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הנרדומל תרוסמ  ןיב 

תיתדה תונויצה  לש  ירוטסיה  - יתוברתה םונגה 
הנכמה " ) יתוברת םונג  רידגהל כ" רשפא  התואש  תימואל , - תיתדה דוסיה  תפקשה 

לע הכילהב  ךורכה  חתמה  םע  דדומתהל  הסנמה  הפקשה  איה  ירוטסיהה ) ףתושמה 
תא אוצמל  םיסנמ  ןיידעו  וסינ  םיימואלה  םייתדה  הנרדומל . תרוסמה  ןיבש  קדה  לבחה 

תינוליחה תוברתל  תונמאנ  ןיבל  הכלההו , תרוסמה  יכרעל  תונמאנ  ןיב  בהזה  ליבש 
: הרמיאב קוק  ןהכה  קחצי  םהרבא  ברה  תצמת  תאזה  הפקשהה  תא  תינויצהו . תיללכה 

"(, ןשיה  )" תרוסמ לע  היונב  תודהיה  יכ  העמשמ  שדקתי ." שדחהו  שדחתי , ןשיה  "
הרבחה יפלכ  החותפ  איהו  שדחה ,)"  )" תיוושכעה תואיצמה  םע  שיגפהל  שי  התואש 

. תרגתסמ הניאו  םלועהו ,
תימואל תיתדה  הפקשהה  תא  תויתיצמתב  טורפנ  ןלהל  םינשה . םע  רימאמו  ךלוהש  טושפ , אל  ריחמ  ךכל  שיו  רקיעו  ללכ  טושפ  אל  רבדה  רומאכ  לבא 

(: םיגלפה ןיב  םיסנאוינלו  םייונישל  הז  בלשב  סנכיהל  ילבמ   ) םייפיצפס רתוי  םימוחתב  תושיפתל  תיסאלקה 

םינברהו תדה 
תויטרקומד .) הדימ  תומא  יפ  - לע  ) תיתרבח וא  תירסומ  הניחבמ  תיתייעבכ  תספתנה  תיתד , הדמע  לע  תינויער  תרוקיב  חותמל  תונוכנ  • 

םנבומ לע  עבקתהל  ילבמ  תוברתו , הרבח  ןמז , לש  רשקהב  תוליפתה  וא  שדוקה  יבתכ  לש  םינכתל  תוסחייתה  ונייה , םזילטנמדנופ - ' תלילש ה' • 
ינטשפה . ילולימה 

םייתכלה . םניאש  םיאשונל  עגונה  לכב  םינברל , תרוויע  תונתייצ  לע  אלו  רשיה  לכשה  לע  תוכמתסה  • 
(. המודכו םישנל  הריחב  תוכז  תבשב , הבילח  רתיה   ) ץראב העשה  יכרצ  יפ  - לע םינבר , לש  תוקיספו  תוכלה  תשמגהל  תונכומ  • 

תונויצה
לארשי . תרותמ  עבונה  יתד  יוויצכ  לארשי , תנידמ  תמקהו  תידוהיה  תוימואלה  תשיפת  • 

ץראה תלואג  יכ  תוסרוגה  תוידרח  תושיפתל  דוגינב  לארשי ,) תלואגל  םידקמ  דעצכ   ) ץראה לע  תידוהי  תונוביר  תחטבהל  הליעפ  תוברועמב  דודיצ  • 
חישמה . תאיב  םע  קר  שממתת 

. םישדוקמ םיכרעכ  ץראה  בושייו  המדאה  תדובע  תרדגהו  לארשי , - ץרא יקלח  לכב  תובשייתה  • 

הלכשהו ךוניח 
תינוליח .' -' תיללכ הלכשה  יפלכ  רתויב  יבויח  סחי  • 

לוח . ידומילו  שדוק  ידומיל  תבלשמה  הדיחא -  תיתד  - תיתכלממ ךוניח  תכרעמב  דודיצ  • 
. ץרא ךרד  םע  הרותו  הדובעו , הרות  יכרע  לע  תתתשומה  תברועמ , רעונ  - תעונת • 

תועינצה תולובגו  השיאה  דמעמ 
הניה םישנל ) םירבג  ןיב  ךוכיחה  תולובג  ירק ,  ) תועינצה יכ  הנבה  ךותמ  תאז , תברועמ . הרבח  לש  המויק  דודיעו  השיאה  יפלכ  דבוכמו  ינויוויש  סחי  • 
הרבח תויהל  הלוכי  תיתד  הרבח  ךכיפל , םירבגה . םלועמ  הקיחרהל  ןיא  םיהולא ,' םלצב   ' איה ףא  הארבנ  השיאהו  ליאוה  םרב , הבוטו . הנוכנ  הדימ 

תועינצה . תולובגמ  גורחל  אל  ןיידעו  תברועמ ,
בוציע תעב  הבו  הרבחל ,) התמורתו  השיאה  לש  בושחה  הדועייכ  םידליה  ךוניחו  תּוהמא   ) םיירדגמה םידיקפתה  תקולח  לש  תרדגומו  הרורב  השיפת  • 

אלא תיתדה , תרגסמהו  הכלהה  דגנ  הסרתה  רדגב  םניאש  םימוחתב  רבודמ  םיירבג .'  ' תוליעפ ימוחתמ  המצע  הרידמ  הניאש  השדח , תישנ  תוהז 
ןהמ . םירזגנ  ךפיהל ,

, הז יוטיב  ולטנ  תועינצה  ירמוש  המינפ ." ךלמ  תב  לש )  ) הדובכ לכ   " יוטיבהמ רזגנש  יפכ  היידוהיה , השיאה  וא  הרענה  לש  יתרוסמה  דועייה  לוטיב  • 
דבכתהל ףא  יוצרו  הפוג  תא  תוסכל  רמולכ , הדובכ . לע  רומשל  הילעו  ךלמ , תב  איה  היידוהיה  השיאה  ךכ : ושוריפו  י"ד ) םיליהת מ"ה ,  ) ארקמב עיפוהש 

התיב . תומא  "ת  לדב השיאה  תא  אולכל  הרטמב  ורשקהמ , אצוה  קוספהש  םינעוטה  םינשרפ  שי  םתמועל , התיבב . תבשלו 

ונבו בא 
גרבצלז המיס 

שובל 726 םייתד 
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ותבו בא 
גרבצלז המיס 

שובל 730 םייתד 

תויתד .)  ) תונבל םג  אלמ  יאבצ  תוריש  בויח  • 
. םייסיסב תועינצ  יללכ  לע  הרימש  ךות  ינרדומה , יללכה  ינויצל  רשפאה , לככ  תינוציח , תומדיהל  ןוצר  • 

היבשותו הנידמה 
םיילסרבינוא תונבותו  םיכרעכ  םתשיפתו  דועו ,) תויושר  תדרפה  םדאה , דובכ  תוריח , ןויוויש ,  ) היטרקומדה לש  תונבותהו  םיכרעה  לש  תינורקע  הלבק  • 

תודהיב . םרוקמש 
םייחה . - חרואב לארשי , - ץראו לארשי  תרות  לארשי , םע  לש  בולישה  תעמטה  • 

היגלפל . תינוליחה  הרבחה  םע  גולאיד  םויקו  םינוליחל , םייתד  ןיב  הלועפ  - ףותיש בויח  • 
םיהולא . םלצב  ארבנ  םדא  לכ  יכ  השיפת  ךותמ  ץראב , יחה  ירכונל  דובכ  לש  סחי  • 

. תוסחייתהה תצובקכ  תינרדומהו , תיטרקומדה  תיללכה , תינויצה  הצובקה  תשיפת  • 

תיללכה הרבחב  תובלתשהו  תוברועמ 
לארשי . - ץראב היישעה  םלועבו  היווהב  םירועמה  למעו  הדובע  ישנא  • 
הנידמה . תוכרעמב  תובלתשהה  לאידיא  ךותמ  הדובעו  הרות  בוליש  • 

תיללכה . תילארשיה  הרבחב  תיתוברתו  תיתרבח  תובלתשה  • 
(. יתדה רזגמל  תוידוחיי  ןניאש   ) תויאבצ - ללכ תורגסמב  ללוכ  אלמ , יאבצ  תוריש  • 

ללוחתמה לוציפה  תא  אטבמ  רבדהו  םייוניש , תונורחאה  םינשב  ולח  ליעל , הטטרושש  הפקשהה  יביכרממ  תחא  לכב  טעמכש  ןייצל  בושח   , םוכיסל
. ךשמהב ואר  טוריפ  ימואל . - יתדה הנחמב 

ימואל - יתדה םייחה  ןונגס 
םייחה ימוחת  לכ  לע  טעמכ  םמתוח  תא  םויכ  םיעיבטמ  תימואל  - תיתדה תונויצה  ישנא 

םה תונמאו . תוברת  תרושקת , הימדקא , טפשמ , הלכלכ , אבצ , הקיטילופ , לארשיב - 
םתוא תפחודה  תיתדה , הרבחה  לש  הדודיעב  טעמ  אל  חתפמ  - תודמעל םיעיגמ 

. הלא םימוחתב  םתזיחא  תא  קזחלו  ביחרהל 

תונויצה ינושאר  הנש . האממ  הלעמל  ינפל  ךרדה , תליחתב  םירבדה  וארנ  ךכ  אל 
תונויצה לש  ןויסינ  לכ  ףסה  לע  וחדש  םידרח  םינבר  ויה  יחרזמה , תעונת  ידסיימ  תיתדה ,

עובקל לצרהמ  ועבת  םה  ידוהיה . םעה  לש  תיתד  - תיתוברתה תוהזב  תעגל  תינוליחה 
םצע תא  ךכב  ונתיה  ףאו  תויתוברת , תולאשב  קוסעת  אל  תונויצהש  שרופמב ,

. תינויצה העונתל  םתופרטצה 

תא תונשב ה-20 ,' תליחתב  עבט , יחרזמה  תעונת  יגיהנממ  יודנל , םייח  לאומש  ברה 
חור ונחור , תא  טילשהל  ונל  רשפא  - יא : " ורמואב שודקה ." דרמה   " תיגולותימה המסיסה 

הנבית לארשי  - ץראו םינובה ... ונמצעב  תויהל  ונילע  םירחא ... ןיינב  לע  הרוסמהו , הרותה 
לכה ינפלו  לכ  םדוק  התנבנ  לארשי  תנידמו  לארשי  ץרא  רבד  לש  ופוסב  לבא  ונצפחכ ."

התיה דימת  איה  אברדא , המלענ . אל  תידוהיה  תרוסמה  םירקפתמה . לש  םצפחכ 
ינויצה לישבתב  ןילבתה  היה  הז  לבא  תילארשי . ץראה  היווהמ  דרפנ  יתלבו  בושח  קלח 

. ומצע ךיברתה  אלו 

אל תינידמ , תואמצעל  ךרדב  תדהמ  רענתמה  שדחה " ידוהיה   " לאידיא םג  ינש , דצמ 
תונלבוס רתוי  הברהו  תויטסיאיתא  ךכ  לכ  אל  רבד  לש  ופוסב  התיה  תונויצה  ספת . שממ 
םיכלוה םייתד  םידוהי  םגש  ררבתה  ינשה , רבעה  ןמ  םיסקודותרואה . םימרזל  התשיגב 
הניא הלוגה  תלילש  היפל  השיפת , םישבגמו  שדחה , לאידיאה  רחא  יבש  םהינומהב 

םיימש םש  שדקמה  ידוהיה  לדומ  רצונ  ךכ  תיתכלהה . תרוסמה  תלילש  תא  תבייחמ 
 - אביקע ינבו  יתדה  ץוביקה  תוישעמ -  תועונת  יתש  וחמצ  םינשה  תצורמב  לארשי . - ץרא ןיינבו  ףוגה  ןיינב  ומכ  םייצרא , םיכרע  םג  שדקמ  ליבקמבו ,

'. שדחה יתדה  ידוהיה   ' לאידיא תא  םישגהל  ןמצע  לע  ולטנש 

הרות לש  הלהואב  תפפותסמה  םינבר )  ) תינחורה הגהנה  תומלועה : ינש  ןיב  דקפתל  םייתדל  העייסש  תניינעמ  הנחבה  העבקנ  תיתדה  תונויצה  ךותב 
םינשב הנתשמ  וז  הימוטוכיד   ) ינוליחה םלועה  ןמ  םייתוברת  תוהז  ינממס  דועו  דוע  ץמאל  ףידעמה  ימואל  - יתדה התיערמ  ןאצמ  רכינ  קלח  התמועלו ,

(. ןלהל ךכ  לעו  תונורחאה ,
םה ךכיפלו  םימכח ," ידימלת  כ" םתיערמ , ןאצ  יניעבו  םמצע  יניעב  םיספתנ  םינברה  ןמ  םיבר  היתוצובקו , הימרז  ןווגמ  לע  תימואל  תיתדה  הרבחב 

. ידילוסו קפואמ  דבוכמ , שובלב  ךלהל  םמצע  לע  םילבקמ 

ונממ התפיצ  ברה  גיהנה  התוא  הליהקה  דחוימ . יתרבח  דמעמל  וכזו  םעמ  םימרומל  םיבר  םינבומב  םינברה  ובשחנ  תידוהיה  הירוטסיהה  ךרואל 
תינוציחה . העפוהה  םוחתב  הדפקהל  הז  ללכבו  תוניחבה ,) לכמ  השעמלו   ) תיתד הניחבמ  רתוי  הבר  הדפקהל 

ןאצ ןיבל  םינברה  ןיב  םילדבהה  ימואל  יתדה  רזגמה  ישנא  ברקב  השעמל , ימואל . יתדה  רזגמב  םיבחרנ  םיחלפ  ברקב  תורירש  ןדוע  הלא  תושיפת 
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וא  ) הרות דומילב  םיקסוע  םירבגה  בור  םידרחה , לצא  ירהש  ידרחה . רזגמב  םילדבההמ  רתוי  םילודג  םייחב , תדה  לש  התויזכרמ  יבגל  םתיערמ ,
םיקוסע םניא  ימואל  יתדה  רזגמב  םירבגה  בור  וליאו  םויב , םימעפ  שולש  ןיינמב  הליפת  לע  םידיפקמו  הבישי ) וא  ללוכ "  " לש תרגסמב  םיאצמנ  תוחפל 

. המודכו יוליב  הדובע , ירק : םינוליחה , םיקוסע  םהבש  הלאל  המודב  ןילוח , יניינעב  רקיעב  אלא  תדל , םירושקה  םירבדב  םויה  בור 

הניאש תוליעפ  לש  סונייקוא  ךותב  תיתדה  עקרקב " ןגוע   " ןיעמל וב , םיבחרנ  םיחלפ  ברקב  םיבר , םינבומב  םיבשחנ  ימואל  יתדה  רזגמב  םינברה  ןכל ,
ןמזב תדב  רושקה  לכל  םיגאוד  ימואל  - יתדה רזגמה  ינבר  דבוע . לעבהש  ןמזב  החפשמל  תוגאודש  תיבה  תורקעל  המודב  תצק  תיתד . חרכהב 

הכלה ירומכ  רזגמב  םינברה  לש  םדמעמ  םימיוסמ , םימרזבו  תומיוסמ  תוליהקב  תאז , םע  הזה ." םלועה  ילבהב  ותסנרפב ו" קוסע  םהלש  רוביצהש 
םהיתוצעב םיכוותמש  ימכ  יגולוכיספו , יתוגיהנמ  דיקפתב  םיאשונ  םהו  רבד , קשיי  םה  יפ  לעש  םידרחה , םינברה  לש  םדמעמל  רתויו  רתוי  המוד  השענ 

תועצמאב רקיעב   ) םיינחור םינוקיאו  ךרד  ירומ  ןיעמ  םג  םיווהמ  םהבש  םירשכומה  תימוימויה . הקיטקרפל  תיתכלהה  הירואיתה  ןיב  םהיתויחנהו 
(. םהלש םיבותכה  םימוסרפהו  תושרדה 

עיפומ אוה  םתיאש  םידמ  ןיעמכ  םה  וידגב  יתדו , ינחור  גיהנמל  בשחנ  ברהש  ןוויכ  שובלב . הנחבה  םג  הרצי  ותיערמ  ןאצ  ןיבל  ברה  ןיב  תאזה  הנחבהה 
, םירוחש ללכ  ךרדב  םיהכ , םייסנכמו  הנבל  הצלוח  ומכ  םיידילוסו , םיטקש  םידיחא , םיעבצב  שובל  לע  םידיפקמ  םינברה  בור  ךכל , םאתהב  רוביצב .

, תיתד הדפקה  רדשל  םיצור  םה  וז  םתעפוהב  תרדוסמו . הייקנ  םהמ  םיבר  לש  םתעפוה  ינוג . - ברו יתנפוא  דוגיבמ  םיענמנו  םיהכ , - םילוחכ וא  םירופא 
. רדסו הטילש  תימצע , תעמשמ  תוכמס , השודק , תודימ , רהוטו  םייפכ  ןויקינ  םג  םיאטבמה  ןויקינו –  תונרמש 

םישבוח ףא  םיתיעלו  תופילחב  םיכלוה  הדוהי , יבצ  ברה  לש  ןושארה  רוזחמה  ידימלתמו  יל  " דרחה םרזב  רגובה  רודה  ןמ  רקיעב  םינברה , ןמ  םיבר 
, ןטק ופוג  רמצמ . ללכ  ךרדב  יסאלק , עבוכ  אוהש  הרודפ , ןכו  תויאטיל , תובישי  ישאר  שובחל  םיגהונ  ותוא  גרובמה , עבוכ  ןה  תוצופנה  תועבגמה  תעבגמ .

. ונילסרוב תרבח  לש  םימסרופמה  םיעבוכה  ןמ  טעמ , םקעתמו  הלעמ  יפלכ  הנופ  אוהו  םיינוניב , וילוש 

, ינרדומ יסקודותרואה  םרזה  ןמ  ןייטשנטכיל , ןרהא  ברה  תעבגמבו . הפילחב  םיכלוה  יל , " דרחה םרזה  ןמ  לשמל , דמלמ , ןמלז  ברהו  לאירא  בקעי  ברה 
ברקב רקיעב  שבלנה  קא , ַרפב םג  וכלי  רתוי , רגובה  רודהמ  רקיעב  הנוכש , ינברמו  תובישיה  ישארמ  ןטק  קלחו  ריע  ינבר  תופילחב . אוה  ףא  ךלוה 

בגה רוזאב  םירותפכ  ינשו  רוחאמ  עסש  שי  הטופקל , דוגינב  קארפל , ךא  הטופקל , המודה  ךורא  ליעמ  ןיעמ  אוה  קארפה  יאטילה . םרזה  ןמ  םידרח 
. ןותחתה

םה םשובלב  רודיהו . תונרדנג  לש  תלטובמ  יתלב  הדימ  לע  תדמלמ  םתעפוהש  הנוכש -  ינברו  םינייד  ריע , ינבר  רקיעב  םינבר -  םנשי  יכ  ןייצל  בושח 
. הליהקה ירבח  רתימ  םילדבנו  םעהמ  םימרומ  םתויה  תא  רמולכ  אשינהו , םרה  דבוכמה , םדמעמ  תא  םישיגדמ 

רודה ןמ  םינבר  רקיעב  םה  הלא  תונתוואר . רדעהו  תוכילה  תוטשפ  לש  ןבומב  תועינצ  רומגה : ךפהה  תא  תרדשמ  םתעפוהש  םינבר  םנשי  דגנמ ,
אל  " רדשלו הריעצה  םחור  לע  ריהצהל  םג  דעונ  הז  םשובל  רהצ ."  " תתומעב םירבחה  םיריעצ  םינבר  םג  ומכ  תויולחנתהו  םיבושיי  ישנא  ריעצה ,

". םיבשוי ונחנא  םיריעצ ) הז  ללכבו   ) ונמע ךותבו  ונדסמתה  אל  ונגרבתה ,

רובע תוהזה . יביכרמ  רפסמ  ביבס  הענ  תיתדה , תונויצה  ךותב  תימינפה  תקולחמה  םג  ומכ  תיתדה , תונויצל  םידרחה  ןיב  תקולחמה  יכ  רמול  ןתינ 
דממה ןיב  ענ  תיתדה ) תונויצה  לש  ילאקידרהו  ינרמשה  ףגאה  םע  רקיעב  םיהוזמה  םיימואל , - םידרח  ) יל " דרחה טועימה  םויקה ; בל  איה  תדה  םידרחה 

. םיינרדומ םייחו  תוימואל  תד , תוהזה : יביכרמ  תשולש  ןיב  לטלטימ  תיתדה  תונויצה  לש  םמודה ' בורה   ' וליאו יתדה , הזל  תרבוג  היטנ  ךות  ימואלהו , יתדה 

םיחרוט םניא  םייתדהו  ידמל , בחר  יל ) " דרחה גלפהמ  םניאש  םיקלחה  רקיעב   ) ימואל - יתדה ללה  תיבו  ידרחה  יאמש  תיב  ןיב  רעפה  יכ  שיגדהל  בושח 
דאמו תורימחמ  הלעפה " תוארוה   " יפ לע  גהונ  וניא  ךא  תווצמ , "ג  ירת םייקמ  םנמא  אוה  חלגתהל . ומצעל  השרמ  עצוממה  ימואל  - יתדה וחייטל .

תליפת לע  תעל  תעמ  םיחסופ  םיבר  רחא .) וא  הז  ברל  תופיפכ  ךות  בורל   ) ידרחה תאז  השועש  יפכ  ולש , םוימויה  ייחב  הלועפו  הלועפ  לכב  תויפיצפס 
תורשכה ידרחה . רזגמב  גוהנכ  הרימחמו  הדח  הכ  הניא  ימואל  - יתדה םלועב  םירבגל  םישנ  ןיב  הדרפהה  םג  ןיליפת . תחנה  לע  וליפאו  בירעמ  וא  החנמ 
ילבמ "ל  וחבו לארשי  יבחרב  ןוזמ  ינכודו  הפק  יתב  תודעסמב , םידעוסש  םיימואל  םייתד  טעמ  אל  שיו  ידרחה , םלועב  ומכ  הרימחמ  הכ  הניא  איה  םג 

(. הצוח וניא  שיאש  םודא  וק  םה  בלחו , רשב  ןיב  בוברעו  ףרט  ןוזמש  ןבומכ   ) הפקת תורשכ  תדועת  םוקמל  םא  ןכל  םדוק  קודבל 

ותוכז תא  דבכמ  תואטגב , רגתסמ  וניא  אוה  בורל , ינרדומה . יתרוסמ , / ינוליחה רבצה  לש  הזל  םיבר  םיווקב  קישמ  יסופיטה  ימואל  - יתדה לש  וייח  - חרוא
הבוחה ןיב  בהזה  ליבש  תא  אצומ  םיבר , םירקמב  ומצע , איה  / אוה תבש . לוליח  לע  האחמב  םישיבכ  םסוח  וניא  ויניע , תוארכ  וייח  תא  תויחל  ינוליחה  לש 

םייריכ תמיוסמ ,) העשב  תורואה  תא  תובכלו  קילדהל  תנכותמה   ) תבש ןועש  שי  םיבר  םיתבב  היגולונכטה . העיצמש  תוחונה  ןיבל  תווצמ  לע  רומשל 
. קהבומ תבש  לוליחכ  וזכ  תוגהנתה  תשפתנ  ידרחה  רזגמבש  ןייצל , רתוימ  טעמכ  תבש . תילעמ  םג  תומוק -  - יתבבו םילישבת , םומיחל  תוילמשח 

תא הלגד  לע  התרח  אביקע  ינב  תעונת  תיתד . - תינויצה הרבחה  לש  הירוענ  תונשב  רבכ  החנוה  ינוליחה , ויחאל  ימואל  - יתדה ןיב  תרבחמה  תיתשתה 
, תימואל - תיתדה היווהה  תיצמת  תא  אטיב  הדובעו  הרות  םילימה  דמצ  תידרחה . תונלדבל  הזת  - יטנאכ שעמו ," ןוזחב  הדובעו  הרות   " המסיסה

ליעפ קלח  ולטנ  םה  תובישי , תמקהו  הרות  דומילל  ליבקמב  ךכ , ץראהו . המואה  ןיינבל  תוישעמ  תולועפ  שומימ  םע  דחי  תווצמו  הרות  םויק  תבלשמה 
ידוסיה ךוניחה  תכרעמ  תמקה   ) ךוניחה םייתליהק ,) םיבושייו  םיבשומ  םייתד , םיצוביק  תמקה   ) תובשייתהה ימוחתב  הנידמהו : ץראה  ןיינבב  יתועמשמו 

, רקחמב הימדקאב , תוריכב  תודמע  םיספות  היגיצנמ  םיבר   ) ההובגה הלכשהה  רדסה ,) תובישיו  תוינוכיתה  תובישיה  תונפלואה , יתד , - יתכלממ
תונמאה דוקיפ ,) תודמעבו  תורחבנ  תודיחיב  םיאצמנ  םיבר   ) אבצה לוהינ ,) תודמעב  םיאצמנ  םיבר   ) הלכלכה היגולונכטבו ,) האופרב  הארוהב ,

. תיטילופה היישעהו 

, םידבוע םלוככ  םבור  הרות ." לש  הלהואב  םמצע  ותימה  אל   " בורלו ותונמוא " ותרות   " גשומה תא  וצמיא  אל  םיימואלה  םייתדה  בור  םידרחהמ , הנושב 
, תורגב תדועתו  תיללכ  הלכשה  ושכר  םהמ  םיברש  הדבועה  םיכרבאל . תואבציקה  ןחלוש  לע  םיכומס  םניאו  םתחפשמ , תאו  םמצע  תא  םיסנרפמ 

. םיקוסיע לש  בחר  ןווגמב  הדובעה , קושב  םתובלתשה  תא  הלקה 

לכב םירועמ  וינב  תילארשיה . הרבחה  לש  הרשבמ  רשב  רתונו , היה , ימואל  - יתדה רזגמה  הז ,) הנחמבש  םיינוציקה  םיגלפה  תוחפל   ) םידרחל דוגינב 
תשפתנ םינוליח  םע  היצקארטניא  םידרחל , דוגינב  םירבג .) לש  תוחפל   ) יאבצ תוריש  ללוכ  היקוחו , לארשי  תנידמ  םע  םבורב  םיהדזמו  רוביצה  תורדש 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



הסנמ וניא  שיא  םהלתמ . אלו  יתוברת  ינלבוס , תוצובקה  ןיב  גולאידה  הער ." תוברתל  םתוא  ואיצוי   " םינוליחה אמש  םיששוח , םניא  םה  ןיטולחל . תיעבטכ 
. תויניצ לש  ץמש  וליפא  ולוק  תמינב  ןיא  בורל  םינוליח ," םה  רתויב  םיבוטה  ירבחמ  המכ   " רמוא ימואל  - יתדשכ רחאה . לש  ותעדו )  ) ותד תא  רימהל 

תונויצה לש  ףתושמה  הנכמה  םויה , תיתדה  תונויצב  העדה  יליבוממ  דחאו  ירוקמו  בושח  תועד  הגוה  ולרש , לבוי  ברה  לש  יגולויצוסה  וחותינ  יפ  לע 
תלבקמ תינרות , עקרק  לע  תבצומ  תחאה  רחא . םלועב  העוטנ  תחא  לכ  רשאכ  םיילגר , יתש  לע  הדימעה  אוה  הידברו , היביכרמ  לכ  לע  תימואל , תיתדה 
עדמב תברועמו  תינוליח  עקרק  לע  תבצומ  היינשה  יתד . םוי  - רדס תלהנמו  תידוהיה  הנומאה  ירקיעל  הנמאנ  הרות , דומלת  הבישחמ  תווצמ , לוע  הילע 

הנידמב םייחה  יללכ  תא  המצע  לע  תלבקמ  איהו  תטלחומ , לארשי  תנידמב  התכימת  יאבצ . תורישבו  ץראה  בושייב  םיקסעבו , תוינידמב  תוברתבו ,
. תיטרקומדה

רפסה - יתבב תיתדה . תינויצה  לש  ילרגטניא  קלח  היה  אל  ילאטוטה , ידסומה  הרותה  דומלת  לולסמ  ףוסה . דע  הכלה  אל  ולרש , ןייצמ  תינרותה ," לגרה  "
לע ודסונש  ןוכית ) ירגובל   ) תוהובג תובישי  ויה  אלו  טעמכ  הרות . דומילל  תובר  םינש  תשדקה  וא  תועצקמתה  אל  ךא  הפ , - לעבש הרותו  הרות  ירועיש  ויה 

דע ןורבח . תבישי  וא  םידיסח  רפכב  לארשי  תלחנ  תינוכיתה  הבישיה  ומכ  תוידרח , תובישיל  וכלה  המשל , הרות  דומלל  ושקיבש  הינבמ  הלא  הדי .
אבצהמ וררחתשהש  וא  "ל , חנה תרגסמב  יאבצ  תוריש  ושע  תיתדה  תונויצה  תונב  רדסה . תובישי  לש  םצמוצמ  רפסמ  םג  היה  םימיה  תשש  תמחלמל 

. הכרדל תחא  לכ  וכלהו  ןופצמו  תד  ימעטמ 

. םימיה תשש  תמחלמ  ברע  דע  בצמה  - תנומת התייה  וזו  תיתדו ,) תיטילופ   ) הנותמ הדנ  ' גא תיתדה  תונויצל  ביתכה  תומלועה  ינש  ןיב  הריהזה  הכילה 
םגו תונותמ ) תויטסילאיצוס  תודמע  ץומיא   ) ילכלכה "י ,) אפמ ןוטלישה , תגלפמ  לש  עצמה  םע  תינורקע  תוהדזה   ) ינידמה םוחתב  יוטיבל  האב  תוניתמה 
ןוזיאה םינורחאה  םירושעה  תשולשב  דועו .) םיינוכית  - לע םיינרות  ךוניח  תודסומ  רדעיה  שאר , יוסיכ  אלל  םישנ  תונבו , םינב  ןיב  םיברועמ  םידוקיר   ) יתדה

. ךשמהב ןודנ  ןהבש  תימואל , תיתדה  הרבחה  לע  תכל  תוקיחרמ  תוכלשה  ךכל  שיו  רפומ  הזה 

. םידרחל רשאמ  םייתרוסמלו  םינוליחל  רתוי  הלודג  הברק  םישח  םיימואלה  םייתדה  בור  םויה  םג  תאז , םע 
. םינוליח םה  וינכשמ  קלחש  תיבב  תברועמ , הנוכשב  הלודגה , ריעב  חונ  שיגרמ  אוה  םיוסמ . םירוגמ  - םוקמל ומצע  תא  ליבגמ  וניא  ימואל  - יתדה בורל ,

תעונתש םגה  ךכ .) לע  רצמ  אוה  םא  םג   ) רופיכ םויב  םימצ  אל  וא  חספב , ץמח  םילכוא  ולש  םינכשהש  העידיה  םע  םולשב  יח  וליפא  אוה  תינורקע ,
ןותנה בצמה  תא  לבקמו  הבושתב  רוזחל  ינוליחל  ףיטמ  אוה  ןיא  ויניעב , םינינצל  ןה  תבשב  םיעושעש  יתבו  תוינק  יזכרמ  תחיתפ  םג  ומכ  תוינוכמ ,

. הנבהב

טעמו םידליל ,) םייתוכיא  ךוניח  תודסומ  הדובעה , - םוקמל הבריק  תוחונ ,  ) םייתלעות םילוקישמ  בורל  תענומ  ימואל  - יתדה לש  םירוגמה  - םוקמ תריחב 
תא םיתרשמה  רעונ  תעונת  יניקו  רפס  - יתב תסנכ , - יתב  ) תוחונ ילוקישמ  ללכ , ךרדב  תרצונ , תויתד  תונוכש  תושבגתה  םייתד . םילוקישמ  דואמ 

(. הביבס התואב  הייסולכואה 

, תיתד הריווא  תויוור  תונוכשל  תוסנכתה  תמגמ  תרכינ  ידרחה , םייחה  ןונגסל  ימואל  - יתדה רזגמהמ  קלח  לש  תוברקתהה  תרגסמב  הנורחאל ,
. םיברועמ תוריד  - יתבבו תונוכשב  םייח  םייתדה  לש  םבור  בור  לכה , - ךסב לבא  ילירטס . רתוי  טעמ  יתד  םייח  - חרואל םידלי  ךנחלו  לדגל  םג  תרשפאמה 

םיצוביקהו םיחטשב  תויולחנתהה  םה  ימואל  - יתדה רזגמה  ישנא  לש  תטלחומ , טעמכ  וא  תטלחומ , תוינגומוה  תמייק  םהבש  םידיחיה  תומוקמה 
. םייתדה

תחפטמ יוסיכ  ללכ  ךרדב  תואושנ )  ) םישנ לשו  הגורסה  הפיכה  איה  םירבג  לש  ירקיעה  יוהיזה  ות  תינוציחה . ותעפוה  יפ  - לע לקנב  ימואל  - יתד תוהזל  ןתינ 
שובל יטירפ  הב  ןיא  םייניע . תרקנמ  אל  בורלו  םיגתומ  תלד  והשמ , תיממע  תיסיסב , ללכ  ךרדב  תאז  םעו  תינרדומ , תירבגה  החתלמה  יתנפוא . עבוכ  וא 

םיעבצב תוצלוח  רוע , יליעמ  ףגמ , ילענ  דומצ , סני  ג'  ) םיקהבומ םיינוליח  םיטירפ  וא  דחא , דצמ  הרוחש ,) תעבגמ  למיירטש , הטופק ,  ) םיקהבומ םיידרח 
רתוי שובלו  דחא , דצמ  תוהכ ) םייסנכמו  תונבל  תוצלוח   ) ידרח רתוי  יפוא  לעב  שובל  תווצקה –  ינשל  םינתשמ  םירבד  םויה  תאז , םע  ינש . דצמ  םיינקעצ ,)

. ךשמהב ןודנ  םהבש  תידרחה , הרבחה  לע  םירבועה  םייבטוקה  םיכילהתה  ינש  תא  ףקשמ  רבדה  ינש . דצמ  ינריתמ  - ינוליח - יגתומ

חטבלו ינפשוח  אל  ללכ  ךרדב  ךא  יתנפואו , ינרדומ  תושובל  ןה  ןהיתורודל . ימואל  - יתדה רזגמה  תושנ  תא  םינייפאמ  רתוי , וא  תוחפ  שובל , יסופד  םתוא 
םש םה  תנגוהמ  תוידילוסו  קופיא  תועינצ , םירורב . תולובג  ןמצעל  תוביצמ  ןבור  ךא  םיגתומ , תוכירעמ  הנפואה , ישודיחב  תוניינעתמ  ןה  יטורא . אל 

דדוחמו הובג  בקע  ילענ  פא , - שופ תויזח  סלפרטס , תולמש  ןטב , תוצלוח  םיכומנו , םידומצ  םיסני  ללוכ ג' וניא  בור  יפ  לע  ןהלש  םידגבה  ןורא  קחשמה .
. המודכו

אוה ףילחתה  שאר . דע  לגר  - ףכמ תוסוכמ  וא  האפ  תושבוח  ןניא  ןבור  תוידרחה , ןהיתויחאל  דוגינבו  רעיש , תובצעמ  תינוציחה , ןתעפוה  תא  תוחפטמ  ןה 
. ןשאר תא  ללכ  תוסכמ  ןניאש  הלאכ  ןהב  שיו  תוינוגסס . רמצ  תופיכ  דעו  םייתנפוא  הייחצמ  יעבוכמ  שאר , - ייוסיכ ללש 

םיגירח רעיש  יבוציע  וא  גניסריפ  םיעוקעק , שגדומ , רופיא  ומכ  ןפוד  - יאצוי םיינוציח  םיטנמלא  ללכה ) ןמ  םיאצוי  טעמל   ) ללכ ךרדב  ןיא  םינימה  ינש  לצא 
םילדגמ םניאו  םנקז  תא  םיחלגמ  םירבגה  בור  ךדיאמ , המודכו .) םירבגל  דנולב  'ל , גב החושמ  תירולב  וקוק , קד , הצוצק  שאר  תחלגת  םיצוק , תרופסת  )

. תועבט וא  םידימצ  םינוילתב , וטשקתי  אל  םירבג  ללכב . םא  הדימב , םה  םיטישכתה  םג  םידרחה . תאז  םישועש  יפכ  םייחל , תואפ 

לחנתמל קינוחרזמהמ 
לעפמה לש  םינושארה  וימי  זאמ  םיגילפמ , םייונישו  םיכילהת  רבע  יתד  - ינויצה רוביצה 

: תוירקיע תופוקת  עבראל  םייונישה  תא  קלחל  ןתינ  הלא . םימי  דעו  ינויצה 

תינויצה העונתה  תרגסמב  תושבגתה  . 1948-1902

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



התבו םא 
גרבצלז המיס 

שובל 47 םייתד 

תנשב תימשר  הדסונש  תינויצה , העונתה  ךותב  יתד  - ינידמה ןוגראה  יחרזמה , תעונת 
הדוהי ברה  לש  ויבתכ  לארשי . תנידמ  תמקה  ינפל  הברה  שבגתהל  הלחה  , 1902

, תונויצה ןויער  הגוהל  בשחנש  ןקלבה , רוזאמ  ידרפס  בר  (, 1878-1798  ) יעלקלא
חוסינ םהב  תוארל  רשפאו  לצרה , באז  ןימינב  הנידמה , הזוח  לש  הלאל  ומדק  השעמל 
םייחישמ תונויער  גופס  היהש  יעלקלא , ברה  תיתד . - תינויצה םלועה  תפקשה  לש  ינושאר 

תוישעמ תוינכות  ןנכית  אלא  ןוזח , תמיקרב  קפתסה  אל  לארשי , םע  תלואגל  עגונב 
לע תומצעמלו , יקרוטה  ןאטלוסל  היינפ  לע  תירבעה , ןושלה  תייחת  לע  רביד  ןהיטרפל .

חותיפל יטרפ  ןוה  וזכריש  םיקנב , תמקה  לעו  ץראה  בושייל  תנגראמ  תרגסמ  תמקה 
. תועקרקה

םהב : םיטלובהש  תונויצ ," ירשבמ   " המכ דוע  ויה  יעלקלא  ברל  טרפ 
לארשי - ץראל לארשי  םע  בושיש  רחאל  שחרתת  חישמה , תאיבו  תולגה  ןמ  לארשי  תלואג  יכ  ןעט  אטיל . דילי  בר  (. 1874-1795  ) רשילק שריה  יבצ  ברה 
הפוריאב הלומעת  תועסמל  אצי  םידרחה . ברקב  לארשי  - ץראל הבישה  ןויער  תרבסהל  דוסי  רפסל  היה  ןויצ  תשירד  ורפס  ץראב . תורושקה  תווצמ  םייקיו 

. תוצופתב תוידוהיה  תוליהקה  יגיהנמ  ברקב  ויתונויערל  תושפנ  תושעל  ידכ 

הבש ( 1840  ) קשמד תלילע  תובקעב  ידוהיה  םעב  ןיינעתהל  לחה  ינויערה . םזילאיצוסה  תובאמו  ינמרג  - ידוהי תועד  - הגוה סה (1875-1812 .) השמ 
לע ועיפשה  ויתונויער  לארשי . - ץראב תידוהי  הנידמ  תמקהל  ותפיאש  תא  עיבה  ( 1862  ) םילשוריו אמור  עדונה  ורפסב  ירצונ . ריזנ  חצרב  םידוהי  ומשאוה 

. תיטסילאיצוסה תונויצה  ישאר 

םינש שמיש  םידוהיה . ומע  ינב  תרזעל  רסמתהו  םיילכלכה  ויקסעמ  שרפ  ליגב 40  ילגנא . - ידוהי רוביצ  ןקסעו  ןבדנ  (. 1885-1784  ) ירויפיטנומ השמ 
". םידוהיה רש   " יוניכל הכז  ויתולועפ  תוכזב  ןאכ . ידוהיה  בושייה  סוסיבל  תובר  לעפו  לארשי , - ץראב םימעפ  עבש  רקיב  תוליהקה . יחילש  דעו  אישנכ  תובר 

םירבח לארשי  לכ  תרבח  תא  דסיי  ולוכ . םלועבו  תפרצב  םידוהיה  יניינעב  לעפ  ידוהי . תויוכז  םחולו  ןקסע  יתפרצ , יאנידמ  (. 1880-1796  ) הימרכ ףלודא 
(. סנאילא )

תידוהי טלקימ  - ריע םיקהל  ןויער  הגה  ילאירוטירט . - ינויצה ןויערה  ץולח  ינקירמא . - ידוהי טמולפידו  רפוס  יאנותיע , (. 1851-1785  ) חונ לאונמע  יכדרמ 
תייעב תא  רותפל  בתכש , רמאמב  עיצה  ודיב , רבדה  חלצ  אלשמ  טררא . המשו  הבשומ  קרוי , - וינ ולאפבב , םיקה  ךכל  סיסבכו  תירבה , - תוצראב

. לארשי - ץראב םזוכיר  ידי  - לע תוצופתב  םידוהיה 

הלגתה םירושע  העשת  ףולחב  קר  אטילב . דוסי  תפיסאב  תנשב 1902 , המקוה  ינחור )" זכרמ   " לש תובית  יפוסו  תובית  ישאר   ) יחרזמה תעונת 
ועיגהב ודובכל  הכרענש  הביסמב  יחרזמה , ימיקממ  ןומימ , בייל  הדוהי  ברה  ףשח  הזה  עדימה  תא  יחרזמה . תמקה  תא  םזיש  אוה  לצרה  יכ  הנושארל ,

תונויצה תדמעל  ודגנתהש  ןויצ , יבבוחל  דגנ  - לקשמכ תינויצה , העונתב  יתד  - ינידמ ףוג  תמקהב  ךרוצ  שיגרה  לצרה  : " רפיס ךכו  (. 1955  ) תורובגל
, סנייר בקעי  קחצי  ברה  לע  המישמה  תא  יתלטה  ןודנב ... ילא  הנפ  ןכלו  תיתדה , תודהיה  ברקב  ותדמעל  הכימת  אצמיש  ןימאה  לצרה  ולש . תינידמה 

". יחרזמה לש  דוסיה  סוניכ  ךרענ  הנש  יצח  רובעכו 

הלעפש הווחא , םשב  תידדה , הרזעל  תיתד  הדוגא  םע  הלועפ  ופתיש  הישנא  לארשי . - ץראב תיכוניח  תוליעפל  יחרזמה  המתרנ  הדוסיי  רחאל  רצק  ןמז 
הנוש רתוי  רחואמ   ) לוחו שדוק  ידומיל  ובלוש  ובו  הווחא , רדח  ארקנש  הרות , דומילל  רדח '  ' ופיב םקוה  תנשב 1905  תמדוקה . האמה  תליחתב  ץראב 

- יתב לש  תובר  תורשע  הז  םשב  וארקנ  םינשה  תצורמב  האמה ה-19 . ףוסב  אטילב , סנייר  ברה  םיקהש  הבישיה  לש  המשכ  ינומכחתל , דסומה  םש 
סותאה ןיב  בולישל  תיכוניחהו  תינויערה  תיתשתה  החנוה  ךכבו  םיפסונ , םירדח '  ' ומקוה ןושארה  רושעה  ךלהמב  הל .) הצוחמו  לארשיב  םייתד  רפס 

. תידוהיה תרוסמה  ןיבל  שדחה  ינויצה 

ב-1922)  ) ךכ רחא  םייתנש  םילשוריל . יחרזמה  לש  ימלועה  זכרמה  רבעוה   1920- בו לארשי , - ץראב הנושארה  יחרזמה  תדיעו  הכרענ  ב-1918 
הרות  " המסיסה רואל  יתד , ךוניחו  הרות  דומיל  תווצמ , תרימשב  םיבלושמה  םזילאיצוסבו  ץראה  ןיינבב  הלגדש  תיטילופ  העונת  יחרזמה , לעופה  המקוה 

זא דע 1956 , הגלפמכ  המייקתה  יחרזמה  לעופה  ינויצה ה-13 . סרגנוקב  הנושארל  יחרזמה  לעופה  הפתתשה  המקוהש , רחאל  הנש  הדובעו ."
"ל. דפמה תמקה  םשל  יחרזמה  םע  הדחאתה 

היה העונתה  תודלותב  ןנוכמ  עוריא  הבחרה . תינויצה  תרגסמה  ךותב  העונתה , לש  תושרתשההו  תוססבתהה  ךילהת  תא  ורשיב  "ל  נה םיעוריאה 
לש הוואגהו  הארשהה  רוקמו  ינחורה  באל  קוק  ברה  ךופהי  םימיל  ישארה . ברל  קוק  ןהכה  קחצי  םהרבא  ברה  יונימו  ( 1921  ) תישארה תונברה  תמקה 

. הלוכ תיתדה  תונויצה 

היתודסומ תא  םיקהל  יחרזמה  הלחה  לארשי , - ץראב ידוהיה  בושייב  יתדה  ךוניחה  םוחתב  הימונוטוא  הל  הקנעוהש  רחאל  תונש ה-20 ,' תישארב 
הבישיה םילשוריב , ברה  זכרמ  תבישי  (, 1924  ) ינומכחת ןושארה , ימואל  - יתדה ןוכיתה  רפסה  - תיב (, 1923  ) םייתד םירומל  רנימסה  םהב : םיבושחה ,

שרדמ תיבו  ( 1929  ) אביקע ינב  יתדה  רעונה  תעונת  (, 1923  ) ביבא - לתב תויפלת , תונבל , ןושארה  יתדה  רפסה  - תיב (; 1924  ) הנושארה תינויצה 
(. 1933  ) תוננגל

םע םינש  עברא  רובעכ  הדחוא  , 1923  ) יחרזמה לעופה  לש  םילוח  - תפוקו ( 1925  ) יחרזמה קנב  העונתה : לש  םיילכלכה  תודסומה  ומקוה  ליבקמב 
(. תורדתסהה לש  םילוחה  - תפוק

סרגנוקב יחרזמה  םרז  לש  קבאמ  רחאל  ב-1923 , לארשי . ץראב  תיאלקח  תיתדה  תובשייתהה  תעונת  םג  החתפתה   30- הו תונשב ה-20 
יחרזמה לעופה  לש  יתדה  ןיערגה  ירבח  ועקת  ב-1927 ,)  ) םינש עברא  רובעכ  םילעופל . םירשכ  םיחבטמ  וחתפנ  תובשייתהל , עקרק  תאצקה  תלבקל 

ינוי 1937 שדוחבו  יתדה ) ץוביקה  תעונת   ) יחרזמה לעופה  לש  תוצובקה  רבח  םקוה  ב-1935  לאערזי . קמעב  קֵרְּבָא  חייש  תומדא  לע  הנושאר  דתי 
ןועדג רפכ  יאלקחה  בשומב  הרשכה  תצובק  המקוה  הנש  התואב  ןאש . תיב  קמעב  לדגמו  המוח  יבושייב  ןושארה  יתדה  ץוביקה  יבצ , תריט  עקרקל  הלע 

עקרקה לע  תולעהל  תיתדה  תיצוביקה  העונתה  הקיפסה  "ח , שתב תואמצעה  תזרכהל  דע  סניפ . רפכל  רצק  ןמז  ךות  הרבעוהש  לאערזי , קמעבש 
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. תוחולשו םירוצ  ןיע  דעס , "ב , יצנה ןיע  קחצי , תואושמ  ןויצע , רפכ  קחצי , תוראב  הנבי , והילא , הדש  יבצ , תריט  תוצובק : רשע  רפסה  ירוזאב 

ירבח ופדה  ראורבפב 1948  ימדקה : תיזחה  וקב  תוצובקה  לכ  ואצמנ  המחלמה  ץורפ  םע  השק . העיגפ  העונתה  יצוביק  וגפס  תואמצעה  תמחלמב 
, םירוצ ןיעו  קחצי  תואושמ  ןויצע , רפכ  ינונבלה ;) 'י  ִגְקּואָק יזואפ  לש  ודוקיפב  ברע  תוצראמ  םיבדנתמ  אבצ  " ) הלצהה אבצ   " לש הדבכ  הפקתה  יבצ  תריט 

תזרכה ינפל  םוי  ולפנש , דע  םילשורי , לש  םיימורדה  היתואובמב  ינדריה  אבצה  תוחוכ  תא  ופדהו  ךשוממ  רוצמב  ודמע  ןויצע , שוג  יבושיי  תשולש 
קרו רוזאה  ייברעו  יברעה  ןויגילה  ילייח  ידי  - לע וחבטנ  ינדריה , אבצה  לש  םירידס  תוחוכל  וענכנש  םירחאה  וגרהנ , ןויצע  רפכ  יניגממ  םיבר  הנידמה .

, קחצי תוראב  ץוביק  ירבח  םיישדוח . ךשמב  רוצמב  הדימע  ירחא  שטננ  םורד  רפכ  ינדריה . יבשב  ולפנ  םירחאה  םיצוביקה  ירבח  ודרש . העברא 
. קשמה רצח  ךותמ  ירצמה  אבצה  ילייח  תא  ופדה  הזעל , ךומסב  םקוהש ב-1943 

תנידמ חטשל  ץוחמ  םלוכ  ורתונ  קחצי , תוראב  דבלמו  דוסיה , דע  וברח  םיבושיי  השימח  תוברקב , ולפנ  םירבח  תורשע  אושנמ . דבכ  היה  ריחמה 
לע שדחמ  ותוא  ומיקה  ןויצע , רפכ  ילפונ  לש  ינשה  רודה  ינב  םוקיש . ךילהת  יתדה  ץוביקה  תעונת  הרבע  םימיה ב-1967 , תשש  תמחלמ  ירחא  לארשי .

ומקוה לכה  - ךסב ןיע . תב  בושייה  םק  קחצי  תואושמ  תוברוח  דילו  םירוצ  שאר  ץוביקה  םק  םידברו , םירוצ  ןיע  תוברוח  לע  ירוקמה . בושייה  תוברוח 
. עובלג הלעמו  ברימ  זוע , לדגמ  איבל , םורד , ינב  ןומיר , תיב  םימולע , םירוצ , שאר  םישדח : םיצוביק  הנומש 

תיתרבחה תיטילופה , הגהנהב  בלתשהל  וחילצה  םידדוב  קר  ךא  םיבושח , תועד  - יגוהו םייטמזירכ  םיגיהנמ  הכותמ  החימצה  יחרזמה  תעונת 
אל ללכ  ותוגהו  ויתודלותש  קוק , ברה  ללוכ   ) התישארב לארשי  תנידמו  ינויצה  בושייה  ןואיתנפל  סנכיהלו  תינויצה , העונתה  לש  הליבומה  תיגולואידיאהו 

: תויזכרמ תוביס  שולש  קר  ןייצנ  אשונב . ביחרנ  אלו  תובר  ךכל  תוביסה  יתד .) יתכלממה  םגו  יתכלממה  ךוניחה  לש  הירוטסיהה  ירועישב  ודמלנ 

העונתה יגיהנמ  לש  עירכמה  בורה  הרקמב , אל  הכלהה . תודהיל  ףרוע  תיינפה  תורחא , םילימבו  תונויצה , דוסיב  דמועה  יתולג  - יטנאה סותאה  א .
. הפיכה תא  םתורחבב  וריסהו  יתד  תיבב  ולדגש  םידוהי  ויה  תונושארה , היתונשב  תינויצה 

, סקרמ לראק  לש  ותעיבק  חורב  םינומהל ," םויפוא   " תדב האר  הז  סותא  תונויצה . לש  תבצעמה  הפוקתב  יטננימוד  היהש  יטסילאיצוסה , סותאה  ב .
. םזינומוקה תובאמ 

תועדה - יגוהב םיעדונהמ  םימיל  ץיבובייל , והיעשי  דקיפ  ןהמ  תחא  לע   ) םינשב 1937-1936 רבכ  הנגהה  ןוגריא  תרגסמב  ומקוה  תויתד  תוקלחמ  ג .
תיתרקויל הבשחנש  הדיחיה  תולועפב  בושח  קלח  ולטנ  הימחולו  "ח , מלפה לש  תיתדה  הקלחמה  המקוה  ב-1942  םירשעה .) האמב  םידוהיה 

לש רפסה  - יתבמ םבור  רעונ , - ינב הלעמל מ-800  ובדנתה  וילא  ןיעידומ ) דודג   ) "ע נדגה לש  יתדה  דודגה  םקוה  תע  התואב  הנגהה . תוחוכב  הליבומלו 
. םינבל ץישפילו  תונבל  יחרזמה  םיברועמה , ברוחו  הלעמ  םילשוריב : תיתדה  הטילאה 

ןורכיזב ועבקתנ  ירוג ) םייח  לש  תוערה " ריש  " בו ףסכה " שגמ  , " ןמרתלא ןתנ  לש  ורישב  וחצנוהש  " ) ראותהו תירולבה  יפי  , " רבד לש  ופוסב  םרב ,
לע אלו  םיילארשי , - ץראה םישרושהו  ןוחטיבה  תויצולחה , ילמס  לע  היה  שגדה  ינוליחה . רבצה  תומדב  "ח , שת תמחלמ  לש  ןנוכמה  סותימבו  ימואלה 

תרומזתב ישילשו  ינש  רוניכ  דיקפתב  ןיידע  ךא  תימואלה , הייחתה  תעונתב  םיליעפ  םיפתושכ  םנמוא  ושח  םייתדה  תיתולגה . תידוהיה  תרוסמה  ילמס 
. תינויצה

הגהנהב תיביסאפ  תופתושו  הריעצה  הנידמב  תיתרבח  תוילוש  . 1967-1948
: םישישהו םישימחה  תונשב  ימואל  - יתדה רזגמה  לש  ותוהזו , וכרד  שוביגלו  ותוססבתהל  ואיבה  םיכילהת  השולש 

"ל דפמה תמקה 
תוגלפמה ודדומתה  ילוי 1955 )  ) תישילשה תסנכל  תוריחבב  יחרזמה . לעופהו  יחרזמה  תועונת  דוחיאמ  האצותכ  הרצונ  תימואל  תיתדה  הגלפמה 

"ל דפמה התייה  דע 1967  "ל . דפמה תא  ומיקהו  תיפוס  ודחאתה  ב-1956  םיטדנמ . וכזו ב-11  תימואל , תיתד  תיזח  םשה  תחת  תפתושמ  המישרב 
, תותדה םינפה , ידרשמ  תא  םינשה  תצורמב  "ל  דפמה הלביק  תינויצילאוק " תעמשמ  התובייחתה ל" דגנכ  "י . אפמ םע  היצילאוקב  הבשיו  זכרמ  תגלפמ 

הנידמב םייתדה  םיסרטניאה  תא  דבכמה  ןוירוג , - ןב דוד  לש  תנשמ 1947  םכסה   ) ווק סוטאטסה  תא  רמשל  החטבה  םג  ומכ  דעסהו , תואירבה 
(. ךוניחו תושיא  תורשכ , תבש , םימוחת : העבראב 

תקולחמ וז  התייה  הליחת  םעפ . רחא  םעפ  ולעו  ופצ  םיחתמו  תועד  - יקוליח ךשמתמ . שבד  חריכ  םייתדהו  "י  אפמ ןיב  םיסחיה  תכרעמ  תא  רידגהל  השק 
, זאד םינפה  רש  םסרפ  ידוהי , - אל אצוממ  תובר  םישנ  ועיגה  ותרגסמבש  ןילופמ  לודגה  היילעה  לג  תובקעב  ב-1958 , תורבעמב . ךוניחה  תלאשב 

םשריי ידוהי  אוהש  בל  - םותב ריהצמה  םדא  , " ןהיפלו םושירה  ידיקפל  תויחנה  ןהכ , םייח  זאד , הלשממל  יטפשמה  ץעויה  תצעב  הדוהי , - רב לארשי 
. היצילאוקהמ השרפו  ווק  סוטאטסה  תרפה  ךכב  התאר  "ל  דפמה תפסונ ." היאר  שרדית  אלו  ידוהיכ ,

והימ  " תלאשב םתעד  ווחיש  ידכ  לארשי ," ימכח  םימי ל" םתואב  ובשחנש  םישיא , םישימחל  ןוירוג  - ןב דוד  הלשממה  שאר  הנפ  אצומ , רחא  וישופיחב 
( םירפוסו םירוספורפ  םיטפוש , םינבר , תועד , - יגוה םהבו  ' ) םימכחה  ' לש עירכמה  בורה  תוהזה . תדועתב  םואל " ו" תד "  " םיטרפה םושיר  ןיינעל  ידוהי ,"

, ולש םינפה  רש  תויחנה  תא  לטבל  רהימ  ןוירוג  - ןב תידוהיה . תוהזה  תרדגהל  דיחיה  סיסבה  איה  הכלהה  היפל  תיתד , - תיסקודותרואה הדמעב  ךמת 
דלונש ימ   " ידוהיכ םשריי  ןהיפלו  תושדח , תוינחה  ומסרופ  ןכמ  רחאל  רצק  ןמז  הילא . הפרטצהו  הבש  "ל  דפמהו השדח , הלשממ  רבמצדב 1959  םיקה 

". הכלהכ רייגתנש  ימ  וא  תרחא , תד  ןב  וניאו  היידוהי  םאל 

ררוגתהו ידוהיכ  דלונש  רמוכ  ןזייאפור ,) דוד   ) לאינד חאה  שיגה  תנשב 1962  דבלב . הרצק  הפוקתל  עגרנ  ידוהי " והימ   " תלאש ביבס  סומלופה 
קוחב ידוהי "  " הלימה לש  השוריפל  םידקת  רצי  ךכבו  השקבה , תא  החד  "ץ  גב תובשה . קוח  יפ  - לע הלועכ  וב  ריכהל  השירדב  "ץ  גבל הריתע  לארשיב ,

. תיסקודותרואה תודהיה  ידי  - לע תשרפתמ  איה  הב  ךרדה  ןמ  הנושב  תובשה ,

וידלי םא  ידוהיה . םואלה  ינב  לבא  תד , ירסחכ  וידלי  תא  םושרל  םינפה  דרשמל  תורוהל  השירדב  "ץ , גבל טילש  ןימינב  ןרס  - בר רתע  תנשב 1968 
ותחפשמ םע  ץראב  תויחל  ןווכתמ  אוהש  ךכב  ותריתע  תא  קמינ  טילש  תד . תרסחכ  המצע  לע  הריהצהו  התד , תא  הרימה  אלש  היירצונ  תיטוקס  התייה 

. םידוהיכ וידלי  תא  ךנחלו 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



לבקתה היתובקעבו  תיטילופ , הרעס  ללוח  ןידה  - קספ םידוהיכ . םידליה  תא  םושרל  םינפה  דרשמ  לעש  עבקו  קוחד , בורב  הריתעה  תא  לביק  "ץ  גב
". תרחא תד  ןב  וניא  אוהו  רייגתנש  וא  היידוהי , םאל  דלונש  ימ   " אוה ידוהי  יכ  הרדגהה  הפסונו  תובשה , קוחל  ןוקית  תסנכב ב-1970 

, לאפר קחצי  דמע  השרפה  דקומב  םירוביג ." לת  תשרפ  זא כ" עדונש  המ  תובקעב  הז  היה  תותיחשה . בבר  "ל  דפמב קבד  תונש ה-60 ' עצמאב 
ותוא המישאה  תונותיעהו  ןולוחב , םירוביג  לת  תנוכשב  יתלשממ  םילוח  - תיב תמקה  םזי ב-1965  לאפר  תואירבה . רש  ןגס  זא  "ל , דפמה יגיהנממ 

ויפ אלמל  השרפב  דיחיהו  יזכרמה  דעה  טילחה  זא  ךא  םושיא , - בתכ ודגנ  שגוהו  הרסוה  ותוניסח  טקיורפב . םיברועמ  ויהש  םינלבקמ  דחוש  תלבקב 
. תויאר רסוחמ  הכוז  לאפרו  םימ ,

בור יתד . - אלה רוביצה  יניעב  יתדה  רזגמה  לש  ילושה  ודמעמ  תא  העביק  איה  רבד , לש  ומוכיסב  השרפהמ . הלובחו  הטורש  האצי  "ל  דפמה תאז , םע 
םיססובמהו םיליכשמה  םינוליחה , "ל . דפמה יגיהנמ  תא  הריכה  ישוקבו  םייטילופה  םיקבאמל  תעדומ  התייה  אל  ללכ  תיחרזמה , - תיתרוסמה הייסולכואה 

. היקבאמלו תיתדה  הגלפמל  םישידא  ויה 

יתכלממה ךוניחה  תוססבתה 
, ישאר - וד יתכלממ  ךוניח  תגהנהלו  ךוניחב  םייתגלפמה  םימרזה  תטיש  תא  לטבל  דעונ  רשא  יתכלממה , ךוניחה  קוח  תסנכב  רשוא  טסוגואב 1953 

"(. תונפלואה םא   " היוניכ ןאכמו   ) תונבל לארשיב  הנושארה  הנפלואה  ןורשבש , סניפ  רפכ  יתדה  בשומב  המקוה  ב-1959  יללכ . דחאו  יתד  דחא 
- תיתדה תונויצה  לש  התוברתב  הזה  בושחה  יכוניחה  דסומה  תוחתפתהל  תיתשתה  תא  החינה  אביקע , ינב  תובישי  זכרמל  תכיישה  הנפלואה ,

"(. ימואל יתדה  רזגמב  תונבל  םיידוסי  לע  רפס  יתב   " ךרע ואר  הבחרהל  . ) תימואל

תוינוכיתה תובישיהו  אביקע  ינב  תעונת  לש  החירפה 
קר תידרח . תנוכתמב  הלהנתה  רוקמב  ךא  הירנ , יבצ  השמ  ברה  ידי  - לע "ה , אורה רפכב  רבכ ב-1938  המקוה  הנושארה  אביקע  ינב  תבישי  םנמוא ,

. תויאלקח תובישי  םג  הנושארל  ומקוה  היתובקעבו  תינוכית , הבישיל  הבסוה  איה  ב-1948 

זא  ) רוצ לאכימ  ויה  םידסיימה  הנח ב-1945 . ס  דרפב המקוהש  תינוכית  הבישי  היישרדמה ,)" , " רוציקב םעונ ( תיישרדמל  םג  היה  ןנוכמ  דיקפת 
(. תמדוקה האמב  םינברה  ילודגמ   ) "ש יא ןוזחה  לש  ודימלת  לגי , עשוהי  ברהו  יחרזמה )" רעונ   )" "ם עונ רעונה  תעונת  ישארמ   , ןדס לארשיו  ןמרביל )

ימצעה ןוחטיבה  תא  קזחל  רתיה , ןיב  המקוה , היישרדמה  יאנג . יוניכ  היה  יתדו  הפיכ , שובחל  ושייבתה  םיריעצה  םינש  ןתואב  יכ  לגי , ברה  רפיס  םימיל 
םינבל םיידוסי  לע  רפס  יתב   " ךרע ואר  הבחרהל  . ) תיללכה תילארשיה  הרבחבו  קשמב  תובלתשהל  םילכ  וידיב  תתל  ליבקמבו , יתדה , רעונה  לש 

"(. ימואל יתדה  רזגמב 

עיגהל וחילצה  םיטעמ  קר  תאז , םע  יעוצקמה . רושימב  ליח  ושעש  םיבר  םירגוב  הכותמ  האיצוה  תוינוכיתה ," תובישיה  םא   " תבשחנה םעונ , תיישרדמ 
"ל, הצב חתפמ  תודמעב  םייתדה  לש  םרועיש  םהייחב .) רחא  וא  הז  בלשב  תדה  תא  ושטנ  םיבר   ) םשאר לע  ןיידע  הפיכהשכ  תוריכב  תודמעל 

םרועישמ רכינ  ןפואב  ךומנ  םינומשה ) תונש  דע  תוחפל   ) רתונו היה  םירחא , םימוחתבו  טפשמה  תכרעמב  הימדקאב , היישעתב , תונמאב , תרושקתב ,
. היסולכואב

בלתשהל אלא  ול  רתונ  אל  ןכל , תינוליחה . תוגיהנמה  ידי  - לע תוסופת  הנידמב  חתפמה  תודמע  לכש  ךכל , עדומ  היה  תיתדה  תונויצה  לש  ריעצה  רודה 
. םידסיימה רוד  לש  חוכ  ליפכמו  יתרבח  דוביר  לש  תיגולויצוס  הקימאניד  וז  התייה  השעמל , םורתל . לגוסמ  אוה  םגש  חיכוהל  ןויסינב  םירטוז , םידיקפתב 

(, הנידמה רודו  "ח  שת רוד   ) םהיאצאצו םה  ץראב , שדחה  בושייה  תא  ודסייו  תינויצה  הכפהמה  תא  וללוחש  םינוליחהו ,)  ) םיזנכשאה הפוריא  יאצוי 
. תיטננימודה תילארשיה  תוברתה  לש  תומוחה ' ירמוש  םמצע ל' ונימו  םיריכבה  םידיקפתה  בורב  םתלכשהו  םתוינושאר  עבטמ  וקיזחה 

, תוינוריעה תויסנמיגהמ  רמולכ  הובג , - ינוניבהו ינוניבה  דמעמה  ינב  ברקמ  ןהיכינח  תא  וסייג  םיפוצה ) ריעצה , רמושה   ) תוינוליחה רעונה  תועונת 
םיצוביקהו םיבשומה  רעונה , תועונת  ברקמ  רקיעב  וידקפמו  וימחול  תא  אוה  ףא  סייג  "ח  מלפה םיצוביקב . רפסה  - יתבמו תויאלקחה  תוימינפהמ 

ומחלש םידוהי  םיבדנתמ   ) תידוהיה הדגירבה  יאצויו  "ח  מלפה הנגהה , תורושמ  הסיוג  תיאבצה  תוגיהנמה  םייתד .) ויה  םיטעמ  קר  רומאכ ,  ) םיינוליחה
אבצה ישנא  רגאממ  איה  ףא  הנוזינ  תיטילופה  תוגיהנמה  יתרבח . גוח  ותואל  םבור  וכייתשהש  היינשה ,) םלועה  - תמחלמ יהלשב  הינטירב  דצל 

, םיניצק סרוקו  תרחבומ ) הדיחיב  יוצר   ) יאבצ תוריש  רעונה , - תעונתב תוגיהנמו  הכרדה  חטבומו : רוגס  םודיק  לולסמ  אופיא , היה , רבצה  ינפב  םיריכבה .
תורישב וא  קשמב  ריכב  דיקפתב  ןיפולחלו , ןוטלישה  תועורזמ  תחאב  תוטלקיהו  דוקיפה  םלוסב  היילע  תוברקב , תופתתשה  יאבצ , חוכ  לע  רטוז  דוקיפ 

. ירוביצה

םלקשמל סחיב   ) םישישב לטב  טועימ  ויה  םה  לבא  ירוביצה , תורישב  וא  ןוטלישה  תודסומב  םיריכב  םידיקפתל  ונומש  הפיכ  ישבוח  ויה  םנמוא ,
אוה םג   ' חיכוהל ש היה  הפוקת  התואב  יתד  - ינויצה רעונל  רתונש  טעמה  הז , םיניינע  בצמב  םהלש . יתדה  עקרל  הסחוי  אל  םתחלצהו  יפארגומדה )

. ימואלה ץמאמל  םכש  תוטהלו  רדסב ,'

תיטילופה המבה  זכרמ  רבעל  הזוזתה  . 1982-1967
לארשי - ץרא  " ןויער תא  הייחתל  םיקה  תיברעמה , הדגב  רקיעב  םיבחרנ , םיחטש  לארשי  השבכ  הב  םימיה ב-1967 , תשש  תמחלמב  ףחוסה  ןוחצינה 
, המחלמה ינפל  דוע  ןויערב  ךמת  םקלחש  םיבר , חור  - ישנאו רוביצ  ישנא  תורוקמב .) וראותש  יפכ  םיירוטסיהה , היתולובגב  לארשי  - ץרא " ) המלשה

ןתנ תמגוד  םישיא  ונמנ  הירבח  םעש  המלשה , לארשי  - ץרא ןעמל  העונתה  המק  הנש  התואב  םישי . ותוא  תוכפוה  המחלמה  תואצותש  ונימאה 
: רתיה ןיב  רמאנ  וב  תעד , - יוליג ומסרפ  הלא  רימש . השמו  יאנליו  באז  אלרוב , הדוהי  , ירוג םייח  זזה , םייח  גרבנירג , יבצ  ירוא  ןונגע , ש"י  ןמרתלא ,
. לארשי - ץרא תא  הידימ : ונלביקש  המ  םייקל  ונא  םיווצמ  ךכ  לארשי , תנידמ  לע  רתוול  תושר  ונל  ןיאש  םשכו  ידוהיה , םעה  ידיב  התע  איה  לארשי  - ץרא "

". וז תומלש  לע  רתוול  תיאכז  הניא  לארשיב  הלשממ  םושו  דחי , םג  ויתודיתע  יפלכו  םעה  לש  ורבע  יפלכ  ונצרא , תומלשל  תונמאנב  םיבייח  וננה 

םידבוע בשומ  דרו , ןיעב  ךרענ  ב-1975  דרו . ןיע  גוחו  המלשה  לארשי  - ץרא ןעמל  העונתה  תרגסמב  ןויערה , םודיקל  ולעפ  יתרבח  לאמש  יגוח  םג  יכ  ןיוצי ,
היבוהא היה  גוחה  ישארמ  דחא  דרו ." ןיע  גוח   " ךשמהב הנוכ  רשא  תדבועה , תובשייתהה  לש  המלשה  לארשי  - ץרא ינמאנ  גוח  לש  סוניכ  ןורשב ,
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וסרפנו תיתדה , תונויצה  לש  הניע  תבב  וכפה  ןוזחהו  ןויערה  תאז , םע  הדובעה . תעונת  ידסייממ   , ןיקנבט קחצי  לש  ונבו  דורח  ןיע  ץוביק  שיא  ןיקנבט ,
. הלש תדהו  ךוניחה  תוכרעמ  תרגסמב  םיבר  םידברל 

תמחלמב ברחש  ןויצע  רפכ  תוברקה . ךוש  רחאל  רצק  ןמז  הלחה  וררחוש ) תיתדה , תונויצה  תסריגלו   ) ושבכנש ןורמושו  הדוהי  יחטשב  תובשייתהה 
, םירופיכה םוי  תמחלמ  ירחא  ראורבפב 1974 , דועו . עברא  תיירקב  ןלוגב , ןדריה , תעקבב  ומקוה  םיבושיי  רבמטפסב 1967 ; הנבנו  בש  רורחישה 

בגנב ןלוגב , הזע , לבחב  ןורמושו , הדוהיב  תובשייתהה  תא  שדחל  הרטמ  המצעל  המשש  תימואל  - תיתד תיתרבח  העונת  םינומא - " שוג   " המקוה
. ילילג לארשי  םשארבו  ךרעמה , יצינ  תכימתב  םימודק ) הרפוע ,  ) ןורמושל םיפסונ  תובשייתה  יניערג  התלעה  העונתה  לילגבו .

םילחנתמל סחייתהו  תולחנתהה  תעונת  תא  ץיאהל  חיטבה  ןיגב , םחנמ  הגיהנמ , היציזופואב . ןיידע  זא  דוכילה , תעונת  התייה  ןויערב  תבהלנ  תכמות 
ידוהימ עונמל  תוכז  ןיא  הלשממ  םושל  יכ  עידוהו , םכש  דיל  הרומ  ןולא  תולחנתהב  תוהדזה  רוקיבל  עיגה  אוה  ב-1974  םישדחה . םיצולחה  לאכ 

דוכילהו ןיגב  הרומ ." ינולא  הברה  דוע  ומוקי  : " תיגיגח ןיגב  חיטבה  ןוטלישל , הלע  דוכילהשכ  לש 1977 , ךפהמב  לארשי . - ץראב םוקמ  לכב  בשייתהל 
תמרו הזע  לבח  ןורמוש , הדוהיב , יתוברת ) דוקל  זא  ךפהש  גשומ   ) תויולחנתה תיינבל  םיבר  םיפסכ  ומירזהו  תידיימ , אל  יכ  םא  םתחטבה , תא  ושמימ 

. ןלוגה

המבה זכרמל  הלעה  הנוילעה , החגשהה  לש  ךלהמכ  םייתד ) םידוהי  ברקב  קר  אל   ) בחרה רוביצב  שפתנש  םימיה , תשש  תמחלמב  ריהזמה  ןוחצינה 
תיתדה תונויצה  לש  המוקמו  הייפוא  התומדב , ךפהמ  ויה  ןוחצינה  תוריפ  ידמל . ילוש  זא  דע  היהש  קוק , ברה  לש  ושרדמ  - תיב תא  תיתדה  תונויצה  לש 

. דוסי תודמע  יונישו  תושדח  תוטילא  תחמצה  םג  ומכ  תילארשיה , הרבחב 

הגהנהה םוקמב  אל  ינויצה , לעפמה  הגהב  זוחאל  םייואר  םמצע  ושח  םה  הנושארל , תיתדה . תונויצה  יריעצ  לש  םבילב  תמעפמ  הלחה  השדח  חור 
לדג םינש  ןתואב  יתרוסמה . רוביצהמ  םיבר  םג  וירחא  ףחס  ךא  םייתד , לאידיאו  תוחילש  ךותמ  םנמוא  םק  םינומא  שוג  הדיצל . אלא  תמייקה , תינוליחה 

. דועו קוריה ,) וקל  רבעמ  רקיעב   ) תובשייתהה תפונתב  אבצב , הנוצקו  דוקיפ  ידיקפתב  ובלתשהש  םייתדה  םיריעצה  רפסמ  הגרדהב 

. לארשיב דלונ  רבכ  ובורש  יתדה –  - ינויצה רעונהמ  לודג  קלח  לש  תימצעה  תוהזה  ןיינבב  יזכרמ  דיקפת  ואלימ  ליבוהש , תובשייתהה  לעפמו  םינומא  שוג 
םתעדות תאו  תיתד  - תינויצה םתוהז  תא  תיתועמשמ  הרוצב  הקזיח  רשא  הדיחי , תוואג  הנושארל  ושח  םינומא , שוג  תא  ומיקהש  וללה , םיריעצה 

. םילשוריב ברה  זכרמ  תבישי  שאר  קוק , הדוהי  יבצ  ברה  קינעה  תובשייתהה  לעפמל  תינחור  - תיתדה אקנפשוגה  תא  הנחמה . ינפל  דרגנוואכ  תימצעה 
 – ןורמושו הדוהי  תא  בשייל  תכללו  שדוק  ידומילמ  תובשל  וידימלת  לע  ברה  הוויצ  םירופיכה , םוי  תמחלמ  םעב  הללוחש  קומעה  רבשה  תובקעב 

. םיניתשלפה םע  םיצעמה  טקילפנוקה  םעו  תיתדה  תונויצה  םע  םיהוזמל  וכפהש  קוריה , וקל  רבעמ  םיחטשה 

תוימואל - תויתדה תוטילאה   " ורמאמב ולרש  לבוי  ברה  בתוכ  התשיפת ," תונוכנל  תטלחומ  החכוה  תיתדה  תונויצל  השמיש  םימיה  תשש  תמחלמ  "
היפנכב האיבה  וז  המחלמש  תיאלפה  העושיה  ריהזמ , ןוחצינ  לא  הדמשה  תנכסמ  דחה  רבעמה  לארשי , - ץרא יבחרמל  הבישה  (. " 2007 " ) תושדחה
גשיהה תועמשמ  אולמ  תא  ליכהל  ידכ  םימיאתמ , םיינחור  םילכ  ויה  אל  הדבל  תיסאלקה  תיתדה  תונויצל  ךא  המלוע . - תפקשהל קוזיח  ונתנ  הלא  לכ  - 

ותנשמב הל  האצמנ  וז  הלש . תינידמהו  תיתכלממה  השיפתה  ןובשח  לע  וליפא  לארשי , - ץראל הקומע  תועמשמ  העבת  תובא  תלחנל  הבישה  יאבצה ...
". התוהממ דרפנ  - יתלב קלח  םא  יכ  המואל , ינוציח  ןיינק  הנניא  לארשי  - ץרא יכ  דמילש  קוק , ברה  לש 

ישנא יתדה , ץוביקה  ישנא  "ל ,) דפמה ישאר  רקיעב   ) תיטילופה הגהנההמ  הבכרוה  תימואל  - תיתדה תונויצה  לש  הטילאה  םימיה , תשש  תמחלמל  דע 
אל םייתדה  םיצוביקה  בורל  שממ . לש  דמעמ  םהל  היה  אל  ךכל , רבעמ  ךוניחה .' קית   ' לע רקיעב  םידקפומ  ויה  םינורחאה  םינבר . טעמו  הימדקאו  חור 

. אל ותו  רוטיעכ  תיטילופה  המישרב  וצבושו  הגהנהב , דחוימ  םוקמ  ושפת  אל  םינבר  בר ; היה 

. םיבשייתמה תגהנהו  תיתדה  תונויצה  ינבר  תושדח -  תוטילא  יתש  דילוה  קוק , ברה  לש  וכרד  יכישממ  םע  רוביחהו  םימיה , תשש  תמחלמ  לש  ךפהמה 
ישאר ויצוביקל . םינבר  הנושארל  הנימ  יתדה  ץוביקה  תוטלחהה . תלבק  ךילהתב  יתוהמ  םרוג  םהב  ואר  "ע  שי יבשייתמו  רודה  ירומ  ושענ  םינברה 

. תשדחתמה תיתדה  תונויצה  תרושב  תא  ואיבהש  ימ  םינומא , שוג  תעונת  ישאר  ויה  היינשה  הטילאה  ירבח  םייפכ . לע  ואשינ  ךוניח  תודסומו  תובישי 

דואמ קזחתה  הפוקת  התואב  רתוי . יצינו  יתד  וק  טוקנל  הלחהש  "ל , דפמה לע  םג  העיפשה  םינומא , שוג  תעונת  תא  הפפאש  תיחישמ  טעמכה  הליהה 
לש המזויכ  הגלפמב , םיריעצה " גוח   " לש ונוניכ  םע  לירפאב 1960 , הנושארל  והוז  "ל  דפמב ריעצה  רודה  לש  דרמה  ינצינ  הגלפמה . יריעצ  לש  םחוכ 
תא ןיבה  אל  םתעדלש  ןבואמהו , ינרמשה  יל  " דפמה דסממה  תא  רענל  הרטמ  םמצעל  ומש  םה  ןוני . הכימו  סומרו  לאינד  ריאמ , - ןב הדוהי  רמה , ןולובז 

התומד בוציעב  הנפימ  יללוחמכ  תוגורסה  תופיכה  ישבוח  לש  םוצעה  לאיצנטופה  תאו  תיתדה , תונויצב  שדחה  רודה  תומצעתה  לש  תועמשמה  אולמ 
. תילארשיה הרבחה  לש 

דוהא הלשממה , שאר  אשנש  ורכיזל  םירבדב  הלשממה . שאר  ןגסו  רש  םימיל  ךפה  םיריעצה ," םידרומה   " ישארמ (, 1998-1936  ) רמה ןולובז 
ןולובז לש  ותגהנהב  "ל , דפמה יריעצ  : " רתיה ןיב  רמא  אוה  ותריטפל ,) םינש  רשע  ןויצל  תדחוימ  הבישי  תעב   ) ראוניב 2008 רמה  לש  ורכזל  טרמלוא 

הייפוא תא  וניש  םה  םיעבשה ... תונש  תישארו  םישישה  תונש  ףוסב  לארשי , לש  םייטילופה  םייחב  רתויב  ינכפהמהו  סיסתמה  םרוגה  תויהל  וכפה  רמה ,
ךא תירוטסיהה -  התשרומ  לע  ןגמה  הנידמה , לש  ידוהיה  הייפוא  לע  רמושה  קפואמה , ןזואמה , יטילופה , זכרמה  תא  הגצייש  הגלפממ  "ל -  דפמה לש 

תולובג הצרפש  תובשייתהה , תעונת  לש  ץולחה  ליחל  התוא  וכפהו  תילאירוטירט -  הרשפ  םג  ןכ  הרשפ , לשו  תונלבוס  לש  רתויב  םירורב  תורדג  ביצמ 
..." ץראה לש  הינפ  תא  ונישש  תודבוע  הרציו 

F15- יסוטמ תשולש  רבמצדב 1976 . ה-10  ישיש , םויב  הלחה  השרפה  תבש . לוליח  עקר  לע  ןיבר , תלשממ  תלפהל  "ל  דפמה האיבה  יהלשב 1976 
קחצי ןוחטיבה , רשו  הלשממה  שאר  םהל  וניתמה  םש  ףונ . לת  ריוואה  ליח  סיסבל  תירבה  - תוצראמ הרישי  הסיטב  ועיגה  ריוואה  ליח  לש  םינושארה   A

, רוחיאב יגיגחה  סקטה  םייתסה  הכוראה  הסיטה  ךלהמב  תונוש  תולקת  ללגב  םלואו , יטמולפידה . לגסה  יגיצנו  ריוואה  ליח  ידקפמ  "ל , כטמרה ןיבר ,
. הלשממב ןומא  - יא תעצה  שיגהל  לארשי , תדוגאל  תקפסמ  הליע  התייה  וזו  תבשה , תסינכ  רחאל  םתיבל  ובש  םירשהמ  קלח  תבשה . תסינכל  ךומס 

תושארמ ומצעב  רטפתה  ןכמ  רחאל  עובשו  םתוא  רטיפ  ןיבר  םימי , העברא  רובעכ  המייקתהש  העבצהב , וענמנ  "ל  דפמה ירש  תשולשמ  םיינש 
. ןוטלישל דוכילה  תא  ולעהו  יאמב 1977 , ומייקתהש  תוריחבב , ללוחתהש  ךפהמל  תלטובמ  - אל המורת  "ל  דפמה המרת  םצעב , ךכב , הלשממה .

ליבקמב תיתד . - תינויצה םתוהז  תא  ןואגב  םיאשונה  אבצב  םיריכב  םידקפמ  תפסונ -  הטילא  תויאבצ  - םדקה תוניכמה  ךותמ  החמצ  רתוי  רחואמ  םינש 
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, תיטילופה הריזב  םיימואלה  - םייתדה לש  םתעפשה  חוכ  שלחנו  ךלה  ליבקמבו  םיילושל  הקחדנו  הכלה  הקיתווה , תיתדה  תינויצה  תיטילופה , הגהנהה 
. םידרחה לש  םחוכ  לש  הליבקמ  תומצעתה  ךות 

" םילחנתמ םייתדה כ" תוהז  תוחתפתהו  לאמשל , ןימי  ןיב  םיחתמ  . 1995-1982
רפסממ תיצחמ  הדביא  איה  תחא  תבב  "ל . דפמה לש  הדמעמב  תוער  תרשבמ  הנפימ  - תדוקנ וויה  ינויב 1981 , וכרענש  תירישעה , תסנכל  תוריחבה 

"ל דפמה לש  םייתרוסמה  םיעיבצמה  תולצפתה  תובקעב  העריא  הלודגה  הליפנה  תירישעב . דבלב  השישל  תיעישתה  תסנכב  מ-12  הלש , םיטדנמה 
םינוויכ : השולשל 

ידי ש"ס . - לע ןכמ  רחאלו  "י , מת ידי  - לע הליחת  גצוי  יתדעה . • 
"ל דפמה זא , דע  םינומא . שוג  ישארמ  תרופ , ןנח  רבע ח"כ  הילאש  ןמאנ , לבוי  פורפו ' ןהכ  הלואג  לש  םתגהנהב  היחתה , תגלפמ  ידי  - לע גצוי  ימואלה . • 

הללוחו םיפיסה , תומא  תא  העזעיז  תרופ  לש  השירפה  תיבה . ךותב  םייגולואידיאה  םיקבאמה  תא  ולהינש  תועיס  םע  אטוז ," היטרקומד   " התייה
תיטילופה . הפמב  הנימי  הגלפמה  תא  וקחדש  םידוחיאו , םילוציפ  םייוניש , תרשרש 

, היצילאוקל לארשי  תדוגא  הפרוצשמ  תוריחבה , ירחא  "ל . דפמל םג  עיבצהל  תוימואל , תויטנ  ילעב  םידרח  לש  תונטק  תוצובק  וגהנ  דע 1977  ידרחה . • 
"ס. שו הרותה  לגד  ןעמל  ךשמהבו , לארשי  תדוגא  ןעמל  ועיבצהו  "ל  דפמה תא  ושטנ  םה 

: םהבש םיטלובה  "ל . דפמב םילוציפו  תושירפ  ןמיסב  ודמע   90- הו תונש ה-80 

רזגמב יתוגיהנמה  דבוכה  - זכרמ תרבעה  תא  תנמסמ  התמקה  הזע . לבחו  ןורמוש  הדוהיב , םילחנתמה  לש  לעה  - ןוגרא "ע , שי תצעומ  תמקומ  : 1980
. םהיגיהנמו םילחנתמל  ירק  חטשה ,'  ' לא "ל  דפמהמ ימואל , - יתדה

, ותשירפ רחאל  שדוח  תוכרענש  תוריחבב  לארשי .) תרוסמ  תעונת   ) "י מת תעיס  תא  םיקמו  "ל  דפמהמ שרופ  אריצח , - ובא ןרהא  תותדה , רש  : 1981
. םיטדנמ השולשב  "י  מת הכוז  ינויב 1981 ,

ןיב ץרופ  תומיעה  "ל . דפמה לש  בושח  חוכ  דקומ  תשלחהלו  הלוציפל  ליבומ  תיתדה , תונויצה  תא  הבציעש  הבישיה  ברה , זכרמ  תבישיב  תומיע  : 1982
, אריפש ברה  תא  םימישאמ  וישנאו  ואט  ואט . יבצ  ברה  קוק -  הדוהי  יבצ  ברה  לש  בורקה  ודימלת  ןיבל   , אריפש םהרבא  ברה  שדחה , הבישיה  שאר 
ב-  ) םימיקמ ףירחה , תומיעה  רשאכ  םימילו , םישרופ  םה  ןיינמה . ןמ  הבישי  דועל  התוא  ךפוהו  דחוימה  יגולואיתה  הייפואמ  הבישיה  תא  ןקורמ  אוה  יכ 

. ימואל - ידרחה םרזה  לש  זועמל  םויכ  תבשחנה  רומה , רה  תבישי  תא  ( 1997

תימי . לבח  יוניפ  רחאל  םג  הלשממב  הראשנש  ךכ  לע  האחמכ  הגלפמהמ , תשרופ  "ל  דפמ ישנא  לש  הצובק  : 1983
לארשי תדוגא  ילעופל  םירבוח  םה  ךשמהב , תיתדה .) תונויצה  הנחמ   ) "ד צמ תגלפמ  תא  םימיקמ  ןמקורד , םייח  ברה  לש ח"כ  ותושארב  םישרופה ,

. םייתנש רובעכ  תקרפתמו  תנשב 1984 , תסנכל ה-11  תוריחבב  דבלב  םיטדנמ  ינשב  הכוז  המישרה  השרומ . תמישר  תרגסמב 

הנידמ תידוהי , הנידמ   " לש תובית  ישאר   ) "ד מימ תיתד , - תינויצ זכרמ  - לאמש תגלפמ  םיקמ  ןויצע , רה  תבישי  ישארמ  לטימע , הדוהי  ברה  : 1988
הטילאהמ םיקתנתמו  םיפחסנ  ונחנא  יתדה : רוביצל  ריבעהל  "ד  מימ השקיבש  רסמה  הנימי . הנצקהה  ךילהתל  היצקאיר  ןיעמ  וז  התייה  תיטרקומד .)"

. זכרמל רוזחנ  ואוב  הקיתווה .

. ימואל - יתדה רזגמה  ראשל  םיל ) " דרחה  ) ימואל - ידרחה גלפה  ישאר  ןיב  לישבהל  לחהש  רתוי , לודגה  לוציפל  עקרקה  תא  ורישכה  וללה  םילוציפה  לכ 

, הנושארה ןונבל  תמחלמ   ) לילגה םולש  תמחלמ  ביבס  תטהלתמה  תירוביצה  תקולחמהו  לירפאב 1982 ,)  ) תימי לבחו  יניס  יאה  יצח  יוניפ  תובקעב 
וכפה םילחנתמה , םשארבו  םיימואל , - םייתדה לארשיב . לאמשהו  ןימיה  ןיב  םיתומיעה  ופירחה  םינש ,) הרשע  - הנומש הכשמנו  ינויב 1982  הצרפש 

. םילחנתמה ןיבל  םיימואלה  םייתדה  ןיב  תיתימדת  תוהז  תרצונ  הלחה  הז , בלשב  םחרוכ . - לעב ןיבו  םנוצרמ  ןיב  וזה , תקולחמה  ילמסמ  דחאל 
. תווצמ רמוש  ינשה  םוקמב  קרו  תוינוציק ) בורל   ) תוינמי תועדב  קיזחמה  םדא  לש  התייה  םייתרוסמהו , םינוליחה  יניעב  יתד  לש  היצאיצוסאה 

דגנ םקנו  רורט  ישעמ  ועציבש  םילחנתמ , לש  תונגראתהל  ןתינש  םשה  הז  תידוהיה ." תרתחמה   " ירבח לש  םרצעמ  תובקעב  ץראה  השער  ב-1984 
לש ןוחטיבה  תשוחת  תורערעתהו  םילחנתמה , יפלכ  םיברעה  דצמ  םיינחצר  רורט  ישעמ  לש  הרוש  התייה  תונגראתהה  תמקהל  עקרה  םיניטסלפ .

עוגיפו "ף  שא ירבח  םירע  ישאר  לש  תוינוכמ  דוכלימ   ) םקנ יעוגיפ  ינש  עצבל  וקיפסה  הירבח  לועפל ב-1980  הלחהו  המקוה  תרתחמה  םילחנתמה .
חרזמב םיסובוטוא  השימח  ץצופל  םתינכות  תא  שממל  םדיב  הלעש  ינפל  "כ , בשה ידי  - לע לירפאב 1984  וספתנו  ןורבחב ,) תימלסיאה  הללכמב 

. םילשורי

הדבועה םצעמ  עוזעז  ןיב  וענש  םיברועמ , תושגרב  ביגה  רוביצה  ןידל . ודמעוהו  רצק , ןמז  ךותב  ורצענ  תידוהיה " תרתחמה   " ירבח העשתו  םירשע 
- רזגב יטילופ . טפשמל  העיבתה  תא  ךופהל  וסינ  םירחאו  ןועיט  תוקסיעל  ומיכסה  םימשאנהמ  קלח  הדהאו . הנבה  ןיבל  רורט , תולועפ  םיעצבמ  םידוהיש 

וררחוש ב- םלועה  יריסא  הטמו . רסאמ  תונש  עבש  לש  םישנועל  םירחאהו  םלוע , רסאמל  תרתחמה  ירבחמ  השולש  ונודינ  השרפב  יזכרמה  ןידה 
. םשנוע תא  בצק  גוצרה , םייח  זאד , אישנהש  רחאל  , 1990

התייה םילחנתמה  בור  תבוגת  םילחנתמה . ושארבו  ימואל , - יתדה רוביצה  ןיבל  ינוליחה  רוביצה  ןיב  עסשה  תא  הקימעה  תידוהיה " תרתחמה   " תשרפ
. תיזנכשאהו הליכשמה  הבכישה  םע  ונמנ  םבורש  שפנה ,' יפי   ' יפלכ תוניועה  תקמעהו  תויטילופה  תודמעב  תורצבתה 

הייסולכואה ןיב  רעפה  תא  קימעהש  ךילהת  הדסוויה -  זאמ  לארשי  תנידמ  התתשוה  םהילעש  דוסיה , יכרע  יוניש  לש  יתגרדה  ךילהת  לחה  תעב  הב 
לש ודמעמב  תוחיפה  בקע  ראשה , ןיב   ) יזכרמ ירוביצ  דעיכ  הדמעמ  תא  הדביא  תיצולחה  תובשייתהה  תיתדה . תונויצה  ןיבל  הקיתו  - תיזנכשא - תינוליחה
, םיבשחמ קט , - ייה דעו  טרפה  תויוכזמ  םירחא , םיקוסיעו  םיכרע  לש  הכורא  הרוש  תבוטל  טעמ  וקחדנ  היילע  תטילק  וליפאו  ןוחטיבה  תואלקחה .) ףנע 

. דועו השיאה , תויוכז  טרפה , תחוור  רסומ , תויגוסב  ינתחדק  קוסיע  דעו  וישכע " םולש   " לש תומולחמ  םיסנניפו ; הלכלכ 

םיפינמ םמצע  ואצמ  תובשייתהו , תונויצ  תובדנתהו , המורת  יכרע  לע  ךנחתהל  וכישמהש  םה , תיתדה . תונויצה  יריעצ  לצא  הכובמ  רצויו  רצי  הז  בצמ 
םיקחדנ םה  הנהו  הלוכ , תילארשיה  הרבחה  לש  הרשבמ  רשב  םהש  ןיבהל  םהל  ונתנ  רבכמ . הז  הלפיק  הליכשמה  תינוליחה  הטילאהש  םילגד  ןואגב 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



לאמשה תוגלפמ  רקיעב  םתוא -  םימישאמ  עתפל  השדחה . תיכרעה  השיפתה  לע  םימייאמ  ףא  וא  םייטסינורכנא  םייטנוולר , םניא  היכרעש  הצובקל 
האצותה המודכו .) םיברעה , יפלכ  תונעזג   ) םייטרקומד - יטנא םיסופד  ץומיאבו  םיניטסלפה  םע  םולשה ' ךילהת  הלבחב ב' תינוליחה -  תרושקתה  בורו 

. ןוטלשה יזחאמש  תינוליחה  הטילאה  יפלכ  תורירמו  רוכינ  תושוחת  דצל  םייתדה , לש  ימצעה  ךרעהו  הדיחיה  תוואג  לע  דימתמ  םויא  תשוחת  התייה 

ימינפ לוציפה  תפרחהו  הוואג  ןובלע , . 2005-1995

תונבל תוינרות  תושרדמו  תויאבצ  םדק  תוניכמ  רדסה , תובישי 
היה אבצה , לש  תוליבומה  תודיחיב  רזגמה  יריעצ  לש  תרבוגה  תובלתשהבו  תיתדה  תונויצה  תייווהב  "ל  הצ לביקש  יזכרמה  דמעמב  בושח  דיקפת 

. הזה רושעב  וצופנו  וחתפתהש  תודסומ  םלוכ  תונבל –  תוינרותה  תושרדמלו  תויאבצ  םדקה  תוניכמל  רדסהה , תובישיל 

ךשמב תיזיפו , תישפנ  הניחבמ  םרישכהל  האבו  םיינוכית , רפס  יתב  ירגוב  וא  תוינוכית  תובישי  ירגובל  הדעונש  תרגסמ  איה  תיתד  תיאבצ  - םדק הניכמ 
יאבצה תורישה  תרגסמב  ינוליחה  םלועה  םע  יתדה  רענה  לש  שגפמה  ובש  בצמ  עונמל  הניכמה  האב  דחוימב  "ל . הצב תורישל  יצחו , הנש  וא  הנש 
תללוכה אבצל  תיזיפ  הנכה  םע  בולישב  הבשחמו , הנומא  ידומיל  לע  וז  תרגסמב  דחוימ  שגד  םשומ  ךכל  םאתהב  תיתדה . הרבחה  תשיטנל  ול  םורגי 

תא תוניכמה  תורישכמ  ףסונב  יברק . תורישל  םיכינחה  תא  תדדועמו  "ל  הצב תורישה  תובישח  תלחנה  לע  שגד  המש  הניכמה  "ע . נדגו טרופס  ינומיא 
תרגסמ ומכ  אלש   ) םירועישב תוחכונ  תבוח  ןיאש  איה  תיביטקרטא , הניכמה  תא  השועש  םירבדה  דחא  םירועישו . תואצרה  ידי  לע  תוגיהנמל  ןהיכינח 

. םיכינחה לש  תימצעה  תעמשמה  תינבנ  םג  ךכב  רתוי . הרופו  ליעי  הלועפ  ףותישל  םיכינחה  תא  דדועמ  הזו  תירפס ) תיב 

. ןייטשניול לאגי  ברהו  ןדס  ילא  ברה  ידי  לע  ןורמושבש  ילע  בושייב  תנשב 1988  המקוהש  דוד , ינב  תניכמ  איה  הנושארה  תיאבצ  - םדקה הניכמה 

הבצחב תאצמנ  רתויב  תימורדהו  ןוילע ,) - לילג תניכמ   ) ךורב ןייעמב  תאצמנ  רתויב  תינופצה  רשא  תויאבצ , םדק  תוניכמ  שי כ-30  ןוכנ ל-2009 )  ) םויה
(. הברע תניכמ  )

ינב םיש -  " ינב םינוכמה   ) רדסהה תובישי  ידימלת  תיתד . תרגסמב  רצוקמ  יאבצ  תורישו  םיהובג  םיינרות  םידומיל  תבלשמה  הבישי  איה  רדסה  תבישי 
. תינוכית הבישי  וא  יתד  ןוכיתב  םידומילה  םויס  רחאל  יתד , ינויצה  םרזהמ  םבורב  םיעיגמ  תובישי )

םיעשתה תונשב  קר  םלוא  םישימחה . תונש  תליחתב  המקוהש  הנביב ," םרכ   " ההובגה הבישיה  התייה  רדסה "  " לולסמ הנושארל  םקוה  הב  הבישיה 
. המלועב יאבצה  תורישה  לש  הלועה  תובישחל  ןמס  תיתדה –  תונויצב  םיבושחה  תודסומה  דחאל  הכפהו  הצואת  העפותה  השפת 

"ץ גב תטלחה  תובקעב  םלוא  ינרות , "ל  חנ תמקה  ןויערב  רדסהה  לש  וסיסב  ןוחטיבה . רש  איצוהש  תונקתב  עבקתה  רדסהה  תובישי  לש  יקוחה  ןדמעמ 
. רצוקמה יאבצה  תורישה  רדסה  םג  קוחב  ןגוע  קוחב , םידרחל  תורישה  תייחד  רדסה  תא  עובקל  שי  יכ  ב-1999 

תנשב דמע  רדסהה  תרגסמב  "ל  הצל םיסייגתמה  רפסמ  םידימלת . רתוי מ-7500  ןהבו  ץראה , יבחרב  רדסה  תובישי  תומייק 47  ןוכנ ל-2009 )  ) םויה
וא תוניכמ  תוהובג , תובישיל  םיכלוה  יתד  ינויצה  ךוניחה  ירגוב  ראש  יתד . ינויצה  ךוניחה  ירגובמ  תישימחמ  רתוי  םהש  םידימלת , לע כ-1,350   2009

תשיטנ ידי  לע  וא  לולסמל  תפסותכ  אלמ , יאבצ  תוריש  תרשל  רבד  לש  ופוסב  םיטילחמש  רדסה  תובישי  ידימלת  םג  םנשיש  ןייצל  שי  ליגר . יאבצ  תורש 
. ועצמאב רדסהה  לולסמ 

לש תיתדה  העדותה  לע  שגד  ןתינ  תושרדמה  בורב  תודהיה . תועוצקמ  ןווגמב  יביסנטניא  הרות  דומיל  ללוכה  ינרות  דסומ  איה  םישנל  תינרות  השרדמ 
קלחבו הכלה , ארקמ  ומכ  םימוחת  תויביסנטניאב  תושרדמב  םידמלנ  ףסונב  לארשי . תבשחמ  ביבס  אוה  םידומילה  לש  יזכרמה  ריצה  ןכלו  תודמולה ,

רקיעב  ) תומיוסמ תויגוס  לש  דומיל  לע  רבודמ  ללכ  ךרדב  הנתשמ . תויביסנטניא  תמרב  ךא  תושרדמה , בורב  תדמלנ  ארמגה  תודיסח . ףא  תושרדמהמ 
". רדסה לע   " תכסמ לש  דומיל  ללוכה  קימעמ  דומיל  ונשי  תושרדמהמ  קלחב  ךא  תירבעל , םוגרת  ךות  םיתעל  דבלב , הדגאב )

ןכות םג  ןהב  תויאבצ , םדק  תוניכמ  לש  הזל  ליבקמ  הזכ  ףקה  ימואל . תוריש  ירחא  וא  ינפל  תואלמ , םייתנש  וא  הנש  לש  ללכ  ךרדב  אוה  םידומילה  ףקיה 
ךרדב רדסה , תבישי  לש  הזל  המוד  םידומיל  ףקה  תומייקמ  זוע , לדגמבש  וז  תמגוד  תושרדמ , טעמ  קר  המוד . ארמגב ) טעומ  קוסיע  ללוכה   ) םידומילה

. הארוה תדועת  וא  ימדקא  ראות  לש  בוליש  ךות  ללכ 

"ה כשת םידומילה ה' תנשב  התוליעפ  תא  הלחהש  םילשורי , הללכמה  איה  םישנל  םיקימעמ  םיינרות  םידומיל  קינעהש  ןושארה  ינוכית  לעה  דסומה 
המקוהש ץראב  הנושארה  השרדמה  םימלש . תווצמו  הרות  ייחל  תודימלתה  ךוניחכ  הרדגוה  תיסיסבה  התרטמ  ךא  הארוהל , הללכמכ  ( 1964/1965)
"( הירורב  " הארקנ איה  םינשב 1977-1986 ,  ) םואבנדניל תשרדמ  איה  אלמ , םידומיל  עובש  ללכו  הרות  דומיל  איה  תידעלבה  ותילכתש  דסומכ 

: םויכ המשב   ) ןליא - רב תטיסרבינואב  תונבל  השרדמה  םידומיל  תנש  התואב  החתפנ  ליבקמב  ףוס 1976 .)  ) "ז לשת םידומילה ה' תנשב  המקוהש 
תועשהמ קלחל  ףילחתו  םידומיל  תגלמ  תודמולל  הנקמו  יתבישי  יפואב  םידומיל  תללוכ  וז  השרדמ  םישנל .) השרדמה  הרותל -  הובגה  ןוכמה 

. תוימדקאה

דעוימה "ן  תמו יתדה , ץוביקה  לש  "ב  יצנה ןיע  תשרדמ  הרפעב , הבוש  תשרדמ  ןהיניב  תופסונ , תושרדמ  רפסמ  ומקוה  םינומשה  תונש  ךלהמב 
ליבקמ ידומיל  עקר  ויתורגובל  קינעמה  דסומ  םקוה  תמשנ ב-1990 , תשרדמ  תמקה  םע  קר  לבא  םדוק . ינרות  עקר  תולעבלו  רתוי  תורגובמ  תודמולל 

תונעוט תרשכהל  תינכותה  םג  החפשמה . תרהט  לש  תולאשב  תוקסופ  השעמל  תווהמה  הכלה , תוצעוי  ורשכוה  ףא  ךשמהב  רשאכ  יתבישיה , הזל 
לחה םיעשתה . תונש  תישארב  םישנל , םיינרותה  םידומילה  ףר  תאלעהמ  קלח  התוויה  המקוהש ב-1991  םואבנדניל  תשרדמ  תוסחב  תוינבר 

ומקוהש תוטלובה  תושרדמה  ןיב  תובר . תושדח  תושרדמ  ומקוהו  יתדה , רוביצב  יזכרמל  ךפה  תינרות  השרדמב  דומילה  םיעשתה  תונש  עצמאמ 
תונבל תיאבצ  םדק  הניכמ  השעמל  הווהמה  השרדמ  הנושארל  המקוה  "ז  סשת תנשב ה' זוע . לדגמו  ביבא  תשרדמ  עבורה , תשרדמ  וז -  הפוקתב 

. ילהצ םשב  תויתד 

תינכותב ימואל , וא  יאבצ  תורש  ירחאו  ינפל  תונב , תודמול כ-1000  ןהבש  ץראה , יבחרב  תורוזפה  תונבל  תוינרות  תושרדמ  תוחפל 25  םויה  תומייק 
. תויקלח תוינכותב  תורענו  םישנ  דועו כ-2500  האלמ ,
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ינוציקה ןימיה  תוחתפתהו  הלפכמה  תרעמב  חצרה 
תויאבצה תורגסמב  תיתועמשמ  חוכ  - תדמעל תוגורסה  תופיכה  הנחמ  תא  וקינזה  תונבל , תושרדמהו  תויאבצ  - םדקה תוניכמה  רדסהה , תובישי  רומאכ ,

לש המקה  תפונת  דצל  קוריה , וקה  ךותב  תובשייתה  יניערג  םישייאמה  םיריעצה  רפסמב  ןוטיק  לח  תעב , הב  תיתרבח . תוליבומ  תשוחת  םהב  וחיפהו 
(. תונוטלשה םע  תומיעה  תא  הפירחהש  תוליעפ   ) ןורמושו הדוהי  יחטשב  םישרומ  - אל םיבושייו  םיזחאמ 

עציבש חבטה  היה  וייוטיבמ  דחאש  ימואל , - יתדה הנחמב  לודג  רבשל  ומרג  רבמטפס 1993 ,)  ) תיניטסלפה תושרה  םע  ומתחנש  ולסוא  ימכסה 
. הלפכמה תרעמב  ןייטשדלוג  ךורב  יתדה  אפורה 

ןורמושו הדוהיב  םיבר  םיחטש  תרבעהו  ולסוא  ימכסה  תובקעב  הלודג  תינוחטיב  תוחיתמ  לש  התייה  הלפכמה  תרעמב  חבטל  המדקש  הפוקתה 
םאלסא ימרוג  דצמ  רקיעב  תויחרזאו , תויאבצ  תורטמ  דגנ  עוגיפה  תונויסינב  המלסהב  התוול  וז  הפוקת  םייניטסלפה . רוטישה  תוחוכ  לש  הטילשל 

. הדיגבכ ולא  םימכסהב  וארש  ימאלסיאה , דאהי  ' גהו סאמח  תמגוד  םיינוציק 

, זכרמה דוקיפ  לש  ידוקיפה  האופרה  ןיצק  ידימ  הרקוה  תדועתל  הכז  ףאו  ולא , םיעוגיפב  ועגפנש  םיחרזאו  םילייחב  לפיט  ןייטשדלוג  ךורב  םוריח , אפורכ 
. ןורבחב ירי  עוגיפב  ועצפנש  םילייחב  לופיטב  ועויס  לע  דדלא , הירא 

םלוא ב" ןרס . תוגרד  אשונו  "ל  הצ ידמ  שובל  אוהשכ  הלפכמה  תרעמל  ןייטשדלוג  עיגה  רקוב , תונפל  העשב 5  ראורבפב 1994 ,)  25  ) "ד נשת םירופב 
. ןאדמרה םוצ  תליחת  ינפלש  ישישה  םוי  תליפתב  םימלסומ , תע כ-800  התואב  וללפתה  קחצי " םלוא  " בו םידוהי  וללפתה 13  הרעמבש  םהרבא "
םושמ תורילמ , לדחש  רחאל  םהמ . עצפו 125  םימלסומ  םיללפתמ  חצר 29  ותושרב , היהש  לילג "  " הבור תועצמאבו  קחצי ," םלוא  רבע ל" ןייטשדלוג 

רורט לש  רתויב  השקה  הרקמה  הז  היה  ותוא . גורהלו  וילע  טלתשהל  םיללפתמה  וחילצה  וקשנב , רוצעמ  בקע  וא  ותושרב  התייהש  תשומחתה  הלזאש 
. לארשיב ידוהי 

. םירחא םימרוגמ  עויס  וא  הכימת  אלל  ודבל , לעפ  ןייטשדלוג  יכ  הנקסמל  העיגה  הלפכמה  תרעמב  חבטה  תא  הרקחש  תיתכלממה  הריקחה  תדעוו 
 – תירבה תוצראב  תידוהי  הנגהל  הגילב  ליעפ  םימיל  השענו  קרוי , וינ  ןילקורבב , דלונ  אוה  יסופיט . הגורס  הפיכ  שבוח  היה  אל  ןיישדלוג  ךורב  ןכ , לע  רתי 

אפורכ תרישו  עברא  תיירקב  יתליהק  אפור  היהש  תורמלו  קר ב-1983  הצרא  הלע  אוה  ונממ . וגייתסה  הפיכה  ישבוח  בורש  ינויקק  ןוגרא  תע  התואב 
. רדייס - טואא בשחנ  ןיידע  םיאולימב ,

לע םתכ  ליטהו  תוילמסב  והשעמ  תא  ןעט  הפיכ  שבוחו  תחוורה ) הרדגהה  יפ  לע  לחנתמ   ) ןורבח בשות  ותויה  ולש , יסופיט  אלה  ישיאה  עקרה  ףרח  לבא 
. הלוכ תיתדה  תונויצה 

רבעמ םייקנ . םד  תכיפש  לש  םתכב  לארשי  תרות  תאו  ידוהיה  םעה  תא  םיתכהל  חילצה   " ןייטשדלוג יכ  בתכ  דמימ , תעונת  שאר  לטימע , הדוהי  ברה 
םלועה יניעב  םימש  םש  לוליח  ידיל  איבה  ארונה  חצרה  םלוע -  ארוב  ינפב  ךרב  וערכש  העש  עשפמ , םיפח  תגירה  לש  תיתדהו  תירסומה  תולפשל 

(. 1997 תונורחא , תועידי  תאצוה  תונש , הלאו  ךרוע ,]  ] לעשמ םיסנ  ." ) ולוכ

, השעמהמ שפנ  טאש  דע  תוגייתסה  ועיבה  םלוכ  טעמכש  ןוכנ  הזה . םתכה  תא  ריסהל  ריבכ  ץמאמ  םבורב  ושע  אל  יתדה  רזגמה  יגיהנמש  ןייצל  בושח 
תוחפשמה רעצבו  באכב  םיפתתשמ  ונא  : " ראשה ןיב  רמאנ , עברא  תיירק  תצעומ  המסרפש  תעד  יוליגב  תוברועמ . ויה  ןימימ  תובוגתה  "כ  הסב לבא 

לאשנשכ חבטל ." ןיפיקעב  ומרג  ךכבו  םיעוגיפה , דגנכ  ולעפ  אלש  השארב  דמועהו  לארשי  תלשממ  דגנ  ןווכל  שי  םושיאה  בתכ  תא  ךא  ולפנ , ןהיריקיש 
ותעד הפרטנש  ןכתייו  םירקמ  הברהב  לפיטו  אפור  היה  ןייטשדלוג  ךורבש  םילאושל  ריכזהל  שקיב  חצרה  לע  עברא ) תיירק  לש  הבר   ) רואיל בד  ברה 

". רתוי לגוסמ  אל  ינא   " רמא חבטה  םדוקש  ודיעהש  ויהו  הארש  הממ 

". ןוכנ אל  השעמ  היה  ולש  השעמה  ךא  הכרבל , קידצ  רכז  אוה  ןייטשדלוג  ךורב   " רמאו השעמל  רניבא  המלש  ברה  סחייתה  חבטה , רחאל  םינש   15
תושר שקבל  ךירצ  היה  אוה  הז  ללגב  אקווד  ו" םייטרפ ," המקנ  ישגר  ךותמ  לעפ  אל  ןייטשדלוג  ךורבש  רורב  ריהבה ש" הלעמ "  " "ת ושב ןתנש  הבושתב 

. הז תא  תושעל  אל  ול  םירמוא  ונייה  ונתוא  לאוש  היה  אוה  םא  הלוכ . המואה  וז  תוירחאה  לש  הסמעמה  תא  תחקל  ךרטציש  ימ  ךכ  רחא  יכ  המואהמ ,
, הכרבל שודק  רכז  הכרבל , קידצ  רכז  אוהש  יאדו  ןכל  ןכוסמ , הז  השוע  אוהש  המש  עדי  אוה  ירה  גרהנ . אוהו  ונתוא . לאש  אל  אוה  לבא  םילעופ . אל  הככ 

(. Ynet, 3.3.2009 שודק ," אוה  לבא  העט , ןייטשדלוג  ךורב  רניבא : ברה  , " דלפשריה היפוצ  " ) ןוכנ אל  השעמ  היה  השעמה  לבא 

לש והשעמב  תשרופמ  הכימת  םינשה  ךרואל  ועיבה  ןורבח  יבשותמ  םידחאו  הפיכ ) ישבוח  םלוככ  םבור   ) לארשיב ילקידרה  ןימיה  ישנאמ  םיקלח 
. עצבתהל דמעש  לודג  עוגיפ  ענמ  חבטהש  םויה  דע  םינעוט  ןימיה  ישנאמ  קלח  ןייטשדלוג .

. ןורבחב ידוהיה  תורבקה  תיבב  ותוא  רובקל  ותחפשמ  תשקב  התחדנש  רחאל  אנהכ , ברה  לש  ורכזל  םיקהש  ןגב  עברא , תיירקב  רבקנ  ןייטשדלוג 
. חבטה םוי  ןייטשדלוג , לש  ותומל  הנשה  םויב  הלוליה  םוקמב  םיכרועש  ינוציק  ןימי  ישנאל  לגרל  היילע  רתאל  ךפה  אוהו  רבק , תזוחא  המקוה  םוקמב 
"ר ומדאל יעיבש  רוד  "א . טחלדבי לארשי  ןב ר ' "ד  יה "ל  קוצז ןייטשדלוג  לפאק  ךורב  אפורה ר ' שודקה  פ"נ  ומצע : דעב  רבדמ  ורבק  לע  הבצמה  חסונ 

שודיק לע  חצרנ  "ז . ישת תבטב  דלונ ה ' בבל ." - רבו םייפכ  יקנ  . " וצראו ותרות  לארשי  םע  ןעמל  ושפנ  רסמ  ידאילמ . ןמלז  רואינש  ר ' אינתה " לעב   " ןקזה
". "ה בצנת "ד . נשת םירופ  רדאב , י"ד  ה '

ברקב דועו , תאז  תונעזגל . התסה  לש  הריבעב  ועשרוהו  ןידל  ודמעוה  רפסה  לש  ויכרוע  רבגה ." ךורב   " רפסה תא  ויכמות  ואיצוה  ןייטשדלוג  לש  ורכזל 
. ןייטשדלוג ךורב  תשופחתב  םירופב  םישפחתמה  שיו  ומש , לע  םהידליל  םיארוקה  שי  ינוציק  ןימי  יליעפ 

תודבאתהה עוגיפ  היהש  הלופעב , תפותה  תינוכמ  עוגיפ  עצוב  חבטה , רחאל  םוי  לש 40  תימלסומה  לבאה  תפוקת  םות  םע  לירפאב 1994 , ב-6 
סאמח לש  רבעמה  גרבנייטש  יתמ  ןחרזמה  תנעטל  חבטה . לע  המקנכ  וילע  זירכה  סאמח  רשא  םיעוגיפ  לג  חתפו  קוריה  וקה  ימוחת  ךותב  ןושארה 

. ןייטשדלוג חבטמ  תורישי  עבנ  קוריה  וקה  ימוחתב  םייחרזא  םידעיל  םיחטשה , ימוחתבו  םייאבצ  םידעיב  תודבאתהה  יעוגיפ  דוקיממ 

ןיבר קחצי  הלשממה  שאר  חצרו  ולסוא  ימכסה  דגנ  קבאמה 
תושי תמקהל  המיכסהו  יניטסלפה  םעה  לש  ימשרה  וגיצנכ  "ף  שאב הריכה  םולש ," תרומת  םיחטש   " ןורקיע תא  הצמיאש  צרמ , - הדובעה תלשממ 

ךותמ עקב  ןובלע  תשוחתו  תוניוע  לש  ץרפ  ץראהמ . הריבעהל  שיש  ןודז " תלשממ  ימואל כ" - יתדה רוביצה  בורב  השפתנ  העוצרבו –  הדגב  תיניטסלפ 
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ךותמ עקב  ןובלע  תשוחתו  תוניוע  לש  ץרפ  ץראהמ . הריבעהל  שיש  ןודז " תלשממ  ימואל כ" - יתדה רוביצה  בורב  השפתנ  העוצרבו –  הדגב  תיניטסלפ 
. םיחא תמחלמ  ללוחל  המייא  םויל , םוימ  המילאו  הטוב  התשענש  האחמה  תוגורסה . תופיכה  הנחמ 

םכסה תרגסמב  םיחטש  תריסמ  תודוא  ירוביצה  ןוידה  תחיתפ  םע  תע , התואב  םיבושיי . יוניפ  דגנ  תיביטקלוק  תינבר  האחמ  היה  ךכל  םינמיסה  דחא 
הדגיאש התומעה , ףסוי . הידבוע  ברה  לש  ורוכב  ונב  ףסוי , בקעי  ברה  תושארב  שפנ , חוקיפל  םינבר  תתומע  המקוה  םולש ,)" תרומת  םיחטש   )" םולש

רורב : "… תיעמשמ - דח םינברה  וקספ  םיבושיי , יוניפב  תופתתשהה  תלאשב  ולסוא . ימכסהו  ןיבר  תלשממ  דגנ  הכלה  - קספ המסריפ  םינבר , כ-250 
ירבד לע  רובעל  הוויצ  ךלמה  םא  םגש  "ם , במרה קספש  יפכ  ןקתמ , וא  הנחמ  בושיי , יוניפל  עויס  לש  השעמ  לכב  קלח  תחקל  ידוהי  לכל  רוסאש  טושפו 

(, ט םיכלמ ג , תוכלה  . ) ול ןיעמוש  ןיא  הרות - 

הכלה - קספ לע  ומתח  םלוכ  םינבר . תואמ  שולשמ  הלעמל  םירבח  ויה  וב  שפנ , חוקיפ  םולשה  ןעמל  םינברה  סרגנוק  היה  םימי , םתואב  דסונש  ףסונ  ףוג 
םינברה סרגנוק  םייק  ומויק  תונש  ךשמב  ץראה . יבשוי  ןוחטיב  תא  ןכסמ  רבדה  ןכש , םולש . תרומת  םיחטש  רוסמל  תרסוא  לארשי  תרות  יכ  עבוקה ,

. םיניטסלפל לארשי  - ץראמ םיקלח  רוסמל  הנווכה  תא  לכסל  הרטמב  הפנע , תירוביצ  תוליעפ  םינברה 

םש ןורמוש . ינרק  בושייהמ  טקאס , לאומשו  ןילגייפ  השמ  ידי  - לע תליחתב 1995 , המקוהש  תיתגלפמ  - ץוח ןימי  תעונת  ונצרא ," וז   " התייה ףסונ  ךרד  - ןויצ
ינשמ םיליעפו  םירבח  יפלא  תורשע  העונתה  התנמ  האישב  םידוהיל . ידעלב  ןפואב  תכייש  לארשי  - ץרא היפלו  הידסיימ , תדמע  תא  עיבהל  דעונ  העונתה 

םולשת - יא העונת , יריצ  תמיסח  ןוגכ  יחרזא , ירמ  לש  תולועפב  האטבתה  ולסוא , ימכסהו  ןיבר  תלשממ  דגנכ  הנווכש  ונצרא , וז  תאחמ  קוריה . וקה  ירבע 
. הרטשמהמ ןוישיר  אלל  תונגפהו  םיסימ 

תעונת תא  םיקה  ורורחיש , רחאל  םימיל , תוריש . תודובעל  רמוהש  לעופב , רסאמל  ןודינ  אוהו  הדרמה , ןיגב  םושיא  בתכ  ןילגייפ  דגנ  שגוה  ב-1997 
טסוגואב 2007, ומייקתהש  דוכילה , לש  סירמיירפב  הלשממה . תושארל  הדמעומו  הגלפמה  תושאר  לע  דדומתהו  דוכילל  ףרטצה  תידוהי , תוגיהנמ 
לא הגיהנמו  העונתה  תא  וצמיא  אל  ןייצל , שי  דוכילה , ישאר  םיעיבצמה . תולוק  ללכמ  עברל  בורק  םע  והינתנ , ןימינב  ירחא  ינשה  םוקמל  ןילגייפ  עיגה 

העונתכ דוכילה  לש  יוהיז  ינפמ  היה  ששחה  הדוקפ . םויב  הגלפמל  םורגל  הלולע  איהש  יתימדתה  קזנהמ  ששחו  תוגייתסה  ועיבה  ךפיהל , אלא  םקיח ,
. תינוציק תינמי 

, םילחנתמה תונגב  ולש  תורוכז  תויואטבתה  יתש   ) שאה תא  וביל  קר  ימואל , - יתדה הנחמב  ןיבר , קחצי  זאד , הלשממה  שאר  ןיגפהש  לוטיבהו  לוזליזה 
תומלשב העיגפה  תא  ימואל  - יתדה הנחמב  ובאכו  וסעכשמ  רתויש  המוד  יל .)" םיזיזמ  אל  םה  חור ו" םתס  םישועש  הלאכ  לש  ןבומב  םירולפורפ ,"  " ויה
םחלנ םינומא  שוג  המלש . תוברת  התנבנ  וילעש  יחישמה , םולחה  לש  ותוצפנתהמו  תינומא " שוגה   " היגולואידיאה תסירקמ  ודרח  םה  לארשי , - ץרא

. לארשי - ץרא לש  הייח  לע  םחלנשמ  רתוי  וייח , לע  זאמ 

שפנ - ןובשח ךורעל  דמוע  שוגהש  הארנ  השק , תיתרבח  תרוקיב  גפס  תוגורסה  תופיכה  הנחמ  רשאכ  רבמבונב 1995 , ב-4  ןיבר , קחצי  חצר  רחאל 
ונחנא : " םיאבה םירבדה  תא  ןויצע , רה  רדסהה  תבישי  שאר  ןייטשנטכיל , ןרהא  ברה  רמא  חצרה , רחאל  םירופס  םימי  יכרע . תוכרעמ  דודיש  עצבלו 

ךכ לע  ףיסוה  םשג ." תדרל  ליחתמשכ  םואתפ  רענתי  תחרוז , שמשהשכ  טידרק  חקולש  ימש  ןכתי  אל  וניתודסומ . בטימב  חפוט  אוה  חצורה . תחפשמ 
יתייה םהילע , עדוי  ינאש  םינבר  רפסמ  יפמ  ןיבר  לע  ולחש  ףדור , ןיד  קספ  וא  הכלה  קספ  אלל  : " רגמש תדעו  ינפל  ותודעב  רימע , לאגי  ומצע , חצורה 

". לעופ יתייה  אל  םיפסונ , םיבר  םישנא  ירוחאמ  םידמוע  ויה  אלו  בג  יל  היה  אל  םא  הבוגמ . תויהל  בייח  הזכ  חצר  חוצרל . השקתמ 

וקספש םינבר  לש  תומשו  תויאר  וידיב  שי  םהיפל ,  ) םינומא שוג  ידסייממ  ןונ , - ןב לאוי  ברה  עימשהש  םירחא  םירבדו  ןייטשנטכיל  ברה  לש  וירבד  םלואו ,
טקנו ותוירחא , תא  קיחדה  ימואל  - יתדה הנחמה  בור  הלפאב . םידדוב  תולוקמ  רתוי  אל  ויה  חצרל ,) עקרקה  תא  ותעדל , ורישכה , ךכבו  ףדור ," ןיד   " ןיברל

(. ללכב םילחנתמה  םע  ןובשח  אובל  חצרה  תא  ולצינ  םקלחש   ) םיפקותה תפקתה  לש  השיגב 

לע ןיק  תוא  עיבטה  ומכ  רימע  לאגיש  ודוה , ימואל  - יתדה הנחמהמ  םיבר  תוחונ . - יא תשוחתו  הכובמ  וערז  ןכא  ויתוכלשהו  חצרה  רבד , לש  ופוסב  תאז , םע 
וז ןמז  - תדוקנבש רשפא  תוגורסה . תופיכה  רוביצ  םע  תוהדזהל  םהילע  השקיה  רבדהו  חצרה , רחאלש  הנושארה  הנשה  ךלהמב  תוחפל  םחצמ ,

. קומע ימינפ  יוניש  אטיבש  ינוציח , יטמסוק  יוניש  ןמוקימו –  ןלדוג  תופיכהמ , תצקמ  תרוצב  הבושחה  תינפתה  הלחה 

תונויצל ריהבה  ןיבר , קחצי  חצר  הקחדה , רקיעב  התיה  הבוגתה  םא  םגו  ימואל , - יתדה רוביצב  קומע  שפנ  ןובשח  לש  ךילהת  שחרתה  אל  םא  םג 
תשפתנ איה  תאזמ , רומח  םעה . יקלח  ןיב  רשג  הווהמ  איה  ןיא  רבכש  התליג  איה  רוביצב . םיבחרנ  םיקלח  דצמ  היפלכ  תוניועה  תמצוע  תא  תיתדה 

וילאש הלודג ,) לארשיב  התמצועש  תרושקתה  הז  ללכבו   ) ליכשמה ינוליחה  רוביצהמ  לודג  קלח  יניעב  םינינצל  התייהש  תולחנתהה , תעונת  תליבומכ 
. תיתדה הטילאה  הצרעהב  םינש  ךשמב  היניע  האשנ 

ןעמל ושע  םהש  ךכב , אוה  וירבחו  רימע  לאגי  לש  יתימאה  ושנוע  (: " 1996 " ) תיתדה תונויצה  לש  רובשה  בלה   " ורמאמב ךכ  לע  בתכ  ןונ  - ןב לאוי  ברה 
, יתדה רקיעב  ימיטיגלה , ןימיה  תא  ולסיחו  לארשי , םע  לש  אקנפשוג  ולסוא  םכסהל  ונתנ  םה  םינש . ךשמב 28  ילארשיה  לאמשה  לכמ  רתוי  םיניתשלפה 

, תחא איה  הנקסמה  תרפושמ ..." ןולא  תינכות   " לע תמאב  םחלנ  דועש  ןורחאה  שיאה  תא  לסיחו  ונלוכב , הרי  חצורה , הזה , שיאה  םלש ... רודל  ילוא 
." הדיצה זוזל  וא  וב , בלתשהל  קר  רשפא  ורצעל . ןיאו  םיימש  - תריזג אוה  םולשה ' ךילהת  : ' תובר םינש  רבכ  יל  הריהנ  איה 

תוגורסה תופיכה  לש  תימדתה  םוקישו  תפותה  יעוגיפ  תפוקת 
תודבאתה יעוגיפ  ינשב  םישנא  וגרהנ 27  ראורבפב 1996   25 ־ב םיינחצר . רורט  יעוגיפ  לג  הנידמה  תא  ףטש  ןיבר , חצר  רחאל  םישדוח  השולשכ 

, םירופה גח  ברע  תרחמל , םישנא . גרהו 18  םילשוריב  סובוטואב  ףסונ  דבאתמ  לבחמ  ץצופתה  ץרמב ,  3 ־ב ןכמ , רחאל  עובשכ  ןולקשאבו . םילשוריב 
. םדא - ינב לטקו 13  ביבא , - לת בלב  ףוגנזיד  בוחרב  דבאתמ  לבחמ  ומצע  ץצופ 

ילושל קחדנ  ןיבר  חצר  הצקה . לא  הצקה  ןמ  תירוביצה  הריוואה  תא  הניש  תואמ , ועצפנו  םילארשי  תורשע  וחצרנ  םהבש  םיעוגיפה , לש  המיאה  ןזאמ 
, ןהכמה הלשממה  שאר  ינפ  לע  והינתנ , ןימינב  ןימיה , דמעומל  לק  ןורתי  לע  הנושארל  ועיבצה  תוריחב 1996  תארקל  םירקסהו  תירוביצה , העדותה 

הימי תא  ריכזהש  םישרמ  גשיה  םיטדנמ , העשתב  "ל  דפמה התכז  יאמ 1996 , ףוסב  ומייקתהש  הרשע , - עבראה תסנכל  תוריחבב  סרפ . ןועמש 
. הארמהה לולסמ  לע  שדחמ  הלעו  ששואתה  ימואל  - יתדה הנחמהש  היה  הארנ  םילודגה .

הגורסה הפיכה  ישבוח  לש  םכרד  תא  ללס  םיטדנמ ) השימחל  "ל  דפמה החנצ  הרשע  - שמחה תסנכל  תוריחבב   ) הזה ימעפ  - דחה גשיהה  השעמל ,

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



רווחתהשמ תאז , םתודנל . םוקמב  םתוא  קבחל  תיטרקומדה  הטילאה  לש  רמול ) ןתינ  והשמ , תינורטפ   ) הייטנ השגרוה  ךכ  םג  סוזנצנוקה . בלל  הרזח 
היצביטומ ירודח  םימחוללו  קזח  אבצל  הקוקז  לארשיו  עמשמ ,) יתרת   ) ברעממ חרזמ  קוחרכ  קוחר  םיניטסלפה  םע  םולשהש  ינוליחה  רוביצב  םיברל 

, רזגמה ךותב  לוציפ  ךילהת  לח  ליבקמב , הזה . רוביצה  תא  בוש  םמורל  ולחה  ןכל , ימואל .) - יתדה הנחמה  יריעצל  וסחויש  תונוכת   ) תימואל תוחילשו 
. ךשמהב דומענ  וילעש 

םייתנשב םאה  : " הלאשל םילחנתמל . רגובה  ידוהיה  רוביצה  לש  וסחי  אשונב  ףחד , ןוכמ  לש  רקס  תרחא , ץרא  תעה  - בתכב םסרפתה  תנשב 2002 
16% הנתשה , אל   60% הבוטל . הנתשה   21% ךכ : םירקסנה  ובישה  הנתשה "? אל  וא  הערל , וא  הבוטל  הנתשה  םילחנתמל  ךסחי  תונורחאה 
יד  28% דואמ . דהוא   25% תואבה : תובושתה  ולבקתה  ןיוע "? וא  שידא  דהוא , םילחנתמל , ךסחי  המ  : " הלאשל ובישה .) אל   3%  ) הערל הנתשה 
וא וזכ  הדימב  זא  דהא  ילארשיה  רוביצהמ  תיצחמ  קרש  איה  תיללכה  הנומתה  רמולכ , ובישה .) אל   7%  ) ןיוע  6% ןיוע , יד   8% שידא ,  26% דהוא ,

תאזה הנומתהש  רעשל  רשפא  תרחא . וא  וז  המרב  תוניוע  םהיפלכ  ןיגפה  ( 13%  ) טועימ קר  דגנמ , םהיפלכ . שידא  היה  בורהו  םילחנתמה  תא  תרחא 
(. 2010  ) םויה םג  הברהב  הנוש  הניא 

םתוא ודקפש  רבשהו  הקוצמה  םע  ההדזה  רוביצה  בור  יכ  ריק , לא  ריקמ  היטפמא  וררוע  םילחנתמה  ץיק 2005 ,)  ) ףיטק שוגמ  תוקתנתהה  תפוקתב 
ךרוצה רבדב  הבחרה  המכסהה  תא  הרעריע  אל  היטפמאה  תאז , םע  םיכובו .) םינפתמ   ) םתוא החנהש  ישונא  דואמהו  יללכה  ןותמה  וקה  תא  ךירעהו 

, הז ןבומב  ריחמ . לכב  יוניפ  - יא לש  ןורקיעה  תא  ולביק  אל  םילארשיה  בור  תורחא , םילימב  ןורמושה . ןופצ  יבושיימ  העבראו  ףיטק  שוג  יבושיי  תא  תונפל 
יוטיב תאזה  השוחתל  ונתנ  הנחמה  ךותמ  םיגיהנמ  רפסמ  בחרה . רוביצה  תובבלב  לחנתהל  וחילצה  שממ  אל  םהש  תפסונ  םעפ  וחכונ  םילחנתמה 

. יבמופ

ךרד ישופיחו  הנחמה  ךותב  קומע  לוציפ  ךליאו .  2005

ברה זכרמ  תבישיבו  "ל  דפמב םיעוזעז 
תונבותל עיגהו  תיתדה , תונויצה  לש  ילרוטקלאה  החוכב  הדיריל  תוביסה  תא  רקח  ןליא , - רב תטיסרבינואב  הנידמה  יעדמל  גוחהמ  ןהכ  רשא  רוספורפ 

לבא םיכרעו , תרוסמ  םע  לארשי  םעל  אובנ  םא  תיתד . אלו  תידוהי  תויהל  הכירצ  הדנ  ' גאה הפיכה . ךרד  לארשי  םע  תא  גיהנהל  לכונ  אל  םלועל  : " תואבה
םוסחמה תא  ריסנ  םא  הפיכ ... אלל  םישנא  םג  םיימיטיגלכ  לבקל  ותלוכי  אוה  יתדה  רוביצה  לש  ונחבמ  ליבוהל ... לכונ  תווצמ -  םויקל  השירד  םע  אל 

דעו תבשב  "ר  תיב לש  לגרודכ  קחשמל  םיעסונו  תבש  ברעב  שודיק  םישועש  םידוהימ  לחה  רתוי , בחר  להקל  תונפל  לכונ  ידוהיה , ןפל  רובענו  יתדה 
(. ראוני 2007 הפיכב ,"? םילשומ  , " יליתד רתאל  ןויאר  " ) המואה ירבש  תא  קיבדהל  לכונ  ךכ  קר  םינברה .

יכ וירמאממ , דחאב  בתכ  ךברוא  ירוא  יתדה  יאנותיעה   ) המבהמ התומלעיהל  דע  הבוג  דבאלו  לצפתהל  הכישמה  "ל  דפמה ללכב , םא  הרקי , הזש  דעו 
תחתש ימואלה , דוחיאה  תגלפמ  המקוה  ןורחאה  רושעה  תצורמב  הדעב .)" םיעיבצמ  אל  הלש  םיכמותה  בורש  הדיחיה  הגלפמה  איה  "ל  דפמה "

" ונתיב לארשי   " ךשמהב רניילק ,) לאכימ  לש  " ) תורח ו" ןולא ) ינבו  יבאז  םעבחר  לש  " ) תדלומ  " הלא ויה  הליחת  ןימי . תוגלפמ  רפסמ  וסח  היפנכ 
הפרטצה ונתיב ," לארשי   " לש התשירפ  םע  ב-2005 , לדנה .) יבצו  לאירא  ירוא  "ל , דפמה ישרופ  לש  םתעיס  " ) המוקת ו" ןמרביל ) רודגיבא  תושארב  )

. םתיא יפאו  יול  קחצי  "ל , דפמה ישרופ  ידי  - לע איה  ףא  המקוהש  תשדחתמ ," תימואל  תיתד  תונויצ   " תעיס הילא 

תויולחנתהב ינשה  רודה  ינב  םבור  " ) תועבגה רעונ   " תעונת לש  הריזב  התעפוה  ויה  ןורחאה , רושעב  ימואל  - יתדה הנחמה  תא  ודקפש  םיפסונ  םיעוזעז 
הבחרהב ואר  םיק . " וקבח םיוניכב  םג  םיעודי  םיימואל . םידיסח  , ) םיל " דסחה ינוציקה ,) ןימיה  םע  ימשר , - יתלב וא  ימשר  ןפואב  םיהוזמה , תוקיתווה ,

תפוקתב רבשמה  עיגה  אישל  יל .) " דרח  ) ימואל ידרחה  םרזה  תוקזחתהו  ברה  זכרמ  תבישי  ישרופ  ידי  - לע רומה " רה   " תבישי תמקה  ךשמהב ,)
הנחמה ךותב  וליפא  לוציפ  רצישכ  ראורבפב 2006 ,) הנומע , תיתדה  תולחנתהב  עבקה  יתב  תסירהו  טסוגואב 2005  ףיטק  שוג  יוניפ   ) תוקתנתהה

. הנידמלו "ל  הצל סחיב  גוהנל  דציכ  הלאשב  רתיה , ןיב  יל , " דרחה

יתדה םזינימפה 
םרז אוה  יתד  םזינימפ  שדחה . יתדה  םזינימפה  ונדועו  היה  תאזה  המגמה  לש  תינחה  דוח  קזחתהו . תיתדה  תונויצב  ילרבילה  הנחמה  ךלה  ליבקמב ,

תרדגומ יתלבו  תיללכ  האירקמ  לחה  ידמל , בחר  םרזה  ינפ  לע  תועדה  ףצר  םיידוהיה . הכלההו  הבשחמה  לע  םייטסינימפ  םיכרע  ליחהל  שקבמה 
, םירבגל הפדעה  םירצויש  הכלה  יקספ  יוניש  ןוגכ  תכל , תוקיחרמ  תויפיצפס  תועיבתב  הלכו  יסכודותרואה , יתדה  בחרמב  םישנל  רתוי  הלודג  תואמצעל 

. תסנכה יתבב  הליפת  תומרונ  יונישל  העיבת  וליפאו  הכלה  תקיספב  םישנ  לש  תוברועמ 

תוארל ןתינ  לארשיב , יתדה  םזינימפה  ינצינ  תא  תיברעמה . הרבחב  ינרדומה  םזינימפה  תדלומ  תירבה –  תוצראב  יתדה  םזינימפה  לש  ותישאר 
תא תנשב 1998  המיקהש  תהק , הנח  לשו  הרותב  וארק  ףאש  םייסקודותרוא , םישנ  יניינמ  לארשיב  הנושארל  המיקהש  יאלפ  הנינפ  לש  ןתלועפב 

המוקמ יונישל  תישעמ  לועפל  ידכבו  תיתדה  תונויצב  תישנה  תועדומה  לע  עיפשהל  המגמב  שבגתהש  תויתד  םישנ  םורופ  אוה  ךלוק " ". " ךלוק  " ןוגרא
. החפשמהו הליהקה  ייחב  תיתדה  השאה  לש  המודיקו 

תושרשומ תומכסומ  תונשלו  תיתדה  השיאה  לש  הדמעמ  תא  ןוחבל  שיש  הנקסמל  ועיגה  םינשה , םע  ול  ופסונש  תוברה  תוכמותהו  ןוגראה  תוגיהנמ 
הנחמה ךותב  הכלהה  תופיט  ןיב  הכילה  ךות  תאז  לכ  תיתרבחהו . תיטילופה  התעפשה  תלוכיו  הלש  ילאוטקלטניאה  לאיצנטופה  שומימב  תועגופה 

. תיתדה תונויצה  בורב  הצקומ  בשחנש  יביטברסנוקה , םרזל  השילג "  " אללו יסכודותרואה 

'(: ךלוק  ' לש טנרטניאה  רתאב  עיפומה  עצמה  יפ  לע   ) ןלהלדכ ויתורטמ  תא  רידגה  הבר , תוריהמב  חוכו  תוירלופופ  רבצש  הזה , ןוגראה 
. םירבגלו םישנל  ףתושמ  יתכלה  חיש  תריצי  • 

. ידוהיה םלועב  רצוי  ישנ  חיש  דודיעלו  םישנ  תמצעה  • 
". ךתוער םד  לע  ידמעת  אל   " תניחבב ילארשיהו . ידוהיה  ןמלועב  םישנב , תיתרבח  הכימת  • 

. ידוהיה ןמלועבו  םישנב  תורושקה  תויגוסב  תולווע  ןוקית  • 
. ול הצוחמו  ןוגראה  תרגסמב  תנגוהמ  תידוהי  תולהנתה  • 
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םיקתוע ב םיצפומ 60,000   ) תיטסינימפ טבמ  תדוקנמ  םישנ  בתכנה ע"י  ךלוק "  " םשב עובש  תשרפ  ןולע  תצפהב  קסוע  ךלוק "  " תישעמ הניחבמ 
ליבוהל תושקבמש  תויתד  תויטסיבול  תרשכהב  ירדגמ ; ןויוושו  דומיל  ביבס  תודכלתהו  ץראה  יבחר  לכב  םיפינס  תמקהב  ץראב ;) תסנכ  יתב   4,700

תופסונ תובר  תויוליעפבו  לארשיב  םישנ  לש  תונוש  תויצילאוקב  תורבחב  התודהיו ;" השיאה   " אשונב םיימואלניב  םיסוניכ  ןוגראב  השדח ; תישנ  הקיקח 
". םישנ תמצעה   " איה ןהלש  תרתוכהש 

תוחפ אל  תניחבב  איה  וכרד , לע  םימרענש  םיברה  םיישקה  ףרח  ותוקזחתהו , ותעפוה  תינרמש , - תיתד הרבח  ךותב  לעופה  ןוגראב  רבודמש  ןוויכ 
. הכפהממ

םינשב 1975-1990 םילשוריב  ךלפ  תונבל  יתדה  ןוכיתה  רפסה  תיב  לש  תלהנמ  התייהש  לארשיב ,) םישנה  תלודש  "ר  וי רבעשל  יולש ( סילא  פורפ '
םויה  ) דאמ עיפשמ  לדומל  ךלפ "  " תא הכפה  איה  תימדקאה , התוליעפל  רבעמ  תיתדה . תונויצב  הטקשה  םישנה  תכפהמב  תפסונ  חתפמ  תומד  איה 
, הז ןוכית  תורגוב  ןיב  ןכאו  םירבגל , ינויוויש  ןפואב  האלמ  תישיא  המשגהל  היתודימלת  תא  הכניח  יולש  בקעי .) ןורכיזבו  תובוחרב  םיפינס -  ינש  דוע  שי 

. םיריכב םידיקפתב  םישנ  טעמ  אל  ןנשי 

םזינימפה לחה  ךליאו  םיעשתה  תנש  ףוסמ  יתדה . רוביצה  ברקב  תויטסינימפה  תושירדבו  תונעטב  ירוביצה  ןיינעה  תונורחאה  םינשב  רבג  יללכ  ןפואב 
: תובושח המכ  ןלהל  ולוכ . הנחמה  תא  הריעסהו  הלטלטש  החלצה , רחא  החלצה  לוחנלו  תושפנ  רתויו  רתוי  תושעל  לארשיב  יתדה 

, תמשנ הירורב ,)  ) םואבנדניל תושרדמ  תמגודכ  םישנל  תוינרות  תושרדמ  תחיתפו  םירבגה , תלחנ  יתרוסמ  ןפואב  היהש  דומלתה , דומילל  םישנ  תסינכ 
הריש ןוגכ  םיינויווש  םיניינמ  תחיתפ  רתסא ;) תליגמ  תאירק  ךרוצל  תוסנכתהב  רבדה  טלוב  דוחייב   ) םישנל הליפת  תוצובק  תוחתפתה  ֹזע ; לדגמו  ןתמ 
תושמשמ תמשנ , תשרדמב  תדחוימ  תינכותב  ךכל  ורשכוהש  םישנ  םירחא ; תודסומב  םאו  הימדקאב  םא  הרות , תודמלמו  תודמול  תויתד  םישנ  השדח ;

. םישנל םירושקה  םיאשונב  תויתכלה  תולאשל  תישנ  תבותכ  תווהמו  החפשמה , תרהט  תוכלהב  הכלה  תוצעויכ 

. תסנכה - תיב יככותב  םישנה  תוברועמ  תדימב  םג  תורומת  ולח  יתדה , םלועב  םישנ  לש  תינרותה  הלכשהה  תובחרתה  םעו  םינורחאה , םירושעב 
. תימואל תיתדה  הרבחב  תלבוקמ  התיה  אל  ללכ  רבעבש  הווצמה , - תב תגיגח  ןפוא  לע  העיפשה  וז  העפות 

, עוריאה רחאלש  תבשב  הרותל  הלוע  הווצמה  - תב יבאש  לבוקמ  יזכרמה , םרזה  ןמ  םיתיעלו  ילרבילה  םרזה  ןמ  רקיעב  םימיוסמ , תסנכ  - יתבב המגודל ,
הרשע - םייתש הל  ואלמש  תא ...  ךרבי  אוה  האלו , לחר  הקבר , הרש , וניתומאו  בקעיו , קחצי  םהרבא  וניתובא , ךרבש  ימ  : " ןושלה וזב  ותב  תא  ךרבמו 

הבל תא  ןנוכיו  היחיו , אוה  - ךורב - שודקה הרמשי  ותב . םע  למגש  הבוטה  לכ  לע  ךרבתי  הל ' הידוהו  חבש  תתל  הרותל  היבא  הלעו  תווצמל , העיגהו  הנש 
". ןמא רמאנו  םימיה , לכ  ויתווצמ  רומשלו  ויכרדב  תכללו  םע ה ' םלש  תויהל 

/ת רגוב החפשמ  תב  / ןב ןהל  /ת  בתוכ השרדה  תאש  תונב  שי  הליפתה . רחאל  השרד  תאשונ  המצע  החמשה  תלכ  יכ  לבוקמ  תסנכה  יתבמ  ןטק  קלחב 
ןהיצמאמו ןצרמ  ברימ  תא  תועיקשמו  רגתא , השרדה  תביתכב  תואורה  שיו  התוא , האירקמ  ךא  איהו  רתוי ) םילודגה  םיחאה  וא  םירוהה  ןמ  דחא  )

. המישרמ השרד  תביתכב 

םישנ לש  םידדוב  םירקמ  לע  עודי  תירוביצו . תיתכלה  תקולחמב  יונש  אשונ  הניה  תסנכה , - תיבב יסקטה  ןחלופב  תונב  לש  ןתוברועמ  תדימ  יכ  ןייצל , שי 
וחינה אלו  תילטב  ופטעתה  אל  הרותל , היילעו  האירק  יסקטב  קלח  ולטנ  אל  םישנ  תורודה , ךרואלו  ללכ  ךרדב  ךא  הרותל , ולעו  ןיליפת  םישנ  וחינהש 

. תסנכה - תיבב םיינחלופו  םייסקט  םיביכרמ  ללכ  אל  תווצמ , ליגל  תבה  תסינכ  סקט  םג  ךכיפל , ןיליפת .

תוליהקב םילבוקמ  םניא  ליעל , ראותמכ  םישנל , הרותל  היילעו  תסנכה  - תיבב עוריאה  לגרל  שודיק  הליפתה , םותב  הווצמה  - תונב לש  תושרדה  גהנמ 
רכינ קלח  תאז , תחת  םירבגלו . םישנל  לודג  םלואב  הווצמ  - תב תגיגח  תומייקמ  ןניאש  טעמכ  הז  םרז  םע  תונמנה  תוחפשמ  ןכ , ומכ  יל . " דרחה םרזה 

. השרד תואשונ  המא  םג  ללכ  ךרדבו  תבה  הכלהמבש , ישנה , ןימה  תרהט  לע  הביסמ  תבל  םינגראמ  תישנ : תרגסמב  ךרענ  תוגיגחהמ 

, םישנ ינפב  תונורחאה  םינשב  חתפנ  םיינברה  ןידה  יתבב  תוינבר  תונעוט  לש  קוסיעהו  תומדקתה , הלח  ידוהיה  טפשמה  םלועב  םישנה  דמעמב  םג 
, תונוש תויתד  תוצעומב  ובלתשה  םג  םישנ  דיקפתל .) םישנ  רישכמה  ןיד  תיב  תונעוט  תרשכהל  ןוכמה  קר  םייק  םויכ   ) םיאתמ םידומיל  לולסמ  רחאל 

. חרזאה תויוכזל  הדוגאה  תועצמאב  לאידקש , האל  ךכ  לע  הלהינש  ךשוממה  קבאמה  רחאל 

(. טג גישהל  םישנ  הלעמלל מ-300  רזע  אוה  תנש 2004  ףוס  דע   ) טג תוברוסמ  םישנל  הרזע  ןתמל   " השיאל די   " ןוגרא לארשיב  םקוה  תנשב 1997 

, םייתד תודסומב  תוינימ  תודרטה  תעינמל  יתא  דוק  רדחוהו  שבוג  ןכו  םייתד , תודסומב  תינימ  ודרטוהש  םישנל  יווילו  עויס  הרזע , ןתניהל  הלחה  ןכ  ומכ 
. ךלוק ןוגראו  הנומא  ןוגרא  לארשי , תנידמב  קוחה  תשירדל  םאתהבו   ) םינבר ידיב  תוינימ  תודרטה  לע  תונולת  תובקעב 

 

רואלא רמת  רוספורפ  תיגולופורתנאה  תנעוטש  יפכ  םינשה , םע  ךא  לארשיב . יתדה  דסממה  לש  תודגנתהב  ותישארמ  לקתנ  יתדה  םזינימפה  רומאכ ,
. ימואל יתדה  רוביצה  ברקב  תוחפל  םייביטמרונ , םיארנ  םויה  ינוציק " םזינימפ  ובשחנש ל" םישעמו  ילמרונ " ךפה  ילקידרה  "

תויולחנתהל תיתרבח  הביטנרטלא 
חותיפ תורייעב  רקיעב  קוריה –  וקה  ךותב  יתרבח  תוריש  תולחנתהל –  תיכרע  הבינרטלא  ילרבילה  יתדה  הנחמב  הקזחתהו  הכלה  ליבקמב 

תונויצה ךותמ  םידיחי  וא  תוחפשמ  לש  הצובק  אוה  ינרות  ןיערג  םיינרותה . םיניערגה  םה  וז  המגמב  םיליבומה  תולודגה . םירעב  תושלח  תונוכשבו 
רוציל תודהילו , תדל  ויבשות  תקיז  תא  קזחל  הרטמ  ךותמ  יתד ,"  " בשחנ וניאש  רוזאב  דחיב  ררוגתהל  םינגראתמש  ילרבילה ,) גלפה  אקווד  ואל   ) תיתדה

תושלח ושחש  הירפירפב , תויתד  תוליהקש  הרק  םעפ  אל  תובבלב ." לחנתהל  : " התייה םהלש  ברקה  - תמסיס יתרבח . יוניש  עינהלו  היצרגטניא 
. םבושייל ינרות  ןיערג  תאבה  ודדוע  וא  ומזי  תיכוניח , הניחבמ 

רשאכ קר  ולוכ . יתדה  רוביצה  תא  קיבדהל  חילצה  אל  לבא  ירורד . הינפצ  ברה  תמזויב  הנומש , תיירקב  תונש ה-60 ,' ףוסב  רבכ  םקוה  ןושארה  ןיערגה 
. תאזה הביטנרטלאה  הקזחתה  ןמצע  תא  וצימ  םיחטשב  תויולחנההש  רבתסה 
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, האישב םישדח . םיניערג  םיקהלו  םימייקה  םיניערגה  תא  קזחתל  הרטמב  תשרומ , ןרק  תא  ומיקהו  םיינרותה  םיניערגה  ונגראתה  תנשב 1997 
ומלוע - תפקשהו לארשיל , ישארה  ידרפסה  ברה  רבעשל  והילא , יכדרמ  ברה  היה  ןרקה  אישנ  תוחפשמ .  700 ־כ םכותבו  םיניערג   40 ־כב ןרקה  הכמת 

. התריגסל ואיבהש  םיילכלכ , םיישקל  תשרומ  ןרק  העלקנ  תנשב 2005  ותוסח . תחת  ויהש  םיינרותה  םיניערגה  לש  םנויביצ  לע  העיפשה 

רהצ ינבר 
תיתדה תונויצהמ  םינבר  תצובק  המיקה  םדוקה  רושעה  עצמאב  רהצ ." ינבר   " איה םיביטנרטלא  םיקיפאב  העפשהל  ההימכ  תפקשמה  תפסונ  העפות 

". םיפתושמ תוהז  יביכרמ  רחא  שופיחו  תורבדיה  ךותמ  לארשי , תנידמ  לש  תידוהיה  התומד  בוציעב  קלח  לוטיל   " המגמב רהוצ , ינבר  תתומע  תא 
םויה הנומה  ינויצה , םרזהמ  םייסקודותרוא , םינבר  לש  דוגיא  איה  התמקה , םוימ  יח  יבא  ןרק  ידי  לע  תכמתנה  ע"ר ,)  ) תומלועה ןיב  ןולח  רֹהצ - תתומע 

הלחה רזגמב  םיריעצ  םינבר  המכ  ברקב  רשאכ  תנשב 1995 , לארשי  תלשממ  שאר  ןיבר  קחצי  חצר  רחאל  המקוה  התומעה  םינבר . הלעמל מ-800 
םיסחיה תכרעמב  ןהו  תימואל  - תיתדה הרבחל  םייכרע  םיביתנ  בוציעב  ןה  היצפצנוק , יוניש  שרדנ  תיתדה  תונויצב  רבשמה  תובקעבש  הרכהה  רודחל 

. ינוליחה רוביצה  םע 

ותושעל איה  הפיאשה  םויה . לש  לארשי  תנידמב  הגורס  הפיכ  שבוח  בר  לש  תינכדעו  השדח  תומד  בצעל  המגמב  הרקיעב  הענ  רֹהצ  לש  תויוליעפה 
. תינוליחה הביבסל " תיתודידי   " םג רקיעבו  הדוהא  תומדל 

תכרדה רבעב ,) גוהנ  היהש  הממ  רתוי  תיקבחס  חורב  ללכ  ךרדב   ) תופוח תכירע  רתיה  ןיב  תללוכו  לארשיב  ןווגמה  רוביצל  תנווכמ  התומעה  תוליעפ 
בשקו תורבדיה  לש  רסמ  תחת   ) םיינויער םיסנכ  ןוגראו  תע , בתכ  תאצוה  הרבחהו , םייחה  ימוחת  לכב  םיברועמה  םינבר  יווילו  םודיק  תולכו , םינתח 

םודיקו העצה  ירוביצה ; םויה  רדס  לעש  םיאשונב  הדמע  תוריינו  םירקחמ  םוסרפ  םיארונה ; םימיב  רקיעב  םיניינועמל , תופתושמ  תוליפת  ןוגרא  ידדה ,)
לעש םיאשונב  םינוש  תעד  ימוחתמ  םיחמומלו  םינברל  ןויע  ימיו  םיסנכ  ןוגרא  ידוהי ; םיכרע  םלוע  ךותמ  הקיתאהו  החפשמה  הרבחה , םוחתב  הקיקח 

. ירוביצה םויה  רדס 

, םילוחה תיבב  הלבאה  החפשמה  םע  םישגפנ  רֹהצ  יבדנתמ  ןהיריקי . תריטפ  רחאל  תולבא  תוחפשמב  ךמותו  הוולמ  רשא  ידוחיי  טקיורפ  החתיפ  רֹהצ 
רוזאב ליחתה  טקיורפה  וכו .' םישולשה  העבשה , היוולה , תארקל  הכרדהבו  תונושה  תודועתה  תאצוהב  הל  םיעייסמו  תישגרו  תישפנ , הב  םיכמות 

. ץראה לכל  בחרתהל  דיתעו  זכרמה 

הווהמ רשא  ןויליג  רֹהצ  האיצומ  םישדוח  השולשל  תחא  רֹהצ -  תע  בתכ  הבר . תוירלפופל  הכוזו  תסנכה  יתבב  קלוחמ  תבשל  רֹהצ  עובש - תשרפ  ןולע 
לע םידמועה  םינוש  םיאשונ  לע  יתד , ינויצה  רוביצה  ברקב  תוטלוב  תוינבר  תויומד  תובתוכ  תעה  בתכב  לארשי . תנידמב  יתד  ינויצה  ירוביצה  חישל  המב 

. טרפב תיתדה  תונויצה  לשו  ללכב  לארשי  תנידמ  לש  םויה  רדס 

 , םיריכב םיקסע  ישנאל  דעוימה  יעובש  ןויליגב  רבודמ  רהוצ . לש  תיביטרגטניאה  השיגה  תא  ףקשמה  ןיינעמו  ידוחיי  טקיורפ  םג  אוה  םידמולו " םיקסע  "
. תסנכה יתבב  תבש  לכב  תארקנה  עובשה  תשרפ  לע  ססובמ  ןויליגה  םיקסעה . םלועל  תועגונה  תויתוגיהנמו  תויכרע  תויגוסב  קסועה 

רופיכ םוי  לש  ותשודק  דחא  דצמ  תומגמ , יתש  ןיב  רשגל  ןוצר  ךותמ  ץראה . יבחרב  םיינוליחו  םייתדל  םיפתושמ  םיניינמ  לש  המזוי  איה  דחיב " םיללפתמ  "
וב םוקמ  ילארטיינ ," שרגמל   " יללכה רוביצה  תא  ןימזהל  רֹהצב  טלחוה  תוימשרה  תוליפתהו  תסנכה  יתב  יפלכ  רוכינה  ינש  דצמו  רוביצה  בור  לא  רבדמה 

םיקלוחמ םיללפתמה  רוביצל  תונווכהו . םילימה  םילהנה , תריבסמו  םינפ  תריבסמ  הריבסמ - הרוצב  תלהונמ  הליפתה  חונב . שיגרהל  םדא  לכ  לכוי 
. הליפתב םינושה  םיעטקה  לש  תובישחהו  ןכותה  תא  הרצקב  םיריבסמ  רשא  רבסה  יפדו  םידחוימ  םירוזחמ 

ונמזב לשמל , ךכ , םיידרחה . םינקסעה  ידי  לע  תויתד " תוירוטירט   " לש לחוזה  שוביכה  דגנ  דחאכ  יומסהו  יולגה  קבאמה  אוה  רהצ , תוליעפב  ןיינעמ  טבה 
הווהמו לארשי  תנידמ  לש  םייטרקומדהו  םיידוהיה  היכרעל   " וירבדל תדגונמ  איהש  רחאמ  םינייד  יונימל  הדעווה  תטלחה  תא  לטבל  השקב  רהוצ  שיגה 

הרומח העיגפ  הווהמו  םירומח  םימגפב  העוגנ  הדעווה  תטלחה  ןוגראה , תנעטל  םיינברה . ןידה  יתב  תכרעמב  רוביצה  ןומאב  רתויב  השק  העיגפ 
". קוסיעה שפוחל  תוכזבו  רחביהלו  רוחבל  תוכזב  ןויווש  לש  דוסיה  תויוכזב 

, ליבומ אוהש  יללכה  וקה  תא  תאטבמ  ידרחה , רוביצה  יגיהנמ  ידי  לע  ףצק  ףצשב  ףקתוהש  ןמקורד , ברה  לש  רויגה  ךרעמב  רֹהצ  ינבר  לש  הכימתה  םג 
. תושימגו תובבל  בוריק  לש  ךרדב  תודהיל  תושפנ  תיישעו  תיתד ) הייפכ  יטנא   ) תיתד תוניתמ  לש 

םיריעצה ויגיהנממ  המכ  לארשיב . יתרוסמהו  ינוליחה  רוביצב  םיימואלה  םייתדה  לש  םתימדתב  רופישל  המוצע  המורת  םרת  רהוצ  ןוגראש  קפס  ןיא 
בקעי ברה  , ynet-תונשרפ ב רודמ  לעב  ינילק , גולוכיספ  ןייטשריופ , יפר  ברה  לשמל , ךכ  ינוליחה . ןהו  יתדה  רוביצב  ןה  תודוהאו , תורכומ  תויומדל  וכפה 

תבישיב בר  רניבא  עשילא  ברה  הווקת ; חתפ  רדסהה  תבישי  שאר  ולרש , לבוי  ברה  םהוש ; בושייה  בר  ויתס  דוד  ברה  ןג , תמר  ריעה  בר  לאירא ,
. תינרואב השמ " לכיה   " תיתדה הנוכשה  ברו  ךוניח " לכה   " תעונת "ל  כנמ ןוריפ , יש  ברה  ריעב ; הנוכש  ברו  םימודא  הלעמ  רדסהה 

ב-2001 לשמל , ךכ  המודכו .' םיסנכב  תרושקתב , תסנכ , - יתבב םינוגראב , יולגב -  לועפל  תיטסילרולפ  הפקשה  ילעב  םייתד  לש  תוצובק  ולחה  ליבקמב 
םה תיתד . - תינויצה הרבחה  לש  םתטישל )  ) רדרדימו ךלוהה  הבצממ  וששחש  םייתד , םינויצ  םיריעצ  לש  הצובק  תילאיר , תיתד  תונויצ  תעונת  המקוה 

םג ומכ  וז , הזיחאב  תוכורכה  תויעבה  ללשמ  תומלעתה  ךות  "ע , שי יחטשב  הזיחאה  קוזיחב  תודקמתהב  תיתדה  תונויצה  יגיהנמ  תא  ומישאה 
יתד - ינויצה רוביצה  ללכל  האירק  וז : העונת  לש  יזכרמה  רסמה  טרפב . יתד  - ינויצה רוביצה  לשו  ללכב  תילארשיה  הרבחה  לש  תויתימאה  היתויעבמ 

. ימ לצא  יולת  הבושתה : ימואל ? יתדה  רוביצל  לחלח  הזה  רסמה  םאה  המלשה . לארשי  - ץרא םולחמ  ררועתהל 

ותוא םישלו  תובשייתהה  לעפמ  תא  קימעהל  שי  םתעדלש  אלא  תאזה , הזונגאידה  תא  םילבקמ  םניאש  קר  אל  תימואל , תיתדה  הרבחהמ  םיקלח 
םיניכסמ תיתדה , הרבחב  בורה  ונתכרעהל  םהש  םירחא , םיקלח  ךשמהב . הבחרהב  ןודנ  ובש  יל  " דרחה ףגאה  והז  ימואלה . תויופידעה  םלוס  שארב 
יקיפאל תימואל  תיתדה  הרבחה  תא  תונפהל  שישו  םשגוי  אל  רבכ  המלשה  לארשי  ץרא  םולחש  באכ ) תשוחת  ךותמו  הרירב  תילב  בורל   ) העידיה םע 
הדבועה םצע  לבא  ימואל . - יתדה רזגמה  בורב  ובאט  תניחבב  איה  תולחנתהה  אשונ  ןיידע  יכ  יבמופב , תאזב  ודוי  אל  םיבר  םירחא . המשגהו  תונייטצה 

תונגפהב םיפתתשמה  לש  יסחיה  טועימה  םג  ינשרד . תרמוא  קוריה , וקל  רבעמש  םיבושייב  ררוגתמ  אל  ימואלה  יתדה  רוביצה  לש  ובור  בור  םויהש 
ץרא םולח  זוגנ  ןורמושו , הדוהי  יחטש  ןיבל  לארשי  תנידמ  ןיב  תצצוחה  ןגמה  תמוח  תמקה  םע  השעמל  תיללכה . חורה  לע  דיעמ  תוקתנתהה  תפוקתב 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



. המלשה לארשי 

םייתדה תימדתב  רופיש 
ולוכ ידוהיה  רוביצה  יניעב  דאמ  הרפתשה  םיימואלה  םייתדה  לש  םתימדת  ורהוזמ , דביאו  ךלה  תויולחנתהה  לעפמ  רשאכ  אקווד  ילסכודרפ , ןפואב 

לילעב תיפיטואירטסהו  האימחמ  אלה  םתימדתל  הריתסב  אצמנ  הזה  יתימדתה  רופישה  הליכשמה . תיזנכשאה  הבכשהמ  לודג  קלח  יניעב  הז  ללכבו 
ידוהיה רוביצה  ברקב  םייתדה  לש  םתימדת  הרפתשה  עודמ  הליכשמה . תיברעמה  הטילאהמ  לודג  קלח  יניעבו  הרזה  תרושקתה  יניעב  םילחנתמכ ) )

: תיגולויצוס תוביס  רפסמ  עיצנ  ןלהל  ינוליחה .
, םידקפמה תבכש  ברקבו  תויתרקוי  תויברק  תודיחיב  םייתד  לש  הובגה  רועישה  "ל . הצב םייתדה  לש  ההובגה  תילוגסה  םתמורתו  םהיגשיה  א .

קזחתמה לגה  חכונל  תקזחתמ  תאזה  תימדתה  םיכרעה . םלוס  שארב  הנידמה  ןעמל  תורישה  תא  םשש  יטוירטפו , יתוכיא  רעונ  לש  תימדת  םהל  הרצי 
ישבוח םיניצקו  םילייח  לש  םירופיס  ידמל  תובורק  םיתעל  תפשוח  תרושקתה  תילארשיה . הרבחב  תיללכ  תויטמויצוסו  "ל  הצמ תוטמתשה  לש  ידגנה 

ישנאל ורשקנש  תפומה  ירופיס  תא  םיריכזמ  וללה  םירופיסה  תמיוסמ  הדימב  תדלומה . ןעמל  םהייח  וליפאו  םפוג  תא  ובירקהו  בל  ץמואב  ומחלש  הפיכ ,
ויהש רעונה  תועונת  יאצאצ   ) תינוליחה תונגרובה  תבכש  ברקב  םישנא  טעמ  אל  הנידמל . םינושארה  םירושעבו  בושייה  תפוקתב  םיצוביקה 

ללכל תורישה  יכרעל  םינמאנ  ורתונש  םייתוכיאו , םייכרע  םישנא  םויה  םהב  םיאור  םיחטשב , תויולחנתהה  לשב  םייתדה  תא  רבעב  וניגש  םירנויסנפל ,)
םיניתשלפש ןוויכו  סרק , םולשה  ךילהתש  ןוויכ  תאזמ , הרתי  תוינרמוחו . תוישיא  תורטמ  תבוטל  םהידכנו , םהידלי  ידי  לע  םיחנזנו  םיכלוהש  םיכרע  – 

. שלחנ ךלה  םיעשתה , תונשב  חוורש  יתדה  ןימיה  לע  לודגה  סעכה  הליכשמה , הבכשב  םיבר  ובזכא 

היזיוולטבו תונותיעב  וידרב , םיאטירבלס  ושענ  םתצקמ  םייתד . םישנא  לש  תיתרושקתה  תוחכונב  תיתועמשמ  הילע  הלח  תונורחאה  םינשב  ב .
תימיטניאה תורכהל  יתעמשמ  ןפואב  המרת  םיגורס "  " הרדסהש רעשל  רשפא  תלטובמ . אל  םימואלה  - םייתדה לש  תללכומה  תימדתה  לע  םתעפשהו 

הברה םהלש  םינכה  םיטבלב  שיש  ררבתה  םואתפ  םייתד . םיריעצ  לש  םייחה  חרוא  םע  תינוליחה -  הבכשה  הז  ללכבו  ילארשיה –  רוביצה  לש  רתוי 
. ישונא םסקו  תונכ 

טילשה םייחה  ןונגסמ  םיבר  םיביכרמ  בלשמה  םייח  ןונגס  ומצעל  ץמיאש  םייתד  תוריעצו  םיריעצ  לש  רוד  חמצ  םינורחאה  םירושעה  ינש  ךלהמב  ג .
ינש ןיב  םילדבהה  והכו  וכלה  ךכ  יגתומ . שובלו  הקיסומ  ילביטספב  תופתתשה  הקירמא , םורדו  קוחרה  חרזמל  תואלימרת  לשמל , ינוליחה . רוביצב 
ןוויכ םייתדל , םייתרוסמ  / םינוליח ןיב  שגפמה  תודוקנ  וברתה  םעפ , ןיאמ  רתוי  םויה , תאזמ , הרתי  הנשיה . המגיטסה  השלחנו  יתדו ) ינוליח   ) םירזגמה
"ל, הצב שחרתמ  תוידדה -  תומגיטס  ןיטקמו  תויורבח  רצויש  הזה –  שגפמה  םהמ . םמצע  ורידה  וא  ורדוה  רבעבש  תוירוטירטל  םירדוח  םייתדהש 

. דועו הדובעה  תומוקמב  יוליב , ירתאב  הימדקאב ,

תרגוס תילארשיה  הרבחה  תונורחאה  םינשב  לבא  הקיתווה . תיזנכשאה  הבכשה  ברקב  רקיעב  רבעב  חוור  םיימואלה  םייתדה  לש  ילילשה  יומידה  ד .
תוברתה בלל  ינוכית ) םי   ) יחרזמ םייח  ןונגסו  םלוע  תושיפת  םימעט , לש  ץומיא  אוה  הזה  ךילהתל  תואצותהו  תוביסה  תחא  יתדעה . םוחתב  םירעפ 

המרת תיתוברתהו  תיטילופה  םתוקזחתה  ןכל  םייתדל . תוניוע  ושח  אל  םבור  םג  ןכל  ןימיל . ועיבצהו  תדל  םיבורק  ויה  דימת  םייחרזמה  תיראלופופה .
. םייתדה ןיבל  תיזנכשאה  תינוליחה  הבכשה  ןיב  תוברקתהל  ןיפיקעב 

ץראה ידילי  םהיאצאצו  םילועהמ  םיברש  ןוכנ  הבר . הכרעה  םהל  םישחור  ףא  םיברו  םיימואלה  םייתדה  תא  םיניוע  םניא  רבעשל  "מ  הרבמ םילועה  םג 
קומע ףתושמ  הנכמ  רצוי  רבדהו  תקהבומ  תינמואל  - תינמי איה  יסורה  רוביצב  תחוורה  תיטילופה  השיפתה  לבא  ידוהי . אל  ףא  םקלחו  תדהמ  םיקוחר 

לש היצילאוק  ןיעמ  איהש  השדח , הריעצ  הטילא  הרצונ  תומחולה ) תודיחיב  רקיעב   ) "ל הצב תונורחאה  םינשב  ךכמ , הרתי  ימואל . - יתדה רזגמה  םע 
רבד תידדה . הכרעהו  לרוג  תופתוש  הווחא , לש  השוחת  תרצונ  תאזה  היצילאוקב  םייתדו . םייחרזמ  םילוע , םייוחדו : םיחפוקמ  רבעב  ויהש  םיטועימ ,

, הרטשמ רפס , יתב  תוימוקמ , תוצעומ   ) ירוביצה תורישב  ןכו  םימעה ) רבחמ  םילועו  םייתד  לש  הובג  רועיש  ליכמש   ) קט ייהה  ףנעב  שחרתמ  המוד 
(. המודכו

יאנותיעה רקוס  (, 2010 היטרקומדל , ילארשיה  ןוכמה  " ) ילארשיה הרבחב  תודהיה  סנסנר  שדח - ידוהיל  ןשי  ירבעמ   " ורפסב השדחה . תוינחורה  ה .
רופסניאב יוטיב  אצומ  רבדה  תודהיב . יביסנטניאו  שדוחמ  קוסיע  םירושע : ינשכ  הז  חתפנ  תרבוצו  תכלוהה  המגמ  גלש , ריאי  תיתדה , הרבחה  רקוחו 

םירוט תודהיל ; תודחוימ  היזיוולטו  וידר  תוינכות  םייביטנרטלא ; םידוהי  הנותח  יסקט  תוינוליח ; הליפת  תוליהק  דומיל ; תוצובקו  שרדמ  יתב  תומזוי :
; םישדוחמו םישדח  םיקיתע , םיטויפ  םיעצבמו  םיניחלמה  םירמז  שידייב ;) ללוכ   ) ידוהי רומוהו  טייק  שידיי  עיפומ  עובשה ; תשרפל  םישדקומה  םייאנותיע 

ינויצה שאה  דומע  תושלחיה  תובקעב  תילארשיה  הרבחה  לע  רבועש  תוהזה  רבשמל  הקיזב  תאצמנ  וזה  העפותה  דועו . דועו  הלבקו , תודיסח  ידומיל 
ינחורלו יתליהקל  יסיסבל , ההימכבו  תומימתה , ןדיעל  תיגלטסונ  הגרעב  רבודמ  םזילאודיווידניאהו . תונתנהנה  םזיריירקה , גניטיירה , תוברת  תעפוהו 

םלועה תא  דקופה  ( New Age " ) השדחה תוינחורה   " לש רבגתמה  לגל  םג  רישי  ןפואב  רושקו  עפשומ  לארשיב  שחרתמש  ךילהתה  תונרמוח .) יטנא  )
. ולוכ יברעמה 

תא ומטש  רבעבש  םישנאמ  השדח , הכרעה  תרציימו  לארשיב  םייתדל  םינוליחה  ןיב  רשקה  קודיהל  קפס  אלל  תמרות  םיידוהיה  םישרושל  הרזחה 
. תוילילש תויצאיצוסא  הל  ורשקו  תדה 

יתרבחה םויה  רדס  ילושב 
. הלוכ תילארשיה  הרבחה  לע  םייתדה  - םינויצה לש  םתעפשה  חוכב  תוקזחתהל  איבה  אל  םיימואלה , םייתדה  לש  םתימדתב  רופישה  תאז , םע 

לע תיללכה  םתעפשה  הכרעהל , הכוזש  יתוכיא  רעונ  םילדגמ  םהש  תורמלש  םויה , םישח  ומצע  ימואל  יתדה  רוביצב  םיבר  ךפיהל . קוידב  הרוק  השעמל 
תונויצה לש  התעפשהו  הלקשמ  תיתוברתו . תיפרגומד  םג  אלא  תינידמ , - תיטילופ קר  הניא  ךכל  הביסה  תתחופ . אקווד  תילארשיה  הרבחה  לש  הנויבצ 
תיתדה תונויצה  תשיטנל  האיבהש  תעונת ש"ס , תמקה  דחאה , םיננוכמ : םיכילהת  ינש  בקע  תונורחאה , םינשב  ונטק  תילארשיה , תוירוביצב  תיתדה 

המלוע . תשיפתל  תפסונ  תיביסרגא  תידרח  הפולח  תדמעהו  חרזמה , תודע  יאצוי  הירבחמ  םיבר  ידי  - לע
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יתד רבג 
גרבנזור תשק  יקירש , ריאמ 

שובל םייתד 

ןוגכ םיאשונ  ןובשח  לע  לארשי , תנידמ  לש  ירוביצה  םויה  - רדס ילושל  הקחדנ  הלש , םירסמה  לע  תיתד , תונויצה  הנידמב . יכרעה  םויה  רדס  יוניש  ינשה ,
. םהימודו חרזא  תויוכזו  קדצ  תועונת  םייתרבח , םירעפ  היגולוקא , תוברת , קוחה , ןוטליש 

. רפסב תובשייתההו  תואלקחה  תובישחב  הדיריהו  םיצוביקה  רבשמ  לשב  טעמ  אל  ימואלה , םויה  - רדס ילושל  קחדנ  ותוללכב  תובשייתהה  לעפמ 
: תענמנ - יתלבה האצותה  תובשייתהה . סותא  םינורחאה –  םירושעה  תעבראב  לש  יזכרמה  סותאה  ירבש  תא  ףוסאל  אופא , תצלאנ , תיתדה  תונויצה 

ךרדו . ןוויכ  ןדבוא  לש  השוחתו  ימינפ  רבשמ 

םיבטקה ינש  רבעל  הכילהה 
דוק םנמא  שי  ינגומוה . םלועמ  היה  אל  ימואל , - יתדה לש  םייחה  - חרואב ינומאה  ביכרמה 

עגונה לכב  םלוא , תיסאלקה ." תיתדה  תונויצה  םונג   " ליעל וניניכ  ותואש  יסיסב 
שובל תווצמ , "ג  ירת תרימש  הפיכ , תשיבח   ) ףתושמה לעה  - הנכמל רבעמ  תויוגהנתהל ,
. הבחר םינווג  תשק  ךרדה  תישארמ  רבכ  השרפנ  היסהרפב ) םישנלו  םירבגל  עונצ 

- תתו םיגלפ  לש  לודג  רפסמל  ףעתסמ  ימואל  - יתדה הנחמה  תונורחאה  םינשב  םלוא 
טרפמו הצובקל  הצובקמ  הנתשמו  גולטקלו , הרדגהל  השק  םתויתד  תדימ  רשא  םיגלפ ,

גגה - תרתוכ תחת  תאז  העפותה  תא  לילכה  גלש  ריאי  רקוחהו  יאנותיעה  הכותב . טרפל 
לש ברה   " השענ םדא  לכ  הבש  תניינעמ  תואיצמ  הרצונ  השדחה ." תינחורה  תויתדה  "

המיאתמה תיתדה  הפילחה  תא  ומצעל  ביכרמו  בקיהמו  ןרוגהמ  םיביכרמ  חקול  ומצע ,"
. ול

הדחכה ףס  לא  תיתדה  תונויצה  תא  ררוג  ילוא  רשא  הזה , הנפמה  ללוחתה  קוידב  יתמ 
ךילהת תא  רתאל  רשפא  יתרבח  יוניש  לכ  ומכ  תימואלו ? תיטילופ  תיתרבח , העונתכ 

תיתדה תונויצה  ןיב  גוויזה  יכ  םינעוטה , שי  םינומא . שוג  תעפוה  םע  רבכ  לוציפה 
וניא יתדה  - ינויצה ןולשיכל . שארמ  דעונ  קוק , ברה  תנשמ  ןיבל  תיקינחרזמה )  ) תיסאלקה
. תברועמה הרבחהו  תוברתה  לע  רתוול  טוהל  וניאו  השודקהו , הלואגה  ןוקיסקל  דיסח 

תונרקב זחאיהל  יתדה  - ינויצה לש  ונויסינ  לע  זובב  טיבמ  קוק  ברה  תרות  דיסח  ליבקמב ,
. ינוליחה חבזמה 

הרבחה לש  התונתשה  רומאל  ינוציח , אקווד  היה  יונישל  ירקיעה  םרוגש  המוד  םלוא 
תיצחמב לחהש  היצזילבולגהו , היצזילטיפקה  ךילהת  קויד  רתילו  תינוליחה  תינויצה 

. םינומשה תונש 
עובק הכלהה  לש  המלוע  תינרדומ . - טסופה תוברתה  םע  שגפמב  תרגתואמו  תפקתומ  תומלועה , ינשב  העוטנ  התויה  לשב  תיסאלקה , תיתדה  תונויצה 

תויכרריה שטשטלו  תושיפתו  תוירוגטק  שימגהל  הטונ  םייקה , קוריפל  רתוח  ודוסיב  תאז , תמועל  םזינרדומ  טסופה  ינרמשו . ינעבות  טלחומ , קוציו ,
. שדוק לכה  תשיפת  ןיבל  תיוושכעה , תוברתה  ןיב  ימוימוי  תומיע  עלגתמ  ךכ  לשב  תויתרוסמ . תוימוטוכידו 

. םזינימפל השארב  תימואל , - תיתדה הרבחה  לש  ימינפה  הלוציפב  בושח  דיקפת  חרזאה  תויוכז  תכפהמל  םג 
תודמע יונישל  הקקזנ  אל  תיסאלקה  תיתדה  תונויצה  היגלפ . לכ  לע  תיתדה  תונויצה  לע  םג  החספ  אל  םירשעה , האמה  תליחתב  הישרושש  וז , הכפהמ 

השוע קוק  ברה  תנשימ  יונישה . תא  לכעל  השקתה  קוק  ברה  לש  שרדמה  - תיב תאז , תמועל  התנשימב . בטיה  בלתשה  יתדה  םזינימפהו  יטמרד ,
. הנותמה ותסריגב  םג  םזינימפה  תא  תלבקמ  איה  ןיא  ןכ  לעו  תידרחה , הנחבהל  המודב  םייחה , ימוחת  לכב  םישנל , םירבג  ןיב  הדח  הנחבה 

הבתכש יפכ  תובר , רקיעבו  םיבר , תפחוסה  תיתועמשמ  המגמל  ךפה  תיתדה , תונויצה  הנחמב  השולח  תונע  לוקכ  תונשב ה-80 ' ליחתהש  המ  רומאכ ,
ירבד תומסרפמו  תומכח  םישנ  תומק  תאז , רוסאל  םיסנמ  ףאו  תאז , םיענומש  םינבר  יקספ  דצב  : " ךֵלוק תויתדה  םישנה  םורופ  תדסיימ  תהק , הנח 
ירבד תא  לבקמ  דימלת  הבש  תיכרריהה , תינרותה  היצזילאיצוסה  תרגסמב  ולדג  אל  םג  םישנ  םינבר . לש  הכלה  יקספ  לע  רועריע  םהב  שיש  הרות 

". תיתרוקיבו תימונוטוא  תיאמצע , הבישחב  םירכינ  תומסרפמ  ןהש  םירבד  ךכיפלו , יניסמ , הרותכ  ובר  ירבד  תאו  הכלהה 

םישנ תיתרבח , הניחבמ  םג  ןכ , לע  רתי  תיתדה . תינויצה  הרבחה  לש  ינרמשה  ףגאה  ןמ  הקתשה  תונויסינו  תרוקיב  ןבומכ  שי  הכימתהו , הכרעהה  לומ  "
לש ןדמעמ  תא  םישנל , וסחיו  ינברה  ןידה  - תיב אשונ  תא  ולעה  ןה  תימואל . - תיתדה הליהקה  לש  ירוביצה  םויה  - רדס תא  הבר  הדימב  םויה  תועבוק 

תא רערעל  ןהל  תרשפאמ  תרושקתה , יעצמאל  תויתד  תוגיהנמ  לש  ןתושיגנ  דועו . תוינימ  תודרטה  החפשמב , תומילאה  אשונ  תא  טג , תוברוסמו  תונוגע 
תושדח תויטסינימפ  תוטילא   " הרמאמ ךותמ  " ) תינוליחה הרבחב  שחרתמל  הבר  הדימב  המוד  הזה  ךילהתה  ורקיעב . ירבג  היהש  ירוביצה , םויה  - רדס

"(. ימואל - יתדה רזגמב 

תודרחתהב תאטבתמה  תיתד , הנצקה  דחאה , םידגונמ : םיביתנ  ינשל  תכלוהו  תלצפתמ  תיסאלקה  תיתדה  תונויצהש  רמול , ןתינ  יטמכסו  יללכ  ןפואב 
. האלמ וא  תיקלח  תורקפתהו  יטסינימפה ) םוחתב  רתיה , ןיב   ) תיתד תושמגתה  ינשה , הנימי .) הקזח  הייטנ   ) תינמואל הנצקה  דצל  השדחה , תוידרחבו 

. וללה תומגמה  יתש  לש  םייוטיבהו  םימרוגה  תא  טרפנו  ריבסנ  ןלהל 
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תוכורא תויאצחב  תוריעצ 
גרבצלז המיס 

שובל 684 םייתד 

( תיל " דרח  ) תימואל תידרחה  המגמה 

תיתד תוקזחתה 
- יתדה הנחמה  ןיב  תיתומכו ) תיתוכיא   ) תכלוהו הלדג  תוברקתה  הלח  תונורחאה  םינשב 

לכ לבא  םייתסי , דציכ  ךירעהל  ןיידע  םדקומו  ומוציעב  ךילהתה  ידרחה . הנחמל  ימואל 
רמוא הרמג  םיימואל ) םידרח   ) םיל " דרח הנוכמה  הצובקהש  ךכ , לע  םידיעמ  םינמיסה 

. ימואל - יתדה רובטה  לבחמ  קתנתהל 

םרזה לש  רתויב  בושחהו  טלובה  ןייפאמה  איה  תיתד  תוקזחתה  יכ  רמול , ןתינ 
, ןהידימלתו תוינרותה  תובישיה  רפסמב  יתועמשמ  לודיגב  תאטבתמ  איה  יל . " דרחה

תמישבו הלילו )" םמוי  םב  תיגהו   " יוויצה ףקותמ   ) שדוקה ידומילב  תוקבדה  תמצעהב 
. םישנ ברקב  הרות  דומיל  לע  שגד 

ןואגה לש  ושרדמ  תיבב  םיעוטנ  הישרושש  תידרחה  תודהיב  הצובק   ) יאטילה גלפה 
, בוט םש  לעבה  לש  ודוסימ  תודיסחה  תעונתל  תוירוטסיהה  םתודגנתה  דבלמ  הנליוומ .

ןונגיסב הרותה  דומיל  תא  וללכישו  וחתיפ  הב  םהלש , הבישיה  דסומב  םיאטילה  םיעודי 
ילודג םייוליעה , ואצי  וכותמ  תיתדה . היסקודותרואה  תפיכב  תובר  םינש  ולשמ  ידוחיי )

קר ונגינ  תימואל , - תיתדה תונויצה  לש  תוהובגה  תובישיהו  רדסהה  תובישי  הרותה .
היה ןדועיי  רקיע  לארשי . ץרא  לש  תינרותה  תרומזתב  ללכב  רוניכ  ישוקבו  ינש ' רוניכ  '
וריכזה ןה  תמיוסמ , הדימב  םייתדה . םינוכיתה  ירגוב  לש  תינרותה  הלכשהה  תמלשה 
תד ידומיל  לש  םייתנש  - הנשל תורגבתהה  ליגב  םיריעצ  חולשל  דנליאתב , חוור  גהונ 

. םייתימאה םייחל  הנכהכ  יטסיהדוב , רזנמב 

יתכלממה ךוניחה  ירגובל  הרשפיאש  תחא , הבישי  קר  התייה  תונש ה-80 ' תליחת  דע 
וז התייה  תולודגה . תוידרחה  תובישיה  תא  והשמב  הריכזמה  הריוואב , דומלל  יתד 
הבר תנשב 1924  דסיי  התואש  םילשוריב , השמ  תיירק  תנוכשב  ברה  זכרמ  תבישי 

וילענל סנכנ  קוק , הדוהי  יבצ  ברה  ונב , תנשב 1935 . ותריטפ , דע  השארב  דמעו  קוק , ןהכה  קחצי  םהרבא  ברה  לארשי , - ץרא לש  ןושארה  ישארה 
. ותריטפ דע  הנש , םישולש  ךשמב  הבישיה  שארב  דמעו  תנשב 1952 

םהידימלת ויה  וא  הילספס , תא  ושבח  םינשה  תצורמב  תוינויצה  תובישיה  ימיקמ  בורש  םושמ  תוינויצה ," תובישיה  םא   " יוניכב העדונ  ברה  זכרמ  תבישי 
תינחור םיקזוחמ  ושוחיש  דע  םינש , רשע  לש  הפוקתל  םג  "ל  הצל םסויג  תא  תוחדל  תורשפאה  הנתינ  ברה  זכרמ  ידימלתל  הבישיה . ירגוב  םינבר  לש 

וצח  ' םיבר םירגוב  םינשה , תצורמב  רצוקמ . תוריש  ושע  ןכלו  םידלי , םע  םיאושנ  םתיברמ  ויה  רבכ  הז  בלשב  םרב , יאבצה . תורישה  םע  תודדומתהל 
. רתוי יתועמשמ  ינרות  רגתא  םהל  וקפיסש  תוידרח , תובישיל  םיווקה ' תא 

"ך נתל הרומכ  דבע  הנש  ךשמב  יתדה . םלועב  בטיה  הרועמ  םילשוריב , ברוח  תיתדה  תינוכיתה  הבישיה  רגוב  ריעצ , רפוסו  יאנותיע  רפפ , לישנא 
ןיבל ןיב  ןושאר . רוקמ  ןימיה  ןותיע  בתככו  ץראה  ןותיע  לש  םידרח  יניינעל  בתככ  שמיש  תרושקתל , הבסה  השע  םשמ  םילשוריב . הירומ  ןוכיתב  דומלתלו 

. ץרא - ךרדל הרות  ןיב   " ףלאמה רפסה  תא  ןכו  ףסוי ,) הידבוע  ברה  לש ש"ס , ינחורה  הגיהנמ  לש  היפרגויבה  " ) ןרמ  " רפסה תא  ןח , ןצינ  םע  דחיב  רביח ,
(. 2007 " ) הינפ תודעומ  ןאלו  תימואל  - תידרחה הליהקה  החמצ  דציכ 

- תיתדה ךוניחה  תכרעמ  ידבור  לכב  םיינבר  םידיקפתל  םידמעומב  רוסחמ  היתוכלשהלו -  תוינויצה , תובישיה  לש  תוינוניבל  "ל  נה ורפיסב  סחייתמ  רפפ 
זא רבכש  תוידרחה , תובישיה  ירגוב  אופיא , ויה , תוינוכיתה  תובישיב  ודמילש  םימ ) ר"  ) םיכנחמ - םינברהמ םיבר  יתכלממהו . ינברה  דסממה  תינויצ ,

יחיגשממ הנידמה , םעטמ  תוימשר  תורשמל  הרהמ  דע  ונמתה  הלא  טולקל . תידרחה  תכרעמה  לש  התלוכי  יפכמ  םינבר  רתוי  ןהיתורושמ  ואיצוה 
. לארשיל םיישארה  םינברל  דעו  םיינברה  ןידה  - יתבב םינייד  םירע , ינבר  תונוכש , ינבר  תורשכ ,

. םידרחה םע  תורחתהל  המגמ  ךותמ  תובישיה  גורדישל  ךלהמב  םירגוב , תוצובקו  םי  " מרה תוינויצה , תובישיה  ישאר  וחתפ  תונש ה-90 ' תליחתב 
. םיידוחייה ךוניחה  תודסומו  תובישיה  רפסמ  םג  ותיאו  רבג  םיפרטצמה  םרז  ךשמנ , םוטנמומה  תיל . " דרח הטילא  לש  השק  ןיערג  רצונ  ןושארה  בלשב 

הפיכ םיידרח : םינממס  םע  תינוציח  העפוה  רמולכ , יתוזחה -  דממב  םג  השחמוה  התוחכונש  תנחבומ , הליהק  - תתל םיל  " דרחה וכפה  הרהמ  דע 
. םישנל רעישל –  יוסיכ  ללוכ  ףוגה , בור  תא  הסכמה  טושפו  עונצ  שובלו  םירבגל , תוהכ  םייסנכמו  הנבל  הצלוח  הלודג ,

תוקבד ךותמ  הליפת  םויב , תוליפת  שולשו  ןיליפת  תחנה  ללוכה  יתד  םוי  - רדס לוהינב  תאטבתמ  וז  תווצמה . םויק  תמר  איה  הנצקהה  לש  ףסונ  ןייפאמ 
תוענמיהו הרהטו , הדינ  יניד  לע  הדפקה  תבשה , לש  תינקדקד  הרימש  םידרחה ,) לש  הרמוחה  תגרדב  אל  יכ  םא   ) תורשכ יאשונב  הדפקה  הבר ,

. יבמופב גוזה  - תב / ןבל תוקישנ ) םיקוביח ,  ) הביח ייוליגמ 

םימיה תשש  תמחלמב  ריהזמה  ןוחצינה  יכ  החנהה , לע  םיססבתמ  םלוככ  םבור  םזיציטסימו . תינוציק  תויחישמ  םייוטיב  םג  שי  תוקזחתהה "  " תמגמל
תמקהלו חישמה  תאיב  זוריזל  תונתחדקב  םילעופה  םינוגריאו , םיפוג  רפסמ  ןלהל  םיקהבומ . הלואגד  אתלחתא  ינמיס  םה  לתוכהו , םילשורי  רורחישו 
םתוליעפ םינוליח ,) רקיעב   ) םיבר יניעבש  ףא  תול . " דרחה תעפותב  ןירשימבו  ןיפיקעב  םיכמותו  םיפקשמ  םלוכ  תיבה . רה  לע  ישילשה  שדקמה  - תיב

: דקוי יחישמ  טהלו  הנומא  ירודח  םמצע  םה  תילכת , תרסחו  היוזהכ  תשפתנ 

לעפמה ירוחאמ  השעמל , םילשורי . חרזמבו  הקיתעה  ריעב  ידוהי  בור  תריציבו  םילשוריבש , הקיתעה  ריעה  בושייב  תדקמתמה  התומע  םינהוכ . תרטע 
( םתנומא יפל  ונימיב , הרהמב   ) םוקישכל ישילשה , שדקמה  - תיבב תרשל  הפיאשו  הנווכ  תרתתסמ  הזה 
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ןפואב תיבה . רה  לע  ישילשה  שדקמה  - תיב תא  םיקהל  הרטמב  (, 1967  ) םימיה תשש  תמחלמ  ירחא  הדסונש  תיטילופ  העונת  תיבה . רה  ינמאנ 
דמוע העונתה  שארב  ןוחטיבה . תוחוכ  םע  םיתומיעו  טפשמ  - תיב יווצ  תרפה  ךות  בורל  תיבה , רהל  תולעל  תונויסינב  העונתה  תוליעפ  תזכרתמ  ישעמ ,

. ןומולס ןושרג 

שדקמה - תיב תא  ןנוכל  ויגיהנמו , וינבר  םעה , תעד  תא  ררועלו  םיברב  תוליהק  ליהקהל  הרטמ  המצעל  המשש  העונת  שדקמה . ןוניכל  העונתה 
יתוגהו יתכליה  ןוידל  המב  שמשמ  שדקמה , הנביי  העונתה , ןואטיב  תוצובקלו . םידיחיל  תיבה , רהל  תוילע  תנגראמ  העונתה  םתדובעל . םינהוכ  בישהלו 

. שדקמהו רהה  יניינע  לולכימב 

. תיבה רהב  םידוהי  תליפת  ןעמל  תלעופ  םייקו . יח  תעונת 

. תיבה רה  לע  םידוהיה  תויוכז  ןעמל  לעופה  דדימ , לארשי  תושארב  ינויער  גוח  רה ה' . לא  תדוגא 

. הכלהה יקודקיד  יפל  רהל  היילעה  דודיעבו  תיבה , רהל  היילעה  לש  יתכליהה  אשונב  תואצרה  ןתמב  תקסוע  רומה . רה  לא  תדוגא 

תיילע אשונב  הכלהה  תדמע  לע  שגדב  שדקמה , דומילב  תקמעתמ  םישנה . תובבלב  שדקמה  אשונ  תלחנהל  תלעופה  העונת  שדקמה . ןעמל  םישנ 
. תיבה רהל  םישנ 

דמוע ןוכמה  שארב  שדקמה . - תיב לש  העדותה  תרבגהל  םירגובמלו , רעונל  תויכוניח  תויוליעפב  קסוע  םילשוריב . הקיתעה  ריעב  םקוממ  שדקמה . ןוכמ 
. ןירדהנסה תא  שדחמ  םיקהל  הטילחהש ב-2004  םישיא , לש  הנטק  הצובקב  םייזכרמה  םיליעפה  םע  הנמנ  ליבקמבש , לאירא , לארשי  ברה 

(. ןלהל ואר  " ) הנידמו םע  יניינעל  ןידה  - תיב ןיד ב" - תיב באכ  ןהכמ  אוה  וז  תרגסמב 

- תיב ןוניכל  וניטפוש -  הבישה   " המשו םינבר , תצובק  ידי  - לע תנשב 2002  המקוהש  הדוגאב  ןירדהנסה , שודיחל  המזויה  תליחת  השדחה . ןירדהנסה 
ברה הנומ  ןכמ  רחאל  הנש  םירבח . הבו 71  השדחה ," ןירדהנסה   " לש הנושאר  תימשר  תוסנכתה  הירבטב  המייקתה  רבוטקואב 2004  לודגה ." ןידה 

טפשמה תכרעממ  הבזכא  אטבמה  לעפמה , ירוחאמש  היחה  חורה  ןירדהנסה . אישנכ  ןהכל  לארשי , סרפ  ןתחו  עדונה  דומלתה  רקוח  ץלזנייטש , ןידע 
ןירדהנס ךלמ , היהי  ןאכ  : " רמאש ימכ  טטוצ  סייו  תידוהי . תוגיהנמ  תעונתב  רבחו  ןליא  - רב תטיסרבינואב  תורפסל  רוספורפ  סייו , ללה  פורפ ' אוה  לארשיב ,

". תומדא לע  ןוכיי  אל  לארשי  םע  הלאה , םיטנמלאה  תשולש  ילב  שדקמ . תיבו 

יתדה רוביצב  םירבגה  וגהנ  םינשה , לכ  ךרואל  תיציצה . םוחתב  לשמל  ךכ , םיקהבומ . םייתוזח  םייוטיב  שי  ימואל  יתדה  רזגמה  לש  תודרחתהה  תמגמל 
. דגבה תחתמ  תיציצה  יליתפ  תא  ןומטל  ימואל 

יתדה רוביצב  םיבר  ברקב  הקבדש  תיתד  הרמחהל  הייטנה  תובקעבו  ברה " זכרמ   " תבישי ידימלת  תעפשהב  האמה ה-20 , לש  םישישה  תונשמ  לחה 
. םייסנכמל ץוחמ  תיציצה  יליתפ  תא  םיאיצומ  ולחה  רזגמה  ינבמ  רתויו  רתוי  ימואל ,

תוילמס : תויועמשמ  רפסמ  אטבל  הדעונ  םייסנכמל  ץוחמ  תיציצה  יליתפ  תאצוה 
תיתרבח הביבסב  םייוצמה  הלאל  אקווד  דחוימב  בושח  רבדה  יכ  םירובסה  םנשי  היתווצמו . הרותה  םע  תוהדזה  עיבמ  ויתויציצ  יליתפ  איצומה  תישאר ,

. תווצמ םייקמ  וניאש  רוביצ  ינפב  היסהרפב , םג  ןמייקל  םישייבתמ  םניאו  תווצמב , םירדהמ  םהש  ךכל  רכיה  ןמיס  אטבמ  רבדהש  םושמ  תינוליח ,

, תיתרבחה םתביבסב  תלבוקמה  המרונה  וזש  םושמ  רקיעב  תאז  םישוע  תיציצה  יליתפ  תאצוה  לע  םידיפקמה  םירבג  לש  לטובמ  יתלב  רועיש  תינש ,
, ימואל יתדה  הנחמה  ןב  לש  םייזכרמה  םייוטיבה  ןמ  דחא  הניה  םייסנכמל  ץוחמ  תיציצה  יליתפ  תאצוה  םתניחבמ , ירק , יתרבחה ." הנפואה  וצ   " הז

תוהובגה תובישיה  תצובקל  הנווכה  " ) וקה תובישי  תחאב מ" וא  רדסה "  " תבישיב רבעשל  דימלת  וא  דימלת  ארזע ,"  " וא לאירא " ", " אביקע ינב   " רגוב
" לארשי תוביתנל  ", " רומה רה   " תא תוללוכ  וקה  תובישי  רומה ." רה   " תבישי אישנ  ואט , לארשי  יבצ  ברה  לש  וכרדב  תוכלוה  רשא  רדסה " תובישיו ה"

שרדמה תיבו  ביבא , לתב  קחצי " תלחנ  , " תליאב רחשה " תלייא  , " ןומר הפצמבש  ןדעכ " הרבדמ  , " ןורבחב ןורבח " יבש  , " םילשוריב םינהכ " תרטע  ו"
. יתרבח םזימרופנוק  תובקעב  השרתשהש  המרונב  אופא , רבודמ , הנוכנה ." ךרד  ךלוהה ב" ןתומכשו , םלת ) בושיבש  רורד " תוביתנ  "

היה  " התיה תיסאלקה , תיתדה  תונויצה  ישנא  תא  התחנהש  השיגה  רבעב , תיתצובק . הוואגו  ןוחטב  תרהצה  לכמ , רתוי  איה , םיליתפה  תאצוה  םלוא ,
תא טילבהל  אלו  תבבוסה , תינוליחה  הרבחל  םתוזחב  תומדהל  םתלוכי  לככ  וסינ  םיבר  תינוציחה . העפוהה  תניחבמ  ךתאצב - " ינוליחו  ךתיבב  יתד 

םלוכ אל   ) םיבר םייתד  לדומכ . ישפוחה "  " רבצה לש  ותומד  תדמעהו  תינויצה  הרבחב  ינוליחה  סותאה  לש  ותויזכרממ  עבנ  רבדה  תיתדה . םתוהז 
וטנו םהו  םינוליח  ברקב  םיתעל  םתוא  הכיבה  םתויתד  יגולותימה . ינוליחה  רבצל  האוושהב  התוחנ  תיתרבח  הגרד  ילעבכ  תע  התואב  ושח  ןבומכ )

ןוחטיבה תא  תאטבמ  תיציצה  יליתפ  תאצוה  התנתשה . המגמה  םויה , הפיכה . תא  עינצתש  רעיש  תמער  לודיג  תועצמאב  ראשה  ןיב  העינצהל ,
רבכ תויתדו  תויתרוסמ  הלוכ . תילארשיה  הרבחב  תדה  לש  הלועה  הדמעמ  תאו  ימואל  - יתדה רוביצב  םימיוסמ  םיחלפ  לש  םירבוגה  תימצעה  הוואגהו 

. ןתוא עינצהל  םוקמ  ןיא  םג  ןכלו  תילארשיה  הייסולכואה  בור  ברקב  דמעמ  תותוחפל  תובשחנ  ןניא 

, םידרחה ןמ  םמצע  לידבהל  תיסאלקה  תיתדה  תונויצה  ישנא  רבעב  וסינ  ינרדומה , יללכה  ינויצל  תינוציחה  העפוהב  תומדהל  הייטנל  ליבקמב  דועו , תאז 
. םיינוציח םינממס  תועצמאב  רתיה  ןיב 

, ןכ תושעלמ  וענמנו  םייסנכמל  ץוחמ  תיציצה  יליתפ  תאצוהמ  תיתדה  תונויצה  ישנא  וגייתסה  רבעבש  דועב  ןוויכ . יונישל  איבה  תול  " דרחתהה ךילהת 
םילגוד םה  הכופה : המגמ  תרכינ  רזגמה , ינבמ  םיבר  ברקב  םויכ , הלאככ , םיגיותמו  םמיע  םיהוזמ  תויהל  וצר  אלו  םידרחה , םע  תאז  והיזש  םושמ 

תא ןכו  םימיוסמ  םימוחתב  םמיע  םתוהדזה  תא  ךכב  םיאטבמו  תיציצה , יליתפ  תאצוה  תמגוד  םידרחה , לש  תינוציחה  םתעפוהמ  םיטנמלא  ץומיאב 
. ונימיב תינרדומה  תינוליחה  העפוהה  ןמ  הטובה  םתוגייתסה 

תדוקפל וברס  אבצב  םילייח  תצובק  יכ  דע  ימואל , יתדה  רוביצב  םימיוסמ  םיחלפ  ברקב  יזכרמ  הכ  למסל  הכפה  םייסנכמל  ץוחמ  תיציצה  יליתפ  תאצוה 
. ימואל יתדה  רוביצב  םיבר  ברקב  הלודג  תמוערת  ררוע  רבדהו  םייסנכמה , ךותל  תיציצה  יליתפ  תא  סינכהל  םהידקפמ 

רוחב ןיב  ריכהל  םיסנמ  רשאכ  תובר , םימעפש  הדבועב  אוצמל  ןתינ  םייסנכמל , ץוחמ  םיליתפה  תאצוה  יא  / תאצוהל שיש  תיזכרמה  תועמשמל  יוטיב 
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תא רוחבה  שבול  וב  ןפואל  םיסחייתמ  הל  םירסמנה  וא  תדעוימה  הרוחבה  ידי  לע  םילאשנה  םינותנה  ןמ  דחא  ימואל , יתדה  הנחמה  ןמ  הרוחבו 
. תיציצה

שרדנ רוחבה  רמולכ , עמשמ . יתרת  רוחבה , לש  ויתויציצב  םיקדוב  יתדה , רוביצל  םידעוימה  טנרטניאב , םינושה  תויורכיהה  ירתאב  םג  ךכל , המודב 
. ןפוא הזיאבו  תיציצ  שבול  אוה  םא  ןייצל 

ץוחמ תיציצה  יליתפשכ  ךלוהה  םירבגה : לש  תויתד  גרדמ  תריציל  יעצמא  ימואל , יתדה  רוביצה  ןמ  דבכנ  קלח  ברקב  אופא , הווהמ , תיציצה  תשיבל  ןפוא 
תבישי רגוב  םינייאורמה , דחא  ונל  ריבסה  ךכש , ןוויכ  םילרבילה . לש  םנושלכ  סוד " רתוי  ל" תיתד , הניחבמ  רתוי  דיפקמל  רתוי , קודאל  בשחנ  ויסנכמל 

" . ץוחב תויציצ  םע  ךלוהה  רוחבל  הרצק  תיאצחב  תכלוהה  הרוחב  םיריכמ  אל  ללכ  ךרדב  : " לתוכה תבישי  רדסה " ה"

הלא תמועל  רתוי ," םידיפקמ  ל" רתוי ," םייניצר  רזגמב ל" םיבר  ברקב  םיבשחנ  סנכמה  ךותב  םתצלוחו  סנכמל  ץוחמ  תיציצה  יליתפשכ  םיכלוהה  ולא 
ןמ קלחכ  בגא , ךרדכ  קר  ץוחב  םיליתפהש  תורשפאה  תמייק  ץוחב , הצלוחה  םג  רשאכ  ןכש , סנכמל . ץוחמ  םיליתפה  םגו  הצלוחה  םגשכ  םיכלוהה 

, הליחת הנווכב  סנכמל  ץוחמ  ואצוה  תיציצה  יליתפש  לכל  רורב  םינפב , הצלוחה  רשאכ  וליאו  שבולה , לש  ותעפוה  ללכ  תא  םינייפאמה  תוקירזהו  לושירה 
. הרודיהו הווצמה  םויק  תא  ןיגפהל  ידכ 

, ירק ימואל , יתדה  רוביצה  לש  ינגרובה , טקשה " בורה   " רקיעב םיגהונ  ךכו  תוחפ ," םיסוד  םיבשחנ ל" םייסנכמה  ךותב  םיליתפהשכ  םיכלוהה  הלא 
םיניגפמ םה  אלמ . ןפואב  אבצב  םיתרשמ  / ותריש םהידלימ  / םהמ רכינ  רועישו  לארשי  תנידמב  םייחה  ימוחת  לכב  תוברועמ  םילגמה  םירבג  םתוא 

( תירדגמ הניחבמ   ) תברועמ הרבחב  םילגודו  תוינוליח , תורגסמב  םידבוע  וא  םידמול  םביבסש , יתוברתה  םלועלו  הנרדומל  סחיב  תיברמ  תוחיתפ 
. יתדו יתוברת  גולאידבו 

ביבס דחוימבו  ישנה , ףוגה  ביבס  דחוימב  יתייפכ  קוסיע  לש  ותוחתפתהל  וליבוה  םינורחאה  םירושעה  ךלהמב  תיתדה  תונויצה  לע  ורבעש  תורומתה 
איה ןתוא , תגייתמה  הרבחה  רובע  ןהו  ןמצע  רובע  ןה  תיתדה , ןתמר  תרדגהל  ימואל  יתדה  רוביצב  תובר  םישנ  לש  ךרדה  אצוי , לעופכ  תועינצה . תייגוס 

תויה יפלו  שארה  יוסיכ  יפוא  יפל  םילוורשה , ךרוא  יפל  תיאצחה , ךרוא  יפל  רמולכ  יוסיכה , תדימ  יפל  תויתד  תמר  לש  גרדמ  רצונ  שובלה . תועצמאב 
, תוקידצ דסח , ןוגכ  םירושק , םניא  הרואכלש  תודימ  וא  םיכרע  יבגל  דדמ  םג  ןתניחבמ  הווהמ  שובלה  דדמ  םייסנכמ . תשבול  אל  וא  תשבול  השיאה 

. הדוסחה השיאה  לש  תוקידצ " לוכיבכ ה" תדדחתמ  ךכ  רתוי , הסוכמ  ףוגהש  לככ  הנוכנ . תוגהנתהו  תורבח 

הסוכמ הרוצב  שבלתהל  תויתד  תורענ  לע  עיפשהל  תיכוניח  הרטמ  ומצעל  םש  יתדה  דסממהש  ךכל  םרוגה  םג  תעב  הבו  אצוי  לעופ  ןה  הלא  תוסיפת 
, רבגל יכ  םה  ךוניחה  תודסומ  תיברמב  תונבל  םירבועה  םירסמה  ימואל . יתדה  רזגמב  ךוניחה  ישנא  לש  םויה  רדסב  יזכרמ  םוקמ  ספות  אשונהו  רתוי ,

תונבה לע  ורציב , טולשל  השקתמ  ותוהמ , םצעב  אוהש , רחאמ  ולש . תינימה  הוואתה  טקייבוא  לאכ  השיאל  סחייתהל  יסיסב  ךרוצ  ישונאה , ועבט  לשב 
תורענה תונותנ  תאז , חכונל  אוטחל . םהמ  עונמלו  םירבגה , לש  יטוראה  םטבמ  ינפמ  ןמצע  לע  ןגהל "  " ידכ ןפוג  תא  תוסכל  תוירחאהו  הבוחה  תלטומ 

. ןשובל תועינצל  עגונה  לכב  םיינדפק  רוטשמו  חוקיפ  תחת  ימואל  יתדה  רזגמה  לש  ךוניחה  תודסומ  תיברמב 

היסקודותרואמ  " ותרתוכש בושח  רמאמ  רביח ב-2006  תיתדה , תונויצהו  יתדה  ץוביקה  לש  חורה  - ישנא יבושחמ  ךנחמו , הרומ  בוטיחא , הקסוי )  ) ףסוי
, רשפאה לככ  תינוציח , תומדיהל  הייטנה  החוור  תיסאלקה  תיתד  - תינויצה היסקודותרואב  יכ  בתכ , רתיה  ןיב  תיל ." " דרח היסקודותרואל  תיתד  - תינויצ

. השיאה שובלל  רשאב  םג  ךכו  ינרדומה , יללכה  ינויצל 

ברקב םירבדה  ינפ  ויה  הלא  תחפטמב . ןשאר  וטילה  םלתב ,' וכלה  אלש   ' תוטעמהו םוימויב , שאר  תולוגמ  ויה  ימואל  - יתדה הנחמה  תושנ  תיברמ  רבעב ,
- ייוסיכ ושדיח  ויתובקעבש  תיתד , הרמחה  לש  ךילהת  ץנה  זא  וא  תונש ה-70 .' דע  "ל , דפמה תושנו  אביקע  ינב  תורגובו  תורבח  יתדה , ץוביקה  תושנ 

. םדקכ םהימי  תא  שארה 

להינ הדוהי  יבצ  ברה . זכרמ  תבישי  דסיימ  קוק , ןהכה  קחצי  םהרבא  ברה  לש  ונב   ) קוק ןהכה  הדוהי  יבצ  ברה  לש  ושרדמ  - תיבמ ברה ," זכרמ   " תלוכסא
. תיתד - תינויצה הרבחב  תע  התואל  דע  םיגוהנ  ויהש  תועינצה  ירדגל  עגונה  לכב  ךפהמ  הללוח  תנשמ 1952 ) םירושע , השולש  ךשמב  הבישיה  תא 

רטמילימה דע  תוסכמו  דחוימב  ךכ  לע  תודיפקמ  תויל  " דרחהו ןשאר  תא  תוסכמ  ןניא  תואושנה  ימואל  - יתדה רוביצה  תושנ  ברקמ  ןטק  רועיש  קר  םויכ ,
. ןורחאה

עבוכ  ) תינתא הפיכ  יטסילמינימ ; בוציעב  םישנל  רמצ  תופיכ  תונונגס : לש  ביהרמ  ןווגמ  רצונ  ימואל , יתדה  רזגמב  בושח  הכ  השענ  שארה  יוסיכש  ןוויכ 
הנתוכ עבוכ  םימקרמו ; םידב  םיעבצ , ןווגמב  טֶרֶּב )  ) תיסאלק התמוכ  םיביהרמ ;) םיעבצב  הילושו  רוחש  ללכ  ךרדב  הלש  עקרהש  הבחר , הפיכ  יומד 

עולק הרצ , תרותית  לעב  יסאלק , יפוריא  ןונגיסב  ןלמועמ  עבוכ  וילושב ; םינטק  םיחרפ  לש  תועיגנ  םע  םיתיעל  םידיחא , םיעבצב  ללכ  ךרדב  טושפ ,
עבוכ לובסייב ; עבוכ  טקסק ;)  ) הייחצמ עבוכ  .; רודיהו יטנגלא  ךפונ  הפיסומה  תשר  תרבוחמ  וילאש  הפיכ , יומד  שאר  - יוסיכ ןָטאָר ; וא  שק  ומכ  םירמוחמ 
לארשיל האבוי  תויתדל  תינועבצ . שאר  תחפטמ   ) הָנְָדנָּב תונש ה-30 ;' עבוכ  חצמהו ;) םיינזואה  רוזא  תא  םיסכמ  וילושש  תפקרקל , דומצ  ' ) תונש ה-20

(. יתרוסמ יברע  שאר  - יוסיכ  ) ָהיִפאָּכ היילע ;)" ושע  תוינקירמא ש" תוריעצ  ידי  - לע

; רתכ תרישק  ידנלוה ;" רתכ   " תרישק תיתיזח ; הרישק  ףיעצ ; תרישק  תוחפטמ : רזגמה  תושנש  קיש " - יסוד " המ קלח  םה  םיבורמה  תורישקה  יגוס  םג 
תיתפצ הרישק  תוחפטמ ; יתש  תרישק  יצח ; - יצח תורישק 

. דועו דועו 

ךוניחה תודרחתה 
ןקל הנוכשל , םתחפשמ , לא  םיימדקאה ) דומילה  תודסומב  רטסמסל  ליבקמ  גשומ  " ) םינמזה ןיב   " תושפוחבו עובשה  - יפוסב ורזחש  תובישיה , ידימלת 
תופיכ ואר ב" םידרחה  בגא ,  ) הכלהה לע  הרימשל  עגונה  לכב  ףפחל '  ' ליחתמ ימואל  - יתדה רוביצה  בור  יכ  וחכונ  םהירוענב , וליב  ובש  אביקע  ינב  תעונת 

םהיפלכ וחתיפ  ןכלו  ןאכמו , ןאכמ  םיקיר  םיראשנ  ףוסבו  תונותחה  יתש  לע  דוקרל  םיסנמה  הלאכ  תדה , םוחתב  םיקינפיפח  םלועהמו  זאמ  תוגורסה "
תיקלח החלצהב  הרתכוה  םמצע  לע  ולטנש  השודקה ' המישמה   ' ךא רשיה . ךרד  לא  םיררוסה  םינבה  תא  ריזחהל  םמיע  רומגו  יונמ  היה  קומע .) זוב 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



ינמאנ תעונתמ  יתדה , ץוביקהמ  םיכנחמ  לש  רקיעב  הזע , תודגנתהב  הלקתנ  ידוסיה , רפסה  - תיבב רבכ  תונבל  םינב  ןיב  דירפהל  םתעיבת  דבלב .
ללכבו יתדה  רוביצב  תירסומו  תינויצ  תילרביל , תודהי  יכרע  םדקל  הרטמב  תנשב 1978 , המקוהש  תיטילופ , תיתד א- תינויצ  העונת   ) הדובעו הרות 

(. דועו םינמא  תרושקת , ישנא  הימדקא , ישנא   ) רזגמה לש  תילרבילה  תוגיהנמהו  תילארשיה ) הרבחה 

. רזגמה ךותב  קימעמו  ךלוהה  עסשה  תא  וירבדב  אטיבו  הנצקהה , תמגמ  לע  תבקונ  תרוקיב  חתמ  אביקע , ינב  "ל  כזמ רבעשל  אריפש , ןונמא  ד"ר 
םיכנחמה בורש  איה  היעבה  : " רתיה ןיב  אריפש  בתכ  תיל ," " דרחה הנכסהו  אביקע  ינב   " ותרתוכש רבמבונמ 2007 ,  YNET רתאל רמאמב 

"ל, נה תודסומב  םידמולה  הלא  יאדווב  אביקע , ינב  יכינח  בורש  אצוי , "ל . דרחל הבר , הללכהב  םיטונ , אביקע  ינב  לש  תונפלואבו  תובישיב  םיעיפשמהו 
תשפתנ לבא  ןנברדמ , אלו  הרותהמ  אל  הווצמ ,'  ' הניאש תונבל , םינב  ןיב  הדרפה  ומכ  םיאשונב  םייגולואידיא ) תווצקל  החירב  לש  ןבומב   ) ןיצקהל הטונ 

ברקב םלוע ' ןוקית   ' לש לודג  לאיצנטופ  תלעב  איהש  העונתה , לש  הדיתע  תא  תנכסמ  איהו  דואמ , הגיאדמ  ןכא  וזה  העפותה  יתעדל , תיתרבח . הרמוחכ 
". לארשיב הרבחה 

רעונ תעונת  תנשב 1980 , ומיקהו , םיקינל  " דרחה וכלה  תירדגמה , הדרפהה  ביתכתל  ענכיהל  הבריס  אביקע , ינב  הקיתווה , יתדה  רעונה  תעונתו  ליאוה 
יוטיב וב  וארש  תיתדה , תונויצב  םיגוח  ברקב  חור  - תרומ ררוע  ידדצ  - דחה ךלהמה  תונבו . םינבל  םידרפנ  םיניק  ירקיעה : הדוחיי  לאירא . םהלשמ ,

הנומ לכה  - ךסב םינב . יניק  תונב ו-27  יניק  םהמ 32  ץראה , יבחרב  םיניק  הליעפמ 59  איה  ןוכנ ל-2008 , תמייק . הדבוע  הכפה  לאירא  ךא  הנצקהל .
. םיכינח םיפלא  תשמחכ  העונתה 

רזגמב ויה  תיתדה  הריזב  םתעפוהל  םדוק  דוע  םיל . " דרחה לש  שודיח  התייה  אל  ידוסיה , רפסה  - תיב לש  תוכומנה  תותיכב  רבכ  תונבו  םינב  ןיב  הדרפה 
חתפב תנשב 1982  המקוהש  תימואל  תידרח  ךוניח  תשר   ) םעונ הצחמל  תויאמצעה  ךוניחה  תותשר  ןהבו  הרמחה , לש  תונוש  תוגרדב  ךוניח  תורגסמ 

וחתפו הזב , וקפתסה  אל  םיקינל  " דרחה לבא  תונבל .) תונפלוא  תשר   ) היבצו תונבל ) הנפלואו  תינוכית  הבישי  ידוסי , רפס  - תיב םויכ  הליעפמ  הווקת .
םיריעצ םירוהו  םייתד  םינקסע  : " רפפ לישנא  ראתמש  יפכ  תונוש , םיכרדב  תאז  ושע  םה  יתדה . ךוניחה  תודסומב  תויתדה " תמר   " תאלעהל הכרעמב 

. הלא רפס  - יתבב הארוהה  לגסב  ובלתשה  שדחה  לגה  יגציימ  תורומו  םירומ  ןיפולחל , םייתדה ; םילגרהה  תא  תונשל  רפסה  - תיב תולהנהמ  ושרד 
העפות ריעצה , ליגל  םג  תותיכ  יכנחמכ  םירבג  םירומ  לש  םצוביש  תא  ןכו  תודסומה , תיברמב  רפס ' - יתב ינבר   ' לש םיונימ  תא  ןייצל  בושח  הז  רשקהב 

". ינרות  " ראותה ףסונ  גרדוש ,' יתד ש' - יתכלממה םרזהמ  רפס  - תיב לכל  יתכלממה ... ךוניחה  םרזב  ללכ  תמייק  הניאש 

ראשו הקיטמתמה  ידומיל  תא  ומילשה  םקלח  ידרח . חסונב  שדוקה , ידומיל  תרהט  לע  םייל , " דרח ךוניח  תודסומ  ומקוה  תשקה  לש  ינשה  הצקב 
שורפל בריס  ךוניחה  דרשמב  יתדה  ךוניחה  זכרמ  םירקמהמ , קלחב  ירמגל . םהילע  ורתיו  םירחא  ץיקה , תשפוחב  םידחוימ  םיסרוקב  לוחה  תועוצקמ 

. ידרחה יאמצעה  ךוניחה  חוקיפל  ופפכוה  םהו  הלא , רפס  - יתב לע  ותוסח  תא 

, הגרדהב קמטצה  םידרח , םינבר  טעמ  אל  םהבו  ןושארה , םיכנחמה  רוד  תוקיתווה . תוינוכיתה  תובישיה  לע  םג  רבע  יתועמשמ  יוניש  : " בתוכ רפפ 
ןליג תוכזב  תוהדזהל , ולכי  ןתיאש  תוינחור  תויומד  םידימלתל  ויה  הנושארל  הארוהה . יתווצב  טלקיהל  ולחה  תוינויצ  תוהובג  תובישיו  רדסה  תובישי  ירגובו 

דחוימה רשקה  ... םהידימלת ינפב  ובצינש  תומלידהו  תויווחה  תא  םדוק  בר  אל  ןמז  ורבעו  "ל  הצב ותריש  םהש  הדבועה  תוכזב  םג  ומכ  תיסחי , ריעצה 
..." התיכ י"ב ירחא  םג  הבישיל  תכלל  ןוכית  ירגוב  דדוע  םהידימלת , םע  םיריעצה  םיכנחמ ) םינבר   ) םי " מרה ורציש 

םוקל ולחה  תונש ה-80 ' עצמאמ  . " תונבל םיינרותה  םידומילה  םוחת  תבחרה  התייה  םיקינל , " דרחה וללוחש  רתויב  תיתועמשמה  הכפהמה  ךא 
וא ראות  ידומיל  תרגסמב  ויה  םישנל  םיינוכית  - לע םיינרות  םידומיל  םירקמה , לכב  טעמכ  זא , דע  . " רפפ בתוכ  המשל ," הרות  דומילל  םישנל , תושרדמ 

הרומת םוש  ודיצב  ןיאש  הרות  דומילל  רתוי , הברהש  שיו  ןהייחמ , הנש  תוריעצ  תויתד  םישנ  יפלא  ושידקה  תונורחאה  םינשה  םירשעב  הדועת . ידומיל 
". דומילה םצע  דבלמ 

לש תונבל  תוינרותה  תושרדמב  םאתהב . תונוש  דומיל  תוינכותו  תורומו  םירומ  לגס  םע  םרז , לכל  תודרפנ  תונפלואו  תושרדמ  ץראה  יבחרב  שי  םויכ ,
םזינימפה םע  תוהוזמה  תוינרותה  תושרדמב  תווצמו . הרות  לועל  תופיפכו  תינברה  תוכמסה  דוביכ  הכלהו , "ך  נת ידומיל  לע  אוה  שגדה  יל , " דרחה םרזה 

. דומלת םג  תונבה  תודמול  יתדה ,

החפשמה תודרחתה 
רתוול םיריצפמ  םישנב  ןכל . םדוק  ףא  םיתיעלו  יאבצה , תורישה  רחאל  דימ  ריעצ , ליגב  ןתחתהל  םתיערמ  ןאצ  תא  םידדועמ  םיימואל  - םידרחה םינברה 

םידלי תובורמ  ןה  הז  םרזב  תוחפשמהמ  תובר  האצותכ , רשפאה . לככ  םדקומ  החפשמ  תמקה  תבוטל  יאבצה , תורישהו  ימואלה  תורישה  לע  לילכ 
(. עצוממב העבש  דע  השימח  )

תיטילופ הנצקה 
ידי - לע תונש ה-80 ' תיצחמב  דוע  והוז  יל , " דרחה רזגמה  - תת תוחתפתהל  עקרקה  תא  רישכהש  ימואל , - יתדה רזגמב  הנצקהה  ךילהתל  םינמיסה 

בורל דוגינב  לארשיב . ינוציקה  ןימיה  אשונב  החמומו  תירבעה  הטיסרבינואב  הנידמה  יעדמל  רוספורפ  (, 2002-1940  ) קצנירפש ז"ל דוהא  פורפ '
, םירפסה דחאל  ותפתושו  קצנירפש  ןמזה , םע  םלעיתש  תירטוזאו  תילוש  העפותב  רבודמש  תועטב  וחינהש  תרושקתה , ינורבל  ףאו  ילארשיה  רוביצה 

. דלונה תא  וזח  השעמלו  אנהכ , ריאמ  ברה  לש  תיתרבחהו  תיגולואידיאה  ותשרומל  שאר  - דבוכב וסחייתה  ןוזיבג , תור  פורפ '

" ךכ  " תעונתו אנהכ  ריאמ  ברה 
ותיילע דע  ולש . תינמחולה  היגולואידיאהו  ותעונת כ"ך , תועצמאב  לארשיב , ינוציקה  ןימיה  תפמ  לע  ומתוח  תא  עיבטה  (, 1990-1932  ) אנהכ ריאמ  ברה 

לגדש ילקידר  ןימי  ןוגריא  תידוהי , הנגהל  הגילה  תא  דסיי   1968- בו יתד  - ידוהי ןועובש  ךרע  הליהק , ברכ  שמיש  קרוי , - וינב לעפו  יח  אוה  ב-1971 , לארשיל ,
תידוהי הנגהל  הגילה  תא  ליטה  אנהכ  יכ  םינעוט , ויכמות  תירבה . - תוצראב םירחא  םיינתא  םיטועימו  םידוהי  ןיב  םייעזג  - ןיבה םיקבאמב  חוכב  שומישב 

. הנממ רגהל  םיניינועמה  םידוהיל  תוצעומה  - תירב ירעש  תחיתפ  ןעמל  המילא  תירוביצ  הכרעמל 

שוריג הירקיע : ולש . םלועה  - תשיפת רחא  יבש  וכלהש  םיינמחול , םייתד  םיריעצ  היתורושל  סייגו  ךכ  תיטילופה  העונתה  תא  דסיי  לארשיל , הלע  ב-1971 
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ינפ לע  ולא  םיקוחל  תומידק  ןתמו  ירבעה , טפשמהו  הכלהה  יקוח  יפ  - לע הנידמה  לוהינ  ונייה , הכלה , תנידמ  ןוניכו  רפסנרט )  ) לארשי ייברע  לש  חוכב 
. תסנכה יקוח 

תוריחבה תארקל  ולש  ןייפמקה  תמסיס  ךכ ." קר   " םילימהו דוד , ןגמ  ךותב  אוהשכ  לע , לא  ףנומה  ץומק  ףורגא  ובו  בוהצ  לגד  רחבנ  העונתה  למסכ 
איהש הנעטב  רתיה  ןיב  ותמישר , תא  הלספ  תיזכרמה  תוריחבה  תדעו  םהב ." לפטא  ינא  חוכה -  תא  יל  ונת  : " התייה הרשע ב-1984 , - תחאה תסנכל 
עוגפל תנווכתמו  הייסולכואב  םינוש  םיקלח  ןיב  הביאו  האניש  תובלל  הסנמ  רורט , ישעמב  יולגב  תכמות  םייטרקומד ... - יטנאו םיינעזג  תונורקעב  תלגוד  "

". הנידמה יחרזאמ  קלח  לש  םייתד  םיכרעו  תושגרב 

תיב רבחכ  ותעיס . םעטמ  דיחי  רבחכ  תסנכל  סנכנו  המיסחה , זוחא  תא  רבע  אוה  וכרענש  תוריחבב  הכזו . ןוילעה , טפשמה  - תיבל רתע  אנהכ  ברה 
היצקובורפה םיכ . " חה תיברמ  לש  םחור  - תרומל תוינעזג , ורדגוהש  קוח  - תועצהבו םיסיסתמ  םימואנב  ולש , הדנ  ' גאה תא  םדקל  ךישמה  אוה  םירחבנה 

הנגפהה ברע . תונידמל  רגהל  היבשות  תא  דדועל  הרטמב  םחפ , - לא םואב  רקיב  אוה  טסוגואב 1984  תסנכה . ןכשמ  ילתוכל  ץוחמ  םג  הכשמנ 
. םיבר םיעוצפ  םע  המילא  המוהמל  הרדרדיה 

אלו תירטנמלרפה , ותוניסח  תא  ליבגהל  הטלחה  הרשיא  תסנכה  תאילמ  וידעצ . תא  רצהל  תירוביצו  תיטילופ  הכרעמ  הלחה  םירחאו  הז  עוריא  תובקעב 
םירודיש םוי  ושידקה  "ל  הצ ילג  "ץ .) גבל ותריתע  תובקעב  לטובש   ) םרח וילע  וליטה  םייתכלממה  תרושקתה  יעצמא  םוקמ . לכל  תישפוח  השיג  ול  רשפאל 

. םזינהכבו תונעזגב  קבאמל 

בשחית תונעזגל  התסה  יכ  העבקו  ןישנועה  קוח  תא  הנקית  רתיה  ןיבו  תוינעזג , קוח  תועצה  עיצהל  ותלוכי  תא  ליבגהל  ודעונש  םידעצ  הטקנ  תסנכה 
המישר לוספל  רשפיאו  תסנכה ," דוסי : קוח  עצוב ב" רתויב  יתועמשמה  ןוקיתה  ךא  רסאמ . תונש  שמח  דע  לש  שנוע  תאשונה  תילילפ , הריבעכ 

יטרקומדה יפואה  תלילש  וא  ידוהיה ו/ םעה  תנידמכ  הנידמה  לש  המויק  תלילש  הישעמב : וא  היתורטמב  שי  םא  תסנכל , תוריחבב  דדומתהל  תשקבמה 
תנשב 1988. הרשע  - םייתשה תסנכל  תוריחבב  תופתתשהה  ךכ  תמישרמ  הענמנ  קוחל , ןוקיתה  רואל  תונעזגל . התסה  וא  הנידמה ו/ לש 

ברה אצמ  ןכמ  רחאל  םייתנש  תרתחמב . לועפל  הכישמהו  הקרפתה  אל  איה  ךא  קוחל , ץוחמ  לא  האצוה  ךכ  תעונתו  תיטילופה  הריזהמ  טלפנ  אנהכ 
. ספא חווטמ  תוומל  וב  הריו  ידרח  ידוהיכ  שובל  םדא  וילא  ברק  קרוי , - וינב ןולמב  םואנ  םייסשכ  רבמבונב 1990 , תויגארט : תוביסנב  ותומ  תא  אנהכ 

. קפסה תמחמ  ותוא  הכיז  םיעבשומ  רבח  ךא  חצר , תמשאב  טפשנ  אוה  םיירצמ . דילי  ימלסומכ  ההוזו  ספתנ  חצורה 

ינוציק ןימיל  תול  " דרח ןיב  הקיזהו  יח  אנהכ 
רבמצדב 2000, םיברע : ידיב  אוה  ףא  חצרנ  אנהכ , באז  ןימינב  ברה  העונתה , גיהנמו  וכישממ  ונב  יח . אנהכ  תעונתל  העונתה  םש  הנוש  ותומ  רחאל 

השימח וגרהנ , ותשאו  ןימינב  םיניטסלפ . םילבחמ  לש  ינלטק  ירי  בראמל  ועלקנ  םה  חופת , תולחנתהב  םתיבל  םהידלי  תששו  ותשא  םע  עסנש  תעב 
. ועצפנ םהידלי  תששמ 

ךכ גיהנמש  ילארשיה , רוביצב  םג  אלא  טפשמה , תכרעמבו  תסנכב  קר  אל  סוזנצנוק  היה  אנהכ , ריאמ  ברה  לש  תירוביצהו  תיטילופה  ותוליעפ  תפוקתב 
וב האר  רוביצה  בור  השעמל , תודהיה . חורמ  בר  קחרמ  הקוחרה  המילאו , תינעזג  םלוע  - תפקשה ופקיש  ויתויואטבתה  םיבר , יניעב  לובג . לכ  רבע 

. םהינפ לע  החפטו  תואיצמה  האב  םימיל  הטעמה . ןושלב  תקולחמב , יונש  םדא  לש  הדנ  ' גא תפלוח , תירטוזא  העפות 

יתדה הנחמב  ידמל  םיבחרנ  םידברב  םישרוש  תוכהל  ולחה  אלא  ותיא , וקלתסה  אלש  קר  אל  ותשרומו  ותשיפת  לבא  םלועהמ , רבע  םנמוא  אנהכ 
. חטשה ינפ  לא  הצרפ  איה  םיניטסלפה , םידבאתמה  רורט  דילוהש  םוצעה  םעזה  תובקעב  ךא  תיתרתחמ . תוליעפ  וז  התייה  הליחתב , ידרחהו .

ינש האחמ . תולועפל  תעל  תעמ  חיגהלו  םיפינסב  ןגראתהל  הכישמה  ךא  קוחל , ץוחמ  לא  האצוה  םנמוא  תשרומה , תכישממ  יח , אנהכ  תעונת 
ריבג - ןב ינוציקה ." ןימיה  ליעפ   " ראותה תא  םמשל  דימצהל  תגהונ  תרושקתהש  ריבג , - ןב רמתיאו  לזרמ  ךורב  םה  אנהכ  תשרומ  לש  היכישממ 

ב- אנהכ . לש  וחצריה  רחאל  השארב  דמעו  ךכ , תעונת  תוריכזמב  רבח  היה  לזרמ  טרפב . םיניטסלפהו  ללכב  דסממה  דגנ  ולש  תויצקובורפב  םסרפתה 
. הרשע - עבשה תסנכל  תוריחבב  דדומתהל  תנמ  - לע תימואל , תידוהי  תיזח  תגלפמ  תא  םיקה   2004

דעוצה אנהכ  ברה  לש  םימוליצב  חתפנ  רידשתה  אנהכ . ריאמ  ברה  רשאמ  רחא  אל  היה  ץרמ 2006 , תליחתב  ןרקוהש  תוריחבה , רידשת  בכוכ 
יתייה : " םירבד אשונ  אוהש  ךות  אנהכ , לש  ותנומת  עקרבשכ  לזרמ  הארנ  האבה  הנצסב  הגלפמה . לש  לגני  ' גה ןגנתמ  עקרבשכ  תסנכה , תונורדסמב 

לעפנ םג  ךכ  ףיטק . שוגב  השע  ןורש  המ  וניאר  ונלוכ  הבושתה . הנתינ  םויה  ביואה ?' תא  ושרגת  ךיא   ' ותוא לואשל  וגהנ  םלוכו  תסנכב , ברה  לש  רזועה 
". תושיגרבו תושיחנב  וניביוא -  םע 

שאר חצר  תומדב  תבאוכ  תרוכזת  לביק  ותיא , דחי  םלועהמ  הקלתסה  אנהכ  ברה  לש  תינמחולהו  תינוציקה  ותשרומ  יכ  הבשחמב  עשעתשהש  ימ 
עתפל תיתוכיאו . תיתומכ  הניחבמ  העפותה , ידממ  ינוליחה  רוביצל  ורווחתה  חצרה  תובקעב  ןכמ . רחאל  קוידב  םינש  שמח  ןיבר , קחצי  הלשממה ,
תוינוציק תועונת  םיריכזמה  םינייפאמ  תלעב  תימואל  - תיתד תויחישמ  יערז  הטיבנמה  ימואל , - יתדה הנחמב  היירופ  תינוגריאו  תינויער  עקרק  הפשחנ 

םידוהי יפלכ  רקיעב   ) תינלבוס - יטנאו ברעמב ) לבוקמה  ןבומב   ) תיטרקומד - יטנא םלוע  תפקשה  תיתונדא , תימצע  השיפת  םלועה : יבחרב  תורחא 
. תיטילופ תומילאל  היצמיטיגלו  םיברעו ) םינלאמש ' '

יקסבלכר םיבר . םידה  ררועו  רואל ב-1998  אציש  חישמ ," לש  ורומח  , " יקסבלכר יפס  לש  ורפסב  חתפנ  העפותה  ידממלו  וזה  םלועה  - תשיפתל רהוצ 
: רתיה ןיב  בתכ , ךכו  הנושהו . רזה  יפלכ  תונלבוס  רסוח  םיאטבמה  םייוושכע , הכלה  - יקספו םייסאלק  םיידוהי  תורוקמ  ךותמ  םיטוטיצ  ןפוחה  אולמ  טקיל 

ידוהיה םדאה  דמוע  ומורב , אוה . יכרריה  םדאה  םלוע  יתדה , םלועה  תיברמ  ידי  - לע םויה  תשרפתמו  תלבוקמ  איהש  יפכ  תיזכרמה , תידוהיה  תרוסמב  "
. רומחה לע  םדאכ  ףוגה  לע  איה  תבכור  המשנה  ירהש  איה . תוחנ  ןיממ  ירה  ול  שי  המשנ  םאש  לפשה , יוגה  ותיתחתבו -  םדאה , ראות  האי  ול  קרש 
ףוג ורקיע  יוגה  םדא ... ותונכל  ןוכנ  ןכל  תיהולא , המשנ  ולוככ  ובור  ידוהיה  המשנל , ינשמ  ףוגה  ןכלו  ותוא , עירכמה  ובכורל  רומחה  אוה  לפט  ידוהיה , לצא 

יואר תויהלמ  ותוא  הקיחרמו  יוגה  לש  תיתימאה  ותוהמל  תכפוהש  תינפוגה , האמוטה  ינפב  ןיטולחל  אוה  ענכנ  ותמשנ  טועימו  אמט , רומח  אטוח ,
'(." השא ינשע  אלש  ךורב  ו' דבע ' ינשע  אלש  ךורב  תמדוקש ל' תירחש , תליפתב  יוג '' ינשע  אלש  ךורב   ' דוס תא  ריהבמש  המ   ) םדא ארקיהל 

לע תירפוגו  שא  וכפש  םולש , - שיא ןימינבו  יקציבר  יבא  לארשי , תבשחמל  םירוספורפה  תמגוד  חור , - ישנאו רוביצ  ישיא  םהבו  ימואל , - יתדה רזגמב  םיבר 
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לע תירפוגו  שא  וכפש  םולש , - שיא ןימינבו  יקציבר  יבא  לארשי , תבשחמל  םירוספורפה  תמגוד  חור , - ישנאו רוביצ  ישיא  םהבו  ימואל , - יתדה רזגמב  םיבר 
לכ יפלכ  ינוליחה  רוביצב  םיגיהנמ  לש  םתבוגתל  ותשיג  תא  וושיהו  םרשקהמ , םירבד  תאצוהו  גוית  תופרוג , תוללכהב  יקסבלכר  תא  ומישאה  םה  רפסה .

. האנש ףוטשו  יחטש  יקסבלכר  יכ  ונעטש  םימעזנ , םיארוק  יבתכמ  תואמב  ופצוה  םינותיעה  תוכרעמ  ןיבר . חצר  ירחא  ימואל  - יתדה רזגמה 

רתיה ןיב  יקסבלכר . םע  סמלפתה  ובש  םירומה ) תורדתסה  לש   ) םינפ ןותיעב  בחרנ  רמאמ  ראורבפב 1999  םסריפ  הרפוע , תולחנתהה  בר  רסיג , יבא 
םיאנותיע ברקב  הכרעהל  וכז  ךא  ... ורפס קסוע  םהבש  םימוחתב  אכמס  - רב לכמ  טעמכ  תבקונו  תינלטק  תרוקיב  וגפס  יקסבלכר  לש  ויאצממ  : " בתכ

ששוח ינא  ךפיהל , יקסבלכר . לש  ורפס  תעפשה  תא  ללכ  לטבמ  ינניא  םינוליחל ... םייתד  ןיב  ףתושמה  חישהו  םישגפמה  תנוע  םויס  תא  גוגחל  םיטוהלה 
תומוח היבגהלו  לארשיב , הרבחה  לש  שיגרהו  ןידעה  גראמה  תא  םורפל  תמייאמה  הביאה , תרודמל  הריעב  רמוח  ופיסוי  ויתונקסמו  ויתורוקמ  ףסואש 
תונימא לעו  תונוכנ , ןניאש  תודבוע  לע  ןעשנ  ןהמ  רכינ  קלחש  יקסבלכר , לש  ויתונקסמ  לע  קלוח  ינא  יכ  שיגדהל , יל  בושח  ןכל  תידדה . תונדשחו  רוכינ  לש 

". דחי םלוכו  דוחל  םהמ  דחא  לכ  ויתורוקמ , לש  תיטקלקאה  הריחבה 

לע הכלה  תנידמ  תמקה   )" לארשי תנידמל  תברואש  הנכסה  לע  ותערתה  תיתדה . תונויצה  תא  ידממ  - דח ןפואב  חתנלו  םירבד  חפנל  הטנ  ןכא  יקסבלכר 
רסיג ברה  םג  תאז , םע  תכרפומ . ירמגל  אל  יכ  םא  תכל , תקיחרמ  הבתכנש , רחאל  םינש  רשע  םויה , םג  תיארנ  תינויצה )" לארשי  תנידמ  לש  היתוברוח 

לש תלטובמ  אל  הצובק  תבלבלמ  תימואל  - תיתדה הגורעבש  הדבועל  םויה , שחכתהל  םילוכי  םניא  יאדוובו  זא , שחכתהל  ולכי  אל  םינותמה  וירבחו 
. יקסבלכר לש  וירואית  תא  תמאות  תיטילופ  - תיתרבחהו תיתדה  םמלוע  תפקשהש  םישנא 

. שדקמה - תיב לש  שדחמ  ותמקה  תלאשב  ןודל  ידכ  שיא , םייפלאמ  תוחפ  אל  םילשוריב  המואה  יניינבב  וסנכתה  רבמטפס 1998  תליחתב  ןכ , יכ  הנה 
תא הנוק  ינא  יקסבלכר . לש  ונועיטל  תעייסמ  תודע  איה  שדקמה , - תיב תיינבל  ןנוכתהל  ידכ  לטובמ  אל  רוביצ  תוסנכתה  : " ןודנול ןורי  יאנותיעה  ךכ  לע  ביגה 

, תונורחא תועידי  " ) ןיינעה בלמ  תומלעתמ  םהיתובוגת  םהל , שחור  ינאש  דובכה  לכ  םע  לבא  םולש , - שיא ןימינבו  יקציבר  יבא  לש  םירועריעה 
(. 23.9.1998

ץצוח אצי  יקסבלכר  ץמחה . קוח  אשונב  תסנכה  לש  םינפה  תדעווב  ןוידל  ןמזוהשכ  תפסונ , תיתד  היצקובורפ  תליחתב 2008  ללוח  בגא , יקסבלכר , ותוא 
םיינעזג םיקוח  לש  םתסינכ  ינפמ  רהזיהל  םיכירצ  ונייה  ונלש , הירוטסיהה  ללגב  אקווד  . " גרבנרינ לש  עזגה  יקוחל  זמורמב , הוושיה , ותואש  קוחה , דגנ 

, הרעס וללוח  וירבד  איהה ." ץראהמ  םהה  םיקוחל  ידמ  רתוי  המודה  ינעזג , דוסי  שי  ... ןיאושינה קוחבו  ץמחה  קוחב  . " רמא ילארשיה ," םיקוחה  רפסל 
. וב - רוזחל ונממ  ועבתש  לאמשמ , ןהו  ןימימ  ןה  םיכ  ידי ח" - לע תופירחב  ףקתוה  אוהו 

תידרחה הליהקה  החמצ  דציכ  ץרא –  ךרדל  הרות  ןיב   " ורפסב רפפ  לישנא  ןייצמ  ומצע ," לשמ  תקהבומ  תיטילופ  העונת  םויכ  ןיא  ימואל  - ידרחה םרזל  "
ברקב ידסממ  - יטילופה היוטיב  תא  תאצומ  לארשי , תוימואלבו  תווצמ  תרימשב  תידרח , תוקבדב  תלגודה  הסיפתה  לבא  ", " הינפ תודעומ  ןאלו  תימואל 
אלא תוגלפמב , םייקתמ  וניא  םהלש  דסממה  דוכילב . וליפאו  ךותב ש"ס  תועלבומב  לארשי , תדוגא  ילושב  ימואלה , דוחיאבו  "ל  דפמב תועיסו  תוצובק 

םיפנוסמה רפס  - יתבו תונבל  תושרדמ  םיללוכ ,'  ' לש הרוש  דועבו  לא  תיב  ןורבח , יבש  רומה , רה  תובישיב  היתונבו , ברה  זכרמ  תבישיב  תובישיב - 
". דועו ץיבקדוד  דוד  ןונבל , םיקילא  לט , לאומש  ואט , יבצ  דמלמ , ןמלז  אריפש , םהרבא  ברה  ומכ  םייטמזירכ  םינבר  ביבס  תחמוצ  היגולואידיאה  ןהילא .

. רתוי םינוילע ' ו' םייחצנ '  ' םייתדו םיימואל  םיכרעל  םינומא  ריהצמו  תוריחבב  ףתתשהל  ברסמ  תיטילופה , תכרעמבו  דסממב  סאמ  םיקינל  " דרחהמ קלח 
תיחכונה התרוצב  לארשי  תנידמש  םיסרוג  אלא  יתכלממה , דסממה  לש  ותונובירב  תינורקע  םירפוכ  םניא  םה  תידרחה , הדעב  םינוציקהמ  הנושב 

, תסנכל העבצה ) - יא וא   ) העבצהב קר  אל  יוטיב  ידיל  אב  ינוציקה  וקה  ןוזחה . תא  שממתש  השדח  העונת  ןנוכל  שי  ןכ  לעו  ירוטסיהה , הדיקפת  תא  המייס 
. דועו םינברה , לש  םיבתכו  םירועישב  תושרדב , התולעבבש ,) עבשב  ןועובשהו  ץורע 7  וידרה  תנחת   ) תרושקתב םג  אלא 

ךלהמב דואמ  הדדחתה  רפפ , ןייצמ  תאז , הקיז  תיל . " דרחה הרבחה  ןיבל  תילארשיה , הקיטילופב  ינוציקה  ןימיה  ןיב  תקהבומ  הקיז  הרצונ  םינשה  םע 
. ןכל םדוק  בר  ןמז  ורצונ  הנידמה  תויושר  יפלכ  היולגה  תוניועהו  עסשה  םרב , ףיטק . שוגמ  תוקתנתהה  דגנ  םיל  " דרחה ינבר  וליבוהש  קבאמה 

יתנשה סנכל  םינוליחה  הנידמה  ישאר  תנמזהמ  תוענמיה  לשמל ,  ) ילמסה רושימב  תאטבתמ  תינוליחה ) הרבחהמ  השעמלו ,  ) הנידמהמ תוקתניהה 
םהרבא רבעשל  םיישארה  םינברה  םיל , " דרחה םינברה  ילודג  לש  םתאירק  לשמל ,  ) ירוביצה םילשורי ,) רורחיש  םוי  לגרל  ברה  זכרמ  תבישי  תכרועש 

םג תמיוסמ , הדימבו  ןוילעה ) טפשמה  תיב  דגנ  תוידרחה ב-1999  תוגלפמה  ונגריאש  קנעה  תנגפהב  ףתתשהל  יתדה , רוביצל  והילא  יכדרמו  אריפש 
. ימואלה רושימב 

ידרחה "ל  חנה דודג  םישנו . םירבג  ןיב  תטלחומ  הדרפה  ךות  ידרחה , "ל  חנב תרשל  םישקבמ  םיל  " דרחה םיריעצהמ  םיבר  סויג , וצ  םילבקמ  םהשכ 
לעו דחוימה  םנויביצ  לע  הרימש  ךות  יברק , תורישל  סייגתהל  תובישיב , םידמול  םניאו  ותונמוא " ותרות   " רדסהל םיכייתשמה  םידרח , רעונ  - ינבל רשפאמ 

םוחתל ץוחמ  ןה  תוכירדמ  תולייח  המודכו . ןירדהמל  רשכ  ןוזמ  םינבר , יפמ  שדוק  ירועיש  תוליפתל , תרדוסמ  תימוימוי  תרגסמ  ולגרוה : ול  םייחה  חרוא 
. םידומיל תנשו  יברק  תוריש  םייתנש  ןהמ  םינש , שולש  םיתרשמ  ידרחה  "ל  חנה ימחול  םהיסיסבב .

םיברועמ ויה  דודגה  ילייח  תיטסינהכ . התייה  וב  תטלשה  חורהש  בצמל  איבה  ידרחה , "ל  חנה דודגב  םהלש  ךלוהו  לדגה  רועישה   " יכ ןייצמ , רפפ  לישנא 
". םסויג ךשמה  תא  ענמו  ברעתה  "ל  הצב םדא  - חוכ ףגאש  דע  הדיחיה , קוריפל  ליבוה  טעמכ  רבדהו  תיניטסלפה  הייסולכואה  םע  תובר  תוירקתב 

רבעמ םימיוסמ  םיבושייב  ןכאו , ףתושמ . תוריחב  הטמ  תמקהל  איבהש  תוריחבב 1999 , םילחנתמהו  "ד  בח תעונת  ןיב  הלועפה  - ףותיש אוה  ףסונ  יוליג 
, תוידרחה תוגלפמל  םירכינ  העבצה  יזוחא  ומשרנ  םיל , " דרחה לש  ינוציקה  גלפה  םע  םיהוזמ  םהיבשות  תיברמש  לא ) תיבו  רהצי  םהב   ) קוריה וקל 

. ןוטלישה לש  תיפ  " תשמכ עיקוה  התואש  "ע , שי תצעוממ  הגרדהב  קתנתהל  לחה  םג  הזה  גלפה  םידדוב . תולוקל  קר  הכוז  "ל  דפמה דועב 

דודיע םיתיז . יעטמב  הלבחו  שוכרל  תויולכנתה  םיללוכה  םיניטסלפה , םהינכשל  ןורמושו  הדוהיב  םיזחאמה  ישנא  ןיב  םיתומיע  םג  הבלמ  יצינה  וקה 
קר אל  םצעב , ץראה . לע  לארשי  םע  לש  ותונובירב  רפוכה  יברע  לכב  עוגפל  רתומ  םהיפלו  םיל , " דרח םינבר  לש  הכלה  - יקספ ונתנ  וז  תוגהנתהל 

, םיניטסלפל תויולכנתה  וא  עקרקל  היילע  לכסל  יקוח , - אל זחאמ  תונפל  םיחלשנש  םירטושו  םיניצק  ןורמושו , הדוהי  יחטשב  "ל  הצ ילייח  םג  םיברע ,
שולגל לולעו  םיצאנ ,) םילייחה  תא  וניכ  םתצקמ  תוצאנו . תוללק   ) תילולימ תומילאב  ליחתמ  הז  םיקינל . " דרחה םע  םימילא  םיתומיעל  תעל  תעמ  םיעלקנ 

. ובאט רבעב  ויהש  םירבד  שוכרב -  הלבחו  תינפוג  תומילאל 

םיל " דרחה תושבגתהב  םיירוטסיה  ךרד  ינויצו  םימרוג 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



םיל " דרחה תושבגתהב  םיירוטסיה  ךרד  ינויצו  םימרוג 

לארשי תדוגא  ילעופל  יחרזמה  ןיב  תוקחרתהה 
לישנא ירבדל  םלוא  תונש ה-90 .' עצמאב  הנושארל  וארנ  הינצינש  תיסחי , השדח  העפות  וניה  יתדה  רוביצב  ימואל  - ידרחה םרזה  יכ  המדנ  םיברל 

. תונויצה ימי  רחשב  רבכ  טבנ  תווצמה -  םויק  לע  הדפקה  ךות  לארשי  - ץראב תובשייתהו  המשגה  ייחל  הפיאש  העפותה -  ןיערג  רפפ ,

תעונת תודלות  לכב  הכלהה . תרימשב  םירשפתמו  םילקמש  ימכ  םייתד , - םינויצה יחרזמה  תעונת  ישנאל  רצונש  יומידה  עקר  לע  הטלב  תאזה  הייטנה  "
לארשי תדוגא  ךותב  םג  חמצ  ליבקמ  םרז  תרוסמלו . ןחלופל  רושקה  לכב  רימחהלו  תינוליחה  תונויצהמ  קחרתהל  וארקש  םישיא  הכותב  ויה  יחרזמה 

. ץראה תיינבב  תונויצה  םע  הלועפ  - ףותישב הלגדו  המקוהש ב-1922  "י ,) אפ  ) לארשי תדוגא  ילעופ  תידרחה  םילעופה  תעונת  תאז  התייה  תידרחה .
הריזהמ התומלעיה  ינפל  לבא  תורחא . תוידרחו  תויתד  תוגלפמב  ועמטנ  הירבחש  דע  םאה , - העונתה םע  דימתמ  חתמב  המייקתה  איה  תובר  םינש 

". ארזע הלש , רעונה  תעונת  תרדגהל  הב  שמתשהלו  ימואל ," - ידרח  " גשומה תא  עובטל  "י  אפ הקיפסה  ב-1986 , תיטילופה ,

תוביס רפסמ  ןלהל  םיעשתה . תונשמ  לחה  קר  תיתועמשמו  תפחוס  תיתרבח  העפותל  הכפהו  הקזחתה  תימואלה  תוידרחה  תעפות  תאז , םע 
: יל " דרחה גלפה  תוקזחתהל  תוירשפא 

תילארשיה היווהל  םתורבחתהו  םידרחה  דמעמב  היילע 
בקעי ברה  ומכ  םייתד  תרושקת  ירוביג  תוכזב  ראשה  ןיב  קתונמו , רכונמ  ירטוזא  טועימכ  ינוליחה  רוביצה  יניעב  םישפתנ  םניא  רבכ  םידרחה  ללככ ,

םירבוד םה  ינפג , השמ  ברה  םשארבו  תסנכב , םהיגיצנ  םג  םירחאו . גלשרבליז  ידוד  ריאמ , - בהר ןוויס  ותשאו , ריאמ  הידידי  ילאירא , יבוק  רלכייא ,
. ינוליחה שמתשמל  תיתודידי  הרוחס '  ' םיקפסמ בורלש  רזגמה , לש  םיטוהר 

תוידרח תובדנתה  תודוגאו  תותומע 
םיפוג תוכזב  ראשה  ןיב  םיימואל ,) םייתד  ברקב  ראשה  ןיב   ) תירוביצ הדהאו  תוכז  תודוקנ  םירבוצו  ימואלה  שרגמב  רתויו  רתוי  םיחכונ  םידרחה 

םיטלובה : ןיב  רוביצה . ללכל  אלא  הליהקל , קר  אל  םהיתוריש  תא  םיעיצמה  םייתובדנתה ,
תונוסאו . רורט  יעוגיפ  לש  תוריזב  הלצהה  תוחוכלו  לארשי  תרטשמל  עייסמה  ידרח  םיבדנתמ  ןוגריא  ןוסא .)" תונברוק  יוהיז   )" "א קז

, יקסנאילופול ירוא  ידי  - לע תנשב 1976  הדסונ  תוקקזנ . תויסולכואל  םיידועיסו  םייאופר  םיילופיט , םיתוריש  ןווגמ  הקינעמה  םיבדנתמ  תדוגא  הרש . די 
םילשורי מ-2003 . תייריע  שארו  הבישי  רגוב  ידרח 

' זבינופ תבישי  רגוב  קלו , היננח צ' ידי  - לע תנשב 1979  המקוה  םילבגומלו . םילוחל  יאופר  - אראפה עויסה  םוחתב  לארשיב  הלודגה  התומעה   . ןויצמ רזע 
הלעפמ . לע  יתרקויה  לארשי " סרפ  התומעה ב" התכז  הנידמל , תואמצעה ה-60  םויב  קרב . ינבב 

ךלמילא ברה  ידי  - לע תנשב 1979  המקוה  םתחפשמ . ינבו  םילוח  לש  םלבס  לע  הלקהל  םיבר  םירושימב  תלעופה  םיבדנתמ  תדוגא  אפרמל . הרזע 
. וייח לעפמ  לע  לארשי " סרפ  רריפ ב" הכז  תנשב 1997  לארשיב . םישקובמהמ  יאופר  ץעוי  םינשה  םע  ךפהש  זלעב , דיסח  רריפ ,

הכלהה . םע  םייחה  תלצהו  האופרה  תא  בלשל  םהל  רשפאמו  םידרחו , םייתד  "א  דמ יננוכ  דגאמה  יתובדנתה  ןוגריא  לארשי . הלצה 
תובכש לכמ  םיקקזנלו  תלוכי  יטועמל  דוסי  יכרצמו  םידגב  ןוזמ , תוליבח  תוקפסמה  ידרחה , רזגמב  עויסו  הקדצ  תודוגא  לש  טעומ  אל  רפסמ  שי  ףסונב ,

. הייסולכואה

אוה םלוכמ  עודיה   ) קשמב םיריכבהמ  םיינוליח , םיקסע  - ישנא לש  רתיה  ןיב  רתסנ , יעדויו  םילבוקממ  תוכרב  תלבקו  תוצעוויה  לש  תרבוגה  תויראלופופה 
ןיב תולובגה  שוטשיטל  ומרת  םיקידצ , ירבקל  היילעה  דצל  ןגטנרה ,)'  ' אוה ןגרפיא , בקעי  לבוקמה  ברה  םע  ץעייתהל  גהונה  רנקנד , יחונ  רדראילימה 

. ינוליח / יתרוסמה ןיבל  ידרח  / יתדה

יוניכה חוור  םינש  ךשמב   ) ןבלו רוחשב  םתוא  תראתמ  אל  רבכ  םידרחה , יפלכ  הניגפמ  איהש  תיתרוסמה  תוניועה  תורמל  תינוליחה , תרושקתה 
ןיב  ) םידרחל םיידוחייה  םימורופהו  טנרטניאה  ירתא  םייניב . - ינוג לש  תשק  םלצא  ההזמו  דיחאה ,) רוחשה  םשובלמ  רזגנש  םירוחשה ,"  " םיתכמה
אלא ןוציחה , םלועהמ  םידדובמה  םינקוזמ  םירזייחב  רבודמ  אלש  ררבתמ  עתפל  םתודוא . קתרמ  עדימ  לש  םי  םיפשוח  םידרח ,) ירדחב  םיעודיה :

, ןבומכ לכה ,  ) לודגה םלועל  םירבוחמו  היגולונכטה  ישודיח  תא  םילצנמ  תודעסמב , םילבמ  "ל , וחל םיעסונ  טנרטניאב , םישלוגש  םדו , רשב  םישנאב 
יתרוסמהו ינוליחה  רוביצב  םיקלח  ברקב  קר  אל  םידרחל , התיהש  תילילשה  המגיטסה  תא  ושילחה  וללה  תועפותה  לכ  תומיוסמ .) תויתכלה  תולבגמב 

. םהילא תוברקתהה  לע  ולקהו  תינוליחה ,) הרבחהמ  םיעפשומה   ) םייתד ברקב  םג  אלא 

הקיטילופב תברועמו  םיינוליח  תובבל  תברקמ  "ד  בח
םלוככ םבור  רוביצ , ישנאו  םיאטירבלס  הנידמה , ישארמ  םיבר  ינוליחהו . ידרחה  רוביצה  ןיב  תוציחמה  תלפהל  תיתועמשמ  המורת  המרת  "ד  בח תעונת 
יבחרב םירוזפה  "ד  בח יפינס  ותכרב . תא  לבקלו  ץיבאבולמ ,' יברה  "ד , בח גיהנמ  לש  ותיבל  לגרל  תולעל  ידכ  קרוי , - וינב םתוהש  תא  לצנל  וגהנ  םינוליח ,

וכפה םינגראמ , םהש  םיינומהה  חספה  רדס  יסקט  םירחאו . םיאלימרת  םילארשי , רופס  - ןיאל םיגחב , רקיעבו  הנשה , תומי  לכב  םח  תיב  םיעיצמ  לבת ,
. הציחמ דוע  תלפונו  ידיימ  קילק  רצונ  םינקוזמ , םיקינד  " בחו םיקורז  םיריעצ  ןיב  הזכ  שגפמ  לכב  רבד . םש 

בוט והינתנ   " תרתוכה תחת  יצרא  ןייפמקב  האצישכ  תוריחבב 1996 , והינתנ  ןימינבלו  דוכילל  העייס  וז  תרגסמבו  תיביטקא , תינמי  העונת  םג  איה  "ד  בח
םידרחה ללככ , "ד . בח יריעצ  ןיבל  םילחנתמה ) רקיעב   ) םיימואלה םייתדה  ןיב  רצונש  רוביחל , קושיח  הפיסוה  תאזה  תיטילופה  הדנ  ' גאה םידוהיל ."

, הלשממ שארכ  והינתנ  לש  ותנוהכ  תפוקתב  ליחתה  הז  םהילא . רבחתהל  םייתדה  לע  לקהש  המ  תויטילופה , םהיתודמע  תניחבמ  הנימי ' ורבש  '
. םויה דע  תאש  רתיב  ךשמנו 

הנשויל הרטע  הריזחמ  ש"ס 
לש םינשה  - בר רוכינה  סלפמ  תא  דואמ  הכימנה  ףא  אלא  הנשויל ," הרטע  הריזחה   " קר אל  תידרח , תידרפס  הגלפמכ  תנשב 1982  המקוהש  ש"ס ,
- יקספ תובקעב  ןקלח  תורתוכ , טעמ  אל  קפיסש  תוברת  רוביג  השענ  לש ש"ס , ינחורה  גיהנמה  ףסוי , הידבוע  ברה  תוידרחל . סחיב  יתרוסמה  רוביצה 

וב וארש  יתדהו , יתרוסמה  רוביצהמ  םיבר  ברקב  תוהדזה  ילג  הרצי  הנבלה ,'  ' הטילאה יזועמ  יפלכ  ולש  הטובה  הסרתהה  תקולחמב . םייונש  הכלה 
ןיא ולש . תויראלופופה  תא  ומיצעה  קר  ויהש , לככ  םיגעלנ  היזיוולטב , תונוש  רודיב  תוינכותב  ותומד  לש  םיברה  םייוקיחה  המזירכ . זעו  יאמצע  קזח , םדא 
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. המצוע רובצלו  ףסוי  ברה  תא  תוקחל  ולחה  והילא ,) ברה  םשארבו   ) יתדה רזגמהמ  םינבר  טעמ  אלש  הרקמ  הז 

ריעצה רשה   " ראותב קיזחהש  יערד , תילארשיה . תוירוביצהו  הקיטילופה  ימשב  רואטמ  יערד , הירא  היה  לש ש"ס  רצויה  - תיבמ ףסונ  יתרושקת  ןוקייא 
אלו טעמכ  הז  לכ  ךא  לעופב . רסאמ  שנוע  הציר  ףאו  םילילפב  םינש  רובעכ  עשרוה  ליגב 29 ,) םינפה  רשל  הנמתה  " ) לארשי תנידמ  תודלותב  רתויב 
רוביצל השיחמה  ישי , ילא  וירחאו  יערד  תגהנהב  ש"ס , תידרחה . תא ש"ס  םג  ךכמ  האצותכו  ותוא , הפפאש  תיטנמורהו  תיטמזירכה  הליהה  תא  קדס 

' תשלושמ עבצא  םייתדל ש' השיחמה  לש ש"ס  הסרתהה  עבצאה .' לע  םינוליחה  תא  בבוסל   ' קודב ןוכתמ  ןה  תויביטקובורפו  תואמצעש  ימואל  - יתדה
. ןגרואמה רזגמל  תובוט  תואצות  םיבינמ  םייתרוסמה , הטילשה  יזועמ  לע  תנגרואמ  תוטלתשהו  ינוליחה  דסממה  יפלכ 

בלסרב לש  םסקה 
ךפה ר' םירשע , ול  ואלמ  םרטב  דוע  תודיסחה . תעונת  דסיימ  בוט , םש  לעבה  לש  ונינ  היה  בלסרב , תודיסח  דסיימ  (, 1810-1772  ) בָלְסֶרְּבמ ןמחנ  יבר 

תודיסחה יגיהנמ  ראש  ברקב  תודגנתהו  הסיסת  וררוע  ריעצה , וליגו  ויתויואטבתה  ולש , תידוחייה  םלועה  - תשיפת ךא  םידיסח . תרובח  לש  גיהנמ  ןמחנ 
ןמחנ ר ' ותרות . ירקיע  תא  רצי  םש  הניארקואבש , בלסרב  ריעל  רזחו  הרצק  הפוקת  ההש  ןאכ  לארשי . - ץראל עסנו  ותחפשמ  תא  שטנ  ליגב 24  ורודב .

. הניארקואבש ןָמּוא  ריעב  רבקנו  דבלב , ןב 38  אוהו  תפחשה , תלחממ  וימי  ימדב  רטפנ 

" ללכ םלועב  שואיי  ןיא  : " םידיסחה םיננשמ  םתואש  הז , רשקהב  םייזכרמ  םיטפשמ  ינש  תדובעב ה .' החמשה  תובישח  תא  השיגדמ  בלסרב  תודיסח 
". דימת החמשב  תויהל  הלודג  הווצמ  ו"

, תוטלק תצפה  ידי  - לע תדה , לא  םינוליח  בוריקב  תובר  םיקסוע  םה  לארשיב . בלסרב  ידיסח  לש  םתוליעפ  דואמ  הבחרתה  תונש ה-90 ' תליחתב 
אל םילחנתמ  בלסרב  לש  םיחנ ' - חנה "(. ' ןמואמ ןמחנ  חנ  נ   " איה לכמ  רתוי  ההוזמה  המסיסה   ) תודיסחה ינכות  רקיע  םהבו  דועו  תוקבדמ  תורבוח ,

םיריכזמש םייבצקה –  םידוקירהו  הקיסומה  תוידיסח . תומיענ  ילילצל  הזטסקאב  םידקרמו  םיצפקמ  םדא , ימוה  תומוקמבו  םייזכרמ  םיתמצב  תחא 
. םינוליח םג  םיבר , םיריעצל  םימסוק  םישישה -  תונש  לש  תיפיה  תוברת 

- םיקיתווה םיבלסרבה  השעמל , הבושת . ילעב  אלא  ירוקמה  גלפהמ  אל  םה  קתפה –)" ידיסח   " םינוכמה ' ) םיחנחנה  ' יכ שיגדנ  רגסומ  רמאמב 
. תודיסחה ןמ  קלחכ  םתוא  םיהזמ  םניא  םיירוקמה 

תועיסנל ותריטפל . הנשה  םויב  יברה  לש  ורבק  לע  חטתשהל  ידכ  ןָמּוא , ריעל  תונגרואמה  תועיסנה  ןה  בלסרב , ידיסח  לש  םיגשגשמה  םילעפמה  דחא 
'. םיקזחתמ  ' םינוליחו םייתרוסמ  םג  אלא  םידיסח , קר  אל  םיפרטצמ  ולא 

תורתוכ םישוע  םיידרח  םיקסע  - ישנא
אל וברקמ  איצוה  ידרחה  הנחמה  תינוליחה . עקרקה  לע  הכר  התיחנ  ועציבו  היצזינרדומ  יכילהת  ורבע  המוחה , יפקומ  תואטגהמ  ואצי  םידרחהמ  םיבר 

, בייבל בל  ידרחה  רדראילימה  אוה  םלוכמ  עודיה  תימואלניבה . ףאו  תילארשיה , םיקסעה  תייליהק  לש  הרשבמ  רשב  םיבשחנה  םיקסע , - ישנא טעמ 
תליחתמ 2007, לארשי  לש  הלכלכה  ירודמב  בככמ  ינקירמא , - ידוהי "ן  לדנ ליא  ןירגלמיוב , והיעשי  ברה  םלוע . םיקבוח  ולש  "ן  לדנהו םימולהיה  יקסעש 
תא אוה  ףא  ליחתה  "ל , וחב םייקנע  "ן  לדנ ימזימל  בייבל  לש  ופתושו  "ד , בח דיסח  ןירגלמיוב , םירלוד . ינוילימ  תואמב  םיסכנ  שכרו  הרעסב  ןאכל  ץרפ  תע 

- אשמ לש  ומוציעב  םוקי  אוהש  ךכל  םיכורע  סנזיב , ותיא  תושעל  םישקבמה  םיעיקשמו  םימזי  ןל . " דנל םשמו  םימולהיה  יקסעב  ולש  תירואטמה  הריירקה 
. בירעמ וא  החנמ  תליפתל  שורפיו  ינתחדק , ןתמו 

םילעופכ םכרד  תא  וליחתה  םהמ  םיבר  םידבכ . םירנוילימ  םקלח  םידרח , םינמולהיב  תעפושמ  ןג  - תמרב םימולהיל  הסרובה  תובוט , םינבא  ופורפא 
. םידרח םה  םימולהיל  הסרובה  ירבחמ  שילשמ  הלעמל  ףנעב , םימרוג  לש  תוכרעה  יפל  םירחוס . לש  דמעמל  הדמתהב  וספיטו  םימולהי , תושטלמב 

. לארשיל ולע  ןקלחש  תוידרח , תוחפשמ  ידיב  טלשנ  היגלבב ) רקיעב   ) הפוריאבו קרוי  - וינב םימולהיה  רחס  םג  יכ  ןייצל  יואר 

ידרחה םלועה  ינצחיכ  םימסרופמ  הבושתב  םירזוח 
ןורטאיתה ןקחש  ןונרא , קיפופ  רמזה  רהוז , ירוא  ןרדבה  םשארבו  רודיבה , םלועמ  םימסרופמ  הבושתב  םירזוח  המכו  המכ  וחתפ  ידרחה  םלועל  רהוצ 

תונרג יפרו  ידע  הרינ  ידרחה : םלועל  רוביצ  יסחי  ושע  ךכ  בגאו  םינשה , תצורמב  רואה ' תא  וליגש   ' םיפסונ םינרדב  ןובנ . יתור  תרמזהו  דנר  ילוש  עונלוקהו 
תליחתב םיחילצמו  םיריעצ  םירמז  ינש   ) ןלוג ינדו  ימע  - ןב ידד  ןומיס ; ירב )  ) הכרב ןטבה  תינדקר  תונשב ה-80 ;)' היזיוולטב  םידלי  תוינכות  ישיגמ  דמצ  )

לש ש"ס. תיבה  - רמז ךפה  הבושתב , רזחש  רחאלו  עורפ , קור  רמז  ותוריעצב   ) זבלא ינב  רמזה  ןורי ; העונ  היזיוולטהו  וידרה  תשא  תונש ה-80 ;)'
. ריאמ - בהר ןוויס  היזיוולטה  תשיגמו  חוור  ירוא  היזיוולטה  בתכ  ןקרב ; הדוהי  ןקחשה  עציבו ;) רביח  ותואש  יערד , הירא  לע  יאכז " אוה   " רישב םסרפתה 

תסנכה - רבח החילצמ ;) ןוכיס  ןוה  ןרק  "ל  כנמו דסיימ   ) שילאק המלש  םיקסעה  - שיא םהב  םירחא , םימוחתמ  םג  םיעודי  הבושתב  םירזוח  ןבומכ , שי ,
לעפמל לארשי " סרפ   " ןתח הפנע . תינרות  תורפס  בתכ  תובישי , םיקה  םייח ," רוקמ   " תודסומ תא  להינו  םיקה   ) ץלזנייטש ןידע  ברהו  ירזינב  המלש 

. תבשל תבשמ  לגרודכ  קחשל  וקיספהו  רתוי  קורי  ידרחה  אשדה  יכ  וליגש  םיעודי , םינלגרודכ  המכ  שי  םדיצל , םייח .)

יניעב םג  םנרק  תא  ולעה  לארשיב , רוביצהמ  םיבחרנ  םיקלח  לע  םילבוקמ  ושענ  םהש  השוחתהו  םידרחה , םיניגפמש  ימצעה  ןוחטיבה  םכסל , םא 
רקיעב  ) ידרחו יתד  רעונל  םיפתושמ  תונחמ  םה  וז  תוברקתהל  יוטיב  יתדה . ףתושמה  הנכמה  לשב  רתוי , לקו  יעבט  היה  רוביחה  ןאכ , תיתדה . הרבחה 

. המודכו םירשכ  ןולמ  - יתבב ףתושמ  יוליב  םיאטילה ,)

יטמזירכ ידרח  גיהנמ  גרובזניג , קחצי  ברה 
םניא דחא  דצמש  הלאכ   ) םיילאנימיל םינבר  לש  תויטמזירכ  תויומד  ואצמייש  היה  יעבט  קר  ידרחה , םלועל  םייתדה  לש  תאזה  תוברקתהה  חכונל 

ופחסיו ךילהתל  יתכליה  ףקות  ונתיש  תיתדה ,) תונויצה  לש  תיתרוסמה  תוגיהנמה  ברקמ  םיאב  םניא  ינש  דצמו  ידרחה , רוביצה  לש  םירכומה  םיגיהנמה 
םיביכרמ בלשמה  ןקיטסימו  "ד  בח דיסח  גרובזניג , קחצי  ברה  אוה  התיא , םיהדזמ  םיבר  םיקינל  " דרחש תאזכ , תידרח  תומדל  המגוד  םינומה .

םניאש ימ  לש  םמד ) תרתה  ףאו   ) םהיתויוכז תלילשו  המלשה  לארשי  - ץרא לש  תינוציק  תינמואל  השיפת  םע  תיתרוסמה , תידרחה  היגולואידיאהמ 
. םידוהי
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תבישי שארב  דמעו  "ד  בח תודיסחל  רבחתה  לארשיל . הלע  תחאו  - םירשע ליגבו  הבושתב  רזח  םש  תנשב 1944 , תירבה  - תוצראב דלונ  גרובזניג  ברה 
םיקסועה ויבתכו , וירפס  תא  רואל  האיצומ  םיקה , התואש  ָיניֵע , לָג  תתומע  ב-2001 . םכשמ , "ל  הצ תגיסנל  דע  וחיריב , ללוכ ' ' הו םכשב  יח  ףסוי  דוע 

. הלבקה תרותבו  תודיסחב 

חצרל תוירחאב  לאמשה  תא  םישאה  אוה  וירפסמ  דחאב   ) התסהל דשחב  הרטשמב  רקחנ  ףאו  תוינוציק , תוינמי  תועד  לעבל  בשחנ  גרובזניג  ברה 
חביש ובש  רועיש  וידימלתל  גרובזניג  ברה  ריבעה  ראורבפב 1994 , ןייטשדלוג , ךורב  עציבש ד"ר  הלפכמה  תרעמב  חבטה  תובקעב  םידוהי .) תורשע 

. ורכזל ןייטשדלוג  יכמות  ואיצוהש  רפסה  םשכ  םג  הרחבנ  רבגה ," ךורב  , " רועישה תרתוכ  ינומהה . חצרה  תא  קידצהו 

. ירמוחהו יעבטה  םלועל  רבעמ  םהש  םינכת  תמשגהל  תוישעמ  םיכרד  העיצמו  תולבוקמה , הבישחה  תורגסמ  תא  תצרופ  גרובזניג  ברה  לש  ותוגה 
. לארשי - ץראב תידוהיה  הרבחה  ןוקיתל  חתפמה  איה  ותוגה  אקוודש  םינימאמ  וידיסחמ  םיבר  לארשי , תנידמ  ותעדל , העלקנ , וילא  םותסה  יובמה  חכונל 

. קוק ברה  לש  הלאל  ויתונויער  ןיב  ןוימיד  יווק  תוהזל  םיטונ  ןכלו  ימואל , - יתד עקרמ  םיאב  וידימלתמ  םיבר 

םייתרבח םיליבומ  תויהל  הפיאשה 
הליבומ תויהל  תיתדה  תונויצה  תפאוש  תויתד , תוצובקב  הנבומה  יפוטואה  םזיטילאה  לשבו  לפשה , תפוקת  לש  תותיחנה  ישגר  לע  תוצפל  ןוצר  לשב 

, ךשמהב לארשי . - ץרא ילבח  לכב  תולחנתהה ) וא   ) תובשייתהה לעפמ  תלבוהב  םיקינצוביקה  לש  םמוקמ  תא  סופתל  ושקיב  הליחת  תימואל . תיתרבח 
. ינברה יתכליהה  םוחתב  םג  והשלכ  בלשבו  הריכבה , הנוצקבו  תורחבומ  תודיחיב  םהמ  םיבר  ובלתשה 

 - תיבה רה  ירעשלו  םילשוריל  הבישה  רקיעבו  ןוחצינה -  יתדה , רוביצב  םיבר  יניעב  יסינ . ךלהממ  קלחכ  שפתנ  םימיה  תשש  תמחלמב  ריהזמה  ןוחצינה 
תיתדה תונויצב  רבשהש  ךכל  תוירקיעה  תוביסה  תחא  וז  ולרש , לבוי  ברה  ירבדל  וניניע . דגנל  םישממתמו  םיכלוה  חישמה  תומיש  ךכל  החכוה  הוויה 

, ןכש תקזוחמ . האצי  תיתדה  תונויצה  תמיוסמ , הניחבמ  הלוכ . תילארשיה  הרבחב  רשאמ  תוחפ  הברה  יטמוארט  היה  םירופיכה , םוי  תמחלמ  תובקעב 
. הייחתה לש  הדילה  ילבחו  הלואגה  ירוסייב  בלש  אופיא , הב , האר  יתד  - ינויצה רוביצה  הלודגה . תולחנתהה  תפונת  הלחה  המחלמה  ירחא  הנש 

םיריעצה תעיס  יטילופה . רושימב  םג  יוטיב  ידיל  האב  וז  תופחסיה  הירחא . הפחסנו  וזה  הנבותה  תא  המינפה  תינוניב "  " לוכיבכה תיתדה  תונויצה 
לש יטילופה  ךפהמל  רתוי  רחואמ  הפתוש  התייהו  םינותמה , םירגובמה  םוקמ  תא  השפת  ריאמ ) - ןב הדוהיו  רמה  ןולובז  לש  םתושארב   ) "ל דפמב

וריכבה היתוריפש  הברהב , הבחר  העונתמ  קלח  היה  ולרש , ברה  ןייצמ  הז , יוניש  הב . תובשייתהלו  לארשי  - ץראל תונמאנה  שוביגל  םג  ומכ  , 1977
. םירופיכה םוי  תמחלמ  רחאל  רקיעב 

ןורקב תורשכה  תחיגשמ  תוחנה כ" הדמעממ  המבה . תמדיק  לא  הצרפ  תיתדה  תונויצהו  הרושבל , התפיצ  הכובנהו  הכומה  תילארשיה  הרבחה 
רעונה - ינב לא  הרביד  םהב  םיחונימה  הנידמה . תא  גיהנמה  תווצל  הפרטצהו  רטקה , ןורקל  תיתדה  תונויצה  הרבע  תונויצה ," תבכר  לש  הדעסמה 
תודבאמו תוכלוהה  תימואלה , היגולותימו  תוברתה  איה  תאזה  הליסמה  התנתשה . הליסמה  ולרש , ףיסומ  םייתניב , ךא  םייאורה . םיחונימ  ויה  םייתדה ,

. ינוליחה רוביצה  ברקב  ןהלש  יטמזירכהו  ינושארה  םסקהמ 

םייתדה לש  יביטנגוקה  סננוסידה  תורצוויהו  ולסוא  תמוארט 
םיגיהנמ לש  שדח  רוד  : " תואבה םילימב  תאז  םכיס  רפפ  לישנא  ימואל . - יתדה רזגמב  תויולחנתהה  לעפמ  חיפהש  הזעה , תיבגה  חורה  לע  בתכנ  תובר 

ובש תוחנה , ינשמה , דמעמה  ימואלה . ךלהמב  הלבוהה  תא  סופתל  תירוטסיה  תונמדזהכ  םיחטשב  תולחנתהה  תא  ואר  הנידמה , םע  ולדגש  םייתד 
ארזל ." םהל  היה  לארשי , תולשממבו  תינויצה  העונתב  יחרזמה  ינקסע  זא  דע  וקיזחה 

תועונתה ידי  - לע האמה ה-20  תליחתמ  ץראה  ןיינבל  רישי  ךשמה  איה  ןורבח , רהבו  ןורמושה  תועבגב  תולחנתהה  תיתדהו , תירוטסיהה  םתסיפת  יפל  "
תורחבומה תודיחיב  דוקיפו  הנוצקל  םייתד  םיריעצ  יפלא  ףוחדת  הנש  םירשע  רובעכש  וזל , דואמ  המוד  תאזה  תוגיהנמה  תפיאש  תוינוליחה . תויצולחה 

". תוידרחה תובישיל  סחיב  תוחנה  ינרותה  ןדמעמב  סואימ  ךותמ  תויתדה , תובישיה  םלועב  הכפהמל  ליבותו  "ל , הצ לש 

ברקב רקיעב  תילארשיה , הרבחה  לש  יזכרמה  םרזה  רבעל  ותעונתלו  ימואל  - יתדה רזגמה  לש  הוואגל  המוצע  המורת  םרת  ןכא  תויולחנתהה  לעפמ 
ורבעש םיבכרומ  םיכילהת  לולכימ  לשב  שלחנו  ךלה  ינויצה  סותאה  ידמ . רחואמו  ידמ  טעמ  היה  הז  םביל , ןובאדל  הנידמב .) בורה  םהש   ) ןימיה יכמות 

םוחתב רקיעב  םייפולח -  הרקוי  ידקומ  וספת  ומוקמ  תאו  תילארשיה ,)" הטילאב  םיכרע  יוניש  קילורשמ -  הדירפ   " גומלא זוע  לש  ורפס  ע"ע   ) וילע
. הריציהו תונמאה  םיבשחמה , םיקסעהו , הלכלכה 

רוהדל הרטמב  רטקה  ןורקל  רבעש  תינויצה ," תבכרה  לש  ירוחאה  ןורקב  תורשכה  חיגשמ  ולרש ל" לבוי  ברה  ידי  - לע לשמנ  רבכ  ימואל  - יתדה רזגמה 
תיב ילושב  התייה  הרופאטמב , ךישמהל  םא  תידדצה , הליסמה  המלבנו . תידדצ  הליסמל  הטסוה  תבכרה  יכ  וביל , - תניגמל הליג , זא  ךא  המידק .

"ף. שאו לארשי  ןיב  םולשה  ימכסה  וחקרנ ב-1993  םש  היגוורונ , תריב  ולסוא , לש  תוביתנה 

הז היה  םכסהה , ידדצמ  רובע  םימיה . תשש  תמחלמב  ושבכנש  םיחטשהמ  "ל  הצ תוחוכ  תגיסנ  תא  בייח  ולסוא , םכסהב  םייזכרמה  םיפיעסה  דחא 
, הנבהה תא  דדיח  קומעה  לוכסיתה  תובשייתהה . לעפמ  לש  ונברוח  תליחת  תא  ךכב  האר  תאז , תמועל  ןימיה , םולש ." תרומת  םיחטש   " לש ךלהמ 

תינוליחה תילארשיה  הרבחהש  הרכהה  תיתד . תוניוצמ  היה  םיביתנה  דחא  רחא . יטסיטילא  ביתנ  שפחל  ךירצו  עוקת  "ע  שיב תובשייתהה  לולסמש 
וקל רבעמ  בשייתהלמ  ענמנ  יתרוסמהו  ינוליחה  רוביצה  בור  השעמל , " ) לדגמו המוח   " ימי לש  ינרדומ  לוגליג  םיחטשב , תובשייתהה  לעפמב  האור  הניא 

. יביטינגוק סננוסיד  הרצי  לעפמב ,) ךמתשכ  םג  קוריה ,

תיתד תכ  לע  ורקחמ  תובקעב  התוא ב-1953 , חתיפ  אוה  ינקירמא . יתרבח  גולוכיספ   , רגניטספ ןואיל  אוה  יביטינגוקה  סננוסידה  תיירואית  יבא 
ףאוש םדאהש  הניה , רגניטספ  לש  דוסיה  תחנה  חישמה . תאיב  תודוא  הגיהנמ  לש  האובנה  תושממתה  - יא בקע  הנומאו , תוהז  רבשמל  העלקנש 
תונומא וא  תועד  תונויער , תועידי , ןיב  תומיאתה  רסוח  וא  הריתסה  םהב . קיזחמ  אוהש  תונומאו  תונויער  םינותנ , ןיב  ( consistency  ) תימינפ תוביקעל 

(. תירבעב רירצ , " ) סננוסיד  " רגניטספ ידי  - לע הנוכמ  םדאה , לש  וחומב  םעפל  םעפמ  תורצונה  תלוזה , תוגהנתה  לע  וא  ומצע , לע  הביבסה , לע  תונוש 
תומדוק תונומא  וא  תועד  רערעל  וא  רותסל  ידכ  םהב  שיש  שדח , עדימ  וילא  עיגמ  רשאכ  וא  שדח , עוריא  הווח  םדאה  רשאכ  שחרתהל  יושע  סננוסיד 

. ולש

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



תרצוי ימצעה ,) ונוחטיבו  ותוהז  תא  םג  ןיפיקעבו ,  ) הנוב םדאש  ישגרהו  יביטינגוקה  ןיינבה  תודוסי  תא  תרערעמה  וזכ , הריתס  יכ  חיכומ  יריפמאה  רקחמה 
תוסנל טרפה  תא  העינמש  איה  יגולוכיספ ," באכ   " הרידגהל ןתינש  וז , השוחת  המודכו .) הדרח  טקש , רסוח  הקעומ , לוכסית ,  ) תישפנ תוחונ  - יא תשוחת 

סחיב לדג  סננוסידה  קיזחמ . אוה  ןהבש  תועדהו  תונומאה  ןיב  הינומרהלו  תוביקעל  בוש  עיגהלו  יביטינגוקה " סננוסידה   " תא םצמצל , תוחפל  וא  רטפיהל ,
. תפקתומה הנשיה  הפקשה  / הדמעה תובישחלו  שדחה , עדימה  רצויש  הריתסה  תמצועל  רשי 

םדא - ינב רגניטספד , אבילא  תיתדה . תונויצה  ברקב  הזכ  סננוסיד  ללוחת  המלשה ," לארשי  - ץרא ןוזח   " תסירקש תופצל  היה  ןתינ  וז , הירואית  יפ  - לע
: תויסופיט םיכרד  שולשמ  תחא  תועצמאב  סננוסידה  תקעומ  תא  רותפל  םיטונ 

וניא יטילופה  אשונהש  םיינמי  ןושארה , הז . ןורתיפ  וצמאי  םיינמי ' םיסופיט   ' יגוס ינשש  תופצל  ןתינ  םושייל . השק  ךא  ליעי , ןורתיפ  תועטב . האדוה  . 1
. םהייחב ינחורה  ןכותהו  תימויקה  תועמשמה  לע  וא  ימצעה , םיומיד  לע  םייאמ  וניא  רבדהש  םושמ  םתועטב , תודוהל  רתוי  םהל  לק  םהינייעמ . שארב 
תוכהל םהל  תמרוג  אל  ילוא  השדחה  תואיצמה  הרידנ . תילאוטקלטניא  הרשויבו  בל  - ץמואב ונחינ  רשא  םיטסיביטקא  םיינמי  םה  טועימבש , טועימ  ינשה ,
ונקדצ  " ומכ םינועיט  תועצמאב  םתועט  תא  ךכרל '  ' וסני םהמ  םיבר  ושעש . תואיגשב  רשויו  ץמואב  תודוהל  םילגוסמ  םה  ךא  יגולואידיאה , םרבע  יאטח  לע 

ןכתייו הכורא , הפוקת  דוע  םירסוימו  םילכסותמ  וראשיי  םה  ונתנומא ." תא  וקידצה  זאד  תוביסנה   " וא םימימתו ," םיריעצ  ונייה  ", " ךרדב וניעט  ךא  ןויערב 
. יעוצקמהו יתחפשמה  ימינפה , םמלוע  ךותל  וסנכתיו  תיטילופ  תוברועממ  םדי  וכשמי  םבור  םבילב . םלועל  ודילגי  אל  תוחקפתהה  יעצפש 

םינותנה ןיבל  תומדוקה , ויתונומא  ןיב  רעפה  תא  םצמצל  ותלוכי  לככ  השעי  םדאה  ותונשרפ . תועצמאב  רתוסה , עדימה  לש  ותועמשמ  יוניש  . 2
ומכ  ) תוקיודמ אל  תויפיצל  ומרגש  םימיוסמ  םיטרפב  וא  הל , יתתנש  תונשרפב  אלא  ינוזחו , יתנומא  לש  תוהמב  יתיעט  אל  המגודל : רמאי , אוה  םישדחה .
אלש דבלב  וז  אל  םישרושל . הרזח  וא  םזילטנמדנופה , אוה  וז  ךרדב  סננוסידה  תטקשהל  םיחיכשה  תונורתיפה  דחא  חישמה .) לש  ואובל  דעומ  תעיבק 

ורבע םינמזל  תודעה  תא  הקיחרמ  איה  ןכש , המודמ . ישפנ  טקש  תרציימ  םישרושל  הרזחה  תירוקמה . הפקשהה  תא  םיניצקמ  אלא  תועטב , םידומ 
. ידיימה ןוזחהמ  תקתנתמו 

"ד בח ידיסח  םיצמאמ , ןיידעו  וצמיא , ותואש  סופדה  והז  םייאמ .' רתוס ו' עדימ  קיחדהל  וא  םלעתהל  הריחב  תורחא , םילימב  הקחדהו . השחכה  . 3
םיאלנ - יתלב םיצמאמ  זאמ  םישועו  ותוקלתסהב  ריכהל  ובריס  םה  תנשב 1994 . ץיבאבולמ ,' יברה  ינחורה , םגיהנמ  לש  ותריטפ  םע  םייטסיחישמה 

"(. חישמה תאיבל  ונוכיה   " םהלש ןייפמקה  רוכז   ) הווה ןושלב  וילע  םירבדמו  חישמה , ךלמ  אוהש  םינימאמ  םה  םיתפומבו . תותואב  ומויק  תא  חיכוהל 
תיתדה תונויצהש  ךכל  םיעדומ  םיבר  ימואל . - יתדה רוביצה  ברקב  םג  םויה  תחוור  "ד ) בח לש  ילנוסרפה  ןבומב  אלש  ףא   ) תאזכ הקחדהש  רעשל  רשפא 

תונויסינ תא  המ  תדימב  ריכזמ  הז  תוגהנתה  סופד  םעז . רובעי  דע  תוכחל  וא  ןיע  םילעהל  םירחובו  הלש , תושקה  לפשה  תופוקתמ  תחאב  תאצמנ 
'. תונשב ה-80 התוא  דקפש  יתרבח  - ילכלכה רבשמה  חכונל  תיצוביקה , העונתה  יקיתו  לש  הקחדהה 

תיינפהו המלשה " לארשי  - ץרא ןוזח   " תסירק תובקעב  לחש  ינומאה  סננוסידל  תויתועמשמה  תובוגתה  תחא  הבר , הדימב  איה , תול  " דרח םוכיסל :
השחכה רתוסה , עדימה  יוניש  ליעל : וטרופש  תונורתיפה  יגוס  ינש  תא  תצמאמ  תו  " לדרחה לעופב , םיינויצה . םיכרעל  תילארשיה  הרבחה  לש  ףרועה 

(. יתדה םזילטנמדנופה  לש  ועבט  השעמל , הז ,  ) סיסבה תונורקעל  הגיסנ  תועצמאב  השקה  תואיצמה  תקחדהו 

לארשי תולשמממ  רקיעבו  תינוליחה , הרבחהמ  סואימו  הבזכא 
םעה ןעמל  הברקההו  תויצולחה  סותאל  םירוסמה  םיבהלנ  םינויצ  םינוליחה  ויה  דוע  לכ  הביא . - הבהא יסחי  םינשה  לכ  ולהינ  םינוליחו  םיימואל  - םייתד

חריל ץקה  אב  הפמה , לש  ילאמשה  דצל  וטנ  םג  םהמ  םיברו  םיינרמוחו , םינתנהנ  וכפהשמ  ךא  םתוא . ץירעהל  וליפאו  בוהאל  לק  היה  הנידמהו ,
. בהזה לגעל  םידגוסש  יממ  םיקתנתמ  ונחנא  יעמשמ : - דח רסמ  הרדישש  תיל , " דרחה העונתה  ןוניכ  התייה  דגנה  - תבוגת תונחמה . ןיב  שבדה 

ילארשיה רוביצה  ויפלו  תונש ה-80 ,' תליחתב  יניס , יאה  יצחו  תימי  יוניפ  ימימ  דוע  םייתדה  ברקב  חוורש  חורה  - ךלה תא  הניצקה  תול  " דרחה ןכ , לע  רתי 
ויה רתויב  םיינמחולה  הידגנתמש  ףיטק ב-2005 , שוגמ  תוקתנתהה  תובקעב  םצעתה  הז  חור  - ךלה ףרוע . םהל  הנפמו  םהב  דגוב  יתרוסמהו  ינוליחה 

" הריקע ", " םידוהי שוריג   " ןוגכ םייטפילקופא  םיחנומב  ךלהמה  תא  וראית  אלא  יוניפ ,"  " תירונימה הרדגהב  ושמתשה  אל  םה  םיל . " דרחה ינבר 
". ןברוח ו"

לֵלָה רמולו  "ל  הצל סייגתהל  םויה  םיברסמ  םתצקמ  תינדגובה . םתרוכמל  ףרוע  םינפמ  םיינוציקה  הילושש  תידסממ , - יטנא העונת  איה  תול  " דרחה
"ג- יק םירומזימהמ  בכרומ  ללהה  ותוא . חבשלו  לאל  תודוהל  ותרטמו  דעומו , גח  ימיב  ארקנה  תידוהיה  הליפתב  קלח  אוה  ללה  תואמצעה . םויב  הנידמל 

תא םיארוק  םהבש  םיגח  שיו  "ל , נה םירומזימהמ  קלח  קר  םיארוק  םהבש  םיגח  שי  הכרב . םיכרבמ  ללהה  תרימא  ירחאו  ינפל  םיליהת . רפסב  "ח  יק
". ללהה תא  םירמוג   " יוטיבה רוקמ  םג  ןאכמ  םפוסבו . םתליחתב  הכרב  םע  םתומלשב , םירומזמה 

םויב הכרבב  ללה  תרימא  עובקל  תישארה  תונברה  הטילחה  הזע , לבחו  ןורמוש  הדוהי , יחטש  תא  "ל  הצ שבכ  הבש  םימיה , תשש  תמחלמ  ירחא 
תועמשמ ול  סחיילו  יסינו  יהולא  ךלהמ  הנידמה  םוקב  תוארל  שי  המכ  דע  הלאשב  ורוקמש  אשונב -  בקונ  סומלופ  ררועתה  תע  התואב  רבכ  תואמצעה .

שי הכרב , םע  ללה  לע  םידיפקמש  רזגמב  תסנכ  יתב  שי  ימואל . יתדה  רוביצה  ברקב  אשונב  תיעמשמ  דח  העד  ןיא  הזה  סומלופה  תובקעב  תילואג ." "
תסירהו ןורמושה  ןופצו  ףיטק  שוגמ  תוקתנתהה  תינכות  עוציב  רחאל  ךא  םלוא , ללה . םירמוא  םניא  וליפאש  הלאכ  שיו  הכרב , אלל  ללה  לע  םידיפקמש 

לוטיבל םיארוקה  םיבר  תולוק  ועמשנ  הנושארל , דימתמ . םילקידר  ושענ  םידגנתמה  תולוקו  וזוע  אולמב  סומלופה  ץרפו  בש  הנומע  בושייב  םיתבה 
. ןלהל טרופמכ  הנידמה ," םולשל  הליפתה   " םג ומכ  תיגיגחה , הליפתה 

" הנידמה םולשל  הליפתה   " תייגוסב תקולחמה 
. םיימואל - םייתדה םיגוחה  םע  םינמנ  םהיללפתמש  תוצופתבו , ץראב  תסנכה  - יתבב םיגחבו  תותבשב  תרמאנה  הליפת  איה  הנידמה  םולשל  הליפת 

. הנידמה יגיהנמל  םיימשה  ןמ  עויסלו  הכותל  תויולג  ץוביקל  לארשי , תנידמ  לע  הכרבה  תארשהל  השקב  תעבומ  הליפתב 

יולה קיזייא  קחצי  םינברה  ידי  - לע תרחא , הסריג  יפלו  ןונגע , רפוסה ש"י  ידי  - לע בתכנ  חסונה  תחא , הסריג  יפל  הליפתה . ירבחמ  יבגל  םיעד  - תומימת ןיא 
הנוכמ לארשי  תנידמש  םושמ  רתיה  ןיב  הליפתה , תא  רמולמ  םיענמנ  םידרחה  לארשי . תנידמ  לש  םינושארה  םיישארה  םינברה  לאיזוע , ןויצ  - ןבו גוצרה 

. תיתדה םמלוע  - תפקשה תא  רתוסה  רבד  ונתלואג ," תחימצ  תישאר   " הב

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



הנחמהו הלשממה  ןיב  תוניועהו  חתמה  ןיבר . קחצי  חצרל  ולסוא  םכסה  לע  המיתחה  ןיבש  םייתנשב  רקיעב  תונשב ה-90 ,' ורצונ  םינושארה  םיעיקבה 
ןמזה חורב  םייוניש  הב  וכרע  םירחא  התוא , רמולמ  וענמנ  םקלח  םיבר . יניעב  תיטנוולר  - אל עתפל  התארנ  הנידמה  םולשל  הליפתהו  ואג , ימואל  - יתדה

(. הליפתל םינוש  םיחסונ  רתוי מ-60  ורצונ  ולסוא  זאמ  )

הגהנהה לש  ינסרודה  ךלהמב  האר  יל , " דרחה רקיעבו  ימואל , - יתדה הנחמה  ףיטק . שוגמ  תוקתנתהה  תינכות  עוציב  רחאל  ואישל  עיגה  רבשה 
, תואה תא  ךכל  ןתנש  םינושארה  דחא  היגיהנמו . הנידמה  םולשל  ללפתהל  היה  ותעדב  הלעש  ןורחאה  רבדהו  בגב , ןיכס  תעיקת  תניחבב  תינוליחה 

ונתח ותבש , רחאל  טסוגואב 2005 , קוק . הדוהי  יבצ  ברה  ידימלתבש  םיטלובהמו  םילשוריב  יכדרמ  תעבג  תנוכש  לש  הבר  יקסנולק , רסיא  ברה  היה 
. הליפתה תא  דוע  רמול  אלש  ותיערמ  ןאצל  ברה  הרוה  הנומצעבש , םתיבמ  ונופ  םהידליו 

החסונב הנידמה , םולשל  הליפתה  דגנ  ןייפמקב  חתפש  יראלופופה , טנ  רטור  רתא  לש  םימורופה  להנמ  רטור , והיעשי  ברה  וירחא  קיזחה  - הרחה
לש תושודקה ' תורפה   ' תחא תא  וידי  ומב  טוחשל  רמוא  רמג  תוגורסה , תופיכה  ינב  לש  הליהק  ברו  "ל  הצב ןיצק  תוידרח , תובישי  רגוב  רטור , ירוקמה .

. השודקבש רבד  לאכ  לארשי  תנידמל  סחיה  תיתדה -  תודהיה 

בתכ תולאש ," אלל  המימת  הנומאב  םיסחייתמ  םישודק  םירבדלו  השודק , לש  ביטומ  ףופא  ונממ  עבונש  המ  לכ  אליממ  שודק ,'  ' רדגומ רבדש  עגרמ  "
לע דומעל  ונכשמה  תויביאנהו  תומימתה  אישב  ןיידע  ונמלוע , - תפקשה תא  ןיטולחל  תודגונה  תודמע  ילעב  הלשממ  ישאר  ויהש  תורמל  ןכל , . " רתאב

אל השודקבש , רבד  םוש  הנידמב  ואר  אל  םה  וקדצ . םינוליחה  אקוודש  ררבתמשכ  רתוי  לודג  באכה  םהיצעוי ... . תאו  םהירש  תא  םתוא , ךרבלו  המבה 
". הנידמב יחרזא  רבד  םוש  ושדיק  אל  הליפתל , תסנכה  יתבב  וסנכתה 

תא תרשל  התרטמש  הנידמכ  הדגבש , השיאכ  הנידמה  םע  תויחל  ליחתהלו  רענתהל  תונמדזהה  וז  : " חקפתהל םיימואל  םייתדה  ויחאל  ארק  רטור 
". הנידמל ונסחיב  םיינוליח '  ' תויהל ליחתנ  הכרב . םוש  הליפת , םוש  השודק , םוש  םיתורישה . רובע  הל  םלשמ  אוהו  חרזאה 

תנידמ לש  התשודק  תוקתנתהה , לש  ארונה  רבשה  תורמל  יכ  ונעטו , רטור , ברה  לש  ותעד  לע  וקלחש  תיתדה , תונויצב  םינבר  טעמ  אל  ויה  דגנמ ,
תונשל הביס  ןיאו  הימגפ , תורמל  המיע  ונחמש  הנידמה  םוק  זאמ   " יכ ריכזה  אביקע , ינב  תובישי  שאר  ןמקורד , םייח  ברה  הז . - אוהכ הקדסנ  אל  לארשי 

, רניבא המלש  ברה  לארשי . םע  לש  הלואגה  ךילהתמ  קלח  אוה  ףיטק  שוג  ןברוח  יכ  ןעט  לתוכה , תבישי  שאר  ןולא , יכדרמ  ברה  וישכע ." תונורקעה  תא 
הלשממה שארש  ףא  לעו  השודק , שי  לארשי  - ץרא לע  ילארשי  ןוטלישל  יכ  עבקו , "ן ) במרה  ) הובג ןליאב  הלתנ  םילשוריב , םינהכ  תרטע  תבישי  שאר 

". הרוהט איה  הנידמה  םצע  התוא , אמטמו  הערל  הנידמב  שמתשמ  ( " ןורש לאירא  )

בשחש ימ  העט  לבא  הנידמל . יפוס  תותירכ  טג  תתל  אלש  םינותמ , רתויה  רקיעב  תיתדה , תונויצב  םיקלח  לש  ןוצרה  תא  םיפקשמ  םירחאו  הלא  םייוטיב 
בוש (, 2008  ) "ח סשת תואמצעה  םוי  ברעב  תוקתנתהה , רחאל  םינש  שולש  ימואל  - יתדה םויה  - רדס לעמ  ךכב  דרי  הנידמה  םולשל  הליפתה  אשונש 

. הנחמה ידיצ  ינשמ  דגנו  דעב  תולוק  ועמשנ 

. םירעה תוצוחב  רודיבה  תומיב  לעמ  הנידמה  םולשל  הליפתה  תא  עימשהלו  הנידמל , תוגיגח ה-60  לגרל  השעמ  תושעל  וטילחה  רהוצ  תתומע  ינבר 
תומיבל ב- לעפמה  תבחרה  תא  םזי   2008- בו תחא , רודיב  תמיב  לעמ  דיחי  עצבמכ  התומעה , ישארמ  ןייטשריופ , יפר  ברה  תאז  השע  ןכל  םדוק  הנש 

תליפת םע  תסנכה  - יתבב קר  םיראשנ  ונניא  םייתדה  םינויצה  ונאש  הרימאו  הנידמל  םינומא  תרהצה  ךכב  םיאור  ונחנא  . " ץראה יבחרב  םיבושיי   12
". ונלש תא  רמול  םישפחמ  אלא  לגדהו , סקרובה  סומוחה , ללהה ,

", ונתלואג תחימצ  תישאר  לארשי , תנידמ  תא  ךרב   " םוקמבו הליפתה , חסונ  תא  תצקמב  תונשל  עיצה  הפיח , לש  הבר  ןהכ , בושי  - ראש ברה  דגנמ ,
תנידמ יכ  תודחא , םינש  ינפל  דע  הררשש  הנבהל  רשאב  קפס  תאטבמ  העצהה  ונתלואג ." תחימצ  תישאר  היהתש  לארשי  תנידמ  תא  ךרב  : " רמול

. הלואגה ךילהתב  ןושארה  בלשה  איה  לארשי 

ירוקמה : הליפתה  חסונ  ןלהל 
ְרוא חַׁלְשּו  ֶמוׁלְש  ּתַכֻס  ָהיֶלָע  ׁשרְפּו  ֶּדְסַח  תַרְבֶאְּב  ָהיֶלָע  ןֵגָה  ּונֵּתָלֻאְּג . תַחיִמְצ  תׁיִשאֵר  לֵאָׂרְִשי , ַתניִדְמ  תֶא  ֵּרָב  ולֲאוְגו , לֵאָׂרְִשי  רּוצ  ִםיַמָּּׁשַבֶׁש , ּוניִבָא 

ָּתַָתְנו םֵּרְטַּעְת , ןוחָּצִנ  תֶרֶטֲַעו  הָעּוְׁשי  ּוניֵהלֱא  םֵליִחְנְַהו  ּונֵׁשְדָק , ץֶרֶא  ּיֵנִגְמ  יְֵדי  תֶא  קֵּזַח  ֶינָפְּלִמ . הָבוט  הָצֵּעְב  םֵנְּקְַתו  ָהיֶצֲעוְיו , ָהיֶׂרָש  ָהׁיֶשאָרְל , ְּתִמֲַאו 
ּןַׁכְשִמ ִםיַׁלָשּוריְִלו  ֶריִע  ןוּיִצְל  תּוּיִמְמוק  הָרֵהְמ  םֵכיִלוְתו  םֶהיֵרּוּזְפ , תוצְרַא  לָּכְב  ָאנ  - דָקְּפ לֵאָׂרְִשי , תּיֵב  ּלָכ  ּוניֵחַא  תְֶאו  ָהיֶבְׁשויְל . םָלוע  תַחְמְִׂשו  ץֶרָאָּב  םוׁלָש 

ּוׁשְָרי ׁרֶשֲא  ץֶרָאָה  לֶא  יֶהלֱא  ֲאיִבֱֶהו ה ' ֶחִָּקי : םָּׁשִמּו  יֶהלֱא  ְצֶּבְַקי ה ' םָּׁשִמ  ִםיַמָּׁשַה , הֵצְקִּב  ֲחִַּדנ  ֶהיְִהי  םִא  ֶּדְבַע : הֶׁשמ  תַרוּתְב  בּוּתָּכַכ  ֶמְׁש ,
, ֶקְדִצ ַחׁיִשְמ  ִדּוָד  ּןֶב  הָרֵהְמ  ּונָל  חַׁלְשּו  ֶתָרוּת , יֵרְבִּד  ּלָכ  תֶא  רמְׁשְִלו  ֶמְׁש , תֶא  הָאְִריְלּו  הָבֲהַאְל  ּונֵבָבְל  דֵַחְיו  יֶתבֲאֵמ : ְּבְרְִהו  ְבִטיְֵהו  ּהָּׁתְשִרִיו , יֶתבֲא 

ןֵמָא הָׁלָשָמ , לּּכַב  ותּוכְלַמּו  ֶלֶמ  לֵאָׂרְִשי  יֵהלֱא  ה ' וּפַאְּב : הָמְָׁשנ  ׁרֶשֲא  לּכ  רַמאְיו  ֶצְרַא , לֵבֵּת  יֵבְׁשוי  ּלָכ  לַע  ֶּזֻע  ןואְּג  רַדֲהַּב  עַפוה  ֶתָעּוְׁשי . ץֵק  ּיֵכַחְמ  תוּדְפִל 
. הָלֶס

החכוהו רזגמב  ףירחמה  ימינפה  יגולואידיאה  קבאמה  לש  סומקל  ריינ  ןיעמ  הנידמה , םולשל  הליפתה  תייגוסב  ךשמתמה  סומלופב  תוארל  ןתינ  םוכיסל ,
. ימואל - יתדה הנחמה  תא  דקופה  תוהזה  רבשמל  ךכל ) קוקז  היה  והשימ  םא   ) תפסונ

אבצהו הלשממה  םע  תושגנתה  לולסמ 
דגנ רורט  תולועפ  תרדיס  םינש  עברא  ךשמב  ועציבו  וננכיתש  םייתד , םילחנתמ  לש  תונגראתה  תידוהיה ," תרתחמה   " תורתוכל התלע  תנשב 1984 

ירבח תטלחה  יכ  ותכרעהב , רפפ  לישנא  קדוצ  תוכשוממ . רסאמ  תופוקתל  ונודינו  וטפשנ  ורצענ , הירבח  ןורמושו . הדוהיב  םייניטסלפ  םידעיו  םישיא 
הסרתהה תמגמ  תא  םירושע  ינשב  המידקה  תיל , " דרחכ הרידגהל  ןתינש  היגולואידיא  סיסב  לעו  הנידמה , יקוחל  דוגינב  לועפל  תידוהיה " תרתחמה  "

. םדגנכ הלעפ  ףאו  םיידוהיהו  םיימואלה  םיכרעה  תא  םתעדל , החנזש , הנידמה  דגנ  תיוושכעה  תיל  " דרחה

לאיראשכ םיל , " דרחה םילחנתמה  לצא  החיתר  תדוקנל  העיגה  תושגרה  תמצוע  : " רפפ בתוכש  יפכ  אישל , וללה  תושוחתה  תא  הקינזה  תוקתנתהה 
תמקהב עירכמ  דיקפת  אלימש  ימ  ןורש , אקוודש  הדבועה  ןורמושה . ןופצבו  הזע  לבחבש  םידוהיה  םיבושייה  תא  תונפל  ותינכות  לע  עידוה  ןורש 

תיל " דרחה הליהקה  היח  זא  דע  תינוליחה . תונויצה  לש  התונקיר  רבדב  םתעיבק  תא  הקזיח  קר  תרוכה , תא  ןהילע  הלעה  םגש  הז  היה  תויולחנתהה ,
. הרבחב יזכרמה  םרזה  םעו  "ל  הצ םע  הלשממה , םע  תושגנתה  לולסמ  לע  התוא  התלעה  תוקתנתהה  תיללכה . תילארשיה  היווההמ  דרפנב  הייח  תא 
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". תיל " דרחה הליהקה  רובע  ןנוכמ  עוריא  התייה  איה  לכמ  רתוי  לבא  םינוליח , םינמי  ץמוקו  םירחא  םימרזמ  םייתד  םג  ופתתשה  הגיסנה  דגנ  קבאמב 

אל תוקלצהו  םמדמה  עצפה  םרב , םימד . תוכיפשו  תומילא  רבד  לש  ופוסב  וענמו  תובהלה , הבוג  תנטקהל  ולעפ  םיל  " דרחה םינברה  בור  םנמוא ,
. םויה דע  ודילגה 

הדוקפ בוריסל  תואירק 
תא תונפל  ושרדיי  םא  הדוקפ  ברסל  תובישיה , ירגוב  דחוימב  םייתדה , םילייחל  וארק  םקלח  ךא  "ל , הצ ילייח  יפלכ  תומילאל  ודגנתה  םנמוא  םינברה 
תאו תיתדה  תונויצב  ערקה  קמוע  תא  שיחמה  תונברסל , םידקתה  רסח  דודיעה  וניג . אל  םג  ךא  שרופמב , תאז  ורמא  אל  םירחא  םהיתבמ . םהיחא 

. תינוליחה הנידמהמ  יל  " דרחה גלפה  לש  תצאומה  תיתוברת  - תינחורה ותוקתנתה 

תוניטק תויתד , תורענ  לש  תובר  תורשע  תוריעצה . תולחנתמה  ברקב  םג  תושפנ  הל  התשע  ינדגובה , דסממה  יפלכ  הסרתהכ  הדוקפ  בוריסל  האירקה 
דגנתהל וסינשכ  ןבור  ןורבח , דיל  זחאמ  שדחמ  םיקהל  וסינש  העש  ןקלח  הירחאו , הכלהמב  תוקתנתהה , ינפל  ךלהמב 2005 , ורצענ  קוחה , תניחבמ 

תפוקתב לבגומ . - יתלב ןמזל  רצעמב  וראשוהו  רוזאהמ , וקחרתיש  תובייחתה  לע  םותחל  ובריס  ןה  ןורבחב , זחאמה  תשרפב  ןתיבמ . יוניפל  חוכב 
. ןהירקוח ינפב  תוהדזהל  ובריסש  ללגב  קר  וררחוש  אלו  םידחוימ , האילכ  ינקתמב  ןהמ  תורשע  ורצענ  תוקתנתהה 

ןוחטיבה תוחוכל  ועירפהש  הנעטב  לא , תיבל  ךומס  זחאמ  יוניפ  תעב  ורצענ  תוניטק  תורענ  עבש  רבמצד 2007 : ףוסב  השחרתה  תפסונ  המוד  השרפ 
לש אלמ  יוביגב  בורל ,  ) ןתוא ןודל  טפשמה  - תיב תוכמסב  ריכהל  וא  ןליג , לע  םיטרפ  רוסמל  הרטשמה , ירקוח  ינפב  תוהדזהל  ובריס  ןה  המישמה . עוציבב 

. וצרתיש דע  ןרצעמ  תא  ךיראהל  ואבוה , וינפבש  טפושה  טילחה  הבוגתב , ןהירוה .)

רבמבונב 1995. ןיבר , חצר  ינפל  רימע  לאגי  לש  וירכמ  םע  התנמנש  לא , תיב  תבשות  הייתד  הריעצ  יפש , - רה תילגרמ  תשרפל  םומע  דה  ןיעמ  הז  היה 
העשתל הנודינ  איה  הרטשמל . ןהילע  החוויד  אלו  חצורה  לש  ויתונווכ  תודוא  העדיש  ךכ  לע  עשפ , תעינמ  - יא ףיעסב  חצרה  רחאל  העשרוה  יפש  - רה

יוטיבה ז"ל תא  ףיסוהל  הבריס  ןיבר , רכזל  הריפצב  םוד  דומעל  הבריס  איה  תיתרדיס : תינברסכ  התלגתה  יפש  - רה הירקוח , תנעט  יפל  רסאמ . ישדוח 
. הישעמ לע  הטרח  תושרופמ  עיבהלמ  הענמנו  ומשל 

"ל דפמה לש  תודרשיהה  ברק 
הפמהמ קחמיהל  הלולע  "ל  דפמהש ךכ  לע  ועירתה  םימדקומ  םירקסשכ  תוריחבב 2006 , ותמצוע  אולמב  הלגתנ  תיתדה  תונויצה  הנחמב  עסשה 
הז דורשל , םהלש  דיחיה  יוכיסהש  וניבה  הגלפמה  ישאר  ימואלה . דוחיאהו  "ל  דפמה לש  תפתושמ  המישר  תמקה  התייה  האצותה  תיטילופה .

וחרט אל  םילרביל , ןהו  םיינמי  ןה  ימואל , - יתדה הנחמהמ  םיבר  דבלב . םיטדנמ  העשתב  תפתושמה  המישרה  התכז  ךכ  םג  הנימי . וקה  םע  רשייתהל 
(. טרמלוא דוהא  לש  ותושארב   ) המידקל וא  ןמרביל ) רודגיבא  לש  ותושארב   ) ונתיב לארשיל  ראשה  ןיב  תויתד , - אל תוגלפמל  ועיבצהש  וא  עיבצהל 

הרומאש ידוהיה , תיבה  השדח -  הגלפמ  תריצי  תארקל  "ל  דפמה םע  המוקתו  תדלומ  ודחאתה  ( 2009  ) הרשע הנומשה  תסנכל  תוריחבה  תארקל 
הפרטצה "י  חא תגלפמ  ידוהיה ." תיבה   " תגלפממ ימואלה " דוחיאה   " לש תסנכה  ירבח  ושרפ  תומישרה  תמיתח  ברע  ךא  ולא , תוגלפמ  ףילחהל  התייה 

םעטמ ןכל  םדוק  דדומתהש  דדלא  הירא  השארבש  הווקתה  תגלפמ  ופרטצה  ןהילאו  תדלומ ," ימואלה -  דוחיאה   " םשב וראשנ  תדלומו  המוקת  דוכילל ,
םע רתויב  םיהוזמה  םישיאהמ  'ה ,) לצכ  ) ץכ בקעי  בצוה  המישרה  שארב  תימואל . תידוהי  תיזח  לש  התכישממ  ונלש , לארשי  ץרא  תגלפמו  תדלומ ,

. ימואל - יתדה הנחמב  יטילופה  הלקשמ  תא  רתוי  וא  תוחפ  םיפקשמה  תוריחבב , םיטדנמ  העבראב  התכז  המישרה  םיחטשב . תובשייתהה 

תיבה  ' םשה תא  הלביקש  המישרה , שארב  רתוי . ןותמ  ךא  םצמוצמ  בכרהב  ימואלה " תיבה   " תגלפמ הרתונ  ינוציקה , ינמיה  ףגאה  תשירפ  רחאל 
וקה תא  הפקישש  הריחב  ץיבוקשרה –  לאינד  םשב  ןוינכטהמ  רוספורפ  דומעל  טנרטניא )! רתא  תועצמאב   ) רחבנ השדחה ,' לדפמ  ידוהיה - 

םה םגש  המוקת ,)  ) לאירא ירוא  "ל ) דפמ  ) בלרוא ןולובז  תסנכה  ירבח  ורחבנ  ישילשהו  ינשה  םוקמל  . השדחה הגלפמה  לש  יביטרגטניאה  יטסילרולפה 
, ימואל - יתדה רוביצב  יתרבחה  הלקשמ  תא  ונתכרעהל  םיפקשמ  םניאש  םיטדנמ  תוריחבב ב-3  התכז  הגלפמה  יתדה . הנחמב  םינותמל  םיבשחנ 

. תויתד אל  תוגלפמל  םיעיבצמ  םינותמהמ  םיבר  ןכש 

. תיטילופ הקנפשוג  םג  יגולואידיאה  לוציפה  לביק  ימואל , יתדה  הנחמה  תודלותב  הנושארל  ןכ , יכ  הנה 

ההובגה הלכשהה  לש  תיללכ  תוחתפתהו  תיפרגומד  החימצ 
, תורגבה תוניחבב  החלצהב  םידמוע  םיינוכית  רפס  - יתב לש  םירגוב  רתוי  ההובגה . הלכשהה  תכפהמ  תונשמ ה-80 ,' לחה  תשחרתמ , ינוליחה  רזגמב 

, עונלוקה םוסריפה , תועוצקמל  רפס  - יתב תוימדקא , יצחו  תוימדקא  תוללכמ  תוחתפנ  ץראה  לכב  יאבצה . תורישה  ירחא  םיהובג  םידומילל  םימשרנו 
. דועו תואנדס  תומלתשה , יסרוק  םיגוח , דועו , תרושקתה  הנפואה ,

םיינרות םידומיל  תבלשמה  הבישי   ) רדסה תובישי  רשעכ  קר  ויה  תונש ה-80 ' תליחת  דע  יתדה . הלכשהה  םלועב  םג  ליבקמב  שחרתה  המוד  ךילהת 
לדג םיאבה  םירושעה  תצורמב  םיינרות .) םידומיל  קר  םידמול  ובש  דסומ   ) תוהובג תובישי  ץמוק  דועו  תיתד ) תרגסמב  רצוקמ  יאבצ  תורישו  םיהובג 

ירגוב לש  ללוכה  רפסמהו  ץראה ,) יבחרב  רדסה  תובישי  תומייק כ-40  ןוכנ ל-2008 ,  ) העברא יפ  תוינויצה  תוהובגה  תובישיהו  רדסהה  תובישי  רפסמ 
. םיינש יפ  לדג  םיהובג , םיינרות  םידומילל  וכישמהש  םייתד  ןוכית 

הללאמר דיל  ןימינב , ירהבש  תוגספ  תולחנתה  - בושיב תוגספ  תנוכשב  ללוכ ' ירגוב ה' רקיעב  רדסה , תובישי  ירגוב  לש  ןטק  רפסמ  ונמתה  תעב  הב 
. תינרות תוניוצמל  שדח  ביתנ  וללס  ךכבו  תונייד , ידיקפתל  םהיאושינ ) ירחא  דומלל  םיכישממה  םיכרבאל  יתבישי  םידומיל  דסומ  וניה  ללוכ ' )'

תוילכלכ תוביס 
ךרד  ) ןוטלישל םרובטב  םירבוחמ  ןיידע  ויה  םה  םינש  ןתואב  ידמל . חונו  למגתמ  הסנכה  רוקמ  תווהל  יושע  עוצקמכ , תדב  קוסיעש  תעדל  וחכונ  םייתדה 

"ל דפמהו ןוטלישב  ויה  ןימיה  תוגלפמ  ןהבש  םינשל  רקיעב  הנווכה  שקבתמ . ךלהמ  אופיא , היה , הסנרפ  ךרוצל  תדה  לוצינו  דועו ,) ןימיה  תוגלפמ 
םלועב ומכ  דסמימל . םירושקה  םיילכלכ  םיפוגב  וא  ירוביצה , תורישב  גרבתהל  הפיכ  ישבוחל  רתוי  לק  היה  הפוקת  התואבש  חינהל  ריבס  היצילאוקב .

. םירגובה רפסמ  תלדגהל  םאתהבו , דומילה , תויורשפא  תבחרהל  םידעצ  וטקננ  ןאכ  םג  ימדקאה ,
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, הנש םירשע  ינפל  םא  . " רפפ בתוכ  ךראתה ," אוה  םג  הבישיב  םידימלתה  לש  הייהשה  ךשמ  םידימלתהו ; תובישיה  רפסמב  קר  אל  היה  יונישה  "
םיראשנ ןותנשה , ינב  בור  םיתיעל  םיזוחא , תורשע  ( 2007  ) םויכ הימדקאל , וא  הדובעה  קושל  ואצי  רדסה  תבישיב  תישימח  הנש  ימייסמ  לכ  טעמכ 

חתפנו דואמ  הבחרוה  תידומילה  תיתשתה  םג  םינברה , דצמ  תוראשיהל  דודיע  שיש  קר  אל  הזל . רבעמ  ףא  םקלחו  תיעיבשו , תישיש  םידומיל  תנשל 
םיכרבאל תוריד  ונבנו  תיזיפה  תיתשתה  םג  החתופ  תובישיה  תיברמב  תונברל . הכמסה  ידומיל  ראשה , ןיב  ללוכה , םימדקתמ  םיינרות  םידומילל  לולסמ 

דוע היונב  הניא  תידומילה  הריוואה  לכה , לעמ  סנרפתהל . םהל  תועייסמה  תויקלח  תודובע  תוקפוסמו  תוגלמ  תוקנעומ  ןכו  םידלי , םע  םיאושנ ) םידימלת  )
". םייחה לכ  וליפא  תוכורא , םינש  ךשמיהל  יושע  המשל  הרות  דומילש  איה  השוחתה  םינש . שמח  לש  תינכות  ביבס 

ומקוהש םידחוימ  תוריד  יניינבב  םוקמ , תברקב  םירוגמ  םתחפשמלו  םהל  תורידסמ  םירקמ  הברהבו  םיכרבאל , תוגלמ  תוקפסמ  תוינרותה  תובישיה 
. תוריעצה תוחפשמל  םיחונ  יד  לכה  - ךסבו יתליהק , בושיי  וא  ץוביק  םיריכזמ  הבישיה  ביבס  םייחה  הז . ךרוצל 

תוימלוע תומגמל  דגנ  - תבוגת
לש ותוהמ  וז  םישרושל . הרזחו  תורגתסה  איה  תויופצה  תובוגתה  תחא  תמיואמ , השחו  ץוחבמ  תפקתומ  הרבח  רשאכ  תיגולוכיספה , תורפסה  יפל 

יקוח תלחהלו  םייתימאה '  ' תדה תורוקמ  לא  הרזחל  םיארוק  םיטסילטנמדנופה  תדה . יכרעב  לוזליזלו  ןוליחל  תוינרדומל , תיתד  הבוגת  םְזיִלְָטנֶמְָדנּופה ,
ּוְדנּופ תיניטאלה  הלימב  אוה  םשה  רוקמ  רורט .) תולועפ  תמגוד   ) םימילא וא  טנרטניאה ) תמגוד   ) םיינרדומ םיעצמאב  שומיש  ךות  הרבחה , לע  תדה 
האמה תליחתב  עבטנ  חנומה  םטושפכ . תדה  לש  םיינושארה  תודוסיב  קובדל  ןימאמה  לע  רמולכ , תודוסי .)  ) םּוְדנּופ םצעה  םש  רזגנ  הנממ  דסייל ,) )

תירבהו "ך  נתה  ) םיירצונה שדוקה  יבתכ  תא  לבקלו  הנומאה  תודוסיל  רוזחל  ףיטהש  תירבה , - תוצראב יטנטסטורפ  ירצונ  יתד  םרז  תרדגהל  תמדוקה ,
. םטושפכ השדחה )

תונריתמ הכירצ , תוברת  היזיוולט ,  ) תורז תועפשה  לש  רבוגה  לוחליחל  דגנ  - תבוגת םיימואלה , םייתדה  לש  היצזילטנמדנופ  השעמל  איה  תול  " דרחה
םהיתודסומ תא  םימסוח  םהש  ךות  ןוליחה , תומגמ  דגנ  ץצוח  ואצי  םיל  " דרחה ןכאו , הללכב . יתדה  רזגמהו  תילארשיה , הרבחה  יקרוע  לא  המודכו )

תלבק םשל  אלש  דומיל  םהינימל , תעד  - יחיסמ וא  םינחבמ  תודובע , ילב  וטנ , הרות  דומיל  " ) המשל דומיל  ןורקיע ה" תא  םיקזחמו  תורז  תועפשה  ינפמ 
םילשוריב ברה  זכרמ  תבישי  תלהנהשכ  תנשב 1997 , םימייקמ : האנ  םג  אלא  םישרוד , האנ  קר  אל  םהש  וחיכוה  םיל  " דרחה האנה .) תבוט  וא  רכש 
השרפ ואט , יבצ  לארשי  ברה  תגהנהב  םידימלתו  םינבר  לש  הצובק  המק  לוח , תועוצקמ  םג  ודמליי  ובש  הארוהל , ןוכמ  הילתכ  ןיב  חותפל  הטילחה 

. רומה רה  תבישי  תא  המיקהו 

. תוטושפ אל  תויתכלה  תומליד  הדילוה  םייעוצקמה , םיקוסיעהו  הטיסרבינואב  םידומילה  יאבצה , תורישה  ךרד  ינוליחה  םלועל  תוברקתהה  ללכב ,
תושקתמה םישנ  לש  תורבעתהה  ייוכיס  תא  לידגהל  ידכ  תויתד , תוכלה  שימגהל  רתומ  םאה  וא  םילחנתמ , תונָפל  יאשר  יתד  לייח  םאה  המגודל :

רתוי םייטסילרולפ  ושענ  םינוליחה  םג  תיללכה . הרבחב  שחרתהש  היצזילרולפהו  היצזיטרקומדה  ךילהת  לשב  דואמ  ודדחתה  וללה  תומלידה  תורהל .
. תיתייעב עתפל  התארנ  העבטמ , תינרשפ  תוחפו  תינרמש  איהש  תדה , המודכו . חרזא  תויוכז  תישיא , תוריח  לש  םיכרעל  םיבושקו 

תדה הז  ללכבו  תותד , םהלש .) הינומגהה  לע  םויאו  םיקהבומ , םיירבג  םיזועמל  םישנ  לש  הרידח   ) היצזינימפה היה  רתויב  יתועמשמה  ךילהתה 
. הדרח ףאו  העיתר  הרצי  תושרשומ  תומכסומ  לע  היומס , הקלחו  היולג  הקלח  תיטסינימפה , הפקתמה  ןכל , ןתוהמב . תויטסיניבוש  ןה  תידוהיה ,

ץומיא דחמ ; םיביטברסנוקהו , םימרופרה  ברקב  םילבוקמה  םיגהונל  תוברקתה  ךות  תויתדה  תומכסומהמ  המכ  תשמגה  תיבטוק : - וד התייה  הבוגתה 
. ךדיאמ תול ,) " דרח ירק ,  ) רתוי ףיקתו  השקונ  הנגה  וק 

רקיעב  ) םיבושייב תויל  " דרח תועלבומב  ררוגתהל  םיפידעמ  םה  םירוגמה . יפואב  םג  תאטבתמ  םיל  " דרחה לש  תיטסילטנמדנופה  תונלדבה 
םג םייתד  םיניערג  ורצונ  ןמזה , םע  תולודגה .) םירעב  תטשפתמ  העפות   ) םהל םיידוחיי  היינב  ימזימבו  םילשוריב ) רקיעב   ) תונוכשב תויולחנתהב ,)

הרבחב ורעתה  יתדה  ךוניחה  תכרעמ  ירגוב  תיברמ  רבעב , םא  תימוקמה . הייסולכואה  תא  קזחל  ןוצר  ךותמ  הקוצמ , תונוכשבו  חותיפ  תורייעב 
. ידרחה סופדל  המודב  תיתד , םייחו  םירוגמ  תרגסמב  םיראשנ  םה  םויה  תינוליחה ,

סופדל המודב  יטסילטנמדנופ ,) ןייפאמ  הז  םג   ) עבטה לא  הרזחב  לגודה  ןיערג  םברקב  שי  לבא  תוינוריע , תונוכשב  םיררוגתמ  םיקינל  " דרחה בור 
, ןורמושו הדוהיב  םישרומ  - יתלבה םיזחאמהמ  קלחב  רקיעב  להנתמ  הז  םייח  - חרוא : " רפפ תאז  ראתמש  יפכ  לארשי , - ץראב המודקה  תובשייתהה 

ומב םהיתב  תא  םינוב  םיזחאמה  יבשוי  תינגרוא . תואלקחו  תירבע  הדובע  לע  הדפקה  תיללכה , הרבחהו  דסממהמ  קותינ  לש  םיטנמלא  וכותב  בלשמו 
- תויחו םיסוס  ילדגמו  ןאצ  יעור  םקלח  ןבא . ידכבו  תורובב  םהלש  הייתשה  ימ  תא  םירגוא  וליפאו  םיימוקמ , םירמוחמו  תוקיתע  תוטישב  םיתיעל  םהידי ,

". תורחא קשמ 

המרב םג  אוה  קתנה  הזה . םלועה  ילבהו  ייותיפ  ינפמ  הננגמכ  םמצע , ךותב  רגתסהלו  תינוליחה  הביבסהמ  קתנתהל  רתויו  רתוי  םיטונ  םיקינל  " דרחה
לכל תוצירפו . המיז  יפוטשכ  םישפתנ  היזיוולטה  יצורעש  םושמ  ראשה  ןיב  התיבה , היזיוולט  סינכהל  אלש  תוטונ  הז  גלפב  תובר  תוחפשמ  תיתרושקתה .
, םהלשמ תורוגס  חיש  תומב  םיבצעמ  םה  ףילחתכ , תודימה . תתחשהל  ששח  ןהב  ןיאש  תויקנ ,'  ' ואדיו תוטלקב  הייפצל  היזיוולט  רישכמ  וקיזחי  רתויה 

. תסנכ - יתב ינולעו  תיתליהק  תונותיע  ץורע 7 , וידרה  תנחת  תמגודכ 

םיריעצה דרמ 
, יליגה ליפורפה  תניחבמ  םנמוא , םימישרמ . םיגשיהל  עיגה  אל  לבא  קסע  וא  וב , קסע  אל  ללכ  ומדוקש  רחא , וא  הזכ  םוחתב  ןייטצהל  שפחמ  רוד  לכ 

לש ישילשה  רודה  ינב  םיריעצ , םה  םהירחא  םיהונה  בור  לבא  םידסיימה ,) ינב   ) תיתדה תונויצה  לש  ינשה  רודל  םיכייתשמ  םיל  " דרחה ינבר  ישאר 
טהלה ירודח  תיתדה , תונויצה  יריעצ  וינב .) ליגב  םיריעצ  םע  דחיב  "ח  מלפה תא  םיקהש  ןקזה ," , " הדש קחצי  תא  טעמב  ריכזמ  רבדה   ) תיתדה תונויצה 

תובשייתהב ךרד  - יצרופ םתייה  םיינרדומ , םיצולחכ  םתנייטצה  םתא  םיריהצמ : ומכ  םה  םהירוה . לע  תולעתהל  םילוכי  םה  הז  םוחתבש  םישח  יתדה ,
. הז םוחתב  םכילע  הלענ  ונחנא  תיתדה . הנומאב  םישלח  לבא  לארשי , - ץרא ילבחב 

תודיסח ואינו  גייא ' - וינ
לשו תילארשיה  תינוליחה  תוברתה  לש  תומכסוממו  תועפשהמ  ררחתשהל  תפאוש  איה  דחא , דצמ  תקתרמ . תּוינש  הב  שי  : " תול " דרחה לע  בתוכ  רפפ 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



םיינחור םישרושל  רוזחלו  ברעמה  תוברתמ  קתניהל  ןוצרה  ץוחב . םייקש  המ  לכל  טעמכ  תופולח  רוציל  ןויסינו  יוקיח  איה  ינש , דצמו  תימלועה , תוברתה 
'". גייא - וינה תעונת  לש  תיתד  - תידוהי הסריג  השעמל  דילוה  םימודק ,

תונשב ה-80' הנושארל  עיפוה  גשומה  ונימי . דעו  םירשעה  האמהמ  תונומאו  תורות  לולכימ  ראתמה  גשומ  אוה  שדחה ," ןדיעה   " וא , New Age
, םיפסונ םייעדמ  - ודואספ םימוחתו  תיטסילוה  האופר  םילטסירק , רושקית , היצטידמב , תוקסועה  תוינחור  תוצובק  ןויפיא  ךרוצל  תיאקירמאה , תרושקתב 

תותדה שולשמ  םירחבנ  םיעטק  תבלשמה  תווהתהב , תד  ןיעמ  אוה  שדחה " ןדיעה  רמול ש" ןתינ  הללכהב  תויזיפאטמ . תונומאו  היפוסואית  דצל 
. םירחאו םייפוסוליפ  תורוקמ  תויטסימ , תורוסמ  תוינאגפ , תותד  תולודגה ,

, תונועבט תונוחמצ ,  ) םייח תונונגיסלו  םייגולואידיא  םימרזל  הבר  הדימב  הקישמ  םיל ) " דסחה הלש –  ידיסחה  םרזה  רקיעבו   ) תיל " דרחה תוברתה  ןכאו ,
םינווכומ וא  םידעוימ  םניא  בורלש  םתוהמב , םייטסיטילא  םימרז  הלא  תיטסיסיקרנהו . תיטנדקדה  הכירצה  תוברתל  הפולחכ  ורצונש  המודכו ,) היגולוקא 

. םימיוסמ םייל  " דרח םיטנמלאל  םיכשמנ  םינוליח  םגש  אלפ  ןיא  ןכל , םיירחסמ . וא  םיינרמוח  םילוקיש  אלל  וטנ , תוינחור  לע  אוה  שגדה  בורל , םינומהל .
(, תינתא בורל ,  ) הקיסומ שובל , ןוגכ : תויל , " דרח תוליהק  ןיבל  תויתד , ןניאש  תוינועבטו , תוינחור  תוליהק  ןיב  תובר  קשמימ  תודוקנו  תוידדה  תועפשה  שי 

. דועו המודכו ) תודיסח  הלבק ,  ) תידוהי הקיטסימ  תדחוימ ) תורשכ  ינגרוא , יעבט ,  ) ןוזמ

רדסהה תבישי  ידסייממ  ֹותָּבָס , םייח  ברה  לש  ולא  ומכ  תויתורפס , תוריצי  לעמ  תפחרמ  תי  ' גייא - וינה תויל  " דרחה חור  תיתונמאה , הריציה  םוחתב 
תויווחה רואית  " ) תונווכ םואית   " ורפס יללכה . רוביצב  ךכמ , תוחפ  אלו  יתדה , רוביצב  רכמ  - יבר וכפה  וירפסש  םימודא , הלעמב  השמ " תכרב  "

תנשל 2000. יתרקויה  ריפס " סרפ  ותוא ב" הכיז  םירופיכה ) םוי  תמחלמב  הווחש  תויטמוארטה 

ףא שובלה , םוחתב  אוה  רתויב  קהבומה  יוטיבה  ךא  תיתליהק . תינבבוחה  המרב  רקיעב  קחשמהו , ןורטאיתה  םוחתב  םג  םתוח  העיבטמ  תול  " דרחה
םע םיקינל  " דרחה םילהנמש  ןמורל  םירבסהה  דחא  םג  הז  ארפ . ןקז  לודיגו  ידיסח  שובלו  ידוה  שובל  ןיב  בוליש  תואמגוד : יתש  הריצי . לש  גוס  אוה 

, םיישיאו םיינאטנופס  םהלש  םידוקירה  ןכל , לופליפו .) הרות  דומיל   ) טקלטניאה ינפ  - לע בלבש )" הדובע   )" שגרה תא  ףידעמה  תודהיב  םרז  תודיסחה - 
םירזוחה רקיעב   ) בלסרב ידיסח  ןיבל  םניב  םיוסמ  תולובג  שוטשיט  שי  הרקמב , אל  תומוצע . םייניעבו  בר  זוכירב  תוקבדב , םיעצובמ  תדה  ירישו 

(. הבושתב

, ימואל - יתדה רזגמב  םינמדזמ  הקיסומ  ילביטספב  ונגנתה  םינושארה  הילילצש  תיוושכע , תידוהי  הקיסומ  הקיסומה . םוחתב  אוה  ףסונ  קהבומ  יוטיב 
רזגמה יריעצ  תאזה , הקיסומה  לש  בהזה  רותל  םדוק  םימעטו . םירזגמ  הצוח  תיתוברת  העפות  הכפהו  םדוקה , רושעה  עצמאמ  הצואת  רובצל  הלחה 

, דוד - ןב יכדרמ  דירפ , םהרבא   ) תיסאלק תידיסח  הקיסומו  וטנ  תילארשי  הקיסומ  לש  ןווגמ  טירפתמ  ונוזינ  תוגורסה ) תופיכה  ישבוח  רקיעב   ) ימואל - יתדה
(. דועו ימאימ  יחרפ 

יריעצ לש  םהירדחמ  ועקב  תורחאו  הנישמ  תרווכ , תמגוד  תוקהל  יריש  תונבל ; תונפלואבו  רדסהה  תובישיב  ונגנתה  ריעצה  יצרא  המלש  לש  ויטיהל 
יעצמא םעה , ןושלב  הָטֶסאָק   ) תטלק וא  טילקת  לכ  ושכר  תועפוהל , וכלה  םה  םינוליחה . םהיחאמ  המואמב  םינוש  ויה  אל  םה  וז , הניחבמ  רזגמה .

. הרשע ינבל  םיינייפוא  הצרעה  ייוליגמ  םיפח  ויה  אלו  םהילע  בוהאה  רמזה  - בכוכ לש  םיקסידה ) ןדיע  ינפל  יראלופופה  עמשה 

םיטיהלה תיישעתל  יואר  הנעמכ  הלשמ , תיתוברת  הפולח  דימעהל  ןמזה  עיגהש  הרכהה , תימואל  - תיתדה הרבחב  הקזחתה  םינשה  ךלהמב 
- יתב תא  הרעסב  ושבכש  דקרמה ,)" יברה   )" ךבילרק המלש  ברה  לש  םיציפקמהו  םיידיסחה  המשנה  - ינחל ונתנ  וז  המגמל  תיבג  חור  תינוליחה .

. התוא ורייג '  ' אלא הקיסומה , תא  ושטנ  אלש  םינמא  לש  הבושתב  םתרזח  ןכו  תבשה , ןחלושו  תובישיה  תסנכה ,

העפוהל הז  תא  םירבחמשכ  וירבדל , תיוושכעה . תידוהיה  הקיסומה  לש  דסיימה  באה  םצעב  אוה  ךבילרק  ברה  יכ  רובס , יול  יק  יתדה ג' יאנותיעה 
תינחור היווח  לע  רתוי  תססבתמה  תודהי  הקירמאב ,) תונש ה-60 ' לש  םיחרפה ' ידלי   ' לג  ) זיטסקיסה לש  תידוהי  הסריג  םילבקמ  תורופסתל , תינוציחה ,
איה םש  ןורמושו , הדוהי  תועבג  לא  קחרה  ךבילרק  תשרומ  תא  חקל  תידוהיה , הקיסומב  יביטנרטלאה  ףגאה  הקיטילופו . תונדמל  הכלה , לע  תוחפו 

. בלסרבמ ןמחנ  לש ר ' ותוגה  דצל  תחרופכ  הלוע 

חור תא  תמאות  תונשו ה-60 ' ךבילרק  תשרומ  תוקיתווה , תויולחנתהב  קוק ) - בלסרב "ד  בח תובית : ישאר   ) םיק " וקבחהו םיזחאמה  ילחנתמ  לצא 
רעונ  ) םיזחאמה ידלי  ןיב  ןוימיד  יווק  טעמ  אל  שי  םזיפיצפו , תישפוח  הבהא  איצוהל  תועבגה . ירענו  רזגמה  יריעצ  לש  םפרועב  תבשנמה  תונדרמה 

, עבט רחא  םיהונ  תונדמלמ , םיקחרתמ  םהירוה , לש  תונגרובהמו  תונרמוחהמ  דסממהמ , םידלוס  םוב : - יבייבה רוד  םהש  םיחרפה ," ידלי  ל" תועבגה )
. שפוחו תוינחור 

ןיב וינומזיפמ , הברהב  הרישע  תשרומ  ריתוה  דקרמה " ברה  , " םתנעטל תילקיסומה . וזמ  הלודגה  העפשה  ךבילרק  ברל  םיסחיימה  שיש  ןייצל , בושח 
תורפסב םימיל  הנוכש  יתרוסמ , ידוהי  םייח  ןונגיס  ותארשהב , "ל , וחבו ןאכ  חתפתה  השעמל , ולש . םירסמה  תארשהב  ובתכנש  םירפס  ראשה 

"ק. וקבח רתוי  הצופנו  תיממע  ןושלבו  תימואל ) - תיתד - תודיסח  ) תול " דסח תיעוצקמה 

'י גייא - וינה ברה   " תמיוסמ הדימב  היה  ןנוחמ , ןזחו  רמז  ןיחלמ , תונברל , ךמסומ  ומצעבו  בר  לש  ןב  (, 1994-1925  ) ךבילרק המלש  ברה  יכ  רמול , ןתינ 
תונשב ה-60' הקירמא  תא  ףטשש  גייא ' - וינה לגמ  עפשומ  אוהשכ  ךשמהב , "ד , בח תודיסחל  ברקתה  םש  קרוי , - וינב וילע  ורבע  וירוענ  תונש  ןושארה ."

תובבל בוריקלו  תועפוהל  ולש , הרטיגה  םע  הנידמה , יבחרב  דדנ  אוה  ולש . השדחה  תודיסחה  תא  ודבל  ץיפהל  ךבילרק  אצי  םיחרפה ,)" ידלי   " ןדיע )
םולש השוע  ", " םירהה לא  יניע  אשא   )" תורוקמהמ םילימל  ונחלוה  ןלוככ  ןבור  ולש , תוידיסחה  תומיענה  םיצירעמ . להק  וביבס  ץבקל  לחה  טא  - טאו

. בלה לא  וסנכנו  בלה  ןמ  ואצי  דועו ,) קדצ " ירעש  יל  וחתפ  ", " עמשיי דוע  ", " ידוד הכל  ", " יח וניבא  דוע  ", " וימורמב

תונש ףוסב  דקרמה ." יברה   " יוניכה תא  ול  ונקיה  ויתועפוה , תא  ונייפיאש  םיציפקמה  םידוקירהו  תיטמזירכה  תוישיאה  יתדה , טהלה  תפחוסה , הרישה 
(. דועו תונזח , לש  םיטרצנוק  םיידיסחה , רמזה  ילביטספ  היה , דיסח  שיא  רמזחמה   ) תידיסח הקיסומ  לש  תשדוחמ  החירפ  לארשיב  הלחה  ה-60 ,'

תוינרותה תובישיה  ידימלת  תובבלב  םג  ולחנתה  וינחל  םינומזיפה . ידעצמ  תאו  להקה  תא  שובכל  ושקתה  אלו  תועפוהל  ןאכל  ועיגה  ותקהלו  ךבילרק 
. ללכב ימואל  - יתדה רוביצהו  טרפב , רדסהה  תובישיו 

םסק רבדה  םידוקירבו . הרישב  בלה , ךרד  םיהולא  תא  בוהאל  תיתדה -  תונויצב  ידיסח  םרז  ןיעמ  רוציל  וידיב  הלעש  ךכב  היה  ולש  החלצהה  דוס 
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דע תוקבדב  תרמשנ  תילקיסומה  ותשרומ  ךא  בל , ףקתהמ  רטפנ ב-1994  ךבילרק  תיתד . תויפיה  ןיעמ  םהיניעב  גצייש  םושמ  רקיעב  םיבר , םיריעצל 
. ינשוח וליפאו  יטנמור  ךפונ  תוידיסחה  ויתומיענל  םיסחיימה  תועבגה ,) רעונ  ינבו  םיק  " וקבחה רקיעבו   ) וידיסח ידי  - לע הזה  םויה  םצע 

רזחש ןושארה  ינוליחה  יאקיסומה  היה  דילי 1961 )  ) ןר תידוהיה . הקיסומב  ינחור  - ואינה רנא  ' זה לש  דסיימה  באה  אוה  - אוה ןר  ידע  יכ  םיסרוגה  שי  דגנמ ,
םירבדמה םיישיא  םיטסקט  בליש  וב  םעבש , ןורחאה  ולש , ידוהיה '  ' הרוכבה - םובלא תא  איצוה  תנשב 1998  ינומא . - ידוהי ראוטרפר  ץמיאו  הבושתב ,

. הבושתב רזוחה  לש  ויתושוחת  לעו  תודהי  לע 

ךותמ תולעמל  ריש  תא  ןיחלה  רנודרק  ימואל . - יתדה רזגמב  םיעוריאהו  תונותחה  םלוע  תא  רנודרק , ףסוי  רחא , הבושתב  רזוחו  רמז  שבכ  תע  התואב 
זא דע  רעוב .) הנסה  ומובלאב  לאזר  ןורהא  תמגוד   ) תורוקמהמ םיקוספ  עצבלו  ןיחלהל  םירחא  םייתד  םינמא  דדועו  רזגמב  טיהל  ךפהש  םיליהת , רפס 

. ךבילרק ברה  לש  םימסרופמה  םינחלה  רקיעב  עמשמ , יתרת  הפיכב , ולשמ 

הפיחד ונתנו  ןורמושו , הדוהיב  תויולחנתהמ  םלוכ  ידיוד , ידוא  רחואמ  רתויו  רלק  יביש  רות , יניס  ומכ  תועבג ' ירמז   ' ואב רנודרק , ףסויו  ןר  ידע  ירחא 
עבשל עבר  תקהל  לאזר , ןרהא  ילתפנ , הירא  ומכ  םירצוי  תובידאב  הנדעל , אוה  ףא  הכז  ךבילרק  ברה  לש  רנא  ' זה ליבקמב , הזה . רנא  ' זל תיתועמשמ 

. םירחאו

םילימל דועו ,) יאגר  זא , ג' קור , קלופ ,  ) תונונגיס ןווגמב  תינוליח '  ' New Age תקיסומ לש  השדח  הגוס  תונורחאה  םינשב  השבגתהו  הכלה  הגרדהב ,
תידוהי הקיסומ   " םויכ ארקנש  המ  לש  הריציה  לגל  תיתשתה  התייה  וז  ויהולאל . םדאה  ןיב  תוברקתהה  םרקיעש  םיישיא , םיטסקטל  וא  תורוקמהמ 

". תירוקמ

םינמאו םירצוי  תיסאלקה . תידיסחה  הקיסומה  רשאמ  רתוי  ימואל , - יתדה רוביצב  תויראלופופמ  הז  רנא  הנהנ ז' תנשבש 2008  ןייצל  יואר  בגא ,
בצמלו םירחאו ,) דוד  - ןב יכדרמ  דירפ , םהרבא   ) תידיסחה הקיסומה  יבכוכ  לש  םהילגר  תא  טא  - טא קוחדל  ולחה  ימואל , - יתדה הנחמה  םע  םיהוזמה 

תבית תכרעמ  הסניכ  וב  "ח , סשת תידוהיה  הקיסומה  תנש  םוכיס  תרגסמב  ךרענ  ךכ  לע  ןויד  ימואל . - יתדה רוביצה  לש  ילקיסומה  ןוטה  ינתונכ  םמצע 
. רזגמב תיביטנרטלאהו  תידיסחה  הקיסומה  בצמב  ןוידל  םיחמומ  לנאפ  תידוהי ) הקיסומל  ץורע 7  ןיזגמ   ) םינוגינה

םיירלופופה םינמאה  בור  לש  תיטילופה  הייטנל  ילקיסומה  םעטה  ןיב  רשק  אצומ  ימואל ,) - יתדה טנרטניאה  ץורע   ) ץורעב 7 הקיסומ  ןרדש  ןימאי , סחנפ 
ילב הקוברד , םידרוקא , ינש  לש  הרטיג  טושפ , ןוגינ  תינוטונומ , הקיסומ  וז  , " וירבדל ןורמושה . תועבגב  ררוגתמ  וקלחש  יקירפה , םלהקו  תויולחנתהב 

תרעוב תמאה  טושפ . שבלתהל  םירהב , רתעז  ףוטקל  םחל , תכיתח  םיזע , ינש  םיידג , ינש  שיש -  המ  יפל  תויחל  אוה  ןויערה  םוכחית . ידמ  רתוי 
". תועבגה רעונ  לש  הקיסומה  תאזש  הרקמ  אל  הז  יביבא . - לת פופ  עמושו  ביבא  - לתב יחש  ימ  לצא  רשאמ  תינוציק  רתוי  םג  ןכלו  םהיתומצעב ,

הנניא םינעוט , םה  תוטשפ , הקיסומל . עגונה  לכב  רקיעב  ותעד , לע  םיקלוחש  ימ  שי  תאז  םעו  ןימאי , השעש  חותינב  יגולויצוס  ןויגיה  אוצמל  רשפא 
זולבה תקיסומ  איה  ךכל  המגוד  תילקיסומ . הקרבהכ  תולגתהל  יושע  טושפ  ןוגינ  אקווד  םיתיעל  אברדא , םוכחית . רסוחל  וא  תולדל  תפדרנ  הלימ  חרכהב 

. הבר הדימב  תינוטונומ '  ' איה םגש  תיאקירמא , - ורפאה

תוחילשמ תוחפ  אל  םהלש  הקיסומב  םיאור  ץראה , יבחרב  םיפסונ  םירוזאמו  ןורמושהמ  םירחא  םינמאו  הבושתב , םירזוח  םירצוי  םיאקיסומ  םתוא 
. רוציל תנמ  - לע הזומל  םיקוקז  םניא  םהש  םידומ , םירצוי  טעמ  אל  ושפנ . ימינ  תא  טיטרהלו  אוה  רשאב  ידוהי  לכ  לש  ובילל  רודחל  החוכבש  תיתד ,

. הפהמ ןחלהו  םילימה  תא  םהל  האיצומש  םיהולא ' די   ' ןיעמ הנוילעה , החגשהה  לש  הארשהב  רבודמ  םהירבדל ,

לש הלהקמ  הניגנה . ילכו  םירומזימה  הז  ללכבו  שדקמה , - תיב ןחלופ  לע  םידקפומ  ויהש  יול , טבש  ינב  לש  םהיכישממכ  םמצע  םיאור  םה  םיוסמ , ןבומב 
תורצוצח תורוניכ , םילילחו , לבנב  םינגנמ  ויה  םירחא  םלוע . ארובל  םירומזימו  ןברוקה  לע  ריש  רמול  םוי , לכב  ןכודה  לע  םידמוע  ויה  תוחפל  םייוול  רסירת 

רבחתהל םייחב -  תחא  הרטמ  שי  םיסודה , ונל , : " ץראה ןותיעל  ןויארב  ןורבחב , ידוהיה  בושייה  תבשות  הריעצ  תאז  רידגהל  הביטיה  עָמָש . ילצליצו 
". הרישמ הליפת  רתוי  הז  ךרד . איה  הקיסומה  ונלצאו  הז , תא  תושעל  םיכרד  ןומה  שי  םלוע . ארובל 

רולקלופ חתפתהו  ךלה  ךכ  תובצע ." ךותמ  הרוש  הניכש  ןיא   " ירהש החמש , ךותמ  ארובה  תדובע  איה  תודיסחה  תעונת  לש  ןיינבה  - ינבאמ תחא 
, תודיסחה תונויערל  ימואל  - יתדה רוביצה  לש  תוברקתהה  החמש . הברהו  םידוקיר  םינוגינב , םיוולמה  "ר ,) ומדאה ןחלוש  לע  הווצמ  תודועס  ' ) םישיט ה'

דנרטל עקרקה  תא  ורישכה  םישוח , ןורכיש  ידכ  דע  םידוקירו  הריש  תועצמאב  ארובה  םע  רשקתל '  ' ןתינ הכרד  תידיסח , רצח '  ' ןיא הז  רוביצלש  הדבועהו 
. תידוהי המשנ  - תקיסומ לש 

איה םויכ  ריעצה . רודה  ינב  רקיעב  ימואל , - יתדה רוביצה  לש  םיבחרנ  םיקלח  הירחא  הפחס  תפרוג , תינבר  הכימתל  התכזש  תבחרתמה , המגמה 
הלכו םהיריש ,) ינכתו  םתוקידא  תדימל  ףופכב   ) םיעצבמה םינמאל  הצרעה  ייוליגב  לחה  ןיינעו , רבד  לכל  תינחור  - תיתד תיתוברת  הפולחכ  תשפתנ 

. םישדחה רמזה ' - ילילא  ' לש םיקסיד  תשיכרו  תועפוהל  הריהנב 

םיטלובהמ לאזר , ןרהאו  ןתנוי  םירמזה  - םיחאה לש  םהיתועפוהב  רנא . ' זה ינמא  לש  תועפוהמ  םלגר  םירידמ  םניא  םינוליח  םג  יכ  ןייצל  בושח  תאז , םע 
םייתדה םירצויה  . " השדח תואיצמ  רצוי  םינוליחל  םייתד  ןיב  שגפמה  הפוצה . ןותיעל  ןויארב  םהירבדכ  יביבא ," - לת ינוליח , להק  הברה  שי  , " םוחתב
תוהז רחא  שופיחו  תוינחור  לש  טנמלא  סנכנ  תינוליחה  הקיסומל  דגנמו , םיירטסניימל , תכפוה  םהלש  הקיסומה  שטולמו , יעוצקמ  ןונגיס  םיחתפמ 

". םי בלב  תולוברעמ  ומכ  הז  ינוליחה . םלועהמ  עפשומ  יתדה  םלועהו  יתדה , םלועב  ומצע  תא  שפחמ  ינוליחה  םלועה  . " ןתנוי רמוא  תידוהי ,"

יברע - ילארשיה ךוסכיסה 
, ןייצנ םייגולוכיספה  םימרוגב  קמעתהל  ילבמ  תיטילופ . הנצקהו  תיתד  הנצקה  ןיב  םאתימ  ףאו  הקיז  הנשי  םלועב , םירחא  םיבר  תומוקמב  ומכ  לארשיב ,

הרושק תיתדה  הנצקההש  ירקמ  הז  ןיא  ןכל , םילוכסיתו . םירסח  םתוא  לע  םיצפמ  םיבר  םירקמבו  םייגולוכיספו , םייתרבח  תורוקמ  םתואמ  םיעבונ  םהש 
. הנממ תעבונ  ףא  ילואו  ימואל , - יתדה רוביצב  תיטילופה  הנצקהב 

לאגי לש  תושקנתהה  התייה  םלוכב  העודיה  הפיכ . ישבוח  םיברועמ  ויה  םהבש  חצרו , תינוציק  תומילא  הביא , ייוליג  המכו  המכ  ויה  םינשה  תצורמב 
הרוש ועציבו  וננכיתש  תידוהיה , תרתחמה  ירבח  יגולונורכ : רדס  יפל  םיפסונ , ךרד  - ינויצ רבמבונ 1995 .)  ) ןיבר קחצי  הלשממה , שאר  לש  וייחב  רימע 

ראורבפ  ) םילשוריב וישכע  םולש  לש  הנגפה  לש  הנגפה  רבעל  ןומיר  ךילשהש  לומיש  - ןב דוד  ימשורבא , הנוי  (; 1984-1980  ) רורטו הלבח  ישעמ  לש 
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ראורבפ  ) םילשוריב וישכע  םולש  לש  הנגפה  לש  הנגפה  רבעל  ןומיר  ךילשהש  לומיש  - ןב דוד  ימשורבא , הנוי  (; 1984-1980  ) רורטו הלבח  ישעמ  לש 
יניטסלפ סובוטוא  רבעל  ותוא  הריו  וסיסבב , היקשנהמ  ואל  ליט  בנגש  "ל  הצ לייח  לומיש , - ןב דוד  גייווצנירג ; לימא  םולשה  ליעפ  גרהנ  ןומירהמ  (. 1983

ןושארב הדאיפמרטב  םיניטסלפ  םילעופ  תצובק  לע  שאב  חתפש  רפופ , ימע  הרשע ; ועצפנו  דחא  עסונ  גרהנ  יריהמ  רבוטקוא 1984 .)  ) םילשורי חרזמב 
(; ראורבפ 1994  ) הלפכמה תרעמב  םימלסומ  םיללפתמ  חצרש 29  ןייטשדלוג , ךורב  ד"ר  יאמ 1990 ;)  ) םיפסונ רשע  - דחא עצפו  העבש  גרה  ןויצל ,

בשות לייח  הדאז , - ןתנ ןדע  ץרמ 2002 ;)  ) םילשורי חרזמב  תונבל  רפס  - תיבב רורט  עוגיפ  עצבל  וננכיתש  םילחנתמ  העברא  ןיע , תב  תרתחמ  ירבח 
. םימעזנ םיימוקמ  וב  וכרעש  ץנילב ' חצרנו  טסוגוא 2005 ,)  ) םערפשב סובוטוא  יעסונ  העבראב  תוומל  הריש  חופת , תולחנתהה 

םעז ץרפ  לש  האצותכ  םידיחיכ , םמצע , תעד  לע  ולעפ  םידוהיה " םיטסירורטה   " לש עירכמה  בורה  יכ  בושו , בוש  םישיגדמ  ימואל  - יתדה הנחמה  ירבוד 
תשקה תוצק  ינש  ןיב  ץיפקכ  ךורדה  רתימל  ומד  םהישעמ  לבא  םיגירח , ויה  םה  ןכא , יתדה . רוביצה  תא  םיגציימ  םניא  ןפואו  םינפ  םושבו  טלשנ  - יתלב

(. ןאכמ תוינוציקו  ןאכמ  תוניתמ   ) תיטילופה

, וזה תרוקיבה  תויולחנתהה . לעפמ  לע  הליכשמה  תינוליחה  הטילאה  לש  תכשמתמה  תרוקיבל  דגנ  - תבוגתכ םג  הבר  הדימב  העיגה  תיתדה  הנצקהה 
עבצאה תוינידמ   " תא הבוגתב  ץמיאש  יתדה , רוביצב  בר  םעז  הררוע  טפשמהו , תונמאה  םלוע  הימדקאה , תרושקתה , ידי  - לע רקיעב  החטוהש 

םיבושיי בלבו  תויולחנתה  דוע  םיקמו  ילש , תוינידמהו  השיפתה  תא  קזחמ  םג  ינא  םכלש , תרוקיבה  תא  החוד  ינאש  דבלב  וז  אל  רמולכ : תשלושמה ."
! ץוצק םכילע  םש  ינא  רוציקב , םייברע .

- םייתדהש ךכ , תעונת  רזגמה . לש  םיבחרנ  םיקלחב  ינמחולהו  ינמואלה  וקה  תחשקהל  האיבה  םילחנתמל  התשענש  היצמיטיגל  - הדה השעמל ,
תא ץמאל  ולחה  םיברו  םח  קוביחל  התכז  רבמבונב 1990 , אנהכ , ריאמ  ברה  הגיהנמ , חצר  דע  תוחפל  הלש , תוימיטיגלב  וריכה  אל  םיימואל 

רובע עיבצהל  םיל ) " דרחה רקיעב   ) םיבר ורבע  "ל  דפמל תיתרוסמ  העבצהמ  םייתדה . לש  העבצהה  יסופדב  םייוניש  םג  ולח  תאז , תובקעב  התנשימ .
תעונת  )" תדלומ לארשי , )" - ץרא ינמאנ  תירב   " התייה התמסיסש  ןהכ , הלואג  לש  התושארב  הגלפמ   ) הייחתה ומכ  רתוי , יצינ  ינמי  וק  תוגציימה  תוגלפמ 

. ימואלה דוחיאה  רתוי , רחואמו  "ע ) שי ייברע  לש  ןוצרמ  רפסנרטל  הארקו  יבאז , םעבחר  ידי  - לע המקוהש  לארשי " - ץרא ינמאנ 

םינבר רפסמ  לש  םטע  ירפ  רבגה ," ךורב   " רפסה םע  תוהדזההו  תבחרנה  הצופתה  איה  הסירתמהו  היולגה  הנצקהה  תמגמל  םינמיסה  דחא 
ריהצמ אלא  חצורה , תא  הנגמ  ינניאש  דבלב  וז  אל  ריהצמ : ומכ  הזה  רפסה  הלפכמה . תרעמב  חבטה  עצבמ  ןייטשדלוג , ךורבל  םיחבש  ובו  םיל , " דרח

. והשעמ םעו  ותיא  יתוהדזה  לע  יולגב 

ךכב ומד , תרתהב  ומשאוהש  םיינוציקה  םינברה  לע  רקיעבו  יתדה , רוביצה  לע  יתבר  הפקתמ  החתפנ  ןיבר , קחצי  הלשממה , שאר  חצר  תובקעב 
םרזה לע  תוומ  תכמ  התיחנה  אל  וז  הפקתמ  תוכרעהל , דוגינב  הרומח .) הריבע  עצבל  ןווכתמה  םדא  גורהל  יתכליה  רתיה  " ) ףדור ןיד   " וילע ואיצוהש 

יכ זמרשכ  עמשמ , יתרת  םרזה , דגנ  ךלהש  םידיחיהמ  ןונ , - ןב לאוי  ברה   ) תימצע האקלהו  בקונ  שפנ  - ןובשח התייה  אל  הבוגתה  ךפיהה . אלא  יל , " דרחה
םג ומכ  תפדרנ , היחל  המודב  תופנטצה  אלא  הרפוע ,) ובושיי , תא  בוזעל  ץלאנו  עקוה  תבקונ , תרוקיב  גפס  ףדור , ןיד  ואיצוהש  םינברה  םהימ  ול  עודי 

. ךרדה תקדיצב  הנומאה  תוקזחתה 

ןיב יוטיב , ידיל  האב  וז  ןייטשדלוג . ךורב  םע  תוהדזהל  המודה  הלשממה , שאר  חצור  רימע , לאגי  םע  הלדגו  תכלוה  תוהדזה  תמגמ  הנמתסה  ליבקמב ,
תובכשב וטשפתה  ליבקמב , וציק . תא  וילע  ואיבהש  םיעשפ  ותדלומבו -  ומעב  הדיגבב  ינוחטיבה , בצמה  רודרידל  יארחאכ  ןיבר  לש  ותמשאהב  ראשה ,
ועציבש םה  לאמשמ , וא  ןימימ  םירחא , םימרוג  וא  "כ  בשה ןהיפלו , היצריפסנוק " תוירואית  , " םיקינל " דרחה ברקב  רקיעב  ימואל , - יתדה רוביצב  תובחר 

. חצרה תא 

תואצות הלעה  רבוטקואב 2007 , ךרענש  רקסלט , ןוכמו  בירעמ  רקס  םרב , םדקומ . רורחיש  וא  הנינחל  תורשפא  אלל  םלוע , רסאמל  ןודינ  רימע  לאגי 
תונש םירשע  םותב  ותוא  ררחשלו  ושנוע  תא  בוצקל  שי  יכ  םירובס , םייתדה  םילאשנהמ  תוחפ מ-42%  אלו  רוביצה  ללכמ   26% תועיתפמ : הרואכל 

. רתלאל הלשממה  שאר  חצור  תא  ןוחל  שי  יכ  םירובסו  ןיתמהל , םינכומ  אל  יתדה  רוביצהמ  רוביצהמ ו-38%   14% רסאמ .

םימלסומהו םיניטסלפה  ברקב  הנצקהל  הבוגתכ  רוביצה , לש  הנימי  הייטנ 
לודג קלח  יניעב  םימלסומה  לש  יתצלפמה  יומידה  תא  ומיצעהש  םידבאתמ ,) םילבחמ  לש  רקיעב   ) םיינחצר רורט  יעוגיפ  תרדיס  התביל  הנצקהה  תא 

רוביצהו םילחנתמה , דגנ  ונווכ  םיבר  םיעוגיפ  דועו , תאז  םיברע .' יבהוא  ודשחנ כ' אל  ןכל  םדוק  דועש  הלא  יניעב  המכו , המכ  תחא  לעו  לארשי , יחרזאמ 
. םיברעה יפלכ  ותביא  תא  קימעה  הז  םג  דבכ . םימד  ריחמ  םליש  קוריה , וקל  רבעמש  תויולחנתהה  תא  וסלכיא  וינבמ  םיברש  ימואל , - יתדה

תויולחנתה יוניפו  םיחטשהמ  הגיסנ  לע  םיעגמ 
תונויצה לש  התוואג  רוקמו  השפנ  רופיצ  תויולחנתה -  לש  ידיתע  יוניפ  רבדב  םיימשר  םימרוג  לש  תורהצהה  ופכתו  הגיסנה  יכלהמ  ומדקתהש  לככ 

ףיטק שוגמ  תוקתנתהה  לעופב , יוניפב . ףתתשהל  ושרדיי  םא  הדוקפ , ברסל  הפיכ  ישבוח  םילייחל  םיארוקה  הנחמב , םיינוציקה  תולוק  ורבג  תיתדה - 
רוביצה ראש  ןיבל  םניב  קתנה  יכ  יל , " דרחה םרזל  השיחמה  קר  איה  לבא  םיטעומ . תומילא  ייוליג  ךותו  תינומה  האחמ  אלל  המלשוה  ןורמושה  ןופצמו 

. תמייק הדבוע  אוה  ילארשיה 

ילרבילהו יל  " דרחה הנחמה  ןיב  תומיעהו  חתמה 
, תיתדה תונויצב  ילרבילה  םרזה  םע  םהיסחי  תא  תוריכעמ  ולא  תונווכ  ולוכ . ימואל  - יתדה רוביצל  םתנשימ  תא  ליחנהל  םירתוח  םיקינל  " דרחה ללככ ,

רוביצ ברקמ  םיבר  לש  בלה  תייטנ  רדגה . לע  בשויה  ברו , לודג  יתד  רוביצ  םייק  וללה  תונחמה  ינש  ןיב  יתרוסמהו . ינוליחה  רוביצה  םע  םויק  - ודב לגודה 
טעמכ קתנ   ) םלשל םהילע  היהיש  ריחמה  תלאשב  םיטבלתמ  ןיידע  םה  תאז , םע  תוקתנתהה . תמוארט  בקע  דחוימב  םיקינל , " דרחה רבעל  איה  הז 

. ימואל - ידרחה םרזל  חפסיהל  וטילחי  רשאכו  םא  רתוי ,) רימחמו  יתד  םייח  - חרוא ץומיא  תינוליחה , הרבחהמ  טלחומ 

. ןהיניב הרועפ  םייחה  ימוחת  לכב  הקומע  םוהתשכ  דחי , תויחל  ךישמהל  ושקתיש  תוחפשמ  ולצפי  הלא  תוטלחה  , " רפפ ןייצמ  םיבר ," םירקמב  "
ימ םג  וזמ . וז  קחרתהל  יתדה  רוביצב  תוצובקה  יתשל  תמרוג  םיאושינל , גוז  - ינב לש  הריחב  הביתכמ  םימרזה  דחאל  תוכייתשה  םויכ , רבכש  הדבועה 

". ותחפשממ תוקתניה  אוה  ריחמהש  חכוויי  םא  ךכב , דימתהל  השקתי  יל  " דרחה דצה  םע  ההדזמש 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



'. תינלאמש  ' רמול אלש  תספרתמכ , תשפתנ  וז  יכ  םא  תיטילופהו , תיתדה  הנצקהה  תומגמל  תישממ  תודגנתה  לש  םינושאר  םינצינ  םיטבונ  םייתניב 
רפסה - יתבב תונבו , םינב  ןיב  תטלחומ  הדרפה  גיהנהל  םייל  " דרח םימרוג  לש  תונויסינ  דגנ  םיממוקתמה  םירוה , תוצובקו  םירגובמ  םה  ךלהמה  יליבומ 
םלוע - תשיפת םיריעצל  עיצמו  ןגרואמ  רתוי  הברה  יל  " דרחה םרזה  ןכש , הלק . אל  הכרעמ  םהל  הפצמש  ךכל , םיעדומ  םה  אביקע . ינב  תעונת  יפינסבו 

ןפואב םיהוזמ  םניא  ןיידעש  הלא  רעונ -  תעונת  ףינס  וא  השרדמ  הנפלוא , הבישי , רפס , - תיב לכ  לע  םילהנתמ  הטילשה  תוברק  היישע . בחרמו  תשבוגמ 
. אביקע ינב  תעונת  יניקו  יתדה  ךוניחה  זכרמ  תודסומ  םילודגה , םיפוגה  ינש  לע  שטינ  קבאמה  רקיע  םימרזה . דחא  םע  קהבומ 

, תילאירוטירט הרשפ  רבדב  םיניטסלפה  םע  ןתמו  - אשמ תפסונ , תידדצ  - דח הגיסנ  לכ  תונחמה . ןיב  עסשה  תא  דואמ  הקימעה  ףיטק  שוגמ  תוקתנתהה 
הנומע יעוריא  לש  תרזוח  הרודהממ  בהלתמ  וניא  םידדצהמ  שיא  הרודמל . ןמש  םיפיסומ  קר  יקוח , - אל זחאמ  דירוהל  הלשממ  תטלחה  עוציב  וליפא  וא 

םקלח םירטוש , יפלא  המכ  םוקמל  וחלשנ  ראורבפב 2006  יקוח .) - יתלב זחאמ  רדגוהש  ןימינב , הטמ  תירוזאה  הצעומה  ימוחתב  יתליהק  בושיי  )
תורשעו םיניגפמ  תואמ  ועצפנ  םילאה  יוניפה  ךלהמב  םינבמ . העשת  וסרהו  םיתבב , ורצבתהש  םיניגפמה  יפלא  תא  חוכב  וניפ  םיסוס , לע  םיבוכר 

- יתדה רוביצב  םירחא  םיקלח  הדימ , התואב  ךא  קזחתהל , יושע  םיקינל  " דרחה לש  םדמעמ  זא , וא  םיגורהב . םג  םייתסהל  לולע  ףסונ  יוניפ  םירטוש .)
. תידרחה הליהקה  לא  רובחל  ילואו  תוינידמה  םהיתודמע  תא  ןתמל  םוקמ , םושל  הליבומ  הניא  תוינוציק  יכ  הנקסמל  עיגהל  םייושע  ימואל 

דסממה שארב  : " רפפ בתוכ  הלש . תדה  יתורישו  םיינברה  ןידה  - יתב תכרעמ  לע  תישארה , תונברה  איה  הנורחאה  הלימה  ויבגל  הרמאנ  אלש  ףוג  דוע 
ברק להנתמ  לבא  תיל . " דרחה הליהקה  םע  םיקודה  םירשק  םימייקמ  רשא  ידרחה , םלועה  םע  םיהוזמה  םינקסעו  םינבר  רקיעב  םויכ  םידמוע  ינברה 
יתדה םרזה  םע  תיל  " דרחה הליהקב  םינותמה  תודוסיה  לש  ירשפא  הלועפ  - ףותיש ינויצ . רתוי  יפוא  םירומאה  םיפוגל  תוושל  םישקבמש  ימ  לש  ףסאמ 

תיתודידי  ' תודהי קוושתש  רתוי , תיטסילרולפ  תיפולח , תישאר  תונבר  ןנוכל  םינותמה  םייושע  הרקי , אל  הז  םא  יל . " דרחה הנחמה  תא  לצפל  לולע  ןותמה ,
". יללכה רוביצל  םג  שמתשמל '

רייטצהל םילולע  םה  םינותמה , םע  והדזי  םא  םתיערמ . ןאצמ  קלח  דבאל  םילולע  םה  םיינוציקה , םע  והדזי  םא  ןדסהו . שיטפה  ןיב  םינותנ  םינברה  םג 
ץוביקה ינברל  רקיעב  םינוכנ  הלא  םירבד  יכ  ןייצמ , רפפ  םיל . " דרחב קהבומב  םידדצמה  רתוי ' םיריכבהו  םירגובמה  םינברה  דגנכ  םיסירתמש  ימכ 
תוטעמתהו ילרטיינה ,'  ' יזכרמה םרזה  תוקמטצה  חכונ  ןותמה . םרזה  ינברכ  ימשר  - יתלב ןפואב  םויכ  םישמשמה  רהוצ , ןוגריא  ינברמ  לודג  קלחלו  יתדה 

. עירכהל וז  הצובק  םג  ץלאית  יתדה , רוביצה  ללכ  לש  םיפתושמה  םינכמה 

המ תואבה , םינשב  הפיכב  לושמי  םימרזה  ינשמ  הזיא  תואדווב  רמול  לוכי  וניא  שיא  תאז , םע  תמייק . הדבוע  אוה  לארשיב  יתדה  רוביצב  קומעה  עסשה 
ךא תינגומוה . הצובק  םייתדב  תוארל  םיכישממ  לארשיב  רוביצה  ללכו  הנידמה  תגהנה  העש , יפל  חתפתי . םינוויכ  הזיאלו  הנחמ  לכ  לש  ולדוג  היהי 

םייתימאה תיבה ' - ילעב  ' םע היעב  םהל  שיש  םיעדוי  םייקוח , - אל םיזחאמ  יוניפ  רבדב  "ע  שי תצעומ  םע  םיעגמ  םילהנמה  םיימשרה  םימרוגה  לכ  חטשב ,
. םהלשמ תינבר  תוגיהנמ  הלומ  םיביצמו  "ע , שי תצעומ  לש  התוכמסב  םיריכמ  םניא  הלא  םיל . " דרחה - 

םע םהירשק  םיריעצ . םירצבתמ  םע  רבדיהל  יתדה  רוביצה  יגיהנמו  םינברה  ושקתי  , " רפפ לישנא  םכסמ  ידיתע ," םיבושיי  יוניפ  לש  הרקמב  "
לע לוטיל  ומיכסי  אל  ריעצה , רודה  יניעב  םתונימא  לע  רומשל  וצריש  םיגיהנמ  ןכל , םידגובכ . םתוא  ונמסי  יוניפל , תודגנתהה  תא  ןתמל  םנויסינו  תונוטלישה 

". דיתעב הזכ  ךלהמל  עקרקה  תא  םירישכמש  ימ  םינברה  ןיבמ  שי  םויה  רבכ  המילאו . תשקיע  תודגנתהב  וכמתי  אלא  ךווית , תומישמ  םמצע 

, םילבויו םיגלפ  טעמ  אל  שי  םיינוציקהו  םינותמה  ןיב  םייתמועל . תונחמ  ינשמ  רתוי  הברה  םישחור  לארשיב  תימואל  - תיתדה תחלקב  השעמל ,
. םינושה הינווגל  תיתדה  תונויצה  לש  תללוכה  הנומתה  תא  םיביכרמ  דחיב  םלוכ  יזכרמה . םרזהמ  ופעתסהש 

, דחמ ינחורה , דצה  לע  שגדו  תיתד  הרמחה  םייניב : תשיפת  שבגל  םיסנמ  ולרש , לבוי  ברה  םהבו  רהוצ , תתומע  ינברמ  תצקמ  יכ  ריעהל , םוקמה  ןאכ 
אקווד ואל  תילארשיה , הרבחה  לש  תיראלופופה  תוברתה  בוציעב  תוברועמל  םירתוח  םג  םה  ךדיאמ . םהילא , ברקתהלו  םינוליחה  תא  ברקל  ןויסינו 

, לשמל  ) יתרבחה ןוויכהמ  ינועב  תומחלנ  גניטיירה , תוברת  יעגפ  תא  רעזמל  תוסנמה  תוינוליח  תויכרע  תוצובקל  הריבח  ידי  - לע תאז , תיתדה . תיווזהמ 
. דועו הכירצל ) תורכמתהה  תאו  םידבועה  לוצינ  תא  רוצעל  ךכבו  הבוח  החונמ  םויכ  תבשה  לע  זירכהל 

( ןוליח ללוכ   ) תיטסילרולפה המגמה 

םיימרופר הבישחו  תוגהנתה  יסופד  לש  רבוג  ץומיא 
יתדה הרבחה  רקוחו  יאנותיעה  לש  ויתובתכב  ורקוס  םהמ  םיבר  תויתדה . תומוחב  ועבנש  םיקדס  םג  םויה  אוצמל  רשפא  יתדה  םוחתב  הרמחהה  דצל 

, רתכ תאצוה  " ) לארשיב תיתדה  הרבחה  לע  יוושכע  טבמ  םישדחה : םייתדה   " ורפסבו ץראה  ןותיעב  ןויצע ,) רה  רדסהה  תבישי  רגוב   ) גלש ריאי 
םג  ) תיתדה תונויצה  יפגא  לכב  עונלוקו  היזיוולט  תרושקתל , תומגמ  הריציה -  ימוחתב  יביסנטניאה  קוסיעב  תאז  תוארל  רשפא  : " בתוכ אוה  ךכו  (. 2000
( תויאבצ - םדקה תוניכמה  תועצמאב  רקיעב   ) תוליגר תויברק  תודיחיב  תורישל  תיביסנטניא  היינפ  ןורטאית , תריצי  לש  תולחתהו  הריש  תביתכ  "ע ,) שיב

החותפ השיגב  תודהי   ' איה תרהצומה  ותרטמש  רהוצ , שדחה  םינברה  ןוגריא  לש  ותמקה  אוה  יונישל  רתויב  קהבומה  ןמסה  רדסהה . תובישי  ןובשח  לע 
." םינבר תואמ  המכ  רבכ  הנומ  אוהו  תינרדומו ,'

בתכ  , ובנ סומע  ינויצ . - יתדה הנחמה  תונבל  תושרדמב  םדוקה  רושעה  ףוסב  התהוז  ביבאה , תא  תרשבמה  תינונס  תניחבב  תניינעמ , תוחתפתה 
ירפס םע  הרות  תחמשב  תודקורש  תויסקודותרוא , םישנ  לע  םיחוויד  םיעיגמ  ץראה  יבחרב  םינוש  תומוקממ  : " ונותיעב חוויד ב-1998  תונורחא , תועידי 
םישנ יפלא  השיא .' ינשע  אלש   ' הכרבה תא  תונשל  תושרודו  הרטפהו  תילט  םע  הווצמ  תב  ןהיתונבל  תוגגוח  הרותל , תולוע  תותילטב , תופטעתמ  הרות ,

יפ - לע השענ  לכהש  תושיגדמו  תורזוחו  הפוחל , תחתמ  תוכרבמו  תוקסופו  תונייד  תויהל  תושרוד  ןה  הרות . תודמולו  םידחוימ  שרדמ  - יתבב תופפותסמ 
הכלהה ".
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ץוביקב יתדה  ץוביקה  תשרדמו  םילשוריב  תמשנו  "ן  תמ םואבנדניל ,  ) תושרדמ עברא  השרדמ .' ל' הבישי '  ' םשה תא  וניש  ןה  , " ובנ בתוכ  ןושאר ," בלשב  "
. ןויצע שוגבש  זוע  לדגמ  ץוביקב  תונבל  רדסה  תבישי  אוה  שודיחה ב-1998  הבישיב . ומכ  ארמג  דומיל  לע  שגד  תומשו  דרגנוואל  תובשחנ  "ב ) יצנה ןיע 

". דומלל תרזוח  תורישה  םות  םעו  "ל , חנ ןיערגל  וא  ימואל  תורישל  תאצוי  איה  ןכלהמבש  דומיל , תונש  שמח  לש  לולסמ  תיתדה  תבל  העיצמ  הבישיה ' '

תדב ןתוקמעתה  לשב  ןהלש , תויתדה  תגרדב  הילעל  תונעוט  ףאו  יתד  - יטנאכ תוללוחמ  ןהש  יונישה  תא  תורידגמ  ןניא  הלא  םישנש  ףאש  ןייצל , בושח 
םינבר ידכב  אל  תלבוקמה . תרוסמה  לע  שממ  לש  הסרתהב  רבודמ  לעופב  םישנל , רתוי  המיאתמה  הכלה  קוספל  ןמצעל  תולטונ  ןהש  תואמצעהו 

. ןהישעממ םיגייתסמה  רזגמב  םיבר 

םישנ אבה : חספב   " הרפס תא  תויתדו . תוידרח  םישנ  רקחב  םינש  הז  תקסוע  תירבעה , הטיסרבינואב  תיגולויצוסו  תיגולופורתנא   , רואלא רמת  פורפ '
תא ריכזמה  יתד  םייח  ןונגסל  יטסילרולפה  ףגאה  תא  ברקש  תיתדה , הרבחב  יטסינימפה  ךפהמה  חותינל  הדחיי  (, 1998 " ) תיתדה תונויצב  תוניירואו 

לש הכובמה  ייוליגו  האחמה  ףרח  הגרדהב -  תצרפנ  רדגהש  תסרוג  רואלא  "ב . הראב תימרופרהו  תיביטברסנוקה  תועונתה  ברקב  לבוקמה  הז 
. יסקס - ולגנאה םזינימפל  ופשחנ  רבכש  רחאל  תונש ה-70 ,' עצמאב  הקירמאמו  הילגנאמ  לארשיל  ולעש  תויסקודותרוא , םישנ  תוכזב  ינברה -  דסממה 

. הכפהמל ףרטצהלו  ץמוא  רוזאל  הרושבה , תא  לכעל  םלש  רושע  שרדנ  תוילארשיה  ןהיתויחאל  ןוטה . תאו  ןוויכה  תא  ונתנ  ןה 

גוחל םיפרטצמ  םייתד  םיריעצ  רתויו  רתוי  לשמל , ךכ  המגמה . לע  םיעיבצמה  םיריעז , םיקדס  הנורחאל  תוהזל  רשפא  םיריעצה  םירבגה  ברקב  םג 
םילייטמה םיריעצה  ברקב  םג  הנורחאל  םיארנ  םיבר  תוגורס  תופיכ  ישבוח  דבלב .) םינוליחה  תלחנ  םעפ  התייהש  תוליעפ   ) םיבהלנה לסרודכה  ידהוא 

. תקהבומ תינוליח  רבעב  התייהש  תורקפתהו )  ) תורגבתה תיווח  הקירמא -  םורדו  קוחרה  חרזמל 

ימ לבא  האוושהה . תא  םיחוד  רתויב  םיטסילרולפה  םגו  ובאט  תקזחב  ןיידע  םה  תיתדה  תונויצב  ימרופר " ו" יביטברסנוק "  " םיגשומה ריהבנ : ןאכ 
"ב. הראב םיטסילרולפה  םימרזל  ילארשיה  יטסילרולפה  םרזה  ןיב  לדגו  ךלוה  ןוימד  אוצמל  לקנב  לוכי  םייחה  ןונגס  תא  חתנמש 

הלאשב האיצי 
יתד - ינויצה ךוניחה  תא  םינש  תורשע  ךשמב  רקח  ןליא , - רב תטיסרבינואב  ךוניחל  רפסה  - תיבמ יכוניח  גולויצוס  רטפנ ב-1996 ,)  ) בל ז"ל - רב יטומ  פורפ '

ךילהת איה  הלאשב  האיצי   ) הלאשב םיאצויה  לע  ףיקמ  רקחמל  וייחמ  םינש  רשע  שידקה  בל  - רב ילאמרופ . - יתלבה ךוניחה  לש  תוטישהו  תורגסמה  תאו 
ורוקמו יוגש  תירבעה , הפשב  שרתשהש  הלאשב " הרזח   " חנומה ינוליח . ךפוהו  ויתונומאו  וייח  חרוא  תא  הנשמ  תווצמ  רמוש  םדא  ובש  ישפנו , יתרבח 
הרבחב תוחור  תרעס  ב-1994 , םמוסריפ , םע  וררוע  וגוסמ , ןושארה  רקחמה  לש  םייניבה  יאצמימ  הבושתב .)" הרזח   " חנומה לש  קיודמ  - אל ךופיהב 

. תיתד תינויצה 

השימח לכמ  דחא  הבושתב -  םירזוחה  לש  םרפסממ  לודג  תילארשיה  הרבחב  הלאשב  םיאצויה  רפסמ  יכ  םיעשתה , תונש  תיצחמב  רבכ  אצמ  בל  - רב
ךכ - לכ תינויצ  תיתדה  הרבחהש  תוינוכיתה , תובישיב  יתד . םייח  - חרוא םייקל  ךישממ  וניא  לארשיב , יתדה  ךוניחה  רגוב  הגורס , הפיכ  ישבוח  םיריעצ ,

תוחפ מ-10%. רתוי -  בוט  בצמה  תונבל , תונפלואב  הברהב . רומח  בצמה  םייתדה  םינוכיתב  םימעפל ל-20% . העיגמ  תדה  תשיטנ  ןהב , תחבתשמ 
. תדה תא  םישטונ  תונבהו  םינבהמ  עברכ  םייתדה -  םיצוביקב 

ישארו םש  - יעודי םינבר  לש  תונבו  םינב  הליפה  רבכ  הפגמה  . " אביקע ינב  רעונה  תעונת  רתאל  ןויארב  בל  - רב פורפ ' רמא  תמ ," וב  ןיאש  תיב  ןיא  "
- תיב יתדה , םידליה  ןג  םירשכומו . םייתוכיא  םיבוט , םישנא  תיתדה  תונויצה  תדבאמ  םוי  ידמ  םירכומ . םייתד  םיאקיטילופו  רוביצ  ישנא  לש  םידליו  תובישי ,

". ןוליח ינפב  חוטיב ' תדועת   ' דוע םניא  רדסהה -  תבישי  תינוכיתה , הבישיה  יתד , - יתכלממה רפסה 

לע םיחחושמ  םירדח  ירדחב  קר  םלואו , דוקיפ . ידיקפתבו  תויברקה  תודיחיב  ליח  םישוע  םיבר  היריעצ . לש  יאבצה  תורישב  האגתמ  תיתדה  תונויצה 
, תילכלכה תואמצעה  תיבהמ , קוחירה  יאבצה . תורישה  ןמזב  הלאשב  םיאצוי  עודי ) וניא  םרפסמ   ) םיברש הדבועה  הוואג -  ררועלמ  הקוחרה  העפות 

. הזה ךילהתל  םימרות  דועו  הלא  לכ  םינוליח -  םע  קודהה  עגמה 

דמל הליכשמ , תינויצ  תיתד  החפשמל  תנשב 1962 , םילשוריב  דלונ  בל  יאבצה . תורישה  ןמזב  הפיכה " תא  ודירוה  הלאמ ש" דחא  אוה  בל  ןועמש 
ליעפו אביקע , ינב  רעונה  תעונתב  ךירדמו  ךינח  היה  תימואל . תיתדה  תונויצה  לש  תינחה  דוח  ברה , זכרמ  תבישיב  תחא  הנשו  תינוכית  הבישיב 

ימצע שופיח  עסמל  אצי  אבצה  ירחא  הלאשב . אצי  לילגה ,) םולש  תמחלמ   ) הנושארה ןונבל  תמחלמב  יאבצה , ותוריש  ךלהמב  םינומא . שוג  תעונתב 
. חרזמב יצחו  הנש  לש 

בתכ רפסל  המדקהב  בר . יתרושקת  דה  ררועש  לוגרח ,) תאצוה  " ) רבעשל םייתד  לש  םיגולונומ  רשע  - העברא לואשל . עדוישו   " ורפס רואל  אצי  ב-1998 
תובישי אביקע , ינב  ירגוב  תוגורסה - ' תופיכה   ' םישנאמ םיבר  םייח  לארשיב  לבא  הבושתב , םירזוחה  לש  םהירופיס  תא  הברה  םיעמוש  ונחנא  : " בל

אוצמל לק  אל  הפיכה .' תא  ודירוה  ימואל ש' - יתדה רעונה  ברקמ  זוחא  לע 15-25  תורבדמ  תוכרעהה  ךופה . ךילהת  ורבעש  תוינוכית -  תונפלואו 
םישנא רתוי  לארשי , תנידמ  תמקה  זאמש  חינהל  םוקמ  שי  לבא  םינוליח , ושענ  םידרח  המכ  רורב  תוחפ  דועו  הז , שיגר  אשונב  הנמיהמ  הקיטסיטטס 

". הבושתב ורזח  רשאמ  םייתד  - אל ושענ 

דע םיימש  - ארי ידוהי  היה  ומש , לע  ארקנש  םילשוריב , היגולונכטל  הובגה  רפסה  - תיב דסיימ  (, 2004-1922  ) בל באז  פורפ ' יאקיזיפה  ןועמש , לש  ויבא 
ךכו הלאשב . ואצי  עונפוא ) תנואתב  גרהנש  "ל  הצב "מ  לא םימיל  םוחנ , ויחאו  ןועמש   ) וינב תשולשמ  םיינשש  הדבועה  תא  לכעל  השקתה  אוה  ותומ . םוי 

ללגב וילע . קיעהל  ליחתה  הזו  תלשושה  תקספה  היהת  וללגבש  עטקל  סנכנ  אוה  םייתד ... אל  ונחנאש  הז  לע  בשוח  אל  אבאש  םוי  ןיא  : " ןועמש בתכ 
םלוע יל  שיש  סופתל  םואתפ  ליחתה  ילש  אבא  לילגה  םולש  תמחלמבש  בשוח  ינא  הרמגנ ... םינבר  לש  תורוד  רשע  דחא  לש  תלשוש  ולש , תוטלחהה 

". תינוגבר איה  ונלש  החפשמהש  הז  לע  רבדלו  הז  םע  םילשהל  ליחתה  אוה  זא  שולת ... אל  ינאש  ירוחאמ , םלש 

אשונ לש  םיטלובה  םירקוחה  דחא  ןמרשיפ , אגרש  פורפ ' יתדה , ךנחמה  תורגבתהה . ליגב  רבכ  ליחתמו  םיבלשב , שחרתמ  הלאשב  האיציה  ךילהת 
קלחב תזחואה  לובליבה  תשוחת  תא  ( 1999  ) תוקורזה תופיכה  רעונ  ורפסב  חתינ  אשונב , םירמאמו  םירפס  בתכ  ףאש  רבעשל ,) םייתד   ) םיש " לתדה

תגסל לולע  וא  שופיח  לש  תויוגהנתהל  תונפל  רגבתמה  יושע  , " בתכ תוימויק ," תולאש  תולועו  הזה  לובליבה  שחרתמ  רשאכ  . " םייתדה םירגבתמהמ 
לכב ולצא  םייקה  לובליבל  עדומ  אוה  ססהל , לחהשמ  התע , טבלתה ; אלו  ויתונומא  לע  בשח  אל  אוה  רבעב  וכרד . תא  אוצמל  לגוסמ  אוה  ןיאש  השוחתל 
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: טולימ יכרד  שולשמ  תחאב  רוחבל  לולע  ןכלו  ויתוחוכמ , הלעמל  איה  ןימאהל  רחב  םהבש  םילאידיאל  הריתחהש  שח  אוה  ויתונומאל . עגונה 
. רוצא סעכ  לש  הדלות  ללכ , ךרדב  אוהו , הרבחהו , הליהקה  החפשמה , לש  תומרונהמו  תורטמהמ  תוקחרתהכ  רדגומ  רוכינ  תויתד . - יטנאו רוכינ  א .

תדהמ רכונמה  רגובמ  תויהל  לדגי  בורל  וכרד , תא  אצמ  אלו  לובליב  שחש  רגבתמ  תימצע . הייחדו  תוללמוא  תויניצ , ןוחטיב , רסוח  שוחי  רכונמ  םדא 
יפלכ ויתושוחת  ללככ . םייתד  ףוסבלו  רפסה  - תיבב םיכנחמה  ינברה , דסממה  יתדה , יטילופה  דסממה  יפלכ  הנפומ  תויהל  יושע  רוכינה  יתדה . רוביצהמו 

ךכבו תויוטבלתהמ  ותוא  רטופ  ינגעלה  רומוהה  תובושת . תאיצממ  טלפמ  ורובע  הווהמ  רוכינה  שממ . לש  הביא  דעו  הדילס  געלמ , תוענ  םייתדהו  תדה 
. לובליבה תא  חיצנמ 

אוה תוקפס . תולעהלו  לואשל  דדומתהל , ןכומ  וניאש  רגובמ  תויהל  לדגי  בורל  תיתד , תוגהנתה  סופדל  ותוביוחממ  רענתמה  רגבתמ  תוכפכפה . ב .
ריהצמ אוה  רקפומכ .) ויניעב  שפתנ  ןיידעש   ) ינוליח םייח  - חרוא ןיבל  רשפתמ ,) - יתלבו ינוציקכ  ויניעב  שפתנה   ) יתד םייח  - חרוא ןיבש  והשמ  לע  רשפתי 

תומרונל םאתהב  גהנתהל  ול  השקשכ  םיתיעל , תובקונ . תולאש  םע  תודדומתהמ  קמחתמו  ותוגהנתהל  םיעינמב  קמעתמ  ומניא  ךא  בלב ," יתד   " אוהש
. תוביסנל ותוגהנתה  תא  םיאתמו  שימגמ  אוה  ומצעל , עבקש 

, תינוליחה וא  תיתדה  הרבחב , תולבוקמה  תומרונל  ותוגהנתה  תא  םיאתי  אוה  ןחבמ . תעשב  ול  דומעי  אל  ישפנה  ונסוחו  תשבוגמ  הניא  תינומאה  ותוהז 
רשאמ דבעידב , רבסהכ  רתוי  תועמשנ  בורל  רשא  תורחא , תוקדצה  אצמי  םיתיעלו , יאמורכ " גהנתה  אמורב   " רמאיו קדטצי  םיתיעל , אצמנ . אוה  הבש 

. תשבוגמ תינומא  םלוע  - תשיפת

םע ךליי   ' תוכפכפהה סוטאטסב  רגובמ  ותמועל , ותוהז . תא  ןוחבל  תנמ  - לע ותוגהנתהב , הצקה  דע  תכלל  יושע  םיטבלהו  שופיחה  ךילהתב  רגבתמ 
ומצע רידגמ  וניא  אוה  ותינוכמב . לויטל  עוסנל  הליפתה  ירחאו  רקובב , תבשב  תסנכה  - תיבל תכלל  יושע  אוה  ךכ , ותויחונל . םאתהב  גהנתיו  םרזה '

. תויטלחה רסוחל  יוטיב  איה  הכפכפהה  ותוגהנתה  תינומאה . ותוהז  שוביגמ  שאונ  אוה  ירהש  יביטברסנוקכ , וא  ימרופרכ 

תואיצמהמ קתניהל  רחוב  םקלח  ןכותמ . םיקיר  םהייח  יכ  םישחה  םישנא  ןייפאמו  שואייו , לובליב  ךותמ  עבונה  םזיפקסא  םיילוש . תוברת  תורצוויה  ג. 
. לוהוכלאל וא  םימסל  תורכמתה  תועצמאב 

םיווקה לש  תיפוס  הייצח  אלל  תויתדה  תושלחיה  תמגמ 
ןה הלאשב , םיאצויה  רפסמ  תא  דומאל  השק  הקזחתה . קר  השעמלו  המלבנ  אל  בל , ןועמש  רפוסהו  בל  - רב פורפ ' וראיתש  הלאשב  האיציה  תמגמ 

ימואל - יתדה רזגמב  םיבר  םיריעצ  ליעל .) ואר   ) םינפו םינווג  תבר  העפותב  רבודמש  םושמ  ןה  אשונב , ףיקמ  רקס  זאמ 1994  השענ  אלש  םושמ 
רוכ תא  תימשר  םישטונ  םניא  םיקינפיפחה  תויקינפיפח ."  " םינכמ רזגמה  ישנאש  העפות  תווצמ -  "ג  ירת םייקל  םתונוכנבו  םתנומאב  םישלחנ 

. יתדה םלועל  ץוחמ  תחא  לגר  םע  רבכ  םה  תובר  תוניחבמ  תאז , םע  הפיכ . שובחל  םיכישממ  םהמ  םיברו  םתבצחמ ,

הכרדהה ינוירנימס  תרגסמב  דחאה , אביקע . ינב  יתדה  רעונה  תעונת  ירבח  ברקב  םיפיקמ , םייכוניח  םירקס  ינש  וכרענ  ( 1999  ) "ט נשת תנש  תצורמב 
וכרענ רשא  םירקסה , תותיכ ט .' ידימלת  העונתה , יכינח  תואמ  שולשו  ףלא  ברקב  ינשה , ליגב 16 . םיכירדמ  םייתאמו  ףלאכ  תופתתשהב  העונתה , לש 

יסופד םג  ומכ  ינחורה , ומלועלו  ותוברתל  סחיב  יתדה  רעונה  לש  תויכרעה  תודמעה  תא  ןוחבל  ושקיב  םיחמומ , םיאקיטסיטטסו  םיגולויצוס  יווילב 
. יאנפה תוברתל  עגונה  לכב  רקיעב  םיינייפוא , תוגהנתה 

. ולש תוגהנתהה  יסופדבו  יאנפה  ילגרהב  םיללוחתמה  םייונישל  עדומ  תונש ה-2000 , תליחת  לש  לארשיב  יתד  - ינויצה רעונהש  ולעה , םירקסה 
וליפאו הליגרנ  תוירגיס ,  ) ןושיע ןהבו : וקחדוהו , תורכומ  ויהש  וא  ימואל , - יתדה רוביצהמ  לודג  קלחל  תורכומ  ויה  אלש  תוגירח  תועפות  ופשחנ  הנושארל 

םייתרבחו םייתכליה  םיגייס  תצירפ  טנרטניאב ; ונרופ  ירתאל  השילג  וא  המיז  יטרסב  הייפצ  םיבאפב ; וא  תויתיב  וקסיד  תוביסמב  יוליב  םילק ;) םימס 
. דועו תונושמ ," תוקורסת   " הנוכש המ  ץומיאו  שאר  יוליגב  הכילה  הניבל ; וניבש  םיסחיה  םוחתב 

השרדמ  ) הנקלא בושייב  תורוא  תללכמב  הנומאו  ךוניחל  הובגה  ןוכמה  שאר  ןמדוג , הנוי  ברה  לש  ףיקמה  ורמאמ  תובקעב  הדוהתל  וכז  וללה  תועפותה 
, אביקע ינב  "ל  כזמ רבעשל  ןמדוג , וייח ." יכרעבו  ותוברתב  תורומתו  םייוניש  הרעסה : ןיעב  יתד  ינויצה  רעונה   " תרתוכה תחת  תורומ ,) תרשכהל  תיתד 

המישר ביכרהל  ןתינ  הרושהמ , םיכנחמ  םע  ןכו  תונפלואו , תוינוכית  תובישי  ישאר  םע  יתמייקש  תוחיש  תורשעמ  : " תואבה םילימב  יונישה  תא  ןייפיא 
: ןמדוג יפ  - לע טוריפה , ןלהל  יוטיב ." ידיל  םייתוגהנתהה  םייונישה  ירקיע  םיאב  םהבש  בחור , ימוחת  לש  תדקוממ 

ילכלכ - יתרבח עקר 
, םויכ תוכומנ . תוילכלכ  - תויתרבח תובכש  ינב  םידימלת  לצא  רקיעב  םייוצר , - אל תוגהנתה  יסופדו  הדימל  יישק  לע  וחוויד  ךוניח  תודסומ  ישאר  רבעב ,

תוילכלכ - תויתרבח תובכשל  םיכייתשמהו  ינרותה , ךוניחב  ודמל  םהירוהש  הלאכ  בוט ,' תיבמ   ' םידימלת לצא  םג  םהירבדל , תולגתמ , תומוד  תועפות 
. הלעמו תוינוניב 

הדימל תולגוסמ 
. ההובג הדימל  תולגוסמ  ילעב  םירענ  םג  לגעמל  ופרטצה  תונורחאה  םינשב  םידומילב . ושקתהש  םירענ , לצא  ולגתה  םייכוניחה  םיישקה  בור  רבעב ,

". באפל הריעה , תדרל  ךכ  רחאו  רתויב , ההובגה  המרב  הקיטמתמ  תוכורא  תועש  דומלל  םילגוסמש  םירענ  : " קיתו ךנחמ  תאז  רידגהש  יפכ 

המצועו ףקיה 
םירענ לש  ללוכה  רפסמב  יתועמשמ  לודיג  לע  םיריהצמ  רמאמה , תרגסמב  ונייאורש  ךוניחה  תודסומ  ישאר  םיקודב , םיירקחמ  םינותנ  ןיאש  ףא  לע 

אל רבעבש  םיינוציק , םירקמ  רתויו  רתוי  תויוגהנתהה -  תמצועב  תיתועמשמ  היילע  הלח  ףסונב , םייוצר . - אל תוגהנתה  יסופד  םמצעל  וצמיאש  םייתד ,
. תיתדה הרבחב  לגר  תסירד  םהל  התייה 

ליג
'. ח '- תותיכ ז ידימלת  ברקב  רבכ  תוחוור  ןה  םויכ , הלעמו . תותיכ י ' ידימלת  ברקב  הנושארל  ולגתנ  תושקה  תועפותה  רבעב ,

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



יתרבח דמעמ 
ינב לש  האניקל  אשומו  יוקיחל  לדומ  םה  םויכ , יתרבחה . םדמעמ  תניחבמ  התיכהו  הרבחה  ילושל  וקחדנ  םייתייעבכ , ושפתנש  םייתד  םירענ  רבעב ,
התיכה לש  יתרבחה  הנבמב  המגמ  ךופיהל  יוטיב  םה  הער ,' תוברתל  ואצי  םירענ ש' םתוא  םיכוז  םהל  דמעמהו  הרקויה  תיתרבחה , היצמיטיגלה  םליג .

. רתויב יתועמשמהו  גיאדמה  יונישה  והז  םיכנחמה , תניחבמ  הצובקה . וא 

ןוליחה תמגמל  םיירוטסיה  - ויצוסה םימרוגה 
םינוליחו םייתד  ןיב  םילדבהה  שוטשיט 

ברקב תויוגהנתהו  תועפותב  דקמתה  אוה  " ) דבלב םיילוש  תצובק  ברקבו  הנחמה  הצקב  תושחרתמה   " תועפותב רבודמש  ןמדוג , ןייצ  ורמאמ  חתפב 
המגמב רבודמש  ןיבהל  ליכשה  ךא  קוחרה ,) חרזמב  תואלימרת  ילויט  הז  ללכבו  אבצ , ירחא  םייתד  םיריעצ  ברקב  תומוד  תועפותב  קסע  אלו  ןוכית , יאליג 

. ימואל - יתדה רזגמה  יריעצ  ברקב  תוקזחתמו  תוכלוה  רמאמב , ורקסנש  תועפותה  בור  ןכאו , תבחרתמ .

ןיב םיקהבומה  םילדבהה  יתרוסמהו . ינוליחה  רעונה  לש  םלועה  - תשיפתלו םייחה  ןונגיסל  םהמ  םיבר  תוברקתה  לש  יבקע  ךילהתל  םידע  ונא  השעמל ,
השולש לכמ  דחא  יכ  םיכירעמה , רזגמ  ירקוח  שי  םישטשטימו . םיכלוה  תויגוזו , תוינימ  יסופדבו  יאנפה  תוברתב  שובלב , רובידה , תפשב  תוצובקה  יתש 

. ינוליחה םלועב  תחא  לגר  םע  אצמנ  רבכ  םייתד , םיריעצ 

תיברעמה הרבחהו  תילארשיה  הרבחה  לע  םירבועה  םייללכה  םיכילהתה  םידמוע  יתד , - ינויצה רעונה  ברקב  ןוליחה  תמגמל  םיעינמהו  םימרוגה  שארב 
. יח אוה  הכותבש  תיללכה , הרבחה  לש  תוברתהמ  עפשומ  ינוליחה , ויחא  ומכ  יתד , - ינויצה ריעצה  דחי . םג 

ינרדומה םלועה  תועפשה 
. החותפה הרבחב  ידוהיה  ךוניחה  תלאשב  בחרנ  ןוידל  אובמ  וננמזב , ארקמה  ירקוח  יריכבמו  קיתו  ךנחמ  דנרא , השמ  פורפ ' בתכ  תנשב 1995 

: ןמקלדכ תינרדומה , הפוקתה  לש  םינייפאמ  העבש  לע  עיבצה  ותרגסמב 
שדח . רבד  לכל  הדיגס  דיתעבו . הווהב  יתייפכ  קוסיעו  רבעה  תייחד  • 

תרוסמה . אלו  ןויסינה  איה  תמאל  הדיחיה  הדימה  - תמא היפלו , השיפתה  תלבק  • 
הב . הדירמ  ידכ  דע  המודכו ,) םידקפמ  םיכנחמ , םירוה ,  ) תוכמס לכ  לש  תוימיטיגלה  לע  רועריע  • 

תוישונא . ללכו  תוילסרבינוא  תומגמב  המודכו ,) תיתד  תימואל ,  ) היגוסל תידוהיה  תוידוחייה  תרמה  • 
םייחה . תוחרוא  לכ  לש  םירוצעמ  רסח  ןוליח  • 

היווהה . זכרמב  םדאה  תא  הדימעמה  םלוע  תפקשה  • 
. וחור לע  הלועה  לככ  גוהנל  ישפוח  םדא  לכש  הנבהו  טרפה  תויוכז  תשגדה  תינימ , תונריתמ  תוגונעת , תפידרב  אטבתמה  םזילאודיווידניאה  שודיק  • 

ותדמעהו םדאה  תבהא  : " תואבה םילימב  תינרדומה  םלועה  - תפקשה תא  םכיסו  "ל , נה המישרה  ירקיע  לע  דנרא  פורפ ' רזח  תורופס , םינש  רובעכ 
ןוסירל העיבתה  תייחד  תלוזה , ןובשח  לע  ףא  תוגונעת  תפידר  תידעלב , ףאו  תזרפומ  הדימב  ומצעל  גואדל  הייטנ  זכרמב , ומצע  תייאר  היווהה , זכרמב 

, תונריתמ רסומהו ... חורה  ייחל  לעמ  תוחונהו  םיירמוחה  םייחה  תבצה  הילע , רבגתהל  שיש  תיביטימירפ  השלוחכ  התייאר  ךותמ  השובה  יוניג  ימצע …
". תומהבתה ידכ  דע  תירסומ  תורקפה  ידיל  איבהל  הלולעה 

הנמ ובו  יתדה ," רעונב  ןוליח  ייוליג  לע  ינרדומה  םלועה  תועפשה   " אשונב רמאמ  םסרפל  בל  - רב יטומ  פורפ ' קיפסה  דוע  ותריטפל , ךומס  תנשב 1996 ,
יתדה : רעונה  תונלחתה  לע  ינרדומה  םלועה  לש  םיירקיע  העפשה  ימרוג   13

םייתרוסמה . תדה  תודסומ  לש  םדמעמב  תוחיפו  הנידמה  לש  החוכ  תוקזחתה  • 
םירגובמה . תוברתמ  קתונמב  תימונוטוא , םירוענ  תוברת  לש  תושבגתהו  הטיבנ  • 

תדה . יכרע  תא  קחוד  םיילכלכ , םיסרטניאמ  ָענּומה  יאנפה  ןדיע  • 
תויתרבח . תויוביוחממו  םירגובמ  לש  תובוחמ  רעונ  - ינב לש  רוטפה '  ' ליג תוכראתה  • 

יתדה . םמלוע  תא  עזעזל  םילולעש  םישנאלו  תועדל  םיריעצה  תא  םיפשוח  םיינוליח , ההובג  הלכשה  תודסומב  םידומיל  • 
תדה . ילבכמ  תוקתנתה  ץיאהל  הלולע  ינוליח , גוז  - תב / ןבל םיאושינו  תובהאתה  • 

החפשמה . לש  תילמרופה  תוכמסב  תוחיפ  • 
םייתד . םיכרעל  ךוניח  ןובשח  לע  םיתיעל  האב  םיידומיל  םיגשיהב  העקשהה  ןכל , תורגב ." ינויצל  רוציי  ספ   " וכפה םייתדה  רפסה  - יתבמ קלח  • 

עודיה תידרחה  תודהיב  גלפ   ) תיאטילה הלוכסאה  יפ  - לע םידמלמה  םייתד  ךוניח  תודסומ  תושדחתהל . קקותשמו  תונרמשמ  דלוס  ינרדומה  רעונה  • 
םיינוקרדו . םינשוימכ  םלצא  םיספתנ  הרות ,) דומילב  ותוקבדבו  ותורסמתהב 

לש רומגה  הכופיה  םה  ינוליחה -  םלועב  םיטלושה  םיכרע  תוקפס -  תלטהלו  תונרקסל  היצמיטיגל  םזילאודיווידניא , תויסחי , ימצע , שומימו  הימונוטוא  • 
יתדה . ךוניחה  תא  תנייפאמה  תילאטוטה  השיגה 

תוינוליח . תועפשהל  יתדה  ריעצה  תא  ףשוח  תיתד , תרגסמב  אלש  יאבצ  תוריש  • 
ילילש . רואב  בורל  ראותמה  יתדה , דסממה  לע  תרושקתה  יעצמא  תפקתמ  חכונל  קחשנ , יתדה  רעונה  לש  ימצעה  יומידה  • 

. שדוקה ידומיל  םהבו  םיינאמוהה , תועוצקמה  לש  םנרק  תדרוי  םייעדמ , - םייגולונכטה תועוצקמה  ןדיעב  • 

םימרוג ינש  רתוי . תרחואמה  המישרב  םיעיפומה  הלאכ  םקלח  םימרוג , לש  תינושאר  המישר  בל  - רב פורפ ' ךרע  ב-1990 , ןכל , םדוק  םינש  שש 
ןויצל : םייואר  יחכונה , ורמאמב  םילולכ  םניאש  המישר  התואמ 

, המצע יניעב  תוחפל  הכפהשמ , תיביטקלוק . תיתד  תוהזו  הדיחי ' תוואג   ' חופיטב העיקשה  איה  םיואמ , טועימ  התייה  תיתדה  תונויצה  דוע  לכ  תישאר ,
יציח גופסל  הלחה  םג  אלא  הדיחיה , תוואג  חופיט  תא  החנזש  דבלב  וז  אל  תמייאמ . הכפה  תמיואממו  הביל  הבג  תילארשיה , הרבחב  ליבומ  חוכ 
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יציח גופסל  הלחה  םג  אלא  הדיחיה , תוואג  חופיט  תא  החנזש  דבלב  וז  אל  תמייאמ . הכפה  תמיואממו  הביל  הבג  תילארשיה , הרבחב  ליבומ  חוכ 
. התשלוח רוקמל  היה  החוכ  רוקמ  הינוריאה , הברמל  תרוקיב .

. ריחמ םג  היה  וז  תוקזחתהל  םרב , םיבר . םיריעצ  ברקב  תיתדה , תוגהנתההו  הרכהה  קוזיחב  יתבר  החלצה  הלחנ  תיתדה  תונויצה  תינש ,
. בר היה  אל  קחרמה  ןוליחל  דעו  םשמ  תוצובקה . ןיב  בוטיק  רצונ  ךכמ  האצותכו  תכל , קיחרהל  וצר  אלש  םהירבחמ  קלח  ועיתרה  םיקזוחמה ' '

: תורהבהו תופסות  ךות  וינועיט  תא  תצמתנ  ןלהל  םייונישה . וחמצ  םהמש  םימוחתה  תא  ןמדוג  הנוי  טרפמ  ורמאמב 

םואלה ןחלופ  םוקמב  היטרקומדה  ןחלופ 
עיפשהל תלוכי  םיחרזאל  שי  הבש  לשמימ  תטישכ  ירוקמה , הדועיי  תא  רקיעב  האלימ  םעה )" ןוטליש   )" היטרקומדה הנידמה , לש  תונושארה  היתונשב 

הכפה תיגוצייה  היטרקומדהו  ךפהמ , לח  םינורחאה  םירושעב  םינושה . ןוטלישה  תודסומל  םיגיצנ  תריחב  תועצמאב  םצרא , לש  תוינידמה  לע 
. טרפה תויוכזו  םזינמוה  ןויוויש , ומכ  םיכרע  ץרמב  תמדקמה  , תינמחול תילרביל  היטרקומד 

הכורא הרוש  לביקשכ  קדצל , הובג  ןיד  - תיבכ ותבשב  ןוילעה , טפשמה  - תיב לטנ  הלבוהה  תא  לבא  ותוריחו ," םדאה  דובכ  דוסי : - קוח  " תא הקקוח  תסנכה 
לארשי . תנידמ  לש  ימואלהו  ידוהיה  הייפוא  לע  הרישי  הכלשה  תולעב  תוקיספ  לש 

הנידמה לש  עקרק  שוכרל  םיברעל  רתיה  םיצוביק , תולעבב  םיאצמנה  םירעל  ץוחמ  תוינק  יזכרמו  םינוינק  לש  תותבשב  םתלעפהל  רתיה  תואמגוד :
, ןבכרהב םיביטברסנוקו  םימרופר  לולכל  תויתדה  תוצעומה  בויח  רחאה , לש  וידלי  תא  הז  ץמאל  וידחי , םייחה  ןימ  ותוא  ינבל  רתיה  ריצק ,) "ץ  גב  ) היינבל

קרב ןרהא  אישנה  לש  ותנוהכ  תפוקתב  ןוילעה , טפשמה  - תיב לש  יטופישה  םזיביטקאה  דועו . ןיליפתו , תילט  םע  יברעמה  לתוכב  םישנ  תליפתל  רתיה 
. םינוליח ברקב  םג  אלא  יתדה , רזגמב  קר  אל  חור  - תרומ ררוע  םינשה 2006-1995 ,) ןיב  )

תלוכיה לידבהל , יתדה , ךוניחבו   ) םידקפמו םירוה  לש  תורמ  תלבק  תויטוירטפ , היגיהנמלו , הנידמל  תונמאנו  תונתייצ  לש  םיסותא  םדיק  םואלה  ןחלופ 
עבותה רוביצה ,)  ) ביטקלוקה דמוע  םואלה  ןחלופ  לש  םיכרעה  תכרעמ  דקומב  טעומב . תוקפתסהו  תובדנתה  םיימש ,) תוכלמ  לוע  לבקל  תישפנה 

. תימואל היפוטוא  לש  התמשגה  ןעמל  ויבאשממו  ותואמצעמ  קלח  לע  רתוול  דיחיהמ 

יטרקומדה ןחלופה  דקומב  תויטרפה . לע  הנגהו  תיטרפ  המזוי  תישיא , - ןיב תורחת  תויוכז , ןויוויש  לש  םיסותא  םדקמ  תאז , תמועל  היטרקומדה , ןחלופ 
הצירממ תיטרקומדה  הנומאה  ותוא . לטבמו  םואלהמ  לודגה  ילסרבינואה  ינאהו  םואלהמ , ןטק  אוהש  יטרפה , ינאה  םימילשמ : םיטקייבוא  ינש  םידמוע 

. תלוזה םע  תורחת  ידכ  ךות  םיידוחייה , וירושיכ  תא  שממלו  חפטל  ותואמצעו , ותוריח  תא  אטבל  תויחרזאה , ויתויוכז  לע  דומעל  םדאה  תא 

טרפה יכרע  תא  הביצמ  רשא  תיטרקומד , לשממ  תטישב  םילדגה  םייתד  םיריעצ  ללכב . רעונה  לעו  טרפה  לע  םיכילהתה  תעפשה  תא  ןוחבל  בושח 
םמצעל םישרמ  םהו  תווצמ , לוע  לבקל  םתונוכנ  תתחופ  טא  - טא םהייח . - חרואב םג  הלא  םיכרע  םינפהל  םיטונ  ימואלה , תופידעה  רדס  שארב  ויתויוכזו 

. תינרותהו תינברה  תוכמסה  תורוקמ  לע  רגית  אורקל 

ןיב תיסיסב  הנחבה  לע  וירקחממ  דחאב  עיבצה  הנביב ," םרכ   " תבישי תא  דסייש  ימו  ךוניחה  לש  היפוסוליפל  רוספורפ  (, 2003-1916  ) לפר בד 
חותיפו תיתרבחה  הינומרהה  תיטרפה , תלעותה  ךוניחל … תוירקיע  תורטמ  שולש  תומייק  תיברעמה  היפוסוליפב  : " יברעמהו ידוהיה  ךוניחה  תורטמ 

תילאידיאה תומדה  תווצמ ה .' םויק  ונייה , ומלועב , ותבוח  יולימל  םדאה  תרשכה  איה  ידוהיה  ךוניחה  תרטמ  תאז , תמועל  ךינחה . לש  שפנה  תוחוכ 
תוברתב החמצש  תיגוגדפ  היגטרטסא  תמעל  ןויסינ  לכ  לע  ןבומכ , השקמ , תורטמה  ןיב  הז  רעפ  םיימש … ארי  לש  וז  איה  ךנחמה , רתוח  התארקלש 

". הב הכורכה  העיבתהו  תיתדה  הנומאה  םע  ברעמה ,

ותרתוכש רמאמב  םירוצ , ןיע  ץוביק  שיא  בוטיחא , הקסוי  יתדה  טסיצילבופהו  ךנחמה  ראית  תויוכזה , לגד  תפנה  דגנמו , תובוחה , לש  ןהילגר  תקיחד  תא 
רבודמ התעמ  םייח . ונא  ובש  יתרבחהו  יתוברתה  םלועהמ  רקענו  ךלוה  הבוחה  גשומ  (: " 1998 " ) תיללכה תוברתבו  תורוקמב  םלוע  ןוקיתו  םדא  ןוקית  "
ןיא דיחיה . לש  ןהשלכ  תובוח  ךכל  תומדוקש  ילבמ  ילאודיווידניאה , ינאה  לש  טלחומה  ךרעה  לע  תוססובמה  דיחיה , לש  תויוריח  לעו  תויוכז  לע  רקיעב 

ימצעה שומימה  תויוכזו  דיחיה  תושונאה . וא  המואה , הליהקה , החפשמה , וז  םא  ןיב  םיוסמ , ללכ  יפלכ  וא  תלוזה  יפלכ  דיחיה  לש  תובוח  לע  םירבדמ 
". ללכה יפלכ  תוירחאל  העיבת  לכ  םהינפ  לעמ  םיחודו  םימדוק , ולש 

תרושקתה יעצמא  תעפשה 
התייה העפשהה  הנידמה , לש  המויקל  םינושארה  םירושעה  תעבראב  יכ  רמול  ןתינ  רעונה . - ינב לע  םינומהה  תרושקת  תעפשה  לע  בתכנ  תובר 

םיירחסמ היזיוולט  יצורעב  הפצוה  הידמה  יטמרד . יוניש  ללוח  תונש ה-90 ,' תליחתו  תונש ה-80 ' ףוס  לש  לודגה  יתרושקתה  ץפמה  ךא  תירונימ .
לע ברקה  שלוג -  וא  הפוצ  ארוק , לכ  לע  תורחתה  טנרטניאה . ןבומכו  הביהצמ , תונותיעו  םינומוקמ  םיניזגמ , ןייוולה ,) ץורע  ץורע 10 , ץורע 2 , םילבכ , )

(. רתויב ךומנה  רמול  אלש   ) רתויב בחרה  ףתושמה  הנכמל  היינפ  הבייח  וצרת -  םא  גניטיירה ,

, ןכש יתד . - ינויצה רעונה  לע  הערל  םיעיפשמה  םימרוגה  תמישרב  ולילכהל  םוקמ  ןיאו  ידמל  םימת  ינכט  ילכ  וניה  טנרטניאה  ןמדוג , רמוא  ןושאר , טבמב 
, עבוק אוה  לעופב , תויוצר . וליפאו  תומימת  תויוליעפ  רופס  - ןיא דועו  רשק , תריצי  הדימל , רשפאמה  קנע , עדימ  רגאמ  וניה  טנרטניאה  ונרופ , ירתא  טעמל 

. תויוביוחמו תויוהז  תולובג , תקיחמ  לע  ססבתמ  אוהש  ךכב  תינרדומ , - טסופה תוברתה  לש  קהבומ  גיצנ  הווהמ  טנרטניאה 

םינכתה . " לכ ןיעל  םייולג  םייתייעבה  םהינכתש  ירחסמה , רודישה  יצורע  תמגוד  תרושקת  יעצמא  המכו  המכ  תחא  לע  טנרטניאה , שפתנ  ךכ  םא 
היפרגונרופב םינייפאתמו  יתדה  רוביצה  יכרע  תא  קהבומב  םירתוסה  םינכת  תובר  םימעפ  םנה  , " ןמדוג בתוכ  םהב ," םימולגה  םיכרעהו  םינרקומה 

תויבקעבו תויביסנטניאב  ףושח  יתדה  רעונה  בור  תומיוסמ ... תויונחבו  תולפא  תואטמיסב  קר  ורכמנ  רצק  ןמז  ינפל  דעש  םיטרסו  תונומת  םע  שממ ,
". יתדהו יכרעה  ומלוע  לע  םיעיפשמו  הגרדהב  םילחלחמה  הלא , םינכתל 

דחא תינרדומה כ" תרושקתה  תא  ורידגה  םה  תנשב 1993  רבכ  םינושארה . היבלשב  דוע  הערה  תא  ופצ  ךוניחה , דרשמב  יתדה  ךוניחה  להנימ  ישאר 
רתיה : ןיב  רמאנ , הנש  התואב  וציפהש  רזוחב  הנומאל ." ךוניחה  ךרד  לע  םילושכימה 

תא העיבטמו  הפוקתה , ישודיח '  ' תא הכותבש , טרפ  לכל  טעמכו  התוללכב , תיתדה  הרבחל  םג  האיבמ  לובג , לכו  גייס  לכ  הצרפש  היגוסל , תרושקתה  "
, רתויב םיכומנה  םיפתושמה  םינכמל  תדרוי  תרושקתה  םיארוקו , םיניזאמ  םיפוצ , ינומה  ךושמל  התוצרב  ךכל , רבעמ  יתדה . רוביצה  לע  םג  המתוח 
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". ישונאה םויקה  לש  םיבושחה  םימוחתל  תיחטשו  הדודר  השיג  תדדועמ  איה  ךכבו 

םזינרדומ - טסופה תעפשה 
, םזינומוק םזילאיצוס , ןוגכ  תונוש , תונומאבו  םילאידיאב  ןייפאתה  ינרדומה  ןדיעה  ינרדומ . - טסופ ןדיע  לאכ  תיחכונה  הפוקתל  םיסחייתמ  םיבר  תועד  - יגוה

. ףושחל ןתינ  התואשו  תמא , שיש  הרכהה  התייה  םלוכל  ףתושמה  ךא  םלועה . תא  ןקתל  יוצר  ובש  ןפואה  רבדב  הנבות  התייה  דחא  לכל  דועו . םזילרביל 
םיחותפו םיבושק  תויהל  םיבייח  אברדא , תחא . היצפסנוק  לע  לעניהל  ןיאו  תחא  תמא  ןיא  יביטקייבוס . לכהש  סרוג  תאז , תמועל  םזינרדומ , - טסופה

. תואיצמה יבגל  ולש  ביטארנהו  דחא  לכ  תישיאה , ותייארו  דחא  לכ  תורחא . תותימאל 

יבגל וליפא  אלא  יוצרה , םלועה  לע  תויכרע  תודמעו  הווהה  יבגל  קר  אל  הלח  וז  הנבות  תמא . ןיאש  איה  תמאה  תינרדומ , - טסופ הרבחב  תורחא : םילימב 
. תטלחומ תחא  תמא  ןיא  רבעה , רקחב  םגש  תסרוגה  הלוכסא  הליבומ  םישדחה ," םינוירוטסיהה   " הנוכמה םירקוח , תצובק  רבעה .

ינרותה ךוניחה  לש  דוסי  - תוחנה םירערעמו  םירתוסה  םירסמ  גפוס  תינרדומ , - טסופה תוברתה  ידשמ  ותוריעצמ  קנויש  ימ  יכ  ןמדוג , עבוק  ןייצל , רתומל 
, התמועל רועריעל . וא  תונשרפל  םינותנ  םניאש  םיטלחומו , םיפסונ  הנומא  ירקיעו  השודק  הרות  דחא , לאב  הנומא  לע  תתתשומ  תודהיה  ירה  לביקש .

. םיטלחומ םיגשומ  תשדקמ  הניא  רשא  תימאנידו , החותפ  תואיצמ  עיצמו  ינויער , םזילרולפב  לגוד  םזינרדומ  - טסופה

", םולשה הנחמ   " םע םיהוזמה  םיבר  םהמ  חור , - ישנאו םירקוח  רצק . היה  קחרמה  ינויצה , לעפמה  לע  תוינרדומ  - טסופה תונבותה  תכלשה  דעו  ןאכמ 
תא הדביא  תונויצה  םתשיפתל , ינויצ . - טסופה ןדיעה  וצראב -  לארשי  םע  תודלותב  שדח  ףד  חותפלו  תונויצ , תונש  האמ  לע  ללוגה  תא  םותסל  ורהימ 
רבעמ תובשייתהה  לעפמו  שוביכ  אבצל  ךפה  םעה , אבצ  "ל , הצ םזילאירפמיאה . לש  תתרשמ  הכפהו  תקדוצ , וא  תירסומ  העונתכ  הלש  היצמיטיגלה 

םילדגה םייתד  - םיינויצ םיריעצ  לע  תופיקעהו  תורישיה  תוכלשהה  ןהמ  רעשל  לקנ  דחי . םג  הנידמהו  רסומה  תא  תיחשמה  םרוגכ  עקוה  קוריה , וקל 
. הזכ יתרבח  - יתוברת םילקאב 

ביתנ תבישיב  שכר  תינרותה  ותלכשה  תא  םילשוריב . לדגו  דלונ  (, 2007-1950  ) "ר גש ומש , תובית  - ישארב רתוי  עודיה  גרבנזור , ןושרג  ןועמש  ברה 
תונש ה- תליחתב  ןלוגה . תמרב  ןוירישה  תוברקב  םחל  רשאכ  (, 1973  ) םירופיכה םוי  תמחלמב  השק  עצפנ  אוה  הנביב . םרכ  רדסהה  תבישיבו  ריאמ 

דמעו ןויצע , שוגבש  תרפא  ריעב  קחצי  חיש  תבישי  תא  םיקה  ב-1996  הישארמו . םייח  רוקמ  תבישי  ימיקממ  היה  ךכ  - רחא לתוכה , תבישיב  דמיל  ' 80
. ותריטפ דע  השארב 

תודגנתה עיבהש  תיתדה , תונויצה  ןמ  םינבר  תצובק  לש  תעד  - יוליגל "ר  גש ברה  ףרטצה  (, 2005  ) תוקתנתהה תינכות  תא  הרשיא  הלשממהשכ 
. תיחשמכ שוביכב  הרכהלו  תיתרבחה  ותשיפתל  "ע ) שי יחטשמ  תוגיסנ  דגנ   ) תינמיה תיטילופה  ותדמע  ןיב  ערקנ  אוה  תע  התואב  "ל . הצב תונברסל 

תתל ןויסינ  אוה  (, 2003  ) תינרדומ - טסופ הביבסב  תיתד  תונויצו  הרות  םירובש : םילכ  ורפס  תיתדה . תונויצה  תוגהב  תידוחיי  תומד  היה  "ר  גש ברה 
תא תוחדל  םוקמבש  ןושארה  היה  "ר  גש ברה  םתיא . דדומתהל  םילכ  הרותב  שיש  החנהב  יללכה , םלועב  םויה  םיבשנמה  חורה  - יכלהל יתד  הנעמ 

תונויער םהיניב  ההיזו  םיינרדומ , - טסופה םינועיטהמ  דבכנ  קלח  לביק  אוה  תיתד . הנשמ  ןיעמב  ותוא  בלשל  הסינ  ףאו  ותוא  קביח  םזינרדומ , - טסופה
תא רערעל  םייושע  טסקטב , םיירקמ '  ' םיטרפ הב  ךרדל  סחייתמה  חנומ   ) היצקורטסנוק - הדה אקווד  יכ  ןעט , "ל  נה ורפסב  תודיסחבו . הלבקב  םיגשומו 

תוישפוחב בצעל  תלוכיה  תא  םדאל  תנתונ  תילבקה , םילכה  תריבש  םע  ההיז  התואש  שיגדהל ,) ירוקמה  טסקטה  רבחמ  שקיב  ותואש  ןועיטה  הנבמ 
. יתדה ומלוע  תא 

ואר םה  הריפכל . ליבוהל  לולעש  דעצ  שרדמה , - תיבל ינקפסה  םזינרדומ  - טסופה תסנכהב  םיאורה  הלא  דצמ  הבחר  תודגנתה  הררוע  וז , ותדמע 
ונעט וירקבמ  תיסקודותרואה . תרגסמהמ  גורחל  ילבמ  תדה  לש  היצמרופר  ןיעמ  תדה , לש  ימינפ  יונישל  תיתכליה  אקנפשוג  ןתמ  ומלוע  - תפקשהב

. תיתרוסמה המקרה  תא  תסרוה  הרות , לש  המלועל  תירוחאה  תלדב  םזילאודיווידניאה  תסנכה  םצע  יכ  ינאיורט , סוסב  רבודמ  םצעבש 

ךרדה תא  ללש  אוה  םויה . דע  הטלשש  השיפתה  ומכ  ימואלה , ןפה  תא  קר  אלו  ילאודיווידניאה  - ינחורה ןפה  תא  השיגדמ  "ר  גש ברה  לש  ותשיפת 
ימכ ימואל .) - יתדה רוביצב  דדועל  לבוקמש  יפכ  םיילהנמ , וא  םייאבצ  אקווד  ואלו   ) םימוחת ןווגמב  ובלתשי  הרותה  ינבש  ךכב  תובישח  הארו  "ת  ילדרחה

. תונמאב קוסעל  וידימלת  תא  דדוע  אוה  הריש , ומצעב  בתכש 

תא תורחא ,) תוידוהי  הקיטסימ  תושיפתב  םג  ומכ   ) הב הארו  ימואל  - יתדה םויה  רדסל  השדחה  תודיסחה  תא  סינכהש  םינושארה  דחא  היה  "ר  גש ברה 
, םיינשדחה ויתונויער  לשב  דואמ . הבר  ותעפשה  םויה  לבא  ירטוזאכ , ספתנ  אוה  הלחתהב  ילארשיהו . ימלועה  גייא ' - וינהו םזינרדומ  - טסופל הבושתה 

. תויתדה תוינויצה  תובישיה  לש  השקה  ןיערגה  יפדמ  תא  ושבכ  אל  ןיידעו  תוחותפל , תובשחנה  תובישיב  רקיעב  םידמלנ  וירפס 

תיעדמ תילנויצר  הבישח 
לכ לש  הניחבו  הקידב  רקח , תילנויצר -  תיברעמ  הבישח  לש  תודוסי  לע  תתתשומ  יתד , - יתכלממה ךוניחה  הז  ללכבו  לארשי , תנידמב  ךוניחה  תכרעמ 

תועוצקמל ועיגהב  זאו , לוח . תועוצקמ  דומיל  ךלהמב  םיילנויצר , הבישח  תודוסי  םתואל  אוה  ףא  ףשחנ  יתדה  דימלתה  ןויגיההו . לכשה  תועצמאב  רבד 
רערעל תלוכי  ילבמ  תונומאו  תועד  םינפהלו  ךנוח , םהילעש  תונורקעה  תא  תינמז ) חונזל  תוחפל  וא   ) חוכשל הדח , תינפת  תושעל  שרדנ  אוה  שדוקה ,

. םיעגפנ םע  תמייתסמ  שורדת ," לא  ךממ  אלפומב   " יתכלהה יוויצהו  ףורצה  ןויגיהה  ןיב  תושגנתהה  םירקמה , בורב  םייגול . םילכב  ןתוא  ןוחבל  וא  ןהילע ,

ןיבר קחצי  חצר 
תעגפנה םויה . דע  ודילגה  םרט  ןהמ  תובר  רשא  המואה , ףוגב  תוקומע  תוקלצ  ריתוה  רבמבונב 1995 , ב-4  ןיבר , קחצי  לארשי , תלשממ  שאר  חצר 

טנדוטסו םיינרות  ךוניח  תודסומ  רגוב  הפיכ , שבוח  ריעצ  אוה  רימע , לאגי  חצורהש , הדבועה  םינושה . היגלפ  לע  תיתדה  תונויצה  התייה  תירקיעה 
. ולש ךוניחה  תכרעמו  יתד  - ינויצה הנחמה  לע  התמצועב  םידקת  תרסח  הפקתמל  תואה  תא  הנתנ  ןליא , - רב תטיסרבינואב 

המוארטה תיתצובקה . ותוכייש  ול  הנקמש  תונורתיב  קפקפל  ליחתמ  אוהש  ךות  הננגמל  סנכנ  הגורסה , הפיכב  הוואג  שח  זא  דעש  יתד , - ינויצה רעונה 
- תיתדה םתוהז  שוביגב  וקסע  ובש  בלשב  םתוא  ופטש  חצרה  לש  ףדהה  ילג  הנחמה ; ברקמ  םירגבתמ  לש  םקלח  תנמ  התייה  רתויב  השקה  תישפנה 

. תימואל
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חקל םינוליחה . לצא  םירופיכה  םוי  תמחלמ  טקפא  ומכ  הז  תמיוסמ , הדימב  תיתדה . הרבחב  םות  דע  הצומ  אל  ןיידע  ןיבר  חצר  טקפאש  רמול  ןתינ 
. דסממה לש  תוכרעמ  דודישו  האחמ  לש  תישממ  תוברת  הרצונש  דע  תוחפל  םלש  רושע 

יתחפשמה אתב  תונרמוחו  םזינודה 
היהי אל  לדג . אוה  הבש  תיתחפשמה  הממחה  איה  יתד , - ינויצה ריעצה  הז  ללכבו  ריעצ , לכ  לש  ומלוע  - תשיפת תא  לכמ  רתוי  םיבצעמה  םימרוגה  דחא 

רוד ינב  תעצוממה . תיתד  - תינויצה החפשמה  לש  יכרעה  םלוסב  םג  דימתמ  םוסריכ  לח  םינורחאה  םירושעה  ינש  וא  רושעב  יכ  חינהל , ךרפומ  הז 
, תישיאה םתחוור  רופישל  םינותנ  םהינייעמ  לכו  םמצע  ךותב  וסנכתה  ונגרבתה , תימואל , תוחילש  תשוחתו  יטסילאידיא  טהל  ירודח  ויה  רבעבש  םייניבה ,

. תירמוחהו תילכלכה 

הקינורטקלאו למשח  ירצומ  הרקוי , תוריד  תוינוכמ , "ל , וחב שפונ  תיתד : - תינויצה תונותיעב  םוסריפה  תועדומ  ןה  ןמדוג , הנוי  ירבדל  ךכל , תקהבומ  תודע 
. הפיכב ןאכ  םג  םילשומ  עפשה , תרבח  לש  םיקוניפ  ראשו 

םירסמ ןיב  הריחבב  תיתדה . תונויצה  לש  םיננוכמה  םיכרעה  םע  דחא  הנקב  םילוע  דימת  אלש  םיכרעל  םתוריעצמ  ןכ , םא  םיפשחנ , הרענה  וא  רענה 
תרוסמ תא  ץמאל  וטיי  םה  םירסמ , םתואל  הריתסב  דמועה  םהירוה , לש  םייחה  - חרוא ןיבל  םהב , עימטהל  םיסנמ  םיכנחמהש  םילענ , םייכרעו  םייכוניח 

. אבא תיב 

יתרבח םיצחל  שבכמ 
, ושעש גירח  השעמ  וא  זעונ  דעצ  תוכזב  םדמעמ  תא  םינוק  םיליבומה  םילבּומ . שיו  םייתרבח  םיליבומ  שי  ףתושמ , הנכמ  תלעב  םישנא  תצובק  לכב 

תכלמ  )" ינוציח הארמ  וליפא  וא  ילכלכ  דמעמ  יתחפשמ , סוחיי  תויטמזירכ , תונוכת  תוכזב  לשב  ירפכ  םקיחל  לפונ  ראותה  םיתיעל , ערל . וא  בוטל 
(. המגודל התיכה ,"

ידומילב ונייטצהש  םידימלת  םתוא  ויה  הלש  םייתרבחה  םיליבומה  םינש , ךשמב  ללכה . ןמ  תאצוי  הניא  יתד  - ינויצה ךוניחה  תכרעמ  םג  וז , הניחבמ 
םיירמוחה םייותיפהו  תילנויצר  הבישחל  ךוניחה  ינרדומה , םלועל  תרבוגה  הפישחה  םע  ךא  ותכלהכ . יתד  םייח  - חרוא ולהינו  תכל  ועינצה  שדוקה ,

'. יתייעב  ' תוגהנתה דוק  ץמאל  םייתד  םיריעצ  רתויו  רתוי  ולחה  ביבסמש ,

לש םיערה ' םידליה  . ' הצרעהו יוקיח  לדומ  םתוא  הכפה  איה  הבריקמ , םתוא  איקתו  עיקות  תיכוניחה  הביבסהש  םוקמב  עיתפמ : ךילהת  שחרתה  ןאכ 
. םהילא תומדיהל  ןוצרה  ןיבל  ולביקש  ינרמש  - יתדה ךוניחה  ןיב  םיערקנ  םידומילה  לספסל  םהירבח  רשאכ  םייתרבח , םיליבומ  ושענ  תיתדה  תונויצה 

רידגה אוה  רמאמה  חתפב  תוללובתהו ." יוקיח   " ותרתוכש בקונ  רמאמ  םינש  האממ  הלעמל  ינפל  בתכ  עדונה  ינויצה  תועדה  - הגוהו רפוסה  םעה , דחא 
ךכ םהש  ינפמו  םירחא , לא  תומדיהל  וב  העובטה  הייטנה  תאפמ  םא  יכ  ימינפה , ומלוע  יקמעממ  אל  שיגרמו , השועו  רמוא  םדאהש  המ  לכ   )" יוקיח והמ 

תרות יבא  ורבחמ , ךא  הלוגה . ידוהיל  הפקשנש  תוללובתהה , תנכס  ינפמ  עירתהל  דעונ  רמאמה  יוקיחה . יגוס  תא  טרפל  ךישמהו  ךכ )" אוה  ףא 
. םידוהיה תנידמב  םייתד  םיריעצל  בוראת  המוד  הנכס  יכ  רעיש  אל  חטבל  תינחורה ," תונויצה  "

(, תויזכרמ תויומד  םירקמהמ , קלחב   ) םהלש הרבחב  תויומדש  הדבועה  םצע  . " גלש רודככ  ןאכ  ולעפ  םירחאל , תומדיהל  ןוצרהו  יתרבחה  ץחלה 
רעונה - ינב . " ורמאמב ןמדוג  בתוכ  תורבודמה ," תויוגהנתהה  תא  םה  ףא  ץמאל  םירחאה  לע  עיפשמה  םרוג  הווהמ  רבכ  תמיוסמ , הרוצב  תוגהנתמ 

". וינפב דומעל  דואמ  השקש  יתרבחו  יתוברת  ץחל  םירצויו  םהלש , הרבחב  תוכרעומ  תויומדל  םירבוח  םייתביבס  ץוח  ימרוג  וב  דס , ןיעמב  םיאצמנ 

ונימיב ילרבילה  יתד  - ינויצה ריעצה  לש  ונקויד 
תא תונייפאמה  תופיאשה  לולכימ  ונימי . לש  יתד  - ינויצה רעונה  לדג  הכותבש  תיתוברת , - תיכוניח הריווא  םירצוי  ליעל , ונמנש  םיכילהתהו  םימרוגה  ךס 

םישגהל זע  ךרוצ  שח  ינא  ןויגיהה . אקווד  ואלו  ןוצרה , אוה  ילש  עינמה  רמולכ , הצור ." ינא  : " םילימ יתשב  יוצימל  ןתינ  ינרדומ , - טסופה ןדיעב  יתדה  ריעצה 
תא םדקל  איה  םייחב  ילש  תיזכרמה  הרטמה  יתביבסו . יירבח  תבוטל  םימעפ  הברה  תמדוק  יתבוט  דועו , תאז  יל . אבש  המ  לכ  תושעלו  ייתופיאש  לכ  תא 

. ללכ הב  שייבתמ  ינניאו  יתפיאש  וז  םיישיאה . יכרצ  תאו  ימצע 

חיטמ אוה  ןתואש  תורימא  יתד , - ינויצה רעונה  לש  שדחה  רודל  תוינייפואה  הצור ," ינא   " תורימא לש  הרדיסב  וללה  תונוצרה  תא  שיחממ  ןמדוג  הנוי 
: ןמקלדכ ויכנחמב , רקיעב 

לא שפוח . הצור  ינא  לבא  ימצעב . יכרד  תא  עובקל  הצור  ינא  םהבש  םימוחתב  םירוסיאו , תולבגה  יל  ביתכמ  יתדה , ךנחמה  התא , שפוח : הצור  ינא  • 
. ןוכנל אצומ  ינאש  יפכ  ייח  תא  תויחל  יל  תרשפאמש  תרגסמ  ףידעמ  ינא  תושעל . המ  יל  דיגת  לא  יתוא , ליבגת 

הברמה לכו  הז , תא  יל  תושוע  תוינפוג  תואנהו  תוריעסמ  תויווח  םירכממ . םהש  הדומ  ינאו  םישוגירו , תויווח  יל  עיצמ  ינרדומה  םלועה  םישוגיר : הצור  ינא  • 
. חבושמ הז  ירה 

. םינושה עדמה  ימוחתמ  תועפותל  תויריפמא  תוחכוה  אוצמלו  רוקחל  םייוסינ , עצבל  יתוא  דמלמ  ךנחמה , התא , לוחה , תועוצקמ  לכב  ןיבהל : הצור  ינא  • 
וא תיעדמ , הבישח  הריקח , ילב  ןהש  תומכ  תואצותה '  ' תא לבקל  ינממ  שקבמ  התא  תועדהו , הנומאה  ייחב , רתויב  יתועמשמה  םוחתב  אקווד  עודמ 

? ןתקדצל תיגול  החכוה 

םינוכנ הלאה  םיימואלהו  םייכרעה  םייתדה , םילאידיאה  לכו  קדוצ , התאש  ןכתיי  םיבגשנה . תונויערהמ  יתוא  בוזע  תויגולואידיאמ : רוטפ  הצור  ינא  • 
'ה. רבחה םע  תולבל  תויחל , ןת  הזל . חוכ  יל  ןיא  ילש . שארב  אל  םה  לבא  םיבושחו ,

אל םעפ  ףאש  הארנכ  דימ , והשמ  תושעל  חילצמ  אל  ינא  םא  תושיחנו . הדמתה  רשוכ  יל  ןיא  חווט . יכורא  םיכילהתל  תונלבס  יל  ןיא  וישכע : הצור  ינא  • 
! וישכעו ןאכ  לכה  הצור  ינא  תאז . השעא 

תוידיימ תואצות  םומיסקמ  גישהל  אוה  קחשמה  םש  יתיזזתה . יגולונכטה  ןדיעה  לש  םיקהבומה  רכיהה  - ינמיסמ םיינש  םה  ךרד  - ירוציקו תוידיימ 
םוש ךכב  ןיא  םיינכט , םירזעב  רבודמ  דוע  לכ  . " םימכחותמ םירזעו  םילכ  לולכימ  ונתושרל  תינרדומה  היגולונכטה  הדימעמ  הז  ךרוצל  ץמאמ . םומינימב 
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". ריעצה לש  ינחורה  ומלוע  לע  םג  עיפשמה  לאידיא , הכפה  םילקה  םייחהו  ךרדה  - ירוציק תפדעהש  הרצה , . " ןמדוג םכסמ  תיכרע ," היעב 

ימואל - יתדה הנחמב  הנשמ  ילוציפ 
םע ןהו  תידרחה  הרבחה  םע  ןה  תורחתהל  הלש  ךשמתמה  החלצהה  רסוחו  הדסוויה  רחש  זאמ  טעמכ  תיתדה , תונויצה  הרבעש  תוברה  תולטלטה 

רשא הנשימ , - ישערו םישער  תרדיס  וללוח  ליעל , ורקסנש  םיעוריאה  תונדעמ . הכליה  הילעש  הקצומה  עקרקה  תא  טא  - טא וקדס  תינוליחה , הרבחה 
- יתלב ויה  לוציפהו  גוליפה  ךרד . - ישופיחו םילוכסית  םיסעכ , האחמ , לש  םייעקרק  - תת םימרז  ופיצהו  תיתדה  תונויצה  לש  םיינוטקטה  תוחולה  תא  ועזעיז 

. תחא תינויערו  תינומא  השקימ  תויהל  הלדח  תימואל  - תיתדה הרבחה  םיענמנ .

שיש ןבומכ  רזגמה . לש  הטלאפב  דוסיה  - יעבצל יללכ  רידגמכ  ורקיעב  שמשמו  ידמל , יטאמכס  חוליפה  יכ  ןיוצי  תנשל 2010 . ןוכנ  םיחלפה , תפמ  םכינפל 
רשאמ תחא  הירוגטקל  רתוי  םיבורק  דימת  טעמכ  לבא  ינשל , דחא  חלפ  ןיב  רפתה  לע  םיבשוי  םג  םיבר  םיימואל  - םייתד םינווג . - תתו הנשימ  תוקולח  דוע 

תינוציחה העפוהבו  שובלב  וננובתה  רתיה  ןיב  רזגמב . םישנא  םע  ונמייקש  תוחיש  תובקעב  רקיעב  הנבנ  חוליפה  גוויס . הווהמ  ומצעשכל  הזו  תרחאל ,
אוה תיתד , הרבחב  לוציפ  רצונ  רשאכ  דימת , טעמכ  םינווגמה . ךוניחה  תודסומ  רחא  םג  וניקחתה  ימינפה . םמלוע  יוהיז  ךרוצל  םינושה , םיגלפה  ינב  לש 

. המוד חוליפל  עיגהל  יושע  םינושה , ךוניחה  תודסומו  ךוניחה  ימרז  רחא  הדיפקב  בוקעיש  ימ  הלש . ךוניחה  תודסומ  לע  תומתוח  תא  עיבטמ 

תובכרומ לשב  ראשה  ןיב  וכרעל , ללכב  רשפא  םא  קפסו  אשונב  יריפמא  רקחמ  ךרענ  םרט  הכ  דע  םיחלפהמ ? דחא  לכ  לש  ירפסמה  ןדמואה  יבגל  המו 
ורמאמב  ) ולרש ברה  היה  הזכ  ןדמוא  ךורעל  הסינש  ןושארה  ברוקמ . רועישל  עיגהל  רשפא  תאז  םע  םיחלפה . ןיב  םישטשוטמה  תולובגהו  אשונה 

ןנח לש  טרוטקודה  תדובע  םיבושח : תורוקמ  ינש  דוע  תפסותב  ולש , הז  לע  ססובמ  ונלש  ןדמואה  מ-2007 .) תושדחה " תוימואל  - תויתדה תוטילאה  "
". היפרגוטרקואיג  " ולש הרבחה  לש  םיידוירפ  םירקס  תרגסמב  ינגד  יבא  רוספורפ  השעש  םינוש  םינדמואו  סזומ 

תיסאלקה תיתדה  תונויצה  חלפ 1 :

םייללכ םינייפאמו  הרדגה 
םתביבס . םע  םיכוכיח  וא  םישוגיר '  ' םישפחמ םניאו  תדה  םע  םולשב  םייחש  הלעמו ) ינב 40  םבור   ) הרושהמ םייתד 

ןותמ יתרבח  וק  םיטקונ  םה  ןוטלישה . תודסומ  לש  םתוכמס  תא  םילבקמו  לארשי , תנידמב  םייחה  ימוחת  לכב  םיברועמ  יזכרמה , אוהש  הז , חלפ  ירבח 
תיתד . - אלה הביבסל  תרקובמ  תוחיתפב  םינייפאתמו  םינוליחו ,) םייתד   ) םיברועמ םיבושייבו  םירעב  םיררוגתמ  םבור  תווצקל . םיכשמנ  םניאו  ינרשפו ,

תא םישדקמ  םניא  הז  רוביצב  םירבגה  תיברמ  יל , " דרחה רוביצה  ןמ  הנושב  תינוליחה . הרבחב  םוימויה  ייחב  םירועמה  למעו , הדובע  ישנאב  רבודמ 
םייק וניאש  טעמכ  ללוכ ,' וא ב' ההובג  הבישיב  דומילה  סופד  ךכיפל , הדובעו . הרות  לש  בולישב  םילגוד  אלא  הדובעה , ייח  לוטיב  ןובשח  לע  הרותה  דומיל 
הדובעה . תועש  רחאל  רועיש , לש  תנוכתמב  וא  אתורבחב , ומצע , תוחוכב  דמול  ירק , הרותל , םיתיע  םיעבוק  םהמ  רכינ  קלח  תאז , תחת  הז . רוביצב 

הדרפה לע  הדפקהה  תדימב  תמיוסמ  תוינגורטה  םברקב  אוצמל  ןתינ  ףוסה . דע  ךלוהש  םזינימפמ  םירהזנ  ךא  םישנו , םירבג  ןיב  ןויווישב  םילגוד  םה 
(. יל " דרחה גלפב  חוורה  גהונל  המודב   ) ידוסיה רפסה  - תיבב רבכ  םינימה  ןיב  הדרפהל  םיארוקה  ריעצה , רודה  ברקמ  רקיעב  םהיניב , שי  תירדגמ .

תברועמ . רעונ  תעונת  ןכו  םיידוסיה ) רפסה  - יתבב תוחפל   ) ברועמ ךוניח  תבייחמו  הדרפהה , תמגמ  לע  רגית  תארוק  תלטובמ  - אל הצובק  דגנמ ,

םה "ל . וחב םג  ךכמ  תוחפ  אל  ךא  ץראב , תושפוח  םילבמ  םה  ינוליחה . רוביצה  לש  הלאל  ידמל  םימוד  הז , רוביצ  לש  יוליבהו  הכירצה  תוברתה , יסופד 
לשב תיסחי , הכומנ  ימואל , - יתדה רוביצה  ללכ  לע  הז  גלפ  לש  העפשהה  תדימ  תיללכ . תורפס  תאירקב  םיברמו  םיטרס , ןורטאית , תוגצהב  םירקבמ 

. םייתועמשמה ךוניחה  תודסומב  ךומנ  גוצייו  תוחילש  תעדות  רסוח  שבוגמ , יגולואידיא  עצמ  רדעיה 

םיינוציח יוהיז  ינמיס 
שובל ידמ . ןשוימ  אלו  ידמ  ינרדומ  אל  טיוחמ , דגב  ךרוצה  תדימב  וא  ולופ , תצלוח  טרש ,) יט   ) וקירט תצלוח  סני , יסנכמ ג' ללכ  ךרדב  םישבול  םירבגה 

הגורס הפיכ  םשארל  םישבוח  םה  טנגלא . - טרופס וא  יביטרופס  ןונגיסב  םיכלוה  בורה  הדומרב . תרזיגב  ללכ  - ךרדב רצק , סנכמ  אוה  םהלש  לאו  ' זקה
וא םישק ) חטש  יאנתב  םידימעו  םיחישק  םילדנס   ) שרוש ילדנס  םילעונ  םה  ץיקב  האולמב . םתפקרק  תא  הסכמ  הניאש  וזכ  תאז , םעו  תיסחי , הלודג 

םיכורש אלל  תורוגס , םיתיעל  תוהכ , םיילענב  ךלוה  רגובה  רודה  תישיאה . םתוחונל  םאתהב  םיילענ , לש  בחר  ןווגמ  םילעונ  םה  ףרוחב  עבט . ילדנס 
הריס .)" ילענ  )"

תורזנתמ ןניא  ןה  תאז , םע  םיינקעצ . םיעבצב  םיגיראמו  ףוגל  םידומצ  םידגבמ  תוענמנ  םייפג , תופשוח  ןניא  ןה  ידילוסו . עונצ  שובל  לע  תודיפקמ  םישנה 
הגורס הפיכ  דעו  הנדנב  הייחצמ , עבוכמ  לחה  םיגוס , ןווגממ  םוימויב , שאר  - יוסיכ תוטוע  ןהמ  רכינ  קלח  תיאצחו . סנכמ  לש  בולישמ  וא  םייסנכממ ,

, חפט לע  דיפקמ  רכינ  רועיש  חפט , וליפא  ףושחל  אלש  דיפקמ  ןטק  טועימ  תנווגמ : איה  ףא  יוסיכה  תדימ  םיילוש . - בחר עבוכ  וא  ץבצבל , ןרעישל  החינמה 
לע תודיפקמ  ןניאש  הלא  יוסיכה . תדימל  תובישח  תוסחיימ  ןניא  ןהו  יתנפוא , וא  ילמס ו/ טקא  רקיעב  אוה  שארה  - יוסיכ ןתניחבמ , ללכ . תודיפקמ  ןניא  תוברו 
(. לתוכ ןימלע , - תיב תסנכ , - תיב  ) םישדוקמ תומוקמבו  םילבא ) םוחינ  תויוול , לידבהלו , הווצמ , רב  םיאושינ ,  ) רבעמ יסקטב  תאז  תושוע  םוימויב , שאר  - יוסיכ

םירוגמ
ביבא - לת תובוחר , תובש , ןולא  תרפא , םהוש , למרכה ,) לע  הירומ  ריצ  ביבסו  ןנאש  הוונ  תנוכש   ) הפיח הננער , הווקת , חתפ  םילשורי , םילודג : םיזוכיר 
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. תוברועמ תונוכשבו 

העד יליבומו  םיגיהנמ 
ברה תא  תונמל  רשפא  םהיניב  תינברל . רבעמ  הבחר  הלכשה  ילעב  לודגה  םקלחו  תמדקתמו , החותפ  םלוע  - תפקשה ילעב  םה  וז  הצובקב  םינברה 

אישנ  ) רפורט לאינד  ברה ד"ר  לארשיל ,) ישארה  ברה  רבעשל  ואל , ריאמ  לארשי  ברה  לש  ויחא  ןב  םילשוריב , ןומטק  תנוכשב  בר   ) ואל ןימינב  ד"ר 
ילב רשו  "ד  מימ תגלפמ  דסיימ  ןויצע , רה  תבישי  ישארמ   ) לטימע הדוהי  ברה  םינוליחו ,) םייתד  ןיב  הנבהה  םודיקל  זאמ 1970  תלעופה  רשג , תתומע 

ןויצע .) שוגבש  ןויצע  רה  תבישי  ישארמ  אוה  ףא   ) ןייטשנטכיל ןרהא  ברהו ד"ר  המעטמ ) קית 

ברה םהב : םיעודיה  רהוצ . ינבר  םללכבו  תיתדה  תונויצה  ינבר  םה  יסאלקה , יתדה  רוביצה  לש  םיינחורה  ךרדה  - ירומ הלשמ . בר  םרזב  הליהק  לכל 
שאר רוביצ , גיהנמו  ךנחמ   ) ןמקורד םייח  ברה  ןויצע ,) רה  תבישי  ידסייממ   ) ןונ - ןב לאוי  ברה  עברא ,) תיירקב  רדסהה  תבישי  שאר   ) ןמדלו רזעילא 

בושייה בר   ) ןיקסיר המלש  ברה  תישארבמ ,) תינחורה  העונתה  שאר   ) ןולא יטומ  ברה  רהוצ ,) ינבר  דעו  "ר  וי  ) ןייטשריופ יפר  ברה  ןויצע ,) רוא  תבישי 
אוה ןייצל , שי  ולרש , הווקת .) חתפב  רדסהה  תבישי  שאר   ) ולרש לבוי  ברהו  םהוש ) תימוקמה  הצעומה  בר   ) ויתס דוד  ברה  הדוהי ,) רוזאבש  תרפא 

תונרמשל . תוינרדומ  ןיב  ידוחיי  בוליש 

בור םלואו , םוימויה . ייחמ  תוישיא  תויגוסב  ןהו  תוילכלכו  תוינידמ  תויתכליה , תולאשב  ןה  ברה , תערכה  תא  שדקמ  יסאלקה  יתדה  רוביצה  ןמ  ןטק  קלח 
םייחה . ימוחת  ראשב  תויגוסל  אכמס  - רב וב  האור  וניאו  תויתכליה , תולאשב  רקיעב  ברל  הנופ  הז  רוביצ  לש  ובור 

1999-  ) גרוב ףסוי  ד"ר  םיטלובה : תומשה  ןיב  "ל . דפמה ךשמהבו , יחרזמה  תגהנה  ידיב  תובר , םינש  התייה , הז  חלפ  לש  תיסאלקה  תוגיהנמה 
1975-  ) ינזח לאכימ  ריאמ , ןב  הדוהי  (, 1999-1914  ) לאפר קחצי  (, 1970-1902  ) אריפש השמ  םייח  (, 2002-1906  ) גיטפהרו חרז  ד"ר  (, 1909

הרומ  ) בוטיחא הקסוי  םינומא ,) שוג  לש  םידסיימה  תובאהמ  יטילופ , ליעפו  ח"כ   ) תרופ ןנח  הנבי ,) ץוביק  תב  . 2001-1919  ) ןטק - ןרטש הרש  (, 1913
אביקע .) ינב  תעונת  "ל  כזמ רבעשל  ןליא , - רב תטיסרבינואב  "ך  נתל הצרמ   ) אריפש ןונמא  "ר  דו תיתדה ) תונויצה  לש  חורה  - ישנא יבושחמ  ךנחמו ,

הרומ ףוסוליפ , גרבנזור , םולש  פורפ ' תא  תונמל  רשפא  םהיניב  תאזה . הצובקל  העד  - ירומו בושח  לדומ  םיווהמ  טפשמה , םלועבו  הימדקאב  םיריכב 
; ןליא - רב תטיסרבינואב  תידוהי  היפוסוליפל  רוספורפ  יארוהנ , לאכימ  פורפ ' ברה  תירבעה ; הטיסרבינואב  לארשי  תבשחמל  הצרמ  ךרעומ , תועד  - הגוהו

הידידי פורפ ' לארשי ; תבשחמ  רקחל  לארשי 2001  סרפ  ןתח  תירבעה , הטיסרבינואב  לארשי  תבשחמל  גוחה  שאר  יקציבר , יבא )  ) רזעיבא פורפ '
, איגש יבא  פורפ ' היטרקומדו ;) תודהי  תוילארשי , רקחל  זכרמ   ) ןויביצ להנמו  דסיימ  ןליא , - רב תטיסרבינואב  םיטפשמל  הטלוקפה  ןקיד  רבעשל  ןרטש ,
, יאקיזיפ הווק , השמ  פורפ ' "ל ; הצ לש  ןשיה  יתאה  דוקה  תא  ףילחהש  "ל , הצ חור  ךמסמ  ירבחממ  ןליא , - רב תטיסרבינואב  תידוהי  היפוסוליפל  הצרמ 

; תודהיה יעדמב  לארשי  סרפ  ןתח  ןליא , - רב תטיסרבינואב  רוספורפ  תודהיו , דומלת  רקוח  רברפש , לאינד  פורפ ' ברה  ןליא ; - רב תטיסרבינוא  אישנ 
הלשממל . יטפשמה  ץעויה  רבעשל  ןייטשניבור , םיקילא  ןוילעה  טפושה 

ףולא תמגודכ  רזגמהמ , םיריכב  םיניצקל  הכרעהו  דובכ  םישחור  םהמ  םיברש  יעבט  הנוצק , ידיקפתב  אבצב  ותריש  הז  חלפב  םירבגה  בורש  ןוויכ 
תוללכמה שארכ  ןהיכ  ףולא , תגרד  לביקש  ןושארה  יתדה  רורדימע , בקעי  לימ ).  ) ףולא מ-2004 ; "א ) כא םדוקמ   ) שונא יבאשמ  ףגא  שאר  ןרטש , רזעלא 

ליגב 14 . הבושתב  רזחו  ינוליח  תיבב  דלונ  תנשמ 2004 ,)  ) ישארה יאבצה  טילקרפה  טילבלדנמ , יחיבא  ףולא  - תת תויאבצה ;

, ןמאנ בקעי  פורפ ' "ד  וע רסיז ; יטומ  "ן  לדנה ליא  םיטלובה : ןיב  תילארשיה . הרבחב  הרועמה  וז , הצובק  ידי  - לע דואמ  םיכרעומ  הלכלכו  קשמ  ישנא  םג 
"ר וי רבעשל   ) גרבמולב דודו  דוגיא ) קנב  "ל  כנמ  2006- מו תוחפט  קנב  "ל  כנמ רבעשל   ) ןמכיליירפ םייח  םיאקנבהו  רצואה ; רשו  םיטפשמה  רש  רבעשל 

םילשורי .) קנב 

ןיב היזיוולטבו . וידרב  הבותכה , תונותיעב  ימואל  - יתדה רזגמהמ  םינעודי  לש  םדמעמ  הלע  תילארשיה , תרושקתה  לש  הדמעמ  תוקזחתה  םע  הנורחאל ,
שיגמ  ) לעשמ םיסינ  תונורחא ,) תועידי  טסיצילבופו , ןקיריטאס   ) לאכימ ב . היזיוולט ,) שיגמו  יאנושל   ) רוק םולשבא  ד"ר  הידמב : םיעודיה  הפיכה  ישבוח 

קית  " שיגמ  ) ץיבוסיז םייח  ןח , ןצינ  "ל , גס לארא  םואד , ךונח  יול , יק  ג' ךברוא , ירוא  ןופצב ,) ץורע 2  בתכ   ) ץיברוה םחנמ  ירוזאה ,) וידרבו  ץורעב 2  קיתו 
בתכ  ) לגס תימע  ואלב , הרהש  הרש ב"ק , ץורע 1 ,) לש  לסרודכה  ןשרפ   ) רהס ילא  לארשי ,) לוק  ירטנמלרפ , בתכ   ) דלפכוט לאכימ  תרושקת ,)"

יניינעל בתכ   ) סיל ינב  ץורע 10 ,) םיבתכ ,  ) רנזור לארשיו  לג  ןורש  תידוהיה ,)" תרתחמה   " ירבחמ רבעשל  לגס , יגח  יאנותיעה  לש  ונב  ץורע 2 , ירטנמלרפ ,
יניינעל בירעמ  ןשרפ   ) םייח - ןב ישיבאו  ץורע 2 ) תוינכות , תשיגמ   ) גרבנזור - אריפש תרפא  תסנכב ,) ץורע 1  בתכ   ) ריאמ ןונרא  ץורע 1 ,) תובשייתה ,

(. םידרח

ךוניח

רעונ תועונת 
תעונתב םיטבש  הרשעכ  תב  תיתד  הביטח   ) םייתדה םיפוצה  תנשב 1929 ,) הדסונ  רתויב . הקיתווהו  הלודגה  יתד  - ינויצה רעונה  תעונת   ) אביקע ינב 

תנשב 1930) הדסונ  םיירבעה . םיפוצה 

ךוניח תודסומ 
ןוכנ ל- יאבצ . תורישל  יתד , ןוכית  וא  תינוכית  הבישי  ירגוב  לש  תישפנו  תינפוג  הרשכהל  תרגסמ   ) תויאבצ - םדק תוניכמ  םייתד , םינוכית  תוינוכית , תובישי 

(. תיתד תרגסמב  רצוקמ  יאבצ  תורישו  םיהובג  םיינרות  םידומיל  בלשמה  יכוניח  דסומ   ) רדסה תובישיו  תויתד ) תוניכמ  לארשיב כ-12  תולעופ  , 2008
תללכמ ןויצע ; שוג  תירוזאה  הצעומב  זוע  לדגמ  תשרדמ  הז : גלפ  לש  םיטלוב  תודסומ  תיללכ . תוברתלו  לוח  ידומילל  יבויח  סחי  םילגמ  םייסאלקה  םייתדה 
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(. הקלחב  ) ןליא - רב תטיסרבינוא  םילשוריב ; תודהי  ידומיללו  תוגיהנמל  זכרמ  השרומ , תיב  ןויצע ; שוגבש  תובש  ןולאב  גוצרה 

הקיטילופ
הנימי . רתוי  הטונ  בורה  תונורחאה , םינשב  םהיתועדו . םתפקשה  םתניחבמ  תיטילופה , הפמה  זכרמב  םימקוממ  ויה  הזה  גלפה  ינב  בור  רבעב ,

ןניאש תוגלפמל  םג  םיעיבצמה  םהמ  שי  "ל .) דפמל ללכ  ךרדב  ועיבצה  רבעב   ) ימואלה דוחיאה  תגלפמל  ללכ  ךרדב  םיעיבצמ  םייסאלקה  םייתדה 
. דוכילה וא  הדובעה  ומכ  יתדה , רזגמה  םע  קהבומב  תוהוזמ 

םיל " דרחה חלפ 2 :

םייללכ םינייפאמו  הרדגה 
שי ןיידע  םידרח ,"  " הלימה תא  וכותב  ללוכ  םמשש  ףא  לע  םיקינל . " דרח הביחה  - יוניכב םג  םיעודי  םיימואל . םידרח  לש  תובית  - ישאר םה  םיל  " דרח

ידרחה . םלועה  ןיבל  םניב  קחרמ 

הסיפת םיגציימ  וירבח  דחי . םג  תיתוכיאו  תיתומכ  הניחבמ  הצואת  תונורחאה  םינשב  ספות  םילשוריב , ברה  זכרמ  תבישימ  ףעתסה  רשא  הז , גלפ 
תובישיב ללכ  ךרדב  םידמולו  לאידיאכ , הרותה  דומיל  תא  םישדקמ  םה  הכלהה . לש  תידרח  השיפת  םע  יתד  - ינויצ םזיביטקא  תגזממה  תינמואל , תינמי 

השיאה . לש  היפתכ  לע  לטומ  הסנרפה  לוע  תובר  תוחפשמב  ךכש , ןוויכ  תוהובג .

המודב םיתיעלו , רעונ ,) תועונת  ךוניח , תודסומ   ) ריעצ ליגמ  תירדגמ  הדרפה  לע  םידיפקמ  םה  תורתוממ . ףחו  עונצ  ינרמש , םייח  - חרוא םילהנמ  םבור 
הרושמב . לבא  השיאה , דמעמב  יוניש  דעב  םה  תינורקע , םינימה . ןיב  הדרפה  ךות  החמש  יעוריא  םג  םימייקמ  ידרחה , רזגמב  לבוקמל 

םירבוחמה תשרומ  ירתאב  רקיעב  ץראב , םילויטב  ולבי  םה  תוטעמה  תושפוחה  תא  ינוליחה . םלועה  לש  יוליבהו  הכירצה  תוברתמ  םיקתונמ  םיל  " דרחה
תורפס תאירק  לע  םנמז  ותיחשי  אלו  םיטרצנוק  וא  ןורטאית  תוגצה  םיטרסמ , םהילגר  ורידי  םתיברמ  "ל . וחב אל  וצראב , לארשי  םע  לש  וישרושל 

תיללכ . תיראלופופ 

תודגנתהה תוקהבומה , תודמעה  זוכירה , לשב  תאז , ירפסמה . םלקשממ  הברהב  הלודג  תימואל , - תיתדה הרבחה  לע  םיל  " דרחה לש  העפשה  תדימ 
. םיגציימ םהש  תינחורה  המצועהו  ינוליחה  םלועה  םע  גולאידל 

םיינוציח יוהיז  ינמיס 
. םייברג לעמ  םילדנס  םילעונו  תויתנגפהב , םייסנכמל , ץוחמ  תיציצה  יליתפ  תא  םיצלוח  תרתפוכמ , הצלוח  ללכ  ךרדב  םישבול  םייל  " דרחה םירבגה 

, ןקז םילדגמ  םבור  םייברג . אלל  םילדנס  םילעונה  םג  שיו  םיר , ' צווס וקירט , תוצלוח  ללוכה  דפקומו , ילמרופ  תוחפ  דוגיב  ץמאל  לחה  רתוי  ריעצה  רודה 
תיברמ תא  הסכמה  הלודג , הגורס  הפיכ  לע  םידיפקמ  םה  הגורסה . הפיכה  טעמל  םידרח , ומכ  םיארנ  םה  תינוציח , הניחבמ  תואפ . ףא  םקלחו 
םייתדה ירק ,  ) םנושלכ םיִקיִנְחּורְזִמה ,"  " ןיבל םניב  לדבהה  תא  דדחל  ידכ  תאזו  הלודג , רמצ  תפיכ  םישבוחה  ריעצה  רודה  ינבמ  שי  םתפקרק .

םייסאלקה .) םיימואלה 

ןהלש םידגבה  - ןוראב טעמכ  ןיא  לוסרקל . תקשונה  תיאצחו  יעבר ) - תשולש תוחפה  לכל   ) םיכורא םילוורש  תלעב  הצלוח  עונצ . שובל  לע  תודיפקמ  םישנה 
תונלמועמ תוצלוחל  רתוי  תוטונו  וקירט , תוצלוח  תשיבלמ  בורל  תוענמנ  רתוי  רגובה  רודהמ  םישנ  םיישנה . םירומיקה  תא  ריגסמה  ףוגל , דומצ  שובל 

ותדמעל םאתהב  םייברג , אלל  םג  תוכלוה  לטובמ  יתלב  רועיש  םלוא  ץיקה , תומיב  םג  םייברג , םע  םילדנסב  תכלל  תודיפקמ  ןהמ  רכינ  קלח  תורתפוכמו .
תיתדה .) תונויצה  לש  םיטלובה  םיגולואידיאהמ   ) רניבא המלש  ברה  לש  הלקמה 

ןווגמב םיננגוסמ  םיעבוכו  תוחפטמ  תוטוע  ןהבש , תוריעצה  יתנפואו . רטועמ  עבוכ  דעו  הקורז  תחפטממ  בחר -  םיגוס  ןווגמב  שאר , יוסיכ  תושבוח  ןה 
ףושחל אלש  תודיפקמ  תחאכ , תורגובמו  תוריעצ  ןבור , בור  םיעוגר . םיעבצבו  רתוי  טושפ  שאר  - יוסיכ בורל  תופידעמ  תורגובמה  וליאו  תורישקו , םיעבצ 

(. הז ךירדמב  ימואל " - יתדה רזגמב  שאר  - ייוסיכו רעיש   " ךרעב הבחרה  ואר   ) ןרעיש לש  חפטמ  רתוי 

תוצובק - תת

םילשוריב ברה  זכרמ  תבישי  ידימלת 
. וצראב לארשי  םע  תמוקת  םע  לארשי  תרות  תא  בלשמה  ינחור  זכרמכ  קוק , ןהכה  קחצי  םהרבא  ברה  ידי  - לע תנשב 1924  הדסונ  ברה  זכרמ  תבישי 

םאו הרותה , םויקו  לארשי  - ץרא בושייל  יעצמא  "ל  הצבו לארשי  תלשממב  האור  ךא  תונוש , תועדל  תיסחי  חותפ  םנמוא  ברה , זכרמ  םע  ההוזמה  רוביצה 
רדח שומח  יניטסלפ  לבחמשכ  ץרמ 2008 , תליחתב  תורתוכל  התבוטב  אלש  התלע  הבישיה  םירחא . םילכב  לועפלו  םתוא  שוטנל  שי  ךכ , םילעופ  םניא 

. רק םדב  םידימלתהמ  הנומש  חצרו  דסומל  תרחואמ  הליל  תעשב 

וקה תובישי  ידימלת 
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וקה תובישי  ידימלת 
לע תססובמ  ןהלש  היגולואידיאה  רומה . רה  תבישי  אישנ  ואט , לארשי  יבצ  ברה  לש  ינויערה  וקל  תונמאנה  רדסה , תובישיו  תוהובג  תובישי  תצובקל  יוניכ 

רומה רה  םינהכ , תרטע  ןה : תויזכרמה  וקה  תובישי  ואט . ברה  ןורחאה , לש  ודימלתו  קוק , הדוהי  יבצ  ברה  ונב , ידי  - לע השרופש  יפכ  קוק , ברה  תרות 
( תליאב  ) רחשה תלייא   (, ןומר הפצמב   ) ןדעכ הרבדמ  ביבא ,) - לתב  ) קחצי תלחנ  והילא ו הלעמ  ןורבחב ,)  ) ןורבח יבש  םילשוריב ,)  ) לארשי תוביתנו 

(. םלת בושייב   ) רורד תוביתנ  ו

םיטסילטנמדנופה םיל  " דרחה
לארשי םע  תביש  תא  ההזמ  איה  תוימואלל . הסחיב  הנממ  הנוש  ךא  ידרחה , רוביצה  לש  וזל  התשיגב  הבורק  תימואל , תידרח  הפקשה  תלעב  הצובק 

שי התטישל , םייבויח . םיכרע  תלעב  תושיכ  לארשי  תנידמב  הריכמ  הניאו  תינוליחה  תונויצה  תא  החוד  ךא  הלואגד , אתלחתאב  רושקה  ךילהתכ  וצראל 
שבגתה הנידמל  ילילשה  הסחי  דועו .) הימדקא , תרושקת ,  ) םימוחתה לכב  תוידוהי  - תוינומא תופולח  תמקה  ידי  - לע הנידמה  תודסומ  תפלחהל  רותחל 

תורישו שאב  החיתפה  תוארוה  בקע  רתיה , ןיב  יכרע , - וד "ל  הצל הסחי  ןברוחכו . םידוהי  שוריגכ  השפתנ  היניעבש  תוקתנתהה , תינכות  שומימ  תובקעב 
. לט לאומש  ברה  לש  ותוגיהנמ  ביבס  חמצ  וז  הצובקמ  רכינ  קלח  תולייח . םע  ףתושמ 

םירוגמ
רוזא  ) רהה בגבש  םיזחאמב  וא  תויולחנתהב  םישרוש  הכיה  השקה  ןיערגה  תאז , םע  םילשורי . רקיעב  תולודגה -  םירעב  םיררוגתמ  םיל  " דרחה בור 

לא ב'. תיב  הרומ ו- ןולא  הכרב , רה  רמתיא , רהצי , רקיעב ב יחרזמה ,) ןורמושה  ירה 

העד יליבומו  םיגיהנמ 
םיינידמ םיאשונב  תויתכליה , תולאשב  לחה  ברה , תערכה  תא  שדקמ  יל  " דרחה םרזה  תינרמש . היצטניירוא  ילעב  םינבר  םה  תאזה  הצובקה  יגיהנמ 

הלשמ : תיתכליה  - תינחור הגהנה  ליעל , ונמנש  הנשימה  - תוצובק שולשמ  תחא  לכל  םוימויה . ייח  לש  תולאשב  הלכו  םיילכלכו 

; ותריטפ דעו  תנשמ 1982  הבישיה  שארו  רבעשל  לארשיל  ישארה  ברה  (, 2007-1914  ) אריפש םהרבא  ברה  םשארבו  ברה , זכרמ  תבישי  ינבר 
ברה םוקמב ; רדסהה  תבישי  ישארמו  ןורבח  - עברא תיירק  לש  הבר  רואיל , בד  ברה  הבישיה ; שארכ  ותוא  שריש  אריפש , רזעלא  בקעי  ברה  ונב ,

רזעילא ברה  ונבו  המוקת , תגלפמ  ינברמו  לא  תיב  תבישי  שאר  דמלמ , ךורב  ןמלז  ברה  תימוקמה ; הבישיה  שארו  הרומ  ןולא  בושייה  בר  ןונבל , םיקילא 
תימוקמה . רדסהה  תבישי  שארו  הכרב  רה  בושייה  בר  דמלמ ,

שאר ןדס , ילא  ברה  רומה ; רה  תבישי  ישארמ  יקסנלוו , דדוע  ברה  רומה ; רה  תבישי  שארו  דסיימ  ואט , לארשי  יבצ  ברה  םשארבו   , וקה תובישי  ינבר 
דמלמ רנלק , ףסוי  ברהו  ןורבח  יבש  תבישי  שארו  דסיימ  רכיילב , השמ  ברה  ןורמושבש ; ילע  בושייב  דוד , ינב  הנושארה  תיאבצ  - םדקה הניכמה 

קוק .) ברה  יבתכמ  טקל   ) "ה יארה ןולימ  ךרועו  םיינרות  תודסומב 

רבעשל והילא , יכדרמ  ברה  לשמל , ךכ , םינווגמ . תודסומו  םינוגרא  שארב  םידמועה  תוינמחול , תודמע  ילעב  םייטמזירכ  םינבר  ףרצל  רשפא  םהילא 
ברה ןימינב ; די  בושייב  םייחה  תרות  תבישי  שאר  לט , לאומש  ברה  םיבר ; יניעב  הנוילע  תיתכלה  תוכמסל  בשחנש  ימו  לארשיל  ידרפסה  ישארה  ברה 
, רניבא המלש  ברה  הז ;) ךרעב  רתוי  םדקומ  ויתודוא  הבחרה  ואר   ) םכשב יח  ףסוי  דוע  תבישי  שאר  רבעבו  יָניֵע , לָג  תתומע  שאר  גרובזניג , קחצי 
עשוהי ברה  הנביב ; םרכ  תבישי  ידסייממו  ברה  זכרמ  תבישי  רגוב  הנומש , תיירק  ריעה  בר  ירורד , הינפצ  ברה  םילשוריב ; םינהוכ  תרטע  תבישי  שאר 

בושייה בר  ץיבקדוד ,' דוד  ברהו  ןד ) שוג  יבחרב  תודהיה  תצפהל  םינכוד  ישיש  םוי  ידמ  םישייאמ  וידימלתש   ) ןג - תמרב רדסהה  תבישי  שאר  אריפש ,
תועבגה ." רעונ   " לש רתכומ  - יתלבה ברהו  רהצי 

תושנ ידרחה , רזגמל  המודב  תאז , םע  תינחורה . היכרריהב  ינשמ  םוקמ  תוספות  םישנה  דואמ , תיתד  הצובקב  רבודמש  ןוויכ  םירבדה , עבטמ  תוינבר .
יבצ ברה  לש  ותשא   ) ואט ז"ל הנח  תינברה  התייה  ןהב  תועודיה  תחא  הז . גלפב  ןהיתויחא  רובע  הארשהו  הצרעה  דקומ  תווהמ  םיליבומה  םינברה 

הלחה תונש ה-60 ' ףוסב  םישנל ." הרות  ידומילב  תינכפהמ  הרדגוהש כ" קוק , הדוהי  יבצ  ברה  לש  ויתודימלתמ  הרטפנ ב-2005 ,) ואט , לארשי 
ןמ המכ  םינשה  תצורמב  ומיקה  היתודימלתו  איה  עובק . תודימלת  גוח  הביבס  השביגו  קוק , ברה  תרותב  םישנל  םירועיש  ריבעהל  ואט  תינברה 

םינש . ךשמב  הדמיל  איה  ןהב  םילשוריב ,) ידוהיה  עבורב  תונבל  תינרות  השרדמ   ) עבורה תשרדמו  הרוא  ןוכמ  ןהבו  תונושארה , תוינרותה  תוישרדמה 

תינברהו תיחכונה ) עבורה  תשרדמ  שאר   ) יילס הנד  תינברה  ןה  ןהירבד , תא  אמצב  תותוש  גלפה  תושנש  הרותב , תולודג  םכח  - תודימלת יתש  דוע 
ואט . הנח  החונמה  תינברה  לש  תובורקה  היתודימלתמ  הלוגד , תינשרדו  תדמולמ  ץיבוקציא , תידיע 

תורחשמה הקוצמב  םישנ  יפלאל  תולוגסו  תוכרב  תקלחמש  תינחור , תוברת  - תרוביג  , יקסביינק עבש  - תב תינברה  איה  יתדה  ףונב  הגירח  העפות 
לש ותב  איה  ראופמ : יתחפשמ  סוחיי  יקסביינק  תינברל  יחכונה . רודה  ילודגו  יקידצ  "ו  למ תחאכ  תשפתנ  איה  ידרחה  רוביצב  םיבר  יניעב  החתיפל .

לשו רעלפייטסה )"  " הנוכמה  ) יקסביינק לארשי  בקעי  ברה  לש  םנב  יקסביינק , םייח  ברה  הלעב , בישילא . םולש  ףסוי  ברה  יאטילה , רוביצה  גיהנמ 
ידרחה . בוחרב  םויכ  יראלופופ  יכה  ברה  ילוא  אוה  "ש , יא ןוזחה  לש  ותוחא 

טעמכ םישנ , תורשע  קרב  - ינבב התיבב  תלבקמ  איה  וכלהמבש  סוחד , םוי  - רדס תלהנמ  יקסביינק  תינברה  תדילי 1935 ,) איה   ) םדקתמה הליג  תורמל 
הָּבּוגמו המוצע , היתוכרב  לש  ןחוכב  הנומאה  תוכרבו . תוצע  תנתונ  לבא  תוכלה , תקסופ  אל  איה  יתדה . הנחמה  יגלפו  לארשיב  רוביצה  תובכש  לכמ 

ריבכמל . םיסינ  ירופיסב 

רפסל סנכיהל  הכירצ  איה  . " התנומת םג  טלוב , םוקמב  ריקה , לע  היולת  םירבגה  םינברה  תונומת  דצל  םהבש , םיתב  שי  ץראל  - ץוחב תוידוהי  תוליהקב 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



הקיחרה היתודיסחמ  תחא  הזכ ." דמעמל  ועיגהש  תוידוהי  םישנ  ויה  אל  טעמכ  האיבנה  םירמ  זאמ  , " בושח יאטיל  בר  הילע  רמא  סניג ," לש  םיאישה 
םלועה "! תא  הקיזחמ  איה  םלועה , תא  הקיזחמ  תינברה  : " הרמאו תכל 

בקעש ןוקיתה , ידועית , טרס  תוכזב  טעמ  - אל בחרה  רוביצל  הפשחנ  איה  תיחכונה . תעב  הבושתה  תוריזחמה  תלודגכ  תרדגומ  קוק  האל  תינברה 
המצע הל  םג  העודיה . םינברה  תלשושל  רצנ  אוה  קוק , ןהכה  בד  ברה  הלעב , ץורעב 8 .) תנשב 2002  ןרקוה  טרסה   ) םייתנשל בורק  ךשמב  הירחא 

לש ותינייחאו  בישילא  םולש  ףסוי  ברה  לש  ותדכנ  איה  האל   ) יתחפשמ רשק  שי  יקסביינק  עבש  - תב תינברה  ןיבו  הניב  דועו , תאז  םישרמ . ינבר  סוחיי  שי 
ברעממ . חרזמ  קוחרכ  וזמ  וז  תוקוחר  ןה  ןייפואו  ןתוליעפ  תניחבמש  ףא  לע  תינברה ,) לש  הלעב  יקסביינק , םייח  ברה 

ינא  )" בוחר תפשכ  םיעמשנ  םיתיעלש  םייוטיבב  שמתשהל  הברמ  יחישמ , טהלב  הידיסח  תדע  תא  תפחוס  תינוגסס , תנצחומ , תומד  איה  קוק  תינברה 
חתפב םוי  ידמ  ךרתשמה  םינימאמה  רות  לבא  תינקעצ , תגעלנ , תומדכ  התוא  םישפות  םינוליחה  המסק . דוס  הז  ילואו  אוה ,)" ךורב  שודקה  לע  הלוח 

ןיטולחל . הנוש  הנומת  גיצמ  הירבטב , התיב 

שארמ הלצא  תדובע ה ' היישותו , הצעל  הקוקזש  ימ  לכל  חותפ  התיב  םיברה , תכזמו  דסח  תלעב  תגצומ כ" איה  הלש  ימשר  - אלה רוקיבה  סיטרכב 
םיליהת ." תרימאבו  היתוליפתב  לארשי  ללכ  רובע  המצע  תא  תרסומ  הינייעמ ,

תחאב הרמא  המצע  קוק  תינברה  הממיה ." תועש  לכ  ךרואל  יזטסקא , ירודכ  לע  הקולדש  ימ  התוא כ" ראית  הידלי ) דחא מ-13   ) לארשי הנב 
תצובק הירבטב  התיבב  םוי  ידמ  תמייקמ  איה  הבושתב , הרזח  יסנכ  לע  חוצינל  טרפ  תוומ ." םס  אל  םייח , םס  לבא  םס , הז  הרותה   " יכ תונמדזהה ,

םישנל . םיליהת 

תצקמ לא  םג  תורבדמ  טלחהב  ןה  תאז , םע  ןהלש . תירקיעה  תוליעפה  תריז  םג  םשו  ידרחה , הנחמה  ךותמ  וחמצ  קוקו  יקסביינק  תוינברה  םנמוא ,
םיל . " דרחהמ

' פורפ תורפסה  רקוחו  ןר  ירבא  לחנתמה  םה  תרוקיבל , םג  דגנמו  הצרעהל , יוקיחל , לדומ  תווהמ  ךא  ינבר , ראות  תואשונ  ןניאש  תופסונ , תוטלוב  תויומד 
ץראה ןותיעב  ויתודוא  המסרופש  הבתכב  ןורמושב . תיתימ  טעמכ  תומד  אוה  תועבגה , רעונ  לש  רתכומ  - יתלבה גיהנמכ  רדגומה  ןר , ירבא  סייו . ללה 

דחפ ערוז  אוה  םישומח , םילחנתמ  לש  היצילימב  הֵּבּוגמ  םיחטשב . םייקוח  - יתלבה םיזחאמה  תעונת  תא  הקזח  דיב  גיהנמ  ימכ ש" ןר  ראות  (, 2003)
םירוצעמ ." רסחו  םילא  יאנק , שיא  וב  םיאור  וידגנתמ  יוקיחל . לדומו  ינחור  העור  וב  םיאור  ויצירעמ  דחאכ ... םילייחו  םיניטסלפ  ברקב 

םירזומה לש  ורוגה  ", " םיזחאמה לש  ביטארנה  דסיימ  ", " רמתיא תועבג  לש  ףירשה  : " םיביטלרפוסב הזב  הז  םירחתמ  ותיא  ושגפנש  ימ  לש  םירואיתה 
ב-  ) ןר ירבא  תא  ונייאירש  םידיחיהמ  ןח , ןצינ  היזיוולטה  בתכ  הנהכו . הנהכ  דועו  םיניטסלפה " תמיא  ", " םייקוח - אלה םיזחאמה  תובא  יבא  ", " םישולתהו

דוה ." ןיבורל  ךלמה  דוד  ןיב  בוליש  תולעפתהב כ" ותוא  ראית  (, 1995

ררחתשהו  ) ןוירישב "פ  מכ תריש  אבצב  ויחאו . ומיא  םע  דחי  ץוביקה  תא  בזע  "ל  הצל וסויג  ינפל  הנשכ  םילושחנ . ץוביקב  תינוליח  החפשמל  דלונ  אוה 
ותשיאו אוה  וטילחה  תונש ה-90 ' תליחתב  רוע . ילענו  םילדנס  רוצייל  קסעמ  סנרפתהו  ביבא , - לתב ררוגתהל  רבע  רורחישה  ירחא  ףולא .) - ןגס תגרדב 

תולחנתהל ופרטצה  םה  ולסוא , ימכסה  לע  המיתחה  ברע  ב-1993 , םהייח . - חרואב יטמרד  יוניש  ללוחלו  הבושתב  רוזחל  תיקינבשומ , רוקמב  הנורש ,
חרזממש תועבגה  תחא  תגסיפב  זחאמ  ןר  גוזה  ינב  ומיקה  םיהולאל , ברקתהל  ןמזב  - ובו המדאל , רשקה  תא  קזחל  ידכ  םכשל . הכומסה  רמתיא 

תחת םיקוושמה  ןאצ , תוניבג  רוצייל  הלודג  הבלחמו  ינגרוא  לול  ומקוה  הווח ) ורידגהל  םיפידעמ  םה   ) זחאמב םלוע . תועבג  םשה  תא  ול  וקינעהו  בושייל ,
םויה . דע  םתיא  םיררוגתמ  םבורש  םהידלי , תרשע  תא  הווחב  ולדיג  םה  ףסונב , םלוע . תועבג  גתומה 

ןיימדל םילגוסמ  אל  ונחנאש  ןפואב  תואיצמה  תא  האור  יטוכיספ , בצמל  סנכנ  וליאכ  אוה  , " הילע רבדמ  אוהשכו  לארשי , - ץראל הנקת  אלל  יאנק  ןר 
חלשנ ב-2005  םידוהי . לאמש  יליעפב  ןכו  םיניטסלפב , העיגפ  לש  תוירקתב  ברועמ  ןר  היה  תונורחאה  םינשב  וידיסחמ . דחא  תאז  ראיתש  יפכ  התוא ,"

תוחכוה . רסוחמ  ררחוש  טפשמב  דכלנ . ףוסבלו  טלמנ  ןיירבע  זרכוה  רצעמהמ , טלמנ  יניטסלפ , תאכהב  עשרוהש  רחאל  תיב  - רצעמל

בושייב לארשי  תורוא  תללכמב  תורפסה  תארוהל  גוחה  שארו  ןליא , - רב תטיסרבינואב  לארשי  םע  תורפסל  הקלחמב  רקוחו  הצרמ  אוה  סייו  ללה  פורפ '
םירוספורפה גוחבו  תידוהי  תוגיהנמ  תעונתב  רבח  אוה  קהבומ , ןימי  ליעפכ  ותחפשמ .) םע  םש  ררוגתמו  בושייה  ידסיימ  םע  הנמנ  אוה   ) ןורמושב הנקלא 

ילכלכו . ינידמ  ןסוחל 

ארוקו ילארשיה , רוביצה  ידי  - לע תשפתנ  איהש  יפכ  היטרקומדה  תא  ללוש  אוה  ינויצ ." - טסופ  " גשומה תא  הנושארל  סייו  עבט  בתכש ב-1974  רמאמב 
ימכ השדחה ." ןירדהנסה   " רבודכ שמיש  ףאו  תקולחמב , יונשה  ןירדהנסה  שודיח  ןויערל  ףתוש  סייו  היה  ב-2004  הכלהה . יפ  - לע ינכולמ  רטשמ  גיהנהל 

חוכ - תדמע ומצעל  הנב  ךכ  בגאו  תיביטקובורפ , הרהצה  וא  תוליעפ  לכ  לע  הפישחמ  הנהנ  סייו  תינוליחה , תרושקתה  ביבח  רבעב , תוחפל  היהש ,
יתדה . רוביצב  תמיוסמ 

ב- ומלוע . - תפקשה םע  םיבשייתמ  םניאש  תועפותו  םישנא  לע  תיסראו , תבקונ  םיתיעל  תרוקיב , חותמל  ססהמ  וניא  אוה  החולשה . ונושלב  עודי  סייו 
, םילשורימ הבעותה  דעצמ  אוטאיטל  רשכ  יעצמא  לכ  : " ראשה ןיב  רמא , םילשוריב , הוואגה " דעצמ   " לע ותעדל  ןושארה  ץורעל  ןויארב  לאשנשכ  , 2006

תחא  ) ןורבחב קושהמ  תוידוהי  תוחפשמ  יתש  וניפ  אבצו  הרטשמ  תוחוכשכ  ןכמ , רחאל  הנש  תיתד .) תואנק  ךותמ  חצר  לע  זמרו  " ) סחנפ השעמ  ללוכ 
המחלמב רגומי  אוהשו  םימותי  ויהי  וידליש  הנמלא , היהת  ותשאש  הלוכש , היהת  ומאש   " ןורבח "ט  חמל לחיא  אוה  וידכנ ,) תששו  ותב  תחפשמ  ןהמ 

אישנמ שרד  קרב , דוהא  ןוחטיבה , רשו  תרושקתבו , רוביצב  הפירח  תרוקיב  וררוע  םירבדה  םינמרגמ ." םיעורג  םירטושה   " יכ ףיסוהו  האבה ,"
. אחתירד אנדיעב  ורמאנ  תוללקהש  ריבסהו  יקלח  ןפואב  לצנתה  סייו  לצנתיש . דע  סייו  תא  תועשהל  ןליא  - רב תטיסרבינוא 
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ךוניח

רעונ תועונת 
הלצפתהש ב- תימואל  - תיתד רעונ  תעונת   ) לאירא ו הדסונ 1919 ,) לארשי . - ץראב ימואל  - ידרחה רעונה  תעונת   ) ארזע ןה  תויטננימודה  תועונתה  יתש 

היניק רקיעבו  אביקע , ינב  איה  תוחפ , תיטנוולר  תישילש , העונת  ףינס .) לכל  דומצ  בר  תונבו , םינבל  תדרפנ  תוליעפ  הדוחיי : אביקע . ינב  תעונתמ   1980
. רתויב תינוציקה  איה  לאירא  וז , הניחבמ  תירדגמ . הדרפה  לע  שגדה  אוה  רעונה  - תועונת שולש  ןיב  ידיחיה  טעמכ  לדבהה  םידרפנה .

ךוניח תודסומ 
לכ אל  תוינוכית , תובישיל  דוגינב  םייסאלק . םיימואל  - םייתד תודסוממ  םייכוניחה  םהיתודסומב  לדביהל  םישקבמ  םיימואלה  םידרחה  תיכוניח , הניחבמ 

תותיכהמ רבכ  שדוק  ידומילל  תובר  תועש  םישידקמו  ירמגל , םייטרפ  םה  ךוניחה  תודסומ  האלמ . תורגבל  תיללכ  םידומיל  תינכות  םיללוכ  ךוניחה  תודסומ 
. ךוניחה דרשמ  לש  אל  הבישיה , לש  םינמזה  חולל  תומאתומ  תושפוחהו  רתוי  תוכורא  םידומילה  תועש  םיבר , םירקמב  ץוליא . םה  לוח  ידומיל  תוכומנה .

ידוסיה . רפסה  - תיבב רבכ  תישענ  תירדגמה  הדרפהה 
שדוק ידומיל  תבלשמה   ) תינוכית הבישי  שדוק ,) ידומיל  קר  הב  םידמול  . 16-13 ןוכיתו , םייניב  תביטח  יאליגל   ) הנטק הבישי  םינווגמ : ךוניחה  תודסומ 

דרשמ םעטמ  הפ , - לעבש הרות  תארוה  םע  בולישב  םיינרות , םידומיל  םידמול  הלעמו . ןוכית 17-16  יאליגל   ) ההובג וא  הלודג  הבישי  תורגבל ,) םיעדמו 
בחרמל תבישי  םעונ , יכרד  תובישיהו  רפסה  - יתב תשר  אבצ , אלל  תובישיו  רדסהה  תובישימ  קלח  םיימואלה : םידרחה  םע  םיהוזמה  תודסומ  ךוניחה .)
היבצ תונפלוא  תשר  ןויצע , תורוא  תשרדמ  םישנל : ןולקשאב . היבצ  תבישיו  םילשוריב  רומה  רה  תבישי  ןורבחב , ןורבח  יבש  תבישי  הווקת , חתפב 

םילשוריב . ) הקיתעה  ריעבש  ידוהיה  עבורב  תינרות  השרדמ   ) עבורה תשרדמו  ץראה ) לכב  )

. תיל " דרחה םלועה  - תפקשהל ןמאנ  ןליא , - רב תטיסרבינואב  םיצרמה  לגסמ  קלח 

הקיטילופ
, המלשה לארשי  - ץרא ןויערב  םילגוד  םה  םמעטל . ידמ  תונותמ  "ע  שי תצעומו  "ל  דפמה דואמ . םייצינכ  םיגיותמ  םיימואלה  םידרחה  תיטילופ , הניחבמ 

רומה רה  תבישי  ישנא  ימינפ : לוציפ  םכותב  לח  ץיקב 2005 , ףיטק , שוגמ  תוקתנתהה  ךלהמב  קוריה . וקל  רבעמ  םהירוגמ  תעיבקב  תאז  םישיחממו 
התוא . ןיצקהל  וסינ  םירחא  "ע , שי ישאר  לש  יביסאפה , ימשרה , תודגנתהה  וק  תא  וביג 

בוחרב תיטילופ  תוליעפבו  תוינמיה ) וא  תויתדה  תוגלפמל   ) תסנכל העבצהב  םינתונ  םה  תויטסילמיסקמ , / תוצרחנ / תופיקתה תוינמואלה  םהיתועדל  יוטיב 
, המלשה לארשי  - ץראמ םיקלח  לע  םירותיוול  םידגנתמ  םה  דסממה . םע  תמעתהל  םיססהמ  םניאו  יצינ , ינידמ  וק  םיטקונ  םה  ידרחהו . ימואל  - יתדה

םתנומא תא  דגונה  ךלהמ   ) תויולחנתה יוניפו  שפנ  חוקיפ  תורשכ , יניד  ןוגכ  תויגוסב  םינברה  תוארוהל  ףופכב  "ל  הצב תרשל  םתונוכנ  תא  םינחובו 
ינוליחה .'  ' םלועל הקישמה  הלועפ  לכו  עוצקמ  ידומיל  םיימדקא , םידומיל  לש  רשקהב  םג  תישענ  וז  הניחב  תימואלהו .) תיתדה 

הרותה . תודהיו  םע ש"ס  םקלח  ימואלה , דוחיאה  תגלפמ  םע  םיהוזמ  םיקינל  " דרחה בור 

תונויצ לדנה ,) יבצו  לאירא  ירוא  תסנכה  ירבחו  תרופ  ןנח  ברה  תושארב  ימואל , דוחיאה  תגלפמב  העיסו  העונת   ) המוקת תופסונ : תויטילופ  תוצובק 
יול .) קחציו  םתיא  יפא  םיכ  " חה תסנכב ה-16 , "ל  דפמה ישרופ  ידי  - לע המקוה   . ימואלה דוחיאה  תגלפמב  העיס   ) תשדחתמ תימואל  תיתד 

'(. םיימואל םיידרח   ' םינבר לש  תועד  ללוכ   ) םמלוע - תפקשה םע  דחא  הנקב  הלוע  הניאש  העד , לכ  תוצרחנב  לוספל  םיטונ  םיינוציקה  םיקינל  " דרחה
ךא לארשי . - ץראב תובשייתהל  תועגונה  תולאשב  תרשפתמ  - יתלב הדמע  םיטקונ  ואט , יבצ  ברהו  רומה  רה  תבישי  לש  וק " םיכלוהה ב" דומילה  תודסומ 
לש התונובירב  תועגופה  תולועפל  םידגנתמ  םה  ךכ , בקע  םלועב ." אסכ ה ' דוסי  לארשי כ" תנידמל  סחיה  ירק , תויתכלממה , איה  םתשיפתב  ךוות  - דומע

. לארשי תנידמ 

םיק " וקבח חלפ 3 :

םייללכ םינייפאמו  הרדגה 
 

רוביצה לש  הז  ידיסח  - ואינ גלפ  םיימואל .) םידיסח   ) םיל " דסח םתוא  םינכמה  הלאכ  שי  קו . קו ךבילר  ק בלסר , ב לש חב"ד , תובית  - ישאר םה  םיק  " וקבח
םה וז . תודיסח  םע  םינמנ  םניאש  ףא  םמלוע , תפקשהל  סיסב  בלסרבמ  ןמחנ  יבתכב ר ' םיאור  וירבח  תונשב ה-90 .' הנושארל  ההוז  ימואל , - יתדה

םה : "ק  וקבחה לש  ותייווה  תנעשנ  םהילעש  תודוסיה  תעברא  ידרחה . אלו  ימואל  - יתדה טביההמ  בלסרב  יבתכ  תא  םישרפמ 

"ד . בח תעונת  לש  ןורחאה  גיהנמה  ץיבאבולמ ,' יברה  לש  ותוגהל  הקיז  "ד.  בח תודיסח 

תימואל . תיתד  תונשרפב  וירפסלו , בלסרבמ  ןמחנ  יבר  לש  ותוישיאל  הקיז   . בלסרב תודיסח 
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הלקמה . תיתכליהה  ותשיפתל  םג  העפשה  ךבילרק . לש  םינוגינה  ןונגיסב  תוליפת   . ךבילרק המלש  ברה 

ןוילע . ךרע  וניה  ץראה  בושיי  םתניחבמ , לארשי . - ץרא בושייל  םיעגונה  קוק  ברה  לש  תונורקעה  ץומיא   . קוק ןהכה  קחצי  םהרבא  ברה 

הנידמה . תודסומ  תא  ללוש  ףא  םטועימו  םיידסממ , - יטנא םה  םיק  " וקבחה תיברמ 

תורבחתה בצק , תקיסומ  תוינחור , בלשמה  םייח  - חרואב ולגדש  תירבה , - תוצראב תונש ה-60 ' לש  םיחרפה ' ידלי   ' ןיבל וז  הצובק  ןיב  םיוסמ  ןוימיד  שי 
םישודיחל דואמ  רבוחמ  אוה  םהמ . עפשומו  םלוע , תקיסומ  ג'ז , תינתא , םינוש , םיגוסמ  הקיסומל  ןיזאמ  יל  " דסחה דסממל . תיביסאפ  תודגנתהו  עבטל 

ךותל םיניימהוב  םינכת  קצויה  חותפ , ריעצ  יניימהוב . קודא  יתד  איה : יל  " דסחל רתויב  תעלוקה  הרדגהה  יכ  רמול , ןתינ  תונמאב . םינורחאה  םימרזלו 
םימסו . ישפוח  ןימ  םיחרפה - ' ידלי   ' לש תופסונ  תויזכרמ  תויוליעפ  יתשמ  םירזנתמ  םיל  " דסח / םיק " וקבחהש ןבומכ  יל . " דרחה םויה  - רדס

ליגמ לחה  םינימה  ןיב  הדרפה  לע  םידיפקמה  הלאכ  םהיניב  אוצמל  ןתינ  תיתדה , הרמחהה  קמוע  תניחבמ  ידמל  תינגורטה  הצובקב  רבודמש  רחאמ 
. הנרדומלו הלכשהל  הפישחהו  תונכרצה  יוליבה , תוברתב  םג  תּונוש  תוהזל  ןתינ  המודב , ברועמ . ךוניחב  םילגודה  הלאכו  ידוסי ,) רפס  - תיב  ) דואמ ריעצ 

תודסומב םידמול  תינוליחה , הרבחב  םידבועה  החוורב , םייחה  שי  דגנמ , ינוליחה . םלועה  לש  הכירצהו  יוליבה  תוברתמ  תורזניהב  םילגודה  םהמ  שי 
םילדתשמ עבטל , םתורבחתה  לשב  הלא , םגו  הלא  םרב , םיטרסבו . תוגצהב  רוקיב  תוברל  םיינוליחה , יוליבהו  תוברתה  ייחב  םירועמו  ההובג  הלכשהל 

ינגרואה . ןוזמהו  עבטה  תויונח  לש  םיעובק  תוחוקל  םה  וז  הצובק  ינב  ךכיפל , רשפאה . לככ  יעבט  ןוזמ  לע  דיפקהלו  םתטישל , האירב ' הנוזת   ' לע רומשל 

תופתתשהב קפתסמ  םירחא , עובק . ןפואב  הרות  דומיל  לע  דיפקמ  תווצמב ) םירדהמה  הלא  רקיעב   ) םקלח חורה , םלוע  לע  םימש  םהש  שגדה  לשב 
. תודדובתהב םג  םיתיעלו  היצטידמ , תיישעב  םיגחבו , תותבשב  תואצרהבו , םירועישב  הרידס  - אל

תיממע תודיסחו  םיימואל  םידיסח 
הקומע תיתד  תונווכומ  ילעב  םה  דחא , דצמ  תיל . " דרחה הדנ  ' גאל הקיז  ןיבל  תוינשדח , תוינרדומ  תושיפת  ןיב  בוליש  תמיוסמ  הדימב  םיווהמ  םיל  " דסחה
יבגל טעמ . - אל הנממ  םיעפשומו  הכותב  םייח  םה  אברדא , תינוליחה . הרבחהמ  םמצע  םיקתנמ  םניא  םה  ינש , דצמ  תיתדה . תונויצב  םהיחאמ  רתוי 

ינוליחה . םלועל  תורכנתה  תבייחמ  חרכהב  אל  יתדה  םלועל  תוברקתה  םדיד ,

, הפוריא חרזמב  האמה ה-18  עצמאב  הדלונ  תודיסחה  תעונת  הכרד . תליחתב  תודיסחה  לש  הזל  ההז , טעמכ  המוד , ךילהת  הרק  םיל  " דסחה לצא 
"(, הלילו םמוי  וב  תיגהו   " תניחבב  ) שדוקה ידומילב  הקמעהב  האטבתה  לאה  תדובע  תע . התואב  ינרותה  םלועה  לש  םזיטילאל  דגנ  - תבוגתכ רתיה  ןיב 

םיפדרנ . םיגשומ  וכפה  יתד  יוליעו  הרותב  יוליע  תיתד . תוניוצמל  הריתחב 

תאז ראתל  אילפה  תיתד . הקיטסלוכס  לש  םיוסמ  גוס  וכפה  םידומילה  יוליעה . ראות  לע  היומס  תורחת  החתפתה  םיכרבאהו  תובישיה  ידימלת  ברקב 
 / ּויָמֱֶהי ויָעֵמ , יֵנְּב  ּוׂשיִָׂשי  אל  יְֵאו  " הלוגב : הבישי  דימלת  לש  וייח  תייווה  תא  טטריש  הב   , דימתמה דוהה  - תבר המאופב  קילאיב , ןמחנ  םייח  ררושמה 
, / ַּהובָּגַה םָרָה , הָרֹוּתַה  םַּלּוסְּב  םיִנֹויְלֶע / םיִּבַלְׁש  יֵנְׁש  יּוּליִע , םַּג  דיִמְתַמ  םַּג  ּואָרָק /... אורָק  ֹול  יּוּליְִעו  דיִמְתַמ  יִּכ  ולָמֲע / תַמּולְׁש  תֹואור  ויָניֵע  רָבְּכ  םִא 

 ?" ָהֹומָכ הָּלּודְגִל  םיִכֹוּזַה  םיִּבַרֲה  םיִנֹואְּגַה /. תַלֲעַמ  ןיֵבּו  םָניֵּב  עַׂשֶפְכּו 

טלשנ - יתלבה ףחדה  םע  ודלונ  אלש  םעה  יטושפו  דחא , דצמ  לכש , - יפירחו םינדקש  םימכח  ידימלת  לש  הלודג  אל  הצובק  תונחמ -  ינש  ורצונ  הגרדהב ,
םוסחמה ילירטסו . רכונמ  המשנ , רסח  ינתלכש , ילאוטקלטניא , תויהל  ךפה  ןימאמה  ידוהיה  לש  ןוילעה  ןחבמה  הרות . לש  הלהואב  םמצע  תימהל 

ימצעה . יומידב  העיגפו  תותיחנ  ישגר  ברוצ , ןובלע  תשוחת  דילוה  םהינפב  בצוהש  ינחורה 

הנניא הניכש  ירהש   )" החמשב לאה  תדובעל  ףיטה  בוט , םש  לעבה  תודיסחה , דסיימ  שגרה . לא  תורישי  התנפו  תודיסחה , הסנכנ  הזה  ללחה  ךותל 
, הפיכב זא  דע  הלשמש  תינפגסה  השיגל  דוגינב  רכממה . המסק  ןאכמו  תושגרה , לא  בלה , לא  שארהמ  תבתונמה  הדובע  תובצע ,)" ךותמ  הרוש 
תיסוכ וליפאו  אתורבח  הריש , החמש , דוקיר , ןוגכ  םישוחה , לכ  לע  םילעופה  םיעצמאב  שומיש  תוימשגב - " לאה  תדובע   " ארקנש המב  תודיסחה  הלגד 

ףירח . הקשמ 

קומינב םתונדמל , יפ  - לע םישנא  גוריד  דגנ  ץצוח  תאצויו  םייתרבחה , תודמעמה  לוטיבב  תלגוד  איה  תינויוויש . - תילאיצוס העונת  התוהמב  איה  תודיסחה 
םע רתויב , טושפה  היהיו  ידוהי , לכ  לש  רישיה  רשקה  לע  שגד  המש  איה  םייוליעב . רשאמ  רתוי  תובוט  תודימ  םיתיעל  תולגתמ  םיטושפ  םישנאב  םג  יכ 

יהולאה . ץוצינה  תא  קולחל  תעגל , םלוכל  תרשפאמ  איה  ךכב  ךוותמה . קידצב  תורזעיהו  תוקבד  תועצמאב  וארוב ,

ריבעמה רוניצה  םימורמב , בשויה  ןיבל  ותיערמ  ןאצ  ןיב  תרשקמה  היילוחה  אוה  םלוע ," דוסי  קידצ   " תגרדמב אצמנש  "ר  ומדאה ינחורה , גיהנמה 
, טשפומה יטסלוכסה  לדומל  דוגינב  המשנה . יוליעל  םיעיגמ  וכרדש  ורוג , לש  גוס  אוה  וידיסח ) ותוא  םינכמ  ךכ   ) הֶּבֶרה יהולאה . עפשה  תא  םהילא 

תומדא . ילע  תוהולאב  תעגל  םידיסחה  ןורחאל  םג  רשפאמה  יממע , ישגר , ישחומ , והשמ  שי  "ר  ומדאל תגיוסמ  - יתלבה הצרעהב 

ודמע אלש  םיבר  םיריעצ  ארמגה . ידומילב  תוניוצמ  לש  םגד  לע  וכלהו  ןוויכ  וניש  תוינוכיתה  תובישיה  םיוסמ , בלשב  תיתדה . תונויצב  הרק  המוד  ךילהת 
. היינש הגרדמ  םידוהי  לש  ברוצ  ןובלע  תשוחת  רקיעב  רתויו , הנש  םייתאמ  ינפל  םהיתובא , תובא  לש  ולאל  תומוד  תושוחת  ווח  עמשמ , יתרת  ןחבמב ,

יתוא ." ושיתה  ידמ . רתוי  ילע  וסימעה  הזמ . ףייע  ינא  ארמג . ףד  תוארל  לגוסמ  אל  רבכ  ינא  : " ונל רמא  הז  ריקחתל  םינייאורמה  דחא 
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שגרה תודשב  תוערל  ואצי  יטסיטילאה , שרדמה  - תיב ףס  לע  ומלבנש  םיריעצה  דגנ . - תבוגת הדילוה  שדוקה  ידומילל  תינתלכשה  השיגה  התע , ןכ  זאכו 
. יתדה עונלוקהו  הקיסומה  םוחתב  םירצויו  םינמא  לש  דבור  רצונ  טא  - טא ארמגה . ףד  לש  ומוקמ  תא  וספת  תויתריציו , םיינאמוה  םיאשונ  הקיטסימהו .

בוט ידוהי  תויהל  לכוי  ינבש  הצור  ינא  : " ונל רמא  תשדחתמה , תידוהיה  הקיסומל  רבוחמו  תרושקתב  קסועה  יל  " דסח ריעצ  וצרת . םא  יטנאש , תודהי 
תיתונמא ". ךרדב  םג  לארשי , םעל  רואה  תא  איבהלו 

יאנתכ תונפגסו  תגלפומ  תונדמל  תללושה  םלוע , - תשיפת וליג  םה  שקבתמו . יעבט  היה  "ד , בחו בלסרב  תודיסח  רקיעב  תיממעה , תודיסחה  םע  רוביחה 
בולישה םיידי . יתשב  םתוא  ופטח  םהו  םיימשג , םירבדל  רוביחו  המשנ  שגר , םייטסימ , םיטנמלא  םהל  העיצה  תיממעה  תודיסחה  תיהולא . הראהל 

יל .) " דסח  ) ימואל ידיסחה  םרזה  - תת תושבגתהל  איבה  ידרחה , םלועה  לש  תועפשה  ףוריצב  הזה ,

העיצמ איה  ישונא . םוחו  תומימת  תויביאנ , לש  תלטובמ  אל  הדימ  הב  שי  ישיאה . ןולשיכה  תשוחת  לע  םוחינ  שגרה , רדעיה  לע  יוציפ  שי  תול  " דסחב
יווהה תא  הריכזמ  הז , םרז  - תת לש  םייתליהקה  םיבושייב  הצופנ  העפות   ) םירשו םינגנמ  דחיב , םיסנכתמ  תוריעצו  םיריעצ  אתורבח . תידדה , הכימת 

אתורבח םישפחמ  אליממש  םיריעצ  תוגוזלו  םידיחיל  םסוק  דואמ  הז  םינושארה .) םיצוביקה  לש  ימינפה 

םיינוציח יוהיז  ינמיס 
תצלוח , " תובורק םיתיעל   ) םירותפכ אלל  ללכ  ךרדב  תודימ , - תלודג הנבל  הצלוח  דחיימ : טירפ  םיקינל . " דרחה לש  הזל  המוד  םשובל  םייללכ , םיווקב 

וא ןבל , עבצב  הבע  רמצ  בורל  היושע  הגורסה  הפיכה  םיעבצ . ללשבו  םיגוסה  לכמ  תופיכה  קורז . הארמ  הוושמו  םייסנכמל  ץוחמ  תשבלנה  םיעור ,)"
ליתפ תעיבצל  םעט  ונתנ  "ל  זח תלכת . עבצב  היהי  םדגב , ףנכמ  תלשלתשמה  תיציצה  יליתפמ  דחאש  ךכ  לע  םידיפקמה  םהמ  שי  תלכת . ספ  תפסותב 

תֶא םֶּתְרַכְזּו  ֹותוא  םֶתיִאְרּו  תֶלֵּכְת ... ליִּתְפ  ָףנָּכַה , תִציִצ  - לַע ּונְָתְנו  : " קוספה רמאמכ  תוהולאה . תא  הריכזמו  דובכה  אסיכל  המוד  תלכתהש  ךכב  תלכתה ,
ל"ח .) רבדמב ט"ו , '" ) תווְצִמ ה ּלָכ 

ןושארה רבדה  המגודל , ךכ , תויוגהנתה . לש  בחר  ןווגמ  רציימ  שדחה , םלועה  תנפואל  הקיזו  תיתונמא  תויניימהוב  ןיבל  תיתרוסמ  תויתד  ןיב  בולישה 
יל " דסח תוארל  רידנ  אל  םשובלל . הבר  הבשחמ  םישידקמ  םיקינל , " דרחל דוגינב  םה , תינוציחה . העפוהה  איה  םיבר , םיל  " דסח לצא  ןיעה  תא  ספותש 

םיגתומה . בטימב  שובל  תאז  םעו  ויסנכמל , ץוחמ  תויציצ  םע  ריעצ 

םע ןהיקומח . תא  ריגסהל  לולעש  דומצ , שובלמ  תוענמנו  תועינצה , ירדג  תניחבמ  תויל , " דרחה ןהיתויחאל  המודב  תושבלתמ  הזה  גלפה  תושנ  תיברמ 
וא תיאצח  לעמ  תפסונ  תיאצח  תובכשה :" תנפוא  " בו ידוה  ןונגיסב  חרזמה , ןמ  םיינועבצ  םידבב  ןייפואמו  קורז , רתוי  הברה  תויק  " וקבחה לש  ןשובל  תאז ,

תובבוח ןה  ףוגה . לש  רכינ  קלח  םיפטועה  םילודג  הימכש  וא  ףיעצו  תחפטמ  לעמ  תחפטמ  סנכמ , תיאצח  וא  תיאצח  לעמ  הכורא  הקינוט  סנכמ , לעמ 
קורז . - ידוה ןונגיסב  םיינועבצ  דב  - יקית תואשונו  ןזואל  םידומצ  םניאש  םיליגע  תודנוע  םיינועבצ , םירזיבא  לש 

יוסיכ תוגרד  ןברקב  אוצמל  ןתינ  תיתדה , הדפקהה  תניחבמ  תינגורטה  הצובקב  רבודמש  רחאמ  שאר . - יוסיכ לע  תודיפקמ  תואושנה  תויק  " וקבחה
ןלוכ םלואו , תילמס . הניחבמ  קר  לילק  טרס  וא  הנדנב  תחפטמ , תוטועה  םישנב  הלכו  ןרעשמ , חפט  תפישחמ  וליפא  תוענמנה  םישנב  לחה  תונוש ,

. קורז ןונגיסב  הנדנב  וא  תחפטמב  ןשאר  הניסכת 

םירוגמ
ןורמושו הדוהיב  תועבגה  רעונ  ינבמ  םיבר   ) םיחטשב םיזחאמה  לש  השקה  ןיערגה  תא  םיווהמ  םה  רפס . יבושייב  ררוגתהל  םיפידעמ  םיק  " וקבחה

, הָעקָּב תמגוד  םילשוריב , הרקוי  תונוכשב  החוורב  םייחה  םייפאי '  ' םיק " וקבח אוצמל  ןתינ  תעב , הב  תואלקחב . םיקסוע  םהמ  םיברו  הז ) גלפ  םע  םינמנ 
. דועו תינוויה  הבשומה  תינמרגה , הבשומה  ןומטק ,

העד יליבומו  םיגיהנמ 
עוקת בושייה  בר  ןמורפ , םחנמ  ברה  אוה  םהלש , םייחה  ןונגיסלו  םלועה  - תשיפתל רבחתהל  יושעש  רכומה , דיחיה , ליבומ . ינחור  גיהנמ  ןיא  םיק  " וקבחל

ינשמ תד  - ישנא לש  המזוי  קר  ןכ , לעו  יתד , אוה  יברע  - ידוהיה ךוסכיסה  היפלו  ולש , תידוחייה  םולשה  - תשיפתב םסרפתה  ןמורפ  ברה  ןויצע . שוגבש 
שגפנ ףאו  לארשיב  ינברה  דסממה  ןיבל  םניב  רשק ' שיא  שמיש כ' םימלסומ , תד  - ישנא םע  חיש  - וד םייק  אוה  הז  ךרוצל  ץק . ול  םישל  היושע  תונחמה 

. תאפרע רסאי  םע  םימעפ  רפסמ 

ףופא אוהש  וילע  רמול  ןתינ  ישונא ." אל  רפסנרט  התוא כ" רידגהו  ףיטק , שוגמ  תוקתנתהה  תינכות  לש  םיצרמנה  הידגנתממ  היה  ןמורפ  "ל , נל רשק  ילב 
. תיתרגש יתלבה  ומלוע  תפקשהו  ךרה  ורוביד  תוקרובה , ויניע  ולש , ךוראהו  ןבלה  תודימה  - ןקז ךכל  םימרות  ורוג . לש  הליה 

ךוניח תודסומ 
. תורחא תובישיו  ןג  - תמר תבישי  ןורבח ,) רה  םורדבש  לאינתע , בושייב  ההובג  הבישיו  רדסה  תבישי   ) לאינתע תבישי  תרפאב ,)  ) קחצי חיש  תבישי 

הקיטילופ
הרבחב לבוקמה  והשלכ  ירזגמ  גויתמ  םיעתרנו  יתכליהה , ביכרמה  ינפ  לע  תיתדה  היווהה  לש  ינחורה  ביכרמה  תונוילע  תא  םישיגדמ  םיק  " וקבחה

תחאל ףרוג  ןפואב  הישנא  תא  ךיישל  השקש  ןאכמ , תיתד . תוינחורו  תויתד  אלא  תויתרוסמ , וא  תויס  אל ש" םגו  תוידרח  אל  תיתד , תונויצ  אל  תיתדה :
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תוינויצ . תויתדה  וא  תוידרחה  תוגלפמה 

םיררוגתמה הלא  רקיעב  הלאמש , םיעיבצמה  םג  שי  ךא  ינוציקה , ןימיה  תוגלפמל  םלוק  תא  םינתונה  שי  םינווגמ . תסנכל , םהלש  העבצהה  יסופד 
. הרקוי תונוכשב  תולודגה , םירעב 

םיינשדח םייתד  תינרדומ -  היסקודותרוא  חלפ 4 :

םייללכ םינייפאמו  הרדגה 
. תינרדומ - טסופה הרבחב  יטרקומדה  םזילרולפה  חורב  ותנומא  תא  בצעמו  הנתשמה  תואיצמה  םע  בתכתמ  שדחה ," יתדה   " וא ינרדומה , יתדה 

םהייחל . םיעבראהו  םישולש  םירשעה , תונשב  תוגוז  םבור  רמולכ , םייסאלקה , םייתדהמ  ךומנ  הז  חלפ  לש  םיאליגה  ליפורפ 

הרבחה םע  תורבדיה  דעב  אוה  םייחישמ . וא  םיילואג  םיחנומב  שומישמ  ענמנו  תוינוציק , תוימואל  וא  תויתד  תודמעב  רצבתמ  וניא  ינרדומה  יתדה 
ןויווישה לש  הבחרה  תרכינ  תונורחאה , םינשב  תוינויווישו . םזילרולפב  לגודו  תונמאו  תוברת  ךרוצ  הנידמה , תודסומ  לש  תוימיטיגלה  תא  לבקמ  תינוליחה ,

לדג ןמזה  םע  השעמל , דועו . רוביצה , ללכל  תסנכה  - תיבב םישנ  לש  תוליעפ  םישנל , ארמג  דומיל  םיינויוויש , םיניינמ  יתדה : םוחתל  םג  ירדגמה 
רומאה לכב  רקיעב  הז - ) ןוימידמ  וגייתסי  ץראב  םיינרדומה  םייתדה  בורש  ףא   ) תירבה - תוצראב תיביטברסנוקה  םידוהיה  ןיבל  הז  חלפ  ןיב  ןוימידה 

םישנ לש  הרקמב  הדינ  ינידב  שמגתהל  יוארש  השיפתה  המגודל :  ) םזינמוהו חרזא  תויוכז  לש  םיסותא  תובקעב  תויתרוסמ , תומכסומ  תונשל  תונוכנל 
תורהל .) תושקתמה 

ררבתמ תילארשיה , הרבחב  יאנפה  תוברת  ינכרצ  תא  םינחובשכ  ןכאו , יאנפו . הריירק  םיינוליחה -  ויקוסיעל  םינותנ  ינרדומה  יתדה  לש  וינייעמ  רקיע 
םינותיע םתוא  םיארוק  תוגצהו , םיטרס  היזיוולט , תוינכות  ןתואב  םיפוצ  םה  בורה , - יפ - לע ינוליחה . ויחא  ןיבו  ינרדומה  יתדה  ןיב  םילדבה  טעמכ  ןיאש 

. תומוקמה םתואב  "ל  וחבו ץראב  םהיתושפוח  תא  םילבמו 

םכותב שי  הלאב . אצויכו  תונמא  תורפס , הימדקא , רחא -  וא  הזכ  יתריציו  ינחור  קוסיעב  וא  יפאיה , ןונגיסב  הדובעל  תורכמתהב  םקופיס  לע  םיאבה  שי 
ןה תוטלוב  תואמגוד  ןוכדיעו .) תפסותכ  אלא  תדל , היצקאירכ  אל   ) תינרמש - תיתדה וזל  תיפולח  תילאוטקלטניא  - תינחור - תיתד היווח  רוציל  םיסנמש  הלאכ 

", ימואל - יתדה רזגמב  םישנ  שאר  - יוסיכו רעיש   " ךרעָּב םייתד ," םיסקטב  םג  שאר  - יוסיכ אלל  םישנ   " קרפב הבחרה  ואר   ) השדח הרישו  הידידי  תוליהק 
הז .) ךירדמב 

הקיזיפאטמ תלוטנ  תודהי  ןיב  תודגונמ , םלוע  - תופקשה יתש  ןיב  ינרדומ  - יתדה לטלטיִמ  תיתדה , תונויצה  לש  השרדמ  - תיבמ הרודס  הנשימ  רדעיהב 
הנוילעה החגשההו  הנומאה  תא  תשדקמה  תיתרוסמ  תודהי  ןיבו  לאה , לש  תיטננמיאה  תוחכונה  אלל  יתד  םייח  - חרואב לוגדל  תרשפאמה  היגולואיתו 

תוידרחל תולילקב  גלדל  ןתינ  הנממ  ינרדומ , - יתדה לש  תיתרבחה  תויליבומ )  ) תּועינל הביסה  הארנה , לככ  וז , המואה . ייחבכ  טרפה  ייחב  תדמתמה 
םיקרופו ינוליחה  םלועל  תחא  תבב  םירבועש  שי  םתמועלו  ויתומא , "ת  לדב םירגתסמו  ידרחה  םלועל  ריהמו  דח  רבעמ  םיעצבמה  הלאכ  שי  תוינוליחלו .

תווצמו . הרות  לוע 

, םמצע תוחוכב  רותפל  וחילצה  אלש  תויתכליה  תויגוסב  קר  ברל  ונפי  םהמ  םיבר  ךכיפל , תחאכ . תינרותו  תיללכ  הלכשה  ובורב -  ליכשמ  רוביצב  רבודמ 
. םהייח חרואלו  םתפקשהל  םיאתמה  תא  םיררובו  ברל  םמצע  םישוע  םה  םוימויה . ייחב  תורחא  תויגוסל  תבותכ  וב  םיאור  םניא  םה  ךא 

םיינוציח יוהיז  ינמיס 
םתיברמ תעפוה  יללכ , ןפואב  םיגתומב . םילחוב  םניא  םהו  ישיאה , םעטלו  תישיאה  תוחונל  םאתהב  הנפואה , וצ  יפל  םישובל  דחאכ , םירבגהו  םישנה 

תיתדה . םתוהז  תא  הריגסמ  הניא 

ךלהל תוססהמ  ןניא  ןבור  ןכ , ומכ  רוגס . ןוראווצו  ךרבל  רבעמ  תוכורא  תויאצח  קפרמה , דע  לוורש  לע  תודיפקמ  ןניא  םישנה  בור  תועינצה -  ירדג  תניחבמ 
ןניא ןהמ  תובר  ןכ , ומכ  םייסנכמה . לעמ  תיאצחב  וא  סנכמ  - תיאצחב ןכו  םייסנכמ  םע  תוכלוה  ןהמ  תובר  םיינקתפרהו . םישעור  םיעבצבו  דומצ  שובלב 
לחה םייוסיכ , לש  בחר  ןווגמ  תוצמאמ  ןה  ילמס .) יוסיכה  ןתניחבמ , יכ   ) תמיוסמ הדימ  לע  תודיפקמ  ןניא  לודגה  בורה  תוסכמה , ןיבמ  ןרעיש . תא  תוסכמ 

תוקורז . תוחפטמו  תונדנבב  הלכו  םייתנפואו , םייטנגלא  םיעבוכמ 

תא דחיימה  דיחיה  טירפה  השעמל , םתצלוח . ףנכל  תחתמ  תיציצה  יליתפ  תא  םיצלוח  םניאו  טנגלא , - טרופס וא  יביטרופס , ןונגיסב  םישובל  םירבגה 
תובר םימעפו  ביבסמ , רוטיע  םע  דיחא  עקרב  םיתיעל  דיחא , עבצב  םיתיעל  הגורס , הפיכב  רבודמ  םשארלש . הפיכה  איה  םינוליחה  לש  וזמ  םתעפוה 

. תינועבצ הפיכ 

םירוגמ
הירבט ןיב  ןותחתה , לילגב  היעשוה  יתדה  יתליהקה  בושייה  הננער , ביבא , - לת הנשיה ,) ןומטקו  תינמרגה  הבשומה  הָעקָּב , תונוכשב  רקיעב   ) םילשורי

. הפיחל
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העד יליבומו  םיגיהנמ 

הימדקא
- רב תטיסרבינואב  היפוסוליפל  הקלחמהמ   , רהוז םעונ  פורפ ' ברה  םהבו  בחרה , ליכשמה  רוביצב  םש  םהל  ונקש  תונוש  תונילפיצסידמ  םירוספורפ 
' פורפ וא  תירבעה ; הטיסרבינואב  לארשי  תבשחמל  הצרמ  תובר  םינש  היה  הנותמה , היסקודותרואה  לש  םיגוהה  יריכבמ  ןמטרה , דוד  פורפ ' ןליא ;

. תירבעה הטיסרבינואב  היפוסוליפו  לארשי  תבשחמל  הצרמ  לטרבלה , השמ 

תישנ תּוגיהנמ 
. ידוהיה םלועב  רצוי  ישנ  חיש  דודיעלו  םישנ  תמצעהל  לעופה  יטילופ  ןוגריא א- והז  תויתד . םישנ  םורופ  ךלוק , אוה  הז  חלפב  םיבשחנה  םיפוגה  דחא 

תבתוכ ימואל ," - יתדה רזגמב  תושדח  תויטסינימפ  תוטילא   " הרמאמב ירדגמ . ןויווישלו  לארשי  תרוסמל  הכלהל , תוביוחמה  םישנ  תירב  ומצע כ" רידגמ 
םורופה : תדסיימ  תהק , הנח  ד"ר 

ןתצקמ תוליכשמ , םישנ  תויטסינימפה . תויתדה  םישנה  תעונת  איה  תיביטנרטלא , תיתרבח  תועינ  תרצויש  םויה , תוטלובה  הטילאה  תוצובקמ  תחא  "
, תילארשיה הרבחב  יתרבחה  םלוסב  ןמוקמ  תא  תוספותו  תוכלוה  "ב –  ויכו תויתוברת  תוילכלכ , תוילאוטקלטניא , ןהינימל -  תוטילאל  תוכייש  יעבט  ןפואב 

תיתדה ." ןתליהקב  םג  יוארה  ןדמעמ  תא  ססבל  תוסנמ  ןה  םויהו 

הרבחב תועמשמ  - בר טנמלא  ירדגמה , טנמלאה  וילע  ףסונש  םושמ  תיתדה , הרבחב  יתרוסמה  קבאמה  ןמ  הנוש  םישנה  לש  יתרבחה  ןקבאמ  "
- יתב לש  ידסומה  הנבמה  תויתכליהה , תורוסמה  םיגהנמה , יכ  יתד , דממ  ףסונ  יתרבחה  קבאמל  ילאכראירטפ . םג  אוה  יכרריהה  הרבעש  תיתרוסמ 

םלוס תא  תרערעמ  איהש  דבלב  וז  אל  הריזב , םישנ  לש  ןתעפוה  תיתדה . היישעה  זכרממ  םישנ  תָרָדָה  לע  םינבומ  םלוכ  שרדמה -  - יתבו תסנכה 
תיתדה ". תודהיה  לש  ינגורדנאה  רבעב  םישנל  םירבגה  ןיב  תיתרבח  הלדבה  ולידבהש  תורדגו  תוציחמ  תצרופ  םג  איה  אלא  םדוקה , תודמעמה 

הבוט תאו ד"ר  ןליא , - רב תטיסרבינואב  רדגמו  תרושקת  תרקוחו  תרפוס   , איבל הזילע  תא ד"ר  תאזה  השדחה  הטילאב  לולכל  רשפא  תהקל  טרפ 
. םילשוריב השדח  הריש  ינויווישה  ןיינמה  תודסייממו  הימדקא  תשא  ןמטרה ,

הדובעו הרות  ינמאנ 
הרבחה ללכבו  יתדה  רוביצב  תירסומו  תינויצ  תילרביל , תודהי  יכרע  םדקל  הרטמב  תונש ה-70 ,' תליחתב  המקוהש  תיטילופ  תיתד א- תינויצ  העונת 

(. םיינרדומהמ םג  םהיניב  שי  ךא  תיסאלקה , תיתדה  תונויצל  םיכייש  םבור   ) תילארשיה

חור - ישנאו םינמא 
שמכמ הלעמ  בושייה  בר   ) רינ יגח  ברה  לש  ונב  דילי 1980 ,)  ) רינ ןנחלא  אוה  תאזה  הצובקה  תא  ותביתכבו  ולש  תישיאה  היפרגויבב  אטבמש  םדא 

- יבתכב וטע  ירפ  הריש  םסרפמ  תרפאב . קחצי  חיש  תבישיב  לארשי  תבשחמו  תודיסח  דמלמ  "ר . גש ברה  לש  וידימלתמ  ןימינב ,) תירוזאה  הצעומבש 
םש  , ןושאר רוקמ  ןותיעב  תורפסה  ךרוע  אוה  םויכ  הדוקנ . "ע  שי ןואטיבב  תוברתה  רקבמכ  םייתנשכ  שמיש  תרצוי . הביתכל  תואנדס  ךרוע  םיבשחנ . תע 

 . ץראה ןותיעב  תורפסו  תוברת  ףסומב  ןכו  תויתוגהו , תויתורפס  תורוקיבו  תוסמ  םסרפמ  אוה 

םיגוה ןאכ -  דעו  ודוהמ  ורפסב  הלעה  שופיחה  תואצות  תא  רחא ." םוקמו  ןמז   " רידגהש המ  רחא  וישופיח  תרגסמב  ודוהל , עסנו  רינ  םק  תנשב 2003 
םואתפ ודוהב  : " ראשה ןיב  רינ , רמא  רפסה , תעפוה  לגרל  ןויארב  (. 2006 סמ , ןבואר  תאצוה   ) םהלש תודהיה  לעו  ודוה  לע  םיבתוכ  םיילארשי 

המכ דע  םילגמ  םואתפ  םש  םירייתה  וליפא  םיהולא . תלוטנ  םייח  ךרד  ןיבהל  לוכי  אל  ללכ  ידוהש  ךכ  ידכ  דע  שקבתמו , יעבט  ךכ  - לכ רבד  היהנ  םיהולא 
בורקו . ןימז  םיהולא 

: תרמוא ודוה  הנהו  תבשב . הרוסאה  הצירכ  םימכחה  לצא  תראותמה  הציר  התוא  הסג - ' העיספ   ' וב ןיאש  םוקמה  םלועה , לש  תבשה  יניעב  איה  ודוה  "
ידוהה הגוהה  לש  ונושלכ  העונת ,' - יא לש  ןמז   ' אוהש ןמזב  תויחל  תורשפאה  איה  תבשה ; ינפ  תא  טעמ  ךילא  לבק  אוב  החונמ , שי  םלועב , תבש  שי 

יטרומנשירק 

םויכ קסוע  ינא  תודיסחו , הלבקל  הרומכו  דמולכ  טעמ ... אל  הב  םייוצמה  םיאורוגהו  םירטסאמה  ךרד  תודהיב , קידצה '  ' גשומ תא  הריזחמ  םג  ודוה  "
ןאכ תשחרתמה  רתויב  תקתרמה  תינחורה  קמועה  תעפות  וז  יניעב  ונמצע . תא  תורפהלו  רגתאתהל  ודוהמ , לבקל  םילוכי  םידוהיכ  ונחנאש  םירבדב 

". ןאכ ונלש  םיירוביצה  םייחב  היתותוא  תא  הארנ  םגש  הווקמ  ינאו  םינומשה , תונש  ףוסמ 

ךוניח

ךניח תודסומ 
ןמטרה ןוכית  יתדה ; םזינימפה  חורב  תונבל , ייוסינ  ינרות  ןוכית  ךלפ , םילשוריב : םימקוממ  הז  גלפל  םימיאתמה  םייתד  םינוכיתה  רפסה  - יתבמ םיבר 

ינרותה ע"ש ןוכיתה  רפסה  - תיב דלישטור ; - הד הנילווא  ןוכיתה  רפסה  - תיב הנבמב  םקוממה  ןמטרה  ; םולש  ןוכמ  דילש  ייוסינ  ינרותה  ןוכיתה  תונבל ,
המכ דע  רמול  השק  הריציו . תיללכ  תוברת  הלכשהו , עדמ  םע  הרות  בוליש  ץרא - ' ךרד  םע  הרות   ' תעונת חורב  םייחהו  הרותה  רוביחל  ןעוט   ) ברפלמיה

םיחלושש םיינרדומ '  ' םג שי  םויכ  ךא  תיסאלקה , תיתדה  תונויצה  לש  הליחתכלמ  אוה  ןורקיעב , רתויב . רואנ  אוה  יכ  םא  ונלש , חוליפה  יפל  ינרדומ '  ' אוה
(. הירורב תשרדמ  הארקנ  רבעב   ) יסקודותרוא ינרות  םזינימפב  תלגודה  םישנל  תינרות  השרדמ  םואבדניל , תשרדמ  םהידלי ;) תא  וילא 
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רעונ תועונת 
. םייתדה םיפוצה  וא  אביקע  ינב  לש  םינותמ  םיפינס 

הקיטילופ
םיינוציק . םיינמי  םברקב  אצמנ  אלו  טעמכ  ךא  םיינמי , הברה  שי  םינווגמ . העבצהה  יסופד  יללכ  ןפואב  יכ  םא  הלאמש , הטונ  לטובמ  - אל רועיש 

תוגלפמל עיבצהל  איה  תיללכה  םתייטנ  תאז , םע  תויברעה . תוגלפמה  תא  ןבומכ , איצוהל , לארשיב , תוגלפמה  ללכל  םיעיבצמ  םיינרדומה  םייתדה 
. לאמש תוגלפמל  עיבצמ  טועימ  תיטילופה . הפמה  לש  ינמיה  ףגאה  םע  תוהוזמה 

טייל םייתד  חלפ 5 :

םייללכ םינייפאמו  הרדגה 
לעש ףא  ינוליח , - יתדכ ורידגהל  ןתינ  הדימ  התואב  תרוסמו . תד  בבוח  וא  ןיגוריסל ) יתד   ) "ס לתד םג  הנוכמ  תוירולק ,) לד  יתד  ישפוח : םוגרתב   ) טייל יתד 

םייאלכ . רוצי  ומכ  עמשנ  הז  וינפ 

ןפואב המודכו . םייתדל  רעי  תוביסמ  םייתדל , דחוימ  באפב  יוליב  המגודל : תיתד . הלטציאב  התוא  ףטוע  ךא  תינוליחה , תוברתה  תא  םשונו  יח  טייל  יתדה 
תבשב . יוליב  תומוקמל  ואציי  אל  ןכ  לעו  תבש  םיללחמ  םניא  םהש  ךכל  טרפ  ינוליחה , רוביצה  לש  הלאמ  םינוש  םניא  םהלש  יוליבה  יסופד  יללכ ,

תרבחב חונב  שח  הנומאל , ויחא  תרבחב  רגתסמ  חרכהב  אל  טייל  יתדה  קוחרה . חרזמב  םיאלימרת  לויטל  םיאצוי  יאבצה , תורישה  ירחאש  םהמ  שי 
םייתרוסמ .)'  ' םיבר םירקמב  םיבשחנ  הלאו   ) יחרזמ ינוליחה  רוביצהמ  םיקלח  תא  וז  הירוגטקל  ךיישל  ןתינ  הפיכה . תא  ריסמ  ךרוצה  תדימבו  םיינוליח ,

רקיעב תסנכה  - תיב תא  דקופו  םויב , םימעפ  שולש  תוליפת  לע  דיפקמ  וניא  אוה  הב . תוגהל  םיתיע  עבוק  וניאו  הרותה  דומיל  תא  שדקמ  וניא  טייל  יתדה 
רקיעב . תויתרבח  תוביסמ  תותבשב , םג  םיתיעלו  םיגחב , רקיעב  תסנכה  - תיבל תועיגמ  הז  רוביצמ  םישנה  םיגחו . תותבשב 

רשכה . תדועתב  םיפנפנמ  םניאש  תודעסמו  הפק  - יתבמ םהילגר  ורידי  חרכהב  אל  ךא  תורשכ , םירמוש  םה 

אתווצב . םישנו  םירבג  תולבל  םיברמו  רעונה , תעונתב  ןהו  ךוניחה  תורגסמב  ןה  תירדגמ , הדרפהב  םילגוד  םניא  םה 
תויגוסל תבותכ  םרובע  הווהמ  וניא  ברה  המודב , ברל . םינופ  םניאש  טעמכ  ןכ  לעו  תויתכלה , תויגוסב  םידרטומו  םידורט  םניא  םה  בורה , - יפ - לע

. הכלהב םיעגונ  םניאש  םייחב , םירחא  םימוחתב 

םיינוציח יוהיז  ינמיס 
םישבוחש הפיכל  טרפ  םתויתד , תא  ריגסמ  וניא  םשובל  ינרמש . בורל  אוה  ןונגיסה  תאז  םעו  םיגתומ , ללוכ  הנפואה , וצ  יפל  ללכ  ךרדב  םישבלתמ 

תסנכ - תיב  ) שודק םוקמל  ןתכלב  םרב , תוינפשוחו . תוקיקד  תוצלוח  איצוהל  תוינוליח , ומכ  תושובלו  ןשאר  תא  תוסכמ  ןניא  םישנה  לוח , ימיב  םירבגה .
. שאר - יוסיכ לע  םג  ןהבש -  תואושנהו  לוורש , תלעב  תינוילע  וא  הצלוח  לע  הנדפקת  ןה  המודכו )

םירוגמ
". םיינרדומה  " לש רוידה  תופדעהל  המודב  הבר , הדימב 

העד יליבומו  תוגיהנמ 
". םיינרדומ רתוי ל" ןבומכ  םיבורק  ללכ  ךרדב  םה  תינבר . הגהנה  ןיא  טייל  םייתדל 

ךוניח

רעונ תועונת 
. םייתדה םיפוצה  וא  אביקע  ינב  לש  םינותמ  םיפינס 

ךוניח תודסומ 
םהידומיל .) קוח  תא  ומייסש  ירחא  טייל  ושענ  םה   ) רדסה תובישי  תויאבצ , - םדק תוניכמ  םייתד , םינוכית  תוינוכית , תובישי  לש  םירגוב 

הקיטילופ
הנימי רתוי  םיטונ  םהש  רעשל  ןתינ  הזכ .) רבד  ןיאש  טעמכ  םויה  יכ  םא   ) תיטילופה הפמה  זכרמ  רוזאב  רקיעב  תדקמתמו  תנווגמ , םלוע  - תפקשה

. הדובעה תגלפמל  וא  דוכיל  םקלחו ל  , ימואלה דוחיאה  תגלפמל  עיבצהל  םיטונ  טייל  םייתד  תוינוציקמ . םיקוחר  ךא  הלאמש , רשאמ 
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"ש) לתד  ) רבעשל םייתד  חלפ 6 :

םייללכ םינייפאמו  הרדגה 
תולאשב תוחישק  דוסי  - תודמע ללכ  ךרדב  ןיא  "ש  לתדל  . קינל " דנב וא  ינוליתד  יוניכב  םג  עודי  יתד . רבעב  היהש  ינוליח  אוה  רבעשל ) יתד   ) "ש לתדה

םייתדה וישרושמ  לילכ  קתנתה  אל  ךא  ינוליחה , םלועה  לא  שיבכה  תא  הצח  םנמוא  "ש  לתדה םימרוז . חתפמה : תלימ  הנידמו . תד  לש  תוינורקע 
ףידעי בורלו  םייתד , םיגוחב  הלבמ  אוה  םיעוגעגב . םהילע  קפרתמ  ףא  אוה  םיתיעל  אתוקניד .)" אסריג   )" ותודליב לביקש  ינרות  - יתרוסמה ךוניחהמו 

ודמלי םהידליש  םיפידעמ  םיבר , םירקמבו  םייארקמ , - םייתד ןושל  - תועבטמב םישמתשמ  םיבר  והומכ . רבעשל , יתד  וא  יתרוסמ , וא  יתד  גוז  - ןבל אשניהל 
יתד . רפס  - תיבב

יניינעב דיפקמ  אל  ךרבמ , וניא  ללפתמ , וניא  תווצמ . םייקלמ  לדח  אוהש  ךכב  אוה  ינושה  תיתדה . תונויצל  תישגרו  תיתחפשמ  הקיז  לעב  וניה  "ש  לתדה
םיהולאב . ןימאמ  וניא  םיינוציק , םירקמבו  תורשכ ,

. תויפוסוליפ - תויגולואית - תויגולואידיא תוביסמ  ובזעש  םירחאו  תוחונ , ימעטמ  רקיעב  תדה  תא  ובזעש  הלאכ  וב  אוצמל  ןתינ  ידמל . ןווגמ  םיש  " לתדה רוביצ 
שי המודב , המודכו . ןיליפת , חינהל  וכישמי  םהיפל , הפירט  וסינכי  אל  ןיידע  ךא  םינוליחכ , םמצע  ורידגיש  םירבג  שי  תווצמה . םויק  תומר  םג  ךכל , םאתהב 

. הווקמל תכלל  ףאו  תורשכ  לע  רומשל  תוכישממש  ןתרדגהב , תוינוליח  םישנ 

םיינוציח יוהיז  ינמיס 
, ינוליחה לש  וזל  ירמגל  ההז  תינוציחה  םתעפוהש  םהיניב  שי  שאר . - יוסיכ אלל  םישנה  הפיכ , אלל  םירבגה  הנפואה . וצ  יפל  םישובל  רבעשל  םייתדה 
לש םימעטמ  תוחפו  לגרה , לש  וחוכ  לשב  רתוי  רתוי , ינרמש  שובל  םיצמאמה  תחאכ  םירבגו  םישנ  שי  תעב , הב  יתדה . םרבע  תא  ללכ  הריגסמ  הניאו 

וא םהירוה  תיבל  ועיגי  רשאכ  תיאצחבו ,) םילוורשב  הנכלת  םישנו  הפיכ  ושבחי  םירבג   ) םייתדה םידוקל  םאתהבו  תועינצב  ושבלתי  םקלח  תועינצ .
. בל - תמושת תכישממ  ענמיהל  וא  םדובכב ו/ עוגפל  אלש  ידכ  תאזו  םייתדה , םהירבחל 

םירוגמ
. םיירפכ םיבושייבו  םירעב  תוססובמ  תונוכשב  ללכ  ךרדב 

העד יליבומו  םיגיהנמ 
. תינבר הגהנה  ןיא  הז  םרזל  תיתרוסמ . / תינוליחה תילארשיה  הרבחה  לש  ומכ 

ךוניח

ךוניח תודסומ 
םיינוליח ךוניח  תודסומב  ללכ  ךרדב  םידמול  םהידלי  רדסה . תובישי  ףאו  תויאבצ  - םדק תוניכמ  םייתד , םינוכית  ירגוב  םירגובמה ,

רעונ תועונת 
. יתד רעונ  תעונתב  םירבח  ויה  םתיברמ  םתוריעצב , רעונה . תעונת  ליג  ירחא  םה  םיש  " לתדה בור 

הקיטילופ
ןיעמכ ינוציקה , לאמשל  עיבצמ  טועימ  ןימיה . תוגלפמל  איה  תיללכה  םביל  - תייטנש רמול  ןתינ  יכ  םא  לארשיב , תוגלפמה  ללכל  םיעיבצמ  הז  םרז  ירבח 

. םירוהה םע  ןובשח ' תריגס   ' לש גוס  םג  םיתיעלו  תודליה  םלועל  ארבתסמ  אכפיא 

םינושה םיחלפה  ידממ 
םיחלפה ידממ  תא  תופמל  דיחיהו  ןושארה  ןויסינה  םייתעבש . השק  וכותב  םיירקיעה  םיחלפה  ןדמוא  יתייעבו , השק  ולוכ  רזגמה  ידממ  ןדמוא  םא 

חוליפל המדקהב  מ-2007 .)  ) תושדחה תוימואל  - תויתדה תוטילאה  ולרש , לבוי  ברה  לש  ורמאמב  לולכ  רתוי ) ההובג  היצולוזרב  רמולכ ,  ) רזגמב םינושה 
האצות וניא  הזה  יופימה  ... התומדל הרעשה  גיצמו  ןכתסמ  ינא  םויה , תיתדה  תונויצה  הנבמ  תא  ןיבהל  השקתמה  ןמוימ  - אלה ארוקה  ןעמל  : " ולרש בתוכ 

". דועו תונותיעב  םיימואל , - םייתדה ךוניחה  תודסומ  תפמב  תוריחבה , תואצותב  טעמ  תכמתנה  דבלב , הכרעה  םא  יכ  אוהש , גוס  םושמ  יעדמ  רקחמ  לש 
ןמקלדכ : אוה  ולרש  יפ  - לע ןדמואה 

 35% תיסאלק : תיתד  תונויצ 
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 32% םי : " לדרחה ללכ 
ינוציקו . ןותמ  םיגלפ -  ינשל  תלצפתמ  וז  הצובק 

 20% הז :) ןיינמב  םתוא  ללוכ  אוהש  חינהל  רשפאו  םיקינל  " דסחה תא  ןייצמ  וניא  ולרש   ) רתוי ןותמה  גלפה  • 
רומה רה  תבישי  ידימלת   2% והילא , יכדרמ  ברה  לש  ותוגיהנמל  םירסה   10% ינוציקה : גלפה  לש  תימינפ  הנשימ  - תקולח . 12% רתוי : ינוציקה  גלפה  • 

היתונבו .

"ל : נה ןדמואל  תורעה  יתש 
תליחתב 1999  וכרעש  רקס  קפסמ  תיל , " דרחה הצובקה  לדוגל  סחיב  ולרש  ברה  לש  ותכרעהל  םיוסמ  שושיא  א .

"ל, דפמה לש  בחרה  דעיה  - להקכ רדגומש  רוביצהמ  לודג  בור  יכ  הלע  רקסהמ  "ל . דפמה רובע  היפרגוטרקואיג  ןוכממ  ינגד  הניר  "ר  דו ינגד  יבא  פורפ '
םיחטש תרבעה  וירקיע : רבוטקואב 1998 . ןבלה  תיבב  םתחנש  תיניטסלפה , תושרל  לארשי  ןיב  םכסה   ) יאוו םכסהל  סחיב  תיטמגרפ  הדמע  עיבמ 

שיש םיכסמו  לארשי ,) תדמשהל  ארוקה  תיניטסלפה  הנמאב  ףיעסה  תקיחמו  יקוח  - אל קשנ  ףוסיא  התסההו , רורטה  תקספה  דגנכ  תושרה , תטילשל 
21 ץראהב , ומסרופ  רקסה  תואצות   ) בצמ לכב  םיחטש  תרזחהל  דגנתה  תיל ,) " דרח הפקשה  ילעב  הארנה  לככ   ) 28% טועימ , קר  ומשיילו . ךישמהל 

ראורבפב 1999 .)

תירוזאה הצעומה  רובעב  תוחומ  רגאמ  ןוכמ  ךרעש  רקס  יאצממ  םיקפסמ  רזגמב , רתויב  המילאהו  תינוציקה  הצובקה  ידממל  יהשלכ  הכרעה  ב .
תעב היינשה , ןונבל  תמחלמ  ץורפ  ינפלו  ףיטק , שוגמ  תוקתנתהה  רחאל  תליחת 2006 , ףוסב 2005/ ךרענ  רקסה  הצעומה . תייסולכוא  ברקב  ןורמוש ,
לש תוינידמה  תוינכותה  חכונל  שקבתמה , הלועפה  וקל  רשאב  ולאשנ  םיבשותה  קרפה . לע  הדמע  ןיידע  המידק  תלשממ  לש  תוסנכתהה  תינכותש 

הרבחה לומ  עונכישו  הרבסה  םיבושייה , קוזיחו  היינבה  ךשמה  תוליבקמ : תולועפ  שולש  לע  וצילמה   77% טרמלוא . דוהא  זאד , הלשממה  שאר 
, הרירב תילב  לולכל , ךירצ  תוינידמה , תוינכותה  חכונל  אבהלו , ןאכמ  ןוכנהו  ירקיעה  הלועפה  וקש  רמא  ( 6%  ) ןטק טועימ  םילא . אל  קבאמו  תילארשיה 

גלפהש קיסהל  ילוא  ןתינ  ןאכמ  לאירא . ףטוע  יבשותמ  ו-11%  יחרזמה ) ןורמושה  ירה  רוזא   ) רהה בג  רוזא  יבשותמ  וקיזחה 12%  וז  העדב  תומילא . םג 
. ולוכ רזגמהמ  לע 10%  הלוע  וניא  תומילאב , לגודה  ינוציקה ,

8% םיינרדומ : םיסקודותרוא 

25% םיש :) " לתדו טייל  םייתדכ  ונגוויס  םתוא   ) םיקינפיפח םיקיניל  " דנב

היפרגויליביב

עדמו ןויע  ירפס 
. 1989 הדובעו , הרות  ינמאנ  יתדה -  ץוביקה  ןמזה , תורומתב  תיתדה  תונויצה 

.2003 דבוע , םע  לילו , םמוי  תכלל  השמ , ריפוא 
.2004 תרנכ , לארשי 1967-2004 , תנידמו  םילחנתמה  ץראה –  ינודא  תידיע , לטרזו  אביקע  רדלא 

.2006 סמ , ןבואר  םהלש , תודהיהו  ודוה  לע  םיבתוכ  םילארשי  םיגוה  ןאכ -  דעו  ודוהמ  ךרוע ,)  ) רינ ןנחלא 
.2004 הפיח , תטיסרבינואו  ןתיב  הרומז  תילארשיה , הטילאב  םיכרע  יוניש  קילורשמ –  הדירפ  זוע , גומלא 

.2003 לבב , רנבא , רנבא  רורד , ןיטשרוב 
.2002 ןליא , - רב תטיסרבינוא  ךמסומ , ראות  תלבקל  רקחמ  תדובע  תוברת , - תת לש  םינווג  לארשיב : ימואל  יתד  רעונ  היל , - הרטע יבצ  ןב 

.2004 רתכ , הזה , ןמזבו  קירא , רנסלג 
.1997 סנגאמ , םתווהתהב , תוינשרפ  תוכפהמ  השמ , לטרבלה 

.2005 רתכ , תידוהיה , תרוסמב  ויתודלותבו  הנומאה  גשומב  םינויע  הנומאה : לע  יבא , איגשו  דוד  ליווצרוק  השמ , לטרבלה 
.2004 קחצי , חיש  תבישי  תינעת , תכסמ  תובקעב  םימשגו  תוינעת  לע  םשג : ךרוע ,)  ) רשיבא יפש  רה 

.1998 יבצ , ןב  קחצי  די  הנידמה , תישאר  ימיב  הרותה  תנידמ  ןוזחו  תיתדה  תונויצה  לגדהו –  תילטה  רשא , ןהכ 
.2004 רמה , ןולובז  רכזל  םירמאמ  תפוסא  תורומתה , ןדיע  תיתד –  תונויצ  לארשי , לארהו  רשא  ןהכ 

.2003 ןקוש , תחאו , םירשעה  האמה  חתפב  ינוליח  - יתדה עסשה  המלסהל : המלשהמ  ךורב , רסיזו  רשא  ןהכ 
דבוע 2004. םע  רוהט , שיש  ינבא  לצרה , ןהכ 

.1998 לוגרח , לואשל , עדוישו  ןועמש , בל 
.2001 לא , תיב  תירפס  תוריח , לומ  רורחש  תרוסמ , לומ  הנרדומ  החפשמו : השיא  שיא , הדוהי , יול 

.2005 םיתיעל , הניב  ןוכמ  םיינרדומ , םייחו  הרות  םדא : םמש  תא  ארקיו  ךרוע ,)  ) רהוז רואמ 
.2005 תונורחא , תועידי  שפנהו , ןובשחה  םימותכ -  םימי  ןוויס , ריאמ  - בהרו הידידי  ריאמ 
.2006 דחואמה , ץוביקה  "ה , סשת "ה –  נשת םיריש  רחבמ  היגולותנאה : חורה , בישמ 

.2002 ןליא , רב  תטיסרבינוא  רוטקוד , ראות  תלבקל  רוביח  לארשיב , תימואל  תיתדה  הרבחה  ןמ  םיריעצ  ברקב  יתד  םייח  חרוא  תביזע  המחנ , ןמאנ 
.2005 למרכו , רוניד  זכרמ  היסקודותרואה , תודלותב  םיקרפ  הרותה -  ןמ  רוסא  שדחה  השמ , טמס 

.2003 סנגאמ , הדגל , תופמ  יתש  לאכימ , הגייפ 
.1990 יבצ , ןב  די  יתדה , ץוביקב  היצזינרדומו  תודהי  היגולואידיאל -  תד  ןיב  הירא , ןמשיפ ,

.1999 הנקלא , לארשי , תורוא  תללכמ  תוקורזה , תופיכה  רעונ  םיש –  " לתד אגרש , ןמרשיפ 
.1999 תורוא , תוקורזה , תופיכה  רעונ  אגרש , ןמרשיפ 

.2007 תוינידמ , ירקחמל  רמייהסרולפ  ןוכמ  הינפ , תודעומ  ןאלו  תימואל  - תידרחה הליהקה  החמצ  דציכ  ץרא , - ךרד הרות ל- ןיב  לישנא , רפפ 
.2005 דחואמה , ץוביקה  שדקתי , שדחהו  שדחתי  ןשיה  םיכרוע ,)  ) יבא איגשו  יזוע  טיבש  הדוהי , רדנלדירפ 

.2002 רתכ , ידיסחה , רופיסבו  הדגאה  רופיסב  תויטנתואו  הבהא  תוירבג , לע  םירופיס  דועו  בצקהו  בר  םירבג : תכסמ  לאימדא , ןמסוק 
.2004 היטרקומדל , ילארשיה  ןוכמה  תידוהיה , היטרקואיתה  לש  סקודרפה  הכלה ? תנידמ  ןכתית  םאה  רזעיבא , יקציבר 

.1993 דבוע , םע  לארשיב , יתד  םזילקידרו  תונויצ  תויחישמ , םידוהיה –  תנידמו  הלוגמה  ץקה  רזעיבא , יקציבר 
.1999 דבוע , םע  תית , דה הבשחמה  לש  םירחא  תולוק  תוחולה –  לע  תוריח  רזעיבא , יקציבר 
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.1989 "ה , יארה תנשמ  רקחל  ןוכמה  הלואג , ץרא  יאחוי , קידור 
.1998 הדובעו , הרות  ינמאנ  תשדוחמ , היארב  תיתדה  תונויצה  ךרוע ,)  ) ריאמ טור 

.2005 לכשמ , היתורודל , תידוהיה  תוגהלו  הריציל  הארשהכ  עובשה  תשרפ  השרפב : םיגוה  ךרוע ,)  ) ילתפנ גרבנטור 
.2003 ו-ג ,' ב ' תיתד א ,' תונויצ  תונש  האמ  בד , ץרוושו  יבא  איגש 

.1996 דבוע , םע  תיתדה , תונויצב  השעמל  ןויער  ןיב  םיכרד –  תשרפ  לע  הנומא  בד , ץרווש 
.1997 דבוע , םע  תיתדה , - תינויצה תוגהב  לארשי  ץרא  לש  הדמעמ  ןוימדהו –  תושממה  ץרא  בד , ץרווש 

.2002 דבוע , םע  קוק , ברה  גוחב  רבשמו  רגתא  בד , ץרווש 
.1999 דבוע , םע  תויחישמל , ןויגיה  ןיב  תיתדה  תונויצה  בד , ץרווש 

.2002 קחצי , חיש  תבישי  "ר , גש ברהמ  יתדמלש  יפכ  ןוחטיבמ , השעמ  המלש , קוש 
.1996 תפומ , ןושארה , ינויצה  סרנגוקל  םינש  האמ  תורוקמו -  תורוק  תיתדה : תונויצה  קחצי , גרבדלוגו  יבצ  רבוניש 

.2000 רתכ , לארשיב , תיתדה  הרבחה  לע  יוושכע  טבמ  םישדחה : םייתדה  ריאי , גלש 
2002  – 1997 םינוש , םיכרכ  השימח  תיתדה , תונויצה  ץבוק  זר , החמש 
.1985 תילארשיה , תיטילופה  תוברתב  םזילאגיל  - יא דוהא , קצנירפש 

.1986 םילעופ , תירפס  תילארשיה , הרבחב  םזילגיל  - יא השעי –  ויניעב  רשיה  שיא  דוהא , קצנירפש 
.1986 ריל , ןו  ןוכמ  ויכמותו , אנהכ  ריאמ  לש  היגולואידיאה  תור , ןוזיבגו  דוהא  קצנירפש 

. 1974 תימלועה , תינויצה  תורדתסהה  םירמאמ , ץבוק  תיתדה , תונויצה  ףסוי , שורית 
םיינרות תוברתלו  ךוניחל  הקלחמה  תימלועה , תינויצה  תורדתסהה  הנידמ , תונש  םישולשל  םירמאמ  ץבוק  הנידמהו , תיתדה  תונויצה  םהרבאו , ףסוי  שורית 

.1978 הלוגב ,

םירפסבו תע  יבתכב  םירמאמ 
.7 , 2003 ןליא , - רב תטיסרבינוא  םיכרוע ,)  ) בד ץרוושו  יבא  איגש  תיתד , תונויצ  תונש  האמ  תיתיילשא ," יתלב  תיתד  תונויצ  תארקל  , " ףסוי בוטיחא 

.166 , 2000 ןדומל , םוקי , איבלכ  יתדה ," ונמלועב  תויוברת  בר  , " ףסוי בוטיחא 
.5 טסוגוא 1998 , תועד 2 , תרחא ," תיתד  תונויצ  תארקל  , " הקסוי בוטיחא 

.18 "ו , סשת ולסכ  תועד 24 , תיל ," " דרח היסקודותרואל  תיתד  - תינויצ היסקודותרואמ  , " הקסוי בוטיחא 
.39 , 2002 דחואמה , ץוביקה  בוטיחא , ףסויל  לבויה  רפס  הרעסה , ןיעב  תידוהי  תוברת  תיתדה ," הרבחב  תויתימאל  ךוניח  לע  , " הבוט ןליא 

. גלר - זכר מע ' , 2001 יניס 129-130 , שדח ," ןדיעל  תיתדה  תונויצה  ," בקעי לאירא 
.31 , 2003 ןליא , - רב תטיסרבינוא  םיכרוע ,)  ) בד ץרוושו  יבא  איגש  תיתד , תונויצ  תונש  האמ  תימואל ," - תיתדה תואגל  עקרה  הרות : דומילל  תויצולח  ןיב  , " ןועדג ןרא 

.108 , 1998 הדובעו , הרות  ינמאנ  ךרוע ,)  ) ריאמ טור  תשדוחמ , היארב  תיתדה  תונויצה  תוינוכיתה ," תובישיב  ץרא  ךרדו  םע  הרות , , " יכדרמ בל  - רב
.119 , 1998 הדובעו , הרות  ינמאנ  ךרוע ,)  ) ריאמ טור  תשדוחמ , היארב  תיתדה  תונויצה  יתדה ," רעונב  ןוליח  ייוליג  לע  ינרדומה  םלועה  תעפשה  , " יכדרמ בל  - רב

"ג. סשת ביבא  רהוצ י'ד , וייח ," יכרעבו  ותוברתב  תורומתו  םייוניש  הרעסה : ןיעב  יתד  - ינויצה רעונה  , " הנוי ןמדוג 
.107 , 2003 ןליא , - רב תטיסרבינוא  םיכרוע ,)  ) בד ץרוושו  יבא  איגש  תיתד , תונויצ  תונש  האמ  דוד ," ןב  חישמל  ףסוי  ןב  חישמ  ןיב  םינומא  שוג  , " ףסוי ינרוג 

ראורבפ 1999. םינפ 8 , םיהולא ," םלצב  , " יבא רסיג 
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.187 , 2003
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.2008 יאמ 17 , ךיראתב 09:59 , רזחוא  תישפוחה . הידפולקיצנאה  הידפיקיו , גרבנזור . ןושרג  ןועמש  (. 2008  ) הידפיקיו ימרות 

.2006 רבוטקוא 16 , ךיראתב 07:24 , רזחוא  תישפוחה . הידפולקיצנאה  הידפיקיו , "ק . וקבח (. 2006  ) הידפיקיו ימרות 
.2008 יאמ 19 , ךיראתב 06:54 , רזחוא  תישפוחה . הידפולקיצנאה  הידפיקיו , ךבילרק . המלש  (. 2008  ) הידפיקיו ימרות 
.2008 יאמ 19 , ךיראתב 14:29 , רזחוא  תישפוחה . הידפולקיצנאה  הידפיקיו , םיימואל . םידרח  (. 2008  ) הידפיקיו ימרות 

.2008 יאמ 9 , ךיראתב 19:59 , רזחוא  תישפוחה . הידפולקיצנאה  הידפיקיו , . ( רעונ תעונת   ) לאירא (. 2008  ) הידפיקיו ימרות 
.2008 יאמ 13 , ךיראתב 15:09 , רזחוא  תישפוחה . הידפולקיצנאה  הידפיקיו , ברה . זכרמ  תבישי  (. 2008  ) הידפיקיו ימרות 

.2008 יאמ 5 , ךיראתב 00:30 , רזחוא  תישפוחה . הידפולקיצנאה  הידפיקיו , . ( ךוניח תודסומ  תשר   ) םעונ יכרד  (. 2008  ) הידפיקיו ימרות 
.2008 ץרמ 24 , ךיראתב 15:43 , רזחוא  תישפוחה . הידפולקיצנאה  הידפיקיו , ללהה . תאירק  (. 2008  ) הידפיקיו ימרות 

.2008 יאמ 22 , ךיראתב 09:15 , רזחוא  תישפוחה . הידפולקיצנאה  הידפיקיו , ותבס . םייח  (. 2008  ) הידפיקיו ימרות 
.2008 יאמ 21 , ךיראתב 17:32 , רזחוא  תישפוחה . הידפולקיצנאה  הידפיקיו , גרובזניג . קחצי  (. 2008  ) הידפיקיו ימרות 

.2008 לירפא 17 , ךיראתב 09:55 , רזחוא  תישפוחה . הידפולקיצנאה  הידפיקיו , שדחה . ןדיעה  (. 2008  ) הידפיקיו ימרות 
.2008 לירפא 1 , ךיראתב 19:14 , רזחוא  תישפוחה . הידפולקיצנאה  הידפיקיו , רינ . ןנחלא  (. 2008  ) הידפיקיו ימרות 

.2008 יאמ 23 , ךיראתב 12:30 , רזחוא  תישפוחה . הידפולקיצנאה  הידפיקיו , יעלקלא . הדוהי  (. 2008  ) הידפיקיו ימרות 
.2008 יאמ 17 , ךיראתב 20:10 , רזחוא  תישפוחה . הידפולקיצנאה  הידפיקיו , יאו . םכסה  (. 2008  ) הידפיקיו ימרות 
.2008 יאמ 19 , ךיראתב 06:34 , רזחוא  תישפוחה . הידפולקיצנאה  הידפיקיו , ונצרא . וז  (. 2008  ) הידפיקיו ימרות 
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.2008 יאמ 21 , ךיראתב 17:57 , רזחוא  תישפוחה . הידפולקיצנאה  הידפיקיו , בלסרב . תודיסח  (. 2008  ) הידפיקיו ימרות 
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.2007 רבוטקוא 22 , ךיראתב 20:27 , רזחוא  תישפוחה . הידפולקיצנאה  הידפיקיו , תיבה . רה  ינמאנ  (. 2007  ) הידפיקיו ימרות 
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עדימ ירגאמו  םינויכרא 
. ןליא רב  תטיסרבינוא  תיתדה , תונויצה  רקחל  ןוכמה  ןויכרא 

טנרטניא ירתא 
יאמב 2008 .  25 הסינכ : ךיראת  לארשיב , תמדקתמ  תודהיל  העונתה  רתא 

יאמב 2008.  25 הסינכ : ךיראת  שפוח , רתא 
יאמב 2008.  25 הסינכ : ךיראת  אפרמל , הרזע  זכרמ  רתא 

יאמב 2008 .  25 הסינכ : ךיראת  ןויצמ , רזע  רתא 
יאמב 2008.  25 הסינכ : ךיראת  תילאיר , תיתד  תונויצ  רתא 

יאמב 2008.  25 הסינכ : ךיראת  לארשיב , אביקע  ינב  תעונת  רתא 
יאמב 2008.  25 הסינכ : ךיראת  יתדה , ץוביקה  תעונת  רתא 

יאמב 2008 .  25 הסינכ : ךיראת  המוקת , רתא 
יאמב 2008.  25 הסינכ : ךיראת  ןוירוג , ןב  תטיסרבינואב  םיטנדוטסה  רתא  םורופ 

יאמב 2008 .  25 הסינכ : ךיראת  הפיכ , רתא  ךותב  אביקע  ינב  תעונת  רתא  הלאשב ," רזוח  השימח  לכמ  דחא  "
.2008 הסינכ : ךיראת  תוריחבה , תדעוו  רתא  תסנכל ה-17 ," תוריחב  "

יאמב  25 הסינכ : ךיראת  הלשממה , שאר  דרשמ  רתא  ", 1.1.2008 רמה ז"ל , ןולובז  תריטפל  םינש  רשע  ןויצל  תסנכה  לש  תדחוימ  הבישיב  הלשממה  שאר  ירבד   "
.2008

יאמב 2008.  25 הסינכ : ךיראת  הדוהיל , דסח  רצונ  תודסומ  רתא  "א ," טילת קוק  האל  תינברה  תקדצה  "
יאמב 2008.  25 הסינכ : ךיראת  ןופצ , זוחמ  טרופסהו –  תוברתה  ךוניחה , דרשמ  רתא  תוללובתהו ," יוקיח  "

יאמב 2008.  25 הסינכ : ךיראת  ןוחטיבה , דרשמ  רתא  "ל ," חנה תדיחי  "
יאמב 2008.  25 הסינכ : ךיראת  רואל , האצוה  לוגרח  רתא  לואשל ," עדוישו  בל -  ןועמש   "

יאמב 2008.  25 הסינכ : ךיראת  םיבתכ , רתא  ימצע ," םע  שדוחמ  שגפמ  , " רינ ןנחלא 
יאמב 2008.  25 הסינכ : ךיראת  הדובעו , הרות  ינמאנ  רתא  יתעדל ," , " ריאמ טור 

יאמב 2008.  25 הסינכ : ךיראת  יל , " דפמ רתא  םיריעצה ," דרמ  , " רזעילא רפש 

תונוש
טסוגוא 2006. "ו  סשת בא  תגצמ ,)  ) םיניישעתה תודחאתה  ןוזמה , תוישעת  דוגיא  רובע  רקחמ  לארשיב , ידרחה  רזגמב  ןוזמ  תיינק  יסופד  הניר , ינגדו  יבא  ינגד 
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