילאו  טובא  ןתיאו  חישמ  רפוע  ויה  טולייפה  יקיפמו  םירצויה  תיטילופה . הריזב  םיפוצרחה '  ' הדקמתה םייתרבח , םיאשונ  ןווגמב  הקסעש 

. םיאמבה ויה  קז  םרויו  ריפצ  באויו  םייזכרמה  םיבתוכה  דעלג  ירבאו  ןודיס  םירפא  ויה  הנושארה  רודישה  תנועב  רגריב . ינבו  ןמרבמיא  לט  רתוי  רחואמ 
. דעלג לטו  לפסינק  רפוע  דיפל , יגח  םיבתוכה  תווצל  ופרטצה  היינשה  הנועב  לעופב . הקיפמה  התיה  רונמ  הנפדו  יארחאה  קיפמה  היה  ןהכ  ןמיצ  ןואל 

, לשמל םיפסונ . םיילנוסרפ  םייוניש  ןמזה  םע  רבע  הקפהה  תווצ  יומיבל . םרת  רבכ  ןכל  םדוקש  ירחא  דעלג , ירבא  תא  ןהכ  יבא  ףילחה  םג  וז  הנועב 
. למרכ וקרמו  היבח  יבוק  ומייבו  דוה  תירוד  הקיפה  תנועב 2001 

 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



  << רתאב רמאמה  ףדל 

התיה ןהמ  תחא  לכ  תולעש  תובוב , םיפוצרחל 40  ויה  רבכ  דע 1997  בהי . הנליא  ידיב  הדקפוה  לעופב  היינבה  לעו  הקר  יש צ' בציע  תובובה  תא 
תא תונקיידב  תוקחל  ולגרהכ  ביטיהש  ריפצ , היבוט  לש  רקיעב  ויה  םיירבגה  תולוקה  ירס . תירש  בר  ןורשיכב  התקיח  םיישנה  תולוקה  תא  לקש .  10,000

 - ןוליא בקעי  תא  הקיח  ןורש  רמות  םנורשיכו . םלוק  תא  ןריב  לילצו  ןמרדל  ןנח  םג  ומרת  תעל  תעמ  תאפרע . שאר  בשויה  לש  ולוק  תא  רקיעבו  רוקמה ,
'. תושרחה  ' ןיירק

םיעוריאל תינוריא  ךרדב  וסחייתהש  םיפילצמו , םינונש  םינוכרעמו  קיודמ , ילוק  יוקיח  תוירוקמ , תויטילופ  תויומד  לש  תורוטקירק  - תובוב ןיב  בולישה 
ישוקיבלו דואמ  הובג  גניטיירל  התכז  איה  תפרוגו . הריהמ  התיה  םיפוצרח ' לש ה' החלצההו  ץראב , תיטילופה  הריטאסל  שדח  דממ  ןתנ  תושדחבש ,

ופצ רקסלט '  ' תרבח ירקס  יפל  רבמצד 1996 , שדוחב  תינכותב . תומוסרפה  ץוביש  לע  םהיניב  ורחתהש  םוסרפה , ידרשמו  םימסרפמה  לש  איש 
. באה יתבמ  הב 14%  ופצ  ישילש  ימיב  תינכותה  לש  רזוחה  רודישבו  םיפוצ ,) ןוילימ   1.3  ) םידוהיה באה  יתבמ  ישיש 30%  ימיב  הרדושש  תינכותב 

. זפוט ודוד  לש  הלא  תא  וליפא  ישיש  ימיב  םיפוצרח ' הייפצה ב' ירועיש  ורבע  םהבש  םישדוח  ויה  םיטרפ , לש  הייפצה  רקס  ותואב  הדדמנ  רשאכ 
ונפ תובר  וידר  תוינכות  לש  םיקיפמ  להקה ! תשקב  יפל  העש  יצחכל  תנועב 1997/1998  הכראוה  תוקד , תנועב 1996/1997 17  הכשמנש  תינכותה ,

האלמ תונותיעהו  ולש  ימצעה  םוסרפה  עסמב  םיפוצרחה  תויומדב  שמתשהל  תויוכז  שכר  בירעמ ' , ' הנממ םיעטק  עימשהל  תושר  ושקיבו  דעלט ' ל'
. תינשדחה תינכותה  לע  תוחבשמ ) ןבור   ) תובר תובתכב 

 
, לשמל םיאקיטילופה . לש  םתמח  תא  תחא  אל  וררועו  םיפוצרחה ,'  ' לש ירזכאהו  רישיה  חסאכה  לומ  וריווחה  שאר ' יוקינ   ' תינכותב תוזמורמה  תודירי ' ה'

הנוזכ יול  דוד  קלקלח , רעכאמכ  גצוה  והינתנ  יביב  שיאל : תוחנה  ושע  אל  םיפוצרחה ' . ' והינתנ גוזה  תא  דואמ  הזיגרהש  הרש ' לש  חבטמב   ' הניפה
. רוכיש רטסגנגכ  ןמרביל  רודגיבא  הלשממה  שאר  דרשמ  "ל  כנמו םותס , קאזוקכ  ןתיא  לאפר  ןיפכיד , לכל  המצע  תא  תרכומה 

תחא רודירמ , ןד  לש  הריירקה  תא  וסרה  םהש  וסרגש  ויהש  דע  הלודג , הכ  התיה  םיאקיטילופה  לש  ירוביצה  םיומיד  לע  םיפוצרחה '  ' לש התעפשה 
תליחתב  ' יכ רפסמ  דלפ  יזוע  דעלט '  ' "ל כנמ רוביד . ידכ  ךות  גומנה  יכורכר , ףלפל ' ותוא כ' םגיצהב  תילארשיה , הקיטילופב  תוחיטבמה  תויומדה 

תויומד םה  יכ  היה , ירקיעה  ןועיטה  רבעשל . ישארה  ברהו  אישנה  לע  םיעטק  תוינכותה  תרדסב  לולכל  אל  ושקיבש  תוינפ  ויה  םיפוצרחה  לש  םירודישה 
הדיחיה ךרדה  וב . ולפטיש  יוארש  ימ  לכ  לולכת  הריטאסה  לארשי  תנידמב  םג  יכ  רבסוה , אשונב  םינופל  קוחצ ." םהמ  תושעל  רוסא  ו" םעמ " תומרומ  "

- שיח ודמל  םהירזועו  םילארשיה  םיאקיטילופה  יריטאס . לופיט  ןימזמה  עקר  - רמוח םיבתוכל  וקפסי  אל  הלא  םישיאש  איה , תיריטאס  הגצהמ  ענמיהל 
לידגה ". In  " תויהל דימת  הצור  םלועה , תונידמ  לכב  ומכ  ץראב  יוצמ , יאקיטילופ  לכ  ירה  ". Out  " אוה ותומדבו  ומלצב  ףוצרח  תבוב  ול  ןיאש  ימ  יכ  רהמ ,

הבובה .' רוציי  תולע  תא  םלשיש  ןמממ  אצמא  ביצקת  תויעב  םכל  שי  םא  ורבוד -  תועצמאב  יעמשמ  - דח רסמ  חלשש  ריכב , יאקיטילופ  תושעל 

תילארשיה הרבחה  הרבעש  ךפהמה  תא  הלמיסו  ימואלה , גיהנמה  לש  ירוביצה  ויומידב  שדח  לפשל  תחא  הנועבו  תעב  המרתו  הפקיש  םיפוצרחה ' '
ברקב תאפרע  לש  ותימדתב  לחש  ינמזה  יתמרדה  ךפהמל  םיפוצרח ' התיה ל' הבושח  המורת  היגיהנמ . יפלכ  זובו  תרוקיב  לש  השוחתל  הדיגסמ 

ירשא דוהא  לש  ותרדגהכ  רבע ,' , ' תחא רפסמ  רוביצה  ביואכ  תובר  םינש  ספתנש  לודגה , ןומדה  םינפה ,' לע  תורעשה  םע   ' שיאה ילארשיה . רוביצה 
קלחכ לבקתמ  לחהו  לארשיב , תימיטיגלה  תיטילופה  תכרעמל  תימשר  חפוס  רוהיט , לש  זרוזמ  ךילהת  ', ' ץראה עיפוהש ב' םיפוצרחה ' ןוטלש   ' ורמאמב
לש פיטואירטסה  תא  לכמ  רתוי  ריכזמש  קיזמ , יתלב  לבא  ןמחת , ביבחו , ירזממ  סופיט  ורובעב : בצועש  ףוצרחה  לש  ותומד  ןב  ונייח , יווהמ  ילרגטניא 

ילגב רעוב ' המ   ' תינכותה תנמזהב   ) פולאג ןוכמ  השעש  רקסבש  הדבועה  דיעת  העפשהה  התיה  תיתמרד  המכ  דע  ןרדתסמהו .' ימומרעה  ידוהיה 
16%  ) תאפרע רסאי  לש  תעשעשמה  ותומד  איה  םיפוצה  לע  רתויב  הביבחה  תומדה  יכ  אצמנ  םיפוצרחה ,'  ' תויומד לש  תוירלופופה  םלוס  לע  "ל ,) הצ
, אצקא - לא תדאפיתניא  תובקעב  (. 7%  ) ישילשה םוקמל  סרפ  ןועמש  לשו  ( 10%  ) דבלב ינשה  םוקמל  העיגה  והינתנ  ןימינב  לש  ותומד  םילאשנהמ ,)

םידממל הבשו  ילארשיה  רוביצב  תאפרע  רסאי  לש  ותימדת  בוש  החנצ  תנשב 2003-2002 , ימוימוי  ינחצר  רורטל  הרדרדיהו  הצרפש ב-2001 
. ונרוזאל ארונ  ןוסא  איבה  םולש  םוקמב  רשא  תאפרע  לש  והארמל  ךייחמ  וניא  רבכ  שיא  םויה  םיעבשה . תונשמ  טסירורט  - יכראה תומד  לש  םינשיה 
תעדב לחש  ךפהמהמ  קלח  רעצה , הברמל  אוה , הזה  יונישה  זוגנש . םולח  הריכזמה  תירורהס  הרדסכ  םיפוצרחה '  ' תינכותב רכזיהל  רשפא  הז  בלשב 

םיביוא םיאניתשלפב  םויה  םיאור  הליכשמה ) הטילאה  בור  הז  ללכבו   ) ילארשיה רוביצה  בור  ולוכ . יניתשלפה  םעה  לש  ותומדל  סחיב  ילארשיה  להקה 
. תילנויצר הרשפל  םירתוח  םניאו  םילארשיה  תא  אונשל  םיתסומש  ימכו  םיתוועמ , םיירסומ  םידוק  יפל  םילעופה  שפנב 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 

http://www.peopleil.org/Details.aspx?itemID=7863
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