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בושייה תפוקתב  םישנ 

?' השדח היידוהי  '
ונימי דע  רתויב  הערל  םילפומה  םיישנה  הדובעה ' תואטג  דחא מ' ירבעה , םידליה  ןגב  וכרד  תא  לחה  ילארשיה  םזינימפהש  הדבועב  הינוריא  םושמ  שי 

תודסוממ המולפיד  תולעב  תוידוהי  תוננג  הצרא  עיגהל  ולחה  ךליאו , תנשמ 1906  רקיעב  םירשעה , האמה  לש  ןושארה  רושעב  הרקויו . רכש  תניחבמ 
השיגב לגדש  זואה ,' לברפ  - יצולטספ  ' רנימס תורגוב  ויה  תוננגה  בור  םישנל . םהירעש  תא  הפוקת  התואב  וחתפש  םייתכלממ  תודסומ  םיינמרג –  ךוניח 

' שפוח  ' גשומה תוחתפתה  לש  הדלות  ויה  הפוריאב  הארוהה  עוצקמ  לש  היצזילרבילהו  היצזינימפה  תינחורה .' תּוהמיאה   ' התנוכש תינכפהמה 
וספתנ רפסה  תיבו  םידליה  ןג  םיחרזאה . תנידמ  לשו  ינרדומה  עדמה  לש  תיטמוטואה , היישעתה  לש  םתחימצו  (, 1789  ) תיתפרצה הכפהמה  תובקעב 

. היגיהנמלו הנידמל  תונתייצו  תונמאנל  ךנחלו  היישעתל , םינמוימו  םיצורח  עוצקמ  ישנא  רישכהל  םדיקפתש  םיבושח  תודסומכ 

דיקפת ןהל  דעונש  תוקיתו , תוננג  תכרדהו  תושדח  תוננג  תרשכהל  תודסומ  םגו  םיינוריעה  םיבושייבו  תובשומב  םידלי  ינג  ומיקה  הצרא  ועיגהש  תוננגה 
ןהכ - ןמטמ הינפ  קינקוס , - דוסניפ היסח  ויה  לארשי  ץראב  ירבעה  ןגה  לש  תודסיימה  רודב  תוטלובה  תויומדה  שולש   ) תינויצה תוברתה  תכפהמב  בושח 

הרכהלו םיילאיצוס  םיאנת  תגשהל  ףתושמ  קבאמ  ולהינו  תיעוצקמ  תוהז  חתפל  ולחה  ןה  תוננגה  לש  ןרפסמב  היילעה  םע  בואט .) יול  תב  הקברו 
. היתויוכז ןעמל  המחלש  ינויצה  בושייב  הנושארה  תנגרואמה  תישנה  הצובקה  ויה  ןה  ךכב  השדח . תימואל  תוברת  תוליחנמכ  ןתובישחב 

ינפל וב  התיה  אל  םישנל  רשא  םוחתל  הרידח  תישאר , םיירקיע : םימוחת  השולשב  ץראב  םישנה  דמעמ  םודיקל  ומרת  תוננגה  יכ  הארנ  רוחאל  טבמב 
לבקל תונבה ) תא  אלו   ) םינבה תא  רישכהל  דעונ  אוהו  דבלב , םירבג  לש  םהידיב  דקפומ  היה  םידליה  ךוניח  תידוהיה , תרוסמה  יפ  לע  לגר . תסירד  ןכ 

, ןוטיס הנשוש  ירבדכ  היה , הז  דסומ  םינשה . תואמ  ןב  ידוהיה  ךוניחה  יסופדמ  אופא  קתנתה  ץראב  םקוהש  ירבעה  םידליה  ןג  תווצמו . הרות  לוע  םהילע 
וריבעהו םידמלמה ,"  - " םירבגה ידימ  ךרה  ליגל  ךוניחה  תא  עיקפה  אוה  ךכ , לע  ףסונ  תונב . ינפב  םג  חתפנ  אוהו  תורחא , ויה  ויתורטמ  וינכתב , ינוליח  '

לבוקמ היה  אלש  רבד  הסנרפו , עוצקמ  תילמרופ , הלכשה  שוכרל  תונמדזה  הנושארל  ןהל  ןתנ  הארוהב  םישנ  לש  ןפותיש  תינש , תוננגה .' םישנה -  ידיל 
השענ םישנ , ויה  תוננגה  לכש  דועב  םירבג , ויה  תע  התואב  םירומה  לש  עירכמה  םבורש  רחאמ  , ' תישילש ץראב . ןשיה  ידוהיה  בושייב  וא  הלוגב 

ךותב הליחת  ןמצע , לשמ  יעוצקמ  ןוגרא  לש  ותמקה  השדח . תישנ  תויביטרסא  אטיבו  םינימה ' ןיב  קבאמל  םג  תמיוסמ , הדימב  יעוצקמה , קבאמה 
תויונגראתהל ךרדה  תא  הללסו  םייטילופ , םיגשיה  גישהלו  דגאתהל  םישנה  לש  ןתלוכי  תא  השיחמה  יאמצע , ןוגראכ  ךכ  רחאו  םירומה  תורדתסה 

. םירחא םייעוצקמ  םימוחתב  ןהלש  תופסונ 

לש םדמעמו  םחוכ  תומצעתהו  ץראב  ירבעה  בושייה  לש  ותוססבתה  לארשי , ץראל  היילעה  םרז  לש  ותורבגתה  יטירבה , טדנמה  ןוטלש  ןוניכ  םע 
ןעמל ולעפש  םישנ , תודוגא  המכ  לש  תוגיצנ  ודכלתה  ב-1919  ץראב . םישנה  ןויוושל  קבאמב  תפסונ  תוחתפתה  הלח  םיימואלה , םיינויצה  תודסומה 

ותמסיסו םילשוריב , היה  ןוגראה  לש  וזכרמ  לארשי .' ץראב  תויוכז  ןויווישל  תוירבע  םישנ  תודחאתה   ' םשב יצרא  ןוגרא  ומיקהו  םינוש , םיבושייב  םישנ 
םייניעה תאפור   ) ךפונ םירמ  ד"ר  שאר ,) תבשוי   ) סיורטש - טלאוו הזור  ורחבנ ד"ר  ןושארה  דעוול  השאלו .' שיאל  דחא  טפשמו  תחא  הקוח   ' התיה

ץראב הנושארה  הרומה   ) והירזע הרשו  קינקוס  - דוסניפ היסח  ןיביי , רתסא  ןהכ , - ןמטמ הינפ  םילשוריב ,) רטספ  ןוכמ  תודסייממו  לארשיב  הנושארה 
םיפינס הדסיי  תודחאתהה  םישנל .) תויוכז  ןויוושל  קבאמב  תונושארה  תוליעפה  תחאו  ופיב  תונבל  רפסה  תיבב  םייללכ  םידומילל  הרומ  השמישש 

Carrie  ) טאק ןמפ  יראק צ' תינקירמאה  המיקהש  תויטסי ,' ' זרפוס םישנ  לש  תימואלניבה  תירב  הרבחכ ב' הלבקתה   1920- בו תובשומבו , םירעב 
השא לש  היניינעלו  הייחל  השיאה -  , ' ודסייש ןושארה  ילארשי  ץראה  םישנה  ןוחריב  ןוגראה  תורבח  ואטיב  ןהיתונויערו  ןהיתועד  תא  (. Chapman Catt

', םייניבה תושנ  ןוגראה כ' תורבח  תא  ןוהט  הרידגה  ןוחריה  לש  החיתפה  רמאמב  ןוהט . הנח  תכירעב  םינשב 1928-1926  רואל  אציש  לארשי ,' ץראב 
תא תולעהל  ןוצר  שי  ךא  ישנ  םוחת  אוה  םידליבו  תיבב  לופיטהש  הרכהה  ורקיעש  םזינימפ ) - ודיספ ורמאיש  שיו   ) ןותמ םזינימפב  תולגודה  םישנ  רמולכ ,

תיב .' תלעב  םתס  לש  הגרדממ  רתוי  הברה   ' יתרקוי םוחתכ  ודמעמ 

תב התויהב  הצרא ב-1918  התלעש  תינקירמא  - היידוהי תיטסי  ' זרפוס (, 1938-1868  ) סיורטש - טלאוו הזור  האפורה ד"ר  הגיהנה  ןוגראה  תא 
רפסמ םימעפ  הנישש  יצראה , םישנה  ןוגרא  לש  וקבאמ  האצומב . תינקירמא  איה  םג  דלאס , הטיירנה  התוא  הפילחה  רפסמ  םינש  רובעכ  םישימח .

היילעה תפוקתב  רבכ  ירוביצה  חוכיווה  דקומב  התיהש  לארשי , ץראב  םיימואלה  תודסומל  רחביהלו  רוחבל  םישנה  תוכז  וקלחב . קר  ירפ  אשנ  ומש , תא 
תדבועה השיאל  תושדח  תוילאיצוס  תויוכז  וגשוה  ףאו  םידבועה , תורדתסה  תמקה  םע  יתובשייתהה ב-1920 , דסממה  ידי  לע  הנגוע  םנמא  הנושארה ,

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 
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, םירחבנה רפסממ  רתוי מ-12%  אל  תוריצ , לש  ןטק  ץמוק  אלא  רחביהל  וחילצה  אל  םירחבנה  תפסאל  תוריחבה  תוכרעמ  עברא  לכב  ךא  היירבעה ,
. שממ לש  תיטילופ  העפשה  ןהל  התיה  אלו 

תא ומדיקש  םיבושח  םיגשיה  השולש  דוע  תוירבעה ' םישנה  תודחאתה   ' תוכזל ףוקזל  רשפא  םיימואלה , תודסומל  םישנל  הריחב  תוכז  תגשהל  טרפ 
ב-  ) םישנ יאושינל  םומינימ  ליג  תעיבק  תשרוד ; לכל  םניח  יטפשמ  ץועיי  וקינעהש  ץראה  יבחרב  תויטפשמ  תוכשל  תמקה  היירבעה : השיאה  דמעמ 

הבילעמה הירוגטקב  תיבה  תרקע  לש  התללכה  לוטיבו  תונב ;) לש  ילמינימה  םיאושינה  ליגכ  ליג 15  תא  עבקש  קוח  טדנמה  תלשממ  המסריפ   1936
. ןיסולכואה דקפמ  ןולאשב  םילוחהו ) םינקזה  םידליה , םע  דחי  ' ) םייולת '

לש ןקבאמל  איה  םג  המרת  ידוהיה  בושייב  הגהנהו  הטילש  תדמעל  "י , אב םירבעה  םילעופה  תורדתסה  השארבו  םילעופה , תעונת  לש  התיילע 
דמעמהו לבגומה  דיקפתהמ  םישנ  המכ  לש  ןתבזכאל  הבוגתכ  ותלועפ , תישארב  רבכ  םילעופה  הנחמב  ןגראתהל  הלחה  תולעופה  תעונת  םישנה .

ב- הפוריא . חרזממ  ןבור  םינשב 1914-1904 , הצרא  ולעש  תוריעצ  תורגהמ  ויה  תולעופה  תעונת  תודסיימ  הרבחה . ייחבו  הדובעב  ןהל  דעונש  תוחנה 
תדוגאמ םיפסכ  הז  ךרוצל  הגישה  תולעופה , תעונת  תוגיהנממ  טחוש ,)  ) לזיימ הנחש  רחאל  םישנל , תדחוימ  דומיל  תווח  תרנכ  הבשומב  הדסונ   1911
תורחא ףתשל  תויווח , ףילחהל  הנושאר  תונמדזה  תוצולחל  הנתנ  הנושארה ש' תולעופה  תפסא  תרנכב  הכרענ  הנש  התואב  הינמרגב . תינויצ  םישנ 

חנוה ךא  ימשר , ןוגרא  תמקהל  האיבה  אל  איהו  הפסאב  ופתתשה  םישנ  הרשע  עבש  קר  םנמא  תירסומ .' הכימת  וזל  וז  תתלו  תישיאה , ןתורמרמתהב 
לארשי . ץראב  תולעופה  לש  תוירדילוס  לש  התווהתהל  דוסיה  הב 

תוריצ תופתתשהב 30  היבחרמב ב-1914 , הנושארה  תולעופה  תדיעו  סוניכ  היה  בושייה  תפוקתב  היידוהיה  השיאה  לש  המודיקב  ףסונ  ךרד  ןויצ 
תרגסמב אוה  םג  תודבוע ,' תוהמא  ןוגרא   ' םקוה  1930- בו תורדתסהב , תולעופה ' תצעומ   ' הדסונ ב-1921 , םינש , עבש  רובעכ  תולעופ . וגצייש 209 

םידלי . ינגו  תוקונית  יתב  ןוגכ  תיבל , ץוחמ  ודבעש  םישנל  םיבושח  עויסו  הכימת  תודסומ  םיקה  הז  ןוגרא  תורדתסהה .

תיתמזירכו הצימא  השיא  ןומימ , ןמשיפ  הדע  הבצייתה  םישנל  תויוכז  ןויווש  תגשהל  ללכב ) םישנה  לש  השעמלו   ) תולעופה תעונת  לש  קבאמה  שארב 
היילעה תפוקתב  הצרא ב-1912  התלעו  היברסבב  הדלונ ב-1893  ןומימ  ןמשיפ  ילארשיה . םזינימפה  לש  תדסיימה ' םא  םיבר ל' תעדל  תבשחנה 

תויאלקח תולעופל  דומילה  תווח  תא  הדסיי  ב-1930 , םימיל ,  ) תפצב הרומ  התיה   1914- בו הדוהי  תובשומב  הארוהבו  תואלקחב  הדבע  איה  היינשה .
הנושארה תסנכב  "י  אפמ םעטמ  תסנכ  תרבחכ  הנהיכ  םימיל  ינויצה . לעופה  דעווה  תרבחו  םיינויצה  םיסרגנוקל  הריצ  םג  התיה  תובר  םינש  תונייעב .)
םירחבנה תפסאל  תורדתסהה , תודסומל  הרחבנו  ריעצה ' לעופה   ' זכרמ תרבח  התיה  איה  תיטילופ : תוליעפב  הקסע  התדובע  םע  דבב  דב  היינשהו .

. ימואלה דעוולו 
הפיקת האירק  הבו  תרבוח  ןומימ  ןמשיפ  המסריפ  ידוהי א"י ,) לש  תיללכה  תורדתסהה  החמצ  הכותמש  הפסא  ' ) תדסימה הפסאה   ' תארקל ב-1919 ,

ןיב ןושארה . אל  םא  ץראב , םינושארה  םייטילופה  םיטספינמה  דחא  תא  תוארל  רשפא  הז  ךמסמב  בושייה . לש  םירחבנה  תודסומב  םישנ  תללכהל 
: הבתכ ראשה 

אציש הלמ  לכ  ירחא  שודק ' - שודק  ' השיאה הרמא  הבש  הרשואמ ' תעה ה' התוא  הפלח  - הרבע יכ  ונלוכל , רורב  תויהל  ךירצ  וצרת , אל  וא  וצרת  םא 
ןוצר ינפמ  ךנוצר  ילטב   ' לש חור  הרשמ  התיהש  תוירבעה , תוחפשמה  ייחב  לארשי , - יתבב הרוש  התיהש  הניכש ' התוא ה' הקלתסה  הנורטפ ; יפמ 

הינשה תננוכמה  הפסאב  הגשוהש  תיביטקאה  תוכזה  תוריחבה ! םויל  ןנוכתנ  יחכונה ! עגרב  םישנ , ונילע , תלטומ  הלודג  תוירחא  ךלעב ]...[ .'
עידוהלו תעדל  ונילע  תוריחבה ]...[  םויל  אנ  - הנוכה לארשי ! תונב  הליחת ]...[ . הבשחמב  ונישעמ  תא  תושעל  תובוח  ונילע  הליטמ  ונתוא , תביחמ 

יצחמ תוחפ  לש  חוכ  תואב  קר  היהת  איה  יכ  תיקוח , היהת  אל  תיביספהו -  תיביטקאה  ונתופתתשה  ילב  היהת  תדסימה  הפסאה  םא  יכ  ערפמל ,
! המצע רורחשה ע"י  למס  םא  יכ  םינמא , ידיב  רורחשל  לספ  רתוי  שמשת  אל  הירבעה  השיאה  חוכה ! ובו  ונתא -  קדצה  בושיה .

ץבוקה אצי  ב-1930  השדחה . תישנה  תוירדילוסהו  תוהזה  בתכב  האטוב  ןהבש  חיש , תומב  םג  הנושארל  ועיפוה  םישנה , ינוגרא  תמקה  תובקעב 
סרמב 1934 ב-11  תלעופה .' רבד   ' ןותיעה תא  רואל  איצוהל  ןויערה  דלונ  ותחלצה  רחאל  תורז . תופשל  םגרותש  רזש , לחר  תכירעב  תולעופ ' ירבד  '

לש ןקבאמ  לע  םיחוויד  הפוריא , חרזמב  רקיעב  תיטסילאיצוסה , תונותיעה  ןמ  םישדח  םייטסינימפ  םיטספינמ  לש  םימוגרת  ללכש  ןושארה , ןויליגה  עיפוה 
ויתונשב תישנ . תואמצעו  תויביטרסא  תוירדילוסל , ופיטהש  םילעופה  תעונתב  תוירבע  םישנ  ובתכש  םירמאמו  םלועה , יבחרב  השיאה  תויוכז  ןעמל  םישנ 

ארקנ םימיל  דרפנב . םייונמל  המתחה  הלחה  בחרמל ' ו' רמשמה ' לע   ' םינומויה ועיפוהש  זאמ  רבד .'  ' ןומויל תפסותכ  תלעופה ' רבד   ' ןתינ תונושארה 
' רמושה  ' תורבחמ המכ  לש  תונורכיז  ובו  רמאמ  תלעופה ' רבד  םסרופ ב' סרמב 1937  ב-1  החפשמבו .' הדובעב  ו' השיאה ' ןוחרי   ' םג ןותיעה 

: הרפיס הרש ג ,'.  ' המתחש ןהמ , תחא  תונושארה .

ברוצה ןובלעה  תא  יתשגרה  זא  רבכ  םיקומע .' םיפתרמב  רתתסהל  השיאה  לע  םירדח , ירדחב  אבחתמ  רבגה  םא  : ' ינודמל הרייעב  תוערפ  ימיב 
וטחשי םיערופל -  דגנתנ  םא  : ' דוע םיפיסומ  ויה  הזה  ךוניחה  תא  קזחל  ידכבו  םמוקתהל . חורה  יב  הדמע  אל  ךא  הזה , ךוניחה  לש  ארונה  שורפהו 

ינולח די  לע  ורבע  םירבחהו  ירדחב , הפצרה  לע  בכשל  קר  ילע  ודקפ  ץראב  םינורחאה  תוערואמה  תלחתה  םע  אבחאו . יתענכנ -  הרייעה .' לכ  תא 
. יתיכז ףוס  ףוסו  ףקות . לכב  הרימשב  יקלח  תא  שורדאו  ילע . ןגהל 

ןתעגה ינפל  ול  ופשחנ  םישנהש  יטסינומוקה , ןויוושה  סותא  תארשהב  לוכ  םדוק  הדלונ  בושייה  תפוקתב  םינימה  ןיב  ןויוושל  םישנה  לש  ןקבאמל  המזויה 
חיטבהש קוח  הז  ללכבו  ןתבוטל , םיינכפהמ  םיקוח  תקיקחל  האיבה  ףאו  םישנה  רורחש  תא  זכרמב  הדימעה  היסורב  תיטסינומוקה  הכפהמה  הצרא .

הפוקת . התואב  םלועב  רחא  םוקמ  לכב  ףוריט  תקזחב  היהש  ןויער  הווש , הדובע  תרומת  הווש  רכש 

תיבמ השדחה ' הוחה  ו' שדחה ' םדאה   ' תסיפת תונושארה , תוילעה  יבשייתמ  ברקב  ץראב  החתפתהש  תיטנדקד  - יטנאהו תינגרוב  - יטנאה הסיפתה 
לש ןקבאמל  בושח  הארשה  רוקמה  ןכ  םג  ויה  הלא  לכ  תונושארה –  תויאלקחה  תונומוקב  תדחוימה  הווחאהו  ףותישה  תוברתו  ינויצה , שרדמה 

. תינויצה הרבחהו  הליהקה  ךותב  םיווש  דמעמו  תויוכזל  תוצולחה 
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רדגמה יסחי  תא  התניש  ןכא  תינויצה  םילעופה  תעונת  תובר  תוניחבמ  הז . קבאמ  חילצה  הדימ  וזיאבו  םאה  הלאשה  הלוע  רוחאל  טבמב  םלוא 
, בושייה תפוקתב  השיאה  דמעמ  ירקוח  תוצולחמ  ןייטשנרב , הרובד  תיגולויצוסה  תנייצמש  יפכ  תיתרוסמה . תידוהיה  החפשמבו  הליהקב  ( gender)
, תימיטניא תויגוז  לש  שדח  סופד  תיינבב  יוטיב  ידיל  ואבש  תישנ , תוגהנתה  לש  םישדח  םימגד  ואיצמה  הדובעה  דודגבו  םיבשומב  םיצוביקב , םישנה 
לש הגוצייו  הרואיתבו  םירצק , םייסנכמ  לשמל  תוחפ , ישנל  בשחנש  שובלב  ןיינבבו , תואלקחב  תוירבג '  ' תודובע ץומיאב  תוצעומבו , תודיעווב  ןפותישב 

: ללהנ ידסייממ  ןייד , הרובד  הבתכ  המדאה ' תדובעל  ונתביש   ' הרמאמב תוינויצ . הלומעת  תוזרכ  ןוגכ  תונומתב , היידוהיה  השיאה 

תדובעל תורוקמה -  רוקמלו  וצראל  םע  תביש  לע  תראפת  יפד  םינש  לבוי  הז  םיתרחנ  םימעה , ימי  ירבדב  ול  המוד  ןיאש  ונמע , תודלות  רפסב 
חכשתש ידכ  הלוגה , ידמ  הבורקו  ץראב , תונושארה  תולועה  לש  רבעה  דוע  קוחר  אל  ידוסי . םייח  יונש  וז  הביש  הרשיב  לארשי , תונבל  ונל , המדאה .
תפ לע  תוקבאנה  םעה , תלד  תונב  הרייעבש , םיתבה  ילעב  תונב  הכחמו . ןולחה  די  לע  תבשויה  תידוהיה  תבה  לש  תיסאלקה  הנומתה  וניניעמ 

תרכה תא  ונל  ליחנהל  הלולע  התיה  אל  ונייחב  הכפהמ  םושו  היפיצה , התיה  םייחב  ןלרוג  תנמ  ןלוכ -  השעממ , תושולתה  תויתנגלטניאה  םחל ,
, םדא ינבכ  םג  םא  יכ  הילעל , ךרד  תוללוסכו  םעל  תונבכ  קר  אל  וננובשח  תא  םויה  תושוע  ונחנא  םא  ללכ  אלפ  ןיאו  ץראל . ונתיילעכ  ימצעה  ונכרע 

? וישכע ינא  המו  יתייה ? המ  שממ : ונשפנ  םע  ונמצע , םע  ןובשחה  תא  םישועה 

התויח דייז , הרופיצ  יבצ , - ןב תיאני  לחר  טחוש , - ץיבשובליו הינמ  ןוסנורהא , הרש  ןייד , הרובד  תמגוד  תויביטרסאו , תוינוליח  תויאמצע , תוריעצש  קפס  ןיא 
, רזש - ןוסלנצכ לחר  ןיכלמ , הרש  רקב , רתסא  ןוזרביל , היחת  ץרב , םירמ  םירמ , תב  דבכוי  ןמרוטש , הרטע  ןוסלדיא , הבב  קיזי , הרשו צ' הנח  לסוב ,

וא הלגייפ ' ' המ תילכתב  הנוש  היהש  תינרדומ , היידוהי  לש  ינכפהמו  שדח  םגד  ןתוגהנתהב  ופקיש  תורחא  תוברו  ןהכ  הזור  רצנ , הרובד  יאלפ , הכרב 
םירמאמ ובתכ  תולעופ , יתבו  םייאלקח  רפס  יתב  ומכ  םיירוביצ , תודסומ  ולהינו  ודסיי  םייתליהק , םידעווב  ובשי  ןה  תידוהיה . הרייעה  לש  עמאמ ' עשידיי  ה'
יונישב דחוימב  בושחו  יצולח  דיקפת  השדח . תירבע  תוהזו  תרוסמ  לש  ןתיינבל  ומרתו  םהילע , הנגהבו  םישדח  םיבושיי  תמקהב  ופתתשה  םיבושח ,
היהש םוחת   ) הפוקתה לש  תורצויל  עדונ  תישנ , תואמצעו  החלצה  לש  םינושאר  םילדומ  תריציבו  היידוהיה  השיאה  לש  יתרוסמה  הדמעמו  התומד 

עבשילא ןייטשבולב , לחר  באר , רתסא  תוררושמה  אריפש , הוח  תורפסה  תרקבמ  ןוראב , הרובד  תרפוסה  רקיעבו  הלוגב ) םישנל  רוגס  טעמכ 
תורייצה סוכרמ , לחרו  ןייטשנטכיל  הזור  אניבור , הנח  ןורטאיתה  תוינקחש  רימע , - דלפרקניפ הדנאו  סילקטש  ןלי  םירמ  גרבדלוג , האל  יקסבוחיב ,

. רדניב הליצו  ירוא  הביבא  'ר , גת הנויצ  לקינ , האל  יקסנשיל , היתב  תיביבא , הקבר  ףולרוא , הנח  ןאפילס ,) רתסא   ) ןאי הריא  וכיט , הנא  תולספהו 

יסחי םוחתב  ינכפהמה  לאיצנטופה  םות  דע  שמומ  אל  הדמעמב , תורומתה  ףרח  יכ  םיעד  ימימת  בושייה  תפוקתב  השיאה  דמעמ  ירקוח  תאז , םע 
הרובד הימוכיסב  הנייצ  תוצולחה ,' םישנה  בור  . ' םירבגל םישנ  ןיב  יתרוסמה  ידמעמה  רעפה  תילארשי  ץראה  םילעופה  תעונתב  קחמנ  אלו  רדגמה 

, םירבג ושייא  ןוטלשה  תודסומו  חוכה  תודמע  תיברמ  תא  םיללוסהו .' םינובה  םישרוחה , ןיב  אלו  תויחאהו  תורומה  תורפותה , תוקנמה , ןיב  ויה  , ' ןייטשנרב
הקנעוה אל  ינויצ , - לאיצוסה ןויוושה  סותימ  תא  ורציש  תונושארה , תונומוקב  וליפא  תירכז . החלצהל  תינויצ  - תינכפהמ החלצה  ןיב  יוהיז  הרצי  וז  הדבועו 

וללכנ אל  םג  ןה  תוריכש . תורזוע  אלא  ןניא  םישנהו  דבלב  םירבג  - םירבחמ תבכרומ  הצובקהש  התיה  זא  החוורש  העדה  האלמ . תורבח  םישנל  דימת 
תוכורכ ויה  המודכו ) הסיבכ  לושיב , הריפת ,  ) תיבה תודובעש  יפ  לע  ףא  וזמ , הרתי  תינויצה . תורדתסהה  םע  ושענש  םייתנשה  םיזוחב  תופתושכ 

. תוינרצי אל  תודובעל  ובשחנ  ןה  ןכש  תיצולחה , הרבחב  ךומנ  ןהלש  סוטטסה  היה  הליהקה , לש  תפתושמה  תודרשיהל  תוינויח  ויהו  רכינ  יזיפ  ץמאמב 
בתכ ב-1 הדובעה , תעונת  שיא  רינשוק , יכדרמ  ךרועהו  טסיצילבופה  השמומ . אלש  ןויוושל  הווקתהמ  תובזכואמו  ןדמעממ  תולכסותמ  ושח  תובר  םישנ 

': תלעופה רבד  סרמב 1937 ב'

לגעמ שיו  םינוא , תריגחו  לבוקמה  תצירפ  תונושאר , תועיספ  שי  איה . הכובס  השרפ  הרבחב  הדמעמו  הכרע  המוקמ , לע  היקבאמו  הרבחה  תשרפ 
. ונישוביכו ונתדובע  ייח  לש  תולעמה  - םלוסב רבכ  םיבלשו  תוילוח  שיו  שי  ןכא  תודיבאו . תוחוכ  דוביא  חור , יבצמ  קופיס , - יא םמושו , בוצע  םימסק 

יכ םא  רבכ . אל  הז  עיפוהש  רמושה ' ץבוק  תורבח ב' ידי  לע  םיבושח  םיקרפב  תאטובמ  איה  הנה  הלרוגו -  הקלח  תנמ  רמושה ,' הרבחה ב' תשרפ 
. תונובלע לעו  התוכז  לע  הרבחה  תמחלמ  לע  רפוסמ  העולב , הרוצע , הפשב  ךא 

תוינויווש לש  םימיל  רצונש  יגולותימה  יומידה  םע  דחא  הנקב  ללכ  ךרדב  הלע  אל  בושייה  תפוקתב  ואציש  םיירבעה  םינותיעב  השיאה  לש  הגוציי  םג 
תנשב םויה ' ראוד  ב' דלילו ' השאל  , ' תנשב 1934 רבד '  ' ןומויב תלעופה ' רבד   - ' תימויה תונותיעב  ועיפוהש  םישנה  ירודמ  תיצולחה . הרבחב  השיאה 

ךרדב ופקיש  תובתכה  ךא  השדח , תישנ  תואמצע  לש  םיוסמ  גוס  םתעפוה  םצעב  ואטיב  םנמא  תנשב 1939 -  ץראה ' ב' תיבה ' תרקע  ליבשב  ו' , 1935
, דומע יצחכ  ינפ  לע  סרפתהש  תיבה ,' תרקע  ליבשב   ' רודמה םייתרבח . םידיקפתו  תויפיצ  לש  רוגס  םוחתב  תילארשי  ץראה  השיאה  לש  הרודיג  תא  ללכ 

תתל שי  תוקרי  המכ  , ' לשמל םימי . םתואב  השיאה  לש  התימדתו  המלוע  לע  דומלל  רשפא  ונממש  וניתוארוק ,' תולאשל  תובושת   ' לש יזכרמ  רוט  ללכ 
לש לוקלק  עונמל  דציכ  ', ' ןובסב ץומיקל  הטיש  דוע  ', ' םימ םוקמוקמ  דיס  עקשמ  קיחרהל  דציכ  ', ' תוביבלה תוככרתמ  המ  ינפמ  ', ' הנוגה החוראב  שפנל 

רמצ .' ידגב  םיקנמ  דציכ  ', ' םייכרבבו םיקפרמב  םידלי  לש  רמצ  ישובלמ 

םסריפ םג  אלא  ןותיעב , םיריכב  םידיקפתב  תויאנותיע  קיסעה  קר  אל  ירסיק  ירוא  וכרוע  ברעב .' עשת   ' ןותיעה היה  םישנל  וסחיב  הפוקתל  םדקתמו  גירח 
השיאב םירושקה  םיאשונב  הבחרהב  קסע  לירפאב 1937  ןויליג 22  לשמל , ךכ , ילארשיה . רכזה  לש  ותוגהנתה  לע  תרוקיב  החתמנ  ןהבש  תובתכ 

המינב הבתכנ  ןאדירש , הרלק  תאמ  התפמה ,' לש  םיסיסכתה  תעבש  רבגה -  ינפמ  רהזיהל  השיאה  לע  דציכ  , ' תובתכה תחא  תילארשי . ץראה 
ינפל םינימה . ןיב  םיסחיב  תוקסועה  תוריעצ , תובתוכ  ידי  לע  רקיעב  םירקבל , םישדח  םויה  תומסרפתמה  תוינוריאה  תובתכה  תא  טעמב  הריכזמה 

: תבתוכ איה  השא ,' דוצל   ' םתאצב םירבגל  םיינייפואה  םיסיסכתה  רואיתל  תינפנ  איהש 

, םישנ טוקני . הדמע  וזיאבו  השעי  העונת  וזיא  רבגה . דיגי  המ  ץרמנ  קוידב  השיאה  תעדוי  הנושארה , הקישנה  רחאלו  הנושארה  הקישנה  ינפל  דוע 
אנ - ונייע הבונאזאקכ , םכמצע  תא  םיאורה  םייניצר  םירבגו  םיריעצ , םירוחב  םתאו  ךכ  לע  ןכתעד  תא  םעפ  ןתתנ  םאה  תורקיה . יתויחא  תוריעצ ,

! תוירוקמ לש  לצ  וליפא  םכל  ןיא  םכנה . ןוימד  ירסוחמ  המכ  דע  השובמ -  וקימסתו  םיסיסכתהו  םינורמתה  תמישרב 

: םויסלו

: הרומג תוטשפב  יל  דיגיש  רבג  שוגפל  תוחפל  וא  תסנאנ  תויהל  רבכ  תרחוב  יתייה  הלאה  םיסיסכתהמ  קמחתהל  ידכבש  השגרהה  יל  שי  םימעפל 
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. םייתרחמו רחמ  יתשקב  לע  רוזחא  םויה , המיכסמ  ךניא  םא  ךתא . בכשל  הצור  ינאו  יניעב  ןח  תאצומ  תא  '

"ו ציו ןוגרא  םזיש  ירוביצ  ןויד  תובקעב  המסרופ  הבתכה  "י .'" אב תינרדומה  השיאה   " תלאשב תורובס  ןה  המ   ' התרתוכש הבתכ  םג  העיפוה  הז  ןויליגב 
, םיובמה טפשמב  הוואר . טפשמ  לש  תנוכתמב  להונו  םירשעה ) תונשב  ץראב  תוגיצנ  םיקהו  ןודנולב ב-1920  דסונש  תוינויצ  םישנ  לש  ימלוע  ןוגרא  )
ינפל דועש  תוישיא , תב  תוישיא  ןייטשנרב  ןהכ  םירמ  : ' ןותיעב בותככ  וב , ופתתשהו  שיא  ןותיעה כ-200  יחוויד  יפ  לע  ופצ  ביבא , לתב  םע ' תיב  ךרענש ב'

ןתנ רפוסה  םירוגטקה : ריעה ; לש  ץרמנה  הריכזמ  יבידנ , הדוהי  ןידה  תיב  אישנ  םישדח ; תומלוע  שקבל  האציו  התוינרדומב  הלצלצ  רתויו  הנש  םירשע 
גורטקב דושח  תויהל  לוכי  וניאש  יקציבובו  הילדגו ז' םינוטנאקה , ןמ  דחא  ברעל  ותעד  חיסהש  "י  בא ןב  רמתיא  םירוגנסה : גרבליז . ןידה  ךרועו  טלבנירג ,

תוינרדומ .' אלו  תוינרדומ  םישנ , ... םינקסע ו םינמא , םירפוס , םידעה : ןיב  תינרדומה . השיאה  לע 

וספתנש םישנ  רמולכ  םיילאיצוסה ,' ונייחב  ךרע  - לקשמ תולעב  םישנ  המכ   ' לא הנפ  ךא  םיובמה , טפשמב  ורמאנש  םירבדה  תא  איבה  אל  ברעב ' עשת  '
הנשוש ונמנ  תולאשנה  םע  "י '? אב תינרדומה  השיאה  ןכתוחא , לע  ןכתעד  המ  : ' ןתוא לאשו  ושכרש , דבוכמה  עוצקמה  וא  ןתלכשה  תוכזב  תוינרדומ ' כ'

תיפרגואירוכה ךפונ , הדמח  ןידה  תכרוע  בקעי , הנח  האפורה ד"ר  תסנכ , תרבח  דיתעבו  תונמא '  ' םירפסה תאצוה  תלעבו  תירוביצ  תינקסע  ץיסרפ ,
חמצש הצולחה  םגד  ןיב  תע  התואב  םייק  היהש  חתמה  תא  תומיגדמ  תונייאורמה  ןיבמ  שולש  לש  ןהיתובושת  גרבדלוג . האל  תררושמהו  רלסר  הלהת 

ןיב בשייל  תע  התואב  רצונש  לודגה  ישוקה  תאו  תולודגה , םירעב  חוורש  תיפוריא  חרזמה  השיאה  לש  יתרוסמה  םגדה  ןיבו  תדבועה  תובשייתהב 
. השיאה רורחש  לש  םישדחה  םיכרעהו  ימואלה  סותאה  ןיבו  החפשמב  השיאה  לש  תויתרוסמה  תומישמה 

השיאה הטלבתה  ץראל  תינומהה  הילעה  אובת  םרטב  השא . לש  ליגר  יתלבו  שידח  סופיט  ונא  םיניבמ  תינרדומ  השא  גשומב  בקעי : הנח  ד"ר 
סופיטה תא  הב  וארש  םידוהיה , לצא  וישכע  דע  הלבוקמהו , בוחרה  לש  הליגרה  הנומתה  יהוז  רוחב . תועורזב  הבולש  איהשכ  תורצקה , םיסנכמב 

, רבגלכ השאל  אלמ  תויוכז  יווש  זא  הלמסש  הצולחל , יתנווכ  "י - . אל דחוימב  ינייפואהו  םוקמ  םושב  ותמגוד  אצמנ  אלש  שדחהו , ינרדומה 
, תינומהה הילעה  אוב  םע  הדלימ . דרפיהל  וליפא  המצעל  הריתה  הצובקה  תרבח  התויהבש  ךכ , ידכ  דע  הקיחרה  תוישנ  לכל  התושחכתהבשו 

' ןכבייוו כ' ילילשה -  סופיטה  הפוריא -  תוריבב  ןתוארל  שיש  םישנה  תמגוד  רדה  - תשובל השא  ידוהיה  בוחרב  הטלתשה  תונורחאה , םינשב 
לכ לע  רורב  ןכבייוו ?' וא ה' הצולח ' ה' המואה : תושדחתהו  ץראה  ןינב  דיקפתל  םיאתמ  השא  לש  סופיט  הזיא  הלאשה : ןכל  תלאשנ  תומסרופמה .

 - ץראב השיאה  תלאש  תא  רותפיו  ןאכ  המוקמ  הנריכי  הצולח '  ' סופיטה םא  ץראה . ןינבל  רקיע  לכ  םיאתמ  יתלבו  אוה  רז  סופיט  ןכבייוו ' יכ ה' םינפ ,
ןה הילע  םילטומה  םידיקפתה  תא  ינומרה  ןפואב  הב  לולכתש  השיאה  סופיט  לש  תילאיצוסה  העפותה  ןאכ  תרדענ  םויה  דע  םינורתפה ]...[ ! דיתעל 

םיילאיצוס םייטילופ , םיחטשב  םייארחא  םידיקפת  תואלממה  םישנ  ןנשיש  "י  פעא היחתל -  ףאושה  המואהמ  קלח  רותב  ןהו  יתחפשמ  ריצי  רותב 
. תינומה העפות  רותב  התע  דע  תמייק  הניא  תילאיצוסה  הדובעהו  תוהמאה  תוישנה , ןיב  הגיזמה  תוילאודיווידניא . תוראשנ  הלאכ  םישנ  םיילכלכו ,

השיאה הינשהו -  ריעב ,) תלעופה  וא   ) ץוביקב המוקמו  תדבועה , השיאה  תחאה -  ץראב . יתעדל  םימייק  תוינרדומ  םישנ  יגוס  ינש  גרבדלוג : האל 
רקיעב םישק ... הנושארה  ייח  ריעבש . םיראופמה  הפקה  יתבב  התבישיבו  השידחה  התשובלתב  תאטבתמ  התושידח  לכש  תינרדומה ,

תינגרובה הרבחב  הרוקמש  לאל ! הדות  תפלוח  העפות  איה  הינשה -  המכ ! יפ  זא  םישק  םייטרפה  הייח  ילאוטקלטניאה . ןבומב  איה  החתופמשכ 
המצע . לא  השיאה  לשו  השאל , וזה  הרבחה  לש  ינרדומ  יתלבה  סחיבו 

אלש ונימיב  תחא  םג  הריעצ  טעמכ  ןיא  תרכינו . הלודג  הדימב  הלכלכהו  החפשמה  לועב  "י  אב תינרדומה  השיאה  תכשומ  יתעדל -  ךפונ : הדמח 
םג תרכינ  השיאה  תעפשה  ןיאש  לע  רעטצהל  שי  התחפשמ . יכרצו  איה  היכרצ  לכ  תא  חיוורהלו  ילכלכה , ןבומב  המצע , תושרב  דומעל  ףאשת 
הילע תימוי , - םויה התדובע  רחאל  התושרל , ראשנה  ןמזה  ףדוע  תאו  ליאוה  ןמז ; רסוח  לש  הדבועב  קמנל  שי  תאז  העפות  םלוא  ינידמה , חטשב 

דובעל השיאה  לע  םירסוא  לשמל , הישעתה , יקוח   ) איה תחפוקמ  השעמל  םלוא  ןנשי ... הכלהל  קר  "י  אב השאל  תווש  תויוכז  איה . התיבל  שידקהל 
היתודרט לגרל  המצע . תושרב  דומעל  תלגוסמ  השיאה  ןיא  וליאכ  תחא , המישנב  םידליהו  םישנה  תא  הריכזמ  היתונקתב , הלשממה  הלילב .)

. הדוליה תתחפה  האב  ךכמ  האצותכו  םדוקה . רודהמ  המא  הל  הרסמתהש  יפכ  התחפשמל , רסמתהל  הלוכי  השיאה  ןיא  התדובעב  תוברה ,
. רבגה לש  ותוליעפמ  תלפונ  הז  ןבומב  התוליעפ  ןיאו  ץראה , ןינבל  הדובעב  ליעפ  קלח  איה  תחקול  יכ  ןיוצי  החבשל 

ןה תעב  הב  ךא  תונתשהל . לחה  יתרבחה  ןדמעמו  תע  התואב  רערעתהל  ולחה  השיאל  סחיב  תויתרוסמה  תוסיפתהש  שיחמהל  ידכ  שי  ולא  תובושתב 
םישנה בור  תיבושייה . הרבחב  םישנה  לש  ןדמעמבו  ןתוהזב  ןדיקפתב , קומע  יונישל  ךרדה  התיה  הכוראו  הנפמ  לש  ותישאר  קר  היה  הזש  תודיעמ 

חכונ היהש  ירסיק , ירוא  ןהיתודכנו . ןהיתונבל  יתוהמה  יונישה  תא  עדומב ,) אלשו  עדומב   ) ודיעוהו תוישנה  תרדגה  לש  יתרוסמה  הוותמב  וכישמה  ץראב 
: ןועובשה לש  אבה  ןויליגב  תחקופמ  המינב  םירבדה  תא  םכיס  יבמופה , טפשמב 

ובצוע םרט  ללכבש  םשכ  "י . אב ינרדומה  רבגה  לש  ותומד  הבצוע  םרטש  םשכ  "י , אב תינרדומה  השיאה  לש  התומד  הבצוע  םרט  הזה , םוקמב  ןאכ ,
תיתרוסמ תשדוחמו , השדח  לבא  אל , תינרדומ  השא  יל ]...[  וחינה  אתוטמב , תינרדומ ? םישנ  ונלשמ ]...[ . םייח  חרואו  ונלשמ  תויומד  ונל  ומק  םרטו 

זא םיגיסה  לכ  תא  ץראה  איקתש  רחאל  קר  ישימח . ילואו  יעיבר , רוד  הרהמב , אל  הנעדי ! ימ  החורו  הנרושי , ימ  התרוצ  ונלצא . ןאכ , התוא  הארנ  - 
. הפוקזו האגו  הרשיו , הטושפ , היקנו , הפונמ  ונלש  השיאה  היהת 

א) : ) תויזכרמ יל  תוארנש  תוביס  עבש  עיצא  בושייה . תפוקתב  תינויצ  - תירבעה תוברתב  יטסינימפה  סותאה  לש  ועוטרקלו  ותמילבל  תוביסה  אופא  ןהמ 
ינרמש - יתדה עקרה  ב ) ; ) ותוא ועימטיש  המצוע  ילעב  הלומעתו  תורביח  ינונגנמ  רסחו  יברעמה  םלועב  הפוקת  התואב  לישבה  םרט  יטסינימפה  סותאה 

30%-  ) טועימ וויה  םישנה  תיצולחה  תונויצה  לש  תבצעמה  הפוקתב  ג ) ; ) תקולחמב יונשו  שיגר  הכ  םוחתב  ללוכ  ךפהמ  עצבל  םהמ  ענמ  םירגהמה  לש 
תמועל כ- הצרא , ועיגה  רשאכ  תירבע  ועדי  קרו כ-30%  םירבגה  לש  וזמ  הכומנ  התיה  תעצוממה  ןתלכשה  תישילשהו ,) היינשה  תוילעה  יצולחמ   20%
. תויתרבח תוכפהמ  יתש  תחא  הנועבו  תעב  עצבל  ירשפא , ללכ  הז  ןיא  ילואו  השק , ד ) ; ) יטילופ חוכ  שבגל  ןהילע  התשקה  וז  תותיחנ  םירבגהמ .  60%

סיסבב דמועה  שדחה ' ידוהיה   ' לאידיא ה ) (; ) םיזינימפ  ) רחא לודג  ןויער  לש  ושומימ  תא  ללכ  ךרדב  החוד  ינויצה ) ןוזחה   ) דחא לודג  ןויער  לש  ושומימ 
. רבגל רקיעב  םיסחוימה  םזיביטקאו  תינפוג  המצועל  תויביספו  תינפוג  השלוחמ  רבעמ  עמשמ : ירבג ,' ךפהמ   ' לש םולח  ףקיש  תינויצה  היגולואידיאה 

הכפהמב רבודמש  הדבועה  תא  ףקשמ  השדח ' היידוהי   ' אלו שדח ' ידוהי   )' םיימונויזיפו םייגולויזיפ  ףאו  םיירבג  םיחנומב  ינויצה  ןויערה  חוסינ  םצע 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



תא לכיס  ינרירש , - יזיפ קבאמב  ורקיעב  ךורכ  היהש  ץראב , תובשייתהה  לעפמ  ו ) ; ) תירכז היצמרופסנרטל  הרקיעב  הרתחשו  רבגה  דמע  הזכרמבש 
תא ךכב  קחדו  תילארשיה , תוברתב  דוסי  סותימל  היהש  םחולה , - יאנבה - רכיאה לש  הלועפל  עינמה  סותימה  תא  רצי  אוה  ןכש  יטסינימפה , ןוזחה  שומימ 
לע דיעמה  ללכה  ןמ  אצויה  איה  ץולח , דיל  הצולח  הב  םיארנש  הבגנב , טרופופר  ןתנ  לש  הטרדנאה  תימואלה . היגולותימהמו  יצוביקה  ןורכיזהמ  השיאה 

תונמיהל וכז  תורופס  םישנ  קרו  תירבג , הרקיעב  התיה  המודכו -  אבכוכ ' רב  ', ' יבכמה הדוהי  ', ' ןונ ןב  עשוהי   - ' ינויצה לעפמה  לש  םיסותימה  תפש  ללכה .
קייר הביבחו  שנס  הנח  רמושה ,'  ' תדוגא ינושארמ  יבצ  ןב  תיאני  לחרו  טחוש  הינמ  "י , לינ תרתחמ  תרוביג  ןוסנורהא  הרש  ינויצה : ןואיתנפה  םע 

דלאס הטיירנה  הלפעהה , תולילמ  דחאב  םיטירבה  ידי  לע  הגרהנש  הנגה ' תמחול ה' דלופ  הכרב  םיצאנה , ידי  לע  גרוהל  ואצוהו  ובשנש  תוינחנצה 
לש בושחה  ןדיקפת  ימואלה  ןואיתנפב  חפוק  דחוימב  רעונה . תועונת  ינומזפל  ויה  הירישמ  םיברש  לחר  תררושמהו  רעונה , תיילע  לעפמ  שארב  הדמעש 

תיתוברתה תוינגורטהה  ז ) ; ) הרגשבש ןיינע  הב  ויה  תופגמש  הפוקתב  םילוח , ליצהל  ידכ  ןשפנ  תא  תחא  אל  ופריחש  תוינמחרה , תויחאה  תונושאר 
. יטננימוד תושעיהל  התוא , שריש  תירבצה ,'  ' םגדל וא  הצולחה '  ' םגדל הרשפיא  אל  ךליאו , םירשעה  תונשמ  רקיעב  ץראב , ידוהיה  בושייה  תא  הנייפיאש 

אישב םג  ךא  השיאה , דמעמב  הבושח  הרומת  ופקישו  ידוהיה  םעה  תודלותב  םיינכפהמו  םישדח  רומאכ  ויה  הלאה  םילארשי  ץראה  םימגדה  ינש 
ליגב הצרא  ולע  הנידמה  תישארו  בושייה  תפוקתב  לארשי  ץראב  ויחש  םישנה  בור  תילארשיה . הרבחב  טועימ  לש  ותלחנ  ויה  םה  םהלש , תוירלופופה 

השיאה לדומש  ורבס  ןהמ  תובר  ןאצומ . תוצראמ  ןמע  ואבייש  םיינויווש  - יאו םיינרמש  םילדומ  יפ  לע  ויח  ןהו  תבצועמ , התיה  רבכ  ןמלוע  תסיפת  ובש 
. ןליבשב יטנוולר  אל  לדומ  אוה  ינפתש  - יצוביקה םייחה  חרואש  ורבסש  םשכ  ןרובע , םלוה  וניא  תדבועה  תובשייתהב  בצועש 

וקוקהו תירולבה  תופי 
לש הייפואבו  הדמעמב  תופסונ  תויוחתפתה  ולח  םיעבראהו -  םישולשה  תונשב  ץראב  וכנחתהו  ודלונש  תוירבצה  רוד  ינויצה -  לעפמה  לש  ינשה  רודב 

, ויתוגולפו "ח  מלפה תורשכהב  רעונה , תועונת  ינקב  םייפותישה , ךוניחה  תודסומב  ץוביקב , םידליה  תיבב  תונבו  םינב  לש  םיפתושמה  םייחה  השיאה .
: ירבגה םלועל  רתוי  הבורקו  תיאמצע  השדח , תיסופיט  תישנ  תומד  ודילוה  ףאו  רתוי , ינויווש  שדח , ירדגמ  לדומ  ורצי  "ל , חנה תויוזחאיהב  םג  רתוי  רחואמו 

תפש  ) םיינושלה הינממסמ  קלח  תיתגולפה .' הדיקפה   ' וא םיחנצמה ,' תלפקמ  ', ' תיאל " חנה , ' רתוי רחואמ  יל  " הצ לוגלגבו  עד , ' ֶגה תיקינח  " מלפה
ידוהיה ישנה  לדומה  לש  תולובגה  תצירפ  תא  ואטיבו  לילעב  רתוי  םיירבג  ויה  וז  תישנ  תומד  לש  םייתוזחהו  םינבה ) תא  ומכ  תונבה  תא  הנייפיאש  ירגודה 

. יתרוסמה
תא הבאש  "ח , מלפבו תוירבעה  תויסנמיגב  רעונה , תועונתב  ץוביקב , תירלופופ  התיהש  וז , הנפוא  הרצקה . תקורסתה  יונישה  תא  הלמיס  דחוימב 
ןירתקו וברג  הטרג  ךירטיד , ןלרמ  לש  ןארממו  םישולשה  תונש  לש  תיברעמה  ןוטסלר ' תנפואמ ה'צ' תיסורה , הכפהמה  תושנ  לש  ןתקורסתמ  התארשה 

םיידמעמ םייוניש  בקע  רצונש  ינרדומ  םגד  והז  ןתפוקתב . םישנה  תנפוא  לע  תובר  ועיפשהש  תויביטרסאה , תוידווילוהה  דבה  תובכוכ  ןרובפה - 
הינמ תעפשהב  הארנכ  הזה , םגדה  ץמוא  תוצולחה  רודב  רבכ  השעמל , תיברעמה . השיאה  לש  המלועב  הפוקת  התואב  וללוחתהש  םייתימדתו 
םגדל המודב   ) תירולב ןיעמ  רציו  דצב ) ליבש  םע  םיתעל   ) רוחאל ולוכ  ךשמנ  רעישה  תוירבצה . ברקב  רתוי  חיכש  השענ  אוה  ךא  טחוש , - ץיבשובליו

ויה הלאו  רתוי -  ישָקה  רעישה  תולעבו  תולתלותמה  ברקב  תסלה . הבוגב  רתוי -  הובג  ףא  םיתעלו  ףתכה  הבוגב  דיחא  וקב  רעישה  זזגנ  רוחאמ  ירבגה .)
ףא תורגובמה , םישנה  ברקב  רקיעב  הגוהנ  התיה  תחפטמ  תשיבח  ירענו . בבוש  הארמ  תונבל  הווישש  םירופיצ , ןק  ןיעמ  הרצקה  הזיזגה  הרצי  בורה - 

תארשהב תּודיליה  ילמס  ץומיא  ךילהתמ  קלח  התיהש  תיברע , הייפכ '  ' ופידעה תוריעצה  תוירבצה  שמשהמ . הנגה  םשל  אלא  םייתד  םימעטמ  אלש 
הסרתה עדומב  אלשו  עדומב  האטיב  שאר  יוליגב  הכילה  חורל . רקפוהש  רוזפ  רעישב  תכלל  ובריה  תוירבצה  םג  םירבצל  המודב  תיוודבה . תוברתה 

תדה יגהנמל  הפופכ  הניאש  תיתולג  - טסופ תידוהי  םייח  תרוצ  לש  תוחתפתה  ףקישו  דכ ע"א ) תוכרב  הוורע - ' השאב  רעיש  : ' דגנ לקשמ  לע   ) תיתד - יטנא
' המינפ ךלמ  תב  הדובכ  לכ   )' התיבב הנופסה  תיתולגה  תידוהיה  השיאכ  אלש  תיבה , ילתוכל  ץוחמ  לא  תינויצה  השיאה  לש  האיציה  םג  הירוסיאו .

. עבטה יבשמל  ותרקפהבו  רעישה  תעפש  תטלבהב  תחפטמה , תרסהב  הפקתשה  ( 14 המ , םילהת 

. םייתרוסמה םיירדגמה  םיפיטואירטסה  וקחמנ  אלו  םות  דע  םירעפה  ורגסנ  אל  תוירבצה , ץראה , תודילי  ברקב  םג  ליעל , רומאה  ףרח  בוש , םלוא 
עויס ידיקפתל  ללכ  ךרדב  ותווצ  תואמצעה  תמחלמבו  יטירבה  אבצב  תובדנתהה  תורגסמב  היינשה , םלועה  תמחלמב  ליעפ  קלח  ולטנש  תונבה 

ליעפ קלח  ולטנש  םישנה  היצקיפירולגל . וכז  אל  טעמכ  ןכלו  םירעתסמה  תוחוכל  אלו  תויאנספאו -  תוגהנ  תושבוח , תוירשק , םימחולה -  תוחוכל  הלהנימו 
תומחלמלו םירחא  תואבצל  האוושהב  דואמ  הובג  תוליעפ  רועיש  הזש  ףאו  תוחוכה , לכמ  ויה כ-15%  תוצצפב , לופיטבו  תורייש  יווילב  רקיעב  המיחלב ,

ךומנ . רועיש  ןיידע  הז  תורחא ,
תורישב םישנ  הרשע  עבראו  האמ  וגרהנ  תואמצעה  תמחלמב  ימואלה . הרובגה  ןואיתנפ  ילושל  ןתוא  וקחד  המחלמב  תונבה  ואלימש  הנשמה  ידיקפת 
: םיירבג םילמסו  תויומדמ  הבורב  הבכרוהש  "ח , שת לש  היגולותימב  ללכיהל  וכז  בוטרבל ) הרהז  לשמל ,  ) תומחולה םישנהמ  טועימ  קר  ךא  ליעפ ,
שגמ  ' המאופב םנמא  הלאב . אצויכו  ןושמש ' ילעוש  ', ' ימי לע ג' םירפסמ  םירבח  ', ' קינח " מלפה ודוד  ', ' תודשב ךלה  אוה  ', ' הדיח רוביג  ', ' קחצי תדקע  '

הקיאורהב םירענה  לש  םמוקמ  לעופב  ךא  םחולה , דצל  תמחול  העיפומ  םייזכרמה , המחלמה  ילמסמ  דחאל  התיהש  ןמרתלא , ןתנ  לש  ףסכה '
םאה תומדב  רקיעב  יתמחלמה  ימואלה  רולקלופב  הבצוע  השיאה  תורענה . לש  הזמ  הברהב  יטננימוד  היה  המחלמה  ירחא  החתפתהש  תימואלה 
םותסשו השפוח  תעב  םירוזיחל  דקומ  םחולה , לש  ויתומולח  אשומ  ףרועב , הבוהאה  וא  ברקה , הדשמ  אל , וא  בושיש , רוביגל  הכחמה  היערה  הלוכשה ,

לש המחלמ  ןמוי  אוהש  תשלפ ,' תודשב   ' ירנבא ירוא  לש  ורפסב  העיפומ  םישנה  לש  יפרועה  ןדיקפתל  השחמה  המישמל . המישמ  ןיב  םיצחל  קוריפל 
תובהאמכ ןתוא ) וספת  קשנל  וירבחו  אוהש  יפכ   ) ןדיקפת תא  תואלממ  ןניא  םישנה  בורש  ךכ  לע  םיקרפה  דחאב  ןילמ  ירנבא  יתעבג .'  ' תביטחב םחול 

: םימחולה ירבצמ  תא  ןועטלו  םיצחל  קורפל  תורומאה 

דחא לכ  ונחנא . םינאו  -ז' ןוד תרובח  יכ  תבזי ) ' צל החמומ  וניא  םא   ) חוטב היהי  וניתוחישל  הלק  העשל  ןיזאיו  ברע  תעל  ונלש  הנישה  רדחל  סנכי  יכ  רז 
תושרפ לע  רוזחל  לוכי  וניא  רתויב  ןנוחמה  רפוסה  וירחא . תועגתשמה '  ' תודומחו תופי  תורוחב  לש  דודג  וינפלו  תרזב , זומרל  אלא  ךירצ  וניא  ונתאמ 

לכ םיעורפ  ונא  ןיא  תמאה  ןעמל  שלש ]...[ . - םייתעשל הנחמה  ןמ  אצנ  קר  םא  ןהל  ללועל  םינווכתמ  ונחנא  רשא  לכ  וא  תומלעה , םע  וניתואקתפרה 
בר יוניש  לח  םידמ  ושבלש  העשמ  הנה -  ואבש  ינפל  םיעונצו  םיטקש  םירוחב  םעפ  ויהש  ונתאמ  הלא  וליפא  ונילע . םיעיפשמ  םידמה  םנמא , ךכ .

רזוח התא  ךכ  רחאו  םייתעש , - העש ןתרבחב  הלבמ  התא  השפוחב . םילייח  ינפ  לבקל  יעבט  ןורשכ  ןהל  שיש  תורוחב  ןנשי  םהלש ]...[ . היגולוכיספב 
לייח יתיאר  םעפ , אל  לייחה . תמשנל  ןיבהל  תולגוסמ  ןניא  תורוחבה  בורו  טועמה -  ןהש  אלא  תוחפל . עובש  ךשמל  שדוחמ  ץרמ  ךבלבשכ  הנחמל 

, ותשפוחל לייחה  עגעגתמ  תואנק  וזיאב  עדויה  םדא  קרו  השפנל . הבזע  אוהו  הרוחבה , תרבחב  ול  סאמנ ' . ' ותשפוח דעומ  םות  ינפל  הנחמל  רזוח 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



. רבדה שוריפ  המ  ןוכנ  לא  ןיבי  הרוחב , םע  החישל  ץוחב ,'  ' םייתעשל

תקולח ךרדה  תישארב  רבכ  הרצונ  ןאכ  םג  תואיצמל . סותימה  ןיב  יתועמשמ  רעפ  לעופב  היה  תוירבצל , םירבצ  ןיב  ןויוושה  למסל  בשחנש  ץוביקב , וליפא 
', ץוביקב הרבחה   ' הרמאמב לוהינ . ידיקפתלו  םייפכ  תדובעל  םירבגו  וכו ,' םידליה  תיבל  הסבכמל , חבטמל , םישנ  ידמל -  תיתרוסמ  תירדגמ  םידיקפת 

: שרוחה ןיע  תב  סזומ  הלה  תבתוכ  ב-1936 , תלעופה ' רבד  םסרופש ב'

: ןוגכ תורוחבה , תלהנהל  םינותנה  תודסומה  ףאו  יטילופ , - יתוברתה חטשב  אלו  יקשמה  חטשב  אל  תיצוביקה , הרבחב  הדמע  הל  ןיא  הרוחבה 
יכ הפי  הארנ  תיצוביקה  הרבחה  הנבמל  ןנובתנשכו  ץוביקה ]...[ . תודסומ  ראשמ  רתוי  דורי  בצמב  לוכיבכ  םיאצמנ  חבטמהו , םידגבה  ןסחמ 

הלדח ךכ  ךותמו  תקתוש  הרוחבה  השיאה ]...[ . לש  אלו  רבגה  לש  תויפיצפסל  ןאכ  םאתומ  לכה  יכו  ץוביקה , ייחב  היתותוא  תנתונ  רוחבה  תלשממ 
לש וניד  תלבק  ןברק  ןוכנ  רתוי  רוחבה , ןברק  תלפונ  הרוחבה  יטילופה . חטשב  םדקתהלו  חתפתהל  הלדח  איה  בושחל  הלדחש  ךותמו  בושחל ,

. הייח לע  רוחבה 

, ץוביקב םינבל  תונב  ןיב  םיוושמה  םינוש , םירקחמ  ץוביקב . םישנה  לש  ןדמעמב  ישממ  יונישל  ואיבה  אל  תיצוביקה  העונתה  לש  הגושגשו  התוחתפתה 
, תויתריציב תידומיל , תלוכיב  תויגשיהב , ץוביקה -  תב  תערל  םייתועמשמ  םילדבה  לע  םיעיבצמ  ריע , תונבל  ץוביק  תונב  ןיב  םיוושמה  םירקחמ  םג  ומכ 

לש ותומלעיה  לש  םג  ילואו  ותומד  יונישמ  קלח  אוהש  ץוביקה , תב  לש  הדמעמב  יוניש  ןמתסמ  ןורחאה  רושעב  קר  םירחא . םימוחתבו  ימצע  יומידב 
. תילארשיה תוברתה  ףונמ  ץוביקה 

תיב תרקע  בושו 

קוח יפ  לע  הלפומו  הווש 
םיימשרו םיימשר  םיכמסמ  המכב  אוצמל  רשפא  השיאה  לש  תויוכזה  ןויווש  לע  תרהצומ  תיללכ  המכסה  ךא  הבותכ , הקוח  עודיכ  ןיא  לארשי  תנידמב 

לש רמה  םנויסינל  בושייה , יגיהנמ  לע  תיפוריאה  העפשהל  סחייל  רשפא  םישנה  לש  ןהיתויוכז  לע  ןגהל  ךרוצה  תא  הב . ןוטלשה  תודסומ  לש  הצחמל 
םירושעה תשולשב  הנידמהו  ידוהיה  בושייה  תא  הגיהנהש  םילעופה  תעונת  לע  תיטסילאיצוסה  היגולואידיאה  תעפשהלו  הלפומו  ףדרנ  טועימכ  םידוהיה 

. המויקל םינושארה 

רמאנ טרפה , תויוריחב  קסועה  הליגמה , לש  ישילשה  הקלחב  תואמצעה . תליגמ  אוה  הרבחב  השיאה  לש  הדמעמ  םוחתב  ןושארה  בושחה  ךמסמה 
תסנכב ב-18 ורשואש  הלשממה , לש  דוסיה  יווקב  םג  ןימו .' עזג  תד , לדבה  ילב  היחרזא  לכל  רומג  ינידמו  יתרבח  תויוכז  ןויווש  םייקת   ' לארשי תנידמ  יכ 

תכרעמ לכבו  קשמהו  הרבחה  הנידמה , ייחב  תובוחבו , תויוכזב  ןויווש  השיאה -  לש  רומגו  אלמ  ןויווש  םיוקי  : ' םישנה ןויווש  לע  רבודמ  סרמב 1949 ,
תוכז םע  רכשב  הדיל  תשפוח  חיטבי  תוהמאל , םיקיזמה  םיפנעב  םישנ  תקסעה  רוסאי  קוחה  : ' רמאנ הדובע , יקוחב  ןדה  יעישתה , קרפב  םיקוחה .'

ךוניחו לופיט  תודסומ  וחתפיי  הווש . הדובע  דעב  תלעופלו  לעופל  הווש  רכש  חטבוי  םא ]...[  - תלעופמ הליל  תדובע  ענמית  הדובעה . םוקמ  לע  הרימש 
דע ומשגוה  אל  םתצקמו  ךכ  רחא  ומשגוהו  קוחב  יוטיב  ואצמ  םתצקמ  רתלאל , ומשגוה  הלאה  םירבדה  תצקמ  ןתיבל .' ץוחמ  תודבועה  תוהמא  ידליל 

םויה .
חוסינ לע  תסנכב  ךרענש  ןוידה  לארשיב . השיאה  לש  הדמעמל  ינויצוטיטסנוק  יוטיב  תתל  אבש  השיאה ' תויוכז  יוויש  קוח   ' תא תסנכה  הקקוח  ב-1951 

, םירקמה בורב  דומלתב . היוצמה  וזל  המודב  אתגולפ , ררוע  עצומה  קוחה  לש  וחסונב  גתו  ות  לכ  ןכש  קתרמ , אוה  תישילשו ) היינש  האירקב   ) קוחה
. השיאה תויוכז  לע  םומיסקמל  דע  ןגהל  הנווכ  ךותמ  רמולכ  םימש ,' םשל   ' התיה תקולחמה 

תיתרוסמ החפשמב  הסדואב  הדלונ ב-1888  ןהכ  - ןגכ קוחה . תא  המזיש  "ו ) ציו תגלפמ   ) ןהכ - ןגכ לחר  תסנכה  תרבחל  היה  ןוידב  יזכרמ  דיקפת 
םשו םילשוריל , גוזה  ינב  ורבע  תנשב 1921  לאנבי . הבשומב  הינפל , םינש  שמח  הלעש  הלעבל , הרבח   ) הפרטצהו הצרא  התלע  ב-1919  תימואל .

תישילשה (, 1925  ) היינשה םירחבנה  תפסאב  גצייל  הרחבנ  ותואש  ןוגרא  "ו - ) ציו ךותב  המקש  תודחאתה  ' ) תוירבע םישנ  תורדתסה  ןהכ ל' הפרטצה 
. ריעב הליהקה  דעוול  הרחבנ  איה   1933- בו ןוגראה  לש  ינפיחה  ףינסב  ןהכ  הבלתשה  הפיחל  הרבעש ב-1926  רחאל  (. 1944  ) תיעיברהו ( 1931)
דעווה תלהנהל  הרחבנ  תנשב 1946  "ו . ציו "ר  ויל הרחבנ  תנשבו 1938  םידוהיל ' תילאיצוס  הדובעל  הכשלה   ' תא המיקה  תינוריעה  התדובע  תרגסמב 

הנושארה םישנה  תגלפמ  תא  "ו  ציוב היתורבח  םע  דחי  המיקה  הנידמה  םוק  רחאל  תואמצעה ב-1948 . תליגמ  לע  םימתוחה  ןיב  התיהו  ימואלה ,
ראוניב 1949 וכרענש  תוריחבב  תויוכז .' יווישל  םישנ  תודחאתה  ו' תוינויצה ' םישנה  תורדתסה   ' ןיב הגזימש  תיתגלפמ  - לע המישר  הכ -  דע  הדיחיהו 

םישנה תגלפמ  הנושארה .) תסנכה   ) תננוכמה הפסאב  הגצייל  הרחבנ  ןהכ  - ןגכו וויהש 1.18% ) תולוק   5,173  ) דחא טדנמב  הגלפמה  התכז 
לחר לש  תיטילופה  הריירקה  לוסיחל  איבה  אל  הגלפמה  לש  הלוסיח  ךא  הנושארה , תסנכה  לש  התנוהכ  םותב  תיטילופה  הריזהמ  המלענו  הקרפתה 

. תישימחה תסנכל  המעטמ  הרחבנו  תילרבילה  הגלפמה  תמישרב  הדדומתה  איה  ב-1961  ןהכ . - ןגכ

', םירבג תדע  הדדוב ב' השיא  םייזכרמה , םירבודה  ןיב  התיה  ןהכ  - ןגכש דבלב  וז  אל  יכ  הלגמ  השיאה ' תויוכז  יוויש  קוח   ' תעצהב ןוידה  לוקוטורפב  ןויע 
יגיצנ ירק  םומינימל -  ותלוחת  תא  םצמצל  וסינש  ימ  ינפמ  וילע  ןגהל  תחא  אל  הצלאנו  קוחה  לש  םינושה  םיטביהב  תגלפומ  תואיקב  הניגפה  איהש  אלא 

': תדחואמה תיתדה  תיזחה   ' תגלפמ גיהנמ  גיטפהרו , חרז  לש  וירבדב  יוטיב  ידיל  האב  םייתדה  לש  תיטסינימפ  - יטאנה םתפקשה  תויתדה . תוגלפמה 

םישרוד םהשכ  תאז  םישוע  ירה  רתסלפ , קוחה  תא  תושעל  םיצור  םה  םא  ידמ . רתוי  תצק  קוחה  ןמ  םיצור  ימדוק  הדבכנ . תסנכ  שאר , בשויה  דובכ 
םתא ובשת  םכידיקפת , תא  ופילחת  רתוי -  הלק  הצע  הזל  שי  תאז , חיטבהל  הצור  רינ  תסנכה  רבח  םא  חבטמב . בשת  אלש  השאל  חיטבי  קוחהש 

השאל חיטבי  קוחהש  השירדב , ואובת  לא  ךחוגמל , קוחה  תא  תושעל  םיצור  םכניא  םא  יתובר , יל  וחלסת  ךא  תסנכל . וחלשת  םישנה  תאו  חבטמב 
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לשו השיאה  לש  םניינע  אוה  השעמל  ןויוושה  ךא  םינותנה , תא  תתל  לוכי  קוחה  תאז . חיטבהל  לוכי  וניא  קוח  םוש  הרבחבו . תיבב  ןויווש  השעמל 
. םמצע ןיבל  םניב  רבגה 

בושח יטרקומדה . וצקוע  תא  טעמב  והקהש  םינוש  םינוקית  קוחב  וסנכוה  םישנל , תויוכז  ןויווש  לש  ןויערה  םצעל  ודגנתהש  תויתדה , תוגלפמה  ץחלב 
תמקהלו היצילאוקהמ  תויתדה  תוגלפמה  תשירפל  איבהש  ץרפש ב-1951 , יתלשממה  רבשמה  תוכזב  טעמב  אל  הרשפאתנ  קוחה  תלבקש  ןייצל 

שי קוחה  לש  יפוסה  וחוסינב  יכו  הפלוס  התעצה  יכ  הנעט  איה  העבצהמ . ןגכ  - ןגכ לחר  תסנכ  תרבח  הענמנ  םיברה  םינוקיתה  לשב  רבעמ . תלשממ 
רבגלו השיאל  דחא  ןיד  ויה : קוחב  םיינכפהמה  םיפיעסה  בושח . יטרקומד  ךרד  ןמיס  קוחה  היה  תסרוסמה  ותנוכתמב  םג  םלוא  רוביצה . תאנוה  םושמ 

וניא השוכר  רמולכ , םיאושינה , רשק  תובקעב  השיאה  לש  יטרפה  ןיינקב  העיגפ  - יא םידליה ; לע  השיאלו  רבגל  הווש  תוספורטופא  תיטפשמ ; הלועפ  לכב 
לע רבג  לש  ותולעב  תא  "ץ  גב תקיספ  הלטיב  רשאכ  םישימחה , תונש  לש  היינשה  תיצחמב  רורשא  לביק  הז  ןורחא  ףיעס  הלעבל . תיטמוטוא  רבוע 

(. "ץ 202/57 גב  ) םיאושינה ינפלמ  היניינק  תוריפ  לעו  םיאושינה  תפוקתב  השכרש  היניינק  לע  ותשא , לש  הידי  השעמ 

קוח : ' םישישהו םישימחה  תונשב  וקקחנש  םיפסונ  םיקוח  לש  הרושב  קזוח  קיסעמלו  לעבל  תוסח  תבכ  דוע  אלו  תויוכז  הווש  םדאכ  השיאה  לש  הדמעמ 
' ליסימוד תוכז ל' ןכו  העונתה  שפוח  ןיינעב  תויוכז  ןויווש  חיטבמה  "ב-1952 ' ישת םינוכרדה  קוח  ; ' תוחרזאב תויוכז  ןויווש  חיטבמה  "ב-1952 ' ישת תוחרזא 

תא וא  הגוז , ןב  לש  ותחפשמ  םש  תא  הנוצרכ  רוחבל  תיאשר  ץראב  תנתחתמה  השיא  יכ  עבוקה  "ז-1956 ' טשת תומשה  קוח  (; ' הלשמ עבק  ירוגמ  )
הווש רכש  קוח  ו' ' 1959- טי " שת הקוסעתה  תוריש  קוח  ', ' "ט-1959 ישת םייונימ )  ) הנידמה תוריש  קוח  ; ' תומשה ינש  לש  ףוריצ  וא  הלש , התחפשמ  םש 

וללה םיקוחה  רעצה  הברמל   ) הווש הדובע  דעב  םילומגתבו  הדובעל  הלבקב  םישנ  תולפהל  םירסואה  םיקוח  םלוכ  "ד-1964 - ' כשת דבועלו , תדבועל 
תב ןמלאו , הנמלא  תשרויל -  שרוי  ןיב  ןויוושה  ןורקע  תא  חיטבמה  "ה-1965 ' כשת השוריה  קוח  (; ' תודסומהו םינוגראה  בורב  םויה  דע  םימשוימ  םניא 

. ןבו

םרט םא  ןויריהב -  תדבוע  רטפל  ןיאש  עבוקה  ', 1954- די " שת םישנ  תדובע  קוח  ךכ ב' תדלויהו : הרהה  השיאה  לע  ןגהל  גאד  םג  ילארשיה  קקוחמה 
ךות םולשת , אלל  הנש  לש  השפוחו  םולשתב , תועובש  רשע  םינש  לש  השפוח  תדלויל  קינעמ  קוחה  הדובעה . רש  לש  רתיה  אלל  הדיל -  תשפוחל  האצי 

תנמ לע  הדליש  םוימ  םישדוח  ךות 9  תדבוע  הרטפתה  : ' ועבוקב תדלויה  לע  אוה  םג  ןגמ  "ג-1963 ' כשת ןירוטיפ  יוציפ  קוח  . ' הדובע םוקמ  תחטבה 
ייוציפ םולשת  תבוח  קספ  םירקמ  ינשב  רשאכ  ישעמ  ףקות  קוחל  ןתנ  טפשמה  תיב  םירוטיפכ .' התורטפתה  תא  הז  קוח  ןיינעל  וארי  הדליב -  לפטל 

ירבעה ןידה  יפל  ןכש  ירשפא , לוצינ  ינפמ  םישנ  לע  ןיפיקעב  ןגמ  "י-1950 ' שת ןיאושינה  ליג  קוח   ' םג הדיל . תובקעב  ןתדובעמ  ורטפתהש  םישנל  ןירוטיפ 
שיש הלאכ , רסוב  יאושינ  עונמל  ידכ  םאלסאה .) תוצראמ  םילוע  ברקב  םיחיכש  ויה  הז  ליגב  םיאושינ  ןכאו   ) הנש הל 12  תאלמב  םיאושינל  הרשכ  השיא 

םיאושינל . םומינימה  ליגכ  ליג 17  תא  תסנכה  העבק  הדילב , תודלי  תתומת  לשו  לעבה  דצמ  לוצינ  לש  הובג  לאיצנטופ  םהב 
הליכמ ןיידעו   ) הליכה השירפה  ליגו  יוסימה  חוטיבה , הדובעה , יניד  תכרעמ  םישנ . תיילפא  ןיטולחל  הענמ  אל  השדחה  הקיקחהש  ריכזהלו  גייסל  בושח 

תמישר  ) םיבר תועוצקמב  תובר  םישנל  לושכמ  הוויהש  םישנל ' הליל  תדובע  רוסיא   ' עבקש קוחה  לשמל , ירדגמ . סיסב  לע  הילפא  םיבר ) םימוחתב 
שמחב רבג  לש  הזמ  םדקומ  השיא  לש  השירפה  ליג  תא  עבקש  קוחהו  קר ב-1979 ) הלטוב  דוע ב-1945 , העבקנש  השיאה , לע  תורוסאה  תודובעה 

(. קר ב-1987 ןקות  קוחה   ) ןב 70 אוה  תב 65  איה  םינש ,
עבוקה "ג-1953 ,' ישת ןישוריגו ) ןיאושינ   ) םיינבר ןיד  - יתב טופיש  קוח   ' לש לש  ותקיקח  םע  הרצונ  ימוימויו  בושח  םוחתב  םישנה  לש  הרומח  הילפא 

ןד דבלב ,) םירבג   ) םינייד וב  םיבשויש  ינברה , ןידה  תיב  םיינברה . ןידה  יתב  דיב  הנותנ  לארשיב  םידוהי  לש  םישוריגו  םיאושינ  יניינעב  טופישה  תוכמסש 
. תינבומ תותיחנ  שי  השיאל  הבש  הכלהה , ירבעה -  טפשמה  יפ  לע 

ןידה יתבב  השיאה  יפלכ  תונטחס  ירקמ  יובירל  ואיבהש  תותיחנה  ימרוג  תא  יאמב 1995  הבתכש  רמאמב  תרקוס  לאילחנ  תיתיג  תינברה  תנעוטה 
םירוציקב הירבדמ  איבא  השדח . החפשמ  םיקהלו  ןהייח  תא  םקשל  תולוכי  ןניאו  תוכורא  םינש  טג  תוברוסמ  תוראשנ  תובר  םישנש  ךכלו  םיינברה ,

' התוא שרגמ   ' אוהש בותכ  ובו  טג , ארקנה  ךמסמ  השיאל  תתל  רבגה  לע  גוזה , ינב  ןיב  םישוריג  לש  בצמ  הכלהה  יפ  לע  רוציל  ידכ  א ) : ) תולק תופסותו 
לע ץחול  ןמזה  םרוגש  ןוויכ  גוזה . ינב  לע  ותוא  תופכל  לוכי  וניא  טפשמה  תיבו  םידדצה  ינש  תמכסהב  ןתניהל  ךירצ  טגה  ותונוילע .) תא  עיבמ  יוטיבה  םצע  )

ב) . ) לעבה דצמ  תונטחסל  ללכ  ךרדב  הנותנ  השיאה  רבגה ,) לש  הלאמ  הברהב  תוטעומ  השיאה  לש  תוירופה  תונש   ) םירבג לע  רשאמ  רתוי  םישנ 
, תאז תמועל  הלעב , וניאש  רבג  םע  היחה  האושנ  השיא  םירשכ . םלועל  התא  איביש  םידליהו  היונפ  השיא  םע  תויחל  לוכי  יושנ  רבג  תיתכלה  הניחבמ 

לש תכשוממ  טג  תונברסמ  םירבג  לע  םיניגמ  םיינברה  ןידה  יתב  ג ) . ) םירזממל םיבשחנ  הז  רבגמ  דלתש  םידליהו  תונוזמל  התוכז  תא  הדיספמ 
אל דוע  לכ  רחאל  אשניהל  האושנ  השיאל  רוסא  הכלהה  יפלש  אוה  הז  בצמל  סיסבה  ןהילעב . לש  טג  תונברסמ  םישנ  לע  םיניגמ  םניא  ךא  םהיתושנ ,
רבג לע  רסאנ  הרשע  תחאה  האמב  קר  םישנ . המכ  תאשל  לוכי  רבג  היה  המודקה  הכלהה  יפ  לע  הנוש : בצמה  םירבג  לצא  הלעבמ . טגה  תא  הלביק 

תאשל לוכי  אוה  רתיהה , ןתמ  רחאל  ינברה . ןידה  תיבב  ןתינש  דחוימ  רתיהב  תאז  תושעל  םויה  ול  תרשפאמ  הכלהה  ךא  תחא , השיאמ  רתוי  תאשל 
ןמז טג  םהל  תתל  תוברסמ  וא  ומלענ  םהיתושנש  םירבגל  הלאכ  םיאושינ  ירתיה  םינתונ  ןידה  יתב  הנושארה . ותשא  תא  שריגש  ילב  םג  תפסונ  השיא 

אוה רבגה  ללכ  ךרדבש  רחאמ  המודכו . הדובע  ימי  דספה  ןיד , יכרוע  רכש  ילכלכ -  ףרוע  הכירצמ  םיינברה  ןידה  יתב  םיטקונש  תבחסה  ד ) . ) ךשוממ
לע רתוול  רתוי  הטונ  ןכלו  םמויסל  םתוא  איבהל  רתוי  הצוחל  השיאה  דועב  םיכשוממ , םיכילה  תאשל  לגוסמ  םג  אוה  תילכלכ , הניחבמ  רתוי  קזחה  דצה 

תיתדה םלועה  תסיפתמ  ןכו  תוניידכ , ןהכל  תולוכי  ןניא  םישנש  ךכמ  עבונ  רבדה  רבגה . לש  הזמ  ךומנ  ינברה  ןידה  תיבב  השיאה  דמעמ  ה ) . ) היתועיבת
תוררועתמ םישוריג  לע  םינוידב  ו ) '. ) השא ינשע  אלש  ךורב   ' ארונה טפשמה  תא  תללוכה  הליפת  רקוב  לכב  םיאשונה  םיניידה , לש  תיסקודותרואה 

' שיא תשא   ' לש הדמעמ  יתדה . ןידה  ןיבו  יטרקומדה  ינרדומה  יחרזאה  ןידה  ןיב  רעפ  תחא  אל  םייק  הז  אשונב  ןיינקב . תויוכזו  ןוממ  תויעב  םג  ללכ  ךרדב 
תשא  ' לש הדמעמ  ז ) . ) םירחא םיניינעבו  םידלילו  גוזה  ןבל  תונוזמ  יניינעב  םיניידה  תקיספ  לע  הערל  תחא  אל  עיפשמ  הלעב ) ןיינק  התויה   ) יתדה קוחב 
לכות אל  חא , הלעבלו  םידלי  הל  ןיאו  הנמלאתהש , השיא  הכלהה  יפ  לע  הנושמה . הצילחה  סקטב  הנמלאה  תלפשהל  תחא  אל  תמרוג  ןיינקכ  שיאה '
, םיִרָבְד רֶפֵסמ  םיקוספ  תרימא  ךות  םירבג , ןיינמ  תוחכונב  ןידה  תיבב  ךרענ  סקטה  התוריח . תיינק  םשל  הצילח  סקט  רובעתש  דע  ןירוח  תב  תויהל 

וניא הלעבש  השיא  איה  הנוגע  תוניגעה . םוחתב  םג  יוטיב  ידיל  אב  השיאה  לש  תוחנה  הדמעמ  ח ) . ) הפצרה לע  הקיריו  סיגה )  ) םביה לש  ולענ  תצילח 
(. המודכו תמדרת  לש  בצמב  אצמנ  חור , הלוח   ) תיתכלה הניחבמ  ךכל  רישכ  וניאש  ןוויכמ  וא  ץראהמ ) חרב  רדענ ,  ) אצמנ וניאש  ןוויכמ  טג  הל  תתל  לוכי 

יתבו םיגירח , םירקמל  לבגומ  הז  ןורתפ  םילטבכ . םתזרכה  רמולכ  ןידה , תיב  ידיב  היאושינ  תעקפה  אוה  הנוגע  השיאל  הכלהה  העיצמש  דיחיה  ןורתפה 
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. תרהזמ יתלב  תודידבב  תויחל  ןהילע  רזגנש  תונוגע  םישנ  יפלא  לארשיב  שי  ןכלו  ותוא , טוקנלמ  ללכ  ךרדב  םיענמנ  ונימיב  ןידה 

תיב תלכלכ  עוצקמה : ילארשי ; בג ' םשה :
ןפואב וביטיה  אל  ץראב , תויתדהו  םזירטילימה  תיילעב  ונייפאתהש  םישישהו , םישימחה  תונש  ליעל , ונמנו  םישנה  תויוכז  תא  ונגיעש  םיקוחה  טעמל 
תינומהה היילעה  ילגב  הצרא  ועיגהש  םילועה  יפלא  תואמ  ותוא . וערה  ףא  םימיוסמ  םינבומבו  תישעמ , הניחבמ  לארשיב  םישנה  דמעמ  םע  יתועמשמ 

תשרומלו הכלהה  חורל  דגונמ  םג  אלא  ירטוזאו  קוחר  אשונ  קר  אל  םדידל  היה  םינימה  ןיב  ןויוושהו  םייתרוסמ , םייח  חרואו  הפקשה  ילעב  םבורב  ויה 
םידלי לדגל  הסנרפ , אוצמל  םוקמה , תפש  תא  ןיבהל  ישוקה  ץראב -  תינושארה  הטילקה  לש  םישקה  םיאנתב  השעמל , ולדג . ןהיכרב  לעש  תיתוברתה 

תקולח םייעראה -  םירוגמה  ךותב  הנייגיה  לע  רומשלו  האושה , תמוארט  תא  םיבחוס  םיבר  םירקמבו  ץראל  ץראמ  רבעמה  תמוארט  תא  םירבועה 
תאזה הקולחה  תא  ודדוע  םיטלוקה  תודסומה  הדובעל . אצי  רבגהו  םידליב  הלפיט  השיאה  ךכו  תענמנ  יתלב  טעמכ  התיה  םירבגו  םישנ  ןיב  הדובעה 

: ןמקלדכ הלשממה  ינותנשב  רבסומ  הביטש  הרשכה  תיב - ' תלכלכ   ' זא הנוכש  המל  םישנה  תא  ורישכהו 

ינבו השאל  תנתינ  הכרדהה  רפכה . ייחב  קופיס  אוצמלו  תובשייתהב  טלקיהל  םישדחה  םילועל  רוזעל  איה  תיבה  תלכלכב  הרשכהה  תרטמ 
: םה הכרדהה  יאשונ  םוקמב . תויורשפאה  לש  ליעי  לוצינ  ידי  לע  רפכב  םייחה  תמר  רופישב  עייסל  התלועפ  רקיעש  הכירדמ  ידי  לע  התחפשמ ,

םיחונ תיב  ירודיס  תיאלקח ; תרצות  יפדועמ  םירומיש  תנכה  תיבה ; קשמ  לש  ינוכסח  לוהינ  תמלוה ; השבלה  רעונהו ; םידליה  ךוניח  הנוכנ ; הנוזת 
'. ודכו םיאנ 

הדובעה חוכב  םישנה  לש  ןקלח  דרי  תצאומה  תילכלכה  החימצה  ףרח  הנידמה , םוקל  ןושארה  רושעב   ' יכ ןייטשנרב , הרובד  ירבדל  עיתפמ , הז  ןיא  ןכל 
רחאל זא , קר  םישישה . תונש  תליחתל  דע  תולק , תודונת  ךות  וז , המרב  ראשנו  םישימחה , תונשב  הדובעה  חוכמ  םיעבראה ל-25%  תונשב   30%- כמ

לש ןקלחב  ןותימה ) תפוקתב  טעמל   ) העובק רתוי  וא  תוחפו  תיטיא  תיתגרדה , הילע  הלחה  הדובעה , חוכב  וטלקנ  םילטבומה  םירבגה  לש  םבור  בורש 
'. םישנה

דיקפת תא  הנבהב  םלועב  םישנה  בור  ולביק  הפוקת  התואב  לארשי . תנידמל  קר  תינייפוא  התיה  אל  השיאל  לעבה  ןיב  תאזה  םידיקפתה  תקולח 
( תוריכזמ תויחא , תורומ , ' ) דורווה ןוראווצה   ' תועוצקמב וא  תיקלח ו/ הרשמב  ללכ  ךרדב  תאז  ושע  ןתיבל  ץוחמ  ודבעש  הלאו  םאהו , תיבה  תרקע 

תוטעמ םישנ  ויה  יברעמה , םלועבכ  ץראב  תילכלכ , ססובמהו  ליכשמה  דמעמה  ברקב  םג  תולעופ .) תולפטמ , תולשבמ , תיב , תורזוע  ' ) לוחכה ןוראווצה  ו'
, הלעב לש  הריירקב  ךומתל  הרומאש  ימכ  רומאל , לש ,'... ותשא  ןדועיי כ' תא  וספת  ןבור  םיהובג . הרקויו  רכש  ילומגת  הדצבש  תיאמצע  הריירק  תולעב 

וקוזחתמ השק  רתוי  הברה  היה  םילכ , חידמו  קבא  באוש  הסיבכ , תנוכמ  ילמשח , ררקמ  אלל  םימי , םתואבש   ) תיבה קוזחת  םידליה , לודיגב  דקמתהל 
. יטתסא ישנ  טקייבואכ  ןמצע  חופיטבו  חוריאב  םויה ,)

ןותיעב תיבלו ' השאל   ' רודמ  ) תיעובשהו תימויה  תונותיעב  םישנה  ירודמ  םשארבו : הפוקת  התואב  תרושקתה  ילכ  לכ  וכמת  ודגנכ ' רזע   ' לש הז  לדומב 
הקבר תשגהבו  ינוחמש  הינגוע  תכירעב  לארשי , לוקב  תיבה ' תרקעל   ' וידרה תינכותו  השאל )'  ' ןועובשהו העש ' ייח   ' ןועובשה לש  השאל ' דומע  ה' ץראה ,' '

תורפסמב רעשה  תא  לסלסל  דציכ   ' חסונב תוצעבו  םלועה  תנפוא  לע  םיחווידב  הריפתו , ץוהיג  תיבה , יוקינל  תוצעב  םינוכתמב , הקסע  תינכותה  ילאכימ .
םילכ תפיטשל  ילזונה  ןובסל  תומוסרפב  תחלצומ .' הביסמ  ךורעל  דציכ  ו' םייתוכאלמה ,' םיחרפה  תא  ןנערל  דציכ  ', ' רבג יניעב  ןח  אוצמל  דציכ  ', ' ברעב

תא האטיבש  תומד  שאר -  תחפטמו  ןבל  רניס  הקד , הרזיג  רצק , ינמ  םע  תוינכייח  תיב  תורקע  וארנ  םסא '  ' קרמל וא  המלת '  ' הנירגרמל המא ,' '
. תבהאמו תיב  תרקע  השיאה : לש  לופכה  יפיטואירטסה  דיקפתה 

וז הסיפת  ישנ . הכינח  סקט  ןיעמכ  שוכרל  לטומ  השיאה  לעש  תויונמוימו  תוגהנתה  יללכ  םע  רבד , לכל  עוצקמל  השעמל  בשחנ  תיבה  קשמב  לופיטה 
רמול שיו  תניינעמ , תיגולויצוס  הארמ  םיווהמ  וללה  םיכירדמה  "ו . ציו תאצוהב  םבור  תיבה ,' תרקע  הכרדה ל' ירפס  לש  הרדס  םוסרפל  ראשה  ןיב  הליבוה 

םישימחה תונשב  השיאה  לש  יתרבחה  היומידל  םג  אלא  םישנמ , הפוקת  התואב  הרבחה  לש  תויפיצל  קר  אל  תעשעשמ , םג  יביטקפסורטר  טבמבש 
לא תוסחייתהל  ןה  השחמה , וינוריטל . דקפמו  םינטקה , הידליל  םא  ויתודימלתל , הרומ  לש  וסחי  תא  ריכזמה  ינורטפ  סחיב  םינייפאתמ  םה  םישישהו .

, םישנ יפלכ  הלוכ  הרבחה  לש  עמתשמבו  תוארוקה , יפלכ  וללה  םיכירדמה  לש  תינורטפה  המינל  ןהו  המולפיד '  ' שרודה עוצקמ  לאכ  תיבה  קוזחת 
ללוכ ךירדמה  התיב .' לוהינב  הסונמה  תיבה  תרקע  תא  ךירדהל  , ' המדקהה הדיעמש  יפכ  דעונ , אוה  "ך .) שת ' ) לשבנ ךכ   ' ךירדמב אוצמל  רשפא 

', םילכאמ שיגהל  ', ' ןחלושה תא  ךורעל   ' דציכ יוויצה : לובג  לע  הלעפה , תוארוהכ  אלא  תוצלמה ' תוחסונמ כ' ןה  ןיא  רתויב -  תוטרופמ  תוארוה  תורשע 
רודיס םימתכ , תרסה  השרבה , לופיק , ץוהיג , סוביכ , ' ) םילענבו םידגבב  לפטל  ', ' דויסל תיבה  תא  ןיכהל  (, ' יתנוע יוקינו  ימוי  יוקינ  ' ) הרידה תא  תוקנל  '

(: דועו ןוראה 

. ]...[ ךורע אוה  הבש  הרוצלו  ומצע  ןחלושל  רקיעבו  השגהה , ןפואל  םג  אלא  ןחלושל , םישגומה  םילכאמה  לש  םמעטל  קר  אל  תעדונ  הבר  תובישח 
םיחרפ רורצ  רצק ]...[ . ינשה  דצה  וליאו  דרויו  לשלתשמ  דחא  דצ  היהי  אלש  רשפאה , לככ  תירטאמיס  הרוצב  שורפל  שי  הפמה  תאש  רמול  ךרוצ  ןיא 

לע םילעמ  תיפמב .) םייתניב  תוסורפה  תא  תוסכל  רשפא   ) ןחלושל ושגוי  םרטב  תוסורפל  םיסרופ  םחלה  תא  . ]...[ ךורעה ןחלושל  ךפונ  ףיסוי 
תותשל שקבמה  אלא  םיגזומ , ןיא  ךא  םהילכב  םילעמ  תואקשמ  תורקה . תונמה  לכ  תא  םג  בורלו  חלמו , רכוס  םג  םחללו , לכואה  ילכל  ףסונ  ןחלושה ,

. ]...[ םמצעל שידקהל  םיבוסמה  םיבייח  תדחוימ  בל  תמושת  ונתבוח . ידי  ונאצי  אל  תיטאתסא  הכירע  ךורעה  ןחלושבש  רורב  התושו ]...[  גזומ 
יבג לע  יונ  - ילכ תדמעהב  וליפא  בושח  וז  הביסמ  יוקינה . תכאלמ  בצק  תא  םיטיאמ  םיטיהר  יבג  לע  םידמועה  םיצפחו  םילכ  יכ  תעדוי  תיב  תרקע  לכ 
קבאה תא  םיפסוא  םדוק  תוכר , תוילטמ  יתשב  םיבגנמ  קבא  ימוי : םוי  יוקינ  חל ]...[  ריוואו  קבאמ  ןגומ  םוקמב  םיאתמ  םוקמ  םהל  אוצמלו  דכו ' ןונזמ 

רענל שי  תילטמה  תא  הטמל . הלעמלמ  ןוויכב  םיבגנמ  םיכנואמ  וא  םיעפושמ  םיחטש  םיקירבמו . םיבגנמ  ןכ  ירחאו  רזפתי  אלש  ךכ  לע  םידיפקמו 
םישוע וז  הכאלמ   ) תלדל ןוויכב  םיאטאטמ  המינפ ]...[ . הרזח  קבאה  תא  ףיעהל  הלולע  חורה  יכ  ןולח , דיל  וא  ומצע  רדחב  אל  ןבומכ  לבא  תופוכת ,

בורו לושיבה  ומייתסנ  רבכ  וז  העשבש  רחאמ  םירהצה , תחורא  ירחא  תוקנל  םיגהונ  חבטימה  תא  לקמ ]...[ . תרזעב  םיפטוש  "כ  חא תומדקתה ) ךות 
הדובע ילכו  םיוניפ , ירחא  דימ  םיריסל  םימ  םיקצוי  ררקמל . םימיאתמ  םילכב  תויראשה  תא  םיריבעמ  החוראה  רמג  םע  ברעה . תחוראל  תונכהה 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



תשבולו תטשופ  הרידה , םג  ןכ  ונומכ , םילכ ]...[ .) תחדה  קרפ  האר   ) םהב שומישה  רמג  םע  םיפטוש  דכו ' תופצקמ  םישרק , תוננסמ , תויפמופ , ומכ 
םיאיצומ תיבב ]...[ . ידוסי  יוקינל  תלפוכמו  הלופכ  הביס  שי  םיבושחה , םיגחה  םג  םילח  ביבאבו  ויתסבש  רחאמו  הנשה . תונוע  ףלחתהב  הרוצ 

תונומתה תא  םיריסמ  לוטליטל ; לקנב  םינתינה  םינטקה  םיטיהרה  לכ  תא  רדחה  ןמ  םיאיצומ  ךכ  רחא  םינורזימהו . הטימה  ילכ  תא  רורוויאל 
וראשנש םידפורמה  םיטיהרה  תא  םישירבמו  רדחה  תא  םיאטאטמ  ןשי ; דבב  םיסכמ  רדחב  רתונש  לכ  הלעמ ; יפלכ  ירוחאה  ןדיצשכ  ןתוא  םיחינמו 

תזבזבמ איה  םיבצעו  תוחיתמ  ףא  תופוכתו  חוכ  המכ  תוינקב , הלבמ  איהש  תורקיה  תועשה  תובר  המ  הנויסינמ , תעדוי  תיב  תרקע  לכ  וב ]...[ .
. תיבה קשמב  הלעמב  הנושאר  תובישח  לעב  אוה  תוינקה  חטשב  ןנכותמו  ליעי  ןוגרא  ןהילע .

' השא דחוימ ל' ןותיעו  רבגל  ליגר '  ' ןותיע
םינותיעה . ' תירבעה תונותיעב  םישנל  ודעויש  םידחוימה  םירודמה  חטש  רתויו  השימח  יפ  לדג  םישישה , תונש  תישארב  רקיעבו  ךליאו , הנידמה  םוקמ 

לפכוה ןכ  עובשב . שולש  וא  םיימעפ  םהלש  השיאה " רודמ   " תא םיסיפדמ  ולחהו  םתעפוה , תופיכת  תאו  םחטש  תא  ולידגה  םייעובש  םירודמ  םהל  ויהש 
רואל ותוא  איצוהש  השאל ,'  ' ןועובשה םישנל . ודעונש  םיירחסמה  תעה  יבתכ  רפסמ  לדג  ןכ  ומכ  םישנל .' רודמ  ללכב  וסיפדהש  םיימויה  םינותיעה  רפסמ 

הצופת ול  התיהש  [ 1948-1940 ' ] השיאה םלוע   ' ול םדק   ) רתויב טלובה  ירחסמה  ישנה  תעה  בתכ  ונדועו  היה  תונורחא ,' תועידי   ' לש "ל  ומה ב-1947 
רודיבו יאנפ  יאשונ  שיגדהש  ןושארה  ץופנה  ילארשיה  ןיזגמה  היה  םינשב 1952-1947 ) דיקפתב  ןהיכ  אוה   ) רימש ןורהא  תכירעב  השאל ,' (. ' תלבגומ
Illustrated  ) םימלוצמה םיניזגמה  לש  תירלופופה  תנוכתמה  יפ  לע  הנבנו  תיב  תורקעל  דעוי  אוה  םלוע . לש  ומורבש  תויתרבח  תויעבמ  קחרתהו 

רהוזה םלוע  לע  תועידי  הבהאה , ייחלו  החפשמל  תיבל , תוצע  הגירס , יפוי , הנפוא , יניינעב  הכרדה  ירודמ  וב  ויה  ברעמה . תוצראב  ( Magazines
השיש רובעכ  ךא  תונורחא ,' תועידי  ףרוצש ל' םידומע  העברא  ןב  עונצ  יעובש  ףסומכ  םסרפתהל  לחה  השאל ' '. ' ריעזה ןמורה   ' ןונגסב םירופיסו  יברעמה ,

םוחתב הארשה , הקינעה  ותחלצהו  תוארוק  יפלאל  הכז  ןועובשה  וידומע ל-12 . ןיינמ  עיגה  םישימחה  תונש  ףוס  דעו  יאמצע  ןועובש  השענ  רבכ  םישדוח 
. תימויה תונותיעל  םג  תיבהו , יאנפה  תוברת  רוקיס 

םינשה םע  יכ  ןייצל  םיבייח  ךא  תאז . ריתסהל  הסינ  אלו  יטסיניבושה , ירבגה  לדומה  יפ  לע  רדגמ  ידיקפתל  הלומעתו  תורביח  ילכ  קפס  אלל  היה  השאל ' '
ןויליגה שארב  עיפוהש  תכרעמה , רבדב  לארשיב . השיאה  לש  הדמעמבו  היומידב  יונישה  תא  ופקישו  םייפיטואירטס  תוחפו  תוחפ  םיינכותה  וישגד  ושענ 

: בתכנ ןושארה ,

, טרופסב הלכלכב , ותוניינעתהב  הלעבל  הפתוש  תויהל  הלוכי  איה  ונלש . םיתוברתהו  םיירוביצה  םייחה  יחטש  לכב  קלח  הל  שי  השיאה  םנמא ,
םיאלממה םיחטשל  עדונש  המ  לכב  תחפוקמ  איה  לבא  ולש . םידחוימה  םירודמה  לכ  תא  ותא  אורקל  הלוכי  איה  וכו .' תונמאב  תורפסב , טמחשב ,
תוארהל הזה : רסחה  תא  אלמל  ןויסנ  אוה  השאל ' תונורחא  תועידי  '. ' וכו היתולמש  תריפת  הידלי , ךוניח  התיב , לוהינ  הלש : דחוימה  המלוע  תא 

תא ןיזהל  דציכ  הנפואה , תווצמ  לכ  תא  םייקל  תאז  לכבו  ףסכ  ךוסחל  דציכ  הלש , םידחוימה  םיאנתב  היניינע  תא  לכלכל  דציכ  תילארשיצראה  השאל 
תועידי אצמת ב' תירבעה  הרענה  םגו  וכו .' םתחנזהל  הידלי  קוניפ  ןיב  תכרובמה  םייניבה  - ךרד תא  אוצמל  דציכ  הלוזו , תילנויצר  הרוצב  התיב  ינב 

וא המצעב , םתושעל  הל  רשפאש  םילק  םייוניש  ע"י  תפסונ , הנועל  דקתשאד  הלמשה  תא  רישכהל  דציכ  הליבשב : בתכנש  רמוח  השאל ' תונורחא 
ףקשל השאל ' תונורחא  תועידי   ' לדתשי הלא  לע  ףסונו  וריבגהלו . הניח  לע  רומשל  דציכ  םצמוצמה . הביצקת  לע  הדיבכמ  הניאש  טושיק  תפסות  ע"י 

. תדלומב ירבעה  רוביצה  ברקב  השיאה  לש  םידחוימה  היתויעבו  הידיקפת  תא 

יפויהו הנפואה  רוזיחה , םוחתב  תוצע  םידליבו , תוקוניתב  לופיט  ןחלושה , רודיס  תונמא  לושיב , וב -  ועיפוהש  םירודמהו  השאל ' ורקוסש ב' םיאשונה 
םיניזגמב םג  היה  ךכ  יתיבה . םלועל  ןתוא  בתינו  םישנה  יוכיד  תא  קתעישש  יגולואידיא  ןונגנמ  ויהו  חוורה  ירדגמה  תויפיצה  לדומ  תא  ומאת  המודכו - 

ב-1967. בירעמ '  ' דסייש תא '  ' ןוחריהו בירעמ ,'  ' תוסחב רבמצד 1961 ) לירפא 1958- ' ) השיאה םלוע   ' ןועובשה וב : ורחתהו  רתוי  רחואמ  רואל  ואציש 

ינוציחה הארמה  לש  ותובישח  תאו  יתפוקתה  ישנה  יפויה  לאידיא  תא  למסל  הדעונ  רשא  תילארשיה , יפויה  תכלמ  תורחת  תא  השאל '  ' םזי תנשב 1950 
תורחת לע  השאל '  ' זירכה ראורבפב 1957  ןורי . םירמ  התיה  לבת ,' סימ   ' תורחתל םג  החלשנש  הנושארה , הכוזה  םישנ . לש  תורביחה  ןונגנמב 

, המצע יניעב  תילארשיה , תיבה  תרקע  לש  הנרק  תא  םירהל   ' התיה העדומה , חסונ  יפ  לע  הרטמה , תילארשיה .' תיבה  תלעב   ' תריחב השדח ,
. הייפא ןקתמו  תובהל  עברא  תולעב  םייריכ  םימי : םתוא  יגשומב  ללכושמ  רונת  היה  ןושארה  סרפה  תודמעומ . ושיגה  םישנ   5200 התביבסו .' התחפשמ 

תובר תוארוק  לש  ןתיינפ  תובקעב  םיכירכ , תנכהו  הייפא  תורחת  לע  השאל '  ' זירכה םג  הנש  התואב  תוינפ . ףלא  תורחתל 12  ועיגה  תנשב 1958 
תא םמורש  גח  לארשיל , םאה ' םוי   ' תרדחהל םרת  םג  השאל ' . ' ןהיתונורשיכ תא  חיכוהל  תושקבמה  ןתרדגהכ , תועצוממו ,' תורופא  תיב  תורקע  '

םוי קנעוה  ותרגסמבו  "ל  וחמ אבוי  גחה   ) החפשמב םאל  באה  ןיב  םידיקפתה  תדרפה  לדומב  ךמתו  ררשיא  השעמלו  הידליל , השיאה  לש  התוריסמ 
(. םישנל שפוח 

קותעישל בושח  ירנירטקודניא  ןונגנמ  יאנפה  ינועובשבו  הליגרה  תונותיעב  םישנל  םידעוימה  םירודמהו  םישנה  תונותיע  התיה  םינומשה  תונשל  דע 
, החפשמה ינב  תורישו  לעבל  תונמאנ  תיבה , ןויקינ  יפויה , חופיט  ומכ  םיכרע  וממור  םהש  םושמ  קר  אל  היערו ) םא   ) םישנה לש  םייתרוסמ  רדגמ  ידיקפת 

הבתכ תרתוכ  תלאוש  סרמ 1964  ןויליגב  לשמל , הדובעל . תאצל  אלו  תיבב  ראשיהל  ןירשימבו  ןיפיקעב  השיאה  תא  ודדוע  םהש  םושמ  םג  אלא 
יכ וחיכוה  תואושנ , םישנ  ינוילימ  הדירטמה  וז , היעב  ביבס  וכרענש  םירקחמ  : ' איה הבתכה  ףוגב  תנתינש  הבושתהו  דובעל ,'? אל  וא  דובעל  ': ' השא ' לב

םנמא םילכהמ .'! תאצל  אל  איה : תואושנה  םישנה  לכל  םיחמומה  תצע  ןכל , םגפנ . התחפשמ  רשוא  ךא  רתוי -  החיוורמו  תוחפ  תצמאתמ  תדבוע  השא 
םיאושינ לש  תומרונו  דועו ) תיתחפשמ  תינוכמ  ןוגכ  דוינ , ילכ  לש  םצמוצמ  רפסמו  הדובעה  תויורשפא  טועימ   ) קשמה הנבמ  לשב  רקיעב  םינש , ןתואב 

הרייצו תיקלח  הרשמב  הדובע  וליפא  הדדוע  אל  םישנה  תונותיע  ךא  החפשמה , תסנרפל  םורתל  גוז  ינב  ינשל  ידמל  השק  היה  דואמ , ריעצ  ליגב  הדילו 
תיתרבחה . התכרעהל  בושחה  דדמכ  היערהו  םאה  ידיקפת  תאו  השיאה  לש  התכלממכ  תיבה  קשמ  תא 

. השיאה לש  הדמעמ  םודיקב  בושח  דיקפת  םג  עדונ  לארשיבו , םלועב , םישנה  תונותיעל  ןמז , לש  הביטקפסרפמ  ריהבהלו . גייסל  בושח  ןאכ  ךא 
ינרציה הדובעה  חוכמ  בושח  קלחל  ןתכיפהלו  םישנ  לש  הלכשהה  תשיכר  ךילהתל  הרושקו  תישונאה  הירוטסיהב  השדח  העפות  איה  םישנה  תונותיע 
השיאה דמעמב  תומדקתה  אופא  הפקיש  תאזה  תונותיעה  תעפוה  תיבה . תורקע  ידיב  זא  ונקנ  הכירצה  ירצומ  תיברמ  ירהש  לודג , ינכרצ  לאיצנטופלו 

תוידוחיי תואנה  שממל  תוכזה  לשמל , רתוי . תובר  תויוכז  תלעבו  רתוי  תימונוטוא  תוישיא  לאכ  הילא  תוסחייתה  רומאל : םימדוק ,) תורודל  האוושהב  )
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וללכו דבלב  םירבג  ידי  לע  וארקנו  וכרענ  םינותיעה  םישנה , תונותיע  תעפוה  ינפל  יכ  רוכזל  בושח  דחוימה . המלועב  ןודלו  הלכשהו  תעד  שוכרל  הלשמ ,
. םירבג םיניינעמה  םיאשונ  קרו  ךא  טעמכ 

רודמב לשמל , יוניש . ורשיבש  תונדרמו , תונרתח  לש  םיריעז  םייוליג  םעפ  ידמ  ועיפוה  תיללכה  תונותיעב  םישנה  ירודמב  ןהו  השאל ' ןה ב' דועו , תאז 
, תע התואב  החוורש  תיפיטואירטסה  תירדגמה  תנוכתמה  יפ  לע  בתכנ  םנמא  רודמה  העש .' ייח   ' ןועובשב הידידי  םירמ  הכרעו  הבתכש  השיאה ,' דומע  '

ירודמב לבוקמהמ  טעמב  הנוש  היה  הלש  הביתכה  ןונגס  ךא  רבגה . תא  תוצרל  הרומא  השיאהש  התיה  יוטיב  ידיל  וב  האבש  תיסיסבה  הסיפתהו 
' בינגהל  ' הגהנ הידידי  תיאמצעו . תיביטרסא  השיא  לש  םגד  אטיבש  יבויחה ,) ןבומב  ' ) ףוצח  ' םיתעלו ינוריא  ןונש , ןונגסב  הנייטצה  איה  ץראב . םישנה 

: תואבה תובתכה  יתשב  לשמל , ךכ , םירבגב . תרוקיב  חיטהלו  יטסינימפ  ןווג  תולעב  תורימא  הרודמל  םעפ  ידמ 

המ - רבד תושעל  הנטלחתו  הנסנכתת  הלאכ -  םיפלא  ןנשיו  ןיידע -  תואושנ  ןניאש  םישולש , דע  שמחו  םירשע  לש  ליגב  תורוחבהש  העשה , העיגה 
האשינ אל  ךתומכש  תכשומו  הקותמ  הרוחבש  רבדה , ןכתי  דציכ  : ' ןהל רמול  םיגהונה  בוטה , ןוצרה  ילעב  הדימעה , ליגב  םישנאה  םתוא  ןינעב 

- עשת לש  ליגב  ואשינש  תוריעצ  לעו  תודליה  ליגב  םיאושנ  לע  עומשלמ  ונפייע  הזיגרמו . הביאכמ  איה  הכובמב , ונתוא  האיבמ  וז  ןיעמ  הלאש  ןיידע .'?
ךכ לכ  אלפנ  המ  ריעצ . ליגב  ןיאושינבש  תובישחה  לע  םירובידה  ונילע  וסאמנ  ששו ; םירשע  ליג  דע  םידלי  העברא  תדלל  וקיפסהו  הנש  הרשע 

לש תרצותב  ראפתהל  שי  המו  הרוחבל ? לודג  גשיה  לש  רדגב  תמאב  םה  ריעצ  ליגב  ןיאושינ  םאה  רבדה ? חיכומ  המ  תודליה ? תרחמל  ןיאושינב 
םישולשמ ? הטמלש  ליגב  םידלי  השש  וא  השימח 

ליטהל שי  ימב  הלאשה : תלאשנו  רתויב ]...[  םמעושמ  הארנ  תוקד , רשעמ  רתוי  השא  לא  רבדל  ץלאנה  רבגש  אוה  ונמלועב  םירזומה  םירבדה  דחא 
הארנכש ירה  םמעשמ , רוציל  עתפל  תכפוה  תיטנגילטניא  השא  םא  םרב , ךכב . םימשא  םידדצה  ינשש  קפס  לכ  ןיא  הזה ? בצמל  המשאה  תא 

הלאש לכל  תויוועהב  הנוע  התאשכו  התיבה , רזוח  התאשכ  יאודיב  להוא  ןיעמל  ךלש  ןותעה  תא  ךפוה  רבגה  התא  םא  ךכב ]...[ . םשאה  אוה  הלעבש 
. ךמצעל םגו  ךתשאל  םג  לווע  השוע  התא  הלש ,

ינרדומ םזינימפ  לש  םינצינ 

' הדלוג ילענ  '
תקיקח לשמל , ךכ , השיאה . לש  יקוחה  הדמעמב  םייונישל  האיבהו  ברעמה , תוצראב  הפונת  רובצל  תיטסינימפה  העונתה  הלחה  םישישה  תונשב 

יתב לש  תושדח  תוילרביל  תוקיספ  (; 1964 חרזאה , תויוכז  קוח  ; 1963 רכשה , ןויווש  קוח   ) םישנל תווש  תויוכז  םיחיטבמה  תירבה  תוצראב  םיקוח 
תיב תרהצה  הקוחה ;) תא  םידגונ  העינמ  יעצמאב  שומיש  םירסואה  םיקוחש  ןוילעה ב-1965  טפשמה  תיב  לש  ותעיבק  ןוגכ   ) םיינקירמא טפשמ 

לע לוכל  הווש  הנגה  קינעמה  הקוחל , ןוקיתה ה-14  תא  רפמ  םיעבשומ , רבחב  תרשל  םישנ  לע  רסואה  המבלא , תנידמ  לש  קוחה  יכ  ילרדפה  טפשמה 
. תיברעמה תוברתהו  תורודה  דרממ  דרפנ  יתלב  קלחל  היה  רבכ  םזינימפה  םישישה  תונש  יהלשב  קוח . יפ 

התיהש העפות  השיא -  הדמע  הלשממה  שארבש  הדבועל  הריתסב  הרואכל  דמע  ץראב  תע  התואב  םזינימפה  לחנש  יתרבחהו  יטילופה  ןולשיכה 
ב-1906 הניארקואבש . בייקב  הדלונ ב-1898  ןוסריאמ  הדלוג  םישנה . דמעמ  תניחבמ  רתוי  תומדקתמ  תונידמב  םג  אלא  לארשיב  קר  אל  הגירח 

תינויצה העונתה  ירבח  םהב  םידוהי , םירגהמ  לש  לודג  ןיערג  יח  הבש  ןוכיתה , ברעמב  יקוולימ , ריעב  העקתשהו  תירבה  תוצראל  התחפשמ  הרגיה 
רחאל הצרא ב-1921 , התלע  הגלפמה  לש  התארשהבו  ןויצ ' ילעופ   ' תגלפמב הליעפל  ןוסריאמ  התיה  הרוכבה  התוחא  תעפשהב  תיטסילאיצוסה .

ןוסריאמ הדבע  ץוביקה , תא  ובזעש  רחאל  םינש , שולש  רובעכו  היבחרמ  ץוביקב  וטלקנ  הלעבו  איה  הנתחתהו . םירומל  רנימסב  הידומיל  תא  המייסש 
ב- ינויצה . סרגנוקל  ריצכ  הרחבנ   1929- בו הדובעה , תעונתב  הדמעמ  תא  ססבל  הלחה  איה  םילשורי . ילעופ  תצעומל  הרחבנו  הנוב ' ללוס   ' תרבחב

שאר דיקפתל  התנמתה  רצק  ןמז  רובעכ  קוסנל . הלש  תיטילופה  הריירקה  הליחתה  ךליאו  וז  הדוקנמו  תורדתסהה  לש  לעופה  דעוול  הרחבנ   1934
, תורדתסהב תינידמה  הקלחמה  שאר  דיקפתל  דע  הגהנהה  םלוסב  הספיטו  תיללכה  םידבועה  תורדתסה  לש  םילוח  תפוק  לש  חקפמה  דעווה 

- בו תידוהיה  תונכוסה  לש  תינידמה  הקלחמה  תושארל  "ג  כה ינויצה  סרגנוקב  הרחבנ  ב-1946  יתגלפמה . ןונגנמב  הבושח  חוכ  תדמעל  בשחנש 
תרשכ הלשממב  ןושאר  דיקפת  האלימו  תסנכל  הרחבנ  ב-1949  תוצעומה . תירבב  לארשי  תרירגשל  התנמתה  הנידמה , תמקה  רחאל  , 1948

, הרחבנ איה  לוכשא ב-1969  יול  לש  ותומ  רחאל  ץוחה . תרש  לש  יתרקויה  דיקפתל  התוא ב-1956  הנימ  התוא , ךירעהו  בביחש  ןוירוג , ןב  הדובעה .
. םירופיכה םוי  תמחלמ  רחאל  רוביצה  ץחלב  הרטפתה  רשאכ  דע 1974 , הז  דיקפתב  הנהיכו  הלשממה  תושארל  ליגב 71 ,

, הנידמב רתויב  ההובגה  הרשמל  עיגהל  החילצהש  הצימאו , תרשכומ  השיא  לש  התושיחנל  תפומו  המגוד  קפס  אלל  איה  ריאמ  הדלוג  לש  הריירקה 
, לארשיב םישנה  לש  תופיאשה  קפוא  בוציעב  בושח  דיקפת  הל  היה  הז  ןבומבש  חינהל  רשפא  םירבגה . תרהוט  לע  טעמכ  התיהש  תיגשיה  הביבסב 

הגהנה ידיקפתל  הדלוג  לש  היונימ  וזמ , הרתי  הז .' תא  תושעל  הלוכי   ' השיא םגש  הנומאה  סלפמו  תישנה  הוואגה  סלפמ  תאלעהב  תוחפה  לכל  וא 
השיאה ןמ  תללושו  הבקנל  רכז  ןיב  תינושל  הנחבה  לע  תססובמה  תיסקודותרואה , תידוהיה  תרוסמב  הנבומה  םזיניבושה  לע  רגית  ןיפיקעב  ארק  םינוש 

ישאר ברקב  תמוערת  ףאו  תוגייתסה  ריאמ  לש  יונימה  ררוע  ידכב  אל  דיגמ . וא  להומ  ברכ , ןהכל  הלוכי  הניא  השיא  ירהש  הגהנהו , תוניידל  תוכזה  תא 
. תידרחהו תיתדה  תודהיה 

ינשל רכשב  ןויווש  ןעמל  קבאמב  הלגדש  יפ  לע  ףא  ילילש . וליפא  ילואו  חינז  ריאמ  הדלוג  לש  הדיקפת  היה  יטסינימפה  ןויערה  םודיק  תניחבמ  תאז , םע 
בלשל הלשמ  ךרד  האצמ  המצע  איהש  םושמ  ילוא  םישנ -  חופיקל  הטעומ  תושיגר  התליג  איה  תודבוע , םישנ  לש  העפותה  תא  בויחב  התארו  םינימה 

תחא התיהש  התלשממב , ןתיילפא . תעינמלו  םישנ  לש  ןמודיקל  דואמ  טעמ  התשעו  םידלי -  לודיג  םע  הריירק  תירוביצה  התוליעפ  תונש  ךלהמב 
הלעפתהו הקזח  השיא  ריאמ  הדלוגב  התאר  םנמא  תימואלניבה  הליהקה  דועו , תאז  הרשל . השיא  התנומ  אל  םירש )  24  ) רתויב תולודגה  תולשממה 

' עמאמ עשידיי   ' לש תבורעת  התיהש  לארשיב , תירוביצה  התימדת  ךא  דבלב ,) הקנל  ירסבו  ודוהב  הלשממ  ישארכ  םישנ  ונהיכ  זא  דע   ) התריחבמ
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ילענ  ' יוניכה ישנה . ןימה  תא  הנמאנ  תגציימ  הניאש  ימכ  םג  ךכיפלו  חדבתהל -  וגהנש  יפכ  םיציב ,' םע  השיא   - ' תישנ אלכ  לילעב  הבשחנ  לזרב ,' תשא  ו'
ןייצ הדלוג ' ינותחת   ' יוניכה עבורמו .) ךומנ  בקע  םע   ) תודדוצמ אלו  תוישנ  אל  תומשוגמו , תויאכרא  םיילענ  ןייצ  "ל , הצב תולייחה  ילענל  ןתינש  הדלוג ,'

ןודל םצמוצמה  טניבקה  סנכתה  ובש  הדלוג ,' לש  חבטמה   ' גשומה םג  תוישנו . ןח  רסוחל  ןמיס  ויהו  תוסייגתמל  םיקיפנמ  ויהש  םילברוסמ  םישנ  ינותחת 
'. תימואל אתבס   ' ןימכ ריאמ  הדלוג  לש  התימדת  תא  דדיח  לרוג , תורה  תוטלחהב 

' היילע השוע   ' ינקירמאה םזינימפה 
גשומל הנושארל  הפשחנ  תילארשיה  הרבחה  רשאכ  םיעבשה , תונש  תיצחמב  הנמתסה  ילארשיה  םזינימפה  תודלותב  הנפמה  לש  ותליחת 

תוצראמ הצרא  ולעש  הפיח , תטיסרבינואמ  תויטנדוטסו  תוצרמ  לש  הנטק  הצובק  הללוח  הרומתה  תא  תינרדומה . תיטסינימפה  הפקשהלו  םזינימפ ' '
- הד ןומיס  לש  ינשה ' ןימה   ' ןוגכ ינקירמאהו , יפוריאה  םזינימפה  לש  דוסיה  יבתכל  ןתורחבב  ופשחנ  היתורבחו  ןמדירפ  ןמדירפ . השרמ  ןשארבו  תירבה ,

םייונישלו תירבה  תוצראב  םישנה  לש  רורחשהו  האחמה  תועונת  תוחתפתהל  תודע  ויהו  (, 1963  ) ןדירפ יטב  לש  תישנה ' הקיטסימה  ו' ( 1953  ) ראובוב
המכ דע  ןשפנב  ורעיש  אל  ךא  השדחה , ןתדלומב  הב  ךורכה  קבאמה  תאו  הרותה  תא  םשייל  רמוא  ורמג  ןה  השיאה . לש  יקוחה  הדמעמב  ואיבה  ןהש 

לש היתופתושמ  ' ) השיאה רורחשל  העונתה   ' תא יסקס , - ולגנא אצוממ  ןבור  תופסונ , םישנ  עבשו  ןמדירפ  ודסיי  ב-1972  תאזה . המישמה  היהת  השק 
שארבו השיאה  דמעמ  םודיקל  תימואלה  הצעומה  שארב  םימיל  הדמעש  רפס , ןילירמ  תינילקה ד"ר  תיגולוכיספה  תא  דחוימב  ןייצל  יואר  ןמדירפ 

לכב תוליעפ  םישימחמ  רתוי  אל  התנמ  ילארשיה , םזינימפה  לש  םינועדגה ' הנחמ  התיהש ל' העונתה , הפיח .) תטיסרבינואב  םישנ  ידומילל  הביטחה 
ןעמל םישנ  ' ) "ם לחנ , ' השדחה העונתה  ןותיע  לש  ןושארה  ןויליגה  עיפוה  ב-1973  םילשוריו . ביבא  לת  הפיח , םיפינס : השולשב  ןבור  ץראה , יבחר 

התופתתשהב וידר  תינכותב  הליחת  תרושקתל , הנושארל  ןמדירפ  הפשחנ  ןותיעה  תעפוה  םע  רואל . ואציש  תונויליג  העבראמ  דחא  תשדוחמ ,) הרבח 
ילב הלש  תונורשכה  תא  חתפל  לכות  השא  לכש  םיסותימה , לכ  תא  ץצופל  תוצור  ונחנא  . ' ראוניב 1973 השאל ,'  ' ןותיע לש  רעשה  תבתכב  ךכ  רחאו 

. ןותיעה תבתכל  ןמדירפ  הרמא  תוריח ,' םע  תולבגה ,

הרגיש םייטסינימפ , םיבתכו  םירפס  לש  תרתלואמ  היירפס  הדסיי  הפיח , תטיסרבינואב  תוצרמהו  תויטנדוטסה  ידליל  ןועמ  תמקהל  הלעפ  העונתה 
זוב לש  תונותיקל  ןתעונתו  תויטסינימפה  וכז  ןכרד  תישארב  יפוי . תויורחת  דגנ  תונגפה  יתש  הנגריאו  םישנ  תיילפא  יאשונב  הלשממ  ירשל  םיבתכמ 

: ןמדירפ הבתכ  יפרגויבוטואה  הרפסב  םימתו . הנושמ  רז , עטנכ  הספתנו  לארשיב  םישנהו  םירבגה  בור  לש  תרוקיבלו 

דצמ קסופ  יתלב  ילילש  סחי  ידי  לע  ונזוה  םה  תונש ה-70 . לכ  ךלהמב  וקספ  אל  םיבחרתמו  םיכלוה  םיגוח  ברקב  ררוע  םזינימפהש  תוניועהו  דחפה 
לבוג םזינימפה  . ' ןיטולחל תוקדוצ  יתלב  ןבומכו , תורעוכמ , תוחנזומ , תוינשגר , תוינחווצ , תוינפקותכ , עובק  ןפואב  ונתוא  הראיתש  תרושקתה ,

... תוריעש תורעוכמ , תויהל  ןהילע  םהיתויוכזו  ןרורחש  תא  ןיגפהל  ידכש  תובשוח  , ' הכישמה תויטסינימפה , סשוב . הדה  הבתכ  דרוסבאב ,' םיתעל 
ןגהל טעמ  דוע  וצלאיי  םילארשי  םירבג   ' יכ רביירש  תור  הבתכ  תיבה ,' ךות  לא  הרבע  ברקה  תיזח   ' תרתוכה תחת  הצחרה .' לע  םג  רתוול  וליפא  ילוא 
לע ןגהל  םג  םהילע  אהי  דיתעב  םילבחמ . ינפמ  ונירע  לע  ןגהלו  תולובגב , םיקנטבו  תוריפחב  תבשל  םיצלאנ  םהש  קיפסמ  אל  תישילש . תיזח  לע 
ןהש םזינימפה , םע  עגמ  םוש  תוצור  ןניאש  ובתכ  תורחא  לארשיב .' תיטסינימפה  העונתה  תושנ  תווקמ  תוחפל  ךכ  םהיתושנ . ינפמ  תיבב , םמצע 

הבתכ ךכ  תררחושמ , רבכ  המצע  איה  העונתה . תא  ופקת  לבא  םייח , ךרדכ  םזינימפה  תא  וצמיא  ןייד , לעי  ומכ  תוטעמ , תוישנ . תויהל  תובהוא 
. תאזכ תויהל  ידכ  העונתל  הקוקז  הניאו  הצופת , בר  םישנ  ןותיעב 

הדגסש תילארשיה , הרבחב  תושרשומ  תויטסיניבוש  תוירבג  תוסיפתמו  תורובמ  קר  אל  העבנ  השדחה  תיטסינימפה  העונתל  תילילשה  הבוגתה 
האחמ הפוקת  התואב  ובהא  אל  לארשיב  ינקירמאה . םזינימפל  רשקנש  ידסממ  - יטנאה יתאחמה  יומידהמ  םג  הארנה  לככ  אלא  תירבגה , היגולותימל 

ושוריפ םזינימפש  ץראב  תובר  םישנ  לש  ששחהמ  ןכו  תע  התואב  ועיפוהש  םירוחשה ' םירתנפ  סחיב ל' ראשה  ןיב  ףקתשה  רבדהו  אוהש  גוס  לכמ 
ןתוא עיתרמ  אוהו  םויה  דע  תובר  םישנ  לש  ןתלחנ  אוה  הז  ששח  השעמל , חוכ . יקבאמו  תונפקות  רמולכ  םיירבג , תוגהנתה  יסופד  ץומיאו  תוישנה  תייחד 

םישנ הילא  ונפ  ןמדירפ  ירבדלו  הכימת , לש  תוצוצינ  תיצהל  תאז  לכב  השדחה  העונתה  החילצה  תודגנתהה  ףרח  םלוא  תויטסינימפ .'  ' ןמצע תונכלמ 
. יטילופה רושימל  רצק , ןמז  קרפל  תוחפל  םוטנמומה , רבע  ךכ  ץראה . יבחרמ  תובר 

ללכבו תויוכז , ןויוושל  קבאמב  קסע  העצמ  רקיעש  השדח  לאמש  תגלפמ  םעטמ ר"צ , תסנכ  תרבחכ  ןמדירפ  הרחבנ  תב 35 , התויהב  תנשב 1974 ,
אשונל םיאקיטילופה  לש  םסחי  תא  הפקישו  הזבמ  התיה  הגציי , איהש  אשונהו  המצע  ןמדירפ  תסנכב , הל  וכזש  םינפה  תלבק  םישנל . תויוכז  ןויווש  הז 

ךלהמב יכ  ונלו  הל  לחאמ  ינא  : ' רמא םוקמה , גהנמכ  התוא  ךרבל  ידכ  ןמדירפ  ירחא  ןכודל  הלעש  ףונ , אביקע  תסנכה  רבח  תע . התואב  םזינימפה 
המ הז  םישנמ -  ררחושת  תאזה  ץראהש  '. ' םהב תודור  םישנהש  םירבג  םתוא  לכל  ןווכתמ  ינא  םירבג . רורחשל  םג  עיגת  םישנ  רורחשל  הקבאמ 

. לוקוטורפהמ טמשנ  ומשש  תסנכ  רבח  ורבעל  ארק  תווקל ,' ךירצש 

"ו ציו תמישר  ליעל , רומאכ  הל , המדק  השיא . ידי  לע  הגהנוהש  הנושארה  אלו  םישנל  תויוכז  ןויווש  הלגד  לע  הטרחש  הנושארה  הגלפמה  התיה  אל  ר"צ 
העפשה תרסחו  רוביצה  בורל  תינומלא  הריעז , התיהש  ןהכ  - ןגכ לחר  לש  התמישרל  דוגינב  םלוא  ןהכ . - ןגכ לחר  ידי  לע  הגהנוהש  הנושארה  תסנכב 
השיאה רורחש  לשו  ללכב  ילארשיה  םזילרבילה  לש  םעזה ' תאיבנ  , ' תיתמזירכ השיא  ידי  לע  הגהנוהו  העפשה  תלעב  המישר  התיה  ר"צ  תישממ ,

' םדא ינבכ  םישנ   ' הרפסל המדקהב  הזמ . םילרבילהו  םינוליחה  לש  תירוביצ  הצרעהו  הזמ  םינרמשהו  םייתדה  לש  האנש  לש  דקומ  םג  ךכיפלו  טרפב ,
: ינולא הבתכ  לארשיב , םיינברה  ןידה  יתבב  רקיעבו  תודהיב , השיאה  תיילפאב  קסוע  ורקיעש  (, 1976)

וננובתי השא : איה  רשאב  השיאה  לע  ןגהל  םיאב  הלאה  םיבוטה '  ' םיקוחה לכש  ריבסהל  םישקעתמה  תסנכ , ירבח  םהבו  םיריבאה ,'  ' םירבגה לכלו 
ןיבורה ; ' םיריבא םה  םירבגה  לכ  אל  בטיה : וניארו  ונביבס , וננובתה  רבכ  ונא  הנגהל . תוקוקזה  תולרדניס '  ' ןה םישנה  לכ  אלש  ואריו , םביבס  אנ 

הנוכתה סחיכ  אוה  הזועת  בל , בחור  המצע , היישות , המכח , ןיבל  תוירכז '  ' תיגולויבה הנוכתה  ןיב  סחיה  םלועה . ןמ  םימלענו  םיכלוה  םידוה '
. םדא אוה  רשאב  םדאב  יולת  לכה  הלאה . תוישונאה  תונוכתה  לכל  תויבקנ '  ' תיגולויבה

םוחתב םיירקיעה  היגשיה  ידמל . תלבגומ  התיה  םיעבשה  תונשב  םישנה  דמעמ  םודיקב  התחלצה  תויוכזה , ןויווש  תא  הלגד  לע  הטרח  "צ  רש יפ  לע  ףא 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



ורושיאל ואיבהלו  ןוממ  םכסה  ךורעל  םילוכי  אשניהל  םידמועה  וא  םיאושנ  גוז  ינבש  עבוקה  "ג-1973 ,' לשת גוז  ינב  ןיב  ןוממ  יסחי  קוח   ' תקיקח ויה : הז 
םינקת תחיתפ  ןלהל ;) ואר  ' ) השיאה דמעמל  הדעווה   ' תמקה םמצע ; םיאושינה  ינפל  ותוא  תמאל  םיאושינה  םשורמ  שקבל  וא  יזוחמ  טפשמ  תיב  לש 

תולפהה ןוגיעו  (; 1976  ) השוריה קוחב  השיאה  תבוטל  םינוקית  ינש  םייתלשממ ; תודסומו  הלשממ  ידרשמ  הנומשב  השיאה ' דמעמל  תוצעוי  ל'
לש ןדמעמ  תייגוסל  תע  התואב  תרושקתה  לש  התושידא  ויה  תיסחי  םילדה  םיגשיהל  תוירקיעה  תוביסה  "ז-1977 .)' לשת ןישנועה  קוח   )' קוחה תרגסמב 

, ךכ היצילאוקה . קוריפל  םויא  ידכ  דע  תויתדה , תוגלפמה  וליעפהש  םיצחלהו  ןוחטיבהו , ץוחה  יסחי  םוחתב  לש ר"צ  התודקמתה  הרבחב , םישנה 
קוחה תרסהל  רבד  לש  ופוסב  איבהו  דואמ  רעוס  היה  ילויב 1975 , תסנכב  םייקתהש  םעטמ ר"צ , השיאה ' תויוכז  דוסי : קוח   ' תעצהב ןוידה  לשמל ,

התחלצהב קלח  הארנה  לככ  היה  הגלפמהמ , ןמדירפ  לש  התקיחדל  ואיבהש  ינולא , תימלושל  ןמדירפ  השרמ  ןיב  םיחותמה  םיסחיל  םג  םויה . רדסמ 
. תפתושמ הרטמ  ןעמל  קודה  הלועפ  ףותיש  הענמ  איה  ןכש  תילארשיה , השיאה  דמעמ  םודיקב  הגלפמה  לש  תלבגומה 

תגלפמ  ' םשב תיתגלפמ  המישר  תרגסמב  תסנכל  רחביהל  החלצה , אלל  התסינו , שפנ  חפמב  תא ר"צ  ןמדירפ  הבזע  הנושארה  היצנדקה  םותב 
תולהנמ תוילאיצוס , תודבוע  תויטנדוטס , הימדקאב , רטוז  לגס  תורבח  תויאנותיע , תורבח  ויה  העונתב  םישנ . םודיקל  שדקוה  העצמ  לכש  םישנ ,'
תויאמצעו תוישפוח  םישנכ  ונייח  תא  תויחל  וניסינו  קיפסמ ,"! הז , והז   " ונרמא : ' תונגראתה התוא  לע  הבתכ  ןמדירפ  השרמ  תיב . תורקעו  תונובשח 

םש היה  תודסיימה , לע  ונמנ  ףא  ונתאמ  המכו  תורבח  ונלוכ  ונייה  הב  רשא  תיטסינימפה , העונתל  תואמצע . אלו  שפוח  אל  םישנל  ריתמ  וניאש  םלועב 
תילנויצר אלה  תושקיעה  התיה  תוניועהמ  תינויגה  תוחפ  דוע  םישנו . םירבג  לצא  תוניוע  תובוגת  ררועל  ונכשמה  העונתכ  ונמויק  תונש  ששב  לארשיב . ער 

תילארשיה .' עקרקב  רז  עטנ  ןימ  ונב  הארש  רוביצה  לש 

תרגסמב לועפל  ץראב  תויטסינימפה  תוליעפה  תא  עינהו  תיאמצע  םישנ  תגלפמ  ןויער  לע  ללוגה  תא  םתס  תוריחבב  םישנה ' תגלפמ   ' לש הנולשיכ 
. םידיגו רוע  םורקל  לחה  רבכ  הנוזחש  רחאל  ףוסב 1999 , קר  הבשו  ץראה ב-1981  תא  הבזע  ןמדירפ  םילודגה . םייטילופה  םיפוגה 

ןואפיקהמ םיאצוי 
"ת מענ המקוה  ב-1976  םישימחה . תונש  זאמ  וב  יורש  היהש  ןואפיקהמ  תאצל  השיאה  םודיקל  קבאמה  לחה  םיעבשה  תונש  לש  היינשה  תיצחמב 

תוריכזמו זכרמ  הצעומ , הדיעו , שי  ןוגראל  תולעופה . תעונת  תא  שריש  תיללכה  תורדתסהה  תרגסמב  ימונוטוא  ףוג  תובדנתמו ,) תודבוע  םישנ  )
הנושארה תיללכה  הריכזמה  ץראה . יבחרב  םילעופה  תוצעומ  דצל  ימונוטוא  חרואב  םילעופה  םיפינסו  תורדתסהה , תורבח  לש  תועבצהב  םירחבנה 

דמעמ תא  םדקל   ' הדעונש השיאה ,' תרזעל  ןרק  הדסונ ה' תנשב 1977  יהלש 1977 .) דע   ) םייתנש דיקפתב  הנהיכש  לשא  רמת  התיה  "ת  מענ לש 
. ילארשיה םזינימפה  תודלותב  בושח  ךרד  ןמיס  התיה  הלאה  תודסומה  ינש  לש  םתמקה  םימוסרפו .' םירפס  תאצוה  תוברל  איהש , ךרד  לכב  השיאה 

רדס לע  אשונה  תא  תולעהל  ועייסו  יטסינימפה  סותאה  ישרפמב  חור  וחיפה  ךא  ץראב , ירדגמה  ןויוושה  יא  תא  הצקה  לא  הצקה  ןמ  וניש  אל  םנמא  םה 
. יטילופהו יתרושקתה  םויה 

. הדובעה תגלפממ  רימנ  הרוא  תסנכ  תרבח  הדמע  השארבש  השיאה ,' דמעמל  הדעו  םג ל' התיה  םינש  ןתואב  השיאה  םודיקל  הבושח  המורת 
םישנה ינוגרא  לש  םצחל  תובקעבו  תימואלניבה  השיאה  תנש  לש  המויס  םע  הלשממב ב-28.12.1975  הלבקתה  הדעווה  תא  םיקהל  הטלחהה 

תתלו ןימ  ימעטמ  הילפא  לטבלו  השיאה  תויוכז  תא  םדקל  ידכ  םהב  שיש  םיטביהה  לכ  תא  ןוחבל   ' היה הדעווה  הלביקש  טדנמה  תגלפמו ר"צ .
ןשארבו תוצלמה , ובו 241  טרופמ  "ח  וד ןיבר  קחצי  הלשממה  שארל  ראורבפב 1978  השיגה  הדובע , יתווצ  הנומש  הללכש  הדעווה , היתוצלמה .'

תוטעמ תוצלמה  רעצה , הברמל  םירבגלו . םישנל  הדובעב  תויונמדזה  ןויווש  קוח  תקיקחו  השיאה  דמעמ  אשונב  בקעמו  לופיטל  תיתכלממ  תושר  תמקה 
לש םיישעמה  םיגשיהה  דחא  םינוש . םימוחתב  השיאה  דמעמל  השיגה  יוניש  לע  תרכינ  העפשה  קפס , אלל  ןהל , התיה  םלוא  םושיי , ללכל  ועיגה  דבלב 

םודיקל תונויער  םוזיל  הדיקפתש  הלשממה , שאר  דיל  השיאה  דמעמל  תצעוי  התנומ  יתלשממה : דסממב  השיאה  תויעבל  תובותכ '  ' תריצי היה  הדעווה 
תורישב תודבועה  םישנה  דמעמב  לופיטל  תונוממ  הלשממה  ידרשמב  ועבקנ  ןכ  ומכ  תסנכבו . הלשממב  םינוידב  היתויעב  תא  גציילו  השיאה 

רדגוה הדיקפתש  תירוביצ  הצעומ  הדצלו  השיאה  דמעמל  רשל  תצעוי  התנומ  ךוניחה  דרשמב  חופיקו . הילפא  לע  תונולתב  לופיט  הז  ללכבו  יתלשממה ,
ינויוושה .' ךרעה  תרדחהו  דומילה  ירפס  לשו  דומילה  תוינכת  לש  ןוכדע  תועצמאב  תיכוניחה , תכרעמב  םינימה  ינש  לש  יומידה  יוניש  כ'

. תיצוביקה העונתה  לש  ךוניחל  רפסה  תיב  םינרוא ,'  ' תללכמ היה  רדגמה  תארוהל  םירומה  תרשכה  םוחתב  הפפכה  תא  םירהש  ןושארה  דסומה 
תויכרע תושיג  ושכרנ  , ' הזה טקיורפה  שארב  הדמעש  רייאמ  - יבצ ןב  הנשוש  ירבדכ  םהבש , ךוניחב , ןימ  יסופדב  םיקסועה  םיסרוק  המזי  הללכמה 

- ןויווש לש  ומודיקב  הרומה  לש  ומוקמ  לע  אוה  שגדהשכ  הרבחהו , ךוניחה  היגולוכיספה , ימוחתב  עדי  םהב  הנקוהו  םינימה  ינשל  תויונמדזהה  - ןויוושל
תויונמדזהה .'

דמעמו הקוסעתל  ףגאה  לשמל , םישנ . תקוסעת  םודיקל  דואמ , עונצ  חרואב  םנמא  ועייסש , םישדח  םייתלשממ  םיפוג  לש  םתמקהל  הלעפ  רימנ  תדעו 
תולועפ רקיעבו  םישנ  לש  תישיאהו  תיעוצקמה  תוחתפתהה  דודיעו  תיעוצקמ  הרשכהל  הנווכה   ' רוציל ידכ  םקוהש  החוורהו , הדובעה  דרשמב  השיאה 

םיתורישהו תויוכזה  תכרעמב  םייתועמשמ  םירופיש  וגהנוה  םג  הדעווה  יאצממ  תובקעב  םיישנכ .' םילבוקמ  יתלבו  םישדח  תועוצקמל  םישנ  תנווכהל 
תודלויל םג  הדיל  ימדל  תוכז  התנקוה  ראוניב 1977  לחה  לשמל , תוירוה . - דחה תוחפשמהו  תוהמיאה  תייסולכואל  ימואל  חוטיבל  דסומה  קינעהש 
רקויה תופסותל  הדילה  ימד  ודמצוה  הנש  התוא  לירפאב  לחהו  תויחא ,) ןוגכ   ) הדילה ימד  ןיינעל  תעבוקה  הפוקתב  תיעוצקמ  הרשכהב  ואצמנש 

תבצק ירועישב  תוילעל  ודמצוה  םולשת )' תחטבה  תונוזמה -  קוח   ' יפ לע   ) תושוטנ םישנל  םימלושמה  תונוזמה  ימד  הדילה . תשפוחב  תומלושמה 
. תילאיצוס הבטה  תפסות  םע  םיראשה 

תחטבה קוח  ו' "א ' משת - הקוסעתב הווש  תונמדזה  קוח  ', ' "ז לשת - תולפהה קוח   ' תרבעה תא  יקלח  ןפואב  ףוקזל  רשפא  םג  רימנ  תדעו  "ח  וד לש  ותוכזל 
הבטהל תוכזה  םוקמב   ) הסנכה תמלשהל  וא  הסנכה  תחטבהל  תישדוח  הלמיג  לבקל  תיאכז  השיא  ןורחאה , קוחה  יפ  לע  "ב .' משת םישנל -  הסנכה 

, האושנ אל  םֵא  ןויריהב , השיא  ןה  תויאכזה  םישנה  המויקל . השורדה  הסנכהה  תא  המצעל  קפסל  התלוכיב  ןיא  םא  זא ,) דע  תמייק  התיהש  תילאיצוס 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



האושנה השיא  ריסא , תשא  התוא , סנרפמ  וניא  הגוז  ןבש  השיא  השוטנ , השיא  הקוצמב , השיא  הלוח , החפשמ  ןבב  תלפטמה  השיא  הכנ , תיב  תרקע 
. םילא גוז  ןבל 

הקיזחהש ןיגב , תלשממב  קית  אלל  הרש  ןורוד , הרשל  התיה  ץראב  םישנה  םודיק  אשונב  םיעבשה  תונש  יהלשב  הלחש  הזוזתל  הבושח  המורת 
השיאה דמעמב  רושקה  רמוח  הזכיר  התלועפ ב-1983  תליחת  םע  דימו  םישנה , םודיקל  רסמתהל  הטילחה  ןורוד  הלשממה . שאר  דרשמב  הכשל 

הצעומה  ' םשב ץראב  םישנ  ינוגרא  לש  ןהיתוגיצנו  םינושה  תועוצקמב  תוליבומה  םישנה  לש  תוגיהנמ  םורופ  המיקה  איה  ב-1984  לארשיב . החפשמהו 
הנש התואב  תודיפל . תור  רוספורפ  הדמע  הנושארה  הצעומה  שארב  הלשממה . שאר  הנימ  וירבח  תאו  השיאה ,' דמעמ  לש  ומודיקל  תימואלה 

ןוקיתל קוח  תעצה  הסנכה , סמ  תדוקפ  ןוקיתל  קוח  תעצה  םישנה : דמעמ  תא  קזחל  ודעונש  קוח  ינוקיתל  תועצה  המכ  ןורוד  התלעה  םג  ( 1984)
תצעויה דיקפת  תא  הקזיח  םג  איה  הדובעל .) הרזחה   ) םישנ תדובע  קוח  תעצהו  תואלמגל  השירפ  ליג  קוח  תעצה  הקוסעתב , הוושה  תונמדזהה 

ףוסאל ןימ , ימעטמ  הילפאו  חופיק  לע  תונולתב  לפטל  םישנה , דמעמ  םודיקל  קוח  תועצה  םוזיל  התוא  הדדועו  הלשממה  שאר  דרשמב  השיאה  דמעמל 
תועצמאב השענ  רבדה  השיאה . דמעמ  םודיק  אשונ  תא  "ן  צחילו "ל , וחב םישנ  ינוגרא  םע  םירשק  רוציל  השיאה , דמעמל  םירושקה  םיאשונב  עדימ 

אשונב . םיחווידו  םינויד  תוריקס , םירקחמ , םהבו  השיאה ,' דמעמ   ' םשב םימוסרפ  תרדס  לש  רואל  האצוהו  םינויזופמיסו  םיסנכ  תקפה 

םייוניש דודיעב  בושח  דיקפת  האלימ  הגרדהבו  השיאה  דמעמ  אשונל  התשיג  תא  תונשל  תילארשיה  תרושקתה  הלחה  ךליאו  םיעבשה  תונש  יהלשמ 
' השיא  ' הלימב שמתשהל  ולדח  םיימויה , םינותיעב  ועיפוהש  תיבה , חופיטו  םידליה  לודיג  הנפואה , לושיבה , ירודמ  יכרוע  לשמל , רדגמל . תוסחייתהב 

קינעהו םהלש , וטג ' תימדתל ה' ץק  םש  םירודמה  תומשב  יונישה  תיב .' גוח  ו' וישכע ' ', ' ותיבו םדא  ', ' םייח ןונגס   ' ומכ םייפולח , תומשב  ורחבו  םהיתורתוכב 
הנושארה השיאה  ןיפיר , הרש  לש  התכירעב  תא '  ' ןוחריה רקיעבו  םישנה , ינותיע  וליפא  תולצנתה . אללו  השוב  אלל  םהב  אורקל  םירבגל  היצמיטיגל 

. לדגו ךלוה  בצקב  םייטסינימפ  םירסמ  ףטפטלו  תיבה  תורקעל  קר  םידעוימה  םינותיעכ  םתוהז  תא  תונשל  ולחה  ץראב , ירחסמ  ישנ  ןותיע  הכרעש 

תחא השיאה -  לש  התוינימ  יוכיד  לע  ןוידה  תא  יתרושקתה  םויה  רדס  לע  הנושארל  התלעה  םג  ברעמל , םינש  ןתואב  החתפנש  תילארשיה , תרושקתה 
תונותיעב ועיפוהש  תובתכב  ורזענ  םיכרועהו  םיבתכה  ברעמב . תיטסינימפה  הכפהמה  ילמסמ  דחאו  םזינימפה  הלעמש  תובושחה  תויגוסה 

לש םתוירקש  לע  הנושארל  ילארשיה  רוביצה  דמל  םתועצמאב  יעדמה . רקחמה  לש  םיינכדע  תונבותבו  םיאצממב  םגו  תוינימו  ןימ  יאשונב  תינקירמאה 
יתלבה לופונומה  לעו  דועו ) המזגרואל ' חתפמ  איה  הרידח  ', ' םוזיל הכירצ  אל  השיאה  ', ' ןיממ תינהנ  אל  השיאה   )' השיאה תוינימ  לש  דוסי  יסותימ  המכ 

הכזש רפסה , (. 1977 רתכ ,  ) תירבעב טייה ' "ח  וד  ' טייה ירש  לש  הרפס  םוסרפ  קינעה  תרושקתב  וז  המגמל  הפונת  סקסה . לע  םירבגה  ולטנש  קדצומ 
רוביצה לחה  דבב  דב  הז . אשונ  ביבס  וחוורש  םימכסומה  םירקשהמ  המכ  ףשוחו  השיאה  תוינימב  קסוע  תילארשיה , תונותיעב  תובחרנ  תוריקסל 

תא המצעל  לוטילו  םוזיל  השיאלו  תשבכנ  - שבוכה סופדמ  ררחתשהל  רבגל  תארוקה  תיטרקומדה  הלומעתל  םג  תונותיעהמ , רקיעב  ףשחיהל , ילארשיה 
'(. תיתחפשמה תיזחה   ' רעשב ואר  הבחרהב  אשונה  לע   ) תוינימה היתויוריח 

תיפיטואירטסו רתוי  תיתפמא  טבמ  תדוקנמ  תיטסינימפה , היגולואידיאה  לעו  השיאה  דמעמ  לע  םינויד  םינושה  תרושקתה  ילכב  ועיפוה  םג  הנושארל 
תויעובש - ודה ןפלואה  תוינכות  תרגסמב  לארשיב ,' םזינימפ   ' םשב יח  רודישב  תינכות  תילארשיה  היזיוולטה  הרדיש  ב-1979  לשמל , ךכ , רבעבמ . תוחפ 

ןיינע ןהב  שיש  תויעבב  תועגונה  הלאככ   ' ורדגוה תוינכותה   ) תינכותל תינכותמ  ףלחתהש  אשונל , םיחמומו  להק  ןסינ  ילא  חריא  ןהבש  תישפוח ,' הסינכ  '
'(. רוביצל

תונכומ ןתצקמ  ויה  םנעמלש  םיאשונה  דחא  םזינימפה . םשב  יביטרסא  רתוי  תצק  לוק  עימשהל  ןמצע  תוילארשיה  םישנה  ולחה  הפוקת  התואב 
תולד תויתפכא -  םישנ  לש  בוחרה  תונגפה  תלטובמ . אל  החלצה  הנושארל  תויטסינימפה  תוליעפה  ולחנ  הז  םוחתבו  תולפהה , קוח  היה  קבאיהל 

ראורבפב 1971 רבכש  ןייצל  שי  תושדחה . ילושב  ללכ  ךרדבש  יפ  לע  ףא  תונותיעב , ורקוסו  הרטשמה  םע  םיתומיעל  םג  ועיגה  רמול -  שי  תופתתשמה ,
תולפה ועציבש  םיאפור  ינש  דגנ  הנידמה  השיגהש  העיבת  רחאל  תויתוכאלמה , תולפהה  לש  היצזילגלה  אשונ  תא  ןוידל  השאל '  ' ןועובשה הלעה 

ינפל הברה  הדמע  הרבחה  תבוטש  םושמו  םייתד  םיקומינמ  תויקוחל , תולפהה  תכיפהל  תבחרנ  תודגנתה  התיה  םימי  םתואב  תרתחמב . תויתוכאלמ 
לע רושיא  לבקל  תיאכז  השיא  קוחה , יפ  לע  םימיוסמ . םיאנתב  ןויריה  תקספה  ריתהש  ןישנועה , ינידל  ןוקית  תסנכב  לבקתה  תנשב 1977  טרפה . תבוט 

עבוק דוע  המודכו . השיאה , וא  דלווה  ןוכיס  הנש , הל 40  ואלמ  םא  וא  םיאושינה  ליגמ  הטמל  םימכסומ : םינוירטירק  יפ  לע  תכמסומ , הדעוומ  הלפה 
קוחב םיגייסה  לשב  ורובע  ומחלש  הלא  ןוצר  תא  עיבשה  אל  קוחה  הליפהש . השיאה  אלו  הריבע  רבועה  אוה  הלפהה  תא  עצבמה  אפורה  יכ  קוחה 

תולפה ריתהל  תודעוול  רשפאמה  בושחה , ילאיצוסה ' ףיעסה  , ' םייתדה ץחלב  בוש  וב , לטוב  ףא  ב-1984  ןכ : לע  רתי  תויתדה . תועיסה  ץחלב  וסנכוהש 
השעמלו תילילפ , הריבעל  הבשחנ  הלפה  ובש  םדוקה  ווק  - סוטטסה תא  הניש  קוחה  תאז , םע  השיאה . לש  םישק  םייתרבחו  םייתחפשמ  םיאנת  לשב 

. לארשיב תולפהה  לש  היצזילמרונל  ךרדה  תא  ללס 

תררחושמ תילארשי  תוישנ  לש  תוינונס 

'ה' חרפ ינא  קועצל  יל  אב  '
ועיפוה ץוביקב , םיבדנתמו  םיטילקת  םיטרס , תועצמאב  רקיעב  תיפיהה , פופה  תוברתו  תינקירמאה  תונריתמה  ייוליג  םע  םישישה , תונש  ףוסב 

תיאצח רקיעבו  םייברעמ , תוגהנתה  ינוניג  ץומיאב  רקיעב  אטבתה  יונישה  רעונה . תועונת  לש  תירבצה  לש  תוגהנתהה  םגדב  יונישל  םינמיס  הנושארל 
, רבד לש  ותימאל  תיתחפשמה .)' תיזחה   ' רעשב ןלהל  ואר   ) תינימ תונריתמו  וקסיד  ידוקיר  םיינרופיצל , תינועבצ  הקל  רופיא , רתוי , ךורא  רוזפ  רעיש  ינימ ,

, תינקירמאה תיפיהה  תוברתל  ופשחנש  תויביבא  לת  תויניילבו  תוינמא  לש  התיה  הנושארה  הצובקה  תוצובק . יתש  ברקב  יוטיב  ידיל  אב  הז  יוניש 
, ץכ יזו  ונמנ ג' תיביבא  לתה  המהובב  תע  התואב  חמצש  תררחושמהו  תינברואה  תילארשיה  לש  שדחה  ןזה  םע  םישנ . רורחש  לש  םיביכרמ  הללכש 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



תילה ןוה , האיבל  סנו , -ג' לבוי הרמת  בל , רב  רפינ  ג' וקבז , יתסא  יליזר , תיריע  יקצניבש , התור  ןייד , הנורהא  ךונח , יהיל  ןפג , תירונ  ןייטשנייא , הנולא 
תורבח ןבור   ) קידוג תידעו  רזדיו  הלארא  ןוזדיוד , הירורב  הלוס , תידוהי  דורע , הנפד  ביבא , לעי  ןדיבא , יליל  ןייטשרבליז , הנומ  רייאמכוט , ןא  רומטק ,

לת לש  הלילה  ייח  תכלמ  , ' לגס הקירדרפו  ןייטשנייא ,) קיראו  רהוז  ירוא  תגהנהב  רגה '  ' תצובק וא  רומטק  קא  תגהנהב ז' תישילשה ' ןיעה   ' תצובקב
ןיב רשקה  שודיח  תא  הנש  םירשע  ירחא  המזיש  ימו  הרובחה , תב  יליזר , תיריע  הבתכ  םייסל , הקיפסה  אלו  בותכל  הלחהש  ןמויה  יקרפמ  דחאב  ביבא .'
. ייניעב תופי  ןלוכ  זיטסקיסהמ . הדרשש  ילש  הרובחה  תאז  ילש . תורבחה  לש  םינפב  הבר  הבהאב  תנובתמ  ינא  : ' םייתניב ונקדזהו  ורגבתהש  תונבה ,

תחא לכב  תננובתמ  ינא  םינמיס , םתוא  תא  תבהוא  ינאו  םינמיס , ריאשה  אוה  ךיא  האור  ינא  ונלוכ , לש  ונלש , רבעה  תא  ורגבתהש  םינפב  האור  ינא 
הצובקה ונל .' בושח  הזו  ונתא , ןהו  ורזח  ןה  לבא  ותוא , ורבע  םג  ונֵקְלֶחו  הצקה  דע  ונקחרה  ונלוכש  םיאלמ , םייח  ויח  ןהשו  ורתיו  אל  ןהש  תעדוי  ינאו  ןהמ ,

םלועה  ' ןועובשה לשו  םינומויה  לש  תוליכרה  ירודמב  הל  רשקנש  רהוזה  ירוביצה  יומידה  תניחבמ  העפשה  תלעב  ךא  הלדוג , תניחבמ  החינזו  הנטק  וזה 
, הרותב תחא  לכ  םהלש , םירבגה  תא  ובזעו  ומק  ןבור  תררחושמה . תילארשיה  השיאה  לש  שדחה  לדומה  תצפה  תניחבמ  הבושח  םג  ךכיפלו  הזה ,'

. הנפואהו תונדעסמה  עונלוקה , םלועב  רקיעב  הריירק , םימיל  וחתיפ  םג  ןבורו 

. הירפירפב וררוגתהש  הדבועה  לשבו  יתדעה  ןאצומ  לשב  בל  תמושת  תוחפ  ןהל  הקינעה  תרושקתה  ךא  םישנ , רתוי  ונמנ  היינשה  הצובקה  תורבח  םע 
ונוכ הלאה  תוריעצה  דולבו . הפיחב  תיתחתה  ריעב  הלמרב , ופיב , הפוקת  התואב  וחתפנש  םישדחה  םיקטוקסידה  תובחר  תא  ואלימש  תונבב  רבודמ 

שרופמב ודגנוהו  תולוזו , תוירגלוו  תוינקיר , תוינקעצל , ובשחנ  ןה  תיברעב .) תויגרפ ' ' )' תו ' חרפ  ' תואשנתהבו זובב  יזנכשאה  ןוילעה  דמעמה  יפב  זא 
ולצונ םיירטנצסקאה  ןהינוניגו  ןגוז , ינב  ידי  לע  המר  דיב  וטלשנ  תו  ' חרפהש םגה  תוירבצה . רמולכ  בוט ,' תיבמ  תונב   ' ובשחנש ימל  עמתשמבו 
תיצולחו הבושח  המורת  ןהל  התיהש  הארנ  רוחאל  טבמב  םיזנכשאה , יניעב  טרפב  תיחרזמה  השיאה  לשו  ללכב  השיאה  לש  היצזיפיטואירטסל 

הריעצה לש  הקותינל  ומרת  תו ,' ' חרפ תא ה' ונייפיאש  תוחפ  הרוצעה  תוינימה  דצל  םיריעצ , םירבג  תרבחב  יוליבה  יסופד  תילארשיה . השיאה  רורחשל 
השיאה לש  היצזינרדומלו  הנוליחל  ףיקע  חרואב  ופיסוהו  לילעב , םידבעשמה  הנותחל ,) דע  תוחפל   ) תיבב םייתרוסמה  הידיקפתמ  תיחרזמה 

. התוללכב תילארשיה  הרבחה  לשו  תילארשיה 

התשענו הקוצמ  תנוכשב  הלדגש  םלועב , רתויב  החילצמה  תילארשיה  תרמזה  (, 2000-1958  ) הזח הרפעש  הדבועב  תוילמס  לש  הדימ  אופא  שי 
םילימ ' ) 'ה חרפ ינא   ' ץימאהו ירלופופה  ןומזפב  ןושארה  המוסרפ  תא  התנק  תיתרבח , תויליבומו  החלצה  לש  לופכ  למסו  תימואל  תוברת  תרוביג  םימיל 
םשכ הזה , ןומזפה  תא  ןואגב  רישל  ידכ  בל  ץמוא  שרדנ  הפוקת  התואב  (. 1979 ' ) רגאלש  ' ןייד יסא  לש  וטרסב  הרש  ותואש  קיפ ,) הקיבצ  ןחל  ןייד ; יסא 

. תו ' חרפ תויהל  ידכ  בל  ץמוא  תוריעצהמ  שרדנ  תחא  אלש 
התיהש ךכל  טרפ  תי . ' חרפ - יטנא תונגוהמ  ורדיש  הירישו  התעפוה  התוישיא , לכ  לבא  'ה ' חרפ ינא   ' תא הרש  םנמא  הזח  הרפע  ריעהלו : גייסל  בושח 

תוכזב טעמ  אל  האב  הלש  הרידאה  החלצהה  וכו .' תרדוסמ  תקורסת  םינגוהמ , םידגב  הבוט :' הדלי   ' ומכ התארנ  איה  רימז , לוקב  הרש  םגו  הייפהפי 
"ל. וחב הריירקל  הכרד  תא  לולסלו  ילארשיה  סוזנצנוקה  בל  לא  התוא  ליבוהל  ליכשה  רשא  יחרזמ , לאלצב  הלש , ןגרמאה 

תילארשיה זאאב  ןו  ג'
הריפצ הכרב  תורמזה  ויה  תוטלובה  תוברת . תורוביג  וחימצהש  ץראב  םינושארהו  םידדובה  םייתרבחה  תודשה  דחא  התיה  תילארשיה  הקיזומה 

היתונשב רבכ  ימואלה  ןואיתנפל  וסנכנש  תדילי 1927 ,)  ) ץישפיל המחנו  תדילי 1925 )  ) ינוקרי הפי  תדילי 1923 ,)  ) יראמד הנשוש  תדילי 1910 ,) )
לש םג  ומכ  ירוקמ  ילארשי  רולקלופו  רודיב  לש  םילמסכ  םג  אלא  תורשכומ  תוינמאכ  קר  אל  לארשי ) סרפב  םימיל  וכז  יראמדו  ינוקרי   ) לש תונושארה 

. תימואל תוירדילוס 

"ל, חנה תקהל  ןורטבזי , ' צה  ) תובר רמז  תוקהל  לש  ןתחלצה  לע  המותחה  תילוקה , תדבעמהו  תיפרגואירוכ  תיאמב  תדילי 1927 ,)  ) ינלופ ימענ  םג 
, תילארשיה הקיסלקהמ  דרפנ  יתלב  קלחל  וכפה  הניחלהו  הבתכש  םינומזפהמ  םיברש  תדילי 1931 ,)  ) רמש ימענו  םילוגנרתה ) רקיעבו  םיציצמחה 

. םישישה תונשב  דאמ  תוכרעומו  תורכומ  תויומד  ויה 

תיתועמשמ הילעל  האיבהש  דבלב  וז  אל  םיעבשה , תונשב  לארשיב  הקיזומה  תוברת  לע  טלתשהל  הלחהש  תיברעמה , קורהו  פופה  תקיזומ  תוברת 
רדגמה יסופד  תא  הקדס  איה  תישנ . תוגהנתה  לש  םילדומ  לע  רתוי  הבחר  העפשה  תלעב  התיהש  אלא  הז , םוחתב  תוברתה  תורוביג  לש  ןרפסמב 

םוחתב לשמל , תוירבג . לש  םייתרוסמ  םילמס  לע  רגית  הארק  איהש  םושמו  תררחושמ  תישנ  תוינימ  לש  לדומ  האביי  איהש  םושמ  םייתרוסמה 
התיהש יסאלקה , רבצה  לש  רצקה  רעישה  תרופסת  תא  המילעה  קורהו , פופה  תוקהלו  ירמז  ןיב  תלבוקמ  התיהש  וז  תמגודכ  ךורא , רעיש  תרופסתה .
םילבוקמ ויהש  םיירבגה  סבהו  ןוטירבה  תולוקל  דגונמה  ךונח , םולשו  סקופ  יזוע  קיפ , הקיבצ  ומכ  םירמז  לש  רתוי , ישנה  רונטה , לוק  םג  תירבג . תרופסת 

. הקזח תוירבג  לש  םייתרוסמ  םיילארשי  םילדומ  ךכרל '  ' לחהו סקסינויה  תנפוא  לש  התישאר  תא  ןמיס  תילארשיה , הקיזומב  זא  דע 

. תירדגמה תוגהנתהה  תלקס  לע  ירבגה  בטוקה  רבעל  לארשיבו , םלועב , םישנה  לש  הזוזת  לע  םג  העיפשה  תיברעמה  קורהו  פופה  תקיזומ  תעב  הב 
תורענכ אלו  ןמצע , תוכזב  תורצויכו  ןהלשמ  עפומ  םע  תויטסילוסכ , המבה , תיזחב  דומעל  היצמיטיגל  תויאקיזומל  הקינעהש  ךכב  תאז  התשע  איה 

התיה המב  לע  תיטסוקא  הרטיגב  הוולמ  המצעב  העיפוהש  הנושארה  תילארשיה  תרמזה  רבעב . לבוקמ  היהש  יפכ  הקהלמ , קלחכ  וא  יווילו  הלהקמ 
', ךלילה חרפ   ' ןוגכ םיטיהל , המכ  ויה  וב  רבכו  ןייטשרבלא ב-1967  הטילקה  םיירבע )' םירישב   )' ןושארה הטילקת  תא  תדילי 1946 .)  ) ןייטשרבלא הוח 

ינש דועו  שידייב  םובלאו  םידליל  טילקת  דוע  האיצוה  איה  םישישה  תונש  יהלשב  תילארשי . הקיסלקל  םימיל  וכפהנש  דדוב ' סנפ  ו' הזילע ' הלהקמ  '
ןייטשרבלא התשע  הלש  הבושחה  ךרדה  תצירפ  תא  םלוא  הטנמאיפ . טרבלאו  לארוט  הנולא  ינטיל , ינד  לגס , השימ  לש  םידוביעו  םינחל  םע  םימובלא 

םהיתולימב ופקישו  העקבב  םיפדרמהו  השתהה  תמחלמ  לצב  ושענ  ( 1970 ' ) יתבהא ץרא  ירישמ  ו' ףדרמ '  ' םימובלאה םיעבשה . תונש  תישארב 
תאו רורטה  תונברוק  םע  תוהדזהה  תא  ףקיש  ןמייה ) םוחנ  ןחל  ןודנול ; ןורי  םילימ  ' ) ףדרמ  ' טיהלה תע . התוא  לש  תילוכנלמה  הריוואה  תא  םהינחלו 

ןאל : ' המחלמה לש  יטילופה  דוכלמל  רשאב  תוקפסה  תישאר  תא  ףקיש  ןגכ ) סכלא  ןחל  ןיול ; ךונח  םילימ  ' ) טמחש  ' טיהלה דגנמו  תימואלה . תוירדילוסה 
ןב רזעילא  ', ' דוע דלי  ונניא  ידלי  ', ' םינווג ', ' םיבכוכה ץע   )' םיפסונ םיבר  םיטיהל  וללכ  םימובלאה  ינש  ןבל .' לייח  הכמ  רוחש  לייח  ןאל / בוטה  ידלי  ידלי / ךלה 
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'. תימואלה תרמז  ינוקרי כ' הפי  לשו  יראמד  הנשוש  לש  תשרוילו  תוברת  תרוביגל  ןייטשרבלא  התיה  םתוכזבש  דועו ) תדבאמ ' ינא  םוי  לכ  ', ' הדוהי

דחאו רתויב  חילצמה  המובלא  רב ,' חמצ  ומכ   ' תא ןייטשרבלא  האיצוה  תרומזת , יווילב  תוחילצמ  דיחי  תוינכותו  םימובלא  השימח  דוע  רחאל  ב-1975 ,
ירבעה רמזה  לשו  ןייטשרבלא  לש  הקיסלקל  וכפה  םלוכ  טעמכש  םיריש  ללכ  םיררושמ , יריש  ובורש  הז , םובלא  םיעבשה . תונשב  רתויב  םיחילצמה 

ףאו םינווגמ  םיעפומב  העיפוה  םיבר , םימובלא  הטילקה  םיאנ , םיגשיה  הרצקו  םיעשתהו  םינומשה  תונשב  ץרמב  דובעל  הכישמה  ןייטשרבלא  ללכב .
אלש התריחבמו  ימצע  יוציממ  ראשה  ןיב  העבנש  הלש , תוירלופופב  העיקשה  תליחת  תא  םג  ןמיס  הלש  הריירקב  אישה  עגר  םלוא  םיטרסב . הקחיש 

תירמופרפ הנדועו  התיה  ןייטשרבלא  המבה : זכרממ  התדיריל  הביס  דוע  התיהו  ריעצה . רודה  לא  םירבדמה  םייוושכעו  םישדח  תונונגסב  ןכדעתהל 
התיהו המצעב  הינומזפ  תא  הניחלהו  הבתכ  אל  איה  ןכש  האלמ , התיה  אל  התואמצע  ךא  השדח , תישנ  תואמצע  ךרדה  ךרוא  לכל  האטיבש  הלועמ 

בלשב ךא  םינחל , םג  ךכ  רחאו  םילימ  הליחת  המצעב , רוציל  הלחה  איה  הלש  הריירקב  רחואמ  בלשב  קר  םירבג . םיבתוכב  רקיעב  םירחאב , היולת 
. תיאמצע תרצויכ  התהוז  אל  רבכ  הז 

. ץיבר תידוהי  התיה  תובוטו  תוברל  ךרד  ךכב  התוותהו  תישיאה , הריציה  םוחתב  ןהו  קורהו  פופה  םוחתב  ןה  הפפכה , תא  המירהש  הנושארה  תרמזה 
לכותש ידכ  תשמושמ  הרטיג  הלביק  הנש  רובעכו  םיריש  בותכל  הלחה  ליגב 12  תוילקיזומ . תויטנ  תלעב  החפשמל  עבש  ראבב  הדלונ ב-1956  ץיבר 

. עבש ראב  לש  תונורשיכה  תמבב  ופתתשה  םייתשהו  קתוממ ' ןומיל   ' דמצה תא  לאימע  המיס  הבוטה  התרבח  םע  דחי  המיקה  ליגב 14  םתוא . ןיחלהל 
השגינ איה  סויגה  ינפל  שאונ . הרמא  אל  ץיבר  ךא  הריפת . דומלל  החלשנ  איהו  הב , הכמת  אל  הבורקה  הביבסה  הקיזומב , טלובה  הנורשיכ  ףרח 
תוקהלה בורמ  תוחפ  תרכומו  העונצ  תיאבצ  הקהל  תיברק , הסדנה  יווה  תווצב  התשע  יאבצה  התוריש  תא  הלבקתהו . תויאבצה  תוקהלל  תוניחבל 

םיירוקמ םירישב  לאלא  ןירוק  תיאבצה  הקהלל  התפתוש  םע  אתווצב  הקהלה , תרגסמב  אלש  םג  ץיבר  העיפוה  יאבצה  תורישה  ךלהמב  תויאבצה .
ןימזהו בהלתה  "ל , הצ ילגב  םיריעצ  תונורשיכ  תינכותב  ןייטשנייא  קירא  התוא  עמש  תלייח , התויהב  ב-1976 , תילגנאב . םיטיהלבו  ובתכ  םייתשהש 

רוטע  ' ןומזפב ןתריש  התכז  תדחוימ  תירוביצ  תולעפתהל  קלח ב .' הבוטהו , הנשיה  לארשי  ץרא   ' ומובלאב עקר  תולוק  רישל  לאלא  ןירוק  תאו  התוא 
' תשש  ' קור - זא ' גה בכרהב  קלח  הלטנ  הבש  הרצק  הפוקת  רחאלו  אבצהמ  הרורחש  םע  ב-1977 , ירבעה . רמזה  ינונמהמ  דחאל  בשחנש  ךחצמ ,'

המוצע החלצהל  הכז  רישה  ררל .) דדוע  ןחל  גרבדלוג ; האל  םילימ  ' ) תוחילס  ' רישב ןומזפהו  רמזה  לביטספב  עיפוהל  ץיברל  עצוה  יול , בוט  םש  תגהנהב 
תויוכיאה לכ  תירוקמ -  הקיזומ  ןיחלהל  ןורשיכו  תיזואוטריוו , הלולצ  הריש  תירקור , - תיזא היציאוטניא ג' הרידנ , תוילקיזומ  תבכוכ . ץיבר  התשענ  הליל  ןבו 

תשקובמ תרמזל  התיה  איה  הרהמ  דע  ילארשיה . רמזה  תמב  לע  זא  דע  הארנ  םרטש  שדח  ןזמ  תילארשי  תיאקיזומ  לש  יומיד  ץיברל  ונקה  הלאה 
םולש ינטיל , ינד  ךינורג , המלש  יפסכ , יתמ  יול , בוט  םש  רטכר , ינוי  ץראב : םיליבומה  םיאקיזומה  לש  'ה  זנרבהמ קלח  התשענו  תוטלקהבו  םיעפומב 

שבכה ו' עובק ' ןפואב  , ' ינטיל ינד  םע  דחא ' שארב   - ' םיילקיזומ תוכיא  יעפומבו  תוטלקהב  הפתתשה  איה  דועו . הזורב  דיווייד  רטפלק , קחצי  ךונח ,
תא הססיבו  הכלה  איהו  םישדחה , הינחלמ  המכ  םג  ועמשוה  ולא  םיעפומב  דועו . יפסכ  יתמ  םע  הפי ' תיפורט  ץרא  , ' רטכר ינוי  םע  רשע ' השישה 

. יעוצקמה הדמעמ 

, ןושארה המובלא  םג  אצי  הנש  התואב  םינטק . םינודעומבו  םיצוביקב  םיימיטניא  םיעפומב  הרטיג  םע  הדבל  עיפוהל  הנושארל  ץיבר  הזעה  ב-1979 
םידוביעב הניגנב , הרישב , תילקיזומ , הניחבמ  החיבשהו  הכלה  איה  םינומשה  תונשב  םיפסונ . םירישו  זא  דע  היתוטלקהמ  ףסוא  ללכש  ץיבר ,' תידוהי  '
המאתו רתוי  תיביטרסאו  תיסקס  התשענ  תינוציחה  התעפוה  םג  הינחלב . יטסיקורה  דממה  תא  הדדיחו  ןחבומ  ןונגס  הבציע  םהבש  םינחל , תביתכבו 

תא התוויל  איה   ) רתויו םייטגרנאו  םיררחושמ  םישטולמ , ושענ  היעפומ  הלאב . אצויכו  םיקודה , םידגב  תרדבתמ , םילתלת  תמער  ילקיזומה : יונישה  תא 
התלע איה  םירשכומ  םידבעמו  םינגנ  יתווצו  דעלג  בקעי  הלש  ישיאה  להנמה  תרזעב  להקה .) םע  תוישפוחב  החחושו  רעוס  וקסיד  לש  םיזוטנעב  היריש 

רתוי מ-20,000  ) בהז ימובלא  םלוכ  ויה  היטילקת  םיבר . תורענו  םירענל  יוקיח  לדומו  תוברת  תרוביג  ץראב , העידיה  "א  הב קורה  תבכוכ  לש  דמעמל 
המע ורשש  םיבר  םיצירעמ  וכשמ  היתועפוהו  ( - 1987 ' ) הבהאמ האב  (, ' 1984 ' ) ישמה ךרד  (, ' 1982 ' ) הבוט הלמ  (, ' 1980  ) םלענו יולג  םיקתוע - )

םימעפ . תוחפ מ-450  אל  ץר  ינדרי , הרימט  לש  התקפהב  ישמה ,' ךרד   ' עפומה תובהלתהב . הל  ועירהו  היטיהל  תא  העימשהש  העשב 

םיריעצ  ) םירוענה ליגמ  התוקחרתהמ  הארנה  לככ  עבנ  רבדה  העמק . ךעד  הבכוכ  ןמזה  םע  ךא  םיעשתה , תונשב  םג  טולבלו  חילצהל  הפיסוה  ץיבר 
תיישעת וילא  העלקנש  רבשמהמ  החתיפש , רנא  ' זהמ להקה  לש  היוורמ  הנורשיכ , לש  םיוסמ  יוציממ  ליגה ) תניחבמ  םהילא  בורקה  רמז  ץירעהל  םיטונ 

. ףנעב תרבוגה  תורחתהמו  ץראב , הלוכ  הקיזומה 

התיה איה  תירלופופה . תילארשיה  הקיזומל  התמורתמ  רתוי  וליפא  ילואו  תוחפ  אל  הבר  ץיבר  לש  תיתוברתה  התובישחש  הארנ  יגולויצוס  טבמב 
דחאל בשחנ  קור   ) הלשמ קור  עפומ  התלעהש  הנושארה  תרמזהו  תילארשי , זאאב  ןו  ןיעמ ג' ץראב , הנושארה  תירלופופה  תעצבמה  - הניחלמה

לש תבורעת  תילארשי : הריעצ  לש  השדח  תומד  תחא  הנועבו  תעב  המדיקו  הרשיב  הלמיס , איה  םייתרבח .) םילבכמ  רורחשל  םייברעמה  םייוטיבה 
; םיינשערו םייבצק  קור  ינומזפ  דצל  םיילוכנלמו  םיטקש  םיררושמ  יריש  יטסינימפ : בוטרוק  םע  תיברעמ  תוישנו  יאח  " מלפה םגדב  תיתרוסמ  תוירבצ 

ידליל העדותב  תרשוקמה  ןגאה , הבוגב  תילמשח  הרטיג  דצל  הבוטהו ,' הנשיה  לארשי  ץרא  העדותב ל' תרשוקמה  ןתומה , הבוגב  תיטסוקא  הרטיג 
. קוטסדוו חסונ  םיקודה  וקירט  תצלוחו  סני  יסנכמ ג' דצל  ןיערג  תרבח  לש  ינטירופ  - ינשייב טבמ  םינקירמאה ; םיחרפה 

לש רבוגו  ךלוה  םרז  םיעשתה  תונשבו  תורחואמה  םינומשה  תונשב  ביחרה  םינומשה  תונש  תישארב  ץיבר  החתפש  יתוגהנתההו  יתונמאה  ביתנה  תא 
יס ירטע , ילג  לג , יקיר  יול , לעי  רימש , רתסא  ןורלג , תירונ  לאלא , ןירוק  ןהבש : תוטלובה  םיילקיזומ . תונונגס  ןווגמב  ורמיזו  וניחלהש  תוילארשי , תויאקיזומ 

הנד ינרק , הקימ  ןמסקו , יגיא  ץישפיל , ןורש  רחש , תינור  ירקנא , יתא  דדח , תירש  ןב , הבהז  זיזח , ןורש  טיבש , ןויס  ינענצ , תילגרמ  תבש , האל  ןמיה ,
. תררחושמ תוישנ  לש  שדח  לדומ  לש  ותוחתפתהל  ומרתש  תוינמא  ןלוכ  לארשי - ) תודלותב  הנושארה  תישנה  קורה  תקהל  ' ) תופשכמה תקהל  רגרב ו'

רוחב - הרוחב ךפהל : וא  הרוחב , - רוחב תא 
ץראב קורהו  פופה  תוברת  תחימצל  הרושק  םיעבשה  תונש  ףוסב  ותצירפש  שדח , ישנ  לדומו  תוברת  תרוביג  התיה  איה  םג  ךלוו , הנוי  תררושמה 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



םיברש הרקמ  הז  ןיאו  ןייפואב , תויטסיקור  ויה  התוישיאו  התביתכ  ךא  תררושמ , אלא  תיאקיזומ  התיה  אל  םנמא  ךלוו  ינרדומה . םזינימפה  תעפוהלו 
. קור יטיהלל  ויהו  ונחלוה  הפוריאבו , תירבה  תוצראב  הגוסמ  םיררושמ  לש  םהיריש  ומכ  הירישמ ,

החמיי לב  םתוח  עבט  הזה  יתמוארטה  עוריאה  הנגה .' ותוריש ב' תעב  גרהנש  היבאמ , המתייתה  עברא  תב  התויהב  ונוא . תירקב  הדלונ ב-1944  ךלוו 
תדבוע םג  ינאו  בוט , ןורכיז  יל  שי  ןיוצמ . ותוא  תרכוז  ינא  : ' הרפיס ןהכה  בקעי  יאנותיעל  ןויאירב  ומש . תא  אשנש  בוחרב  הרג  איהש  םג  המ  התוישיא , לע 

החותמ תדמוע  יתייה  ומש  תא  וריכזהש  םעפ  לכבו  הנושמ , הוואג  ןימ  ןוירשכ , ימצעל , יתחתיפ  האצותכ , אל . ילו  אבא , היה  םידליה  לכל  ורשוכ . חותיפ  לע 
תכרעמ םג  םתועמשמ  בא , םע  םייח  תאז  תמועל  ילע . ןגיש  קזח  והשימ  אלל  יתלדגש  ךכל  ומרג  אבא  ילב  םייחה  ןונמיהה ]...[ . תא  םיעימשמ  וליאכ 

'. הז תא  ישעת  לא  וא  ישעת  תעמשמ : יקוח  לש  תפסונ 

תונדרמל הייטנ  תלעבו  הליג  יפכמ  תרגוב  חונמ , תרסחו  תרעוס  הרענ  התיה  איה  רורד . רופיצל  בולככ  ךלוו  רובע  התיה  תיתרבח  תעמשמ  ןכאו ,
םג ךכיפלו  תוירבל , זא  ובשחנש  תויוגהנתה  המצעל  הצמיאו  הפוקת  התואב  תוירדגמה  תומכסומה  יפ  לע  גהנתהל  הבריס  איה  םזינויציביהסקאו .
הצלוח םיירבג , סני  יסנכמ ג' השבל  הפחי , הכלהתה  תרשרשב , תוירגיס  הנשיע  יאמ , לרק  ינוברעמ  תא  הקיקשב  הארק  איה  לשמל , הרענל . תוגירח 

. תישישה התיכה  ףוסב  שדח  ןוכיתמ  הקלוס  איהו  התא  דדומתהל  השקתה  יכוניחה  דסממה  לשורמו . רזופמ  רעישו  הייחצמ  עבוכ  םירותפכ , תמורפ 
, ביבא לתב  לוסיפהו  רויצה  תונמאל  ינבא  ןוכמב  דומלל  הלחה  תב 17 , התויהב  ץיקב 1961 , הנושאר . הלפה  הרבעו  ןויריהל  הסנכנ  הקוליסל  ךומס 

םירכמו םיבהאמ  םידידי , ןיב  הדנו  הענ  הפה , לא  דיה  ןמ  היחו  "ל  הצל הסייגתה  אל  איה  תירילה . הריציה  ףחד  תא  הב  ריבגהשו  הבהאש  דסומ 
הרמא וזה ,' הפוקתב  . ' םרכ ןיע  תימלשוריה  הנוכשב  ררוגתהל  הרבע  תב 18  התויהב  המאמ . החקל  התייחמל  ףסכה  תא  ביבא . לתב  םינמדזמ 

'. יכותב יתשגרהש  והשמ  היה  הז  םאדרטונ . רזנמב  יתרג  םייתנש  הירצונ . יצח  ןיעמ  יתייה  םירזנמב , יתבבותסה  תורצנה . תא  יתיליג  , ' ןהכה בקעיל 
. תויתונמאה היתויטנלו  רעוסה  הגזמל  רתוי  המיאתהש  ריע  ביבא , לתל  הרקע  ךכ  רחא 

לש תורפסה  יפסומב  היריש  תא  םסרפל  הלחה  רצק , ןמזל  ןוצרמ  הזפשאתה  ובש  שפנ , ילוחל  דסוממ  הררחתשהש  רחאל  םישישה , תונש  תיצחמב 
יתשש תילארשיה , הרישב  שדחה  לגה  לש  ליבומה  טריומוירטב  תישילשה  עלצל  התיה  איה  דקומ . לאירבג  לש  וישכע '  ' תרבוחבו םיימויה  םינותיעה 

אל ןיידע  ךא  הבר , תונרקס  ררוע  ( 1966 וישכע , תאצוה  ' ) םירבד  ' ןושארה היריש  רפס  ץיברוה . ריאיו  ריטלזיו  ריאמ  םיררושמה  ויה  תורחאה  ויתועלצ 
. ונוא תירקב  התחפשמ  תיב  תא  בוזעל  הטעימו  םסרפל  ךלוו  הקספ  המא , לש  התלחמ  תובקעב  םישישה , תונש  ףוס  תארקל  המבה . תיזחב  הדימעה 

םסרפל הבש  זופשאהמ  התאצ  םע  םירודכ . תעילבב  דבאתהל  התסינו  תולפה  המכ  הרבעש  רחאל  שפנ  ילוחל  דסומב  בוש  הזפשוא  איה  ב-1972 
היגולואידיאל הספתנ  איה  הז  בלשב  הלרוג . תא  םיאבנמ  ומכ  הירישב , עיפוהל  ולחה  ןדבואהו  תוומה  ילמסו  תורפסה , יפסומב  שדוחמ  זועב  םיריש 

לש הרכהה  להק . ינפל  םיעפומ  תרדסב  תפתושמ , הפש  האצמ  התאש  ינולא , תימלושל  הרבח  ףא  ב-1975  הפפככ . הל  המיאתהש  תיטסינימפה ,
. םייתורפס םיסרפ  השולשב  התכז  איה  ץיקל 1978  ץיק 1977  ןיבו  הרבג , תררושמכ  הדוחייבו  התובישחב  עוצקמה  ישנא 

תויביטקובורפה תוינשוחה , ןונימ  הלע  דבב  דב  הייח . לע  שיתמו  שקיע  קבאמב  הלחה  איהו  ןטרסה  תלחמ  הפוגב  התלגתה  םינומשה  תונש  תישארב 
. תוברת תרוביג  ןיעמ  התשענו  רתוי  הבחרה  תירוביצה  העדותה  לא  תיתורפסה ' הקילבופרה   ' תולובג תא  ץורפל  הלחה  איהו  הירישב , תויביסרגאהו 

המסקב התבשנש  תימוקמהו  תיצראה  תונותיעה  תוכזב  םג  אלא  הב , יתורפסה  דסממה  לש  תרבוג  הרכהמ  קר  אל  אב  ירוביצה  הדמעמב  יונישה 
. הרבע לע  םיימיטניא  םירופיסב  הרוחסה ' תא  הקפיס  הינייארמ ו' םע  ןוצרב  הלועפ  הפתיש  םזיסיקרנל , הייטנהו  ילרטאיתה  שוחה  תלעב  ךלוו , ישיאה .

ומכ תוינועבצ  תורתוכב  ורתכוה  ןה  תיביטקא . רפיההו  תיטננימודה  תיאמצעה , התוישיא  תאו  הירישו  היתועפוה  תא  ורקיסש  תובתכ  ועיפוה  וז  רחא  וזב 
'. ונוא תיירקמ  השודקה  הלותבה   ' וא םלועב ' הפי  יכה  השיאה  '

תיטסינימפ התיה  ךלוו  תיטסינימפה . הכפהמל  התובישח  לע  טעמ  קר  ךא  תירבעה , הרישה  תוחתפתהל  ךלוו  לש  התמורת  לע  בתכנ  תובר 
יוטיבל ראשה  ןיב  געולה  ילש ' הרבח  התא   ' רישב לשמל  הירישב , םייטסינימפ  םירסמ  תובר  םימעפ  הבלישו  המלוע  תפקשהבו  התוגהנתהב 

': הרוחב יל  היהת  לא   ' יטסיניבושה

הרוחב ךפהל  וא  הרוחב / רוחב  תא  הכרעהב / יל  רמא  אוהה / קותמה  דליהש  ומכ  הרוחב / הרוחב  התאו  הרוחב / לש  שאר  ךל  שי  ילש / הרבח  התא 
הרוחב ילוא  איה  הרוחב / םע  רוגל  ךתוא  השוע  ךלש / בבוסמה  שארה  לבא  תושעל / רשפא  המ  םישנה / ךרעמ  םיתיחפמ  הלחתההמ / יכ  רוחב /

. הז לע  םירבדמ  אל  םתא  לבא  תמאב / רוחב 

: רוזמ ריאי  הרישה  רקבמ  רידגהל  ביטיה  ךלוו  לש  הירישב  יטסינימפ  - ינמחולה םסקה  תא 

יעבטה טנמלאה  התיה  אל  םלועמ  תקנפתמ  תוקפרתה  ןטקה . ךיסנה  תא  אל  םגו  היתורוש . ןיבו  הירישב  ךלוו , הנוי  לצא  םש , ואצמת  אל  היגלש  תא 
ןולימהמ ןוסיר  הלמה  תא  הקחמ  לוכיבכש  תנאוסה , תויביסרגאה  ירוחאמו  תופרגואמה , תורושה  ירוחאמו  תוירירשה , תורושה  ירוחאמ  ךא  הלש .

. בלל תעגונ  תושיגרו  תממוקתמ , הנולתו  ססוכ , באכ  םג  אלא  סעכ , קר  אל  רתתסמ  הלש ,

הז ללכבו  םיילאוסקס , םייומידב  ריבכמל  התשעש  שומישה  היה  הנמזל , תומכסומה  רבושו  גירחה  יטסינימפה , ךלוו , לש  םייתונמאה  רכיהה  יוותמ  דחא 
': תוננוא  ' רישב לשמל  תוינימ . תויזטנפ  לש  ידמל  םיקדקודמ  םירואיתו  תוינימ  תויווח  לש  תויצלומיס  םיירגלוול -  זא  ובשחנש  םייוטיבו  תוסג '  ' םילימ
אובתשכ ו' יתא :' בכשל  אובתשכל   ' רישב וא  םיימינפה ' ךירבאל  ךיתורעש  הצקמ  ךשפנו / ךפוג  תא  םוחב  תאלממ  ךרשב / ךרד  עגרל  הרדחש  הבהאה  '

ּהרישב עיפומ  ברה , המוסרפל  הלש  תרחא  הריצי  לכמ  רתוי  םרתש  הלש , רתויב  יביטקובורפה  ינימה  יומידה  ךשוחב .' אוב  יבא / ומכ  אובת  יתא / בכשל 
': ןיליפת '

/ יתוא הרג  םוקמ  לכב  בטיה / יב  םתוא  ךכח  יפוג / לע  תונדעמ  םתוא  רבעה  יב / םתוא  קחש  ידי / לע  םתוא  ךורכ  ירובע / ןיליפתה  תא  םג  התא  חנה 
/ םישעמ יב  השע  ילגרו / ידי  תא  רושק  יב / םתוא  קחש  רהמ / רומגאש  ידכ  ינתמ / תא  םהב  רושק  ילש / ןגדגדה  לע  םתוא  רבעה  תושוחתב / יתוא  ףלע 
/ ךפוג לע  טאל  םתוא  ריבעא  ינפ / תוירזכא  הנייהת  המ  דע  וה  םינפב / תרתסומ  הניאש  הנווכב  ךפוג / לע  םתוא  ריבעא  ינא  ךכ  רחא  ינוצר ]...[  תורמל 
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דחוימב ביצי / והשמל  םתוא  רושקא  ינשה  דצהמו  דחא / דצמ  ךראוצ , ביבס  םימעפ  המכ  םתוא  בבוסא  םתוא / ריבעא  ךראוצ  ביבס  טאל / טאל  טאל 
הכומה להקה  ןיבו  המבה / ךרואל  םיכשמתמה  ןיליפתב / ירמגל  ךתוא / קונחאש  דע  ךתמשנ / אצתש  דע  ךושמאו / ךושמא  בבותסמ / ילוא  דואמ  דבכ 

. המהדת

ירחא םוי  . ' םעזב םתצקמו  המהדתב  וביגה  םירחא -  םישנא  םג  יביטקובורפה  רישה  לע  העומשה  תוטשפתה  םעו  ןותיע 77 - '  ' תעה בתכ  יארוק 
ןופלטה רסב .] בקעי  ןותיעה  ךרועל   ] תומעזנ תובוגת  עיגהל  ולחה  , ' ךלוו לע  החילצמו  הפיקמ  היפרגויב  םסרפש  הנרס , לאגי  בתכ  תרבוחה ,' המסרופש 

הזב שמתשת  . " ןיכסב תוארפב  וכתחנש  ןיליפת  םע  הליבח  םויא , יבתכמ  ועיגה  רתוי . םיבוט  םיריש  הל  שי  םירבח . ול  ורמא  יפרגונרופ , ריש  ףצוה .
רסב בקעי  םע  ןויארב  המחלמה .' לש  הרוכעה  החורב  רסב  לע  םימויאה  ובברעתה  ןונבלל  השילפה  תמחלמ  ברע  חלושה . בתכ  תחתב ," ךמצע  קופדל 

דועו הזכ , ריש  תבתוכש  תמחוימ  המהב  תערפומ ]...[  טושפ  ךלוו  : ' םילימב רישה  לע  תוברתהו , ךוניחה  רש  תינגס  זא  רזלג , הסעת  םירמ  הביגה 
תא לאש  דירש  יסוי  תסנכה  רבחו  הלשממה , ירש  לכל  ףירח  בתכמ  הבוגתב  החלש  םירפוסה  תדוגא  היכרנא .' רוכע ]...[  לג  הז  ותוא ]...[  תמסרפמ 
אלמה הקופיס  תא  אוצמל  לכות  תינגסהש  ידכ  תושעל  רשה  תעדב  המ  הוורע . ףורטו  ןימ  ףוטש  רשה  תינגס  לש  המלוע  : ' זאד ךוניחה  רש  רמה , ןולובז 

: האבה הרעהה  תא  הדצלו  ןהכ  הכלמ  םשב  תמעזנ  תארוק  לש  הבוגת  המסריפ  אבה  ןויליגבו  ןנוגתהל  הצלאנ  ןותיע 77 '  ' תכרעמ ךוניחה '? תדובעב 

םג םתורמרמתה  ועיבהו  הז , אשונב  ונל  ובתכש  םירחא  םיארוק  לש  םבלל  םיניבמ  ונאש  יפכ  "ס , כמ ןהכ  הכלמ  בגה ' לש  התבוגת  תא  םיניבמ  ונא 
ונתוקבד ךותמ  תאזו , ךלוו , הנוי  לש  הריש  תא  סיפדהל  ונתטלחה  םע  םימלש  ונא  תאז  םע  דחי  לשמל ... ןופלט  ימויא  ומכ  תורחא , םיכרדב 

שפוח רובע  םיתעל , םלשל  שיש  םולשתה  הז  םלוא  ועגפנ , םיארוקהמ  קלחש  ונל  רצ  ודסוויה ]...[ . םוימ  ןותיע 77 '  ' תא םיחנמה  םוסרפה  תונורקעב 
. רועיש ןיאל  הובג  ותלבגה  ריחמ  רשא  הריציה ,

יביטקובורפהו גירחה  ינוריאה , שומישה  לשב  קר  אל  יתדהו , ינרמשה  הנחמב  םישנא  לש  םזגור  תא  רקיעב  ררועו  לדנקס  - ינימל םרג  ןיליפת '  ' רישה
יוטיב הפוקת  התואבש  םושמ  םג  אלא  שבוכה , רבגה  לע  תזמורמה  תרוקיבהו  יטסיכוזמ  - ודאס ןימ  רואיתל  ןיליפת )  ) שודק ידוהי  ןחלופ  לש  רזיבאב  דואמ ,

ךלוו תא  המידקהש  ץיבוקיבר , הילד  לש  הירישב  םג  םנמא  ינומהו . לבוקמ  יתלבל  בשחנ  השיא , יפב  דחוימב  ילולימ ,) הז  ללכבו   ) ררחושמ ינימ 
לדבהה ןובשח .' אלל  , ' הטובו היולג  תויטורא  התיה  וז  ךלוו  לצא  וליאו  םיזמורמ , םה  ךא  םייטורא , םייוטיב  םימייק  הבושח , תינרדומ  תררושמכ  המוסרפב 
ארק וא  עמשש , ימ  : ' רוזמ ריאי  ןייצש  יפכ  ןמצע , תא  וניצחי  ןהש  ךרדבו  הלאה , תובושחה  תוררושמה  יתש  לש  הנושה  גזמה  ןמ  ראשה  ןיב  עבנ  הזה 

'. תיביסרגא תוינימ  ןיבל  תנסורמ  תוינימ  ןיב  ןתרישב  רעפה  רוקמ  תא  תולקב  ןיבמ  הזמ , ץיבוקיבר  הילד  םעו  הזמ , ךלוו  הנוי  םע  ןויאר  םעפ ,

הדאפיתניאה לש  םירעוסה  םימיה  ךא  הנדבוא . תא  וכיבו  םירתכ  הל  ורשקש  תובר , תובתכב  הנממ  הדרפנ  תרושקתה  ליגב 41 . התמ ב-1986  ךלוו 
התומ ירחא  םינש  שש  רואל  אציש  הפינמ ,' ומכ  תחתפנ  הרכה  תת  , ' היריש לש  רחבנ  ץבוק  התוא . וחיכשה  תימואלה  תודחאה  תלשממב  תוקולחמהו 

ךלוו תא  ובישה  (, 1993 רתכ ,  ) הנרס לאגי  רפוסהו  יאנותיעה  תאמ  היפרגויב ' ךלו : הנוי   ' רפסה רקיעבו  ןורושי , תילה  תכירעב  ( 1992 דחואמה , ץוביקה  )
, תרעוסה התוישיא  ןיב  גוזימה  תוכזב  רצונ  הז  יומידש  קפס  ןיא  תילארשי . תוברת  תרוביגכ  יגולותימה  היומיד  תא  וקזיחו  ירוביצה  חישה  זכרמל 

, םירטשוממ יתלבה  םידחוימה , הירישו  תודסוממ , תורגסמל  המצע  ףיפכהל  תברסמה  תיטגרנאו , תיתריצי  השיאכ  הייח  תירותסמהו , תיביטרסאה 
רירש רתוי , ףוקש  הארנ  הרישל  תוישיא  ןיבש  רשקה  , ' רוזמ בתכ  ךלוו ,' הנוי  לצא  . ' תירענ תוימלוג  לש  השוחת  םירשמו  הובג  ןונימב  תושגר  םיררחשמה 
הנוי םדאכ . השאכ , התייח  לבא  תררושמכ  הבתכ  קר  אל  ךלוו  הנוי  יכ  םירחא . םיררושמ  ידי  לע  ובתכנש  הריש  לש  םירחא  םישוגב  רשאמ  רתוי , ירירשו 

'. םייאמצע םייח  היחו  התריש  תולובגמ  הרגיהש  התריש , תולובגמ  החיגהש  תיתורפס  תומד  לאכ  הלש , םוי  םויה  ייחב  המצע  לא  הסחייתה  ךלוו 
: ךלוו לש  היפרגויבה  םוסרפ  ירחא  הבתכ  בל  הרונואלא  תורפסה  תרקבמו  תרפוסה 

, הנחמה תולובגל  ץוחמ  םיינוציק  ארפ  ייח  היחש  תפרוטמ  האיבנ  תטעובו , השדח  תימואל  תררושמ  ןימכ  התומ , רחאל  רקיעב  תינבנו , תכלוה  ךלוו 
, םשמ ונל  תחוודמו  הכישממ  איהו  לש ל.ס.ד , פירטמ  הרזח  אל  םלועמש  רחא ,) םוקמב  הקוסע  התיה  היינשה  יכ   ) תחא דיב  םיעורפ  םיריש  הבתכש 

תומ ירחא  ונב , ררועתמש  ךרוצה  לע  םג  ילוא  הדיעמ  התחלצה  קתרמו , בוט  רופיס  קר  אופא  הנניא  הנרס  לש  היפרגויבה  התומ . ירחא  םג 
. ץראה תרצותמ  תללוקמ ' תררושמ  ב' םיימואלה , םיסותימה 

התוישיאב םימולע  םידבר  רוביצל  התליגש  הנרס , לש  היפרגויבהו  היריש  ףסוא  םוסרפ  לשב  קר  אל  אב  ךלווב  תרושקתה  התליגש  שדוחמה  ןיינעה  ךא 
רקיעבו הליכשמה , הטילאה  היתוצולח . םע  התנמנ  איהש  ץראב  םזינימפה  תכפהמ  לש  התלשבה  םושמ  םג  התומב  האיבנל  התיה  ךלוו  תכסכוסמה .

לש קראד  ןא  ןיעמ ז' התשענ  איה  םינומשהו . םיעבשה  תונשב  הצרפש  ץראב , תישנה  רורחשה  תקעזל  למסו  הרופטמ  הב  ואר  הימדקאהו , תרושקתה 
םישנה לע  דחוימ  ןויליגב  תיתוברתו . תיטילופ  המצוע  רובצל  לחהש  יטסינימפה  לדומל  ומיאתה  הלש  תוישיאהו  היפרגויבהש  םושמ  ילארשיה  םזינימפה 

טרס הרציש  ץיבוקרב , - סיו תינור  הבתכ  הנידמל , לבויה  תנש  דובכל  תא '  ' ןוחריה איצוהש  םישנ ,'  50 םינש ,  50 , ' הירוטסיה ושעש  תוילארשיה 
: ךלוו לע  ירטנמוקוד 

לש םיכושחה  םיפתרמה  ךותמ  םייומיד  תבצוח  םיינואג , םידוגינ  יפוריצ  לש  םיעגושמ  םיסוס  לע  תרהוד  הייחב , הדועב  הדגא  התיה  איה 
ירביא ןיבש  םיתותה  תודשב  האנהב  תשלפתמ  הקינכטל , הקיטסימ  ןיב  רועיכל , יפוי  ןיב  ןטשל , שודק  ןיב  םילתופמ  םילבח  תרשוק  הקיטתסאה ,
ךלוו הנוי  לש  ליהבהל , - הרופה תיטסילדנקסה , הביתכה  רקובמ . ףוריטו  תוהז  ישופיח  לש  תופוקש  תומוניהב  תפטעתמ  ןימה , ירביאל  הבישחה 

עומשל הלוכי  ינא  םויה  דע  הירישמ .]...[  רתוי  תקתרמ  התיה  התוישיא  לבא  ארוקה . לש  ותמשנב  םג  אלא  תירבעה , הרישב  קר  אל  הכפהמ  הללוח 
'. םלועב רשא  םירבדה  לכ  תא  דיגהל  ןמז  יל  שי  ירקיעה . ינוזמ  היה  םיבכוכ  בלח  יתוא . הלדיג  תילזירג  הבוד  : ' תרמוא איה  ךיא 

הרושבה תצפה 

םייטסינימפ רקחמו  תוגה 
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םייטסינימפ רקחמו  תוגה 
רקיעב  ) ץראב תואטיסרבינואה  ושענ  םיעבשה  תונשב  הימדקאה . היה  ילארשיה  םזינימפה  לש  לודגה  רוטרנגה  תורחא , תויברעמ  תוצראב  ומכ 

אללו תוצולחה , תחא  "ל . וחב ומלתשהש  תוצרמו  םיצרמ  תוכזב  ראשה  ןיב  תיטסינימפה , תוגהה  תצפהב  רתויו  רתוי  תוליעפ  הרבחה ) יעדמב  םיגוחה 
תכמסומ ילאערזי , הצרא ב-1958 . התלעש  (, 1937  ) הדנק תדילי  ילאערזי , הנפד  איה  ץראב , רדגמה  עדמ  חותיפב  תטלובה  תומדה  קפס 

לע רקיעב  הססבתהש  ןליא , - רב תטיסרבינואב  לארשיב , הרוספורפ  תגרד  הלביקש  הנושארה  תרקוחה  םג  התיה  הילגנאב , רטסצ  ' נמ תטיסרבינוא 
לש רוד  המיקהו  הטיסרבינואב  םישנ  םודיקל  תובר  הלעפ  םג  תע ב-2003 , םרטב  הרטפנש  ילאערזי , לארשיב . רדגמה  םוחתב  םיירקחמה  היגשיה 

. הוביחרהו הכרד  תא  וכישמהש  תויטסינימפ  תוצרמ 

םירפסה תויונח  יפדמ  לע  ועיפוהש  םימגרותמהו  םיירוקמה  םירמאמהו  ןויעה  ירפס  רפסמ  תלדגהל  המרת  תילארשיה  הימדקאל  םזינימפה  לש  ותרידח 
ינושבו ןוימדבו  תירבגה  תונוילעה  סותימ  ירוחאמש  ףוליסב  ירבגה , קותעישה  ןונגנמב  םיקסועה  תואטיסרבינואב ,) דחוימב   ) ץראב תוירפסהו 

' ףלוו היני  ' גריו , ' לב ןיטנווק  תע : התואב  ועיפוהש  תיטסינימפה  תוגהה  ירפס  תמישרב  םיעיפשמהו  םיטלובה  םישנל . םירבג  ןיב  םייגולויבהו  םייגולוכיספה 
רפסל בשחנ  הז  רפס  ; 1975 ןתסוב , ןאל ( '? השיאה  רורחש  , ' ןרוא תב  היחת  (; 1973 ןדומ , ןתיב  הרומז  ' ) םיהבג דחפ  , ' גנו הקירא ג' ןקוש 1972 ;) )

העונתה ' ) םיטסינימפ םיבתכ  לש  היגולותנא  תוישנ -  םישנ  השא , (, ' תוכרוע  ) תורחאו ףלש  הניר  לארשיב ;) םסרופש  ןושארה  ירבעה  יטסינימפה 
עלצ , ' ןוטלזייה ילסל  (; 1977 ןדומ , ןתיב  הרומז  ' ) ינאו ימא  , ' ידיירפ יסננ  (; 1976 טבמ , ' ) םדא ינבכ  םישנ  , ' ינולא תימלוש  (; 1976 לארשיב , תיטסינימפה 

(. 1978 םינדיע , ' ) תילארשיה הרבחב  השיאה  םדא - 

תע יבתכו  םינותיע  לש  םידחוימ  תונויליגו  םירמאמ  םירפס , לש  השדח  הסמ  תירבעב  העיפוה  רושעה , יהלש  תארקל  רקיעבו  םינומשה , תונשב 
םיטנדוטס רקיעב  םילארשי , תוארוקו  םיארוק  יפלא  תורשע  ידי  לע  וארקנו  הז  םוחתב  עדיה  תיתשת  תא  וביחרהש  רדגמה , ידומילל  םירושקה 

ותובישחב לחש  יונישה  תא  םישיחממ  םיעשתה , תונשב  לודגל  ףיסוה  םרפסמש  הלא , םירוביח  לש  םהיאשונו  םפקיה  תוללכמבו . תואטיסרבינואב 
. תיטסינימפ תוגהב  ירבעה  םירפסה  ףדמ  לע  רוסחמ  םייק  ןיידעש  שיגדהל  שי  יכ  םא  ץראב , הזה  אשונה  לש  תילאוטקלטניאהו  תיעדמה 

לארשיב םישנה  לש  ןבצמ  לע  ינכדע  יריפמא  עדימ  תקפסא  היה  ץראב  תיטסינימפה  הרושבה  תצפהל  הימדקאה  המרת  ותועצמאבש  ףסונ  ץורע 
םירקוח םיכרועש  םירקס  לש  םיאצממב  רבודמ  הלאב . אצויכו  ןוטלשה  תודסומב  גוצייב  תורשמו , םידיקפת  שויאב  תוסנכהב , ןויווש  - יא םינוש -  םימוחתב 

קר אל  תויעדמ  תויאר  דועו  דוע  ורבטצה  ןמזה  םע  םירחא . רקחמ  ינוכמ  לשו  הקיטסיטטסל  תיזכרמה  הכשלה  לש  םינותנ  דוביע  וא  תונוש , תונילפיצסידמ 
ןוגכ להקה , תעד  בוציע  ינונגנמ  הבש  ךרדה  רומאל : תיטסינבושה , חומה  תפיטשל  םג  אלא  םיבר  םימוחתב  תוילארשיה  םישנה  לש  הטוב  היילפאל 

תוצפומה ולא , תויאר  תינרמשה . תירדגמה  הסיפתה  קותעישל  םימרותו  םיירדגמ  םיפיטואירטס  םיציפמ  תומוסרפו , היזיוולט  תוינכות  דומילה , ירפס 
ירדגמה ווק  - סוטטסה יונישל  תיטילופ  העיבתל  בושח  ןגוע  תווהמ  העפותה , ידממ  תא  םיאקיטילופלו  רוביצל  תופשוחו  תרושקתה  ילכב  םעפל  םעפמ 

חורב רעונלו  םידליל  השדח  הביתכלו  הבורמ ) ןיידע  הכאלמהש  שיגדהל  בושח  ' ) םייטסיניבוש םיבשע   ' לש יתגרדה  שוקינ ' םג ל' רבד  לש  ופוסבו  ץראב ,
. םזינימפה

לש ןתסיפתו  ןדמעמל  תורושקה  תויגולוכיספו  תויגולויצוס  תויגוסב  םיקסועה  ןויע  ימיו  םינויזופמיס  ןוגראב  רתויב  ליעפה  ףוגה  םג  הנדועו  התיה  הימדקאה 
וב וגצוהש  השיאה , דמעמל  הדעווה  םעטמ  ןויע  םוי  תירבעה  הטיסרבינואב  םייקתה  יאמב 1976  םלועבו . ץראב  םינימה  ןיב  םיסחילו  הרבחב  םישנה 

םיימדקא םימורופבו  תומוקמב  ןויע  ימי  לש  הכורא  הרדסב  ןושארה  היה  הז  ץראב . םישנ  תיילפאו  חופיק  לע  םילארשי  תורקוחו  םירקוח  לש  םיאצממ 
םוחתב רקחמה  הימדקאל . ץוחמ  םג  םתעפשה  תא  הביחרהש  תיתרושקת , הדוהתל  תחא  אל  וכז  וללה  םיסוניכב  ונבולו  ורמאנש  םירבדה  םינווגמ .

. ץראב חורהו  הרבחה  יעדמב  רתויב  םיירופהו  םיירלופופה  םימוחתה  דחא  היה  אוה  םויהו  הבר  הפונת  זאמ  רבצ  רדגמה 

ונא ךליאו  םיעבשה  תונש  יהלשמ  הנידמהו . בושייה  תודלותב  הדמעמב  םג  אלא  ונימיב , הרבחב  השיאה  לש  הדמעמב  קר  אל  םויה  תקסוע  הימדקאה 
סופאב תודסיימה  - תוהמיאה לש  ןלעופו  ןמוקמ  לע  םירקחמ  לש  השדח  הסמל  רמולכ , תילארשיה , היפרגוירוטסיהה  לש  היצזינימפה  ךילהתל  םידע 
ביטרנה יונישל  םרות  תינויצ , - טסופה היפרגוירוטסיהה  תוחתפתהב  רושקה  הז , ךילהת  תילארשיה . הרבחה  תודלותב  םישנה  חופיק  לע  םגו  ינויצה ,

, תינויצה הירוטסיהב  םישנ  לע  רקחמב  תקסועה  ןמלמ , יליב  תינוירוטסיהה  תירבגה . תימואלה  היגולותימה  םג  וילע  התתשוה  רבעבש  ינומגהה , ימואלה 
: ךכ הזה  ךילהתה  תא  התצמית 

םישנל תדחוימ  תימואל  תוסנתה  תעדונ .' אל  ץרא   ' יוליג תניחבב  קפס  אלב  איה  ינפלש 1948 , הפוקתב  דחוימב  ישנה , רבעה  ןויסינ  לש  וז  הפישח 
ןיידע לארשי  ץראב  םישנה  לש  הירוטסיההש  הדבועב , םג  המדנ , ךכ  הצוענ , תוילושה  בושייה ]...[ . לש  םיננוכמה  םיסותאב  המעמועו  העלבוה 

. יזכרמה ינויצה  רופיסה  לש  חפסכ  תספתנו  תבתכנ 

, םייסיסבה םיסרוקב  םישנה .' ידומיל   ' לולסמ םג  ההובג  הלכשהל  תודסומב  חתפתהל  לחה  רדגמה  םוחתב  תורפסהו  רקחמה  תובחרתה  םע  דבב  דב 
םלועב ושענש  רדגמ  יסחיו  םישנ  לע  םירקחמ  םירקוסה  םירמאמו  םירועיש  הליחת  וצבוש  תיתרבח ,' היגולוכיספל  אובמ   ' וא היגולויצוסל ' אובמ   ' תמגוד
שדקוהש ןושארה  ימדקאה  ץבוקה  אצי  ב-1982  הדמתהב . ולדג  הארוהה  ירמוחו  רדגמה  יסחי  אשונב  םירנימסו  םיסרוק  וחתפנ  ינש  בלשב  יברעמה ;
הנפד תוכרועה , לש  ןהירמאמ  לע  ףסונ  םילולכ , ץבוקב  (. 1982 דחואמה , ץוביקה  ' ) לארשיב השיאה  בצמ  לע  דוכלמב : םישנ  : ' אשונב רקחמלו  ןויעל 

לע תויריפמאו  תויטרואית  תוריקס  ליכמה  ץבוקל , המדקהב  יסגא . רבוב  תידוהיו  יאדר  סיסנרפ  לש  ןהירמאמ  םג  טפירש , תורו  ןמדירפ  הלאירא  ילאערזי ,
: בתכנ לארשיב , םישנ  לש  יטפשמו  יתרבח  דמעמו  הדובע  םיאושינ , תירדגמ , תוהז 

הדמעמ תא  ןיבהלו  ןוחבל  איה  וז  תינכות  תרטמ  ביבא . לת  תטיסרבינואב  םישנ  ידומילל  תינכותה  תוחנמכ  דחי  תודבוע  ונא  םינש  המכ  ךשמב 
ךלהמב וחתפתה  םיבושח  םיכילהת  ינש  תופתתשמה ]...[ . םישנה  לש  תישיאה  תועדומה  תרבגה  ידכ  ךות  הנתשמ , הרבחב  השיאה  לש  הבצמו 
רסוחמ לוכסתה  ךרד , ישופיחב  תוטבלתהה  ןבורל . ילואו  תובר  םישנל  תופתושמ  אלא  תויטרפ  ןניא  תויעבהש  הרכהל  רושק  דחאה  וז . תוסנתה 

, תויפיצ לש  תיבקע  תכרעמ  לש  האצות  םה  אלא  םישנ  לש  דחוימה  ןעבטמ  םיעבונ  םניא  םירתוס , םיצחל  לש  םייטעב  הכובמה  ןמצע , שומימ 
תופתתשמהמ תובר  ורפיס  תינכות  לכ  םות  םע  וז ; תא  וז  וליג  םישנהש  היה  ינשה  ךילהתה  םינימה ]...[ . ינש  לא  תונוש  תויוסחייתהו  םילופכ  םירסמ 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



. תורבח םע  תויורשקתהב  שיש  הוודחהו  המצועה  תא  וליג  יכ 

היחה חורה  םינוש .) םיגוחמ  םיסרוק  לש  ץבקמ  השוריפ  הביטח '  )' הפיח תטיסרבינואב  המקוה ב-1984  הימדקאב  םישנ  ידומילל  הנושארה  הביטחה 
תודסומ וחתפ  רבוגה  שוקיבה  רואל  םיעבשה . תונשב  תיטסינימפה  העונתה  תודסייממ  תדילי 1938 ,)  ) רפס ןילירמ  רוספורפ  תיגולוכיספה  התיה 

ימוחתמ דחא  השענ  אשונהו  ינשהו , ןושארה  ראותה  תרגסמב  םישנ  ידומילל  תוביטח  תוללכמו ) םירנימס  תואטיסרבינוא ,  ) םיפסונ ההובג  הלכשהל 
. ךוניחהו חורה  תוגהנתהה , הרבחה , יעדמב  םישקובמה  דומילה 

תא ןמיסש  רדנ ,) ג'  ) רדגמה רקחלו  םייטסינימפ  םידומילל  תילארשיה  הדוגאה  לש  דוסיה  סנכ  ןליא  רב  תטיסרבינואב  םייקתה  סרמב 1998  ב-6 
גוגחל וסנכתה  לארשיב  םיימדקאה  תודסומה  לכמ  םישנ  ידומילל  תוביטחה  לש  םיגיצנ , םגו  תוגיצנ , הימדקאב . רדגמה  אשונ  לש  הארוהה  תוססבתה 

ורדח םינשה  םע  גציימ . דעו  רחבנו  הדוגאה  לש  ןונקתה  רשוא  םג  סנכב  ץראב . תיטסינימפה  הכפהמה  הרבעש  הבושחהו  הכוראה  ךרדה  תרבכ  תא 
, לשמל תדה . ידומילב  וליפאו  דועו ) היפוסוליפ  הנידמה , עדמ  תורפס ,  ) חורהו הרבחה  יעדמב  תופסונ  תוימדקא  תונילפיצסידל  םישנ  ידומיל 

'. הכלהה לומ  םזינימפ   ' ומכ םיאשונב  םיקסועה  םיסרוק  םידימלתל  םויה  עצומ  ןליא  רב  תטיסרבינואב 

הז םוחתב  םירודיש  יובירלו  םיינוכיתה  רפסה  יתבב  םג  רדגמ  ידומילל  תוינכות  לש  ןתנכה  הדדוע  ההובג  הלכשהל  תודסומב  םישנ  ידומיל  תובחרתה 
תינכות התסונ  ובש  ךוניחה , תכרעמב  םיגדמ ' רפס  תיב   ' רחבנ ב-1998  םידליה . ץורעו  תיכוניחה  היזיוולטה  ץורע  עדמה , ץורע  םיידומילה : םיצורעב 

דרשמו םיצוביקה  רנימס  לש  םינימה  ןיב  ןויוושל  זכרמה  לש  ותייחנהבו  ותמזויב  הכרענ  תינכותה  םינימה . ןיב  ןויוושה  תארוהל  תיביסנטניא  םידומיל 
רשאל אלו  םימייקה , דומילה  ירפס  לכ  תא  קודבל  תנבל  רומיל  ךוניחה  תרש  התרוה  דבב  דב  תנשב 2001 . ךוניחה  תכרעמב  דמליהל  הלחהו  ךוניחה ,

הבש העידי  תונורחא ' תועידי   ' םסריפ סרמב 2002  רבגה . תמועל  תוחנ  דמעמב  השיאה  תא  תוחיצנמה  תוזימר  תועיפומ  םהבש  םירפס  הארוהל 
ףסונב הבורקה . םידומילה  תנשמ  לחה  רדגמ ," ידומיל  , " שדח עוצקמ  תרגסמב  תורגבל  ודמליי  םירבגל  םישנ  ןיב  םירעפהו  םזינימפה  תודלות   ' יכ רסמנ 

תבתכל הרמא  רטכש , םירמ  ךוניחה , דרשמב  םינימה  ןיב  ןויווש  לע  הנוממה  דומיל .' תודיחי  עברא  לש  ףקיהב  רמג  - תדובע בותכל  םידימלתה  ולכוי 
ולוכ רסמה  תורגבל , םה  םידומילה  רשאכו  םידומילה  תכרעממ  קלח  אשונה  היהי  ךכש  ןוויכ  תורגבל , תרדוסמ  םידומיל  תינכות  םייקל  ונטלחה  : ' ןותיעה

'. םידימלתל ןבומכו  םירומל  לחלחמ 

תויונגראתה םג  החימצה  תונויערו , תועד  תפלחהל  הממחו  םיריעצ  ןיב  שגפמ  םוקמ  איהש  הימדקאה , תורחא , תויברעמ  תוצראב  ומכ  לארשיב ,
אל אוה  ךא  םיעבשה , תונש  תישארב  רבכ  הפיח  תטיסרבינואב  שבגתה  ץראב  תויטסינימפה  לש  ןושארה  ןיערגה  רומאכ , םישנה . תויוכז  ביבס  תויטילופ 

תלודש  ' תא תירבעה , הטיסרבינואב  תילגנאל  רוספורפ  יולש , סילא  המיקה  ב-1984  םימי . ךיראה  אלו  ץראה  יבחרב  תופסונ  תויונגראתהל  הפונת  רצי 
תונשב לארשיל ב-1949 . התלע  (, 1926  ) הינמרג תדילי  יולש , הנש . הרשע  עברא  ושארב  הדמעו  יתגלפמ  יתלבו  יאמצע  ןוגרא  לארשיב ,' םישנה 

, םילשוריב םינומטקב  ץראב ) תונושארה  תיתדעה  האחמה  תועונתמ  תחאו  םילהא '  ' תעונת םימיל  ' ) ףסוי להא   ' תעונת ימיקמ  םע  התנמנ  םיעבשה 
תא םדקל  הרטמ  ומצעל  ביצהש  ןוגרא  אוה  םישנה ' תלודש  . ' לארשיב יטסינימפה  קבאמב  תובושחה  תויומדה  תחא  איה  ךליאו  םינומשה  תונשמו 

תאלעהו םירקחמ  תכירע  םינותנ , ףוסיא  םיימידקת , םירקמב  טפשמ  יתבב  םישנ  גוציי  ךוניח , הקיקחו , תוינידמ  םודיק   ' תועצמאב השיאה  דמעמ 
"ץ, גבל תוריתע  תולפמ , קוח  תועצה  תמילב  תסנכב , יבול  תלעפה  תועצמאב  רקיעב  יטסינימפה , קבאמל  ןוגראה  םרות  ותמקה  זאמ  תירוביצ .' תועדומ 
, םזינימפל םירושקה  םיאשונב  םיסנכ  ןוגרא  םישנה , תואירב  םוחתב  רקחמ  יטפשמה , ךילהב  סנוא  תועגפנ  יוויל  םינימה , ןיב  ןויוושל  ךוניח  תוינכות  םוזיי 

הקבר "ד  וע ושארב  דומעל  הרחבנו  םישנ , זא 200  וב  תורבח  ויהש  ןוגראל , תוריחב  וכרענ  ףוסב 1997  תימוקמה . הקיטילופב  םישנ  םודיקל  םינייפמקו 
תורקוח לש  םורופב  רבודמ  ביבא . לת  תטיסרבינואב  דסונש ב-1985  םישנה ' םורופ   ' אוה הימדקאב  חמצש  םישנ  םודיקל  ףסונ  םורופ  יקצישלוא . רלמ 

. רוביצבו הטיסרבינואב  השיאה  דמעמ  םודיק  ןעמל  תולעופה 

קבאמל תסייגתמ  תרושקתה 
תוסייגתהל ואיבהו  אשונל  תיתרושקתה  תושיגרה  סלפמ  תא  ולעה  םישנה  ידומיל  תוחתפתהו  רדגמה  םוחתב  ירקחמהו  ינויעה  רמוחה  תובחרתה 

ןתגצה תייגוסב  ץרפש ב-1985  יתרושקת  סומלופ  היה  ךכל  םינושארה  םינמיסה  דחא  םזינימפה . ןוצחייל  תרושקתה  לש  רתוי  תיביסנטניא 
תא ללכו  ןדירפ  דוהא  הגהש  ( Ball Jeans תרצותמ  ) סני ' גל םוסרפה  עסמ  תובקעב  החקלתה  תקולחמה  תומוסרפב . םישנ  לש  תיפיטואירטסה 

תוינכותו םירוט  םג  תילארשיה  תרושקתב  עיפוהל  ולחה  הגרדהב  סנואל .' תימואל  האירק  יהוז  ויפלכ ש' ןעטנ  יב .' םיעגונ  םהש  תבהוא  ינא   ' טפשמה
הלש רוטהו  גרובצניג  ימיא  לש  התכירעב  "ל  הצ ילגב  רתיה ' ןיב  השא   ' תינכותה לשמל , הריירקה . תלעב  תינרדומה , השיאה  לש  המלועב  ודקמתהש 

'. הקוסע השא   ' בירעמב
', ץראה ו' תושדח '  ' םינומויהו הקיטילופ ' ו' ןיטינומ ' ', ' תישאר תרתוכ  ', ' הגנ  ' םישדחה תעה  יבתכ  ויה  ילארשיה  םזינימפה  ביבס  ןוידה  יוריגב  דחוימב  םיליעפ 

' םישנ לא  םישנ   ' ןוגרא עויסבו  םישנ ' תרזעל  ןרקה   ' תמזויב דסונ ב-1980  הגנ ' '(. ' תיפאי  )' תססובמו הליכשמ  הייסולכוא  ידי  לע  רקיעב  וכרצנו  ובתכנש 
םיעצמאב ופסאנש  םינותנ  הז  ללכבו  םישנ , חופיקו  הילפא  לע  ינכדע  עדימל  המבו  רפוש  שמשל  םויה  םג  ףיסומו  שומיש  הזה  תעה  בתכ  "ב . הראב

': הגנ  ' לש יטסינימפה  הנימאמ  ינאה  תא  ירדה , הנויו  ירא  ןב  תנע  ץיבורטסוא , לחר  תוכרועה  ובתכ  ןושארה  ןויליגה  לש  החיתפה  רמאמב  םייעדמ .

תאלמתמ איה  םירוזחמ . תרבוע  הגנ  םישנל , המודבו  הנבלל  המודב  השיאה . למס  וניה  רתויב  םיקיתע  םיבותכב  עיפומש  יפכ  הגנ  לש  ןמיסה 
תלייא  ) רקובה בכוכ  הניה  הגנ  םישדוח  העשת  שדחמ . תאלמתמו  המכחה ) הנקזה ,  ) תטעמתמ איה  םא ;) השא ,  ) האלמ איה  הפמינה ;) הריעצה , )

רחאל םימשב  עיפומש  ןושארה  בכוכה  ברעה , בכוכ  הניה  הגנ  םישדוח  העשתו  שמשה . תחירז  ינפל  םיימשב  רתונש  ןורחאה  בכוכה  רחשה ,)
תדילי איה  הגנ  ץראה . יבחר  לכמ  םישנ  תצובק  לש  ףתושמ  ןוירהמ  הדלונ  הגנ  הגנל . וננותיע  תא  תושידקמ  ונא  תישנ  הוואג  ךותמ  שמשה . תעיקש 

הרכהה תדילי  איה  הגנ  הדובע . םוי  רחאל  תולילב  תויטרפ  תורידב  םלועה  רואל  האצי  הגנ  םיצמאמ . תובא  הל  ןיא  דבלב -  םישנ  לש  םיצמאמ 
תפלחהלו יוטיבל  המב  איה  הגנ  הניפה ]...[ . לא  םתוא  םיקחודש  םימוחת  ונייח  לגעמל  הסינכמ  הגנ  תויתרבח . אלא  דבלב  תוישיא  ןניא  וניתויעבש 

. םישנה תקדצ  הגנכ  אצתו  םישנל  רוא  הגנמ  אצי  םישנ . ןיב  רשקלו  תועד 

ובתוכ בינ , יבוק  דע 1991 . תופיצרב  וב  עיפוהש  טסינימפ ,'  ' םשב עובק  רוט  תושדח '  ' ןותיעה לש  לוגס '  ' ףסומב םסרפתהל  לחה  רבמצדב 1986  ב-28 
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רבכ בינ  םסריפ  ולש  ןושארה  יטסינימפה '  ' רמאמה תא  ךרד . ץרופל  בשחנ  וז  הניחבמו  אשונל  רסמתהש  ןושארה  ילארשיה  יאנותיעה  היה  רוטה , לש 
דבוכמ ןיישעת  לע  תונורחא ' תועידי  המסרופש ב' העידיב  הקסע  הבתכה  הנוז .' תב   ' התיה ותרתוכו  ןותאה ' יפ   ' ימלשוריה םיטנדוטסה  ןותיעב  ב-1973 

םבאכ הבתכב ב' דקמתהש  בתכה  לשו  םירוהה  לש  תּויטסיניבושלו  תועיבצל  געל  בינ  ותב . יהוזש  ותמהדתל  הליגו  תינאצי  ותינוכמב  ףוסאל  אציש 
: בינ בתכ  רמאמה  םויסב  באה . לש  ינימה  וביבחתמ  םלעתהו  הטוס ,' הריעצ   ' איה םתבש  וליג  רשאכ  תפומל ,' םיחרזא  םהש  םירוהה  לש  אושנמ  לודגה 

 - דואמ טושפ  הנוז ? איה  ותב  םג  הרקמבש  ךכב  ארונ  ךכ  לכ  המ  זא  תונוז . ללכ  הנייהת  אלש  הפצמ  אוהש  רעשל  השק  ןכלו  תונוזל , קוקז  באה 
רסומה תא  תשדקמה  הרבח  םידבוכמ . םירוה  םע  בוט  תיבמ  הייזנכשא  רומאכ  איה  ותב  וליאו  בוט , אל  תיבמ  תודלי ' םתס   ' תויהל תוכירצ  תונוז 
עתפות לא  הנוז -  לא  ךתכלב  : ' רמאיי םייתמאה  םיטוסה  ראשלו  יאנותיעל  םאל , באלו , הטוס .'  ' ראותל היוארה  איה  איה  הזה  יתונזהו  אילחמה 

'. ךתב תא  שוגפל 

ותובישח אשונב . עובק  רוט  בותכל  היינפ  לביק  זאו  ילארשיה , םזיניבושה  לש  םינוש  םיטביה  לע  תרוקיב  ירמאמ  בינ  םסריפ  םינומשה  תונש  תיצחמב 
תא רקיבש  בינ , לש  ותביתכ  רבג . ותוא  בתכש  הדבועב  םג  אלא  םייטסינימפ , םיאשונב  תיצולחה  תודקמתהה  םצעב  קר  אל  התיה  רוטה  לש  ודוחייו 

םע הנמנ  אוה   ) תילארשיה הריטאסה  םלועב  העודי  תומד  םימי  םתואב  רבכ  היה  אוהש  םושמ  םג  תיביטקפא  התיה  םינפבמ ,'  ' ילארשיה םזיניבושה 
'. ףוצרפב רשי   ' םירבדה תא  החיטמה  הרישיו  תיביטקינומוק  תרוקיבבו  בקונ  םזקרסב  הנייפאתה  ותביתכש  םושמו  תיגולותימה ) ץראה '  ZOO  ' תרובח

: ינייפוא רוט  ןלהל  תימויה . תונותיעב  ועיפוהש  םזיניבוש  ייוליגל  בינ  ביגה  ללכ  ךרדב 

תודימלתל י"ב לומתא  הרמא  ןתוד , הרימא  "ל  את תישאר , תניצק ח"ן   ' יכ רפוסמ  תושדח ,'  ' ןותיעב המסרפתהש  "ם , יתע תונכוס  לש  הרצק  העידיב 
םידיקפתב תותרשמ  אל  תולייח  המל   ' הלאש תודימלתה  תחא  יכ  העידיה  תרפסמ  דוע  תולייחל .' יאבצה  תורישה  תא  רצקל  םוקמ  ןיאש  "ם , קתהמ

ףידעמ לשמל , ינא , תמחול . השא  םיצור  םה  םא  םירבגה , תא  לואשל  ךירצ  : ' םוקמב אוה  םג  חכנש  ינלהק , רודגיבא  ףולא  תת  הנע  ךכ  לעו  םייברק ,'
' םלוע תפקשה   ' הזיא הארנ  ואוב  זא  םיינישה .' ןיב  ןיכס  םע  חבטמב  בבותסתש  םוקמב  םייתפשה , לע  םדואו  תוחושמ  םיינרופצ  םע  יתשא  תא 

יתבשח ימותל  ינאו  םהלש ? אבא  לש  וא  םירבגה  לש  אוה  אבצה  םירבגה ?' תא  לואשל  ךירצ   ' המל הז ? המ  ריכבה : ןיצקה  ירבד  ךותב  תרתתסמ 
"ל הצב תרשל  השקיב  תחא  הרענ  ללכב ? ךתוא  לאש  ימ  בובח -  לכ , םדוק  זא  םישנ ]...[ . ןה  ותיצחמ  תוחפלש  לארשי , םע  לכ  לש  אוה  אבצהש 
יושנ התא  ןיבהל -  הצור  ינא  זא  ךתשא , תא  ריכזמ  רבכ  םתא  םא  ינש -  רבד  ךתשא . לע  ךתעד  המ  ךתוא  הלאש  אל  איה  לכה . הז  תיברק . תלייחכ 

הלותחה תא  ףידעמ   ' אוהש וא  תוחושמ ,' םיינרופיצ  םע  ילש  הבלכה  תא  ףידעמ   ' אוהש רמוא  םדא  ןב  םא  יכ  תימאיס ? הלותחל  וא  תינגפא  הבלכל 
?! לרנגה ינודא  םיעושעש , תייח  לאכ  םדא  ןבל  סחייתהל  לבא  ריבס , יד  עמשנ  הז  םייתפשה - ' לע  םדוא  םע  ילש 

םזינימפה  ' התיה ותרתוכש  אשונ  - ןויליג לירפאב 1986 , ןויליגב 22  יטסינימפה . אשונל  דבכנ  םוקמ  הצקהש  ץראב  ןושארה  ןיזגמה  היה  תישאר ' תרתוכ  '
ןושאר קרפ  םזינימפל ; סחיב  רוביצה  תודמע  לע  ירובת , םירפאו  ילאערזי  הנפד  ומזיש  ןליא , רב  תטיסרבינוא  לש  רקס  תואצות  ומסרופ  לארשיב ,'

; ץראב םישנה  ינוגרא  לע  ןצינ  יבג  לש  הריקס  לארשיב ;' םזינימפ  ןיא  עודמ   ' יוא ' זיב היבליס  לש  רמאמ  ןהיתונב ;' לע  תובתוכה  תויטסינימפ  םישנ   ' הרדסב
ןחבמ םג  אוה  םזינימפ  : ' ךרועה בתכ  ןויליגל  אובמב  תישילשהו . היינשה  תוילעה  תפוקתב  םזינימפ  לע  תב ה-91  םהוש  הליצ  םע  בגש  םות  לש  ןויאירו 

המ לכ  טעמכ  ונתוא . םג  זיגרמ  הז  ןכ , היהיש . בר  יוכיס  ןיאו  שממ  לש  םזינימפ  לארשיב  ןיאש  הנעטב  דחוימ  ןיינע  ונאצמ  וז  הניחבמ  היטרקומדל .
תוכזב ילסקודרפ  ןפואבו  ראשה  ןיב  םייקתת , אל  ילארשיה  םזינימפל  סחיב  תימיספה  ותיזחתש  עדי  אלו  בתכ , והשימ .' זיגרי  םזינימפ  לע  דיגהל  רשפאש 

'. תישאר תרתוכ   ' לש הז  ןויליגל  המודב  אשונ  - תונויליג הז  ללכבו  אשונב , תרושקתה  לש  רבוגו  ךלוהה  קוסיעה 
םזינימפה לש  תונוש  תויגוסב  םירמאמ  וב  וללכנש  ילוי 1989 , ןויליג  חתפב  לארשיב . םישנה  אשונל  דחוימ  ןויליג  אוה  םג  הצקה  הקיטילופ '  ' תעה בתכ 

: טמס ןועדג  ךרועה  בתכ  ילארשיה ,

ילוא הרבח . לכב  ומכ  ןאכ , גגוח  ןיידע  םיריזח  םירבג  לש  םזיניבושה  םירואנ . םמצע  םיקיזחמה  הלא  לצא  םג  םישנל  השיגה  תרגפמ  המכ  דע  רזומ 
, הדימ התואב  המיהדמ  תבכשנ ]...[ .' איהו  הב  עגית  קר   ' תרמואה םינרזמה  תעדומ  אמגודל , הזולנ , המכ  דע  רורב  היהי  תודחא  םינש  דועב  קר 

לש תוילפאו  תויתרבח  תוקוצמ  יפלכ  תוטעמ ) אל  םישנ  לש  ףאו   ) ךכ לכ  םיבר  םירבג  לש  תוהקה  איה  הזה , ןיינעב  טעמ  קמעתהל  חרוטש  ימל 
. תעד חסיהב  וליפא  םהב  לשכנ  תוברת  - ןב לכ  טעמכש  חוסינ , - ילגרהו תומודק  תועד  םישרשומ  ךכ  ידכ  דע  לוכיבכ . םינטקה  םוי  - םויה יטרפב  השיאה 

שממ השק . תורוב  לש  ןברוק  רכומ , יתלב  אוהש  איה  תמאה  רוגש : תויהל  המדנ  קרש  אשונ  לע  תולוק -  הברהב  ןאכ -  םירבדמ  ונחנא  וז  הניחבמ 
. הנובתב בטיה , הילע  ובשחת  םא  הכומסה . תלדה  ירוחאמ  השיאה  ומכ 

תפלחהו םילימה , רצואמ  תיב ' תרקע   ' גשומה תאצוה  לשמל , םילפמ . םיגשומו  םילימ  שקנל  ולחהש  םינושארה  םג  ויה  וללה  םייפאי ' תעה ה' יבתכ 
היגשומ הלוכ . תינוליחה  תילארשיה  תונותיעב  םיעשתה  תונשב  הגרדהב  הטלקנש  המגמ  תיטילופה -  תוניקתה  חורב  תיב ,' קשמ  ב' בא ' תיב   ' גשומה
קלסלו םייסיסב  ןודיע  יללכ  המכ  ץמאל  הימדקאהו  תונותיעה  ולחה  תונורחאה  םינשב  לבא  תירבעה , הפשל  שממ  ורדח  םרט  תיטילופה  תוניקתה  לש 

תירוביצה תועדומה  לע  דמלמ  ויפלכ , השק  תרוקיב  םג  הלוע  ונממש  תיטילופה , תוניקתה  אשונב  רעה  ןוידה  םצע  םימיתכמו . םיעגופ  םייוטיבו  םילימ 
. אשונל הלדגו  תכלוהה 

הטילאה לש  רקיעבו  הרבחה , לש  הסחיב  יתועמשמ  יוניש  לש  המגמ  לע  תודיעמ  ןכא  ליעל  וראותש  תוברה  תויוליעפה  גייסל : בושח  הז  קלח  םוכיסל 
קר אל  הכורא , דוע  ךרדה  תאז , םע  הפונת . םינורחאה  םירושעה  ינשב  הרבצו  םיעבשה  תונש  יהלשב  הלחהש  השיאה , דמעמ  תייגוסל  תילארשיה ,

. םיליכשמהמ םיבר  לש  םתעדותל  הז  ללכבו  תילארשיה , הרבחה  בלל  תיטסינימפה  הבישחה  לוחלחב  וליפא  אלא  םייטסינימפה , םירסמה  תצפהב 

תויליִבומ םישנ 

תומכח תודימלת 
תונב ןיב  הלכשהה  ירעפ  רגסיהל  ולחה  םילודגה , היילעה  ילג  תטילק  לש  עוזעזה  רחאל  תיתכלממה , ךוניחה  תכרעמ  תובצייתה  םע  םישישה , תונשב 
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תונב ןיב  הלכשהה  ירעפ  רגסיהל  ולחה  םילודגה , היילעה  ילג  תטילק  לש  עוזעזה  רחאל  תיתכלממה , ךוניחה  תכרעמ  תובצייתה  םע  םישישה , תונשב 
ףוסמו םינבה , רועישל  הווש  םיינוכיתהו  םיידוסיה  רפסה  יתב  ידימלת  ברקב  תודימלתה  רועיש  היה  רבכ  םיעבשה  תונש  ףוסב  ידוהיה . רזגמב  םינבל 

ףיסוה הז  םוחתב  תונבה  לש  ןנורתי  םינבה . לש  הזמ  הובג  תוניחבל , תושגינה  ןיבמ  תורגב , תדועתל  תויאכזה  תונבה  רועיש  היה  ךליאו  םינומשה  תונש 
תישארב םסריפש  יתאוושה , רקחמב  רבכ  תורגבה . תוניחבל  ושגינש  םינבהמ  תמועל 47%  תורגב  תדועת  ולביק  תונבהמ  ב-1999 56%  לודגל :

תויונמדזהה ןויווש  םוחתב  םלועב  תוליבומה  תונידמה  תחא מ-20  איה  לארשי  עבקנ ש' ןוטגנישווב , לעופה  לנושנרטניא ' ןשקא  ןשיילויפופ   ' ןוגראה  1994
היגוורונ דנלניפ , הדנק  תפרצ , ירחא  ישישה , םוקמב  הגרוד  תירבה  תוצרא  הז .' םוחתב  םישנל  םירבג  ןיב  רעפ  לכ  הב  ןיא  השעמלו  ךוניחב  םישנל 

. היגלבו

םירבגה רועיש  היה  םישישה  תונשב  ההובגה . הלכשהב  םינימה  תכפהמל  עקרקה  תא  הרישכה  ינוכיתהו  ידוסיה  ךוניחב  םינימה  ןיב  םירעפה  תריגס 
טעמכ תואטיסרבינואב  הנושארה  הנשב  םידמולה  ברקב  םישנה  רועיש  היה  רבכ  םינומשה  תונש  ףוסב  םישנה . רועישמ  לופכ  הטיסרבינואב  ודמלש 

יעדמב קר  אל  תונבל  םינב  ןיב  םירעפ  לש  רכינ  םוצמצ  לח  םינומשה  תונש  ףוסב  יתוכיא . םג  אלא  יתומכ  קר  אל  היה  יונישה  םירבגה . לש  הזל  ההז 
( - 36%  ) תואלקחבו םישנ )  41%  ) םיטפשמב םישנ ,)  42%  ) עבטה יעדמב  םישנ ,)  44%  ) הרבחה יעדמב  םג  אלא  ךוניחבו  תילאיצוס  הדובעב  חורה ,

'. םיירבג רבעב ל' ובשחנש  תועוצקמ 

ןהיגשיה ויה  רבכ   1996 הלכשה . ימוחת  המכב  םישנל  ירעזמ  ןורתי  ןמתסה  ףאו  םישנל  םירבג  ןיב  רעפה  דואמ  םצמטצה  םיעשתה  תונש  תיצחמל  דע 
התיה  1998 ישילשה . ראותה  בלש  טעמל  םירבגה , לש  הלאמ  םיהובג  ץראב  ההובגה  הלכשהה  תכרעמ  לש  תונושה  תוגרדמב  לארשיב  םישנ  לש 

הווש היה  רתוי  וא  םינש  ודמלש 13  םינימה  ינש  ינב  לש  םרפסמ  םגו  (, 12.4  ) הווש היה  םינימה  ינש  לש  דומילה  תונש  ןויצח  הבש  הנושארה  הנשה 
ירגובמ הקיטסיטטסל ש-57%  תיזכרמה  הכשלה  החוויד  הנש  התואב  (. 50.3%  ) ישילשה ראותב  םג  הרוכבה  תא  םישנה  ושבכ  ב-1999  (. 38%)

הובג היה  תויאמדקאה  רועיש  קרמנדו , היגוורונ  םלועב , תונידמ  יתשב  קר  "ח .) משתב "ד ו-48%  כשתב תמועל 36.1%   ) םישנ ויה  הימדקאה  יכמסומו 
. לארשיב ןרועישמ  תע  התואב 

, םיקסע להנימ  הרוטקטיכרא , היגולוכיספ , םיטפשמ , האופר , חינז : טועימ  רבעב  ויה  םישנ  םהבו  םייתרקויל , םיבשחנה  תועוצקמב  םג  םירגסנ  םירעפה 
היה םיעבשה  תונש  ףוסב  םירבגל . םישנ  ןיב  םירעפה  ורגסנ  ובש  וז  הירוגטקב  םינושארה  תועוצקמה  דחא  התיה  האופר  לוהינו . היישעת  תסדנה 

 - ביצי ראשנ  אוה  םינשבו 1995-2000  ןרועיש 46% , היה  םינומשה  תונש  ףוסב  םינושה . רפסה  יתבב  האופרל 20%-30%  תויטנדוטסה  רועיש 
.48%

קלחבו םיקיודמה  םיעדמב  רוחבל  תוטעממ  םישנ  םימיוסמ . םיימדקא  תועוצקמב  םיירדגמ  תואטג '  ' םימייק ןיידעש  ןייצלו  ליעלש  םירבדה  תא  גייסל  שי 
. םירעפה םוצמצ  לש  המגמ  תנמתסמ  ןאכ  םגש  ףא  דועיסהו , תורפסה  ךוניחה , תועוצקמב  רוחבל  םיטעממ  םירבגו  הסדנההו , היגולונכטה  תועוצקממ 

. הסדנהב ןושאר  ראותל  תודמולה  םישנה  רועיש  לדג ב-50%  ןורחאה  רושעב  לשמל ,

םישנל םירבג  ןיב  םירעפ  תמצמצמ  איהש  םושמ  קר  אל  םזינימפה , תכפהמל  ץיאמ  תשמשמ  תוילארשיה  םישנה  לש  ההובגה  הלכשהה  תכפהמ 
ןויווש תגשהל  קבאיהל  הלדגו  תכלוה  תונוכנ  םגו  תידמעמ  תועדומ  השוריפ  הלכשהש  םושמ  םג  אלא  ילכלכ , דמעמבו  ישונא  ןוהב  סוטטס , ילמסב 

. תויונמדזה

דבלב םירבגל  אל  הדובעה  קוש 
תונשב לחה  הדובעה  קושל  םישנה  לש  ןתסינכ  איה  לארשיבו , יברעמה , םלועב  םישנה  תכפהמב  ןלוכמ , תטלובה  אל  םא  תוטלובה , תועפותה  תחא 
הלחה םג  איה  הנושארל ב-1960 , הקוושש  ןויריה , תעינמל  הלולגה  תאצמה  תוכזב  טעמ  אל  יתיבה ,' אלכה   ' ןמ השיאה  הררחוש  רשאכ  םישישה .

. םישישה תונשב  ןרועישמ  לופכ  תיבל -  ץוחמ  תודבוע  ברעמב  םישנהמ  כ-60%  םויכ , יתוברתה .' אלכה   ' ןמ ררחשהל 

רועישב יונישה  יותיעל  תוביסה  םירופיכה . םוי  תמחלמ  ירחא  ץאוהו  םימיה  תשש  תמחלמ  ירחא  לחהש  הזה , ךילהתל  הפתוש  רומאכ  התיה  לארשי 
רחאל ץראב  הדובעה  חוכב  רצונש  רומחה  רוסחמה  םישימחהו , םיעבראה  תונש  ילועל  ינשה  רודה  תונב  לש  ןתורגבתה  ויה  הדובעה  חוכב  םישנה 

תורישב שחרתה  וז  הפוקתב  לודיגה  בורש  שיגדהל  בושח  םייחה . תמרב  היילעהו  םישנה , ברקמ  הדובע  חוכ  לש  סויג  ךירצהש  םירופיכה , םוי  תמחלמ 
םייתודיקפ תועוצקמב  וכו ,)' תולפטמ  תויחא , תוננג , תורומ ,  ) החוורו דועיס  תואירב , ךוניח , רמולכ , דורוה ,' ןוראווצה   ' תועוצקמב רקיעב  הנידמה ,

םיקוסיעכ םירדגומה  תוינבזו ,) תורכומ  הסבכמו , חבטמ  ןויקינ , תודבוע   ) יתרבחה םלוסה  תיתחתב  רזע  תועוצקמבו  וכו ,)' תונובשח  תולהנמ  תוריכזמ , )
דובעל תורשפאה  הז  ללכבו  הדובע , תועש  לש  רתוי  ךומנ  סמוע  אוה  הלאה  םיקוסיעב  םישנה  לש  ןתוזכרתהל  ןתינה  רבסהה  םייתרוסמ .'  ' םיישנ

השיאמ . תויתרוסמה  תויפיצה  תולובגב  םייוצמ  רמולכ  החפשמב , השיאה  ידיקפת  לש  הבחרה  םתויהו  תיקלח , הרשמב 
יתורישב ודבע  תוקסעומה  םישנה  לכמ   19.8% ב-1956 , םלוכ . אל  םינפ  לכ  לע  םיישנ ,'  ' דימת ויה  אל  דורווה ' ןוראווצה   ' תועוצקמ יכ  ןייצל  יוארה  ןמ 

ירבג היהש  ךוניחה , ףנע  הלע ל-32.6% . אוה  ב-1977  םג ב-1972 , וז  המרב  ראשנו  ןרועיש ל-25.9%  הלע  ב-1961  החוורהו , תואירבה  ךוניחה 
. ךוניחב הדובעה  חוכמ  םישנה 71.3%  ויה  רבכ   1977- בו םישישה , תונשב  ובורב  ישנל  ךפהנ  ( 61.3%  ) בושייה תפוקתב  ובורב 

אד (. המודכו היסנפו , חוטיב  תונרק  םיקנב ,  ) םיסנניפה ףנע  אוה  םיעבשהו  םישישה  תונשב  םישנה  רפסמב  תיתועמשמ  היילע  וב  הלחש  ףסונ  ףנע 
םידבועהמ םישנה 35.9%  ויה  ב-1961  תוכורא . הדובע  תועש  םיבייחמ  םניאש  תודיקפ , ידיקפתב  תודבוע  ןיידעו  ודבע  הזה  ףנעב  םישנה  בור  אקע 

רבודמ ךא  תיבל , ץוחמ  דובעל  תאצל  תובר  םישנל  ורשפיא  םנמא  םיתודיקפה  תועוצקמהש  שיגדהל  בושח  ןרועיש ל-53.7% . הלע   1977- בו הז , ףנעב 
. רתויב תולבגומ  םודיק  תויורשפאו  הכומנ  הרקוי  ילעב  תועוצקמב 

(. מ-33% ל-46%  ) הז מ-10% רועיש  לדג  םינשב 1997-1975  ריהמ . בצקב  תולעל  הדובעה  חוכב  םישנה  תופתתשהה  ירועיש  ופיסוה  ירחא 1975 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



ןכו תוחפ מ-30% ב-1967 ) תמועל  םיליגב 54-24 ב-1995 , עצוממב  הלעמל מ-60%   ) תוריעצ םישנ  ברקב  רתוי  דוע  לודג  תודבועה  םישנה  רועיש 
', םישנה תלודש   ' לש ףיקמ  "ח  ודב הדובעה .) קושל  וסנכנ  רתויו  םינש  הרשע  שולש  ודמלש  םישנהמ  רתוי מ-80%   ) תוליכשמה םישנה  ברקב 

ןיידע אוהש  ףא  הנש , םיעברא  ינפל  ןרועישמ  לופכ  טעמכ  אוה 47.3% , הלעמו  ליגמ 15  םויכ  תוקסעומה  םישנה  רועיש  יכ  רסמנ  םסרפתהש ב-2001 ,
רועישב ישנה  הדובעה  חוכב  לודיגה  אטבתה  םיעבשהו  םישישה  תונש  תליחתב  וזמ , הרתי  . 60.5% קשמב -  םיקסעומה  םירבגה  רועישמ  ךומנ 

הלע םינשבו 1997-1987  האלמ , הרשמב  הדובע  תופידעמה  םישנה  רועיש  הלע  ךליאו  םינומשה  תונשמ  וליאו  תיקלח , הדובעב  תודבועה  םישנה 
: הדובעה חוכב  םישנה  רועיש  תלבט  עצמאב  תמקוממ  לארשי  תורחאה , ברעמה  תונידמל  האוושהב  . 77%- כב םישנ  לש  הדובעה  תועש  רפסמ 

, דנלריאכ תונידמל  לעמו  תונידמ , רפסמ  דועו  הילרטסוא , ןאפי , הדנק , תירבה , תוצרא  היבנידנקס , תוצרא  תויוצמ  הבש  הליבומה , הצובקל  תחתמ 
. הילטיאו דרפס  היגלב ,

םישנה ורבעש  הלאל  םיהז  םיכילהת  תויברעהו  תוידרחה  םישנה  ורבע  וליא  רתוי  דוע  ףיקמ  היהש  קשמב , הדובעה  חוכב  םישנה  רועישב  לודיגה  תא 
תודבועה רועיש  תישאר , םירחא . רקחמ  תודסומו  הקיטסיטטסל  תיזכרמה  הכשלה  תמסרפמש  םינותנ  רפסמב  גייסל  שי  תויתרוסמהו , תוינוליחה 

די יחלשמב  ןיידע  תוזכורמ  תודבועה  םישנהמ  תיצחמכ  תינש , םירבגהמ .) שולש  יפמ  רתוי   ) לארשיב ידמל  הובג  ןיידע  תוקסעומה  ללכמ  תיקלח  הרשמב 
לארשיב םישנה  תיברמ  תישילש , תיבה . קשמל  םיתורישו  ןויקנ  תודבועו  תוינבז  תוריכזמ , דעסו , החוור  תודבוע  תויחא , תורומ , םייתרוסמ : םיישנ 

תוריכשכ . תוקסעומ  שילש ) ינשמ  השעמל  )
הרבחה לש  היצזינימפה  ךילהתל  רתויב  תיתועמשמ  איהו  הפקותב  תדמוע  הדובעה  קושל  םישנ  לש  תיביסמ  הסינכ  לש  תיללכה  המגמה  תאז , םע 

לש ןרכש  תא  התלעהש  םישנה , ברקב  דוחייבו  הייסולכואה  ללכב  הלכשהה  תמרב  היילעה   ' אוה הדובעל  םישנ  תאיציל  ןושארה  םרוגה  תילארשיה .
, יעוצקמה רגתאהו  תימצע  המשגהל  ןוצרה  םע  דחי  הובג , הדובע  רכש  לש  הז  ץירמת  ןהלש . ישונאה " ןוה  ןתעקשהל ב" הרומתכ  תוליכשמה , םישנה 

הדובעה .' חוכב  םישנה  תופתתשהב  היילעה  בור  תא  םיריבסמ 
. תיבה קשמ  תא  להנלו  םידליב  לפטל  תעב  הבו  הדובעל  תאצל  השיאל  ורשפיאש  הדובעה  עוציב  םוקמו  הדובעה  תועש  לש  ןתשמגה  אוה  ינשה  םרוגה 

םישדח הקוסעת  ימוחת  תוחתפתהב  תועש , יפל  הדובעו  ישיא  הזוח  ילאיצנרפיד , רכש  ןוגכ  םייטסילטיפק , הדובע  יסופד  ץומיאב  הרוקמ  וז  השמגה 
היגולונכטה תרידחבו  הקיפרגו , תונובשח  תלהנה  תיתורפס , הכירעו  הביתכ  הקיטמסוק , גניטקרמלט , קוויש , תוריכמ , ןוגכ  תיבהמ , הדובעל  םימיאתמה 

. םישנה לע  לטוהש  םוצעה  סמועה  ןבומכ  איה  הדובעה  תועש  תשמגה  לש  הטעמה , ןושלב  תיטפמיס  אלה  יאוולה , תאצות  תבשחוממה .

תוינכותב ועיפוהש  תיאקירמא  תונכרצ  לש  םילדומו  תויונחב  הכירצה  ירצומב  עפשה  ילארשיה . קשמה  לש  היצזילטיפקה  ךילהת  אוה  ישילשה  םרוגה 
תילארשיה החפשמה  לש  היתואצוה  תא  ולעהו  ןיבוט  ךורצל  יתרבח  ץחל  ורצי  םהש  םושמ  הדובעל  תאצל  םישנ  ונבריד  תואבוימה  היזיוולטה 

. תעצוממה

ליגה הלע  דעו 1997  םיעבשה  תונש  עצמאמ  תיבה . קשמ  לוהינבו  םידליב  לופיטב  החפשמ , תמקהב  תורושקה  תומרונב  םייוניש  אוה  יעיברה  םרוגה 
הלע ןושארה  דליה  תדלוה  ליג  םגו  םירבג , ברקב  םישנ ו-27.3  ברקב   24.7 םינש :  2.5- כב םינימה  ינש  לש  םינושארה  םיאושינה  לש  עצוממה 

, תודילה רפסמב  הדיריה  תמגמ  הכשמנ  דבב  דב  םייטסיריירקל . םיבשחנה  תועוצקמב  ורחבש  םישנ  ברקב  דחוימב  תטלוב  וז  העפות  הגרדהב .
דליה תדלוה  ליגו  םיאושינה  ליג  תייחד  היידוהיה . השיאל  עצוממב  תודיל  לע 2.7  םינומשה  תונש  תיצחמ  דע  הבצייתהו  םישישה  תונשב  הלחהש 

תיבה תודובע  לועמ  התיחפה  םיאצאצה  רפסמב  הדיריה  תויתחפשמ . תויוביוחמל  הסנכנ  איהש  ינפל  עוצקמו  הלכשה  שוכרל  השיאל  הרשפיא  ןושארה 
תאצל השיאה  תא  ודדוע  ןה  םגש  תיבל  ץוחמ  תוקוניתב  לופיטה  תויורשפא  תיתועמשמ  ובחרתה  תעב  הב  הדובעל . תאצל  םישנה  לע  הלקה  ךכבו 
ץוביקב םידלי  יתבו  םייטרפ ; הבוח  םורט  ינגו  םינותחפשמ  הנומא ;' "ת ו' מענ "ו  ציו םישנה  ינוגרא  תמזויב  ומקוהש  םינוטועפו , םוי  תונועמ  סנרפתהל :

רתוי עייסל  ולחה  םילעבה  םג  תונורתפ . רתוי  ועיפוה  הדובעל  ואצי  םישנ  רתויש  רחאמ  ךופה : םג  היה  ךילהתהש  ןבומ  םינוריע . תטילק  םירשפאמה 
. תושדח תוירדגמ  תומרונמ  האצותכ  תיבה , תודובעבו  םידליב  לופיטב 

הכירצ ירצומ  םינומשה  תונשב  ושענ  לגורקימו -  רדנלב  םילכ , חידמ  קבא , באוש  שוביי , תנוכמ  הסיבכ , תנוכמ  םינושה -  תיבה  ירזיבא  דועו , תאז 
תועש רפסמ  תא  יתועמשמ  ןפואב  ותיחפה  הרואכל  םינטק  םייגולונכט  םילולכש  םג  תיבה . תודובע  עוציבל  שרדנה  עצוממה  ןמזה  תא  ותיחפהו  םיינומה 

תובגמו םינידס  תוצלוח , לשמל , ךכ , םידומיללו . תיקלח  הרשמב  הדובעל  הנפתהש  ןמזה  תא  ולצינ  תובר  םישנו  םידליב  לופיטבו  תיבב  הדובעה 
תובגמ םילכ ; תפיטש  ןמז  ךסוחו  לכואה  תוקבדיה  ענומה  הייפא  תוינבת  דופירל  םוינימולא  ריינ  ץוהיג ; םיכסוחה  ןלירקאו , ןלויד  וקירטכ , םישימג  םירמוחמ 

- דח םילותיח  ףוצריקה ; בצק  תא  תוציאמה  תיבה  יוקינלו  הסיבכל  םיללכושמ  םיטנגרטד  הסיבכ ; תוכירצמה  דבה  תובגמ  תא  ופילחהש  תוימעפ  - דח ריינ 
םירשפאמ הנידע , היצנידואוק  םיכירצמ  םניאש  םיריהמה , שטוקסה  ירוביח   ) הסיבכ לש  תוכורא  תועש  םילטבמו  לותיחה  בצק  תא  םיזרזמה  םיימעפ ,

. קוניתה תנזהב  תושימג  רשפאמו  הקנה  תועש  ךסוחה  תונצנצבו , הקבאב  תוקוניתל  ןוזמו  לותיחב ;) עייסל  לעבל 

םילוז םירצומל  םינורחאה  םירושעה  ינשב  ויהש  תוינייגיהה , תושובחתהו  םינופמטה  ןויריה , תומיאל  תימצעה  הקידבה  רישכמ  ןויריה , תעינמל  תולולגה 
. הקוסעתה קושב  התובלתשה  לע  ולקהו  תוחונ , - יאמו תויתרבחו  תוינפוג  תולבגממ  תילארשיה  השיאה  תא  הגרדהב  וררחיש  םה  םג  שפנ , לכל  םיוושו 

ירלופופ יתחפשמ  יוליבל  קהבומ  ישנ  קוסיעמ  םייתיבה  םירצומה  תיינק  יפוא  תא  התניש  ןוינקבו  טקרמרפוסב  היינכרצהו  תלוכמה  תפלחה  דועו : תאז 
רבע השיאה -  לש  יתרוסמה  הזועמ  יתיבה -  לושיבה  םג  תיבב . תינויווש  אלה  םידיקפתה  תקולחב  םיוסמ  יוניש  לח  ךכו  ירבג , קוסיעל  ףאו  ףתושמ ,

ןוזמהו ריהמה  ןוזמה  תוללזמ  תחימצ  םג  ךכ  םמצעב . לשבל  דומלל  םירבג  הפחדו  העייסש  לושיבה , ירפס  תיישעת  תוחתפתה  תועצמאב  היצזיטרקומד 
. םישנהמ יתיבה  לושיבה  תסמעמ  תא  ותיחפה  ןכומה  יתיישעתה 

םלענ קר  אל  הז  גשומ  םויה  תיב .' תרקע   ' סוטטסה לש  ודמעמ  תא  התנישש  תיביטמרונ , הקימניד  הרצי  הדובעה  קושל  םישנ  לש  תיביסמה  הסינכה 
רחש הניר  תיגולויצוסה  הכרעש  רקחמב  ןכ , יכ  הנה  וב . רדהתהלמ  םיענמנש  והשמל  הוואג  לש  רוקממ  השענ  אלא  ירוביצה , חישהמו  ןוגר  ' זהמ טעמכ 

. רבג ומכ  דובעל  הכירצ  השיא  םא  הלאשל  בויחב  םילאשנהמ  ובישה 90%  םינוש , םיאשונב  םיריעצ  תוגוז  לש  תודמע  קודבל  דעונש  ב-1997 ,
בושח תאז , םע  ךומנ . יתלכשהו  ילכלכ  דמעמ  ללכ  ךרדב  ןייצמה  סוטטסל  תיב ' תרקע   ' לש סוטטסה  ךפהנ  האמ  עברמ  תוחפ  ךותב  יכ  הלוע  רקחמהמ 
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םילכ םיפטוש  רתוי  םיבר  םירבגו  יתגרדה  יוניש  תונורחאה  םינשב  רכינ  הז  םוחתב  םגש  ףא  םישנ , רקיעב  תושוע  ןיידע  תיבה  תודובע  תא  יכ  שיגדהל 
הלקסה בטוקב  היוצמה  תילוש  העפות   - House Husband לש ותעפוה  לע  תרושקתב  חווד  ףא  הנורחאל  דועו . לבזה  תא  םידירומ  תופצרו ,

. ופקיהו יונישה  קמוע  לע  תדמלמ  התוחכונ  םצע  ךא  תיתוגהנתהה ,

' הריירק תושנ  '
לולסמל םישנ  תסינכב  תוחפ , אל  הבושח  ךא  הברהב  הנותמ  םנמא  היילע , תרכינ  הדובעה  חוכב  םישנ  לש  ןתופתתשה  רועישב  היילעה  םע  דבב  דב 
ויהש האופרו , םיטפשמ  ןוגכ  םייתרקוי , םימוחת  םיהובג . 'ה  זיטסרפו רכשב  תוכורכהו  ףיצר  םודיק  לולסמב  תונייפואמה  תורשמ  רמולכ  הריירק , לש 

הטילשמ ורבע  ףא  םימיוסמ  תועוצקמ  רודגימ . יחנומב  םידרפומ  יתלב  םיקוסיעל  ויהו  תיטסיטטס  הניחבמ  םיירבג  תויהל  ולדח  םירבגה , תרהט  לע  רבעב 
ומכ םישנל , םוחתל  ץוחמ  טעמכ  רצק  ןמז  ינפל  דע  ויהש  םימוחתב  םג  ןובשח . תייארו  תימיכ , תואנכט  היגולוקמרפ , לשמל , ךכ , תישנ . הטילשל  תירבג 

םהב . תוקסעומה  םישנה  רועישב  רתוי , יטיאש  ףא  ביקע , לודיג  לש  ךילהת  רכינ  קט , - ייהה תיישעת 

תפוקתב לשמל , האופרהו , םיטפשמה  תועוצקמב  יכ  םידמלמ  םה  ןכש  יונישהמ , ונתובהלתה  תא  טעמב  םיננצמ '  ' םיינכדע םירקחמש  רמולו  גייסל  שי 
הבש תיעוצקמ  םינפ  היכררייה  תנמתסמו  לדג  םירבגל  םישנ  ןיב  רעפה  תיעוצקמה  הריירקה  ךלהמבו  החפשמ ) תומיקמ  םישנ  ובש  ליגה   ) תוחמתהה

. טלוב בור  שי  םירבגל  םהבש  רתוי  תויתרקוי  תויוחמתה  - תתל היצגרגס  רצונ  רמולכ  םירבגל . םישנ  ןיב  תילמרופ  יתלב  תידמעמ  הנחבה  תרצונ 

הלימה םג  דחאכ . םישנו  םירבגל  תונתפאש  לש  דוקל  ןמזה  םע  תכפהנו  הלש  תירבגה  היצאיצוסאהמ  תדבאמ  הריירק '  ' הלימהש קפס  ןיא  תאז , םע 
-1995 כ-18,400 בו לוהינה ) תודמעמ   7%  ) תולהנמ לארשיב כ-2,520  ויה  ב-1975  ןכ , יכ  הנה  דבלב . םירבגל  רבעבכ , תדחוימ , הניא  רבכ  לוהינ ' '

תשרב 11 ויה  רבכ  ב-1989  פוא .' וק  תשר ה' היה  תוריכב  לוהינ  תודמעל  םישנ  לש  יביסנטניא  יונימב  לחהש  םינושארה  םינוגראה  דחא  (. 19%)
ןייפואמ הלאב -  אצויכו  שפונו  תוריית  תורבח  תועיסנ , ידרשמ  הפועתהו -  תורייתה  ףנע  םג  תוינגס . ו-40  םייזכרמ , םיפינס  םתצקמ  םיפינס , תולהנמ 

. חתפמ ידיקפתב  םישנ  יובירב 

רקסמ רתויב . הובגה  סוטטסה  לעב  יתיישעתה  םוחתל  תבשחנה  קט , - ייהה תיישעת  לש  לוהינה  תודמעב  םג  םויה  דקפנ  וניא  םישנה  לש  ןמוקמ 
44% םישנ . ויה  ולא  תוישעתב  םילהנמה  ללכמ   14%- כש הלע  קט  - ייהה ימוחתמ  תורבח  ברקב 152  םיניישעתה ב-1997  תודחאתה  הכרעש 
, תימדקא הלכשה  תולהנמהמ  םישילש  ינשכל  יכ  רקסב  אצמנ  דוע  תחא . תלהנממ  רתוי  הנש  התואב  וקיסעה  הז  םוחתב  תולודגה  תורבחהמ 

ףוג היישעתב - ' תולהנמה  םורופ   ' חוויד יהלשב 1999  תואושנ . ןהמ   77% םינש , אוה 39  עצוממה  ןליג  םיקיודמ . םיעדמב  וא  הסדנהב  ראות  ןתיצחמל 
1999-  ) תונורחאה םינש  שולשב  יכ  יקסעה -  רוטקסה  לכבו  היישעתב  תולהנמה  לש  ןדמעמ  תא  םדקל  ידכ  םיניישעתה  תודחאתהב  םקוהש ב-1993 

. הז םוחתב  םילהנמה  רפסממ  תישימחל  קט  - ייהה תיישעתב  תולהנמה  רפסמ  לדג  ( 1996

, ללכ ךרדב  םיעשתה . תונש  יהלשב  סבולג ' ידייל   ' ןותיעה לש  רואל  ותאצוה  היה  לוהינה  תודמעב  תילארשיה  השיאה  לש  הדמעמב  יונישה  תותואמ  דחא 
. יגולויצוס םג  אלא  יתרושקת  קר  אל  ךרד  ןויצ  שמשמ  ןיזגמה  לש  ותעפוה  ןכלו  םיילאיצנטופ , םיארוק  לש  תיטירק  הסמ  תחמוצ  רשאכ  םלועל  אב  ןותיע 

םירבג ןיב  סחיהש  אצמנ  תוחתופמ  תונידמ  רשעב  תיקסע  תומזי  לע  הוושמ  ימואלניב  רקחמב  תיקסעה . תומזיה  םוחתב  םג  זוירוק  ןניא  רבכ  םישנ 
ימהרבא ףסויו  רנרל  ירימ  ויה  רקחמב  ופתתשהש  םילארשיה  םירקוחה   ) תמועל 64 אוה 100  לארשיב  שדח  ילכלכ  קסע  םיחתופה  םישנל 

רבכ שי  תיתורחתה  פא  - טראטסה תומזי  םוחתב  םג  תמועל 51 . הדנקבו 100  תמועל 60  אוה 100  סחיה  תירבה  תוצראב  תטיסרבינואמ ת"א .)
', ורפמוק  ' "ל כנמ דטא , האל  רלוד ; ןוילימ  ינשב  הלומרופ '  ' תרבחל התוא  הרכמו  ןשב '  ' תרבח תא  התנבש  ריבד  לחר  לשמל , ךכ , םילודג . החלצה  ירופיס 

'ן' זיווטנ  ' תרבח לש  דסיימהו  "ל  כנמה ןולא , תור  םידבוע ; םייתאממ  הלעמל  הב  םידבועש  הרבחל  םידבוע  םיעברא  התישארב  התנמש  הרבח  החתיפש 
, רלוד ןוילימ  טפוסורקימ ב-20  תרבחל  התוא  הרכמ  המרונפ '  ' הלש הנכותה  תרבח  תא  הדסייש  ירחא  םינש  שולשמ  תוחפש  סייו , ינור  החילצמה .

. ילארשיה קט  - ייהה םלועב  הלודג  תבכוכל  הליל  - ןב התיהו 

םישנ רבעב  דבלב . םירבג  ןתוא  ושייא  רבעבש  תוינוגרא  תוכרעמ  שארב  דומעל  םישנ  יונימב  םיוטיב  תא  םיאצומ  ישנ  םזיריירקל  דודיעהו  היצמיטיגלה 
התיה רבנע  הוח  ןויצל ב-1956 ; ןושאר  תייריע  תושארל  הרחבנ  ןיול  הנח  לשמל , םייזכרמ . םיירוביצ  תודסומבו  םינוגראב  תוריכב  תודמעל  ועיגה  תוטעמ 
לובגה ב- רמשמב  הנושארה  הניצקה  התיה  ץיבוביל  הבהז  םיעבשה ; תונש  תליחתב  "ם  ופב םישנה  תצולחו  םלועב  הנושארה  תיאבצה  תטפושל 

. הנוש היה  אל  בצמה  יטרפה  רוטקסב  ב-1972 . הנידמה , רקבמ  דרשמ  יתלשממ , דרשמ  לש  הנושארה  תיל  " כנמל התיה  ןמטוג  הננרו  ; 1972
םע דחי  הלהינו  המיקהש  תדילי 1922 ,)  ) זיפשוא הנוי  תיניישעתה  םינפ , בוציעל  לודג  דרשמ  הלהינו  המיקהש  תדילי 1912 )  ) דג הרוד  תיטקטיכראה 

ילוא תיאמוסרפה  יקצוסיו ,'  ' תיירפמיא תא  המיקהש  תדילי 1926 ,)  ) רלדייז הדיא  תיניישעתה  םיילמשח , םיעונמ  רוצייל  לעפמ  ותומ  רחאלו  הלעב 
ילארשיה עונלוקה  תוצולחמ  תדילי 1905 ,)  ) רנזואלק טוגרמ  םיטרסה  תקיפמו  יק ,' . וא  ' הלודגה םוסרפה  תרבח  תא  המיקהש  תדילי 1909 ,)  ) ןמפואק

, ןדעומב תודדוב  ויה  הלא  היזיוולט – ) תוקפהו  הלילע  יטרס  םיידועית , םיטרס  םינמוי , תואמל  רצויה  תיב  ' ) הילצרה ינפלוא   ' תא הלהינו  המיקהש  ימו 
. ללכה לע  ודיעהש  ללכה  ןמ  תואצוי 

תואפור ןוילעה ; טפשמה  תיבב  הז  ללכבו  תוטפושו , תוטילקרפ  תוריכב . תודמע  דועו  דוע  הנש  ידמ  תושבוכ  םישנהו  תוריהמב  הנתשמ  הנומתה  םויה 
; תע יבתכו  רואל  תואצוה  םיפסומ , תוכרוע  םיקנב ; תולהנמ  רהוסה ; יתב  תורישבו  הרטשמב  תוריכב  תוניצק  םילוח ; יתבב  תוקלחמ  תולהנמו  תוריכב 

היישעת תורבחב  תוריכב  תולהנמ  תויטמולפידו ; תוילוסנוק  תורירגש , ההובג ; הלכשהל  תודסומב  תואישנו  תוינקיד  םיגוח , ישאר  תוירוספורפ ,
; היזיוולטו ןורטאית  רודיב , עונלוק , םינוש : תונמא  ימוחתב  תולהנמו  תוקיפמ  תויאמב , תוירוביצ ; תותומעו  םילעפמ  םייתרבח , םינוגרא  ישאר  םידיגאתבו ;

םישנל ןיטולחל  תומוסח  רבעב  ויהש  תירבגה ,' הטסקה   ' לש חתפמה  תודמעמ  תצקמ  קר  הלא  הלשממ -  ידרשמ  לש  תויל  " כנמ םינואיזומ ; לש  תורצוא 
' תירדגמה תיכוכזה  תרקת   ' תא םירבוש   ' םהש םושמ  המוצע , איה  תוריכב  תורשמל  םישנ  ייונימ  לש  תילמסה  םתובישח  הגרדהב . תוחתפנו  תוכלוהו 
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, תוימצע תויפיצ  לש  שדח  קפוא  תוריעצ  יפלאל  ןמסמה  יכרע  רולדגמ  ןיעמ  דיתעל -  תילכלכו  תיתרבח  תועינ  םדקמ  םירצויו  ריכבה  לוהינה  םוחתב 
'. הלוכי ינא  םג  הלוכי  איה  םא   ' תניחבב

לשב םג  אלא  הדובעה , קושבו  הלכשהה  הדשב  םייונישה  לשב  קר  אל  תרשפאתמ  הובג  ןיטינומ  לעב  סוטטסלו  תוריכב  לוהינ  תודמעל  םישנ  לש  ןתסינכ 
םייונימב םייטילופ  םילוקישל  רבעב  הסחויש  תובישחה  לשמל , יונימו . םודיק  לש  תויביטמרונה  תוסיפתבו  םירבגו  םישנ  לש  תויתרבחה  תויפיצב  םייונישה 

תוחפ םישענ  םייכויש ' םיסוטטס   ' הבש תיגשיה  הרבחל  תכפהנ  לארשי  תתחופו . תכלוה  יתלשממהו , יתורדתסהה  רקיעב  קשמב , תוריכב  תודמעל 
ןוקיתה זאמ  הז . םוחתב  עייסמ  קוחה  םג  תוריכב . תורשמל  עיגהל  םישנ  לע  לקמ  הז  ךילהתו  יעוצקמה , םמודיקבו  םישנא  תריחבב  םייטנוולר  תוחפו 

םישנה תלודש  לש  התריתע  תובקעב  לחה  יתועמשמה  יונישה  ןהב מ-2% ל-30% ! תוירוטקרידה  רועיש  הלע  תויתלשממה ב-1993  תורבחה  קוחל 
ופתתשה רבכ  ב-1994  יטרפה . קושב  תוירוטקרידל  םישנ  יונימ  לע  םג  עיפשה  קוחה  שדחה . קוחל  ףקות  הנשמ  ותקיספב  קינעהש  "ץ , גבל לארשיב 

. תוירוטקריד סרוקב  םישנ  ופתתשה 40  הנש  התואב  ץראב . ולעפש  םירוטקריד  םילהנמ מ-700  תוצעומב  תוירוטקריד   54

תוגרדב תוילוהינה  תורשמהמ  תישימחכ  תושייאמ  ךא  ילארשיה , קשמב  הדובעה  חוכמ  תווהמ כ-46%  םישנה  שיגדהלו : גייסל  שי  הפ  םג  םלוא 
םסרפתהש ב-2001, םישנה , תלודש  "ח  וד תודדוב .) קר  ןיידע  שי  "ל  כנמ דיקפתב   ) דבלב אוה 2%-5%  ןרועיש  םיריכבה  לוהינה  ידיקפתבו  םייניבה ,

ןה לוהינ  ידיקפתב  החלצהל  תושרדנה  תונוכתה  לשמל , הריירקהו . הדובעה  תרמצל  םישנה  לש  ןכרדב  םידמוע  ןיידעש  םימוסחמ  תרוש  הנומ 
היזיוולטב דומילה , ירפסב  םימייקה  םיירדגמה  םיפיטואירטסהש  ןייצמ  םג  "ח  ודה םירבג . םע  רקיעב  ןיידע  תוהוזמה  תוגיהנמ , רשוכו  המזוי  תּויטננימוד ,

םג "ח  ודה םינבה . תא  םידדועמ  םהש  יפכ  םייתורחת , תועוצקמב  בלתשהל  ףואשל  תונבה  תא  םייד  םידדועמ  םניאו  םימייקו  םירירש  ןיידע  תומוסרפבו 
ןה תובר  אל  םישנ  הז .' תא  ושעש   ' םישנה לצא  דחוימב  טלוב  רבדהו  וזב , וז  ךומתלו  תורחא  םישנל  עייסל  תורהממ  ןניאש  םישנה  לע  תרוקיב  חתומ 

. םיישנל םיבשחנה  םיתורישהו  רחסמה  םוחתב  םייוצמ  הלאה  םיקסעה  בור  ןכ , לע  רתי  םייאמצע . םינטק  םיקסע  לש  םילעבה 

הלעמב ןהלש  סופיטה  םע  דרוי  םישנה  רועיש  םירבגל : םישנ  ןיב  רעפה  לדג  ןכ  קתווהו , הלכשהה  תמר  הלועש  לככ  יכ  םידמלמ  םייטסיטטסה  םינותנה 
תוגרדב ןרועישמ  הברהב  ןטק  םישנה  רועיש  ןיינמה ' ןמ  רוספורפ  ו' רבח ' רוספורפ   ' תוגרדב הימדקאב  המגודל , יתקוסעתה . חוכהו  הרקויה  םלוס 

ביבא לת  תטיסרבינואב  51 מ-485 ,)  ) םישנ ןה  םירוספורפה  ןמ  תירבעה כ-10%  הטיסרבינואב  לשמל , ךכ , ריכב .' הצרמ  ו' הצרמ '  ' לש רתוי  תוכומנה 
14 מ-201 .)  ) ןוירוג 7% ןב  תטיסרבינואבו  40 מ-500 ,)  ) 8%

הקלחמה יאפור  ברקב  ןרועישמ  הברהב  ךומנ  םילוח  יתבב  םהינגסו  תוקלחמה  ישאר  ברקב  םישנה  לש  ןרועיש  המוד : הנומתה  האופרה  םוחתב 
תמגמל ףסונ  גייס  םייניבה . גרדמ  רוציי  ילהנמ  לש  הגרדב  ןרועישמ  ןטק  םישנה  לש  ןרועיש  םילודג  םילעפמ  ילהנמ  ברקב  היישעתב : םג  ךכ  הרושהמ .

םצמטצה אל  רעפה  םירחאה  םידברב  וליאו  יזנכשא ,) ובורש   ) ססובמה דבורב  רקיעב  לח  הז  ךילהתש  אוה  לוהינ  תורשמל  םישנה  לש  ןתסינכ 
. לדג ףא  םימיוסמ  םימוחתבו 

 
הדימריפה םורממ  ןתוטשפתהו  תויתגרדה  ןעבטמ  ןה  תוידוביר  תורומת  ןכש  ליעל , הראותש  תיללכה  המגמה  תא  םירתוס  םניא  ולא  םיגייס  םלוא 

לש הדמעמב  םייונישל  קר  אל  הרושק  הרבחב  תוריכב  תודמעל  םישנ  לש  תיתגרדהה  ןתרידח  תורוד . וליפאו  תוכורא  םינש  םיתעל  תכשמנ  הסיסבל 
ןוגראה הרבחה , ינעדמ  יטסילטיפקה . םלועב  לוהינהו  הדובעה  םוחתב  הלחש  תניינעמ  תינויצולובא '  ' תוחתפתהל םג  אלא  ימצעה , היומידבו  השיאה 
ישונאה ביכרמה  חופיט  לש  תילכלכה  תובישחה  תא  האמה , לש  םינושארה  םירושעב  רבכ  הגרדהב , תולגל  ולחה  ברעמה  תוצראב  םיקסעה  להנימו 

קימעהל הלחה  יטרקומדה , סותאה  תיילעו  יתריצי , הלועפ  ףותישו  ישונא  ןוה  לע  תססובמה  קט , - ייהה תיישעת  תוחתפתה  םע  הנורחאל , ןוגראב .
שיגדמה יכררייה , - יטנאהו יתוכמס  - יטנאה ישנ ' הגהנההו ה' לוהינה  ןונגס  לש  ילכלכה  וכרעב  לארשיב  םג  ךכ  רחאו  יברעמה  םלועב  תיעדמה  הרכהה 

תוריכבה תוגרדב  בלתשהל  םישנל  עייסל  יושע  הז  ךילהת  תושימגו . היתפמא  הלועפ , ףותיש  הרשפ , הבשקה , ומכ  תויתרוסמ , תוישנ '  ' תויונמוימו תויוכיא 
. ןוגראב

': ץנרפ ןילירמ  לש  הירבד  הז  רשקהב  םיפלאמ  יכררייה . - יטנאה ישנ ,' הדובעה ה' סופדב  תכמות  תולודג  תורבח  ןניא  פא  - טראטסה תורבחש  הדבועה 
םנשי תוכמסו ]...[ . המצוע  הייפכ , תועצמאב  תלהנתמה  הדימריפ , וא  םיבלש  םלוס  איה  היכראריה  םייכראריה . הנושארו  שארב  םה  םיירבג  תודסומ  '

, םיוסמ גוסמ  היטרקומד  םיתעל  תמייק  הלא  ןיעמ  םינוגראב  םיריעצ ]…[ . ידיב  בור  יפ  לע  םילהונמו  םינטק , דימת  הלא  םייכראריה . םניאש  םינוגרא 
הריוואה לע  הדובעה , תוטיש  לע  הנותמ  תרוקיב  חותמל  ףא  ילואו  תוישפוחב  ותעד  תא  עיבהלו  תועצה  עיצהל  יאשר  אוהש  רבח  לכ  שח  התרגסמבש 

'. המצועה ילדבה  םג  םימעפל  םישטשטימ  וז  ןיעמ  הנטק  הדובע  תדיחיב  םידבועל . סחיה  לעו 

םיעשתהו םינומשה  תונשב  ןתלכשה  תא  ושכרש  םישנ  לש  רוד  םיאבה . םירושעב  ץאוי  הז  ךילהתש  אבנל  רשפא  יופצ , יתלב  יוניש  דיתעב  לוחי  אל  םא 
םירפסמב  ) יאדוול בורק  שובכל '  ' ףיסוי אוה  הריירקה . םלוסב  םדקתהל  יופצ  םיטפשמל ) םידימלתה  ללכמ  תויטנדוטסה 50%  וויה  רבכ ב-1998  )

, לחה רבכ  שוביכ ' ה' השעמל , ויתובקעב . ואוביש  תוריעצ  םישנ  לש  תורודל  תוימצע  תויפיצ  לש  ףר  ביציו  תוריכב , תוירבג  תורשמ  םייסחיו ) םיטלחומ 
ינפל קר  תורחאה . תוכרעמה  תא  המידקהש  טופישה , תכרעמ  איה  תקהבומ  המגוד  תובר . תויזחתב  הפצנ  רשאמ  ריהמ  ףא  אוה  םימיוסמ  םימוחתבו 

םייזוחמה טפשמה  יתב  לכב  ונהיכ  הנש  התואב  תרופ .) ןב  םירמ   ) ןוילעה טפשמה  תיבב  תטפושל  הנושארה  השיאה  התנומ  ב-1977 )  ) םירושע ינשכ 
ובשי רבכ  ב-1998 )  ) דבלב םירושע  ינש  רובעכ  (. 7%  ) םיטפוש תוטפוש מ-100  םולשה 7  טפשמה  יתבבו  (, 9%  ) םיטפוש תוטפוש מ-67  קר 6  ץראב 

תנשב (. 41%  ) תוטפוש םולשה 108  טפשמה  יתבבו  ( 32%  ) תוטפוש םייזוחמה 32  טפשמה  יתבב  (, %21  ) תוטפוש שולש  ןוילעה  טפשמה  תיבב 
, תובר תורשמ  םישנ  תושייאמ  הנידמה  תוטילקרפב  םג  טעמכ 50% . םישנ , ויה   232 םינושה , תואכראהו  ןידה  יתבב  לארשי  יטפוש  ןימ 498   2003

. לברא הנדע  ידיב  ןותנ  הנידמה  תטילקרפ  לש  םרה  דיקפתהו  רתויב , תוריכב  ןכותב 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



' תוירבצ - טסופ  ' םישנ

הגיהנ ןוישר  םע  תוריעצ 
תורודב םישנהמ  תויביטרסאו  תויגשיה  תויאמצע , תוריעצ -  תוילארשי  םישנ  לש  שדח  רוד  לש  ותחימצל  םינמיסה  וברתה  םיעבשה  תונש  יהלשב 

החתינו הפסא  רבימ  ביבא . לת  תטיסרבינואמ  רבימ  הנח  תיגולויצוסה  לש  הרקחמ  אוה  יריפמא  ףקות  וז  הנחבהל  קינעמה  ןיינעמ  רקחמ  םימדוקה .
15 םיעובק , םידעומ  העבראב  הנש , לכמ  תועדומ  ומגדנ 60   ) םינשב 1978-1949 בירעמ '  ' ןותיעב ומסרפתהש  םיכודיש  תועדומ  לש 1800  םגדמ 

לש םיישיאה  םידדמבו  םיימצעה  םייומידב  םייוניש  לע  תתואל  תולוכי  םיכודיש  תועדומש  התיה  הלש  תיטרואיתה  דוסיה  תחנה  דעומ .) לכב  תועדומ 
םיכודישה תועדומש  םגה  גוזה . תב  / ןבמ תויפיצ  לשו  ימצעה  תגצה  לש  תיפיצפס  הרוצ  תווהמ  ןהש  םושמ  םישנו , םירבג  לצא  יתרבחה  יווש ' ה'

םישנאהמ תצקמ  קר  לש  םתפקשה  תא  תופקשמ  ןהש  םגהו  רשק , רוציל  ידכ  ץוחנה  םימשר  לש  םלש  לולכמ  תללוכ  ןניאו  תויטמכסו  תותצמותמ 
ןנכותב תומיאתמ  ןהש  חינהל  שי  םילבוקמה ,) רוזיחה  יסופדב  םתמישמב  וחילצה  אל  ללכ  ךרדבש  םישנאב  רבודמ  ירהש  ' ) םיאושינה קוש  םילעופה ב'

תוקוורהו . םיקוורה  לש  בחרה  קושל  תונופ  ןהש  ןוויכ  גוז  תב  / ןב ישפחמ  לש  בחרה  רוביצה  לע  תולחה  תומרונל 
תונש יהלשב  וליאו  תובטוקמ , םירבגהו  םישנה  לש  תושירדה  ויה  םישישהו  םישימחה  תונשבש  אוה  רבימ  לש  הרקחמב  םיניינעמה  םיאצממה  דחא 
לש ימצעה  יומידה  ןיב  םילדבהה  ומצמטצהש  אצמנ  ןכ  ומכ  הז . לצא  הז  תונוכת  ןתוא  שפחל  ולחה  םינימה  ינש  ינבו  םילדבהה  ומצמטצה  םיעבשה 

תוסחוימ ולחה  ץראב ) קתו  הדובעב , רודיס  עוצקמ , שוכר , ילכלכ , בצמ  ליג ,  ) רתוי תוירבג ' רבעב ל' ובשחנש  תונוכת  רבגה . לש  ימצעה  יומידל  השיאה 
. םישנל םג 

לש ינשה  רודל  רקיעב  ףוקזל  שי  םישנ  לש  םייסופיטה  תוגהנתהה  יסופדבו  רדגמה  ידיקפתב  השיאה , לש  ימצעה  היומידו  התימדתב  הרומתה  תא 
תויזנכשא תוריעצ -  הלא  םיעבשה . תונש  יהלשב  םייחל ' ואצי  תוליכשמו ו' תוססובמ  תוחפשמב  ולדגש  םישישהו ) םישימחה  תונש  תודילי   ) ץראה תודילי 

עונלוקה יברעמה , קורה  ישיאה , בשחמהו  סיכה  בשחמ  תיתחפשמה , היזיוולטה  ןויריה , תעינמל  הלולגה  ןופמטה , סני , ' גה םע  ורגבתהש  ןבורב - 
תא תוריעצ  תורגובכ  ווח  הלא  םישנ  זיאולו .)' המלת   ' טרסה תמגודכ  תינרדומ , - טסופ תוישנ  לש  םישדח  םילדומ  וגיצהש  םיטרס   ) יתפרצהו ינקירמאה 

עפשהו יאנפה  תוברת  תוחתפתה  תאו  וכו )' הדאפיתניאה  ןונבל , תמחלמ   ) ינויצה םזילאידיאה  תעיקש  תליחת  תא  לארשיב , ילכלכהו  יטילופה  ךפהמה 
תיטסילטיפקה .

יאנפ תרבחב  חתפתהלו  חומצל  לוכי  םזינימפש  הדבועה  לשב  טעמ  אל  ןמלוע , תפקשהו  ןתומד  תא  יקלח , ןפואב  תוחפל  ובציע , םייטסינימפה  םיכרעה 
ןתוכינח סקט  תא  וכרע  ויתונבמ  תוברש  הז , רוד  רבעבכ . תילנויצקנופ  הנניא  השיאל  רבג  ןיב  תיתרוסמה  םידיקפתה  תקולח  הבש  תיגולונכט , הרבחבו 

ןושארה רודה  השעמל  אוה  קוחרה , חרזמל  וא  הקירמא  םורדל  יאמצע  יאלימרת  לויטבו  תישיא ) תואמצע  לש  ףסונ  למסו  ץיאמ   ) הגיהנ ןוישיר  תלבקב 
, לנלפה תצלוח  יקאחה , וקוקה , םע  העונתה ,' תירבצה מ' לש  תיתרוסמה  התומד  תא  תעדומ , הנווכב  חרכהב  אל  ונישש , תוירבצ  - טסופה םישנה  לש 

לש ןושארה  רודה  והז  םייטסינימפ . םיביכרמ  ןתוישיאב  ומינפה  ךכ  בגאו  לימרתב , רוביצב  הריש  ינומזפ  תרבחמו  לחר  יריש  ץבוק  ראווצ , לע  הייפכה 
םודיק אלל  תודובעב  דוע  וקפתסה  אלו  הדובעבו  תיבב  ודגנכ ' רזע  ידיקפת ה' תא  ונדיע  ןהלש  תוהמיאה  לש  ןחופיטבו  ןתארשהב  ןדודיעב , רשא  םישנ ,

הברהב ןותמ  ירדגמ  ךוניח  ןהיתונבל  ונתנ  שממל , ולכי  אל  ןמצע  ןהש  םייוואמהו  תומולחה  תא  ומישגי  ןהיתונבש  ופאשש  תוהמיאה , תיקלח . הרשמבו 
רדחב תונב  יקחשמ  םוקמבו  הריפתהו , הגירסה  הייפאהו , לושיבה  תויונמוימ  תא  ןהל  ונקה  אל  ןה  לשמל , ןתודליב . וכנוח  ןה  ויפ  לעש  ינרמשה  ךוניחהמ 

ץוחב . רעונה  תועונת  לש  תויוליעפב  ופתתשיש  ופידעה 
תירבעב רואל  אציש  תרגבתמל  ךירדמב  אוצמל  רשפא  תוריעצ , תוהמיאכו  תונבכ  םהילא , ףשחיהל  ולחה  הז  רוד  תונבש  םישדחה  םירסמל  השחמה 

םיכירדמכ אלש  תוילארשיה .) תוארוקל  ומיאתה  יולה  םירמ  "ר  דו קפוא  לאירואש  תינמרגמ  םוגרת  אוה  רפסה   ) הבר תוירלופופל  הכזו  "ז  לשתב
םירסמ םג  ללכ  הזה  ךירדמה  השיאל . דובכ  תנתונו  תיתפמא  יוניש , םשל  התיה , המינה  ןאכ  הב , ףוזנל  וברהו  תונורטפב  תרגבתמה  לא  וסחייתהש 

: םישרופמ םייטסינימפ 

האושנ אל  השא  םג  תישאר , תמיוסמ . הדימב  קר  ןוכנ  רבדה  הידליו . הלעב  םע  ףותישב  קר  תחתפתמ  השיאה  לש  התוישיאש  םעפ  תארק  ילוא 
ךכ לבא  םהיאושינ , ירחא  תולשבל  םימעפל  םיעיגמ  רבגה -  םגו  השיאהש -  ןוכנ  םנמוא  הדבל . התויה  ללגב  אקווד  םימעפלו  תוישיא , תויהל  הלוכי 

השעמל םעפ ]...[ . לבוקמ  היה  הזש  יפכ  תוישיאל -  ךתוא  ךופהיש  יתימאה ' רבגה   ' עיגיש דע  ךתוישיא  חותיפ  תא  יחדת  םא  הגשמ  הז  היהי  ךכ  וא 
בושחה רבדה  תיעוצקמה . ךתרשכה  ידכ  ךות  תולגתהל  םייושעה  הלאב  םגו  ךל  םיעודי  רבכש  הלאב  ךיתונורשכבו -  ךתוניינעתהב  רבדה  יולת 

םודיקה ןכו  םימיוסמ , תועוצקמ  ןהיפל  תומודק , תועדמ  ימלעתה  ירבג ,' בשחנ ל' ןיידעש  עוצקמ  לע  תבשוח  תא  םאו  ימצעה ; ךנוחטב  אוה  רתויב 
םירבגל דעוימ  הז  עוצקמ   ' יכ ךל , םירמואל  ינימאת  לאו  רבג '  ' ייהת הנידע , הקינכמל  תונפל  לשמל , הצור , תא  םא  םירבגה . לש  םתלחנ  םה  םהב ,

ןיידע שיש  איה  הרצה  השיאה . לש  וזל  רבגה  תייצנגילטניא  ןיב  ינורקע  לדבה  םייקש  םויה  םינימאמ  ןיידע  תומודק  תועד  ילעב  םירבג  קר  דבלב ]...[ .'
. ךכ בושחל  וכנוח  םישנ  לש  םיבר  תורודש  רחאמ  הזכ , לדבהב  ןתנומאב  תוקבדה  תובר  תורענו  םישנ 

ןבומו יעבט  לולסמ  ץראב , םישנה  תודלותב  הנושארל  ןרובע , התיה  ההובגה  הלכשההש  תויגשיה , תורוחב  לש  רוד  אוה  ירבצ  - טסופה תונבה  רוד  ןכאו ,
םימוחת השולשב  הרבחב  טלבתהל  לחה  הז  רוד  ןמויק . תיצמת  תא  אל  רבכ  ךא  ןהייחב , יזכרמ  דועיי  םידלי  לודיגב  תוארל  תופיסומו  ואר  ןה  וילאמ .

הדשו תורפסה  הדש  היזיוולט ,) עונלוק , ןורטאית ,  ) קחשמה הדש  שממ : לש  תידמעמ  הכפהמ  םיעשתה  תונש  ךלהמב  עציב  םתרגסמבו  םיירקיע ,
. תינורטקלאהו הבותכה  תרושקתה 

המבה זכרמב 
לדומ תריציבו  הנידמה , לש  םינושארה  םירושעבו  בושייה  תפוקתב  היירבעה  השיאה  לש  התימדת  םודיקב  בושח  דיקפת  היה  ירבעה  ןורטאיתל 

תוינקחש תוברת : תורוביג  חימצהש  לארשיב  םידדובהו  םינושארה  תודשה  דחא  היה  ןורטאיתה  רתוי . תיביטרסאו  תיאמצע  השיא  לש  תוגהנתה 
תוינקחש הלא  ויה  בושייה  תפוקתב  בחרה . רוביצה  ידי  לע  אלא  םיעבשומה  ןורטאיתה  יבבוח  ידי  לע  קר  אל  תוכרעומ  ןהו  רכומ  ןמשש  םישנ  תויאמבו ,
רתויב תטלובה  תומדה  אניבור , הנח  ןלוכ  לעמו  ראוד , הנשוש  תירוצ , הדיא  סוכרמ , לחר  ןהכ , - ןייטשנרב םירמ  סאילא , םירמ  ןייטשנטכיל , הזור  ומכ 

הנידמה . תישארו  בושייה  תפוקתב  ןורטאיתב 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



המיבה  ' תקהל תא  םש  דסייש  ימצ  תא נ.ח  הריכה  איה  השרווב  תוירבע  תוננגל  סרוקב  תידיסח . החפשמל  ב-1892  היסור , קסנימב , הדלונ  אניבור 
ןימזה זקווקב  תננג  התויהב  ב-1917 , ןייטשנרא . מל . יחצנה ' ידוהיה   ' הגצהב ףתתשהל  הנימזה  אוהו  רבע ,' תפש  יבבוח   ' תדוגא םעטמ  תירבעה '

הלחנו תירבה  תוצראבו  הפוריא  ברעמב  תוצעומה , תירבב  המיבה '  ' םע העיפוה  אניבור  הבקסומב . המיבה '  ' ןורטאית ינושארל  ףרטצהל  חמצ  התוא 
לש רוקיבה  סיטרכ  תובר  םינש  היה  קובידה -  תפודר  הלכה  הל , ' האל דיקפתב  אניבורו  יקסנא , לש  קובידה )' ' )' תומלוע ינש  ןיב   ' הזחמה הלודג . החלצה 

דוע סותימו  םיבר  לע  תצרענ  תינקחש  ירבעה , ןורטאיתה  לש  הנושארה ' תרבגה   ' התיהו לארשי  ץראל  המיבה '  ' םע אניבור  התלע  ב-1928  המיבה .' '
, רדוח טבמ  יליצא ,' יפוי  ', ' תיתמיב תוישיא  הנחינש ב' םירבג ,) ידי  לע  טלשנש  ןורטאיתה  םלועב  הגירח  העפות   ) ןורטאית תבכוכ  התיהש  הדבועה  הייחב .

ךכבו תילארשי , ץרא  הייגהב  תירבע  הרבידש  הדבועה  םג  ומכ  בחר , דענמ  םע  ןורטאיתהמ ) דרפנ  יתלב  קלח  זא  היה  סותפה   ) סותפ אלמ  קומע  לוק 
הלש . הרידאה  המזירכה  תא  ונב  הלא  לכ  השדחה , היידוהיה  תא  האטיב 

הכלמ ןיעמ  לש  תומד  הל  וויש  תויאמצעו , תוקזח  תודרומ , תוירבע  םישנ  לש  םתצקמ  הקחישש , םיישנה  םידיקפתה  ןווגמ  הלא  ויה  לוכל  לעמ  ךא 
םעברי םאו  (, 1941 ' ) לואש תב  לכימ  לכימ ב' (, 1937 ' ) םירמוש הרובד ב' (, 1935 ' ) הירוא תרגא  עבש ב' תב  (, 1929 ' ) דוד רתכ  רמת ב' תילארשי :

ישנאו םילודג  םינמא  ללוכ  ןורטאיתה , להק  תא  םג  םא  יכ  ץראב , ידוהיה  להקה  תא  קר  אל  השבכ  איה  דחוימה  הקחשמב  (. 1953 ' ) ךלמה לכמ  רזכא  ב'
לקניפ ןועמש  הדידיו  ןקחשה  בתכ  ונימיב ,' רתויב  הלודגה  תינקחשכ  הוראיתו  הלודגה , היקלטיאה  הזוד  הרונואילל  התוא  וושה  . ' "ל וחב תרוקיבו  םש 

תינקחשהו תרמזה  םתב , תא  הדבל  הלדיגו  תאז , הריתסה  אלו  ןפ  רדנסכלא  ררושמל  םיאושינל  ץוחמ  התרהש  הדבועה  הניבור . לע  היפרוגנומב 
תונמא םוחתב  לארשי  סרפב  התכזש  תונושארה  םישנה  תחא  התיה  םג  איה  תישנ . תואמצע  ןכ  םג  ואטיבו  הנמזל  דואמ  םיגירח  ויה  אניבור , הנליא 

תנשל 1956. ןורטאיתה 

האיל רהוז , םירמ  ןורמ , הנח  המב –  תובכוכ  לש  שדח  רוד  חמצו  תוארטאיתה  לכב  תוינקחשה  רפסמ  לדג  הנידמה  םוק  ירחאש  םירושעה  תשולשב 
ןטרגניו הרפוע  ןזור , הזילע  הדש , הרדנס  ןאילא , הנוי  ןילביר , הרואיל  דנלדירפ , הילד  הקול , הט  ג' לדילפ , הנדע  תרופ , הנרוא  יאפירח , הרירהז  גינק ,

תונשל ולחה  רשא  תורחאו  "א  יזמ הנדע  יניק , םירמ  ימלשורי , הניר  טיבש , הנדע  ןוטל , הלונ צ' תויאזחמו : תויאמב  םג  ועיפוה  הנושארל  תורחא . תוברו 
תואמבה . עוצקמ  לש  ירבגה  יעוצקמה  יומידה  תא 

אניבור הנח  לש  תשרויל  הבשחנש  ימ  ןורמ , הנח  איה  םיעבשה ) תונש  ףוס  דע  תוחפל   ) תילארשיה תוירוביצב  ןורטאיתה  תוינקחש  לכמ  תרכומה 
ב- םיטרסבו . וידר  יתיכסתב  םידלי , תוגצהב  עיפוהל  הלחה  שמח  ליגב  רבכו  ןילרבב ב-1923  הדלונ  ןורמ  ירבעה .' ןורטאיתה  לש  הנושארה  תרבג  כ'
דומלל הלחה   1940- בו םירחא , םינורטאיתבו  להא ' הקחיש ב' איה  לארשי . ץראל  םשמו  זיראפל  החפשמה  הרגיה  ןוטלשל , םיצאנה  תיילע  םע  , 1933

תדיחיל תנשב 1942  התוסייגתה  םע  וקספנ  הידומיל  ימואלה . ןורטאיתה  תוגצהב  הקחיש  םגו  דנלדירפ , יבצ  תלהנהב  המיבה '  ' לש קחשמל  וידוטסב 
הז .' ןיעמ   ' הארקנש הדגירבה , לש  תיאבצה  הקהלל  ךכ  רחא  הפרטצה  התוריש  ןמזב  םייתנש . התריש  הבש  יטירבה , אבצה  לש  םישנל ' רזעה  ליח  '

םיישאר םידיקפתב  העיפוה  ןאכ  ירמאקה . ןורטאיתל  ןידי , םימיל  קינקוס , ףסוי  םימי ) םתואב   ) הלעב םע  הפרטצה  ןורמו  הקהלה  הקרופ  תנשב 1945 
התיה איה  ןסביא . קירנה  לש  תובובה ' תיב  הרונו ב' ואש  דרנרב  גרו ' תאמ ג' ןוילמגיפ ' לטילוד ב' הזיל  לשמל , תימלועה . המרדה  בטיממ  תוגצהב  םיבר 

. העטקנ הלגרו  ןכנימ  לש  הפועתה  למנב  לע ' לא   ' יאשונ לע  םילבחמ  תפקתהב  העגפנ  ב-1970  ותלהנהו . ןורטאיתה  לש  ראוטרפרה  תדעו  תרבח  םג 
ךילהתב התליגש  תושיחנהו  הרובגהו  ןורטאיתב  ריכבה  הדמעמ  האידמ . דיקפתב  קחשל , הרזח  הנש  רחאלו  תוריהמב  םקתשהל  החילצה  ןורמ 

השיאכ התימדת  תישנ . תואמצעו  החלצהל  ףדרנ  םשל  ךפהנ  המשו  תימואל , הרוביג  לש  דמעמ  הל  ונקה  השקה  העיצפהמ  יעוצקמהו  ישיאה  םוקישה 
. הלש רוקיבה  סיטרכ  אוהש  העבהה , ברו  קיודמה  יתוכמסה , דחוימה , הלוקמ  םג  העפשוה  הקזח 

לש תוגצהב  םידיקפתב  רוחבל  רתוי  היונפ  תויהל  ידכ  םגו  ןורטאיתה , לש  תיתונמאה  תוינידמה  ןמ  תחנ  יא  ללגב  ירמאקה  תא  ןורמ  הבזע  ב-1980 
ךלה םידיקפתה  רפסמ  םלוא  ירמאקב , םגו  עבש  ראב  ןורטאיתב  הפיח , ינוריעה  ןורטאיתב  המיבה ,' תובר ב' תוגצהב  העיפוה  זאמ  םירחא . תוארטאית 

םהב םגו  םיטרס  דואמ  טעמב  הקחיש  איה  עונלוקה , םוחתב  התחלצה  רסוחמ  עבנ  רבדהש  רשפא  והשמ . שלחנ  ירוביצה  הדמעמ  םגו  לדלדיהו 
תירלופופה היזיוולטה  תרדסב  תויומדה  תחא  תא  המליג  רשאכ  המ ב-1986 , ןמזל  התלע  הלש  תוירלופופה  םינטק . םידיקפת  ללכ  ךרדב  המליג 

איה ךסמהמ  םיבורק ' םיבורק   ' תדרוה םע  ךא  הרדסה . לש  רכהה  ות  התיה  -ח '! ות פ-  ' הלש האירקה  יכוניחה ; ץורעב  הנרקוהש  םיבורק ,' םיבורק  '
. קחשמהו ןורטאיתה  םוחתב  תושדח  תוברת  תורוביג  ולע  המוקמבו  העדותהמ  בוש  הקחדנ 

, השיאה לש  התימדתו  הדמעמ  םודיקל  ומרת  םיעבשה ) תונש  יהלש  דע   ) תיטסינימפ - הרפה הפוקתב  ץראב  ולעפש  תויאמיבהו  תוינקחשה  תויאזחמה ,
, תואמצע הקזח , תוישיא  רוביצה  םע  םישגפמבו  תונויארב  ונירקה  ןהש  םושמ  םג  אלא  דואמ , יתורחת  םוחתב  תחלצומ  הריירק  וחתיפש  םושמ  קר  אל 

תיללכה הייסולכואב  ןרועישל  ינויצרופורפ  יתלב  תע  התואב  היה  םישנה  לש  ןרפסמ  םיבכוכה , ןיבמ  יאדוובו  םינקחשה , ןיבמ  תאז , םע  תּוליצאו . ןוחטיב 
תונשב שחרתה  הז , םוחת  לע  ןתעפשהב  םג  ךכיפלו  ןורטאיתב , םישנה  לש  ןרפסמב  שממ  לש  יוניש  הנטק . התיה  ןתעפשה  םג  ןכלו  םיפוצה  להקבו 

התיה המבה  תויונמאב  םישנה  רפסמב  לודיגל  הבושח  המורת  םישישהו . םישימחה  םיעבראה , תונש  תודילי  רוד  לש  ותורגבתה  םע  םינומשה ,
. תוללכמבו תואטיסרבינואב  ןורטאיתל  םיגוחהו  דועו , ביתנ  ןסינ  יבצ ,' תיב   ' קחשמל רפסה  יתב  תוחתפתהל 

דע תוזחמה . ינכתב  םג  אלא  דועו ) תוינקחש  תויאמב , תוקיפמ ,  ) וב תולעופה  םישנה  רפסמב  קר  אל  רכינ  ץראב  ןורטאיתה  לש  היצזינימפה  ךילהת 
השיאה לש  המלועב  וקסע  םתצקמ  קר  ידדצ . ללכ  ךרדב  םימגרותמ ) אלה   ) ץראב רוקמה  תוזחמב  הרוביגה  לש  המוקמ  היה  םינומשה  תונש  יהלש 

: היאצממ תא  םכיסש  רמאמב  הנייצ  הז  אשונ  הרקחש  ףאוש , הנירוק  םירבגל . םישנ  ןיב  ןויווש  - יאה תייגוסב  וקסע  דואמ  םיטעמו  תילארשיה 

ב-23 השיא . הדמע  םתלילע  זכרמבש  תוזחמ  םתוא  הנידמה , םויקל  תונושארה  םינשה  םיעבראב  ונתומב  לע  גצוהש  ירבעה  ראוטרפרה  ןמ  יתררב 
םהבש תוזחמה  תא  םכותמ  תופנל  יתיסינ  ןכמ , רחאל  (. 10%  ) השא הרוביג  הבכיכ  וז , הפוקתב  ולעוהש  םיירבע  תוזחמ  הלעמל מ-300  ךותמ 

- דח רמול  ןתינ  תוזחמ  קר ב-4  םלוא  שידיימ .) ומגרותש  םיירבע 2   11  ) תוזחמ ידיב 13  ורתונ  רבד  לש  ומוכיסב  רבג . תייולת  הניא  השיאה  תומד 
םנמא תוזחמה  ראשב  ןמצע ]...[ . הנושארבו  שארב  ןה  וללה  םישנה  רבג . תומדב  תולת  אלל  תלעופו  תבצועמ  םזכרמבש  השיאה  תומדש  תיעמשמ 
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תחתפתמ התיה  אל  וידעלב  השיאה . לש  הלעופ  תא  הנתמש  תירבג  תוחכונ  תדהדהמ  עקרב  לבא  ידמל , יאמצע  ןפואב  תלעופו  תבצועמ  השיאה 
. תחתפתמ איהש  הרוצב  השיאה  תלילע 

שוכר ו' המיבה ,'  ' ןורטאיתב הלעש  יול ) םות  לש  ויומיבב   ) יניק םירמ  לש  אתבב ' : ' וז המגמב  יוניש  ונמיס  תילארשיה ב-1987  המבה  לע  ולעש  תוזחמ  ינש 
ירמאקה . תמיב  לע  הלעש  גומלא ) ןורהא  לש  ויומיבב   ) דיפל תימלוש  לש  שוטנ '

- רב תפוקתב  היחש  אתבב  םשב  השיא  לש  היתודועת  לע  תססובמה  בוגרא ) השס  רביח  הקיזומה  תא   ) תילקיזומ - תירוטסיה המרד  אוה  אתבב ' '
ןמטוהש הנויכרא '  ' תא אצמ  ןידי  לאגי  רוספורפ  רשאכ  הנושארל ב-1962 , ילארשיה  רוביצל  התלגתה  התומד  הריפסל . םינשה 137-120  ןיב  אבכוכ ,

וללכ ןה  לבחב . תורושקו  קש  תופוטע  רוע , קיתרנ  ךותב  תוזורא  ויה  תודועתה   35 האלפומה .' אתבב   ' התוא הניכו  חלמה , םי  יפוחל  תורגיאה  תרעמב 
. תויטפשמ תואכרעל  תונמזהו  תולעב  ירטש  טג , תובותכ , תונתמו , בוח  ירטש 

האשינ אתבב  ידג . ןיעב  תונמלא  - תיב שירוה  ותבלו  וקיח , תשאל  וייחב  דוע  ושוכר  לכ  תא  שירוה  אתבב  לש  היבאש  דומלל  רשפא  ןידי  אצמש  תורגיאה  ןמ 
ולפנתהש הלאל  יאנג  יוניכ  םיטסיל - '  ' םשב הנוכש  המ  היה  אוה   ) ימורה ןויגלה  ידיב  גרהנש  ידוהי  טסירורט  וא  םיכרד  דדוש  היה  ןושארה  הלעב  םיימעפ :
תומ ירחא  הנושארה . ותשא  םירמ  ינפ  לע  התוא  אשנש  הנממ  רגובמ  רבג  הדוהי , היה  ינשה  הלעב  םתטיחו .) םקשנ  תא  וזזבו  תוימור  תורייש  לע 

. ידג ןיעב  התולעבב  ויהש  תומדאה  ןמ  הלשנל  ושקיב  ינשה  הלעב  יברוקמ  ןכש  תויטפשמ , תועיבת  לש  הרדס  אתבב  הלהינ  ינשה  הלעב 

זחאיהל ירזכא , םלועב  תיאמצע  תויהל  הסנמה  קיתעה , ןמזב  החושקו  הקזח  השיא  לע  תינוימד  הלילע  יניק  םירמ  התנב  וללה  תויודעה  סיסב  לע 
הינייפאמ תא  הדדיח  המבה , לע  אתבב  תא  הקחישש  ןאילא , הנוי  התוא . סורהל  םיסנמה  םירבגה  דגנכ  הדבל  םחליהלו  השוכרב  הינרופיצב 

ינפל דוע  המוצע  תיתרושקת  הדוהת  התיה  יניק  לש  הזחמל  ןובשח .' השוע  הניאש   ' ללגב תדרושש  השיא  תססות , תוינויח , האלמ  השיאכ  םייתוישיאה 
: לואשל תזעה  אלו  אתבב  לע  תעדל  תיצרש  המ  לכ   ' ובו דחוימ  ףסומ  איצוה  השאל '  ' ןועובשהו התומדל , תינכות  הדחיי  היזיוולטה  המבה . לע  הלע  אוהש 

. הנושארה הגצהה  ינפל  דוע  ורכמנ  הירחא  תוגצה  רפסמלו  הרוכבל  םיסיטרכה  לכ  רבדמב .' תויטוזקא  תונומת  םירצויהו , םינקחשה  םע  תונויאר 

, וז הטרפוא  תכשמנ  תועש  שולש  : ' בתכ םירקבמה  דחא  הזחמה . תא  ולטק  םירקבמה  בור  רשאכ  הרוכבה , רחאל  דימ  הבזכאל  הכפה  תובהלתהה 
הזכרמבש תיגולואיכרא , תחלשמ  לש  םויס  תיגיגח  וא  ןוכית , רפס  תיב  לש  תכסמ  הידורפ , ןאכ : שחרתמ  םצעב  המ  ןיבהל  יתחלצה  אל  יתווהל -  ינאו - 

לש תיגולויצוסה  תובישחה  תא  רתוס  ונניא  יתונמאה  ןולשיכה  ךא  ולשמ . בצק  םג  שי  םעטה  רסוחלש  רבתסמ  אתבב . ירופיס  לש  ללמוא  רוזחיש 
'. אתבב '

תירוטסיה תומד  אלא  היידוהי  השיא  קר  אל  הדמע  וזכרמבש  םושמ  ילארשיה  ןורטאיתה  לש  היצזינימפה  ךילהתב  ירוטסיה  ךרד  ןויצ  התיה  הגצהה 
אל יטרפה  המלועש  השיא  תיאנומשחה , םירמכ  תירוטסיה  תומד  וא  לבזיא , וא  תודיפל  - תשא הרובד  ומכ  תיגולותימ  - תי " כנת תומד  התיה  אל  וז  תימואל .

חיש  ' תועצמאב הזה  רסמה  תא  הדדיח  יניק  התא . תוהדזהל  רשפאו  ונימיב  םישנה  לש  ןמלועל  המוד  המלועש  השיא  לש  תיטנתוא  תומד  אלא  עודי ,
'. םידודה ליל   ' רחאל רצק  ןמז  גרהנו  המחלמל  ךלהש  ןושארה  הלעבל  תושאונ  התוואתה  דציכ  הדוותמ  אתבב  לשמל , הזחמב . בלושמה  םישנ '

וספאש דע  בושו  בוש  ותוא  הסנאש  ךכ  ידי  לע  תולולכה , לילב  הוואתב  הילע  רהגש  בעתנהו  ןקזה  הלעב  תא  החצר  דציכ  תרפסמ  הניפרג  התרבח 
. ותמשנ תא  חפנ  אוהו  ויתוחוכ 

הריאשהש תודועתה  יפ  לע  טופשל  םא  הנושארה , תררחושמה  השיאה  ילוא  התיה  ', ' ץראה  ' לש ןורטאיתה  רקבמ  ץלזלדנה , לאכימ  בתכ  אתבב ,' '
תינויח השא  איה  אתבב  : ' הבתכ בירעמ '  ' לש ןורטאיתה  תרקבמ  סקופ , תירש  חוכו .' ףסכ  היה  התוא  ןיינעש  המ  אבכוכ . - רב תפוקתמ  הרעמב  הירחא 

'. תינעגופ עלס  - השאל תכפהנ  ןברוק  איהש  השא  תחשקתמו . תכלוה  המא , לע  הבוהא  אל  תב  לש  בצע  יערז  םע  תינדרמ  המיסקמו ,

סותימ לש  דואמ  ירבגה  יגולותימה  ביטרנל  יפולח  ביטרנ  ןיעמ  עדומב , אלש  וא  עדומב  הפ , רצונ  אבכוכ  - רב תפוקתב  היחש  השיאב  קסע  הזחמהש  ןוויכ 
רקבמ דהוא , לאכימ  םיילושל . הקחד  איה  תע  התואב  ויחש  םישנה  תאו  םירבגה , לש  םלעופב  הדקמתה  תונויצהש  הזמר  ומכ  יניק  אבכוכ . - רב

: בתכ הזחמה , תא  ובהאש  םיטעמה  ןיב  היהש  ץראה ,'  ' לש ןורטאיתה 

, אביקע רו ' םידוהיה , ררוצ  רסיק , סונאירדא  ונלדג : ןהילעש  תויומדה  רדעיהב  רקיעב  ןהינימל , םידוהיהו  םיבכמה  תומחלמ  לכמ  לדבנ  הזחמה 
אל אוה  אבכוכ  - רב הדידל  רתיבב . אבכוכ  - רבל םירמת  אלמ  קש  איבהל  תשפחמ  הניא  יניק  לש  אתבב  חישמה . ךלמה  לעכ  אבכוכ  - רב לע  עיבצמה 

הפצמש ימ  שדח ]...[ . עוטנל  רשפא  לבא  ברח , םיגורתאה  ןגש  לבח  תראשנ . המדאה  םירבדמ . םינברה  םילפונ . םירוביגה  ףלוח . דרטממ  רתוי 
ישנאב הרישעל  תויהל  תדמועה  אתבבו , םהילודיג , תא  לישבהל  םירכיאה  תונויסינב  זכרתמ  הזחמה  וקופיס . לע  אובי  אל  הדוהי ' הלפנ  שאו  םדב  ל'

. האונשה המא  לש  התמחו  הפא  לע  חלמה -  םי  רוזא 

שולש וזכרמב  םייב .) גומלא  ןורהא   ) דיפל תימלוש  לש  שוטנ ' שוכר   ' אוה תירבעה  תואזחמב  הרוביגה  לש  הדמעמב  יוניש  רומאכ , ןמיסש , ינשה  הזחמה 
יברע תיבב  םישימחה , תונשב  ץראה  ןופצב  חדינ  בשומב  תוררוגתמה  ןמסקו ) תנעו  ןמיונ  הקבר   ) היתונב יתשו  יאפירח ) הרירהז   ) םא םישנ - 

לש המלידה  ינפב  תויומדה  תא  הדימעמה  ןמז  תדוקנב  תזכרתמ  הזחמה  תלילעו  תיבה  תסירה  תא  בייחמ  ללסיהל  דיתעש  שיבכ  עוערו . טטרומסמ 
והז םאה  רובע  ךא  ןבל , תדיוסמ  ןוכיש  תרידב  םירחא  םייחל  חתפ  השדח , הווקתל  רוקמ  יופצ  יתלבה  וצה  הווהמ  תונבה  רובע  יוניפה . וצ  לע  המיתחה 

. וילע םותחל  תברסמ  איהו  שוריג  וצ  תניחבב 

םאה המר . דיב  היתונבב  תטלושה  תרוויעו , תיטוריונ  ףוג , תדבכ  םוי , תשק  השיא  םאה -  ןיבו  תונבה  ןיב  תישונאה  הקימנידב  דקמתמ  הזחמה 
תובוהאה היתונב  תא  תלדגמ  התיבב , תרגתסמ  איה  הדבל . ראשית  ובש  עגרהמ  תששוחו  רבעה  תונורכיזב  תזחאנ  הלעב , ידי  לע  רבעב  השטננש 

, תקזחמ איה  היפלכ  תישגרה  ןתוביוחמ  תא  םירבגל . ןימאהל  אלו  ןתועינצ  לע  רומשל  ןתוא  תכנחמו  היחמ , בחרמ  ןהל  ריאשמ  וניאש  ינחורו , ילכלכ  ינועב 
, היתונבל תארוק  איה  ילש ,' תוכיסנ  . ' ןנעמל הייח  תא  הבירקה  איהש  תינשנו  תרזוח  תרוכזתו  תקנוח  הבהא  תועצמאב  תובר , תוהמא  תושועש  יפכ 

, תמנפומ הרענ  איה  רתוי , הבוהאה  היינשה , תינדרמו . תיטגרנא  איה  תחא  תב  םידומילל . תיבה  תא  תואצוי  ןניאו  תובחס , ייולב  טעמכ  תושובלה 
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הכלהש השיא  לע  וב  רפוסמ  תזורחמה .'  ' ןספומ לש  רופיס  המאל  האירקמ  איה  היתונוצר . תא  תשבוכו  םאה  םע  ההדזמה  תודרח , תאלמו  תינתייצ ,
ררבתה ףוסבל  תוכורא . םינש  הרובע  םולשתל  הדבעתשהו  השדח  תזורחמ  התנק  איהו  דוביאל  הכלה  תזורחמה  תזורחמ ; התרבחמ  הלאשו  ףשנל 

, רופיס ךותב  רופיס  ןיעמ  לבקתמ  וז  ךרדב  הלש . הכרדב  טפשמו  טפשמ  לכ  תשרפמו  תחנאנ  םאה  תויתוכאלמ . םינבא  היושע  התיה  תזורחמהש 
. יוניפה וצ  לע  םאה  לש  המיתחה  עגר  אוהש  השיטנה , עגרל  ליבומ  הזחמה  תא  ואיש  ילקיזומ . ביטומ  ומכ  הזחמה  תא  הוולמה 

םימעפ האממ  הלעמל  גצוה  אוה   ) להקה לצא  ןהו  יומיבה ) תא  םג  וחבישש   ) םירקבמה לצא  ןה  הבר  הדהאב  לבקתה  אתבב ,' אלש כ' שוטנ ,' שוכר  '
םוגרת םע   ) ןודנולב ירבסמולב '  ' ןורטאיתב גצוה  םג  הזחמה  תנשל 1987 . ןיקסמ  סרפב  דיפל  תימלוש  תא  הכיזו  תילארשיה ) היזיוולטל  דבוע  ףאו 

. םיחבשל הכז  םש  םגו  ינטלומיס )

לש תודידבב  קסוע  אוה  םישנ . לש  ןמלוע  לע  השיא  ותוא  הבתכש  םושמ  קר  אל  םירקבמה , ידי  לע  ספתנ  םג  הזככו  יטסינימפ , הזחמ  אוה  שוטנ ' שוכר  '
שוטנה שוכרה  רובטה . לבח  תא  קתנל  תוברסמו  שק  הנקבכ  םידליה  לודיגב  תוזחאנ  תישגר , הבוזעב  ורתונו  םייכונאה  םירבגה  ידי  לע  ושטננש  םישנ 

תובורק םיתעל  תוריבעמ  תוהמאש  לופכה  רסמב  קסוע  אוהש  םושמ  םג  יטסינימפ  יפוא  לעב  אוה  הזחמה  דחאכ . הרופטמו  תואיצמ  אופא  אוה 
תואמצעל ךרדב  לושכמ  תוביצמה  תומודק  תועדב  ןתוא  תודייצמ  ןה  רחא  דצמו  ןהלשמ , םייחלו  תואמצעל  ןתוכזב  תוריכמ  ןה  דחא  דצמ  רשאכ  ןהיתונבל ,

: תרמוא איה  דיפל  תימלוש  םע  ןויארב  תאזה .

הזחמב אמאה  ןהלש . תונבה  יפלכ  תוהמיאל  שיש  לופכה  רסמה  לע  רבדמ  אוה  תומודק . תועד  םישנב  םיעימטמ  ןפוא  הזיאב  ראתמ  הזחמה 
רבד הז  רחא . רבד  השועו  דחא  רבד  תרמוא  איה  דומלל . ןתוא  תחלוש  אלו  תיבב  ןתוא  הריאשמ  איה  השעמל  לבא  עוצקמ , לע  אוושל  תרבדמ 

ונאש העשב  הב  םילבגומ , םירוציל  ןתוא  תוכפוהו  תומודק  תועד  לש  ףוצר  םלוע  ונלש  תונבב  תורידחמ  תוהמיאה  ונחנא  םויה . דע  תושוע  תוהמיאש 
. ןויוושו רורחש  לש  לגדב  תופנפנמ 

תיזחה  ' רעשב ואר   ) תורפסב השחרתהש  המגמל  המודב  ןורטאיתב : תיטסינימפה  המגמה  תא  אוה  םג  אופא  למיס  שוטנ ' שוכר   ' הזחמה
. תויתימאה תורוביגה  םה  םישנ  םהבש  םייח  םוימויה -  ייח  לש  תואזחמל  היינפבו  םילודגה ' םירבד  קוסיעהמ ב' החירב ' תא ה' ןמיס  אוה  תיגולוכיספה ,)'

: ךכ לע  הריעה  רבד ,'  ' לש ןורטאיתה  תרקבמ  זפ , ירימ 

ינא םינורחאה ]...[ . םירושעה  ינשב  ילארשיה  ןורטאיתה  לע  הטלתשהש  ןותעה  - ריינ תואזחמל  הבושתה  אוה  דיפל  תימלוש  לש  שוטנ ' שוכר  ןכתי ש'
יסחי תיאניתשלפה , היעבה  תא  תקבוח  הניאש  תיטנוולר '  ' תויהל תצמאתמ  אלש  תואזחמ  תוזחמ , לש  שדח  גוס  תביתכל  רתיה  ןתיתש  החוטב 

' קר  ' תקסועה שוטנ ,' שוכר   ' תיתחפשמה המרדב  ןנערמ  והשמ  שי  םייתדו ]...[ . םיינוליח  םיקדוצ , םיאכדנו  םייטסידאס  םישבוכ  םיברעו , םידוהי 
תוישנה םישנב . קסוע  אוהש  ללגב  הדומ -  ינא  וילא -  תידיימ  היטפמיס  יל  התייה  ילארשיה ]...[ . ןורטאיתב  תונטק , תוקוצמב  םדא , ינב  ןיב  םיסחיב 

. דחי םג  ושנועו  אטחה  איה  תוישנה  טלפמ . ונממ  ןיאש  ןיד  רזגכ  וב  תרייטצמ 

םדא לכ  םדוק  ןהש  םישנ  , ' ףאוש הנירוק  ירבדכ  םויה , תוללוכ  תולילעה  תונורחאה . םינשב  תקזחתמו  תכלוה  ןורטאיתב  תוריציה  לש  היצזינימפה  ןכאו ,
רושעה לש  תילארשיה  םישנה  תואזחמב  וזמ , הרתי  תיאמק .' תוישנ  וזיאל  למס  וא  תויתבוב  תויומד  קר  אלו  לעופו ]...[  ןנכתמ  ןוצר , לעב  בשוח , יאמצע ,

לש הקנאיב " ", " יקדנופ םחר  הרש ב" ומכ  תוכשומו , תויטננימוד  תויטוריונ , םישנל  תדחוימ  הביח  , ' רניק דג  ןורטאיתה  רקוח  לש  וירבדכ  תרכינ , ןורחאה 
תרוביג שושו  תוחילס " ינאפ ב" ןומגא , ןרוג  תאמ  תשרויה "  " תרוביג םידרומה ," התוחאו ב" המלא  "א , יזמ הנדע  לש  יתחפשמ " רופיס  תור ב" יניק , םירמ 

''. ץנרפ ןילירמ  לש  יטסינימפה  םגדה  תא  תומאות  ןלוכ  תובוט ." יכה  תורבח  "

, תומרד  ) רוקמ תורדס  תוחתפתה  תובקעב  הנשל  הנשמ  תקזחתמ  איהו  ןורטאיתב , החתפתהש  וזל  המוד  המגמ  תרכינ  היזיוולטבו  עונלוקב  םג 
קר אל  םויה  תודבוע  היזיוולטהו  עונלוקה  םוחתב  ץראה . יבחרב  עונלוקל  תואנדסהו  םיגוחה  רפסה , יתב  תוברתהו  תילארשיה  היזיוולטב  דועו ) הדועית 

תולהנמו תויאמב  תוקיפמ , תוכרוע , תויאטירסת , תומלצ , תוקהלמ , םוחתל : תורושקה  עוצקמ  תולעב  לש  לדגו  ךלוה  רפסמ  םג  אלא  תובר  תוינקחש 
: לארשי לעי  הבתכ  תפסונ ,) הצואת  רובצל  ךילהתה  ףיסוה  זאמ   ) העפותה תא  תרקוסה  המסרופש ב-1992 , הבתכב  ןורטאית .

הקפהב םוליצב , תדמלתמ  תויהל  יתשקיבו  םיוסמ  הקפה  דרשמל  יתכלה  המוצע . עונלוק  תוואת  םע  תררחושמ  תלייח  יתייה  תונש ה-80  תישארב 
יב טיבה  קיפמה  םימוליצ . רתא  לע  תויהלו  םולחה  תא  םישגהל  קר  רכש , ילב  דובעל  יתמכסה  וליפא  עונלוק , יעגושמ  םיריעצ  הברה  ומכ  הכירעב . וא 

עונלוקה חתפ  יחכונה  רושעה  תא  הריכזמ '? תויהל  הצור  תא  ילוא  לבא  ךליבשב , הדובע  ןיא  : ' רמאו תוינש  יתשכ  ותעדב  ךכח  לזלזמ , טבמב 
אל שיא  םויהש  חינהל  שי  תורצוי , םישנ  לש  תוכלוהו  תולדג  תודותע  םע  יתועמשמה . החוכל  שחכתהל  רשפא  יא  רבכש  תישנ , הצירפ  םע  ילארשיה 

עונלוקה םלוע  םג  םירבגמ . םישנ  רתוי  םויכ  םיאצומ  עונלוקל  רפסה  יתבב  םיטנדוטסה  תמישרב  הריכזמ . קר  תויהל  תינתפאש  השאל  עיצהל  זעי 
. העודיה תירבגה  תוינגומוהה  לע  רמוש  וניא  רבכ  ילארשיה 

לש םינכתב  םג  אלא  וללה  םיפנעב  תוליעפה  םישנה  רפסמב  קר  אל  יוטיב  ידיל  האב  היצזינימפה  היזיוולטבו  עונלוקב  םג  ץראב  ןורטאיתל  המודב 
', תונוריט  ' ומכ היזיוולט  תורדסבו  תרחואמ ' הנותח  ו' ביבא ' לת  ירופיס  ', ' הדס ליל   ' ומכ םיטרסב , לשמל  ןהב . תועיפומה  תוישנה  תויומדבו  תוריציה 

ךא וכרד , תישארב  רבכ  ץראב  וקפוהש  םיילארשיה  םיטרסב  ועיפוה  םנמא  םישנ  תוקזחו . תויאמצע  םישנ  תועיפומ  ןהבש  ןוארב ,' תונב  ו' הנאזניז ' '
. רהוז תרענו  תיב  תרקע  הרומ , היער , תינדלוו , רבגה : לש  ותורישל  תבצינה  השיאה  לש  תורכומה  תויפיטואירטסה  תויומדב  הנשמ , ידיקפתב  ללכ  ךרדב 

. הכרעמהמ הלעב  לש  ובושל  הכחמה  הבוהא  וא  הנמלא  תדעוס , הוולמ , לש  דיקפת  ללכ  ךרדב  השיאל  דעונ  אבצה  יטרס  לש  ירלופופה  רנא  ' זב

הנבל  ) תירפס המליג  ובש  ןלוג , םחנמ  לש  ילש ' וגרמ  : ' תויביסרפסקא םישנ  לש  ןקויד  וטטרישש  םיטרס  השולש  הנושארל  ךסמה  לע  ועיפוה  ב-1969 
(; רוגמלא הליג   ) המחלמ תנמלא  לש  הנקויד  תא  טטרישש  ונאפוט  וטרבלי  לש ג' רוצמ ' (; ' ימואת דדוע   ) הטיסרבינואב הצרמב  תבהאתמ  ןייטשלקניפ )

השגפש רבגה  תא  ררחשל  החלצה  אלל  הסנמה  תינמגוד )  ) תיאמצע השיא  המליג  רומתק ) זא   ) ןורושי תילה  ובש  רומתק  קא  לש ז' השא ' הרקמ  ו'
תוימעפ - דח תוחלבה  ויהו  וגיצה , םהש  םיירדגמה  םילדומה  תניחבמ  םנמז  תא  ומידקה  ולא  םיטרסש  רבתסמ  דבעידב  םלוא  םיירבגה . וירוצעממ 

. ףסונ רושע  תוחפל  עונלוקב  טלשש  ירבגה , םזיניבושה  תכשחב 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



. ףסונ רושע  תוחפל  עונלוקב  טלשש  ירבגה , םזיניבושה  תכשחב 

(, 1979 ' ) םיעגר  ' םדא תב  לכימ  לש  הטרס  היה  חתפב  תדמועה  הרומתל  םינושארה  םיתותיאה  דחא  יוניש . לש  ותישאר  ןמתסה  םינומשה  תונשב 
תריית ןאו  תיביבא  לתה  הלוי  ןיב  תימיטניא  םיסחי  תכרעמ  תוישנו : םישנב  קסע  םג  הרקמב  אלשו  השיא , ץראב  המייבו  הקיפהש  ןושארה  טרסה 

םיטרסב לשמל , ךכ , םייזכרמ . םידיקפתב  םישנ  לש  לדגו  ךלוה  רפסמ  ךסמה  לע  עיפוהל  ולחה  םיעגר '  ' תובקעב םילשוריב . המע  תרייסמה  הייתפרצ 
הליהת םהב  ובכיכש  תוינקחשל  ונקיהש  (, 1990 ' ) רלדא הרול  לש  הנורחאה  התבהא  ו' ( 1988 ' ) היבא לש  ץיקה  (, ' 1982 ' ) הרשע עבש  תב  העונ  '

. הרכהו

לכמ רתוי  ילוא  היגשיהבו  התומדב  תלמסמש  ימו  םיעשתהו , םינומשה  תונשב  תילארשיה  השיאה  לש  הדמעמו  התומד  תא  דחוימב  המדיקש  ימ 
רוגמלא רוגמלא . הליג  תינקחשה  איה  ילארשיה , םזינימפה  תוחתפתהל  ץראב  המבה  תונמא  לש  התובישח  תא  תרחא  עונלוקו  ןורטאית  תינקחש 

הדמלו קרוי  וינל  העסנ  תב 17  התויהב  היימינפב . ךנחתהל  התודליב  החלשנ  איה  השפנב , התקל  המאש  רחאמ  באמ . המותי  תנשב 1946 , הדלונ 
םהב םיבר , םיישאר  םידיקפת  המליגו  ץראב  תוארטאיתה  בורב  הקחיש  הבוש ב-1965  רחאל  םיידגאה . גרבסרטש  ילו  ןגאה  הטוא  לצא  קחשמ 

דצל םיטהול ' תולוח   ' טרסב רוגמלא ב-1960  התשע  ןושארה  יעונלוקה  דיקפתה  תא  ורנומ . ןילירמו  קראד  ןא  ז' קנרפ , הנאכ  תויגולותימ  תוישנ  תויומד 
םינמנה םיטרס  םתצקמ  םיטרס , םישימחמ  רתויב  םיישאר , םידיקפתב  ללכ  ךרדב  הפתתשה , זאמ  רלטוק . דדועו  ימואת  דדוע  רהוז , ירוא  איבל , הילד 

' היבא לש  ץיקה  (, ' 1979 ' ) תילרנגה ימא  (, ' 1971 ' ) שיבכה תכלמ  (, ' 1964 ' ) יתבש חלאס  (, ' 1962 ' ) תאזכש הרובח  : ' ץראב יעונלוקה  ןונאקה  םע 
הריירקה לש  םימדקומה  םיבלשב  רבכ  תכרעומ  תומדלו  תטלוב  תינקחשל  הבשחנ  רוגמלא  (. 1995 ' ) הדסליל ו' ( 1992 ' ) אפגא יפ  לע  םייחה  (, ' 1988)

תרכומה תוברת  תרוביגל  התשענ  תונותיעה ,) רקיעב   ) תרושקתה תבוהאל  הכפהש  רחאל  םיעשתה , תונשב  קר  םלוא  םיבר , םיסרפ  הרצקו  הלש 
רקבמ בתכ  תובר , תוחבשתל  התכזש  הדסליל ,'  ' טרסב רוגמלא  לש  התעפוה  לגרל  בירעמ ,' המסרופש ב-1995 ב' ןקויד  תבתכב  בחרה . רוביצב 

. הרתכה יסקטל  דוע  הקוקז  הניא  רוגמלא  הליג  לארשי , לש  תיביטמיטלואה  עונלוקה  תינקחשכ  הדמעמ  םורמ  םאה . הכלמה  : ' רצינש ריאמ  עונלוקה 
איה עובקה . טנמלאה  איה  תרוסמה . איה  רוגמלא  ילארשיה , עונלוקב  תרוסמ  ללכב  שי  םא  ןלוכמ ]...[ . הלודגכ  קדצבו , תפסונ , םעפ  רתכות  רוגמלא  ]...[ 

תודימריפה .'
ללגב םג  אלא  עונלוקבו , ןורטאיתב  הלש  תחלצומה  הריירקה  לשב  קר  אל  יטסינימפ  לדומלו  החילצמו  הקזח  השיא  לש  למסל  התיה  רוגמלא  הליג 

םירשק אלל  תכמות , החפשמ  אלל  המצע , תוחוכב  הגספל  הכרד  תא  סלפל  החילצהו  סורה  תיבב  הלדגש  הדבועה  הלש . תיתרגש  אלה  היפרגויבה 
תוריעצ תוינקחשש  הרואכל  הארנו  תב 45-40 , התויהב  הכעד  הלש  הריירקה  רשאכ  םג  הרבשנ  אל  איהש  הדבועה  םג  ומכ  םיילכלכ , םיעצמא  אללו 

לע ומרענש  םיישקה  לכ  ףרח  םירבג  לש  םלועב  תיתרבח  הרכהלו  תואמצעל  תקבאנה  תינחילצמ , השיאכ  התימדתל  ףסומ  ךרע  וקינעה  הב , תובנזמ 
השוחנ השאכ  התימדתל  דואמ .' הקזח  תויהל  ךירצ  ביוא , ץרא  הז  : ' םילימב השיאכ  הגספל  הקבאמ  תא  רוגמלא  התצמית  תונויארה  דחאב  הכרד .

תא בל  יוליגב  הללוג  םהבו  הלש  הריירקה  ךרואל  םינושה  תרושקתה  יעצמאב  ומסרופש  םיברה  תונויארה  קר  אל  ומרת  הטמלמ , הגספל  הספיטש 
הכינחכ התודידב  תא  תושיגרב  הראית  ובש  בלל , עגונה  ( 1985 דבוע , םע  ' ) היבא לש  ץיקה   ' יפרגויבוטואה הרפס  םג  אלא  השיאכו , הדליכ  היישק 

: שפנ תלוח  םאל  תבו  תירוה  - דח החפשמב  הדדוב  הדליכ  היימינפב ,

הפלחש הפוקתה  לכ  ךשמבש  יתעדי  הכונח . זאמ  התוא  יתיאר  אל  יכ  התוא , קבחל  יתיצר  ךכ  לכ  ינאו  ילא , הברקתה  אל  סובוטואל  ונתמהשכ  םג 
. הצוחה ץורפל  הצרו  יכותב  ללותשהש  ארונ  יכב  יתקנח  העיסנה  תעשב  ילצא ]...[ . רקבל  םעפ  ףא  האב  אל  הז  ללגב  דואמ . הלבסו  הלוח  התיה 

הניחבה אל  איה  אמא . תא  יתיארו  גהנה  לש  ושארל  לעמש  הארמב  יתצצה  םעפ  ידמ  התיבה ]...[ ! עיגנש  ינפל  הכבא  אל  קרש  יתפש , תא  יתכשנ 
אל וליפאו  המשא  אל  ינאש  הל  ריבסהל  יתלוכי  אל  םג  ילע , הזה  סעכה  המל  יתנבה  אל  דחי . ונחנאש  החכש  וליאכ  איה  הרבעל . יתחלשש  םיטבמב 

[. ע"א םיניכ , ... ] יל שיש  יתעדי 

' אניבור סרפ  רוגמלא ב' תא  התכיזו  ץראה  יבחרב  םימעפ  תואמ  הצרש  הגצהה , רוגמלא . לש  הבוכיכב  גצוהו  זחמוה  תובר , תופשל  םגרותש  רפסה ,
רתכוהו ןילרב  לש  םיטרסה  לביטספ  סרפב  טרסה  הכז  ב-1988   ) הלודג החלצהל  הכז  אוה  םגש  ןהכ , ילא  לש  ויומיבב  טרסל  הדבוע  תנשל 1988 ,

(. דרגלבו דילודאיאו  לש  םילביטספב  בוטה  טרסכ 

דועמ תבכוכ  הלידבמה  המזירכב  הנחינ  איה  קחשמבו . םייחב  הנירקמ  איהש  תומדה  אוה  יטסינימפ  לדומו  למס  רוגמלא  לש  התויהל  ףסונ  םרוג 
קחשמ יכ  ןייצל  יואר   ) הדיצל דבעש  לבמסנאה  לע  ללכ  ךרדב  ליפאהש  תושגרו , היגרנא  אלמ  הלש , קחשמה  ןורשיכב  קר  אל  אטבתה  רבדה  תינקחש .

קודס קזח ,  ) חוכשל השקש  לוקב  הקזח , העבה  םע  םינפב  םג  אלא  םיילארשיה ,) דבהו  המבה  תוברתב  רידנ  ונדוע -  ילואו  היהש -  ךרצמ  אוה  חבושמ 
םג קצונ  ישנ  למסכ  הדמעמ  לוכל , לעמ  ךא  ליגה . םע  חיבשמ , וליפאש  םינעוטה  שיו  גומנ , ונניאש  יתבוב '  ' אל יזיפ  יפויבו  טוהרו  ינתעד  רובידב  ריהמו ,)

תוחפוטמ תופי , ןתצקמ  הבורקה : ןתביבסב  תוקבאנה  תוישנ  תויומד  לש  בחר  ןווגמ  םיטרסב , רקיעב  הקחיש , רוגמלא  םלגל . הרחבש  תויומדהמ 
תושק םישנ  'ה , רבחה לש  הקנידנולב ' ה' לארשיב : םישנה  תשק  תא  םינושה  הידיקפתב  הגציי  ומכ  איה  תוינקעצו . תוחנזומ  תונמש , ןתצקמו  תומנפומו ,

. תויברע םישנו  היינלופ  עטנעי ' , ' ינקורמ אצוממ  םוי 

וא שפנ , תולוח  תונמלא , תונוז , האוש , תולוצינ  ןתביבסמ , תוגרוחה  םישנ  לש  תויומד  םלגל  ללכ  ךרדב  הרכיב  רוגמלא  , ' רצינש ןייצמש  יפכ  ןכ , לע  רתי 
 - םישנ לש  תויסופיטה  תוקוצמב  רוגמלא  הקסע  המליגש , תויומדה  ךרד  ןהיתורודל .' תוישנה  תומגיטסה  לש  הגספ  תדיעווב  רבודמש  וליאכ  תופשכמ .

ויומיבב שיבכה ' תכלמ   ' טרסה ינימהו . ינחורה  ןלוצינבו  דועו -  הידליל  םא  ןיב  יביססבוא  יתולת  רשק  םידלי , לודיג  לש  השתהה  תמחלמ  תורקע , תודידב ,
תא הטילשמה  בוחר , תנוז  םנמא  הקזח , תישנ  תומדב  קסעש  ןושארה  ילארשיה  טרסה  היה  ישאר , דיקפתב  הקחיש  ובש  (, 1971  ) ןלוג םחנמ  לש 

הריבעהש יתצובק , סנוא  לש  הגירח  הנצס  וב  הללכנש  םושמ  םג  ץראב , תישנה  הכפהמה  תודלותב  ךרד  ןמיס  היה  הזה  טרסה  התביבס . לע  הנוצר 
(. תאזה הנצסה  תא  המזי  איהש  רוגמלא  הרפיס  ןויאירב   ) םישנ דגנ  תומילאה  תונגב  ףיקת  רסמ 

תרמצ תוינקיחצמ 
רבעב היהש  יתמיב  םוחת  וכו - )' פאדנטס  םינוכרעמ ,  ) לקה רודיבב  רומוהה  יעפומל  םג  לחלחל  תיטסינימפה  הכפהמה  הלחה  תונורחאה  םינשב 
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. ילאכימ הקבר  התיה  תימואל  תיאקימוק  לש  דמעמל  התכזש  הדיחיה , תובר  םינש  ךשמבו  הנושארה , השיאה  תידעלב . טעמכ  תירבג  הירוטירט 
לש היצמיטיגלל  המרת  היפלכ  הברה  תירוביצה  הדהאה  ךא  םישנל , תויוכז  ןויווישל  יטילופה  קבאמל  יולגב  םלועמ  הסייגתה  אל  םנמא  ילאכימ 

. םילארשיה לע  רתויב  םיבוהאה  רודיבה  ימוחתמ  דחא  אוהש  הריטאסהו , רומוהה  םוחתב  רקיעב  לקה , רודיבה  םלועב  םישנ  תובלתשה 

התיה םינש  שולש  רובעכו  יתכלממה  וידרב  רעונ  תינכות  השיגה  הרשע  עברא  ליגב  יניזורג . אצוממ  החפשמל  םילשוריב ב-1938  הדלונ  ילאכימ 
םידליו םירוהל  ץועיי  תינכות  ' ) ץעו חופת  ', ' תיבה תרקעל   ' היתוינכות וכז  המוצע  תוירלופופל  החפשמל . תונווגמ  תוינכות  לש  השיגמלו  תיעוצקמ  תיניירקל 

הרישע הריירק  חותיפ  לע  ילאכימ  הדקש  תינופוידרה  התדובע  םע  דבב  דב  םש .' ונל  היה  המ  ו' תיב ' רוקיב  (, ' םינש הרשע  עברא  השיגה  התואש 
, ליגי ידג  ריפוא , הקייש  ומכ  רודיב , תוישוא '  ' םע תחא  המישנב  ךרכנ  המשו  תוחילצמ  רודיב  תוגצהבו  םיטרסב  הבכיכ  איה  תינקחשכ . החילצמו 

יעבטה רומוהה  שוח  ההובגה , היצנגילטניאה  תוכזב  תוגצה . רפסמב  הלועפ  הפתיש  ותיאש  יאנב , יסוי  דחוימבו  ריפצ  היבוט  רהוז , ירוא  םיששגה ,
התיה ילאכימ  ילארשיה . להקה  לע  רתויב  םיבוהאה  םידמצה  דחא  ושענ  םה  םהיניב , הימיכה  רקיעבו  םהינש , תא  םינייפאמה  יוקיחהו  קחשמה  ןורשיכו 

היתולוגס םירידנה . םיימוקה  היתונורשכ  יוטיב  ידיל  ואב  הבש  (, 1975-1973 ' ) שאר יוקינ   ' תיריטאסה היזיוולטה  תינכות  לש  ךוותה  ידומעמ  דחא  םג 
תוירלופופה איש  םלוא  תואמצעה . םוי  ירודיש  תא  ומתחש  ןומזפהו ,' רמזה  לביטספ   ' ירודישב םיעבשה  תונשב  הנושארל  ולגתה  רודיב  תוינכות  החנמכ 

תוינכותה  ) םינש הנומשכ  היזיוולטב  תבשה  ליל  תוינכות  תא  השיגה  רשאכ  םינומשה , תונשב  היה  ללכב  תרכומ  תוברת  תרוביגכו  טרפב  החנמכ  הלש 
תא הללס  ךכבו  היזיוולט , תבכוכ  לש  דמעמל  התכזש  ץראב  הנושארה  השיאה  השעמל  התיה  ילאכימ  התופתתשהב .) הריטאסו  רומוה  יעטק  םג  וללכ 

ינשה ץורעה  ירודישב  הבלתשה  ילאכימ  םג  ןושארה , ץורעה  לש  םירחא  היזיוולט  יבכוכ  ומכ  ןטקה . ךסמה  לא  טרפב  תוינרדב  לשו  ללכב  םישנ  לש  ןכרד 
תוגלוקהמ םיברל  המודבו  תורחא ,) חוריא  תוינכותבו  תיזג  יבג  םע  תשר '  ' לש רקובה  תינכותב  טייד ,' דניילב   ' םיכודישה תינכותב   ) םיעשתה תונשב 
. ילארשיה רודיבה  לש  הנושארה  תרבגכ  הדמעמ  תא  הגרדהב  הדביאו  םישדח  ךסמ  ירוביג  לש  רמגנ  יתלבה  םרזב  העמטנ  איה  הלש ,

תוטלובה טרפב . תילארשיה  רומוהה  תוברתבו  ללכב  רודיבב  השיאה  לש  הדמעמ  תא  ולעהש  תופסונ  תויאקימוק  רודיבה  הדשב  ועיפוה  ילאכימ  ירחא 
וללה תויאקימוקה  לש  ןתובישח  ןרוק . הידואו  יקסנישיו  תנסא  לארשי , ןב  יפא  םק , יקימ  ואלסל , הנח  אריפש , הילט  ןזור , הזילע  ןייד , יקית  טיבש , יפיצ  ןה 
בשחנ רומוהש  םושמ  םג  אלא  לקה , רודיבב  תוינעודי  לש  דמעמל  וכזש  תונושארה  םישנה  ןיבמ  ויה  ןהש  םושמ  קר  אל  הלודג , ץראב  םישנה  תכפהמל 

. תוטלבתהל הפיאשו  ימצע  ןוחטיב  תונצקוע , תונינש , תויביטרסא , לש  רצות  תקהבומ , תירבג  הנוכתל  רבעב 

, וז היגוסב  רופחיש  ימש  רעשל  רשפא  ךא  לארשיב . אלש  יאדו  ףיקמ , רקחמל  יל , עודיה  לככ  הכז , םרט  תיטסינימפה  הכפהמב  רומוהה  לש  ודיקפת 
, םישנ לש  רומוה  ייוטיבל  תיתרבחה  היצמיטיגלה  הלדגש  לככ  יעדמ : חוסינבו  ירדגמה , ןויוושה  ןונימל  תוברתב  ישנה  רומוהה  ןונימ  ןיב  רשק  אצמי 

ןיידע םה  לארשיב  םיאקימוקה  בור  םינימה . ןיב  ןויוושה  לדג  ןכ  םיאקימוקה , רפסמל  תויאקימוקה  רפסמ  הוותשמש  לככו  ינימו , יריטאס  רומוה  דחוימב 
. לחוזה יטסינימפה  שוביכל  תפסונ  תודע  הווהמ  תויאקימוקה  רפסמב  תדמתמה  היילעה  םלוא  םירבג ,

לש שדח  רנא  לארשיב ז' חתפתה  ךליאו  םינומשה  תונשמ  ינכותה . טביהה  ןמ  םג  הבושח  ץראב  ירלופופה  רודיבה  ףנעל  תויאקימוק  םישנ  לש  ןתסינכ 
'. וכו הדובע , סמוע  םילעב , םידלי , םישנה : תא  םיקיסעמה  הרואכל  םינטקה  םירבדב  קסועה  םישנ , לע  םישנ  לש  רומוה  ינרתח -  ךרע  לעב  ישנ  רומוה 

רומוהה ודצל . היח  איהש  יתודליהו  ירטנצוגאה  ןלצנה , רבגלו  תויסופיטה  היתושלוחל  תויתודידי ' געול ב' השיאה , לש  תוימוימויה  היתוקוצמ  לע  רטקמ  אוה 
םינושארה יתרבח . רורחשל  הכפהמב  םיבושח  םיטנמלא  השולש  לרוג -  תודחאו  תימצע  תרוקיב  השדח , תויביטרסאו  תואמצע  לש  גוס  אטבמ  הזה 

. םישנל ירודיב  שגפמ  העדומב כ' הרדגוהש  (, 1982 ' ) םיטופטפ  ' תוגצהב ןתוד  ודוד  םירבג : םיאקימוק  ינש  אקווד  ויה  המבל  הזה  רומוהה  תא  ואיבהש 
(, 1984 ' ) הייטראפ  ' הגצהב ןקרב  הדוהיו  (; 1987 ' ) דבלב םישנל  ו' ( 1985 ' ) ןתוד ודוד  םע  ןטק  טרילפ  ', ' הנפואו החפשמ  הרבח , תיב , יניינעב  םיחרוא 

ברעב ןואליג  הרשו  ןגד  לעי  המזח , יגיס  הליחת  תויאקימוק : רקיעב  תוכשומה  תא  ולטנ  םהיתובקעב  דבלב .' םישנל  םיעושעש  תינכת  הרדגוהש כ'
' ןייטנלו ילריש   ' הגצהב ןייד  יקית  (, 1988 ' ) םעה תחא   ' הגצהב אריפש  הילט  (, 1986 ' ) ףסונה רפסמהו  םיעשת  - םישש - םיעשת  ' םינומזפהו םינוכרעמה 

(. 1989 ' ) םיעטק  ' הגצהב בל  העונו  רנק  יתור  ינד , הקימו  ( 1988)
, הזה רנא  ' זה ןמ  תוגצההמ  המכ  ןלהל  תופסונ . תויאקימוק  ופרטצה  ילארשיה , רודיבב  םיירלופופה  דחא  השענ  הזה  רנא  ' זה רשאכ  םיעשתה , תונשב 

סקס ואלסל ב' הנח  תינרדומה ;' השיאה  לש  בכרומה  המלוע  לע  םיעטק  (, ' 1990 ?' ) תא ךמולש  המ  לט ב' הנידעו  הודפ  הנר  ןורחאה : רושעב  וגצוהש 
בינ יפר  ררוז , תלייא  יזנכשא , תינד  ןונרא , תימולש  עשעשמה ;' הנונגסבו  תדחוימה  הטבמ  תדוקנמ  םישדח  םינוכרעמ  (, ' 1990 ' ) ואלסל הנחו  םירקש 

' תועצהל היונפ   ' רכמה בר  יפ  לע   ) דלנודקמו תורבח  סקס , םישנ , הקינאפ , לע  תפרוטמ  הידמוק  (, ' 1992 ' ) והובו והותל  םישנ  ךירדמ  תירטש ב' ןייעמו 
םירגובמל טיבש ב' יפיצ  תרוויע ;' השיגפל  תאצויה  תב 30+10  איה  םעפה  (, ' 1993 ' ) ואלסל הנח  יפ  לע  םייחה  ואלסל ב' הנח  למייה ;') היטניס  לש 

' ריכשהל החידאפ  ןרוג ב' השוש  (; 1993 ' ) םישנל דחוימ  רודיב  עפומ  ןח ב' יסוי  םידליו ;' ןיאושינ  תובהא , תוטאיד , סקס , לע  םינוכרעמ  (, ' 1993 ' ) דבלב
' תובאז םע  תוצר  לפא ב' הביבא  (; 1998 ' ) תמשונ ינאש  החילס  ןרוק ב' הידוא  תילארשיה ;' היווהה  םע  השיאה  תודדומתה  לע  תיריטס  תינכות  (, ' 1995)

תויגוז ונייח , יווה  לע  םינוכרעמ  (, ' 1999 ' ) ינומכ השיא  זפרה ב' גלפ  תירוד  עפומה ;' םש  תא  אשונה  רפס  תובקעב  ןלרוגו , םישנ  לע  םיגולונומ  (, ' 1998)
םייחבש .' תונועגשהו  םירבג  םישנ , לע  הקספה  אלל  קוחצ  לש  ברע  (, ' 1999 ' ) יליזרב תנע  לש  עפומה  , ' יליזרב תנעו  דועו ;'

ןארגש ןארגש . הדנלורו  יפסכ  ןירוד  ןמדירפ , ןיטרמ  לש  ןבוכיכב  םיציצ '  ' התיה וכרד  תישארב  תיתועמשמ  הפיחד  הזה  רנא  ' זל הקינעהש  רודיבה  תגצה 
םינוכרעמו םיריש  ףוצח , טראבק  העדומב כ' הרדגוה  המבה ב-1989 , לע  התלעש  החילצמה , הגצהה  התוא . םייב  ןאילו  הלעבו ג' הגצהה  תא  הבתכ 

םע תורזוח ' םיציצה  : ' םשב ףסונ  בוביס  קפוה   1998- בו םיציציב ,' ךירצ   ' ךשמהה תגצה  התלע  ב-1991  השא .' לש  המלוע  זכרמבש  םיסחיו  םיבצמ  לע 
': םיציצ  ' חור תא  םימיגדמה  םינוכרעמה  דחא  ןלהל  יפסכ . ןירוד  םוקמב  טנרג  תיפוצ 

. רבג תקחשמו  תסנכנ  ןיטרמ  המבה , לע  ןירוד  רבגל - ' תוריש  ': ' קלח א
, דובכה לכ  ילש . םסרופמה  בגה  יוסיע  תא  ךל  השעא  ינא  בש . יריקי , בש , ףייע . ךכ  לכ  הארנ  התא  יוא , ךילא ! יתעגעגתה  ךכ  לכ  ילש . רבג  הא , ןירוד :

ינא ןכ , רבד . םוש  םולכ , תמאב  תכלוהו , תגאוד  הנוקו , תסבכמ  רבד . םוש  רבכ ? השוע  ינא  המו  תיבב , תראשנ  ינאו  סנרפל , הדובעל  אצוי  רקוב  לכ 
. שיש המ  םע  רדתסנ  גאדת , לא  האנק . ךותמ  לכהו  ןנולתמ , ןמזה  לכש  חופנ  סוב  םע  הבוט , תיופכ  הדובע  השק , ךכ  לכ  דבוע  התא  ילש , רבג  תעדוי 
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! הא ךלש . הפקה  תא  ךל  ןיכהל  תכלוה  ינא  בוט , ןיי . ומכ  רתוי , בוט  הארנ  הנשל  הנשמ  ירבג , ךכ  לכ  התאש  תורמוא  ילש  תורבחה  לכ  בגא , ךרד  הא ,
וא םוי  ירחאש  החוטב  ינא  ךל . עיגמ  תצק , ןימשת  םא  המ  זא  םיזוגאהו , יוויקהו  תפצקהו  דלוקושה  םע  בהוא , ךכ  לכ  התאש  הגועה  תא  ךל  יתיפא 

… םיימוי
[ הקירש ]

. השקבב לקש   50 ינודא , ןמזה  רמגנ  ןירוד :
[ ףסכה תא  הל  תנתונ  ןיטרמ  ]
. האבה םעפב  הארתנ  ןירוד :

[. תסנכנ הדנלורו  תאצוי  ןירוד  תאצויו . הצורמ  להקל  הנופ  ןכאש . ןמיס  השוע  ןיטרמ  ]

. הליחתב הצורמ  תיארנו  רבגה , דיקפתב  בוש  תסנכנ , ןיטרמ  השיאל .' תוריש  ': ' קלח ב
אי ךלש , תתרשמ  אל  ינא  דבל . ןיכת  לכוא . וישכע  ךל  הניכמ  אל  ינא  ללכב . רוזחל  אל  תלוכי  תמאב . הבר  הדות  ףוס , ףוס  התיבה , תרזח  הדנלור :

השוע  ) הזה ףלודה  זרבה  ומכ  ונלש , םיאושנה  םג  םיארנ  הככ  ףטפטמ . אוה  הנש  רבכ  ןמזה ? לכ  ףלודש  הזה  זרבה  תא  רבכ  ןקתת  יתמ  קאינמ .
? תשקיב האלעה  הה ? םולכ ? השוע  אל  התאו  הזה  תיבב  תושעל  ךירצש  המ  לכ  השוע  ינא  המל  יל , סאמנ  עמוש ? התא  יל , סאמנ  ףוטפט .) תולוק 

ןתחתהל הכירצ  יתייה  הקדצ , ילש  אמא  ימואל . בוח  הז  בוח , אל  הז  טפארדרבואה ? םע  היהי  המ  ןדחפ . םולכ , תשקיב  אל  ללכב . יל  הנעת  לא  אל ,
יתבשח ךתא . יתנתחתהשכ  יל  ויה  תויפיצ  הזיא  תאזה . סרכה  םע  הארנ  התאש  ךיא  הארת  יוא  בוט . הארנ  רדתסהל , עדוי  רבג . הז  ךיחא . םע 

הטראח ! עמוש , התא  הטראח , יל ? תתנ  המו  ילש , תופי  יכה  םינשה  תא  ךל  יתתנ  ינא  יל ? תתנ  המו  הכיסנ . לש  םייח  םיפי , םייח  יל  ןתתש 
[ הקירש ]

. השקבב לקש   50 ןיטרמ :
? והז המ , הדנלור :

. ןכ ןיטרמ :
… דוי התא  רונתל , סינכא  ינא  ךלש  אמא  תא  לבא  הדנלור :

. רעטצמ ינא  תרבג , התוא ) תעטוק  : ) ןיטרמ
. ךלש אמא  לע  ןטק  והשמ  דוע  ךל , תפכא  המ  הדנלור :

. ץוחב רות  דוע  שי  תרבג , ןיטרמ :
. טמיניביק ךל  המ , עדוי  התא  הדנלור :

. ןמזה רמגנ  ןיטרמ :
. וניניב הז  אל , הדנלור :

ןתינכות רמוע . ילונו  רדיילק  יבד  דמצה  ויה  תוינונסה  ףנעל . ףסונ  יטסינימפ  דממ  וסינכהש  תוריעצ , תויאקימוק  החימצה  ידמוק  פא  - דנטסה תוברת 
םיפיטואירטסה לע  תונצקועב  תוכחגמה  םישדח , הריטאס  יעטקו  םיקיתו  ידמוק  פא  - דנטס יעטק  העדומב כ' הרדגוה  (, 1990 ' ) וליאכ הזכ  , ' הנושארה

םג ועיפוהל  ובריהש  ילונו , יבד  (. 1996 ' ) ילונו 3 יבד  ו' ( 1993 ' ) םיעטקה (, ' 1992 ?' ) המ המל  ימ  המל  : ' תוינכות שולש  דוע  ולעה  ןה  הירחא  םילארשיה .'
לת תינופצ '  ' הרוחב התיה  ןהלש  םינוכרעמב  ובציעש  תיזכרמה  הרוטקירקה  דחאכ . םישנלו  םירבגל  וגעל  ןהיתוינכותמ , םיעטק  םע  היזיוולט  תוינכותב 
: ץראה זכרמב  תוססובמו  תוקיתו  תוילארשי  תוחפשמב  רקיעב  חמצש  הרוחב  לש  סופיט  והז  לוק .)'  ' ינקירמאה גשומל  גנלס  םוגרת  ' ) הבונג  ' תיביבא

תעפשה התביבס . תאו  המצע  תא  םישרהל  תצמאתמו  תוזופ  תאלמ  םיגתומ , תפדור  תגליע , םזיסיקרנ , ידכ  דע  תירטנצוגא  תקנפתמו , תקנופמ 
, דחא דצמ  ןוחטיבב . רמול  השק  ינרדומה ? םזינימפה  לש  העפשה  םג  ןאכ  שי  םאה  ךא  תאזה , תומדב  הרורב  ירמוחה  עפשהו  םירוהה  לש  קוניפה 

העיבתל דגנ  תבוגת  קפס  אלל  איה  תוירטנצוגאה  רחא , דצמ  תונבל ; םיאימחמ  םניאו  'ה ' לשפיט לש ה' התוגהנתה  תא  םיריכזמ  תוגליעהו  תוקנפתהה 
ברעממ חרזמ  קוחרכ  הקוחר  הבונג ' לש ה' התומד  ךכ , ןיבו  ךכ  ןיב  המצעל . רבד  עובתל  ילבמ  תתל , דועו  תתל  תתל , השיאהמ  תיתרוסמה  תיתרבחה 

. הדוהי רבדמב  תומצו  יקח  תצלוח  םירצק , םיסנכמ  םע  הזזיתו  תדלומ  יריש  תרבחמו  לימרת  םע  הבבותסהש  ףסכה ' שגמ   ' תרענ תירבצה , המאמ 
'. וליאכ הזכ  לש ה' קודקדבו  רובידה  תייצנוטניאב  םג  אלא  םלועה  תפקשהב  קר  אל  הלאש , ינמיס  רקיעב  שי  הבונג ' ל' האירק , ינמיס  רקיעב  ויה  תירבצל 

תונבל תונתונ  תויפאי  תוחפשמש  םיצלואמה  תומשה  לע  תינוריא  הזרפרפ  ' ) הגוהנ ו' םי ' ' - ' תובונג  ' יתש הקיסאלקל , היה  רבכש  תובונגה ,'  ' ןוכרעמב
: ינקיר חיש  ןהיניב  תולהנמ  ונימיב - )

? וליאכ הזכ  תא  שאר  הזיאב  םי :
? תא הלאכו ? ףרטאב  בונג  הגוהנ :

? רופא לש  תוצרפשה  םע  רוחשב  םרוז  םי :
? הזכ ןיקנש  תניגב  ךל  וניכיח  לומתא  תייה  הפיא  הגוהנ :

? ףועל וניסינ  רופיצ ? ירחא  יתצר  יתבנגנ ? םי :
? הצקב הקובד  היהת  ךלש  המצהש  השוע  תא  ךיא  הגוהנ :

? תא קור . םע  םי :
. תלזנ םע  ינא  הגוהנ :

? הזכ ךל  םיאתי  ארונ  שארה ? לכ  תא  יחלגת  ילוא  םי :
? חירהל והשמ  ךל  שי  'ל . גה ליבשב  והשמ  יריאשת  הבונג  הזיא  הגוהנ :

? סקפיט וא  סקבד  ךל  אב  המ  םי :
. לבז הגוהנ :

?? וליאכ המ  םי :
? הזכ םיהדמ  לוטוס  איבמ  הז  לבז . חירהל  יל  אב  הגוהנ :
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??? וליאכ תמאב  המ  םי :
. הזכ הללאל  הגוהנ :

, םיאודבה לש  ןייעמהמ  םיתוש  ונחנא  הדוהי . רבדמב  הרעמב  םישנאה  םעו  יתיא  רוגל  אובל  ףיכב  הלוכי  תא  הלאכו  בנגיהל  לש  ןיינעב  תא  םא  םי :
? וליאכ םיילרנימ  אלמ  הז  םישרוש ... םילכוא 

? ןגנל תעדוי  תא  ףרטצהל ? ךל  אב  אטרח .'  ' תרתחמ תקהל  המיקמ  ינא  תוטלקה ? ןפלוא  יל  ונק  ירוה  תורעמ . לש  ןיינעב  אל  ינא  הגוהנ :
. אל םי :

. אל ינא  םג  הגוהנ :
? עומשל ךלש  שארב  ריש ? יתבתכו  רמת '  ' הפקב יתבשי  לומתא  תבתוכ ? ינא  לבא  םי :

. ירדשת הגוהנ :
. ינא םימעפ  םיארוק 9  ילש  רישל  םי :

. ינא ינא . ינא . ינא . ינא . ינא . ינא . ינא . ינא .
? םיינואג םירבד  יתבתכו  םיב  קוצ  לע  המורע  יתבשי  לבז ? יתפנסהש  ירחא  לומתא , תבתוכ . ינא  םג  אכדמ ? ארונ  הפי ? ארונ  הגוהנ :

. ירדשת םי :
!!! ייב אבא . הגוהנ :

!!!!!! םישנאל השוע  לבזש  המ  וי !!! קנע ! םיהדמ . הז  הגוהנ , םי :

, יאנב לש  םידקתה  תרסח  תוירלופופה  יאנב . הנרא  איה  אולה  תימואל -  תוברת  תרוביג  תונורחאה  םינשב  חימצה  ילארשיה  פא  - דנטסה הדש 
איהש תיביטרסאהו  הנונשה  תעשעשמה , תומדהו  ינשה , ץורעב  לארשיב ' קר   ' תירלופופה תינכותב  לט  זרא  לש  ותפתושכ  רקיעב  המסרפתהש 

. ללכב הרבחב  הדמעמ  תא  ןיפיקעבו  תילארשיה  רומוהה  תוברתב  השיאה  לש  שדחה  הדמעמ  תא  םיאטבמ  רומיל ,' , ' תינכותב תמלגמ 

תירבעה תורפסה  תא  שבוכ  תורפוסה  אבצ 
םישנ לש  ןתמורת  תא  חיצנהל  שקיב  ןמרבה , ריאמ  םהרבא  רבחמה , ותפוקתל . גירחו  ןיינעמ  רפס  תירבעה  הפשב  ןילרבב  םסרפתה  "ג  צרתב

: היידוהיה השיאל  יטסינימפ  טעמכ  ללה  ריש  הרואכל  איה  ותמדקהו  תידוהיה  תורפסל 

דימת השיאה  הדמע  םירבעה  לצא  תירבעה . תוברתה  ירעש  לכ  הינפל  וחתפנו  הירבעה  השיאה  התכז  רזע . ותשא  ול  היהתו  ירבעה  שיאה  הכז 
, םירוביגה םע  תורכזנ  ונמע  ימי  ירבדב  תוהמאה .'  ' םג הליהתלו  םשל  םיעדונ  תובא '  ' םע םדא . וארקנ  דחיב  םהינשו  שיאה , םע  תחא  הלעמב 

ועדיש ולאכ  םג  ויהו  המכחבו , הרותב  תואיקב  םישנ  ונל  ויה  ונימי  דע  םודקה  ןמזהמ  תואיבנו . תוררושמ  תורוביג , םג  םיאיבנהו , םיררושמה 
תוירבע םישנ  תורבחמו  תוררושמ  רותב  םג  םת . וניבר  לש  ותב  הנחו  ריאמ  תשא ר ' אירורב  האיבנה , הרובד  תודחא : קר  אמגודל  ריכזנ  תורוהל .

. םינמזה לכב  תועודי 

אל יכ  , ' בתוכו ףיסומ  אוה  וילאמ ,' ןבומ  '. ' השולח תונע  לוק  הכשמהב ל' ךפהנ  המדקהה  תישאר  לש  העורתה ' לוק  ו' תואמגודה , תומלענ '  ' הרהמב לבא 
ורפסש עשעשמו  בוצע  המכ  ןכאו , םינבה .' לודגו  תיבה  רדס  לע  חקפלו  להא  תבשל  םישנה  וכנחתנ  אלה  רקיעב  יכ  הגרדמ , התואל  עיגהל  וכז  הברה 

תואיצומ םתס  וא  םירבחמב  תוכמות  תורדסמ , סופדב , תורזוע  תוסיפדמ , אלא ל' רפסה ,) תרתוכ  הריהצמ  םג  ךכ   ) תוידוהיה תורפוסל  הליהת  ריש  ונניא 
רקיעבו הריציו , הביתכ  הפוקת . התואב  וחוורש  תוירדגמה  תומרונה  לשב  רואל , האצוהה  םלועב  םישנה  עיגהל  ולכי  ןהילאש  תוגספה  ויה  הלא  רואל .'

. דבלב םירבג  לש  םקוסיעל  זא  ובשחנ  תוינשמו , הרות  דומלת 

םירמ ימלת , ןיול  המא  אנהכ , היתב  רפלא , הקבר  ןוראב , הרובד  ןוגכ  רתוי , אלו  ץמוק  םא  םג  בושייה , תפוקתב  הזורפב  תובתוכ  םישנ  לש  ןתעפוה 
. תימצעה התועדומבו  היידוהיה  השיאה  לש  התוהזו  התומדב  תינפת  לש  התישאר  התיה  ארירש , הנשושו  יפסכ  הנינפ  ובבש , הנשוש  ןהכ , - ןייטשנרב

ןיידע רומאכ , היה , בושייה  תפוקתב  םירפסה  ףדמ  לע  תורפוסה  - םישנה לש  ןמוקמש  םושמ  שממ , לש  הכפהמ  אל  ןיידעו  תינפת  לש  התישאר 
בותכל ףחד  רדעהב  הרוקמש  הקיתש  התיה  אל  וז  תיתונמא . הניחבמ  וקתשוה '  ' רמול בטומ  ילואו  וקתש '  ' םישנש רמול  רשפא  הללכהב  םצמוצמ .

רקיעב ןמצע  ואטיב  ןה  לבא  בותכל , ובריה  תונושארה  תוילעה  תושנ  יכו  תיבמופ  הקיתש  קר  התיה  וזש  ררבתמ  םיינכדע  םירקחממ  הברדא , רוצילו ,
םישנה תורפס  תודלות  תא  תרקוחה  ץיבולרב , הפי  םיראוממו . םיבתכמ  םינמוי , ישיאה -  יוליגה  תורפסכ  וא  הצחמל  תיתורפסכ  תגווסמה  הביתכב 

. םלועב םירחא  תומוקמב  םג  תישנה  הביתכה  תרוסמ  תא  הנייפיאש  תוימיטניאלו , תועינצל  תויטרקסידל , הייטנב  רבודמש  הרובס  בושייה , תפוקתב 
, םייפכה תדובע  ךרע  תא  הממורש  הרבחב  ינחורהו  ילאוטקלטניאה  ףחדה  תא  אכדל  ץחלה  םיפסונ : םירבסה  ינש  גיצמ  ןורימ  ןד  תורפסה  רקוח 

הלוספ .' תולטרעתה   ' וזיא הב  שי  ךכיפלו  תרצויה  לש  תישנה ' תויטוריאה   ' תא תאטבמ  תיתורפסה  הריציהש  הסיפתהו 

ךא םישנ  לש  םירופיסו  םיריש  ומסרופ  תעה  יבתכב  לודג . יתרבח  שודיח  תניחבב  התיה  תרצוי  השיא  לש  התולבקתהו  התביתכ  בושייה , תפוקתב 
: םירשעה תונשב  ןורימד , ןייצמש  יפכ  השחרתה , תירבעה  הרישל  םישנ  לש  הלודגה  הצירפה  הריש . ובתכ  םישנה  בור  השעמל 

וולנ ןהילאו  תוטלוב  תוררושמ  עברא  תורפסה  תמיב  לע  ועיפוה  רתוי , אל  םייתנש , ךות  םילוענ . ויהש  םירעש  וחתפנ  םוסחמ , הזיא  רסוה  תחא  תבב 
תב דבכויו  יקסבוחיב  - הבוקרי עבשילאו ז' לארשי  ץראב  באר  רתסאו  ןייטשבולב  לחר  ויה  תוטלובה  קומע . םושיר  ועיבטה  אלש  תופסונ , תוררושמ  םג 

ןוצרב ולביק  םיריעצו  םיקיתו  םיכרוע  םישנ . תוררושמ  ינפב  החוורל  התע  םיחותפ  ויה  תעה  יבתכ  לכ  ןכא  הפוריא ]...[ . חרזמב  קאינל ) ז'  ) םירמ
םתכימת תא  םהלש  תעה  יבתכ  תומיב  לעמ  ןיגפהל  וחמשש  םיכרועה , ידי  לע  תורזוחמ '  ' ויה תוררושמה  יכ  המדנ , ףא  םיתעלו  ןהלש , די  יבתכ 

. דודיע - תווחמבו בוט  - ןוצרב התע  ולבקתנ  םיריש  תובתוכ  תוירבע '  ' תורענ תירבעב . םישנה  תריש  לש  תינויצאסנס ' העפוהב ה'

תוצמל תונווכתה  ןימ  ץראב , הררשש  תינכפהמה  - תיצולחה הריוואב   ' ןורימ הלות  תינויצה  תוברתה  תמב  לע  תוירבע  תוררושמ  לש  ןתעפוהל  הביסה  תא 
- יתוכמסה יתורפסה  דסממה  לש  ותוקלתסה  ןיב  רצונש  קדסב  וז  העפות  ריבסמו  ףיסומ  אוה  התוברתו .' ץראה  ןינב  םשל  ינחורו  יסיפ  חוכ  לש  יוליג  לכ 
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. לארשי ץראב  ןיידע  הזכ  דסממ  לש  תוססבתהה  רסוחל  קילאיב , לש  ותושארב  היסורב , דיבכמה 

יוביר תא  הלות  קותר  יליל  הרישה  תרקוח  יתרבחה . היומידלו  תירילה  הריציה  עבטל  תורושקה  תוביס  ויה  הזורפל  אלו  הרישל  רקיעב  םישנ  לש  ןתכישמל 
תונוכת םע  תרופיסה  רושיקו  תמצמוצמ , תנדועמ , תישגרכ , יפיטואירטס  ןפואב  תספתנה  תוישנ , םע  הרישה  יוהיז  תורפסמה ב' טועימו  תוררושמה 

רדשכ םירחא  ינפבו  ןמצע  ינפב  וגיצהלו  הבהאה , ןחלופמ  קלח  רישב  תוארל  תורשפאה  בחר ]...[ ; ףקיהו  תפחוס  המצוע  תינויגה , תינבת  ןוגכ  תוירבג ,
(, דחאכ הרישו  הזורפ   ) תיתורפס הביתכמ  ןמצע  תא  םישנה  בור  ורידה  עודמ  הריבסמ  םג  איה  רופיסה .' לבקל  הכז  אל  ותואש  רשכה  רישל  ןתנ  הבהא ,

םישנ ( ' א : ) ןמצע תא  םישנה  תסיפתב  קומע  ךפהמ  םינומשה  תונשב  הרישבו  תורפסב  ללוחתהש  ישנה  ךפהמה  אטיב  המכ  דע  םידמלמ  הירבסהו 
לע ןתריצי  לבקתת  אל  אמש  ששחמ  קר  אל  רוציל  ןויסינה  לע  שארמ  תורתוומ  םישנ  ןולשיכה ]...[ . ןמ  תודחופ  ןהש  יפכ  שממ  החלצהה  ינפמ  תוששוח 

תוענטצהה ( ' ב '; ) לבקתהל הניכזתו  הנבותכת  םא  רבגב , תויולתו  תושלח  רמולכ , תוישנ , הנייהת  אל  אמש  הדרחה  ללגב  םג  אלא  תרוקיבהו , להקה  ידי 
םוחתה הצקוה  הל  תסנכה ; תיבב  רוביצה  חילש  דיקפת  תא  אלמל  הלוכי  התיה  אל  השאש  םושמ  תידוהיה ]...[  תוברתה  ידי  לע  םישנ  לע  התפכנ 

התריציו תרצויה  יפלכ  לוטיב  לש  סחי   ' ררש תורחא , תורבחב  ומכ  תילארשיה , הרבחב  ג ) '; ) םיירוביצה םידיקפתה  לכ  תא  ואלימ  םירבגש  דועב  יטרפה ,
אל יתורפסה , דסמימה  ידי  לע  הכרבב  תבתוכה  השיאה  הלבקתנ  םהב  רשא  םישנה , - תרופיס לש  םינושארה  םיבלשב  םג  ( ' ד '; ) םירבגה דצמ  דחי  םג 

'. הלש ןוזחל  ירבג  בשק  הרצי  אל  השא , ידי  לע  בתכנ  רופיסהש  הדבועה  םצעמ  תולעפתהה  המיבה . זכרמב  םוקמ  התריציל  היה 

רקיעב הבתכש  גרבדלוג , האלו  ןוראב  הרובד  תיתרבח : הרקוילו  תוטלובל  וכז  םייתש  קר  בושייה  תפוקתב  ועיפוהש  תוטעמה  הזורפה  תובתוכ  ןיבמ 
 - תונב אלו  םינב  ודמילש  ךרדכ  התוא  דמיל  הלכשהב , ןיינע  הליגש  עודי  בר  היבא , היסורבש . קסנימ  ךלפב  הנטק  הרייעב  הדלונ ב-1887  ןוראב  הריש .

התויהב רבכו  יוליעל  הבשחנ  ןוראב  יתרגש . אלהו  יאמצעה  הייפוא  בוציעל  םרתו  רוציל  התוא  דדוע  םג  אוה  הקודקדו . תירבע  ןושל  שרדמ , ארמג , "ך , נת
, תירבעב םירופיס  הבתכ  הרשע  םיתש  ליגב  אורקל . הבהא  הריכבה  התוחאש  םיבהאה  ירופיס  תארשהב  יטנמור , הזחמ  שידייב  הבתכ  עבש  תב 

', ןמזה ', ' הריפצה : ' תירבעה תונותיעה  בטימב  הירופיס  תא  המסריפו  םיל  " ומו םינותע  יכרוע  ידי  לע  תשקובמ  תרפוס  התיה  רבכ  הרשע  שש  ליגבו 
גוחב תוליעפב  םייטרפ , םירועיש  ןתמב  הקסעו  תונבל  תיסורה  היסנמיגה  תא  המייס  ב-1906  םיחרפ .' ו' עבטהו ' םייחה  ', ' חלשה ', ' ץילמה ', ' םלועה '

. הביתכבו תירבע  ירבוד 

', ריעצה לעופה   ' ןועובשה לש  יתורפסה  רודמה  תכירעמ  הסנרפתה  איה  ביבא . לתל  הכומסה  קדצ , הוונב  הבשייתהו  ץראל  ןוראב  התלע  ב-1911 
הירפסמ רפס  לכ  לבא  הביתכה , תכאלמב  הל  עירפה  תכרועכ  הקוסיע  הרופיצ . תב , םהל  הדלונו  ואשינ  םיינשה  ץיבונורהא . ףסוי  היה  ישארה  וכרועש 

םיבר םידוהי  םע  דחי  םירצמל , התחפשמו  ןוראב  התלגוה  הנושארה  םלועה  תמחלמ  ימיב  הבר . הכרעה  ררועו  בושייה  תליהקב  יתוברת  ערואמל  היה 
יתורפסה רודמה  תכירעב  הכישמה  המחלמה , םותב  הצרא , הבוש  םע  םיסורה . םע  הלועפ  ףותישב  םהב  ודשח  םיינאמ  ' תועה תונוטלשהש  םירחא 

' יראבוב םאדאמ  הלש ל' םוגרתה   ) םוגרתב הדקמתה  ןוראבו  ריעצה ' לעופה  הלעבו מ' ןוראב  ורטפתה  ב-1923  הביתכה . תכאלמבו  ריעצה ' לעופה   ' לש
םגש הביבסה , םע  היעגמ  לכ  תא  טעמכ  ןוראב  הקתינ  הלעב ב-1937  לש  ותומ  ירחא  יתורפס .) ערואמל  בשחנ  עיפוהש ב-1932 , רבולפ , בטסוג  תאמ 

תונורחאה היתונש  םירשעב  ינפגס . םייח  רטשמ  הילע  התפכש  תוילכ , תלחמב  התלחו  הרוחש  הרמ  ןיעמב  העקש  איה  םימצמוצמ . ויה  ןכל  םדוק 
. המע תוארתהל  וחילצה  םיטעמ  קרו  התיבב , תרגוסמ  התטימל , הקותר  התיה 

סרפ "ג ,) צרת תונמא , ' ) תונטק  ' הרפס לע  קילאיב  סרפ  הל : ונתינש  םייתורפס  םיסרפ  רפסמב  האטבתהש  תשדוחמ  הרקוהל  ןוראב  התכז  הימי  בורעב 
רחאל םלוא , "א .( ישת קילאיב , דסומ  ' ) תוישרפ  ' רפסב םיצבוקמה  הירופיס  לע  תינשב  קילאיב  סרפו  "ג ) ישת דבוע , םע  ' ) התע תעל   ' הרפס לע  ןיפור 

הכוז איה  ןיאש  לבחו  םילודג  םייתורפסה  היגשיה  יכ  ןייצ  אוה   ) התריצי לש  תשדוחמ  הכרעהל  ןורימ  ןד  לש  ןויסנ  םגו  בלמ , החכשנ  איה  התומ ב-1956 
תירונ תורפסה  תרקוח  לש  הרפס  םוסרפ  ירחא  שדחמ  התלגתה  איה  םיעשתה  תונשב  קר  הנשויל . התרטע  תא  ריזחה  אל  הל ) היוארה  הכרעהל  דוע 

הלעופב תשדוחמה  הרכהה  תירבעה . תורפסב  תיטסינימפה  הכפהמהמ  קלח  היה  תוילארשי  תורפוס  םישנ  לע  םירמאמ  לג  תובקעב  ןירבוג ,
הבלישש הנושארה  התיה  איהש  םושמ  אלא  הנושארה , היירבעה  תרפוסל  תבשחנ  איהש  הדבועה  לשב  קר  אל  העבנ  ןוראב  לש  התובישחבו 

. םזינימפה חורב  םיינרתח  םירסמ  הירופיסב 

האצי םירשע  תב  היסנמיג . תדימלת  התויהב  אטילב  םיירבע  תע  יבתכב  וספדנ  םינושארה  היריש  אטילב . רשא  הנבוקב  הדלונ ב-1911  גרבדלוג  האל 
ב-1935)  ) םייתנש רובעכו  אטילל  הבש  הידומיל  םותב  רוטקוד . ראות  הלביק   1933- בו ןובו , ןילרב  תואטיסרבינואב  תוימש  תופש  הדמל  הינמרגל ,

תודוסי ללכש  (, 1946 ' ) רואה אוהו  , ' הלש דיחיהו  ןושארה  ןמורה  ןשע .' תועבט   ' ןושארה היריש  רפס  רואל  אצי  הנש  התואב  הצרא . התלע 
דבל רואל ב-1929 .) אציש  יקסבוחיב  עבשילא  לש  תואטמס '  ' היה ינשה   ) בושייה תפוקתב  םישנ  ומסריפש  םינמורה  ינשמ  דחא  היה  םייפרגויבוטוא ,

תיתאוושה תורפסל  רוספורפכ  רקחמב  הקסע  תוזחמ , הבתכו  תימלועה  תפומה  תורפסמ  גרבדלוג  המגרית  המסריפש , םיברה  הרישה  ירפסמ 
התומ ב-1970 ירחא  םישישהו . םישימחה  םיעבראה , תונש  לש  תיתורפסה  הקילבופרב  תוטלובה  תויומדה  תחא  התיהו  תירבעה  הטיסרבינואב 

. לארשי סרפ  הל  קנעוה 

הניארקואב ב-1892 הדלונ  יאלפ  קינצוק .) הינורב   ) יאלפ הכרב  איה  תחאה  תובושח . תויומד  שולש  דוע  ןייצל  יואר  תירבעה  תורפסב  םישנה  תודלותב 
םע דחי  הצרא  התלע  ב-1921  ןילאמב . תיטרפ  הסינמיג  הלהינו  המיקה  בייק  תטיסרבינואב  הלכלכל  הכמסוהש  רחאל  הדימא . םירחוס  תחפשמל 

תיב התיהו  תיסורב  םירפס  םיניינועמל  הקפיס  רשא  רבע ,'  ' תיירפס ץראב , הנושארה  תיממעה  הלאשהה  תיירפס  תא  הדסיי  הנש  התואבו  ריאמ  הלעב 
. השרוובו קרוי  וינב  םיפינס  הל  ויהש  הירומ ,'  ' םשב תירבעב  םירפס  תויונח  תשר  הלעב  םע  דחי  ביבא  לתב  החתפ  רתוי  רחואמ  ריעב . חורה  ישנאל  דעו 

1936- םיכרכ ,  6 ' ) תיללכה הידפולקיצניאה   ' תא ןכו  דומיל  ירפסו  םידלי  ירפס  רקיעב  רואל  האיצוהש  הדסמ ,'  ' םירפסה תאצוה  תא  המיקה  ב-1931 
(. "ט שתב אצי  ןושארה  ךרכה  ) רדנסכלא הנב  קיפהו  םזי  התואש  תירבעה , הידפולקיצנאה  תאצוה  היה  הלעפמ  לש  תרתוכה  תלוג  (. 1934

זיראפב ןוברוסה  תכמסומ  ץיסרפ , (. 1893  ) הניארקוא תדילי  ץיסרפ , הנשוש  איה  תירבעה  תורפסה  םלועב  הצולח  השיא  לש  היינשה  תומדה 
זכרמב  ' הרבח רבע ,' תפש  יבבוח   ' תינויצה הדוגאה  לש  דובכ  תריכזמ  םייללכה , םינויצה  ישארמ  הסדואב : הבושח  תינויצ  הליעפ  התיה  תורפסב ,) )

רוקמ ירפסו  םימוגרת  רואל  האיצוהש  תונמא ,'  ' תאצוה תא  ץיסרפ , ףסוי  הלעב , םע  הבקסומב  הדסיי  ב-1917  םיינויצה . םיסרגנוקב  הריצו  היסור ' ינויצ 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



תדעווב ביבא , לת  תייריע  תצעומב  הרבח  התיה  ץיסרפ  הנשוש  רואל . האצוהה  תא  השדיחו  ץראל  ץיסרפ  תחפשמ  התלע  ב-1925  םירוענה . ינבל 
'. תוילרביל םישנ  ןוגרא   ' תודסייממו םייללכה  םינויצה  תגלפמ  תרבח  התיה  ןכ  ומכ  ימואלה . דעווה  לש  ךוניחה  תקלחמבו  תינויצה  הלהנהה  לש  ךוניחה 

לש ךוניחה  תדעו  "ר  ויכ הנהיכ  תאזה  הפוקתה  לכ  ךשמבו  תונושארה  תוסנכה  שולשב  הגלפמה  םעטמ  תסנכ  תרבח  התיה  הנידמה  תמקה  רחאל 
. ךוניחה םוחתב  הלעופ  לע  לארשי  סרפ  הל  קנעוה  ב-1968  תסנכה .

תוכזב הבחר  הלכשהל  התודליב  התכזו  הניארקואב ב-1878  הדלונ  אריפש  אריפש . הוח  איה ד"ר  תירבעה  תורפסה  םלועב  תישילש  הצולח 
, הדיחי - הנבמ םג  התוא  הקתינש  הדירפה , הפי . ולע  אל  םיאושינה  ךא  רישע  יאקנב  לש  ונב  םע  הנתחתה  ליגב 17  המא . טרפבו  הירוה , לש  תוחיתפה 

, הרשע עשתה  האמה  ףוסב  תירבעה  תורפסה  זכרמ  התיהש  השרווב , המלוע . תסיפתו  הייח  ךלהמ  לכ  לע  העיפשהו  תבאוכ  תקלצ  הב  הריאשה 
הלבקתה ב-1906  םימי . םתוא  לש  תעה  יבתכב  תורפס  לע  תוסמ  םסרפל  הלחהו  ןמשירפ  דודו  ץרפ  םירפוסה י"ל  םע  םירשק  הריעצה  אריפש  הרשק 

תלעבו היישפוח  הליכשמ , השיאכ  הלש . ןושארה  םירופיסה  ףסוא  אצי  ןכל  םדוק  הנש  היפוסוליפב . טרוטקוד  המייס  ליגבו 32  ץייוושב  ןרב  תטיסרבינואל 
ילב , 1919- בו הייחב , עפשה  ןדיע  תא  העטק  הנושארה  םלועה  תמחלמ  םירמאמ . תביתכבו  ץראל  ץראמ  תועיסנב  הנמז  תא  אריפש  התליב  םיעצמא 

לע רקחמ  תדובע  הבתכש  ןטקוי , לחר  םירורמ . התוא  עיבשה  הלעב  ךא  בוש , האשינ  איה  תושק , תודחא  םינש  ירחא  גארפל . העיגה  איה  סיכב , הטורפ 
: תבתוכ אריפש , הוח  לש  יתורפסה  הלעופ 

לש םיבושחה  םיירבעה  תעה  יבתכמ  המכב  יח )' לכ  םא   ' םינודיספה תחת   ) ומסרפתהש םירמאמ  תורשע  אריפש  הבתכ  םינשה 1938-1913  ןיב 
יבתכב םירמאמה  תירבה ]...[ .) תוצראב  ועיפוה  םינורחאה  ינש  ' ) ןרתה ו' ראודה ' ', ' הפוקתה ', ' םלועה ', ' חלשה : ' האמה לש  הנושארה  תיצחמה 

. אמויד יניינעו  םיעודיו  םישיא  תונויצ , תוליהקב , םידוהיה  ייח  היפוסוליפ , תיללכהו , תידוהיה  תוברתה  תיללכהו , תירבעה  תורפסה  ביבס  ובסנ  תעה 
לש הדמעמ  ןוגכ : םיאשונ  ןווגמב  המלוע  תפקשה  תאו  הבחרה  התלכשה  תא  תיללכהו , תירבעה  תורפסב  תבתוכה  לש  התואיקב  תא  םיפקשמ  םה 

. דועו לארשי  ץראל  הילע  תוללובתהה , תעפות  הלוגה , תוליהקב  םידוהיה  ייח  תארוקכו , תרצויכ  תורפסבו  הרבחב  השיאה 

הפ ועיפוה  לארשי  תנידמ  םוק  םע  התריצי . םג  ךכו  בלמ  החכשנ  התומ  רחאל  היקבולסוכ . צ' טטשנייזרטב , וטיגב  ראורבפב 1943  התמ  אריפש  הוח 
םישנב תרבוגה  תוניינעתהה  תישאר , םימרוג : השולש  לשב  שדחמ  םירקוחה  התוא  וליג '  ' םיעשתה תונשב  קר  ךא  יתורפסה , הלעופ  לע  םירוביח  םשו 

תידוהיה היירפסה  ןויכראבש  רבמטפסב 1986  תונורחא ' תועידי  העיפוהש ב' העידיה  תינש , תילארשיה ; הימדקאב  טרפב  תובתוכ  םישנבו  ללכב 
םיאצמנ 180 תפומו ,) הרומ  בא , שפנ , דידי  הבהאמ , הנש  הרשע  שמח  היהש  ימ   ) ןיניירב ןבואר  רפוסה  לש  ונובזיעב  הדנקבש , לואירטנומב  תיממעה 

תכירע תא  המייסש  תידוהיה  היירפסה  לש  תישארה  תינרפסה  התליג  םיבתכמה  תא  םינשב 1927-1899 . ןיניירבל  אריפש  הבתכש  םיבתכמ 
ץוביקה ' ) תוגרוח תויחא  תודסיימ , תוהמא   ' ןורימ ןד  תורפסה  רקוח  לש  ורפס  תעפוה  תישילש , ןיניירבל . ובתכנש  שידייבו  תירבעב  םיבתכמל  חתפמה 

. תירבעה הסמה  םוחתב  יצולחה  המוקמ  לע  הרצקב  בתכש  (, 1991 דחואמה ,

םודיקב דחוימ  דיקפת  עדונ  דילי 1905 )  ) ןהכ לארשי  רקבמהו  יאסמלש  המוד  הנידמה , תישארו  בושייה  תפוקתב  ךרוע  דיקפתב  ונהיכש  םירבגה  ןיבמ 
' ריעצה לעופה   ' ךרוע היהו  הצרא ב-1925  הלע  ןוירוג . ןב  דוד  לשו  היצילגבש , ץא ' ' צוב וריע  ןב  ןונגע , לש ש"י  בורקה  םדידי  ןהכ , תירבעה . תורפסב  םישנ 

ותוינידמ תרגסמב  וז , המב  לעמ  םינושארה  ןהידעצ  תא  ולחה  תוברו  ןואטיבה , לש  םינושה  םירודמב  תובר  םישנ  ופתתשה  ותכירע  תונשב  הנש .  36
םיעלקה ירוחאמ  דדועו  םינש , ןתואב  לבוקמל  רבעמ  הברה  םישנ , ףתשל  ןהכ  גאד  תנשב 1953 , ךרעש  הילמפ ,'  ' ףסאמב םג  םיריעצ . דודיע  לש 
. תובתוכה םישנה  לש  ןדמעמב  שממ  לש  הנפמ  ללוח  אל  ריעצה ' לעופה  , ' ןהכ לש  הבושחה  ותמורת  ףרח  םלוא , םימוחתה . לכב  תובתוכ 

םינמור רואל  ואצי  הפוקת  התואב  תירבעה . תורפסה  תפמב  ילוש  תויהל  תובתוכה  םישנה  לש  ןדמעמ  ףיסוה  הנידמה  לש  םינושארה  םירושעה  ינשב 
; הריעצ הזורפ  דודיעל  שרב  רשא  סרפב  התוא  הכיזש  תוגרדמה ,' בוחר   ' תא המסריפ ב-1954  תדילי 1926 )  ) לדנה תידוהי  דבלב : תורפוס  עברא  לש 

' חורל םיצורפה  (, ' "ו טשת ' ) תישימחה התכה  (, ' 1949 ' ) לצ אלל  המדא   - ' םינמור העברא  רדנסכלא  הלעב  םע  דחי  הבתכ  תדילי 1926 )  ) דנס תנוי 
ירעש ו" ( 1957 ' ) םיבהואה םחל   ' תא המסרפ  תמגרתמו , תרקבמ  תרפוס , תדילי 1917 ,)  ) ארירש הנשוש  "ד ;) כשת ' ) םייחה ןיבו  םיתמה  ןיב  ו' "ט ) ישת )
תדילי 1920)  ) לקנרפ ימענו  םיפסונ ; םינותיעו  תונורחא " תועידי  ומסרופו ב" תילגרמ  ריאמ  לש  וידרה  תינכותב  ועמשוה  םהמ  םיעטקש  ( 1960 " ) הזע

. תולעפתהב הלבקתהש  ( 1967-1956 ' ) הנהויו לואש   ' היגולירטה תא  המסריפ 

דע תורפסל  לארשי  סרפב  וכזש  םירצויה  השימחו  םישולשמ  ןכ , יכ  הנה  םידוביכו . םיסרפמ  ןתרדהב  םג  אטבתה  תובתוכה  םישנה  לש  ילושה  ןמוקמ 
וניא לארשי  סרפש  ןייצל  יוארה  ןמ   ) םירמ ב-1972 תב  דבכויו  ףסונ , הכוז  םע  ףותישבו  התומ  ירחא  גרבדלוג ב-1970  האל  םישנ : ויה  םייתש  קר   1999

תופוצר םינש  ךשמב  כ-12% .)  ) םישנ ויה  קר 69  דעו 2003  , 1953 ודוסיי , תנשמ  וב  םיכוזה  ברקמו 552  תונייטצהה , ימוחת  לכב  תוכוזב  עפושמ 
תאירק םה  תיתרבח  הרכה  לש  םיפסונ  םימוחת  ינש  תורפוס . דואמ  טעמ  וכז  רנרב  סרפו  קילאיב  סרפ  ומכ  םירחא  םיסרפב  םג  סרפב . וכז  אל  לכ  םישנ 

. ןהל עיגמה  דובכל  תוכוז  ןניא  םישנ  םהב  םגו  ןורכיזו , לבוי  ירפס  םוסרפו  רפוסה  לע  סרפ 

תא ללכ  ךרדב  ופקיש  םה  ןכש  תילארשיה , השיאה  לש  הדמעמ  םע  וביטיה  אל  םה  םג  דחאכ , םישנו  םירבג  ובתכש  תורפסה , תוריצי  לש  םינכתה 
ומרת ינומה  הכירצ  רצומ  םתויהבו  הרוסמ ,) םאו  יטנמור  אשומ  ודגנכ , רזע   ) הרבחב םייתרוסמה  הידיקפת  תאו  תירבצהו  הצולחה  לש  תוחנה  הדמעמ 
תרקוח ירבדכ  הללכ , התוא  הסלכיאש  תויומדה  תיירלגש  םושמ  םג  המבה  זכרממ  השיאה  לש  התקיחדל  המרת  תינויצה  הזורפה  םקותעישל . ןיפיקעב 

לש יפיטואירטס  בוציע  וא  תישנ , תומד  לש  רדעה  '. ' ויניינע ושפנ , ומלוע , ידוהיה , םדאה  לש  םיגוצייכ  וספתנש  םירבג , םירוביג  רקיעב  , ' הוונ הנח  תורפסה 
תורפסב םג  אלא  היודבה , תורפסב  קר  אל  רכינ  , ' תירבעה תורפסב  השיאה  תומדב  קסועה  רמאמב  הרפש  תררושמה ש . הבתכ  תומדה ,'

הילעו המחלמ  הרובג : תולילע  ארוק  התא  םידומע  תואמ  ינפ  לע  תיטילופה . תשקה  תוצק  לכמ  םישנא  ידי  לע  תבתכנה  תדעתמה , תיפרגויבוטואה 
השעמה תולילע  תא  ריכמ  התאשכ  םימעפל  השאב . דחא  הריבע  רוהרה  אל  ףאו  החירבו , רהוס  יתבב  תובר  םינש  תב  הבישי  םיטירבב , קבאמו 

תובכרומו .' תורישע  תוישנ  - תוירבג םייח  תולילע  ךל  תולגתמ  ןרושאל -  תודבועה  תא  קודבל  חרוט  התאשכ  וא  בורקמ , תויומדהו 
תורפסב תורוביגה  תומד  תא  תחתנמו  תרקוסה  ונתורפסב ,' השיאה  תומד   ' התרתוכש תניינעמ  הסמ  הפוקתה ' המסריפ ב-1930 ב' אריפש  הוח 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



: התפוקתבו התפוקתל  המדקש  תירבעה ,

ןימה  ' לש םיבבלמו  םיאלפנ  םיסופיט  המכ  םיאצומ  ונא  הקיתעה  ונתורפסב  השיאה . תומדב  לפטל  הברמ  ונתורפס  ןיא  םימעה -  תויורפסל  דוגינב 
תא החיסה  השדחה  ונתורפס  וליאו  םלועה -  תומואב  םינמאו  םיררושמ  לש  םנוימד  תא  וביהלהשו  םואלה  ייחב  בושחו  לודג  ךרע  ןהל  היהש  הפיה ,'

אביקע יבר  לש  ותשא  לע  יקסמור ,) ז'  ) יבצ יתבש  תשא  לע  לבה ,)  ) תידוהי לע  סודרוה , תשא  םירמ , לע  ורש  םלועה  תומוא  יררושמ  ןהמ . התעד 
. ןהמ התעד  תא  החיסה  ונתורפס  וליאו  ןמייה ,) )

: הלאשמ תעבהב  הסמה  תא  המתח  אריפש 

םגו ורוד , תב  לש  התומד  םויק  תא  השירשה  ותונמא  ע"א .] םירפס –  רכומ  ילדנמ   ] ונלש אבס ' השדחה ה' ונתורפסב  הירבעה  תומד  תא  עבק  ונלצא 
תימואלה הקיזה  לע  רומשל  הטונ  םג  הז  םושמו  העבטמ -  השיאה  איה  תיביטברסנוק  םג  םא  םלואו  םיבר . תורוד  לש  ירקיעה  היפא  תא 

הרוצל המיאתמ  וירבחו  אבס ' הל ה' ועבקש  הרוצה  התוא  ןיאו  ילדנמ  לש  ונמזבש  וז  וננמזב  השיאה  ןיא  תאז  - לכב ירה  רתויב -  תיתחפשמהו 
תורצוי תוירבע  לש  רוד  םג  םוקיש  דע  ינשה -  רודב  הלעי  הז  רודב  הלע  אלש  המ  ונמע -  ירפוס  לש  םחור  ראשבו  םנורשכב  ינא  הנימאמ  תיחכונה .

. השדחה הירבעה  השיאה  תומד  ונתורפסב -  רסחה  יולימב  םתא  הרחתיו 

תמיב לעו  ץראב  תישנה  הביתכב  ןושארה  הנפמה  לחה  םיעבשה  תונשב  רשאכ  הנש , םיעבראכ  ץקמ  קר  שממתהל  הלחה  אריפש  לש  התלאשמ 
תור תדילי 1934 )  ) דיפל תימלוש  תדילי 1933 ,)  ) ןתיא לחר  תדילי 1926 ,)  ) ןומרכ - אנהכ הילמע  הנידמה - ' רוד  תורפוס מ' עברא  לש  ןבכוכ  ךרד  הרישה 

(. תדילי 1940  ) ןבארה תימלושו  תדילי 1936 )  ) גומלא

תודלותב םיבושחה  םירפוסה  דחאלו  תירבעה  תורפסב  םישנה  תכפהמב  רתויב  הבושחה  תומדל  תבשחנ  ןומרכ  - אנהכ הילמע  תיאסמהו  תרפוסה 
יליל תורפסה  תרקוח  תבתוכ  םיימעפ ,' הדלונ "  " הלש םישנה  - תרופיסש ךכב  םלועה  תויורפס  ןיב  תדחייתמ  תירבעה  תורפסה  . ' תילארשיה הזורפה 
תירבעה תורפסב  הנושארה  הבושחה  תרפוסה  ןוראב , הרובד  לש  ןושארה  הרופיס  םוסריפ  הנש . םישימחמ  הלעמל  תודירפמ  תודילה  יתש  ןיבו  . ' קותר

זוע סומע  יתורפסה -  הרוד  ינב  דצל  תיזכרמ  תרפוסכ  ןומרכ  - אנהכ הילמע  לש  תיתורפסה  התולבקתה  וליאו  הנושארה . הדילה  תא  ןמסמ  תנשב 1902 ,
הינשה .' התדיל  תא  עשוהי -  .ב . או

תירבעה היסנמיגב  ביבא , לתב  התשע  םיינוכיתהו  םיידוסיה  הידומיל  תא  ץוביקה . ידסייממ  ויהש  םירוהל  דורח  ןיע  ץוביקב  הדלונ  אנהכ  הילמע 
, ןושארה הרופיס  הב . הנייטצהו  הביתכל  הכשמנ  ריעצ  ליגבו  םירפס ' תללוז  הדלי   ' התיה איה  ריעצה . רמושה  תעונתב  הליעפ  הרבח  התיהו  הילצרה ,' '

רצק ןמז  הצרפ  תואמצעה  תמחלמ  דבלב . הרשע  םיתש  תב  התויהב  ריעצה , רמושה  לש  הנותיע  המוחה ,' לע  םסרפתה ב' העונתהמ ,' יתאצוה  וליא  '
' ברוח ', ' באוי  ' םהב םינוש , םיעצבמב  תירשקכ  התרישו  "ח  מלפה לש  בגנה  תביטחל  הבדנתה  אנהכ  תירבעה . הטיסרבינואב  הידומיל  תליחת  רחאל 

תא המילשהש  רחאל  הדי .) בתכב  בותכ  תירבעה , הידפולקיצנאב  עיפומה  תליא , איה  שרשר , םוא  שוביכ  לע  עידומה  םסרופמה  בתכמה  ' ) הדבוע ו'
היצרדפב הריכזמכ  הליחת  הדבעו  ןודנולל  אנהכ ב-1950  העסנ  ךוניחב , המלתשהו  תירבע  תורפסו  ארקמ  תירבע , ןושלב  הטיסרבינואב  הידומיל 

םייתניב  ) החפשמה הרבע  םינש  עברא  ץקמ  הסדנהל . טנדוטס  ןומרכ , היראל  ןודנולב  האשינ  ב-1951  יס . - יב - יבבו לארשי  תוריצב  ךכ  רחאו  תינויצה ,
הבש הינמרגב , תופסונ  םייתנש  רחאל  ב-1958 , ץייוושל . ורקע  םייתנש  רובעכו  לעבה , לש  תיעוצקמה  ותומלתשה  ךרוצל  הילגנא  זכרמל  ןב ) םהל  דלונ 

היירפסה תלהנמכו  ביבא  לת  תטיסרבינוא  לש  תיזכרמה  היירפסב  תינרפסכ  תילגנאל , תיטרפ  הרומכ  ןומרכ  - אנהכ הדבע  התסנרפל  הצרא . החפשמה 
. ילארשיה טפנה  ןוכמב 

דבו םייתורפסה , תעה  יבתכב  ךכ  רחאו  תימויה  תונותיעב  הליחת  םישימחה , תונש  עצמאב  רבכ  תורידסב  םסרפתהל  ולחה  ןומרכ  - אנהכ לש  הירופיס 
םתלילעו רתוי  הרישע  התשענ  םתפש  יגולוכיספ , קמוע  ולביק  הירופיס  רשאכ  םישישה , תונש  תישארב  קר  םלוא  תרוקיב . ירמאמ  המסריפ  םג  דבב 

עשוהי זוע , דצל  הנידמה , רוד  ירפסמ  לש  תויזכרמה  תויומדה  עבראמ  תחא  הב  וארש  םירקבמ  ויה  תטלובו . תידוחיי  תרפוסכ  הרכוה  איה  רתוי , תבכרומ 
תירבעה תורפסב  ךרד  ץרופל  בשחנ  גרבנייטש , סרפב  התוא  הכיזו  הבר  תולעפתהב  לבקתהש  (, 1966 םילעופ , תירפס  ' ) תחא הפיפכב   ' הרפס זנקו .
תויומדהש הדבועה  םג  תירבעה . תורפסב  תרכומ  יתלב  העפות  תניחבב  זא  היהש  ותוא , ןייפאמה  יגולוכיספ  - יזויגילר - ירילה ישיאה  הביתכה  ןונגס  תוכזב 

, דחואמה ץוביקה  ' ) ןוליא קמעב  חריו   ' רואל ואצי  תחא ' הפיפכב   ' ירחא יתורפס . שודיח  תניחבב  זא  התיה  םירבג  אלו  םישנ  ןה  הירופיסב  תוירקיעה 
סרפ םיבושח : םייתורפס  םיסרפב  התוא  וכיזש  (, 1984 דחואמה , ץוביקה  ' ) רפיטנומב הלעמל  ו' ( 1977 דחואמה , ץוביקה  ' ) םייטנגמ תודש  (, ' 1971

(. 1985  ) רנרב סרפו  (, 1981  ) רצקה רופיסל  אכירא  סרפ  (, 1980  ) הלשממה שאר  ןרק  לש  הריציה 

הריציה לש  החופיק  דגנכ  התחמ  איה  תירבעה . םישנה  תורפס  לש  הבצמ  תייגוסב  תוסמ  םסרפל  ןומרכ  - אנהכ הלחה  םינומשה  תונש  תיצחמב 
תיבב השיאה  לש  הדמעמל  המודב  התנעטל , תילושו . תידדצכ  תישנה  היווחה  תספתנ  ויטעבש  תירבעה  תורפסב  ירבגה  לדומה  תטילש  ללגב  תישנה ,

. רודה לש  יזכרמה  רצויל  תויהל  השיאל  יוכיס  ןיא  ךכיפל  דבלב . יטרפ  ןיינעכ  תספתנ  הלש  היווחהו  ללכה , םשב  רבדל  הלוכי  איה  ןיא  תורפסב  םג  תסנכה ,
תונשב ךפהנש  תוריעצ , םישנ  ובתכש  םינמורו  םירופיס  לש  רבוגו  ךלוה  ףוטפט  לחה  ןלהל ) ואבויש  תופסונ  תוביסו   ) ןומרכ - אנהכ לש  התחלצה  תובקעב 

ןויע ימי  םייעדמהו , םיינויעה  תעה  יבתכבו  תונותיעב  םירמאמ  לש  םוצע  לג  הררוע  איהש  תפחוסו  הריהמ  הכ  התיה  העפותה  שממ . לש  לובמל  םיעשתה 
םירפוס תורפוס , וסינ 14  הבש  תבחרנ  הבתכ  העפותל  שידקה  לשמל , בירעמ ,'  ' לש תוברתה  ףסומ  הז . אשונ  לש  םינושה  ויטביהב  ונדש  םיסנכו 

: בתכנ רבוטקואב 1997 , המסרופש  הבתכה , לש  הנשמה  תרתוכב  העפותה . רשפ  תא  קמנלו  ריבסהל  תמאל , םייתורפס  םיכרועו 

םימי עדי  אל  תוילארשיה  תורפוסה  דמעמ  שיחכהל : דוע  םילוכי  אל  םישנ ' תורפס   ' וא תישנ ' הביתכ   ' ומכ םיגשומל  רתויב  םירומחה  םידגנתמה  םג 
. םירקבמ ידי  לע  תואמחומו  תורכמנ  תוחרופו , תולוע  תוקירבמו  תוריעצ  תורפוס  םישנמ , קרו  ךא  טעמכ  תובכרומ  רכמה  - יבר תומישר  הלאמ . םיבוט 

, תילארשיה הרבחה  לש  היצזילרבילה  ךילהת  תישאר , תוביס : שולשב  ץיבולרב  הפי  תורפסה  תרקוח  הלות  תישנ  הביתכ  לש  שדחה  ףטשה  תא 
, םייחרזמ םיניינעמ : אלו  םייטנוולר  אלכ  םינומשה  תונש  דע  בישחה  ילארשיה  דסממהש  הייסולכוא  ירזגמ  יפלכ  רתוי  הלודג  תונרקסלו  תוחיתפל  איבהש 

ישנה . טועימ ' םג ל' עקרקה  תא  הרישכה  תאזה  תוחיתפה  םיברע . םייתד ,
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םייתונמאהו םיירוביצה  םייחב  םישנ  תוחכונל  ףחדה  : ' ןהיתוריצי תא  םסרפלו  בותכל  םישנ  ןברידש  יטסינימפה , סותאה  לש  תרבוגה  ותעפשה  תינש ,
'. הלש הירבד  תא  עימשהלו  תינלדב  םישנ  תרזע  התואמ  תאצל  תבתוכה  לש  הביל  תא  ץמיאו  תיתורפסה , הריציה  תרגסמב  םג  לעפ  ]....[ 

הנתנ איה  תושקונו . תוהובג  הביתכ  תומרונמ  תירבעה  תורפסה  תא  הררחיש  תיטסינרדומ  טסופה  הביתכה  : ' םזינרדומ - טסופה תעפשה  תישילש ,
תא הרעזמ  איה  םיימוקמ ; םיילאוטקא  םירמוח  הנמיז  איה  לכ ; עדוי  רפסמל  אלא  םירוביגה , תויומדל  טוטיצכ  קר  אל  שמשל  תחלוק  רוביד  תפשל  רתיה 

 ]...[ תעשעשמו תמכחותמ  האירק  תורפס  לש  תויורשפא  העינתה  איהו  תימוימויה ; היווירטב  דיחי  תולאשל  הרבחו  םואל  לש  תולודגה " תולאשה  "
תיטסילבונ .' הביתכ  תארקל  ןכרד  תיוותהב  רתיה , ןיב  ןהל , העייסש  איה  - איהו םישנל , םג  המסק  םזינרדומ  טסופה  לש  תבבושמה  תורענתהה 

םישנש םושמ  ןה  ןהל , םדקש  תורצויה  רודב  דורמל  ךרוצ  ושח  אל  תורפוסה  םישנה  תישנה . הביתכה  לש  שדחה  ףטשל  הביס  דוע  תנייצמ  ןומרכ  - אנהכ
: דורמל ימב  טעמכ  ןהל  היה  אל  השעמלש  םושמ  ןהו  המחלמ  זירכהל  תוטונ  ןניא 

, העונתה - תולק ךרוצל  םירתוימ  םייגולואידיא ]  ] םינעטמ לש  םיל  הכלשהב  קוסע  הילבכמ , ררחתשמו  ךלוהה  רפוסה , דועבו  דוע . הנניא  הנשיה , תרוסמה 
היגרנא תעקשהמ  הרוטפ  איהו  םיל  ךילשהל  המ  הל  ןיא  שארמ  בוט . רתוי  בצמב  ותמועל  תאצמנ  תרפוסה  תאזה -  היישעה  םצעמ  לודג  ןיינע  השועו 

דימת לגדה  תיינוא  רמול , הל  שיש  םירבדה  יבגל  םהה . םינעטמה  תא  תאשל  ותורישכב  וריכה  אל  םעפ  ףאש  םדא  איה  רומאכש , םושמ  הזה . ץמאמב 
. בר זוזעב  השוע , איהש  המ  הזו  הלק . לגרב  המידק  טועשל  הל , ץורל  התע  הלוכי  תרפוסה  ןכ  לע  םוחתל . ץוחמ  התיה 

ץראב םסרפל  השק  היה  רבעב  םינומשה . תונשמ  לחה  לארשי  הרבעש  ץאומה  היצזילטיפקה  ךילהת  תישאר , עברא : דוע  ףיסוהל  רשפא  הלא  תוביסל 
תחא אל  ומסחש  תורפס -  ירקבמו  םיכרוע  רואל , םיאיצומ  םעט -  יביתכמ  לש  הנטק  הטסאק  הטלש  תורפסה  תיישעתב  יכ  ויתוריכמ , תא  םדקלו  רפס 

ןיב תאטבתמה  תורפסה , תיישעת  לש  היצזילרבילה  םמעט . םע  דחא  הנקב  ולע  אל  םהיתוריציש  וא  ןרקיב  וצפח  אלש  תוצובקו  םישנאל  השיגה  תא 
ץורפל םישנ , םהבו  רתוי , םיבר  םירפוסל  הרשפיא  רכמ , - יבר תומישרו  םירפס  תוריכמ  לש  דדמ  םוסרפב  תורפס , ירקבמו  רואל  תואצוה  יובירב  ראשה 
תיטרפה םירפסה  תאצוה  תשק ,' הירפס ב' תא  האיצוהש  רוניל  תיריע  איה  תטלוב  המגוד  ינרמשה . יתורפסה  דסממה  תפיקע  ידי  לע  העדותה , זכרמל 

ילכ תוחתפתהל  תישילש , טרפב . םישנ  לשו  ללכב  תוריציה  חפנ  תא  הביחרה  הלדגה  ותצופתו  הביתכ , לע  לקמ  ישיאה  בשחמה  תינש , ןרוא . םר  לש 
להק קפסל  ידכ  אוהש , גוס  לכמ  םישדח  תונורשיכל  שוקיבה  תא  ולעה  םהש  רחאמ  תורפסב , תישנה  ךרדה  תציפקב  בושח  דיקפת  היה  תרושקתה 

לש תוריכמה  םודיקמ  קלחכ  ןהירפס , תוריכמ  תא  ומדיקו  עובשה  ףוס  יפסומב  עבצה  תובתכב  תושדח  תורפוס  וליג '  ' םיבר םינותיע  בחר . םינכרצ 
תרצוי הביתכל  תואנדסל  שוקיב  רצונ  םינומשה  תונשב  תורפוסה . עציהב  לודיגה  לע  העפשה  התיה  קושה  תלכלכ  תוחתפתהל  םג  תיעיבר , ןותיעה .

םג ימוימויה  ןקוסיע  לע  ףיסוהל  תושקבמה  םישנ , םה  הלאה  תואנדסב  םידימלתהמ  תיצחממ  הלעמל  םיררושמהו . םירפוסה  בטימ  ןהב  םידמלמש 
, טכרביל ןויבס  לשמל , ךכ   ) הלא תואנדסב  הדודיעו  הכרד  תא  האצמ  תונורחאה  םינשב  המסרופש  םישנה  תרופיסמ  לודג  קלח  ןכאו  . ' יתריצי קוסיע 

ריצק .') תידוהיו  ןייטשנרב  הנליא 
רבודמש ךכב  םג  אלא  לארשיב , הובג  יתרבח  סוטטס  לעב  עוצקמ  לש  היצזינימפב  קר  אל  תדדמנ  שדחה  תורפוסה  רוד  לש  תיתוברתה  תובישחה 

רוד ןהיתוריצי . תא  תוסלכאמה  תויומדב  יוטיב  ידיל  האבה  תיביטרסא , תוישנ  לש  שדח  לדומ  םג  הפיקע  ךרדבו  השדח , תישנ  הפש  ורציש  תורפוסב 
, הריזה זכרמב  םישנה  תא  םקימ  תרצוי ,) הביתכב  רבודמ  ןאכ  םג   ) תויאזחמ לש  שדח  רוד  םג  רתוי  רחואמ  בלשב  ףרטצה  וילאש  שדחה , תורפוסה 

תורפסב תוירבג  תויומד  לש  תיתוכיאהו  תיתומכה  הינומגהה  תריבשל  טעמ  אל  םרתו  םירבג , לעו  ןמצע  לע  יתרוקיבו  ןונש  ץימא , יולג , םישנ  חיש  רצי 
תנצחומה המינל  ונייה  תוריעצה , תורפוסה  תצקמ  לש  ןתביתכב  יוצמה  שדחה  ירבגה '  ' דוסיה לע  ודמע  תורפס  ירקוחו  םירקבמ  תיתרוסמה . תילארשיה 

ןלהל ןתביתכ . תאו  ןתוא  התע  תונייפאמה  תימצע ,) ללכ  ךרדב   ) תינצקועה הינוריאלו  תיתרוסמה ,) תישנה  תומנפומלו  תונשייבל  תדגונמה   ) תיביטרסאהו
': יתוטובצ  ' סאימחנ רומיל  לש  הרפסמ  המגוד 

דלי ומכ  יתיפיצשמ . לודג  היה  קזנהו  ילגרל , ללח  ותוא  הליפה  יקימ , תא  הממה  םישוחה  תפקתמ  הרכש . לע  האב  ילש  םילמנה  תדובע  עיגה . בוטהו 
, תורזומ וכפהו  ולש  תויתודליה  תורעהה  וכלה  םויל  םוימ  הזכ .' והשמ  וא  הנותחל  תכלוה   ' ינא םא  רקוב  לכ  יתוא  לאוש  היה  אוה  הבוח  ןגב  בהואמ 

רובעכ לבא  לולסמה . ףוסב  ול  הכחמש  סרפה  תא  רתוי  ךירעהל  ול  םורגי  קר  הז  עיזיש . ףודריש . םילק . םייח  ול  תושעל  הנווכ  יל  התיה  אל  לבא 
. תויופצ אל  תולקת  יתש  ועריא  םייעובש 

יבאשמ םוחתב  התיה  הינשה  הלקתה  ימצע ]...[ . לע  רוזחל  יתלחתהש  אציו  ילש , תולמשה  לכ  תא  האר  רבכ  יקימ  תינכט : הלקת  התיה  הנושארה 
תורבחה תא  עומשל  יל  סאמנו  םימב , דימע  קיטספיל  ינמיס  םע  םילפס  ףוטשל  יל  סאמנ  יארה , לומ  הצרעהמ  ףלעתהל  יל  סאמנ  יתפייעתה . שונאה :
רקובב יתררועתהשכ  רבע , יקימש  ירחא  םייעובש  ךכו , יקימ . יבגל  השדחה  הקיטקטה  לע  ןתא  ץעייתהל  יתיסינש  םעפ  לכ  ףוצרפב  יל  תוקתנמ  ילש 

, הארמב הפקתשהש  תראופמה  תומדל  יתרבסה  םוטמט , הז  תוכבל . יתלחתה  ןכ , ינפל  רפאתהל  ילב  היטבמאה  לא  רדחהמ  תאצל  יתחלצה  אלו 
תורקל ךירצ  הז  םא  העפוה . קופדל  ילב  םיתורישל  תכלל  יזיעת  אל  תא  המלש  הנש  וישכעמש  ןכתיי  אל  הז  םיביתכתל , תוענכיהו  ימצע  לוטיב  הז 

. םייניש חצחצל  יבקע  לע  יתפפוטו  ץרחנ , דעצב  יתמק  קומע , יתמשנ  תאש . ומכ  ךתוא  בהאי  אוה  םכח , אוה  םא  הרקי . הז  םכיניב ,

ןה ןהלש : הברה  תוירלופופה  דוסמ  קלח  ינמודמכ  ןומט  םג  ךכבו  תושעל , ובריה  אל  םילארשי  םירפוסש  המ  תא  תושעל  תוזעמ  םג  תוריעצה  תורפוסה 
שי ארונ . אטחכ  ירבגה  םלועב  הספתנ  תונשגרש  םושמ  רבעב  תאז  תושעל  וזעה  אל  םירפוס  תוינימב . םירושקה  תושגר  םללכבו  יולגב , תושגר  תועיבמ 

הילשא תויתורחת , תונפקות , םמורמ , ןוטו  סותפ  תודבכ - '  ' תונוכתב רבעב  דואמ  הנייפוא  תוחפל  וא  תנייפואמ  תירבגה '  ' הביתכהש קדצב , םיסרוגה ,
םויה םילבקמ  תירבגה , הביתכב  תוחפ  םיימיטיגל  ויהש  עגמו , ךור  הניתנ , תונידע , הלמח , ןוגכ  םיגשומ  המודכו . תזרפומ  תוילנויצר  תואמצע , לש 

רבעבש םיבר  םיארוק  תורפסה  לא  תברקמה  תמרוז , הלילק , הביתכל  היצמיטיגל  ורצי  םג  ולא  תורפוס  תוירבצ . - טסופה תורפוסה  תוכזב  היצמיטיגל 
, תדבוכמ תורפס  לש  םינש  ירחא  : ' הבתכ רשאכ  וז  העפות  לע  הדמע  ןיזר  ילט  תיאנותיעה  הב . רשקנש  ילאוטקלטניאה  יומידה  לשב  הנממ  ועתרנ 

רות עיגה  הפמה , לע  םדמעמ  תא  וססיב  םרוד  ינבו  ולש  ריאמ  ןמסורג , דיוד  ןפג , ןתנוהי  םגש  ירחאו  ץראב , רודו  "ח  מלפה רוד  לש  ןימ  תלוטנו  תיתכלממ 
תכרעמו תושגר  לע  תויגוז , לע  םייחה , לע  םינטק "  " םירופיס רתוי . םיישיאו  םיחופנ  תוחפ  וכפה  םינמורה  תרחא . תובתוכ  תושעל , המ  ןהו , תורפוסה - 

'. םילישבתו םימשב  לש  תוחירו  םיעבצ  ללוכ  םיסחי ,

(. JIP - Jewish Israeli Princess  ) פי חנומב ג' ץרווש  לאגי  תורפסה  רקוח  הנכמ  יביטרסאה  - ישנה רנא  ' זה חתפתה  ונממש  תורפוסה  ןיערג  תא 
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, תויעוצקמ תורפוס  ןקלח  תוינוליח . ינגרוב , - ריעזה - ינוניבה דמעמהמ  יזנכשא , אצוממ  ץראה  תודילי  תצקו , םיעברא  דע  תונב 25  םישנ   ' הלא וירבדל ,
, תורפס לש  תורצויכ  תוספתנ  תורחאו  תיתוכיא , תורפס  לש  תורצויכ  תוספתנ  תורבחמהמ  המכ  השולש . וא  םיינש  דחא , רפס  ובתכש  תויאנותיע  ןקלחו 

לש תויתוכיאה  תורצויהש  םושמ  ראשה , ןיב  ךכ , יוהיזל . לק  אל  םיטסקטה  יגוס  ינש  ןיב  לובגה  םיתעל  ףסכ . ףורגלו  רדבל  איה  תירקיעה  התרטמש 
תורפס ו" ההובג " תורפס   " ןיב רפתה  וק  תא  תורחא ,) תויוושכע  תוצובקמ  םירצויל  המודב   ) תומכחותמ םיכרדבו  ןווכמב  תוצוחו , תורזוח  הזה  סופרוקה 
אל תרפוס  יתימא , - ירפ יליל  לש  הטע  ירפ  לגעמב ,' םלוג   ' ןמורה לש  רואל  ותאצ  םע  רבמטפסב 1986 , ץרווש  תעדל  הדלונ   JIP תורפס ה - הלוז .'''

סרפבו ילארשיה  םיטרסה  לביטספב  ןושאר  סרפב  הכזש  טרסל  דבוע  ףאו  רכמ  - ברל היה  תודהוא , תורוקיבל  הכזש  רפסה , תע . התואב  תרכומ 
. תפרצ היילפנומב , םיטרסה  לביטספב  םירקבמה 

ועיגה הירוה  ינש  ביבא ב-1960 . לתב  הדלונ  םולב  - לטסק םולב . - לטסק ילרוא  איה  הז  ןיערגב  רתויב  תינשדחה  םגו  רתויב  תרכומה  תרפוסה  ךא 
יתעדי אל  עברא  וא  שולש  ליג  דע  : ' הרפיס לירפאב 2002 , ץראה  ףסומב  םסרופש  הנביל , ירנ  םע  ןויאירב  תיתפרצ . התִאו  םהיניב  ורבידו  םירצממ 
תעדוי ינאש  ימצעל  חיכוהל  ךרוצ  יל  היה  ילש . תויתורפסה  האב  הזמש  תבשוח  ינאו  תירבע , ימצעב  דומלל  טיא , צאק ' וט  היה  ילש  רגתאהו  תירבע 

ומכ תירבע  יתדמלש  הדבועהמ  תעבונ  תירבעה  הפשל  ילש  תושיגרהש  תבשוח  ינא  תובתכהב . הבוט  יכה  תויהל  התיכב ד ' ךכ  רחאו  בוט  יכה  תירבע 
בל .' תמושת  לש  רחא  גוסב  היינש , הפש  םידמולש 

ירחא סיפדהל . הדמל  םהמ  דחאבש  םינוש , םייאבצ  םיסיסבב  התריש  הילצרה , היסנמיגב  ךכ  רחאו  ןודרוג  ידוסיה א"ד  רפסה  תיבב  הדמל  איה 
. ןויריהל הסנכנש  רחאל  הנש  התואב  ואשינ  םה  הלעב . תא  הריכה  םש  יבצ , תיבב  הנשו  ביבא  לת  תטיסרבינואב  עונלוקל  גוחב  הנש  הדמל  רורחשה 

יתיצרו יתנתחתה  ימצע . םע  תושעל  המ  יתעדי  אל  . ' הנבלל ןויאיר  ותואב  הרפיס  ןוירהב ,' יתייה  . ' תיתורפסו תיגולויב  הדילב  םייתסה  ןנכותמ  אלה  ןויריהה 
תא יתינפה  הזלו  םיסוב  הצור  אל  ינא  םדקומ , םוקל  הצור  אל  ינא  םוקמ . םושב  דובעל  הצור  אל  ינאש  יתנבה  דואמ  רהמ  תיבב . דבל  הדליה  תא  לדגל 

טסקטב בהאתה  ךרועה  חספ  םייח  דבוע . םע  תאצוהל  דיה  בתכ  תא  החלשו  םירצק  םירופיס  לש  ץבוק  בותכל  המייס  םולב  - לטסק ילש .' םיצמאמה  לכ 
(1990 ןתיב , הרומז  ' ) תאצמנ ינא  ןכיה   ' הרפס רואל  אצי  םינש  שולש  רובעכ  תב 27 . התיהשכ  רואל ב-1987 , אצי  ריעה ,' זכרממ  קוחר  אל  , ' רפסהו

החטבהל דחאכ  םירקבמו  םיארוק  יניעב  םולב  לטסק  התיה  םתוכזבו  תורז  תופשל  ומגרותש  רכמ  - יבר ינש  ( - 1992 ןתיב , הרומז  ' ) יטיס ילוד   ' וירחאו
, הל הצוחמו  הימדקאב  תונשרפו  תרוקיב  ירמאמ  לש  לגל  האיבה  תרפוסכ  התוידוחייבו  הנורשיכב  הרכהה  ריעצה . רודה  ירפוס  ברקמ  רתויב  הלודגה 

תרפוסל קר  אל  םולב  - לטסק אופא  הבשחנ  הלש  תיתורפסה  הריירקל  תונושארה  םינשב  רבכ  תיתורפס . - ויצוס הביטקסרפמ  הירפס  תא  וחתינש 
, תילארשיה םיכרעה  תכרעמב  יוניש  ואטיב  ינושלה  הנונגסו  הירפס  לש  םינכתה  הלש , טבמה  תדוקנ  הבושח . תיתוברת  העפותל  םג  אלא  תרשכומ 

. תילארשיה הטילאב  שדח  ןדיע  השעמלו 

דחוימה הנונגסו  הירפס  לש  הברה  תוירלופופה  הליג , לשב  תירבעה , תורפסב  תיטסינימפה  הכפהמה  םע  רתויב  ההוזמה  תרפוסה  איה  םולב  - לטסק
לאגי תילארשיה . תורפסב  הנפמ  ללוחש  בכרומו ) טושפ  ירובידו , יתורפס  ךומנו , הובג   ) שימגו יטקלקא  יפילק , ינוריא , ןונגס  והז  םיבר . םייוקיח  דילוהש 

תורופטמו םייומיד  ירוחאמ  רתתסהל  ילבמ  ןטבהמ , רבדל  ץמואה  התריצי , לש  תורישיהו  תוחיתפה  יד .' ' גרט - ידמוק פא  - דנטס  ' ותוא הנכמ  ץרווש 
הריעצה תישנה , טבמה  תדוקנו  ללכבו ,) תילארשיה  םישנה  תורפסב  רבעב  םירידנ  ויהש  םיביכרמ  ינש   ) סקסבו רומוהב  חיכשה  שומישה  תופייפוימ ,

ינושלה וקה  תא  השיחממה  המגוד  ןלהל  תוריעצ . תורפוס  לש  םלש  רוד  לע  העיפשהש  תיטסינימפ  המורא  התביתכל  ונקיה  הלא  לכ  דואמ -  תילארשיהו 
. יארקאב קונית  האצמש  ןטרס  תרקוח  וזכרמב  ביבא . לתב  שחרתמה  ינדיתע  ינוידב  רופיס  והז  יטיס .' ילוד   ' הרפסמ םולב  - לטסק תא  ןייפאמה  ינכותהו 

: תיהמיא הרוטקירקכ  התוא  םירייצמו  דליה  לצא  םיכוביסו  תולחמ  ןיימדל  הל  םימרוג  הלש  יביססבואהו  ירטסיהה  יפואה 

לש תורטסופמ  תולבנ  ול -  יתישעש  םיילירטסה  םיעוצעצה  לכ  םע  קסעתהו  חיטשה  לע  בשי  אוה  םישדוח . הרשעו  הנש  ןב  דליה  היה  יבושיח  יפל 
. ותשאו ןלימקמ  היזיוולטב  תוארל  יל  עירפה  הזו  הרפ , ומכ  סעולו , סעולו , הפל , ןתוא  סינכמ  היה  אוה  היצזילירטס . ורבעש  םיעדרפצ  הדבעמ , תויח 

. ותשאל ץצומ  ןלימקמב  טקשב  תופצל  יתלוכי  אל  ןוראב -  ויתלענ  אלש  דעו  תאזה , תיאלנ  יתלבה  הסיעלה  לש  תולוקה  יתעדמ , יתוא  איצוה  הז 
הזש ןמז , ךושמל  םיעדוי  םהש  ךיא  הקיפד . התוא  לע  וריבעה  םיפוצר  םיקרפ  השימח  רבכ  םיכשמהב , םינויז  ןיידזמ . גוזב  יתננובתהו  ץוברל  יתרזח 

. והשמ
חירבה אקוניהש  ררבתה  ןימלמה . ןורא  תא  יתחתפו  יתממורתה  גיאדמ . טקש  היה  דליה . תא  עומשל  תסכרפאכ  ינזוא  יתישע  םהלש -  תותחנתאב 
השעו סימרדהו , סימרדיפאה  תא  ומצעל  ךתח  היזיוולטב -  יתיפצש  ןמזבו  םגישהו , הלעמל  ספיט  ךיא  עדוי  דשהש  םינטק , םיניכס  לש  המירע  ןוראל 

. תוציקס ינימ  לכ  ומצע  לע 

, לעבל תוריסמ  תימצע , הברקה  םייתרוסמה : םאהו  היערה  ידיקפת  לע  הגיעלהו  הכחיגש  םושמ  םייטסינימפ  םירסמ  הירפסב  הריבעה  םולב  - לטסק
. יברקה יאבצה  תורישל  ןבה  תרשכה  םג  ילארשיה  הרקמבו  םייטרפה , תונוצרה  תקיחמ  ךות  התחפשמ  ינבל  הקנעה  םידליה , לודיגלו  תיבה  קשמל 

תא ורישעהש  ידוחייה , הנונגסו  תחא  לכ  רתוי ,) וא  תוחפ   ) הרוד תונב  תובוטו  תובר  תורפוס  דוע  תירבעה  תורפסה  תמיב  לע  ועיפוה  םולב  לטסק  ירחא 
, סדנרב יכוי  ןרוה , הרפש  ןגר , ימענ  ןאיניבר , תירוד  ולש , היורצ  רימע , יפג  ןייטשנרב , הנליא  יניא , האל  ריצק , תידוהי  רוניל , תיריע  ץראב . תורפסה  תפמ 
יליל גרבדלוג , הנח  היעדי , תינור  ןולטמ , תינור  עובלג , תימלוש  טכרביל , ןויבס  למס , הואנ  ןולייא , האל  לאעל , סיריא  ןבארה , ליג  הידה , לעי  רחש , תב  הנח 
ילש ימרכ , הלאינד  ןלוד , הרופיצ  לאירוק , תנע  םתור , רוגיבא  הלאירבג  סאימחנ , רומיל  שיכל , הלמרכ  דמלמ , הנאירא  ןמרבליז , תירוד  תניע , הילמע  ירפ ,

. תרוקיבה לש  הבל  תמושתל  וכז  וא  רכמה ו/ - יבר תמישרל  ועיגהש  םיעודיה  תומשהמ  תצקמ  קר  הלאו  דיפל -  איהילו  ץיבומיחי '

ישיא ןברוק  לע  ןידה ' קודיצ   ' תלאש יתורפס : ובאטל  רבעב  בשחנש  םוחתב  םג  ירעזמ -  ןיידע  םנמא  יונישל –  איבה  תורפוסה  רפסמב  םוצעה  לודיגה 
קר התיה  תירבעה  תורפסב  םישנה  תכפהמ  רשאכ  ינויב 1985 , תוינויצה . םישנה  לש  המומדה  לועה  - תלבקו תוימואל  תורטמ  ןעמל  ברקוהש 

: תניינעמ העפות  לע  עיבצה  ובו  םירבג ,' לש  תישנ  תורפס   ' םשב רמאמ  רזע  ןב  דוהא  רפוסה  םסריפ  הילותיחב ,

תורפס : ' תורחא םילמב  וא  תויוכז , - ןויוושל קבאמה  ןתוא : ןייפאמ  וניא  לארשיב , תורפוס  - םישנ לש  ןתביתכל  לוכיבכ  םייעבט ' םיאשונה ה' ןמ  םיינש 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



ןהבש תופוקתב , תדמתמ  הגאדב  היחה  תילארשיה , םאה  לש  הייח  - תקוצמ לש  אשונה  םג  ןתביתכ  תא  ןייפאמ  ןיא  אילפמ , רתויש  המ  תיטסינימפ ;'
התחפשמ - ינבמ םירבגה  בור  םיתעל  ןהבש  המחלמ , לש  תופוקת  לע  רבדל  אלש  םיאולימבו , רידסה  אבצב  הידלי  םיאולימב , תרשמ  הלעב 

, הריהז הללכהב  רמול  ילוא  ןתינ  םייברעה . הביאהו  רורטה  לש  םיידימתה  חתמהו  הקוצמה  חכונ  ילארשי , לככ  התשגרה , לע  רבדל  אלשו  םיסיוגמ ,
הביתכב תונרמש  לש  הדימ  תמייקש  רמול , רחואמ  הז  ןיא  ילוא  דוחיי ]...[ . לכ  הל  ןיא  טעמכש  ךכב , אוה  לארשיב  תישנה  תורפסה  לש  הדוחיי  יכ 

תוחפל וא  םלוכ , תא  םיריכמ  םלוכ  טעמכ  הבש  ץראב , תוקודה  הכ  ןניה  תיתרבחה  תרגסמהו  תיתחפשמה  תרגסמהש  ךכמ  תעבונה  תישנה ,
. ]...[ םייתואיצמ יתלבו  םיכחוגמ  םיארנ  תויובייחתה , לכמ  הקוחר  תימצע  - המשגה וזיא  לע  םולחה  תרגסמה , תצירפש  םינותיעב -  םהילע  םיארוק 

- תשוחת איה  הביסה  ילוא  תירבע !? תרפוס  יפמ  תילארשיה  - השאל תידוחיי  הקעז  וזיא  הצרפתנ  אל  הלא  לכב  עודמ  הלאשה ]...[  הניעב  תראשנ 
ןמ טמתשהל  וא  המחלמ , ןברס  תויהל  הנב  תא  דדועת  אל  ץראב  םא  םוש  טעמכ  הייטעבש  םירבגה , לשמ  רתוי  ףא  תקתשמ  הקיעמ , תוירחא 

? אבצב תורישה 

. הפקיהו התמצוע  תדימב  השולח  ןיידע  רומאכש  ףא  רבעבכ , דוע  השובכ  הניא  תילארשיה  םאה  לש  התקעזו  הנש  הרשע  שמחמ  רתוי  ופלח  םייתניב 
היערהו םאהמ  הנידמה  הבוגש  ישיאה  ריחמב  תונורחאה  םינשב  וקסע  ( 1998 רתכ , ןבא ,' תחת  ןבא   ' הרפסב רוג  היתב  לשמל ,  ) תוטעמ תורפוס  קר 

, האחמה לוק  חרכהב  הז  ןיא  ךא  תוריעצה . תורפוסה  לש  ןתביתכב  דאמ  טלוב  יטסינימפה  לוקה  תאז , םעו  ינוחטיבה . ךלומל  הבירקמ  איהש  ןברוקבו 
קרו ןהיתויחאל , לוכ  םדוק  תובתוכה  תורפוס  הלא  השיאה . לש  ימיטניאה  המלועב  תוקסועה  תורפוס  םישנ  לש  ןכו  םכח  לוק  אלא  תויוכז , ןויווש  עבותה 

. םהלש םמלועב  םיפסונ  םידבר  םג  םצעבו  םהייחב  םישנה  לש  ימינפה  ןמלועב  םישדח  םידבר  וללה  םירופיסה  תועצמאב  וליגש  םירבגל , ךכ  רחא 

הידמה לש  היצזינימפה 
העפשההו םוסרפה  םגו  הברהב  םילודג  םיטלחומה  םירפסמה  ךא  רתוי , יטיא  היה  בצקה  םגו  תורפסבכ  ףרוג  היה  אל  ךפהמה  תרושקתה  הדשב 

רבמבונב ןירבוג  תירונ  הבתכ  דבלב ,' םירבג  לש  תונותיע  התיה  התישארמ  תירבעה  תונותיעה  . ' רתוי םייתועמשמ  תושדחה  תורוביגה  לש  תירוביצה 
םהיניע דגנל  וארו  הב  ובתכ  םירבג  . ' לארשי ץראבו  הלוגב  תירבעה  תונותיעה  לש  תישארבה  תפוקתב  םישנה  לש  ןמוקמ  תא  רקוסה  רמאמב   2000

םימוחתה דחא  התיה  תורפסה , ומכ  תונותיעה , תאז , םע  םינש '. תורשע  ךשמב  תוארוקכו  תופתתשמכ  הנממ  ורדענ  םישנ  םירבג . - םיארוק רקיעב 
ויה בושייה  תפוקתב  תוצולחה  ןהירחא . תואבל  ךרד  סלפלו  ירבגה  לגעמל  סנכיהל  תובר , אל  םנמא  םישנ , וחילצה  םהבש  תינויצה  תוברתב  םינושארה 

, ןוראב הרובד  אריפש , הוח  הדוהי , ןב  הדמח  הנושארה ,) ותנשב  ריעצה ' לעופה  הפתתשהש ב' הנושארה  השיאה   ) יקסב ' צחופ המחנ  ןוזנשריה , היח 
. רזש לחרו  סבח  הכרב  גרבדלוג , האל  ןמשיפ , הדע  ןוהט , הרש  ןיכלמ , הרש  רנזבפ , הבהז  ןאי , הריא  תיררה , תידוהי  יבצ , ןב  תיאני  לחר 

האוושהב חינז  תויהל  ךישמה  ךא  תויאנותיעה , לש  ןרפסמ  טעמב  הלע  תירבעה , תונותיעה  לש  התובחרתהו  התוחתפתה  םע  הנידמה , םוק  ירחא 
(. תודוגאה ירבח  ללכמ   7%  ) דבלב םישנ   30 ץראב , םיאנותיעה  תודוגא  לכב  ויה  םישישה  תונש  תישארב  ףנעב . םירבגה  לש  םרפסמל 

םיארוקה יבתכמו  תובתכה  ןכות  תא  הרקסש  גמר ' - ירדה הנוי  םיעבשה . תונשב  הלחה  תישנה  הכפהמה  ןורטאיתבו , תורפסב  ומכ  הבותכה , תונותיעב 
היצזינימפה אוה  םירופיכה  םוי  תמחלמ  תפוקת  תא  םינייפאמה  םיטלובה  םיביכרמה  דחא   ' יכ הנייצ  ןיב 1955 ל-1975 , תיצראה  תונותיעב  ומסרופש 

- בו ןיטולחל ב-1956  דקפנ  ןמוקמ  ץוביק . תורבח  וא  ץוביק ו/ תונב  ןבור  בותכל . תוברמ  םישנ  השדח ]...[ . העפות  התיה  וז  תירוביצה . הבשחמה  לש 
, םימחולה םירבגה  לש  דובאה  דובכה  תא  ליצהל  םישנה  תוסייגתמ  ב-1973  תונותיעב . ןריכה  אלו  טעמכ  ןמוקמ  תומחלמה  ןיבש  םימיב  םגו  , 1967

תומישר םיריש , תכרעמל , םיבתכמ  לארשי , ילייחל  וא  תונבל ו/ םיבתכמ  תובתוכ  ןה  םיזחמומ , םיחישב  תופתשתשמ  םה  םיחאהו . םינבה  רקיעב 
וכו .' םירוהרה 

הנושארל ועיפוה  הפוקת  התואב  לארשי . יאנותיע  לש  יצראה  דוגיאה  ירבח  ללכמ  לע 14.2%  דמעו  תונותיעב  םישנה  לש  ןרועיש  לפכוה  רבכ  ב-1974 
רמת גומלא , הלב  ךרבא , הרימ  ןדיבא , הירורב  תשק , יבליס  סשוב , הדה  רמז , הנח  ידנוב , תור  םירוט : תולעבו  תוריכב  תויאנותיע  תרושקתה  תמיב  לע 

ןבארה . תימלושו  ןלוג  רמת  רדיבא ,

ןתובישחו בכוכ  לש  דמעמל  וכזש  תונושארה  תוילארשיה  תויטסיצילבופה  ויה  תונורחא )' תועידי   )' תשק יבליסו  רבד )'  )' ידנוב תור  ץראה ,)'  )' סשוב הדה 
ךרד תצרופו  ריכבה , הדמעמ  תניחבמ  הנמזל , דחוימב  הגירח  המוצע . איה  טרפב  תיאנותיעה  לש  המודיקלו  ללכב  תילארשיה  תונותיעה  תוחתפתהל 

תיב  ' רנימס תא  המייסו  תידרח  החפשמב  היקבולסבש  הוולסיטרבב  הלדג  תדילי 1925 , רמז , רמז . הנח  התיה  תונותיעה  הדשב  םישנל  הבושח 
הנחממ הרורחש  רחאל  ימוקמ . ידוהי  ןותיעב  הדבע  דבב  דבו  הבלסיטרב  תטיסרבינואב  הלכלכ  הדמל  איה  התדלוה . ריעב  לארשי  תדוגא  לש  בקעי '

הפשב םילוע  ןותיעב  תולילבו  יאמצעה  ידרחה  ךוניחה  תשרב  הרומכ  םימיב  הדבע  הרצק  הפוקתו  ץראל  התלע  היינשה  םלועה  תמחלמ  םותב  זוכיר 
תרפוסו תסנכב  רבד '  ' תבתכ התיה  איה  רבד .' הרבע ל' ךכ  רחאו  רבד )'  ' ןותיע לש  דקונמה  ןומויה  ' ) רמוא  ' ןותיעב דובעל  הלבקתה  הנש  ץקמ  תינמרגה .

תלוכי תלעבלו  תינוי ) התיה  התשיג   ) ינידמה םוחתב  תוצרחנ  תועד  תלעבל  הלועמ , תירטרופירל  הבשחנו  (, 1961-1957  ) ןוטגנישוובו "ם  ואב רבד ' '
 - ןותיעה לש  תישארה  תכרועה  התייה  םינשב 1990-1970  ןותיעה . לש  ישארה  ךרועל  הנשמל  התנומ  ב-1966  שפנ . לכל  הוושו  הריהב  חוסינ 

הרוזפה תוליהק  לע  םירפס  תומישרו  םיבר  הקיטסיצילבופ  ירמאמ  המסריפ  תעב  הבו  תילארשיה –  תונותיעב  ריכב  הכ  דמעמב  הנושארה  השיאה 
םג רבד , לש  ופוסב  םלוא  םיריעצ . תונורשיכ  חפיטו  רתוי , ססותו  ריעצ  חותפ , ןותיעה  השענ  התוכזבו  יקיבשלובה ' קבאה   ' תא וילעמ  הרעינ  איה  תידוהיה .

התשירפ ירחא  םיארוק . טועימו  םיילכלכ  םיצוליא  לשב  הביל  תניגמל  רגסנש  ינפל  םינש  שש  ןותיעהמ ב-1990 , השרפ  איהו  הרזע  אל  וז  םינפ  תחיתמ 
רמזל דפס  רבד '  ' לש ישאר  ךרועכ  הפילחמ  ירפ , םרוי  המלועל . הכלה  ץרמבו 2003  ההובג , הלכשהל  תודסומב  תונותיעל  םיגוחב  רמז  הדמיל  רבדמ 

הקזחה השאה   ' התנוכש ימו  טסופ ' ןוטגנישאו   ' לש תידגאה  םיל  " ומה ( 2001-1917  ) םהארג ןירתקל  התוא  הוושהו  ץראה  ןותיעב  רמאמב  ןותיעב 
, הפוקת התואב  תוכשומה  תא  ולטנ  , ' בתכ אוה  ןתשולש ,' '. ' ספרסקא ל'  ' יתרקויה יתפרצה  ןועובשה  תדסיימ  (, 2002-1916  ) ורי זאוסנרפו ז' םלועב ,'

'. שדח יעוצקמ  ןדיעל  הסינכ  ורשיב  ןתשולשו  תרושקתב , םישנ  תמלוב , ןיידעו  המלבש , תיכוכזה  תרקת  תא  עיקבהל  תוכירצ  ויה  ןתשולש 

אטבתה רבדה  םיעשתה . תונשב  דואמ  הצאוהש  תפסונ  הפונת  תונותיעב  תישנה  הכפהמה  הרבצ  םינומשה  תונש  תישארבו  םיעבשה  תונש  יהלשב 
דמע רבכ  ב-1998  המודכו .) תכרעמ  תוזכר  תוכרוע , תויאסמ , תובתכ ,  ) םינותיעה תוכרעמב  תועובק  תורשמ  שויאב  םג  אלא  תובתוכה  רפסמב  קר  אל 
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דמע רבכ  ב-1998  המודכו .) תכרעמ  תוזכר  תוכרוע , תויאסמ , תובתכ ,  ) םינותיעה תוכרעמב  תועובק  תורשמ  שויאב  םג  אלא  תובתוכה  רפסמב  קר  אל 
לש ןרועישל  תיסחי  הובג  רועיש  והזש  רמול  ןתינ  תיצראה . תונותיעב   37%- כו תימוקמה  תונותיעב  לע כ-50%  תילארשיה  תונותיעב  םישנה  רועיש 

.The Global Journalist רפסב תוללכנה  תונידמ  עצוממב ב-19   33% הבותכה : תיברעמה  תונותיעב  םישנה 

דמעמל הדעווה  "ר  ויו תרושקתל  הצרמ  רפלא , - ןריל הילד  ץאומ . היצזינימפ  ךילהת  םינורחאה  םירושעה  ינשב  הרבע  תינורטקלאה  תונותיעה  םג 
םינומוקמב הביתכב  הכירעו , הקפהב  ןהירוחאמו , תומלצמה  ינפל  קוסיעה  ימוחת  לכל  תוסנכנ  םישנ  רתוי  : ' הבתכ ב-1997 רודישה , תושרב  השיאה 

רמאמה םסרפ  זאמ  תושרה . ידבוע  ללכמ  היה ב-1998 כ-42%  היזיוולטו ) וידר   ) רודישה תושרב  םישנה  רועישש  הנייצ  דועו  ירוזאה .' וידרב  השגהבו 
תרושקתל םיגוחב  םיטנדוטסה  בורש  הדבועה  וזמ , הרתי  תרושקתה . תוכרעמ  לכמ  דרפנ  יתלב  קלח  םה  םישנה  םויהו  םינש  ששכ  ורבע  הזה 

. תואבה םינשב  לדגת  דוע  םינושה  הידמה  ימוחתל  םישנ  לש  ןתרידחש  ךכ  לע  תדמלמ  םישנ , ןה  םויה  תואטיסרבינואבו  תוללכמב 

הבותכה תונותיעב  לשמל , תינויווש . ירמגל  אל  ןיידע  איה  םינושה  הימוחתל  תרושקתה  תיישעתב  םידיקפתה  תקולח  שיגדהל : בושח  תאז , םע 
הכירע ידיקפתב  םיזכרתמ  םיאנותיע  דועב  תיעוצקמה  היכררייהב  רתוי  םיתוחנכ  םיספתנה  הביתכו , בותכש  ידיקפתב  תוזכרתמ  תויאנותיע  '

יטרפה בחרמב  םירושק  םיישנ ," יתרוסמ כ" ןפואב  םיספתנה  רוקיסה  ימוחתב  תוזכרתמ   ' םג םישנ  רתוי .' םייתרקויכ  םיספתנה  הקיטסיצילבופו 
הביתכב םינייפואמו  ירוביצה  בחרמב  םירושק  םיירבג ," יתרוסמ כ" ןפואב  םיספתנה  רוקיסה  ימוחתב  םיזכרתמ  םירבגו  הכר "  " הביתכב םינייפואמו 

המוד . בצמה  תינורטקלאה  תרושקתב  השק .'" "
. עוצקמה תא  תנייפאמה  הדובעה  תועשב  תושימגה  תישאר , םימרוג : רפסמב  ריבסהל  רשפא  תילארשיה  תרושקתב  םישנה  רפסמב  היילעה  תא 
הריעצ התיה  תימוקמה  תונותיעהש  הדבועה  שדח . םדא  חוכ  סויג  הכירצהש  תימוקמה  תונותיעה  תחימצ  רקיעבו  תרושקתה , יעצמא  תובחרתה  תינש ,

םינומוקמ ב-36 מ-134  ןכ , יכ  הנה  ןותיעה . תכרעמב  םיריכב  םידיקפתל  ןמודיקב  ראשה  ןיב  האטבתהש  םישנ , יפלכ  התוחיתפל  המרת  תדסוממ  אלו 
ילולימה םוחתב  םישנ  לש  יעבטה '  ' ןנורשיכ תישילש , תוישאר . תוכרוע  םישנ  ויה  םינשב 1990-1989  רומיל  לאיחיו  יפסכ  ןד  תרושקתה  ירקוח  ורקסש 

ןתובישחש עבצה ,' תובתכ   ' םוחתב ןורתי  ןהל  התנקה  תושגר , ןיבהלו  היתפמא  רוציל  םינייאורמ , בבודל  תלוכיה  לשמל  יתרבח , - יביטקינומוקהו
להקל עיגהל  המגמב  םיישנ , ןיינע  ימוחת  רוקיסב  היילעל  האיבה  תרושקתה  הדשב  תרבוגה  תורחתה  תיעיבר , דואמ . התלע  תרושקתב 

ללכבו םינווגמ , םייחרזא  תועוצקמב  תובלתשהל  ןכרד  תא  הללס  םישנ  תלכשהב  הריהמה  היילעה  תישימח , רשפאה . לככ  לודג  םיפוצ  / םיניזאמ / םיארוק
םידומילה תנשב  הכרעש  תינורטקלאהו ,) הבותכה  הידמה  ' ) לארשיב הידמב  םישנ   ' אשונב וגוסמ  ןושאר  רקחמב  זמרנ  רבכ  הז  רבסה  תרושקתב . הז 

רייצל םיטנדוטסל  ורשפיא  ימלוגה '  ' רקסה יאצממ  תירבעה . הטיסרבינואב  היצקינומוקל  ןוכמב  ךרענש  רנימס  תרגסמב  ידימלת מ.א , תצובק  "ז  לשת
תלעב ליגה 35-25 , תבכשב  ללכ  ךרדב  הריעצ , השיאכ  םייללכ  םיווקב  תרייטצמ  איה  לארשיב . תרושקתה ) תשא  ' ) תירוטקינומוק לש ה' ליפורפ  ןיעמ 

'. יפאי קפוא   ' תלעב רוציקבו  םיריעצ , םידליל  םאו  האושנ  ללכ  ךרדבו  "ל , הצב התריש  איה  עוצקמה ; םוחתב  יהשלכ  הרשכהו  תיללכ  תימדקא  הלכשה 

, תוקיפמ תרושקתב -  חתפמ  תודמע  תושייאמה  םישנה  רפסמב  תיתגרדה  היילעב  םג  התוול  היזיוולטבו  וידרב  תונותיעב , תוקסעומה  ףקיהב  היילעה 
םילארשיה תוברתה  ירוביג  רגאמ  תא  תחא  תבב  הרישעהש  המודכו , םיפסומ  תוכרוע  קסד , ישאר  תושדח , תושיגמ  תוינרדש , תורקבמ , םירוט , תולעב 

אבצ הקיטילופ , יניינעל  תובתכ  ומכ  דבלב , םירבגל  רבעב  םירומש  ויהש  םייתרושקת  םימוחתל  םג  םישנ  תוסנכנ  תונורחאה  םינשב  תוישנ . תויומדב 
. הידמה לש  היצזינימפה  לש  תיללכה  המגמה  תא  ףקשמ  רבדה  ךא  תויטיא , םנמא  וללה  תורומתה  תוגלפמו . טרופס  ןוחטיבו ,

תושדחה תינכות  תא  שיגהל  הרחבנש ב-1997  תרשכומו , הריעצ  תיאנותיע  ןבא , הלואג  לוכמ  רתוי  תלמסמ  תרושקתב  ישנה  ךפהמה  תאש  רשפא 
התחדהו תרופ , ירוא  רודישה  תושר  "ל  כנמ הנש  רובעכ  דפריט  ןבא  לש  היונימ  תא  היזיוולט .' רמ  , ' ןיבי םייח  לש  ומוקמב  יתכלממה  ץורעב  תיזכרמה 

ןמזה חור  תא  האטיב  הריעצ ' םא  ב' לודגה ' יתרושקתה  באה   ' תא ףילחהל  ןוצרה  החדהה , תורמל  םלוא  םוצע . ירוביצ  האחמ  לגב  התוול  תרעוכמה 
דימ תולוע  היזיוולטה , ירוביגב  םירכזנ  רשאכ  םויה , השעמל  יתרקויה .) תבשה  ןמוי  תא  שיגהל  ןבא  הסיוג  רשאכ ב-2003  ןקות  לוועהמ  והשמ   ) תישנה

, קינקוס ידגו  רלטוק  תרשוא  ןוליא , בקעיו  ץיבומייח  יקימ  ןודנול , ןוריו  ןייד  הנליא  תיזג , יבגו  ילאכימ  הקבר  לשמל , תוירבג : תויומד  דצל  תוישנ  תויומד  ונתעדב 
יפרו ןד  לעי  יאקרב , יזרו  יריאי  הילד  תא  תעדה  לע  יאדוול  בורק  םילארשיה  םילעמ  וידרה , יבכוכ  לע  םיבשוח  רשאכ  םג  ריאמיחא . בקעיו  להנרטש  לעי 

. לוק סיריאו  יבהז  ןתנ  וא  רחש ו , יל  - ראפ ריפכ , תינורו  ןמרב  לט  ףשר ,

תירוביצ תוירלופופב  רבודמשכ  ךא  םירבג , ןיידע  םה  םיליבומה  םיטסיצילבופה  בור  םנמא  הבותכה . תונותיעב  םג  אוצמל  רשפא  המוד  הנומת 
לאויו טחוש  תירוא  הנרס , לאגיו  שודק  הנרוא  ענרב , םוחנו  םיק  הנח  תא  תחא  המישנב  ריכזהל  רשפא  תיאנותיעה , 'ה  זנרבה לש  תיעוצקמ  הכרעהבו 

. דועו דועו  רפלא  לגורו  ואדנל  הנרוא  סוקרמ ,

, תוינכותה רפסמב  היילעל  רמולכ  םייתרושקתה , םינכתה  לש  היצזינימפל  םג  המרת  תינורטקלאהו  הבותכה  תרושקתב  םישנה  רפסמב  היילעה 
תובתכב תונושה  תויתרושקתה  תומבב  תועיפומה  םישנה  רפסמב  םג  ומכ  ןמעטלו , םישנ  לש  ןיינעה  ימוחתל  םינופה  תובתכהו  רוקיסה  יאשונ  םירודמה ,

ללכ ךרדב  תרושקתב  תועיפומ  םישנה  סביל , רמת  תרושקתה  תרקוח  תעדל  םנמא , תוירלופופ . היזיוולטו  וידר  תוינכותב  תופתתשמכ  וא  ןקויד 
, תוירוספורפ תולהנמ , הריירק -  תושנ  לש  ןרפסמ  לדג  תעב  הב  ךא  הלאב , אצויכו  תונברוק  וגוז , תב  וא  ותשא  תורמז , תוינמגוד , םיישנה :'  ' םידיקפתב

. םינושה הידמב  תונייאורמה  וכו - ' תוינמא  תויניישעת , תויטפשמ ,

חיתפה תלאשב  יאמב 1995  רודישה  תושרב  להנתהש  קבאמב  אוצמל  רשפא  תרושקתב  השאה  לש  התומדב  ללוחתמה  ביקעה  יונישל  תוילמס 
רודישה תושרב  השיאה  דמעמל  הדעווה  ירבח  ברעב . הנומש  העשב  ישיש  םויב  רדושש  ןושארה  ץורעה  לש  יעובשה  תושדחה  ןיזגמ  עובשה ,' ןמוי  ל'

. יניקיבב הריעצ  תינמגוד  התיה  וב  העיפוהש  הדיחיה  תישנה  תומדהש  חיתפה , תא  תונשל  היזיוולטה  להנממ  תחא  אל  ושרד  םישנה  ינוגרא  יגיצנו 
' םינפה תחיתמ   ' תרגסמב תנשב 2000 , ךא  תירוביצ , תובישח  רסוחו  ביצקת  רסוח  ומכ  תונוש , תונאותב  השקבל  הליחת  הבריס  תושרה  תלהנה 

/ יתייעבה חיתפה  הנוש  שדחה , םירודישה  חולמ  קלחכ  עובשה ' ןמוי   ' תינכותה הרבעש 
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יוקיחל לדומו  תוברת  תורוביגכ  תרושקת  תושנ 
דחא איה  תרושקתהש  םושמ  ילארשיה , םזינימפה  תודלותב  ינכפהמ  ךרד  ןויצ  איה  תינורטקלאהו  הבותכה  הידמה  םלועל  תובר  םישנ  לש  ןתסינכ 
וסנכנש םישנה  ינרדומה . םלועב  רתויב  יביטקפאהו  בושחה  תורביחה  ילכ  איהש  םושמו  תיתרבח , הרקוי  תריבצל  ונתפוקתב  םיירקיעה  תוחתפמה 

לש שדח  לדומ  םישמ  ילבמ  ורצי  םג  אלא  ירוביצה , םויה  רדס  לע  םזינימפה  אשונ  תא  וביצהו  ינשה ' ןימה   ' תרקוי תא  ולעה  קר  אל  םוחתל  הגרדהב 
יעצמאב ןמצע  תא  אטבל  ולחה  תונב 50-30 )  ) תוריעצ תויאנותיע  לש  שדח  רוד  תוינכרצה . רקיעב  םינכרצה , להק  לע  עיפשהש  תישנ , יוטיב  תרוצ 

. ללכב לעו  םינימה  ןיב  םיסחי  לע  תוירבגו , תוישנ  לע  הננער  טבמ  תדוקנ  וקינעהו  יטסירומוהו , ןונש  יביטרסא , חותפ , ןפואב  םינושה , תרושקתה 

יטסינימפ שובלב  עטסובאלב ' '
הדלונ ץרווש  ץרווש . הטדוא  תיאנותיעה  איה  תרושקתב  ירבצ  - טסופה רודה  לש  בחרה ) ירוביצה  ןבומב   ) רתויב תועיפשמהו  תונושארה  תוגיצנה  תחא 

לתל הרבע  רפסמ  םישדוח  רובעכ  ךא  אחישרת , - תולעמב החפשמה  הררוגתה  הליחת  הצרא . היחאו  הירוה  םע  התלע   1959- בו הינמורב  ב-1953 
םיידוסיה הידומיל  תא  תרפותכ . הסנרפתה  המאו  םיקינקנ  לעפמב  לעופכ  הדובע  ץראב  אצמ  באפ ) להנמ   ) דימא שיא  הינמורב  היהש  היבא , ביבא .
הדימלת התיהש  יפ  לע  ףא  ירוקנא .'  ' ינרטסקאה רפסה  תיבל  הרבע  ינוריעב ד ' רצק  ןויסינ  רחאלו  אמגוד '  ' רפסה תיבב  ץרווש  התשע  התיכ ח )' דע  )
רבחה םע  הנתחתה  "ל , הצל סויגה  ינפל  יצחו , ליגב 18  תורגב . תוניחבל  השגינ  אל  איהו  הינייעמ  שארב  ודמע  אל  םיילמרופה  םידומילה  הלועמ ,

, רישע יוביילפ ' , ' ןינד קיציא  םע  תינשב , הנתחתה  הנש  רובעכ  הנושארה . םעפב  השרגתה , ליגב 22 )  ) םינש עבראכ  רובעכ  ךא  הלש , ןושארה 
ךרוע ירנבא , ירוא  תא  ץרווש  השגפ  וז  התשפוחב  הבאטב . ןוסלנ  יפר  לש  שפונה  רפכב  ריעצה  גוזה  שפנ  תב 23 , איהו  הנש , התואב  התרדגהכ .

רמא הז , ןוגכ  תולאשב  ול  םיקיצמה  תא  ףנפנל '  ' גהנש ירנבא , ףיכ '? לש  רודמ  ךלש  ןותיעב  ןיא  המל  : ' ותוא הלאש  תינפצוח ' הכרדבו ה' הזה ,' םלועה  '
תא החקל  ההובג , תימצע  הכרעה  הב  ורידחהו  החפשמה  ינב  תא  דואמ  ועשעישש  םיבתכמ  הבתכ  הדלי  התויהב  רבכ  רשא  הטדוא , יבתכת .' : ' הל

בותכל הלחה  איה  ב-1976  בהז . יציב  הליטמה  תלוגנרת  וידיל  הלפנש  דימ  ןיבה  םידדוחמה , וישוחב  אוה , המגוד . ול  החלשו  תוניצרב  ירנבא  ירבד 
יאמב 2002, ריקחתב  יל  הרפיס  אורקל ,' ףיכ  יל  היהיש  והשמ  םייק , היה  אלו  אורקל  יתיצרש  והשמ  יתבתכ  '. ' םירבגל אל   ' םשב רודמ  הזה ' םלועה  ב'
היה אוהו  םמצע , תא  הטדוא  לש  רודמב  ואצמ  םיארוקה  םג  אלא  תוארוקה , קר  אל  ןכאו , םמצע .' תא  וב  אוצמל  ולכוי  םלוכש  המשנל , רבחתמה  והשמ  '

. תע התואב  ןועובשה  לש  הכישמה  ידקוממ  דחאלו  תידימ  החלצהל 

הנתשה ב-1982, הז  לכ  ןהל . תונעיהל  הבריסו  ירנבאל  התונמאנ  לע  הרמש  ךא  םילודגה , םינותיעל  רובעל  תותפמ  תועצה  לבקל  הלחה  הטדוא 
תביסמב הייפצ  ללכש  יתוכלמ , חוריא  םהל  ןגריא  הלה  גרבנרא . - הד לרש  יתפרצה  טרקוטסיראה  לצא  זירפב  חראתהל  ןינד  גוזה  ינב  ונמזוה  רשאכ 

רומוהב היווח  התוא  תא  הדעית  הטדוא  םייביספ . םיפוצ  וראשנו  םירשבה  תגיגחב  קלח  ולטנ  אל  םמצע  םה  ואוש ;' בייל  ינודעוממ ה' דחאב  קשח 
תא לצנל  ידכ  תילארשיה . תונותיעב  דואמ  רידנ  ךרצמל  תע  התואב  בשחנ  הז  גוסמ  תוביסמ  לע  חּוויד  הזה .' םלועה  החלשש ל' הבתכב  הל  ינייפואה 

ינבש עמתשהל  לולע  היה  ונממש  יטוראה  ןויליגל  ינשער  ומורפ  התמכסהו  התעידי  אלל  ירנבא  םסריפ  ןותיעה , לש  םייקווישה  ויכרצל  הטדוא  לש  פוקסה 
' הזה םלועה   ' תא הבזע  איהו  התחפשמב , השפנ , רופיצב  עגפ  םוסרפה  התבתכב . החוויד  הילעש  תיאזירפה , היגרואב  םיליעפ  םיפתוש  ויה  ןינד  גוזה 

. תלד תקירטב 

, טיהלל דימ  היה  רודמה  ירלופופה . עובשה  ףוס  ףסומב  םיפויכ '  ' םשב רודמ  הטדואל  רדיסו  האיצמה  לע  ץפק  תונורחא ,' תועידי   ' ךרוע יקסבוקדוי , בד 
רודמל בשחנ  אוהו  הטדוא ,' ל' ןינד , קחצימ  הישוריג  ירחא  םיעשתה , תונשבו  םיפוליק ,' ומש ל' תא  הנישש  םיפויכ ,' . ' תוברת תרוביג  התשענ  הטדואו 
רקוב תינכות  תוחנהל  הל  תושרהל  בריס  תונורחא ' תועידי  רחאל ש' בירעמ ,' הלש ל' רודמה  תא  הטדוא  הריבעה  ב-2003   ) ץראב רתויב  חילצמה 
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רוט היה  אוה  השעמל , המודכו . הקיטמסוק  הנפוא , לושיבב , קסועה  היערלו , םאל  תיבה , תרקעל  יסופיט  תוצע  רודמ  דוע  הרואכל  היה  םיפוליק ' '/' םיפויכ '
יתרושקת רנא  םג ז' רתוי  רחואמו  שדח  יאנותיע  גתומ  רציש  שדחה , ילארשיה  ןדיעב  החפשמה , ייח  לע  רקיעב  םייח , לע  יגולוכיספו  יפוסוליפ  יטסירומוה ,

הברהב הירבד  תא  הלביתו  רידנ , ךרצמ  זא  התיהש  רומוה , תאלמו  תחלוק  תיסיסע , ןושלב  הבתכ  הטדוא  הפשב . לוכ  םדוק  היה  שודיחה  ירלופופ .
יכרועש ךכ  לע  הדמע  הטדוא  הלוזו . הכומנ  אל  לבא  דואמ , תיביטקינומוק  םג  ןכלו  תיטסירומוהו , הריעצ  תרבודמ , התפש  תימצע . הינוריאו  ריעצ  גנלס 

ןונימ לע  רומשל  החילצה  םג  איה  הלש . תויטנתואה  לעו  הל  דחוימה  יריבחתה  בצקמה  לע  רומשל  הדיב  עייס  רבדהו  הלש  טסקטב  ועגיי  אל  ןותיעה 
: הנונגסל המגוד  ןלהל  ךכ . לכ  םיבר  םיארוקל  העיגה  ןכלו  ידמ , ךומנל  ידמ  הובג  ןיבש  קיודמ 

יל םיחלוש  הלאכ , תבהוא  ינאש  םיעדויש  םלוכו , םימוחת . ינימ  לכב  םילק  םייחה  תא  םישועש  םילולכי  ' צו םיטנטפו , םיפיט , תבהוא  ינא  ךיא  ךיא 
 – רעיש תדרוהל  החשמ  לע  ןאכ  הצילממ  איה   ] רתי רועיש  דגנ  ןויער  הזיאו  הככ ]...[ : ךלוה  הזו  םהמ , ןטק  קלח  הנה  זא  תונויער . םיפל  ןוילימ ת'

, האושנ יתייה  םא  הלודג . החטבה  וזכ  תמועל  ןטק  ףסכ  רמול , המ  לקש . ב-54  ףוגל , רתוי , לודג  רחאו , לקש , ב-46  םינפל , דחא  טייטליפד  שי  ע"א .]
, רמואש המ  ןמור , עצמאב  ינא  לבא  הוועשב . השילתל  קיפסמ  הכורא  המער  לדגל  תולוכי  תואושנ  יכ  תונב , ןכליבשב  ותוא  הסנמ  יתייה  ףיכב 

... ירוס זא , םומינימ . םויב , םעפ  םיילגרה  חוליג  לש  השקונ  תעמשמ 

םישנא םירצומ , לע  תילילש  תרוקיבמ  ללכ  ךרדב  הענמנו  בויחה  תא  השפיח  ןגרפל , התברה  הטדוא  יאנותיע . שודיח  תניחבב  היה  ןכותה  םג 
ךא תוירחסמ , תורבח  לש  םיצחלל  הפושח  התיה  איה  ויתוריכמ , תא  תחא  אל  הציפקה  םיוסמ  רצומ  לע  הלש  תיבויח  תרוקיבש  רחאמ  תויוגהנתהו .
ןיבו וכו ,)' חתמ  תייפרה  םינוקית , םינוכתמ ,  ) תיבב םייחה  תוכיא  תא  רפשל  ודעונש  תונטק , סלכת '  ' תוצע ןיב  בולישה  םג  תיאנותיע . הקיתא  לע  הרמש 

ןויאירב הרפיס  םיפויכ ,'"  " לש ןויערה  . ' הלש תידוחייה  החלצהה  תחסונמ  קלח  ויה  םייחה , תוהמ  לע  תירלופופ  הפשב  םייגולוכיספו  םייפוסוליפ  םיגיגה 
'. תויוטש רחא  םוי  םיבגשנ , םירבד  דחא  םוי  םלועה , ליכמש  המ  לכ  לש  סומסוקורקימ  הז  , ' לג ימענל 

תאז הרידגה  איה  הירכמ . ןויסינבו  ישיאה  הנויסינב  היתוצע  תא  הלביתו  ישונאה , םויקה  לע  תונבות  רופסניא  הרודמב  הטדוא  הקפיס  םינשה  ךרואל 
היארוקב הררועו  היערכ , היישק  לעו  םיישיאה  הייח  לע  הרפיס  איה  הבר  תושיגרבו  תימצע , הפישחה  לובג  לע  םיתעלו  בל , יוליגב  תישעמ .' היפוסוליפ  כ'
תא הפתיש  ןהבש  תוישגר  תויווח  יתש  ץרווש -  ינליא  םע  הנתחתה  ןכמ  רחאל  הידלי . ינש  יבאו  הלעבמ  השרגתה  איה  ב-1992  היפלכ . היתפמא 
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הבתכ רקי ,' םדאנב  הל  תמש  ימל  בתכמ  ראשה ב' ןיב  הבתכ  ךכ  םיארוק . יפלאל  דודיעו  המחנ  לש  רוקמל  ויה  המסריפש  תובתכהמ  המכ  היארוק .
: םיבר השגירש 

', ליגרב  ' הכישממ החפשמה  תידוקפיתה , המרבו  לכהמ , םיקזח  םייחה  ןכ , ותיא . דחיב  תמ  ךב  והשמ  זאמו , גרהנ , תבהא , ךכ  לכש  רוציה  ילש . הפי 
איה םש !!! הרובק  אל  ותמשנ  בלה ]...[ . לע  םכמ  דחא  לכל  תצבור  ןוט  ינש  לש  תיאשמ  רבדה . ותוא  אל  רבכ  םולכ  הרקמה - '  ' זאמ לבא  וליאכ .

הפיא ןאכ , רשוא ]...[ ! הפ  הוור  ינא  םיהולאה ! דיל  הפ  יל  בוט  ךכ  לכ  יכ  יליבשב , ירעטצת  לא  : ' ךל קועצל  ךכ  לכ  הצרו  ךתוא , תרמושו  ךילעמ , תפחרמ 
םדא לש  וימי  ירה  ילש ]...[ . הרקי  ךליבשב , הזה  בוטהמ  תצק  ןופחל  יתלוכיו  יאוולה  עור . ןיאו  םירוחש , םירצי  ןאכ  ןיא  בוט ! לכה  רבכ  אצמינ , ינאש 

קחשמהמ יתאצי  ינא  התוא ]...[ . ילבק  וזה . הדבועה  םע  ייחת  הזה . לוגליגב  המדאה  לע  ילש  דיקפתה  תא  יתרמג  ורמגנ . ילשו  ול -  םיבוצק 
ינוצר היהי  הז  ךכ . ישעת  םא  ירכיזב ' ידגבת   ' אל תא  הלוכי . תאש  בוט  יכה  ךייחב , יכישמת  ןכל  אל . ןיידע  תא  לבא  המדאה . לע  ותוא  םיקחשמש 

!!! שרופמה

קוריפב השעמל  וקסע  תומישרה  ןכש  ךפהה , קוידב  שחרתה  טסקט  - בסב ךא  יטסינימפ , - יטנא הרואכל  היה  השיאה  לש  יתיבה ' שרגמ  תודקמתהה ב'
סופדה תא  התניש  איה  תישאר , םיכרד : רפסמב  תאז  התשע  איה  היידוהיה . עטפאלקה ' עטסובלב ו' לש ה' תיטסינימפ , - הרפה תילילשה ,' היגולותימה  '

היתורבח תא  תפתשמה  הבוט ' הרבח   ' לש םגדהמ  תוצע  לש  סופדב  הרחבו  םינושארה  הידעצב  התב ' תא  החנמה  אמא   ' לש ינורטפה , ןשיה ,
. םדא ינב  לע  הז  תא  השוע  םירופיצ  לע  םוקמבש  קר  תירפצ , ומכ  ינא  , ' לג ימענל  הרמא  ילש ,' רקחמה  הז  יביבס , םישנא  לשו  ילש  םייחה  . ' היתודוסב

לבא תלכסותמה , דבכוי  הרומה  ינא  וצרת  םא  וא  יתאצמ ! המ  וארת  יה ! םלוכל : קעוצו  םיבוט  תוריפ  לש  חיש  אצומש  םדא  ןב  ומכ  ימצע  האור  ינא  ]...[ 
הריבעה הטדוא  שארב .' טובנ  ילב  ןטקבו , םיקוחצב  רשפאה , לככ  םיענב  הז  תא  השוע  ינא  זא  הפויכ , תויהל  ךירצ  דומילש  תעדוי  ינא  הל  דוגינב 

', ןנפתנ  ' ואוב םהילע ,) רתוול  קשח  ןיא  םג  ילואו   ) ןהמ רטפיהל  ךכ  לכ  השקש  תוימוימויה  תורוחשה  תודובעה  לע  רטקל  םוקמבש  רסמה  תא  השעמל 
. םישוח לש  הירפמיאל  ולש  חבטמה  תא  השוע  הדעסמב  ףשהש  ומכ  תצק  הגיגח , ןהמ  השענ  רמולכ ,

עדי םיכירצמ  םידליה  לודיגו  םילושיב  תיבה , קשמ  תודובעש  רומאל : יולגב , רמול  ודחפו  ןכ  ינפל  ועדי  םישנש  המ  תא  שיחמהל  החילצה  הטדוא  תינש ,
המ תא  םיפקשמו  םיבכרומ  םה  ןיינע , ירסחכו  םיטושפכ  םיבר  םירבג  רובע  ובשחנש  םיקוסיעש  רוציקבו , םייח . תמכוחו  תויחמומ  רותלא , תלוכי  בר ,

'. תישנ היצנגילטניא   ' םשב םויה  םינכמ  םיגולוכיספש 

הז ןונגסב  התמד  איה  ללכב . ישנה  אשונל  היתפמיס  הררוע  ךכבו  היתורבח , לעו  המצע  לע  תדרל ' ו' ירבג '  ' םזקרסב שמתשהל  התבריה  איה  תישילש ,
(. 1971 ' ) הטימל הפק   ' ורפסב ילארשיה  החפשמה  באל  דיפל  ימוט  ונמזב  השעש  המל 

רקיעב תלוזל , המצעמ  תתל  תבהואש  השיאה  דיקפת  תא  המצע  לע  לבקל  יולגב  הפידעה  השעמלו  תיטסינימפ , הפטהב  ןינד  הקסע  אל  היתומישרב 
השדח תוירדילוס  בצעל  העייסו  םישיגרה  םירבגל  העירה  חופנה , וגאה  ילעב  םיטסיניבושה  םירבגל  הסינכה '  ' איה ןיטישה  ןיב  ךא  םידלילו . גוזה  ןבל 

: לג ימענל  ןויאירב  הרמאש  םירבדמ  הלוע  תיטסינימפה  התפקשה  ישנה . ןימה  לש  הטקש 

, עטק שי  ימצע . לע  תרתוומ  אל  ישימחו ]...[  ינש  לכ  ףוצרפב  טג  יל  קרוז  אוהש  וליפא  רבד , םושב  ילש  לעב  הפילחמ  אל  ינא  הנותחתה , הרושה 
. קפדה ליחתמ  הפו  םיינומרה . םיפתושמה  םייחל  ךירצש ' המ   ' הזש תובשוח  ןתוימצע ; לע  רתוול  תונכומ  ןהש  אקווד , םישנל  ינייפוא  דאמ  ירעצלש 

תושעל הלוכי  איהו  הלוכי . המצע -  לע  רתוול  הצור  אלש  השא  ונימיב  תויטסיאוגא .'  ' ןה תרחא  רשקב . ריחמ ' לכב  ךומתל   ' תונטקמ ןתוא  םיפלאמ  יכ 
תא הקנת  התרזעב  קרו  ךלש , תוימצעה  תא  הליחת  הנבת  וגא .' ' המ ירמגל  רחא  רבד  הזש  תוימצעה  לע  רתוול  םעפ  ףא  רוסא  רשקה . ךותב  הז  תא 

. ץלמומ דאמ  דאמ  רבד  הזש  ךלש , וגאהמ  ךמצע 

, הנונש המכח , תאז  םעו  תישנו  הפי  הריעצ , השיא  ןיב  ילמסה  בולישה  םג  בושח . יטסינימפ  רסמ  התיה  המצעל  איהשכ  תירלופופ  תיאנותיעכ  התחלצה 
. הז ןוויכב  ירוטזילאיצוס  רסמ  ריבעה  תיאמצעו  תינפצוח ' , ' הסירתמ

שדח םגדמ  עד  ג'
the It ' ) הזה תרענ   ' תירבה תוצראב  הנוכמש  המ  תא  לארשיב  תגציימה  ילאכימ , ברמ  איה  ירבצ  - טסופה רודב  תרחא , העיפשמו  תיתרושקת  תומד 

ךא "ע , נדגב תיכ  " מו םיפוצב  דודג  שארו  הכירדמכ  התריש  ףאו  תיסופיט  תירבצכ  יגולויבה , הרוד  תונב  ראשכ  םנמא , הלדג  תדילי 1967 )  ) ילאכימ (. girl
תא םירפס . תונחב  התסנרפל  הדבעו  םידומיל  לע  הרתיו  איה  יאמצע . םייח  חרוא  להנלו  תומכסומב  דורמל  הלחה  םיינוכיתה  הידומיל  ףוס  תארקל 
השגה ןונגס  הצמיא  איה  דעלג  ירבאו  לט  זרא  הנחתל  הירבח  תעפשהב  תירואטמ . התיה  הנחתב  התומדקתהו  "ל  הצ ילגב  התשע  יאבצה  התוריש 

, ספסוחמה ךומנה  הלוק  תוינרדשה . ברקב  םימי  םתוא  דע  רכומ  היה  אלש  חסונב  הבוגת , ריהמו  יביטרסא  ינצקוע , יסדנוק , ילארשי : ןווגב  ייוב ' םוט  '
םיביכרמ ויה  הלא  לכ  הילעמש -  םיסובבו  רודישה  תומכסומב  התונדרמ  הנירקהש , המזירכהו  ימצעה  הנוחטיב  ריהמה , הרוביד  ךותיח  טעמכ , ירבגה 

תלייא הבתכ  ילאכימ  םע  ןויאיר  תרגסמב  תיאבצה . הנחתה  לש  השדחה  תיטסימרופנוק  - נונו תססותה  תוהזהמ  קלח  הלש , יעוצקמה  רוקיבה  סיטרכב 
: בגנ

תיאנכטה םע  תחא  הצעבו  םילועיש  לש  תטלק  ןפלואב  האצמ  דחא  הלילש  רחאל  הנחתהמ  הקרזנו  טעמכ  איה  רקויב . הל  הלע  יסדנוקה  הייפוא 
היעשהב המצע  הכביס  םג  תוכמסו , להונ  יקודקדב  הדיפקמ  הנניאש  ילאכימ  תושדחה . יקזבמב  העידיל  העידי  ןיב  םילועישה  תא  העימשה 

ילגב השגהה  תקלחמ  שאר  יקסנא , סכלא  יפ  תא  התרמהש  וא  רודישה . תושרל  רושיא  ילב  הנייארתהש  רחאל  היזיוולטב  טרופס  טבמ  תשגהמ 
השעא ינא  הנוז , ןב  אי  רמוק  ליג  םע  חוכיו  תעב  "ץ  לגב יח  רודישב  הרמאשכ  וא  ורושיא . ילב  התיבה  הכלהו  םיניירק  תבישיב  ערב  השחשכ  "ל , הצ

. רבד ותוא  ךל 

וללסו ןרקסמו  דחוימ  סופיטכ  ריעצה ) רקיעב   ) רוביצב התוא  ונמיס  "ץ  לגב תיצולחה  שי ' המ   ' תרובחל התוכייתשהו  התשגה  תא  ונייפיאש  הצירקהו  ןחה 
וידרב םיטילקת  ןגנל ' , ' היזיוולטב תוצח  תורודהמ  ןיירקל  טרופס , תינכות  שיגהל  הקיפסה  רבכ  ליגב 24  "ל . הצמ רורחשה  רחאל  תרושקתב  הכרד  תא 

ראוניב 1991 מ-15  רקוב , ידמ  רשאכ  ץרפמה , תמחלמב  התשע  הלודגה  הצירפה  תא  "ל . הצ ילגב  תושדח  ינמוי  שיגהלו  הלילה , לש  תונטקה  תועשב 
םוריח תינכות  הז - ' תא  םג  רובענ  חותפ : ןפלוא   ' תינכותה תא  םיאור 6/6 ,'  ' יחנמ םתשולש  לט , זראו  ןדימ  יבוק  םע  ןיגוריסל  השיגה  המחלמה , ףוסל  דעו 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



םוריח תינכות  הז - ' תא  םג  רובענ  חותפ : ןפלוא   ' תינכותה תא  םיאור 6/6 ,'  ' יחנמ םתשולש  לט , זראו  ןדימ  יבוק  םע  ןיגוריסל  השיגה  המחלמה , ףוסל  דעו 
ילאכימ םיירהצה .) רחא  שמח  דע  רקובב  הנומשמ   ) תופוצר תועש  הנומש  הקיזומו  תונויאר  ןפלוא , תוינכות  םיטרס , הרדישש  תידומילה  היזיוולטב 

וניבש םיסחיה  םוחתב  תונוש  תויואטבתהבו  ינגרוב  - יטנאה הייח  חרואב  םג  אלא  תינרדשכ , הינוניגב  קר  אל  שדח  ןזמ  תישנ  תונדרמו  תואמצע  האטיב 
אל וליפא  ינא  דחא . ףא  םע  אלו  ותיא  אל  ללכב , ןתחתהל  הייפיצב  אל  ינא  : ' הבישה לט  זרא  הגוז  ןב  לע  בגנ  תלייא  םע  ןויאירב  הלאשנ  רשאכ  הניבל .

תלגוסמ אל  ינא  . ' תבתכה התשקה  םידליו ,'? '. ' ימינפ ץחל  םוש  יל  ןיא  ןתחתהל , יל  אב  אל  ותיא . היהי  הז  ןתחתא  םאש  יעמשמ  דח  ןפואב  רמול  הלוכי 
'. הצור ינא  םג  קתומ , הזיא  תורמואו : קונית  תואורש  הלאמ  אל  ינא  וב . רהזיהל  ךירצש  ךבוסמ , ארונ  טקיורפ  הארנ  םידלי  לדגל  קפואב . תוארל 

, תיאמצע השיאכ  התימדת  תא  הרפישו  היצקובורפה  ףר  תא  רתוי  דוע  התלעה  הלשמ , היזיוולט  תינכות  התחנה  רשאכ  םיעשתה , תונש  תיצחמב 
םזינימפ לש  םינוש  םיסופיט  החתינש  לארשי , ןב  תילג  תבתוכ  יח ,'" ישיש   " התינכותב '. ' דחא ףאל  ןובשח  השוע  אל  ו' ספ ' המש  אל  תכשומו ש' תזעונ 

םע אתווצבו  יח , רודישב  תירלופופ  תינכות  השיגהו  הכרע  איה  תונמדזהה -  תא  ןהל  םינתונ  קר  םא  לכה  תושעל  תולוכי  םישנש  החיכוה  איה  , ' ילארשי
םע הקחישו  תיב  הריבעה  םיסוס , לע  הבכר  םיידי , תודרוה  התשע  םימיב , הטש  םימורמב , הסט  םיהבגמ , החנצ  םירה , לע  הספיט  רודישל  היתורבח 

םיעוציב  ' לעו םינויז '  ' לע ישפוח  רובידבו  יאקווד  - ינפשוח שובלב  תינימ  תונצחומ  לש  בוטרוקמ  רתוי  המצעל  הצמיא  ילאכימ  דועו , תאז  םינכוסמ .' םישחנ 
ךכב תיאו . ' צאמה תוירבגהו  םירבגה  ןובשח  לע  חדבתהל  הלחהו  רתאה , ילג  לעמ  תוגלוקו  תונייאורמ  םע  תירבגל -  רבעב  הבשחנש  הפש  םיירבג - '

עימטהש ירבצ ' - טסופ  ' תוגהנתה לדומ  לש  ובוציעל  תוחפל ) ךסמה , יבג  לע   ) הנושארל האיבהו  ןשיה  רודה  לש  הדוסחה ' תירבצה   ' לדוממ הקחרתה 
, התרבח םע  החישב  ץיבומיחי ' ילש  תיאנותיעה  הנייצ  ילש ,' הירואיתה  (. ' םייטסינימפ - טסופ ךשמהב , רהבויש  יפכ  השעמלו ,  ) םייטסינימפ תודוסי 

תא ןתכפהש  הדבועה  איה  ץראב  םזינימפל  ןהלש  תועירכמה  תומורתה  תחאש  םישנ  יתש  ןה  ברימ  םגו  תא  םגש  , ' רוניל תיריע  תרפוסהו  תיאנותיעה 
יסקסל .' םזינימפה 

המכסומה יונישל  ומרתש  םידליה , יצורע  תוחנמ  לע  הפיקעה  התעפשה  תרכינ  דחוימבו  היזיוולטבו , וידרב  תובר  תוינייקח  ומק  ילאכימ  ברימל 
לע יזכרמ  העפשה  רוקמו  םיעשתה  תונשב  תיקנע  היישעתל  היהש  םידליה , ץורע  השפיט .' םג  איה  הפי  השיא  ש' םישנב , הקבדש  תיפיטואירטסה 

, תוחנמל םיחנמה  ןיב  ירפסמה  ןויוושה  רתוי . תוינויווש  תוסיפת  םע  םישדח  תורוד  ךכב  רישכמו  םייטסינימפ  םירסמ  ותמקה  זאמ  רדשמ  םידליה ,
םיריעצה םיפוצל  ןויווש  לש  רסמ  ריבעמ  ןירובד , הנדו  רהוז  רב  לעי  סיסקובא , לעי  יאני , לכימ  ומכ  תובכוכל  תוירלופופה  תניחבמ  לק  ןורתי  םע  השעמלו 

. תויננימ תויטה  ילוטנ  תיעוצקמ  החלצהו  יעוצקמ  הלועפ  ףותיש  לש  םילדומ  םרובע  רצויו  םהירוהלו 

תונייארמו תושיגמל  תויניירקמ 
השיגה השיאשכ  םג  רבעב , יכ  היזיוולטב , ץורעב 1  יול  ןונמא  לש  חוריאה  תינכותב  הרפיס ב-1997 , היזיוולטה , לש  תונושארה  תויניירקהמ  רוזמ , הילד 

תינכותה התיה  שדח ' ברע  . ' תושדחה תרודהמ  תא  חתפתו  םירקי ' םיפוצ  בוט , ברע   ' רמאת איהש  תעדה  לע  הלע  אל  טושפ  הז  רבג , דצל  טבמ '  ' תא
ורבש היזיוולטב  תוישיאה ' תורסח  ו' העדה ' תורסח   ' תויניירקה תרוסמ  תא  ישארה . ןייארמהו  שיגמה  טיברש  תא  ולביק  םישנ  הבש  היזיוולטב  הנושארה 
רתוי םויה  דע  ההוזמש  ימו  רתויב  תיתמזירכהש  המוד  שולשה , ןיבמ  ןייד . הנליאו  ןד  לעי  ביני , ילרוא  "ל : הצ ילגב  ולדגש  תורשכומו  תוריעצ  תוינרדש  שולש 

(. וידרב הדקמתה  ןדו  םיעשתה  תונש  תיצחמב  עקרמהמ  המלענ  ביני   ) ןייד איה  היזיוולטה  םע  ןלוכמ 

הליחת םינומשה . תונש  תליחתב  "ל  הצ ילגב  הכרד  תא  הליחתה  הניטנגראמ ) ריעצ  ליגב  התחפשמ  םע  הצרא  התלע  איה   ) תדילי 1964 ןייד , הנליא 
, הנחתה לש  תירטנמלרפ  תבתכל  התנומ  רצק  ןמז  ךותבו  תונב , ידי  לע  זא  דע  שקובמ  היה  אלש  דיקפת  תושדחה , ןמויב  הרטוז  הקיפמכ  הקסעוה 

תינכותה תא  רנ  ןב  קחצי  םע  השיגהו  תירסנל ' - ירפ הנחתב כ' דובעל  הפיסוה  "ל  הצמ הרורחש  רחאל  פוקס . ילא  הששה  תיעוצקמ  תבתככ  הטלבתהו 
םג הטלבתה  הרהמ  דעו  שדח ' ברע   ' תיכוניחה היזיוולטה  ץורע  לש  תושדחה  תינכות  תא  שיגהל  הלחה  ב-1987  לארשי .' בוט  רקוב   ' תיתרקויה

הז . דיקפתב 

עוצקמ ישנא  לש  הנתשמ  לנפ  תומליד ,' : ' תויתרקויל תובשחנה  תוינכות  יתש  דבלב , תבכ 31  התויהב  שיגהל , ןייד  הרחבנ  ינשה  ץורעה  תמקה  םע 
הכוזהו םייט  - םיירפב םויה  דע  תרדושמה  םיריקחת  תינכות  הדבוע ,' ו' םימי ,) הכיראה  אל  תינכותה   ) תילאוטקא תוירסומ  תויגוסב  החוצינב  םיניידתמה 

. הובג גניטיירל 

, התוא םינייפאמה  םיריהמה  ןושלה  ינעמו  רובידה  תוטיהר  הנירקמ , איהש  תויעוצקמהו  תונעדיה  ןוחטיבה , הלש , וטלארטנוקה  לוקו  תיניינעה  המינה 
, ןייד הנליא  . ' תילארשיה סרטלוו  הרברב  ןיעמ  תטלוב , תיתרושקת  תוישיאכ  התוא  ונמיס  הלא  לכ  הלעמ –  - ימר םישנא  םג  תנייארמ  איה  הבש  תופיקתה 

הארנ לודג . היהישכ  תויהל  הצור  תרושקת  חרפ  לכש  והשמ  םינייארמה , לש  פייט  - לאידיאכ םיתיעל  תספתנ  , ' סלב יקית  תיאנותיעה  הבתכ  החנמה ,'
תיתרושקת היישע  ביתכמש  והשמ  יתרושקת -  גשומל  םדוקה ) רודהמ  ןודנול " ןורי  ו" ןוליש " ןד   " ומכ " ) ןייד הנליא   " םילימה דמצ  ךפה  ןמזמ  רבכש 

ןוילעה טפשמה  תיב  טפוש  לצא  התשע  זאטסה ' תא   ) םיטפשמב טרוטקוד  ןייד  המייס  םייתרושקתה  היקוסיע  דצלש  הדבועה  ןכ , לע  רתי  דאמ .' תמיוסמ 
הריירק בלשל  החילצמה  השיא  ןמוו - ' רפוס   ' לש יומיד  הל  התנקה  םידלי , הדליו  האשינ  דבב  דבו  הטיסרבינואב , תשקובמ  הצרמ  איה  תעכו  ןיול ) בד 

. הובג יתחפשמו  ישיא  ריחמ  םלשל  ילבמ  החפשמו 

יתיבה םשרגמב  םירבגה  תא  תחצנמ 
תאז התשעש  הנושארה  םזינימפה . אשונב  קוסעל  התבריה  אל  המצע  איה  ךא  התחלצה , םצעב  תרושקתה  לש  היצזינימפל  המרת  ןייד  הנליא 

' ביבא זועמ   ' תנוכשב הלדגו  םילשוריב ב-1961  הדלונ  רוניל  רוניל . תיריע  תיאנותיעה  התיה  ריעצו  ןונש  רומוה  שוחבו  תופיקתב  תוירוקמב , תוקבדב ,
, תירצלמ תוגיהנמ , תואנדס  תחנמ  תונמדזמ : תודובעב  הקסע  רורחשה  םעו  םינחתותה  ליחב  הניצקכ  התשע  יאבצה  תורישה  תא  ביבא . לת  ןופצב 

הנפואה ידימלת  ורבח  הנש  התוא  יהלשב  יארקאב . ירמגל  הלחה ב-1986  הלש  תיאנותיעה  הריירקה  דועו . החותפה  הטיסרבינואב  תכרועו  תבתוכ 
רקנש ידימלת  םע  התנמנש  ארפצ , רוניל , לש  התרבח  הנפוא . ימוליצ  לש  ףתושמ  טקייורפל  םילשוריב  םוליצל  רפס  תיב  ידימלתל  רקנש  תללכמב 

', תידוסה תינידנולבה  , ' הלש תובתכה  ץבוקל  אובמב  עוריאה  לע  רוניל  הרפיס  םימיל  הלש . תינמגודה  תויהל  הנממ  השקיב  םהיתודובע , תא  וגיצהש 
: יטסירומוהה התביתכ  תא  םיגדמה  ןונגסב 
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, ילר םוליצל  תיטנדוטסה  םע  וירשק  תוכזב  היילמפל  ףרטצהש  ימהרבא  רנבא  םשב  יללכ  רזוע  תרפאמ , תחא , תבצעמ  תפקומ  ימצע  תא  יתאצמ  ךכ 
תויפהפי תויושע  ונממ  רמוחהמ  יתצרוק  אלש  רעצ  אלל  רמול  הלוכי  ינא  ילש , סיטילולצהו  יליג  ימורממ  םויה , בירעמ .'  ' תמלצו ותשא , םויה 

תרפאמה ידמ , תונטק  ויה  ארפצ  האיבהש  םיילענה  יחורל : היה  אל  םימוליצה  םויב  רבד  םוש  תחבושמה , תישונאה  הרבחהמ  דבל  תויעוצקמ .
תא תנייצמ  יתייה  אלו  ידמ , לודג  היה  םייח  תעבג  תודשב  יתמלטצה  ותיא  סוסהו  ידמ , המח  התיה  יתשבלוה  הב  הפילחה  ידמ , בר  ןמז  ילע  החרט 

תינמגודה אל  תיתימאה : יתוישיא  תא  ינממ  ואיצוה  הלא  םיישק  ךורדו . רוזח  ילע  ךרדשכ  ולקשמ  דבוכ  לכ  תא  יתשגרה  אלמלא  ולדוג , תדבוע 
ילבמ ינלוק , יוטיב  יתתנ  וללה  תושוחתה  לכל  דרגמ . םגו  הל , באוכ  םגש  וז  תונולתה , תבר  היינלופה  םא  יכ  העוצקמ , תוקוצמ  תא  הרובגב  תלבוסה 

, םיסוס תווחב  םירשק  לעב  ותויהל  ףסונב  רנבאש , ררבתה  םויה  ףוסב  ךכ . לכ  תובר  םינש  יתוא  וסנרפי  הלא  תונוגמ  תונוכתש  תעדה  לע  תולעהל 
רובעכ דבע . וב  ןותיעב  בותכל  יל  עיצהו  יתוינורט , לש  יעוצקמה  לאיצנטופה  תא  רתיא  אוה  תישאר .' תרתוכ   ' ןועובשה לש  םיבתכה  זכר  םג  אוה 

. תוירופו תורשואמ  םינש  עשת  רובעכ  םשמ  יתאציו  הבותכה , תרושקתה  לא  תססהמ  לגר  יתסנכה  שדוח 

התוא םקימו  דואמ  ירלופופ  ךפהש  רוט  הלביק  איה  הלש . ךרדה  תצירפ  תא  התשע  םש  תושדח ,' רוניל ל' הרבע  ןועובשה ב-1988  תריגס  רחאל 
החלצהל הכזש  הלש  יעובש  רוט  םייתנש  ךשמב  ץראה '  ' לש תבשה  ףסומב  םסרופ  ב-1993  תושדח '  ' תריגס רחאל  םיריעצה . םיבתוכה  תרמצב 

. הדמעמ תא  ססיבו 

ןותיעה לש  תיטסימרופנוק  - ןונהו הריעצה  חורל  ומיאתה  םירבג ,) לע  רקיעב   ) הביבסה לעו  המצע  לע  ירזממ  רומוהב  תודרוי ' ה' תוינצקועה , היתובתכ 
תונב תוריעצ  םישנש  המל  יולג  יוטיב  תתל  הזעהו  הריעצ  תוברתב  רקיעב  הקסע  רוניל  םיריעצ . םבור  םיצירעמ , לש  לדגו  ךלוה  להק  הל  ונקו  תושדח ' '

, טרפב ינשה  ןימה  ןובשח  לעו  ללכב , תוטבלתסה ' החיכוה ש' איה  תרושקתה . ילכב  אלש  יאדו  יולגב -  רמולמ  תועתרנ  ךא  םלועה , לע  תובשוח  הרוד 
, לודג הפ  הל  שיש  םולכמ , תדחפמ  אלש  תחא  תוחפל  היהת  תויטסינימפה  תורבודה  ןיבש  בושח  . ' דבלב םירבג  לש  םתלחנ  תויהל  תבייח  הניא 

תיריע . ' תיאנותיעה התביתכ  תא  תספות  איה  הבש  ךרדה  לע  תונויארה  דחאב  הרמא  ינימ ,' תונב  דגנ  הפה  תא  חתופש  טוידיא  לכב  טועבל  הנכומשו 
הירוט לארשי . תנידמב  הנושארה  תירלופופה  תיטסינימפה  התיה  , ' ץראב תושדחה  תוינחילצמב  קסעש  רמאמב  לארשי  ןב  תילג  הבתכ  רוניל ,'

להקה '. תעדבו  תרושקתב  םזינימפל  תוסחייתהה  תא  וניש  תוירבג ,"  " תונוכתו תויוגהנתה  גיעלמו  ךחוגמ  רואב  ודימעהש  םינונשה , םייאנותיעה 

רמאש ןוירשה , ליחב  הביטח 7  דקפמ  לש  וירבד  לע  לשמל , תיתרושקת , הדוהתל  וכזש  תויטסיסקס  תוישרפב  תבקונ  תרוקיב  העיבה  םג  רוניל 
הרשה לע  ןמציו  רזע  אישנה  לש  וירבד  לע  וא  תונוז ,' םישנהו  םימחול  םירבגה  ויה  םלועמו  זאמ  ( ' ןותיעב טוטיצ  יפ  לע   ) םידימלת ב-1995 ינפל  האצרהב 

, ירבגה ןימה  לש  הלקנ ' דצה ה' לעו  םיילארשיה  םיירבגה  םילדומה  לע  קר  אל  ץמואבו , תוטובב  הירמאמב  הגלגיל  איה  הלבה .)' הנקזה   )' ינולא תימלוש 
תוזגרנו תומח  תובוגת  ךכב  הררועו  ץראב , םילבוקמ  ויהש  םייטסינימפ  - יטנאה םיישנה  םילדומה  לע  םג  אלא  תילאידיאה , תויגוזל  עירפמכ  ראותש 

 - תישנה היזטנפה  תא  שבגל  ךירצ  םירבגה , תויזטנפ  לע  הרוזנצ  ליטהל  םוקמבש  התיה  , ' טרהנייר הינט  הבתכ  רוניל ,' הגצייש  הביטנרטלאה  . ' ריבכמל
, ירבגה םזיניבושה  לע  ןנוקל  םוקמבו  ירבג , םוריע  םג  ונל  ואיביש  שורדנ  תמוסרפב , ישנ  םוריע  לע  רוסאל  םוקמב  תררחושמו . הקזח  השא  הצור  המ 

אל םה  םאו  בוהאל . םיעדויו  םינימא  םיחוטב , הומכ , םיקזח  ויהיש  םירבגהמ  רוניל  השרד  תושדח "  " ןותיעב הלש  רוטב  ישנ . םזיניבוש  תצק  סייגל  רתומ 
תא ןגרבל   ' יולגב הבריס  איה  םזינימפ . לש  גוס  האטיב  איה  הייח  חרואב  םג  סקסל .' םיבוט  ויהישו  דרופ  ןוסיראה  ומכ  םיכיתח  תוחפל  ויהיש  זא  םילגוסמ ,

רבדהו םייחרזא , םיאושינב  ןיסירפקב , הענצב  תאז  התשע  הנתחתהשכ ב-1997  םג  ןוכנה .' ילארשיה  ליגב  תרדוסמ  הרידו  םידלי  לעב , םע  המצע 
. תרושקתב םילג  התשע  התנותח  לע  העידיה  םוקמ , לכמ  תיטסינימפה . התביתכל  תויטנתוא  לש  ךפונ  ףיסוה 

םידקת רסח  רכמ  - ברל היהש  ( 1991 ןתיב , הרומז  ' ) הנריסה תריש   ' ןושארה הרפס  םוסרפ  םע  רוניל  התשע  תיתרבחה  העדותל  הלודגה  הצירפה  תא 
דרשמב תיאביצקת  תב 32 , הקוור  הריעצ  איה  ץכ , הלילט  רפסה , תרוביג  ןהק . תילדו  יאנב  - ץשרבליז ילרוא  לש  ןבוכיכב  טרסל  דבועו  םיקתוע ) ףלא   26)

םוקמה ליגה , תא  ןייפאמה  תובזכאהו  תובהאה  םיטייד ,' תכובסתב ה' התופלה  םיריעצ ,) ברקב  שקובמו  ריכבל  בשחנש  דיקפת   ) יביבא לת  םוסרפ 
ישיאה הרופיס  תא  תרפסמ  איה  החלצהב . דימת  אל  הז , תא  הז  ןיבהלו  םישרהל  םיסנמ  םירבגו  םישנ  הבש  תכובסת  תיביבא -  לת  תיפאיה  הבכשהו 

: המגוד ןלהל  תיסיסע .'  ' תונב תחישל  טטוצמ  אוהש  השוחת  ארוקל  קינעמה  רבדהו  ןושאר , ףוגב 

. תודרוי רקיעב  תודרויו , תולוע  תובבי  ררחשת  רבכ  איהו  ותיא  ןמז  המכ  דוע  ןורי , םע  יתורכיהמ  תדרויו . הלוע  החינג  הררחיש  הלילצ  ילש , דרשמהמ 
ינא הלש . קיטספילה  תא  הנקיתו  דצב  הדמע  ותשא  הזכ . והשמ  תנסא , תנפצ , השדחה , הריכזמה  לע  חרמנ  הקיבצ  דרשמה , לש  יזכרמה  ללחב 
. דקור אוה  ימ  םע  בושח  אלו  ןמזמ , ונממ  תשרגתמ  רבכ  יתייה  ישיא  ןפואב  ינא  לבא  רטסבליס , תוביסמב  הלעב  תא  התאר  רבכ  איהש  תרעשמ 

תרפוסה השעמל  התיה  רוניל  תיוושכע . תואיצמ  וב  תראותמו  הנונשו  תירוביד  הלילק , הפשב  בתכנש  םושמ  םיריעצל , רקיעב  םיברל , םסק  רפסה 
, טרפב םישנ  לשו  ללכב , תיטסירומוה  הביתכ  התיה  התעפוהל  דע  תירבעב ; תימוק  הזורפ  בותכל  רשפאש  החיכוהש  הנושארה  תירלופופה  תילארשיה 

, תויביטרסאה הריירק , תלעב  הקוורב  רבודמש  הדבועה  הרוביגה , ליג  דועו , תאז  תימוהת . תוניצרב  הנייטצהש  תירבעה , תורפסב  ידמל  רידנ  ךרצמ 
תונימא רפסל  ופיסוהו  תרפוסה  לש  התומד  תבב  רבודמש  השוחתה  תא  םיארוקל  ונתנ  הלא  לכ  הלש -  תינוריא  - תמכחתמה תונצקועהו  תונטפטפה 

השעמל התיה  בר , הכ  ןורשיכב  הראית  רונילש  הקוורוחב )' ןלהל ה' ואר  ' ) הזילעה הקוורה   ' תומד ןנערמ . יביטקובורפ  - יטסינימפ דממ  םג  ןבומכו  ןחו ,
. יגולופורתנא יפוא  הריסה ' תריש  התוויש ל' וז  הדבועו  תילארשיה , תואיצמב  םג  םידיגו  רוע  םורקל  הלחהש  תומד 

תונוכתה תחא  םינושה . תרושקתה  ילכב  דואמ  תשקובמ  תנייאורמל  התיהו  תאזה , תומדה  תא  תנצחומה  התוגהנתהב  רומאכ , המליג , המצע  רוניל 
, םיינגלגל םה  יאורה  תורצק  תוהכה  תומוחה  היניע  לש  םיטבמהו  הלוק , תא  המירמ  הניא  טעמכ  איה  תמנמונמ . תושידא  ןיעמ  התיה  הלש  תוטלובה 

(. תבייח תראשנ  אל  םעפ  ףא  איה   ) ןיינעלו ץחומ  ריהמ , הנושל  הנעמו  העמק , חוחזו  ירזממ  הכויח 

הזועת לש  לדומ  הב  וארש  הרוד , ינב  תא  רקיעבו  הירפס , תא  ורקיסש  םירקבמהמ  םיבר  ומיסקה  תנצחומהו  תינדרמה  התוישיאו  רוניל  לש  התחלצה 
רבועה םזילופופה  לגל  ןמיס  הלש  תוירלופופב  םיאור  םהו  םתוא  החוד  הנונגסש  םירגובמה , םינגרובה  רקיעב  םיטעמ , ויהש  רמול  ךירצ  תישנ . תואמצעו 

ןונגסב ובתכנש  (, 1997 ' ) תירלדנסה ו' היתובתכמ ) רחבמ  , 1996  ) תידוסה תינידנולבה  (, ' 1993 ' ) תויגלש יתש  , ' םיאבה הירפס  םג  הרבחה . לע 
. ירשפא תרושקת  ילכ  לכב  תוינתעדה  היתופקשה  תא  הציפהו  תשקובמ  תנייאורמל  התיה  רונילו  רכמ . - יברל ויה  היתובתכל , םימוד  ןושלבו 
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. ירשפא תרושקת  ילכ  לכב  תוינתעדה  היתופקשה  תא  הציפהו  תשקובמ  תנייאורמל  התיה  רונילו  רכמ . - יברל ויה  היתובתכל , םימוד  ןושלבו 

תדקמתמ איה  זאמ  היזיוולט . תינכותב  ןקוש  םושרג  תא  רקבל  הזעהש  םושמ  ילוא  תורורב , יתלב  תוביסנב  ץראה '  ' ןותיעב התדובעמ  הרטופ  ב-1995 
החלצהל התכז   2002 -- ץורעב 2 ב הרדושש  ןוארב ,' תונב   ' המייבו הבתכש  היזיוולטה  תרדס   ) עונלוק יטרסו  היזיוולט  תורדס  הזורפ , תרצוי -  הביתכב 

לחה םייתנשכ , םיילאוטקא . םיעוריא  לע  הביגמ  איה  ןהבש  בירעמ ' ' בו תונורחא ' תועידי  תובתכ ב' תמסרפמו  תיאנותיע  הביתכב  הטיעממ  איה  הלודג .)
הלועפ ףותיש  םירחא , םיפתוש  םע  ךכ  רחאו  ךברוא  ירוא  םע  הליחת  הנורחאה ,' הלימה   ' תירלופופה תינכותה  תא  "ץ  לגב השיגמ  רוניל  ב-1999 ,

. וידרה יניזאמ  תא  קתרמה  חלצומ 

רתויב הובגה  םוכסה  היהש  רנוילימ ,' תויהל  הצור  ימ   ' היווירטה ןועושעשב  ילמיסקמה ) סרפה  ינפל  דחא  בלש   ) םילקש ןוילימ  יצחב  רוניל  התכז  ב-2001 
םיפוצל היומס  תשלושמ ' עבצא   ' וחלש ומכ  לברא , םרוי  החנמה  םע  רוניל  הלהינש  יטנלשנונהו  עשעושמה  גולאידהו  התייכז  זא . דע  הרחתמ  וב  הכזש 

'. םכמ תוינעדיו  תומכח  תוחפ  אל  תונבה  ונחנא  רכז , ןיממ  םה  םירחתמה  בור  םא  םג  ועגרית , 'ה , רבח : ' םהל ונמיסו  םירבגה 

יח רודישב  תיטסינימפ  הפילצמ 
הדלונ ב-1960 ץיבומיחי ' תיתרושקת . הילאוטקא  לש  הגרדמל  םזינימפה  תייגוס  תאלעהב  דואמ  בושח  דיקפת  ןכ  םג  עדונ  ץיבומיחי ' ילש  תינרדשל 

תמרב התשע  התודלי  תא  ןיינב . לעופכ  דבע  תיטסינומוקה , הגלפמב  רבח  היהש  היבאו , ןוכית  רפס  תיבב  הרומכ  הדבע  המא  האוש . ילוצינ  םירוהל 
םג היתועד , לע  םחליהל  ץמואהו  תירסומה  תושיגרה  תונרקסה , תואמצעה , הננערל . החפשמה  הרקע  ידוסיה  רפסה  תיבב  הידומיל  םותבו  ןורשה 

תא ץימחהל  אל  ידכ  רוטסזינרט  םע  םיל  תכלוה  יתייה  . ' הרענ התויהב  היתומצעב  רעב  יטילופה  ןיינעה  םג  ריעצ . ליגב  רבכ  התוא  ונייפיא  ישיא , ריחמב 
תונגב העדומ  התלתו  הליל  ןושיאב  הנבמל  הצרפ  איה  ' ) התיכב ט רפסה  תיבמ  הקרזנש  רחאל  ריקחתב . יל  הרפיס  לארשי ,' לוק  לש  עובשה  ןמוי 

(. תוריש יאנת   ) תניצקכ ת"ש ךכ  רחאו  תי ח"ן  " קשמכ התריש  אבצב  החרפו . המוקמ  תא  האצמ  םש  םיסדה ,'  ' תיימינפל ץיבומיחי ' הרבע  הלהנהה ,)
. עבש ראבב  ןוירוג  ןב  תטיסרבינואב  תוגהנתהה  יעדמל  גוחב  הדמל  יאבצה  תורישה  ירחא 

תא תוקבדב  הארק  תלייחו  ןוכית  תדימלת  התויהב  הטיסרבינואב . םידומילה  לספס  תא  השבחש  ינפל  דוע  ץיבומיחיל ' המסק  תיטסינימפה  השיגה 
תויטסינימפ תודמע  דעב  םחליהל  תונוכנה  םג  םלועב . השיאה  לש  הדמעמב  ןירשימבו  ןיפיקעב  וקסעש  הזורפו  ןויע  ירפסו  הגנ '  ' יטסינימפה ןיזגמה 

התיכב הרמא  הרומהש  רחאמ  הנוזת , סרוק  סעכב  הבזע  איה  התיכב ח ' לשמל , תינתלעפו . תינריע  תיטנדוטסל  התיהש  ינפל  דוע  הב  התלגתה 
תא סרדש  ירבגה  שבכמה  תנבהל  םייטרואיתהו  םייגולואידיאה  םילכה  תא  הל  ונקה  הטיסרבינואב  םידומילה  םלוא  לשבלו . ץהגל  אוה  השיאה  דיקפתש 

תיטסיצילבופו תרפוס  םימילו  םידומילה , לספסל  התרבח  ןבארה , ליג  תיתרוקיבה . המלוע  תסיפת  לע  קומע  ןפואב  ועיפשהו  רוד  תונש  ךשמב  השיאה 
. תבצעמ הפוקת  התואב  ץיבומיחי ' לש  התפקשה  לע  ןכ  םג  העיפשה  ץראב , תוטוהרה  תויטסינימפה  תורבודה  תחאו  תרכומ 

, םיקסע ילעב  לש  םדוסימ  םורדב , ישאר ' בוחר   ' השדחה םינומוקמה  תשרב  תבתככ  דובעל  ץיבומיחי ' הלחה  הטיסרבינואב  הידומיל  תפוקתב 
םייתרבח - םיילכלכ םיאשונ  רוקיסב  הזכרתה  איה  רמשמה .' לע  תירסנלירפ ב' תבתככ  הדבע  התוקרפתה  םעו  דבלב , רצק  ןמז  דמעמ  הקיזחהש 

' םיוודבה תויוכז  לע  הנגהו  עויסל  הדוגא  הפרטצה ל' איה  הפוקת  התואב  תיגולואידיאה . םג  אלא  תיעוצקמה  המרב  קר  אל  התוא  וניינעש  םורדב ,
דבוכמה ףסומה  םתוח ,' הקיטסיצילבופ ב' ירמאמ  םג  בותכל  הל  ועיצה  םהו  רמשמה ' לע   ' יכרוע לש  םהיניעמ  םלענ  אל  הנורשיכ  וישכע .' םולש   ' תעונתלו
קוסעל הצור  איהש  תעדל  החכונ  דואמ  רהמ  ךא  ביבא , לת  תטיסרבינואב  היגולוכיספב  ינשה  ראותה  ידומילב  הלחה  םידומילה  םויס  רחאל  ןותיעה . לש 

ץועייה . וא  לופיטה  םוחתב  אלו  תונותיעב 
לתל הרקע  ב-1988  םורדב . השענה  לע  רקיעב  הדובעו , הלכלכ  יאשונב  תובתכ  לארשי ' לוק  ב' ץיבומיחי ' השיגה  רמשמה ' לע  התדובע ב' םע  דבב  דב 
טילחה ב-1993  תוגלפמ . יניינעל  תבתכל  התנומ  ךכ  רחאו  הלכלכה ' ןמוי   ' תא שיגהל  הלחה  ב-1991  הצואת . הרבצ  הלש  תינופוידרה  הריירקהו  ביבא 

הילאוטקא תינכות  םירוביד - ' לכה   ' ולש תירלופופה  םייט  - םיירפה תינכות  תא  בוזעל  לארשי , לוקב  םיירלופופהו  םיריכבה  םינרדשה  דחא  יאקרב , יזר 
ילש הארקנ  עיתפמ  דעצב  הנידמב . רתויב  םיריכבה  םישיאה  םע  תונויארב  הכורכ  התיהו  ירוביצה , םויה  רדס  לעש  רתויב  םישיגרה  םיאשונב  הקסעש 

אלא הזה , שיגרה  דיקפתב  תוריהמב  הבלתשה  קר  אל  ץיבומיחי ' דואמ . תחלצומכ  הררבתה  הריחבהו  ריעצה , הליג  תורמל  ופילחהל , ץיבומיחי '
. תרושקת בכוכל  רצק  ןמז  ךותב  התיהו  דחוימ  השגה  ןונגס  החתיפ 

תחא התיה  וז  תישאר , טרפב . תרושקתב  ודמעמבו  ללכב , ץראב  םזינימפה  תודלותב  בושח  ךרד  ןויצ  התיה  ץיבומיחי ' לש  התשגהב  םירוביד ' לוכה  '
תונמדזה תרשכומ  השיאל  םינתונ  רשאכש  הרכהה  תא  הקזיח  קר  התחלצהו  ריכב , הכ  ינופוידר  דיקפת  הלביק  הריעצ  השיאש  תונושארה  םימעפה 

ורסחו יתודידי  - יהמיא השגה  ןונגסב  ונייפאתה  ץיבומיחיל ' ומדקש  וידרב  תוינכותה  תוחנמו  תוינרדשה  בור  תינש , לודגבו .' , ' חילצת אלש  הביס  םוש  ןיא 
ךוניח החפשמ , ומכ  םייסופיט , םיישנ  םימוחתב  ודקמתה  ןבור  ןכ , לע  רתי  םייטילופ . םיאשונב  קסועה  ןרדשל  תובושח  תונוכת  תויביטרסאו , תופיקת 

רישיה הנונגס  הררשה . ישנא  לש  םינטקה  םיקיטש ' לכב ה' תיזואוטריו  הטילש  הניגפהו  תיטילופה  תחלקל  ןואגב  הסנכנ  ץיבומיחי ' תאז , תמועל  יוליבו .
תימדתל ןיפיקעבו  תינתעדו , הקזח  השיאכ  תירוביצה  התימדתל  םרתו  םיבר  םיאקיטילופ  לע  ארומ  ליטה  הינייאורמב , םחר  אלל  ףילצמה  יניצהו ,

ושחר םיבר  ךא  תישנ . תויביטרסא  לכל  תינייפוא  תירבג  הבוגת  תינצחש -  ףאו  תעשרמ  הב  וארש  ויהו  התוא  ובהא  םלוכ  אל  הרוד . תונב  לש  תיאמצעה 
' ץיבומיחי התלעה  תיטסילאיצוסה  התסיפתו  תיתרבחה  התושיגר  ללגב  הרדש . טוח  תלעבו  הצימא  תינרדשכו  עוצקמ  תשאכ  הכרעה  הל  םישחורו 

ינופוידרה . םויה  רדסמ  קלח  ויה  אל  האובל  דע  רשא  םילועל ,) םידרחל , םיחרזמל , סחי   ) יתרבח חופיקו  הילפא  לש  םיאשונ  יח  רודישב 

רבכ האוב . דע  וידרה  תא  קיסעה  אל  טעמכ  רשא  תילארשיה , השיאה  לש  הלרוגו  הדמעמ  היה  םהב  דקמתהל  הרחב  ץיבומיחיש ' םיאשונה  דחא 
. תוומל התוא  ףרש  הרבחש  תימלשורי  הריעצ  לע  חווד  רשאכ  הבר , המצועב  אשונה  הלע  התשגהב  םירוביד ' לכה   ' לש תונושארה  תוינכותה  תחאב 

השרפל השידקה  ץיבומיחי ' םיירוחאה . םידומעל  תקחדנ  התיה  איה  םינותיעב  םגו  רודישל , ללכ  הלוע  השרפה  התיה  אל  ץיבומיחיל ' ומדקש  םימיב 
. םימוצע ויה  םידההו  תומימת ) םייתעש   ) הלוכ תינכותה  תא  תיגרטה 

תוינרדש וקיזחה  ורחה  הירחא  יעובשה . טסיסקסה  תא  הרחב  העודי  תוישיא  הבש  עובשה ,' לש  טסיניבושה   ' םשב תינופוידר  הניפ  המזי  םג  איה 
רפסמ ןיב  ןזאל  הלדתשה  םג  ץיבומיחי ' םישנה . אשונל  תועובק  תוניפ  ןה  ףא  ודחייש  תרשכומו , הבושח  תינרדש  איה  םג  יריאי , הילד  ומכ  תופסונ 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



הלמרכ לש  העויסב  ץיבומיחי .)' לש  תינופוידר  תילגת   ) יחרזמ סיריא  תשגהב  ץראב  ידמעמה  חופיקה  אשונל  הניפ  המיקה  ףאו  תונייאורמל  םינייאורמה 
העונת התוליעפ , תפוקת  לכב  תוהמיא ' עברא   ' האחמה תעונתל  בושח  יתרושקת  םוידופ  ץיבומיחי ' הנתנ  לארשי , לוק  לש  תיאבצה  תבתכה  השנמ ,
ינוחטיבה דסממהמ  םיטשוקיר  ךכ  לע  הלביק  ןכא  איהו  ןופורקימה . ירוחאמ  רבג  דמע  וליא  ךכ  לכ  הפיקמ  תינופוידר  הפישח  תלבקמ  התיה  םא  קפסש 

. ירבגה
םירוטו תונותיעה )' תא  שוגפ   ' ןוגכ  ) תוינכות המכ  השיגה  ותרגסמבש  ץורע 2 , לש  תושדחה  תרבחל  הרבעו  וידרהמ  ץיבומיחי ' השרפ  תנשב 2000 

הבר החלצהל  הכזש  שיא ' תשא   ' הלש ןמור  רואל  אצי  ב-2001  םייטילופ .
.

תונש לש  היינשה  תיצחמב  ץראב . םישנ  תיילפא  םוחתב  האחמה  תממד  תא  םירֵפמה  םידדוב  תולוק  ןניא  רבכ  תרושקתב  היתורבחו  ץיבומיחי '
תויאנותיע תרזעב  סוזנצנוקה  קיח  לא  הגרדהב  ףסאנ  םזינימפה  לארשיב . יתרבחהו  יטילופה  םויה  רדסב  בושח  קלחל  םזינימפה  היה  םיעשתה 

, ןמרל הנוקסומ  יליב  ךביונ , ןרק  ןוסח , הלייא  ארפק , לכימ  ןבארה , ליג  רימא , יפג  ומכ  היזיוולטבו , וידרב  תעה , יבתכב  תונותיעב , תורכומו  תורשכומ 
םינשב ישנ ' טבמב  , ' םזינימפהו םישנה  אשונל  הלוכ  השדקוהש  היזיוולט  תינכות  השיגהש  הנושארה  התיה  רוד  ןב   ) רוד ןב  הנראו  רלטוק , תרשוא 

. תיטסינימפ תושיגרו  תועדומ  תולעבו  םישישהו , םישימחה  תונש  תודילי  רתוי , וא  תוחפ  רודה , ותוא  תונב  ןה  הלאה  תויאנותיעה  בור  (. 2000-1997
אל ןהש  הדבועה  םישנכ . ןמצעל  וצמיא  ןהש  יטסינימפה  םייחה  ןונגסב  םג  אלא  ושבכ , ןהש  תובושחה  תומבב  וא  ןרפסמב  קר  אל  תרכינ  ןתובישח 
םירבג ברקב   ) רוביצב חוורש  יפיטואירטסה  יומידהמ  ילארשיה  םזינימפה  תא  ררחשל  העייס  םתוא , וטילבה  ףא  השעמלו  תוישנה  ינממס  תא  ועינצה 
רשפא ןתוא  הנייפיאש  השדחה  תיטסינימפה  הסיפתל  השחמה  תיקינדונו .' םירבג  תאנוש  תינימ , א- תרעוכמ , השא  , ' ונייה דחאכ ,) םיילארשי  םישנו 

: רוניל תיריע  לש  הירבדב  אוצמל 

תומילא חופיק , תורעב , יוכיד , ובינהש  ירבג  ןוטלש  תונש  יפלא  לע  םוקנל : המ  לע  הברה  שי  ינויערה . רושימב  יתוא  הקיסעמ  טלחהב  המקנה  תייגוס 
תבשוח ינא  ךפהל : תיטקרפ . הנניא  המקנש  תבשוח  ינא  תילאיר , תויהל  בוט ) חור  בצמב  ינאשכ  םעפ , ידמ   ) הסנמ ינאש  ןוויכמ  תומלעתה ]...[ .

'. םייניש תחשמו  םייברג  םיקוושמש  ומכ  ותוא  קוושלו  יסקסל , םזינימפה  תא  ךופהל  ךירצש 

Self Made Women
הלעופבו התוישיאב  העיפשהו  תרושקתה , תושנ  לש  יסופיטה  יפאיה  לדומה  ינייפאממ  הנוש  םא  םג  שדח , יטסינימפ  לדומ  הדימעהש  תוברת  תרוביג 
הירוה הווקת . חתפב  םילעופ  תנוכשב  היינע  תירוה  - דח החפשמב  הלדג  תדילי 1954 )  ) םולבנזור םולבנזור . הנינפ  איה  תוריעצ  לש  שדח  רוד  לע 

הרבח ייח  חותיפב  הזכרתהו  םירועישהמ  רדעיהל  התבריה  איהו  הינייעמ  שארב  ויה  אל  רפסה  תיבב  םידומילה  המא . םע  רוגל  הראשנ  איהו  ושרגתה 
דע הניתממה  תיביספ  הכיסנ  תויהל  הנווכתה  אל  איה  תובר , תונבכ  אלש  לבא , תולדה . ייחמ  התוא  לאגיו  אוביש  רישעו  ראות  הפי  ךיסנ  לע  תומולחבו 

. ןומראה לא  התוא  ליבותש  ךרדה  תא  המצע  תוחוכב  אוצמל  הרתח  אלא  תיתוכלמה , הנמזהל  שוב 

הצירפה תא  היבכמה . רפכב  תרתלואמ  הנפוא  תגוצת  לש  לולסמ  לע  ליגב 16  רבכ  םולבנזור  התשע  תונמגודה  םלועב  םינושארה  הידעצ  תא 
הפיחב הכרענש  סנגלא ' סימ   ' תורחתב ןושארה  םוקמב  התכז  רשאכ  םישדוח , רפסמ  רובעכ  התשע  זאד  העונצה  תונמגודה  'ת  זנרבל הנושארה 

םגו ץמואה  יפויה , : ' םולבנזור הבתכ  יפרגויבוטואה  הרפסב  תיצראה . רמגה  תורחתב  ינשה  םוקמבו  יקסנוד ) ןיראק  התיה  תודדומתמה  לש  הכירדמה  )
אל םולבנזור  לש  החלצהה  לולסמ  ןכאו , דחי .' ובלתשה  דימת  הלא  לכ  המידק . יתוא  ופחדש  םימרוגה  ןיב  ויה  הנווכב , יתררוע  תחא  אלש  תויצקובורפה ,
ץק ןיא  תושיחנ  תוכזבו  םהב  התוא  ןנח  עבטהש  םיינפוגה  תונורתיב  הרכהה  תוכזב  לבא  םילארשיה ; תנמשה  ידלי  לש  תונגרובה  תורדשב  םנמא  רבע 

. תילארשי רהוז  תרענל  תיפוסא  הדלימ  הכפהנ  איה 

לדתשה טושפ : ןורקיע  לע  ססובמ  תונעודיה  לש  יתרבחה  םזינכמהש  ריעצ  ליגב  רבכ  הניבה  איהש  םושמ  םג  ךרד  המצעל  סלפל  החילצה  םולבנזור 
איה אבצל  הסויג  ינפל  דוע  המלצמה . םע  ךורא  ןמור  שי  םולבנזורל  םנמאו , םימלצה . תושדע  רקיעב  םיבר , ךתוא  םיאור  ובש  םוקמ  לכב  תואריהל 

(, הקונית תא  הקינימה  השיא   ) ילוש דיקפת  טרסב  הקחיש  םנמא  איה  רוגמלא .) הליג  לש  הבוכיכב   ) שיבכה תכלמ   ' ןלוג םחנמ  לש  וטרסב  הפתתשה 
הביסמו הנפוא  תגוצת  לכב  ןמגדל  הכישמה  םולבנזור  םהלש . ינמרחה  ןורכיזב  טרחיהלו  םיפוצל  היתודומח  תא  ףושחל  הל  רשפיא  דיקפתה  ךא 

ןכש הפישח , הל  התיה  ךכ  םג  ךא  תיטסיטטסכ . תונוש  היזיוולט  תוינכותב  העיפוה  םג  איה  אוציה . ןוכמ  לש  תרבוחל  המלטצה   1971- בו תירשפא ,
ועיפוה הימולצתו  תמסרופמו , תשקובמ  תינמגודל  םולבנזור  התיה  רצק  ןמז  ךותב  תופיה . הינפ  לע  הברה  הבכעתה  םימיל , הדיעהש  יפכ  המלצמה ,

. םיררקמלו םי  ידגבל  תמוסרפ  תועדומב 

"ל הצמ הררחוש  איה   ) רצק יאבצ  תוריש  םותבו  תוליכרה , ירודמב  תורושו  רהוז  תליה  הל  ףיסוהש  רגובמו , רישע  םיקסע  שיא  םע  רצק  ןמור  ירחא 
שיו רהוז  בשחנש  המ  לכב  טעמכ  הדי  החלש  איה  הלש . הריירקה  תא  ץרמ  הנשמב  חפטל  םולבנזור  הפיסוה  המאתה ,)' רסוח   ' ףיעס תחת  התמזויב 

התיה איה  םיעבשה  תונשב  הנש . תוחולל  יקלח  םוריע  ימוליצ  וליפאו  סקרוב ,' יטרס  תונויאר ו' יברע  רודיב , יעפומ  תונמגוד , םוסרפל -  לאיצנטופ  וב 
. תויביטקובורפו תוצימאל  םימי  םתואב  ובשחנש  תובידנ , תוזופב  ןותיעה  רעשל  המלטצהו  ול  הדות  תריסא  התיה  איהו  השאל ,'  ' םישנה ןועובש  תריקיל 

םולבנזור החילצה  עובצה )  ) ידנולבה הרעשו  ריהבה  הרוע  רוקזה , הזח  םירצה , הינתומ  תובוטחהו , תוכוראה  הילגר  תופיה , תויתבובה  הינפ  תוכזב 
ןילירמ ןיעמ  שרוד -  לכל  תמלטצמו  תולאשל  ןוחטיבב  הנוע  דימת  תחפוטמ , דימת  איהש  לריג ,' פא  - ןיפ , ' תימואל רהוז  תרענ  לש  תומד  המצעל  רוציל 

ןויליגב השיאל '  ' תבתכל הרמא  ורנומ ,' ןילירמל  המוד  תמאב  ינא  לבא  ימצעל , אימחהל  הסנמ  אל  ינא  . ' םילאיצניבורפלו םיינעל  ודראב  טי  ' זירב וא  ורנומ 
תינמגודכ תומולחה  תכלממב  דע 25 ) ליגמ 20   ) תומימת םינש  שמח  הלזמ  תא  התסינ  ףא  איה  ורעש . תא  הרטיע  התנומתש  ראורבפב 1980   4

התוא הלביקש  היצניבורפל  הבש  רבד  לש  ופוסב  ךא  סל , ' גנא סולב  ךכ  רחאו  ןודנולב  רהוזה  תיישעתב  םינעודי  לש  תיערא  גוז  תבכ  רקיעבו  תינקחשו ,
. תוחותפ תועורזב 

שפחל הילעו  הילע  וסאמנ  תונמגודה  ייחש  םולבנזור  הטילחה  הירוחאמ , רבכ  היה  רבכ  רהוז  תרענכ  האיש  רשאכ  הייחל , םישולשה  תונש  תליחתב 
עובק רוט  הל  היה  תיאנותיע : הביתכב  הלחה  ךכ  רחא  םלועב . הישוביכ '  ' לע הרפיס  םהבש  תונויאר , יברעב  הליחת  התסינ  הלזמ  תא  השדח . הריירק 
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אבה בלשב  השאל .' ו' ןיטינומ ' םינעודי ב' םע  תונויאר  תרוש  םג  המסריפ  איהו  תונורחא ,' תועידי   ' לש שארב ' שאר   ' םיריעצל ףסומב  ךכ  רחאו  בירעמ ' ב'
רשועה תא  הל  ואיבה  אל  הלא  לכ  םלוא  הנינפ .' לש  הי  ' ציוודנסה , ' םי ' ציוודנסל רוציי  וק  םייתעבגב  החתפ  םגו  בוטיח , ירישכמ  אובייב  החוכ  תא  התסינ 

לחוימה .

תחת םייטמסוק  םירישכת  קוושל  הלחה ב-1988  םג  הז  םוחתב  התחלצה  תובקעבו  יטמסוק , ץועייב  קוסעל  הטילחה  רשאכ  םינפ  הל  ריאה  הלזמ 
םע ליגב 37 , הנושארה , םעפב  הנתחתה  םג  איה  הירצומ . לש  יפויה  תלייד  השמישו  ץראה  יבחרב  העסנ  השק , הדבע  איה  םולבנזור .' הנינפ   ' גתומה

תונשל הל  ועייס  תילכלכה  החלצההו  יתחפשמה  דוסימה  ןג . תמרב  תודימ  תיב  התנקו  םידלי  ינש  הצמיא  בטיה , תרשקותמ  הנותחב  הנממ  ריעצ  רבג 
. יטסינימפ תואטבתהו  תוגהנתה  לדומ  הלגיסו  התעפוה  ןונגס  תא  התניש  דבב  דב  ןמוו .' דיימ  ףלס  תינומה ל' רעש  תרענמ  התימדת  תא  הגרדהב 

. ירשפא ואוש  - קוט לכב  היוצר  תחרואלו  תרקוסמ  תינעודיל  התיה  איהו  הל  הנגריפ  תיתכלממה  תרושקתה 

תפדורש ימ  לש  תכחוגמ  הרוטקירק  ןיעמכ  תרושקתה , ישנא  ברקב  הז  ללכבו  הליכשמה , הבכשב  םיבר  יניעב  תספתנ  הנדועו  הספתנ  םולבנזור  םנמא 
לא תסחייתמ  איהש  תימוהתה  תוניצרה  ללגב  ןושל . לפככו  טנמטייטסרדנאכ  עבומה  גולגל  לש  בוטרוקב  תוולמ  התאו  הילע  תובתכהו  ריחמ , לכב  םוסרפ 

געלה ךא  יאנותיע . זוירוקל  תבשחנ  איה  ןנער  יתרושקת  ץע  לכ  תחת  עיפוהל  התוטיהלו  תויטילופה  היתועדל  תסחיימ  איהש  תזרפומה  תובישחה  המצע ,
תונשקעהו תושיחנה  תומימתה , תורישיהמ , עבונה  םסק  הב  שיש  רבתסמ  ךפהל , המוסרפבו . בחרה  רוביצב  הדמעמב  ועגפ  אל  הזה  יומסה 

. הנורחאה תקחוצה  איה  ילכלכה ) םגו   ) יתרושקתה קחשמבש  המודו  התוא , תונייפאמה 

ראורבפב וכרענש  תוריחב ' ב' הפונת .'  ' םשב הלשמ  הגלפמ  המיקהו  תסנכל  רחביהל  הפאש  איה  גתומל -  תוברת -  תרוביגמ  רתויל  התיהש  רחאל 
לש התמישר  התכז  הרע , תיתרושקת  תוניינעתהל  תוכוז  ךכיפלו  תויתימאה  תוריחבה  תואצות  תא  תואבנמל  תובשחנה  ךילב ,'  ' ןוכית רפס  תיבב   1998

ךרדה ומכ  תוססובמ  תוגלפמ  ךכב  המידקהו  םיטדנמ - ! רמולכ 9  דחאכ , םירומו  םידימלת  םירחובה -  תולוקמ   7% יעיברה -  םוקמב  םולבנזור 
תגציימ םולבנזור  הנינפ  תוארוקה , תעדל  יכ  אצמנ  סרמב 1998  השאל '  ' ןוחריב םסרפתהש  רקסב  היילעב . לארשיו  "ש , דח ש"ס , תמוצ , תישילשה ,

תמועל 9% החילצמ , השיאל  תפומ  הב  ואר  םיאליגב 35-25  תורקסנהמ   42.8% החילצמה . השיאה  תומד  תא  תרחא , השיא  לכמ  רתוי  לארשיב ,
. ןייד לעי  תא  תוצירעמ  קרו 1.3%  החילצמ , השיא  ינולא  תימלושב  וארש   2% תרושקתה ,) תרש  םימי  םתואב   ) תנבל רומיל  לש  התחלצהמ  ולעפתהש 

ידכ םיאצממב  שי  ךכ  םג  לבא  השאל ,'  ' תוארוק לשו  ךילב '  ' ידימלת לש  ליפורפה  הטיה  דחאכ  השאל ' ' בו ןוכיתה  רפסה  תיבב  תואצותה  תאש  ןבומ 
םולבנזור . לש  תוירלופופה  תא  שיחמהל 

ב- שיא . הב 45,000  ורחב  וכרענש ב-1999  תוריחבב  לחוימה : טדנמה  תגשהל  דואמ  הבורק  התיה  ךא  תסנכל  םולבנזור  הסנכנ  אל  רבד  לש  ופוסב 
דוע תינש  ומיע  ןתחתהלו  הלעבמ  שרגתהל  הקיפסה  איה  םייתניב  תסנכל . התסינכ  ןיבל  הניב  היה  עספכ  תוריחבבו 2003  דוכילל  הפרטצה  איה   2001

. תונברה לש  םישוריגה  ספוט  לע  וידה  השביש  ינפל 

םא םישנה  ינוגרא  לש  תויוטבלתהה  תא  הראית  תוריחבל 1999 , ךומס  םולבנזור  לש  תויטילופה  היתופיאש  לע  הבתכש  ןיזק , הנרא  תיאנותיעה 
. תמייק הניא  ללכ  תאזה  תוטבלתהה  היצירעמ  ברקבש  המוד  ךא  הריבעמ . איהש  לוכיבכ  םירתוסה  םירסמה  לשב  הנימיל , בצייתהל 

דמעמה תושנל  תויגשיהו  תואמצע  לש  םירסמ  הריבעמ  איהש  רחאמ  ילארשיה  םזינימפה  תוחתפתהל  תמרות  הנדועו  המרת  םולבנזור  הנינפ  ןכאו ,
תרזעבש ןוכנ '  ' עקרו תילמרופ  הלכשה  תורסח  םישנל  השיחממ  איה  הצרעהב . הילא  תוסחייתמ  ןהמ  תוברש  הרבחב , ךומנהו  ינוניבה  ימונוקא  - ויצוסה

בינהל היושעה  הייפיצב  רבודמ  תאז  לכב  ךא  דבלב , הילשא  ללכ  ךרדב  יהוז  םנמא  תגשגשמו . תיאמצע  הריירק  חתפל  תולוכי  ןה  םג  הדמתהו  תושיחנ 
תיילע רופיסמ  קלח  אופא  אוה  תסנכל  תדמעומלו  הריירק  תשאל  הנידמב ' רתויב  םסרופמה  הזחה   ' תומדמ םולבנזור  לש  רבעמה  םיאבה . תורודב  ירפ 

תכלמ תויורחת  לש  ןתובישחב  הדיריה  םע  דחא  הנקב  הלועה  יונישה , תא  ףקשמ  יפוי ' תיניישעת  ל' בלוק ' מ' התשעש , רבעמה  םג  ץראב . םזינימפה 
תוינמגודה בור  םויה   ) השיאה לש  יטסיניבושה  םגדה  תא  תוקתעשמש  ימכ  תובשחנה  תויורחת  תונמגודב -  החילצמ  הריירקל  חתפמכ  יפויה 

הב .) ופתתשה  אל  ללכ  וא  יפויה , תכלמ  תורחתב  ןושארה  םוקמב  וכז  אל  םלועב  תוחילצמה  תוילארשיה 

רתאב ןייטשניילק .) זורפ  - ןהאי הטיר   ) הטיר תירלופופה  תרמזה  איה  בחרה  רוביצל  יטסינימפ  לוקמר ' איה כ' ףא  תדקפתמה  תפסונ , תוברת  תרוביג 
: רנטוק באוי  הילע  בתוכ  תילארשי , הקיזומל  שדקומה  , mooma טנרטניאה

תילארשיה תבכוכל  תכפוה  רוכינו  הייחד  העדיו  ןריאמ  התלעש  הדלי  ינוימד : טעמכ  הדגא  רופיס  ןיעמ  איה  תדילי 1962 )  ) הטיר לש  הריירקה 
, תילארשיה הקיזומב  הלאכ  תודגא  ירופיס  טעמכ  ןיא  הרוסמ . היערו  תפומל  אמיא  ןיוצמ , תקחשמ  רדהנ , תדקור  אלפנ , הרש  איה  ןלוכמ , הלודגה 

. םישדח םיטרדנטס  הטיר  הביצה  הריירקב , רתוי  םיבושח  םיביכרמב  ומכ  ךכב , םגו 

יתונמאה הלועפה  ףותיש  הלעב . םימיל  ןייטשניילק , ימר  ןיחלמהו  רמזה  םע  יאבצה , תורישה  ינפל  דוע  הטיר  התשע  המבה  לע  םינושארה  הידעצ  תא 
םילייחה ינפל  ועיפוה  ןמוקמבו  האפקהב  תויאבצה  תוקהלה  ויה  הב  הפוקת  התיה  וז   ) יווה תווצ  תרגסמב  יאבצה , םתוריש  תפוקתב  םג  ךשמנ  םהיניב 
הטירו קיפמו  ןגנכ  ימר  םירחא : םירמזל  תוטלקהבו  םינטק  םיבאפב  עיפוהל  דרפנבו -  דחיב  םיינשה -  ולחה  "ל  הצמ םרורחש  םע  םינטק .) יווה  יתווצ 

םירמזה תויהל  םיינשה  תא  ןימזה  אוה  ב-1983  סא . - יב - יס םיטילקתה  תרבחמ  ןוארב  ינור  קיפמה  היה  םנורשיכב  ןיחבהש  ןושארה  עקר . תרמזכ 
השדחה םיטילקתה  תרבחב  הטיר  לש  הרוכבה  םובלא  תא  קיפה  ב-1985 , םייתנש , רובעכו  היימינפה ,'  ' ןונבל דועי  לש  וטרסל  לוקה  ספב  םיישארה 

ןחל טנרב , לכימ  םילימ  ' ) החירבה ליבש   ' תא הרש  ובש  ןויזיווריא , םדקה  תורחתב  התיה  להקה  תעדותל  הטיר  לש  הלודגה  הצירפה  ןוקילה .'  ' םיקהש
תוריהמב עיגה  הלודג , החלצהל  היה  הלש  הרוכבה  םובלא  התוא . וחכש  אל  םיפוצהו  הקיזומה  ירקבמ  ךא  תורחתב  התכז  אל  הטיר  ןייטשניילק .) ימר 

הרחבנ הנש  התואב  םיקתוע . רתוי מ-120,000  לש  הריכמ  לע  ןוקילה '  ' החוויד ב-1995  תואבה . םינשב  םג  בטיה  רכמיהל  ףיסוהו  בהז ' טילקת  ל'
התומדל ףיסוהש  ילרטאיתה , הנורשיכ  תא  הלש . תוירלופופה  תא  לידגהש  הוואנה ' יתרבג   ' רמזחמב ישארה  דיקפתב  העיפוהו  הנשה  תרמזל  הטיר 

ריפסקייש תאמ  תררוסה ' ףוליא  ו' המיבה '  ' ןורטאתב סמאיליו  יסנט  תאמ  טהול ' חפ  גג  לע  הלותח   ' ןוגכ תופסונ , תוגצהב  החיכוה  תירמרופירפכ ,
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הלעמל מ-600,000 ורכמ  םינושארה  הימובלא  תשש  רמזה . םלועמ  תבאוש  איה  הלש  תוירלופופה  רקיע  תא  רומאכ , ךא , עבש . ראב  ןורטאיתב 
סקטב הווקתה '  ' תא רישל  הרחבנ  איה  ידכב  אלו  תימואלה  תרמזל  הטיר  רבכ  הבשחנ  םיעשתה  תונש  יהלשב  חילצמ . עפומ  םג  הוולנ  םבורלו  םיקתוע ,

: הנש התוא  לירפאב  הילע  הבתכ  "ץ , לגב הקיזומה  תקלחמ  שאר  רפוע , תילד  הנידמל . םישימחה  תואמצעה  םויב  לבויה ' ינומעפ  '

, םוחהו םייחהמ  הלודגה  תויטמרדהו  העפוהה , םגו  לוקה . לכ  םדוק  םסקה ? והמ  הרק ? הז  ךיא  ילקיזומ . יתרבח , יתוברת , ןוקיא  איה  הטיר 
יישקו ןאריאמ  תודליה  ירופיס  םע  אצומה . םג  ןכ . אצומהו . דפקומו . חלצומ  ראוטרפר  בוציעו  םירישה , תריחבו  הלדנ , יתלבה  ןורשכה  םגו  הבהאהו .

ןיב תויממעל . תויפאיה  ןיב  יקנו  קיודמ  יכה  רוביחה  רשגה , איה  הטיר  םלוכב . תעגונ  איה  ישמו . ימרו . תועמטיהה . ךכ  רחאו  ןורשה  - תמרב הטילקה 
, טטר ותוא  קוידב  תושגרתה , לש  טטר  ותואו  תואמצעה  םויב  הווקתה '  ' תא רישתש  תרחא  תרמז  אצמנב  שי  םא  קפס  םיימורד ]...[ .' ל' םיינופצ ' ה'

. ביבא לתב  ןיקניש  בוחר  לש  םיתבב  םג  ומכ  םחורי  לש  םיתבב  רובעי 

לש ףיקעה  יטסינימפה  יומידל  הפיסוה  ימר  לש  ותחלצה  ומצע . תוכזב  בכוכל  היהו  רוביצה  תעדותל  ןייטשניילק  ימר  הלעב  םג  ץרפ  הטיר  ירחא  טעמ 
םיטסיריירק גוזה  ינש  רשאכ  םג  תיגוז  הינומרה  לשו  ןיע ) תיארמל  תוחפל   ) םיינויווש םיסחי  לש  לדומ  םייקל  רשפאש  השיחמה  איהש  םושמ  הטיר ,

. םיחילצמו

תירלופופה תיחרזמ )'  )' תינוכית - םיה הקיזומה  תובכוכ  םע  תונמנה  דדח , תירשו  ןב  הבהז  ינענצ , תילגרמ  תורמזה  הל  תוכוזש  המוצעה  תוירלופופה  םג 
ולדג ןתשולשש  םושמ  תאז  לודגב .' החילצה  תיביטרסאו ש' תיאמצע  השיא  לש  לדומ  תדמעהלו  םזינימפה  לש  ותצפה  ךילהתל  דואמ  הבושח  ץראב ,

לודגב .' הז  תא  תושעל   ' בל ץמואו  הדמתה  תושיחנב , ןמצע , תוחוכב  וחילצהו  םיעצמא  תוטועמו  םידלי  תובורמ  תוחפשמבו  הקוצמ  תונוכשב 

תינכותב העיפוהש  ירחא  תב 34 , התויהב  קר ב-1986 , ךא  רעיש ,'  ' רמזחמב תיעוצקמ ב-1970  המב  לע  הנושארל  העיפוה  תדילי 1952 )  ) ינענצ
הקיזומה לש  וטגה  תומוח  תא  וצרפש  םיצולחה  םע  תינמנ  ינענצ  תירוביצה . העדותל  הלש  הצירפה  האב  ילאכימ , הקבר  לש  הביסמל ' הביס  '

תושעל ילב  ו' הטראח ' ילב   )' הפירחה הנושל  תיביטרסאהו ; תיאמצעה  תיתמזירכה , התוישיא  םחהו ; ספסוחמה  קומעה , הלוק  תוכזב  ץראב , תיחרזמה 
יתש הדרשו  הירודישב ב-1993  הלחהש  לוגרמ ,' , ' הלשמ היזיוולט  תינכות  הלביקש  תונושארה  םישנה  תחא  התיה  םג  ינענצ  התדמתהו . ןובשח )'
איהש הדבועה  לוגרמ .' לש  חבטמב   ' םשב ינוכית , םיה  ילארשיה  ץורעה  הזירב ,'  ' ץורעב השדח  תינכות  שיגהל  הלחה  ב-2001  םייט .' םיירפ  תונוע ב'

הכפה םימיל  טרפב . יחרזמה  םזינימפלו  ללכב  ילארשיה  םזינימפל  למס  רבגב -  היולת  הניאש  הקזח  השיאכ  התימדתל  הפיסוה  קר  דלי  הדבל  הלדיג 
". דלונ בכוכ   " תירלופופה תינכתה  תובכוכמ  תחאל  ינענצ 

דע הזה  רנא  ' זב וטלשש  םירבג  םיבכוכ  דצל  לע , - תבכוכ לש  דמעמל  התכזש  יחרזמה  רמזב  הנושארה  השיאה  איה  תדילי 1968 )  ) ןב הבהז 
. תויתדע תונחבה  הצוחו  תומודק  תועדו  םיפיטואירטס  תצפנמ  ןב  תימואל . תרמז  לש  דמעמל  התכזש  הנושארה  תיחרזמה  תרמזה  םג  איה  התעפוהל .

. םיבר םיצירעמ  הל  ונק  תיחרזמה , תרוסמה  בטימכ  םייכרות , םילוסלס ) ' ) םילוואמ  ' םיבלושמ הבש  הלש , הגונה  המשנה  תריש  ברעהו , לולצה  הלוק 
תא הגצייו  םלועה  יבחרבו  ץראב  המב  יעפומ  רופסניאב  העיפומ  איה   ) תירחסמ הניחבמ  םיחילצמ  םבורש  םימובלא , ןב 22  הבהזל  וקפוה  דע 2002 

תימויקה הקוצמהו  הבזכאה  היניעבו , הלוקב  בצעה  םיטרס .) רפסמבו  היזיוולטו  וידר  תוינכותב  היסורב , םינבל ' תוליל   ' לביטספב ראשה  ןיב  לארשי 
השיאכ התימדת  המצע . תוחוכב  הכלמל  ךפהיל  החילצהש  תיפוסאכ  הלש  יומידל  הפיסומ  היימינפב  הלדגש  הדבועהו  הינומזפב , תעבומה  תישנה 

םיברש יפ  לע  ףא  םולשל , הווחמכ  יברעה  רזגמב  ללכבו  םחל  תיבב  וחיריב , םישק  םימיב  העיפוהש  הדיחיה  תרמזה  התיה  רשאכ  הדדחתה  תיאמצע 
םודיקל הצימאה  התלועפ  לשב  ימואלניבה , השיאה  םויב  הנשה  תשאל   T/R/1 תיתפרצה היזיוולטה  הב  הרחב  ב-1997  ךכ . לע  התוא  וניג  היצירעממ 

. םולשה ךילהת 

ההוזמ איה  ןב  ומכ  ללכב . ילארשיה  רמזה  לש  השעמלו  יחרזמה  רמזה  לש  תרערועמ  יתלבה  הכלמכ  ןב  הבהז  תא  השרי  תדילי 1978 )  ) דדח תירש 
תקהל לש  םובלאב  החראתהש ב-1997  ירחא  םיעשתה , תונש  יהלשב  קוחר . התוא  וליבוהש  הדמתהו  תושיחנ  םעו  תידמעמו  תישנ  תויליבומ  םע 

הנש התוא  דע  רכמ  הבהא ' לש  הדלי   ' הטילקת לש 2002 . ןויזיווריאב  לארשי  תא  הגציי  איה  תימואל . תרמז  לש  דמעמל  דדח  העיגה  סקפיט ,' '
. םיקתוע  120,000

ךל הללאי  ו' קתומ ' יל  ארקת  לא   ' דדח תירש  לש  םיטיהלה  לשמל ,  ) םייטסינימפ םירסמ  ןהינומזפב  בלשל  יחרזמה  רמזה  תובכוכ  ולחה  הנורחאל 
. תילארשיה הרבחב  םייטסינימפ  םילדומ  תורשבמכ  ןדיקפת  תא  תוקזחמ  ןה  ךכבו  יטומ )' התיבה 

תירדגמה הכפהמל  םימתרנ  קקוחמהו  טפושה 

' ההובגה תיטפשמה  הרבח  תוצולח ב'
יזועמל רדוחה  םהלש  ץפנה  שארל  לישמהל  ןתינ  יטפשמה  ןונגנמה  תא  תיטסינימפה , הפקתמב  םיליטל  תרושקתה  יעצמא  תא  םילישממ  םא 

תוטלוקפב ראותל  םידומילב   ) םירבגל םישנ  ןיב  םירעפה  ץראב  וב  ורגסנש  םינושארה  םייתרקויה  םימוחתה  דחא  היה  טפשמה  רומאכ , םזיניבושה .
. םישנו םירבגל  ותוהמב , יפאי  ףתושמ , םייח  ןונגס  רצונ  ובש  ןיד ) יכרוע  ברקב  רקיעב   ) םינושארה הריירקה  ילגעממ  דחאו  םיטפשמ )

הללוחתהש הלודגה  תירדגמה  הצירפה  לש  התישארש  המוד  ךא  םישישהו . םישימחה  תונשב  רבכ  יזוחמהו  םולשה  טפשמ  יתבב  ונהיכ  תוטפוש 
, ןוילעה טפשמה  תיב  תטפושל  תנשב 1977 )  ) תרופ ןב  םירמ  תטפושה  לש  היונימ  םע  םיעבשה , תונש  לש  היינשה  תיצחמב  התיה  טפשמה  הדשב 
הז יונימל  דע  התיה  יחרזאה , טפשמל  תיחמומו  תירבעה  הטיסרבינואה  תרגוב  (, 1918  ) אטיל תדילי  תרופ , ןב  רוגס . ירבג  חטש  התעגהל  םדוק  היהש 

השירפה רחאלו  ןוילעה , טפשמה  תיב  אישנ  םוקמ  תאלממ  םג  התיה  התשירפל ב-1988  דע  מ-1958 .)  ) םילשוריב יזוחמה  טפשמה  תיבב  תטפוש 
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דרשמב הנידמה , תוטילקרפב  טופישב , תוריכב  תורשמל  ועיגהש  תופסונ , םישנל  ךרדה  תא  הללס  הלא  הידיקפתב  הנידמה . תרקבמל  התנמתה 
ןהכ - יקסבורטסוא הירוטקיוו  ותע  ןב  הסדה  והינתנ , הנשוש  תוטפושל  םג  םיטפשמל . תוטלוקפבו  םייטרפ  ןיד  יכרוע  ידרשמב  הלשממל , יטפשמה  ץעויה 

תינגסכ הלש ב-1949  תיטפשמה  הריירקה  תא  הלחה  (, 1924  ) ןילופ תדילי  והינתנ , טפשמה . םלועב  םישנל  ךרדה  תצירפב  בושח  דיקפת  היה 
המדוק ב-1974  םולשה . טפשמה  תיבב  תטפושל  התנמתה   1969- בו הפיחב  ןיד  תכרוע  לש  הריירקב  הלחה  הרורחש  םע  ריוואה . ליחב  עבותה 

התנמתה ב- (, 1926  ) ןילופ תדילי  ותע , ןב  ןוילעה . טפשמה  תיבב  העובקה  היינשה  תטפושל  התיה   1982- בו הפיחב  תיזוחמה  תטפושה  דיקפתל 
הדיקפתבו ןוילעה , טפשמה  תיבב  ינמז  יונימ  הלביק  ב-1980  ביבא . לתב  יזוחמה  טפשמה  תיבב  תטפושל  םינש  רשע  רובעכו  םולש , תטפושל   1960

הז אשונב  הדימע  תוכז  ול  ןיאו  ןידכ  הלפה  עוציב  ותשאמ  עונמל  לוכי  וניא  לעב  ויפ  לעש  רדגמה , םוחתב  ינורקע  ןיד  קספ  חוסינל  הפתוש  התיה  הז 
השיאה התיה  איה  הנידמה . תוטילקרפב  הלחה  הלש  תיטפשמה  הריירקה  תא  הצרא ב-1934 . התלע  ןהכ  - יקסבורטסוא תונוירהה . תדעווב 

תטפושל התנמתה  ב-1978  ילילפה . חטשב  ביבא , לתב  זוחמ , תטילקרפ  השמישש  הנושארהו  םיילילפ  םיקיתב  תעבותכ  העיפוהש  ץראב  הנושארה 
. םירוערעלו םירומח  םיעשפל  ןיד  תיב  באל  התנמתה  םימיל  תע . התואב  ןוידל  ולעש  םיבושחה  ןמ  ויהש  םיילילפ  םיקיתב  הקסעו  תיזוחמ 

ןמיס איה  םג  הווהמ  לברא , הנדע  השיא , תונורחאה  םינשב  תנהכמ  הנידמה  טילקרפ  לש  הבושחהו  המרה  הרשמבש  הדבועה  יכ  ןייצנו  ףיסונ  דוע 
. טפשמה עוצקמב  תירדגמה  הרומתל  בושח 

תושדח תוירדגמ  תומכסומל  תיתשתכ  םיימידקת  ןיד  יקספו  םיקוח 
, רתויב תוירבגה  תויעוצקמה  תודליגה  תחא  לש  היתומוח  תצירפ  תועצמאב  קר  אל  לארשיב  םישנה  לש  ןדמעמ  יונישל  תובר  םרת  יטפשמה  ןונגנמה 

יצוביקה םכסהב  םילפמ  םיפיעסש  השקיבו  ביבא  לתב  הדובעל  ירוזאה  ןידה  תיבל  לע  לא  תלייד  התנפ  תנשב 1973  הקיספה . תועצמאב  םג  אלא 
םינש עברא  ךותב  אשנית  םא  א ) : ) הערל השיאה  תא  םילפמה  םיפיעס  השולש  םיללוכ  םהש  םושמ  םילטבכ , וזרכוי  םידיקפה  תורדתסהל  לע  לא  ןיבש 

הרשמל םדקתהל  הלוכי  הנניא  תלייד  ג ) ; ) ןכמ רחאל  הירוטיפל  איביו  הדילה  דע  השפוח  לוטיל  התוא  בייחי  הנוירה  ב ) ; ) הדובעהמ רטופת  התקסעהל 
האכרעב םג  רוערעה  רחאלו  הנושאר , האכרעב  ןידה  תיב  עבק  יתרהצהו  ימידקת  ןיד  קספב  עוצקמב . רתויב  ההובגה  הגרדה  איהש  לכלכ , - לייד לש 

עבק אלא  םיפיעסה  לוטיבל  הארוהב  קפתסה  אל  ןידה  תיב  םילטב . םה  ןכלו  רוביצה , תנקתל  םידגונמו  הערל  םישנ  םילפמ  ןכא  הלא  םיפיעסש  היינש ,
הרהזא לגד  הנושארל  ףינה  ךכבו  הזה ,' גוויסה  תא  עבוקש  םדאה  לע  לטומ  תויתימא , תויעוצקמ  תושירד  לע  ססובמ  ינימה  גוויסהש  החכוהה  לוע   ' יכ

םינוגראה בורש  ןוויכ  תישעמ , אקווד  ואלו  תילמס  תובישח  הז  ןיד  קספל  התיה  הפוקת  התואב  םלוא  ץראב . םידבועה  ינוגראו  םיקיסעמה  ישאר  לעמ 
לע היינשה  העיבתה  הקוסעתה . תוינידמב  וא  םודיקב  הילפא  דגנ  תועיבת  שיגהל  ורהימ  אל  ןמצע  םישנהו  תורופא ,'  ' םיכרדב םישנ  תולפהל  ופיסוה 

ץראב םינומשה  תונש  ףוס  דע  החוורש  םישנ , לש  היולגה  תידסומה  תיילפאל  השחמה  ילויב 1980 . םינש , עבש  רובעכ  קר  השגוה  הדובעב  הילפא 
תוינגומוהה תויספורפה  תחא  דגא ,'  ' תרבחב זא  תודיחיה  תוגהנה  יתשב  תקסוע  הבתכה  ב-1978 . תמענ '  ' ןותיעב המסרופש  הבתכב  אוצמל  רשפא 

' דגא  ' תלהנהש ןוויכ  םייתנש  רחאל  ורטופ  םייתשה  יאו . ' צאמה רבגה  םע  תובר  םינש  ץראב  ההוזמ  היהש  עוצקמו  תירדגמ , הניחבמ  הנידמב  רתויב 
תבתכה תלאשל  הקוסעת . יאנתו  הרקוי  תניחבמ  ךכמ  עמתשמה  לכ  לע  םירבג , תקסעהב  לבוקמכ  תועובק  תודבוע  לש  סוטטס  ןהל  קינעהל  הבריס 

: הרבחה רבוד  בישה  תועיבק , ןהל  תתל  דגא '  ' תברסמ עודמ  ןמגילז  תור 

ונלש אישה  תועש  וניגהנמ . ונלש  תושירדה  םע  דיב  די  ךלוה  וניא  הזו  םאו , שיא  - תשא רקיעב  איה  םימיוסמ . םידיקפתו  תומישמ  אלמל  תבייח  השיא 
םישנ ןיא  וננויסינמ , ונלש . תווצה  לכלו  םיסובוטואה  לכל  זא  םיקוקז  ונא  רשאכ  ברע , תונפל  עבשו  שולש  ןיבו  הנומשל  שש  ןיב  םכשה -  רקובב  ןה 

? ברע תחורא  ןהילעבלו , םהל , שיגי  ימו  רפסה , תיבל  ןהידלי  תא  חלשי  ימ  ןכש  הלא , תועשב  דובעל  תובהוא 

תאזה המיתחה  לש  תובושחה  תואצותה  תחא  םישנ .' דגנ  הילפא  לש  תורוצה  לכ  לש  ןרועיב  רבדב   ' תימואלניבה הנמאה  לע  לארשי  המתח  ב-1980 
תיילפאל תילילפ  תוירחא  לש  בחרומ  דממ  ףיסוה  קוחה  ינויב 1981 . תסנכב ב-25  רבעוהש  "א ' משת הקוסעתב -  הווש  תונמדזה   ' קוח תקיקח  התיה 

וא ונימ  תמחמ  הדובעל , ותלבקל  יאנת  איהש  תיעוצקמ  הרשכהל  וחלושל  וא  הדובעל  םדא  לבקל  דבועל  קוקזה  ברסי  אל   ' יכ ועבוקב  הדובעב  םישנ 
ולפוה םישנש  םושמ  רקיעב  הדובעל , םידבוע  תלבקב  הילפא  דגנ  תללוכ  הנגה  תתלמ  קוחר  היה  הז  קוח  םג  לבא  הרוה .' וא  יושנ  ותויה  תמחמ 

םידמעומ תלבקב  םישנ  לע  םירבג  ףידעהל  םיקיסעמה  לע  רסא  אל  קוחה  ןכש  הלבקה , ןויאיר  ינפל  דוע  הנטקש ) ףא  םלועהמ , הספ  אל  ןיידע  הילפאהו  )
שומיש וב  ושע  תוטעמ  םישנ  קוחה  תקיקח  ירחא  םג  וזמ , הרתי  םידליב .) לופיט  לשב  הדובעהמ  רדעית  וא  ןויריהל  סנכיתש  ןוכיס '  ' לשב לשמל ,  ) הדובעל

. ןתיילפא לע  תועיבתב 

ןויוושל ןקבאמב  ליעי  קשנ  ילככ  קדצל , הובגה  ןידה  תיב  לש  רקיעב  טפשמה , תיב  לש  וחוכ  תא  תולגל  םישנה  ולחה  םינומשה  תונש  ףוס  תארקל  קר 
ושיגהש תועיבתה  השיאה . דמעמ  םוחתב  תושדח  תומרונ  תעיבקב  רתוי  הצימאו  תיטסיביטקא  טפשמה  תכרעמ  םג  התשענ  דבב  דב  תויוכזו . דמעמ 

דהוא רוקיסל  וכז  ףאו  הגרדהב , ופכתו  וכלה  הילפא  ןיגב  חרזאה  תויוכז  ןעמל  םינוגראו  םישנה ,' תלודש   ' רקיעב םישנ , ינוגרא  וא  תודדוב  םישנ 
תומכסומהמ המכ  תונשל  ףא  אלא  םינש , לש  תולווע  ןקתל  קר  אל  וחילצה  תועיבתהמ  המכ  תינורטקלאהו . הבותכה  תרושקתב  יביסנטניאו 

תילארשיה . הרבחב  רתויב  תושרשומה  תויטסיניבושה 

תא תוושהל  תסנכה  תא  בייחו  ליגב 60  םישנה  לש  השירפה  תבוח  תא  לטיבש ב-1987  "ץ  גבה ןה : רתויב  תורקוסמהו  רתויב  תוקהבומה  תואמגודה 
האל תא  לבקל  םחורי  לש  תימוקמה  הצעומה  תא  בייחש ב-1987  "ץ  גבה ובנ ;) ימענ  לש ד"ר  התריתע  תובקעב   ) םישנו םירבג  לש  השירפה  ליג 

הניש אל  םנמא  לאידקש  לש  יאורהה  הקבאמ  םייתד . םיפוגב  םישנ  ףותיש  - יא לש  המרונ  עדג  הז  "ץ  גב בושייה . לש  תיתדה  הצעומב  הרבחכ  לאידקש 
ברה תא  רחובה  ףוגב  ביבא  לת  תייריע  תצעומ  תורבח  יתש  תובר , תואחמ  רחאל  ובלוש , םג  ב-1987  התואמצע . תא  קדס  ךא  תיתדה  תכרעמה  תא 

עבקש ב-1994 "ץ  גבה ןימ ; עקר  לע  הילפא  רדגב  אוה  םישנל  תימואלה  הגילב  תורז  תוינקחש  קיסעהל  רוסיאה  יכ  עבקש ב-1990  "ץ  גבה ישארה ;
יחרזאה טפשמה  יפ  לע  הלאשב  עירכהל  םיבייח  שרגתהל , םישקבמה  גוז  ינב  ןיב  שוכר  תקולחב  םינדה  םיינברה , ןידה  יתב  היפל  רשא  השדח , הכלה 

"מ, עב טפנל  קוקיזה  יתב  ןוירוטקרידל  הנידמה  םעטמ  םישדח  םירוטקריד  השולש  לש  םייונימ  לטיבש ב-1994  "ץ  גבה תידוהיה ; הכלהה  יפ  לע  אלו 
( תרתועה  ) רלימ סילא  תא  ןמזל  ןוחטיבה  רש  תא  בייחש ב-1995  "ץ  גבה השיא ; תונמל  תורשפאה  תא  ולקש  אל  םינממה  םירשה  יכ  ררבתהש  רחאל 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



תירוא תא  קיסעהל  לע ' לא   ' תרבח תא  בייחש ב-1997  "ץ  גבה המיאתמ ; אצמית  םא  סרוקב , ףתתשהל  הל  רשפאלו  סיט  סרוקל  המאתה  יקדבמל 
בוריס לשב  הל  ומרגנש  לבסהו  שפנה  תמגוע  לע  ףלא ש"ח  ךסב 100  םייוציפ  הל  םלשלו  תסייטכ  םינש , עשת  לש  קתו  תלעב  תיחרזא  תסייט  ריצק ,

םישנ םויה  דעש  רחאמ  ןימ , עקר  לע  הילפא  רדגב  אוה  הזה  קומינהש  עבק  "ץ  גב  ) ריוואה ליחב  תסייטכ  התריש  אל  איהש  רחאמ  הקיסעהל  הרבחה 
ןידה תיב  תקיספ  תופסונ ;) םישנ  יתש  לע ' לא  אבה ב' סיטה  סרוקל  המאתהה  יקדבמל  ומשרנ  הקיספה  ירחא  דימ  "ל . הצב תוסייט  תויהל  ולכי  אל 

לכותש ידכ  הרבחב  םירחאה  םידבועה  תורוכשמ  לע  עדימ  תדבועל  תתל  למשח  תויונח  תשר  ילהנמ  תא  הבייחש ב-2000  עבש  ראבב  הדובעל 
ןידה תיב  טפוש  עבק  הרידנ  הטלחהב   ) הלשל ההז  דיקפתב  וקסעש  םירבגה  היתימע  לש  הזמ  םיזוחא  תורשעב  ךומנ  הרכשש  היתודשח  תא  חיכוהל 

(. ןויוושל תוכזה  תדמוע  תויטרפה  תנגה  שפוח  לומ  לא  יכ  ימהרבא , לייא  הדובעל ,

ייונישל ומרת  תדהוא , תונותיעב  ובוגש  םישנה , ינוגרא  לש  רבוגה  ירוביצה  ץחלה  דצלו  ןוילעה  טפשמה  תיב  לש  ויתוקיספ  דצל  חטשב , םילחוזה  םייונישה 
םיאנת תונקתב  ועבקנו  םישנל  הליל  תדובע  לע  רוסיאה  לטוב  קוחל  ןוקיתב  הלילב . םישנ  תדובע  קוח  ןקות  ב-1986  רדגמה . םוחתב  םיבושח  הקיקח 
דובעל תברסמ  איהש  םושמ  הדובעל  השיא  לבקל  ברסל  רוסא  יכ  קוחב  עבקנ  דוע  התוחיטב . וא  התואירב  ןיינעל  םישורדה  הלילב , תדבוע  תקסעהל 

וא ליג 65 , דע  דובעל  תיאשר  תדבוע  יכ  עבוק  קוחה  דבועלו . תדבועל  הווש  השירפ  ליג  קוח  רומאכ , קקחנ , ב-1987  םייתחפשמ . םימעטמ  הלילב 
. הדובעב תויונמדזה  ןויוושל  קוחה  קקחנ  ב-1988  הנוצרל . דוגינב  ליג 65  ינפל  היסנפל  תאצל  השיא  חירכהל  ןיא  התריחב . יפל  םיליגב 65-60 , שורפל 

םא אלא  םא -  התויה  ללגב  וא  הליג , לשב  רחא , ישיא  דמעמ  תלעב  וא  האושנ  התויה  ללגב  השיא  הדובעל  לבקל  ברסל  רוסא  דיבעמלש  עבוק  קוחה 
שדח קוח  קקחנ  ב-1991  ןירוטיפבו . הרשכהב  םודיקב , הדובעה , יאנתב  הערל  השיאה  תא  תולפהל  רוסא  תאז . בייחמ  דיקפתה  לש  דחוימה  ויפוא 

' הדיחי םא  , ' קוחה תרדגה  יפ  לע  תודחוימ . תויוכז  הלאכ  תוחפשמל  קינעמה  תוירוה , - דח תוחפשמ  קוח  קקחנ  ב-1992  החפשמב . תומילא  תעינמל 
, תיעוצקמ הלכשהב  תומידקל  תויוכז  שי  הדיחי ' םא  ל' ליג 18 . דע  דלי  תלדגמו  הגוז , ןבכ  רוביצב  עודיה  והשימ  ןיאש  הנמלא  וא  השורג  הקוור , איה 
ןתיילפא תא  ולטיבש  הסנכה  סמ  תדוקפב  םינוקית  םפקותל  וסנכנ  ב-1993  התרוכשמב . בשחתהב  דומילה , רכשב  החנהלו  םוי  ןועמל  הידלי  תלבקב 

םירוטקריד יונימ  לע  םידקפומה  םירשה  תא  בייחמה  תויתלשממה  תורבחה  קוחל  רפסמ 6  ןוקית  סנכוה  םג  וז  הנשבו  תואושנ , םישנ  לש  הערל 
יכ עבק  ןשיה  קוחה  הדיל . תשפוח  ןיינעב  קוחה  ןקות  ב-1994  תורבחה . לש  םינוירוטקרידב  םינימה  ינשל  םלוה  גוציי  לע  דיפקהל  תויתלשממ  תורבחל 

הווש ל-100% הדילה  ימד  םוכס  לבקתהש , ןוקיתה  יפ  לע  הרכשמ . הוושה ל-75%  םולשת  םישדוח  השולש  ךשמב  ימואל  חוטיבמ  לבקל  תיאכז  השיא 
. םיאולימב םיתרשמה  םירבג  ומכ  קוידב  הרכשמ ,

ףלחוי אל  ויפל  רשא  שדח , רדסה  עבוקה  תומשה  קוחל  ןוקית  לבקתה  וז  הנשב  הקיקחה . םוחתב  השאה  םודיקב  דחוימב  הירופ  התיה  תנש 1995 
יכ עבק  תנשב 1956 , קקחנש  תומשה , קוח  םנמא , אשניהל . םידמועה  גוזה  ינב  תויחנה  יפ  לע  אלא  הלעב , םשל  השיא  לש  התחפשמ  םש  תיטמוטוא 

, לעופב ךא  תומשה . ינש  לש  ףוריצ  וא  הלש , התחפשמ  םש  תא  הגוז , ןב  לש  ותחפשמ  םש  תא  הנוצרכ  רוחבל  תיאשר  לארשיב  תנתחתמש  השיא 
עידוי גוזה  ינבמ  דחא  לכ  שדחה  ןוקיתה  יפ  לע  הלעב . תחפשמ  םשל  האשינש  השיאה  לש  התחפשמ  םש  תא  יטמוטוא  ןפואב  םינפה  דרשמ  הניש 
עצבי ותחפשמ , םש  תא  תונשל  ותנווכ  לע  עידומ  גוזה  ינבמ  דחא  םא  קר  ויאושינ . רחאל  תאשל  רחוב  אוהש  החפשמה  םש  והמ  םיאושינה  םשורל 

ינבל םלוה  גוציי  בייחמה  םייונמ , - הנידמה תוריש  קוחל  ןוקית  (: 1995  ) הנש התואב  ולבקתה  םיפסונ  םיבושח  קוח  ינוקית  ינש  יונישה . תא  םינפה  דרשמ 
תיאכז היהת  התיבל  ץוחמ  תדבוע  הנניאש  תיב  תרקעש  עבוקה  ימואלה  חוטיבה  קוחל  רפסמ 7  ןוקיתו  הנידמה ; תורישב  םידבועה  ברקב  םינימה  ינש 
קקחנ רשאכ  השיאה , לש  הדמעמ  םדוק ב-1995  םיינברה  ןידה  יתב  תונרמשה , זועמב  וליפא  הלעב . תוכזב  אלו  המצע  חוכמ  האלמ , הנקז  תבצקל 

טפשמ יתב  םילעופ  ולחה  הזה  קוחה  תלבק  דעומל  ךומס  טג . ינברס  לע  תויצקנס  עבוקה  םישוריג , לש  ןיד  יקספ  םויק  םיינברה -  ןידה  יתב  קוח 
. השיאה תיילפא  ךות  לעבה  תבוטל  ללכ  ךרדב  קוספל  םיגהונה  םיינברה , ןידה  יתב  לש  םחוכ  תא  םימצמצמה  םולשה , טפשמ  יתב  תרגסמב  החפשמל 

הנש התואב  ךרע . תווש  הדובע  יבגל  םג  התוא  ליחהו  רכש  תאוושהל  תואכזה  סיסב  תא  ביחרהש  דבועלו  תדבועל  הווש  רכש  קוח  קקחנ  ב-1996 
עבוקה ןישנועה , קוחל  ןוקית  רבעשל , םיטפשמה  רש  םשארבו  םינוש , םיילרביל  םימרוג  לש  תכשוממ  תודגנתה  רחאל  תאצויה -  תסנכה  הלביק 

הרשיא ב-1998  ולא . תוריבע  לע  יברמה  שנועה  ןמ  שילש  לע  דומעיש  םומינימ , שנוע  לטוי  ( 345-8 םיפיעס 351 ,  ) סנואו תינימ  הפיקת  לש  תוריבעבש 
התואב תוינמ . ילעב  רתוי מ-50  הב  שיש  תירוביצ  הרבח  לש  ןוירוטקריד  לכב  תחא  השיא  תוחפל  בייחמה  צרמ , לש  ח"כ  ןורוא , םייח  םזיש  קוח  תסנכה 

דמעמל הלשממה  שאר  תצעוי   ' דיקפת תא  בסה  ךכבו  השיאה  דמעמ  םודיקל  תושרה  קוח  תא  תסנכב  והינתנ  ןימינב  הלשממה  שאר  ריבעה  הנש 
. תויוכמסו םייניש ' םע   ' דיקפתל השיאה '

' תכלכולמה תיתחפשמה  הסיבכה   ' תא הצוחה  םיאיצומ 
תא תפקשמה  תחוורו  תרעוכמ  העפות  םישנ –  יפלכ  המילאה  תוגהנתהה  תומרונ  יונישב  תילוגס  תובישח  שי  ןיידעו  התיה  תילארשיה  טפשמה  תכרעמל 

הרטשמה רשל  ןוסלדיא  הבב  תסנכה  תרבח  הגיצהש  התליאש  תרגסמב  תנשב 1962  תסנכב  הנושארל  הלע  םישנ  תאכה  אשונ  השיאה . לש  היוכיד 
םינשה הרשע  שמחב  התוא . רוקעל  םיעצמא  טוקנל  התעדב  םאו  האכהה  תעפותל  תעדומ  לארשי  תרטשמ  םא  תעדל  השקיב  ןוסלדיא  תירטש . רוכב 

תאכה אשונב  םויה  רדסל  העצה  השיגה  ןמדירפ  השרמ  תסנכה  תרבח  רשאכ  ילויב 1976 , רפוה  הקיתשה  רשק  היישנה . םוהתל  אשונה  ללצ  תואבה 
ריבעהל טלחוה  ןויד  רחאל  האילמה . םלואב  וחכנש  תסנכה  ירבח  לש  תויוחדבתהו  םיקוקחיצ  ויה  התעצהל  תונושארה  תובוגתה  ןהילעב . ידי  לע  םישנ 
העיגה תיתרטשמ -  הדעווב  הרזענש  הנשמה -  תדעו  . ' הרטשמ יניינעל  הנשמ  תדעו  לע  היעבה  תריקח  תא  הליטה  וזו  םינפה , תדעוול  אשונה  תא 
דוגינבש אלא  הרומח . תיתרבח  היעבב  רבודמש  ונייהד , תוכומ , םישנ  ןה  ץראב  תואושנה  םישנה  ללכמ  זוחא  הרשעל  השימח  ןיב  יכ  הכרעה  ללכל 

שולק .' ירוביצ  דהל  הכז  אשונהו  הדעוה  לש  תונקסמ  וא  "ח  וד לכ  ומסרופ  אל  לבוקמה , גהונל 

לתב סנוא  תועגפנל  ןושארה  עויסה  זכרמ  לש  ותמקה  רצק  ןמז  ךותבו  רבמבונב 1977 , הפיחב , תוכומ  םישנל  ןושארה  טלקמה  לש  ותמקה  רחאל  קר 
לע תולודג  תובתכ  השאל ' ו' תונורחא ' תועידי   ' ומסריפ ראורבפב 1978  לארשיב . תרושקתה  תעדותל  לחלחל  םישנ  יפלכ  תומילאה  תעפות  הלחה  ביבא ,

היהש םישנב ' לופיטל  תורישה   ' החוורהו הדובעה  דרשמב  םקוה  םינומשה  תונש  תישארב  וילא . תוכומה  םישנה  תמירז  הקספ  אל  זאמו  טלקמה ,
יאופרה תיתרבחה , ישיאה , לופיטה  ימוחתב  תוכומ  םישנל  תעייסמה  תכרעמכ  תיתשת  תיינבו  עדימ  זוכיר  תווצ , חותיפ  תוינידמ , תעיבקל   ' הטמ תדיחי 
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ופסונ םינומשה  תונש  ךלהמב  לשמל , ךכ , תוכומ . םישנ  אשונב  ידסממה  לופיטה  םוחתב  תמיוסמ  תומדקתהל  איבה  שדחה  תורישה  תמקה  רוידהו .'
םקוה ב-1993  םימי . םתואב  ולעפש  תינימ  הפיקת  תונברוקל  עויסה  יזכרמ  תשש  לש  גגה  ןוגרא  דסונ   1990- בו תונוש , םירעב  םיטלקמ  השימח  דוע 

. תוכומ תויברע  םישנל  ןושארה  טלקמה  לילגב 

העדותל רודחל  הלחה  החפשמה  ךותב  םישנ  דגנ  תומילאה  תייעבו  היעבל , תירוביצה  תועדומב  היילעל  המרת  תוכומ  םישנב  לופיטה  יתוריש  תעפוה 
לש ןמורב  לשמל , ךכ  תורפוס . ידי  לע  ובתכנ  ןבור  רשאו  הייעבב , וקסעש  תורפס  תוריצי  לש  ןתעפוה  היה  ךכל  םייוטיבה  דחא  הליכשמה . הטילאה  לש 

ןומרכ - אנהכ הילמע  (, 1981 ' ) גנופ גניפה  קחשימ  , ' עובלג דלוגניג  תימלוש  תונוש : תורפוס  לש  ןהירופיסבו  ( 1980 ' ) ביואהו רזה  תא   ' גומלא תור 
(1988  ) ןטק ףסכ   ' לדנה תידוהי  (, 1988  ) םילוגס םיאשד   ' טכרביל ןויבס  (, 1985 ' ) יאר לומ  תועונת   ' גלפ תירוד  (, 1984 ' ) קוריה זוורבה  רשג  תוארממ  '

(. 1990 ' ) סנוא תתיחנ   ' דיפל תימלושו 
התלעוהש תוכומ ' םישנ   ' םשב תירטנמוקוד  הגצהל  םתוא  ודביעו  םייחהמ '  ' םיישיא םירופיס  ןוטל  הלונ צ' תיאמיבה  לש  היתודימלת  ורפסא  ב-1982 

תומילאה תייעב  לש  ןוראהמ ' האיצי  תישאר ה' תא  הנמיס  איה  ךא  תיתרושקת , הדוהתל  התכז  אלו  תופוקב  החילצה  אל  הגצהה  קדצ .' הוונ   ' ןורטאיתב
הדעו ב-31 לש  היונימ  התיה  החפשמב  םישנ  דגנ  תומילאל  השדחה  תועדומה  לש  תוישעמה  תואצותה  תחא  תילארשיה . הרבחב  החפשמב 

תוצלמה ץילמהלו  החפשמב  תומילאה  תייגוס  תא  דומלל   ' הרומא התיה  יונימה  בתכ  יפל  רשא  הלשממל , יטפשמה  ץעויה  ידי  לע  טסוגואב 1986 
ץעויל הנשמה  פרק , תידוהי  הדמע  השארבש  הדעווה , "ח  וד םסרופ  רבוטקואב 1989  ב-25  הז .' םוחתב  טפשמהו  העיבתה  הריקחה , תוינידמ  אשונב 

תומילא לע  רסוא  קוחה  "א-1991 . נשתה החפשמב  תומילא  תעינמל  קוחה  לש  הקיקחל  ואיבה  הקיקח  ינוקית  רבדב  היתוצלמה  הלשממל . יטפשמה 
החפשמב תומילאמ  תלבוסה  השיא  יכ  קוחה  עבוק  דוע  רבעשל . החפשמ  ןב  לש  םגו  הקוחר  הבריקב  םג  החפשמ , ןב  לכ  דצמ  סנוא  ללוכ  םישנ , דגנ 

. םילוחה תיבב  הב  לופיטה  תואצוה  תא  תוסכל  תבייח  םילוח  תפוקו  הרטשמב , ןנולתהל  הלוכי 

דחוימב החותמ  הנש  התיהש  תנשב 1991 , ןהילעב . ידיב  וחצרנש  םישנה  רפסמב  היילע  םג  הלחו  תוכומה  םישנה  תייעב  הפירחה  םיעשתה  תונשב 
םרטו הביגה  ישוקב  תרושקתה  םלוא  החפשמ . יבורקו  םירבח  ידיב  וא  ןהילעב , ידיב  םישנ  וחצרנ 72  ץרפמה ,) תמחלמ  לשב  ילוא   ) תילארשיה הרבחב 
היעבל רתוי  השיגר  התשענ  רבכ  תרושקתה  הז  בלשב  ךא  לטקה , ךישמה  תואבה  םינשב  םג  דחוימ . לופיט  הכירצש  תיתרבח  הפיגמ  העפותב  התאר 

םיטפושה לע  תרוקיב  לשמל , םיחצורו . םיכמ  םילעב  יפלכ  ינחלס  סחי  תולגל  הטונה  טפשמה , תכרעמ  לע  תרוקיבה  הרבג  ןכ  ומכ  הבחרהב . הב  הנדו 
עודמ הלאשש  םושמ  הלוש  ותשא  תא  תוכמב  חצרש  רחאל  יזוחמה  טפשמה  תיב  ידי  לע  רסאמ  תונש  עבשל  ןודינ  רשא  ארזע , והילא  לש  וטפשמב 

הפקיה לע  םיעזעזמ  םינותנ  דועו  דוע  תרושקתה  הפשח  דבב  דב  רסאמ .) תונש  הרשע  םיתשל  חלשנ  אוה  רוערעה  תובקעב   ) התיבה אובל  רחיא 
םינש ךשמב  תירוביצה  ןזואהמו  ןיעהמ  םלעוהש  חיכשו  עזעזמ  תומילא  השעמ  החפשמה –  ךותב  תוניטקו  םישנ  לש  תינימה  הפיקתה  לש  התרמוחו 
הנוגמ ינימ  השעמ  וא  סנוא  השעמ  לארשיב  עצבתמ  תועש  שמח  לכ  יכ  הלע  תונותיעב ב-1994 , םסרופש  לארשי , תרטשמ  לש  "ח  ודמ לשמל , תובר .

םישנה תלודש  המסריפ  הנש  התואב  החפשמ . בורק  ידי  לע  וסנאנ  תונברוקהמ  כ-14%  ןברוקל . רכומה  םדא  ידי  לע  הלאה  םישעמהמ  םיבר  רחא ,
תוכומ םישנהמ  םיזוחא  העבש  םישנ . ףלא  לכה כ-200  ךסב  הכומ . השיא  איה  תירישע  השיא  לכ  : ' החפשמב תומילאה  תוחיכש  לע  םיפסונ  םינותנ 

תחא קר  םישנ . תוכהל  קדצומ  םהב  םיבצמ  שי  יכ  םירובס  םישנהמ  םירבגהמ ו-7%   14% ןוימה . ירדחל  הנש  ידמ  תועיגמ  םישנ  ףלא   40 עובק . ןפואב 
, דחא דצמ  ינועה . דדמ  םוסרפל  ערלו ) בוטל   ) המוד יתנשה  תוחצרנה  רפסמ  םוסרפ  השענ  הז  בלשב  תויושרה .' תרזעל  הנופ  תוכומ  םישנ  שש  ךותמ 

היעבב . לופיטב  הרבחה  לש  םינואה  רסוח  לע  דמלמ  אוה  רחא , דצמ  היעבל , תרבוגו  תכלוה  תועדומ  לע  דיעמ  םוסרפה 

הבור תויריב  ויבא  תא  גרהש  וסב  יקוש  םינשב 1994-1993 : הז  רחא  הזב  ועריאש  חצר  ירקמ  השולש  רוביצה  תאו  תרושקתה  תא  ועזעיז  דחוימב 
הלמרכו ומאב ; ללעתה  ןהבש  םינש  ירחא  ויבא  תא  חצרש  דדח , רחש  באה ; ידימ  םינש  ךשמב  ומצע  אוהו  לזמ  ומא  וגפסש  השקה  תומילאה  ללגב 
הקיתשה רשק  לע  תבחרנ  הבתכ  עובשה  ףוס  ףסומב  ץראה  ןותיע  םסריפ  סרמב 1995  תונותשע . ןדבא  לש  עגרב  םילאה  הלעבב  התריש  טובחוב 
הבתכה ותשא . יפלכ  לארשיב , הקיטתסאה  ירקוחו  םיפוסוליפה  יבושחמ  חמצ , ידע  רוספורפ  לש  המילאה  ותוגהנתה  ביבס  תירבעה  הטיסרבינואב 

הצוחה החיכש  העפות  איה  םישנ  דגנכ  תומילאש  הדבועב  הרכהה  תאו  אשונל  תירוביצה  תועדומה  תא  םתסה  ןמ  הריבגהו  םעז  יבתכמ  לש  לג  הררוע 
. יתוברת עקרו  תודמעמ 

תמהדתל ררבתה  הכמה , הלעב  לש  וטפשמ  חתפנש  ינפל  םוי  הילצרהב  תוכומ  םישנל  טלקמב  יזנכשא  הלמרכ  החצרנ  הבש  הנשה  ב-1997 ,
ושעש יפכ  לוטיבב , וקחצ  אל  רבכ  תסנכה  ירבח  םעפה  ןייד .) םייח  תסנכה  רבח   ) ותשא תא  הכמה  םילא  לעב  אצמנ  תסנכה  ןכשמב  םגש  רוביצה 

יודינהו יוזיבה  סקטב  ופתתשהו  השעמה  תא  לודג  לוקב  וניגי  םה  םישנ . דגנ  תומילאה  אשונ  האילמב  הנושארל  הלעוה  רשאכ  ןכל , םדוק  הנש  םירשע 
ךותב תומילא  לע  ןוידה  השענ  הז  בלשב  תילארשיה . הרבחב  םישנ  תאכה  לש  הבחרה  היגוסב  ןויד  בגא  םילאה , תסנכה  רבחל  תרושקתה  הכרעש 

תונמאה ימוחתב  תואטיסרבינואב , רפסה , יתבב  םג  אלא  תינורטקלאהו  הבותכה  תרושקתב  קר  אל  ידמל  חיכש  םישנ , דגנ  רקיעבו  החפשמה ,
היישעתבו . אבצב  םינושה ,

ילש ומכ  תרושקתב , תוטלוב  תויומד  רקיעב  תויאטירבלס , תצובק  לש  התוסייגתה  לשב  םג  תורתוכל  םישנ  דגנכ  תומילאב  המחלמה  התלע  ב-1997 
תיטסינימפ תוסייגתה  קר  אל  ןמיסש  ןייפמקה , יתרושקת . ןייפמקל  יאני  לכימו  בוג  תנע  ילאכימ , ברמ  ץיבומייח ,' יקימ  קחש , ןיקפל  ילט  ץיבומיחי ,

המבה תויונמאל  ןכשמב  םייקתהש  סנוא , תועגפנל  םשור  - בר המרתה  סקטב  םייתסה  תועודי , םישנ  לש  ירוביצ  חוכו  דמעמ  םג  אלא  תישנ , תוירדילוסו 
םג הכישמה  תינימ  הפיקת  תועגפנ  ןעמלו  םישנ  דגנכ  תומילאה  דגנ  ןתוליעפ  הלשממה . שאר  תשא  םללכבו  םיפתתשמ , תוחכונב 1000  ביבא  לתב 

םנמא סנכה  םירבגו .' םישנ  ןיב  ןויווש  דעבו  תומילא  דגנ  םירבג  תעונת   ' לש ןושארה  סנכה  הילצרהב  םייקתה  ראורבפב 1998  ב-11  ןייפמקה . רחאל 
םישנ . דגנכ  תירבגה  תומילאב  קבאמב  ףסונ  ךרד  ןויצ  תונורחאה , םינשב  םימוד  םייטספינמ  םיעוריא  ומכ  שמיש , ךא  םיפתתשמ  לדו  עונצ  היה 

ןכרצל ריבשמה  לש  הווארה  ןולחב  לשמל , תורצעו . תוגצה  םינויד , תועצמאב  םישנ ' יפלכ  תומילאב  ימואלניבה  קבאמה  םוי   ' ץראב ןיוצ  רבמבונב 2001 
תרצע הנגרוא  ךומסה  ןגבו  אשונב  בוחר  תגצה  המייקתה  םוקמב  םישנב . רחס  לש  תונומת  ושיחמהש  לאלצב , ידימלת  לש  םיגצימ  ומייקתה  םילשוריב 

תעינמב הכרדה  ולביק  םהידבועו  םילהנמ  םגו  תורענ , יפלכ  תומילאה  תעינמ  אשונ  ןודנ  ץראב  םינוש  רפס  יתבב  לארשיב . העפותה  דגנ  האחמ 
תועידי ב' םירדוק . םייטסיטטס  םינותנו  הפגמה , השחמהל  םיעזעזמ  םירקמ  הגיצהו  אשונב  וקסעש  תובתכ  םוי  ותואב  האלמ  תונותיעה  תומילא .
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: םיאבה םינותנה  םוי  ותואב  ומסרופ  תונורחא '

בורו תוישפנו , תויזיפ  תועיגפו  תולפשה  תללוכ  רורטה  תריווא  םילאו . הכמ  בא  וא  לעב  לש  רורט  תחת  תויח  לארשיב  תוחפשמהמ  כ-15% 
ןעמלו החפשמב  תומילא  תעינמל  יצראה  םוריחה  וקל  תוינפה  רפסמ  השולש  יפ  הלע  הנורחאה  הנשב  םישישקו . םידלי  םישנ , םה  תונברוקה 
תבשחתמ הניא  תומילאה  יכ  הלוע , םוריחה  וקל  תוינפהמ  ינב 40-31 . ויה  םיפסונ  וליאו 22%  םיאליגב 30-19  ויה  םינופהמ   22% ןוכיסב . םידלי 

87%  ) םישנ ויה  םינופה  בור  ךומנ . ילכלכ  דמעממ  ראשהו  הובג  - ינוניב ימונוקא  - ויצוס דמעממ  םהש  ורפיס  םינופהמ   45% ימונוקא . - ויצוס דמעמב 
תומילא לע  תיצחמו  תיזיפ , תומילא  לע  וחוויד  םירשקתמהמ   92% ןנולתהל . םיזעמש  םירבגה  רפסמב  היילע  תנמתסמ  ךא  םירבג ,) תמועל 13% 
תייריע הכרעש  רקסמ  הנגהו . הכימת  ץועיי , ושקיב  םינופה  דימתמ . םויא  תחת  םיאצמנ  םה  יכ  וחוויד  םינופהמ  עבר  תוללעתהו . תוקצה  תילולימ ,

ןוגכ ינחור  גיהנמל  תונופ  ןטועימו  הרטשמל  וא  תילאיצוס  תדבועל  תונופ  ןבור  הרזע . תשקבמ  הנומש  ךותמ  תחא  הכומ  השיא  קר  יכ  הלוע , ופי  ת"א-
. לבוקמ וא  בר 

לש תועפותל  תרבוגה  בלה  תמושת  תאז , םע  הכורא . ללכב , םא  הרוגימל , ךרדהו  םלעיהלמ  דואמ  הקוחר  םישנ  דגנ  תומילאה  תעפות  ןכ , יכ  הנה 
םג ומכ  יטסינימפה , קבאמה  לש  תרבוגה  החלצהל  תיביטקידניא  איה  הקיתשבש , היצמיטיגלל  וכז  ףאו  רבעב  וקתשוהש  ןהיגוסל , םישנ , דגנ  תומילא 
בור תא  וליפא  וא  לכ  תא  תנייפאמה  תוגהנתה  הניא  םישנ  יפלכ  השק  תיזיפ  תומילא  םנמא , הז . םוחתב  ללוחתמה  ביקעה , ךא  יטיאה  יכרעה , יונישל 

םיבצעה תוצקב  עגונ  הב  יתרושקתה  לופיטה  הירזגמו . הרבחה  תובכש  לכב  הצופנו  וחינהש  יפכמ  ףקיה  תבחר  רומאכ , העפותה , ךא  ץראב , םירבגה 
(. תילולימ לשמל   ) תיווסומ תומילא  םג  הכותבו  תומילא  לש  ןוחרק  הצק  ןיפיקעב  ףשוחו  תילארשיה  החפשמה  לש 

!' אל  ' תנווכתמ איה  אל '  ' תרמוא איהשכ 
יהמ שדחמ  רידגהל  רקיעב  ילואו  םג  אלא  תאזה , תרעוכמה  העפותה  רוגימל  קר  אל  עייסל  יושע  החפשמה  ךותב  תומילאה  תייגוסב  יתרושקתה  ןוידה 
דע ךא  ילארשיה , ףונב  השדח  הניא  וז  העפות  תינימה . הדרטהה  איה  רתויב  תקהבומה  המגודה  השיאל . רבג  ןיב  םיסחיה  םוחתב  תיתרבח  הייטס 

, םישנ הז  ללכבו  לארשיב , םיטעמ  תיתרושקתה . תכרעמה  וא  תיטפשמה  תכרעמה  תיטילופה , תכרעמה  הב  קוסעל  וחרט  אל  םיעשתה  תונש  תיצחמ 
םיידי תפיחדל  דעו  זוכעב  הטיבצ  וא  תוסג  םילימ  תטילפב  לחה  םירבג -  ידי  לע  םישנ  לש  הלפשהו  הטנקה  תינימ . הדרטה  יהמ  רידגהל  ללכב  ועדי 

קר  ' לש תטבלתסמה  תינמ  ' רבחה חורהמ  קלח  םירבגכ , םישנ  םיבר , יניעב  תוימיטיגלל  ובשחנ  תורחא , תורגסמבו  היישעתב  אבצב , חוכ –  תלעפהו 
. לבוקמה תולובגבש  שוביכ ' ' הו רוזיחה  וא  קוחצב ,'

, תוליכשמה םישנה  לש  העדותב  רקיעבו  תירוביצה , העדותב  טא  טא  טלקיהל  לחהו  ירטוזא  תויהל  לדח  םזינימפה  רשאכ  םינומשה , תונש  תיצחמב 
תדבועל עדימ  תרבוחב  הדובעב  תינימ  הדרטהב  קסועה  קרפ  הנושארל  םסרפתה  ב-1987  םויה . רדס  לע  תינימה  הדרטהה  אשונ  הנושארל  םג  הלע 

אולמב הלע  אשונה  סנואל . המכסהב  ןימ  ןיבש  לובגה  וק  והמ  הלאשב  ירוביצ  ןויד  לחה  םג  םינש  ןתואב  יונישה . לש  ותישאר  תא  רשיבו  הריכשה 
םירענ השולש  לש  םרצעמ  םע  טסוגואב 1988  הפשחנ ב-22  השרפה  וכע . דיל  תרמש  ץוביקב  שחרתהש  יתצובקה  סנואה  תובקעב  ותופירח 

ףיקע ףותישב  ץוביקהמ , תב 14 , הרענ  רפסמ  םימעפ  וסנאו  וללעתה  םייעובש  ךשמבש  ודשחנ  השישה  ץוביקל . ץוחמ  םירענ  השולש  דועו  ץוביקהמ 
תרוקיב ררוע  רבדהו  ץוביקה , תא  בוזעל  ושקבתה  התחפשמו  הרענה  ילארשיה . רוביצב  קומע  עוזעזל  םרג  הרקמה  םהירבחמ . העשת  דוע  לש 

, הרענה תמכסהב  ןימ  יסחי  םויקב  אלא  סנואב  רבודמ  אל  יכ  םתנגהל  ונעט  םימשאנה  השרפב . תיצוביקה  העונתה  לש  התוגהנתה  לע  תבקונ  תירוביצ 
הלאשה התופירח  אולמב  התלע  יטפשמה  ןוידב  ןידה . קספ  ןתמל  ךומס  םינותיעה  תורתוכל  בש  אשונה  תנתונ .)'  )' תרקפומל ץוביקב  הבשחנש 

ץוחמ םג  םינוש  םישיא  הקיסעה  איהו  סנואל , םיבשחנ  השיאה  לש  הדחפ  וא  התומימת  התולת , לש  לוצינ  ובש  םודאה  וקה  והמ  תבכרומה  תירסומה 
תונגפה ררג  המשא , לכמ  םימשאנה  תא  סוארטשנדניל  הכימ  טפושה  לש  ותושארב  יזוחמה  טפשמה  תיב  הכיז  ובש  ןידה , קספ  טפשמה . תכרעמל 

תונותיעב . טפושה  לע  השק  תרוקיבו  םישנה  תועונת  לש  םעז 

(, איזמ הנדע  הבתכ  ' ) תירוחאה רצחב  םיקחשמ   ' םשב השרפה  לע  תיתרוקיב  הגצה  הלעהו  ןידה  קספ  דגנ  ןייפמקל  םתרנ  הפיח  ןורטאית  וליפא 
לביקש ב- רחאל  תוועמה  תא  ןקית  ןוילעה  טפשמה  תיב  יזוחמב . טפשמב  ולעש  ללכב  תינימ  הפיקתו  ןימ  יסחיל  תועגונה  תויתאה  תולאשה  תא  הדדיחש 

, יתרבחו יטפשמ  רורמתל  היהש  הז , ןיד  קספב  הנידמה . תטילקרפל  הנשמה  רכוס , לחר  "ד  וע השיגהש  יזוחמב  ןידה  קספ  לע  רוערעה  תא   1993
עגונה לכב  םייניע ,' תמיצע  '. ' תילילפ הבשחמ   ' שי ךכבו  םהישעמל  הרענה  לש  התמכסה  - יא לומ  םייניע ' תמיצעב   ' וגהנ םימשאנה  יכ  ןוילעה  יטפוש  וקספ 

יוטיב ןתמ  ךותמ  תולעל  תבייח  תישפוח  המכסה  יכ  טפשמה  תיב  שיגדה  דוע  תישפוח . המכסה  ןיאש  תורשפאהמ  םלעתמ  לעובהש  השוריפ  סנואל ,
: רגמש טפושה  לש  דחה  וחוסינבו  תודגנתה . - יאמ המכסה  רוזגל  ןיאו  המכסהל 

ירחא רזחל  ןוצרה  רחא . וא  הז  םע  םיסחי  תמייקמ  איהש  ךכ  לשב  לוכל , תישפוח  תכפוה  השיא  ןיאו  םהלש , םלועל  אוה  השיא  וא  שיא  לש  םפוג 
גוז - ןב המצעל  רורבל  הלש  תוכזה  םג  ךכ  ךא  ימיטיגל , אוה  ואל , םא  ןיבו  רחא  אוהד  ןאמ  םהב  התכיז  רבכ  םא  ןיב  הידסחב , תוכזל  ידכ  השיא 

אלו תרמוא  הניא  לייח , םע  םעפ  ףפגתהל  הנכומ  ללכב -  םא  התיה -  תננולתמהש  הדבועה  ול ]...[ . המו  ול  המיכסמ  איהש  והמ  המצעב  טילחהלו 
לש המש  שיפכהל  ןויסינמ  ץוח  םלוכ , תוחכונב  םג  המו  הרובחה , ןמ  רחא  והשימ  וא  רירפצ  וא  םולש , קירא , ילא , בדנ , םע  בכשל  הנוצר  לע  םולכ 

. תננולתמה

רבדה טפשמהו . הימדקאה  תרושקתה , לש  ןתושיגר  תא  םג  ומכ  אשונל , םישנה  לש  ןתועדומ  תא  הלעה  תינימה  הדרטהה  אשונב  רבגתמה  חישה 
לש תוימידקת  תוקיספב  רקיעב  אשונב , תונשרפו  תרוקיב  ירמאמו  העפותה  ףקיה  לע  םייטסיטטס  םינותנ  םירקס , לש  רתוי  בר  רפסמ  םוסרפב  אטבתה 

רבודמ תיזיפו . תילולימ  הדרטה  וניינעש  ןיד  קספ  ביבא  לתב  הדובעל  ירוזאה  ןידה  תיבב  ןתינ  רבמטפסב 1997  ב-16  לשמל , ךכ , טפשמה . יתב 
תדבועל קספ  ןידה  תיב  התוא . רטיפ  םייביסרגאה , וילודישל  התנענ  אלש  רחאלו  ולש , תודבועה  תחא  תא  דירטהש  הרבחב  הטילש  לעבו  להנמב 

רכש ידספה  לשב  וקספנ  םייוציפה  תויונמדזהה . ןויווש  קוחב  ועבקנש  ןחבמה  תומאב  םידמוע  "ל  נה םיעוריאה  יכ  ועבוקב  לקש , ךסב 100,000  םייוציפ 
ינוממ . אל  קזנ  לשבו  תודרטהה  רחאל  וילא  העלקנש  ישפנה  בצמה  תובקעב  םהל  הקקזנש  םילופיט  לשב  הירוטיפ , תובקעב  הל  ומרגנש 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



םישנ לש  ןתונוכנלו  תינימה  הדרטהה  תעפות  תפישחל  הבר  ותובישחש  ףסונ , ןיד  קספ  הדובעל  יצראה  ןידה  תיבב  ןתינ  רבוטקואב 1997  ב-14 
הניינעש השקיבו  ירוזאה  ןידה  תיבל  הרתע  תעבותה  ול . התונעיה  - יא ןיגב  ןידכ  אלש  הירוטיפ  לעו  תינימ  הדרטה  לע  הקיסעמ  תא  העבת  השיא  ןנולתהל .
ןוכנה ןוזיאה  יכ  טילחה  אוה  תויטרפה . ןורקעל  ןידה  תויבמופ  ןורקע  ןיב  ןזאל  דציכ  המליד : ךכמ  האצותכ  הגצוה  טפושה  ינפב  תורוגס . םייתלדב  עמשיי 

בכרה הדובעל . יצראה  ןידה  תיבל  הרתעו  וז  הרשפב  הקפתסה  אל  תעבותה  תינימה . הדרטהה  ןיינעב  תונעטה  ונודיי  רשאכ  קר  תותלדה  תריגס  היהי 
ןיב ןזאיש  שדח  רדסה  עבקו  תעבותה  תארקל  ףסונ  דעצ  ךלה  רובג ) םידיבעמה  גיצנו  ץיבויונ  םידבועה  גיצנ  םדצלו  קרבו , רלדא  גרבדלוג ,  ) םיטפושה

טפשמה לוהינ  תפוקתב  םוסרפ  רוסיא  רומאל : הדובעה , םוקמב  תינימ  הדרטה  תעינמל  תוינידמהו  תדבועה , לע  הנגהה  יבמופה , טפשמה  תונורקע 
ןניאש תודבוע  םוסרפ  דגנ  הדרטהב ) םשאומל  םגו   ) תדבועל הנגה  תנתינ  , ' ובתכ ךכב ,' . ' ירוזאה ןידה  תיב  לש  ןידה  קספ  ןתמ  רחאל  םוסרפ  רתיהו 

םיחווידה תא  ענמת  ןידה  קספ  ןתמ  ינפל  תויודעה  לע  עדימ  תעינמ  תינימ ]...[  הדרטה  אשונב  ןיד  יקספ  לע  עדי  רוביצהש  הרטמה  תגשומ  ןכו  תונוכנ ,
קפסי יפוסה  ןידה  קספ  םוסרפ  תאז , תמועל  והשלכ . יתוהמ  רבד  םהמ  דמול  וניא  רוביצהש  םיחוויד  תרושקתה , ילכב  םיחכומ  יתלבהו  םיינויצסנסה 

ותוגהנתה .' לע  עיפשהלו  ותוא  ךנחל  ידכ  שורדה  עדימה  אולמ  תא  רוביצל 

הביסה יכ  חינהל  רשפא  הענצב . ךא  תרושקתב , רוביצה  תעידיל  םנמא  ואבוה  תינימ , הדרטה  אשונב  םירחא  ןיד  יקספ  ומכ  ליעל , םירקמב  ןידה  יקספ 
תינימ הדרטהב  קסעש  ןושארה  טפשמה  ףקיה . תבחרו  הרומח  העפותל  םוטפמיסכ  אלו  םיגירח  םירקמכ  ןיידע  וספתנ  םהש  התיה  ענצומה  םוסרפל 

רשאכ הלחה ב-1994  השרפה  סרמב 1998 . ןוילעה  טפשמה  תיבב  רוערעה  רחאל  םייתסהו  טסוגואב 1996  חתפנש  טפשמ  היה  תורתוכל  הכזו 
רשא ןב  , ' הנולתה יפל  רשא . ןב  רהוז  ד"ר  לגסה , ירבחמ  דחא  דגנ  תינימ  הדרטה  לע  הנולת  השיגה  ביבא  לתב  םיצוביקה  רנימסב  תודימלתה  תחא 

תיב לא  בישמה  דגנ  הנעבות  השגוה  וז  הנולת  דוסי  לע  הנוצרל .' דוגינבו  התמכסה  אלל  יוליבל , ותא  תאצל  הל  עיצה  ףאו  תננולתמה , תא  ףטילו  קביח 
, תיטנדוטסה יפלכ  ותוגהנתהל  הלילשב  סחייתמ  ןידה  תיב  יכ  רמאנ  ןידה  קספב  המשאה . ןמ  רשא  ןב  תא  הכיזש  הנידמה , ידבוע  לש  תעמשמל  ןידה 

ירבדכ תננולתמה ,' תודעב  רסח  היה  םושמ ש' רקיעב  תאז  תיטפשמה . תועמשמב  תמלוה , יתלב  תוגהנתה  וא  תינימ , הדרטה  הב  האור  אוה  ןיא  ךא 
ןדש ןוילעה , טפשמה  תיבל  ןידה  קספ  לע  רוערע  השיגה  הנידמה  תוטילקרפ  תינימ .' הדרטה  ידכ  העיגה  בישמה  תוגהנתהש  עובקל  ידכ  רבד  , ' טפושה

םימילא םירבגל  תתואמ  םידומע , ינפ 21  לע  ערתשמה  דמולמה , ןידה  קספ  ןהכ .) - גרבסרטשו רימז  קרב ,  ) םיטפוש השולש  לש  בכרהב  הריתעב 
תוהמל רשאב  םתוא , םיחנמה  םייביטקייבוסה  םיירסומה  םידוקל  רמולכ  תימצעה , םתונשרפל  דוע  הנותנ  הניא  תינימ  הפיקת  לש  התרדגהש  םינלצנו ,

לש הז  םוחתב  יכ  ןייצ  ןידה  קספ  תא  חסינש  רימז , טפושה  תושיא . ירשקב  םיאצמנ  םניאש  השיאו  רבג  טרפב  השיאל , רבג  ןיב  םיימיטיגלה  םירשקה 
: בתכ ךכו  ללה . תיב  יפ  לע  אלו  יאמש  תיב  יפ  לע  טפשמה  תיב  ךלה  תושפנ  יניד 

ךא תיתרבח . הווחמ  רדגמ  גרח  אל  השע  וא  רמאש  לכ  יכו  תינימ , האנה  תבוט  קיפהל  הנווכ  לכ  תננולתמה , םע  ויסחיב  ול , התיה  אל  יכ  ןעט  בישמה 
עירכמה ןחבמה  בלו . תוילכ  ןוחבל  ךירצ  וניא  ףאו  לוכי  וניא  טפשמה  תיב  ומצע . ןיבל  וניבש  רבד  איה  בישמה  לש  תוגהנתהה  ירוחאמש  הנווכה 

ידכ ריבסה , םדאה  יניעב  העיגה , תננולתמה  יפלכ  בישמה  תוגהנתה  םא  איה , תעבוקה  הלאשה  יביטקייבוא . אלא  יביטקייבוס  וניא  תינימ  הדרטהל 
יפל וא , תננולתמה  לש  היתורבח  ומכ  דצה , ןמ  הפוצ  םג  יכו  תדרטומ , המצע  התאר  תננולתמה  יכ  קפס  יבלב  ןיא  ןיינעה  תוביסנב  תינימ . הדרטה 

אוה יכ  ריבסה  בישמה  תינימ . הדרטה  ידכ  העיגה  תננולתמה  יפלכ  בישמה  תוגהנתה  יכ  הנקסמל  עיגמ  היה  ריבסה , םדאה  יביטקייבואה , ןחבמה 
, וידימלת יפלכ  םג  תאז  הטישב  שמתשמ  אוה  יכו  ינפוג , עגמ  לש  ךרדב  רתיה  ןיב  דימלתל , הרומ  ןיב  הבריקב  תדדצמה  ךוניח  תטישב  לגוד 

, םלוא תאז . הטיש  יפלכ  הדמע  טוקנל  ךירצ , יניא  םוקמ  לכמו  לוכי , יניא  ינימ . יפוא  לכ  הזכ  ינפוג  עגמל  היהיש  ילב  םירומ , תויהל  םמצע  םירישכמה 
ךוניח תטיש  םג  שי  הנה , תננולתמב . בישמה  לש  םיעגמה  גוסמ  דימלת , ןיבל  הרומ  ןיב  ינפוג  עגמ  רישכהל  ידכ  הב  ןיא  תאזכ , הטיש  תמייק  םא  םג 

. הלאכ םישנוע  רישכהל  ידכ  ךכב  ןיא  ךא  יוארכ . גהנתמ  וניאש  דימלת  לע  ליטמ  הרומש  םיינפוג  םישנועב  תלגודה 

איה ינפוג , עגמ  לש  ךרדב  דימלתל  הרומ  ןיב  הבריקל  היצמיטיגלה  רסוחל  םהירומ  ידיב  םידימלת  תאכהל  היצמיטיגלה  רסוח  ןיב  רימז  ךרעש  האוושהה 
תיב ומצעל  לטנש  ירסומ  הכלה  הרומ  לש  ודיקפת  תא  השיחממ  איהש  םושמ  יגולויצוסה , טביההמ  םג  אלא  ירסומ  - יטפשמה טביההמ  קר  אל  תניינעמ 

תחוורה המרונה  לש  הדימה  תמא  יפ  לע  ינפל  םיאבומה  םירקמה  תא  טפוש  ינניא  ריהצמ : השעמל  טפשמה  תיב  תונורחאה . םינשב  ןוילעה  טפשמה 
יתוגהנתהה דוקה  יונישב  דואמ  הבר  תובישח  שיו  התיה  וז  השיגל  יביטקייבואה .' ןחבמה   - ' תיטרקומדה תירסומה  הדימה  תמא  יפ  לע  אלא  רוביצב ,

(. יכדרמ קחצי  תשרפ  ןלהל  ואר   ) תינימה הפיקתה  םוחתב 

יכ ראשה  ןיב  עבקש  "ח-1998 ,' נשת תינימ , הדרטה  דגנ  קוח  תקיקחל ה' עקרקה  תא  הרישכה  תוינימה  תודרטהה  תייגוסב  רבוגה  ירוביצה  ןיינעה 
הנולת תשגה  יכרד  וב  וטרופיו  תינימ  הדרטה  רבדב  קוחה  תוארוה  ירקיע  ואבוי  ובש  ןונקת  עובקל  בייח  םידבוע  השימחו  םירשעמ  רתוי  קיסעמה  דיבעמ 

םינש ינפל  דע  ובשחנש  תוירבג  רוזיח  תווחמ  יכ  ילארשיה  רוביצל  תתוא  םג  אלא  םישנל , רתוי  הבר  הנגה  קפיס  קר  אל  קוחה  תאזכ . הדרטה  ןיגב 
ןיב תוגהנתה  יללכב  תועגונה  םהידבועל  תושדח  תויחנה  הקיקחה  תובקעב  ומסריפ  םיבר  םינוגרא  ןכאו , דוע . תוימיטיגל  ןניא  ןירדהמל  תורשכ  תוטעמ 

רוסאהו . רתומה  לש  רתוי  הדח  הרדגה  ןהבו  םינימה 

הנייאיר ץיבומיחי ' ילש  ינויב 1999 . היה  תינימה , הדרטהה  אשונב  תלבוקמה  המרונה  יוניש  תא  דואמ  תילמס  הרוצב  םישיחממה  םיעוריאה  דחא 
רחאל הלשממל . לש ש"ס  התסינכל  צרמ  לש  התודגנתה  תובקעב  לארשי ' לוק   ' לש תשרב ב ' םירוביד ' לוכה   ' התינכותב ןהכ  ןר  תא ח"כ  שדוח  ותואב 

תעמשה ידכ  ךות  ץראב . םירכומה  םינומזפה  דחא  היהו  רוגמלא ב-1963  ןד  בתכש  תנווכתמ ,' תא  המל  אל  תרמוא  תאשכ   ' ןומזפה עמשוה  ןויאירה 
ביגהל ץלאנ  רוגמלא  ןד  םיכרועה . תארוהב  עצמאב , וקיספהל  הצלאנ  ץיבומיחיו ' ןומזפה , לש  יטסיניבושה  ונכות  לע  םימעזנ  םיסקפ  ןפלואל  ועיגה  רישה 

': ץראה ומע ב' ךרענש  ןויארב 

זאמ רוזיח . לע  רביד  רישהו  רתוי , םימימת  זא  ויה  םימיה  םויה ]...[ . ונלש  תואיצמהמ  םירחא  ויה  יווההו  רומוההשכ  הנוש , הפוקתב  בתכנ  רישה 
ינא אל ! הרמאש  הנעטש  תסנאנה , ינזואב  ילש  רישה  תא  םימשאנה  לש  רוגינסה  טטיצ  תרמשב  סנואה  טפשמבש  יתעמש  דחא  םוי  םינש . ופלח 
אלל רישה  תא  סיפדהל  רסוא  ינאש  םהל  יתעדוה  "ם . וקאל ותוא  יתחלשו  ילש , רישל  ףסונ  תיב  יתבתכ  דימ  יניעב . הבעות  השעמ  הז  יתדרחנ ]...[ .
איהשכ תנווכתמ  איה  הזל  תנווכתמ /! איה  הזל  אל - "  " תרמוא איהשכ   ' םילימה תא  ללוכ  הזה  תיבה  ישילשה : תיבה  תא  ופילחיש  תושדחה , םילימה 

תזמור אל  איה  לודג /. םכח  היהת  לאו  לוגנרת /, יל  היהת  לא  זא  טפשמ /. תיב  םוש  אל  תעבוק , איה  יכ  טלחומ / יפוס  הלש  אל " ןכל ה" אל /! תרמוא 
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!"'. אל  " תנווכתמ איה  אל "  " תרמוא איהשכ  אוב /,"  " וא ילוא " ", " ןכ "

תושיגרה הרבחב .' תונתשמש  תומרונל  םאתהב  ריש  לש  םילימ  תונשל  טילחמ  ררושמש  קתרמ  ןיינע  הז  : ' םילימב ןויאירל  הביגה  ץיבומיחי  ילש 
ונומזפ ררועש  תומעזנה  תושדחה  תובוגתל  תוביסה  תחא  קר  איה  תינימה  הפיקתה  אשונל  סחיב  םישנ  ינוגראב  תוליעפ  ברקב  הדדחתהש  תירוביצה 

תיתרושקת הדוהת  תינימה  הפיקתה  אשונל  הקינעהש  השדח  תיטפשמ  השרפ  הפשחנ  סרמב 1999 , ןכל , םדוק  םיישדוחש  רוכזל  שי  רוגמלא . לש 
התריש הבוח , תורישב  תלייח  תינולפ , סרמ 1996 . - ראוניב השרפה  לש  התישאר  תירוביצה . המבה  זכרמל  הנושארל  ותוא  התלעהו  םידקת  תרסח 

, התודע יפל  הריכזמה , השח  םיוסמ  בלשב  הבריק . יסחי  םהיניב  ויה  םיישדוחכ  ילילג . רינ  ףולא  - תת םילאצ , םינומיאה  סיסב  דקפמ  לש  ותריכזמכ 
םא הל  עלוביש  הששחו  ותוצרל  הנוצר  ןיבו  הלאכ  םיסחי  ומע  םייקל  הנוצר  רסוח  ןיב  הערקנ  איה  םיינימ . םיסחי  ומע  םייקל  םיצחל  הילע  ליעפמ  ילילגש 

, היתובקעבו "ח , צמ תריקח  ודגנ  החתפנ  ישארה  יאבצה  טילקרפה  תצלמהב  התוא . סנא  ילילגש  הנעטו  ןנולתהל  הטילחה  איה  רבד  לש  ופוסב  ברסת .
ןידל ודימעהל  ץילמה  אוה  תאז  תחת  "ל . הצמ וררחשל  ץילמהל  ןיאו  ילילפ  ןידל  ילילג  תא  דימעהל  םוקמ  ןיאש  הנקסמל  "ר  צפה עיגה  םיטבל , רחאלו 

הדוה ילילגש  ותדוקפל , ףולא  - תתה ןיב  ינימה  יפואה  ילעב  םישגפמה  םויק  םצע  ןיגב  ןיצק , תמלוה  הניאש  תוגהנתה  תריבעב  דיחי , ןייד  ינפל  יתעמשמ 
התשע אל  ראורבפ 1999  ףוסל  דעו  זאמו  הררחתשה  תרתועה  םייתנש . ךשמב  בכוע  ומודיקו  ילילגב  יאנליו  ןתמ  ףולאה  ףזנ  יתעמשמה  טפשמב  םהב .

הז םודיק  עונמל  השירדב  "ל  כטמרל ונפ  הלאו  ןיד  יכרועל  התנפ  איה  סיג , דקפמלו  ףולא  תגרדל  ילילג  תא  םדקל  טילחה  "ל  כטמרהש הל  עדונשמ  רבד .
'. "ל הצב ריכב  ןיצק  תומלוה  ןניא  ויתונוכתו , ותוישיא  ילילג , לש  ויפוא  הנעטב ש'

תורוהל תושקב : שולש  הללכ  הריתעה  "ץ . גבל הריתע  תב 23 , זא  התיהש  הריעצה  לש  המשב  סרמב 1999 , השגוה ב-3  התשירד  התנענ  אל  רשאכ 
תמשאב יאבצ  ןיד  תיבב  ןידל  ודימעהל  "ל  הצ לע  תווצל  סיגה ; דקפמל  ותונמלמ  ענמיהל  ףולא ; תגרדל  ילילג  ףולא  - תת תא  םדקלמ  ענמיהל  "ל  כטמרל

. שדוחמ תוחפ  ךותב  הריתעב  ןידה  קספ  ןתינ  ןיינעה  תושיגר  לשב  הבוח . תורישב  תלייחכ  התוריש  תפוקתב  התנעטל , עריאש , תרתועה , לש  סנוא 
תא םדקל  רתומש  עבק  "צ  גב תיתייאר . תיתשת  הל  החנוה  אלש  עבקנ  ןידה  קספבו  ןוידה , ןמזב  דוע  םיטפושה  תצלמה  יפ  לע  הקחמנ  סנואה  תמשא 

טילחהו דבכ  לווע  ול  השענש  שח  ילילג  ףולא . תגרדל  ומדקל  "ל  כטמרה לע  רסאו  םירתועה  לש  הנושארה  השקבה  תא  לביק  ךא  דיקפתב , ילילג  רינ 
יונישל בושח  ךרד  ןמיס  קדוצ -  ןיד  קספ  וב  וארש  ויהו  לווע  ילילגל  השענ  ןכאש  ורבסש  ויה  םהיתובוגתב . וקלחנ  רוביצהו  תרושקתה  "ל . הצמ ררחתשהל 

םילוקישה : ' ןידב הבשיש  ןהכ , - גרבסרטש תטפושה  לש  הירבדמ  תושרופמ  םילוע  םירבדה  םהידקפמ . ידיב  תולייח  לוצינ  לש  "ל  הצב תחוורה  המרונה 
רעבל ךרוצה  תא  "ל ; הצב תודימה  רהוט  לש  הנוילעה  ותובישח  תא  ראשה  ןיב  םיללוכ  ונניינעב  הלבקתה  וזש  יפכ  הטלחה  תלבק  םשל  לוקשל  שי  םתוא 

, ילילג תשרפ  לע  לח  אל  םנמא  קקוחש ב-1998  תינימ  הדרטה  תעינמל  קוחה  תולייחו .' םידקפמ  ןיב  תורמ  יסחי  עקר  לע  ינימ  לוצינ  לש  העפותה  תא 
תומרונהמ קלח  תווהמה  תומרונ  תואטבמ  וללה , םיקוחבש  תוארוהה  יכ  קפס  ןיא   ' יכ שרופמב  הריהבה  תטפושה  ךא  ןכל , םדוק  םייתנש  השחרתהש 

םייח .' ונא  הב  הרבחה  לש  תויכרעה 
תולובגהש הלוכ , תילארשיה  הרבחל  ןיפיקעבו  "ל , הצל ןמיס  אוה  ןכש  אדירג , ןיד  קספמ  רתוי  םהש  "ץ  גב לש  ןיד  יקספ  םתואמ  אופא  אוה  הזה  ןידה  קספ 

, וז השרפב  ןידה  קספ  תא  החתינש  דקש  לכימ  ןידה  תכרוע  ונתשה . ןכא  הדוקפל , דקפמ  ןיב  ןימה  יסחי  םוחתב  הז  הרקמב  םייביטמרונה , םיללכה  וא 
: הז רשקהב  הריעה 

לש תיטופישה  תרוקיבה  יללכ  תניחבמ  יכ  ןיעל  יולג  לכה -  ךסב  רוקמ  ידומע  רשע  - םינש קיזחמה  הזה -  רצקה  ןידה  קספ  לש  הנושאר  האירקב  רבכ 
הכלהה יפ  לע  דחאה , םימעט . ינשמ  תוחפל  "צ , גב לש  תוברעתהה  תוביסנבו  תוברעתהה  תדימב  ינוציק  היה  אוה  ילהנימ , תעד  - לוקיש לע  "צ  גב

, ינשה וב ; ברעתהל  הטונ  וניא  "צ  גבו בחר , תעד  לוקיש  אוה  "ל  הצב ילוכו  םימודיק  םייונימב , ןוחטיבה ) רשו   ) "ל כטמרה לש  תעדה  לוקיש  הקוספה ,
רתח אוה  יכ ]  ] גירח ןיד  קספ  והז  המכסהב ]...[ . ויה  וניבל  תרתועה  ןיב  ויהש  םיימיטניאה  םיסחיהש  יפ  - לע - ףא ילילג  לש  ומודיק  לע  רסא  "צ  גב

הל ןיא  בלה  תניגמלש  היירט , המרונל  ךרד  ץורפל  תילארשיה ; הרבחה  לש  תיטננימודה  תוברתב  תוידוסי  תומרונל  ובשחנ  אלש  תומרונ  ףוכאל 
. תורמ יסחיב  םישנ  לוצינ  תעינמ  םיריכב , םידקפמ  ידי  לע  תולייח  לש  ןלוצינ  תעינמ  לש  המרונה  וז , תוברתב  הרוכב  דמעמ 

העיפשה איהש  רעשל  רשפא  לבא  הנש , רובעכ  לודג  שערב  הצצופתהש  יכדרמ , קחצי  תשרפל  ילילג  רינ  "ל  את תשרפ  ןיב  רשק  שי  םא  תעדל  השק 
תשרפ רוחאל  טבמב  םינפ , לכ  לע  תרושקתב . השרפה  לש  רוקיסה  ךרד  לע  ןהו  דירטמה  דגנכ  הרטשמב  ןנולתהל  תונברוקה  תונוכנ  לע  ןה  והשמב 

ללכב תילארשיה  הרבחב  תינימה  הדרטהה  םוחתב  תוגהנתהה  תומרונ  לש  השדחה  הרדגהב  הכ ) דע   ) רתויב בושחה  עוריאל  ןומידק ' תיארנ כ' ילילג 
. הז אשונל  תירוביצה  הדוהתבו  טרפב  "ל  הצבו

 - תויוכז ריתע  םיאולימב  ףולאו  זכרמה ' תגלפמ   ' גיהנמ קרב , תלשממב  הרובחתה  רש  יכדרמ -  קחצי  לש  ותכשלב  תדבוע  רשאכ  הלחה  השרפה 
"ר וי םע  התוא  השיגפה  ןואלג  ותכשלב . הנוגמ  השעמ  הפוגב  עציבו  תינימ  התוא  דירטה  יכדרמ  יכ  הננולתהו  צרמ )  ) ןואלג הבהז  תסנכה  תרבחל  התנפ 

הרטשמב . הנולת  שיגהל  הל  וצילמהש  הנידמה , תוריש  תוביצנמ  דקש  הקבר  "ד  וע םעו  גרוב  םהרבא  תסנכה 

תכרעמל עיגה  העידיה  םוסרפ  תובקעב  םילג . התכיהש  השרפה , תא  תונורחא ' תועידי   ' ףשח תרחמלו  הרטשמב  תדבועה  הננולתה  סרמב 2000  ב-6 
לע תינימ  הדרטוהש  הנעט  רבעב , דוכיל  תליעפ  ןהמ , תחא  םישנ . דגנ  םינוגמ  םישעמו  תודרטה  לש  םיפסונ  םירקמב  רשה  תא  דישחהש  עדימ  ןותיעה 

. רתוי דוע  רומח  ישילש , רופיס  ףשחנ  הכלהמבש  תיתרטשמ  הריקח  החתפנ  תונולתה  תובקעב  ןוחטיבה . רש  ותויהב  ותיבל , הנמזוהשכ  רשה  ידי 
םישעמ הב  עציבו  תינימ  התוא  דירטה  דוקיפה ) ףולא  זא  היה  אוה   ) ותכשל תדיקפכ  יאבצה  התוריש  ןמזב  יכ  יכדרמ  תא  המישאה  ןופצ  דוקיפב  הניצק 

םימרוגש ןעטו  ודגנ  תומשאהה  תא  לוכו  לוכמ  יכדרמ  שיחכה  תרושקתב , הבחרהב  רקוסש  טפשמה , ךלהמבו  תיתרטשמה  הריקחב  חוכב . םינוגמ 
ורייפסל תסחוימה  תמסרופמה  הרימאה  תא  טעמב  וריכזה  וינועיט  תיטילופה . הריזהמ  וקלסלו  ושיפכהל  ידכ  אווש  תומשאה  וילע  ולפט  םייטנסרטניא 

, םייקוח אלל  עתפל '  ' וכפהנ הבותכ  אל  המרונל  ובשחנו  רבעב  ונישעש  םירבדה  לכ  רחא : ןושל  ונל .' רפסל  וחכשו  םיללכה  תא  וניש  םירזממה  : ' וינגא
ףקיש ןכא  אוה  תיגולויצוס  - תירוטסיהה תמאה  דצמ  ךא  דחאכ , תירסומו  תיטפשמ  הניחבמ  ידרוסבא  הבשחמ  וק  והזש  ןבומ  םיעשופ . ונישענ  ךכ  בקעו 

. וז השרפב  שחרתהש  הממ  בושח  ןפ 

התיפש ןושארה  היה  אלש  יאדו  תוריעצ , תולייח  תויניצב  רבעב  לצינש  דיחיה  ריכבה  ןיצקה  היה  אל  יכדרמ  יכ  ןוכנ  לא  עדוי  יל  " הצה םייחה  יווהב  יוצמש  ימ 
לש ןמצע , תולייחה  לש  תועדומב  םייוניש  ולחש  םושמ  רקיעבו  וישעמב , םירחאמ  הטובו  ריהי  ילוא  היהש  םושמ  ספתנ  אוה  אלא  ותיב . תא  דוקפל  ןתוא 
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. הז םוחתב  הטוס  תוגהנתה  יהמ  לש  תורדגהבו  תינימ  הפיקתל  תוטילקרפה  לשו  הרטשמה 

ךרעש ןויאירב  אוצמל  רשפא  ימיטיגלל  רבעב  בשחנש  המלו  תודוקָּפ  - תולייחל םיניצק  ןיב  םיסחיה  םוחתב  ימיטיגלל  םויה  בשחנש  המל  השחמה 
םיכרדב  ' יתיירורעשהו םדוקה  הרפסל  ךשמה  היה  רפסה  יקאח .' לש  הירלאג   ' הרפס לש  רואל  ותאצ  לגרל  רומ  הסדה  םע  ב-1965  לוב '  ' ןועובשה

: בתכל רומ  הרמא  ןויאירב  ריכב . ןיצק  םע  הריעצ  תלייח  תלהנמש  ןמורב  םיקסוע  םירפסה  ינש  ןכל . םדוק  םייתנש  רואל  אציש  תוטהול '

םיניצק ןיב  םיינימ  םיסחי  לע  תבתוכ  ינאש  אבצ . - ישנא לש  תוילילש  תויומד  םרפסל : רוסא  וליאכש  םירבד  רפסב  תרפסמ  ינא  יכ  םירמואש  יתעמש 
יפארגויבוטוא הז  םא  םצעב  הנשמ  אל  לבא  יפארגויבוטוא . אל  יכ  םא  יתימא -  עקר  לע  תולייח . סנוא  תראתמ  םג  ינא  ןוכנ . הז  תולייח . ןיבל  םיאושנ 

רבד ונניא  סנוא  ולש . תיטסיפייטה  תא  סנוא  ןיצק  םא  דחוימב -  הנוגמ  רבד  הזב  האור  אל  ינא  הזכ . רבד  תורקל  לולע  תיתואיצמ  הניחבמ  אל . וא 
. םעה לש  אבצ  והז  םיכאלמ . לש  אבצ  אל  הזש  "ל  הצ לע  רמול  רשפא  הרוק . הזש  האור  התא  הרוק . הז  אבצ . - יאנתב םוריח . - יאנתב הנוגמ ,

יל המדנ  םדוקיפ . תחת  תאצמנש  תלייח  םע  יניצר , וליפא  טרילפ , םייקל  םעפ , דוגבל  רתומ  וללה  םישנאלו  םדו . רשב  םייושעה  םישנא  וב  םיתרשמ 
. הבוח - אבצ - יאנתב תולייח  תותרשמ  וב  אבצב  דוחייב  תואיצמה . בייוחמ  וליפא  הזש 

תורדגההו תוסיפתהש  םושמ  םויה , רדסל  ךכ  לע  תרבוע  התיה  אלש  יאדו  תונותיעהו  היפמ , הלא  ןוגכ  םירומח  םירבד  איצוהל  הזעמ  רומ  התיה  אל  םויה 
ונתשה . ללכבו  "ל  הצב ןימה  יסחי  םוחתב  תירסומ  הריבע  יהמ  תוחוורה 

הניצקה יפלכ  חוכב  הנוגמ  תוגהנתה  לש  הריבע  לע  םימושיא  ינשב  ותוא  עישרה  טפשמה  תיב  סרמב 2001 . ןתינ ב-21  יכדרמ  לש  וניינעב  ןידה  קספ 
הדיקפה יפלכ  םינוגמ  םישעמ  עוציבו  תינימ  הדרטה  לש  תוריבעמ  ותוא  הכיז  אוה  ותיבב . תיטילופה  הליעפב  הנוגמ  השעמ  עוציבבו  ןופצה  דוקיפב 

תובר תוריתס  לש  הדלות  איה  אלא  םשאנה , תסרג  תלבק  ךותמ  האב  אל  הדיקפה  לש  התסרג  תייחד   ' יכ ושיגדה  םיטפושהש  ףא  הרובחתה , דרשמב 
תועידי  ' לש תובתכה   ) םיבר םירוט  ויתויועמשמו  ןידה  קספל  ושידקהו  קנע  תורתוכב  העשרהה  לע  ורשיב  םילודגה  םינומויה  תננולתמה .' לש  התסרגב 

בתכמ ילרגטניא  קלח  יאנותיעה  רוקיסה  היה  תיגולויצוס  הניחבמ  ןותיעה .) תיזחב  םיאלמ  םידומע  הנומש  ינפ  לע  וסרפתה  בירעמ ' ו' תונורחא '
' הסקוב העיפוהש ב' ץיבומיחי ,' ילש  לש  הרצק  המישרב  תוארל  רשפא  ךכל  השחמה  תבחרומ . תיתרבח  תועמשמ  ול  ןתנ  אוהש  רחאמ  העשרהה ,

': תונורחא תועידי  תטלוב ב' תרגסמ ) )

. ושרפשכ םג  םיערה  םהיגהנמ  תא  םמיע  ולטנ  םימעפלש  םידקפמ , לש  םלש  רוד  ויגהנמבו , וחורב  ותיא , היה  לומתא . עשרוה  ודבל  יכדרמ  קחצי  אל 
, לומתא העשרהל  ואיבהש  הלא  תוננולתמה , םג  שפנ ]...[ . ירעוכמ  םיקרפל  לבא  ראותהו , תירולבה  יפי  ילארשיה , סותאה  לש  ורשבמ  רשב  םתצקמ 

ןתעדב ולעה  אל  ופקתוהו , ובריסשמו  ברסל , תולוכי  ןהש  ןתעדב  ולעה  אלש  תוריעצ  םישנ  יפלא  לש  ןהיתויללצ  ויה  ןתיא  ןדבל . םש  ובצינ  אל  ןה  םג 
. זועה תא  ורזע  אל  ןתעדב -  ולעה  םאו  ןנולתהל . ןתורשפאב  שיש 

יוניש לש  ותליחתל  ומרת  העפותה , לע  תרושקתה  לש  תרבוגו  תכלוה  תרוקיב  דצב  יכדרמ , תשרפבו  ילילג  תשרפב  ןידה  יקספש  אופא  חינהל  רשפא 
לעש תוגהנתה  לש  וא  תינימ  הדרטה  לש  םינש  תכורא  תיטסינבוש  תרוסמ  לע  וק  חתמנו  ךלוה  ובש  שדח , ןדיע  לש  ותישארל  ילוא  "ל , הצב יתועמשמ 

בשש זפומ , לואש  "ל  כטמרה היה  הז  יוניש  לש  היחה  חורהו  םזויה  חיטשל . תחתמ  וטאט  ךא  בורקמ  וריכה  םיברש  העפות  לש  הדרטהה –  לובג 
יאבצה טילקרפה  תרזוע  ןכאו , הז . אשונב  תושדח  תויחנה  תועצמאב  אבצב  תינימה  הדרטהה  עגנ  תא  רעבל  הבוחה  תא  "ל  כטמה ינוידב  הלעהו 
העצוה רבמבונב 2000  תינימה . הדרטהה  רוסיא  לע  "ל  כטמרה לש  ומשב  תטרופמ  תרגיא  תודיחיה  לכל  הציפה ב-1999  הקיקחו  ץועייל  ישארה 

הדרטה לש  תוריבע  דחייל  ידכ  תינימ , הדרטה  לש  תוריבע  קר  יתעמשמה  ןידה  תרגסמב  וטפשיש  םידחוימ  טופיש  יניצק  תונמל  "ל  כטמרה לש  היחנה 
: תואצותה תא  הראיתו  בירעמ ' בגוי ל' יזוס  "ל  את תישאר  תניצק ח"ן  הנייארתה  ב-2001  תורחא . תוריבעמ  תינימ 

זאמ 1999 םיזוחא ]...[ . לש 20  הדירי  שי  תנשב 2000  תוחוודמה  תודרטהה  תמועל  תוחוודמה ב-1999  תוינימה  תודרטהה  ךס  לע  םילכתסמ  םא 
, םיזוח תרתהל  הדעוול  הלוע  ןידב  עשרוהש  דגנ  וא  ןיצק  לכ  תינימ . הדרטהב  ועשרוהש  םיניצקו -  םידגנ  עבק -  ישנא  "ל 40  הצמ ושרפ  םויה  דעו 

דואמ המרונ  וז  "ל . הצמ וררחוש  םה  הדעוול , עבק  ישנא  ולע  םהבש  םירקמה  בורב  "ל . הצב ותוריש  ךשמה  תא  םינחוב  וזה  הדעווה  תרגסמבו 
. תונורחאה םייתנשב  "ל  כטמרה לש  הרורב 

תולייחה רפסמ  תא  םצמצל  טסוגואב 2001  עיצה  רדנלוה  לאומש  הנידמה  תוריש  ביצנ  תוורואה .' יוקינ   ' ךילהת המודמכ  לחה  ןוחטיבה  דרשמב  םג 
חוודל וארקנ  תולייחה  תינימ . הדרטה  לש  הרקמ  לכב  לועפל  ןהילע  דציכ  ןהל  רבסוהו  וב  תותרשמה  תולייחה  וסנוכ  תישאר  תניצק ח"ן  תמזויבו  דרשמב ,

ידרשמבו ןוחטיבה  דרשמב  העפותה  תא  תורקבמה  תובתכ  המסריפו  הסייגתה  תרושקתה  םג  תיזיפ . וא  תילולימ  הדרטה , לש  גוס  לכ  לע  ידימ  ןפואב 
. עגנה רועיבב  ךרוצה  תאו  םירחא  הלשממ 

תילארשיה תוירבגה  יזועמ  לע  םישנה  תפקתמ 

םחולה לש  ותבוהאו  סובה  לש  הדיקפה 
רבמבונב הנתינ ב-26  לארשי ) ץראל  תידוהיה  תונכוסה  לארשי , תסנכל  ימואלה  דעווה   ) םעה - תוריש דקפִמ  תרגסמב  םישנל  הנושארה  סויגה  תדוקפ 

יבצ ןב  הנימ  "ל  אסו םישנל , רזע  ליח  לש  ותמקה  לע  "ל  כטמב הטמ  ידיקפתל  הדעווה  תבישיב  טלחוה  סרמב 1948  הנידמה . תמקה  ינפל  , 1947
סיסב חתפנ  יאמב  םישנל .) רזע  ליח   ) "ן עחל סייגתהל  יאליגב 18-25  םישנל  ארקש  ןושאר  סויג  וצ  ןתינ  הנש  התוא  לירפאב  ושארב . דומעל  התנומ 

תוליחלו תוביטחל  תותיזחל , וחפוסש  ידודג ח"ן , ומקוה  ינויבו  תוצולחה , תיבמ  תולייח  ועסוה 400  וילאש  יקסניווטיל  - לתב ןושארה  םינומיאהו  טלקה 
םינעבוכה ' ) סרכאמלטיה דוגיאמ ה' ועיגהש  םידמ  וקפוס  תושדחה  תוסייגתמל  םיה . ליחבו  ריוואה  ליחב  תולייח  תדיחי  המקוה  דבב  דב  םינושה .

םישנה םידליל . תוהמיא  ןניאש  תואושנו , תויתד  םישנל  םג  "ן  חל סויג  וצ  ןתינ  טסוגואב  ב-8  םיעבוכו . םילענ  םג  רתוי  רחואמו  תירבה ) תוצראב  םידוהיה 
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וז יטרפה . ןתיבב  ררוגתהל  ופיסויש  יאנתב  הדובעל , סויגב  וביוח  םייאבצ , תונחמב  תונכושמ  תויהל  ובריס  םייתכלה  - םייתחפשמ םימעטמ  רשא  תויתדה ,
תונבה רוזחמ  "ל  הצמ ררחוש  שדוח  ותואבו  םינחתות , יניצק  סרוקל  תונב  שולש  וחלשנ  ראוניב 1949  ץראב . ןתינ  הזכ  וצש  הנורחאה  םעפה  התיה 

"מ לא השרי  יבצ  ןב  הנימ  "ל  אס תא  שדח . ינוגרא  הנבמ  רצונו  "ן  חה הטמ  קרופ  הנש  התוא  רבמטפסב  תואמצעה . תמחלמ  ינפל  תרישש  ןושארה 
"ל . הצב תונבה  תוריש  קוח  לע  ןוידה  תסנכב  לחה  שדוח  ותואב  רנרו . הנשוש 

ידיקפת תא  רידגהו  רידסהש  "ט-1949 , שת ןוחטב  תורש  קוח  יפ  לע  הבוח , תורישל  םישנ  תסייגמה  הדיחיה  תיברעמה  היטרקומדה  איה  לארשי 
השיא דלי , הל  שיש  השיא  האושנ , השיא  יאבצ : תורישמ  רוטפ  ולביקש  םישנ  לש  םיגוס  העברא  ועבקנ  קוחב  התוריש . ךשמ  תאו  תורישב  תלייחה 

תעב ררועתהש  דיחיה  סומלופה  ןוחטיבה . תורישב  תרשל  הנממ  תענומ  תיתדה  התרכהש  תימלסומ -  וא  היירצונ  היידוהי , תד -  תרמוש  השיאו  הרה ,
םיליעפהמ רנבווצ )  ) גאש םייח  םהרבא  תסנכה  רבח  גציי  םייתדה  תדמע  תא  םייתד . םיקומינמ  רוטפה  ףיעסל  עגונב  היה  תסנכב  קוחה  תעצה 

: תדחואמה תיתדה  תיזחה  תמישרב  רבחו  יחרזמה '  ' לש םייזכרמה 

התוא םינכמ  ונמצע  ונא  ףוס  ףוס  ינפוגה -  הגזמ  תאפמ  העבט , תאפמ  השיאהש  ינפמ  תועודיו : תוטושפ  ןה  תודגנתהל ]  ] ךכל תוביסהש  בשוח  ינא 
רסומה רדגב  הצרפל  םורגל  לולע  הז  רבדש  ינפמ  איה : הינשה  הביסה  יברק . דיקפת  אלמל  הלוכי  הניא  תינפוג -  הניחבמ  שלחה  ןימה  םשב 

חופיק אלא  השיאל , תוכז  הניא  וז  הבוח  תלטה  הדוליה ]...[ . תתחפה  םורגל  היושע  השיאה  לש  הסויג  תבוחש  איה , תישילשה  הביסהו  תועינצהו .
תויהל השיאה  הכירצ  ןכל  תיבה . תרקעכ  הלעבל , השיאכ  םאכ , השיאכ , היתובוח  תא  תאלממה  השיאה  לש  התוכז  תא  םיחפקמ  הזב  התוכז .

. תורתוימ תובוח  הילע  ליטהל  םיצור  התוכז  םשבו  השיאה , תוכז  ןויווש  םשב  םילגודו  םיאב  ןאכו  סויגמ , הרוטפ 

תונושארה םימעפה  תחא  התיה  הכושח ,' הינומרה   ' תונכל ןתינש  המ  סיסב  לע  וז , היצילאוקו  םייתדה , תעדל  ופרטצה  םיברעה  תסנכה  ירבח  םג 
תלטה : ' רמא הזוחמו ' תרצנ  לש  תיטרקומדה  המישרה  הרו מ' ' גר ןימא ג' תסנכה  רבח  תסנכב . םייתד  םידוהיל  םיברע  ןיב  םיעד  תודחא  לש  תודדובהו 

'. היסומינלו הרבחה  תודוסילו  היתופקשהו  תדה  יקוחל  םג  דוגינב  איהו  םלועה , תאירב  זאמ  עבטה  יקוחל  דגונמה  שודיח  איה  השיאה  לע  הבוח  סויג 
(: ע.א אבצל -  וסייגתי  םיברעה  םירבגהש  ורבס  םיברעה  יגיהנממ  המכש  הלוע  וירבדמ   ) ריבסה יבעוז , לא  ס.א . העיסל , ורבח 

. תמחולכ אל  ךא  הכרעמב , השיאה  הפתתשה  םאלסיאה  לש  הנושארה  הפוקתב  םנמא  הלוער ; הנדוע  ץראב  תימלסומה  השיאהש  םיעדוי  םכלוכ 
תא תוורל  ידכ  םימחולה  ירחא  הכלהו  םימ  דאנ  האשנ  הבג  לע  םילסלוסמ ; םירישב  וביהלהל  ידכ  הרשב  ראש  וא  היחא , הלעב , ירחא  הכלה  השיאה 

יאשונ תא  תוורהל  ידכ  הרצונ  איה  קשנ ; תאשל  ידכ  הרצונ  אל  השיאה  ןופצמו ]...[ . הרכה  ךותמ  תאז  התשע  איה  םהיעצפ , תא  שובחלו  םנואמצ 
. קשנה

יררה רהזי  תסנכה  רבח  םישנ . סויגב  הפיאו  הפיא  תושעל  ןיאו  תירסומ  הניחבמ  קדצומ  וניא  תויתד  םישנל  רוטפהש  ונעטש  תסנכ  ירבח  ויה  דגנמ 
: רמא תיביסרגורפה ) הגלפמה  )

תאזכ תוכז  לכ  ללוש  יתייה  ימצעלשכ  ינא  םיינופצמ . םימעטמ  אבצב  תורישה  תבוח  יוליממ  םיררחושמ  םישנאש  םינוש , םיקוחב  הזכ , רבד  םייק 
ןייצ רבכש  יפכ  ומחלנש , תונבה  ןתואש  רעשל , לוכי  ינניא  םיינופצמ ]...[ . םימעטמ  אבצב  תורישה  תבוח  תא  אלמל  אל  םישנאל  תושרהל  ונצראב ,

. תיתדה ןתרכהל  דוגינב  קשנב  זוחאל  ודמלש  תיתדה ; ןתרכהל  דוגינב  תאז  ושע  ןמצע , תא  ובירקהו  ןויצע  שוגב  רשא , ןב  תסנכה  רבח 

םישנ דעיהב  םג  התנעטל  תפקתשמה  םייתדה , לש  תיטסיניבושה  םתדמע  תא  הפקתו  המואנב  הכיראה  "י ) אפמ  ) תינוחמש תידוהי  תסנכה  תרבח 
: תויתדה תועיסהמ 

וא תחפקמ  תדהש  קסופה , ןיידה  והימ  תלאוש : ינא  הז  לע  םגו  השיאל , תויוכז  הברהל  תגאוד  איה  ךפיהל , אלא  תחפקמ , הנניא  תדהש  ןאכ , ורמא 
תבשוי הנניא  תיתדה  תיזחה  ןמ  הרבחש  הדבועה , איה  תסנכה -  - תורבח ונב -  םיעגופהו  םיטלובה  םירבדה  דחא  ילוא  השיאה ? תא  תחפקמ  הניא 
ןהל ןיא  ןהמ -  שרדנה  לכ  תא  תושועו  ץראה , תא  תונובו  םידלי  תולדגמ  ונומכ , תולמעו  תודבועה  תובורמה , םישנה  ןתואש  ונל , חיכוי  אל  שיא  ןאכ .
, תרמוא תאז  הדבוע  םכילספסב . תויתד  םישנ  ןיאש  הדבועה  ןיבו  ןגהל ' לוכי  ינא   ' הזרכהה ןיב  הריתס  התיה  ךכל . תויאכז  ןניאש  וא  רמול , המ 
ונישעש ונל , רורב  אהיש  ךירצ  םישנ ]...[ . לש  תוגיצנ  הל  אהתש  תיתדה  העיסה  תא  תבייחמה  הכרעה , תדימ  התואל  העיגה  אל  תיתדה  השיאהש 

תדגא תא  לטבל  רשפא  - יא וטיגה , תומחול  תא  ונתאמ  לולשל  רשפא  - יאו יח , לת  תורוביג  תא  ונתאמ  לולשל  רשפא  - יא הב . לזלזל  ןיאש  ךרד , תרבכ 
, ןיבהל ךירצ  הילעה . לע  ונתמחלמב  ולפנש  ןנאש , - הונמ ליגיבאו  דלופ  הכרב  לש  ןתומד  תא  שטשטל  רשפא  - יאש םשכ  קייר , הביבחו  שנס  הנח 
םניאש םיקומינב  וז  ךרדמ  ונתוא  ריזחהל  רשפא  - יאו וכנחל , ףיסונ  הז  לע  רעונה , תא  םיכנחמ  ונא  הז  לע  ונייח . לע  העפשה  התיה  הלא  םישעמלש 

תונב לש  םיירסומה  םייוליגה  לש  םיאישה  דחא  היה  ןלעפו  הלאה  םישנה  לש  ןייוליג  םצעש  ינפמ  רסומה , תודימ  לע  הרימש  לש  תונעטבו  םילוקש ,
הניא ןוחטבה  תוחוכב  השיאה  לש  התופתתשה  תירקמ , המחלמ  וז  ןיא  ונליבשבש  ןיבהלו  םהש , ומכ  םירבדה  תא  תוארל  שי  םעל ]..[ . הבהאו  םעה 

. דבלב השיאה  תויוכז  יווש  תניחבמ  וב  ןודל  ךירצש  ןינע  אלו  יטסי  ' זרפוס ןינע 

םישנל רתוה  הליחתב  וקמעוה . ףא  םיירדגמה  םירעפה  לעופב  ךא  תוינויוושה , תלדגה  לש  לאיצנטופ  ובוחב  ןמט  "ל  הצל םישנ  לש  הבוח  סויג  הרואכל ,
וניש הרקמב  אלש  הארנ  ןלהל .) ואר   ) םישנ תורישל  םירבג  תוריש  ןיב  הרורב  הנחבה  ןוחטיבה  תוריש  קוחב  העבקנ  ךא ב-1952  דיקפת , לכב  תרשל 

תולעי תותרשמ  ובש  ליח  םגו  םישנ  ליח  זמורמב : תיטסיניבוש  הלופכ , תועמשמ  לע  זמרמה  םישנ ) ליח   ) "ן חל םישנל ) רזע  ליח   ) "ן עחמ ליחה  םש  תא 
ןחה .

רזע ידיקפתב  קוסעל  וא  המודכו ) הת , / הפק תשגה  הספדה ,  ) רכזה םדקפמ  תא  תרשל  ולגרוה  - ונמואו תודיקפ , ידיקפתל  וסיוג  תוילארשיה  תוריעצה  בור 
רטשה לע  אקווד  םישישהו  םישימחה  תונשב  העיפוה  היירבעה  תלייחה  לש  התומדש  הדבועב  ירקמ , אל  םתסה  ןמו  ילמס , והשמ  שי  סיסבב . םיילוש 
. ילארשי ףסכ  רטש  לע  השיא  ןקויד  תגצה  לש  ןויערה  םצעל  ודגנתה  םימיוסמ  םייתד  רוביצ  ישיא  הריל . יצח  רתויב -  ךומנה  ךרעה  לעב  ילארשיה 

יל " הצה ןועובשב  אוצמל  רשפא  אבצב  םישנ  לש  ןהידיקפתל  תובר  םינש  לבוקמ  היהש  לזלזמה  סחילו  "ל  הצב תלייחה  לש  ילושה  הדמעמל  השחמה 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



דבלב תובתכ  שולש  וקסע  רבמטפס 1967 )  ) "ז כשת לולא  דעו  רבמטפס 1966 )  ) "ז כשת הנשה  שארב  לחה  ועיפוהש  ןותיעה  תונויליגב  הנחמב .' '
תלמס לע  הבתכ  הרידאמ : טבמ  תדוקנמ  ללכ  ךרדב  םיזעונ , םימחולו  םילייחב  וקסעש  תובתכ  תורשע  תמועל  "ל , הצב תולייח  לש  ןתומדב  וא  ןהייחב 

תורישב תלייח  בשוממ , הנטק  הרענ  , ' ןזור הנשוש  לע  הבתכ  (; 19 , 20.12.1966  ) םירוויע םידלי  דמלל  הבדנתהש  תלייח  - הרומ יקסני , ' זדנס םירמ 
תירותסימה תשבוחה  , ' רגנילז רתסא  לע  הבתכו  (; 28 , 10.1.1967 ' ) קנרפ הנא  תא  בר  ןורשכב  תמלגמ  איה  וב  םילייח , ןורטאיתב  תינקחש  הבוח ,

"ש לצ הלביקש  הדיחיה  השיאה  התיה  רגנילזש  ןייצל  יוארה  ןמ  (. 24 , 18.6.1967 "' ) עישומה ךאלמה   " התנוכו םילשורי  לע  תוברקב  הפתתשהש 
ליח תלייח  לש  ינכייחה  הנקויד  עיפוה  ( 8.11.1966  ) ןושארה לע  השיא . לש  התנומת  העיפוה  דבלב  תונויליג  ינש  לש  םרעש  לע  םימיה . תשש  תמחלמב 
אלש רחאמ  יחרזמ  לש  היפוי  םוש  לע  הארנה  לככ  רחבנ  םולצתה  ריואה .' ליחמ  יחרזמ  המיס  "ט  בר לש  םיוסמ  ךויח  : ' בתכנ םולצתה  תיתחתבו  ריוואה ,

םג עבצא . תצצומו  הדשב  תבשוי  איהשכ  הדובע , ידגבב  תלייח  לש  הנומת  העיפוה  ( 20.12.1966  ) ינשה לע  הדיקפת . לע  רבד  יצחו  רבד  ןותיעב  בתכנ 
וקסע תובתכה  בור  םייחה -  חרואו  םידיקפתה  תניחבמ  "ל , הצב רתויב  ינויוושהו  יעוציבה  ישנה , ליחה  "ל -  חנה יווהב  קסעש  "ל ,' חנ הנחמב   ' ןוחריב

. תונבב אלו  םינבב 

םושמ םג  אלא  םיהובג , ןיטינומ  ילומגת  םדצבש  םידיקפת  םישנמ  ענומ  אוהש  םושמ  קר  אל  רדגמה , םוחתב  קתעשמו  הלפמ  ןונגנמ  ונדועו  היה  אבצה 
תא םיריעצה  םיבצעמ  ובש  יטירק , ליגב  תשחרתמ  יאבצה  תורישה  תפוקתש  רחאמ  םיירוטזילאיצוסה . ויתונורתימ  תונהיל  תונבל  רשפאמ  אוה  ןיאש 

אוה "ל  הצב תורישהש  םיבר , םיריעצ  םירבגל  דוגינב  ומויס . רחאל  םג  רבטצמ  יתיילפא  ריחמ  הבוג  ןיידעו  הבג  יאבצה  תורישה  םירגובכ , םתוישיא 
םישנה בור  תוראשנ  םהלש , הריירקה  ךשמהל  םיינויחה  ימצע , ךרע  לש  השוחתו  תימצע  הוואג  ןוחטיב , םהב  תעטונה  הרפמ  תידומיל  היווח  םרובע 

, לחוימה רורחשה  ךיראתל  דע  ןמזה ' תא  ריבעהל   ' תוגהונ ןיידעו  וגהנ  ןבור  הב . םיכוז  םינבהש  תישגרהו  תילאוטקלטניאה  תלעותהמ  תולשונמ  לצב ,
. חתפתהלו ןמצע  תא  שממל  הרבחה  ןהל  תנתונש  הנושארה  תונמדזהה  תא  ןמסמה 

תועונמ תומחול , ןניאש  םישנה , המחלמ . ירוביגב  תעפושמ  הרבחה  תכשמתמ , המחלמל  הימי  רחשמ  הנותנ  לארשי  תנידמש  רחאמ  דועו , תאז 
תיתרבחה ןתרקויש  הלוכש , השיא  וא  הבוהא  תוחא , םא , לש  דיקפת  ןהל  דעונ  לוכשה  תוברתב  ילארשיה . הרובגה  ןואיתנפב  בושח  קלח  תויהלמ 

לש ןמוקמ  ןהבש  תויאבצה , תוקהלה  תרוסמב  לשמל , ברקב . לפנ  הלילח  םא  וילע , לבאה  תא  הממדב  תאשל  ןתלוכימו  םחולה  החפשמה  ןבמ  תרזגנ 
בוהא יל  שי  ', ' ןחנצ לש  וריש  ', ' רנוירש טושפ  אוה   ' ןוגכ םיטיהלב  יוטיב  ידיל  אב  רבדה  תלייחה . אלו  רוביגה  אוה  םחולה  לייחה  םירבגל , הווש  םישנה 

'. ילש ךאלמה  אוה  ילש  חלמה  ו' בורח ,' תרייסב 

' יתוחא יכה , הז  יברק  '
ןתליפנמ ששחה  היה  ירקיעה  קומינה  המחול . ידיקפת  א ) : ) "ל הצב םישנל  םירוגסה  םימוחת  השולש  רידגה  "ב-1952  ישתה ןוחטיבה  תוריש  קוח 

, תללוצ וא  הניפסב  תוריש  לשמל , םישנל , םימיאתמ  םניא  םהב  םייתביבסה  תורישה  יאנתש  םידיקפת  ב ) ; ) תינימ תוללעתהל  ןתוא  ףושחתש  יבשב ,
"ר. יחה תועוצקמב  רקיעב  םיינפוג , םיצחלב  הדימעו  הובג  יזיפ  רשוכ  םיבייחמה  םידיקפת  ג ) ; ) תויטרפ םדאל  ןיא  םש 

הכרדהבו הארוהב  תודיקפב , תוקסוע  תולייחה  בור  םויה  םגו  "ל , הצב םישנה  לש  ןדמעמ  הצקה  לא  הצקהמ  הנתשה  אל  ךליאו  םישימחה  תונשמ 
לש התליחתהל  םידע  ונא  םיעשתה  תונש  תיצחממ  םלוא  תוממעשמו . תויתרגש  םג  ןה  ללכ  ךרדבש  תויברק , אל  תוריש  תודובעבו  םייפרוע  םיסיסבב 

תונשב רבכ  ועיפוה  לארשיב  רתויב  תירבגה  תכרעמה  תקידסל  םינושארה  םינמיסה  השעמל , "ל . הצב םישנה  לש  ןדמעמב  תיתועמשמ  הרומת 
. םישנ ינפל  םיחותפה  םייאבצה  תועוצקמה  תבחרה  לש  המגמ  הלחה  םירופיכה , םוי  תמחלמ  ירחא  יתוכיא  םדא  חוכב  רוסחמ  בקע  רשאכ  םיעבשה ,

ןוגכ המיחלל , רזע  תועוצקמב  םגו  תיעוצקמ  תיגולונכט  תונמוימ  םישרודה  םידיקפתב  תרשל  ולחה  םישנו  וז  המגמ  טעמב  הבחרתה  םינומשה  תונשב 
םהמ םיבר  תונבל , םיחותפה  םייתודיקפ , םניאש  םידיקפת  לג 41  ימענ  תרקוס  רואל ב-1988 , אציש  תסייגתמל ,' ךירדמ  ב' האופרו . רשק  ןיעידומ ,

: יל " הצה ךרעמב  ללכ  םימייק  ויה  אלש  וא  דבלב  םינב  ידי  לע  רבעב  ושיואש  םידיקפת 

, ףוח תמ  " כומ ץראה ,) תעידיו  ךוניח   ) "ה יוח תלייח , הרומ  תוריש , יאנת  תזכר  ריווא , ימוליצ  תחנעפמ  הקיטפוא , - ורטקלאו הקינורטקלא  תיאנכט 
(, תינכטוכיספ תנייארמ   ) תנחבאמ םיבשחמ , תליעפמ  םיבשחמ , תתנכתמ  רעונ ,) תכירדמ   ) תינ " דמ תיאטוחלא , הקיטפוא , - ורטקלא תינרישכמ 
"ה ביח תיאבצ , תרטוש  תיאנספא , אבצב ,) םיסרוקו  תועוצקמל  םידמעומה  םילייח  לש  םיישיא  םינותנ  זוכירו  רותיא  ןוחבא ,  ) רקחמ תנחבאמ 

, ןוירש תכירדמ  סייט ,) את  יומד  ןקתמ  תועצמאב  סיט  יחרפ  תנמאמ   ) קניל תכירדמ  םיחנצמ , תלפקמ  הסיט , תיחקפ  הרטשמה ,) תורישב  תלייח  )
תוכרעמ תירקב  תשומחת , תנחוב  תגהנ , תיאמ , " קש טרופס ,) תכירדמ   ) תיס " דמ תוינוריט ,) תתיכ  "כ  דב התיכ , תדקפמ   ) תיכ מ" םינחתות , תכירדמ 
, ריווא ליח  תיגולורואטמ  רשק , הכאלמ  תיב  תיאנכט  םיסוטמ ,) לש  תיאלמשח   ) תיתפועת תיטווח  תיללכ , תשבוח  תרושקת ,) תוכרעמ   ) תויווק

הנידע המיחל  תדבוע  תיקשנ , תושילש , תיק  " שמ ןח , תיק  " שמ ירי ,) בשחמ  תליעפמ  ' ) דיוד  ' תליעפמ תרושקת , ףוסמ  תליעפמ  ןוליס , סוטמ  תיאנוכמ 
(. הלצהו תוחיטב  דויצ   ) "ה בצ תדבוע  םייריווא , םיעצבמ  תדבוע  ריווא , ליחב  הרקב  רדח  תדבוע  םיינורטקלאו ,) םיילמשח  םילגעמ  תמחלה  )

םינשב 1993-1983 םישנ . דואמ  טעמ  םהב  ובלוש  רבעבש  הכרדהה , תועוצקמב  תותרשמה  תונבה  רפסמב  היילעה  התיה  דחוימב  תיתועמשמ 
. ןוירש ןוגכ  םייברק , תועוצקמ  תכרדהל  םישנ  ולבקתה  הנושארלו  תובר -  תואמב  רבודמ  םיטלחומ  םירפסמב  השימח -  יפ  תוכירדמה  רפסמ  הלע 

וז הגרד  הלביקש  הנושארה  תע . התואב  אבצב  םישנה  לש  ןדמעמב  תוחתפתה  לע  ןכ  םג  דיעה  תישאר ב-1982  ןח  תניצקל  ףולא  - תת תגרד  ןתמ 
תישאר ב- ןח  תניצקכ  הדיקפת  תא  המייס  איה   ) ןוחטיבה דרשמב  קשמהו  םיפסכה  "ל  כנמסל תישאר  תרזועכ  ןכל  םדוק  התרישש  ןתוד , הרימע  התיה 

רשפא רבד ,'  ' ןותיעה םעטמ  הנידמה  תודלותב  הנושארה  תיאבצה  תבתכל  ב-1982  קחש ) ןיקפיל  םימיל   ) רגנילז - טרופפר ילט  לש  היונימב  (. 1987
הלמרכ םג  התנומ  רתוי  רחואמ  הב . לזליז  אלו  הלועפ  התא  ףתיש  "ל  הצ ךא  יחרזא  ףוג  לש  םנמא  היה  יונימה  ירבגה . יל  " הצה זועמב  ףסונ  קדס  תוארל 

, תיאבצ תבתכ  התיה  לארשי  לוק  לש  יברעה  רודישה  תיבמ  םכח  טזור  םג  הזה . םויה  םצע  דע  ליח  השוע  איהו  לארשי ' לוק   ' לש תיאבצה  תבתכל  השנמ 
. בחרה רוביצל  תרכומ  הניא  טעמכ  איה  ךא 
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תא ןוחטיבה  תוריש  קוחמ  טימשהל  טלחוה  רשאכ  הנמתסה ב-1987  שממ  לש  תינפת  םיילמסו . םיירעזמ  םייוניש  ויה  הלא  רבד  לש  ורקיעב  םלוא 
ךא המיחלה , תועוצקמב  תונב  ץבשל  ןיאש  ןוילעה  דוקיפה  תוארוה  התיה  הראשנש  הדיחיה  היחנהה  םישנל . םירתומה  םייאבצה  םידיקפתה  תמישר 

תא ללסש  תכרעמב  םיוסמ  םוקאו  הרצי  םישנל  םירתומה  םידיקפתה  תמישר  תטמשה  םימיאתמה . םירושיאה  תא  ולבקי  םא  בדנתהל  תויאשר  ןה 
הצימא הרענ  היה  ווק  - סוטטסה תא  תונשל  ידכ  התע  שרדנש  לכ  רבעב . לגר  תסירד  ןהל  התיה  אל  ובש  יברקה , ךרעמל  םישנ  לש  ןתסינכל  ךרדה 

, ריווא ליחב  תב 23  הניצק  רלימ , סילא  לש  התומדב  שחרתה , שקבתמהש  דע  םינש  שש  ורבע  תכרעמה . ינפל  תיטפשמ  - תיכרע המליד  דימעתש 
דחא סיט . סרוקל  לבקתהל  השקיבו  אבצה  תויושר  לא  רלימ  התנפ  ב-1993  הקירפא . םורדמ  יחרזא  סיט  ןוישר  תלעבו  התלכשהב  םיסוטמ  תסדנהמ 

. ברק תוסייט  החלצהב  תותרשמו  ותריש  תירבה , תוצרא  לשו  הינטירב  לש  הלא  ומכ  םיראופמ , ריווא  תוליחבש  היה  התשקבב  הגיצה  איהש  םיקומינה 
. ץראה תא  ובזעש  םילארשי  םירוהל  תב  התיה  יטירבה , ריוואה  ליחב  תע  התואב  התרישש  ןהמ , תחא 

המייס "ח  מלפב התיכ  תדקפמ  תדילי 1928 ,)  ) בוטיבל הרהז  םירבעה . םימשה ' ישבוכ  ףרטצהל ל' השקיבש  "ל  הצ תודלותב  הנושארה  התיה  אל  רלימ 
התפסנו הצצפהו  רויס  החנצה , תולועפב  בוטיבל  הפתתשה  תואמצעה  תמחלמב  ףלקמ . - ןמרבולג הרש  םע  סיט  סרוק  תירבה ב ב-1948  תוצראב 

ןהמ םישנ , רשע  הסיטל  רפסה  תיבל  ולבקתה  םינשב 1953-1951  סותימל . התיהנ  איהו  התומ  ירחא  רואל  ואצוה  הינמויו  היבתכמ  סוטמ . תנואתב 
שמח רפסמ  סיט  סרוק  תא  המייס  תדילי 1932 )  ) םור - ןייטשלקניפ לעי  תיעצבמ . תסייטל  התיה  אל  ןהמ  תחא  ףא  ךא  ריווא  תווצ  ידיקפתל  שמח  וכמסוה 
שדק ב- עצבמב  הלתימ ' דודג 890 ב' תא  חינצהש  סוטמב  הנשמ  תסייט  התייה  איה   ) תויעצבמ תויוליעפב  הפתתשהש  הנושארה  תסייטל  התיהו 

אל ריואה  ליחו  סוטל  הלדח  הדליש  ירחא  םינש . עבש  דוע  םיאולימה  תוריש  תרגסמב  סוטל  הפיסוהו  רידס  תוריש  תונש  שולש  ירחא  השרפ  םור  (. 1956
הלבקה ינחבמ  תא  ורבעש  תורעוצהמ  תחא  ףא  םלוא  סיט , סרוקב  תונב  בלשל  ףסונ  ןויסינ  השענ  םיעבשה  תונשב  תו . / הפילחמ הל  אוצמל  דוע  חרט 

ןולשיכ יוסינה , לש  תנווכמ  הלשכהב  ריוואה  ליח  תא  רנרו , הלאירא  תוכינחה , תחא  המישאה  ( 1.1.1993 ' ) ץראה ןויאירב ל' סרוקה . תא  המייס  אל 
. תופסונ הנש  םירשעל  םישנל  תלדה  תא  רגסש 

השיאה התיה  אלא  "ל , הצב רתויב  יתרקויהו  יברקה  דיקפתה  ברק , תוסייטכ  םישנה  תוריש  לש  השיגרה  היגוסב  ןוידה  תא  השדיח  קר  אל  רלימ  סילא 
התשקבל בריס  "ל  הצ דחאכ . תיעצבמו  תירסומ  המליד  וינפב  הדימעה  השעמלו  ליחה  לש  ותמחו  ופא  לע  סיטה  סרוקל  לבקתהל  התסינש  הנושארה 
תסדנהמל יזיח  תירוד  ןגס  תא  לירפאב 1994  הנימ  אוה  יוציפ  תווחמ  ןיעמכ  המיחל . תועוצקמב  םישנ  ץבשל  ןיא  ןוילעה  דוקיפה  תוארוה  יפלש  קומינב 

'. יתימאה רבדה   ' היה אל  ןיידע  הז  ךא  ברק . יסוטמב  עובק  ןפואב  הסטש  הדיחיה  השיאה  התיה  איה  ךכבו  תסטומ , יוסינ 

לכות רידס  תורישב  תתרשמה   ' יכ תעבוקה  קוח  תעצה  תסנכב  צרמ )  ) ןזח ימענ  תסנכה  תרבח  התלעה  ריוואה , ליח  לש  ובוריס  בקע  ינויב 1994 ,
ןיבר קחצי  ןוחטיבה  רשו  הלשממה  שארמ  ןזח  השקיב  רבכ ב-1991  השעמל , הנימ .' יפ  לע  אלו  הירושיכ  יפ  לע  ןחבית  התשקבו  דיקפת , לכל  בדנתהל 
םושמ םירחא  וא  םייברק  םידיקפתל  םישנ  לוספל  "ל  הצמ ענמי  התוויק , ךכ  העצהה , רושיא  בריס . אוה  ךא  םישנ , ינפל  אבצב  םידיקפתה  לכ  תא  חותפל 
: לוזלזב הל  בישה  תולבק ,' םע   ' טסיניבושו קיתו  סייט  הלה , ןמציו . רזע  אישנל  התנפו  ןזח , העיצהש  קוחל  תוכחל  הנווכתה  אל  רלימ  ךא  םישנ . ןתויה 

הפקתשהש לארשיב , םיבר  לש  העד  ךכב  אטיב  ןמצייו  תיגרוריכ '?... השיא  תרומזת ... לע  תחצנמ  השיא  םייברג ... גרוס  רבג  םעפ  תיאר  עלעדיימ , '
'. םיסייטל תובוטהו  סיטל  םיבוטה  : ' החודהו הקיתווה  ןושלה  עבטמב 

, רנרוד  ) השולש לש  בור  תטלחהב  התריתע  תא  "ץ  גב לביק  רבמבונב 1995  "ץ . גבל הרתע  אבצה  תמהדתלו  קבאמב , ךישמהל  הטילחה  רלימ 
תשגל תונמדזה  רלימל  הנתינ  "ץ  גב תקיספ  תובקעב  ןתמאתה . יפ  לע  סיט , סרוקל  םישנ  ףרצל  ריוואה  ליחל  הרוהו  םיינש , דגנ  ימדקו ) ןהכ  - גרבסרטש
תורחא םישנל  הרשפיאו  החותפ  הראשנ  הקפדתה  הילעש  תלדה  ךא  רמגנ , םולחה  התניחבמ  ןתוא . הרבע  אל  איה  ךא  סיט  סרוקל  הסינכה  תוניחבל 

ליח לש  סיט  יפנכ  דונעל  התכז  הנושאר  השיא  יכ  הטלבהב  םינותיעה  ורשיב  רבמצדב 1998  ב-16  וז . תורשפאל  ךרענ  םג  ריוואה  ליחו  בדנתהל ,
הנושארה ברקה  תסייטש  רוביצה  רשבתה  םג  הנש  התואבו  תוטוונ , יתש  דוע  ורשכוה  דע 2001  . 16- ףא יסוטמב  תטוונ  תויהל  הרשכוה  איה  ריוואה .

. סיטה סרוק  תא  המייס 
ףולאה ריוואה , ליח  דקפמ  טילחה ב-1998  ברקה , יסוטמ  ךרעמב  הז  ללכבו  סיטה  סרוקב  םישנ  טולקל  ריוואה  ליח  תא  הבייחש  "ץ , גב תארוה  תובקעב 

ךרעמב םישנ  בלשל  טלחוה  הנש  התואב  דוע  לשמל , דבלב . םירבגל  םיחותפ  ויה  זא  דעש  ליחב  םירחא  םידיקפתב  םג  םישנ  בלשל  והילא , ןב  ןתיא 
תודחוימה תוכרעמה  תוליעפמכ  םג  ותרשי  םישנו  ביואה , יווקל  רבעמ  םג  תומישמל  ואציי  תוסטומ  תואפור  יכ  טלחוה  ןכ  ומכ  "מ . נה לש  ריווא  - עקרק יליט 

. הובג ינפוג  רשוכ  ךירצמו  סייטה  אתב  עצבתמה  דיקפת  םילודג , םיסוטמב  וא  םיקוסמב  תובצומה 

איה השדח . תיכרע  המליד  וינפל  הביצה  המש , רחש  הליה  תב 17 , ןוכית  תדימלת  רשאכ  בוש , "ל  הצ ךבוה  רלימ  סילא  לש  "ץ  גבה רחאל  םייתנש 
, הקזחו תיניצר  הלודש  הנימיל  הבצייתה  רבכ  םעפה  ישנה . ןימה  ינפל  יתורחתהו  שקובמה  םילבוחה  סרוק  תא  חותפל  םיה  ליח  תא  בייחל  השקיב 

ושקיב רבכש  ימי , עקר  תולעב  תונב  הרשע  שמחכו  םיבר , תסנכ  ירבח  תסנכב , השיאה  דמעמל  םודיקה  תדעו  חרזאה , תויוכזל  הדוגאה  תא  הללכש 
רצק ןמז  רובעכ  הפיקת . אלו  הרצק  התיה  ומצע  ליחה  לש  ותודגנתהו  יטפשמ  קבאמ  שרדנ  אל  הז  הרקמב  םג  תידיתעה . הריתעל  ןהיתומש  תא  ףרצל 

עבראמ תחא  דוד -  תמר  ץוביקמ  גלפ  הרוא  סרוקה -  לש  הנושארה  תרגובה  הכמסוה  טסוגואבו 2000  תורעוצ , ינפל  וירעש  תא  םילבוח  סרוק  םג  חתפ 
תושירדב קר  תולקהל  התכז  הרוא   ' יכ הנייצו  הטלבהב  התנומת  תא  המסריפ  תונותיעה  ןכל . םדוק  םייתנש  סרוקה  תא  ולחהש  תונושארה  תוכינחה 

ליח לש  ישארה  ךירדמה  הטישמ , יסוי  "ל  אס םינבה .' לש  הזמ  לפונ  אל  הלש  ינפוגה  רשוכה  יכ  ררבתה  סרוקה  םויס  תארקל  םלוא  ינפוגה , ץמאמה 
לחה תורשכהה , יגוס  לכ  תא  החלצהב  הרבע  איה  הלא . לכ  תא  שי  הרואלו  היצביטומו , המזוי  העקשה , ךירצ  סרוקב  חילצהל  ידכ  : ' םיבתכל רמא  םיה ,

העידיה תא  םסריפ  בוש  תונורחא ' תועידי  ו' תולבוח , יתש  דוע  וכמסוה  טסוגואב 2001  םיליט .' תניפסו  הרובד "  " תוניפס תטשה  דעו  ימוג  תוריס  תטשהמ 
ונלש תואצמיהב  םיכמות  םלוכ  אל  : ' ןויאירב תבתכל  הרמא  תורגובה  תחא  םיה .' תא  תושבוכ   ' תרתוכה תחת  ןותיעה  לש  םייזכרמה  םידומעה  דחאב 

הז .' םע  רדתסמו  תונב  ןאכ  שיש  הדבועה  תא  לבקמ  בורה  לבא  הפ ,

ימחול ץוביקמ  ןמרקוצ  ינור  "ל , הצב הנושארה  ברקה  תסייט  לש  התכמסה  םע  ינויב 2001 , ןכ , ינפל  שדוח  שחרתה  שממ  לש  יתרושקת  לביטספ 
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םירתכ ורשקש  תונשרפו  עבצ  תובתכ  תורשע  דוע  וספדנ  הירחאו  םיימויה  םינותיעה  לש  םינושארה  םידומעב  העיפוה  השיערמה  העידיה  תואטיגה .
םג ומכ  ןיקטבול ) היבצו  ןמרקוצ  קטנא  - קחצי לש  הדכנ   ) השרו וטג  דרמ  יגיהנמל  רצנ  איה  תסייטהש  הדבועה  הירוטסיה .' התשעש   ' תסייטה לש  השארל 

ןמרקוצ תא  הראיתו  הרדגמ  שממ  האצי  תונותיעה  תפסונ . תילמס  תועמשמב  עוריאה  תא  הנעט  סרוקה , ינייטצמ  םע  התנמנ  ןמרקוצש  הדבועה 
': ןמוו - רפוס  ' לש םיחנומב 

לכב התוא  ןנח  םיהולאהש  ךל  המדנ  םילדנ . יתלב  תונורשכ  םע  תימוהת  תוניצר  לש  םיהדמ  בוליש  הב  שי  תיאד . איה ג' תרבגה  ןמזה , לע  לבח 
השקתה אוה  דחוימב . הטלב  איה  םוחת  הזיאב  לאשנ  סרוקב  הידקפממ  דחא  תיניינע ]...[ . םג  דואמ , האנ  םג  המכח , םג  תובוטה : תולעמה 

. ךכ לכ  דחוימ  רעוצב  םוי  לכ  לקתנ  אל  התא  קיידלו . דחא  םוחת  לע  רבדל  רשפא  - יא תמאבש  ךכ  םירטמרפה , לכב  טעמכ  הנייטצה  איה  : ' בישהל
םג איהש  עגרל  קפס  יל  היה  אלו  ןוילע , דסחב  תיניצר  הרוחב  הגישה . אלו  גישהל  התצר  איהש  רבד  ןיא  '. ]...[ ' הלאכ םינותנ  םע  תרעוצב  אל  חטב 
ינב תרבחב  ינור  הפתתשה  ובש  ןילופב  הדמשהה  תונחמל  עסמל  הוולתהש  תואטגה , ימחול  תיב  "ל  כנמ ןייטש , החמש  רמא  סרוקה ,' תא  םייסת 

הרחב איהש  יתאלפתה  אל  הליצא . םג  הפי , םג  ןכות . הב  שי  חור , ראש  תלעב  איה  ': ' בי '- תותיכב י הלש  תכנחמה  םיצוביקהמ ]...[ . םיפסונ  רעונ 
, דואמ תלבוקמ  תודיחי . שמח  לש  המרב  תילגנאבו  הימיכב  הקיטמתמב , הקיסיפב , הנחבנש  הקירבמו , המיהדמ  הדימלת  סיט , סרוקב 

. ךרבל לוכי  םיהולאש  המ  לכב  הכרבתה  איה  רוציקב , העונצו . תנייטצמ  תיטסינויצקפרפ ,

תניחבב ונניא  ריוואה  ליחב  תוסייט  םישנ  בולישש  שיגדהל  בושח  הלבות . תמגמב  םעפה  היינשה , תסייטה  סרוקה  תא  המייס  ינויב 2002 , הנש , רובעכ 
םיניינע םיקומינב  לחה  ינכפהמה -  ךלהמל  םידגנתמה  םיבר  ןיידע  ריוואה  ליחב  ויתואצות . תא  ןוחבל  שיש  יוסינכ  "ל  הצב רדגומ  אלא  תרמגומ , הדבוע 

ירחא םינש  ששכ  רמולכ  יהלש 2002 , דע  םייטסיטטס . םיחנומב  תומישרמ  אל  ןיידע  חטשב '  ' תואצותה םג  םייתרוסמ . םייטסיניבוש  םיקומינל  דעו 
טוקנל ילבמ  תוסייט . יתשו  תוטוונ  שולש  שמח -  קר  ודרש  ןהמו  סרוקה , תא  וליחתה  דבלב   113 תודמעומ ,  3000- כמ םישנל , סיטה  סרוק  תחיתפ 
יתועמשמ לודיגב  ךרוצ  שי  לדגי  סרוקה  תא  תומייסמה  םישנה  רפסמש  ידכ  ןולשיכ . לע  חרכהב  םידמלמ  םניא  ולא  םירפסמש  שיגדהל  בושח  הדמע ,

הרתי האלמה . תומלקאתההו  החלצהה  רסמ  תא  ץיפהל  ולכויש  תורגוב  רמולכ , תוינחילצמ , לש  תיטירק  הסמב  הנתומ  הזכ  לודיגו  תודמעומה , רפסמב 
םיכירדמו םיכינח  ןכש  םיישק , ילמרופ  יתלב  ןפואב  םימרעומ  סיטה  סרוקב  תורעוצה  לעש  הלוע  הז  אשונב  תונותיעב  הנורחאל  ומסרופש  תובתכמ  וזמ ,
םיבושח ויה  םימידקתה  יכ  רוחאל , רזחוי  לגלגהש  ןימאהל  השק  ואל , םא  יוסינה  חילצי  םא  ןלישכהל . םינווכמ  יתלבו  םינווכמ  םיצמאמ  םישוע  דחאכ 

. תויברקל תוירבג  ןיב  תיתרוסמה  תינויצה  הקיזב  ינושאר  יוניש  תכירעל  םוטנמומ  ורציו  תיתוברת  - תיכרע הניחבמ  דואמ 

השילחמו בחרתהל  הפיסומ  "ל  הצב םיירבג  םידיקפתב  םישנ  בוליש  לש  תיללכה  המגמהש  הארנ  ברק , תוטוונו  תוסייטכ  םישנה  לש  םדיתעל  רשק  אלל 
, םינוריט תוכירדמ  לשמל , ךכ , תונב . רובע  וחתפנש  םיפסונ  םידיקפת  לע  רוביצה  רשבתמ  שדוח  ידמ  טעמכ  אבצב . תירדגמה  הנחבהה  תא  תויבקעב 

תוגהנ יברק , בכר  תוליעפמ  תוימדק , תוינתיפצת  םיעצבמ , תוניצק  הדש , ןיעידומ  תוניצק  הלבחו , שוקימ  יליט נ"ט , ירי  הירליטרא , םיקנט , תוכירדמ 
דצל תומחול  תורייסמ  זאמ  לובגה . רמשמ  לש  ןושארה  תומחולה  סרוק  תא  ומייסו  הירוטסיה '  ' תולייח ששו  םירשע  ושע  יאמב 1997  דועו . תיאשמ 

םילבחמ ב-2002. םע  עגמב  השק  העצפנ  ףא  תומחולה  תחא  םילבחמה . םע  הכרעמה  תיזחב  םיחטשל , לארשי  ןיב  רפתה  וק  לע  "ב  גמב םימחול 
, ןונבלב תולובגל  רבעמ  תוליעפל  האציש  "ל  הצב הנושארה  האפורל  התיה  תב 26 )  ) ןמזייר הנילא  ןגס  רשאכ  ךלהמב 1999 , העבקנ  םג  הירוטסיה ' '

רפס תיבב  תונוריטה  סיסבב  הנושאר  הגולפ  תדקפמל  התנומ  םולבנזור  ןויס  לובגה , תא  הרבעש  הנושארה  תסטומה  תשבוחל  התיה  רפוג  תירוד 
תשחרתמה הקומעה  הרומתה  לע  םינותיעב . הטלבהב  ורקוסש  ךרד  ינויצ  ןושארה -  תומחול נ"מ  תווצ  תדקפמל  התיה  היטע  תידעו  תיברק , הסדנהל 

סרוקל תונב  יתש  יאמב 2000  ףריצש  "ר , יחו םי  " כמל רפסה  תיב  דקפמ  ןור , דורמנ  "מ  לא לש  ותמזוי  הדיעמ  תוסייגתמה , תונבה  ברקב  ומכ  "ל , הצב
: הבתכ עוריאה  תא  הרקיסש  הנחמב '  ' תבתכ ודוקיפ . תחתש  םינב  םי  " כמ

יתייה קבאל , םילהואל , חטשל  תדרויו  תונב , תתמוכב  השומח  םינש , ינפל 15  "ר ] יחל רפסה  תיב   ] "ח לסיבל העיגמ  יתייה  םאש  חינהל  ריבס 
להואה תא  ירובע  הנפמ  היה  "פ  מה ןבדבוד , ביטרק  יל  עיצמו  וצברמ  םוקממ  אצוי  היה  ןלזגה  להאמה : תכלמל  יצחו  תוקד  שולש  ךותב  תרתכומ 

, וזה הקלחמב  ינממ . תפכא  אל  דחא  ףאל  םויהו ? ואקק . חרממב  יל  " הצ טיווקסיב  יל  םיחרומ  ויה  םלוכ  םיטושפ ] םילייח   ] םיש " פחה לכו  ולש ,
ימס תולייח -  תונב -  יתש  תוחרופ . תוחרוא  תויק ת"ש  " שמ אל  תונחנחתמ , תויתגולפ  תודיקפ  אל  תונב . יתש  שי  ךלכולמ , דואמ  םוקמ  םוש  עצמאב 

. םינבה םהומכ , קוידב  תומחול ,

ינפל וטדא , תירוא  "ל  את תישאר , ןח  תניצק  העיפוה  רבוטקואב 1999  זפומ . לואש  "ל  כטמרל התיה  "ל  הצ לש  היצזינימפה  ךילהתל  תיתועמשמ  המורת 
1999- בש הנייצ  איה  שרדנ .' םא  ביוא  וק  תייצח  תוברל  דיקפת , לכב   ' םישנ בלשל  הרוה  "ל  כטמרה יכ  הדיעהו  תסנכב  השיאה  דמעמ  םודיקל  הדעווה 

ללכמ דרי מ-40% ל-20%  "ל  הצב תודיקפה  רועיש  הירבדל , סיט . סרוקב  םישנ  הז 11  ללכבו  םיירבגל , ובשחנש  תועוצקמב  תולייח  ובלתשה 11,000 
תותרשמה . תונבה 

ןקותש הנשה  ב-2000 , תיברעהו . תידרחה  תיתדה , וז  טעמל  תילארשיה , תרושקתב  הבר  הדהאל  הכוז  "ל  הצב םידיקפתה  לש  היצזינימפה  ךילהת 
ףסונ ירבג  זחאמ  לע  םיארוקה  םעפ  ידמ  ורשבתה  ןהבש  קנע  תובתכ  תועיבקב  םימסרפמ  םילודגה  םינותיעה  ולחה  השיאה , תויוכז  יוויש  קוח  הב 

איה ללכה , ןמ  אצוי  ילב  טעמכ  תובתכה , תמינ  םישנ . ידי  לע  הכ  דע  שיוא  םרטש  ריכב , דיקפתל  הניצק  לש  היונימ  לע  וא  תוריעצ  ידי  לע  שבכנש  "ל  הצב
הפתוש תרושקתה  תישענ  "ל , הצב םישנה  בולישל  דהואה  רוקיסה  תועצמאב  תוצולחה . תרדאהב  הרדגמ  תאצוי  שממ  תובורק  םיתעלו  תנגרפמ 

תונוש תובתכ  לש  הבתכה ) ריצקת   ) הנשמ תורתוכו  תורתוכ  המכ  ןלהל  ץראב . םישנ  ברקב  יברקה  תורישה  לש  היצזילמרונה  ךילהתב  הבושחו  הליעפ 
: םילודגה םינותיעב  ומסרופש 

. ץופק ול , הרמא  איה  ץופק , תרתוכה :
ךיא בורקמ  תוארל  ידכ  ילארשיה , ןחנצה  תומד  תא  בציעש  סיסבה  ףונ , לתל  רזח  ורבעב , האג  החינצ  ךירדמ  ץיבומייח ,' יכדרמ  הנשמה : תרתוכ 
רופיס תא  רפסל  יתאב  . ' החינצ יכירדמ  סרוק  החלצהב  עובשה  ומייס  רנייטש  הימו  קילוק  ןח  יבידנ , ינש  םישנ . ידי  לע  "ל  הצב ירבג  זועמ  דוע  שבכנ 

לבא המודק ]...[  העדו  הוואג  לש  םינשמ  דרפיהל  יתישקתה  רצובמ . ירבג  םחתמ  לש  ותליפנ  תא  דעתמ  ינאש  יתשגרהו  ', ' ץיבומייח בתוכ  תונבה ,'

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



. יתיעט המכ  דע  יל  החיכוה  ףונ  לתב  יתישעש  הממיה 

. תולערומ תרתוכה :
תיזחהמ רבטצמה  ןויסינה  ןורבחבו . םחפ  לא  םואב  תיבה , - רהב תומוהמה  תא  רזפל  וחלשנ  תיאבצ  הרטשמו  "ב  גמ תומחול  הנשמה : תרתוכ 

תלועפ תבייחמ  הנטק  ןבא  לכש  תונימאמ  ןה  םג  ימוג , ירודכב  םיניגפמ  ססרל  תושש  ןה  םג  תלערומ . תלייחל  לערומ  לייח  ןיב  לדבה  ןיאש  הארה 
. ברקל האצי  ינפל  םיטישכת  תרסה  להונ  שי : תאז  לכב  ןטק  לדבה  לומגת .

. לובגה תא  תורבוע  תרתוכה :
תקסועה הנושארה  תברועמה  הדיחיה  לקרק ,'  ' תגולפב הירוטסיה : עובשה  התשע  "ל  הצ לש  הנושארה  ברקה  תסייט  קר  אל  הנשמה : תרתוכ 

תויעוצקמ רתוי  ןה  . ' תונבה תורמוא  םינבל ,' ומכ  הווש , יוכיס  ונל  םינתונ  . ' םירצמ - לארשי לובג  לע  דחי  םירמוש  תומחולו  םימחול  ףטוש , ןוחטיבב 
. םלוכ םימיכסמ  םואתפ ,' המ  ? ' ינימ חתמ  םינבה . םיעבוק  םיקינמיאולימ ,' הברהמ 

. הדבוע םימחולמ , תובוט  תוחפ  אל  תומחול  תרתוכה :
ךישמהלו עבק  םותחל  הטילחה  יכ  הירוהל  ( 20  ) רצלו ןרק  "ט  בר העידוה  ןורבחב , ברק  ךלהמב  םירודכ  יסיסרמ  העגפנש  רחאל  הנשמה : תרתוכ 

אל תדחופ  יתייה  םא  . ' האלמ תוליעפל  םיניתשלפהו , םילחנתמה  םע  םיטעמ  אל  םיתומיע  הירוחאמש  רצלו , הרזח  רבכ  לומתא  תומיעה . וקב  תרשל 
. הריבסמ איה  ןאכל ' העיגמ  יתייה 

. חורב האירממ  תרתוכה :
. םיסוטמו םיקנט  לע  רבדל  הלוכי  השיאש  חיכוהל  הכירצ  התייה  יקסדשרב  ידע  "מ  לא ןילופב , תיאבצ  תחפסנל  התנומשכ  םג  הנשמה : תרתוכ 

ליחב השבכש  ירבג  זועמ  לכ  ינפל  הזה . טרסב  התייה  רבכ  יקסדשרב  םילוהב . םינופלט  לביק  "ל  כטמרה יונימה , תא  לישכהל  הסינ  םדוקה  חפסנה 
תושנ דוגיא  אישנ  ןגסל  רחבנש  הלעבמ , המגוד  וחקייש  הנה , הפה .' ךרד  : ' התנע איהו  םירבג '? לע  ידקפת  ךיא  : ' ולאש דימת  םיריכבה  ריוואה 

. םיחפסנה

איה ךכל  תויצקידניאה  תחאו  תויברקה , תודיחיב  תרשל  תוסייגתמה  לש  היצביטומה  תא  ולעה  ןותיעב  םירקוסמה  םימידקתהו  אבצב  תרבוגה  תוחיתפה 
חוויד ב-1999   ) תותיכב י"א-י"ב רעונ  ינב  לש  םייאבצ , םורטה  םייטרפה , רשוכה  יסרוקב  תופתתשמה  תונבה  רפסמב  תונורחאה  םינשב  היילעה 

(. םיפתתשמהמ עברכ  תווהמ  תונבהש  תונורחא ' תועידי  '

לש קוחה  תעצה  תא  תישילשו  היינש  האירקב  ףוס  לכ  ףוס  תסנכה  הרשיא  ראוניב 2000  קוחב .)  ) הרוי הד  יונישה  תא  ץיאה  חטשב )  ) וטקפ הד  יונישה 
דיקפת לכ  אלמל  רבג  לכ  לש  ותוכזל  הווש  השיא  לכ  לש  התוכזש  עבוק  שדחה  קוחה  תיאבצה . תוטילקרפה  םע  םואיתב  החסונש  צרמ ,)  ) ןזח ימענ 

. יתובדנתה סיסב  לע  םישנ , ינפל  אבצב  םידיקפתה  לכ  תא  חותפל  "ל  הצ לעו  אבצב ,
"ל. הצב ישנה ' וטגה   ' םוחתב םניאש  םיריכב , דוקיפ  ידיקפתל  תוניצק  ייונימ  לש  לג  אוה  "ל , הצב םישנה  לש  ןדמעמב  יונישה  תא  אטבמה  ףסונ , ךילהת 

- תת תוגרד  "ל  כטמרה קינעה  סרמב 1994 , הנש , רובעכ  ימואל . ןוחטיבל  הללכמב  הכירדמל  התנומ  ןורוא  הלארשי  "מ  לא רשאכ  לחה ב-1993  הז 
. וז הגרד  הל  הנתינש  תישאר , תניצק ח"ן  הניאש  "ל  הצב הנושארה  הניצקה  התיה  איה  םוגיל . הלוש  "מ  לא "א , כאב רוביצה  תוינפ  תניצקל  ףולא 

ונומ תנשב 2000  "ל . הצב לודגה  הכרדהה  סיסבל  בשחנה  תושילשה , ליח  לש  "ד 11  הב תדקפמל  דיסח  הרובד  "מ  לא התנמתה  רבמטפסב 1999 
"מ לא "ד 15 ;) הב  ) ןיעידומל רפסה  תיב  תדקפמל  התנומ  ירצמ  תור  "מ  לא םירבגל : םירומש  ויה  רבעבש  "ל  הצב םיריכב  םידיקפתל  םישנ  עבש  דוע 

תישארה תירוזנצל  התנומ  בלוד  לחר  "מ  לא "ל ; הצב םילודגה  תונחמה  דחאל  בשחנה  ןוימהו ,) הטילקה  סיסב   ) "ם וקבה תדקפמל  התנומ  דיסח  הרובד 
התנומ יקסדשרב  ידע  "מ  לא אבצב ; תורוקיבה  ללכ  לע  תיארחאה  בקעמו , הרקב  תקלחמ  שארל  התנומ  קחצי  לכימ  "מ  לא "ל ; את תגרדל  התלעוהו 

םישנ יתש  ונומ  תנשב 2002  ןיעידומה . ליחב  הדש  ןיעידומ  תקלחמ  שארל  התנומ  ןזייא  ירימ  "מ  לאו "ל ; הצ תודלותב  הנושארה  ןילופב , תיאבצ  תחפסנל 
יקחצי - ינשוש לכימ  "ל  אתו "ל  הצ לש  תישארה  תרבודה  דיקפתל  התנומ  ןורי  תור  "ל  את דבלב : םירבג  ידי  לע  זא  דע  ושיואש  םיריכב , םידיקפתל  תופסונ 

"ל. כטמרה תרזוע  דיקפתל  התנומ 

ךרענ "ל  כטמב רשאכ  השעמל ב-1997  לחה  הז  ךילהת  וכותבש . תינוגראה  תוברתה  יונישב  םג  אטבתמ  "ל  הצב תירדגמה  היצגרגסה  םוצמצ 
םוקמ םיריאשמ  םניאש  םירורב , םילהנ  ועבקנו  הילע ) םינוממל  םח  הקשמ  שיגהל  התבוח  םאה  לשמל ,  ) דרשמה תדיקפ  לש  הידיקפתב  ןויד  הנושארל 

תדיחי הרטשמל , ופפכוה  "ה  ביח תולייח  תויק ח"ן . " שמ לשו  תוניצק  לש  םידיקפת  הגרדהב  לטבל  "ל  הצ לחה  הנש  התואב  תרתוימ . תירבג  תוצירעל 
תדמעה הלטוב  ןכ  ומכ  ןהיתודיחיל . םירבגל , המודב  וכייוש , תולייחה  ראשה  לכו  המיחלה  יוביג  ךרעמל  תונוריט 80  סיסב  ךוניחה , ליחל  תולייחה  - תורומה
' תונורחא תועידי   ' זירכה ינויב 2001   24 ב - תודיחיה . ךותב  תירדגמה  הנחבהה  תא  שילחהש  לוטיב  דבלב -  םישנ  תוטפוש  ינפל  טפשמל  תולייח 

וצבושי םישנ  התעמ  . ' הנשמה תרתוכב  בתכנ  הגרדמ ,' הלוע  "ל  הצב םינימה  ןיב  ןויוושה  '. ' "ל הצב תישנה  הכפהמה   ' לע הנבל  שודיק  לש  תויתואב 
לע "ל  הצ זירכה  טסוגואב 2001  ב-2  ןכאו , םירופס .' תועובש  דועב  קרופי  םישנה  ליח  ןהלש . רידסה  תורישה  םג  ךראוי  בורקבו  ליג 38  דע  םיאולימל 

, הבתכ ירוטסיהו ,' שגרמ  דעצב  : ' תונותיעב ומסרופ  "ל , הצ תולייח  לכל  חלשנש  תישאר , תניצק ח"ן  לש  הבתכממ  םיעטק  םישנה . ליח  לש  יפוס  לוטיב 
םיאנותיע תביסמב  םישנ . יניינעל  "ל  כטמרה תצעוי  בגוי  התשענ  ליחה  לוטיב  תובקעב  ותמקה .' ירחא  םינש   53 םישנה , ליח  לוטיב  לע  הזירכמ  יננה  '

, םישנ ןהש  םושמ  קר  תישאר , תניצקל ח"ן  םויה  דע  תופופכ  ויה  םישנש  הדבועה  לארשיב . השיאכ  תשגרתמ  ינא  : ' הרמא איה  ןכל  םדוק  םוי  הכרענש 
סיסב ךפהנ  תוליעפ  תונש  םישימחמ  רתוי  רחאל  יאמב 2002 , ב-21  "ל .' הצב םינימה  ןיב  ןויווש  רתיל  איבי  "ן  חה לוטיב  םישנל . בכעמ  םרוג  התיה 

רבעש יונישה  "ל . הצב תירדגמה  היצגרגסה  לש  ףסונ  למסו  ןונגנמ  סרהנ  ךכבו  םישנל  םירבגל  ףתושמ  סיסבל  ןיפירצב  תוינוריטל  יגולותימה  הכרדהה 
תא ורבעי  םיהז  םידיקפת  ילעב  תורעוצו  םירעוצש  ךכ  םיניצק , יסרוקב  םירבגל  םישנ  ןיב  הדרפהה  תא  לטבל  "ל  הצ לש  תוינכותב  בלתשמ  סיסבה 

. דחיב סרוקה 

שויאב ךורכ  ןיידע  "ל  הצל תוסייגתמה  תוריעצה  בור  לש  יאבצה  תורישה  ללכב .) םא   ) המשגהמ דואמ  הקוחר  "ל  הצב םישנה  תכפהמש  שיגדהל  בושח 
לש הריוואב  םירבגל  היטפמיסו  הת  תשגה  ב' ילאערזי , הנפד  תרדגהכ  וא , הלטבב  תורישה  תא  תולבמ  תובר  ןיטינומו . רגתא  ילוטנ  םיינשמ  םידיקפת 
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'. תירבגה הווחאה  ןודעומ 

תוגרד "ן , סר תגרד  דעו  "מ  גס תגרדמ  עבקה . תורישב   16%- כו רידס  תורישב  םישנו ) םירבג   ) "ל הצב הנוצקה  ללכמ  דבלב  תווהמ כ-24%  תוניצקה 
ידיקפת בור  וזמ , הרתי  דבלב . הלעמו 2%  "מ  לא תגרדבו  "ל 8%  אס תגרדב  אוה 17%-19% ; םיניצקה  ללכב  םישנה  רועיש  תורטוזל , תובשחנה 

. םיכרעומ הדש  ידיקפתב  אלו  הובג , אל  ןיטינומ  םע  םיילהנמו , םייפרוע  םידיקפתב  םיזכורמ  םישנ  לש  הנוצקה 

ןבולישל תודגנתההו  תקולחמב , היונש  היגוס  ןיידע  איה  "ל  הצ תרגסמב  םייברק -  םדיקיפת  רקיעבו  םיירבג -  םידיקפתב  םישנה  לש  ןבוליש  םצע 
ברקב םג  דועו , תאז  "ל . הצ לש  ריכבה  דוקיפה  תורושב  ןהו  ןמצע  תודיחיה  ךותב  ןה  דאמ  הקזח  ןיידע  םירחאו  םייעוצקמ  םיעינממ  הלא  םידיקפתב 

ונמנש םייונישה  םינימה . ןיב  ןויוושה  תא  ללכב  םדקמ  םייברק  םידיקפתב  םישנה  בוליש  םא  תקולחמ  ןיידע  תמייק  םייטסינימפה  העדה  תוגיהנמו  יגיהנמ 
. סויג תבוח  אלל  יעוצקמ  אבצל  "ל  הצ לש  ותכיפהבו  םולשה  ךילהתב  הבר  הדימב  ןיידע  יולתה  שדח , ינויווש  ןדיע  םירשבמ  ילוא  ליעל 

ךא כ-20% )  ) םירטושה תבצמב  טועימ  ןיידע  ןה  םישנ  ונממ . ריהמ  ףא  ילואו  "ל  הצבש הזל  המוד  ךילהת  שחרתמ  הרטשמה  תורושב  ךכ , ןיבו  ךכ  ןיב 
תועוצקמה מ-178  הליה : יטועמ  םידיקפתבו  םייתודיקפ  םידיקפתב  תוקסוע  תורטושה  בור  םנמא , םלועה . תורטשמ  לכב  הובגה  אוה  הז  רועיש 

העישפ תעינמ  ןוגכ  םייעצבמ , םידיקפתב  תורטושה  לש  ןרפסמ  לדגו  ךלוה  תונורחאה  םינשב  םלוא  ישנ . גוציי  ללכ  ןיא  כ-42% )  ) ב-75 םייתרטשמה ,
ומכ דוקיפו , לוהינ  ידיקפתב  תורטוש  תנשב 2002 כ-8000  ותריש  םש  "ב , גמ ידיקפתב  הז  ללכבו  תינלבח , תוליעפ  תעינמו  הפילצ  הלבח , תילילפ ,

תוגרדב תוניצק  ןללכבו  םלועב -  תרחא  הרטשמ  לכבמ  הובג  אוה  םג  הדמתהב -  אוה  םג  הלוע  הרטשמב  תוניצקה  רועיש  תועיבתו . שוליב  תוריקח ,
שאר ינסינימוד , רתסא   ) בצינ תגרדב  םייתש  םישנ , עשת  ונהיכ ב-2002  הרטשמה  לש  רתויב  םיריכבה  םידיקפתה  מ-29  רתויב . תוהובגה  דוקיפה 

תיב אישנ  דעלג , הילדו  הרטשמל , תיטפשמה  תצעויה  יפש , תנע   ) בצינ - תת תגרדב  םייתשו  םירוערעל ) ןידה  תיב  אישנ  רלק , הנחו  "ז , אשמו הליהק  ףגא 
(. תעמשמל ןידה 

' תישנה הטנלפ  םירבגו ב' תירבגה ' הטנלפ  םישנ ב'
םישנ לש  ןתרידח  ןוחטיבה . יתורישל  תידוחיי  הניא  תוירבג , ולמיס  ףאו  םירבגה  תרהט  לע  רבעב  ויהש  םימוחתל  ריעצה , רודה  תונב  רקיעב  םישנ , תסינכ 

סרוקב ןכ , יכ  הנה  הז . ךילהתל  רתויב  תילמסה  ילוא  איה  םייטסינבושהו , םיינחוכה  םייוטיבה  םיבורמ  ובש  םיירבג ' םירצי   ' לש םלוע  לגרודכה , םלועל 
תומושר ויה  ץראב  םיטפושה  דוגיאב  םיפתתשמהמ . רתוי מ-10%  תצק  תונב 22-16 -  םישנ  עשת  ופתתשה  ראוניב 1998  םייקתהש  לגרודכ  יטפושל 

תוילארשיה תוגילב  הנושארה  לגרודכה  תטפוש  איה  ןילוסא  ךליל   ) תוטפושה לגס  תא  לידגהל  םיטפושה  דוגיא  תנווכבו  תוירוזא  תוטפוש  ב-1999 כ-20 
תוינלגרודכ ורחבנ  הכותמו  םישנל  לגרודכ  תגיל  ומקוה  ( 1999  ) הנש התואב  תונוש .) תוצראב  םיימואלניב  םיקחשמב  תטפוש  םג  איהו  תוריכבה 

. לארשי לש  םישנה  תרחבנל  תונייטצמ 

ינפיחה ןומוקמה  לש  טרופסה  ףסומב  לשמל , ךכ , םישנה . לש  ןרפסמ  לדג  ירבג , זועמ  רבעב  התיהש  תימוקמה , רקיעב  טרופסה , תונותיע  םוחתב  םג 
לגרודכה םוחתב  םייזכרמה  תיעובשה  תונשרפה  ירוטמ  דחא  הפיח ,' תועידי   ' הרחתמה ןותיעבו  ןותיעה , לש  תיזכרמה  תבתכה  איה  ץרווש  יקימ  ובלכ ,' '

. ןגרפיא לחר  לש  רוטה  אוה 

1989-  ) םינש שש  ךשמב  התיהש  חילצמ , הניר  וידרבו  ביני , ילרואו  ףיסכ  תירוא  ילאכימ , ברמ  ויה  ץראב  היזיוולטה  לש  טרופסה  ירודישב  תוצולחה 
תכלוה העפותה  ךליאו  םיעשתה  תונש  לש  היינשה  תיצחמהמ  םירעשו .' םיריש   ' תינכותב תימואלה  הגילב  םיקחשמ  הרדישש  הדיחיה  השיאה  ( 1983

תושיגמ םג  ךכ  רחאו  לסרודכהו  לגרודכה  ישרגממ  םירודישב  םיווק ' תורענ   ' ועיפוה הליחת  טרופסה . ץורע  רקיעב  ליבוה  הזה  יונישה  תא  תבחרתמו .
(. טרופסה יפוצ  לע  תודוהאו  תורכומ  תויומדלו  ץורעה  תובכוכל  תובשחנ  ובנ  ירימו  ןינוס  ךליל  )

ץוחה דרשמ  לש  םירעוצה  סרוקל  ןכ , יכ  הנה  םישנ . רתויו  רתוי  תונורחאה  םינשב  תורדוח  ירבג , םוחתל  רבעב  בשחנש  היטמולפידה , םוחתב  םג 
, ןוימה תוכושמ  לכ  תא  רובעל  וחילצהש  םירשואמ , קר 20  ולבקתה  רבד  לש  ופוסב  שיא . רתוי מ-2000  םתודמעומ  תא  ועיצה  םייקתהש ב-1998 

ילמסמ דחא  תויעוצקמ -  רליירטימס  תוגהנ  שולש  וליפא  םיפתתשמהמ . םישנה 25%-30%  רועיש  היה  םימדוקה  םיסרוקה  לכב  םישנ . םתיצחמ 
לע תשיואמ  התיהש  הלצההו , תואבכה  תוביצנ  העידוה  ילויב 2002 )  ) הנורחאלו תנשל 2000 ) ןוכנ   ) לארשיב תודבוע  רבכ  םייאו -  ' צאמה תועוצקמה 

. היתורושל סייגתהל  ולכוי  םישנ  םג  תורישה , תודלותב  הנושארל  יכ  םירבגה , תרהט 

לארשיב ובשחנש  תועוצקמב  בלתשהל  םיזעמה  םירבג  לש  םרפסמ  לדג  תונורחאה  םינשב  םירבגה . ברקב  תשחרתמ  הליבקמ  תירדגמ  הרומת 
תונפשחה םוחתל  וליפא  הנורחאל  סנכיהל  ולחה  םירבג  הקיטמסוקו . ןטב ) ידוקיר  וליפא   ) לוחמ לושיב , תונמגוד , לשמל , ךכ , םייפואב . םיישנל  רבעב 

יתרת  ) טשפתמו ךלוה  םישנ  לש  תוקוור  תוביסמב  םירבג  לש  תונפשח  יעפומ  ןימזהל  גהונהו  םילארשיה ) סליידנפי ' תקהל ה'צ' ירבח  ויה  םינושארה  )
םילדבהה שוטשטלו  םירבגו  םישנ  לע  תומודקה  תועדה  תשלחהל  הלא , תועוצקממ  תישנה  תיוותה  לש  תיתגרדה  הרסהל  םרות  הזה  יונישה  עמשמ .)

. תוישנ תונוכתל  תוירבג  תונוכת  ןיב 

הקיטילופה לש  היצזינימפל  םינושאר  םיתותיא 
רועיש (. 9.1%  ) םישנ ורחבנ 11  הנושארה  תסנכל  תעטרקמ . ןיידע  יטילופה  זועמה  לע  תיטסינימפה  הפקתמה  ליעל , ורקסנש  תוירבגה ' יזועמ  דוגינב ל'

תסנכה ל- תורבח  ןיינמ  הלעו  בש  ( 1999  ) הרשע עבראה  תסנכב  (. 5.8%  ) רומג לפשל  תנשב 1988 )  ) תסנכב ה-12 עיגהו  דרי  ףא  אלא  הלע  אל  הז 
, דוכילהמ שולש  צרממ , עברא  דמימ , - הדובעהמ שמח  (: 13.35%  ) תסנכ תורבח   16 תפסונ : היילע  התיה  הרשע  שמחה  תסנכב  (. 11.67%  ) 14

עבש (: 15%  ) תסנכה ל-18 תורבח  רפסמ  הלע  תסנכב ה-16  "ש . דחו הילעב  לארשי  יוניש , זכרמה , תגלפמ  תואבה : תוגלפמהמ  תחא  לכמ  תחאו 
ןוגכ םלועב , תורחא  תונידמב  דחא . םעו  הילעב  לארשי  "צ , רמ "ל , דפמ תואבה : תוגלפמהמ  תחא  לכמ  תחאו  ץרממ  שולש  הדובעהמ , עברא  דוכילהמ ,
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. םישנ ןה  טנמלרפה  ירבחמ  רתוי מ-25%  הבוקו , היגלב  דנלוה , הינמרג , גרובמסקול , קרמנד , היגוורונ , הידווש , דנלניפ ,

םעפ הדובעה , תרשכ  םימעפ  שמח  הנהיכ  ריאמ  הדלוג  דבלב . תחא  השא  הנהיכ  הנושארה  תולשממה  ב-19  תסנכהמ . רתוי  עורג  בצמה  הלשממב 
ינולא תימלוש  תמיוסמ  הפוקת  הנהיכ  ( 1977-1974  ) ןיבר תלשממב  התשירפל ב-1974 . דע  הלשממ , שארכ  םימעפ  שולשו  ץוחה  תרשכ  תחא 

הסעת רזלג  םירמ  תחא . הרש  ולו  הניהכ  אל  ( 1983-1977  ) ןיגב םחנמ  לש  תולשממה  יתשב  היצנדקה .) ךלהמב  הרטפתה  איה   ) קית אלל  הרשכ 
הנהיכ ( 1984-1983  ) רימש קחצי  לש  הנושארה  ותלשממב  טרופסהו . תוברתה  ךוניחה , רש  תינגסכ  היינשה  ותלשממ  לש  היצנדקהמ  קלחב  הנהיכ 

תדעווב הנושארה  תסנכה  תרבחל  התיה  רשאכ  ןכל  םדוק  דוע  הירוטסיה ' התשע   ' ןורוד קית . אלל  הרשכ  ןורוד  הרשו  ךוניחה  רש  תינגסכ  רזלג  הסעת 
םיתשה תסנכב   ) דוכילה תעיסו  היצילאוקה  שאר  תבשויל  התנמתהש  הנושארה  השיאהו  הרשע ) םיתשהו  הרשע  תחאה  תוסנכב   ) ןוחטיבהו ץוחה 

רש תינגסכ  הנהיכש  ונילזומלא , ילברא  הנשוש  תחא , השא  התיה  ( 1986-1984  ) סרפ ןועמש  תושארב  הנושארה  תודחאה  תלשממב  הרשע .)
תושארב תואבה  תולשממה  יתשב  תואירבה . תרש  תגרדל  ונילזומלא  המדוק  רימש  תושארב  ( 1988-1986  ) היינשה תודחאה  תלשממב  תואירבה .

רש תינגסכ  ןהכ  הלואג  היצנדקהמ  קלחב  קר  הנהיכ  ( 1992-1990  ) היינשבו השיא  התיה  אל  ( 1990-1988  ) הנושארב הגיסנ . בוש  הלח  רימש 
, תויונמואהו עדמה  ךכ , רחאו  ךוניחה  תרשכ  הליחת  ינולא  תימלוש  םישנ : יתש  ונהיכ  רבכ  ( 1995-1992  ) ןיבר לש  ותלשממב  היגולונכטהו . עדמה 

(1996-1995  ) סרפ ןועמש  לש  תינמזה  הלשממה  הביבסה . תוכיאל  הרשכ  ךכ  רחאו  הדובעה  תרשכ  הליחת  רימנ , הרואו  קית ; ילב  הרשו  תרושקתה 
ןימינב לש  ותלשממב  רחסמהו . היישעתה  רש  תינגס  יקסלבול , השאמו  תרושקתה  ךכ  רחאו  תויונמואהו  עדמה  תרש  תימלוש , םישנ : יתש  בוש  הללכ 
הרש תינגסו  הרש  וניכ  ( 2001-1999  ) קרב דוהא  ותלשממבו  תרושקתה , תרש  תנביל , רומיל  דבלב , תחא  הרש  בוש  הללכ  ( 1999-1996  ) והינתנ

תודלותב רתויב  תישנה  התיה  ( 2002-2001  ) ןורש קירא  לש  תימואלה  תודחאה  תלשממ  המאתהב .) ןיקדלוד  הנירמו  רימת  ילוי   ) הטילקה דרשמב 
, היישעתהו רחסמה  תרש  דיקפתב  קיציא  הילד  ךוניחה , תרש  דיקפתב  תנבל  רומיל  םיריכב : םיקיתב  ןתצקמ  םישנ , ששמ  תוחפ  אל  הב  ונהיכו  הנידמה 

דיקפתב רבדנל  היפוס  ןוחטיבה , רש  תינגס  דיקפתב  ףוסוליפ  ןיבר  הילד  קית , ילב  הרשכ  ךכ  רחאו  ירוזא  הלועפ  ףותישל  הרשה  דיקפתב  ינבל  יפיצ 
ןורש לש  היינשה  ותלשממב  תוימואלה . תויתשתה  רש  תינגס  דיקפתב  לטנמולב  ימענו  הלשממה ) לש  היצנדקהמ  קלח   ) הרובחתה רש  תינגס 

ינבל יפיצו  הביבסה  תוכיאל  הרשה  דיקפתב  תואנ  תידוהי  טרופסהו , תוברתה  ךוניחה , תרש  דיקפתב  תנבל  רומיל  תורש : שולש  תונהכמ  ( 2003)
. הלשממה תושאר  לע  דומצ  ברק  הלהינו  המידק  תגלפמ  שארב  דומעל  ינבל  התכז  םימיל  היילע . תטילקל  הרשה  דיקפתב 

ןרועישמ הברהב  לפונ  ןרועיש  םש  םגש  ףא  צרמ , טעמל  הלשממבו , תסנכב  ןבצממ  רתוי  בוט  וניא  ןתלהנהבו  תוגלפמה  יזכרמב  םישנה  רועיש 
םוקמב תאצמנ  לארשי  הז  םוחתב  םגו  הברהב , הנוש  וניא  אוה  םג  תוימוקמה  תויושרב  בצמה  וז . הגלפמ  לש  םירחובה  רוביצבו  תיללכה  הייסולכואב 

תוצראב לבוקמה  ןמ  תוחפ  רתוי מ-11% , תוימוקמה  תויושרל  תורחבנה  רועיש  היה  אל  ךליאו  הנידמה  תמקהמ  תויטרקומדה . תונידמה  תמישרב  ךומנ 
םינשה 1950 ל- ןיב  . ' תמענ לש  היצמאמ  תוכזב  תוריחב , תכרעמ  לכב  דחא  זוחאב  היילע  לש  הריעז  המגמ  רתאל  רשפא  ןאכ  םנמא  תויטרקומדה .

תחאו ןויצל ,) ןושאר  הלודג -  תושר  שארב  הנהיכ  ןיול  הנח  קר   ) םינטק םיבושיי  לש  תוצעומ  ישארכ  ןבור  ריע -  תצעומ  שארכ  םישנ  עשת  קר  ונהיכ   1997
רחאל ןדיקפתל  ועיגה  תורחאה  תוישיאה . תוריחבה  תטישב  ורחבנ  ןהמ  םייתש  קר  ףיסאי .) רפכב  ירוח  טלויו   ) יברע בושיי  לש  הצעומ  שארכ  ןהמ 

רבשמ תובקעב  וא  המישרב , ןהל  םדקש  רחבנה  תורטפתה  רחאל  דיקפתל  ונמתהו  תוריחבה , תעב  המישרה  שארב  ודמע  אל  ןה  ונייה , תוריחבה ,
'. הרשפ לש  דמעומ  שרדש 

הנושארה השיאה  הצרא ב-1937 ,) התלעו  היבלסוגויב ב-1917  הדלונ   ) ינשוש תידוהי  לע  תבחרנ  ליפורפ  תבתכ  בירעמ '  ' םסריפ רבמבונב 1962 
םנמא תפלאמ . הבתכ  יהוז  תיגולויצוס  הניחבמ  לאערזי . קמעבש  ישי  תמר  הרייעב  תימוקמ  הצעומ  שאר  דיקפתל  ךרעמה ) םעטמ   ) הרחבנש לארשיב 

תאו תע  התואב  תילארשיה  הרבחב  שרשומ  היהש  ירבגה  םזיניבושה  תא  אקווד  עמתשמב  השיחממ  ךא  הל , תנגרפמו  ינשוש  תא  תחבשמ  איה 
, העוצקמב תוחא  ינשוש , הבתכה . תא  הוולמה  םולצתב  רבכ  הלגתמ  הזה  דבורה  טרפב . הקיטילופבו  ללכב  תוירוביצ  תורשמב  םישנ  תנוהכל  סחיה 
םאב לופיטל  הנחתל  ךומס  תוחא , ידמב  אלא  הצעומב , הדרשמב  אל  ףאו  רוביצ , ישנא  לש  םימוליצב  לבוקמכ  רוביצ , שיא  תפילחב  אל  הבתכל  המלוצ 

(. הנחתה תלהנמכ  דובעל  הכישמה  איה  הרחבנש  ירחא  םג  העתפהה  הברמל   ) הצעומ שארל  התריחבל  דע  הלהינ  התואש  םילוח , תפוק  לש  דליבו 
תילמס הראשנ , ינשוש  דועו : תאז  הצעומה . תושארל  הרחביה  רחאל  םג  תוחא -  לשכ  ןיידע  הספתנ  תיתימאה  התוהז  ןותיעה  תניחבמש  םכדמלל 
ללכ בל  םישל  ילבמ  תולעפתהב , סומעה  המוי  רדס  תא  ראתמ  בתכה  האלמ . הרשמב  תיב  תרקעו  םא  םגו  הרחביה , ירחא  םג  תוחא  תישעמו ,
גיצהלמ הליחתכלמ  וענמנ  הפוקת  התואב  םישנה  תיברמ  עודמ  הריבסמ  הזה  םויה  רדסב  הצצה  תורשמ . שולשל  הדובעשב  הלגתמה  דרוסבאל 

: תורחא תוירוביצ  תורשמל  םג  השעמלו  תימוקמה , תושרהו  הצעומה  שאר  וא  ריעה  שאר  תרשמל  תודמעומ 

רשא תב 45  תדבוע  השיאו  תיב  תרקע  ינשוש , תידוהי  בגה ' הבוט  חורב  תרמוא  ןתוא - ' קלחל  ךיא  תעדל  קר  ךירצ  ןיא . הממיב  תועש  רתוי מ-24  '
םאכ םייתרגשה  הידיקפתל  ףסונב  ישי ,' תמר  תימוקמה  הצעומה  שאר   ' ראותה תאישנב  ךורכה  לטנה  תא  היפתכ  לע  הלא  םימיב  הסימעה 

ינשוש בגה ' לש  םינמזה  חול  ךותמ  םיקרפ  ישאר  ונינפל  ונמשר  בושייב ]...[ . םילוח  תפוק  תאפרמ  לע  הנוממה  הינמחר  תוחאכו  םידלי  העבראל 
יצחו העש  לש  רוקיב  םיירהצה ; תחורא  תא  לשבלו  רקובה  תחורא  תא  שיגהלו  ןיכהל  רקובב  המכשה  םוי ה - ' ןלהלדכ : ןורחאה  עובשה  ףוסב 

התיבה ב-7.15 םירזוח  האפרמל ; הירחאל  דימו  תיבב  הפוטח  םיירהצ  תחורא  האפרמה ; יניינעב  סובוטואב  הלופעל , הציפק ' הצעומה ו' ידרשמב 
םיכישממ שודג , םוי  יופצ  תרחמלו  ליאוה  תוצח ; רחא  דע 1.40  םיכשמתמ  םינוידה  הצעומב ; הבישי  שארב  םיבשוי  רבכ  העש  יעבר  תשולש  רובעכו 

, לושיבה תכאלמ  תא  םימילשמו  םימיכשמ  ישש  םויל  רוא  םייתעש  רובעכו  ןושיל  םיבכוש  רקוב  תונפל  ב-3.45  תבש ; תארקל  לושיבה  תכאלמב 
הפצמ םיירהצה  רחא  תועשל  האפרמה ; תא  חותפלו  רהמל  שי  תיבבש -  םידלילו  לעבל  רקובה  תחורא  תשגה  רחאל  תיבה ; רודיסו  הייפאה 

תצורמב הלא  םילוספ  םילגרהמ  הלמגנ  טעמכ  ינשוש  בגה ' ןכבו  החונמו ? הנישו ? ןטרסב . המחלמל  הגילה  םעטמ  תלדב ' שקה   ' עצבמ לש  הבישיל 
. ישי תמרב  תוחאכ  התוריש  תונש 

יומידה ומצע ; תא  קתעשל  ירבגה  םלועה  לש  הייטנה  לשמל , תילארשיה . הירוטסיהב  הקיטילופב  םישנה  טועימל  תוירשפא  תוביס  המכ  תולעהל  רשפא 
(; יתוכמסה ןוירוג  - ןב ימימ  דוע  הינתה  יהוזש  רשפא   ) הגהנה ידיקפתל  םישנ  תריחב  ענומה  ויגיהנמב , תוארל  שקבמ  ילארשיה  רוביצהש  יתוכמסה 

; המודכו תֹוינככת  תֹוירבג  תֹוצירע , תודדומתהמ -  םישנ  קיחרמה  הקיטילופב  בלתשהל  וסינש  םישנל  ץראב  קבדוהש  ילילשה  יפיטואירטסה  יומידה 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



תודקמתהה םישנל ; אלו  םירבגל  ןורתי  םינקמ  ימוקמ , - ילפיצינומהו יתיישעתה  יאבצה , לולסמה  רקיעב  ילארשיה , הקיטילופה  םלועל  קנזהה  ילולסמ 
םיקינעמ םהב , תוניינעתמ  םישנש  המודכו  הביבסה  תוכיא  תונמא , יאנפ , ךוניח , ומכ  םינפ , יאשונב  אלו  םהב , םיניינעתמ  םירבגש  ןוחטיבו , ץוח  יאשונב 

, יטילופה םלועה  לש  ילטוטהו  יתורחתה  יפואה  םישנה ; תא  עיתרמ  תילארשיה  הקיטילופה  תא  ןייפאמה  םילאהו  םהלתמה  חישה  םירבגל ; יטילופ  ןורתי 
תא עבקמ  תוגלפמב  םישנל  תומוקמה  ןוירש  תוישנה ; תויטנל  םיאתמ  וניא  תויצלופינמו , םיככתב  יביסנטניא  קוסיעו  דיקפתל  טלחומ  דובעשב  ךורכה 

. םירבגה םידמעומה  תבוטל  תופירח  תויטהב  העוגנ  תוריחבה  תלומעת  דדומתהל ; תורשכומהמ  ענומו  טועימכ  ןתימדת 

, ךכ תרושקתהו . םישנה  ינוגרא  לש  םצחלבו  ןמצע  םישנה  לצא  יונישב  ורוקמש  קפואב , הנפמ  לש  תוצוצינב  ןיחבהל  רבכ  רשפאש  המוד  תאז , םע 
תונב 52-24 םישנ  הנמ 45  רפסה  תיבב  ןושארה  תודימלתה  רוזחמ  לארשיב . םישנל  תיטילופ  תוגיהנמל  רפס  תיב  לש  ותמקה ב-1999  איה  לשמל ,

. תסנכל וא  תוימוקמה  תויושרל  תוריחבב  דיתעב  דדומתהל  ןתנווכ  לע  וריהצה  תודימלתה  לכ  תודמעומ . ורחבנש מ-150  הייסולכואה , ירזגמ  לכמ 
תנש 2000 דע  תוטלחה . תלבק  ידקומב  תומלבנ  תיטילופ  הריירק  תוחתפמה  םישנ  יכ  וארה  םירקחמש  רחאל  הדלונ  רפסה  תיב  תמקה  לע  הטלחהה 

הלאכ . רפס  יתב  השולש  דוע  ומקוה 
רשאכ וז  המגמ  לע  ותתוא  תוריחב 1993  תוימוקמה . תוצעומבו  תויושרב  תוגיצנה  רפסמב  תיתועמשמ  היילעב  אוצמל  רשפא  הכרעה  התואל  קוזיח 

לודיג לח  ןכ  ומכ  לש 30% . לודיג  םישנ , םירשעמ  רתוי  ודדומתה  תוימוקמה  תויושרה  תושארל  תוריחבב 1998  ריע . שאר  תוינגסכ  ורחבנ  םישנ  הנומש 
תמועל 164 ( 10%  ) הצעומ ב-1998 תורבח   240 תויברעו : תוידוהי  תונורחאה , תוילפיצינומה  תוצעומב  תורבחל  ורחבנש  םישנה  רפסמב  לש 40% 

גרברייפ םירמו  הילצרהב  ןמרג  לעי  תולודג : םירע  לש  תויריע  תושארל  םישנ  יתש  הנושארל  ורחבנ  ולא  תוריחבב  ךכ , לע  ףסונ  (. 7.3%  ) ב-1993
. הינתנב

חמצ הנימ  הכרעש  רקסב  אמגודל , ךכ , תויטילופ . הגהנה  תודמעב  םישנ  לבקל  תוחיתפה  הלדג  רוביצה  ברקב  םגש  הלוע  הנורחאל  וכרענש  םירקסמ 
12% הלשממ : שארכ  השיא  לבקל  הנכומ  תילארשיה  הייסולכואהמ  תיצחמכש  אצמנ  ( 7.2.1998  ) ינשה ץורעב  םשאנה '  ' ןוליש ןד  לש  ותינכותל 
רשפא המרה , הרשמה  לע  ינבל  יפיצ  לש  התודדומתה  רחאל  םויה ,  ) רבג ופידעה  השיא ו-53%  וא  רבג  ופידעה  אל   32% וז , הרשמל  השיא  ופידעה 
רוביצהמ אצמנ ש-88%  תוילפיצינומה  תוריחבה  תארקל  "מ ' עב תוריחב 98   ' םוסרפה דרשמ  ךרעש  רקסב  הברהב .) הלע  םימיכסמה  רועישש  רעשל 

ריע . שארכ  השיא  לבקל  םינכומ  לארשיב 

ימואלה חישב  יזכרמ  םוקמ  תוספותו  תוכלוה  תויאקיטילופש  הדבועה  אוה  הקיטילופב  םישנה  לש  ןדמעמב  חתפב  דמועה  יונישל  רשבמ  תוא  דוע 
ינולא תימלושו  תיטילופה , הלעמה  םורמל  העיגהש  ריאמ , הדלוג  טעמל  תרושקתב . תוירלופופ  תונייאורמ  תושענ  דבב  דבו  תוגלפמה , ךותב  דמעמבו 

תיצחמ דע  וראשנ  תורחאה  תוילארשיה  תויאקיטילופה  לכ  המאתהב , ןימי  תגלפמו  לאמש  תגלפמ  םינומשהו  םיעבשה  תונשב  וגיהנהש  ןהכ  הלואגו 
רומיל קיציא , הילד  ומכ  תויאקיטילופ  םויה , דבלב . הטעמ  תיתרושקתו  תירוביצ  תוטלובל  וכזו  םירבגה  םיאקיטילופה  לש  םלצב  ללכ  ךרדב  םיעשתה  תונש 

, תיביטרסאו הפיקת  תיאקיטילופ  לש  תימדת  תובצעמו  המבה  זכרמ  תא  תוספות  ןואלג  הבהזו  ןזח  ימענ  יקסנ , ' זוג רמת  ןייד , לעי  ינבל , יפיצ  תנבל ,
. ימואלה חישה  לש  הנושארה  הרושב  תבצינה 

לע יטילופה . םויה  רדסב  יטסינימפה  אשונה  לש  ותובישחב  הביקעה  היילעב  דחוימב  רכינ  תילארשיה  הקיטילופה  לש  יתגרדהה  היצזינימפה  ךילהת 
תורבח ידי  לע  ןהו  ידכל 92 )! עיגה ב-1994  לארשיב  םרפסמ   ) םישנ ינוגראו  םישנ  ןעמל  תולודש  ידי  לע  ןה  ץחל , תונורחאה  םינשב  לעפומ  תסנכה 

דמעמ םודיקל  הדעווה   ' הרשע שולשה  תסנכב  המקוהש  העשמ  ויתותוא . תא  ןתונ  הזה  ץחלהו  םימוחתב , םישנ  ןויווש  הקיקחב  םדקל  תסנכה ,
, ירוביצ ןוידל  םיאשונ  תאלעהב  תקסוע  הדעווה  לארשיב . השיאה  דמעמל  םיעגונה  םימוחתה  לכב  הלדגו  תכלוה  תויביסנטניאב  תלעופ  איה  השיאה ,'

הינפל . עיפוהל  תויושרו  תודסומ  יגיצנ  תנמזמו  םישנל , םירושקה  םינוש  םיאשונב  לופיטבו  הקיקח , תומזויב 

אשונב האילמב  םינוידהו  קוחה  תועצה  םויה , רדסל  תועצהה  תותליאשה , רפסמב  הביקע  היילע  תרכינ  הרשע  עבראה  תסנכל  תירישעה  תסנכה  ןיב 
אלו השיאה  דמעמ  ןאשונש  קוח  תועצה  ונודנ  אל  םויה , רדסל  תועצה  ועצוה 3  אשונב , תותליאש  ולאשנ 15  תירישעה  תסנכב  לארשיב : השיאה  דמעמ 

תועצה ונד ב-3  םויה , רדסל  תועצה  ועצוה 10  לארשיב , םישנ  ןאשונש  תותליאש  ולאשנ 21  רבכ  הרשע  תחאה  תסנכב  אשונב . האילמב  םינויד  וכרענ 
ימענ קיציא , הילד  ןייד , לעי  תסנכה  תורבח  ושיגה  הרשע  עבראהו  הרשע  שולשה  תוסנכב  אשונב . תסנכה  תאילמב  םידחוימ  םינויד  וכרענו 3  קוח 

השיאה . דמעמ  םוחתב  קוח  תועצה  ןדבל 559  תנבל  רומילו  רבדנל  הפוס  ןיקדולוס , הנירמ  רואמ , תנע  ןזח , ימענ  לטנמולב ,

ץרמ הנשמב   ' לועפל תסנכה  תבייחתמ  היפ  לעש  סרמב 1993 , ב-3  הרשע , שולשה  תסנכב  הלבקתהש  םוכיס  תעצהל  התיה  תירוטסיה  תובישח 
לכ םושייל  ץרמב  לועפל  השירדב  הלשממל  הנופ  תסנכה  : ' םוכיסב בתכנ  דוע  החפשמבו .' הרבחב  הדובעב , ןנויוושו  םישנה  לש  ןהיתויוכז  תחטבהל 

תודסומה לכמו  תרושקתה  יעצמאמ  היבלש , לכ  לע  ךוניחה  תכרעממ  תעבות  תסנכה  הדמעמ ]...[  םודיק  תאו  השיאה  ןויווש  תא  םיחיטבמה  םיקוחה 
תויעב לש  ריהמ  ןורתפל  תארוק  תסנכה  היפלכ ]...[ . הילפאה  תורוצ  לכ  רועיבב  השיאה  ןויוושב  שגד  םישל  להקה  תעד  תא  םיבצעמה  םינוגראהו 

, םינוגראהו תודסומה  תורגסמה , לכב  םישנל  הווש  גוציי  תחטבהל  לועפל  ךישמהל  החיטבמ  תסנכה  טג ]...[ . תוברוסמו  תונוגע  בצמל  ועלקנש  םישנה 
ירוביצה .' תורישבו  תורחבנ  תורשמב  דחוימבו 

, דועו תאז  םיקוח . תקיקחל  המזויבו  םויה  רדסל  תועצהב  שגרומ  ומושירו  תונורחאה  םינשב  קזחתמו  ךלוה  תסנכב  םישנה  תלודש  הליעפמש  יבולה  םג 
דמלמ רבדה  לארשיב . השיאה  דמעמב  םירושקה  םיאשונ  ושגדוה  הרשע  עבראהו  הרשע  שולשה  תוסנכל  תוריחבב  ודדומתהש  תומישרה  בור  יעצמב 

לכב םיילאיר  תומוקמב  םישנ  לש  ןגוצייל  םירהצומה  םיעצמה  ןיב  רעפ  היה  לעופבש  יפ  לע  ףא  תוגלפמה , לש  תוגהנהה  תעדותל  עיגה  אשונהש 
םידמעומה . תומישר 

. החוורה תנידמ  תוחתפתהמ  םג  אלא  יטסינימפה  סותאה  תוחתפתהמ  קר  אל  עבונ  רבדהו  היצזינימפ , ןיעמ  איה  ףא  הרבע  תיטילופה  הפשה  יכ  המוד 
ןושלב שמתשהל , םילדתשמ  תוחפ  לכל  וא  הנורחאל , םישמתשמ  םיאקיטילופה  ךא  יטילופה , השעמהו  חישה  תא  םינייפאמ  ןיידע  תונחוכהו  תוטובה 
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לש ןרפסמ  לדגו  ךלוה  יתוברתהו  יטילופה  תוחוכה  קחשמ  ינשרפ  ןיב  םישנל . סחייל  גוהנש  תויוכיא  לופיטהו -  הנבהה  תולצנתהה , החילסה , הלמחה ,
לש הלודגה  תנהוכה  חמצ , הנימ  איה  תימואלה , הקיטסיטטסה  ףנעב  רתויב  קיודמהו  ןימאה  ףרגומסיסהש  הדבועב  תוילמס  לש  הדימ  םג  שיו  םישנה ,

. םייטילופה םירקסה 

הקותמ תויהל  תברסמ  תירבצהו  םיצוק  לישמ  רבצה 

סותימ - יטנאל סותיממ  'ו -  צאמה
 – היוצר תוגהנתה  לש  םילדומו  םיילילשו  םייבויח  םיפיטואירטס  תריציל  תיברעמה  תוברתב  רתויב  םיבושחה  םינונגנמה  דחא  אוה  ינקירמאה  עונלוקה 

לדומהמ רבעמ  לש  המגמ  עונלוקב  תרכינ  ךליאו  םיעבשה  תונשמ  םלועבו . ץראב  רדגמה  תסיפת  בוציעב  דואמ  הבושח  העפשה  ול  הנקמה  הדבוע 
. רתוי ינויווש  שדח  יגוז  לדומל  ןיי ' ' גו ןזרט   ' לש יתרוסמ  - יפיטואירטסה יעונלוקה 

, תויתבובה תויכאלמה , תויומדה  תיתולתה . הגונעה  השיאל  יביטקאה  קזחה  רבגה  ןיב  רמולכ  ןי ,' ל'ג' ןזרט '  ' ןיבש דוגינה  תשלחהב  אטבתמ  יונישה 
םישנ תושדח -  תורוביגל  הריזה  תא  הגרדהב  וניפ  יברעמה  עונלוקה  יטרסמ  םיבר  וסלכיאש  תורוביגה  לש  תויקוניתהו  תועשורמה  תויהמיאה ,

, תוקזחו תויאמצע  םישנ  לש  תויומד  חימצהש  םינושארה  םימוידמה  דחא  השעמל  היה  עונלוקה  רתוי . תויביטרסאו  תויטסיריירק  תוליכשמ , תוררחושמ ,
עונלוקה תרקוחו  תרקבמ  המסריפ  ץיקב 1980  טועימ . םיעבשה  תונש  דע  ויה  הלא  ךא  סיוויד , יטבו  ךירטיד  ןילרמ  דרופורק , ןאו  ג' קיוונטס , הרברב  ןוגכ 

: התווהתה ןמזב  תאזה  העפותה  לע  דמעש  רמאמ  לגיבא  שוש 

תורחאו ונקדזה -  םומינימ  - יניקיבהו לודגה  הזחה  תולעב  תוריעצה  תונפנפשה  תיאקירמאה . תבכוכה  תימדתב  טלוב  יוניש  לח  תונורחאה  םינשב 
םישנל ויה  תודלי  - םישנה רתוי . םירגוב  רתוי , םייטנגילטניא  תולוקב  תושדח : תורימזב  ףלחתה  ןחנחתמה  - ינצייצה ןלוק  ןמוקמב . ואב  אל  ןגוסמ 
םיכייש יאקירמאה  עונלוקב  םויה  םיטלובה  םיישנה  תומשה  תיאמצע ]...[ . םויק  תוכז  ילעב  שונא  ירוצי  םג  הגרדהב , תושענו , תוכלוהה  תולשב 

ןלוכ תורחאו , ןוטיק  ןאיד  פירטס , לירמ  גרוביילק , לי  ג' ורגקמ , ילא  הדנופ , ןי  ג' השדחה : תררחושמ ' תימדתה ה' תא  תומלגמה  תוינקחשל  םלוכ  טעמכ 
הליגמ עצוממב  םינש  הובג ב-10  ןיב 30 ל-40 , ענ  ןליג  תיעוצקמ . הרשכה  תולעבו  קתו  תולעב  עצוממה , ןמ  תובוט  דאמ , תויעוצקמ  תוינקחש  םג 

. םישישהו םישימחה  תונשב  תידובילוהה  ןימה ' תצצפ   ' לש

קפס ינימ . טקייבוא  הנושארבו  שארב  השיאב  האורה  תיטסיסקס  הסיפת  תופקשמ  וללה  תויומדה  םג  יכו  ןיע  תיארמל  יונישב  רבודמש  זא  הרבס  לגיבא 
יטרסמ ןיידע  ומלענ  אל  תיתולתה  השיאה  וא  הנפנפשה '  ' תויומדש אוה  ןוכנ  ךכ . הרובס  התיה  איה  יברעמה , עונלוקה  רבעש  יונישה  רואל  םויה , םג  םא 

. המוקמ תא  הגרדהב  תספות  תרשכומ , םגו  הפי  םג  איהש  הריירקה , תשא  תומדש  המוד  ךא  עונלוקה 

םהש חינהל  רשפאו  עונלוקב , שחרתמל  המודב  השיאה , ידיקפתב  םייוניש  םיעבשה  תונשב  לחה  םירכינ  המצוע , - בר תורביח  ילכ  איהש  היזיוולטב , םג 
הזכרמבש ילר ,' לש צ' תויכאלמה   ' הרדסה התיה  הזה  יונישה  לע  התתואש  תורדסה  תחא  ץראב . תופוצהו  םיפוצה  לש  ירדגמה  יומידה  לע  ועיפשה 

תא ןהילע  ליטמה  ילר , ןהלש צ' ןכוסה  תא   ) רבג תוצור  ןיידע  ןה  םנמא , םיעשרבו . םיערב  תושיחנהו  המרועה  עורזה , חוכב  תומחולה  תוישלב  שולש 
תוריעצ םישנ  לש  ןבוכיכ  םצע  ךא  דיחי , רבג  בככמ  ןהבש  שלבה  תורדס  בורל  דוגינב  הרובחב , תולעופו  םיפוצל ) תופשחנ  וינפש  ילבמ  תומישמה 

לבא תוכבוסמ , תודיח  הרתפ  יטסירכ , התגא  לש  הנוימד  ריצי  הילגנאה , תישלבה  לפראמ  סימ  םנמא  בושח . םידקת  היה  תירלופופ  תישלב  הרדסב 
. התא תוהדזהל  ולכי  תוריעצש  תיאוריה  תומד  אלו  הנקז  השיא  לש  תומד  התיה  איה 

הנקב הלוע  םנמא  הפשכמ ' כ' הרדסה , תרוביג  סיסקלא , לש  הנויפא  םינומשה . תונשב  םוצע  גניטיירל  התכזש  תלשוש '  ' הרדסה איה  תרחא  המגוד 
. בושח ינויזיוולט  שודיח  תניחבב  התיה  המצוע  תלעב  םיקסע  תשא  התויה  םצע  ךא  תוחילצמ , םישנ  לש  תירבגה  היצזיפיטואירטסב  לבוקמה  םע  דחא 

: ךכ לע  הבתכ  רונמ  הילד 

תפשוח תוכוראה , הינרופיצ  תא  תעבוצ  תושופחת , רידת  הפילחמ  איה  תונמדזה ; לכב  הלש  תויטוריאה  תא  הניגפמו  היפוי , תא  תחפטמ  סיסקלא 
לע תססובמ  סיסקלאש  תורמל  םלוא , םתוא ]...[ . סורהל  ידכ  רבד  לש  ופוסבו  םירבג , תותפל  ידכ  הימסקב  תשמתשמ  רקיעבו  תופיה , הילגר  תא 
לע יטסינימפה  קבאמל  יוטיב  הווהמ  איה  םיבר , םינבומב  השדחה . השיאה  תומד  תא  תגציימ  םג  איה  השיאה , תומד  לש  םיקיתע  םיפיטיכרא 
םירבגה דחא . ףאמ  תוארוה  לבקל  ילבמ  המצעב , היניינע  תא  תלהנמה  הלודג , הרבח  תלעב  החילצמו , הקזח  השיא  איה  סיסקלא  השיאה . דמעמ 

איהש הדבועה  תרכזומ  תירשפא  תונמדזה  לכב  היתורטמ . תא  גישהל  ידכ  התוא  םישמשמ  םהו  םירזחמ  וא  הלועפ  יפתשמ  םירזוע , םה  הביבסש 
םירבגב תקבאנ  איהש  םושמ  האונש  איה  השעמל  השיא ]...[  התויה  ללגב  רבד  םוש  הלביק  אלו  הירושיכ , תוכזבו  המצע  תוכזב  הדמעמל  העיגה 
סיסקלא רתוי . דוע  הזיגרמ  ךכו  םיישנה  הימסק  תא  םג  תלצנמ  איה  םייותיפ .) תונושמ , תותירב  םיככת ,  ) םהלש םיעצמאבו  טפנ )  ) םהלש שרגמב 

הלא םיניינעב  תרדוסמ '  ' רבכ איה  לבזה , תא  דירוי  ימו  םילכה  תא  ץחרי  ימ  הלאשב  תקסוע  אל  איה  יטסינימפה -  ןויערל  רתויב  ינוציקה  יוטיבה  איה 
. םירבגה ומכ  קוידב  םלועה , תא  להנל  הצור  איה  וישכע  - 

סקס  ' דעו םינומשה  תונשב  תילארשיה ) היזיולטה  ירודישב  התוא  השריש  ' ) והשמו םישולש  ו' תלשוש '  ' ךרד םיעבשה  תונשב  ילר ' לש צ' תויכאלמה  מ'
תיאמצע תישענ  תוירלופופה  תורדסב  תינויזיוולטה  הרוביגהש  חיכומה  יגולויצוס  וק  טטרשל  רשפא  םיעשתה -  תונש  ףוסב  ליבקמ ' ילא  ו' הלודגה ' ריעהו 

חפטל ןיידע  תופיסומ  תורדס  טעמ  אלו  הבחר , הללכה  ןבומכ  יהוז  רתוי . םיירבג '  ' םישענ תמלגמ  איהש  םייתרבחה  םידיקפתהו  רתויו , רתוי  תמכחותמו 
תורוביגכ םישנ  אוצמל  רשפא  תוילארשי  רוקמ  תורדסב  םג  הנורחאל , הפקותב . תדמוע  תיללכה  המגמה  יכ  המוד  ךא  ןשיה , יתולתה  ישנה  ןקוידה  תא 

.2002- בו ונרקוהש ב-2001  תונוריט '  ' הרדסב וא  ןוקרי ' בחרמ   ' הרטשמה תרדסב  לשמל , םיירבג ,'  ' םידיקפת תואלממכו 
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תויאורההו תויאו  ' צאמה תויטקלפה , תויומדה  דצל  תונתשהל . רבגה  תומד  םג  הלחה  היזיוולטבו  עונלוקב  השיאה  תומדב  לחש  יונישה  םע  דבב  דב 
, םירסוימ תובורק  םיתעל  םישיגר , םינידע , םירבג  לש  תויומד  רתויו  רתוי  ועיפוה  וללה  םימוידמב  רבעב  וטלשש  וכו )' םיאטרופס  םירקוב , םילייח , םיכיסנ , )

םע רתויב  ההוזמה  ןקחשה  םג  אוהו  ללכבו , עונלוקב  שיגרה ' רבגה   ' תכפהמ תא  רשיבש  ןקחשה  אוה  ןלא  ידוו  םייתחפשמו . םינגיגה )'  )' םילאוטקלטניא
אלא ותוחישקבו  בוטחה  ופוגב  ויפויב , אל  םישנ  שבוכה  רוביגה  תא  קחשל  הברמ  םייחב  ותומדל  הארנכ  ההז  ךסמה  לע  ותומדש  ןלא , הז . ךלהמ 

תומדכ ותוא  חפיט  קר  אוה  שדחה ." רבגה   " תרדגה תא  איצמה  אל  ןלא  ידוו  , ' רסמ הנליא  תנייצמש  יפכ  ולש . רומוהה  שוחו  ותמכוח  ותושיגרב ,
ויתועורזל דימת  תולפונ  תופי  יכה  םישנה  הדבוע , אונשל . רשפא  יאש  ןטפטפו , תימצע  הלמח  אלמ  רדנוכופיה  שיגר , - רפוס סופיט  לש  תבבחתמ 

, ןמפוה ןיטסד  ומכ  םיפסונ , םיבכוכ  ועיפוה  ןלא  ירחא  תיטסיאו .' ' צאמ - אלה ותונינש  תא  העימגב  תותוש  קפס  ןקיח  לא  ותוא  תופסוא  קפס  תושוחכה ,
. תואיצמב םג  הזה  לדומה  לש  ותעמטהו  ותצפהל  ומרתו  שיגרה ' רבגה   ' ידיקפתב וקחישש  זורק , םותו  טראה  םאיליו 

, חושקה רבגה  לש  ינחוכה  לדומה  תא  ףקת  לאמשה  'ו . צאמה לדומ  לע  הפקתמה  תא  הריבגה  םינומשה  תונשב  לארשיב  לאמשה  הנחמ  תוקזחתה 
לש תינחוכה  התוגהנתה  לע  תרבוגה  תרוקיבב  הבלתשה  תיטסינימפה  תרוקיבה  תילרביל . - תינויה היגולואידיאב  תינבומ  תלוזל  תושיגרהש  םושמ 

ןיפיקעב םינמסמו  םיבר , םיאנותיע  הז  ללכבו  לאמשה , הנחמב  יאנג  תולימל  םיבשחנ  טסיניבוש ' ו' 'ו ' צאמ  ' םיגשומה יברע . - ילארשיה ךוסכסב  לארשי 
םילאה שוביכל  הרופטמכו  תרזגנכ  ןיעדויב , אלשו  ןיעדויב  ספתנ , השיאה  לש  ינסרודה  שוביכה  תומילאלו . תונמואלל  תויאבצל , ילילש  סחי  עמתשמבו 
הכפהנ רחאה )'  )' ינשה ןימה  לש  ולבסל  תושידאהו  םיאניתשלפה , לש  ויתויוכז  חופיקל  הליבקמל  הכפהנ  םישנהמ  תוושה  תויוכזה  תלילש  םיחטשב .

קהבומ יוטיב  הדש  עונלוקב -  רקיעבו  תילארשיה  תונמאב  ילארשיה  'ו  צאמה לע  הפקתמה  ראשה  ןיב  תעבונ  ןאכמ  שבכנה . לש  ולבסל  תומיטאל  לשמל 
תינלאמשה . הטילאה  לש 

תוחפ אל  ינלטק  קשנ  ילכ  תועצמאב  םג  אלא  תינחוכו , החושק  תוגהנתה  לע  תירסומ  תרוקיב  ידי  לע  קר  אל  תישענ  ילארשיה  םזיאו  ' צאמה לע  הפקתמה 
תוניועהו סעכה  תא  הבר  הדימב  ףילחמ  םירבגל  ינגעלה  זובה  ובש  הז , סופד  רבגה . לש  היצזירוטקירקה  רתוי , יטרקנוק  ןפואבו  הריטאסהו , הינוריאה  - 

טנרפ לייג  ןורפא , הרונ  ומכ  תורפוס  םיעבשה . תונשב  רבכ  הקירמאב  חתפתהל  לחה  יטנטילימה , ןשיה  םזינימפה  תא  ונייפיאש  םיגציימ , םהש  המ  לע 
רנא ז' ינחוכו . ןתוואת  המיז , ףוטש  ירטנצוגא , יתודליכ , יוצמה  רבגה  תא  םיראתמ  יראב , בייד  יאנותיעה  תמגודכ  םיבר , םיאנותיע  םהירחאו  ץנרפ ,' ןילירמו 

המצוע - בר ילכ  שמשמו  הבר  תוירלופופל  הכוזו  הכז  תמיוסמ , היצזיפיטואירטסבו  רתי  תללכהב  יטסיניבושה , הזל  המודב  אוה , םג  הקולה  הז ,
רקיעב לק , רודיבו  ןורטאית  עונלוק , ישנא  םיעשתה . תונשב  רתוי  תרכינ  הדימבו  םינומשה  תונשב  הזה  רנא  ' זה ץמוא  לארשיב  תיטסינימפה . הפקתמב 
םיתעל אימחמ : אל  שדח , רואב  ילארשיה  'ו  צאמה תא  גיצהל  ולחה  םיאנותיעו , הרבח  ינעדמ  םג  ומכ  םימלצו , םילספ  םירייצ , םירפוס , םיטסיפא , - דנטס

, יטתפה רבגה  והז  ןמרחו . ןתנהנ  שידאו , םמעושמ  חירקמ , רבגכ  םיתעלו  םינפבמ , קרופמו  ברק  םולה  רובש , םדאכ  םיתעל  םוטאו , םילא  רעוכמ , רבגכ 
'. רגפמ םג  אוהו  תחתה , לש  ץירחה  תא  ול  םיאורש  טסיניבוש , ריעש , סרכה , לעב  : ' רתסומ יתלב  לוזלזב  רימע  יפג  תיאנותיעה  הנכמ  ותואש 

הכסמה תא  תוערוקה  תימויה  תונותיעבו  יאנפה  יניזגמב  תובתכה  וברתה  תונורחאה  םינשב  היגולותימ . - יטנאה איה  'ו  צאמה לע  הפקתמב  רחא  ילכ 
אוה רמולכ , גיצמ , אוהש  הנוסרפה  דימת  אל  אוה  תואיצמב  רבגה  יכ  םיחיכומה  םינוש  םירקחמב  ופסאנש  םינותנ  תוגיצמ  ןה  תוירבגה . סותימ  לעמ 

ידי לע  םויה  םיארקנ  םישנה  יניזגמש  דמלמה  קוש  רקחמ  תרושקתה '  ' תעה בתכ  םסריפ  ב-1993  לשמל , ךכ ,  תודוהל . ןכומ  אוהש  הממ  רתוי  ישנ ' '
תונויליגה תעבראמ  דחא  ןויליג  תוחפל  וארק  רקסה  יפתתשממ  םירבגהמ  עברש ]![  הליג  םינותיעל ב-1993  הפישח  רקס  : ' םעפ יאמ  םיבר  םירבג 

תונותיעב הנורחאל  עיפוהש  שדח  רנא  תועצמאב ז' םג  ןשיה  'ו  צאמה לש  וינפ  לעמ  תערקנ  הכסמה  םישנ .' תמועל 43.6%  השאל ,"  " לש םינורחאה 
תישיא היצמרופסנרט  ורבעש  םילארשי  םירבגב  רבודמ  אטח .' לע  הכמה  'ו  צאמה  ' וא הבושתב ' רזוחה  'ו  צאמה  ' ותונכל ןתינש  תילארשיה , תורפסבו 

רפסמ  ' קיניל יגח  לש  ורפסב  לשמל , םעזב . םיתעלו  הינוריאב  תויתרוקיבב , תיברק , הדיחיב  םימחולכ  ללכ  ךרדב  יאו , ' צאמה םרבע  לע  םיננובתמ  םהו 
השקתמ ךא  םשא  אצמנ  אל  רקחנ , ודקפמ , תא  גגושב  גרוהה  תטייש  םחול  יאחוי , לש  ורופיס  תא  ללוגמ  רבחמה  (. 2000 השדחה , הירפסה  ' ) תוומ

' עובשפוס  ' ףסומב בירעמ '  ' םסריפ רפסה  תאצוה  םע  ותוללמואל . האיבהשו  תטיישב  רבעש  תיאו  ' צאמה חומה  תפיטשמ  ררחתשהל  םיישיאה  וייחב 
ריצקתב ילארשיה .' 'ו  צאמה לש  לפאה  דצה  תא  גיצמ  קיניל  יגח  רפוסה  תדוכלמב -  םירבג  : ' התיה הבתכה  תרתוכ  רפוסה . לעו  רפסה  לע  הלודג  הבתכ 

: בתכנ

. ]...[ תילארשיה תונחצרה  םשב -  ול  אורקל  וליפא  וזעי  אל  םיברש  המ  תא  תוומ ' רפסמ   ' שדחה ורפסב  ףשוח  ורבעב , תטייש 13  םחול  קיניל , יגח 
קר ןב 41 . ילארשי  רבגכ  העורקה  ושפנ  לע  רדנוז  השמל  רפסמ  אוה  ינפשוח  ןויארב  גרה . אל  םלועמש  תורמל  יאחוי , םע  ומצע  תא  הוושמ  קיניל 
, רהז רוכבה , ויחא  תטיישל ? עיגה  ךכ  םא  דציכ  ןדחפכ . ומצע  תא  רידגמו  תוימיטניא  רוציל  השקתמ  אוה  אבצה ; לע  םולחל  לדח  םייתנש  ינפל 

, קיניל רמוא  ותוא ,' לובסל  רשפא  יאש  ףולבב  םייח  ונחנא  . ' ךרדה תא  ויחא  תשמחל  ןמיסו  םינומיא ב68 ' תנואתב  גרהנ  "ל , כטמ תרייסל  סייגתה 
'. שארה לע  הטאלב  םע  םירבג  יפלא  תורשע  הנידמב  הפ  םייח  ינומכש  ללגב  הזה , ףולבה  לש  העובה  תא  ץורפל  תיתורפס  הרוצב  הסנמ  ינאו  '

: בתוכו קיניל  םע  ההדזמ  רדנוז  השמ  בתכה 

קומע - קומע איבחהל  הפלוא  תידוהיה , תילארשיה , הרבחהש  המל  עזעזמו  ררחסמ  ןכ , ירזכא , ןגטנר  ףוקיש  וירבדבו  ורפסב  קפסמ  קיניל  יתנבהל ,
תודידב לע  הסכמ  קיניל  ותוא  גיצמש  יפכ  ילארשיה  יברקה  'ו  צאמה םלוע  תיחצנה ]...[  ןברוקה  תשוחת  ירוחאמו  הלש  םיריעצה  תומ  סותימל  תחתמ 

. הז תא  בותכל  ידכ  קיפסמ  ץימא  םייפתכ , בחרו  קזח  ירירש , הובג , רנא : ' זב ללכיהל  ידכ  םלשומ  הארמב  דיוצמש  קיניל , רפוסה  דחפו . הלודג 

, םיעשתה תונשב  תילארשיה  הרבחה  ימשב  עיצפהל  לחהש  ירבצ , - טסופה שיגרהו , שדחה  רבגה  רמולכ , 'ו , צאמ - יטנאה יוניגל , הכוז  'ו  צאמה דועב 
היזיוולטה תורדסב  םיילארשיה , עונלוקה  יטרסב  הלדגו  תכלוה  תורידתב  תונורחאה  םינשב  עיפוהל  ולחה  םישיגר ' םירבג   ' לש תויומד  הרדאהל . הכוז 

', רבג תאירק   ' םירופיסה ץבוק  תא  תוסלכאמה  תויומדה  תא  תראתמ  רסמ  הנליא  השדחה . תירבעה  תורפסבו  ינשה  ץורעב  תומוסרפב  תוירוקמה ,
לוקב ירחא "  " םיארוקה הזחה  לע  םילתלת  תעפיש  ילעב  םימוטאו  םיספסוחמ  םירבצ  אל  ': ' השדחה תושיגרה   ' יכרע חורב  בתכנו  רואל ב-1996  אציש 

'. םיבלוע םניאו  םיבלענה  םימילשמ , םיינששח , םיסופיט  תוכמס . ירדענ  םימליא , תושיגרו , הלמח  ילעב  םירבג  אלא  הבע ,

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



התצופת לע  דיעמה  (, nerd תילגנאב ' ) ןונח  ' וא ףלפל '  ' יגנלסה יוניכל  םיעשתה  תונשב  התכז  רבכ  ליכשמהו  יטפמאה  בהואה , שיגרה , רבגה  תומד 
היזיוולטה תינכותב  רדה  הקיבצ  יאקימוקה  ותוא  איצמה  םיאו . ' צאמה םתוחה  ירמוש  ןוויכמ  רקיעב  עיגהש  גיעלמ  יוניכ  םנמא  והז  העפותה . לש  ההובגה 

. ןיבמ ךויחב  ותוא  ולביק  תימצע , תרוקיב  לע  םינומאה  םמצע , םיפלפל ' ' הש המוד  לבא  דמחנה . סרעה  דיקפת  תא  קחיש  םש  רוטס ,' ידמוק   ' תירודיבה

םידבאמ םינשיה  םילדומהש  םיטלוק  הרבחה  לש  הינשייח ' םושמ ש' םג  םינשה  םע  תרבוג  תירבגה  תוגהנתהה  לש  ןשיה  םגדה  לע  תרוקיבהש  רשפא 
(. הצקא - לא תדפיתניא  ץורפ  דע  תילארשיה  הטילאה  השח  ךכ  םוקמ  לכמ   ) הנידמל הדימ  התואב  דוע  םיצוחנ  םניאו  תילנויצקנופה  םתוליעי  תא 

חוכ תוחפ  חפטל  ץוחנ  בושחמהו  היצקינומוקלטה  ןדיעבו  תוימואלה , תומישמל  סויגל  ירבג ' ןומרוה   ' לש תחפומ  ןונימ  ילוא  שורד  חטבל  תבשויה  הרבחב 
': תרחא תוירבגל  ךרדב  יונישב : םירבג   ' םרפסב ךכ  לע  םיבתוכ  ידרנ  הקברו  ןח  םיגולוכיספה  ילאוטקלטניא . - ינחור חוכ  רתויו  יזיפ 

לש םייתרוסמה  םהידיקפתב  הכפהמה  תא  יטמרד  ןפואב  השיחמהו  תיפיטואירטסה  תוירבגה  לש  ךוותה  ידומעמ  המכ  העזעיז  ץרפמה  תמחלמ 
תומחלמ ךשמב  וכנוח  רשא  םילארשי , םירבג  יפלא  תורשע  ילארשיה ]...[  רבגה  לש  יטסיאו  ' צאמה יומידל  הכמ  התיחנה  המחלמה  םירבגו . םישנ 

 ]...[ םימוטאה םירדחה  לא  ףסאיהל  וז  המחלמב  וצלאנ  ביואה , לש  וחטשל  המחלמה  תא  ריבעהלו  תיזחל , המידק  םיסוטמו  םיקנט  םע  קנזל  לארשי 
םיישנ םינייפאמ  וחצינ  וז  המחלמב  אוה , ךופהנ  םישנה . לע  ןורתי  לכ  םירבגה  לש  םתונפקותלו  םהירירשל  ויה  אל  םימוטאה , םירדחב  םש ,
. םישנ תושועש  יפכ  םייחה , לש  םינטקה  םיכפב  לפטל  םעיגרהל , םידליב , לפטל  תלוכי  ךומנ , ליפורפ  הגיפס , תלוכי  תונלבס , םיקהבומ :

' הקוורוחב ' הו םזינימפ  טסופה 
ץראב שבגתמה  יתוברתה  יונישה  לש  וקפודו  ובצקמ  םשרתהל  ןתינ  וב  תוננובתהה  ךרדו  ריעצה , רודב  דחוימב  תרכינ  ילארשיה  םזיאו  ' צאמב הרומתה 

ינמיסמ דחאל  התיה  םינימה , ינש  ברקב  תירדגמ  תוגהנתה  לש  םייתרוסמ  םיסופד  לש  שוטשטה  רמולכ , תירדגמה ,' תוינושל  - ודה . ' תונורחאה םינשב 
', סוסה לע  ריבאל   ' תוניתממ ןניאו  ןגוז  ינב  תא  תורחוב  תובר  תונשייב , אלל  הרישי  הפשב  תורבדמ  תונבה  ץראבו . םלועב  ריעצה  רודה  ינוניגב  רכיהה 

ןפוג תא  ( piercing  ) תובקנמו תועקעקמ  גוז , ןבמ  הנמזהב  ךרוצ  אלל  ןהיתורבח , םע  וא  הדעסמו ) הפק  תיבב  וא  םידוקירה  תביסמב   ) ןפגב תולבמ 
רבכ סנירמ '  ' ןונגסב חלוגמ  וא  ץוצק  השיא  רעש  וליפא  תוירבג . תורופסתב  תורפתסמו  רוע , יפגמו  םיאלוטמו  םידומצ  סני  תושבול ג' םיטאריפה , ךרדכ 

תקהבומ המגוד  רובידה . ןונגסו  היצנוטניאה  םילימה , רצוא  תניחבמ  רתוי  תירבג '  ' איה םג  התשענ  תורענה  יפבש  הפשה  וניתובוחרב . רידנ  ןויזח  וניא 
'. תיסוכ  ' ירבגה - יטסיסקסה יוטיבל  הרטנוק  ןיעמ  ךשומ , רבג  רואיתל  יסוכ '  ' יוטיבב שומישה  איה 

דע ריהמ  הכ  אוה  ךילהתה  םיבשחמב . שומישה  אוה  ריעצ , ליגב  תונבל  םינב  ןיב  תוגהנתהה  ילדבה  םוצמצ  לע  תודיעמה  תוניינעמה , תועפותה  תחא 
תשרש אצמנ  תנשב 2000  ינודנולה ' סמייט  יידנס   ' םסריפש רקסב  תוריהמב . ודבתה  שדח  ירבג  םוחת  תורצוויהמ  םיחמומה  לש  םהיתוששח  םגש 

ליגב 24-18 םישנ . ןה  םישלוגהמ   61% ליגל 18 , תחתמ  םישלוגו  תושלוג  ברקב  םינב . רשאמ  תונב  ברקב  רתוי  הברה  תירלופופ  תישענ  טנרטניאה 
רקסה ןותיעה , תנעטל  םירבג . םה  םישלוגהמ  תשרב 81%  םישלוג  ךליאו  ליגמ 55  הלעמו . ליגמ 25  תכפהתמ  המגמה  םישנ , ןה  םישלוגהמ   53%
ףאו המוד , המגמ  תרכינ  לארשיב  םיבשחמה . םלועל  םיכשמנ  םירבג  קרש  העדה  תא  םיזמו  ריעצה , רודה  ברקב  המגמ  יוניש  לע  רוריבב  עיבצמ 

. רתוי הריהמ 

, רימא ןרהא  רפסה , םגרתמ  םיאליגה .' בור  תונב  תוריעצל  רכזה  - שיאה לש  ופוצרפ  יוליג  ןכוסמה -  ןימה   ' םשב ירטוזא  רפס  לארשיב  רואל  אצי  "ו  טשתב
, הביתכ תבלשמה  תכשומ , השיאכ  המצע  תא  הגיצה  ובו  וילא  החלשש  בתכממ  טטיצו  יודב  םש  אוה  לוורפ , הנינ  תרבחמה , םש  יכ  המדקהב  ןייצ 
לרטנל רשפא  ןהבש  תונוש  םיכרד  לע  רישע , ןויסינ  תלעב  יפמ  ץילממו , םירבגה  לש  ילולכנ  - ישחנה םעבטב  קסוע  רפסה  לייטקוק . תוביסמו  ימצע  חופיט 

םאה . ' ןושארה קרפב  בתכנ  םימחר ,' עדוי  וניאש  המחלמ  שיא  אוה  רבגה  . ' תויתפ םישנל  םינמוט  םירכזהש  םיחפהמ  ענמיהלו  ירבגה  סראה  תא 
ונברק ירוציב  לע  םינפבמ  - תועידיב דיוצמ  הבע , ןגמ  - ןוירש הטוע  הסונמ , חושק , שאר , דעו  לגר  - ףכמ שומח  ברקה  - הדש לא  אובל  אופא , ול , השרנ 

דומיל לולכל  תבייח  התלכשה  המחלמ ]...[ ? השוטנש  וליפא  תעדוי  הניאש  הנומא  תלק  תיטנמור , הרענב  שוגפלו  בטיה -  תדבועמ  הפקתה  - תינכתבו
בהאנ ךיא   ' ותרתוכש רפסה , תא  םתוחה  קרפב  ולש .' הפרותה  תודוקנו  ולש , קזוחה  תדוקנ  ויעינמ , רבגה -  שמתשמ  ןהבש  הינונקה  תוטיש  לש  טרופמ 

: בתכנ םתוא ,'?

, רבג היורקה  תררוס  היח  התוא  דבעשלו  ףלאל  החילצה  איה  הנוצר . - חוכלו התוחקפל  הריהזמ  תבצמ  השיאה , לש  התראפת  תילכת  םה  םיאושנה 
תורגב דע  הדילמ  וננוטלשל  ןותנ  רבגהש  םושמ  ץולעלו  הזה  אלפנה  גשהב  ללהתהל  הייטנ  ונב  שי  הנממ . רתוי  חלוממו  קזחו  לודג  אוהש  ףא 

ונחתיפ אל  עודמ  םיאושנו . תורגב  ןיבש  םינמזה , ןיב  תכובמ  התואמ  תומלעתמ  ונא  הלאה  תונוחצנה  תא  תוגגוח  ונאשכ  לבא -  רבק . דע  הפוחמו 
תא םותסל  דעומה  תא  ונרחיא  אל  ןיידע  חרופ ? - חרוא תניחבב  אוה  הבש  הפוקתה  ךשמ  רבגה  לש  ויתוימרת  דגנכ  הרידח  - יתלב הנגה  םלועמ 

, ולוכ ןימה  תא  לילכ  דבעשנ  זא  וא  םהל , הרתונש  הגאד  - רסוח לש  הנורחאה  תחאה  הפוקתב  םירבגה  תא  עינכנ  םא  המתסל . שיו  תאזה . הצריפה 
, תיגיגח תירב  תורכל  ונילע  הצרחנ  הרכהבו  ןוצר  - זועב דחאתהל . תוכירצ  ונא  תאז  תושעל  ידכ  ונתדמע . תא  שילחתש  הצריפ  םוש  דוע  ראשית  אלו 

, הכו הכ  זא  םיצצורתמ  ויהי  ךיא  םהייחב . םלשל  םהילע  וריחמבש  רבדה  תא  ריחמ  - ספאב גישהל  םישקבמה  םירבגה  לכמ  ללכב  ונמצע  ענמנש 
םימיה תא  וכביו  םהל  ונפי  םיפוחסו  םיווד  תלד . לכב  םקיר  םהינפ  ובשוי  רשאכ  םתכובמ  הברת  - המו תונורחאה -  תושלחה  תויחאה  תא  םישפחמ 
םירבגה ןיא  יכ  םיאושנה . לש  תיהולאה  תירבב  אובל  םלוכ  וחרכוי  הוח , - תונב תרבחב  ךרוצה  ומלבל , - ןיאש ךרוצה  ץחלב  ףוסבלו , םניאש . םיבוטה 

 - תבשבש לש  וז  ומכ  ויתושגר  תוביציו  ןטק  דליכ  רזכא  אוה  ועבט  םצעבש  הלפש , היח  אוה  רבגהש  הדבועה  ףא  לע  יכ  ונידעלב ]…[ . תויחל  םילוכי 
דע אצמוה  וא  רצונש  רחא  רבד  לכמ  אוה  בוט  תאז  לכב  ודגנכ -  רמאל  רשפאש  המ  לכ  ףא  לע  ינעבותו -  עיתפמ  הימתמ , אוהש  הדבועה  ףא  לע 

, םהיתולקלק לכ  לע  םייחה  תא  תולבקמ  ונא  ןיאה  תונורסח . ול  ןיאש  רבד  ןיא  לכה , ירחא  ויתומיגפמ . אנ  - םלעתנ ךכיפל  השיאה . לש  הגונעתל  םויה 
. הבהאל םייאדכ  םירבגה  םג  תויחל  םייאדכ  םייחהש  ומכ  ןכא -  םהיתופרחו ? םהיתובזכא 

דמלמ רבדהו  עדוי , וניא  ומע  יתחחושש  םגרתמה  םג  ונמז . תא  דואמ  םידקמו  ידמל  עשעשמ  ונכותש  רפסה  תא  ונמזב  וארק  םישנא  המכ  עודי  אל 
תילארשיה הייסולכואה  התיה  תידמעמ , הרכה  תורסחו  תויתולת  ויה  ןכא  תובר  םישנ  רשאכ  תנשב 1955 , םא  קפס  ךא  ול . התיה  אל  הלודג  הצופתש 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



ןכש הז , גוסמ  תואטבתה  ןונגסמ  תוגייתסמ  םתסה  ןמ  ויה  ןשיה ,' רודה   ' תונב תויטסינימפ  םויה , םג  ולש . ינרתחהו  ינוריאה  רסמה  תא  טולקל  הלשב 
רבד ןה  הריירקו  הלכשה  ןהיניעבו  תיטסינימפה  הכפהמה  ימיב  ולדגש  וננמז , תונב  תוריעצ  תאז , תמועל  תוישנב . המחלמ  םג  תללוכ  םירבגב  ןתמחלמ 

הרושק וז  הבוגת  הלאה . םירבדה  ארקמל  המכסהו  חור  תרוק  לש  ךויח  תולעהל  תויושע  רתוי ,' חלוממו  קזחו  לודג   ' וניא רבגה  ןתעדלו  וילאמ  ןבומ 
', םזינימפ - טסופ  ' םייוניכל התכז  רבכ  רשא  הריעצה , השיאה  לש  ימצעה  היומידו  יטסינימפה  קבאמה  םוחתב  תחתפתמו  תכלוהה  תניינעמ  העפותל 

לגל דוגינב  םלועב . םישנה  תכפהמב  ףסונ  ינויצולובא  בלש  השעמל  אוה  םזינימפ  - טסופה יכ  םיסרוגה  שי  (. girl power ' ) ישנה חוכה   ' וא שדח ' םזינימפ  '
ישנ םזינימפ  והז  ןתעיתר , תא  ררוע  םג  ןכלו  תוישנ  ינממסמ  רענתהל  הסנמכ  תובר  םישנ  יניעב  ספתנו  ורקיעב  יתאחמ  היהש  םזינימפה , לש  ןושארה 
שדחה סופיטה  תא  התניכ  ץראב , וז  הסיפת  לש  תורשבמה  תחא  רימא , יפג  תרפוסהו  תיאנותיעה  הילאמ . תנבומ  איה  השיאה  לש  התואמצעש  סרוגה 

תרהממ הניאו  תרזוחמ  קר  אלו  תרזחמ  תשבכנ , אלו  תשבוכ  תילוק ,'  ' הרוחב הקוורוחב – .'  ' עלוקהו עשעשמה  יוניכב  תיטסינימפ  - טסופה השיאה  לש 
. החפשמ םיקהלו  ןתחתהל 

ןורשו רש  תוינקחשה  לש  ןהיטרסבו  הנודמ  תרמזה  לש  היתועפוהב  רתוי  דועו  גנו  הקירא ג' לש  םיהבג ' דחפ   ' רפסב הנושארל  ההוזש  הזה , לדומה 
תויביטרסאו רורחש  לש  גוס  אטבמ  אוה  תינימה . הכפהמה  חורב  םתוא  טילבמו  חתפמ  אלא  תוינימ , לש  םינממס  עינצהל  אלש  קר  אל  רחוב  ןוטס ,

רמול רשפא  גנלס , יחנומב  שמתשהל  םא  תוקהבומ . תוירבג  תונוכתכ  הרבחב  וספתנ  ןימ  לע  חישו  תינימ  תואמצע  תינימ , הקושת  רבעב  ןכש  תישנ ,
השיגנ יסקס  והמל  תונשרפה  התייה  אל  םלועמ  : ' תואבה םילימב  תאז  הרידגה  רימא  יפג  תנייזמ .'  ' אלא תניידזמ '  ' הניא תיטסינימפ  - טסופה השיאהש 

השיאה ךדיאמ .' םירבגה  לכ  לע  טבלתסהלו  דחמ , ןייזה  רכזה  לש  תויתרוסמה  תורושה  תא  םינפהל  הז  תושעל  הרומא  תאש  המ  לכ  ךכ . לכ  הריהבו 
ברקב רבעב  לבוקמ  היהש  הממ  תינוריאו  החותפ  הרישי , ךרדב  בורל  קימסהל , ילבמ  תוימיטניא  לעו  סקס  לע  רבדל  תינהנ  םג  תיטסינימפ  - טסופה
ןותיעב םסרופש ב-1993  לוכה ' אל  הז   ' הרוטב ךילביל  רהוז  לשמל , הבתכ , תוחפל ,' ימצע  יניעב  תניידזמ , לש  םש  יל  היה  םעפ  . ' םירבג םגו  םישנ ,

יתוא ןימזהל  בשח  אוהש  ינפל  דוע  הטימל , ותוא  הסינכמ  יתייה  יניעב  ןח  אצמ  והשימ  םא  . ' םינושארה וידעצ  תא  השע  הזה  לדומהש  העשב  תושדח ,' '
. ולש םילובה  ףסוא  תא  תוארל 

םינשב הלדגו  תכלוה  תורידתב  רואל  םיאצויה  םישנ , רובע  רקיעב  ובתכנש  תוריעצ  תורפוס  לש  ןהירפסב  יוטיב  ידיל  האב  תיטסינימפ  - טסופה הסיפתה 
הרפסו ( 1998 ןתיב , הרומז  ' ) הזלא יטרפ : רדח   ' ןורי ףשר  ילש  לש  הרפס  לשמל , תיתחפשמה .)' תיזחה   ' רעשב ןלהל  םג  הבחרהב  ךכ  לע   ) תונורחאה

םינוכתמו םיטהול , םירופיס  , ' ןושארה דומעב  חיטבמה , רפס  והז  (. 1998 הלותב , לזמ  ' ) םדרטסמא בוחר  לש  תובהאה  ןודעומ   ' ךורא רהוז  לש 
, םייתניבש תועדוי  לבא   ) ןבל סוס  לע  ךיסנבו  הבהאב  תונימאמש  םתוא , תוצמל  תוצורו  םייחה  תא  תובהואש  תובבושה  םישנה  לכל   ' שדקומו םיפירטמ ,'

וצרתש רפס  והז  תוארוקל ש' חטבומ  םיריעסמו , םייתימא  םייודיו  דצב 24  םינוכתמ  ללוכה  רפסה , בג  לע  םמעתשהל .')... הביס  ןיא  עיגי , אוהש  דע 
'. הטימל תחקל 

ןניאש םישנ  ידי  לע  ובתכנש  םושמ  ילוא  וא  םתוא , תנייפאמה  הטובה  תינימה  הביתכה  לשב  יאדוול  בורק  םש , םוליעב  ובתכנ  םנמא  הלא  םירפס  ינש 
םישנב רבודמש  השגרהה  תא  לקלקל  החילצמ  אל  תורפוסה  לש  תוימינונאה  , ' ןיזור ילט  תיאנותיעה  הבתכש  יפכ  ךא , ןתחפשמ . ינב  תא  ךיבהל  תוצור 

תויזטנפ לעו  ןימ  לע  תורבדמ  ןה  ףסכ . הזמ  תושעלו  הדובעה  ןחלוש  דיל  תבשל  הטימהמ , םג  תאצל  תורהממ  ןה  וישכעו  חבטמהמ  ואצי  ןמזמ  רבכש 
הדעו םע  לבק  םר , לוקב  ךכ  לע  עידוהל  םג  ןהל  בושח  תונהיל , תושייבתמ  אל  ןהש  קר  אלו  םייחהמ . קלחכ  יעבט , ןפואב  םינוכתמו . טנרטניא  לע  ומכ 

תחרובה האושנ  השיאב  קסוע  רופיסה  םדרטסמא .' בוחר  לש  תובהאה  ןודעומ   ' רפסב םייטוראה  םירופיסה  דחא  ךותמ  המגוד  ןלהל  םירפסה .' תויונחב 
השיאב רבודמש  יטסינימפה  ביטומל  ילמס  יקוחה . לעבל  התקושתו  התבהא  ירבצמ  תא  שדחמ  םינעוטה  םיימינונא , סקס  ישגפמל  תיבב  םיצחלהמ 

': המיבה  ' רכיכב הפק  תיבב  שחרתמ  שגפמה  תבהאמב . רחובה  רבגב  אלו  בהאמב  תרחובה 

ילש שאונה  חורבצמה  םג  ילוא  יופצהמ . קזח  רתוי  ילע  עיפשה  הזו  הלודג  תאזכ  תינייתש  יתייה  אל  םש ]...[  יתבשי  הככו  חרק , םע  יקסיו  יתנמזה 
, ולכיר ולכא , ותש , תוזילעב , וקחצ  יביבס , וליבו  ובשי  םישנא  שארב . תטשפתמ  תולקו  ןטבב  תטשפתמ  תומימח  יתשגרה  טאל  טאל  קסעל . ףרטצה 

וזיא יל  התיה  ןויגיהב  בושחל  יתקפסהש  ינפל  דוע  סנכנ . ותוא  יתיאר  ןסכולמב , זאו , םילותיחל . ץוחמ  םג  םייח  ןיידע  שי  הנהש  ןמאיי , אל  יתיארו ,
, תודח תועונת  יטנגילטניא , טבמ  ההכ , רעיש  ינוניב , הבוג  ילש . סופיטה  קוידב  אוה  קפס , ןיא  ימצעל : יתרמא  וליאכ  הרוכיש , הרזומ , ןטב  תשוחת 

תושעל ול  שיש  בוט  יכה  רבדה  ייהת  תאש  קשח  ךל  השועו  תושעל  םיבוט  רתוי  םירבד  ןמזה  לכ  ול  שיש  והשימ  תונלבס , תורסח  תצק  תוצרמנ ,
שפחמ אוה  וליאכ  וביבס , תצק  לכתסה  אוה  םישוגיר . תשפחמו  הדבל  תבשויש  תזעונ  השיא  ומכ  השוב , ילב  םייניע  וב  יתצענ  הלק . העשל  תוחפל 

?' תבשל רתומ  . ' םולכ ילב  םולש , דיגהל  ילב  ילעמ , דמענ  ילש , ןחלושל  רשי  שגינ  טושפ  זאו , והשימ , וא  והשמ 

', קיש  ' םע תיסקס  אלא  תורתפוכמ ,' םישנ   ' םכותב םינרמשה , הגיצהל  םיסנמש  יפכ  תיתונזו , תירגלוו  הניא  תיטסינימפ  - טסופה תויביטרסאה  דימ : רהבוי 
םג ךומכ , ינא  הלעבל . תעצרנ  ןימ  תחפש  אלו  בלוק '  ' אל הפואו ,' הפי   ' אל ךא  תכשומו , הפי  ינא  ילש , תוישנה  םע  יל  בוט  השיא , ינא  רבגל : תנמסמ  ומכש 

םיטרדנטסב דומעל  ךרטציש  יל , םיאתמה  רבגה  תא  רחבא  ינאו  ילשמ , הריירק  תלעבו  ךממ  תוחפ  אל  הליכשמו  המכח  ינא  תנתונ .'  ' קר אלו  תחקול ' '
תקהל תגיהנמ  לווילאה , יר  ג' יטסינימפ . - טסופה םגדב  םייוטיבה  דחא  אופא  איה  ןוחטיב , תאלמ  תנצחומ , תוינימ  הסונמו . המכח  השיאכ  ילש  םיהובגה 

'. התוא ףורשלמ  יביטקפא  רתוי  הז  הייזחה  תא  ריסהל  : ' הרמא רשאכ  הינוריאב  תאזה  הסיפתה  תא  התצמית  זלריג ,' סייפס  ה'

הזמ לודג  סקסמ  םישנ  לש  האנהה  חווטש  םלועל  התליג  היגולוסקסהש  םושמ  ראשה  ןיב  יטסינימפ  - טסופה לדומב  יזכרמ  ביכרמ  איה  תנצחומ  תוינימ 
תא ןרמתל '  ' ןהל רשפאמה  ןורתיכ  ןהלש  ליפא  - סקסל סחייתהל  ולחה  תוריעצ  םישנש  םושמו  תיתחפשמה )' תיזחה   ' רעשב םג  ןלהל  ואר   ) םירבגה לש 

היגולוכיספהש םושמו  ימצע , ןוחטיב  תורודחו  תויחקיפ  תוליכשמ , תויביטרסא , םישנב  רבודמש  םושמ  םירכזה  תא  ןרמתל  ןהל  לק  ןהיכרוצל . רבגה 
' םילדופ  ' תצק םה  םירבגש  תונותיע , תובתכו  םירפסב  תצפומה  הסיפתה , תשרתשמו  תכלוהש  םושמו  ויתורוקמו , םזיאו  ' צאמה תא  תפשוחו  הפשח 

הבתכב אוצמל  רשפא  וז  חורל  המגדה  תויליטנפניא .' תויוששוגתהל  םישוביכל ו' םיעוצעצל , םיהמכה  םייחצנ ' םידלי   ' וא ישנ , ןבשי  לכ  לע  ריר  םיליזמה 
םירכז יגוס  השולש  תרקוס  רגי  הפיח . תטיסרבינוא  לש  םיטנדוטסה  ןותיעב  הריעצ , תיטנדוטס  רגי , תנסא  המסריפש  הרובד ' תריש   ' םשב תיטסירומוה 

': ףרוחב ונתוא  וממחיש  ידכ  דוצל   ' רשפאש

לדבההשכ יצחו ,) םייתש  ומכ  רתוי  הז  תמאה  ןעמלו   ) ינשה ןימה  ינב  םע  תוירקיע  םיסחי  תוכרעמ  תומצמטצמ ל-3  ונינפב  תודמועש  תויורשפאה 
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רורשיש אוה  הז  גוסמ  םיסחי  תכרעמ  תחלצהל  דחא  רפסמ  יאנתה  דידיה ]...[  ןושארה -  טקיבואב  חתפנ  תוימיטניאה . תמר  איה  ןהיניב  ירקיעה 
ישיא םסק  לש  הדימ  םושש  תאזכ  המרל  תנווכתמ  ינאו  רעוכמ , שממ  שממ  תויהל  ךירצ  אוהש  רמואש  המ  טקיבואהו . הרוחבה  ןיב  ינימ  חתמ  ספא 

בישקהל בהואש  ןייכב ,) רמולכ   ) שיגר רוחב  היהי  טקיבואהש  קיפסמ  ןבומכ . יחרכה , אל  הז  םילקנורפל ... רבעמ  תוארל  ונל  םורגל  חילצת  אל 
: זיזיה לכ  יפב  יורק  אבה  טקיבואה  םיסקמ ]...[ . רוציקבו , שיבכה , תא  תוצחל  תונקזל  רוזעל  בהואש  גוסהמ  םיעדוי , םתא  דמחנ , רוחב  אימחהלו ,

תעצוממה הרוחבה  הרוחבה . לש  דצהמ  תוחפל  ולש , תונשרפב  קפקפל  תצלאנ  ינא  לבא  םינויז , תרטמל  דידי  לש  תובית  ישאר  םצעב  אוה  הז  יוניכ 
םיתמ ויהש  עובשב  םירוחב  תוחפל 20  אוצמל  לאיצנטופב , הלוכי , רוועתהל ) לולע  ידמ  רתוי  וילע  לכתסמש  ימש  החוד , רוצי  שממ  אל  איהש  יאנתב  )

םצעבש הרוחבה , עודמ  הלאשה  תלאשנ  ןכ , םא  םילפשה . םירכזה  ברקב  םייקש  עוושמה  תונררבה  רסוח  לש  האצותה  םצעב  יהוז  התוא . ןייזל 
אלא  ) הבושתהו םינשנו . םירזוח  םינויז  איה  ומע  רשקב  הדיחיה  הרטמהשכ  דחא  רוחבב  קפתסת  ךכב , הצפח  קר  ול  רכיה  אלל  ןייזל  הלוכי  התייה 

ךשומש סקסל  רבעמ  והשמ  וב  תאצומ  םתסה  ןמ  איה  זיזי '  ' המצעל תצמאמ  הרוחב  םא  רוציקבו , אל . איה , יתוכיא ) שממ  לבא  שממ , אוה  ןכ  םא 
פיט תיחכונה ]...[ . הבהאה  תורחא , םילימב  וא  רבחה , אוה  ןאכ )... תעבוקש  העדה  וזו   ) יתעדל רתויב  יתועמשמהו  ישילשה  טקיבואה  התוא .

הברה ןיא  ןכביל  בוהאלש  ורכזת  שדחמ . םעפ  לכב  ובזכאתת  ןתא  יכ  תונתונ , ןתאש  הממ  יצח  וליפא  ןכגוז  ןבמ  הרזחב  לבקל  ופצת  לא  תורוחבל :
. לשמל ףאב  טטחל  ומכ  םייתוהמ , רתוי  םירבדב  קוסע  אוה  ןכב , עיקשהל  ןמז 

ינוריאו ספסוחמ  ןונגסב  רמולכ  ףוצרפב ,'  ' הז תא  ול  דיגהל  תשייבתמ  אל  איהו  רבגהמ  םיביתכת  לבקל  דוע  הנכומ  הניא  תיטסינימפ  - טסופה השיאה 
( ןורפע ןר  םילימ : ' ) דחא ףא  ליבשב  תדבוע  אל  , ' היטיהלמ דחאב  תאז  האטיב  המצעב , תיטסינימפ  - טסופ ןמייה , יס  תרמזה  ישנ . יתלבל  בשחנ  םעפש 

יתש ובתכש  רבג ,' ייהת   ' עשעשמה יטסינימפה  ןוקיסקלב  אוצמל  רשפא  הזה  הבשחמה  וקל  השחמה  (. 1987 ' ) תימוקמ הקהלו  ןמייה  יס   ' קסידב
: תורבחמה תובתוכ  הפיטעה  בג  לע  ץיבוני . - יול הנפדו  רדה  הילמע  תוריעצ , תויאנותיע 

ןיז ימיש  הנורחאה ; הלימה  תא  דיגהל  תבייח  דימת  תא  המל  חצנל ; ךלש  תושגרל  תנתונ  דימת  תא  המל  תאזה ; הירטסיהה  םע  קיפסמ  רבג . ייהת 
רשפאשכ תושגרה , םע  תאזה  היננואה  לכ  תאז  המ  םיציב ! ךל  ןיא  ךלש ? היעבה  המ  תעדוי  תא  ןיינע ; הזכ  רבד  לכמ  השוע  תא  המ  םלועה ; לע 

?! םוקמב ץברגל 

םימסרופמה םירופיסה  תועצמאב  יטסינימפ , - טסופ חיש  לש  דואמ  תירלופופ  המרופטלפ  םויה  דע  אוה  תנשב 2000 , קשוהש  תוננב ,'  ' טנרטניאה רתא 
תוברמ תוננבה ,' תקילבופר   ' הנוכמה רתאב , םימורופה  רודמב  הלודגה .)' ריעהו  סקס   ' היזיוולטה תרדסמ  העפשה  וב  תרכינ   ) םימורופהו םיט  ' צה וב ,

תויגוזב םינויז  םינויזו , תויגוז   ' תונכמ ןהש  המ  לע  דודיע  תולימו  תועשעשמ  ףנכ  תורמא  דואמ ,) ירבג  ןונגסבו  תוסג  ןבור   ) תוחידב ןהיניב  ףילחהל  תושלוגה 
: תואמגוד המכ  ןלהל  םינויז .' ילב  תויגוזו 

.1 ךלש : תולחמב  ותוא  ףתשל  היישפוח  ישיגרה  סקסמ . תידיימ  תוענמהל  השדחה  הבושתה  תא  שי  תוננבל  יתוחא , הס  - אפ שארה ' יל  באוכ  '
תוששח . 3 אפרתהל . תברסמש  ןתשה  יכרדב  תקלד  . 2 קבדמ .' אל  הז  גאדת  לא  לבא   ' סוכב וישכע  קוידב  ךל  תבשויש  תיקנע  תילניגו  הירטפ 

. הנורחאה הפוקתב  יל  דרגמ  ארונ  םגו   4 תבגעל ???

. ןגרפנ חוטב  ונחנא  'ה  רבחה ךילע  ודיגי  המ  יגאדת  לא  ךחור , לע  הלועה  לככ  תושעל  הישפוח  ייה  דעב . ונחנא  ןמדזמ . ןימ 

ךתיא יהיו  שרגתהל ... ךלוה  רבכ  אוה  רחמו  הנושארה  םעפב  הב  דגב  אוה  ךתיא  קר  קרו  תאב  הנהו  םיאושנה  הלאה  םירבגה  תא  תוריכמ  ןתא 
ףוח לע  הליו  םכל  תונקלו  תיבה  תא  בוזעל  לש  יפוסה  ךילהב  שממ  אוה  םלוכ  ךלהמבש  המכ ... וא  ןויזה  ירחא  דע  ךשמנ  הזה  חצנה  םיחצנ . חצנל 
... רוזחי אל  םלועל  אוה  הירחא  ילואש  וייח  לש  המישמה  ירחא  דע  ינלבס  תויהל  ותוא  שקיבו  ברעתה  ןורחאה  עגרב  ןוחטיבה  דרשמ  לבא  םיה ...

... רבגה תא  הארנ  זאו  ןוירהל  ותוא  יסינכתש  תרמוא  ינאו  ורובע . וללפתת 

רחאל האוושהמ ; םיששוחו  םהלש , םימדוקה  לע  תעדל  וצרי  דימת  םה  תונב , ולש ; הדירי  ילש , הדירי  לכ  לע  ןויוויש -  קר  םזינימפ , ךירצ  אל 
הלועש הלאשמ  לכ  שקבל  יחכשת  לא  תדרוי , תאש  ינפל  היינש  םלוכל ; הז  תא  תרמוא  תאש  יפיסוהו  ירהמ  ויעוציבל  תקלוח  תאש  םיביטלרפוסה 

... יל ינימאת  םיכסי , אוה  ךתעדב ,

. הערתה אלל  םיקתנתמו  הטילק , יישק  הגשהל , םילק  ןופאלפ , ומכ  םה  םירבג 

םלועב וז  העפות  לש  התוטשפתה  ידממ  לע  דחוימב . החיכשו  תטלוב  איה  ץראבש  יל  הארנש  ףא  לארשיל , תידוחיי  הניא  םזינימפ  - טסופה תעפות 
םיכרע לש  שדח  ליפורפ  אצמ  רקסה  םלועה . יבחרב  םישנ  יפלא  ברקב   Elle יתפרצה ןועובשה  ךרעש  ףיקמ  רקסמ  דומלל  ןתינ  תונורחאה , םינשב 

םא וליפא  לעבה , לע  רתוול  ששח  - יא םגו  ןימלו  הריירקל  בר  לקשמ  סוחיי  לשמל , רוגשה . פיטואירטסל  תוחפל  וא  רבעל , האוושהב  ישנ  ימצע  יומידו 
תעייסמה ליעל ,) ודמע  הילעש   ) השדח םישנ ' תווחא   ' תווהתה אוה  םזינימפ  - טסופה לש  םיניינעמה  וינייפאממ  דחא  ןכאו , דבל . תויהל  ועמשמ 

הזש םושמ  קר  אל  רבג  ילב  תאצל  התפמ  הז  תורבח . םע  אתווצב  ןיפולחל  וא  ןפגב  תולבלו  תאצל  םישנ  לש  תרבוג  הייטנו  גוז  ןבב  תולתהמ  ררחתשהל 
תא תרקוס  ינודנולה  סמייט ' המסרופש ב' הבתכ  םירבג . תרבחב  יוליבמ  םישנ  םע  ףתושמ  יוליב  תופידעמ  ןה  םעפ  אלש  םושמ  םג  אלא  תוחפ , ליבגמ 

: העפותה

העפותה תא  ךופהל  ידכ  ףייכל .' קר  תוצור  תונב   ' םעפ הרש  רפואל  ידניסש  ריש  ךותמ  העודיה  הרושה  תא  רשיא  הנורחאל  ךרענש  קוש  רקחמ 
תינשוח החילצמ , םיעצמא , תלעב  הקוור , ( - Sassy (Single Affluent Successful Sensual Young חנומה הינטירבב  דלונ  תימשרל ,

', רתויש המכו  ףיכ , תושעל   ' בתכנ הדילש  הביתה  תא  ונמיס  םישנ  שמחמ  שולשש  אצמ  יאליגב 35-25  םישנ  ףלא  ברקב  ךרענש  רקס  הריעצו .
להקב םיאלמ  עונלוק  יתבו  תוארטאית  דבלב , םישנ  לש  תונחלושב  םויכ  תוסומע  תודעסמ  תוהמיאו ]...[ . םיאושינ  ינפל  ןהייחב , תחא  רפסמ  הרטמכ 

. תוגונעת תשפחמש  תינרדומה  השיאה  תא  תוצרל  ידכ  הבוקב  הסלס  תושפוח  וא  אפס  יפונ  קפסל  תוחילצמ  אל  תועיסנ  תורבחו  דבלב , םישנ  לש 
ןובשח לע  גנעמ  עובש  ףוס  התליבש  ירחא  הלכה , תא  תפסוא  הניזומיל  םויה  םלואל . ןתחהו  הלכה  תא  עיסה  בוט  יכה  רבחה  םהב  םימיה  ורבע  ]...[ 

ףייל סניקנ  ג'  ' ץועייה תרבחמ  סניקנ  ןאו ג' ג' קרוי . וינ  וא  זירפ  יבחרב  גניפושל  האציו  תודעסמב , המרוג  ילכאמו  םיבוט  תוניימ  התנהנ  היתורבח ,
תא קנפל  ןהל  עיגמש  תובשוח  הלאה  םישנה  וליאו  ןהידלי , ןעמל  ףסכ  וכסח  ןה  תוריהז , וליג  ןהלש  תוהמיאה  דואמ . ינוציק  יוניש  הז  : ' תרמוא לייטס '
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. ןמצע לע  ףסכ  איצוהל  טושפ  ןמצע ,

תוילאוסקסומוהל היצזימיטיגלהו  ישנרבג ' תעפוה ה'
'. תויסקסינוי  ' וא תוירבג ' - טסופ  ' םשב התונכל  רשפאש  תישירח  הכפהמ  תשחרתמ  םינבה  לצא  םג  שיגרה , רבגה  לע  ןוידב  ליעל  רכזוה  רבכש  יפכ 

רבעב ובשחנש  םינוניג  םמצעל  ץמאלמ  רבעבמ  תוחפ  םיעתרנ  םינפ  לכ  לעו  םתוישיאב , ישנה  דוסיל  רבחתהל '  ' םיליחתמ םיריעצ , רקיעב  םיבר , םירבג 
, םימודאו םידורו  םג  םיינועבצ , םייסנכמ  םישבול  הרפסמב , תועש  םילבמ  דנולבל , ותוא  םיעבוצו  'ל  גב םרעש  תא  םיחשומ  םיליגע , םידנוע  םה  םיישנל .

, רבעבכ תינפוג  העיתר  אלל  הז , תא  הז  םיקבחמו  םיקשנמ  םשו , הפ  םירפאתמ  ףוגה , רעש  תא  םיריסמ  תוישנ , ינמסמ  םיעבצ  רבעב  ובשחנש 
. רבשמ יעגרב  יכבב  םיעוגו  יחא )' עמשנ  המ   )' םירבח ישגפמב 

יתלבל ןכלו  ישנל  רבעב  בשחנש  קוסיע  ימצעה , יונה  חופיטב  רבוגה  קוסיעה  אוה  הרשע , - שפיטה ינב  רקיעב  ילארשיה , רבגה  תניחבמ  דחוימב  ינכפהמ 
םיריעצה ישגפמ  יכ  המוד  תורחא .) תוצראב  םג  תלבוקמ  העפות  ' ) ומוה  ' גולגלב תונכל  ץראב  וגהנ  תינוציחה  ותעפוה  תא  חפיטש  רבגה  תא  לבוקמ .

השדח העפות  איה  םירבג  לצא  ליפאסקסה  חופיט  םצע  תוקורסתו . שובל  לש  ינוגסס  לבנרקל ' ידדה ו' תוצונ ' ףונפנ   ' לש עשעשמ  סקטל  הנורחאב  וכפה 
ןכלו ךפהל , אלו  םישנה , תא  םירחובה  םה  םירבגש  התיה  תטלשה  הסיפתה  םישנב . רבודמשכ  קר  תיתועמשמ  הנוכתל  הבשחנ  תויסקסה  ןכש  ץראב ,

תנתינה היצמיטיגלה  תא  וינוניגב  םדיקו  אטיבש  םינושארה  ןיב  היה  ריעצה , רודה  ינב  לש  םרוביג  ןפג , ביבא  תינורקע . הכ  הנניא  תינוציחה  םתעפוה 
תשר תוצלוח  'ל , גב ךושמ  ךורא  רעיש  רופיא ,  ) םתעפוהב םייסקסינוי  םינממס  בלשל  היצמיטיגלה  תא  רקיעבו  ינוציחה  הארמב  עיקשהל  םירבגל  םויה 

לחהש םייניעה ' תא  םיפטוש   ' רודמה אוה  תוינויצה -  רעונה  תועונת  לש  תויטקסאהמ  ברעממ  חרזמכ  הקוחרה  השדחה -  המכסומל  השחמה  דועו .)
תגצה תא  רבעב  הנייפיאש  ךרדב  ןרותה ' ךיתחה   ' לש הנומת  גיצה  רודמה  תונורחא .' תועידי   ' לש םינרדומ ' םינמז   ' ףסומב םסרפתהל ב-1999 

גוס לזמה , םייניעה , עבצ  לש  תמישר  וב  העיפוה   ) רודמב עיפוהל  ורחבנש  םיריעצה  תא  ןותיעה  ןייפיא  הבש  תילולימה  ךרדה  םג  תינרותה .' הכיתחה  '
. תויסקסינויה חור  תא  םיפקשמ  הקיטנמור ) תושיגר , לושיב ,  ) םינויצ ומצעל  קינעהל  ףויפי ' שקבתנ ה' םהבש  םימוחתה  ןכו  הלאב ) אצויכ  בייש  - רטפאה

ףוחב ומלטצה  םינמגודה  רחא .' ילארשי  הפי   ' חראתמ ויפד  רשע  םינשמ  דחא  לכבש  הנש  חול  הנושארל  ץראב  אצי  טסוגואב 1996  השחמה : דועו 
, וילע םיפדעומה  לכאמהו  עבצה  ולש , לזמה  וליג , ומש , ןמגוד  לכ  לש  ומולצתל  תחתמ  וטרופ  םיקסויקב  םסרופש  חולב  םוריע . תוינמגוד  לש  תוזופב  םיה 
ןיב בתכנ  ובש  לודג  רמאמ  הל  שידקה  טסימונוקא ' ה' לארשיל . קר  ןבומכ  תידוחיי  הנניא  תויסקסינויה  תנפא  םהילע . קולד '  ' אוהש רפסהו  טרסהו  וביבחת 

: ראשה

ןוה ידלוגו  רלדימ  טב  ןוטיק , ןאיד  , Cigar Aficionado ינקירמאה תעה  בתכ  רעש  לע  רומ  ימד   ) םירגיס םע  תומלטצמ  תומסרופמ  םישנש  תעב 
Courage Under טרסב הרוביגכ  ןייאר  גמ  תינקחשה   ) ברקב הרובג  לע  םירוטיעב  תוכוז  וא  ( The First Wives Club ןהלש , שדח  טרסל  הזרכב 

םיביגמ דציכ  רוינו ]...[ .)' ג'  ' טרסב רגנצרווש  דלונרא   ) ןויריהל םיסנכנ  וא  ןמדור ) סינד  לסרודכה  בכוכ   ) תולככ םישבלתמ  םיירירש  םירבג  (, Fire
תעיבצ ירצומל  קושה  תוקורסתה ]...[ . ןולסלו  תיטסירוקינמל  הכילה  ידי  לע  ןכבו , םהלש ? תיתרוסמה  הירוטירטה  לא  םישנה  תשילפ  לע  םירבגה 

תוכנוח רדואל ' יתסא   ' ומכ הקיטמסוק  תורבח  סרדורב .' ןומולס   ' תרבחב תיטסילנא  לפמט , הנאיד  ירבדל  הנשב , לדג ב-15%-20%  םיירבג  רעיש 
רלוד דראילימ  םיאיצומ 9.5  םיאקירמא  םירבגש   Fortune לש יחכונה  ןויליגה  ךירעמ  רעש , תבתכב  אלפ . ןיאו  םירבגל . םידחוימ  םירצומ  תוכרעמ 
רתוי תישענ  םישנו -  םירבג  ןיבש  וז  ישונאה -  ןויסינב  רתויב  תויסיסבה  תונחבהה  תחא  הקירמאב  יכ  םיארמ , הלא  לכ  רתוי ]...[ . בוט  תואריהל  ידכ 

. תשטשוטמ רתויו 

ריאשהל תושקעתמה  םישנה  תונורחאה  םינשב  תוברתמו  תוכלוה  תינימה . תוינושל ' - וד סוסיבל ה' אוה  ףא  םרות  יאליגב 50-30 , ליכשמה , םייניבה  רוד 
תונבה ישיא .'  ' וא יגוז ' ןב   ' הלימב ילעב '  ' הלימה תא  תופילחמ  ףא  ןתצקמו  ןתולת , - יאלו ןתואמצעל  תואכ  לעבה , םש  דצל  תיבה ' ןמ   ' ןתחפשמ םש  תא 

תא םילרטנמה  תומש  ירמוע -  וליפאו  רואיל , לאינד , לג , ומכ  םיירכז  תומשב  תילארשיה  הרבחה  תודלותב  הנושארל  תוכוז  וללה  תוחפשמל  תודלונה 
רבעב ובשחנש  תויוגהנתה  המ , סוסיהבש  ףא  םהינב  ומכ  םשו , הפ  םיצמאמ  םילעבה  ותודליב . ול  הכוז  םדאש  תונושארה  תוירדגמה  תויוותה  תחא 

רבעבש גהנמ   ) הטאיד לע  םירמוש  הלענהו , השבלה  תויונחב  ןמז  רתוי  םילבמ  ןיבלהש , רעיש  םיעבוצ  םתחדפב , הקד  המצ  םיעלוק  םה  תוישנ :' '
יהמיאה .' באה  ו' שיגרה ' רבגה   ' לדומ יפ  לע  החפשמב , רתוי  ינויווש  םייח  חרוא  החלצהב ) דימת  אל   ) םייקל םיסנמו  ישנל ,) אוה  ףא  בשחנ 

ךרענש היפרגוטרקואיג  ןוכמ  לש  דחוימ  רקסב  לשמל , ךכ , תונורחאה . םינשב  תונותיעב  ומסרפתהש  םינוש  םירקסב  תתמאתמו  הבש  העפותה 
; םרעש תא  עובצל  םייושע  הז  ליג  לעמ  םירבג  ברקמ  ינב 24-18 ו-4%-7%  םירבגהמ  יכ 28%  אצמנ  תונורחא ' תועידי   ' לש ךלש '  ' ףסומה תנמזהב 

םירחא םירבג  םע  תוחיתפב  חחושל  םיטונה  םירבג   ) םגוז תונב  םע  תוחיתפב  וחחושי   42% הרבחמ ; הדירפב  דימת  דע  תובורק  םיתעל  םיכוב   13%
ראשל הווש  הדימב  תיבב  םידבוע  םיינויווש -  םה  םירבגהמ   36% לשבל ; םיבהואו  םיעדוי  םירבגהמ   45% ינב 24-18 ;) םיריעצו  םיאושנ  אל  םה 

'ו-32% דאמ םימיכסמ   ' 55% ןויוושב . םילגוד  ( 89%  ) םבור םהיתושנ . םוקמב  הדיל , תשפוחל  תאצל  םינכומ  ( 35%  ) שילשכ תיבב ; םירגובמה 
םינוליחל האוושהב  ( 20%  ) םייתדה ברקב  רתוי  לודג  םיינויווש  אלה  םירבגה  לש  םרועיש  םינימה .' ןיב  ןויוויש  תויהל  ךירצ   ' טפשמה םע  םימיכסמ ' '
אימחמ רתוי  םירבגהמ  ימל  םהל . אימחמ  הזש  םינעוט  וליפאו  יולגב , םהירחא  תורזחמש  תורוחב  םיבהוא  םירבגהמ   40% (. 9%  ) םייתרוסמלו

וצ יפל  םישבלתמ  םהש  םיריהצמ  כ-36%  הלעמו . לקש  לש 6,000  הסנכה  ילעבו  םינוליח  ינב 54-45 , םיאושנ , אל  םהירחא ? תורזחמ  תורוחבש 
תועצמאב תאזה  המגמה  תא  םיקזחמ  םמצע  םידגבה  יבצעמ  םילאשנה . לש  תויתנפואה  תמר  תדרוי  ןכ  הלכשהה , תמרו  ליגה  םילועש  לככ  הנפואה .

, ןטלתשה יטסיניבושה , ספסוחמה  'ו  צאמה דוע  אל  : ' וידגב לש  לדומה  תא  רידגה  ןיילק  ןיוולק  לעה  - בצעמ לשמל , ךכ , קושל . םיאיצומ  םהש  םימגדה 
קזח החפשמו , הריירק  ןיב  בלשל  עדוי  השק , דבוע  אוה  וידלי . לודיגב  ברועמ  רוסמ , דאמ , גאוד  בא  אלא  םעפ ]...[  לש  סקסה  למס  קזחה , יביסרגאה ,

דחאכ .' יסקסו  יניצר  שיגר , דאמ  לבא 

רקיעב ןיידע  לטומ  תיבה  לועש  אצמנ  חבטמה  לש  לועפתהו  הכירצה  שומישה , ילגרה  תא  קדבשו  הבגר '  ' םיחבטמה תרבח  רובע  ךרענש  רחא  רקסב 
, לשמל ךכ , רבעבכ . לדג  וניא  רבכ  הז  םוחתב  רעפה  םלוא  םילכה . תפיטשו  תוינקה  ןויקינה , לושיבה , תודובע  בור  לע  תדקפומה  וז  איהו  השיאה  לע 

שדחה לדומה  שיגדהל , בושח  םיחרואל . רקיעב  המרוג , תוחורא  לושיבב  םיטטהלמ '  ' םהמ  10% םילכ . ץוחרל  םיגהונ  םהש  וריהצה  םירבגהמ   32%

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



, תונמאב תרושקתב , תבחרנו  תיבויח  הדוהתל  הכוז  אוה  ךא  הייסולכואב , ןטק  טועימ  תלחנ  ןיידע  אוה  לילעב , ינויצ  - טסופה תככורמה , תוירבגה  לש 
. הבחרה הרבחב  םישרוש  קימעהלו  טשפתהל  יופצ  ךכיפלו  הנפואבו , הימדקאב  רודיבב ,

תעפותל הליכשמה  תילארשיה  הטילאה  לש  הסחיב  תונורחאה  םינשב  ללוחתמה  יונישל  תובושחה  תוביסה  תחא  אוה  תירדגמה  הנחבהה  שוטשט 
ברקב תויבסלו  םילאוסקסומוה  יפלכ  תונלבוסב  היילע  תונורחאה  םינשב  תנמתסמ  לארשיב  םג  תורחא , תויברעמ  תוצראל  המודב  תוילאוסקסומוהה .
םייונישה תא  רקסש  לארה  ןולא  ןטפשמה , ןוילעה . טפשמה  תיב  לש  תוימידקת  תוקיספבו  השדח  הקיקחב  לוכ  םדוק  תאטבתמ  איה  וז . הליבומ  הבכש 

ףקיה חכונל  םעפנ  דמוע  תנש 1988  זאמ  לארשיב  תויבסלהו  םילאוסקסומוהה  לש  יטפשמה  םדמעמב  םייונישה  תא  ןחובה  לכ  : ' רמאמב בתכ  וללה 
טפשמה תטיש  הרבעש  םיפרוגה  םיטפשמה  םייונישה  תא  הנוכנ  ראתל  לוכי  תילאוסקסומוה " תיטפשמ  הכפהמ   " םשה קרש  המוד  יונישה ]...[ .

ונכדוע ב-1993 , הליחת , םילאוסקסומוה : םילייחל  סחיב  "ל  הצ לש  ותוינידמב  יונישב  םג  תאטבתמ  תאזה  הכפהמה  םיעשתה .' תונשב  תילארשיה 
; שפנה תואירב  ףנעל  תילאוסקסומוה  הייטנ  לעב  לייח  לע  חוודל  היחנהה  תאו  םמודיקו  םסויג  לע  הלבגהה  תא  ולטיבש  םהילא , סחיב  עבקה  תוארוה 

םילאוסקסומוהל . תעגונה  עבקה  תארוה  לילכ  הלטוב  ב-1998 , רתוי , רחואמ 

, לשמל ךכ , תויבסלו . םילאוסקסומוהל  הרבחה  לש  הסחיב  הרומת  לש  התישאר  לש  םינמיסב  לקנב  ןיחבהל  ןתינ  תירלופופה  תוברתה  םוחתב  םג 
תונב  ' גארדה תקהל  לשו  ( 1997  ) הבר החלצהב  ןויזיווריאב  לארשי  תא  הגצייש  ןימ ) יוניש  רבעש  רבג   ) לנושנרטניא הנד  תרמזה  לש  תוירלופופה 

ןבא חר ' ךרואל  ןיבר  רכיכמ  הדעצ   ) ביבא לתב  יתנשה  הוואגה ' םוי   ' דעצמ םויק  םג  ךכו  תנשב 2000 ,) רקיעב   ) היזיוולטה תוינכותב  הבכיכש  היספ '
השענ אוה   ) תוירחסמ תורבח  לש  ןתוסחב  םג  הגרדהבו  ביבא  לת  תיריע  תוסחב  זאמ 1993 )  ) ךרענה ןוקריה ) קראפב  גנינפהב  תמייתסמה  לוריבג 

ידי לע  אוה  םג  ךמתנש  זאמ 1997 ) ופי  חרב ' ךרענ   ) םילשוריב יתנשה  הוואגה  דעצמו  םיבר ) םיטיירטס '  ' םג וילא  ךשומה  ינוגסס  לביטספ  םינשה  םע 
וחתפנש הוואגה  שדוח  יעוריא  : ' בתכנ התרתוכבש  תבחרנ  הבתכ  תונורחא ' תועידי   ' םסריפ תנשב 2000  ביבא  לתב  ךרענש  דעצמה  דובכל  הייריעה .

יפלא תורשע  תופתתשהב  הוואגה , דעצמ  דומעי  םזכרמב  לארשיב . תילאוסקסומוהה  הליהקה  לש  הירוטסיהב  רתויב  םימישרמהו  םילודגה  ויהי  עובשה 
תאזה תדהואה  המינה  הווקתב .' דחי  הקבאמבו . הליהקב  הכימתו  תוהדזה  תולגל  ידכ  םרדגמ  םיאצוי  םיאקיטילופ  רתויו  רתוי  ליבקמב  םישנא .

תיילפא תא  תונגל  םיטונ  םיאנותיעה  וזמ , הרתי  תונורחאה . םינשב  תונותיעב  ועיפוהש  םילאוסקסומוהה  לע  תובר  תובתכל  ינמודמכ , תינייפוא ,
םגש המוד  תידסומ . תוימיטיגל  לש  םתוחו  תימשר  הרכה  ךכב  םהל  םיקינעמו  םהל , וקבדוהש  תומודקה  תועדהו  תויוותה  תאו  תויבסלהו  םיאומוהה 

םינותיעו דועו ) "ף  לק  ) הלשמ תודוגא  רבכ  הל  שי  רתוי . םייביטרסא  ושענ  היקבאמו  רבעבמ  המצעב  החוטב  רתוי  םויה  השח  םילאוסקסומוהה  תליהק 
םיאומוהה ןעמל  דעווה  לשמל ,  ) םיירוביצ תודסומב  תולודשו  יוליב  ירתאו  םירבח  ינודעומ  טנרטניא , ירתא  דועו ,) ' Q נרפ הנא  ', ' דורווה ןמזה   )' הלשמ

גייסל ךירצ  תילאוסקסומוהה . םתוהזב  תואגתהלו  ןוראהמ ' תאצל   ' םויה םיזעמ  םג  םינעודי ) םג  םהב   ) םישנא רתויו  רתוי  ביבא .) לת  תייריעב  תויבסלהו 
לש לבס  תובורק  םיתעלו  הבר  שפנ  תמגוע  בסמ  רבדהו  תויבסלו  םילאוסקסומוה  יפלכ  תומודק  תועדב  ףוטש  ילארשיה  רוביצה  בור  ןיידעש  שיגדהלו 

ךלוה קר  בצמהש  המודו  רבעב  םבצמל  תילארשיה  הרבחב  םויה  תואג ' ' הו םיאג ' לש ה' םבצמ  ןיב  תוושהל  המ  ןיא  תאז , םע  הז . רוביצל  שממ 
. רפתשמו

, הרבחה לש  היצזינמוהבו  היצזיטרקומדב  םימרוג : רפסמב  תולתל  רשפא  םלועבכ , ץראב  תוילאוסקסומוה , יפלכ  הלדגה  תיתרבחה  תונלבוסה  תא 
תרושקתב הנושלו  רזל  תושיגרה  תוחתפתהב  תינימה , תונריתמהו  סקסה  תכפהמב  טפשמה , תכרעמ  לש  יטופישה  םזיביטקאבו  םזילרבילב 

תוטלתשהל םגש  המוד  רומאכ , םלוא , ןהיתויוכזו . ןדמעמ  תא  רפשל  המגמב  תושיחנב  לועפל  טועימ  תוצובק  לש  תרבוגה  הייטנבו  תונמאבו ,
'ו צאמה לדומש  לככ  יגולויצוס : קוח  ןיעמ  הפ  חסנל  רשפא  הזה . ךילהתב  דיקפת  רתוי ' ישנה  רבגה   ' וא שיגרה ' רבגה   ' לדומו תיטסינימפה  היגולואידיאה 

. ךפהלו הלוע , םילאוסקסומוה  יפלכ  תונלבוסה  תמר  ןכ  הרבחב , תוחפ  יטננימוד  השענ 

שדח ירדגמ  לדומל  תורביח 
תירדגמה תוגהנתהה  לש  ישפנה  - ימינפה - השקה ןיערגה  םג  םאה  הלאשה  תלאשנו  תינוציחה , תוגהנתהה  תפילק  יונישב  רקיעב  יתקסע  הכ  דע 

. תוישנהו תוירבגה  תויטנה  דיתעב  ונתשי  ןכא  המכ  דעו  םאה  ןוכנ  לא  תעדל  השקש  ףא  ןכ , הארנה  לככ  איה  הבושתה  תונתשהל . דמוע  וא  הנתשמ 
לש םחוכל  לארשיב  תרבוגה  תועדומה  ץראב . ירדגמה  תורביחה  ילכב  תונורחאה  םינשב  םישחרתמה  םייוניש  לע  ראשה  ןיב  תססובמ  וז  תיזחת 

לש הביקעו  תיתגרדה  הפלחהל  ואיבה  יטסינימפה , אשונל  הלדגה  תושיגרהו  ךרה , ליגה  תפוקתב  רקיעב  םלועה , תוסיפת  בוציעב  םייומסה  םירסמה 
הז ךילהתל  רתויב  תטלובה  המגודה  שדחה . יטסינימפה  לדומה  יפ  לע  בצועש  םירצומ  לש  שדח  ףדמב  ירבג , םזיניבושב  עוגנה  ןשיה , םירצומה  ףדמ 

לע תרוקיבל  ךנחל  הליחת  הנווכב  ובתכנש  םיירוקמו  םימגרותמ  םירופיס  ץראב  םסרפתהל  ולחה  םינומשה  תונש  עצמאמ  םידליה . תורפס  איה 
' הליעגמה הריבגהו  ריבאה  ןיואג  , ' סגניטסייה הנילס  לש  הרפס  לשמל , ךכ , םזינימפה . חורב  םישדח , םילדומ  ץומיאלו  םינשיה  םיירדגמה  םילדומה 

ילכמ דחא  התיהש  תיתרוסמה  היישעמה  לע  תרוקיב  םיווהמה  (, 1986 דבוע , םע  ' ) השדח הדגא  , ' ןבארה ליג  לש  הרפסו  ( 1985 םילעופ , תירפס  )
: הרציש תיטסינימפה  הדגאב  ןבארה  תבתוכ  ךכ  תירבגה . תונוילעה  קותעשל  םיבושחה  היצנירטקודניאה 

: ברחב שומישב  םירמושה  םע  ןמאתהל  התצר  איה  תודשב : סוס  לע  בוכרל  התצר  איה  גהנתהל . תוכירצ  תוכיסנ  ךיא  עומשל  התצר  אל  ןירמזור  ךא 
בשא ןירמזור , הכיסנה  ינאש , םיצור  םה  םיכיסנל ]...[  תוכחל  העמשש . המ  לכמ  הצורמ  אל  דאמ  התיה  הכיסנה  םירבד ]...[  הל  ורקיש  התצר  איה 

. םהילע קורזא  ינא  הסיבכה  לס  לכ  תא  תוטחממ ? םהילע ]...[  ךילשא  ינא  םיציצע  םיכיסנל ? תוטחממו  םיחרפ  ךילשאו  ןולחב 

: תויטסיניבושה תודגאב  לבוקמה  הזמ  ןיטולחל  הנוש  דנא ' יפה  םייתסמ ב' רפסה 

ודמל דחי  ומחלנ , דחי  ולשיב , דחי  תוכורא , םינש  דחי  ויח  םה  ןרוימ . ךיסנהו  ןירמזור  הכיסנה  לש  םתנותח  החמש  ברב  הגגחנ  עובש  ותואב  םנמאו 
הנידעו תסמונמ  התיה  דימת  אל  הכיסנה  םינוקרד . לע  יעדמ  רפס  םג  ובתכ  דחיו  דחי , ןוקרדב  ולפיטו  דחי  םיסוטקק  ולדיג  םה  תודשב . וטטושו 

ויחו דאמ , םיינויגה  ויה  םה  בורל  לבא  שא . טעמ  קרוי  היה  םעפל  םעפמו  ךנוחמ  היה  דימת  אל  ןוקרדה  וליפא  בל . ץימא  היה  דימת  אל  ךיסנהו 
. בר רשואב 
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ילמס רתוי  המ  ץראב . וזה  תורפסב  תוטלובה  תומגמה  תחאל  התיהו  ךליאו  םיעשתה  תונש  תיצחממ  הצאוה  םידליה  תורפס  לש  היצזינימפה  תמגמ 
תא תללוכה  םיעבשהו , םישישה  תונשב  רתויב  תירלופופה  םידליה  תרדס   ) "ה במסח ירפס  לש  תשדוחמה  הרודהמבש  הדבועה  רשאמ  הז  ךילהתל 

' תיטילופ םיניקת  םניאש   ' רדגמה יסופדמ  המכ  םיכרועה  ונקית  האצוהש ב-2001 , טלחהב )' טלחומ  דוס   ' תרובח לש  היתואקתפרהו  היללעמ 
. ותינגס רמת  קר  אלו  םילכ  ףטוש  הריעצה  הרובחה  לש  דואמ  ירבגה  גיהנמה  יבהז , ןורי  השדחה  הרודהמב  לשמל , ךכ  הנשיה . הרודהמב 

תויביטרסא תויאמצע , םישנ  רתויו  רתוי  תונורחאה  םינשב  תועיפומ  ובש  עונלוקה  םוחתב  לשמל , ךכ , הרומת . לש  םינמיס  םילגתמ  תורביח  ינונגנמב  םג 
ןימ תוניצס  תבוטל  המבהמ  תוקחדנ  תקהבומ , תיטסיניבוש  השיגב  רבעב  ונייפאתהש  תויעונלוקה , ןימה  תוניצס  וליפא  ןהלשמ . הריירק  תולעבו 

, תובר תוחבשתל  הכזו  רבמבונב 2001  םינרקאל  הלעש  תרחואמ ' הנותח   ' יליוושסוק רבוד  לש  וטרסב  לשמל , ךכ , רתוי . םיינויווש  םילדומ  תוגציימה 
ןהב . דומעל  לדתשמ  אוהש  תויחנה , רבגל  תנתונו  סקסה  תנצס  תא  תנווכמה  איה  השיאה 

יפכ תומוסרפה , בור  םנמא  יוניש . ינמיס  ןכ  םג  הלגמ  הלודג , תוירדגמ  תוסיפת  בוציעל  ותובישחש  ץורע 2 ,)  ) תירחסמה היזיוולטב  תומוסרפה  הדש 
םינשב םלוא  הנשמ ; ידיקפתב  םינפ  לכ  לעו  ינימ  טקייבואכ  רקיעב  השיאה  תא  תוגיצמ  רמולכ  ירבג , םזיניבושב  תועוגנ  ןיידע  םירקחמ , רפסמ  םיחיכומש 

, תויטנגילטניא תואמצע , תורדשמה  םישנ  לש  תויומד  רתויו  רתוי  רשאכ  יוניש , לש  תיטיא  המגמ  תרכינ  ךליאו , תנשמ 2000  רקיעבו  תונורחאה ,
התווהתה ב-1997: תישארב  רבכ  העפותה  לע  הבתכ  רמוז  תיונ  תיאנותיעה  תונושה . תומוסרפב  תובלושמ  הובג  יעוצקמ  סוטטסו  תויביטרסא 

, םילתחמ םירבגו  םלועה , תא  תולהנמש  תוטיוחמ  תויטסיריירקכ  תוגצומ  םישנ  תמוסרפה  ירידשתב  הנורחאה  הנשב  זא  בל , םתמש  אל  םא 
תלעב תרבגה  תדרוי  לאירול "  " לש תמוסריפב  ונס . לש  שדח  לזונל  תמוסרפב  הפצירה  תא  םיפטושו  טבמאל , דחוימ  ופמשב  קוניתה  תא  םיצחור 

ףשוחש הטוסמ  הלהבנ  אל  תררחושמה  סיסקבא  לעי  ורטסק ,' ב' םיאנותיע . תביסמל  הכרדב  םילהנמ , קית  םע  םילהנמ , סוטממ  רעישה  תירולב 
. ךויח ךות  הפישח  הריזחמו  הינפב ,

רשפא יתוא .)' קנפת  יפר   ' תמוסרפה לשמל ,  ) תומוסרפ רתויו  רתויל  תננתסמ  רבגה  לע  תינניח  הגעלה  לש  השדחה  תיטסינימפ  - טסופה המגמה  םג 
דיה עוצקמ ש' אוה  םוסרפ  דועו , תאז  . וז היישעתב  םויה  תואצמנ  תובר  םישנש  הדבועה  העיפשמ  תומוסרפה  לש  תיתגרדהה  היצזינימפה  לעש  רעשל 

םישדחה . םינייפמקב  םתוא  םשיימו  יוניש  לש  תותוא  חטשהמ  טלוק  רמולכ , קפודה ,' לע  איה  ולש 

, תאזה תונותיעה  םינכת , תניחבמ  בושח . ירדגמ  תורביח  ילכ  איה  םגש  לארשיב , םישנה  תונותיעב  תרכינ  דחאכ  תוישנו  תוירבג  לע  חישב  הרומתה 
הנפוא הקיטמסוק , ומכ  םייתרוסמ , םיאשונו  םאה  - היערה ידיקפת  תא  השיגדמ  ןיידע  תורבח ,' חיש  התוא כ' הרידגה  ןמרל  - הנוקסומ יליב  תיאנותיעהש 

' ףש  ' רודמה לשמל ,  ) םירבג ידיב  םישנ  תיילפאו  יוכידב  םישנ , לש  תוריירקב  ןיפיקעבו  ןירשימב  תוקסועה  תובתכ  הגרדהב  ופסונ  ישנה  חישל  ךא  לושיבו ,
תוטאידה .) תוברתו  תוטאיד  דגנ  טספינמ  ולוכ  לכש  השאל ,' ןצינ ב' יבג  לש 

יצורעב םיפילק  - ואדיווה תועצמאב  לשמל , היזיוולטה . ךרד  רקיעב  דואמ , ריעצ  ליגב  םויה  השענ  יטסינימפ  - טסופה תוגהנתהה  לדומל  תורביחה 
םלועב תוריעצש  וללה , םיצורעב  תועיפומה  תורמזה  לש  תינימה  תויביטרסאה  תעפות  לע  סמייט ' קרוי  וינ  בתכ ב' יקסני  ' זוק סכלא  םייזעולה . הקיזומה 

: בתכ ראשה  ןיב  הקיקשב . םהב  תופוצ  לארשיבו  יברעמה 

םישנ  ' ןרישב דליי ,' זינטסד צ' . ' ןיינעהמ התאנה  תא  יולגב  הניגפמו  ןימ , רחא  הלש  שופיחב  תיטסיאו  ' צמ טעמכ  איה  השאה  םיבר  םיפילקב 
לש טיהלה  תולמ  ןאכמ .' ךלתו  םוק  השקבב  רמגנ , הזשכ  דבכל / השיגרמ  ינאשכ  קר  דיינל  ךל  תלצלצמ  ינא  : ' פארה בצקמב  רבגל  ועידוה  תויאמצע ,'

התא דלי , םימשב / ףעש  ץזנ  ומכ  ךילע  יתלכסתה  דלי , : ' תינפרוט הרענ  תוריצמ  ?"", Are you That Somebody דנלבמיטו מ-2001 , היילא 
'. ילש ףרטה 

: תונורחאה םינשב  רואל  ואציש  תורגבתמה  יכירדממ  דחא  לש  םוכיסה  תולימב  היוצמ  אוצמל  רשפא  תוריעצ  תונב  תוכנחתמ  ובש  ןפואל  תילמס  המגוד 

, םיפות  ) ךתוכזב הרקי  אובי , דוע  אוהו  יתימאה , יונישה  ונלש ]...[ . תוהמאל  רשאמ  ונל  בוט  רתוי  ןיידע  לבא  בהזומ , םלועב  םייח  אל  ונחנא 
המ תא  ךממ  תחקל  ער , ךל  תושעל  הסניש  ימו  הככ . יבשחתש  דואמ  יאדכ  לבא  השיא ,' ינשעש  ךורב   ' רקוב לכ  ךרבל  החרכומ  אל  תא  השקבב .)

ךלש יעבטה  לדוגהש  דימ  ול  יריכזת  תוחתפמ , קיזחמ  לש  לדוגל  ךתוא  ןיטקהל  םתס  וא  ישפוח  תומרוז  םינב  לצאש  תווקת  ךממ  עונמל  ךל , עיגמש 
המודא תינוכמ  ומכ  םה  ולא  לכ  לבא  ינימ , עקר  לע  תויוכזב  העיגפבו  הילפאב  םחליהל  ךל  רוזעל  ולכויש  םילהנו  םיללכ  םיקוח , שי  ולשל . המוד  יד 

, הללאיו הצור . קיפסמ  אל  תאש  הארנכ  אָָצי , אל  הז  םא  רוציקב , המידק . סוטי  אל  וטואה  גהנה , לש  תובהלתההו  ןוצרה  ילב  קלד -  ילב  החותפ ,
. םינפב תוחתפמה  זג , ינת  קיפסמ . ונלכיר 

םוכיס תינויצה -  תוברתה  תקיחשו  תיטסינימפה  הכפהמה 
הזכ . רשק  םייק  ןכא  לעופב  תינויצה . תוברתה  תקיחשל  יטסינימפה  סותאה  תיילע  ןיב  רשק  תויהל  ךירצ  אל  הרואכל 

תישענ תילארשיה  הרבחהש  לככ  ןכל , םיטילש . לש  תיתרבח  היצלופינמ  תפשוחה  תיתרוקיב , הבישח  לע  ססובמ  םזינימפה  טילשה . לע  תרוקיב 
הטעמ תא  ץרופה  יתרבח  - יתרוקיבה דוסיה  ללככ , הב , קזחתמ  ןכ  תרבוגו -  תכלוה  וז  תועדומ  תונורחאה  םינשבו  תירבגה -  היצלופינמל  תעדומ 

. הינומרההו תומימתה 

לודגה באהמ  םימתייתמ 
תאו תונתייצה  תא  החפיטש  תירבג  היכרגילוא  הדמע  השארב  התוהמב . תילכראירטפ  התיה  תורחא , םואל  תויוברתל  המודב  תינויצה , תוברתה 
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  << רתאב רמאמה  ףדל 

דוסיה תא  ררופמ  אוה  ןכ  תילארשיה , הרבחב  טשפתמ  םזינימפהש  לככ  ןכל , הלוכי . לוכ  בא  - תומד אלא  גיהנמ  קר  אל  היה  ןוירוג  ןב  היפלכ . הצרעהה 
. יתוברתה הנויבצמ  קלח  הוויהש  ילכראירטפה ,

םייח ןונגס  בצעמכ  םזינימפה 
. לארשי לש  תבצעמה  הפוקתה  ילמסמ  דחאל  השענו  תינויצה  תוברתה  תיצמת  היה  דועו ) רוזיח  יוליב , שובל , הפש , יסופד   ) ירבצה םייחה  ןונגס 
סופיטה רשאכ  תוילארשיה . תוריעצה  ברקב  דחוימב  טלוב  יונישה  יטסינימפה . לדומהמ  ראשה , ןיב  עפשומה , שדח  םייח  ןונגס  וחתיפ  ונימיב  םיריעצה 

. וב םירושקה  םייתוברתה  תודוסיה  םג  ותא  ומלענ  םלענ , רעונה , תעונת  תכינחו  תיקינצוביקה  עד , ' גה לש  דחוימה 

תועמשמ ךופיהב  ינויצה ' רבגה  '
, טרפב ילארשיה  'ו  צאמה לעו  ללכב  םזיאו  ' צאמה לע  גולגלה  םימחול , לש  תיאו  ' צאמ תוברת  לעו  תירבג  הקיאורה  לע  הססבתה  תינויצה  תוברתהש  ןוויכ 

םג ילילש . רואב  תינויצה  תוברתה  תגצהל  המרת  ילילש  רואב  ינויצה  רבגה  תגצה  תורחא : םילימב  םתוא . הרציש  תוברתה  לע  םג  גולגל  ןיפיקעב  אוה 
'ו. צאמה לש  ומסקב  הדיריה  לשב  תמגפנ  תירבג , הקיאורה  לע  תססובמה  תיל , " הצה היגולותימה 

שוביכה תייווח  לש  ןודיעה 
תא וב  האור  ינויצה  סותאהש  תוריש  ןוחטיבה -  תוחוכב  תרשל  היצביטומב  הדיריל  ןיפיקעב  אופא  םרותו  ודוסיב , ינמחול  - יטנא אוה  שדחה ' רבגה   ' לדומ

"ל. הצ לש  הכישמה  חוכמ  זזקמ  רבדהו  תוינחוכ , תויוגהנתה  תועצמאב  םמצע  תא  עיבהל  םיצור  םיריעצ  םירבג  תוחפו  תוחפ  םזיטוירטפה . תיצמת 
לדומב ךא  וכו ,)' הממשה ' שוביכ  ', ' טלשמה שוביכ  ', ' הדובעה שוביכ  ', ' רהה שוביכ   )' שוביכ לש  םיבר  םיסותימ  תללוכ  תינויצה  היגולותימה  וזמ , הרתי 

תירבגה היצביטומה  רשאכ  יכ  תינאידיורפה , השיגה  חורב  ןועטל , רשפא  שוביכה . תייווחב  ירבגה  ךרוצה  תא  ןדעל  ןויסינ  השענ  השדחה  תוירבגה 
. תנדעתמ םיחטש  שובכל  היצביטומה  םג  תנדעתמ , השיאה ' תא  שובכל   ' תיתרוסמה

, אבצב הלכלכב , לשממב , הרבחב : ילארשיה  רבגה  תטילש  תודלות  םג  תולולכ  תינויצה  תוברתה  תודלותב  תיזחל . ףרוע  ןיב  הדובעה  תקולח  לוטיב 
ףרוע ןיב  הרורב  הדובע  תקולח  לע  הססבתהש  תינויצה , תוברתה  תא  חרכהב  הניש  אוה  תוירבגו , תוישנ  לש  שדח  לדומ  רצונ  רשאכ  השיאבו . םידליב 

םילהנמ םידקפמ  םימחולכ , ודקפית  םינבהו  תוריכזמו , תודיקפ  תויחא , תורומ , תוהמיאכ , ודקפית  תונבה  תירדגמ . הדובע  תקולח  החיצנש  תיזחל ,
. תינויצה תוברתה  תא  דוסיה  ןמ  ךכב  הנשמו  תאזה  תיתמכסה  הקולחה  תא  אופא  תרבוש  לארשיב  םזינימפה  לש  ותיילע  םיגיהנמו .

ירוטסיהה ימואלה  ביטרנה  לש  היצזינימפ 
תקדצומה הנעטה , תא  דדיח  אוה  תישאר , םינבומ : ינשב  תונויצה  לש  השדח  תיפוסוירוטסיהו  תיפרגוירוטסיה  השיג  תוחתפתהל  םרת  םזינימפה 

תוצובק לש  ןלעופ  תא  המילעה  ףאו  הניטקה  "י , אפמל הקיז  ילעב  םיזנכשא  םירבג  ידיב  רקיעב  הבתכנש  תונויצה , לש  היפרגוירוטסיההש  לילעב ,
היצזינימפ ןיעמ  הרבע  ץראב  תירוטסיהה  טבמה  תדוקנש  המוד  תינש , תילארשיה . הרבחה  לש  התוחתפתהל  ומרתש  םישנ ,) ןכותבו   ) תורחא

- תיתורפס הביתכל  יתנווכ  תישנ  טבמ  תדוקנב  הרבחהו . חורה  יעדמב  תורקוח  לש  ןתוססבתהו  ןתופרטצה  םע  רקיעב  התוהמב , רתוי  תישנ '  ' התשענו
המרדה לש  תולעופה ) תויומדה   ) ילנוסרפה דממב  רתוי  תדקוממו  תינועבצ '  ' םגו תוחפ  השביו  תיטסיטילא  תינדקונ , םג  איהש  רתוי , תיטסיגולוכיספ 

. תירוטסיהה

ךתוא ןיינעל  םייושעש  םיפסונ  םירמאמ 
לארשיב תיפאיה  תוברתהו  היגולואידיאה 

ךלוק
תיסורה תרוסמב  "ל  ניבה השיאה  םוי 

חתפמ תולימ 
 | תורביח תיכוכזה |  - תרקת ישנ |  - םזיריירק רלימ |  - סילא םישנ |  - ידומיל ריאמ |  - הדלוג "ו |  ציו השיאה |  - תוכז רדגמ |  ןומימ |  - ןמשיפ השיאה |  - דמעמ ןויווש |  ינויצ |  - בושי

תילאיצוס - תוכז "ן |  עח השיאה |  - רורחש

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 

http://www.peopleil.org/details.aspx?itemID=7842&searchMode=0&index=10
http://www.peopleil.org/details.aspx?itemID=30003&searchMode=0&index=5
http://www.peopleil.org/details.aspx?itemID=7715&searchMode=0&index=16
http://www.peopleil.org/Details.aspx?itemID=7891
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