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הפוריאב תּודליה  תדלוה ' '
םיגשומ םה  הלא  השעמל  יכ  הלוע  הז  אשונב  םיבר  םירקחממ  םלוא  םהילאמ . םינבומכ  םויה  םיספתנה  םיגשומ  םה  ( childhood  ) תודליו םידלי 

קסועה תודליה ,' ןדבא   ' עודיה ורפסב  ןמטסופ  לינ  בתוכ  המגודל ,' םינוויה , . ' תוינרדומ תויתרבח  תוסיפת  לע  םיתתשומה  ישונאה  ןימה  תודלותב  םישדח 
הלמ שי  םינוויל  יכ  רמוא  קיתעה  םגתפה  תדחוימ . ליג  תיירוגטקכ  תודליב  טעומ  ןיינע  וליג  , ' תיברעמה הירוטסיהב  תודליה  גשומ  תוחתפתהב  ראשה  ןיב 

השדח הסיפת  איה  דליה , לש  תישפנה  ותוחתפתהלו  ויישקל  השיגרה  תננוגמה , תורוהה  תסיפת  םג  דלי .' גשומל  הלמ  םהל  ןיא  םלוא  רבד . לכל 
ךוניחהו . החפשמה  ליגה , תסיפתב  תיברעמה  הרבחב  הללוחתהש  הקומע  הרומת  לע  ראשה  ןיב  תססובמה  תינרדומו ,

. תורעבה לשו  םישקה  םייחה  יאנת  לש  םייטעב  רקיעב  חנזוה , םכוניחו  םינטק  םירגובמ  לאכ  םידליל  הפוריאב  וסחייתה  הרשע  ששה  האמל  דע 
אל תאזה  הנחבהה  יתרבחה . דמעמה  יפ  לע  תדבורמ  התיה  הרבחהו  תונוש , ליג  תוצובק  ןיב  תורורב  תונחבה  תע  התואב  תומייק  ויה  אל  השעמל 
םושמ ןהו  וניתפוקתל ,) האוושהב   ) םוכחת רסוחבו  תומימתב  הנייפאתה  ליגה  תוצובק  לכב  תישונאה  תוגהנתהה  תע  התואבש  םושמ  ןה  תמייק  התיה 

, הדובעלו ןיאושינל  םינכומ  םידליה  ויה  ליגב 12  רבכ  השעמל , דובעל . םיליחתמו  תינושל  תואמצע  םידליה  םמצעל  םישכור  ובש  ליגב  המייתסה  תודליהש 
. תבחרומה החפשמה  לש  ריבשה  תודרשיהה  ןונגנמב  בושח  קלח  ויהו 

תפוקת תא  הרציקו  םהידליל  קומע  ןפואב  רשקתהל  באהו  םאה  ןמ  הענמ  הצופנ ) התיהש  םידליו  תוקונית  תתומת  רקיעבו   ) הרצקה םייחה  תלחות 
. םהייחל הנושארה  הנשב  ותמ 400-200  הרשע  ששה  האמב  הפוריאב  ודלונש  םידלי  לכמ 1000  לוכה : םצעב  םירמוא  םינותנה  םומינימל . תודליה 

התיה הלוצאה  ינב  לש  תודליה  תפוקת  םינש . רשע  ליגל  ועיגה  הרשע  הנומשהו  הרשע  עבשה  תואמב  תפרצב  ודלונש  םידלי  לכמ 1000  תיצחמ 
םידליהמ םיבר  ורסמנ  םתדלוה  םע  הבורקה . םתכימתו  םירוהה  תוסח  אלל  הבורב  הרבע  איה  ךא  םיכומנה , תודמעמה  ינב  לש  וזמ  טעמב  הכורא 

הרדענו תורגבל  תודלי  ןיב  הדח  הנחבה  התיה  אלש  רחאמ  רזנמב . וא  היימינפב  תונמוא , תוחפשמב  םנמז  בור  תא  וליב  םתורגבב  םגו  תקנימל 
ללכ ךרדב  ןהב  ופתתשהו  יביטקלוק  עושעש  ויה  תויטבשה  תוגיגחה  םידליל . םידחוימ  םיקחשמו  םיעושעש  ויה  אל  םג  תורגבתהה , ךילהת  לש  הסיפת 

. ןימ וא  ליג  ילדבה  אלל  הרבחה  תובכש  לכ 

תעידיו סופדה  תעפוהב  תוחתפתהה  תא  הלות  ןמטסופ  הרשע . ששה  האמב  שבגתהל  הלחה  תדחוימ  הפוקתכ  תודליהו  תדרפנ  תושיכ  דליה  תסיפת 
םיריעצה ימייניבה  םלועב  םא  הביתכהו . האירקה  תעידי  יאכ  ךליאו  התעמ  הרדגוה  תודליה  תורגב .' לש  השדח  הרדגה   ' הרציש הביתכהו , האירקה 

השעמל הרצי  סופדה  תאצמה  ילאוטקלטניאו , יתרבח  םלוע  ותואב  ויח  ןכ  לעו  עדימ , תביבס  התואל  םיפתוש  ויהו  בותכו  אורק  ועדי  אל  דחאכ  םירגובמהו 
תאירקו האירקה  דומיל  תועצמאב  וילא  עיגהל  ךירצש  ןיינעל  הכפהנ  תורגבה  םיליכשמ . אלה  םידליהו  םיליכשמה  םירגובמה  םידרפנ : תודמעמ  ינש 

םילימה ואצמוה  וז  הפוקתב   ) ןושלב םיקחשמב , שובלב , םירגובמהמ  ןחבוהו  תונמאב , רתויו  רתוי  בושח  םוקמ  סופתל  דליה  לחה  תע  התואמ  םירפס .
חיכש היה  םייניבה  ימיב  יוניש . לח  םידליל  תומש  ןתמ  ומכ  טושפ  ןיינעב  וליפא  . ' הרבחה ייח  לש  םירחא  םימוחתבו  םדא ) ייחב  תופוקת  ןיב  תוניחבמה 

, הז גהנמ  םלענ  האמב ה-17  םלוא  םתדיל . רדס  יפ  לע  ירודיס  רפסמ  תועצמאב  הזמ  הז  םלידבהלו  םש , ותוא  החפשמב  םידליה  לכל  תתל  ידמל 
'. דלונה ךרהמ  םהיתויפיצל  םאתהב  תופוכת  עבקנש  ול , דחוימ  םש  דלי  לכל  וקינעה  םירוההו 

הפידעה איה  םימיוסמ . םירפס  תאירק  לעו  רובידה  תונושלב  "ך  נתה ירפס  תאירק  לע  הרסאו  ררופמ  םרוג  הביתכבו  האירקב  התאר  תילותקה  הייסנכה 
רישכמכ האירקה  תא  וחפיט  תאז , תמועל  םיטנטסטורפה , הלכשהה . תצפהו  תונדמלה  ינפ  לע  יתייסנכה  ראפה  חופיט  תאו  תונוקיאה  תצרעה  תא 

. תיטירבה תוברתב  רקיעב  החתפתה  תודליה  תוברת  ןמטסופ , ןייצמש  יפכ  ןכל , תימואל . ךוניח  תכרעמ  ןוניכל  וארקש  םינושארה  ויהו  הנומאה  קוזיחל 

לעו ול , קר  םימיאתמה  םידחוימ  םיכרצ  דלילש  תועדומה  החתפתה  וז  הרכה  םע  דבב  דב  םייחב . בלשכ  תודליה  הרכוה  רבכ  הרשע  הנומשה  האמב 
םלהליו ךירדירפ  ינמרגה  ךנחמה  היה  םידליה  ןג  הגוה  םידלי . ינג  ועיפוה  הרשע  העשתה  האמב  ונימי . דע  תודליהו  דליה  יגשומ  םיתתשומ  וז  תועדומ 

ולחה םג  תע  התואב  ['. Kindergarten  ] םידלי - ןגל יכוניחה  דסומה  תאו  ןנגל  ךנחמה  תא  ךר , ליתשל  דליה  תא  לישמה  ש' (, 1852-1782  ) לברפ טסוגוא 
. תודליה לש  הגח  ףיקע  ןפואב  איהש  תדלוהה , םוי  תגיגח  תא  גוגחל 

, םיחקפמ םירמושכ , שמשל  םליחתהב  רתוי , תורישעו  תויניצר   ' ושענ םה  םהידלימ . םירוהה  תויפיצ  םג  ונתשה  םייתכלממה  רפסה  יתב  תעפוה  םע 
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'. םהידלי לש  תוניגהו -  םעט  יניינעב  םיעבוקו  םישינעמ , םיחפטמ , םיניגמ ,

תבזילא תינוירוטסיהה  לש  עודיה  הרפסב  הבחרהב  תראותמה  תינרדומ , םא  לש  השדח  תומד  הרצונ  השדח . הרוצ  שובלל  לחה  תּוהמיאה  דיקפת  םג 
הגאדה דצלו  תּוהמיאה , תסיפת  הבחרוה  ןמזה  םע  הדצל .' רתוי , םיבוט  םייח  היחיו  היחי , הנטב  ירפש  ליבשב  ןברוק  בירקהל  הנוכנ  השאה  : ' רטנידאב

. םתוישיא בוציעב  לופיטה  רקיע  םאה  לש  המכש  לע  לטוה  םידליב  יזיפה  לופיטל 
םיתבב קר  אל  םפסכ  תא  ועיקשה  םישדחה  םיסכנהו  ןוממה  ילעב  םירגובמל . םידלי  ןיב  הנחבהל  איה  םג  המרת  ינוניבה  דמעמה  לש  ותובחרתה 

הנוש ןפואב  ושבלתהו  ורבידש  םירענו  םידלי  לש  שדח  דמעמ  רצונ  ךכ  םהידלי . ךוניחב  םג  אלא  םהידלילו , םהל  תויטרפ  ורשפיאש  םירדח , יבורמ 
. הנוש ןפואב  ובשח  םג  רבד  לש  ופוסבו  םירגובמהמ ,

קול ןו  ונמנ ג' םיטלובה  םיינמוהה  םיפוסוליפה  םע  םידלי . ךוניחל  תושדח  תושיג  העיצה  םגש  השדח  תינמוה  היפוסוליפ  הדילוה  הלכשהה  תוברת 
םתוכמס תא  וככיר  םהיתונשמש  (, 1827-1746  ) יצולאטספ ךירנייה  ןאהוי  יתרבחה  רקבמהו  ךנחמהו  ( 1778-1712  ) וסור קא  ןא ז' ז' (, 1704-1632)

. םרשוא תא  חיטבהלו  םירגובמה  תורזכאתה  ינפמ  םידליה  לע  ןגהל  ודעונש  םיקוחו  תומרופר  ודילוהו  םירומה  לשו  םירוהה  לש  תטלחומה 

תיצחמב קר  לוז . הדובע  חוכ  ושמישו  תומילאל , םיפושח  ויה  עוושמ , ינועב  ויח  ךומנה  דמעמה  ידלי  תודמעמה . ןיב  םוהת  הרעפ  תיתיישעתה  הכפהמה 
ףיסוה הובגהו  ינוניבה  דמעמה  רשע . ליגל  תחתמ  תורכמב  םתקסעה  רוסיא  לשמל , םידלי , לוצינ  עונמל  האבש  הקיחת  הלחה  הרשע  עשתה  האמה 

הסיפתה םג  הצנה  הרשע  עשתה  האמה  ףוס  תארקל  הלוכ . הרבחה  לש  םיכרעה  תכרעמ  קמועל  רבד  לש  ופוסב  לחליחש  תודליה , ןויער  תא  חפטל 
רואל ואצי  תנשב 1899  ןלהל .) ואר  תואמגוד   ) דליל תדהוא  השיג  ךותמו  תינמוה  חורב  ובתכנש  םידלי  ירפסב  יוטיב  ידיל  האבש  תודליה , לש  תיטנמורה 
דיורפ דנומגיז  לש  ורפסו  הרבחהו ' רפסה  תיב   ' יאויד ןו  לש ג' ורפס  טרפב : דליה  לש  ודמעמ  תודלותבו  ללכב  תושונאה  תודלותב  םיבושח  תוגה  ירפס  ינש 

: ןמטסופ ירבדל  תומולחה .' רשפ  '

תא ושביג  יאוידו  דיורפ  האמל ה-20 ]...[  דעו  האמה ה-16  ןמל  תודליה  עסמ  לש  םוכיסהו  הזתניסה  תא  םיגציימ  םהירפסו  הלא  םישנא  ינש 
תוילאודיבידניאה תא  רומשלו  חפטל  שיש  הדימלתכ  וא  דימלתכ  דליה  סופדה : תאצמה  ןמל  הרצונו  הכלהש  יפכ  תודליה , לש  תיסיסבה  המגידרפה 

לש םחוקיפל  הנותנ  תויהל  תבייח  םייחה  תא  םתעידישו  תינויגה ; הבישחלו  קופיס , תייחדל  תימצע , תעמשמל  םרשוכ  תא  קזחל  שיש  םהלש ;
םקנחל רוסאש  תוינויחבו , תונרקסב , ןחב , ןחינהו  ול , םידחוימה  תוחתפתה  יקוח  וילע  םילחש  ימכ  דליה  תא  ואר  העשב , הב  תאז , םעו  םירגובמה .

. המלש תורגבל  עיגהל  תלוכיה  תא  דבאל  הנכסב  השעמל , הכורכ , םתקינחש  - 

ךותב ונתפוקת . תא  םינייפאמה  הבהאבו  ךורב  ןייפאתה  אל  םהידליל  םירגובמה  בור  לש  םסחי  ליעל , וניוצש  םייונישה  ףרח  יכ  שיגדהל  בושח 
רערועמ יתלבה  טילשל  בשחנש  החפשמה , באל  רקיעב  םהירוהל , הדערו  ליחב  ותייצו  תוצירע  לש  רטשמל  ללכ  ךרדב  םיפופכ  םידליה  ויה  החפשמה 
תארקל הב  ועבנש  םיקדסה  תא  ןהו  תיפוריאה  תינגרובה  החפשמב  הררשש  תינאכדה  השיגה  תא  ןה  הנמאנ  ךרדב  ףקשמה  םירפסה  דחא  ותיבב .

. תפרצב הנושארל ב-1894  רוא  הארש  רזג ,' שאר   ' ראנר לו  לש ז' םירצקה  םירופיסה  ץבוק  אוה  הרשע , עשתה  האמה  ףוס 

היהש אכדמה  ךוניחה  לע  ינצקוע , רומוה  תועצמאב  תויתרוקיב , תוזימר  חלוש  רתויו , הנש  האמ  הז  םלועב  רתויב  םימגרותמה  םירפסה  ןמ  רזג ,' שאר  '
וינפו םותכה  ורעש  םוש   ' לע רזג ' שאר   ' הנוכש חקיפ  דלי  אוה  רפסה  לש  ורוביג  ותומ .) ירחא  םג  השעמלו   ) ראנר לש  ותודלי  תפוקתב  תפרצב  גוהנ 

תלצנמה תיטסידס  ומאו  םוטא  ויבא  ןיטסנרא .)  ) תוחאו סקילפ )  ) חא ול  שי  קיפל . תחפשמ  לש  הינב  ריעצ  אוה  רזג ' שאר  (. ' 'י גני ג' וננושלב : ' ) םישמונמה
עברא ןב  דליב  רבודמש  הארנ  ךא  רכזומ , וניא  רזג ' שאר   ' לש וליג  םירג . םיחאה  תודגא  תא  ריכזמה  ןונגסב  םיחאה , ראש  תלהצל  וב  תרמעתמו  ותוא 

םע הלועפ  ףתשל  השעמל  ברסמ  אוה  ותקיתשב   ) הענכהבו טקשב  תויוללעתהה  תא  גופסל  דמול  אוהש  םושמ  דורשל  חילצמ  אוה  הנומש . דע 
לקהל וא  הריזגה  עור  תא  עונמלו  ללוש  םתוא  ךילוהל  ותנובתב  חילצמ  םג  םשו  הפו  ויערמל , תובידאב  סחייתמ  עורה ,) לש  וצקוע  תא  לרטנמו  םיטסידסה 

הנושארל תלהנתמ  יווד  שרע  לע  תבכוש  איה  רשאכ  הבלחמהמ . האמח  הרטיל  תמהדנה  ומאל  איבהל  ברסמו  דרומ  אוה  רפסה  ףוסב  קר  התוא .
, ויבאל רמוא  אוה  אמא ,' תא  בהוא  אל  רבכ  ינא  . ' םינשה םע  וב  רבטצהש  תושגרה  אשמ  תא  קרופ  אוה  הבש  ויבאל  רזג ' שאר   ' ןיב תישיא  החיש 

הנצס לש  הפוסב  חור . רצוקב  באה  לאוש  התוא '? בהוא  ינאש  בשוח  התא  ינאו , '. ' התוא בהוא  אל  ינאו  יתוא  תבהוא  אל  תאזה  םאה  םא . יל  שי  : ' ףיסומו
!' בוט '. ' לוכה ירחא  ךלש , אמא  תאז  , ' באה רמוא  קותש ,' '. ' ךתוא אנוש  ינא  ךל . עיגמ  הער ! השא  : ' ומאב חיטמ  רזג  שאר  רפסה , לש  םויסה  תנצס  וז ,

'. ילש אמא  איהש  ללגב  הז  תא  רמוא  אל  ינא  , ' רזג שאר  בישמ 

םתומדש דע  םילודג  הכ  םה  םיחאה  לשו  םירוהה  לש  תושפיטהו  עורה  ןכש  תובורק , םיתעל  עשעשמ  אוה  ךא  תיטסידס , תוירזכאב  קסוע  םנמא  רפסה 
תלפשה לעו  החפשמב  תומילא  לע  תוגונ  תובשחמ  םיררועמה  בל , יערוקו  םיררמצמ  םיעטק  םג  רפסב  שי  ךא  יטסירוטקירקו . יקסטורג  רואב  תרייטצמ 

ךפהו הריז '  ' ןורטאיתב רזג )' שאר  האוסנרפ   ' םשב  ) גצוה  1957- בו הנושארל ב-1950  תירבעל  םגרותש  רפסה , לש  יגוגדפה  וחוכ  םג  והז  םידלי .
תענומו חתפמב  ורדח  תלד  תא  תלעונ  איה  חפ . הנווכב  רזג ' שאר  תנמוט ל' תעשרמה  םאה  הליל , תבטרהב  קסועה  ריסה ,'  ' רופיסב לשמל , טיהלל .

ינפלו הלפשהה  תא  עונמל  לדתשמ  רזג ' שאר  . ' הטימב ןיתשהש  לע  היתורעגב  ותוא  תוזבלו  גועלל  לכות  תרחמה  רקובבש  ידכ  הליל , ריס  היימרב  ונממ 
רקובב תמאתמ  ששחה  ויניעמ . הניש  רידמ  ענמנ  יתלבה  ינפמ  דחפהו  ול  חילצמ  דימת  אל  הז  ךא  ןקורתהל . ידכ  רצחל  יאשחב  אצוי  הבכשהה 

: תרחמה

ןפואב חילצה , יכ  לע  ומצע  תא  חבשמ  רבעש , םויה  תא  הווחו  בש  אוה  הכשחב . רהרהל  הנהנ  אוה  תודידבבש . גונעתה  תא  הליחת  םעוט  רזג  שאר 
קיפל םאדמ  ןיא  םיפוצר  םיימוי  רבכ  יכ  לע  םכשה , לע  ומצעל  חפוט  אוה  המוד . לזמ  רחמ , תארקל  ומצעל , לחאמו  תורצמ , לצניהל  טלחומ , טעמכ 

שאר ומצעל  רמוא  ענמנ ,' יתלב  הז  . ' העודיה הקעומה  תא  שיגרמ  אוה  רבכו  ויניע  תא  םצע  קר  הז . קותמ  םולח  םע  םדריהל  הסנמו  וילא , בל  המש 
. ריס ול  ןיכהל  תחכוש  דימת  איה  ךפהה , עבשית  קיפל  םדאמ  יכ  ףא  הטימל . תחתמ  ריס  ןיאש  עדוי  רזג  שאר  לבא  םק . היה  רבכ  רחא  והשימ  רזג .

וליאכ עשורמ , ךויחב  תלדה  תא  קיפל  םאדמ  תפחוד  רשא  דע  תרחואמ , העש  דע  ותטימב  ההתשמו  רחשה  תולע  םע  קר  םדרנ  רזג  שאר  ]...[ 
, רמול רזג  שאר  זרדזמ  ריס ,' היה  אלו  ער  יתשגרה  . ]...[ ' רזג שאר  רמוא  בוט ,' רקוב  . ' תרמוא איה  הנושמ '! חיר  הזיא  . ' ןיחצמ והשמ  רבכ  החרחר 
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האיבחמ איהש  ריס  םע  הבש  רדחה , ןמ  תטלמנ  איה  קיפל . םאדמ  תרמוא  ןרקש '! ןרקש ! . ' ול שיש  רתויב  ליעיה  הנגהה  יעצמא  הזש  הבשחמ  ךותמ 
ינב תמגודכו  היח ]...[ '! ומכ  יח  התא  ךומכש ! ישונא  - לא רוצי  לכש ! רסח  ךומכש ! ללמוא   ]...[ ' הטימל תחתמ  לא  ותוא  קילחהל  תרהממו  בגה  ירוחאמ 

שאר בישמ  עבשנ '! ינא  : ' תולאשב ול  םיקיצמו  ותוא  םיטינקמ  עגר , ינפל  עיגהש  רוודה  םינגעלה , םינכשה  המינפ  םיננתסמ  רעצה , יאלמ  ותחפשמ 
'. דבל םכל  ורדתסת  ינא , םולכ , עדוי  אל  רבכ  ינא  , ' ריסב תוצוענ  ויניע  ףוסבל , רזג 

אשנש האצרהב  המבה . לע  הנושארל  גצוה  זאמ  תררחסמ  החלצהל  הכז  אוה  םגש  הזחמל , רבחמה  ותוא  דביע  רואל  רפסה  אציש  רחאל  םינש  שש 
: ראנר רמא  ב-1904 

םיפוצה תצקמ  בוט ]...[ . המ  ןטק . רועיש  םג  איה  תאזה  הריציהש  ררבתמ  לבא  תונמא . תריצי  רבחל  יתיצר  רזג ' שאר   ' הזחמה תא  יתבתכשכ 
שאר תוכזבש  םידלי  טעמ  אל  שי  תרחמלש  ןכתיו  םתוא ]...[  בוהאל  יוארש  יפכ  םהידלי  תא  םיבהוא  םה  םא  הגצהה , ןמ  םתאצב  םמצע  תא  םילאוש 

. םהל קיזי  אל  ול . ופיצ  אלש  יהבאו  יהמא  ךור  לש  חוניק  םיקוביח , תפסות  םילבקמ  רזג 

, הבוח ךוניח  קוח  םג  תללוכה  תיתכלממה , ךוניחה  תכרעמ  תחימצו  היגולוכיספה , עדמ  תוחתפתה  םייחה , תלחותב  היילעה  םע  םירשעה , האמב 
בחרנ ןפואב  ןה  םג  ונגוע  םידליה  תויוכז  הקומע . הכפהמ  רובעל  ףיסומו  רבע  ךנחמ ' ו' הרוה '  ' גשומהו תיעדמ , הנבהלו  הרכהל  תודליה  תפוקת  התכז 

תונקתב המשוי  ךכ  רחאש  דליה , תויוכז  תרהצה  הבנ  ' זב הזרכוהו  העבקנ  ב-1924  לשמל , ימואלניבה . קוחהו  הנידמה  תרגסמב  רתוי  יטלחהו 
דליה תויוכז  רבדב  הרהצהה  תא  "ם  ואה לש  תיללכה  תרצעה  הרשיא  ב-1959  םידליל . דעס  תשגהב  םיקסועה  םיימואלניבה  םינוגראהו  תויונכוסה 

, יסיפ ןפואב  חתפתהל  ול  רשפאתש  תרחא , ךרדב  םא  קוחה  תועצמאב  םא  תדחוימ , הנגה  , ' ראשה ןיב  דליל , חיטבהל  וארקש  תונורקע  הרשע  הללכש 
הנגהה םידליה , לש  ירמוחה  םויקה  תבוח  תא  קר  אל  וללכ  וללה  תונורקעה  דובכו .' שפוח  יאנתב  הניקתו , האירב  הרוצב  יתרבחו  ינחור  ירסומ , ילכש ,
החותיפ ןעמל  תאזו  הנבהלו , הבהאל  קוקז  דליה  : ' םרשוא תא  חיטבהלו  הבהאה  םהל  קינעהל  הבוחה  תא  םג  אלא  םהל , תתל  שיש  ךוניחהו  םהילע 

ןוחטב לשו  הביח  לש  הריוואב  היהי  רשא  אהיו  םתוירחאו , וירוה  תגאד  ףקומ  אוהשכ  לודגל , וילע  ירשפא  רבדהש  תמיא  לכ  ותוישיא . לש  ינומרההו  אלמה 
'. ךוניחה תילכתכ  הומכ  התילכת  רשא  עשעתשהלו , קחשל  האלמה  תורשפאה  תא  לבקי  דליה  ירמוחו ]...[ . ירסומ 

םיתורישבו היישעתב  ראשה  ןיב  יוטיב  האצמש  םירוענו , םידלי  תוברת  הרצונ  ףאו  םידליל , תוידוחייה  תוביבסהו  תורגסמה  ובחרוה  םג  םירשעה  האמב 
שרדנ דליה  ןיא  רבכ  תוחתופמה  תוצראה  לכב  דועו . האופר  הלכשה , תורפס , הקיזומ , רודיב , ןוזמ , הנפוא , ירצומ  דבלב : רעונלו  םידליל  םידעוימה 

ךילהתל םרת  הזה  בושחה  יונישה  ותחפשמ . לע  הלדגו  תכלוה  ןוצרב ) תלבקתמה   ) תילכלכ הסמעמ  השענ  אלא  החפשמה  תסנרפל  םורתל 
החפשמב . םיאצאצה  רפסמב  הדירי  לש  ךשמתמה 

םיבכוכ חופיט  תועצמאב  השענ  רבדה  היצזיטנמורו . היצזילאידיא  לש  ףסונ  דממ  תיברעמה  תודליה  תסיפתל  הסינכה  תידוווילוהה  םיטרסה  תיישעת 
יתועמשמ הכ  היה  םידליל  סחיב  םירשעה  האמב  לחש  יונישה  סניפופ .' ירמ  ו' ץוע ' ץראמ  םסוקה   ' ומכ םייתחפשמ  רמז  תוזחמו  לפמט  ילריש  ומכ  םידלי 

'. םירוענה לש  האמכ  הרדגוה  היינשה  התיצחמו  דליה , לש  האמכ  הרבחה  ינעדמ  ידי  לע  תחא , אל  הרדגוה , וז  האמ  לש  הנושארה  תיצחמה  דע ש'

/ה וכרד יפ  לע  /ה  רענל ךונח 
האמב וללוחתהש  רתויב  תובושחה  תורומתה  תחא  איה  םהידימלתל  םירומ  ןיבו  םהידליל  םירוה  ןיב  םיסחיה  תכרעמבו  הטילשה  יסופדב  הרומתה 

תשיגמ רבעמכ  רידגהל  רשפא  תיניטלב ,) דלי   - pais ' ) תירטנצודייפ  ' תיעדמה תורפסב  הנוכמה  תאזה , הרומתה  תא  יברעמה . םלועב  םירשעה 
הסיפתה ריהבמ . / ףתשמ תורביחל  ףלאמ  / אכדמ היצזילאיצוס )  ) תורביחמ רחא : ןושל  זכרמב ,' דימלתהו  דליה   ' תשיגל זכרמב ' ךנחמהו  הרוהה  '
םילושכמ תקחרהב  הצמתמ  ךוניחה  דיקפת  ותכינח . תא  ןווכל  שי  ויפלש  הדימה  הנק  תא  ויכרצבו  דליב  האורה  םלוע  תסיפת  איה  תירטנצודייפה 

יפ לע  תויבויחה . תויתוישיאה  ויתולוגס  תאו  וירושיכ  תא  לעופה  לא  חוכה  ןמ  איצוהל  דליל  ורשפאיש  הנוב , הריוואו  םיאנת  תריציב  תוקיזמ , תועפשהו 
בורל איהש  ויתונולשיכל , תיביסלופמיא  הבוגת  תועצמאב  אלו  םירגובמה  לש  הפוכה  םתעד  תועצמאב  אל  דליה  לע  עיפשהל  יוארה  ןמ  וז , הסיפת 

תועצמאב רקיעבו  דליה , לש  הסיפתה  תולבגומל  שיגרה  ילנויצר  רבסה  תועצמאב  אלא  הלאב ,) אצויכו  תוכמ  םימויא , תוחרצ ,  ) הדיחפמו תינמקנ 
(. וליג ינב  ראשה  ןיב   ) הבורקה ותביבס  לש  םייבויח  םיבושמ 

הלחהו החתופ  איה  םלוא  הרשע , עשתהו  הרשע  הנומשה  תואמב  רבכ  םיפוריא  תועד  יגוה  לש  םהיבתכב  ועיפוה  תירטנצודייפה  הסיפתה  לש  הינצינ 
ךרוצה ללגבו  תוגהנתההו , הרבחה  יעדמ  לש  םתוחתפתה  םע  הנושארה , םלועה  תמחלמ  רחאל  קר  תיתרבחה  םיכרעה  תכרעמ  קמועל  רודחל 

רפס יתב  וצצ  הקירמאבו  תיברעמה  הפוריאב  םיבר  תומוקמב  יטרקונכטה . םדאה  תיילעל  הנעמכ  ינמוהה  םדאה  תא  שפחל  המחלמה  הררועש 
ןמ התארשה  תא  הלביקש  הפיאש  ךוניחה -  יסופד  יוניש  תועצמאב  הרבחה  תא  ןקתל  ופאש  םהילהנמש  הילטיאב ,) ירוסטנומ ' תטיש  , ' לשמל  ) םיינויסינ

. גנוי לרקו  דיורפ  דנומגיז  לש  םהיבתכמו  יאויד  ןו  לש ג' תינמוהה  היפוסוליפה 

בויחב ולגד  םה  תדבו . החפשמב  רפסה , תיבב  יתרוסמה  יתוכמסה  ןוטלשה  לע  ישעמו  יפוסוליפ  רגית  וארק  םישדחה  םיינמוהה  תועדה  יגוהו  םיכנחמה 
תיב היה  תאזה  הסיפתה  םושייל  רתויב  עיפשמהו  עדונה  ישעמה  ןויסינה  ןיטקה . לש  ילאודיבידניאה  ימצעה  יוטיבה  חופיטבו  האנשה  תלילשב  הבהאה ,

תסיפת תא  הצרהש  לינ , לינ . רדנסכלא ס ' יטירבה  גולוכיספהו  ךנחמה  הירטסואמ ) רבעוה  רפסה  תיב   ) הילגנאב ב-1924 םיקהש  ליהרמאס '  ' רפסה
וילע תופכלו  דלי  לכבש  דחוימה  תא  שטשטל  רוסאש  סרג  הנושארה , םלועה  תמחלמ  ינפל  רבכ  ומסרופש  םירמאמבו  םירפסב  ולש  תינמוהה  ךוניחה 

חתיפש םיסחיה  םגד  תועצמאב  בצעל  ףאשו  שפוחה , ןורקע  תא  תרתוסה  רדסו  קוח  לש  הריוואבו  תעמשמ  ךותמ  הדימל  ללש  אוה  תרוויע . תונתייצ 
יתלב םידחופמ , םייח , ילוטנ  םיקיקלח  אלו  םייח , יבהוא  םייטסימרופנוקנונ , םירצוי , םיליעפ , םידלי  : ' וחוסינכו םייתורבחו , םירשואמ  םידלי  ורפס  תיבב 

, םילארשי םיכנחמ  לע  םללכבו  םלועה , יבחרב  םיבר  םיכנחמ  לע  תוקומע  עיפשה  לינ  לש  ןויסינה  םייח .' יאנוש  ןאכמו  םייח , יארי  םילעפותמ , םיינרצי ,
(. ןלהל ואר   ) תירבעל ומגרות  ףא  וירפסמ  תצקמ  ךרד . הרומ  וב  וארש 

הרות לש  הלהואב  םידקענ 
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. תורודה ךלהמב  םידוהיה  ורעתה  הבש  הרבחב  וחוורש  תוסיפתה  ןמ  םירבדה  עבטמ  ועפשוה  תידוהיה  תרוסמב  ךוניחה  תסיפתו  םידליה  לש  םדמעמ 
ושחרתהש םיכילהתה  תא  ומידקהש  םיכילהת  לארשי  תוליהקב  ושחרתה  םימיוסמ  םימוחתבש  המוד  תידוהיה , תדה  לש  דחוימה  הייפוא  לשב  םלוא 

. םהילע ועיפשה  ףא  ילואו  תירצונה  הפוריאב 

תדיקע תשרפ  ואטחש . אטח  לע  םשינעהל  ידכ  וא  ויתובוח  תא  עורפל  ידכ  דבעל , ונב  תאו  החפשל  ותב  תא  רוכמל  יאשר  באה  היה  תיארקמה  הפוקתב 
ףקותמ םימתה  ונב  ייח  תא  לוטיל  ןוכנ  בא  הבש  ידמל , תעזעזמ  השרפ  הטושפכ  איה  תודהיה , לש  םיננוכמה  רסומה  ירופיסמ  דחאל  תבשחנה  קחצי ,

. םויה לש  םיגשומב  החודו  ירזכא  רופיסה  ךכ  םג  ךא  םדאה  תונברוק  תברקה  גהנמ  תא  לטבל  דעונש  סותימ  רופיסב  םיאורה  שי  ויהולא . לש  ירזכא  וצ 

תודלי ןיב  הנחבה  לע  םידיעמ  םה  םירקוח  רפסמ  תעדלו  םידלי , לע  ןגהל  ואבש  םנמזל , םימדקתמ  תונקתו , םיקוח  וקקחנ  דומלתהו  הנשמה  תפוקתב 
באה תא  תבייחמה  הנקתהו  םידלי , לע  תוומ  שנוע  תלטה  רוסיא  תינימ , הניחבמ  ןלצנלו  םהיתונב  תא  רוכמל  תובא  לע  לטוהש  רוסיאה  לשמל , תורגבל .

היה הריפסל  הנושארה  האמב  רבכ  יכ  ואצמ  םירקוחו  ודומלתו , רפסה  םעל  בשחנ  ידוהיה  םעה  לוכל , לעמו  הרשע . םיתש  ליגל  םעיגה  דע  וידלי  תא  ןוזל 
םיבייח לוכהש  עבקנ  רתוי  תרחואמ  הפוקתב  םירישע .) םג  ויהש  םיסחוימ  ינב   ) םידליה לש  ןטק  רועיש  םידומילל  חולשל  תוידוהי  תוליהקב  לבוקמ 

םתונייטצה סיסבב  הארנכ  תדמועה  איהש  םירחא , םימע  ברקב  תלבוקמ  התיה  אלש  םינבל  ךוניח  תכרעמ  ןיעמ  הדלונ  השעמלו  הרות , דומלתב 
. םהיתורודל םידוהיה  לש  תילאוטקלטניאה 

ןיב תונחבה  ןיפיקעב  ורציש  תונקת  תווצמ -  םייקל  םדא  בייח  ליג  הזיאב  תושרופמ  תונקת  הב  ועבקנו  תווצמ , םויק  לש  תד  םג  איה  תודהיה  וזמ , הרתי 
לש הקומע  תיגולוכיספ  הנבה  לע  הדיעמ  ליגל 13 , תורגבה , בלשל  תודליה  בלשמ  רבעמה  תא  אטבמה  הווצמ , רבה  סקט  לש  ותעיבק  ליג . תובכש 

. תורגבתהה יבלשב  ידוהיה  קקוחמה 

םינברו םידמלמ  ןכא , תירטנצודייפה . הסיפתה  ןיבו  יסקודותרואה  ידוהיה  ךוניחה  ןיב  תוהז  ןיאש  יאדו  הנמזל , תמדקתמה  הסיפתה  ףרח  תאז , םע 
תיב לש  תוקונית   ' לש ךוניחה  תטיש  ךא  םהידימלתו , םהידלי  לע  םיבוהא  םירומו  תובאל  ויה  תוחתופמ , תוישונא  תויציאוטניאבו  בל  בוטב  ונחינש  םיבר ,

. תונמאנ תוכמ  ןתמב  לחב  אל  ךנחמהו  ירזכאו , חושק  ךוניחה  היה  םיבר  םירקמב  הצירע . ףא  םיתעלו  תרשפתמ , יתלבו  תינתוכמס  הרקיעב  התיה  ןבר '
אוה בבותשמו ' הכוב  ינא   ' ורופיסב הרעשה .' טוחכ  םימש  תאריב  ומע  קדקד  ןדפק ו' היהש  ובס  תיבב  לדג  עבש , ןב  ותויהב  ויבאמ  םתייתנש  קילאיב ,

: דחאכ החפשמ  יבורק  ידימו  רדחב  םידמלמה  ןמ  לבסש  םייוניעה  תא  ראתמ 

תוכמ חרק -  יבג  לע  יתקלחה  תוקלמ ! ףרגלטה -  דומע  לע  יתספיט  םהיתונאותב . ייח  תא  וררמיו  הקזח  דיב  יב  ודר  םהידיל , ינקז  ינרסמש  םייברה ,
ישעמ ינפב  םיקתהלו  דומעל  שולחה  ינקז  דוע  לוכי  אלשכ  לודג , םורח '  ' תעשב קנחו ]...[ ! גרה  הלילה -  יצחב  גגה  לעמ  לוגנרתכ  יתארק  תודרמ !

תצקו ןקזה ' לע  תונמחר   ' םושמ תצק  יבמופב , ןיד ' יל  תושעל  דחיב ו' הצע  סכטל  ואבש  םידוד , ינבו  םידוד  החפשמ ,' ינב   ' וקקזנו וזרדזנ  דימ  םיערה - 
, ויכרב לע  ינחתומ  דחאו  יסנכמ  טשופ  דחא  ילגרב , דחאו  ידיב  ספות  דחא  ץרא : ךרד  םירומ  ויה  ןכו  ץרא . - ךרד םותי ' תא ה' תורוהלו  םימש , םשל 

דחא לא  שרופ  יתייה  יבבלב , המיחו  סעכ  הברה  טקלתנשכ  םימעפל  ץקש ]...[ ! יהת  לא  ץקשה ! ךל , הפי  ךכ  ארוקו : הנומ  דחאו  הקלמ , דחאו 
. הכובו תונטקה  יניש  קרוח  הכובו , בשוי  םיאובחמה ,

לש ישגרה  דצה  םע  דדומתהל  ידכ  הב  היה  אל  ךא  תילאוטקלטניא , הניחבמ  תילרבילו  תמדקתמ  התיה  הבישיב  ארמגה  דומיל  לש  אתורבחה  תטיש 
. םיהובג הדימל  ירושיכב  וכרבתה  אלש  םידימלתל  רקיעב  םירסיימו  םישק  םדועו  ויה  התוא  םינייפאמה  תושימגה  רסוחו  תונעבותה  תורגבתהה . ךילהת 

תורוקיבל תויטנו  םזילאודיבדניא  רוקעל  לוכ  םדוק  התיה  ותרטמש  םיילטוט , םינימאמ  לש  ללכושמ  רוציי  וק  םצעב  החתיפ  תיסקודותרואה  תודהיה 
היצנירטקודניאה לש  ןיקתה  ךלהמל  הערפהכו  תינחור  השלוחכ  וספתנ  תורגבתהה  ךלהמב  תוישגרו  תוילאוטקלטניא  תוקוצמ  םימש . תארי  חפטלו 

. תיתדה

ילארשי ץראה  ךנחמה 
רבכ ינויצה  ךוניחה  תא  ונייפיא  וירומו , וירוה  לש  ןיתנכ  אלו  ימונוטוא  םדאכ  ותסיפתו  דליה , לש  םייגולוכיספהו  םייזיפה  תולבגמלו  םיכרצל  הבשקהה 

וענמנ תונושארה  תוירבעה  תויסנמיגבו  םידליה  ינגב  רבכ  ץראב . םיבר  ךוניח  תודסומבו  תוחפשמב  םויה  םיגוהנה  הרוצבו  הדימב  אל  םנמא  ותישארמ ,
לע םיבוהא  ויה  םירומהמ  םיבר  הבושמ . ישעמל  הנבה  וליגו  שרדמה , תיבבו  רדחב  ינרותה  ךוניחב  תלבוקמ  התיהש  תינפוג , השינעמ  םירומהו  תוננגה 

םהידימלת לע  ןושארה ) רודב  רקיעב   ) םינויצה םיכנחמה  ופיערהש  הביחה  רגובמ . ליגב  םג  רמשנ  םידימלתל  םירומ  ןיב  םחה  רשקהו  םהידימלת 
לש םתולת  םגש  רשפא  תיצולח . רָפְס  תרבח  םיסחיה  תא  ןייפאמה  תוילמרופה  רסוח  לשב  אלא  תירטנצודייפה , השיגה  תעפשהמ  קר  אל  העבנ 

הפוקתב םהידליל  םירגובמה  לש  םסחיב  ןתממ  םרוג  ויה  םיריעצה  תיזחה  ילייחב  רגובמה  ףרועה  לש  ותולתו  םיכישממה  - םינבה רודב  םירגהמה 
. תונויצה לש  תבצעמה 

םישגהל ודעוי  ץראה  ינב  ץראב . רעונ  ינבל  יכוניחה , דסממה  הז  ללכבו  דסממה , לש  ךכורמה  סחיה  דוסיב  איה  םג  הדמע  שדחה ' ידוהיה   ' תייפוטוא
שארב דומעל  םיבייח  םכוניחו  םהל  הגאדהו  ץוביקה  לש  רקי  יכה  רצומה "  " םה םידליהש  םימיכסמ , םלוכ  . ' התראפתו תונויצה  יכיסנכ  וספתנו  וז  היפוטוא 

אוהש ץוביקה , יקיתוומ  דחא  ול  רמאש  םירבד  רלטסק  רותרא  יטירבה  יאנותיעה  טטיצ  םידבועה ,' ךכ  רחא  רקבה , ךכ  רחא  םידליה  םדוק  ויניעמ ]...[ 
. םיעבראה תונשב  וב  רקיב 

םהיכרוצלו םהל  הבושקה  ךוניח  תכרעמ  לש  הדוסימלו  םידליה  יפלכ  הלודג  תושיגרל  המרת  וז  היפוטוא  דחא  דצמ  יכ  שיגדהלו  גייסל  בושח  תאז , םע 
התסינש תינטרפס ,' תינויצ  תוברת   ' הניכ םייהלטב  ונורבש  המ  תא  רצי  םחולהו  רכיאה  וזכרמבש  םזיטוירטפה  לאידיא  רחא , דצמ  ךא  דואמ ; ריעצ  ליגמ 

םג וז  תיגולואידיא . תונתייצו  תעמשמ  םהב  רידחהלו  תינפוגו  תישפנ  הניחבמ  םתוא  ןסחל  רשפאה , לככ  םדקומ  םינבה ) תא  רקיעב   ) םידליה תא  רגבל 
ררושמה תאז  אטבמש  יפכ  םיצימאו , םיריעצ  םיבכמ  ליח , ינב  לש  תויגולותימ  תויומד  ללכ  ךרדב  םה  תינויצה  םידליה  תורפס  ירוביגש  ךכל  תוביסה  תחא 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



ינש ויבצעמו , לארשי  ץראב  ירבעה  ךוניחה  ישארמ  רהז , יבצ  תעדל  רואה .' תא  םיאשונו  םירשו / םידעוצ  רובגו /, זוזע  רוד  לארשי /, ידלי  : ' הטרופס לאפר 
םידוהי םירומל  הכרדה  רפס  "ח ,) שת ' ) ונכוניחב לארשי  ץרא   ' ורפסל המדקהב  הז . תא  הז  םימילשמ  אלא  םירתוס  םניא  ינויצה  ךוניחב  וללה  םינפה 

: בתכ תוצופתב ,

, תיגוגדפ תואר  תדוקנמ  םיביוחמ , וננה  יגולוכיספה ]...[ . טנמומהו  יגולואידיאה  טנמומה  וננמזב : שדחה  ךוניחה  ךרד  לע  ועיפשה  םיטנמומ  ינש 
ןמ דיתעל , היצקייורפה  ןבומב  םג  וזמ : הלודג  ותוא . המיקהש  הרבחה , לש  היגולואידיאה  לא  ץימא  רשק  רושק  רפסה  תיב  תא  תוארל  אקוד ,

ימיבו הזה . ןמזה  ךשמב  הברה  המדקתה  היגולוכיספה  לארשי ]...[ . ץראב  היחתה  תעונתב  הרושקה  היגולואידיאב  שרשומ  אהי  דסומהש  חרכהה 
, בוט סחי  ושרד  םירחאו , לברפ  יצולטספ , וסור , םא  יעדמ . יוליג  הלגתנ  דליה  רמול -  ןתינ  רתויב : הבושח  תילגת  ונל  הנתנ  השדחה  האמל  רבעמה 

דליה לש  ותוכז  לע  המחלמ  וזירכה  ןהב  אצויכו  ןוארב  יליל  ייק , ןלא  םא  תודליל ; ליגו  החמש  שפוח , עובתל  ופיסוהו  ךוניחב  תונלבסו  תויעבט  תוכר ,
תוגרד לש  תויפיצפסל  דומילהו  ךוניחה  תולועפ  תמאתהל  סיסב  אוצמל  הלמעו  הלדתשה  תילטנמירפסכאה  היגוגדפה  םא  וכו ;' תימצע ' הרדגה  ל'

. דליה לש  ושפנב  תומלשה  תא  התליג  קמועה ' תיגולוכיספ  דיגהל ש' רשפא  הנה  תודליה - 

תיגוגדפ הארקמ  רואל ב-1953  איצוה  רהז  ירבעה . ךוניחה  יצולחל  הארשה  ונתנ  תירבעל , ומגרות  םהירפסמ  םיברש  ירטנצודייפה , ךוניחה  תובא  ןכאו ,
ןמחנ םייח  םידוהי : אלו  םידוהי  םיבושח , םירפוסו  םיגוה  לש  םימגרותמ  םירצק  םירופיסו  םיגיגה  סניכ  הבש  םילעופ ,) תירפס  ' ) ךנחמ יניעב   ' םשב

יכוניח רסמב  ונייטצהש  םירחאו , יקסנולש  םהרבא  דיורפ , דנומגיז  דורב , סקמ  לי , ' צר ןוטסניו צ' לאגאש , קרמ  ןאסאפומ , הד  יג  יוטסלוט , בל  קילאיב ,
םידליה ', ' ןפוד אצויה  דליה  ', ' דליל דובכה  סחי  לע  ', ' םידליה יניעב  םירגובמה  : ' ןוגכ הנשמ , תורתוכו  ולשמ  םייטקדיד  רבסה  ירבד  ףיסוה  רהז  רואנ .

'. םידידי - םירומל םיקוקז 

תיב ינויצה . ךוניחב  תירטנצודייפה  הסיפתה  לש  הצומיא  לע  דחוימב  הבר  העפשה  התיה  קא  ' צרוק שונאי  לוגדה ד"ר  ךנחמה  לש  ותשרומלו  ויבתכל 
יבחר לכב  הליהתל  אצי  ומשו  הפוריאב , םימותי  םידלי  םהב  ונכושש  רתויב  םיראופמה  םיניינבה  דחא  היה  דסונש ב-1911 , השרווב , ידוהיה  םימותיה 
םוקמב גיהנה  תועד , הגוהו  ךנחמ  השענש  אפור  קא , ' צרוק דסומה , להנמ  הפוקתה . לש  םיינכפהמהו  םימדקתמה  םייכוניחה  תודסומה  דחאכ  תשביה 
גיצנ קר  אוה  ךנחמה  הבש  תימינפ , טופיש  תכרעמ  הז  ללכבו  םידימלתה , לש  יאמצע  לוהינ  לע  הססבתה  וז  הכלממ ' . ' תימונוטוא םידלי  תכלממ  ןיעמ 

ןבא ןורכיז .)' תויולג   ' וארקנ םה   ) םייוארל הרקוהו  הרכה  תותוא  תקנעה  ידי  לע  םיבוט  םישעמל  םידליה  דודיע  םייבויח : םיבושמ  לעו  ןידה ,' תיב  תצעומ  ב'
וזמ התוחפ  הניא  התובישחשו  םייחה , ןמ  קלח  אלא  םייחל , הנכה  לש  הפוקת  הניא  תודליה  יכ  החנהה  התיה  קא  ' צרוק לש  תיכוניחה  ותנשמב  השארה 

איה תועמשמה  םדאה . ייחב  תורגבהו  תורגבתהה  תופוקתל  המודב  תודליה  תפוקת  תא  דבכל  הרבחה  תבוחש  עבק  ןכל  םירחאה . םייחה  יקלח  לש 
. תינחורה םתייווהלו  םתוישיאל  דובכ  לש  סחיל  אלא  הבהאל , קר  אל  םיאכז  םה  םירגובמה . תוכזל  הוווש  םידליה  תוכזש 

ותרתוכש וירמאממ  דחאב  בתכ  ליסכ ,' וניא  דליה  : ' ונמזב תלבוקמו  החיכש  התיהש  םידלי , יפלכ  תוצירעהו  תונורטפה  לוזלזה , דגנכ  ףיטה  קא  ' צרוק
, תינלבוחה תלוויאה  ינפב  ההובו  ההות  ןובנה  דליה  דומעי  תחא  אל  םירגובמה ]...[ . ללכב  רשאמ  םיבורמ  םניא  םהבש  םיליסכה  '. ' דובכל תוכזה  '

הדימב תצמתל  ידכ  ןהב  שיש  םילימ  קא  ' צרוק בתכ  ןטק ,' היהאו  בושא  רשאכ  , ' ולש רתויב  תומסרופמה  תוסמה  תחאל  המדקהב  תינבלועה .' תינקייצה ,
: תיגוגדפה ומלוע  תפקשה  תא  הבר 

, ךימנהל םהיגשומל . ונמצע  ךימנהל  םיחרכומ  ונא  יכ  םירמוא - : םתא  םכמע . ןידה  םידליה . םע  תועקתשהה  ונתוא  תממעשמ  םירמוא - : םתא 
, תונוהב לע  דומעל  םידי , ףוקזל  ספטל , םהיגשומל . תולעלו  ספטל  םיחרכומ  ונאש  אלא  ונעגימ - . הז  רבד  אל  םכידיב . תועט  ץווכל . ןוחגל , ףופכל ,

. עוגפל אלש  עיגהל .

תומחלמ יתש  ןיבש  הפוקתב  ךוניחה  םוחתב  םלועב  רתויב  םיבושחה  תועדה  יגוהמ  דחאל  בשחנש  קא , ' צרוק שוני  לש  םייתורפסהו  םייתוגהה  ויבתכ 
. םירוענה ינבל  רופיס  אוהש  ןושארה ,' איתמ  ךלמה   ' ירבע םוגרתב  ןושארה  ורפס  רואל  אצי  ב-1933  הנידמה . תמקה  ינפל  תירבעל  ומגרות  םלועה ,

לש יזכרמה  דעווה  תאצוהב  ךוניחל  המב  םיקפא ,' ומסרפתנ ב' םה  תיכוניחה . ותנשממ  םיקרפ  םג  ירבעה  ארוקל  הנושארל  ושגוה  הנש  התואב 
קר אל  איבה  רוקיבהו  תינש ,) הב  רקיב  ב-1936   ) ץראב הנושארה  םעפב  קא  ' צרוק רקיב  ב-1934  רהז . יבצ  תכירעב  ןילופב , תוברת '  ' תורדתסה

ויבתכ לש  םוגרתה  תכאלמ  בצק  תרבגהל  םג  אלא  תיצוביקה , העונתב  םיכנחמה  רקיעבו  ץראב , ירבעה  ךוניחה  ישנא  ןיבל  וניב  םירשקה  קודיהל 
דלי לש  וישעמו  ויתובשחמ  לע  רופיס  ' ) םסקה םתוי   ' ומכ םתצקמ , םירפסבו . םידליל ' רבד   ' ןועובשב רקיעב  ומסרפתה  םידליל  וירופיס  תירבעל . תינלופמ 

' םיבתכ  ' ץבוקב הבחרהב  ירבעה  ארוקל  השרפנ  ותוגה  ץראב . םיכנחמו  םידלי  ברקב  דואמ  םיירלופופ  ויה  ןוימדל ,) תואיצמ  ןיב  תגזממ  ותלילעש  יתריצי ,
(. "ג שת דחואמה , ץוביקה   ) ןדס - קוטש בד  לש  ומוגרתב 

ותרובגו םיצאנה  ידי  לע  תעזעזמה  ותחיצר  תשרפ  העדונש  ירחא  קר  ךא  ץראב . ךוניח  ישנא  ברקב  רקיעב  העיפשמו , העודי  תומד  היה  קאצ  ' רוק
הב ימואל . סותימלו  רוביגל  השענ  אוה  םימותיה , ויכינח  םע  דחי  תוומל  חלשיהל  ףידעהו  ומצע  תא  ליצהל  בריס  רשאכ  ותומל , ךומס  תיטסיאורטלאה 

בתכש המדקהה  ירבדמ  דומלל  רשפא  ץראב  ץרענ  היה  המכ  דע  ולעופו . ותוישיא  לע  םירוביחה  םג  ןכו  תירבעל  ויבתכ  לש  םוגרתה  בצק  דואמ  לדג  תעב 
המסרופש ב1972: 'ק , צרוק יבתכ  לש  תרעומה  היפרגויליבב  ישוקלא , הילדג 

, ומוי - םמוי ןורחא  דע  םהל  תיהבא  הגאד  ךות  ססוגה , השראו  וטגב  ויכינח  - וימותי תרבחב  ןקזהו  הלוחה  קא  ' צרוקה לש  םירסוימה  וייח  תשרפ 
לש ןמיסב  ולוכ  דמעש  םייח  לגעמל  הצרעהו , תוממותשה  ררועמ  םג  ךא  דירחמ , יגארט  םויס  וויה  תוומה , תונורקל  םהמע  דחי  ותדיעצ  רופיסו 
תרשרשל ףרוצ  ומשו  הנועמ , - שודק תגרדמל  לארשימ  םדאה  תעדותב  קא  ' צרוק הלעתה  יגארטה  ותומ  רחאל  ךכו , חפוקמה ]...[ . דליל  שפנ  תוריסמ 

, ולש תינחורה  תשרומה  לע  םג  הרהוזמ  הנירקה  הנועמה  קא  ' צרוק לש  תיתדגאה  הליההו  לארשי . םש  ישדקמ  םירוביג , לש  תירוטסיהה  בהזה 
. הלענה ישיאה  תפומה  דמימ  אוה  ףסונ , דמימ  הל  הליצאהו 

תונש תיצחמב  ליעל . וב  רבוד  רבכש  לינ , רדנסכלא ס ' היה  ינויצה  ךוניחה  לש  תיטסילרולפהו  תינמוהה  הסיפתה  לע  עיפשהש  רחא  תועד  הגוהו  ךנחמ 
יפ לע  ףא  "ז .) טשת הנפד , ' ) ישפחה דליהו  החפשמה  ו' ( 1956 קי , עשוהי צ'צ' ' ) תונריתמ אל  שפוח -   ' םיעדונה וירפס  ינש  ץראב  רואל  ואצי  םישימחה 

יניינעב םירועמש  הלא  ןה  , ' רפסה תורקבממ  תחא  הבתכ  םיבר ,' םיארוק  . ' בר םשור  וררוע  וירפס  לש  תירבעל  םימוגרתה  ץראב , עודי  היה  רבכ  לינש 
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יניינעב םירועמש  הלא  ןה  , ' רפסה תורקבממ  תחא  הבתכ  םיבר ,' םיארוק  . ' בר םשור  וררוע  וירפס  לש  תירבעל  םימוגרתה  ץראב , עודי  היה  רבכ  לינש 
שגרב בותכ  רפסה  לינ . לש א.ס . שדחה  ורפסב  בר  ןיינע  ואצמי  םייעדמ , םייגולוכיספו  םייגוגדפ  םיגשומ  לצא  םייוצמ  םניאש  הלא  ןהו  ךוניחו  היגולוכיספ 

'. תובר תוינויצר  תויעבו  םיקימעמ  תונויער  בר , יעדמ  רמוח  וב  םילולכ  יכ  םא  ןאמורכ -  ארקנ  אוהו  לק , ןונגסבו  בר 

תושיגרהו רשיה  לכשה  רומוהה , שוח  םזימרופנוק , - ןונה תאו  לינ , לש  הקזחה  ותוישיא  תא  ופקישו  םתפוקתל  דואמ  םימדקתמ  םירפס  ויה  הלא  ןכאו ,
בתכ לינ  םירשעה . האמב  םיעיפשמהו  םירכומה  םיכנחמה  דחא  לש  םש  ול  ונקה  רשאו  תיגוגדפה  וכרד  ךרוא  לכל  ותוא  ונייפיא  רשא  תישונאה ,

חתמה תורגבתהה , תפוקת  תודליה , תויעב  לע  רבעב : תוחיתפ  התואב  םהילע  ובתכ  אלש  םיאשונ  לע  תילרביל  השיג  ךותמו  תונכבו  תוישפוחב 
, הייתש ןושיע , תוכמ , הרוזנצ , העינמ , יעצמא  תוילאוסקסומוהלו ,) תוננואל  תילרביל  תוסחייתה  ןאכ  שי   ) ינימ ךוניח  תיב , ירועיש  םיסומינ , יתחפשמה ,

ומלוע תפקשה  לש  םוכיס  ןיעכ  היה  לינ , לש  רפסמב  רשע  העבשה  ורפס  ישפחה ,' דליהו  החפשמה  '. ' וכו ץומיא  הפ , לובינ  םימסל , תורכמתה 
להונש םלועב , םיעדונה  תודסומה  דחא  ' ) ליהרמאס , ' ולש דסומה  לש  ומויק  תונש  םישולשב  ךרעש  תויפצת  לע  ראשה  ןיב  הססבתהש  תיגוגדפה ,
הטישה יפ  לע  וכנחתהש  וידידי , ידליבו  ןב 66 ) ותויהב  ול  הדלונ  איה   ) הנטקה ותבב  תוננובתהה  דוסי  לע  ןכו  םידליל ,) האלמ  הימונוטוא  לש  הטישב 

: רפסה לש  ירבעה  םוגרתל  חפסנב  ןייצ  הפוה  רטלו  ד"ר  ולש . תילרבילה 

םיבחרנ םיגוחב  חוכיול  אשונ  ךפה  אוה  םיריעצ . םירוה  לע  הבר  העפשה  עיפשה  םג  רפסה  אלא  הרצק , הפוקת  ךות  הלזא  הרודהמהש  קר  אל 
אלפנה ויפוא  םושמ  קר  אלו  לינ  לש  תיעצמא  יתלבהו  הרישיה  ותפש  םושמ  קר  אל  תאז  וננמזב . םיבושחה  םירפסה  דחא  לש  םשל  הכזו  רתויב 

יכ ונדמלמו  שפוחלו  רשואל  ךרדה  תא  ונל  הרומ  לינ  האנקו ]...[ . האנש  תשוחת  לכ  אלל  םדצל , דמוע  דימת  אוהש  םידליל , הקומעה  ותנבהו  ןכהו ,
םא יכ  אלמ -  םייח  רשוכ  לעבו  ליעפ  רשואמ , דליה  תא  תושעל  םילוכי  תמיוסמ  היגולואדיא  אלו  תרחא , וא  וז  דומיל  תטיש  אל  היופכ , תוירסומ  אל 

. םתא תוהדזהל  תלוכיו  םידליל  תיעבט  הבהא 

יצוביקה ךוניחל  יתכלממה  ךוניחה  ןיב 
ךוניח תוסיפת  םתא  ואיבהש  הפוריאמ  םירגהמ  םירומ  ידודג  ופרטצה  הארוהה  לגסלו  תיתכלממה  ךוניחה  תכרעמ  הדסונ  רשאכ  הנידמה , םוק  רחאל 

הנייפיאש תירטנצודייפ  - תיטסילרולפה השיגה  תא  םירעב , רקיעב  תצקמב , הקחדו  לארשיב  תיטרקורויבהו  תינתוכמסה  השיגה  הקזחתה  תוינרמש ,
לש ינדפק  רטשמ  םהיתותיכב  וגיהנה  תינומהה  היילעה  ילגב  הצרא  ועיגהש  םירומהמ  םיבר  תדסוממ . יתלבה  תיבושייה  הרבחב  ךוניחה  תכרעמ  תא 

יתבב הטלתשהו  הכלה  תיב  ירועישו  םינחבמ  לע  תססובמו  םינויצל  תנווכמה  תיגשיהה  הסיפתה  םהידימלת . לע  ארומ  וליטהו  םיסומינו , תעמשמ  רדס ,
שגדה לע  תוהובגה ) תותיכב  רקיעב   ) רבג תורגבהו ) רקסה  תוניחבל  הנכהכ  רמוח  יקפסה   ) ילאוטקלטניאה שגדהו  םיינוכיתהו , םייממעה  רפסה 

יגולוכיספה . - יתרבחה
לע רומשל  ץראב  ךוניחה  תכרעמ  לע  השקה  תיסיסב , הלכשה  ורסחו  תירבע  ועדי  אל  םהירוהמ  םיברש  םישדחה , םידימלתה  לש  םוצעה  םרפסמ 

. הרימחמ השינעב  םילחוב  םניאש  םיינתוכמס , - םייטרקורויב םילדומ  ץומיא  לע  אוה  םג  עיפשהו  םידימלתל  םירומה  ןיב  תישיא  םיסחי  תכרעמ 

רתוי תיתחפשמו  תילרביל  השיגב  םלועמו  זאמ  ןייטצה  לארשיב  ינוליחה  יתכלממה  ךוניחה  ליעל , וראותש  םייונישה  ףרחש  שיגדהלו  גייסל  בושח 
אלא יתרבג '  ' וא ינודא '  ' ראותב םהירומ  תא  וניכ  אל  םלועמ  םידליה  הדיחא , תשובלת  הגהנוה  אל  רפסה  יתב  בורב  הפוריא . תוצראב  לבוקמל  האוושהב 

רובידה תוכז  תשקבו  תשעור , הנדועו  התיה  תיסופיטה  תילארשיה  התיכה  יטרפה . םמשב  ףא  םיבר  םירקמבו  הרומה ,' : ' םינוניג תרסח  תוטשפב 
אוהו יעצמא , יתלבו  םח  ללכ  ךרדב  ונדועו  היה  םירוהל  םירומה  ןיב  לארשיב  רשקה  םג  תוינטנופס . תויוצרפתהבו  יאמצע  םיידי  ףונפנב  בור  יפ  לע  תישענ 

. הנשה ידעומב  תוגיגחב  רקיעב  תירפס , תיבה  תוליעפב  םירוהה  ףותישבו  בל  לא  בלמ  תובר  תוחישב  אטבתמ 

ומצע ףפוכ  אלו  דליל , דלי  ןיב  תונושה  דוביכ  לעו  תילרביל , תירטנצודייפ  היצטניירוא  לע  םויה  דעו  ודסוויה  םוימ  רמשש  דיחיה  יתכלממה  יכוניחה  דסומה 
ינאו  ) םינעוטה שיש  ילארשיה , םידליה  ןג  לש  םייגולויצוסה  וינייפאמלש  ינמוד  ללכב , םידליה . ןג  אוה  תיגשיה , תונווכמלו  םייטרקורויב  תעמשמ  יללכל 

. ץראב םיישיאניבה  םירשקה  יפואו  תילארשיה  תוילטנמה  בוציעב  דואמ  בושח  קלח  שי  םלועב , ערו  חא  ול  ןיאש  וז ) העדל  ףתוש 

ץרא רולקלופ  תריציבו  לארשי  יגח  שודיחב  תירבעה , הפשה  תיינקהב  בושח  ימואל  דיקפת  ירבעה  םידליה  ןגל  היה  תינויצה  תובשייתהה  תישארמ  רבכ 
ינתוכמס ךוניח  תועצמאב  םזיטוירטפה  תוברת  תא  וחפיטש  תויפוריאה , םואלה  תונידמב  םידליה  ינגל  דוגינב  םלוא  םיסקט .) םיריש ,  ) יטנתוא ילארשי 

תוכירדמה דואמ . תינלבוסו  השימג  תישיא , הכר , בור  יפ  לע  התיה  תוטועפל  השיגה  לארשיב  תודיחאו , ןויקינ  רדס , לע  הדפקהו  תעמשמ  תויצ , שיגדמה 
רזעיהל ובריה  ןהש  םושמ  ראשה  ןיב  ויתויושיגרלו , דליה  יכרוצל  תובושק  תויהל  ךרוצה  תא  תויטסירנימסה  ינפל  שיגדהל  וגהנ  תוננגל  םירנימסב 

רפס םישימחה -  תונשב  רואל  אציש  תור , םירמ  לש  הטע  ירפ  תוננגל , הכרדה  רפסמ  החוקלה  המגוד  ןלהל  דליה . שפנ  לע  תויגולוכיספ  תונבותב 
: ץראב תוננג  לש  תורוד  וכנחתה  ורואלש 

וייח - ימוחת לא  םג  רובעלו  טשפתהל  הב  העיגפה  הלולע  ןכ  לע  םלועה ; לאו  ומצע  לא  דליה  לש  וסחיל  דוסי  תשמשמ  תירציה , תינפוגה , האנהה 
תולולעה תונפקותו -  תונשקע  תונדרמ , דליה  לצא  תררועמ  תויבקע , יאבו  הבהא  רסוחב  הרמוחב , תעבתנה  ןויקינל  העיבת  לשמל : םירחאה .

התנווכהו ותוירציל  תיבויח  השיג  ותלוכילו , ויכרצל  הנבה  יוליג  ולוכ ]...[ . םלועה  דגנ  םקנ '  ' תולועפ תרוצב  םייחה , ימוחת  ראש  לא  לגלגתהל 
ותלוכי תרבגהו  תואיצמה  םע  וקבאמב  דליה  קוזיח  ותוישיא ]...[ . בוציעב  רוזעלו  ודמעמ  תא  בצייל  םייושע  דהואו -  דימתמ  עויס  םירצוי , םיקיפאל 

, הנבהב גוהנל  שי  ךפיהל : היפכ , יעצמאבו  םימויאב  תועיבתה  תא  תוולל  רוסא  וירוהו . דליה  ןיב  ביצי  סחי  םישרוד  ךוניחה -  תועיבת  רחא  אלמל 
קופיס ול  אצמיש  דליל  רוזעל  ידכ  דליה . לש  תחתפתמה  ותוישיא  בוציעל  תעייסמ  אהת  וזכ  השיג  השלוח . תעשב  דדועל  הרזעל , תונוכנ  תולגל 

םירמוחמ םירמוחב  קוסיעל  תויורשפאו  םיאנת  וליבשב  רוציל  שי  יח , אוה  הב  הביבסה  לש  םייתרבחה  םיגשומל  םאתהב  תויוצרו , תורתומ  םיכרדב 
. ונוחטבו ותואמצע  תשגרה  תא  קזחל  ויכרצל ]...[  ליעפ  עויס  שיגהל  שי  םינוש .

עיבהל היצמיטיגלב  םיינפוג , םישנועמ  תוענמיהב  לשמל , םיבר . םידברב  ןבומכ ) הבחר , הללכהב   ) םידליה ןגב  יוטיב  ידיל  האב  םידליל  החותפה  השיגה 
החותפ החיש  רויצ , היינב ,  ) תימצע העבהו  תויתריצי  לע  שגדב  וללה , םיאליגה  תא  םינייפאמה  םידחפבו  תוקוצמב  תובשחתה  ךותמ  םיסעכו  תושגר 
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ילוקב רישל  לוטסירב , תוריינ  לע  ץרמב  שקשקל  שאוג , יעבצב  םיידיב  עובצל  ונברוד  ףאו  ושרוה  ןגה  ידלי  ןגה . יבחרב  םייזיפ  הלועפ  שפוחו  בחרמבו  וכו )'
. םיידיב לוכאלו  תושלגמ  לע  ץופקל  לוחבו , ץובב  םהידגב  תא  ךלכלל  רצחב , בבותשהל  תולוק ,

לש ותלוכילו  ויכרצל  תמאתומה  הרוצב  ונבנ  םינגה  בור  יסופיטה . םידליה  ןג  לש  תימינפה  הרוטקטיכראב  םג  הפקתשה  זכרמב ' דליה   ' לש הסיפתה 
. םשומישל םיאתמה  הבוגב  ועבקנ  םיתורישהו  םימה  זרבו  םידליה  לש  םהבוגל  ומאתוה  םיטיהרה  לודג . היחמ  בחרמו  תואמצע  ול  חיטבהל  ידכ  דליה 
; הווארל םיפדמה  לע  תוחנומ  וא  ריקה  לע  תויולת  םידליה  תוריצי  תודלי : תכלממ  ןיעמכ  הנידמה  תישארבו  בושייה  תפוקתב  רבכ  וארנ  לארשיב  םינגה 

ןחלוש תויבוק , לוח , זגרא  םייח : תוקקוש  קחשמה  תוניפ  ןגה ; יבחרב  םירוזפ  תושופחתו  תובוב  תואטורג , םיעוצעצ , רבע ; לכמ  תועמשנ  םידלי  תולהצ 
. האירק תניפו  תודנדנו  תומלוס  בכר , ילכ  תניפ  םואילוניל ; תוחול  םע  חוורמ  הדובע 

תוחיש  ) היתורזועו תננגה  תייחנהב  לגעמב  םירישהו  תוחישה  וכו ,)' השקה  תובית  םייתליצמ , םינומעפ , םינשער ,  ) הקיזומ ילכ  םע  הקימתירה  ירועיש 
ןיידע םהו  ויה  הלא  לכ  םירוהה -  ףותישב  םיזילע  תדלוה  ימיו  םיגח  עבטה , קיחב  תכרדומ  תוננובתהו  םילויט  תננגה ,) ירבדל  סנכיהל  םידליל  רתוה  ןהבש 

הרבחה לש  הסחי  תא  תנייפאמה  תילרבילה  הסיפתהמ  םיעבונ  םהו  יסופיטה  ילארשיה  ןגה  לש  תילמרופ  יתלבהו  תיתחפשמה  הריוואהמ  קלח 
, רזבואמ חבטמ   ) םירוגמ תיב  לש  היצלומיס  םינגב  שי  תונורחאה  םינשב  תיכוניח . עבט  תרומש  םה  םידלי  ינג  םויה  דע  השעמל , ןטקה . דליל  תילארשיה 

'. וכו בשחמ  תניפ  םינופלט , תניפ  ןכ  ומכו  םינוש  תודסומ  לשו  וכו )' הניש  רדח 

םיברו רפסה  יתב  ילהנמש  הדבועהש  רעשל  ןתינ  תאז , םע  רקחמ . תובייחמ  רבדה  תוביסו  רפסה , תיבל  רבעמה  םע  עטקנ  הז  הזה  ףיכה '  ' לכ
רמיש םנמא  ידוסיה  רפסה  תיב  העפותל . תוביסה  תחא  איה  רתוי , םינדפקו  םיחושק  םעבטמ  םהש  םירבג , ויה  םישישהו  םישימחה  תונשב  םירומהמ 

היחמה תייגולוקא  לע  תינתוכמסהו  תיטרקורבה  השיגה  הטלתשה  רתוי  תוהובגה  תותיכב  ךא  א-ג ,)  ) תוכומנה תותיכב  רקיעב  ןגה , תריוואמ  תצקמ 
. רפסה יתבב 

. הנמזל דואמ  הגירח  התיהש  תילרביל  - הרטלוא הסיפת  לע  הליחתכלמ  הנבנש  םושמ  יתכלממה , םרזה  ןמ  ותוהמב  הנוש  היה  יצוביקה  ךוניחה  םרז 
, ןיקנבט קחצי  ימלת , המא  ןוסלדיא , רתסא  הטיול , הבול  ןוסלנצכ , לחר  ינורפש , םייח  ינלופ , ןור  הדוהי  ןלוג , לאומש  רהז , יבצ   ) ץוביקב םיכנחמה  ינושאר 

םמלוע תסיפת  תא  ובציע  םירחאו ) םיברו  ןילוגרמ , עשוהי  ילאמש , רזעילא  יארובס , לאומש  ימרכ , הירבעו  השמ  יקסנמוא , דוד  ןוסלדיא , דוד  ןדפ , בקעי 
ךוניחה לש  תוגהה  ירפסמ  דחאב  רָפְס . ירוזאב  םידלי  םע  םירגובמ  לש  עגמ  ךותמ  הדלונש  םהלש , תישיאה  היציאוטניאה  יפ  לע  לוכ  םדוק  תיכוניחה 

: בתכנ יתובשייתהה 

ונייה דליה , לש  ונוצרל  ונבשקה  םייכוניחה . םיכרצה  ךותמו  ץוביקה  ייח  ךותמ  הלע  אוה  תיעדמ . החנה  לכ  ול  המדק  אל  םידליה  תרבח  לש  הז  טבנ 
. תיחרכהו האירב  התיה , הנוכנ  םידליה  לשו  ונלש  היציאוטניאה  יכ  וחיכוהו , םש  - ישנא ואב  ךכ  - רחא ותארקל . ונכלהו  ויכרצל  םירע 

העונתה לש  תיללכה  היפוטואהמ  קלח  ויהש  ךוניחה  לש  תויפוטוא  תוסיפת  לע  תינויצה , םיכרעה  תכרעמ  לע  םג  התתשוה  ץוביקה  יכנחמ  לש  םתסיפת 
האמהמ ךוניחה  ינקתמ  לש  םמלוע  תפקשה  לע  הלוגב , תיצולחה  רעונה  תעונתב  וחתפתהש  רעונ , ינב  תווחא  לש  תוסיפתה  לע  תיטסילאיצוסה ,

ץיבונוימס ןוטנא  לש  עדונה  ורפס  היה  ץוביקב  םיכנחמ  לע  רתויב  םיבוהאה  םירפסה  דחא  ידכב  אל  הזילנאוכיספה . לעו  ךליאו , הרשע  עשתה 
ףסואה לוגד  ךנחמב  קסוע  םילעופ ,) תירפס   ) יקסנולש םהרבא  לש  ירבע  םוגרתב  רואל ב-1951  אציש  רפסה , תיגוגדפה .' המיאופה   ' וקנראקאמ

, תצמואמ הדובעב  םיעשופו . םיבנג  םינקיניצל , וכפהנו  היינשה , םלועה  תמחלמב  םתחפשמו  םתיב  תא  ודביאש  םיטטושמ , תורענו  םירענ  לש  הרובח 
. תלוזב םתנומא  תאו  ימצעה  םנוחטיב  תא  םהל  ריזחמ  אוה  ךכו  םמצעב , םילהנמו  םינוב  םהש  הווחב  םתוא  םקשל  חילצמ  אוה  תוריסמבו  הבהאב 

םיסחיל התיכב , תילטנורפה  האצרהל  םייתרוסמה -  ךוניחה  יסופדלו  ךוניחה  תוטישל  םישולשה  תונשב  רבכ  ףרוע  ונפ  םיבר  םייצוביק  רפס  יתב 
םייגוגדפה תונויערה  תא  השעמל  הכלה  ומייקו  םינויצהו -  םינחבמה  םישנועה , תטישל  רמוחה , לש  ינכמ  ןונישל  וידימלתל , הרומה  ןיב  םיילמרופ 

ייחב םיכנחמה  לש  הליעפ  תוברועמ  םייתצובק , םינויד  חטשב , םייוסינ  תיאמצע , רקח  - תדימל הפוקת : התוא  לש  רתויב  םימדקתמה  םייתרבחהו 
םע ותשיגפב  ש' ץוביקה , לש  ןוירוטסיה  ןולא , ינומ  בתכש  יפכ  התיה , תיצוביק  העונתב  ךנחמהמ  הייפיצה  הזב . אצויכו  ךוניחה , לש  יליג  - ןיב ןוגרא  םידליה ,
לש ךוניחה  ךירדמב  םימגדומ  םירבדה  תיתייפכ .' תוכמס  ליעפיש  םוקמב  עונכש  לש  םיכרד  שפחיש  ןכו  דליה , לש  ותוישיא  דבכמו  ינלבוס  היהיש  םידליה 

: ץוביקב ךוניחה  לש  םיבושחה  ויבצעממ  ינלופ , ןור  הדוהי 

, דליה לש  םיילאנויצומאה  םייחב  תחנ  - יא הברמה  דחפה , םרוג  תא  רשפאה  לככ  איצוהל  איה  רתויב  ךרה  ליגהמ  לחה  ךוניחב  הנוכנה  ךרדה 
תיינפ ןוגכ -  םיאכדמ , םיעצמאמ  רשפאה  לככ  ענמיי  הזכ  ךוניח  וייחב : תחנ  הברמה  הבהאב , דליה  ךרוצ  לש  ןוכנ  קופיס  לע  רשפאה  לככ  ססבתהלו 

ויפלכ הברי  אלו  וחור -  ןויפר  לש  עגר  לכב  ודדועיו  ךינחל  רוזעי  תוהדזה ;)!  ) בוט רומוהו  חור  ךרוא  הלגיו  םינפ  ריבסי  תאז  תמועלו  הביזע , וא  ףרוע 
ףאו ריבסי  הבהאב ;)! ךרוצ   ) עוגפלו בילעהל  סיעכהל , וכרד ב-99% , רשא  שנועב , וא  םויאב  הדוקפב , שומישה  ןמ  רשפאה  לככ  קחריו  תורעגב 
. ףתושמה ךוניחב  הלוספ  ןכ -  לעו  ףותיש , ייחב  הזיחא  לכ  הל  ןיאש  שנועהו ,' סרפה   ' תטישב שומישה  ןמ  ומצע  תא  רידי  םלוא  ענכשל , הסני 

הנתינש הימונוטואה  תא  ואטיב  םהו  םלועב , הליבקמ  אלל  טעמכ  ךוניחו  םייח  תורגסמ  ינלופ  ןור  תעדל  ויה  ףתושמה  יכוניחה  דסומהו  םידליה ' תרבח  '
השיגהו ץוביקב  דליה  לש  ותויזכרמ  יסקט  יוטיב  ידיל  האב  ובש  דליה ' םוי   ' םישימחה תונש  ףוסב  דלונ  םיצוביקהמ  המכב  ץוביקב . רעונה  ינבלו  םידליל 

, רמועב "ג  לב ותוא  ומייקש  שיו  ימואלניבה  דליה  םויל  ותוא  ודימצהש  שי  ץוביקה , לש  עקרקל  היילעה  גחב  דליה ' םוי   ' תא ובלישש  שי  ויפלכ . תילרבילה 
. םידליל גח  ותויה  לשב 

הנושארל ץוביקב . םיגוהנ  ויהש  ךוניחה  לש  םיילרבילה  תונורקעהמ  המכ  תוריהזבו  הרושמב  םשייל  יתכלממה  ךוניחה  םרז  לחה  םיעבשה  תונשב 
. תישיא השיג  לע  רתוי  תתתשומו  תוחפ  תילמרופ  התשענ  םיליגרה '  ' רפסה יתבב  התיכב  הריוואהו  םיחותפ ,' רפס  יתב   ' לש ןטק  רפסמ  לארשיב  ומקוה 

העבנ אל  וז  הרומת  השדחה . המרופרה  לש  האצות  תמיוסמ  הדימב  ויה  םיעבשה  תונשב  הדוסימו  םישישה  תונש  יהלשב  םייניבה  תביטח  תמקה  םג 
הרומתה היצזילטיפקה . יכילהת  תובקעב  יגולותימה  הרהוזמ  דבאל  תיצוביקה  העונתה  הלחה  תע  התואב  ירהש  ץוביקה , לש  העפשהמ  חרכהב 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



. רושע לש  רוחיאב  "ב , הראמ ועיגהש  תועפשהמ  רקיעב  המרגנ 

(. דחי םג  ןהיתש  וא  ' ) תוילקידר  ' וא תויביסרגורפ '  ' ונוכש תוידסממ , - יטנא תושדח  תויכוניח  תוסיפת  תירבה  תוצראבו  הפוריאב  ועיפוה  םישישה  תונשב 
לשו יקצוגיו ) בלו  'ה  זאיפ ןא  לש ז' לשמל   ) תּודליה לשו  ךוניחה  לש  היגולוכיספב  םיבושח  םירקחמ  לש  השדח  הסמ  העפותה : סיסבב  ודמע  תוביס  רפסמ 

תוקזחתה םירחאו ;) םורפ  ךייר , הזוקראמ ,  ) תוינאידיורפ - ואינו תויטסיסקרמ  - ואינ םירחאו ,) סר , ' גור ואלסאמ ,  ) תויטסילאיצנטסיזקא - תויגולוכיספ תוירואית 
םיטועימל הווש  תונמדזה  ןתמל  יחרזא , תויוכז  ןויוושל  וארקש  שדחה  לאמשה  תועונת  לש  ןתעפוה  ישיא ; שפוחו  םזילאודיבידניאל  תיטילופה  העיבתה 

אכפיא  ' הנוכש םאנטייוו , הירי  ' גלא האירוק , תמחלמ  היינשה , םלועה  תמחלמ  תובקעב  ברעמה  תא  ףטשש  ידסממ  - יטנא לגו  םיילכלכ ; םירעפ  תריגסלו 
(. counter culture ' ) תוברת

לש ילאוטקלטניאה  דצב  ותודקמתה  תא  הרקיבו  יתרוסמה  רפסה  תיב  לש  םזילמרופה  תא  הללש  לינ , רדנסכלא  היה  הרשבמש  השדחה , הסיפתה 
דליה לש  וקותינ  רמולכ  ולש , תוילירטסה  לע  םג  ףקתוה  ילמרופה  ךוניחה  וייחב . םייתרבחהו  םיישוגירה  םיטביההמ  ותומלעתה  תאו  דליה  תוחתפתה 

תרוקיב םג  הפ  התיהו  תויטתניס . תוביבסב  תודיחא  תוינבתב  םבוציע  לעו  תרוחשתה  ינב  לש  תיעבטה  תויתריציה  קנח  לע  םייתימאה ,' םייחה  מ'
תוחפל ירה  שרופמב , אל  םא  יטילופהו , יתרבחה  ווק  סוטאטסה  תחצנה  ןעמל  לעופו  תמייקה  הרבחה  תא  תרשמ  רפסה  תיב  : ' היומס תיטילופ 

- ירדס תייארל  תיתרבח , תוימרופנוקל  הטירוטואל , תויצל  תכנחמה  [ the hidden curriculum " ] ולש היובחה  םידומילה  תינכות   " ארקנש המ  תועצמאב 
תאו רפסה  תיב  לש  ץירעהו  אכדמה  ןפה  תא  םהירמאמבו  םהירפסב  ופשח  ךוניחה  לש  םישדחה  תועדה  יגוה  דכו .'' םייעבט " םימייקה כ" הרבחה 

םירומ לש  הדחפהו  זוב  לוזלז , הלפשה , המילא , השינע  םיקוח , לע  תינונטק  הדפקה  םיבר -  םידימלת  הב  םייחש  תישונא  יתלבה  תיתייפכה  הריוואה 
(. 1970 ' ) רפסה תיב  לוטיב   ' ורפסב ץיליא ' ןוויא  לשמל  טלחומה , ולוטיבל  וארקו  רהוס  תיבל  רפסה  תיב  תא  וושה  ףא  םתצקמ  םילהנמו .

, הכותב ןילמוגה  יסחי  לש  היצזינמוהל  איבתש  תיתכלממה , ךוניחה  תכרעמב  המרופרל  הפ  לעבו  בתכב  ופיטה  םיגוה  םתוא  ןיבמ  רתוי  םינותמה 
יתב תמקה  התיה  ךוניחב  תאזה  תילרבילה  המגמה  לש  תישעמה  האצותה  ולש . תויוריחהו  תויוכזה  תבחרהלו  דליה  לש  רתוי  השיגרו  תישונא  הסיפתל 

הארוה תוטיש  תסנכהו  יתכלממה , ךוניחל  םינוש  םיגוסמ  תוביטנרטלא  ךוניח  תורגסמ  ודימעהש  תירבה ) תוצראב  רקיעב   ) םלועה יבחרב  םייוסינ  רפס 
. תועתרהו םימויא  לע  אלו  תוערו  הכימת  לש  הריווא  לע  תססובמה  תיתריציו , תיגולאיד  תיפותיש , / תינדיחי הארוה  ושיגדהש  תושדח ,

םירנימסה םגו  תואטיסרבינואב  ךוניחל  םיגוחה  תועצמאב  רקיעב  תילארשיה  ךוניחה  תכרעמל  העיגה  ךוניחב  תילקידרה  - תיביסרגורפה השיגה  תרושב 
. הפיח תטיסרבינואמ  ןהכ  רידאו  תירבעה  הטיסרבינואהמ  םל  יבצ  ויה  םילארשיה  ךוניחה  ירקוח  ןיבמ  ולא  תונויערל  רתויב  םיבושחה  םיכוותמה  םירומל .

ירקיע ילארשיה , ארוקל  םגו  ךוניחל  תוטלוקפבו  םירומל  וגצוה  םהבש  תירבעב  םירפסו  םירמאמ  לש  הרדס  םינומשהו  םיעבשה  תונשב  ומסריפ  םיינשה 
ןיטרמ ץיליא ,' ןאוויא  לסאר , דנארטרב  רנייטש , ףלודור  לינ , רדנסכלא ס ' ינרדומה : םלועב  םישדחו  םיקיתו  םירוטמרופר  לש  םתוגהו  תיכוניחה  םתנשמ 

. סר ' גור לרקו  לוזוק  ןתנו  ג' לי , ירנה ז' ןמדוג , לואפ  לוק , טרברה  טלוה , ןו  ג' רבוב ,

יפכ םלוא , ילקידרה . לגהמ  תוחפ  העזעוז  ןכלו  תירבה  תוצראבו  הפוריאב  ךוניחה  תוכרעמ  ומכ  החושקו  תינתוכמס  התיה  אל  תילארשיה  ךוניחה  תכרעמ 
יתבבו םירומ  תרשכהב  ךוניחה  לש  םייגולוכיספה  םיטביהה  תשגדהב  רקיעב  האטבתהש  ץראב , יהשלכ  העפשה  תאז  לכב  התיה  הזה  לגל  ליעל , ןיוצש 

תוצובקב הארוה  לשמל  הארוהב , םיינשדח  תונויסינב  תירפס , תיבה  תעמשמה  ךוכירב  תויגוגדפ , תוצעוי  בולישב  םג  יוטיב  ידיל  אב  רבדה  רפסה .
יתבבו םינגב  תוינוריע  תוחפשממ  םידלי  בולישב  םייביטנרטלאהו , םיידוחייה  רפס  יתב  רפסמב  יתועמשמ  לודיגב  םיעשתהו  םינומשה  תונשבו  תונטק ,

רפסה יתב  ןוגכ   ) םייביטנרטלאה רפסה  יתב  ברעמב , ומכ  ךשמהב .) םג  ךכ  לע   ) רפסה תיבב  םירוהה  לש  תרבוג  תוברועמבו  םייצוביקה , רפס 
םיצור םירוההש  םושמ  תויטרפ , תותומע  לש  וא  םירוה  לש  םתמזויב  לארשיב  ומקוה  םירחאו ,) תויונמאל  רפסה  יתב  עבטל , רפסה  יתב  םייטרקומדה ,
הרכה הגרדהב  ולביק  וללה  רפסה  יתב  לודג . היחמ  בחרמ  םידימלתל  תרשפאמה  רתוי , תינמוהו  תיטרקומד  הריווא  םהב  תררושש  ךוניח  תורגסמב 

ןיינעב טילחהל  םירוה  לש  םתוכזש  עבק  ביבא  לתב  יזוחמה  טפשמה  תיב  לש  ימידקת  ןיד  קספ  רשאכ  טפשמה , תיבמ  םג  הנורחאלו  ךוניחה , דרשממ 
. םהידלי ךוניח 

תויביטנגוקהו תויגולוכיספה  תויונמוימהו  תיטסילטיפקהו , תיטסיגולוכיספה  הסיפתה  ןורחאה  רושעב  השעמל  הטלתשה  לארשיב  ךוניחה  תכרעמ  לע 
יגולוכיספ - יביטנגוקה םוחתב  החלצההש  לבח  ריענ : ןאכ  םיינויצ .) םיכרע  תרדחה   ) תונשיה תויגולואידיאה  תויונמוימה  תא  ןתובישחב  תוספות  הארוהב 

. רוחאל גוסנ  ילארשיה  רפסה  תיב  םיבר  םימוחתבש  םירובסה  םכותב ) ינאו   ) םיבר שי  השעמלו  יגולואידיאה , םוחתב  ונמזב  החלצהל  תברקתמ  הנניא 
. התלע תומילאה  תמרו  הדרי  הארוהה  תמר  לשמל , ךכ 

' ינא אוה  הזה  דליהו  '
םידליה תורפס  תכלממבש  ירה  יביסרגורפה , ךוניחה  לש  רסמה  תא  תונססהבו  תויטיאב  המינפה  יתכלממה  ךוניחה  לש  תלברוסמה  תכרעמה  םא 

. תילארשיה החפשמה  ךותב  םידליל  םירוה  ןיב  םיסחיה  תכרעמ  לע  םג  הקומע  העפשה  הל  שיש  שממ , לש  הרומת  םיעבשה  תונשב  הללוחתה  ץראב 

המגרות תינמוהה  תימלועה  הקיסלקה  לכ  טעמכ  הנידמה . תישארו  בושייה  תפוקתב  רבכ  ץראב  דואמ  תחתופמ  התיה  תירבעה  םידליה  תורפס 
לש ( 1852 ' ) םות דודה  להוא  , ' סנקיד סלר  לש צ' ( 1829 ' ) טסיווט רבילוא  תואקתפרה   ' ומכ הרשע  עשתה  האמהמ  םידלי  ירפסב  לחה  תירבעל - 

ויתואקתפרה ו' ( 1876 ' ) ראיוס םות  , ' טוקלא יימ  הזיאול  לש  ( 1868 ' ) תונטק םישנ  , ' לורק סיאול  לש  ( 1865 ' ) תואלפה ץראב  הזילע  , ' ואטס 'ר  ציב טאירה 
ודנומדא לש  ( 1886 ' ) בלה ו' ידולוק , ולרק  לש  ( 1883 ' ) ויקוניפ , ' יריפס הנהוי  לש  ( 1880 ' ) םירהה תב  ידייה  , ' ןייוט קרמ  לש  ( 1884 ' ) ןיפ ירבלקה  לש 

לש ( 1904 ' ) ןסרגלוה סלינ  לש  םיאלפה  עסמ  , ' יראב ויתמ  סמי  לש ג' ( 1904 ' ) ןפ רטיפ   ' ומכ םירשעה , האמה  תישארמ  םידלי  ירפסל  דעו  סי , ' צימא - הד
תנופצפ ', ' לגיפשיוא ליט   )' םירחאה םייסלקה  וירפסו  רנטסק  ךירא  לש  ( 1928 ' ) םישלבהו לימא  , ' ןלימ ןלא א ' לש  ( 1926 ' ) בדה ופ  , ' ףלרגל המלס 

לע ןרגדניל . דירטסא  לש  ( 1945 ' ) ברג ךרא  יגליג  ירפיזקא ו' - טנס הד  ןאוטנא  לש  ( 1943 ' ) ןטקה ךיסנה  '(, ' תפפועמה התיכה  ו' הלופכה ' הרוא  ', ' ןוטנאו

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



. םהב תעמטומה  תודליהו  דליה  לש  תיטסינמוהה  הסיפתה  תא  ומינפהש  םילארשי  םירגובמו  םידלי  לש  תורוד  ולדג  וללה  םימיסקמה  םירפסה 

תחת תינשב  רואל  אצי  אוה  ב-1920   ) ספדנש ב-1867 גוגדפ ' ןומא   ' ופאמ םהרבא  לש  ורופיס  היה  לארשי  ידליל  דעויש  ןושארה  ירבעה  םידליה  רופיס 
תקימנידל הנמאנ  הירלקפסא  םיווהמה  םידלי , ירפס  יפלא  ינויצה  םירפסה  ףדמל  ופסונ  םויה  דעו  יצולח  רופיס  ותוא  ספדוה  זאמ  ןנח .)' תיב   ' םשה

ךשמב התיה  ץראב  ךוניחל  וז  תורפס  לש  התובישחו  רעונלו  םידליל  הרישו  תורפסב  תעפושמה  הנידמ  איה  לארשי  תינויצה . םיכרעה  תכרעמ  לש  יונישה 
(. היזיוולטב הייפצה  תוברת  תוחתפתהל  דע  תוחפל   ) דואמ הבר  תובר  םינש 

תדוקנכ תנש 1920  תא  תנייצמ  ץראב , תודליה  בוציע  לע  התעפשה  תאו  םידליל  תינויצה  תירבעה  תורפסה  תוחתפתה  תא  הרקחש  חישמ , הנילס 
לש תיתשתה  תפשל  התיה  תירבעה  הפשה  לארשי , ץראב  תימואל  ךוניח  תכרעמ  המקוה  וז  הנש  רחאל  תילארשיצראה .' תודליה  לוק   ' שוביגב הנפמ 

רואינש ןמלז  יקסבוחינרשט , לואש  ןהכ , בקעי  קילאיב , ןמכיפ , בקעי  ומכ  םירגובמל , ובתכש  םיבושח  םיררושמו  םירפוסו  רפסה , יתבבו  םינגב  םידליה 
תימואלה תוברתה  לש  הדוסימו  הבוציעב  םיבושחה  םילכה  דחאל  םידליל  הרישהו  תורפסה  תכיפהל  ומרתו  םידליל  םג  בותכל  ולחה  ינועמש , דודו 

. השדחה

םיבר הלש . טלובה  ןייפאמה  היה  תוירטנצודייפה  אלו  ינויצה  סותאה  םלוא  תירטנצודייפה , הסיפתה  תעפשהב  הבתכנ  םנמא  תירבעה  םידליה  תורפס 
תוריצי השעמל  ויה  םרוד , ינבו  סבח  הכרב  ילאמש , רזעילא  הטרופס , לאפר  אלרוב , הדוהי  ןילוגרמ , עשוהי  סינפיק , ןיול  ובתכש  םירופיסהו  םירישהמ 

םידליה תורפסל  המודב  דליה , לע  תונורטפבו  תויטקדידב  תומימתב , תויטקלפב , תצלמנו , ההובג  הפשב  ונייפאתה  ןה  םואלה . תורישב  תוסיוגמ 
. תע התואב  הפוריא  תוצראב  המסרופש  תיטוירטפה 

לש תרבוגה  התעפשה  בקע  ךא  ץראב , רואל  האציש  םידליה  תורפס  לש  רתויב  טלובה  ןממסה  ןיידע  ימואלה  ךוניחה  היה  םישימחה  תונשב 
ואציש ךרה ,) ליגל  ודעויש  הלא  רקיעב   ) םידליה ירפסמ  טעמ  אל  השעמל , ומלועלו . דליל  היתפמאהו  תירטנצודייפה  השיגה  םג  הרבג  היגולוכיספה 

, לשמל הזה . םויה  םצע  דע  ץראב  םיבר  םיכנחמו  םידלי  לע  ןיידע  םיבוהאו  םייטנוולר  םהו  הקיסלקל  וכפהנ  םישימחה , תונשבו  םיעבראה  תונש  יהלשב 
(, 1947 יקסרבט , נ ' ' ) ץיבונרשט רדיבא  המימי  לש  דלילו ' םאל  רפס  ינג : ןג  (, ' 1945 דורח , ןיע   ) ןייטשגרב הינפ  לש  םיזורח ' דמחנ : רפרפ  ילא  אוב  '
: ילדב םיבכוכ  (, ' 1957 יצראה , ץוביקה   ) יקסנולש םהרבא  לש  המלה ' ץראמ  רפס  וא  לטו  ינא  (, ' 1956 יצראה , ץוביקה   ) ימרכ לש ט ' דופיקילומש ' '

האל לש  ( 1957 יצראה , ץוביקה  ' ) וטולפ היא  ו' ( 1943 דחואמה , ץוביקה   ) "ר זא רפכמ  רזופמה  (, ' 1957 ריבד ,  ) רימע הדנא  לש  םידליל ' םיריש 
ןלי םירמ  תררושמה  םנמז  תא  דחוימב  ומידקה  המואה  ינפל  דליה  תא  םהיתוריציב  דימעהל  וזעהש  םילארשיה  םיבתוכה  ןיבמש  יל  הארנ  גרבדלוג .

. ןמטוג םוחנ  רפוסהו  סילקטש 

תיטסיגולוכיספה הכפהמה  תא  העימטהש  םידליל  םיבתוכה  ןיבמ  הבושחהו  הנושארה  התיה  ץראב , םידליל  הרישה  תוצולחמ  סילקטש , ןלי  םירמ 
תגצהל דליה  לש  טבמה  תדוקנב  הרחב  םיררושמו , םיכנחמ  םידלי , לש  תורוד  ולדג  םיבוהאה  היריש  לעש  סילקטש , תּודלילו . םידליל  סחיה  םוחתב 
םינוש ויה  םישולשה  תונשב  רבכ  החתיפש  הדוותמה ' דליה  רנא  וז ו'ז' טבמ  תדוקנ  ךרה . ליגל  תינייפואה  תולאשו  תוקעומ  םע  תודדומתהלו  תויעב 
תוירואיתמ העפשוה  תיכוניחה  התשיג  םלועבו . ץראב  םידליה  תורפס  תא  ןייפיאש  יטוירטפ  - יאורהה רנא  ' זהמו תכנחמהו  תינתוכמסה  טבמה  תדוקנמ 

דומלל הפאש  םג  אלא  היגולוכיספב  הניינעתה  קר  אל  איה  הייחב  תמיוסמ  הפוקתב  התוריעצב . ןהילא  הפשחנש  תויגוגדפ  - וכיספו תויגולוכיספ 
עגמב אבה  השעמה , שיא  יעדמה , רקחמה  שיא  ךנחמה , גולוכיספה , לש  וכרד  איה  תחאה  , ' הבתכ דליה ,' שפנל  עיגהל  םיכרד  יתש  שי  . ' הירטאיכיספ

יתלד תא  חותפל  איה  הרטמה  םירקמה  ינשב  תיתונמאה ]...[ . היציאוטניאה  ךרד  הרכהלו  הנבהל  עיגמה  ןמאה , השעמ  איה  היינשהו  דליה , םע  ימוימוי 
: ינרמשה ךוניחה  תא  תנייפאמה  תינתוכמסה  הפיזנה ' תוברת   ' תא תרקבמ  איה  ובש  לא ,'  ' הרישב אוצמל  רשפא  וז  התשיגל  המגוד  תלוזה .' שפנ 

,/ ער הב  ןיאו  בוט  הב  ןיא  הרצק /, תחא  הלמ  ךא  דומלל /... ןושיל , לשמל  דאמ /, תוער  ןנשיו  טוש /... וא  סוס ... תדלוה ... םוי  תובוט /: ךכ  - לכ םילמ  שי 
לא יאנפ /! אבאל  וישכע  ןיא  ידמ /, רתוי  לאשת  לא  תועורגה /! ןיב  העורג  איה  תוערה / ןמ  הער  איה  ללכו / -  ללכ  הב  שיגרת  אל  לַא /, איה  תאזה  הלמה 

? ללכב ךתוא  איצמה  ימ  לאו /! לאו , לאו , לא , ךממ /! הנטק  הנטק , איה  ךתוחא / -  תא  הכת  לא  רדג /! לעמ  ץופקת  לא  ראבה /! לא  ץורת 

וירויאו םידליל ' רבד   ' ידסייממ היה  אוה  םירפס . תואמ  רטיע  תובר  םינש  ךשמבו  ץראב  םידלי  ירפס  רוטיעל  רסמתהש  ןושארה  רייצה  היה  ןמטוג  םוחנ 
םסרופש ןושארה  ינרדומ  - טסופה םידליה  רפס  תא  דילוה  םישולשה  תונש  תיצחמב  הקירפאל  ךרעש  עסמ  ךליאו . ןושארה  ונויליגמ  ןותיעה  תא  וטשיק 

ריואמו הקירפא  תשבי  תא  תויחבו  רומוהב  ראתמ  רפסה  (. 1939 רבד ,'  ' תאצוה ' ) היוולוב ירהב  רשא  ולובטמה  םע  יבא  ולוז  ךלמ  ולוגנבול  ץראב  , ' ץראב
תופשל ומגרות  ףא  ונממ  םיקרפו  תידימו  הלודג  החלצהל  הכז  רפסה  רייצה . - רפוסה לש  םירפושמ , םידלי  ירויצ  ןיעמ  םיביאנהו , םימיסקמה  וירויצב 

היה אלו  וזורק  ןוסניבור  ומכ  שממ  ץראה  ידלי  יפב  רוגשו  עודי  ולוגנבול "  " םשה השענ  , ' קפוא לאירוא  םידליה  תורפס  רקוח  בתוכ  הרהמ ,' דע  . ' תורז
'. בושו בוש  וב  וארק  אל  וידלי  רשאו  רפסה  אצמנ  אל  ובש  תיב  טעמכ 

ליבש ; ' 1950 םיריוצמ ,' םירופיס   )' הנטקה ביבא  לתב  םוימויה  תריוואב  וקסעו  םישימחה  תונשב  ומסרפתה  םבורש  ןמטוג , םוחנ  לש  םירחאה  וירפס  םג 
ארוקה תא  ךנחל  ללכ  רמייתה  אל  ןמטוג  תירטנצודייפה . הסיפתה  םתוחב  ועבטנ  ( 1959 טעמ ,' הב  םישנאו  הנטק  ריע  ; ' 1958 םיזופתה ,' תופילק 
תורפסבו תואיצמב  םירוביגה , ובריה  הבש  הריוואב  . ' דליכ הווחש  תויווחה  ורמתשה  םהבש  םירופיס  רפסל  אלא  ינבל 13-9 ,) םידעוימ  וירופיס   ) ריעצה

ומכ םירופיסה , יגולואדיאה .' םואנה  ןמ  ותעיתרב  ינמטוגה  רוביגה  טלב  , ' בגר םחנמ  םידליה  תורפס  רקוח  בתכ  ףיטהלו ,' ריבסהל  רבדל , תירבעה ,
ראתמה יווקל  וינמוסמב  ליבקמה  ןידע  רומוה  שוח  יאלמ  םה  רגובמה . ארוקל  ןווכמה  הינוריא  לש  קוד  םג  םהב  םייק  ךא  םימימת  םירויאה ,

תירפס האיצוה  ערואמה  דובכל  םידלי . תורפסל  לארשי  סרפב  ןמטוג  םוחנ  הכז  ב-1986  ןמטוג . לש  םירויצב  םימה  יעבצל  וא  םירויאב , םייטסירוטקירקה 
: רוד השמ  תורפסה  רקבמו  רקוחה  ררושמה , בתכ  תשדוחמה  הרודהמל  המדקהב  םיריוצמ .' םירופיס   ' ורפס תא  רואל  םילעופה 

, םוסק םלוע  וטעבו , ולוחכמב  הייחמ , אוה  תופתוש  לש  דמעמבו  דובכב  דידיו , רבחכ  לאכ  ריעצה  ארוקה  לא  ןמטוג  םוחנ  רבדמ  וירויאבו  וירופיסב 
. לעפתהלו םשרתהל  טולקל , החותפה  ושפנ  תוננער  לע  רמושה  דלייתמ , - רגובמ אלו  ןימא  דלי , אוה  רפסמה  םג  אולהש 
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, ןחה ירבחה , ןוטה  תא  השיחממה  םתכאלמ ,) תא  ראתל  אילפהו  עוצקמ  ילעב  דואמ  בהא  ןמטוג   ) דגב ול  רפותש  טייח  לע  רופיסמ  הרצק  המגוד  ןלהל 
: םהב םיפופא  וירופיסש  בלה  בוטו  ישונאה  םוחה  ןידעה , רומוהה 

תלמש הרש  הדודה  ונתיבל  האיבה  תחא , םעפ  קר  היה  הז  תמאב  תחא , םעפו  ינא .) הז  . ) דחא רוחב  םג  ןמז  ותואב  היהו  דחא . ןקז  טייח  היה  - היה
יסירת םע  דורו  תיבב  יח  םולש ' הונ   ' הנוכשבו ינא .) הז  . ) רוחבל םיכורא  םייסנכמ  ונממ  תושעל  שי  המחלמה . ינפלמ  רמצ  הז  : ' הרמאו העורק  רמצ 

. תולפא תוגרדמב  יתילע  אמא . לצא  שיש  הלאמ  אל  טייח , לשכ  םילודג  םיירפסמ  םיירפסמ , וידיבו  ןולחה  דיל  בשוי  ותוא  יתיאר  ןקז . דחא  טייח  תלכת 
יתרפת םיטוחב . החאמ  וניא  םירבג  - טייח םלוא  ךכ . תרבדמ  הדוד  '. ' םירופא םיטוחב  םתוא  תוחאל  רשפאש  הרמא  הדודה   ]...[ ' ןטק רדחל  יתסנכנ 

אל הרש  הדודה  ןמ  םיטוחב ]...[ . םיחאמ  םייברג  םייברג , אל  םייסנכמ  רוזגא , רומגא -  ךל . דיגאש  המ  אנ , עמש  םיירפסמ ]...[ . שי  יל  םילארנגל .
ןטבמ תא  תודבאמ  תוקוריה  ויניע  ויה  יב -  טיבמו  ותדובעמ  ויניע  תא  םירמ  היה  ןקזה  טייחהשכ  ינאו . טייחה  קר  רדחב  ונייה  וישכע  רכז . ראשנ 

, יסור דחא  לארנג  לע  טייחה  יל  רפיס  הדובעה  תעשב  בוט . שחור  םדאל  יתאב  דיגהל , שי  המ  ךר . רואב  תוככרתמו  םיטפש , השוע  טבמ  רומחה ,
. ולצא וידגב  תא  ןימזמ  היהש 

ירפסב הליבומל  הכפהנו  ןיטולחל  תירטנצודייפה  השיגה  העמטוה  ךליאו  םיעבשה  תונשמ  קרו  יונישה  תא  ורשיב  הז  גוסמ  םיטסקט  רומאכ , םלוא ,
רדבל הפיאשלו  דליל  תימיטניא  הבריקו  תונימא  תריציל  רבע  שגדהו  תירבעה  םידליה  תורפסב  ינויצה  ביכרמה  שלחנו  ךלה  הפוקת  התואב  לחה  םידלי .

, יחרז תירונ  רגובמ ,) ליגב  םידליל  בותכל  לחהש   ) ללה םשארבו ע . רתוי ,) םירגוב  םידלילו  ךרה  ליגל   ) םידלי ירפוס  לש  שדח  רוד  וכנחל . אקווד  ואלו  ותוא 
הפש ורצי  בלרוא , ירואו  רדפ  - ןור הלילג  ןמיזנב , תיגח  ףיסא , - ןהכ תימולש  ןפג , ןתנוהי  לארה , הרינ  תור , םירמ  בהנש , היח  לקנרפ , הנולא  סלטא , הדוהי 

תובורמ תורימאב  תוינצקוע , תויטרוטר  תולאש  תבצהב  בוחרה , תפשבו  רובידה  ןושלב  ינוריא  שומיש  הב  השענש  תמכחותמו  השדח  תיתורפס 
. םירעפ תמלשה  לש  הקינכטבו  תועמשמ 

 
רתוי םידלילו  ךרה  ליגל  ובתכש  םירחאו  בינ  יבוק  הילדג , ימע  ןענכ , ןב  יזוע  ולש , ריאמ  ןמסורג , דיוד  םהילא  ופרטצה  םיעשתהו  םינומשה  תונשב 

הוולמ רפסה  ' ) ינא אוה  הזה  דליהו   ' סלטא הדוהי  לש  ורפס  אוה  הז , רנא  ' זב רתויב  הבושחהו  תחלצומה  םיסרוגה  שיו  תטלובה , המגודה  םירגובמ .
לש תנוכתמב  תובשחמ  יעטק  תועצמאב  ותביבס  לעו  וירוה  לע  ומצע , לע  ול ' אבש  המ  לכ   ' רפסה רוביג  עיבמ  ובש  ןמרק ,) ינד  לש  בלה  יבוש  וירויצב 
בל תבוש  איהש  תיתודליה ' תומימתה  תמכח   ' תא עיבמ  ונממ , ועפשוה  וא  ותוא  וקיחש  םירחא  םידלי  ירפס  םג  ךכו  סלטא , לש  ורפס  םירצק . םיריש 

םיאתמ םג  אוה  ותוכזבש  הזה , רנא  ' זב ינוריאה  דממה  תא  תיממעה . תורפסה  תא  תנייפאמה  טושפה ' םדאה  תמכח  תצקמב ל' המודב  תעשעשמו 
: םירוהל תוחלשנה  תונטק  תוציקע  תועצמאב  ראשה  ןיב  סלטא  גישה  םירגובמל ,

,/ לואשל חרכומ  ינא  עירפמ /, ינא  םא  וליפא  תושק /. יכה -  תולאשה  תא  לואשל / םואתפ / יל  אב  תושדחל / םיבישקמ  וא  ןותיע / םיארוק  םהשכ  אקוד  - 
. לוכה חכשא  ינא  ךכ / - רחא אוביש  דע  יכ 

'. ץובב ךלת  לא  :/ ' םירמואו םייפגמ / יל  םינתונ  המל  שופתל / לוכי  אל  ינא  םעפ / ףא  - 
. לוורשב בגנמ  ףכית  ינא  םינפה / -  לע  יתוא  םיקשנמ / םא / לבא  לובגה /, תא  רבוע  הז  ילוא  םימעפל /, בילעמ  הז  ילוא  - 

. םלשל ילב  םיקתממ / לולזל  םלש / םוי  וליפא  םילוכי / הלא  יכ  תויונחו /; םיקסויק  ילעב / לש  םידלי  תויהל / בוט  יכהש  בשוח / ינא  - 
. םג ודיספתש  היזיולטה / תא  ורגסת  זא  םדקומ / ןושיל  בכשאש  םיצור  םתא  םא  - 

תרשל האבכו  םירגובמה  תרבח  לש  םיכרע  תאשונכ   ' הנשיה הסיפתהמ  הרענתה  השדחה  םידליה  תורפס  ןהכ , רידא  םידליה  תורפס  רקוח  ירבדל 
םה רשאכ  םיראותמה , םירבדה  תא  יח  ותויהל  ארוקה , לש  ותוברועמל  הלודג  תובישח  האור  איהש  ךות  , ' דליב הדקמתה  איה  תימואל .' היגולואדיא 

גיצמ ףא  ןהכ  המודכו .' םייטתסאה  םייגולוכיספה , ויכרצל  םינוע  ותוידבל , יעגרב  רתויב , תוזכורמה  ויתועשב  וילא  םירבוד  ומלועמ , םיחוקל  ול , םיעגונ 
: םינומשהו םיעבשה  תונשב  םהב  הקסע  תילארשיה  םידליה  תורפסש  םיאשונה  תא  קדבש  רקחמב  ררבתה  הפקיהש  וז , העפותל  יטסיטטס  שושיא 

תאזה הפוקתה  ןמ  וקדבנש  תוריציה  לש  םיזוחא  םיינשו  םיעבשל  בורקב  קהבומ . םזירטנצוגאל  דע  םיתעל  העיגמ  ומלועבו  דיחיב  תודקמתהה 
תורפסה ךרד  ואיבהל  ןוצרה  םייגולוכיספה , ויכרצל  הנעמ  אוצמל  ןויסינה  דיחיה , לש  ומלועב  קוסיעה  תקהבומ . הרוצב  וללה  תורומתה  ורכינ 

תוקדבנה תוריציה  ןמ  םיזוחא  העשתו  םישולשל  בורקב  ונימי . לש  םידליה  תורפסב  םייזכרמ  םיריצ  םה  השדח , הנבותלו  ויתויעב  םע  תודדומתהל 
לע תודדומתה  תולגתסה , יישק  תוישיא , תויעב  תויוכנ , תויוגירח , תוירוה , דח  תוחפשמ  תוומ , םע  תודדומתה  ןישוריג , ןוגכ : םיאשונב  קוסיע  ונאצמ 

"ב. ויכו הרבחבו  החפשמב  םוקמ 

שבכה  ' םובלאה ךכ  רחאו  רפסה  תעפוה  היה  התוחתפתה  לע  ועיפשהו  תילארשיה  הרבחב  תודליה ' תטרפה   ' תמגמ תא  ופקישש  םיעוריאה  דחא 
הפשב רקיעבו  הבר , תונכבו  ךורב  םוחב , תושיגרב , בתכנ  רפסה  וידליל . ןפג  ןתנוהי  בתכ  םידליל  םירופיסהו  םירישה  רפס  תא  (. 1978 ' ) רשע השישה 

בהוא ינא  ', ' ינא ימ  עדוי  אל  רוחאמ  יב  טיבמש  ימ  : ' דואמ תירבצ  המורא  לעב  םזקרסו  תובבוש  רומוה , תוירגוד , תוטשפ , הב  שיש  תרכומה , תיאנפג ' ה'
רשפא ירחסמ . ןולשיכ  לחנו  תחדינ  האצוהב  םיעבשה  תונש  תישארב  רואל  אצי  רפסה  יתוא .' בהוא  ינא  הברה  יכה  לבא  הניבג ]...[  תוגועו  הדלוקוש 

תוידוחייה תא  ןיבהל  הפוקת  התואב  הייד  הלשב  התיה  אל  ןיידע  תילארשיה  הרבחהש  רשפאו  האצוהה , לש  יוקל  קוויש  ןונגנמ  דמע  ןולשיכה  דוסיבש 
לש הייאר  תיווזמ  וא  רוגס )' ןג  תוארל  םיענ  ךכ  לכ  אל  הז   )' דלי לש  ותואר  תדוקנמ  ובתכנש  ימצע '  ' לעו םלועה  לע  םיישיא  םיגיגהו  תובשחמ  רפסה : לש 

דוסי םג  סלטא , הדוהי  לש  ורפסל  המודב  וב , היהו  ותודלי . תפוקתל  עגעגתמ  תצק  םגו  םרובע , ותביתכ  תא  ךימנמ  אלו  םידלי  דבכמו  ההדזמה  רגובמ 
. םירוה רקיעב  םירגובמל , תורפס  םג  ךליאו  הפוקת  התואמ  השענ  הז , םיוסמ  רנא  תוחפל ז' וא  םידליה , תורפס  ותוכזבש  ביכרמ  הרוהל -  הצירק  לש 

, דחאכ טושפו  בכרומ  לילצ  לש  המיסקמו  תירוקמ  תבורעת  רוציל  חילצה  רטכר  םירישה . תא  ןיחליש  רטכר  ינוי  ןיחלמל  ןפג  הנפ  רפסמ  םינש  רחאל 
אוה םינחלומה . םירישה  לש  ירחסמה  םכרע  תא  חירה ' ש' ררהלא , ודוד  קיפמה  הרקמב  ןמדזה  רטכר  לש  ותיבל  םובלאב . םינומזפה  בור  תא  ןיחלהו 

. ורפסמ םיעטק  ןפג  ןתנוהי  אירקה  םינומזפה  דצל  ובש  םובלא , קיפהו  בוג -  ידיגו  הזורב  דיווייד  ץיבר , תידוהי  םירמז -  לש  תרשכומו  הריעצ  הרובח  טקיל 
םיטיהלל ויהש  וינומזפ  תא  עימשהל  וקיספה  אל  וידרה  תונחת  לכו  םובלאה , לש  םיקתוע  יפלא  תואמ  ורכמנ  רצק  ןמז  ךותב  תידימ . התיה  החלצהה 
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םירמז לש  שדח  רוד  םתוא  רשו  תוטלקבו , םיקסידב  םירכמנ  וידרב , םיעמשומ  דואמ , םיבוהא  םירישה  םויה  דע  תילארשי . הקיסלקל  רתוי  רחואמו 
םיבוהאה םידליה  ינומזפמ  דחאו  םובלאה  םע  רתויב  ההוזמה  ןומזפה  אוה  ץיבר , תידוהי  הרשו  הניחלה  ותואש  ןגב ,' הפי  יכה  הדליה  . ' םילארשי תוקהלו 
לש הביחה  תא  םגו  ןפג  לש  ותביתכ  תא  ןייפאמה  הינוריאו  םות  לש  בולישה  תא  ףקשמ  הדלי , לש  היפמ  רבוד  ומכש  ןומזפה , םינמזה . לכב  רתויב 

: םידליל םילארשיה 

אל ינא  הבוצע / איהשכו  תכייחמ / ינא  םג  תכייחמ  איהשכו  ןגב / הפי  יכה  הפו  ןגב / הפי  יכה  המצו  ןגב / תופי  יכה  םייניע  הל  שי  ןגב / הפי  יכה  הדליה 
. ןגב הפי  יכה  הדליה  תאשכ  הבוצע / תויהל  רשפא / ךיא  הניבמ 

דקפיתו םישדח  תודלי  ינונמיה  רצי  אוה  ירודיבו . יתוברת  עוריאמ  רתוי  אופא  היה  םידליל , ירלופופ  טרבק  עפומל  דבוע  םגש  רשע ,' השישה  שבכה  '
. הרואנה תוירטנצודייפה  רסמ  תא  אשונה  ילקיזומ  םוידמכ 

םיזחמומ םיטעמ  אל  םירופיס  םיקחש . עיקרמ  שוקיבהו  םידלילו , תוטועפל  םייתודידי '  ' םירפסב ףצומ  ילארשיה  קושה  םויה  דעו  םינומשה  תונש  תיצחממ 
- ןב תיגח  יחרז , תירונ  ףיסא , - ןהכ תימולש  בהנש , היח  ןפג , ןתנוהי  תור , םירמ  ללה , ןוגכ ע . םירפוס  הלאה . תוגצהל  םירהונ  םיטוטאז  יפלאו  ןורטאיתל ,

םיאשונב קסעש  ןותיעב  עובק  רוט  היה  םתצקמל  םיירלופופ . תוברת  ירוביג  םה  ריש , רדמסו  ולש  ריאמ  סלטא , הדוהי  רוד , ןב  היתד  לקנרפ , הנולא  ןמיז ,
(. הלאה םירוטה  ילעב  ןיבמ  םיטלובה  םה  ריש  רדמסו  סלטא  הדוהי   ) תודליה תייווהב 

עמשמ תיתילכת , - בר התויה  איה  הנישה , ינפל  םיאירקמ  ללכ  ךרדבש  תורפס  ךרה , ליגל  השדחה  תורפסה  תא  ונייפיאש  םיבושחה , םישודיחה  דחא 
: תנייצמ העפותה , תא  הרקחש  דדח , לעי  השדחה . תורוהה  חורב  םכוניחל  תעב  הבו  םרודיבו  םידליה  תרשעהל  תנווכמ 

ועדיו דליה  שפנב  שחרתמה  תא  רתוי  בוט  וניבי  םירוהש  תנמ  לעש  הנעטה  תובקעב  םג  אב  םירוה  תכרדהל  יעצמאכ  םידלי  תורפסב  שומישה 
הדימב עוקשלו , רוזחל  םישרדנ  םה  טרפב , ויתומולחו  וירוהרה  ויתושגרלו , ללכב  ותוגהנתהל  קיזמ , יתלב  תוחפל  וא  יביטקורטסנוק  ןפואב  ביגהל 

. תיתייווח - תיביסרפסקא - תישוגיר ךרדב  אלא  תילטנמורטסניא , - תילאוטקלטניא ךרדב  אלו  שדחמ , התוא  תווחלו  םהלש  תמדקומה  תודליב  תמיוסמ ,
וליכשיו תונושה  םהיתובוגתו  םהיתויוגהנתה  לע  םהידלי  תא  רתוי  לבקל  ועדי  תוחיתפ , רתי  ולגי  םירוה  יכ  םירעשמ  ונא  הז  גוסמ  ךילהת  רחאל  ]...[ 

. דליה םע  היצקארטניא  לש  תונוש  תויצאוטיסב  הנבה  - הלבק אטבל  ףא 

םידליה ץורעל  תיכוניחה  היזיוולטהמ 
. תיכוניחה היזיוולטה  תוינכותבו  רעונלו  םידליל  תעה  יבתכב  דה  היה  םיעבשה  תונשב  תירבעה  םידליה  תורפסב  השחרתהש  תירטנצודייפה  הרומתל 

. הלש םירדשמה  עציה  תא  הדמתהב  הביחרה  איה  םיעבשה  תונש  תיצחמב  ךא  רפס , יתבל  תוינכותב  תיכוניחה  היזיוולטה  הדקמתה  הכרד  תישארב 
תויכוניח תוינכות  לש  בחר  ןווגמ  רדשל  הלחה  איה  םידימלתל , ודעוי  אליממו  רפסה , יתבב  םידומילה  תוינכותל  ומאתוהש  םיידומילה , םירדשמל  ףסונ 

תורחתהל ולחהש  אבאברב ,'  ' תירלופופה הרדסה  ומכ  השפנה , תורדס  םג  ופסונ  םירודישל  בחרה . להקל  השעמל  תודעוימ  ויהש  הרשעה , תוינכותו 
דרפנ יתלב  קלחל  תיכוניחה  היזיוולטה  תוינכותב  הייפצה  התיה  הגרדהב  םיעשתה . תונשב  םתוא  וסיבה  השעמלש  דע  םידליה , שפנ  לע  םירפסב 

. ינושאר תורביח  ןכוסלו  ליעי  ףטרמשל  םג  ךכיפלו  ךרה , ליגב  רקיעב  ץראב , םידלי  לש  עובקה  םמוי  רדסמ 

המודו דואמ , ההובג  תיגוגדפה  ןתוכיא  התיה  םויה ) דעו   ) הליחתכלמ ךא  ןבל , רוחשב  ונרקוהו  םילד  םיביצקתב  וקפוה  תיכוניחה  היזיולטב  תוינכותה 
, ורשש םידלי  ופתתשה  םג  תורדסב  ינרסומו . ינעבות  יתלב  לילק , טבמבו  תירטנצודייפ  הסיפתב  ורכינ  תוינכותה  הבר . התיה  תיכוניחה  ןתעפשה  םגש 
לא ורבידו  סיוגמ , ךוניחבו  ימואל  סותפב  וטיעמה  םירוהו , םידלי  תודירטמה  תוימוימוי  תויעבב  וקסע  תודליה , םותל  הביחה  תא  ושיגדה  ןה  וקחישו . ודקר 

רתויב תוירלופופה  תיכוניחה , היזיוולטה  לש  הכרד  תישארב  םיעבשה , תונשב  וקפוהש  תונושה  תוינכותה  ןיבמ  םייניעה .' הבוגב   ' רעונה ינב  לאו  םידליה 
: תואבה תוינכותה  ויה 

הנוכשב תילארשיה , הרבחה  לש  ינוגבר  יפרגומד  ליפורפ  םתוזחב  םיגציימה  םידלי  ןיב  קחשמו  דוקיר  רישב , היצקרטניא  םייח - ' תנוכשמ  םידליה  '
תומד םתוא . הליעפמו  םידליה  תא  החנמה  תרגוב  תומד  שמשמו  םירויסו  תוביסמ  ןויקינ , יעצבמ  םזוי  יאבג , ןושש  לש  ומוליגב  ךירדמה , תינוימד .

תויעבלו םיעוריאל  םירשקתמה  תוצעו  םימגתפ  עפוש  אוה  םייחה . תמכח  לעב  שיאה  תא  גציימה  תלוכמ , לעב  לאקזחי , אוה  תפסונ  תיזכרמ 
. תינכותב תוגצומה 

םידליה תא  עשעשל  הדיקפת  תינטפטפו . תינשקשק  הבבוש , איה : ןכ  המשכו  רבצ  התרוצש  רמצ  תבוב  אוה  אתשקשיק  םואתפ .' המ  אתשקשיק -  '
איה תינכותב . תרגובמה  תומדה  איה  ץיבוניבר  הרינ  דליה . לש  ומלועמ  תועפותו  םיבצמל  םיעגונה  תוחידבו  תודיח  ןושל , יקחשמב  םבל  תא  שובכלו 

רופיסה . תניפב  תישילשה  עלצה  אוה  ןצינ  המלש  תוינרקסה . ויתולאשל  תונעלו  ויתויעב  תא  רותפל  אתשקשיקל  רוזעל  הסנמו  קחשמ  יריש  השיגמ 
םלועה תא  הלגמ  אוה  ןרקסו . בבוש  לבלובמו , םימת  דליכ  תדקפתמש  הטנוירמ  תבוב  אוה  רומ , יפיצ  לש  המוליגב  עגר ,' ' - ' ילדוד םע  עגר  '

םיטילק םינומזפ  ורש  םג  םהינש  תורגבהו . הנובתה  תא  גציימה  ינלבס  רגובמ  ןצינ , המלש  לש  ומוליגב  ילדוד ,'  ' תא לאוש  אוהש  תולאש  תועצמאב 
ךשמהה תרדס  ןצינ . המלש  לש  ולוקב  שותיבח ' ןילביר ו' יפס  לש  ומוליגב  קוטסיפ '  ' היה תינכותב  העיפוהש  תפסונ  תומד  םידליה . ינזואל  ומענש 

קוטסיפ .' לש  תיבה   ' התיה תוחפ  אל  החילצמה 
. ןגד ארזעו  תונרג  יפר  ידע , הרינ  תופתתשהב  קחשמו  רמזב  ןושל  דומילל  תינכות  תוא - ' תוא  תוא  '

םירש םירבדמה , יול , קישואו  ןקרב  יטומ  ןייטשנרוג , ילא  ררהלא , ודוד  לש  םמוליגב  םירגובמל  הבישקמ  אלא  תרבדמ  הניאש  הבוב  אלפלט - ' '
. יטקדיד חקל  םע  םירופיס  הל  םירפסמו 

הגירח העפות  עשעשמ -  סנסנונ  םירבדמ  ןגמ , ילאו  יניע  םחנמ  ןובנ , יתור  ירטע , ילג  ואלסל , הנח  תופתתשהב  םיריעצ , תרובח  בורכ - ' שאר  '
תרשא . יבוק  בתכש  הקיזומל  םידקורו  םירש  םידליל -  תוינכותה  ףונב  תע  התואב 
. ץכ יתסאו  לואש  הצינ  לג , יקיר  תופתתשהב  םידלי  יריש  הרקיעש  תינכות  יל - ' גח  '

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



, טלבדלוג ןנח  ידי  לע  וקחוש  הנשמה  תויומד  שדח . רופיס  םעפ  לכב  שחרתמ  ותניגבש  ןגרנ  ןנג  אוה  רומ , 'ה  למרבא לש  ומוליגב  הילדג , הלסורק - ' '
. יקסנישיו המלשו  יזרא  הנדרי  ןייטשרבלא , הוח 

תניפ דוקירו , הריש  יעטק  הב  ויה  רעונו . םידלי  לש  םוי  םויה  ייחמ  תויעבב  הקסע  תינכותה  םידלי . םלוכ  ויה  היבכוכש  הנושאר  תינכות  ץר – ' ץיר ' '
. תופסונ תוארפרפו  םידלי , םיפוצ  ידי  לע  ורבוחש  םירישו  םיבתכמ 

רפסמו רתוי , ירודיבו  שימג  ןויבצ  ולביק  ןה  טעמב . הנתשה  תוינכותה  יפוא  םגו  עבצב  םלצל  תיכוניחה  היזיוולטה  הלחה  םינומשה  תונש  תליחתב 
םג תויטנתוא . תוינכותל  ופיסוהש  ץוח , ימוליצל  דבלב  רוגס  ןפלואב  םוליצמ  רבעמה  היה  ףסונ  יוניש  ןמזה . םע  הלע  ךסמה  לע  ועיפוהש  םידליה 

: תואבה תא  ןייצל  רשפא  םינומשה  תונש  לש  רתויב  תוירלופופה  תוינכותה  ןיבמ  רתוי . ךשומו  ימניד  םג  ךכיפלו  רתוי  יפילקו  ריהמ  השענ  בצקה 
םיכרעל ךוניח  ןיבל  םידליל  רודיב  ןיב  הבליש  תינכותה  . Sesame Street תירלופופה תינקירמאה  הרדסל  תירבעה  הסרגה  םוסמוס - ' בוחר  '

. םיגהנמו תופשל  תועדומ  תריציו  הבוט , תונכש  תונלבוסו , ידדה  ףותיש  לש  םיכרע  תיינקה  תורפסו , תויתוא  דומילל  טרפ  התיה , התרטמו  הדימלו 
ומאתוה רומוהה  רקיעבו  הקיזומה  בצקה , היצמינאה , תובובה , ןפלואה , יעטק  תירבעל . ובבוד  תינקירמאה  תינכותה  לש  םיירוקמה  םיעטקה 
ילארשי למס  ' ) רפגמה  ' לש תיב  ילענ  םע  תיקנע  דופיק  תבוב  לאירוצ , ירש  לש  המוליגב  יפיק , היה  הרדסה  יבכוכמ  דחא  תילארשיה . תואיצמל 

תועשעשמ תומיזמו  םילולעת  שחור  ושארו  ןסיסכת  ןזגר , בבוש , אוה  תיאקירמאה , הרדסב  דרב ' גיב   ' תא הפילחהש  יפיק , קהבומ .)
, םייסיסב םיגשומ  םהל  שיכרהלו  ליגל 4 ) תחתמ   ) ךרה ליגב  םידלי  עשעשל  הדעונש  רוד , ןב  היתד  לש  רצויה  תיבמ  תידומיל  הרדס  דמחנ - ' רפרפ  '

, םימצע  ) דליה לש  הבורקה  ותביבסב  םינוש  םימוחתמ  וחקלנ  הב  וללכנש  םיאשונה  תיתודידיו . הטושפ  ןושלבו  םינווגמ  השחמה  יעצמא  תרזעב 
יזועו לארשי  ןב  יפא  רז , דוד  ןטרגניו , הרפע  הליחתב   ) םירגובמה םייח . ילעב  תומדב  תובובו  םירגובמ  ינש  ועיפוה  רדשמ  לכב  דועו .) חמוצ  יח ,

. תובושתו תולאש  לש  יתפמא  חישב  ופטילו  ועיגרה  ודמילו , ורפיס  םה  םילודגה .'  ' תרבח תא  וגציי  םירחא ) ךכ  רחאו  םינוש , םיבכרהב  ןמטיח ,
. םידליה לש  םמלוע  תא  וגציי  יאני - ) הלילצ   ) החורפאה ילונ ' ו' ריקי ) יבא   ) הזוואה הזוא ' (, ' הליש תיריע   ) לולבשה יבש ' (, ' ןח ינוי   ) בצה ץב '  - ' תובובה

תודיח םיגולאיד , תויצאוטיס , לש  לולכמ  היה  רדשמ  לכב  תוהדזהל . תויומד  וויה  ךכבו  םידליכ  וקקחיצו  תולאש  ולאש  תויתודלי , תולאשמ  ועיבה  ןה 
תילארשי . הקיסלקל  םינשה  םע  וכפה  םהמ  םיברש  םירופיסו , רמזחמ  ינימ  םינומזפו , םיריש 

, ודקר תויחל , םישפוחמה  םידליו  תינועבצ  ןפלוא  תרואפת  םע  הזילע  תושופחת  תביסמ  החנה  לותחל , שפוחמ  רנטד , ןתנ  לימש - ' לותחה  ןודעומ  '
. םיעשתה תונשב  דואמ  תירלופופ  התשענש  תנוכתמ  םיעטקהמ , קלחב  ובלוש  םידלי -  םה  םג  ןפלואב -  םיפוצה  וגיצהו . ורש 

קרפ לכב  םשניא .' ו' יפמו ' צ' : ' תובוב יתש  דצל  ןוירוג , לארשיו  לאירוצ  ירש  תשק , ישש  ןאילא , הנוי  תופתתשהב  תינכות  יצחו - ' שמח  עברא  שולש  '
ןכותה תא  השרפו  תיבצקה  הכימתה  תא  הלילעל  הקינעה  הזחמהה  תובובה . םע  החיש  המייקתה  ןכמ  רחאלו  תודגאהמ  עודי  רופיס  זחמוה 

םייתמרדה . םיעוריאה  שודגו  רעוסה  בכרומה ,
רתוי רחואמו  רלימ , ןתנויו  ןמטיח  יזוע  ןשב , לאגי  תווצה -  דדנ  תינכות  לכב  ץוחב . הלוכ  המלוצש  ץורעב  הנושארה  תינכותה  התיה  וז  ייה - ' הפוה  '
ובש בושייה  ביבס  ובבס  םינכתה  יח . רודישב  םידלי  לש  לודג  להקל  העפוהכ  הבצוע  תינכותהו  רחא  בושייל  הררפ -  ןורהאו  ןשב  לאגי  רוד , יבא 

ץרפתהל היה  הדיקפת   ) טיבש יפיצ  העיפוה  םיעובקה  םינקחשל  טרפ  וב . םינוש  םירתאמ  םימוליצו  בושייה  לע  םיריש  וללכו  תינכותה , הקפוה 
לש ומוליגב  ןמאנ  שאר ' רמוש   ' הל דמצוהש  שוליל ' השבכה   ' התיה תרחא  תחרוא  תינקחש  הינקחש .) תא  ןחבו  רומוהב  ןבצעל ' םעפ ו' לכב  רודישל 

. ינציל רומוה  לש  ןילבת  תינכותל  ףיסוהש  ימ  ןילבר -  יפס 
רחבנ תינכות  לכב  םירופיסו . םידוקיר  םיריש , םינוכרעמ , הבלישש  ביבא ' לת  יריעצ   ' תקהלו רנטד  ןתנ  תופתתשהב  רודיב  תינכות  שאר - ' םיספות  '

'(. שולש  ' הרפסה לשמל   ) הלוכ תינכתה  התנבנ  וביבסש  אשונ 

', וניניב ראשיש  ', ' הז והז   ' ויה םיטלובה  ץורעב . ליבומה  רנא  ' זל הגרדהב  השענו  רעונל , םיניזגמ  לש  רנא  ' זה היזיוולטב  חתפתהל  לחה  םינומשה  תונשב 
םג אלא  רעונ , ינבל  דבלב  םידלימ  ץורעב , םיפוצה  להק  תא  וביחרה  םהש  םושמ  קר  אל  בושח  שודיח  ויה  וללה  תוינכותה  ססות .' ו' ריואב ' תוינימש  '
, היצקלסיד היסקרונא , תונלצע , תויקינדונ , רודישב : ןהב  קוסעל  וזעה  אל  זא  דעש  םיריעצה , תא  תודירטמה  תויעבבו  םיאשונב  וקסע  םהש  םושמ 

, ינורטפו אשנתמ  ינקדצ , חישמ  תוענמיהו  םירגובמ  לאכ  םיריעצה  םיפוצל  היינפ  תינכותב , רעונה  ינב  ףותיש  הלאב . אצויכו  תויורבח  םירועישב , תוערפה 
תיכוניחה תויביטקפאה  תאו  תוינכותה  לש  ןתונימא  תא  וקזיחו  ירפס  תיבה  חישל  דגנ  לקשמ  ושמיש  רעונה , ינבו  םידליה  לש  םמלועל  דובכ  וקינעה 

ותוא הווילש  פילוט ,' , ' ביבחה ובלכ   ) רעונ ינב  ברקב  המוצע  תוירלופופל  הכזש  ץינילוו ,' קילד  ןקחשה  הזה  וקה  תא  ליבוה  תוינכותה  יחנמ  ןיבמ  ןהלש .
ץינילוו .)' לש  תילרבילהו  החותפה  ותימדתמ  קלח  היה  תינכותב ,

התיה האצותה  /ה . ריעצ החנמ  לש  םירצק  רושיק  יעטקב  תיכוניחב  תוינכותה  תא  תוולל  ןויערה  תא  ץורעה  יטינרבק  וגה  םינומשה  תונש  ףוס  תארקל 
ןורש ןייטשנזור , ןרוא  ויה  םיחנמה  ינושאר  ימיטניאה . םמלועל  תרבוחמה  רעונ  ינב  לש  המבכ  תיכוניחה  היזיוולטה  לש  הדמעמ  תא  הקזיחו  תחלצומ 

: םימיל רפיסש  בואט , ידגו  ריפכ  תינור  לחש ,

, טקשב רבדל  תונמדזה  ונל  הנתינו  תויתריציל  הרופ  דאמ  רכ  היה  הז  םיצור . ונחנאש  המ  לכ  תוקד  שמח  ךשמב  תושעל  ונל  ורשפאו  ךסמ  ונל  ונתנ 
. ונדלייתה אלו  םידליל  ונפנחתה  אל  עבט . תרומש  התיה  וז  זא  רבכו  ךכל , תויונמדזה  הברה  ןיא  ונלש  ומכ  םלועב  הקיסומ . ילבו  תופנחתה  ילב 

. לודג חאכ  החנמ  אלא  םעה , לא  דרויש  בכוכה  החנמה  ונייה  אל  םילודג . םיחא  ומכ  ונרביד 

, הקפהה םוחתב  םג  תושדח  תויורשפא  וחתפנ  םוימויה , ייחל  רודחל  ולחה  תרושקתו  בשחמ  לש  תושדח  תויגולונכט  רשאכ  םיעשתה , תונש  תליחתב 
קודה רשק  רושקו  רפסה  יתבב  םידימלתל  ובורב  זא  דע  ןווכמ  היהש  רקובה , תועשל  םירודישה  חול  הינפ . תא  תונשל  הלחה  תיכוניחה  היזיוולטהו 
תויסולכואו דועו ,) תרושקת  היפרגואיג , עבטה , יעדמ  תודהי , תופש ,  ) תויללכ הרשעה  תוינכותל  תוידומיל  רודיש  תועוצר  תונפל  לחה  םידומילה , תוינכותל 

, םימס ומכ  םירעוב  םיאשונב  לופיטל  םעפ  ידמ  ושדקוה  םימלש  רודיש  ימיו  הלוכסא ,)'  ' ומכ  ) םירגובמ תלכשהל  תורדס  ולע  עקרמה  לע  תונווגמ . דעי 
. ןמזה חורב  ןפלואב ,) םיפוצ  להקו  חטש  תובתכ  םיחמומ , בוליש   ) רתוי תויביטקארטניא  ושענ  םג  תוינכותה  היגולוקאו . סדייא  היטרקומד ,

דמעוה  1995- בו ינשה  ץורעב  רודיש  תעוצר  תיכוניחה  הלביק  ב-1993  םיפסונ : םיצורע  ינשל  תוטשפתה  ויה  תיכוניחה  היזיוולטב  ולחש  םיפסונ  םייוניש 
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 - םיפוצה לש  םינווגמ  ןיינע  ימוחתל  היינפ  בצק , תולילק , רודיב , תושדח -  רודיש  תומרונ  עבקש  ינשה , ץורעל  תופרטצהה  םילבכה 23 . ץורע  םג  התושרל 
'. יו יט . טרופס   ' טרופסה תינכותו  טיבמוז '  ' םיבשחמה תינכות  תקפה  לשמל , הז , ןוויכב  תיכוניחב  תוינכותה  לע  םג  חרכהב  העיפשה 

תופתתשהב המרד  ןמז - ' לש  ןיינע   ' תינכותה התיה  תיגוגדפהו , תיתמרדה  התוכיאב  הגירחו  רעונ , ינב  לש  םמלועל  תורבחתהה  תניחבמ  ךרד  תצרופ 
'. וכו םימס  תומילא , "ל , הצל סויג  םירומ , םע  םיחתמ  תונושאר , תובהא  לארשיב : הרשע  שפיט  ינב  לש  םמלועמ  תוילאוטקא  תויעבב  הקסעש  רעונ  ינב 

תורדס םיריוצמ , םיטרס  וללכש  םיאלמ , םירודישב  ץורעה  לחה  הרצק  הפוקת  רובעכו  םילבכב  םידליה ' ץורע   ' לש ןויסינה  ירודיש  וחתפנ  לירפאב 1989 
ותוא רכמלו  םיסקהל  דליל , ףנחתהל  ןוצרו  וטנ  רודיב  ינפמ  רעונהו  םידליה  ירודישמ  יכוניחה  דממה  דמוג  תחא  תבב  דועו . םינועושעש  תויורחת , היזיוולט ,
ליבומ םרוגכו  רעונ  ינב  לש  תדרפנ  תינויזיוולט  השינכ  הכרד  םויסל  השעמלו  תיכוניחה , היזיוולטה  לש  התקיחדל  האיבהו  תידימ , התיה  החלצהה  ךסמל .

השימח יפו  תועש ) הרשע  שולשל  םייתעשמ   ) ולש ימויה  רודישה  תועש  תא  רתויו  השיש  יפ  םידליה  ץורע  ליפכה  םינש  הנומש  רחאל  םתוברתב . עיפשמו 
םאתהב . הלדג  ותעפשהו  רלוד ,) ןוילימ  הרשעל  ןוילימ  ינשמ   ) יתנשה וביצקת  תא 

ץורעה תינקירמא . העפשה  וב  הרכינש  ןונגסב , םג  אלא  רודיבל  ךוניחמ  םירודישה  לש  דבוכה  זכרמ  תרבעהב  קר  אל  היה  םידליה  ץורע  איבהש  יונישה 
, ריעצה וקה  תוטלתשהל  הדבכנ  המורת  םרתו  ןחנחתמו , יטסיגאג ' , ' ינקחצ ינקעצ , לילק , השגה  ןונגסב  תנייפואמה  השדח  תינויזיוולט  הפש  רצי 

שדח גוס  השעמל  רצי  ץורעה  רעונה . ינבו  םידליה  תייווה  רקיעב  תילארשיה , היווהה  לע  לּוק )'  ' גהנתהלו תואריהל  ךירצ   ) יתנפואה ןנפתמ ,' ה' יתודליה ,
תאצלו הזה  ינקירמאה  ןונגסה  תא  תוקחל  התסינ  תיכוניחה  היזיוולטה  ףרה . אלל  ךייחלו  אלפנ  שבלתהל  רדהנ , תואריהל  םיבייחש  תוחנמו  םיחנמ  לש 

םישיגמ ינשמ  םידליה  ץורעב  םישיגמה  רפסמ  חמצ  רושע  ךותב  הבר . החלצה  אלל  ךא  ןושארל ,' פאז   ' ומכ תוילבנרק  תוינכות  םע  הלשמ  הבושתב 
השדח העפות  התיכ - ינמויו  םירפס  תופיטע  תורבחמ , ןוגכ  םיוולנ , םירצומ  לש  המלש  היישעתל  וכפהנ  םהמ  המכש  רעונ ,' ילילא   ' רשע םינשל  םינומלא 

: םיחנמה דחא  בוש , סומע  רפיס  ץורעה  תא  התחנהש  השגהה  תסיפת  לע  לארשיב . םידליה  תוברתב 

ונחנא הילאוטקא , םע  ההוזמ  לשמל , ןיבי , םייח  םא  םיריבעמ . ונחנאש  םירסמל  תוחפו  ונמצע  לש  רהוזלו  קרבל  לכ  םדוק  םיביוחמ  ונחנא  ךסמה  לע 
לע ונב  ץורעה  לש  ךרדה  יוותמ  בוצימ . לש  ןיינע  הז  ונלש . תויכיתחהו  ונלש  םיכויחה  םע  םיהוזמ  ונחנא  ונל , שיש  עדיה  םע  וא  םידלי  םע  םיהוזמ  אל 

ךיא תעדוי  הזב  הצורש  תכרעמו  בכוכ , היהתש  הצרת  תכרעמהש  ךירצ  םתס . בכוכ  השענ  היה  אל  םישיגמה , ונתיאמ , דחא  לכ  עדומ . ןפואב  הז 
. לכה תושעל  ולכוי  םה  םיבכוכ , לש  הצובק  םהל  היהתשכש  וניבה  םה  השוע . איה  המ  העדי  הז , תא  הנוויכש  תכרעמה  ןיינעכ . וישיא ,' ךתוא כ' תונבל 

. תוחפ םינכת  םע  לכה , תושעל  רשפא  םיבכוכ  םע 

תוכזל הפיאשהמ  קלחכ  ילוא  םייבויח ,' םירסמ   ' תרבעהמ ןיטולחל  ענמנ  אל  אוה  םידליה , ץורע  לש  תקהבומה  תירחסמה  היצטניירואה  ףרח  ךא 
םע םידליה  לש  הלודגה  תוהדזהה  לשב  יכ  רעשל  רשפאו  הביבס , תוכיאו  תובדנתה  תונלבוס , ומכ  םיכרעל  ושדקוה  תובר  תוינכות  הבחר . היצמיטיגלב 

. הלודג התיה  םהלש  םירסמה  לש  תויביטקפאה  םיחנמה ,

טקרמרפוס םויה  איה  היזיוולטהש  המודו  רעונלו , םידליל  םירודישה  לש  תפסונ  הבחרהל  האיבה  ןייוולה  ירודיש  םג  ךכ  רחאו  םילבכב  היזיוולטה  תעפוה 
םיצורע השישל  םויב  תורופס  תוינכותמ  תיכוניחה . היזיוולטה  ימי  זאמ  םינומ  תורשעב  לדג  םינטק  םידליל  תוינכותה  עציה  םמעטל . ןווכמה  םוצע 

' - פוה ; ' תירבעל םגרותמה  יזעול  םידלי  ץורע   - Fox Kids םיריוצמ ; םיטרס  קר  רדשמה  , Cartoon Network םידליה ; ץורע  דבלב : םידליל  םידעוימה 
םידליל תוינכות  תורשע  עובש  ידמ  םיפסונ  םהילא  םירגבתמלו . םידליל  תונווגמ  תוינכות  פיב - ' ; ' השפוח ימיל  םידלי  יטרס  הבבססי - ' ; ' תוטועפל דעוימה 
עבש דע  רקובב  יצחו  ששמ  וליגל  תוינכותב  םויה  תופצל  דליל  תורשפאמ  ןהו  דואמ  ובחרתה  רודישה  תועש  םג  םירחאה . רודישה  יצורעב  תורדושמה 

הספוקה יקחשמ  תא  רבכ  הז  הפילחה  היזיוולטב  הייפצה  ורובעש  םידליו  תוטועפ  לש  רוד  םויה  לדג  השעמל  עובש . יפוס  תוברל  ברעב , יצחו 
קר רתונ  ןכומה . ןמ  ןוימד  קחשמ  ירהו  הבותכ  רבכ  הלילעה  ', ' ץראה  ' לש היזיוולטה  רקבמ  רפלא , לגור  הינוריאב  בתכ  היזיוולטב ,' תובובה  . ' םיעוצעצהו

תוינכותב לודיגה  לשב  םג  בחרתה  רעונ  ינבלו  םידליל  היזיוולטה  ירודיש  לש  ןווגמהו  יאצמה  תוארלו .' םירבח . ןימזהל  םג  רשפא  תוארלו . תוארלו . תוארל .
ןיב לדגו  ךלוה  שוטשט  לח  השעמל  רתויב . בחרה  יליגה  ףתושמה  הנכמל  ךכיפל  תונווכמהו  החפשמה  לוכל  תודעוימה  םירגובמה  יצורעב  תורדושמה 

רעשב ליעל  יתדמע  הילעש  המגמ  שמש – ' ו' רוטס ' ידמוקה  , ' לשמל םיליגה , ירעפ  םוצמצ  לש  המגמהמ  קלחכ  םירגובמל  תוינכותל  םידליל  תוינכות 
'. תיתרושקתה תיזחה  '

תדוקנ רעונלו . םידליל  תונותיעב  םג  ויתותוא  תא  ןתנ  רעונלו  םידליל  היזיוולטה  תוינכותב  תונורחאה  םינשה  הרשע  שמחב  שחרתהש  קומעה  יונישה 
באה ינותיע  ידי  לע  וכמתנש  םידליל ,' רבד  ו' ונלש ' ץראה  ', ' םידליל רמשמ   ' םיקיתווה םינותיעה  תשולש  רשאכ  התיה ב-1985 , תיתועמשמה  הנפמה 

םידליה ינותיע  תומלעיה  ןותיעה . לש  וינכת  בוציעב  םידליה  ףותיש  לש  השדחה  המגמה  תא  אטיב  םשה  ונלוכ .'  ' םשב השדח  תרגסמל  ודחאתה  םהלש 
ןותיע הבש  השדח  הפוקת  ונמיס  שדחה  ןועובשה  תעפוהו  המצוע , - בר ינויצ  - יכוניח ןונגנמו  ץראב  םידליה  תוברת  בוציעב  בושח  ילכ  ויהש  םיקיתווה ,

ןיב םייתאוושה  םיחותינ  ינשב  תויטרפ . םיידיל  רבע  ונלוכ '  ' רשאכ הצאוה ב-1992 , וז  המגמ  היזיוולטל . וינכתבו  ותוזחב  רתויו  רתוי  המוד  השענ  םידליה 
חורל תניינעמ  הירלקפסא  םיווהמה  םייתועמשמ  םילדבה  ואצמנ  םיעשתה  תונשמ  ונלוכ '  ' לש תונויליגל  םישימחה  תונשמ  םידליל ' רבד   ' לש תונויליג 

, תומוסרפ יוור  ןותיעה  הנוש . הרוצ  וב  שבול  הביתכה  חטשב  שומישה  ךא  םידליל ,' רבד   ' ידומעמ םיינש  יפ  לודג  ונלוכ '  ' לש וידומע  רפסמ  ןמזה .
רבד ב' םתוהמב . םינוש  םירודמה  םג  דקונמ . אוה  ןיאו  דומעה , ןמ  רכינ  חטש  ינפ  לע  תושורפו  תוטלוב  תורתוכה  תולודג , תויתואב  םיבותכ  םיטסקטה 

דואמ טעמ  וב  ויהו  דמללו , ךנחל  המגמב  םיגשומ -  רואיב  הפש , עבט , עדמ , הילאוטקא , תושדח , עדיו -  עדימ  יאשונב  םירודמה  בור  וקסע  םידליל '
תלעב התיהש  יקצול  ילינ  ירבדכ  אב ,' אוה  . ' עדי תונקהלו  דמלל  אב  אל  תאז , תמועל  ונלוכ ,' . ' תולאש תלאשל  וא  הביתכל  המב  םידליל  וצקהש  םירודמ 

לש תיתריצי  הביתכל  בר  יוטיב  בחרמ  ןתונ  םג  אוה  ץראה .' תבהאמ  םיבר , םיכרעמ  רפסה , תיבמ  שאר  יוקינ  םיארוקל  תונקהל  , ' םידליה ינותיעב  םירוט 
המכ רוכמל  ידכ  םתסה  ןמ  םידליה , יניעב  ןח  אוצמל  ידכ  תאז  השוע  אוהש  וב  רכינו  םיבתוכ ) םידלי  םהבש  םירודמ  השישו  תולאש  ירודמ  השולש   ) םידלי

. םיקתוע רתויש 

ואב תימוקמה  הוואגהו  םוקמהש  דמלמ  רבדהו  בשומ ) ץוביק , הבשומ , ריע ,  ) ואב ונממש  םוקמה  יפ  לע  לוכ  םדוק  והוז  םידליל ' רבד  ובתכש ב' םידליה 
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םייוטיבב בר  שומיש  היה  םידליל  רבד  ב' םיקומע . םילדבהה  הפשה  םוחתב  םג  טלבומ . בתוכה  לש  ומשו  םלענ  םירוגמה  םוקמ  ונלוכ ' ב' דליה . ינפל 
תארקל םירגובמל . תונותיעב  ומכ  גגוח , גנלסהו  םירודמה , תומשל  הז  ללכב  תויזעול , םילימ  תוננתסמ  ונלוכ ' וליאו ל' תדפקומ , תינקת  ןושלבו  םייצילמ 

'. ספדומ  MTV ןיעמ '  שממ  תירוביד , ונלוכ ' הפשה ב' התשענ  רושעה  יהלש 

, ףונ ומכ  םיינויצ  םיאשונ  וטלבוה  םידליל ' רבד  ב' ןכותה . םוחתב  אוה  תיגולויצוס  הניחבמ  רתויב  בושחה  םגו  םינותיעה  ינש  ןיב  רתויב  יתועמשמה  לדבהה 
םיאשונ רמולכ  םיישיא , םינולאשו  תוחידב  םיבשחמ , רמז , תוקהלו  םירמז  םימסרופמ , םיבכוכ  לע  הביתכ  תפדעומ  תאז , תמועל  ונלוכ ,' ב' םיגחו ; עבט 

בותכלו ונלויט )' ', ' ונתצובק ', ' ונצרא ', ' ונמע  )' םיבר ןושלב  שמתשהל  ובריה  םג  םידליל ' רבד  ב' םירוענה . םלועל  רתוי  םיבורקה  םייגולואידיא , אל  םיילרטינ ,
המינהו דיחי  ןושלל  רקיעב  ורבע  תאז , תמועל  ונלוכ ,' ב' תדלומ . תבהא  םיריעצל  תונקהל  המגמב  ץראב , םילויטו  ץראה  בושיי  ץראה , תרצות  לע 

. יזעולה ךיראתה  דיל  םלענ  ןותיעה  תאצוה  םוי  לש  ירבעה  ךיראתה  וליפא  המלענ . טעמכ  תיטוירטפה 

, םירגובמה םהש , החנהב  םידלי , ליבשב  םירגובמ  ידיב  תונורטפב  בתכנש  ןותיעב  רבודמש  איה  השוחתה  םידליל ' רבד   ' תונויליגב םויה  םיארוק  רשאכ 
המגמה דמל .'! !', ' עד  ' ןוגכ יוויצ , ןושלב  םילימב  יובירב  ראשה  ןיב  יוטיב  ידיל  האב  איה  םשפנ . תא  בצעל  םישקבמו  םיריעצה  םיארוקל  בוט  המ  םיעדוי 

רצומכ ןותיעל  תוסחייתההמ  תעבונה  המגמ  יהוז  ותוא . רדבלו  עשעשל  ןוצר  לש  השדח  המגמב  ונלוכב '  ' הפלחתה םידלי ' רבד   ' לש תינורטפ  - תיטקדידה
. רפסה ךרואל  ונודנש  תויכרעה  תורומתהמו  רבד  לכל  ילכלכ 

השדחה תורוהה 

תינויצ הרודהמב  עמאמ ' עשידיי  '
םידוהיהש ךכמ  עבנ  רבדהש  רשפא  תידוהיה . תרוסמב  יגולותימ , טעמכ  דחוימ , ףקות  ולביק  םהילע  ןנוגל  ךרוצהו  םיאצאצ  ךוניחו  לודיגב  העקשהה 

', עמאמ עשידיי  ה' היידוהיה , םאה  לש  תיעונלוקהו  תיתורפסה  התומד  ימויק . ןגועל  החפשמה  תא  ךפה  דיתעהמ  דחפהו  הלוגב  הערל  ולפוהו  ופדרנ 
תא ןוכנ  לא  הפקיש  איה  ךא  תימצע , תרוקיבלו  םזקרסל  בזכא  אל  רוקמ  םנמא  התיה  תונגאד , ירוקב  םתוא  תפפואו  הילזוגל  חונמ  תנתונ  הנניאש 
םאה תוריסמ  לש  סותאל  השחמה  ובר . לעו  ויבא  לע  הלעי  ןבהש  תידוהיה  החפשמה  לש  תיתרוסמה  הפיאשה  תאו  ריעצה  רודל  תידוהיה  תושיגרה 
ןיב יתרגש  אל  בוליש  םה  ורפסב  תונבותה  רשא  ידעלג , יכדרמ  ילארשיה ד"ר  רטאיכיספה  לש  ורפסב  אוצמל  רשפא  תידוהיה  תרוסמב  היידוהיה 

: ראשה ןיב  בתוכ  אוה  םאה '  ' ותרתוכש קרפב  תיתד . םלועה  תפקשהל  תינרדומ  היגולוכיספ 

הבוחה שגר  הרודחו  םימחר  האלמ  הבוט , העונצ , לודגו . הלענ  םוקמ  דחוימ , םוקמ  הידוהיה  םאה  תספות  תוברתה  ימע  לש  תוהמיאה  ןיב 
תוחא תלפטמ , תקנימ , םידיקפתה : לכב  התיה  איה  םידיקפת . תקולח  התיה  אל  תובוח . קר  העדי  איה  תונעטו . תועיבת  העדי  אל  איה  השודקה ,

הרובגב דומעל  העדי  איהו  הייח  ימי  לכ  הדמע  הז  רמשמ  לעו  הינב  - הידלי לע  תרמושו  תגאוד  םעה , לש  תרוסמה  בטימ  חורב  תכנחמ  היינמחר ,
םימיב הרמה . תולגב  םינושה  םילוגלגב  םימויאה , ףאו  םישקה , םיאנתה  לכבו  לובג , היה  אל  הל  םגש  הברקהבו  לובג  אלל  תוריסמב  בל , ץמואבו 

. הקיחב וקיזחהל  דליב , לכתסהל  החפשמה . ייחב  יתימאה  רשואה  רוקמ  תא  םיהולא , תכרב  תא  םידליב  האור  הידוהיה  םאה  התיה  םיקוחר  אלה 
רתויב ההובגה  היצקיפיטרגה  ןוילעה , לומגה  היה  הז  םינושארה , וידעצ  תא  ויפב , הנושארה  ןשה  תא  ויתפש , לע  הנושארה  קוחצה  תב  תא  תוארל 

. הלמע לכ  דעב  םאה  ליבשב 

. ויתויושיגרו ודובכ  דליה , יכרוצל  הבושקה  תינמוה , תורוהל  הבורע  היה  אל  אוה  ךא  תידוהיה , תוברתב  יזכרמ  םנמא  היה  םידליל  הגאדהו  תורוהה  סותא 
םיסחי תכרעמ  וביתכהו  אצומה  תוצראמ  ואבויש  םידוק  םיאצאצה , ךוניחב  דואמ  םיינרמשו  םיינגרוב  םידוק  םיגוהנ  ויה  ץראב  תובר  תוידוהי  תוחפשמב 

: לינ רדנסכלא  בתוכ  וירפסמ  דחאב  םידליל . םירוה  ןיב  דואמ  תרדוקו  החותמ 

, האנשו היצקאיר  לש  תוחוכה  ידי  לע  םימטאנ  םידליה  תישפוח . יתלבה  החפשמב  אוה  רבד  לש  ושרוש  יכ  ןעוט  ינאו  הללמואו , הלוח  היצזיליביצה 
לא ןנואתת , לא  שער , םיקת  לא  ךורא . דחא  אל '  ' םניה םתוריעצ  ייחש  םושמ  םייחל  אל '  ' רמול םתוא  םילגרתמ  הסירעב . םהימי  זאמ  םימטאנ 

םירוה שי  יתייעב , דלי  ןיא  םלועל  אל ]...[ . ותו  תייצ  תולאש -  ררועת  לא  םייחב ]...[ . ילילש  אוהש  המ  לכל  ןכ '  ' רמול םתוא  םידמלמ  בונגת . לא  רקשת ,
. םייתיעב

תושקונהו תוינרמשה  תומרונה  קר  אל  תורחא . תובר  תויוברתב  ומכ  תינויצה  תילארשיה  תוברתב  ידמל  החיכש  העפות  ויה  םייתייעב ' םירוה  , ' ןכאו
, השעמל םירגהמ . תרבחל  רקיעב  ינייפואה  תורודה , ןיב  רעפהו  האושה  תייווח  םג  אלא  תיסופיטה , תידוהיה  החפשמב  םירשקה  תכרעמ  תא  וביתכה 

םידלי םתוא  רשאכ  קר  קפואמו . יטקרוק  היה  םידליל  םירוה  ןיב  רשקה  ןהבש  תוקתוש ,'  ' תוחפשמב ולדג  םישימחהו  םיעבראה  תונש  ידילימ  םיבר 
םישימחה תונשב  ימואלה  ילארשיה  רולקלופה  לע  םרפסב  תיבה . ךותב  תורודה  ינש  ןיב  תירבחו  המח  םיסחי  תכרעמ  הרצונ  החפשמ  םמצעב  ומיקה 

: םה םתודלי  תא  םג  הנייפיא  רשאו  םידליל  םירוה  ןיב  זא  דע  הגוהנ  התיהש  םיסחיה  תכרעמ  תא  תצמתל  רבוקטרט  דודו  רנקנד  ןונמא  וביטיה  םישישהו 

תויהל ונחמצשכ  הבהאו  הגאד  לש  תבורעתב  וטיבה  םהו  ץראה  ידילי  ויה  אל  עירכמה  םבור  ונלש . םיבוט  יכה  םירבחה  תויהל  ורמייתה  אל  םה 
תיבב םירוה  תלבקמ  הזחב  םיצחל  םע  ורזחו  תיברעב  םיללקמ  ונתוא  ועמששכ  וצלפתה  םירז . תצק  רוציקבו  םיצגייש  תצק  םדא , יארפ  תצק 

בור לע  םינוע  ויהש  תודוס  הברה  םע  םישנא  ךפהל . אלא  דליה  שפנב  עגפי  האירב  הטיבצ  הזיא  תתל  וא  קסאלפ  דירוהלש  ובשח  אל  רפסה .
'. ןיבת לדגתשכ   ' טפשמב וניתולאש 

רובע וויהש  תונטקה , תומחולה  תודיחיה  רקיעב  תויאבצה , תורגסמה  לשו  רעונה  תועונת  לש  הברה  תוירלופופל  םימרוגה  דחא  היה  הזה  תורודה  רעפ 
םיתעלו םירגוב  םיחא  ןיעמ  תחא  אל  ושמיש  "ל , הצב םידקפמה  םג  םיבר  םירקמבו  העונתה , יכירדמ  החפשמ . ירשקל  ףילחת  ןיעמ  םיבר  םירגהמ  ינב 

. הצרעהו יוקיחל  םילדומ  םאו -  בא  תויומד  םג 

החפשמה ךותב  תירטנצודייפה  השיגה  הקימעהו  הכלה  ןכ  תיטסיגולוכיספה , םלועה  תפקשה  םג  התאו  תיטרקומדה  תוברתה  הקימעהש  לככ 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



ןיידע ונב ' אנוש  וטבש  ךסוח   ' לש הסיפתהו  קפואהמ , םלעיהלמ  ונימיב  םג  ןיידע  הקוחר  םידליה  ךוניחב  תיתייפכהו  תינתוכמסה  השיגה  תילארשיה .
לזרב תעמשמ  םיטילשמ  םניאו  אקוניה  לע  םתיתיח  תא  םיליטמ  םניא  רבכ  םירוה  רתויו  רתוי  ןמזה  םע  םלוא  לארשיב . תוחפשמ  ברקב  ידמל  תחוור 

ךוניחה תא  תובר  םינש  ךשמב  ונייפיאש  רסומה , תפטהו  הדחפהה  תינפוגה , השינעה  תוצירעה , תונורטפה , רבעב . לבוקמ  היהש  יפכ  תרוויע , תונתייצו 
תוהמ תא  הריהבמ   ) הריבסמ תינלבוס , הנותמ , תיטסילרולפ , השיג  ורקיעש  םידליל , םירוה  ןיב  םיסחי  לש  שדח  םגדב  הגרדהב  תופלחומ  החפשמב ,

. םישנועב הטיעממו  אטחה )

גולוכיספכ הרוההו  עוצקמכ  תורוהה 
םירוה  ' יכ עבוק  קוחה  "ב-1963 . כשת תוספורטופאהו , תיטפשמה  תורשכה  קוחב  ילארשיה  קוחב  הנושארל  הנגוע  םהיצאצל  םירוהה  לש  םתוביוחמ 

תוברל ןיטקה , יכרוצל  גואדל  תוכזהו  הבוחה  תא  תללוכ  םירוהה  תוסופורטופא  : ' עבוק ףיעס 15  םיניטקה .' םהידלי  לש  םייעבטה  םיספורטופאה  םה 
, וירוגמ םוקמ  תא  עובקלו  ןיטקב  קיזחהל  תושרה  הל  הדומצו  םחותיפו ; םלוהינ  ויסכנ , תרימש  ןכו  ותדובעו , די  חלשמלו  הדובעל  ותרשכה  וידומיל , וכוניח ,

ןיטקה תבוטל  גוהנל  םירוה  םיבייח  ןיטקל  םתוספורטופאב  : ' תורוהה תרדגהמ  קלח  איה  דליל  תוריסמש  עבקנ  ס"ח 120 )  ) ףיעסב 17 וגצייל .' תוכמסהו 
, דלי ךנחלו  לדגל  דציכ  תויפיצפסה , תומרונה  דבלב . םייללכ  תונורקע  רבד  לש  ופוסב  ויה  הלא  םלוא  ןיינעה .' תוביסנב  םיגהונ  ויה  םירוסמ  םירוהש  ךרדכ 

. םיבורק םע  תוצעייתהו  תוסנתה  יוקיח , לש  ךרדב  רמולכ , תילמרופ , יתלב  ךרדב  ורבעוה 

לש דליבו ' קוניתב  לופיטה   ' רפסה היה  רתויב  ירלופופהו  רכומה  הנידמה . לש  תונושארה  היתונשבו  בושייה  תפוקתב  רבכ  ועיפוה  םירוה  תכרדהל  םילכ 
לת דיפל , ירפס   ) ירבע ב-1955 םוגרתב  רואל  אציש  ינריתמה , ךוניחהו  תינרדומה  םידליה  תאופר  לש  לודגה  ןהוכל  בשחנש  ימ  קופס , ןימ  ' גנב ד"ר 
וקפיס ץראה  יבחרב  ומקוהש  דליו ' םאל   ' תונחתב בלח ' תפיט   ' תויחא םג  הנושארה . תינקירמאה  הרודהמה  תעפוה  רחאל  םינש  רשע  טעמכ  ביבא )

לש תינפוגה  ותוחתפתה  רחא  בקעמ  היה  ןדיקפת  רקיעש  יפ  לע  ףא  תוליעומ , תוצע  ובדינו  דולייה  לש  תישפנה  תוחתפתהה  יבלש  לע  עדימ  םירוהל 
. םירוה תכרדהל  רתויב  רכומה  ילארשיה  ןוכמה  רלדא , ןוכמ  תרגסמב  םירוהל  רפסה  תיב  םתוי  יחא  גולוכיספה  םיקה  ב-1963  םינוסיח . ןתמו  קוניתה 

ירסח ויה  הלא  לכ  םלוא  םידליה . לודיג  לש  םינווגמ  םימוחתב  תוליעומ  תוצע  וקפיס  םישישה  תונשב  לארשי  לוקב  ורדושש  דלילו  םאל  תוינכותה  םג  ויהו 
. תורוהה תרוסמ  ילושב  הדמעו  הילותיחב  זא  התיה  םידלי  לש  תיגולוכיספהו  תיגולויבה  תוחתפתהל  תועדומה  תישממ . תיתוברת  העפשה 

הכלה יאנפ  תרבחל  רבעמה  םע  םהידליל . םירוהמ  יעבט  חרואב  רבועה  ינטנופס  והשמכ  ץראב  תורוהה  הספתנ  םיעבשה  תונש  דע  השעמל ,
אלו דליה  לש  םיישפנה  ויכרצב  הבר  העקשהו  ורקיעב ) יגולוכיספ   ) עדי בייחמה  דמלנ , ךילהת  תורוהב  האורה  תיברעמה , הסיפתה  ץראב  השרתשהו 

הקינימ התויה  לע  ףסונב  רתוי : תובכרומו  תובר  תויפיצ  השאה  לא  ונפוה   ' ולא םינשב  יקסריבס , הרברב  תיגולויצוסה  ירבדל  םיירמוחה . ויכרצב  קר 
, תוכנחמ תויגולוכיספ , םג  תויהל  ןהילע  היה  התעמ  תיב - " תורזוע   " תויהל דוע  ולכי  אל  םישנ  תוישיא ; יניינעל  תיחמומ  םג  התעמ  תויהל  הילע  היה  הקנמו 

'. תוחתפתהל םיעגונה  עדמה  ימוחת  לכב  תויחמומ  רוציקבו , תוצעוי ,

םירוהל ךירדמ  הצעל : םירוה  הבהאל -  םיקוקז  םידלי   ' ןוגכ םימגרותמ , הכרדה  ירפס  תועצמאב  רקיעב  הצרא  העיגה  תיטסיגולוכיספה ' תורוהה   ' תרושב
הרומז ' ) תובוט יכה  תוחפשמב  הרוק  הז  ו' קב , ןאו  לש ג' ( 1975 זרא , ירפס  ' ) רתוי רשכומ  דלי  לדגל  , ' ןמוה םאיליו א ' לש  ( 1972 ףסאיחא , ' ) ונימי לש 

. ילבב ןוליא  לש  ( 1978 ןתיב ,

םירפס םג  םיווהמ  םה  ילמרופ  יתלבו  ףיקע  ןפואב  ךא  םייכוניח , םילכ  הריעצה  החפשמל  תונקהל  אוה  תורוהה  ירפס  לש  ילמרופה  םדיקפת 
תורוהה לש  היגולוכיספה  םוחתב  םיטלובה  םילארשיה  םיחמומה  דחא  תימע , םייח  גולוכיספה  םישדח . םיחנומב  תורוהה  תא  םירידגמה  םייגולואידיא ,
ומסרופש תורוהה  יכירדממ  דחא  לע  תרוקיב  תמישרב  תאז  רידגהל  ביטיה  םיצוביקה , רנימס  לש  הליהקב  החפשמו  תורוהל  זכרמה  שארב  דמעש  ימו 

: תונורחאה םינשב 

דעו לודיגל , םייואר  אל  םתויה  ללגב  וידלי  תא  גורהל  תוכז  התיה  באל  הב  הקיתעה , אמור  ימימ  תורוהה  לש  תיתרבחה  השיפתה  התשע  בר  קחרמ 
ךיא : ' םשב הכרדה  רפסב  רזעיהל  טבלתמה  הרוהה  היה  לוכי  הקיתעה  אמורב  םא  דליה . תויוכז  לע  רומשל  ףקותב  םירוהה  םיעבתנ  הב  ונתפוקת 

דציכו יוארה  הרוהה  והימ  ודמלל  םיאבה  הכרדה  ירפס  תורשעב  הרוהה  ףצומ  םויה  ירה  סוספאמ , סונארוס  תאמ  לודיגל ,' יוארה  דוליה  תא  תוהזל 
הרוהה לע  ונתפוקתב  ןכל , לקלקמו . ער  אוה  ותמועל , הרוההו , יוארו  בוט  אוה  דליהש  איה  וז  הכרדה  תורפסמ  קלח  לש  אצומה  תחנה  הזכ ]...[ . םישענ 

. ןבומכ יגולוכיספ , ןפואב  גרוהל , אצויש  וא  רפתשהל ,

דעונש רישכמ  םג  אלא  םיברב , תאזה  הרדגהה  תצפה  לשו  תורוהה  תוהמ  לש  השדח  הרדגהל  יתרבח  רישכמ  קר  אל  םישמשמ  תורוהה  יכירדמ 
, םירוהה לש  םתודליל  יטילנאוכיספ  עסמ  ןיעמכ  עדומ , חרואב  אל  םא  םג  ספתנ , םיאצאצב  לופיטה  םירוהה . לש  תיטסיגולוכיספה  תועדומה  תא  לגרתל 

לע לבקתמ  הרוה   ' ורפסב םייהלטב  ונורב  גולוכיספה  בתכ  ונל ,' תנמזמ  תורוההש  רתויב , תובושחה  תויווחה  תחא  . ' תנקתמ היווחכ  תורחא , םילימב 
ידי לע  קר  טוילא , לש ת.ס . וירבדכ  ונידלי . םע  וניסחי  לש  רשקהב  ןתוא  רותפלו  שדחמ  ןתוא  תויחל  ונתודלי , תויעב  תא  ןוחבל  תונמדזהה  איה  ', ' תעדה
התגשה ונייחב . ןתועמשמ  התיה  המו  ונתודלי  לש  תויווחה  ויה  המ  תמאב  תעדל  לכונ  ונתווהתה  ךילהתב  ונישעש  םידעצה  לש  תשדוחמ  הקידבו  הקידב 

ונתוישיא .' לע  םיעוריא  םתוא  לש  םתעפשה  תא  הנשת  וז  העידי  לש 

תיבמ עדונ  רוספורפ  סרוקיירד , ףלודור  לש  םרפס  היה  ירבע  םוגרתב  םיעבשה  תונשב  רואל  ואציש  רתויב  םיעיפשמה  םירוהל  הכרדהה  ירפסמ  דחא 
תוחפ אלב  םסרופ  רפסה  (. 1973 ' ) רגתאה םידלי   ' ץלוס יקיוו  תירבה , תוצראב  דליה  תכרדהל  םייתליהקה  םיזכרמה  דסיימו  וגקישב  האופרל  רפסה 

יגולוכיספה הוותמה  יפ  לע  הנבנו  םידליב  לופיטל  תינשדח  השיגב  ןייפואמ  רפסה  ךוניחל . םיגוחבו  םירומל  םירנימסב  הקיסלקל  היהו  תורודהמ  עבשמ 
תעידי אלב  הצע  ןיא  ךינחה , שפנ  תעד  אלב  ךוניח  ןיא  הסיפתה ש' תדמוע  םירבחמה  לש  םמלוע  תפקשה  סיסבב  תובוגתו . םירקמ  דומיל  לש  לבוקמה 

 - הריתי הדימב  ןכות  ברו  רישע  הפרו , ןטק  הארנ  ופוג  יכ  םא  דליה , לש  ימינפה  ומלועו  השלוחה . רוקמ  תרכה  אלב  ןוקית  יעצמא  ןיא  הפרותה , תדוקנ 
תונוצרל ןיטקה  דובעש  אלו  רקיעה  ןה  השינעהו  תרוקיבה  אלש  אוה  רפסב  רחא  יזכרמ  רסמ  דחאכ .' םירדוקהו  םירהוזה  ויעבצו  וינווג  ללשב  לודג  םלוע 

הצעומה  ' אוה ץלוסו  סרוקיירד  לש  םרפסב  רתויב  ינשדחה  ןויערה  אכדמ .) אלו  ףתשמ  תורביח   ) הכימתהו ףותישה  רבסהה , דודיע ,' אלא ה' וירוה 
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: תיברעמה החפשמב  יטסיגולוכיספהו  יטרקומדה  ןדיעה  לש  םירשבמה  םינמיסה  דחא  וב  תוארל  רשפא  רוחאל  טבמבו  תיטרקומדה ' תיתחפשמה 

 - איה ןכ  המשכ  תיתחפשמה  הצעומה  יטרקומד . חרואב  תודירטמ  תויעבב  לופיטל  רתויב  תובושחה  םיכרדה  תחא  איה  תיתחפשמה  הצעומה 
רבדה עובשב ; עובש  ידמ  םייוסמ  םויב  תמייוסמ  העש  עובקל  שי  ךכ  םשל  ןנורתפ . רחא  שופיחו  תויעבב  החיש  םשל  םלוכ , החפשמה  ינב  תשיגפ 
םלוכ וירבד . תא  עימשהל  תוכזה  דחא  לכל  ןוידל . היעב  תולעהל  תוכזה  החפשמה  ינבמ  דחא  לכל  תיתחפשמה ]...[ . הרגשהמ  קלחל  ךפהיל  בייח 

דחא לכ  לש  ולוקמ  רתוי  עבוק  וא  רתוי  בושח  וניא  םירוהה  לש  םלוק  תיתחפשמה  הצעומב  תעבוק . בורה  תעדו  היעבל  ןורתפ  דחי  םישפחמ 
. םידליהמ

תורשע ילארשיה  ףדמה  לע  ודמע  האמה  ףוס  דעו  םירפסה  תויונחבו  תוירפסב  תורוהה  יכירדמ  לש  םרפסמ  תוריהמב  לדג  םיעשתהו  םינומשה  תונשב 
. הז גוסמ  םירפס 

לש ירלופופה  ישיאה  רוטה  לשמל , תיטסיגולוכיספה .' תורוהה   ' תרושב תא  ץיפהל  איה  םג  הלחהו  םישדחה  תורוהה  יכירדמ  ירחא  הרגיפ  אל  תונותיעה 
, הנטק הדלי  לש  םיינוימדה  היטבלו  היתושוחתב  םיארוקה  תא  ףתיש  רוטה  השאל .'  ' ןועובשב םסרפתהש  ןורש ,' לש  ןטקה  המלוע  , ' רירב - ןדיבא הירורב 

רחאל הריעצה  רירב  - ןדיבא לש  החומב  ץצ  רוטל  ןויערה  תישגרה . התוחתפתה  ךילהת  רחא  בורקמ  בקעו  הירוה , לע  תויתרוקיב  תובשחמ  הז  ללכבו 
: הרפיס םימיל  םא . התשענש 

תא קולחל  יתגאד  םג  תנצחומה , יתוישיא  ללגב  תוהמיאה . תא  יתאצמהש  החוטב  יתייה  ןורש , הדיחיהו )  ) הרוכבה יתב  תא  יתדלישכ  ליגב 30 ,
ילש יטרפה  תושגרה  ןעטמ  תא  קורפל  יל  עיצהש  הז  אוה  השאל ,' ו' תונורחא ' תועידי   ' לש "ל  ומה סזומ ז"ל , חנ  עומשל . ןכומ  היהש  ימ  לכ  םע  היווחה 
, ןורש לש  דלייתמ  וליאכה  הטבמל  דעבמ  רפסב . רוא  ואר  ףא  וכותמ  םיקרפש  ןורש ,' לש  ןטקה  המלוע   ' רודמה דלונ  ךכ  השאל .' ישיא ב' רוט  ךותל 

תיטסיריירקה המא  לע  רדחהמ  תודוס  םיארוקל  יתיליג ' , ' לולה לש  םיגרוסה  ירוחאמ  אל . המו  הקיטילופ  הקיתא , ןימ , אמא , אבא , לע  המשב  יתגהיל 
ועיבהש תוריעצ , תוהמיא  לש  םיבתכמה  תומירע  יפ  לע  טופשל  םא  תוחפל  טיהל , רודמה  ךפה  רצק  ןמז  ךותב  ןגב . הלש  ןושארה  רבחה  לע  םגו 

. ןורש לש  היגיגה  םע  תוהדזה 

ינאו הטפטפ  איה  . ' הדליה יניעל  דעבמ  לוכיבכ  םיילאוטקא , םיעוריא  לע  םג  ביגה  התיכל ד ,' העיגהש  דע  ןורש , לש  התוחתפתה  יבלש  תא  הווילש  רוטה ,
לע תרחא  תצק  בותכל  ידכ  הנטק  הדלי  לש  תומימתה  תא  יתלצינ  יביבס , וגחש  תונוש  תויונשרפ  לע  ביגהל  יתיצרשכ  , ' רירב - ןדיבא הרפיס  יתמשר ,'
ירוחאמ רתתסהל  תרגוב , תיאנותעכ  יל  היה  חונ  ילואו  תורצחב ]...[ . ךולכלו  בוחרב  תומילא  תוברתהו , ךוניחה  רש  לע  הירבע , תרטוש  לע  ןייסוח , ךלמה 

רוטל וקינעה  הדליה  יפמ  לוכיבכ  הביתכהו  םירגובמל  וחלשנש  תוציקעה  הגצהה .' תא  םיבנוג  םידליו  םיבלכ  יכ  עדוי  דחא  לכ  הדלי . לש  החוטבה  תוסכה 
שיחממה עטק  ןלהל  הדליה . לש  היתובשחמלו  התעדל  ןתינה  דובכה  תא  רמולכ  ירטנצודייפה , דממה  תא  וב  ודדיח  םה  רקיעב  ךא  יטסירומוה , דממ 

: תב ול  תדלונש  רחאל  וסמנ  ולש  תוילרבילה  תוירואיתה  לכש  ךכ  לע  היבאל  תגעול  ןורש  תאז .

חורב טהול  ולוכ  וישכע . ותוא  עומשל  םיכירצ  םתייה  ירמגל . םירחא  םינחל  רמיז  ילש  אבא  יתדלונש  ינפל  םייניש . אלל  אלמ , הפב  קוחצל  יל  קשחתמ 
החפשמב אל  תוצח ? ירחא  התיבל  רוזחל  הלוכי  הרשע  - שש תב  המלעש  רמוא  הז  ימו  הפוחה ! לא  םילותבהמ  הרשע . - הנומשה האמה  לש  רסומה 

, ןטבה לע  יתטימב  תבכוש  ינא  תוגהנתהו ]...[  תעמשמ  לע  דיפקי  הלש  אבא  אמאל . עידומ  אוה  תונורקע - ' תלעב  הרוחב  היהת  ןורש  . ' ילש אבא  לש 
, ילש אבא  תא  תצק  זיגרהל  ילש  אמאל  עירפמ  אל  הז  םתוא ]...[ ! גיאדמש  המ  תמאב  הפה . תיווזמ  ןנתסמ  ינוריא  ךויחו  יתפש  ןיב  עוקת  ץצומה 

לכ הל  ריכזהל  ךרטצא  ינאש  תאזכש , תרזופמ  היהת  איה  היסנמיגב , דמלת  ןורששכ  אבאל -  איה  עדוי -  התא  האיצמה : איהש  הנורחאה  החידבב 
אוה אמא . לש  הלא  הירבדל  חרכהב  ןיזאמ  אוהשכ  ילש , אבא  לש  ףוצרפה  תא  תוארל  םיכירצ  םתייה  הלולגה ? תא  תחקל  תחכש  אל  ןורש -  רקוב :

. תוישיא תוחידב  אנוש 

תוחתפתה הלח  םיעבשה  תונשב  םדו . רשב  תורביח  ינכוס  תועצמאב  םג  אלא  הבותכ  הלימה  ךרד  קר  אל  העיגה  תיטסיגולוכיספה  תורוהה  תרושב 
לופיטה יבאל  בשחנה  ןמפואק , יכדרמ  רטאיכיספה  לארשיב . םג  היתותוא  תא  הנתנש  החפשמב , ינילקה  לופיטה  םוחתב  םלועב  תיתועמשמ 

םידלי לש  תודדומתה  לעו  הנישב  הבטרה '  ' לע לשמל  יתחפשמה , לופיטה  אשונב  םירמאמ  םישישה  תונשב  רבכ  םסרפל  לחה  לארשיב , יתחפשמה 
םיפסונ . םיריעצ  םיגולוכיספו  םירטאיכיספל  הארשה  לש  רוקמו  יוקיח  לש  לדומ  הוויהו  לוכש , םע 

דקמתה לופיטה  בורו  םצמוצמ , היה  יתחפשמ  לופיטב  וקסעש  םיירוביצה  םיפוגה  לשו  םייתחפשמה  םילפטמה  לש  םרפסמ  םיעבשה  תונש  תיצחמ  דע 
' םיליגר  ' םירוה תכרדהל  רתוי  םיבר  ןמזו  םיבאשמ  שידקהל  תילארשיה  הרבחה  הלחה  הגרדהב  תוססובמ . תוחפשמב  אלו  הקוצמב  תוחפשמב 

תויתרבח תורגסמו  םירוהל  הכרדה  תוינכות  דועו  דוע  ורצונ  םג  הגרדהב  םידומילב . הרזעל  דעו  קוניתה  לותיחמ  לחה  ישעמ , ןפואב  םהידלי  לודיגב 
החוורו החפשמ  יתורישל  תוקלחמב  םייתליהק , םיזכרמב  הנידמה ,) םוק  ינפל  דוע  לארשיב  ולעפש   ) דלילו םאל  תונחתב  םיריעצ  םירוהל  תוילופיט 

יתחפשמה לופיטה  תוחתפתהב  בושח  ךרד  ןויצ  םירומ .) םירוה  בוליש   ) .ה.ם שו םירוה ) - םיכנחמ ןויד  תצובק   ) ק.ד.מ.ה ומכ : םישדח  םינוגרא  תרגסמבו 
החפשמ ב-1977. ייחב  ךוניחלו  ןיאושינבו  החפשמב  לופיטל  תילארשיה  הדוגאה  לש  הדוסיי  היה  ץראב 

, תחא היזיוולט  תרדס  לש  התעפשהמ  תלפונ  ץראב  תורוהה  דיקפתו  יתחפשמה  לופיטה  תסיפת  לע  הלאה  תויוחתפתהה  לכ  לש  ןתעפשה  םלוא 
ןוכמ לש  םירוהל  רפסה  תיב  תרגסמב  םירוה  ישגפמב  ליחתה  לוכה  יתחפשמ .' רשק   ' הרדסה םינומשה -  תונש  תיצחמב  ילארשיה  ךסמה  לע  התלעש 

לש ותרות  חורב  תיתייווח , - תילרטאית התיה  ךוניחה  תויונמוימ  תא  ושיכרה  הבש  הטישה  ןוסמרבא . תיויזו  םתוי  יחא  םיגולוכיספה  וחנהש  רלדא 
הקיפמה םיבדנתמ . םירוהל  םילפטמה  ןיב  להנתהש  ידומיל  גולאידב  וזחו  םירוה  תורשע  המכ  וסנוכ  המב  ביבס  רלדא . דרפלא  יאניווה  רטאיכיספה 
תומסרופמה תוינכותה  תחא  הדלונ  ךכ  המבה . לע  השוע  איהש  המ  תא  תומלצמה  לומ  תושעל  ןוסמרבא  תיויזל  העיצה  ןוכמל , הנמדזהש  לאיבא , הינד 

. ביבר םרימע  היה ד"ר  הלש  יעדמה  ץעויהו  תינכותה  תא  המייבו  הקיפה  לאיבא  לארשיב . החפשמב  םיסחיה  תוכרעמ  לע  רתויב  תועיפשמהו 

החיש הללכ  איה  תוקד . הכשמנו כ-40  םיירהצה ב-1986  תועשב  יכוניחה  ץורעב  הנושארל  הרדוש  הנמזל , לודג  שודיח  תניחבב  התיהש  תינכותה ,
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לכ תינכותה  תליחתב  דועו . הניש  תונברס  םיחא , ןיב  םיביר  לבז , תדרוה  תויתרגשו -  תועודי  תויעב  לע  תבדנתמ  החפשמ  םע  תמיובמ ) אל   ) תינטנופס
הביבח רומ , ימענ  רמוע , םייח  ויז , יסוי  םתוי , יחא  ןוסמרבא , תיויז  ץועייל -  ואב  ומשלש  אשונה  תא  ךמסומ  ץעוי  ינפל  וא  גולוכיספ  ינפל  דרפנב  הלעה  דצ 

ןוכממ קר  אל  תולוכסאה , לכמ  םייתחפשמ  םילפטמו  םילאיצוס  םידבוע  םיגולוכיספ , היתונש כ-30  לכב  תינכותה  תא  וחנה  לוכה  ךס   ) םירחאו לייא 
. םמצע ןיבל  םניב  החפשמב  םידליה  לש  וא  םידכנה  לומ  תותבסו  םיבס  לש  םירקמ  ויה  ךא  םידליל , םירוה  ןיבש  םיישקב  רבודמ  היה  ללכ  ךרדב  רלדא .)

ינשה קלחב  ותלוז . תא  ןיבהל  תוסנל  ילבמ  ולש  קדצ ' תושקונב ב' קבד  דחא  לכו  ולשמ  הייאר  תיווז  דצ  לכלש  שיחמה  תינכותה  לש  הזה  קלחה 
תפסונ תורשפא  עיצמ  היה  ררוב , ןיעמכ  דקפיתש  החנמה , תיבבו . ןפלואבש  םיפוצל  סיזרתק  ןיעמ  הקפיסש  תפתושמ , םוכיס  תחיש  המייקתה 

עטק ןלהל  תיתוכמס . ךא  תינורטפ  יתלב  תיטרקומד  חורב  היעבל  ירשפא  ןורתפו  םידדצה , דחא  דגנ  וא  דעב  הדמע  טוקנל  ילבמ  בצמה  לע  לכתסהל 
רבודמ ולש . תיתפמאהו  תיטרקומדה  השיגה  תאו  םילפוטמה  תא  ךילומ  החמומה  הבש  הנידעה  ךרדה  תא  שיחממה  תינכותב , תוחישה  תחאמ 

םע םיכוסכס  ול  שיש  ןעט  אוה  ולש . היעבה  תא  יתחפשמ ' רשק  איבהל ל' שקיבו  םתוי  יחאל  בתכמ  בתכ  אוה  ירמע . םשב  ןב 12  רענ  םזיש  השיגפב 
: תיבהמ חרביש  תורשפאה  תא  ןובשחב  איבה  ףא  אוה  ויתושירדל . תינענ  הניאש  הדבועה  עקר  לע  ללכ  ךרדב  הילע , בר  סעכב  םיוולמה  ומא ,

? תיבהמ חורבלמ  ץוח  תורחא  םיכרדב  תועדה  יקוליח  תא  רותפל  תיסינ  םאה  םתוי : יחא 
. ןורתיפ לע  בושחלו  התא  תבשל  יתיסינ  ירמע :

? ךתא חחושל  הצור  ינא  הל -  תרמא  אמיא ? םע  תוחישה  תא  תמזי  התא  םתוי : יחא 
. המזי איה  םג  םימעפל  ןכ . ירמע :

? רמגנ הז  ךיאו  םתוי : יחא 
. םירבד הברה  לע  םימיכסמ  אל  ןיידע  ונחנא  רמגנ . אל  הז  ירמע :

. תובר םימעפ  םירזוחש  םיבצממ  תואמגוד  יל  ןתת  ילוא  םתוי : יחא 

תא לעתמ  םתוי  הלש . תינעבותה  הריירקה  לשב  התיבה  רחואמ  העיגמ  איה  לשמל  ומא , לש  התוגהנתהב  ותוא  םינבצעמש  םינוש  םירבד  ראתמ  ירמע 
. יתחפשמה רטנולפ ' וקלח ב' תא  ומצעב  ןיבי  ירמעש  ידכ  םייגולוכיספה  הגשמההו  חישה  יספל  ומע  גולאידה 

? רגובמ לש  םגו  דלי  לש  םג  תויוכז  הצור  התאשו  עבוקה  תויהל  הצור  התאש  וזכ , העד  תחתיפ  התאש  הרק  הז  בשוח  התא  ךיא  םתוי : יחא 
. םימעפל עבקא  ינא  םגש  ילש , םוקמה  תא  הצור  ינא  ונלש , תובירמהמ  הז  ונלש , תובירמב  ירמע :

. תיבב סובה  תויהל  הצור  דואמ  דואמ  התאש  םשור  יל  שי  םתוי : יחא 
. ןוכנ הז  םג  ירמע :

דואמש ינפמ  אלא  םימעפל , תעבוקה  תויהל  הצור  איהש  וא  תאצל , הצור  איהש  ללגב  ךכ  לכ  אל  אוה  םכיניב  חתמהש  תויהל  דואמ  לוכיו  םתוי : יחא 
... ךרע ךל  שיו  תועמשמ  ךל  שיש  שיגרמ  התא  סובה  התא  םא  סובה . תויהל  ךל  בושח 

. תוכמס יל  שיו  ירמע :
. דואמ ער  שיגרמ  התא  תיבהמ ' רדעיא  ינאו  הדובע  יל  שי  םויה   - ' ךל תרמוא  איה  םאו  הווש . התא  זאו  תוכמס  ךל  שיו  םתוי : יחא 

. יל עבקת  איהש  אלו  תודבוע  הל  עבקא  ינאו  הלש  סובה  ינאש  טילחמ  ינא  זאו  ןוכנ . ירמע :

לע רערעמ  אוהש  ךכ  לע  דואמ  תסעוכ  איהו  החפשמב  ומוקמ  תא  ןיבמ  וניא  ירמע  יכ  הנעט  איה  םאה . הסנכנו  ןפלואה  תא  ירמע  בזע  החישה  םויסב 
שפחל הל  עיצהל  הסינ  םתוי  יחא  ומוקמב . תופיקתב  ותוא  דימעהל  אוה  הלש  ןורתפה  יכו  הזה  קבאמב  הלוענ '  ' איהש היתובושתמ  רכינ  התוכמס .

יכ התדוה  החישה  םוכיסבו  תוסנל  תונוכנ  התארה  םאה  הל . השק  רבדהש  ךכל  עדומ  אוהש  ףא  תיבב , המחלמ  לש  הריווא  רצויה  חוכל  הפולח 
בלשב בא . אלל  ותוא  לדגל  הרחב  איהש  לע  ויפלכ  המשא  ישגרו  ןופצמ  תופיקנ  הל  שיש  בל  יוליגב  הרפיס  ףאו  ןטק , היהשכ  ירמע  תא  קנפל  התבריה 

תא לביקו  םידדצה  ינשמ  דחא  לכ  לע  רגנסל  הסינ  אוה  ףתושמ . םוכיסל  ועיגיש  ידכ  תשלושמה  החישל  ףרטצהל  ירמע  תא  םתוי  יחא  ןימזה  הז 
: הז םע  הז  יולג  חישב  תוברהלו  הרשפה  ךרד  תא  ץמאלו  תוסנל  םתמכסה 

, םיסחיה יונישל  םרות  ינשה  המ  עדיי  דחא  לכש  רבדל , אלא -  ובלב , םירבד  רומשי  דחא  לכש  אל  רמולכ -  דחי , הז  לע  רבדל  םילוכי  םתא  םתוי : יחא 
ידדהה דובכה  תא  םידבאמ  םתא  ךיא  םתשגרה  יאדו  םתא  ידדה -  דובכ  לש  תלוזב , תובשחתה  לש  הלועפ , ףותיש  לש  םיסחיל  חוכ  לש  םיסחימ 

םה תמאב  םיבושחה  םירבדהשו  בושח , יכה  רבדה  אוה  חוכש  בושחל  תועט  וזש  ולגת  םכיניב  םיסחיה  תכרעמ  תא  ונשת  רשאכ  םכלש . םיכוסכסב 
ךלוה אוה  המ  ומצע -  לע  בושחי  דחא  לכ  ךל . דיגת  אל  איהו  תונשל  המ  אמאל  דיגת  אל  התא  הלועפ ]...[  ףותישו  תלוזב , תובשחתה  ידדה , דובכ 

? רדסב תונשל .
. רדסב ןכ , ירמע :

. בוט לכ  םכל  לחאמ  ינאו  בושח , רבד  דומלל  ונל  םתרזעש  םכל  הדומ  ינא  םתוי : יחא 

טירסת אלל   ) םידיקפת קחשמ  לש  היצלומיס  ורציש  םינקחשב , תינכותב  רזעיהל  ולחה  החפשמה , ינב  תא  ףושחל  יוצר  אל  םהבש  םיאשונב  לפטל  ידכ 
םיירהצה תועשב  הרדושש  תינכותהו , תכרעמל , ועיגה  תינכותב , ופצש  םידלי  לש  רקיעב  םיבר , םיבתכמ  תינכותל . יתמרד  דממ  ופיסוהו  בתכומ )

העיגה תורדס , - תת ששו  תוינכות  ירחא 500  שיא .) ףלא  םהש כ-200  םיעובק , םיפוצ  לש  לע 11%  ורביד  םירקסה   ) הובג גניטיירל  התכז  תומדקומה ,
ושקיב תוחפשמ  יפלא  םיימואלניב .) םיסרפב  התכזו  "ל  וחב םיחמומ  ידי  לע  םג  הכרעוה  תינכותה   ) יח רודישלו  םייט  - םיירפל תינכותה ב-1993 

םיפוצה . ' ךכב הכורכה  הפישחה  תורמל  םינטק ) םידלי  םע  םירוהל  הדעויש  םינטנטק ,' לע   ' תינכותה  ) הנטקה תיתרושקתה  התוחאבו  הב , ףתתשהל 
", חותפל ", " ררבל ", " הנבהל עיגהל   " שיש , ' תינכותה תקפהל  רושע  המכיסש  הבתכב  ןאירופ  תינור  תיאנותיעה  הבתכ  םיניבמ ,' םיעדומ , תיבב 

םיבהוא םישנא  תישיא : - ןיב תרושקתל  הנדסל  וכפה  םייחהש  ינפל  דוע  עודי  היהש  המ  םג  ררבתה  םש ." תויהל   " רקיעבו םיקבדיפ " תתל  ", " תולעהל "
םירחא .' לש  תורצ  עומשל 

 – ולש היצזיטרקומדלו  יתחפשמה  אתה  לולכשל  תסחיימ  תילארשיה  הרבחהש  תובישחב  הלדגו  תכלוה  הרכה  האטיב  יתחפשמ ' רשק   ' לש החלצהה 
םהבש םייטרפו  םיירוביצ  תודסומו  םינוגרא  רתוי מ-130  ץראב  ויה  רבכ  םינומשה  תונש  ףוסב  תימדקאו . תידסממ  הקנפשוג  םג  לביקש  ךילהת 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



', םירוהל רפס  תיב   ' םינוכמה םיזכרמ  םג  ומקוהו  םרפסמ  לדג  םיעשתה  תונשב  םירוה . לש  ןווכהו  ץועייל  םודיקו , םוקישל  הרשעהל , תוינכות  תומייקתמ 
וחוסינכ םהיתורטמ , רעונ . ינודעומבו  םיינוריעו  םייתליהק  םיזכרמב  רפס , יתבב  םילעופ  םה  תוחפשמ . יפלאל  תואצרהו  תואנדס  םיגוח , םירבעומ  םהבש 

: איה וללה , םיזכרמה  דחא  לש 

תא תולעהל  ב . החפשמו ; תורוה  היגולוכיספ , ךוניח , יאשונב  תוינשדחה  תוסיפתב  ןכדעתהלו  םהלש  עדיה  סיסב  תא  ביחרהל  םירוהל  רשפאל  א .
חתפלו םילכ  שוכרל  םירוהל  רשפאל  ד . םירוהה ; יכרצ  תא  תועדומל  תולעהל  ג . םתוחתפתה ; לש  םינושה  םיבלשב  םידליה  לש  םיכרצל  תועדומה 

תא רישעהל  ו . תיכוניח ; הלידג  תריווא  תריצי  ךות  חילצהל , התלוכיב  החפשמה  לש  הנומאה  תא  ריבגהל  ה . םירוהכ ; םדוקפת  רופישל  תויונמוימ 
. תורוהה תייווח 

רפסמב תיתמרד  היילע  וב  המשרנ  דבלב  םינשבו 1995-1994  וילא , תונופה  תוחפשמה  רפסמב  תדמתמ  היילעמ  הנהנ  קיתווה  רלדא  ןוכמ  םג 
תורוהה תלומעתב   ' יזכרמ גרוב  תווהמ  םירנימסבו  תוללכמב  תואטיסרבינואב , ךוניחלו  תילאיצוס , הדובעל  היגולוכיספל , תוטלוקפה  (. 25%  ) םימשרנה
וללה םיזכרמב  םתנשמ  תא  םיצרמ  םהמ  םיברש  םייתחפשמ  םילפטמל  הרשכהה  תוינכותו  םיסרוקה  רפסמ  תא  הנש  ידמ  תוביחרמ  ןהו  השדחה '

. םירחא תומוקמבו 

םהב כ- םירבח ,  1000 המקוהש ב-1977 ) , ) החפשמ ייחל  ךוניחלו  ןיאושינבו  החפשמב  לופיטל  תילארשיה  הדוגאב  ויה  רבכ  םיעשתה  תונש  יהלשב 
, תואנדס תויומלתשה , תנגראמ  הדוגאה  הדוגאה . לש  הכמסהה  תצעומ  רושיאו  םייעוצקמ  םינוירטירק  יפ  לע  םיכמסומ  םיכירדמ   200- כו םילפטמ   400

הקינעמ תנשמ 1990  לחה  החפשמב .' ו' יתחפשמ ' ןיינע   ' םינואטיבה תא  תמסרפמו  םיימואלניבו , םייצרא  םיסנכ  תואצרה , םינויזופמיס , ןויע , ימי 
יפ לע  יתחפשמ , לופיטב  תידוחיי  הרשכה  ורבע  רשא  עוצקמ  ישנאל  יתחפשמ  לופיטב  ךמסומ  ךירדמו  ךמסומ  יתחפשמ  לפטמ  לש  דמעמ  הדוגאה 

הז . םוחתב  ןויסינ  ורבצו  םירדגומ , םינוירטירק 
ירפס לש  לדגו  ךלוה  רפסמ  םיקסעל . םויה  תלעותמ  םהידלי , םע  רצק ' םילבוסה מ' םירוה  לש  אקווד  ואל  יתחפשמ , ץועייב  תירוביצה  תוניינעתהב  היילעה 

םירוה םיעיצמ ל' םה  בחרה . להקל  םויה  תוקוושמ  םידמול )' םירוה   ' םשה תחת  לשמל ,  ) תואנדסו תואצרה  לש  תורדס  ןכו  םיירוקמו , םימגרותמ  הכרדה 
םיברועמ םירוה  תויהל  ', ' םידלי לש  םיכרצ  חפטל  ', ' האלפנ היווחמ  תונהיל  ', ' החפשמב תרושקתה  תא  רפשלו  תורוהה  ירושיכ   ' תא חתפל  םישדחה '

'. םהל בוטש 

שדחה שוקיבה  ילג  לע  אשינה  םיחילצמה  םייקסעה  םימזימה  דחא  אוה  , Parents ינקירמאה תעה  בתכ  תנוכתמב  הנבנש  םידליו ,' םירוה   ' ןוחריה
חתפ ב-1995  םייונמ . ףלא  םכותמ 35  םיקתוע , ףלא  התייה ב-1998 42  רוא ב-1983 , האור  לחהש  תעה , בתכ  לש  ותצופת  תורוהה . םוחתב  תוצעל 

הברמל רתוי .' םירשואמ  םידלי  הז  לדגי  ןעמל  םעל , ותוא  ליחנהלו  הימדקאהמ  עדיה  תא  איצוהל   ' הדעונש םירוהל ' הללכמ   ' ביבא לתב  ןוחריה 
םייקתהל ב-1998 הקספ  הללכמה   ) דבל םטועימ  םגוז , תונב  םע  דחי  םבור  םירבג , ויה  הללכמה  לש  ןושארה  רטסמסל  םימשרנהמ   40% העתפהה ,

תליחתב םירוהל  דעוימ  רתאה  לול .)  ) lool םשב שדח  טנרטניא  רתא  ץראה '  ' םע הלועפ  ףותישב  םידליו ' םירוה   ' םיקה ה ב-1998  ביצקת .) ילוקישמ 
דוע עוצקמ . ישנאמ  םתוא  תודירטמה  תולאשל  תובושת  םילבקמו  םמצע  ןיבל  םניב  םירוהה  םיחחושמ  ןהבש  ןויד  תוצובקו  תובתכ  וב  תועיפומו  םכרד 

הכרב תויולג  חולשמל  תורשפא  הנרטמ ,"  " לש תומשה  רתאמ  דלונה  ךרל  םש  לבקלו  עיצהל  ןוירה , ידגבו  קוניתל  דויצ  רוכמלו  ףילחהל  תורשפא  : ' רתאב
ןושארה תיבה  רתא  תויהל  ךופהיש  ילאוטריו  ןמוי  תרגסמב  םכלש  קוניתה  לש  תונושארה  ויתונש  תא  דעתל  תורשפאו  החפשמלו , תדלויל  תוינורטקלא 

ליבקמבו החפשמ ' תויהל   ' ומכ תויתחפשמב , םיקסועה  םיפסונ  םיניזגמ  רואל  ואצי  םידליו ' םירוה   ' תובקעב רתאה .) ךותמ  טטוצמ  ' ) םכלש טועפה  לש 
ךוניחה ירתאמ  דחא  תינונס ,'  ' יכוניחה לטרופב  לשמל , ךכ , . emama רתאה לשמל  ומכ  אשונב , םילפטמה  םיפסונ  טנרטניא  ירתא  םג  ומקוה 

רשפאמה ןליא ,' םש  לע  רענבו  דליב  לופיטל  הנחתה   ' תרגסמב לעופה  קוריה ,' תיבה   ' םשב רתא  םקוה  תילארשיה , טנרטניאה  תשרב  םימדקתמה 
. ינורטקלא ראודב  הבושת  לבקלו  םיגולוכיספ , לש  תווצל  תולאש  תונפהל  םירוהל  רקיעבו  םדא  לכל 

הברמ היצורע , ללש  לע  היזיוולטה , החפשמו . תורוה  אשונב  םירודמו  םירוט  רופסניא  תונורחאה  םינשב  תמסרפמו  םוחתב  הליעפ  תימויה  תונותיעה  םג 
םיפלחתמ םיחנמ  הבש  תינכות  תיכוניח 2 ,' תרדושמה ב' םירוה ' ןמז   ' תינכותה לשמל , ץועייהו , יאנפה  תוינכותב  רקיעב  אשונב , קוסעל  איה  ףא 

. תורוה יניינעל  םיפלחתמ  םיחמומ  םיחראמ 

היגולוכיספה לש  התרידחב  ראשה  ןיב  ץוענ  תורוהה  ירושיכ  תא  רפשלו  דומלל  תונוכנבו  תורגבתהה  לש  םייגולוכיספה  םיטביהב  רבוגה  ןיינעל  רבסהה 
םירשעה האמה  ףוס  תארקל  ולביקש  תודרח  םהידליל , דיתעה  ןפוצש  הממ  תודרח  םירוהב  הרידחה  תיטסיגולוכיספה  השיגה  תוברתה .' שפנ  ל'

םינתומ ונייחב  םירחואמ  םיעוריאש  איה  תיטילנאוכיספה  הרותה  לש  דוסיה  תחנה  יוקלה . ךוניחה  יקזנ  ינפמ  הדרחה  יהוז  םיירטסיה . טעמכ  םידממ 
קר אל  דיתעב , וייח  תוחתפתהל  םתומכ  ןיאמ  םיבושח  םדאה  לש  הירוטסיהב  םינושארה  םיקרפה  , ' וז הסיפת  יפל  רבעב . הרקש  המב  תרכינ  הדימב 

הנקסמה דיתעב .' וייח  תא  םדאה  הווחי  ךיא  הבר  הדימב  םיעבוק  הלא  םימדקומ  םיקרפש  ינפמ  םג  אלא  ךכ , רחא  אוביש  המ  לכל  סיסבה  םהש  םושמ 
ליבוהל הלולע  םהיאצאצל  תיעטומ  הבוגת  לכש  התיה  תויטילנאוכיספה , תוירואיתל  ףשחנש  ליכשמה , רוביצה  תא  היגולוכיספה  הליבוה  הילאש 
דחאב הבתכב  טטוצש  ריעצה  רודה  תב  תוהמיאה  תחא  לש  יודיווב  םימגדומ  םירבדה  רגובמ . ליגב  תויגולותפלו  תונועביקלו  תודלי  תמוארט ' ל'

: םיביבא לתה  םינומוקמה 

ןטק קלח  קר  תפשוח  יתייה  םאש  תויוטבחתהו , תויוטבלתה  יפלאמ  םיבכרומ  ילש  םוימויה  ייחש  ןטבהמ , יל  אצי  אוהש  ירחא  עגר  םינש , שולש  רבכ 
םא הזה . עוצקמה  לש  ומויקב  תוריכמ  ויה  קר  םא  ירטאיכיספ  לופיטל  יתוא  תוחלוש  ויה  יאדו  ןה  ינלופה , ןזהמ  יתבס  לע  רבדל  אלש  ימא , ינפב  ןהמ 

ינאש ריבס  ששח  םייק  וילע , סעכא  אל  ינא  םא  לבא  ולש , תירוקמה  תויתריציה  תא  תאכדמ  ינא  ילוא  ןחלושה , לע  שקשקמ  אוהשכ  וילע  תסעוכ  ינא 
ייחל ךיפה  יתלב  קזנ  םורגל  הלולע  ינא  םייסנכמב , יפיפ  השוע  אוהשכ  זגרתא  ינא  םא  יהמ . תעמשמ  תעדוי  אלש  םירוצעמ  תלוטנ  תצלפמ  לדגא 

תוחפ אלה  הווהה  ייחב  הלילה  דע  רקובהמ  םינותחת  תפטוש  ימצע  תא  אצמאש  קפס  ןיא  וילע , סעכא  אל  ינא  םא  לבא  ולש , םיידיתעה  ןימה 
ותוא עורקל  תננגל  ןתא  אלו  תולקב  ינממ  דרפיהל  ובוריסמ  שדחמ  שגרתא  ינא  רקוב  לכ  םא  םיבושח .)? תוחפ  ןכ  םה  םצעב , ילואו ,  ) ילש םיבושח 
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םא המויא ? השיטנ  תדרח  עגרה  הזב  וב  יתעטנ  אלש  יל  ברע  ימ  הכוב , ותוא  בוזעא  ינא  םא  לבא  תולקב , דרפיהל  לכוי  אל  אוה  םלועל  ילוא  ילעמ ,
םאו הנוז ?' תב   ' יל ארקי  אוהשכ  השעא  ינא  המ  לבא  הככ , יל  אורקל  קיספי  אוה  ילוא  תעגושמ '  ' יל ארק  אוהשכ  בל  יתמש  אלש  ימצע  תא  השעא  ינא 
 ]...[ תולקב ול  םירתוומש  ליגרש  ןטק  ןדור  יל  לדגי  ילוא  לומתא ,) רמולכ  ' ) םדוק הפ  יתבשי  ינא  יכ   ' הפסהמ תועשרב  יתוא  זיזמ  אוהשכ  ול  רתווא  ינא 

. רופיס ול  אורקל  יונפ  דחא  עגר  יל  ראשנ  היה  אל  ילש , תולאשה  לכל  תובושת  שפחל  ןמז  יל  היה  םאו 

השדחה תוהבאה 
רחאל הנש  ב-1979 , םידליה . ךוניחב  באה  לש  ודיקפתבו  ודמעמב  תללוחתמה  הרומתה  איה  השדחה  תורוהה  לדומב  דחוימב  תומכסומ  תרבוש 
לבקל דסממה  םע  קבאנה  ינקירמא  באב  קסועה  ץראב , פירטס  לירמו  ןמפוה  ןיטסד  לש  םבוכיכב  רמרק ,' דגנ  רמרק   ' רקסואה הכוז  טרסה  תגצה 
רנדרג דר א ' ' ציר עדונה  רטאיכיספה  בתכ  רפסל  המדקהב  בא .' תויהל  , ' ןוסדוד ץאפ ' גולוכיספה ד"ר  לש  ורפס  תירבעב  םסרופ  ונב , לודיג  לע  הקזח 

- לודיג לש  ךילהתב  באה  לש  ינויחה  ודיקפת  תא  רבעב  םעפ  יא  רשאמ  רתוי  ךירעהל  םיליחתמ  הבש  הפוקתב  םייח  ונא  : ' היבמולוק תטיסרבינואמ 
'. םידלי

אלא ימצע , ןוחטיב  תיינקה  לשמל  תוישיאה , בוציע  ךילהתב  תיגולוכיספה  ותובישחב  הרכהב  קר  אל  אטבתמ  החפשמב  באה  לש  ודמעמב  יונישה  םלוא 
ןוחריה יפ  לע  אוה  תירבה , תוצראב  עבטנש  חנומ  שדח ,' אבא  . ' ךנחמכ ודיקפת  יונישב  רקיעבו  יתחפשמה , גראמב  ודיקפת  תסיפתב  קומע  יונישב 

אבא : ' ןיזגמב םירוטה  ילעבמ  דחא  בתוכש  יפכ  אלא , החפשמה , ןורטפו  תעמשמה ' "ר  סר , ' ישארה סנרפמה  ערזה ,' ןתונ   ' אקווד ואל  םידליו ,' םירוה  '
ותחפשמב רצויו  וידלי  תוחתפתהל  רזוע  םייאמ ]...[ . אל  ךא  יתוכמס  תויהל  עדוי  םהיכרוצל , ןווכמ  וידלי , יפלכ  שגר  אטבל  לגוסמש  בורק , ןיינעתמ , עדומ ,

, ןוסדוד בתוכש  יפכ  תויגולוכיספ , תויונמוימו  תויושיגר  שוכרל  רבגה  לע  שדח ' בא   ' תויהל ידכ  רתוי .' בוט  אבא  אוה  רוציקב  הינומרהו . תופתוש  לש  הריווא 
': בא תויהל   ' ורפסל המדקהב 

לכותש לככ  דומלל  בושח  עדימ ! םע  םג  ונל  ןינע  ךא  הבהאו . דומיל  רשוכ  תונלבס , לעב  תויהל  םדא  בייח  בוט  בא  תויהל  ידכ  בוט . בא  דלונ  וניא  שיא 
. דליה לש  גולוכיספה  דיקפת  תא  אלממ  עדומ , וניא  םאו  ךכל  עדומ  אוה  םא  בא , לכ  הארוה . תוטישו  דליה  לש  היגולוכיספ  םיידוסי : םיאשונ  ינש  לע 

, עברא ןב  דלי  ןיבל  שולש  ןב  דלי  ןיב  םוצעה  יגולוכיספה  לדבהה  תא  עדוי  וניא  םא  הנובתב . םכירדהל  ידכ  וידלי  לש  היגולוכיספה  תא  ןיבהל  וילע 
?' םיליגה ינש  ינב  לע  הנובתב  תעמשמ  ליטהל  לכוי  דציכ 

תנשב לארשיב  רואל  אצי  תירבעב , םסרופש  השדחה ' תוהבאה   ' לע ןושארה  רפסה  יאדוול  בורק  אוהש  ןוסדוד , לש  ורפסש  הרקמ  הארנה  לככ  הז  ןיא 
םיריעצ תובא  ובתכש  םירופיס  טרפב  תילרבילה -  םידליה  תורפס  תוחתפתהו  יטסינימפה , סותאה  תוטשפתה  םע  םיעבשה , תונש  יהלשב  ןכש  . 1979

רודה לש  םלועה  תסיפתל  השדחה ' תוהבאה   ' לחלחל הלחה  ולש -  ריאמו  ןודיצ  םירפא  סלטא , הדוהי  ןפג , ןתנוהי  ןמסורג , דיוד  ומכ  יתריצי , ןורשיכ  יכורבו 
. הזה ךילהתה  תא  ןמיס  הז  אשונב  רכז  ןיממ  םיבתוכ  לש  םיוביר  םג  השעמל , לארשיב . תובאה  לש  יעיברהו  ישילשה 

. דבלב השיאל  ךיישה  יגולויב ' עוריא  רבעב ל' ובשחנש  הדילהו , ןויריהה  תסיפתב  יוניש  היה  תאזה  המגמה  לש  םינושארה  םיישעמה  םייוטיבה  דחא 
, דנואסרטלואה תקידב  גולוקניגל , תפתושמה  הכילהה  גוזה : ינב  ינש  קלח  וב  םיחקולש  עוריאכ  םיספתנ  םהו  םייסקט  םידממ  הדילו  ןויריה  ולביק  ונימיב 

. לעבה לש  ועויסב  הדילה  לוכל  לעמו  גוזה , ןב  םג  וב  ףתתשמ  תובורק  םיתעלש  הדילל , הנכהה  סרוק  תרכזמל , רבועה  לש  םולצת  תלבק  םיתעלו 
דואמ םיבר  םירבג  זאמ , הדילה . ירדחל  סנכיהל  םירבגל  הרשפיאש  תנשב 1978 , הנושארה , התיה  ןוסניליב  םילוח  תיבב  תודלויהו  םישנה  תקלחמ 
תויהל דמעש  ןב 28  ילאיצוס  דבוע  םינייאורמה , דחא  רמא  תאזה , תיתרבחה  העפותה  לע  ב-1995  ריעה ' המסרופש ב' הבתכב  הדילב . םיפתתשמ 
הז הזכו ." הזכ  ונל  שיו  דנואס  ארטלוא  ונל  שי   " רמוא אוה  רבדמ , רבגשכ  וישכע , הלדגו . תכלוה  ילש  םירבחה  לשו  ילש  תוברועמהש  הלגמ  ינא  : ' בא
תעגפ שממ  תא  ...", " שיגרמ ש ינא   " ומכ םיטפשמ  דיגהל  ךירצ  ונימי  לש  רבג  תמיוסמ , הדימב  ישנ  תויהל  ךירצ  ונימיב  רבגהש  הדבועה  םע  רדתסמ 

'. המודכו יב ,"

וליפא וא  דלי ' ונישע   ' םירמוא ןויריהל ' יתסנכנ   ' םוקמב ונימיב , הפשב : םג  היוטיב  תא  תאצומ  גוזה  ינב  ינשל  ךיישה  והשמכ  הדילהו  ןוירהה  תסיפת 
: ונימיב הז  חישל  רבעב  ןויריהה  חיש  ןיב  הוושמה  תינוריא  הבתכ  המסרופ  ביבא ' לת  ןותיע  ב' ןויריהל .' ונסנכנ  '

וז הארנכשו  תושגרתה , הזש  וא  יתלכאש  והשמ  ילוא  הזש  יתבשח  ןטבב . םירוקרק  יתשגרה  ונתחתה , ינאו  םרבאש  ירחא  םישדוח  המכ  : ' םעפ
ינימשה שדוחב  אפור . תוארל  ךירצשו  ןויריהל  יתסנכנ  ילואש  הרמא  איהו  אמאל  יתרשקתה  תואקהה  וליחתהשכ  רוזחמ . לבקל  יתקספהש  הביסה 

הקלחמל יתוא  וריזחיש  יתשקיב  האצי , הקברש  ירחאש  אוה  הדילהמ  ילש  דיחיה  ןורכיזה  ידמ . רתוי  תלכוא  ינאש  קעצ  םרבא  ןולב . ומכ  יתיארנ 
'. םיבאכמ התמ  ינאש  ינפל 

תדרגמ די  םיאור  ןטב , םיאור  םימיהדמ . ויה  םידנואסרטלואה  רבח . יונ , םע ד"ר  השיגפ  ונעבקו  רב  ול  אורקל  ונטלחה  ינאו  םתוי  : ' םויה הז  הככו 
הזיא םע  טילחהל  ונשקבתנ  עובשב ה-22  ינלוג . אוה  יכ  ןבצעתה  םתוי  תויקנע . םיילגר  תופכ  ול  שי  יכ  ןחנצ , היהי  הארנכ  רבש  רמא  יונ  ד"ר  שאר .

ריפשה ימ  תקידב  יטנגה -  וא  תיללכ , תוכרעמ  תקירס  םע  בולישב  בכרומה -  םידנואסרטלוא , קר  ליגרה -  ןויריהה : תא  ךישמנ  תוקידב  לולסמ 
, המיס לש  הנובשחב  ונדקפה  לקש ,  300 ףסונ , צ'ק  לקש . לש 1800  םוכס  לע  יולימו צ'ק  קנראה  תאצוה  ןגה ה-21 , תקידב  םינגה , תריפס  תללוכה 

ירחא האלפנ . התיה  הדילה  םינבל . התיבה  ונרזח  םילוחה . תיבב  הדילה  ירדחב  תורכיה  רויסל  ונשדקה  הנורחאה  השיגפה  תא  תדליימ . - תוחאה
רבש ונבזכאתה  תצק  תושגרתהמ . הכבו  ואדיווה  תמלצמ  םע  הדילה  רדחב  בבותסהש  םתוי , תא  עיגרהל  יתיסינ  לרודיפאה  לש  תישילשה  הנמה 

'. םיסקמ דלי  תאז  לכב  אוה  ארונ . אל  לבא  תאצל 3.220  רומא  היה  אוה  ונלש  םיבושיחה  לכ  ינפל  יכ  דלונ 3.150 ק"ג ,

לש ןתאיצי  םיילכלכ . םייוניש  םג  אלא  םייגולוכיספו , םייגולואידיא  םייוניש  קר  אל  ועיפשה  תוהבאה  לש  ותוהמב -  יטרקומדה  שדחה -  םגדה  תעפוה  לע 
תויאנותיע תובתכו  להק  תעד  ירקס  םידליה . לודיגב  רתוי  הבחר  ףתכ  תתל  תונויצה , לש  ישילשה  רודה  ינב  םילעבה , תא  הבייח  הדובעל  םישנה 

הז ': ' שדח בא   ' לש םושייו  לדומ  ססובמהו , ינוליחה  ריעצה , רודה  ברקב  רקיעב  הווהתמו , ךלוה  לארשיב  יכ  םיחיכומ  ןכא  םיעשתה  תונשב  ומסרופש 
היפרגוטרקואיג ב-1997, ןוכמ  ךרעש  רקס  לשמל , ךכ  םידמול .' םידליה  התיכ  וזיאב  עדוי  וליפאו  םילותיח  דליל  ףילחמ  קראפב , קוניתה  םע  לייטמש 
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ללכמ ב-50%  םידליב . לופיטב  םילעב  לש  תינויווש ) ירמגל  אלו  האלמ  אל  ןיידע  םא  םג   ) תלטובמ אל  תופתתשה  אצמ  תונורחא ,' תועידי   ' תנמזהב
הבכשב םתסה  ןמ   ) האלמ הרשמב  תודבוע  םהיתושנש  םירבג  םק . באה  קר  ב-8%  הכובה , דליל  הלילב  המק  םאה  קר  אל  לארשיב  תוחפשמה 

בורב (. 5%  ) תיקלח הרשמב  תודבוע  וא  תודבוע  ןניא  םהיתושנש  םירבגל  האוושהב  (, 12%  ) הכוב דליל  הלילב  םוקל  רתוי  םיטונ  לארשיב ,) תססובמה 
דמעמהמ תוחפשמ  םיאצממה , יפ  לע  ןבור ,  ) 16%- בו תונרות , שי  תוחפשמהמ  ב-22%  דבל , םירוה  תפסאל  תכלוה  םאה  ( 54%  ) תוחפשמה

ב- תונרות . שי   20%- בו םתוא , עיסמ  באה  תוחפשמהמ  ב-30%  םיגוחל . םידליה  תא  העיסמ  הדבל  םאה  ב-47%  דחי . םיכלוה  םאהו  באה  ססובמה )
תונמנו רתוי  תוריעצ  תוחפשמהש  לככש  הדבועל  בל  םישל  בושח  תונרות . שי  תוחפשמהמ  ב-39%  דליל , רופיס  האירקמ  םאה  קר  תוחפשמהמ   40%

םידליב . לופיטל  עגונה  לכב  השיאל  רבג  ןיב  םירעפה  םירגסנ  ןכ  רתוי , ססובמהו  ינוליחה  רזגמה  םע 

םילארשי םירבג  רתויו  רתויל  ךכ  ךותב  תולגמו  םהידליל  תובא  ןיב  רשקה  תא  תוקזחמ  וידלי  םע  באה  יוליבל  תנתינה  היצזילאידיאה  ףאו  היצמיטיגלה 
, לשמל ךכ , השדחה . תוהבאה  תרושב  תצפהב  קלח  לוטיל  ולחה  םתצקמ  הרישעמו . תשגרמ  היווח  תויהל  יושע  םידלי  םע  ישגרו  יביסנטניא  רשקש 

התיבה הרזח  הכוראה  ךרדב  ותוא  תודרוטה  תובשחמ  לע  יתוברת ) ךרד  ןמיס  הפוג  אוהש  ' ) תובא יקרפ   ' רודמב םידליו ' םירוה   ' ןוחריב בא  בתוכ 
: םיאולימהמ

יתארקל םהלש  הצירל  םעונו , םות  ןירקמה  םטבמל  םהלש , בחרה  ךויחל  םהילא , יתעגעגתה  תמאב , םידליה . לע  בושחל  םוקמ  היהנ  םואתפ 
וא תויולג  ךרד  וילע  ונעמש  וניארתה . אלו  אבצב  היה  אבא  ןהב  תוכורא  תופוקת  ויה  דליכש  יתרכזנ  םהלש . תובבותשהל  הדובעהמ , רזוח  ינאשכ 

לע רומשל  יתחלצה  תיגולונכטה  תומדקתהה  תוכזב  זאמ . ונתשה  ןבומכ , םירבדה , חבטמב ]...[ . הלילב  המצעל  בושו  בוש  הארק  אמיאש  םיבתכמ 
םיאולימה יתמ  : ' םוי ירחא  םוי  םילאוש  םתוא  יתעמש  ילוק , תא  ועמש  ידלי  םוי , לכ  טעמכ  וא  םוי , לכ  םיאולימה , תפוקת  לכ  ךרואל  םידליה  םע  רשק 

יל אימחה  יתוא , שגיר  הז  לכ  ךילא .' םיעגעגתמ  דואמ  םידליה  החיש ש' לכב  יל  רפסל  הגאד  יתשא  והשמ '? יל  תינק   ' וא רזוח '? התא  יתמ  ו' םירמגנ '?
בהוא דואמ  ינאו  םתיא  םח  רשק  יל  שי  ידלי , תא  לדגמ  ינא  ברועמ , ינא  בוט . אבא  ינאש  בשוח  ינא  תיבב ]...[ . בושח  תמאב  ינאש  ןיבהל  יל  רזעו 
התיא קחשל  הל , רישל  יתדמל  התוא . עיגרהל  חילצהלו  הלש  יכבל  תונעיהל  םיידיה , לע  קיזחהל  התוא , לתחל  יתדמל  הדלונ  יתבש  םתוא ]...[ .

אלו קזח  תויהל  הז  אבא  תויהל  תורוהב ]...[ . תונוש  תולטמ  התיא  דחי  דומלל  ךישממ  ינאו  ןגל  תכלוה  רבכו  הלודג  איה  וישכע  םירופיס . הל  רפסלו 
רמול קיספמ  אל  ינא  יכ  םתוא  בהוא  ינאש  רורבב  םיעדוי  ידלי  תויחל . ןכומ  יתייה  אל  ותיאש  רועישה  קוידב  הז  לבא  יתוא , ודמילש  המ  הז  קבחמ - 

םיבהוא אבא  םגו  אמיאשכ  םישיגרמ  םה  ןוחטיבו  חוכ  המכ  האור  ינא  םהייחב . ברועמש  אבא  שי  םהלו  םתיא  רדהנ  רשק  יל  שי  םילמב . תאז  םהל 
. םיקזח םידלי  םה  םיבהאנ  םידליש  קפס  יל  ןיא  דואמ . םתוא 

והז םינמזה . לכב  םייסלקה  םיילארשיה  םידליה  ינומזפמ  דחא  השענו  ןחלוהש  ילש ,' אבא   ' רישה תא  ןוגילא  המלת  הבתכ  םיעבשה  תונש  תישארב 
לש וידממ  תא  הלידגמה  תיתודליה , תומימתה  אוה  רישה  לש  םינושארה  םיתבב  םסקה  /ה . ויבאב האגתמה  הדלי  וא  דלי  לע  םימת  הבהא  ריש  הרואכל 

ילש אבאו  םלועב /, בוטה  אוה  ילש  אבאו  םימעפ //. החורא  לכוא  בער / הכ  ילש  אבאו  םימש / -  דע  טעמכ  עיגמ  םלוס / שי  ילש  אבאל  קנע : ידממל  באה 
: וידליל בל  תמושת  שידקמ  אוהש  םושמ  םג  בוהא  אבא  אוה  רישב  אבאה  ילש .' קר  אוהש  יל  אוה  חיטבה  ילש / אבאה  אוה  יללגב  קרו  םלועב /, יכה  אוה 
יל ילש  אבאו  םילו /-  ' גבו רודכב  יתא  קחשמ / ילש  אבאו  תבשלו ]...[ //. רישל  תעדוי  הבוב / יל  איבה  אבאו  תבכר /-  לש  םיספ  לע  רטק  הנתמ / איבה  אבאו  '

תוביסה תחא  יאדוול  בורק  איהש  תררושמה , לש  תעשעשמהו  תימומרעה ' המיזמה   ' הלגתמ ןורחאה  תיבב  קר  םילוב .' לש  יפוי  םגו  םובלא  איבה /
המל .'? אבא , ויניע //? תא  םצעו  םואתפ  אוה  םדרנ  בהאש / ריש  ול  יתרשש  המל  זא  : ' הזה ןומזפה  לש  תוירלופופל 

וא תונתמ  תועצמאב  םהלש  יהבאה  ןופצמה  תא  ךכשל  םיסנמו  הדובעהמ  םיסורה '  ' םירזוחש תובא  םתוא  לכ  לש  םבצמ  תא  תומכסמ  ולא  תורוש 
תא םיריאשמו  תובאה  תא  םיעירכמ  דימת  טעמכ  םידלי , םע  םסחיב  םירבג  ןייפאמה  תונלבסה  רסוח  תצק  םג  ילואו  תופייעה , םידליה . םע  רצק  קחשמ 

. ולדג ןעיקשמ '  ' בא תויהל  יתרבחה  ץחלהו  תוביוחמה  יכ  םדריהל  אלו  דמעמ ' קיזחהל   ' וסני רתוי  םיבר  תובא  םויהש  רשפא  םאל . יתימאה  דיקפתה 
, החפשמב תורוהה  ידיקפתב  ינכפהמה  ףאו  בושחה  יונישה  ףרחו  ןטק  טועימ  תלחנ  ןיידע  אוה  השדחה  תובהאה  לדומ  יכ  שיגדהל  בושח  םלוא ,
הרורבו הדח  ןיידע  איה  תויברעמה , תוחפשמה  בורב  ומכ  תעצוממה , תילארשיה  החפשמב  לעבל  השיאה  ןיב  םידיקפתה  תקולח  ליעל , וילע  ונדמעש 

. הבקנל רכז  ןיב  םייגולויב  םילדבה  לע  םג  תוססובמה  תושרשומ  הכ  תומכסומ  תונשל  ידכ  תורוד  רפסמ  דוע  ושרדייש  רעשל  רשפאו 

תועידי  ' םסריפ יהלשב 1999  לשמל , שדחה . לדומה  לש  ותשרשהלו  ותצפהל  תובר  םישוע  הימדקאהו , תרושקתה  רקיעבו  תוברתה , תודסומ  םייתניב ,
תאצל טילחהש  לע ,' - לא טינרבק ב' ןב 43 ,)  ) ינולא רפוע  לע  רפוסמ  הבתכב  הדיל .' תשפוחל  אצי  טינרבקה   ' התרתוכש הבתכ  הטלבהב  תונורחא '

. ןותיעה בתכל  רפיס  לכה ,' השוע  תיבב , ינא  . ' ותשקבל התנענ  הרבחהו  יהלשב 1998 , רשואש  קוחל  שדח  ןוקית  יפ  לע  הל  יאכז  אוהש  הדיל , תשפוחל 
םירבג קר 116  ונפ  קוחה  תלבק  רחאל  הנשה  יצחב  תושעל .' יתלוכיש  רתויב  אלפנה  רבדה  הז  עגר . לכמ  הנהנו  קוניתה -  תא  קיניהל  רשאמ  ץוח  '

, השעמל הברה . אל  הז  הרואכל  הדיל . תשפוחל  השקב  םישנ  ףלא  רתוי מ-38  ושיגה  הפוקת  התואב  האוושה , םשל  הדיל . תשפוחל  תאצל  השקבב 
תיכרעה הרומתל  בושח  ןמיס  דוע  ךכב  תוארל  רשפא  קוחל , םיעדומ  םניא  םיברש  ךכבו  תשרשומ  ךכ  לכ  המרונ  תריבשב  רבודמש  הדבועב  בשחתהב 

. החפשמב םידיקפתה  תקולח  םוחתב  תללוחתמה 

יאמב יזוחמה  טפשמה  תיב  ןתנש  ןיד  קספב  תוארל  רשפא  לארשיב  םיכרעה  תכרעמ  קמועל  השדחה  תובהאה  לדומ  לש  ולוחלח  תישארל  ןיינעמ  ןמיס 
טפשמה תיב  אישנ  ןגס  בתכש  ןידה , קספ  שש . ליג  דע  דלי  לע  הקזח  תלבקב  תופידע  םאל  ןיא  ינורקע  ןפואב  יכ  תימידקת  הטלחהב  עבק  רשאכ  , 2000
םישדוח השימח  הנש . ןב  היה  םנב  רשאכ  ןכל , םדוק  םינש  שולש  ושרגתהש  גוז  ינב  ינש  ןיב  טפשמ  םויסב  ןתינ  תרופ , םייח  טפושה  ביבא  לתב  יזוחמה 
תמרב החפשמ  יניינעל  טפשמה  תיבל  התנפ  איה  ומע , ררוגתהל  רובעל  הטילחהש  רחאל  הילגנאב . יחש  םיקסע  שיא  םאה  הריכה  םישוריגה  רחאל 

לכ לש  ןורחא  עובש  ףוס  לכב  ויבא  םע  דליה  ההשי  ויפלש  רדסה  עבק  םלוא  השקבל , הנענ  טפשמה  תיב  הנב . תא  המע  תחקל  הל  רשאל  השקבב  ןג ,
ןמ םיצורמ  ויה  אל  םידדצה  ינש  רדסהל . םאתהב  הילגנאמ  ואיבהל  גואדל  הביוח  ילגנאה , םיקסעה  שיא  םע  רתוי  רחואמ  הנתחתהש  םאה , שדוח .

תתל אלש  תינכפהמה  הטלחהה  לע  רקיעב  ססבתמ  ןידה  קספ  הנכ . לע  הנושארה  הטלחהה  תא  ריאשה  הזו  יזוחמה  טפשמה  תיבל  ורתעו  הטלחהה 
םירוהה ינשל  רשאכ  שש , ליג  דע  םידלי  לע  הקזח  לש  ןורתי  םאל  הנקמ  הז  ןורקיע  תיטפשמה . תורשכה  קוחב  ךרה ' ליגה  תקזח   ' ןורקעל עירכמ  לקשמ 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



ליגה תקזח   ' ןורקע יכו  דליה , לע  תוירחאלו  תוכזל  עגונה  לכב  םירוה  ןיב  ןויווש  םויכ  םייק  יכ  תרופ  טפושה  עבק  ותטלחהב  דליה . תא  לדגל  הווש  תלוכי  שי 
. ךרה ליגה  תקזח  לש  הנירטקודה  השבוג  הב  תואיצמהמ  הנוש  םויכ  בצמה  . ' הנוש התיה  תיתרבחה  תואיצמה  רשאכ  הנש , ינפל 40  עבקנ  ךרה '
תתל שי  יכ  העבקש  ןליא , רב  תטיסרבינואמ  תיגולוכיספ  לש  תעד  תווח  ותוחדב  טפושה , ןייצ  , ' דליה ייחב  באה  לש  ותובישחב  תוברמה  תועדה  וברתה 
', תונורחא תועידי  . ' דגנו דעב  תודמע  הגיצהו  הטלבהב  ןידה  קספ  תא  המסריפ  תונותיעה  ךרה . וליג  לשב  ומא  תציחמב  ההשי  דליהש  ךכל  תופידע 

: ונממ הגייתסהש  טנוק , -ז' לאיזר הדרו  תיאנותיעהו  תיגולוכיספה  ןיבו  ןידה , קספב  ךמתש  סאיס , יסוי  ירלופופה  ןרדשה  ןיב  תמיע  לשמל ,

הארמ הקיטסיטטסה  יכ  אמאה , לצא  ראשיי  דליהש  תוניגהה  ןמ  הדימ , התואב  םיבוט  םירוהה  ינש  םא  לבא  יתייעב , ארונ  הזה  אשונה  טנוק ]...[ : ז'
. ]...[ םידליה תא  םישטונ  אמאהמ  םישרגתמש  תובא  המכ  םיאור  ונחנא  דליה . לע  תוירחא  רתוי  תוחקול  תוהמיאש 

יתיא םיחדבתמ  םירבח  םימעפ  הברה  דליב . לופיטב  תופידע  םאל  אקווד  היהת  ןויוושה , תדוקנל  ונעגה  רבכש  ירחאש  הביס  םוש  ןיא  סאיס ]...[ :
. דוע אל  תוהמיאכ . ספתנ  ןיידע  דליב  לופיט  ונלש  הרבחב  יכ  תרדהנ , אמא  ינאש 

יכ , ' תיגולוכיספה לש  התעד  תווח  לע  רקיעב  ותטלחה  תא  ססיב  אוה  יזוחמה . לש  ןידה  קספ  תא  וינפ  לע  ןוילעה  טפשמה  תיב  ךפה  טסוגואב 2001  לבא 
ותראשה איה  תוחפ  תעגופה  תורשפאה  הז , ליגב  םידליל  הפידעה  תרומשמל  רשאב  םויכ  םיחמומ  ברקב  תחוורה  העדהו  דליה  לש  ךרה  וליג  רואל 

ןושאר דעצ  השענ  תילמסו  תיכרע  הניחבמש  המוד  יזוחמה , לש  יטפשמה  םידקתה  לוטיב  תורמל  שקובמה .' הריגהה  רתיה  ןתמו  םאה  תרומשמב 
. יתחפשמה אתב  באה  לש  ודיקפת  תסיפתב  בושחו  ינושאר  ירוביצ  ןויד  ךרענ  תוחפה  לכלו  המרונה -  יונישל 

ובו רבמבונב 2001 , עבש  ראבב  ירוזאה  טפשמה  תיב  קספש  ימידקת  ןיד  קספ  היה  יכרע , יוניש  ןמסמה  תובהאה , תרדגהב  ףסונ  יטפשמ  ךרד  ןויצ 
טפושה חתמ  ןידה  קספב  תורומה . ומכ  םהידלי  רובע  תורחא  רכש  תופסותלו  תונועמל  םולשתב  תופתתשהל  םיאכז  ךוניחה  תכרעמב  םירומש  עבק 

. הדובעל םייונפ  םירבגהש  דועב  תיבב , םידליב  לפטל  תורומא  דבלב  םישנ  ויפלש  גהונ  ותעדל  החיצנמה  תילארשיה , הרבחה  לע  תרוקיב  ימהרבא  לייא 
, ןועמב וידלי  תקזחה  רובע  ותרוכשמל  תפסות  לבקל  שקיב  עבש , ראבב  םיינוכיתה  רפסה  יתבמ  דחאב  הרומ  ןודעס , םהרבאש  רחאל  ןתינ  ןידה  קספ 

תיבל הנפו  שאייתה  אל  ןודעס  דבלב . תורומל  תנתינה  תפסותב  רבודמש  הנעטב  םלשל , ובריס  ןודעס  לש  ויקיסעמ  תורומה . ויתותימע  תולבקמש  יפכ 
ותעיבתל . הנענו  תורומה , לש  תויוכזל  הרומכ  ויתויוכז  תא  תוושהל  העיבתב  טפשמה 

תשדוחמ הרדגהל  ועייסיש  םיירוביצ  םידה  ררועתו  דיתעב , םירחא  םירקמב  טפשמה  תיב  תערכהל  םתסה  ןמ  דומעתו  בושת  השדחה  תובהאה  תייגוס 
. הרבחב תורוהה  ידיקפת  לש 

הסירעב תוכיסנו  םיכיסנ 
םלשל םינכומ  תססובמהו  הליכשמה  הבכשה  ןמ  םירוה  קוניתב . לופיטה  תונמוימ  אוה  תונורחאה  םינשב  חתפתהש  תורוהה  ןחלופ  לש  ויביכרממ  דחא 

םתרוצל הבר  בל  תמושת  תשדקומ  דוליה , תוחונו  תוחיטב  ילוקיש  לע  ףסונ  תורוה . שדקמ  ןיעמל  הגרדהב  השענש  קוניתה , רדח  לש  ורוזביאל  בר  ףסכ 
ידכ הבר  הדיפקב  םויה  םירחבנ  םלוכ  ריקה . לעש  םיטפטה  חיטשה , םיליהאה , םיעצמה , תונוליווה , לותיחה , תדיש  תינוראה , הטימה , לש  תיטתסאה 

דמלל הביטימ  וז  העפות  לע  תודגאה . ץראמ  הארמ  רדחל  תוושל  ידכ  םיטשוקמו  םיבצועמ  םהו  םימיאתמה  הריוואהו  ןונגסה  תא  רדחל  קינעהל 
. יתרבחו ירחסמ  גתומל  הכפהו  םינומשה  תונש  תישארב  המקש  םידלי , רדח  לש  טוהירלו  תוקונית  ירזיבאל  םידגבל , תויונח  תשר  בליש ,'  ' לש התחלצה 

תא םיפיקמה  םיקחשמו  םיעוצעצ  לש  עפש  דילוה  םיילאוטקלטניא  םייוריג  לש  עפשבו  םעונב  תומימחב , קוניתה  לש  יסיסבה  ךרוצל  תרבוגה  תועדומה 
לדג תילארשי  החפשמ  לש  קוניתל  תואצוהה  לס  ללכב , הפוקתה . למסל  ךפהנש  ( activity center ' ) תוליעפה זכרמ   ' םשארבו ותדיל -  עגרמ  קוניתה 
םירוה  ' ןוחריה ךרעש  רקחמ  יפ  לע  רתוי . בר  דויצ  תשיכר  לע  רבעבמ  רתוי  הברה  םויה  םיאיצומ  םיכר  תוקוניתל  םירוה  ץאומ . בצקב  תונורחאה  םינשב 
ילכ ינושאר , דוגיבו  םילותיח  ללכ  הז  םוכס  םילקש . היה כ-8000  /ת  קונית הל  דלונש  החפשמ  האיצוהש  עצוממה  ינושארה  םוכסה  ב-1997 , םידליו '
. התירבה וא  תירבה  תגיגח  לע  תואצוהה  תא  ללכ  אלו  תויאופר  תאצוהו  בכרל  תוחיטב  אסיכ  םיפסונ , םירזיבאו  טוהיר  חופיטו , הלכאה  ירזע  הטימ ,

, םילותיח תוקונית , ןוזמ  הללכ  וז  האצוה  לקש . לע כ-2580  ודמע ב-1997  ותדלוהל  הנושארה  הנשב  קונית  לע  תופטושה  תוישדוחה  תואצוהה 
ב- םראפ ' רפוס  ' הו בליש '  ' תרבח וכרעש  רחא  רקחממ  ןועמ . וא  ןותחפשמ  רטיסיבייב , םיעוצעצו , םידגב  תוקוניתל , דחוימ  ופמש  םימרק , םינובגמ ,

העפות וז  ןיא  לקש . לע כ-24,000  הדמע  םילותיחו  לכוא  דויצ , לע  תעצוממה  תיתחפשמה  האצוהה  קוניתה , לש  הנושארה  וייח  תנשב  יכ  הלע   1998
ינוניבה דמעמהמ  תעצוממ  תינקירמא  החפשמ  יכ  אצמו ב-1999  בשיח   US News and World Report ינקירמאה ןועובשה  תידוחיי . תילארשי 

ליגל 22 . ועיגה  דע  רלוד  ןוילימ  עצוממב 1.45  דחא  דליב  העיקשמ 

ומכ םתצקמ , קוניתה . ןחלופמ  בושחו  דרפנ  יתלב  קלח  םה  םינורחאה , םירושעה  ינשב  קושה  תא  םיפיצמה  תוקוניתב , לופיטו  הדיל  ןויריה , יכירדמ 
הכרדהה רבעב , רכמ . - יברל ויה  תוריעצה , תוהמיאה  לש  "ך ' נת ה' (, 1994 ןתיב , הרומז   ) ןיזור ילטו  רב  סומע  לש  הדילו ' ןויריהל  ילארשיה  ךירדמה  '

. דליבו םאב  לופיטל  תונחתב  תויחאהו  תורגובמה  תויחאה  תוהמיאה , תותבסה , ידי  לע  רקיעב  ללכ ) ברועמ  היה  אל  באה   ) םאל הנתינ  קוניתב  לופיטל 
הכרדה ירפסב  עפושמ  קושה  םויה  םמויקל . תועדומ  ויה  תוטעמ  םישנ  קרו  עדימב  םילד  ויה  םה  ךא  קוניתב , לופיטל  םיכירדמ  רואל  ואצי  םנמא  םשו  הפ 

אוה ולא  םיכירדמב  יונישה  ןהב . םילקתנ  םירוהש  תויעבה  בורב  םיצעיימו  אשונב  תעדה  לע  תולעהל  רשפאש  הישוקו  היגוס  לכ  םיסכמה  קוניתב , לופיטל 
קלח םויה  וליאו  וכו ,)' תירוטומ  תוחתפתה  הניש , הקנה ,  ) קוניתב יזיפה  לופיטב  רקיעב  הכרדהה  הדקמתה  רבעב  יתוכיא . - ינכות םג  אלא  יתומכ  קר  אל 

: הלאכ םיכירדמ  ללשב  עיפוהש  תולאשל  תואמגוד  ןלהל  תילכשהו . תישפנה  ותוחתפתהל  רקיעב  םישדקומ  םיכירדמהמ  רכינ 

בוהאל ךיא  ינימ ; ךוניחב  ליחתהל  יתמ  תוברה ; ויתולאש  לע  בישהל  ךיאו  ריעצ  דלי  םע  רבדל  ךיא  רבדל ; ודמלל  ךיא  דומלל ; קוניתל  רוזעל  רשפא  ךיא 
ינפב תולובג  ביצהל  דציכ  רתוי ; רשואמ  ותושעל  ךיאו  יתמ  םירז ; ינפמ  וידחפ  לע  לקהל  ךיא  םייחה ; תארקל  וניכהל  ךיא  ותוא ; קונחל  ילב  ותוא 

. רגובמכ וייח  תארקל  רתוי  הבוט  קוניז  תדוקנ  ול  תתל  ךיא  קוניתה ;

םירקחמ  ) תויגולוכיספה תונבותה  תעפשהב  תחמוצ  תוקניה  ליגב  רבכ  םיאצאצה  לש  םיילאוטקלטניאה  םירושיכה  חופיטב  עיקשהל  המגמה 
לכב רשאמ  רתוי  בוטו  רהמ  םידמול  שש  ליג  דעו  ספא  ליגמו  ונתעד , לע  ונילעהש  הממ  רתוי  הברה  םידומילל  םירשכומ  םיללועהש  םיחיכומ  םייגולוכיספ 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



תילכלכה ותחלצהל  חתפמה  אוה  ישונא ' ןוה  הידיסח ש' תא  הדמיל  ישפוחה  קושה  תלכלכ  תיטסילטיפקה . תורחתה  תעפשהב  םג  ךא  תרחא ,) הפוקת 
הרקויו חוכ  הסנרפ , לע  תירזכאה  תורחתב  ומוקימ  תא  רפשי  ןכ  םיישגרהו , םיילכשה  וירושיכ  תא  ללכשלו  דומלל  םידקיש  לככו  םדאה , לש  תיתרבחהו 

 - אורקל ךקונית  תא  ידמל   ' ןמוד ןלג  ינקירמאה  גולוכיספה  לש  ורפס  היה  הצרא  תאזה  הסיפתה  תא  אבייו  תירבעל  םגרותש  ןושארה  רפסה  רגובמכ .
ךירצ המ   ' רטנייפ ביבנ  לש ד"ר ז' הרפס  תירבעב  רואל  אצי  ב-1972  םיארוקה . להק  לצא  החלצהל  הכזש  (, 1965 רבוקיר , צ' ' ) הנידעה הכפהמה 

: רטנייפ תבתוכ  הרפסל  אובמב  לודג . םיארוק  להקל  אוה  םג  הכזש  תוקונית ,' דמלל 

תויונמוימה תוחתפתהב  ןושארו  - שארה םרוגה  איה  ותוקני , תונשב  םדליל  םירוה  םיקינעמש  הכרדהה  יכ  םיכנחמ , םיענכתשמ  רתויו  רתוי 
לכשימה תוחתפתהל  תונושארה  םינשה  שולש  לש  ןתובישח  רפסה ]...[ . תיבב  חילצהל  ןכמ -  רחאל  ול -  ורשפאי  רשא  םיילאוטקלטניאה  םיגשומהו 

. הריקחו תוניינעתה  לש  ךלוהו  בחרתמ  דקומל  השענ  דליה  תוחתפתהב  החפשמהו  תיבה  םיאלממש  דיקפתה  דאמ . הבר 

ידכ הב  שיש  הרעה  רפסה  לע  תרוקיב  רמאמב  טסב  ןב  יריש  תיאנותיעה  הריעה  דראפוטס , םירמ  תאמ  קוניתב ' לופיטל  ךירדמה   ' אצי ב-1986 רשאכ 
יעבט ךשמה  םצעב  אוה  תוריעצ . תוהמיאל  קתרמ  האירק  רמוח  אוה  דראפוטס  םירמ  לש ד"ר  ךירדמה  : ' תיגולויצוס הניחבמ  תאזה  תורפסה  תא  ןייפאל 

ןעדמל הגרדהב  ךפוהש  ןוירה  ןעדמ  לאכ  השאל  םיסחייתמ  הלאה  םירפסה  ינש  הנורחאה . הנשב  רוא  הארש  רגניציק  הליש  תאמ  הדילו " ןויריה  ל"
. לטנב תודמוע  ןניאש  תוהמיאל ,' הכימת  תוצובק  תוקוניתב ו' לופיטל  תויומלתשהו  תואנדס  םג  םג  עיצמ  קושה  םויה  םיכירדמב  יד  אל  וליאכו  תורוה .'

"ס נתמב גוחל  העונתה  ןקמ 
םינורישעה ידלי  רקיעב  תילארשיה -  הרבחב  דואמ  הנטק  הבכש  לש  התלחנ  םיירהצה  רחא  הרשעה  יגוחב  תופתתשהה  התיה  םינומשה  תונש  דע 

תורז תופש  תויליגלג , טלב , לגרודכ , תולמעתה , לסרודכ , הייחש , ודו , ג' תואנסיט , רויצ , הניגנ , ירועיש  רקיעב  םצמוצמ , היה  םיגוחה  עציה  םינוילעה .
הלודגה הציפקה  םע  םינומשה , תונשב  עובשב .) םיינש  וא  דחא  םיירהצ  רחא   ) בר היה  אל  אוה  םג  םהל  שדקוהש  ןמזהו  תיב , ירועיש  תנכהב  הרזעו 

ןווגמ םג  ךכו  יתועמשמ  ןפואב  לדג  םיגוחה  עציה  הנומתה . התנתשה  םיס , " נתמה תשר  תמקהו  ברעמל  לארשי  לש  התוחתפיה  םעו  םייחה  תמרב 
םיכירדמהו . םירומה  רפסמו  םיאשונה 

םייטרפ םימזי  םגו  םינואיזומהו , תוירפסה  תואטיסרבינואה , תורדתסהה , ומכ  םיפסונ  םיירוביצ  םיפוג  םיגוחה  קושל  ופרטצה  םיעשתה  תונשב 
םג רמז .' ילכ  ו' דליל ' הרשעהו  םודיקל  זכרמה  ', ' םודיק תשר  , ' ץראה יבחרב  באלק  ירטנאק  יזכרמ  לשמל : םיגוחל ,' רפס  תיב   ' הנוכמש המ  םיליעפמה 

וכפה םיגוחה  תונמאלו . טרופסל  הניגנל , םירומ  יפלא  ויה  םילועה  ןיב  ןכש  םיירהצה , ירחא  הרשעהה ' יגוח   ' תחימצל המרת  תוצעומה  תירבמ  היילעה 
גוחב ופתתשה  לארשי  ידלימ  יכ כ-80%  הלע  םיס ב-1995  " נתמה תרבח  הכרעש  רקסמ  ץראב . םירוההו  םידליה  תוברתמ  בושח  קלחל  רבכ  הז 

םידליהמ תיצחמכ  שדוחב . לקש  םיגוח 430-330  לע  האיצוה  תעצוממ  החפשמו  םיגוחב ; םה  םג  ופתתשה  לארשיב  םירגובהמ  תיצחמכ  והשלכ ;
. עובשב םיגוח  השיש  השימחב  ופתתשה  םיבר  םיידוסי  רפס  יתב  ידימלתו  ןגה  ידלי  ךא  דחא , גוחל  ומשרנ 

םירקיה םיגוחב  ךורכה  הובגה  יפסכה  םולשתה  תא  המצעל  תושרהל  הלוכיה  הליכשמהו , הדימאה  הבכשה  ידלי  ברקב  דחוימב  תטלוב  הינמיגוח ' ה'
םירשקו תויתריצי  חותיפ  םיחיטבמ  םויה  לש  םיגוחה  . ' הנש יצח  ליגב  רבכ  םיגוחל  םימושר  הידלי  תורוהה . תייצנירטקודניאל  רתוי  הפושחה  וז  םג  איהו 

. החלצהל ץורמב  דייטצמה  דליל  קינעהל  רשפאש  המ  לכו  תילקיסומ  העימש  תיפוסוליפ , הבישח  תיטמתמ , הבישח  תיטפשמ , הבישח  םייוויטינגוק ,
'. םייק אל  התאש  וא  ןטק ," ףוסוליפ   " לש הרוה  התאש  וא  בוט . אל  רבכ  טלבו  לגרודכ , תילילח ,

םיחלוש םירוההמ  םישילש  ינשכ  דליה . לש  הרשעההו  יאנפה  תוברת  תוחתפתהמ  קלח  איה  םג  תונטייקה  תיישעת  לש  התובחרתהו  התוחתפתה 
םיפוג לש  הכורא  הרוש  סנרפמו  לקש  ןוילימ  הנש 210-175  ידמ  לגלגמ  תונטייקה  ףנע  תונטייקל . דע 14 ) ליגמ 4   ) םהידלי תא  תונורחאה  םינשב 

, עבטה תנגהל  הרבחה  תויריעה , םיס , " נתמה תרבח  םה  ףנעב  םיירקיעה  םינגרמאה  םהלש . לודגה ' ףסכה   ' תא ץיקב  םישועש  םייטרפו  םיירוביצ 
. תויטרפ תורבחו 

הילגנאבו תירבה  תוצראב  תונטייק  ' ) לוקס רמאס  : ' רתוי תויתרקויל  תונטייקה  תא  ךופהל  המגמ  תנמתסמ  ףנעל  תויטרפ  תורבח  לש  ןתסינכ  םע 
, עבט תואנחמ , עדמ , תרושקת , תונמא , טנרטניא , םיבשחמ , טרופס , תונטייק  םיאלמ ,) היימינפ  יאנת  תוללוכו  תילגנא , ידומיל  םע  יוליב  תובלשמה 

תונטייק לש  השדח  העפות  החתפתה  ףא  ינוחטיבה , בצמה  תובקעב  הנורחאל , אל . המו  תויח , גנילפנס , תודרשיה , םילג , תשילג  םיסוס , לע  הביכר 
. הדובעה םוקמב  םידבועה  ידליל 

יוציפבו םיפטרמשב  רבוגה  ךרוצה  םג  תילארשיה . הרבחה  תרבועש  רוחסמה  ךילהתל  םתסה  ןמ  הרושק  הרשעהה  תונטייק  לשו  םיגוחה  לש  םתחירפ 
םתעדל הביצמ  הניאש  תיתכלממה , ךוניחה  תכרעממ  םיבר  םירוה  לש  הבזכאה  םגש  רשפא  העפותה . תא  ריבסמ  םידורטו  םיקוסע  םירוה  לש  יכוניח 

תוגצהה םיטרסה , םירפסה , דצל  םיגוחה -  תאזה . החירפה  תא  הריבסמ  םתונרקס  תא  יד  הרגמ  הניאו  םהידליל  םיקפסמ  םיילאוטקלטניא  םירגתא 
הרומה יתורחתה . םלועב  דיתעל  םרישכהלו  םהידלי  לש  חתפתמה  םחומ  תא  תורגל  םג  םירוהה  תניחבמ  ודעונ  םהינומהב -  םינקנה  ואידיווה , תוטלקו 
קלחב רבודמ  הז  ןבומב  וירוהמ . רתוי  ותוחמתה  םוחתב  דליה  םע  ביטית  ותונמוימש  החמומל  אלא  םאו , בא  ףילחתל  קר  אל  בשחנ  הנטייקב  וא  גוחב 

םירשעה . האמה  תישארמ  לחה  תיברעמה  הרבחה  לע  רבועה  תועצקמתהו  תוחמתה  לש  בחר  ךילהתמ 

םיידסממ עוצקמ  ישנא  לש  םלופיטל  תורבעומ  םידליה , ךוניחו  םינקזב  לופיט  םיפסכה , תרימש  ןוזמה , לודיג  ןוגכ  החפשמה , רבעב  האלימש  תויצקנופ 
ןדיעב םמצע  תא  קיסעהל  םישקתמ  םהמ  םיברש  םייוריגה , יעבש  םידליה  תא  רדבל  םירוהה  לש  רבוגה  ישוקל  םג  הרושק  םיגוחל  הריהנה  םייטרפ . וא 

תויגשיהה םג  תועסה .' ינלבק  ( ' תוהמיאה רקיעב   ) םירוהה ושענ  םיגוחה  יוביר  ללגב  ןכש  יפסכ , קר  אל  ןבומכ  אוה  ריחמה  עפשהו . םזינודהה 
יתורחת ןורתי  דליל  תונקהל  םירוהה  תא  תנברדמ  איה  ליעל , רכזוה  רבכש  יפכ  ןכש , םידליל , הרשעה  תויוליעפ  רחא  הייהנה  דוסיב  תדמוע  תיתורחתה 

רזעה ירועיש  תיישעת  תוחתפתהב  םג  תונורחאה  םינשב  ויוטיב  תא  אצומ  הז  ךילהת  םדקומ . הרשעה  ךילהת  תועצמאב  יטסילטיפקה ' לגנו  ב'ג'
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תא חולשל  םירוהה  תא  הצירממ  םייטסיגולוכיספה , םיסותאה  דצל  תיטסילטיפקה , תורחתה  םיינוכיתהו . םיידוסיה  רפסה  יתב  ידליל  םייטרפה  םירומהו 
הז ןבומב  םייואר " אל  . '" םדיקפתל םייואר  אל  םצעב  םהש  השוחת  םיחתפמ  ולחה  םינתפאשו  םיריעצ  םירוהש  םושמ  םג  תונטייקו  םיגוחל  םהידלי 

המשגהה ךרעש  הרבחב  דועו , תאז  /ה .' קוקז /ה  דליה םהלש  םייוריגה  תא  םדליל  וקינעיש  לוכיבכ , םיחמומ "  " לע םירחא : לע  וכמסיש  םהל  בטומש 
. ריעצ ליגב  רבכ  םמצע  תא  שממל  םיחלשנ  םיאצאצה  םג  ימצעה , שומימה  ךרעב  הב  ףלחוה  תיביטקלוקה 

ונב בהוא  וטבש  ךסוח 
הפונת רבצ  הז  ךילהת  םידליב . תוללעתהה  אשונל  ץראב  תושיגרה  התלע  החפשמה  לש  היצזיטרקומדהו  ירטנצודייפה  סותאה  תוקזחתה  תובקעב 

םידליב תוללעתהב  לופיטל  ילארשיה  זכרמה  לשו  דליה  םולשל  תימואלה  הצעומה  לש  תצרמנה  םתוליעפ  תוכזב  ךליאו , םינומשה  תונשמ  רקיעב 
יפלכ םירומו  םירוה  לש  תונלבוס  רסוחבו  תוצירעב  םיקסועה  תוגצהו  םיטרס  םירפס , לש  הרדסל  שי  אשונל  תועדומה  תאלעהב  בושח  דיקפת  "ל .) טימ )
םידלי לוצינ  לש  תוישרפ  הלדגו  תכלוה  הטלבהב  םויה  תמסרפמ  איה  םוחתב . דואמ  תילטנמורטסניא  תונותיעה  םג  הקושע . תודלי  לש  תונברוקבו  םידלי 
רתוי םיבר  םירוט  םישידקמ  םיטסיצילבופה  העפותב . תורושקה  תוירסומה  תויעבל  ותועדומ  תא  תולעהלו  רוביצה  תא  עזעזל  ידכ  םיניטק , דגנ  תומילאו 
ורמאמ איה  ךכל  המגוד  םיניירבעה . םע  םייד  םירימחמ  םניאש  טפשמה  יתב  לע  תרוקיב  םיחתומ  השעמ  תעשבו  החפשמב , תומילאה  תעפות  רוקיסל 

: םידליב תינימה  תוללעתהה  םוחתב  טפשמה  תיב  תקיספ  לע  בתוכה  ץראה ,'  ' ןותיע לש  םיריכבה  םיטסיצילבופה  דחא  ולסכ , ןר  לש 

 ]...[ ילילפה קוחה  ןד  םהבש  רתויב  םירומחהו  םיחודה  םיעשפה  דחא  יפלכ  ונלש  טפשמה  יתב  םילגמש  תגלפומה  תונחלסה  תא  ןיבהל  דואמ  השק 
. םינטקה וידלי  רקיעבו  ותחפשמ , ינב  לע  רתי  תויוכז  באל  הנקמה  תילכראירטפה  השיגהמ  הארנכ  וררחתשה  אל  ןיידעש  םיטפוש  דוע  שי 

תא הטלבהב  תונותיעה  המסריפ  הנשכ  רובעכ  הז . םוחתב  טפשמה  יתבב  השיגה  יונישל  בר  ןמז  תוכחל  ץלאנ  אל  םסרופ ב-1995 , ורמאמש  ולסכ ,
הלוכי הניא  םידלי  יפלכ  תומילא  תלעפה   ' יכ עבק  לפלפ  אשונב . ירוביצ  סומלופ  הררועו  עבש , ראבב  טפשמה  תיבמ  לפלפ  עשוהי  טפושה  לש  וניד  קספ 

םג לח  םדא , אוה  רשאב  םדא  לש  ודובכב  וא  ופוגב  וייחב , םיעגופ  ןיא  יכ  עבוקה  ותוריחו , םדאה  דובכ  דוסי  קוח   ' יכו הרקמ ,' םושב  יכוניח  יעצמא  שמשל 
קספ היה  אל  לפלפ  טפושה  לש  הז  ןיד  קספ  ותב . תאכהב  םשאוהש  בא  םיכילהה  םות  דע  רוצעל  השקבב  ןויד  ךלהמב  ורמאנ  םירבדה  םיניטק .' לע 

תיקוח . הניא  םירוה  ידיב  תינפוג  השינע  יכ  טפשמה  תיב  זירכה  ובש  םיעשתה  תונשב  דיחיה  ןידה 

םולש  ) תוכומנה תואכרעה  יתש  תקיספ  לש  יטפשמה  הדמעמ  לארשיבש  ןוויכ  םייקה , ןידה  תא  תונשל  ולא  תובושח  תוקיספ  לש  ןחוכב  היה  אל  ךא 
ןורקע  ' ינפ לע  דליה ' תויוכז  ןורקע   ' טפשמב הנוכמש  המ  תא  ןוילעה  טפשמה  תיב  ףידעה  רשאכ  לחה  יונישה  ןהינפלש . םירקמה  ןמ  גרוח  וניא  יזוחמו )
ולרוג לע  תוטלחה  לבקלו  ןיבהל  לגוסמה  ימונוטוא  םדא  לאכ  דליה  לא  תוסחייתהו  ךוניחה  לש  תוחפ  תיטסילנרטפ  הסיפת  ושוריפש  יוניש  דליה - ' תבוט 

, תודגאתהל העבצהל , תוכזה  ןהבו  תואלמ , חרזא  תויוכז  ילעב  םידיחי  לאכ  םידליל  סחייתהל  שיש  תסרוגה  רתוי  תינוציק  תיטפשמ  הלוכסא  שי  )
תימואלניבה הנמאה  רורשאמו  ןוילעה  טפשמה  תיב  יטפוש  לש  ילרבילה  ליפורפהמ  העפשוה  וז  המגמ  תיבה .) תא  בוזעל  תוכזה  ףאו  תוידוסל  תויטרפל ,
באש ןוילעה  טפשמה  תיב  ךא  קוחב , הנגוע  אל  איהו  ימכסה  םנמא  אוה  הנמאה  לש  הפקות  םינשב 1991-1990 . לארשיב  דליה  תויוכז  רבדב 

םייקשכ םיניינעב  ןוידב  דחוימבו  םידלי , םיגצוימ  םהבש  םייטפשמ  םינוידב  אוה  וז  המגמ  לש  יטפשמ  - ישעמה יוטיבה  ויתוקיספמ . המכב  הנממ  הארשה 
. םייעבטה םהיספורטופא  םהירוה , ןיבל  םהיניב  םיסרטניא  דוגינ 

הנושארה םעפה  תינפוג . השינע  תועצמאב  ךוניחל  ןוילעה  טפשמה  תיב  לש  תיטפשמה  היצמיטיגל  - הדב םג  ףיקע  ןפואב  יוטיב  ידיל  האב  וז  הסיפת 
, קרב םיטפושה  בכרה  רשאכ  היה ב-1994 , ךוניחה  םשב  םידלי  תוכהל  תוכזה  תא  ןיטולחל  הרבחהמ  עיקפהל  ותנווכ  לע  תתוא  ןוילעה  טפשמה  תיבש 

העשרוהש ופיב , יתפרצה  רפסה  תיבב  הרומב  רבודמ  ביבא . לתב  יזוחמה  טפשמה  תיב  רזגש  שנועה  תלוק  לע  הנידמה  לש  רוערעב  בשי  רנרודו  ןישח 
ןידה קספב  שנועב . ורימחהו  רוערעה  תא  ולביק  םיטפושה  ןזואה . ךונתמ  קלח  שלתנ  הכישמ  ידכ  ךותו  ונזואב  הכשמ  איה  הידימלתמ . דחא  תאכהב 

: בתכנ אישנל ) הנשמה  זא   ) קרב ןרהא  טפושה  חסינש 

. תומילא תריז  אלו  הארוה  םוקמ  אוה  התיכה  רדח  רפס . תיבב  ןמוקמ  ןיא  םיינזוא -  תוכישמו  תוכמ  תוקלמ , איה . הרוסא  דימלת  יפלכ  תיזיפ  תומילא 
. תיזיפ תומילא  ויפלכ  םיליעפמ  וירומ  םא  עגפנ  םדאכ  ודובכ  רקפה . םניא  ושפנו  דימלת  לש  ופוג 

, םי תיירק  בושייב  תננגב  רבודמ  ךוניחה . תכרעמב  יכוניח  יעצמאכ  תומילא  תלעפה  אשונב  עירכהל  ןוילעה  טפשמה  תיב  בוש  שרדנ  םינש  עברא  רובעכ 
, שאר לע  תוקלמ  שממ : תוירזכאב  םיתעל  שמח ,) דע  שולש  ינב   ) הלש ןגה  ידלימ  המכ  תובר  םימעפ  תוכהל  הגהנ  םידומילה 1994/1993  תנשב  רשא 

בולעל םג  הגהנ  איה  ןכ , לע  רתי  וכו .' תורעשבו  םיינתומב  הכישמ  אסיכה , לע  חוכב  ותחטהו  וידגבב  הבוגל  דליה  תמרה  םינפה , לעו  בגה  לע  ףרועה , לע 
יתוא ואיצוי  םה  ', ' הזירקה תא  יל  הלעמ  התא  ', ' ףיעסה תא  יל  הלעמ  התא  ', ' םיוורנה תא  יל  םילעמ  םתא  : ' ןוגכ םייוטיבב  םהירבח  תוחכונב  םידליב 

'. םלוג ', ' לדוגמ קונית  ', ' תוליעגמ תויקינדונ  יתש  ןתא  ', ' ללייל קיספת  ', ' הפה תא  םותסת  ', ' הפמ ףועת  ', ' יתעדמ

לש המילאה  התוגהנתה  לע  וננולתה  םיבתכמבו  ךוניחה , דרשמלו  םי  תיירק  תייריעל  הזה  ןגב  וכנחתהש  םידליל  םירוה  ובתכ  תנש 1994  תישארב 
טפשמה תיבב  תננגה  לש  התמשאהל  הליבוהש  הריקח  החתפנ  היתובקעבש  הרטשמב , הנולת  ושיגה  ונענ  אלשמ  הירוטיפ . תא  ועבתו  תננגה 

הנעט ךא  םושיאה , בתכב  וראותש  םישעמה  תא  התשע  םעפ  ידמ  יכ  טפשמב  השיחכה  אל  תננגה  ןיטקב . תוללעתהו  הפיקת  לש  תוריבעב  יזוחמה 
תא ריזחהל  ידכ  םיתעלו  רחא , דליב  עגפיו  ערפתי  דליש  הנכס  עונמל  יעצמאכ  חוכב  שומישה  תא  הקידצהו  תונבצעו , סעכ  ךותמ  ןכ  התשע  יכ  התנגהל 

. יכוניח יעצמאכ  חוכב  שומיש  לש  תוימיטיגלה  יבגל  תועדה  יקוליח  לשב  ילילפ , םושיאל  םוקמ  היה  אל  יכ  רבס  ןמאנ  יזוחמה מ ' טפוש  ונכ . לע  רדסה 
םשל השענ  וב  שומישהו  לבגומ  היה  לעפוהש  חוכה  ןכש  ןידכ ,' אלש   ' ויה אל  םידליה  יפלכ  תננגה  הליעפהש  הפיקתה  ישעמ  יכ  טפושה  עבק  וניד  קספב 

רחאמ ךא  הילוכסת , תא  ררחשל  ךרוצהמ  עבנ  םידליה  יפלכ  הבישמה  הטקנש  חוכהש  הלוע  תויארה  רמוחמ  קלחמ  יכ  ןייצ  ןכ  ומכ  תויכוניח . תורטמ 
םיטפושה בכרהב  ןוילעה , טפשמה  תיבו  הזה , ןידה  קספ  לע  הרעריע  הנידמה  קפסה . תמחמ  הפיקתה  תריבעמ  התכוז  איה  יד , ןיא  דבלב  דשחבש 

: בתכנ , 1998  - רנרוד הילד  תטפושה  החסינש  ןידה , קספב  רוערעה . תא  לביק  דרהלגנאו , רנרוד  רוא ,

. םילהנמו םירומ  ידי  לע  תינפוג  השינע  תרתומ  יכ  עבקנ  ךוניחה ]...[  תכרעמ  תרגסמב  תינפוג  השינע  לש  היגוסב  ןדש  ןושארה  ןידה  קספב  םנמוא 
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תא דוע  תמלוה  הניא  םייכוניח , םיכרצל  תומילא  יעצמאב  שומיש  הריתמה  וב , האטובש  הפקשההו  םינש , ופלח כ-45  הז  ןיד  קספ  ןתינ  זאמ  ךא 
לארשי הררשיא  התוא  דליה  תויוכז  רבדב  הנמאב  םג  רסאנ  םייכוניח  םיכרצל  תומילאב  שומישה  ונילע ]...[ . תולבוקמה  תויתרבחה  תומרונה 

יפלכ ןכש  - לכ - אל ונתרבחב , תומרונה  תא  אופיא  תמלוה  הניא  תויכוניח  תורטמל  חוכב  שומישב  תלגודה  תיכוניח  הסיפת  ךיראתב 4.8.1991 ]...[ .
לככ תורטמ , ןתוא  תגשהב  לבחמ  ומצע  אוה  תויכוניח , תורטמל  חוכב  שומיש  םויכ , תולבוקמה  תויכוניחה  תופקשהה  יפ  לע  םינשב . םיכר  םידלי 

. תילולימו תינפוג  תומילא  תלוטנו  תינלבוס  הרבחל  ךוניחב  רבודמש 

"ל כנמ ירזוח  ךותמ  תוילהנימ  תוארוה  שולש   ) ךוניחה דרשמב  ןכל  םדוק  ועבקנש  תויכוניח  תומרונ  ןוילעה  טפשמה  תיב  השעמל  ןגיע  וז  הקיספב 
הכלה ראוניב 2000  ןתינש ב-25  ןיד  קספב  תאז , תמועל  רפסה .) יתבב  תינפוג  השינע  תורסוא  ןלוכש  1994 ו-1997 , םינשב 1991 , ומסרופש 

תניחבב היה  זא  דעש  םוחתב  הכלה  תורוהל  םג  אלא  החפשמל )  ) תיטרפה הירוטירטל  םעפה  סנכיהל  הזעה  קר  אל  איה  ףסונ : דעצ  תטפושה  תושרה 
תמרמ השיא  לש  הרוערעב  קספ  ןוילעה  טפשמה  תיב  רשאכ  שחרתה  רבדה  תינפוג . השינע  תועצמאב  םידליה  ךוניח  לארשיב : םיתבה  בורב  המכסומ 

ןיצק לש  חוקיפ  יצחו  הנשל  הנודינו  םהב  תוללעתהבו  שמחה  ןב  הנבו  עבשה  תב  התב  תפיקתב  ביבא  לתב  יזוחמה  טפשמה  תיבב  העשרוה  רשא  ןג ,
בושו בוש  םידליב  םאה  הטבח  ךלהמבש 1994-1995  העיבתה  תויודע  תא  לביק  טפשמה  תיבש  רחאל  ןתינ  ןידה  קספ  יאנת . לע  רסאמ  תנשו  ןחבמ 

. ימוג יקובקבב  םתוא  התכיהו  םיילענ  םהילע  הכילשה  םנבשיבו , םבגב  םהיתועורזב , םשארב ,

תישפנ הקוצמ  לש  םינמיס  לעו  םידליה  ףוג  לע  וארנש  הלבח  ינמיס  לע  הרטשמל  חוויד  רשא  רפסה , תיב  תווצ  ףשח  םידליה  ינשב  תוללעתהה  תא 
קיספתש בייחתהל  הבריסו  הטרח  העיבה  אל  איה  ענמנ . יתלב  רבדה  רשאכ  קר  הידלי  תא  הכמ  איה  יכ  ראשה , ןיב  םאה , הנעט  רוערעב  םהב . ורכינש 

תורטמ תרשל  ודעונ  היתולועפש  םאה  תנעט  תא  יזוחמה  טפשמה  תיב  החד  תויארה  לקשמ  חכונל  ץוחנ . הל  האריי  רבדה  םא  הידלי  תא  תוכהל 
תעשרה תא  ורשיא  שייניב  תירודו  קרב  ןרהא   ) דחא לומ  םיינש  לש  בורב  העשרהה  רושיאב  קפתסה  אל  רוערעב  ןדש  ןוילעה  טפשמה  תיב  תויכוניח .

ותיתשה םיטפושה  הפיקתב .) העשרהה  תא  רשאלו  תוללעתהב  םאה  תעשרה  תא  לטבל  שי  יכ  עבק  הבש  טועימ  תעד  בתכ  דרלגנא  קחציו  יזוחמה 
תירוד תטפושה  ירסומ .) - יטפשמ ןויער   ) ותוריחו םדאה  דובכ  דוסי : קוח  ןורקיע  לעו  יגולוכיספ ) ןויער   ) דליל קיזמ  ינפוג  שנוע  לכש  ןויערה  לע  םניד  קספ  תא 

תא רמולכ , דיה ,' ףכ  לע  וא  ןבשיב  הלק  הכמ   ' לש תיקוחהו  תירסומה  תועמשמה  תא  הנחבו  העיריה  תא  הביחרה  ןידה , קספ  תא  הבתכ  רשא  שייניב ,
ןיד קספב  הנתינש  ופוגע  ןוילעה  טפשמה  תיב  לש  תמדוק  הכלה  שינייב  השעמל  הלטיב  ןכ  התושעב  םייזיפ . םישנוע  תועצמאב  ךנחל  היצמיטיגלה  םצע 

קוחה לע  ססבתהש  ןיד  קספ  םירומו , םירוה  ידיב  הלק  האכה  לש  תויקוחב  ריכהש  לארשי ) תלשממל  יטפשמה  ץעויה  יסאר נ ' לאלד   ) תנשמ 1953
: הבתכ ראשה  ןיב  ילגנאה .

ונתוא הקיחרמ  איה  םדאכ ]...[ . ויתויוכזב  איה  תעגופ  אלא  וכוניחלו , דליה  לש  ותוישיאל  תמרות  הניא  הלפשהלו  באכל  תמרוגה  השינע  תלעפה 
תטישכ דליה  תא  םיליפשמו  םיזבמה  םיעצמאב  וא  םיינפוג  םישנועב  םירוה  דצמ  שומיש  יכ  עדנ  ןכ , לע  רשא  תומילאמ . הייקנ  הרבחל  ונתפיאשמ 

תויהל הכירצ  היוארה  הדימה  תמא  איהש ; - לכ תינפוג  השינעב  ןיטק  לש  ושפנו  ופוג  תומלש  תא  ןכסל  ןיא  םויכ ]...[ . ונתרבחב  רוסא  ונה  ךוניח ,
. תרתומ תינפוג  השינע  ןיא  יכ  אוה  רסמהו  תיעמשמ , - דחו הרורב 

סומלופו חיש  לש  דקומלו  םידליל  םירוה  ןיב  םיסחיה  תכרעמ  םוחתב  שדח  ינוליח  הכלה  הרומל  עדומב  אופא  השענ  יטסיביטקא ' ' הו דמולמה  ןידה  קספ 
הרידח הז  ןיד  קספב  ואר  םה  טפשמה . תיב  תא  תופירחב  ורקיבש  םינטפשמ , םללכבו  םיטעמ , אל  ויה  תימידקתה  הקיספב  םידדצמה  דצל  רע . ירוביצ 
ברקב תקולחמב  יונש  ףאו  דואמ ) קד  עודיכ  אוה  תונפקותל  תופיקת  ןיב  לדבהה   ) רופאל בשחנה  םוחתב  היוצר  יתלב  תוברעתה  טרפה , תושרל  הטוב 

, הב דומעל  הצור  וניאו  לוכי  וניא  רוביצה  בורש  המרונ  תריצי  רקיעבו  םימיוסמ ,) םירקמב  תינפוג  השינעב  םידדצמ  םיבר  עוצקמ  ישנא   ) םיחמומ
. תויניירבע לש  הירוגטקל  תובר  תוחפשמ  הסינכמה 

תיבב ןתינ  ינויב 1997  השע .'  ' תווצמב םג  אלא  םידליה , לש  םכוניח  םוחתב  השעת ' לא   ' תווצמ יונישב  קפתסמ  טפשמה  תיב  ןיא  תונורחאה  םינשב 
דגנ תוחאו ) םיחא  ינש   ) םינב לש  לארשיב  הנושאר  ןיקיזנ  תעיבתב  רבודמ  הז . םוחתב  דחוימב  ןיינעמו  בושח  ןיד  קספ  ביבא  לתב  יזוחמה  טפשמה 

םינושה החוורה  תודסומ  ןיב  ליגל 18  םעיגה  דע  ולגלגתה  ןידה , קספב  ראותמכ  םיעבותה , תשולש  תישפנ . תוכנ  תמירג  לע  הרטפנ ) םמא   ) םהיבא
תוחפשמבו תודסומב  החוורה  תויושר  ידי  לע  ולפוטו  םיניטק  םידליה  ויה  רשאכ  הכוראה  הפוקתה  לכ  הזמ . הז  דרפנב  םיתעלו  דחי  םיתעל  םהל , ץוחמו 

שומיש בוחרב , תויוטטוש  תויוערפתה , תונמוא , תוחפשממו  תודסוממ  החירב  לש  םיבר  םירקמב  ראשה  ןיב  השק , תוגהנתהב  הוולמ  התיה  תונמוא ,
, הניקת הלידג  רשפאמה  ישגרו  יזיפ  עגמ  םהל  קינעה  אל  םהיבאש  םיעבותה  תונעט  תא  הלביק  ןייטש  הינה  תטפושה  םירחא . תוניירבע  ישעמו  םימסב 

הבתכ תיזכרמה ,' הלאשה  . ' םירגובמכ דוקפתו  תורגבתה  יישקלו  תישפנ  תוכנל  םתבוטמ -  תנווכמ  תומלעתה  ךותמו  בל  םות  רסוחב  םהל -  םרג  ךכבו 
באה תנעטכ  אמש , וא , םיירמוחה , םהיכרצ  קופסל  רבעמ  יהבא , סחי  תקנעהב  תיטפשמ  הבוח  וידליל  באה  בח  םאה  איה  , ' ןידה קספב  תטפושה 

הבישה ךכ  לע  ףסכ .'" ןרדעיה  לשב  עובתלו  תושגר  תופכל  ןתינ  אלו  תירסומ  הבוחב  רומאכ , רבודמ , הבהאו  םוח  תקנעהב  רבודמש  לככ  : " וימוכסב
: ץימא ןיד  קספב 

, וז הבוח  ןיטקה . לש  םיירמוחה  םיכרצה  קופיסב  תומייתסמ  ןניאו  דבלב , תוירסומ , תובוח  ןניא  ודלי  תא  הרוהה  חופיט  תבוחו  רוסמה  לופיטה  תבוח 
ךכיפל תילמינימ ]...[ . ולו  תוניינעתהו  תויתפכא  ןיגפהל  םידליה , יפלכ  שגרו  סחי  תולגל  הבוחה  תא  םג  הכותב  תללוכ  תיטפשמ , הבוח  רומאכ  איהש 

. ןיקיזנ יניד  יפ  לע  קוזינ  לכל  תדמועה  יוציפה  תפורת  תא  םידליהמ  עונמל  ןיא 

וידלי תשולשל  םלשל  רתוי ) רחואמ  ןתינש  ןידה  רזגב   ) באל התרוהו  רכינ ' רועישב  תישפנ  תוכנ   ' באה םהל  םרג  וידלי  תא  וחינזהבש  העבק  תטפושה 
לופיט רסוחו  החנזה  לע  ןיקיזנ , לש  ליגר  ןורקיע  יפל  םייוציפ  םלשל  הרוה  בייח  טפשמ  תיבש  הנושארה  םעפה  התיה  וז  לקש . ףלא  ךסב 900  םייוציפ 
רבעב היהש  ךרע  תרשואמ , תודליל  םיאנת  םהל  תקפסמו  םידליב  תכמותה  תורוהש  איה  תועמשמה  וידליב . עציבש  םיילילפ  םישעמ  ללגב  אלו  תואנ 

ןותיעה םוצע . יתרושקת  דהל  הכז  ןידה  קספ  יטפשמ . ןוגיע  הל  שיש  המכסומל  לארשיב  הנושארל  ךפה  דבלב , תיתרבח  הייפיצו  הצלמה  תניחבב 
םיכורא םירוט  הקיספלו  טפשמל  הצקה  םג  ןותיעה  םלשי .' אבאה  םלעתה , אבאה  ', ' הדובא תודלי  לע  יוציפ   ' תורתוכב אצי  לשמל , תונורחא ,' תועידי  '

. ןידה קספ  לע  ןוידל  טפשמו  ךוניח  ישנא  ןמיזו 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



ףיעסה תא  םיקוחה  רפסמ  האילמה  הקחמ  לודג  בורב  םידלי . תאכה  תייגוסב  השדחה  הסיפתל  תיקוח  הקנפשוג  תסנכה  םג  הקינעה  ינויב 2000 
וא  ) ודלי תפיקתב  םשאוהש  םדאל  ריתהש  ןישנועה  קוחב  ףיעסב  רבודמ  םתוא . וכיהו  םהידליב  וללעתהש  םירוה  םיתעל  ורתתסה  וירוחאמש  ןורחאה 

לוטיב תא  המזי  דליה , םולשל  הצעומה  ףותישב  צרמ ,)  ) רואמ תנע  תסנכה  תרבח  וכרד .' ביטיי  ןעמל  ורסייל  ידכ   ' תאז השעש  הנעטב  ןנוגתהל  ודימלת )
תויוכז ול  שיש  יאמצע  םדא  אלא  וירוה , שוכר  וניא  דליש  ךכב , תימשר  םויה  הריכה  תסנכה  . ' הנש וב 32  םייק  היהש  רחאל  םיקוחה , רפסמ  הזה  ףיעסה 

תא קזחלו  ביחרהל  תואבה  תיטפשמה  הקיספהו  הקיקחה  םוחתב  תיללכ  המגממ  קלח  אופא  אוה  קוחה  יוניש  העבצהה . רחאל  רואמ  הרמא  תובוחו ,'
. המוצע איה  החפשמה  ךותב  תוגהנתהה  תומרונו  םיסחיה  תכרעמ  לע  התעפשהש  המגמ  ויתויוכזו , דליה  תבוט  לע  הרימשה 

המשא ישגר  םע  תורוה  חיש 
תא תוגיצמה  תוינקירמאה , תרשואמה ' החפשמה   ' תורדסלש המוד  יתרבחה . חישב  ותויזכרמב  םג  תרכינ  השיגרה  תורוהה  סותא  לש  תוירלופופה 

וקסע ןבורש  ןוויכ  הזה , סותאה  תוחתפתהב  הבר  תובישח  תאזכש ,' החפשמ  ו' גדירטרפ ' תחפשמ  ', ' ידיירב תרובח   ' ןוגכ ילידיא , רואב  החפשמה 
תונש תישארב  רבכ  תילארשיה  היזיוולטב  ורדוש  ןהמ  תוברש  תוינקירמאה , תורדסב  החפשמה  תויזכרמ  לע  החפשמה . ךותב  םיסחיב  תוקסועו 

: ןיילק ירוא  ץראה '  ' לש היזיוולטהו  עונלוקה  רקבמ  בתוכ  םיעבשה ,

תוחפשמ לש  ןהיתורוק  תא  תוראתמ  ןהש  ןיב  ונלצא , תורדושמה  היזיוולטה  תורדס  תיברמ  לש  ןמש  תויהל  היה  לוכי  החפשמב ' ראשנ  לכה  '
הנתיא תרתונש  תדכולמה , החפשמה  ןויער  סיילפ .' זורלמ   ' לש הרקמב  ומכ  תוילמס , תוחפשמ  תוראתמ  ןהש  ןיבו  תויחא ,'  ' וא ןאזור '  ' ומכ תויגולויב ,

' הברעב ןטק  תיב   )' הליהק איה  תאזה  החפשמה  םא  הנשמ  אלו  הלאה , תורדסה  בור  סיסבב  בצינ  התוא , םיפקותש  םיישיא  - ןיבה םיחתמה  תורמל 
תוחפשמה ןיב  בלשל  תודיפקמ  םג  תוחפשמה  בור  יא .)' - לא יטילקרפ   )' ןיד יכרוע  דרשמ  וא  רא )' יא   )' םילוח תיב  הדובעה : םוקמ  וא  הימודו )

לכ איה  הקירמאש  חיכוהל  איה  תאצמומל , תיגולויבה  החפשמה  ןיב  תולובגה  שוטשט  םע  דחי  הזה , רוביחה  תרטמ  תוילמסהו ]...[ . תויגולויבה 
. המחנו דודיע  הנגה , ןלצב  םיככחתמל  תוקפסמש  תואצמומ , וא  תויתימא  תוחפשמ  רופס  - ןיאמ תבכרומש  תחא , הלודג  החפשמ  הלוכ 

ינויוושו יטסיגולוכיספ  דממ  לביקו  רתוי , דוע  יזכרמ  םידליה  לודיג  אשונ  היה  םינומשה  תונשב  ורדושו  וקפוהש  תויפאיה  תוינקירמאה  היזיוולטה  תורדסב 
. באל םאה  ןיב  הרורב  םידיקפת  תקולח  ובש  ינרמשה , לדומה  יפ  לע  הרבחהו  החפשמה  יכרע  חופיט  תא  ושיגדה  םיעבשה  תונשב  תוינכותה  רתוי .

תצובק ינב  לש  םוימויה  יחב  הקסע  סולפ ,' םישולש  , ' תיפאיה הבכשה  ברקב  רקיעב  רתויב , העיפשמהו  תירלופופה  תינקירמאה  הרדסה  תאז , תמועל 
דובכל התכז  איה  הרדסה  תורוביגמ  תחא  הצרא  העיגה  רשאכ  תוריעצה . תוחפשמב  םידלי  לודיגבו  הדילב  ןויריהב , הדקמתהו  תירבה , תוצראב  וז  ליג 

אל תאזה  הרדסה  תא  םיבהוא  ונחנא  התתוא : ומכ  תילארשיה  תרושקתה  ילאכימ .) הקבר  לש  תבשה  תינכותב   ) היזיוולטבו תונותיעב  הנייאורו  םיכלמ 
תיכרע . הניחבמ  תגציימ  איהש  המ  לללגב  םג  אלא  םיחבושמה  קחשמהו  המרדה  ללגב  קר 

םירבח ישגפמב  תלהנתמ  תחא  אלו  ץראב , תוריעצ  תויפאי  תוחפשמ  ןיב  םישגפמב  םיינחלופ  טעמכ  םידממ  תורוהה ' חיש   ' לביק םיעשתה  תונשב 
ןייצל םיברמ  םיריעצ  םיאטירבלסש  ןפואב  אטבתמ  םג  רבדה  ותוחתפתהב . רתוי  םדקתמ  דלי  הזיאו  רתוי  בוט  דליה  תא  לדגמ  ימ  היומס  תורחת  ןולסב 

הצובקה ברקב  ריהבהלו . שיגדהל  בושח  תורוהה . תייווח  תא  םיביטלרפוסב  ראתלו  םהידלי  םע  םימקור  םהש  דחוימה  רשקה  תא  םמע  תונויארב 
עגופ יטסילטיפקה  םייחה  חרוא  רחא , דצמ  דואמ ; וקזחתה  דליל  תיגולוכיספה  תושיגרהו  תורוהה  לש  התובישח  דחא , דצמ  סקודרפ : ןיעמ  רצונ  תיפאיה 
, הדובעל תישגרו  תובר ) הדובע  תועש  לשמל   ) תיזיפ רסמתהל  םידבועה  םיעבתנ  חילצהל  ידכו  דואמ  יתורחת  אוה  הדובעה  םלוע  תורוהה . ידיקפתב 
. םהידלי תרבחב  םיהוש  םירוההש  ןמזב  התחפהל  םרוג  תיבל  ץוחמ  תולבל  יותיפהו  ץחלה  םג  החפשמה . ןובשח  לע  תחא  אל  האב  וז  תורסמתהו 

הנה םייטרפ . םירומו  אתבסו  אבס  תולפטמ , תורזוע , תועצמאב  רמולכ  קוחר ,' טלש  םידליה ב' ךוניח  השענ  לארשיבו  יברעמה  םלועב  תובר  תוחפשמב 
האוושהב םהידלי -  םע  עובשב  תועש  קר 17  עצוממב  םילבמ  םירוהש  אצמנ  תירבה , תוצראב  דנלירמ  תטיסרבינואב  ךרענש ב-1985 , רקחמב  ןכ , יכ 

ןמזהש הלגתה  םירחא  םירקחמב  םידלי ב-50% ! םע  םירוה  לש  תיעובשה  תעצוממה  הייהשה  המצמטצה  הנש  ב-20  רמולכ , תועש ב-1965 ! ל-30 
רקחמב אצמנ  דוע  דחא ב-40% ! רודב  דרי  ואל -  םא  ןיבו  הלאל  הלא  הרישי  בל  תמושת  םישידקמ  םה  םא  ןיב  דחי -  םילבמ  םידליו  םירוהש  ללוכה 

םידליה ךוניחל  תושיגרב  היילע  דחא  דצמ  הזה -  סקודרפה  הזמ . תוחפ  םג  ללכ  ךרדבו  םויב , תוקד  רתוי מ-10  אל  וידלי  םע  החישל  שידקמ  הרוהש 
תא ךכשל  םיסנמ  םיגולוכיספ  םישנ . ברקב  רקיעב  םישק , המשא  תושגר  םג  דילומה  סננוסיד  תחא  אל  רצוי  םמע -  עגמה  ןמזב  הדירי  רחא  דצמ 

. ןמז םומינימב  תישגרו , תיביטינגוק  דליה , לע  תיבויח  העפשה  םומיסקמ  תגשה  ותנווכש  גשומ  תוכיא - ' ןמז   ' םינכמ םהש  המ  תועצמאב  וללה  תושגרה 

רובטה לבח  תא  קתנל  םיברסמ 
לש תניינעמו  השדח  העפות  רצוויהל  הלחה  הנורחאלש  דע  תילארשיה  הרבחל  קומע  הכ  הרדח  דליה  לש  ישפנהו  יזיפה  ומולש  לע  ןנוגל  שיש  הסיפתה 

דחוימב תרכינ  םירוה ,' תוברועמ   ' תרתוכל התכזש  השדחה , העפותה  דסממה . דגנכ  ינלוקו  יולג  קבאמב  תלחוב  הניאש  תכשוממ ,' תננוגמ  תורוה  '
ואדנל ב-1998, הנרא  תיאנותיעה  הבתכ  תודחא ,' םינש  ינפל  דע  . ' תילארשיה הרבחב  רתויב  םיבושחה  תורביחה  ינכוס  ינש  אבצבו -  רפסה  יתבב 

. דוע אל  הבהאל . רטמורבכ  תוגוע  אבצל , ןבה  םע  םיחלושש  תוגוע  תדלוה , םויל  תוגוע  התיכ , תוביסמל  תוגוע  תייפאל  רושק  היה  ליעפ  הרוה  תויהל  '
םיסנמ רפס , יתב  תולהנה  םע  םיכסכתסמ  םייביסרגא  םירוה  ידעו  יתיבה . חבטמה  לש  וזמ  תוחפ  תומיענ  תותיזחב  םירוהה  םיאצמנ  תונורחאה  םינשב 

םירוהה .' דעו  תמזויב  ךוניחה  תכרעמ  תא  םיתיבשמ  לארשיב  םימלש  םיבושיי  ךוניחה . רש  םע  תינוריעה , תושרה  שאר  םע  םיתמעתמ  םירומ , חידהל 
דע ךא  הסג ,' תוברעתה  , ' ותרדגהכ הב , הארו  םירוהה  תוברועמל  תודגנתה  הליחת  הליג  רפס ) יתב  ילהנמו  םירומ  ךוניחה , דרשמ   ) יכוניחה דסממה 
ףגאה לשמל , ךכ , םהילא .' ףרטצה  םסיבהל  לוכי  ךניא  םא   ' לש השיג  טקנ  ןכ  לע  תיתרבחה . התמצוע  תא  ןהו  הדצב  שיש  תלעותה  תא  ןה  ןיבה  הרהמ 

ךוניחב עייסל  ולכויש  ידכ  ךוניחה  תכרעמ  תא  םירוה -  וב -  םיפתתשמל  ריכהל   ' דעונש ךוניח ,' ינמאנ  , ' שדח סרוק  םזי  "ר ) חש  ) החוורו ךוניח  יתורישל 
םירגובמ .' תלכשהבו  הליהקהו  רפסה  תיב  םודיקב  םהידלי ,

לש רפסה  יתבב  םירוהה  ידעווב  םיליעפ  םתיברמ  םירוה , העבראו  םישיש  וב  ופתתשהש  ךוניח ,' ינמאנ   ' לש ןושארה  רוזחמה  םייתסה  לירפאב 1998 
' ךוניחה תכרעמב  םירוה  לש  תובוחו  תויוכז  תעדל -  תוכזה   ' םשב ךירדמ  אצי  הנש  התוא  יהלשב  ךוניחה . רש  ןגס  דמעמב  היה  םויסה  סקט  םהידלי .

, ןתינ אלש  תמייק -  הדבוע  איה  ע"א ] םירוה -  תוברועמ   ] וז תיתרבח  העפות   ' יכ ןייצ  קיתוו , ךוניח  שיא  רגרבדלוג , בד  רבחמה , (. 1998 תונורחא , תועידי  )
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ןוגרא ןואטיב  םייפלא ,' םירוה   ' ןועברה לש  ןושארה  ןויליגה  רואל  אצי  ב-1999  ךוניחה .' תכרעמו  םיפתושה  לכ  תבוטל  הלצנל  אלא  הרצועל , יאדכ , אלו 
תכרעמב הטרפהה  ןדיע  לש  ותליחתו  יתכלממ  ןדיע  לש  ומויס  לע  תרשבמה  העפותה , לש  הקמועו  הפקיה  תא  םיפקשמ  ולא  םימוסרפ  יצראה . םירוהה 

. ךוניחה
יתב םיקהל  םירוה  תוצובק  לש  םיברתמו  םיכלוה  תונויסינב  אטבתמ  רבדה  ץוחבמ . םג  אלא  םינפבמ  קר  אל  ךוניחה  תכרעמ  תא  עזעזמ  םירוהה  ץחל 

: בתכנ הז  אשונב  םידליו ' םירוה   ' ןיזגמה ךרעש  דחוימ  ריקחתב  םהידליל . םייביטנרטלא  רפס 

אל דחא  ףאש  תורמל  תיטמרד -  איהו  ןזואל , הפמ  תרבוע  איה  ןולס , תוחישב  הילע  םירבדמ  חטשב , תמייק  איה  הליחתה . רבכ  םירוהה  תכפהמ 
םינש רושעמ  רתוי  ךוניחה . ינפ  תא  ןיטולחל  תונשל  היושע  איה  השעמל  הבושח . לבא  הטקש , הכפהמ  איה  םירוהה  תכפהמ  תודקירב . לע  הלוע 

וזה המגמה  ןגה . לש  ללוכ  לוהינב  הלכו  םויה  רדס  תעיבקב  תופתתשהמ  לחה  םידליה , ךוניחב  תורישי  םיברועמ  םה  םהבש  םינג  םירוה  םימיקמ 
תמקה ךרוצל  םירוה  לש  תויונגראתה  תורשע  םויה  רבכ  תומייק  ץראב  יכ  ררבתמ  םידליו ' םירוה  עיגהש ל' עדיממ  רפסה . יתבל  םג  וישכע  העיגמ 

. ירמגל תויאמצע  תויונגראתהב  רבודמ  םירחא  םירקמב  ךוניח ; ישנאו  תוימוקמ  תוצעומ  םיירוביצ , םיפוג  תרזעב  םיתעל  תויטרפ , ךוניח  תוכרעמ 
. ץראה יבחר  לכב  ףקיה  תבחר  העפות  לע  רבודמ 

הסיפתה תוקזחתה  תוביס : רובצממ  תעבונ  םהידלי  ךוניחב  תססובמה , תינוליחה  הליכשמה  הבכשהמ  רקיעב  םירוהה , לש  תרבוגה  םתוברועמ 
םישנא םג  עוצקמל  רידחהש  הארוהה  עוצקמ  לש  היצזירלופופה  יטפשמ ; קדצו  חרזא  תויוכזל  תרבוג  תושיגר  קדוצ ;' דימת  חוקלה  תיטסילטיפקה ש'

הצובקל וא  ןטקה  חרזאל  היצמיטיגלו  חוכ  ןתינ  הבש  תיטרקומדה  תוברתה  תיילע  םיליכשמ ; םירוה  ברקב  חור  תרומ  םיררועמה  התואנ , אל  המרב 
ירוביצ יארשאמ  רבעב  ונהנש  םייתכלממ , תודסומל  ילארשיה  חרזאה  שחורש  ןומאב  הדיריה  םירבד ; תונשלו  רקבל  וכו )' התומע ' ', ' הליהק  )' הנטקה

םינוגראו תותומע  יפלא  ' ) ישילשה רזגמה   ' לש הריהמה  החימצל  ראשה  ןיב  האיבהש  העפות  תוגלפמה -  לש  ןחוכב  לודלדה  לבגומ ; יתלב  טעמכ 
שיא ילש , ןבל  רוזעא  אל  ינא  םאש  השוחתה  תירטנצוגא : הרבחב  דדובה  חרזאה  לש  תרבוגה  רוכינה  תשוחת  תונורחאה ;) םינשב  וחמצש  םייחרזא 

חתפמה איהש  ההובג , הלכשהל  תודסומב  תומוקמ  לע  הלדגו  תכלוהה  תורחתה  םייחב ; החלצהל  חתפמכ  ךוניחה  תובישחב  הרכהה  רוזעי ; אל 
; תססובמה הבכשה  תושרל  תודמועה  תובחרתמה  תויפסכה  תויורשפאהו  תיתורחת  הרבחב  םירוהה  לש  תויגשיהה  תיטרקוטירמ ; הרבחב  החלצהל 

הלועפה ףותיש  לש  ותלעותבו  ותובישחב  הרכהה  היתושלוחו ; היתונורתי  תרכהו  תילארשיה  ךוניחה  תכרעמב  םידליו  םירוה  תורוד  לש  תוסנתהה 
ירטנצודייפה . סותאה  לוכל : לעמו  םירומל ; םירוה  ןיב  יכוניחה 

"ל. הצב יל ' - ריקי - ןב לש ה' ותוריש  ןמזל  תכראתמ  אלא  דומיל , תונש  םותב 12  םויה  תרמגנ  הניא  םידליה ' ןעמל  לוכה   ' תסרוגה הסיפתה  רומאכ ,
הנודנ םג  איה  ךכיפלו  ץראב , ןוחטיבה  תסיפת  לעו  "ל  הצ לש  ותומד  לע  תכל  תוקיחרמ  תוכלשה  שי  םהידלי  לש  יאבצה  תורישב  םירוהה  תוברועמל 

שברב ינב  ויחא  לש  ורפס  יפל  םיובש  המחלמה ,' ירחא   ' שברב ירוא  לש  וטרסב  לשמל , ךכ , תונמאה . הדשב  ףאו  תויזכרמו  תובר  תויתרושקת  תומבב 
דיחיה דעהש  רחאמ  וילייח . תומל  המרגש  די  תלזואב  ותוא  םימישאמ  םילוכשה  םירוההש  "ט  חמ לע  םיבצע  טרומ  רופיס  גצומ  הלודגה ,' הציקיה  '

. הזה ריכבה  ןיצקה  לש  ותוטטומתהל  םיאיבמ  הריקחהו  תומשאהה  םילוחה , תיבב  תמדרתב  יורש  ךבסהמ  ואיצוהל  לגוסמה 

, וירוהמ ישפנה  רובטה  לבח  תא  קתנמ  וניא  רבכ  אוה  אבצל , סייגתמ  ילארשיה  ריעצה  רשאכ  םויכ , יכ  םיעד  ימימת  םילייחו  םירוה  םידקפמ , םיאנותיע ,
תעבשה יסקטב  תילרטינ  תופתתשהבו  תבשב  םיכלכולמ  םידמ  סוביכב  ראודב , םיקתממ  תוליבח  תחילשב  רבעבכ  דוע  םיקפתסמ  םניא  הלאו 

םניאו םהידקפמ , םע  םג  תובורק  םיתעלו  םתִא , ףוצר  ינופלט  רשק  לע  םירמוש  יאבצה , תורישה  לכ  ךרואל  בורקמ  םהידלי  תא  םיוולמ  םה  םינוריטה .
םימשא לש  ןידל  הדמעהו  יוניש  עובתלו  םנוצר  תועיבש  יא  תא  ןוילעה , דוקיפהו  "ט  חמה רישיה , דקפמה  ינזואב  םיבר  םירקמב  עיבהל  םיססהמ 

תורישב םילייחל  םירוה  תוליבק  לש  ןרועיש  לפכוה  םינשב 1994-1982   ) םהלש תורישה  יאנתב  הערה  וא  םהידליב  תיזיפו  תישפנ  העיגפ  לש  םירקמב 
תולוקה ןיבמ  : ' ץלזלדנה לאכימ  יאנותיעה  ירבדל  היזיוולט . תוינכותו  םירמאמ  לש  לטובמ  אל  רפסמל  התכז  איהש  דע  תטלוב  הכ  העפותה  הבוח .)

לוק תונורחאה  םינשב  הלוע  םיאניתשלפ -  םילחנתמ , םיאנותיע , רוביצ , ישיא  םיטפוש , םיריכב , םיניצק  םיאקיטילופ , ירוביצה -  םויה  רדס  תא  םיעבוקה 
םילייחה .' לש  םירוהה  לוק  והז  תיגולואידיא . וא  תיטילופ  גיותמ  תויהל  לוכי  וניא  אוהש  םושמ  הנוש ,

ותרישש  ) םירוהה תואיקב  םירוענה , תא  תשדקמה  הרבחב  תורודה  ןיב  םירעפה  םוצמצ  לשמל : םיבר , םימרוגמ  תעבונ  "ל  הצב םירוהה  תוברועמ 
ןיינעהו תרושקתה , יעצמאל  תושיגנה  תורישה , לש  ותוציחנו  ויתורטמ  יבגל  תיתרבח  המכסה  - יא הימגפ , לע  תיל  " הצה היווהב  אבצב ) םמצעב 
: העפותה תא  ןחביא  ענרב  םוחנ  יאנותיעה  רתויב . יזכרמה  אוה  תירטנצודייפה  תורוהה  סותאש  המוד  ךא  תוגירחב . הלגמ  תרושקתהש 

תברסמש תברועמ , תינעבות , השדח , תילארשי  תורוה  הרצונ  םירוהה . ונתשה  הנתשה . "ל  הצ אל  תונורחאה . םינשב  ץראב  הרק  יטמרד  והשמ 
תילארשיה תורוהה  םש .' יא   ' ול ארק  אבצהש  ידוס , ירותסמ , םוקמל  ךלהש  דליהמ , אמיאו  אבא  ודרפנ  םעפ  תודליה . ףוס  תא  ליגב 18  תוארל 

םירוה םייברגבו . ףוע  תחלצב  םידיוצמ  וירחא , םיפדור  אמיאו  אבא  לוגסה , וא  קוריה  וקל  רבעמ  תבשב  עוקת  דליהשכ  םש . יא  תא  הלסיח  השדחה 
ךות לא  ילארשיה  דצהמ  םוינימולאב , תופוטע  םהלש  תבשה  תוחורא  תא  םהידליל  םיקרוז  םהשכ  תכרעמה , רדג  לע  ןמזמ  אל  ופצנ  דחוימב  םירוסמ 

. ןונבל

"ל הצב . ' רתויב םיהובגה  םיגרדב  הב  ןודל  לחה  התמצועב  חכונשמ  ךא  העפותה  לקשממ  טיעמהל  הליחת  הסינ  ךוניחה , תכרעמ  ומכ  קוידב  אבצה ,
. םתוברעתהב אלא  םירוה  תוברועמב  קר  אל  רבודמש  , ' יתנשה ב-1994 "ח  ודב ןורוד  ןורהא  םיאולימב  ףולאה  תוליבקה  ביצנ  בתכ  העדה ,' תנמתסמ 

העפותכ היתולובגמ  תגרוח  םירוהה  לש  םתוניינעתהש  איה  השגרהה  תורירמב . וילע  םירבדמ  םבורש  םידקפמ , םע  תוחישב  תופוכת  הלעומ  הז  אשונ 
רבוטקואב עיפוהש  אבה , רופיסה  שיחממש  יפכ  הטוב , תוברעתה ' תשלוג ל' תמאב  תוברועמה '  ' םיתעל ןכאו , םידקפמה .' לע  הקעומל  תכפוהו  תיבויח 

': תונורחא תועידי  1999 ב'

ןומיאב רבודמהש  ןעט  אוה  םהב . ללעתמ  אוהש  ונעט  םה  וילייחמ . םיינש  םע  "ל  הצ תודיחימ  תחאב  רטוז  דקפמ  ךבתסה  םישדוח  רפסמ  ינפל 
, ךממ םיפצמ  ונחנא  םיננולתמה : םילייחה  ירוה  וילא  ונפ  הטלחה , לבקל  קיפסה  הזש  םדוקש  קר  דודגה . דקפמ  לש  ונחלוש  לע  חנוה  ןיינעה  יתרגש .

'. םינותיעב רופיסה  תא  אצמת  התא  זמורמב , אלש  וריהבה  םיצורמ , היהנ  אל  םא  דקפמה . תא  ףיעהל  ול , ורמא 

יתב ילהנמ  לש  וזל  המוד  השיג  טוקנל  ולחה  םה  הרימחמ , הייעבהו  תורזוע  אל  םירוהה  לש  םתוברעתה  לע  םהיתורהזאש  "ל  הצ ידקפמ  ושח  רשאכ 
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םצעש ריעהל  רשפא  הז  בלשב  םיקומעה . הישרוש  לשב  הייעבה , תא  רותפת  וזה  השיגה  םא  קפס  םירוה .' ימי   ' לש השדח  תרוסמב  וחתפו  רפסה 
יתכלממה אבצה  יאדוול  בורק  אוה  "ל  הצש ךכ  לע  הדיעמ  איהו  תורחא , תונידמב  אלו  לארשיב  קר  תירשפא  אבצב  םירוה ' םוי   ' םויק לש  ןויערה  תאלעה 

. לבתב רתויב  ילמרופ  יתלבהו  יחרזאה ' '

םירוענה רומישו  תודליה  לש  היצזילאידיא 

' םייחה לש  םידלי  ונלוכ  '
, הברדא לטב . אל  ןיידע  תודליה  םלוע  שוטשטו . םידליה  תוברתל  םירגובמה  תוברת  ןיב  םילדבההו  ץיחה  םוצמצ  אוה  תורוהה  לדומב  יונישל  יזכרמ  םרוג 

, וז העפות  ליגה . תובכש  ןיב  שדחו  ןיינעמ  שוטשטו  גוזימ  רצונו  ךלוה  הנורחאל  םלוא  םירבוג . קר  יתודלי  ראשיהל  שפוחהו  תומימתה  לש  היצזילאידיאה 
םיתש תונב  תוינמגוד  הנפואה : םוחתב  לשמל  םייחב . םיבר  םימוחתב  יוטיב  ידיל  האב  תודליה ,' ןדבא   ' ןמטסופ לינ  לש  ורפסב  הבחרהב  תראותמה 
רקיעב םה  רעונו  םידלי  לש  הלא  ןיבל  םירגובמ  לש  םיילענו  םידגב  ןיב  לדבהה  הלענההו  השבלהה  תויונחבו  יתרגש , ןיינע  רבכ  ןה  הרשע  שולשו  רשע 
תוברת לש  סוטטס  ילמסו  ברעמב , יתוברתה  ףונהמ  םימלענו  םיכלוה  רבעב  םיצופנ  הכ  ויהש  םיאובחמ , לשמל  םידליה , יקחשמ  הרזגב . אלו  הדימב 

ודביא םיעונפואב , העיסנו  קור  יעפומ  וקסיד , ידוקיר  עקעק , תובותכ  םיליגע , ךורא , רעיש  סני , ןוגכ ג' םיעבשהו , םישישה  תונשב  ועיפוהש  תידסממ  - יטנא
םזילרולפה ידי  לע  תערכומו  תכלוה  איה  םג  תיתוברתה  תונרמשה  דחאכ . םירגובמהו  םיריעצה  תלחנל  ויהו  םהלש  הריעצה  תיוותה  תא  רבכ  הז 

. רבעבכ קומע  ונניא  רבכ  םימיב  םיאבה  לש  וזל  תרוחשתה  ינב  לש  םלועה  תפקשה  ןיב  רעפהו  םייברעמה , תונלבוסהו 

תמדקומ תיגולוכיספו  תיגולויב  תורגבתה  רקיעבו  םייגולוכיספו , םייגולויב  םייונישמ  םג  עבונ  ליגה  תובכש  ןיב  םייתוגהנתההו  םייתוזחה  םילדבהה  שוטשט 
םינקז ןיב  סחיה  הפוריאב  תיברעמה . הרבחב  םיריעצל  םינקז  ןיב  ירפסמה  סחיב  יונישמו  ינויזיוולטה ) םוידמל  םתפישחמ  האצותכ  ראשה  ןיב   ) םידלי לש 
ויהי דע 2025  יכ  םיפוצ  םיפרגומדהו  ישילשה , םלועה  תוצראב  תמועל 26:1  םויה 7:1  אוה  םיריעצל  תיפרגומדה ) הרדגהה  יפ  לע  הלעמו -  יאליג 65  )

'. תונקדזהה ןדיע   ' םשב יחכונה  ןדיעה  תא  וניכ  רבכ  הרבחה  ירקוחמ  המכ  ברעמה . תייסולכואמ  הלעמל מ-20%  םינקזה 

לש תילילש  הפולחת  תמרל  דע  תומיוסמ  תורבחב   ) הדוליה רועישב  תיתגרדה  הדירי  םימילשמ : םיכילהת  ינשמ  האצותכ  ןקדזהל  ולחה  ברעמה  תונידמ 
הרשע עשתה  האמה  ףוסב  הפוריאב  הלחה  תיפרגומדה  תינפתה  םייחה . תלחותב  תיתמרד  היילעו  החפשמל ) עצוממב  םיאצאצ  ינשמ  תוחפ 

היצטינסה תינוסיחה ,) רקיעב   ) האופרה תוחתפתה  םע  םירשעה , האמב  תררחסמ  הצואת  הלביק  איהו  תיתיישעתהו , תיאלקחה  הכפהמה  תובקעב 
בצקב הטאה  תונורחאה  םינשב  הלחש  ףא  הנש . התיה כ-80  איה  וליאו ב-1994  הנש , התיה ב-1900 47  הפוריאב  םייחה  תלחות  ןוזמה . תיישעתו 

דע יכ  חינמ  ברעמה  תוצראב  התומתה  תמרב  הדירי  לש  ימיטפוא  שיחרת  תוינווינה ,) תולחמה  םוחתב  ךרד  תצירפ  שחרתתש  דע   ) םייחה תלחות  לודיג 
הנש . םישנ כ-95  לשו  הנש  םירבג כ-90  לש  םייחה  תלחות  היהת  תנש 2025 

, דועו תאז  עצוממה ל-2.9 . דרי   1996- בו עצוממב  םידלי  ידוהיה 3.3  רזגמב  החפשמב  ויה  ב-1955  לארשי . תנידמ  לע  םג  חספ  אל  הזה  ךילהתה 
תוצראו הינטירב  תפרצ , הילטיא , דנלוה , ץייווש , לעמ  ךא  לשמל , ןפיו  הידוושל  תחתמ   ) םלועב תוהובגה  ןמ  םייח  תלחותב  תנייפואמ  תילארשיה  הרבחה 
ליידקורב ןוכמ  ינותנ  יפ  לע  הנש . תוידוהי 62.7  םישנ  לשו  הנש  לארשי 59.9  ץראב  םיידוהי  םירבג  לש  םייחה  תלחות  התיה  הנש  םישיש  ינפל  תירבה .)

הב םינקזהו  הפוריאל  האוושהב  הריעצ '  ' ןיידע לארשי  הנש . תוידוהי 79.4  םישנ  לשו  הנש  איה 75.5  םיידוהי  םירבג  לש  םייחה  תלחות  תנשל 1998 ,
ב- תנקדזמ : המצע  םינקזה  תייסולכוא  רגסנו . ךלוה  רעפה  לבא  הפוריא . תונידמ  תיברמב  תמועל 13%-15%  הייסולכואהמ  תנשב 2000 10%  וויה 

הלעמו . ינב 80  ויה  הלעמו ו-22%  ינב 75  ויה  ב-1998 42%  הלעמו ; ינב 80  ויה  הלעמו ו-14%  ינב 75  ויה  םישישקהמ  שילשכ   1980

סותימ ןימהו . תואירבה  יפויה , ןחלופב  הוולמה  חצנה , ירוענ  סותימ  תוחתפתהמ  םג  עבונ  ליגה  תובכש  ןיב  םייתוזחהו  םייתוגהנתהה  םילדבהה  שוטשט 
לודיגה איה  ךכל  תחא  הביס  דוסי . סותימ  השענ  אוה  תינרדומה  תוברתב  קר  םלוא  תונמאהו , תומחלמה  ימיכ  וימיש  קיתע , סותימ  םנמא  אוה  םירוענה 

גשגשל לחה  םירוענה  סותימ  הנקיזה . תליחת  השעמל  ויה  םירוענה  הנש , לע 40  התלע  אל  םייחה  תלחות  ובש  קיתעה , םלועב  םייחה . תלחותב 
תומדקתהל הבורע  םירוענה  חורו  תויחה  רומישב  הארו  תילכלכה  הסיסתה  תאו  יונישה  תא  שדיק  םזילטיפקהש  םושמ  םג  תינרדומה  הרבחב 

. שדח יתרבח  סוטטסב  םינקזה  םמצע  ואצמ  םיריעצל ' ךיישה   ' םלועב תדמתמ .

ןורכיזה רגאמכ  ןקזה  לש  ודיקפת  תא  ונקורו  ישיאה  עדיהו  ןויסינה  לש  ותובישח  תא  ומצמיצ  רשא  תרושקתהו , בושחימה  תכפהמ  איה  תפסונ  הביס 
תיישעת רתוי . בר  ןמז  ריעצ  תואריהל  םדאה  לש  הלדגה  ותלוכימ  האצותכ  םג  תדרוי  ןחבומ  יתרבח  סוטטסכ  הנקיזה  לש  תויטנוולרה  יטבשה . ןויסינהו 
ךרוצלו הנוכנ  הנוזתל  תירוביצה  תועדומהו  תענומה , האופרה  תיטסלפה , האופרה  םייטתניסה , םינימטיווה  חותיפ  יתפורתה , לופיטה  הקיטמסוקה ,
תיצחממ לחה  ליכשמהו . ססובמה  דמעמה  ברקב  רקיעב  הנקיזה , ינמיסב  הטילשלו  תונקדזהה  ךילהת  תטאהל  ואיבה  הלא  לכ  תינפוג -  תוליעפב 

תשחכה  ' תיעדמה תורפסב  הנוכמה  העפות  םינקזה , לש  וזל  םיריעצה  לש  תיגולויזיפה  תוזחה  ןיב  לדגו  ךלוה  שוטשט  לח  םירשע  האמה  לש  היינשה 
. חצנה ירוענ  תיילשא  הרצונ  דבב , דב  ןמזה . לש  ותוירזכאב  םחליהל  םינקזה  םישקתמ  םינומשה  ליג  תוביבסב  קר  םויכ , (. gero-amnezia ' ) הנקיזה

לשמל ואר   ) עדמה יסנב  הנומאב  הפלחוה  תיתרוסמה  תדה  לש  םיסנב  הנומאהו  הטמ , לש  ןדע  ןגל  הווקתב  הפלחוה  הלעמ  לש  ןדע  ןגל  הווקתה 
'(. גני ' גייא - יטנא  ' לש השדחה  הנפואה 

תטלושש םלועב  יכ  בושחל  היה  לבוקמ  תילרביל . םלוע  תסיפת  ילעב  םירגובמ  לש  שדח  רוד  תחימצ  איה  םיליגה  ןיב  הנחבהה  שוטשטל  תרחא  הביס 
ושקתי רתוי , ינרמש  םייפואו  רתוי  תויטיא  םהיתובוגתש  םינקזה , ףרוטמ , בצקב  םינתשמ  תונפואו  םיילכלכ  םיפוג  תועונת , תונויער , ובש  תויעראה , וב 

אוה ווק  סוטטסה  ובש  םלועב  ורגבתה  רבכ  ונימיב  םינקזהמ  םיבר  ךא  םירושע . ינש  ינפל  ןוכנ  ילוא  היה  הז  לכ  הביבסה . לש  םישדחה  םיבצמל  לגתסהל 
. הנועביקמ תדבאמה  תיתוברת  הנוכת  אופא  איה  תונרמש  תרוסמה . איה  תפלוחה  הנפואהו  יונישה 

םישנאל רבעב  םירומש  ויהש  םידיקפתו  תורשמ  םדאה . ינב  לש  םתכרעהלו  םגויתל  יטנוולר  תוחפ  השענ  ליגהש  םינמיסה  םיברתמו  םיכלוה  הנורחאל 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



םישנא ידי  לע  םישיואמ  ריעצ  ליגל  רבעב  ורשוקש  םידיקפת  ךפהלו , םיריעצ ; םישנא  ינפל  םויה  םיחותפ  םיילכלכ , םידיגאתו  תונידמ  יאישנ  ומכ  םירגובמ ,
רבעשל הלשממה  שאר  ונלצאו  ןפסו , לנויל ז' תפרצ  תלשממ  שאר  ריילב , ינוט  הינטירב  תלשממ  שאר  ןוטנילק , ליב  תירבה  תוצרא  אישנ  םירגובמ .

ליב ןוגכ  םיריעצו  קודרמ  טרפור  ןוגכ  םירגובמ  םינוקייט  הז  דצב  הז  םיטלוש  םיקסעה  םוחתב  םצרא . תודלותב  םיגיהנמה  יריעצמ  םה  והינתנ , ןימינב 
( תידווילוהה היישעתהו  הלקה  הקיזומה  םלוע  לש  הדימ  הנקב   ) םירגובמ םיבכוכ  ליגה . יגשומ  םויה  םינתשמ  עונלוקהו  קורה  פופה , םלועב  וליפא  סטייג .

תא הגרדהב  םינשמ  םירחאו  דרופ  ןוסירה  תירבה ,) תוצראב  רתויב  יסקסה  רבגל  רחבנש ב-1999   ) ריג דר  ' ציר גניטס , ןוטפלק , קירא  רנרט , הניט  ומכ 
ןיב םירשקהו  םיליגה , ןיב  סוטטסה  ילדבה  ושטשטיה  תוגהנתהה  םוחתב  םג  הריעצ . תוברת  ןיבו  הצרעהל  םילדומו  רהוז  ןיב  תילאוטפצנוקה  הקיזה 

. תורבח לש  יפוא  םילבקמו  םיכלוה  םידליל  םירוה 

גניגו תושעל ג' הליחתהו  הסייד  לשבל  הלדח  אתבס 
ורסח םה  אתבסו . אבס  ללכ  היה  אל  םיתעלו  תותבסו , םיבס  העברא  ויה  אל  םישימחהו  םיעבראה  םישולשה , תונשב  ץראב  ולדגש  םידליהמ  םיברל 

לש חצר  לשבו  "ל , וחב םהיתוחפשמ  תא  וריאשהו  םיריעצ  םישנאכ  הצרא  ולע  תישילשהו  הינשה  היילעה  ישנא  יכ  רבעב , הרצקה  םייחה  תלחות  לשב 
גוז תוחפל  שי  ץראה  ידילי  םידליה  בורל  םויה  תורוד . המכ  ינב  לש  םיפתושמ  תונורכיזו  תויוסנתה  ענמ  רבדה  האושב . תוידוהי  תוחפשמ  יפלא  תואמ 

ןיב היכררייהה  םועמעמ  עפשומ  אוה  םג  תורוהה , לדומל  המודבו  תואתבס , / תואבסה לש  יתוגהנתהה  לדומה  הנתשמ  דבב  דב  אתבסו . אבס  לש  דחא 
. םיליגה

וירוה לש  םמעזמ  דליל  טלקמ ' ריע  אתבסהו כ' אבסה  ןועמ  לש  ומוקמ  םגו  תחופו , ךלוה  תרוסמ  רמשמכו  תכנחמ  תוכמסכ  בסה  לש  יתרוסמה  ודיקפת 
םמצע לע  לבקלו  תויתרוסמ  תויוגהנתה  ץמאל  םיברסמ  תססובמה , הליכשמה  תינוליחה  הבכשהמ  רקיעב  רתוי , םיבר  תותבסו  םיבס  םלענו . ךלוה 

הריירקב שארל  לעמ  דע  םיקוסע  היגולונכטה , ישודיחבו  ריעצה  גנלסב  םינכדועמ  בטיה ,' םירומש   ' םה האלמ .' הרשמב  אתבסו  אבס   ' לש דיקפת 
תוגהנתה לע  תויתרוסמה  תווצמה  וליפאש  המוד  תופטרמש . יתורישל  רבעבכ  יונפ  וניא  םנמזו  םיגוחו , םילויטב  םידומילב , םהלש , היינשה  וא  הנושארה 

ריעצל ומצע  בישחמה  םדא  בילעהל  לולע  סובוטואב  םוקת ' הביש  ינפמ   ' תווצמ תא  םויה  םייקל  הצריש  דלי  היזיוור . רובעל  תוכירצ  םינקז ' יפלכ ה' תמלוה 
(. תיטרפ תינוכמב  אלא  סובוטואב  םיעסונ  םניא  םיריעצה ' םירגובמה   ' בור יכ  יטנוולר  תוחפ  השענ  הזה  םיסומינה  ללכ  בגא ,  ) רבד לכל 

תא תורפסה  הראית  רבעב  םידליה . תורפסב  תונקזהו  םינקזה  יומידב  לחש  יונישה  אוה  םינקזה  לש  םדמעמב  יונישל  םיניינעמה  םימוטפמיסה  דחא 
אבסהו באזהו ' רטפ  אבסה ב' ויקוניפ ,' וטפ ב' ג' ויפב : העוקת  תרטקמו  ןבלו , ךורא  ונקז  ולקמ , לע  ןועשה  בל  בוט  שיאכ  וא  ןדרטו  ןחרטכ  ןקזה  בסה 

' םינקז םהלש כ' תוהזה  ןיידע  ךא  תובאה , יתב  ישושתכ  אלו  םיליעפו  םידבועכ  םנמא  וגצוה  וללה  םירופיסהמ  םינקזה  תשולש  בגא , ' ) םירהה תב  ידייה  ב'
השישקכ תובורק  םיתעל  הראות  איה  יפיטואירטס . םוקמ , לכמו  ילילש , םיתעלו  יבויח  םיתעל  היה  הנקזה  אתבסה  לש  היומיד  םג  הדחו .) הרורב  התיה 

תוגוע תייפאב  הנמז  תא  הלבמ  איהו  המטוח , לע  םיטומש  םילוגעה  היפקשמ  ףוסא , ןבלה  הרעש  הלעב , ביבס  תחרוטה  תינגאדו , בל  תבוט  הפופכ ,
. םידלי תאנוש  הפשכמכ  וא  הדדוב , השיאכ  הראות  איה  םיתעל  הדנדנ . אסיכ  לע  תודופא  תגירסבו  חבטמב 

, הייסולכואב םיבחר  םיגוחב  תמייקו  הרירש  ןיידע  תורחא , תויברעמ  תורבחב  ומכ  תילארשיה , הרבחב  ןקזה  לש  היצזיפיטואירטסה  יכ  שיגדהל  בושח 
םינוש הלעמו  ינב 65  לש  שדחה  רודה  ינבמ  םיבר  הנקז . תוגהנתה  ץמאל  םיברסמ ' םירגובמה ה' םישנאה  לש  םרפסמ  לדג  תונורחאה  םינשב  םלוא 

. תינימ הניחבמ  םיליעפו  וקסיד , תוביסמל  םיאצוי  גניגו , םישוע ג' םה  אלא  םימשוגמו , םיפופכ  םה  ןיאש  דבלב  וז  אל  םליגב . ויהש  יפכ  םהירוהמ ,
עונלוקבו תורפסב  הנשיה  םייומידה  תכרעמ  תקחשנ  אמאו , אבאמ  םתעפוהו  םתוגהנתהב  םינוש  םניא  אתבסהו  אבסה  הבש  השדחה , תואיצמב 
םידליל םישדחה  םירופיסה  תירבעה , םידליה  תורפסב  בסה  תומד  תא  רקחש  ןוסגרב , ןושרג  לש  ויאצממ  יפ  לע  תושדח . תויסופיט  תויומד  תוצצו 

םיקוסיעבו םייוליבב  םילויטב , םירופיס , תאירקב  תאטבתמה  תפתושמ  הפש  םהל  שי  םהידכנל . םיבסה  ןיב  תררושה  הינומרהה   ' תא םיראתמ 
"ב .' ויכו םיפתושמ 

התנוכ הרקמב  אל  תרבודמה . הפשב  םג  ףקתשמ  תבחרומה , החפשמב  םדיקפת  לש  םג  ךכיפלו  הרבחב , םינקזה  לש  םתומדב  יונישה  ךילהת 
תריציל הנקזל ) למסל  המצעשכל  הבשחנש  הפש   ) שידייב תולתיהל  םילארשיה  ובריה  רבעב  ךורא .' ןקז  םע  החידב   ' בוחרה תגעב  הקוחש  החידב 

', תגרוס אתבס  ', ' אתבס רשק  ', ' םילגלג ויה  אתבסל  וליא  ', ' אתבסל רפס  ', ' הנחי אתבס  : ' גנלסה תוללעתהמ  דחוימב  הלבס  אתבסה  תיטסירומוה . הגע 
. תילארשיה הרבחה  לש  הגעל  יציחל  הרטמ  הנניא  רבכ  אתבסה  יכ  םידמלמ  םישדחה  גנלסה  ינולימ  יתנקז .' תחמש  ', ' אתבסה תא  ןיינעמ  '

תיווז לכמ  דעותמ  יתחפשמ  עוריא  לכ  ובש  ואידיווה , ןדיעב  לשמל , תויתרבחה . תוביסנה  חרוכב  םייוניש  םילח  תותבסו  םיבסמ  תויתרוסמה  תויפיצב  םג 
דליה ךשמיי  עודמ  םייביטקארטניא  בשחמ  ירופיסו  תטלק ' ירפס   ' לש עפש  שי  םיפדמה  לע  רשאכו  םייתחפשמ . אתבס ' ירופיס  ךרוצ ב' ןיא  רבכ  תירשפא ,

'. הסייד ול  תלשבמה   ' ותבס לש  העבצא  לא  הנטקה  ודי  תא  טושפי  עודמו  לכשה  רסומ  םע  תודגא  עומשל  ידכ  ובס  יכרבל 

לש עבושמ  םילבוסה  עפשה ,' ידלי   ' תא ךא  םירוהה . תיבב  אצמנב  ויה  אלש  תונתמלו  תודחוימ  תונדגמל  רוקמ  םג  אתבסו  אבס  לש  םתיב  היה  רבעב 
לש ןתקזחמ  ןמזמ  רבכ  ועקפוה  אתבסה ' תופורת   ' םגו אתבסה ' ינוכתמ  . ' תוריעז תוירכוס  לש  אבס ' לקמ  אל ב' וליפא  עיתפהל , רשפא  יא  רבכ  םיקוניפ ,

. םיירחסמ םירצומל  וכפהנו  תותבסה 

תודליה תיישעת 
תסרוגה תיטסיגולוכיספה , םייחה  תפקשה  תיילע  םיפסונ : םימרוג  השולשבו  חצנה  ירוענ  סותימב  הרוקמ  ונתפוקת  תא  תנייפאמה  תודלייתהה  תמגמ 

' תודליה תומולח   ' תיישעת קנע . םיעושעש  ןגל  ונייח  וכפהנ  ןתוכזבש  תויגולונכטה  תויוחתפתההו  יאנפה , תוברת  תחימצ  םילדוגמ ,' םידלי   ' ונלוכ השעמלש 
םירוהל םישוגיר  תקפסמ  תורחאו ) טפוסורקימ ' ', ' ודנטנינ  )' בשחמה יקחשמ  תורבח  לשו  גרבליפש  ןביטס  לש  לסרבינויו , ינסיד  ינפלוא  לש  רצויה  תיבמ 

םירצומ רופס  ןיא  הדילוה  םחמשלו  םידליה  תא  תוצרל  תיביססבוא , םיתעל  איהש  הפיאשה , ןמזה . חור  תא  תפקשמו  תבצעמ  איהו  דחאכ  םידלילו 
תיתונמאו תירחסמ  הניחבמ  וללכושש  םיעבשה , תונשב  םידליל  רמזה  ילביטספ  תעפוה  םע  לארשיב  חתפתהל  הלחה  וז  העפות  םידליל . םיתורישו 

רבוטקואב 2000 ץראב . םידליל  רודיבה  יעפומו  תוגצהה  רפסמב  היילעה  איה  המוד  העפות  םילגיטספ .' תודסמתה ה' םע  םיעשתהו  םינומשה  תונשב 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



רתוי מ-500 םירוהה . םע  יוליב  וא  םידליה  ןג  רפסה , תיב  תרגסמב  הגצהב  הנשב  תחא  םעפ  תוחפל  םיפוצ  יצחו  םידלי  ןוילימש  ץראה '  ' ןותיע חוויד 
תנש ךשמב  םיקסעומ . יפלאו  םיקיפמ  תורשע  םויכ  ףיקמ  , ' הבתכב בתכנ  םידליה ,' קוש  . ' תושדח כ-100  הנש , התואב  וגצוה  תונוש  םידלי  תוגצה 

םילביטספבו לארשיב  ןורטאיתה  תומלוא  ב-150  םיס , " נתמב רפס , יתבב  טרופס , תומלואב  ץראה -  יבחרב  תוקפה  םוי 50-40  לכב  תולעומ  םידומילה 
קר שוקיבה  ךא  הדורי , המרב  ןתצקמ  תיגוגדפו  תיתונמא  הניחבמ  תובוט  ןתצקמ  הדיחא : הניא  תוגצהה  לש  ןתוכיאש  שגדומ  הבתכב  םידליל .' םיעוריאו 

. לדג

תויקנע םיעוצעצ  תויונח  ףתושמב : םהב  םילבמ  םירגובמו  םידליש  תודלי ,' ילכיה   ' ןיעמ תונורחאה  םינשב  וחמצ  םידליל  תוגצההו  םילביטספה  דצל 
בשחמ יקחשמ  לש  תומלואו  לסרבינוי ,) ינפלואו  דלרווינסידו  דנלינסיד  תארשהב   ) תואקתפרהו םיעושעש  לש  םיקראפ  סאראסיוט ,)'  ' תשר לשמל , )

' דיקלטיא ', ' רגרוב דיק   ' תועיצמ ןה  הרבחה . תא  שבוכה  יתודליה  קראפ ' הנולה  קלח מ' ןה  םידלי , לע  דחוימב  ביבחה  ריהמה , ןוזמה  תותשר  םג  רזיילו .
. בורל תונתמו  םידלי  ילספס  םידלי , תוחורא  םידליל ,) יטגפס  )

טחוש יפיצ  ילארשיה . ףונב  השדח  הניא  ךא  תידוהיה  תרוסמל  הרז  םנמא  וז  הגיגח  םידליה . יפב  תדלומוי '  - ' תדלוהה םוי  דמוע  תודליה  ןחלופ  דקומב 
תדלוהה םוי  תא  גוגחל  הכזש  ןושארה  דליה  הרבעש : האמה  תישארב  רבכ  םידלי  ינגב  ויה  תדלוהה  ימי  תגיגח  לש  תוינטנופס  תויונגראתה   ' יכ תנייצמ 

ךכ המדאה . םעו  היידקשה  לש  תדלוה  םוי  םע  ןתוא  הרשיקו  הז  גוסמ  תוגיגח  הדסימ  בושייה  תוינידמ  עברא . ןב  היהשכ  ןידי ב-1921 , לאגי  היה  ץראב 
תועבטמה רפסמ  תא  םילשלשמ  םידליה  ויה  הבש  הלוחכה  הספוקה  תאו  הלאה  םיסקטה  תא  םירכוזה  יאדווב  שי  תדלומ . - םויל ךפהנ  תדלוה  םוי 

םוי תגיגח  הכפהנ  םינורחאה  םירושעב  תיתחפשמ . הבהאו  םזינודה  םזיסיקרנ , לש  ןחלופ  השענ  גחהו  תדלומ ' םוי   ' ןיא םויה  לבא  םליגל .' ההזה 
ימי . ' סקרק וא  קראפ  הנול  םיעושעש , ןג  עונלוק , תיב  םירופיס , ירפסמ  םסוק , תולעפה :' תויצקרטא ו' לש  המלש  היישעת  החימצהו  קנע  עוריאל  תדלוהה 

םוי לכ  םויה  . ' העפותה תא  הרקסש  רפפוק  התור  תיאנותיעה  תבתוכ  תדלוה ,' םוי  תויקשו  םינולב  תוגוע , לש  ןיינע  םניא  רבכ  םויה  םידלי  לש  תדלוהה 
היגרוא םירשפאמ  םניא  ולש , רשיה  לכשה  וא  הרוהה , לש  ילכלכה  בצמה  םא  םג  םלוה . ירמוח  יוציפו  תרכומ , האצוה  תיעוצקמ , הגיגח  אוה  תדלוה 
ימי ןחלופל  תניינעמ  המגוד  תיתרבח .' המרונמ  קלח  רבכ  הז  העונצו . תקפואמ  הגיגחל  ומיכסי  אל  רגובמ  לכ  טעמכ  לש  ודליו  ונופצמ  תידנלינסיד ,

תורשע החמשה  תלכ  וא  ןתח  לע  וריטמה  הבש  תדלוה  םוי  תניפ  הללכש  תפצק ,' , ' םידליה ץורעב  יאני  לכימ  לש  תירלופופה  התינכותב  הנתינ  תדלוהה 
. תוימולח תונתמ 

גוגחל תרשפאמה  םייחה  תמרב  היילעה  קר  אלו  רפפוק , תזמורש  יפכ  םיקוסע , םירוה  לש  ןמזה  רסוחו  המשא  ישגר  קר  הנניא  וז  העפותל  הביסה 
םג הגיגחה  םידליל . תיביטמיטלואה  הניתנה  תא  ןמסמ  אוה  תורוהה .' גח  דקפתמ כ' תדלוהה  םויש  המוד  תיתוברת . - תיכרע הביס  םג  אלא  תונרזפב ,

, תדלוה ימי  םיגגוח  םירגובמ  םג  םויהש  תודלייתהה , תמגמ  דצל  הביסה , וזש  רשפא  היטרקומדה . חורב  זכרמב ,' םדאה   ' לש הסיפתה  תא  תאטבמ 
תינכות תוטכאיב , הגלפה  םיפי , לויט ג' ןוגכ : תונויער  ללש  תוללוכ  ולא  תוקפה  תיטסיסיקרנ . הזרפהב  םיתעלו  רדה  בורב  םילוגע ,'  ' תדלוה ימי  רקיעב 

וניזק . יברע  םג  םיתעלו  רוביצב  הריש  הלאכש ,' םייח   ' רפסו תינכות  תקפה  םירבח , םע  "ל  וחל העיסנ  תונפשח , עפומ  תיתונמא ,

םוכיס תינויצה -  תוברתב  תורומת  לע  תורוהה  תכפהמ  תעפשה 

" םיריעצמ  " היחרזאו תנקדזמ  הנידמה 
םירוענה ריהזמה . הדיתע  תאו  התמצוע  תא  התוינויח , תא  הנידמה , ירוענ  תא  ןרובע  למיסש  םירוענה , סותימ  תא  םואלה  תותד  וחפיט  םלועמו  זאמ 

תילמסה הדרפהה  דועו , תאז  הינבו . המואה  ישודקל  םתומ  םע  וכפהו  תדלומה ' חבזמ  לע   ' ברקב ולפנ  םיבר  םיריעצש  םושמ  םג  ימואל  סותימל  ושענ 
ימכ ספתנ  ריעצה  תורודה . ירעפ  תא  הדדיח  הסונמו ) רגובמ   ) גיהנמ (, הסונמו רגובמ   ) גיהנמ ןיבל  ריעצ )  ) לייח ןיב  םימתה  םזיטוירטפה  ןדיעב  הרצונש 

םירוענה סותימ  סיסב  לע  םה  םג  וכנוח  םירבצה  לש  םינושארה  תורודה  תינרמשה . םתרוסמ  תא  ומצעל  ץמאלו  םירגובמה  םלועל  וכרד  סלפל  רומאש 
ולמיס הלא  תורוד  יפוריאה . םירוענה  סותיממ  עפשוהש  ףסכה ,)' שגמ  ' סותיממ עפשוה  רשא  סותימ  ףסכה - )" שגמ  רענהו ב" הרענה   ) ילארשיה
ותשלוח תאו  הלוגבתולגב  םיידוהיה  םייחה  לש  ןואפיקהו  ןווינה  תא  למסמש  ימכ  ספתנ  יתדה )  ) ןקזה ידוהיה  תינויצה : הכפהמה  תא  םג  םהירוענב 

ומכ הדימעה , ליגב  םישנא  םג  יכ  דע  םירוענה  תא  ץראב  וצירעה  ךכ  לכ  תשדחתמה . לארשי  תא  אטיב  ריעצה  רבצה  וליאו  קינתולג ,' לש ה' ובג  תופיפכו 
'. ןקזה  ' ונוכ ןוירוג , - ןב דודו  הדש  קחצי  תמגוד  הדימעה , ליגב  םישנא  םגש  דע  םירוענה , תא  ךכ  לכ  וצירעה  ץראב  , ןוירוג ןב  דוד  וא  הדש  קחצי 

לש חצנה  ירוענ  סותיממ  ךפוהו  וינפ -  תא  םירוענה  סותימ  הנשמ  היטרקומדה ," הנומאה   " תרגסמב ליעל , וניארהש  יפכ  ךא , ןקזה ."  " ונמזב ונוכ 
ךייש  " םנמא יטרקומדה  םלועה  טרפה . לש  חצנה  ירוענ  סותימל  ךפהנ  המואה  לש  חצנה  ירוענ  סותימ  תיטרקומדה ,' הנומאה   ' תרגסמב לבאהמואה 

' תּוריעצ , ' "ו תוריעצ  " תאזמ הרתי  יגולוכיספ . םג  אלא  יגולויב , ןיינע  קרו  ךא  הנניא  רבכ  תוריעצ '  ' ךא םיריעצל ,' ךייש   ' הנניא רבכ  תוריעצ "  " ךא םיריעצל ,"
. דועו היגולונכטב  הטילש  המזוי , תואירב , האלל : םירחא  םיחנומב  אלא  ימואלה  רשקהב  אלש  םויה  תשרפתמ 

ץראב הנקיזה  יפלכ  סחיה  תינויצה . תוברתהמ  דרפנ  יתלב  קלח  ויהש  הנקיזה , יגשומ  תא  הנשמ  םגזה  יגשומ  תא  םג  הנשמ  שדחה  םירוענה  סותימ 
אתבסו אבס  אלל  וא  ולדג  םישימחהו  םיעבראה  םישולשה , תונש  ידילימ  םיבר  ןוליח . לש  ךילהת  הרבע  תילארשיה  הרבחהש  הדבועהמ  רבעב  עפשוה 

הרושק הנקיזה  התיה  םהמ  םע  םהמ  םיבר  רובע  הרשקתה  םיבר  לצא  םתורחבב . ורקפתהו  םייתדכ  ולדגש  םירוה  םעו  םייתד  אתבסו  אבס  םע  וא 
תחתמ םידכנה  ימולצת  םע  ןילטפנ , לש  ףירח  חיר  םע  יברע , וא  יאשידיי  אטבמו  הפש  םע  וכו ,)' רדס  ליל  תסנכ , תיב   ) תידוהי החפשמ  לש  תרוסמב 

, םויה לש  םיריעצה  בור  יניעבל  ךא  הער . תוברתל  ואציש  לע  םיינוליחה  וידכנו  וידלי  תא  בסה  לש  ותחכות  םע  םג  םיבר  םירקמבו  הדישה , לש  תיכוכזל 
, רשא םוחנ , קר  אל  רבכ  םה  אתבסו  אבס  רבעבכ . תיליג  תיוות  תויהל  ולדח  םייטרפה  תומשה  וליפא  םינושמו . םינוש  םיארנ  םניא  תותבסהו  םיבסה 

. הלאב אצויכו  ימת , לעי , ינד , ידוא , םג  אתבסו  אבס  אלא  דבכויו , םירמ  הרש , ןועמש ,

תוביוחמה שארה , דבוכ  םילקא  תא  גגופל  הרזעו  ( fun  ) ףיכה " ףיכה  " תוברת תא  ץראב  המדיק  ןורחאה , רושעב  דואמ  החתפתהש  תודליה , תיישעת 
םה םייחהו  םידלי  ונלוכש  הסיפתה  תינויצה . המשגהה  תוברת  תא  ןייפי  " םידלי ונלוכש   " השיפתה תינויצה . המשגהה "  " תוברת תא  ןייפאש  תונפגסהו 

שגנתמ תודליה ," םולח  תמשגה   " לש ביטומה  םג  הסיסבב . תיגולותימ  - יטנא הסיפת  איה  ונממ  תונהישיפת  איה  ונממ , תונהל  שיש  קחשממ  רתוי  אל 
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- םייטרקנוק םייוואמ  תמשגהל  רתויו  רתוי  םינווכמ  ושענ  ץראב  םייחה  המואה . םולח  " תומולחה לע  יקחש  יקחש  " )" המואה םולח   " תמשגה ביטומ  םע 
', ךילע םולח  "' ךילע םולח   " ןמטיח יזוע  לש  תירלופופה  םידליה  תינכות  איה  תירופטמ  האמגוד  םייביטקלוק . םייוואמ  תמשגהל  תוחפו  םיירטנצוגא 

. ללכל המורתב  אלו  תוישיא  תואנהב  םיזכורמ  ויה  םבורש  תומולח , םידליל  ומישגה  תינכותב  םיעשתה . תונש  יהלשב  הרדושש 
ילארשיה דליה  לארשי . יגח  לש  ימואל  - ידוהיה דממה  םועמעל  המרת  תודליה , תיישעת  זכרמב  תדמועה  םייתודליה , םיקופיסה  תוברת  דועו , תאז 

ןיב רשקל  דמלשמ  רתוי  לגנמל  תוכוס  ןיבו  םיינפוא , לע  הביכרל  םירופיכה  םוי  ןיב  לגיטספרופיכ , םוי  ןיב  םילגיטספ ," הכונח ל" ןיב  רשקל  דמל  שדחה 
. לארשי םע  תודלותל  הלאה  םייתרוסמה  םיגחה 

יטוירטפה ךוניחה  ןדיע  ףוס 
ודיקפת היה  םיעבשה  תונש  דע  ינויצה . םזילאידיאה  קוריפל  ילכ  ונדועו  היה  תורביח , ינכוסכ  םירוהה  לש  םדיקפת  תא  הנשמה  השדחה , תורוהה  לדומ 

םירושעב וליאו  תונויצה . חורב  םיגיהנמלו , תדלומל  המואל , םינמאנה  םיטוירטפו  םימחול  רישכהל  הרבחה , לש  התניחבמ  תיבה , לש  ירקיעה 
ולכוי םתועצמאבש  ישונא ) ןוה   ) םיליעי םילכ  תיינקה  רומאל : רתוי , ינתלעות  ישיא  שגד  תלעב  איה  םירוהל  הרבחה  הביצהש  הרטמה  םינורחאה 

ישגרה ינפוגה , םוחתב  םידיחיכ  םהלש  ידוחייהו  ישיאה  לאיצנטופה  תא  שממל  םתנווכהו  םדודיע  םג  ומכ  הלכלכה , םלועב  חילצהל  םיאצאצה 
המשגהלו תוחילשל  וכניח  רבעב  רסומו . הכלה  הרומו  ךנחמכ  תוחפו  ךמותכו  החנמכ  םויה  ספתנ  רפסה , תיבב  הרומה  ומכ  הרוהה , ללככ , יביטינגוקהו .

םג תינויצה  תוברתה  תא  דגונ  השדחה  תורוהה  לדומ  תימצע . המשגהל  םיכנחמו  תישיא  הריירקל  םירישכמ  םויה  וליאו  תובשייתההו , ןוחטיבה  םוחתב 
. םזילאודיבידניאה תוברת  תא  ךכב  קזחמו  תיתצובק  אקווד  ואלו  תיטרפ  תונייטצה  לש  לדומ  רצוי  אוהש  םושמ 

םלוע תסיפת  ילעב  םיריעצ  לש  שדח  רוד  תרשכהב  בושח  דיקפת  ךליאו  םיעבשה  תונשמ  ץראב  תחתפתמה  תילרבילה  תירטנצודייפה  םידליה  תורפסל 
תונשב ןוצרב  ול  התנענ  איהש  ימואלה , האירקה ' וצ   ' תא הערקו  ברקה ' ידמ   ' תא הטישפה  השדחה  םידליה  תורפס  רתוי . תיתרוקיבו  תינקפס 

יטסימרופנוק - ןונ וק  ןיפיט  ןיפיט  המצעל  ץמאל  הלחהו  זכרמב  ביטקלוקה  תא  אלו  טרפה ) תא  רמולכ   ) דליה תא  הדימעה  איה  םישישהו . םישימחה 
םג אלא  םייגולוכיספ , םישגדהב  קר  אל  אטבתה  ינרתחה  וקה  םיינויצה . םיררושמהו  םירפוסה  תא  הנייפיאש  תימינפה ' הרוזנצה   ' תחת רתחש 

ןבל רוחשב  םלועה  תא  תארוקה  תידממ , - דחה םלועה  תסיפתל  תדגונמה  םלועב , םירבדה  תויסחי  תא  השיגדמה  תיטסילרולפו  השדח  םלוע  תסיפתב 
. ינויצה ןדיעה  תא  הנייפיאש  םיטלחומ , םיכרעב  תרבודו 

םינייפאמה תויתרבח , תועפות  דיל  הלאש  ינמיס  ביצהל  הייטנהו  םירוהה  יפלכ  היולגהו  היומסה  תרוקיבה  םג  ומכ  ינוריאה , טבמהו  תעשעושמה  המינה 
תא ונייפיאש  האירק , ינמיס  ביצהלו  םירגובמה  לש  םתוכמס  תא  לבקל  היטנלו  תומימתל  תוניצרל , עוושמ  דוגינב  םידמוע  השדחה , םידליה  תורפס  תא 

. תיגולותימ - יטנא הבישחל  םיריעצ  לש  שדח  רוד  הרישכה  תויתרבחה  תומכסומה  דגנכו  םירגובמה  םלוע  דגנכ  הסרתהה  תינויצה . םידליה  תורפס 
. תינויצה תשרומהו  תרוסמה  דגנכו  ינויצה  דסממה  דגנכ  סירתהלו  לדג  הבש  הרבחה  תוהמ  לע  תולאש  לואשל  הז  רוד  לחה  ותורגבב 

הנומאו דקוי  םזילאידיא  ןכש  יגולואידיא , - יטנא ביכרמ  שי  תירטנצודייפה , םידליה  תורפס  תא  ןייפאמה  םימגפלו , תונולשיכל  ינחלסהו  ןיבמה  סחיב  םג 
םג ןכלו  הלחלח , תוררועמ  םידלי  תודגא  לע  אלו  םידבכ  לכשה ' רסומ   ' ירופיס לע  לדג  אל  ריעצה  רודה  דחפו . המשא  ישגר  חותיפ  לע  םיתתשומ  תרוויע 

. יתרבח ןויער  תמשגהל  תטלחומ  תורסמתהל  ךנוח  אלו  ילטוט  טסילאידיא  תויהל  רשכוה  אל 

ץוביקה תמוח  לע  הארטסילב 
תואצותה תחא  םידליה . ךוניחל  תוירחאה  וילע  תלטומש  יביטקלוק  הרוה  ןיעמכ  ץוביקה  ספתנ  תיצוביקה , העונתב  החתפתהש  תיכוניחה  הנשמב 

הטיש תינגרובה . תיניערגה  החפשמה  לש  יתרוסמה  יתחפשמה  לדומה  לע  רגית  הארקש  םידלי  יתב  תטיש  תוחתפתה  התיה  וז  הסיפת  לש  תוישעמה 
, םימי םתואב  ץוביקה  לש  ודמעמ  ךא  םישימחה . תונשב  רבכ  תזמורמו  היולג  תרוקיבל  הכז  םאה , תא  רקיעבו  םירוהה  תא  הפילחמ  תלפטמה  הבש  וז ,

תא ועזעיז  אל  קוחרה , חווטל  ךרה  ליגב  םירסח  לש  םתעפשהל  תקפסמה  תועדומה  רסוח  רקיעבו  הרבחה , ידיב  היהש  םצמוצמה  יגולוכיספה  עדיה 
לש הייהשה  תכראהב  רתוי , תובר  תויתחפשמ  תוחוראב  אטבתה  רבדה  רערעתהל . םידליה  יתב  תטיש  הלחה  ךליאו  םישישה  תונש  תיצחממ  הטישה .

תיתחפשמ . הנילל  השירדב  ףוסבלו  הלחמ , ימיו  םיגח  תותבשב , םירוהה  לצא  םישדח  הניל  ירדסה  תסנכהב  םירוהה , םע  םידליה 

לש וכרד  תישארב  הנממ  וחקלנש  תויצקנופהמ  המכ  המצעל  ריזחהלו  קזחתהל  הלחה  ץוביקב  החפשמה  רשאכ  ךילהתה  ץאוה  םינומשה  תונשב 
, יתחפשמה ביצקתה  תלדגהב  אטבתה  אוה  הלוכ . תיצוביקה  העונתה  תוטטומתהל  םייזכרמה  םימרוגה  דחא  רבד  לש  ופוסב  היהש  ךילהת  ץוביקה - 

הנילל יתגרדה  רבעמב  לוכל  לעמו  היזיולטב , הייפצ  השארבו  תיתיב  יאנפ  תוברת  תוחתפתהב  תיבב , הליכאו  לושיבב  תיתחפשמה , הרידה  תבחרהב 
לע רקיעבו  ףתושמה , ךוניחה  לע  ץוביק  יבזוע  לש  ץוחבמ  הפקתמהו  םיריעצ  ץוביק  ירבח  לש  םינפבמ  הפקתמה  הפירחהו  הכלה  דבב  דב  תיתחפשמ .

קפסהו תרוקיבה  תוברת  תוחתפתהמ  טרפב , יצוביקה  ךוניחה  לעו  ללכב  םידלי  ךוניח  לע  בר  עדי  תורבטצהמ  העבנ  תאזה  הפקתמה  םידליה . תיב 
. תכמותה תורוהה  ךרע  לשו  תיגולוכיספה  תושיגרה  לש  םתיילעמו  ץוביקה  לש  ודמעמב  הדח  הדירימ  תילארשיה , הרבחב 

התיה הנושארה  הבתכה  תרתוכ  ראוניב 2001 . ץראה ' ףסומ  ומסרופש ב' יליזרב  - יול דרו  לש  תובחרנ  תובתכ  שולשב  היה  תאזה  תרוקיבה  לש  האיש 
וזה הבתכה  יכ  ריעהל  שי   ) בתכנ הבתכה  חתפב  ןכותה . םע  דחא  הנקב  התלע  תרתוכה  לש  תויביטקובורפהו  םידלי ,' יפלאב  ירזכא  יוסינ  המשאה : '

(: המבה תא  ןייאורמל  תנתונו  תולאש  לואשל  תטעממ  תנייארמהש  תובתכה  םע  תינמנ 

יוסינ תכירע  תסחוימה : המשאה  המחור . ץוביק  ןב  רבעשל  ץלוג , ןושחנ  םישאמה : לארשי . תנידמו  תיצוביקה  העונתה  םימשאנה : םושיא . בתכ  והז 
יגולוכיספ יוסינ  יוסינה : םדא . ינבב  יוסינ  לע  יוציפ  ןיקיזנ : תעיבת  : ' ךכ חסינ  אוה  טפשמ  תיבל  בורקב  שיגהל  ןווכתמ  אוהש  העיבתה  תא  םדא . ינבב 

; ףסכ תיב ; םירוה ; ומכ  דוסי  יגשומל  םיינוימד  םינכת  תקיצי  ידכ  ךות  שדח , םדא  תריצי  יוסינה : תרטמ  תפתושמ . הנילב  ולדגש  םיצוביקה  ינבב 
אוה ןב 31 , ץלוג , ןושחנ  לארשי .' יעקרקמ  להנימל  תוכיישה  תויאלקחה  םיצוביקה  תומדא  ךותמ  עקרק  תקלח  שקובמה : יוציפה  המדא . הדובע ;
ררוגתמ טנרטניאב , םירתא  תיינבמ  םויה  סנרפתמ  אוה  ביבא . לת  תטיסרבינואב  תירבע  תורפסב  ינש  ראותל  טנדוטס  םורדבש , המחור  ץוביק  אצוי 

אוה ןכ , םדא .' ינבב  יוסינ   ' םילמה תוררועמש  היצאיצוסאל  בטיה  עדומ  אוה  םייתנשה ]...[ . ןב  םנבו  ותשא  םע  הנשיה  ביבא  תמרב  הרוכש  הרידב 
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אוה ןכ , םדא .' ינבב  יוסינ   ' םילמה תוררועמש  היצאיצוסאל  בטיה  עדומ  אוה  םייתנשה ]...[ . ןב  םנבו  ותשא  םע  הנשיה  ביבא  תמרב  הרוכש  הרידב 
חותינ ותעיבת  ךרוצל  ןיכה  ץלוג  רמואו ]...[ . רזוח  אוה  הדבעמ ' ינפשב  םישועש  ומכ  שממ  יוסינ  ונב  ושע  . ]...[ ' הנוכנ היצאיצוסאה  רעטצמ , רמוא .

ולש ןושארה  ראותה  תא  תיגוציי . העיבת  הב  האור  אוה  תישגר . תוכנ  הנכמ  אוהש  המל  ול  םרגו  ולצא  תוויע  יוסינהש  דוסיה  יגשומ  לכ  לש  ידוסי 
. םדא לש  תוישיא  תשבגתמ  םביבסש  הלא  םה  וכותב  ותוועש  םיגשומה  יכ  דמל  םש  היגולוכיספבו . תורפסב  השע 

םישאמהש הלגתמ  הכשמהב  ךא  בל , תמושת  ךושמל  שקבמה  ריעצ  לש  תיאקווד  היצקובורפב  רבודמש  םשורה  לבקתהל  יושע  הבתכה  תליחתב 
ידלי לש  םשפנ  תאו  ושפנ  תא  העצפ  ותעדל  רשא  העונתה  םע  ןובשח  אובל  תיטסילאידיא  הפיאשו  לווע  תשוחת  רודח  בכרומו , יטנגילטניא  םדא  אוה 

תילמסה תועמשמה  אלא  םישולק ) הב  תוכזל  וייוכיס  אליממ   ) רקיעה איה  העיבתה  אלש  בטיה  רורב  היה  ץראה ,'  ' ןותיעל ומכ  ץלוגל , םירחא . ץוביק 
ונממ הענמש  םירוהה , תיבל  םידלי  תיב  וא  םידלי  רדח  ןיב  הדידנה  תא  ץוביקב : ותודליב  וילע  רבעש  לבסה  תא  ראתמ  ץלוג  טוהר  גולונומב  הלש .

, הבהאל ותהימכ  תא  וקפיס  אלש  םייגולויבה , וירוה  תציחמב  הליבש  תורופסה  תועשה  תא  םישרוש ; לוטנ  םדא  לש  השגרה  וב  העטנו  תיב  לש  השוחת 
הייטעבש הבכשל , וירבח  לש  רקיעבו  תלפטמה ) םג  םימעפל   ) וביבס ויהש  םירגובמה  םישנאה  לש  תוירזכאה  תא  הלילב ; תודידבה  תא  הכימתו ; המחנ 

ורכמ , ]...[ ' רמוא אוה  ונתוא ' ומיר  . ' ףסכלו שוכרל  סחיב  תורובה  תאו  תויטרפ ; ונממ  ענמש  דימתמה  דחיב ' לש ה' ץחלה  ריס  תא  ןגמ ; רסחו  דחופמ  היה 
דאמ רהמ  זא  לבא  םומינימ . ביבא ג ' תמר  וא  ןוכיש ל ' ידלי  לש  םויק  תשוחת  םע  רגובה  םלועל  ונאצי  תמאבו  םייח , תמרו  םייח  תוכיא  לש  רופיס  ונל 

, הלאל הלא  ןיב  רעפב  המודמ . תואיצמל  םיילאוטריו , םייחל  ונתוא  וניכה  םייתמאה . םייחל  ונתוא  וניכה  אל  םולכ ]...[ . ונל  ןיאש  םינרפת . ונחנאש  ררבתה 
'. ונקסרתה

דגנמו תומוד , תויווח  ווחש  ץוביק  ירבח  םהב  ץלוג , םע  והדזהש  ויה  םימעוז . ףאו  םיללוש  םתצקמ  םידהוא  םתצקמ  םיבר , םידה  הררוע  הבתכה  יופצכ ,
ףסומ  ' םסריפ הבתכה , םוסרפ  רחאל  םייעובש  תיצוביקה . העונתה  לש  התביד  תאצוה  ףאו  תקדצומ , אל  הללכה  הבר , הזרפה  וירבדב  ואצמש  ויה 

הביטקפסרפה רדעה  לע  ץלוג  תא  הרקיב  תוביגמה  תחא  ץלוג . לש  םישאמ ' ינא  םיארוק ל' לש  תובוגת  ללש  הבו  תפסונ  תבחרנ  הבתכ  ץראה '
, ץלוג רבעש  תירטנצודייפה  חומה ' תפיטש   ' לע תזמרמ  איהש  ןוויכ  יגולויצוסה , טביהה  ןמ  הנוכנ  יתעדלו  תניינעמ , תרוקיב  יהוז  ויתומשאהב . תיתאוושהה 

וידומילב ףשחנש  רחאל  לדג  ובש  ץוביקה  תא  עובתל  טילחה  ץלוגש  הרקמ  הז  ןיא  הנכות . תאו  ותעיבתל  עינמה  תא  יקלח  ןפואב  תוחפל  הריבסמה 
: התוא תנייפאמה  תיתרבחה  תויתרוקיבו  תויושיגר  לע  תיטסיגולוכיספה , המזירפל  היגולוכיספב  ןושארה  ראותל 

ואובב ץלוג , תא  ךירדמה  ןויגיהה  יפ  לע  קדצבו ]...[ . ונידלי , לודיגל  שממ  לש  השודק  םיסחיימ  ונחנא  טעמכ , הירוטסיהב  הפוקת  לכמ  הנושב  םויה ,
, םלועל םידלי  םיאיבמ  ןיידעו  ואיבהש  ימ  לכ  תא  טעמכ  םיעבתנה  תמישרל  ףרצל  העיצמ  ינא  םדא ,' ינבב  יוסינ   ' לע תיצוביקה  העונתה  תא  עובתל 

יגהנ תא  בוטה , הרקמב  ברעב , עשתמ  לחה  םתוא  םיאור  םהידליש  קט  - ייהה תובא  לכ  תא  ונמצע . ונלש  םישקונה  םינוירטירקה  יפ  לע  אלש 
. ימא תא  יתיאר  ינאשמ  תוחפ  ןתוא  םיאור  ןהידליש  הריירקה ' תושנ   ' תאו עובש  יפוסב  רקיעב  םתוארל  םיכוז  םהידליש  םיאפורהו  תוינומה 

דרו לש  הבתכב  יצוביקה , ךוניחה  לע  השדח  תיגולותימ  - יטנא הזגפה ' ב' ץראה ' ףסומ   ' אצי רבכו  ץלוג  ןושחנ  לע  הבתכה  הררועש  הרעסה  הככש  אל  דוע 
לע תורפסמו  עויסה  יזכרמל  םינורחאה  םישדוחב  תונופ  םישנ  תואמ  ויפל  עדימ  תבתכה  הגיצה  ץוביקה ,' לש  תונמוסמה  תודליה   ' התרתוכש יליזרב  - יול
םניא הירוהש  השלחה , הדליה  : ' ףתושמ סופד  תוללוכ  וללה  תויודעהמ  תובר  הז , עדימ  יפ  לע  יצוביקה . םידליה  תיבב  ורבעש  תויוללעתהו  תוינימ  תופיקת 

הרואכל ירזכא .' הקיתש  דוק  ידי  לע  תובוגמו  םינש , םיתעל  תוכשמנה  םלוכל , תועודיש  תויוללעתהל  עובק  ןברק  תרתומ ." תכפהנ ל" קשמב , דמעמ  ילעב 
תומילאב רבוד  םעפה  ךא  םישנ , לש  תינימ  הפיקתו  תוללעתה  לע  תונורחאה  םינשב  ומסרופש  ריקחת  תובתכ  לש  הרדסב  הבושח  הבתכ  דוע  התיה  וז 
ביחרהל ןיפיקעב  הדעונ  םירבדה  תגצה  ךרדו  ץלוג  ןושחנ  לש  םושיאה  בתכל  הבתכה  תוכימסש  המוד  םלוא  רפס . תרייעב  וא  הלודגה  ריעב  אלו  ץוביקב 
' ירטנצודייפה בלצה  עסמ   ' םשב הלוכ ) תיצוביקה  העונתה  תא  םיתכהל  השעמלו   ) התוללכב יצוביקה  ךוניחה  תטיש  לע  המשאה  בתכ  תעירי  תא 

: הבתכב תונושארה  םילימב  רבכ  הלגתמ  תאזה  היצביטומה  שדחה .

ןותנ תיצוביקה  הרודנפה  תביתמ  עקוב  םידליה , יתבב  תולילה  ימיאמ  חפט  ףשחנש  ירחאו  ינועה , וקל  תחתמ  םייח  םהמ  ררבתהש ש-30%  ירחא 
האממ רתוי  הדבל  תפלוחה  הנשב  ועיגה  לארשיב  תינימ  הפיקתו  סנוא  תועגפנל  עויסה  יזכרמ  תרשעמ  םיינש  לא  וימדוק : םיריווחמ  ותמועלש 

. ץוביקב ןתויהב  ןתורענב  וא  ןתודליב  תינימ  ופקתוהש  םישנ  לש  תוינפ 

ןיא דועו , תאז  תימעפ . - דחו תימוקמ  העפות  אמש  וא  ץוביקב  םינש  תכורא  המגמ  םיגציימ  וללה  םיעזעזמה  םינותנה  םאה  ןייצל  תחרוט  הניא  תבתכה 
היעבה תא  סחייל  ןיא  ההז , רועישה  םא  ריעב . תופיקתה  רועישמ  הובג  לארשיב  םיצוביקה  ךותב 270  תוינימה  תופיקתה  רועיש  םאה  תנייצמ  איה 

הקיתש רשקש  עודי  ךא  הלאה , םיעזעזמה  םירקמב  ץוביקב  םייקתהש  הקיתשה  רשק  תא  תנייצמ  תבתוכה  וזמ , הרתי  יצוביקה . םייחה  חרואל  אקווד 
, תישאר םירבד : ינש  שיגדהל  ידכ  אלא  םיאצממה  תובישחמ  טיעמהל  ידכ  אל  וללה  תויטהה  תא  ןייצמ  ינא  תוינוריע . תוססובמ  תוחפשמב  םג  םייק  הזכ 

המצעכשל תיבויח  העפות  איה  םהידלי  יפלכ  םירוה  לש  יוצרה  תוגהנתהה  דוקל  לארשיב  תססובמהו  הליכשמה  הבכשה  ברקב  תרבוגה  תושיגרה 
- טסופה ןדיעב  תינויצה  תוברתה  רוערעב  המצוע  - בר קשנ  ילכ  אוה  השדחה  תורוהה  סותא  תינש , םזיתראקמו . תונרסומ  םג  ךא  שודק ,' םעז   ' הדילומה

. הלש םישדוקמה  תודסומהו  םילמסה  םידוקהמ , תצקמ  לע  רערעמ  אוה  ןכש  ינויצ ,

הבילצל הדיקעמ 
, תירבעה הרישב  רקיעב  טלבש  הז , סותימ  ילארשיה . םזיטוירטפה  תוברתב  רתויב  םיבושחה  םייגולותימה  תודוסיה  דחא  אוה  ינויצה  הדיקעה  סותימ 

םגש רובס  ינא  םלוא  תיברעמה . הדגבו  הזע  תעוצרב  שוביכה  רטשמ  לשבו  ןונבלב  לארשי  לש  התוכבתסה  לשב  רקיעב  םינשה , םע  ופקותמ  דביא 
הדיקעה סותימב  םוסרכל  םינושארה  םינמיסה  הז . ךילהתל  המורת  התיה  םידליל , םירוה  ןיב  רשקה  תא  קדיהש  השדחה , תורוהה  לדומ  תוחתפתהל 

אוה ( 1970 לירפא , ' ) היטבמאה תכלמ   ' הזחמב קחצי  תדיקע  תנצסב  רשאכ  רוביצה  תא  סיעכהו  םיהדה  ןיול  ךונח  השתהה . תמחלמב  רבכ  ועיפוה 
: תואבה םילימה  תא  קחצי  יפב  םש 

קסע דלי . םיטחוש  הפ ? הרוק  לכה  ךסב  המ  יכ  ןופצמ . תופיקנ  םוש  הלילח  ךל  ויהי  אלשו  טחשו . םיילגרה  לע  ץופק  זא  אבא . טוחשל , ךל  םירמוא 
קר לכל  ףסונו  ךמסומ , טחוש  דוע  אוהו  ויבא , אוה  טחושהשכ  דוחייב  דלי ? ללכב  הז  המ  דלי ? טוחשל  ללכב  הז  המו  שלחו ? ןטק  דלי  טוחשל  לודג 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



. טחש הלאבא , טוחשל , ךל  ורמא  ונ , חילש !?

אל ןאכ  ץראב . םילפונ  לש  תויוולה  יסקטב  לבוקמה  םואנל  ביטגנ  ןיעמ  תועצמאב  סותימה , לע  הידוראפ  ןיול  בתכ  ירבק ' לע  דומעתשכ  רקיה  יבא   ' ןומזפב
: ומש תא  רידאהל  ידכ  תומל  ונב  תא  חלושה  באה , דגנכ  המשא  בתכ  םג  אלא  הצרתמ  ןברוק  ןיא  קר 

םילמ דוע  רבדת  לאו  ינא /, יתייה  בירקהש  ימ  יכ  ןברק /, תברקהש  רמאת  לאו  ךכ /]...[  לכ  האג  זא  דומעת  לא  ירבק /]...[  לע  דומעתשכ  רקיה , יבא 
ינממ זא  שקב  רפעב / יפוג  תא  םינמוט  ךיא  הארתו  ירירע / דואמו  ףייעו  ןקז  ירבק / לע  דומעתשכ  רקיה  יבא  יבא //. ךומנ , דואמ  רבכ  ינא  יכ  תוהובג /

. יבא החילס 

ולבקתהו הגצהה , ירחא  ףסונ  רושעכ  השעמלו  תע , התואב  תילארשיה  הרבחב  לוכיעל  םישק  ויה  הלוכ , הגצהה  ומכ  הזה , לטלטמהו  זעה  טסקטה 
רקוח םסריפ  םירופיכה , םוי  תמחלמ  ירחא  םייתנשו  היטבמאה ' תכלמ   ' ירחא םינש  שמח  ב-1975 , תיגולוכיספה .)' תיזחה   ' רעשב ליעל  ואר   ) בר םעזב 

: רפיס ובו  גשומ '  ' תעה בתכב  רמאמ  ירפ  םחנמ  תורפסה 

טילקתה ךותמ  רקיה ,' יבא   ' רישה תא  בלשל  יתשקיב  האירק - ' ןמיס   ' תעה בתכ  לש  רדושמ  ןויליג  וידרב -  תיתורפס  תינכתב  םידחא , תועובש  ינפל 
; רחא טילקת  יתאבה  קרוח - ' תאבהש  טילקתה   )' םיצורית תרדיס  רחאל  ע.א .] היטבמאה ' תכלמ   ' תדרוה תובקעב  רתסב  קפוהש  טילקתה   ] רוסאה
' רומג רדסב   ' ישנא ורמא  רישה ,' תא  רדשנ  אל  : ' קשה ןמ  עצרמה  אצי  םירחא - ) םירוציק  יתרשפיא  יוצרה - ' ןמזה  ןמ  תוינש  הכורא ב-30  תינכתה  '

, רישה עצמאמ  תורוש  ורדוש 8  תינכותה , ץוציפ ' יתמייאש ב' רחאל  ףוסבל , םילוכש .' םירוה  תושגרב  עגופ  אוהש  םוש  מ' תורפסל , רודמה  ןמ 
, םילמה וארקוהשכ  התע , םהיתושוחתל . יטיב  יופצכ , וב , ואצמ  הנושארל , רישה  תא  ועמשש  םילוכש , םירוה  ריבסמ ]...[ . רשקה  לכמ  תוקתונמ 

. דחא האחמ  בתכמ  אל  ףאו  תוהדזה , יבתכמ  רורצ  יתלביק 

הלאש ינמיס  תבצהל  היצמיטיגלה  סיסב  תא  הביחרה  םירופיכה  םוי  תמחלמ  ןכש  םיירקמ , ויה  אל  םילוכשה  םירוההמ  ירפ  םחנמ  לביקש  םיבתכמה 
: בתכ ץראב , לוכשה  תוברת  תא  רקחש  ןויס , לאונמע  ןוירוטסיהה  תולוכשה . תוחפשמה  ברקמ  םג  םיקפקפמה  ועיגה  הנושארל  הדיקעה . סותימ  ביבס 

. יתייעב ןפואב  ןהב  עיפומ  הדיקעה  אשונ  םישדוקמ . םיסותימ  לע  תובקונ  תולאש  לואשל  החצנהה  תורבוח  תוליחתמ  רופיכ  םוי  תמחלמ  רחאל 
'. היטבמאה תכלמ   ' הגצהה ךותמ  ירבק ,' לע  דומעתשכ  רקיה  יבא   ' ןיול ךונח  לש  וריש  תא  תמסרפמו  תכל  הקיחרמ  לילגב ) ץוביקמ   ) תורבוחה תחא 

תורפס ץראב ]...[ . רתויב  םישיגרהו  םייצוביקה  םיימיטניאה , םילאוטירה  דחא  ךות  לא  ירוביצה , חישה  לש  וביל  בל  לא  םיילושה  ןמ  ןועיט  ענ  ךכ 
הנייפאתה םימיה  תשש  לש  החצנהה  תורפס  התודרשיהו : הנידמה  תמקה  תצקמב  הככיר  הדיבאה  באכ  תא  תיגלא , התיה  "ח  שת לש  החצנהה 

םיקופקפב תבקונ , תימצע  הייהתב  תמעוז , תרוקיבב  תנייפאתמ  רופיכ  םוי  לש  החצנהה  תורפסו  ןוחצינ ; תרוכישו  אעמק  תיטסיסיקרנ  תובצעב 
. ןידה קודיצ  יבגל 

, ןעט הבילצל ,' הליבקמ  הדיקעה  . ' יטסילאירוס םונהיגכ  תגצומ  הדיקעה  םהבש  קחצי , תדיקע  אשונב  םיטירחת  ץישפיל  ירוא  רייצה  רצי  המחלמה  ירחא 
יוושכעה סחיה  והמ  ןיא . םיהולא  ימויקה . יבויחה , הנבומב  היכרנאב  איה  הלואגה  אל , ליא ? וא  לאוג  ךאלמ  םיריעצה . דקענ , ימ  םיגיהנמה . דקועה ? ימ  '
אלו םיגיהנמל , לטקה . - הדשל םישנא  חולשמל  יוביג  ןתינ  םיגיהנמל  גרהלו : חצרל  יקוח  ףקות  קינעה  םהרבא  לבקש  וצה  יכ ? " נתה הדיקעה  סותימל 

'. וירוה יפמ  ןושארה  אל " עמשנ ה" וב  עגרה  ןמ  דקענ  דליה  םירוהל : ןכמ -  תוחפ 

רצוא ןוסנורהא , ריאמ  ישארה : רצואה  " ) תילארשיה תונמאב  קחצי  - תדיקע  " אשונב םירויצ  תכורעת  ןג  תמרב  לארשי  תונמאל  ןואיזומב  הכרענ  ב-1987 
קחצי - תדיקע  ' אשונב םירויצ  תכורעת  ןג  תמרב  לארשי  תונמאל  ןואיזומב  הכרענ  תנשדבלב 1987  םיטעמ  םירקבמ  הב  וזחש  ףאו  תרפע ) ןועדג  לעופב 

םרז תא  אטבל  ידכ  הב  היה  ךא  דבלב , םיטעמ  םישנא  ורקיב  הכורעתב  תרפע .) ןועדג  לעופב : רצוא  ןוסנורהא ; ריאמ  ישאר : רצוא  ' ) תילארשיה תונמאב 
"'. חצנמ ליאהו  תוננוקמ  םישנה  דקענ , קחצי  : " ' ןמשידק השנמ  לש  ורויצ  גצוה  הכורעתב  ינויצה . הדיקעה  סותימל  תחתמ  רותחל  ךישמהש  םיקמעמה 

עיפוה הנומתה  דצל  ןמשידק " : לש  וריש  עיפוה  הנומתה  דצל  המחלמה . לש  יתימאה  ןברוקה  לע  זמרל  ידכ  הרטמ , ןמאה  רייצ  השבכה  שאר  ביבס 
חכש ליאה  םיטיעה /. ואבש  ירחאו  םירודכה / ורונש  ירחא  המח / המדא  לע  םח / םתכ  ראשנ  קחצי /  ראשנו  ןברקה / אוהש  חכש  ליאה  : ' ןמשידק לש  ריש 

."'. הצור אוה  המ  קחצי  תא  לאוש / אל  דחא  ףאו  קחצי / ראשנ  זאו  ןברקה / אוהש 

הקיתש םירבוש  םירוה 
. ילמס ךופיה  רובעל  הדיקעה  סותימ  לחה  הנושארל , רערעתה  הליכשמה  הטילאה  לש  ןידה  קודיצ  רשאכ  ןונבלב , תיאבצה  תוכבתסהה  תובקעב 

הדיקעב ךרוצה  םצע  לע  רגית  תאירקל  הבהאב , תדלומל  ונברוק  תא  לבקמה  ןבלו  לוכמ  ול  רקיה  תא  בירקמו  האידיאה  ןחבמב  דמועה  באל  הדהאמ 
ב-  ) ןונבל תמחלמ  ץורפ  רחאל  תועובש  השולש  יטילופ . ןורוויעו  םזינוטרופוא  חבזמ  לע  םינבה  לש  הברקהכ  התעמ  ספתנש  המ  לע  תרוקיבלו 

ונייצ תאזה , הצובקה  ירבח  תא  ונייאירש  יקסנב , הבוטו  ילארב  - ןמרקוצ היח  תויגולויצוסה  םילשוריב . םירוה  לש 60  הנגפה  הנגראתה  ( 27.6.1982
םיליעפ ויה  אל  םבור  םילשורי . לש  הרקויה  תונוכשמ  תחאב  וררוגתהש  הובג , - ינוניבה דמעמהמ  םירוה  הללכ  הצובקה  תונויארה , יפל   ' יכ ןרקחמב 

ןכל . םדוק  האחמ  תוצובקב  םירבח  וא  םייטילופ 

תשר םירוהה  ןיב  הרצונ  םינשה  ךשמב  רעונ . תועונת  ןתואב  םירבח  ויהו  רפס  תיב  ותואב  ודמל  םהידליש  הדבועה  תובקעב  רצונ  םירוהה  ןיב  רשקה 
םינבהמ תוגיאדמ  תועידיו  םש , ומחלש  תודיחיב  םינבה  תיברמ  ותריש  ןונבל  תמחלמ  ןמזב  הלא . םירשק  לע  תססובמה  תילמרופ , יתלב  תויורכה 

רסמה םירוהה . לש  שגפמ  ךרענ  תאז , תובקעב  םהיניב . התיהש  תילמרופ  יתלבה  םירשקה  תשר  תא  וליעפה  םירוההמ , םידחאל  ועיגהש  תיזחב ,
ןמזב הנגפהל  תאצל  ונל  רתומ  םאה  : '" היה שגפמב  ןוידה  לש  ירקיעה  אשונהו  םעה " תא  המרמ  הלשממה  והשמ , ושע  : " היה םינבה  וריבעהש 

םירוהה ואצי  שגפמה , תובקעב  םתוא ." םייקל  םיביוחמ  םניא  םירוהה  םיללכה , תא  םירבוש  תונוטלשה  םאש   " ושח םירוהה  בור  םימחלנ ." םילייחהש 
''. וכו ןחנצ " לש  תוחא  ", " טסיקנט לש  אמא  : " ומכ םיטלש  תויטילופ , תואמסיסכ  רשאמ  רכה " ינמיס  רתוי כ" םינייפואמה  םיטלש  םיאשונ  םהשכ  הנגפהל ,

. המלענ אל  םירוהה  תאחמ  ךא  הדיחי , הנגפה  רחאל  הקרפתה  תאזה  הצובקה 
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יעצמאב העפותה  תטלבהבו  המחלמב , וגרהנ  וא  ועצפנ  ןהינבש  תוחפשמה  לש  ןתבוגת  תמצועב  דחוימב  טלב  ןידה  קודיצ  תשיפתב  יונישה 
בקעי בתכ  רופובה , לע  ברקב  ןונבל  תמחלמ  לש  ןושארה  הלילב  ינלוג , תרייסל  וירבח  תשמח  לשו  זר  ונב  לש  ותליפנ  ירחא  םייעובשכ  תרושקתה .

םידה ררועש  ףירחה , בתכמב  ןונבל .'" תמחלמ  לע  העבצהב  המרוה  םדיש  םירשהו  ןתיא  לאפר  ןורש , לאירא  ןיגב , םחנמ  לא   "' יולג בתכמ  ןמרטוג 
המינב ןוטב  החמ , ןמרטוגו  םיינמואל , םייטילופ  אלא  ויה  אל  ודידל  היעינמ  ותעדל . תרתוימה  המחלמל  האיציבש  תלוויאה  לע  ןמרטוג  עיבצה  שא , ךשמו 
: םימיל רפיס  בתכמל  תובוגתה  לע  חצרכ . האר  םתומ  תאש  םימימתה , םיריעצה  גרה  דגנכ  תילארשיה , תוברתב  זא  דע  התומכ  העמשנ  םרטש 
ןימי ישנא  תוחפשמל . רגישש  םימוחנתה  יבתכמ  ילבקמ  תמישרמ  יתוא  ערג  רדהה ," שיא  , " ןיגב תולילב ; יתנש  תא  ופרט  יתלביקש  הנטש  יבתכמ  '

םישרמ ויה  םאה  הלאש : : " רומאל ובתכ  הב  םינפבמ ," תברוא -  הנכס   " תרתוכה תחת  םיצופנה  םינותיעה  דחאב  דומע  לש  וכרואל  העדומ  ומסריפ 
תובוגתה דצל  םלוא  טלחומ .'"! ואל  איה  הבושתה  תכשמנ ? המיחלה  דוע  לכ  םהידלי  םדב  רספסל  םילוכש  םירוה  תיסהל  םיצאנה  ידהואל  םילגנאה 

םע ןמרטוג  דמע  וישכע ,' םולש   ' לש תונגפהב  ב-1984 , אצומ . אלל  ךרדכ  התארנ  ןונבל  תמחלמש  לככ  ורבגו  וכלהש  תויבויח , תובוגת  םג  ויה  תוילילשה 
. הזה רסמב  וכמתש  םיפלא  ויה  הז  בלשב  ירטפתה .'! תאזה  העווזה  לכ  תלשממ  םייחב ,! םדועב  התיבה  םינבה  ורזחוי  : ' טלשה

ןמיסו הנתשה , רבדה  המיחלה  ךוש  םע  ךא  םימי . תכיראמ  יתלבו  תנגרואמ  יתלב  תינטנופס , םירוהה  תאחמ  התיה  ןונבלב  תוברקה  וכשמנ  דוע  לכ 
'. ןאכ דע  השיגרה ש' איהו  תישילשה  םעפב  ןונבלב  תורישל  ילאומש  הנשוש  לש  הנב  הלע  לירפאב 1983  ץראב . האחמה  תוברתב  הגרדמ  תיילע 

'(. רמשמה לע  ו' רבד ' ', ' ץראה  )' םינותיע השולש  לש  תכרעמל ' םיבתכמה   ' רודמב לירפאב 1983  םסרופש ב-27  הלשממל  יולג  בתכמ  הבתכ  ילאומש 
: הבתכ ךכו 

ועלקנ הילא  המויאה  הריתסב  קלח  שי  םירוה , ונל , תמאה : לע  הדונ  תדלומ ]...[  לע  םתיא  ונחושו  ונרש  ונחנא ,' דימת  הדוקפל   ' לע םתוא  ונלדיג 
לש הניד  תלבקל  קדצה  תשוחת  ןיב  הבוחה , שגרל  ןופצמה  ןיב  םינבה  לש  תאזה  תוערקיהל  תוירחאה  דבוכ  אולמב  השח  ינא  ונינב ]...[ .

לכל תונפל  הבוח  ינא  השח  ןכל  תושקה . תועשב  םירבחה  םע  תויהל  ימינפה  ךרוצל  המחלמה  לש  תויתימאה  היתורטממ  הדילסה  ןיב  היטרקומדה ,
םינבה ובושיש  דע  םוי , - םוי קבאמהמ , תופרהל  אלו  תוחמל ]...[  קותשל ]...[  קיספהל  םשפנ -  תומלשל  םמולשל , םינבה , ייחל  םידרחה  םירוהה 

. התיבה

םינבה תא  ריזחהל  ןונבלמ ו' "ל  הצ תגיסנל  איבהל  הרתחש  הקיתש ," דגנ  םירוה   " תעונת יאמב 1983 )  ) המק םיבר , םידה  ררועש  בתכמה , תובקעב 
- ןמרקוצ לש  ןרקחמ  ךותמ  הלאב .) אצויכו  תרושקתב  תונויאר  תומיתח , ףוסיא  האחמ , תונגפה  רוביצ , ישנאל  םיבתכמ   ) םייטרקומד םיעצמאב  התיבה '

תורקעו תויחא  תודיקפ , תורומ , ללכ : ךרדב  ןהיקוסיעו  ( 80%  ) תינוכית - לע הלכשה  תולעב  ןבור  םישנ , ויה  העונתה  ירבחמ  יכ 77%  הלוע  יקסנבו  ילארב 
(92%  ) ןיבש 40 ל-60 ליגב  ויה  ןבור  לארשי . תודילי   38%- כו הקירמא  - הפוריא תודילי  ויה  ןהמ  כ-50%  םיישפוח . תועוצקמ  תולעב  ויה  טועימ  קר  תיב .

הנגפהה יהשלכ . האחמ  תעונתב  ןכל  םדוק  תורבח  ויה  אלש  ונייצ  ןלוכ  ךא  הלאמשו , ךרעמל  ועיבצה  ןהמ  םנמא 96%  (. 65%  ) הגלפמ תורבח  אלו 
תוהמיא  ' םשב תפסונ  האחמ  תעונת  המק  ןכמ  רחאל  רצק  ןמז  הלשממה . שאר  דרשמ  לומ  הכרענ  הקיתש ' דגנ  םירוה   ' תעונת לש  הנושארה 

םימיל םיגורהה . רפסמ  ןכדועו  ןיוצ  םהילעש  םיטלש  םיטלש  ואשנש  ןיגב  םחנמ  הלשממה  שאר  לש  ותיב  דיל  האחמ  תורמשמ  הביצהש  רוחשב ,'
: העונתה תמקהל  עינמה  תא  ןויאירב ) היינשהו  רמאמב  תחא  ' ) הקיתש דגנ  םירוה   ' לש תודסיימהמ  םייתש  וריבסה 

ונינב תכשמתמ , המחלמה  רדס , טילשמ  ונאבצ   ) בצמה רימחהשמ  הרירב .' ןיא   ' תמחלממ הגירח  ןאכ  שיש  דואמ , רהמ  ונבה  ןונבלל  הסינכה  םע 
תא וניאר  דואמ , ונדרח  םילייח  - םינבל םירוהכ  ונינב ? תא  ונכניח  ךכל  םאה  ונלצא . ושבתשה  הדימה  - תומא לכש  וניאר  המודכו ,) הרז  ץראב  םישבוכ 

הנידמב םיחרזא  ונחנא  םירוהכ  םג  הקיתש ? דגנ  םירוה  םשב  שורדל  ונתוכז  המ  ךרד . - אל - ךרדב םיגהנומו  רישכמל  וכפה  םפוגבו  םשפנבש  םינבה 
הפל . םהלו  ונל  תויהל  יקנ -  ןופצמב  ונמק  תיטילופ , תואטבתהל  תויוכז  םהל  ןיאש  םינבה , םשב  תיטרקומד . אל  ךרדב  תגהנומ  איהו  הל , םיגאוד  וז ,

בורקמ םידע  ונייה  ונחנאו  ןוירשב , םש , היה  רוכבה  ינבו  המחלמה , לש  תאזה  המוארטה  העריאשכ  לבא  הקיטילופב , תברועמ  יתייה  אל  םלועמ 
ןבה תא  ךל  םיחקול  ימצעל  יתרמא  דגנמ ; דומעל  יתלוכי  אל  תאזה , המחלמה  דוסיב  הדמעש  הלודגה  תימרתל  םיניינעה , תולשלתשה  לכל 

. עומשל הצור  אל  תוארל , הצור  אל  שדח ; םוי  םע  דדומתהל  יתלוכי  אל  הטימהמ ; םוקל  יתיצר  אל  טושפש  םירקב  ויה  ךתוא . םימרמ  אווש . - תלתמאב
הרטמ ךל  שי  ימצעל , יתרמא  הטלחהה , הלפנשכ  הז . תא  רוצעל  תוסנל  והשמ ; תושעלו  םוקל  וא  עוקשלו , ךישמהל  רוחבל ; תבייח  ינאש  יתשגרה 

. תאזה הרטמה  דיל  דמגתה  ראשה  לכ  והזו . הרורב , תחא 

בצמה דימתמ , רתוי  התע , ןוחטיבה . תוחוכ  ישנאו  םילייח  הגרהו 28  רוצב  יאבצה  לשממה  תדקפמב  תפות  תיאשמ  הצצופתה  רבמבונב 1983  ב-4 
יכמות ברקב  רקיעב  הבר , תירוביצ  היצמיטיגב  התכזו  וליצה '  ' תקעז לש  יפוא  הלביק  תוהמיאה  תאחמ  ימנטאיוה . בצמל  ויניפאמב  המוד  הארנ  ינונבלה 

הבתכב  ) ץראה יבחרב  םידהוא  יפלא  הל  ויהו  םיבדנתמ  תואמ  לש  ןיערג  הקיתש ' דגנ  םירוה   ' תעונתב היה  רבכ  םייתנש  ךותב  לאמשהו . זכרמה 
. ןיוע וא  ןהל  שידא  היה  תוינמי , תודמעב  קיזחהש  רוביצה , בור  תאז , םע  העונתל .) ודקפתהש  ףלא  לע כ-20  חווד  תישאר ' תרתוכ  המסרופש ב-1985 ב'

. תונוגמ תועונתו  תוקירי  תוינופלט , תודרטה  תוללק , םימויא , תחא  אל  וגפס  ןוגראב  םישנה 

םירוה  ' תעונת לש  ןתוקרפתהל  הליבוה  ןונבל  םורדב  ץיחה  רוזא  תא  םיקהלו  ןונבלמ  "ל  הצ תא  איצוהל  ראוניב 1985  תודחאה  תלשממ  לש  התטלחה 
םייחהמ שורפל  ןיגב  םחנמ  לש  ותטלחה  לע  ועיפשהש  ןה  תוהמיאה  לש  האחמה  תועונתש  םינעוטה  שי  רוחשב .' תוהמיא   ' תעונת לשו  הקיתש ' דגנ 

לש תירוביצהו  תיטילופה  ןתעפשה  התיה  רצקה  חווטבו  תישעמ  הניחבמ  ךא  ןוכנ , רבדהש  רשפא  טסוגואב 1983 . עידוה ב-28  הילעש  םייטילופה ,
םרז קספ  אל  ןונבל ) םורד  תעוצר  טעמל   ) ןונבל ב-1985 ןונבלב ב- םישובכה  םיחטשה  בורמ  הגיסנה  ירחא  םגש  ןוויכ  תאז  תמצמוצמ . הלא  תועונת 

, דצ ינעטמ  םיבראמ , תפות , תוינוכמ  לדגו -  ךלוה  םוכחתב  םילארשי  םילייח  גורהל  לחהו  המזויה  תא  לטנ  הללאבזיחה  ןוגרא  תונותיעב . לבאה  תועדומ 
. םיחתותו תושויטק  ירי  ףרועב , הפקתמל  םינושליגב  שומיש 

ןונבלב ימוימויה  לטקה  תקספהל  םינש  רובעכ  האיבהש  תרשרש  תבוגת  העינה  תוהמיאה  לש  ןתאחמ  רבטצמ  ןובשחבו  ךוראה  חווטבש  המוד  םלוא 
לש ןתכיפהבו  תינויצה  ןידה  קודיצ  תרוסמ  רוערעב  בושח  בלש  תאזה  האחמה  התיה  תיגולואידיא  הניחבמ  הזמ , הלעמל  התיבה . "ל  הצ תרזחהלו 

. הדוקנ תוהמיאל  תדלומה ' לש  תוהמיאמ   ' תוילארשיה תוהמיאה 
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תדחואמ הניא  רבכ  לוכשה ' תחפשמ  '
ובוש םע  ורוביג  רבועש  ךלהמה  תא  ראתמ  טרסה  טיעה .' , ' עשוי יקי  לש  וטרס  םינרקאל  אצי  תקולחמב , היונשה  ןונבל  תמחלמ  ץורפ  ינפל  דוע  ב-1981 ,
, רוביגה ךפהנ  דציכ  ראותמ  הלאה  תומחלמה  יתש  ןיב  תרדגומ . הניאש  תפסונ , המחלמל  ותאיצי  תאו  םירופיכה  םוי  תמחלמ  רחאל  םייחרזא  םייחל 

תועצמאב ללחה  לש  היפרגויבוטוא  ןיעמ  בצעמ  - רפסמ אוה  תומחלמה . יללח  לש  יעוצקמ  חיצנמל  ולשמ , םיסרטניא  ךותמו  וביבס  הרבחה  ץחלב 
המכ לש  תופירח  תוילילש  תובוגת  ררועש  רחאל  םלוא  ותומלשב  הנרקהל  טרסה  רשוא  הליחתב  ותומ . לע  הרובג  רופיס  בתכ , לוכיבכש  ריש  תואשילק :

הסנכתה תוזחמו , םיטרס  תרוקיבל  הצעומה  תא  תופיחדב  סנכל  שקיבו  םינפה  רש  לא  בתכמב  הנפ  ןוחטיבה  רש  ןגסש  רחאלו  תולוכש , תוחפשמ 
הפ וחד  ןהכו  רגמש  ואדנל , םיטפושה  ךא  םיצוציקה  לטבל  השקבב  "ץ  גבל רתע  עשוי  טרסב . םיצוציק  ךורעל  יאמבל  תורוהל  הטילחהו  תינשב  הצעומה 

: ואדנל טפושה  בתכ  ןידה  קספב  ותריתע . תא  דחא 

ןמ םהיתושגרב  תוקומע  םיעגפנה  םיבר , הלא  ןיב  שי  םאו  והומכ , ןיאמ  שיגר  אוה  לארשי  תוכרעמב  םילפונה  תוחפשמ  ינב  לש  לוכשה  אשונ 
, םתלוז לש  תדחוימה  םתובשחתהלו  םתונלבוסל  םייואר  םה  הלאכ , םנשיש  שיחכמ  וניא  רתועה  םגו  הז  טרסב  החצנה  יניינע  םיגצומ  הבש  הרוצה ,

ונא הבש  תוריהזה , (. 2  ) "צ 351/72 גבב הז  טפשמ  תיב  ןד  םהבשו  ילילפה  ןידב  דחוימ  רושיא  קחוה  םתנגהלש  םינימאמ , םתואמ  תוחפ  אל 
ןיבו לכה  תא  םיללושה  ןיב  בהזה  ליבשב  תכלל  השקיב  הצעומהש  חכשנ , לבו  הרוזנצ . לש  הרוצ  לכמ  הדילסה  דגנכ  הלוקש  םהיתושגרב , םיבייח 

. לכה תא  םיריתמה 

תייווחב תעגל  הזעהש  תונושארה  תוריציה  תחא  אוה  הז  ןמור  הנש . התואב  רואל  אציש  ןורחאה ' ידוהיה   ' קוינק םרוי  ורפס  לע  ססבתה  עשוי  לש  וטרס 
תא תכלמ , ודמעש  םייחה  תא  אלא  ןבה , ןדבוא  תובקעב  ןידה , קודיצ  תאו  הגלבהה  תא  ראית  אל  קוינק  תיטקלפ . - יטנא תיגולוכיספ  טבמ  תדוקנמ  לוכשה 

: םקופיס לע  ואובי  אל  םלועלש  םיעוגעגה  תא  דילגי , אל  םלועלו  רעפנש  ישפנה  עצפה 

וילענב ןנובתמה  בא  יח  הב  תונשייבה  םירפסמ . המכב  ילע  לודג  היה  יוטיבה , יל  חלסיי  םא  ינב , תומ  יתייער . יניעבו  ימצע  יניעב  תוחנ  יתייה  יתיבב 
םיענ יתייהש  רמוא  יתייה  אל  תשיובמ .]...[  המגוע  לש  םיוסמ  רדה  תוחפל , ילצאו  ןוהמית , תוניוע , לש  טלחומ  בצמ  היה  ונב , לש  םלועל  תוקירה 

. תוומ דגנכ  תוומ  הפלחהל , םיפוסיכ  םג  ויה  ינב  לא  םיפוסיכה  הב , טולשל  יתלוכי  אל  ךא  ימצעב , יתבהא  אלש  תמיוסמ  תורירמ  יב  התיה  םישנאל ,
רבכ יתייה  באוכ ]...[ . זובב  יל  החלס  טעמכ  יתייער  יל . אקווד  הנאתה  לרוגה  עודמ  דמועו , עובק  םיתמ  רפסמ  שי  םאו  אוה , אקווד  עודמ  לש  תולאש 

אלל באכ . ליכמש  ימכ  ימצע  יומיד  תא  ףילחהש  ישממ  באכל  תופכ  רתוי  ומצע , ידי  - לע ראותמ  תוחפ  תוחפ , רדוהמ  ובאכב , ריהי  תוחפ  םדא 
ינפ טעמכ  דע  תדרויש  הרונמל  תחתמ  םירוחשב , יתייער  דימת , םיפגומ  ויה  תונולחה  רבקכ . תיבה  היה  הארנ  ונתיב  לע  הגונ  הפיערהש  תוינויחה 

. ןחלושה

םתלוכילו לוכשה ' תחפשמ  געול ל' ורפס  רוביג  ריכזהלמ .' סה   ' זא דע  ויהש  תועפות  וביבס , דסממה  לש  תועיבצבו  לוכשה  רוחסמב  תעגל  זעה  ףא  קוינק 
הכימתה תוצובקל  רמגנ , אלש  שואייו  באכ  תוריתסמה  תוכסמל  תילארשיה , הרבחה  םהל  תקפסמש  תואשילקהמ  אתרופ  המחנ  בואשל  םילוכשה  לש 

: םיכנ תדעכ  דחי  תולבמה  םילוכשה  םירוהה  לש 

םילויט לש  םימיל  םהלש  התעבה  תוליל  תא  םירבחמ  םיחראמ , ינאו  הנדריש  םירוהה  לכ  םינליאה , םיסכזה , םינהכה , םידיודה , םלוכ , םה  הנה 
לבא יחורל , םעפ  ףא  היה  אל  םינועמשה  לש  רומוהה  שוח  םילודגה ]...[ , תוברקה  וכרענ  םש  תומוקמל  ריווא , ליח  יסיסבל  םילשוריל , יניסל , ןלוגל ,

, הנדריו תירשפא , יתלבו  תניימודמ  תודליל  בושל  לבה , יצפח  םלועב  תומוקמ  ינימ  לכב  דחי  תונקל  םנב , תנומת  דיל  וליפא  קוחצל  םתלוכיב  יתאניק 
לכהש שארה  דבוכ  ותוא  דימת  ןאכ  ךסונ  ינאו  םיתוש , םיקחוצ  םילכוא  םירבק . לש  יתצובק  לוחמ  ןגראל  באכה , תא  סיבהל  סייפל , תעדוי  דימתכ ,

, תיסיפאטמה תועמשמה  תא  עגרל  קינעמ  קילאיב  לש  וא  ןמרתלא  לש  וא  "ך  נתה ןמ  קוספ  לש  ןוכנ  טוטיצ  רשאכ  םידחוימ  םיעגרב  ותוא  םיכירצ 
םינבה םהל  ודבאש  ךכל  םיעדומ  ןמרתלא , לש  םילמה  לומל  םיניצרמ  םה  ךיא  תוארלו  רחש , ונתומל  שי  הנש  ףלאב  םעפ  ילוא  סכטב : רמול 

. םיקבואמ תונוראב  םיחכשנ  התעו  םרכיזל  ואיצוהש  םירפסה  לש  תוביהצמה  תוכירכל  רבעמ  בגשנ  ןוזח  תוארל  םיבוהאה ,

לוכשה תוברתל  סחיה  םוחתב  שחרתהל  דמועש  תא  הזח  קוינקש  ררבתה  רופובה ,' תחפשמ   ' לטנזור קיבור  לש  ורפס  רואל  אצי  רשאכ  ב-1989 ,
תוחיש לש  רפס  אוה  רופובה ' תחפשמ  . ' םמצע םייחה  לא  תונמאה  רדג  תא  הצרפ  עשוי  לש  וטרסבו  ורפסב  העיפוהש  תרוקיבהו  הדיקעה , סותימלו 

הדוהתה לעו  רפסה  תאצוהל  עקרה  לע  ןונבל . תמחלמל  ןושארה  םויב  רופובב  ולפנש  ינלוג  תרייסמ  םילייח  השיש  לש  םירוה  םע  לטנזור  םייקש 
: לטנזור םימיל  רפיס  ולש  תירוביצה 

תלחממ רטפנש  םינושחנ  ץוביק  ןב  לע  םחש ,' ןרע  לש  ותומו  וייח  הטקש : הקעצ  , ' תטעומ הצופתל  הכזו  יתבתכש  םדוק  רפס  תובקעב  ילא  ונפ  םה 
ימויק ךרוצ  יל  היה  ףסונ , דבורב  ןוגי . לש  עסמ  ךותב  םישנא  ןיב  תברקמה  הווחאה  רופיסה , לש  ישונאה  דצה  ילא  רביד  יכ  יתינענ  םירירש . ןווינ 

, תחא הרודהמ  העונצ : התיה  היפיצה  םירופיכה . - םוי תמחלמב  לפנש  ידיג , דיחיה  יחא  לע  ילש  ישיאה  לוכשה  תא  הלאה  םישנאה  תרזעב  דבעל 
ביבאב רפסה  לש  ותעפוה  בחר . להקל  דעוי  אוהו  אציש  ינפל  רפסה  תא  ואר  אל  הצובקה  ינב  םוכיסה  יפ  לעש  תורמל  םידידיו , םיבורקל  הבור 
הרודהמה תיטרפ . המדא  תדיער  ןיעמכ  םויה  דע  יל  הרוכז  ןורבע , םר  תייחנהב  ןורכיזה , םוי  ברעב  העש  תב  היזיוולט  תינכותב  התוולש  , 1989
תוסחייתה תומישר  תורשע  ובתכנ  רפסה  לע  האבה . הרודהמה  תא  תוריהמב  איצוהל  ולמע  םייעובשו  דחא , םויב  הרכמנ  רפסה  לש  הנושארה 

. םויה דע  םויק  ול  שיש  גשומל  ךפה  רופובה ' תחפשמ  , ' ךכל רבעמ  םיבר . תועובש  רכמ  - בר היה  רפסה  תודהואו . תושגרנ  ןלוככ  ןבור  תרוקיבו ,

תא רבשש  רפס  אלא  לבוקמה  ינויצה  הוותמה  יפ  לע  בתכנש  ליגר  ןורכיז  רפס  היה  אל  רופובה ' תחפשמ  . ' רפסה תאצ  םע  הטילאה  השער  יִדְכב  אל 
שש לש  ןתבוגתב  אלא  םילפונב  אל  לטנזור  דקמתה  ןמוי  יעטקו  םיריש  םיבתכמ , תוחיש , תרזעבועצמאב  דעת , לטנזור  תינויצה . החצנהה  תרוסמ 

. םנוגיב הזל , הז  םירוהה  וקינעהש  תידדהה  הכימתב  רקיעבו  רופובה , ברקב  ןהינב  תא  ולכשש  תוחפשמה 

ומצע תתל  הווצמה  המואה  ןבכ  ול  הדרחב  הגוזמ  טרפכ  דליל  הגאדה  ': ' לארשיב באלו  םאל   "' ורפסל המדקהב  בינ  בקעי  ךנחמה  בתכ  ב-1967 
םלושיחב יתחפשמה  אתל  הריתי  תוילרוג  תעדונו  תינובירה ]...[ . התנידמב  ןסוסיבו  ןגוזימ  תויולגה , ץוביק  לש  ךרדב  תשדחתמה  ונתרבח  לש  הלועב 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



םייכרעה םינפצלו  תאזה  לוכשה  תפשל  ביטגנה  הבר  הדימב  היה  רופובה ' תחפשמ  '(. ' הרונמה  ' תאצוה ." ) תולודגה תומישמה  תארקל  םנוסיחבו 
תוטבלתמ תויח , תויומד  הלעה  , ' אלא ברק , תשרומב  קרפ  דוע  בתכ  אלו  םירוההמ , אלו  םינבהמ  אל  סותימ , תונבל  הסינ  אל  אוה  האטיב . איהש 

םירוהה םיווחש  דואמ  ישיאה  באכה  תא  שיחמהו  שיגדה  רפסה  רפסה . םוסרפ  םע  ךילביל  הימע  תיגולוכיספה  הבתכש  יפכ  ןתוישונא ,' אולמב  תולבוסו 
תילארשיה לוכשה  תוברתב  זא  דע  םילבוקמ  ויה  אלש  תונכבו  תוחיתפב  תומדוק . םינשב  ןורכיזה  יצבוק  תא  ןייפיאש  יביטקלוקה  באכל  דוגינב  םילוכשה 

: םהינב תא  ודביאש  זאמ  םקלח  תנמ  אוהש  ארונה  ימוימויה  לבסה  תא  החישב  םילוכשה  םירוהה  וראית 

. ליג לע  רומשל  ונחלצה  אל  ילש . השגרהה  וז  לבא  ינויגה , אל  הזש  תעדוי  ינא  המשא . תושגר  תאשונ  ינא  םויה  דע  : ' ליג ז"ל לש  ומא  אביקע , ןב  התיד 
ינא קר  הארונ . הרוצב  ליגל  המוד  אוהו  רפסה , תיבל  ע"א ] ליג –  לש  ריעצה  ויחא   ] לילצ תא  רקוב  לכ  הריעמ  ינא  הזה . ברקל  ותוא  ונלבוה  םג  ילוא 

לא רוזחל  ןוצר  ךותמ  רתוי , ותוא  קנפל  יתלחתה  הזב . שיגרמ  אוה  םייניעה . לומ  ליג  תא  רקוב  לכ  האורו  ותוא , ריעהל  תכלוה  ינא  הז . םע  תדדומתמ 
'. ]...[ ולש אלו  ילש  היעב  וזש  יתנבה  םייניעה . תא  יל  החקפ  איהו  רפסה  תיב  לש  תיגולוכיספל  יתכלה  ליג .

עסונ יתייה  המויא . הכורא  הפוקת  יל  התיה  בבותסמ . יביבסמ  ילוא  ילש , ןבה  לש  לצה  ילוא  לכתסמ , ןמזה  לכ  ינא  : ' יסוי ז"ל לש  ויבא  לאילא , םהרבא 
. טנטפ יל  יתחקל  הזב ? יל  רוזעי  ימ  יתרפיס . אל  דחא  ףאל  םיצעה . ןיב  ץר  ותוא  האור  יתייה  םואתפ  העש . עבר  ירחא  התיבה  רזוחו  שורחל  הדשל 

עסונ התא  שורחל , ליחתמ  הדשל , סנכנ  יתייה  קר  רוטקרטה . לש  ףנכה  לע  ידיל , הריב  קובקב  יל  יתמש  קאינוק ]...[ . תיסוכ  הריב , זגרא  יל  יתינק 
קובקבה תא  חתופ  םוקמה , לע  רוטקרטה  תא  רצוע  יתייה  ךלש . ןבה  לש  תומדה  תא  האור  התא  םואתפ  םיצעה , ןיב  עגתשמ  התא  ךרוא , רטמוליק 

'. דובעל ךישממ  יתייהו  תחא , הכמ  קובקבה  לכ  ותוא , ץיברמ  רהמ ,

תא ולביק  אל  םבורש  דבלב  וז  אל  ןידה . קודיצמ  םירוהה  לש  תטלחומה  תורענתהה  התיה  רפסה , םע  רתויב  ההוזש  הז  םגו  רתויב , יתועמשמה  יונישה 
השעמל ואטיב  רפסב  ונייאורש  םירוהה  בור  הנידמה . ידיב  םינבה ' תלזג   - ' אווש ןברוקכ  ואר  םהש  המ  לע  םעזו  האחמ  ועיבה  אלא  ענמנ  יתלבכ  תוומה 

זא דע  תולבוקמ  ויה  אלש  םיכרדב  תאז  ושע  םהמ  המכו  וכו ,' תונגפהב  רוביצ , ישנאלו  תונותיעל  םיבתכמב  רפסה , םוסרפ  ינפל  דוע  םתאחמו  םבאכ  תא 
הלשממה שארו  ןורש  קירא  ןוחטיבה  רש  םהילא  וחלשש  םימוחנתה  יבתכמ  תא  וריזחה  ערז , תיבמ  ףרש  הנומו  דוד  ךכ  תילארשיה . לוכשה  תרוסמב 

. ןדריה קמע  יבשות  ונחנא  ךימוחנת . תא  םילבקמ  ונא  ןיא  ותוא . ךל  םיריזחמ  ונאו  ךבתכמ  תא  ונלביק  : "' ובתכ םה  ןיגבל  הבושת  בתכמב  ןיגב . םחנמ 
םג יכ  ובתכ " , םה  ונל ," יוא  טלקמב . ןושיל  הזה  דליה  תא  ונבכשה  רתויו , םייתנש  ךשמב  הליל , הליל  השתהה . תמחלמ  ןמזב  דלי  היה  ףרש  םקיבא  ןגס 

."'. דואמ דע  וקחר  הנבההו  םולשה  ייוליגו  ורבג  םקנה  ישגר  הרבג , ונדגנכ  האנשה  תאזה  המחלמה  ללגב  יכ  םיטלקמל , ץורל  וכרטצי  םינינהו  םידליה 
האחמה תעונתב  ןכל  םדוק  דוע  םיליעפ  ויה  ינוג , לש  ודוקיפ  תחת  םחלש  זר , לש  ויבא  ןמרטוג , בקעיו  ינלוג , תרייס  דקפמ  ינוג  לש  ומא  קינרה , היער  םג 

לש רוויעה  ןידה  קודיצ  תרוסמו  ינויצה  הדיקעה  סותימש  תעזעזמו  תבקונ  הרוצב  ןמיסהו  האחמ , לש  לגד  רצי  רפסה  םלוא  המחלמה . ירחאש 
. ןונבלב תמ  םימתה  ילארשיה  םזיטוירטפה  םגש  עמתשמבו  ויהשכ , תויהל  דוע  ובושי  אל  תולוכשה  תוחפשמה 

הרוהה םילוכשה . תקיתש  תילארשיה : הרבחה  זכרמב  דימת  הדמעש  הרוצב  המוחב  רעש  הצרפ  , ' לטנזור קיבור  םימיל  בתכ  רופובה ,' תחפשמ  '
, המכסומ הרצונ  ינטש  טעמכ  ארבתסמ  אכפיאב  םיגיהנמה . לע  סועכל  תיטילופ , הזרכהב  תאצל  תוחמל , ול  רתוהש  ןורחאה  המ  םושמ  היה  לוכשה 

םיעגפנל רתומש  קר  אל  ובאטה : תא  הרבש  רופובה " תחפשמ  . " ונוסאב שומיש  השועו  לוכשה  סותאב  לבחמ  אוה  הקיטילופ  רבדמ  לוכש  הרוה  םאש 
'. תאז תושעל  םתבוח  יוניש -  שקבלו  קועצל  תוחמל , רבדל , םילוכשה , םירוהה  המחלמה , לש  םידבכה 

. יטילופ ןויבצ  הלביקו  תקולחמב  היונש  התשענ  תיאבצה  תוליעפהש  רחאמ  הלדגו , תכלוה  הפקתמ  ינפב  לוכשה  תוברת  הדמע  םיעשתה  תונשב 
דיקפת תרושקתלו  תונמאל  היה  לוכשה  אשונב  םג  םירחא  םיאשונב  ומכ  ןברוקה . תרדגהב  יונישל  וליבוה  תורוהה  תרדגהב  יונישה  דצל  וללה , םייונישה 
תישיא טבמ  תדוקנמ  לוכשב  וקסעש  םיטרסו  םירפס  הז  רחא  הזב  ועיפוה  רופובה ' תחפשמ   ' ירחא םישדחה . םידוקהו  השדחה  הפשה  תריציב  יזכרמ 

' םיבוטה לכ   ' תודשא הסדה  לש  הרפס  (, 1991 דחואמה , ץוביקה  ' ) םיעוטה רה   ' לדנה תידוהי  לש  הרפס  ןה  דחוימב  תורקוסמ  תואמגוד  תיתרוקיבו .
ורפס (, 1996 ' ) ברע תחוראו  םירקש  סקס ,  ' ןמלוו ינד  לש  וטרס  (, 1992 דחואמה , ץוביקה  ' ) לוחה תואג   ' יניא האל  לש  הרפס  (, 1992 בירעמ , תירפס  )

' הזירב  ' ץורעב ( 2001  ) ןורכיזה םויב  ןרקוהש  רמגנ ,' טויסהשכ  יתוא  וריעת   ' ינרק ליג  לש  הדועתה  טרסו  (, 1999 ביבא , ' ) תוהמיא יתש   ' בר יב  ןונמא  לש 
(. ולסוא םכסה  ירחא  ולפנש  "ל  הצ ילייחמ  השישב  קסוע  רפסה   ) ןייוולה ירודישב 

לוכשה תואשילק 
העשתב הז . דצב  הז  ורבקנו  ןונבל  םורדב  דצ  ןעטמ  לש  תוצצופתהב  דחי  וגרהנש  םימחולל  תוהמיא  יתשב  קסוע  ליעל , רכזוהש  בר , יב  לש  ורפס 

לש הפש  תונויצה , לש  תואשילקהו  םילמסה  תפשמ  בכרומה  גולאיד  הז  ןיא  לוכשהו . לבאה  לע  בל  יוליגב  םייתשה  תורבדמ  תובצמה  יתש  דיל  םישגפמ 
: שדחה לוכשה  חיש  תא  ץיפהו  אטיבש  ינוריאו  רמ  גולאיד  אלא  הצרתמה , ןברוקה 

 - דיחי ןבב  רבודמ   ] םלהב יתייה  ינלוג , תרייס  לש  ןויערה  תא  הלעה  יעורשכ  הנושארה  םעפב  : ' טקשב הרמאשכ  תויתואב , הטיבה  ןשוש  ןב  יתא 
ןוכנ םכל ]...[ ." יתרמא   " דיגהל םעט  ןיא  וישכעש  ןבומ  לבא  רקויב , ונל  תולעל  לולע  הזה  ןויערהש  יתששח  זא  רבכש  דיגהל  הלוכי  ינא  םויה  ע"א .]

, לוכה ירחא  ונילא . םג  ועיגיש  החוטב  ינא  םימשא , שפחל  ךירצש  והשימ  טילחי  םעפ  םא  לבא  םתוא . םישפחמ  אל  םעפ  ףא  םימשא . םישפחמ  אלש 
'. ]...[ םימיכסמ ונחנאש  ונמתח  ירה 

םיבשוח תמאבש  םישנא  שי  םחנל ]...[ ." , " תאזה הארונה  הלימה  תא  איצמה  ימ  הניבמ  אל  ללכב  ינא  . ' ןורימ ילימ  הרמא  םחנל ,' לוכי  אל  הז  לבא  '
. תכרפומ תאזה  הבשחמה  המכ  םרשב  לע  דומלל  וצלאיי  ובש  הזה , בצמל  ועיגיש  םהל  תלחאמ  אל  ינא  גרהנ . םהלש  דליהש  םירוה  םחנל  רשפאש 

רשע וילע  בושחל  ילב  םיליגר  םייחב  ךישמאש  ונניא ? אוהש  הדבועה  םע  םילשאש  גרהנ ? יעורש  תוחפ  רעטצאש  יל  םורגל  םחנל ?"  " ללכב הז  המ 
םהשכ םישוע  םהש  םיבשוח  םה  המ  הקספה ? ילב  ןמזה , לכ  וילא  עגעגתהל  קיספאש  ילוא  םויב ? םימעפ  האמ  וליפא  וא  םישולש  וא  םירשע  וא 

?' יתוא םחנל  םיסנמ 

, לוכש חא  לש  רמאמ  הז  םויל  דחוימ  ףסומב  םסריפ  תושדח ' . ' "ג נשת תנשב  ןורכיזה  םויב  לוכשה  תואשילקב  המחלמל  הנושארל  הסייגתה  תונותיעה 
אל ומשש   ) חאה הזה  רמאמב  רואל .) החפשמה  האיצוהש  ןורכיז  רפסב  םג  אצמנ  ןולימה   ) כל םדוק  םסרופש  תולוכש ,' תוחפשמל  רצוקמ  ןולימ   ' םשב

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



דיגהל יתיצרו  םכלש , דקפמה  ינא  םולש , ', ' הרגשל רוזחל  םיבייח  ', ' םייחה תא  ונל  וויצ  םתומב  : ' תויסופיטה תוילארשיה  לוכשה  תואשילקל  געול  ןיוצמ )
' בירעמ  ' םסריפ ןכל  םדוק  םיימוי  ךכ .'... לכ  הארנ  אוה  ותוא  יתיארש  הנורחאה  םעפב  ?', ' הז תא  םיחקול  םה  ךיא  םירוהה ? םולש  המ  ', ' לכה ונישעש 

ןהמ תחא  לוכשה . לש  תואשילקה  לע  רמ  םזקרסב  םישנה  ואטבתה  הזה  ןויאירב  יאבצה . םתוריש  ךלהמב  וגרהנש  םינבל  תוהמיא  שמח  םע  ןויאיר 
לע םירמוא  המ  ודיגת , רעצ ." דוע  יעדת  אלש  : " הזה טפשמה  תא  שי  זא  דיגהל . המ  םיעדוי  אל  םהו  םישנא . ינימ  לכ  ועיגה  זרא  לש  העבש " ב" : ' הרפיס

"'. ךלצא בורקב  : " לודג קוחצב  העיצמ  לעיו  הזכ ? טפשמ 

הינוריאב ורמאנ  םירבדהש  םושמ  ילואו  ולסוא , ימכסה  לש  הירופואה  תחת  ןיידע  היורש  התיה  לארשיש  םושמ  ילוא  טקשב , ורבע  וללה  םימוסרפה 
היה םעפה  ךא  המוד . רסמ  היפבו  יריבד  הלאונמע  םשב  הלוכש  םא  תרושקתה  תמב  לע  העיפוה  םינש  שמח  רובעכ  ידסממ . - יטנא םעז  אללו  הרירמ 

תינויצה . לוכשה  תוברתב  םיללוחתמה  םיקומעה  םייונישל  למסל  התיה  המצע  איהו  םוצע  דה  הירבדל 

ובו והינתנ  ןימינב  זאד , הלשממה  שאר  לא  החלש  איהש  בתכמה  םינותיעב  םסרופ  םייעובש  רובעכ  ראורבפב 1998 . ןונבלב  גרהנ  יריבד , לש  הנב  ינוי ,
, םיבר םיאנותיע  התיב  לא  איבה  הזה  בתכמה  תובושת .' תשרוד  ינא  טבמ , דירוהל  ילב  םייניעב , יל  לכתסה  ינוי . לש  הנומת  ךל  תחלוש  ינא  : ' בתכנ

תועידי יריבד ב' המסרי  " הלוכשה םאה  לע  םירפסמ  םירבח   " תרתוכה תחת  רמאמ  תונורחא " תועידי  יריבד ב" המסרפ  םישדוח  העברא  רובעכו 
לע םירפסמ  םירבח  , " יגולותימה ךמסמל  תיטסקרס  הזימר  הב  היהש  הלוכשה ,' םאה  לע  םירפסמ  םירבח   ' תרתוכה תחת  רמאמ  תונורחא '
תויטקלפה תואשילקה  ףסוא  תא  הינוריאב  הטריפ  יריבד  הרמאמב  תינויצה . ןידה  קודיצ  תרוסמ  תא  ונמזב  למיסש  ימי ,' לע ג' םירפסמ  םירבח  "' ימי ג'

דרשמ םיחילצמ  הזה  ףסואה  תועצמאבש  הנעט  איה  תולוכשה . תוהמיאה  םע  שגפמה  תא  ראתל  םאובב  םיקיפמ  םיאנותיעה ) רקיעב   ) םילארשיהש
ומכ םֵאה  רמול . תוצור  תמאב  תולוכשה  תוהמיאהש  הממ  םלעתהלו  ןוסאה  לש  ישונאה  דממה  תא  קיחדהל  םיחרזאהו  תרושקתה  ילכ  "ל , הצ ןוחטיבה ,

ןויארב תועובש , השולש  רובעכ  וילע . דיבכמ  אלא  הלבס  לע  לקמ  וניאש  הלוכש ,' םא  "' הלוכש םא   " לש ימשר  דיקפת  ןיעמ  תלבקמו  התויטרפמ  תעקפומ 
תושודקה תורפה   ' תרתוכה תחת  ץראה ,'  ' ףסומב םסרופש  הנביל  ירנ  םע  ןויאי  " לוכשה לש  תושודקה  תורפה   " ותרתוכש ץראה "  " ףסומב הנביל  ירנל 

םודב הדמענו  הסרוכהמ  תוריהמב  המק  יריבד   ' רשאכ התבתכב , הנביל  הרפיסש  יפכ  לחה , ןויאירה  ינרתחה . רסמה  תא  יריבד  הדדיח  לוכשה ,' לש 
, יריבד הלאונמ  ינא  : " דמעמה תויגיגח  ףקותמ  בייחתמה  תושגרתהב  - קנשנה - ןורגה לע  הידורפ  ןיעמב  תוניצרב , קפס  הבושמב  קפס  הזירכהו  חותמ .

תנידמ תראפתל  תונורחאה  תושודקה  תורפה  תא  טוחשל  תאזב  תדבכתמ  יריבד ז"ל , ינוי  לש  ומא  הסור ז"ל , ולטיו  הנאילו  ' גו לאונמע  - לארשי תב 
: הנבילל יריבד  הרמא  ןויאירב  לארשי .'"

עומשל חוכ  ןיא  דחא  ףאלש  הרובשה  השיאה  תניק  תממעשמו , תינוטונומ  הכורא  הניק  ןימ  יאשת  ןמזה  לכ  הלוכש  םא  רותבש  ךממ  םיפצמ  םישנא 
ינא ינא  ןמזה  לכ   ]...[ " ךירצש ומכ  הלוכש  םא  אל  תאש  ןמיס  הז  תאזה , הניקה  תא  תאשונ  אל  תא  םאו  התוא . תוארל  חוכ  םג  ןיא  דחא  ףאלו  התוא 

תאזו בושחל . הכירצ  ינא  המ  שיגרהל , תבייח  ינא  המ  גהנתהל , תבייח  ינא  ךיא  עדוי  אוהש  חוטב  דחא  לכו  הלוכשה . םאה  דיקפתב  תויהל  הרומא 
םה וליאכ  םהילע  הכוב  ונלוכ  לש  בלהו  ונלוכ  לש  םידליה  םה  הלאו  תחא  החפשמ  וליאכ  ונלוכש  רסמה  טוחשל , הצור  ינאש  תונושארה  תורפה  תחא 

םע עטקה  אוה  ןושארה  ףולבהו  וירוחאמ , רתתסמ  המ  תוארלו  ךסמה  תא  םירהל  ןמזה  עיגה  ילואו  ריעב  הכורא  יכה  הגצהה  תאז  ונלש . םידליה 
הזל ונלגרתה  ונלגרתה , טושפש  איה  תמאה  לבא  הז , םע  םיקיספמ  ונייה  ןמזמ  רבכ  ונלוכל  באוכ  היה  תמאב  הז  םא  באוכ .' ונלוכל  '' באוכ ונלוכל  '

הזה . יתרושקתה  סקטה  יכ  ןויארב  יריבד  הנעט  דוע  חבושמו ". ריעצ  םד  תונמ  םישולשל  םירשע  ןיב  ןונבל  תמדא  לע  תומרתנ  הנש  ידמש 

ןברוק לש  היצזילאנבל  םרות  םיירטה , םירבקה  לע  תוכוב  תולוכשה  תוחפשמה  תא  םיארמ  ובש  הזה , יתרושקתה  סקטה  יכ  ןויאירב  יריבד  הנעט  דוע 
םיחרוא חוריא  לע  תיארחאכ  ןמצייו  ןוכמב  התדובעמ  הרטפתה  אלא  הלאה , םירבדב  הקפתסה  אל  איה  תכשמנה . תירוביצה  תושידאלו  ןונבלב  אוושה 

' בירעמ  ' םסריפ "ט  נשת תנשב  ןורכיזה  םויב  ןונבלמ . תאצל  תוארוקה  תונגפהב  ףתתשהלו  "ל  הצ לע  תרוקיב  ירמאמ  תונותיעב  םסרפל  הלחהו  "ל  וחמ
: הבתכ ראשה  ןיב  םודל .' רובענ  אל   ' התיה ותרתוכש  יריבד  לש  רמאמ  ולש  יזכרמה  יטסיצילבופה  רודמב 

רב לש  ולוגלג  וניא  ןרס  בר  רנ . ןב  רנבא  לאכ  למס  בר  לכל  םיסחייתמ  ונניא  בושש  אוה  תילארשיה  הרבחה  לש  םיקהבומה  תורגבה  ינמיסמ  דחא 
םהיליבקמ םה  ויניצק  יאזורפ . יעוציב  ףוג  אלא  שודק , גשומ  וניא  אבצה  יכ  הרכהה  ונתעדותל  הלחליח  טא  טא  םילא . ינב  םניא  "ל  הצ יפולאו  אבכוכ ,

. ןודמ ישנא  םימעפל  הפ . ידבכ  םימעפל  רוביד , יטוהר  םימעפל  םיחונ , םימעפל  רתוי , םימכח  םימעפל  היישעתהו . רחסמה  דרשמ  ידיקפ  לש  םידמב 
הז םיעידצמו  דרש , תינוכמב  תרתומ  תוריהמ  לע  דיפקהל  םוקמב  םיש  " מגנב םירהוד  תופילח , םוקמב  יברק  קורי  םיטוע  םיריכבה  םיניצקהש  הז 

םירמאמב םינוניגה ]...[  ילוטנ  םהיתימעמ  רתוי  הרותה  תא  םיעדוי  וא  םינובנ  םימכח , םתוא  השוע  וניא  היוצמ , םולש  תכרב  ףילחהל  םוקמב  הזל 
תיטמוטואה הרהצהה  ןוגכ  ונילע , ותיחנהש  תויטתניסה  קוזיחהו  דודיעה  תולימ  דגנ  יתממוקתה  ינוי ז"ל , ינב  לש  ןונבלב  ותליפנ  ירחא  יתבתכש 

. הברה םירזוע  הלאה  םילוחיאהו  םימוחנתה  ןיא  עודיכ  םיעוצפל .' הארבה  ילוחיאו  תולוכשה  תוחפשמל  ונימוחנת  '

איה ךא  םייתפש , תוקשוחה  תוקזחה  תוהמיאה  תינויצה  תוברתב  לבוקמ  היהש  לדומה  םע  ושגנתהו  רתויב  םיבקונ  ויה  םנמא  יריבד  לש  תרוקיבה  ירבד 
, ילארשיה רוביצה  לש  וסחיב  לחש  יונישה  לשבו  התורישיו  התונכ  תוכזב  דועו : תאז  , דבלב וז  אלו  תויבויח . ויה  הירבדל  תובוגתה  בורו  התנוג , אל  טעמכ 
בל ץמוא  תאטבמה  תוברת  תיתוברת  הרוביגלו  למסל  םג  םיבר  יניעבו  תרכומ  תיתרושקת  תומדל  התיה  איה  לוכשה , תוברתל  תרושקתה , לש  רקיעבו 

. תסנכל הידמעומ  תמישרב  םוקמב ה-14  התוא  הצביש  ףא  תילארשיה , הקיטילופה  תמב  לע  הנושארל  זא  העיפוהש  זכרמה , תגלפמ  ירוביצ .

ןתפישחו םינומיאה  תונואת  לש  ןרפסמב  לודיגה  םע  םיעשתה  תונשבו  םינומשה  תונש  ףוסב  ולדגו  וכלה  התמצועו  םילייחה  ירוה  תאחמ  לש  תוחיכשה 
תועידי  ' םסריפ ראורבפב 1989  םיחטשב . הנושארה  הדאפיתניאה  יוכידבו  ןונבל  םורדב  ןוחטיבה  תעוצרב  תאכדמה  תוכבתסהה  םעו  תרושקתב 

וא אבצב  םיתרשמה  םינבל  םירוה  םתיברמ  םישנו , םירבג  םיעבראכ  לש  הצובק  לע  הב  חווד  הקיחש .' דגנ  םירוה   ' תרתוכה תחת  הבתכ  תונורחא '
, המוד הקיחש ." דגנ  םירוה   " תעונת תאז  םינכמ  םה  , ' הבתכב בתכנ  העש ,' יפל  . ' םילשוריב ןכ  ינפל  רפסמ  תועובש  ונגראתהש  סויג , ינפל  םידמועה 

תיתרבח תועדומ  ילעב  תויסכס , ולגנא  תוצראו  הפוריא  יאצויו  ץראה  ידילי  םיליכשמ , םימלשורימ  בכרומ  הצובקה  לש  קצומה  ןיערגה  קוידב . אל  לבא 
תעבונה השק , הקוצמב  םינותנ  םלוכש  רמול  ןתינ  וז , הללכה  דצל  הלאמש . ךרעמהמ  תילארשיה , הקיטילופה  לש  ילאמשה  שוגב  םימקוממ  הקזח ,

. הכ דע  וחמצש  הלאמ  רחא  ןווג  תלעב  השדח , האחמ  תעונת  הדלונ  האבה . הנשב  רחמ , אל  םא  רחמ , וישכע , אל  םא  םיחטשב . םהינב  תורישמ 
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אלא 'ה . גנינה אלו  הרעבתה  קובקב  אל  ןבאה , אל  םיחטשב . םהינב  םינותנ  םהלש  םייזיפה  םינוכיסב  םיקסוע  םניא  ללכ  הלאה  םירוהה  לבא  רזומ ,
הבתכה שוביכהו .' רוטישה  תומישמ  לש  תורמה  תוכלשהה  תומרונה , תוויע  םלצה , ןדבא  םיכרעה , תקיחש  ידיימ : וניא  ןיוטיבש  תוישפנה , תונכסה 

היצקינומוקל ןוכמה  לש  רקחמ  תרגסמב  ןכל , םדוק  רצק  ןמז  הנייאירש  תירבעה , הטיסרבינואהמ  תרושקת  תרקוח  סביל , רמת  לש  הירבדב  הדקמתה 
, התוא הנייאירש  תיאנותיעה  ריש , לט  תנע  םיחטשב . תכשוממ  תוהש  ירחא  רידס , תורישמ  וררחתשה  התע  הזש  םילייח  תירבעה , הטיסרבינואב 

לצב םייחה  השדחה , העונתב  תולועפה  תיטילופה , תועדומה  תוהמיאה , םירקחמה , הרייראקה , םלוכ : םיטוחה  סביל  לצא  םירבחתמ  ךכ  : ' הבתכ
. רתוי ןאכ  ויחי  אל  ונלש  םידליהש  ןכתיי  לבא  רחא , םוקמב  םייח  הנבנ  אל  רבכ  ונחנא  : " תרמוא איה  תנייארמל  דחא . גיראל  רבחתמ  לכה  הדאפיתניאה .

הכירצ הדאדפיתניאה  : '" ריש - לטל הרמא  דידי , הבהז  תרחא , תנייאורמ  םיתב .'" םוטאל  םיאולימל , ץורל  תומצע , רובשל  תוכהל , שובכל , םהל ? המל 
םיקרוזו םפוצרפב  םיקרוי  םינכסמ , ןייטשניול . תיבב  םיבכוש  םינבא  יעוגפ  םילייח  המכ  יארת  יכל  שוביכ . ןיא  םג  יניעבו  שוביכ , יל  תפכיא  אל  רמגיהל .

. םשמ םתוא  ואיצויש  וא  תונגפהה , יוכידב  תישפח  די  םילייחל  ונתיש  ןורתיפ . הרזח . תוכהל  םהל  רתומ  ילוא  זא  קרו  םתוחא , תא  םיללקמו  םינבא  םהילע 
"'. תואטיג םהמ  ושעיש  וא  םיחטשה  תא  וריזחיש  ידיצמ ,

תרושקתה הלחהש  תובתכה  רפסמב  היילעה  םג  העיפשה  הליכשמה ) הבכשה  ברקמ  רקיעב   ) םילייחה תוחפשמ  ברקב  תרבוגה  הסיסתה  לע 
לחה וחוכ , תא  ךכמ  באשו  םעה  אבצכ  דימת  ומצע  תא  הארספתש  "ל , הצ אבצה . יפלכ  תרבוגה  תרוקיבהמ  קלחכ  םילייח -  לש  תויודבאתהל  שידקהל 

ירוה לש  תושק  תובוגת  ררועש  ב-1989 )  ) םינחנצב ןוריט  לש  ותודבאתה  הרקמב  לשמל , םירוהל . רתוי  בושק  תויהל  ץלאנו  םיואמ  שוחל  הנושארל 
אוה םניבל . אבצה  ןיב  ןומאה  קדסנש  שיגרה  אוה  החישל . םירוהה  תא  "ט  חמה סניכ  ירחא  עובש   ' יכ חוויד  תושדח '  "' יכ חוויד  תושדח "  " ןותיעה וירבח .

תובוט .' םיידיב  םינותנ  םהידליש  םירוהה , תא  ענכשל  ידכ  םיילמס  םישעממ  רתוי  דיתעב  תושעל  ךרטצי 

ילארשיה םיכרעה  םלוסב  תיתחפשמה  תוהזה  לשו  תויתחפשמה  לש  התובישחב  היילעה  לשב  הבר  הדימב  ידמ , טעמו  ידמ  רחואמ  היה  הז  לכ  םלוא 
םירוה קר  אל  וחמ  התע  םינשה . םע  רימחהו  ךלה  קר  םילייחה  תוחפשמל  "ל  הצ ןיב  ךוכיחה  הז . םלוסב  תימואלה  תוהזה  לש  התובישח  לש  התדיריבו 

ןידה תא  תוצמל  ועבת  תויוללעתהו , םירוטרט  רקיעב  םהידקפמ , ידיב  השק  היווח  ורבע  םהידליש  םירוה  םג  אלא  םינומיא  תונואתב  םהידלי  תא  ודביאש 
'. םינבה תרזעל  םיסייגתמ  : ' התרתוכש תונורחא ' תועידי  הבתכ ב' המסרופ  ב-1993  יתרושקת . ןייפמקב  ללכ  ךרדב  התוול  םתעיבתו  םימשאה , םע 

: הנממ םיעטק  ןלהל 

. רבדל ימ  םע  םהל  ןיאש  איה  םהלש  רתויב  הלודגה  הקוצמהש  וליגש  םילייחל , םירוה  ידי  לע  רבמצד  שדוחב  םקוה  "ל  הצ ילייח  ןעמל  םירוה  ןוגרא 
המכ ומסריפ  לבא  לברתסהל , אל  ידכ  ףוגכ , ומשרנ  אל  םידסיימה  םירוהה  אבצה . ומכ  םוטאו  יאשח  לברוסמ , ףוג  לומ  םהיניינעל  גאדיש  ימ  ןיא 

םינופה תוינופלט . תואירק  תורשעב  םייזכרמה , םיליעפה  דחא  קוטר , "ד צ' וע לש  ודרשמ  ףצוה  זאמ  ןוגראה . לש  ותמקה  רבד  לע  ןותיעב  תורוש 
תונפל םעט  ןיא  תויסיסב : תודבוע  המכ  םרשב  לע  רבכ  ודמלש  םירוה , הנומש  לש  דעו  רחבנו  תוחפשמ  ןוגראב 60  ומשרנ  הבש  הפיסאל , ונמזוה 
לכו אבצה , לש  ימינפ  רווד  לכה  ךסב  שמשמ  אוה  םילייחה , תוליבק  ביצנל  תונפל  םעט  םג  ןיא  םיבתכמל . בישמ  אל  אליממ  אוה  "ל , כטמרה לא 

. האלה הנולתה  בתכמ  תא  ריבעהל  ודיקפת 

דקפמפ " מהש רחאל  ץרפ  הגולפב  רבשמה  ינלוג . ילייח  לש  הקיתוו  הגולפב  רבמבונב 1999  השחרתהש  השרפה  איה  רתוי  תרשקותמ  האמגוד 
םינומיאה חטש  תא  הגולפה  ילייחמ  םיעברא  ושטנ  האחמב  תוארוה . יולימ  יא  לע  שנועכ  הדקפמ  ידיקפתל  םילמס  השולש  ריבעהל  טילחה  הגולפה 

העבראו םירשע  דרמ . ןוועב  םירוצע  םהש  םהל  עידוהו  םילייחה  תא  סניכ  הביטחה  דקפמט  " חמה יתגולפה . להאמל  םמצע  תעד  לע  ורזחו  ןלוגה  תמרב 
ידי לע  "ל ) הצ תויושר  לע  םירוהה  וליעפהש  ץחל  רחאל  תיאבצה , תוטילקרפה   ) רתוי רחואמ  הקיתמה  םתצקמ  תאש  רסאמ , ישנועל  וטפשנ  םהמ 

"ל. הצב יטפשמו  יאנותיע  קבאמב  ךישמהל  וטילחה  םילייחה  ירוה  הקיספה . םע  םלשנ  אלו  םת  אל  ינלוגב  דרמה  רופיס  ךא  תיאבצה . תוטילקרפה 
האחמ תלועפ  אלא  דרמ , התיה  אל  ןלוגב  םינומיאה  חטש  תא  ובזעש  םינבה  לש  תיתצובקה  השיטנה  יכ  ונעט  םה  , "' לארה סומע  ץראה '  ' בתכ ירבדל 

םע רקיבש  ןיד , ךרוע  לש  ויתוריש  תא  ינלוגמ  םילייחה  ירוה  ורכש  םקבאמ  ךרוצל  שפנ ." דע  םימ  ועיגה  '" שפנ דע  םימ  ועיגה  רחאל ש' םימחול , לש 
ישיש םוי  ינותיעב  ילמיסקמ  רוקיס  לבקל  ידכהרטמב  םינותיעל  בתכמה  תריסמ  תא  םזיש  הז  םג  אוה  םיאולכה . םינבה  יפמ  תויודע  םשרו  אלכב  םירוהה 

תדעו תמקה  ושרד  םה  חפונמ . ול  קבדוהש  דרמה  ראותש  לבא  םהינב , לש  השעמה  תא  םיקידצמ  םניא   " יכ םיאנותיעל  ורמא  םירוהה  עיגה .) ןכאש  )
". "ט חמה תחדה  תא  תבייחמ  םיעוריאה  תרשרש  יכ  ףקותב  ונעטו  הגולפב  םיעוריאה  תא  קודבתש  הריקח 

םהמ "ל  הצ לביקש  יארשאה  ןטקו  ךלוה  המכ  דעו  םירוהה  לש  יתרבחה  םחוכ  לדגו  ךלוה  המכ  דע  השיחממה  הבושח  תיגולויצוס  היָאר  אופא  ונינפל 
תוחתפתה לש  הבחר  העפותמ  קלח  םג  איה  רומאכ  , ליעל רומאכ  איהש  םירוהה , תוברועמ  דועו , תאז  תורביח . ןכוסכ  ודיקפתב  ראשה  ןיב  רבעב ,

יזוכיר םוי  רדס  בצעל  םיגיהנמה  לש  םתלוכיב  תעגופ  איה  ןכש  תיזוכירה , הנידמה  לש  החוכב  תוחיפל  תמרות  ישילשה ,' רזגמה  "' ישילשה רזגמה  "
. תינויצה תוברתה  ינמיסמ  היהש  תינויצה ,) תוברתה  ינמיסמ  היהש  )

תא דומאל  השק   ) ליכשמה דמעמה  ברקמ  תוטעמ  אל  תוחפשמש  קר  אל  ליכשמה , דמעמהמ  תוחפשמ  לש  קיודמה ) ורפסמ  תא  דומאל  השקש  ב(
לש ותוציחנ  םצעב  קופקפ  לש  םייוליג  הנושארל  ועיפוה  אלא  ילארשיה  ריעצה  לש  וכוניחב  בושח  דסומכ  "ל  הצ לש  יארשאה  קר  אל  תחפ  ןרפסמ )

םינחנצה תומ  תובקעב  ןושאר  יבמופ  יוטיב  ךכל  הנתנ  ןשב , לט  תיאנותיעה  רופא . םזיליהינ  " רופא םזיליהנ  ןיעמ ו" ללכב -  יאבצה  ףאו  יברקה  תורישה 
ינויב 1993: ןונבלב  בראמב 

שש ןב  אוה   ) ול יתרבסה  םשל , ןיעידומב . וא  בשחמ , תדיחיב  אבצב  תרשל  דאמ  ול  יאדכש  דליל , הריבסמ  הנושארל  ימצע  תא  יתעמש  עובשה  "
. ילש יטוירטפה  לוקה  רמא  השוב  יתינע - . םייחל , דליה  תא  הניכמ  עוזעזב - . ימצע  תא  יתלאש  השוע ? תא  המ  םינובנ . םידלי  םיכלוה  ןייצל ,) ךירצ 

ינא תשייבתמ , ינאשמ  רתוי  לבא  םייניע . תלפשהב  יניבל  יניב  יתינע  תשייבתמ , ינא  "ד 12 - ? הבב רבעשל  תדקפמ  "ל ? הצב ןגס  תרבדמ  הככ 
, ונחנאש הרוק  ךיא  וילע . ונכנוחו  ונלדוגש  המ  לכ  לש  הריתס  ףורצ . םזיאוגא  תונתסובת . וז  ןוכנו , ררבתמ . הדיחיה , אל  ינאו  םינחנצל . ךליש  תדחפמ 

ראשנ ינא  . ' עוצפה זא  קעצ  ךמצע ,' תא  לצה  '" שבוחה ול  רמא  ךתא ' ראשנ  ינא  . ' עוצפה זא  קעצ  ךמצע ,' תא  לצה   )'' שבוחה רישש  הזה , רודה  ינב 
תא ונידליל  םיפטפטמ  הנידמ , - םיבוט - םידלי םתס  הרכה , ירודח  םינלאמש  אל  רעונ , תועונת  יכינח  ולש , ןונמהה  היה  שבוחה ) ול  רמא  ךתא ,'
איה "ל  הצ לש  המחלמ  לכ  אלש  ןונבל , תמחלמ  זאמ  תמסרכמה  העידיה  ירוביצהו . ישיאה  לש  בוליש  דימת . ומכ  תויל ? "" למיג "ן- ישה תרושב 
תוהשל תודוהל , ךירצ  םגו , ןעמל .'  ' הברקהה ךרע  לש  תכשמתמה  ותקיחשו  םיתרשמ ; רבכ  ןהינבש  יתורבח  יניע  תחת  םיהכה  םילוגיעה  תקדוצ ;
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ילב םוי , - יטושפ םישנא  םהינב . סויג  לש  לוחה  ןועש  ילב  םייחש  םישנא  םלועב  שי  םיהדמ : יוליג  וניליג  םש  יכ  הזב , קלח  שי  הקירמאב  תכשמתמה 
, םייחטשו םייתודלי  תמאב  םהלש  םידליהו  תירוטסיה . תועמשמ  ילוטנו  םינטק  םיממעשמ , םייח -  םתס  םייח , םשאר , לעמ  תכפהתמ  ךלומ  - ברח

." ללכב ער  אל  םכל . תרמוא  ינא  ער . אל  הזו  אבצל . אל  גלוקל ,' םיכלוה  םה  לבא 

ולש אמאל  רזוח  הק  ' מיח
תוירקתה תוחיכשו  ןונבלב  םיעוצפהו  םיגורהה  רפסמש  רחאלו  לירפא 1996 ,) ' ) םעז יבנע  ו' טסוגוא 1992 ) ' ) ןובשחו ןיד   ' יעצבמ לש  םנולשיכ  רחאל 

האחמ ייוליג  וחמצ  בושו  ןונבלב  לארשי  תוינידמ  לע  תיתרבחה  תרוקיבה  רתוי  דוע  הרבג  שדשדמ , בוש  הארנ  םולשה  ךילהתו  םיעזעזמ  םידממל  ועיגה 
ןעמל תוהמיאו  םישנ  וא : " ) ןבלב םישנ  , " םיקוסמה ןוסא  תובקעב  םקש ב-1997  תוהמיא " עברא   " ויה םהבש  םיטלובה  תוהמיא . לש  תויטנופס 

תזכר התיהש  רוטנק , ילריש  םיקוסמה . ןוסא  תובקעב  המקש ב-1997  תוהמיא ' עברא   ' תעונת התיה  םהבש  תטלובה  תוהמיא . לש  םיינטנופס  " םולש
( ץראה יבחרב  םיבר  םיתמצבו  ביבא  לתב  הירקב  ןוחטיבה  דרשמ  דיל  ישיש  ימיב  תונגפהב  הדקמתה  תוליעפה  ', ) תוהמיא עברא   ' תעונת לש  תוליעפה 

: ןוגראה תמקה  תוביסנ  לע  הבתכ 

לש הקעזב  התרוהש  העונת  תוהמיא ,' עברא   ' תעונת הלחה  ךכ  םיללח . השולשו  םיעבשו  יתבשחמ  ןועביק  תונש  הרשע  - שמח תוהמיא , עברא 
אמש בר , ןמז  ונב  ורקינש  תוששחה  זע . ץפנ  לוקב  ונתוא  ריעה  םיקוסמה  ןוסא  תוטלחהה . ילבקמ  לע  וכמסש  םושמ  ידמ , בר  ןמז  וקתשש  תוהמיא 

תוהמיאכ הטלחה : ידכל  ראורבפב 1997  העבראה  לילב  ושבגתה  ןונבל , תייעבמ  קיפסמ  םידרטומ  םניא  לארשיב  תינוחטיבה  תוינידמה  יעבוק 
. ןונבלמ "ל  הצ תא  איצוהל  טילחת  לארשי  תלשממש  דע  קבאינ  לילגה -  עבצא  תובשותכ  הנידמה , תויחרזאכ  ןונבלב , םימחולל 

לש םורופ  תמקה  םזי  רדלא , ידע  ימוקמה , ןוטלשה  זכרמ  "ר  ויו לאימרכ  תייריע  שאר  להקה . תעדב  תמיוסמ  הלטלטל  האיבה  תוהמיא ' עברא   ' תמקה
הבושח הנפמ  תדוקנ  םילוכשה . םירוהלו  תוהמיא ' עברא  יוביג ל' קינעהל  התיה  וירבדכ , העונתה , תרטמ  ןונבלמ . "ל  הצ תאיציב  םיכמותה  םירע  ישאר 

הנמיס התוחכונ  ןופצה . דוקיפ  ףולא  ןיול , םרימע  לש  ותשא  ןיול , לחר  םג  םיתמצה  דחאב  הדמע  םיוסמ  בלשב  רשאכ  התיה  ןוגראל  רוביצה  יסחיב 
. ןונבלמ םדקהב  תאצל  שיש  הרכהה  תשבגתמ  ריכבה , דוקיפה  ברקב  ףאו  אבצה , ךותב  םגש  ןיפיקעב 

םישנ  ' םג ונוכש  ןבלב ,' םישנ  ב' תוהמיא .' עברא  ותוליעפ ל' יסופדבו  ויתורטמב  המדש  ןבלב ' םישנ   ' םשב ףסונ  ןוגרא  ץצ  תוהמיא ' עברא   ' תמקהל ךומס 
ומייק תועובש  המכ  ידמו  םיתמצב  ושגפנ  ןה  הנושאר . תיטילופ  תוליעפ  ןהל  התיה  וזש  םישנ , רתוי מ-500  תורבח ב-1998  ויה  םולשה ' ןעמל  תוהמיאו 

םה ללכב , םאהו , סויגה ? דגנ  םהל  ףיטהל  אבצל ? הכילהה  תא  םינבהמ  עונמל  םאה  עיגת . תויוויטקאה  ןכיה  דע  , ' ןהירבדכ ונדו , ובשי  ןהבש  תואנדס ,
םייחה ריחמ  תא  םלשל  הנכומ  אל  ינא   ' ותרתוכש העונתה , תורבחמ  תחא  םע  ןויאיר  םילשורי ' ןותיע  םסרפתה ב' רבוטקואב 1998  ב-30  ןהל .''. ותייצי 

הנב תא  חולשל  תברסמ  איה  ןטק . שאר  תויהל  הצור  אל  תרחבומ , הדיחיב  לייח  לש  ומא  למיוב , הילתע  : ' בתכנ הנשמה  תרתוכב  ילש .' ןבה  לש 
יאדווב םמוקי   ' ןויאירהש ןיוצ  הבתכה  ףוגב  ןונבלבו .' םיחטשב  תורישמ  ותוא  ררחשל  תשקעתמו  תנווכמ  תוטשפתה  לש  תוינידמ  חבזמ  לע  הדיקעל 

: הפיסוה דועו  טילחא .' ינא  קרו  וייחב , םלשל  לולע  ינב  המ  לע  ןובשחו  ןיד  הצור  ינא   ' הרמא למיוב  תורחא .' תוברל  הפ  ןוחתפ  שמשי  ךא  תובר  תוהמיא 

תדקוע איה  הלולצ . העדל  דדמ  אל  הז  לוכש  ןונבלב . גרהיי  הידלי  תעבראמ  דחא  םא  האג  היהת  איהש  הריהצהו  ןותיעב  העיפוה  יהשימ  ןמזמ  אל 
ינא ולש . םייחה  תא  תלהנמ  ןמזה  לכ  ינאש  ןעט  אוה  ילש . ןבה  םע  הלודג  הבירמ  יל  התיה  הלחתהב  תומל ; תא  יכל  הזב . האג  תא  הינב . תא 
םילבקמ םירבגה  ולש ; םייחה  לע  תוכז  יל  היהת  אלש  תויהל  לוכי  אל  ותוא , יתלדיג  ינא  ותוא , יתדלי  ינא  םייח . ול  ויהיש  הצור  קר  ינאש  ול  יתרבסה 

. םייחהמ רתוי  םהל  םיבושח  ילואש  וגאו , דובכ  לש  ןיינע  םהל  שי  הטילחה . הלשממה  הככו  הז , הככ  יחרכה . ריחמכ  וזה  הברקהה  תא 

יבחרב תוהמא  תוהמיא  לש  המצועה  תוהמיאה  תועונתל  התיה  אל  ןכלו  תובכרומ , תוינידמו  תויאבצ  םינפ  ויה  ןוחטיבה  תעוצרמ  הגיסנה  אשונל 
תכלוהה ןוצרה  תועיבש  יא  תא  ואטיב  ןהש  קפס  ןיא  ךא  םלועה . יבחרב  תוהמיא  לש  תומוד  האחמ  תועונת  לשו  הניטנגראב  ויאמ ' הד  וסאלפ  ;ה' םלועה

, הבר הארנה  לככ  התיהכז  ןה  ול  תיטילופהו  תירוביצה  ןתעפשהו  ןונבלב , הלשממה  תוינידממ  תילארשיה , הטילאה  לש  רקיעבו  רוביצה , לש  תרבוגהו 
תוריהמב . לגלגתהל  יטילופה  רודכה  לחה  רבטצמה  ץחלה  תובקעב  יאנותיעה . רוקיסה  תוכזב 

תלשממ לש  תויוברע  ןתמ  רחאל  ןונבלב  ןוחטיבה  תעוצרמ  תאצל  התנווכ  לע  והינתנ  ןימינב  לש  ותושארב  לארשי  תלשממ  הזירכה  לירפאב 1998 
לש הסוסיה  לשב  לפנש  ללמוא  לייח  אווש -  ןברוק  היהי  ןונבל  תמדא  לע  גרהייש  ילארשי  לייח  לכש  לארשיב  רוביצל  רורב  היה  רבכ  התע  ןונבל .

םורדב לפנש  ונב , תייוולב  לוכש  בא  לוכה : הרמאש  תרתוכ  םע  הנומת  תונורחא ' תועידי  העיפוה ב' טסוגואב 1998  ב-28  האיציה . לע  תורוהל  הלשממה 
'. םינחנצל סייגתהל  ךל  יתרזעש  לע  יל  חלס  ( ' ןותיעב תרתוכה  חסונ  םג  היה  הז   ) רבקה לעמ  רמוא  ןונבל 

, םילשוריל הלוטמב  הבוטה  רדגהמ  םימיה  תשמח  ןב  םיינפוא  עסמ  ןונבלב , וגרהנ  ןהידליש  תוהמיא  יתש  סנרפ , הללו  ינועמש  הנרא  ומזי  ב-1999 
ישאר םע  תושיגפ  ללכ  ןיבר , רכיכב  תרצעב  םייתסהו  תרושקתה  ידי  לע  ןיינעב  הוולש  עסמה , ןונבלמ .' האיצי  לע  ךרדבש  םישנאה  םע  רבדל  ותרטמש  '

, קרב דוהא  זירכה  הנש  התואב  ןונבלמ . האיציל  קבאמה  ןעמל  םתוא  סייגל  הרטמב  ןעסמב , סנרפו  ינועמש  ועיגה  ןהילאש  תוימוקמה  תוצעומהו  םירעה 
לבח תא  םילייחה  ןורחא  בזע  יאמב 2000   24- בו ותחטבה  תא  םייק  קרב  ןונבלמ . הנש  ךותב  תאצל  ותנווכ  לע  רחבנ , התע  הזש  הלשממה  שאר 

עיגה ל650 םניינמש  "ל  דצ יגורה  תא  ללוכ  אל   ) םיעוצפ םיפלא  תשולשו  םיגורה  ףלאכ  זאמ 1982 )  ) תילארשיה הרבחהמ  הבגש  ללוקמה  ץראה 
, רורד ןב  לחר  הזירכה  ינוי 2000  תישארב  םיעוצפ . םיפלא  תשולשכו  "ל , דצ יגורה  ללוכ 650  אל  םיגורה , ףלאכ  זאמ 1982  (. . וללה םינשה  ךלהמב 

העונתה תורבחמ  עברא  לש  הנומת  הב  הבלושו  תונורחא ,' תועידי  םלש ב' דומעב  המסרופש  הבתכב  ןוגראה . קוריפ  לע  תוהמיא ,' עברא   ' תמיקמ
: בתכנ תיסוכ , תומירמ 

םע ביבא  לתב  הירקב  םושלש  השגפנ  רורד , ןב  לחר  העונתה , "ר  וי םיליגרה . םייחל  רוזחל  רשפא  ןונבלמ , אצי  "ל  הצ החלצהב . רתכוה  קבאמה 
לע הקזח  החיפט  קרבל  יתתנ  . ' הרפיס היה ,' ךכו  לולסמ ," ףוס   " סקט םהל  ךורעל  יתיצר  . ' זפומ לואש  "ל  כטמרה םעו  קרב  דוהא  הלשממה  שאר 

ונילייח תאצוה  ץימאה -  השעמה  לע  ונלוכ , םשב  הכרעה , לש  הקישנ  ול  יתתנ  ךכ  רחא  תוהמיא ." עברא   " לש הכיסה  תא  ול  יתקנעהו  ףתכה ,

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



יפכ ןורחאה , עגרה  דע  ונמחלנ  ונחנא  היטרקומדב . רועיש  ונל  םתישע  : " ורמאו האיציה , םע  דיימ  ונילא  ורשקתהש  םינבה  לע  ול  יתרפיס  ןונבלמ .
"'. תירוביצ ךרדב  בצמה  תא  םתינישו  ונשרדנש ,

םינשה תכורא  השתהה  תמחלמב  תוהמ  תקולח  תא  השעמל  הרבש  תינונבלה  השתהה  תמחלמ  ךלהמב  תוהמייאה  תאחמ  יכ  רמול  רשפא  םוכיסל 
וא ותחפשמו , וירוה  לע  ןגמה  ןבה  תונויצה : תודלותב  טעמכ -  תיגולותימה  תיתרוסמה -  םידיקפתה  תקולח  תא  ילמס  ןפואב  תוחפל  הרבש  ןונבלב 

תנגהל םירוה  לש  םתוצלחיה  תעפותצלחנ  םירוה  הבש  העפותה  שרפש . ןקזה  רודהמ  ןוחטיבה  דיפל  תא  לטונה  ריעצה  רודה  םירחא : םיגשומב 
ריעצה רודה  לש  ותלוכיב  לארשיב  הרבחה  תא  ןייפיאש  ןוחטיבה  תא  קדסש  םידיקפת  ךופיה  רצי  םינבה -  לשדצמ  הקיתשבש  המכסהב  םהינב - 

. ןחבמ תעשב  דומעל 

ידי לע  תוחפל   ) תורוביגכל בשחיהל  וכזש  ןה  ףרועבשהלא  ןה  ףרועב  תוינגאדה  תוהמיאה  הבש  הנושארה  המחלמה  השעמל  התיה  ןונבלב  המחלמה 
יונישה לע  ץראה ' הבתכ ב' רד  לעי  המסריפ  ןונבל  תא  "ל  הצ בזעש  רחאל  עובש  תיזחב . םיריעצה  םימחולה  אלו  ליכשמה ) ינוליחה  דמעמהמ  תצקמ 

: הבתכ םוכיסב  תרושקתב . רקוסש  ינונבלה  רופיסבהמ  תפקתשמ  איהש  יפכ  תינגאדה  תילארשיה  םאה  לש  התימדתב 

םינופלט םיריבעמ  ומלוצש  םילייח  בושו  בוש  וחוויד  דימ ,' - תל ןונבלמ  ונאצי  אמא , . ' ומא תא  םג  םשמ  איצוה  ןונבלמ  אציש  ילארשיה  לייחה  "
תידודצ םילייחה  ופשח  ךכב  םצעבו : יאבצה . בחרמה  ךותב  תוהמיא  לש  שדח  יבמופ  יומיד  ןונבלמ  האיציה  הפשח  ךכב  הזל . הז  םיירלולס 

'. אמא לש  ןב  '." אמא לש  ןב  ה' : ' ירבעה לייחה  ליפורפב  השדח  תימיטיגל 

- תינויצה תוברתה  תא  הנייפיאש  תיהמאש  תיהמייאה  תונגאדל  היצמיטיגל  - הדה עקר  לע  התעדל ,) ףתוש  ינאו   ) רד תעדל  דחוימב , ןיינעמו  טלוב  יונישה 
תובקעב הנומש  (, " 1958  ) 'ו צופ לש  תאזכש " הרובח   " זאד םיירלופופה  רעונה  ירפסמ  תואבומ  תועצמאב  יכרעה  יונישה  תא  המיגדמ  איה  תירבצה .

ךותמו ( 1945 ' ) ץיבונרשט רדיבא  המימי  לש  דחא ' תובקעב  הנומש  (, ' 1958  ) 'ו צופ לש  תאזכש ' הרובח  , ' 194 ' ) ץיבונרשט רדיבא  המימי  לש  דחא "
 - תינגאדה םאה  לש  געלנ  ימוק  יומד  עיפומ  ןלוכבש  ( - 1964 סטא , לחר  הרש  " ) ילש 'ה  קמייח קר   " יקסנליו השמו  רוגמלא  ןד  לש  עודיה  ימוקה  םריש 

הלאה תואבומה  לכב  סאטא . לחר  לש  העוציבב  ( 1964 ' ) ילש הק  ' מייח קר  ."' רבצה לש  תונקתפרהלו  ץמואל  קהבומ  דוגינכ  , " הרדגהכ הדמע ," ש"
רבצה .' לש  תונקתפרהלו  ץמואל  קהבומ  דוגינכ  , ' רד לש  התרדגהכ  הדמע ,' ש' תינגאדה , םאה  לש  געלנ  ימוק  יומיד  עיפומ 

ריחמה לע  הסרתה  לש  םייוליג  ועיפוה  הנושארל  אלא  לייחה , הנבל  םאה  לש  התגאד  תא  עיבהל  תיתרבח  היצמיטיגל  הנתינ  קר  אל  םיעשתה  תונשב 
ןגומהו םחה  יתחפשמה  ןקהמ  רשי  םינבה  תא  תוחלשמה  םיעוגעגו ,) תודרח  לש  םיכורא  תולילו  םימי   ) תוהמיאמ הבוג  תילארשיה  הרבחהש  ישפנה 

תא תונייפאמ  רבדב  ךורכה  ןברוקל  רשאב  תושקה  תושוחתה  ןיבו  םיינויצה  םיכרעה  םע  תוהדזהה  ןיב  תושקה  תויוטבלתהה  םחול . ןוגרא  לש  ויתועורזל 
, תינוירוטסיה תרבחמה , שוממ .' תרייס   ' ריצק לעי  לש  הרפסב  בל  יולג  יוטיב  ידיל  תואב  ןה  יאבצה . תורישה  תא  ןמצעב  ווחש  תוהמיאה , לש  שדחה  רודה 

תליחתמ יצחו , םייתנש  לש  הפוקת  הנב -  לש  יאבצה  תורישה  ךלהמב  היתושגרו  היתויווח  תא  תדעתמ  איה  ובש  ןמוי  הבתכ  םיטרס , תקיפמו  תיאמיב 
: תבתוכ איה  רפסל  המדקהב  "ר . יח יניצק  סרוק  םויס  דעו  תונוריטה 

ןיעמ וזה  תישיאה  הביתכה  דממב  שי  רוכבה . ינב  לש  יאבצה  תורישה  חכונ  יתויוטבלתה  תא  ימצעל  חסנל  יל  רשפִאש  ימינפ  גולאיד  אוה  ןמויה 
לש תואר  - תדוקנמ יל  הארנ  אוהש  יפכ  אבצה  לע  רוהרה  םג  םירוכיבה . ירפ  רוגישו ' חוליש   ' לש עגרב  תילארשי  םא  לש  בוציעה  לולסמב  הצצה 
יתאצישכ תונב ה-40 ]...[ ? לש  ילנויצומאה ' רשוכה  תוא   ' הז םילושכמ  לולסמ  תונכל  רתומה  ץוחבמ . לבא  תברועמ  רוד , לש  קחרמב  רבעשל , תלייח 

תא הלכמה  תודדומתה  יהוזש  יתיליג  ךרדה  תישארב  תוחפל  ךא  סויגה  םע  תיגולואדיא  המלש  יתייה  םנמא  ינפב . דמוע  המ  יתעדי  אל  הז  עסמ ' ל'
תיווהב קומע  עוזעזל  םג  אלא  תפטושה  דוקפתה  תכרעמב  היסומלרדנאל  קר  אל  תמרוג  םידליה  לש  תורישה  תפוקת  יכ  תעדל  יתחכונ  יתוחוכ .

. תישגרה

לודגה באה  תא  ףילחמ  ןטקה  באה 
רבעבש הפיח , תייריע  שארו  םיאולימב  ףולא  ענצמ , םרמע  לש  בתכמ  תונורחא ' תועידי   ' לש ישארה  דומעב  םסרופ  םיקוסמה ב-1997  ןוסא  עדוויה  םע 

': עמאמ עשידיי  ": " יאמעמ עשידיא  לש ה' יסופיט  ינשגר  יוטיבל  בשחיהל  לוכי  היה 

ומכ ינא  דחופ . ינא  תודוהל , םיענ  אל  ןוכנ . המכ  דחפה .' םע  הזוח  תורוה : '' דחפה םע  הזוח  תורוה :  ' התיה ותרתוכש  םעפ  יתארקש  רמאמב  רכזנ  ינא 
דורצ לוקב  זר  רמוא  ינא ' הזינא  הז  : '' לצלצמ ןופלטה  בנגתהל . תוסנמה  תויטפילקופאה  תובשחמה  תא  סעכב  שרגמ  ינא  גאוד . הזה , םעב  אבא  לכ 

לארשיב םיתב  השולשו  םיעבשב  תודעור . דוע  םיידיה  ומאל . ןופלטה  תרפרופש  תא  ריבעמו  ול  רמוא  ינא  ךמצע ' לע  רומשךמצע  לע  רומש  . '' רובשו
. ןופלטה לוצלצ  עמשנ  אל 

לש םדמעמבו  ןוחטיבה  תכרעמ  לש  הדמעמב  יונישה  לשב  קר  אל  ישארה  דומעבו  יזכרמ  ןותיעב  םסרפתהל  םילוכי  ויה  ענצמ  לש  םיגירחה  וירבד 
עבונה באה , לש  ודיקפתבו  ודמעמב  יוניש  הז  ללכבו  ליעל , וילע  ונדמעשו  יתחפשמה , אתב  לחש  ינכפהמו  ףסונה  יונישה  לשב  םג  אלא  םידליה ,

לדומ ןיבש  הקיזל  םייביטקידניא  ךא  הרואכל , םיילוש  םיניינע , השולש  לע  חווד  ב-1997  תיטסינימפהו . תירטנצודייפה  תוכפהמ : יתש  ןיב  היצקארטניאמ 
םיקודהה וירשק  לע  תונומתב , םיוולמ  ללכ  ךרדב  םיאנותיע , לש  םינשנו  םירזוח  םיחוויד  ןושארה , עוריאה  תונויצה . תעיקש  ןיבל  השדחה  תוהבאה 

םַמִע . הייהש  תבוטל  םיימואלה  ויקוסיע  תא  הלק  העשל  שוטנל  ותונוכנ  לע  רקיעבו  וידלי , םע  והינתנ  ןימינב  הלשממה  שאר  לש  םימחהו 

םג ךא  תימדת , תיינבמ  קלחכ  וידליל  ותגאד  תא  טילבה  והינתנ  יכ  ונעטש  ימ  ויה   ) לארשי לש  יטילופה  ףונב  שודיח  תניחבב  היה  םידליה  לע  חווידה  םצע 
. וידליב הוולמ  םיאולימ  תורישל  ריעצ  הרוה  לש  ותעפוה  ינשה , יתרקוי .) סוטטסל  בשחנ  היה  בוט ' בא   ' אלמלא תאז  השוע  היה  אל  אוה  ןוכנ , רבדה  םא 
"ל הצ תרושקתל . הנפ  ול  ונענ  אלש  ירחאו  אבצב  וידקפמ  ינזואב  הליחת  הב , תרשל  ארקנש  הפוקתל  וידליל  םלוה  רודיס  אצמ  אלש  ןעט  גאודה  באה 

. םיאולימ תורישמו  תוא  ררחישו  ירוביצה  תחלל  הנענ 

הרימשה תדמעב  דמוע  םיאולימ  שיא  הארנ  ןוטרסב  ינשה . ץורעב  הרדושש  ירלולס  ןופלטל  תמכחותמ  תמוסרפ  לש  התעפוה  היה  ישילשה  ןיינעה 
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  << רתאב רמאמה  ףדל 

. בוט הליל  תכרבב  ךורב  ותוא  ךרבמו  הנישה  ינפל  רופיס  ודליל  אירקמ  ירלולס , ןופלט  ודיב  קיזחמ  סיסבב ,

. תינויצה היגולותימב  םסרכמ  השדחה  תוהבאה  סותאש  ךרדה  לע  דמלמה  ינושאר  תויודע  רובצמ  ונינפל  השעמל , םינטק .' םירופיס  רבודמ ב' הרואכל 
וא תינויצה , הווצמה  תא  תקחוד  תוהבאה ' תווצמ   ' התע תורחא , תווצמ "  " התחד םיאולימב -  תורישה  רמוחו  לק  ימואלה -  תורישה  תווצמ '  ' םעפ םא 

 - "ל הצ תוארוה  יפ  לע  הרוסאה  הרימש , תדמעמ  ןופלט  תחיש  תיאבצ -  הריבעל  עמתשמב  תנתינה  היצמיטיגלה  םגש  ןבומ  הינפמ . תקחדנ  אל  תוחפל 
לע ךכ  רחא  קרו  וידלי  לע  לוכ  םדוק  ןנוגמו  יטרפה  ותיבל  גאודה  קינמיאולימה , לש  יאו  ' צמה יומידה  תריבש  ןכו  שדחה , תורוהה  לאידיא  תא  םישגהל  ידכ 

. תילמס תועמשמ  תולעב  ןה  לארשי , םע   

לש דמעמל  ובוריקו  באה  לש  תילכאירטפה  ותוכמסב  הדיריה  תישאר , תופסונ : תוביס  שולשמ  ינויצה  םזיטוירטפב  בנזל  לחה  השדחה  תוהבאה  סותא 
רמולכ ויבאל , רוויע  ןפואב  תייצל  דלי  םיכנחמ  ןיא  רבכ  רשאכ  היגיהנמו . הנידמה  לש  תילכאירטפה  תוכמסב  הדירי  ןיפיקעבו  עמתשמב  ורצי  דידיו  החנמ 
תויצ לע  הבר  הדימב  ססובמ  םזיטוירטפש  ןוויכ  ןוילעה .' גיהנמ  תייצל ל' לדח  אוה  ותחפשמב , ןוילעה ' םדא  "ל' ןוילע םדאל   " טלחומ ןפואב  ומצע  ףיפכהל 

. עגפנ אצוי  אוה  הנידמה , תא  םג  םילמסמה  םיגיהנמל ,

תואיצמה לש  תיכררייה  הסיפת  לש  המנפה  לע  ססובמ  אוה  םיכרעו , תואידיא  לש  הדחו  הרורב  היכררייה  חינמ  םימת '  ' םזילאידיאש ןוויכ  תינש ,
. םיכרעו תותימא  לש  היכרריהה  רבדב  דוסיה  תשיפת  םג  תקדסנ  החפשמה , ךותב  היכררייהה  תקדסנ  רשאכ  ךא  תישונאה .

םינעוט ףא  שיו  םתוכמס , לורטנ  תובאה , ידי  לע  החפשמב  ונתינ  םישנועה  בורש  ןוויכ  באל . תויצל  יעבט  ךשמה  היה  דקפמל  תויצה  רבעב , תישילש ,
יאבצה לגנו ' ןגומה ל'ג' תיבהמ  דחה  רבעמה  ריעצה . רודה  רובע  הממח , שממ  םיתעל  המיענו , תקנפמ  הריווא  רצי  םישדחה , תובאה  לש  םסוריס ' ''
תוברתה סיסבב  תדמועה  תיאבצה , היווחה  תא  ךפה  תמוארט  היווחל  םיבר  םיריעצל  תונויצה -  סיסבב  תדמועה  תיאבצה -  היווחה  תא  ךפה  ירבגה 

תוחישקהו תונתייצה  יסופדל  רקיעבו  יאבצה  תורישה  יאנתל  לגתסהל  םישקתמו  ושקתה  םהמ  םיבר  תיתמוארט . היווחל  םיבר  םיריעצ  רובע  תינויצה ,
. תויברקה תודיחיה  םלוע  תא  םינייפאמהש 
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