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הנומוקב דיורפ 
לש ותומדב  יתמזירכו  ינואג  איבנ '  ' ול םק  רשאכ  קר  ךא  הרשע , עשתה  האמה  לש  ןורחאה  עברב  הינמרגב  דסונ  ינרדומה  היגולוכיספה  עדמ 

' טנגמ  ' התשענ םירופס  םירושע  ךותבו  ורעושי , אלש  תוריהמבו  המצועב  רוביצה  תעדותל  היגולוכיספה  הרדח  דיורפ , דנומגיז  ןקיטילנאוכיספה ד"ר 
הלוכ . תיברעמה  תוברתה  ינפ  תא  הנישש  יעדמו  יתרבח 

םיצופנ תויהל  ויתונויער  ולחה  םירשעה  תונשב  קר  םלוא  רואל ב-1899 ,) אצי  תומולחה ' רשפ   )' םירשעה האמה  תליחתב  המלשוה  דיורפ  לש  ותדובע 
ךרד . יתרבחהו  יעדמה  ובכוכו  םיברב 

תמגוד הרושב ,' ישנא  . ' ירטאיכיספהו יגולוכיספה  ינילקה  - יאופרה לופיטבו  רקחמב  תיתוכיאו  תיתומכ  תוחתפתה  הלח  הנושארה  םלועה  תמחלמ  ירחא 
ורישעהש םייעדמ  םיתומיע  וררועו  ותוגהנתהו  םדאה  שפנ  לע  תונבות  ופיסוה  ןוב , - הל בטסוגו  רניקס  קירדרפ  סורוב  ןיול , טרוק  רלדא , דרפלא  גנוי , לרק 

, םיגולוכיספה לש  םרפסמ  הדמתהב  תולעל  לחה  ךליאו  םירשעה  תונשמ  התיצה . איהש  תישגרהו  תילאוטקלטניאה  הרֵעבה  תא  ובילו  היגולוכיספה  תא 
הכפהמל היהו  ךליאו  םיעבראה  תונשמ  ץאוה  תיתגרדה  החימצכ  לחהש  המ  היגולוכיספה .' תכלממ  הרהמ ל' דע  התיהש  תירבה , תוצראב  רקיעב 

שממ . לש  תילאוטקלטניאו  תיעדמ 

התאר תידוהיה  היסקודותרואה  השעמל , ךא , ומע . ינב  לש  םתעדות  לע  םתוח  עיבטת  ותרותש  אופא  יעבט  היהו  ואצומב , ידוהי  היה  דיורפ  עודיכ ,
הטעמ העפשה  ותרותל  התיה  הפוריא  חרזמב  תינויצה  העונתה  ישנא  לע  םגו  תיתדה ,' הילשאה   ' םהב הפשחנש  רחאמ  הריפכו , תונימ  ירפס  ויבתכב 

הרבחה לע  הזילנאוכיספה  הכליהש  םסקהמ  ועפשוהו  תדה  ןמ  וקחרתהש  תירבה , תוצרא  ידוהיב  רקיעב  העבט  איה  שממ  לש  םתוח  דבלב .
, תויצראל הריתסב  הדמע  תיגולוכיספה  תופסלפתהה  דחא , דצמ  יכרע . - וד היה  היגולוכיספל  תישילשהו  היינשה  תוילעה  ישנא  לש  םסחי  תינקירמאה .
. יטסילאיצוסהו ינויצה  םזיביטקלוקל  תיכרע  הריתסב  דמע  ימצע  שומימבו  דיחיה  תוקוצמב  קוסיעהו  יתולג  - יטנאה סותאה  לש  תויביטקודורפלו  תוימשגל 
דצמ םיישיא . םיבואכמלו  םיפחדל  תויטרפל , םוקמ  היה  אל  לודגה , ןויערה  תמשגהל  רוסמו  ללכה  ןוצרל  ףופכ  דיחיה  הבש  תינטירופו , תינכפהמ  הרבחב 

םע דחא  הנקב  התלע  איה  תיתרוסמה , תיפוריאה  תונגרובה  לש  תוגהנתההו  הבישחה  יסופד  לע  רגית  הארק  תינאידיורפה  הרותהש  רחאמ  רחא ,
ישנא לש  רקיעב  תוצובקב , ילנומוקה  ימיטניאה  םייחה  חרוא  םגש  רשפא  םיצולחה . םיבשייתמב  הקזוחב  המעיפש  תיטסינומוקהו  תינויצה  תונכפהמה 

לש שפנה  תרותב  ןיינעתהל  םיצולחהמ  םיבר  הליבוה  יתצובק , ץחל ' ריס  םיישיאניב ו' םיסחי  תוכרעמ  לש  םישדח  םיסופד  ורציש  תישילשה , היילעה 
תוצובקה ינמויב  יודיווהו  החישה  יעטקב  םירכינ  תיטסילאידיא , הצובקב  םייחה  לש  תודלותה  תחא  אוהש  ישגרה  חתמה  דצל  הברקה , יסחי  דיורפ .

, םתוגה ירפ   ' אוה השדחה , הרודהמה  לש  ירוחאה  רעשה  לע  בתכנש  יפכ  הז , ץבוק  ונתליהק .'  ' םסרופמה ץבוקב  דחוימבו  םירשעה , תונשב  ובתכנש 
הד .' -ג' הפיח שיבכ  ץובק א - "  " ידי לע  "א  פרת תנשב  רואל  אציש  לארשי , ץראב  ריעצה  רמושה  תעונתל  םינושארה  םיצולחה  לש  םהייוואמו  םהיטבל 

רבכ תיפוריאה . תוברתה  ישודיחב  ןכדעתהל  םנוצר  תאו  תיעבטה  םתונרקס  תא  הקפיס  דיורפ  יבתכב  םתאירקו  הלכשה  ירחוש  ויה  םיצולחהמ  םיבר 
יפוטואה םולחה  תיצוביקה . העונתב  ףתושמה ' ךוניחה   ' תובאל דחוימב  המסק  ותרות  הפוריאב . העודי  תומד  דיורפ  היה  תישילשה  היילעה  תפוקתב 

תרותב הז  ללכבו  תוישיאה , תוחתפתה  לע  ינכדע  עדיב  רזעיהל  םתוא  ליבוה  תויתולג ,' תויגולותפ   ' רקיעב תויגולותפמ , יקנו  אירב  שדח , םדא  רוציל 
ובתכש תינימ , הכרדה  תורפס  םגרתל  וזעה  ףאש  ריעצה ,' רמושה   ' תעונת לש  ךוניחה  ישנא  היגולוכיספה  חורמ  ועפשוה  דחוימב  דיורפ . לש  תוישיאה 

תיתחפשמה .)' תיזחה   ' רעשב ואר   ) תיברעמה תוברתה  ףונב  שיערמ  שודיח  תניחבב  זא  התיהו  םיפוריא , םיגולוכיספ 

לש תוגהנתההו  הבישחה  תרוצ  לע  קומע  םתוח  היגולוכיספה  העבט  אל  רבד  לש  ורקיעב  ךוניחה , םוחתב  העפשהל  טרפ  יכ  שיגדהל  בושח  תאז , םע 
רבכ ינשה  רודב  וליאו  שפנ , תוחיש  להנל  וא  ךפתשהל '  ' רשפא היה  דוע  תונושארה  תונומוקב  טרפב . םיקינצוביקה  לשו  ללכב  הדובעה  תעונת  ישנא 

. הקוצמו השלוח  ינמיס  עיבהל  וא  תושגר  ןיצחהל  םילימ , תוברהל  תומכסומה  ורסא 

לארשי ץראב   היגולוכיספה  יצולח 
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םישולשה תונש  תליחתב  הצרא  הלעש  דיורפ , דנומגיז  לש  וברוקמו  ודימלת  (, 1943-1881  ) ןוגניטייא סקמ  היה  הניתשלפב  היגולוכיספה  עדמ  יבא 
םיאפורה תדוגא  תרגסמב  המקוה  ב-1935  ילארשיה . יטילנאוכיספה  ןוכמה  תא   1936- בו תילארשיה  תיטילנאוכיספה  הרבחה  תא  דסייו ב-1933 

ישפנה . יופירהו  לופיטה  תוטיש  תא  הרפישו  ץראב  הירטאיכיספה  עדמל  תיתשתה  תא  החינהש  תירטאיכיספוריונה , הרבחה 

ולעפש םיטעמה  םיגולוכיספה  טעמ . יתמ  לש  םתלחנ  דחאכ , ימושייה  הדשבו  רקחמה  הדשב  היגולוכיספב , יעוצקמה  קוסיעה  היה  הנידמה  תמקהל  דע 
דסונ ב- עוצקמ  תריחבב  ץועייל  הסדה ' ןוכמ  , ' לשמל  ) תוירוטדנמה תויריעה  רובע  תיתקוסעת  הנווכהב  תידוהיה , תונכוסל  יכוניח  ץועייב  וקסע  ץראב 

המייקתה היגולוכיספ  לש  תימדקא  הארוה  תירבה . תוצראבו  הפוריאב  הפוקת  התואב  דואמ  חתפתהש  ףנע  ירטמוכיספ , ןוחבאב  םג  םשו  הפו  (, 1946
הזילנאוכיספב . הרשעהה  ירועישמ  קלחכ  םישולשה , תונשב  םילשוריב  דסונש  האופרל , רפסה  תיבב  קר 

, תירבעה הטיסרבינואה  לש  םיצרמה  לגסל  ( 1948-1891  ) הרוטנבנוב וצנא  רוספורפ  עדונה  יקלטיאה  גולוכיספה  לש  ותופרטצה  רחאל  תנשב 1940 ,
עסנש הטיסרבינואה  לש  סובוטוא  לע  םיברע  לש  הפקתהב  גרהנ  אוהש  ןוויכ  ולמע  ירפ  תא  תוארל  הכז  אל  הרוטנבנוב  היגולוכיספה . ידומיל  ובחרוה 

היגולוכיספה םוחתמ  םיצרמ  הארוהה  לגסל  ופרוצ  הגרדהב  ינש . עוצקמכ  קר  היגולוכיספב  ראות מ.א . םילשהל  ןתינ  םימי  םתואב  םיפוצה . רהל 
. בחרתהל הלחה  תיעדמה  הנילפיצסידהו  תיגולויזיפהו , תיכוניחה  תינילקה ,

' םימשאנ ברק כ' ימולה 
םינוגראהו אבצה  תומצעמה . יתש  ןיב  הרקה  המחלמה  ללגב  ראשה  ןיב  םייגולוכיספה , לופיטבו  רקחמב  הירואיתב , תוחתפתה  הלח  םישימחה  תונשב 
התואב ושענש  םירקחמהמ  דבכנ  קלח  ונמימו  ןיעידומ  ישנאו  םינכוס  ןומיאבו  ןוימב  םיבר  םיגולוכיספ  וז  הפוקתב  וקיסעה  תירבה  תוצראב  םייאשחה 

. תימלוע הינומגה  לע  תומצעמה  יתש  ןיב  תרבוגה  תורחתב  ובלתשה  תירבה  תוצראב  היגולוכיספה  עדמב  תויוחתפתהה  היגולוכיספה . םוחתב  הפוקת 
הלועה תמכחותמ  עדמ  תרבחכ  הקירמא  לש  ימואלניבהו  ימצעה  היומידל  ופיסוה  םהב , ורדגתה  םינקירמאהש  יגולוכיספה , רקחמב  םיגשיהה 

תוצעומה . תירב  הלודגה , הרחתמה  לע  היגשיהב 

התוחתפתה לע  העיפשה  אל  טעמכ  המחלמ , יעגפנב  לופיטו  יעוצקמ  ןוימ  יעצמאכ  רקיעב  ברעמה , תוצראב  היגולוכיספה  לש  הדמעמב  היילעה 
ךרעוה םרועישש  ברק ,' תבוגת   ' יעגפנב לופיטל  תוירטאיכיספ  תוקלחמ  שולש  אביש ) םייח  רוספורפ  לש  ותמזויב   ) וחתפנ תואמצעה  תמחלמב  לארשיב .

ריבסו ץוחו , םינפ  יפלכ  העפותה  תא  עינצהל  דוקיפה  לש  ונוצר  לשב  וללה  תוקלחמל  םוסרפ  ןתינ  אל  םלוא  המחלמב ; םיעגפנה  לכמ  ב-10%-20% 
אל ורמתשה , אל  ןמויק  לע  םידיעמה  םיכמסמהו  תוקלחמה  וקרופ  תוברקה , םותב  ב-1949 , ןהילא . ועיגה  אל  ללכ  לופיטל  וקקזנש  םיברש  חינהל 

שפנב . םיעגפנה  תא  אלו  הלאה  תוקלחמה  תא  אל  םיריכזמ  םניא  הפוקתה  לש  םייזכרמה  םירפסה  הנגהה . ןויכראב  אלו  "ל  הצ ןויכראב 

םייוקיל םג  ותוא  ונייפיאו  םלועה , יבחרב  םימי  םתואב  רבטצהו  שכרנ  רבכש  עדיל  האוושהב  יעוצקמ , היה  אל  ברק ' תבוגת   ' יעגפנב ירטאיכיספה  לופיטה 
אשנתמהו ללושה  סחיה  תא  ופקיש  האופר ,'  ' יעוצקמה תעה  בתכב  הפוקת  התואב  ץראב  הז  אשונב  ומסרופש  םיטעמה  םירמאמה  םירומח . םיינוגרא 

תונוכנ ילוטנ   ' םישנא דמעמ ,' וקיזחה  אלש   ' ימכ וא  םיטאפוכיספ ,' םיטמתשמ , םירדנוכופיה , תושומנ , הלא כ' םירמאמב  םיראותמ  םה  ברקה . ימולהל 
 - "ח מלפב וקבדוהש  םיקירעו ) םינדחפ  םיזחתמ , ' ) םיטסיטרא (, ' םיטרנגד ןושלמ  ' ) םיִגֶד ', ' םיילמרונ אל   - ' גנלסה ייוניכ  םג  תיתמחלמ .' תוליעפל  תינחור 
וא ישפנ  ץחל  לש  םימוטפמיס  םהב  וארנש  ימ  יפלכ  סחיה  תא  םימיגדמ  וירחא , וא  וכלהמב  ברקה , ינפל  הלשכ  םחורש  םימחולל  "ל -  הצב םג  ךכ  רחאו 

לש םגו  ברקה  םלה  יעגפנב  המגיטסה  תלטה  לש  הרוקמ  םהיפלכ . סחיה  לע  איה  םג  הדיעמ  שפנה  יעגפנ  לש  םתוכנב  הרכהה  - יא המוארט .
. םייטילופ - םייגולואידיא םילוקיש  םג  אלא  אשונב  תורוב  קר  אל  אוה  םבצמל  תושחכתהה 

' םיעגושמ תיב  '
םילוחה תיבו  תוישפנ , תוערפה  לש  םישק  םירקמב  לופיטל  רקיעב  םידעוימכ  הירטאיכיספהו  היגולוכיספה  תועוצקמ  ובשחנ  םישישהו  םישימחה  תונשב 

הרבחהמ . םדדובל  שיש  םינושמו  םייתייעב  םישנאל  רהוס  תיב  לש  גוסל  בשחנ  שפנ  ילוחל 

םהמ םיברש  האוש , ילוצינ  םללכבו  הנידמה , לש  תונושארה  היתונשב  הצרא  ועיגהש  םידוהיה  םירגהמה  יפלא  תואמ  לש  םויקה  יישקו  תוברתה  םלה 
םילוח יתב  המכ  החתפ  הלשממה  תכרעמה . לע  דבכ  סמוע  ורצי  תואמצעה , תמחלמ  לש  תויתמוארטה  תועפשהה  דצל  תושק , תוישפנ  תוקוצממ  ולבס 

םיכרצה . לע  ונע  אלו  םיב  הפיט  קר  ויה  הלא  לכ  ךא  םייטרפ . תודסומ  המכ  םג  וחתפנ  דבב  דבו  שפנ  ילוחב  לופיטל 

לשו תונוטלשה  לש  םסחיש  רמול  השק  זוכירה , תונחמב  םידוהיה  ורבעש  םיישפנהו  םיינפוגה  תפותה  ירוסיי  לע  עודי  היה  רבכ  הפוקת  התואבש  םגה 
םגד  ' רוציל התסינו  תודרשיה  תמחלמ  המחלנש  הנידמב  ול . םיקוקז  ויה  םהש  ירטאיכיספה  לופיטל  תיתימא  הנבה  וא  היתפמא  ףקיש  ץראב  רוביצה 

לופיטל םישדחה  תודסומה  תא  רוביצה  הניכ  יִדכב  אל  םיפרו . םיגירחל  תונלבוסו  תונלבס  ויה  אל  שדחה ,)' ידוהיה   ' לש ינויצה  ןויערה   ) ידוהי לש  רפושמ '
תולחמ  ' תוירוגטקה יתש  ודחוא  םייטסיטטסה  םינותנשבש  הדבועה  םג  החיכש .) הללקל  תע  התואב  בשחנ  עגושמ '  ' יוניכה ' ) םיעגושמ יתב   ' שפנ ילוחב 

תע . התואב  תוישפנ  תויעבב  לופיטה  תא  ןייפיאש  יסיסבה  הנבהה  רסוח  לע  הדיעמ  תחא  הירוגטקל  םירגפמ ' ו' שפנ '
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הפיסוה שפנה ' תואירב   ' תייספורפ הז , םוחתב  רוביצב  וחוורש  תומגיטסה  םע  דדומתהל  ישוקה  םגו  םדא  חוכבו  םיעצמאב  רוסחמה  ףרח  ךא 
ורביח םה  ןכש  הנידמל , ןושארה  רושעב  לארשיב  היגולוכיספה  תוחרזאתהב  בושח  קלח  היה  ץראב  ךוניחה  ישנאל  הגרדהב . דסמתהלו  בחרתהל 

לש תונורחאה ' תודליה  תונש  לש  היגולוכיספה  , ' המגודל תוננגו . םירומ  תרשכהב  דוסיה  תורפסל  הגרדהב  הכפהש  תיגוגדפ  - תיגולוכיספ תורפס  ומגריתו 
היגולוכיספ (, ' "ב ישת לארשיב , םירבעה  םירומה  תורדתסה   ) דליפר לש א"ט ג' דליה ' לש  היגולוכיספ  (, ' "א ישת תינויצה , תורדתסהה   ( ןאימרוא ח '

ידרנ לש נ ' ךוניחהו ' היגולוכיספ  ו' דליה ' לש  היגולוכיספה  (, ' "א ישת הדסמ ,  ) ןוסרואינש לש פ ' תימיטניאה ' היגולוכיספב  םירקחמ  תירבע : תיגוגדפ 
"ז .) טשת הנבי ,  ) ינולא לש ש ' שדחה ' ךוניחב  שנועהו  תעמשמה  ו' "ו ) טשת קי , (צ'צ'

רקיעב הקסעש  תיאבצה , תיגולוכיספה  הדיחיה  המקוה  תנשב 1953  "ל . הצל םג  התיה  םינש  ןתואב  היגולוכיספה  תוחתפתהל  הבושח  המורת 
. םיניצקה יסרוקלו  תורייסו ) ודנמוק  םיסייט ,  ) תיליעה תודיחיל  םימיאתמה  םילייחה  סויג  ךרוצל  דחוימב  ןוימו , ןוחבא  תוטיש  לש  ןמושייבו  ןחותיפב 

תורישה ביבסו  ןביבס  הליהה  חותיפלו  תורחבומה  תודיחיה  לש  יומידה  תהבגהל  ומרת  ןזואל , הפמ  רבע  םעמשש  םיינדפקה , םייגולוכיספה  םיקדבמה 
ןמזה םע  וכפהנ  תיתצובק ' הקימניד  ו' תוישיא ' יקדבמ  ', ' םיצחל ', ' היצביטומ ', ' ירטמויצוס ןחבמ  ', ' שוביג , ' "א בק ומכ  םייגולוכיספ  םיגשומ  ולוכ . יברקה 

טרפב . תורחבומה  תודיחיה  לשו  ללכב  "ל  הצ לש  היגולותימהו  רולקלופהמ  דרפנ  יתלב  קלחל 

רובעכ םילשוריב . תירבעה  הטיסרבינואב  היגולוכיספל  הנושארה  הקלחמה  החתפנו  "י ) פה  ) לארשיב םיגולוכיספה  תורדתסה  המקוה  תנשב 1957 
םינחבמ תועצמאב  םיהובג  םידומילל  םידמעומ  ןיימל  ץראב  ולחה  ףא  הנושארל  ןליא . רב  תטיסרבינואב  היגולוכיספל  הקלחמה  המקוה  הנש 

הטיסרבינואל הלבקל  בושח  ןוירטירקכ  הפוקת -  התואב  הנושארל  רוגש  השענש  חנומ  היצנגילטניאה -  תמר  תבצה  םיישיא . תונויארו  םיירטמוכיספ 
ןוניס ןכ , לע  רתי  הקיתווה . תידוהיה  תילארשיה  הטילאה  לש  ףסה ' ירמוש   ' תצובקב בושח  דיקפת  ונימיבכ , םימי  םתואב  םיגולוכיספל , התנקה 

תיגולוכיספה הנילפיצסידה  ןיב  תיתוכיא  היצאיצנרפיד  הרצי  תוכיא , יקדבמ  לש  םירימחמ  םינוירטירק  תועצמאב  היגולוכיספ  ידומילל  םידמעומה 
גוחה היה  הז  םוחתב  ליבומה  תידיעה . תבכש  םע  םינמנש  ימכ  לארשיב  היגולוכיספה  ידימלת  תא  ןמסל  הלחהו  תורחא , תוימדקא  תונילפיצסידל 

תוידוחיי הלבק  תוניחב  גיהנהש  ןושארה  היה  אוה  םישישה . תונש  תישארב  רלטיירק  סנה  רוספורפ  םיקהש  ביבא , לת  תטיסרבינואב  היגולוכיספל 
ידומילל שוקיבהש  לככ  ללכתשהו  ךלה  הזה  ןוימה  ךילהת  יללכ . עדיב  תולאש  םג  ךכ  רחאו  םייח , רופיס  תביתכ  רויצ , ינחבמ  וללכש  היגולוכיספה , ידומילל 

הטיסרבינוא לכש  רחאמ  םידמעומ , לש 14 מ-15  הייחדל  עיגה  אוה  םינומשה  תונשבו  םינשה , םע  הבגו  ךלה  הלבקה  ףר  עציהה . לע  הלע  היגולוכיספ 
םיצחל וררועו  רבד  םשל  ויה  היגולוכיספ  ידומילל  הלבקה  ינחבמ  ינש . ראותל  רתוי  דוע  ןטק  רפסמו  ןושאר  ראותל  םידימלת  האמכ  הנש  ידמ  הלביק 

אל  ) המכח לש  הליה  םירגובל  ונקה  בר , ישוקב  תוכורכ  ויהש  םויסה , תוניחב  םג  סיפב . הייכזכ  םהב  החלצהה  תא  סופתל  ולחה  םיטנדוטסו  תודרחו ,
(. המודמ הליה  תחא ,

ברעמב שדחה  םזילרבילהו  היגולוכיספה 
לכב היגולוכיספה  לש  תיתרבחה  התובישח  התלעו  תירבה  תוצראב  יגולוכיספה  רקחמב  תיתועמשמ  תוחתפתה  הלח  םישישהו  םישימחה  תונשב 

עפשה תרבח  לש  התחימצו  יטסילטיפקה  יברעמה  םלועב  תורחתה  תפרחה  התיה  וז  תוחתפתהל  תוירקיעה  תוביסה  תחא  ברעמה . תוצרא 
(, human dimension  ) ישונאה ביכרמה  אוה  ילכלכה  רוצייה  ךילהתב  הקופתה  ימרוגמ  דחאש  ךכ  לע  היישעתה  ירקוח  ודמעש  העשמ  תינרדומה .

רפסמו םיירוביצ , םיתורישו  היישעת  ילעפמ  לוהינב  בושח  באשמ  יגולוכיספה  עדיה  השענ  םלגה , ירמוח  ומכ  עובק  הנתשמ  ונניא  לעופהש  רמולכ ,
לדגו . ךלה  םיגולוכיספה  םיצעויה 

םינקיטרואיתה לש  םנרק  תא  םג  אלא  םיינוגראהו , םייתקוסעתה  םיגולוכיספה  לש  םנרק  תא  קר  אל  הגרדהב  הלעה  תיטסילטיפקה  תוליעיה  סותא 
רניקס לש  ינשדחה  ןויערה  רתויב . עדונה  ינקירמאה  גולוכיספל  םישישהו  םישימחה  תונשב  בשחנש  ימ  רניקס , לש  ושרדמ  תיבמ  םיטסירויבהיבה 
םיילילש םיבושמ  תועצמאב  הדימללו  הבוגתו , יוריג  לש  ןונגנמל  הפופכה  תיתייח , תוגהנתה  לש  םיחנומב  םדאה  תוגהנתה  תא  ןיבהל  ןתינש  עבוקה 

(. social engineering  ) שונא תסדנה  לש  התריציל  והשמ , תירזכאהו  תיביאנה  תיפוטואה , הווקתה  תא  רצי  םייבויחו ,

תומצעתהה ללגב  רשעתהלו . ךורצל  רבוגה  יתרבחה  ץחלהו  ינשוכרה  סותאה  לש  ותומצעתה  היה  םינש  ןתואב  היגולוכיספה  תוחתפתהל  רחא  םרוג 
םיינילק . םיגולוכיספ  רמולכ  םיצחל ,' יררחשמ  ךרוצה ב' רבגו  ץחלב ,' הרבח  ל' תורחא , תויטסילטיפק  תוצרא  םג  היתובקעבו  הקירמא , הכפהנ  תאזה 

, תיתחפשמה תינוכמה  קוויש  השדחה . תיחרזאה  םינכרצה  תרבח  לש  התורצוויהל  תודוסיה  ברמ  תירבה  תוצראב  וחנוה  םישישהו  םישימחה  תונשב 
'(, םילטומ ' הו םירנייד ' ה'  ) םיכרדה תונולמו  תודעסמה  תידווילוהה , םיטרסה  תיישעת  תחימצ  דצל  םיינומה , הכירצ  ירצומכ  היזיוולטהו  וידרה  ןופלטה ,

םיירוד ןיבה  םיטקילפנוקהו  םיחתמה  ופירחהו  וכלה  ולא  םירושעב  שדח . יתרבח  רדס  םע  םלוע  וארב  (, shopping malls  ) םייקנעה תוינקה  יזכרמו 
, תוידסממ - יטנא לש  םישדח  םייוליג  ודילוהש  םירישע ,) - םיינע  ) םיידמעמ ןיבהו  םירבג ) - םישנ  ) םיינימ ןיבה  םינבל ,) - םירוחש  ) םייעזג ןיבה  םירוה ,) - םידלי )

תואטיסרבינואב םיטנדוטסה  תונגפה  תינדרמה , קורהו  פופה  תוברת  תוטשפתה  םינבלל , םירוחש  ןיב  תויושגנתהה  ילג  ריעצה . רודה  ברקב  רקיעב 
תועונתה לש  האחמה  ידעצמ  םאנטייו , תמחלמ  רקיעבו  האירוק  תמחלמ  עקר  לע  םימד ) תוכיפשב  תונגפהה  תחא  המייתסה  טנק  תטיסרבינואב  )

, םזימרופנוק - ןונ לש  לושחנ  ותאו  יתרבחו  יטילופ  טקש  - יא ורצי  וללה  םיעוריאה  גניק –  רתול  ןיטרמ  רמוכהו  ידנק  ןו פ ' אישנה ג' חצר  תויטסינימפה ,
גניק ל- רתול  ןיטרמ  לש  העיבתה  תירבה . תוצראל  רבעמ  הבחרתה  ותעפשהש  ילרביל , לאמש  לש  שדח  הנחמ  תושבגתהל  ליבוהש 

make תשבוכה תיפיהה  המסיסה  יניערגה , קשנה  קוריפלו  ' participatory democracy - ' םילקידרה ל םיטנדוטסה  תאירק  ', somebodiness'
יפלאל ץקה  אב  םויה   ' קרוי וינב  תישימחה  הרדשה  ךרואל  תויטסינימפה  תדעצב 10,000  (( Millet טלימ תייק  לש  תשגרנה  התזרכהו  '' love not war

הפוקת תיברעמה , היטרקומדה  תודלותב  הבושחהו  תרעוסה  הפוקתה  ילמסכ  יביטקלוקה  יברעמה  ןורכיזב  םימיל  ועבקתה  הלא  לכ  יוכיד - ' תונש 
יזכרמ . דיקפת  הב  היה  היגולוכיספלש 
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בייח יתרבחה  חתמה  דחא , דצמ  הלאה . םיבושחה  םייתרבחה  םיכילהתה  לש  דחאכ  האצותהו  הביסה  השעמל  התיה  היגולוכיספה  עדמ  תוחתפתה 
לש שדח  אבצ  החימצהש  תוינידמ  תומילאבו -  תורעבב  הלטבאב , עשפבו , ינועב  המחלמ  ןוגכ  העיגרמ , החוור  תוינידמ  בצעל  ןוטלשה  תודסומ  תא 

םינוש םיגוחב  רקיעב  הממחו  תיב  האצמ  תרערעמה  האחמה  תוברת  רחא , דצמ  תוגהנתהה . יעדמב  הלכשה  ילעב  םיידסממ  םיצעויו  םירקוח 
הז רחא  הזב  הרבחב . םירחא  תודסומל  האוושהב  תוחותפו  תוריעצ  ןה  ןחורבש  תוינקירמאה , תואטיסרבינואב  תוגהנתההו  הרבחה  יעדמל  תוטלוקפב 

םירקחמו םיינימו , םיינתא  הילפאו  הייפכ  יוכיד , לעו  תוטילש  תוצובק  לש  תינחור  היצלופינמו  היצנירטקודניא  לע  םיינשדח  םירקחמ  םסרפתהל  ולחה 
עבורמה .'  ' ינרמשה דסממה  חוגינל  תיעדמ  תשומחתב  לאמשה  תועונת  תא  ודייצ  הלא 

ופשחנו היגולוכיספל  םיגוחב  ודמל  תיטסינימפה  העונתה  תוגיהנממו  םישימחה , תונש  תישארב  רבכ  המקוהש  חרזאה , תויוכזל  העונתה  ישארמ  םיבר 
, תימינפ החימצ  ימצע , שומימ  םדא , ינב  ןיב  ןויווש  תישונא , היתפמא  לש  םייתוגהנתה  םילדומו  םיכרע  המדיקש  תיטסינמוהה , היגולוכיספה  תונויערל 

ליעפ קלח  ולטנ  תיתרבחה , היגולוכיספהו  היגולוכיספה  היגולויצוסה , םוחתב  רקיעב  םיבר , םינעדמ  תויתריציו . הימונוטוא  תימצע , תועדומ  תוינטנופס ,
סר ' גור לרק  פורפ ' (, Spock  ) קופס ןימ  ' גנב תמגודכ ד"ר  םיינכפהמ  םיגולוכיספ  לש  תויומד  ןתוא . וגיהנה  ףא  םתצקמו  תושדחה  לאמשה  תועונתב 

םיריעצ לש  בהלנו  םימת  שדח , רוד  יניעב  םיאורוג  ויהו  תוברת  ירוביג  לש  דמעמל  הפוקת  התואב  ולע  ( Maslow  ) ואלסמ םהרבא  פורפו ' ( Rogers)
רעיש . ילדוגמו  םיליכשמ 

, ימאק רבלא  לש  םזילאינולוק  - יטנאה ראובוב , - הד ןומיס  לש  םזיניבוש  - יטנאה הפוריא . לכב  טשפתהו  ךלהש  המוד  ךילהת  שחרתה  תפרצב  םג 
הפוקת ונמיס  םודאה )' ינד   )' טידנב - ןהכ לאינד  תגהנהב  ינגרוב  - יטנאה םיטנדוטסה  דרמו  רטראס  לופ  ןא  לש ז' תיטסילאיצנטסיזקאה  היפוסוליפה 

שדח . ביואכ  ונמוס  תיתדה  תרוסמהו  תימואלה  תוברתה  הבש  תיטנמור 

הפוריאל םג  תירבה  תוצראמ  וטשפתה  היבשמש  תינרמש , - יטנאה תיטרקומדה  חורל  בושח  חופמ  השענ  םישימחה  תונשב  יגולוכיספה  רקחמה 
לש רימחמ  ובאט  ורבש  וללה  םירקחמה  תיתחפשמה .)' תיזחה   ' רעשב ואר   ) תוינימה ירקחמ  תועצמאב  םג  לארשיל ,) םג  התוחפ  הדימבו   ) תיברעמה

תנפואב יוטיב  ידיל  אב  הז  לג  םינומשהו . םיעבשה  םישישה , תונשב  הז  םוחתב  םירקחמ  לש  םוצע  לגל  תיתשת  ורציו  סקס  לע  יולג  רובידמ  תוענמיה 
תויטסיגולוכיספ - תויטסילאוטיריפסה תותיכהו  תויקירפה  תונומוקה  ( Flower Power ' ) םיחרפה ידלי  ( ' Beatniks ' ) םיקינטיב לש ה' תררחושמה  תוינימה 

םימי . םתואב  םיבר  העזעיזש  תומכסומ  תרבוש  הנפוא  תורחאו - ) הנשירק ' ירה  ', ' זינומ ', ' ןמיא ', ' טסא )'

תירבה תוצראב  תיעוצקמה  םתלכשה  תא  ושכרש  םילארשי  םיגולוכיספ  לש  הצרא  םבוש  םעו  לארשיב  תינקירמאה  העפשהה  תורבגתה  םע 
בחרתהל ולחה  החוורהו  ךוניחה  תואירבה , ימוחתב  םייגולוכיספה  םיתורישה  לארשיב . היגולוכיספה  םוחתב  םג  תפסונ  תוחתפתה  הלח  הפוריאבו ,

שפנה תואירבל  תואפרמלו  םילוחה  יתבל  ופרטצה  םיילאיצוס  םידבועו  םירטאיכיספ  םיינילק , םיגולוכיספ  םדא . חוכו  עדי  םיביצקת , תניחבמ  דסמתהלו 
הדובעה . דרשמ  םיקהש  עוצקמ  תריחבב  ץועייל  םיזכרמלו  ךוניחה , דרשמ  םיקהש  םישקתמ  םידימלתל  ןווכהו  ץועייל  תונחתל  םילוח , תפוק  לש 

םוחתב קסועה  תילגנאב  ילארשי  יעדמ  תע  בתכ  דסונ  ךליאו : םישישה  תונש  תיצחממ  רקיעב  םייפנכ , שורפל  אוה  םג  לחה  יעדמה  רקחמה 
לש האופרל  הטלוקפב  היפרתוכיספל  גוחה  םקוה  ; The Israel Annual of Psychiatry and Related Disciplines םיוולנ , םיעדמו  הירטאיכיספה 

הבחרתהו הפיח ; תטיסרבינואבו  ביבא  לת  תטיסרבינואב  היגולוכיספל  תוקלחמ  ומקוה  היפרתוכיספה ;' םודיקל  הדוגאה   ' הדסונ ביבא ; לת  תטיסרבינוא 
ינש  ) ןמטוג יאול  רוספורפ  לש  ישומיש ' יתרבח  רקחמל  ןוכמ  ' בו תיעוצקמ ' הנווכהל  הסדה  ןוכמ  ב' תוגהנתהה ,' יעדמב  רקחמל  דלאס  ןוכמ  תוליעפה ב'

(. םישימחה תונשב  רבכ  לועפל  ולחה  םינורחאה 

ץוביקה לע  יגולוכיספ  טבמ 

רלטסק  רותרא  לש  הדחה  ןיעה 
היה רלטסק  (. 1983-1905  ) רלטסק רותרא  עדונה  ידוהיה  - יטירבה רפוסהו  יאנותיעה  היה  קינצוביקה  רבצה  סותימ  לע  רגית  אורקל  זעהש  ןושארה 
רפוס םיקפוא , בחר  לאוטקלטניא  רקיעבו  עגרל  דרומ  עגרל , ץולח  היהו  ללובתמ  תיבב  לדגש  יטילופומסוק  ידוהי  יתלילע : טרסל  היוארה  תינועבצ  תומד 

לש היפוסוליפב  םינויע  תוזחמ , תוסמ , היפרגויבוטוא , יקרפ  םינמור , םירפס -  םישולשמ  רתוי  םסריפ  אוה  הדח . ןיע  לעב  ףירח  יאנותיעו  הרופו  ןונש 
לוכב . הסנתהש  ןקתפרה  היה  אוה  הנושארבו  שארב  ךא  תימואלניב . הדוהתל  וכזו  תובר  תופשל  ומגרות  םהמ  םיברש  םירחא , םיאשונבו  עדמה 

הצרא הלע  ב-1926  זע . םשור  וילע  התשעש  יקסניטוב ב-1924  באז ז' לש  האצרהב  חכנש  ירחא  הניווב , טנדוטס  ותויהב  תונויצה  יבשב  לפנ  רלטסק 
תביזע רחאל  תויטסילאודיבידניאה . ויתויטנ  תמחמ  החדנ  הירחאש  תועובש  השימח  לש  ןויסינ  תפוקתל  לבקתה  אוה  הביצפח . תצובקל  ףרטצהו 

ןואטיב זא  םויה ,' ראוד   ' ךרועכ ךכ  רחאו  ןופצה '  ' ןימיה ןותיעב  םירמאמ  םוסרפמ  קחודב  סנרפתהו  ביבא  לתבו  הפיחב  רלטסק  ררוגתה  ץוביקה 
ותולעבבש הפוריאב , םילודגה  םיל  " ומה דחא  ןייטשלוא ,' תיב   ' תשר לש  םילשוריב  בתכל  הנמתה  רשאכ  םינפ  ול  ריאה  לזמה  תיטסינויזיוורה . הגלפמה 

. הפוריא יבחרב  םיבר  םינותיע  ונמנ  היתוריש  ילבקמ  םעש  תועידי  תונכוס  ןכ  ומכו  םינוחריו , םינועובש  רסירת  ןילרבב , םינומוי  העברא  םימי  םתואב  ויה 
אוה ולש . תיאנותיעה  הריירקה  האירמה  הפוריאב  זיראפל . רקעו  םילשורי  תא  רלטסק  בזע   1929- בו הז  ודיקפתב  דואמ  רהמ  םמעתשה  רלטסק  ךא 

השענו תוצעומה  תירבל  רבע  אוה  םיצאנה . תיילע  םע  הינמרג  תא  בוזעל  ץלאנ  ךא  גנוטייצ ,' השיסורפ   ' יאנילרבה ןותיעה  לש  יעדמה  ךרועה  השענ 
הגלפמה תורישב  םחליהל  קיפסה  דוע  רלטסק  םיטייבוסה . תורישב  תינמרגה  הריבב  יאשח  ןכוס  היה  ןילרב  תא  בזעש  ינפל  קודא . טסינומוק 

לש וצחלו  ברעמב  חור  ישנא  ומיקהש  האחמה  לוק  תוכזב  קר  םיטסישפה . ידי  לע  תוומל  ןודינו  אלכנ  ףאו  דרפסב , םיחרזאה  תמחלמב  תיטסינומוקה 
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יטייבוסה רטשמה  תורדקמ  השקה  ותומשרתה  תובקעב  רבד , לש  ופוסב  ינקילבופרה . הנחמהמ  בושח  הבורע  ןבב  ףלחוה  אוה  יטירבה  ץוחה  דרשמ 
רפסמל הינשה  םלועה  תמחלמ  ירחא  הצרא  עיגהו  םזינומוקהמ  חכפתה  אוה  הבקסומב ב-1938 , וכרענש  הווארהו  רוהיטה  יטפשמ  לשב  רקיעבו 

הפוריאב . ומסרפתהש  תובתכבו  םירפסב  ינויצה  לעפמה  תא  רקסל  םירוקיב 

זמר  ) הילגנאמ הלעש  ץולח  ףסוי , לש  תויוטבלתהב  קסוע  רפסה  הלילב .' םיבנג   ' ורפס תילגנאב , ותעפוהל  ךומס  תירבעב , רואל  אצי  תנשב 1947 
תא ראתמו  לילגה , תועבגמ  תחא  לע  עקרקה  לע  היילעב  ליחתמ  רופיסה  ץוביק . תמקה  עצבמב  ףתתשמה  הצחמל , ידוהי  ומצע ,) רלטסקל 

. ריוואב דמוע  הלודג  המחלמ  חירשכ  םיטירבה , םע  תבכרומה  היצקארטניאה  תאו  תימוקמה  תיברעה  הייסולכואה  םע  תוענמנ  יתלבה  תויושגנתהה 
רורטה ןוגראל  ףרטצמו  ןיע ' תחת  ןיע   ' לש תוינידמ  טוקנל  אלא  סונמ  ןיאש  הנקסמל  עיגמ  ףסויו  םיברעה , םינכשה  ידיב  תחצרנ  ץוביקה  תורבחמ  תחא 
חצרל יארחאל  בשחנה  ימוקמה , רתכומה  תא  םיגרוה  ןוגראה  ירבח  ינש  םיחצורב : המקנה  תעצובמ  ןוגראל  ותעבשה  רחאל  רצק  ןמז  "י .) חלל זמר  )
יכ וב  רמאנש  תיברעב , ספדומ  קתפ  ףוריצבו  תוריקד  רפסמ  ותוא  הבו  התפוג , האצמנש  םוקמב  םיאצומ  רתכומה  לש  ותפוג  תא  ץוביקה . תרבח 
המוח יבושיי  לש  םתמקה  ומכו  ןבלה ,' רפסה   ' תוריזג ירחא  עקרקה , לע  ףסונ  בושיי  לש  היילעב  םייתסמ  רופיסה  התחמנ . התפרחו  העצוב  המקנה 

הלילב .' םיבנג  כ' יאשחב , תישענ  איה  םירחא , לדגמו 

רייטצהלמ קוחר  וב  קסוע  רפסהש  ץוביקה  ותפוקתל . תיתרגש  אלו  החוחינב  דואמ  תיטירב  תינוריא , טבמ  תדוקנמ  יצולחה  לעפמה  תא  ראית  רלטסק 
, תויטאנפהו תידמעמה  הקולחה  תופידרה , תויואמרה , תימינפה , תונגלפה  לע  תיתימאה , תישונא  - תיצראה ותומדב  ראותמ  אוה  תיגולותימה . ותומדב 

ירע לש  רואל  האצוהב  רואל  אצי  רפסהש  אופא  הרקמ  הז  ןיא   ) הלוכ תילארשי  ץראה  םילעופה  תעונת  לש  התייווהמו  ץוביקה  לש  ותייווהמ  קלח  ויהש 
וירבדמ : עטק  ןלהל  יטסינויזיוורה .) הנחמה  שיא  יקסניטוב , ז'

םייח לש  רבדל  םילק  םישגדו  ןידוי  לש  םיצוק  םיכפוה  זא  תיטסילאיצוסה . תויתתכה  םע  תגזמתמ  תירבעה  תיאובנה  הנוכתהשכ  אוה  רתויב  הנושמ 
לדוגה תא  אל  םא  ונשרי  וידימלת  ונחנאו  ןודמו , ביר  שיאל  סקרמ  ךפה  ןכ  לע  והיעשיו . סומע  לש  םעזה  לכב  תוקלומ  הגלפמה  וקמ  תויטסו  תוומו ,

תוביטח שולשל  ןורקיע , ותוא  לע  םלוכ  םייונב  םהש  יפ  לע  ףא  ונלש , םיאלקחה  םיצוביקה  וליפא  םיגלופמ  ךכיפל  ולש . תונגרנה  תא  ירה  ולש 
גזמה ףוריצ  ידי  לע  תמרגנה  תוינלוחה , תוינוציקה  תחא  יהוז  םיריזחכ . םייח  םירוההש  דועב  םיכלמ , ינבכ  ונידלי  תא  םיכנחמ  ונחנא  תורחתמ ]...[ .

םיישורפה םימיב  עבקנש  יפכ  דיתעה ,' ליבשב  לבז   ' אלא ונניא  ןשיה  רודה  וליאו  שדחה , רודה  ןחלופ  ררוש  תילאמשה . תוילקידארהו  ימשה 
הנחבה הפ  התיה  רגוב  ינגרוא  אתב  ומכ  ףנוסמ . רתוי  המדנו  הווחא  לש  דיחאה  ורוע  ךפה  ץובקה  לודיג  םע  תיסורה ]...[ . הכפהמה  לש  םינושארה 
לע רמש  ןיערגה  לבא  תוכומס . תובכש  ןיב  שרפהה  שטשוט  ןמזה  ךשמב  יכ  םא  ןליג , יפל  תולוגע  תובכשמ  בכרומ  היה  ףקיהה  ףקיהו . ןיערג  ןיב 

היה לק  תוינוציחה , תובכשה  ןמ  שדח  םד  תצק  הליכה  תוריכזמהש  יפ  לע  ףאו  םהיתורשמל , םבור  ורחבנ  הנורחאה  תיללכה  הפיסאב  ודוחא ]...[ .
תא ודצמ  שובכיו  אוה  וישאר  תא  איצוי  ףקיההש  דע  חתפמה -  תודמע  לכב  ןילופונומה  ןאכ  דע  ומכ  םדיב  היהת  תובורקה  םינשב  יכ  שארמ , תוארל 

ארזע . לדגמב  קפס  ילב  הרקי  רבדה  ותואו  םיקיתוה , םיבושייב  הרק  ךכ  תוריכזמה .

הסינש ןושארה  הזורפה . רדגב  ראשנו  יעדמ , רקחמ  תויהל  רמייתה  אל  הלילב ' םיבנג  , ' תויגולויצוסה ויתונבותו  רפסה  לש  ירטנמוקודה  דממה  ףרח  ךא 
בושיה לע  יגולויצוס  רקחמ  הצובקה :  ' םשה תחת  רקחמ  םסריפש ב-1944  טוהסדנל , דירפגיז  היה ד"ר  יריפמא  טבממ  תיצוביקה  הרבחה  תא  ןוחבל 

שאר ןיפור , רותרא  לש ד"ר  ותמזויב  ךרענ  רנרב , תעבג  ץוביקב  ופסאנ  וינותנש  הזה , רקחמה  םילשורי .) תינויצ , הלכשהל  ןוכמ  ' ) לארשי ץראב  יצוביקה 
לש הלכלכה  רקחל  ןוכמה  ותוא  ןמימו  ותרשכהב , גולויצוס  היהש  תינויצה , תורדתסהה  לש  תובשייתהה  תקלחמ  להנמו  ילארשי ' ץראה  דרשמה  '

אוה התוא . תצחומו  תיתחפשמה  תרגסמב  הרחתמ  תיצוביקה  תרגסמה  ןיא  םאה  ןוגכ  תושיגר , תולאש  הנושארל  הלעה  הז  רקחמ  תידוהיה . תונכוסה 
םליג ינב  םיריעצ  ברקב  םיחיכשה  תוינימ  ייוטיב  תאכדמו  תלבוכ  תיביסנטניא , הכ  הבריקב  ץוביקב , םידליה  ייחש  ךכ  לע  עיבצהש  ןושארה  היה  םג 

ץוביקב ריעצה  רודב  דקמתהל  טוהסדנל  רחב  הרקמב  אל  ורקחמל . ועדוותהש  ץוביקב  םיכנחמ  ברקב  חור  תרומ  הררועש  הנעט  םירחא -  תומוקמב 
תיב ירוזאה , יכוניחה  דסומה   ) היתודסומב תומכסומ  תצרופו  תינשדח  התיה  תיצוביקה  העונתב  ךוניחה  תכרעמ  ןכש  ותומד , תא  הבציעש  תכרעמבו 

(, עבטה םע  עגמ  ךותמ  דומיל  ינתוכמס , אל  ךוניח   ) רעונ ינבו  םידליל  התשיגבו  תונויצ ) םזילאיצוס ,  ) הינכתב רעונה ,)' תביטח  ', ' םידליה תרבח  , ' םידליה
ץראב . תוגהנתהה  יעדמ  םוחתב  םינושארה  רקחמה  ידקוממ  דחא  התיה  איהש  רורב  ןכלו 

יצוביקה ךוניחה  תרוקיב 
תחאל התיה  איה  םימיה  תוברבו  ץוביקב , ףתושמה  ךוניחה  תכרעמ  לש  יגולויצוסהו  יגולוכיספה  רקחמה  חתפתהל  לחה  טוהסדנל  לש  ורקחמ  תובקעב 

תונש תישארב  רבכ  םסרפתהל  ולחהש  וללה , םירקחמל  המזויה  םלועב . םג  אלא  ץראב  קר  אל  רתויב  תורקחנה  תוידוחייה  תויכוניחה  תוכרעמה 
הטישה לש  תויעבהו  םיגשיהה  לע  דומעל  ושקיבש  תיצוביקה , העונתב  םיטלוב  ךוניח  ישנא  לש  התיה  םישישה , תונשב  הפונת  ורבצו  םישימחה 

ךוניחה לש  רקחמה  םוחתב  ץוביקה  יכנחמ  ןיבמ  טלובה  "ל . וחב תואטיסרבינואבו  תירבעה  הטיסרבינואב  םיגולופורתנאו  םיגולוכיספ  ץמוק  לשו  וחתיפש ,
הזילנאוכיספב הרשכה  שכר  ןלוג  ריעצה . רמושה  לש  ףתושמה  ךוניחה  תובאמו  קמעה  רמשמב  יכוניחה  דסומה  ידסייממ  ןלוג , לאומש  היה  ףתושמה 

וירפסבו . וירמאמב  יוטיב  ידיל  אבש  היגולוכיספב , בר  עדי  לעב  היהו  ןילרב  ןוכמב 

לשב קר  אל  הז  םוחתל  וכשמנ  םידוהי , ויה  םבורש  םישישהו , םישימחה  תונשב  ץוביקב  רקחב  וקסעש  "ל  וח תואטיסרבינואב  םירזה  םירקוחה 
ילמס ךרע  יפותישה  ךוניחה  חותינל  ןתנש  םיקינצוביק ,' ל' םירבצ ' ןיב ה' םינש  ןתואב  חוורש  יוהיזה  לשב  םג  אלא  ץוביקב  ךוניחה  תטיש  לש  התוידוחיי 

םידליה לודיג  תטיש  לש  םיילילשה  היטביה  הנושארל  ולע  וללה  ץולחה  ירקחמב  תינויצה . הכפהמה  הקיפהש  ישונאה  רצותה  תניחב  רומאל  ףסומ ,
לש תויוצרפתהו  הבטרה , עבצא , תציצמ   ) תוישגר תוערפה  תיגולויבה , ומיאמ  דליה  תדרפה  ללגב  יהמיא ' ךסח  : ' ךרה ליגה  תפוקתב  רקיעב  ץוביקב ,
ידמ קודה  עגמ  ללגבו  םירוההמ  קותינה  ללגב  תיתרבחהו  תילולימה  הדימלב  יתוחתפתה  בוכיע  תינוריעה ,) החפשמב  לבוקמל  רבעמ  תונפקותו  סעכ 

(. peer group  ) ותבכש ינב  םע 
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'. ץוביקה ידלי   ' רפסב ויאצממ  תא  םסריפש  ןוטגנישוו , תטיסרבינואמ  ( Spiro  ) ורייפס דרופלמ  ידוהיה  גולופורתנאה  היה  ויתונקסמב  דחוימב  יתרוקיב 
- ורפ תיטסיסקרמ  היצטניירוא  לעב  היה  ותרדגה  יפל  רשא  אפלא ,) תיב   ) דקמתה ובש  דחא  ץוביק  לש  ןחבמ  הרקממ  ויתונקסמ  תא  קיסה  ורייפס 

םיישגר םיכסח  םיכרה  ץוביקה  ינב  לצא  תורצוי  ליגה  ינב  תצובקב  תונפקותהו  םידליה  תיבב  תולפטמה  תפולחתש  ראשה  ןיב  ןעט  אוה  תיטייבוס .
וליגש ץוביקב  םיכנחמה  בור  יניעב  םינינצל  ויה  ויתונקסמ  םתורגבב . םיישיא  ןיב  םירשק  תריציב  םיישקו  ןוחטיב  - יא ררועל  םייושעש  תּודלי  תומוארטו 

הכרבב לבקתה  אל  ורייפס  לש  ורפס  תיצוביקה . תוברתה  רזנכ  ואר  התואש  ףתושמה , ךוניחה  תטיש  לע  תינוציח  תרוקיבל  הטעומ  תוחיתפ  תע  התואב 
שקיב ץוביקהש  שדחה ' ידוהי  השעמל ב' ןיינעתה  ורייפס  יטופיש . - יכרעה םוחתל  השלגו  יתוחתפתה  - יגולוכיספה םוחתהמ  הגרח  ותרוקיבש  םושמ  םג 

םנוחטיב לע  תידוהיה , תדל  םיריעצה  םישחורש  זובה  לע  תרוקיב  חתמ  ורפסב  הארש . המ  לכ  תא  בהא  אל  אוה  תרוסמל  הקיז  לעב  ידוהיכו  בצעל ,
םיחרזמה . םילועה  יפלכ  אשנתמה  םסחי  לעו  תותיחנ , שגר  לע  ותעדל  הפיחש  זרפומה , ימצעה 

םילארשי םינקיטילנאוכיספ  הז  םוחתב  רקחמל  ופרטצה  הנושארל  םירבצ .)' ה'  ) ילארשי ץראה  רעונה  תומדב  יעדמה  ןיינעה  רבג  םישישה  תונשב 
תא הרישכהו  רבצה  לש  ינמולגמהו  יביאנה  יומידה  תא  הקדסש  התוהמב , תיתימ  - יטנא ינויצה , לעפמה  לש  העיתפמו  השדח  טבמ  תדוקנ  ושביגש 

ןב דו ' ןירמט  לש ג ' הז  אוה  הפוקת  התואב  רתויב  רכומה  רקחמה  תסיוגמ . אל  היצטניירוא  ילעב  םיגולופורתנאו  םיגולוכיספ  לש  םיפסונ  תוסייגל  ךרדה 
ראותש רבצה  תומד  לע  רעונה  ינב  לש  תומודקה  תועדה  תא  םיינשה  ופשח  םירופיס  תמלשה  לש  הקינכט  תרזעב  וקלחב ב-1965 . םסרופש  יבצ ,
חתונ הבש  הנושארה , אל  םא  תונושארה , םימעפה  תחא  התיה  וז  חור . תלפשו  תרעוכמ  תומדכ  ראותש  יתולגה  ידוהיה  תומד  ותמועלו  ןמרפוסכ ,

תרוקיב . לש  בוטרוקמ  רתוי  םהב  שיש  תימואל , היגולותימ  לשו  היצזיפיטואירטס  לש  םיחנומב  רבצה 

םייהלטב ונורב  לש  גולוכיספה  תפס  לע  םולחה ' ידלי  '
ץראב םירטאיכיספהו  םיגולוכיספה  תליהקל  רקיעב  הפוקת  התואב  ועדונ  "ל , וחבו ץראב  םירחא  םירקוח  לש  הלא  ומכ  יבצ , ןבו  ןירמט  לש  םהיאצממ 

ילודגמ דחא  םייהלטב , ונורב  לש  ילטנמונומה  ורקחמ  , The Children of the Dream תאז , תמועל  החינז . אופא  התיה  תירוביצה  םתעפשהו 
ץראב הדובעה  תעונת  לש  היצנגילטניאה  תבכש  ברקב  תוחפל  בחרנ , ירוביצ  דהל  הכז  תנשב 1969 , םסרופש  םינקירמאה , םינקיטילנאוכיספה 
ומסרופש םירקחמה  םלוא  תיצוביקה , םייחה  תרוצ  לע  תקחורמ  טבמ  תדוקנמ  בתכש  ןושארה  רומאכ  היה  אל  םייהלטב  תירבה . תוצרא  ידוהי  ברקבו 

םיאצממה תאז , תמועל  םתוא . וארק  םיטעמו  ההדזמ , ללכ  ךרדב  התיהש  טבמ  תדוקנמ  תססוהמ , תוריהזב  ימדקא , שבויב  ובתכנ  אשונב , זא  דע 
םיבחרנ . ויה  ול  םידהה  םג  ןכלו  תומכסומ , יצרופו  הארשה  - יבר םיננער , ויה  ולש  הביתכה  ןונגסו  םייהלטב  לש  ורפסב 

לע ףא  םירחא . םיצוביקב  םירצק  םירוקיבל  אצי  ןכו  םתוא , ןייאירו  ץוביקה  ידליב  תויפצת  ךרע  ןנחוי , תמרב  תועובש  העבש  םייהלטב  ההש  תנשב 1964 
. םתוגהנתהב םיקד  םיסנאוינ  םג  ןיבהלו  וירקחנ '  ' לש םתעד  ףוסל  תדרל  חילצה  אוה  תילגנא , ורביד  אל  ןייאירש  םידליהו  תירבעב  בטיה  טלש  אלש  יפ 
םינוש . ךוניח  ישנאו  םירומל  םירנימסו  רפס  יתב  ילהנמ  םע  תוחיש  םייקו  םירחא  םיצוביקמו  ןנחוי  תמרמ  םידלי  תואמ  המכל  םינחבמ  ריבעה  םג  אוה 

יתבב תיצוביקה  הטישה  תא  םשייל  תורשפאה  תא  קודבל  אלא  ףתושמה  ךוניחה  לש  וביט  תא  ךירעהל  התיה  אל  םייהלטב  לש  תינושארה  ותרטמ 
לע תיגולוכיספה  התעפשה  לעו  הטישה  ינייפאמ  לע  ףיקמ  רקחמל  החתפתה  ותדובע  רבד  לש  ופוסב  תירבה . תוצראב  הדימל  ייוקלו  םימותי  לש  רפסה 

תוצראב הפיקמ  הריקס  וילע  םסריפ  םישישה  תונש  תישארבו  ןכל , םדוק  רבכ  וב  השענה  רחא  בקעו  יצוביקה  ךוניחב  ןיינעתה  םייהלטב  השעמל , םידלי .
היה ידכב  אלש  ותפוקתל , ךרד  ץרופו  םייניע  ריאמ  רפס  והז  םייריפמאה , וייוקיל  לכ  ףרח  הז . אשונב  וירוביחב  ףיקמה  היה  םולחה ' ידלי   ' ךא תירבה ,

תופש . המכל  םגרותו  הבר  הצופתל  הכז  הקיסאלקל , םינשה  תוברב 

דליה לודיגל  האוושהב  םידלי  לודיגל  הממחכ  ויתונורתי  תא  חבישו  ץוביקה  תרגסמב  תורגבתהה  ךילהת  לש  םיפיה  םידדצה  ןמ  םשרתה  םייהלטב 
ךוניחב םינומטה  תושלוחה  תאו  םימגפה  תא  םג  הבר  תוירוקמבו  תונינשב  ףשח  אוה  תאז , םע  ינוניבה . דמעמהמ  תעצוממ  תינקירמא  החפשמב 
לש םבל  תמושתל  םתהימכ  תא  תלפטמל , תלפטממ  ףוכתה  רבעמה  ללגב  םידליה  שפנב  תררועתמה  השיטנה  תשוחת  תא  לשמל , יצוביקה .
םשפנב תברצנה  הצובקל , תילטוטה  תוימרופנוקה  תא  ימויה , שגפמה  תעב  םתושרל  דמעש  םצמוצמה  ןמזה  לשב  הקופיס  לע  האב  אלש  םירוהה ,

םינווגמ . םיילאוטקלטניא  םייוריגל  םתפישח  תא  הליבגמה  תיתוברתה  םתוריגס  תאו  דיחיה  לש  ותוריחב  תעגופה  תוימיטניאה  רדעיה  תא  ריעצ , ליגב 

םילכב ופשחש  םינושארה  םירקוחה  םע  הנמנ  אוה  ןכש  ינויצ , - טסופה יגולוכיספ  - יתרבחה רקחמה  תא  רשיב  םייהלטבש  רמול  רשפא  רוחאל  טבמב 
םיכורכה םימגפהו  םינוכיסה  תאו  תיצוביקה  הרבחב  םייטסילאיצוס  - םיינויצה םילאידיאה  תמשגה  רובע  םלשל  דיחיה  שרדנש  ריחמה  תא  םייעדמ 

ךכיפלו תרוקיב , ןיסח  זא  דע  היהש  ץוביקה ,)  ) שדוקמ טעמכ  בושח , ינויצ  דסומ  יניינע  רשויב  חתינ  םייהלטב  יתמגוד . םזילאידיאבו  ילקידר  םזיפוטואב 
העונתב בר  םעז  ררוע  ורפסש  אופא  הרקמ  הז  ןיא  ולש . םיירקיעה  לודיגה  יתבמ  דחא  לשו  רבצה  לש  יתימה  יאורהה  יומידה  תקידסב  ץולח  היה 

ידי לע  םגרות  אל  רפסה  העונתה , ינותיעבו  םיצוביקה  לש  םיימינפה  םינותיעב  ומסרופש  םירחבנ , םיעטק  טעמל  םיכנחמ . ברקב  רקיעב  תיצוביקה ,
חישה תומבמ  תחאו  םיצוביקהו  תוצובקה  רעונ  לש  תעה  בתכ  תומדש ,'  ' םזי "א  לשתב הזה . םויה  םצע  דע  תיצוביקה  העונתה  לש  רואל  תואצוהה  תחא 

, םירבדה ףתושמה .' ךוניחה  תויגוסב  ידוסי  ןויד  ררועל  הוקת  ךותמ   ' םייהלטב לש  ורפס  לע  םיכנחמו  םירבח  םע  תוחיש  תיצוביקה , העונתב  תובושחה 
ןה לוחב , שארה  תא  ןומטל  תע  התואב  היכנחמ  לש  הייטנה  תאו  תיצוביקה  העונתב  רפסה  ררועש  םזינוגטנאה  תא  םישיחממ  תומדש ,' ומסרופש ב'

ותואמ םיעטק  ןלהל  םייהלטב . לש  תיתוישיאו  תיעוצקמ  תילאוטקלטניא , היצטידרקסיד  תועצמאב  ןהו  יצוביקה  רעונה  לש  ויגשיהב  תוראפתה  תועצמאב 
ןויד :

הדבוע יהוז  ורייפס . לש  ורפסל  םג  שי  השלוח  התוא  ינוציק . יטילאנאוכיספ  רפס  הזש  אוה , םייהלטב  לש  ורקחמ  תייעבל  דוסיהש  בשוח  ינא  הדוהי :
. תיביטקייבוא תולכתסה  לש  קר  אלו  ול , התיהש  השק  תישיא  היווח  לש  תויביטאטרפרטניא  תורעשה  טסילנאוכיספ  םסרפמ  ובש  רפס  והז  - 

לכו ולודיג  לכ  תרמוא , תאז  ינויצ . יטנא  טסילאיצוס  וימי ; תישארמ  הניו  לש  ינלאמשה  דנובצוש ' רבח ב' היה  אוה  לבא  הפוריאמ , טילפ  אוה  םייהלטב 
ימיבו חונ , אל  רבד  דימת  וליבשב  התיה  תידוהיה  ותוהז  זוכיר . תונחמב  םג  היהו  םחלנו , קבאנש  ינוציקה , ימואלניבה  לאמשה  ןמ  םה  ותוחתפתה 
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אוה הצור . היהש  הממ  רתוי  הברה  קיבד  קיבד -  והשמ  הז  תודהיש  הרכהה  ינפמ  תדמתמ  תוננוגתה  םה  וייח  לכ  ףולחי ]...[ . הזש  הוויק  ותודלי 
ךשמבש אלא  םינויצו , םידוהי  םע  עגמ  לכ  ינפב  ןנוגתה  אוה  הומכ . תונויצל  בורק  היה  אל  םלועמ  יכ  םא  הילע , ןגהו  טדנרא  הנח  לש  ףתוש  היה 

הז ]...[ . עגממ  קמחתהל  ןבומכ , היה , לוכי  אל  םינשה 
ןטקה טרפה  תא  ךפהו  הלאה  םירבדב  דימת  זחאנ  אוהו  טושיק . אלל  תומוקמ  םג  ןבומכ , ויה , לבא  ןנחוי . תמרב  דואמ  םיפי  םידלי  יתב  שי  ימע :

רתויב . תידוסי  המלש  הרעשהל  דוסי  ןכמ  רחאל  וכפה  תורעה  המכ  םלש . ןיינעל 
ינא חוכ . םע  השיגפ  ומכ  תודגנתה  יב  תררועמ  רפסה  םע  השיגפהש  דיגהל , חרכומ  ינא  תיתימא . יל  הארנ  תומדה  יבגל  הדוהי  לש  רואיתה  ינב :

ילוא ארונ , רבד  היהי  רפסהש  ונל -  יופצ  הזש  יתעדיו  ורפס  ינפמ  דואמ  יתששח  ינא  דואמ . קזח  רבד  הזיא  לש  תונמא , לש  חוכ  הזיא  ןאכ  שיש  בשוח 
 . רבד לש  ופוסב  אציש  הממ  עורג  וליפא 

. םימוגפ ויאצממו  רקיעה , תא  ץימחהש  עגרל ' חרוא  , ' ןטלרש אוה  םייהלטבש  חיכוהל  םעטמ ' םירקוח   ' לש םיבר  םיצמאמ  ושענ  םג  רפסה  םוסרפ  ירחא 
, רתויב תוניינעמ  תויבויח  תודבוע  אלמ  רפסה  . ' ןקתלו דומלל  יתימא  ןוצרו  םייהלטב  לש  ויחותינל  תוחיתפ  וליג  רגניסמ , הדוהי  ךנחמה  תמגוד  םיטעמ , קר 

ריחמה המ  איה  הלאשה  איהש ]...[ . לכ  תמא  שי  םירבדה  ןמ  קלחב  יכ  ןכתיי  '. ' םינרוא  ' רנימסב ךרענש  ןוידב  רנגיסמ  רמא  דימ ,' ןלבקל  םינכומ  ונחנאש 
שי יאדו  תוחתפתמה ? תוילילשה  תונוכתה  ןה  המ  הלילשה , תמאב  המ  יצוביקה ? ךוניחב  רבכ  םונללוחש  םייונישה  תרומת  םלשל  ונילעש  יתימאה 

היהי וכופיהו -  רבד  תוצרל  ןיא  ירהש  םימיוסמ -  םירבד  םע  המלשה  ידיל  םג  ילואו  יכוניחה , השעמה  תקידב  ידיל  ונאיבי  םייהלטב  לש  ורפס  םאו  הלאכ ,
ויתונבותו םיקיודמ  ויה  םייהלטב  לש  םיבר  םיאצממ  תוחינז , תויועט  המכ  טעמל  יכ  םיינכדע  םירקחמ  וחיכוה  תובר  םינש  רובעכ  קר  ליעומה .' ןמ  ךכב 

. ונמז תא  םידקה  אוה  יצוביקה  ךוניחה  לע  ותרוקיבבו  בל , תמושתל  תויואר 

האושה ילוצינ  לש  היגולוכיספה  םדאל -  םדא ' קבא  מ'
לחש יונישהמ  האצותכ  האושה , ילוצינ  לש  שפנה  יעצפ  היה  םישישה  תונשב  ץראב  יגולוכיספה  רקחמה  םוחתב  חתפתהל  לחהש  ינשה  אשונה 

לע הרובגלו ב-1959 . האושל  ימואלה  ןורכיזה  םוי  תקיקחו  םילשוריב  םשו ' די   ' ןואיזומ לש  ותמקה  רחאל  היינשה  םלועה  תמחלמ  תונברוק  לש  םיומידב 
תינויצה הסיפתה  תא  וכירפהש  הדמשהה , תונחמ  ילוצינ  לש  תוררמצמ  תויודע  ועמשנ  םהבש  ןמכייא , טפשמו  רנטסק  טפשמ  םג  ועיפשה  הזה  יונישה 

לש תויפרגויבוטואו  הזורפ  ירפס  םסרפתהל  ולחה  ומויס  רחאלו  ןמכייא  טפשמ  ךלהמב  חבטל .' ןאצכ   ' הכילהה לש  תירזכאה  ףאו  תיפיטואירטסה 
הבר העפשה  האושל . הקיתווה  הייסולכואה  לש  הסחיב  יונישל  םרת  הז  םגו  הדמשהה , תונחמבו  תואטגב  םהילע  רבעש  לע  ורפיסש  םילוצינה ,

עשרה .' תטנלפ  לואשה ב' תייווח  תא  ווחש  לזיו , ילאו  לקנרפ  רוטקיו  קינטצ , לש ק . םהירפסל  התיה  דחוימב 

רבטצהל ולחה  ויתובקעבו  האושה , ילוצינ  לש  תוירטאיכיספ  תוערפה  לע  תילארשיה  תיטילנאוכיספה  הדוגאה  לש  סנכ  ביבא  לתב  ךרענ  ילויב 1966 
. ץראב רעונ  ינב  לע  ןמכייא  טפשמ  תעפשה  היה  הפוקת  התואב  רקחיהל  לחהש  רחא  יגולויצוס  - יגולוכיספ אשונ  אשונב . םירקחמ  דועו  דוע  הגרדהב 

תוביסנל רתוי  תרגוב  הנבה   ' ושכרו טפשמב  הבר  תוברועמ  וליג  רעונה  ינבש  אצמנ  הקנולבי , הנח  תינוירוטסיהה  תנייצמש  יפכ  םירקחמה , בורב 
תכרעמב לחש  הסיפת  יונישמ  םג  עבנ  רעונ  ינב  ברקב  האושה  תסיפתב  יתוהמה  יונישה  תונברוקה .' לש  דהוא  טופיש  התיה  התאצותש  תויגרטה ,

םידומילה תוינכותב  הלוגה ' תלילש  ףילחתכ ל' תידוהיה ' תוהזה   ' תאו תידוהיה ' העדותה   ' תא חפטל  התטלחהו  טפשמה , תובקעב  תיתכלממה  ךוניחה 
םישימחה .) תונש  תישארב  תינומהה  היילעה  לג  כתובקעב  טפשמל , םדוק  דוע  השעמל  לחה  הז  ךילהת  )

קלחכ וספתנ  זא  דעש  הילוצינו , האושה  תונברוקל  םישולשו ) םירשע  ינב  םיריעצ  םג  םללכבו   ) לארשיב ריעצה  רודה  ינב  לש  םסחיב  לחש  הנפמה 
םתצקמו ץראה  ידילי  םבור  שדחה , םירפוסה  רוד  לש  םהירפסב  ויוטיב  תא  אצמ  זזה , םייח  רפוסה  לש  ותרדגהכ  תולגה ,' לש  ךשוחה  תיגולוכיספ  מ'

ץוביקה ' ) דלוקושה תקסע  ו' ( 1962 דחואמה , ץוביקה  ' ) תיכוכזה את  לומ   ' ירוג םייח  ררושמה  לש  וירפסב  ךכ  ירבצה . ךותיהה  רוכ  תא  ורבעש  םילוע 
, םקימע ' ) בלכ ןב  םדא   ' קוינק םרוי  לש  ורפסבו  (, 1962 וישכע , ' ) ןשע  ' ןושארה וירופיס  ץבוקב  לשמל  דלפלפא , ןורהא  לש  וירפסב  (, 1965 דחואמה ,

הרובגהו קבאמה  אשונב  רקיעב  ועגנ  האושב  וקסעש  תוזחמה  םישימחה  תונשב  רתוי . רחואמ  דעומב  ךא  המוד , הנפמ  לח  ןורטאיתב  םג  (. 1969
הדוהי לש  והזחמב  לשמל , תונברוקה , לש  הידגרטל  הבסוה  טבמה  תדוקנ  ןמכייא  טפשמ  ירחא  וליאו  םיצאנה , םע  הלועפה  יפתשמ  לש  םתמשאבו 

הכילהה תמשא  תא  יתרוקיב  ןפואב  הנושארל  ןחבש  הרזח ,'  ' ןגד לאירבג  לש  והזחמ  המבה  לע  הלע  ב-1976  (. 1962 ןקוש , ' ) תובכרו םינומעפ   ' יחימע
האושה . ילוצינב  החטוהש  חבטל ' ןאצכ  '

היווחב תעגל  זעהש  "ח  מלפה רוד  ירפוסמ  ןושארה  הארנה  לככ  היה  וימסקב , הבשנו  יברעמה  םזיגולוכיספה  תא  םישימחה  תונשב  הליגש  קוינק , םרוי 
(, תולגהו האושה  תייווח  לש  ןה  היגולוכיספה  לש  ןה   ) יוליגה תמצועבו  יותיעב  ול  בורק  היהש  דיחיה  תיגולוכיספ . טבמ  תדוקנמ  האושה  לש  תיתמוארטה 

ןוימדה הז  רשקהב  ןיינעמ  תירבצה . הטילאל  ךייש  אלו  ךייש  היה  והומכש  ץומא , ןב  ןד  היה  תיתורפסה , הביתכה  תוכיא  תניחבמ  ונממ  לפנש  ףא 
דלונ אוה  ריעצ .) ליגב  הצרא  עיגה  ךא  הדילמ  רבצ  היה  אל  םנמא  ץומא  ןב  ןד   ) יסופיט ירבצ  לולסמ  רבע  ץומא , ןבל  המודב  קוינק , םהיניב . יפרגויבה 
עצפנו "ח  מלפל סייגתה  שדח ,' ןוכית   ' היסנמיגה דימלתו  ריעצה ' רמושה   ' תעונתב רבח  היה  ביבא ,) לת  ןואיזומ  להנמ  היה  ויבא   ) ביבא ב-1930 לתב 

' ראזוב הד  לוקא  רויצב ב' ותומלתשה  תא  ךישמה  אוה  לאלצב .' רויצ ב' דומלל  לחה   1949- בו םיליפעמ  תיינואב  חלמ  היה  ב-1948  רורחשה . תמחלמב 
ןורטאיתב לוהינב  קסע  אוה  ןורטאיתה . םוחתל  רבעו  הצרא  בש  ב-1961  תובר . תוכורעתב  וירויצ  תא  גיצה  הבש  קרוי , וינב  ב-1951 , ךכ , רחאו  זיראפב 

הנחמב .' ו' בחרמל '  ' לש ןורטאיתה  רקבמ  היה  דבב  דבו  ירמאקה '  ' ןורטאיתבו קידוג ' '

אל אוה  ולש  תיתורפסה  הריירקה  תישארב  ךא  ב-1949 , המחלמה , ירחא  דימ  םירצק  םירופיס  םסרפל  לחה  "ח , שת רוד  ינב  םירחא  םירצוי  ומכ  קוינק ,
קוינק לחה  (, 1963 ' ) הלעמל דרויה  , ' ולש ןושארה  ןמורה  תא  םסריפו  קרוי  וינמ  הצרא  בשש  רחאל  קר  וז . הצובקב  םיטלובה  םירפוסה  דחאל  בשחנ 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



ךלמ ומיח  , ' ולש ינשה  ןמורה  םוסרפ  םע  התיה  ידוחיי  רפוסכ  וב  הנושארה  הרכהה  דחאכ . םירקבמה  לשו  םיארוקה  לש  םבל  תמושת  תא  ךושמל 
תיאורה . - יטנא טבמ  תדוקנמ  תואמצעה  תמחלמ  יעצפב  עגנש  ןושארה  המחלמה  ןמור  היה  טרסל , דבועש ב-1987  ןמורה , (. 1966 ' ) םילשורי

, ירזכאה ןפה  תא  םידדחמו  קוינק  לש  םירחאה  וירפסב  םג  לע  - תמגידרפ ןיעמכ  םיעיפומו  םיבש  שפנ ) ילוחל  דסומ  םיתעל   ) םילוח יתבו  תומחלמ 
הלילעה האושה . יטילפ  לש  תורסוימה  תויומדב  קסועה  (, 1969 ' ) בלכ ןב  םדא   ' ןמורה איה  רתויב  תרכומה  אמגודה  ץראב . םויקה  לש  בוצעהו  ףרוטמה 

. הצרא ולעש  האוש  יטילפ  םיזפשואמ  םש  הייפארתו ,' החונמל  ןוכמה   ' הנוכמה דרעב , שפנ  ילוחל  דסומב  תשחרתמ  תורופטמה  תייוורו  תבכרומה 
ילוצינ ומכ  ןייטש , השיא . קונחל  הסינש  רחאל  זפשואש  ןייטש , םדא  - טרברה עלקנ  דסומל  הבורמ . החלצה  אלל  ילארשי , יאופר  לגס  לפטמ  םילוחב 

לוכה יטסיגולוכיספה . ויפוא  תא  םימיצעמה  תומולח  יסיסרכ  אלא  הרודס , הלילעכ  בותכ  וניא  רפסה  תועווז . רופיס  ובג  לע  בחוס  םירחא , םיבר  האוש 
תועצמאב םימעפל , םידלי . לשכ  ןהש  םהלש , יאבהה  תובשחמל  יוטיב  ןתונ  קוינקו  דסומב , םירחאה  שפנה  ילוח  לשו  ןייטש  לש  םהיתובשחמב  לברעתמ 
לש םקותינלו  ונלוכ ) לש  חומב  םג  השעמלו  עגושמה , לש  וחומב  שָמשימ '  ' ושענש הלא   ) תוינויצה תואשילקל  זמורמב  געול  םג  אוה  הזה , בוריעה 

םביבס . םייחה  האושה  ילוצינ  לש  רסוימה  ימינפה  םמלועמ  םילארשיה  םידיליה 

םיפיטואירטסהו תופרוגה  תוללכהה  ומלענו  וכלה  הבש  האושל , תילארשיה  הרבחה  לש  הסחיב  השדח  הפוקת  אופא  הלחה  םישישה  תונשב 
, וזמ הרתי  םיימיטיגל . אללו  םיכיבמל  ובשחנ  אל  רבכ  הקעומו  השלוח  לע  םירובידו  חבטל )' ןאצכ  ו' םינובס ' ', ' םדא קבא   )' האושה ילוצינ  לש  םיילילשה 
רתוי תישיא  םתחצנה  התשענ  םינש  םעו  רפסה , יתבב  דומילה  רמוחב  םג  אטבתהש  האושה , תונברוק  תשנאה '  ' לש ביקע  ךילהת  לחה  הלאה  םינשב 

הזה הנפמה  ילסרבינוא . יגולוכיספו  ירסומ  ךפונ  ילעב  םישגרמ  םיישיא  םירופיס  ואב  םינוילימה ' תשש   ' ומכ םיטשפומ  םיגשומ  םוקמב  תוחפ . תיטקלפו 
היגולוכיספה תכפהמ  תא  םדיק  אוה  לוכל , לעמ  ךא  לארשיב . שפנה  תוקוצמ  לש  היצזילמרונה  ךילהת  לע  יאדווב  עיפשה  הילוצינלו  האושל  סחיב 

תוצופתב םידוהיה  תא  הרייצש  תינויצה , היגולואידיאל  סחיב  תילארשיה  הטילאה  ברקב  שחרתהש  רתוי  בחרה  יתעדותה  הנפמה  תאו  לארשיב 
. םייפיטואירטס םיחנומב 

היגולוכיספה לש  היצרוטלוקא 

תירלופופה תיאקירמאה  תוברתב  קנירש ' ה'
הדילוה תויקנעה  ןילופורטמה  ירעו  קנעה  ידיגאת  תוחתפתה  תירבה . תוצראב  רקיעבו  ברעמה  תוצראב  יפיה  - טסופה ןדיעה  תא  ורשיב  םיעבשה  תונש 
תוישיא רוציקב , תיטורינו –  תרכונמ  השידא , תיאמצע , תיתנפוא , תיתורחת , תינתפאש , תינתלעות , הבשחמו , הבוגת  תריהמ  השדח : תיסופיט  תוישיא 
ןיבהלו תוסנל  תירבה  תוצראב  םיבר  םילפטמו  םירקוח  ןבריד  הובגהו , ינוניבה  דמעמה  ינב  לש  רקיעב  םייחה , ןונגסב  יתמרדהו  ריהמה  יונישה  תיפאי .' '

יתפמא ישיא , אוהש  יגולוכיספה , לופיטה  תוקינילקו . םירפס  םירקחמ , לש  עפש  התיה  האצותהו  וילא -  לגתסהל  םיכרד  שפחלו  יונישה  לש  וביט  תא 
תרבחב תוביציה , המעו  הליהקה , לשו  החפשמה  לש  םתורערעתה  םע  רעפנש  ללחה  תא  אלמל  דעונש  הכימת  ןונגנמ  היה  בל , לא  בלמ  החיש  ללוכו 

םיימינונאה . םינומהה 

. הייסולכואה לודיג  בצק  תא  גישה  ףאו  םינושה , םהימוחתל  םיגולוכיספה , לש  םרפסמ  ברעמה  תונידמב  תוריהמב  לדגו  ךלה  ךליאו  םיעבשה  תונשמ 
. תונתשהל אוה  םג  לחה  יפוריא ,' אצומ  ו' רבג ' ', ' ןבל  ' לש םיסוטטסה  תא  רקיעב  זא  דע  ללכש  םהילפוטמ ,) לש  םגו   ) םהלש יסופיטה  יפרגומדה  ליפורפה 

קר אל  היגולוכיספה  וב . טלבתהלו  עוצקמל  רודחל  ולחה  רתוי , תובר  םישנ  רקיעבו  ןווגמ , יתרבח  עקרו  תונוש  תוינתא  תוצובקמ  רתוי  םיבר  םישנא 
תמועל םירבגה  לש  םדמעמו  םרפסמ  ןיב  רעפה  םצמטצה  םהבש  םינושארה  ןבלה  ןוראווצה  תועוצקממ  דחאל  התיה  אלא  םינימה  ןיב  ןויוושל  הפיטה 

דחאכ . לופיטהו  הארוהה  רקחמה , ימוחתב  םישנה  לש  הז 

בוציע הגרדהב  הלביקו  תורפסהו , עונלוקה  תוריציב  תרבוג  תוחיכשב  תינקירמאה ) הגעב   shrink) רטאיכיספה לש  ותומד  העיפוה  םיעבשה  תונשב 
אטבמ לעבו  ויפב  תרטקמ  טבצמ , יפקשמב  שובח  ןקנקז , רוטע  יהבא , רגובמ , ןונש , דיורפ : לש  ותומד  תארשהב  יבויח , בור  יפ  לע  יטנמור , - יפיטואירטס

תוואתב התבשנש  תוברתל  תירויצ  הרופטמ  ןיעמל  התיהו  עונלוקהו  תורפסה  תוריציב  תרבוג  תורידתב  איה  ףא  העיפוה  גולוכיספה  תפס  ינמרג .
םלועב םתצופת  לשבו  רתוי , יטסיגולוכיספ  בוציע  לבקל  ולחהו  ונתשה  םיינקירמאה  עונלוקבו  תורפסב  םירוביגה  תויומד  םג  ימצעה . טוטיחהו  הזילנאה 

תיטסיגולוכיספה . טבמה  תדוקנ  לש  םיבושח  םיציפמל  ויה 

רוקיבה היזיוולטהו . עונלוקה  יבכוכל  רקיעבו  המהובה , ישנא  םינקירמאה , םינמאל  היה  ברעמה  תוברתב  םזיגולוכיספה  םודיקב  בושח  דיקפת 
לופיטהש םושמ  םג  אלא  חופנ , וגא  קזחתל '  ' ךרוצהו םוסרפה  לצב  תויחל  ישוקה  לשב  קר  אל  םהמ , םיברל  ינויח  ךרוצ  התיה  גולוכיספה  תקינילקב 

היה ןכ  לעו  םזילאוטקלטניאו , תונכ  תוחיתפ , הרבחה , גולגל  לע  רבגתהל  ץמוא  םזימרופנוקנונ , תושיגר , אטיב  אוה  יתרבח . ןוט ' ןוב   ' השענ יגולוכיספה 
ובתכש תויפרגויבוטואב  וא  תרושקתב  תונויארב  ןיגפהל  םג  אלא  םהלש , יטרפה  לפטמ ' רדגתהל ב' קר  אל  ובריה  םיבר  םינמא  יניימהוב . סוטטס  למסל 
ליעיו ימיטיגל  יעצמא  אוה  תיגולוכיספ  היפרתב  שומישה  יכ  רסמה  קזוח  ךכב  תונואכידו . םיבצע  תויוטטומתה  לע  םיחוויד  ללכש  ישגר , םזינויציביהסקא 

. תויפש - יא לש  המגיטסכ  אלש  יאדוו  שפנ  ילוחל  דסומב  זופשאל  המדקהל  דוע  בשחיהל  ךירצ  ונניאו  תוישפנ , תוקוצמ  לש  ילמרונ '  ' ןונימ םע  תודדומתהל 

ןושארה ילארשיה  ורוג  - גולוכיספה ידור  ד"ר 
םזיגולוכיספה תוברת  לש  םיפוטפט  הצרא  האיבה  היזיוולטה , תורדסו  עונלוקה  יטרס  קורה , תקיזומ  תועצמאב  רקיעב  ברעמל , לארשי  לש  התוחתפיה   

םילארשי םינמאו  םיאנותיע  םיצרמ , לש  הבחר  הצובק  םדצלו  םימיה  תשש  תמחלמ  ירחא  תירבה  תוצראמ  הצרא  ועיגהש  םילוע  תינקירמאה .
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דקומ ביבא , לתב  ץראב . תיטסיגולוכיספה  המגמה  תוחתפתהל  םה  ףא  ומרת  הינטירבב , וא  תפרצב  תירבה  תוצראב  המ  - ןמז והש  וא  ומלתשהש 
תוברת ץומיאל  ןמיסו  תוא  יברעמה  םזיגולוכיספה  ץומיאב  וארש  םילאוטקלטניאו  םינמא  לש  הריעז  המהוב  הרצונ  תינקירמאה , העפשהה 

ידור . דוד  גולוכיספל ד"ר  היה  וז  המגמב  בושח  דיקפת  תמדקתמ . תיטילופומסוק 

היגולותפ  " רפסה תא  אבא  לש  הירפסב  יתאצמ  , ' סקופ תירש  תיאנותיעל  ןויאירב  םימיל  רפיס  ליגב 12 ,' . ' הדימא החפשמב  הנליווב ב-1917  דלונ  ידור 
ידור גרה  רענ  ותויהב  גולוכיספ .' תויהל  יתטלחה  יתוא . םיסקה  הרכהה , תת  םירבד , םיריתסמ  ונחנא  וירוחאמש  ריקה  דיורפ . לש  םוי " םוי  ייח  לש 

. הפיחל ותוא  האיבהש  היינוא  לע  הלע  םשמ  הינמורל . ותוא  חירבהו  ולרוגל  ששח  ןיד , ךרוע  היהש  ויבא , םינלופל . םידוהי  ןיב  הרגתב  ימשיטנא  טנדוטס 
וידומילב ליח  השעש  רחאמ  היגולוכיספו . היפוסוליפ  דמל  םש  תירבעה , הטיסרבינואל  רבע  הנש  רובעכ  ךא  ןוינכטב , הסדנה  דומלל  לחה  ץראל  ואוב  םע 
םלועה תמחלמב  תירבעה  הדגירבה  תרגסמב  םחלו  יטירבה  אבצל  סייגתה  ןב 22  ותויהב  ולש . טנטסיסאל  רבוב , ןיטרמ  עדונה , ףוסוליפה  ותוא  הנימ 

, הצרא רזח  ב-1952  םירוקעה . לש  םילוח  תיבב  ךמסומ  לפטמכ  דובעל  לחהו  הילטיאב  ינילק  גולוכיספכ  ותרשכה  תא  םילשה  המחלמה  םותב  הינשה .
אל שפנ  אפור  לש  םש  שכרו  ותדובע  תונשב  םיטנייצפ  יפלאב  לפיט  אוה  תיטרפ . הקינילק  חתפ  ךכ  רחאו  רהוסה , יתב  תוריש  לש  גולוכיספל  היה 

תטנפהמ . המזירכו  םסק  לעב  םדא  יתרגש ,

' ידור ןוכמ  (. ' קרוי וינב  היה  ןושארה   ) םלועב ולדוגב  ינשה  דסומל  זא  בשחנש  היפרתוכיספל , ןוכמ  םי  לילג  ץוביקב  ידור  םיקה  םיעבשה  תונש  תישארב 
לש רבעשל  םילפוטמ  םבור   ) םילפטמ םישולשמ  הלעמל  םוקמב  ודבע  ותוליעפ  אישב  ןטק . ןורטאיתיפמא  םג  ללכו  םימנוד  השימח  ינפ  לע  ערתשה 

םילגוסמ ויה  אלש  הלעמו , םישולש  ינב  תויונפו  םייונפ  םיססובמו , םיליכשמ  םישנא  םבור  םילפוטמ , ףלאל  לופיט  תועש  ונתינ כ-4000  שדוח  ידמ  ידור .)
סקופ : תירש  הבתכ  דור  לעו  ןוכמה  לע  תיביטקפסורטר  הבתכב  יתועמשמ . רשק  רוציל 

תרגיש תא  םייח  לפטמה , תחפשמ  לצא  םיזפשאתמה  םילפוטמ  םילפוטמ , לש  החפשמ  דחא , טנייצפל  םילפטמ  ינש  תולובג : ץתינ  ידור  לש  ןוכמה 
דח םוריעב , עגמ  תוצובק  ןוכמה . לש  ןיערגה  תצובק  תא  וויהש  םיגולוכיספה  םע  דחי  חתיפ  ידורש  לדומ  עגמה , תוצובקו  םהידלי . םע  םוימויה ,

תחא םוריעב ]...[ . לפטמה  םג  םיתעל  הבהאו . עגמ  ךסח  םהל  היה  םהבש  םיינושאר  םידברל  עיגהל  םירומא  םיפתתשמה  תוינימ . וד  םגו  תוינימ 
ידור תובכע . תלוטנ  האירב , תינימ  השיגל  רורחשל , החכוהכ  םמשב  םירבדל  אורקל  תילולימ . הכפהמ  התיה  ידור ,' ןוכמ  , ' ולש ןוכמה  לש  תוכפהמה 

העודי . תינקחשל  רמא  הככ  לודג .' ןיז  םע  רישע  רבג  הכירצ  תא  : ' ןוחבאה בלשב  תיטנייצפל  דיגהל  היה  לוכי 

ידור : ירבד  תא  תטטצמ  סקופ  הבתכב 

םייניע םימצוע  ןיטולחל , םימוריע  םיטשפתמ , שיא , ךרעב כ-12  םיאב , ויה  םה  דוחל . םישנו  דוחל  םירבג  ינימ , דח  היה  הז  עגמ , תצובק  יתרצי 
םש יתייהו  םייניע  חותפל  םהל  רמוא  יתייה  תאזכ  העש  עבר  ירחא  םיקשנתמ . םג  ויה  קלח  םיקבחמ . ויה  םישגופ  ויהש  ימו  רדחב . םיבבותסמו 

דואמ דחיב , םיעעונתמו  דחיב , םירכומ  םיריש  םימזמזמ  םירש , ויה  םהו  דומע , ומכ  תחא , הצובק  םהמ  השוע  יתייה  דחיב . רתויש  המ  דחיב , םתוא 
לאמש דצב  אצמנש  ימ  תא  ףטלת  לאמש , דצמ  התא  רמוא : יתייה  ינאו  הפצרה , לע  לוגיע  הזכב  םיבכשנו  םירזפתמ  ויה  ךכ  רחא  ינשל . דחא  םיבורק 

ולכתסה ומק , םלוכו  בכשל  ראשיי  והשימש  שקבמ  יתייה  ךכ  רחאו  ןימי , דצמ  םיידי , ךופהל  ךכ  רחא  הזל , ףוטיל  ןתונו  הזמ  ףוטיל  לבקמ  התא  ךלש .
םיצרפתמ ויה  םישנאו  םיילילש . םירבד  םירמוא  ויה  םימעפל  םייבויח , םירבד  דיגהל  וצר  בורל  הצור . אוהש  המ  רמוא  דחא  לכ  וילע ]...[ . ורבידו  וילע 

וז יכ  תוימיטניאב . וכזו  םמצע  תא  ריקפהל  וזעה  םה  הצובקה . לש  םינושארה  םישדוחה  תשולשב  תובר  ויה  יכב  לש  הלאה  תועפותה  ארונ . יכבב 
 . ךמצע תא  ריקפהל  תעדל  תוימיטניא . לש  תועמשמה 

- ןונה ותרותמ  ומסקוהשמ  תוחפ  אל  תיתמזירכה  ותומדו  ותוישיא  םסקב  ובשנ  םה  םיבר . תרושקת  ישנא  לשו  םינמא  לש  םלילאל  היה  ידור 
. ורוג לש  תומד  ול  וויש  שובלל , גהנש  תיוודבה  היבאלגהו  ףיקתהו  טקשה  לוקה  בקונה , טבמה  ןבלה , ארפה  ןקז  הבישה , רעיש  תמער  תיטסימרופנוק .

הנבמב חותפ  םורופ  ךרענ  עובשב  םעפ  טעמכ . היעב  לכב  ומע  וצעייתיו  וילא  ורשקתיש  םיכסהו  םהל  רסמתה  אוהש  רחאמ  תולת , וב  וחתיפ  וילפוטמ 
ריכזמה סופד  הב , םיפתוש  ויה  דחאכ -  םילפטמהו  םיטנייצפה  הירבחש -  תכ  וא  הליהק  ןיעמ  השעמל  רצי  ידור  תולאש . לואשל  ולכי  ובש  רצחב , ימורט 

םיטסיפרתה תצובקו  ידור  לש  ותרות  היגולוטנייס .' ו' ןמיא ' ', ' טסא  ' תמגוד תויטסיגולוכיספ , - תויטסילאוטיריפסה תועונתהו  תותיכה  לש  תוקינכטה  תא  דואמ 
רפס רואל  אצי  תינכותה  תובקעב  םיעבשה . תונש  תישארב  לארשי  לוקב  הרדושש  וידר  תינכות  תועצמאב  ןוכמה  תולובג  תא  הצרפ  וביבס  הצבקתהש 

םיגולוכיספה לש  "ך  נתל תובר  םינש  בשחנש  (, 1974 הילצרה , תיטילנא  היגולוכיספל  ןוכמה  ' ) תיעוצקמ הכרדה  םח : לע  היפרתוכיספ   ' הכרדהה
ץראב . םיאנילקה 

םתצקמ ץראב . תיגולוכיספה  הקיטקרפה  תא  ורישעהו  םהלשמ  תויטרפ  תוקינילק  וחתפ  ןוכמה , תא  םימיל  ובזע  ותציחמב  ודבעש  םיגולוכיספהמ  תצקמ 
ורוג . - גולוכיספ אוה  םג  השענש  יבוקעי , יפר  היה  םהב  טלובה  לודג . שודיחל  םימי  םתואב  ובשחנש  תוישפנ , תוקוצמ  ןורתפל  הכרדה  ירפס  ומסריפ  ףא 

לארשיב יגולוכיספה  חישל  היצמטיגלהו  ינילקה  לופיטה  תוחתפתה 
תושירד תא  רידגהש  םיגולוכיספה , קוח  תא  תסנכה  הקקוח  תנשב 1977  הגרדמ . תציפק  ץראב  ינילקה  לופיטה  רבע  םיעבשה  תונש  יהלשב 

לש היצזינגרוארל  תינכות  תואירבה  דרשמ  רשיא  ב-1978  וב . קוסעל  םישרומה  םושירל  תודעו  ומקוהו  עוצקמב , םיקסועה  לש  תוחמתההו  הלכשהה 
ץראה . ירוזאמ  דחא  לכב  שפנה  תואירבל  יאמצע  זכרמ  תמקה  הללכש  ץראב , תואירבה  יתוריש 

הז בצמ  םיכרדה . תונואתו  רורטה  תונברוק  רפסמב  היילעה  לשו  םירופיכה  םוי  תמחלמ  לש  הדלותכ  לדגו  ךלה  ישפנה  לופיטל  םיקקזנה  לש  םרפסמ 
יופיר ומכ  תוינשדח , תוינכות  לולכל  ולחהו  וללכתשה  םוקישה  תוטיש  םג  לדג . םילפטמה  רפסמו  ץראב  תימוקישה  הקיטקרפה  תוחתפתה  לע  עיפשה 

םיהובגה םייברעמה  םיטרדנטסב  םויה  םג  דומעלמ  ןיידע  הקוחר  לארשיב  שפנה  תאופר  יכ  גייסלו  שיגדהל  בושח  יתקוסעת . םוקישל  תואנדסו  קוסיעב 
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תעוושמ . תיתרבח  החנזהמו  לופט , רסוח  םיתעלו  יוקל , יאופר  לופיטמ  הרבחב , תוחוורה  תומודקה  תועדהמ  םילבוס  ץראב  שפנה  ילוחמ  םיברו  רתויב ,

תודסומה דחא  התיה  תרושקתה  יגולוכיספה . חישל  היצמיטיגלה  םג  הקזחתה  ירטאיכיספהו  יגולוכיספה  לופיטהו  רקחמה  תוחתפתה  םע  דבב  דב 
תונותיעה תעפשהבו  םירופיכה  םוי  תמחלמ  ירחא  רקיעב  םייטסיגולוכיספה , חישה  תאו  סותאה  תא  םינפהל  ולחהש  םינושארה  םיילארשיה 

' ןיטינומ עיפוה ב' ידור  לש  רוטה  םינומשה . תונשב  תונותיעב  עובק  יגולוכיספ  רוט  ומסריפש  םינושארה  ויה  יבוקעי  יפרו  ידור  דוד  םיגולוכיספה  תינקירמאה .
םירוטה םג  םיקיעמ . םיישיא  םיאשונב  םיארוק  יבתכמ  לע  הנעו  בירעמ '  ' לש יאנפה  ףסומב  עיפוה  יבוקעי  לש  הזו  תונווגמ  תויגולוכיספ  תויעב  רקסו 

ףוגב ובתכנו  רתוי  םיימיטניאו  םיישיא  ןמזה  םע  ושענ  יאנפה , תונותיעבו  תימויה  תונותיעב  ועיפוהש  יגולוכיספ ) ץועייב  אקווד  םיקסוע  םניאש   ) םיליגרה
םהבש םירוט  ויה  הלא  הירבדל , םיבהואו .)' םייח  ' )' בירעמ ' בו ימת )' לש  הנמוי  ' )' תא  ' םישנה ןוחריב  רדיבא  רמת  המסריפש  םירוטה  לשמל , ןושאר .
ויתועסמ לע  ויתולחמ , לע  וידידי , לע  ותחפשמ , ינב  לע  ראשה -  ןיב  םכל -  רפסמש  רוטה , לעב  לש  יטרפה  ומלוע  לא  תונציצמ   ' םיארוקל תנמוזמ  התיה 

םיעדומ םג  םתאו  וידידי , לש  יפואל  וייח , חרואל  םיפתוש  םג  םתא  ץירעמ . אוהש  ידנלריא  רוכיש  ררושמו  השרווב  ןולמ  תנוז  םע  ולש  םישגפמ  לעו  םלועב 
הילגר .' לש  רמגנ  אלה  ךרואלו  הידלי  לש  תומכוחל  רוטה , תלעב  לש  הייחב  ויהש  םילעבה  רפסמל 

ריטלזיו - לאיזר הדרו  דואמ  תרשכומה  ךא  תכמסומ  יתלבה  תיגולוכיספה  השיגה  "ל  הצ ילגב  היגולוכיספה . םסקב  תע  התואב  אוה  ףא  הבשנ  וידרה 
תובוגת םעפ  אל  הררועו  םימי , םתואב  דחוימב  תינריתמלו  תינשדחל  הבשחנש  םישנו , םירבג  יסחיב  ראשה  ןיב  הקסעש  תיליל  תינכות  טנוק ) םימיל ז' )
םינעודי םע  םיימיטניא  תונויאר  הללכ  תינכותה  ןורבע . הנדע  השיגהש  בלה ' תוריגמ   ' איה יטסיגולוכיספ  םתוחב  העבטנש  תרחא  תינכות  "ל . הצב תומעזנ 

תוינכות יתשל  התיה  חתפיהל '  ' היצמיטיגל ןתמבו  תיטסיגולוכיספה  הפשה  תצפהב  דחוימב  הבר  תובישח  לודג . םיניזאמ  להקל  התכזו  םינוש  םימוחתמ 
ריוואל ב-1975, התלעש  יעוצקמה ,) ץעויה  היה  ביבר  םרימע  רוספורפ   ) ילאכימ הקבר  לש  התשגהב  ץעו ' חופת  : ' לארשי לוק  לש  תשרב א ' ורדושש 

לש ותשגהב  דוחל ,' דחא  לכו  דחיב  ונינש  ; ' םירחאו םייכוניח  םיגולוכיספ  לקהל  וא  רותפל  וסינ  םתואש  םירגבתמו  םידלי  לש  תויעבו  םיישק  תאלעהל  המב 
(, םהלש תומולחה  חונעפ  תועצמאב  ראשה  ןיב   ) םירגובמ לש  תוקוצמב  הקסעש  הנושארה  וידרה  תינכות  התיה  ריוואל ב-1978 , התלעש  ץכ , בבוי 

רופסניא ונבול  ןתרגסמבו  םיעשתהו  םינומשה  תונשב  םג  ורדוש  תוינכותה  יתש  יח . רודישב  םיניזאמ  תולאשל  ונעש  םיינילק  םייגולוכיספ  הב  וחראתהו 
םיקקזנל . ועייסש  םיירוקמ  תונורתפ  ןהב  ועצוה  תחא  אלו  תוחיכש  תויגולוכיספ  תויעב 

החלצהה היה  םינומשה , תונש  תישארו  םיעבשה  תונש  יהלשב  הנמתסהש  יטסיגולוכיספה , חישל  סחיב  יונישה  תמגמל  םיניינעמה  םינמיסה  דחא 
םיכירצש םירבד  ןוזניסומ ' דרו  לש  הרפס  אוה  ןושארה  םירוענה . ינבל  םידעוימ  ויהש  תיטסיגולוכיספ  היצטניירוא  ילעב  םירפס  ינש  לש  תירחסמה 

םיעשתה תונש  ףוס  דע   ) המוצע החלצהל  הכז  םירשע , תב  התויהב  הבתכ  ןוזניסומש  רפסה , רעונ . ינב  לש  ימינפה  םמלועב  קסועה  (, 1981) רובעל '
לש הרפס  לש  הלא  לע  ולע  ףא  (, 1984 הדסמ ,  ) תינונס לכימ  לש  שפנה ' רופיצ  ' ינשה , רפסה  לש  ותעפשהו  ותחלצה  םיקתוע .) ףלא  האמכ  ורכמנ 

לע םג  אלא  ותוכיא  לע  קר  אל  ינמודמכ  דמלמה  ןותנ  הנידמה -  תודלותב  רתויב  רכמנה  רפסל  שפנה ' רופיצ   ' היה םיעשתה  תונש  ףוס  דע  ןוזניסומ .
. תילארשיה הרבחה  לע  תיגולוכיספה  תוברתה  תוטלתשה 

ויתופלחממ דבאמו  הזילנאוכיספ  רבוע  ינויצה  ןושמש 
ירופיסב טילשה  וקהו  םייטילופואיגו , םייאבצ  םיחנומב  םימיה , תשש  תמחלמ  לש  הזמ  ףא  לודג  לודג , ןוחצינב  המייתסה  םנמא  םירופיכה  םוי  תמחלמ 

שפנ ןובשח  לש  בחרתמו  ךלוה  לג  רצי  וז  המחלמב  תיאבצה  העתפהה  םלה  םלוא , ןוחצינו . הברקה  הרובג , ןיידע  היה  ברקה  תשרומו  תוברקה 
יפואב קוסיעה  ונעגהש .' המל  ונעגה  דציכ   ' ררבל האבש  ימצע  טוטיח  לש  תיטסיגולוכיספ  המגמ  ודצלו  תיעדמהו , תינויעה  תורפסבו  תונותיעב 

תונשב האישל  העיגהש  הלדגו , תכלוה  תימואל  היססבוא  ךליאו  וז  הפוקתמ  השענ  יוצמה , ילארשיה  לש  ויתושלוחב  רקיעב  םיימואלה , תוילטנמ ' ' בו
האחמהו תרוקיבה  לגב  םיבושח  חוגינ  ילכל  וכפהנ  תימצע ' האנוה  ו' חוכ ' ןורכיש  ', ' הינמולגמ ', ' זרפומ ימצע  ןוחטיב   ' ומכ םייגולוכיספ  םיגשומ  םיעשתה .

תישיא תונמאל  תיתלומעת  תונמאמ   " ךרעב הבחרהב  ךכ  לע   ) תיאבצה הטילאה  חוגינל  ילכ  תיגולוכיספה  הבישחהו  הפשה  השמיש  דחוימב  תירוביצה .
( תיטילופו

"ל הצב תרשל  היצביטומה  רבשמ  "ן - ! בקל יַרחא 

הירטסיהב הרבח 
הרבח תילארשיה ל' הרבחה  תא  הכפה  ץרפמה  תמחלמ  ץראב , תיגולוכיספה  תושיגרה  ןדיע  תא  וחתפ  הנושארה  הדאפיתניאהו  ןונבל  תמחלמ  םא 

, יגולויבו ימיכ  ינומה  הדמשה  קשנב  םויאה  הנידמה . תודלותב  הנושארה  תיגולוכיספה ' המחלמ  תינויצה כ' הירוטסיהב  םשריהל  היושע  איהו  הירטסיהב '
, תונולחב פייטולצ  אל  / ןכ םיטלקמ , אל  / ןכ  ) ןתוליעיו ןוגימה  יכרד  לע  תואדו  - יאהו וקשנו  ביואה  ביט  לע  םדקומ  עדימ  רדעיה  ףרוטמ , גיהנמ  ידיב  אצמנה 

םושמ רקיעב   ) בר הכ  קחרממ  היפלכ  התנפוהש  הפקתהל  ביגהל  לארשי  לש  התלוכי  - יאו המחלמ , תיזחכ  יחרזאה  ףרועה  לש  שדחה  דמעמה  וכו ,)'
ועבקתה העגרהה ' תוריפצ  ו' םוטאה ' רדחה  . ' יתמוארט יביטקלוק  ןויסינל  ץרפמה  תמחלמ  תייווח  התיה  הלא  לש  םייטעב  הידי - ) תא  הלבכ  הקירמאש 

תדמתמ הדרחב  היורשה  הרבחל  תורופטמ  המחלמה -  לש  הלמסכ  יביטקלוקה  ןורכיזב 

לוטיל ךורדל , רבכ  הז  לחה  הבכוכש  תרושקתה , הצלאנ  קזחה , האבצ  לע  הבהי  תא  ליטהל  היתודלותב , הנושארל  הלכי , אל  תילארשיה  הרבחהש  ןוויכ 
ןיעמ לש  דיקפת  יקסנא , סכלאו  ףשר  יפר  ןוליש , ןד  ומכ  םיירלופופ  םינרדשל  הנקה  עיגרהלו  םיחתמ  קורפל  ךרוצה  תימואלה . תוגיהנמה  דיקפת  תא 
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רוטע לרנג  ונניא  ילארשי  המחלמ  רוביג  ובש  םידקת  רציו  ימואלה ' עיגרמה   ' השענ "ל , הצ רבוד  יש , ןמחנ  םינומהה . לש  םיחנמו  םיטסיפרת  בא , - תויומד
תא וליבוה  הייסולכואב  ורבטצהש  תודרחהו  תואדו  - יאה םייעבט . םייטסיגולוכיספ  םישוחבו  תישונא  תושיגרב  ןחינש  םידמב ' חרזא   ' אלא תותוא ,

םוחתב לשמל , תובושח , תוצע  ואישהש  הימדקאהו , הקיטקרפה  הדשמ  םיגולוכיספ  םירודישב  ףתשלו  םינילק  םיגולוכיספמ  הצע  שקבל  תרושקתה 
. רפסה תיבלו  ןגל  ףילחת  םעפ  אל  ושמישו  םידליה  תעגרהל  םלוכ  וסיוג  תיכוניחה  היזיוולטב  םירודישה  םידליב . לופיטה 

, השחכה תוימינפ , תויעב  תולת , רבשמ , הדרח , הנישו , הליכא  תוערפה  היבופ , הירטסיה , המוארט , תיטסיגולוכיספ : התשענ  ימואלה  רבשמה  תפש 
, תינומה תיגולוכיספ  היווח  ןיעמ  הרצונ  דועו . דועו  תולובג , ןומא , תורערעתה  הקינפ , חתמ , ץחל , םיישפנ , םימוטפמיס  םויא , תוטטומתה , ישפנ , לופיט 

. היגולוכיספה לש  בושחה  הדיקפתב  הרכהה  תא  הקזיחו  לילעב , תיאורה  - יטנא תיתרבח , - וכיספ הבישחל  םינומהה  תא  הלגריתש 

שדח ףנע  ףרועה ) דוקיפ  תרגסמב   ) המחלמה ירחא  דסייו  םוריח , יבצמב  ףרועה  תייסולכואב  לופיטב  יגולוכיספה  עדיה  תובישח  לע  דמע  אבצה  םג 
םיאולימב . םיגולויצוסו  םיגולוכיספ  תואמ  קיסעמה  הייסולכוא ,' תוגהנתה   ' םשב

. יביטקפסורטר טבמב  המחלמה  תא  הימדקאהו  תונותיעה  וחתינ  הבש  תיתרוקיב  - תיגולוכיספה ךרדה  היה  ץרפמה  תמחלמ  האיבהש  ףסונ  שודיח 
, םהה תועובשב  ץראה  תא  הספתש  תיווע ' תא ה' ביבא 1993 ) לת  תימצע , האצוה  ' ) םוטאה רדחב  האוש   ' ורפסב ראתמ  ןמרקוצ  השמ  לשמל ,

הבושח תוקתנתה  תישארכ  קחורמ  טבמב  איהה  המחלמה  תא  תוארל  טלחהב  רשפא  ': ' הלפאב הקירש   ' ורוטב בתכ  טמאס  ןועדג  יאנותיעהו 
שק הברהמ  המויא , תיזזת  לש  איש  עגרב  ימואלה , שארה  תא  הארנכ  הקינש  והשמ  היה  םלהב  אקווד  ונתעד . תא  השבישש  תילארשי  הזוכיספמ 

'. תובר םינש  טעלוה  םהבש  הבבגו 

תמחלמל המודב  הגרדמ . הלע  תיתרבחה  הדרחה  סלפמו  םיאניתשלפה  רורטה  ינוגרא  לש  םיעיווזמ  תודבאתה  יעוגיפ  לש  הרדס  הלחה  ב-1995 
לש לודגה  םרפסמ  ללגב  םג  הדרחה  המצעוה  םעפה  ךא  ץחלב , הרבח  תריציב  דיקפת  ןוחטיבה  תוחוכ  לש  םינואה  רסוחל  היה  ןאכ  םג  ץרפמה ,
םירודישו םינותיעה  לש  םיימינפה  םידומעבו  רעשה  ידומעב  םיעגפנ  לש  קנע  תונומת  העווזה -  לש  יביסנטניאה  יאנותיעה  רוקיסהמ  האצותכו  תונברוקה 

. םיימואל םוריח  יבצמב  תימואל  תוגיהנמ  לש  הדמע  תרושקתל  הנקה  בוש  ינומהה  גרהה  תא  עונמל  ןוחטיבה  תכרעמ  לש  הנולשיכ  לטקה . תריזמ  םייח 
ךותמ עוריאה  לש  יתמרדה  דממה  תמצעה  ידי  לע  הירטסיהה  תא  התביל  איה  דחא , דצמ  דוגינ : וב  שיש  לופכ  דיקפת  הקחיש  תרושקתה  השעמל ,

', לוכשה תא  דבעל   ' ןומהל עייסל  ולכויש  םילפטמ  - ודיספו םילפטמ  הילא  הסניכ  איה  רחא , דצמ  תודרח ; הררועו  גניטייר  ילוקישו  יאנותיע  טקניטסניא 
רוביצ ישנא  הרושהמ , םיחרזא  רורט , יעוגיפמו  תונוש  תומחלממ  םילוכש  םישנא  תורשע  תודרחה . תא  ךכשלו  תבחרומ  הכימת ' תצובק   ' שמשל

. המיאבו תוגאדב , תודרחב , יולגב  הנדה  הפסה ,' לע  הרבח   ' לש ןויזיח  לארשיב  הנושארל  ורציו  תוכוראה  תולבאה  תוינכותל  ונמזוה  םיטסיפרתו 
יתרושקתה חישב  ןתינש  ימוקישה  - יגולוכיספה שגדה  םילוכש . םירוהו  םילוכש  םיחא  תונמלא , ונייאור  ןהבש  תויאנותיע  תובתכ  תורשע  ועיפוה  תונותיעב 

תילארשיה הרבחה  לש  םידכלמה  םיקבדה  דחאב  עגפו  םייתרוסמה , םיאורהה  וירשקהמ  ילארשיה  תולבאה  לאוטיר  תא  לטריע  לוכשהו  תוומה  לע 
ותוריש תעב  גרהנש  ןבל  םא  הרמא  לוכשה ,' לש  היצקיפיטסימ  תושעל  הכירצ  אל  הרבחה  . ' תונויצה לש  םייומסה  היצזילאיצוסה  ינונגנממ  דחאבו 

תווממ באוכ  רתוי  אל  אוה  אבצב  תוומ  לבא  באוכ , אשונ  הז  שודק . אשונ  אל  הז  הז . םע  דדומתהל  תעדל  ךירצ  '. ' בירעמ המסרופש ב' הבתכב  יאבצה 
"ל. הצ יללחל  ןורכיזה  םויל  רקיעב  םייתפוקתה , לוכשה  יסקטל  תרושקתה  לש  הסחיב  ךופיה  לח  ךליאו  הפוקת  התואמ  םיכרד .' תנואתב  וא  הלחממ 

םיסקטב ןהמ  חקלנו  םאלוה  םיתעלש  לבאה  תא  תוחפשמל  בישהל  התסינו  ללכה , לא  האצי  ונממו  טרפה  תועצמאב  םויה  תא  ןייצל  הלחה  תרושקתה 
. תוברק לע  םיטרסבו 

לח ףסונ : ןבומב  ילארשיה  ןוחטיבה  תוברתב  שדח  יטסיגולוכיספ  ןדיע  תרושקתה -  ילכ  תועצמאב  וחתפ -  לארשי  יככותב  רורטה  יעוגיפו  ץרפמה  תמחלמ 
לש יתרוסמה  ינויצה  ביטומה  םוקמב  תורחא , םילימב  ישיא . ןוחטיב  רדעיה  לש  חיש  קויד , רתילו  ישיא , ןוחטיב  לש  חישל  ימואל  ןוחטיב  לש  חישמ  רבעמ 

, תודרחה עוריאה -  לש  םייתמוארטה  םיביטומב  תונומתבו  ללמב  דקמתהל  תרושקתה  הלחה  ןוסאה , חכונל  שפנ  תוריסמו  הגלבה  הפוקז , הדימע 
תא דקפש  םיעוגיפה  לג  לש  ומוציעב  המגודל , תרושקתב . תאזה  המגמה  הלדג  ןכ  רורטה  יעוגיפ  ילג  בקע  תומוארטה  ורבגש  לככ  תוקוצמה . םידחפה ,

הנשמה תרתוכ  הדרחב .' םימחלנ   ' התיה םודא , עבצב  התרתוכש , תבחרנ  הבתכ  ימינפה  דומעב  תונורחא ' תועידי   ' םסריפ יאמב 2001  ץראה ב-30 
תואירבל םיחמומ  ןוסא ? ףדור  ןוסא  רשאכ  הרגישב  ךישמהל  ךיא  םיפרמ ? אלש  תוששח  םע  דדומתהל  ךיא   ' התיה םודאב , איה  םג  הבתכה , לש 

דחא רחאל  םלה  יעוגפ  השיאו  רבג  לש  ויה  תורתוכה  יתשל  תחתמ  ועיפוהש  תונומתה  חותפה .'" וק  תונורתפ ב" םיעיצמו  בצמה  תא  םיחתנמ  שפנה 
. החצמ לע  הדיו  הכוב  איהו  וייחל , לע  וידי  יתשו  שאוימו  םומה  טבמב  אוה  םילשוריב -  םיעוגיפה 

רמאמב אוצמל  רשפא  תינויצה  ןוחטיבה  תעדות  תקיחמלו  תילארשיה  העדותל  ישיאה  ןוחטיבה  ילוקיש  לשו  תודרחה  חיש  לש  םלוחלחל  הבוט  השחמה 
סרמב 2001: ץראה ' םסרופש ב' רבעשל , "ח  מלפה שיא  דגמ , ןורהא  רפוסה  לש  םעזנו  םהדנ 

םיברש םינפל , הדובעה  תעונת  לש  הירוענ  ראפ  לש  רצויה  תיב  ביבא -  לתב  שדח ' ןוכית   ' רפסה תיב  תלהנה  יכ  תרפסמ  ןותיעב  העידי  םיהדמ :
תא לטבל  הטילחה  "ל -  הצב םיזעונה  םימחולה  ןמ  ךכ  רחאו  "ח  מלפהו הנגה ' ידקפמ ה' ויה  םהמ  םיברו  ץראה  תוצק  לכב  בשייתהל  ואצי  וירגובמ 
. ןמאיי אל  םידימלתה .' ייחל  ששח  שי  ינוחטיבה  בצמה  רואל   ' יכ עבק  םירוהה  דעו  הביסה : תרנכה . רוזאל  תותיכ י"א  ידימלת  לש  יתנשה  לויטה 

תויפונכה תופקתהמ  םיללח  ולפנ  םוי  - םוישכ לש 1936-1939 , תוערואמה  תונשב  יתרכזנ  ינוחטבה ,' בצמה   ' לע הלאה  םירבדה  תא  יתארקשכ 
תועונת ירבח  ונאצי -  םימי  םתואב  שאב ]...[ . ולע  םיתב  תואמו  םיצוביקהו  תובשומה  לש  םימרכבו  םיסדרפב  ורקענ  םיצע  יפלאשכ  תויברעה ,

, תיאמצעה לארשי  תנידמל  הנשה ה-53  תנשב 2001 , םויה , םידומילה ]...[ . ןמ  השפוח  לכב  ץראה  יבחרב  םילויטל  תויסנמיגה -  ידימלתו  רעונה 
תודג ינשמ  ולוכ , בשוימה  רוזא  תרנכה -  רוזאל  לויטבש  הנכסה '  ' חכונ יכ  םידימלתה  ירוה  דעו  "ר  וי רמוא  ןוכיתה ,' חרזמב  רתויב  הקזחה  המצעמה  '

םהילעש תנשב 2001 , םהידליל  םירוה  וליחניש  ךוניחה  הז  םא  םהילע ]...[ .' הכבנ  ונחנאש  רשאמ  וכבי  םידליהש  ףידע   - ' םיירבע םיבושייב  םגאה ,
. תידוהי הנידמכ  ץראב  דורשנש  יוכיס  ןיא  תרנכה -  תוביבסב  לויט  ינפמ  דחפל 

תינויצ - טסופ הרודהמב  תוינימשה  בתכמ 
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תינויצ - טסופ הרודהמב  תוינימשה  בתכמ 
םימרוגהמ ויה  שונא  תושלוחל  השדחה  תיתרבחה  היתפמאה  דצל  רורטה , יעוגיפ  לגו  ץרפמה  תמחלמ  וררועש  םינואה  רסוחו  הדרחה  תשוחת 

', היצביטומ , ' קהבומ יגולוכיספ  גשומב  שומישה  םצע  "ל . הצב תרשל  עבקב  םיריעצ  םיניצקו  םיקינמיאולימ  םיסייגתמ , לש  היצביטומב  הדיריל  םיבושחה 
םזיגולוכיספל . םזיטוירטפ  ןיב  ילארשיה  חישב  הרצונש  השדחה  היצאקרטניאה  לע  דמלמ  ימואל , םיכרע  רבשמ  אטבמה  ןושל  עבטמכ 

ודקפמ דרשמ  דיל  ןיתממה  תרייסה  םחול  לש  ותומד  םלועב . רבד  םשל  תובר  םינש  התיה  תיברק  הדיחיב  תרשל  ילארשיה  ריעצה  לש  היצביטומה 
ילמסמ דחאל  ויה  המחלמה , ץורפ  םע  הצרא  אצויו  ןושארה  סוטמה  לע  תולעל  רהממה  םיאולימב  רנוירשה  לש  וא  האבה  הלועפל  ץבושי  אלש  ששחמ 

תמגמב תאצמנ  "ל  הצב תרשל  ילארשיה  לש  היצביטומהש  םיעשתה  תונשב  לארשיב  רוביצל  הלגתה  רשאכ  ןכל , תימואל . הוואגל  רוקמ  תוילארשיה ,
איה הקחדההש  הרבחל  םלוא  ןכל . םדוק  בר  ןמז  ריוואב  ופחיר  ןויפרל  תוביסהו  םינמיסה  ןכש  העתפהל , םוקמ  היה  אל  הרואכל  לודג . שער  םק  הדירי ,

. עוזעז הררועו  השיערמ  התיה  היצביטומב  הדיריה  לע  תיטסיטטסה  הרושבה  התוישיא ,' דוסיה ב' תונוכתמ  דחא 

רבמטפסב ןונבל . תמחלמ  ירחא  הרק  הזש  רעשל  רשפא  ךא  "ל , הצב תורישה  תסיפת  קדסיהל  הלחה  הבש  תקיודמה  ןמזה  תדוקנ  יהמ  תעדל  השק 
לארשי הררחיש  הנש , ךשמנש  "ף , שא םע  ןתמו  אשמ  רחאל  ןונבלב . תיעצבמ  תוליעפב  וקסעש  העשב  "ל  חנ ילייח  הנומש  םילבחמ  ופטח   1982

רסוחו תוננאש  ללגב  המרגנ  םיאל  " חנה תייבשש  התליג  "ל  הצב הרקמה  תריקח  םילבחמה . יבשב  וקזחוהש  םילייחה  תרומת  םייובש   4,700
הברה ךילהת  לע  הדיעה  אלא  ימוקמ  הרקמ  התיה  אל  "ל  חנה ילייח  תוגהנתהש  וניחבה  ןיעה  ידח  השק . תרוקיב  הגפס  הביטחהו  םחליהל , היצביטומ 

. טרפב יעצבמ  - יברקה תורישהו  ללכב  יאבצה  תורישה  תסיפת  לע  עיפשהש  קומע  רתוי 

, טרסה . ' לודגה שפוחל  זולב  זירפ ' - הד ליאו  רשנ  ןורוד  רוש , ןנר  לש  םטרס  םינרקאל  אצי  ןונבל , קמועמ  "ל  הצ תגיסנ  רחאל  םינש  שולש  ב-1987 ,
ינפל םהל  ראשנש  שפוחה  טעמ  תא  לצנל  םיסנמה  םיטסינימש  לש  תדכולמ  הרובחב  קסע  םהינומהב , ותוארל  ואב  םיפוצהו  ול  האימחה  תרוקיבהש 
, תילארשיה הרבחה  תודלותב  םזיפיצפ  לש  ןושארה  יוליגה  תא  החימצה  רומאכ  רשא  השתהה , תמחלמ  איה  הב  קסוע  טרסהש  הפוקתה  סויגה .

ןללכבו תונוש , תולאשב  םיטסיזנמיגה  תויוטבחתה  םחליהל . םיריעצ  לש  היצביטומב  והשמ  רערעתה  הבש  הנושארה  המחלמה  הארנה  לככ  התיהו 
המלצמל דעבמ  טרסב  תוראותמ  קינבו , תויהל ג' רמולכ  תיאבצ , הקהלב  וא  ןוילעה , יטוירטפה  יוויצה  רחא  אלמל  רמולכ  םינחנצב , תרשל  םא  הלאשה 

: םה טרסב  םירבעומה  םייזכרמה  םיינכותה  םינמוסמה  ינש  היתפמא . ררועמו  תויטנתוא  לש  ךפונ  טרסל  ףיסומ  רבדהו  םיטסינימשה , דחא  לש  תיתיב 
. המחלמה ךלומ  לש  וחבזמ  לע  תררמצמ  תוירוזחמב  הבירקמ  תילארשיה  הרבחהש  הלועה  ןברוקו  ץראב ; םיריעצמ  לזוג  אבצהש  תומימתהו  םירוענה 

ידי לע  תגצומה  ונצרא ' דעב  תומל  בוט   ' תיטוירטפ - תינויצה המסיסהו  טרסב , תאבומו  הפוקת  התואב  העבטנש  הטרדנאה ,' לע  שגפינ   ' תיניצה הרמיאה 
יכרעה קדסה  תא  תולמסמ  עפומה ,) תא  תלטבמ  תלהנמה  רבד  לש  ופוסב   ) ילארשיה לוכשה  ןחלופ  לע  הידוראפכ  םויסה  תביסמל  תורזחב  םירענה 

. ןונבל תמחלמ  ירחא  בחרתהל  לחהש  קדס  השתהה –  תמחלמ  בקע  ינוליחה  ילארשיה  רעונה  ברקב  הלגתהש 

ינוריע ןוכית  דימלת  ףוהניול , תימע  לש  ותמזויב  הבתכנ  איה  םעפה  תוינימשה .' בתכמ   ' לש השדח  הסרג  המסרופ  לודגה ' שפוחל  זולב   ' ןרקוהש הנשב 
: רימש קחצי  הלשממה  שארל  התנפוהו  ביבא , לתב  א '

היטרקומדה לש  הדיתעל  תיתוהמ  הנכס  םישובכה  םיחטשב  ילארשיה  ןוטלשב  םיאור  "ל , הצל סויג  ינפב  םידמועה  םיילארשי  רעונ  ינב  ונא ,
םיאור ונא  אכדמו . שבוכ  אבצל  הנגה  אבצמ  "ל  הצ תא  תכפוה  רשא  תואיצמל  ירחא 67 ' ונדלונ  ונלוכ  םולשה . ינפב  םוסחמו  תילארשיה  הרבחהו 

ונתיאמ שורדל  אלו  קוריה  וקה  ימוחתב  תרשל  ונל  רשפאל  ןוחטיבה , רש  ךילא , םינופ  ונא  ךכיפל  לארשיל . הנגה  אבצב  תורישב  הבר  תובישח 
ץלאינ יוכיד -  תולועפב  קלח  תחקל  ונילע  ודקפי  םא  ול . תונעיהל  לכונ  אלו  וננופצמ  תא  דגונ  רבדה  ןכש  םיחטשב , שוביכו  יוכיד  תויוליעפב  ףתתשהל 

. ונתשקבל הנעיתש  הווקתב  ברסל !

אישנ םע  תוחישל  ריהקל  תאצל  ןמדלוג  םוחנמ  הענמש  רחאל  ריאמ , הדלוג  הלשממה  שארל  לירפאב 1970  חלשנ ב-28  ןושארה  תוינימשה  בתכמ 
תא תנווכמ  הלשממה  ונעטו ש' דיתע ' תרסח  תידימת  המחלמב  םחליהל   ' ולכוי דציכ  םיטסינימשה  ולאש  סויגה  ינפל  עגר  רצאנ . - לא דבע  לאמג  םירצמ 

ונייצ ובו  ןיגב , םחנמל  חלשנ ב-1978  הז  גוסמ  ינש  האחמ  בתכמ  תיתרושקתה .)' תיזחה   ' רעשב ואר  ' ) םיצמחומ םולשל  םייוכיסהש  ךכ  התוינידמ 
םד וניחא , םדב  תולאוגמ  ךידי  הנייהת  , ' םולש םכסה  תרומת  תיניתשלפ  הנידמ  תמקהל  םיכסתו  םיחטשה  לכמ  לארשי  גוסית  אל  םאש  םיטסינימשה 

התיה הלשממה  שאר  לש  הבוגתה  םג  וימדוק . ינשל  אופא  המד  רימשל ב-1987  םיטסינימשה  וחלשש  בתכמה  הרעס . ררועש  טפשמ  םילפונה – '
רובעכ הגאד .' רוציל  הכירצש  גלש  - רודכ לש  העפות  לכ  ןיא  םיגירח . םניה  תוינימשה  בתכמ  ימתוח  : ' תונותיעל זא  רמא  רימש  םירקמה . תשולשב  המוד 

. תיתרושקתו תיתרבח  הצואתו  חפנ  רבצו  לגלגתהל  לחה  רימש  האר  אל  ותואש  גלשה  רודכו  הדאפיתניאה  הצרפ  םישדוח  השולש 
עיפוהל םג  ולחה  הנטש , לש  השדח  המרל  העיגה  לאמשה  הנחמל  ןימיה  הנחמ  ןיב  תקולחמה  רשאכ  ב-1988 ,)  ) הנושארה הדאפיתניאה  ץורפ  םע 

, םילייחו םיניצק  ונייאור  םשו  הפ  םיליכשמ . םיתבמ  םינוליח  םיריעצ  ברקב  יברק  תורישל  היצביטומב  הדיריל  םינושארה  םינמיסה  חטשה  ינפ  לעמ 
לחה יאבצה  גנלסה  רגאמ  םג  "ל . הצב תרשל  קשחה ' תא  םהל  האיצומ   ' םינבא ידיימ  םישנו  םידלי  רחא  הפידרהש  םיאנותיע  ינזואב  הפ  יצחב  ודוהש 
הרבחב ולבקתהש  ץנצנ ,' שאר  ו' ןיז ) רובש  ' ) "ז ובש ', ' שאר ןיטקמ  ', ' ןטק שאר  ', ' תריינ וא  תרייס   ' ומכ םיינויצביטומ ,' - יטנא  ' םייוטיב הפוקת  התואב  ףוסאל 

. ןיבמ ךויחב 

ליפורפ 21
יעדממ םירקוח  לש  םבל  תמושת  תא  ךושמל  לחה  אשונה  רשאכ  יאבצ  תורישל  היצביטומה  תדיריל  תוסחייתהב  הנפמ  לח  םיעשתה  תונש  עצמאב 

רבכ לג . ןבואר  היה ד"ר  העפותה  לע  יעדמ  רוקרז  דקימש  ןושארה  השיחכהל . לקש  תילוש  העפות  התיה  אל  רבכ  היצביטומב  הדיריה  רשאכו  הרבחה 
ןודל םינוש  םימוחתמ  םירקוחו  םינשרפ  סניכו  אבצב  תרשל  רעונ  ינב  לש  היצביטומ  לע  םירקס  בקעי  ןורכזב  םיקהש  רקחמה  ןוכמ  ךרע  ב-1988 

- דח ויה  אל  הלאה  םירקחמב  ולעש  םיאצממה  םלוא  וללה .) תושיגפהמ  המכב  יתפתוש  ימצע  ינא   ) הז םוחתב  היעב  התווהתה  לע  וזמרש  םיאצממב 
הלחה םיריעצ  ברקב  יאבצ  תורישל  היצביטומה  תייעבו  םייתפוקת  םירקס  ךורעל  ףיסוה  לג  לודג . היה  אל  םהל  ןתינש  יתרושקתה  דהה  םגו  םייעמשמ 
המסריפ תרושקתה  תויברק . תודיחיל  סייגתהל  ןוצרב  לש 5%  הדירי  לע  עיבצהש  שדח  רקס  לג  םסריפ  תנשב 1994  תרושקתה . ילכל  לחלחל  טא  טא 
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. תומלעתהבו הקיתשב  ביגה  "ל  הצ ךא  הטלבהב , ויאצממ  ירקיע  תא 

ןוכיתב רשכומ  רייצו  הלועמ  הרומ  רדיק , לבוי  יאבצה . תורישה  לע  םידקת  רסחו  ןיינעמ  ירוביצ  ןויד  החתפש  השדח , השרפ  תורתוכל  התלע  הנש  התואב 
ריתסה אל  אוהו  תישפנ -  המאתה  יא  ליפורפב 21 -  אבצהמ  ררחושש  הדבועה  התיה  ןירוטיפל  הליעה  הייריעהמ . ןירוטיפ  בתכמ  לביק  ביבא  לתב 

: היה ףיקעה  רסמה  ליפורפ 21 . ילעב  לש  תיתרבח  הילפא  לש  םימדוק  םירקמ  תריקסו  תונוש  תובוגת  האיבהו  עוריאה  לע  החוויד  תונותיעה  תאז .
ףוחד ןויד  ןמיז  רקוצ , ידד  תסנכה  רבח  תסנכה , לש  טפשמו  קוח  הקוחה  תדעו  "ר  וי תוריהמב . רודכה  לגלגתה  ןאכמ  םזיטוירטפה . םשב  םיירזכא  ונישענ 

לכ תושעל  תרסואה  השדח  הנקת  המסרופ  הדעווב  ןוידה  תובקעב  הנידמה . תוריש  תוביצנו  "ל  הצ םיטפשמה , דרשמ  לש  םיגיצנ  תופתתשהב  הדעווב 
הנידמה . תורישב  הדובעל  םדא  תלבקל  םילוקישב  יאבצה  ליפורפב  שומיש 

' תיכרע הריווא   ' ריואב הפחיר  אלמלא  תשבגתמ  התיה  אל  השדחה  הנקתהו  תרושקתה  לש  בל  תמושתל  הכוז  התיה  אל  השרפהש  רעשל  רשפא 
תריש אלש  ימל  ןולק  ות  תקבדה  םצע  לע  תרוקיב  םצעב  הרתתסה  יתייעבה  ליפורפה  לע  תרוקיבה  ירוחאמ  יכ  המוד  יאבצה . תורישה  תלאשב  השדח 

. תילארשיה הרבחב  יאבצה  תורישה  לש  שדוקמה  ודמעמ  רוערעמ  העבנ  וזה  תרוקיבה  "ל . הצב

"מ לא "ל  הצמ שרפ  שדוח  ותואב  המויקמ . םלעתמ  וא  היצביטומה  תייעב  תא  ריתסמ  "ל  הצש הנושארל  תילארשיה  תרושקתל  רהבתה  סרמב 1995 
ודיקפת תרגסמב  ךרעש  היצביטומ  רקסש  רחאל  וילע  התפכנ  השירפהש  םיעתפומה  םיבתכל  הליג  רימא  תוגהנתהה . יעדמ  תקלחמ  דקפמ  רימא , ידג 

תופרטצה הדשה , תודיחיל  סויג  הנוצק , ילולסמל  היינפ  "ל , הצל סויג  םימוחת : השימחב  היצביטומב  הדירי  התלגתה  רקסב  וילע . םינוממה  תא  זיגרה 
יונישהו תולק  תודונת  אלא  תטלוב , המגמ  רקסב  ןיאו  יתרגש  יתנש  רקחמ  הז   ' יכ ןעט  "ל  הצ רבוד  שיחכה . "ל  הצ םיאולימב . תורישו  תודחוימה  תודיחיל 

. תואיצמה תא  הפיימ  "ל  הצש דשח  ררועו  ץלואמ , עמשנ  ץוריתה  יתועמשמ .' וניא 

לכמ שילש  יכ  ןעטנ  ובש  רמאמ  סמייט ' קרוי  וינ  םסריפ ה' ינויב 1995  רשאכ  ורבג  תוקפסה  "ל . הצ לש  תושחכהב  קפקפל  תונותיעה  הלחה  הז  בלשב 
דימעהל  ' שקיב "ל  הצ רבוד  תורהבה . "ל  הצמ העבתש  תילארשיה , תרושקתה  תא  ומיהדה  םינותנה  יאבצ . תורישמ  טמתשמ  לארשיב  סויג  רוזחמ 

ילעבו ךומנ  סויג  ףס  ילעב  ץראב , םירג  םניאש  סויג  יבייח  תובישי , ידימלת  הז  ללכבו  אלא ב-17% , שילשב  רבודמ  ןיאש  ןעט  אוה  םקויד .' לע  םירבד 
. היוקל תואירב 

הלגמ וניא  "ל  הצ : ' ריאי רמא  םיבתכה  תלאשל  "ם .) וקב  ) רמושה לתב  ןוימהו  הטילקה  סיסבב  "א , כא שאר  ריאי , םרוי  ףולאה  רייס  טסוגואב 1995 
ושאר תא  ןומטל  ריאי  ףולאה  ףיסוה  ולש  השירפה  ןויאירב  םג  רתוי .' לודג  תיליעה  תודיחי  לע  ץחלה  םויה  ךפיהל , היצביטומ . רסוח  סייגתמה  רעונה  ברקב 

םויכ סויגה  ירוזחמש  ןוויכמ  תויוטש . : ' הנע אוה  תורישמ ,' ררחתשמש  רעונ  לש  רתוי  םיהובג  םירועיש  לע  םינותנ  שי  תאז  לכב   ' ןייארמה תלאשל  לוחב .
"ם וקבב ךרעש  רוקיבב  העפותה . תא  שיחכה  ןיבר  קחצי  ןוחטיבה  רשו  הלשממה  שאר  םג  רתוי .' הובגכ  ילוא  םשרנ  םיקמחתמה  זוחא  םג  רתוי , םילודג 

ול וחוויד  םיניצקהש  רפיס  אוה  ההובג .' היצביטומ  םע  תרשל  אב  ריעצה  רודהש  עומשל  יתחמש  : ' םיבתכל ןיבר  רמא  ריאי  ףולאה  לש  ורוקיבל  ךומס 
ההובג .' היצביטומב  וימדוק , ומכ  ןייטצמ , יחכונה  סויגה  ש'

םימורופבו הקיטילופופ )' רקיעב ב'  ) הזיוולטב םירעוס  םינוידל  רמוח  ךפהנ  אשונהו  אבצה  תורהצהל  ןימאהל  תונותיעה  הלדח  הז  בלשב  םלוא 
' הפיגמ לש  םידממל  העיגה  םיאוליממ  תוטמתשהה  ןוחטיבו ש' ץוח  תדעו  תבישיב  הדוה  "ל  כטמרה םגש  וליג  םייאבצה  םיבתכה  םירחא . םייתרושקת 

הנוצק .' ידיקפתב  שמשל  תונוכנבו  תויברק  תודיחיל  תובדנתהב  לגרה  תא  הטשפ  תיצוביקה  העונתה  עבקו ש'

ןמ תרושקתה . ילכל  היצביטומה  רבשמ  תצירפב  תיטירקה  הנשה  התיה  ןוטלשה , תא  בוש  שבכ  והינתנ  ןימינב  תושארב  דוכילה  הבש  הנשה  , 1996
םילייחה רפסמב  לש 50%  היילע  הלחש  ררבתה  ןורוד , ןורהא  םיאולימב  ףולאה  םילייחה , תוליבק  ביצנ  ראורבפב  םסריפש  רפסמ 24 )  ) יתנשה "ח  ודה

םינשב : ' םיבתכל ןורוד  רמא  "ח  ודה םוסרפ  לגרל  הכרענש  םיאנותיעה  תביסמב  תוזחתה . לוכל -  הרורב  התיה  הביסה  ישפנ . לופיט  לבקל  ונפש 
ודמעמב הקיחשו  "ל , הצל הכרעהב  תמיוסמ  הדירי  םויה  שיש  בשוח  ינא  : ' ףיסוהו קפס ,' לש  לצ  ןיא  "ל , הצ ילייח  לש  היצביטומב  הדירי  הלח  תונורחאה 

ביצנה לש  ותאדוה  הלביק  לירפאב  תחוור . העפות  אוה  תרשל  היצביטומ  רדעיהש  הדוה  "ל  הצ לש  ימשר  גיצנש  הנושארה  םעפה  התיה  וז  אבצה .' לש 
"ל: הצב תוגהנתהה  יעדמל  הקלחמב  רקחמ  ףנע  שארכ  ותוריש  תא  םייסש  תרבד , ימר  "ל  אס רמא  ףקיה  בחר  ןויאירב  ףסונ . שושיא 

רתוי הרורב ]...[ . המגמ  וזו  אבצל , תוסחייתהב  םיעיקב  שי  היילעב . אל  תילארשיה  הרבחב  אבצה  לש  ותויזכרמש  תודיעמה  תויודע  הברה  ןנשי 
לע ורביד  אל  םעפ  היצביטומ . תויעב  ןה  תויאופרה ' תויעבה  ןטק מ' אל  קלח  המרונל . ץוחמ  הניא  יברק  תוריש  - יא וא  ללכב  תוריש  - יא תעפות  רתויו ,

תובשחנש תובכשב  םג  הברה  הרוק  הזו  הז . לע  רבדל  השוב  אל  רבכ  וז  לבא  יביטמרונ , אל  הז  םויה  םג  יביטמרונ . אל  היה  הז  וריתסה , םירוה  הז ,
. ול עדומ  אבצהש  רבד  הזו  העפות , טלחהב  וז  הרבחב . תויזכרמל 

ברקב ךרענ  רקחמה  ןליא . רב  תטיסרבינואב  ךוניחה  יעדמל  גוחהמ  ץכ  בקעי  ךרעש ד"ר  יתאוושה  רקחמ  לש  ויאצממ  ומסרופ  םג  הפוקת  התואב 
: ןמז תודוקנ  שולשב  םיריעצל  ןתינש  ןולאש  םכיס  אוה  םייתד . רפס  יתבמ  םייתד ו-387  אל  רפס  יתבמ   552 התיכב י"ב : ןוכית  ידימלת  לש  גציימ  םגדמ 

ב-1990 "ל ,'? הצל סייגתהל  םינווכתמ  םה  םאה   ' הלאשל בויחב  םינוליחה  רעונה  ינבמ  ונע 93%   1986- בש הלע  םיאצממהמ  1990 ו-1995 . , 1986
קרו ךא  הרושק  הניא  היצביטומה  תייעבש  קיסה  ןכלו  םהירוה , תודמעל  רעונה  ינב  תודמע  ןיב  לש כ-80%  םאתימ  אצמ  םג  ץכ  . 76% 1995- בו  90%

. תורוד ינש  תוחפל  תקבוחה  תיתרבח  היעב  תפקשמ  אלא  אבצל  וא  ךוניחה  תכרעמל 

וריגו העפותב  וקסעש  תובתכו  תועידי  לש  ץבקימ  תונותיעב  םג  עיפוהל  ולחה  היצביטומב , הדיריה  תמגמ  לע  םיפסונ  םייטסיטטס  םיאצממ  תורבטצה  םע 
תודיחיל סייגתהל  תונוכנה  תתחופ  הנושארל : םידומ  "ל  הצב : ' התרתוכש הבתכ  ץראה ,'  ' לש יאבצה  בתכה  ןיבר , ןתיא  םסריפ  ינויב 1996  אשונב . חיש 

'. הדש

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



םינד הבש  החיש  ' ) ךתח תחיש  םיאולימב ל' םיט  " חמו םיד  " גמ הרשעכ  יכדרמ , קחצי  םיאולימב  ףולאה  שדחה , ןוחטיבה  רש  וילא  ןמיז  טסוגואב 1996 
סייגל ישוקה  לעו  םתוא  הוולמש  ראיירפ ' תשוחת ה' לע  היצביטומה , תויעב  לע  םיניצקה  ורפיס  "ל  כטמרה תוחכונב  תודיחיה .) לכב  יחכונה  בצמב 

אלל םש , לודגה . טסוגוא  רוזחמ  לש  םישדחה  םיסייגתמה  ינפ  תא  םדקל  ןוימו  הטילק  סיסבל  יכדרמ  קחצי  ךלה  תרחמל  תוביטחו . םידודג  םיאולימל 
הליחת תיבל . בורק  תרשל  םיפידעמ  םהש  ורמא  הז  רחא  הזבש  םיירטה , םיסייגתמה  םע  םעפה  היעבה , התלעו  בוש  הפצ  תמדקומ , הרהזא 

עוריאה םלהב . הכוה  ןוחטיבה  רש  הדשה . תוליחל  ףרטצהל  םירשואמ  שממ  אל  םהש  הלאה  םיריעצה  ורמא  לודג , לוקב  ךכ  רחא  תמיוסמ , תונשייבב 
תרתוכה תחת  הבתכ  בירעמ '  ' םסריפ טסוגואב 1996  ב-16  ימואל . סומלופ  ררועש  אשונב , תויאנותיע  תובתכ  לש  לג  רציו  תונותיעב  הטלבהב  םסרופ 
רמא הקלחמה  למס  םהידקפמ . תאו  םינוריטה  תא  ןייאירו  סרמ 96 ,' רוזחמ  יתעבג , ינוריט  לצא  רקיב  בתכה  ןטק .' שארו  תובדנתה  היצביטומ , לע  '

: בתכל

הז םילייחה , םע  תוחיש  םישוע  ונחנאשכ  םויה , םיהובגה . םיכרעה  לעו  הנידמה  לע  הנגה  לע  םירבדמ  ויה  םימפמפמ ,'  ' ויה ונתואשכ  יתפוקתב ,
ראשנש המ  הסאפ . ירמגל  הז  םיכרע  'ס , לכתב ספות . אל  רבכ  הז  םיחרזאה -  לע  ןגהל  טקשב , ןשית  אמיאש  םילאידיא -  קרפה . לע  הלוע  אל  וליפא 

, הלוגסה התמוכה  םע  ובבותסת  . ' םיקינבו ' גה תמועל  םתוא  רידאמ  ןגנמ , ינא  םהלש  פירט  - וגאה לע  םג  תואקתפרה , לקתינ , השענ , ןונבל . קר  הז 
. המוצע העפשה  ןיידע  שי  הזל  תופשפושמ .' םיילענ  הכיסה , תא  םתלביק 

וררחתשהש ידילי 1977/76 , םיריעצ  העברא  ונייאור  הבתכב  השוב .' אל  רבכ  הז  ליפורפ 21   ' םשב תיקנע  רעש  תבתכ  בירעמ '  ' םסריפ עובש  רובעכ 
וחחוש םה  םדקומ . רורחש  וררחתשה  השיש  "ל -  הצל דחי  וסייגתהש  םירבח  העשת  לש  הצובק  םע  ונמנ  םתעברא  ליפורפ 21 . ללגב  רידס  תורישמ 
םהילע שיש  םישיגרמ  םניא   ' יכ ורמא  םה  םהמ .' דחא  אל  אוה  יאבצה , תורישהו  םירחא -  םיכרע  ול  שיש  שדח  רוד  ונלש , רודה   ' לע ןותיעה  תבתכ  םע 
בושח ןותיעב  ןויאירה  לש  הטלבהבו  םייולגה  םהירבדב  קר  אל  היה  םידקתה  םנעמל .' תומל , ילואו  םחליהל , םהירבח  תא  וריקפהש  ללגב  ןיק , תוא 

םינב םירפס , םיארוק  םיבשוח , םיטנגילטניא , םיריעצ  וראות כ' םה  ןויאירב . הפקתשהש  בתכה , לש  םיריעצל  הצחמל  תדהואה  המינב  םג  אלא  יזכרמו ,
םסריפש המוד  קנע  תבתכמ  התלע  המוד  היתפמא  םהלש . תיתרבחה  הבכשב  םיגירח  םה  ןיאש  זמרנו  תורגב ,' ושע  ןוכית , ומייס  תוליכשמ , תוחפשמל 

בתכה ןייצ  הבתכה  תישארב  םילשוריב . ראיוב '  ' יתרקויה רפסה  תיבמ  םיבוט ' ינב   ' העברא ובתכש  שדח  םיטסינימש ' בתכמ   ' הרקיסש תונורחא ' תועידי  '
: םזקרס טעמב  ןוזניסומ , ןנר 

םיאלממ םה  םהל . בישקמ  תמאב  והשימש  בושחלו  םולשו  היטרקומד  ומכ  םיכרעב  ןימאהל  תושעל : םירומא  ףוסב י"ב  םידליש  המ  תא  םישוע  םה 
םה םר . לוקב  םיסאבתמ  טושפ  םה  סייגתהל , אל  םימייאמ  אל  םה  האיטחמה . הבותכה , הטקשה , תינלאמשה  האחמה  יקוח  רחא  הדיפקב 
םיצור םהש  המ  רוציקב , םתס . ותומי  אלש  ידכ  לוכה , םישוע  תמאבש  םהל  חיטביו  הרוק  המ  םהל  ריבסי  םילודגהמ  והשימש  סומינב  םישקבמ 

. סייגתהל הביס  םהל  ונתיש  הז  לוכה  ךסב 

םיניצקה דחא  םימי .'  7 -' הבתכל ב תומעזנ ,' ןבור  תורע , תובוגת   ' וטטוצ הבש  ףסונ  הבתכ  בירעמ  םסריפ  הבתכה , םוסרפ  רחאל  דימ  ןושאר , םויב 
לכ סקערד . השישב  רבודמ  םא  אל  םג  ליפורפב 21 , טמתשמש  ביבא  לת  ןופצב  קערד  הזיאל  סחייתהל  ךירצ  אל  "ל  הצ : ' רמאש ימכ  טטוצ  םיריכבה 

ףיסוה םיניצקה  לש  תומעזנה  תובוגתל  הנעמל  הנעמ  ןיעמכ  םלוא  םהילע .' ןיתשמ  םצעב  אוהש  םהילע -  בשוח  אוה  המ  ךל  רמאי  "ל  הצב יברק  לייח 
תוטמתשהה  " אלא ישפנ , ףיעס 21  לע  םיררחתשמה  לש  הניא  רתוי  הרומחה  תוטמתשהה  יכ  ונייצ  םיאבצה  םימרוגה  : ' האבה העידיה  תא  בירעמ ' '

ןותיעה םסריפ  וז  הבתכל  תחתמ  הפיגמ .' לש  םידממב  העפותב  רבודמ  יכ  הנורחאב  רמא  ומצע  "ל  כטמרה יפרוע . תורישל  יברק  תורישמ  הרופאה - "
ינאו אבצב  תרשל  ןכומ  אל  ינאש  לוקב  דיגהלו  ףשחיהל  תישיא  היעב  יל  ןיא  ?'. ' ררחתשמ ינא  המל   ' ותרתוכש ריעצ  ןברס  םע  ןויאיר  תטלוב  תרגסמב 

ןגס אוה  יבאש  הדבועה  קר  יתוא  תרצוע  '. ' ןג תמרב  יתרקוי  ןוכיתב  תינימש  דימלתכ   ' ןותיעב רדגוהש  ימ  בתכל  רמא  ררחתשהלו ,' ףיעס 21  לבקל  גאדא 
ןותמה דצב  ימצע  תא  יתמשש  עגרמ  יתועד . תא  ריבסהלו  םויה  תאצל  הבכע  םוש  יל  ןיאו  השוב  םוש  שח  אל  ינא  ריכב . דיקפתב  שמשמה  "ל  הצב ףולא 

'. יתונורקע תא  דגונש  רבדל  עייסל  וא  תרשל  ךומתל , ןפואו  םינפ  םושב  ןכומ  אל  ינא  םולשה , דצב  הפמה , לש 

קחצי ןוחטיבה  רש  ביגהל . הצלאנ  ןוחטיבה  תכרעמו  "ל  הצב תרשל  היצביטומה  תייגוסב  יתרושקתה  סומלופה  תרודמל  ןמש  ופיסוה  וללה  תובתכה 
לעב םצעב  אוהש  רוביצה , לש  ושרגמל  התוא  ריבעהלו  היעבה  תא  ףושחל  יתטלחה  דיקפתל , יתסינכ  םע  : ' רמאו תונורחא ' תועידי  ןייארתה ל' יכדרמ 

םירוהל רעונה , תועונתל  ךוניחה , תכרעמל  רוביצה , ירחבנל  הנידמה , תגהנהל  ףתושמ  ןיינע  איה  העפותה  םע  תודדומתהה  הזה . אבצה  לש  תוינמה 
ןונמא ףולא  בר  "ל  כטמרה עיתפה  חונמה , ןיבר  קחציל  ןוחטיבה  דרשמ  ךרעש  ןורכיזה  ברעב  רבוטקואב 1996 , ןוחטיבה .' תכרעמב  ונל , םג  ןבומכו 

: תילארשיה הרבחב  "ל  הצ לש  ודמעמב  הדיריה  לע  בל  יוליגב  אוה  םג  רבידו  םיחכונה  תא  קחש 

ונכותב םיכלהמ  הפונת , לביקו  ןמזמ  רבכ  ליחתהש  ךילהתב  תאזה , הנשב  דובכל . רוקמ  הוואגל , רוקמ  ויה  "ל  הצ ידמ  םהבש  םימיהמ  ונקחר  המכ 
תוטמתשהה םירנוילימ ]...[ . ונחנאש  וא  םירייארפ , ונחנאש  וא  םהינפ . לע  טעמכ  תלצנתמ  העבהו  םיאולימבו -  עבקב  רידסב , םידקפמו -  םילייח 

. בוט הברה  שי  ןכ , היוארה ]...[ . הרכהב  הכוז  הניא  םורתל , ןוצר  ךותמ  הרכהב , תובדנתהב , הניתנהו  טמתשמה , ייח  לע  םתכ  הנניא  רבכ  "ל  הצמ
םיווצמ ונחנא  םהילעו  רתוי  םיגיאדמ  הלא  רבשמ -  תעל  תשעתהל  התלוכיבו  הרבחה  לש  הנסוחב  הרבחב , "ל  הצ לש  ודמעמב  םוסרכה  ינמיס  לבא 

. דוקשל

הינב תסרסמ ' הרבח ה'
וא ולכי , אל  םה  ךא  "ל , הצב תרשל  םיריעצ  לש  היצביטומב  הפיקמהו  הביקעה  הדיריב  יבמופב  תודוהל  םירשיו  םיצימא  יד  ויה  קחש  ןונמאו  יכדרמ  קחצי 

םרגו ןכל  םדוק  תובר  םינש  לחהש  קומעו  בחר  ךילהת  אלא  תלקולק , הרבסה  וא  יוקל  ךוניח  הנניא  העפותל  תיזכרמה  הביסהש  תודוהל  וצר , אל 
שאר רקיעבו  דוכילה , ןוטלש  השעש  היצמיטיגל  - הדה היה  הזה  ךילהתל  םינושארה  םימרוגה  דחא  ילארשיה . ריעצב  תונמחולה  ףחד  לש  ותשלחהל 

תעונתל ועיבצהש  תוחפשמל  םינבב  עמתשמבו  ץוביקב -  םיריעצ  ברקב  הרציש  ןוטלשל ב-1977 , ותיילע  םע  דימ  םיצוביקל  ןיגב , םחנמ  הלשממה 
הייחדו . רוכינ  לש  השוחת  הדובעה - 
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לוקישל ליכשמה  רוביצה  שחרש  ןומאב  םסריכ  הזה  יומידה  אווש . תונברוק  הב  וברקוהש  תיטילופ  המחלמכ  ןונבל  תמחלמ  לש  יומידה  אוה  רחא  םרוג 
תא שילחה  םיאניתשלפ , םיחרזא  יפלא  לש  הלפשהו  העיצפ  גרהל , איבהש  םיחטשב , ךשמתמה  שוביכה  םג  ןוחטיב . יניינעב  םיטינרבקה  לש  םתעד 

. תירסומ תושיגר  ילעב  רעונ  ינב  ברקב  הייחדו  תורירמ  לש  עקשמ  ריאשה  אוהש  ןוויכ  תרשל , היצביטומה 

םא םגו  חתפב , םולשהש  תימויק , הנכס  לארשיל  תפקשנ  אל  רבכש  השוחת  רצי  אוה  ןכש  היצביטומב , הדיריה  לע  עיפשה  אוה  םג  ולסוא  םכסה 
ןודיעל םרג  אוהש  םושמ  םג  יאבצ  תורישל  היצביטומב  עגפ  ולסוא  םכסה  תכל . קיחרמ  ןברוקב  הז  בלשב  ךרוצ  ןיא  רבכ  ןכ  לעו  אובי , אוב  המהמתי 

ילארשיה םחולה  לש  תיגולותימה  ותומדש  ןוויכ  רבמטפסב 2000 . הצקא  לא  תדאפיתניא  ץורפל  דע  תוחפל  ביואה , לש  תיפיטואירטס  - תינומדה ותומד 
, דומצ יאנותיע  רוקיס  תובקעב  רקיעב  יברעה , םחולה  תומדב  לחש  רופישה  יברעה , םחולה  לש  תינטשה  ותומדל  דוגינה  סיסב  לע  הבר  הדימב  התנבנ 

. רעונ ינב  רובע  הצרעהו  יוקיחל  לדומכ  ותובישחב  תוחיפל  ןאכמו  ילארשיה -  םחולה  לש  ורהוז  תתחפהל  אופא  איבה 

םיריעצ "ל , וחבו ץראב  יחרזאה  קושב  הריירק  תיישעל  תויורשפאה  תובחרתה  ללגב  תוילכלכ : תוביס  םג  ודמע  היצביטומב  הדיריה  תמגמ  דוסיב 
ךכב הדוה  אל  "ל  הצ ץראב . הרקויה  םלוס  דרומב  יאבצה  סוטטסה  תחינצ  לש  הקימניד  הרצונו  עבקה  אבצב  הריירק  לע  רתוול  וטנ  רתוי  םיבר  םירשכומ 

רתויו רתוי  השק  ןכל  תילארשיה . הסיעבש  רואשה  םניא  הלעמו ) ףולא  ןגס  תוגרד   ) םינוילעה דוקיפה  יגרד  רבעל , דוגינבש  רעשל  רשפא  ךא  םלועמ ,
. תיאבצ הריירקל  םיריעצ  ךושמיש  (( role model תוהדזה לש  לדומ  רוציל 

הבש תיזחה ' תטנלפ  : ' תוטנלפ יתש  ןיעמ  רצי  אוהש  םושמ  ראשה  ןיב  יאבצ , תורישל  היצביטומב  הדיריה  ימרוגמ  דחא  אוה  םג  ילכלכה  גושגשה 
ךלהמ םייקמה  ףרועל  תמחולה  תיזחה  ןיב  רעפ  זכרמב . דמוע  ישיאה  קופיסה  הבש  ףרועה ' תטנלפ  ו' זכרמב , תדמוע  ללכה  תבוטל  תישיאה  הברקהה 
תונשב ףירחה  הז  רעפ  לבא  םיריעצה . םימחולה  ברקב  חופיקו  תורירמ  לש  תושוחת  רציו  "ח  שתב רבכ  םנמא  םייקתה  םייוליב , הז  ללכבו  יתרגש , םייח 
לחה רבדהו  "ל , וחבו םינוינקב  וליב  םילארשיה  בור  ןופצב , ומד  תא  זיקה  םיריעצ  םימחול  לש  טועימש  העשב  םייחה . תמרב  הקיסנה  בקע  םיעשתה 
התיה ןונבלב  המחלמה  הבש  וז , תואיצמב  תרשל . היצביטומב  ריחמ  תובגלו  םהייח  תא  ונכיס  ןהינבש  תוחפשמה  ברקב  לוכסת  לש  תושוחת  ררועל 

עבקה יתרשמו  םייברקה  םילייחה  לש  םתימדת  תססובמהו  הליכשמה  הייסולכואה  ברקב  רקיעב  הקזחתה  תילארשיה  היווההמ  תקתונמ 
לגב םוחלל  דעונש  (, 2002 ' ) ןגמ תמוח   ' עצבמ ךלהמב  עגרכ -  ותוא  דומאל  השקש  יוניש -  הארנה  לככ  הרבע  וזהתימדת   ) םירייארפכ וא  םירוטאידלגכ 

םיחטשהמ .) םידבאתמה 

- תוברת השעמל  אוה  אבצה  יאבצ . תורישל  היצביטומה  לע  עיפשהו  םלועבכ  ץראב  תויאבצה  ביוא '  ' בשחנ אוה  םג  תיתרבח , המצוע  רבוצה  םזינימפה ,
ולחה םייטסינימפה  םידוקה  רשאכ  ךכיפל , ירבג . וגא  לש  תודוסי  םג  תללוכ  איהו  םיירבג ,' םירצי   ' קופיס לעו  המחלמ  תויווח  לע  תססובמה  תירבג , הנשמ 

העפשהב ןיידע  רבודמש  ןבומכ   ) ץראב ריעצה  רודה  לש  יטסירטילימה ' טקניטסניא  תא ה' חרכהב  וככיר  םה  תילארשיה  םיכרעה  תכרעמ  ךותל  לחלחל 
(, םירחא וא  הלאכ  םימעטמ   ) "ל הצב תריש  אלש  ןפג , ביבא  רמזהש  הדבועה  תססובמהו .) הליכשמה  הבכשה  ברקב  רקיעב  םירכינ  היתותואש  השלח 

יאבצה . תורישה  לש  ותימדתב  תוחיפה  תא  יתעדל  תאטבמ  םיבר  הכ  םיריעצ  ברקב  ירלופופ  הכ  תוברת  רוביג  תויהל  היה  לוכי 

ברקב םזיטוירטפה  תשוחתב  םוסרכש  יעבט  ךכיפל  םהירוה . תודמע  םע  דחא  הנקב  תולוע  לארשיב , דחוימב  םיריעצ , תודמעש  רבכ  הז  חכוה  ףוסבלו ,
הבכשהמ םיריעצ  לבקל  ולחהש  הברקה , - יטנא לש  רסמה  םהידלי . תפקשהב  םג  היתותוא  תא  ןתית  תינויה , הפקשהה  ילעב  רקיעב  םירוהה , רוד 

: אבצב הנב  לש  העבשהה  סקט  תא  התווחש  רחאל  בתכנש  ןמרל , - הנוקסומ יליב  תיאנותיעה  לש  הרמאמב  תפקתשמ  םהירוהמ , השדחה  תיפאיה 

יטבש סקט  והזש  ימצעל , יתבשחו  ףוע  םע  תוינדיצ  ואיבהש  תוהמיאה  לע  יתלכתסה  "ל . הצל ךלש  העבשהה  סקטל  יתעגה  םירוהה  לכ  ומכ  דלי , ןכ ,
. ךלש םד  תפיט  הווש  אל  ילש , דלי  המדא , לש  רטמיטנס  ףאש  ךל , תרמוא  ינא  תוירחאה  אולמב  יל ]...[ . אל  קר  םלוכל , שארמ  םיעודי  ויללכש  זילע 

םיצור םלוכו  ונדגנ  םלועה  לכש  ךל  רמואש  דחא  ףאל  ןימאת  לא  תעבשנ . וילעש  ךייח - ' תא  בירקהל   - ' יאבצה ןורתפהמ  ץוח  םירחא  תונורתפ  שיו 
אל התא  םמצעל ]...[ . םינוב  םהש  תוחבזמל  ןברק  ךתוא  ךופהל  ךב , שמתשהל  הדיקפתש  תיאשילק  היצלופינמ  אוה  הזה  טפשמה  ונדימשהל .

ךתוא יתיארש  עגרב  ךלש ]...[ . תוריעצה  ללגב  לפונ  התא  הילאש  תנמושמו  תמכחותמ  תדוכלמ  דוע  תאז  רבג .' ךופהל ל' ליבשב  םחול '  ' תויהל ךירצ 
םג ומוקיו  תועמדמ  תובוטרה  תוטחממה  תאו  ףועה  םע  תוינדיצה  תא  ובזעי  תוהמיא  דועש  הווקמ  ינא  דצהמ . רתוי  תבשל  אל  יתטלחה  םש , דעוצ 

. ךתוא בירקהל  יתוא  ענכשת  אל  המסיס  ףא  ךתוא . יתדלי  ינא  לספסהמ . ןה 

תרשל אלש  רחבש  ימב  רבעב  הקבדש  המגיטסה  תא  השילחמו  יאבצה  תורישה  םצע  לע  תרוקיבל  היצמיטיגלה  תא  תקזחמה  וז , גוסמ  תואטבתה 
, לשמל ךכ , תולדגו . תוכלוה  תופירחבו  הטלבהב  םיעשתה  תונש  ףוס  לש  תילארשיה  תונותיעב  תוירוזחמב  העיפוהו  הבש  ללכב , תרשל  אלש  וא  יברקב 

, ןונבלב תורישל  ותודגנתה  םושמ  "ל  הצל סייגתהל  בריסש  זר , ןטול  לש  ודעצ  תא  תיבויח  המינב  הרקיסש  ןמרל , - הנוקסומ יליב  לש  תרחא  הבתכב 
: בתכנ הסקובב )  ) הבתכה שארב  אלכנו .

התגאד ןיב  תערקנ  ןלוגה . תמרב  וסיסבל  רזחש  לייחה , הנבל  פמרט  ןמרל  הנוקסומ  יליב  הנתנ  זר  ןטול  ימלשוריה  סויגה  ןברס  תא  ןייארל  הכרדב 
ברסמה ריעצה , זר  תילקידר .' הממח   ' המצע תא  הרידגמה  זר , תחפשמ  לש  התלד  לע  השקנ  ןונבלב , ותורישלו  וסויגל  התודגנתה  ןיבו  הנבל 

, ןועדגו ימענ  וירוה , םיבר , םמוקל  לולעו  תילארשיה  הרבחב  גירח  ודעצש  תורמל  אלכל . סנכיי  בורקה  ןושאר  םויב  קמונמו . שוחנ  "ל , הצל סייגתהל 
'. עיפשמ דעצ  אוה  תאזה  ךרדב  וכליו  וכלהש  םירחא  לשו  ולש , דעצה  : ' זר ןועדג  גייס . אלל  וב  םיכמות  ןונבלב , תרשל  ובוריס  תובקעב  ומצעב  אלכנש 

םידדועמו תיבויח , תוסנתהו  השודק  תיחרזא  הבוח  אוה  יברקה , תורישה  הז  ללכבו  יאבצה , תורישהש  םירובס  ןיידע  לארשיב  םירוהה  בור  יכ  ןייצל  בושח 
התשענ ץראב , ינוציקו  ןטק  טועימ  לש  ותלחנ  רבעב  התיהש  "ל , הצל הבוח  סויג  לש  היצמיטיגלה  םצע  לע  תרוקיב  תאז , םע  "ל . הצב ןייטצהל  םהידלי  תא 

שארב תרמאנ  אלא  םירדח  ירדחב  תשחלנ  אל  רבכ  איה  תילארשיה . הרבחה  לש  התלוסו  הנמשל  תבשחנה  הבכשב  תונורחאה  םינשב  רתוי  החיכש 
ופסא סנכה  תארקל  סויג . ירחא  דעו  ןגה  ליגמ  םידליל  תוהמיא  םישנ , שש  ונגריאש  סנכ  ןגועה  ץוביקב  ךרענ  רבוטקואב 1998  ןכ , יכ  הנה  תוצוח .

םיבייח תמאב  רעונה  ינב  םאה  ': ' תינרפוכה  ' הלאשה התלע  םג  ובש  סנכב , ונרקוה  הלאו  סייגתהל  אלש  ופידעהש  רעונ  ינב  לש  תויודע  ודעיתו  תוהמיאה 
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ליגל 18 '? םעיגהב  "ל  הצל סייגתהל 
: ופיסוה דועו  רובשל .' ךירצ  ובאטש  תובשוח  ונחנאו  , ' סנכה תא  הרקיסש  תונורחא ' תועידי   ' תבתכ ןדימ , תנעל  ורמא  ובאט ,' אוה  לארשיב  אבצה  '

קרשכ וא  תרשל , בוריס  לע  םירבדמשכ  אבצל . רושקש  המ  לכב  חומ  יפוטש  ונחנא  ספא  ליגמ  הב . תעגל  םיזעמ  אלש  השודק  הרפ  אוה  אבצה 
אל אמיא  ףא  אבצב , גרהיי  ךלש  ןבהש  הצור  אל  תא  תומטאנ ]...[  םיינזואה  אבצה , םויק  תא  תוקידצמ  ונלש  תוימויקה  תויעבה  םא  הלאשה  תילעומ 

וליפא ררחתשהל . ידכ  םיליגרת  ינימ  לכ  תושעל  םיריעצ  םישנאמ  וכסחיו  רכש  ולבקיש  םיבדנתמ  לע  ססוביש  אבצ  היהיש  ףידע  היהי ? המ  זא  הצור ,
. םהילע ביגהלו  חטשב  םיעמשנש  תולוקה  םע  דדומתהל  בייח  אבצה  ךכ . לע  רביד  "א , כא שאר  רבעשל  רפש , ןועדג  ףולאה 

להנמ לש  ומואנ  רוקיסב  אוצמל  רשפא  העפותה , לש  םידממלו  יאבצה  תורישל  ץראב  תיפאיה '  ' הבכשה לש  הסחיב  לחש  יונישל  תניינעמ  היצקידניא 
: וירבדל תבחרנ  הבתכ  דחיי  ביבא ' לת   ' ןומוקמהש הילצרה ,'  ' היסנמיג

תעפות תא  תופירחב  ףקתו  םידומילה , תנש  לש  םויסה  סקט  תמב  תא  רבעש  עובשב  לצינ  ינולא , רורד  הילצרה , היסנמיג  לש  אצויה  להנמה 
סקט רחאל  תוטמתשהל .' היצמיטיגל  ןתמ  םתוא ב' םישאהו  תוירחאמ  םירוהה  תא  רטפ  אל  םג  ינולא  "ל . הצמ היסנמיגה  ידימלת  לש  תוטמתשהה 

". תיבב םוי  לכ  תויהל  הצור  ינא  קינבו . תויהל ג' הצור  ינא   " םירמואו ילא  םיאב  םידימלת   ' יכ רפיסו  ויברוקמ , ינפב  ותפקתה  תא  ינולא  ךישמה  םויסה 
םהבו ופי , ביבא  לת  ריעב  ךוניחה  תכרעמ  לש  ןטק  אל  םירגוב  רפסמ  יכ  יל  עודי   ' יכ ינולא  ןעט  םויסה , סקטב  םיחכונה  תואמ  ינפב  באוכה  ומואנב  ]...[ 

םע תוחישב  ישפנ . ףיעס  לע  וכלהמב  ררחתשהל  וא  סויגמ  רוטפ  גישהל  תנמ  לע  םישיבמ  םידעצב  וטקנו  "ל  הצב תרשל  אלש  ורחב  היסנמיגה , ירגוב 
. וז תוטמתשהל  היצמיטיגל  לש  הדימ  הנתינש  ירעצל , יתשח , םירוהו  םידימלת 

םיתבמ םיריעצ  רקיעב  וב  םידמולש  יתרקוי  דסומב  רבודמש  םושמ  קר  אל  היצביטומב , הדיריה  ךילהתל  הרופטמ  שממ  םה  ינולא  לש  החכותה  ירבד 
תעונת לש  ןושארה  ןיערגה  אצי  ונממש  דסומ  ינויצה -  ךוניחה  לש  םייגולותימה  ךוניחה  תודסוממ  דחאב  רבודמש  םושמ  םג  אלא  םיליכשמו , םיססובמ 

תורגבה תדועת  לע  רתוול  םידומילה , תא  בוזעל  תותיכ י"ב  ידימלתל  ארקש  עדונה , תוינימשה ' בתכמ   ' חלשנ ב-1943 ונממו  םילועה ' תונחמה  '
ימואלה . ץמאמב  קלח  לוטיל  ידכ  "ח , מלפל סייגתהלו 

'. ןאל אלא  סייגתמ  התא  םא  םילאוש  ונייה  אל  םעפ   ' התרתוכש תואמצעה  םוי  ףסומב  תבחרנ  הבתכ  תונורחא ' תועידי  המסרופ ב' לירפאב 2001 
: בתכנ הנשמה  תרתוכב 

"ם וקבב בורקב  ובצייתיש  השולש  העפותל . טעמכ  סייגתהל  אל  הטלחהה  הכפה  םויה  בוחרל . תאצל  שייבתמ  היה  אבצב  תריש  אלש  ימ  רבעב 
תשירד םיגורה , םילייחל  סחיה  םירבחהו , םירוהה  דצמ  ץחלה  תוחילשה , תשוחת  לומ  רייארפה  תשוחת  לע  םירבדמ  הוואגב  םיברסמש  םיינשו 

. תואלב לע ג' םידמב  הציר  וא  תוחרזאב  תורצלממ  הסנכה  סמ  םולשת  הנידמל -  רתוי  םרות  המ  הלאשהו  תווש , תויוכזל  םיסייגתמ  אלה 

הצק תאז , םע  הלאקסה . הצקב  ןיידע  רבודמ  ליעל  רכזוהש  יפכו  םימוצע , םידממ  תלעב  העפות  לש  הילשא  תרצוי  הלודגה  הבתכה  יכ  ןייצנו  גייסנ  בוש 
לש הגח  םויב  דועו  ץראב , ץופנה  ןותיעב  הבתכה  םוסרפ  םצע  הזמ , הלעמל  הלוכ . הלאקסה  לש  תיללכה  המגמה  לע  ללכ  ךרדב  דיעמ  הלאקסה 
הלאו םיקינבו  ' גה : ' הבתכב רמוא  םירענה  דחא  "ל . הצב תורישה  תרדגה  םוחתב  תרבוע  תילארשיה  הרבחהש  קומעה  יונישה  תא  ףקשמ  הנידמה ,

רבכ בוזעת  אל  המל  קינבו  רבכ ג' התא  םא   " אלא יברקל ," ךלוה  אל  התא  המל   " אל קינבו  םילאוש ג' םויה  קפס . ילב  םויה , םיקזחה  םה  םיסייגתמ  אלש 
. םסיפדהל זעמ  היה  אל  ןותיע  ךרועו  הנש , םירשע  ינפל  ריעצ  עימשהל  זעמ  היה  אל  הלאכ  םירוביד  דנרטה .' הז  אבצה ." תא  ירמגל 

הקיטסיטטסה תמחלמ 
תינושאר הרכהל  תטלחומ  השחכהמ  ססוהמו  גרדומ  ןפואב  אבצה  רבע  "ל , הצב תרשל  היצביטומה  תייעבל  יתרושקתה  דהה  תומצעתה  םע  רומאכ ,
תמגמ רבדב  הנעטה  תא  ששאלו  םיריכבה  םידקפמה  ןחלוש  לע  רבטצהל  ולחהש  םייטסיטטסה  םינותנהמ  ראשה  ןיב  עבנ  הזה  יונישה  רבשמב .

ךוניחה דרשמל  תפתושמה  יוגיהה  תדעו  ינפל  םיאבה  םינותנה  תא  רפש , ןועדג  ףולאה  "א , כא שאר  גיצה  לירפאב 1997  תרשל . היצביטומב  הדיריה 
רפסמ םג  תנשבו 1996 79.9% . היה 88.3%  ןותנש 1985  ינבמ  "ל  הצל םינב )  ) םיסייגתמה רועיש  רעונה : ינב  ברקב  היצביטומה  דודיעל  "ל  הצלו

. 83.3% 1996- בו םיסייגתמה  ללכמ  ב-1985 90.6%  דרי : יאבצה  תורישה  תא  םימייסמה  םילייחה 

לע אבצב . רעונ  ינב  תוריש  לע  םיפלאמ  םיפסונ  םינותנ  בגש , הדוהי  ףולא  תת  "ל , הצ לש  םדאה  חוכ  ףגאב  ןונכתה  תביטח  שאר  םסריפ  הנש  התואב 
בויחב םיסייגתמהמ  ובישה 62%  יכ ב-1989  הלע  אבצה  ךרעש  הוושמ  רקסמ  עצמאב . תורישה  תא  םיקיספמ  םיסייגתמהמ   15% ויחוויד , יפ 

הז . גוסמ  דיקפתב  םיניינועמ  םה  יכ  םסויג  ברע  רעונה  ינב  ללכמ  ורמא 53%   1996- בו יברק  דיקפת  אלמל  םינוכנ  םה  םא  ולאשנשכ 

וז היעב  ואר  דחאכ  ןוילעה  דוקיפהו  תוגהנתהה  יעדמ  תקלחמ  הז  בלשב  םלוא  תונורתפ , תעצהלו  אשונה  תניחבל  תודעו  רפסמ  םיקה  םנמא  "ל  הצ
תוריש יאנת  ףנע  שאר  ןרטש , ןור  "ל  אס לש  ורמאמב  תוארל  רשפא  וז  הסיפתל  השחמה  קמוע . תמגמ  רשבמה  והשמ  אלו  תירונימו  תינמז  העפותכ 

(: רוויחה ששגה  לש  ןוכרעמ  שייבמ  היה  אלש  טפשמ   ) בתכ ןרטש  סטוגואב 1998 . תוכרעמ '  ' יאבצה תעה  בתכב  םסרופש  "ל , הצ לש  םדא  חוכ  ףגאב 
תודוקנבו עופישה  תא  ןתמיש  יבויח  רוטקו  רוציל  טלחהב  ןתינ  ךא  היצביטומה , ידממ  לש  תיללכה  המוקעה  תא  תולעהל  לכונ  אל  ןמז  ךרואלו  יללכ  ןפואב  '

תונורתפה . גוס  תא  הביתכה  םג  וז  הסיפת  עופישה .' תא  ךופהל  ףא  תומיוסמ 

איה רעונה . ינב  ךוניחב  דקמתהל  ןורי , סומע  םיאולימב  ףולאה  תושארב  "ל , הצב היצביטומב  הדיריה  תקידבל  "ל  הצ םיקהש  הדעווה  הצילמה  ב-1998 
הדשה תוליח  תדקפמב  המקוהש  אשונה , תקידבל  תרחא  הדעו  ומשוי . אל  היתוצלמה  "ע . נדג תויוליעפל  ואציי  םיינוכיתה  רפסה  יתב  ידימלתש  העיצה 
םילייחה לש  םלוכסתמ  לודג  קלח  , ' התסיפת יפ  לע  ןכש  םיטמתשמה ,' לש  םכרד  תא  םוסחל   ' ראשה ןיב  הצילמה  לאנברבא , הקיא  ףולא  תת  תושארב 

תועצמאב םיסייגתמה  תא  רפ ' ' צל  ' היה "ל  הצב םדא  חוכ  ףגא  הלעהש  תונויערה  דחא  לטנב .' םיאשונ  אל  ללכ  םיבר  םיריעצש  ךכמ  עבונ  םייברקה 
הבוחה ילייח  לש  תישדוחה  םתרוכשמ  תלפכה  תואטיסרבינואל , הסינכב  הובג  דוקינ  אבצה , ןובשח  לע  תוירטמוכיספ  תוניחבו  תורגב  תוניחבל  םידומיל 

. תויברק תודיחיב  ותרישש  םילייחל  םניח  הנושאר  תימדקא  םידומיל  תנש  תקנעהו  הדשה , תודיחיב 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



, רשקה ליחל  שדח  הרבסה  ןוטרס  קפוה  רבמבונב 1996  רבכ  םנמאו , םייעוצקמ . םיאמוסרפ  תועצמאב  קוויש  עסמב  חותפל  ןמזה , חורב  עצוה , דוע 
סייגתהל יאדכ   ' ןוטרסה יפל  הנידמל . המורתו  היצביטומ  לע  תחא  הלימ  העיפומ  אל  ןוטרסב  ונלצא .' תרשל  םכל  יאדכ  המל   ' םיסייגתמל םיריבסמ  ובש 

םודיק תויורשפאו  דיב  עוצקמ  םייחל , הבוט  הלחתה  םכל  שי  ךכ  רחאו  רהמ  רבוע  יאבצה  תורישה  יכ  ינורטקלא ]...[  בשחוממ , ולוכ  אוה  יכ  ליחל 
םהל .' הנוע  ןוטרסהו  הזמ ," יל  אצוי  המ   " לאוש םויה  לש  רעונה  : ' הלה בישה  ישאר , רשק  ןיצק  ינזואב  העבוהש  ההימתל  הבושתב  תוחרזאב .'

ןה ךא  תחת .) יוסיכ   ) "ח תסכ ותונכל  גוהנש  המ  ויהו  ויתוביסב , אקווד  ואלו  םוטפמיסב  השעמל  ולפיט  היצביטומה  רבשמ  ןורתפל  אבצה  טקנש  תולועפה 
השק המלבנ . "ל  הצב תרשל  תונוכנב  הדיריה  תמגמש  תונויארב  ןועטלו  בושל  וידקפמל  ורשפיאו  לוחב  ושאר  תא  ןומטל  ףיסוהל  ןמז  קספ  אבצל  ונתנ 

. םיינוציח םימרוג  תקידבל  תכרוע  איהש  םירקסה  תא  הדימעמ  הניא  "ל  הצב תוגהנתהה  יעדמ  תקלחמש  םושמ  תאזה  הנעטה  תא  ךירפהל  וא  תמאל 
, תועטכ תיארנ  תאזה  הנעטה  וז , הדיריל  םייתרבחה  םימרוגה  חותינ  רואלו  תונותיעב , םעפ  ידמ  ומסרפתהש  םייחרזא  םירקס  לש  םיאצממ  רואל  ךא 
, רעונה ינבמ  לודג  קלחל  יכרעו  יעוצקמ  ישיא , רגתא  הווהמ  ןיידע  אבצב  תורישה  ןכא , ערה . הרקמב  ימצע , רקש  וא  תנווכמ  היעטהכו  בוטה , הרקמב 

תואבל . הייפיצבו  ןוצרב  "ל  הצל םיסייגתמ  םיברו  תורחבומה , תודיחיב  תוריש  רקיעב 

. תורצק תוגופה  םע  "ל , הצל תיבויחה  השיגבו  תרשל  םיריעצ  לש  היצביטומב  תיללכ  הדירי  תמגמ  לע  םידמלמ  םינושה  םייחרזאה  םירקסה  תאז , םע 
ףקותב תעגופה  תיגולודותמ  תועטב  רבודמש  רשפא  תישאר , םירחאה . תאו  ומצע  תא  תומרל  "ל  הצ ףיסומ  עודמ  הלאשל  תובושת  המכ  עיצהל  רשפא 

"ל הצהשכ : ' הז רשקהב  ןעוט  ץראב , םיסונמה  םייתרבחה  םיאקיטסיטטסה  דחאו  היפרגוטרקואיג  םירקסה  ןוכמ  לעב  ינגד , יבא  רוספורפ  םירקסה .
תא הבר  הדימב  הביתכמ  רקסה  םייקתמ  הבש  היצאוטיסה  ונוצר . תא  סיפהל  םישקבמ  םהו  אבצל  םיבישמ  םהש  םיעדוי  םילאשנה  םירקס , השוע 
ןותנהש העש  סויגל , םידמעומה  רפסמב  תיללכ  היילעמ  תעבונה  תילנימונ  היילע  איה  תורחבומ  תודיחיל  שוקיבב  "ל  הצ גיצמש  היילעה  תינש , ויתואצות .'

וליאו םיסייגתמב  דקמתמ  "ל  הצ תישילש , םיסייגתמה . ללכמ  תורחבומ  תודיחיל  עיגהל  םישקבמה  רועיש  אקווד  אוה  המגמה  לע  עיבצמה  יטנוולרה 
. יאבצה תורישל  תישילשה  הנשב  ללכ  ךרדב  תשחרתמ  עבק ) םותחלו  הנוצקל  ךישמהל  רקיעבו   ) הנידמלו אבצל  םורתל  היצביטומב  הלודגה  הליפנה 

 
תועידי המסרפתה ב' םנמאו ב-2001  הליחתכלמ . וסייגתה  אלש  ימ  תא  רתאמ  וניא  רקחמה  םיסייגתמב  תדקמתמ  המיגדה  רשאכ  וזמ , הרתי 

תוחפל יכ  םדא  חוכ  ףגאב  ךרענש  רוגס  ןוידב  הליג  ןמדירפ , באז  הנשמ  ףולא  האופרה , ליחב  שפנה  תואירב  תקלחמ  שאר  היפל  רשא  העידי  תונורחא '
םיעבוק םהבש  םירקמה , תיברמב  יכ  רסמנ  דוע  ירמגל . םיאירב  הרואכל  תוישפנ  תויעב  ללגב  "ל  הצב תורישמ  רוטפ  םילבקמש  םיריעצהמ   60%

ושפנב . אירב  םהלש  טנייצפ ' יכ ה' םיעדוי  םה  יאבצ , תורישמ  רוטפ  ךכב  םינתונו  תוישפנ , תוביסמ  וא 24  יאופר 21  ליפורפ  םינ  " בקה

גשומה ישפנה ,' רשנה   ' ףקיה לע  "ל  הצ םסריפש  םינותנה  לע  העידי  ענרב  םוחנ  לש  יעובשה  רוטב  העיפוה  רבמטפסב 2001 , םיישדוח , רובעכ 
אלא םירפסמ  בוקנל  אבצה  לוכי  אל  , ' ענרב בתכ  ןוחטיב ,' ימעטמ  . ' תנש 2000 לש  סויגה  רוזחמב  תוטמתשהה , תא  וב  ןייפאמ  "ל  הצש סבוכמ ' ה'

ליפורפ 21 םילבקמ  םיסייגתמהמ   7.7% ישפנה . םעטה  םהב  םייאופר , םימעטמ  סויגמ  רוטפ  םילבקמ  םירבג )  ) ןותנשהמ יכ 5.7%  ררבתה  םיזוחא .
םינשה הרשע  שמחבש  ררבתמ  דוע  תרשל . ףיסוהל  תישפנה  םתורישכ  - יאב ותוא  םיענכשמו  "ן  בקל םיכלוה  םה  םתוריש . ךלהמב  םיררחתשמו  וא 24 

הנומש .' יפ  ישפנה " רשנה   " לדג תנשל 2000 ) דע   ) תונורחאה

ןוימה ירדס  תא  קדבש  הז , "ח  וד יפ  לע  העפותה . ףקיה  לע  םיימשרו  םיאלמ  םינותנ  הנידמה  רקבמ  "ח  ודב ועיפוה  רבכ  רבוטקואב 2002 , הנש , רובעכ 
שי םיכרד  יתש  ישפנ . עקר  לע  רוטפ  ולביקש  יאבצ  תורישל  םידמעומה  רפסמ  לדג ב-31%  תנש 2000  דעו  תנשמ 1998  יכ  הלוע  "ל  הצב ץובישהו 

יפל תולגתסה . ישוק  ןויצ  סיסב  לע  רוטפ  איה  היינשהו  ישפנ , ליפורפ  תועצמאב  תוישפנ  תוביסמ  רוטפ  איה  ןהמ  תחא  ישפנ . עקר  לע  "ל  הצמ רוטפ  לבקל 
ללכמ  3.62%  ) ישפנ עקר  לע  "ל  הצב תורישמ  רוטפ  םיריעצ  ולביק 2365  תנשב 1998  "ח , ודב ועיפוהש  "ל , הצב שפנה  תואירב  תקלחמ  ינותנ 

לש 31%, יתועמשמ  לודיגב  אופא  רבודמ  סויגל .) םידעוימה  םירבגה  ללכמ   3.95%  ) םרפסמ 3095 היה  רבכ  ב-2000  סויגל .) םידעוימה  םירבגה 
ו- תורישה , ךלהמב  רוטפ  ולביק  דועו 60  לש 14.5% , לודיג  וז מ-343 ל-393 , הפוקתב  לדג  תולגתסה  ישוק  לשב  רוטפה  ילבקמ  רפסמ  שילשל . בורק 

. סויגה ךלהמב  תוישפנ  תוביסמ  רוטפ  ולביק  םיפסונ  םילייח   553

ןויסינב שפנה  תואירב  ךרעמ  ישנאו  "א  כא ישנא  הדשה , ךרעממ  םידקפממ  תבכרומה  הדעו  יללכה  הטמב  םדאה  חוכ  ףגא  םיקה  הזה  "ח  ודה תובקעב 
תועידי  ' ןותיעה ףשח  ראוניב 2003  תוישפנ . תוביס  ללגב  יאבצ  תורישמ  םיטלפנ  וא  רוטפ  םילבקמה  לש  םרפסמ  תא  םצמצל  םיכרדה  תא  ןוחבל 

ןיב 18  ) יאבצ תוריש  ליגב  םירבג  ףלא  םויה 104  שי  לארשי  תנידמב  יכ  רבתסמ  וזה . הדעווה  ןחלוש  לע  וחנוהש  םימיהדמה  םינותנהמ  המכ  תונורחא '
תורישה ידכ  ךות  תוישפנ , תוביסמ  וטלפנ , םקלחו  תוישפנ , תוביסמ  ללכ  וסיוג  אל  םקלח  ליפורפ 21 .)  ) תוישפנ תוביסמ  "ל  הצב תורישמ  וררחושש  ל-45 )

סויגל םידעוימה  ברקב  םג  תמועל 3% ב-1992 . תאז  תוישפנ . תוביסמ  יאבצה  תורישה  תא  וסיוגש  םילייחהמ  ומייס 9%  אל  ב-2002  יאבצה .
לופכ טעמכ  רפסמ  והז  תוישפנ . תוביסמ  רוטפ  סויגל  םידמעומהמ  ולביק 3.7%  תנשב 2002  הדח –  היילע  הלח  תוישפנ  תוביסמ  םיררחושמה 

. םדוקה רושעה  תליחתב  בצמל  האוושהב 

דומלל רשפא  םישדח . םייכרע  תונייעממ  םיקנוי  הישרושש  תיתרבח  המגמ  לע  םידיעמ  םה  לבא  םיסייגתמה  ללכל  סחיב  םינטק  םירפסמ  ןיידע  הלא 
האיצוה רבמטפסב 2001  הנידמה , רקבמ  "ח  וד יפל  ישפנ . ףיעס  לע  יאבצ  תורישמ  רוטפל  תוביסה  תא  םינחוב  רשאכ  וללה  םישרושה  לע  והשמ 

. ןורחאה רושעב  הז  אשונב  םיכילהתהו  םינותנה  תא  החתינ  ובו  ליפורפ 21 ו-24 ,')  ) תוישפנ תוביסמ  רשנ   ' ואשונש ךמסמ  שפנה  תואירב  תקלחמ 
יכילהתב תויתייעב  ןכו  אבצה , דמעמבו  היצביטומב  תורישה , ךרעב  הדירי  ומכ  תויתרבח , תוביס  ויה  תישפנ  תורישכ  - יא לש  םימעטמ  רוטפל  תוביסה 

. תוישפנ תוביסמ  אקווד  ואל  ןוחטיב , תורישמ  יללכה  רוטפה  רועישב  היילע  תמייק  םג  תונורחאה  םינשב  "ח , ודה יפל  סויגל . םידעוימ  לצא  יובינהו  ןוימה 
אלו רוטפ  ולביק  סויג 2000 ) תנש  ' ) ןותנש 82 ידילי  םישנהמ  םירבגהמ ו-38.2%  יכ 21.8%  םידמלמ  הנידמה  רקבמ  דרשמל  "ל  הצ ריבעהש  םינותנה 

רוטפ ולביק  ובש  ןותנשו 94 ' םישנהמ , םירבגהמ ו-36.2%  קר 19.3%  ןוחטיב  תורישמ  רוטפ  ולביק  ובש  ןותנשל 97 ' האוושהב  "ל , הצל וסייגתה 
תחת רוטפ  ולביק   8.4% יאופר , רוטפל  עקרה  היה  תנשב 2000  םירבגה  םיסייגתמה  ללכמ  לצא 6%  םישנהמ . םירבגהמ ו-32.6%   17.7%

הייהש בקע  וסיוג  אל  ו-3.4%  ילילפ , םושיר  לשב  וא  "ל  הצ לש  תוכיאה  ידדמ  יפל  סויגה  ףס  תא  ורבע  אל  יכ  וסיוג  אל   4% ותונמוא ,' ותרות   ' הרדגהה
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"ל. וחב

סויגה יאליגב  הנידמה  יחרזא  ברקמ   45% תיללכה : הנומתב  םיכמותה  םיפסונ  םינותנ  לארשיב ' ןוטלשה  תוכיא  ןעמל  העונתה   ' הגיצה רבמבונב 2002 
רבדהו הנש , התואב  וסייגתה  אל  םיטועימ -  ינבו  םילארשי  - םיברע םישדחה , םילועהמ  תצקמ  תושלח , תובכש  תואושנו , תויתד  םישנ  םידרח , ללוכ  - 

הייסולכואה . תיצחמ  לע  לטומה  לועל  תיסיסב  תיחרזא  הבוחמ  הגרדהב  ךפוה  "ל  הצב תורישש  דמלמ 

יברק תורישל  םילוקישה  ריעצה , רודה  ינבמ  ההובגה  היצביטומה  ילעב  ברקב  םג  יכ  םידיעמ  תונותיעב  תונורחאה  םינשב  ומסרפתהש  םינוש , םירקס 
חבט . ' תוחפ םייגולואידיאו  תיתרבח -  תויליבומל  לולסמ  תואקתפרה , תושגרמ , תויווח  רתוי -  םיינתלעות  וכפה  םה  המימי . םימיכ  הארנה  לככ  םניא 

תא תוארל  , ' הנכסל וכשמנ  טושפ  םיבר  יטוירטפ . חרכהב  ונניא  לוקישה  בוש , ךא  "ר , יחה תודיחיל  בדנתהל  םיבר  עיתרה  אל  םנמא  ןונבלב  םיזוורבה '
םליג ינבו  "ב  יו ידימלת י"א  םידוהי , רעונ  ינב  ברקב 452  ב-1999  ףחד '  ' ןוכמ ךרעש  רקסב  ירבג . תורגבתה  סקט  תווחלו  םישחנ ,' הרעשש  הנוגרוגה 

: אבצב תרשל  םיאבה  םיעינמה  ולע  םידמול , םניאש 

', תויווחה ליבשב  ', ' יל םורתי  הז   - ' לבקל ידכ  םיסייגתמ   28% תתל .' הצור  ינא  וישכעו  יתלביק , הכ  דע  ', ' הנידמה לע  ןגהל   - ' תתל ידכ  םיסייגתמ   59%
60% תיברק , הדיחיב  תרשל  םיצור   54% ןונבלב , תרשל  םיצור   25% הבוח .' וז  ', ' םיסייגתמ םלוכ  ' - ' הז הככ   ' יכ םיסייגתמ   13% לגוסמ .' ינאש  חיכוהל  '

רעונה ינב  בורש  תורמל  "ל . הצל סייגתהל  םינווכתמ   86% הרירב . רסוחמ  אלו  ןוצרמ  םיסייגתמ   67% סויגמ , םתוא  לוספי  יאופרה  ליפורפה  םא  ובזכאתי 
דואמ םיהובג  ףא  וא  םיהובג  םייוכיס  שי  יכ  םירמוא   - 28% םילאשנהמ -  ידמל  הובג  רועיש  הנידמה , לע  ןגהל  םרות  עיגמש  ךכ  לע  תוירחאו  הוואג  םישח 

"ל. וחב דיתעב  ויחי  םהש 

לש תיתימאה  המרה  תטילקב  םישער '  ' תרצוי ירוטדנמ  ןיידע  אוה  יאבצה  תורישהש  הדבועה  תפסונ : הדוקנל  בל  םישל  ואר  היצביטומה  תמר  לע  ןוידב 
 – תילאיר הביטנרטלא  םיריעצל  תעצומ  התיה  וליא  הברהב  הלוע  היה  אבצב  תרשל  היצביטומב  הדיריה  לש  העפותה  ףקיהש  חינהל  שי  היצביטומה .

הללכ 501 םגדמה  תייסולכוא  הפיח . וידר  לש  תושדחה  תקלחמ  רובע  דניימ ' אמגיס   ' ןוכמ ךרעש  רקסב  אוצמל  רשפא  ךכל  זמר  ימואל . תוריש  לשמל ,
יבשותמ ו-65%  יתובדנתה , סיסב  לע  סויגה  היה  וליא  "ל  הצל םיסייגתמ  ויה  הנידמה  יבשותמ  קר 35%  יכ  אצמנ  רקסב  תולודגה . םירעה  עבראמ  שיא 

. רידסה תורישה  תפוקת  תא  םצמצל  שיש  םירובס  םידוהיה  תולודגה  םירעה 

'? םיאולימב םעה  לכ  '
תורישל היצביטומב  הדיריה  תייגוסב  ךא  היתויועמשמ , תא  קיחדהלו  תמאה  תא  שטשטל  "ל  הצ חילצה  םיסייגתמה  לש  היצביטומב  הדיריה  תייגוסב 

תדוקנ רידסה . ישנאמ  תוישפוח  רתיב  םיאטבתמ  םיקינמיאולימהש  רחאמ  רתוי , הברה  השק  התיה  תמאה  תרתסה  םיאולימ  ישנא  ברקב  יאבצ 
ידממ תא  דומאל  ידכ  "ל  הצ ךרעש  םינוש  םירקס  תרושקתל  ועיגה  רשאכ  תנשב 1996 , איה  םג  התיה  םיאולימה  ישנא  לש  היצביטומב  הנפמה 

ועיפוה הנש  התואב  ולכי . וליא  םיאולימ  תורישל  םיבצייתמ  ויה  אל  ןרס  תגרד  דע  םילאשנהמ  יכ 50%  אצמנ  וז  הנשב  ךרענש  רקסב  העפותה .
דרי תורישל , הנימזה  הייסולכואהו  םיאולימה  ימי  ינותנ  יפ  לע   ' יכ וב  בתכנ  רפסמ 46 .)  ) הנידמה רקבמ  לש  יתנשה  "ח  ודב העפותה  לע  םינותנ  הנושארל 

םוי םוי ל-23  עצוממה מ-25  דרי  לעופב , ותרישש  םילייחה  תייסולכואל  סחייתהב  ךא  םוי ב-1994 . םוי ב-1989 ל-15  םיאולימה מ-20  ימי  עצוממ 
ךרעמב ותריש מ-24% ל-40%  אלש  םילייחה  רועישב  לודיגמ  ורקיעב  עבונ  םיעצוממה  ןיב  לדבהה   ' יכ היה  העפותל  "ח  ודב ןתינש  רבסהה  המאתהב .'

, תומישמה לכב  ליעפ , םיאולימ  תורישב  םיאולימ  ילייח  לש  תעצוממה  הבצמה  יכ  "ח  ודה עבק  דוע  םחולה .' גרדה  תודיחיב  -12% ל-20%  מו יפרועה ,
. 40%- כב הדיריה  המכתסה  םינשב 1995-1992  הנטק .

ללכמ קר 30%  יכ  התלעה  הקידבה  םיאולימה . תוריש  לטנ  תקולח  לש  הקידב  ימואלה , חוטיבה  תועצמאב  ןהכ , ןנער  תסנכה  רבח  ךרע  םג  ב-1996 
האוושהב ל- לש 20%  הדיריב  רבודמ  תונורחא ' תועידי  הטלבהב ב' ומסרופש  םינותנה  יפ  לע  םיאולימב . םיתרשמ  ליג 21  לעמ  םירבגה  תייסולכוא 

. 1994

םהילע ףיסוהל  רשפא  ךא  ליעל ,) וגצוהש   ) רידסה ישנא  ברקב  הדיריל  ואיבהש  הלאל  םרקיעב  םימוד  םיקינמיאולימ  ברקב  היצביטומב  הדיריל  םימרוגה 
םיחטשב הקזחאו  תורהוס  החטבא , ידיקפתב  םינש  ףאו  םישדוח  לש  תוריש  רחאל  םיקינמיאולימ  יפלא  ברקב  הלחש  הקיחשה  תישאר , השולש : דוע 

הייסולכואה לש  הנורגב  םצעכ  ועקתנש  םיינוציקה  םילחנתמה  לע  םעזה  תינש , יאבצה . תורישה  תא  םהמ  םיבר  לע  וסיאמהש  םידיקפת  םישובכה - 
הווש אל  הקולח  לש  תקדצומה  השוחתה  תישילש , "ל . הצ ילייח  תא  םיליפשמ  ףאו  םיברעה  םוקמה  יבשותב  תחא  אל  םירמעתמ  םתצקמו  תיברעה 

רשאכ הדדחתה  הווש  יתלבה  הקולחה  לע  הנומתה  הנידמה . ןעמל  תורישה  לטנ  לש  תנגוה , יתלב  םג  ךכיפלו  םידרחל ,) םינוליח  ןיב  רקיעבו  )
םיאולימ . ישנאל  "ל  הצ ןתונש  םירוטפה  רפסמב  הביקעה  היילעה  לע  םינותנ  תונותיעב  ומסרפתה 

הז ןותנ  םיאולימב . םיתרשמ  םניא  ליגב 45-21  םירבגה  ללכמ  היבושיח 70%  יפ  לע  יכ  לארשיב ' ןוטלשה  תוכיא  ןעמל  העונתה   ' המסריפ יהלשב 2002 
סויג . יבייח  םניאש  םילארשי  םיברע  ללוכ 

םג הריבגה  סמועה , לש  תקדוצ  יתלב  הקולח  לעו  םידרחה  תוטמתשה  לע  םעזה  רבג  תינוליחה  הרבחה  ברקב  רשאכ  םיעשתה , תונש  ףוס  תארקל 
לש לארשיב  םיאולימ  . ' תעווגה םיאולימה  תוברתל  דחוימ  ףסומ  בירעמ '  ' הצקה "ח  משת הנשה  שארב  יאבצה . תורישה  אשונב  קוסיעה  תא  תרושקתה 

ידקפמ יפמ  רקיעבו  הרושמב , קר  תועמשנ  תונויצ " ו" םיכרע "  " ומכ םילימ  לטנ . רקיעב  םה  , ' םיאולימ ישנא  םע  תונויאר  תבתכב  רומיל  באוי  בתכ  ', 1998
דקומ יתרבחה -  שגפמה  וליפא  שנעיהל . ששחמ  חרוכמ , םיאולימל  םיעיגמ  םה  יכ  אלמ  הפב  םידומ  םילייחה  בור  םירחא . םיריכב  םיניצקו  םידודגה 

"ק שמ ןריט , ןלוג  רמוא  םירבחהו ," החפשמה  םע  תיבב , תויהל  הברהב  ףידע  . " יזכרמ ביכרמ  הווהמ  אל  רבכ  רבעב -  םיקינמיאולימל  ירקיעה  הכישמה 
םיאולימה תוברת  לש  הדיקפת  לע  ףסומ  ותואב  בתכ  לטנזור  קיבור  ררחתשמ .'" יתייהש  חינמ  ינא  יאופר , רוטפ  איצוהל  ךיא  עדוי  יתייה  ול  . " דודגב

תוברתה לש  תודחכיהב  בלש  דוע  איה  םיאולימה  תוברת  לש  תודחכיהה  הרורב : הנקסמהו  ילארשיה , יביטקלוקה  ןורכיזהו  רולקלופה  תוהזה , בוציעב 
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': תויפשל הרזח  : ' םייגולוכיספ םיחנומב  תאז  רידגהו  יבויח  ךילהת  ךכב  האר  לטנזורש  ירקמ  אלו  ןיינעמ  תיתרוסמה . תינויצה 

חרזא היה  קינמיאולימה ' . ' תוהז םיכרע , הביבסה , םע  םיסחי  לכוא , שובל , הפש , לכ . תקבוח  התיה  התמ -  רבכ  ילואו  תססוגה -  םיאולימה  תוברת 
ררועמ תולגתסה  רשוכב  גל , ילב ג'ט  "כ  דב רורחשה , םויב  ולש  םדוקה  הריבצה  בצמל  רזחו  םיאולימל , אצי  ובש  םויב  הזופרומטמ  רבעש  ילארשי 

םייחה םיגירח . ויה  םיטמתשמה  הזל . וכיח  הז . תא  ובהא  םירושע  םתואב  םיאולימל  וכלהש  םירבג  הבהא . רופיס  ויה  םיאולימה  תואתשה ]...[ .
תא וליחתהש  ינב ה-22  ראפ . תודועסו  םירקיו  םיכורא  "ל  וח ילויט  וא  "ש  פוסל ןודנולל  הציפק  ומכ  םימיהדמ  םיפויכו  תורתומ  וקינעה  אל  ביבסמ 

תא יונישה , תא  השגירה , תא  וקינעה  םיאולימה  םלועב . קנע  תועסמל  זא  ועסנ  םיטעמ  הנותחל . ךרדב  וא  םיאושנ  םבור  ויה  םיאולימ  ישנאכ  םהייח 
היהש המ  לכב  ובלתשה  םיאולימה  םיבור . ןמש  לש  חירו  ףול  לש  םעט  הל  שי  םא  םג  היצפוא , דוע  שיש  ירמגל , ונדסמתה  אל  ןיידעש  הילשאה 
תררועמ היצאיצוסא  הדובעל , אצויה  קינצוביק  ומכ  תצק  הארנ  קינמיאולימה  תוירדילוס . תוינויווש , תוטשפ , תחכשנהו .' היפהפיה   ' לארשי ץראב 

, אונש ןמזל  םיאולימה  וכפה  עודמ  םיאולימה ? תוברת  תא  גרה  המ  היה . אל  ללכבש  "ל , את חיוורמ  המכ  עדי  אל  שיאו  םעה , אבצ  היה  אבצה  דובכ .
. תחא ןלוכו  תוביס , הברה  פמרטל ? םיכחמ  תירולבו  "ת  יב ידמב  םירבג  תוחפו  תוחפ  םיאור  המל  םהמ ? חרוב  לוכיש  ימ  לכ  עודמ  זבזובמ ?
תוינגרואה תודיחיה  בור  עבקהו . רידסה  ישנאל  ןמזמ  וריבעה  תויאבצה  תומישמה  תא  לחנתמ . ריכזמ  אוה  קינצוביק . םויה  ריכזמ  אל  קינמיאולימה 

. רפיבו ןופאלפ  םעו  תינוכמב  םיאב  םיאולימה  לא  וגגופתה .
סותאה בל  ראשנ  אבצה  ונלוכל . הרקש  המ  הז  ונל . סאמנו  ונרגבתהש  קר  אל  הז  ונייח . לש  טויסל  יתנשה  ףיכהמ  םיאולימה  וכפה  םיוסמ  עגרב 

תמחלמ םתכ  הדאפיתניאה . םתכ  ןונבל . םתכ  רופיכ . םוי  םתכ  תקולחמו . האנש  םייוור  םדמ , םיבוקע  םימתכב  םתכומ  סותא  והז  לבא  ילארשיה ,
עסמה לש  באוכה  ךילהתל  ןמיס  דוע  אוה  םיאולימה  תוברת  לש  התומ  ילואו  יאבצה . השעמה  תיצמתל  תגעלנה  "א  גה הכפה  הבש  ץרפמה ,

. תויפשה רבעל  ילארשיה 

םיאולימב םעה  לכ   ' הרושה תא  ללוכ  םימיה , תשש  תמחלמ  ירחאש  הירופואה  תפוקתב  רונמ  דוהא  בתכש  לארשיב ,' קר   ' ירלופופה ילארשיה  ןומזפה 
חיטבמו ריעצ  יאקיזומ  איצוה  יהלשב 1998  התוא . בותכל  זעמ  היה  אל  שיא  םויה  יכ  המודש  הרוש  לארשיב – ' קר  םייח  םישוע  םיבדנתמ  לארשיב , קר 

: בתכ ךכו  סאימחנ ,' לגיס   ' ןומזפה ובו  הרוכב  קסיד 

' ברח ךמלוע   ' עצמאב רקי .' קינמיאולימ   ' בותכ הלעמל  המוח /. הפטעמב  ישיא  בתכמ  יל  תחלוש  איה  שדוח  לכ  ייחב /. השיא  שי  תונורחאה  םינשב 
ינא וישכע  אקווד  תא /? ימו  תא  המ  סאימחנ /. לגיס  החקל  םישולש  רבכו  םיהולא /, יל  תתל  םיכסה  םימי  ךכו  ךכ  סאימחנ /.' לגיס  ןרס  הכרבב ,  ' הטמלו

. ןיוצמ הז  תא  השוע  ינא  דבל  אקווד  ןמזה /. תא  יל  יזבזבתש  ךירצ /, אל 

הסיפתה תא  תצמית  ומכ  אוהו  לארשיב ,' קר   ' ןומזפב םיאולימה  לע  תורושה  לש  ביטגנה  טעמכ  אוה  תרושקתב , הטלבהב  םסרופש  הזה , ןומזפה 
לאירא רבחמה -  תוהזב  םג  אלא  תוינוריאה  םילימב  קר  אל  התוא  תצמית  אוה  הליכשמה . תילארשיה  הטילאה  ידי  לע  םיאולימה  תוריש  לש  השדחה 

םתוכיא תניחבמ  אלו  םהבש  םיינויצה  םירסמה  תניחבמ  ' ) התמ תוא   ' ןמזה םע  ושענ  םייטוירטפה  הינומזפש  רמש , ימענ  לש  רוכבה  הנב  ץיבורוה ,
. תינויצ - טסופה תוברתה  תפשב  האלפנה )

, םיכוותמו עבק  אבצ  ישנא  םיאפור , םיברועמ  הבש  םיאולימ , ישנאל  םיפיוזמ  םירוטפ  תיישעת  לש  התפישח  לע  תונותיעב ב-1999  םסרופ  רשאכ 
תא הפשח  קר  הבתכה  אבצה . ישנא  הז  ללכבו  אלפתה , אל  רבכ  שיא  םיאולימ , תורישמ  קמחתהל  תואמל  העייסו  םילקש  ינוילימ  הלגליגש  היישעת 

לש המוציעב  ראוניב 2001 ,  26- בש ילמס  המכ  תילארשיה . תוברתב  בושח  ךרע  תויהל  קספ  םיאולימב  תורישה  ושח : וא  ועדי  רבכ  םלוכש  המ 
איצוהל תוטישה  לכ  םירוטפ -  םע  תיתצובק  הנומת  : ' התרתוכש תבחרנ  הבתכ  "ל , הצ לש  ימשרה  ןואטיבה  הנחמב ,'  ' םסריפ הצקא , לא  תדאפיתניא 

. תינוריא המינב  תלבותמ  תיביטמרופניא  הבתכ  אלא  םעזו  החכות  תבתכ  התיה  אל  תאז  "ל .' הצב רוטפ 

איה תעב  הב  ךא  סויג , ינפל  םיריעצ  ברקב  יאבצ  תורישל  היצביטומה  סלפמ  תא  תצקמב  התלעה  יהלשב 2000 , הצרפש  הצקא , לא  תדאפיתניא 
םיקומינמ תעבונ  םנמא  תונברסה  םיחטשב . תרשל  תונברסה  תעפות  תאו  םיאולימה  ישנא  לש  הרופאהו  היולגה  תוטמתשהה  תייעב  תא  הרימחה 

תליחתמש תונורחא ' תועידי   ' חוויד ילויב 2001  ב-30  העפותה . ףקיהב  היילעל  המרת  תרשל  היצביטומב  תיללכה  הדיריהש  המוד  ךא  םייטילופ ,
םתצקמ  ) םיאולימ ישנא  םה  םינברסהמ  רשע  דחא  םיחטשב . תרשל  ובריס  םילייח  רשע  העבש  המישרה , תביתכ  דעומל  דעו  היינשה  הדאפיתניאה 

תוכלוה תוטלובבו  תורידתב  םיאולימב  תרשל  היצביטומב  הדיריה  תעפות  תא  רקסל  תונותיעה  הלחה  דבב  דב  רידס . תורישב  םילייח  השישו  םיניצק )
הרופאהו היולגה  תוטמתשהה  תא  םיאולימ ,) תורישל  רקיעב   ) םיסיוגמה תנלבוק  תא  וגיצה  ץראה ,'  ' ןותיעב ומסרפתה  ןבורש  וללה , תובתכה  תולדגו .

: ןנכות לע  םידיעמה  הז , גוסמ  תובתכ  שולש  לש  םיריצקתהו  תורתוכה  ןלהל  תדהוא . טבמ  תדוקנמ  ללכ  ךרדב  תרבוגה , תונברסה  תאו 

ברקב רקיעב  ןופצמ , ימעטמ  "ל  הצב תרשל  בוריסה  תעפות  תא  הייחתל  המיקה  םולשה  ךילהת  תסירק  ריצקתה : השדחה . בוריסה  תיזח  תרתוכה :
קיחדהל . לדתשמ  "ל  הצ ריחמה . תא  םלשל  םינכומ  םיחרזא , יוכידב  ףתתשהל  םיצור  אל  תויולחנתה , לע  ןגהל  םימיכסמ  אל  םיאולימ . ישנא 

לא תברקתמ  הילפאה  תשוחת  תומוגע : תונקסמ  המכ  הלעמ  ץראה , חלמ  ולוכ  הזעב , םיאולימ  דודגב  רוקיב  ריצקתה : םיווצ . ונל  ונתת  לא  תרתוכה :
רבוחמ אל  רבמבונב  םג  םהל  אורקל  ןווכתמש  ימ  קדהה . לע  רתוי  הלק  דיהו  תמלהתמו  תכלוה  הריוואה  םילדג , תוטמתשהה  ידממ  רבשה , וק 

תואיצמל .
האורו "ל  הצל סייגתהל  ברסמ  עובשה , ףוסב  יאבצה  אלכהמ  ררחתשהש  ףלוו , יבג  ריצקתה : לארשי . ירכוע  םהב  האור  אל  רבכ  הביבסה  תרתוכה :

יא  ' לשב ררחושש  דע  רסאמ  תופוקת  שולש  הציר  תירסומ , יתלב  תוינידמו  השובכ  המדא  לע  ןגהל  בריסש  זר , ןטול  תינעזג . הנידמ  לארשיב 
. סייגתהל ובוריס  ןיינעב  "ץ  גב תערכהל  ןיתממ  רליה  ןוני  רסאמ . ריחמב  םג  סייגתהל , ובוריס  לע  "ל  הצל עידוה  וליח  ריאי  המאתה .'

הקלחמה ב- הכרעש  רקסמ  ול . שחכתהל  וא  קימעמה  רבשמה  תא  ריתסהל  הלכי  אל  "ה ) דממ  ) "ל הצב תוגהנתהה  יעדמ  תקלחמ  םג  הז  בלשב 
הנש ורועישמ  הובג  היה  הז  ןותנ  תורישה . בקע  םירייארפ '  ' םמצע םישיגרמ  "ל  הצב םיאולימה  ילייחמ  יכ 41%  אצמנ  ילויב  ץראה ' םסרופו ב'  2001

םילאשנה בור  םהלש . הדובעה  תומוקמבו  םהיתוחפשמ  ינבב  עגופ  םיאולימה  תוריש  יכ  ורבס  םיאולימה  ישנאמ  יכ 92%  רקסב  הלע  דוע  ןכל . םדוק 
תורישמ . תוטמתשה  תדדועמה  תירוביצ  הריווא  לארשיב  תמייקש  ושח 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



לש וסחי  לע  םיאולימ  ישנא  לש  תרבוגה  הינורטב  םג  אלא  היומסו , היולג  תוטמתשהב  קר  אל  יוטיב  ידיל  האב  םיאולימב  תרשל  היצביטומב  הדיריה 
םג ךכל  ומרתש  רעשל  רשפא  ךא  עבקה ,) ישנא  תמרב  הדירי  לשמל ,  ) "ל הצב תוימינפ  תויעבמ  םתסה  ןמ  ועבנ  תונולתה  תורישה . ןמזב  םהילא  "ל  הצ

ןברוק בירקהל  תתחופה  תונוכנהו  הנידמלו  "ל  הצל תוביוחמה  תשוחתב  הדיריה  רקיעבו  אבצב , םייחה  יאנתל  תוחרזא ' םייחה ב' יאנת  ןיב  לדגה  רעפה 
. םישק תוריש  יאנתלו  חופיקל  לוועל , תושיגרה  הלוע  ןכ  תתחופ , היצביטומהש  לככ  הנידמה . ןעמל  ישיא 

: עובשפוס "ח  וד : ' הנבל שודיק  תויתואב  בתכנ  הבתכה  ידומע  שארב  סאמנ .' םכלש  םירייארפל   ' התרתוכש קנע  תבתכ  בירעמ '  ' םסריפ ראוניב 2002 
: בתכנ הבתכה  ריצקתב  הסירק .' תנכסב  "ל  הצ לש  םיאולימה  ךרעמ 

ךרעמ ינוחטיב , חתמ  לש  הפוקתב  וישכע , םג  םיאולימב . םוי  רתוי מ-26  תנשב 2001  ותריש  שיא  ףלא  קר 13  םיהדמ : טושפ  הזה  ןותנה 
הלא םיכוז  םהלש  ריפחמה  סחיהו  תומיטאה  הארנכ  איה  ןהבש  תטלובה  לבא  תחא , הביסמ  רתוי  ךכל  שי  לדלדיהל . ךישממ  "ל  הצ לש  םיאולימה 

לע םירוטיפב  םימיואמש  הלאבו  םיאמצעב  תובשחתה  ןיא  םיטנדוטסל , תולקה  ןיא  לעופב  תוחטבההו , םירובידה  תורמל  תרשל . םיכישממה 
דודגל 7, גגוח : לוזלזה  חטשב  םג  תלפוטמ . אל  חוטיבה  תייגוסו  תותבשב , בשחתהל  ילב  םיאולימ  ימי  לע  םולשתהמ  הכנמ  הסנכה  סמ  תורדעיה .

ןוכיסכ רדגוה  סיסבב  חבטמה  םיפלודו ; םיעורק  םילהוא  םידקמה  ןומיאב  וקפוס  םיאולימה , ידודג  ןיבמ  בוטל  בשחנהו  ןורבחב , תעכ  בצומה  לשמל ,
קסעה ': ' םיש " פחה םורופ  ןיבול מ' לאינד  ד"ר  ותוא . ןממיש  ימ  שפחיש  עצפנ -  הלילחש  ימו  הרזחבו ; סיסבל  תועיסנ  לע  רזחה  ןיא  יתאורבת ;

'. םישועו םיצור  דועש  טעמה  תא  םג  דבאנ  םייטסרד , םידעצ  וטקניי  אל  םא  תילאטוט . תוקסרתהב  הסירקב ,

תא ריזחהל  םירשפאמ  םה  ןיאש  הארנו  םיקזחו  םיקומע  םה  אבצל . ץוחמ  םיאצמנ  הל  םימרוגה  בור  ירהש  תלופמה , תא  רוצעל  לוכי  "ל  הצ םא  קפס 
. ינויצה טהלה  קלדב  רבעב  ענוהש  לגלג  רוחאל –  היצביטומה  לגלג 

תירלופופה תילארשיה  תוברתב  היגולוכיספה 

שרוד לכל  תיגולוכיספ  הלכשה 
. ץראב תינוליחה  תוברתה  לש  םיבושחה  םילרנימ ' דחאל ה' הכפה  איהו  היגולוכיספה  לש  היצזילנבהו  היצזירלופופה  ךילהת  ץאוה  םיעשתה  תונשב 
, יאנפה תוברת  תוחתפתה  לארשי , לש  תילכלכה  החימצה  ליעל , םהילע  ונדמע  רבכש  םייתמוארט , םיינוחטיב  םיעוריא  לש  םתעפשהב  עריא  רבדה 

דוגיאב םימושר  ויה  ב-1996  םייעוצקמה . םילפטמהו  הרבחהו  תוגהנתהה  יעדמ  ירגוב  רפסמב  םוצעה  לודיגהו  תיתרושקתהו , תירמוחה  הכירצה 
םירבח ויה  לארשיב  םיגולוכיספה  תורדתסהב  םיילאיצוס . םידבוע  םירטאיכיספ ו-195   90 םיגולוכיספ ,  515 םירבח : היפרתוכיספל כ-800  ילארשיה 

ץראב ב-1955, ויהש  םיגולוכיספה  רפסממ  הרשע  יפמ  רתויב  לודגה  הז , רפסמ  םיינילק . םיגולוכיספ  םהב 1100  םיגולוכיספ , הנש 2750  התואב 
. שפנל םיגולוכיספ  לש  םלועב  רתויב  הובגה  רועישה  תולעב  תונידמה  תחאכ  לארשי  תא  ביצה 

םיגולוכיספה שילשמ  הלעמל  ךוניחבו . האופרב  היישעתב , אבצב , רקיעב  לדגו , ךלוה  יטרפה  רזגמבו  ירוביצה  תורישב  םיגולוכיספה  לש  םרפסמ 
הקיחשלו יעוצקמ  עציה  ףדועל  ליבוה  הז  ךילהת  ץראב . רפס  תיב  לכב  טעמכ  םויה  םייוצמ  םייגולוכיספ  םיתורישו  ךוניחה , תכרעמב  םידבוע  לארשיב 

לשו תיגולוכיספה  הלכשהה  ילעב  לש  םרפסמב  היילעה  הכורא ב-1997 . התיבשל  רבד  לש  ופוסבו  ירוביצה , תורישב  םיגולוכיספה  לש  םרכשב 
תיגולוכיספה הנילפיצסידל  םירושקה  םירחא  םיגוחלו  היגולוכיספל  םיגוחל  םילבקתמה  םידימלתה  רפסמב  לודיגה  ללגב  האב  הז  םוחתב  םיקסעומה 
םידומיל תינכות  רושיאב  תושדחה , תוימדקאה  תוללכמב  היגולוכיספל  םיגוח  לש  םתחיתפב  דועו ,) ךוניח  קוסיעב , יופיר  דועיס , תילאיצוס , הדובע  )

ההובג הלכשהל  תודסומב  היגולוכיספל  םיסרוק  לש  עציהה  הארוהלו . ךוניחל  םיגוחב  היגולוכיספה  ידומיל  תקמעהבו  ןוינכטב , תיתיישעת  היגולוכיספב 
ינומהל תנתינ  תיגולוכיספה  הלכשהה  םהל . שוקיבה  םג  ךכו  הנש  ידמ  לדגו  ךלוה  היגולוכיספל , םיגוחה  תרגסמב  אקווד  ואלו  תוגהנתהה  יעדמ  תרגסמב 

ןויע ימיב  םיסרוקב , תיב , יגוחב  םיחמומ  לש  תואצרה  תואמ  תועצמאב  רקיעב , השעמלו  םג , אלא  םיילמרופ  םידומיל  תועצמאב  קר  אל  לארשי  תיב 
. םיפוצ יפלא  תוקתרמה  היזיוולט , תורדסבו 

קיפה ףא   1997- בו היגולוכיספה , ידומילל  דחוימבו  תוגהנתהה , יעדמ  ידומילל  שוקיבבו  עציהב  הביקעו  תרכינ  היילע  שי  םיינוכיתה  רפסה  יתבב  םג 
םוחתב . הפיקמו  השדח  םידומיל  תינכות  ךוניחה  דרשמ 

' ןמז לש  ןיינע   ' הרדסה איה  רעונה , ינב  לש  םמלועל  םג  ךכמ  האצותכו  ךוניחה  תכרעמל  היגולוכיספה  לש  התרידח  קמועל  תניינעמ  המגודו  ךרד  ןמיס 
תויעבב תקסועה  םירוענ  תמרד  איה  ןמז ' לש  ןיינע  ' החנמלו . הרומל  ךירדמב  התוולו  םיעשתה  תונש  תישארב  תיכוניחה  היזיוולטב  הרדושו  הקפוהש 

םידימלת םיימורד ,' ו' םיינופצ '  ' םידימלת ילארשיה : ןוכיתה  תייווהב  תויסופיט  תויומד  םיגציימה  התיכב י"א  תורענו  םירענ  םה  היבכוכ  םירגבתמ . לש 
, לוכב תוסנתהל  תבייחש  תיביטקובורפה ' הרענה  ', ' התיכה תכלמ  , ' ןצחומה ןצילה  התיכה , לש  םכחה  םידומילב , םישקתמה  םידימלתו  םינייטצמ 

לכב בבחתהל  תצמאתמה  תינמרבחה , הרומה  ךרעומה , ךא  חושקה  הרומה  תומדב  גוצייל  הכוז  הארוהה  תווצ  םג  המודכו . היוחדהו , תינשייבה 
תורושקה תוישיא  תויעב  הלעמ  קרפ  לכ  ישארה . דיקפתה  תויומדה  תחאל  ןתינ  רדשמ  לכב  לודג . חא  ומכ  אוהש  טסילאידיאהו  ריעצה  הרומהו  ריחמ ,

, סויג וצ  רוכינ , תואנק , תובירמ , תורבח , םימס , ןימ , יסחי  םיישגר , םירבשמ  רעונה : םלועמ  תוחוקל  ןלוכש  הרבחבו , החפשמב  רפסה , תיבב  םירבחב ,
האיבמ איה  א ) : ) םיכרד שולשב  הקוצמב  םירגבתמל  עייסל  הדעונ  הרדסה  דועו . תויתורחת  םידומילב , םיישק  הגיהנ , הבהא , םירוהה , םע  םיחתמ 

ךרדב קרפה . תלילעב  יוצמה  החיכש , היעבל  ירשפא  ןורתפ  םהל  העיצמ  איה  ב ) ; ) םליגל תויסופיט  אלא  תוישיא  ןניא  םהלש  תויעבהש  הרכהל  םתוא 
ובו תידדה , הרזע  לע  ססובמה  ןורתפו  רבשמהמ , ומצע  תוחוכב  וב  אצוי  רוביגהש  ןורתפ  : ' היעבה םע  תויסיסב  תודדומתה  יכרד  יתשב  רבודמ  ללכ 

תא גייסל  דעונש  םירומו , םיכירדמ  ידי  לע  החנומ  ןויד  ךרענ  קרפ  לכב  היפצ  רחאל  ג ) '; ) ןיבמ רגובמ  וא  םיכמות  םירבח  תרזעב  רבשמהמ  אצוי  רוביגה 
תואיצמל טרסב  תויומדה  לש  היעבה  ןיב  רשקל  הב , קימעהלו  היעבה  תובכרומ  תא  קודבל  םייפולח , תונורתפל  םיכרד  תוארהל  טרסב , עצומה  ןורתפה 
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הקפוה ףא  הז  ךרוצל  המודכו . הנורתפל  םיירשפא  םייסיסב  םילכו  היעבה  םע  תודדומתהל  תינורקע  הבישח  יכרד  עיצהל  הב , םייח  םיפתתשמהש 
: הלוכ הרדסה  לשו  תרבוחה  לש  יטסיגולוכיספה  הייפוא  תא  שיחממה  עטק  ןלהל  ןוכיתבו . םייניבה  תביטחב  הלעפהל  תדחוימ  תרבוח  ךוניחה  דרשמב 

' ילש הרבחה  לש  רבחה  : ' רדשמה םש 
תישיא ןיב  תרושקת  אשונה :

. םיטקילפנוק הרעשה , עדימ , ףוג , תפש  תישיא , ןיב  תרושקת  חתפמ : תולימ 
: ליבקמב תורפוסמה  םיסחי  תוכרעמ  יתשב  קסוע  רדשמה  רדשמה : ןכות 

ודיעו ןורש  הרזחה  תעשב  ןיכהש . ריש  לע  הרזחל  רעס  תאו  ותרבח , ןורש , תא  סנכמ  ודיע  םיריש  לביטספ  תארקל  ודיעו : ןורש  הנד , ןיב  שגפמה  א .
. תברסמ איה  ךא  ןורש , םוקמב  רישל  הנדל  עיצמ  ודיע  םתחישב  ודיע . לא  העיגמ  ןורש , רחא  הישופיחב  הנד , סעכב . םוקמה  תא  תבזוע  ןורש  םיבר .

סעכב תבזועו  תאז  האור  איה  ודיע , םע  סייפתהל  ידכ  תסנכנ , ןורששכ  הנד . ינפב  ויתורצ  תא  הנתמ  ודיע  םיחחושמו . הזל  הז  בורק  םיבשייתמ  םה 
ןיב ןמור  חתפתמ  יכ  ןורש  לש  היתודשחמ  עבונ  קתנה  ןורש . ןיבל  הנד  ןיבו  ןורש  ןיבל  ודיע  ןיב  לחש  קתנב  םיפוצ  ונא  רדשמה  ךלהמב  רדחה . תא 

. הל דעויש  רישה  תא  הנד  רישת  ןפ  היתוששחמו  הנדו , ודיע 
הצור אל  וא  החילצמ  אל  וב , הצור  הניאש  רפס  תיבלו  תנמוא  החפשמל  רובעל  הצלואש  היימינפ  תדלי  תירש , הגונו : תירש  לש  שגפמה  ב .

. ןהיניב רשקתל  תוחילצמ  ןניא  הגונו  תירש  תיתרבחו . תידומיל  הניחבמ  םלקאתהל  תירשל  רוזעל  הגונ  לע  ליטמ  ךנחמה , יתמ , התיכב . בלתשהל 
םכינפלש הלעפהב  תרושקתב . רצק  לש  עקר  לע  תוחמוצה  תונבהה  יא  ללגב  םיררועתמה  םיסעכבו  חתמב  תוקסוע  תולילעה  יתש  החנמל : תויחנה 

. תיבויח תרושקתל  םורתל  םייושעה  תוגהנתה  יסופד  לגרתלו  םהל , תוביסה  תא  ןיבהל  תרושקתב , םירצקה  לע  דומעל  ונרחב 
םייושעש תוגהנתה  יסופד  ולגרתיו  ורתאי  םיפתתשמה  ב . םדא . ינב  ןיב  תרושקתב  םירצק '  ' לע םיעיפשמה  םימרוג  וריכי  םיפתתשמה  א . תורטמה :

. תיבויח תרושקתל  םורתל 

רודיבה םלועל  הצפקמ  םהל  השמיש  הרדסהו  תוצרענ  תויומדל  וכפהנ  םיריעצה  םינקחשה  רעונ . ינב  ברקב  המוצע  תוירלופופל  התכז  ןמז ' לש  ןיינע  '
תויטסיגולוכיספ תורדסל  הארשה  הנתנ  ןמז ' לש  ןיינע  . ' םירחאו ררוז  תליא  ימלשורי , יתסא  יאנב , ירוא  ןפג , ביבא  רגרב , הנד  זיזח , ןורש  תרושקתהו :

', סולפ  20  ' הארקנש ןמז ' לש  ןיינע  ךשמה ל' תרדס  הקפוה  םיעשתה  תונש  יהלשב  (. 1992 ' ) ביבא לת  יריעצ  , ' לשמל ץראב , וקפוהש  תופסונ  תוירלופופ 
. הרוכבה התוחא  לש  הדימ  הנקב  אלש  ףא  הבר , תוירלופופל  התכז  ןכ  םג  וז  הרדס  רתוי . תרגובמה  ליגה  תבכש  לש  םיישקו  תויעבב  הקסעש 

' םינונח תוכלמו ה' דלפנייס 
. היזיוולטבו עונלוקב  תורפסב , תירבעל , תודבועמהו  תומגרותמה  תואבוימה  תוריציב  םג  אלא  תירוקמה  תילארשיה  הריציב  קר  אל  תטלש  היגולוכיספה 

להקה תא  םיניזמ  ברעמה , תוצראב  הנפוא  תומגממ  םיעפשומה  ץראב , היזיוולטה  יצורע  ילהנמו  "ל  וחמ םיטרסה  ינאובי  תוימוקמה , םירפסה  תואצוה 
תעה יבתכב  תונותיעב , רע  ילאוטקלטניא  ןויד  ורציו  וריג  םתצקמש  םייגולוכיספ , םישגדהו  םירשקה  םהב  שיש  תוריצי  לש  לדגו  ךלוה  עפשב  ילארשיה 

םתחלצה איה  יטסיגולוכיספ  ןווג  תולעב  תוריציל  ץראב  החתפתהש  המוצעה  הדהאל  תקהבומ  המגוד  ןויע . ימיבו  םיסנכב  ןויעה , תורפסב  םייעוצקמה ,
, דבוע םע  ' ) הפסה לע  ו' ( 1994 דבוע , םע  ' ) הכב השטינשכ  ( ' Irvin D. Yalom  ) םולי ןיוורא ד ' גולוכיספ  - רפוסה לש  םימגרותמה  וירפס  לש  תילנמונפה 

' ץראה  ' לש םירפס '  ' ףסומב רכמה  - יבר תמישרב  תועובש  דעצ כ-200  ןושארה  הפי . תורפסל  תיעוצקמ  תיגולוכיספ  תורפס  ןיב  בוליש  םהב  שיש  (, 1997
, ריורב ףזוי  ןיב ד"ר  תנשב 1882 , הניווב , ינוימד  שגפמ  ראתמ  הכב ' השטינשכ  . ' רכמה - יבר תמישרב  היה  ינשה  םגו  םירתוכה -  יגוס  לכב  ילארשי  איש  - 

תונרגמה יפקתהמ  השטינ  תא  אפרי  דיורב  הקסע : םהיניב  תמקרנ  השטינ . ךירדירפ  לוגדה  ףוסוליפה  ןיבו  דיורפ , דנומגיז  לש  ודידיו  ורומ  םש , לעב  אפור 
תרותל סיסבה  אוהש  רובידב , לופיטה  לש  ויתודוסי  תא  תושרופ  םיינשה  ןיב  תוחישה  אפורה . לש  שפנה  תוקוצמ  תא  רותפל  הסני  השטינו  ולש  םישקה 

. תינאידיורפה שפנה 
', פוה וגקיש  ', ' רדסו קוח  ', ' הלפאב םיקית  ', ' רא יא . ', ' והשמו םישולש   - ' תויפאיה תוינקירמאה  היזיוולטה  תורדסל  ץראב  הובגה  גניטיירה  םג 
הטילאב יטסיגולוכיספה  חישה  לש  האוגה  היצזירלופופה  תא  ףקשמ  דועו -  הלודגה ' ריעהו  סקס  ', ' ליבקמ ילא  ', ' דלפנייס ', ' םירבח ', ' םיטילקרפה '

םיקוסעו יפאי  םייח  חרוא  םילהנמה  םירוביג  ןלוכב  הרורב : הביסהו  וז  הבכש  םע  םינמנ  הלאה  תורדסב  םיפוצה  בורש  םידיעמ  הייפצ  ירקס  תילארשיה .
. רומוה םע  תיתצובק  הקימניד  ןיעמ  םיישיא , םיכיבסתו  םיצחל  תודרח , לש  ינוריאו  חותפ  ירבח , ןובילב  םיסחי , תוכרעמ  חופיטב 

רתויב תוחילצמה  םוקטיס )  ) םיבצמה תוידמוקמ  תחאל  תבשחנו  תירבה ב-1990  תוצראב  רודישל  הנושארל  התלעש  , ' דלפנייס היזיוולטה ' תרדס 
, םולכ אלב   ' תקסוע הרדסה  הרואכל  וב . םייח  ונאש  יטסיגולוכיספ  - יפאיה ןדיעל  רתויב  תקהבומה  המגודה  ילוא  איה  לארשי , הז  ללכבו  ברעמה , תודלותב 

הב ועמשוהש  תוימויקה  תורימאהמ  טעמ  אלו  תיגולויצוס , הארמ  ןיעמ  איה  השעמל , תוימתס .' לע  היססבוא  הלוכו  ריעב  םייחה  תוטוז  לע  תפסלפתמ 
תונשב הובג  - ינוניבה דמעמה  תוברת  תא  רתויב  הבוטה  הרוצב  הרידגמ  איהש  םירובס  םיבר  םיחמומ  םייאנותיעו . םיימדקא  םיחותינל  סיסב  תושמשמ 

: וירבדל דצב .' סקלפנרוק  תצק  םע  םולכ , אלו  לכה  הרדסה כ' תוהמ  תא  תצמית  ןתנ  לבוי  היזיוולטה  רקבמ  םיעשתה .

ירסח םיעוריא  ביבס  םיבוסנש  םייח  םהלש . םירבחה  לשו  םהלש  םייחה  תא  ןצקומ  טעמ  ןפואב  וראית  הרדסה ) יבתוכ   ) דיוויד יראלו  דלפנייס  יר  ג'
הבש הפוקתה  תא  קוידב  םלה  הזה  רואיתה  בל , םישל  ילב  םישפיטו . םיקנופמ  םידלי  ומכ  םיגהנתמ  םיטנגילטניאו  םירגובמ  םישנא  םהב  תובישח ,

התואב םישנא  הברה  ומכ  קפסמ . אל  ןורתפ  ומכ  תואריהל  הלחה  תונש ה-80  לש  תירזכאה  תויפאיה  םגו  תולודגה , תויגולואדיאהמ  רבשנ  םישנאל 
ילב ןמזה  תא  ריבעהל  תיביטנרטלאה  ךרדה  םרובע  התיה  םייחה  ילבהל  תורכמתההש  ירמגל  םיליגר  'ה  רבח ויה  דלפנייס '  ' ירוביג םג  הפוקת ,

. תוינדגוב תויורבח  יניס , לכוא  םינמדזמ , םיסחי  םיטרס , לובסייב , ןמרפוס , םתס -  םיהובג , םיכרע  ילב  תולודג , תופיאש 

תויעב בל  יוליגבו  רומוהב  םינבלמ  הבש  םירבחה , ןיב  תיתצובקה  הקימנידה  אוה  ןושארה  ןייפאמה  םינייפאמ : השולש  ויה  דלפנייס '  ' לש םזיגולוכיספל 
קרס תחיש  םיחחושמ  הדעסמב  םיבשוי  ןייליאו  רמרק  יר , תונצסה ג' תחאב  ףסכב . רוסחמו  תותיחנ  ישגר  תוננוא , ומכ  םיכיבמ  םיאשונו  תוימיטניא 

: וירבחל ףרטצמו  הדעסמל  סנכנ  גרו ' ג' תינייפוא .

? הרק המ  יר : ג'
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. יתוא הספת  ילש  אמא  גרו :' ג'
? המ השוע  ךתוא ? הספת  יר : ג'
... דבל יתייה  עדוי ... התא  גרו :' ג'

... ןווכתמ התא  ןייליא :
? ךתוא הספת  איה  רמרק :

? הפיא יר : ג'
ןותיע היה  ילש  אמאל  הדובעב . תויהל  םירומא  ויה  םה  םש . היה  אל  דחא  ףא  עגרל , יתסנכנו  וטואה  תא  םהל  ריזחהל  ידכ  תיבב  יתרבע  גרו :' ג'

... וב ףדפדל  יתלחתה  רומלג ' '
'? רומלג : ' יר ג'

... ינשל ליבוה  דחא  רבד  זאו  גרו :' ג'
? התשע איה  המו  יר : ג'

סופתל הסנמ  איהש  וליאכ  ריקל  הדמצנ  איה  ףלעתהל , תדמוע  איה  וליאכ  היה  הארנ  הז  זאו  םיהולא '! השוע ? התא  המ  גרו ,' ג'  - ' החרצ איה  גרו :' ג'
. בוש הז  תא  השעא  אל  םלועל  דחא -  רבד  םכל  רמוא  םייסנכמה ]...[  תא  רוגסל  וא  הל  רוזעל  םא  יתעדי  אל  ותוא .

? ללכב וא  ךלש  אמא  לש  תיבב  ןווכתמ  התא  המ , ןייליא :
? לגוסמ אל  ינאש  םיבשוח  םתא  עגר , עגר , םיקחוצ ) השולשה  . ) ללכב גרו :' ג'

. יוכיס ןיא  יר : ג'
? לגוסמ התאש  בשוח  התא  גרו :' ג'

. ךממ ןמז  רתוי  דמעמ  קיזחהל  לגוסמ  ינאש  עדוי  ינא  יר : ג'
[. השיא התויה  לשב  התופרטצהל  םיברסמ  השולשה  ןייליא . םגו  ףרטצהל  הצור  רמרק  רלוד , האמ  לע  םיברעתמ  יר  ' גו גרו ' [ג'
. חלגתהל ומכ  הז  ונייח . חרואמ  קלח  הז  הז , תא  תושעל  םיבייח  ונחנא  רבגל . רשאמ  תאז  תושעל  אל  רתוי  לק  השיאל  יר : ג'

. םיילגרה תא  תחלגמ  ינא  תויוטש . וליא  ןייליא :
. םוי לכ  אל  רמרק :

[. המיכסמ איהו  ףסכ  רתוי  ןכסתש  יאנתב  תוברעתהל  ףרטצהל  ןייליאל  עיצמ  גרו ' [ג'

לש םיריעזה  םילמסה   ' םשב הניכ  בולג ' ןוטסוב  שיא ה' רבליג  ויתמש  המב  קוסיעה  אוה  וננמז , חור  תא  ךכ  לכ  ףקשמש  הרדסה , לש  ינשה  ןייפאמה 
למשח תקספה  םיינישב , ךל  עקתנש  ילטנד  טוח  תחלקמב , הנתשה  ףאב , טוטיח   ) םייתרגש םיימוימוי , םיעוריאו  םילגרה  םתוא  םיפרוטמה ,' ונייח 

איצומ  ' התא רשאכש  המודכו ) הכרב  תרגיא  תחילש  רותב , הדימע  די , תציחל   ) תוילאיבירט הרואכל  תומכסומ  ןתואו  המודכו ) ןיינעמ  רודיש  עצמאב 
תישונאה תוהמה  תא  ףשוח  התא  תוגהנתהה ,) יעדמ  תוהמ  הבר  הדימב  תאזו   ) טבמ ןהילע  דקממו  ינויזיוולטה ) ןורטאיתה  תועצמאב  ' ) ןוראהמ םתוא 

תיתימאה .

, ןמלימ סיו  ירבדל ג' םירוביג . - יטנאה קויד , רתיל  וא  םירוביגה , לש  יתודלי  - ףרטומ - יטוריונה יפואה  אוה  דלפנייס '  ' לש ישילשה  יטסיגולוכיספה  ןייפאמה 
, תוירחא ירסח  םירטנצוגא , ויה  םה  דחוימב . םידמחנ  םישנא  םעפ  ףא  ויה  אל  םיאלפומה  תעברא  ןולס ,'  ' ינורטקלאה ןיזגמה  לש  היזיוולטה  תרקבמ 

אל םלועמ  וז  הדוקנ  םהייחל -  םיעבראה  תונש  תליחת  וא  םישולשה  תונש  ףוסב  רמיירקו , ןייליא  גרו ,' ג' יר , ג' תוביוחמ ]...[  לש  לצ  לכמ  םיתעובמו 
קר םה  םירוענ . תייסטנפ  הלוכש  הרשמב  םידבוע  וא  םילטבומ  םידליב , וא  השאב  םילפוטמ  אל  םימלשומ : םירגבתמ  ומכ  וגהנתה  הרהבוה - 

, היזיוולט וא  תינוכמ  תיטנמור , השיגפ  םיצור : םהש  המ  תא  גישהל  ךיא  וננכת  תויומכב , רקוב  ינגד  ולכא  םיקחשמ , וקחיש  הז , תרבחב  הז  ועשעתשה 
. םיישגר םיעקשמ  םוש  ילב  לכהו 

תויווח לע  תוססובמו  תויטנתוא  ןרקיעב  ןה  ןהב  הקסע  הרדסהש  תויווחה  ךא  תידרוסבא , םיתעלו  תיטסירוטקירק  ךרדב  וגצוה  םנמא  םידלפנייס ' ה'
אלא הרדסב , םיינשמה  םגו  םיישארה  םירוביגה  לש  םיגשיההו  קזוחה  לע  אל  אוה  שגדה  לבא  הלודגה . ריעב  ןתוא  םיווח  םלועה  יבחרב  םיבר  םיפאיש 

רמאמב וז  הדוקנ  לע  הדמע  רפפוק  התור  םיישונא .'  ' רמולכ םימלשומ , אל  םתויה  םהלש , םיסקלפמוקהו  תוזוריונה  םימגפהו , תונולשיכה  לע  אקווד 
: םייניע ריאמ 

. תושונאה לש  רתוי  םיעגפנה  הינבמ  אלא  םיישונא , קר  אל  םה  הלש  םירוביג  - יטנאהש תיאקירמאה  היזיוולטב  הנושארה  הרדסה  איה  דלפנייס ' '
הילאש המלש  העונת  הליבוהו   ) דימתל ךסמה  ינפ  תא  התנישו  ב-1990  דלפנייס '  ' האב היזיוולטה , ךסמ  תא  םיצימאו  םיפי  רקיעב  ואלימ  זא  דע  םא 

יכ דובכ , תצק  אנא  : ' רתוי בוט  ומצע  תא  רידגהל  לוכי  אל  רדנסכלא ) ןוסיי  ןקחשה ג'  ) הזנטסנוק גרו ' ג' ותרובחו ]...[ .) ןיוצמה  יראק  ורד  םג  וכייתשה 
( סופיירד - סיאול הילו  תינקחשה ג'  ) סינב ןילייא  םינדיספמ ]...[ .' לש  הכורא  תלשושמ  אב  ינא   ' םגו םעפ  רמא  םיטוידיאה ,' ךלמ  הזנטסנוק , אוה  ינא 

לכ הרבחה : יללכ  לכ  יפל  רזול  אוה  סדר ) ' ציר לקיימ  ןקחשה   ) רמיירק תולקולק ]...[ . םיקיסעמבו  םירבגב  היתוריחב  ךא  המיסקמו  הנונש  םנמא  איה 
לבוס אל  אוהש  תואיצמה , ןמ  קתונמ  ךכ  לכ  אוה  לבא  ןודבאל -  םתוא  הליבומ  וירבחל  ןתונ  אוהש  הצע  לכ  לודג ; לוקב  תצפנתמ  ולש  תינואג  האצמה 

םתורמל ןותנ  אוה  יאקירמאה . םולחה  תומשגתה  אל  אוה  םג  ךא  תופי . תורבח  הברה  םע  חילצמ  טסיפאדנטס  אקווד  אוה  דלפנייס )  ) יר ג' הזמ .
? תאזה תרופסתה  תאז  המ  לכהל -  רבעמו  ותוא ]...[  בוזעל  תוטונ  תופיה  ויתורבח  רקיעב ,) אתבסהו  ואיל  דודה   ) ותחפשמ ינבו  וירוה  לש  תקתשמה 

. םירזולכ םמצעב  םירייטצמ  תויומדה  תא  םימלגמה  םינקחשהש  םג  אוה  דלפנייס ' ןיינעה ב'

ינרדומ טסופה  ןדיעב  םעה ) יפב  םיפלפל '  ' וא םינונח ,'  )' םיפאיה ייח  לש  לילעב , תיטסירוטקירק  תיצמת , ןיעמ  איהש  םושמ  תירלופופ  הכ  התיה  דלפנייס ' '
ןונשה ימינפה , חישב  יוטיב  ידיל  תואב  תויפאיה  הפקשההו  םייחה  תרוצ  םויל . םוימ  הלדגו  תכלוה  תיברעמה  תוברתה  לע  התעפשהש  הבכש  התוא  - 

, תילרבילה םיסחיה  תכרעמ  םייחל . יטסקרסו  ינוריא  סחי  דילומה  םהלש , ילאוטקלטניאה  םוכחתבו  הרדסה  ירוביג  ןיב  ללמואה , םג  ךא  םכחותמהו ,
רסוח םומעישל , איבמש  םייוריגה  ףדוע  הנקיזמ , ירמוחה , עפשה  רוכינה , חווט ,) תוכורא  תויובייחתהמ  דחפה  הל  דומצו   ) תוריחה תודרחה , םיצחלה ,

( לודג קראפ  הנולכ  קרוי  וינ   ) יטסילטיפקה ףיכ ) ' ) ןאפ ה' תידדה , תיגולוכיספ  הכימתב  ךרוצה  תודידבה , לובלבה , תינחורהו , תילכלכה  תוביציה 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



ואבש וללה , םינייפאמה  לכ  םזילרולפה –  תובחרתהו  תולודגה  םירעב  יתוברת  - ןיבה גוזימהמ  ראשה  ןיב  תעבונה  תירסומהו , תיכרעה  היסומלרדנאהו 
. לארשיב הז  ללכבו  םלועה , יבחרב  םיפאיה  לש  םמלועמ  דרפנ  יתלב  קלח  םה  דלפנייס ,' יוטיבל ב' םה  ףא 

רשאכ תרושקתה , ךוויתב  הל ב-1998 , ךרענש  יזוידנרגה  ימואלניבה  הדירפה  עסמ  אוה  הרדסה  לש  תיגולויצוסה  התובישחל  דחוימב  תניינעמ  תודע 
תוכירדב ופיצ  םלועה  יבחרב  םיקודא  םיפוצ  ינוילימו  הלאניפ ' דנארג   ' רדגב היהי  ןורחאה  קרפהש  וחיטבה  הרדסה  יקיפמ  עקרמהמ . הדירוהל  טלחוה 

ןייוול תועצמאב  יח  רודישב  רדושש  קרפ , ותואב  ופצש  םיפוצה  רפסמ  קרפה . ןכות  לע  םישוחינו  תויצלוקפסב  םיעשעתשמ  םרובע , וניכהש  תועתפהל 
םיעגרה תא  ללכש  לשייפס '  ' רדוש קרפה  ינפל  תינויזיוולט . רודיב  תינכותל  איש  רפסמ  שיא , ןוילימ  רתויב מ-75  ךרעוה  תונידמ , תורשעל  יאמב 1998 
רימא יאנותיעה  חווידש  יפכ  תילבולגה , םויסה  תביסמל  הוודחב  ופרטצה  םילארשיה  םג  גחה . תריווא  תא  הריבגהש  תפסות  הרדסה , לש  םילודגה 

: רנימק

וראשנש הלאכ  ויה  םלועב . תורחא  תוצראבו  "ב  הראב תינמז  - וב רדושש  קרפב  תוזחל  ידכ  רקובב  ששב  םושלש  ומיכשה  םיבר  םילארשי  םיפוצ 
וידר תינכות  רתיה , ןיב  ללכ , לארשיב  דלפנייסל ' םויסה  לביטספ  . ' רתוי רחואמ  וב  ופצו  קרפה  תא  וטילקה  םירחאו  רודישל  וכיחו  הלילה , לכ  םירע 

יפוא יבגל  םירומיהו  תורעשה  ופילחה  םיקיתו  םיפוצ  תירלופופה . הרדסב  ןורחאה  קרפל  השדקוהו  ישישו , ישימח  ןיב  הלילב  הרדושש  "ל  הצ ילגב 
. תינכתה ןרדש  ןמלמ , ודד  לש  ותכשלל  ועיגה  טנרטניא  ירסמו  םיסקפ  תואמ  הירוביג . יללעמבו  היקרפב  המיהדמ  תואיקב  וניגפהו  הרדסה , םויס 

קרפהו םיטסוטו , התיבח  תידלפנייס ,'  ' רקוב תחורא  השגוה  ובש  ביבא , - לתב הקירמא  ינויצ  תיבב  הקירמא '  ' תדעסמב םג  גגחנ  דלפנייס '  ' ןחלופ ]...[ 
. קנע ךסמ  לע  ןרקוה 

ומסרופו הרדסה , יבכוכ  לש  םיליפכ  תויורחתו  םינויזופמיס  וכרענ  טנרטניא , ירתא  תורשע  ומקוה  דלפנייס ' םויס   ' לש ימלועה  לביטספה  תרגסמב 
ןוקיסקלו ןולימ   ' ועיפוה ןכ  ומכ  םיבוהאה . הירוביגו  הרדסה  לע  קיווזוינ ' ו' סמייט ' קרוי  וינ   ' תמגוד םיבשחנו  םילודג  םינותיעב  םג  םיינשרפ , םירמאמ 

ובש שדחה  ןדיעה  לש  ותישאר  תא  ראשה  ןיב  שיחממ  הזה  יתרושקתה  לביטספה  דועו . הרדסה  לע  היבירט  ינודיח  דלפנייס ,' יכה   ' דדמ דלפנייס ,'
. םיילבולג תוירדילוסו  העדות  םירצויה  םיימואל , - בר ןורכיזו  תוגיגח  חיש , תרושקתה , ילכ  תועצמאב  הווהתמ ,

יתרושקת םזינויציביהסקאו  הידמ  - וכיספ
הניחב ', ' תימצע הרזע   ' ירפס תואמ  רואל  ואצי  תונורחאה  םינשב  תירבעב . ץועייה  תורפסב  םג  םויה  תורכינ  היגולוכיספה  לש  היצזילנבהו  היצזירלופופה 

תויונחב םיבר  םירכומ  םע  יתוחישב  םוצע . םיארוק  להק  םהל  שיו  "ל  וחבו ץראב  םיחמומ  םיגולוכיספ  ובתכש  םינוש , םימוחתב  ימצע ' רופיש  ו' תימצע '
יירג ןו  לש ג' ורפס  לשמל , יאנפהו . לושיבה  ירפס  ףדמב  הרחתמה  דיחיה  אוה  םייטסיגולוכיספה  הנווכההו  ץועייה  ירפס  ףדמש  יל  ררבתה  םירפסה 
הלא דחוימב  םיירלופופה , םיניזגמה  בחרנ . ירוביצ  דה  ררועו  ץראב  רכמה  - יבר תמישר  שארב  םיבר  םישדוח  היה  הגונמ ' םישנו  םידאממ  םירבג  '

היגולוכיספה םוחתמ  םיצעוי  םע  תונויאר  ןורחאה  רושעב  םסרפל  םיברמ  םיימויה  םינותיעה  םגו  המודכו , םידליו ' םירוה  ', ' השאל ', ' תא , ' םישנ תונוקש 
. המודכו הריירק  חותיפב  הדימלב , ןימ , יישקב  םינקזה , םירוהב  רגבתמבו , דליב  לופיטב  החלצהל  םייגולוכיספ  טנטסניא '  ' ינוכתמ ןהב  שיש  תובתכו 

תויושיגר ילעב  םיאנותיע  לש  וא  םייעוצקמ , םיגולוכיספ  לש  םיישיא  םירוט  לש  לטובמ  אל  רפסמ  םיעיפומ  םילודגה  םינומויה  לש  תונכרצהו  יאנפה  יפסומב 
םיירלופופה םירוטה  דחא  הרקיה ,) יבא   ) Dear Abby הארנכ מ - ועפשוהש  טנוק ,) לאיזר ז' הדרו  ימש , הלאינד  ןינד , הטדוא  לשמל , ומכ   ) תויגולוכיספ

. םש םוליעב  תכרעמל  םיחלוש  הקוצמב  םיארוקש  תוימיטניא  תוישוק  לע  םינועו  בחרה , להקל  תוימעפ  - דח תוצע  םיאישמה  תירבה , תוצראב  רתויב 

', היתפמא ', ' וגא  ' םילימה םילארשיה . לש  הביתכהו  רובידה  ןושלב  רבכ  הז  תרכינ  תונותיעה , הליבומ  ותואש  יטסיגולוכיספה , חישה  לש  העפשהה 
ונא םתועצמאב  רשא  םילכ  רבכ  הז  ושענ  תוינטנופס ,' ו' םיסחי ' תכרעמ  ', ' תועדומ ', ' םיקופיס ', ' תויטנלוויבמא ', ' םירוצעמ ', ' תובכע ', ' ךיבסת ', ' תויביטרסא '
, ימוימויה חישה  לע  טלתשה  יגולוכיספה  ןוגר  ' זה המכ  דע  םייריטאסה  הירוטמ  דחאב  המיגדה  רוניל  תיריע  ונתלוז . תאו  ונמצע  תא  םיטפושו  םירשקַתמ 

םע היעב  יל  שי  ', ' השיטנ תדרח  יל  שי  ', ' תנקתמ היווח  ', ' רותפ אל  ןיינע   ' תורימאה תולולכ  האיבמ  איהש  רצוקמה  ןולימב  הכמל .'  ' ךפהנ אוהש  דע 
המ תא  הניבמ  דואמ  ינא  ךתוא , תעמוש  דואמ  ינא  ', ' ויתושגרל רבוחמ  ', ' בושק תויהל  ', ' תצק הז  םע  היהנ  אוב  ', ' סעכה תא  אטבל  ', ' ןואכיד ', ' תוכמס
ןיבהל : ' היתובקע םירכינ  גנלסב  םגש  דע  הפשל , היגולוכיספה  הרדח  קומע  הכ  יל .' ריבעהל  הסנמ  התאש  המ  תא  השיגרמ  דואמ  ינא  רמוא , התאש 

'. וכו רוגס ,' םדא  אוה  ', ' היצביטומ ול  ןיא  ', ' ןואדב ינא  ', ' טמויצוס ', ' יכידב ינא  ', ' ףיעסה תא  יל  איבה  ', ' שארה תא  יל  רדסל  ', ' ולש שארה  תא 

עדימ תקפסמו  םיגולוכיספ  םיחנומ  הציפמ  קר  אל  איהש  רחאמ  הבר , איה  רוביצה  תעדותב  תיגולוכיספה  הסיפתה  תעמטהב  תונותיעה  לש  התובישח 
יגולוכיספה לופיטה  תאו  ימוימוי , אשונכו  ךרצמכ  תויגולוכיספה  תונבותה  תא  לבקל  םיארוקה  תא  תכנחמ  םג  אלא  םינומהל , השיגנ  ןושלב  יגולוכיספ 

ףסומ םינרדומ ,' םינמז  המסרופש ב' רבליז  למרכ  לש  הבתכב  לשמל , ךכ , רָּפַסל . וא  םיינישה  אפורל  החפשמה , אפורל  תיתרגש  הכילהל  ליבקמכ 
': תונורחא תועידי   ' לש יאנפה 

תוקוצמ לע  הלקהו  ןורתפב  תונושה  תוטישה  לש  תוליעיה  תא  םיחיכומ  ושענש  םירקחמו  יגולוכיספ , לופיטב  רזעיהל  השוב  אל  טעמכ )  ) רבכ וז 
םיבשוחש הלאכ  םג  םירשואמ , םישנא  םג  םשפנב , םיאירב  םישנא  םגש  יאדוובו  לופיטב , רזעיהל  לוכי  דחא  לכ  טעמכ  תולודגכ ]...[ . תונטק  תונוש ,

, הקעומ ךודכד , ןואכיד , בורק , םדא  לש  ןדבוא  לשמל ,  ) םייחה תחמש  לע  תוביעמש  תונוש  תוקוצמ  תובקעב  לופיטל  םיעיגמ  םיכירצ ]...[  אל  םהש 
, לשמל ומכ   ) םייחב םיתמצ  תועיקת ,)'  ' תשוחתו םיישיאה , םייחב  וא  הדובעב  קופיס  רסוח  רבעהמ , תומוארט  החפשמב , תויעב  תויגוזב , תויעב 

תויעב וא  תינימ ,) תוהז  לש  תויגוס  ביבס  וא  םידומילה , וא  הדובעה  םוחתב  תובושח  תוטלחה  םלועל , םידלי  תאבה  םישוריג , םיאושינ , ינפל 
(. תוקחדומ תוקוצממ  םיעבונש  םימודמ  בל  יפקתה  וא  הובג  םד  ץחל  הדרח , יפקתה   ) תויטמוסוכיספ

םינשב וכרענש  םירקס  הובגה . דמעמה  לש  תורתומל  ןיידע  בשחנ  אוה  יטרפה  יגולוכיספה  לופיטה  לש  הובגה  וריחמ  ללגב  שיגדהלו : גייסל  בושח 
וא החפשמה  אפורמ  ישפנ  דעס  לבקל  םיפידעמ  השק  תישפנ  הקוצמ  ווחש  םילארשיה  בורו  םייק , ןיידע  המגיטסמ  ששחה  םג  יכ  םיחיכומ  תונורחאה 

םע םיאלפ  הלעת  םייגולוכיספה  ץועייהו  לופיטה  לש  ותצופת  יכ  רעשל  רשפא  תאז , םע  ירטאיכיספ . וא  יגולוכיספ  עויסל  תונפל  אלו  םירבחו  החפשמ  ינבמ 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



 - םשב תירבעב  רתא  םקוה  וילותיחב , ןיידע  היה  לארשיב  טנרטניאה  רשאכ  רבכ ב-1997 , הז . גוסמ  תוריש  ועיציש  טנרטניאה  ירתא  רפסמב  היילעה 
גולוכיספ קינרו , ירוא  אוה ד"ר  רתאה  םזוי  אשונב . םירושקה  רתויב  םיבושח  םינותנ  דועו  גולוכיספ , רוחבל  ןובנו  יוצר  דציכ  ריבסהש   - therapy-guide

. יגולוכיספה םוחתב  ןווגמ  עויסו  עדימ  םיעיצמה  תירבעב  םירתאה  רפסמ  םיזוחא  תורשעב  הנש  ידמ  לדגו  ךלוה  זאמ  ינימ . לפטמו  ימלשורי  ינילק 
תא ןייפאמה  יטסיגולוכיספה  ןווגה  תועצמאב  םג  אלא  תונותיעב , היגולוכיספ  ירודמו  תובתכ  תועצמאב  קר  אל  תישענ  תיגולוכיספה  הסיפתה  תעמטה 

םזילנרו וינה ז' חורב  הבתכה , זכרמב  םיישיאה  םהיתושגר  תאו  םמצע  תא  םידימעמ  םירוט  ילעב  תונורחאה . םינשב  תיאנותיעה  הקיטסיצילבופה 
ןור םלוכ  שארבו  דיפל , ריאי  ןפג , ןתנוהי  ןייד , יסא  םהיארוק . לש  תוינרקסהו  תומהדנה  םהיניע  לומל  םשפנ  תא  םילטרעמ  םיבר  םירקמבו  יברעמה ,

. תוטלוב תואמגוד  םה  גרבימ ,

רוד לש  גיצנ  אוה  הזה , רנא  ' זב רתויב  טלובה  םג  יתכרעהלו  תילארשיה , תונותיעב  תיטסיגולוכיספה  הביתכה  לש  םידסיימה ' תובאה  דחא מ' גרבימ ,
רוד ויבא , ' ) ץראה חלמ   ' התנוכש הבכשה  ןמ  םירוהל  ביבא  לתב  דלונ ב-1954  אוה  ויתוקוצמ . לע  יבמופב  הנושארל  בותכל  זעהש  םיאנותיע  לש  שדח 

בריס ריעצ  ליגמ  רבכ  םלוא  תיקיני . " אפמה הטילאה  לש  םיעדונה  רפסה  יתבמ  דחא  ןג -  תמרב  ךילב '  ' ןוכיתב ךנחתהו  "ח ) מלפב תריש  ץראב , ישילש 
העונתה יניקב  הל ' - הלוי ינומזפ ה' תא  רחינ  ןורגב  ורש  וירבחשכ  יסופיטה . םיבוטה ' ןב   ' לש תויפיצה  לולסמב  דועצלו  'ה  רבחהמ דחא  תויהל  גרבימ 

. ןליד בובל  ןיזאהלו  ןופישה ' הדשב  ןספתה   ' תמגוד םירפס  עולבל  ףידעה  אוה  ילארשיה , םזיטוירטפה  תרות  תא  הקיקשב  ועלבו  הדוהי  רבדמל  תועסמבו 
ידלי  ' תוברת לש  םילמס  ץמאל  לחה  ןב 15  ותויהב  רבכ  רעונל .' בירעמ  הביתכב ל' קוסע  היה  אוה  םיענ ,' המו  בוט  המ  הנה   ' יברע ונגריא  םהשכ 

םייתאחמ תרתחמ  ינותיע  רואל  איצוהו  שדחה  לאמשה  חורב  תילקידר  םלוע  תפקשה  חתיפ  קורו ,) פופ  תקיזומ  םיקורז , םידגב  ךורא , רעיש  ' ) םיחרפה
תא עבקש  תיתעונת ) תוהז  אלל   ) יטרפ "ל  חנ ןיערגל  ףרטצהל  רחב  אוה  תויברקה , תודיחיל  וסייגתה  ולש  הבכשה  ינב  בור  רשאכ  וירבח . ןיב  םתוא  קליחו 

ובריס גרבימ , לש  ןיערגה  ירבח  הז  ללכבו  וירבחו , תילארשיה , תיטילופה  הפמב  רתויב  ילאמשה  םרזל  ךייתשהש  ונימב  דחוימ  ץוביק  הנח , דיב  ובשומ 
. םיחטשב תרשל 

ותחפשמ תא  ריכהש  ךורב , םדא  תירבה . תוצראב  יברעמה  ףוחבש  וקסיסנרפ  ןסב   Art Institute-עונלוק ב דומלל  אצי  "ל ב-1975  הצמ רורחשה  םע 
לש ובוש  םע  ב-1980  גשומ .'  ' תונמאל תעה  בתכב  ולש  תובתכ  םסריפו  ןתעדה  ריעצה  לש  דחוימה  הביתכה  ןורשיכ  לע  דמעש  ןושארה  היה  גרבימ , לש 

ךרוע רבמבונב 1982  ךורב  לש  ותשירפ  םעו  ךרוע , ןגס  תכרעמה , זכר  השענ  אוה  הנש  ךותבו  ןיטינומ ' ףרטצהל ל' ךורב  ותוא  ןימזה  הצרא , גרבימ 
. ןוטה ינתונמ  היה  םש  תושדח ,' ףרטצה ל'  1988- בו ריעה ,'  ' ןומוקמב בתככ  רפסמ  םישדוח  דבע  ןיטינומ ,' גרבימ מ' רטפתה  ב-1987  ינכפהמה . ןוחריה 

היהו בירעמ ' גרבימ ל' רבע  רבמבונב 1993  תושדח '  ' תוריגס ירחא  חתיפ . תושדח ' הריעצה ש' תונותיעה  לש  רכיהה  יוותמ  דחא  היה  ותביתכ  ןונגס 
הרצק ב- הפוקת  וירמאמל . דחוימב  הבחר  העירי  הצקמ  ןותיעהו  םינווגמ  םיאשונ  לע  בותכל  הברמ  אוה  ןותיעב . םיליבומהו  םיירופה  םיבתכה  דחאל 
רתויב הלודגה  תיתוברתה  העפשהה  ילעב  םיאנותיעה  דחא  אוה  יתכרעהל  יקסניפמק . הפיצ  םע  דחי  ןותיעה  לש  עובשפוס '  ' ףסומה תא  ךרע  םג   1998

םהילא . םירבדמ  גרבימ  לש  טבמה  תדוקנו  הפשה  הביתכה , יאשונש  םיריעצ  לע  רקיעב  ןורחאה , רושעב  ץראב 

ומסרפתה הז  ןוחריב  םינומשה . תונשב  ןיטינומ '  ' לש ךרוע  ותויהב  רבכ  יוטיב  ידיל  האב  גרבימ  לש  לילעב , תיטסילנרו  וינה ז' תיטסיגולוכיספה , הקיזה 
ךכ רחאו  תושדח ' בתוככ ב' םימי . םתואב  תואנותיעה  ףונב  ץימאו  גירחל  בשחנש  דעצ  ידור , דוד  לש ד"ר  עובק  רוט  ןכו  היגולוכיספ  יניינעב  תובר  תובתכ 
םיישק ןתואו  תולחמ  ןתואמ  לבוס  ינא  ךומכ  ינומכ  םירוסייב . םידחפב , ונלש , תוקוצמב  קסוע  ינא  : ' ריבסה יתא  החישב  רתוי . דוע  וטלב  םירבדה  בירעמב ' '

'. בתוכ ינאש  םירבדה  םע  םיהדזמ  םישנא  ןכלו 
םע בכוש  ינא  םינש  רשע  : ' טפשמה ללגב  רקיעב  ןורכיזב  תרחנש  ימצע ,' ןקויד   ' םשב בל  יולג  רמאמב  ולש , םיאושינה  ייח  תא  חתנל  ססיה  אל  ףא  גרבימ 

םויה וליפאו  , ' בתכ וניאושינל ,' הנש  ואלמי 20  הנשה  . ' ותשא םע  ויסחי  תא  תיטסיסיקרנ  תונכ  התואב  חתינו  בש  אוה  םינש  רשע  רובעכ  השא .' התוא 
לע בושחל  ףידעמ  ינא  תרחונ . איהש  בתוכ  היה  רחא  והשימש  חינמ  ינא  יתשאב . הנטק  הקד  טיבהל  ילגרהכ  יתרצע  םלוכ , ינפל  יתמקשכ  רקובב 

. וידעלב השוע  יתייה  המ  עדוי  ינניאו  ייח , לש  םונורטמה  קותקת  ןה  וללה  תוריחנה  הדבכ . המישנ  לעכ  םותסה  הפאמ  הקיפמ  איהש  רידסה  שערה 
םיישפנה ויעצפ  תא  דרגל  הנהנ  אוהש  המדנ  םעפ  אלו  תוישונאה , ויתושלוחבו  ויתוקוצמב  קוסעל  הברמ  גרבימ  ויתובתכב  תמ .' יתייה  עדוי . ינא  רמולכ ,

תילארשיה הרבחב  יבמופה  יודיווה  לש  היצזירלוגרלו  היצזילמרונל  קפס  אלל  םרת  ךכב  ישגר . םזינויציביהסקא  לש  יאנותיע  עפומ  ןיעמב  יבמופב ,
: תוינפשוחה ויתובתכמ  תחאב  םגדומכ  הקעומה ,' חיש   ' לש הנפואה  תוטשפתהלו 

, תיפוס יתוא  קונחל  תמייאמו  הזחה  לע  יל  תחנומ  הרקתה  םע  דחא  הליל  רע  יתרתונש  ירחא  םיעשתה , תונש  תליחתב  תיסחי  הרצק  הפוקת  ךשמב 
. ]...[ ןיינעה לכמ  ידי  יתכשמ  ךשמהב ]...[  לבא  םינוכנה ]...[  תומוקמב  יתחפייתה  וליפא  ער . אל  ךלה  אקווד  הז  הלחתהב  יגולוכיספ . לופיטל  יתכלה 

יתמשנב יתרפח  ןהב  הלודג , תישגר  הפישח  לש  תועש  טעמ  אל  ימוימ , רכינ  קלח  ריבעמ  ינא  וב  הזה , רדחב  יל  ויה  םעזב . הרוחא  טיבמ  ינניא 
ןיידע הרקתה  הפי . הלע  אל  לופיטהש  איה  הרמה  תמאה  לבא  הנתמ , תזיראב  הפוטע  הניאש  הנכו  תיתימא  השוחתל  עיגהל  ידכ  דולח  םודרקב 

. רבסהו ןורתפ  ילוטנ  םיכיבסת  לש  תיטתפ  תעקפ  ןיידע  ינא  הלילב . ינפ  לע  תחנומ 

ץועייבו היחנהב  םיקסעומ  םיבר  םיגולוכיספ  תישיא . הפישחב  ךורכה  יטסיגולוכיספה  חישה  לשו  היגולוכיספה  לש  המוקמ  בחרתה  היזיוולטבו  וידרב  םג 
יטפשמ וא  יתמוארט  עוריא  ירחא  רקיעב  הילאוטקא , תוינכותב  תורידת  םיחראתמו  םייכוניחו , םייתרבח  םייגולוכיספ , םיטביה  תולעב  תוינכות  תקפהל 

םיניזאמה רותו  ןהלש , רודישה  תווצמ  קלח  םה  םיגולוכיספש  היזיוולטבו  וידרב  תועובק  ץועיי  תוינכות  ףא  תומייק  השק . תומילא  ייוליגו  סנוא  חצר ,
םיגולוכיספש םלועב  הדיחיה  וידרה  תינכות  הארנה  לככ  איהש  הימפסאב ,' תומולח  , ' לשמל ךכ , הנש . ידמ  ךראתמו  ךלוה  םתצע  תא  םישקבמה 

, סורג - ןוג יפיצ  תכרועהו  הקיפמה  תייחנהב  ונעש , םינוש  םיגולוכיספ  החריאש  , ' שפנה רופיצ  תינכותהו ' רתאה , ילג  לעמ  תומולח  הב  םישרפמ 
רשק  ' תינויזיוולטה תינכותה  איה  רתויב  תרכומה  המגודה  םירגבתמ . תייחנהו  ןורכיז  הבטרה , הדימל , ייוקיל  ומכ  םינווגמ , םיאשונב  םיניזאמ  תולאשל 

רוספורפ ךרעש  רקחמב  ופתתשהש  םיגולוכיספה  תואמ  עבראמ  זוחא  כ-70  תיתחפשמה .)' תיזחה   ' רעשב הבחרהב  ואר  תינכותה  לע  ' ) יתחפשמ
ויה וז  תינכותל  לופיטל . היינפל  רוקמכ  יתחפשמ ' רשק   ' תא וריכזה  םהלש  םילפוטמה  יכ  ונייצ  תינכותה , לש  הקפהה  ץעויו  גולוכיספה  בגש , םרימע 

לש םינותנ  יפ  לע  םימעה . רבחמ  םילועל  תדעוימ  התיהש  זייווס ' הז  רשק   ' תינכותהו הנקיזב , תוכורכה  תויעבב  הדקמתהש  ליגה ,' רשק  : ' ןייוול - תוינכות
ץועייל תוינופלטה  וידרה  תוינכותב  תונורחאה  םינשב  ורדוש  תועש  רתוי מ-1000  , ' ילארשיה וידרב  ץועייה  תוינכות  תא  וחתינש  ןונרא , דעלגו  ביבר  םרימע 
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םיגולוכיספ .' רתוי מ-200  ופתתשה  ןהב  לארשיב , יגולוכיספ 

, טנוק לאיזר ז' הדרו   ) תירלופופה תילארשיה  תוברתב  םיאטירבלסה  לגעמל  םהמ  המכ  ופרוצ  הידמב  םיגולוכיספ  לש  הלדגו  תכלוהה  תוחכונה  ללגב 
אופא הרקמ  הז  ןיא  היגולוכיספה . עוצקמ  לש  הלועה  תירוביצה  הרקויה  לע  דיעמה  שודיח  תניחבב  איה  וז  העפות  םירחאו .) יבוקעי  יפר  ןוסמרבא , תיויז 

. ולעופו ותוישיא  לע  תודיפסמ  תובתכ  םינותיעה  ואלמ  ידור , דוד  גולוכיספה ד"ר  טסוגואב 1997  ומלועל  ךלה  רשאכ 

לש תונציצמהו  תונרקסה  רצי  תא  קפסל  ידכ  ראשה  ןיב  קהבומ , יטסיגולוכיספ  וק  תוצמאמ  רהצומב  תויגולוכיספ  ןניאש  היזיוולטו  וידר  תוינכות  םג 
םינייארמ וכלה  וכרדבו  תילארשיה , היזיוולטב  ןייאורמל  היתפמאהו  םייודיווה  תוישיאה , תוחישה  לש  רנא  ' זה יבאל  בשחנ  ראפ  ינמ  םיפוצה . וא  םיניזאמה 

הרגמ ןייאורמה  לש  וגאל  הלק  הפנחהו  תוינטטח  תולאש  תועצמאב  ילאכימ . ברימו  סאיס  יסוי  דיפל , ריאי  ןדימ , יבוק  ףשר , יפר  ןוגכ  םירחא , םיבר 
. הדמחב ול  םינענ  םבורו  תוימיטניאה , םהיתויווח  תאו  יטרפה  םמלוע  תא  ףושחל  וינייאורמ  תא  ןייארמה 

םיתעל יטרפה , םמלוע  תא  םיברב  םיפשוחו  גולוכיספ , לאכ  םהינייארמל  םירסמתמה  םילארשיה  םיאטירבלסה  לש  םרפסמ  לדגו  ךלוה  ללככ ,
לגוסמ אל  ינאש  יתבשח  יכ  גולוכיספל , יתכלה  וליפאש  הפוקת  יל  התיה  : ' תונויארה דחאב  הדוותה  לשמל , יגבא , השמ  ןקחשה  ךיבמ . םזינויציביהסקאב 
, תונלבס יל  התיה  אל  קמוע , יתשפיח  אל  ןיינע . יתדביא  ןושארה  קילקה  תריצי  ירחאו  םישנ , הברה  בהוא  ינאש  יתשגרה  תחא . השא  םע  רשק  רוציל 
בהוא ינאש  יתנבה  יתשא , םע  יתימא  רשק  יל  שי  םויה  ימצעל . רתוול  יל  רזע  לופיטה  ילצא . קופד  והשמש  יתבשח  יתוא -  לכסית  הז  םשל . הפמ  יתזזיפו 

דחפל .' ךירצ  אלשו  התוא 

חתפתהל לחהש  הזה , רנא  ' זה םיניזאמה . להק  םע  תויליל  תוחיש  לש  תוינכותב  יח , רודישב  תישגר  הפישחל  תונמדזהה  תנתינ  ןטקה ' חרזאל   ' םג
היהו תונורחאה  םינשב  ותזועתבו  ופקיהב  בחרתהו  לדג  ראפ ,) הנדע  לארשי ' לוק   ' תינרדש התיה  תוצולחה  תחא   ) םישישה תונש  תיצחמב  רבכ  וידרב 

הברה תוירלופופה  תוכזבש  "ל , הצ ילגב  רכייר  ןועדג  לש  תורבדמ ' הליל  ירופיצ   ' איה הקיתווהו  העודיה  תינורטקלאה . תרושקתב  םייטננימודה  דחאל 
תנשב 1997. היזיוולטבו  וידרב  תינמז  - וב הרדוש  הלש 

לש תוירלופופה  ןהיתוינכות  תארשהב  ובצועש  הלא  רקיעב  ואושקוטה , תוינכות  ןה  יטסיגולוכיספ  יפוא  תולעב  תוירלופופ  היזיוולט  תוינכות  לש  רחא  גוס 
אב תרושקתב  יגולוכיספה  דממה  רוביצה . לש  תונציצמה  רציל  הנועו  יטננימוד  אוה  וללה  תוינכותב  תישיאה  הפישחה  ביכרמ  קייל . יקירו  ירפניו  הרפוא 

לע םיילמרופ  אל  םילאשמב  המודכו ,) הדימל  יישק  רבעמה , ליג  תומתי , תוכנ ,  ) תמיוסמ היעבמ  םילבוסה  םישנא  םע  םיינפשוח  תונויארב  םג  יוטיב  ידיל 
, ןושיע םיאירב , אל  הליכא  ילגרה   ) תוחיכש תוינוכיס  תויוגהנתה  רוגימל  םיינשער  םייתרושקת  תועסמבו  המודכו ) הנקיז  תוילאוסקסומוה ,  ) תויתרבח תויעב 

(. המודכו העורפ  הגיהנ  תומילא , םימסב , שומיש 

' םיקאינמ - וגא םיאקיטילופהו כ' ףוריט ' הקיטילופה כ'
ןורטאיתכ םיתעל  ןורטאיתכ -  ןורחאה  רושעב  תרושקתב  תוראותמ  הלשממהו  תסנכה  היצזיגולוכיספ . ךילהת  אוה  ףא  רבוע  לארשיב  יטילופה  חישה 

לש םייגולוכיספ  םיקוח  יפ  לע  רקיעב  תולעופש  ימכ  רקיעב  תוספתנו  תוגצומ  םיריכבה  םייטילופה  תודסומה  ינש  תא  תוסלכאמה  תויומדהו  דרוסבאה - 
הקיטילופה לש  היצזיגולוכיספה  ךילהת  היגולואידיאו . תוליעי  לש  םיקוח  יפ  לע  תוחפו  תישיא ' תלעות  ו' םייותיפ ,' ', ' תוגירטניא ', ' חוכו וגא  יקבאמ  '

, הזה יופצ  אלהו  יביטלופינמה  רשכומה , ריעצה , שיאה  הלשממה ב-1996 . תושארל  והינתנ  ןימינב  לש  ותריחב  רחאל  דחוימב  ץאוה  תילארשיה 
ןקויד ירפסו  ןקויד  תובתכ  םסרפל  ורהימ  םהמ  םיברו  םינשרפה , בור  יניעב  תיגולוכיספ  הדיחל  היה  עיתפמב , תילארשיה  הקיטילופה  לא  חיגהש 

. ויחא םעו  וירוה  םע  וירשקו  ותודלי  חותינבו  םיסומכה  ויעינמ  חוציפב  ודקמתהש  וילע , םייביטלוקפס 

וא הימדקאהמ  םיגולוכיספו  םיגולויצוס  םינוירוטסיה , םיבתוכה –  רבעה . םג  אלא  םייגולוכיספ , םילכב  םויה  חתונמ  לארשי  לש  יטילופה  הווהה  קר  אל 
( המודכו המצוע  תריבצ  םזינוטרופוא ,  ) תויומסו תויולג  תויצביטומב  הנידמה  תודלותב  םיירוטסיה  םיעוריא  ריבסהל  םיברמ  רבד -  יעדוי  םיאנותיע 

לארשי , ' דרבזורג רפוע  ינילקה  גולוכיספה  לש  ורפס  איה  תינכדע  המגוד  הלשממ . ישארו  םירש  םילרנג , לש  המודכו ) תויתייפכ  תוינמולגמ ,  ) םיכיבסתבו
ןיב טקילפנוקה  יסחי  תא  תוושהל  הברמו  םייגולוכיספ  םיחנומב  םולשה  ךילהתב  םירבשמה  תא  חתנמ  גרבזורג  (. 2001 תונורחא , תועידי  ' ) הפסה לע 

: בתוכ אוה  ורפסל  אובמב  ותשאל . לעב  ןיבו  םינטק  םיחאל  םילודג  םיחא  ןיב  םידליל , םירוה  ןיב  םיסחיל  םיברעל  םידוהיה 

םישנא ענכשל  ךרוצ  היה  היגולוכיספה  ימי  תישארבש  םשכ  ישגר . ךילהת  ודוסיב  אוה  םולשה  ךילהתש  ארוקה  תא  ענכשל  איה  הז  רפס  תרטמ 
םימושיי ףוצר  הז  רפס  םיישגר . םיכילהת  לש  הנבה  תרזעב  םימע  ןיב  םיכוסכס  רותפל  ןתינש  ענכשל  ךרוצ  שי  םויה  ךכ  רזוע , ישפנ  לופיטש 

. ולא תונבהמ  תורזגנה  תויעמשמ  דחו  תורורב  תוצלמהו  םיישומיש 

ריפואו גרוב  םורבא  יול , דוד  ימע , ןב  המלש  ןילייב , יסוי  סרפ , ןועמשכ  םיריכב  םיאקיטילופ  רבחמל  וחלשש  רפסל  הכרעה  ירבד  םיטטוצמ  הפיטעה  בגב 
קומע הרדח  המכ  דע  דיעהל  םייושע  םיחבשה  ןיינע . ךכב  שי  תיגולויצוס  הניחבמ  לבא  תוריכמ , םודיק  לש  טקאכ  ןבומכ  השענ  םיחבשה  םוסרפ  סניפ .
קפס תיטילופה . תואיצמה  הכותבו  תואיצמה -  תנבהל  הבושח  המזירפכ  םויה  תספתנ  איה  המכ  דעו  תילארשיה  היווהל  תיטסיגולוכיספה  הבשחמה 

. וילע םיביגמ  רמוחו  לק  הז , גוסמ  רפס  ללכב  םיארוק  ויה  לוכשא  יול  וא  ריאמ  הדלוג  ןוירוג , ןב  דוד  םא 

ישיראהאמהו דיורפ  לש  ףתושמה ' דליה  ( - ' New Age  ) שדחה ןדיעה 
םצע יביטמיטלואה . רשוא ' הריתחהו ל' הקיטסימה  לש  האוגה  תוירלופופה  איה  לארשיב  םזיגולוכיספה  תוברת  תיילעב  הרושקה  תרחא  העפות 
תוחתפתה תיתורחתו , תינרמוח  תיטסילטיפק , הרבחב  םייחה  לש  םיצחלהו  תופייעה  יכרע . םוטפמיס  אוה  רשוא '  ' ינרדומה גשומב  חיכשה  שומישה 

הרפ וא  תיגולוכיספ  ודיספ  תוברת  איהש  תינחור ,' החוור   ' לש תוברת  תחימצל  ואיבה  יטסיגולוכיספה  סותאה  לש  תרבוגה  ותעפשהו  יאנפה , תוברת 
ראשו םינבר , םילבוקמ , םיפלקבו , הפקב  םיארוק  םיגולורטסא , לא  היינפה  התלע  םיעשתה  תונשב  ץועייה . םוחתב  ךכ  התוהמב . תיגולוכיספ 

תויגולוכיספה תויציאוטניאה  רקיעב  ילואו  םג  אלא  הקיטסימה , קרו  ךא  הנניא  הלא  םייממע  עוצקמ ' ילעב  ףתושמה ל' םיינרדומ . םינינגטציא ' ו' םינקיגאמ ' '

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



. תוליעומ תוצעב  םדייצלו  םהיתוחוקל  שפנ  תא  אורקל  םהל  םיעייסמה  הקוצמב , םישנאל  ץועייב  ורבצ  םהש  ןויסינהו  ןהב  ונחינ  םתצקמש  תויעבטה 
(. םישקבתמה םילדבהה  לכ  םע   ) םייעוצקמה םיגולוכיספל  המודב  םידקפתמ  םה  הז  ןבומב 

תוברתה תיילעב  ןיפיקעב , םא  םג  הרושק , קוחרה  חרזמהו  ינקירמאה  רצויה  תיבמ  תוינחורה  תואנדסהו  תירטוזא  - תיטסימה תורפסה  תחירפ 
רקיעב המודכו , םיבשומב  םיצוביקב , םייטרפ , םיתבב  ןולמ , יתבב  םיכרענה  תואנדסו , םיגוחב  תונורחאה  םינשב  םילבמ  םישנא  יפלא  תיטסיגולוכיספה .

יאנותיעה תעדל  עבטב . תובלתשהבו  םתוישיאב ' ילאוטיריפסה  דממה   ' חופיטב תועדומה ,' חותיפ  ב' ימצע ,' שופיח  םיקוסע ב' םה  םשו  עובש , יפוסב 
םה התעו  תילכלכ  וססבתה  רבכש  םישנא  םהייחל , םיעבראהו  םישולשה  תונשב  םינוריעו  םינוליח  םבור  יכ  ןייצמ  העפותה , לע  ריקחת  ךרעש  ןירג , איגש 

ףוס ףוס  הרשיש  והשמ  םויקל , תיתימא  תועמשמ  ןתייש  והשמ  החפשמו . תיבו  הדובע  לש  הרגשה  תא  רובשיש  והשמ ," דוע   " תונתחדקב םישפחמ  '
, יאוש - גנפו הנאספיו  יקייר , וצאיש , ומכ  קוחרה  חרזמהמ  תורות  םידמול  םה  םלועה . ןיבל  םניב  לודגה  סויפל  איביש  והשמ  תלחוימה , שפנה  תוולש  תא 

יוליגו םימדוק , םילוגלג  רוזחשבו  גניסרווירב , םיקסוע  םה  עגמו . העיבצו  הרישו , דוקירו  קחשמב , תימצע  העבה  הנוכנ , הביצי  הנוכנ , המישנ  םילגרתמ 
ואצמוה טושפש  וא  םישישה , תונש  לש  הינרופילקמ  םיאקירמא  יבתכב  םגו  םינקז  םינאידניא  םינאמש  יבתכב  ואצמנש  תוקינכטב  לילצ  ירדתו  םילמס 

הווקת .' חתפב  םגו  ביבא  לתב  הפיחב , ןוכיש  תורידב 

הניבש םיעצמאבו  הרטמב  ןוימדה  איה  םזיגולוכיספה  תכפהמל  ( I am הלבק ; ' ) גייא וינ  תורפסו ה' תואנדס  לש  האוגה  תוירלופופה  ןיב  הקיזל  היארה 
ןהיתש תלבוכה , הרבחהמ  תורענתהל  תוארוק  ןהיתש  םיגולוכיספה . םיעיצמש  תויעוצקמה  תוילופיטה  תואנדסהו  תינילקה  תיגולוכיספה  תורפסה  ןיבל 

תומלשו הוולש  חותיפלו  םיישפנו  םייזיפ  םיחתמ  תייפרהל  םיקחדומ , תושגר  רורחשל  תוקינכט  תודמלמ  ותוימינפ , תא  ריכהל  טרפה  תא  תונמאמ 
לע רותיו  ןיע ,) תיארמל  תוחפל   ) השדח תוהז  ץומיא  ידכ  דע  םימעפל  תיתוישיא , היצמרופסנרטל  ןויסינבו  הלואג  ישופיחב  תוקסוע  ןהיתש  תימינפ ;

ימצע רופישל  תופיטמו  תלוזה  םע  ילולימהו  יזיפה  רשקה  לולכש  לע  תודבוע  םג  ןהיתש  תיטילופה ; תואיצמהו  תיתרבחה  הביבסה  יוניש  לש  תורשפאה 
תתל ', ' תולעהל ', ' חותפל ', ' ררבל ', ' הנבהל עיגהל  : ' המוד ןהלש  הפשה  םג  תימצע . המשגהלו  תויתורחתו , תונפקות  ומכ  םיפחד , ןוסיר  תועצמאב 

םלועמ האלה . ןכו  העדות ,' יבצמ  ', ' היגרנא תגיפס  ', ' קופיס רסוח  ', ' דוקפת ', ' היפרה ', ' העיגר ', ' םיחתממ רורחש  ', ' יזיפ ןוזיא  ', ' םש תויהל  ', ' םיקבדיפ
רתוי וז , הריתחש  םיסרוגה  שי  ךא  היגולוכיספה . םוחתמ  םיחנומב  תחסונמו  ךכ , לכ  יולגו  יזכרמ  ךרע  רשואל  הריתחה  התיה  אל  ישונאה  ןימה  תודלותב 

. וב תוללמואה  תא  הלידגמ  םלועב , רשואה  תא  הלידגמ  איהשמ 

שרוד לכל  ינוגרא  ץועיי 
תא הנבריד  תומכחותמה  תוישעתה  תחימצו  יטסילטיפקה  סותאה  תובחרתה  יתיישעת . - ילכלכה םוחתב  םג  תמצעומו  תרכינ  םזיגולוכיספה  תעפשה 

היגולוכיספב הרשכה  ילעב  םייטרפ  םיצעויו  ינוגרא  ץועיי  תורבח  רפסמ  שונא .' תסדנה   ' ןללכבו תומדקתמ , לוהינ  תוטיש  אבייל  םילארשיה  םילהנמה 
ןתינש תינוגרא , היגולוכיספב  ראותל  שוקיבה  תוריהמב . לודגל  לחה  םיירוביצ , םינוגראלו  היישעת  ילעפמל  םיתוריש  םיקפסמה  תינוגראו , תיתיישעת 

םוחתב . הלודג  תוחתפתהל  איבהו  אוה  ףא  הלע  םיקסע , להנמו  לוהינו  היישעת  היגולוכיספל , תוטלוקפב  שוכרל 

החמצ וז  העפות  לארשיב . תינוגראה  תוברתהמ  קלחל  הכפהנו  יתיישעת  - ילכלכה םלועב  ןוימהו  ןוחבאה  הדשל  םג  רודחל  הקימעה  היגולוכיספה 
תרוקיבו ריקחת  תבתכ  ריעה '  ' יביבא לתה  ןומוקמה  שידקה  ב-1988  םינומשה . תונש  יהלשב  רבכ  תירבה ) תוצרא  תעפשהב   ) ץראב קנע  ידממל 

: הב ובתכנש  םירבדהמ  תצקמ  ןלהל  ילוהינ . דיקפתל  יונימ  ינפל  תעד  תווח  םינתונה  םייגולוכיספה , ןוחבאה  ינוכמ  לע  תבחרנ 

דומעי ןוכמב  ךכב . םיקסועה  םינוכמה  דחאב  תויגולוכיספ  תוניחבל  הלצא  הדובעל  םידמעומה  תא  םויכ  תחלוש  המצע  תא  תדבכמה  הרבח  לכ 
תפיטשל בגמ  חיננ , ליעפהל , ידכ  קיפסמ  רשכומ  אוה  םא  וטילחי  םוי  יצחכ  רחאלו  םיצחלו , תולאש  תוריקח , םינחבמ , לש  הללוס  לומ  דמעומה 

. םידחוימ םירשכ  ינחבמו  תויטנ  ינחבמ  תוישיא , ינחבמ  םיגוס : המכל  םיקלחתמ  םינוכמב  םיגוהנה  םייגולוכיספה  םינחבמה  לעפמב ]...[ . תופצר 
תלוזל סחי  דמעומ : לש  תונוכת  קודבל  רקיעב  םינווכמ  םה  הבר . הניא  הרקמ  לכבו  תקולחמב , היונש  תוישיאה  ינחבמ  תונקסמ  לש  קוידה  תדימ 

עודמ םיהולא ?' ןחובה ל' גולוכיספה  תא  ךפוה  המ  הלאב ]...[  אצויכו  תונתייצ  דוקיפ , רשוכ  תונטלתש , םזיאוגא , ץחל , יאנתב  תודדומתה  ומצעלו ,
? ונלש הז  תא  םידבאמו  ותעד  לוקיש  לע  םיכמוס  ונא 

: הבתכ םיעשתה  תונש  תיצחמב  העפותה  תא  הקדבש  תרבד  תירונ  תיאנותיעה 

. תוצלמהו הלכשה  ןויסינ , תישיא , תומשרתה  לע  הכמתסהש  תיתרוסמה , ןוימה  תטיש  לע  םירתוומ  םדא  - חוכ ילהנמו  םילעפמ  ילהנמ  רתויו  רתוי 
לש הרוקמ  םהידבוע . תא  רוחבל  תוכמסה  תא  וז  הרטמל  ומקוהש  םינוכמה  ידיב  םידיקפמ  םצעבו  יגולוכיספ  ןוחבאב  םירזענ  םה  תאז  םוקמב 

תועצמאב יחרזאה  קושל  העיגה  איהו  םירחא -  םיסרוקל  םינחבמו  הנוצק  ינחבמ  סיט , סרוקל  םינחבמה  אבצב -  איה  הפיגמל  הכפהנש  העפותה 
תקיספ תא  תלבקמש  הנידמ  דוע  ןיא  הזכ . ףקיהב  ןוימ  ינחבמ  םישענ  הבש  הנידמל  םלועב  םידקת  ןיא  "ל . הצמ ושרפש  םינחבאמהו  םיגולוכיספה 

םייחה לולסמב  ךישמהל  ןוישר  םכל  םינתונש  ןוחבאה  ינוכמ  ךרד  םירבוע  הנשב  םידמעומ  הלעמל מ-100,000  הלעמ . לש  המכח  ירבדכ  םינוכמה 
םידממל תחתפתמה  היישעתל  וכפהנ  וללה  םינוכמה  םידלי . ץומיאלו  תויוחילשל  האיציל  םיבשומב , הטילקל  הדובעל , הלבק  ינחבמ  םתרחבש :

םיקיתווה םינוכמה  םירחא . םירוזאב  םיפינס  םקלחלו  םינוכמ , םילעופ כ-15  ןד  שוגב  םילקש . ןיב 500 ל-1200  הלוע  הזכ  ןחבמ  לכ  םימוצע .
תוירטפכ תונורחאה  םינשב  וצצש  םישדח , םינוכמ  םג  שי  קשמב . םילודגה  םינוגראהו  תורבחה  תיברמ  תא  םיתרשמו  םידבוע , תורשע  םיקיסעמ 

- דח הבושת  תתל  םירמייתמה  םיקדבמל , רטוזה -  דיקפל  דעו  "ל  כנמהמ םודיקלו -  הדובעל  הידמעומ  תא  תחלוש  הרבח  לכ  טעמכ  םשגה . רחא 
םייוצמ םינחבנה  היצנגילטניא . תמרו  הבשחמ  - רשוכ תולגתסה , תווצ , תדובע  תוגיהנמ , תונמאנ , תונמיהמ , תונימא , ומכ : תולאש  יבגל  תיעמשמ 

םע ןויארו  םינולאש  םיבצמ , תיצלומיס  היצנגילטניא , ינחבמ  המאתה , - ינחבמ םירבוע  םה  תועש .  10-7 הדבעמב , ומכ  שממ  פוקסורקימ , תחת 
. םינוכמה לכב  תומוד  תוטישה  םינחבאמו . םיגולוכיספ 
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םוכיס תינויצה -  תוברתה  תקיחשו  היגולוכיספה 
. םיינויצ - טסופה םיכרעהו  םירסמה  תנדס  לש  התובחרתהו  התוללכתשהבו  תינויצה  תוברתה  תקיחשב  בושח  םרוג  היה  הבישח , תרוצכ  םזיגולוכיספה ,

. הז הקיחש  ךילהת  לש  םינושה  ויטביה  חותינו  םוכיס  ןלהל 

השדח תימואל  היפרגויב 
' םיטוס  ' לש םתולבקתה  לע  ןיפיקעב  הלקה  השעמל  איה  תיתרבח , המרונמ  הייטס  לש  ילילשה  גויתה  תא  הככיר  היגולוכיספהש  ןוויכ  יַער . הדגא  אל 

תפישחל תרתוח  איה  ירהש  תידגא , - יטנאו תיגולותימ  - יטנא התוהמ  םצעמ  איה  םירחאה , תוגהנתהה  יעדמ  דצל  היגולוכיספה , וזמ , הרתי  םייגולואידיא .
יעדמה חנומהש  הרקמ  הז  ןיא  גנוי .) לשו  דיורפ  לש  םהיתורותב  סותימ '  ' ע"ע  ) תיתרבחה המכסומה  לש  ינטשפהו  םימתה  הטעמל  תחתמ  תמאה  ןיערג 

תורפסב תונותיעב , תרבוגו  תכלוה  תורידתב  םינומשה  תונשב  םיבותכב  ססבתהלו  עמשיהל  לחה  היגולוכיספה , םוחתב  רקיעב  חתופש  סותימ ,' '
': הטרפה  ' רובעל הלחה  תימואלה  היפרגוירוטסיהה  םוקמהו . ןמזה  חור  תא  תצמתמה  קוחש  ןושל  עבטמל  םיעשתה  תונשב  היהש  דע  הימדקאבו ,

'(. וגא ' )' יטרפ ינא   ' הברה לש  םיישונאו  םינטק  םירופיסל  ןוילע )' ינא   )' םעהו הנידמה  לש  בחר  תרגסמ  רופיסמ 

םינועמ אל  רבכ  םישודק  אל  רבכ 
הליהה תא  םעמיע  אוה  ןכש  יביטקלוקה , ןורכיזה  לש  היצקיפיטסימ  - הדל םרת  םייטסיגולוכיספ  םיגשומב  לארשי  לש  תימואלה  הירוטסיהה  חותינ 

. ימואלה ןואיתנפה  גפס  דחוימב  השונא  הכמ  לארשי . תנידמ  לשו  ידוהיה  םעה  לש  םהיתודלותב  םיירוטסיה  םיעוריאל  תובר  םינש  ךשמב  הרשקנש 
תולעב םדו , רשב  תויומד  לש  קבואמ  ןסחמל  ןמזה  םע  ךפה  אוה  םייחהמ , םילודג  םירוביג  לש  תוילולימ  תוטרדנא  סלכאמה  ילאוטפצנוק , הליהת  לכיהמ 

יזכרמ ביכר  וויהש  לארשי , תומחלמ  לש  ןתועמשמ  תא  דחוימב  וניש  יגולוכיספה  רקחמהו  תיטסיגולוכיספה  השיגה  תונטק . תוישונא  תומחגו  תושלוח 
ימובלאבו םילפונה  ירפסב  זא  דע  עלבוהש  יתמוארטה  ישיאה  דממה  תא  המחלמה : לש  יאורה , אלה  לפאה , ןפה  תא  וריאה  ןה  תימואלה . היגולותימב 

לכל שפנב  םתוח  הריאשמה  השק  היווח  אלא  תממורמ , היווח  דוע  אלו  םינוויב ' םיבכמה  תמחלמ   ' דוע אל  זירכה : ומכ  יגולוכיספה  חותינה  ןוחצינה .
. םייחה

ךרדל תקהבומ  המגוד  הרובגה . גשומל  סחיה  תא  הצקה  לא  הצקה  ןמ  וניש  םה  ןכש  תימואלה , היגולוריטרמל  דחוימב  וקיזה  םייגולוכיספה  חותינה  ילכ 
היגולוריטרמ לש  הנוניכ  םינועמהו : םישודקה  לטרז ' תידיע  לש  הרמאמב  אוצמל  רשפא  ירוטסיה  עוריאל  תונשרפה  תא  הנשמ  יגולוכיספ  שגד  הבש 

תא תנייפאמה  םיינויצה  םיסותימל  תיטסיגולוכיספה  השיגה  תרכינ  רמאמל  ןתינש  םשב  רבכ  ביבאב 1994 . םינמז ' תעה ' בתכב  םסרופש  תימואל '
םיליפעמה תיינוא  תשרפו  השרו , וטג  דרמ  יח , לת  ברק  תונויצה : לש  םיננוכמ  םיסותימ  השולש  תחתנמ  לטרז  םירחא . םירקוחו  תאזה  תרקוחה 

ןורכיזב הלא  טראה ) לדיל  עדונה  יאבצה  ןוירוטסיהה  לש  ותרדגהכ  " ) םיביהרמ תונולשכ   " ולגלגתה דציכ   ' דומלל הירבדכ , השקיב , איה  סודוסקא .' '
םייטילופהו םייגולואידיאה  םישומישה   ' םהמו שדח ,'? סותא  לש  ובוציעל  ילכ  יוקיחו , ךוניח  לש  תפומ  םיחצנמ ," םייביטראנ  ויהו ל" בצעתמה  ימואלה 

'. םהיבגל ולעפוהש  השחכההו  החצנהה  תוקיטקרפבו  הלא  םירופיס "  " השולשב ושענש 

לש סוקופב  הנושארבו  שארב  היולת  היפרגוירוטסיהו  דקמתהל -  הרחב  איה  תינויצה . תונשרפל  תיכפוה  תונשרפ  ול  הקינעמ  איה  יח  לת  עוריא  חותינב 
, יח לת  ישנא  לש  עקרקל  תודמציהה  תא  וא  הרובגה  תא  השיגדמ  הניא  לטרז  התוענמנ .' - יאו הידגרטה  לש  התיינב   ' הנכמ איהש  המב  רקוחה - 

תא שיגדהל  הרחב  איה  אלא  שדחה .' ידוהיה   ' לש ובל  ץמוא  תאו  ותושקיע  תא  תאז , תושעל  םתחלצה  - יא תורמל  ץראב , בושייה  רובע  הלמיסש 
וטילחה רמושה "  " ןוגרא ישנא  לבא  םייחה . תא  ליצהל  ידכ  םוקמה  תא  בוזעל  וארקש  ימ  םיבושייב  ויה  : ' םייח ןדבואל  האיבהש  םעטה  תרסח  תושקיעה 

, ילמסה טביההמ  אל  ךא  תושביה  תודבועה  תניחבמ  יח , לת  רופיסב  האור  לטרז  םיריצה .' דעול  בושו  בוש  ונפו  ריחמ , לכב  דמעמ  קיזחהלו  שקעתהל 
תונשרפה , ' התעדל םירחא . תומוקמב  תובשייתה  לע  תרתוימ  תושקעתהב  ןומטה  ינויצה  ןולשיכל  לילעב  תזמור  ומכ  איה  ךכבו  הגיסנו ,' ןולשיכ   ' לש רופיס 

ןברוקה לע  תוסכל  הסובתהו , השלוחה  לע  תוצפל  רבשה , תא  תוחאל  תינויצה , הגהנהה  לש  ןוועה  תשוחת  לע  רפכל  האב  קר  אל  עוריאל  הנתינש 
תמל ותכיפהו  ירוטסיהה  ותוממ  ןברוקה  תייעשה  תועצמאב  תוומה  תייווח  לש  הלוסיח  רתוי : תכל  תקיחרמ  תילכתל  הנווכ  אלא  תועמשמ ; תוומל  תתלו 

תונשרפ וא  השדח  היצטנמוקוד  תועצמאב  קר  אל  ומצע , ינפב  ינויצ  - טסופ יטרקומד  סותימלו  סותימ  - יטנאל סותימה  ךפהנ  לטרז  לש  הרמאמב  ילמס .'
שגר לע  הצפמ  ךלהמ  ', ' "י אב הריעצה  תידוהיה  תויביטקלוקה  לש  ןורכיזה  ': ' םימזיגולוכיספ  ' היוור השדח , הפש  תועצמאב  םג  אלא  השדח , תירוטסיה 
רתוי הבחר  תועמשמ  םירבדה  םילבקמ  ךכ  הלאב . אצויכו  ןוירוג ' ןב  לש  וגא  רתלאה  ', ' תחא תומלשכ  םלועהו  עבטה  םע  תוירדילוסה  ', ' קחדומ המשא 

. ינויצ - טסופ טספינמ  ןיעמ  םישענ  אלא  אל , ותו  יעדמ  רמאמ  םה  ןיא  רבכו 

הצירעהו תינאכדה  תומדב  תונויצה 
, םיצוביקה ןוגכ  םישדוקמ , םיינויצ  תודסומ  לש  םרה  םיומידב  םג  העגפ  רבעה , חותינו  יודיווה  תוברת  רקיעב  תיטסיגולוכיספה , הבישחה  תרוצ  תומצעתה 

לש םיוניגו  םתפישח  רמולכ  הייפואב , תילבולג  איהש  היצזימיטקיווה , תוברת  תוחתפתהל  הליבוה  ינויצה ' יוכידה   ' יעגפנ תפישח  "ל . הצו רעונה  תועונת 
םיאכדמכ  ) םיקיתו םיחרזמ ,) םיאכדמכ   ) םיזנכשא האוש ,) ילוצינ  םיאכדמכ   ) םירבצ הבורקהו : הקוחרה  תינויצה  הירוטסיהב  םילצנמו  םיאכדמ  םיצירע ,

םידוהי םילאוסקסומוה ,) םיאכדמכ   ) םילאוסקסורטה םידימלת ,) םיאכדמכ   ) םירומ םידלי ,) םיאכדמכ   ) םירוה םישנ ,) םיאכדמכ   ) םירבג םילוע ,)
, זרפומ םיתעל  היהש  ימצעה , ןוחטיבל  תדגונמ  ימואל , טרופס  ןיעמ  התשענש  תימצעה , האקלהה  תוריח .) תא  תאכדמכ   ) "י אפמ םיברע ,) םיאכדמכ  )

. תינויצה לארשי  תא  ונייפיאש  המודמ , םיתעל  התיהש  תימואלה , הוואגלו 

יגולואידיא - יטנא בויסנ ' םזינרדומ כ' - טסופ
םזינימרטד החינה  איה  ןבל .) / רוחש  ) תיתמכסו המימת  םלוע  תסיפת  לע  הססבתה  םירשעה , האמה  תישארב  תורחא  לע  - תויגולואידיא ומכ  תונויצה ,
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יכ  )' ותוירסומבו םדאב  הנימאהו  תמאל ) הריתחה  תא  הדביכ  תוחפל  וא   ) תמאל עיגהל  ונתלוכיב  החטב  םעטו , עדי  לש  תוינומגהו  תויכררייה  ירוטסיה ,
, תינוריא תינקפס , הסיפת  איה  םיעשתה , תונשב  לארשיל  הרדחו  םיעבשה  תונשב  ברעמב  הלישבהש  תינרדומ , - טסופה הסיפתה  ןימאא .)' םדאב 

- טסופה ןכש  וז , הנעטבש  היגולוטואטל  רע  ינא  . ) לע - תייגולואידיא לש  ןבומב  קהבומב , תיגולואידיא  - יטנאו תיטסיליהינ  תיכררייה , - יטנא תינדשח , תימיספ ,
, םזילמרופ החוד  תוצירע , לש  גוס  תחא ' תמא  האור ב' איה  ומצע ). תא  רתוס  ומכ  ולש  תּויגולואידיא  - יטנאבו היגולואידיא , לש  גוס  אוה  םג  םזינרדומ 

איה אלא  תונויצה  חורל  תדגונמ  קר  אל  וז  הסיפת  ךכיפל  הטילשו . הנווכה  תלסופו  תוינגורטהו  תוילוק  - בר תויטקלקא , תדדועמ  תודיחאו , םעט  תבתכה 
תיטסיכרנאה היצטניירואה  לשב  םג  תינויצה  תוברתה  לש  הכלהמ  תא  השביש  תינרדומ  - טסופה חורה  הקוריפל . םרתש  ינחור ,' ביוא   ' לש גוס  םג 

הירוטסיהה לש  תיטואכה  הסיפתה  ': ' ץיברוג דוד  ירבדכ  תרערעמ , איה  ינויצה  ןורכיזה  תא  וליפא  תיתוברת . לע  - תמגֹוד לבקל  השקמה  הב , העובטה 
ינויצה סותימה  לש  סותפה  ןמ  תערוג  ןכלו  תיראיניל , תירוטסיה  תושיכ  לארשי  םע  לש  ומויקל  תחתמ  עקרקה  תא  תטמוש  םזינרדומטסופל  תינייפואה 
לש וניד  ןיא  םאה  רופיס ?" ךופהי ל" הדצמ  סותימ  וב  םויה  קחרי  םאה  הלואגל ]...[ . האיבהל  הרטמב  תיטנתואה  תידוהיה  תושיה  םוקישב  קסועה 
םיטקפא  " תייוולב םיאמורב  םידוהיה  דרמ  לש  יתימאה " רופיסה   " תא רפסיש  ינסיד , טלוו  חסונב   Theme Park ןיעמל ךופהלו  ןלחתהל  שודקה  רתאה 

לש תישטיק  היצזיטמתל  חרכהב  ךילומ  אל  ינרדומטסופה  בצמה  םאה  עורפה ? ברעמה  ןידכ  תיתימאה - " היווחה   " תא םיאבל  ונקיש  םייח ,"
"?' םישגרמ םייגולואדיא  םיטקפא   " לש הרדסל  הכפהל  הרטמב  הירוטסיהה ,

םזירטילימ - יטנא
תורישב םיתעל  ךורכה  דבכה  ישפנה  ריחמה  תא  השיגדמ  ףאו  תפשוח  איהש  םושמ  קר  אל  יל , " הצה סותימב  תעגופ  תיטסיגולוכיספה  םלועה  תסיפת 
תושגרמו תויפיטואירטס  תוללכהמ  ענמיהל  הפיטמ  היגולוכיספה  תישאר , םיפסונ : םימרוג  העברא  לשב  אלא  םישיגר , םישנאב  רבודמשכ  טרפב  יאבצ ,

ןוכיס  ' הווהמ תוישוק , תגצהו  תונקפס  דדועמה  יטסיגולוכיספה , םזילנויצרה  תינש , ינומד ; ביואב  המרוח  תמחלמ  לע  השקמ  איהו  תלוזה  יפלכ  םיילילש 
תמדקמ םחולה  לש  ודויצ  איה  הכסמה  וליאו  תוכסמה ,' תרסה  הפיטמ ל' היגולוכיספה  תישילש , וקוח ; םחל  םה  תעמשמהו  תויצהש  ןוגראל  יגולותימ '

' תיזחל רושיי  ' הו תודיחאה  תוחישקה , סותא  תא  רתוס  רבדהו  גירחלו , שלחל  חבשל , ןויצ  ףא  םיתעלו  היצמיטיגל , הקינעמ  היגולוכיספה  תיעיבר , אנד ;
יאבצה . ןוגראה  לש 

סומלופב היוצמ  ןברוק ,' ל' שלח ' לש ה' ותכיפה  תועצמאב  "ל  הצ לש  הרובגה  תייגולותימ  תא  שילחמ  יטסיגולוכיספה  סותאהש  ןפואל  תניינעמ  המגוד 
דעות טרסב  יהלשב 1998 . היזיוולטב  הרדוש  איהו  ואידיווב  התוא  םליצ  יאניתשלפ  דֵע  "ש . ויא תמוצב  העריאש  תירקת  רחאל  ררועתהש  יתרושקתה 

לע לפוקמ  לטומה  םידמ , שובל  לייח  היעסונמ , דחא  תא  םד  בוז  דע  הכמ  ןומההו  תרדרדימ  תינוכמה  תעסונ . תינוכמ  לע  םינבא  הדיימ  יניתשלפ  ןומה 
יוטיב היה  הזה  עוריאה  םיבר  ליבשב  הרעס . ררוע  רודישה  וייח .) תא  ליצהלו  טלמיהל  חילצמ  אוה  רבד  לש  ופוסב   ) ונממ ףטחנ  וקשנש  ירחא  שיבכה 

הכומה לייחה  תא  וניג  םיבר  םירמאמ  העתרהה . חוכ  ןדבואלו  תילארשיה  הרבחב  התשפש  תונתסובתל  "ל , הצ לש  הרובגה  סותא  לש  ותורדרדיהל 
הרהימ ץיבונורהא ' יתסא  בירעמ '  ' תבתכ ירמגל . הנוש  רואב  עוריאה  תא  ריאהו  יטסיגולוכיספה  שאה ' הבכמ   ' ףלשנ רצק  ןמז  רובעכ  ךא  ולודיג , תיב  תאו 

לש ומא  הראימ  הסיל  האיבלה   ' הנשמה תרתוכ  תחת  רמאמה , שארב  םאה .' םשב   ' תרתוכה תחת  לייחה  לש  ומא  םע  ןויאיר  ןותיעה  ףסומב  םסרפל 
רצע אל  שיא  עובקל . טפשמה  יצרוח  ורהימ  םשא , : ' הנבל שודיק  תויתואב  בתכנ  רתוול ,' תנווכתמ  אל  "ש , ויא תמוצב  תירקתה  ןברוק  הראימ , ףסא 

הקושעה ותודלי  תא  םאה  הראית  ןויאירב  וייח .' תא  הנישש  תמוצה  לא  עיגהשכ  ובג  לע  אשנ  המו  הראימ , ףסא  הכומה , לייחה  והימ  ומצע  תא  לואשל 
בורק תרשל  רבוע  היה  אל  ףסא  םישקה  םיחותינהו  ילש  תוכנה  אלמלא  : ' ול לוחמלו  ותוא  ןיבהל  שי  ןכלו  ותודליב  הירבדכ  ול  םרגנש  לבסה  תאו  הנב  לש 

'. םלחש ומכ  ןונבלב , בצומב  רשואמ  לייח  תויהל  לוכי  היה  אוה  לא . תיב  סיסבב  תיבל ,

' ךל תוכבל  '
איהו יופצהמ  הריהמ  ריעצה  רודה  לע  םזיגולוכיספה  לש  ותעפשה  התיה  קהבומ , ישנ  יוטיבל  רבעב  ובשחנש  שפנה , יוליגו  תישגרה  הפישחה  םוחתב 

 - םיבורק תומ  לע  רעצו  ןוגי  לש  םייוליגב  טעמלו  םיקזח  תויהל  ךירצש  תסרוגה  תינויצה  המרונה  "ל . הצב ימינפה  יווהה  תאו  תוברתה  תא  תונשל  הלחה 
םסריפ ראוניב 1974  יטמוטואה . ןידה  קודיצ  לש  ותורערעתה  םע  םירופיכה , םוי  תמחלמ  ירחא  ףפורתהל  הלחה  תאזכ - '! תעל  דופס  לא  תוכב , לא  '

הכבי אלש  ידיג , יחאל  : ' בתכנ השדקהב  תוכבל .' תע   ' ותרתוכש ןושחנ , ץוביק  רבח  זא  לטנזור , קיבור  תאמ  בקונ  רמאמ  תומדש '  ' יצוביקה תעה  בתכ 
: לטנזור בתכ  ךכו  דוע .'

תוכבל עדויש  ימ  קרו  תוכבל . ךירצ  הז  תאו  תומדוק . תומחלמב  הרק  אלש  המ  הרק  תונויצל . הרק  םלש . רודל  הרק  קמועלו . בחורל  ךרואל  הברה , הרק 
לש תולפאה  תורואמב  יכבה  רבטצמ  תרחא  תאצל . לבא  ןיעב , תצקו  ןשב  תצק  םינש , המכב  רגובמ  רתוי , דבכ  הזמ . תאצל  םג  לוכי  םות -  דע  הז  תא 

וליפא יכוניח -  ןורקעכ  אלו  הדבועכ  אל  תומל . בוט  אל  לבא  ונצרא -  דעב  ינא  םג  לכמ ]...[ . תוחפ  שורד  אוה  םהב  םיעגרב  ותמקנ  תא  םקונו  המשנה ,
- הדשב ןבה  תליפנ  לע  העדוהה  םויב  םירזוחה  תובאה , לש  םיינטראפסה  םייוליגה  םישוח . ןדבוא  לש  בצמב  הז  תא  רמא  תמאב  רודלפמורט  םא 

וצכ תוחפל  ירה  הוודחב  אל  םא  תאז  ולבקי  וללהש  ידכ  ןהל , יופצש  המל  ןהמ  תוריעצה  תא  ןיכהל  תנמ  לע  םייברק ,' םיפד   ' תובתוכה תוהמאה  וא  ברקה ,
. םהב תוועמ  והשמ  יתוא . םידירממ  יהולא , - יצח

: ראשה ןיב  בתכ  דיפל  יכבל .' הנמזה  , ' דוחיא םייח  תעבג  ץוביק  ןב  דיפל , ןונרא  לש  ותמישר  םג  העיפוה  ןויליג  ותואב 

הז דבל  יכ  דחיבו  תועש  הכבנ  יכב . הרישע : אהת  חיטבמ , ינא  ברעה , תינכות  ךא  םיבושח , םניא  העשהו  םויה  יכבל . הנמזה  םכל  חולשל  הצור  ינא 
: ילש םיתמה  לע  הכבא  ינא  ונדעב . רוצעיש  רבד  ןיא  תכלל . חרכומ  הז  ךלי , הז  וישכע  יתלוכי . אלו  תוכבל  יתיצר  המחלמה  לכ  ךשמ  יל . אצוי  אל 

, םינטק וכפהש  םילודגה  םירבדה  לע  ונצקה , םהמ  תומולחה  לע  הכבנ  דחיו  םכלש . לע  וכבת  םתאו  ינב -  ריאי , יזוע , ודוד , יתימא , ןליא , 'ה , למהרבא
לעו רוא , לש  תחא  ןרק  םג  וב  ןיאש  הווהה  לע  חוכה  - רסוח ןוצרה , - רסוח םעטה , - רסוח לע  הלודגל , ולעש  רקשה  - יאיבנ לעו  וביזכהש , םילאה  לע 

לע וכתחנש , תוזעה  תויודידיה  לע  םישדחה , םימותיה  לעו  תושדחה  תונמלאה  לעו  םישדחה  םילוכשה  לע  הכבנ  ןיטולחל . הנוש  היהיש  דיתעה 
ןנעכ ףחריש  בצעה  לעו  לעופל  הנאצת  אלו  ומקרנש  תוינכותה  םירקשכ , ולגתנש  תותימאה  סיסב , - תורסחכ וחכוהש  תוזיתה  לע  וצפונש , תוילשאה 

. חצנל החמשה  לכ  לע 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



. םייטרפ םיבתכמבו  יבמופב  תודגונמו , תובר  תובוגת  הררועו  םיצוביקהו , תוצובקה  דוחיא  ןועובש  תרגיא ,' הנושארל ב' המסרופ  דיפל  לש  ותמישר 
. ךתא םימיכסמ  ויה  אל  םהו  ךונח -  לשו  ודוד  לש  אמא  ינא  : ' הבתכ ןורהא  הטול  ןהמ . המכ  ןויליג  ותואב  איבה  תינשב , רמאמה  תא  םסריפש  תומדש ,' '

היולגב םיכוב ]...[ . אל  םינחנצ  תוכבל ! ךל  רוסא  אמא , ילע -  קעצ  ודוד  לפנ , לארשי  רשאכ  ןונרא , אל , ונתוא ]...[ . תוארל  םיצור  ויה  םה  תוכבל  אל 
תמועל ונתוא .' וצר  םה  הככ  ןונרא -  קזח , היהת  בושחנו . בשנ  ךל . םייואר  היהנ  ונחנא  ודוד , אל , המריפה - " תא  שייבל  אל   " יל בתכ  ודוד  הנורחאה 

ךמצע ףושחל  ןונרא , זעת , יתמ  דע  תנכוסמה . ךתונכו  ךתושיגר  ךבל , ץמוא  לע  יתאלפתה  : ' בתכ דבלב , עשוהיכ  תוהדזהל  ףידעהש  רחא , םדא  תאז ,
יפ לע  טופשלו  םירזגל  ךערקל  חמשיו  ךתוא  עדוי  וניאש  רוביצ  ינפב  ורמואל  ןכוסמ  םיבורק  םידידי  ןיב  רמול  הפיש  המ  ירהש  םימולע ? םיארוק  להק  ינפב 

יתבהאש ומכ  המישר  יתבהא  אל  םלועמ  וכו ]...[ .' לארשי ," תאנש  ", " םזיטיפד ל" ןיבהלו -  קיידל  םיצמאתמ  םניאש  םיארוק  תעדב  םירשקתמה -  םירבד 
", חוכ סמ ל" םלשל  ילבמ  באכו , יכב  לע  תאזכ  תוימיטניאבו  תונכב  בותכל  ידכ  ץמואהו . תושיגרה  אלפל  אלא  ןונגסה -  אלפל  סחייתמ  ינניא  ךלש . וז  תא 

'. םיטעמ אל  הפצוחו  ץמוא  תמאב  ךירצ  הליחבמ , תוילנבב  לכה  םיגהונש  יפכ  תצבצבמה ," הווקת  " לו דנא " יפה  ל" הרובג ," ל"

יבמופבו לעופב  הארנ  אל  ןיידע  ויכב  ירופטמ . יכב  לע  רביד  דיפל  םלוא  תע . התואב  דיפל  בתכש  המ  תא  בותכל  םיטעמ  אל  הפצוח ' ו' ץמוא '  ' ושרדנ ןכאו ,
רוביצה ןיחבה  ןונבל  תמחלמ  ירחא  בר  אל  ןמז  המרונה . תא  ונישו  רושע  רובעכ  קר  הגלבההו  קופיאה  רכס  תא  שממ  וצרפ  תועמדה  המישרה . יארוקל 

יכבה קשנל . םהירבח  לש  תויוולהב  ינלוקו  יולג  יכבב  םיררממ  םייברק  םילייח  העיתפמו : השדח  העפותב  "ל , הצב ריכבה  דוקיפה  הז  ללכבו  ץראב ,
גילבמהו . קפואמה  םחולה  לש  יגולותימה  יומידה  תא  דגנ  אוהש  םושמ  רקיעב  דחאכ , הדהא  ייוליגו  תירוביצ  תרוקיב  ררוע  ינטנופסה 

םהירבח תויוולהב  תוכבל  םינחנצה  ילייחל  רתומ  םאה  , ' היגוסב ןוידל  ונמזמ  "ל  הצ לש  יללכה  הטמה  שידקה  תישארבש 1988  ךכ  ידיל  םירבדה  ועיגה 
. ןונבלב וגרהנש  םהירבחמ  השולשל  דפסהה  תעב  וכבש  םינחנצ  לע  תרושקתה  יעצמא  לש  םיחוויד  תובקעב  םייקתה  "ל  כטמב ןוידה  ולפנש .'

ףולא תאז , תמועל  וניביוא . ידיל  קחשמ  םגו  קזחו  אג  אבצכ  "ל  הצ לש  ותימדתב  עגופ  רבדהש  ששחמ  תועמדה  לאוטירל  ןויד  ותואב  דגנתה  "ל  כטמרה
םוסחמה ןכש  ורקיעב , יטרואית  היה  "ל  כטמב ןוידה  "ל . הצ לש  תישונאה  ותימדתל  םרות  רבדהש  ןעטו  לוספ  לכ  ךכב  האר  אל  דלפ  יסוי  ןופצה  דוקיפ 
תויוולהב תובכע  אלל  בל  ערוק  יכב  לש  השדח  המרונל  תוריהמב  ךפה  קשנל  םירבח  לש  ינטנופס  יוטיבכ  לחהש  המו  בוש , אלל  ץרפנ  רבכ  תועמדל 

תא לוכיבכ  הנייפיאש  תועיבצה  תרסה  ךילהתמ  קלח  וב  התאר  ףא  אלא  יכבה  תא  התניג  אלש  תונותיעה , דודיעב  השרתשה  השדחה  תרוסמה  םילייח .
התשענ יכבה  תטלבה  השלוחב . האדוהו  תונכ  תוחיתפ , לש  שדחה  יטסיגולוכיספה  סותאה  םע  דחא  הנקב  הלועה  תוגהנתהכו  רבעב  לארשי 

לע יכבב  םיררממו  םהינפ  תא  םישבוכה  םינחנצ , לשו  ינלוג  ימחול  לש  ןותיעה ) לש  םינושארה  םידומעב  םיתעל   ) תוינועבצ קנע  תונומת  תועצמאב 
לע ינטנופסה  רעצה  תא  אלא  קפואמה  םחולה  תמצוע  תא  אל  יומסבו  יולגב  וטילבהש  תוולנ  תובתכ  תועצמאבו  קשנל , םהירבח  לש  םיירטה  םהירבק 

' ןופצה ןולמ  לייחה ב' ןעמל  דעווה  ךרעש  הביסמ  יאמב 1993  תונורחא  תועידי  לש ' תבשל  ףסומב  המסרפתהש  הבתכב  הראית  יקציול  ימענ  ןדבואה .
: ןונבלב בראמב  םהירבח  תא  ודביאש  םינחנצל 

ובבותסה םקלח  םמצע , ךותב  םיסנוכמ  ובשי  םקלח  ינלטקה . בראמה  ילייח  העוצפה , םינחנצה  תגולפ  ילייח  ודדוגתה  יבולה  לש  רחאה  ודיצב 
יסנכמ יט , תצלוח  המבל . םהמ  דחא  הלע  עתפל  המיא . ןזאמ  םיימויב . תויוול  עברא  שדוחב , םיגורה  העבש  ריוואב . דמע  דבכ  לבא  החונמ . ירסח 

רמא םירבחל ,'... הזה  רישה  תא  שידקהל  הצור  ינא  . ' הגולפה ילייח  ראש  המבה  ןוויכל  ואבו  וצבקתה  טא  טא  תיקסידו . תוהובג  תומוח  םיילענ  ב ,'
ןב 20 ראשינ  אוה  . ' תועורק םהיניעו  ביבסמ  ודמע  םילייחה  רישל . ליחתהו  תדלקמל  שגינ  תשעתה , עגר  ירחא  קדסנ . ולוקו  המבה  לעש  ןחנצה 

די דחא . ףוג  ומכ  טקשב , טקשב  ובצינ  הז , תא  הז  הגולפה  ילייח  וקביח  תויטיאו  תודבכ  םיידי  תועונתב  הגונו ]...[  ןטק  לוקב  ןחנצה  רש  ףלח ,' ןמזהו 
. ןגנתהל ךישמה  רישהו  יחל . לע  תגלוז  העמד  ףתכ , לע  תחנומ 

לש האירקמ  הלוע  האוושהה  םישימחה . תונשב  הלאל  םיעשתה  תונשב  םינחנצה  לש  ןורכיזהו  לוכשה  יסופד  תא  תוושהל  תיגולויצוס  הניחבמ  ףלאמ 
: בונדרבל ןורכיזה  רפסב  ירוג  םייח  בתכש  םישימחה , תונשב  לפנש  םינחנצה  לש  םייגולותימה  םימחולה  דחא  בונדרב , ימרי  ןורכיזה ל סקט  רואית 

םימחול טבשש  השגרה , התיה  תשוחנ ]...[ . - ילספכ ומדנ  עגרו  וקתש , והשלכ , ינמגרא  ראוהש , עלסה  ריקמ  קחרה  - אל לוממ , ובשיש  םינחנצה ,
לילחבו הממדב  םיקלח  - יקלח רזופש  טקש , בצע  םש  היה  הליל ? ותואב  בצעה  היה  ןכיה  וימחול . רכז  תא  תולעהל  ול , ינייפואה  סקטב  ףסאנ ,

. דאמ קפואמ  קזחו , ירבג  והשמ  שיאה . לע  ורבידש  םישנאה  תחישבו  ןוידרוקאבו 

תא ללכ  ועדי  אל  םבורש  םיריעצה , לשו  רעונה  ינב  לש  יבמופהו  יביטקלוקה  יכבה  היה  רבמבונב 1995 , ןיבר  קחצי  הלשממה  שאר  חצרנ  רשאכ 
הרבח רתוי , תנצחומו  החותפ  התשענ  תילארשיה  הרבחהש  םושמ  ץרפ  אוה  תימואלה . תולבאה  ילמסמ  דחאל  ןיבר , לש  ירוטסיהה  ולעופו  ויתודלות 

יוטיב תפתושמ -  הניק  ןיעמ  התיה  וז  תיתוברת : - וכיספ הביס  םג  ךכל  התיה  לבא  התשלוחב . ספתיהל  תששוח  הנניאו  היתושגר  תא  עיבהל  הדמלש 
. יגולוכיספה םיכרעה  םלוס  יפ  לע  תונייטצהל  דדמ  םירוצעמה  רסח  יכבב  תוארל  לחהש  שדח  רוד  לש  יסקט 

, לוכשלו תוומל  הנוש  חרואב  סחייתהל  ךנוחו  תישגר  תוגהנתה  לש  םייטסיגולוכיספ  םילדומל  ותודלימ  רבכ  ףשחנ  םיעשתה  תונש  לש  םילייחה  רוד 
סותפ ונממ  רדענ  המחלמב , שחרתמ  תוומ  רשאכ  , ' ךורב ירימ  םידליה  תורפס  תרקוח  ירבדכ  םהבש , םירפס  ארק  אוה  ויבסו . וירוה  לש  רודל  האוושהב 

אלא תדלומ , תבהאל  יוטיב  לוכשב  וארש  םירפסל  ול , ומדקש  םיילארשי  תורודכ  ףשחנ , אלש  רוד  והז  תיטרפו .' תישיא  איה  ןדבואה  תייווחו  יאורה ,
םיעבראה תונשב  , ' הירבדל לוכשה .' ןמ  םיעבונו  םימייקה  ויתוקוצמבו  ולבסב  דליה , הז  הרקמב  טרפה , לש  יגולוכיספה  דצב   ' דקמתהל ולחהש  םירפסל 

ותייעב אוה  ןאכ  לוכשה  םזילאודיבידניאה . ינפמ  םיעבשה  תונשב  וקחדנ  הלא  לכ  ללכה ]...[ . לש  הדבא  םה  יתרבח , ןוסאכ  תומתיהו  לוכשה  םיבצועמ 
לע הליקמ  איה  ןיאו  תובישח  הב  ןיא  ןכש  תרכזנ , הניא  תוומה  תביס  םג  תרכנתמ . אלא  תעייסמו , תדעוס  הניא  בור  יפ  לע  הרבחה  ןבה . לש  תימויקה 

'. םוי םויה  תולבס 

יאבצה רולקלופל  רובוז ' '
תרוקיבה םינוריט . תשנעה  לשמל , תינויצה . תוברתהמ  קלח  ויהש  "ל , הצ ילייח  לש  היצזילאיצוסה  יסופדב  םג  יונישל  איבה  יטסיגולוכיספה  סותאה 
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  << רתאב רמאמה  ףדל 

תונשל "ל  הצ תא  הענכיש  םירדאק )' ', ' םירוטרט  )' תינפוגה השינעה  לעו  רובוז )' ה'  ) םיילותיהה הכינחה  יסקט  לע  תיתרושקתה , רקיעבו  תירוביצה ,
אל תוללעתה ' התע כ' הרדגוה  הדיחיה , תא  תשבגמו  םחולה  תא  החישקמה  הביבח , תיטסיאו  ' צמ תרוסמל  רבעב  בשחנש  המ  הז . םוחתב  תוינידמ 
םע החשקוה  השדחה  תוינידמה  םישדחה . םילהנהמ  וגרחש  םידקפמ  ןידל  דימעהל  הארוה  הנתינו  רטרטל  םידקפמ  לע  רסאנ  תירסומ . אלו  תיקוח 

םידקפמ תחא  אל  שינעה  ףאו  םילייח , לש  םדובכ  לע  הרימשל  תובישח  סחיימ  אוהש  שיגדה  זפומ  "ל . כטמרה דיקפתל  זפומ  לואש  ףולא  בר  לש  ותסינכ 
, םינחנצה תביטח  דקפמ  תעצה  התיה  השדחה  חורה  תא  תפקשמו  תילמס  םינוריט . יסיסבב  ךרעש  תרוקיבב  ול  הלגתהש  יפכ  ויתוארוהמ , וגרחש 

השדחה המסיסה  תחת  עוריאה  תא  ךורעל  תנשב 1999 , םינחנצה  לש  תיתנשה  הביטחה  תרצע  לש  הנונכתב  לחוה  רשאכ  ינמש , ידג  הנשמ  ףולא 
תביטחש שיגדהל  הנווכ  ךותמ  ', ' ןחנצ דימת  ןחנצ  םעפ   ' הקיתווה תיאו  ' צמה המסיסה  תא  ףילחהל  האב  עיצהש  המסיסה  םדא .' דימת  ןחנצ  םעפ  '

'. ןוילע ךרע  םילייחה  לש  םדובכ  תרימשב  האור  םינחנצה 

הנחמב ינאיורט  סוס 
סוס  ' התיה םג  איה  םיידועייה , םהיכרוצל  שומיש  הב  ושע  אבצה , םללכבו  םיידסממ , םיפוגש  ןוויכו  העבטמ , תינרקח  איה  עדמ , לכ  ומכ  היגולוכיספה ,
שיחממ ליעל , ןודנש  "ל , הצב תרשל  היצביטומב  הדיריה  תייגוסב  לופיטה  חתפמ . ישנא  לש  םילדחמו  תוקחדה  םירקש , ףשחש  יגולותימ , - יטנא ינאיורט ,'

דחא תא  םג  המיגדמ  הכורא , הכ  הריגד  רחאל  היצביטומה , רבשמ  לש  תימואתפה  תוצרפתהה  הפישח . ילככ  היגולוכיספה  לש  הדיקפת  תא 
ויד בחר  קדס  רצונ  רשאכ  זועב  הצוחה  תצרופה  תחתור  הבלכ  םהומכ  םייעקרק  - תתה םייתרבחה  תוחוכה  תיגולותימ : - יטנאה הקימנידה  תונורקעמ 

. רצובמ םזילאידיא  לש  םיבחרמ  תחא  תבב  תקחומ  איה  חטשה , ינפ  לא  תצרופ  איהש  העשמ  עקרקב .
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