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' ינאה  ' תורישב םיררושמהו  םירפוסה  אבצ 
הקיזומה ןורטאיתה , עונלוקה , הרישה , תורפסה ,  ) םינווגמה היפנע  לע  תונמאה , ןמ  רקיעב  העיגה  תינויצה  תוברתה  לע  תיטסיגולוכיספה  הפקתמה 

התוכזב הלש . טבמה  תדוקנו  היתוחנה  היגולוכיספה , יכרע  תא  המינפהש  ולוכ  יברעמה  םלועב  הנושארה  חישה  תמב  התיהש  תויטסלפה ,) תויונמאהו 
. ינויצ - טסופה חישה  ץראב  ץפוהו  רצונ  ובש  םייזכרמה  םייתוברתה  תודשה  דחא  תונמאה  התיה  תיגולוכיספה  טבמה  תדוקנ  לש 

יתורפסה ןונאקל  הביטנרטלא 
ילרוג דיקפת  םהל  היהו  תינויצה , תובשייתהה  תישארב  רבכ  ץראב  ועיפוה  תוילארשי  ץראה  היווחה  לעו  היווהה  לע  תירבעב  ובתכש  םיררושמו  םירפוס 

הטילאה םע  ונמנש  הפוקת , התואב  םירצויה  בור  םיעבראהו . םישולשה  תונשב  רקיעב  תוימוקמה , תוברתה  לשו  היגולואידיאה  לש  ןבוציעבו  ןחוסינב 
תורפס רחוש  היה  ידוהיה  בושייה  תיגולואידיא . תוחילשכ  רקיעב  םירקמה  תיברמבו  םג  אלא  אדירג  תונמא  השעמכ  אל  םתכאלמ  תא  וספת  תיצולחה ,

וכז ןמרתלא ) וירחאו  קילאיב   ) םיימואלה םיררושמל  ובשחנש  ימ  רקיעב  םיימוקמה , םירצויה  ןיבש  םיבושחהו  םילודגהו  תומגרותמו , תוירוקמ  הרישו ,
םר . ירוביצ  דמעמלו  תפרוג  הצרעהל 

ינשבו בושייה  תפוקתב  תירבעה  תורפסה  תא  הנייפיאש  תעדומ , אלהו  תעדומה  לילעב , תיתלומעתה  תיגולואידיאה , היצטניירואה  לע  בתכנ  תובר 
תעורת דצל  םיטעמ : אל  םירקוח  ושיגדה  רבכש  המ  תא  שיגדהל  בושח  לבא  אשונב . םילימ  ריבכא  אלו  הנידמה , ןוניכ  רחאל  םינושארה  םירושעה 

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

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

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

םיפוצ . יפלא  וכשמו  ןורטאיתל  וזחמוה  ףא  םתצקמו  דחאכ , םירקבמהו  םיארוקה  ברקב  הבר  תוירלופופל  וכז  ותדלומל , רוסמה  םחולה ,

ויה םייתוברתהו  םייפרגומד  - ויצוסה הינייפאמש  הבחר  הייסולכוא  היח  תרקוסמה  תירבצה  הטילאה  דצלש  םשכ  םישימחה , תונש  תישארב  רבכ  ךא 
םירגהמ לש  תויומדב  הדקמתהש  רתוי , תיטסיגולוכיספ  תיביטנרטלא , תורפס  טובנל  הלחה  ןכ  ול , םידגונמ  םג  םיקרפלו  ירבצה  לדומה  ןמ  םינוש 
ץוביקה רעונה , תועונת  יווה  לש  םיביטומה  לש  םמוקמ  תא  תויאורהה . תוירבצה  תויומדהמ  תונוש  ויהש  םידונמ , םג  םיתעלו  םילאימולש  םידדוב ,

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

תועודי תואמגוד  ץראה .' תביזע  םג  םשו  הפו  םידסיימה , תובאה  לש  םנוזחב  תינשדח  תינוריא  תוננובתה  םיריעסמה , םירוענה  ימיל  םיעוגעג  תילארשיה ,
(, 1950  ) ןושיק םירפא  לש  ונייחל ' דרויה  הלועה  (, ' 1949  ) ןצינ המלש  לש  תולוחב ' םיגח   ' םה המגמ  התוא  לש  התליחת  לע  םידיעמה  םירפס  לש 

(, 1953  ) אבש המלש  לש  םיהובגה ' םירהב  םישדח  םישנא  (, ' 1951  ) ףיש דדימ  לש  ארמהצ ' ןועמש  (, ' 1950  ) לדנה תידוהי  לש  םה ' םירחא  םישנא  '
להוא אלימ  לש  רשג ' (, ' 1955  ) לדנה תידוהי  לש  תוגרדמה ' בוחר  (, ' 1954  ) בוטרב ךונח  לש  דחאל ' םייפנכ  שש  (, ' 1954  ) דגמ ןורהא  לש  ינאו ' הוודח  '

ןושארה ילארשיה  ןמורה  היה  הז  ןכש  הנימב , תדחוימ  תובישח  התיה  תוגרדמה ' בוחר  ל' (. 1957  ) זומת ןימינב  לש  לוענ ' ןג   ' םירופיסה ץבוקו  (, 1955)
בר . אל  ןמז  רובעכ  ושחרתהש  הפיחב , בילאס  ידאו  תומוהמ  תא  האבינ  ומכו  הבר  הרעס  הררוע  ותעפוה  הקוצמ . תנוכשב  קסעש 

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

הפק יתבב  תונמוזמ  םיתעל  שגפיהל  וגהנש  םילשוריב , תירבעה  הטיסרבינואב  םיטנדוטס  םבור  םיריעצ , תורפסו  הריש  ירקבמו  םיררושמ  תרובח 
יקסבושורה ןימינבו  ךז  ןתנ  ויה  הרובחב  םיטלובה  תונמאו . תוברת  יאשונב  םינוידל  םירבח , יתבבו  הטיסרבינואב  תומלואבו  םירדחב  םייניימהוב ,

ןושרג ןויס , הירא  לארשיב : תיתורפסה  הקילבופרב  תוליבומ  תויומד  םימיל  ויה  הירבחמ  םיברו  ביבא , לת  תטיסרבינואב  תורפסל  גוחה  ידסייממ  בשרה ) )

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 
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םירחאו . ןליג  םיסקמ  ןדיבא , דוד  יחימע , הדוהי  גומלא , ןורהא  לואש , ןב  השמ  ןדלא , דדנא  רוד , השמ  ןילימ , חספ  דקש ,

תארקל תרובח 
, תורוקיב רוא  ואר  ובש  תארקל ,'  ' יאמצעה תעה  בתכ  לש  ודוסיי  היה  תירבעה  הרישב  תאזה  הרובחה  הללוחש  יונישה  לש  בושחהו  ןושארה  יוטיבה 

"ב. ישת ןויסב  רואל  אצי  תארקל '  ' לש ןושארה  ןויליגה  םיררושמ . ובתכש 15  םיריש  ומסרופ 75  תארקל '  ' תורבוח עבראב  םיריש . רקיעבו  םירצק  םירופיס 
רמולכ  ) דואמ תצלמנ  הפשב  סקודרפה , הברמל  בתכנש , רוד ,) השמו  ןויס  הירא  ךז , ןתנ  בשרה , ןימינב   ) תעה בתכ  תכרעמ  לש  טספינמב  חתפנ  אוה 

ךא דורמל  םיצור  םה  המב  םיעדוי  םה  םינכפהמ : לש  םכרד  יהוז  ילוא  ידמל . םומע  היה  רסמהו  דרמה ) סנ  ףנוה  הדגנכש  תיאכראה  הפשה  תא  תמאות 
הזה טספינמה  ןמ  הזה . יתורפסה  דרמה  תא  םלה  המילשמ , אפיס  וליאכ  רדענה  תארקל ,'  ' םשה וז  הניחבמ  תבצועמ . אלו  תימלוג  ןיידע  הביטנרטלאה 

יררושמ תצובקל  הביטנרטלאכ  םמצע  ואר  תיתרוקיבו , תישיא  טבמ  תדוקנמ  ילארשיה  ןילוחב  קוסעל  םמצע  לע  וחקלש  הצובקה , ירבחש  תורורב  הלוע 
ךז ןתנ  ריהבה  םימיל  תינויצה . הלומעתב  תרש  ילכ  אלו  וטנ '  ' םינמא תויהל  ושקיב  םה  יתונמאו . יתוברת  םזירטנצונתאב  ומישאה  םתואש  "ח , שת רוד 

יאנותיע : ןויאירב 

. ונלש דרמה  היה  הז  הזמ . ררחתשהל  וניצר  תיסור . העפשה  התיה  ירוגו -  ןמרתלא  יקסנולש , זא -  דע  םלוכ  לצא  ינונגס . יוניש  הזיא  ליבוהל  וניצר 
יקסנולש רבד ,' םקמתה ב' ןמרתלא  הגלפמב , טלשמ  ול  ספות  היה  רפוס  לכ  זא  תורפסה . לש  תויתגלפמה  זא , ונתוא  דירטהש  ןיינע  דוע  היה  לבא 

זא ןותיע , ראשנ  אל  ןכסמה  שוטרלו  םעה .' לוק  ב' "י , קמב היה  ןפ  רדנסכלא  אשמ ,'  ' יתורפסה ףסומל  הדובעה  תודחאל  ךלה  דגמו  רמשמה ' לע  ב'
, המחלמ ירחא  םיריעצ  םיטנדוטס  לש  הצובק  ונייה  הקיטילופהמ . תורפסה  תא  איצוהל  וניצר  ונחנאו  םינענכה . לש  ןואטבה  תא  איצוה  אוה 

תורפסה . ינפ  תא  וניניש  תמאב  ונחנאו  תומעפתה . לש  הפוקת  התיהו  התוא , וריכה  אלש  ריעב  םישגפנש 

, ןיול סומע  תורפסה  רקוח  לש  ותנעטל  יתורפס . דרמ  ליבוה  תארקל '  ' היפל רשא  ץראב , השרתשהש  המכסומה  לע  םיקלוחש  הרישה  ירקוח  ןיבמ  שי 
הצובקה ירבחמ  םידחא  ידי  לע  רקיעב  הדימל , רבעמ  חפונ  הזה  עונצה  תעה  בתכ  לש  ירוטסיהה  ומוקמ  תארקל ,'  ' תעפות לע  ףיקמ  רקחמ  םסרפש 

תורבוח עברא  תארקל '  ' בינה ומויק  תונש  יתשבש  הדבועה  לע  עיבצמ  ןיול  םהל . םיברוקמה  לשו  תירבעה , תורפסה  רקחב  דמעמו  םש  םמצעל  ונקש 
, ןיול ףסאש  תויודע  יפל  תארקל .'  ' איה םג  תעה , בתכ  דילש  האצוהב  רוא  ואר  תארקל '  ' יררושמ לש  הריש  ירפס  השולשו  ליסנטסב ,) ןהמ  םייתש   ) תומונצ
. יפרגומד הדימ  הנקב  ןטק  ךא  םינש , ןתואב  תורפס  ימוסרפ  לש  הדימ  הנקב  לודג  םנמא  רפסמ  םיקתוע -  התיה 800  תרבוח  לש  תעצוממה  התצופת 

םיירפסמה םינותנה  תיבל .' תיבמ  םתלוכרמ "  " םע םירבוע  םהשכ  םיריעצה  םיררושמה  ורכמ  תעה ] בתכ  תאצוהב  ואציש   ] הרישה ירפס  תא  , ' וירבדל
אלו הרצק , ללכ  ךרדב  התיה  תורבוחה  תאצוה  תא  התווילש  תרוקיבה  דועו , תאז  םיפיסה . תומא  תא  דיערהש  תע  בתכ  לע  אופא  םיעיבצמ  םניא 

ץראב . המייקתהש  תיתורפסה  תוליעפה  לש  םימוכיסה  לולכמב  דבלב  ילוש  םוקמ  הספתו  תלעפתמ , חרכהב 

לש תומונצה  תורבוחב  םא  םגש  המוד  תאז , םע  רתוי . תרחואמ  הרקיעב  אופא  התיה  תירוטסיה  הנפמ  תדוקנכ  תארקל '  ' תעפוהל תוסחייתהה 
םתוליעפב דחוימב  ינאה - ' דרמ  םיישארה ב' םירוביגה  םימיל  ושענ  הזה  תעה  בתכב  םיבתוכהש  קפס  ןיא  וזוע , אולמב  דרמה  ןיידע  רכינ  אל  תארקל ' '

רבכ רשפא  ןכא  תארקל '  ' ירישמ המכב  ןכ , לע  רתי  ירוד . ןיערג '  ' תונכל םיגהונ  םיגולויצוסהש  המ  רותב  דקפית  תארקל '  ' וז הניחבמ  תיטסיצילבופה .
האירק .' ןמיס  ו' וישכע ' ', ' ינכוי : ' ותוא ושריש  תעה  יבתכב  הקזחתהו  הכלהש  המגמ  םיררושמה -  לש  ישיאה  םתוחה  לש  ותומצעתה  תמגמ  תא  תוהזל 

/ קפתסהל לוכי  יתייה  השעמל  . ' לקשמלו הזירחל  תוחפ  תביוחמו  תוצילמב  הטיעממ  השימגו , תירוביד  ךא  הרישע  התיה  תארקל '  ' יררושמ לש  הפשה 
םתקתשש םושמ  אלא  תאז  ןיא  רתוי /-  יתרמא  םאו  ךלוה /. יתייה  ינא  םיניבמ /. םתייה  םתא  . ' ןושארה ןויליגב  עיפוהש  רישב  ךז  ןתנ  בתכ  םילמ ,' שולשב 

רתוהו .' יד  רבכ 

רפיס ןלהסו ,'" ןלהא  תא ה" ונבהא  אל  ונחנא  . ' רעונה תועונת  יווהו  תובשייתהה  קבאמה , לש  תויצוביקה  תויווחהמ  קתנתהל  התסינש  הריש  התיה  וז 
םירופיסל ירוג , םייח  לש  הקיטמיתל  תימינפ , הזע , תודגנתה  התיהש  בשוח  ינא  . ' ןיול סומע  םע  ןויאירב  הרובחב  תיזכרמה  תומדה  לואש , ןב  השמ  םימיל 

וליפא הארנ  יל  תוחצחוצמה ! הלאה  םילמה  לכ  יאלג -  ןימינב  לש  הרישה  תא  המגודל  חקול  התא  םאו  יאנט ]...[  לש  םירישל  וליפא  וא  ץומא  ןב  ןד  לש 
לבוקמכ ךז ,) ןתנו  ןויס  הירא  לש  םירישהמ  המכ  ומכ   ) םייכ " נת םיביטומ  םע  םיריש  תארקל ' ועיפוה ב' רשאכ  םג  תילארשי .' - ץרא הריש  הניא  וזש  םויה ,

, יקסנולש לש  תוחפ  ויה  תועפשהה  רתוי . הברה  תיטרפ  תיווזמ  ובתכנ  םה  יחימע ,) הדוהי  ירישמ  המכ   ) המחלמה לע  םיריש  וא  תינויצה , הרישב 
םינקירמאו םילגנא  םיררושמו  ןדוא  ויה  ןטסיו  ךכ  רחאו  סטיי , רלטב  םאיליו  הקליר , הירמ  רניר  טוילא , לש ת"ס  רתויו  םיסורה , םיטסינרדומהו  ןמרתלא 

םירחא .

םיריעצה םיררושמהו  םירפוסה  רוד  לש  תרבוג  העפשה 
ןונגס תניחבמ   ) תינרדומ הפולחכ  יתורפסה  דסממב  לבקתהלו  ויפתתשמ  לש  הריש  ירפס  הגרדהב  םסרפתהל  ולחה  תארקל '  ' לש ותעפוה  ירחא 

לואש קילאיב , ןמחנ  םייח  םינויצה : םיררושמה  לש  ינשהו  ןושארה  רודל  העבהה ) רשועו  םירישה  תוכיא  תניחבמ  חרכהב  אלש  ףא  םינכתו 
םירחאו . דנלרוא  בקעי  םולש , ש ' ןמרתלא , ןתנ  יקסנולש , םהרבא  גרבדלוג , האל  ןפ , רדנסכלא  יקסבוחינרשט ,

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

סותפהמ דחאכ  םיריעצה  םירגהמה  לשו  ץראה  ידילי  לש  העיתרה  ג ) ; ) רתוי טעמ  יתרוקיבו  ןחוב  טבמ  ךרוצל  ימואלה  שבכמהמ  אתחנתא  ןיעמ 
דחא תיצילמ . אלו  הטושפ  הפשב  רבדלו  טשפומבו  בגשנב  אלו  םייתואיצמ  םיאשונב  קוסעל  הכירצ  הריש  יכ  הסיפתה  תושבגתהל  המרת  םמורמה 

תוינואגה םתוריהבו  םתוטשפ  לשב  ינויצ  - טסופה ןדיעה  לש  ימואלה ' ררושמ  םימיל ל' בשחנש  יחימע , הדוהי  ררושמה  היה  תאזה  המגמה  תא  םיליבומה 
תילאוטקלטניאה ותלשבה  ה ) ; ) שדח גוסמ  בגשנב  ךרוצ  הדילוה  תויאורהה  קבאמה  תונש  רחאל  ואבש  םירופאה  ןילוחה  ייחמ  הבזכאה  ד ) ; ) ויריש לש 
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לשו ילארשיה  גנלסה  לש  ותולבקתהו  ותובחרתה  תובקעב  תירבעה  הפשב  ולחש  תויוחתפתה  ו ) ; ) תיתונמא תולשב  םג  הרצי  ץראה  ידילי  רוד  לש 
םירצויה רוד  לע  העיפשה  תיסקס , - ולגנאה הרישה  רקיעב  תמגרותמה , הרישה  ז ) ; ) תירבעב הריציב  םג  םמתוח  תא  ועבטש  תיאנותיעה  הפשה 

ול . םדקש  רודה  לע  רשאמ  רתוי  שדחה 

(, 1958 ' ) ץראב רוד   ' היגולותנאה לארשיב . תיתורפסה  הריציה  םלועב  םיכרד  תמוצ  וא  םימ  תשרפ  וקל  תבשחנ  , 1958 הנידמל , רושעה  תנש 
רוד ירצוי  לש  רנא  ' זל םויסה  תביסמ  ןיעמ  התיה  םירבצה , םירפוסה  לש  תוריציה  בטימ  הב  וצבוקש  ינמכוא , לאירזע  לשו  יאנט  המלש  לש  םתכירעב 

תויושיגר ואטיבש  םירחא , לשו  דלפלפא  ןורהא  לש  ןומרכ , אנהכ  הילמע  לש  עשוהי , לש א"ב  םינושארה  םהירופיס  ומסרופ  רבכ  הנש  התואב  . ' "ח שת
ושמישו הנש  התואב  ודסונש  םישדח , תע  יבתכ  ינשב  ועיפוה  הלאה  םירופיסה  לש  םתצקמ  תורפסה .' תמיב  לע  שדח  רוד  לש  ותיילע  תא  ורשיבו  תונוש 

םג ןדגוא .)'  ' תעה בתכ  תא  שרי  אוה   ) דקומ לאירבג  תכירעב  וישכע ' רימא ו' ןורהא  תכירעב  תשק ' : ' שדחה יתורפסה  רודל  הבושח  המב  אבה  רושעב 
תוירסוב תויחטשב , "ח  שת ירפוס  ומשאוה  ובש  (, 1959-1958 ?' ) הכפהמ וא  ךשמה  השדחה -  ונתורפס   ' לייווצרוק ךורב  תורפסה  רקבמ  לש  ורפס 

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

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

רהזי לש ס ' גלקצ  ימי 
היהו םילשוריב  םירומל  שרדמה  תיבב  וידומיל  תא  םייס  אוה  היינשה . היילעה  ינושארמ  םירכיא , - םירפוס תחפשמל  תובוחרב , תנשב 1916  דלונ  רהזי 
'( תונוילג ספדנ ב' תספסאל ' רזוח  םירפא   ' ןושארה ורופיס   ) תנשב 1938 םירופיס  םסרפל  לחה  אוה  תובוחרבו . ןמש  ןב  רעונה  רפכב  לאנביב , הרומ 

ותונכל גוהנש  המ  םע  רתויב  ההוזמה  רפוסה  אוה  "ח , מלפה רודמ  תצקמב  רגובמ  רהזיש  יפ  לע  ףא  רידנ . יוטיב  רשוכ  לעב  ידוחיי  רפוסכ  דימ  רכוהו 
המכ ותביתכב  גציי  ןכא  רהזי  ולש . תירבצה  היפרגויבה  לשבו  םוקמה , ינבבו  תובשייתההו  אבצה  תייווהב  ותודקמתה  לשב  רקיעב  ץראב ,' רוד   ' םשב

ולש הביתכה  תישארב  רבכ  חתיפ  אוה  ורוד  ינב  בורכ  אלש  ךא  םיינויצה , םיבשייתמה  לש  ינשה  רודה  ינב  הריעצה , תיתורפסה  תרמשמה  ינייפאממ 
םירוביג וירופיסב  בלישו  סומלופ ,) וררועש  יובשה ' ו' העזח ' תברח   ' וירופיסב לשמל ,  ) תינויצה הרבחה  לע  תיתרוקיבו  תקחורמ  טעמ  טבמ  תדוקנ 

דימתה אוה  השביב ' גד  תסנכב כ' שחש  יפ  לע  ףאו  "י , אפמ םעטמ  הנושארה  תסנכה  רבחכ  רהזי  רחבנ  תנשב 1948  םינקפסו . םימנפומ  םירהרוהמ ,
ימי  ' עיפוה תנשב 1958  הארוהו . הביתכל  רזחו  שרפ  זאו  "י ) פר םעטמ  רבחכ  רחבנ  תישילשה  תסנכל   ) תישימחה תסנכל  דע  תירוביצה  ותנוהכב 
ינחורה םנקויד  לעו  רפסה  לש  ותועמשמ  לע  יתורפסה , וכרע  לע  חוכיו  להנתה  הנש  ךשמב  הבורמ . בל  תמושתל  דימ  הכזו  דבוע ' םע   ' תאצוהב גלקצ '

םירבצה . וירוביג  לש  יכרעהו 

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

. ירוד העדות  םרז  ןיעמ  רהזי  הנוב  וילעש  םוגיפ  השעמל  תשמשמ  הלילעה  םלרוגו . םהייח  לש  םינוש  םיטביהל  תועגונה  םימחולה , ןיב  תוחיש  םג  תללוכ 
ונכות תובר  תוניחבמ  רתויב . םיבושחה  תילארשיה  תורפסה  יסכנמ  דחאל  בשחנ  ויתוסיפתו , ויכרע  "ח , שת רוד  לש  ילטנמ  ןוקיסקל  ןיעמ  אוהש  רפסה ,
ןיבמ תאז , םע  המינפ . קומע  שפנב  תעגל  זעמ  אוה  ןיאש  םושמ  ראשה  ןיב  ורוד , ינב  לש  לבוקמה  יתורפסה  רנא  ' זה םע  דחא  הנקב  הלוע  רפסה  לש 
רוד ידיב  וסוריס  ללגב  ינחורה , ומלוע  לש  תולדה  לעו  תיתבשחמה  תוינולבשה  לע  רקיעב  רבצה , ינייפאממ  המכ  לע  תיתרוקיב  השיג  םג  הלוע  ןיטישה 

תאזה : תרוקיבה  תא  םימיגדמ  ןלהלש  םימחול  לש  םיגולונומה  יעטק  תשולש  ולש . תוריהיה  לעו  תובאה ,

ונחנא קילדמ . רבד  םוש  דחוימ . רבד  םוש  רבד . םוש  אל  רמול . המ  יל  ןיא  םולכש  קיר . דימ : םיעמוש  ילש ]...[  ןפודב  תצק  םישיקמ  םאש  עדוי  ינא 
אל ידמ . םיחלפ  ונחנא  ךירצ -  תמאב  המ  תעדל  ליבשבו  ידמ , רתוי  ונדמל  םיחלפ  ליבשב  ונליבשב . והשימ  הסינ  רבכש  המב  קר  זחאיהל  םיעדוי 

אלו עקרקב  אל  םעב , אל  שממ , לש  שרוש  םוש  ילב  ונל . ונאצמש  שדח  והשמ  אלו  ונלש , םינקזה  ויהש  המ  אל  רבכ  רב . חמצ  אל  רבכו  תוברת , - חמצ
תוברתב .

, הלוכ העונתה  ירבח  ףלא  - םירשע לופכ  םהיסכנו , קשמה  ירבח  תואמ  - שולש תלופכ  תוראפתה  חצמ  לכ  לע  לכואה , רדח  ביבס  ברע  תונפל  ]...[ 
ללכבו . ללכבו . היוללה . םלועבו . ץראבש  ונחנא  ונחנא  םהב . תעגל  שיאל  ונתי  אלו  הלוכ : העונתה  הציצמ  ףתכ  לכ  ירוחאמ 

יסכנב ונישעש  רשועה  ןיב  הזה  קירה  קחרמב  הזה . רבדב  יל  רצ  רתויב -  תיטסילאיצוסה  רתויב , תינויצה  הנבהה  לכ  םע  ןיבהל , תונוכנה  לכ  םע 
ירוריפ רצי , ירוריפ  שרדמה , תיב  ירוריפ  תונכפהמ , ירוריפ  םינמזהו . תורודה  לכמ  תואמסיס . ונלש ]...[ . חורה  - יסכנמ ץיצמה  קוהיפה  ןיבו  רמוח ,

לע םילייטמה  םיגיהנמה , חקלל  השקה  ףטה , יפמ  תומכח  םהינימל , םיטסילאיצוסה  יסרטנוקמ  תוממוע , םילחג  ןודרוג , ירוריפ א.ד . םירוהרה ,
וידר לס , - רודכ תצובק  ןויע , חרי  רודיב , טמחשל , גוח  עבטל , גוח  "ך , נתל גוח  םינוש , םירוהרה  די  - עניהב םיערוזו  הנה , תחאו  הנה  תחא  המבה ,

, םתחמש םתרובגש , וטנחנש  םיכרכ  ויהש ,' ימ   ' תורבוח ידירש  םירפס , יזעל  קוחר , םלועמ  םינרקסמ  תורואו  םירוריב , תדעו  אל , וא  ןכ  רדחב , יטרפ 
ונל . םיזעול  םשובלו -  םיוטיב  םיכב ,

םילייח לש  הציבר  םומעש -  רקיעבו  הגאד , הדרח , לש  היווחכ  אלא  תממורמ  - תיאורה היווחכ  תראותמ  איה  ןיא  ךא  המחלמב , קסוע  םנמא  גלקצ ' ימי  '
המ  ' םהמ דחא  ריטפמ  רפסב  םימחולה  ןיב  תולהנתמה  תוברה  תוחישה  תחאב  הברחב .' שרח  קומיהל  םיחורסו  הככ  םיבולע   ' םהש םיפייע ,

הפוצ םימוס . םיעגפממ  לצינ  ןאכלו . ןאכל  ושאר , עינמ  אלא  וניא  םדא  רבד . םושו  תוירי . ןמזה  לכ  םולכ . לש  ןמזה , לכ  תוזוזת , דחא . םומעש  המחלמה .
- יטנא אוה  רפסה  המיחלב , םיירסומ  אל  םייוליג  לע  אלו  ךמצע  לע  ןגהלו  םחליהל  ךרוצה  םצע  לע  תרוקיב  רפסב  ןיאש  ףא  קדהה .' לע  עבצאב  ודמע  לע 

אבה : עטקב  ומכ  םזיפיצפה , לובג  לע  םתצקמ  המחלמה , לש  היצקיפיטסימ  - הד לש  םיבר  םיעטק  וב  םילולכ  קהבומב . יתמחלמ 
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אל יל . ועמשת  תומחלמל . םירוחב , וכלת  לא  םכל . רמוא  ינא  תפוניט . תומחלמה  לכ  ןהש . תומחלמ  לכ  תומחלמה . תא  המחלמה . תא  אנוש  ינא 
ינפמ אל  זא ). םג  ילוא  עדוי . ימ  םצעב , יכ , םא  אל . זא ? םא  םג  תיבה -  לע  ןגהל  םיאצוישכו  . ) םכל רמוא  ינא  ןיא , תפוניט . הניאש  המחלמ  יל  וארת 

 . לתפיהל ליחתהל  אל  ןושיל . ונת  קרו  לכה : לכה , וחק  ךבתסמ . עדוי . אל  ינא  וה , רורב ]...[ ? אל  םיגרוהש . ינפמ  אלא  םיניגמש 

, הזכ תוומבש  תוימתסה  תא  שיגדמה  חיש  והז  ברקב . תוומה  תוהמ  לע  םירוחבה  םיחחושמ  ובש  עטקב  האישל  העיגמ  תיתמחלמ  - יטנאה תרוקיבה 
םיהולא : תללקכ  הזה , רודה  לע  הרזגנש  לרוגה  תריזג  תאו  סרהה , תנוכמב  ןטק  גרוב  ךתויה  תא 

תמ ונלוכמ  בוטה  תוומה . תפוקת  וזו  םיווש . ונחנא  תוומב -  לבא  תוומה . םרטב  םדוק  ןוכנ ? םירבד , ינימ  לכב  הזמ  הז  םינוש  ונחנא  הארת : הקדוי :
אל ךדוחי  לכו  הבושח . אל  ךתובישח  לכו  המחלמב ]...[ . יטרפ  ןוצר  םוש  ןיאו  עשרה . םע  לודגה  קידצה  ןואגה . תומי  םטמוטמה  תומכ  ערה . ומכ 

. ]...[ ךתולייחל ץוחמש  המ  לכ  חכש  םש . ילב  לייח  ינומלא . לייח  קר  התא  ברקה  הדשבו  סחוימו -  בושח  ארונ  התא  תיבב  דחא . לכ  ומכ  התא  דחוימ .
, תחצנמ תרגסמה  תעבוק . תרגסמה  תרגסמ . ךותב  םיטרפ  ונחנאש . המ  הז  תבותכ . ילב  הבצמה . לע  דיוד  ןגמ  םש . ילב  םילייח  קר  םולכ , דוע  ןיאו 

וצ אלא  "ד . גמה אל  םג  והשימ , וא  וא מ"פ  אל מ"כ , םיוסמ , שיא  אל  וה , תרגסמה - ? וז  ימ  ימל ? תייצל  תייצל . םיבייח  ונחנאו  הכילומ , תרגסמה 
השק . דיב  ונב  קיזחמש  הארנכ , ונלש , רודה 

]...[ 
רבד םוש  אלו  תונערופ  המחלמ . לכ  אלא  אקווד , וז  המחלמ  אל  םהיניבש . םילדבהה  לכ  רשפ  הז  רודה . ןוסא  אלא  רודה , תמישמ  הניא  המחלמ  ינב :

! המחלמ הליחבבו . הרכהב , ןיניכ : עלובש  ימכ  םחלנ  םחליהל . חרכומ  ינאש  אנוש  המחלמ ! לכ  המחלמ , אנוש  הצרתש , המ  רומא  ינאו , רחא .
 ! אצומ רסוח  ךפיהל , אצומ , הניא  המחלמ 

הטינא תינוירוטסיהה  לייווצרוק . ךורב  לש  ותמח  תא  ררוע  אוה  דחוימבו  םירקבמה , תצקמ  לצא  בר  םעז  רפסה  ררוע  הלאה  תרוקיבה  ירבד  ללגב 
הריהבה : רהזי , לש  ורפסל  תיתרבחה  הבוגתה  תא  הרקחש  אריפש ,

, רהזי לש  ינוציקה  םזיפיצפה  םע  דחי  וישכעו , ןאכ  לש  םייחה  ידוהיה , םעב  םישרושה  רסוח  רבד , םושל  תוביוחמה  רדעה  םימחולה , לש  םזיליהינה 
אל םלועמש  ןוירוג , - ןב רפסה . ידומע  לע 1143  רבגתהל  וחילצה  אל  םישנאה  בור  לאמשה . הנחמבו  ןימיה  הנחמב  רתויב , תופירח  תובוגת  וררוע 

, גלקצ ימימ  םידומע  ארקש כ-130  ול  עידוהו  רהזי  לא  תסנכב  שגינ  תמוערת ,] אוה  םג  ררועו  גלקצ ' ימי  םדקש ל' רפס  ' ] העזח תברח  סחייתה ל'
, םיטפושה תדעו  רבח  בירק , םהרבא  קילאיב . סרפב  הכז  אל  רפסה  הפוצמל , דוגינב  ודי . - לע ראותמה  ןקוידהמ  רתוי  בוט  אוה  ילארשיה  רעונהשו 

תא ורפסב  גיצמ  רהזי   ' יכ עבק  ףסונ , רבח  יקסרבט , ןנחוי  וליאו  תדלומלו ,' םעל  תיבויח  הקיז  לכמ  שפוחה  ימחול  תא  לטרעמ  רפסה   ' יכ ריהצה 
סרפה תקולח  סקטב  וירבדב  "ט . ישת תנשל  לארשי  סרפ  ןתחל  רחבנ  רהזי  תאז , תמועל  םיישונאו .' םיירסומ  םיכרע  לכ  רסוחמכ  ילארשיה  רעונה 

ךכ אל  ךא  רעונה . תא  סלקל  וא  רודה , תולאשל  תונורתפ  עיצהל  אל  ףאו  תואמצעה , תמחלמ  תדגה  תא  אלו  רופיס  רפסל  שקיב  אוהש  רהזי  שיגדה 
. ביטקלוקה תושירד  ןיבל  יטרפה  רסומה  ןיב  ללכהו , טרפה  ןיב  רפתה  וק  לע  ויה  קוסעל  רהזי  רחב  םהבש  םיאשונה  םיארוקה . להק  ותוא  ארק 

, המיחלל וסחיב  הטוב  ךכ  - לכ רפס  היה  לוכי  אל  המויקל , ןושארה  רושעה  םותב  לארשי  תנידמ  התיהש  ומכ  רוצמב , הרבח  לש  תוילטנמ  םע  הנידמב 
 . ירקמ רופיסב  קסע  וליאכ  לבקתהל  קחצי , תדקע  לש  יומידה  תא  הלעהש  ישונאה , הריחמל 

הדש סחנפ  לש  לשמכ  םייחה 
ןילופב דלונ  הדש  לשמכ .' םייחה   ' הדש סחנפ  לש  ורפס  אוה  תילארשיה , תורפסב  הנפמ  תדוקנ  רומאכ , ןמיסו , תנשב 1958  רואל  אציש  ינשה  ןמורה 

. תיבל ץוחמ  דובעל  ומיא  םג  הצלאנ  םינש  ךשמב  הרטשמ . ןיצק  ךכ  רחאו  לָּבסו , ןיינב  לעופ  היה  ויבא  ךומנה . ינוניבה  דמעמהמ  החפשמל  ב-1929 
התלע עברא  ליגב  תורתומ .' יפלכ  הדילס  שח  ינא  זאמ  . ' ידנומ ףסויל  םימיל  רפיס  בהז ,' חופת  וא  חולמ  - גד וא  םחל  - תסורפ ףאב  ולזלז  אל  ונתיבב  '

רחאלו למסכו , יארוטכ  תואמצעה , תמחלמב  ףתתשה  אוה  דירש . ץוביקב  ךכ  רחאו  ביבא  לתב  רפס  יתבב  הליחת  ךנחתה  הדשו  הצרא  החפשמה 
שרפ אוהו  אבצה  ייח  וילע  וסאמנ  הז  בלשב  המחלמה . ירחא  "ל  הצ לש  הנושארה  לומגתה  תלועפ  לע  דקיפ  תונייטצהב , תוקלחמ  ידקפמ  סרוק  םייסש 
תירונ תורפסה  תרקוח  ירבדכ  ודחייתהש ,'  ' םיריש ובו  תורפסל ) תורבחמ  ' ) המוד אשמ  , ' ןושארה ויריש  רפס  רואל  אצי  ב-1951  הביתכל . רסמתהל  ידכ 

תירבהמ הלואשה  לשמה , תרוצב  ןכו  תיגולותימ  הקירופטמב  ירוקמ  שומישבו  תיאכראה  םנושלב  יטאטסכאה , יתוגהה  םיפואב  ישפח , סומתירב  , ' ץרג
תמיתחב ש. םיירלופופ  םידלי  ירפס  תביתכבו  םלועה ) תרישמ  ראשה  ןיב   ) םוגרתב קסע  ותסנרפל  גרבנירג .' תעפשה א.צ . םג  םהב  תרכינ  השדחה ;
' דדוב באז   ' ותויהלו הנידמה ' רוד   ' ירצוימ םג  השעמלו  "ח  שת רוד  ירצוימ  ררושמו  רפוסכ  ותונושלו  וקותינל  עדומ  היה  הדש  היצמא . ביריו  ןרוא  ןד  סחנפ ,

 - היה בותכל  םתעד  לע  ולעה  םישנאש  המ  לכ  זא , "ח . מלפה תפוקת  התיה  ילש , םירבדה  םע  יתאצישכ  : ' רמא טיול  תנע  םע  ןויאירב  םינבומה . לכב 
טלחומ .' ףוריט  חריהמ . ולפנ  וליאכ  וארנ  ילש  ומכ  םירבד  ץוביקב . תויעב  תואמצעה , תמחלמ  "ח , מלפה

וליא : ' רפיס ידנומ  ףסויל  תוריהיו . תונוהמית  תומנפומ , םג  אלא  השקונ  ירסומ  דוק  קר  אל  הפקישש  תישיא  הריחב  ףוגיסו -  ינוע  ייח  תויחל  רחב  הדש 
. ףסכב עבוט  טעמכ  יתייה  זא  יכ  ירסומו , ינורקעכ  יל  הארנש  הממ  תוטסל  תוחפל  וא  תיתצלפמ , החידב  ןבומכ  תאזו  ימצע , תא  רוכמל  ןכומו  לגוסמ  יתייה 

טעמכ עגרכ  ינא  יתישעש  הממ  האצותכ  הלומ . יטולוסבא  דוגינב  םידמוע  ילש  םירפסהש  תירוביצ  הפשא  תמרע  התואמ  קלח  היהא  ינאש  ןכתי  אל  ]...[ 
הטורפ .' אלל 

דומעל וליכשה  אלש  םירפסה  תואצוה  יכרוע  ידי  לע  הליחת  וחדנש  תימלועה , תורפסה  תודלותב  םירחא  םיעיפשמו  םיגירח  םירפסלו  רכמ  - יברל המודב 
םימיל : רפיס  הדשש  יפכ  שוקיב  היה  אל  לשמכ ' םייחה   ' לש דיה  בתכל  םג  םכרע , לע 

יל היה  אלו  הדובע  יל  התיה  אל  ןכו  םירשק , םוש  יל  ויה  אל  "ל , ומ םוש  יתרכה  אל  "ל . ומ שפחל  ביבא  לתל  םילשורימ  יתאב  דיה , בתכ  תא  יתמייסשכ 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



ךשמב יתוא  ךשמ  ומש , ימרמע  םהמ , דחא  אוושלו . םיל  " ומה לכ  תא  טעמכ  יתיסינ  ונע ]...[ . אל  םבור  םינוש . םיל  " ומל םיבתכמב  יתינפ  ףסכ . םוש 
לכה תא  לטבמו  וב  רזוח  אוה  יכ  המיתחה  דעומ  ינפל  םייתעש  יל  עידוהל  חלש  הנהו  הזוחה , תא  םותחל  עבק  רבכו  םעונ , - ירבדב םיבר  םישדוח 

. ]...[ קיספ תונשל  וליפא  יתבריס  ךא  רפסב , םימיוסמ  םירבד  טימשא  וא  הנשאש  ילע  ץוחלל  וסינ  םירחא , םיל  " ומ םגו  אוה , םיהדמ . היה  הז  תיפוס .
בקעי היה  ןושארה  ונעמל : ירשפא  ץמאמ  לכ  תושעל  וטילחה  םהו  דיה , בתכ  לש  ומויק  לע  הרקמב  םהל  עדונש  םישנא , השולש  יתרזעל  ואב  זאו 
ותוא ענכישו  "ן  למ סופד  לעב  יול , ילילג  לא  הנפ  ןומיר  ןומיר . םהרבא  ודידי  תא  סייג  זומתו  רפוסה , זומת , ןימינב  תא  הרזעל  סייגש  אוהו  ןמשא ,

רפסה . תא  םסרפל 

תויתרוקיבבו יתורפסה  יזכרמה  םרזהמ  ותגירחב  ךא  ולש . ביטגנה  טעמכ  אוה  םימיוסמ  םינבומבו  גלקצ ,' ימי  תילכתב מ' הנוש  רפס  אוה  לשמכ ' םייחה  '
תונומת לש  זאלוקכ ' ובתכ  הדש  סחנפש  ימיטניא , יפרגויבוטוא  ןמור  והז  גלקצ .' ימי  בר ל' ןוימד  וב  שי  םזירטילימה , תייווח  לעו  ינויצה  שבכמה  לע  ולש 

רפסה ותעדות . תא  ובציעו  ונורכיזב  ועבקתנש  ומצע , לעו  םלועה  לע  םיגיגהו  םירוהרה  תוישגר , תויווח  הבר  תונכב  וב  םיראותמ  ותורחבו . ותודלי  ימימ 
וזמ דואמ  הנוש  תיזויגילרו , המוסק  הריווא  ארוקה  לע  םירשמ  םהו  םידחוימ , סומתירבו  הפשב  ובתכנש  הרישו , היפוסוליפ  תומולח , יעטק  סומע 

ורוד . ינב  תורפס  תא  תנייפאמה 

םירכנמ ותוינחורו  ותוירירבש  ותושיגרש , תובשחמו , תויזה  אלמו  רגוסמ  דדוב , םדא  יסופיט -  רדייסטואאכ  הדש  סחנפ  רייטצמ  הזה  ןמויה  - רפסה ךותמ 
ףסוי םע  תוחישה  רפסב  ףאו  לשמכ ' םייח  תחא ב' אל  תאז  ןייצמ  אוה  ' ) השדחה תירבה  דואמ מ' עפשוה  הדש  ותוא . תבבוסה  תיצראה '  ' הרבחהמ ותוא 

תא המ  תדימב  םלה  ןכא  הזה  רואיתה  ותוא . הדנמו  וניבהל  הלשב  אל  ןיידע  הרבחהש  ושי , ןיעמכ  ומצע  תסיפת  לע  זמרמ  רתוי  שי  רפסבו  ידנומ )
המ לכל  זב  תינאישטינ , הרכה  ובלב  חפיט  תויעושיה  דצב  : ' ותומ םע  בתכ  הדש , םע  תודידי  ירשקב  היהש  ירוג , םייח  הדש . לש  וייח  ןונגס  תאו  ותוישיא 

 - ותביתכלו ומצעל  תימוהת  תוניצרב  סחייתהו  תועד  הגוהכ  אלא  רפוסו  ררושמכ  קר  אל  ומצע  תא  האר  אוה  ינגרובו ]...[  יאדכו  ינתלעותכ  ויניעב  בשחנש 
ותוא רכוז  ינניא  תויוטשב . םיקסועה  הלא  לכ  לעמ  אשינו  םרומל  ויניעב  בשחנ  אוה  ותוישיא . לש  תינוריא  תצק  הייארמ  וא  רומוה  שוח  ףדועמ  לבס  אל 

אוה הזופ . רדגב  התיה  אל  ותודידב  ןכל  הז . תא  הז  םישפחמ  םתיירב  עבטמש  טעב , יכשומ  לש  םתברק  תא  שקבמ  וא  םייתורפס  הפק  יתבב  בשוי 
דדוב .' באז  תויהל  ותלוכי  תא  םימלש  םייח  ךשמב  חיכוה 

תא םינייפאמה  יפוסוליפה , טבמהו  םזיציטסימה  םזיגולוכיספהש , םושמ  םתסה  ןמ  םסרופש , ינפל  תובר  םימעפ  החדנ  לשמכ ' םייחה   ' לש דיה  בתכ 
ותוהמ : תא  הבר  הדימב  תצמתמ  אוהו  רפסה  לש  וביט  לע  רבסהל  שדקומ  לשמכ ' םייח  םינורחאה ב' םיקרפה  דחא  םנמז . תא  ומידקה  רפסה ,

בותכל הסנמ  ינא  הזה  רפסה  תאו  םירופא . םישובלמ  שבול  קתוש , םינפ , - רתסהב יחה  דדוב , םדא  תודוא  לע  ימצע , תודוא  לע  אוה  הזה  רפסה 
תונמאב אלא  םידמולמה , לש  תפייוזמה  םתונמאב  אל  ובתכל  הסנמ  ינא  ןבומהו . חורה  יפל  םא  יכ  םירבדה , תייאר  יפ  לע  אל  ןירותסמה ) - םכח תרמאכ  )

םולח . לעכ  לשמ , לעכ  םייחה  לע  בתוכ  ינא  התעבהו ... הגאדה  םיעוגעגה , החידבהו , תועמדה  בלה , - תשגרו ןורחה 

הקיטאופה , ' ןמצלוה רנבא  תאז  רידגהש  יפכ  ךא , םילשוריב . רורחשה  תמחלמ  "ח -  שת רוד  תורפסל  יסופיט  אשונב  הרואכל  קסוע  לשמכ ' םייחה  '
רופיסה ךרד  זכרמב , רפסמה  ינאה  תדמעה  רודה . ינבל  יסופיטה  םיכרעה  םלוע  לש  טלחומ  ךופיה  תורצוי  וב  תטלשה  הריואהו  ותוא  תבצעמה 

הארשה תורוקמב  ותרמהו  תדבועה  לארשי  ץרא  לש  המלועל  ןגפומה  רוכינה  השעמה , ייח  ינפ  לע  שפנה  ייח  לש  םתובישח  תאלעה  תיביסרפסקאה ,
ינמיסמ הלא  לכ  קנרפ -  בקעיו  יבצ  יתבש  רגנינייוו , ןילרדלהכ  תויומד  לש  סנ  לע  האלעהה  תיתד , תולגתהל  תדמתמה  ההימכה  םיינאישטינו , םיירצונ 
גוסלו וביבס  תיתמישמ  - תינמואלה היווהל  זב  הדש  הנמזב .' תומכסומ  תרבוש  הכ  הריציל  ותוא  ךפהו  לשמכ " םייחה  שממתהש ב" לודגה  שודיחה 

בתכ : ךכו  ותעדל , הרציי  איהש  םישיגר  אלה  םישנאה 

. ]...[ םהיניעב רזו  רזומ  היה  םייחה  לש  בלה  קרועכ  ויניעב  בשחנש  המ  לכ  רשא  םישנא  ןיב  יח  הז  רפס  לש  ורבחמ  ךשוחה . תעב  בתכנ  הז  רפס 
, הריש וז  המ  תודידב , וז  המ  הבהא , תמאב  וז  המ  ןיבהל  םילגוסמ  ויה  אל  הזכ  ןפואבו  ינידמה , יעזגה , ףוגה  ןמ  רבא  תויהל  היה  םהיניעב  רקיעה 

םהל . תפכיא  היה  אל  ללכ  הזו  םיהולא , יחכש  ךשוח  יבשוי  ויה  םה  םיהולא ; הז  המ  םיהולא , ינפל  םויק  הז  המ  רהוטו , האמוט  םהמ  תוינואג , וז  המ 

. תינויצה תוברתה  םע  רתויב  םיהוזמה  תודסומה  ינש  אבצבו -  ץוביקב  תושקה  ויתויווח  תא  ראתמ  אוה  רשאכ  רתוי  יטרקנוק  יוטיב  ידיל  םיאב  םירבדה 
םידקפמהו ץוביקב  רעונה  יכירדמ  לש  םתומיטאו  םסופסח  רסאמל . ךלשוהו  דקפנש  רחאל  בזוע  אוה  אבצה  תא  אלכ ; ךותמכ  טלמנ  אוה  םהינשמ 

שממ : בועית  וב  םיררועמ  תינויצה , הרדגהב  ץראה ' חלמ  , ' אבצב

היה ףוג  דבכ  תויחה ; ןג  חטשל  ץוחמ  תוארל  יל  ןמדזנש  םירבדה  לכמ  ףוקל  רתויב  המודה  רבדה  היה  אוה  ונלש .]...[  ךירדמה  יב  שגפ  דחא  ברע 
, רומאכ יכ , ףא  ומש , המ  - םושמ היה  הז   ) יבצ ילא  הנפ  הפוסבו  ידמל , הכרא  ונתחיש  תגאדומ ]...[ . תושפט  לש  עבמ  ויניעבו  ריעש , המוק , רצקו 

הזיא ונילא ... בושת  וליפא  ילוא , זאו , ענכתו . רתוות  רתויה , לכל  םינש , רשע  דועבש  הארת  ךא  ףוע , היבגהל  הסנמ  התא  רמאו : ףוקל ) היה  המוד 
ךירצ . תאז  - לכב םחרל  ןכא , םהילע . בושחל  םגו  םתא , תויחל  םמעשמ  םישנא ?

יכ םיעגושמ , תיבמ  עורג  תרמוא , תאז  שממ , אוהש  יפכ  ותוארל  יתוליחה  רבכ , ומייתסנ  תוברקהשכ  אבצב , יתויהל  םישדח  העברא  וא  השולש  ץקמ 
תא תותיכ . ידקפמ  סרוקל  יתאצי  םיבלכה , לש  םבלכ  אוהש  יארוטה , לש  ולרוגמ  תוחפה , לכל  טלמהל , ידכ  הזב . שיש  החונמה  טעמ  וליפא  וב  ןיא 

םויל םוימ  יתוא . ליעגה  הז  רבד  ףא  לבא  הבוטל , והשלכ  יוניש  םושמ  הזב  היה  הקלחמ . לע  דקפל  יל  ןתינש  דע  הבר  החלצהב  יתמייס  הזה  סרוקה 
קנחנו . ךלוה  ינאש  יתשגרה 

', המחלמה . ' טרפב תירבעה  תורפסה  ףונבו  ללכב , תילארשיה  תוברתה  ףונב  דואמ  הגירח  התיהש  תיטסיפיצפ , הסיפת  ורפסב  אטיב  רהזי , ומכ  הדש ,
םלועה תא  ףוקעל  ןויסנ  איהו  הזה , םלועה  ןברוחל  זמרו  למס  איה  המחלמ  לכ  חורה ]...[ . לש  ןורחה  - טוש תויוצרפתה  םה  ירמוחה , לש  ןברוחה  , ' בתכ
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ןדעה .' ןגל  בושלו 

ןושלב בתכנ  אוהש  םושמ  םג  אלא  תיתרגש , אלהו  תניינעמה  ולש , תיפוסוליפה  תוננובתהה  תיווז  לשב  קר  אל  םיבר , םיריעצ  ךשמ  לשמכ ' םייחה  '
', לשמכ םייחהמ  . ' ריכזהלמ סה  ויה  םימי  םתואל  דע  רשא  שפנ , יטוביחו  הבהא  ירוסיי  ינימ , עגמל  הגרע  ומכ  תויווחב  קסעו  רעונה  ינבל  תנבומ  התיהש 

בטיה תעדל  ומצע , תא  חוכשל  אל  דיחיה  לא  האירק  הנימב , הדיחי  תופיקתב  התלע  (, ' ירירעו דדוב  תמ  אוה   ) הדש לש  ותומ  רחאל  עשוהי  בתכ א"ב 
המ לא  תמאב , בושחש  המ  לא  תונפל  ונתאמ  דחא  לכמ  הזה  רפסה  שרד  רתויב , הנכ  לבא  הריהי , תוטובב  ולאה . םירצקה  םייחב  לפט  המו  רקיע  המ 
שש ןב  רענכ  : ' ותומל םינש  עבש  תואלמב  הדש , לש  ורכזל  ברעב  רמא  גרבנירג  רימת  ררושמה  ירמוחל .' יצראל  ימואלל , רבעמ  אוהש  המ  לא  יחצנש ,

הצרא םא  וב , תכלל  ילעש  ןוויכה  תא  יל  הרומה  יעמשמ  דח  רורמת  ןיעמ  יל  היה  אוה  שיטפכ . לשמכ " םייחה   " יב םלה  לבלובמו , תושגר  ךסכוסמ  הרשע ,
לע ול  הדות  ריסא  היהא  דימת  וילא ]...[ . בושק  ובלש  ארוקה  ייח  תא  דימתלו  תחא  תונשל  םייושעה  םירידנ  םירפס  םתוא  גוסמ  אוה  ורפס  ואל . םאו  ךכב 

'. ינפל חתפש  םיפיה  תומלועה 

תינויצה הרישה  ןהוכ  ןמרתלא -  לע  םירוערעו  םירוהרה 
םה תינונאקה . תינויצה  הרישה  לע  התרשש  תיאקסנולש ' - תינמרתלא חורה ה' לעו  "ח  שת רוד  ירצוי  לע  תרוקיבה  הפירחה  םיעבשהו  םישישה  תונשב 

הבחרתה ךכ  ךותב  יפוסוליפו . יגולוכיספ  םוכחת  רדעיהבו  תובאה  רוד  יוקיחב  תוידממ , - דח תויומד  לש  היינבב  יגולואידיא , םזימרופנוקב  ומשאוה 
ישנא םלוכ  דקומ , לאירבגו  ןורימ  ןד  דקש , ןושרג  ךז , ןתנ  ודמע  םירקבמה  שארב  רתוי . םייפוסוליפהו  םייטסיגולוכיספה  םישדחה , םירנא  ' זל היצמיטיגלה 

תוצראמ הצרא ב-1948  הלעש  ןיקלהל , ןיקלה . ןועמש  לש  וטיברש  תחת  םילשוריב  תירבע  תורפסל  גוחב  םתונמוא  - םתרות תא  ונקש  ימו  תארקל '  ' גוח
רוד דימעה  תיסקסולגנאה , השדחה " תרוקיבה   " לש המלועו  היגשומ  תא  , ' רבח ןנח  ירבדכ  איבה ,' אוה ש' וידימלת . לע  הבר  העפשה  התיה  תירבה ,

תילארשיה .' תורפסב  ילארשיה  ימדקאה  רקחמה  םלוע  תא  ובציעו  רקחמבו  תרוקיבב  םירבדמה  ישארל  וכפהש  םידימלת ]...[  לש 

תרוקיבה ירפסבו  םהירמאמב  ומעמיע  םהש  םושמ  קר  אל  הבר , התיה  םייתורפסה  תורמשמה ' יפוליח  דקומו ל' ןורימ  דקש , ךז , לש  םתובישח 
- תוחפ םילארשי  םיררושמו  םירפוס  לש  שדח  רודל  היצמיטיגל  סיסב  ורצי  תסיוגמה , תינויצה  הרישהו  תורפסה  לש  הרהוז  תא  םהלש  םידמולמה 

שורפל םירצוי  לש  שדח  רודל  ורשפיאש  תושדח  תומב  ודימעהו  הכירעב  וקסע  םהש  םושמ  םג  אלא  תמא , ןמזב  וללה  םיפוליחה  תא  ונמיסו  םיסיוגמ 
; תונוש תופוקתב  וישכע '  ' תא וכרע  םה  םג  ןורימו  ךז  וישכע ;'  ' תאו תארקל '  ' תא ךרע  דקומ  לשמל , ךכ , הימדקא .) ישנא  םג  םימיל  ושענ  םתעברא   ) םייפנכ

(. 1963 ' ) הריעצ תורפסל  ףסאמ  ףנע :  ' הפוסאה תא  ךרע  ןורימו  ינכוי '  ' תורבוח תא  ךרע  ךז 

לש רתויב  בושחה  טספינמל  תורפסה  ירקוחמ  םיבר  תעדל  בשחנ  ב-1959 , וישכע ' םסרופש ב' ןמרתלא ,' תריש  לע  םירוהרה   ' ךז ןתנ  לש  ורמאמ 
ימואלה ררושמל  הפוקת  התואב  בשחנש  ןמרתלא , ןתנ  לע  הצימאו  ןפוד  תאצוי  הפקתמ  ללכ  אוה  ןכש  םינויצה , םיררושמה  לש  ירילה  סותפב  דרמה 

ץראב . רתויב  םיכרעומה  םירצויה  דחאלו 

הטיסרבינואב דמל  אבצהמ  ורורחש  רחאלו  ביבא , לתו  הפיחב  רפס  יתבב  ךנחתה  אוה  וירוה ב-1935 . םע  הצרא  הלעו  ןילרבב ב-1930  דלונ  ךז 
תע יבתכבו  בחרמל )'  ' לש יתורפסה  ףסומה  אשמ ,' ו' רמשמה ' לע  ', ' ץראה  )' תימויה תונותיעב  םימסרפתמ  ויריש  ולחה  ב-1951  םילשוריב . תירבעה 

םע דבב  דב  םינוש .' םיריש   ' ינשה ורפס   1961- בו םינושאר ' םיריש   ' ןושארה ויריש  רפס  רואל  אצי  ב-1955  דועו .) הינסכא ' ', ' תארקל  )' םייתורפס
רקבמ ינכוי .'  ' יתורפסה תעה  בתכ  תא  רומאכו  ( 1963  ) גרבניטש בקעי  לש  ותריצי  רחבמ  תא  ךרע  תיתורפס , תרוקיבו  הזורפ  יקרפ  ךז  םסריפ  םירישה 

ןקירילכ : ךז  לש  ונורשיכ  תא  תצמתל  ביטיה  ןבל  הש  ףסוי  תורפסה  רקוחו 

אוה הלועמ , ןקירילל  ותוא  השועה  ךז , לש  רתויב  לודגה  ונורשיכ  יתרגש . יתלבל  יתרגישה  תא  ךופהל  ןורשיכה  איה  ךז  ןתנ  לש  תוירקעה  ויתולוגסמ  תחא 
לע תומדא  ילע  םדאה  ייח  תולאשב  ןידע  ךור  ןימב  עגונ  אוה  םעיבמ ]...[ . אוהש  ךרדכ  ועבוה  אל  תאז  לכבו  יד , ילב  דע  ורמאנש  םירבד , אטבל  ןורשיכה 
האור אוה  טושפה -  תפילקל  דעבמ  םינפבמ ; םריאהלו  טושפהו  יוצמה  תא  תולעהל  שקבמ  אוהו  םהבש ; לרוגה  - תמיאו הייזהה  םולח  לע  םלביסו , םנוגי 

םייחה . תועפותבש  ידגאהו  אלפומה  תא  ףשוח  אוהו  זונגה , יפויה  תא 

אל הז  דמעמב  הכז  אוה  תינויצה . הרישב  תומכסומ  הרבשש  תיטתפ , - יטנאה תילאודיבידניאה , הרישה  רוד  ינמרתלא , - טסופה רודה  גיהנמל  בשחנ  ךז 
תוגלוק םע  טטוקתהלו  חצנתהל  הבריה  ויטעבש  יניימהובהו , רעוסה  וגזמ  ולש , תילאוטקלטניאה  המזירכה  תוכזב  םג  אלא  תינשדחה , ותריש  תוכזב  קר 

ותעד תא  רמול  םילג ,' תושעל  ו' שא ' וילא  ךושמל   ' ךרוצה םיסרוגש  שיו  ץמואה  תוכזב  רקיעבו  תימוקמה , תיתורפסה  הקילבופרל  לפלפ '  ' ךכב ףיסוהו 
וירקובמ . בלב  ןויגפכ  איהש  תקיודמו , הדח  הפשב  תקמונמ  תרוקיב  חיטהלו  רישיו , יולג  ןפואב 

ןתנ לע  הרישיה  הפקתמב  עיגה  אישה  ךא  תארקל ,'  ' יפד לעמ  םישימחה , תונש  תישארב  רבכ  רומאכ , עימשה , אוה  שדח  יתורפס  לוקל  האירקה  תא 
ןושלה לש  םימתירה  ןמ   ' קוחיר לע  תיאכראה ,'  ' ונושל לע  ול  געלו  םידמב ' סומתיר   ' ןמרתלא לש  ויריש  תא  ךז  הניכ  וישכע ''  ' יפד לעמ  ורמאמב  ןמרתלא .

לשב אקווד  למס  תויהמ  ןבומכ , לדחה , לוכל , ןבומה  למסה  רחא  דימתמה  שופיחה   ' לעו הב ,' בוחר  לש  דהש  הלמה  לש  הרדעיה   ' לע תרבודמה ,'
יטסקרס ץחכ  ותרטמל  הנווכ  אלא  םיעוזעז  ימלוב  ארוקל  הקפיס  אלו  תמגמוגמו  תיטמולפיד  ןושלב  אל  התווסוה  הפקתמה  ךז , לש  וכרדכ  ותופיקש .'

רישי :

בייח טעמכ , תיביטקניטסניא  העיתר  ץוחב ,' םיבכוכ  , ' ןמרתלא לש  ןושארה  ורפס  רבכ  יב  ררוע  עודמ  הלאשה  לע  בישהל  הסנא  םא  ךכ , ןיבו  ךכ  ןיב 
ורוניכ אשנ  חליש /, הל  וראווצ  לתה  לע  שחנ   )' המבה ישרק  לש  הטס  ' גו רזיבא  וירקיע  לכש  זאמיאה ' תא  בהוא  ינניא  תוביס . המכו  המכ  תונמל  ינא 

אשונה םימיה  חפנ  דבעהו /, לילאה  לזרבה /, הנה   )' תוסונמ - ודבספה תוזרכהה  תא  בהוא  יניא  דבלב ; תויביטארוקיד  תורטמ  תרשמה  דוקייו ,)' ןשיה 
םיריעצ םיררושמ  המכש  ףא  לע  תוסונמ , - ודבספ תוזרכה  אלא  ןניא  לוכה  ףרחש  םלועל ,)' הכוב  הנניאש  וזה  ןבאה /, ונתוחא  ילש , תב  הנה , םלועב /.
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הליהת ךיקוש  ' בש ישונא  יתלבה  תא  בהוא  ינניא  יעיבשה ;' רוט  ינומזיפ ה' תא  םהל  תוריכזמ  ןה  הדימ  וזיאב  ךכ  לכ  הפי  םהירישב  חיכוהל  וחילצה 
ינניא ץיק ;' לש  רשוא , לש  יפוי , לש  תצלפמכ  תבגש   ' לש קתוממה  סותאפה  תא  בהוא  ינניא  וז ; האוושהבש  ינחרזמ  יטוזכאה  לכ  לע  תכתמה ' ישטולל 

חרבומו דודמ  לוקש , תיבש  דע  חרבומו , דודמ  לוקש , תיב  דועו  חרבומו , דודמ  לוקש , תיב  דוע  וירחא  ררוגה  חרבומהו , לוקשה  תיבה  תא  בהוא 
רישה . ןמ  יתוא  חירבמ  ןורחא 

תורופס םינש  קרש  םירבצה ,'  ' םירצויה רודב  וחיטה  דחוימב  הפירח  תרוקיב  ןשיה . יתורפסה  רצבמב  תוארטסילב  וחלש  דקומ  לאירבגו  ןורימ  ןד  םג 
םהש עבקו  "ח  שת רוד  ירפוס  לע  םירמאמ  תרדס  ןורימ  ןד  םסריפ  םישישה  תונשב  ץראב . םירקבמהו  םיארוקה  יניעב  םיריקיה  - םינבל ובשחנ  ןכל  םדוק 

חמוצ עבק , םמוקמב , לארשיב . תואיצמה  לש  תויתימאה  תויושיגרב  תעגל  וקיספה  םה  לבא  הדוה , םירלופופ , ןיידע  ולא  םירפוס  םיטנוולר . תויהל  ולדח 
רבע . לכמ  תופרח  גפס  ןורימו  רעוס , סומלופ  ררוע  רמאמה  עשוהי . "ב  או זוע  סומע  םה  םיירקיעה  ויגציימו  םתוא , שרויה  שדח , רוד 

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

םיררושמו םירפוס  לש  הצובק  וישכע '  ' תונויליגב חפיט  דקומ  תחא .' די  תועבצא  לע  םתונמל  ןתינ  םיעבראה , תונש  תיצחמב  התליחתש  וז , תרמשמ 
לע  ) יטסטנפבו ימואלהו ,) ונחנא ' ןובשח ה' לע   ) ילסרבינואבו ימינפה ' ינא  קוסיעה ב' תמגמ  תא  םיעבשהו  םישישה  תונשב  וקימעהו  וביחרהש  םיריעצ 

רחאו עיפוהל ב-1972  לחהש  האירק ' ןמיס   ' תעה בתכב  ירפ  םחנמ  ךליאו  םיעבשה  תונשמ  ביחרהו  ךישמה  תאזה  המגמה  תא  יטסילאירה .) ןובשח 
'. רתכ  ' תאצוהו דחואמה ' ץוביקה   ' תאצוה תרגסמב  הז  םשב  םירפס  תרדסב  ךכ 

תירבעה הרישה  לע  םיקינטיבה "  " תעפשה
. הרבחב םירחא  םימוחתב  ינאה ' ךפהמ  השעמל ל' םדקש  ךילהת  םיימיטניאה ,'  ' םיררושמה לש  םתחירפ  ןמיסב  ודמע  םיעבשהו  םישישה  תונש 

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

האחמ ינומזפ  לש  השדח  תיתוברת  העפות  ודילוה  הלא  לכ  חריה –  לע  התיחנהו  גניק , רתול  ןיטרמ  לשו  ידנק  טרבורו  ןו  לש ג' תוחיצרה  תפרצבו ,
תע התואב  העיפוהש  השדחה  הריעצה  הקיזומהמ  קלחכ  וחתפתה  ולא  םינומזפ  םהב . יזכרמ  דיקפת  היה  טסקטל  רשא  תידסממ , - יטנא תישיא ,

פופה דצל  םש  תירבה , תוצראב  תולגלגתמה ;' םינבאה  ו' תוישופיח ' ןשארבו ה' בצק  תוקהל  תורשע  החימצהש  הינטירבב , םלועב : םידקומ  השולשב 
דרנואיל לשטימ , ינו  ג' זאאב , ןו  ג' ןליד , בוב  רגיס , טיפ  םירמזה  וחתיפ  ותואש  ילוכנלמו  יטסוקא  קלופ ' - פופ  ' םג חמצ  ויכישממו  ילסרפ  סיבלא  לש  ילמשחה 

סנסרב , זרו ' ז' לרב , ז'ק  םייתרבח -  םירסמ  ילעב  םינוסנש  לש  שדח  רנא  חתפתה ז' הבש  תפרצבו , םירחאו ; ןהכ 
םירחאו . הרברב 

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

ןנכותב . תוידסממ  - יטנאו רתוי  תוירוביד 

רואל אצי  ב-1967  תיטילופה . האחמה  יריש  רנא  ' זמ הרישו  תורפס  לש  םישדח  םימוגרתב  היוטיב  תא  האצמו  לארשיל  םג  העיגה  תאזה  העפשהה 
גרבזניג ןלא  יטאגנילרפ , סנרול  לש  םיריש  וב  וללכנש  רמוע , ןד  לש  ותכירעו  ומוגרתב  םילשורי ) סוכרמ , י ' ' ) תיאקירמא תיקינטיב  הריש  המהנ :  ' ץבוקה

, םיבושח הזורפ  ירפס  ינש  םילארשי .) םיררושמ  םע  שגפנו  ץראב ב-1961  רקיב  גרבזניג   ) םיחרפה ידלי  רוד  לש  םיטלובה  םיררושמהמ  וסרוק , ירוגרגו 
דוכלמ  ' רלה ףזו  לש ג' ורפס  תירבעל : הפוקת  התואב  ומגרות  ברעמה , תוצראב  םיריעצ  ינוילימ  םתוא  וארקו  תינדרמ  םירוענ  חור  התוא  םהב  הבשנש 

ספדנ ביבא 1975 , לת  םעל , הירפס  דבוע , םע  ' ) ןופישה הדשב  ןספתה  , ' 'ר גנילס יי ד ' לש ג' ורפסו  רוקמב ב-1961 ) ספדנ  ביבא 1971 , לת  ןתיב , ' ) 22
רוקמב ב-1951 .)

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

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

לש ירוגטקה  וצל  םתונמאנל  יטנתוא  יוטיבל  הבשחנו  הנונגסבו  הנכותב  תיטוירטפ  - תימואל התיה  םתריש  שא .' יליווג   ' יתכלממה ןורכיזה  ץבוקבו  םילפונה 
םתרישש םינומלא  םיריעצ  םיררושמ  שדח : ןזמ  הריגמ ' יררושמ   ' תילארשיה הטילאה  התליג  םירופיכה  םוי  תמחלמו  השתהה  תמחלמ  רחאל  תונויצה .

ןוסנשהו . פופה  תריש  לש  םינווגב  העבצנ 

םתושרב וקיזחה  םיברו  םיטנדוטסו , םילייח  םיטסיזנמיג , ברקב  דואמ  תיתנפואל  תע  התואב  הכפהנ  ישיא  ןמויל  ףילחתכ  םיימיטניא  םיריש  תביתכ 
ומרת תעב  הבו  תאזה  המגמה  תא  ופקיש  םיעבשה  תונש  תיצחמב  רואל  ואציש  הריש  ירפס  ינש  םימסרופמ . םיררושמ  תויהל  ומלחו  םיריש  תרבחמ 

 - הרברב הה   ' םירישה רפס  אוה  דחאה  התוכיאב . הרידנ  תיתונמא  האווצ  םהירחא  וריאשהו  םהימי  ימדב  ותמש  םיררושמ  ינש  םתוא  ובתכ  הקוזיחל .
רפס ע"ש תיבב  דמל  ביבא ב-1950 , לתב  דלונ  לטנזור  הרברב .)'  ' רוורפ לש ז'ק  ורישמ  חקלנ  רפסה  םש   ) לטנזור ידיג )  ) ןועדג לש  המחלמה ' תונז  וזיא 

גוחב דומלל  לחהו  בזע  הנש  רחאל  המק , תיב  ץוביקל  רבע  יאבצה  תורישה  םותב  "ל . חנב תרישו  ריעצה  רמושה  ךינח  היה  שדח , ןוכיתבו  ןודרוג  א.ד .
םיריש בותכל  לחה  אוה  ןלוגה . תמרב  העקבהה  תוברקב  לפנו  קנט  תווצ  שיאכ  תריש  םירופיכה  םוי  תמחלמב  ביבא . לת  תטיסרבינואב  ןורטאיתל 

קר ולגתהו  הל  םירכומ  ויה  אל  םירישה  בור  ךא  בתוכ , אוהש  העדי  ותחפשמ  םיריש . תורשעב  ונולקיצ  תא  אלימ  ליגב 23  ותליפנ  דעו  ןב 18  ותויהב 
גוז ןנקמ / יתובשחמ  תוצקב  תוומה  : ' ברק ותומש  יאובנ  שוחב  שחש  ןועטו  רגוב  םדא  םיפשוח  ןורשיכבו , תושיגרב  ובתכנש  הלאה , םירישה  ותומ . רחאל 

תא םזי  ידיג , לש  ויחא  לטנזור , קיבור  יאנותיעהו  רפוסה  ךורעל .' ןובשחה  יתעש  העיגהה  ןחובו / לוכיבכ  הוולשה  יתמשנ  ךותמ / אוה  ףקוז  תוקהוב  ויניע 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



, לרב ז'ק  ןהכ , דרנואיל  טכרב , טלוטרב  תוישופיחה , ןליד , בוב  רוורפ , לש ז'ק  םתרישמ  םימוגרת  רחבמ  םג  לולכ  רפסב  ולא . םיריש  לש  רואל  האצוהה 
תיעיברה הרודהמה   ) םיקתוע ורכמנ כ-5,000  רצק  ןמז  ךותבו  םילעופה  תירפס  תאצוהב  רואל  אצי  הרברב ' הה  . ' רטסבליס ןאו  סדלונייר  הניוולמ 

השתהה תמחלמב  וירבח  ינש  תליפנמ  דואמ  עפשוה  לטנזור  ידיג  האצוהה .) לש  ההומת  תוינידמ  בקע  הספדוה  אל  תישימח  הרודהמו  הלוכ  הרכמנ 
תיתוברת - תיגולואדיאה הרומתב  ריעז  רורמת  דועכ  רישה  הארנ  רוחאל  טבמב  ץבוקה . ףוסב  עיפומה  םירשע ,' ןב  קר   ' בלה ערוק  רישה  דלונ  ךכו 

םישישה : תונש  יהלשב  שחרתהל  הלחהש 

ינפ לע  הנש / םירשע  יתייח  ךא  תועוטק / תועורז  דוע  יתיאר  אלו  םיללח / חיר  יתחרה  אל  תוהמא / יכב  יתעמש  אלו  םילפונ / םירבחב  יתכמת  אל 
ןומה ןיב  ךלוה  ינא  אלפנ / המכ  םירוסא / תומולח  םלוחו  הטימב  בכוש  ינא  תויחל //. ךישמהל  טושפ  ךישמהל / הצורו  בוט , היה  הז  תאזה / המדאה 

היחא םא  ןב 20 //. קר  ינא  ןב 20 , קר  ינא  בשוחו -  אלפנ / המכ  םיריש / יל  רמזמו  םיכושח  תובוחרב  ךלוה  ינא  אלפנ / המכ  םיראומ / תובוחרב  םישנא 
ינא בוצע / המכ  יתוא / תבהוא  אל  איה  לבא  בהואמ  ינא  הנידמ //. דוע  תונבלו  םינינ / םירשע  ךונחל  רשפא  הנש / םישיש  דוע  יל  שי  םינומש / ליג  דע 

המכ םירודכ / שאמ  אקווד  אלא  הטימב  אל  ישפט / המכ  םיריעצ / דוע  םהשכ  םילפונה  םישנא  שי  בוצע ]...[ // המכ  םירבדה / לכ  תא  חכושו  רזופמ 
ינב 20.  קר  םהשכ  ינב 20 , קר  םהשכ  םיתמ  ישפט / המכ  םירמ / ויהי  םהייחש  םירוה  ןעמל  ישפט /

זכרמב םואלה  תסיפתמ  רבעמה  תא  עמתשמבו  תיתרוקיב , - תישיאה הרישה  תוחתפתה  תא  תפקשמה  םירוכיב , תריש  לש  ףסונ  ירלופופ  רפס 
םיבקונה םירישה  תא 175  תורודהמ .) הרשע  הנומש  וספדוה  דע 1990  ' ) םיבאכה לכ  םשב   ' רלדא ןור  לש  ורפס  אוה  זכרמב , ינאה  תסיפתל 

ויריש רפס  ויתורבחממ . שלתש  םיפד  לע  הפיחב , ילאירה  ןוכיתה  רפסה  תיבב  דימלת  ותויהב  רתסב , בותכל  רלדא  לחה  ונובזעב , ואצמנש  םיימיטניאהו 
םע והדזהש  םיטבלתמ  םירענל  הארשה  שמיש  הזה  רפסה  רידס . תורישב  לייח  ותויהב  ותודבאתה  רחאל  ותחפשמ ב-1976 , תמזויב  ספדוה 

הרישש ןדיעב  דחוימב  ירלופופ , ררושמ  תויהל  לוכי  והומכ  םימי  לוע  םגש  ורוד  ינבל  ןמיס  ומכ  אוה  וירישב . רלדא  אטיבש  שואייהו  באכה  תודידבה ,
הפשב בתכיהל  הלוכי  םג  הרישו  הביתכ , תעמשמו  הפשב  תמלשומ  הטילש  תבייחמה  השקונ , הזירחכ  חרכהב  אלו  םילימ  לש  זאלוקכ ' העיפומ 

ןוכיתב : תורפסל  םירועישב  םידמלנה  םיבר  םיריש  תנייפאמה  ההובג  הפשב  אלו  הטושפ 

ךא יתיצר /!! הכו  ןמזמ /. םכל / בותכל  יתיצר  רשא  תא  ינא / םג  בותכל / יתלוכי  אלו  / ONE WAY TICKET ה - לכ / לע  הרש  זאאב / ןו  תא ג' יתעמש 
/ םכרובע הכוב  והשימ  םכילע / רש  והשימ  יכ  תולודגה / םירעה  לש  תופנוטמה / תבכרה  תונחתבו  םיריהמה / םישיבכה  ידצב  םתא / רשאב  םכל  ועד 

. םתאצי ונעמל  רשא  תא  ושפחו  המימשה / םכיניע  ואש  וכבת / לא  םיבוצע /, הולא  יאורב  אנא , ללפתמ /. והשימ 

הנידמה רוד  ירפוס 
םושמ הזורפה , לש  וזמ  הנטק  דימת  טעמכ  התיה  תיתרבחה  התעפשה  ךא  תיתונמאה , הביתכה  תגספל  ץראב  הרישה  תבשחנ  דימתמו  זאמ 

, הילאוטקאב רקיעב  השעמלו  םג  אלא  ילובמיסבו  בגשנב  קר  אל  תקסוע  הזורפהש  םושמו  הזורפ , יארוק  לש  םרפסממ  ןטק  הריש  יארוק  לש  םרפסמש 
יונישב םג  התוול  תאזה  תוחתפתהה  תיתומכ . הניחבמ  תירבעה  הזורפה  דואמ  החתפתה  םיעבשהו  םישישה  תונשב  םיתיעה . תופילח  תא  תאטבמו 

: תאזה הרומתל  וליבוה  םימרוג  רפסמ  רתוי . תיגולוכיספו  תיפרגונתא  תנווגמ , תורפסל  היינפו  ימואלה  סויגה  וצמ  תיתגרדה  תוררחתשה  ורקיעש  ינכות 
םדמעמב יונישה  תינש , יעבט . יובירו  תינומה  היילע  ןוגכ  תוקומע , תויפרגומד  תורומת  לשב  ןווגתהו  לדג  םיבתוכהו  םיארוקה  לש  םרפסמ  תישאר ,

דחא היה  יקסנולש  םהרבא   ) םישימחהו םיעבראה  תונשב  תיטננימודה  רואל  האצוהה  התיהש  םילעופ , תירפס  םייתורפסה . םידסממה  לש 
תושדחו תוקיתו  תויטרפו  תוירוביצ  תואצוה  וספת  המוקמ  תא  יטסילאיצוסה . םזילאירה  לש  טילשה  רנא  ' זה קחדנ  המעו  התלודגמ  הדרי  היכרועמ ,)

ורבע "ח  שת רוד  ירפוס  תישילש , ןקושו . רתכ  ןדומ , ןתיב , הרומז  דחואמה , ץוביקה  דבוע , םע  רתוי -  תיטסילרולפו  תירחסמ  היצטניירואב  ונייפאתהש 
, רתוי תנווגמו  תרגוב  תישיא , הביטקפסרפמ  תילארשיה  תואיצמה  לע  ןנובתהל  ולחה  םהייחל  םיעבראהו  םישולשה  תונשבו  םימתה , תורחבה  ליג  תא 
. הנידמה הרבעש  םייתוברתה  םייונישל  םתביתכ  תא  ומיאתה  דנס -  תנויו  רדנסכלאו  םחש , דוד  זומת , ןימינב  םחש , ןתנ  דגמ , ןורהא  לשמל , םתצקמו - 

םידממ ופיסוהו  תירבעב  טוהר  יוטיב  תלוכילו  הביתכ  ליגל  ולא  םינשב  ועיגה  תינומהה  היילעה  לגב  םידליכ  הצרא  ולעש  םירפוס  םג  תיעיבר ,
התיה ץראה  ינב  םירפוס  לש  םהידיב  יתורפס  רמוח  םישימחה  תונשב  התיהש  תינומהה  היילעה  : ' רואל ןד  דמע  העפותה  לע  תירבעה . תורפסל  םישדח 

דמעמו הטילש  םמצעל  ונק  התעו  ץראל  םאוב  ןמזב  דואמ  םיריעצ  וא  םירענ  ויהש  ימ  דחוימב  םמצע , םישדחה  םילועה  ידיב  רמוח  םישישה  תונש  זאמ 
ימס תאמ  רתוי " םיוושו  םיווש  (, " 1964  ) סלב ןועמש  תאמ  הרבעמה "  " ןמ םינמור  הז  ללכב  תובר , תואמגוד  ךכל  שי  התורפסו ]...[ . תירבעה  ןושלב 

('. 1983  ) רימע ילא  תאמ  תורפכ " לוגנרת  ו" (, 1980  ) דלפלפא ןורהא  תאמ  רואה " תווכמ  (, " 1974  ) לאכימ

והוזו םהירוכיב  ירפמ  םסרפל  ולחה  םהלשמ , תוידוחיי  תועפשהו  תויווח  ןעטמ  ורבצש  םיעבראה ,) תונש  ידילי   ) ץראה ידילי  לש  ינשה  רודה  ינב  תישימח ,
אל הלאה  םירפוסהש  שיגדהל  בושח  שדחה .' לגה  ירפוס   ' דקש ןושרגו  הנידמה ' רוד   ' םתוא הניכ  דקומ  לאירבג  דחוימ : רודכ  תורפסה  ירקבמ  ידי  לע 
יריל ןונגסב  םירחאו  יטסינויסרפמיא  ןונגסב  שי  יטסינויסרפסקא , ןונגסב  ובתכש  שי  העבהה . יכרדו  םיאשונה  תניחבמ  תחא  תיתורפס  השקמ  םייושע  ויה 

יולגב עיבהל  ושקיבו  תיתרוקיב  טבמ  תדוקנ  םהירפסב  וצמיא  םיבר  םיילסרבינוא . םיאשונ  לע  םתצקמו  םיילאוטקא  םיאשונ  לע  ובתכ  םתצקמ  יקוראב .
הלא םג  יכ  שיגדהל  יוארה  ןמ  וטנ .' תורפס   ' בותכלו רדגה ' לע  תבשל   ' ורחבש ויה  ךא  תילארשיה , היווהב  תויגוס  לע  תירסומו  תיטילופ  הדמע  זמורמב  וא 

ץראב . שחרתמה  לע  באכו  תוהדזה  ךותמ  ובתכו  תונויצה  לש  תוירסומה  דוסיה  תוחנה  תא  ולביק  הרבחה  תא  רקבל  וזעהש 

תיתימה ותומדמ  תוחכפתהה  לשב  ראשה  ןיב  תונויצה , לש  תידממ  - דחהו המימתה  םלועה  תייארמ  תוררחתשהה  אוה  הנידמה ' רוד   ' ירפוסל ףתושמה 
תורחתה לשב  ראשה  ןיב  ןמזה , לכ  תויתורפס  תורוצת  בצעלו  שדחל  ךרוצה  שדק , עצבמו  םייתגלפמ  םינפה  םיקבאמה  תובקעב  ןוירוג  - ןב לש 

םכיסש ימרונפ  רמאמ  דקש  ןושרג  םסריפ  ב-1986  הלילע . ירוביג  לש  רישעו  ןווגמ  ליפורפ  הרציש  טרפב , תודקמתהה  לוכל , לעמו  םוחתב , הרבגתהש 
בתכ : ראשה  ןיב  תיעדמ . הקנפשוג  ןיעמ  ןהל  קינעה  םג  השעמלו  םיעבשהו , םישישה  תונשב  ולחש  תויתורפסה  תורומתה  תא 

ןהיניב לידבמה  יתרבחה  ינושה  ללגב  רקיעבו  םג  אלא  ימעפ , דחה  ןייפוא  ללגב  קר  תונוש  ןניא  תרופיסה , תא  תעכ  תוסלכאמה  תושדחה  תויומדה 
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לש ןווגמהו  רישעה  םזילרולפה  תא  ןתועצמאבו  תונוכשה  תא  וליג  םירפוסהש  רמול  רשפא  וישכע . דע  המבה , זכרמ  תא  וספתש  תויומדה  ןיבל 
תומישמב ןתרטמב , תודיחא  ךא  ןייפואב  תונוש  תויומד  ראתמ  וניא  בוש  שדחה  לדומה  היתודעו ]…[ . היתובכש  לע  ץראב  תידוהיה  הייסולכואה 

יכרד וז . דיל  וז  וא  וז  םע  וז  תויחל  תוסנמו  תחא  הפיפכל  ועלקנש  תושולת , תויומד  אלא  ןתוגהנתה , יכרדבו  ןהלש  יסיסבה  סותאב  ןהילע , תולטומה 
יכרד טבמ . תודוקנ  לש  תוקינכט  תורגיא , םיגולונומ , םינמוי , תונוש : תוייודיו  תוקינכטב  םיברמ  םירפסמהו  רתוי , םיבכרומ  ןבומכ  ושענ  ןויפאה 

 . רתוי הלודג  תוליעפל  ארוקה  תא  םיבייחמו  םיחתפנ  םירעפ  הברהו  תוחפ , םינצחומ  ןויפאה 

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

זוע סומע 
'. היבחר  ' תירבעה היסנמיגב  םג  המ  ןמזו  ינומכחת ,'  ' ימואל - יתדה רפסה  תיבב  ךנחתה  אוה  רנזולק . תחפשמל  םילשוריב ב-1939  דלונ  זוע  סומע 

רבעו ויבא  תיבמ  אצי  ותריצי , ןכות  לעו  רוציל  ולש  ףחדה  לע  עיפשהו  ושפנ  תא  עצפש  יתמוארט  עוריא  ומא , לש  התודבאתה  רחאל  ןבכ 15 , ותויהב 
םירצקה וירופיס  תירבע . תורפסו  היפוסוליפ  תירבעה  הטיסרבינואב  דמל  ךכ  רחאו  ץוביקל  רזח  "ל  חנב יאבצ  תוריש  רחאל  הדלוח . תצובקב  ררוגתהל 
ותכסות םתצקמו  ןולוח , תייריע  םעטמ  תורפסל  סרפב  ותוא  הכיזש  (, 1965 ' ) ןתה תוצרא   ' ורפסב וסנוכ  תשק ,'  ' ןועברבו רבד ' וספדנש ב' םינושארה ,

הריז ירמגל , רחא  גוסמ  הריז  רבכ  התיה  וז  זוע  לצא  ךא  ץולחהו , רבצה  ירופיס  לש  תיסופיטה  הריזה  הרואכל  ץוביקה , היה  םירופיסל  עקרה  וזחמוהו .
, תינויצה היגולותימב  רייטצה  אוהש  יפכ  יטסילאידיאה , יתליהקה  - ילרוטספה ץוביקה  היה  אל  הז  ןוסאלו . סרהל  םיליבומה  םימייאמ  םירציו  םיחתמ  לש 

רמוחה : תופייעו  קנחמ  הקעומ , הרשמה  עבעבמ  ץחל  ריס  אלא 

לע םימ  תוזהל  ולחה  תורטממ  יונה . יחיש  לעו  תואשדמה  לע  קיעה  םיקבואמה , םישורבב  ךבתסה  ץוביקה , יתב  לע  ברעה  דרי  טהולו  םותסו  חל 
. ינבצע ןופלט  אוושל  לצליצו  לצליצ  לוענה  תוריכזמה  - רדחב אשדב . ועגנש  ינפל  דוע  וגומנו  ודאתה  ילואו  דימ  ועלבנ  הלאה  םימה  לבא  םיאמצה , םיאשדה 

םירויכה לצאמ  הבשנ . אל  חור  םושש  ינפמ  םימשה  בל  לא  ץחכ  ףוקז  ןשע  - טוח רמתיה  לושיבה  רדח  תבוראמו  חל . לבה  ופידה  םיתבה  תוריק  לכ 
עשעתשהו טהולה  ןוטבה  - ליבש לא  ודיצ  תא  ררגו  שחנ  וא  האטל  תימה  ןמש  לותח  םד . בוז  דע  טרשנ  והשימו  הרבשנ  תחלצ  החווצ . התלע  םינמושמה 

עסנו ומוקממ  עונל  חילצה  ףוסבלו  לעתשה , גאש , טפנ , תנחצ  טלפ  קנתשה , תוככסה , תחאב  רחריח  ןשונ  רוטקרטו  ךימסה . ברעה  - רואב םיתלצעב  וב 
םיקוחרה . תודשה  דחאב  הינשה  תרמשמה  ידבועל  ברע  תחורא  דירוהל 

ןיב תפעוסמו  תבכרומ  םיסחי  תכרעמ  תסירפב  וא  תדדוחמ  הינוריאב  תפחוסו , תלתפנ  הלילעב  םינייטצמ  םניא  זוע  לש  םינמורהו  םירצקה  םירופיסה 
ךליהש דחוימ  והשמ  לש  השוחת  םירשמ  םהו  השיא ) לש  טבמ  תדוקנמ  בתכנ  ףא  ילש ' לאכימ   ' ורפס ' ) תישנ תוכר   ' םהב שי  לבא  תויומד . לש  בחר  ןווגמ 

קוד תיסאלק , הקיזומ  לש  תישירח  המיענ  ומכ  תואקספה , לש  תינומרה  - תימתירה המירזה  םיקיודמהו , םיינכסחה  םיטפשמה  םיבר . םיארוק  לע  םסק 
לש תואנקויד , לש  םיינטרפ  םיילאוזיו  םירואיתבו  וירוביג , לש  תושוחתו  םירוהרה  תובשחמ , ירואיתב  תוברהלו  םיגולאידב  טעמל  הייטנו  תוילוכנלמ  לש 

ישיא חור  ךלה  תובר  םימעפ  ףקשמ  ףונה  רהזי , לצא ס ' ומכ  זוע , לצא  עבטו . ףונ  לשו  ילולימ ) בצמ  םוליצ  ןיעמ   ) תוימוימוי תונטק  תוישונא  תולועפ 
ילרווקא . רויצב  ומכ  תקפואמ  תונידעבו  תורופטמב  הרישעו  תיטויפ  ןושלב  ריוצמ  עבטה  תוארמ  דוהו  יתרבחו ,

םיגוחב סומלופו  תושגרתה  ררוע  ישיא , ןולשיכבו  ףוריטב  תוישיא , תוקוצמב  קסועה  רפסה , "ח .) כשת ' ) ילש לאכימ   ' ןמורב זוע  הנק  לודגה  ומוסרפ  תא 
(, איבל תרפאו  רלטוק  דדוע  לש  םבוכיכבו  ןמלוו  ןד  לש  ויומיבב   ) טרסל ב-1975 דבוע  ןמורה  תורודהמ . הלעמלב מ-10  רכמנו  םהל , הצוחמו  םייתורפס 

תיתחפשמה .)' תיזחה   ' רעשב ואר  הבחרהב  רפסה  לע   ) תונוש תוצראב  תואטיסרבינואב  תורפסל  םיגוחב  םויה  דע  דמלנ  אוהו  תובר  תופשל  םגרות 

תושעל םתוא  האיבמ  םתורירמ  םיחודו . םימוגפ  םיתעל  הל , םירכונמו  הרבחב  םיילוש  םיסופיט  ללכ  ךרדב  םה  םירוביגה  רנרבל , המודב  זוע , לצא 
םלבס רואית  וכו ,)' תימלשורי  הנוכש  אבצ , ץוביק ,  ) לארשיב םוקמו  ןמז  תניחבמ  םיעוטנ  וירוביגש  ןוויכ  הרבחב . המקנכ  ףאו  האחמב  םירזומ , םישעמ 

ןיב רצונש  דוגינה  קהבומ . יגולותימ  - יטנא ןווג  ותריציל  תונקהל  ךכבו  םיילארשיה , םייחבש  תוינונטקהו  רועיכה  תא  ןיפיקעב  ראתל  זועל  רשפיא  םתאחמו 
לשו תויומדה  לש  רתוי  הלודגה  תיגולוכיספהו  תילמסה  תובכרומב  םג  הצמתמ  םימדוקה , תורודה  ירפוס  לש  םיירבצהו  םייצולחה  םירוביגל  וירוביג 

הבהא  ' הלבונב לשמל , יטילופ , - יתרוקיבה דוסיב  םג  רתוי  רחואמו  רנקופ ,) םאיליו  תעפשהב   ) רתוי תמכחותמ  תיתורפס  הקינכטב  םיישונאה , םיבצמה 
ןייטצה . הב  םגש  תיביסנטניאה  תיטסיצילבופה  ותביתכב  בלתשה  הז  דוסי  "ב .) משת ' ) הנוכנ החונמ   ' ןמורבו ( 1971 ' ) תוומ דע   ' ץבוקב תרחואמ '

עשוהי א.ב 
םג היהו  תותדה  דרשמב  תיזורד  - תימלסומה הקלחמה  תא  להינ  ויבא  הקיתו . תידרפס  תימלשורי  החפשמל  םילשוריב ב-1937  דלונ  עשוהי  םהרבא ב '

יווהה לע  תונורכיז  לש  םיכרכ  השולש  םסריפו  ןמגרב , וגוה  לאומש  פורפ ' תמגודכ  הטיסרבינואה  ישנא  תא  הז  ללכב  תיברע , דמיל  אוה  רפס . שיאו  הרומ 
, היבחרב תירבעה  היסנמיגב  דמל  יסופיט : ינויצ  ךוניח  לולסמ  רבע  ןבה  עשוהי  תיברעמ . םינוש  םימוגרתו  םירקחמ  ןכו  הקיתעה , ריעב  ידרפסה  - ידוהיה

רחאל שדק . עצבמבו  לומגתה  תולועפב  ףתתשהו  םירצח , ץוביקב  ןיערג  רבחכו  ןחנצכ  "ל , חנב תריש  אבצב  םיפוצה , תעונתב  ךירדמו  ךינח  היה 
תא םילשהל  העסנ  איה  ותשא : םע  תפרצב  םינש  עברא  ההש  ךכ  רחאו  תירבע  תורפסו  היפוסוליפ  תירבעה  הטיסרבינואב  דמל  אבצהמ  ורורחש 

תילארשיה . תורירגשה  ידבוע  לש  םהידליל  רפסה  תיב  תא  להינו  ןוברוסב  ינש  ראותל  דמל  אוהו  היגולוכיספב  טרוטקודה 
םירוכיבה רפסב  וצבוק  תשק ,'  ' ןועברבו םיימויה  םינותיעה  לש  םייתורפסה  םיפסומב  םישימחה  תונש  יהלשב  םימסרפתמ  ולחהש  םינושארה , וירופיס 

תומיב .'  ' ןורטאיתב יאמב ' הליל  , ' ןושארה והזחמ  גצוה  ב-1969  רוא ב-1966 . האר  תורעיה ' לומ   ' ינשה וירופיס  ץבוק  "ג .) כשת ' ) ןקזה תומ  '

תורפסב זא  דע  לבוקמ  היהש  הממ  הברהב  םיטשפומו  םיבכרומ  םירחאה , הנידמה  רוד  ינב  לשו  זוע  סומע  לש  םהירופיס  ומכ  עשוהי , לש  וירופיס 
ול וכזשמ  קומע  יטסיגולוכיספ  בוציעל  םיכוז  הביבסה , םעו  םמצע  םע  םיכסכוסמו  םימילא  םירכונמ , ללכ  ךרדב  םהש  םירוביגה , ולצא  םג  תירבעה .

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



יתרבח עקר  ילעב  םידוהי  ןיבו  םילארשי  םיברעל  םידוהי  ןיב  וירופיסב  תמיעש  םינושארה  ןיב  םג  היה  עשוהי  ול . ומדקש  תורודה  ירפוס  לש  םהירוביג 
םיגולונומ תועצמאב  ףשוחה  םיענ , םשב  ילארשי  יברע  אוה  וירוביגמ  דחאש  (, 1977 ןקוש , ' ) בהאמה  ' היה םיברב  ותוא  םסריפש  רפסה  הנוש . יתדעו 

תוטלובה תויומדהמ  ונדועו  היה  אוה  םגו  שיב ' קסע  תשרפ ה' תובקעב  תיגולואידיא  הלטלט  רבע  זוע , סומעכ  עשוהי , לארשי . ייברע  לש  יוצחה  םמלוע  תא 
ויתוריציל . יטילופ  ןווג  הפיסומש  הדבוע  לארשיב , םולשה  תעונתב 

ץראב תיתורפסה  המבה  זכרמל  עשוהי  תא  וציפקהש  םירופיסה  דחא  אוה  ראוניב 1971 , ב-15  ץראה ' הנושארל ב' ספדנש  ', 1970 ץיק -  תליחתב  '
, תואלמגל שורפל  ונמז  עיגהש  "ך , נתל הרומב  קסוע  רפסה  תירבעה . תורפסל  םרוד  ינבו  עשוהי  זוע , ואיבהש  יתורפס  - ויצוסה יונישה  תא  םיגדהל  יושעו 
. םהיניב תוחיתמ  ררועמ  רבדהו  רפסה , תיב  להנמ  לש  ויתורצפה  ףרח  הארוההמ , השירפה  תא  החוד  אוה  בוהאה . ודי  חלשממ  דרפיהל  ברסמ  ךא 

ןב 31, חיטבמ  ריעצ  ןבה , העקבב . לפנ  ונבש  ול  רשבמ  להנמה  התיכב , ותויהב  םימיה , דחאבו  השתהה , תמחלמ  תפוקתב  תשחרתמ  הלילעה 
ףוס ףוס   )' םהיניב תררושה  הנבה  - יא לע  זמרנ  םנמא  רופיסב  באה . לש  ותוואג  רוקמ  אוה  הרוספורפ , לבקל  דמועה  תירבעה  הטיסרבינואב  הצרמ 

דואמ . וב  אגו  ןבל  רושק  אוהש  באב  רכינ  ךא  ךממ ,)' שאוימו  טהולמ  בהלנ , ינאו  יתנבה , דימ  ןיבא , אלש  תששח  אוושל  ךיתוריינ . תא  יתיאר 

. תירבה תוצראב  הכורא  הייהשמ  טועפה  ונבו  הריעצה  ותשא  םע  הצרא  בשש  ירחא  םירופס  םישדוח  ןדריה  תעקבב  יברק  םיאולימ  תורישל  חלשנ  ןבה 
. תילגנאה הפשב  טלוש  אוה  ןיאש  רחאמ  םגמוגמ , בסה  ןיבל  הניב  רשקהו  תירבעה , הפשב  תטלוש  הניאש  תינקירמא  םיחרפ ' תרענ   ' איה השיאה 

ללוחתמה תא  באה , לש  גולונומב  הבר , תונמוימב  טטרשל  חילצמ  עשוהי  ןבה . תומ  לע  העדוהה  תלבק  רחאל  םימיהו  תועשה  תא  ראתמ  רפסה 
אוה הידגרטב , ךמתנהו  יביספה  דצה  תויהל  םוקמב  םינוא . רסח  ןואכידב  עקוש  וניאו  הירטסיהל  ףחסינ  אוה  ןיא  וילע , ברח  ומלועש  יפ  לע  ףא  ושפנב .

ןכוהש תויטרקורויב  הלעפה  תוארוה  ףד  יפל  לועפל  רומאש  ימכ  לעופ  אוה  ינויצה .' ןדיע  תולוכש ב' תוחפשמב  החיכש  התיהש  תוגהנתה  ךמותו -  יביטקא 
רופיסה םידליה . ןגמ  ודכנ  תא  איצוהלו  הרמה  הרושבה  תא  ותלכל  רשבל  םילשוריל  עסונו  עגרל , קר  חפייתמ  שבלתמ , חלקתמ , אוה  שארמ . ורובע 

פי ' גב להבומ  באה  ןבה . תפוג  וז  ןיאש  םידקפמהו , םינברה  תמהדתל  רבתסמו , ונב  תפוג  תא  תוהזל  םיתמה  רדחל  עיגמ  באה  רשאכ  תינפת  לבקמ 
קר סיזרתק . הב  ןיאש  רחאמ  הקעומ  ארוקב  הריאשמ  השיגפה  תויקסיד .) תפלחה  בקע  המרגנ  תועטה   ) יח אצמנ  ןכאש  ונב , תא  רתאל  ןדריה  תעקבל 
, ץראב םינבל  תובא  ןיב  ישגרה  רשקה  תורקע  לע  זמרנ  ןאכש  המוד  הרמ . הכובו  ותפש , תא  הניבמ  הניאש  ותלכ , לש  היתועורזב  באה  לפונ  ךכ  רחא 

םינבה . תומ  רחאל  קר  אלא  תושגר  עיבהל  תובאה  לש  םתלוכי  יא  לעו 

לשב קר  אל  תאז , ונמזב . תומכסומ  רבוש  היה  תויתמחלמ , - יטנא תוזימר  םהב  ורזשנש  ןיקרמות , לאגי  לש  ןבל  - רוחשב זאלוק ' ירויצב  הוולמה  רופיסה ,
וזש םושמ  םג  אלא  הרוצע ,) ןיידע  התיה  תוימיטניאה  וז  םרוד  ינבו  עשוהיו  זוע  לצא  םגש  שיגדהל  ךירצ   ) תדחוימה תימיטניא  - תישיאה טבמה  תדוקנ 

, הרבחהמ קתונמב  תישיאה  המוארטה  תא  ןיבהל  ןויסינב  לוכשה , םדאה  לש  הייארה  תיווזמ  הראות  לוכשה  תייווחש  תונושארה  םימעפה  תחא  התיה 
דגנ וב  סירתמ  אוה  תילארשיה . לוכשה  תוברת  לע  תבקונ  תרוקיב  הז  רופיסב  חתומ  עשוהי  ןכאו , ןוסאב . הכורכה  המויאה  תודידבה  תא  דחוימבו 

קודיצ תא  רקבמ  אוה  ברקב ; םתומ  רחאל  םתוא  םירידאמ  ךא  סויגה  ינפל  רעונה  ינב  תא  תינקדצ  המינב  םיחיכומ  ובש  ימואלה , לאוטירה  לש  ותועיבצ 
םוקמל וכרדב  וילאמ . ןבומ  רבדכ  אלמל  ונתוא  הניכמ  הנידמהש  םילוכשה  םירוהה  דיקפתל  געולו  תודלימ  וילא  םיתרבוחמ  םילארשיהש  יטמוטואה  ןידה 
רפסה תיב  ירגובל  תודועתה  תקולח  סקטב  אשייש  ינוימד  הדירפ  םואנ  באה  לש  וחומב  ףלוח  יח , ונבש  ול  עדונש  ינפל  הטיסרבינואב , ונב  לש  הדובעה 

וב : תיזכרמה  המיתה  תא  ףקשמו  רפסב  זולה  אוה  הז  םואנ  וב . דמלמ  אוהש 

תקולח סכטב  ונלש  םירגובל  הדירפה  םואנ  תא  ךמוקמב  תאשל  תוכזה  תא  הנושארה  םעפב  יל  תתנ  רשא  לע  להנמה  ידידי  ךל  הדות  ריסא  ינא 
, ןושל ידבכ  רעיש , ילדוגמ  םירקי , םידימלת  םכילא , רבדל  ונב  תזחוא  שממ  הוואת  ירה  םיריעצה . ינפב  םואנל  םויה  בהלתי  אל  ימו  תודועתה ]...[ .

. םיתבה ירעשב  תולילב , םיפופיגהו  םיפתרמב  בצקה  ידוקיר  םכלש , םירוהה  תוינוכמ  םע  היגולואדיא , ירסח  םישטשוטמ , םירגוב  והשמ , םימותס 
םיריעצ םירכומ , אל  לית  תורדג  לא  תולילב  רעתסהל  תפות , שאל  תחתמ  םישדוח , ךשמב  םירקנובב  רפחתהל  תומל . תונוכנהו  תלוכיה  הז  לכ  םעו 

אלא םירומה , ןקזכ  םכילא  רבדמ  יניא  םידבכנ , םירוה  םירקי ? םירוה  ןכ  אלה  םתונתייצב . ונתוא  םימיהדמ  בושו  בוש  םיעמשוממ , השעמלו  ךכ , לכ 
הנה םכתא . דדועל  הצור  ינא  לבא  הרושב , יל  ןיא  םילפא . םידגבב  םילבא , ןקז  רוטע  ינאש , תומכ  יתאב  םיאור , םתא  ירה  בא . תויהל  קיספהש  ימכ 

. בוהא דיחי . ןב  תחאו . םישולש  ןב  ןדריה . תעקבל  ותוא  וחלש  השעמלו  םילשוריב , םינקתמ  לע  רומשל  ךליש  ונבשח  ריעצ . אל  רבכו  ןב , לפנ  יל  םג 
יתייה םייוסמ , ןבומב  הנה , יכ  עיתפמב , םכילע  אובי  אלש  ילע , ולכתסתש  שקבמ  לבא  ינוגיב , םכילע  דיבכהל  הצור  יניא  םידימלת , םירקי , םירוה 

לע בבותסמ  דאמ , דדוב  ותוא , תוהזל  יתדריש  ינפל  ותומ , לע  יל  ועידוה  וב  ישיש , םוי  ותואב  רבכו  ארונה . עגרב  יחוכ  היה  הזו  ותליפנל , ןכומ 
תמא ונלוכ  ריאת  יטרפה  רעצהמ  ךיא  םכינפב , אשאש  םירבד  לע  םכילע , בושחל  יתלחתה  רבכ  שמשה , טהלב  הטיסרבינואה , ינינב  ןיב  םיאשדה ,

תפתושמ ...

ירודה ףתושמה  הנכמה 
םהירושיכו תיטילופה  םתוברועמ  תוכזב  ראשה  ןיב  םיהוזמ -  ושענ  םהו  רקוסמ  יתוברת  עוריאל  עשוהי  לשו  זוע  לש  שדח  רפס  לכ  היה  םיעבשה  תונשב 

רוד  ' תא ונייפיאש  תודוקנ  עבש  עשוהי  הנמ  םימיל  הנידמה . לש  תוהזה  רבשמ  םעו  תילארשיה  תורפסב  ינאה ' ךפהמ   ' םע םיירוטרהו -  םייטסיצילבופה 
תמקה תובקעב   ) תולובג לש  הרורב  העדות  רמולכ  הנידמב , תויתיבלעב  תשוחת  א ) '(: ) וב ללכיהל  חמשו  הזה  גשומה  תא  בהוא  דואמ  ינא  ' )' הנידמה

תשוחת ילב  םג  ןכלו  םדוקה  רודה  תא  התווילש  הקיטנמורה  ילב  ךא  תונויצהו  הנידמה  יפלכ  תיבויח  הדמע  ב ) ; ) דיחיל ןוחטיב  הקינעהש  הנידמה )
תיטילופ תואיצמ  ךותל  ודלונ  ש' םיאבה , תורודה  תא  ונייפיאש  תיטסיליהינה  הינוריאהו  םזיפקסאה  ילב  םגו  הנידמה , תמקה  םע  ותוא  התווילש  הבזכאה 

חורבל םירהממש  תאזכ  םג  ןכלו  תידממ  - דח םג  םימעפל  תולקב , הצמתמו  תפייעמ  םג  לבא  תינעבות  דואמ , תיתרתוכ  תרעוב , תואיצמ  שוביכ , לש 
וחיכוה תיתורפסה , ונתגשהל  רבעמ  ויה  םא  םג  הנידמה , תא  ופיצהש  םילודגה  היילעה  ילג  (. ' םדוקה רודב  התייחדל  דוגינב   ) הלוגה תלבק  ג ) '; ) הנממ

םהיתובא םידמוע  רימאו  שוטר  לש  הזחתמה  אטבמה  ירוחאמשו  תשלפ , תומדשמ  וא  םיה , ןמ  ונדלונ  אל  וניתובא  אלו  ינא  אלש  ץרחנבו  רוריבב 
רדעיה ד ) '; ) םייעבט רתוי  ויה  םהלש  "ן  יעהו "ת  יחהו בולמ  וא  וקורממ  ואבש  הטאוג , וא  ונינדמ  םינוש  םניא  רבד  לש  ורקיעבש  הפוריא , - חרזממ םידוהיה 

לש הביתכב  ומכ  םייתדה  םיטנמלאה  ןמ  תטלחומ  תומלעתה  התוא  התיה  אל  םג  '. ' ונירחא ואבש  תורודב  וא  רודב  םיאצומ  ונא  םייתדלו ש' תדל  תוניוע 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



הקיז ה ) '; ) ונלש תויתורפסה  תודועסה  תא  בטיה  לבתל  םילוכיש  תורצוא  שי  ןאכש  ונשגרה  יבשתו  םולשו  ןונגע  יבתכל  דעבמ  רורחשה ]...[ . תמחלמ  רוד 
תויכשמהה תשוחת  . ' תורחבה תפוקתב  תיאטיסרבינוא  הלכשה  תשיכרמ  האצותכ  תידוהיהו , תימלועה  תורפסל  "ח ) מלפה רודל  האוושהב   ) רתוי הלודג 

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

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

הרתסוהש תיפרגויבוטוא  הריגמ  וז  התיה  ללכ  ךרדב  רורב . היה  אל  ונל  םג  הליחתבש  והשמ  דועו  והשמ  איה  תרמוא  וליאכ  םינפ , תלופכ  תראותמ 
הכלהו .' הפשחנ  טא  - טאו תונוש , תוביסמ 

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

(', ידוהי  ) יטבשה  ' ביטרנה א ) : ) ינויצה ביטרנה  תא  וקחדש  םייסיסב  םיביטרנ  השימח  ןיימש  ץרווש , לאגי  תורפסה  רקבמו  רקוחה  דמע  הז  ךילהת  לע 
ב) '; ) האמה תליחת  דע  תירבעה  תורפסה  לש  הביל  בל  התיהש  תימויק , תידוהי )  ) תיטבשה היווהה  לא  תירבעה  תורפסה  לש  רוקרזה  תא  ריזחמה  '

יתורפסה ןורכיזה  תא  רמשמו  בצעמ  עבוקה , ילכה  לע  רמולכ  הביתכה , לע  תירבגה  הינומגהה  תא  קדצבו )  ) לבקל ןכומ  וניאש  , ' יטסינימפה ביטרנה 
בוציעב  ' קסועה דלייתמה , ביטרנה  ג ) '; ) םייתרבח םיסקטו  תודסומ  לשו  השיאה " תומד   " לש םיפיטוארטס )  ) םיעבוקמ םייומיד  ץפנמו  יתוברת ]...[ .
ןדיע לש  גוצייכ  ןאכ  ספתנה  םלוע  םיכר , רעונ  ינב  לש  וא  םידלי  לש  םמלוע  לע  םירגובמה  םלוע  לש  םילודגה  םיביטרנה  לש  תינסרהה  םתעפשה 

לכב היוצמה  תיניגורדנאה  תוהמב  ריכמו  םישנל  םירבג  ןיב  עבוקמה  יתוברת  יתרבחה  דוגינה  תא  החודה  , ' יניגורדנאה ביטרנה  ד ) '; ) דובאה תומימתה 
ןויסינ לכו  תוימעפ , דחו  תוידוחיי  תועפותמ  בכרומכ  םלוע " תא ה" ספותה  (, ' יטסימ - יטואכה ביטרנה  וא   ) ביטרנ - יטנאה ה ) '; ) םירבגו םישנ  ונתיאמ , דחא 

'. קיזמו לאונ  אוה  יביטרנ -  ךרעמב  לשמל , יהשלכ -  תיגול  תכרעמב  ןתוא  ןגראלו  גווסל  יתרוקיב  וא  יתורפס 

ילרטאית סותפ  - יטנא

' בגנה תוברעב   ' הרעס
תעבהל יתרבח  ילכ  םג  אלא  אדירג , ןורטאית  קר  אל  ולעוהש  רוקמה  תוגצה  בורב  ואר  דחאכ  םיגיהנמהו  להקה  הנידמה  תישארו  בושייה  תפוקתב 

תוירסומ תומליד  םשו  הפ  תולעהל  וזעה  םנמא  םירפוס , ויה  םבורש  םיימוקמה , םיאזחמה  תילארשיה . תוהזהו  תידוהיה  תשרומה  ינויצה , ןוזחה 
לע הבחר  המכסה  לש  התיה  תיללכה  השיגה  , ' ץלזלדנה לאכימ  ןורטאיתה  רקוחו  רקבמ  ןייצש  יפכ  ךא , להקב , תוברועמ  תובוגת  וררועש  תוילאוטקא ,

הרבחה .' לש  הכרד 
םורדב ץוביקב  תשחרתמ  הלילעה  המוצע . החלצהל  הכזו  המיבה ' גצוהש ב-1949 ב' בגנה ' תוברעב   ' ןוזניסומ לאגי  לש  הזחמה  היה  ונמזל  גירח 

ןעוט הביטחה  דקפמ  תואיצמב , עריאש  המל  דוגינב  הזחמב , ךא  רורחשה . תמחלמ  תוברקב  הבגנ  לש  התדימע  רופיסל  הפוקש  היגולנא  תרצויו  ץראה 
ימחול םיעגפנ  םמצע  ואר  רקיעב  תירוביצ . הרעס  רציו  להקב  תרומ  ררוע  רבדה  םייח . ןכסל  אלו  תגסל  ץעיימו  הדימעל  םעט  ןיא  תיאבצ  הניחבמש 

הביטחה הטמ  םעטמ  שגרנ  זורכב  אצי  הביטחה , לש  תוברתה  ןיצק  רנבוק , אבא  תואמצעה . תמחלמב  שפנ  ףוריחב  הבגנ  לע  ונגהש  יתעבג , תביטח 
. רודה ךוניחל  רומח  קזנ  תמירגו  ןורטאיתה  תמיב  לעמ  תמאה  ףוליסה  דגנ  החמ  ובו  המיבה ,' תיבל  יתעבג -  תיב   ' ותרתוכש (, 20.2.1949)

השרפה : לע  תבתוכ  תרופ  הניד  תינוירוטסיהה 

יניצקו םיפוצה , להקל  וקלוח  םיזורכ  האחמ . תונגפהל  דימ  ונגראתה  םהו  הכורא , המיחל  רחאל  ןורשב  ןמזה  ותואב  וחנש  יתעבג , ימחול  ןיב  קלוח  ףדה 
תימוקמה הצעומה  הביטחה . יללח  םשב  תמאל  םיעבשנ  הרק , תמאב  המ  להקל  ריהבהל  ידכ  הפוסב , וא  הגצהה  ךלהמב  המבה  לע  ולע  הביטחה 

. הגצהה הערפוה  רשאכ  שממ , הטטק  ידיל  ואיבהו  תואחמה , ומרגש  הריפחמה ' היירורעשה   ' לע התחמ  ובו  "ל  כטמרל קרבמ  החלש  אבס  רפכ 
"ל כטמרה ןכאו , תורקפהל .' ץק  םישל   ' םירפוסה תדוגאו  "ל  כטמרה ןוחטיבה , דרשממ  םתוא , םג  בתכ  רנבוק  םא  רורב  אלש  םיזורכה , ועבת  הפיחב 

סינכה הרוכבה  ינפל  דועש  לקניפ , ןועמש  יאמבה , וישנא ]...[ . תונגפה  תא  ןסרל  הביטחה ] דקפמ   ] ןדיבאמ שרד  תאז  םע  דחיו  הריקח , תדעו  הנימ 
םינקותמה וירבדבש  דקפמה , ירבד  תא  םג  התע  הניש  היד , תענכשמ  התיה  אל  תיתורפסה  ותמרו  ןוזפיחב  בתכנ  הזחמהש  ינפמ  טסקטב  םינוקית 

וקחישש ןיקסמ , ןורהא  תאו  אניבור  הנח  תא  וילא  ןמיזש  ןוירוג , ןב  לש  ונוצר  תא  ועיבשה  אל  םינוקיתה  םיבושיי . תדימעב  ךרוצה  תא  סנ  לע  הלעה 
ןוירוג ןב  ינפל  וענכנ  אל  לקניפו  ןיקסמ  אניבור , הרמוחב ]...[ . םהב  ףוזנל  ידכ  לקניפ , תאו  חוטב , תוומ  לא  םנב  תא  םיחלושה  םאהו , באה  תא  הגצהב 

אוביו דבכיי  ורמא , טסקטה , תא  קר  ארק  ןוירוג  ןב  תואיצמה : תא  םיפלסמ  םהש  םהב  חיטה  אוהש  המשאהל  אל  םגו  תופסונ , תורוזנצל  ומיכסה  אלו 
, רנבוק יניעב  ןח  אצומ  וניא  והשמ  םאו  הלשמ . תושירד  שי  המרדלש  ןיבהל  בייח  ןוירוג  ןב  תוהדזה . תועמדב  גגומתמ  להקה  תא  ויניע  ומב  האריו  הגצהל 

העבהה . שפוחב  תוברעתהה  דגנ  םיפורגאב  קבאיהל  ןכומ  אוה  יכ  ןוירוג  ןבל  עידוהו  ןיקסמ , רמא  ןילופ ,' תורעי  הלא  ןיא  '

תיטסיגולוכיספו תיטסילאיצנטסיזקא  תיתרוקיב  - תיתרבח תואזחמ 
, ריפסקייש ןוגכ  תיפוריאה , תיסאלקה  המרדה  לש  םימגרותמ  םידוביע  וכרד , תישארמ  רבכ  ירבעה , ןורטאיתה  תומב  לע  ולעוה  תוירוקמ  תוגצה  דצל 

קוו ןמרה  רלימ , רותרא  לש  תוזחמ  וב  וגצוהו  תינקירמא  העפשהל  ןורטאיתה  חתפנ  םישימחה  תונשב  טכרבו . וקסנוי  טקב , ןסביא , ןיסאר , ריילומ ,
, ןומצע לאומש  לש  םתמזויב  תיוז '  ' ןורטאית תונטק : ןורטאית  תוצובקו  הפיח  ןורטאית  תמקה  םע  םישישה  תונשב  דואמ  הבחרתה  וז  המגמ  םירחאו .

' םינקחשה תמיב   ' ךכ רחאו  הסרפה '  ' ןורטאית ינולא ; םיסנ  לש  ותמזויב  תונוע '  ' ןורטאית זמלא ; לאכימ  לש  ותמזויב  הריז '  ' ןורטאית םירחאו ; ירג  הנינפ 
ותוא וניש  אלא  וב  ועלבנ  קר  אל  םה  דסממה . קביח  םבור  תאש  רחאמ  םימי  וכיראה  אל  הלא  םיילטנמירפסקא  םינורטאית  רלטוק . דדוע  לש  ותמזויב 
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הטועימ תיטסיגולוכיספו -  תיטסילאיצנטסיזקא  תיתרוקיב , - תיתרבח תואזחמ  החתפתה  ומוקמבו  ימואלה  סותפה  םלענו  ךלה  הגרדהב  םינפבמ .
םרוי םינוב , לאומש  יירפ , רטיפ  ןושיק , םירפא  אולימ , ףסוי  םיאמבו : םיאזחמ  לש  שדח  רוד  ליבוה  שדחה  וקה  תא  תריוגמ .'  ' הבורו תירוקמ  תואזחמ 

ךרדה . ץרופל  תוחפה  לכל  וא  וז , הצובקב  בושחכ  םיבר , ןורטאית  ירקבמו  ירקוח  תעדל  בשחנ , ינולא  םיסנ  םילועמה .) וימוגרתב   ) רוגמלא ןדו  רומטמ 

ןורטאיתב תילארשי  הפש  בצעמ  ינולא  םיסנ 
יאבצה ןועובשב  םסריפ  םינושארה  וירופיס  תאו  יתעבג , תביטחב  ןיצקכ  םחל  רורחשה  תמחלמב  הב . ךנחתהו  ביבא ב-1926  לתב  דלונ  ינולא 

יומיבבו םוגרתב  הביתכב , םינותנ  ויה  וינייעמ  ךא  םירופיסו , םיריש  םסרפל  ףיסוה  אוה  םיעבשהו  םישישה  תונשב  רימש .) השמ  תכירעב  ' ) הנחמב '
- יכ " נת ןונגסב  בתכנש  (, 1953 המיבה ,' ' )' ךלמה לכמ  רזכא   ' היה ןמדירפ ) אגרש  לש  ויומיבב   ) בתכש ןושארה  הזחמה  םינוש . תונונגסב  תוזחמ 

. ירבעה ןורטאיתב  השדח  הפוקת  וחתפש  תוזחמה  דחאל  בשחנ  ךלמה ' לכמ  רזכא  . ' םכש םוקמה -  ינש . תיב  תפוקתב  אוה  הלילעה  ןמז  יריפסקייש .
תא גיצה  אוה  ןכש  תסנכה , ןכוד  לעמ  םתרוקיב  תא  ועימשהש  םיאקיטילופ  םהב  םיינרמש , םיגוחב  חור  תרומ  ררוע  ךא  תירחסמ , החלצהל  הכז  אוה 

. תינויצה תוברתה  החפיטש  תיאורהה , "ך  נתה תסיפתל  תדגונמ  התיהש  ךרדב  רמולכ  יתרוקיב , ןפואבו  תוכלמ  דוה  אלל  םעבריו  םעבחר  לארשי  יכלמ 
ילאוטקא . יתרוקיב  דממ  הגצהל  הנקיה  רבדהו  הצורפו , יאנז  דגוב , םיחצור , םה  הזחמה  לש  וירוביג 

סותפהמ תוחכפתה  לש  תמיוסמ  השוחתמ  ורוד , ינבמ  םירחא  םירצוי  לצא  ומכ  ולצא , העבנ  תלבוקמה  תינורטאיתה  המכסומהמ  ינולא  לש  הגירחה 
םתואב ךלש  תורמויה  ויה  המ  רזכא ."  " תא תבתכש  םינשה  תא  רוכזל  הסנ  : ' ינולא לאשנ  ןתנ  השמ  ומע  ךרעש  ןויאירב  הנידמה . תמקה  ירחא  ינויצה ,

ינולא : בישה  ךכ  לע  הז '? הזחמ  חימצהש  יתרבחה  עקרה  היה  המו  הלש ? תויתרבחהו  תויטילופה  תויעבה  לע  ץראה , לע  רמול  תיצר  המ  םימי ?

םואתפ יכ  ןוטלשה ]...[ . דגנ  תורירמ  וזיא  התיה  סואימ ]...[ ! תמחמ  הצקומ  רבד  ןימ  ונליבשב  התיה  "י  אפמ הלמה  המחלמה , ירחא  תנשב 1951 ,
. םירטמוליק לש  ןינע  הז  ללהנ  דעו  אפלא  תיבמש  וניבה  זא  ריביס . הזש  ובשחו  ללהנ " דע  אפלא  תיבמ   " ונרמא םייחה  לכ  הנטק . התשענ  ץראה 

ומכ ליחתמ  קסעה  וישכע  רמגנ ! ידש ! םואתפ  ואר  םיזעה , םימחולה  לכ  םילודגה , םיקינזוחא " האמ  לכ ה" הנטק ]...[ . ץראה  תא  ונל  ושע  םואתפ 
ליחתמ . סולואפ  תמ , ושי  דיגנ : םוקמ . לכב 

םגו הרישע  תויהל  הלוכיה  הפשב  רמולכ  תילארשי , תירבעב  תוזחמ  בצעל  וחילצהש  ןושארה , אל  םא  םינושארה , םיאזחמה  םע  הנמנ  ינולא  םיסנ 
ןורטאית תונוע ,' םג ב' ךכ  רחאו  (, 1961 ' ) ךלמה ידגב   ' הזחמב המיבה ,' םשייל ב' לחה  תילרטאיתה  ותסיפת  תא  תירבע . ירבוד  לש  בחר  רוביצל  השיגנ 

בתכ קר  אל  ינולא  (. 1967 ' ) םירפרפה דייצו  הלכה  ו' ותריצי , לש  תרתוכה  תלוגל  בשחנה  (, 1963 ' ) תיאקירמאה הכיסנה   ' וגצוה ובו  םיקהש  ןטק 
ינקחשמ םיבר  ןייפיאש  דבכה  יסורה  אטבמל  דוגינב   ) םיידילי היצנוטניאו  אטבמ  ילעב  ץראה  ידילי  םינקחש  םע  דובעל  ףידעה  אלא  תרבודמ  תירבעב 

תא ןייפיאש  יתולגה '  ' ימולקדה סותפה  תדרוהל  םרת  ךכב  םג  רוגמלא . הליגו  ירטע  הנוי  יאנב , יסוי  והיקזח , רנבא  ןידי , יסוי  ומכ  םיקיתווה ,) המיבה ' '
רודיבה תקהל  תא  ינלופ  ימענו  ריפוא  הקייש  םע  םיקה  אוה  ב-1965  הנידמה . םוק  רחאל  תונושארה  םינשבו  בושייה  תפוקתב  ולעוהש  תוזחמה 

תידסממ - יטנאה הציקעהו  רומוהה  הגעה , תא  רוד  תונש  ךשמב  הציפהו  החתיפ  רוויחה ' ששגה  . ' הלש רמוחה  יבתוכ  םע  הנמנו  רוויחה ' ששגה  '
ינויצה ןורטאיתה  ןוליחל  םרת  ינולא  םוימויה . תפשבו  רודיבב  ןורטאיתב , חרזמה  תודע  ןושל  לשו  תרבודמה  תירבעה  לש  היצמיטיגלל  המרתו  לארשיב 

םג אוה  םיישיא . םירבשמו  תויכרע  תומליד  ןהבו  תוינויצו , תוידוהי  אקווד  ואלו  תוילסרבינוא , תויגוסב  םיקסועה  תוזחמ  ףידעה  אוהש  םושמ  םג  ידסממה 
דרוסבא .' תוזחמ  ו' יטסטנפ ' םזילאיר   ' םירקוחה ןושלב  הנוכמה  ןונגס  רכיבו  המיבה ,'  ' תא ןייפיאש  יטייבוסה , םזילאירה  ןונגסמ  קחרתה 

םתמקה םע  םיעבשה , תונשב  ורבגתה  ילסרבינואהו  ישיאה  םוחתבש  םיאשונל  היינפהו  ילארשיה  ןורטאיתה  לש  תילאוטקא  - תיתרוקיבה היצטניירואה 
תכסכוסמ תיתרבח  תואיצמב  וכנחתהו  ודלונש  םינקחשו , םיאמב  םיאזחמ , לש  שדח  רוד  תחימצו  םילשוריב , ןאחה  ןורטאיתו  עבש  ראב  ןורטאית  לש 

דדוע וליב , ירג  ילאערזי , יסוי  ןוטלי , הלונ צ' לובוס , עשוהי  ןיול , ךונח  םיאמבלו  םיאזחמל  התיה  הז  ךילהתל  דחוימב  הבר  תובישח  תוחפ . המימתו  רתוי 
טיבש . הנדעו  ןצינ  ירמע  רינש , ןנח  רלטוק ,

ינרתח - ישיאה עונלוקה  תוחתפתה 

יתונמאל יתלומעת  עונלוקמ 
הבישחה לוחלח  הנושארבו  תויתרבחו , תויגולונכט  תויוחתפתה  דצל  ןורטאיתהו , תורפסה  םוחתב  םישימחה  תונשב  ושחרתהש  יונישה  יכילהת 

העפשה רסחו  ץראב  תיתונמאה  הידמב  גרוח  ןבל  בשחנ  םישישה  תונש  דעש  שדח  העבה  הדש  עונלוקה , לש  ותחימצ  לע  ועיפשה  תיגולוכיספה ,
תודסומהו תורדתסהה  תורישב  הלומעת  יטרס  ויה  םבור  ךא  םישולשה , תונשב  רבכ  ץראב  וקפוה  םיילארשי  םיטרס  תילארשיה . תוברתה  לע  תישממ 

וסיוג םה  םגו  ההובג , התיה  אל  םבור  לש  תיתונמאה  םתמרש  םייתלילע , םיטרס  רתוי מ-16  אל  םינרקאל  ולע  םישימחה  תונש  ףוס  דע  םיימואלה .
הרימא לש  התורצוויה  לע  השקהש  יגולואידיאה  שבכמה  לשב  רקיעב  הפוקת  התואב  דודר  היה  עונלוקה  םוידמ  ינויצה . לעפמה  לש  סותאה  תצפהל 
תרוסמו רפס ) לש  וזמ  רועיש  ןיאל  ההובג  טרס  לש  הקפהה  תולע   ) םיטרס תקפהל  םיעצמאה  טועימ  לשב  םג  ךא  תישיא , תיתרוקיב  - תיטילופ תיעונלוק 

תיתוזח . אלו  תילולימ  הדוסיב  איהש  תידוהיה , תואטבתהה 

1969- בו ב-1968 16  ב-1967 12 , םיכורא , םיטרס  לארשיב 35  וקפוה  םינשב 1966-1960  עונלוקה . םוחתב  תוליעפה  הבחרוה  םישישה  תונשב 
רתוי . תיתרוקיבו  תוחפ  המימת  השיג  ץומיאב  הוולש  יתונמא , עונלוקל  יתלומעת  עונלוקמ  רבעמ  ורקיעש  יתוכיא  - ינכות יונישב  הוול  יתומכה  יונישה  . 19

רהז ירוא  לש  הנבלב ' רוח  '
ןיבמ רתויב  עיפשמלו  ינורשיכל  ילארשיה  עונלוקה  ירקוח  תעדל  בשחנ  רהוז  ירוא  הזה . הנפמה  תא  רשיב  ( 1965 ' ) הנבלב רוח   ' רהוז ירוא  לש  וטרס 
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רענכו לארשיב ב-1935  דלונ  רהוז  תירבעה . תורפסב  םרוד  ינב  םירפוסה  וללוחש  המ  תא  עונלוקה  הדשב  וללוחש  הנידמה , רוד  ינב  עונלוקה  יאמב 
"ל חנה יאצוי  תקהלב  קחיש  ורורחש  םע  םיטלובה . היבכוכמ  דחאל  בשחנו  "ל , חנה תקהלב  השע  יאבצה  ותוריש  תא  יסופיט . ילארשי  ץרא  ךוניח  גפס 

ותכינח תא  תורידנ . תוימוק  תולוכי  לעבכו  ןנוחמ  ןקחשכ  רוביצל  הלגתה  םהבש  רודיב , יברע  החנה  םג  אוה  דבב  דב  התוא . השריש  קורי ' לצב   ' תקהלבו
לש ותקפהב  דעיה ,' לע  ברקה  ו' גרבליז , לאויו  דורלסקא  ןתנ  םע  דחי  ןייטסלפ ,' וא  ץע  : ' םיירטנמוקוד םיטרס  ינש  לש  הכירעבו  םויבב  השע  תיעונלוקה 

ילארשיה . םיטרסה  תוריש  שיא  יתרפא , לאגי 

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

ףחסנה תעבוט  הניפסמ  לוצינ  תיזנכשאה ,) היילעל  זמר   ) קינלצ םשב  םדאב  קסוע  ןושארה  וקלח  םיילמס . םיזמר  סומעו  תשבוגמ  הלילע  רסח  טרסה 
םיבר הבש  תואיצמה , ןיבל  ינויצ  םזילאידיא  ךותמ  הצרא  ואבש  ימכ  םילועה  לש  יגולותימה  יומידה  ןיב  רעפל  זמר  הדוספר -  יבג  לע  הנידמה  יפוח  לא 

רשפאו םזילאיצוסה  לוע  תא  לבקל  הבריסש  תידוהיה  תונגרובל  זמר  קסויק -  םיקמ  אוה  ןומישיה , בלב  לוחה , לע  הרירב . תילב  םיטילפכ  הצרא  ועיגה 
םשב םדא  םוקמ  םושמ  עיגמ  רבכו  ידרוסבאה  ומולח  תא  הנוב  ודועב  םידקמ . ןונכת  אלל  הממשה  בלב  תע  התואב  ומקוהש  דרע , ומכ  םיבושייל  םגש 

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

םינאידניאה .) ידיב   ) יחרזמ לש  ותומב  םייתסמ  הז  קלח  ימוקמ . באפב  תוטטקו  םירטסגנג  םינאידניא , קנב , דוש  םיסוס ,

ראשה ןיב  ללוכ  אוה  טרפב . תונויצה  ילמס  לעו  ללכב  עונלוקה  לע  םייריטאס  קיטספלס '  ' יעטק לש  ידרוסבאו  עשעשמ  זאלוק ' אוה  טרסה  לש  ינשה  וקלח 
זמר עונלוק -  תובכוכ  תויהל  אוה  םימתה  ןמולחש  תוירבצ  תונב  תצובקל  דב  ינחבמ  לש  הנצסו  עונלוקה  לש  יטילנאוכיספה  יפואה  לע  האצרה  לש  הנצס 

םיברע השולש  יברעה . לש  היצזיפיטואירטסב  קסוע  טרסב  םיקזחה  םייריטאסה  םיעטקה  דחא  ינויצה . םולחה  לע  ינקירמאה  םולחה  תוטלתשהל 
םיברעל . םידוהיה  ןיב  יתוברתה  קתנל  זמר  םניבהל -  ןתינ  אלו  הזב  הז  םיברעתמ  םהיתולוק  רבדמב . הקפהה  להואל  םיסנכנ  דבכ  רופיאב 

זמר לודג -  היינב  רתאב  םימוגיפה  לע  ךכ  רחאו  רבדמב  הליחת  אשינה  יתגלפמ , ןקסע  לש  תואשילק  יוור  תוריחב  םואנב  קסוע  טרסב  ףסונ  טלוב  עטק 
שוביכ סותאל  םג  ומכ  תישעמ , תויטנטופמיא  לע  תחא  אל  התפיחש  הירבח , לש  תיאלנ  יתלבה  תטפטפלו  תיטילופה  הגהנהה  לש  לופכה  רובידל 

. ןוטב יררה  לש  המוגע  תואיצמל  ךפהש  הממשה  תחרפה  ןוזחל  םג  ילואו  תויטסינוטרופוא  '- תוינלבק  ' תויצביטומ לוכיבכ  ריתסמה  המדאהו  הדובעה 
ןוירוג ןב  לש  תיטתפה  האירקל  זמר  תוינויצה -  תורטמה  תא  ותרשיש  םידלי  תדלוהל  רסמתהלו  םהיקוסיע  תא  קיספהל  םידוהיל  ארוק  ןקסעה  ומואנב ,

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

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

לש יגלטסונה  רומוההמו  םיבזכה ' טוקלי   ' לש 'ה  לשרה תוחידבמ  הנוש  שודיח , רדגב  םימי  םתואב  היה  טרסב  הלגתמה  יריטאס  - יטסיכרנאה רומוהה 
תינויצה העונתה  לש  רצויה  תיבמ  יוזהה  ימואלה  םולחה  ןיבו  ידווילוהה  רצויה  תיבמ  םייוזהה  תומולחה  ןיב  הלבקהה  הנטקה .' ביבא  לת   ' ןוגכ תוגצה 

תורכומה . היתואשילק  לע  תילארשיה  םזיטוירטפה  תוברת  תא  הכיחגמ 
השעמלו ילארשיה  עונלוקב  הנפמה  תדוקנכ  ץראב  עונלוקה  יחמומ  בור  ידי  לע  ספתנ  הנבלב ' רוח  , ' תופוקב החלצהל  הכז  אל  טרסהש  יפ  לע  ףא 

םג טרסה  וב . ןומטה  בושחה  יתרוקיב  - יתרבחה רסמבו  ותוירוקמב  םירקבמה  וניחבה  םינרקאל  ותאצ  םע  רבכ  הזה . םוידמה  לש  תואמצעה ' תזרכה  כ'
' תונורחא תועידי   ' לש םיטרסה  רקבמ  םינרקאל  טרסה  תיילע  רחאל  דימ  ןאק . לביטספב  םירקבמה  סרפב  הכז  רשאכ  ץראל , ץוחב  הרכה  לביק 

לש וילתכ  ןיבמ  םעפ  יא  אציש  רתויב  ףרוטמה  קפס  אללו  םיקיחצמה  םיטרסה  דחא  והז  ': ' קירבמ ןועגש  הנבלב -  רוח   ' התרתוכש תרוקיב , תמישרב 
, ידמל ינבבוח  טרסהש  בתכ  הלכשהב ' רוח  תאז -  ץימחמל   ' התרתוכש המישרב  רתוי . יתרוקיב  היה  בירעמ '  ' לש עונלוקה  רקבמ  ילארשי .' ןפלוא 

ותונמא ןונגסב  יראנילוק , יתונמא  רצומ  ןמשירפ . - ףוגנזידב תוכרדמה  ירייד  וא  תיסכ  יבשוי  גוח  רקיעב ל' רבדמ  אוהו  םיסג , םירפתב  תורבוחמ  תונצסה 
ףיסוה : המישנ  התואב  םלוא  תונמא .' םיכירעמל  םעטומ  תורואפתה -  תא  ןיכהש  ןיקרמות , לאגי  לש 

חיפהל הרושב , תאשל  םירשכומ , םישנא  לש  םהידיב  לגוסמ , דרוסבאה  ןורטאתש  םשכ  תולעפתההו : הכרעהה  אולמב  סוסיה , ילב  רמאנו  בושנ 
, רמול המ  םהל  שי  רשאכ  ונלש ]...[ . עונלוקה  םלועל  הבוט  הרושב  הזה  ילארשיה  דרוסבאה  טרס  םג  ותא  איבמ  ךכ  םלועה , תומיב  לע  השדח  חור 

םהשכ ואל . וא  םתעדל  םיכסמ  התא  םא  ןיב  עונלוק , לש  ןיוצמ  עקר  והז  לארשיב -  יברעה  טועימה  לש  ודמעמ  לע  םתורירמ  םיעיבמ  םה  רשאכ 
תויניצב תצחומ  הכירעב  בר , ןורשכב  תאז  םישוע  םה  רהוז ,) ירוא  ןכש  לכ  אל   ) רהוז - תורענ תויהל  תושקבמה  קרסה  - תורענ לכ  תא  ןתוורעב  םיגיצמ 

הרתי . תוניגהב  אל  יכ  םא  תבקונ - 

וטרסב לשמל  ןקחשכ , םהב  ףתתשה  וא  םייבש  םיאבה  םיטרסב  םג  רהוז  ךישמה  תילארשיה  תוברתה  לשו  תונויצה  לש  היצזירוטקירקה  תכאלמ  תא 
ינויצה םזילאידיאה  ילבכמ  ורוד  ינב  עונלוקה  ירצוי  תא  הררחיש  ולש  תיצולח ' - יטנא תויצולחה ה' (. 1970 ' ) לולבש ( ' יומיבו טירסת   ) ןוזדיוד זעוב  לש 

. רתוי יתרוקיבו  ררחושמ  ילארשי  עונלוק  הדילוהו 

ימיטניא עונלוקל  ימואל  עונלוקמ 
רצי הב , וכנחתהו  ולדג  וא  ץראב  ודלונש  םיאמב , לש  שדח  רוד  ילארשיה . עונלוקב  רתוי  חיכש  ימיטניא  - ישיאה עבמה  השענ  ךליאו  םישישה  תונשמ 

וכותמש הנידמה , רוד  לש  ותורגבתה  ויה  יעונלוקה  הנפמל  םימרוגה  הנושהו . גירחה  לש  ומלוע  תא  םג  המ  - תדימבו דיחיה , לש  ומלוע  תא  ופימש  םיטרס 
קוחה תקיקחו  רתוי ; םיללכושמו  םיפסונ  עונלוק  יתב  תיינבל  האיבהש  הכירצה , תלכלכ  תוחתפתה  הרישהו ; תורפסה  תעפשה  םישדח ; םירצוי  ואצי 
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ןכדוע עונלוקה , תיישעתב  םיימוקמ  םירצויל  דוסבס  קינעהל  דעונש  קוחה ,  ) הקפהה יביצקת  תא  לידגהש  תנשב 1954 , ילארשיה  טרסה  דודיעל 
םישישה .) תונש  תליחתב 

( םירחאו לאמ  יאול  ראדוג , קול  ןא  ז' ופירט , האוסנרפ   ) תפרצב שדחה ' לגה   ' יטרס תארשהב  םג  רתוי  םייטסיגולוכיספו  םיישיא  ושענ  םיילארשיה  םיטרסה 
עדונה ידוושה  יאמבה  לש  םייטסיגולוכיספה  ויטרס  ןכו  םירחאו ,) ינילוזפ  ולואפ  רייפ  ינוינוטנא , ול  ' גנאלאכימ ינילפ , וקירדרפ   ) יקלטיאה םזילאיר  ואינהו 
ימצע יוליגל  עסמה  תישפנה , תולטרעתהה  ןמיסב  דמעש  ינקירמאה , עונלוקב  יטסיגולוכיספה  לגל  םג  םיישיא . םירבשמב  וקסעש  ןמגרב , רמגניא 

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

לע םינוכמ  םה   ) םינשה םע  הקזחתהו  הכלהש  יטסיגולוכיספו , ישיא  יוטיבל  היטנה  תטלוב  םיעבשהו  םישישה  תונשב  ורצונש  םיבר  םיילארשי  םיטרסב 
ירוביג תא  הריציה  זכרמב  דימעהל  תירבעה  תורפסה  לש  התמגמ  םג  עונלוקב .)' יטסינרדומה  םרזה   ' וא השדחה ' תושיגרה  יטרס   ' עונלוקה יחמומ  ידי 

יתועמשמ םיפוצ  להקל  וכז  אל  תע  התואב  וקפוהש  םיטרסה  בור  יכ  שיגדהל  בושח  עונלוקה . םלועל  םישישה  תונשב  הרדח  תילארשיה  הירפירפה 
תיתוברתה . םתעפשה  לגעמ  תא  ןיפיקעב  ביחרהש  הימדקאבו , תרושקתב  ילאוטקלטניא  חיש  םביבס  רצונ  ךא  רצק , ןמז  ךות  עונלוקה  יתבמ  ומלענו 

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

ויתורודל . ילארשיה  עונלוקה  תא  ונייפיאש  םיירקיעה  םיירלופופה  םירנא  ' זהמ המכ  ןייצא  ןלהל  תיתוברתה . הריזל  ץוחמ  לא 
החלצהה תובקעב  חמצ  אוהו  עונלוקה , יתבל  בר  להק  ךושמל  חילצהש  ןושארה  תירבעה  רבוד  רנא  ' זה השעמל  והז  תיתדעה . הידמ  וקה א .

םימיל ונוכ  יתונמאה , יוטיבה  תמר  תניחבמ  ידמל  םיגליע  ללכ  ךרדב  ויהש  ולא , םיטרס  ןושיק . םירפא  לש  וטרס  (, 1964 ' ) יתבש חלאס   ' לש תירחסמה 
וררועש תויפיטואירטס  תונוכת  לש  תבורעתב  יחרזמה  הלועה  לש  ותומד  תא  וטטריש  םה  ןוזדיוד .) זעוב  יאמבה  עבט  הזה  יוניכ  תא  ' ) סקרוב יטרס  '

שוח בל , בוט  םייח , תחמש  םח , גזמ  תיטסיניבוש ,) - תירבג רקיעב   ) תיביטימירפ םלוע  תסיפת  הלכשה , רסוחו  תורוב  הפוצב -  היתפיטנאו  היתפמא 
תידרפס .' הוואג  ו' ירזממו , אירב  רומוה 

' גרו יאמבה ג' חתיפש  תנוכתמ  יפ  לע  יטנמור  - יממעה יעונלוקה  רנא  ' זה םישישה  תונש  ףוס  תארקל  חורפל  לחה  תיתדעה  הידמוקה  םע  דבב  דב 
החלצהל וכז  תיברעה , עונלוקה  תיישעת  תרוסמ  יפ  לע  ושענש  םיישטיקה , םייתמרדולמה  ויטרס  םישישה . תונש  עצמאב  קאריעמ  הלעש  הידבוע ,

ומצע הידבוע  תיחרזמה . הקיזומה  הרבעש  דוסימה  ךילהת  תא  רבע  אלו  םימי  המ  - םושמ ךיראה  אל  הז  רנא  ז' םאלסאה . תוצרא  ילוע  ברקב  רקיעב 
. הטעמ החלצהב  םירחא , םיטרסב  קוסעל  רבע 

. םינומשהו םיעבשה  תונשב  ןוויכ  הנישו  ( 1962 תאזכש ,' הרובח   )' םישישה תונשב  הנושארל  עיפוהש  רנא  והז ז' תיביבא . לתה  הרובחה  יטרס  ב .
ינרתח דוסי  םג  םהב  היה  השעמל  ךא  תדכולמה , העמ ' לש ה'ג' תירבג ) רקיעב   ) תיסופיט תירבצ  חור  םע  םיילארשי  םירוענ  יטרס  ויה  הלא  הרואכל 

'(, וכו םיבזכה ' טוקלי  ', ' הבמסח ', ' דחא תובקעב  הנומש   )' "ח מלפה ימחולו  רעונה  תועונת  חסונ  האגה , םירוענה  תבושמ  םהב  התיה  אל  ירבצ . - יטנא
לע הרשע . שפיטה  ליגב  םיממעושמו  םינמרח  םינלטב , םיחחרפ , לש  תיטסיליהינ  םירוענ  חור  אלא  תינויצה , םיכרעה  תכרעמ  םע  הזויבמיסב  היחש 

לש תרבוגה  תוחיתפה  עקר  לעו  זכרמה  ירע  לש  תיטסילטיפק  - תינברואה תוחתפתהה  עקר  לע  חמצ  אוהו  זיטסקיס ' חור ה' העיפשה  הז  רנא  ז'
. ץראב םייחב  הרוק  תמאבש  המ  תוארהלו  רבדל  ץמואה  םהל  היהש  םינמאה ,

 
יטרס לש  רנא  -ז' תת תמיוסמ  הדימב  אוה  ילארשיה , עונלוקב  םיירלופופה  םירנא  ' זה דחאל  היהש  תרתסנ ,) המלצמ   ) תֹוחיתמה יטרס  רנא  ז' ג .

םיטרסב הלועפ  ופתישש  םיינש  (, 1978  ) ןוזדיוד זעובו  לסיש  יבצ  לש  םיקיחצמ ' םילארשי   ' היה ץראב  תוחיתמה  יטרס  תרדסב  ןושארה  הרובחה .
וב ופצ  הנש  ךותבו  תרתסנ -  המלצמב  תוחיתמ  תרדס  התוא - ' תלכא  ךייח   ' ןוליש לאגיו  ןקרב  הדוהי  לש  םטרס  ןרקוה  ב-1980  הז . רנא  ' זב םיפסונ 

םיפוצ . לש  דבוכמ  רפסמל  םה  םג  וכזש  םיפסונ  תוחיתמ  יטרס  ועיפוה  םינומשה , תונשב  וירחא , םיפוצ . ןוילימ  יצחמ  רתוי 

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

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

. םילארשיה היזיוולטה  יפוצ 

'' תיתונמא הירליטרא   ' תחת אבצ 

השתהה תמחלמב  ףרועל  תיזחה  ןיב  לכסתמה  רעפה 
תרושקתה ילכב  תוימוימויה  תועידיה  ךא  םילארשיה , םיחרזאה  בור  לש  םהיניעמ  קוחר  ץאוס , תלעת  רוזאב  רקיעב  הלהנתה  םנמא  השתהה  תמחלמ 

השוחתה םילייח . וז 367  המחלמב  וגרהנ  דבלב  ץאוס  תלעת  ךרואל  ימואלה . לארומה  תא  וקחשו  רדוק  חור  בצמ  רוביצה  לע  ורשה  םיעוצפו  םיגורה  לע 
הזמ הרגשו  הזמ  םוריח  ףרועל -  תיזחה  ןיב  םייחה  ןונגסב  הווהתהש  רעפהו  םיריעצ , תונברק  לש  קסופ  יתלב  םרז  עבות  יאבצה  םזיטוירטפה  חבזמש 

. ריעצה םינמאה  רודבו  םיסיוגמהו  םיסייגתמה  רודב  םזירטילימל  םינושאר  םינדגונ  םירציימ  ולחה  - 
 

התוחפ הדימבו  עצוממהמ  הבר  תילאוטקלטניא  תואמצעב  דחוימב , תודדוחמ  תויתרבח  תויושיגרב  ללכ  ךרדב  םינייטצמ  תיטרקומדה  הרבחב  םינמא 
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יאנותיעה היה  לשמל , הזכ , הפוקתה . ינב  םיריעצה  םינמאה  ויה  וללה  םידגונה  תא  ורצייש  םינושארהש  אופא  המית  ןיא  דסממהו . רוביצה  תארי  לש 
תא טסילדא  םסריפ  ב-1972  לגרב . רודכמ  ודיקפת  תרגסמב  עצפנו  תילארשיה , היזיוולטה  לש  ןושארה  יאבצה  בתכה  היהש  טסילדא , ןר  רפוסהו 

המוד הנבמה  השתהה . תמחלמ  תפוקתב  תיברק  הדיחיב  םיאולימ  לייח  לש  ןמויכ  בותכה  םילעופ ,) תירפס  ) ןויצ ' יריעצ  לש  םילוקוטורפה  ורפס '
המחלמה לש  האְלמה  םוריחה ' תרגש   ' אלא רקיעה  ןה  הקיאורההו  הרובגה  אל  לבוקמל , דוגינב  ךא  ברק , תשרומ  לש  לבוקמה  ינויצה  סופדל  ורקיעב 

לש תושוטלה  םייניעה  םע  טלקה , - םלצ לש  םיעורגה  םימוליצה  . ' טסילדא בתוכ  ןותיעב ,' תונומתל  ונלגרתהש  המדנ  . ' םותסה יובמה  תשוחתו 
. ןותיעב תוארתהל  םירמוא : ויה  השפוחה  תומיב  םידרפנ  ויהש  המרה , וא  העקיבה  וא  הלעתה  ישנא  וליפאו  םוי , - םוי לש  ןינע  ויה  םישדחה , םיסייגתמה 
: ןותיעב העדומ  תרוקיבה : תאטובמ  וב  םגש  זנק , לואש  לש  םושירב  הוולמ  רפסב , םירחא  םיעטק  ומכ  הז , עטק  םומיס .'! -ק- אמ םירמוא : ויה  ומצע  וקב 

, הלעתב בצומב  םיאולימ  ילייח  ינש  ןיב  החישב  עיפומ  רפסב  תרוקיבה  לש  האיש  םיבאוכו .' םימומה  םכנב ג ... לופנב  םכרעצב  םכתא  לו ,' החפשמל  '
תא הוולמו  השתהה  תמחלמב  הנושארה  םעפב  הלע  הז  אשונ  המחלמה . לש  הארנ  יתלבה  ףוסהמ  האצותכ  תרערעתמה  היציביטומה  אשונב 

םויה : דעו  זאמ  תילארשיה  הרבחה 

ץיברנ וציבריש , ואוביש , רבכ . סאמנ  תוכחל . ןנוכתהל , תוכחל , ןנוכתהלו , תוכחל , ןנוכתהל , קסע  אל  הז  ואוביש . הצור  ינא  םימעפל  עדוי , התא  '
ףוס .' הזה  קסעל  השענו  הרזח 

ומצע קסעל  לבא  ףוסה , היהי  הז  םהיבגל  זא  םישוברע , הרשע  גורהת  םא  ףוסה . ךיבגל  היהי  הז  זא  הפ  רגפתת  םא  קר  התא ? הפיאו  ףוסה  הפיא  '
ףוס . היהי  אל 

]...[ 
הפ '? השוע  םצעב , התא , המ  '

יתאב .' זא  םיאולימל , יל  וארק  תרמותז ? 'מ'
אב '? תייה  ךל , םיארוק  ויה  אל  םא  '

אל '? התא , םג  ררחתשהל , תולקב  יתלוכי  אקווד  טמתשהל , יתיצר  אל  םיבחוס , םלוכ  יכ  קיטש , הליופ  יתישע  אל  לבא  אל , '
ינא .' םג  '

]...[ 
תרוסמהו םירטייפ  םלוכ  םשו  ץוביקמ  אב  ינאש  ללגב  הז  ימצעל , חיכוהל  הצור  ינאש  ללגב  תחתה . ללגב  הז  ךלוה , ינאש  ןאל  ךלוה  ינא  םא  זא  '

ןושאר .' אל  ילואו  ידיחי , אל  לבא  לוקיש , אל  ללכב  הזש  אל  אל ? המל  תדלומל , ליעומ  םג  ינא  םא  תבייחמ .
]...[ 

גוגדפ '? ינא  המ  חקל ? םיברעה  תא  דמלל  הז  הפ  תושעל  ונאבש  המ  זא  '
םש '? היהי  אל  לארשי  םע  הפ , היהנ  אל  ונחנא  םאש  הז  םע  המו  '

תיללכה .' השגרהל  דואמ  בושח  הז  אל  וא  קדוצ  ינאש  הזו  עדוי ? ינא  '
רבג '! היהת  םינותחתה ? תא  דבאמ  רבכ  התאו  השתה  - תמחלמ םינש  המכ  ךל  ושע  אה ? הז , והז  '

ודובכ יכ  םחליהל  ךירצ  לוממ  הז  המחלמ : ןכ  םג  חוכיוול ? םיאשונ  המכ  דוע  הפ  שי  ילש  תוירבגה  תלאשמ  ץוחש  בשוח  אל  התא  שוטשוט , היהת  לא  '
ןונג '? הפ ? הז  המ  רבג , ינאש  חיכוהל  ידכ  דמעמ  קיזחהל  ךירצ  ינאו  ללוח ,

ונלש .' לזמה  םצעב  הז  םירגפמ , לכה  ךסב  םה  לוממ  וליא  לבא  אל , הפ  '
םיתמו .' םייח  קר  שי  םיביוא , ןיא  םיבהוא , ןיא  םיפרנ , ןיא  םיקזח , ןיא  םישפטו , םימרמ  ןיא  םירגפמו , םימדקתמ  ןיא  המחלמב  רומח , היהת  לא  '

ורפסבו בירעמ ' רבצ ב' ןועמש  םסריפש  רוטב  לשמל , םינוש . םימוחתב  הפוקת  התואב  אוצמל  רשפא  םזירטילימ  - יטנא ינצינ  לש  םימוד  םייוליג 
סומע יחימע , הדוהי  זפרוא , קחצי  זוע , סומע  תופתתשהבו  יבי  ררושמה  תכירעב  ( 1968) תויחל ' האחמה ' ץבוקב  (; 1968) רוביגה ' ידניהרבסוט  '

דעב הכורעתב ' (; 1972 ' ) 1970 ץיק -  תליחתב  עשוהי ' לש א"ב  ורפסבו  ( 1972) תוארפ '  ' יריאמה לארשי  לש  םירופיסה  ץבוקב  םירחאו ; ןניק 
הגעלש םילשוריב  ( 1970) בהז ' לש  םילשורי  הכורעתב ' ןיול ; ךונח  ןדיבא ו דוד  םג  הב  ופתתשהש  , ' סולפ רשע  םינמאה ' תצובק  לש  ( 1968) דגנו '

לאגי לש  םייאורה  - יטנאה םיינוריאה  םירויצבו  םילספב  ירכז ;) ןימ  רביא  תרוצב  דוד  לדגמ  לש  זאלוק ' םש  גיצה  לשמל , ירוחש , ןר   ) םיימואל םיסותימל 
. תרושקתהו להקה  תעד  לע  תישממ  העפשה  ירסחו  םתופירחב  םינותמ  ןיידע  ויה  וללה  םייוליגה  לכ  ךא  תונוש . תוירלגב  וגצוהש  ץישפיל , ירוא  ןיקרמות ו

. ץומא ןב  ןדו  ןיול  ךונח  ויה  המחלמה  אשונב  ישממ  ירוביצ  סומלופ  ררועלו  עיפשהל  וחילצהש  םינמאה 

' םוב ףולא  דוקיפה ל' ףולאמ 
רעונה תעונתל  ףרטצהו  תדהמ  קחרתה  ךא  יתד , - יתכלממ רפס  תיבב  ךנחתהו  תיתד  החפשמב  לדג  אוה  ביבא . לת  םורדב  דלונ ב-1943  ןיול  ךונח 

ספדנש , ' ןיול ךונח  לש  םיירוחאה  ףד  ' יריטאס , רוט  בותכל  לחה  ביבא , לת  תטיסרבינואב  היפוסוליפלו  תורפסל  טנדוטס  ותויהב  ב-1965 , יטסינומוקה .
ורכינ ותביתכ  לש  הז  בלשב  רבכ  ויתוזחמב . ןכמ  רחאל  ועיפוה  םש  ומסרופש  םיטסקטהמ  תצקמ  ןברוד .'  ' הטיסרבינואה לש  םיטנדוטסה  ןואטיב  בגב 

בתכש ןושארה  רוטב  תינויצה . הרבחה  לש  םישיגרה  םיבצעב  תעגלו  ןובשח ' תושעל  אל   ' תונוכנ רקיעבו  רידנ , יוטיב  רשוכו  תונצקוע  תונינש , ןיולב 
': יברע ריעצ  הנפ ל' הבש  תיריטאס  תיביטקיפ  העדומ  םסריפ  רבמבונב 1965 ) )

ךמוקמ םייפכ , רהוטו  ןויקינב  לגוד  התא  םא  תולודגל , ףאושו  המזוי  לעב  רשכומ , התא  םא  ךל ! תארוק  ביבא  לת  תייריע  לש  תירטינסה  הקלחמה  ' 
יחפ תקרה  ךל ! םיכחמ  וניתובוחר  םיבכוכלו -  םיימשל  תחתמ  חצ  ריוואו  עוגרמ  תריווא  טקש , לש  םיאנתב  הלילה , תועשב  תובוחר -  אוטאט  ונלצא !

ךל '! הכחמ  ונתפשא  תודלוח . תעפוהב  תועתפה  תניינעמ , הפשא  םיילאקיזומ , םיחפ  תומדקומה . רקובה  תועשב  הפשא - 

םיעגפנ םמצע  וארש  םיטנדוטס  תמיתחב 400  יוניג  תעדומ  התלתנ  הטלוקפב  תועדומה  חול  לע  סופמקב . םיבר  לש  םמעז  תא  ררוע  טסקטה 
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המינה אולמכ  לפקתה  אל  יודינה , תפוקת  םותב  ןואטיבב , בותכל  בששמ  הנש . יצח  ךשמב  ורוט  תא  םסרפל  קיספהל  ץלוא  אוהו  ןיול , לש  םזקרסהמ 
ףאו קור  תוקהלל  םינומזפ  בתכ  דבב  דב  םהידיל . עיגה  ותרוקיבש  תסנכה , ירבחמ  המכ  םמוקל  חילצה  ףאו  ילאוטקלטניא , רוטקובורפכ  ורוסל ' רזח  ו'
המאופ ילויב 1967  םסריפ  םש  םתכירעבש , ינכוי ' יתורפסה ' ןוחריב  ןייטשנרב  ירוא  ךז ו ןתנ  ול  ונתנ  ותביתכל  הנושאר  תיעוצקמ  המב  הריש . םסריפ 

רחש .' תוכרב   ' םשב

זמר ומשב  רבכש  , ' האבה המחלמהו  ינאו  תא  רביחש ' ןושארה  ויוורה  דוביע  לע  דוקשל  ףידעהו  הטיסרבינואב  רמגה  תוניחבל  תשגל  חרט  אל  ןיול 
 - ויוורה תא  יטילופ . ןורוויעמו  הינמולגממ  האצותכ  ראשה  ןיב  םרגנש  ימויק  בצמכ  אלא  תענמנ , יתלב  םויק  תמחלמכ  אל  ץראב  המחלמה  תגצה  ונכותל :

ןורטאיתל גוחב  קחשמל  הרומ  התיה  םגש  טיבש , הנדע  תיאמבל  שיגה  םייביטקובורפ -  םינוכרעמו  םיריש  ףסוא  ללכש  יריטאס  - טרבק ןיעמ 
םיליחתמ םינקחש  העברא  לש  תווצ  השביגו  ויוורה , לש  ילוגסה  ךרעה  לעו  הידיל  לפנש  רידנה  ןורשיכה  לע  דימ  הדמע  טיבש  ביבא . לת  תטיסרבינואב 
םיילגר  ' לביק הגצהה , לש  םידקתה  תרסח  תויביטקובורפב  חכונש  אתווצ ,'  ' להנמ . ' אתווצ ןודעומב ' תורזחה  ולחה  סרמב 1968  גוחה . ידימלתמ 

ןודעומה . תמב  לע  התולעהל  בריסו  תורק '

להנמ ביבא . לתב  רגסמה  בוחר  לש  םיכסומל  ךומסה  רודגיבא  ןב  בוחרב  ןכשש  , ' םירב - רב  ' וקסיד - זא ' גה ןודעומל  םינקחשהו  טיבש  ונפ  םהל  רצב 
רבמטפסב 1969 . הכרענ  איהו  ונודעומב  הרוכבה  תגצה  תא  תולעהל  םיכסה  אביקע , רהוז  םוקמה ,

הגצוה רבכ ב-1935  תילארשי . המב  לע  התלעוהש  הנושארה  תיתמחלמ  - יטנאה תיריטאסה  ןורטאיתה  תריצי  היה  אל  האבה ' המחלמהו  ינאו  תא  '
אל םג  ינאו ' תא  (. ' תילגרמ ריאמ  קחיש  קייווש  דיקפתב   ) הלודג החלצהל  התכזו  קשאה  באלסורי  לש  קייווש ' ץימאה  לייחה   ' הריטאסה להא '  ' ןורטאיתב
ב- המיבה ' גצוהש ב' ןוזניסומ , לאגי  לש  בגנה ' תוברעב  ול ' ומדק  תירוביצ . תמוערת  ררועו  לארשי  תומחלמב  קסעש  ןושארה  ילארשיה  הזחמה  היה 

ןיבהל השקתי  ליגר ' הרקמ   ' לש טסקטה  תא  םויה  ארקיש  םדא  ירמאקה ב-1956 . תמיב  לע  הלעש  רומטמ  םרוי  לש  ליגר ' הזחמ  ו' ליעל ) ואר   ) 1949
תדרוה רחאל  רצק  ןמז  ץראה  תא  בזע  רומטמ   ) תוגצה לש  רתויב  טעומ  רפסמ  ירחא  המבהמ  דרוהש  הז , הזחמב  םיפוצה  תא  זיגרה  קוידב  המ 

, תוברקה קבא  תעיקש  רחאל  הרגשה  ייח  םע  דדומתהל  םימחולה  לש  םהיישקבו  המחלמה  לש  יאורה  יתלבה  ןפב  זמורמב  קסע  רומטמ  הזחמה .)
הריפכ : יטפשמכ  וספתנ  אבה  חסונב  םיטפשמ  הפוקת  התואב  ינויצ . אלל  בשחיהל  הזב  היה  יד  לבא 

, הוולשל םיבער  רפעו , םדמ  םיכלכולמ  םיפייע , הירוטסיהה , תומב  לעמ  םידרוי  םה  םייטא  םידעצב  הגצהה :) תא  הוולמה  הלהקמ  לוק  ןיעמ   ) רפוס
אלו םיפי  אל  תומצעב , קובד  ודוע  רוחשה  דחפהו  ןזואב , תלצלצמ  דוע  עוצפ  רבח  תחינג  המשנב , תוקלצו  ףוגב  םימומ  םיאשונ  םיפורש , םיחורס ,

םינמאנ . טושפ  םיקזח . אלו  םיבוט ,

. םיפוצהמ תצקמ  לצא  תחנ  - יאמ רתוי  אל  וררוע  ןכלו  ינויצה , דוקהמ  שממ  וגרח  אל  ליגר ' הזחמ   ' לשו בגנה ' תוברעב   ' לש םינכתה  רבד , לש  ותימאל 
םהיתוזחמ לע  תרוקיבה  תויטוירטפ . רסוחב  ומשאוה  אל  םהינש  ךא  םירענל ,' לווע  תיישעב   ' רומטמו תירוטסיהה ' תמאה  ףוליס  םשאוה ב' ןוזניסומ 

ויהש רחאמ  יאבצה . קבאמה  אשונל  לארשיב  הברה  תושיגרה  ללגב  אלא  המואה ,' ישדוק  קפס ב' וליטהש  םירבד  םהב  ורמאנש  םושמ  אל  העיפוה 
תא ורידאי  ברקה , תשרומ  ירפסל  המודב  םהש , ופיצ  םיפוצה  תואמצעה , תמחלמב  ושחרתהש  םייתימא  םיעוריאל  וסחייתהו  'י  זטרופר יפוא  ילעב 

תורחאו . תוירסומ  תומליד  ולעי  אלו  םימחולה 
לש תרוקיבה  םעפה  אבצל . ילארשיה  ןורטאיתה  ןיב  םזינוגטנא  לש  השדח  הפוקת  חתפו  ןיטולחל  הנוש  היה  רופיסה  האבה ' המחלמהו  ינאו  תא  ב'

ובשחנ זא  דעש  םיאשונב  תעגל  הזעהו  התופירחב  םידקת  תרסח  התיה  תיניצו , הרישי  הפשב  האטוב  תילארשיה  המחלמה  תוברת  לע  יאזחמה 
תולצנתה ףד  ןיעמ  הזחמה  לש  היינכותל  ופריצ  םיפוצה  םלה  תא  ךכרל  ידכו  ץיפנ , רמוח  םהידיבש  הזחמה , תאלעה  ינפל  דוע  וניבה , טיבשו  ןיול  ובאטל .

ראשה : ןיב  בתכנ  ובש 

המחלמה לבא  וניפיי . וא  ונחכש  תוומה  תאו  םיפולאל , דדיה  ונארק  לתוכב , תואקתפ  ונאבחה  ןוחצינה , ימובלא  תא  ונינק  המחלמה , יטרסל  ונכלה 
, םירבדה תא  רמולמ  ונדעב  ענמיש  ול  רוסא  לודג , יכה  באכהו  לייחה . לש  ישיאה  ותומ  תא  הפיית  וא  חיכשתש  הל  רוסא  תירסומ , יכהו  תקדוצ  יכה 

ונתינכות . תא  םיגיצמ  ונא  דבלב  וז  הרטמ  ךותמ  ינועבצה -  ןוחצינה  לבנרק  לש  ולקשמ  תא  ןזאל  הרטמ  ךותמ  ויהיש . לככ  םיירזכאו  םירמ 

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

לארשי תא  וגיצהש , םינומזפו  םינוכרעמ  םילולכ  הזחמב  ברקב . הליפנה  ירחא  אבש  ןידה  קודיצו  "ל  הצ ידקפמ  לש  ירסומ  - ילנויצרה לוקישה  תילארשיה - 
ידודגה :' חבטה  ריש  ב' לשמל , ךכ , ברק . ילא  הששו  בזכ  תוצילמב  היובש  תיטסירטילימ , הרבחכ 

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

 . םיקתושו םיבכוש  רתיהו  םייחב /, ראשנ  יחש -  ימ  דואמ /, בוט  קסע  הז  המחלמ  דובכה /! לכ  ונרמא : זא  םיציבו ]...[ //.

תווצהו םוליצה  ךלהמב  ץצופתמ  לתוכה  וז . תילכתל  רזחשמ  "ל  הצש יברעמה , לתוכה  שוביכ  לע  טרס  םלצמה  םוליצ  תווצ  הארנ  םינוכרעמה  דחאב 
'. הווקתה  ' לש ןחלה  יפל  הלשממ ' ןיא  לתוכ , ונל  ןיא  : ' רישב חצופ 

 
"ל. הצ ילייח  ידיב  ונב  תומ  תא  םקנש  יברע , ידיב  וחצרנש  רחאל  רפסמ  תוקד  םידוהי , הלכו  ןתח  םיעיפומ  הזחמה  תא  םימתוחה  םיעטקה  דחאב 

ונחנא זא  םינשי , ונחנאשכ  האבה /. המחלמהו  ינאו  תא  השולש -  ונחנא  זא  םילייטמ , ונחנאשכ  ': ' האבה המחלמהו  ינאו  תא   ' רישה תא  םירש  םיינשה 
'. הבוטל ונילע  האבה  המחלמהו  האבה , המחלמהו  ינאו  תא  האבה /. המחלמהו  ינאו  תא  השולש - 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



רקיעב םילוכשה . םירוהה  לע  וליפאו  המחלמה , תנמלא  לע  ןתייצה , לייחה  לע  שיא : לע  ןיול  חספ  אל  לארשיב  לוכשהו  המחלמה  תוברת  לע  ותרוקיבב 
ומיסילרנגה תומדל  הבע  הזימר  ךות  תוומב , סג  םבלש  םיטסירטילימ , םינמולגמכ  םתוא  ראית  אוה  "ל . הצ יפולאל  הדיגסהו  תוישיאה  ןחלופ  ותוא  סיעכה 

םוב :' ףולאל  המאקמ  בתכ ב' לשמל , ךכ , םיכושח . םירטשמב 

ויה ךידעלב  יכ  םוב /, ףולא  תונמלא , וניתושנ  ויה  ךידעלב  יכ  םולכ /, וישכע  םיקשנמ  ונייה  אל  התא  אלול  יכ  םוב /, ףולא  תחתב , ךל  םיקשנמ  ונחנא 
היה אל  התא  אלול  לבא  םוב /, ףולא  ןיבלה , תצק  ירעש  םג  םנמא  םוב /, ףולא  הליל , ןב  ךרעש  ריפאה  ךיא  רכוז  ינא  םוב ]...[ /. ףולא  םימותי , ונידלי 
אל התא  אלול  לבא  םוב /, ףולא  םינב , ינש  יתלכש  ינא  םג  םנמא  םוב /, ףולא  םילפונה , לופנב  ךיפתכ  וחש  ךיא  רכוז  ינא  םולכ /. שארה  לע  יל  ראשנ 
היה אל  התא  אלול  לבא  םוב /, ףולא  םדב , תצק  יתפצוה  ינא  םג  םנמא  םוב /, ףולא  םדב , תופייעה  ךיניע  ופצוה  ךיא  רכוז  ינא  םולכ /. יל  ראשנ  היה 

, םינפ - תולבקב תומידאמה  ךייחל  תא  םוב /, ףולא  תומלצמל , תוכייחמה  ךיניע  תא  םוב /, ףולא  ךתוא , םיבהוא  ונחנא  ןכ  לע  םולכ //. םדה  ןמ  ראשנ 
.// םולכ וישכע  םיקשנמ  ונייה  אל  התא  אלול  יכ  םוב /, ףולא  תחתב , ךל  םיקשנמ  ונא  ןכ  לע  םוב /. ףולא  ברעה , - ינותעב קצומה  ךרטנס  תא  םוב /, ףולא 

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

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

עיפוה הז  םואנב  יניסב . ינביל  לב  ' גב םימיה  תשש  תמחלמ  םותב  הביטח 7 , דקפמ  שידורוג , לאומש  "מ  לא אשנש  םסרופמה  ןוחצינה  םואנ  לע 
ינוימדה : לרנגה  יפב  ןיול  םשש  םירבדה  הלאו  ויניע .' תא  ליפשה  אוהו  טבמ , ונרשייה  תוומה  לא  : ' המחלמה ירחא  טטצל  ובהא  םיברש  טפשמה 

תונוביר לע  ןגהל  ונאצי  ביואה . תארקל  דחא , בל  דחא , םכש  ונאצי , תוקד  ינפל 11  יתובא ! ינב , קשנל , םירוביגה  יחא  הביטחה , ידקפמו  ילייח 
תמעפמה חורל  תודוה  ול  ונלוכיו  ונתאמ  לודגה  ביוא  םע  ונדדומתה  ונא . ונייח  לעו  ףרועב  רשא  וניריקי  ייח  לע  תימואלה , ונתשרומ  לע  ונתנידמ ,

. הכרעמה התיה  הלק  אל  םנמא  וניביוא . תא  ךועמלו  ץפצפל  ץצקל , ךותחל , קסרל , סומרל , ץיצפהל , לסחל , דימשהל , ונחלצה  תוקד  ב-11  ונברקב .
וב השייבתהש  דע  ויניע  ירוח  תא  ונפניטו  ושמרח  לע  ונקרי  וינפב , ונקחצ  ויניע , לא  וניטבמ  ונרשייה  תוומב  ונלקתיהב  ךא  ונמליש . רקי  םימד  ריחמ 
אל םכמ  שיא  דוע . םתרזח  אלו  הדויצו , הקשנ  ילכ  לע  המלש  הביטח  ןאכמ , םתאצי  תוקד  ינפל 11  המויאו . השק  הכרעמה , התיה  הדבכ  ןכא , ומא .

... םילייח הזואפ ) ... ) םילייח םואנב ) ךישמהל  הסנמו  שרגמה  לע  והשימ  וטבמב  שפחמ  . ) קיר הזואפ ) . ) קיר שרגמ  לא  התע  רבדמו  דמוע  ינאו  רזח ,
 (. עידצמ ! ) םילייח המימשה ) ויניע  אשונ  אוה  םואתפו  תוצע , - דבוא עגר  דמוע  אוה  )

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

. םינקחשה לע  תועבטמ  םיפוצה  וקרז  הפיחב  ןוינכטבו  הילע , ודמע  םינקחשהש  העשב  המבה  תא  םעז  תמחב  םיקינצוביקה  וקריפ  ינרס  רצנ 
ןורבע זעוב  רבד ,' קוינק ב' םרוי  לשמל , תימיטיגל , הלש  תרוקיבהש  ורבסו  בויחב  התוא  ולביקש  ויה  תוברועמ . תובוגתל  הגצהה  התכז  תונותיעב 

םזיכוזמ ', ' סיעכהל תושילת  התוא כ' וראיתש  םימעזנ  םירקבמ  םג  ויה  ךא  טסופ .' םלזור  יקסנחוק ב'ג' לדנמו  בחרמל ,' זוע ב' םהרבא  תונורחא ,' תועידי  ב'
'. שפנ לעוג  ו' תויליפורקנ ' ', ' תימצע האנש  ', ' ימואל

דוד לש  ויומיבב  , ' פושטק םשב ' ףסונ  יריטאס  ויוור  ביבא  לתב  זירפ  עונלוק  ירוחאמש  ףתרמב  הלעה  סרמבו 1969  ילילשה , בושמהמ  עתרנ  אל  ןיול 
לירפאבו וירמש , לע  טקש  אל  ןיול  ךא  םימי . ךיראה  אל  גניראי , ראנוג  "ם  ואה ריכזמ  לש  וכוויתב  םירצמ  םע  םולשה  תוחישב  קסעש  הזחמה , ויחא . ןיול ,
ןלהל םג  ואר   ) הדיקעה סותימ  לע  הידוראפ  ראשה  ןיב  ללכש  , ' היטבמאה תכלמ  םשב ' תוחפ  אל  יביטקובורפו  יטסירטילימ  - יטנא ויוור  הלעה   1970

לארשי רברג , יסוי  יקסבוקינוא , ןמר  ויה ז' םינקחשהו  יול , רהז  ידיב  ובתכנ  םייטסיקורה  הינחל  ןיול , דוד  היה  הגצהה  יאמב  תיתחפשמה .)' תיזחה   ' רעשב
ןייד . יקיתו  טילש  םוחנ  ןוירוג ,

ונל םישוע  םינש  רשעב  םעפ  : ' תמגודכ םייטסיפיצפ  םינומזפו  תויקסטורג  תויאבצ  תויומד  הזחמב  ןיול  ץביש  םעפה  םג  םימדוקה , תוזחמה  ינשל  המודב 
תא הסכמ  בר  לוחו  םשל / ונחנאו  ןאכל  םתא  ןבומכ / םלוכ  אל  םירזוח / ונחנא  ךכ  רחא  ףתכ ]...[  לא  ףתכ  םכתא  ונחנא  ףלוחו /, ןטק  דחא , עגרו  המחלמ /

םימיל היהש  ןונגס  ידרוסבא , הלילע  רופיס  ןיעמ  הללכ  איה  תישאר , םיביכרמ : ינשב  םימדוקה  תוזחמה  ינשמ  הלדבנ  היטבמאה ' תכלמ   ' םלוא םדה .'
הריד . התואב  רגה  דוד  ןיבו  החוד  תינגרוב  ריעז  החפשמ  ינב  ןיב  תומיע  ןיול : לש  יעוצקמה  רוקיבה  סיטרכל 

, תינש לארשי . לש  המודמהו  השדחה  תיתמצעמה '  ' התומד יפלכ  הנווכ  הריטאסה  ותכלמל . לארשי -  תאו  היטבמאל  ןוכיתה  חרזמה  תא  לישמה  ןיול 
. התגצה םע  הצרפש  תינלוקה  תירוביצה  הרעסל  תוביסה  תחא  התיה  וז  הארנכו  ירמאקה ,) ןורטאיתה   ) תידסממ הינסכא  התיה  היטבמאה ' תכלמ  ל'

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

. םלואב הנמטוהש  הצצפ  לע  העדוה  החלשנ  ףא  תועפוהה  תחא  ןמזבו  םילק ,) םישנוע  ולביק  וא  ושנעוה  אל  ךא  ןידל  ודמעוה  רדסה  ירפממ  תצקמ  )
ינמחנ . םלוא  ברקה - ' תריז  םיימוימוי מ' םיחוויד  ומסרופ  בירעמ )' רקיעב ב'  ) תונותיעבו הצאנו , האחמ  יבתכמ  וחלשנ  יאזחמלו  ירמאקה  תלהנהל 

, םירמאמ תוחפ מ-270  אל  םיקיותמ  ביבא  לת  תטיסרבינואב  המבה  תויונמא  דועיתל  ילארשיה  זכרמה  ןויכראב  רשא  היטבמאה ' תכלמ   ' קיתב
ןיולב םעזב  החלתשה  הבורב  תונותיעה  הזחמה . רשקהב  יאמב 1970  ראוניב ל-8  ןיב 19  םינוש  םינותיעב  ומסרופש  תכרעמל  םיבתכמו  תובתכ 
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םולש יאנותיעה  שפנ .' תלחמ  לש  היטבמא  ו' הנידמה ' תוישא  תחת  הריתח  ', ' הלבנ השעמ  ', ' היטבמאב בויב  ימ   ' תמגודכ יאנג  ייוניכ  הזחמב  החיטהו 
תואיחמ רוצקל  ילוא  םה  םידיתעש  יפכ  שממ  רוביצה , לש  םילודג  םיקלח  םמוקל  םילולע  וז  הגצהב  םירחא  םיעטק  יכ  יתעדי  םג  יתעדי  : ' בתכ דלפנזור 

הצצפמ רתוי  הרומח  הגצהה  בתכ ש' רעונל ' בירעמ  '. ' ימואלה ונפוג  לע  םיעצפ  דוריגמ  תיטסיכוזמ  האנה  םינהנה  םירחא  םיקלח  לצא  םייפכ 
בתכ : בירעמ '  ' לש ןורטאיתה  רקבמ  ימע , ןב  ןמחנ  טקרמרפוסב .'

תא עיבהל   ' לכוא אל  יל , רצ  תוצמ -  תייפא  יכרצל  םיירצונ  םידלי  לש  םמד  תציצמ  אוה  ונכותש  ימשיטנא , ןוכרעמ  ינפל  גצוי  יכ  ינוימדב , חינא  םא 
םינמא םה  הביבס  םיללוחמה  םיאמימוטנפה  ינש  יכו  קומע , טטר  לעבו  רידא  חווט  לעב  לוקב  תנייטצמ  םדה  תציצמ  תא  הוולמה  תרמזהש  יתעד '

הדמעההו יאזחמה , לש  תיתמיבה  האצמהה  תניחבמש  היטבמאה - ' תכלמ   ' תגצה םג  דילסמ . הז  ךרעב : רמוא  ןוימד . ירישעו  העבה  ינידע 
הדילסמ . איה  תממעשמו -  ןוימד  תרסח  תיביטימירפ , - תינטשפ המרב  איה  יאמבה , לש  תיתמיבה 

ןורטאית ישנא  לש  תעד  יוליג  ץראה ' םסרופ ב' יאמב 1970  ב-27  לשמל , ךכ , יוטיבה . שפוח  םשב  רקיעב  הזחמה , תנגהל  םג  ואציש  ימ  ויה  םלוא ,
בתכנ : ובו  המבו 

לש הנכותל  סחייתהל  ילבמ  ילארשיה ]...[  להקה  לא  ריטלוו .)  ) םתוא רמול  ךתוכז  לע  ףוסה  דע  םחלא  לבא  ךיירבדמ , הלימ  ףא  םע  םיכסמ  ינניא 
םידרחו הגאדב  ע"א ] םיפוצהמ – . תצקמ  לש  םתומילאו  הדירוהל  האירקה  הגצההמ , םיעטק  לע  הלטוהש  הרוזצה   ] תאז העפות  םיאור  ונא  הגצהה 

ילבמ החלצהב  ונרבע  רתויב  םישקה  ונינחבמ  תא  לארשיב . תיתוברת  הריצי  חמצת  אל  הלאכ  םיאנתב  יכ  םיעבוק  ונא  םירצויכ , היתואצותל . דואמ 
יתוכיאה . הנורתי  תא  דבאל  לארשי  הלולע  וז  ךרדב  םיריהזמ : ונא  הריציה . שפוח  תא  ליבגהל 

המוד : חורב  תונורחא ' תועידי  בתכ ב' תרופ  ןב  והיעשי  יאנותיעה 

תא םיאיטחמ  םהש  דבלב  וז  אל  םינקחשה , תולוק  לע  זוב '  ' תואירקב רובגל  םילגוסמה  םינקעצו  םינופורקימ , ילבכ  חוכב  םיקתנמה  ףורגאה  ילעב 
עיבהל תנמ  לע  קר  םינקחשל , תובהלתהב , ףכ , אוחמל  הגצהה , ןמ  גייתסמ  היה  ילואש  להק , םידדועמ  םה  העורפה  םתוגהנתה  םצעב  יכ  הרטמה 

הריטאסה רבחמש  םירבדה  ןמ  קלח  תוחפל  דבעידב , תוקידצמ , תונגרואמה  תויוצרפתהה  רתוי -  רומח  הזו  אלא -  תוערפתהה ; ןמ  םתדילס  תא 
, ונרעצל תנייצמה , תקסופ  יתלבו  הזיגרמ  תונקדצ  םימיה ; תשש  תמחלממ  האצותכ  הנידמב  חמצש  םזיניבוש  לש  ףדוע  םדגנ : עירתהל  שקיב 
ןה ירמוא  לש  םוצע  בור  םויקב  אטבתמו  םיגיאדמ  םידמימל  רוביצה , לש  תובחר  תובכשב  עיגמה , םזימרופנוק  דסממה ; יגיהנמ  ןיבמ  םידחא 

, ושפנ יקמע  דע  יטארקומד  אוה  ילארשיה  רוביצה  ןוחריסה : תוצצפ  ילעב  ועטי  לא  ואל ]...[ ; ירמואו  םיססהמ  םירערעמ , לש  ללמוא  טועימ  תמועל 
תומילאה . חוכב  רחא  והשימ  לש  ויפ  תא  הפ  םותסי  והשימש  לובסי  אל  אוה  הזכש  רותבו 

לואש : ןב  השמ  לשמל , ךכ , ויגשיה . לע  ךונח  תא  וחבישו  תיניינע  תרוקיב  וגיצהש  םירופס  םירקבמ  םג  ויה 

לש היטבמאה ' תכלמ  : ' הנושאר הבשחמב  ימצע  יתוא  וציפקהש  םשכ  םתבש , םוקממ  םיבוטו  םיבר  וציפקיש  םיטוב , םירבד  המכ  תאזב  רמוא  ינא 
, תיתרגש יתלבה  הזיגרמה , הריטאסה  ךרדב  אוהש  ןוויכ  ידומילו , יכוניח  אוה  תאזב . ןימאמ  ינא  ןכ . יכוניח . הזחמ  םיימש , ומוש  אוה , ןיול  ךונח 

ונמצעמ . קלח  לע  והשמ  ונתוא  דמלמ  תילירטס , יתלבה 

המודק : העדו  םייניינע  אל  םיעינמ  ללגב  הזחמה  תא  וניגש  הלא  תא  תופירחב  ףקתו  תושעל  לידגה  ןייטשרוב  לאגי  רקבמהו  יאמבה 

תובוגתמ המכ  ןוחבל  יאדכ  ירמאק .' ןורטאיתב ה' יריטאסה  ויברה  לש  ותאלעה  תא  קידצהל  ןייד  היטבמאה ' תכלמ  תונותעב ל' ועמשוהש  תובוגתה 
רשפא ןכ  ומכ  םידחא . םיירבע  םיאנותע  לש  םתנובתו  םנונגס  םרשוי , לע  דומעל  רשפא  וז  תונמדזהב  הגצהב . אצמנ  אל  המ  דומלל  תנמ  לע  הלא 

ןכש עשרהמ , רתוי  ןכוסמ  שפיטהש  רבכ  רמא  והשימ  ידמל ]...[ . תוטושפ  תודבוע  ףלסל  תרושקתה  יעצמא  לש  םחוכב  שי  דציכ  ףלאמ  רועשב  תוכזל 
ףוסה דע  הלצנל  עדיי  ירמאק ' ןורטאיתהש ה' הווקמ  ינא  הליעוה . תושפטה  היטבמאה ' תכלמ   ' לש הרקמב  שארמ . ויכלהמ  תא  שחנל  רשפא  - יא

' ירמאק ןורטאיתב ה' ךומתל  היריעל  רוסא  יכ  ןעטש  שיאה  םא  עשעשמ  םויס  הז  היהי  תומילאל . םיתיסמה  תאו  םיבזכה  יציפמ  תא  ןידל  עבתיו 
וסיכמ . היטבמאה ' תכלמ   ' ירצויב ךומתי 

הרשע עשת  ירחא  הזחמה  תדרוהל  ואיבהו  שורפל  וטילחהש  םינקחשה , לע  רבד  לש  ופוסב  עיפשה  ירוביצה  ץחלה  הבזכנ . ןייטשרוב  לש  ותווקת 
ץלזלדנה : לאכימ  ץראה '  ' לש ןורטאיתה  רקבמ  בתכ  היטבמאה ' תכלמ   ' תדרוה רחאל  דבלב . תועפוה 

לשבש לבח  התיעב . תיבויח  העפות  יתעדל -  יהוז -  םתפקתהב . םינוכנכ  הגצהה  ןמ  םיבר  םיעטק  האור  ינירה  יתילעהש , תויוגייתסהה  תורמל 
תפלסמ תרקשמ , ולש  הריטאסהו  ער , ןקיריטאס  אוה  ןיול  ךונחש  רמול  הצור  יתייה  המיבהמ . הגצהה  הדרוה  הנממ  ענמיהל  היה  ןתינש  הרמ  תועט 

היתונעט . תקדצ  תא  תקזחמ  קר  הגצהה  דגנכ  הררועתנש  תתוועמהו  תרעוסה  הבוגתהש  יל  הארנ  ירעצל , תילאוטקא -  הנניאו 

ראשה : ןיב  וב  בתכנש  ןיול , לש  יטסקרסו  םוגע  בתכמ  םסריפ  םג  ץראה ' '

, הדות ריסא  תאז  םע  דחיו  םלכנו , שוב  יתוברו . ירומ  היזיוולטו , וידר  תונותיע , יבתכ  הלעמו , רוביצ  ישיא  תוינוריע , תוצעומ  ישאר  ןוחטיבה , רש  דובכ 
. יתבתכש המב  תינש  רהרהאש  יל  ומרגו  יניע  תא  וחקפ  היטבמאה ' תכלמ   ' תגצה תדרוהל  םיאלנ  יתלבהו  םינכה  םכיצמאמ  םויה . םכינפב  ינא  דמוע 
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רובידה שפוחו  היטרקומדה  תונורקע  תא  יתלצינ  יתיגש , ןכרומ : שארב  תודוהל  ינא  לוכי  ירמאקה , ןורטאיתה  ישרק  לעמ  הגצהה  תדרוה  םע  התע ,
שומיש ךות  תאז  לכו  המויק , לע  תקבאנה  המוא  ברקב  הכובמו  הביא  עורזלו  לארשי  תוכרעמ  ףדגלו  ףרחל  רוביצה , לרומ  תא  רערעל  תנמ  לע 

יליגל יתוגושמ , תא  סחייל  לוק , לפשב  םכמ  שקבמ  ינירה  יתבתכש . גתו  הלימ  לכמ  יב  רזוח  ינא  תוישפנה . יתוערפה  לע  תודיעמה  תוילאנב  םילמב 
הדובעב ימצע  תא  חיכוהל  תפסונ  תונמדזה  יל  ןתנית  יכ  תווקל  ףיסומ  ינא  החילסה  תשקב  םעו  ירוה . תיבב  יתלביקש  לקולקה  ךוניחלו  ריעצה 

םואלהו . הנידמה  תראפתל  הרושה -  ןמ  ליעומ  חרזאכ  תיביטקודורפ 
יאזחמ . תת  ןיול , ךונח 

תאז היטבמאה .' תכלמ   ' ינומזפ ובו  יתרתחמ '  ' טילקת לש  םיקתוע , תב 500  תמצמוצמ , הרודהמ  יצרא ' דה   ' ינפלואב הספדוה  הגצהה  הדרוהש  רחאל 
תויונחו ולא  םינומזפ  רדשל  ורסא  "ל  הצ ילגו  לארשי  לוק  וציפהלו . טילקתל  המש  תא  תתל  הנכומ  התיהש  םיטילקת  תרבח  האצמנ  אלש  רחאל 

. הווארה ןולחב  וגיצהל  וא  ורכומל  וששח  םיטילקתה 

סותימל םימיל  התיה  איה  התוכזב  ןכש  תילארשיה , הרבחה  לע  התעפשה  תא  הלידגה  היטבמאה ' תכלמ   ' לע הלטוהש  הרוזנצה  ילסקודרפ  ןפואב 
טסוגואב ומלועל  ךלהש  ןיול , ךונח  ץראב . תינלאמשה  םלועה  תפקשה  תושבגתהבו  תילארשיה  הריטאסב  תידסממ , - יטנאה תוברתב  ךרד  ןויצ  יתונמא - 

אל בשחנ  ןיול  היטבמאה ,' תכלמ   ' ירחא םירושע  העברא  ונימיב , הארשה . יאלמו  םירעוס  םייביטקובורפ , תוזחמ  לש 34  השורי  וירחא  ריאשה  , 1999
. ולוכ םלועב  םירשעה  האמה  לש  םילודגה  םינקיריטאסהו  םיאזחמה  דחאל  םיבר  תעדל  אלא  ץראב , רתויב  ךרעומהו  הרופה  ילארשיה  יאזחמל  קר 

תיכרעה ךרדה  תא  הלמיס  תיתרושקתה  הבכשאה  תעורת  יתוברתהו . יתונמאה  ולעופ  תא  הראיפו  שודקלכ  תילארשיה  תרושקתה  ול  הדפס  ותומב 
רוביצה לש  סוזנצנוקה  בל  לא  קוחר  אלה  רבעב  םירפוכ ' לש ה' םצומיא  תאו  םינורחאה  םירושעה  תשולשב  תילארשיה  הטילאה  התשעש  הכוראה 

. ליכשמה

' ןיז םש  אל  '
תומגמ תופצלו  ןיבהל  םידדוחמ  םישוח  םג  ול  ויה  אלא  םינכפהמו  םירפוכ  לש  תונתפאשבו  תוחקיפב  תוירטנצוגאב , ץמואב , ןחינ  קר  אל  ץומא  ןב  ןד 

וירכמ גוחב  ףיטהל  לחה  אוה  םיעבשה  תונש  תישארבו  תוקומע , וילע  העיפשה  תינקירמאה  םיחרפה  ידלי  תוברת  ןתוחתפתה . ןמזב  תויתרבח 
, תובחר תוידוה  תוצלוחו  הייבלג  שובל  ךלהתה  ומצעב ,) םייק  םגו   ) תישפוחה הבהאה  תוכזב  בתכ  ץומא  ןב  תידסממ . - יטנא השיגל  תונותיעב  וירמאמבו 

םיריעצ ויתונויערבו  ותוישיאב  םיסקהו  םויקה , תוהמ  לע  הלילה  ךות  לא  תוחישב  גגיה  ופיבש , עצעוצמה  ותיבב  תויגרוא  ןגריא  הנאוחירמו , שישח  ןשיע 
. הצרעהו יוקיחל  אשומו  ךרד  הרומ  וב  וארש  תוססובמ , תוחפשממ  םיבר 

חילצה אוה  רמשמ ,' םבור ב' ומסרפתהש ב-1946 , םינושארה , וירופיסב  רבכ  תומכסומה . ץופינ  ןמיסב  תדמוע  ץומא  ןב  ןד  לש  תיתורפסה  ותריצי  םג 
ןיבלו ומצע  ןיבל  וניבש  המב  רהרהמו  אסיכה  תיב  תלסא  לע  בשוי  רוביגה  לירפא 1946 ,) רמשמ ,' )' םירומיהה ' לכיה  רופיסב ' לשמל , ךכ , זגור . ררועל 

קר יואר  אוה  רמולכ , ' ) ספדנ אל  ןיידע  רופיסה  יכ  בגינ , אל  רוחבהש   ' ריבסה םעוז  רקבמו  וחתר , םיקיתווה  אצויו . םימה  תא  דירומ  ףוסבלו  ותרבח ,
תוזחל אבש  ריעצ  לע  וב  רפוסמ  (. 1950 ' ) העבראו העברא  , ' ןושארה וירופיס  ץבוקב  עיפומה  ןוחצינהו ' למגה  לע   ' רופיסה איה  תרחא  המגוד  בוגינל .)
לביקש הנמזה  תובקעב  ץומא  ןב  לש  וחומב  ץצ  ןויערה  ותוא . תפדור  תמה  למגה  לש  ותומד  ךא  רבג , אוהש  חיכוהל  ידכ  למג  גרוהו  המחלמב  בורקמ 

. תואמצעה תמחלמב  תוברקה  דחאב  תוזחל  הדש  קחצי  ףולאהמ 

םינוכרעמב ךכו  בירעמ ,' ' בו עובשה ' רבד  םסריפש ב' תומישרב  ךכ  ץומא . ןב  לש  רכיהה  ןמיסל  וכפהנ  תיתרוקיבה  הריטאסהו  ינצקועה  רומוהה 
תורוסמו תומכסומ  לע  םג  גלגיל  םהבש  (, 1962 ' ) המ תושעל  ךיא  ' בו ( 1959 ' ) עמשנ המ  וסנוכו ב' ורדוש  וגצוהש , םייריטאסהו  םיידוראפה  םירופיסבו 

תינחרטה תונשרפלו  ינויצה  סותפה  ירישל  געול  ץומא  ןב  ריש ' בותכל  ךיא   ' עטקב םייטוירטפ . היצביטומ  ימואנו  םע  ידוקיר  ןוגכ  תושרשומ , תוינויצ 
יריש ו' תרוסמ ' םיגופס  םיינרדומ  םיריש  ', ' עבט ריש  ', ' למע ריש  , ' ןוגכ םינוש , םירנא  ' זל תינויצה  הרישה  תא  קלחמ  אוה  םהל . התוולנש  תיטקדידהו 

קמעה :' יריש   ' רנא תא ז' ץומא  ןב  ריבסמו  םיגדמ  לשמל , ךכ , תירוטקירק . המגדהל  הכוז  רנא  לכ ז' תדלומל .' ירבע  רענ  לש  ויעוגעג 

לבזה . חיר  יוה  לבזה , חיר  יוה  הרמזא / ינא  לבזה  חירל  לבזה /. חיר  יוה , לבזה , חירב  ברע / תונפל  ינומדק  קמעבש  תודש 
הרפמה לבזה  - חיר תטלבה  ידי  לע  בר  ןורשכב  תאז  השוע  אוהו  יח  - לכ - םא איהש  המדאל  הקומעה  ותבהא  תא  רישב  עיבהל  הצור  ררושמה  ]....[ 

- חירב דימ  םישיגרמ  ונא  ותריש  חוכב  הבר . האנה  ול  םרוג  אוה  ךפיהל , לבזה . - חירל דלוס  וניא  ופא  דוע . תיתולג  הנניא  המדאל  ותשיג  המדאה . תא 
םיה . לא  ךפשנה  רהנכ  הלדגו  תכלוה  תיפותישה  תובשייתהל  ונתבהאו  ברע  תונפל  קשמה  - רצחבו לבזה 

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

רסח רפסמ  םיקתוע , ףלא  ורכמנ 40  הנושארה  הנשבו  ירפ  אשנ  יקווישה  ץמאמה  ץראה . יבחרב  תואצרהבו  וידרב  תונותיעב , ומורפ  תובתכו  תועדומ 
. םימי םתואב  םידקת 

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

תא ריתסמו  רבצל  בשחנה  ןב 28 , שקובמ  קוורו  לכירדא  אוה  רפסה , רוביג  םל , ירוא  תילארשיה . תואיצמה  לע  תוננובתהל  השדח  הרסנמכ  הצומיא 
םימוליש עובתל  הינמרגל  בש  םל  רגוזמיליהת .) השמכ  דלונש  ומצע  ץומא  ןב  לש  תקחדומה  ותוהזל  זמר   ) טרופקנרפב לפמל  שריהכ  דלונש  הדבועה 
תלמוסמ המחלמה  ירחאש  הינמרג  םע  רשקה  תריציב  םילארשיה  לש  תירסומה  תימואלה  המלידה  הז , ןמורב  תימוקמ . תיטנדוטס  השיאל  םש  אשונו 

הרענה : םע  רשקב 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



, יארתו הזה ! ריפחמה  ןולשכה  תא  וניניב , רשקל  הלוכיש  הדיחיה  הפשב  ץרתל , ידכ  קר  תינמרג  רבדמ  ינאש  םואתפ  הל  תולגל  לכוא  אל  ירה 
תא אלא , קוידב , ילע  אל  תרמוא  תאז  רבעש , המ  לכ  ירחא  הניבמ , תא  ינאו , הינמרג  תא  הז . תא  ךל  דיגהל  ךיא  עדוי  אל  ינא  והשמ . דוע  שי  הרברב ,

תיטרפה האושה  תא  הב  קידצהל  ידכ  הטימה  ךותל  רורגל  הסנמ  התא  האושה  תא  ךומכש ! ללמוא  ןרקש  ךכ . םואתפ  טושפ  אל  הזו  םירוהה  הניבמ ,
תולודגה היניע  תא  תיאר  אל  היניע  ךותל  תטבהשכ  וישכע . דע  ךל  העירפה  אל  תימואלה  התוכייתשה  ןוכנ . אל  הזש  דאמ  הפי  עדוי  התא  ירהו  ךלש .

איהש םושמ  קר  אל  תרמוא , תאז  הינמרג . איהש  רכזנ  התא  אלש , ירחא  קר  וישכע , קר  ןאכ , קר  לכה . הזו  הריעצ  השא  לש  םייניע  תיאר  ךתוחא . לש 
ןלוכ תא  סינכהל  םהיתונבו , םהיתושנ  תא  ןייזל  םינמרגה . לכ  תא  םתוא , קופדל  טלחהב . ןכ , הילא . תכשמנ  הינמרג  איהש  םושמ  םג  אלא  הינמרג 

דוע . ומוקי  אל  הנממש  האוש  םהילע  ואיביו  םמד  תא  וצצמיש  םידוהי  םירזממ  ןוילימ  השישב  הינמרג  תא  אלמלו  ןויריהל 

ןונמא היינמרגה . הרוחבה  ןיבל  וניב  ינושאר  ימיטניא  רשק  רצונ  רשאכ  רוביגה  תא  תפקותה  היצנטופמיאל  וזה  המלידה  תמרוג  רבדה  לש  ופוסב 
דחאו םינש  הברה  הלגד  אשונ  תוירבצה , למס  ץומא -  ןב  ןד  לש  ותויה  לש  יוליגה  לשב   ' שער ררוע  ןמורהש  בתכ  ץומא , ןב  לש  ףרגויבה  רנקנד ,

בגאו םהדנכ , היה  םינשה  לכ  ןד  הטעש  תירוביצה  הכסמל  םלש  בלב  ןימאהש  בחרה  רוביצה  ותודליב . הצרא  אבש  הלוגה  דילי  םיישארה -  היבצעממ 
שדח ףד  חותפל  שיש  רסמה  תא  טרפב  חוכשלו ,' רוכזל   ' לש םיטלובה  םירסמהמ  המכ  ובהא  אלש  הלאכ  םג  ויה  ךא  רפסה .' תא  תונקל  ץר  המהדת 

אצומו שוטנ  יברע  תיבב  לארשיב  רג  ץומא , ןב  ומכ  רוביגה , םיאניתשלפה : םע  ךוסכסה  לע  יטילופה  רסמה  םג  םרצ  םיברל  תרחאה . הינמרג  םע 
יברע . טילפ  לש  תירשפא , המוד , השירדל  תינמרג , החפשמ  הספתש  הינמרגב , וירוה  תיב  רובע  םייוציפל  ותשירד  ןיב  הלבקה 

קסעו םאנטייו  תמחלמ  דגנ  האחמה  חורב  בתכנ  אוה  ץומא . ןב  לש  תיטסיגולוכיספה  הפוקתב  ףסונ  בלש  היה  ( 1973 ןתיב , ' ) ןיז םש  אל  ןמורה '
רוביגה : לש  גולונומב  חתפנ  רפסה  תיניצ . טבמ  תדוקנמ  השתהה  תמחלמב 

ינפל יתרמא , ותחוסּוכ , רדח . יל  אוצמלו  תיבה  תא  בוזעל  יתיצר  לכ  םדוק  לבא  תוינכת , ינימ  לכ  סויגה . ינפלש  ןורחאה  ץיקל  דואמ  תופי  תוינכת  יל  ויה 
ימוליצמ דחאש  הביס  םוש  ןיא  םילייח -  ךכו  ךכ  םיגרהנ  םוי  לכ  אל . המל  שי ? המ  םיעגושמ . םייח  לש  דחא  ץיק  תוחפל  יל  עיגמ  גרהיהל  ךלוה  ינאש 
םיכלוה םינחנצה  לכה , ירחא  םיבוט . רתוי  תצק  וליפא  ילוא  רחא . דחא  לכל  ומכ  ימצעל , יתרמא  םיבוט , םייוכיס  יל  שי  ילש . היהי  אל  ןותעב  וניללח ' '

ןיול יפר  הנשמ , ןגס  וא  למס , וא  ןושאר , יארוטו  הפילצ  ןומיר , שקומ , הזגפה , הז : והז  זא  םינחנצל . אקווד  תכלל  יתטלחה  קומש , ומכ  ינאו , םינושאר .
םינשו םיבורק  המכ  םירוההמ , ץוח  דחא . ףאל  רבד  םוש  זיזמ  אלש  ליגרה  רופיסה  האלה . ךכו  יאבצה ... תורבקה  תיבב  תוחונמל  םויה  אבוי  ז"ל ,

םיפתתשמ ו' םיעזעוזמ ' ', ' םימהדנ  ' הלאה תלבבה  לכ  וירחא ! אבה  האלהו -  ןותעב  תועדומ  רוט  יצח  אבא . םע  םיקסע  םישועש  םילעפמ  השולש 
דחא . ףא  לע  םשור  השוע  אל  רבכ  הז  תחתל . םיווש  רעצב '

השקתמה תישפנ , הכומ  םדא  ברקב ,) וילגר  יתש  תא  דביא  אוה   ) "ל הצ הכנל  ךפהנש  האג  ןחנצו  תינימש  רגוב  ןיול , יפר )  ) לאפרב קסוע  ןיז ' םש  אל  '
ול תעייסמ  שממ  אל  וילע  הפיערמ  ותרבחש  הבהאהו  ינימה , ורשוכ  דוביאמ  דרטומ  אוה  דחוימב  ירטנצוגאו . ןקיניצ  השענו  שדחה  ובצמל  לגתסהל 
וילע רפשש  שחו  םייחה  םעט  תא  ןיבמ  אוה  זא  קר  גרהנ . בוטה  ורבחש  רחאל  םיימצעה  וימחרמ  ףוסבל  חקפתמ  אוה  הרוחשה . הרמהמ  ץלחיהל 

תבהוא . הרבחו  תכמות  החפשמב  ךרבתהש  לע  רקיעבו  לצינש  ךכב  ולרוג 
ץביש ץומא  ןב  דסחתמו . םוטאכ  גצומה  ילארשיה , דסממה  לעו  םירוהה  לש  םיכרעה  םלוע  לע  ורוד  ינב  לשו  יפר  לש  ותעד  תא  עיבהל  אב  ןמורה  םש 

םיחרפה : ידלי  לש  תיפוסוליפ  - וכיספה םחורב  ללכב  םייחה  לעו  החפשמב  םיסחי  תכרעמ  לע  ןימ , יסחי  לע  םיטילקו  םיינטשפ  םיגיגה  םירפסב 

דגנ הז  רמוא , אוה  לכ , םדוק  שישח . הלמה  תא  ריכזמ  קר  ינאשכ  החירפ  לבקמ  אוה  ספאנ ]...[ . לע  רבדל  םיליחתמש  ילאל , שארל , ול  הלוע  םדה 
קתנמ רמוא . אוה  םדאה , תא  סרוה  שישחה  םימעפל . םיעוט  ןכ  םג  םדא  ינבו  םיקוחה . תא  ועבק  םדא  ינב  אלש  וליאכ  קוח . הז  ולצא , קוחו  קוחה .

יתייהש ןמזה  לכ  ליגרה ]...[ . שירטנאחה  םינכוסמ . רתוי  םימסל  רבוע  ךכ  רחאו  שישחל  דבעתשמו  רכמתמ  ןשעל , ליחתמש  ימו  תואיצמהמ  ותוא 
רקובהמ קורז  תויהל  ידכ  תוביס  קיפסמ  יל  שי  זא  םינעוט , הלאה  םיילאמרונ ' לכו ה' ילאש  ומכ  תואיצמהמ , החירב  הז  שישח  םאו  יתנשיע . אל  אבצב 

המ תאזה ? תנברוחמה  תואיצמהמ  חורבל  םימעפל  םיסנמ  םא  לודגה  ןוסאה  המ  הזמ  ץוחו  וישכע ]...[ . ןשעמ  אל  טעמכ  ינא  תאז  לכבו  ברעה  דע 
המו םוי ? - םויה לש  הזה  ארחהמו  ןותעהמ  החירב  אל  הז  רפס  וא  רישו  תואיצמה ? לש  םייארונה  םישערהו  תולוקהמ  החירב  אל  הז  הקיזומ  שי ?
הילא םיחרוב  אל  תואיצמב  םייחש  הלא  והשממ ? םימעפל  חרוב  אל  ימ  ללכבו , הנישה ? רשאמ  תואיצמהמ  הלודג  רתוי  החירב  שי  הנישה ? םע 
דגנ . ינא  םא  דגנ , ינא  המל  תעדל  ליבשב  תוחפל  תחא . םעפ  תוחפל  רבד . לכ  תוסנל  דעב  ינא  תומולחו ? ןוימד  לש  רדהנהו  עגושמה  םלועהמ 

היצמיטיגל וקינעהש  םיטילקה , םיגיגההו  תיטסימרופנוק  - ןונה טבמה  תדוקנ  לשב  םילייחו  ןוכית  ידימלת  ברקב  רקיעב  דואמ  ירלופופ  היה  ןיז ' םש  אל  '
'(, תחתל םיווש  תלבבה  לכ  קומש , ומכ  יתרמא  הזה , ץופה  וטחואסוכ ,  )' בתכנ הבש  תיטנתואהו  הריעצה  הפשה  לשבו  םירוענה ,' דרמ   ' לש םייוליגל 

זעה םג  אוה  תמא . ןמזב  םילארשיה  םיריעצה  ברקב  הגעה  ייוניש  תא  טלק  אוהו  הפשל  דואמ  שיגר  ןשייח  היה  ץומא  ןבל  תונימא . םיגולונומל  הפיסוהש 
רסוחבו תדמתמ  הדרחו  ןוכיס  תשוחתב  יחה  רוד  לש  באכה  לארשיב -  םיריעצ  לש  לוכסתבו  באכב  הזילנאוכיספה ) תעפשהב   ) רפסב הנושארל  תעגל 

רנקנד : בתכ  םיריעצה  לע  ץומא  ןב  לש  ותעפשה  לע  דיתעה . יבגל  תואדוו 

, עובשב השיש  השימח  םיעיגמ  ויה  הליחת  רבוגו . ךלוה  בצקב  ורבחמל  םיבתכמ  םיבתוכ  ולחהש  ךכ  ידכ  דע  םיבר  םיריעצ  לש  םשפנב  עגנ  רפסה 
יקית ורבטצה  דובעל  תגהונ  היתב  התיה  ובש  חבטמה  דילש  ןטקה  ןוטיקב  תואמל . ףא  עיגה  בר  אל  ןמז  ירחאו  תורשעל  רפסמה  חמצ  הרהמ  דע 

ףאש םיבתוכ  המכ  ויה  םהיחלוש . םע  בתכתמו  הבושתל  םייוארה  הלא  תא  םהיניבמ  רחוב  ןויעב , םתוא  ארוק  היה  ןדו  םיבתכמ , ישודג  ןוטרק 
הקשמו ליכאמ  תוביבחב , םהילא  סחייתמ  היה  ןדו  םימגמוגמו , תושגרתהמ  םיעיזמ  םיעיגמ  ויהש  םיריעצ  םישנא  ויה  םבור  החישל . ותיבל  ונמזוה 

החישל . םתא  סנכנ  םתוא ,
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תועדה תא  וצמיאו  וירמאמ , תאו  וירפס  תא  תואתשהבו  הקיקשב  וארק  םיבר  ץראב . םיבר  םיריעצ  יניעב  תוברת  רוביגל  ץומא  ןב  היה  ןיז ' םש  אל   ' תוכזב
. םהב עיבהש  תוררחושמהו  תוינשדחה 

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

הצרפש ינפל  םיישדוחכ  םינטק . םיישונא  םירופיסב  החמתמה  ךרעומ  בתכ  השענו  הפיח , ריעה  תא  רקסל  ןותיעה  םעטמ  חלשנ  םינש  עברא  רובעכ 
המחלמב םיאולימל . ןוילעה  סיוג  תכרעמב , שדחה  ודיקפתב  ססבתהל  קיפסהש  ינפל  דוע  ךא  ביבא , לתל  החפשמה  הרבע  םימיה  תשש  תמחלמ 

אצי ינשה  ושארל , ורדח  ויסיסרו  חתות  הנקמ  טלפנ  דחאה  םיזגפ . ינשמ  תושונא  עצפנ  ובש  רחאפ , לתב  השקה  ברקב  םחלו  קנט  דקפמכ  תריש 
תא דביאש  םדא  ילכ , רבשכ  עתפל  ומצע  תא  אצמ  םייתנש , תב  הדליל  באו  םינש  הנומש  יושנ  ליגב 29 , תונותחתה . ויפגב  עגפו  המגרמ  לש  העולמ 

םייח הרזח ל' ותוא  ליבויש  םוקיש  לש  יפיזיס  ןותרמ  לש  לולסמ  ליחתהל  ץלאנ  םירחא , םיבר  םיעוצפ  ומכ  אוה , העטקנ . ולגרו  תחא  ןיעב  הייארה 
םיילמרונ .'

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

. תורודהמ אציו ב-16  םיקתוע  יפלא 
 

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

, תועובש תוברקה , יעוגפ  םישועש  וירבדכ , הקוצמ ,' תבורמו  הרובג  תטועמ  םילושכמ  - תאלמ הכורא , ךרד  ל' םיעוצפה , לש  תיאורה  אלהו  המוגעה 
. הל הכלה  - הפלח המחלמהו  , ' בתכ םלולסמל ,' ובש  םייחה  . ' םיפדמהמ םימלענ  ןוחצינה  ימובלאו  רזפתמ  ברקה  ןשעש  ירחא  םינשו  םישדוח 

' הבוב לש  לגר  םיעוצפה ב' ינתיב  תחא .' לגר  לע  םלועל , תחא . לגר  לע  תוגרדמ  עשתו  םישש  ספטא  ךיא  ילשו ? הל . הכלה  - הפלח םהלש  המחלמה 
ןיב הווקתל , שואיי  ןיב  םילטלטימה  םיסעוכו , םידחופמ  םיעוגפ , םישנא  עמשמ -  יתרת  םדו , רשב  ךמע ' אלא ב' םייגולותימ  םירוביגב  םיסלכואמ  םניא 
ילוקב םירש  םתצקמ  תוחאב . רזעיהל  ילב  רויכה  דיל  ץחרתהלו  ישפוח  ןפואב  ךלהל  םילוכי  םהמ  םיטעמ  הקינפו . הירטסיהל  םייתפש  קושיחו  הגלבה 

םיננולתמו םיחבטה  תא  םיפרחמ  םהיתודימ , תא  תמלוהה  המ  ' גיפ םהל  אוצמל  וחילצה  אלש  תויחא  םיפדגמ  םינבצעמ , םינגרנ , םירטנצוגא , תולוק ,
דחא ינפל  ותוא  הדקפש  הלהבה  תא  ראית  לשמל , ךכ , אוה . - וידחפו ויתושלוח  לע  םירואית  םג  ךסח  אל  ןוילעה  תוחונ . - יאו םיבאכ  לע  ףרה  אלל 

םיחותינה :

םסוח והשמ  ראוצה . רבעל  ןרגשל  לוכי  יניאו  תודבכ  ידי  המישנל ! ריוא  יל  ןיא  קנחנ ! ינא  ףוסה . היהי  הזש  תעדל  ךירצ  יתייה  ףוסה ! הז  קנחנ ! ינא 
! יתלצינ םשונ ! ינא  םשונ ! ינא  קקפה . תא  איצוה  שי . ריוא . הההאא ... הההאא ... הההאא ... חומ ]...[ . - חותינ רחא . םלועל  ךלוה  ינא  ריואה . תא  םש 

. ]...[ ךלש דיל  קוקז  ינא  קונית , ומכ  ינא  המח . ךלש  דיה  די . יל  ינת  יכלת . לא  אנא , ןאכמ . יכלת  לא  יכח ! תוחא ! יתלהבנש ]...[ . ךיא  ךוא ! הפרתמ . יפוג 
הכלהש . לבח  תכלוה ? תא  ןאל  ייה ,

ב- ןגרנו . רירמ  השענש  וילע  רפוסו  םיבאכ  לובסל  ףיסוה  אוה  רפסהמ . תווקל  היה  ןתינש  יפכ  חלצומ  הכ  היה  אל  ןוילעה  לש  ומוקישש  רבתסה  םימיל 
, לעי ותשא  ירמגל . תונוש  תוביסנב  םעפה  תורתוכל , בוש  הלע  יהלשב 2002  בלמ . חכשנ  אוהו  הפפורתה  ותואירב  ןותיעב , ותדובעמ  שרפ   1993

. הריגבב הנוגמ  השעמ  עוציבבו  הניטק  לש  הרוסא  הליעבב  עוציבב  עשרוה  אוה  םינש  שש  רובעכו  הדבאתה , תויונמאל , רפסה  תיב  תלהנמ 

םימובלא אלל  ןוחצינ 
ירופיסב טילשה  וקהו  םייטילופואיגו , םייאבצ  םיחנומב  םימיה , תשש  תמחלמ  לש  הזמ  ףא  לודג  לודג , ןוחצינב  המייתסה  םנמא  םירופיכה  םוי  תמחלמ 

םע המיצעהו  הכלהש  תיאורה  - יטנא המינ  םירופיסל  בנגתהל  הלחה  םש  יא  הפ  יא  םלוא  ןוחצינו . הברקה  הרובג , ןיידע  היה  ברקה  תשרומו  תוברקה 
ןקוש 1976 .) ) זוע 77 '  ' ינלהק רודגיבא  לש  ורפסב  לשמל , םינשה ,

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

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

. תיאבצה

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

יעוגפ לש  םרפסמ  םג  אלא  תומדוקה , תומחלמה  יתשל  האוושהב  ךוראה  הכשמו  םיגורה ) כ-3000   ) לודגה תודבאה  רפסמ  העתפהה , םלה  קר  הנניא 
הנושארל ץרפ  המחלמה  תמוארט  אשונ  זא . דע  לארשי  תומחלמ  לכבמ  בר  היהש  תאזה , המחלמב  היגולוכיספה ) ןושלב  ברק ' תובוגת  יעגפנ   )' שפנה

, שפנ ןובשח  לש  הריוואב  רוביצהש , םושמ  ןהו  ברקה  תובוגת  יעגפנ  לש  ברה  םרפסממ  רתוי  םלעתהל  היה  ןתינ  אלש   ' םושמ ןה  תימואלה  העדותל 
'. ןהיתוכלשהו ולא  תודבוע  ןתיווהכ , לבקל  לגוסמו  רתוי  לשב  התע  היה 

טועימ לש  ותעדותב  רקיעב  ושחרתה  םיעבשה  תונשב  שפנה  תוקוצמל  תילארשיה  הרבחה  לש  התוסחייתהב  םילקה  םייונישה  יכ  שיגדהל  יוארה  ןמ 
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, תונמואלה חורל  םיאתה  אל  ינקירמאה  חסונב  םזיגולוכיספהו  םידמב ' הרבח  ו' רוצמב ' הנידמ   ' התיה ןיידע  לארשי  וז  הפוקתב  תיתומכ . הניחבמ  לטב 
םיאנתהו תויכיספ ,' ל' םירבג ) ברקב  רקיעבו   ) רוביצה בור  תעדותב  ןיידע  רשקתה  יגולוכיספ ' לופיט   ' גשומה הפיכב . הטלשש  הברקההו  םזירטילימה 

שפנה תלחמ  לא  לזלזמה  סחיהמ  ראשה  ןיב  ועבנו  םילבסנ  יתלב  ויה  םילוחה , וזפשוא  םהבש  םיירטאיכיספה , םילוחה  יתבב  םייזיפהו  םייאופרה 
סופסחה תא  דגונה  יכורכר  - ישנ טקאל  ןיידע  ובשחנ  היסהרפב , יכב  ומכ  תושגר , תנצחה  וזמ , הרתי  ללכב . הירטאיכיספהו  היגולוכיספה  לאו  לארשיב 

התואב ץופנה  סחיה  תא  ופקיש  ןייכבתת ,' לא   ' וא הבקנ ,' הי  ', ' הרוחב התא  המ   ' ומכ אבצב ,) רקיעב   ) םיחוור גנלס  ייוטיב  חושקה . םחולה  לש  קופיאהו 
יממעה יוטיבהש  הרקמ  הז  ןיאו  ןולק , תואלו  תוטמתשהל  תויפש , - יאל בשחנ  ןיידע  תישפנ  המאתה  - יא לשב  "ל  הצמ רורחש  תושיגרו . ךורל  הפוקת 

שפנה תואירב  ןיצק  תצלמהב  תורישמ , לייחה  תא  רטפש  יאבצה  ףיעס 24 '  ' לע ססובמ  ןבצעתהל , יל  םרוג  ושוריפש  ףיעסה ,' תא  יל  איבמ  '
. 

םעפה התיה  וזש  רחאמ  המיחלה , תעב  םימחולה  תצקמל  תומרגנה  תושקה  תומוארטל  תועדומה  תא  טעמב  םנמא  התלעה  םירופיכה  םוי  תמחלמ 
העיצפ לש  הירוגטקב  הגווס  אל  ןיידעש  תישפנ , העיגפל  הקבדוהש  המגיטסה  תא  הריסה  אל  ךא  העפותה , תא  איבחהל  רשפא  היה  אלש  הנושארה 

התרגסמבש תילופיטה  הדיחיה  : ' םירופיכה םוי  תמחלמב  ברק  תבוגת  יעגפנב  לפיטש  ןקיטילנאוכיספ  לש  ותודעב  היוצמ  ךכל  השחמה  ןולשיכ . לש  אלא 
הנש שומיש . הב  השענ  אלו  ונידימ  האצוה  הרומש " הגווסש כ" תרבוח  םילייחב . לופיטה  יחקלמ  קלחכ  תרבוח  האיצוה  םירופיכה  םוי  תמחלמב  יתדבע 
היה ותעדלש  ןוויכמ  רמוחה  תפישחל  דגנתה  ישאר  האופר  ןיצקש  ררבתה  ןמז  רחאל  רמושה . לתב  "ל  הצ לש  ןסחמב  הנממ  קתוע  הלגתה  ןכמ  רחאל 

'. אבצה לארומב  עוגפל  ידכ  ךכב 

המחלמה תמוארט  לש  המצועהו  ףקיהה  תא  םינפהל  רקיעבו  שפנה , תוקוצמ  תא  למרנל '  ' ליחתהל ידכ  םירושע  ינש  דוע  תילארשיה  הטילאל  ושרדנ 
םוי תמחלמ  רשא  הזה , יונישל  השיחממ  המגוד  המחלמ . יכנכ  םהב  ריכהלו  שפנה  יעוצפל  תיקלח ) תוחפל   ) היצמיטיגל תתל  םימחולה , ברקב 

ולפנש םישנא  המכ  םירופיכה . םוי  תמחלמל  םינש  תאלמב 27  בירעמ '  ' לש דחוימ  ףסומב  המסרפתהש  הבתכ  איה  ולש , חולישה  ןכ  התיה  םירופיכה 
בתכנ : הבתכה  תיצמתב  יבשב . הליפנה  ללגב  םוי  םוי  ןיידע  םירבוע  םהש  םישקה  םיישפנה  םירוסייה  תא  בל  יוליגב  הבתכב  םיחטוש  המחלמב  יבשב 

לע זא  רביד  אל  דחא  ףא  םהיתודיחיל . םתוא  ריזחהל  ובריסו  ןולשיכב  םתוא  ומישאה  התיבה , ורזחשכ  יבשב . ולפנ  םה  רופיכ  םוי  תמחלמ  ךלהמב 
םישדוח םתוא  לש  תרזגנ  ןה  תודרחו , םידחפ  הניש , רסוח  םיבצע , יפקתה  זוכיר , רסוח  ומכ  תועפותש  םיעדוי  רבכ  םויה  תיטמוארט . טסופ  תנומסת 

יבשב .

אלל ףשחיהל  רבעשל  םייובש  לש  תונוכנה  הרובג ,) ירופיסב  הלאה  םיפסומה  ודקמתה  רבעב   ) המחלמב קסועה  ףסומב  יגולוכיספ  אשונב  קוסיעה 
. לארשיב הליכשמה  הבכשב  ללוחתהש  הז  םוחתב  יתעדותה  יונישה  ינמיסמ  םה  הלא  לכ  םימוטאה -  תודסומה  יפלכ  ןותיעה  לש  החכותהו  ששח 

תחשומ לאינולוקכ  יאבצה  לשומה 
הנושארל םסרפתהל  ולחה  יאבצה , תורישה  לשו  המחלמה  לש  תדכלמהו ' תממורמה  היווחה   ' סותימ תא  הקדסש  םירופיכה , םוי  תמחלמ  תובקעב 

, המגודל תּולייחהו . המחלמה  לש  יטנמור  אלהו  ראומ  אלה  דצה  תא  ופשחו  ברקה  לש  יתמוארטה  טביהב  וקסעש  םיטרסו  תוזחמ  םירפס , ץראב 
ברע "ל , הצ בצומב  םיקינמיאולימ  השימח  ראתמ  הזחמה  הפיח ב-1975 . לש  ינוריעה  ןורטאיתה  הלעהש  לובוס  עשוהי  לש  רקו ' הזחמה 'ג'

םידיפקמ םניא  תויאבצ , תולטמ  עוציבמ  םיקמחתמ  ולא  םילייח  יאבצה . ןעיקשמ ' ןמ ה' ןיטולחל  תונוש  ןלוכ  םירופיכה , םוי  תמחלמ  ירחאש  שאה  תקספה 
. תיברק המישמל  חלשנש  ריעצ  לייח  םיריקפמ  לוכל , לעמו  רדסו , תעמשמ  לע 

הבושח תיצולח  הריצי  "ל . הצ לש  היצקיפיטסימדה  ךילהת  תא  הפקישו  יתונמאה  םויה  רדס  לע  הנושארל  התלע  םיחטשב  יאבצה  שוביכה  תרגש  םג 
םיסופיטה ךרד  וחירי  ריעה  ייחב  תועש  ראתמ 24  הזחמה  ירמאקה ב-1975 . ןורטאיתה  תמב  לע  הלעש  ידנומ  ףסוי  לש  וחירי ' לשומ   ' הזחמה התיה 
ותתחשה לע  השק  תרוקיב  חתמ  וחירי ' לשומ  . ' דועו יברע  לבחמ  הלופכ , תימואל  תוהז  תלעב  הנוז  ןברס , לייח  גולואיכרא , םג  אוהש  לשומה , םינושה :

ותריכזמ םע  בכוש  אוה  ראשה  ןיב   ) תיקסטורגו החוד  תומדכ  ראותמ  תיניתשלפה , וחיריב  יאבצה  לשומה  הזחמה , רוביג  םישובכה . םיחטשב  "ל  הצ לש 
לע הנעשנש  ינויצה  שוביכה  תייגולותימ  תא  געלל  םישל  אב  וחיריב  הלילעה  לש  המוקימ  תירורהס . איה  סיסבב  םילייחה  םייח  הבש  תואיצמהו  תלייחה ,)

ריעב : הינמור  אישנ  לש  יופצה  ורוקיב  לע  ההומת  העדוה  הדיחיה  תלבקמ  הזחמב  ןושארה  דמעמב  ןונ .) ןב  עשוהי  ישוביכ   ) תיכ " נתה היגולותימה 

תומוחה ? תא  תקדב  לשומ :
םימעפ . עבש  ןתוא  יתפקע  למס :
הרצוצחה ? םע  המ  הפי . לשומ :

לגדה . תדרוהבו  לגדה  תמרהב  רצצחמ  ינא  איה . הנה  למס :
םימעפ ? עבש  לשומ :

"ל  כטמ תודוקפ  יפל  למס :
וחיריב ? תונוז  שי  הפי . לשומ :

ונלש . ןה  ללכ  ךרדב  לבא  תודחא . למס :

הריעצה תלייחה  שקיע . בוריסב  תינענה  השקב  וחיריב , סיסבהמ  רובעל  לשומה , לש  ותריכזמ  תלייחה , לש  התשקב  אוה  הזחמה  לש  יזכרמה  ריצה 
תא למסמ  לשומה  וליאו  תילמרונ , תיחרזא  הרבח  תריציו  םיחטשהמ  תוקתנתה  תועצמאב  רתוי  בוט  דיתעל  לארשי  לש  הריעצה  הווקתה  תא  תלמסמ 

םייטסירטילימ : - םינמואל םיסותימב  םיקבדה  הווהה , יגיהנמ  לש  םוטמטהו  ןועביקה 

הרבעה . תשקבמ  ינא  הרבעה , ספוט  הז  ןוכנ , תלייח :
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עודמ ? לשומ :
וחיריב ]...[ . ןאכ  תבשל  יל  סאמנש  ינפמ  תלייח :

םלועב . רתויב  הקיתעה  ריעה  תאז  וחירי  לבא  לשומ :
וליפאו םיססות , םייח  םישדח , םדא  ינב  תושדח , םירע  הצור  ינא  רבעב . אלו  וישכע  היח  ינא  היגולואיכראל . הייטנ  לכ  יל  ןיא  יל , תפכא  אל  תלייח :

יתוא ]...[ ... ליחבמ  הזה  םוקמה  ללותשהלו , קוחצל  דוקרל , הצור  ינא  אל , המל  דוקרל .
וחירי ]...[ ! איה  תאזה  ץראה  לכ  םילשורי , םג  הפיח , םג  ביבא , לת  םג  וחירי , ץראה  לכ  לדבה , ןיא  לשומ :

הרבעה ]...[ ? יל  רשאמ  התא  זא  תלייח :
ךרדב רבכ  היה  ןוילופאנו  סגנאגל  עיגה  ןמזמו  תמ  רבכ  היה  ןודקומ  רדנסכלא  יליגבש  איה  תמאה  וילגר ) תא  חתומו  םיילענ  אלל  אצמנה  : ) לשומ

. דיתע לכ  רסחו  תניוע  הביבסב  ןותנ  קפקופמ , דובכ  םע  ןטק  ןוניצק  וחירי ! לשומ  תויהל  הז  המ  וחירי ! לשומ  תויהל  יתעגה ? המל  ינאו ? ולרטאוול ,
, תקדוצ תא  רדס ! היהיש  רדס  םיאפר ? תוחור  לע  ימ ? לע  לשומ ? ינא  ימ  לע  הזה ? ןואגה  ימ  לשומ ,'  ' הזה גשומה  תא  איצמה  ימ  תעדל  הצור  יתייה 

ןאכ . םיאצמנ  ונחנא  עודמ  טולקל  לגוסמ  ינניאו  זוב  לש  אוה  וילא  ילש  סחיהו  ןיחצמ  הזה  םוקמה 
הרבעה . התא  םג  שקבת  זא  תלייח :

ותריכזמל :  לשומה  ןיב  גולאידב  בוש  םייתסמ  הזחמה 
תכלוה .)  ) המוחה תא  שפחל  ךישמת  ךל ! םולש  תויחל ! הצור  ינא  תברסמ ! ינא  תלייח :

?.... אל וא  ןכ  ולפנ , תומוחה  אל ? וא  ןכ  ולפנ , תומוחה  אל ? וא  ןכ  ולפנ , תומוחה  רמואו ): ויניע  תא  םירמ  רצענ , קועזל , קיספמ  ! ]...[ ) יכח לשומה :
וישעמ .) לע  המ  - קחרממ ןנובתמו  הייפכב  תורתסומ  וינפש  יברעה  עיפומ  הליחזב , טעמכ  ששגמ  לשומהש  העשב  )

העיגפב ידנומ  תא  ומישאה  ןהכ  הלואג  ןימיהמ כ םיכ  ח" תסנכל . ועיגה  הידהש  הזע , תירוביצ  תודגנתה  ררוע  ןכלו  ונמז  תא  םידקה  וחירי ' לשומ  '
רפיס םימיל  ודגנ . םיישיא  הנטש  ירמאמ  טעמ  אל  גופסל  ץלאנ  ףא  ידנומ  הינמור . ותדלוה , ץראל  רוזחל  רבחמל  ץעי  םינותיעה  דחא  לש  ךרועו  לארומב ,

היצנגילטניאה לכ  םהמ , ץוח  דקומ . לאירבגו  רהוז  ירוא  םחש , דוד  תויבמופ : תובוגתו  םירמאמב  ינימיל  ודמע  תוירוביצ  תויומד  שולש  קר  : ' ומע ןויאירב 
םיגוחה לש  תישממ  תודגנתהו  האחמ  אלל  המבהמ  דרוה  הזחמהו  ירפ  אשנ  ירוביצה  םוהילע ' ה' ידגנ .' תירטסיהה  תיללכה  הריוואב  הפחסנ  וא  הקתש 

םיילרבילה .

לתב אתווצ ' םג ב' ךכ  רחאו  ופיב , הטמיסה ' ירוקמה ב' ןורטאיתה  עובש  תרגסמב  ילויב 1986 , תינשב  הלעוה  וחירי ' לשומ  . ' השרפה המת  אל  ךכב  ךא 
 - ונירוחאמ רשאכ  ילאנב , טעמכל  היה  אשונה  רשאכ  םויה , הזחמה  תא  תוארל  ןיינעמ  : ' הבתכ קבונ  הוח  ןורטאיתה  תרקבמ  ןמאנ .) קחצי  יומיבב   ) ביבא

רבכ הזחמה  תא  יתבתכ  ירעצל  : ' ידנומ רמא  םינותיעה  דחאב  ןויאירב  םידוהיל .' םיברע  ןיב  םיסחי  שוביכ , אבצ , ןזכרמבש  תובר  תוריצי  ונינפל -  םג  ילואו 
תיטילופה םלועה  תסיפת  תניחבמ  ךא  ערוה , קר  השעמלו  הבוטל , בצמה  הנתשה  אל  תיטילופ  הניחבמ  ןכאו  הנתשה .' אל  רבדש  םושמ  ירעצל , זא .

לש ותבתכב  עיפוה  הזה , יונישה  לע  דיעמה  יטנקיפ , טרפ  תדהוא . ללכ  ךרדב  התיה  רבכ  הזחמל  םינפה  תלבק  םעפה  בצמה . הנתשה  םג  הנתשה 
דיגנ : םייח  ןורטאיתה  רקוחו  רקבמ 

. ןופלטה וקל  רבעמ  םהב  לתהמ  והשימש  םיענכושמ  ויה  וחירי ,' לשומ   ' ידנומ ףסוי  לש  ותגצה  תא  הלא  םימיב  םילעמה  בצמ ,' םוליצ   ' הקפהה ישנא 
םוי רחאל  ךא  הירבדכ . וילייחו ,' וחירי  לשומ  ליבשב   ' םיסיטרכ רבעש 20  עובשב  הרוכבה  תגצהל  הנימזה  דרו , המשו  וחירי , רוזאמ  ךוניחה  תניצק 

, ביבא לת  אתווצב  הרוכבה  ברעב  םיבר  ויה  תושגרתההו  חתמה  ןכבו , הלתהמ ]...[ . הניא  וזש  ררבתה  וקדבש  רחאלו  ןופלט , ותוא  עיגה  בוש 
ףולא ןגס  עיגה  הגצהה , תליחת  ינפל  תוקד  רשע  ךכו , םייניב . תואירקב  עירפהל  וא  הגצהה  תא  ץצופל  םיאב  םה  םאה  תולאשה  תולאשנ  ללחבשכ 

קר וילייחמ . ןכו 15  ךוניחה  תניצקו  ןרס  - בר תגרדב  ןיצק  ידי  לע  הוולמ  אוהשכ  וחירי , תפנ  לשומ  "ל א . אס וחירי , לשומ  וידוקיפ  יפב  הנוכמה 
ליחתת ובש  עגרל  םיכחמו  תועבצא , םיקיזחמ  םהשכ  תלדה  דיל  הגצהה  לכ  ךשמב  ודמע  ידנומו  רולייט  היבצ  הקיפמה  םידמ . ושבל  םיניצקה 

ןכמ רחאל  םייפכ . םיאחומ  םילייחהשכ  המייתסנ  הגצהה  ךא  לשומה . תא  םלגמה  רסאוודלוג  ןבואר  ןקחשה  לע  רבע  המ  ראתל  השק  המוהמה .
רשאכ תנש 1976 , ןיב  לדבה  הזיא  ונילא ]...[ .' ואובת  תמאב , הז  ךיא  תוארל  םעפ  וצרת  םא  , ' הל רמאו  רולייט  היבצ  הקיפמה  לא  "ל א . אס שגינ 

. המבה לע  םילעומה  םיעוריאה  הארמל  עשעתשמ  וחירי  לשומ  וליפא  רשאכ  ןיבל 1986 , ירוביצ , ץחלב  הגצהה  הדרוה 

הקשיפ יפ  לע  םיאולימה 
םיטרסה תרשעמ  השיש  תיאבצה . היווחב  ילארשיה  עונלוקה  דקמתה  וימי  רחשמ  עונלוקב . תע  התואב  שחרתה  תוחפ  אל  בושחו  המוד  יוניש 

לארשי תנידמ  לש  תונושארה  היתונש  םישולשבו  תואמצעה , תמחלמ  לש  םינוש  םיטביהב  וקסע  לארשי  תנידמב  וקפוהש  םינושארה  םייתלילעה 
הקפהב םקלח  םיידועיתו , םייתלילע  םיטרס   ) ברע תואבצבו  םילבחמב  ותמחלמבו  "ל  הצל םירושקה  םיאשונב  אלמ  ךרואב  םיטרס  םישימחכ  ודקמתה 

היה םירופיכה  םוי  דע  וקפוהש  םיטרסה  לש  עירכמה  בורה  לע  ילארשיה .) עונלוקהמ  רזע  חוכ  םע  הרז  הקפהב  םקלחו  היצקודורפוקב  םקלח  תילארשי ,
לש הקיאורהב  וקסעש  םיטרס  לש  ץרפ  הדילוהש  םימיה , תשש  תמחלמ  ירחא  דחוימב  "ל , הצמ תולעפתהו  הנידמה  םע  תוהדזה  לש  םתוח  עובט 

. םחולה רבצל  ללה  ריש  םרקיעב  ויהו  המחלמה 

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

אבצב יטסירוטקירקה  לופיטב  אלא  טרפב , םיאולימה  תורישבו  ללכב  יאבצה  תורישב  תחא  אל  םיכורכה  הלפשההו  ןובלעה  באכה , ישוקה , לע  העבצהב 
םהו הלימה  לש  יטילופה  ןבומב  םייריטאס  םיטרס  ויה  אל  הלא  "ל . הצל תילארשיה  הרבחה  לש  הסחי  תא  ונייפיאש  ומיחרו  וליחדל  דגונמ  היהש  ויניצקבו ,

עמתשמב וזמרו  תיאבצה  היווחה  לע  הנוש  טעמ  טבמל  היצמיטיגל  ונתנ  םה  לבא  והשמ . תינולמגו  תיתודלי  ךרדב  םנמא  עשעשלו , רדבל  רקיעב  ודעונ 
ומכ םיטרס  תויחרזאל . תויאבצ  ןיב  תילארשיה  תואיצמב  תשחרתמה  הזויבמיסב  המולגה  תצקמב , תידרוסבא  / תפרוטמהו תעשעשמה  הילמונאה , לע 
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תא וגיצה  ( 1979) תילרנגה ' ימא  ו' ( 1976) הנוע ' הניא  ןופלח  תעבג  ' (, 1972) לרנגהו ' 'ה  צחנ ' , ' םיאולימב הקשיפ  ' (, 1966) רוטליטנו ' השיומ  '
"ר סר וא  םטמוטמ  ןיצק  הביבסב  אצמנ  רשאכ  רקיעב  םיעגושמ , תנותוכל  םיתעל  םיכפוהש  םידמ , םימת  חרזא  לע  םישיבלמ  ובש  םוקמכ  "ל  הצ

. יתייפכו חושק  תעמשמ 

יפ לע  השענ  טרסה  ריעצה . רודל  ןחלופ  טרסל  םג  השענ  םימילו  רתויב  ירלופופלו  טלובל  בשחנ  הנוע ' הניא  ןופלח  תעבג   ' הזה רנא  ' זהמ םיטרסה  ןיבמ 
( ילופ  ) בוקאילופ לארשי  רוויחה ,' ששגה   ' תיישילש ירבח  ויה  ויבכוכו  ותוא ) םייב  ןיידו  טרסה  תא  וקיפה  םג  םהינש  רטלא ( ילתפנ  ןייד ו יסא  לש  טירסת 
, תיסכ שיא  השמ  יול , קישוא  ריפצ , היבוט  לואש , הצינ  םירכומ : םיאקימוק  םה  םג  ויה  הנשמה  ינקחש  בור  הקייש .)  ) יול והיעשיו  ירבג )  ) יאנב לאירבג 
'י גני ' גו הקייש )  ) רוטקיו ילופ ,)  ) 'ו גרס תוירקיע : תויומד  שולש  הבו  םיבצמ  תיידמוק  אוה  טרסה  ואלסל . הנחו  הנוקסומ  הירא  םק , יקימ  ןמרבליז , םחנמ 

רוטקיוו יניסב , סיסבל  חרוב  אוה  וירחא  שפחמ  רוטקיוש  ול  עדונשכ  םיאולימ . תורישמ  טמתשמ  םג  אוה  ףסכ . רוטקיול  בייחש  ןגרמא  אוה  'י  גרס ירבג .) )
אל הזה  ךודישש  ןוויכ  רוטקיו . לש  ותב  ילעיב , בהואמ  יגני ' ג' םיאולימל . ואיבהל  ידכ  'ו  גרס רחא  שפחל  פי  ' גב חלשנ  'י  גני םייתניב ג' ויתובקעב . םעוזה 

יניסב בצומ  םיכפוה  םהיתורטמ  תגשהל  ךרדבו  יניסב  סיסבל  םיעיגמ  םלוכ  ותעידי . אלל  יגני ,' לש ג' פי  ' גב תרתתסמו  תיבהמ  תחרוב  איה  רוטקיול , הארנ 
דוע הזו  עתפל , הלגתמ  טפנ  ראב  המחלמב , םיחתופ  טעמכ  םירצמה  עגתשמ , דקפמה  סקרמ . םיחאה  יטרס  תא  ריכזמה  לדומ  יפ  לע  ףרטומ  םוקמל 

החיתפה ריש  ןלהל  הפוקת . התואב  םיאולימה  יווה  לע  גיעלמה  םיששגה  לש  ךורא  ןוכרעמ  ןיעמ  אוה  ולוכ  טרסהש  םושמ  הבושח , אל  הלילעה  לוכה . אל 
תאז : םימיגדמה  החיש  עטקו 

ךייח םא  ההא /. הרבע . תור  הרק ? המ  רובע /. תור  חוכ , יל  ןיא  חונל /. םוד  חונל , םוד  םודל /. רובע  עמשנ ? המ  ןוסא /. עמשנ  ןופלח , ןאכ  עמשנ /? המ 
תשפוח דימ  חק  זא  אירממ /, םד  ץחלהו  ערפתמ / קפודה  םא  םיאולימל /. דרתו  לשייפס / לע  דימ  הלעת  זא  םיבצעה /, םיחרוב  םא  רבשו /, דוש 

םיאולימל . ףועתו  תדלומ /
תעבג החונת , לכב  רוסמל / אנ  זא  םיסמה /, וא  קנבה  ןמ  םירשקתמ  ונילא  םאו  םיאולימל /. ףוס  ףוס , תור , םיאב /. רבכ  "ל , הצ "ל /, הצ רזוח : ןומזפ 

הנוע . הניא  ןופלח 
,/ ןימאמ דוע  התאו  תרבשנ / אל  םא  הזמ  ץוחו  םיאולימל /. דרתו  םילורל  הדירפ / קוביח  ןת  זא  םינידסהו /, םרקה  ןיב  תמדרנ / ששב  השיאה 

םיאולימל /. דימ / דר  זא  ריש / קר  אל  הווקתהש 
םיאב ... רבכ  "ל  הצ "ל , הצ

םיתורישהמ ) אצוי  ... ) לעניא הפ , הרגאינה  תא  שפחמ  ינאש  העש  העש , ןוסח : רוטקיו 
ןוכנ ? תיפצתב , ראשיהל  ךממ  יתשקיב  ןוסח , רמ  'י : גני ג'

תויחונל . יתכלה  רבד , םוש  יתיאר  אל  תפקשמב . יתלכתסה  תיפצתב , יתייה  ןוסח :
הז ? ימ  "ט : חמ

דקפמה . ןוסח , יארוט  'י : גני ג'
ןלהא . ןוסח :

ןוסח . יארוט  "ט : חמ
םיניינעה . המ  ןכ , ןוסח :

הדיחיב . ךלש  דיקפתה  המ  "ט : חמ
למסל . ץלמומ  ינא  ןוסח :
דקפמה . למסל , "ט : חמ

ץלמומ . ינא  דקפמה , התא  אל , ןוסח :
למס ? רותב  השוע  התא  המ  בוט , בוט , "ט : חמ

אמגוד . ןת  ןוסח :
בצומה ? רבע  לא  םימדקתמ  םירצמה  םא  השוע  התא  המ  בוט , "ט : חמ

ונישעש ב-56 .' המ  ןוסח :
םתישע ב-56 ?' המ  "ט : חמ

חטב . הזמ , בוט  רתוי  ןיא  ונישעש ב-48 ,' המ  ןוסח :
םתישע ב-48 ?' המו  "ט : חמ

עדוי ? ינא  רוכזת , ךל  הנש ,  30 ןוסח :
רומג . רדסב  ראשה  לכ  יכ  ול , חיננש  עיצמ  יתייה  םייח . תוכיאב  הקוצמו  דעס  רעפ , לש  הפ  הרקמ  ונל  שיש  בשוח  ינא  דקפמה , 'י : גני ג'

ןכ ? "ט : חמ
ןכ . 'י : גני ג'

הרישב ) עיגמ  וידמ , לע  המודא  תחפטמב  ףעוצמ  'ו , גרס ? ) הזה ןצילה  ימו  "ט : חמ
הדיחיה . רשק  הצנטסנוק , 'ו  גרס דקפמה , 'י : גני ג'

הציחלל ) די  טישומ  . ) דקפמה ךתורישל  הצנטסנוק , 'ו  גרס 'ו : גרס
'ו . גרס עידצת  'י : גני ג'
דקפמה . ןכ , 'ו : גרס
ול . ןימאת  לא  ןוסח :

רוטקיו . קותש , 'ו : גרס
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יל ... דיגת  "ט : חמ
דקפמה . ןכ , 'ו : גרס

רשקב ? ריבעמ  התא  העדוה  הזיא  בצומה , לא  םיברקתמ  םירצמה  "ט : חמ
המל ? רשקב  'ו : גרס

תוברקתהל . רשקב  "ט : חמ
ימ ? לש  'ו : גרס

םירצמה . לש  "ט : חמ
םירצמה ? 'ו : גרס

םירצמה . ןכ , "ט : חמ
הזה . םוחב  הפ  אובל  םהל  שי  סרטניא  הזיא  ןיבמ  אל  ינא  'ו : גרס

םיאב . םהש  חיננ  אוב  חיננ , אוב  "ט : חמ
? דקפמה הירגיס  דקפמה ? ךתעד  המ  הא , רשקב . העדוהה  תא  יתרבעה  ינאש  חיננ  אוב  זא  חיננ , הא  'ו : גרס

' טמויצוס תמקנ ה'
"ל, הצ לש  תיליעה  תודיחי  לע  ורעתסי  עונלוקה  ירצויש  היה  יעבט  קר  תיאבצה , היווחה  לע  תרוקיבל  םירופיכה  םוי  תמחלמ  ירחא  ךרדה  החתפנ  רשאכ 

ןמשב הרשקנש  תיגולותימה  הליההו  ההובגה  תירוביצה  ןתימדת  םושמ  הלעמב  הנושאר  הרטמכ  ונמוס  ןה  יברקה . תורישה  לש  תינחה  דוחל  ובשחנש 
. ןכותמ וחמצ  ויתורודל , "ל , הצ לש  םיריכבה  וידקפממ  רכינ  קלחש  םושמו 

ימחולב קסעש  ץראב  השענש  ןושארה  יתרוקיבה  יטסיגולוכיספ  - יטילופה עונלוקה  טרס  אוה  ( 1977) תוקנולא ' עסמ   ' ןמאנ דא ) ג'  ) הדוהי לש  וטרס 
, וב גצומ  ונניא  "ל  הצ אבצל . ילארשיה  עונלוקה  לש  וסחי  תודלותב  םימה  תשרפ  וק  תא  םיבר  עונלוק  ירקוח  יניעב  ןמסמ  אוהו  "ל , הצ לש  תיליעה 
ויניצקו וילייח  שלחלו . גירחל  תרזכאתמה  תירבג , הנשמ  - תוברתכו השקונ  דסומכ  אלא  תוחילש , רודחו  םימגפ  רסח  יגולותימ  ףוגכ  םימדוק , םיטרסבכ 

םיישונא . יתלבו  םיעובצכ  םג  םיתעלו  תושלוח  ילעב  םדא  ינב  תרובחכ  םיגצומ 

םינומיאב בלתשהל  חילצמ  וניא  ךא  הב , תרשל  םייאליע  םיצמאמ  השוע  בונושומ ,) ינומ   ) ןמסיו יארוט  הילייחמ , דחאש  םינחנצ , תגולפ  רחא  בקוע  טרסה 
הקוצמה יתותיאל  תקפסמ  תושיגר  הלגמ  וניא  םיחבושמ , םיקינר  " יח תויהל  וילייח  תא  ףלאמה  חושקה , הגולפה  דקפמ  בוג ,) ידיג   ) ריאי יתגולפה . יווהבו 

אפורה ינא  : ' זובב "פ  מה ול  הנוע  םינומיאה , לש  ישפנהו  ינפוגה  ץחלב  דומעל  דוע  לוכי  וניאש  רחאמ  "ן , בקל תכלל  שקבמ  ןורחאה  רשאכ  ןמסיו . לש 
קלח הווהמה  יונב ,) חטשב  המיחל  ' ) "ב בל ןומיאב ה' תשחרתמה  הנצסב  ואישש  טרסב , רזוח  ביטומ  אוה  הקעומל  תושיגר  רסוחו  השלוחל  זוב  ךלש .'

רומאל יח ,' ליגרת   ' הנכמ "ל  הצש המ  תרגסמב  השענ  ןומיאהמ  קלח  "ל . הצב "ר  יחה םחול  לש  תיסיסבה  הרשכההמ  םדקתמ ) םג  בורלו   ) דרפנ יתלב 
םג אלא  יונב , חטש  ךותב  הסחמ  אצמש  ביוא  לע  תורעתסהו  םינבמ  רוהיט  תומדל  קר  אל  דעונ  הזה  לוגרתה  שוטנ . הנבמ  ךותל  םייח  םינומיר  תקירז 

לש ותושיגר  לשב  תירבגהו . תיאבצה  תורישכה  ינחבממ  דחא  םג  אוהש  ץמוא , ןחבמב  ותוא  דימעהל  ףיקע  ןפואבו  ץחל  יבצמל  םחולה  תא  ליגרהל 
וא תותיכה  ידקפמ  לש  םחוקיפ  תחת  םישענה  םינומיאה  רתיכ  אלו  ומצעב , הגולפה  דקפמ  לש  וחוקיפ  תחת  בורל  השענ  אוה  היח ' תשומחת  ןומיאה ב'

ריאי : "פ  מה ןיבל  וניב  אבה  גולאידה  שחרתמ  ןומיר , תקירז  לגרתל  ןמסיו  לש  ורות  עיגמ  רשאכ  תוקלחמה .

ייק . . וא הרצנה  תא  איצות  ןומירה . תא  קיזחת  הנ , ' הוב ריאי :
תעובמ ] אוה  דואמ , תוחותמ  תוארנ  ןמסיו  לש  וינפ  ]

ןיבמ !? התא  םעפ . דועו  םעפ  דוע  הז  תא  השעת  בוט  הז  תא  השעת  אל  םא  ןמסיו . בוט  בישקת  וישכע  זובב :] הלוהמ  החכות  תמינב   ] ריאי
דקפמה ! ןכ  ןמסיו :

תנבה !? דימ . סנכיהלו  ץוציפל  תוכחל  ןומירה , תא  קורזל  הז  ךירצ  התאש  המ  לכ  וישכע  ריאי :
דקפמה . לוכי , אל  ינא  דקפמה  ןמסיו :

וזה !! תונדחפה  םע  קיספת  קעוצו :] זגרתמ   ] ריאי
דקפמה . ןכ , יכב :] ףס  לע   ] ןמסיו

הז . תא  השעת  וישכע  זא  רדסב  ריאי :
דקפמה . ןכ , הירטסיה :] יצחב  קעוצ   ] ןמסיו

ותא .] ץצופתמו  ןומירה  תובקעב  סנכנ  אוה  תודוקפבו , ךירדתב  בייחתמכ  ןיתמהל , ילבמ  ]

לש ץמש  אלל  שידא , טעמכ  ןנאש , ןוטב  שבויב , םירמאנ  וירבד  תושלשב . וינפל  תדמועה  הגולפה  םע  חחושמ  "פ  מה ןמסיו  לש  ותומ  רחאלש  הנצסב 
תעמשמב רמגנו  ליחתמ  לכה  הדוקנה : תא  וניבתש  הצור  ינא  לבא  ורקי . הלאכ  םירבדש  רוסאו  הקלחמב  לייח  םויה  גרהנ  ייק ,. . וא : ' ןוחטיב ןדבואו  באכ 

דחא לש  ולוק  עמשנ  עתפל  םייח .' םינומיר  תקירזב  ליגרת  השענ  ונחנא  רחמ  רבכו  הליגר , םינומיא  תרגשל  םירזוח  ונחנא  עגרכ  םכלש . םינומיאה 
, ןכ : ' השמ דרשמב .' יל  הכחתו  ןמסיו  לש  דויצה  תא  ןספאת  ךל  הנ , ' הוב םוק  השמ  : ' תוריהמב ביגמ  ריאי  ךל '? קיפסה  אל  דחא  שי , המ  : ' םילייחה

תונפהלו תושק  תולאש  לואשל  זעמו  ירסומ  בל  ץמוא  הלגמה  דיחיה  םג  השעמל  הגולפב , דיחיה  ןקפסה  ןוריטה  אוה  השמ  ישפוח .' : ' ריאי דקפמה .'
ותוא חולשל  םיכירצ  םתייה  דבאתה , אוהש  עדוי  ינא  ינפל , ותוא  תצחל  התא  : ' ריאיב חיטמ  אוה  רתוי  תרחואמ  השיגפב  ודקפמ . יפלכ  המישאמ  עבצא 

'. "ן בקל

התא המ  . ' ןמזב ולש  הפה  תא  םתוס  אלש  קינדונמ  רתוי  אל  אוה  השמו  הלקת ,'  ' וא הנואת '  ' תניחבב אוה  ןמסיו  החושקה , םירבגה  תדליגב  םלוא 
תונווכתההו ישגר , - יטנא ןוירש  תייטע  ירבגה , הקיתשה  רשק  תוקנולא :' עסמ   ' לש יזכרמה  ביטומה  והז  סעכב . השמ  תא  ריאי  הסהמ  אפור ,' וא  גולוכיספ 
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רופיסה םהל  רסמנ  אלו  "ל  הצל תיעבטה  םתדהאו  םתומימת  תלצונמ  ןמסיו  לש  וירוה  םע  החישב  םג  םיעצמאה . תא  תשדקמה  תיאבצה  הרטמל 
המכ לע  דודגה , ידקפמ  ןיב  םיער  שגפמב  ךפהל , העמד . ליזמ  אל  שיא  ךא  תמ  ןמסיו  תודבאתהל . הארנה  לככ  הליבוהש  םנב , לש  ותקוצמ  לע  יתימאה 
םילייח תושעל  ךירצ  הככ  תמ . טושפ  תמ , אוה  וישכעו  לייח , ונממ  תושעל  וניסינ  : ' רמרמצמ רוקב  רמוא  עמשנ  יותשה  ריאי  תלהוצ . הריוואה  הריב , תוסוכ 

'. תמ םדא  ןב  טושפ  ותוא , רוכזנ  הככו 

העשומ ריאי  ויתואחמ , ףרח  הדיחיה . לש  ימינפה  רדסה  תא  טק  עגרלו  תצקמב  רערעל  החילצמ  ןמסיו  לש  ותומ  ירחא  תחתפנש  "ח  צמ תריקח 
"ח צמ רקוח  םע  עוריאה  רוזחשבו  ךתוא ,)' סופתא  דוע  ינא   )' םישק םירבד  יפוליחו  חתמ  רצונ  "ד  גמה ןיבל  וניב  הריקחה . םויסל  דע  וינוריט  לע  דוקיפהמ 

תוגולפה רמזו  חכשנ  רבכ  ירה  ןמסיו  הלק . תיווע  אלא  וז  ןיא  ךא , ותומ . לא  ץפוקה  ןמסיו  לש  הנומתה  וחומב  תפלוח  רשאכ  ותרכה , תא  עגרל  דבאמ  ריאי 
וליאכ הגולפל  רזוח  ריאי  ליגרכ .' םיקסעה  תואה ש' והזו  ריאיל , "ד  גמה רמוא  ןאכ ,' רגסיי  קסעהש  ונטלחהו  "ט  חמה םע  ונרביד  . ' המרב עמשיהל  ךישממ 

. הצוחה אצ  השמ  האלמ . םינומיא  תעמשמל  םירזוח  וישכעו  היה  היהש  המ  זא  בוט , : ' םימחולל רמואו  הליל  ןושיאב  להאמה  תא  ריעמ  הרק , אל  רבד 
יכ : ' ול הבשוהש  תוכמסה  תא  תנמסמה  הבושתב  היבו , הינימ  ריאי  ול  הנועו  ינא ' המל  לבא  : ' ינייכב לוקב  לאוש  השמ  תודובעל .' "פ  סרה םע  ראשנ  התא 

'. הצור ינא  הככ 

לש וינייפאמ  תא  טרסב  זכיר  ןמאנ  דא  ג' "ל . הצב תוירבגה  ןחלופ  תא  תושק  רקבל  זעהש  ןושארה  יתונמאה  ךמסמה  השעמל  היה  תוקנולא ' עסמ  '
, תינפוגו תישפנ  תלוביסו  ץמוא  ינחבמ  םינומיאה , תוודח  לולכמכ : םתוא  עיקוהל  ידכ  תיפיטואירטס ) טעמ  הרוצב  םיתעלש  ןייצל  שי   ) הזה ןחלופה 

תוצילעבו דחא  שיאכ  םירש  םילייחה  טרסב   ) ידיברומ רומוה  תוסג , תוחידב  הפ , ילובינ  ללוכה  ירגלוו , יתודלי  יארובח  יווהו  םזידאסל , םיתעל  םישלוגה 
ןוביבס הנק  יבא   ' הכונח ריש  תניגנמל  המחלמה ,' דובכל  המ / דובכל  םתא  םיעדוי  הלולח //. תרפועמ  .ג'י  יפ . רא תחתב /, .ג'י  יפ . רא ףטח  אקוני  : ' תיתודלי

If  ' תניגנמל ינרוח - ' לכ  םש  םינייזמ  ינלוג  וא  "ל  חנב יכ  הנוז , ןב  אי  םינחנצל  בדנתה  : ' םירש םילייחה  טרסב   ) םירחתמב לוזלזו  הדיחי  תוואג  ינונמהו  יל )'
ךא תיתגולפה  הדיקפה  תא  ביכשהל '  ' םיסנמ םינוריטה   ) ינימ טקייבוא  לאכ  םישנל  תוסחייתה  םג  ללוכ  הזה  יווהה  '(. you happy and you know it

םימחולה .) ןושלב  רדאק '  )' רוטרטה הזכרמבש  תינתוכמס  ךוניח  תטישו  הבקנ ,)' היהת  לא  ' )' תויכורכר  ' תלמסמה תוישנל  זוב  הב ,) הכוז  "ד  גמה
תואיצמב ותמגודכ  םירחא  םיבר  ומכ  ןמסיו , םימחר . ןיא  םגו  שיגרלו  הפרנל  םוקמ  ןיא  םייברקה  םילייחה  לש  רוצייה  ספבש  אוה  ןמאנ  דא  לש ג' רסמה 

קר אל  הב , לשכנש  ימ  רשא  תירזכא , תודרשיה  תמחלמ  וז  םיטמוטואכ . םילעופ  םידקפמה , םג  םלוכ , ובש  הזה , רוצייה  ספ  לש  ןברוק  אוה  תילארשיה ,
, תוקנולאה עסמב  לשכש  ןמסיו ,  ) יוזיבו יוניג  יסקטב  שנענ  אלא  םירבגבש , רבג  ךתויהל  תוא  הדיחיה , גת  תאו  ןחנצה  יפנכ  תא  דונעל  תוכזה  תא  דבאמ 

ויוטיב תא  אצומ  יתרבח , םג  אלא  יאבצ  קר  אל  אוה  לארשיבש  הזה , ןולשיכה  ןולשיכ . לש  תיוותל  הכוזו  לוכאל ) ברסמ  ושואייבו  להואל  ץוחמ  לא  אצומ 
המודכו . טמויצוס ' ', ' "ר פד ', ' טואנורטסא ', ' טומלה ', ' הדעוול הלע  ', ' חדומ ', ' רבשנ : ' םיברל םירכומו  ילארשיה  רובידב  םיחיכשה  םייטמגיטס  םיגשומב 

הכינחה סקטב  יתוהמ  ביכרמל  םג  אלא  תלבוקמ  ךוניחו  ןומיא  תטישל  קר  אל  הווהב  םגו  רבעב  בשחנ  ןוריטה  לש  ורוטרט  רגסומ : רמאמב  ריעא  ןאכ 
, םיבר תונותיע  ירמאמבו  םיפסונ  םיטרסב  םינשה , םע  המיצעהו  הכלהש  םירוטרטה , לע  תרוקיבה  ןכל  "ל . הצ לש  רולקלופהו  יווההמ  קלח  הווהמה  ולש ,

. לארשי לש  ימואלה  רולקלופה  לע  ןיפיקעבו  ולוכ  יל  " הצה רולקלופה  לע  תרוקיב  השעמל  התיה  "ל , הצב םישדח  תוגהנתה  יללכ  תריציל  האיבה  ףאו 

' סיוב דלוא  ' המ הדירפה  רעצ 
תיאבצה תרגסמב  םחולה  רבצה  לש  ותולתב  קסוע  רירגש ) הכימ  הקפה  סיירפ ; ןרע  טירסת  , 1982) ןיק ' תוא  שברב ' ירוא  יאמבה  לש  וטרס 

ןונרא  ) טרסה רוביג  יפרגומד ,) - ויצוסה וכויש  לע  דמלמ  יסופיטה  ירבצה  םשה   ) ןייעמ דוהא  תישפנ . השלוח  לע  םייברקה  תוברתב  תקבדומה  המגיטסבו 
ודידי קשחנ .) רבגכ  ותשלוחל  זמר   ) ששה ןב  ירמוע  םנב  םע  ותוא  הבזע  יתסא  ותשאש  ותדרחל  הלגמו  שפנ  תולחמל  םילוח  תיבב  זופשאמ  אצוי  קודצ ,)
ןגהלו דוהאל  רוזעל  ידכ  רורחש , לביקש  יפ  לע  ףא  סייגתמ , רבחה  ןלוגה . תמרב  םיאולימ  תורישל  םיאצוי  םיינשה  רשאכ  ותקוצמב , ותוא  דעוס  ןתנוי  בוטה 

תישיאה תיזחב  ויתויעב  םע  תודדומתהמ  חורבל  הסנמה  קרופמה , 'ו  צאמל חונ  טלקמ  תינמז , הלואג  ןיעמ  אוה  דוהא  רובע  יאבצה  תורישה  וצ  וילע .
למסכ ודיקפתש  םיחינמו  וזופשאל  םיעדומ  םה  ןיא  רבעבכ . יעבט  גיהנמו  ןעוצקמ  הרוגסה , הדליגב  רבחכ  ותוא  םילבקמ  םיאולימב  וירבח  תיתחפשמהו .

( םיקיתווה םימחולה  תרובח  ' ) סיוב דלוא  םע ה' שגפמב  הטיסרבינואב . וידומילב  קוסע  היה  אוהש  רחאמ  רחא , והשימל  ינמז  ןפואב  רבעוה  הקלחמה 
יטרסב הגירחו  תיאו  ' צמ - יטנא הנצס   ) קומאב ףקתנש  הדיחיל  רבח  ליצמ  אוה  רשאכ  ןייעמ  לש  ירבגה  ודובכ  עגרל  םקושמ  תיברקה  הדיחיה  לש 

םע בר  אוה  השביב . גדכ  שח  אוה  תיאבצה  תרגסמל  ץוחמ  ןכש  השפוחל , אצוי  אוה  רשאכ  רדרדימ  ישפנה  ובצמ  לבא  זא .) דע  וקפוהש  המחלמה 
(. םייברקה לצא  לודג  אטח  עודיכ  איה  תודקפנה   ) םיאולימה תדיחיל  בושל  רחאמו  ןתנוי , רוסמהו  בוטה  ורבח  םע  םג  בר  אוה  הבורב , הילע  םייאמו  ותשא 

תרכנתמל תכפהנ  טלפמ , ריע  ול  שמשל  הלוכי  התיהש  תיאבצה , תרגסמה  ךליאו  הז  עגרמו  הדיחיה , ישנאל  ותכובמ , לדוגל  הלגתמ , תישפנה  ותקוצמ 
. בצומב ראשיהל  ונממ  שקבמו  הקלחמה  דקפמ  וילא  הנופ  עצבמל  האיצי  תדוקפ  תלבקמ  הדיחיה  רשאכ  יתסא . לש  הרוקיב  רחאל  דחוימב  תינסרהו ,

יהוז וגאל . תלצלצמ  יחל  תריטס  איה  וירבח  דצל  יאבצ  עצבמב  ףתתשהל  תוכזה  תליטנ  ותמגודכ , םירחא  םייברק  יניעב  ומכ  ויניעב , בלענו . שערנ  דוהא 
אבה : גולאידה  תא  תללוכ  םויסה  תנצס  ולש . תיאבצה  תויטנטופמיאב  תיבמופ  האדוה  ןיעמ  גופסל -  לוכי  אוהש  רתויב  הלודגה  הלפשהה 

ןאכ . ראשנ  התא  השוע , התא  המ  ידוא , "מ : מה
םימחולה .) ראש  ומכ  םיבכרל  תולעל  ןנכתמו  ודויצ  תא  ןגראמ  דוהא  )

םיפילחמה . ועיגיש  דע  ןאכ  ראשית  ךשמיי . הזה  קסעה  ןמז  המכ  גשומ  יל  ןיא  ידוא , "מ : מה
המל ? תעדל  הצור  ינא  דוהא :

הזגפה . תחת  םישקומ  םימירמ  ונחנא  "מ : מה
בוט ? לייח  אל  ינא  ילע , ךמוס  אל  התא  המ , דוהא :

התיבה . עסית  תיבב , תויעב  ךל  שיש  ןיבמ  ינא  ידוא , "מ : מה
תיבב ! תושעל  המ  יל  ןיא  הקעצב :) : ) דוהא

הלעת . לא  ידוא , "מ : מה
ידגנ ? והשמ  ךל  שי  ןיבהל , הצור  ינא  דוהא :

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



ךליבשב ! הז  ךתבוטל , הז  דוהא , "מ : מה
ידגנ !? והשמ  שי  והשימל  שואיב :] םהילא  הנופ  אוה  וירבח . םיבושי  רבכ  םכותבש  םיבכרה , תבחרל  הלוע  דוהא  ]

ובצמ תא  ןיבמ  אוה  יטנוולר . אל  הֶסאּפ , לֵפנ ,'  ' רבכ אוה  םתניחבמ  ןכש  ותרזעל , ץלחנ  אל  שיא  ול . םיבישמ  םניאו  הכובמב  טבמ  םיליפשמ  וירבח 
. לובגל רבעמ  לא  םכרדב  וירבח  תא  הוולמ  המלצמה  עסונו . ובכרל  הלוע  בצומב , וקשנו  ודויצ  תא  חינמ  בנז :' לפקמ  ו'

 
שפנה תלחמ  לש  ןיקה  תוא  םע  עמתשמב  בלתשמ  תויברקה  ןדבוא  לש  ןיקה  תוא  םייטסיגולוכיספ . םילמסב  שמתשהו  יתרוקיב  טרס  אופא  רצי  שברב 
תא תישפנ , תוכנ  תחא  אל  רציימה  יאבצה  תורביחה  תא  רקבמ  שברב  םהילע . ליפאמ  ףא  טרסב , זמרנכ  תילארשיה , תואיצמבו  לעבכ , תודגבנהו 
תויהל רתוי  לק  תניחבב  ןוחטיבב , קוסיעה  רשפאמש  תימוימויה  תואיצמהמ  החירבה  תאו  םיבר , םילארשי  םירבג  םיטועש  תיאבצ  - תיאו ' צמה הכסמה 

ותוכיא גורידבו  לארשיב  תירבגה  תוהזה  תרדגהב  יאבצה  סוטטסה  לש  תינלוחה  םיתעלו  תזרפומה  ותובישחל  געול  אוה  החפשמב . רוביגמ  ברקב  רוביג 
. ןחבמב הרואכל  תדמוע  הניא  םתונואש  הלא  םישלחה , לא  םסחיב  תירולבה ' יפי   ' לש םתומיטאו  םתוירזכאלו  םדאה , לש 

תוננובתה  ' לע ותוא  ולטק  םירקבמה  םג  תופוקב . לשכנ  רירגש , הכימ  קיפמה  לשו  שברב  ירוא  יאמבה  לש  אלמ  ךרואב  ןושארה  םטרס  היהש  , ' ןיק תוא  '
לעו תיסיסב ' תונימא  רסוח   ' לע בורל ,' הלאש  ינמיס  םיריתומה  תויומדה , לש  םישטשוטמהו  םילדה  םיעקרה   ' לע תוריהב ,' אל  תויומד   ' לע תינוציח ,'

לש יגולוכיספה  דממב  ינשדחה  קוסיעה  ךוראה . חווטב  תיתרבחה  ותובישח  תא  לטיב  אל  יתונמאה  ןולשיכה  םלוא  רהמ .' יד  ומצע  תא  הצממה  טירסת  '
- הדה ךילהתלו  ילארשיה  עונלוקב  יתמחלמ  - יטנאה רנא  ' זה בוציעל  םרת  יתכרעהלו  הפוקת , התואב  ינשדח  היה  תיברקהו  תיאבצה  היווחה 

. הז אשונב  םינשה  ךלהמב  הימדקאב  ונתינש  םינוש  םיסרוקב  הזה  טרסב  ןויד  תועצמאב  ראשה  ןיב  תוירבגה , ךרע  לשו  "ל  הצ לש  היצקיפיטסימ 

םימה לעמ  םג  םיקתוש  הממדה ' ישנא  '
ירבחה רשקב  אוה  םג  קסוע  לדנה , תידוהי  לש  רופיס  יפ  לע  טירסתה  תא  בתכ  םגש  ןתוד , ןועמש  יאמבה  לש  וטרס  (, 1982) תרזוח ' הלילצ  '

ודנמוקה ימחול  לש  תיברקה  הלילצה  תייווח  תראותמ  "ר , יחה ישנא  לש  תוריפחה  תייווח  םוקמב  ןאכש , אלא  תמחולה . הרובחה  ךותב  רצונש  יתייעבה 
. תיניערגה ותחפשמ  םע  םחולה  לש  הלאמ  םיקודה  הירשקש  החפשמ  םיתעל  תחא -  החפשמל  םימחולה  תא  תדכלמה  תטיישה ,)'  )' ימיה

ילארשיה ב-1969 עונלוקב  הנושארל  הלעש  םייתרבחה , וינייפאמב  דואמ  ילארשי ' ןועט ו' אשונ  אוה  קשנל  וירבח  ןיבו  םחול  תנמלא  ןיב  םיסחיה  תכרעמ 
םינחנצ םחול  תנמלאב  קסע  רוצמ ' (. ' רוגמלא הליגו  ץומא  ןב  ןד  םע  ףותישב  טירסתה  תא  בתכ  םג  אוה  ' ) רוצמ  ' ונאפוט וטרבלי  יאמבה ז' לש  וטרסב 

םירבח ינש  קתשמ . תולבא  ןחלופב  תעקושו  יתיב ) רוצמ  ןיעמ   ) יתרבח קותינ  המצע  לע  תרזוג  איה  התוא . דקפש  ןוסאהמ  תששואתמ  הנניאש  ונב , םאו 
, תוספורטופא תשוחת  תרתתסמ  םהלש  בוטה  ןוצרל  תחתמ  ךודיש . תועצמאב  הצלחל  םיסנמו  םתוסח  תא  הילע  םישרופ  חונמה  הלעב  לש  קשנל 

רבד לש  ופוסב  הייחב . הדימה  לע  רתי  םיברעתמו  םימיזגמ  םהו  הלוכ , הדיחיה  ןיינק  תמחולה , החפשמהמ  קלח  ןה  םימחולה  תושנש  הסיפתה  רמולכ 
. התואמצע תא  הגישמ  ומכ  ךכבו  'ה ' רבחהמ דחא   ' ונניאש רבג  המצעל  תאצומ  איה 

טרסה זכרמב  רתוי . קוחר  דעצ  ךלה  יאמבה  ןאכ  ךא  וירבחל , םחולה  תנמלא  ןיב  םיסחיה  תכרעמב  אוה  םג  קסוע  רוצמל , המודב  תרזוח ,' הלילצ  '
אוה ףא  יחוי , ורבח  תנמלא  דגרינ ) ןוריל   ) הרימ םע  ןתחתמ  בשומהמ , ץראה ' חלמ  (, ' רשנ ןורוד   ) באוי ריעצה  םחולה  ובש  םוביי , סקט  ןיעמ  ראותמ 

החצנוהש םימחולה , לש  תוללוה  תביסמב  ותשא  תא  תורכש ,) תעב  םירמאנ  םירבדה   ) קוחצב קפס  תוניצרב  קפס  ול , שירוה '  ' יחוי לפנש . קינבשומ ,
עמשנ : הז  ךכ  הטלקה . טרסב  הדיחיה  דקפמ  ידי  לע  ברקה  ינפל 

. ילש הרימה  תא  םג  באויל  שירומ  ינא  תוילותבו  תועינצ  לע  סרפ  רותב  זא  לולא ]...[  רפכמ  לותבה  העונתל , ירבח  רדחל , הלילצל , יגוז  ןב  באויל ,
תטיישה . לש  םינמרבחה  לכו  יסוימ  הילע  רומשיו  הל  גאדיש 

לש ולמס  ' ) ףלטעה תחפשמ  הזה ב' תוירעה ' יוליג  . ' התא ןתחתמו  ורבח  לש  האווצה  תא  תוניצרב  חקול  ןכל , םדוק  דוע  הרימב  בהואמ  היה  ילואש  באוי ,
יחוי לש  ולוק  עמשנ  הבש  הביסמהמ  תטלק  התוא  תא  הרימל  ריבעמ  באויש  םושמ  תישאר , תוביס : יתשמ  תוריהמבו  קלח '  ' רבוע ימיה ) ודנמוקה 

, תינש המקנ . לש  גוס  וז  הניחבמ  םה  רבחה  םע  םיאושינה  תורחא . םישנ  םע  הב  דגב  םג  אלא  באויל  התוא  שירוה '  ' קר אל  אוהש  הלגמ  איה  יותשה .
תוברקתהה עגרב  םה . דח  יחויו  באוי  וז  הניחבמ  דיחי . םדא  םע  אלו  תטיישה '  ' תארקנה תיתרבחה  תושיה  םע  הנתחתה  איהש  תעדוי  הרימ ,

לידבהל רשפא  יא  ללכב , הרטשמ . לש  םיסוס  ומכ  םיאירבו  םיפוזש  םכלוכ  : ' ול תרמוא  איה  םיאושינה , תעצהל  ךומס  באוי , ןיבל  הניב  תימיטניאה 
אלא הנמלאכ  אל  םעפה  התודידבל , התוא  ריזחמה  אוה  תמה , הלעבל  ריהמ  ףילחת  הרימל  קפיסש  םימחולה , ןיב  רשקמה  קזחה  קבדה  ךא  םכיניב .'

תביסמב לשמל , ךכ , טרסב . םימעפ  רפסמ  למוסמ  הזה  רשקה  הדיחילו . םימחולה  וירבחל  יושנ '  ' באויש הלגמ  איה  דואמ  רהמ  השוטנ . השיאכ 
. םיקחוצ םהינשו  םייתפשה  לע  הקישנ  באויל  דימצמ  םייותשה  םימחולה  דחא  היוולהה  ירחא  תורכשה 

דקפמה וייח . תא  ןכסל  הלעבמ  ענמיש  ול  תננחתמו  תטיישה  דקפמל  תרשקתמ  איה  השדח , תיברק  המישמל  תאצל  דמוע  באויש  הרימל  עדונ  רשאכ 
אלש . ' םעזמ חתורו  תאז  הלגמ  באוי  עייסמה . תווצל  ותוא  ריבעמו  תעמשמ  תרפה  לש  הלתמאב  םיללוצה  תמישרמ  באוי  תא  איצומו  התשקבל  הנענ 

. סיסבב ןודעומב  םתא  הלבמו  םירבגה  תרבחל  תפרטצמ  הרימ  הל  רצב  תינחה . דוחב  בוש  ובלשל  ודקפממ  עבותו  הילע  קעוצ  אוה  םייחב ,' יל  יברעתת 
יבזעת ילוא  דובעל . ונל  עירפמ  דואמ  הזו  דחיב  ןמזה  לכ  םתא  . ' לוזלזב הרימב  באוי  לש  ורבח  סירתמ  דויצ '? לע  רבכ  תמתח  . ' םרובע ידמ  רתוי  רבכ  הז 

םע הב  דגוב  ןושארה , הלעבו  ורבח  ומכ  באויש , הל  רווחתמ  דואמ  רהמ  באוי . לש  וירבחמ  םירסמ  הכירצ  הניא  הרימ  לבא  הינורטב . ףיסומ  אוה  ותוא '?
. אל הדיחיב  דוגבל , רתומ  השיאב  םיחתמ . ןקרופל  ילכ  קר  ןה  םישנ  ןתוד , ןועמש  יאמבה  ונל  זמור  םירבגה , לש  םמלועב  הכשלה . תדיקפ 

תא גיצמ  אלא  תמחולה , הרובחב  םתומצע  לוטיבבו  םהיתושנב  םימחולה  לש  םתדיגבב  קר  אל  טרסב  תאטבתמ  ודנמוקה  ישנא  לש  תּויגולותימ  - יטנאה
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תויטנטופמיא ריתסמה  קד  הטעמ  םה  ברקב  בלה  ץמואו  תוחישקה  תוינמהרבחה , קפוא . ירצו  םילבגומ  ךא  םינעוצקמ  םימחולכ  ימיה  ודנמוקה  ילייח 
. ותנמלא לש  הייח  םעו  םרבח  תומ  םע  דדומתהל  םיצלאנו  תיאבצה  תרגסמהמ  םיקתנתמ  םהש  העש  תולגתמה  תויתודליו , תונשייב  תוגליע , תישגר ,

אל העמד -  ליזהלמ  םיענמנש  םיריעצה , ןיבמ  שיאל  הרימב . תננובתמ  תורבקה , תיבל  ךומס  תדמוע  םימחולה  תרובח  תיארנ  יחוי  לש  היוולהה  ירחא 
האבה : החישה  םהיניב  תלהנתמ  התוא . םחנלו  הילא  תשגל  ץמוא '  ' ןיא תונשגרב -  ספתיהל  דחפהמ  אלא  תושגר  רסוחמ 

והשמ . הל  דיגת  ךל  ימע , - 
הל . דיגהל  המ  יל  ןיא  ינא  - 

התא . ךל  סומע  זא  - 
םירובידב . בוט  אל  ינא  תעגתשה ? ינא ? - 

ןלהלדכ ] תכשמנ  םימחולה  רתי  ןיב  החישה  םיקבחתמ . םה  הנמלאל . שגינו  זוע  רזוא  יחוי , לש  בוטה  ורבח  באוי , ]
הילא . יתשגינ  אלש  לזמ  םיאור , םתא  - 

הככ . תלפונ  התיה  אל  איה  ילע  גאדת , לא  - 

םיינשה ברקה  רחאל  תווממ . ותוא  ץלחמו  ותרזעל  באוי  ץלחנ  הנושארה  תפתושמה  םתמישמבו  הדיחיב , רחא  םחול  ףילחמ  באוי  לש  תמה  וגוז  ןב  תא 
ללגב יתדחפ  עצבמה  ינפל  עדוי , התא  . ' הזל הז  םיחתפנ  םימחולה  םיארנ  ובש  טרסב  דיחיה  עגרה  והז  םילגה . עקר  לע  םהיניב  םיחחושמ  םיארנ 

ךל שי  : ' סופסחב רמואו  באוי  לש  ושאר  לע  חפוט  וירבדמ , ךובנ  אוה  דימ  ךא  וישכע .' תמ  יתייה  ךידעלב  ףוסב , . ' באויל רבחה  רמוא  הרימ ,' ... תילכימה ו
'. םימעפל סוס  לש  שאר 

לש ירוטזילאיצוסה  עקרל  ראשה  ןיב  רושקו  יסופיט  ירבצ  ןייפאמ  אוה  טרסב , ינשה  טוחכ  רבועה  םימחולה , לש  תישגרה  תורצבתההו  הקחדהה  ביטומ 
, תלדל רבעמ  ברואו  חכונ  תוומה  הבש  הדיחיב  תוומה . תמיא  לומ  לא  תישפנ  הניחבמ  דורשל  ךרוצהמ  םג  עבונ  אוה  ךא  תדבועה , תובשייתהה  ינב 

םי ידרוי  תריש  לוהוכלא , ידיברומ , רומוה  םה  תישפנה  תודרשיהה  לש  רזעה  יעצמא  ודנמוקה  ימחול  לצא  םייגולוכיספ . תודרשיה  ינונגנמ  םישרדנ 
םע דחי  הרובחה , תגגוח '  ' יחוי לש  היוולהה  תא  םחול . סופתל '  ' תומלוחה תוצירעמ  םתס '  ' םעו סיסבב  תודיקפה  םע  םינמדזמ  םיטרילפו  תדכלמ ,

םיאו ' צאמכו תושחכהו  תודרח  לש  םלועב  םייחש  ימכ  יאורה -  אל  רואב  םימחולה  תא  תרייצמ  תאזה  החודהו  הבוצעה  הגיגחה  הליל . ןודעומב  םדקפמ ,
, םייטילופה םיטביהה  םג  ימהב . ןייתשו  ןמרחכ  םג  ךא  ץנטסיד , רמוש  וניאש  ןמרבחכו  תכרעומו  תיהבא  תומדכ  טרסב  רייטצמ  םדקפמ  םיטסיניבוש .
תא םיעצבמה  םירנויגלכ  םיגצומ  ודנמוקה  ישנא  תודרשיהה . ןונגנממ  קלחכ  םימחולה  תעדותמ  םיקחדומ  םתמישמ  לש  םייפוסוליפהו  םייגולואידיאה 

', םיצוציפ - ינלבק ויה  לשמ  הטמל ," םידרוי  ונחנא  רחמ  הלועפ . יל  שי  ברעה  , " םירמואו ריעב  םיבבותסמ  םילייחה  : ' רוערעו רוהרה  אלל  םהילע  לטומה 
. עונלוקה ירקבממ  דחא  בתכ 

וב התיהש  םושמ  םג  אלא  םחולה , רבצה  לש  תיגולותימ  - יטנא תומד  רייצמ  אוהש  םושמ  קר  אל  ותוהמב  יגולותימ  - יטנא טרס  אוה  ןתוד  לש  וטרס 
אל יכ  ךמש , יתראיפ  אלו  יצרא  ךל  יתרש  אל  : ' םימחולה דחא  רש  היוולהה  ירחא  ןודעומב  הכרענש  תורכשה  תביסמב  לוכשה . תוברת  לע  הסרתה 

יחוי : ' בלל תעגונ  תומימתב  רמוא  האוש , לוצינ  באה , הלוכשה . החפשמל  םימוחינ ' סרפ   ' ןיעמכ טרסב  גצומ  יחויל  ןתינש  "ש  לצה הביס .' םוש  יל  התיה 
םירמאנ הלילצל  ורבחל  באוי  ןיב  החישב  םיתמ .' ךיא  םג  דואמ  בושח  הברה . יתיאר  הנחמב . יתייה  ינא  םיתמ . ךיא  םג  בושח  רוביג ]...[  שממ  היה 

םיאבה : םירבדה 

הרימ . םע  המל  וישכע , המל  תנתחתה , המל  ןיבמ  אל  רבחה :
םידלי . הצור  ינא  ןב 22 , רבכ  ינא  באוי :

תומת ? םא  המ  דלי . ךמצעב  התא  קחוצ :]  ] רבחה
חצנל . היחא  ינא  באוי :

ןורכיז . תורבוחב  ונלוכ , ומכ  חטב , רבחה :
יכב ] יצחכ  הארנש  ירטסיה , טעמכ  לודג , קוחצ  קחוצ  ]

תא  ' טרסב שיש  בתכ  תונורחא ' תועידי   ' לש עונלוקה  רקבמ  רשרוא , ידיג  ותוא . הבהא  תרוקיבה  ךא  הזה , טרסב  תופצל  םהינומהב  ורהנ  אל  םיפוצה 
. דסממה לש  ותבוגת  איה  ןמאנ , לשו  ןתוד  לש  םהיטרסל  תפתושמה  תניינעמ , הדוקנ  ילארשיה .' עונלוקב  הברה  תוארל  וניצר  ןהמ  תויוכיא  ןתוא 

יאבצהו ירודה  עקרה  םג  םיטרסה . לש  תיגולותימ  - יטנאה םתוילמס  תא  דדיח  קר  הנויסינו  החלצה , אלל  םיטרסה , ינשב  ברעתהל  התסינ  הרוזנצה 
ימיה ודנמוקב  םחולכ  תריש  ןתודו  שא , תחת  תיתפומ  תוגהנתה  לע  חבשל  ןויצב  רטועו  םינחנצה ' אפור  עדונ כ' ןמאנ  םירצויה -  ינש  לש  המודה 

םירחא אבצ " יטרס  ןכיה ש" תרזוח " הלילצ   " חילצמ עודמ  . ' םתריצי לש  יטנתואהו  יביטקובורפה  רסמה  תא  וטילבה  ןירג -  יאה  לע  ברקב  ףתתשהו 
, םישנאה תא  ריכמ  אוה  טרסה . שחרתמ  וב  היילימה  תא  ריכמ  ןתוד  ןועמשש  םושמ  תישאר -  : ' בישהו ולש , תרוקיבה  תמישרב  רשרוא  לאש  ולשכנ ,'?
'. םיפוצה לא  םג  תאז  תורכיה  ריבעמ  אוהו  ןושאר , ףוגמ  תאז  לכ  םהייוואמ . תאו  םהיתובשחמ  תא  םתואטבתה , תרוצ  תא  םגהונ , תא  םהיתוחרוא , תא 
. םיינויצה םתוחה  ירמוש  לש  דגנה  תפקתמ  תא  הבר  הדימב  םילרטנמ  ךכבו  ןשיה  םמלצ  תא  םיצתנמ  םמצעבו  םדובכב  תפומל  םימחולה  ןכ , יכ  הנה 

םחולה שפנל  הרידח 
וויהש המחלמה  תייווח  לש  םירסוימ  - םייתמוארט - םיימיטניא םישדח –  םירואית  תירבעה  תורפסב  םג  עיפוהל  ולחה  םירופיכה  םוי  תמחלמ  תובקעב 

ודוביעב ( 1974) המחלמ ' לש  יפוי  היה ' וז  המגמ  ליבוהש  ןושארה  רפסה  "ל . הצ לש  ותומד  לע  השדחה  תיתונמא  - וכיספה הפקתמב  ףסונ  ביכר 
לייח ידיב  ורוקמב  בתכנ  ולפנ ,' םרטש  הלאל   ' רוחש רומוהב  שדקוהש  המחלמ ,' לש  יפוי  (. ' םיקתוע  10,000- כב רכמנ  רפסה  ץומא ( ןב  ןד  לש  ותכירעו 
, םיריש לש  ףסוא  ללכש  דיה , בתכ  תא  ץומא  ןבל  איבה  לייחה  לש  רבח  םירופיכה . םוי  תמחלמב  תירצמה  תיזחב  גרהנש  עבשו , םירשע  ןב  םיאולימ 
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ץומא : ןבל  תורישי  הנפוהש  האווצ  בתכמ  םג  וב  ללכנ  תוילאוטקא . תומישרו  ןמוי  יעטק  תוגה , יעטק 

ריכמ ינא  וליאכ  השגרה  יל  שי  ךלש  תונויארה  יברעבו  וידרב  תונותעב , ךירחא  יתבקעו  ךלש  םירפסה  תא  יתארקש  ירחא  ךא  ריכמ , אל  יתוא  התא 
- הליופ הברה  ילב  ךילא  בותכל  לוכי  ינא  ןכלו  יטמרד )! עמשנ  הז  הללא , הי   ) םייחב היהא  אל  רבכ  ינא  ךדיל  עיגי  הז  בתכמשכ  תישיא ]...[ . ךתוא 
ךתיא שגפיהל  תונמדזהל  הכחא  ינאו  ךילא  ועיגי  אל  ילש  תומישרהו  הזה  בתכמה  רבד , םוש  יל  הרקי  אל  םא  דואמ : טושפ  ילש  בושיחה  קיטש ]...[ .

ינאש וישכעו , ךילא . עיגת  וזה  הפטעמהש  תוחפל  עדא  זא  וניללח ,'  ' תמישרב וא  םירדענה  תמישרב  עיפוי  ימש  םא  םירמואש ) ומכ   ) היהו תישיא .
םהב . תושעל  המ  טילחתו  ןויעב  םירבדה  תא  ארקתש  קפס  יל  ןיא  ונניא ,'  ' תקזחב רבכ 

. ותוא םסריפ  טפשמל , ותוא  עובתל  הימויאו  רואל  ותאצוהל  לייחה  תחפשמ  לש  התודגנתה  ףרחו  רפסה , תא  ךרע  האווצה , רחא  הדמחב  אלימ  ץומא  ןב 
קלח הוויה  הלאה  םיחוכיוה  םצעש  יל  הארנו  םימחולה -  ברקבו  םיריעצה  ברקב  רקיעב  םיבר -  םיחוכיו  ררועי  רפסהש  חוטב  ינא  : ' בתכ המדקהה  ףוסב 

תעדל דוגינב  ומוסרפ  אקווד  ואל  איה  ךכל  תיזכרמה  הביסה  וביבס . תמיוסמ  הסיסת  רציו  ןיינע  ררוע  רפסה  היה . ךכו  בתוכה .' לש  ותרטממ  בושח 
אל תירוביד  - תיטנתוא איה  בתוכה  תפש  תומדוק . תומחלמב  ומסרופש  םילפונ , לש  םייסופיט  ןמוי  ירפסל  ביטגנ  ןיעמ  ונכות  תויה  לשב  אלא  םירוהה ,

, תישפנ תולטרעתה  רפסב  שי  םילפונה . יצבוקב  רבעב  ומסרופש  םינמויהו  םיבתכמה  בורב  לבוקמ  היהש  יפכ  המצעל , תעדומו  תיתורפס  - תיטקלפ
ףשוח םג  ריעצה  בתוכה  יגולותימה . רבצה  לש  תישגרה  תורקעלו  קופיאל  הזתיטנא  בתוכה -  לש  תוישיא  תוקושתו  תושלוח  תוקוצמ , רואית  הז  ללכבו 

. יברק שבוחכ  םהב  לפיט  וא  םתוא  הארש  ברק , ימולהו  םיגורה  םיעוצפ , לש  םרואית  תועצמאב  ראשה  ןיב  המחלמה , לש  עזעזמהו  השקה  דצה  תא 
אבצה הנידמה , יפלכ  תבקונ , םיתעל  תרוקיב , לש  םיבר  םייוטיב  וב  שיש  אלא  רבעב , םילפונה  ינמויל  יסופיט  היהש  ןידה , קודיצ  ןיא  הז  ןמויב  לוכל , לעמו 

סיעכהל :'  ' לש ןונגסב  רמוא  אוה  ותרבח  םע  החישב  לשמל , תונויצה . וליפאו 

, תירבה תוצרא  תודהי  תילאירוטירט ]...[  תרגסמ  ילב  םייקתהל  לוכי  םעש  םלועל  המגוד  ונתנ  ירה  הנה , רוזחל  םיחרכומ  ונייהש  חוטב  אל  ינא 
תונחה תא  רוגסנ  אלש  המל  זא  לצרה ]...[ . לש  החיתמה  זאמ  ונמרת  ונחנאש  הממ  רתוי  ןורחאה  רושעב  םלועה  תוברתלו  עדמל  המרת  לשמל ,

? לבת תוצרא  לכ  ינפ  לע  וניתוחוכ  תא  רזפנו  התוא , דימשהל  ןתינ  תחא  תימוטא  ףורגא  תכמבש  תאזה ,

הקיתש תרבוש  סומידב  תיקינח  " מלפ
ןב (. 1981 רתכ , ) תוריפסה ' ןיב   - 1948  ' הדוהי ןב  הביתנ  לש  הרפס  אוה  תיאורה , - יטנא תיווזמ  המחלמה  לע  בתכנ  אוה  םגש  ףסונ , ךרד  ץרופ  רפס 

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

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

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

- יטנא רפס  אלא  הרוד , ינב  תיברמכ  הרודמל , ביבסמ  םירישו  תונוחצינ  םישוביכ , לע  יגלטסונ  רפס  הבתכ  אל  הדוהי  ןב  "ח .' מלפה ונא  ונא   ' לש השקה 
םימחולה - םירבצה לש  ינוציחה  יומידה  ןיב  רעפה  תאו  עמשמ ,) יתרת   ) תיצוביקה היווחה  לש  םיעלקה ' ירוחאמ   ' תא ץמואב  ףשחש  ויפואב  יגולותימ 

הרוחשה . וליפאו  הרופאה  תואיצמל 
תובוחה תא  אלמל  ידכ  המחלמל  האציו  רעונה  תעונתב  ירבצה  ךותיהה  רוכ  תא  הרבעש  הדוהי ,) ןב  הביתנ  איה   ) תיביבא לת  הרענב  קסוע  רפסה 

רבעמש השקה  תואיצמה  אב  הכמ  הילע , םישגרתמה  תוערואמה  ךלהמב  ךא  תינויצ . היצזילאיצוס  תונש  השפנב ב-18  ועמטוהש  תוינופצמה 
תואמסיסל :

ןוחריסה לע  םד . לע  תוומ . לע  ורביד  אל  םעפ  ףא  טרופס . יקחשמ  טמחש . םיקחשמ . טרופס . וניניעב  היה  לכה  המחלמה , ינפל  "ח , מלפב ןמזה  לכ 
אל םידוהיש  ינפמ  ילוא  דיחפהל . אל  ידכ  ילוא  תוומה . לע  םירבדמ  ויה  אל  םג  תוומה . לע  םידמלמ  ויה  אל  םיסרוקב  גורהל ]...[ . לע  םירגפה . לש 

, המ ךיא , לע  הז , לע  ובשח  אל  םג  זא  הז . לע  רבדל  ךירצ  המל  לבא  גאדת , לא  רדסב , השענ , זא  רדסב , זא  םיחרכומ , היהנ  םא  הז . םע  םיקסעתמ 
םולכ .

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

תישפנה הסירקה  תא  תראתמ  הדוהי  ןב  רפסב  רתויב  תומכסומה  ירבושו  םישגרמה  םיעטקה  דחאב  ןורכיזהמ . םיפרמ  םניאש  םישק  תונויזחו  םידחפ 
ידמל הבחר  העפות  ברק , תעב  תאזכ  תוטטומתה  תירבעה  תורפסב  הראותש  הנושארה  םעפה  התיה  וז  יתמוארט . ברק  תובקעב  המצע  הלש 

השיא : התיה  תאז  התשעש  הצולחהש  הרקמ  הז  ןיא  םתסה  ןמ  הריכזהלמ . סהש  לארשי  תומחלמב 

ונלחתהו חוכה , יל  רזחשכ  יכ  םעפ ]...[ . ףא  לבא -  םעפ . ףא  יל  הרק  אל  הז  בוט . אל  והשמ  ער . והשמ  הזש  יתעדי  קר  יתא , הרוק  המ  יתעדי  אל  ינא 
ליחתה ילש  שארה  הז -  תעדל . יתלוכי  הפיאמ  יתיא , הרוק  המ  תעדל  יתלוכי  אל  םיזרב . ינש  ומכ  םייניעהמ , תועמד  יל  ודרי  קוחצלו , ינאו , ילא  ץורל ,

, ךירצש המ  וישכע  וליאכ -  ןיבהל . תורשפאה  תא  רגס '  ' וליאכ שארה  הרוק . המ  ןיבהל  בריס  שארהש  הז  הרקש  המ  זאו  להבנו , והשמ , בושחל 
רחמ ילוא  הדיצה , םיש  זא  יוכיס . ךל  ןיא  ללכב . טטומתת  ךתיא -  הרוקש  המ  לע  בושחת  םג  דוע  התא  םא  הז . לע  בושחל  אל  אקווד  הז  דואמ , ףוחדו 
ינא ברקב . היגרנא  לש  תונוט  דיספמ  םדא  ןב  טושפ -  טושפ . ךכ  לכ  הארנ  הז  הז , המ  יל  ררבתהשכו  בוזע ! וישכע -  בושחל . ליחתהל  תושר  לבקת 

יל . התיהש  היגרנאה  לכ  תא  סובוטואה '  ' לע ברקב  יתדספה 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



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

תא תוריהבב  ףשוח  אוהש  םושמ  תאז , "ח . שת רוד  לש  המחלמה  תורפס  תא  קסיר , טעמכ  לצב , דימעה  וירחא , םג  השעמלו  וינפל  בתכנש  רחא 
לע ורמאמב  ןורימ  ןד  תורפסה  רקוחו  רקבמה  היה  ךכ  לע  דמעש  ןושארה  עדומב . אלשו  עדומב  םהמ  ומלעתה  ולא  םירפוסש  םייגולוכיספה  םידממה 

: ' האירק ןמיס  יתורפסה ' תעה  בתכב  עיפוהש  הדוהיה  ןב  לש  הרפס 

תא רודה  תורפסב  אצמת  ןכיה  ךמצע  תא  לאוש  התא  תירסומ . הניחבמ  םג  אלא  רודה , תורפס  לש  לשכה  לע  רפסה  דמלמ  תיטתסא  הניחבמ  קר  אל 
תרפסמ איהש  יפכ  הייח , ןויסנמ  תולועה  תוממהמה , תויתרבחהו  תוישפנה  תותימאה  ןה  ןכיה  הדוהי . ןב  הביתנ  לש  תוררופתההו  תוטטומתהה 

הז רפסבש  אלא  ןצינ , המלש  לש  םניבל ' וניב  רכזיהל ב' רשפא  רתויה , לכל  גלקצ .' ימי   ' לש םיקרפ  המכב  דבלמ  הלא  לכל  רכז  אוצמל  השק  וילע .
הדוהי ןב  הביתנ  ותורז .'  ' םצע יפ  לע  תוטטומתהה  לרוג  ול  דעונ  ךכ  םושמו  ונלשמ ,'  ' היה אל  הליחתכלמש  והשימ , לע  תוררופתהה  ךילהת  רבוע 

דאסאפל תחתמ  שחרתהש  המב  םירפוסה  וניחבה  אל  םאה  הבלב . הזכרמב , המצע , הרובחה '  ' ךותב םסריכ  ךילהתהש  ונתוא , תדמלמ 
ול הרפסל  םילגוסמ  םג  וא  םינכומ  ויהה  תמאה ? תא  ועדי  םאה  םימי ? ' גה םילואָשה , םיקילֶאה , לש  םרשבו , םמצע  םהיחא , לש  ינמ  ' הרבחה

ילואו  ) ונמזב בתכנ  ול  רפסה , היה  לוכי  םירפוסכ ]...[ . םדמעמ  לע  רערעל  ידכ  המצעלשכ  הב  ידש  תושיגר , רסוחמ  קר  וא  תעדמ  ופייז  םאה  הועדי ?
ילוא וגוסמ , םידחא  דוע  ומיע  ועיפוה  וליא  םישימחה , תונשב  אלא  וישכע  אל  רפסה  בתכנ  וליא  הלעמב . ןושאר  יתוברת  דיקפת  אלמל  לוכי ,)? ונדוע 

תוריחבב דומלל  ונלוכיש  יפכ  תיטילופו , תיתרבח  תואיצמ  אלא  יתורפס  ןיינע  קר  אל  איהש  "ח , מלפה רודל  הפירחה  היצקאירה  תענמנ  התיה 
ע"א .]  - 1981  ] תונורחאה

גשיהה תא  ועינצהו  רפסב  ףקתשמה  "ח  שת רוד  לש  יגולותימה  יומידה  ץופינב  קוסעל  םירקבמה  בור  וטנ  תוריפסה ' ןיב  רואל '1948 -  אצי  רשאכ 
דעבמ  ' ךשמהה רפסב  םג  העיפוהש  הז , רפסב  הרייטצהש  תיגולותימ  - יטנאה הנומתה  ללגב  קר  אל  וז  השיג  וטקנ  םה  הדוהי . ןב  לש  יתונמאה 

ןמ תחוודמ  אלא  תינמא  אלו  תרפוס  אל   ' איהש המע  תונויארב  התנעט  לשב  םג  אלא  (, 1985 ונימוד , ' ) םישדוח ב-1948 השולש  לע  ןמור  תותובעל :
, הבטימב תיפרגויבוטוא  תורפסב  אלא  עקר ,' רמוח  אל ב' םגו  חווידב  ןאכ  רבודמ  ןיא  השעמל  ךא  רובידב .' רסמנה  עקר  רמוח  רבודמו ב' ןויפ ,' ומכ  הדשה 

הפוקת רשיב  הז  רפס  הנושארה . הלעמה  ןמ  יפרגוירוטסיה  - יתונמא - יתורפס גשיהב  רבודמ  וז  הניחבמו  ץראב , זא  דע  בתכנש  רתויב  ןימאה  רפסה  ילוא 
. רתוי תיטסיגולוכיספ  '- תימוליצ תוחפ ו' תיטקלפ  תישענו  תורקוחהו , תורפוסה  תוכזב  רקיעב  עקרקל ,' תדרוי   ' תירבעה תורפסה  הבש  השדח 

םמצע לע  םירפסמ ' םירבח  '
אציש , ' םילשורי ףוח  לע  לידב  ילייח  ' ךילביל , הימע  לש  הרפס  וליאו  ץראב , תיפרגויבוטואה  המחלמה  תורפס  רנא  תא ז' הניש  הדוהי  ןב  לש  הרפס 

ףאו הבר  תוניינעתהל  הכזש  רפסה , םימחול .' חיש   ' ירפס המחלמ : ירפס  לש  רחא  לבוקמ  ילארשי  רנא  הניש ז' (, 1979 ןקוש ,  ) וינפל םייתנש  רואל 
תירוספורפו תינילק  תיגולוכיספ  תרבחמה , לש  התדובע  לע  ססובמ  ריפס , הנרוא  לש  הדוביעבו  היומיבב  ירמאקה , ןורטאיתב  גצוהו ב-1986  זחמוה 

תונויאר לעו  הקמועל , היווח  לכ  לש  היוצימ  לע  אלא  היצטפרטניא  לע  אל  אוה  שגדה  הבש  טלטשגה , תטישב  היפרת  תוצובקב  תירבעה , הטיסרבינואב 
לופיטל ועיגהש  תוליכשמ , תוחפשמב  וכנחתהש  ץראה  ידילי  ץראה ,' חלמ  ילארשיה כ' ןוגר  ' זב תרדגומה  הבכשהמ  םיריעצ  םה  םינייאורמה  םיישיא .

םירבחו םיבורק  החפשמ , ינב  דוביא  תולבא , הדרח , ןוחטיב , ןדבוא  ןוגכ  תויתמוארט , תויווח  ווח  םבור  דיתעל . םיגולוכיספכ  תיעוצקמה  םתרשכהמ  קלחכ 
תואיצמ םע  דדומתהל  ןתינ  ןהבש  רתויב , תובוטה  םיכרדה  ןה  המ  ץקה ?" וק  לע  םייח   " לש תויגולוכיספה  תועפשהה  ןה  המ  . ' םירופיכה םוי  תמחלמב 

הנועו : רפסל , אובמב  ךילביל  תלאוש  תאז '?

, םיישיא םילדחמ  םיריתסמ  םיאנידמ  םהיגשיה , תא  ראפל  םיטונ  אבצ  - יניצק המחלמ . לע  םייעוצקמ '  ' םירפסב הלא  תולאשל  תובושת  אוצמל  השק 
ינבלו םמצע , םימחולל  תנתינ  תורידנ  םיתיעל  קר  רדס . טילשהל  םיסנמ  הרבחה  יעדמב  םיקסועהו  תושיערמ -  תורתוכ  םישפחמ  םיאנותיע 

יגולוכיספ ןפואב  ורשכוה  רשא  ישנאל , תנתינ  וז  תונמדזה  רשאכ  תישיא . תיווזמ  היעבה  תא  ריאהלו  םרבד  תא  עימשהל  תונמדזהה  םהיתוחפשמ ,
רפוס . אל  ןיידעש  רופיס  הנוש . רופיס  עומשל  ןתינ  םייח -  םה  הבש  הרבחל  םישיגרו  םהיתושוחתל  םיעדומ  תויהל 

המחלמה לשב  ווחש  תושקה  תושוחתה  תא  םיפתתשמה  םיראתמ  בל  יוליגב  לארשי . תומחלמ  לש  הנוש  תיווז  גיצמ  םילשורי ' ףוח  לע  לידב  ילייח  , ' ןכאו
םיברעל האושל , םסחי  לע  םירבח , ןיבו  החפשמה  ךותב  םיסחי  לע  םירבדמ  םה  תיטסיגולוכיספה  תוחיתפה  חורב  םינוא . רסוחו  דחפ  ןדבוא , רעצ , - 

. האבה המחלמה  לצב  םייחלו 

ךא אתווצב . באכה  דוביעו  בל  יוליג  תונכ , אוה  יזכרמה  ביטומה  הז  ץבוקב  םג  ימי ,' לע ג' םירפסמ  םירבח   ' תמגודכ םימדוק , םימחול ' חיש   ' יצבוקל המודב 
הזילנא לעו  הבר  תישיא  הפישח  לע  אוה  ןאכ  שגדה  תילארשיה , ברקה  תשרומ  לש  הבוחה  ירפס  ףדמל  םיכייש  םבורש  םירחאה , םיצבקבכ  אלש 

תונברוקכ םמצע  םיספות  םיריעצה  בורו  םימדוקה , םיצבקב  יזכרמ  היהש  ינויצ , - יגולואידיאה ביכרמה  לש  ורדעיה  ןאכ  טלוב  ימצע . טוטיחו  תיתוישיא 
םוי תמחלמב  תרישש  ששו  םירשע  ןב  ריעצ  באז , ןיבו  ךילביל  ןיב  אוה  רפסב  םישקה  םיגולאידה  דחא  רוביצ . יחילשכ  וא  םירוביגכ  אלו  הירוטסיהה 

אלל ץלחיהל  חילצה  אוה  ולש . קנטה  עגפנ  ישילשה  םויבו  םדמ  םיבוקע  תוברק  ושטינ  ןהבש  תורזגב  ןופצב  םחלנ  םימי  השולש  טסיקנטכ . םירופיכה 
אוה הנופש . דע  וירבח , לש  תושקה  תועיגפבו  םירמה  תוברקב  הפצ  םשמו  ךרדה , םא  לעש  הרומהמב  רתתסה  תועש  רשעכו  רעובה  קנטהמ  עגפ 

יל רוזעל   ' הנממ שקיבו  ךילביל  לש  הדרשמל  עיגה  םילוחה  תיבמ  ורורחש  םע  יאבצ . םילוח  תיבב  תירטאיכיספ  האפרמל  חלשנו  ברק ' םולה  ןחבוא כ'
תדעותמה םהיניב , תילופיטה  החישה  רקובב .' םוקל  יל  קשחתיש  הלילב , טקשב  ןושיל  לכואש  המחלמה -  ינפל  יתייהש  ומכ  תויהל  ימצע , לא  רוזחל 

םלההמ והשמ  לפוקמ  באז  לש  תיטרפה  ותבוגתבש  המוד  תישיאה , המוארטל  רבעמ  תישגר . הניחבמ  דואמ  הנועטו  תודרומו  תוילע  תעדוי  רפסב ,
ינויצה ךוניחה  רתתסמ  ףשחיהל , רקיעבו  ישפנ ,) עצפב  אלא  השלוחב  רבודמ  ןיא  השעמל   ) ותשלוחב ריכהל  ותלוכי  יאב  םג  המחלמה . לש  יביטקלוקה 

קזח :' תויהל   ' ךירצ רבגש  חינמה 
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םירבדהמ דחא  דוע  הז  םוריע . תויהלו  טשפתהל  ןוכנ  רתוי  וא  ץחרתהל , יל  עירפמש  והשמ  שי  םעפ . הז  לע  יתרביד  רבכש  יתבשח  ינא  וה , באז :
וילעש הזכ  דוקיר  - דגב שבול  ינאשכ  חלקתהל  יל  אב  טעמכ  ןמזה ... לכ  שובל  ראשיהל  יל  חונ  רתויש  השגרה  יל  שי  המחלמהמ . יתאבהש  םידמחנה 

םוריע . חלקתהל  רשאמ  יל  םיענ  רתוי  הברה  הז  ונרביד .
]...[ 

ןכ ? אל  חלקתהלו , טשפתהל  אוה  תושעל  ןנכתמ  התאש  המו  ךילביל :
- תכירב לש  השבלהה  ירדחב  בגא , ךרד  ריקה . לע  לודג  יאר  יאר . םיכירצ  ונחנא  המלש , היהת  הנומתהש  ידכ  והשמ . דוע  שי  עגר . קר  אל , ןכ ... באז :

הלאכ . תולודג  תוארמ  הברה  שי  הייחשה 
]...[ 

ךתוא ? רצוע  המ  ךילביל :
והשמ .' ךל  הארא  ףכית  ינא  ךתוא , הארא  ףכית  ינא  ההא , ההא , : ' יל רמוא  יארה  יארה . באז :

]...[ 
זא תאזה . העידיה  םע  םילשהל  הז , םע  תויחל  לוכי  ינאש  אוה  ןורחאה  שדוחב  יתדמלש  המ  תאז . עדוי  ינא  לכה . ךסב  ןדחפ  ינא  תעדוי , תא  באז :

תעדוי ... תא  םויקה , רצי  םייחב ... - ראשיהל - הצורש - ןדחפ ינאש  דיגנ  המ ?
]....[ 

האור ? התא  המ  ךילביל :
ןשעמ םירוחש  ילש -  םינפה  םג  ךלכולמ . ירמגל  םדו . העיז  ןמשב , ףנוטמ  ינא  הרומהמב . םש  יתבכששכ  שובל  יתייהש  ומכ  םידמב ... ינא  באז :

אבחתהל . חרכומ  ינא  ףרוטמ . ינקיר , הזכ ... טבמ  ייניעבו  ןקוזמ  ינא  חיפמו ,
אבחתת . אל  םעפה  אל , ךילביל :

ויהו םילוח  - תיבב בכוש  יתייה  הברהב . יילע  לקמ  היה  הז  ךמצעב . תאז  תעדוי  תא  תמאב , עצפנ  יתייה  םא  בוט  רתוי  שיגרמ  יתייה  באז ]...[ :
טנטופמיאל ןולשיכל , שולשלח ,' בשחנ ל' יתייה  אל  תולאש . יפלא  ןמזה  לכ  יתוא  םילאוש  ויה  אלו  יל , הרק  המ  בטיה  ןיבמ  היה  דחא  לכ  יב . םילפטמ 

ברק ... םלהב  הככ , טטומתאש  םוקמב  לגר  רבוש  יתייה  קר  םא  םילוחה . תיבב  םימעפ  הברה  הכ  וילע  יתבשחש  רבדה  הז  עגושמ .
ךיבגל . רתוי  לק  תויהל  לוכי  היה  הזש  יאדו  ךילביל :

םירבחה . יפלכ  המשאה  - תשגרה תא  הלודגה , השובה  תא  הלאה -  תויעבה  תא  יתרתפ  רבכש  יתבשח  באז :
יפוס . ןפואב  םלעיי  לכהש  דע  בושו , בוש  תאזה  השרפה  לע  רוזחל  ךרטצת  לבא  באז , הברה , תרתפ  ךילביל :

]...[ 
יל שי  םלשו . אירב  ינאש  חמש  ינא  בוט . והשמ  םג  ךל  דיגאש  ןמזה  עיגה  ילוא  זא  יתרטיקו ... יתדערו  יתאקהו  קונית , ומכ  רדחב , ןאכ  יתיכב  ךיא  באז :

יתיא . רדסב  היהי  לכהש  בשוח  ינא  הנושארה , םעפב  וישכע , םייחב . יתראשנש  חמש  ינאו  אירב , ףוג 

עדומב  ) תרצוי ךילבילש  םושמ  םג  אלא  דואמ , הגירחל  זא  הבשחנש  תישגרה  הפישחה  לשב  קר  אל  תילמס  הניחבמ  הנועט  באזל  ךילביל  ןיב  החישה 
, רוביגכ םיארוקה  יניעב  ספתנ  םיינויצ , םיגשומב  רוביג  - יטנאכ שולשלח ,' ומצע כ' יניעב  ספתנה  באז , הרובגה . תועמשמב  ךופיה  עדומב ) אלש  וא 

אלא ותוא  תמקשמ  קר  אלש  תיגולוכיספ , תינאמאש '  ' לש החוצינב '  ' השענ לוכהו  ויתובכע . לע  תורבגתה  ידכ  ךות  םקתשהל , ץמואב  קבאנה  והשימכ 
. השלוחהו הרובגה  יגשומ  תא  שדחמ  ןיפיקעב  הרידגמ 

תנפצומו תנדועמ  הרוצב  ןאכ , םג  ןונבל . תמחלמ  ירגוב '  ' םע תוילופיט  אל  תוחיש  לש  םעפה  ןקוש ,) ' ) תונש ביבא  , ' ףסונ רפס  ךילביל  המסריפ  ב-1987 
לש םידבועמ  םיגולונומ  אוה  רפסה  לש  ורקיע  תיאבצה . היווחה  לש  יאורה  - יטנאה ןפה  ףשחנ  ותועצמאבש  בלה  יוליגו  תונכה  ביטומ  עיפומו  בש  רתוי ,

היווחכ יאבצה  תורישה  תא  םיראתמ  םנמא  םינייאורמה  בור  םיניצקו . םילייחכ  "ל  הצב םתוריש  תא  ומייסש  ץראה )' חלמ   ' בוש  ) םירוחב דחאו  םירשע 
תורישהו תונוריטה  תרגסמב  תושק  תויווח  םג  תוראותמ  רפסב  תאז , םע  תיאבצה . תכרעמה  םע  םיהדזמ  םבורו  ימצע , שומימכו  תיבויח  תבצעמ 

רואית םהירבח . תומ  רחאל  םהלש  ןיערגה  תא  ודקפש  ןוויכ  רסוח  לש  תושוחתו  םיאכנ  תריווא  לע  םירפסמ  "ל  חנ ןיערג  ירבח  ינש  לשמל , ןונבלב .
יתכלממה : ' לוכשה   ' תנומת לש  ביטגנ  תנומת  טעמכ  אוה  היוולהה 

היה וליאכ  ורבידו  הקיבצ  לש  הרידל  תחתמ  הכומנ  ןוטב  רדג  לע  ובשי  לסרודכה . תצובקמו  םיפוצ ' ' המ רפסה , תיבמ  'ה  רבחה םלוכ : ועיגה  היולהל 
. ביבסמ םיבשוי  םיאופק  םינוריט  הנומששכ  ןוראה , םע  ןונ ' - ןונ עיגה ה' זאו  םישנאב , בוחרה  אלמתה  טאל  - טאל םירהצה . - רחא ישיש  םוי  םתס  הז 

, ימולש : ' ילא תקעוצ  התוא  יתעמש  םואתפ  ינשה . דצהמ  ךרד  הסליפ  ומא  ןמזב  ובו  ןוראל , ברקתהל  הצור  ינאש  יתשגרה  הדרי ; הקיבצ  לש  ומא 
רכוז ינניא  םתוא . יתיכהו  ןוראהמ , יתוא  תחקל  וצר  םישנא  ארונ ; יתיכב  ירטסיה , יתייה  יתרבשנ .' יתנבה ו' עגר  ותואבו  אוה '!? המל  המל ? המל ?

הלאה םיעבוכבו  םירדוסמ , םילייח  הארינש  ידכ  יעבוכ ב ,' ונלוכל  קליח  טוידיאה  "ר  סרה ךיא  רכוז  ינא  תורבקה . תיבל  ונעגה  והשכיא  לבא  הרק , המ 
לע םתוא  ונקרזו  "ל  חנה יגת  תא  ונלוכ  ונרסה  דובכ . חטמ  הזיא  המ - ? - עדוי - ינא הנוכנ - ' החונמ  , ' המינפ ותוא  ונדרוה  רבקה . דע  ןוראה  תא  ונבחס 

. םימכ וכפשנ  תועמדה  ללוגה . תא  ונמתס  ךכ  - רחא וקתשיש . ףידע  היהו  ורביד , ותוא  וריכה  אלש  םישנא  הגגח . תועיבצה  םידפסה , ויה  ןוראה .
ךכ . יתיכב  אל  םלועמ 

תמחלמב ירצמה  יבשב  ולפנש  םימחול  הרשע  לש  םיגולונומ  ללכש  ןקוש ,) ) םירופיצמ ' ץוח  ' ףסונ , יטסיגולוכיספ  רפס  ךילביל  הימע  המסריפ  ב-1989 
תפוקתב םהיתושנ  םעו  םייובשה  תרשעמ  דחא  לכ  םע  םינשב 1988-1987  ךילביל  הכרעש  תכשוממ  תונויאר  תרדס  לע  ססבתה  רפסה  השתהה .

, םימדוקה הירפס  ומכ  הז , רפס  םג  םהיתושנמו . םייובשהמ  הלביק  איהש  םיבתכמו  םודאה  בלצה  תוח  " וד םייובשה , לש  תוחישה  ןמוי  לע  ןכו  יבשה ,
ורביד םייובשה  תינויצה . הברקההו  הרובג  לש  הפיטעה  אלל  יבשה , לש  השקה  תישפנה  היווחה  תא  ףשוח  אוה  ןכש  ותוהמב , יגולותימ  - יטנא אוה 
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יתלבה הדימעהו  ריחמ  לכב  תודוסה  תרגסה  - יא סותימ  תא  ורבש  ףא  םהמ  םידחא  השלוחה . יעגר  תא  ריתסהל  וסינ  אלו  לוכה  לע  בלל  תעגונ  תונכב 
יבשה : ןמ  רזחש  םימחולה  דחא  רפיס  לשמל , ךכ , םילארשי . םיריעצ  לש  תורוד  ולדג  וילעש  םייוניעב , תרשפתמ 

בושחש יתקסה , דואמ  רהמ  רבדלו . םירוסיאה  תא  רישפהל  יתלחתהו  ילע , ודבע  םייוניעהש  ןבומ  דבאתהל ]...[ . הצור  יתייהש  יתבשחש  םינמז , ויה 
תא תאשל  דואמ  השק  רבדל , םיליחתמש  ירחא  לבא  תוחפ ; וקיזי  יתעדלש  םירבד , קר  רמואו  םירבדה  תא  בתנאש  ידכ  יתעד , תולילצ  לע  רומשאש 

ןיב םירשק  יתיליג  דימת  יכ  ימצע , לע  סעוכ  יתייה  יתרמא , המ  רזחשל  הסנמו  האלחב  םש  בכושו  ילש  אתל  רזוח  יתייה  רשאכ  ןולשיכה . תשגרה 
םהל . הפי  הקיתשהש  םירחא , םירבד  ןיבל  םיקיזמ  םניא  הרואכלש  יתרמאש , םירבדה 

'( ךתוא לשחמ  ךתוא  גרוה  אלש  המ   ' לקשמ לע   ) ךתוא לשחמ  תונוריטה ) ומכ  תצק   ) יבשהש המכסומה  תרחא -  תיגולותימ  המכסומ  ץפינ  רחא  םחול 
םיאנתב שוכרל  לוכי  יתייה  םש  יתשכרש  םירבדה  תא  תויאוריה . אלו  תורתוימ  תוזבזובמ , םינש  עברא  הלא  ויה  תאז  לכב  : ' תוישיאה שוביגל  םרותו 

'. םהידעלב תויחל  לוכי  יתייהש  וא  םירחא 

הקיאורה אלל  םידלי  תורפס 
ףולא בר  "ל  כטמרה לש  ורפס  הרובג .'  ' גשומה תועמשמלו  תיאבצה  היווחל  םידליה  תורפס  לש  הסחיב  םג  הנפמ  תדוקנ  התיה  םירופיכה  םוי  תמחלמ 
זוע , ' "ה במסח ירפס  תנוכתמ  יפ  לע  בצועש  םידליה  ירפס  ןורחא  הארנה  לככ  היה  "ט ,) כשת רוח , ןב  סופד א ' ) תינחנצה ' הבלכה  תיזע  ' רוג , הטומ 

בושייה תפוקתב  וחוורש  הברקהלו  תדלומה  תבהאל  םייכוניחה  םיכרעה  : ' הזה יונישה  לע  הדמע  בבוח  האל  םידליה  תורפס  תרקוח  ןיד .' ינד  ו' זועי '
ןניא םיבר  םירפסב  תוראותמה  תוומה  תוביס  םג  תורכנתהל . וכפה  םיימואל , םילאידיא  לע  הרובגב  תוומה  תשגדה  םהבו  הנידמה , םוק  תישארבו 

םידליה תורפסב  המחלמל . סחיב  תושגרה  לש  םתעבה  ךרדב  םג  אטבתמ  יונישה  הנקז .' וא  תונואת  תולחמ , ךותמ  תויעבט , אלא  תויאורה 
, סעכ ןואכיד , הדרח , דחפ , ןוגכ  המחלמה , ןמזב  םיררועתמה  םייתימאה  תושגרה  לע  ללכ  ךרדב  םירבדמ  ןיא  םירופיכה , םוי  תמחלמ  דע  המסרפתהש 
והז ילש .' אבא  , ' ינויצה ןדיעב  םיטלובה  םידליה  יררושממ  דחא  באז ,)'  )' ןורהא באז  לש  רישב  םגדומכ  ישגר , קופיאו  ןידה  קודיצ  אוה  חיכשה  רסמה  רעצ .

ויבא : גרהנ  התגשה  ןעמל  רשא  תימואלה  הרטמב  םימוחינ  אוצמל  וחוכ  לכב  הסנמה  דלי  לש  הקונח  הקעז  ולוכ  לכש  טיטרמו , עבמ  זע  ריש 

הבוטה ודי  תא  חקפ /, אל  םייניע  ילש / - - - ' אבא  אבא ! ...// ' בז ומד  םייניע /, םוצע  רק , רוויח , ותוא  ואיבה  בש . אלו  םילשוריל / ךלה  ילש  אבא  אבא /,
ךינפ ורווח  המל  :/ ' םעפ ול  יתרמא  ריאמ /... ול  טבמו  ןיבלה  ורעש  םונצו /; רוויח  היה /, רוויח  דימת  םוחרה //; בוטה , ילש  אבא  חלש /. אל  ילא  ףטלל /

הממשה ןאכ /-  דואמ /-  ימד  היה  םודא  םינבא /. קר  םינבא , ןאכו /-  ירעש / היה  רוחש  םינפל / : ' יל רמא  אוה  ריעצ /'? דוע  ריעצ /, דוע  התאו  דימת /,
,/ יתעטנש הלאה  םיצעב  יחוכ / חרופ  התע  יתתנו /. ריעא /-  הב  םנה  בוטה  תא  ריעצה /, יחוכ  תא  תאזה / המדאל  ןתא  יתרמא : תועבגה /. לע  הצבר 
שיו בר /, ודוע  בר , ודוע  יחוכ /, תת  ףיסוא  דוע  לבא  ברשה /. למעבו -  רוקה / הרימשב  םלכא  ינפ /; ורווח  הכש  ינארת  לא  יתורעש /. רוחש  שרפנ  לצב 

./ בא בש /. אלו  םילשוריל / ךלה  ילש  אבאו  ביבסמ / הברו  הממשה  הלודג  דועו  ףיסות /- ! ךכיא  ךחוכ /, תת  ףיסות  הכיא  ילש /! אבא  התא /'- - - ! יל ...
בוטה - - - . ילש  אבא 

םינושארה םירפסה  דחא  השדחה . םידליה  תורפסב  רסמ  תווהל  םינשה  םע  לדח  תושקה , המחלמה  תויווח  תקחדה  השעמלו  יתרוסמה , קופיאה 
תנוכתמב בתכנ  אוה   ) לוכה תרמוא  ותרתוכש  "ה - ) לשת דחואמה , ץוביקה  ) הכוב ' רבד  הז  המחלמ   ' רתא הצרת  לש  הרפס  היה  וז  המגמ  רשיבש 

אלא רגובמה ,) לצא  םג  השעמלו   ) דליה לצא  תררועמ  המחלמהש  תוששחו , השוב  דחפ , ומכ  תושוחת  ןיצחהל  רתומ  קר  אל  רתא  לצא  הריש .) לש 
וליאו ויכנחמ , לש  םיגשומה  םלועל  ומצע  םיאתמ  ומכ  רגובמ , לש  הפשב  ויתושגרו  ויתובשחמ  תא  אטבמ  דליה  באז  לש  ורישב  הנתשמ . טבמה  תדוקנש 
אלו תררושמב  רבודמש  רחאמ  ראשה  ןיב   ) זמורמב יתרוקיבו  ינוריא  רואב  המחלמה  תא  הריאמ  תרבודה  הדליה  לש  טבמה  תדוקנ  רתא  לש  הרפסב 

ררושמב :)

,/ הפיה םכחה , בוטה , אבא  טקשב /. הכוב / ינאו / הכוב /, רבד  הז  המחלמ  לבא  תכלל /. חרכומ  היה  אוהש  תעדוי  ינא  בורקב /. בושי  אבאש  תעדוי  ינא 
, לודגה םיהולא  םיהולא , ינא ]...[ . םגו / דמחנ / אל  ארונ  השענ  יחאו  םינכש / לצא  וא  דבל /, התוש  ןמזה  לכ  אמא  יכ  הפק /, תותשל  התיבה , רבכ  אוב 

דחא לכו  ודחפי / םהלש  םגו  ודחפי / ונלש  םא  ודחפי /. םהש / השעת  םגו / הז /... לכו  ויחי  םהש  תרמוא , תאז  ותשיו /. ולכאי  םילייחה  לכש  השעת /,
התיבה וכלת  ונרמג . ךישמהל /, רשפא  יא  שממש  ךכ , לכ  םידחפמ  םה  השענ /'? המ  רדסב , :/ ' ודיגי תולשממה  ישאר  לכ  זא  הצור /, אל  אוהש  רמאי 

(./ הפי אל  הז  ילוא  . ) ןמזה לכ  אל  לבא  םימעפל /, הז  לע  תבשוח  ינאו  השק /' בצמה  , ' םירמואש ומכ  קיספהל ]...[ /! םיחרכומ  הזכש /, בצמב  םכלוכ /.
המחלמש בשוח  אוה  לידבהל /. ילבו  ןיבהל  ילב  םלוכב /, הרוי  ןטקה  יחא  לידבמ /. םילייחו  קנטו  הבור / ונק  ןטקה  יחאל  םייחב ]...[ /. הז  הככ  לבא /,

/ ילוא תצקו  חוטב  תבשב /, אובי  ילש  אבא  ףלא /. יפ  ליהבמ  הז  זא  ןוכנ /, הז  םא  לבא  ןוכנ . הז  ילואו  ףרה /, ילב  ףפ ,' - ףיפ  ' וב םישועש  קחשמ /, ןימ  הז 
! טקש : ' יל םירמואשכ  קר  תדחפמ  ינא  תושעל /? רשפא  המ  ךא  דחפמ /. ןטקה / יחא  ידמ ]...[ /. םיזגהל  אל  לבא  חומשל / רשפאש  תרמוא , תאזו 

תושדח '!

ראשיהל הצור / התאש  רפסל  שייבתת  לא  : ' הרובגל סחיב  םידליה  תורפסב  לחש  ךפהמה  תא  תככוזמ  הרוצב  תצמתמה  טפשמ  הדליה  תרמוא  רפסב 
. ףרועב החפשמה  םע  ראשיהל  תיעבטה  ההימכהו  השלוחב  האדוהה  אלא  ברקל  האיציה  הניא  הרובגה  ןאכ  שייבתת '! לא  רוביג /! היהת  אבא , ונתא ,

, השעמל םירישהו . םירופיסה  תא  םיסלכאמה  םירוביגה  גוסב  םג  ךליאו  םיעבשה  תונשמ  אטבתהל  לחה  םידליה  תורפסב  הרובגל  סחיב  יונישה 
לדומ שמשל  םדיקפתש  םייתפומ  םירוביג  תיינב  לש  יתרוסמה  סופדה  תילארשיה  םידליה  תורפסמ  םויה  םלענו  ךלוה  םזיגולוכיספה  תארשהב 

, קפוא לאירוא  לש  הדיח ' רוביג   ' וא רמוע  הרובד  לש  ילינ ' תרוביג  הרש ,  ' ומכ תויומד  תומלעיהל  קר  אל  םידע  ונא  רעונ . ינבו  םידלי  רובע  יוצר  תוגהנתה 
יליזרב : הרימא  תורפסה  תרקוח  תבתוכש  יפכ  ללכב , םירוביג  לש  אלא 
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, דליה תא  ךנחל  שי  ויפ  לעש  םגד , ןיא  בוש  םויה  וינפלש . דליה  תאז  עדיש  םשכ  לדגישכ , היהי  המ  קוידב , עדוי  וניא  םויה  לש  םידליה  תורפסב  דליה 
רתומו רתוי , הבר  תוחיתפה  חטשה , ינפ  לע  תולוע  תוישיאה  תוקוצמה  תובר . תויוטבלתההו  ופפורתנ  תורגסמה  לדגישכ . ףואשל  דליה  ךירצ  וילאשו 
תא םישאהלמ  עתרנ  וניא  ףא  םירישב  דליה  אשונ . לכב  אטבתהל  רתומו  יולגו , ףושח  לכה  ליבק , לכה  םויה  בל ]...[ . יוליגב  רבד  לכ  רפסלו  דיגהל 

אוה ילואו  רתוי . בוט  רחא , תויהל  הצור  דליהו  ךכמ , רומגה  ךפיהה  אוה  םיתיעל  דליל . תפומלו  יוקיחל  רגתא  וניא  בוש  אופא , רגובמה , םירגובמה .
? םעפ לש  רוביגה  בוש  תויהל  תורפסב , /ו  וא תואיצמב  דיתעב , הצרי  םג 

םאנטייו לש  תילארשי  הרודהמכ  ןונבל 
היווהב תיגולוכיספה  הפשהו  הבישחה  וחרזאתה  ןכ  הכראתהו  הכבתסה  םיברעה  םע  תיאבצה  הכרעמהו  הברעמ  לארשי  תנידמ  התנפש  לככ 
הנחמב האוגה  םעזה  הזה . ךילהתה  תא  הציאה  ןונבל  תמחלמ  הובגהו . ינוניבה  דמעמה  לש  םלועה  תפקשהב  יתוהמ  ביכרמ  ושענו  תילארשיה 

תשרפ לש  ירסומה  םתכה  לע  המחלמה , תונברוק  לש  יופצ  אלה  רפסמה  לע  "ל , הצ לש  תוילאימולשה  לעו  עטרקמה  יאבצה  עוציבה  לע  לאמשה 
טהלתהו ךלהש  ינמואל  - יטנא האחמ  לג  וחימצה  הלא  לכ  ( – 1983  ) גייווצנירג לימא  חצרל  הליבוהש  יחישמה , ןימיה  תומהלתה  לעו  הליתשו ' הרבס  '

ןדועו ויהש  תוכלממ ' , ' תונמאבו הימדקאב  תונותיעב , וז . המחלמב  ןולשיכה  ירחא  םג  ונכ  לע  ןתיא  ראשנ  דוכילה  ןוטלשש  לאמשל  ררבתהש  לככ 
' םיניכס העייתסהש ב' תושודק , תוימואל  תורפ  לש  תפתושמ ' הטחשמ   ' המקוהו יטילופה  םעזה  רבג  תינוי , הפקשה  ילעב  םיליכשמ  םישנא  תטילשב 

םייגולותימ . - יטנא םייגולוכיספ 

, םיריעצ םינמא  ינש  לש  הכורעת  ביבא  לת  ןואיזומב  למס  - גרבטיירב הרש  הרצא  ןונבלב , םיירקיעה  תוברקה  םות  ירחא  רצק  ןמז  ב-1983 , לשמל , ךכ ,
םיינועבצ םירטסופ  תועוצר  וללכו  יטילופ , ןכות  ילעב  תונותיע  ימוליצ  רקיעב  םימולצת , לע  וססבתה  ביר  לש  םיפונה  המש . םיפונ ' ' ביר , דיודו  רמזלק  יבג 
יטילופ ץחל  ללגב  ושממתה  אל  םירוטיפה  ךא  ביבא , לת  ןואיזוממ  למס  הרטופ  הכורעתה  ירחא  רצק  ןמז  ןיתשלפ . לגדו  לארשי  לגד  יעבצ  תא  ובלישש 

. הטלחהה דגנכ  םינמא  לש  דבכ 

תיטילופ הריש  גרהלו : תוברקל  הלכית  ןיאו  ו' םילעופ ) תירפס  ' ) ןונבל תמחלממ  םיריש  לובג : תייצח  : ' הריש יצבוק  ינש  רואל  ואצי  ( 1983  ) הנש התואב 
המכ םהב  םיררושמ , ידיב  םעז  לש  ץרפב  ובתכנש  םייטילופ , םיריש  לש  רחבמ  וסנוכ  םירפסה  ינשב  דחואמה .) ץוביקה  האירק , ןמיס  ' ) ןונבל תמחלמב 

ריאי ןורושי , תובא  ונר , ' זב היאמ  ינציד , ימר  ירפכ , תידוהי  ץיבוקיבר , הילד  רואל , קחצי  ןוגכ  ןונבל , תמחלמ  לש  רתויב  םיטובהו  םיטוהרה  הידגנתממ 
בתכנ : לובג ' תייצח  החיתפה ל' ףדב  וז . המחלמב  םהידלי  תא  ולכשש  קינרה , היערו  ןמרטוג  בקעי  לש  םהיריש  םגו  ץיברוה ,

, הניחמית אלש  שפנבו  ףוגב  תועיגפ  ודרשש , לוכשו  תונמלא  תומתי  ודבאש , םייח  םישקה . תוקפסה  ןומאה , - יא עוזעזה , םלהה , ןונבל : תמחלמ 
ןושלבו הקד  הממד  לוקב  ימ  הזה . ארונה  רבדה  דגנכ  וממוקתה  לודגה  םבורב  לארשי  יררושמ  הלודג . האחמל  התיהש  המכסה  יא  ןברוחו -  סרה 

יכ הארנ  לבא  תומדוקה . תומחלמה  תובקעב  םג  ובתכנ  םיריש  תובוחרבו . תורכיכב  םינותיעה , יפד  לעמ  דואמ ; הרישיו  הטוב  הרוצב  ימ  ןיפיקע ,
לע שוטילה , לע  תוהתשהה , לע  ורתיו  םיררושמ  המחלמה . דגנכ  לארשיב  םיררושמה  לש  וזכ  תינומה  תוסייגתהל  םידע  ונא  וניתודלותב  הנושארל 

האחמל . םריש  תא  ךופהל  ידכ  םהיריש , לש  שדחמ  הניחבה 

םיגרוה אל  קונית   ' ץיבוקיבר הילד  לש  הרישב  לשמל  תילארשיה , תוברתב  זא  דע  רכומ  היה  אלש  ןפואבו  םידקת  רסח  םעזב  ובתכנ  ןכא  םיבר  םיריש 
םיימעפ :'

םדוק הליל /. ירחא  הליל  תמאה /. םלועל  יחה  םלועמ  דבכתהל / תויוארה  םדא / ינב  לש  תויומכ  םתרבעה  םש  הליתשו / הרבסב  ןיכפוש  תוילולש  לע 
ןב חרי  לש  קד  בנז  הליתשב /' ונתוא / םיטחוש  םש  :/ ' רפע תילולת  לעמ  תופיחדב / ועיפוה  תולהובמ  םישנ  םיניכסב /. וטחש  ףוסבל  ולת / ךכ  רחא  ורי /

תוחרוצה םישנל  לייחה / הוויצ  שראמ '! הנחמל , רוזחל  / ' םוי רואכ  םירונב / םוקמה  תא  וריאה  ונלש  ונילייח  תונחמל / לעמ  יולת / היה  שדוחה  תישאר 
םיולש . / רועפ םהיפ  יחסה /, תוילולשב  םיחנומ  רבכ  ויה  םידליהו  אלמל / תודוקפ  ול  ויה  הליתשו /. הרבסמ 

ןותיע ו' םירדח ' ', ' האירק ןמיס   )' םייתורפס תע  יבתכ  תונויליגב  םג  המחלמה  תובקעב  ועיפוה  םיררושמו  םירפוס  לש  םיפסונ  םייתאחמ  - םייטילופ םיטסקט 
ב-1984 ןפג . ןתנוהי  היה  ןונבל  תמחלמ  תאחמ  תא  ואטיבש  םיררושמה  ברקב  רתויב  יביטקינומוקהו  ליעפה  אשונל . דחוימב  וצקוה  םתצקמש  '( 77

םנכות לע  תודיעמ  םירישה  תורתוכ  ולש .) םובלא  םג  קפנוהש  ' ) רודיבו יווה   ' םשב ךינורג  המלש  ןיחלמה  םע  םימולקדו  םינומזפ  עפומב  אצי  אוה 
ובוש םע  לייח  תרהצה  ', ' בהזה לגע  ', ' ןטק שאר  ', ' לייחל דיגהל  רוסאש  םילמ  ', ' U.N Song ', ' ארחל הרירב  שי  תמחלמ  ןיב  רשקה  לע  תוינש  : ' יטילופה

יצרא :' יוא  ו' הצרא '

םידלי המכ  הרז / שאב  ירעבת  יבירת / קר  תא  יתמ  דע  המחלמו / תוינמ  קר  תפטונ / ךניא  שבדו  בלח  הממש / רבדמ  ךבלב  תפרוטמה / יצרא  יוא 
/ הלחמה ךותמ  יאצ  תפרוטמה / יצרא  יוא  טויסב / תמדרנו  תררועתמ / תא  השובב  תויפש / לש  עגרב  יוא  תפרוטמה / יצרא  יוא  הרהויה / לאל  יבירקת /

יוא . יצרא / יוא  יצרא / יוא  הלחתהמ / ליחתנו  יריאת / בוש  רחשה  לא 

תאצל הטילחהש  ןימיה , תלשממ  לע  ותפקתמב  לאמשה  הנחמ  תא  שמישש  יזכרמה  ירוטרה  ילכה  ןונבל  תמחלמב  םג  םאנטייו  תמחלמל  המודב 
לע םג  אלא  ףוג , יעוגפו  םיללח  לע  קר  אל  יולגב  רבוד  הנושארל  התבג . איהש  לאמשה , תעדל  רתוימהו  דבכה , םימדה  ריחמ  תשגדה  היה  המחלמל ,
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םישקו םיבר  ברק  תבוגת  יעגפנ  "ל  הצל ויה  ןונבל  תמחלמב  תישאר , תוביס : המכ  ויה  המחלמה  תומוארטב  השדחה  תירוביצה  תוניינעתהל  שפנ . יעוגפ 
המיחל  ) ךכמ עמתשמה  לכ  לע  יונב  חטשב  המיחלו  תבחרנ  תיחרזא  הייסולכוא  שוביכ  הללכ   ' המחלמהש הדבועהמ  עבנ  רבדהש  רשפא  םעפ . - יאמ

. םימחולה לש  תוחילשה  תשוחת  תא  רעריעש  הל , הוולנו  המחלמל  םדקש  יטילופה  חתמה  לשבו  תמחול ') יתלב  הייסולכואב  העיגפ  םירענו ; םידלי  דגנכ 
לופיטלו םרותיאל  ןונגנמה  םג  ןכלו  ברק , תובוגת  יעגפנב  לופיטלו  רותיאל  ךרעמ  שארמ  ןנכות  הבש  הנושארה  המחלמה  התיה  ןונבל  תמחלמ  תינש ,

(1978) התיבה ' הבישה  ' (, 1978) םיאבצה ' דייצ  ומכ ' םאנטייו , לע  םיסרפו  םיפוצ  יריתע  םיינקירמא  םיטרס  תישילש , רבעבמ . קיודמו  ליעי  היה  םהב 
האוושה לש  לגרס  ורציו  ילאוטקלטניאהו  ישגרה  םמתוח  תא  ועבט  תיתרבח , הלחמכו  טויסכ  המחלמה  תא  וראיתש  (, 1979) וישכע ' הספילקופא  ו'

הב האר  ינקירמאה  לאמשהש  םאנטייו , תמחלמ  הנושארבו  שארב  תורחא , תוקדוצ  אלו  תולשוכ  תומחלמל  ןונבל  תמחלמ  ןיב  תיגולויצוסו  תיגולוכיספ 
. תרתוימ המחלמ 

(. 1986) ןודיצמ ' תועבצא  יתש  וטרסב ' ןהכ  ילא  יאמבה  היה  םאנטייו  תמחלמל  ןונבל  תמחלמ  ןיב  תזמורמ  הקיז  רציש  םינושארה  םינמאה  דחא 
ותוא קיפהו  הב , קסוע  אוהש  המחלמה  ידכ  ךות  השענ  טרסה  תובושח : תודוקנ  יתשב  המחלמב  םישנא  לע  םימדוק  םיילארשי  םיטרסמ  דחייתמ  טרסה 
, ול ןיאש  טרסה , לש  ותוכיא  תביס  ומכ  "ל , הצ לש  ותוכיא  תביס  ילוא  הנומט  ןאכ  , ' רשרוא ידיג  תעדל  "ל . הצ רבוד  לש  הטרסהה  תדיחי  םחולה -  אבצה 

אוה חיטשל . תחתמ  אטאטל  הסנמ  וניא  ריתסהל , הסנמ  וניא  טרסה  תויתונמא ]...[ . הדימ  תומאל  עגונה  לכב  שייבתהל  המ  רורב , היהי  הזש  יאדכו 
'. םהש יפכ  תוערואמה  לע  רפסמ  ךא  הרורב , הדמע  עיצמ  םנמא 

, םיניצק סרוקב  ןייטצמ  ךינח  ץיבוקניפ ,) ינור   ) ידגב קסוע  הלילעה  דלש  ןונבל . תמחלמ  ןמזב  "ר  יח תגולפ  לש  הרופיס  תא  רפסמ  ןודיצמ ' תועבצא  יתש  '
בבחמ וניא  יחרזמ ) לואש   ) הגולפה דקפמ  גרהנש . הקלחמה  דקפמ  לש  ומוקמ  תא  אלמל  ןודיצל  ךומס  יל  " הצ בצומל  סרוקה  םויס  רחאל  דימ  חלשנש 

לועפל דציכ  הלאשב  דדחתמ  םיינשה  ןיב  תומיעה  חטשב . קורי '  ' אוהש םושמו  ינרמויו  אשנתמ  יזנכשא , רנויצקטורפ  וב  האור  אוהש  םושמ  ידג  תא 
אוה ךכש  הנומא  ךותמ  תימוקמה  הייסולכואה  יפלכ  תוחישקב  גהנתמ  תינונבלה , תחלקב  רבכ  לשבתהש  הגולפה , דקפמ  ןונבלב . םוימויה  תרגשב 

 - וילייחו ומצע  ןוכיס  לומ  קשנה  רהוט  לע  הרימש  לש  תירסומה  המלידה  תא  הלודגה  ריעה  ןמ  ומע  איבמ  ידג  תאז , תמועל  וידוקפ . ייח  לע  רומשל  חילצמ 
, תיעישה הלירגה  גיהנמ  רחא  בוקעל  וחילצה  וילייחו  ידג  הנורחאה : הנצסב  תורתומכ  הלגתמ  וז  המליד  תינונבלה . תואיצמב  דואמ  תדדחתמה  המליד 

הלועפ ותוא , ץצופל  וא  תיבה  לע  רעתסהל  טוקנל : ךרד  וזיא  םיטבלתמו  םיחישה  ןיב  םירתתסמ  םה  רפכב . ותיבל  דעו  תוננבה  עטמ  ךרד  ליבנ , ובא 
טרסה : לש  זולה  איהש  תאזה , הנצסה  לש  לילמתה  ןלהל  םילייחה . ייח  לע  רומשת  ךא  עשפמ  םיפח  םיחרזא  גרהל  םורגל  היושעש 

לע ךל  םינומיר , םע  הסינכה  סנכית . ךכ  - רחא קרו  ךל  שיש  המ  לכ  םע  תיבה  לע  דר  ןמז . הברה  ךל  ןיא  תקרב , דוקדוקמ  ןיפלוד  לש  שולש  "ד : גמ
רובע ? תור , םאה  תור ? םאה  חוטב ,

רובע . םיחרזא , תיבב  שי  היעב , שי  ןיפלוד , לש  שולש  ןאכ  תקרב , דוקדוק  ידג :
היעב ? תרמא  םאה  שולש , הא  "פ : מה

עצבל ? לגוסמ  התא  םאה  ןיפלוד , לש  שולש  ןתמה . ןיפלוד  "ד : גמ
רובע . יבויח  ןיפלוד , לש  שולש  ןאכ  ידג :

תלביק ? םאה  תור , םאה  עגפיי . אל  וניתוחוכמ  דחא  ףאש  חוטב , לע  ךל  ךילא , יתייחנה  רותפת . התא  חטשב , התא  היעב , שי  םא  הפי , שולש  "ד : גמ
רובע . יתלביק  ידג :

ףוס . החלצהב , "ד : גמ

אבה : חישה  םהיניב  להנתמ  תיפצת  ידכ  ךותו  תיבה , לע  םיתפצתמ  וילייחו  ידג 

ךשוחה . ינפל  ץורפל  םיבייח  תדרוי , שמשה  ידג , וניבמב :
חוטב . ינא  םיחרזא  םש  שי  תיבה ,) לע  ףיקשמ   ) רדסב רדסב , ידג :

הזה ? ליבנ  ובא  םש ת' םיריתסמ  םה  המ , הלאה . תולבנה  תא  םתוא , חסכלו  סנכיהל  ךירצ  ללכב , בושחל  ךל  שי  המ  יפא :
הרירב ? םהל  שיש  בשוח  התא  ושעי , םהש  הצור  התא  המ  יפא , הפ , םותס ת' ידג :

םתוא . חסכל  ךירצ  קדוצ , יפא  הנשמ , אל  הז  'י : גרו ג'
ךונח ? , O.K ידג :

ידג . ןכ , ךונח :
ןכומ ? התא  ידג :

ידג . ןכומ , ינא  ךונח :
ןוכנ ? ןולחה , ךרד  ןאכמ , דחא  ליחשהל  לוכי  התא  'י , גרו ג' ידג :

דיגת . קר  'י : גרו ג'
. O.K ידג :

תועבצאה . ןיבמ  םעפ  דוע  ונל  חרובו  ךשוחה  תא  לצנמ  ליבנ  ובאש  וא  םיסנכנ  ונחנאש  וא  וישכע , טילחהל  בייח  התא  וניבמב :
יפא . ידג :
ןכ . יפא :

תיבה .) ןוויכל  תיברעב  קעוצ  יפא   ) םעפ דוע  םהל  ארק  ידג :
רתוי . ותוא  םיספות  אל  ונחנא  םעפה , חרוב  אוה  םא  הרירב , ןיא  ידג , 'י : גרו ג'

ופח ! ילע , ופח  הרירב , שי  , O.K ידג :

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



דצהמ חיגמ  הכו  הכ  טיבמ  ודועבו  הפס , לע  תבשוי  תינונבל  החפשמ  אצומ  אוה  תיבל  ותסינכב  ודבל . רעתסהל  ותטלחהב  המלידה  תא  רתופ  ידג 
. ולש ותעיגפ  תא  ענומ  וניא  ךא  לבחמב , עגופ  שא , בישמ  ידג  רורצ . וב  הרויו  לבחמה 

יאמבה לש  ( Platoon, 1986) ןוטאלפ ' רקסואה ' רוטע  טרסל  המודב  יתימאה , רוביגה  איה  היצאוטיסה  אלא  אוה  אל  ידגב , זכרתמ  טרסהש  יפ  לע  ףא 
ןונבלב המחלמה  לש  םילייחה ) ןושלב  תוזיבש '  )' םיאכנה תריוואב  קסוע  ןודיצמ ' תועבצא  יתש  . ' םאנטייו תמחלמב  קסועה  ןוטס  רבילוא  ינקירמאה 

הקיאורהה אל  םבל , ץמוא  תורמל  יעקרקה . ךבסהמ  רתוי  ילואו  תוחפ  אל  םילארשיה  םימחולה  לש  םדוקפת  לע  השקִהש  יגרטה  יגולוכיספה  ךבסבו 
לייח לובטובא ,) ןולא   ) 'י גרו ג' המחלמה : הרציש  ישגרה  רטנולפ ' תא ה' תומיגדמה  תונצס  המכ  טרסב  הנועמה . םשפנ  אלא  זכרמב  תדמוע  םהלש 

; ביואה לש  תיפ  " תשמכ דבעידב  הלגתמה  תימוקמ , הרוחב  םע  ןמור  להנמ  ירפוע ) זעוב   ) יפא ויתונותשע ; תא  דבאמו  ברק  תדרחב  ףקתנה  הקלחמב 
םיסנמ וירבח  רשאכ  יד ,'!! יד   ' הירטסיהב קעוצו  וקשנ  תא  קרוז  אוה  הקלחמה . ילייח  לש  ירימ  תועטב  גרהנש  ינונבל , דליל  רשקנ  באז ) ןב  דוד   ) וניבמב

םיארנ הבש  הדיחיה  הנצסה  התיבב . וירוקיבמ  דחאב  ותומ  תא  אצומ  ןונבלמ , תיזורד  הרוחבל  סרואמה  יזורד  לייח  חאבר ,) יזאג   ) ףואר ועיגרהל ;
וניבמבו 'י  גרו ג' ץובב . עוקת  "ש  מגנ לש  ותנומת  תדדחמ  תאזה  תוילמסה  תא  ןונבלמ . תיקלח  גוסנ  "ל  הצ הבש  םויסה , תנצס  איה  םיכיוחמ  םילייחה 

םינש דוע  תינונבלה  הציבב  ךשכתשה ' ףיסוה ל' "ל  הצ שבכש , חטשה  בורמ  ויתוחוכ  תגיסנ  תורמל  רוכזכ , עגר . לכמ  םינהנו  הנמדמב  םיכשכתשמ 
. האלמה הגיסנל  דע  הנש  דוע 15  םילארשיהמ  יזיפו  ישפנ  ריחמ  תובגל  הפיסוה  ןונבלו  תובר ,

- יטנא םיטרס  לש  שדח  רוציי ' ספ   ' ומיקהו המחלמה  לש  היצקפיטסימ  - הדב דואמ  םיליעפ  ילארשיה  עונלוקה  ירצוי  ויה  ןונבל  תמחלמ  ץורפ  ירחא 
יתרוסמה יעונלוקה  יומידה  תא  וניש  רשא  תאזכ , היצטניירוא  ילעב  םיטרס  תוחפ מ-19  אל  וקפוה  םינשב 1992-1982  םייאו . ' צמ - יטנאו םייטסירטילימ 

רמולכ יגולוכיספה , טביהה  ןמ  המחלמה  תייווחב  םאנטייו , תמחלמ  לע  םיטרסה  תארשהב  םילפטמ , ולחהו  רוביג ' יבכמ  ילארשיה כ' םחולה  לש 
םחולה לש  תוקסורמה  וילגר  תא  םיצפשמ  הבש  תידפותרואה  הקלחמה  . ' םימחולה שפנב  ברקה  ריאשמש  תוקלצבו  תומוארטב  תוקעומב , םיישקב ,

רצינש ריאמ  בתכ  ןורחאה ,' רושעב  ילארשיה  עונלוקה  לש  רתויב  םירכומה  םירתאה  ןה  ושפנ , ירבש  תא  םיחאמ  הכותבש  הרוגסה  הקלחמהו  ירבעה ,
ובצעלו ילארשיה , לייחה  לש  ורועמ  הרובגהו  תושיחנה  יופיצ  תא  ףלקל  ינוי 82 ' זאמ  וחרט  דועו  דועו  ןמטוג  סומעו  ןייד  יסא  שברב , ירוא  . ' יאמב 1993

םיטרסבו הז  טרסב  ילארשי  תאז  לכב  המ  ךכ , םא  (: ' 1988 ' ) ברק םלה   ' טרסה לע  וז  חורב  בתכ  רגניפדלוג  ןונרא  תעד .' ףורטו  סבוגמו  דחופמכ  שדחמ 
אוה םהלש , ומכ  ונלש , יובואקה  סרוסמה . ילארשיה  והז  תויומדה . לש  תינוציחה  הפילקה  ירוחאמ  רתתסמ  םהבש  ילארשיה  ךייתשמ ? אוה  םהילאש 

תועבצא יתש  ב"  ) ןודיצמ דבה  לא  רזחש  ונלש , יובואקה  ףלוש . וניא  ללכ  אוה  המ , םושמ  ברעמב . ריהמה  ףלושה  אוה  ןיא  המ , םושמ  לבא  דדוב .
תראפת םיחדקא  םקיתרנבש  רבעשל  םינחודקא  ףקומ  אוה  תופילש . רסח  עורפ  ברעמל  רהודה  עוגפ  יובואק  אוה  ברק ,)" םלה  ו" ןיז " םש  אל  ", " ןודיצמ

'. םנוא תא  תורחא , םילימב  םהלש . המיחלה  רשוכ  תא  ודביאש  םירבג  הלא  םירודכ ]...[ . ילוטנ  םלוכ  תיאבצה , היישעתה 

הטרפנוב לופרו  ןואילופנ  קירא 
ירצי יוטיב  לע  רימחמ  חוקיפ  לע  ססובמה  רטשוממו , ינדפק  ךוניח  לש  הדלות  איה  תינאכדו  ןויקינה ) וא  ןימה  םוחתב  לשמל ,  ) תיתייפכ תוגהנתהש  ןויערה 

רחאל ללכושו  חתופש  ינאידיורפ  ןויער  אוה  ףתשמ )' ךוניח  דגונמה ל' היגולוכיספה , ןושלב  אכדמ ' ךוניח   )' תינפוג השינעו  תרוויע  תונתייצל  העיבת  לעו 
תוימינפ ןוגכ  (, total institutions ' ) םיינללוכ תודסומ   ' לש תיתגרדה  היצטידרקסידל  וז  הסיפת  הליבוה  םישישה  תונשב  לחה  היינשה . םלועה  תמחלמ 

תונמאבו . תורפסב  םייאבצ , תונחמו  םירענל 

תוישיא  ' תוחתפתהל הממח  תיטסיגולוכיספה , היגולותימב  למיסו  אטיב  תרוויע , תונתייצ  לעו  לזרב  תעמשמ  לע  השקונ , היכררייה  לע  ססובמה  אבצה ,
וז הסיפת  ריחמ . לכב  ינחוכ  - יאבצ ןוחצינלו  הטילשל  םיהמכה  םיינשקעו , םיחושק  םיניצקו  םיר  " סר ירק : (, authoritarian personality ' ) תינתוכמס

תונש עצמאמ  עונלוקבו  ןורטאיתב  הפיה , תורפסב  םג  אלא  ברעמב , המסרופש  תיגולוכיספה  רקחמהו  ןויעה  תורפסב  קר  אל  היוטיב  תא  האצמ 
תיב  ' טוגנוו טרוק  לש  ורפסו  ( 1961 ' ) דוכלמ 22  ' רלה ףזו  לש ג' ורפס  ןוגכ  תירבעל , ומגרות  םירפסה  תצקמ  תירבה . תוצראב  רקיעב  ךליאו , םישישה 

תא בוהאלו  גואדל  קיספהל  יתדמל  ךיא  וא  באל  ' גניירטס ד"ר   ' קירבוק ילנטס  לש  וטרס  ןוגכ  ץראב , וגצוה  םיבר  םיטרסו  (, 1969 ' ) שמח םייחבטמ 
(. 1970 ' ) מ.א.ש  ' ןמטלא טרבור  לש  וטרסו  (, 1964 ' ) הצצפה

קירא ןוחטיבה  רשו  לופר )' )' ןתיא  לאפר  "ל  כטמרה ויה  ןונבל  תמחלמ  לש  רשקהב  לאמשה  הנחמ  לע  רתויב  תואונשה  תויומדהש  אופא  הרקמ  הז  ןיא 
חורה ישנאמ  םיבר  יניעבש  םושמ  םג  אלא  םירתוימ , תונברוק  לאמשה  תסרגל  התבגש  תלשוכה  הכרעמה  תא  וגיהנהש  םושמ  קר  אל  תאז , ןורש .

לש הכופיה  ןמולגמהו -  םוטאה  ינחוכה , יאו , ' צמה ילארשיה , ןואילופנ ' תא ה' םתוישיאב  ופקיש  םה  םיאנותיעו ) םינמא  םירקוח , םירפוס ,  ) םילארשיה
ירוביג  ) תוצרענ תויומד  רבעב  םהב  התאר  הליכשמה  תילארשיה  הטילאהש  ןורשו , ןתיא  רבצה . - ןיצקה לש  תיטסירטילימ  - יטנאה תיגולותימה , ותומד 

גולוכיספה לאש  לשמל , ךכ , םייטסיגולוכיספ . םילכב  וחתונו  תויקסטורגו , תומוטא  תוירזכא , תויומדכ  ןונבל  תמחלמ  ירחא  וריוצ  ןוירשהו ,) םינחנצה 
"?' הפוקתה חור   " לש ילובמיס  גוציי  הווהמ  איה  המבו  ןורש  שיאה  לש  ותומד  המ  : ' ילויב 1984 ןותיע 77 '  ' יתורפסה תעה  בתכב  יול , ןונרא  ןוירוטסיההו 

תיטילופה ותוגהנתהב  םג  אצמנש  יפכ  היסרגאלו , ןוטלשל  םירוצעמ  אלל  ףחד  תלעב  תומדכ  תרושקתה  ילכב  םיתעל  רייטצמ  ןורש  : ' היבו הינימ  בישהו 
, ןורש תא  תנייפאמה  הבר  תישגר  תוביצי  רסוח  לע  םיעיבצמ  הלא  םירבד  : ' ןורש םע  םייאנותיע  תונויאר  חתנמ  אוה  םירבדה  ךשמהב  ןונבל .' תמחלמבו 

הארנה יפכ  תוולתמ  הלא  תובוגת  הרתי . החלצה  אללו  םשוגמ  ןפואב  ריתסהל  וא  שיחכהל  הסנמ  אוהש  םירוצעמ  תרסח  היסרגא  תשוחת  םע 
וב .' עוגפל  לוכי  וניא  םרוג  םושו  ודעב  רוצעל  לוכי  וניא  גייס  םושש  תינאמ  השגרהמ  תעבונה  הנומאב  הוולמ  יטנטופינמוא  םזיסיקרנ  תשוחתל 

שדחה :' ידוהיה   ' ורמאמב רסב , בקעי  ךרועהו  ררושמה  הליתשו , הרבסב  חבטה  ירחא  רבוטקואב 1983 , וינפל , רבכ  בתכ  ןותיע  ותואבו  חור  התואב 
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. ונידי ומב  ונלדיגו  ונחפיטש  ול , םימוד  םיחמצ  םע  דחי  םינש , ךשמב  וניתומוקמב , ןאכ  חמצ  אוה  רוביצה . ןמ  םיקלח  ריעסהו  תינש  םלה  ןורש  קירא 
תא תוארל  בושח  הלוגה ]...[ . תודהיל  דוגינה  תילכת  תדגונמ  השדח , תרחא  תודהי  ונלש : שדחה  לאידיאה  תא  ול  םימודבו  וב  וניאר  יכ  המל ? ךכ  לכו 

יתוא קתרמ  רתויש  המ  הכורא ]...[ . הפוקת  ץראב  תררושש  תאז , החימצל  תעייסמה  הריוואה  תא  תוארלו  ןיבהל  םזינורשה , לש  ותחימצ  תוביסנ 
הקיטנמורב הזה , םויה  םצעל  דע  ותומלשב  רמשנ  התוכזבו  םעה  לש  ושפנל  הכפהש  תיתוברת , תשרומ  רימהל  הז  רוביצ  םיכסה  ךיא  הז ]...[ 

ךיא ינפ : תא  ךימס  קמוס  ףיצמ  ךכב  קוסעל  הסנמ  ינאשכו  ןיבהל , יל  השק  רתוי  דועו  קשנל '. בוטו  רוחב  לכ  המוד ל' והשמ  לש  תיגלאטסונו  תיליווא 
ןויצ . רה  תצקו  ןורש  תצק  רמולכ : הרבחהמ ,' דחא   ' תויהל םינש  ךשמב  יתיסינו  העינכ , ףס  לע  ימצע  ינא  יתייה 

, םיימואל םיטועימ  םע  םויק  - ודלו היטרקומדל  ךוניחה  לע  שגד  רפסה  יתבב  םשוי  הבש  הנשכ  הילע  זירכה  תוברתהו  ךוניחה  דרשמש  תנש 1986 ,
ויתויווחב קסועה  ןומייס , לינ  לש  תונוריט ' הזחמה ' הנש  התואב  גצוה  המיבה ' ב' תילארשיה . תואזחמב  רתויב  תיטסירטילימ  - יטנאה הנשה  םג  התיה 

לע לידב  ילייח  הזחמה ' גצוה  אתווצ ' ' בו ןפג ,) ןתנוי  םוגרת   ) היינשה םלועה  תמחלמ  ימיב  תירבה  תוצראב  םינוריט  סיסבב  ינקירמא  ידוהי  ריעצ  לש 
םיירוקמ םייריטאס  תוזחמ  ינש  ביבא  לתב  קדצ ' הוונ   ' ןורטאית תמב  לע  ולע  הנש  התואב  ריפס .) הנרוא  דוביעב  ךילביל ( הימע  לש  םילשורי ' ףוח 

' םוקת הדוהי  עמדו  קוחצב  הלפנ , הדוהי  עמדו  קוחצב  ' ךחוגמו : םוטא  ףוגכ  םהב  גצוה  "ל  הצו תיניצ , - תינוריא טבמ  תדוקנמ  תיאבצה  היווחב  ועגנש 
רודיב תקעז  תילארשיה -  שואיי  - רודיבה תלוכסא  וללה כ' תוזחמה  תא  הנייפיא  סקופ  תירש  בינ . יבוק  לש  ביואה ' ץראב  ובמרק  רבנע ו' ינוד  לש 

'. ונלש יאדוה  תוומה  תלוז  םולכב , דוע  הנימאמ  הניאש  תיטסיליהינ , הרוחש ,

םיעידומ רשאכ  וילכמ  אצויה  ילארשי  לרנג  וזכרמב  דימעה  הקיזומו , םיזורחב  תיליבד )' הידמוק   ' תאז הניכ  בינ   ) הטרא לד  הידמוק  ןיעמ  בינ , לש  הזחמה 
סקימוק ןונגסב  רוביג  ןולאטס ,) רטסווליס  לש  םייטסירטילימה  ויטרס  רוביג  ובמאר ,'  ' לקשמ לע  ' ) ובמרק  ' תא קיעזמ  אוה  שא . תקספה  םכסה  םתחנ  יכ  ול 

. שאה תקספה  תא  לכסל  ידכ  תיבה  רה  תא  ץצופל  התילכתש  תוכופהתו , םיככת  תבר  המישמל  עבג ) ודוד  ורבח  םע  דחי  בינ  החמתה  הבש  הגוס  )
םא םש ; תושעל  ןווכתה  ןורש  המ  ןונבל , תמחלמב  תושעל  לארשי  הנווכתה  המ  והשימ  לאש  ףרוטמ , עמשנ  הזש  המכ  : ' בינ רמא  ץראה ' ןויאירב ל'

הצור .' התאש  המ  לבקת  הזחמה , תלילעמ  תכבוסמ  תוחפ  הבושת  עמשת 

הזרפרפ אוהש  םש  , ' אבצל רזוח  םירפא  ' רואל ב-1984 , קחצי  בתכש  הזחמב  האישל  העיגה  תיאבצה  תויתייפכהו  תונתוכמסה  לע  תרוקיבה 
םינומשה תונשב  טלבתהל  לחה  רשכומ , יאסמו  רפוס  ררושמ , רואל , רבצ . ורוביגש  תספסאל ,' רזוח  םירפא   ' רהזי לש ס ' עדונה  ורופיס  לע  תיטסקרס 

תוינידמל סחיב  רקיעבו  יברע , - ילארשיה ךוסכסה  תלאשב  לארשי  תוינידמ  לש  םיינוציקהו  םייבקעה  םינונשה , םיעשורמה , םיחושקה , םירקבמה  דחאכ 
ץוחמ םישחרתמ  םיעוריאה  ראש  ןורמושו . הדוהיב  םייאבצה ' םילשומה   ' דחא לש  ורדח  איה  הז  הזחמ  לש  תירקיעה  תויושחרתהה  תריז  שוביכה .

יאניתשלפ ריסא  תלייחו , םילייח  ינש  לשומה , לש  ונגס  הזחמב : הנשמה  ירוביג  ידי  לע  םיראותמ  וא  םיעמשנ  אלא  םיפוצה , יניעל  םיארנ  םניאו  רדחל 
תעב לשממב , תבצומה  הגולפב  לייח  ידיב  הרונש  יברע , ןיגפמ  לש  ותומ  אוה  הזחמה  ריצ  לשומה . תא  ןייארל  הבש  היזיוולט  תווצו  עקרב , רקחנה 

יתימאה רוביגה  תא  הסגה  ותומדב  גציימה  חושק  ןיצק  וייחל , םישולשה  תונש  ףוסב  יאבצ  לשומ  םירפא , ףולא  ןגס  אוה  הזחמה  רוביג  המילא . הנגפה 
החפט םויה , םיעדוי  ונאש  יפכ  תואיצמה , ךא  ןמז . ךרואל  וב  קובדל  ןתינש  ונימאה  םילארשיה  בורש  ימויק  ןורומיסקוא  רואנה ,' שוביכה   - ' הזחמה לש 

גשומל המוד  רואנה ' שוביכה  . ' רואל לש  והזחמ  תא  הרוזנצה  הלספ  הבש  הנשה  יהלשב 1987 , הנושארה  הדאפיתניאה  ץורפ  םע  םפוצרפב 
המדקהב סיסבב . תלייחה  םע  לשומה  להנמש  תימיטניאה  םיסחיה  תכרעמ  תועצמאב  הזחמב  תזמרנה  הלבקה  רפרפתמו - ' ןמאנ  לעב   ' ילאוטריווה

זוע : םהרבא  ןורטאיתה  רקוחו  רקבמה  בתוכ  הזחמה  רפסל 

ןגמ בהאמו , לעב  םחולו , םלוח  ןוחטבו , םולש  רחוש  ןמאנ , לייחו  ןופצמ  שיא  זכרמ ,'  ' תויהל תרושקתה , ביבח  תויהל  לכה : קובחל  שקבמ  םירפא 
רשפא וזה  םידוגינה  תודחא  תא  לבא  שוביכה . תיזחב  םה  רשאכ  םהב  ללעתהלו  שוביכה  תיזח  לא  םידליה '  ' תא חולשל  םיניגמה ; ךנוחו  םישלחה 
ץחלב דמוע  הזה  רדחהו  הזחמה ]...[ . לש  דיחיה  תושחרתהה  םוקמ  תאזה ,' הממחה  , ' רדחה תוריק  ןיב  תפפור  הייזהב  ילוא , םיתיעל , גישהל ,

תלדה . דעב  ןופלטה , דעב  ןולחה , דעב  זג  לש  ןנעכ  וכות  לא  תלחלחמה  תואיצמה  לש  ינפקותו  דימתמ 

לשומה תא  ןכל , םדוק  רושע  גצוהש  , ' וחירי לשומ  ידנומ ' ףסוי  לש  והזחמב  וילא  ועדוותה  ןורטאיתה  יפוצש  ילמסה  יאבצה  לשומל  המודב  אלש  םלוא ,
הקיטילופ הקיטורא , לש  הנוגמ  חרממ   ' אוהש הנעטב  ותוא  הלספ  תוזחמו  םיטרס  תרוקיבל  הצעומהש  רחאמ  ריכהל , רוביצה  הכז  אל  רואל  קחצי  לש 

תעשורמ תתוועמ , תפלוסמ , הרוצב  יאבצה  לשממה  לש  ותומד  תא  הלעמה  הגצה  : ' הליספל םיקומינ  השולש  הגיצה  הצעומה  גוס .' לכמ  תויטסו 
היולגהו תזמרנה  האוושהה  םצע  '; ' תניוע תיתלשממ  יטנא  תוליעפבו  הססתהו  התסהב  הנוולתתש  תובוגתל  איבת  ותגצהש   ' רבטצמה םשורה  תינודזו ;'

יצאנה .' שוביכה  לשממל  ילארשיה  לשממה  לש 

לע ובשיש  םיטפושה  תשולשמ  דחא  ץלמ , טפושה  חרזאה . תויוכזל  הדוגאהו  לארשי  יאזחמ  דוגיא  ופרטצה  ותריתעל  "ץ . גבל רתעו  רתיו  אל  רואל  קחצי 
תא תמלוה  ןכא  הנוגמ ' חרממ   ' והז יכ  הצעומה  לש  התרדגה  יכ  ראורבפב 1987  עבק  קרב ,) טפושהו  והינתנ  תטפושה  ובשי  ודצל   ) וניינעב הכודמה 

לשמ עוגפלו . רעצל  טינקהל , זיגרהל , לוכיש  ול  היה  הארנש  רבד  לכ  ףסאו  טקיל  רבחמה  יכ  םשורה  לבקתמ  , ' ןידה קספב  בתכ  ותאירק ,' תעב  . ' הזחמה
בורה תעדל  ףרטצהל  ץלממ  הענמ  אל  וז  העיבק  םלוא  בל .' תמושת  ךושמל  ידכ  קרו  ךא  עדוי , אוהש  תוסגה  םילמה  לכ  תא  םר  לוקב  אטבמה  דלי 

תובישח תא  יוארכ  הלקש  אל  תוזחמו  םיטרס  תרוקיבל  הצעומהש  ועבק  םיטפושה  הרוזנצה . ידי  לע  אבצל ' רזוח  םירפא  תליספ ' תא  דחא  הפ  לטבלו 
רתועל טפשמה  תואצוה  תא  םלשל  הצעומה  לעש  קספ  ףא  "ץ  גב הזחמה . תגצה  ידי  לע  םרגיתש  תירשפאה  העיגפה  תרמוח  תמועל  יוטיבה , שפוח 

הבחרהב רקוסש  ןידה , קספ  רקיע  תא  חסינש  קרב , ןרהא  טפושה  ץלמ , טפושכ  אלש  ותוא . גצייש  ןידה  ךרוע  לש  החרטה  רכש  תוברל  רואל , קחצי 
'. הזחמה לש  יתונמאה  וכרע  לע  אלו  יאזחמה  לש  יוטיבה  שפוח  לע  הלוכ  תססובמ   ' ותטלחה יכ  שיגדהו  הזחמה  לע  ותעד  תא  עיבהלמ  ענמנ  תונותיעב ,

, בתכ יטרקומד ,' רטשמב  וזכ  הריצי  םע  דדומתהל  ךרדה  . ' ילרוזנצה ילכה  לש  תוימיטיגלה  אלא  הזחמה , ןכות  היה  אל  הרוזנצה  לוטיבל  ולש  קומינה 
'. היוכידב אל  התפישחב  אוה  וז  הריצי  לש  הנולשכ  הרבסההו . ךוניחה  תועצמאב  אלא  ינוטלשה , חוכה  תועצמאב  הניא  '
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תא קיפהל  ויתויוכז  תא  שממל  אלש  הפיח  ןורטאית  טילחה  "ץ  גב תקיספ  תורמל  המבה . ישרק  לע  הזחמה  לש  ותאלעהל  איבה  אל  רואל  לש  ונוחצינ  ךא 
הרש תרמזו  הרוזנצה  תדעו  תבישימ  םילוקוטורפ  םינקחש  ינש  ואירקה  ובש  ןיסל , תיבב  ךרענש  ברעב  קפתסהל  ץלאנ  רואל  תקולחמב . יונשה  הזחמה 

ןוחצינה רמשמה ,' לע   ' ירבדכ לבא , ביבא . לת  תטיסרבינואב  ןורטאיתל  גוחהמ  זוע  יבא  לש ד"ר  ותמזויב  ךרענש  רעוסו  ףסונ  ברעבו  המחלמ , לע  םיריש 
יניעב ץראב  ןורטאיתה  לש  ותימדת  תא  דדיח  אוה  דגנמ  הזחמה . וב  קסעש  אשונל  תיתרושקת  הדוהת  ררועו  םחליהל ' ךירצו  רשפאש  חיכוה   ' "ץ גבב

ןימיה לש  תובושחה  חישה  תומבמ  תחא  המואה ,' המסרפתהו ב' רואל  לש  הזחמב  הקסעש  הבתכב  שחמומ  הזה  יומידה  יטוירטפ . - יטנאכ ןימיה 
הב : בתכנ  ראשה  ןיב  ילארשיה .

רעונ רקיעבו  םיחרזא  תובבר  לש  תוחומל  רידחהל  םירחאו , רסב  לובוס , עשוהי  רואל , קחצי  לש  םיבורקה  וירבח  וחילצה  תונורחאה  םינשב 
ספאכו ןיאכ  הז  לכ  ךא  רתויב . תולודג  תונמב  תודהיה , לעו  "ל  הצ לע  ץראב , ונייח  לע  תוסג  תוצמשה  םע  תימצע  האנש  םיאלמ  תוזחמ  םילייחו ,

'. אבצל רזוח  םירפא   ' הזחמב תרעובה  תימצעה  האנשה  תמועל 

ןוריטה לש  ויטויס 
שדח יומיד  הלגתמ  ונימי , דעו  ןונבל  תמחלממ  תיאבצה , היווחב  םיקסועה  ןורטאיתה  תוזחמו  םיטרסה  הפיה , תורפסה  תונותיעה , תא  םירקוס  רשאכ 

תוירדילוסל יוטיב  תנסחמ -  הרישעמ , תיאורה , תממורמ , היווחכ  גצומ  וניא  אבצב  תורישה  ןשיה : ילאידיאה  יומידב  הרחתמה  רידסה , תורישה  תייווח  לש 
'. יביטימירפ םירבג  טבש   ' לש לושיחו  הכינח  יסקט  לש  םזינכמכ  וא  תיתמוארט  תישפנ  היווחכ  אלא  יפואו -  תורגב  ןחבמו  יממע , םזיאורטלאלו  תימואל 
ףוגה ישלחב  הרובחה  תורמעתה  וק , רושייל  יתצובק  ץחל  ומכ  תוילילש  תויתרבח  תועפות  דצל  תוהז , ןדבואו  תודידב  קנחמ , ומכ  תושק  תוישיא  תושוחת 

ותוא םיגיצמה  "ל  הצ לש  םיחיכשה  םירואיתהמ  דרפנ  יתלב  קלח  ושענ  הלא  לכ  םירוטרט – )'  )' םהידוקפב םיקיתו  םידקפמ  לש  תונדור  תלוביסהו ,
. יצירע דסומכ 

היה אל  םנמא  תיאבצה  היווחב  וקסעש  םיילארשיה  תוזחמהו  םיטרסה  בורב  םיפוצה  רפסמ  תישאר , תוינורקע : תודוקנ  יתש  הז  בלשב  ריהבהל  בושח 
בור תינש , תיתרבחה . םתעפשה  המצעוה  ךכבו  ןורטאיתהו , עונלוקה  ירקוחו  ירקבמ  ברקב  רקיעב  בחר , ירוביצ  ןוידל  סיסב  השמיש  םתעפוה  םלוא  בר ,

תעונת ןיעמו  דואמ , דוהא  דסומל  ןיידע  בשחנש  "ל , הצ לע  םתעד  תא  יבטוק  חרואב  וניש  אלו  וללה  תוריציהמ  יתועמשמ  ןפואב  ועפשוה  אל  םילארשיה 
קזח אבצו  ימויק  םויא  תחת  ןיידע  הנותנ  לארשי  תנידמש  הדבועה  איה  ךכל  הביסה  דיתעה . יחרזא  תא  לשחמו  ךנחמה  יבויח  ךותיה  רוכ  תיקנע -  רעונ 
הנק לכ  יפל  ההובג  תישונא  תושיגרבו  יטרקומד  ירסומ  דוקב  םינייטצמ  וידקפמ  בורו  םעה , אבצ  ןיידע  אוה  "ל  הצ ןכ , לע  רתי  התודרשיהל . הבורעה  אוה 

לש םתונוכנ  תא  וקזיחו  עבק , םותחל  םיריעצ  לש  היצביטומבו  ולש  הליהב  םוסרכל  ומרת  םינוש  םימוחתב  תונמאה  תוריציש  קפס  ןיא  תאז , םע  הדימ .
תיזחה ו' תיטפשמה ' תיזחה   ' םירעשב םג  ואר  םילייחה  תוחפשמ  תרוקיבב  היילעה  לע   ) יאבצה דסומה  לע  תרוקיב  עיבהל  רוביצה  לשו  תרושקתה 

תיתחפשמה .)'

ורפס התיה  "ל , הצב שוביגהו  תונוריטה  תייווח  תא  רקיעבו  יאבצה , תורישה  לש  תויתמוארטה  תויווחה  תא  זכרמב  הדימעהש  הנושארה  הזורפה  תריצי 
הנידמה רוד  ירפוס  לש  תחתופה  היישילשה  םע  םיבר  יניעב  הנמנ  דילי 1937 )  ) זנק (. 1986 דבוע , םע  ) םידיחי ' תובנגתה   ' זנק עשוהי  לש  רכמה  - בר

םירפוס לצא  ומכ  ותריצי , זכרמב  הווקת . חתפ  ותודלי  זוחמב  זנק  דקמתה  רואל ב-1964 ) אצי  םיגחה ,' ירחא  , ' ןושארה  ) וירפסב זנק .) עשוהי , זוע , )
, רתויב עודיה  םוקמ  לכמו  וירפסב , בוטה  אוה  םידיחי ' תובנגתה  , ' םיבר תעדל  תיתרבחה . תוררופתההו  תישיאה  הקוצמה  תודמוע  ורוד , ינב  םירחא 

תורפסה  ' ךא םיבר , המחלמ  ירופיס  ובתכנ  רבעב  םג  םנמא  םיארוקה . ברקבו  תימדקאהו  תיתורפסה  הקילבופרב  םיבר  םידה  ררוע  רואל  אצישכו 
'. םמצעשכל אבצה  ייח  םע  בייחמו  יניצר  ןפואב  דדומתהלמ  רפסה  תעפוהל  דע  הענמנ  , ' רואל ןד  תורפסה  רקוח  ירבדכ  תילארשיה ,'

ירודח םינחנצ  וא  סיט  יחרפ  םניא  רפסה  ירוביג  םישימחה . תונש  עצמאב  תונוריטה  תייווח  לע  בכרומ  יטסיגולוכיספ  ןמור  אוה  םידיחי ' תובנגתה  '
ילעב ' ) םידמל ףכ   ' תרובח ידועיתה  ירויצה  ונונגסב  ראתמ  זנק  תילארשיה .' הטרפס  ובצועש ב' םיסקוסמ  םירבצ  גלפומ , תלוביס  רשוכ  ילעבו  היצביטומ 
', םיטסיטרא ', ' םיקינבו ג' ', ' םירוביג - יטנא ', ' םמודה בורה   ' םינוכמה הייסולכואה , ירזגמ  בור  לש  גציימ  ךתח  אוהש  ךמע ,'  ' לש ןווגמ  ףסוא  יוקל - ) רשוכ 

םיתוחנ םיסופיטל  תובר  םינש  ךשמב  ובשחנו  תיגולותימה  תיל  " הצה הטילאה  םע  תונמיהל  וצר  אל  וא  ולכי  אלש  םילייח  הלא  וכו .' ולוקימד ' םילייח  '
תיתרבחה . םג  ךכיפלו  תיאבצה  היכררייהב  םידונמו 

םינודא לש  םלוע  , ' קחושו ליפשמ  קינחמ , רהוס  תיבכ  ראותמ  תיאבצה , םתוכינח  תפוקת  תא  לארשיב  םיבר  ורבע  ובש  הכרדהה  סיסב  "ד 4 , הב
םימטמוטמ םייאבצ  םיסקט  םיעצבתמ  ובש  םוקמ  והז  יוכיס . םוש  ןיא  שלחלו  גירחל  ובש  תוועמו  רעוכמ  םלוע  םיפדרנו ,' םיפדור  םיכומו , םיכמ  םידבעו ,

, לכואה םומעישה , םישיתמה , םינומיאה  הנכסמה –  הקלחמה  יווה  תא  קיודמו  יטסילאיר  ןפואב  ראתל  ביטימ  זנק  תוגרדו . םיקוח  םיווצ , יפ  לע  םיירזכאו 
םיראותמה םידקפמה  לש  השיגר  אלה  תרעוכמה  םתומד  הירבח . םירבועש  הריבשהו  תוסמרנה  ךילהת  תאו  וכו - ' תופיזנה  תויוקמחתהה , םיתורישה ,

ירבעה דקפמה  לש  תינופצמ  - תירסומה ותומדל  עוושמ  דוגינכ  תדמוע  יאבצה , םתוריש  תעב  בורקמ  וריכה  ונתיאמ  םיברש  דואמ  יטנתוא  רואית  רפסב ,
ינויצה ןדיעב  אבצה  תסיפת  ןיב  קחרמל  םיבאוכה  םג  ילואו  םיבקונה  םייוטיבה  דחא  אוה  הז  דוגינ  םהיתורודל . םיילארשיה  אבצה  ירופיס  תא  הנייפיאש 

וללה : םירואיתהמ  דחא  ןלהל  לארשי . לש  ינויצ  - טסופה ןדיעב  ותסיפתל 

חוכה ךיא  דוסה : תא  ןיבהל  םיליחתמ  זא  , ' קירא ךישמה  םיר ', " סרה םיס , " דמה םיכירדמה , םילודגה , םידקפמה  הלאה , םיפוצרפה  תא  םיאורשכ  '
לש האצמה  תאזש  סותימ , הזש  יתרמא  דימתו  הברה  הז  לע  ונרביד  רכוז , התא  ערה . הז  המ  םצעב  יתעדי  אל  םעפ  ףא  ערה . תא  רצוי 

ירה ימצעל : יתרמא  דימת  םיניבמ . אל  ונחנאש  תויוגהנתה  ינימ  לכל  רבסה  אוצמל  ליבשב  רתוי , םיטושפ  םירבדה  תא  תושעל  ליבשב  םיביטימירפ ,
הזש ןימאהל  םמצע  תא  םיענכשמ  םהש  וא  הז , תא  םישוע  ויה  אל  תרחא  בוט , חטב  הז  םתעד  יפל  ונתעדל , ערש  המ  םישועש  הלאה  םישנאה  םג 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



! רדסב רסומ , לכ  רסומה , לע  םיפצפצמו  םהלש  האנהה  - תבוט ןעמל  הז  תא  םישוע  םהש  וא  הזכ , - ךרוצ םישיגרמ  םה  תוחפל  והשמ , הז  םג  זא  בוט ,
קשחתמש המ  תושעל  םירחא  םישנא  חירכהל  תורשפאה  םהל  הנתינש  רמולכ , חוכ , ולביקש  םישנאש  ומצע , ןעמל  םג  םייק  ערהש  יתיליג  הפ  לבא 

תדלומה .' יליצמל  םיבשחנ  םה  דועו  םתוא , תונעלו  ליפשהל  םילוכי  םהש  םירחאל . לבס  םורגל  םילוכי  םהש  הדבועה  םצעמ  םינהנ  םהל ,

לש הטבמ  תדוקנמ  ךא  םיריעצ , םימחול  ייח  םיראותמ  וב  םגש  רהזי , לש ס ' גלקצ ' ימי  האוושה ל' השקבתה  םידיחי ' תובנגתה   ' לש ותעפוה  םע 
הרבחה ירוביגכ  ותוא  ושרי  הגרדהבו  יגולותימה  רבצה  לש  וליצב  ודמעש  םירבצ  - יטנאה רבעל  רוקרז  הנפה  םידיחי ' תובנגתה  . ' תטלשה הצובקה 

הלטנ הנידמה  םוק  רחאל  ןושארה  רושעב  םייקנע  היילע  ילגב  תויולג  ץוביק  ןוזח  תמשגה  , ' ןרוא ףסוי  תורפסה  רקבמו  רקוחה  תעדל  דחאכ . תורפסהו 
בצוהש ירבצה  לאידיאהמ  וקחרש  םירבצ ,"  " לש תובר  תויצטומ  וחמצ  ילאידיא , רבצ "  " םוקמב םתודחא -  תא  הררופ  ףאו  םירבצה , ידימ  הרוכבה  תא 

'. רורחשה תמחלמ  לע  תרופיסב 

לש ינלוג  ו' תירבע ) תורפסל  םידומע  ןתיב , הרומז  ןמיונ ( זעב  לש  בוט ' לייח  םירפסה ' רואל  ואצי  םידיחי ,' תובנגתה   ' ירחא הנש  הרשע  שמח  ב-2001 ,
הגרדמ תיילע  םיאטבמו  םידיחי ' תובנגתה  ךשמה ל' ירפס  ןיעמ  םה  הלאה  םירפסה  תיגולויצוס , הניחבמ  םילשורי .) הנצס ,'  ' תאצוה  ) קביפס רוא  לש  ימ '

תיל " הצה הירפירפב  םיקינבו  לש ג' םהייח  תא  םיראתמ  םניא  הלא  םירפס  ללכבו . תירבעה  תורפסב  יאבצה  תורישה  לש  היצקיפיטסימ  - הדה ךילהתב 
לולסמ תייווחבש  טויסה  תא  ראתמ  טסיקנטכ , תרישש  ןמיונ , םהב . םיאנקתמ  הכ  זנק  לש  וירוביגש  תיליעה , תודיחיב  םימחולה  לש  םהייח  תא  אלא 

שבכמ תחת  היוצמה  תירבגה , הרובחב  תיזיפ . םישלח  םה  םא  רקיעב  םינוריט , יפלא  הנש  ידמ  רובעל  םיצלאנש  םוניהיגה  תא  םחולה , תרשכה 
ימ  )' ותלוזל רוזעל  ול  רשפאמ  וניא  וחוכש  ןכסמה  רמולכ , טמויצוס ,' םוקנל ב' "ל  הצב תולבוקמה  םיכרדה  תחא  ףרטנ . םייניש , ףשוח  וניאש  ימ  םינומיאה ,

הנוכמש המב  השנעה  אוה  תורימשל ,)' ןמזב  ררועתמ  אלש  ימ  הקנולאל . תחתמ  סנכיהל  ןכומ  אלש  ימ  תועסמב . םיל  " קפה תא  בוחסל  רזוע  אלש 
תועמד . דע  וב  תטבוחו  הכימשב  ותוא  תפטוע  ןכסמה , לש  ותטימל  הלילב  האב  הקלחמה  טוריפב : רפסב  ראותמה  ירזכא , סקט  והז  הכימש .' '

הרבחל שרדנ  ףשפתשהל ,'  ' הגעב יורקש  המ  ונוסיחו , םחולה  תרשכהב  יחרכה  ילכ  תונוריטה  תפוקתב  םייאבצה  םייוניע ' האר ב' רוביצה  בורש  רחאמ 
ריבסהל היושע  םוחתל  ץוחמו  שדוקמ  דסומל  םינש  ךשמב  בשחנ  אבצהש  הדבועה  םג  תורפסב . עיפוה  הז  אשונש  דע  ןמז  הברה  ךכ  לכ  תילארשיה 

רחאל ץורימהמ  הנהנש  ןותרמ  ץרל  המודב   ) ישיא גשיה  ךכב  ואר  תיאבצה  המוארטה  תא  וחלצש  הלא  בור  הביס : דוע  ךכל  התיהש  המוד  םלוא  תאז .
הדיחי תוואגו  היגלטסונ  לש  רוקמל  וכפהנ  ןה  וזמ , הרתי  ורבעש . תושקה  תויווחל  היצזילנויצר  תושעלו  םתוא  הניעש  ףוגה  םע  תוהדזהל  ורהימו  ומויס ,)

. תיגולותימה שוביגה  תכושמל  לעמ  גלדל  וחילצהש  הלא  לש 

, ןוריטה לע  רבועה  ארונה  ישפנה  לבסה  ירופיס  תא  ףתתשמ , - הפוצכ ףשוח , אוה  תיאבצה . היווחה  לש  היצקיפיטסימה  תאו  היגלטסונה  תא  ץפנמ  ןמיונ 
"ם. וקבה ןתפמ  לע  ךרוד  אוהש  ינפל  היצביטומה  רודחו  ריעצה  סייגתמל  תמאה ) לכ  תא  אל  תוחפל   ) םירפסמ אל  החפשמה  ינבו  םיבורקה  םג  וילעש 

היהתש המו  ינפל  תייהש  המ  לע  בושחל  קיספמ  התא  םישדח  רפסמ  ךות  : ' אבצה וב  השועש  תישפנהו  תיזיפה  הזופרומטמה  תא  ראתמ  אוה  דוע 
ץלאנ ילארשיה  םיבוטה ' ןב  תודרשיהה ש' תודוסמ  דחא  והז  םירחא .' םיעצמאב  ףוגה  לש  וכשמה  ונממ . קלח  אוהש  הבור  אשונש  לייחל  ךפוהו  ירחא ,

םיבלשה דחא  הגולפ ,) הקלחמ , תווצ ,  ) "פ מצה ינומיא  תרגסמב  הנישה  רסוח  לשמל , תינסרה , םיתעלו  תבאוכ  תוסנתה  ךותמ  ומצעב  תולגל 
טסיקנטה : לש  ותרשכה  לולסמב  םימדקתמה 

השולש לוכה  ךס  הנישה . תועש  רתי  תא  ונדביא  אבה  םויה  ךלהמב  אבה . הלילהמ  םייתעש  דועו  הלילה  תא  ונדביא  המרל  היילעה  עסמ  ךלהמב 
םויה רחאל  םינמזב ]...[ . ונדמע  אל  תוינש . םישימח  םינמז . וביצקה  רוזחלו . הכומסה  העבגה  תא  ףיקהל  תומישמ . ונתנ  הניש ]...[ . אלל  םימי 

אל העש . ןושיל . תכלל  יל  ןת  ןושיל . יל  ןת  ךינפב , ןנחתמ  ינא  דקפמה , םייניעה ]...[ . תא  רוגסל  הצור  ינא  דחא . רבד  לע  קר  בושחל  יתחלצה  ישילשה 
. יל ףרוש  ילש . םייניעה  תא  רוגסל  בייח  ינא  תומוצע . םייניעב  תכלל  תוחפל  יל  ןת  תוחוקפ . םייניעה  תא  קיזחהל  רתוי  לוכי  אל  תוקד . םירשע  רתוי .

. םיקומקי םתא צ' . ' םילייח אל  ונחנאש  ורמאו  ורזח  םיינזואה . ךותל  וקעצ  ונתוא . ריעהל  ידכ  קזח  לוקב  ורביד  רדסמל . ונתוא  ופסא  תועש  המכל  תחא 
עובשמ . רתוי  ןושיל  לכות  אלשכ  המחלמב  הרקי  המ  םירע , ראשיהל  םילגוסמ  אל  םתא  וישכע  םא  תובקנ . םתא 

ותוריש תא  ורפסב  ןמיונכ  ראתמ  אוה  םגו  יברקה , לולסמה  תא  וינפל , םיבר  ומכ  דרשש , םחול  אוה  , ' ימ לש  ינלוג  רפסה ' לש  ורבחמ  קביפס , רוא  םג 
ףוגה ישלחב  תורמעתה  אלא  הלודג , הווחא  ןיאו  תראופמ  המיחל  ןיא  הרובג , ןיא  קביפס  לש  ינלוגב  המוארטכ . אלא  םייאורה  םיחנומב  אל  ךא  יאבצה ,

תדמעה םג  וב  שי  חוכב . זרפומ  שומישו  םייתודלי  תוירבג  ינחבמ  תכירע  םיטסיקושה ,)' ו' םיקמקו ' ' צמה ', ' םינונחה ', ' םיטומלהה  )' םתלפשהו תלוביסהו 
לש עובשפוס '  ' ףסומב םסרופו  רפסה  תאצ  לגרל  ומע  ךרענש  ןויאירב  היבופורטסלק . תשוחתו  תונואכיד  תיארונ , תודידב  ךועמ , ימצע  דובכ  םינפ ,

קביפס : רמא  בירעמ ' '

רתויש רבדה  ארח . היה  לבא  םיקוחצ , ויה  ילוא  ארח . היה  יל  השק . היווחה  לבא  רקבל , אב  התא  םא  בינגמ  םלוע  הז  תיברק ] הקלחמ  ' ] תיאבורה '
הזש הנעא  ינא  ילש , םייחב  עורג  יכה  שדוחה  תא  יל  היה  יתמ  יתוא  לאשת  םא  "ב . גמל עיגהל  ילוא  הז  ינלוגב  תיאבורל  עיגהל  רשאמ  םלועב  עורג 

. השולשה םגו  םיעורג  יכה  םיישדוחה  םג  אבצב . היה 

םינבל הלאש  - ןמיס תובא  השעמ 
עברא ללכ  ךרדב  הזה  גשומל  שי  תירלופופהו  תיעדמה  תורפסב  ותוא . םחתל  וא  תמכל  יאדוובו  ורידגהל  השקש  קמקמח , גשומ  אוה  רוד '  ' גשומה

לש תויגולויב  תונוכת  לע  רקיעב  תססובמה  תיליג  הירוגטקל  תכייתשמה  הצובק  וכו ;)'  1921 ידילי 1920 ,  ) םיאצאצ לש  יתנש  רוזחמ  תוירקיע : תויועמשמ 
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ףתושמ הנכמ  ילעב  םינוש , םימוחתב  םיגיהנמ , בורל  הרבחב , םידיקפת  ילעב  לש  הבכש  וכו ;)' םייניבה ' ליג  ', ' הרשע שפיט  ינב   )' תונקדזהו תורגבתה 
, קומע יתוברתו  יתייווח  ףתושמ  הנכמ  ילעב  םישנא  תצובק  וכו ;)' םירפוס  רוד  םיאקיטילופ , רוד  םידקפמ , רוד   ) המוד תיעוצקמ  םלוע  תסיפתו  יפרגויב 

דוע . הנניאו  התיהש  תמיוסמ  ( Zeitgeist ' ) ןמז חור  הבצוע ב' םשפנש  םישנא  תורחא : םילימב  תנחבומ . הפוקתב  תורגבתהו  ךוניח  לש  הדלות  אוהש 

'( וכו םיירודיב  םייאופר , םיילכלכ ,  ) םייגולונכט םישודיח  ידי  לע  שגרומ  יתלבו  יתגרדה  ןפואב  ללכ  ךרדב  תוחתפתמ  תוירודה  העדותהו  היווהה 
ןה םיתעל  ךא  תיטילופה . הבישחבו  יתונמאה  םעטב  הכירצה , ילגרהב  םייוניש  םהיתובקעב  םיררוגה  םישדח ,) תונויערו  תוירואית   ) םיילאוטקלטניאו

. לרוג תודחא  לש  השוחתו  הקזח  תבצעמ  היווח  םירצויה  תוכפהמ , וא  תומחלמ  תמגודכ  םיימואתפ , םייתרבח  םיעוריא  ידי  לע  תובצועמ 

: ורכזוהש םיכילהתה  ינש  דואמ  רצק  ןמז  ךשמב  תחא  הנועבו  תעב  הב  ושחרתהש  ןוויכ  תירודה , הפולחתה  תניחבמ  דואמ  תניינעמ  הרבח  איה  לארשי 
. תוריהמב הנתשמ  ןמזה ' חור   ' םייטעבש לרוג  ירה  םיעוריאב  היוור  לארשי  לש  הרצקה  הירוטסיהה  ריהמהו .) ימואתפה  ' ) שעור ' הו יתגרדהה ) ' ) ישירחה '

םינבה ובש  בצמ  ורצי  תומחלמה  תכל . תוקיחרמ  תויתרבח  תוכלשה  הל  ויהש  המחלמ , רתוי ) וא  תוחפ   ) רושע ידמ  ןאכ  הצרפ  ונימי  דעו  תנשמ 1948 
. תידוחיי תירוד  העדות  וחתיפו  םהירוה  לש  וזמ  הנוש  תבצעמ  היווח  ווח  שאה , וקב  םירטוז  םיניצקכו  םילייחכ  ומחלש  הלא  רקיעב  םייגולויבה ,

' שא ' תומחלמה : ןיב  םילדבהה  לש  הדלות  הבר  הדימב  אוהש  לארשיב , תורודה  רעפ  תא  םישיחממה  םירפס  ינש  ומסרפתה  םינומשה  תונש  יהלשב 
םירוהל םינבו  םירבצ  םינייטצמ , םימחולו  םיניצק  םה  חלשו  הירנ  (. 1989 ןתיב , הרומז   ) חלש רפוע  לש   ' ינש ףוג  ו' ( 1989 ןתיב , הרומז   ) הירנ לבוי  לש 

אוה הזה  רעפהו  םהיתובא , יניעב  התועמשממ  הנוש  התיה  םהיניעב  המחלמה  תועמשמ  ךא  המחלמה . תא  ועדיו  םיניצק  םה  םג  ויהש  םירבצ ,
ןונבל . תמחלמב  קמעוהו  םירופיכה  םויב  רעפנש  ינויצה  רבשה  תיצמת  הבר  הדימב 

היה ויבא  םזיביטקאו . םזינמוה  תבלשמה  תיקיני , " אפמ םלוע  תפקשה  ילעב  רבעשל  םיקינח  " מלפ גוז  םה  וירוה  ןולוחב . לדג  דילי 1950 )  ) הירנ לבוי 
תעונתו ומלועב  ילוש  היה  רפסה  תיב  ורוד , ינב  םיבר  םיריעצ  ומכ  עבק . אבצב  הניצק  ךכ  רחאו  הביטחב  תורייש  תוולמ  ומאו  לארה  תביטחב  םחול 

הגולפ דקפמ  ןגס  היה  םירופיכה  םוי  תמחלמ  ץורפב  ןיצק . השענו  ןוירשל  בדנתה  "ל ב-1970 , הצל סייגתה  הירנ  וייחב . תיטננימודה  התיה  רעונה 
ץוליחב קסעו  םחל  הירנ  הכרעמה . לש  םינושארה  היבלשב  ועגפנ  הב  םיקנטה  תיברמו  הרטנק  רוזאב  המחל  ותגולפ  הלעתב . תינופצה  הרזיגב 

רבחו דודגה ) לש  םיעצבמה  ןיצקו  םיקנט  אלל  ורתונש  ותגולפמ  השולש   ) םיניצק העברא  דועו  ודי  לע  שיואש  קנט  ןגריא  אוה  חטשהמ . םיקנטו  םימחול 
. עגפנ ודקפמש  רחא  קנטל  ףרטצהו  םיניצקה ' קנט   ' תא הירנ  בזע  ברקב  םיוסמ  בלשב  ןאדריפה . רוזאב  דגנ  תפקתהב  הפתתשהש  תרחא  הביטחל 

לבא רבדמב , ירמגל  דבל  ומצע  אצמ  עתפל  רבוטקואב . הנומש  דע  התרגסמב  םחלו  תרחא  הביטחל  הגולפכ  ףרטצה  םיקנט , דוע 3  ףסא  ךכ  רחא 
םימד ריחמ  הבגש  בטיה  רצובמ  םחתמ  תיניסה -  הווחב  םחל  רבוטקואב , ב-14  ךכ , רחא  תיזכרמה . המיחלה  תרזיגל  ומצע  תוחוכב  עיגהל  חילצה 
רחא קנט  לע  הלע  םיבר , ביוא  ילייח  ידיב  קזחומה  חטשב  לגרב  דרי  ךכ  רחאו  רחא , קנטל  ישימח  תווצ  רבחכ  רבח  עגפנ , ולש  קנטהש  רחאל  דבכ .

ולגרבו ובגב  השק  עצפנ  הז  ברקב  קנט . דקפמכ  םעפה  תיניסה , הווחל  ןופצמ  תיתביטח  הפקתהב  ףתתשה  רבוטקואב  ב-18  המיחלב . ךישמהו 
רוטיע ילבקמ  הנומשמ  דחא  היה  המחלמה  ירחא  םילוח . תיבב  יצחו  שדוח  זפשואו  תיזחהמ  הנופ  אוה  תויווכ . םג  לבסו  םיקנט  דגנ  ליט  תעיגפמ 

 - המיחל ימי  ךשמב 12  המיחלל  ןוצרו  תוגיהנמ  רשוכ  הרובג ,  ' יוליג לע  ול  ןתינ  רוטיעה  םימחולל . "ל  הצ קינעמש  רתויב  הובגה  רוטיעה  אוהש  הרובגה ,
'. עגפנש דע 

תונויארבו שא '  ' ורפסב םג  ןיטישה  ןיב  יוטיב  ידיל  האבש  השוחת  רוטיעל , סחיב  גיוסמ  הירנ  שח  סרפ  ןועמש  ןוחטיבה  רשמ  רוטיעה  תלבק  תעב  רבכ 
םושמ אלא  הדועתב , וראותש  המחלמב , השעש  תולועפה  ןיבו  תואיצמה  ןיב  המאתהה  יא  לשב  אל  העבנ  םינשה , םע  הרבגש  וז , תוגייתסה  ןתנש .

דסומ  ' הניכש המל  ולש  יטנלוויבמאה  סחיה  תא  ןויאירב  ריבסה  םימיל  לבקמל . יתרבח  שנוע '  ' תניחבב איה  רוטיעה  תלבק  תישעמ  הניחבמש  רבסש 
םירוטיעה :'

תורוקמה וא  תוביסה  לש  תילמינימ  הנבה  םהב  םיננובתמש  םישנאהמו  םירוטיעה  ילבקממ  תללוש  תמאבש  רתויב , תיתוכאלמ  האצמה  וז  יניעב 
תינקיר המוקע , תינייו  ןו  הרוצ ג' וזיאב  ספתנ  הז  תושגרה . םלועב  הלכו  ןכותה  םלועו  תודבועה  םלועמ  לחה  ססובמ . הזה  רוטיעה  םהילעש 

וילע . רמאנש  המ  םע  ההדזיו  ןימאי  ומצע  רוטיעה  לבקמש  איה  הלודג  יכה  הנכסה  תיפיטואירטסו .

גולוכיספ השענו  הטיסרבינואב  היגולוכיספ  דומלל  רבוטקואב 1974  הירנ  לחה  המחלמה , בקע  לק  אל  ןואכידמ  תוצלחיהו  המלחה  לש  הפוקת  רחאל 
יבתוכ םע  הנמנ  אוה  ןיבל  ןיב  המוארט . - טסופ יבצמל  ימואלניב  החמומ  הטיסרבינואב , הצרמ  השענו  טרוטקודה  תא  םילשה  הנש  םירשע  רובעכ  ינילק .

ב-1988 .)  ) סרפ ןועמש  לש  תוריחבה  תווצב  רבחו  וישכע ,' םולש   ' תעונת תמקהל  איבהש  סרמב 1978 , םיניצקה ' בתכמ  '

ןוירש ןיצק  ריאי , לש  יגרטה  ורופיס  והז  םייגולוכיספ . םילכב  שומיש  השועו  םירופיכה , םוי  תמחלמב  הירנ  הווחש  תויווחה  לש  יתורפס  דוביע  אוה  שא ' '
ןושאר ףוגב  רפוסמ  אוה  הנממ . ובש  אל  וירבחמ  םיברש  תפותהמ  רוזחל  חילצהו  הלעתה  וקב  םירידסה  תוחוכה  םע  הנמנש  הגולפ ,) דקפמ  ןגס   ) ריעצ
. טרפב וז  המחלמ  לש  רבשה  רחאלש  תילארשיה  הרבחה  לעו  ללכב  םייחה  לע  םייפוסוליפ  םירוהרה  וב  םיבלושמו  תיביטקפסורטר , טבמ  תדוקנמ 

העיצפה םע  תודדומתהב  הלכו  ומצע  ברקב  לחה  טרפב , םירופיכה  םוי  תמחלמ  לשו  ללכב  המיחלה  לש  תישפנה  היווחל  רהוצ  בר  ןורשיכב  חתופ  הירנ 
םירבחה . ןדבוא  םעו  ןולשיכה  תשוחת  םע  השקה ,

תפוקתו המלחההו , העיצפה  המצע , המיחלה  המחלמה , ץורפ  ינפלש  םימיה  תופוקת : עברא  שי  ךשמתמ , דחא  טויס  הלוכ  איהש  המחלמה , תייווחב 
םהינשש םילוחה  תיבב  ותומ  תא  אצומה  וחיש , ןבו  ריאי  לש  בוטה  ורבח  רימע , םה  הלילעב  הנשמה  ירוביג  הירחאש . שפנה  ןובשחו  תויוטבחתהה 

רקיע םגו  רפסה , בל  תוששואתההו . המלחהה  תפוקתב  תוימיטפואו  ןוחטיב  וב  ךסנו  ריאי  לש  ודצל  ברקב  םחלש  הקיבצ , "ד  גמהו וב , םיזפשואמ 
קנט ףילחהל  ץלאנ  אוה  ברקה  ימיב  תיניסה . הווחבו  ןאדריפב  ריאי  לש  המיחלה  ימי  רשע  םינש  רואית  אוה  תיגולוכיספ , - תיגולויצוסהו תיתורפסה  ותמצוע 
וב ושפנ  דוע  לכ  םחלנ  אוה  םירחא . תוחוכ  םע  הכרעמה  ךשמהל  וכרדב  ביואה , ימחתמ  תא  ודבל  לגרב  הצח  אוה  םיוסמ  בלשב  עוגפ . קנט  רחא  עוגפ 
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וב ושפנ  דוע  לכ  םחלנ  אוה  םירחא . תוחוכ  םע  הכרעמה  ךשמהל  וכרדב  ביואה , ימחתמ  תא  ודבל  לגרב  הצח  אוה  םיוסמ  בלשב  עוגפ . קנט  רחא  עוגפ 
יזיפה ומוקישל  רסיימה  קבאמה  ליחתמ  יניס  תולוחב  וקבאמ  םייתסמ  רשאכ  הלואגה . תא  איבמ  אל  יוניפה  ךא  ףרועל . ויוניפו  השקה  ותעיצפל  דע 

ישפנהו .
רשאכ םגו  הסרק  הלוכ  תכרעמה  רשאכ  םג  שאונ  רמא  אלש  םחול  לש  ףסונ  ברק  "ל , הצ לש  ברקה  תשרומב  יאורה  ברק  דוע  לש  רואית  והז  הרואכל 

תומחלממ דואמ  הנוש  התיה  םירופיכה  םוי  תמחלמש  םשכ  ךא  םירחא , הרובג  ירופיס  תמלוהה  תיאליע , הרובג  ןאכ  שי  ןכא , הכרעמב . דדוב  ראשנ 
תומדוקה . תומחלמה  ירחא  ועיפוהש  םיינייפואה  הרובגה  ירופיסמ  הנוש  הירנ ) לש  םצעבו   ) ריאי לש  הרובגה  רופיס  ןכ  הל , ומדקש 

תודרשיהה קבאמב  שפנה , תריזב  דקמתמ  הירנ  םשמ ,)' הפיח  אוהה  ןאכמ , הרי  הז   )' המצע המיחלה  תריזב  ודקמתהש  רבעה , ירופיסבכ  אלש 
ותדימע חוכ  דוס  והמ  יטרפה . םדאה  לש  תירורהס , טעמכ  תשאונ , םויק  תמחלמכ  הלש , ליהבמהו  יתימאה  רואב  עתפל  תרייטצמ  המחלמה  תימינפה .
הגאדה קר  אל  םירחא . םיילארשי  הרובג  ירופיס  לש  תלבוקמה  תנוכתמהמ  תגרוח  איה  םג  זמורמבו , יולגב  ארוקל , קפסמ  הירנש  הבושתה  ריאי ? לש 
יאמקו ימלוג ' , ' טושפ טקניטסניא  רקיעב  השעמלו  םג  אלא  היצביטומה ,) דוס  ןומט  ךכב  םג  ןבומכש  ףא   ) לארשי םע  לש  ולרוגל  הדרחהו  תיבה  לע  ןגהל 

הזה רסמה  תא  הירנ  תמיא  ורפס  תאצ  לגרל  רמשמה ' לע   ' ןותיעב ןויאירב  ךתוא . לסחלו  ךב  עוגפל  הצורה  חוכ  לומ  ררועתמה  תודרשיהה  רצי  לש 
הנע : אוהו  הלאכ '? םיבצמב  חוכ  םדא  באוש  ךיא   ' ותוא הלאש  תיאנותיעה  שא .' הלועה מ'

. םירחא המכ  סולפ  ימצע , לע  תוירחא  תחקל  היה  ךירצ  הזה , פוטויבה  ךותבו  תימוקמ . הפירש  תאזכ . העוב  ןימ  םירטמוליק , המכ  לש  חטש  היה  הז 
. תירבה תוצרא  אישנ  לצא  ילואו  הדלוג  לצא  וא  "ט , חמה וא  "ד  גמה "פ , מה לצא  תונורתפ  שפחל  תורשפא  התיהו  רתתסהלו , חורבל  תורשפא  התיה 

תובבותסה לש  תישיא : ירמגל  איה  לבא  הילא , עדומ  יתייה  אל  ןכל  םדוקש  היצפואה , התיהו  הזכ . בצמב  תושעל  ךירצ  המ  דיגיו  והשימ  אוביש 
, יצרת םא  ןוכנ . םתוא  אורקל  הסנמ  התאש  הווקתב  חטשה , יאנתב  ןורתפ  והשזיא  שפחלו  תודמע  רפשל  האלנ  יתלב  ןויסינ  לש  חטשב , וזכ  תיארפ 
אל הז  תדמתמ . העונת  לע  רומשלו  םינוא , רסח  עקתיהל  אל  םעפ  ףא  האיצי . ןוכנ , רתוי  היצאוטיסה . ךותמ  הלעמל  החירב  המידק . החירב  םצעב  וז 

יוכיס . לכ  יל  היה  אל  תיטסיטטסו  יביסקלפר . דאמ  ןיינע  אלא  ץמוא , לש  ןיינע  ךכ  לכ  היה 

סורה תיבמ  ריעצ  ריאי , ומכ  לייח  וללגבש  תילארשיה  הרבחה  לש  חומה  תפיטש  ןונגנמ  ריאי : לש  ותרובגל  יאורה  - יטנא רבסה  דוע  זמרנ  רפסב  ךא 
ורבחל תמרוגה  היצנירטקודניאה  יהוז  תוימואלה . תויפיצב  דמוע  אוהש  ותביבסלו  ומצעל  חיכוהל  בייחה  תח  אלל  םחול  השענ  ררוס , רענל  בשחנש 

. ותעיצפו ותמחלמ  תורמל  חמצ  הבש  הרבחהו  וירוה  וב  ולתש  תויפיצב  דמע  אלש  ןיבמ  אוה  השק  עוצפכ  רשאכ  םיידי , םירהל  רימע 

לשב םג  אלא  המחלמב , רבעש  המוארטה  תא  תיאורה  - יטנא תושיגרבו  ץמואב  ראתל  רבחמה  לש  ותחלצה  לשב  קר  אל  בר  ןיינע  ררוע  הירנ  לש  ורפס 
רוביגש הדבועה  המחלמב . ותונייטצה  לע  לארשי )' רוביג   )' רתויב הובגה  הרובגה  רוטיעב  הכזש  ימו  םיקינח  " מלפ לש  םנב  ותוא  בתכש  הדבועה 

אלא םכשה , לע  תימצע  החיפט  לש  תיטקלפ  טבמ  תדוקנמ  אל  ברקב  ולעופל  התכרעה  תא  העיבהש  הרבחבו  ומצעב  ןנובתהל  זעמ  ילארשי  המחלמ 
. לודג שודיח  תניחבב  התיה  המחלמה , ירחא  הירנ  לש  ורוד  שחש  הנידמה  לש  התדיגב  תשוחת  תא  השיחממה  תיתרוקיבו , בל  תייולג  טבמ  תדוקנמ 

םיעוצפ ץוליח  ןיא  תורייש . יוויל  ןיא  ירחא , ןיא  רתוי . ןיא  רמגנ , הז . והז  , ' םילוח תיבב  ורקבמה  ויבאל  ריאי  רמוא  אבא ,' ריכמ , התאש  אבצ  ותוא  אל  הז  '
סחיב וליפא  םידוהיה .' וא  םיברעה  ותוא , גרה  ימ  עדוי  אל  דוע  ינאו  ועמשמכ . וטושפ  תמ . רימע  הז . ללגב  הז . ללגבו  ןיא . ןיא , ןיא , ריחמ . לכב  שא  תחת 

אבה : גולאידה  םהיניב  להנתמ  המחלמב , ולש  "ד  גמה הקיבצל , ריאי  ןיב  השיגפב  תיגולותימ . - יטנא איה  רפסב  רבחמה  לש  ותדמע  הרובגה , תואל 

וירבד . ךותל  ריאי  סנכנ  םימיה '? תששמ  ךלש  "ש  לצה '
הזה ןינעה  לכש  ךל  רמול  לוכי  ינא  ןויסנ , לעב  רותב  בושח . אל  . ' ךייח הזכ .' רבד  וא  תפומ , והשמ . דוע  לבקל  דמוע  ינא  בגא , וישכע , םימיה . תששמ  '

טלחוהש הלא  לכ  לבא  םעפ  ףא  תואיגש  ושעי  אל  רבכ  םה  םיתמהמ . ץוח  לביקש . ימב  אנקל  המ  ןיא  דאמ . תקפקופמ  הבוט  וז  םירוטיעו  םיש  " לצ לש 
לכשה .' תא  אוהש  - הפיא קפד  הז  םלוכלו  תותואה , ילבקמ  ירחא  םעפ  יתבקע  עדוי , התא  יוטיבה -  לע  החילס  םתוא , ןייצל  המ  םושמ 

עדוי . ירה  הקיבצו  קדוצ , הקיבצ  םא  רמולכ , ולש . תורבקה  - יבב רבקהל  ךירצו  תמש , דחא  ףסכנ  ןיינע  דוע  ובלב : בשח  ריאי . דרחנ  המל '? '
הסנמ התא  םאו  םולש . תעב  רוביג  אל  התא  המל  המחלמב , רוביג  התא  םא  םירחא . לש  ךלש , אל  תובזכאו , תויפיצ  ןיב  דנדנתמ  התא  ןמזה  לכ  '

העיד ךל  שי  םאו  ןצחש . ללכב , ברעתמ  התא  המ  ךילע  םיספטמ  תונחב , ותוא  הנק  אל  אוהו  רוטיע , ול  שיש  דחא  רותב  הנידמב , והשמ  תונשל 
וא המחלמל , ללכב  המוד  אל  הז  הזב . ךורכש  םוסרפה  םג  שנוע . הז  סרפ , אל  הז  ריאי , עמשת , דגוב . התא  זא  בהוא , אל  והשימש  תיטילופ 

'. םייחה לכל  אתנכשמ  ךל  ואיצוה  םסרופמ , התא  רוטיע , ךל  ונתנ  םא  לבא  דאמ . הברה  תישע  לשמל , התאש , עדוי  ינאו  המחלמב , תישעש  םישעמל 

. הלאכש תוצילמ  עמשמל  חרצי  רפסה , תא  ארקיש  ימ  הלא . ןוגכ  תוצילמ  חיפהל  זעי  אל  ', ' שא  ' תעפוה םע  ןודנול  ןורי  בתכ  רפסה ,' תא  ארקיש  ימ  '
ריצק םירפא  אישנה  ירבדל  ןודנול  ןוויכ  תוצילמ '  ' לע ורבדב  ' ) תשרוממ ינוליצה  קעוצ : ולוכ  לכש  ףא  ברקה ," תשרומ   " תיננוכל ףרוצי  שא " , " תאז תמועל 

לכ יכ  תומא , ינאש  חוטב  יתייה  הארת , : ' ומע ןויאירב  הירנ  ול  רמאש  םירבד  טטצמ  םג  ןודנול  וז  הבתכב  הירנל .) ןתינ  םהמ  דחאש  , הרובגה ירוטיע  סקטב 
יתייה תומל ? ךתוא  םיחלושש  הלאה  םידוהיל  השעת  המ  לבא , תוריל . רשפא  םירצמב  המחלמה . לש  לקה  קלחה  ויה  םירצמה  ידגנ . היה  םלועה 

'. ןפוד אצוי  דחא , "ד  גממ ץוח  דוקיפה ... לש  הנובתב  ןוחטיבה  לכ  ילצא  רערעתה  יתוא . וגרהי  םידוהיהש  ענכושמ 

בתוכ הנש ,' הרשע  םיתש  ופלח  . ' ןונבל תמחלמ  לש  וזל  םירופיכה  םוי  תמחלמ  לש  המוארטה  תרבחתמ  רבד ,' ףוס   ' ותרתוכש קרפב  רפסה , ףוסב 
. ןושארה המויב  עצפנ  הקיבצ  שיא . הב 678  וגרהנו  ינויב 1982 , הצרפ  תרתוימה , המחלמה  םעפ , יא  ץורפתש  ןימאה  אל  הקיבצש  המחלמה  , ' הירנ

הנומתב תוריב .' ירעשב  רבכ  היה  המורש , ןיבה  רשאכ  תיברעמה . הרזגב  ןוירש , דודג  שארב  ןונבלל  רדח  םיד , " גמ סרוק  םייסו  םיאולימל , רזחש  ריאי 
הוולמ הלעבו  הלגר , תא  הרבשו  הדעמ  השיאה  רגובמ , גוז  ןוימ  רדחב  ןרות  ותויהב  לופיטל  לבקמ  אפור , םייתניב  השענש  ריאי , רפסב , הנורחאה 

המחלמה לע  הרצק  החיש  םהיניב  תחתפתמ  המחלמב . םורדה  דוקיפ  תדקפמל  ץעייל  ואבש  םיריכבה  םיניצקה  דחא  ףולא מ ,. והזש  ררבתמ  התוא .
רדח לא  ובושב  ומצעל  רמא  יל , הנע  אל  אוה  . ' עיגהל םיששוב  הלא  ךא  ורוד , ינבל  דוקיפל  - וירבחו וללועש מ . המל  םירבסהל  הכחמ  ריאי  תפתושמה .

חבזמ לע  הינב  תא  בירקהל  הפיסומה  המוטא , הגהנה  התואו  וכו )' ןתיא  לאפר  ןורש , קירא   ) רוד ותוא  וילאמ : רורב  רסמהו  ללכב .' יל  הנע  אל  אוה  ןוימה ,

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



. דמלנ אל  רבדש  רבתסמו  הרהויה ,

תביטחל סייגתה  ינוריע י"ד  ןוכית  םויס  םעו  םיפוצב  ךירדה  אוה  יסופיט . ירבצ  ךוניח  לולסמ  רבעו  הלהצב  לדג  קילאיב ב-1960 , תירקב  דלונ  חלש  רפוע 
תמחלמב  ) םיאולימ ןיצקכ  םחל  םג  הבש  םינחנצה  תביטחב  אוה  ףא  תרישש  ויבא , יכרדב  ךלה  אוה  ורוד , ינב  םיבר  םירבצכ  דודג 202 .)  ) םינחנצה
תגולפ לש  דקפמ  ןגסכ  "ל  הצמ ורורחש  רחאל  הנש  ןומרחהו .) המרה  שוביכב  םירופיכה  םוי  תמחלמבו  ףתכ  םוא  שוביכב  ףתתשה  םימיה  תשש 

הרזיגב הגולפ ) דקפמ  רחאו  דקפמ  ןגסכ   ) םחל אוה  םינחנצה . לש  םיאולימה  תביטחל  סיוג  חלשו  ןונבל  תמחלמ  הצרפ  הביטחה , לש  הלבחה 
ראות םייס  םוקישהו  םילוחה  תיבמ  רורחשה  רחאל  ןיע . דביאו  וינפב  השק  עצפנ  אוה  ילויב 1983  קשמד . - תורייב ריצבו  ןונבלה  תעקבב  תיחרזמה 

ותוהש תעב  םייס ב-1988 . םתואש  קרוי , וינ  תטיסרבינואב  ינש  ראות  ידומילל  אצי  ב-1986  ביבא . לת  תטיסרבינואב  תילגנא  תורפסבו  הלכלכב  ןושאר 
טסיצילבופ לש  דואמ  החילצמ  הריירקב  חתפ  הצרא  ובוש  םעו  לובטופו ,) לסרודכ  יקחשמ  רקיס  אוה  ' ) בירעמ  ' לש טרופסה  רודמל  בותכל  לחה  קרוי  וינב 

לש דוביע  אוהש  (, 1989 ןתיב , הרומז  ' ) ינש ףוג  , ' ןושארה ורפס  ץורעבו 10 . תונורחא ' תועידי  ב' טרופסה , ץורעב  בירעמ ,' ב' הקיטילופו , טרופס  ןשרפו 
תויווחה םע  והדזהש  ורוד  ינבמ  רקיעב  םינופלטו , םיבתכמ  תובוגת , תואמ  לביק  ומצע  חלשו  תונותיעב  םיבר  םידהל  הכז  ינשה , ראותל  ולש  הזתה 

. רפסב וראותש  תוישיאה 

ןונבל תמחלמ  ןולשיכ  ירחאש  המוד  תיתמחלמ . - יטנאה האחמל  לארשי  ימחול  לש  ישילשה  רודה  לש  ותופרטצה  יוטיב  ידיל  אב  ינש ' ףוג  רפסב '
רפסב םג  האחמה . םג  ךכו  םירופיכה  םוי  תמחלמ  ירחא  הבזכאה  ןמ  הרמ  ףא  התיה  הבזכאה  היגשיהו , התוציחנ  היתורטמ , לע  תירוביצה  תקולחמהו 

םירפס לשו  ץומא  ןב  ןד  לש  ןיז ' םש  אל   ' לש םתעפשה  ינש ' ףוג  תרכינ ב' רבחמה . לש  יתימאה  ורופיסל  רוביגה  לש  ורופיס  ןיב  גוזימ  שי  שא ,' ומכ ב' הז ,
םיידועית םימשר  בלשמו  רורחשה  ירחאו  סויגה  ינפלש  תויווחמו  יאבצה  תורישהמ  תונורכיז  ןמויכ  בותכ  אוה  םאנטייו . תייווחב  וקסעש  םיינקירמא  םיטרסו 

תויתורפסל םשו  הפ  עלקנ  חלש  םירחא , םיבר  םירוכיב  ירפסב  ומכ  ללכבו . הירענ  תלכוא  ץראב  םויקה  תוהמ  לע  םייגולוכיספו  םייפוסוליפ  םיגיגהו 
ותונכב בל  הבוש  אוה  ללכ  ךרדב  ךא  תוכבל ,)' תעדוי  דוע  ילש  ןימי  ןיע  םא  עדוי  אל  ינא  םויה  דע   ' ןוגכ  ) הפוקש טעמ  תוילמסלו   over doing  )) תמזגומ

. םישרמ יוטיב  רשוכ  ןיגפמ  םיבר  םיעטקבו  ותושיגרבו ,

תויווחב וילא , רבדמ  רבחה , לש  ורבקל  הלוע  אוה  לג . בוהאה  וער  תא  םג  ךכ  רחאו  ןונבל , תמחלמב  תינמיה  וניע  תא  דביאש  ריעצ  אוה  רפסה  רוביג 
לדומ םיבוט ,' ינב   ' ייח לש  לזאפ  ןיעמ  חלש , לש  ותומד  ינב  םילארשי  םיריעצ  לש  יסופיטה  םירוענה  םלוע  ארוקה  ינפל  שרפנ  ךכ  ךותב  ףתושמה . םרבעמ 
 - יאבצה תורישב  תורושקה  תויסופיטה  תויווחה  לע  רקיעבו  "ל , וחבו הדוהי  רבדמב  םילויט  לע  םירפס , תאירק  לע  ראשה  ןיב  וב  רפוסמ  םינומשה . תונש 

הדימעהו םישיתמה  םינומיאה  תועסמה , םירוטרטה , "ר , יח תונוריט  תוהובגה , תומודאה  םינחנצה  ילענו  המודאה  התמוכה  םולח  סויגה , ינפל  תוחישה 
הלוק הקוק  חיר  דימת  ופידי  םה  רשאב  םירוענה  : ' רפסה לע  תרוקיב  תבתכב  ךכ  לע  הריעה  ץוק  םירמ  תיאנותיעה  םיכשמתמ . םיישפנו  םייזיפ  םיצחלב 
חרזמה לש  סיובואקה  םירבג , לש  הרובחל  ךייש  תויהל  יתודליה  ןוצרה  הפירש , קבא  םעט  םג  ףרטצי  קוריה  וקה  ירוענל  לובסייב . תופפכו  תורענ  חיר  םיו ,
ןיב ןיכסה   ' תאנה  ) תיאו ' צמ האנה  יתורחת , רגתא  אוה  ורבחו  ינש ' ףוג   ' רוביג ומכ  םיריעצ  רובע  יאבצה  תורישה  רפסה , ןמ  הלועש  יפכ  ןכאו , ןוכיתה .'

קחדומ . טויס  םג  לבא  חלש ,) תרדגהכ  םיינישה ,'

קחשמל תוכירדב  הניתממה  טרופס  תצובק  ומכ  הל  הפצמ  תיברקה  הדיחיהו  תיביטמיטלואה , תיעוצקמה  ןחבמה  תעש  איה  המחלמהש  בתוכ  חלש 
. ךוכירלו תבאוכ  תוחכפתהל  םיאיבמ  רבחה  תומ  לשו  ומצע  ולש  העיצפבש  ןוסאהו  תיאבצה , היווחה  סותימ  תא  הבירחה  ןונבל  תמחלמ  םלוא  רמגה .

ספסוחמ - טסופהו יאו  ' צמ - טסופה רבצה  תא  םלגמ  חלש  רפוע  הז  ןבומב  הזה . יונישל  ןמיסה  איה  תישגר , תוחתפיהב  הכורכה  הזה , רפסה  תביתכ  םצע 
, ורבחמ לעו  רפסה  לע  תבחרנ  הבתכ  םיימצע . םימחר  לע  הביזכהש , הבהא  לע  תושלוח , לע  רבדל  שייבתמ  אל  אוה  ןונבל . תמחלמ  הדילוהש 
ברק ירופיס  לש  ןמור  אל  אוה  ינש " ףוג  : '" בתכ ךייר  יחצ  בתכה  תוכבל .' רתומ  םחולל  םג  : ' תרתוכב הרתכוה  הנחמב '  ' יאבצה ןועובשב  המסרופש 

םחול אוה  ותרדגה , יפ  לע  חלש , רפועו  תוכבל , רתומ  םימחולל  םג  לדומ 90 ' לארשיב  הזמ . תצק  םג  וב  שיש  תורמל  םינחנצל ," ירחא   " גוסמ הרובגו 
םויה .' דע  האג .

תודלותב הנושארל  השדח . טבמ  תדוקנמ  קשנל  םירבח  ןיב  תועֵרב  קסוע  אוהש  םושמ  םג  ץראב , יאבצ  - טסופה ןדיעה  ירשבממ  דחא  היה  ינש ' ףוג  '
ןייאירש ןודנול , ןורי  םייטסיגולוכיספ . םיביטומ  תלעב  תימיטניא , - תישגר תוערב  אלא  לבוקמה , ינויצה  ןבומב  תוערב  רבודמ  ןיא  תילארשיה  ברקה  תרופיס 

ךכ : לע  בתכ  רפסה , לש  ומוסרפ  םע  חלש  תא 

רבודמ אל  וידרב . עמשומ  אוהש  תמיא  לכ  וננורג  תא  קנוח  ירוג  םייח  היתודוא  לע  בתכש  רישה  רשא  תמסרופמה , םימחולה  תוערב  רבודמ  אל 
, בשוח ינא  ךכ  תולבחמ , םחולה  ירבעה  טבשה  לש  הלא  ויתונוכת  'ה .' רבח לש ה' תיתייפונכה  תוירדילוסב  אלו  הקיחצמה  תיששגה  תויקבחסב 

ץחול ךכיפל , ללכל . םיינשה  לש  םתקיז  תא  תנכסמ  םיינש , ןיב  תמקרתמה  הצימא  תודידי  יכ  המל ? הצימאה . תודידיהו  תינחורה  הינומרהה  ייוכיסב 
הזה . םיסחיה  גוס  לש  ותענצהל , תוחפל  וא  ולוסיחל , םחולה  ירבעה  טבשה 

ילייח ובתכש  םילימה  המחלמהמ ,' לוטסמ   ' םילימה תא  םיימעפ  טטצמ  חלש  םאנטייו . תמחלמל  ןונבל  תמחלמ  ןיבש  רשקל  םיבר  םיזמר  רפסב 
דוגינ ןיעמכ  ' ) תומל הצור  אל  ינא  : ' תמש ינפל  ןונבלב , לג  ורבח  רמאש  תונורחאה  םילימה  תא  טטצמ  אוה  םיימעפו  םהיתודסק , לע  םאנטייווב  סניראמה 

םישימחה תונש  עצמא  ידילי  םירבצ , ןונבל : תמחלמ  רוד  לש  טספינמ  לש  גוס  ינש ' ףוג  תוארל ב' רשפא  תיגולויצוס  הניחבמ  ונצרא .)' דעב  תומל  בוט  ל'
תייווחמ תילכתב  הנוש  תבצעמ  היווח  םרובע  התיה  ןונבל , תמחלמ  םהלש ,' המחלמה  '. ' הנידמה רוד   ' ינב םירוהל  ולדגש  םישישה  תונש  תישארו 

םירופיכה םוי  תמחלמו  השתהה  תמחלמ  םימיה , תשש  תמחלמ  לומגתה , תולועפ  שדק , עצבמ  םתודלי -  תא  התווילו  םהירוה  תא  הבציעש  המחלמה 
היפרגויבב תיאבצה  היווחה  לש  התויזכרמ  תא  רפסב  חלש  ראתמ  ךכ  םמלוע . תסיפת  לע  המחלמה  לש  התעפשה  תא  דואמ  םיצעה  הזה  רעפהו  - 

רענכ : ויתופיאש  קפוא  לעו  ומלוע  תפקשה  לע  תובר  העיפשהש  היווח  ורוד -  ינבמ  םירחא  םיבר  לש  םג  םתסה  ןמו  סויגה ) ינפל  דוע   ) ולש
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םיקוחר תומש  הזולב . ןאדריפ , הרטנק , טלק . ידאו  ןמגרא , קילטפי , ג' וחירי , ץיק . לכ  םהילא  ךלוה  היה  אבאש  תומוקמה  תומש  יפל  ורבע  םינשה 
וידרה  רישכמ  ךותמ  םורזל  וליחתה  םישדוח , המכל  םואתפ , לבא  םתוא  ריכה  אל  שיאש 

קר ןהב  ונייה  הליחתש  בצמה ,'  ' לע תוקסופ  יתלבה  תוחישה  יפל  ורבע  םינשה  םעפ . לש  תושדחה  ינמוי  ומכ  ןבל , - רוחש טרסל  עקר  תולוק  ומכ 
יפ לע  ורבע  םינשה  םשו . הפ  םירגובמה  ןמ  ונעמשש  םילמה  לש  תותוועמ  תוסריג  הזל  הז  םירסומ  ונמצעב , ןתוא  ונלהינ  ךכ  רחאו  םיניזאמ  תקזחב 

יפ לע  ורבע  םינשה  םהלש . קר  היהש  םלועה  לא  הנש  לכ  אבא  םע  ומלענו  ירוענ  ילילא  ויהש  תומודאה  םיילענב  םיהובגה  םירבגה  לש  םהיתומש 
הלא לכ  לש  המישרה  םלועל . הב  קוקח  אוה  והשימ  הילא  חפתסהש  עגרמש  םושמ  רצקתהל  הלוכי  הניאש  המישרה  הנש , לכ  תכראתמה  המישרה 
, תונולח ול  ןיאש  הזה  םלועה  לש  ויתוריק  םהש  םישנאה  לכ  תורחא . םינבא  לעו  ףונ  לתב  ןבאה  לעש  תולודגה  םייפנכל  תחתמ  םויה  ךינכש  םהש 
הכזנ םינש  שש  עבש , הנומש , דועבש  תעדי , זא , יתוא  תרכיה  םרטש  התא , םגו  יתעדי , לבא  וכותל . ץיצהל  יתלוכי  אלו  ץוחבמ  ותוא  יתיאר  יתדילמש 

ףחירש הזה , לודגה  לצהו  ךדבלמ . שיאל  ןיאש  העידי  ךרובע  םינוק  דחפהו  םדהו  העיזה  ובש  םלועה  הזה , םלועה  ךותל  הסינכה  סיטרכל  ונחנא  םג 
הנממ . קוניל  ונקפסה  םרטב  דוע  תומימתה  ןמ  ונתוא  למג  דימת , ונילעמ 

האור התא  םינפב  התאשכו  הדגאהמ , הרופא  תואיצמהש  םושמ  קר  אלו  לוכשה  םע  ויח  םהש  םושמ  קר  אל  תומימתהמ  הזה  רודה  תא  למג  לצה 
לש הכינחה  סקט  ךרענ  הבש  המחלמ  לארשי , תנידמ  תודלותב  המימת  תוחפ  יכה  המחלמה  התיה  ןונבל  תמחלמש  םושמ  םג  אלא  תרחא , םירבד 

. דימתל תקלצ  ריאשהו  ורשבב  ברצש  הזה , רודה 

שוביכה לש  ירסומהו  ישפנה  ריחמה 
דציכ ללכ : התלע  אל  םימי  םתוא  דעש  הלאש  ררוע  "ל , הצ לש  הקזח  הבוגתל  איבהו  םינומשה  תונש  יהלשב  םישובכה  םיחטשב  ץרפש  תומילאה  לג 

תורישל תונברסה  תעפותש  הדבועה  עקר  לע  רקיעב  הדדחתה  וז  הלאש  םיחטשב . םיתרשמה  "ל  הצ ילייח  לע  עיפשמ  תומילאב  ףטושה  קוסיעה 
הגרדמ . התלע  הרופאה )'  ' תונברסה רקיעב   ) טרפב םיחטשבו  ללכב  "ל  הצב

ךודכדו הקוצמ  המשא , לש  תושוחת  לע  הימדקאב  םירקוחלו  םיאנותיעל  חוודל  זוע  ורזאש  םיניצקו  םילייח  לש  םלוק  עמשיהל  לחה  ןיפיט  ןיפיט 
הזע . לבחו  ןורמוש  הדוהי , ירע  לש  תובסקבו  םיטילפה  תונחמב  רוטישה  תומישמ  עוציב  תעב  םהב  וררועתהש 

תקלחמ שאר  רבעשל  לג , ןבואר  גולוכיספה  היה  םיחטשב  "ל  הצ ילייח  םימלשמש  יגולוכיספה  ריחמה  תלאש  לע  יריפמא  ןפואב  בישהל  הסינש  ןושארה 
בסוה רתוי  רחואמ  ' ) םייאבצ םירקחמל  למרכ  ןוכמ   ' תא בקעי  ןורכזב  לג  םיקה  "ל , הצמ ורורחש  רחאל  םינומשה , תונש  ףוסב  "ל . הצב תוגהנתהה  יעדמ 

םיטביהב םיקסועה  םירמאמ  ץבוק  םסריפו  ךרע  ב-1990  אבצבו . רעונב  תורושקה  תויגוסב  דקמתהש  םייתרבח ,)' םירקחמל  ילארשיה  ןוכמה  ומש ל'
לש וסחיב  ופצינש  םייונישה  תא  קר  אל  םיאטבמ  רפסל  אובמב  בתכש  םירבדה  הדאפיתניאה . םע  "ל  הצ ילייח  תודדומתה  לש  םיירסומהו  םייגולוכיספה 
, תינשרפה המזירפה  תא  םג  אלא  ותוכמס , תא  לבקמ  ונניאש  רוביצ  לש  רדסה  תורפה  תעינמ  לע  דקפומה  רטושכ  שדחה  ודיקפתל  ילארשיה  םחולה 

הדאפיתניאה : יעוריא  לע  ןנובתהל  תילארשיה  היצנגילטניאה  הלחה  הדעבמש  תיטילופ , - תיטסיגולוכיספה

תוכמה תוינידמש  היה  ששחה  תומילאה . לש  תוילילשה  תויגולוכיספה  תועפשהה  םע  תודדומתה  איה  "ל  הצ לש  היעבה  רקיע  יכ  היה  המדנ 
אל ךופהת  תומילאהו  יביטמרונ , תוגהנתה  סופדכ  םיריעצה  םילייחה  ידי  לע  לבקתת  תומצעה )' תא  םהל  ורבשת   )' ןוחטיבה רש  ידי  לע  הבתכוהש 

תרוסמל דוגינב  תדמועה  םירוצעמ , תרסח  תינושאר , תיביסרפסקא  תוגהנתה  אלא  םיממוקתמה , תא  אכדל  הדעונש  תילטנמורטסניא  הטישל 
"ל . הצב ןוילע  ךרע  היהש  קשנה ," רהוט   " לש םינשה  תכורא 

תילארשיה הרבחהש  ירסומה  ריחמה  תלאש  םג  הזוע  אולמב  התלע  םיחטשב  םיתרשמה  םילייחה  םימלשמש  יגולוכיספה  ריחמה  תלאש  םע  דבב  דב 
לג תא  הליבוה  ףא  םיבר  םירקמבו  רתוי , תיתרוקיבו  תיטילופ  םינושה , הימוחתל  תילארשיה , תונמאה  התשענ  הז  בלשב  שוביכה . לשב  תמלשמ 

, םילספו םימלצ  םירייצ , ונא , : ' תרתוכה תחת  תוירלג  םינמא ו-8  תמיתחב 210  העדומ  תושדח ' ןותיעב ' המסרופ  תישארב 1988  תירסומה . תרוקיבה 
דגנ האחמ  ייוטיב  וללכש  םהיתודובע , תא  וגיצה  העדומה  לע  םימותחהמ  םינמא  האמכ  שוביכל .' ףוס  םישרוד  ונא  םיניטסלפה ! םע  תורבדיה  דעב 

םהבש םייטילופ  םירויצ  לש  הרדס  גיצה  ביר  דוד  לשמל , ךכ , ביבא . לתב  עגר '  ' הירלגב עובש  ךשמב  טרפב , הדאפיתניאל  "ל  הצ תבוגתו  ללכב  שוביכה 
םייתרוקיב םייטילופ  םייתונמא  םייוטיב  םידלי . םהב  םירוצעה , לש  םהיניעו  םהידי  תא  םירשוקו  םיאניתשלפ  םיערופב  םירוי  םילארשי  םילייח  םיארנ 

. הרעס הררועו  םילשורי  ןואיזומב  הגצוהש   Jewish Art הכורעתה לשמל , ץראה . יבחרב  תופסונ  תוירלגב  הנש  התוא  ועיפוה  םירחא 
 

דיה דגנ  םימלצ   80  ' תרתוכה תחת  ביבא  לתב  הרוקסבוא ' הרמק  םוליצל ' רפסה  תיבב  הגצוהש  םימוליצ  תכורעתב  העיפוה  רתויב  הפיקתה  האחמה 
תררוגה תוכמה ]...[ "  " תוינידמ גולטקב כ' רדגוהש  המ  לע  תיטילופ  האחמו  יתונמא  יוטיב  הב  ואר  הב  ופתתשהש  םינמאהו  הכורעתה  ינגראמ  הקזחה .'

םיישונא תושגרל  וביל  םטוא  םישנבו  םידליב  םתוא  חלשמו  ונירענ  ידיב  הלא  ןתונש  ימ  םייקוח . יתלבו  םיירסומ  יתלב  םירומח  םישעמ  עוציבל  ונילייח  תא 
ינפמ  ' קומעה םששח  תא  ועיבה  םג  םה  בצמל .' ןורתפ  לכ  םיקיחרמ  שואייו  רצוע  רגס , הילגה , הלפשה , רוטרט , עימדמ , זג  תוכמ , םדאה . דובכלו 

הירחא הנשבו  הנש  התואב  םייביטנרטלא .' תונורתפ  תאיצמל  תופיחדב  תושעלו  תאזה  תוינידמל  ץק  םישל   ' הלשממל וארקו  ונילייח ' לש  היצזילטורב 
לש ירסומה  ריחמבו  טרפב  הדאפיתניאב  וקסעש  תויטילופ  תוריצי  שולש  תורפסהו , עונלוקה  ןורטאיתה , םיפסונ , םייתונמא  תודש  השולשב  ועיפוה 

.' ןועותעת ןמורהו ' ונלשמ ,' דחא   ' טרסהו ןורטאיתה  תגצה  םיקורי ,' תודש   ' טרסה ללכב : שוביכה 

ךרענה ולש  תונוריטה  םויס  סקטל  לייח  הוולמה  החפשמ  לש  העסמ  תא  ראתמ  יומיבו ,) טירסת  ןורושי ( לפצ )  ) קחצי לש  וטרס  (, 1989) םיקורי ' תודש  '
(, ןמלדא לאומש   ) לאומש דרויה '  ' ויבא ןהכה ,) ןורש   ) הנד תיביבא  לתה  ותרבח  םיוולמ  רואיל ) תימע   ) ימר לייחה  תא  הדאפיתניאה . תפוקתב  הדגה  בלב 

אתבסו הליש ) לאומש   ) ריאמ אבס  "פ ,) לרח תור   ) יתק באה , לש  תינקירמאה  היינשה  ותשא  ףסכ , תושעל  ידכ  םינש  הנומש  ינפל  ץראה  תא  בזעש 
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ןמוי ןיעמכ  רוחאל , טבמב  ומצע  ימר  יפמ  תרפוסמ  תומילאהו  חתמה  תייוור  הלילעה  היינשה . היילעה  ישנא  בשומ , ירבח  םהינש  היקצילוד ,) היל   ) הרובד
ומכ  ) הב האור  אוהש  הדירי  וירבדכ , רכנל ,' דריש  , ' באה יפלכ  בסה  לש  תוניועה  רקיעב  םייתחפשמ , םינפה  םיחתמה  וב  םירזשנו  ישפנו  יזיפ  עסמ 

ויפואב םרוקמש  הבהא  - האנש יסחי  םייומסו , םייולג  םיחתמ  םימייק  לייחה  ונבל  דרויה  באה  ןיב  םג  תדלומב . הדיגב  םידסיימה ) רוד  ינבמ  םיבר 
. ןבהמ קותינבו  וישוריגב  באה , לש  ינטלתשה 

תעסה לע  תולעל  םוקמב  לא  - תיבב סיסבל  הקפסא  ליבומש  טיזנרט  לע  ימר ) תצלמהב   ) פמרט תספות  החפשמה  רשאכ  ליחתמ  הלילעה  רופיס 
הלוע ינשהו  ינש , תיב  ול  אבצהש  יסופיט , ינחוכ  ילארשי  'ו  צאמ אוה  ןושארה  םיאולימ . ילייח  םה  ודצל  בשויה  הוולמהו  גהנה  סקטל . תרדוסמה  םירוהה 
יקובקבו םינבא  םהילע  םיכילשמ  הדגב , בושיי  בלב  םיאניתשלפ  םיריעצ  םתוא  םיפיקתמ  ךרדב  םיינבצע . הבוגת  יסופד  לעבו  אטבמ  דבכ  היסורמ , שדח 
יגרטה . ףוסל  דע  הטילש , ללכמ  םיאצויו  תוריהמב , רדרדיהלו  ךבתסהל  םיליחתמ  םיניינעה  ךליאו  ןאכמ  םיעלסו . םינבאב  םסחנ  שיבכהו  הרעבת ,

ירבוע רבעל  םייניש  ףשוחה  הטוש  בלככ  ויבקע  לע  בשו  עגרל  סנש  בבאש ,' תא ה' חירבהל  םיאצוי  ימרו  באה  הוולמהו ,) גהנה   ) םיקינמיאולימה ינש 
לש רבצמה  קבוש  ןטש , השעמ  םייתניב , יחומ . עוריא  לש  םימוטפמיס  תולגל  ליחתמש  בסה  םהבו  בכרב , םידחופמ  םיכחמ  החפשמה  ינב  ראש  חרוא .

בסה לש  וייחל  הנכסה  ינפמו  םילאה  יניתשלפה  ןומהה  ינפמ  המיאה  הלוע . היופצ , יתלבה  היצאוטיסל  העלקנש  הרובחה , ברקב  ץחלהו  םייח  בכרה 
. ץראהמ ותדירי  לע  באל  בסה  ןיב  םישק  םירבד  יפוליח  הנושארה -  תוצרפתהל  הליבומ  הלוחה 

הז ללכבו  םירבגה , דציכ  תעזעוזמ  הפוצ  רבעשל , םיחרפ  תדלי  לש , תינקירמאה  ותשא  יתק  רשאכ  אובל  תרחאמ  הניא  האבה  תיתחפשמה  הבירמה 
!' לוכי התא  ךיא  . ' םינבאה רטמ  ינפמ  יח  ןגמ  שמשיש  ידכ  עונמה  הסכמל  יניתשלפ  םירשוקו  ךרדה , תא  תונפל  םיברע  םיריעצ  לע  חוכב  םיפוכ  הלעב ,

חקל דמלל  הנהנש  ימכ  הארנש  חושקה , הוולמה  יפלכ  תצרפתמו  תוילטורבה  יוליגמ  תרעסנ  ימר  לש  ותרבח  הנד  םג  הלעב . יפלכ  יכבב  תקעוצ  איה 
רבתסמ הרהמ  דע  ךא  הככ .' םיכוב  אל  םיברעה  הככ . וכבת  םג , שפנ  תפי  ךלש , רבחל  יכל  שפנ , תפי  תשגרתה , : ' לוזלזב הל  בישמ  אוה  םיברעה . תא 

ףוסב חצר . תוכמ  בנגה  תא  הכמו  ויתונותשע  תא  דבאמ  וקשנ , תא  בונגל  הסנמה  יניתשלפ  ריעצב  ןיחבמ  אוה  שפנ . הפי  הכ  וניא  טרסה , רוביג  ימרש ,
'. יתלהבנ אבא , תא  יכותב  יתיליג  םואתפ  הלודג , תופייע  ילע  הדרי  : ' עקרב עמשנ  ולוקו  וב  התלגתהש  השובכה  תומילאהמו  ומצעמ  להבנ  אוה  תירקתה 

יאניתשלפה ריעצה  לש  ולגרב  רק  םדב  הרויש  חטבאמה , םילשמ  המקנ ) לש  דוסי  םג  דימת  שי  שבכנה  יפלכ  תומילאב   ) בנגה יאניתשלפב  המקנה  תא 
תימויקה הדרחהש  שארמ , העודי  תומילא  לש  הקינורכ  ןיעמ  יהוז  טרסב . ינשה  טוחכ  ךליאו  ןאכמ  רבוע  תונותשעה  דוביא  ביטומ  שיבכה . לע  בכושה 

תצלפמל .) ךחרוכ  לע  ךתוא  ךפוהש  שוביכל  זמר   ) היבוברעב הב  םישמשמ  שבוכה  לש  תוילטורבהו 

, סיסבל םולשב  בושל  קר  אלא  תויעב ' הצור  אל  ש' ןטק ' שאר  , ' דחופמו טושפ  לייח  גהנה , ךרדב . העט  וגהנש  יאבצ , סנלובמא  םוקמ  םושמ  חיגמ  עתפל 
, חטשהמ הקינאפב  קלתסמה  סנלובמאה , לע  ןוזפיחב  הלוע  החפשמה  םימויאב . וילע  הפכנ  םצוליחו  החפשמה , תא  ץלחל  באה  תשקבל  ברסמ 

החפשמהו וכרד  תא  דבאמ  סנלובמאה  תורצה . ומת  אל  ךכב  ךא  "ל .) הצ ךותב  םיכרעה  תוררופתהל  זמר   ) םיקינמיאולימה ינש  תא  רוחאמ  ריקפמ 
תא שוטנל  הרובחה  הטילחמ  םיברע , םילהקתמ  הילעו  העבג  תשלוח  הבצחמהמ  האיציה  שיבכ  לעש  וניחבהש  רחאל  תדדובמ . הבצחמב  תעקתנ 

לגרב . הכרד  תא  ךישמהלו  סנלובמאה 
ימר סעכ  לש  עגרבו  האוג  םהיניב  חתמה  ישיאה . וקשנ  תא  וידיב  דיקפהל  ברסמה  ימר  ונב  םע  תמעתמ  אוהש  ינפל  אל  דוקיפ ,' חקול   ' באה הז  בלשב 
אוה ינפל . הנש  סייגתה  ילש , רבח  לאגי , : ' שואייב ויבאל  רמואו  לצנתמ  אוה  ונופצמ . ותוא  ףקונ  ךכ  רחא  דימ  ךא  תירבה ,' תוצראל  רוזחת  : ' ויבאב חיטמ 

םינש .' המכל  הפמ  קחרתהל  הצור  ינא  תירבה , תוצראל  ךתיא  עוסנל  הצור  ינא  ךפה . אוה  היח  הזיא  ןימאת  אל  הזכ . טקש  היה 

תאו ונוא  תא  דביאש  שושת  איבלכ  הארנו  רשפ  ירסח  םיטפשמ  טולפלו  תוזהל  ליחתמ  אוה  ברק . ותומש  שחש  בסה , לש  ובצמ  רימחמו  ךלוה  דבב  דב 
םיברעה תא  דירומ  הבור , ימויאב  בכרה  לע  טלתשמ  באה  םימימת . םיאניתשלפ  ינש  ובו  פי  חיגמ ג' רפע , ךרדב  םלומו , םיכרתשמ  םה  דוע  ודובכ .

דחא ןיבל  וניב  םירהכ . םירה  לצ  האור  ןיטולחל , ירטסיה  השענ  אוה  הז  בלשב  ריקחת . ןיעמל  הדשל  תוילטורבב  םתוא  ליבומו  םבשוממ  םילהובמה 
התא . ' תפיוזמ יברעה  לש  תוהזה  תדועתש  באה  לש  ודשח  עקר  לע  חוכיו  חתפתמ  הריעבה , תא  עונמלו  ויפ  תא  םולבל  ליכשמ  וניאש  םיאניתשלפה ,

. ליאוה אלל  ךא  ויבא , תא  עיגרהל  הסנמו  ןוסאל  םיליבומ  םירבדהש  ןיבמ  ימר  םעט . אלל  בצמ  תא  ךבסמש  יטתפ  חוכיווב  הירטסיהב  קעוצ  אוה  ןרקש ,'
. שממתמ ששחה  תּוצלפה  הברמל  והשימ .' גורהל  ךלוה  אוה  ףרוטמ , אוה  : ' ויתוששח לע  החפשמה  ינבל  חוודל  רוחאל  רהממ  אוה  שאונ  אוהשמ 
יוריה יברעה  קיפסמ  דוע  ותומ  ינפל  ינשה . יאניתשלפה  לשו  ונב  לש  תומהדנה  םהיניע  לומל  רק  םדב  םיאניתשלפה  דחאב  הרוי  קומאה , זוחא  באה ,

'. יל השע  המ  ךלש  אבא  הז , םולכ  םולכ , הז  קאינמ , תישע  המ  : ' ןנסל

םישטשטימו תומילאה  תטלוש  הבש  תואיצמ  תילארשיה , הרבחב  תואיצמה  תא  שיחמהל  ןורושי  יאמבה  הארנכ  הסינ  תאזה  גרהה  תנצס  תועצמאב 
םתלאשל רוחאמ . הניתממה  החפשמל  םיבש  ןבהו  באה  הנבה .' יא   ' וא תועט ' ל' עגר ' לש  ןועגש   ' ןיב גירחל , המרונה  ןיב  ףוריטל , תויפש  ןיב  תולובגה 

דקופ אוה  ימוקמב .'? תוירחאה  תא  תחקל  הצורש  והשימ  הפ  שי  רדסב ? יברעב , יתירי  : ' הקחדהב ילוא  וא  תוננאשב  הנוע  באה  הייריה ,'? התיה  המ  '
. ונב םעו  ססוגה  ויבא  םע  חטשב  ראשנו  הרזע , קיעזהלו  פי  ' גה םע  םישנה  תא  תחקל  גהנה  לע 

ירוחאמ םיראשנ  יאמבהו  יאטירסתה  םהבש  םירחא , םיטרסל  דוגינב  םיפוצה . תא  עיתפהו  תיעונלוקה  היצנבנוקהמ  ןורושי  גרח  םויסה  תנצסב 
םיפוצל ריבעהל  שקיבש  רסמה  תא  יולגב  רמול  תוכזה  תא  ןורושי  ומצעל  חקול  ןאכ  םיפוצל , הלילעה  לש  תונשרפה  תכאלמ  תא  םיריאשמ  םיעלקה ,

. שממ לש  הלועפ  ףתשמ  חצורה , ינא  : ' ימר לש  ולוק  עמשנ  עקרב  קתוש . באה  ךא  חצרה  לע  תוירחא  תחקל  חצורה  ויבאל  עיצמ  ימר  גוליפא . תועצמאב 
אוהש תומדה  ךותמ  רואיל , תימע  ןקחשה  רפסמה , אצוי  הז  בלשב  רחואמ .' רבכ  וישכע  עונמל . יתלוכי  יתענמ , אל  יתברעתה , אל  יתחכנ , יתעמש , יתייה ,

ימר : לש  ומשב  דוע  אלו  ומצע  םשב  רבדמו  םלגמ ,

שרחתמ ססוג , םלש , רודל  לשמ  אוה  םיבחוס  ונאש  אבסה  םאה  ימצע  תא  יתלאש  טרסה . לע  יתבשח  ימר  תא  קחשמש  רואיל  תימע  ןקחשה  ינא 
ברסמ היה  אוה  ילש  אבסל  רפסמ  יתייה  םא  גורהל . אלו  תוריל  אל  היה  רשפא  רשאכ  םג  ילוא  יתיריו  יתיכה  לייחכ  ינא  הקעצה . חכונל  רוועתמו 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



ןימאהל .
ךישממ :] רואיל  בקונ . טבמב  רוחאל  טיבמו  עגרל  רצוע  אוהשכ  םוקמהמ  קלתסמ  םייחב , רתונש  םיאניתשלפה  ינשמ  דחא  רהאת , הארנ  עקרב  ]

ונדמע הירוחאמ  םימעפ .' שולש  הב  טיבת  השדעב , טיבתו  רוצע  המלצמל , ברקתת  : ' רמאו דאלימל  הנפ  יאמבה  רטמ . דאַלימ  ןקחשה  אוה  רהאת 
בשוח דאלימש  המ  עדנש  ידכ  הארת . קר  םלועל  המלצמה  הל . התיהש  תחאה  תיווזהמ  דאלימ  תא  המליצ  המלצמה  יאמבהו . תווצה  ונחנא ,

לביק . אל  אוה  הזה  טרסב  התוא  רובידה -  תושר  תא  ול  תתל  ךרטצנ 
חצר .' אובי  הירחאש  ןורדמב  הדוקנה  תא  ןמזב  ההיז  אל  ימר  : ' רמא אוה  ימר . והימ  יאמבה  תא  יתלאש 

הרזח .' םהמ  ןיאו  וישכעו  ןאכ  םירוק  םירבדהש  תנבה  אל  תימע  התאש  יתרמא  אל , [: ' ןורושי לפצ  לש  ולוק  עמשנ  ןאכ  ]
ךיבגל .' ןידה  אוה  : ' יתינע ינאו  תימע ] לש  ולוק  עמשנ  בושו  ]

תויועמשמה ןמ  תמלעתמו  תשבוכ  הרבח  התויה  תא  הקיחדמ  תילארשיה  הרבחה  ףירח : יטילופ  רסמ  ריבעהל  הנושארבו  שארב  אופא  דעונ  טרסה 
יכ םיבוצע  ףוסב  ושיגרי  םישנאש  הז  לע  ךמוס  אל  ינא  : ' ןורושי רמא  גומלא  לעיל  ןויאירב  םיחטשב . השקה  תואיצמה  לש  תוקומעה  תויתרבחהו  תוירסומה 

הזש וניבי  םישנאו  הלש , יארהו  תואיצמה  ןיב  הדרפה  היהתש  הצור  ינא  בושחי , להקהש  הצור  ינא  תושגר . תועצמאב  המשאה  תא  וקני  םהו  חצר  עריא 
וזו דואמ  יטילופ  טרס  הז  גרה . םיענומ  אל  אלא  שממ , םיגרוה  אל  םנמא  ונבור  ונלוכ : םצעב  הזו  ענמ , אלש  םדאל  טרסב  תונעטב  אב  ינא  ונלוכל . הרוק 

ילש .' הנווכה  התיה 

הברהב זעונו  םכחותמ  יטילופ  עונלוק  םעפה  רצוי  ןורושי  : ' בתכ ץראה ,'  ' לש עונלוקה  רקבמ  ןיילק , ירוא  ךכ . לע  טרסה  תא  וחביש  םירקבמה  בור 
עבוק ןורושי  תיטילופה . היצאוטיסה  םע  תמעתמה  ירוטסיהו , יתוברת  הנבמכ  ןאכ  תשמשמ  החפשמה  ילארשיה ]...[  דבה  לע  םויה  הארנש  עונלוקהמ 

לש ילארשיה  עונלוקהש  תאזכ , איה  םויה  תילארשיה  תואיצמהש  רמוא , םיקורי " תודש   ]...[ " הדאפיתניאל החפשמה  ןיב  יטילופו  יגולואדיא  רשק  שיש 
יהלש : ' בתכ תונורחא ,' תועידי   ' לש עונלוקה  רקבמ  רבגניא , ןמחנ  שדחמ .' ןוידה  ליחתי  הנממש  אצומה  תדוקנ  תא  ןמסמ  טרסה  דוע . הל  הפי  וניא  םעפ 

ליחתהל רשפאו  םיקורי " תודש  , " שדח טרס  אצוי  הנהו  םמשל ]...[ . םיואר  םיטרס  םג  ןיא  ףסכ , ןיא  םיפוצ , ןיא  םינפה , לע  ילארשיה  עונלוקה  "ט , משת
לע קימעמ  שפנ  ןובשח  ולוכ  לכש  טרס  םיסרפה , יסירפמ  יפב  המ  תוגייתסה  ונעמש  םא  םג  ןורחאה , םילשורי  לביטספמ  םיסרפ  רוטע  טרסה  תווקל .

הדאפיתניאה .' עקר 

לש היצזילטורבה  ךילהת  לעו  תשבוכה  לארשי  לש  תירסומה  התופנרקתה  לע  תרוקיב  קר  אל  ריבעהל  ןורושי  שקיב  םיקורי ' תודש   ' תועצמאב ךא 
תררוגה תיברעה , תוחכונה  תקחדה  ראשה  ןיב  ול  המרגש  ןולשיכ  ינויצה -  םולחהו  ןוזחה  ןולשיכ  לע  שפנ  ןובשח  תושעל  םג  אלא  תילארשיה , הרבחה 
, ריעצה רודה  תא  גציימ  ימר  לייחה  דכנה  תילארשיה . היווהב  והשמ  תגציימ  טרסב  תויומדהמ  תחא  לכ  תיתצובק . תודבאתה  ןיעמל  לארשי  תא 

תלוויעה חבזמ  לע  דקענה  רודה  והז  הדאפיתניאה . ץרא  לש  התיחשמהו  תבאוכה  תואיצמה  םע  ומצעב  דדומתהל  חלשנש  יביאנהו , לבלובמה 
אלא בשומה , תודשב  לעופ  השענ  אלש  קר  אל  םזיספילוסהו . תונרמוחה  ןוחצינ  תא  גציימ  "ל , וחב ינוציק  ינמי  השענש  דרויה  לאומש , ויבא  תיטילופה .

הבכש גציימ  אוה  םיברעל  סחיב  תוינוציקה  ויתופקשהב  רשואהו . רשועה  תא  םש  שפחל  הקירמאל  דריו  דליו  השיא  שטנ  לוכמ : העורגה  ךרדב  ךלה 
םע אלו  םנב  םע  אל  תפתושמ  הפש  םיאצומ  םניאש  התבסהו , בסה  םיל . רבעמ  חונה  םתיבמ  םיברעב ' סנכיהל   ' םיארוקה םיעובצ , םידרוי  לש  הבחר 

אל ינא  : ' הנב לש  תינקירמאה  ותשא  יתקל  אתבסה  תרמוא  טרסב  תונצסה  תחאב  בזכואמהו . הלוחה  שושתה , םידסיימה  רוד  תא  םיגציימ  םדכנ ,
םינבה רודמ  םימיל  וריחמ  תא  הבגש  סותימ  םיברעמ , הקירה  המדאה  סותימ  תא  רציש  רודה  םג  הז  הלאה .' םינשה  לכ  ךכ  לכ  ונצמאתה  המל  תעדוי 

תודש  " ימיטפואה םשב  אצומה , רסוח  תשוחת  תא  שמממה  הז , ימיספ  טרסל  תארק  המל  '. ' םיקורי תודש  , ' טרסה לש  ינוריאה  ומש  םג  ןאכמ  םידכנהו .
ונממ תושעל  ךירצו  םיקורי , תודש  אוה  ולוכ  חטשהש  אבסה  רמוא  םישרטה , ןיב  טרסה , ףוסב  : ' בישה הלהו  ןורושי , תא  רבגניא  ןמחנ  לאש  םיקורי ,'?"

לע םיבשוח  ונאש  הממ  קתונמ  טרסהש  םשכ  טרסה , ןמ  קתונמ  םיאתמ , יל  הארנ  ראשנ . םשה  לבא  טרסה , ןמ  אצוה  הזה  טפשמה  הערמ . תמדא 
הנע טרסה ,'? אשונ  תא  רידגמ  תייה  ךיא   ' רבגניא לש  ותלאשל  תואיצמה .' ןיבו  ונילעו  תונויצה  לע  םיבשוח  ונאש  המ  ןיבש  רעפה  תא  שיגדמ  אוה  ונבצמ .

יאמבה :

םייוסמ ןבומב  ןדבוא , הבזכא , תושוחת  לש  יוטיב  יל . תיארנ  איהש  יפכ  תיתימאה , הנומתה  ןיבל  תויפיצה  ןיבש  לודגה  רעפה  לעו  תונויצה  לע  טרס 
תיבה סרה  לצב  יח  ינא  ורבשו . ינויצה  םולחה  לע  הסמ  ןיעמ  וז  הרומח . תועט  השעי  הדגב , לויט  ילאיר , עסמ  לאכ  טרסל  סחייתיש  ימ  שואי ]...[ . םג 

התיה אל  תידוהיה  הרייעב  חטבומ ]...[ . ונניא  ילארשי  םע  לש  ולרוגש  ןימאמ  ינא  הרוקש . המל  דרח  ינא  דואמ . דרח  םדא  ללכב  ינא  ינשהו . ןושארה 
. תחא המדא  לע  םימע  ינש  רתויב . יטרקנוק  יטילופ  בצמ  לש  האצות  םה  הלא  םירבד  ונתוא . סרה  דימת  הז  ןייפאמ  ךא  םימילא , ונדלונ  אל  תומילא .

ןכומ ינאש  לארשי  תנידמ  אל  םינפ , לכ  לע  חצננ . םא  םג  דוע , םייקתת  אל  לארשי  תנידמ  המילא  ךרדב  תיטילופה  היצאוטיסה  תא  רותפל  הסננ  םאו 
השוע . אוהש  שפנה  ןובשח  הז  טרסה . הז  לע  הב . תויחל 

ינבו ירוא  לש  םטרס  היה  םיחטשב , תיניתשלפה  תוממוקתההו  ילארשיה  שוביכה  לצב  תילארשיה  הרבחה  לש  התופנרקתהב  קסעש  ףסונ  טרס 
חלשנש רדנסכלא ,) ןורש   ) אפר םשב  "ח  צמ רקוחב  קסוע  ןיסל ) תיבב  ןכל  םדוק  גצוהש  הזחמ  לש  דוביע   ) טרסה (. 1989) ונלשמ ' דחא   ' שברב

ידכ ךות  רימא , הדיחיל  םרבח  תא  גרה  םהירבדל  רשא  הדיחיה , ישנאש  דשוח  אוה  תודישחמ . תוביסנב  יברע  רענ  לש  ותומ  תא  רוקחל  םינחנצ  תדיחיל 
ינאו רימא  אוה , ימצע , תא  ומכ  ותוא  ריכמ  ינא  ' )' ונלשמ דחא   ' אפרב האור  תונוריטה , תפוקתמ  אפר  לשו  רימא  לש  ורבח  לובטובא ,) ןולא   ) םתוי ותריקח .
, אפר ךא  ןאכ .' שחרתהש  המ  יבגל  תוינודזה  תועומשה  לכו  םינונירה  לכ  תא  קיספיו  ונלש  הסרגה  תא  רשאי   ' אפרש הפצמ  אוה  ןכלו  שלושמ )' ונייה 

אבה גולאידב  םתוי . ןיבל  וניב  חתמ  רצונו  הדיחיה  ילייח  לש  ידדהה  יופיחהו  םירקשה  תמוח  תא  ץרופו  הלועפ  ףתשל  הליחת  ברסמ  ונופצמל , ןמאנ 
הריקחב : עריא  המ  לע  תמאה  םיפוצל  תפשחנ 

ותוא ? םתרקח  הפ  אפר :
ןכ . לייחה :
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םתיקינ ? אפר :
תב 5 . תורחת  התיה  ןמזמ , אל  הפ  ורדיס  ןכ , לייחה :

םד ] ימתכ  אצומ  אפר  ]
חצרל ולש  םיפתושה  ימ  תולגל  םיחרכומ  ונייה  ןווכתמ , ינא  המל  ןיבמ  התא  ישמ , לש  תופפכב  וב  וגהנ  אל  עמשת , בוט , ולש . םדה  ימתכ  הז  לייחה :

רימא .
םתיליג ? אלו  אפר :

םירויסל . ךירדת  יל  שי  רהממ  ארונ  ינא  עמשת , בוט , דבל . היה  אוה  שממ , אל  לייחה :
הארשה . יל  םיאיבמ  הלא  תומוקמ  הפ . חרחרל  הצור  ינא  תצק . הפ  ראשא  ינא  בוט , אפר :

ךלש . בוט  יכה  רבחה  תא  גרהש  לבחמ  ליבשב  הלאה  םילוסלסה  לכ  ךתוא , ןיבמ  אל  ינא  לייחה :
רוקחל ] ךישממו  םד  ימתכ  וילעש  שיטפ  אצומו  שפחמ  אפר  םוקמה , תא  בזוע  לייחה  ]

תודיחיב ותרישש  םיבר  םילארשיל  בטיה  תורכומ  תונצס  חושקה -  םדקפמ  ידימ  םינומיאב  םינחנצה  םירבועש  תויוללעתהה  רואיתב  דקמתמ  טרסה 
חצרב םיברועמ  ויהש  םילייחה  םיווטש  םירקשה  תכסמו  רקוחה , - ןיצקה יפלכ  םילייחה  לש  תומילאהו  תוניועה  דצל  תויוללעתהה , תויברקה . "ר  יחה

םיאניתשלפב קבאמהו  ללכב  םיחטשב  תורישה  הבוגש  ירסומה  ריחמה  תאו  יברקה  לייחה  לש  תיגולוכיספה  הקוצמה  תא  םישיחממ  יברעה ,
רונת דיל  עתפל  רצוע  אוה  רעשה  ינפלו  הנחמה , תא  בזוע  אוה  םתוי . םע  העבקנש  השיגפל  עיגמ  אל  אפרש  ךכב  םייתסמ  טרסה  טרפב . םיממוקתמה 

לע הסכמ  אוהו  תירסומה  ותוביוחמ  לע  תרבוג  אפר  לש  תירבחה  תוביוחמה  רבד , לש  ופוסב  תולילפמה .) תויודעה  םע  קיתה  תפירשל  זמר   ) קלוד
דוקה תא  םג  אלא  םיחטשב , רוטיש  חוככ  םדיקפת  תעב  םינחנצה  ילייח  לצא  תחתפתמש  תוילטורבה  תא  קר  אל  אופא  ףקות  טרסה  וירבח . לש  םעשפ 

תיעונלוקה תואיצמה  הכפה  תורופס  םינש  רובעכ  יכ  רגסומ  רמאמב  ריענ  ןאכ  םיירסומ . אל  םישעמ  לע  םיתעל  הפחמה  "ר , יחה ימחול  תווחא  לש  ירבגה 
, עדימ תרתסהב  םא  יפוא , תודעב  םא  םהירבח , לע  ופיח  םיילילפ  םישעמב  ומשאוהש  םימחול  לש  קשנל  םירבח  רשאכ  היח , תואיצמל  שברב  גיצהש 

וק 300 .)'  ' תשרפ לשמל ,  ) םינותיעה יבג  לעמ  הקדצהב  םא 
'. םדב תשדוקמ  הבהא   ' לש ףיוזמה  יל  " הצה סותימכ  הרידגה  איהש  המ  לע  הלש  הפקתמב  אצומ  תדוקנכ  שברב  לש  וטרסב  השמתשה  תונותיעה 

םינרקאל : טרסה  תאיצי  םע  בתכ  ץראה ,'  ' יאנותיע יול , ןועדג 

לע התויחטשמ  קיסהל  רשפא  יאש  ךפהל , וא  תיחטש , איה  ךכ  הזע , איהש  לככש  םירמוא  שי  ןאכ ? תאזה  תורבחל  שי  קמוע  המכו  ףוצרפ  הזיא 
ףא לע  ינשה  תא  דחא  םיניינעמ  אל  םה  ךיבמ . הז  דבל  םיראשנ  םהשכ  . ' ריכב ןיצק  תשא  עובשה  יל  הרמא  רבדל ,' המ  לע  םהל  ןיא  םצעב  . ' התמצוע

דועל דימת  םיקקזנו  דבל , םירבגתמ  ןוסאפ , םירמוש  םייתימא  םירבג  יכ  ילוא  תוקוצמ , לע  הזל  הז  םירפסמ  אל  םה  הזל . הז  הלודגה  םתבהא 
םא םיאולימל . רשפא , דוע  םא  ןבומכו , םיסנכלו , תורצעל  הדיחיה , ימיל  התומעה , תובישיל  ןורכיזה , יברעל  םלוכ , ואובי , םה  ביבסמ ]...[ . םישנא 
סייגת התומעה  תוחפ . שפנה  תואירב  הזב , הז  םיכמותו  םיקזח  םה  ובש  חטש  הז  ףוגה  תואירב  הרזעל . לכה  וסייגתי  םידליה -  דחא  הלילח  הלחי 
לכה ושעי  ונלשמ , דחא  הלילח , דעמי , םאו  לילכ . הינפ  תא  תחא  הרזגב  הנשמה  ללכ , ךרדב  תיטסיאוגא  הרבח  םירשק .' וליעפי  םירבחה  םיפסכ ,

יאנתב דחא , ליבשב  םלוכ  םלוכ , ליבשב  דחא  םיתיעל : ירסומ  אל  טלחומ , דואמ , רורב  םיכרע  םלוס  היהתש . לככ  הרומח  הדיעמה  היהת  ץלחל ,
בגא . היפאמב , םג  ךכ  ברקה , הדשב  הז  ךכ  קיפסמ , הז  ונלשמ , ןכא  אוה  םאו  ונלשמ . אוהש 

יאמב שברב , ירוא  לש  היפרגויבה  תועצמאב  תיתרבחה  תואיצמל  טרסב  הלילעה  ןיב  הקיז  הרצונ  שברב , םיחאה  לש  םירחא  םיטרסב  ומכ  הז , טרסב 
תרושקתל : תונויארב  הז  רשק  שיגדה  שברב  םיכרפמה . תוקנולאה  תועסמו  הדשב  ףולה  תודועס  תווחא  תא  הווחש  ומצעב  םינחנצ  ןיצק  טרסה - 

, םידלי לש  םהיתואירבש  ריוואב  ריוואב , הרויש  "ל  הצ לע  תוחידבה  וחמצש  ןמזב  םיחטשב , קירא  לש  ביבאה  התנוכש  הפוקתב  תנשב 1982 ,
םיאולימב םיריכב  אבצ  יניצק  ועיפוה  הבש  הגוסמ , הנושאר  םיאנותיע  תביסמ  וישכע .' םולש   ' םעטמ םיאנותיע  תביסמ  ינאו , הירנ  לבוי  ונסניכ ,

ןטבה יבאכ  תא  חכשא  אל  ינא  לבא  םירבח , ריגסהל  שרדנש  אפר , לש  וזמ  הלק  רתוי  הברה  המליד  ןבומכ  התיה  וז  אבצה . תוגהנתה  תא  ועיקוהו 
םירבחו אבצה  דגנ  םירבד  רמול  ךלוה  ינא  הנהש  תאזה , הדרחה  לע  רבגתהל  תוחוכה  תא  חקא  ןיאמ  יתעדי  אל  םיאנותיעה . תביסמ  ינפל  יל  ויהש 

םירבדב ואר  טבשה , החפשמה , דודגב . דואמ  השק  יל  היה  ךכ  רחא  ןמז  הברה  ךכ . רחא  העש  םירבדה  תא  ועמשי  םיניצקו , םיד  " גמ הדיחיב , ילש 
. ולש "ח  ודה תא  םסרפש  ירחא  דלאו  לאונמעל  הרק  המ  הארת  יל . בושח  היה  הזה  טבשה  םע  רשקה  יכ  הזב , דומעל  השק  היה  ךכ  לכ  הדיגב . ילש 

תשרפ תא  ףשחש  ירחא  רבע  אוה  המ  םעפ  יל  רפיס  ןגד  הימחנ  השרפה . תא  ףשחש  שריה  באוי  הז  םויה , דע  וטניפ , תשרפ  לש  לודג  יכה  ןברוקה 
רקפ . ןר  ידיב  יובשה  חצר 

קסעש ןושארה  ילארשיה  ןמורה  רנ  - ןב  קחצי  לש  ( 1989 דבוע , םע  ) ןועותעת ' םג ' רואל  אצי  ונלשמ ,' דחא  ו' םיקורי ' תודש   ' םינרקאל ואציש  הנשב 
לש םיגולונומכ  יונב  אוהו  תיטסטנפ ,' המרד  - וקוד  ' תורפסה רקחב  תונכל  גוהנש  המ  אוה  רפסה  תא  וב  בותכל  רחב  רנ  ןבש  רנא  ' זה הדאפיתניאב .

תיממעה תוממוקתהה  יוכידב  קסעש  "ר , יח תדיחיב  לייח  ןודיצ , ילוה )'  )' באילהא רפסה  רוביג  םייגולוכיספ . םירשק  ןהיניב  שיש  תויומד  עברא 
םישעמ לע  תע  התואב  וטפשנש  יתעבג '  ' ילייח תעבראל  המודב   ) תיניתשלפה היסולכואה  יפלכ  תירסומ  יתלב  תוגהנתהב  אטח  םיחטשב , תיניתשלפה 
שנוע אוה  יעבט , - לע םרוג  ידי  לע  וילע , תשומה  שנועה  ןידל . ותוא  םידימעמ  ןיא  ותלקלקב , ותוא  הספת  היזיוולט  תווצ  לש  ותמלצמש  יפ  לע  ףא  םימוד .)

םש ירטאיכיספ , םילוח  תיבב  זפשואמ  אוה  העפותל , יגולויזיפ  םרוג  אצמנ  אלש  רחאל  ופוגמ . הרס  הניאש  הדבכ  הנחצ  ףידהל  ליחתמ  אוה  ישפנ : - ילמס
רבח שגופ  אוה  םילוחה  תיבב  ירסומ . ןוחריסל  תואכ  ינפוג  ןוחריס  הרורב : תילמסה  תועמשמה  המשא . ישגר  ונממ : הלועה  ןוחריסל  הביסה  תעבקנ 

םשב בל  אפור  ילוה , לש  ויבא  םיחטשב . יוכיד  ישעמב  הליעפה  ותופתתשה  תובקעב  ישפנ  רבשממ  אוה  ףא  לבוסה  טוטחס , לשימ  םשב  לייח  הדיחיל ,
. וב זפשואמ  ונבש  םילוחה  תיב  לש  תישארה  תירטאיכיספה  םע  םיבהא  תיישרפל  עלקנו  אלכנ , ובש  רוגסה  דסומה  ןמ  ונב  תא  ץלחל  שקבמ  ןודיצ , דדוע 

הגרהנש ילוה , לש  ומאל  והשלכ  רשקב  רושק  אוה  םיילארשיה . ןוחטיבה  יתוריש  שיא  לורח , םשב  םדא  הנומתל  סנכנ  רשאכ  תכבתסמ  השרפה 
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ידיב ףטחנ  אוה  ןכש  הארבהה , ךילהת  תא  םילשמ  וניא  ילוה  םיחטשב . תולחנתהב  החפשמ  יבורק  רקבל  האבש  העשב  הרעבת  קובקב  תעיגפמ 
םלסאתמ . רבד  לש  ופוסבו  ונוחרסב , םיקבדנה  םיפרוטמ , םילחנתמ  תצובק 

רנ ןב  רקיעה . ןה  תילארשיה  תואיצמל  יתורפסה  טסקטה  ןיב  רפוסה  הנובש  תוילמסה  תוקיזהו  תינשמ , איה  תינוציחה  הלילעה  הז , רנא  ' זב לבוקמכ 
םימחולהש ענמנ  יתלבה  היצזילטורבה  ךילהתלו  םילארשיה  ברקב  הדאפיתניאה  הרציש  תויכרעה  תומלידהו  תושגרה  ךבסל  יוטיב  תתל  חילצמ 
רפסה : חור  תא  םיגדמה  םימחלנ , םה  םהבש  םיאניתשלפל  םסחי  לע  סיסבב  םימחול  ןיב  החישמ  עטק  ןלהל  ול . םינותנ  ויה  םיחטשב 

לע םימלשמ  םה  זא  ןכ ? תכלכולמה ? הדובעה  תא  תושעל  הנהל  אובל  ונתוא  םיחירכמ  םהו  ןכ ? ןויצע , ךישמה  הלאה ? הנוז  ינבה  םיללותשמ , םה 
םינפ - לוערה אוהה , תיסמל  ומכ  הלאכ , תוכמ  םהל  סינכהל  הנהנ  ינא  םימלש , םימי  לכשה  תא  יל  םיעגשמ  םהש  ירחאש  דיגהל  שייבתמ  אל  ינאו  הז .

ונחנא המ , וקחצ ]...[  םלוכו  ןמחל  קעצ  יל , ןימאת  םהלש , תורוחבה  לכ  תא  ןייזמ  יתייה  ינא  המ , תוכמב . יופיר  קוסיעב . יופיר  יליבשב  הז  אוהה .
ןאכ ץצורתהל  היזיוולטל  םינתונו  ידמ . רתוי  םירוי  אלו  םיסנוא . אל  ונלצא  יל . ונימאת  םלועב . םירחא  תואבצ  לע  יתארק  ינא  יל . ונימאת  רואנ . אבצ 
לבויו היזיוולטבו ]...[ . םלועב  םיארמ  ןיוזמ  יברעל  םינתונש  הכמ  לכו  הריקח  תדעו  שי  היירי  לכ  לע  יל . ונימאת  רואנ . אבצ  ונחנא  םיצור . םהש  המכ 

לכמ ונתוא  טישפהל  וחילצה  םה  ונתוא . וחצינ  םה  הזב  והזש . רמאו  םיקוחצבו , תוקעצב  הלמ  הזכ  ליחשהל  ףוסב  חילצה  הסינ , ןמזה  לכש 
ךיפשה ךיא  תיאר  אל  הזה . ןלאמשה  ןייכבה  תא  ותוא , בוזע  רמא , ןונראו  םימורע ]...[ ? המ  םימורע . ונתוא  תולגלו  ונלש  תויתוברתה  תופילחה 

םויה ? תועמד 

. רפוסה לש  והשמ , תישטיקה  תישגרה , ותופחסיה  לשב  םא  ולש , תיפיטואירטסהו  הפוקשה  תוילמסה  לשב  םא  ןועותעת ,'  ' תא ולטק  םירקבמה  בור 
ןווינה לעו  "ל  הצ לע  הדאפיתניאה  תועפשה  לע  בקונ  ירוביצ  חיש  - ברל יאנותיע  ןגוע  שמיש  הפוקתה , לש  תיתורפס  תודע  ןיעמכ  ספתנש  רפסה , לבא 
יד . ' ןודנול ןורי  בתכ  ונתיווה ,' ישרושב  עגונו  דאמ  דירטמ  בל , ערוק  רפס  אוה  םייוקיל , תורמל  ןועותעת ," . '" תילארשיה הרבחה  תא  דקפש  ירסומה 

אלא םניאש  וירוביג  לע  םילודג  םימחרו  דבכ  רעצ  לש  השוחתב  ונתוא  ריאשהל  ידכ  לפטמ  אוה  הבש  היצאוטיסבו  רנ  ןב  לש  תובוטה  רפסמה  תולוגסב 
. ירמאקה ןורטאיתב  המרד  - ונומכ ותגצהו  ותזחמה  רחאל  תפסונ  הפונת  לביק  רפסב  ירוביצה  ןוידה  ונלוכ .' ונחנא 

, ןמז לש  הביטקפסרפמ  יאבצה  םתורישב  ורבעש  השקה  היווחה  לע  ןנובתהל  ולחה  הנושארה  הדאפיתניאה  ירגוב '  ' רשאכ םיעשתה , תונש  יהלשב 
הדיחיב ןיצקכ  םינש  שמח  תרישש  לשמל , תונכ , יש  םיאניתשלפב . םימחולה  תוחוכה  םימלשמו  ומלישש  ישפנה  ריחמב  וקסעש  תופסונ  תוריצי  ועיפוה 
רשע תאלמב  ץורעב 3  רדושש  (, 1997 ' ) הלאכ אל  ונחנא   ' היזיוולטה טרסל  תוישיאה  ויתויווח  תא  םגרית  הדאפיתניאה , תפוקתב  םיחטשב  תדחוימ 

הזע אלכמ  םיאניתשלפ  םיריסא  םיריבעמה  ןיצקה , םדקפמ  לשו  םילייח  השולש  לש  םרופיס  תא  ללוגמ  טרסה  הנושארה . הדאפיתניאה  ץורפל  םינש 
םייתש התיה  העשה  : ' ןופורקימ לש  ןקת  לע  ןופפלמ  םדיב  תשומחתה ,' תעבג   ' רישה לע  הידוראפ  םילייח  ינש  םירש  טרסה  תליחתב  תועיצק . אלכל 

/ שארב תינסחמ  ול  יתסנכה  דליה / לא  ןוויכו  קשנה  תא  םירה  "מ  מה חרובו / ןבא  קרוז  היה  ןטק  דלי  הטיש / םהל  התיה  יטאש . םיטילפה  הנחמ  םיירהצב ,
ארחה ךות  לא  םיחטשה , ךות  לא  ונסנכנ  םישולשו / םייתש  םייתשב , םולשב / התיבה  רוזחל  יתיצר  לכה  ךסב  אלכל / יתוא  וסינכה  המל  עדוי  אל  ינא 

תועידי  ' תבתכל תונכ  רמא  יטסילאירוסו ,' רזומ  רופיס  ותא  בחוס  תונורחאה  םינשה  רשעב  םיחטשב  תרישש  דחא  לכ  '. ' תשומחתה תעבג  לש  ץובהו /
וילע קרז  אוהש  ללגב  קר  הלש  דליה  תא  הייכוב  אמיאל  תחקל  לוכי  ןב 18  לייח  ןמאיי . אל  טושפ  הז  םש , ונישע  ונחנאש  המ  ירה  . ' ןדימ תנע  תונורחא '

'. ןבא

, קחיש םגש  לובטובא ,  ) תנשב 1999 וטנורטאית  תורחתב  ןושארה  סרפב  התכזש  , ' דחפ לא  ולש ' דיחיה  תגצהב  המוד  היווח  אטיב  לובטובא  ןונמא 
ןבאמ טסוגואב 1992  ושארב  עצפנש  לובטובא , לש  תויתמוארטה  ויתויווח  לע  תססובמ  דחפ ' לא  (. ' התוא םייבש  רנליגומ , ןיטרמ  םע  התוא  בתכ 

סקרק הלוכש  המבה , לע  ול . הרקש  המ  םע  , ' תונותיעב בתכנש  יפכ  דדומתמ ,' אוה   ' הגצהב יתעבג . תרייסב  סנוי  ןאחב  ותוריש  תעב  ורבעל  הכלשוהש 
המלחההמ הברהש  רמת , הרבחהו  אבא  אמיא , םגו  יניטסלפה , ריעצה  ךכ  רחא  ילארשיה , לייחה  אוה  עגר  תויוהז . ףילחמו  לבח  לע  ךלהמ  אוה  לודג ,

הדאפיתניאה תלבקמ  םיינלטק , ץפנ  ינעטמב  ופלחוה  םינבאה  רשאכ  תנש 2003 ,) תישאר   ) םויה יכ  שיגדהל  בושח  התוכזב .' איה  ולש  האלמה 
הטילאל ריהנ  וניא  רבכ  תודרשיה  תמחלמל  שוביכ  תמחלמ  ןיב  לדבהה  ףאו  תילוג , והימו  דיוד  והימ  רורב  אל  רבכ  םויה  םירחא . םידממ  הנושארה 

. הליכשמה

תונמאה חבזמ  לע  רבעה  ירוביג  תדקע 

הליהת - יטנא לש  תוכורעת 
ןויצל םייואר  תיטסלפה  תונמאה  םוחתב  יל . " הצה הרובגה  סותימ  היה  םיעשתה  תונשב  ףוקתל  תילארשיה  תונמאה  התבריהש  םיאשונה  דחא 

תילארשיה תונמאב  לייחה  תומד  ' תיתצובק , םירויצ  תכורעת  איה  הנושארה  תוכורעת . שולש  תיתרושקתה  הדוהתהו  תרוקיבה  תמצוע  תניחבמ 
תרפע : ןועדג  רצואה  בתכ  הכורעתה  אשונ  לע  ב-1991 . המיבה '  ' ןורטאית לש  הרדסכאב  הגצוהש  , '1948-1991

ובולבל ינצינ  םה  וילייח  וינב  רשא  עודגו , הכומ  םע  לש  ותווקת  ויה  םה  ב-1948  הליהתה . ירוביג  וניחא  םישוחנו . םיזעונ  םיריעצ , םיפי , ויה  םה 
תורשע םיאטבמ  םינומשהו  םיעבשה  תונש  ךרואל  ימי ]...[ . ' גו ינדו  ירואו  ודוד  ויה  םה  דחא . דחא  םתוא  ונרכה  םינפ . םהל  ויה  ב-1948  שדחמ .

- יביטקובורפ ךילהת  םתס  וניא  תילארשיה  תונמאב  לייחה  לש  הז  ונוליח '  ' ךילהת ירבעה . לייחה  לש  היצזיגולותימ  - הדה תא  לארשיב  םינמוא 
םניא ןורחאה  רושעה  ינמוא  שתוכה ]...[ . המויק  יווד  לא  המולחמ  תררועתמה  תוברת , לש  בקונ  שפנ  ןובשח  םא  יכ  הליה ,'  ' תרסה לש  ידרגנווא 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



אל תירולב , דוע  אל  וכו .' םילורטפ  םישופיח , םירצעמ , לש  יביטקלוק  - ירישכמ דוקפת  קר  איה  תיאבצ  תויתצובק  לכו  יאבצה , יווהב  ללכ  םיניינעתמ 
טבזי . ' צו 'ן  גניפ דוע  אל  תיחופמ ,

תויומדב םלגתהש  ינויצה , הרובגה  סותאל  הב  הגעל  ץש  ימת  תרצואה  לארשי . ןואיזומב  רבמבונב 1994  החתפנ  , ' רוביג והימ  ' היינשה , הכורעתה 
הרובגה תייגולותימ  תא  ונבש  םינוש  םיילמס  םיטירפ  וזכור  הכורעתב  טלשמה . שבוכ  "ח  שת םחולו  ןיינבה  שבוכ  לעופה  הממשה , שבוכ  ץולחה 

, םיסייט תודסק  הב  וגצוה  ןכ  ומכ  ןונבל . תמחלמ  דעו  תידוהיה  הדגירבה  ימימ  הרובג  ירוטיעו  תותוא  תפומ , ירוביג  לשו  םיגיהנמ  לש  תואנקויד  תילארשיה :
תועבטמלו תוילדמל  הרבחה  הקיפנהש  המואה , ילודג  לש  תוילדמ  םיגיהנמ , תואנקויד  םע  יונ  תוכיס  הלומעת , תוזרכ  יטירבה , אבצה  לש  הדלפ  עבוכ 

תרדס ומכ  םייטסירטילימ , תואקתפרה  ירפס  קינח , " מלפו תירבצ  םיצולח , לש  דב  תובוב  םילייח , לש  תויומד  םע  םינולספו  לידב  ינוילת  םישישה . תונשב 
לפרק : הילד  ץראה '  ' תבתכל ץש  הרמא  ןויאירב  זועי .' זוע  ו' ןיד ' ינד  '

עובקל אלא  רבד  םוש  ץתנל  אל  הז , תא  תוארהל  הצור  קר  ינא  תילאוזיו . הניחבמ  דואמ , תומילא  תומכס  ןאכ  וחמצ  םיקהבומ . רוביגה  ימוליג  ץראב 
תצתנמ אל  רוביגה , תא  הביכרמ  ינא  ונלש . םיכרצה  ויה  הלא  יכ  ונמצע  לע  דמלנש  הצור  ינאו  הב , ןנובתהל  םילוכי  ונאש  הארמ  וז  הדבועכ . הז  תא 

תא ףקשמ  המואה , שפנל  יארה  אוה  רוביגה  ונלש . םייסיסב  םיכרצ  אלממ  ןיידע  הזכ  אוהשכ  םג  לבא  השודק , הרפ  אוה  רבכ . ץתונמ  אוה  יכ  ותוא ,
תופקתשהה אלא  תיתואיצמ , תומד  וניא  ילש  ילארשיה  רוביגה  םצעב  המואכ . ונלש  תורגבתהה  יכילהתמ  קלח  םילארשיכ , ונלש  הכינחה  יכילהת 

ונמצע . לע  דמלנ  ותוא , ריכנ  םא  ונלש .

התיה דוה , ןיעב  אדאד  - וקני ןואיזומב  רבמטפסב 2000  הגצוהש  "ס' , שת הדפיתניא  "ט -  פרת תוערואמ  םייוגל : רוא  ' תישילשה , הכורעתה 
, הפוצל הנפומ  הזוכע  המורע , השיא  לש  זאלוק ' תנומת  תגצומ  הכורעתה  תא  הווילש  רושורבב  לגעמה .' ינוח   ' ומצע הנכמה  ןמאה  לש  דיחי  תכורעת 

רוא : ' ירבע שדוק  בתכ  לש  טנופב  תורהוז  תויתואב  בתכנ  הילעמ  . 16- םא הבור  הפתכלו  םירוחש  רוע  יפגמ  הילגרל  "ל , הצ לש  קנע  למס  לע  תנעשנ 
םיינוימד םיטידרק  ןתמ  תועצמאב  השענ  רבדה  תיל . " הצה הקיאורהל  געלה  ןמיסב  בצוע  רושורבה  םג  הלוכ , הכורעתהו  הנומתה  ןכות  ומכ  םייוגל .'

רדסמ לימב ;' בורח "  " תרייס ירגוב  יאבצ : חווטמ  בורג ; לכימ  לימ ' ןגס  יאבצ : חטש  יופימ  ץרוק ; אגרש  לימ ' "ל  אס יאבצ : ןונכתו  ץועיי  : ' הכורעתה יקיפמל 
םינמוסמ םע  םיילולימ  םילמס  לש  ידרוסבא  זאלוק ' תועצמאב  םג  רושורבב  שחמומ  הכורעתה  חור  תא  תצמתמה  געלה  םתור .' םענ  "ר  סר יאבצ :

םיצפחו :) םילימ  לש  יניצ  זאלוקמ ' תבכרומ  הלוכ  הכורעתה  ' ) קרפה לע   ' ותרתוכש םירתוס , םיינכות 

, הלוחה שוביי  ענצה , "ר , תיב ןיסאי , ריד  חבט  ןבלה , רפסה  ןויצ , ינקז  לש  םילוקוטורפה  הנלטלא , שאה , דומע  ןויצ , תביש  תינויצה , הרושבה 
- ידאו תומוהמ  שדק , עצבמ  תואמצעה , תמחלמ  הצרא , ונאב  ונא  הפל , די  ןורבח , תוערפ  ירבעה , דודגה  הנגהה , "ח , מלפ "י , חל "ל , צא סודוסקא ,

ימכסה ץרפמה , תמחלמ  "ג , לש תמחלמ  רופיכ , םוי  תמחלמ  בל , - רב וק  םימיה , תשש  תמחלמ  "י , אפמ ןוטלשב  ידו  קיפסמ  הבטנא , עצבמ  בילאס ,
תמחלמ המארכ , עצבמ  רעתסמ , ינלוג  בורזולרא , חצר  יניס , רה  דמעמ  הלתמב , םינחנצה  םסאק , רפכב  חבטה  תדיחי 101 , סיטל , םיבוטה  ולסוא ,

, דושח ץפח  םינומא , שוג  ינטיל , עצבמ  תיניסה , הווחה  וניתוחוכ , המילב , תוברק  הנבס , "ל , כטמ תרייס  שא , תקספה  הגיפס , תוננוכ  השתהה ,
עצבמ ןובשחו ,' ןיד   ' עצבמ לתוכה , תרהנמ  תחיתפ  תיבה , רה  תומוהמ  הדאפיתניאה , רופובה , לע  ברקה  הליתשו , הרבסב  חבטה  רוכה , תצצפה 

. םישודקה תומוקמל  הרזחב  רבח ,'! םולש  ', ' עפצ שחנ  , ' ונמויק עלס  םעז ,' יבנע  '

ורבשו סותימה  ןייד -  יסאו  השמ 
ךוליה טעמ  דירוה  תיאבצה , היגולותימה  ץופינב  רקיעבו  תושודקה  תורפה  תטיחשב  םינומשה  תונשב  תויונמאה  הנחמ  ינפלש  ץולחה  היהש  עונלוקה ,
תא ךישמהש  דבלב  וז  אל  דחא  טרס  םלוא  היזיוולטב . הייפצה  תוברת  תיילעמ  רקיעב  עפשוהש  ףנעב  יללכה  רבשמה  לשב  ילוא  םיעשתה , תונשב 

החטוהש תרוקיבב  תפסונ  הילוחמ  רתוי  היה  ( 1992) אפגא ' יפ  לע  םייחה   ' ןייד יסא  לש  וטרס  התוא . ללכיש  ףא  אלא  תיגולותימ , - יטנאה תרוסמה 
. טרפב ילארשיה  עונלוקה  לשו  ללכב  תילארשיה  תונמאה  לש  הקיטילופב  בושח  ךרד  ןויצ  היה  אוה  "ל . הצ לש  תוירבגהו  הרובגה  סותאב 

םג ילואו  לאנברבא '  ' שפנ ילוחל  םילוחה  תיבל  זמר  ) יבראב ' ' יביבא , לת  באפב  תושחרתמ  ןבורש  תונצס  לש  זאלוקמ ' יונב  ןבל , - רוחשב םלוצש  טרסה ,
והשמ גצייל  םירומאה  שפנ , ירמו  םידדוב  םיסופיט  םיפפותסמ  תאכדמו , הרוכע  ותריוואש  באפה , לש  ולצב  באפה .) תא  תוסלכאמה  תוישונאה  תובובל 

לא תפסואה  תנקדזמ  הקוור  איה  רוגמלא ) הליג   ) הילד באפה  תלעב  הנושארה . הדאפיתניאה  תפוקתב  לארשיב  םייחה  לש  תימויקה  הקוצמהמ 
תבכשה ותומילאל ב' ןקרופ  אצומה  יניטנבל , 'ו  צאמ םנפומו , ןוסח  הרטשמ  רקוח  אוה  דנר ) ילוש   ) ינב םינמדזמ ; םירבג  באפה  תריגס  רחאל  התטימ 

עיגהל ידכ  םמוסמ  קקר  גד  לש  תעבטה  יפל  תוילטורבב  די  ףחוד  אוה  לשמל , םימסה . קלחמב  ודיקפת  תרגסמב  קוחה  לובג  לעש  תוליעפבו  תורוחב '
רטאיכיספ תועצמאב  דורשלו  התודידבמ  ץלחיהל  הסנמה  תירוה , דח  םא  תיסרפד , - תינאמ תיקינצוביק  איה  רקיד ) לטיבא   ) יקיר םימסה . ינתיוולל 

לובגב דובעל  רובעל  טילחמ  ינב  ונופצמ  תא  תוקנל  ידכ  ינב . םע  תבכוש  איהש  רחאל  תדבאתמ  איה  החלצה . אלל  ךא  תונמדזמ . תודובעו  ירטנצוגא 
ינב לש  הסגה  ותוגהנתה  תורמל  םיימצע . םירקשב  תנייטצמ  באפב , תינמראבה  קנרפ ,) תיריע   ) הרואיל םימסה . ירדלב  תדיכלב  ףתתשהל  ידכ  ןופצה 

םיגולונומב תויושחרתהה  תא  הוולמה  עקר , רמזו  ררושמ  אוה  ינטיל ) ינד   ) קאניר צ' הניגמ . תא  וב  תוארל  תשקעתמו  וב  תבהואמ  איה  םיינלוחה  וישוביכו 
חבטמב טרסה . רצוי  לש  ותפקשה  הב  תדהדהמ  השעמלו  יעונלוקה , העדותה  םרזל  תינווי  הלהקמ  ןיעמ  שמשמ  אוה  םיכיוחמ . - םירירמ זולב  ירותלאבו 

, הפינסמה תירצלמה  הלאינד , הנשמ : תויומד  המכ  דוע  שיו  םיחטשב . רגסה  תא  ופקעש  רחאל  םתדובעל  םתסה  ןמ  ועיגהש  םיברע , םידבוע  באפה 
רשואמ אלו  רישע  םיקסע  שיא  הילד , לש  יושנה  בהאמה  ילאו , ךויחו ; םילימב  הריואה  תא  ךכרמש  דמחנה , רוכישה  ימס , קרוי ; וינב  תויחל  תמלוחש 

ןטרסה . תלחממ  קמנה 

, תונחלושה דיל  םיבשוי  םה  רדנסכלא .) ןורש   ) ימינ לש  ודוקיפב  םייקזוק  - םיימהב םינוניג  ילעב  תרייס  ימחול  תצובק  םיאורק -  אל  םיחרוא  םיסנכנ  באפל 
תלעב תרזעל  ץלחנ  ינב  םיברעה . תא  רקיעב  םידבועה , תאו  תוחוקלה  תא  םידירטמו  אבצ  יריש  תוסגבו  תוינלוקב  םירש  תויקנע , תוסוכמ  הריב  םיתוש 

םיקלוסמ םה  םג  דימ . ידנרבו  סומוח  םיעבותו  םי  ' חרפ ינשו  הנוז  םיצרופ  באפלו  הרעסה , הככש  אל  דוע  חדקא . ימויאב  םיזחופה  תא  קלסמו  באפה 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



דועו עיצפמ , רחשה  רשאכ  אפגא .'  ' תרצותמ ןבל  - רוחש םוליצ  טרסב  םיילילה  םיעוריאה  תא  תדעתמ  תינמראבה  הרואיל  התע . תעל  תפלוח  הנכסהו 
ירודכב באפה  סוסיר  תועצמאב  םנובלע  תא  םימקונו  םי  ' חרפהו םילייחה  םיצרופ  "ם ,) ואה תוחוכמ  ידווש  לייח   ) חוקל קיחב  המחנ  הילד  אצמתש  ינפל 
ומכ  ) תוידוהי תושפנ  ליצהל  ידכ  ביואה  ימחתמל  רבעב  וצרפש  תרייסהמ , ראותהו  תירולבה  יפי  וילאמ : רורב  טעמכ  זמרה  יזוע . עלקמ  - תתו חדקא 
ךילהת תא  ףקשל  הדעונ  הז  רואב  םתגצה  ןופצמ . ירסח  םיסגלק  - םירטסגנגל םינשה  םע  וכפהנ  ןתנוי ,)' עצבמ  ו' הלודגה ' הצירפה   ' הלועפה יטרסב 

. ךשמתמה שוביכה  לשב  תילארשיה  הרבחה  לע  רבועה  תופנרקתהה 

, אלפנ יעונלוק  גשיה  אוה  טרסה  : ' בתכו ולגרהכ , אלש  ךפתשה , רבגניא  ןמחנ  אפגא .' יפ  לע  םייחה   ' לע תואושתו  םיחבש  לש  עפש  הפיערה  תרוקיבה 
תוחבשתהש המוד  םלוא  םויה '? דע  הזה  ןיידה  רתתסה  הפיא  םלשומ . ירופיס  הנבמו  םידח  םיגולאיד  תופי , תויומד  ילארשיה . עונלוקב  םילודגה  דחא 

וירשקהמ אלא  ןילרב 1993 ,) לביטספב  חבשל  ןויצבו  תנשל 1992  תוכיאה  טרס  סרפב  הכז  אוה   ) טרסה לש  םייתונמאה  ויגשיהמ  קר  אל  ועבנ 
תיטסירטילימ - יטנאה םלועה  תפקשהל  ידמל , תובע  תוזימרו  םילמס  תייוור  תסיוגמ , תיטילופ  הזרכ  השעמל  היה  אפגא ' יפ  לע  םייחה  . ' םייגולויצוסה

שבוכה אבצה  : ' לשמל בתכ  דחא  רקבמ  הל . םיפתוש  ויה  עונלוקה  ירקבמ  בורש  הדאפיתניאה , תפוקתב  הליכשמה  הטילאה  ברקב  הלישבהש 
יתש ןוברעמב -  ומכ  טעמכ   ' שגפמ טרסב  אצמ  רחא  רקבמ  תלוכמהמ .' תויומד  ךוותבו  ינשה ; דצהמ  לפשומהו , שבכנה  יברעה  דחא ; דצמ  יטסיאו  ' צמה
. םיינטשפ םייומידבו  תמיוסמ  תויטקלפב  עוגנ   ' טרסהש התדוהש  תרקבמ  התיה  תילארשיה .' תינוטלשה  תוכמסה  תא  תוגציימ  ןהיתש  תוירבג , תויומד 

ונחנאש המ  קוידב  והזש  הארנכו  הכרה . ןטבה  ךותל  סקוב  ומכ  ותמצועו ]...[  וחוכ  דוס  הז  ילוא  : ' ףיסוהל הרהימ  איה  לבא  ידמ .' הטוב  הטוב , אוה ]...[ 
'. ונעגה בולע  בצמ  הזיאל  טולקל  ידכ  םיכירצ ,

ןיינעל םתסה  ןמ  איה  ףא  המרת  לארשי , יאיבצמ  ןיבמ  עודיהו  ינויצה  םידסיימה  רוד  אצאצ  ןייד , השמ  לש  ונב  ןייד , יסא  יאמבהו  יאטירסתה  לש  ותוהז 
ירוא לש  תיגולותימה  תישארה  תומדה  תא  ןייד  יסא  םליג  ןוחטיבה , רש  זא  היהש  ויבא , לשו  "ל  הצ לש  תוירלופופה  אישב  ב-1967 , ררוע . אוהש  ברה 
טרסב ירוא  יבויחה  דקפמה  ןיב  םילדבהה  רימש . השמ  לש  םיירלופופה  הזחמהו  ןמורה  יפ  לע  תודשב ,' ךלה  אוה   ' אולימ ףסוי  לש  וטרסב  קינח  " מלפה

לש ותפקשהו  ותומד  ןיבו  יביטמיטלואה , רבצה  באה , ןייד  לש  ותפקשהו  ותומד  ןיב  לדבהה  םג  ומכ  אפגא ,' יפ  לע  םייחה   ' טרסב ימינ  ילילשה  דקפמל  הז 
רעפה ולש . ינויצ  - טסופה יומידל  ילארשיה  לייחה  לש  ינויצה  יומידה  ןיב  רעפה  לע  םירקבמלו  םיפוצל  וזמר  ומכ  יביטמיטלואה , טסלקונוקיאה  ןבה , ןייד 

הלה רשאכ  קאינר , יפב צ' םש  אוהש  םירבדב  רתויב  ךכוזמה  ןפואב  םיפקתשמ  טרסב , ריבעהל  ןייד  יסא  הסינש  תיטילופה  הפקשהה  םג  ומכ  הזה ,
באפה : יאבל  הנופ 

, הסרובה העומשהו , רחסמה  לכ  תא  עמוש  ינאו  פירטב ]...[ . וגאה  ךוכיח  לכו  תופיפצה  םע  דחי  םכלש , העיזה  תא  חירמש  קאינר , ינא צ' בר ! ברע 
הזיאש וזטניפו  חידמה , תאו  ורקימה  תא  יל  וזמזימ  ןהש  ירחא  רופיאה , םיב  תוחושש  םכלש  תונטקה  םישנה  תא  האורו  היינשה , דיה  האנקהו ,

, הנידמה לגדו  םיכירכתב  הפוטעה  הפוזשה , הלודגה , תדלומה  חיר  תאו  הנקהו  םידמה  חיר  תא  ושיגרי  ןהו  רוחאמ , ךוליהב  ןתוא , שובכי  יברק  לייח 
המ רימס , רימס , רימס , ודובכל : רש  ינאו  ךייחמ . אוהו  שארה , תא  ונלש  רימסל  ץצופש  "ל , הצל דובכה  לכ  זא  הטמלמ . םיחרפה  תא  החירמ  איהשכ 

לכמ ךב  רחב  הללא  יכ  הלוגסהו , םייוגל  רואה  תא  הללקהו  הלאהו  הכמה  תא  ריזחת  יתמ  ךשאר , לע  סקפמטה  תא  שובחת  םא  ךפוסב , היהי 
הרוצה . תא  ונל  ןייזל  םימעה ,

ףחד לעב  ירטנצוגא  ןיימהובכ  םג  ךא  ינורשיכ , ןמאכו  עבשומ  טסילאודיבידניאכ  עודיה  ןייד , יסא  לש  ותומד  הגזמתה  רציש  טרסה  תועצמאב  השעמל ,
טרסה תאצ  תארקל  ןייד  יסא  ןתנש  תונויארה  דחאב  ירטנצוגאו . דדובכ  וימי  בורעב  ספתנש  ןייד , השמ  לש  תינויצ  - טסופה ותומדב  ימצע , סרהל 

םימוד : ויבאו  אוה  םא  הלאשל  ול  תינייפואה  תונכב  הנע  אוה  םינרקאל ,

היה אבא  דוע . יספאו  ינא  קוחה . לע  רובעל  תיטפויצוס  הייטנ  טעמכ  יל  שי  הדוקפמ . הארוהמ , חירמש  רבד  לכל  תושרל , טעמכ  ןיועה  סחיב  לוזלזב , ילוא 
. ינורקע והשמ  םייח . תחמש  לש  יסיסב  רסוח  ילצא  ונשי  ונממ . יתלביק  תוימיספה  תא  םגש  בשוח  ינא  תויניצו . לוזלזו  תוימיספ  יניינעב  םיכובנ  הרומ 

' חירצב ףושח  לש ה' ובלב  רודכ 
המגמ ופקישש  תוטלוב  תוגצה  שולש  ןייצל  רשפא  הז  םוחתב  םיעשתה . תונשב  תיאבצה  תוברתה  לע  ותפקתמ  תא  ריבגה  עונלוקה , תמועל  ןורטאיתה ,

הנורחאה הנשה  ירגוב  הרשע , הנומש  ינב  םיריעצ  השולש  הקיסמ , איגו  גירש  אמוג  לאיתא , ינוי  לש  ןובבה ' תריש   ' יריטאסה טרבקה  איה  הנושארה  וז .
לע תופירח  תורימא  ראשה  ןיב  וללכנ  הז  טרבקב  ב-1996 . ףתרמיב ' הגצוהש ב' ןילי ,' המלת   ' תויונמאל ןוכיתה  רפסה  תיבב  ןורטאיתה  תמגמ  לש 
אלו םיכרד  תנואתב  קר '  ' גרהנש ללגב  וילע  תסעוכ  איהו  ותומ  ירחא  ומא  לא  רזוחה  ןבב  קסוע  םינוכרעמה  דחא  לשמל , תילארשיה . לוכשה  תוברת 

תועידי ןויאירב ל' המחלמב . לפנ  הלש  ןבהש  ללגב  ףידע  סחי  תלוכמב  תלבקמ  הנכשהש  תננולתמ  םאה  רתוי .' הכומנ  הגרדמ   ' תוומ רמולכ  המחלמב ,
ןדימ : תנעל  לאיתיא  רמא  תונורחא '

"ם וקבב הז . םע  יל  השקו  םייטסישפ , םירסמל  רשקתמ  אבצ  ילצא  תיאבצ . תרגסמ  ךותב  ימצע  תא  האור  אל  תיברק . הדיחיל  תכלל  לגוסמ  אל  ינא 
התמוכ וזיאב  הנשמ  הז  המ  יתלאש , ברקה .' תשרומב  : ' ורמאו לדבהה , המ  יתלאש  םינחנצ . וא  יתעבג  ינלוג , תכלל -  הצור  ינא  ןאל  יתוא  ולאש 

הלאכ לשו  םינעוצקמ , לש  אבצ  ןאכ  תויהל  ךירצ  תמזגומ . השירד  וז  אבצל , ילש  םייחהמ  םינש  שולש  תתל  יתעדל  ילש . ןושארה  יברעה  תא  גורהא 
. ייניעב ךרע  הווש  הזו  תוברתל , והשמ  ןתונ  ינא  תואלב . לע ג' ץורלו  גרהיהל  גורהלב , אל  רחא , ןפואב  הרבחל  עגרכ  םרות  ינא  וב . תויהל  םיצורש 

ובש . תויברקה  דגנ  אלא  אבצה , דגנ  רבד  םוש  יל  ןיא  תמאה ,

םיסותימ יצפנמ  ינש  ויזו , ןפג  ירמאקה ב-1998 . ןורטאיתב  הלעוהש  ויז , דדלאו  ןפג  ןתנוהי  לש  הרטפ ' היה ' ינשה  יטסירטילימ  - יטנאה הזחמה 
תונקתפרהה הרובגה , סותיממ  קלחל  התיהו  םישימחה  תונשב  החרפש  תירענ  תרוסמ  הרטפל , זעונה  עסמה  סותימ  תא  םעפה  ץתנל  וסינ  םיסונמ ,

םיאצויש םינקדזמ , םילארשי  םיאו  ' צאמ אלא  ירוא , ומכ  םייחצנ  םיריעצ  םניא  , ' ץייו שוש  ןורטאיתה  תרקבמ  הבתכ  ןפג ,' לש  וירוביג  . ' תירבצה הפצוחהו 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



'. ידווילוה טרסמ  קלח  ויה  וליאכ  םתוא  םיגיצמו  םינחנצה , תרייסב  ראופמה  םרבע  תא  רזחשל  יטתאפ  ןויסינב  הרטפל 

וררוע אלו  תרוקיבהו  להקה  לש  םתוניינעתהל  וכז  אל  וידקפמו , "ל  הצ לש  היצקפיטסימ  - הדב וקסעש  תורחא  תוריצי  םגו  הלאה , תוגצהה  יתש  םלוא 
רכומה ןנוג , לאומש  םיאולימב  ףולאה  ירמאקה ב-1993 . ןורטאיתב  גצוהש  טקנופלטימ , ללה  יאמבהו  יאזחמה  לש  , ' שידורוג הזחמה ' ומכ  סומלופ 

ברע םורד  דוקיפ  ףולאל  הנמתנו  ןורש  קירא  לש  ודיקפת  תא  שריש  ינפל  םירופיכה . םוי  תמחלמ  לש  לדחמה  ילמסמ  דחא  היה  , ' שידורוג ומשב ' רתוי 
תבט יתבש  לש  ורפסב  החצנוהש  תללוהמה  ןוירשה  תביטח  הביטח 7 , דקפמ  םימיה : תשש  תמחלמ  לש  הירוביגמ  דחאכ  עדונ  אוה  המחלמה ,

. ' חירצב םיפושח  '

"ל כטמרה דיקפתל  תונמתהל  יעבט  דמעומ  וב  ואר  םיברו  "ל , הצב םיכרעומהו  םינעוצקמה  םינדפקה , םיחושקה , םידקפמה  דחאל  בשחנ  שידורוג 
לש תרחרחסל  עלקנ  אוהו  םורד , דוקיפ  תא  םירצמה  ועיתפה  רשאכ  םירופיכה , םוי  תמחלמ  תישארב  רבכ  הקסרתה  ולש  הריירקה  ךא  םויה . אובב 

להינו םורדה  תיזח  דקפמל  הנמתה  בל  רב  םייח  רבעשל  "ל  כטמרהו תוברקה , ץורפל  ךומס  ימשר  אל  ןפואב  ודיקפתמ  חדוה  שידורוג  םילרנג .' ביר  '
ךרעמה רובגת  שרד  אל  אוה  המחלמה  לש  םינושארה  היבלשב  ןכש  ודיקפת , תא  יוארכ  אלימ  אל  אוהש  האצמ  טנרגא  תדעו  המחלמה . תא  ומוקמב 

םלשותש דע  ליעפ  דיקפת  אלמי  אל  ןנוג  ףולאהש  הדעווה  הצילמה  ןכל  דעומ . דועב  ןוירשה  תא  סורפל  אלש  הללמואה  הארוהב  תורומח  הגשו 
דחאכ רזעלא , דוד  "ל  כטמרהו אריעז  ילא  "ן  מא שאר  דצל  שידורוג , תא  הדעווה  הביצה  וז  התקיספב  "ל . הצמ רתלאל  ותשירפל  האיבהו  התריקח ,

תא שידורוג  בזע  לזאזעל , ריעשל  ותכיפהכ  ויניעב  ספתנש  המ  לע  חתורו  עוגפ  לפשומ , ןולק . תוא  ול  הקיבדה  ךכבו  המחלמה  לש  םיטלובה  םימשאה 
םייטרפ םיקסע  תיישעל  החונ  עקרק  "ל , הצמ ושרפש  םירחא  םיבר  םיניצק  רובע  ומכ  ורובע , התיה  הרוחשה ' תשביה  . ' הקירפאב עקתשהו  ץראה 

. שוטנו דגבנ  שחש  ימל  הקוחר , ץראב  ןוצרמ  תולג  התיה  וז  םירחא , םיניצק  ומכ  אלש  ךא  םימולהי . רחסב 

תונש ףוסב  םידכנהו . םינבה  רודמ  םירנולשפ '  ' תליקסלו םישדח  םירוביג  תכלמהל  תורחא , תומחלמל  הנפתהו '  ' שידורוג תא  םייתניב  חכש  לארשי  םע 
םדאכ ןנוג  רייטצמ  ןויאירה  ןמ  הקירפאב . ותוא  ןייארל  עסנ  ךורב  םדא  יאנותיעה  רשאכ  רוביצה  תעדותל  סומידב  ףולאה  עגרל  חילבהו  בש  םינומשה 

םדא לש  ורוקיב  רחאל  םינש  שולש  רבמטפסב 1991 , חורה . ירחא  ףדורה  ןועגיש  הכומ  ומכ  םקנו , היצטיליבהר  ומצעל  שפחל  ףיסומה  רירמו  רובש 
דבלב . ןב 61  אוהו  בל  ףקתהמ  ונלימב  שידורוג  רטפנ  ולצא , ךורב 

חוכיו ררוע  בוליש  םיינוימד -  םיעוריאו  תויומד  וב  ובלוש  ךא  שידורוג , לש  םיברל , רכומה  יגרטה , יתימאה  רופיסה  לע  ססובמ  טקנופלטימ  לש  והזחמ  דלש 
ןויאיר הקירפאב , שידורוג  םע  ךרעש  ןויאיר  ינפל  ולש  רדרוקר  פייטב  ךורב  םדא  יאנותיעה  טילקהש  םירבדב  חתפנ  הזחמה  תונותיעב . ןיינעמ  יתא 

לכ ךרואל  גצומ  אוה  דציכו  טקנופלטימ  רובע  למסמ  שידורוגש  המ  תא  םיתצמתמ  ךורב  לש  וירבד  לודג . שער  ררועו  תונורחא ' תועידי  םסרופש ב'
הזחמה :

דע 73' ותוא . בהא  םעה  לכ  רורדל , ארק  אוה  רוביג . היה  אוה  שדחה . יבכמ  הדוהי  היה  ןנוג , לאומש  ףולאה  םימיל  שידורוג , ןב 37 , אוהו  ב-67 ,'
היססבוא . ןברק , תוער , תושדח  תכבסמ , תכבוסמ , תומד  אוה  מ-73 ' חירצב . ףושחה  בוטה , לייחה  היה  אוה 

ינפל ןייד  לש  ותיבב  הביטחב 7 , הזחמה : בל  ןהש  שידורוג , לש  ורבעב  קבשלפ  תונומתל  עטקנ  הגצהל , דלש  ןיעמ  שמשמה  ינקירפאה , לגנו  ' גב ןויאירה 
שידורוג רייטצמ  קבשלפה  יעטק  ךותמ  דועו . ריאמ , הדלוג  לש  התיב  חבטמב  טנרגא , תדעו  ינפל  ותכשלב  וירבח  םע  ךורדתב  םירופיכה , םוי  תמחלמ 

'(, הכימס תוביכשב  םירחתמ  ינאו  ברה   )' וידוקפ תא  ליפשמ  אוה  יתייפכו . ינתוכמס  יאו , ' צאמ ריהי , ץירע , רוטטקידכ  גהנתמ  אוה  החודו : תגעלנ  תומדכ 
םתוא לצנמו  רצעמ )' עובש  םיילענ . תקרבה  אל   )' םהב הדור  בוש ,)'! יסנכיתו  הצוחה  יאצ  עידצהל !? תדמל  הפיא   )' תינלוח תעמשמ  םהילע  טילשמ 

(. ותדיקפ םע  בכוש  ראשה  ןיבו  )

. ולוכ "ל  הצ לש  זמרנכו  שידורוג , לש  תוינמוהה  רסוחו  לזרבה  תעמשמ  יעגפנ  תא  למסמה  ןמדירפ , םשב  לייח  אוה  הזחמב  תוינוידבה  תויומדה  תחא 
לבוקמ יכוניח ' שנוע   ' ונמזב התיה  האווסה , תשר  וא  עלקמ  ןקיר , ומכ ג' םינוש , םיצפחל  הדמצה  אלכל . ךלשוהו  קנט ' לש  האווסה  תשרל  דמצוה   ' ןמדירפ
לוכי אוה  ןיא  ךא  ומצע . תא  הלות  רבד  לש  ופוסבו  ותויפש  תא  דבאמ  ןואכידב , עקוש  ןמדירפ  תודוקפהמ . גרח  וא  תוארוהל  יוארכ  תייצ  אלש  ימל  ןוירשב 

לכל שידורוג  תא  הוולמ  אוה  ילארשיה . הכינחה  ןחבמב  דמע  אלש  ימל  קבדומה  ןולק  תואכ  וילא  תרבוחמ  איה  ותומ . רחאל  םג  ובגמ  תשרה  תא  ריסהל 
חורבל לגוסמ  וניא  ןכש  םולשב  ובכשמ  לע  חונל  לוכי  וניאש  ןמדירפ , חצורל . חונמ  תנתונ  הניאש  חצרנ , לש  תרסוימ  םיאפר  חורל  המודב  הזחמה , ךרוא 

וב הקבדש  ימ  תא  םיימעפ  תיממה  ילארשיה  םזירטילימה  תללקל  זמר   ) תשרה תללקמ  ותוא ' ררחשי  שידורוגל ש' ןנחתמ  ולרוגמו , רזכאה  ודקפממ 
, יל דבכו  ךבוסמ , ינא  הפיחב . יתרבקנ  דאווז , ךיישב  יתאצמנ  הביטחב , ימצע  תא  יתילת  תשרל . יתדמצוה  "ט , חמה ןמדירפ , ינא  (: ' השלוחה תמגיטס 

שגפמב הזחמה , לש  םויסה  תנומתב  קר  ולש . - וסעכבו ומצעב  זכורמ  ראשנו  ןמדירפ  לש  ותעוושל  שידא  שידורוג  השקבב .'... תשרהמ ... יתוא  ררחש 
לע חנוצ  ושאר  ןדע , ותחונמ  תא  אוצמל  ןמדירפ  התע  האווסהה . תשרמ  ותוא  ררחשמ ' ןמדירפ ו' לש  ותוחכונב  ריכהל  םיכסמ  שידורוג  םהיניב , ןורחאה 

לוכי אוה  םג  תויתרבחה . תוביסנה  לשו  ומצע  לש  ןברוקה  אוהש  ןברקמ ' תא ה' ררחשמ  ןברוקה  לש  ותומ  תילמס : הזויבמס  ןיעמב  שידורוג  לש  ופתכ 
. וירוסיימ לאגיהלו  ויתובא  לא  ףסאיהל  התע 

תחאב  ) המחלמב בהואמו  ברק  ילא  ששה  טסידאסכ  טקנופלטימ  לש  הזחמב  ראותמ  שידורוג  םג  תורחא , תויתמחלמ  תוריטאסב  םירזכא  םילרנג  ומכ 
, הפי םוי  ויתואיר ) אולמ  ריווא  םשונ  ... ) בייט בייט , : ' ןלוגה תמרב  ןקז  יזורדל  רמוא  אוה  תונומתה  תחאב  בלכב .) ותאנהל  הרוי  אוה  הזחמב  תונומתה 

םחלנ יתייה  ינא  םא  המארכ ... עצבמ  : ' ולש השילשל  רמוא  אוה  תרחא  הנומתב  קשמד '? תא  שובכנ  אלש  המל  ךייחמ ) . ) הבוט תוארה  לולצ , ריווא 
הרטינוקב .'... םירצוע  ויה  אל  יתוא  ןלוגב ,

ראשה ןיב  היטעבש  תיגולותפה , ותוריהי  לשב  תואיצמב  ריכהל  ברסמ  אוה  שידורוג : לש  יגולוכיספה  ונורוויע  אוה  הזחמב  םייזכרמה  םיביטומה  דחא 
םע דחי  ותריקחל  יוארכ  ןנוכתמ  וניאו  הדעווב  לזלזמש  ימכ  ראותמ  אוה  הזחמב  טנרגא . תדעווב  ותללפה  לש  תורשפאל  רע  ונניאו  יאבצה , לדחמה  עריא 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



הרי אלש  "ל , כטמר דחאו  טוידיא  דחא  ןייד , לש  תובוב  יתש  בוקסלו ... ןידי  הריקח ... תדעו  : ' זובב רמוא  אוה  הדעווב  םיל  " כטמרה ינש  לע  וירבחו . וניד  ךרוע 
?' ביוא יכרעמ  חתנל  הטלקה ? יטרס  חנעפל  תופמ ? אורקל  םילגוסמ  םה  םיחרזא . : ' ריטפמ אוה  הדעווב  םיטפושה  לע  יתוא '! ורקחתי  הלא  וייחב ,

ותלפמ םע  םילשהל  םג  אלא  ןייד , לודגה  ונורטפ  תא  התקינו  םשא  ותוא  האצמש  טנרגא , תדעו  לש  הניד  קספ  תא  לבקל  ברסמ  קר  אל  שידורוג 
תא תנייפאמה  דיאל  החמש  הררועש  החינצ   ) יתרבחה ןולקה  לש  אתקימע  אריבל  תילארשיה  'ה  זיטסרפה לש  אמר  ארגיאמ  ותחינצ  םע  תישיאה ,

םדאל "ל , וחל ומע  הלג ' ימו ש' לארשי ' ךלמ   ' ותויהב שידורוג  לש  וילכ  אשונ  ןייטשפא , רמוא  תונומתה  תחאב  היגיהנמל .) הסחיב  תילארשיה  הרבחה 
ךורב :

... ףחסנ אוהו  הרוחא , םינש  ותוא  קרוז  אב , התא  היחיש ... והשמ , ליחתיש  ץראב , רותנצה  תא  רובעיש  רוזחיש , וילע  דבוע  םינש  שולש  רבכ  ינא 
 . םלוכ לע  לטנל  ךפה  אוה  ולש . םירבחה  אל  םג  ץראב , ול  הכחמ  אל  דחא  ףא  ול ... היהש  דובכה , םע  ףסכה , םע  דחא  םוי  רוזחי  ךיא  זטנפמ ,

' תוקדה תמחלמ 11  לש  ןוחצינה  רדסמ   ' ןוכרעמה תא  ןיול  ךונח  רומאכ , הנב , וילעש  ינבל , לב  ' גב שידורוג  לש  עודיה  ןוחצינה  םואנב  םייתסמ  הזחמה 
וייח תנש  התיה  וז  : ' םכסמש ןייטשפא , לש  וינפ  לא  וילייחו  שידורוג  תנומתמ  רוקרזה  רבוע  םואנה  םותב  האבה .' המחלמהו  ינאו  תא   ' יריטאסה ויוורב 

הנש .' םיעברא  ץראה  טוקשתו  תמ . קילאומש  הקספה ) ... ) תובזוכה ונייח  תונש  ויה  הלא  רתויב . הפיה 

לש ורופיס  : ' בתכנ הזחמל  תוריכמה  םודיקב  תילארשיה . הרבחה  לעו  םירופיכה  םוי  תמחלמ  לע  לשמכ  שידורוג  לש  ותומדב  רחב  טנקופלטימ  הרואכל ,
לש ןמז  קרפלש  המוא  לש  שפנ  ייוואמו  םיקינח  " מלפה לש  םינבה  רוד  ךנחתה  ןהילעש  תוימואל , תויונאראפ  םידסממ , לש  הלועפ  יכרד  ףשוח  שידורוג 

לע קר  הליחתכלמ  בתכנ  שידורוג '  ' םא קפס  םלוא  המלש .' הרבח  לש  ןגטנר  םוליצל  הכפה  ותומד  היפ ]...[ . לבהב  הירפמיא  המיקה  םינש  שש 
, םירופיכה םוי  תמחלמ  רוד   ) ורוד ינב  םירחא  םינמא  ומכ  אוה , רתוי : הבחר  תיתונמא  - תיטילופ הרטמ  טקנופלטימל  התיהש  המוד  תאזה . המחלמה 

םזירטילימה למסכ  הבר  הדימב  ספתנ  שידורוגו  ילארשיה , םזירטילימה  תא  עיקוהל  שקיב  תילארשיה ,) תונמאב  הרוכב  תדמעל  הפוקת  התואב  עיגהש 
שידורוג לש  תולדגה  ןועגיש  יברע . - ילארשיה ךוסכסה  לע  יטילופ  רסמ  םג  הזחמב  שיו  הרבחל . ללוע  אוהש  המל  למס  םג  השעמלו  ןשיה , ינויצה 

לע ותואשנתה  םיינוכיתה ,)' רפסה  יתבב  ותוא  קלחמו  הנש  לכ  ותוא  סיפדמ  יתייה  ץראה "  " תאצוה םוקמב  ינא  יסאלק ]...[ . רפס  חירצב ? םיפושח  )'
תשבוכ . הרבחל  התוא  ךפהש  לארשי , לש  ימואלה  סירביהה  לע  לשמ  ושמיש  ולש , שוביכה  תוואתו  הביבסה 

הל קלח  סמייט ,' קרוי  וינ   ' לש ןורטאיתה  רקבמ  ילטנרב , ןב  םג  דחאכ . להקה  לשו  םירקבמה  בור  לש  תובוט  תורוקיבלו  הבר  תוניינעתהל  התכז  הגצהה 
קית ייק -  - ףא - יי ג'  " תא דחוימבו  ןוטס  רבילוא  לש  ויטרס  תא  ילטנרבל  הריכזה  שידורוג " . '" יאמ 1995 תליחתב  קרוי  וינב  הגצהה  התלעוה  רשאכ  םיחבש 

קפס ילב  אוה  הז  הזחמ  רוביצהו , תרוקיבה  ידי  לע  תדהואה  ותלבק  תניחבמו  ונכות  תניחבמ  ידנק .' חצרל  היצריפסנוקה  תירואיתב  קסעש  חותפ ,"
הטילאה התשעש  יכרעה  קחרמה  השעמל  אוה  שידורוג ' ותומדל ב' חירצב ' םיפושח  ןנוג ב' לאומש  לש  ותומד  ןיב  קחרמה  קתרמ . יגולויצוס  ךמסמ 

. ותייחדו ויוניג  דעו  םזירטילימל  הדהאמ  תילארשיה 

םיכרעו תוהז  רבשמ  לע  חיש  - בר

' תונויצה ריחמ  '
תד ןיב  הקיזה  ומכ  תוכובסת ,'  ' דוע ופסונ  םואלל  תד  ןיב  םידוהיל , תידוחייה  תיתרוסמה , תיתייעבה  הקיזל  תוהז .' יכיבסת   ' םע הדלונ  לארשי  תנידמ 

דואמ לדג  תילארשי  תוהזב  םירושקה  םירמאמהו  םירפסה  רפסמש  אופא  המית  ןיא  תוימואלל . תוחרזא  ןיבו  תוצופתה  ידוהיל  ץראה  ידוהי  ןיב  הנידמל ,
לשב השלחנ  ינויצה  דיפלב  דימתה  שאש  רחאלו  תוצובקו , תודע  לש  בר  ברעל  הכפה  לארשי  תנידמ  רשאכ  םישישה , תונשב  הנידמה . םוק  רחאל 

טבמ תדוקנמ  תאז  ושע  היגוסב  םיניידתמה  לש  עירכמה  בורה  םיכלוה .' ונא  ןאל  ו' ונא ' ימ   ' תילארשיה היצנגילטניאה  ברקב  תויהתה  ורבג  דוסימ , יכילהת 
. םירחא םיברו  ירניבא  המלש  דיבש , רזעילא  ךיירטשנטור , ןתנ  ןמגרב , וגוה  לאומש  ןומיס , טסנרא  אביקע  רבוב , ןיטרמ  תירטנצונתאו : ההדזמ  תינויצ 

ןב חתפ  יהלשב 1965  רזע . ןב  דוהא  יאסמהו  רפוסה  היה  תיתרוקיבו  תיתרבח  - הטמ טבמ  תדוקנמ  תילארשיה  תוהזה  תייגוסב  ןדש  םינושארה  דחא 
היה הלאה  תוחישל  יוריגה  וירבדל , . ' ןויצב םיננאש  ןיא  ורפסב ' וסנוכו ב-1985  םיינזאמ ' ןוחריב ' ומסרופש  תונויצה ' ריחמ   ' םשב תוחיש  תרדסב  רזע 

דרופסקוא תטיסרבינואמ  עדונה  יטילופומסוקה  ידוהיה  לאוטקלטניאה  רנייטס , גרו ' בתכש ג' לֹוצינ ,' ןיעמ   ' ותרתוכש םלועב , תוימואלה  תונגב  רמאמ 
לא הפוריא  תא  הררגש  איה  ונתפוקת . סרא  איה  תוימואלה  רנייטס ש' בתכ  ורמאמב  "ה .) כשת רדא  - טבש תומא ,'  ' ןוחרי ודב  םסרופ  רמאמה  םוגרת  )

המיזמ לכ  תינרדומה , תוינידמבש  יפוספסא  רצי  לכ  תנייוזמ . תדכולמ , הייפונכ  ךותב  דחאל   ' םדאה ךפהנ  תוימואלה  לש  היטעב  וירבדל , ןודבאה .' ףס 
. רוב - תמדא לש  םירטמ  הרשעל  רבעמ  לא  המוחל , רבעמ  לא  ןש  וקרחיש  ךכ , ידיל  םישנא  איבמה  האנשה  םסמ  תוימואלה , ןמ  םינוזינ  תיראטילאטוט ,

םישנאל ירה  םישרוש , שי  םיצעל  םאש  תוארהל , אמגודל : דיקפת  אלמל  תוחפל -  םימיוסמ , םידוהי  וא  ידוהיה -  יושע  ותופייע , ףא  לע  וחרכ , - לעב וליפא 
'. רתוי םייערא  רתוי , םיבכרומ  תונמאנ  - ישגר חתפנש  ךירצ  היצאזיליביצה  לש  לאיצנטופה  דמשוי  אלש  תנמ  - לע הז . לצא  הז  םיחרוא  םהו  םיילגר  שי 

ילויב ןמציו  ןוכמב  ילארשי  - ינקירמא חיש  - ברב אשנש  האצרהב  יוטיב  ידיל  אבש  תונויצל , רנייטס  לש  יכרע  - ודה וסחיל  סיסבה  התיה  םג  וז  הפקשה 
ירבעה : םוגרתה  ןמ  טטצמ  רזע  ןבו  "ט , כשת ירשתב  םיחתפ ,'  ' תודהיה תבשחמל  ןוחרי  - ודב ומסרפתה  םירבדה  ירקיע  . 1968

הנידמהש ונביל  לכב  ןימאנ  םאו  הקירמאב , התע  הגישמ  איהש  המו  תיפוריאה , הצופתב  תידוהיה  תונואגה  הגישהש  המ  לכ  תא  ןובשחב  חקינ  םא 
ילואו יטנאבלר  יתלב  וקלחב  תוחפל  אוהש  ןורתפכ  לארשי  זא  הארית  תירסומו -  תיטילופ  תילכלכ , תורשקתה  ליבשב  תנשוימ  תינבת  איה  תימואלה 

תונמאנל תועובשלו  ול  המ  םילגדלו , הנייהו  הזוניפש  לש  םרשב  - ראשל ול  המ  ידוהיה . םזינאמוהה  לש  תויובייחתהלו  הדימה  - ינקל דגנתמ  וליפא 
תימואל ?
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, ץיבוביל והיעשי  ךיירטשנטור , ןתנ  תוחישה , לש  ןמוסרפ  רדס  יפל  ופתתשה , רומאכ ב-1965 , המסרפתהש  תידוהיה , תוהזה  תייגוסב  תוחישה  תרדסב 
תמכחל  " דיתע שיה   ' תמגודכ תושיגרו , תורגתאמ  הנכה  תולאש  וחיש  ינבל  רזע  ןב  חלש  החיש  לכ  ינפל  ןוירוג . ןב  דודו  ירניבא  המלש  ןמגרב , וגוה  לאומש 

םיכרע תכרעמל  ואיבה  וישעמו  ומויק  רשא  םינענכ - " ןושלב ה" ירבע - " , " שדח םע  רצונ  לארשיב  השעמלש  רמול  ןוכנ  םנמואה  ?', ' לארשיב לארשי "
שגפמב ונדועו  היה  םרוקמ  םלועה -  תוברתל  ותמורתו  ידוהיה  סוינגה  םאה  ?', ' ותבוטבו ולרוגב  ידוהיה , םעב  חרכהב  דוע  םירושק  םניאש  תולועפו 

םיאשונ רסירתכ  ופיקה  וללה  תולאשה  לארשיב '? אקווד  םוצמצו  העיקשל  ןודינ  אוה  ךא  חורבו , רמוחב  תורישעה , תויפוריאה  תויוברתה  םע  הרופה 
תונויצה :' ריחמ  רידגה כ' אוהש  המ  תא  םיאטבמו  הזב  הז  םירושק  רזע  ןבל  וארנש 

תעדות לומ  התוביציל -  הרבחה , לש  התואירבל  ףארגומסייס  ןימכ  ודמעמו  ברעמב , ידוהיה  לאוטקלטניאה  לש  תֹוירֹוּפ  תורז ' ו' תושילת ' , ' תושיגר
לכש שדח  ילארשי  םדא  סופיט  בוציעבש  הנכסה  לארשיב . ידוהיה  לאוטקלטניאה  לש  בורה , תדמע  םע  תוהדזהל  חרכההו  תומיטאה  רוצמה ,

. ול תעגונ  הניא  תילסרבינוא , וא  תירסומ , היעב  םושו  ביואה -  דגנכו  ימואלה , יסיפה , םויקה  תחטבה  תחאה : המישמל  םיסיוגמ  וישוחו  ויתוחוכ 
ברעמב . וכרד  שפחמו  יטסילאידיא  ידוהי  רעונל  רגתא  תויהל  תונויצה  לש  התלוכי  רסוח 

תא לספ  ינמכוא  לאירזע  םיינזאמ '  ' ךרוע רשאכ  ןתוא  קיספהל  ץלאנ  אוה  ךא  תונותיעב , תויסומלופ  תובוגתו  בר  ןיינע  הררוע  רזע  ןב  לש  תוחישה  תרדס 
. סוזנצנוקהמ דואמ  תוגרוחה  תודמע  הארנכ  אטיבש  ןורבע , זעוב  םע  החישה 

ורמאמ תא  טטיצ  רטלא  . ' ירטנמוק העפשהה ' - בר ינקירמאה  ןוחריב  תונשל ה-70 ' תונויצ   ' םשב רמאמ  רטלא  טרבור  םסריפ  ראורבפב 1970 
ןב לא  התנפ  רטלא  לש  ורמאמ  םוסרפ  רחאל  התקספהל . הביסלו  הררועש  םידהל  רזע , ןב  לש  תוחישה  תרדסל  סחייתה  םגו  רנייטס  לש  יסומלופה 
תא ונווגיש  םירחא , םישיא  םע  תוחיש  ףיסוהלו  תוחישה  תא  תילגנאב  םסרפל  ול  העיצהו  סמייט ,' קרוי  וינ  לש ה' תב  - האצוה לגנרדאווק ,'  ' תאצוה רזע 
אציש , Unease in Zion ילגנאה , ץבוקל  ףיסוהו  הנמזהל  הנענ  רזע  ןב  םימיה . תשש  תמחלמ  ירחא  וררועתהש  תוהז  לש  תויגוס  לע  ודמעיו  ספיספה 

סחנפ שוטר , ןתנוי  ילע , א ' ןומיס , טסנרא  אביקע  עשוהי , א"ב  ינולא , תימלוש  םע  ולש  תוחישו  רבוב , ןיטרמ  םע  םיצוביק  ינב  לש  החיש  רואל ב-1974 ,
. םולש םשרגו  הדש 

ץראב םירפס  תאצוה  אצמ  אל  רזע  ןב  ךא  ץיק 1970 , עצמאב  רבכ  ןכומ  היה  רפסה  לש  ירבעה  חסונהש  הדבועה  איה  תניינעמ  תיגולויצוס  הדוקנ 
תירבעה תונותיעב  םסרופש  ירבעה  ןחסונב  וא  רפסב  םסרופש  ילגנאה  ןחסונב  םילארשיה  םיארוקל  ועדונ  ןלוכ  תוחישה  רואל . ואיצוהל  םיכסתש 

ויהש םינייאורמה , תצקמ  לש  תובושתהו  רזע  ןב  הלעהש  תושיגרה  תולאשה  םתסה  ןמ  התיה  תירבעב  ומוסרפ  - יאל תוביסה  תחא  םינשה . תצורמב 
(, ןולא ילא  לש  טעה  םש   ) ילע רמש א . ןיע  ץוביקמ  ריעצ  ררושמ  היה  רתויב  בקונה  תוינויצה . תומכסומל  סחיב  תויביטקובורפ  שממ  םיתעלו  תויתרוקיב 

םיעטק ןלהל  השתהה . תמחלמ  לש  המוציעב  טסוגואב 1970  הכרענ  ותא  החישה  ילארשיה . הדיקעה  סותא  תונגב  רתויב  םיפירח  םירבד  רמאש 
וירבדמ :

םינכומ ונייה  אל  : ' המחלמה יחקל  לע  רבידש  ללוהמ  ףולא  לש  וירבד  תא  ונעמש  ןוירש . ישנא  יפלא  לש  קנע  סנכב  יתבשי  םידחא  םישדוח  ינפל 
תפלחה רידס  ןפואב  ןנכתל  ןונכתב , ףיעסכ  תודבאה  תא  סינכהל  לגרתהל  םיכירצ  ונא  בר . ןמז  רבכ  תלהנתמ  איהש  יפכ  תאזכ , תכשוממ  המחלמל 
אוה רבודמה  וליאכ  יעוצקמו  שבי  ןוטב  רביד  אוה  רסחה '... תא  אלמלו  םיגורהה  זוחא  המו  םיעוצפה  זוחא  המ  תעדל  תורושה , יולימו  םירדאק 

תומש וליאכ  וקוסיע , לשו  וירבד  לש  המויאה  תועמשמה  תא  ללכ  ספות  וניא  וליאכ  םישנא , ייחב  אלו  תופוע  תקהל  תחבשהב  יתיישעת , ןונכת  הזיאב 
וילאמ ]...[ . ןבומו  יעבט  רבד  הז  םישנא 

תחא - המויא - הרירב - ןיאמ ץוח  תומל , יאדכ  וילעש  והשמ  תוארהל  לוכי  ימ  ומצע ? לע  תחקל  לוכי  ימ  הזכ ! רבד  תושעל  לוכי  ימ  תוומל ! םידלי  חולשל 
םילייחב תורושה  יולימ  תא  ןנכתלו  םיכסהלו , הזל , לגרתהל  םיכירצ  ונחנאו  דערי ? אל  ולוקו  הרירב -  ןיאש  טילחהל  ומצע  לע  תחקל  לוכי  ימ  הלודג ?

דעב  ' שיש םהל  ריכזהל  ידכ  תיברעב -  ינש  דצמו  תירבעב  הז  דצמ  תדלומ - ' יריש   ' וידרב םהל  ןגננ  המחלמה  תצרופשכו  ונינב , ויהי  רחמש  םיריעצ ,
ןודבאל ... תיברמ  תובהלתהב  םמצע  תא  וקרזיש  ידכו  םחליהל , המ '

ךלש ? הבושתה  המו  הלאש :
םילמסהו םיכרעה  תא  בטיה  ןוחב  ןוחבל  םיכירצ  ונחנאש  יל  המדנ  לבא  ףוליסו -  לווע  שי  המזגה  לכב  תוינוציקו -  תומזגה  דעב  ינניא  ילע ]...[ :

תונומא רחאל  תוחכפתהה  תפוקת  לש  ירפ  איה  יתדמע  תויביטקייבוא . לש  הלטצאב  הסכתא  אל  םיכלוה . ונא  םמשבו  םהילעש  םישדוקמה 
ןהלש . בזכבו  ןהימורעמב  ולגתהש  הרואכל , תוטלחומ 

ביצהש תוהזה  תולאש  םג  ןונבל . תמחלמ  ירחא  ידמל  רוגש  ןיינעל  ויה  דואמ , םיפירחו  םיגירחל  םיעבשהו  םישישה  תונשב  ובשחנש  הלא , ןוגכ  םירבד 
. האירק ינמיס  דועו  דוע  ופסונ  הלאשה  ינמיס  דילו  ןמזה , םע  רתוי  תויטוקא  ושענ  רזע  ןב  דוהא 

תוהזה תכודמ  לע  טבשה  ימכח 
תומבב הב  להנתהש  ימינפה  חישה  לש  ונונגסבו  ונכותב  רכינ  רבדהו  רבשמב  הרבח  התויהל  תעדומ  תילארשיה  הרבחה  התשענ  םינומשה  תונשב 
הרבח לש  הבצמ  חותינל  דואמ  ליעיו  םישי  השענ  םהב , לופיטו  רבשמב  םייטרפ  םישנא  לש  םבצמ  חותינל  ורקיעב  דעוימה  יגולוכיספה , חישה  תונוש .
. לודג הכ  אוה  םיחרזאה  ןיב  יתייווחה  ףתושמה  הנכמה  הבש  תילארשיה , הרבחה  תמגודכ  הנטק  הרבח  רקיעב  שפנ , ןובשח  תושעל  תשקבמה 

רבשמ ', ' תוהז רבשמ  ': ' ימואלה בצמה   ' חותינב םייגולוכיספ  םיחנומב  הלדגו  תכלוה  תורידתב  שמתשהל  ץראב  םיאנותיעה  ולחה  ךליאו  הפוקת  התואמ 
הכפה הגרדהב  המודכו . הירטסיה ' ', ' ןועביק ', ' היסרפד ', ' תוגיהנמ רבשמ  ', ' ימצעה ןוחטיבה  רוערע  ', ' תימואל תורגבתה  ', ' רבעמה ליגב  המוא  ', ' םיכרע
הרידא הסמ  החימצהו  תונותיעב , העיפוהו  הבש  ילארשי '? והימ   ' הלאשהו ימואל , טרופס  ןיעמל  יוצמה  ילארשיה  לש  תיגולויצוס  - תיגולוכיספה הזונגאידה 
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תימצע . האקלהו  טוטיח  לש  םירמאמו  ימואל  - ימצע ןקויד  תובתכ  לש 

הכ התעמ  התשענ  תוהזה  תלאש  ץראה .'  ' ןותיעו הקיטילופ '  ' ינויעה תעה  בתכ  ןיטינומ ,'  ' ןוחריה תישאר ,' תרתוכ   ' ןועובשה תוהז  תולאשב  וקסע  דחוימב 
תוברתהו תוהזה  לע  תולאשל  "א  נשת הנשה  שאר  ןויליג  תא  שידקה  ועבטמ , ינרמשה  הנחמב ,' , ' "ל הצ לש  ימשרה  ןותיעה  םגש  דע  תיטנוולר ,

תושדח :' םינפ  תארקל   ' התיה ותרתוכש  ןויליגה , חתפב  בתכ  ךרועה  השדחה . תילארשיה 

רוצעל ןמזה  קוידב  הז  תילארשיה . הזופרומטמה  תצאהמ  םלעתהל  השק  ינחורהו , יסיפה  ונפוצרפב  םיללוחתמה  םייונישהמ  םלעתהל  השק 
חיוורנ . המו  ונל  הלעי  הז  המכ  םיכלוה , ונחנא  ןאל  ונחנא , ימ  לש  תוהז , לש  תולאש  לואשל  הארמב . עגר  טיבהלו 

ול ויה  ךא  תירסומו , תיכרע  הקוצמל  העלקנו  התומימת  תא  הדביאש  הרבח  לש  יטנתוא  יתרבח  רבשמ  ףקיש  ןכא  תונותיעה  לע  טלתשהש  םזיגולוכיספה 
גויתל ליעי  קשנ  ילכ  השמיש  איה  ססובמה , ילרבילה  ינוליחה  דמעמל  דחוימב  תנבומו  תמסוק  היגולוכיספהש  ןוויכ  תועדומ . אקווד  ואל  תויטילופ , תוביס  םג 

רואית לארשי . לש  היצזינקירמאהו  היצזינרדומה  ךילהתלו  םולשה  ימכסהל  ודגנתה  םבורש  הכומנ , הסנכה  ילעבו  םיינמי  םייתד , רמולכ , דגנכש ,' דצ  ה'
', םזילנויצר יא  ', ' הירטסיה ', ' הטילש תרסח  תונכרצ  ', ' תוינחוכ תויזטנפ  ', ' הינמולגמ ', ' תולדג ןועגיש  הקול ב' תילטנמ ,' הלוח  הרבח  תילארשיה כ' הרבחה 

ילנויצר אלה  ילארשיה ' ףוספסאה   ' לש ויתויטס '  ' לע ןירשימבו  ןיפיקעב  זמר  האלה , ןכו  ימצע ' סרה  לש  רצי  ' ' תרוויע האנש  ', ' תושיגר רסוח  ', ' תוירורהס '
. יתרבחה ערקה  תקמעה  ושוריפש  ומע , הטילאה  לש  עגמ  קותינל  ליבוהו  ירסומ  אלהו 

שפנ ןובשחבו  תימואל  תוהז  לש  תולאשב  רתוי  הבר  תויביסנטניאב  קוסעל  םילארשיה  םירפוסה  םג  ולחה  המע  הלועפ  ףותישבו  תונותיעה  דצל 
תורפסה לארשיב . הרבחה  לש  הבצמ  לע  יטילופ  ןוידל  סיסב  םיבר  םירקמב  ושענ  םישדח  םירפסו  םיילאוטקא , - םייטילופ םירשקהב  יגולואידיא , - ירוטסיה

ןויד םירגמכ  םדיקפתל  רתוי  םיעדומ  ויה  םירפוסהו  תינרמש , תינויצ  טבמ  תדוקנמ  רתוי  תיביטקובורפו  תיסומלופ  תיטילופ , הינכת  תניחבמ  התשענ  הפיה 
. שדחה יטילופה  חישב  רתוי  םיברועמ  ושענו  תולובג  ינמסמכו  םייגולואידיא  םיכוותמכ  יגולויצוס ,

רודמ ךרוע  רזאל , דוד  םזי  ב-1966  ןכל . םדוק  הברה  אלא  םינומשה  תונשב  הליחתה  אל  ירוביצה  חישב  םירפוס  לש  םתוברועמש  ןייצל  רתומל 
: תואבה םילימב  הלאשל  בישה  דגמ  ןורהא  רפוסה  ירוביצה .'? ןוידב  םיליעפ  םירפוסה  םאה   ' הלאשב ןדש  ותייחנהב  ןויזופמיס  בירעמ ,'  ' לש תורפסה 

לכב דואמ  ליעפ  ןפואב  םיברועמש  םישנא  לש  רוביצ , ישנא  לש  םיחיכומ , לש  דיקפת  םיאלממ  םירפוסה  תורחא , תויורפסב  רשאמ  רתוי  ונלצא , '
. ונלש םינושארה  םיטסיצילבופה  םג  ויה  ונלש  םיאיבנהש  רמאש , ימ  רמא  : ' דגמ לש  וירבד  תא  קזיחו  ףיסוה  רזאל  דוד  םיילאוטקאה .' םיניינעה 

הלודג תרוסמב  םיכישממ  םה  תיתרגיש , וא  תפטוש  הביתכו  הקינורכמ  רתוי  ההובג  המרל  תולעתהל  םיחילצמ  םהש  הדימב  םיאנותיעה , םגו  םירפוסהו 
', יאובנה  ' דיקפתב וזירפה  ךא  םירפוס , לש  םתעדל  דימת  הסחיי  תילארשיה  הרבחהש  לודגה  לקשמב  וקדצ  רזאלו  דגמ  הב .' ךישמהל  םיבייחו  וז 

תיתורפסה הליהקה  התשענ  םירופיכה  םוי  תמחלמ  ירחא  קר  השעמל , םהל . המדקש  הפוקתבו  םתפוקתב  םירפוסל  וסחיי  םהש  יתרוקיבה , רמולכ 
רמאמב ומסרופ  םירבדה  םירפוסה . תדוגא  לש  הדיעווה  תחיתפב  םירבד  עשוהי  רפוסה א"ב  אשנ  ב-1975  דסממה . לע  בושח  תרוקיב  ןונגנמ  ץראב 

עשוהי : רמא  ראשה  ןיב  . ' לארשיב רפוסה  לש  תיתורפס  - אלה ותואיצמ  תרתוכה ' תא  אשנש 

םיאצומ ונחנא  תיתורפסה . ותואיצממ  רתוי  תטלובו  הפיקת  רתוי , תישממ  תונורחאה  םינשב  התשענ  לארשיב  רפוסה  לש  תיתורפס  - אלה ותואיצמ 
תונחמב בבוס  תואצרה , הצרמו  םימואנ  םאונ  תונותעב , םירמאמ  בתוכ  םינויזופמיסב , רבדמ  תומוצע , לע  המיתחב  תונגפהב , תורצעב , ותוא 

, תויטתסא תויעב  לע  תורפסו , םירפס  לע  היה  אל  םמצע , ןיבל  םניב  םירפוסה , לש  ירקיעה  הכרעמה  - הדשש ררבתה  עתפל  רפס ]...[ . - יתבב אבצה ,
זקינ לשמל , םיחטשה , דיתע  לע  חוכיווה  ירוביצ . רסומ  תויעבו  הרבח  תויעב  תוינידמו , הקיטילופ  לע  אלא  תויתורפס , תולוכסא  ןיב  תוקולחמ  לע  וא 

לש םייתורפס  םינקסעו  םירקבמ  םתוא  וכו .' תונויצה  תוהמ  לע  תידוהיה , הירוטסיהה  תנבה  םצע  לע  רתוי , הברה  םיקומעו  םיבחר  םיחוכיו  וכותל 
ויה תואיצמהמ -  םיקתונמ  ןש , - ילדגמב םהל  םירגתסמ  הנידמה , רוד  ינב  דחוימב  םירפוסהש , ךכ  לע  סמח  ותעשב  וקעצ  רשא  םישימחה -  תונש 

בותכיש םשמ . ואצי  אלש  ידכ  ץוחבמ , םיחירב  המכ  םהילע  םישל  םגו  םהלש , ןשה  - ילדגמ לא  םריזחהל  םירפוסהמ , המכ  תחקל  םויה  םינכומ 
קועצל ... קיספיש  רקיעה  םייטקרטסבא , םיירטנצסכא , םירזומ , םירופיס , םיריש , בותכיש  רפוסה ,

םיבר עשוהי . ראיתש  וז  המגמ  הקזחתה  םיאישל , הלע  יגולואידיאהו  יטילופה  חתמהו  קימעה  תוהזה  רבשמ  רשאכ  םיעשתהו , םינומשה  תונשב 
תופתתשהו תונויאר  םייטסיצילבופ , םירמאמ  תביתכב  רקיעב  ללכב , ירוביצה  ןוידבו  םה  - םתריצי לע  יטילופה  ןוידב  ליעפ  קלח  ולטנ  םיריכבה  םירפוסהמ 

קלח ושענ  ןהמ  תוברו  רתוי  ילאוטקא  יתרבח  - יטילופ יפוא  רומאכ  ולביק  תויתורפסה  תוריציה  םג  הז . לש  וירבדל  הז  וביגהו  אמויד , יניינע  לע  חיש  - יברב
תונורחא :' תועידי   ' לש תוברתהו  תורפסה  רודמב  בתכ  רשאכ  תאזה  המגמה  תא  רידגהל  ביטיה  ךורב  םדא  ירוביצה . חישהמ 

' קלח  ' ןה רפסל  סומלופ ) לש  ימוקמ  גוס   ) תובוגתה הבוגתה . תייגולויצוס  תנחבומ : תיתורפס  היגולויצוס  תת  ןאכ  החתפתה  םינומשה  תונשב 
ןיעכ ןכ , םא  רצונ , דיגנ . ךז , ןורימ , תובוגתב  ךשמנ  ומויק  דבל . ןיאושינ ' ייח  םייקתמ ב' אל  לגופ  ולש . הכראה  ןמז  ןיעכ  ולש , החולש  ןיעכ  רפסהמ ,

הבוגתה . תייגולויצוסב  םיארוק ) םיבתוכ ,  ) םיפתתשמ בר  ישפנ , ךרוצמ  ןוזינה  קהבומ , יתרושקית  םויק  בתות . - םויק

תימלוש ךז , ןתנ  רואל , קחצי  ןמסורג , דיוד  קוינק , םרוי  זנק , עשוהי  ירוג , םייח  עשוהי , א"ב  זוע , סומע  תא  תונמל  רשפא  הז  םוחתב  רתויב  םיליעפה  ןיב 
הרישהו הזורפה  תוריצי  דצל  ומסריפ , םתצקמ  לובוס . עשוהיו  זוברג  ריאי  ןיקרמות , לאגי  ץומא , ןב  ןד  ןדיבא , דוד  ריטלזיו , ריאמ  ןפג , ןתנוהי  ןבארה ,

םהירוביח וכז  דחוימב  ףקיה  - יבחר ירוביצ  סומלופלו  הדוהתל  תילארשיה . הרבחב  הקיטילופו  תוהז  לש  תויעבב  וקסעש  הקיטסיצילבופ  ירפס  םהלש ,
. ןמסורגו עשוהי  זוע , לש  םייטסיצילבופה 

' היופש תונויצ  '

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



חיש םיליעפה ב' םיפתתשמה  דחא  דוסיה ,' ןמ   ' גוחב רבח  היה  אוה  םישישה . תונשב  רבכ  הקיטסיצילבופו  תוגה  תונשרפ , ירמאמ  םסריפ  זוע  סומע 
דחא ליעל , יתראיתש  יפכ  היה , םג  אוה  הנמז . תא  תחא  אל  המידקהש  תיאמצע , טבמ  תדוקנו  תירסומ  תושיגר  לעב  טוהר , יאסמכ  עדונו  םימחול ,'

תישאר דע  םלוא  ןוסא . תרה  איה  הנוצרל  דוגינב  הרז  הייסולכוא  לע  הטילשהש  ןעטו  םימיה  תשש  לש  םיחצנמה ' ןורכש   ' ינפמ עירתהש  םינושארה 
תיצוביקה העונתה  חמצ -  ונממש  הנחמב  רקיעב  ועדונ  םייתרבח  - םייטילופ םיאשונב  ויתודמעו  הפיה  תורפסל  רקיעב  ומש  רשקנ  םינומשה  תונש 

( םיעברא ןבכ  זא  היה  אוה   ) תיתוגה תולשבל  עיגהש  רחאלו  יחישמ , - ימואלה לגה  תיילעו  הדובעה  תעונת  לש  התסירק  רחאל  קר  הדובעה . תגלפמו 
הצירפל רוגישה  ןכ  דואמ . ךרעומ  תועד  הגוהו  ןשרפ  השענו  תיתרושקתה , המבה  זכרמל  םדקתהל  זוע  לחה  בושח , ילארשי  רפוסכ  הרכהל  הכזו 

תומישר םירמאמ , לש  טקל  תללוכה  וז , הפוסא  (. 1979) הזעה ' תלכתה  רואב  ורפס ' היה  יטילופ  - יתרבח העד ' - גיהנמ ןשרפכ ו' ירוביצה  ודמעמב 
םג איה  ולש . ירסומה  טהלהמו  תיריל  - תיפאה תעצקוהמה , ותביתכמ  לעפתהלו  םשרתהל  םיארוקל  הרשפיא  םינשה 1978-1967 , ןמ  תונויארו 

םיסחיה יברע , - ילארשיה ךוסכסהו  םולשה  תייעב  םיבר : םיאשונ  ףיקמ  רפסה  זוע . לש  ינידמ  - יתרבחה ןימאמ ' ינא  תא ה' ריכהל  בחרה  רוביצל  הרשפיא 
דועו . תילארשיה  תוברתהו  תורפסה  תוהמ  תירבעה , ןושלה  ץוביקה , לש  ויפוא  ילארשיה ,' םזילאיצוסה   ' לש ויפוא  םיאניתשלפה , םע 

ךא ינמוה . לאמש  אוה  תואבה , םינשב  םסריפש  תופוסאבו  םירמאמבו  הז  רפסב  יוטיב  ידיל  אב  אוהש  יפכ  זוע , לש  םלועה  תפקשה  לש  יללכה  ןוויכה 
ישנא לש  םמעז  תא  וילע  הררוע  םג  איה  הבחר . תיתרבח  הרכהב  תוכזל  ודיב  העייס  וז  הנוכתו  יתמגוד , וא  ינוציק  אוה  ןיא  םירחא , לאמש  ישנאכ  אלש 

םלועה תפקשהל  ומואת  עשוהי , לש א"ב  וז  תא  םג  ומכ  ותוגה -  תא  ןייפאמה  הזה , ינויערה  וקה  תא  ןאכמ . םיינוציק  ןימי  ישנאו  ןאכמ  םיינוציק  לאמש 
, תינויצה העונתה  לש  םיירסומהו  םיינויערה  תודוסיב  תוקבד  דחא  דצמ  רמולכ , הנותמה .' תונויצה   ' וא היופשה ' תונויצה   ' םירקבמ המכ  וניכ  תיטילופה - 

ידיל אב  רבדהש  יפכ  םידוהי , םירגהמל  תופידע  הקינעמה  תידוהי  הנידמכ  לארשי  תנידמ  לש  ןורקיעה  הז  ללכבו  החפשמ ,' םשכ   ' האור זוע  התואש 
, ןוטלשל ןימיה  תיילעו  םימיה  תשש  תמחלמ  ירחא  ופירחהשו  המשב  ושענש  םיירסומה  םיתוויעה  ןוקיתל  האירק  רחא , דצמו  תובשה ; קוחב  יוטיב 

ריכמו םיחטשה  חופיסל  דגנתמ  זועש  םשכ  תיחישמ . - תיתד תונמואלל  תופחסיהו  תינמוהה  תושיגרה  דוביא  תיניתשלפה , היעבל  ןורוויעה  םשארבו 
בורה ותעדל  ןכומ  ונלצאש  דועב  יברע : - ילארשיה ךוסכסב  הירטמיסאב  ריכמו  ינידמ  רדסה  אלל  הגיסנל  דגנתמ  אוה  ןכ  יניתשלפ , םע  לש  ומויקב 

השיגה תרכינ  לארשיב  יתד  - ינמיה םרזל  וסחיב  םג  וז . דצל  וז  תונידמ  יתש  לש  םויק  לע  ללכב  בושחל  ןכומ  ןטק  טועימ  קר  ינשה  דצבש  ירה  הרשפל ,
קלח ינוציקה , הז  םג  תינויצה , העונתב  ינמיה  םרזב  האור  אוה  םיינויצה , שעמהו  ןויערה  לש  תוויע  אוה  ויניעב  םזינויזיוורהש  יפ  לע  ףא  הנותמה .

. תילארשי - תידוהיה החפשמהמ 

תויחל ונלרוג  ץרחנ  םאה  ןוגכ  םילארשיה , תא  תודירטמ  ןיידעו  ודירטהש  תוימויקה  תולאשל  הבושת  תתל  זוע  סומע  הסינ  הזעה ' תלכתה  רואל   ' ורפסב
תובושתה דועו . םיינמוה , םיכרע  רתוס  וניא  וב ,) שמתשמ  זועש  גשומ  ' ) יחרכה לווע   ' ותוא לושינ , םאה  הנידמל , םויק  תוכז  שי  םאה  תדמתמ , המחלמב 
תונקיידהו תוריהזה  טפשמ . תיבב  טפוש  לש  ותקיספל  המודב  עבטמה , ידצ  ינש  תא  תוארלו  םיסנאוינה  תא  רייצל  ןויסינב  תופיטה , ןיב  תוריהז , דימת  ןה 
רמולכ הזעה ,' תלכתה  רואב   ' ותעדל הבתכנ  וז  הנידמה . םוקו  בושייה  תפוקתב  תירבעה  תורפסב  ןד  אוה  רשאכ  םג  רפסב  ותוא  תונייפאמ  הלאה 

תא טטרשל  הלכי  אל  ןכלו  ידמ , קזח  רואל  ףשחנש  םוליצ  טרס  ומכ  איה  תויוקדב . ןיחבהל  רשפא  היה  אל  רשאכ  תרעוסה , תירוטסיהה  היישעה  ךלהמב 
םיסנמ םה  ןכ  ובתכש , הזורפב  תויוקדה  תא  ןמסל  ולחה  ורוד  ינבו  אוהש  םשכ  יכ  וירבדמ  עמתשמ  הראית . איהש  תואיצמה  לש  תוקיודמה  תויללצה 

. ויניעמ ורתסנ  הכ  דעש  םיללצה  תא  ילארשיה  רוביצל  ריאהלו  יתוגה  - יטילופה הדשב  תויוקדה  תא  ןמסל 

יפות טבשה ]...[  יפות  תונויצ   ' יהוז היופשה .' תונויצה   ' הנחמ לומ  דמועה  הנחמה  לש  ונקויד  תא  ץוחבמ  - הפוצכ טטרשל  זוע  סומע  לחה  םג  הז  רפסב 
הפ , ' םינש שולש  רובעכ  םסריפש  ינשה  תוסמה  רפסב  םלוא  ןורכש .' תוכסונ  תואמסיסו  םירציו  המדאו  םד  תינחלופ , המומע , תויטבש  לש  םאט  םאטה 

הכלה תילארשיה  הרבחה  לע  ותעפשהש  טבש ' ךותב ה' שחרתמ  המ  גולופורתנא , ומכ  חטשב , קודבל  אצי  רבכ  אוה  ויתסב 1982 ' לארשי  ץראב  םשו 
םידרחה לש  דודשאב , לעופה  לש  בלה  ישחר  תאו  תולוקה  תא  עומשל  ידכ  ץראה , תא  רותל  אציו  תיתורפסה  ותביתכמ  השפוח  חקל  זוע  המצעתהו .

םיטיראזאלה רזנממ  האוביד  באה  הרפעמ , ריאי  הללאמרמ , ףיאנו  ןסח  עוקתמ , םחנמו  ינד  לש  שמש , תיבמ  'ו  זו ' זו טרבלא  לש  םילשורי , תונוכשב 
ראוני 1983, דע  רבמבונ 1982  םישדוחב  עובשה ' רבד  הרדסכ ב' הליחת  ומסרופ  תומישרה  המלש . תב  הקיתווה  הבשומהמ  רוחב  יבצו  םילשוריב 

. הבר תוניינעתה  וררוע  ןותיעב  ןתעפוה  םע  רבכו 

, תוינויצ תויובשייתה  וא  תויקוח  אל  תויולחנתה  הרירב , ןיא  תמחלמ  וא  הרירב  תמחלמ  תוימינפה : תוקולחמב  הרעב  ץראהו  ןונבל  תמחלמ  ימי  ויה  םימיה 
. הלאב אצויכו  היצזילטיפק  וא  תרהוד  היצלפניא  םייתד , תאנש  וא  תיתד  הייפכ  יתדע , דש  וא  יתדע  חופיק  רורחש , וא  שוביכ  הגיסנ , וא  םיחטש  חופיס 

ילארשיה חישה  לע  טלתשהל  הלחהש  האנשו  סעכ , תויזה , תייוור  הינופוקק '  ' אלא תינומרה , הלהקמ  לש  תולוק  ויה  אל  םשו ' הפ  ועמשנש ב' תולוקה 
הרייעל המודב  תוימלשוריה  תונוכשב  ורגתסה  - ופפותסהש םידרחה  ןיבו  םינויצה  ןיבש  קתנה  תא  םיארוקל  דדיח  זוע  קומע . ימינפ  רבשל  האיבהו 

םיגציימה לאמשה ,' לש  םירוספורפהו  םירפוס  ' לו םיקיני  " אפמל תינבומה  הביאה  תא  דילוהו  חרזמה  תודע  ינב  לש  םבלב  ברצנש  ןובלעה  תא  תיתולגה ;
תויולחנתהה יבשייתמ  לש  תוירורהסהו  תוינוהמתה  תא  םיברעה ; יפלכ  הקוצמה  תובכש  לש  ינעזגה  סחיה  תא  םילצנמה ; םינודאה  תא  םהיניעב 

תובכרומ תא  םיריכמ  םניאש  הילגנאו , תפרצ  הניטנגרא , הקירמא , היסורמ , םילוע  ויה  םיבר  םיבשות  הבש  עוקת , תולחנתהל  עיגה  אוה   ) תוריעזה
איהש םיקיתווה , םיקינבשומה  לש  תוירקנאב ' 'י- צרא תא ה' ברה ;' זכרמ   ' ידימלת לש  תישגרה  תומיטאהו  ימואל  - יתדה םזילטנמדנופה  תא  ךוסכסה ;)

. הדגה ייברעל  םייפכה  תדובע  תא  ריאשמו  הסרובה  לא  חרובה  ילארשיה  ינגרובה  תאו  רבצה ; תומד  לש  תיקסטורג  הרוטקירק 

לש ץומח  חיר  ףדונ  תוחישה  ןמ  םהלשמ .' וניא  ימל ש' זובו  האנש  תומודק , תועד  ירודח  הנידמה , לע  תוינורט  יאלמ  רפסב  זוע  סומע  לש  וחיש  ינבמ  םיבר 
םירבג תרובח  ןיב  לוח  םוי  רקובב  תלהנתמה  החישמ  המגוד  ןלהל  םזינוגטנאו . םזיאוגא  יסיסרל  תקסרתמה  הרבח  לשו  סנדקד  לש  תוברת , תמחלמ 

םירזיילבבו ןורקד  - תונתוכב םישובל  בטיה . םיפוזשו  ףוג  ידבכ  םלוכ  טעמכ  . ' םהייחל םיעבראהו  םישולשה  תונשב  ץראה  ידילי  םיזנכשא , םילארשי ,
ךווית םיעטמ , יקסעל  סנכנ  הנש , דועו  הנש  םש  ראשנו  הירגינב  יאלקח  החמומ  וא  ץעוי  תויהל  חלשנש  ןועדג  םשב  דחא  לע  םיחחושמ  םה  םייתנפוא .

החישה תלהנתמ  הבש  הרואפתה  קי צ'ק .'" יקנ צ' רלוד  ןוילימ  השע  שדוח  הרשע  ששבש  םירמואו   " לידב הרכמב  תופתושל  ףרטצה  קשנ , תקסעב 
םיארוקל זמור  ומכ  זוע  תיאלקחה . תינויצה  תובשייתהה  תישאר  ילמסמ  בקעי , ןורכז  הרייעב  הפק  תיב  רפוסה : ילוקיש  תניחבמ  תירקמ , הניא 

בקעי ןורכזל  אבש  הלועל  טלחומה  דוגינה  אוהש  ףסכה , םשב  ץראהמ  דריש  ילארשיה  יאלקחה   ) םהלש החישה  אשומו  וללה  חישה  ינב  תוימומרעב :' '

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



ונימי : דעו  הנושארה  היילעה  ימימ  תונויצה  התשעש  יכרעהו  יתוברתה  קחרמה  תא  םיאטבמ  יאלקח ) השענו  ינויצה  לאידיאה  םשב  האמה  תישארב 

שאר לוכה  ךסב  : ' ומדוק לע  קלוח  ןאבייר ,'  ' יפקשמב חפוטמ , םפושמ , שיא  ידוהיה .' שארה   ' לע תשרופמ  העד  עיבמ  רגיס  ןשעמה  ראווצ  - בע רוחב 
לפנ לוכה  ךסב  םהה . םירוחשה  לצא  ילמרונ  אל  ףלק  ול  ךלה  לוכה  ךסב  ספא . היה  אבצב  רבד . םושל  עיגמ  היה  אל  ץראב  הזה . ןועדגה  דואמ , ןטק 

לכב ולעי  םלועה , לכב  םתוא  רזפמ  התא  םא  םידוהיה , הככ : הז  : ' הנינשב םכסמ  רפורג , תסנכה  רבחל  תצק  המודה  ץוג , דחאו  תנמשה .' ךותב 
ףוצרפ שי  הנידמלש  המל  הזו  ינשה . תא  דחא  וערקי  רתויה  לכל  דחא , םוקמ  לע  םלוכ  תא  םישת  םא  לבא  םלועה . תא  וערקיו  ןוכנה  לגה  לע  םוקמ 

םדב .' הז  תושעל , המ  ןיא  הז . הככ  הזכ .

, הבחר תוגהל  תילאוטקא  תונשרפ  ןיבו  הקיטסיצילבופל  תורפס  ןיב  גוזימה  יוטיב  ידיל  אב  הזעה ,' תלכתה  רואב   ' ורפסב רשאמ  רתוי  דוע  הז , רפסב 
רהזנו םירורב  םירבד  דיגהלמ  קמחתמ '  ' אוהש בוש  וב  חיטה  ינוציקה  לאמשה  בתכש . המ  תא  ובהא  םלוכ  אל  זוע . לש  ותביתכ  תא  ןייפאמה 

. זוע לש  הביתכה  ןורשיכמ  רקיעבו  ןכותהמ  ולעפתה  םיארוקה , םג  המודמכו  םירקבמה , בור  ךא  שפנ .' הפי  ןלאמש   ' וב האר  ןימיה  דגנמו  בייחתהלמ ,
ץראב םשו  הפ  רתוי ב" דועו  וירפס  לכב  , ' רשש לאכימ  בתכ  זוע ,' סומע  לש  ותביתכב  רכשמ  והשמ  שי  . ' תובר תופשל  םגרותו  רכמ  - ברל היה  רפסה 

תא השועש  המ  '. ' יאניתשלפ - ילארשיה ךוסכסה  ישרושבו  תידוהיה  ונתרבחב  תללוחתמה  המרדב  תידיסח , טעמכ  תוקבדבו  יתימא  טהלב  ןדה  לארשי ,"
שארב הז , ', ' םיינזאמ  ' יתורפסה תעה  בתכב  םסרפתהש  תרוקיב  רמאמב  למרכ  ילינ  הבתכ  הנימב ,' תקתרמו  תדחוימ  היווחל  הזה  רפסב  האירקה 

הקינעמ ךכ , לכ  הבר  תוינויחב  ראתמ  אוהש  םישנאה  יפלכ  וב  הנשיש  תוהדזהה  תיטסי ]...[  ' זאמיא תויטסאלפב  תמרוזה  תיזוע " הביתכה ה" הנושארבו 
- תיטילופה ויתודמע  לא  עיגמ  אלא  סקיפ , האידיאב  קבד  וניאש  םדא  ונינפלש  השגרה  שי  רתויב . ההובג  הגרדב  תונימא  תושרופמה  ויתודמעו  ויתועדל 

'. ותעד ףוסל  תדרל  יתימא  ןויסנ  ךות  ביריל , תינלבוס  הבשקה  ךרד  הריפכה , ךרד  שדחמ , םעפ  לכב  תויתרבח 

ויפ אצומל  םיכחמ  לוכהש  הקיתוה , תינויצה  תונגרובה  לש  לקרוא  - גיהנמ ןיעמ  תוברת , רוביג  לש  דמעמל  זוע  סומע  תא  הלעה  לארשי ' ץראב  םשו  הפ  '
רתסא לש  ףרוח 1983 )' זוע , סומע   )' ותומד לע  היזיוולט  טרס  היה  הצרעהה  ייוטיבמ  דחא  הכותב . תוהזה  תויעבו  ץראב  תויתרבחה  תויוחתפתהל  סחיב 

םירפסב הסנוכש  תיטסיצילבופהו , תיתורפסה  ותביתכ  תוכזב  קר  אל  הז  ודמעמ  תא  הנק  זוע  תיתכלממה . היזיוולטב  טסוגואב 1983  ןרקוהש ב-25  רד 
ולש תואטבתהה  תלוכי  לשב  םג  אלא  (, 1998 רתכ , ' ) תילארשי תוהז  לע  תובשחמ  תווקתה : לכ  ו' ( 1987 דבוע , םע  ' ) ןונבלה תודרוממ   ' ןוגכ םיפסונ ,

. ולש תילאוטקלטניאה  המזירכל  הפיסומה  האנה  ותוזח  לשבו  ןויע , ימיו  םיסקטב  שקובמ  הצרמל  ותוא  הכפהש  בתכבש ,) וזמ  תלפונ  הניאש   ) הפ לעב 

תילארשי שפנ  תלחמכ  תולג ' ךיבסת  '
לא הפיה  תורפסה  תולובג  תא  םינומשה  תונשב  ץרפ  אוה  םג  עשוהי . רפוסה א"ב  לצא  םג  שבגתה  זוע  סומע  לש  הזל  המוד  תיתרבח  הרכה  ךילהת 
ףסוא אוה  תוילמרונה ' תוכזב   ' ורפס דחאכ . להקהו  תרושקתה  ידי  לע  שקובמו  בושח  יתרבח  תועד  הגוה  תוברת -  רוביג  השענו  תיטסיצילבופה  תורפסה 

איה ויתוסמ  לש  היצטניירואה  תרושקתה . ילכב  תונויארו  םינויזופמיס  תואצרה , לע  וססבתהש  תילארשיה , תוהזה  לע  עשוהי  בתכש  תוסמ 
הלימב שומישה   ) לארשי תנידמ  לש  היצזילמרונ ' םסח ל' ותעדל  םיווהמה  םיילארשי , דוסי  יכיבסתמ  המכב  תודקמתמ  ןהו  תקהבומ  תיטלנאולוכיספ 

דחוימו דיחי   ' אוהש תימואל ,' - ןיבה הליהקב  תויוכז  הווש  רבח   ' אוהש םעכ  ילמרונ '  ' םע רידגמ  עשוהי  ורפסב , תאזה .) היצטניירואה  לע  דיעמ  היצזילמרונ ' '
היחרזא .' לכ  תנידמ  הנידמה כ' תסיפתמ  הקוחרה  דואמ , תירטנצונתא  הרדגה  ןבומכ  יהוז  תוהז .' ןדבוא  ששוח מ' וניאו  רחא ' םע  לכ  ומכ 

לכ תא  ץמאמ  , ' ותטישל ידוהיה , םעה  תולגה .' ךיבסת   ' תא עשוהי  דימעה  תינויצה , היגולואידיאבו  תידוהיה  תוילטנמב  םרוקמש  םיכיבסתה , שארב 
הכישמ ימויק : סקודרפ  השעמל  רצונ  ןאכ  תינחור .' הניחבמ  התוא  החוד  אוה  יכ  םא  הלוגב , דמעמ  קיזחהל  ידכ  םיימויקה  ויבאשמ  לכ  תא  עיקשמו  ונוימד 

, רתויו רתוי  התוא  םמורמו  ראפמ  אוה  ךכיפלו  וצראל , בש  אוה  ןיא  יכ  לע  םשא  ומצע  שיגרמ  םעה  : ' תינסרה האצותה  תחא . הנועבו  תעב  הלוגל  האנשו 
התוא ראתמ  אוה  אסיג  ךדיאמ  הילא , רוזחל  יואר  אוה  ןיאש  הדבועה  תא  קידצהל  ידכ  תאזו  האלפומ , התוא  השוע  השודקו , הקומע  תוהמ  הל  עבוק 

: תילארשיה היווהב  תולוח  תוער  יתש  ותעדל  תועבונ  ןאכמ  הבישהמ .' ויתוששח  תא  קידצהל  תנמ  לע  היבשוי ," תלכוא  , " תינפרוט תנכוסמ , ץראכ  טויסכ ,
. לארשיל הריגהב  םלועה  ידוהי  בור  םילגמש  ןיינעה  רסוחו  תינמי , - תינמואל םלוע  תפקשה  תוחתפתה 

תעפות . ' םאה תומדל  תדלומה  ןיבו  באה  תומדל  םיהולא  לש  ותומד  ןיב  עשוהי  ךרועש  האוושהב  קהבומ  יוטיב  ידיל  האב  תיטילנאוכיספה  היצטניירואה 
ןורקיעב אופא  גרוח  וניא  עשוהי  תדלומהו .' םיהולאה  וא  םאהו , באה  ןיבש  םעה  תעדותב  ינומרההו  ןוכנה  ןוזיאב  שוביש  יניעב  איה  , ' בתוכ אוה  הלוגה ,'

, יסאלקה ינויצה  ןועיטל  דוגינב  םלוא  ידוהיה . לומרינ ' רורחש ו' לש  ךילהת  תוועמה , יתולגה  בצמה  ןוקית  תונויצב  האורה  תיתרוסמה , תינויצה  הפקשההמ 
רפס והז  ךפהל , תונויצ .' ץיברהל   ' אבש יטוירטפ  טספינמ  דוע  היה  אל  תוילמרונה ' תוכזב  , ' וזמ הרתי  יטסיגולוכיספ . יפוא  לעב  אוה  עשוהי  לש  קומינה 
ושפש תונעזגהו  תונמואלה  השדחה : תדלומב  אקווד  ודלונש  םיתוויעב  ןרוקמש  תילארשיה , תוברתב  תוחיכשה  תויטנהמ  המכ  ףקותה  דואמ  יתרוקיב 

המחלמה תקחדה ' (, ' האושב םידוהיל  םרגנש  לבסב  תודקמתה  לשו  ימואל  םזירטנצוגא  לש  הדלותכ   ) תלוזה לש  ולבסל  תושידאה  רוביצהמ , םיקלחב 
הזב החוד  אוה  לארשי .' ץרא  לע  ונתוכז   ' לע תירסומ  הניחבמ  םיימיטיגל  םניאש  םינועיטב  שומישו  תימצע , האנשו  תונקדצ  המודמ , היצזילמרונ  תריציו 

, ירוקמה דצה  דמשמ . ידוהיה  םעה  תלצה  רמולכ , םויקה ,' תקוצמ  תוכז  : ' דבלב דחא  ןועיט  לבקמו  הז  רשקהב  םייסאלקה  םינועיטה  תא  הז  רחא 
תסיפתב הנושארבו  שארב  תוינויצו , תוידוהי  תומכסומו  דוסי  יכרע  המכב  ךורעל  עיצמ  עשוהיש  םייונישב  הצמתמ  רפסה  לש  רתוי , יביטקובורפהו 

םידוהיה : לש  תולדבנהו  תורחבנה 

, םיעזגה םימעה , לכ  ןיב  םייקה  ליגרה  ינושה  ףקותב  קר  הנושה  םע  תוחנ , אלו  ןוילע  אל  תושונאה , לש  ילרגטניא  קלחכ  ונמצע  תא  תוארל  ונילע 
תויהל ונל  רוסא   ' וא המויקל ,' קודיצ  ןיא  תרחא  תפומ , תרבח  תויהל  לארשי  לע   - ' חסונ תויתואיצמ  - יתלב תורימא  ינימ  לכ  םיטבשהו ]...[ . תותדה 
ונתוא םיאיבמ  ןכ  לעשו  םהב , דומעל  םילגוסמ  ונא  ןיאש  םינוירטירק , תורצוי  קר  תונידמה ,) לככ  איהש  הנידמ  שי  וליאכ  ' ) תונידמה לככ  הנידמ 

ירוירפ . דוסי א- תדמעכ  דועיי  ונל  ןיאו  םימעל  הרושב  ונל  ןיא  תימצע ]...[ . המשאהו  לוכסיתל 

תודהיה : תרדגהב  יתדה  ביכרמה  תא  שילחהלו  ימואלה  ביכרמה  תא  קזחל  רפסב  עיצמ  םג  עשוהי 
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םיקוקז ונא  הכותב ]...[  םידרפנו  םישדח  תוכמס  תורוקמ  תריציב  רקיעבו  םיידוסיה , היכרעמ  המכ  רוערעב  תדה , לש  החוכ  תשלחהב  ךרוצ , שי 
אלא םייטנאמור , הבושתב ' םירזוח   ' תניחבב אל  תדה  ינינעל  רודחל  םיבייח  ךכ , םיארקתמה  הלא  וא  םינוליחה  תד ]...[ . ' ינקתמ   ' המכל םויה 

םיזעונ . םירוטמרופר  תניחבב 

םידוהי : םוקמב  תומורת  הצרא  האיבמה  רונש ' תוינידממ ה' רטפיהל  עיצמ  אוה  ףוסבלו ,

לע םיחטשה , לע  לארשי , לע  בושו  בוש  רבדל  םוקמבו  "ב  הראב תיבגמה  תורגא  לעפמ  תא  תחתופה  תרצעב  עיפומ  לארשי  תלשממ  שאר  היה  ול 
סעכ ךותמ  הלוגהמ , ףסכ  לבקל  לארשי  תנידמ  תברסמ  וז  הנשבש  תויגיגחב  עידומו  היילע  לע  קר  רבדמ  היה  תירבה , תוצרא  םע  םיסחיה  לעו  "ף  שא

םידוהיה . אלו  ץראל  הלוע '  ' ףסכה קרש 

דגנ עשוהי  לש  תרוקיבל   ' םיכסה לאמשה , שיא  לשמל , ןוא , - רב יכדרמ  םקלחל . וא  וירבד  לכל  ומיכסה  םלוכ  אלש  ןבומ  ךא  בר , ןיינעב  לבקתה  רפסה 
לש תצרחנה  ותביש   ' תא בהא  אל  ךא  רופיכ ,' םוי  תמחלמ  רחאל  המצע , רתיבו  םימיה  תשש  תמחלמ  רחאל  ונברקב  ושפש  םידוהי " ואינ  םימרזה ה"

ועגנ רפסה  לש  ונכות  לע  רתויב  תופירחהו  תוחיכשה  תויוגייתסהה  יופצכ , הלוגה .'" תלילש   " תדמוע הזכרמבש  תיסאלקה  תונויצה  לא  עשוהי  א.ב .
הקוצמה :' תוכז   ' תקדצה תא  בהא  אל  לאמשה , שיא  אוה  םג  ינגד , ןסינ  לארשי .' ץרא  לע  ונתוכז   ' לש השיגרה  היגוסב 

וחור ירפ  וז , תיביטקייבואו " תירסומ   " החסונ שממל  שקבנ  םא  ירהש , אנהכ ? ברה  אמש  וא  עשוהי , א.ב . תאז , בתכ  ימ  ךיניע . ףשפשמו  ארוק  התא 
לע קבאיהל   " ולכויו ורקעיש  םיאניטסלפה  םיברעל  רמול  היהנ  םיאשרו  םיחטש , רתויו  רתוי  לע  טלתשהל  אלא  ונל  רתווי  אל  עשוהי , לש א.ב .

ברע . - יבחרב םהיתוצראב  םהיתויוכז "

תינמואל : טבמ  תדוקנמ  עשוהי  תא  ףקת  תאז , תמועל  רשש , לאכימ 

בכרומה ידוהיה , סופאה  לכ  רומאל -  ותמוא , לש  לזרבה  ןאצ  יסכנב  ללכו  ללכ  בשחתמ  עשוהיכ  חור  שיא  ןיא  הז  עודמ  דאמ - ! הומת  וליפא  הומת - 
םע המוד -  וצראל . לארשי  םע  ןיב  קתינ  יתלבה  רשקה  תא  רתוי - ! ףא  ילואו  התוחפ -  אל  הדימב  ועבקש  תורפס , ירבדו  הריש  הליפת , ןוזח , םולחמ ,

םיקומינ םתוא  לכל  לוטיבב -  וליפאו  הלילשב -  סחייתהל  ללכו  ללכ  תיביטקייבוא  קדצומ  הז  ןיאש  רבחמה -  לש  םינכה  ןופצמה  ירוסייל  דובכה  לכ 
. לארשי ץראל  םתקיזו  םתוכז  תחכוהו  תקדצהל  תורודה  ךלהמב  םידוהיה  ושמתשה  םהבש 

תוהזה ץבשת  תא  םינויצל  ךבסמ ' יאניתשלפה ש'
וניב להנתהש  ונימב  דחוימ  חיש  - וד תובקעב  רקיעב  תילארשיה , תוהזה  תלאשב  סומלופה  בלב  תויהל  עשוהי  ףיסוה  תוילמרונה ' תוכזב   ' םוסרפ רחאל 

סאמש ןוטנאל  ריעה ,' לכ   ' ימלשוריה ןומוקמה  ךרוע  ןורתסא , לאוי  הנפ  רבמטפסב 1985  סאמש . ןוטנא  ילארשיה  - יברעה םגרתמהו  רפוסה  ןיבל 
. בויחב הנענו  "ה , משת הנשה  שאר  ןויליגל  תישיא  המישר  בותכל  ושקיבו 

עשתה האמב  ילילגה  רפכב  עקתשה  הלחנ  לילח  ויתובא  תובא  יבא  לילגבש . הטוספ  רפכב  דלונ ב-1938  ץראב , יעיבר  רוד  ירצונ , יברע  סאמש ,
היה סאמשל  תיברעה  היצנגילטניאה  לש  הסחי  ותחפשמ . םשל  םינשה  תצורמב  היהש  סאמש '  ' יוניכה ןאכמ  הייסנכב . שָמַש  הארנכ  היהו  הרשע 

הדבועה רחא , דצמ  ירוקמו . רשכומ  םדאכ  דובכ  ול  ושחר  םיברו  ריעצה  רודה  לש  םילאוטקלטניאה  ןיבמ  הלוע  חוככ  עדונ  אוה  דחא , דצמ  ברועמ .
םהיסחי ולגתהשכו  יתד , תיבמ  התיה  הנושארה  ותרבח  תוידוהי . ויה  ךלוו , הנוי  תררושמה  ןללכבו  ויתובוהאמ , המכ   ) םידוהי ברקב  ךלהתהל  הבריהש 

והשלכ יטילופ  הנחמל  ךייתשה  אל  ודועמש  הדבועה  םג  םהיניעב . םינינצל  התיה  תירבעב  םינותיעל  בתכו  ידרח )  רבגל  הכדוש  הרענהו  סאמש  הכוה 
תונובלע גפסו  ץראב  תיברעה  תוגיהנמה  ישנא  ידי  לע  תחא  אל  ףקתוה  אוה  םיטעמ . אל  םיביוא  ול  המיקה  תיתבשחמ  תואמצע  לע  תואנקב  רמשו 

םלאס םיפודיגו . תופרח  "ח  קר ישנא  וב  וחיטה  יתלשממ , יברע  ןומוי  אבנא ,' - לא םירבד ב' םסריפ  רשאכ  םיעבשה , תונש  תישארב  לשמל , ךכ , םיברוצ .
. ותואמצע לע  רומשל  סאמשל  עירפה  אל  הז  ךא  תונוטלשה .' לש  בלכ   ' ותוא הניכ  "ח , קר לש  הגהנהה  ישנאמ  ןרבו , ג'

הריתסה רתויב : תבאוכה  תלביה  לע  ךרד  אוה  הנידמב . ילארשיה  יברעה  לש  ותקוצמ  תא  םידוהיה  םיארוקה  ינפל  סאמש  חטש  ריעה ' לכ  ותמישרב ב'
לגדב טיבמ  ינא  . ' תואמצעה תליגמב  בותככ  ןימו ,' עזג  תד , לדבה  אלל  אלמ  ןויווש  תובשה ל' קוח  ןיבו  תיטרקומד  הנידמל  םידוהיה  תנידמ  ןיב  הכיבמה 

יאדוובש תאזה , המישרה  ישממ .' םולח  םוש  םיעותעת . ןויזחו  רוא -  םסקמ  יל  עיצמש  ןקוזמ  שיא  האורו  ילש , לגדה  תויהל  ךירצש  , ' בתכ לארשי ,'
ןויליגב םסרופש  ומע , ןודנול  ןורי  לש  ןויאירב  סאמש . הב  בתכש  םירבדה  לע  עשוהי  ביגה א"ב  אלמלא  הרהמב  תחכשנ  התיה  םיבר , םיארוק  הזיגרה 

רמא : ראשה  ןיב  ףצק . ףצשב  סאמש  תא  ףקתו  רמאמה  תא  עשוהי  ריכזה  הקיטילופ ,'  ' לש ראוני 1986 

ןוטנא לש  וז  ןוגכ  תויואטבתה , לע  הקיתשב  םירבוע  ונחנא  יניתשלפה , םעה  לש  תימצעה  הרדגהה  תוכז  רובע  בר , קדצבו  םימחלנ , ונחנאש  העשב 
דגנכ םיחומ  ונניאו  שוביכה  תוינידמ  תא  םיעיקומ  ונחנא  םא  זא  לגדה . תאו  ןונמהה  תא  לטבל  ארק  רבכמ  אל  םסריפש  רמאמב  רשא  סאמש ,

ךירצ רזופמ  ןיידע  ובורבש  םעל  תכיישהו  תידוהי  הנידמ  איהש  לארשי  תנידמב  תיטילופ ]...[ . הניחבמ  םידבאתמ  טושפ  ונחנא  הלאכ , תויואטבתה 
, םכילע התפכנש  הנידמ  תאז  לארשי , תנידמב  ללכב  םתיצר  אל  םתא  םידוהיהו : םיברעה  וירבחלו  סאמש  ןוטנאל  רמוא  ינא  תובש ]...[ . קוח  תויהל 

תוברת תלעב  תיאמצע , תיניתשלפ  תוישיא  תלעב  הנידמב  תויחל  הצור  התא  םא  ךלש , האלמה  תוהזה  תא  הצור  התא  םא  םכתמחו . םכפא  לע 
בוט היהי  ךבצמ  לארשי . דצל  ןוכשתש  תיאמצעה  תיניתשלפה  הנידמה  לא  החרזמ , םירטמ  האמ  רוקעו  ךילטלטמ  חק  םוק , תירוקמ , תיניתשלפ 

, טועימ התא  ןלהאסו , ןלהא  ךל  רמוא  ינאו  ראשנ , התא  םא  לבא  תאזכ . הרירב  םהל  ןיאש  םלועב  םיימואלה  םיטועימה  בור  לש  םבצממ  ךורע  ןיאל 
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םתוא . אוצמל  דמלתש  טועימל  םידחוימ  תוגונעת  םג  שי  םולש  ןמזבו 

, ןושלה ידח  םילאוטקלטניאה  ינש  ןיב  תקולחמה  לע  ץראה ' ףסומ  חוויד ב' לאכימ  ב . יתרושקתו . ירוביצ  ןיינע  דקומל  ילולימה  ברק  - ודה ךפהנ  הז  בלשב 
יוור עצקוהמ  רמאמב  עשוהיל  בישהו  בייח  ראשנ  אל  סאמש  ןכאו , תומיעב . אבה  קרפה  לע  שארמ  חווידש  הקיטילופ '  ' לש אבה  ןויליגה  תא  ונק  םיברו 

םזקרס :

ןיא המוד . תידוהי  הנידמב  ןכש  לכ  תיאמצע , תיניטסלפ  הנידמ  תרגסמב  ילש  האלמה  תוהזב  הצור  ינא  ןיא  רובס , עשוהי  .ב . אש המל  טלחומ  דוגינב 
רשאכו םא  םג  לבא  יניטסלפה . םואלל  וכייתשי  היחרזאש  הנידמ  ןיטסלפ , תנידמ  תמקהב  אלא  תיניטסלפ , הנידמ  תמקהב  רבכ , םא  הצור , ינא 

, הז הרקמב  יל , הארי  רשא  ץראה  לא  יבא  תיבמו  יתדלוממו  יצראמ  תכלל  הצור  ינא  ןיא  הדנגואב - ) היהי  רבדהש  םירובסה  שי   ) וז הנידמ  םקות 
עיפויש ילש  ןאמורה  ןושארה ]...[ . יניטסלפה  דרויה  אלו  הלועה  תויהל  ןיינועמ  ינא  ןיא  םידוהיה . תויועטמ  דמלא  אלש  ידכמ  םכח  ינא  עשוהי . א.ב .

, תרחא וא  וז  הרוצב  ןאכמ , םירחואמה  ישוריגו  ע"א ,] עשוהי - . לש  ' ] םירחואמ םישוריג  רתוי מ' ילארשי  ךורע  ןיאל  אוה  םישדוח  המכ  דועב  תירבעב 
הדבועה . יונישל  הברה  ומרתי  אל 

. בר ןיינעב  וירחא  ובקע  םיברו  , ' םיינזאמ יתורפסה ' ןוחריבו  ריעה ' יביבא ' לתה  ןומוקמב  לגלגתהל  ףיסוה  סאמשל  עשוהי  ןיב  יטסיצילבופה  ברק ' - וד ה'
תריזב םילאוטקלטניא  םירוטאידלג ' םירפוסה כ' לש  םדמעמ  תא  קזיח  אוה  םימוחת . המכב  האטבתה  סאמש  ררועש  סומלופה  לש  ותובישח 

תילארשיה תונגרובה  לש  םייתגלפמ  - ץוחה םיגיהנמה  דחאכ  עשוהי  לש  ודמעמ  תא  רקיעבו  תילארשיה , תוהזה  תייגוסב  תיכרע  - תינויערה תוששוגתהה 
םילאוטקלטניא לש  םתופרטצהל  עקרקה  תא  הרישכה  תילארשי  - תידוהיה תוברתב  ותואיקבו  ותונינש , סאמש , לש  הגירחה  תויביטרסאה  תינויצה .

סאמש וילאמ .' ןבומ  יברע  רדס  לסח  : ' עלוק ןפואב  יונישה  תא  רידגה  ומצע  סאמש  תוידוהי . תומבב  תילארשיה , תוהזה  לע  ןוידל  םיפסונ  םילארשי  םיברע 
לש םתואיקב  רסוחב  הרוקמש  הליכשמה , הטילאה  ברקב  ילארשיה  יברעה  לש  היצזיפיטואירטסה  רוערעל  ךכל , עדומ  היהש  ילבמ  ילוא  םרת , םג 

םילארשי םילאוטקלטניא  רשקותמ , סומלופ  ותואל  דע  ילארשיה . תוהזה  חישמ  םילארשי  םיברע  לש  םתרדהבו  תיברעה  תוברתבו  הפשב  םידוהיה 
יוטיב תלוכי  לעב  םיבר , םילארשי  לש  וזמ  הבר  תירבעב  ותואיקבש  ליכשמו , םכח  םדא  רוביצל  הליג  הזה  תומיעה  וירושיכ . תאו  סאמש  תא  וריכה  םיטעמ 

ירסומה . םנוחטיב  תא  רערעלו  םהלש  םשרגמב  םידוהיה  תא  תוכהל  חילצמה  יאניתשלפ  תמכחותמ -  היצטנמוגראו  הרידנ 

תידוהי הנידמ   ' גשומב תלפוקמה  תימינפה  הריתסה  תא  םג  ילואו  המלידה  תא  הליכשמה  הטילאה  חישל  הנושארל  גיצהש  אוה  סמאש  לוכל , לעמ  ךא 
החפשמה דיחיה , םוחתב  תורדוגמ  ןהו  ימואל  דמעמ  ןיא  תדל  וא  תוינתאל  הבש  הנידמ  איה  לבוקמה , יברעמה  ןבומב  תיטרקומד , הנידמ  תיטרקומדו .'

תנידמ םלוא  תויחרזא . היתובוח  וא  היתויוכז  תניחבמ  תופידע  תחא  הצובקל  ןיא  הבש  תיחרזא  תרגסממ  רתוי  אל  איה  תיטרקומדה  הנידמה  הליהקהו .
תושי איה  אלא  תוכיישו , תוהדזה  לש  תיסיסב  השוחתו  םינגוה  היחמ  יאנת  םייסיסב , םיתוריש  היבשותל  קינעהל  ליבשב  רוקמב  הדלונ  אל  לארשי 

םידוהיה לש  םתייעב  תא  רותפל  השקיב  לארשי , תנידמ  תא  המיקהש  תינויצה , העונתה  וזמ , הרתי  םייתד . ויתורוקמש  יפוטוא  םזילאידיא  ךותמ  הדלונש 
חרזא תויוכזב  קפתסה  אל  סאמש  הריתסה : ןאכמו  תנחבומ . תיתדו  תינתא  הצובקכ  םרומישל  איבהלו  תוימשיטנאה  ינישמ  םתוא  ליצהל  רומאל , דבלב :
אלו םילארשיה '  ' לש ויהי  ןונמיההו  לגדה  הבש  הנידמ  ולש , םג  היהת  הב  יח  אוהש  הנידמהש  ותניחבמ , קדצבו  הצר , אוה  גוס ב .' תוחרזאבו  תויסיסב 

לכב תוהדזה  םיררועמ  הילמסש  םיחרזא  תנידמ  אלא  דבלב , ידוהיה  בורה  לא  םירבדמ  הילמסש  םואל ' תנידמ   ' הצר אל  אוה  דבלב . םידוהיה '  ' לש
בורה . ןיידע  םהש  ץראב , םידוהיה  לש  םהיתופיאשל  הריתסב  דמע  הז  ונוצר  ךא  היחרזא .

תילארשיה הטילאה  תא  רקיעב  םויה  םג  תלטלטמ  ססותו , בחר  סומלופ  לש  דקומל  םיעשתה  תונשב  הכפהנש  תיטרקומד ,' - תידוהיה הנידמה   ' תמליד
השפנ לכב  הנימאמ  איה  ובש  תונויצה , לש  ירסומה  ןורקיעה  ןיב  הז ) ןיינעב  לתפתהל  הברמ  םג  ןכלו   ) בשייל השקתמ  וז  ןכש  הליכשמה , תינוליחה 

לש יזיפה  ומויק  לע  םויאכ  קר  אל  תילארשיה  היצנגילטניאה  ברקב  תספתנ  היחרזא ' לכ  תנידמ  . ' תלגוד איה  וב  םגש  יטרקומדה  ןורקיעה  ןיבו  הדואמו ,
תוהזה תרדגה  תא  ליבגי  וא  רודגי  והשימש  ןכומ  יניא  . ' תונורחאה םינשה  האמב  לארשיב  התנבנש  תירבעה  תוברתה  לע  םויאכ  םג  אלא  ידוהיה  םעה 

תוברת חותיפל  תורשפאה  : ' ףיסוהו ןותיע 77 ,'  ' יתורפסה תעה  בתכב  םסרפתהש  תוהז '  ' ורמאמב דקש , ןושרג  םעזב  בתכ  יכרצ ,' יפלו  ינוצרכ  ילש 
. תורחא תוצרא  הברהבו  היהת ) אלש  הפיא   ) רחמ לש  ןיטסלפבו  םויה  לש  לארשיב  םיאניתשלפה  ינפב  החותפ  תיברע , - תירצונ וא  תיברע  - תימלסומ

תוחפל יתוא  תרשת  תאז  ץראש  ךכ  לע  םחליהל  יתוכזו  דבלב , תחא  ץראב  ינפב  החותפ  תילארשי , - תירבע - תידוהי תוברת  חותיפל  ילש  תורשפאה 
ידכ םלשל  ןכומ  ינאש  ארונ  ריחמ  הז  םיארונ -  םירבד  הלאב  אצויכ  לכו  ןנימי  ןעזג , ינא  תידוהיה , - תילארשיה יתוהז  לע  יתמחלמ  ללגב  םא  הז . אשונב 

תווש .' תוברת  תויוכז  הנייהת  ילו  סאמשלש 

רואנה יברעה  סאמשל  דוגינבש  םושמ  ראשה  ןיב  םידוהיה , רובע  דחוימ  ישוק  ביצמ  סאמש  וב  דדיצש  תיטרקומדה ' תילארשיה  הנידמה   ' ןויער
תנידמ לש  תוימיטיגלב  הריכמ  הניא  םייתרוסמ , - םייתד םיסופד  יפ  לע  היח  םבשומ , תא  םידוהיה  ועבק  התביבסבש  תיברעה , המואה  בור  ינרדומהו ,

זוב לש  סחיל  וכז  תילארשיה , תוברתב  רז  רביאכ  דימת  וספתנ  םנמא  לארשי  ייברע  תינרדומ . תוחרזא  לש  תיטרקומד  תרוסמ  הרסחו  לארשי 
עמטיהל ןכ  ןוצר  וליג  אל  םלועמ  םיברעה  לארשי  יחרזא  בור  סאמש , ומכ  אלש  דגנמ , םלוא  ילארשיה , ביטקלוקהמ  וחדנו  ץראב  םידוהיה  לש  תואשנתהו 
. דורשת אל  תונויצהש  הווקתב  ראשה  ןיב  תיברעה -  םתוהז  תא  רמשלו  לדבתהל  ופידעהו  תידוהיה ) תוהזל  אקווד  הרושק  הניאש  וז   ) תוילארשיב

תא תוצרל  הסנמה  יאבצה  לשממה  תפוקתב  ילארשיה  יברעב  קסוע  רפסה  ' ) טסימיספואה יביבח ' לימא  לש  עדונה  ורפס  תעפוה  רחאל  ב-1988 ,
תודוסי לעב  ןמור  והז  רכמ . - ברל היהו  דבוע ,) םע  ) תוקסברע ' ' סאמש , ןוטנא  לש  םירוכיבה  ןמור  רואל  אצי  סאמש , לש  ומוגרתב  ידוהיה ) ידנפא ' ה'

רפכמ הרשע  עשתה  האמב  תלגלגתמה  תיברע  החפשמ  לש  לתפנה  הרופיס  תא  רפסמ  סאמש  תילארשיה . תיברעה  תוהזב  קסועה  םייפרגויבוטוא 
םג אלא  תולעפתה  הררוע  ןמורה  לש  ההובגה  ותוכיא  קר  אל  הקירמאב . ןוכיתה  ברעמב  הנטק  הרייעל  רבד  לש  ופוסבו  לילגל  הירוסב  חדינו  ןטק 
חוכיווה תא  ןעט  ןמורב  ןומטה  יטילופה  רסמה  םג  רכמ . - בר דועו  תירבעב , רוקמ  רפס  םסרפמ  ילארשי  יברעש  הנושארה  םעפה  התיה  וזש  הדבועה 

שדח . ןעטמב  תילארשיה  תוהזה  ביבס  סאמשו  עשוהי  לש  רשקותמה 
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עשוהי ןיב א.ב . חוכיול  תורעה   ) תונויצה לש  תוקסברע  םשב ' םיינזאמ ' בחרנ ב' רמאמ  לאכימ  ימס  רפוסה  םסריפ  רואל  תוקסברע '  ' אציש ירחא 
םימלסומה רקיעבו  ללכב , םילארשיה  םיברעה  לש  םהיתונווכב  רמולכ  סאמש , לש  תויתימאה  ויתונווכב  קפס  לאכימ  ליטה  רמאמב  סאמש .') ןוטנא  ןיבל 

לארשיש רבוס  םבור  בור  אל . ותו  שובל  קר  הז  ךא  תעכ , חונ  הזש  םושמ  תילארשיה  תוהזה  תא  ושבל " , '" בתכ אוה  םרקיעב ,' םימלסומה  . ' בורה םהש 
ביתנה םיתפרצהו ]...[  םילגנאה , םיקרוטה , םיסרפה , םינבלצה , םילוגנומה , ןוגכ  תופלוח  תועפות  הברה  עדיש  יברעה  בחרמב  תפלוח  העפות  איה 

םייס יסומלופה  ורמאמ  תא  רפוכל .' םג  ךפוה  ימלסומ  דגוב . בשחייש  רשפא  ידוהיל  ותמדא  תא  רכומה  יזורד  וא  ירצונ  המדאה . ךרד  רבוע  םימש  תוכלמל 
תואבה : םילימב  לאכימ 

ןיבמ ינא  היחרזא . לכל  תכייש  היהתשו  תינוליח  תיטרקומד  תע  התואבו  תידוהי , אל  הנידמ  היהת  לארשי  תנידמש  איה  סאמש  לש  ותשירד  תיצמת 
תא ומעט  אלש  םירבצ '  ' םה סאמש  ןוטנא  ןהו  עשוהי  ןה א.ב . רבד  לש  ופוסב  ולש ]...[ . תוהזה  תיעב  תא  שח  ינאו  תימואלהו  תישפנה  ותקוצמ  תא 
וליפא סאמשל  רתוול  ןכומ  היהא  תיטרקומד , הנידמ  םתס  היהת  לארשיש  עגרב  וב  השוחנ : יתטלחה  םינפ , לכ  לע  תוימשיטנאה . לש  ארונה  המעט 
ינא הזה ]....[ . ףרוטמה  רוזיאב  אלו  רחא , רוזיאב  היחרזא ' לכל  תכיישה  תיטרקומד   ' הנידמב תויחל  ףידע  יניעב  ןאכמ . דימ  רוקעלו  ילטלטמ -  לע 

טסירורטה דעו  ירנבא  ירואמ  דדלא , לארשי  דעו  עשוהי  .ב . אמ םהבש , ןורחאה  דע  םלוכ  םלוכ , סאמש . ןוטנא  ידידי  ינזאב  תמאה  תא  רמול  בייח 
, םיטסילאיצוס םיטסינומוק , םה  םא  הנשמ  הז  ןיאו  םילארשי  ךכ  רחא  קרו  םידוהי , לכ  םדוק  םה  ללכה  ןמ  אצוי  אלל  םלוכ  רתויב , ףרוטמה  ידוהיה 

ללוש ךילוהל  םילולע  ונאש  יאדווב  תויזהבו . תוילשאב  עקוש  תובר  םיתעלו  הברה  טפטפל  וכרדש  םע  ונא  םינומא . שוג  ירבח  וא  דוכילה  ישנא 
םיינישה תציענ  לכ  ונלש , הנחמה  ןמ  םילועה  םימערהו  םיקרבה  לכ  ונכותב , תושתכתהה  לכ  סאמש . ןוטנא  ומכ  המימת  המשנ  ונלש  םישוקשיקב 

לש ופוסב  תינורכ . תוימשיטנאב  עוגנה  םלוע  ינפמו  ףוריטה  ינפמ  התוא  רמשל  תודהיה , תא  םישגהל  ןוצר  ךותמ  עבונ  הז  לכ  הז , לש  ורשבב  הז 
תודחואמה תומואה  ןוגרא  לש  לדגמה  ימורמב  םינש  בשי  יצאנ  רבעב  דושחה  םדאו  הפוריאב . םירייתל  הווארל  םיגצומ  ןיידע  האושה  ינשביכ  רבד 

יצאנה . ורבע  ללגב  אקווד  ילוא  היחרזא ,' לכל  תכיישה  תיטרקומד   ' תיאפוריא הנידמ  שארב  דומעל  רחבנו 
ויהי םיבר  טועימ . ןבכ  ולביס  םע  והדזיו  ובאכ  תא  וניבי  תונחמה , לכמ  םיבר , םידוהי  ללוש . והוכילויש  חיני  אלש  סאמש  ןוטנא  ידידיל  עיצמ  ינא  ןכ , לע 

. םולשתה תעב  יתקדיצב  סאמש  חכווי  זא  דע  םימי  ךיראנ  ונלוכ  םא  טועימל . םמצע  וכפהיש  ךכ  ידכ  דע  אל  לבא  וילע  לקהל  ידכ  הברה  םלשל  םינוכנ 
םהיתוחטבהל . ושחכתי  םהבש  ןורחאה  דע  םלוכ 

בתכ : אוה  לאכימ , ימס  לש  וירבד  בור  לע  וב  בישהלמ  ענמנ  םנמאש  , ' חורה - ישנא תונחטב  יתמחלמ  ' הבושת , רמאמבו  בייח  ראשנ  אל  סאמש 

ירבדכ הדיח ,' ומכ   ' עמשייי אל  הז  םעפהש  הווקמו  יתפקשה , תא  ןינועמה , לכלו  לאכימל  עשוהיל , ריבסמ  ינא  טלחהב , הנורחאה  םעפב  םויסלו ,
ךכב הנומט  םידוהיל ) קר  אלו   ) היחרזא לכל  תיטרקומד  הנידמכ  קוריה ]...[  וקה  תולובגב  לארשי , תנידמ  לש  המויקל  הדיחיה  תורשפאה  לאכימ .

תנידמ  ' לש התמקה  לע  םידוהיה ' תנידמ   ' זירכת קוריה , וקה  לש  ינשה  ורבעמ  היחרזא ) לכל  תכייש  היהתש   ) ןיטסלפ תנידמ  לש  הנונכ  ירחאש 
תא רידגהל  ךישמיש  ךכב , ץפח  וניאש  ימו  הלוכ . הרותה  לכ  וז  ילארשי .'  ' בתכיי לאכימ  ימס  לשו  ילש  תוהזה  תדועתב  םואל '  ' תצבשמבו לארשי ,'

. הדוקנ תיטרקומד . הנידמ  לע  יל  שקשקי '  ' אלש לבא  םואלהו , םעהו  תדה  יפ  לע  ידוהי ' ומצע כ'

תוארל וצר  אל  םילארשיהש  המ  הארש  רפוס 
דלונ ב-1954 ןמסורג  הפוקת . התואב  טלבתהל  לחהש  רשכומו  ריעצ  רפוס  ןמסורג , דיוד  ץראב  טבשה ' ימכח   ' לנאפל ףרטצה  םינומשה  תונש  ףוסב 

ךשמהבו לארשי , לוקב  ורדושש  רעונ  ינבלו  םידליל  םיתיכסת  בותכל  לחה  רשע  ןב  ותויהב  וייחב . דואמ  םדקומ  בלשב  הלגתה  רצויכ  ונורשיכ  םילשוריב .
ליחל סייגתהו  הטיסרבינואה  דיל  ןוכיתה  תא  םייס  אוה  קשב .' לותח  ו' הלוע ' ךסמה  ', ' לפמט לופ   ' ןוגכ םירגובמל , וידר  יתיכסתב  קחיש  ףאו  םייב  בתכ ,

הטיסרבינואב ןורטאיתה  תודלותו  היפוסוליפ  דמל  תעב  הבו  רקובה  תוינכות  לש  שיגמו  ךרועכ  לארשי  לוקב  דובעל  רזח  רורחשה  רחאל  ןיעידומה .
םירוענה ינבל  רפס  רואל  אצי  ב-1982 , םינש , שולש  רובעכו  האירק ,' ןמיס   ' תעה בתכב  םירומח ,' , ' ולש ןושארה  רופיסה  םסרפתה  ב-1979  תירבעה .

ברק .' וד   ' םשב
הכז ןמורה  טרסל .) םימיל  זחמוהש  ' ) ידגה ךויח   ' ולש ןושארה  ןמורה  םוסרפ  םע  ןמסורג ב-1983  השע  בחרה  רוביצה  תעדותל  הנושארה  הצירפה  תא 

ב- ןמסורג . לש  ותריצי  לולכמ  תא  תנייפאמ  הז  ןמורב  רחא ' תדחוימה ל' תושיגרה  םיקתוע .) ףלא   40  ) רכמ - ברל היהו  תרוקיבב  רתויב  תויבויח  תובוגתל 
קקזנ אוה  ץראב , םירפוסה  יריכב  םע  תונמיהל  ידכ  ךא  רכומ . רפוסל  ןמסורג  בשחנ  רבכ  רכמ ) - בר אוה  םג  ' ) הבהא ךרע  ןייע   ' רואל אצי  רשאכ  , 1986
' בוהצה ןמזה  ורפס ' עשוהי . "ב  או זוע  סומע  תוכזב  רקיעב  ץראב , ריכבה ' רפוסה   ' תימדתמ דרפנ  יתלב  קלח  היהש  יטילופ , - יתוגה סוטטס  למסל 

. תילארשיה היצנגילטניאב  תיזכרמ  תומדל  ןמסורג  היה  ותוכזבו  הזה  סוטטסה  למס  תא  ול  קינעה  ( 1987 דחואמה , ץוביקה  )

הדגב רוקיבל  ןמסורג  תא  ןועובשה  חלש  םימיה  תשש  תמחלמל  הנש  םירשע  תואלמב  . ' תישאר תרתוכ  לש ' המזויב  לחה  בוהצה ' ןמזה   ' רפסה
איצוהש דחוימ  ןויליגב  םסרופ  תיברע ) רבוד  אוה   ) ןמסורג עמשו  האר  רשא  תא  לארשי . תנידמ  לש  תירוחאה  רצחב  השענ  המ  קודבל  ידכ  תיברעמה 

ךרועה : בתכ  הבתכל  המדקהב  "ז . משת תואמצעה  םוי  דובכל  תישאר ' תרתוכ  '

, ידאווה הלעמב  ךומסה , סדרפל  רבעמ  ונידיל , ןאכ , תאזה  ץראה  תערתשמ  הפמה  לע  הקוחר . ץרא  לא  עסמל  ארוקה  ןמזומ  םיאבה  םידומעה  ב-52 
תואנקה ירגאמב  הב , הרוצאה  תומילאב  העיתרמ  תקחדומ , ץרא  יהוז  םילארשיה  בור  לש  םתעדותב  ןכ , יפ  לע  ףא  ריעה . לש  הינשה  הדיצמ 

הדגה תא  הרעסב  שבכ  "ל  הצש זאמ  ופלח  הנש  םירשע  ןוסא . לשו  תוומ  לש  חיר  הפידמ  הב , םייחש  םידוהיה  לשו  םיברעה  לש  תינמואלהו  תיתדה 
תא תישאר ' תרתוכ   ' תוחילשב םיפלוחה  תועובשב  הליב  הדגה , השבכנ  רשאכ  ןב 13  היהש  ןמסורג , דיוד  רפוסה  יאבצ . לשמימ  הב  ןנוכו  תיברעמה 
ןג ידליו  תונקז  םתפשב : םתיא  רביד  אוה  םישנאה . תא  םהינפ  לע  ףידעהו  םילארנגהו , םיאקיטילופה  לע  חספ  אוה  קוריה . וקל  רבעמ  םש , ונמז  בור 

דנא . יפה  ול  ןיא  קתרמו : השק  רופיס  ןורבח . רה  םורדב  לבחמ  לש  אבא  םימודא , רפכבו  הרפועב  םילחנתמ  השייהדב ,
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דמועה עבעבמה  ריסה  תא  האנשה , תא  שח  אוה  הבתכה . םוסרפל  ךומס  הצרפש  הדאפיתניאה , תא  הזח  שממ  ןמסורגש  המוד  רוחאל  טבמב 
םיננאשה : םילארשיה  לע  ץצופתהל 

אוהשכ תודגאו . םירופיס  עמש  ןהילעש  ףוחה , תלפשו  ופי  ףונ  לש  ףונ . לש  ףרגונרופ  ותודליב  היה  אוה  םגש  הדומ  ןיד , ךרועו  רפוס  הדאחש , 'א  גר
טיבמ תינרוקה , לש  החירמ  המדאה , עגממ  תונהיל  לוכי  אוה  זאו  ומצע , תא  עגרל  חכוש  אוהש  ול  הרוק  הללאמר , דילש  תועבגה  לע  םויכ  לייטמ 
עגרה ותואבו  , ' ןדבואה למס  קבאמה , למס  למסל , ךפוהו  ותרוצ , תא  תיזה  הנשמ  ויניע  דגנלו  תיז , - ץיעב טיבמ  אוהש  ספות  אוה  זאו  תיזה -  - ץעב

איה םינש  תורשע  רבכש  תורדעהה , קירה . ללחה  וכותל '. םימרוז  םעזו  באכש  קיר , ללח  שי  ומוקמב  , ' הדאחש רמוא  ץעה ', ינממ  לזגנ  ומצע 
האנישב ]...[ . תאלמתמ 

., ע.ג יתאנש '. רבכ  ךכ  רחא  יתדחפ . קרו  יתאנש  אל  הלחתהב  ילוא  םכתא . אנוש  ינאש  חטב  : ' יל רמא  םכשב , תרחא , תונמדזהב  יתשגפ  ותוא  ע.א ,
אל  )' תיממעה תיזחל  תוכייתשהב  םשא  אצמנש  רחאל  אחפנ ) אלכו  ןולקשא  אלכ   ) רהוס תיבב  בשי  וייחמ  םינש  רשע  הטאלב , הנחמ  בשות  ןב 30 ,

יל שי  וישכע  ינא . ימ  יתוא  ודמיל  המש  יניטסלפ . ינאש  יתעדי  אל  ללכב  רהוסה  תיבל  יתסנכנש  דע  '(. ' תוריל יתוא  ודמיל  קר  תולועפ . שממ  יתישע 
םייחהו םתא  לבא  אנושו , יטסישפ  יפוא  ול  ןיא  טושפה  יניטסלפה  ןיבת : שממ . םכתא  אנוש  אל  יניטסלפהש  ךל  םירמואש  הלאל  ןימאת  לא  תועד .

האנישל .' ותוא  םיפחוד  םכלש  שובכה  תחת 

לש ויתונחבא  לע  ןייטשדלוג  ירוא  לש  תבחרנ  תינויזיוולט  הבתכ  לשמל ,  ) תינורטקלאהו הבותכה  תרושקתב  תובוגת  לש  לג  ררוע  בוהצה ' ןמזה  '
ץחלה ריס  לשו  הדגב  תיתרבחה  בצמה  תנומת  לש  יטנתואה  םוליצה  לשב  ןה  העבנ  תולעפתהה  תולעפתמ . ןבורו  תולזלזמו  תומעוז  ןתצקמ  ןמסורג ,)

, בושחל רפסה : תרטמל  ארוקה  תא  הבריקו  תרכומ  תואיצמ  לע  הנירקהש  תורופטמ , הרוזשה  הרישעה , ותפש  לשב  ןהו  עגר , לכב  ץצופתהל  דמועה 
ומע : תונויארה  דחאב  בוהצה ' ןמזה   ' לע ריעה  עשוהי  א"ב  שבוכ . םעכ  ינידמה  ונבצמ  לע  רערעלו  רהרהל 

םירטליפה תא  תצק  עזעזל  ידכ  ןמסורג , דיוד  ידי  לע  ץמואבו  תושיגרב  בתכנש  םיחטשה  לע  םלש  ןותיע  תישאר ' תרתוכ   ' ומכ תושעל  ךירצ  היה  ילוא 
תתרשמש הבכישה  לכ  םע  רבדל  ילש . לבזה  חפ  תא  דירומש  ןינ  ' גמ לעופה  םע  רבדל  ידכ  "ף  שא םע  רבדל  הצור  ינאש  רמוא  ינא  םימעפל  ונלש .

תויעב שי  יתפרצל  םג  חטב  הירי . ' גלא שיו  טרופספ -  שי  יארי  ' גלאל לבא  תובוחרה , תא  םיקנמ  םיארי  ' גלא תפרצב  םג  ונתוא ]...[  הקנמש  ונתוא ,
 ? תושעל לוכי  אוה  המ  ןינ , ' גמ הקנמה  לבא  הקנמ . וניא  אוה  עודמ  הז , רשקהב 

הלא ידיב  ןורטאיתל  דבוע  רפסה  עסמ . יקרפ  המכ  הל  ףיסוה  ןמסורגו  תישאר ' תרתוכ  הבתכה ב' םוסרפ  ירחא  רצק  ןמז  רואל  אצי  בוהצה ' ןמזה   ' רפסה
ןמזה  ' ורפסב שוביכה  תוארונ  תא  ץראב  ידוהיה  רוביצה  ינפב  חיטהש  ירחא  רושע  יצח  ב-1992 , אתווצ .'  ' ןודעומב התלעוה  היומיבב  הגצההו  ןמרתלא ,

רע סומלופ  ררועו  תובר  תובוגתב  הוול  הז  רפס  םג  ייברעב 48 .' קסועה  דחואמה ,) ץוביקה  ' ) םידקפנ םיחכונ   ' ורפסב ןמסורג  בוש  ותוא  לטליט  בוהצה ,'
ץוביק הלפמה  תילדואפ  - תידמעמ הרבח  איה  תעב  הבו  תיטרקומד  הרבח  תויהל  תרמייתמה  הרבחכ  הנידמה  לש  התוהזו  לארשי  ייברע  לש  םתוהז  לע 

הכוזו רקוסמ  יתוברת  עוריאל  בשחנ  לארשיב , םיחילצמהו  םיירופה  םירפוסה  דחא  אוהש  ןמסורג , לש  שדח  רפס  לכ  האלהו  תע  התואמ  הכותב . לודג 
הרופ רפוס  םג  אוה  ןמסורג  ךכ  לע  ףסונ  עשוהי . "ב  או זוע  סומע  לש  םהירפסל  תרוקיבהו  להקה  תבוגתל  המודב  םיצירעמו , םיארוק  לש  לודג  להקל 

. תילארשי הקיסאלקל  וכפה  הז  םוחתב  ויתוריצימ  המכו  הלאכ , םירפס  הרשעמ  הלעמל  םסריפ  אוה  רעונה . ינבו  םידליה  תורפס  םוחתב  חילצמו 
ללכ ךרדב  םירעוב , םיאשונ  לע  הקיטסיצילבופ  ירמאמ  תואמ  םסריפו  תילארשיה  הקיטילופב  דואמ  ברועמ  תויהל  ףיסוה  עשוהיו , זועל  המודב  ןמסורג ,

תוגיהנמה תא  החיכומה  ילארשיה , ןופצמה ' תלהקמ  קלח מ' הווהמ  ןיידעו  היה  אוה  םירחא , םילאוטקלטניא  ץמוק  דצל  תיתרוקיב . טבמ  תדוקנמ 
היצאוטיסה תובכרוממ  םיתעל  תמלעתמ  םהלש  החכותה  םעז , יאיבנ  לש  םגהנמכו  תוירסומ . הדימ  תומאמ  התגירח  לעו  סגה  הבל  לע  תילארשיה 

. םדא ינב  לש  םהיתושלוחמו 

תיתוזחה תונמאבו  ןורטאיתב  יגלטסונ  - רתבה ןדיעה 

' םירוביג - יטנא  ' לש םייפרג  - ויצוס תוזחמ 
תוזחמ ורבשו .' ינויצה  םולח  רדגוהש כ' המב  קוסעל  לחהו  וינכתב  רתוי  יפרגוירוטסיהו  יפרגויצוס  ילארשיה  ןורטאיתה  השענ  םירופיכה  םוי  תמחלמ  ירחא 
לש הסחיבו  תורדתסהה -  הדובעה , תעונת  אבצה , ץוביקה , םיקיתו -  םיינויצ  תודסומו  םינוגרא  לש  םכרעבו  םמוקמב  ןיפיקעבו  ןירשימב  ועגנ  םיבר 

תויוחצנתהב תחא  אל  הוולש  רע , סומלופ  ורציו  ןיינע  וררוע  ןה  םיאניתשלפלו . םישדחה  םילועל  םישנל , םיחרזמל , האושל , הקיתווה  תילארשיה  הטילאה 
. תוידדה תוצאנו 

אל תקולחמב . יונשו  יביטקובורפ  םג  ךכ  בקעו  וינכתב  רתוי  יטילופ  ןורטאיתה  השענ  םג  דבב  דב  ןונבל . תמחלמ  ירחא  דואמ  הקזחתה  תאזה  המגמה 
םהילע התפכנש  הרוזנצה  תלאשב  םייטפשמ  םיקבאמ  ודילוה  ןתצקמו  םכותבו , ןורטאיתה  תומלואל  ץוחמ  תומילא  האחמ  תונגפה  ותיצה  תוגצה  טעמ 
ךונח לש  טוירטפ ' ה' לשמל , תיתרוקיב . - תינלאמש טבמ  תדוקנמ  תאז  ושע  תילארשיה  הקיטילופב  ועגנש  תוזחמה  לכ  טעמכ  תרושקתב . תויוחצנתהו 
לאינד לש  ןיקניש ' בוחרב  תיבה  ו' ימענמ ' ץוח  ינב  ויה  םלוכ  , ' ןירמ םייח  לש  רקנוב ' , ' רדה יסוי  לש  םיסייט ' ו' ברק ' םלה  , ' ירפסה לאומש  לש  "ד ' משת , ' ןיול

- ןימיה הנחמ  תא  רקיעבו  תילארשיה , הרבחה  תא  ופקתש  תירורהסה  תויחישמה  תולדגה , ןועגיש  תונמואלה , לגב  וקסע  וללה  תוגצהה  בהל . ינויו  ןיפל 
. לובוס עשוהי  היה  ןיול -  ךונח  תא  איצוהל  םילארשיה -  םיאזחמה  ברקמ  רתויב  יביטקובורפהו  יטילופה  יגולואידיאה , חילצמה , הרופה , יתדה .

. םיבשחמ תונכתב  החמתהו  םיילאיר  תועוצקמ  דמל  ותוריעצב  ריעצה .' רמושה   ' ךינח היהו  םייח  תעבג  ץוביקב  לדג  דנומ , לתב  דלונ ב-1939  לובוס 
יכ ול  עדונ  רשאכ  זיראפב . ילארשיה  רפסה  תיבב  הקיזיפל  הרומכ  דבע  ותסנרפלו  הירוטסיהו  תורפס  ןוברוסב  דומלל  תפרצל  עסנ  םישישה  תונש  יהלשב 
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ומשרתה ןותיעה  יכרוע  רמשמה .' לע   ' ןומויל התוא  חלשו  עוריאה  לע  הבתכ  בתכ  וז , ריעל  עסנ  אוה  ידוהי , דגנ  םד  תלילע  לע  לוכה  םירבדמ  ןאילרוא  ריעב 
להנמל הנמתה  הבש  הנשה  דע 1981 , בתכ  ותואש  יריקראח ,'  ' םשב יריטאס  רוט  לובוס  לביק  רתוי  רחואמ  תפרצב . ןותיעה  בתכ  תויהל  ול  ועיצהו 

הפיח . ןורטאית  לש  יתונמאה 

לש התעידיל  והשכיא  עיגה  רבדהו  הרגמל  דרוסבא  תוזחמ  בתכ  אוה  (. 32  ) תיסחי רגובמ  ליגבו  יארקאב  לובוס  עיגה  תונותיעל , ומכ  ןורטאיתל ,
והשמ בותכל  ןוטל  ול צ' העיצה  הצרא ב-1971  ובוש  םע  םיירטנמוקוד . תוזחמב  התחמתהש  ןוטל , הלונ צ' קחשמל  הרומהו  תיאמבה  תיאזחמה ,

םישישק םע  תונויאר  לע  ססבתהו  וב , הכורכה  תודידבבו  הנקיזה  ליגב  קסע  הזחמה  םיאבה .' םימיה  , ' ולש ןושארה  הזחמה  דלונ  ךכ  הפיח . ןורטאיתל 
רכיהה יוותמ  דחא  אוהש  ירטנמוקוד  - יגולויצוסה דממה  תא  ויתוזחמל  הקינעמ  ותדובע , לכב  לובוס  תא  הוולמה  תאזה , תידועיתה  הקינכטה  תובא . יתבב 

. ויתוזחמ לכב  טעמכ  םויה  דע  םיפתתשמה  רסב , הילדגו  ןילביר  הרואיל  םינקחשה  תא  לובוס  ריכה  םיאבה ' םימיה   ' הזחמה לע  הדובעב  םהלש .
רסמתהל לובוס  תא  הענכיש  אל  תאזה  החלצהה  ךא  םעפ . םישימחו  האממ  הלעמל  גצוהו  םייונמה  תינכותל  תייוסינה  המיבהמ  רבעוה  הזה  הזחמה 
םייתנשכ ההש  םש  רימש , ץוביקב  עטמה  בושחמ  לע  תומולחו  ןורטאיתב  הדובע  ןותיעל , הביתכ  ןיב  טבלתה  ןיידע  אוה  תע  התואב  ןורטאיתה . םלועל 

םינפ החלצהה  הריאה  אל  םעפה  ונלש .' הרייעה   ' רדלייו ןותנרות  לש  והזחמ  תא  דבעל  ול  עיצהש  הפיח  ןורטאית  עייס  ותטלחהל  זיראפל . עסנש  ינפל 
םשייל תוסנל  טילחה  אוה  לובוס . תא  ןבריד  ןולשיכה  אקווד  ךא  דבלב . תועפוה  םישולש  רובעכ  הדרוהו  תואימחמ  אל  תורוקיב  הלביק  הגצהה  לובוסל :

תא ןוחבל  ולש  ןושארה  ילרטאיתה  ןויסינה  היה  ( 1973 ' ) סידאו ווק  סוטטס  . ' תיטילופ הריטאסו  תרוקיב  יאנותיע -  ןויסינ  רבצ  ובש  םוחתה  תא  ןורטאיתב 
. םיכישממה םינבה  רודל  םידסיימה  - תובאה רוד  ןיבש  קתנב  קסועה  הזחמ  רטסבליס 72 ,'  ' תא בתכ  וירחא  תיטילופ . טבמ  תדוקנמ  ץראב  שחרתמה 

המחלמה הצרפ  תבשב  ךא  ןושאר . םויל  הדעונ  הרוכבה  תגצהו  םירופיכה  םוי  ברע  הכרענ  ןוטל , הלונ צ' המייבש  רטסבליס 72 ,'  ' לש תילרנגה  הרזחה 
ירחא םידחא  םימי  רבד ב-1974 , לש  ופוסב  המייקתה  הזחמה  תרוכב  םישדוח .) השיש   ) ךראתהש םיאולימ , תורישל  סיוגמ  ומצע  תא  אצמ  לובוסו 

: לובוס רמא  ןכמ  רחאל  םינש  רשעכ  ומע  ךרענש  ןויאירב  טנרגא . תדעו  לש  היתונקסמ  םוסרפ 

הרבחה לש  טרטרופ  היה  הז  יתניחבמ  הזל . יתנווכתה  אל  יאדווב  ינא  לבא  תיתרבח ,' טנרגא  תדעו   ' אוה רטסבליס 72 '  ' יכ בתכ  םירקבמה  דחא 
ןבא רפעה , תודובע  ירשעתממ  ןלבק , ןתחה , לש  ותומדב  יוטיב  ידיל  אב  רבדה  התשענ . איהש  המו  תויהל  התצר  איהש  המ  ןיב  תומיעב  תילארשיה ,

ליחתה הפיא  הלאשה  דואמ  יתוא  הקיסעה  ילש  םיאולימה  תעב  םייאבצ . תורבק  יתבל  תובצמ  תקפסאמ  ףסכ  הברה  השע  אוה  דועו . תימלשורי 
ךכו לארשיב , תיצולחה  הרבחה  תמקה  לש  םישרושב  הז  תא  יתשפיח  ונמצעמ . תוקתנתהה  ךילהת  תילארשיה , הרבחה  לש  תוררופתהה  ךילהת 

התיהש ךכ  לע  הדגא  שי  הלחתההמ . תוירבשמ , תויצאוטיס  ךותמ  החמצ  תילארשיה  הרבחהש  יתנבה  הדובע  ידכ  ךות  הינתיב . תשרפל  יתעגה 
םינמויה תא  יתארק  ארונ . רבשמב  הצובק  תאז  התיה  יכ  הדבועה , התיה  הינתיב  לע  רמוחל  יתוא  קתירש  המ  ףויז . הז  תיאורה . תילידיא , הפוקת 

'. םירשעה ליל   ' דלונ ךכ  הצובקה . ירבח  לש 

םע רתויב  םיהוזמה  םיאזחמה  דחאל  היה  אוה  ותוכזבו  תררחסמ  החלצהל  הכזש  , ' םירשעה ליל  ' ישילשה , והזחמ  תא  לובוס  הלעה  ב-1976 
הנורחאה החישב  קסוע  הזחמה  תוהזו . הירוטסיה  לש  םיאשונב  סומלופל  להקה  תא  הרגמה  הפיחמ  לקארוא  ןיעמ  שדחה , ילארשיה  ןורטאיתה 

. עבקה בושיי  לא  יעראה  םוקמה  תא  ריעצה ,' רמוש   ' ישנא םיצולחה , לש  םתביזע  ברע  רבוטקואב , לילב 20  תיליע  הינתיבב  המייקתהש  תניימודמה 
ללכבו ימינפ , חתמ  וב  שיש  בקונו  ינפשוח  יודיו  תללוכו  תיתצובק  הקימניד  ןיעמל  תכפהנ  הלילה , ךות  לא  תכשמנה  תשבגתמה , הרובחה  לש  החישה 

: הזה םויה  םצע  דע  תונויצה  תא  תוולמה  תןיטנרהניאה  תומלידה  םילגתמו  תידיתעה  ךרדה  לעו  תוהז  לע  תולאש  תולוע  חישה  ידכ  ךות  ינימ . חתמ  הז 
לומל םייכונא  םייוואמ  תמשגהלו  תויטרפל  ההימכה  לוכל  לעמו  תונגרבתהה , םירוהב , דרמה  םיברעל , סחיה  תימואלה , תוהזה  הדירילו , הביזעל  סחיה 

אביקעו השמ  המחנ , ילתפנ , ידי  לע  םשאומו  םירמ  םע  םיבהא  הניתש  םירפא , לש  וירבדב  לשמל  יוטיב  ידיל  םיאב  םירבדה  ביטקלוקל . תוביוחמה 
: םיינימה םירציהו  תויגוזה  םשב  תודחאה  לגעמ  תריבשב 

הז ילמרונ ? אל  הז  םיילאוסקס . םיסלופמיא  ונל  שיו  םירשע , ינב  םיריעצ  םישנא  ונחנא  םיריזנ ? אל  ונחנאש  תיליג ? המ  ילתפנ ? שי , המ  זא  םירפא :
תצק םוח , תצק  םישפחמ  םילהואה  ןיב  הלילב  םיבבותסמ  םישנא  םיחותמ . םייחה  תכרפמ . הדובעה  תורוחבו . םירוחב  הפ  שי  דואמ ! טושפ 

. הבהא

שקיב לובוס  ילארשיה . רָפסב  תיפותישה  תיאלקחה  תובשייתהה  ולש : הלחתהה  תדוקנב  השעמלו  ןנוכמה , יצולחה  סותימה  בלב  עגנ  םירשעה ' ליל  '
הדצה הקחדנש  תירוטסיה  היצאוטיס  התואב  תימלוגה  תישונאה  הקימנידה  תא  רזחשל  תוסנל  תונויצה , לש  תויגולותימה  תויומדה  תא  שינאהל 

תוקידאב דמציהל  ביוחמ  וניא  רצוי  ירהש  ירוטסיה , רוזחש  הזחמה  היהשמ  רתוי  ךכוזמהו . יקנה '  ' ינויצה סותימה  תא  רוציל  ידכ  םינשה  םע  השטשוטו 
. הרק הזשכ  םש  ויהש  םישנאה  לש  תובזכאו  תומולח  תואנק , םיסעכ , םיחתמ , םידחפ , תושגרב : קסעש  יגולוכיספ  - ויצוס רוזחש  ןיעמ  היה  הז  תודבועל ,

וסנרפ םהו  םיכלמהו . םינהוכה  ידי  לע  ופדרנ  םה  חור . ישנאו  םיעגושמ  ץמוק  : ' בישמו הזחמב , הצובקה  ירבחמ  דחא  םירפא , לאוש  םיאיבנה ,' ויה  ימ  '
. םיאיבנ םניא  םיצולחה  רורב : לשמנהו  ןומההמ .' וקחרתהש  םישאוימ  םישנא  לש  הרזומ  הדע  תורצנה ? תא  רצי  ימ  תורוד . לע  תורוד  המילש , תושונא 

ינב קר  םה  םיליפנ   ' ביטומה השעמל , םכחו . קיחצמ  ןקז , ןציל  תומדב  ןודרוג  בצועמ א.ד  ובש  םילעופה ,' ןורחא   ' והזחמב םג  לובוס  ריבעה  המוד  רסמ 
. קהבומ ינוריאו  יתרוקיב  יגולוכיספ  דממ  םהל  וקינעהו  ויתוזחמ  בורב  לובוס  תא  וויל  םש ' היה  תמאב  המ   ' רפסל ןוצרהו  םדא '

השוחתב תויחל  ץראב , תססובמהו  הליכשמה  הבכשב  םירחא  םיבר  ומכ  לובוס , לחה  לארשיב , יחישמ  - ינמואלה לגה  תורבגתה  םע  םינומשה , תונשב 
הרבחל המודב  ימצע , סרהל  תפחדנה  תדבאתמ  הרבח  רמולכ  תינברוח ,' הרבח   ' ול התארנ  לארשי  תנידמ  תימויקו . תירסומ  הקוצמ  לש  תרבוג 

םג ומכ  םירחא , תונמא  יחטשב  םיפסונ  םירצוי  םג  וקיסעהש  םיאשונ  ינשב  ותריציב  דקמתהל  ותוא  הררוע  תאזה  השוחתה  ינש . תיב  תפוקתב  תידוהיה 
', תיניתשלפה  )' םיחטשב תויולחנתהה  לעפמב  יוטיב  ידיל  האבש  תיטילופ  - תיגולואידיא - תיתד תוינוציק  לש  םייוליג  תוחתפתה  םינוירוטסיהו : םיאנותיע 

' םדא ; ' 1984 וטיג ,' ; ' 1982 ידוהי ,' שפנ   )' האושה תפוקתב  רקיעב  תידוהיה , תוהזה  תרצויש  תוירסומה  תומלידהו  ( 1987 םילשורי , םורדניס  ; ' 1985
(. 1989

הבואכהו תכבוסמה  היגוסב  עגונו  יצאנה , שוביכה  תחת  השקה  הפוקתב  הנליו , וטיגב  ןורטאית  תקהל  לש  הלוסיחבו  התמקהב  קסוע  וטיג ' הזחמה '
לומ ריחמ  לכב  תודרשיהה  תייגוסבו  םיצאנל  וטגב  תרתחמה  דקפמ  לש  ותרגסהל  וליבוה  רשא  םיעוריאב  קסוע  ( 1989) םדא ' ' םיטארנדויה . לש 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



לומ ריחמ  לכב  תודרשיהה  תייגוסבו  םיצאנל  וטגב  תרתחמה  דקפמ  לש  ותרגסהל  וליבוה  רשא  םיעוריאב  קסוע  ( 1989) םדא ' ' םיטארנדויה . לש 
, השעמל ךא  לארשי , תנידמב  תיטילופה  תואיצמל  רושק  היה  אל  האושה  תפוקתב  קוסיעה  הרואכל  םיילסרבינוא . רסומ  תונורקעלו  םילאידיאל  תונמאנ 

תיתרוקיב הייאר  גיצה  אוה  האושה ) ןוסא  הז  הרקמב   ) תונויצה ישרושל  הרזחה  תועצמאב  םלועה : יבחרב  םיבר  םיאזחמ  לע  לבוקמ  קירט '  ' טקנ לובוס 
לעב היה  איהה  הפוקתל  תורושקה  תויגוסב  קוסיעה  תונויצה , לש  תינויערה  תיתשתהמ  בושח  קלח  התיה  הרובגהו ' האושה   ' תסיפתש ןוויכ  הווהה . לש 

תיתמכס הסיפת  האושה  לש  תינויצה  הסיפתב  האר  לאמשה , הנחממ  םירחא  םילארשי  םילאוטקלטניא  ומכ  לובוס , דואמ . םיילאוטקא  םירשקה 
: לובוס בתכ  המבה , לע  וטיג '  ' לש התיילעל  ךומס  םסריפש ב-1984 , רמאמב  תונברוקל . לווע  המרגו  םיימואל  םיכרצל  הלצונש  תינטשפו 

ינאו דרמה . הרובגה -  רופיס  היינשהו  םהינימל  החצנההו  ןורכיזה  ימי  םע  תוהדזה  תחאה  האושל . תושיג  יתש  םע  דואמ  הבר  תויחונב  םייח  ונא 
םע םיתמועמ  ןמזה  לכ  ונחנא  החצנהה  לש  םייניעבש  ינפמ  האושה . םע  תודדומתהל  םיחונו  םילק  תונורתפ  םה  הלא  תונורתפ  ינשש  רמוא 

טארנדויה יפלכ  םגש  הבשחמל  יתוא  איבמ  הז  דדומתהל ]...[ . לוכי  אל  ללכב  התא  הלא  םעו  תופוגה , לש  םימוליצה  םע  םיגורהה , לש  םירפסמה 
תוהדזהל תורשפא  ןיא  חבטל  ןאצ  םעש  רורב , ונל  היה  חבטל . ןאצ  לש  תויוות  םהל  ונקבדה  החונ , השיגב  םינש  ךשמב  ונטקנ  תודרשיהה  יפלכ  םגו 

, הנקסמל יתעגה  הנליו  וטג  לע  רמוחה  תאירק  ידכ  ךות  ןובשח . רומגל  ןוצר  תונמקנ , לוכסת , תושגר  חתפל  חותרל , עזעדזהל , רתויה  לכל  אלא 
. םדא ינבכ  אלא  חבטל  ןאצכ  אל  ואצמוהש . רתויב  םייארונה  םירקשה  דחא  טושפ  אוה  חבטל  ןאצכ  עבטמהש 

המלו תילארשיה  תונחוכה  תסיפתל  תורוקמה  דחא  תא  האושה  תמוארטב  ההיז  ילארשיה , לאמשב  םירחא  םילאוטקלטניא  ומכ  בוש  לובוס , דועו , תאז 
הדאפיתניאה תפוקתב  גצוהש  םדא ,' ו' ןונבל , בלב  עוקת  ןיידע  היה  "ל  הצשכ גצוהו  בתכנש  וטיג ' . ' לארשי תנידמ  לש  היציזישפה  ךילהתכ  ויניעב  ספתנש 

. רחא םע  לש  תילארשיה , תואיצמבו  רחא , םדא  לש  אכדמל  ךפהיל  יושע  ןברוקהש  רסמה  תא  תורושה  ןיב  ואשנ  הנושארה ,

םיסומלופ ודילוהש  םיילמס  ץפנ ' ינעטמ  לובוס ל' לש  ויתוזחמ  וכפהנ  םיילאוטקא  - םיטילופו םיירוטסיה  םירמוחבו  תוהז  לש  תויגוסב  קוסיעה  ללגב 
ינוציקו ינוהמית  ידוהיב  קסועה  (, 1982) ידוהי ' שפנ  ביבס ' סומלופה  לשמל , ךכ , תיזיפו . תילולימ  תומילא  לש  םיספל  תחא  אל  ושלג  רשא  םירשקותמ 

ברהו ןהכה  בושי  ראש  ברה  הפיח , ינבר  . ' תסנכב םויה  רדסל  העצהל  םירבדה  תאבה  ידכ  דע  תכל  קיחרה  תוימשיטנאו , תימצע  האנש  ידכ  דע  עיגהש 
ןורטאיתהש לע  םיעזעוזמו  םימהדנ  ונא   " ונעט םהבו  םינפה ,) רשלו  תוברתהו  ךוניחה  רשל  םיקתעהו   ) ריעה שארל  םיקרבימ  וחלש  ןורוד , ישקב  והילא 

תא דירוהל  דימ  םישרוד  ונא  ידוהי .' שפנ   ' םשב לארשי  תאנשו  תותיחשו  תוצירפ  ףודיגו , רועיכ  האלמה  התפרחב , הארונ  הגצה  גיצמ  הפיח  לש  ינוריעה 
"'. תאזכ תרעוכמ  הלבנ  ךשמה  רשפאי  לארשיב  ירוביצ  ףוגש  ןכתי  אל  המבה . לעמ  הזחמה 

תלחתה רחאל  הקד  ינוציקה . ןימיה  ישנא  לש  תרעוס  הנגפה  םלואל  ץוחמ  הכרענ  המיבה '  ' ןורטאיתב ( 1988) םילשורי ' םורדניס  גצוה ' רשאכ 
לובוס דגנ  ןוחריס . תצצפ  הקרזנ  ףא  תוגצהה  תחאב  זוב . תוקירש  ועמשנ  הגצהה  ךרוא  לכלו  ךכ ' ו' הייחתה '  ' ישנא לש  םלואב  תוערפה  וליחתה  הגצהה 

הנידמב .' עגופ  ו' לארשי ' רכוע  ', ' דגוב  ' הנוכ אוה  וייח . לע  םימויא  ולבקתהו  הצאנ  ירבד  וצפוה 
תברסמ הרבחה  ךא  ןברוחלו . סרהל  םיחא , תמחלמל  םיאיבמה  םייחישמ , - םיינמואל םיאנק  םיינוהמית , םיסופיט  לש  הרובחב  קסוע  םילשורי ' םורדניס  '

לש חבטה  רחאל  תואיצמל . המבה  ןיב  לדבהה  תא  ושטשיט  ומכ  הזחמל  תומילאה  תובוגתה  דעומ . דועב  םתוא  עיקוהלו  ריקה  לע  תבותכה  תא  אורקל 
ירחא דרי  הזחמה  ילארשיה . להקל  ידמ  רתוי  היה  הז  תע  התואב  םלוא  דלונה . תא  הבר  הדימב  הזח  לובוסש  רורב  ןיבר , קחצי  חצרו  ןייטשדלוג  ךורב 

להנמה דיקפתמ  לודג  שערב  רסב ) הילדג  םע  דחי   ) לובוס רטפתה  ינורטאיתה , דסממה  לש  יוביג  רדעיהו  תופוקב  ןולשיכה  בקע  דבלב . תוגצה  רשע 
ויתוזחמ "ל . וחל ותוליעפ  תא  לובוס  ריבעה  תרושקתהו  ילארשיה  להקהמ  יתוברתהו , יטילופה  דסממהמ  בזכואמו  עוגפ  ינפיחה . ןורטאיתה  לש  יתונמאה 

. ןיינע ךכ  לכ  אל  רבכ  הז  םילארשיה  בור  תא  ךא  תורחא , תונידמו  תירבה  תוצרא  הינמרג  ןפי , הילגנאב , הבר  החלצהל  וכז 

הצרא רזח  אוה  ב-1996  םלועב . רתויב  םירכומה  םילארשיה  םיאזחמה  דחאל  השענו  תוזחמ  םישולשמ  רתוי  לובוס  בתכ  םיעשתה  תונש  תיצחמ  דע 
ומוקמ תאו  םצמטצה  רעשב  עירתמו  ןסומלופכ  יתרבחה  ודיקפת  הז  בלשב  ךא  הלודג . החלצהל  הכזש  רשג ,'  ' ןורטאיתב רפכ '  ' שדחה והזחמ  תגצהל 

םיריעצ םילארשי  םיאזחמ  לש  שדח  רוד  ספת  יטילופה  ןורטאיתה  תמב  לע 

תיתונמא הקיטסלקונוקיא 
ךליאו םינש  ןתואמ  איה  ףא  התשענ  םייגולואידיא , - םינויצ וא  םייטתסא  םילוקיש  רקיעב  התוא  וחנה  םיעבשה  תונש  תיצחמ  דעש  תיתוזחה , תונמאה 
םינואיזומו תויטרפ  תוירלג  ביבא , לתב  רקיעב  ץראה , יבחרב  וחתפנ  הפוקת  התואבש  התיה  ךכל  תוירקיעה  תוביסה  תחא  קהבומב . תיתרוקיבו  תיטילופ 
םירסמ לש  םתצפהל  עייס  ןוטה , ינתונכ  םילודגה  םינואיזומה  תא  טעמב  שילחהש  הז , ךילהת  יתוברתה . ףונהמ  קלח  התשענ  הכורעתהו  םיימוקמ 
בושחו ליעפ  קלח  לוטיל  ולחה  וישכע ,' םולש   ' לש תונגפהב  ופתתשה  םהמ  םיברש  םינמאה , תיתוזחה . תונמאה  תועצמאב  סוזנצנוקהמ  םיגרוחה 

דחוימב הטלב  תיטילופה  היצטניירואה  גייווצנירג . לימא  לש  וחצריהו  ןונבל  תמחלמ  ירחא  רקיעב  ירוביצה , תוהזה  חישב  רבעבמ  רתוי  הברה 
ןמלוא הכימ  ינושרג , השמ  ןמואב , ילתפנ  רטג , רמת  ןמאנ , לכימ  ביר , דוד  ןג , - ןהכ סחנפ  ןמשידק , השנמ  ץישפיל , ירוא  ןיקרמות , לאגי  לש  םהיתודובעב 

העונתה ירבח  לש  תוריצי  רקיעב  הפוקת , התואב  תויטילופה  תוריציה  וגצוה  הבש  תיזכרמה  הינסכאה  התיה  ביבא  לתב  ץוביקה  תיירלג  זוברג . ריאיו 
תרייצה לש  התכורעתב  לשמל , ךכ , הכורעתב . םירקבמה  רפסמל  רבעמ  הבחר , הדוהתל  וכזו  תונותיעה  יפסומב  הבחרהב  ורקוס  ןתצקמ  תיצוביקה .

תא אטבל  האבש  והער , לש  וירוחאל  שיא  םידומצ  םירבג  תרוש  לש  הנומת  הגצוה  (, 1985 םדאבש ,' היחה   )' וז הירלגב  הכרענש  ןג , ןב  הנינפ 
. ינונבלה חבזמה  לע  הנב  תא  בירקהל  תסנאנש  ימכ  םאכ , התשוחת 

ןוחטיבה תוברת  לע  דחוימב  ותייבתה  םיבר  םימלצו  םירייצ  תיתוזחה . הריציב  תיטילופה  היצקובורפה  ןונימבו  םוכחתה  תדימב  היילע  הלח  ןמזה  םע 
לש תיטרדנטסה  הקפנהב  הקסעש  (, 1991-1989 ' ) םינוריט  ' הרדסב רטג  רמת  לשמל , ךכ , רוביגה . םחולה  לש  תיתלומעתה  ותומד  לעו  תילארשיה 

געלש (, 1994 ' ) תולייחה  ' ךיטפירטב דוה  רינ  "ל ; הצב תודיחיה  יגת  תא  ךחוגמ  רואב  הדימעהש  (, 1994 ' ) םיגת  ' הרדסב לייא  ישיבא  ילארשיה ; ןוריטה 
םייטתפכ ראותהו ' תירולבה  יפי   ' תא גיצה  הבש  ( , 1999-1996 ' ) תרתוכ אלל   ' הרדסב סנ  ידעו  ילארשיה ; ןחנצהו  סייטה  לש  יפיטואירטסה  םנקוידל 

ץאוס .) תלעת  ימימב  ןנח  ןב  יסוי  לש  עדונה  םולצתה  לשמל ,  ) לארשי תומחלמ  תודלותב  םיילטנמונומ  םימולצת  לש  םינוקית '  ' תועצמאב
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וקמח אל  דועו –  החצנהה  ירתא  "ל , הצ יללחל  ןורכיזה  םוי  סקט  האושה , םוי  סקט  םיילארשיה –  החצנההו  ןורכיזה  ינונגנמ  לש  םישדוקמ  םילמס  וליפא 
השעמ  ' הכורעת - בצימב דסממה  ידי  לע  יטרפה  לבאה  תמאלהב  וקסע  םימיה ) תשש  תמחלמב  גרהנ  ויבאש   ) ידורח זראו  רדאנ  רינ  תרוקיבה . דימ 

תעשב םוד  תדימע   ) רפסה יתבב  ןורכיזה  יסקט  תועצמאב  םירגבתמב  תישענש  היצנירטקודניאב  הקסע  יליזרב  תינריט  (. 1993 ' ) יודיווה אתב  םוליצה 
חצנומ ובש   ) ןורטלב ןוירשה  ןואיזומ  תא  גיצה  רלזיימ  יליג  (. 1994-1993  ) םימוליצ תרדסב  ןורכיזה ) ירפסמ  האירק  םילפונה , תומש  תרכזה  הריפצה ,
וארנ ותריציב  (. 1994 ' ) םיטרפל ספתיהל  הייטנה   ' הכורעתב תילארשי  הסרגב  תוומו  שטיק  לש  ףוריצכ  םירופיכה ) םוי  תמחלמב  לפנש  ארויג , ויחא ,

Uzi Does תוקבדמ ןוגכ  תורכזמ  תונחמ  םיצפחו  ןוירשה  ליח  ינואטיבמ  תורוטקירק  תגוצת  וננמזל , "ך  נתה ימי  ןיב  םירשוקה  המחלמ  ילכו  תובוב  יבצימ  '
'. הטרדנאה םוליצ  ססונתמ  ולש  הקבדמה  לעש  ןיי  קובקבו  רתאה  למס  םע  תוחלצו  םילפס  עוצעצ , - םיקנט , It

אל שחרתה  תויניצב , םתוא  סמור  םג  תחא  אלו  םתוא , קרפמה  ילכל  םיימואל  םיסותימ  בצעמה  ילכמ  תיתוזחה  תונמאה  לש  הדיקפתב  קומעה  יונישה 
רתוי יתרוקיבו  ןקפס  תויהל  ךנוחו  תילאוטקילפנוק  הביבסב  לדגש  ריעצ  רוד  לש  ותלשבה  וא  םמצע  םינמאב  הלחש  תיטילופו  תיכרע  הרומת  לשב  קר 
ןועדג רבוקטרט , דוד  ויה  וז  המגמב  םיליבומה  תונמאה . ירצוא  ברקב  תיפרגוירוטסיהו  תיפרגויצוס  היצטניירוא  תוחתפתה  לשב  םג  אלא  וירומו , וירוהמ 

, בורל םירמאמו  םיגולטק  םירפס , ומסריפ  אלא  םייתרוקיבו , םייטילופ  םירשקה  תולעב  תוכורעת  ורצא  קר  אל  םה  הנומלצ . לאגיו  רנוד  היתב  תרפע ,
, הרופה םגו  םירצואה , ןיבמ  לודגה  תומכסומה  רבוש  הינמוסמו . הינמסמ  לולכמ  לע  תסיוגמה  תינויצה  היפרגונוקיאהו  תונמאה  תא  וחתינ  םהבש 

. רבוקטרט דוד  יאקיפרגה  אוה  םלוכמ , עיפשמה  םג  ןכלו  יתריציה ,

וברה וירומו  ריעצ , ליגב  רבכ  הלגתה  יתוזח  ןמאכ  דחוימה  ונורשיכ  םילשוריב . השע  ותורחבו  ותודלי  תונש  בור  תאו  הפיחב ב-1944  דלונ  רבוקטרט 
תדיחיל סייגתה  אוה  ( 1962  ) תירבעה הטיסרבינואה  דיל  ןוכיתה  םויס  םע  רפסה . תיבב  תמייק  ןרקה  תוניפו  ריק  תוחול  תוזרכ , בוציעו  רויצל  ותוא  םותרל 

דומלל לחה  הצרא  ובוש  םע  ינרדומה . הקיפרגהו  םוסרפה  םלועל  בורקמ  עדוותה  הבו  הילגנאב  ךורא  לויטל  אצי  "ל  הצמ ורורחש  רחאל  םינחנצה .
םייטסינורכנא ול  וארנו  ויתויפיצ  תא  ומאת  אל  קיתווה  ימלשוריה  דסומב  םידומילה  םילשוריב . לאלצב '  ' רפסה תיבב  תישומיש  הקיפרגל  הקלחמב 

.London College of Printing יתרקויה רפסה  תיבב  םידומילל  ןודנולל  עסנו  בזע  םייתנש  רובעכ  "ל . וחב הווחש  המל  האוושהב 

לאו המקהה , תווצ  שאר  ץכ , אוהילא  לא  הנפ  אוה  תילארשיה . היזיוולטה  תמקהל  ןמוימ  םדא  חוכ  השפיחש  העדומ  רבוקטרט  האר  ןודנולב  ותויהב 
. הריעצה הנחתה  לש  ישארה  יאקיפרגה  תויהל  רחבנ  אוה  הברה  ותעתפהל  יפרג . בצעמכ  ומצע  עיצהו  הילגנאב , תוברתה  חפסנ  בוטרב , ךונח  רפוסה 

, יאמצעה ויפוא  ללגב  הנש  ץקמ  רטפתה  אוה  סוב .' גיבה  דיקפתב  םואתפ  ומצע  אצמ  טסרטל "  " לע םלח  ישוקבש  דלימ   ' יכ ישיא  ןויאירב  יל  רפיס  םימיל 
ךרוע בצעמ , לש  החילצמו  תנווגמ  הריירקב  לחהו  ביבא  לתב  ררוגתהל  רבע  אוה  םיאולימ . תורישב  ותעיצפו  םישדח , םירגתאל  ולש  דימתמה  ףחדה 

. רצואו םוסרפ  שיא  יפרג ,

םינמא לש  הרובח  לסיש -  יבצו  ןוזדיוד  זעוב  ןייטשנייא , הנולאו  קירא  ונמנ  הירבח  םעש  רגה ,' תרובח   ' התיה ותוחתפתה  לולסמב  האבה  הנחתה 
תרדס ןהב  היזיוולט , תוינכותו  םיטרס  םיטילקת , לש  םתריציב  רבוקטרט  קלח  חקל  הרובחה  תרגסמב  תירוקמ . תילארשי  הריצי  שבגל  וסינש  םיריעצ 

תיישעתב שדח  יבוציע  דרדנטס  ועבקש  ןייטשנייא , קירא  לש  םימובלאל  םיזראמה  ויה  תע  התואב  ותדובע  לש  תרתוכה  תלוג  לול .'  ' תעדונה היזיוולטה 
לאכ אלו  םלש  יתונמא  טפצנוק  לאכ  םובלאל  סחייתהש  ןושארה  היה  הינטירבב , םיטילקתה  תיישעתמ  עפשוהש  רבוקטרט , תילארשיה . םיטילקתה 

לולכמכ התוא  בציע  ול  ומדקש  םיבצעמל  דוגינבו  תילקיזומה  הריציהמ  דרפנ  יתלב  קלח  הפיטעב  האר  אוה  ץראב . םימי  םתוא  גהנמכ  דבלב , הזירא 
ןכש ינשדח , אוה  םג  היה  בוציעה  הבותכה . הלימל  הנומתה  ןיב  הקיז  תריצי  לע  הדפקה  ךות  הלש , היפרגופיטלו  ירוחאה  הקלחל  םג  הבשחמ  שידקהו 

רטסופ . לש  יפוא  טילקתל  הווישש  טרא  - פופה רנא  ' זב הנושארל  שמתשה  רבוקטרט 

דובעל רבע  אוה  תלד . תקירטב  בזע  דיפל , ימוט  ךרועה  םע  יעוצקמ  ךוסכס  רחאל  ךא  , ' תא ןוחריה ' לש  יפרגה  ךרועל  רבוקטרט  הנמתה  ב-1970 
השענו דרשמה  תא  בזע  ב-1975  ץראב . םוסרפה  תוברתב  םייתועמשמ  םישודיח  רצי  םינש  ןתואב  רשא  ילאירא ,'  ' םוסרפה דרשמב  רוטקרייד ' טרא  כ'

. תורצואבו םירפס  לש  בוציעב  תיפרג , הכירעב  דקמתהל  לחהו  םוסרפה  םלועמ  קתנתה  דבב  דב  יאמצע . בצעמ 

. תיגולואידיאו תישיא  תינפת  תדוקנ  המחלמה  התיה  ורוד , ינבמ  םיבר  רובע  ומכ  ורובע , ןורש . תדגואב  םחולכ  רבוקטרט  תריש  םירופיכה  םוי  תמחלמב 
ןמזה םע  םיידסממה . םיפוגה  זא  דע  וב  ולפיט  אלש  םוחת  תילארשיה -  הקיפרגה  לש  הרקחמבו  הרומישב  הפוסיאב , לחה  אוה  המחלמה  ירחא 

תוזירא םידלי , יקחשמ  הלומעתו , םוסרפ  תוזרכ  ונימי : דעו  םירשעה  תונשב  לחה  ץראב  ורצונש  םיטירפ  יפלא  לש  יטרפ  ףסוא  תונבל  רבוקטרט  חילצה 
ירצואל בושח  רוקמ  תוכורא  םינש  היהש  ףסואהמ , ןושארה  רחבמה  תישומישה . הקיפרגה  םוחתב  םירצוי  לש  םינויכרא  םגו  םינוש , םירצומ  לש 

ןואיזומב בוציעה  ףגאב  הכורעתב  הוולש  , ' השדחה הנשל  הכרב  יסיטרכ   101 הבוט : הנש  רפסב ' םסרפתה ב-1977  םידימלתו , םירקוח  תוכורעת ,
הנידמה תוחתפתה  תאו  ינויצה  לעפמה  תא  התווילש  היפרגונוקיאה  תא  ודעיתש  םינוש , תומוקמב  תוכורעת  לש  לג  הרצי  וז  הכורעת  םילשוריב . לארשי 

תודלותבו תינויצה  העונתה  לש  םייתוזחה  םייומידב  וקסעש  תובר  תוכורעת  רבוקטרט  רצא  תואבה  םינשב  השדחה . היפרגוירוטסיהב  בושח  ךבדנ  וויהו 
בושחה יאקיטוימסהו  ןוירוטסיהה  גולופורתנאכ , ותוא  ודימעה  וללה  תוכורעתה  ןהל . הוולתהש  םוסרפה  תא  בציעו  ךרע  םג  אוה  לארשיב . יפרגה  בוציעה 

. ינויצה הקיפרגה  םלוע  לש  רתויב 

רקיעב  ) םילמסהו םירזיבאה  לש  םתדמעה  ךא  תינויצ , היגלטסונ  לש  תוכורעת  הרואכל  ויה  רבוקטרט  רצאש  תויביטקפסורטרה  תוכורעתה 
רסמה םיגולטקה . יארוקלו  הכורעתב  םירקבמל  םיפיקע  םיינרתח  םירסמ  הריבעה  םיילאיזומ  םיגצומכ  תינויצה , העונתה  תא  ושמישש  םייתלומעתה ,)

ומכ הנומת  לש  תורגסמב  םתטינח  תיוושכעה . תילארשיה  היווהל  ץוחמ  ןואיזומב , םמוקמ  ךכיפלו  חלכ , םהילע  דבאש  םיטירפב  רבודמש  היה  ןושארה 
תובר הכ  םינש  ונילע  לעפש  הלומעתה  שבכמב  וננובתה  םיפוצל : ןמיס  רבוקטרט  יתרוקיב . היה  ינשה  רסמה  ינויצה . בהזה  רותל  ץקה  אבש  הרדיש 
םוקמב ונחנא  וישכע  ונמזל , דמחנ  היה  הזו  םיריעצ  ונייה  היה : ישילשה  רסמה  ינוציחה . םלועהמ  ונתוא  הקתינו  ונתוא  הפטעש  תיגולואידיאה  העובבו 

. הברהב חכופמו  םכחותמ  רחא ,
 - ומצעל ץמיאש  ירחסמה  למסה  תומימתה . ןדיע  ףוס  לש  השוחתה  תא  קזיחו  ינויצה  לעפמה  לע  ינוריאו  קחורמ  שדח , טבמ  אופא  גיצה  רבוקטרט 
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יטסילאידיא טהל  ףקישו  תינויצ  תורשכ  לש  םתוח  רבעב  היהש  המ  רדיש : אוה  ולש . תינוריאה ' הצירקה   ' תשיג תא  ףקשמ  ץראה - ' תרצות   ' תמתוחה
םע ' ] יסור ןמור   ' ולש ריאמ  לש  ורפסב  לשמל , תורפסה –  הדשב  םג  רבעוה  הזכ  רסמ   ) יטנוולר אלו  קיחצמ  יטתפ , םויה  לש  תואיצמב  הארנ  יניצרו  םימת 

[(. 1988 דבוע ,

תורפסל ביבא  לת  ןרק  תמגוד  תיתוזח , תונמאל  תוירוביצ  תודעווב  רבח  היה  ראשה  ןיב   ) תירוביצ תוליעפב  רבוקטרט  קסע  רצואכ  ותדובע  לע  ףסונ 
ותצמיתש םיבקונ , םייטילופ  םירסמ  תולעב  ןתצקמ  תוזרכ , בציע  תעב  הב  תונמאו .) תוברתל  תירוביצה  הצעומהו  לארשי  - הקירמא תוברת  ןרק  תונמאו ,

תויתצובק תוכורעתו  דיחי  תוכורעת  תורשעב  וגצוה  ןה  םיפוצה . לש  םתוהדזה  תא  וררוע  וא  וקיחצה  וסיעכה , ולטליט , םינמיס , םומינימב  ואולמו  םלוע 
"ב. נשת תנשל  בוציעל  לארשי  סרפ  הז  ללכבו  "ל , וחבו ץראב  םיבר  םיסרפב  רבוקטרט  תא  וכיזו  םלועה  יבחרבו  לארשיב 

תויחל ' רנוד , היתב  הרצאש  הכורעתה  היה  ילארשיה  הקיפרגה  םלועב  יביטקפסורטרה  יגולופורתנא  - ינוריאה טבמה  תוחתפתהב  בושח  ךרד  ןמיס 
דע םישולשה  תונשמ  תוזרכ  רקיעב  םיגצומה , בר . םירקבמ  רפסמלו  תונותיעב  בחרנ  דהל  התכזו  ביבא ב-1989  לת  ןואיזומב  הגצוהש  , ' םולחה םע 

םה המ  ונחנא ? ימ  תימצעה : ונתוהז  תא  ןוחבלו  הארמב  ןנובתהל  םיפוצל  רשפאל  : ' םירקבמה דחא  תאז  רידגהש  יפכ  ודעונ , םישישה , תונש  יהלש 
גולטקל המדקהב  תונמאבו '? הרוטקירקב  הלומעתב , שיגדהל  ונרחב  םהיתונוכתמ  וליאו  ונלש ? תוברתה  ירוביג  םה  ימ  ונלש ? םייתוברתה  םילאידיאה 

המסריפ הכורעתה  תארקל  הז '? תא  הז  וניאר  ךיא  ונתוא ? וארי  םירחאש  וניצר  ךיא  ונמצע ? תא  וניאר  ךיא  תוארל  לכונ  וז  הכורעתב  : ' רנוד הבתכ 
הנשמה תרתוכב  םלענו .' תודשב  ךלה  אוה   ' ותרתוכש תושדח ,'  ' ןותיעה לש  תואמצעה  םויל  ףסומב  ףקיה  בחר  רמאמ  לגיבא  שוש  תונמאה  תרקבמ 

לש קילארשיל  תודשב , ךלהש  אוהל  הרקש  המ  הז  תסיוגמ . יתלבהו  תסיוגמה  תונמאב  וכרוא  לכל  ריואמ  לקלקתמה  ילארשיה  םולחה  ביתנ  : ' בתכנ
'. ןמרתלא לש  ינצוקה  רבצלו  ןמטוג  לש  קינח  " מלפל שוד ,

םילשוריב תינוריעה  הירלגב  המייקתה  רבצ ,'  ' גשומה ביבס  תואכרמה  תא  הלידגהש  , ' םולחה םע  תויחל  הכורעתה ' הכרענש  הנשב  ב-1989 ,
חמצכ  ) רבצה עיפוה  ןהבש  םילספ ,) תורוטקירק , םירויצ ,  ) תונויצה תודלותב  תונוש  תוריצי  הב  וגצוה  תרפע . ןועדג  רצאש  וללה ' םירבצה   ' םשב הכורעת 

, תואיצמ םג  ךא  הרופטמ , התיה  וז  ורסוה -  םהיצוקש  רבצ  ילע  הב  םיארנש  ןמואב  ילוט  לש  הדובע  סותימה : דגנ  וסירתהש  הלאכ  םגו  תישונא ) תומדכו 
, ביקרמ רבצ  הארנ  רדנלדירפ  יראב  לש  םוליצב  העשה ; תויעב  לע  םייביטקובורפ  םיטסקט  םיצוק ; לוטנ  רבצ  לש  ןז  ינקלוו  ןוכמב  אצמוה  הנש  התואב  יכ 

התיה דחוימב  תילמס  הדאפיתניאה . ימיב  רבצה  לש  ותוירזכאל  זמר  ינרקוד , לית  תוכושמכ  רבצ  תוכושמ  תוארנ  ביר  דיוד  לש  רויצב  םוגפו ; ימורק 
רייצמ  ' אוהשכ תרפע , ירבדל  וירויצב . יזכרמ  למסל  רבצה  תא  ךפהש  םחאפ , - לא םוא  רפכה  בשות  ילארשי  יברע  הרקש , ובא  םאסע  רייצה  לש  ותדובע 
םוקמב תוישרושל  םינעוטה  הלא  לש  תויטנתואב  הרגתמו  סירתמ  והירה  ברק ) יסוטמ  םיפלוח  וילעמו   ) תודשב ארפ  לדגה  חישכ  וא  תברותמ  ץיצעכ  ותוא 

הזה .'

היצנגילטניאה ברקב  הצופנ  הלחהש  תילאוטקלטניא  המגממ  קלח  ויה  רבצה  לש  הנתשמה  תוילמסה  לע  תרפע  ןועדגו  לגיבא  שוש  לש  םירמאמה 
אוהש םושמ  תיגולואידיאו  תיטילופ  תרוקיבל  אשומכו  חותינל  דקומכ  רחבנ  רבצה  תונויצה . ילמס  לע  יתונמאו  ימדקא  יאנותיע , יתרוקיב , חיש  תילארשיה :

השדחה תינויצ  - טסופה חורה  תא  אטיב  ויגוצייו  רבצה  סותימ  לע  שדחה  יתרוקיבה  טבמה  ערלו . בוטל  תינויצה , תוברתה  תיצמת  תא  םיבר  רובע  גציי 
"(. ירבצה םייחה  ןונגס   " ךרעב הבחרהב  ךכ  לע   ) תינויצה תוברתה  ישרפמב  תבשנמ  הלחהש 

' יתעדי רפסל  ימצע  לע  קר  '
תורפסה םלועב  יוניש  ללוחתה  טנטסניאה , ירצומו  בשחמהו  היזיוולטה  תוברת  תומצעתהו  תיטסילטיפקה  הלכלכה  תובחרתה  םע  םיעשתה , תונשב 

תחא אלו  ינומה  ירודיב  רצומל  םירפסה  וכפהנ  הנושארלו  םייאנותיע  תונ  " צחי יעסמב  םיוולמ  קושה  תא  םישבוכ  ולחה  םינוש  םיגוסמ  רכמ  - יבר ילארשיה .
ףסומה ךרוע  רבעשל  ןרוא , ןרוא . םר  הדחה  תיקווישה  ןיעה  לעבו  רשכומה  יאנותיעה  תוכזב  הבר  הדימב  עריא  ךפהמה  טנטסניא .' תוינחור  יעצמא ל' םג 

. םיישיאה וייחב  םגו  לארשיב  תול  " ומה ףנעב  הכפהמ  ללוח  רפסה  רבמטפסב 1994 . יותיפ ' ןושארה ' ורפס  תא  םסריפ  תונורחא ,' תועידי  ב' םימי '  7'
רואל ואצי  םיקתוע ) ףלא  כ-80  ' ) רוכמ קחשמ  ו' םיקתוע ) ףלא   90- כב ץפוהש  ' ) יותיפ . ' עצוממב םישדוח  הרשע  לכ  רפס  םסרפמ  אוה  ךליאו  זאמ 

לצ םיקתוע ו' ףלא  כ-60  בל ' , ' ףלא רכמנ כ-80  ןיק ' תוא  . ' ןרוא םיקהש  האצוהה  תשק ,' רואל ב' ואצי  בתכש  םיאבה  םירפסה  תשולש  רתכ .'  ' תאצוהב
ןיינעמ ןותנ  תנייצמ  וללה , תוריכמה  ינותנ  תא  המסריפש  ץרפ , הנד  הדימ . הנק  לכב  םישרמו  םידקת  רסח  תוריכמ  ףקיה  םיקתוע -  ףלא  כ-50  קפס ' לש 

תולוקש ןרוא  לש  ויתוריכמש  םיקיסמ  לארשיבש , וזל  תירבה  תוצראב  הייסולכואה  ןיב  סחיה  הזש  יפ 70 , םירפסה  רפסמ  תא  םיליפכמ  םא  : ' ףסונ
'. הלאכ םירפסמל  עיגה  אל  רתויב , רכמנה  רפוסה  םשירג , ינקירמא . לדוג  רדסב  םג  הברה  הזו  תירבה , תוצראב  רפס  ןוילימ  השימחו  םירשעל 

. הפוקתה ינמיסמ  דחא  התשענ  תויטסיגולוכיספ , תוסיפת  לע  ראשה  ןיב  תססבתמה  תירבעב , םיסוטמה ' תורפס  . ' םיבר םישרויו  םינייקח  ומק  ןרואל 
תורמוי הל  ןיא  ללכ  ךרדבו  ונמז , תא  םיענהלו  ארוקה  תא  עשעשלו  רדבל  הדעונש  תינונאק , אל  תורפס  : ' תאזה הגוסה  תא  רידגה  ץלזלדנה  לאכימ 
תוריהמב לדגו  ךלוה  םרפסמש  םיריעצ , םילארשי  םירפוס  לש  שדח  רוד  לש  ותחימצל  םימרוגה  דחא  התיה  ןרוא  לש  תירחסמה  החלצהה  תורחא .'

הביתכה יעצמאל  רתוי  הלקה  תושיגנה  ללגב  םג  אלא  םוסרפהו  תורשעתהה  םולחל  קר  אל  ןבומכ  הרושק  םירפוסה ' תייצלפניא  . ' תררחסמ
תורערעתהל םגש  רשפאו  היגולוכיספה . תעפשהב  תישיא , הפישח  לש  תוברת  לש  התווהתהלו  םיריעצה  םינכרצה  רוטקס  תובחרתהל  תרושקתהו ,

רקבמ בתוכ  קיתווה ,' רפוסה  לש  תינקיתה  ותעדותמ  ורבדי  תוחדינה  םיילושה  תויומדש  םוקמב  . ' רבדב די  שי  ךומנ ' ' הו הובג ' גוויסל ה' הדימה  תומא 
, םילילמת ידבעמב  היוגש , תירבעב  תויניטל , תויתואב  תואקתפ , לע  תומשור  ןמצעב . ןמצע  תא  תובתוכו  תוכייש  אלה  תויומדה  תואב  , ' יש ילא  תורפסה 

תייטהב םיאיקב  יתלבה  רבעשל , םיחדינה  לש  דיריה  המודמכ  הז  םיילמשח . םינגרוא  לע  ההאמי ,"  " תטישב תיסאלק  הקיסומ  דומילל  המודה  ךילהתב 
ןושלל .' הימדקאה  ימוסריפבו  םילעפה 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



, רישיו ינוריא  יפילק ,'  ' יפוא תלעב  תורפס  תרצונו  תכלוה  ןורחאה  רושעב  ינונגס . - ינכות םג  אלא  יתומכ  קר  אל  אוה  תילארשיה  תול  " ומב לחש  יונישה 
ותרדגהכ איה , תואיצמה  הזר - ' הפש  םיבותכה ב' םירצק  םירופיס  ללכ  ךרדב  םיריעצה -  םיבתוכהמ  םיבר  לש  םהירופיסב  יטסקרסו . הטוב  ףא  םיתעל 

ויתויומדו ימתסו , ירקמ  ןפואב  םיפרטצמ  ויביכרמש  פילק , - ואדיוה ןונגסב  זאלוקל ' המודב  תננגוסמ , רשפ , תרסח  תקרופמ , , ' יותס יסיז  רקבמה  לש 
תועמשמ .' תרסח  טעמכו  תיחטש  הרוצב  תולעופ 

, תינרדומ - טסופה םלועה  תפקשהמו  םזילנרו  וינהמ ז' רבראק , דנומייר  תמגוד  םירפוס  לש  רצקה  ינקירמאה  רופיסה  לדוממ  עפשוה  שדחה  םגדה 
םירושעב החתפתהש  תצקמב  תיטסיכרנא  יתוברת ) חור  ךלה  לש  גוס  םג  השעמלו   ) םלוע תפקשה  יהוז  םיעשתה . תונשב  הרבג  התעפשהש 

תארוק איה  תויטתסאה . הדימה  תומא  לשו  תמא  גשומה  לש  תינוריא  - תינדשח - תינקפס הניחב  הרקיע  תיברעמה . היצנגילטניאה  ברקב  םינורחאה 
ףאו  ) םייביטקייבוס םימכסה  ירפ  ןה  ולא  תויכררייה  התסיפת , יפל  תיטתסא . תוכיא  לשו  ירוטסיהו  יעדמ  עדי  לש  תויכררייה  רוציל  ןויסינה  לע  רגית 

, ינומה םעט  - בוט םעט  ירלופופ , - יטסיטילא ךומנ , - הובג םיילוש , - זכרמ לש  רוגשה  לדומה  שוטשטל  המרת  וז  הסיפת  תוברתה . ךותב  םייבטילופינמ )
רוסאו רתומ  לש  תולובג  תצירפ  םג  אוה  םזינרדומ  - טסופה הנצקהל . חכוותהל ' ןיא  חירו  םעט  לע   ' העודיה הרמיאה  תא  םיתעל  האיבמו  ישטיק , - יטתסא
סיסב יללכל  ומצע  תא  ףיפכהל  בייח  וניא  רפוסהו  תשטולמו  ההובג  הפשב  בתכיהל  תבייח  הניא  רבכ  תורפסה  ולש , טבמה  תדוקנמ  הריציה . םוחתב 

, תויקוח תורסחכ  תחא  אל  תוארנ  תובכע ,) דואמ  טעמ  םע   ) תומכסומב םיטעובה  םינרדומ , - טסופה םירפוסה  לש  םהיתוריצי  םיילנויצנבנוק . םייתונמא 
אוהש םייטרקומדה , תונלבוסהו  םזילרולפה  לש  יוטיב  אוה  םזינרדומ  - טסופה הז  ןבומב  רבחמה . לש  יטרפ  תויצאיצוסא  ףסואכו  םיטנמגרפ  ירבשכ 

'. הצירע תונלבוס   ' לש םיוסמ  גוס  ינטשפו -  ינוציק  םיתעל 

, הלילע אללו  הטנאופ  אלל  םירופיס  '' – זאלוקירב  ' הנוכמש המ  קבדנ ,' לוכה  ו' ךלוה ' לוכה  הארנ ש' םילארשיה  םירפוסה  לש  שדחה  רודה  ברקב  ןכאו ,
שטיקהו תואשילקה  תפשב  ןווכמ  שומיש  ךות  םיארוקל , וליפאו  ומצע  בתוכל  יולג  געל  תואיצמל , ןוימד  ןיב  בוריע  ןווכתמב , תלשורמ  בוחר  תפשב  הביתכ 

דועו . דועו  יתרוקיב ) רישכמ  ןיעמכ  )

םירפס ןללכבו  ןתצקמ , תויונחה . יפדמל  ןכרד  תואצומה  תורפסה  תוריצי  ןיב  םילודג  םירעפ  רצי  תושדחה  תויתורפסה  תוריציה  לש  םידקתה  רסח  עפשה 
הז השבכ  הריעצה  תרמשמה  ךכ , ןיבו  ךכ  ןיב  תיטמיתו . תינושל  הניחבמ  תושדחמו  תויתוכיא  ןתצקמו  יתונמא , הצונ  לקשמ  תולעב  רכמ , - יברל וכפהנש 

והשמל ללכ  ךרדב  ךשמנ  להקה  ןכש  יעבט , אוה  ריעצה ' רנא  לדגה ל'ז' שוקיבה  הל . המדקש  תרמשמה  תא  הגרדהב  תקחוד  איהו  קושה  תא  רבכ 
לש וז  תא  םג  תילארשיה , תורפסה  תא  ןייפאמה  סותפהמ  תפסונ  הבכש  ףלקל  וחילצה  םיריעצה  םירפוסה  והשמ : דוע  ןאכ  שיש  המוד  ךא  ןנערמו . שדח 

תינושל תויעצמא  - יתלב ןיעמ  ורצי  ךלש ' הרומה   ' אלו ךרבח  אוה  רפוסהש  השוחתהו  תורפסל  תואנותיע  ןיב  תולובגה  שוטשט  הנידמה .' רוד   ' ירפוס
המיאתה ימואלבו , בגשנב  אלו  וכו )' םינויז , לכוא , םירוזיח , תוינק ,  ) תיטרפה םוימויה  תיילאוטקאב  קוסעל  הייטנה  ןכ , לע  רתי  םיברל . המסקש  תינכותו 

'. םילודגה םירבד  הסאמש ב' הקוחש  הרבחל 

בצועמו ינוציח  חותינב  וקסעש  הנידמה ,' רוד   ' ירפוס תמועל  התוא . ןייפאמה  ייודיו  - יגולוכיספ - ישיאה ןפה  אוה  וז  תורפסל  םיארוקה  לש  ףסונ  הכישמ  רוקמ 
ינפב תישפנ  תולטרעתה  ידכ  דע  רפסה ,) לש  רוביגה  םג  אוה  רפוסה   ) ימצעב םיקסוע  ינרדומ  - טסופה רודה  ירפוס  םהירוביג , לש  שפנה  תונופצ  לש 

. םיארוקה

תרמשמה ינבמ  םיבושחהו  םיטלובה  םיצולחל  םיבשחנ  תרק  רגתא  ו תיטסינימפה )' תיזחה   ' רעשב הבחרהב  ואר  הנונגס  לע  םולב ( לטסק  ילרוא 
. םהלש יתורפסה  לדומה  יפ  לע  םיבתוכה  בורל , םינייקח  םהל  ומקו  תרוקיב  ירמאמ  לש  רתויב  לודגה  רפסמה  בתכנ  םהירפס  לע  השדחה . תיתורפסה 
לכב תטעובה  תיטסיליהינ  תורפס  תיטסיגולוכיספ ; טבמ  תדוקנמ  םייחה  לש  םינטקה  םיכפב  תקסועה  הייפואב , תיאניקניש '  ' וא תיביבא ' לת   ' תורפס יהוז 

תרק לש  ורפסב  עיפוהש  רופיסמ  המגוד  ןלהל  דואמ . הנונש  הינוריא  םיתעל  הינוריאבו , םמעושמ  טבמב  אלא  םעזב  אל  לבא  תינויצ ,) קר  אל   ) המכסומ
, דרוסבאה םתוחב  וינייקחו , תרק  לש  וירופיס  בור  ומכ  עובטש , הטנאופ , םג  ילואו  הלילע  רסח  רופיס  (, 1994 ןתיב , הרומז  ' ) 'ר גניסיקל יעוגעג  '

(. יתודלי תצק  בורל  אוהש   ) רבחמה לש  תוישיא  תויזהו  םירוהרה  תויווח , לש  לילבו  תושדחהמ ) םלוכל  םירכומה  תומשו  םיעוריא   ) תילארשיה הילאוטקאה 
', דחוימ והשמ  הנש  לכב  ומכ   ' ול תנגראמ  ומאש  העשב  ותדלוה , םויב  תוזירז . עבצ  תובתכ  ףסומל  קפסל  רומאש  םינותיעה  דחאב  בתכב  קסוע  רופיסה 

תצובק לע  הלמ  ףלא  איבהל   ' םיבכוכ הפצמל  חמצ ) היהנו  שארב  עצפנש  עברא  תיירקמ  לחנתמ  לע  בותכל  ףידעמ  אוה   ) וחור תרומל  חלשנ  אוה 
': הנש האמב  םעפ  ונלש  םימשב  תרבועש  םירואטמ 

ינאש ינפל  הליל , לכ  יתדפקה  םייברגו . גנינרט  יסנכמ  םע  יתנשי  דבל , יתרג  ילש . םייחה  לש  רק  יכה  ףרוחה  ילוא  היה  שולשו  םיעשת  לש  ףרוחה 
קוידב ינשה  ץורעב  טקיורפה  בגה . יל  ףשחיי  אל  הניש , ךותמ  הטימב  ךפהתא  םאש  ידכ  םייסנכמה , ךותל  קומע  טריש  - טיווסה תא  ףוחדל  םדרנ ,

, שקעתה ךרועה  טנטופמיאו ]...[ . ומוה  ינאש  םלוכל  הרפיסו  ריעב  הבבותסה  רבעשל  ילש  הרבח  תרוכשמב , האלעה  יל  ורשיא  אל  ןותיעבו  ץצופתה ,
דיב ול  היה  ןותיעה . לע  האלמ  ןטב  םע  בבותסמ  אוה  שדוח  רבכש  יל  רפיס  הזה  םלצה  ללכב . יתרכה  אלש  םלצ  םע  הרדח  דיל  הפצמל  יתעסנ  ינאו 

רמא םסרפל , םיכסה  אל  קובה  ךרועהו  לקמ , לש  הצק  לע  עוקת  ולש  תורכה  שארה  לש  הנומת  הרכשא  םיחטשב , חצרנש  לייח  תייווג  לש  םליפ 
. לקשב שמח  שיש  בשוח  אוה  הפניקפ  םג  חטב  . ' רוכשה וטואה  לש  םיכלהמב  םלצה  ללעתה  לוז ', הזש  רמוא  היה  אוה  ץניל ' לע  םג  חטב  . ' לוז הזש 

היהת חטב  הנתמה  תדלומויל . יל  ןגראת  ילש  אמא  המ  שחנל  יתיסינ  ינא  ןותיעל '. אל  ןואיזומל -  הנומת  תאז  יתחקלש  הזה  סייקמלאה  לש  הנומתה 
הזש רמא  םלצהו  הנש , תואמ  - עבש לכ  ומכ  ועיגה  םירואטמה  יתכרטצה ]...[ . יכהש  םירבדה  ויה  תוחפל  הלא  םוח , רזפמ  וא  שדח  םילהנמ  פייט 

אל םאש  ימצעל , יתבשח  ינאו  עטק . הזיא  ונתי  תוחפלש  זא  רמא , םיאב , םה  ןמז  הברה  ךכ  - לכב םעפ  םישרמ . תוחפ  דוע  האריי  ןותיעבו  לבז , הארנ 
, ןטבב הלצאש  םיעלותה  תא  ילש , חא  תא  ילש , אמא  תא  לוכה . תא  ופרשיו  תיבב . ונלצא  רקבל  ואובי  הלאה  םירואטמה  םוקמב , ילוא  זא  םסוק ,

םע אוהה  תדלומויב  ומכ  הלילב . בוט  רתוי  ןשית  רבעשל  ילש  הרבחה  וליפא  זא , םיצורמ  ויהי  םלוכ  םידומעל 17-16 . ילש  הלמ  ףלאה  םע  יתוא ,
. קתשו ךייח  קר  ילש  אבאש  חרי , לע  הנירלב  ומכ  ריוואב  הפחיר  ילש  אמאש  םיינזואהמ . תועבטמ  ןמזה  לכ  וכפשנ  ילו  ילש  חאלש  םסוקה ,

דחא לע  בתכש  תרוקיבב  םיריעצ , םיארוקל  רקיעב  םסוקה  שדחה  םירפוסה  רוד  ןונגס  תא  השעמלו  תרק , לש  ונונגס  תא  ןייפאל  ביטיה  קוינק  םרוי 
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: וירפסמ

שארבש המ  תא  ןח  תאלמ  תובבושב  רפסל  ליחתמ  אוה  יעוצקמ  סעוכ  וא  איבנ  תויהל  םוקמב  הנידמ , וא  םע  גצייל  םוקמבו  רקובב  םק  תרק  רגתא 
העבה תרוצל  תינקת  תירבע  תרבחמ  איה  אל . איה  לבא  וליאכ ,'  ' וליאכ איה  ולשמ , הפש  תרקל  שי  םלח . אוהש  המ  תאו  ביבסמש , המ  תאו  ולש ,

ירפוס ושע  םיעבראה  תונשבש  המ  ירחא  ררגיהל  אל  תאז  םעו  הלש , תוינשוחה  תא  הפשל  ריאשהל  ידכ  תמאב ,'  ' הזש ומכ  תידיימ , יכה  תינושאר ,
, םיריעצ םירפוס  תאזה  ריעל  ומק  תיניס ]...[ . הייהנ  םינש  שמח  ירחאש  המ  הרטממ ,'  ' הריעצ הרענ  וניכשכ  וא  קליחד '  ' ובתכש "ח , מלפה רוד 

םע רשק  םוש  תאזה  תוכלמל  ןיא  המצע . לש  תוברתה  תריב  המותיל , הכלממ  התוא  ושעו  רימא , יפגכ  רופיסו  הפש  תיפשא  םיאנותיע , םיאקימוק ,
בוחרל ןיטנרולפ  ןיב  וחיר  ןתנ  לוטוסה  ץע  גנעמ . יוטיב  הל  ןתונ  תרקש  ביבא  לתל  והשמב  הרושק  איה  ןענכב . תולילה  יפי  םע  וא  םילשורי  חצנ 

. אבאו אמא  הל  ןיא  הנידמ . הל  ןיא  אל . איה  לבא  לוכיבכ  הלילק  איה  תאזה  תויביבא  לתה  וחירי . דעו  חלמה  םימ  וחיר  ןתנ  ןומירה  ץע  יפ  לע  שאוהי ,
תריב איה  ביבא  לתש  ללגב  הפשה , ליבשב  םייחה , ליבשב  הפ  איה  הז . המ  תעדוי  אלו  עוטנ  תריקע  לע  הרש  אל  איה  המצע . לש  החפשמה  איה 

. הלש םישדחה  םינקחשה  םהש  תוילארשיה ,

ילארשיה והימ  . ' םירופיסב תויומדה  בוציעב  םג  אלא  הביתכה  ןונגס  בוציעב  קר  אל  אטבתמ  שדחה  םירפוסה  רוד  לש  םזיגולוכיספהו  םזיליהינה 
, עונלוק היסקרונא , ןימ , ותוא : םיקיסעמש  םיאשונ  קופד . קוחמ , רומג , דדוב , אוה  : ' הבישמו םולב , הליה  תורפסה  תרקבמ  תלאוש  תיוושכעה ,' תורפסב 

ירוביג תויראשב ]...[ . תטטחמ  תורפס  שנועב , תצק  וליאכ  הניפב , תודמוע  ןיבר -  חצר  םיינוליחו , םייתד  םילוע , תודע , תולודגה : תויעבה  םיישיא . םילוכסת 
םיסעוכ םניא  םה  רתוי .' בוט  דיתעל  רותלא  רשוכ  דואמ  טעמ  םעו  םישמושמ ]...[ , םירומג , םידדוב  םיריעצ  תמירע  םה  םיאנ , םיזוחאב  לש 96 ' הזורפה 

הקיחשהמ אקווד  ואל  תעבונ  םתופייעו  תואיצמהמ , םיפייע  טושפ  םה  םתוא . תניינעמ  ךכ  לכ  אל  רבכ  הנידמה  יכ  הנממ , םיבזכואמ  םניאו  הנידמה  לע 
ותרדגהכש ימ  םישוגירהו ; םייוריגה  חווט  תא  םיצממו  םיכלוהש  ימ  לע  םיטלתשמה  היוורהו  םומעישהמ  אלא  ילכלכה , ץחלהו  תינוחטיבה  הדרחה  לצב 

לארשיב לדגש  ריעצ  רוד  לש  חורה  ךלהל  האובב  ןה  םינויצ  - טסופה םירפוסה  לש  םהיתוריצי  תעדל .' םמצע  םירדבמ  , ' ןמטסופ לינ  תוברתה  רקוח  לש 
וירפסב תוירורהסה  תויומדה  לשמל  ןה  הלאכ  תכלל . ןאל  ןיא  ןאכמו  ומצע  תא  הצימ  ויתומולחו , וירגתא  לע  םלועהשו , הטרב ' הטרח   ' לוכהש השוחתב  יחו 

- יילפ ב' אפיפ '  ' תוקחשמ יזטסקא , תוביסמל  תואצוי  םיטניו , תולגלגמ ג' ןה  וז : ליג  תבכשמ  םיירלופופה  םירפוסה  דחא  דילי 1976 , ןענכ , ןב  רמתיא  לש 
לדגש רוד  הז  : ' בתכנ ןייטשנייא ' קירא  תמלענ  ןאל   ' ורפס תפיטע  לש  ירוחאה  בגה  לע  . ' תוימומגעו תוקפוסמ  יתלב  תורתונו  םיתורישב  תוניידזמ  ןשייטס ,'

, תונמדזמ תודובעב  דבוע  תורוכש , תורידב  רג  םיטסיקנאפה , םע  רכיכב  תוגרדמה  לע  בשי  דווטסיא , טנילק  לש  םיטרסה  לכ  תא  האר  םידליה , ץורע  לע 
לש יותיפל  ףושח  רבראק , דנומיירו  יקסבוקוב  תא  ארוק  ישוסו , םימס  לוהוכלא , םיימואלניב , םיגתומ  ךרוצ  יבנלאב , םידוקיר  ינודעומבו  םיראבב  הלבמ 
, וירוה ול  ליחנהל  וסינש  הפשהו  םיכרעה  תא  םטושפכ  לבקל  אוה  ומצעל  תושרהל  לוכי  אוהש  ןורחאה  רבדהש  רוד  הז  רתוי . וליפא  לק  ןימו  לק  ףסכ 

ול .' הרוקש  המ  תניחבל  ילככ  םהירוחאמש  תודסומהו  תוכרעמה  לכו  ויכנחמ 

רבדה ןושלה . תא  ןדעל  דבלב  לק  ץמאמ  םע  םיפאיה , לש  תירוביד  הפשו  תינכדע  הגעב  שומיש  אוה  םרוד  ינב  לשו  תרקו  םולב  לטסק  לש  ףסונ  ןייפאמ 
יתורפס ןעטמ  רדעיהמ  רקיעב  השעמלו  םג  אלא  ריעצ -  ליגב  בותכל  ולחה  םימדוקה  תורודב  םירפוס  םג  ירה  םירפוסה -  לש  ריעצה  םליגמ  קר  עבונ  וניא 

, תינויזיוולט הפשב  בותכל  הייטנהמ  םימדוק ,) תורודב  לבוקמ  היהש  יפכ  םתודליב , םירפס  אורקל  ובריה  אל  םיריעצה  םירפוסהמ  םיברש  רכינ   ) בחר
ורפס ךותמ  המגוד  ןלהל  ריחמ . לכב  יביטקובורפו -  עשעשמ  ןונש , לּוק - '  ' תויהל ץחלהמו  גנלסה ) ןושלב  תונצלפ '  )' תודבכמו סותפמ  חורבל  הפיאשמ 

: יביבא לת  ןוכית  דימלת  ותויהב  בתכנ  רשא  טיבש , רנבא  לש 

, םהש םיחרואה , תא  תצק  וריכתש  ףידע  ןיתשהלמ , ץוח  לוכה  םיתורישב  תושעלו  ילסיב  לוכאלו  רכתשהלו  דוקרלו  בבותסהל  םיליחתמ  םתאש  ינפל 
ויה רפס  - תיבה לש  תויסוכה  לכ  יניצר ]...[  לקאש  בוט , יכה  רבחה  עודיכ  אוה  רמוע  תחא . הכמב  םירופיצ  יתש  גורהנ  ךכו  ילש , תויעבה  םג  השעמל ,

דימתש הז  תויופידעה , רדסב  ןושארה  רמולכ  ןהלש , דחאה  אוהו  וב , תובהואמו  וילע  תונמרוחמ  םויה , םג  ןהמ  רידא  קלחו  ןהייח , לש  םיוסמ  בלשב 
ךא עגונ  ןיינעה  לבא  אוה ]...[ . הז  םלוכ , ןיבמש  יווקת  ידיימ , ןפואב  הבושח  הרושבל  םיפצמ  ןכ  םא  אלא  לצלצי , ןופלטהשכו  ךיילא , רשקתיש  יחמשת 

, תחא ההובג  הייסור  םעו  תוחיֵרפ  םעמ  ץוח  ול , ךלה  ךכ  - לכ אל  יראה , קלח  הזו  ונלש , אל  רפס  - יתבמ תויסוכ  םע  יכ  רפס , - תיבה לש  תויסוכל  קרו 
. ןהילע רבדנ  זא  יתוא , תוניינעמו  בלה  לע  יטגפס  יל  תוניכמש  ונלש  תויסוכה  הז  לבא  לבסו . תויחד  רקיעב  ןהמ  גפוס  רמועו  השפיט ,

ןכל םימדוקה . תורודה  ינב  וארקש  סרכ  יבע  םייתורפס  םינמור  אלו  ואידיווה  יטרסו  היזיוולטה  תוינכות  רקיעב  ובציע  הזה  רודה  לש  ומלוע  תפקשה  תא 
. וירוה - ירוהו וירוה  לש  ןורכיזה  תא  ובציעש  הלאמ  םינוש  םירמוחמ  בצוע  ולש  ןורכיזה  םג  עטוקמו . ילאוטריו  ולש  םייומידהו  םיגשומה  םלועו  תגליע  ותפש 

רחאל םישגפנה  םירבח  ינש  ןיב  חיש  ןלהל  םידליל . השפנה  תרדס  לע  קפרתמ  אוה  וליאו  לרוג  - ירה םיעוריא  לש  תימואל  היגלטסונ  לע  םיקפרתמ  םה 
: ןענכ ןב  לש  ורפסב  וארתה , אלש  בר  ןמז 

ול איבהל  ךלוה  וקסרו  דורמנ  רמוא  דמחנ ', היהי  הלוק  '. ' דיגת קר  הצור , התאש  המ  םיזופת ... ץימ  הפק , הלוק , שי  יחא ? תותשל , והשמ  הצור  '
טישומו דורמנ  רמוא  בוט ', יח  התא  . ]...[ ' הנטק ץע  תספוק  לע  עיבצמו  וקסר  רמוא  האור ', התא  תאזה , הספוקב  סארג  תצק  הפ  שי  . ' ררקמהמ הלוק 

.' הז ךיא  עדוי  התא  לדתשמ . ינא  יחא , לדתשמ  ינא  , ' הירגיסה תא  וקסרל 
?' והשמ וא  דבוע  התא  ךיא ? לבא  '

רכומ ינא  זא  ןכ ? ףלא , הרשע  - דחאב וטוא  רוכמל  הצורש  םדאנב  שי  דיגנ  תואקסע . ינימ  לכב  ךוותמ  םש , תצק  הפ , תצק  תוניבמוק . השוע  ינא  '
וקסר רמוא  היזיוולטב '... שי  המ  טלוק  התא  בוזע , רדוסמ ... ינאו  שדוחב  הלאכ  תואקסע  יתש  הרתיה . תא  חיוורמו  ףלא  הרשע  - עבראב וליבשב 

'. ןוסרגלוא סלינ   ' לש םירזוח  םיקרפ  וישכע  םירדשמ  שש  ץורעב  םוילווה . תא  ריבגמו  םואתפ 
. ךייחמו וקסר  רמוא  סלינ '! הז  טלוק ? התא  '

?' אה םיבוטה , םימיה  תא  ריכזמ  . ' דורמנ רמוא  אה '? ןכ , '
...' וקרמ סלינ ... הלאה ... תורדסה  תא  ללכב  רכוז  התא  יתוא . שגרמ  הז  יחא ... '

אל הז  לבא  ינפי  ינוידב  עדמ  הזכ  הזש  םעה ," ירופיצ  . " ונבהאש תונושארה  תורדסה  תא  רכוז  ינא  רכוז . אל  ינאש  הרדס  ןיא  קופד ? התא , המ  '
...' תובוב םע  הז  ריוצמ ,
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הז סרופ ," יו  ..." ההה והשמ ... דוע  זא  היה  לבא  ךרעב . שמח  ינב  ונייהשכ  היה  הז  ןשי . הז  יחא , ואו , . ' טניו דוע ג' לגלגל  ליחתמו  וקסר  רמא  חטב ', ןכ , '
...' הזכ ינוידב  עדמ  םג 

...' הוותשיש ל רבד  םוש  ןיא  הזה  רנא  ' זב לבא  חטב . ןכ , '
!!' םיקירטובורה . ' וקסר ותוא  עטוק  יל '! דיגת  לא  '

דחוימבו םירחא  תונמא  ימוחתב  םג  אלא  הריעצה  תילארשיה  תורפסב  קר  אל  תרכינ  םזיגולוכיספהו  םזינרדומ  - טסופה תכפהמ  לש  תועבצאה  תעיבט 
. הלישבה םרטש  שממ , לש  הכפהמ  תונורחאה  םינשב  תשחרתמ  ובש  עונלוקב ,

ךישממ םנמא  בחרה  להקה  ריעצה . רודה  לש  רתויב  םיבושחה  ישיאה  יוטיבה  תודשמ  דחא  ילארשיה  עונלוקה  השענ  םיעשתה  תונש  ףוס  תארקל 
רעוב , ' ןייטשפוה רנבא  יאנותיעה  לש  ותרדגהכ  ומצע , חטשה  לבא  היזיוולטה ,) תוטלתשה  לשב  רקיעב   ) םיילארשיה םיטרסה  בורמ  וילגר  תא  רידהל 

': עונלוק

תושעל הצורו  לוכי  דחא  לכש  המדנ  דנואסו , הכירע  דויצל  תרבגתמה  תושיגנהו  םיירשפאה  רודישה  יצורע  יוביר  תולוזה , ואידיוה  תומלצמ  ןדיעב 
תומגמ ב-250  רתויב . םחה  קוסיעה  אוה  עונלוקה  תוללכמבו : רפס  יתבב  יברעה , רזגמבו  ידוהיה  רזגמב  םייתדו , םינוליח  הירפירפבו , םירעב  טרס .

טרס הוואגב  קיזחהל  תפסכנ : הרטמ  לע  םיטנדוטסה  םימלוח כ-10,000  עונלוקל , םיינוכית  לע  רפס  יתב   10- בו ץראה , יבחרב  תולעופש  עונלוק 
עונלוקה ב-1999 לביטספב  ריל  ןאו  םיו  םיריעצ ע"ש  םירצויל  תורחתל  וחלשנ  םיינוכית  רפס  יתבב  עונלוק  תומגמ  םיטרס מ-45   100 םהלשמ .

עציה ךותמ  ורחבנש  םיטסינוכית , לש  םייעונלוק  םירצומ   100 תלסחתמ , רמול  אלש  תשדשדמ , ילארשיה  עונלוקה  תיישעת  םהב  םימיב  םילשוריב .
דבלב םיטרס  הנומש  וחלשנ  ץורל , הליחתה  קר  תורחתהשכ  םינש , הנומש  ינפל  האוושה : םשל  תועדה . לכל  יטסטנפ  קפסה  םה  רתוי , הברה  לודג 

לע כ-10 דמוע  דיתעב  עוצקמכ  עונלוקב  קוסעל  וצריש  םיינוליח  רפס  יתבב  םידימלתה  רפסמ  תוכרעה , יפ  לע  עונלוקל ]...[ . ןוכית  תומגמ  הנומשמ 
םיילאיצנטופ םינעונלוק  לש  לטובמ  אל  רפסמב  רבודמש  ירה  םידימלת , םידמול כ-10,000  תוברה  תומגמבש  ןובשחב  םיחקול  םא  זוחא .

. היישעתב

לא איבה  םואבנזור ) קראמ  הקפה  יליוושאסוק ; רבוד  יומיב  ' ) תרחואמ הנותח   ' טרסה לשמל , הזה . יונישה  ירוכיבב  ןיחבהל  רשפא  ףא  הנורחאל 
לצא ןהו  תופוקב  ןה  "ל  וחב חילצה  םג  טרסה  ןורחאה . רושעב  רחא  ילארשי  טרס  לכמ  רתוי  םיסיטרכ -  ינוק  ףלא  לש 300  איש  רפסמ  עונלוקה 

. תונידמ  12- כב תירחסמ  הצפהל  רכמנו  ןאק  לביטספב  ןושאר  םוקמב  הכז  ראשה  ןיב  םירקבמה .

תזכורמ תיטסיסיקרנ , תיטרפ , היווה  , ' רוטקריד יתור  ירבדכ  םבורב ,' םיפקשמ  , ' עונלוקל םיגוחה  ידימלת  לש  םירצקה  הלא  דחוימב  םישדחה , םיטרסה 
המגמה תא  ראית  יקסבונורב  םרוי  תוברתהו  תונמאה  רקבמ  יטסינרדומ .' סותא  םימקשמ  וא  ינויצ , לעפמ  םינוב  היפ  - לעש היווה  אל  טלחהב  המצעב .
רשקהב ריעהל  רשפאו  הז .' לש  וביל  תא  הז  לוכאל  םירבח  המכ  וב  םיסנכתמש  הריד  ךותב  רדח  וא  באפ  לש  רדח  רוגסה : רדחה  יטרס  לג  השדחה כ'
וילע םיקה  רבכש  יטסיגולוכיספ  םזיריינמ  ןיעמ  הנורחאל  החימצהש  דע  תילארשיה , תונמאב  תיטננימוד  הכ  הכפה  תיגולוכיספה  טבמה  תדוקנ  הז :

. דיתעב דגנ  - תפקתמ ררועי  דועו  םירקבמ 
םה תויתמגוד . ידכ  דע  םיתעל  יטסיגולוכיספה , הבישחה  וק  תא  ועימטה  תונותיעבו  הימדקאב  עונלוקהו  תורפסה  ירקבמו  םירקוחה  םג  םירצויל , המודב 

תויתורפסה תויומדה  לש  ןתוישיא  הנבמ  חותינל  םייגולוכיספ  םילכב  שומיש  םישועו  םירנא , ' זו םיטסקט  חונעיפל  תויגולוכיספ  תונבותב  שמתשהל  םיברמ 
תירלופופהו תיעוצקמה  תונותיעב  תיעונלוקהו  תיתורפסה  תרוקיבה  תובתכ  לשו  םירקבמה  לש  לדגו  ךלוהה  םרפסמש  המוד  ןהירצוי . לשו  תויעונלוקהו 

. םיעינמו תויומד  לש  יטסיגולוכיספ  חותינב  בחרתמה  ןיינעל  רושק 

תועפשה םוכיס  םיינויצה : םיסותאה  לע  תונמאה  תפקתמ 
דחא התיה  םג  איה  תעה  אובב  ךא  תינויצה , תוברתה  שפנ '  ' תיינבבו תונויצה  ילמס  תריציב  םיבושחה  םינונגנמה  דחא  התיה  תיתונמאה  הריציה 

תוברתה יונישל  ומרת  םה  ינרדומה , םזיגולוכיספה  תארשהב  תסיוגמה , תינויצה  תונמאל  ףרוע  םינמאה  ונפה  רשאכ  הלש . םילודגה  םיקרפמה 
, םיעשתה תונשב  ואישל  עיגהו  םינומשהו  םיעבשה  תונשב  ץאוה  םישימחה , תונש  תישארב  רבכ  ולגתה  םינושארה  וינמיסש  הז , ךילהת  תילארשיה .

איהש לככו  הלש , תוסיוגמהמ  הריציה  הדביאש  לככ  םינושה . הימוחתל  תילארשיה , הריציה  ןמ  ומלענ  טעמכ  השעמל  םיינויצה  םילמסה  רשאכ 
' ינא בוריקלו ה' ץראב  תיתוברתה  היווההמ  ונחנא ' תקחרהל ה' המרת  איה  ןכ  וטנ ,' תונמא  התוביוחמב ל' הברקתהו  ביטקלוקל  התוביוחממ  הקחרתה 

. וילא

קוריפב העייס  ןכא  תונמאה  איה . אלו  תיגולואידיא . - יטנא תונמא  תורפסב , רקיעב  םויה , לש  תונמאב  תוארל  גוהנ  תינורקע : הדוקנ  ןאכ  שיגדהל  בושח 
רמולכ קהבומב , תיגולואידיא  איה  תילארשיה  תונמאה  םויה  םג  תונויצה . ילמסל  םייפולח  םינמיסו  םילמס  הרצי  םג  איה  דבב  דב  ךא  תינויצה , תוברתה 

תא דימעמה  יטרקומדה  סותאה  שדח -  סותאל  איה  הלש  תוביוחמה  ךא  תיתמגודו . תיתלומעת  םג  םיבר  םינבומבו  תמיוסמ , םיכרע  תכרעמל  תביוחמ 
, תואיצמל ףרוע  םינפמ  םהש  םיריהצמה  םירצוי  םתוא  : ' הבתכ רשאכ  ןירבוג  תירונ  תורפסה  תרקוח  אופא  הקדצ  ינויצה . סותאל  אלו  זכרמב -  דיחיה 

תומלעתהה םצע  תקהבומ . תיתרבח  הדמע  םיטקונ  םה  םג  תונמא ," םשל  תונמא   " םירצויו הרוהט  ינא "  " תריש םיבתוכ  םמצע , ךותב  םיסנכתמ 
. רתוי ילואו  תוחפ  אל  תואיצמה  לע  העיפשמה  תמעור " הקיתש   " יהוז םיתיעלו  הטוב , הדמע  תעבה  ןהב  שי  התשיטנ , וא  הריזה , ןמ  החירבה  תנגפומה ,
, רבעב םזיליהינב  םשאוהש  ימו  ךרד , - הרומכ רוד  תונש  ץקמ  הארנ  ךרד , ןדבוא  לע  תומשאה  ודגנ  וחטוהש  ימש  החיכומ , תורפסה  לש  הירוטסיהה  ]...[ 

רודה ינבב  תומוד  תומשאה  חיטמ  שדחה , ודיקפתב " , " ומצע אוהש  אלא  דוע , אלו  קהבומ . תירוביצו  תיתרבח  תוירחא  לעבכ  םינשה  קחרממ  הארנ 
'. שדחה
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