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המדקה                                          

הז דברמ לעו ,תובוחרב םודא דברמ ונמד יהי :וינפ ליבקנ ,ןויצ לאוג ינפ ליבקנ"  
 ונחנא םייח" ורישב ,י"חל גיהנמ ,ןרטש םהרבא בתכ ."תונבלה םינשושכ וניתוחומ 

   )1 'ע ,1950 ,"םלוס" תאצוה ,"ןרטש םהרבא לש םירישה רפס"( ."תרתחמב

 ךא יטוכיספ אוה "ןויצ לאוג" ינפ תולבקמה תונבל םינשושל םיכופש תוחומ יומיד
 הז  ריש  םיצירעמ  ,םירחא םיברו ,רימש קחצי  ,רבעשל  לארשי תלשממ שאר

.ורבחמו

 .תפרצו הינטירב םע שארמ ןנכותש עצבמב םירצמל לארשי השלפ  29.10.1956-ב  
 התייה וזש ןעטו הינטירבו תפרצ םע הלועפ ףותיש ותומ םוי דע שיחכה ןוירוג-ןב
  איה  ,ומסרופש תודבוע לש הנש  17 ךשמ השחכה  ."הרירב ןיא" תמחלמ

.תיטוכיספ

 םויק השיחכהו "יניטסלפ םע ןיא" ריאמ הדלוג הלשממה שאר הריהצה  1970-ב .3
 תפוקתמ םידמוע םקלחש( םירפכ תואמו םירע תורשעב םינש 1300 יחש םע לש

 .)ך"נתה
 םוי םיניטסלפ וארש תורמל "יניטסלפ םע ןיא"ש ונעט 19760-ב םילארשיה בור םג

.תיטוכיספ  איה  םוי  םוי  ןהב  לקתנ  םדאש  תודבועמ תמלעתמה הפקשה .םוי

 ליחו  ןוירשהש רחאל  ,"רופיכ םוי תמחלמ"ל ישילשה םויב   ,1973 רבוטקואל 9-ב .4
 עידוה ,יניסל ירצמה אבצה תשילפ תא םולבל םהיצמאמב ולשכנ ילארשיה ריוואה
 עונמל לוכי וניא ל"הצ יכ ,ריאמ הדלוג הלשממה שארל ,ןייד השמ ןוחטיבה רש
 תוצצפב ריוואה ליח תא שמחל הדלוג התרוה ךכל הבוגתב ."ישילש תיב ןברוח"
 אל .לארשי תא שובכל דמוע םירצמ אבצש ובשח הדלוגו ןייד .תוילארשיה םוטאה
 .1967-ב השבכ  לארשיש  יניס  תא ררחשל קר איה םירצמ תרטמש םתעדב הלע

 .תיטוכיספ איה ןוימדב םייקה םויא ינפמ תוננוגתה

 שארו 1977 רבמבונל 11-ב לארשיב תחנ ,תאדאס ראוונא ,םירצמ אישנ סוטמשכ .5
 םקשנ תא םילארשיה החטבאה ישנא ונוויכ ,וינפ תא לבקל אב ןיגב םחנמ הלשממה
 ןיגב תא חוצרל המיזמ אוה רוקיבהש וששח םה .שאב חותפל םינוכנ סוטמה תלדל
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 ןיגב לע שאב חתפתש תירצמ ודנמוק תדיחי ונממ ץרפתת סוטמה תלד חתפיהבו
 ונימאה אל סוטמה חתפב םירצמ אישנ עיפוהשכ .הפועתה הדשל ואבש ם"ימחאהו
 בור ושקתה רוקיבל םדקש ברה םוסרפה תורמל .םהיניע הארמל םיבר םילארשי
 הבצוע םתבישחש םושמ ?עודמ .לארשיב עיפוי ןכא תאדאסש ןימאהל םילארשיה
 וציפה תובר םינש .םיברעה לש היצזינומד הרציש תיתלשממ הרבסהו ךוניח ידי לע
 איה לארשי היפל תואיצמ תנומת ,םיאנותיעו םירפוס ,םירומ ,םיגיהנמ לארשיב
 הרבסהה .תויטילופ תוביסמ אלו םידוהי תאנשמ תעבונה תיברע הביאל ןברוק
 תואמצע תא הלזג תונויצהש הדבועה תא תויתטישב הריתסמ לארשיב תימשרה
 הביסה וזו ,םיטילפל םהמ שילשכ הכפה  ,םתמדאמ םיבר הלשינ ,םיניטסלפה
 לש תינויגה-יתלב האנשל עשפמ ףח ןברוק איה לארשי יכ תנעוט איה .םתביאל

 .םיילילפ  םיעשפ  תרדסכ  שוביכה דגנ  םקבאמ תא הגיצמו םיניטסלפה

:תואבה  תוביסהמ  םייטוכיספ  םה  .םיטוכיספ תואיצמ ירואית לש ןטק םגדמ  והז
.)םינוליח םינויצ לש  "תידוהיה תוהז"ה ךיבסת(  .יגולוכיספ ךיבסתמ םיעבונ םה   

    .הזוכיספה  תא  תורתוסה תודבועמ םימלעתמ םה .2  
    .דבלב םנוימדב  םימייקה  םימויאמ  םיננוגתמ  םה .3 

 .הלאכ  םיתוויעב  העוגנ  תילארשיה  - תוילטנמהו  - הקיטילופה  
 

 ,ןייד ,ןוירוג-ןב .םימע לש תוזוכיספ ןיבל םיגיהנמ לש תוזוכיספ ןיב לידבהל שי
  רלטיה .תויגולוכיספ תוערפהב וקל םיבר םיגיהנמ .םיגירח םניא ,רימשו הדלוג
 םיגיהנמ לש תוזוכיספ .םידיונאראפ - ןוסקינו ןילאטס   ,םינמולגמ ויה  ינילוסומו
  אלא הירוטסיהה  "תוויע" ןניא םימע לש תוזוכיספ ךא הירוטסיהב  תוויע  תומרוג

  .המצע  הירוטסיה ןה

   :םילארשי  לש  תוזוכיספ  עבראב  ןד  הז רפס      
 .םינוליח םינויצ  לש  "תידוהיה  תוהזה"  תזוכיספ .1     פ

 .םייתד  םידוהי  לש "תוינחור"ה תזוכיספ .2
 .םיגיצנה רטשמ  לש "היטרקומד"ה  תזוכיספ .3         
.יניערגה  קשנה  ידיסח  לש  "ןוחטיב"ה  תזוכיספ .4  

 ידכ תונויצה תא המיקה הפוריאב םינוליח םינויצ  לש תידוהיה תוהזה תזוכיספ 
 ולדח וב לאל ףילחת שמשל הדעונ וז הנידמ .תידוהיו תינוליח היהתש הנידמ דסייל
 .1 :תוביס שולשמ ןולשיכל דעונ הז ןויסינ .טלקמו תוהז םהל קינעהלו ןימאהל

 .3 .יגולוכיספ ךיבסתל יטילופ ןורתפ ןיא .2    .וז תא וז תורתוס תודהיו תוינוליח
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 ךוסכס הדילוה יניטסלפה םעב תסלכואמ ץרא לע תידוהי  תונוביר ליחהל הפיאשה
 .םלועב םידוהיל רתויב ןכוסמה םוקמל לארשי תא ךפהש

 ."םידוהיה  תרצ"ל  ןורתפה  הנניא "םידוהיה תנידמ"  :"םעה-דחא"  לש ונושלב

 2000 -ל 1995 םינשה ןיב רבחמה ןתנש תואצרהו םירמאמ ףסוא אוה הז רפס

 )החילסה ארוקה םעו ומצע  לע רזוח רמאנהמ קלח ןכל( לארשיב םינוש תומוקמב
 הצופנה השיגל דגונמ הז .הקיטילופב םיגולוכיספ םיעינמב םינד םירמאמה
 םדאה .ירקיע עינמ הלכלכב האורו הקיטילופב םיגולוכיספ םיעינמב תלזלזמה
 םיעינממ "רבד לש ופוסב" תעבונכ הקיטילופהו םיילכלכ היעינמש תושיכ ספתנ
 אל איה .תיטילופה תואיצמה תנבהב "םיתמ םיחטש" שי תאזכ השיגל .םיילכלכ
 וא 1979-ב ןאריאב תיתדה הכפהמב םינוילימ לש תבהלנ תופתתשה שארמ התזח
 רתויב הלודגה התיבשה תא אל םגו '60 -ה תונשב ןיסב תיתוברתה הכפהמב
 9 רשאכ ,האלמ הקוסעתו ילכלכ עפש תפוקתב ,תפרצב 1968 יאמב הירוטסיהב

 ילבמ והשלכ יעוצקמ דוגיא וא הגלפמ תמזוי אלל םוי 20 ותבש םילעופ ןוילימ
 עודמ  ?םיינוציק הכ םידעצב םישנא ינוילימ וטקנ עודמ .תוילכלכ תועיבת תולעהל
 תא שרפל התלוכיב ןיאש היצפסנוק ללגב וא  ?עדימ רסוחמ ,ילכלכ רבסה ךכל ןיא
 חותפל דמוע תאדאסש ןיבהל 1973 רבוטקואב לארשי יגיהנמ ןולשכ םג   ?עדימה
 תאז .תיעטומ היצפסנוקמ העבנ ךכ לע עדימ ולביקש תורמל יניס רורחשל המחלמב
 ןוכנ רבדה ."רופיכ םוי תמחלמ לדחמ" תא הרקחש תיתלשממ הריקח תדעו העבק
 תא שארמ תוזחל ,םיאמדקאו םיגולויצוס ללוכ ,ל"הצ יחמומ ןולשכ יבגל םג
 אל העטומה שוריפה .העטומ שוריפ לביקש עדימ עפש היה ןאכ םג .הדאפיתניאה
 שוביכ" לש יומידה תא ורתסש תודבועב הלזלזש היצפסנוק אלא "האיגש" היה
 תוועמ שוריפ ,רמולכ "תיטוכיספ היצפסנוק" התייה וז "תיעטומ היצפסנוק" ."רואנ

   .יגולוכיספ  ךיבסתמ  עבונה  תואיצמה  לש

 שוריפ ללכ ןכתיי אל .יביטקייבוס אוה שוריפ לכ ךא יטוכיספ אוה שוריפ לכ אל
 ךותב יחה טקייבוס ידי לע ןתינ שוריפ לכ יכ הירוטסיהלו תואיצמל "יביטקייבוא"
 הפוקת לש טבמ תדוקנמ תחא תירוטסיה הפוקת שרפל רשפא .הירוטסיהה
  ןיא הירוטסיהל יכ "ץוחבמ" הירוטסיהה תא שרפל רשפא יא ךא תרחא תירוטסיה
 שוריפו ןשרפ תבצעמ הפוקת לכו הירוטסיהה ךותב בצועמו יח ןשרפ לכ ."ץוח"
 ,ןודלח ןביא,ןוביג תונשרפל סוטודורה וא ךרטולפ תונשרפ המוד אל ןכל התומדב
 לכש ךכמ םלעתמ הירוטסיהל "יביטקייבוא שוריפ"ב ןימאמש ימ .סקרמ וא,רלגנפש
 הבושת ןכתית אל .יח אוה הב תידוחיהירוטסיה ידי לע בצועמ ןשרפ
 היולת הבושתה יכ הירוטסיהבו הקיטילופב לפת/רקיע המ הלאשל "תיביטקייבוא"
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 .ןשרפה לש ןוילעה ךרעבו ,תוביסנב ,הפוקתב
 רמוח ןה תודבוע .העטמו תיעטומ "תודבוע ידי לע קר עבקנ שוריפ "ש הצופנה העדה
 ידי לע תונוש תורוצב שרפתת הדבוע התוא .שוריפ תוליכמ ןניא ךא ןשרפל םלג
 לש ןוילעה ךרעה .תודבועה ידי לע  אל ,ןשרפ ידי לע רצוימ שוריפ .םינוש םינשרפ
 וא ,יתדמ ,ינמואלמ הנוש הרוצב הדבוע שרפי טסינמוה .ותונשרפ תא בצעמ ןשרפ
 תא ןיבהל רוביצל עייסי ךכ .ולש ןוילעה ךרעה לע ריהצי ןגוה ןשרפ .טסיאוגאמ
 תא םיריתסמ םה .תאז םישוע םניא םינשרפה בור ךא .וישוריפל ויכרע ןיב רשקה
 םינעוט םה .םהיכרעב היולת יתלבכ םתונשרפ תא םיגיצמו םתוא החנמה ךרעה
 הריחבה תא םימילעמ םה ךא .ןתוא "םימלצמ" קר אלא תודבוע םישרפמ םניאש
 ,"ומליצ" הב "תיווז"ה תריחב תא םימילעמ םה .םיוסמ ןוויכ ודקמתה רשאכ ושעש

 ,אשונ לכל ושידקהש ןמזה ךשמ תא ,ושמתשה הב הרואתה תריחב תא םימילעמ םה
 המלצמ .דחא ףצרל תודבועה תא ורביח - תודבועו המלצמ אל - םהש הדבועה תאו
 .םיביטקייבוס םהש ,ךרועו םלצ םישוע טרס .טרס השוע הניא ךא ,תיביטקייבוא איה
 שי ךרוע לכלו  םלצ  לכל ךא .הפוצה הארי המ םיעבוק - המלצמ  אל - םלצו ךרוע
 ,םיגולויצוסה ,םיאמדקאה ,םיאנותיעה בור .ותונשרפ תא בצעמה ןוילע ךרע
 ךרעה  תא םימילעמ םהינימל הירוטסיההו הקיטילופה ינשרפו םינוירוטסיהה
  םה ךכב םינימאמ םה םא ."םיביטקייבוא"ל  םיזחתמו  םתוא החנמה ןוילעה

.םירחא תאנואב םיקסוע םה ךכב םינימאמ םניא םא  ,תימצע האנואמ םילבוס
   

 םיגולוכיספ םיעינמב ןד - תירטנצופורתנא תואר תדוקנמ בותכה – הז רפס
 תעפשה השלחנ  20 -ה האמה ףוסב יכ ץוחנ הזכ ןויד .תילארשיה הקיטילופב
 ,"תוהז"( םיגולוכיספ םיעינמ תעפשה הקזחתהו הקיטילופב ילכלכה עינמה

 .)"הטילש" ,"הנומא"

 איה םיחוור תפידר יכ תיגולוכיספ הביס שי  הקיטילופב םילכלכה  םיעינמל םג
 .ילכלכ  אלו  יגולוכיספ  עינמ   והזו  הטילש  תפידר

   

 .םיינוהמתכ הלא תונורתפ וארי םיבר .ןד  אוה ןהב תויעבל תונורתפ עיצמ רפסה 
  :יכ הזירכהש ריאמ הדלוגל הרקש יפכ ,תונתשהל יושע ינויגה המו ינוהמת המ ךא
 רסאי לש הנידמ ןאכ םוקתש אוה םהלש לאידיאהש םידדובה לע םחרל שי "
 לכ לעו הדלוג לע םימחרמ םידדוב םתוא םויכ   )18.12.1972 "ץראה"( "תאפרע
 "תיעטומ היצפסנוק"כ ולגתנ "תויטסילאיר" םעפ ובשחנש תועד ."םיטסילאיר"ה

 הרקש המ .תויטסילאירכ ןמזה ךשמב ולבקתה תוינוהמת םעפ ובשחנש תועד וליאו
 תודהי שי "ש םויה תולבוקמה תונעטל םג הרקי "יניטסלפ םע ןיא" הנעטל
 יניערג קשנ"שו  "היטרקומד  הז  םיגיצנ  ןוטלש "ש  ,"תוינחור  איה  תד "ש  ,"תינוליח
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                             ."ןוחטיב  קינעמ

                         1.1.2001    ,ביבא-לת  .א.ע                                                                                       

   

 תזוכיספ                                 
    "תידוהיה  תוהזה"

םינוליחה   לש  
                                    

                                                                                                       1.6.1995
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                             .תידוהיה  תוהזה  ךיבסתל  ןורתיפכ   תוילארשי        
 המוארטה הז המ ."תימויק הנכס" םכלצא םירמוא ןמזה לכ .הלוח  הנידמ םתא"
 תא וכפהת לא ,םכלש תודרחב ולפטת ,רטאיכיספל  וכל  ?תימויקה הנכסה לש וזה
 .הלוח םכלש הנידמהו םילוח םתא .הדרח דגנ הפורתל ונלש םידליה לש רשבה
"ונתוא ובזע .דבל םכלש תויעבה תא ורתפת

 תיבב ובשיב  ילארשי רטוש י"ע תוומל הרונ ,ימאר ,ונבש ,ת'ג בשות ,הר'ג טבאת(
)40 'ע ,2.3.2001  ,"עובשפוס בירעמ"ל  ןויארב .1.10.2000-ב ת'גב הפק

  

המדקה                                                   
 ,רזומ הארנ הז ."ידוהי והימ" אשונהמ רתוי לודג וב לובלבהש  לארשיב אשונ ןיא  
 אל םידוהיה תנידמבש ןכתי דציכ ."םידוהיה תנידמ" תויהל הרומא לארשי ירהש
 הפיאשה אקווד ךשמהב ררבתיש יפכ ךא  ?ידוהי והימ הלאשל הרורב הבושת היהת

   .לובלבל  תירקיעה הביסה  איה  םידוהיה  תנידמכ  לארשי תנידמ תא םייקל
."םידוהיה תנידמ"ל   ,"תידוהי הנידמ"  ןיב לדבהה תא הליחת ריהבנ

 יקוח  לארשיב .תידוהיה תדה יקוח םה היקוחש הנידמ איה "תידוהי  הנידמ"
 םייתדל חיטבה ןוירוג-ןבש יפכ תד יקוח םה הרובקו םידולי םושיר ,םישוריג/ןיאושנ
 איה לארשיש רמול רשפא יא ןכלו םינוליח םה םיקוחה  ראש לכ ךא  ,1947-ב
 תיטמוטוא תילארשי תוחרזא קינעמ "תובש"ה קוחש  ןוויכ םלוא ."תידוהי הנידמ"

 ."םידוהיה תנידמ"  איה  לארשיש  רמול ןוכנ הילא רגהמה ידוהי לכל

 ןפ ,יטפשמ ןפ "ידוהי והימ" הלאשל קינעמ ילארשיה קוחב "ידוהי" חנומה ץוביש   
 ,תושיאהו םושירה ,הריגהה יקוחב "ידוהי" חנומה יכ יטפשמ ןפ .ינחור ןפו יטילופ
 לארשי יכ ,יטילופ ןפ .אל וא "ידוהי" ינולפ םא טילחהל ינוליח טפשמ תיב ץלאמ

 .היבשות תנידמכ אלו ולוכ םלועה ידוהי תנידמכ תינויצה העונתה ידי לע המקוה
 תידוהי תוהזל רוקמ לארשי תשמשמ םלועב םינוליח "םידוהי"ל יכ ,ינחור ןפ
  םייתדל םינוליח ןיב תקולחמב יונש וללה םינפה תשולשמ דחא לכ  .תינוליח

 .היעבה תנבהל עירפמו  "ידוהי והימ" הלאשל תובושת יוביר רצוי הז .לארשיב
 ינינע תא קר םירידסמ היקוחש הנידמ רמולכ - היבשות תנידמ לארשי התייה וליא
 הניא לארשי תנידמ ךא ,הברהב ןטק "ידוהי והימ" אשונב לובלבה היה - היבשות
 ידוהי לכל תיטמוטוא תילארשי תוחרזא קינעמ תובשה קוח יכ ,היבשות תנידמ
 ןגהל דעונ הז קוח יכ ,ןוירוג ןב רמא הנושארה תסנכב תובשה קוח לע ןוידב .םלועב
 הלשממ םא םג ילארשי חרזאל תיטמוטוא ךופהל םלועב ידוהי לכ לש ותוכז לע
 .תועש ךות ילארשי חרזאל ךופהל לוכי םלועב ידוהי לכ .תאז עונמל הסנת לארשיב
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 תמחלמב הזעב טילפל ךפהו םינש ףלאמ הלעמל ופיב הרג ותחפשמש ,יניטסלפ ךא
 ךופהלו  ,יח אוה וב םיטילפה הנחממ מ"ק 50 ,ופיב ותיבל רוזחל לוכי וניא 1948

 .ילארשי חרזאל
 תובושתה יובירמ ,היעבה תובכרוממ עבונ "ידוהי והימ"  אשונב לובלבה
 לש תינחורה ותוהזב  רבודמ .תררועמ תובושתהו הלאשהש תישגרה הבוגתהמו

        .םדא
  ?"תוהז"  יהמ

 .ישפנ ךרעמ אלא ,הרהצה וא תישיא השגרה אל יאדוובו ,ראות ,תיוות הנניא תוהז
 .ותוגהנתהב  ותוהז  אטבמ  םדא   .תימוימוי  תוגהנתהב  תאטבתמ תוהז

 םוי תאז תוארל רשפא .תדה תווצמ יפל םייח  ?תידוהי תוהז לעב לש תוגהנתה יהמ
 עבורב ,םילשוריב "םירעש האמ"ב הרוחש הפיכ שבוח לכ לש ותיבב םוי
 תוהז ילעב קר   .ןודנולב  ליה-דרופמאטס עבורב וא  ,קרוי-וינב גרובסמאיליוו

                                   .ךכ םיגהנתמ תידוהי
 

?"ידוהי והימ"  הלאשה  לע  תונעל  ךמסומ  ימ                      

 תלאשל ולשמ הבושת תתל ךמסומ םדא לכ יכ םירובס לארשיב םינוליחה בור   
 עבקא ינא קר ,תינחורה יתוהז המ ירובע טילחי אל שיא ' החסונה .תינחורה ותוהז
 םדא " :עבק ןושארה וחוסינב תובשה קוח םג  .םיברל תינויגה תעמשנ ' תאז

."תפסונ החכוה שרדית אלו הזככ  בשחי  ידוהי אוהש  בל םותב ריהצמה

 - תיטפשמ - ריכהו ידוהיכ ומצע רידגהל טרפה תא ילארשיה קוחה ךימסה רבעב

 ומצע ךיישמ קר אלא יהמ תודהי עבוק וניא "ידוהי ינא" ריהצמש ימ ךא .וז הרדגהב
 ומצע ךיישמ אוהש ךכב ותוהז תא ראתמ טרפ ."םידוהי"כ תרדגומה הצובקל
 ינא .הצובקה תוהמ ןיבל הצובקב תורבח ןיב יתוהמ לדבה שי ךא .תמיוסמ הצובקל
 לש התוהמ תא עובקל לוכי ינניא ךא "ביבא-לת יבכמ"ב רבח ינא םא עובקל לוכי
 .רחא רבד איה הצובקה תוהמ ,דחא רבד איה הצובקב תורבח ."ביבא-לת יבכמ"
 ,הצובקל ךייש אוה םא טילחהל לוכי טרפ .טרפ ידי לע תעבקנ הניא הצובקה תוהמ
 .הב םירבחה םויקמ הנושו דרפנ םויק שי הצובקל .התוהמ תא רידגמ אוה אל ךא
 לוכי דיחי .הצובקה תוהמ תא רבחה אל ,רבחה תוהמ תא הרידגמ הצובקה
  תומייק התוהמ תרדגהו הצובקה ךא הצובקל ךייש ומצע האור אוה םא טילחהל

 .וידעלבו  -  וינפל
 .םויכ םג הל םינמאנ םיבר .םינש יפלא תמייק תידוהי תוהזל הרורב תיתד הרדגה
 .ףקות תרסח איה תרחא הרדגה לכ םיבר לע תלבוקמ תירוקמה הרדגהה דוע  לכ
  תוזחתה  אוה -  שדח ןכות ןומיס ךרוצל  םינש יפלא םכסומ ונכתש םשב שומיש

  .ףויזו
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 .תינוליח הרדגה השפיחו "ידוהי"ל תיתדה  הרדגהה  תא השטנ תינוליחה תונויצה
 .םידוהי  יאנוש  ידי  לע  ףדרנש  ימ  לכ  "ידוהי"כ הרידגה איה

 .ידוהי והימ עובקל םידוהי יאנוש הכימסמ איה יכ יתד ידוהי לכ הבילעמ וז הרדגה
 :םיפסונ  תונורסח  שי  "םידוהי יאנוש לש ןברוק"כ  "ידוהי"  תוהז תרדגהל        

   הב קיזחמהו תועמשמ הל ןיא וז האנש רדעיהב יכ םידוהי תאנשל הקוקז איה    
 .הרורב  תוהז  אלל  רתונ        

 .וינפמ  ןנוגתהל  שיש  ביוא "יוג" לכב האור "ןברוק"  לש  תוהז  לעב   .2 
."והדשחו והדבכ"  אוה "יוג" לכל יסיסבה  וסחי        

  אנושה  ימו .אנושל קוקז ןברוק .תויטילופ תוכלשה שי "ןברוק"ה תוהזל  .3    
 תדמתמ "תימויק הנכס" תשוחת תרצוי "ןברוק"ה תוהז  !םיברעה   ?לארשיב
 יתלבו תדמתמ  הביאל  תונברוק םמצע םיאור וז תוהז ילעב   .תונפקות  הדילומו
 תא תקזחמ וז השוחת .תיחצנ "תימויק הנכס" תשוחתב םייחו יוג לכ דצמ תינויגה
 "ןנוגתמ ןברוק" לש תיחרכה הבוגתכ םיאור םה םיברעב םהיתומחלמ תא .תוהזה

 ספתנו "לארשיל הנגה אבצ" אוה ל"הצ ןכל .ןנוגתהל אלא "הרירב ול ןיא"ש
 תוירחאה .)1982( ןונבלל וא )1956( םירצמל תושילפ םזוי אוהשכ םג ןנוגתמכ
 יומיד רטופ ךכ .ןנוגתמה ןברוקה לש אל  ,ןפקותה לש  איה תוננוגתה תואצותל
 תא ריתסמ הז יומד .ידימת קדוצכ וגיצמו וישעמל תוירחאמ וילעב תא  ןברוקה
 םידוהי םיאנושה "םייוג"כ םתוא גיצמו םיניטסלפה  קבאמל תויטילופה תוביסה

.תישממ הביס ללגב אלו םאצומ ללגב
  תוהז  לש  תיבויח הרדגהל הפולח איה םידוהי יאנוש  לש  "ןברוק"כ ידוהי תרדגה
 ןכל .תינוליח תודהיל תיבויח הרדגה - ןכתית  אלו - ןיא יכ השורד הפולחה .תידוהי
 .םידוהי תאנשל יוטיבכ םידוהי-אלל םידוהי ןיב ךוסכס לכ ינוליח ינויצ האור
 ונניא יברע-ילארשיה ךוסכסהש תנעוט לארשי תא המיקהש תינוליחה תונויצה
 תינויצה תולחנתהה ידי לע םתואמצע תליזגו םיניטסלפה תומדא שוביכמ עבונ
 יאנוש םתוהמב םה "םייוג"ש םויכ םג םיענכושמ םיבר םינויצ .םידוהי תאנשמ אלא

 .םידוהי
 תוישממ תופידר ידי לע םרגנ םיבר םידוהי לש הפידרה ךיבסת יכ םירובס םיבר
 םלועמ תופידר ןתואמ ולבסש םייתד םידוהיש ךכמ םלעתמ הז רבסה .ולבס םהש
 .תרערועמ תוהז תשוחתמ תעבונ "תימויק הנכס" תשוחת .הפידר ךיבסת וחתיפ אל
 תעבקנ םתוהז יכ תוהז ךיבסת ןיא םייתדל .תוהזה אלא ,הנכסב יסיפה םויקה אל
 הנכס" םישח םניא םהו םידוהי יאנושב היולת הניאו םתד ידי לע יבויח ןפואב

 ."תימויק

 םינתונ םייטרפ םישנאו תינוליחה תונויצהש תורדגהל ירוטסיה וא יללכ ףקות ןיא
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 וא םויכ םידוהיה ללכ תא אל ךא רחא וא הז דיחי קפסל תולוכי ןה  ."ידוהי"ל
 .רבעב

   .הידוהי םאל דלונש ימ  אוה ידוהי  :תרחא הרדגה שי  םינברל
 םידוהי לש הרובקו  תושיא יניד  יכרצל  הב ריכמ ינוליחה קוחהש הרדגהה וז
 םג  . 1947 במ םייתדה םע םתח ןוירוג-ןבש "ווק סוטטס"ה םכסה  ללגב  לארשיב

 .המוגפ  איה
 הניחבמ תינש ." ידוהי אוהש ימ אוה ידוהי" תעבוק איה יכ תילגעמ איה  ,תישאר
 םא תודהיו  ?םאה םא תודהיו  ?םאה םא יפל  ?םאה תודהי תעבקנ דציכ ,תישעמ
 םא קפסש "ונמא לחר" דע הרוחא רוזחל שי וז הרדגה שומימל  ?םאה לש המא
 לכ לוספל ידכ וז ןיסחוי תרשרשב הרשכ יתלב הדיחי הילוחב יד .תמייק התייה
 הל שיו תודהיה לש תינחורה התוהממ תמלעתמ וז הרדגה .הירחאלש תוילוחה
 הידוהי םאל דלונש ימ ,לשמל .ןהל םיעדומ םניא םינוליחה בורש תורזומ תוכלשה
 הז אטח ךא ,אטח איה תורצנתה .םינברה יניעב ידוהיכ בשחהל ךישממ רצנתהו
 ותוהזש םושמ  ?עודמ .רצנתמה לש תידוהיה ותוהז תא םינברה יניעב לטבמ וניא
 תיוות איה "ידוהי"ל תינברה הרדגההש רבתסמ .ומיאמ אלא ונממ אל תעבונ
 ,םדא לש ינויערה וא ,יתוברתה ,ינחורה ומלוע לע תססובמ איה ןיא .דבלב תיגולויב
 היה אל התייה וליא .הקיטנגב הנופצ הניא תודהי ךא .יטנגה וכויש לע קר אלא
 .העטמו תיעטומ איה ידוהי דלונ םדאש הנעטה ."ידוהי והימ" חוכיו ררועתמ
 ,יתוברתו ינויער ,ינחור ןכות שי תודהיל .השרותמ אלו העדותמ תשכרנ תודהי
 תידוחי תוהז קינעמה אוהו ,ךוניחב שכרנ אוה ,השרותב רבוע וניא הז ןכות .קהבומ
  לש תינחורה  התוהמ אקווד - אלפה הברמל ךא .תידוהיה תדב םיקבדה הלאל

 .ידוהיל  תינברה הרדגהב  תרדענ  תודהיה
 ,ינחורה ןכותה תא תואטבמ ןניא "ידוהי"ל תונברהו תונויצה  תורדגה :םוכיסל 
  יתרבח ףקות תורסח תוישיאה תובושתה .תודהיה  לש ינויערהו יתוברתה

.תודהיה  תוהמ תא רידגהל רשפא יא  וליאכ םשור רצוי  הז  בצמ   .ירוטסיהו

תודהי                                                                            
 חונ םיבר םינוליחל   ?ידוהי והימ הלאשל תיעמשמ-דח הבושת ןיא תמאב םאה   
 .תוקמחתה וז .תיעמשמ-דח הבושת הל ןיאו ידמ תכבוסמ הלאשהש ןימאהל
 תורמל תינחורה תוהזה תלאשל הרורב הבושת תנתונ היגולופורתנאה

 .)רקחמל יואר ומצע  הז  לדחמו(  הנממ  ומלעתה  םילארשי  םיגולופורתנאש
?תיתצובק תוהז רידגהל ךמסומ ימ   :איה  ריהבהל  שיש הנושארה  הדוקנה
 .המצע  תא  הרידגמ  -  הצובקה   .המצע   הצובקה  :היגולופורתנאה תבושת

.ה-י-ס-ק-ט  תועצמאב     ?המצע תא רידגהל הצובק הלוכי דציכ



Page 13 of 208

alternative.doc 15:53 25/07/10

 .הכינחה סקט אוה םהבש בושחה .התוהמ תא םירידגמה םיסקט שי הצובק לכל
 הכינח סקטב .היכישממ תא ,הלש ךשמהה רוד תא הצובק לכ תכנוח הז סקטב
 אלא יגולויב ןותנ הניא וז תוכייש .טבשל תוכייש שוריפ המ ולש רעונל טבש ריהבמ
 ךא והשימ לש האצמא אוה הכינח סקט .טבשה לש ומלוע תסיפת םע תוהדזה
 ותוא לביק םלש טבשש הדבועהמ אלא ואיצממ תוכמסמ אל תעבונ ותוכמס
 סקטהש םימיכסמ טבשה ינבש דמלמ הז ךשמתמ שומיש .םיבר תורוד וב שמתשהו
 רבועש ימ .םיוסמ טבשל  ידוחי  המ ריהצמ הכינח סקט .טבשה תוהמ תא אטבמ

 .סקטב רדגוה  ודוחייש  טבשל עדומב ומצע ךיישמ -  ונכת תא םינפמו - הז סקט
 תדה יווצ תא םייקל לגוסמ  רמולכ  ,ה-ו-ו-צ-מ רב  ארקנ תודהיה לש הכינחה סקט
 רוביצ ינפב ךינחה ידי לע ך"נתב ימויה קרפה תאירק אוה ומצע סקטה .תידוהיה
 .קהבומ יתד סקט אוה -  ונכתבו ותרוצב ,ומשב - הז סקט .תסנכה תיבב םיללפתמ
 ינפלש הפוקתב .ידוהיה יתדה ןחלופב ףתתשהל ךינחה תא בייחמו ךימסמ סקטה
 ,תורשכ ,תוליפת :תידוהיה תדה יווצ 613 תא םייקל דציכ ךינחה דמול סקטה
 המצע תודהיה הרידגמ "הווצמ רב"ה סקטב .'וכו תבש תרימש ,תושיא יניד ,ןיליפת
 הלאשל הרורב הבושת םינתונ   ,ונכתו  ותרוצ  ,ומש ,הווצמ-רבה  סקט .ידוהי והימ

 .תידוהיה  תדה  יווצ  יפל  יחש  ימ  אוה  ידוהי       :ידוהי והימ
 ריהבמ אוה .התוהמ תא םג אלא ,תודהיה תרוצ תא קר אל ריהבמ "הוצמ-רב" סקט
 יווצ יפל תימוי תוגהנתה לע אלא דיחי לאב הנומא לע קר תססובמ הניא תודהי יכ
 וצ םייקל ילב תיסיפ םייקתהל רשפא .ינפוגה םויקל שורד וניא תדה יווצ םויק .תדה
 שורד וניאש )"הרות לוע"( לטנ אוה תדה יווצ םויק .הברהב לק םג הז .דחא יתד
 דועי תודהיב .לאל תדמתמ הדיגס ןיגפהל ודיקפת אלא ,םדאה לש יסיפה ומויקל
 .)םדאה תא תרשל לאה דיקפת הב תורצנהמ לידבהל( לאה תא תרשל אוה םדאה
 תושענ תווצמה יכ םדאה דועי תודוא תידוהיה הסיפתה תא שיחממ תווצמ םויק
 םוש ול ןיאו ידוהי אוהש עדוי תווצמה תא םייקמה לכ .םדאה ןעמל אלו לאה ןעמל
 לע םידיפקמ םידוהי קר .תימויה ותוגהנתהב ותוהז תא רידגמ אוה .תוהז תייעב
 םינש 3000 ךשמ יכ ירוטסיה דממ םג שי וז הרדגהל  .תידוהיה תדה יווצ לכ םויק
 )םתוא ואר םירחאו( םמצע תא ואר םידוהיה .תווצמה לכ תא םלועב ידוהי לכ םייק
 ליטה אל שיא .תידוהיה תדה יווצ יפל עבקנה ימוי םייח חרואב ודוחייש רוביצכ
 ומכ( תווצמ םייקל לדחש ימ לכ .הלא םיווצ םייקמש ימ אוה ידוהיש קפס

 .םידוהיכ ודרש תווצמ ירמוש קר .תודהיהמ רשנ )יבצ יאתבש ידיסחו "םיארק"ה
 תוהז ךיבסתב וקל דימו תווצמ םייקל הפוריא ידוהי בור ולדח  19 -ה האמב ךא
 ימ לכ בשחנ םינש 3000 -ש הדבועה .ידוהי והמו ,םתוהז המ םמצע לואשל ולחהו
 תרדגהל הנקמ ,םירחא יניעבו ומצע יניעב ,ידוהיכ תידוהיה תדה תווצמ יפל יחש
 היה אל וליא .תרחא הרדגה םושל ןיאש ירוטסיה ףקות תווצמה יפל םייחכ תודהיה
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 תודהיל השדח הרדגה תתל היה רשפא תידוהיה תדה תווצמ תא םייקל ךישממ שיא
 םא חוכיו ררועתמ היה זא םג .הנשיה הרדגהל ןוכדע הווהמ וז הרדגהש ןועטלו
 יחה ןטק אל רוביצ םלועב םייק דוע לכ ךא .קתנ וא ךשמה איה השדחה הרדגהה
 ,םינש 3000 ךשמ עודי היהש המ תא הווהמ - אוה קרו - אוה תידוהיה תדה יווצ יפל
 ךא תווצמ םייקמ וניאש ימו ,ידוהי אוה תווצמ םייקמש ימ .ידוהיכ ,ותוהמבו ותרוצב
 .ותודהי תא לטבמ תווצמה םויק-יא יכ ,תוהז ךיבסתב הקול ידוהי אוהש שקעתמ
 .לארשיב ינוליח לכ תממוקמ - תווצמה םויקכ תודהיה תרדגהמ תעבונה - וז הנקסמ
 ךא .תווצמ ימייקמ םניא םא םג םידוהי םהש ,יטוריונ טהלב םינעוט םינוליחה
 .תינוליחה  םתודהיל תיבויח תועמשמ קינעהלו  רידגהל וחילצה אל טהלה תורמל
 ,םיאקיטילופ םיעיפומ םהב ,םיסנכו ןויע ימי ,תואצרה תואמ ,הפנע תורפס שי
 ימל םג עיגמ "ידוהי" ראותהש ףרה אלל םינעוטה ,םיאנותיעו םירפוס ,םיאמדקא
 םתודהי תא רידגהל םישקבתמ םהשכ ,םינש 150  הזמ ךא תווצמ םייקמ וניאש
 תונוש תויטרפ תועד תואטבמ םהיתובושת  .תמכסומ הבושת םהל ןיא תינוליחה

 .םידוהי אל םג תומלוהה
 םיגגוח םינוליחה םגש( היגחו היסקט לכב תרהצומ תודהיה לש תיתדה התוהמ
 ליל" .דחאכ םינוליחו םייתד ידי לע גוחנה "רדסה ליל" אוה הלאמ דחא .)םתוא
 ןייצ םרט שיאש רזומ( ידוהיה םעה לש תדלוהה םוי תגיגח השעמל אוה "רדסה
 איהש חכווינ ,"רדסה ליל"ב הארקל בייח ידוהי לכש ,"הדגה"ה תא ןחבנ םא .)תאז
 אוה אלא דבלב תינתא תושי וניא ,םירחא םימעמ לידבהל ,ידוהיה םעה יכ תעבוק
 ,יגולויבה ואצומ וא ויתורוק ,ותפש ידי לע אל רדגומ ידוהיה םעה .תיתד-ונתא תושי
 הירוטסיה לע אל ,הפש לע אל ,תד לע תססובמ תידוהי תוימואל .ותד ידי לע אלא
 ,םיבר העטמ הז .תימואל תדו ,תיתד תוימואל איה תודהיה .יגולויב אצומ לע אלו
 תא לבקמו רויג רבועה םדא ךא .לאב הנומא לש ןיינע קר איה תד לכש םירובסה
 דועב ותד איה ידוהיה םעה תוהמ יכ  ,ידוהיה םעה ןב תויהל ךפוה תידוהיה תדה
 ימ םג .תורצנ איה ותוהמש םע ןיא יכ ירצונה םעה ןב תויהל ךפוה וניא רצנתמש
 םירבד םה תויברעו םלסא יכ ,יברע וא ימלסומ םע ןב תויהל ךפוה וניא םלסאתמש
 םיבר םינוליח לבלבמ הז .תדל תוימואלה תרבוחמ תודהיב קר .םידרפנו םינוש
 םינעוטה הלא םילבלבתמ דחוימב .תודהיה לע םלסיאהו תורצנהמ םישיקמה
 םה .הב םינימאמ םה ןיאש תד יפל הרידגהל םיברסמ ךא "תידוהי" םתוימואלש
 יהוז .תדב היולת הניא תימואלה תוכיישה ,םלסיאבו תורצנב ומכ ,תודהיבש םינעוט
 .ינוליחה  קוחה לע תססובמ ותקיספש ,לארשיב ןוילעה טפשמה תיב עבק ךכ .תועט
 ןילופב דלונש( ןזייאפור דלווסוא תעיבתב קספ רשאכ ,1962-ב תאז עבק טפשמה תיב
 יטילמרכה רזנמל ףרטצהו רצנתה ךא ,הווצמ רבה סקט תא רבעו לומינ ,הידוהי םאל
 ףקותמ הסינכ תרשא שרדו ,םינויצ םיעינממ 1958-ב לארשיל רגיה ןזייאפור .)הפיחב
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 טפשמה תיב .תימואל הניחבמ ידוהי ומצע שחו הידוהי םאל דלונ יכ תובשה קוח
 וניא רצנתהש ימ יכ ,ידוהי וניא ןזייאפור י-נ-ו-ל-י-ח-ה  קוחה יפל יכ קספ ןוילעה
 .תידוהיה המואל ךייש ומצע שח אוהו הידוהי ומא םא םג תובשה קוח ךרוצל ידוהי
 יכ( ותורצנתה תורמל ידוהי ראשנ ןזייאפור ,הכלהה ,יתדה קוחה יפל תאז תמועל
 .וז תיתד הקיספ החד ,םינוליח םיקומינמ ,ינוליח טפשמ-תיב אקווד .)הידוהי ומא
 לש תירצונה ותד יכ םיטפושה ועבק ויפלו ינוליח קוח אוה לארשיב תוחרזאה קוח
  ףקותמ לארשיב חרזאתהל יאכז וניא ןכלו תידוהיה ותוימואל תא תלטבמ ןזייאפור

 .תובשה קוח
 הרוק המ - ןוילעה טפשמה תיב עבקש יפכ - תדל תרבוחמתידוהי תוימואל רשאכ
 ותוימואלש שקעתמו ינוליחל ךפהש ידוהי לש ותוהז המ ?הגומנ תיתדה הנומאהשכ
 הסנמו ותודהי תוהמ  לע ההות אוה  .תוהז ךיבסתב הקול  אוה   ?תידוהי  איה
 ןניא תובושתה יכ - תוקסופ ןניא תולאשהו הייהתה ךא .תינוליח הבושת הל תתל
 תינוליח תודהי רידגהל םינוליח םינויצ םיצמאתמ םינש האממ הלעמל .תוקפסמ
 הרדגה רסוח .תודהי תלטבמ תוינוליח יכ תינוליח תודהי ןיא .ךכב םיחילצמ םניאו
 תוהז ךיבסת םידוהי םהש םישקעתמה םינוליח םתוא לצא רצוי תינוליח תודהיל

     .תידוהי
 ?תידוהי  תוהז  ךיבסתמ םילבוסה  םינוליח  םיביגמ דציכ

 שפחמ קלחו ,)תוהז רבשמ ללגב אלא הנומא ללגב אל( תדל רזוח קלח .ללובתמ קלח
 ידי לע םינוליח לש תוהזה רבשמ תא רותפל התסינ תינוליחה תונויצה .תדל ףילחת
 ףילחתכ תינוליח תימואל תוהז קינעת המע תוהדזהש תינוליח הנידמ תמקה
 לש תידוהיה תוהזה רבשמ ךא הנש 50 תמייק לארשי  .תדל הדומצה תוהזל
  תידוהי  תוהז  רוציל  החילצה  םרט תינוליחה  הנידמה יכ ךשמנ םינוליחה

 .תינוליח
           

 .)1.6.200( .תפסות                                                      

 ,רבחמה רידגמ )2000 "םילעופ תיירפס( "םינוליח םידוהי םינימאמ המב" רפסב
  ]םילשורי ,תיטסילרולפ תודהיל הללכמה לש יאמדקאה להנמה[ ,ןיכלמ בקעי 'פורפ

:םיאבה םימרוגה ידי לע "תוידוהי"
 תורבח )ב .יהשלכ ךרדב תידוהי הליהק וא החפשמל תופרטצה וא ,יתחפשמ אצומ  )א " 
 תינוליח ,תידוהי תוברתב ךוניחו םייח )ג .תינוליח וא תיתד ,תידוהי הרבחב וא הליהקב
 סחי )ה .ידוהיה םעל תפתושמ תירוטסיהו תיתוברת תשרומל תועדומ )ד .תיתד וא
 תימואל ןושלכ תירבעה ןושלל תועדומ)ו .תודהיבש תויודהיה לכ לש דוסיכ ך"נתל
 םירבדמ םידוהי קרש הפש( התוברתו תוידוהיה תופשה תחאב שומיש )ז .השדח-הקיתע
 לש הקיתעה תדלומכ לארשי ץראב הרכה )ח .)תיברחומ ,תיטאט ,ונידל ,שידיא ןוגכ - הב
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 ".תידוהיה תדה ימרזמ דחאב גוהנה ןפואב לארשי תדל רויג )ט .ידוהיה םעה

 ,'ד ,'ג ,'ב ,'א םיפיעסב  .תינורקע הניחבמ תיעטומו ,תיגול הניחבמ הלוספ וז הרדגה
 .תילגעמ איה יכ הלוספ איה ןכלו הרדגהה ףוגב "ידוהי" חנומה עיפומ ,'ט ,'ח ,'ז ,'ה
 םירצונ .תורצנה  לש דוסי רפס אוה ך"נתה יכ םירצונל םג םימיאתמ 'ו ,'ה םיפיעסה
 אל וז הרדגהב .השדח-הקיתע תימואל ןושל איה תירבעה ןושלהש ךכל םיעדומ םג
  םיעודיה םישנאל קרו ךא ינייפואה ,תדה תווצמל םאתהב םייח חרוא ללכ רכזומ
 - םיברמ דחא - לשוכ ןויסינ אוה רפסה .םידוהיכ  ,םינש 3000  ,םירחאלו  ,םמצעל

 םויק םצע .תינוליח תודהיל תמכסומו תידוחי הרדגה ןיאש הדבועה תא תווסהל
 םינוליח קרו תיטסילרולפ הנניא תודהיש דמלמ "תיטסילרולפ תודהיל הללכמ"

.הילא םמצע ךיישל ידכ וזכל הכפהל  םיצמאתמ
תונויצ

 .הדבוע  אלא יוניג הז ןיא .תוללובתה  תעונת  איה  לצרה  לש תינידמה תונויצה 
 תא ךופהל ופאש - תיתדה תונויצהמ לידבהל - ולש תינוליחה תונויצהו לצרה
 תוללובתהמ לידבהל ,תיתצובק תוללובתה יהוז ."םימעה לככ םע"ל םידוהיה
 אוהש םיצורו םימעה לככ םע היהי ידוהיה םעהש ךכל םידגנתמ םייתדה .תישיא
 תאריו לאה תעידי תא ץיפהל ידכ וב רחב לאהש םעה ,"ינודא םע" תויהל ךישמי

 .הווח ינב לכ  ברקב  לאה
 ומייק אלש םינוליח ויה ,םירחאו רקסניפ ,ואדרונ ,לצרה ,תינידמה תונויצה ידסיימ
 ינפב ןויוושל םאתהב ,"םדאה לככ םדא" תויהל ופאש םינויצל וכפה םרטב .תווצמ
 לוטיב ךא .םידוהיל וקינעה תפרצבו הילגנאב תוינגרובה תוכפהמהש קוחה
 לע שינעה אל קוחהו םהיפלכ תיתרבח הילפא לטיב אל םידוהי יפלכ קוחב הילפאה
 רבגתהל ידכ .תיתרבח הילפאמ לובסל וכישמה )םיטועימה ראשו( םידוהיה .ךכ
 יבמופ סקטב ורצנתי הירטסוא ידוהי לכש 1893-ב הניווב לצרה עיצה הילע
 םרוג יתד ינוש יכ בשח ךא ,תורצנב ןימאה אל אוה .הניוו  לש תיזכרמה הלרדתקב
 עברא ךא .םידוהיה תאנש לטבי תיבמופ תורצנתהב הז ינוש לוטיבו םידוהי תאנשל
 יתפרצ ןיצק ,סופיירד דרפלא לש וטפשמ תא יאנותיעכ רקיסשכ ,ןכמ רחאל םינש
 קיסהו ותעד תא לצרה הניש ,תפרצ אבצב הדיגבב םשאנו רצנתהש ידוהי אצוממ
 וז האנש ותעדל .ימואל טועימ םתויה ללגב אלא םתד ללגב אל םיפדרנ םידוהיש
 ץראל םתריגה ידי לע קר רשפאתי הזו  טועימ תויהל ולדחי םידוהישכ קר לדחת
 הנידמ דוסייל ןוגרא םיקהל עיצה "םידוהיה תנידמ" ורפסב .בורל וכפהי הב תחא
 לע ץילמהו ןיטסלפב םקות וז הנידמש שקעתה אל אוה .בור ויהי םידוהי הב
 רבדה היה בורל טועיממ םידוהי תכיפה אלא דעיה ץרא אל .הדנגואב התמקה
 ישיאה םוחתהמ הקתעוה ךא הניעב הרתונ ללובתהל הפיאשה .ויניעב בושחה
 אל לצרה .)"םימעה לככ םע תויהל"( יביטקלוקה םוחתל )"םדאה לככ םדא תויהל"(
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 םידוהיהש חינה אוה .םידוהי תנידמכ וז תינוליח הנידמ ןייפאי המ ומצע תא לאש
 םהלש רובידה תפשש חינה אוה .ינוליח ימואל רוביצל ,"םימעה לככ םע"ל וכפהי
 ולדחי םידוהיש ךכל םורגי ונויער שומימש - תועמשמהו - תורשפאה .תינמרג היהת
 .ותוא הדירטה אל תימואל הניחבמ םג אלא תיתד הניחבמ קר אל םידוהי תויהל
 תד ןיב רשקה תודוא גשומ ול היה אל .ךכל תודגנתה ול התייה  אל ללובתמכ
 היה אל הז רשק ןיבה וליא םגש ריהבמ ולש היפרגויבב ןויע .תודהיב תוימואלל
 וכפהיש רחאל םג םידוהי ראשיהל םיבייח םידוהיש שקעתה אל אוה .ךכמ דרטומ
 ןויצ תויהל תבייח םידוהיה תריגה דעיש ושקעתה םינויצה בור ךא .םינוליחל
 אלא טועימכ םתפידר לוטיב קר אל תויהל תבייח םשל םתריגה תרטמו תיכנתה
 ידי לע האטוב הז ןויער לש תויתייעבה  .םתוינוליח תורמל םידוהיכ םתוהז שומימ
 םינויצה בור ךא ,לצרה לש תונויצה לע ולש תרוקיבה ירמאמב "םעה-דחא"
 תינוליח תודהיש ררבתה לארשי תנידמ תמקה רחאל רושעכ קר .םירבדהמ ומלעתה
 הז .וכופיהו רבד םה תוינוליחו תודהי .תירשפא יתלב אלא תיתייעב קר אל איה
 לוע וקרפ"ש הלא ךא .ואל םא ןיבו םינויצ םה םא ןיב ,םייתדל דימת רורב היה
 םידוהי םהש שקעתהל םיכישממ - לארשיב בורה םהו - תווצמ םייקל ולדחו "הרות
 תוינוליחש תודוהל  בוריסה .ידוחי יבויח ןכות תרסח םתודהיש תודוהל םיברסמו
 עגונה לכב לובלב םירצוי ,תינוליח תודהי רידגהל תלוכיה רסוחו תודהי תלטבמ
 לבסהו ץמאמה לכ יזא ,וז תא וז תורתוס תודהיו תוינוליח םא .תידוהיה  תוהזל
 בורה םא םידוהי תנידמ םייקל המ םשל .אוושל היה תינוליח הנידמ תמקהב ךורכה
  לש  טויסה  םה  -  הל הבושתהו  -  וז הלאש  ?ידוהי תויהל לדח הב ינוליחה

 .תינוליחה תונויצה

תוילארשי                                                                          
 םויקל ןושארה רושעב הצצ תירבע ירבוד םינוליח  םילארשי לש םתוהז תייעב    
 ינמואל ררושמ תגהנהב ,"םינענכ" ונוכש ,םילאוטקלטניא ץמוק .לארשי תנידמ
 ,םה לארשיב תירבע ירבוד םינוליחש ןויער הלעה ,שוטר ןתנוהי ומצע הניכש
 תפוקתב ,ןענכב ויחש םינענכה לש םתוהז יכישממ ,תינחורה םתוהז תניחבמ
 שוטר לש ותריש איה הז ןויער תמלגמה תיתונמאה הריציה .םידוהיה ינפל ,ך"נתה
 ימואלה ןואיזומב אצמנה( "דורמנ" רגיצנד קחצי לש םסרופמה ולסיפו ומצע
 תינאגפה ותרוצו  "לספ ךל השעת אל"  ווצה תא תרתוס ותושי םצעש  )םילשוריב

 .תודהיל תינוליח תיתוברת הפולח תאטבמ
 רקבמה היה םיפקותה יפירחמ דחא .ףצק ףצשב םינענכה תא ףקת ינויצה דסממה
 עיגהו ותעד תא לייווצרוק הניש ןמזה ךשמב .לייווצרוק ךורב "ץראה" לש יתורפסה
 ידוהי אצוממ םינוליחה תא וכפה ןכא םידוהי תאנש רדעיהו ןוליחש הנקסמל
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 תועצמאב ןוליחה ךילהת תא טאהל עיצה אוה ."תירבע ירבוד םייוג"ל לארשיב
 םלועל תדה תודגנתה ןתמת ,עדמל תד ןיב רעפה לע רשגתש תיתד הטיסרבינוא
 תמקהב לייוצרוק קסע וימי בורעב  .הז םלועל המצע  םיאתהל הל עייסתו ינרדומה

 .הז  ןויער  שומימ התרטמש  ןליא-רב תיתדה הטיסרבינואה
 .תיקלח תמא ,וכרדב דחא לכ ,ואטיב ןליא-רבו  לייווצרוק ,"םינענכ"ה

 בשח אוה .תידוהי תוהז לטבמ ןוליחו ,ןוליח תמרוג היצזינרדומש ןיבה לייווצרוק
 האיצמה אל תד םוש יכ הריצעל ןתינ וניא ךילהתה ךא .הז ךילהת רוצעל רשפאש
 ,תינוכמ ,היזיוולט ,ןופלט ,למשח .הרקמב אל .הדיחי תיגולונכט וא תיעדמ האצמא
 ינב ייח ונישש תואצמא ןתוא לכו ,תינרדומ האופר ,בשחמ ,תימוטא היגרנא ,סוטמ
 ,םוי םוי  ןהב םישמתשמ םייתדה םגש דע םתוא ורפישו םהייח ךרוא וליפכה ,הווח
 תועצמאב תוחנה תקידב ןורקיע - תללוש תדהש יפוסוליפ ןורקיעמ םלוכ וחמצ
  היגולונכטהו עדמה תא דילוה הז ןורקיע   .םהילע רוזחל ןתינש יובינ וא יוסינ

 .תינרדומה
 ןורקיעה   .תד לכ רתוסה ןורקיע רצות  אלא  תד רצות הניא תינרדומה היגולונכטה
 וא יוסינ  תועצמאב החנה לכ תונימא קדוב תינרדומה היגולונכטה תא דילוהש
 יוסינב הקידבל ןתינ וניא לא םויק יכ תד לכ רערעמ הז  .םהילע רוזחל ןתינש  יובינ
 וניא ומויקש טשפומ טילשל תדסוממ הדיגס איה תד .םהילע רוזחל ןתינש .יובינ וא
 לכ ךא  .יובינ וא יוסינב הקידבה ןורקיעל תותדה לכ תודגנתמ ןכל .הקידבל ןתינ
 רישכמה רצונ היפל - למשחה תרות יכ ,הז ןורקיע  לש ותופקת חיכומ למשח רישכמ
 החכוה אוה ,הפוצמכ לעופה רישכמ לכ .יוסינב הקידבה ןורקיע לע תססובמ -

 .ןימא אוה יובינ וא יוסינב הקידבה ןורקיעש
      .ןימא וניא לאה םויקש ןמיס יובינ וא יוסינב הקידבל ןתינ וניא לא לש ומויק םא

 - םייתדה .וירצותב  שמתשי  לא - ןורקיע  ללושש  ימ  ךא .הז  ןורקיע  ללוש יתד םדא
 תלילש .וירצותב םישמתשמ ךא יוסינב הקידבה ןורקיע תא םיללוש -  תד  לכב
 ןומיא תעבה אוה רצומב שומיש יכ ,תועיבצ איה וירצותב שומיש ךות ןורקיע
 ןופלטב ,תינוכמב ,למשחב םישמתשמ םייתדשכ .רצומה תאירבל איבהש ןורקיעב
 תא רערעמה ןורקיע תונימא חיכומ םמויק םצעש םירצומב םישמתשמ םה ,'וכו
 ןומא תעבה אוה והשלכ יתיישעת רצומב שומישה םצע .לא םויק תודוא החנהה
 םייתדה .םייק רצומה היה אל הז ןורקיע אלל ירהש יוסינב הקידבה ןורקיעב
 הלא םירצותב שומישהש ךכמ םימלעתמו תד לכ רתוסה ןורקיע ירצומב םישמתשמ
 לכ ןיבש וז הריתס ךכרל ןויסינה .םתנומא תא רתוסה ןורקיעב ןומיא תעבה ושוריפ
 ונעטש יפכ( הלא ינש ןיב ינויער רשק ןיאש הנעטב יוסינב הקידבה ןורקיעל תד

 .ןורקיעה ירצותב שומישה תועמשממ םלעתמ )ץיבוביילו לייוצרוק
 לכ רתוסה יוסינב הקידבה ןורקיעב ןומיא תעבה ושוריפ יתיישעת רצותב שומיש
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  רוערעל םרות ךכ  גהונ  וניאש  יתד   .וירצותב  שמתשי  לא ןורקיעל דגנתמש ימ .תד
 .ותד

       

 לש ןדיעב ךא ,תידוהי הניאש תינוליח תילארשי תוהזב םריכהב וקדצ "םינענכ"ה 
 ינפלמ תוברת לע וז תוהז ססבל ךחוגמ ,ללח תוסיטו םיניוול ,םינופאלפ ,םיבשחמ

 שוטר ."תוינענכ"ל רשק אלל השדח העפות איה תילארשי תוהז .הנש 3000
 תיתוברת תוהז ססבל ןויסינ לכ .21 -ה האמב םילארשיל םיטנוולר םניא תוינענכו
 תונויסנ ויהיו רבעב הלאכ תונויסינ ויה .ןולשיכל ןודנ הקיתע תוברת לע תינרדומ
 יבגל אלא ,םלסיאו תורצנ ,תודהי יבגל קר אל ןוכנ הז .ולשכי םלוכ  - דיתעב הלאכ
 אל יאדוובו ,תודהיה "רוקמ" הניא "תוינענכ" .םלועב תויתרוסמ תויוברת יפלא
 ןולשיכ הפוס "תורוקמל הרזח" לכ ירה  וזכ התייה וליא םג ךא ."תוילארשי"ה

 .תינרדומה תואיצמב
 ךכב יוטיבל אב אוה ."תוהז רבשמ" םויכ שי םלועב תויתרוסמ תויוברת יפלאל
 םיקסופ יתלב םישודיח תעב תועמשמ תדבאמ רבעב הרצונש תיתוברת תוהזש
 היצרניא" שי תוהזלו תויה .תואיצמה תנבהב רמולכ ,עדמבו היגולונכטב
 םיקסופ יתלב תונויסינ שי .יונישל תדגנתמו רכומ והשמל תדמצנ איה ,"תיביטינגוק
 הדימ הנקב ."םישרושל רוזחל" ,"הנשויל הרטע ריזחהל" ,"תורוקמל רוזחל"
 אוצמל" םינשנו םירזוחה תונויסינה .ןולשכ םפוסש ףסאמ תוברק םה הלא ירוטסיה
 םישרוש דוביא לש ירוטסיה ךילהת תאצות םה "תורוקמל רוזחל"ו "םישרוש
 ךא .דיתעה לא וחרוכ לע ףחדינו ,רבעב דימת קבד בורה .תורוקממ תוקתניהו
 םעפ ויה "תורוקמ"הו "םישרש"ה םג .טול תשאכ ןבואמ ךפוה רבעל דמצנה
 הווח ינב בורש תילאנבה הדבועה תא אטבמ הז לכ .םהל  ודגנתה םיברש םישודיח
 םושמ אלא התוכיא ללגב אל  ול התנקוהש תוהזב קבד בורה .תוהז תונשל םישקתמ
 הניא תיאכרא תוהז .תינכדע תויהל תבייח תוהז ךא .יהשלכ תוהזמ קתניהל השקש
 ןימל תותדה לכ תשיג איה ךכל המגוד .ינרדומה םלועה םע דדומתהל הלוכי
 ןימל תותד סחי הנתשי אל םא .העינמ יעצמאב שומיש לע תורסוא ןלוכש רוסיאהו
 תורערעתה ץאות ךכ .תדהמ םג הגרדהבו ,םתד תוארוהמ םינימאמה ומלעתי

.תוריהמב  הנתשמה  תואיצמל  תולגתסמ ןניאש תויאכרא תונומא
    

 תדה ןיב רעפה לע רשגל ידכ המקוהש ןליא-רבכ תיתד הטיסרבינוא ידיסחל
 ,הזמ לאב הנומאה שוטשיט בייחמ הז רעפ לע רושיג יכ רמאי  ,יוסינה ןורקיעל
 הקידבה ןחבמב דמוע וניא לא םויק דוע  לכ .הזמ יוסינה ןורקיע תועמשמ שוטשיטו
 תאז תושעל הסנמש ימו הקידבה ןורקיע ןיבל לאב הנומא ןיב רושיג ןכתי אל יוסינב

 .לובלב ערוזו  םהינש  תא שטשטמ
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 הכוז הניאש( השדח תוהז וטקפ-הד תרצונ ,תועמשמ תדבאמ תיתרוסמ תוהזשכ
 .הבישחה תפש ידי לעו השדח תיתרבח תואיצמ ידי לע תבצועמה )הרוי-הד הרכהל
 ,םילמב תעצבתמ הבישחש ןוויכ ךא .דבלב תרושקת יעצמא הפשב םיאור םיבר
 - תוהזו - תוסחיתה תבצעמ תירבעב הבישח .תואיצמל תוסחייתה הפש  לכ תבצעמ
 ,"הלוג" ,"הדירי" ,"הילע" ומכ ינויצ חוניממ תירבעה תא רהטנ םא םג .תידוחי

 .תילגנא יבשוח  לש וזמ הנוש  ,תידוחי תוהז תירבע  יבשוחל בצעת איה
  תירבע יבשוח לש תינוליח תיתוברת תוהז תונורחאה םינשה 50-ב הרצונ לארשיב
 ןיב ינושה .תודהי הנניאש ןוויכ וז תוהזמ םיבר ."תוילארשי" התונכל ןתינש
 .תיתד איה תודהיש דועב תינוליח איה "תוילארשי" :רורב "תודהי"ל "תוילארשי"
 ילארשיה ":לייווצרוק לש וחוסינב  .תדמ תקתונמ תוילארשי .תדב  הרוזש תודהי
 וא ,תיתפרצ ,תילגנא רבוד יוג ונניא תירבע רבוד יוג ךא ."תירבע רבוד יוג אוה
 תוהז תובצעמ 16 -ל 6 ליג ןיב הווח םדאש תויווח םג .הנוש אוה .תיקלטיא
 ,ותוחרזא תניחבמ ילארשיל ךופהל לוכי 16 ליג רחאל לארשיל עיגהש ימ .תיתוברת
 .16 ל 6 ליג ןיב תויווח ידי לע תבצועמ תוהז .תיתוברתה ותוהז תניחבמ אל ךא

 "ןברוק"כ ומצע האור "ינוליח ידוהי"ש ךכב "תינוליח תודהי"מ הנוש "תוילארשי"

 ומצע שח וניאו "ןברוק" לש ימצע יומידמ דלוס "ילארשי"ש דועב ,"םייוג" לש יחצנ
 שח וניא םג "ילארשי" ."תימויק הנכס" תשוחתב הקול הניא "תוילארשי" .ףדרנ
 העורג וא הבוט הניא "תוילארשי" .יכרע טופיש םוש הזב ןיא .טועימל ןב ומצע
 םה תוילארשיה ינייפאמ .תוכיא אלו דוחי עבוק ינוש .הנוש  איה .תרחא תוהזמ
 תשוחת רדעהו  "ןברוק" לש ימצע יומיד רדעיה ,הבישח תפשכ תירבע ,תוינוליח
 ילעב םה תירבעב םיבשוחו 16 דע 6 ליגמ לארשיב ולדגש םינוליח .טועימל תוכייש
 הרסח וז הרימא ."םידוהי" םהש םהל םירמואשכ קר תוהז תייעב םהל שי .וז תוהז
 םירידגמ ,םירופיכה םוי םוצו ,רדסה ליל ,הווצמ-רב :תודהיה יסקט .יתדבוע סיסב

 .תינוליח תודהי ןיא  .תיתד  תוימואלכ תודהיה תא
 .ינוליח תויהל לוכי וניא ידוהיו ידוהי תויהל לוכי וניא ינוליח

 ךא ."רופיכ םוי"ב םימצו "רדסה ליל"ו "הווצמ-רב" יסקט םימייקמ םיבר םינוליח
 תועדומ ירסח  םינוליח  םה .םייתדה ייובשל אלא םידוהיל םתוא ךפוה הז ןיא

 .דבלב רולקלופ םה  הלא םיסקט םרובע .תינוליחה םתוהזל
 ךרעהש ימ .םהלש תונמואלה איה לארשיב םינוליח לש תפסונ הפרות תדוקנ
 תודחא" לע רומשל ידכ לכה לע רתווי "ידוהיה םע"ל תונמאנ אוה ולש ןוילעה
 םיססהמ םניא ,תדל תונמאנ אוה םהלש ןוילעה ךרעהש ,םייתדה ךא ."םעה
 ןורתי םייתדל ןתונ הז .תווצמ םייקמ וניאש ינוליחה "בר ברע"ה ןמ דרפיהל
 ידכ םייתדל תוענכנ ינוליח בור םע תולשממ םג .םינוליח םילארשי לומ םקבאמב
 םינוליחהו ,תויתדל שדח רוד ךנחל םיפאוש םייתדה ."םעה תודחא" לע רומשל
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 ."םעה תודחא" תרימש ןעמל םייתדל םיענכנו "תוילארשי" םויק םישיחכמ

 םויקב האדוה יכ תודהימ הנושה תילארשי תוהז םויק השיחכמ תינוליחה תונויצה
 םעה םויק תא חיטבהל תינוליחה תונויצה ןולשיכב האדוה איה "תוילארשי"
 תנידמ"ו ,ידוהי ונניאש ,ינוליח ,שדח םע לארשיב הרצי תונויצהש ררבתמ .ידוהיה
 עורג הז םינויצה יניעב ."םילארשיה תנידמ"ל הגרדהב תכפוה "םידוהיה
 לכ .וחורב תעגופ  תוילארשי ךא םעה לש ופוגב העגפ האושה יכ .האושהמ
 לש אל ,םינוליח  לש איה היעבה .ולשכי ,תודהי רתוס ןוליח יכ שיחכהל תונויסינה
 התנתשה לארשיב ינוליחה רעונה תוהז ךא .התנתשה אל םייתדה תוהז .םייתד
 םילארשי רורחשל ךרדה .תאז םישיחכמ םיברש תורמל ,"תוילארשי"ל "תודהי"מ
 תנידמ" לש היפוא יונישו תודהי הניא תוילארשיש הרכהב אוה תדה יבשמ םינוליח
 םישי הז ."םילארשיה תנידמ"ל ,תוינידמו ,קוח ,תוהז ,תוברת תניחבמ "םידוהיה
 .לארשיב םייתדל םינוליח ןיב חתמה תא תיחפיו "םינוליח םידוהי" לש לובלבל ץק
 הסנמה ביוא אלו דובכב וילא סחייתהל שיש טועימ םייתדב וארי םינוליחה
 "יוג" לכל םיסחייתמ םהש יפכ םינוליחל וסחייתי םייתדה .הנידמה לע טלתשהל

 לארשי תנידמב תוארל ולדחיו םלועב הנידמ לכל םיסחייתמ םהש יפכ לארשילו
 לארשיב  בצמה השעמל הז .תודהיה לע לופונומה תא םהידימ איצוהל קבאנה בירי
 ןוטלשל קומע זוב" םישח םייתדהו ,םינוליחב םעפמ וניא יתד ןכות םוש רשאכ ,םויכ
 הגלפמה לש ינחורה הגיהנמ .)14 'ע 23.11.1995 "תונורחא תועידי"( ."ינוליחה
 תקיספמ םימלעתמ םיינברה ןידה יתב":זירכמ ,והילא יכדרמ ברה ,תימואל-תיתדה
 'ע 2.4.1998 "תונורחא תועידי"(  ".התוא ףוקעל םיכרד םיאצומו ןוילעה טפשמה תיב
 ןיבר לע וזירכהש םינבר ןידל דימעהלמ הענמנ סרפ תלשממ    ?םינוליחהו   )9
 לע תויתדה תוגלפמה תבוגתמ הששח יכ יתד רשכה רימע לאגיל ונתנו "רסומ"כ
 דועב "םעה תא גלפל"ל יושעה דעצ לכמ םיששוח םינוליחה .ןידל םינבר תדמעה
 ךא "הנידמהמ תדה תדרפה" םישרוד שי ."הפרט ילכוא"מ קתנתהל םישש םייתדה
 ,םירומו םירוה ,םירפוס ,םיגיהנמ .תודהיהמ תוילארשיה תדרפהמ םיעתרנ
 תוהז ןיאש םהידלי תאו םמצע תא ענכשל הנש םישמח  םילדתשמ ,םינוליח
 ,"ידוהי תויהל םיכרד הברה שי"ש ,תודהי תרתוס הניא תוינוליחו ,"תילארשי"

 רשאכ ."םילארשי תנידמ" אלו "םידוהי תנידמ" תויהל תבייח לארשי תנידמשו
 תודהי" שי לבא "תוילארשי" ןיאש םישקעתמ ,םיאמדקאו ,םירפוס ,םירומ ,םירוה
 םירומ ,םירוה ידי לע וכנוחש םידליהש אלפ אל )הרידגהל םתלכיב ןיאש( "תינוליח
 תנידמ תא םייקל הפיאשה .תינחורה  םתוהזל  רשקב םילבלובמ הלא םיגיהנמו
 ,לארשי תולשממ לש ץוחהו םינפה תוינידמ תא הביתכמ "םידוהיה תנידמ"כ לארשי

 .תולחנתההו ,ןוחטיבה ,הריגהה תוינידמ תא םגו
 ומצעל - רידגהל ותלוכיב ןיאו תידוהיה ותוהז תא דבאמ לארשיב ינוליחה בורה    
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 ןיבהל םהל עירפמ רבדהו ךכמ םידרחנ םיבר ."תינוליח תודהי" יהמ - םירחאלו
 "תינוליח-תודהי" םוקמב אובת "תוילארשי" רשאכ .תידוהי אלו תילארשי םתוהזש

 תנידמ"ל "םידוהיה תנידמ"מ לארשי תא "תילארשיה תוהז"ה ילעב וכפהי
  םילארשי  ןיבו  םייתדל םינוליח ןיב םיבר םיכוסכס ןורתפ ךכב ורשפאיו "היבשות

.םיניטסלפל
) 10.5.2000 ( תפסות                                                  

 ברקב ןותיעה ךרעש לאשימ תואצות םסריפ  ) 52 -ה תואמצעה םוי ןויליג( ,"בירעמ"
 .תיטילופו תישיא תוהז לע לארשיב תרגובה הייסולכואהמ שיא  550

 "?לכ םדוק ילארשיכ וא ,לכ םדוק ידוהיכ ,ךמצע רידגמ תייה ךיא "  :הלאשה לע

.עדוי אל - 2% ,הדימה התואב םהינש - 16% ,ילארשיכ - 33% ,ידוהיכ - 49% ונע
.ידוהי - 30% ו ,ילארשי - 51% ונע  קרב יעיבצמ ןיבמ
.ידוהי - 68% ,ילארשי - 17% ונע והינתנ יעיבצמ ןיבמ
 .ידוהי - 93% ,ילארשי - 5% ונע םילארשי םידרח ןיבמ
ידוהי - 27% ,ילארשי - 58% ונע םינוליח םילארשי ןיבמ

 ןיבל תודהיל רשק אלל תיטרקומד לארשי תנידמ ןיב רוחבל בייח תייה םא" :הלאשה לע
"?רחוב תייה וזיאב ,תודהיל רשק םע תיטרקומד אל לארשי תנידמ

 אל - 17% ,תיטרקומד אל ךא תידוהי - 25% ,תידוהי אל ךא תיטרקומד - 58% ונע
עדוי

17% - תידוהי ,70% - תיטרקומד :קרב יעיבצמ ןיב

 42% - תידוהי ,37% - תיטרקומד :והינתנ יעיבצמ ןיב

)7 'ע , 9.5.2000 ,52 -ה תואמצעה םוי חפסנ "בירעמ"( 

."ילארשי"ל   "ידוהי"מ  תוהז  יוניש  ךילהת  לע תודמלמ הלא תואצות     

לארשיב   תידוהי   תוהז            
-לא" תטיסרבינואב "תילארשיה הרבחה" לע יריידוב אסומ ר"ד לש סרוקב האצרה(

).20.11.1997 ,םילשורי ,"סדוק

 אובמ                 
תידוהיה  תדה
תידוהי תוהז

תידוהי  תוהזו  תונויצ
השדח תוהז – תוילארשי

 אובמ                                                                   
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-תוהז לכב תמייק איה .תידוהי תוהזל קר תדחוימ הניא הב ןד הז רמאמש היעבה 
 .תונורחאה םינשה םייתאמב םלועב תיתרוסמ תינחור

 תויועמשמב רמאמב םישמשמ ,"תינחור תוהז" ,"תוברת" ,"תוהז" םיחנומה
 :תואבה

 .תמיוסמ  הצובקל דיחיה  תוכייש  לש ןבומב  אלא  ,יטפשמ ןבומב אל - "תוהז"
 ינב תצובקל תפתושמ םלוע  תסיפתכ  אלא  ,"תונמא" לש ןבומב אל - "תוברת"

 .םדא
 .תפתושמ  תוברת  תלעב הצובקל תוכייש –"תינחור  תוהז"

 תועצמאב הקדבל רשפאש החנה קר ויפל שדח ןורקיע הילטיאב חסונ 16 -ה האמב  
 הקידבל תנתינ הנניאש החנה לכ .הנימא איה ,םהילע רוזחל ןתינש יובינ וא יוסינ
 החנהה תא רעריע הז ןורקיע .הנימא הנניא םהילע רוזחל רשפאש יובינ וא יוסינב

 .19 -ה  האמב  הפוריאב שועיתה  ידי  לע  הצאוה  וז  תורערעתה  .לא  םויק רבדב

 ,ןיווראד םע העפשה רבצו ואלילג םע לחהש יובינ וא יוסינב הקידבה ןורקיע
 רשק ילב – םדאה לש ינחורה ומלוע ללוכ – רבד לכ תוריבסמה תוירואית חימצה
 .םירצומ תאירבב ותונימא תא חיכומ הז ןורקיע ,ןכ לע רתי .והשלכ יעבט-לע חוכל
 האופר ,ןופלט ,תוינוכמ ,םיסוטמ ,הקינורטקלא ,למשח ,תונוכמ – הלא םירצומ
 ודלונ ,'וכו ,תימוטא היגרנא ,ללחה יליטו םיניוול ,תיטנג הסדנה ,תינרדומ
 םיתמאמ םירצותה .ןימא אוה יובינ וא יוסינב הקידבל ןתינש המ קר ויפל ןורקיעהמ
 לכ .תיטנגמורטקלאה הירואיתה תונימא חיכומ ילמשח רישכמ לכ .ןורקיעה תא
 תונימא החיכומ הפורת לכ .הימיכהו הקיסיפה תונימא החיכומ תינוכמ
 הקידבל תנתינ  הנניאש  החנה לכ הז ןורקיע יפל .תיגולויזיפהו תיגולוקמרפה
 וא יוסינב הקידבל תנתינ הנניאש החנה אוה לא םויק .הנימא הניא יובינ וא יוסינב

.הנימא הנניא ןכלו יוזיח
 םה עזגה .שיה תוהמ תודוא תוחנה ןה הישרוש  .ץעל המוד םלוע תפקשה
 לכ םה תוריפהו .הלא תוחנה םימשיימה ,רוציה ילעפמו ,תודבעמה ,תוירואיתה
 "  :םשב הלא םירצומ תונכל רשפא .םהב םישמתשמ ונאש םייתיישעתה םירצומה

 החנהב התליחתש תרשרשב הנורחא הילוח אוה רצומ לכ ."יוסינה ןורקיע תוריפ
 לכ .רוצי ילעפמב הפוסו ,םייתדבעמ םייוסינב הכשמה ,יוסינה ןחבמב הדמעש
 ןוזמ תיחפ וא הנוכמב הווטינש דב וליפא ,והשלכ יתיישעת רצומב שמתשמה
 םוש .יובינ וא יוסינב הקידבה ןורקיע ירפמ - תעדמ אלש וא תעדמ - לכוא ,רמושמ
 האופר וא תיטנג הסדנה ,ןופלט ,סוטמ ,תינוכמ ,למשח ,רמושמ ןוזמ הבינה אל תד
 דע יוסינב הקידבה ןורקיעל תצרמנ הרוצב ודגנתה תותדה לכ ,ןכ לע רתי .תינרדומ
 יכ הז ןורקיעל םויכ םג תודגנתמ תותד .וב וכמתש תועד יגוה לש גרוהל האצוה ידכ
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  יובינ וא יוסינב קודבל רשפא יא - לא םויק - תד לכ לש דוסיה תחנה תא
 רבדב החנהה תא ללושה ןורקיעב ןומיא תעבה אוה יתיישעת רצומב שומיש לכ
 ןוויכ .םהילע רוזחל ןתינש יובינ וא יוסינב הקידבל ןתינ ומויקש לא ןיא יכ לא םויק
 שומיש .הנימא לאה םויק תודוא החנהה ןיא יוסינב לא םויק חיכוהל רשפא יאש

.הז  שומיש תורסואה  תויתד תותכ שי  ןכלו תדב הריפככ והומכ יתיישעת רצומב
 הקידבה ןורקיעב םרוקמש םירצומב םישמתשמ תיתרוסמ תוברתמ םישנא רשאכ
 הרוק הז  .תיתרוסמה םתוברת לש התונימא תא - תעד ילב – םירערעמ םה  יוסינב

 .םלועה יבחרב תויתרוסמ תויוברת יפלאל תונורחאה םינשה םייתאמב
  תיתרוסמ  תוברת  לכ  ררופמ  היישעת  ירצומב שומיש :ההז האצותה םירקמה לכב

 ."םילגתסמ" .3    ,םיללובתמ .2    ,"םילדבתמ"  .1  :תוצובק  שולשל

 שמתשהל - רמולכ ,יוסינה ץע ירפמ לוכאל םהירבח לע םירסוא "םילדבתמ"ה   
 ןורקיעב רושקה לכ םע םעגמ תא רשפאה לככ םיניטקמ םה .םייתישעת םירצומב
 ידי לע אל .םיפדרנ תמאב םה .הפידר תשוחתמ םילבוס םיבר "םילדבתמ" .יוסינה
 םתכישמ לע המשא םישח םה .תימינפ המשא תשוחת ידי לע אלא ינוציח ףדור
 הז ןורקיע ירצותב םישמתשמ םבור .םתנומא תונימא תא רערעמה ןורקיע ירצומל
 ךיבסת הדילומ תקחדומ המשא .התקחדהו המשא דילומ הז .רוסא ירפ םילכוא ןכלו
 לוכאל יותפהמ םג תעבונ המשאה תשוחת .קיחדמה תא תפדור הקחדהה .הפידר
 ,םתוא םיצור ,יוסינה ןורקיע תוריפב רבע לכמ םיפקומ "םילדבתמ"ה .רוסא ירפ
 ,ילמשח ררקמב ,הסיבכ תנוכמב ,למשחב שומיש  .םהמ םינהנו - םהב םישמתשמ
 ירפ תליכא אוה ,'וכו ,תורקע ילופיטב ,תינרדומ האופרב ,סוטמב ,תינוכמב ,ןופלטב
  .הב תודוהל ברסמו התוא קיחדמ ,המשא שח תאז השועש "לדבתמ" .יוסינה ןורקיע

 .םינוציח  םיפדור  ןיימדמ  אוה  תקחדומ המשא ףודר
 רצומב שומיש הירבח לע תרסוא ,שפנ ןוילימ יצחכ הנומה ,ב"הראב "שימא"ה תכ
 ידע" תכ .היזיבלט וא וידר ,ןופלט ,למשח ,סוטמ ,תינוכמב אל םגו והשלכ יתיישעת
 ,םיסקודותרוא םידוהיו םיזורד .יעדמ יאופר לופיט תלבק הירבח לע תרסוא "הווהי
 יבגל והשלכ רוסיא ךא רוסיאב תונוש תוגרד שי .םהיתבל היזיוולט םיסינכמ םניא
 שיו  רתוי םירסואה שי ."םילדבתמ"ה לכל ףתושמ יוסינה ןורקיע ירצומב שומיש

  .והשמ םירסוא םלוכ .תוחפ םירסואה
 .ןימ יסחיב  העינמ יעצמאב שומיש םירסוא "םילדבתמ"ה  בור

 .םלועה  ידוהימ תירישעכ םינומה  "םידרח"ה  םה  "םילדבתמ"ה  תודהיב
 תוברתה הדביא םרובעש םישנא םה הלא .םיללובתמה םה הינשה הצובקה
 םישפחמ םה .ינרדומה םלועל הלגסל ןינע םהל ןיאו התועמשמ תא תיתרוסמה
 היינשה םלועה תמחלמ ינפל .ללובתהל םיצור םה הב תיתועמשמ תינוליח תוברת
 הכפהו תוללובתה המלב  תוימשיטנאה  .םיללובתמ הפוריא ידוהימ 80% כ  ויה
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 םיבר םיללובתמ
.הפונת רבוצו תוללובתהה ךילהת רזוח האנשה ךועדב ךא  ."םילגתסמ" ל    

 םלועל תיתרוסמה םתוברת לגסל םיסנמה "םילגתסמ"ה םה תישילשה הצובקה .3
 ,היגולונכטו עדמב שומיש לע םיצילממ ,יוסינה ןורקיע תא םיצמאמ םה .ינרדומה
 םיקלח תחינז ידי לע תיוסינה הפקשהל תיתרוסמה תוברתה תא לגסל םיסנמו
 הנממ קלחב שומישו ,םירחא םיקלחל השדח תועמשמ תקנעה ,הנממ םידחא
 םיסנמו רולקלופ תדב םיאור םה ."םילגתסמ" םה םינוליחה םינויצה  .רולקלופבכ
  ןורקיעל  תודהי  לגסל  ןויסינ  איה  תונויצה   .ינרדומה  םלועל  תודהי  לגסל

 .יוסינב  הקידבה

  "םילגתסמ"הו  ,70% םיללובתמה ,5% כ "םילדבתמ"ה םינומ תויוברתה בורב

25%. 

 יכישממ םה יכ "םילגתסמ"ה לע ןורתי "םילדבתמ"ל שי טועימ םתויה תורמל
 תירוקמה תוהזה יכישממ םהש םינעוט "םילגתסמ"ה םג .תירוקמה תוהזה
 תרחא הסרג לכ םייק רוקמה דוע לכ יכ "אוושל" .היצמיטיגל לע - אוושל - םימחלנו
 וניא "םילגתסמ"ל "םילדבתמ" ןיב קבאמה .ףויזו תוזחתה איה ומשב תארקתמה
 ןיא .התועמשמ תא תיתרוסמה תוברתה הדביא םרובעש םיללובתמה תא ןיינעמ
 ןוטלשל םיצאנה תולע דע .ינרדומה םלועל ולוגיסב אלו רוקמב אל ןיינע םהל
  )"םילגתסמ"( םינויצ 5% קרו םיללובתמ הפוריא ידוהימ 80% -כ ויה  1933-ב

 ידוהימ ןוילימ 5 -כ ורגיה 1914 -ל 1870 ןיב .)"םילדבתמ"( םייתד ויה םירתונה
 םידוהי םירגהמ ףלאמ דחא קר רמולכ .ןיטסלפל םיפלא 5 קרו ,ב"הראל היסור
 .הפוריא ידוהי ברקב תינויצה העונתה לקשמ לע דיעמ הז .ןיטסלפל הנפ היסורמ
 קרו  )םיניטסלפ ןוילימ יצחו( םידוהי ףלא 50 -כ 1914 דע ויה המצע ןיטסלפב
 לע הדסונ תינויצה העונתה .םינויצ-יטנא םייתד ויה ראשה .םינויצ םהמ תירישע
 ,תונויצה דסיימ ,לצרה רקיבשכ .הל ודגנתה םייתדה בורו  םינוליח םינמואל ידי
 םידגנתמ םהש ול ועידוה וב יקרוטה ןטלושל בתכמ ןיטסלפ ידוהי וחלש ,ןיטסלפב

 .םינוליחל  תודגנתה  רקיעב  אלא ןאטלוסל הענכה קר אל אטיב הז .תונויצל
 רפסמב לודיגה .םינויצ םהמ 80% ו ןיטסלפב םידוהי ןוילימ יצחכ ובשי 1938-ב
 התנפהו תוללובתהה תא המלב תיצאנה םידוהיה תאנש .םזיצאנהמ עבנ םינויצה
 .םיימואל םינוליחל וכפה אלא תדל ורזח אל םה .תונויצה רבעל םיבר םיללובתמ
 תכעודשכ .םיללובתמה רפסמ דרויו םינויצה רפסמ הלוע םידוהי תאנש תרבוגשכ
 םינויצה רפסמ םויכ .םיללובתמה רפסמ הלועו םינויצה רפסמ דרוי םידוהי תאנש
 םלועב םידוהיה רפסמ .הילעב םיללובתמה רפסמו הדיריב אוה םלועה ידוהי ברקב
 םה םכותמ ירעזמ קלח קר ךא תונויצב םיכמות םהמ יצחכ .ןוילימ 15 -כ אוה םויכ
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 רתוי לארשיב הקזח וז המגמו העיקשב תונויצה תאצמנ 1948 זאמ .םיליעפ םינויצ
 לע דיעת .םינויצ םה םויכ לארשי לש םידוהיה היחרזאמ טועימ קר .הל ץוחמ רשאמ
 אל ,1997-ב וכרענש ,ןושארה ינויצה סרגנוקל האמה לבוי תוגיגחש הדבועה ךכ
 דועב ,דחא ימואל רוביצכ םלועה ידוהי תא האור תונויצה .לארשיב להק וכשמ
 םינוליחה לארשי ידילי בור ךא .דחא יתד רוביצכ םלועה ידוהי תא םיאור םייתדה
 תימלוע ללכ תידוהי המואל םיכיישכ אל .תילארשי המואל םיכיישכ םמצע םיאור
  ךלהמב קזחתתו ךלת וז המגמ  .םלועה יבחרב תרזופמה תיתד תכל אל יאדוובו

.ןמזה
 איה וז תוהז .תוילארשי – השדח תיתוברת תוהז הב תרצונ לארשי תנידמ המק זאמ
 תוילארשי .תידוהיה תדה ידי לע אלו תימוקמ תואיצמ ידי לע תבצועמו תינוליח
 רשפא יא .תווצמ רמוש אוה "ידוהי" .תירבע רבוד ינוליח אוה ילארשי .תודהי הניא
 רב" םהינבל םיכרוע םינוליחה .תידוהיה תדה תווצמ תא םייקל ילב ידוהי תויהל
 סקט אלו רולקלופ אוה סקטה םרובע יכ הווצמ םוש םימייקמ םניא ךא "הווצמ
 .שילשכ "םילגתסמ"ה םיווהמ ,םויכ םלועה תויוברת בורב .יתועמשמ הכינח
 רבדה םאה :הלאש ררועמ יוסינה ןורקיעל תיתרוסמ תוברת "לגסל" ןויסינה
 רבד לש ופוסב איה "תולגתסה" אמש וא ?תיתרוסמה תוהזה הרימש ךות ירשפא
 לכ לש ידוחייה יפואב היולת הבושתהש םירובס שי .תוקלחנ תובושתה ?תוללובתה
 ןתועמשמ תא דבאל ילבמ "לגתסה"ל תולוכיש תויוברת שיש םיכירעמ םה .תוברת
 הנשמ יוניש .יוניש השוריפ "תולגתסה" לכ ךא .תוקחשנ תורחאש דועב תירוקמה
 תוקפס ףטפטמו תירוקמה התוהמ תא קדוס תיתרוסמ תוברת יוניש .רוקמה תא
 יוסינה ןורקיעל תיתרוסמ תוברת "תולגתסה" .תרוסמ תררופמ תונקפס .התונימאב
 םא תעבוקה איה תוברת לש התוהמש לבקנ םא םג .תיתגרדה תוררופתה השוריפ
 ,תיתד התוהמש ,תודהיה לש הרקמב ירה ינרדומה םלועל הלגסל ללכב ןתינ
 לשכיי  ,התוהמ רומיש ךות יובינ וא יוסינב הקידבה ןורקיעל המיאתהל ןויסינה

  .חרכהב
.יובינהו  יוסינה  ןחבמב תדמוע הניא תדו  תידוהיה  תדה   איה  תידוהיה  תוברתה

תידוהיה  תדה                                                                       
 דגוסו ,דיחי לא םויק חינמ ןימאמה .ירטנצואית םזיאיתונומ איה תידוהיה תדה     
 ינב תא ללוכ  ,םוקיה תא ארב לאה .ונודאל דבעה  סחיכ  אוה  לאל ןימאמה  סחי .ול
 םימייק םה אלא וב םינימאמה ןעמל םייק וניא לאה .ותלודג תא תוארהל ידכ ,הווח
 הנומתב וראתל וא לאה םש תא אטבל תרסוא תידוהיה תדה .ותלודג תא רפסל ידכ
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 םיבר םירקוח תעדל .םשל וא ,לספל ,הנומתל ודגסי אל םינימאמהש ידכ לספב וא
 םירצמב םילא יוביר לטיבש ןתאנכא הערפה לש םזיאיתונומב אוה תודהיה רוקמ
 תודהיה ירקוח בור .דוגסל רסא םהל םילאה ינהוכ ידי לע ףוסבל חצרנו הקיתעה
 םירצממ חרבש ןתאנכא יברוקממ ירצמ ךיסנ היה ,תודהיה דסיימ ,השמ יכ םירובס
 ןחלופ תא ךישמהש םעל יניסב םתוא ךפהו תודימריפה תיינבב ודבעש םידבע םע
 תדל רשק לע עיבצמ תוליפתב "ןמא" הלימב הבורמה שומישה .דיחיה לאה
 יתד ןחלופב "ןמא" תרימא .ןומא - ישארה ירצמה לאה םש  אוה "ןמא" .תירצמה
 תועצמאב שדח יתד ןחלופ דסיי השמ ירצמה ךיסנה .ןומאל הדיגסה דירש איה
 הנוכת ."תודהי"ל ןמזה ךשמב הכפהש ,השדח )תוהזו( תד רציו "תורביד רשע"
 .תוימואלל תד ןיב רשקה איה  )םלסאבו תורצנב תמייק הניאש( תודהיל תידוחי
 תורצנה ןמ קיסמש ימ לכ לבלבמ הז .תיתד תוימואלו תימואל תד איה תודהיה
 הנקמ תדה - םאלסיאהו תורצנהמ לידבהל - תודהיב  .תודהיה לע םלסיאהו
 םלסאתמה ךא .ידוהיה םעה ןבל ךפוה )"רייגתמ"( תדה תא לבקמש ימ .תוימואל
 םעל ןב ךפוה וניא רצנתמו תאזכ המוא ןיא יכ ,תימלסומה המואה ןבל ךפוה וניא
 .יהשלכ תוימואלל תורושק ןניאש תוילסרבינוא תותד ןה םלסיאו תורצנ .ירצונ
 הז .תדמ תוימואל דירפהל רשפא יא תודהיב .תידוהי תוימואלל הרושק תודהיה
 טילבמה )ידוהיה םעה תדלוה םוי תגיגח השעמל אוהש( "רדסה ליל" סקטב טלוב
 רתוי הברה איה .תויכנת הניא תודהי .תידוהיה תוימואלה לש יתדה יפואה תא
 ךפוה הז ןיאו  )"הנשיה תירבה"( ך"נתב םינימאמ םירצונה םג  ."תורביד רשע"מ
 םיווצ .תימוי תוגהנתהל תד יווצ 613 -ו "פ"עבש הרות" שי תודהיל .םידוהיל םתוא
 ,'וכו ,ןימ יסחי םייקל ,דובעל ,שובלל ,לוכאל ידוהיל רוסא/רתומ המ םיעבוק הלא
 םינשה 3000-ב הבצועש יפכ ,תודהיה .םוימויה ייח תא הביתכמ תדה ,רמולכ
 םייתד םיסקט תרדיס קר אל םגו ,דיחי לאב הנומא לש ןיינע קר הניא ,תונורחאה
 הז םייח חרוא .תד יקוח  613 יפל ימוי םייח חרוא אלא )תומוצ ,םיגח ,תוליפת(
 ימ אוה ידוהי "ש ךכ לע שיא רערע אל 19 -ה האמה דע .התוא ןייפאמו תודהיל ידוחי
 15% לש טועימ תווצמ-ירמוש םיווהמ לארשיב ."תידוהיה תדה תווצמ יפל יחש

 תווצמ םויק .תווצמה םויק - לע םידיפקמו - ל םידרח םה ."םידרח" םשב םיעודיו
 ןניא תובר תווצמש תורמל( "הרותה לוע יאשונ"כ םמצע םיאור םה ןכלו לק וניא
 םישורד םניאש םילודג םיצמאמ תובייחמ תווצמה .)הרותל תונשרפ ןה אלא הרותב
 "םיימש םשל" ןתוא םימייקמ "םידרח"ה  ."לוע" תווהמו ,םדאה לש ליגרה ומויקל

 רשפא ."הרות לוע קרופ" יוניכל הכוז תווצמה תא םייקמ וניאש ימ .םמצע םשל אלו
 םהידגב ידי לע )"הרשיה העדה ילעב"( "םיסקודותרוא" וא "םידרח" תוהזל
 םילארשיהמ 85% ךא .םישבוח םהש רוחשה ישמה תפיכ ידי לע דחוימבו ,םירוחשה
 יסקטמ קלח םימייקמה( "םייתרוסמ" ,םינוליח ללוכ הז .תווצמה יפל םייח םניא
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 ומקש ,"םיביטברסנוק"ו ,"םימרופר"כ תועודיה תוצובקה תא םגו )תידוהיה תדה
 םידגנתמ "םידרח"ה .דבלב תווצמהמ קלח תומייקמו ,19 -ה האמב ב"הראב
 ןויסינה .רויגה אשונב דחוימבו ,םיבר םיאשונב "םיביטברסנוק"לו "םימרופר"ל
 - ילארשיה קוחב תרכומ - תיתד תוכמס קינעיש )רויג( "הרמה קוח" קקוחל 1997-ב
 היצילאוקהמ השירפב םייאל תסנכב "םידרח"ה יגיצנל המרג ,םימרופר םינברל
 הב ,ב"הרא ידוהי ךא .ותלשממ תלפהל תמרוג התייהש והינתנ לש תיתלשממה
 םימייאמ ,"םידרח"ה רפסממ הברהב לודג "םיביטברסנוק"הו "םימרופר"ה רפסמ
 תלפה – תויורשפאה יתש .רשואי אל "הרמהה קוח" םא לארשיב םתכימת תקספהב
 ב"הרא ידוהי בור תכימת תקספהו ,דחמ לארשיב "םידרח" ידי לע לארשי תלשממ
 .םייתד םילוקישל לארשיב ינוליחה ןוטלשה עיגפ המכ תוריהבמ - ךדיאמ לארשיב
 טעמכ איה ךא ,)1982-בו ,1956-ב( יניסמ תוגיסנ יתש רחאל הלפנ אל לארשי תלשממ
 תחונ "לע-לא" סוטמ םא לופיל הלוכי איה .קוחב "ידוהי" לש הרדגהה ללגב הלפנ
 איה ךא .תידוהיה תדה יקוח םניא היקוח בור יכ תינוליח הנידמ איה לארשי .תבשב
 םילוקישמ תעבונ וז תופיפכש המדנ יחטש טבמב .םייתד םיצחלל הפופכ
 תסנכב 20% -כ םיווהמ תויתדה תוגלפמה יגיצנש הדבועהמ ,םיינויצילאוק
 יכ הריהבמ רתוי תידוסי הקידב ךא .51% לש ביצי בור גישהל השק םהידעלבו
 .תידוהיה תדל ,"ידוהי" אוהש שקעתמה ינוליח לכ לש יומס יבשב רבודמ
 רושימב .תדהמ ירמגל הררחתשה אלש תוינוליח איה תילארשיה תוינוליחה
 רושימב ."םיחא" םייתדב םיאור םינוליחה בורש ךכב רבדה אטבתמ יתרבחה
 אלו "םידוהי" םהש ונעטי לארשיב םינוליחה בורש ךכב רבדה אטבתמ ישיאה
 - יובש  "ידוהי"כ ומצע רידגמו "םיחא" םייתדב האורה ינוליח ."םילארשי"

.תדה  ידיב - תיגולוכיספ
                                           

תידוהיה   תוהזה   תייעב                                                             
?ידוהי  אוה  ימ   :איה  לארשיב  תיזכרמה  תוהזה  תלאש 

 תובושתה ןיב םידוגינהו ,הל תונתינה תונושה תובושתה ,וז הלאש לע ןוידה
 יחרזא תא ףודרל ךישמי הז קוביד .ונממ רטפיהל ןיאש קובידכ לארשי תא םיפדור
 ימ יכ םימיכסמ לכה .רוד דוע תוחפל - ונממ רטפיהל תונויסינה לכ תורמל - לארשי
 םא הלאשה לע תקולחמ שי ךא  .ידוהי אוה תידוהיה תדה תווצמ 613 תא םייקמש
 םינעוט )םהינימל "םידרח"ה( "םילדבתמ"ה .ידוהי אוה תווצמ םייקמ וניאש ימ םג
 הניחבמ קר "ידוהי" אוהו "הרותה לוע קרופ" אוה תווצמ םייקל לדחש ימ יכ
 םשארבו ,םהינימל "םילגתסמ"ה םינעוט םתמועל .)הידוהי ומא יכ( תילאמרופ
 תויהל םיכרד הברה שי"ו תווצמ םייקל ילבמ םג ידוהי תויהל רשפאש ,םינויצה
 םויק אלל "ידוהי" תויהל שוריפ המ" :הלאשל הבושת םהל ןיא ךא ."ידוהי
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 70% .םידוהי םניא םתפקשה יפל םגש םישנא תומלוה םהיתובושת .תווצמה

 ןיב תקולחמה ."םידוהי" םהש םישקעתמ ךא תווצמ ימייקמ םניא םילארשיהמ
 זאמו ,הקיקח לע םג אלא תוהז לע  קר אל איה תווצמ ירמוש ןיבל םינוליח םינויצ
  ,םיחטש תרזחה לע ,ןוחטיבה ,תולחנתהה תוינידמ לע םג – 1967-ב ץראה לכ שוביכ

 .יברעה םלועהו םיניטסלפה יפלכ תוינידמ לעו
 קר אלו( תיטפשמ הרדגה תשרדנ ילארשיה קוחב עיפומ "ידוהי" חנומהש ןוויכ
 תליפנל םורגל לוכי חנומה לש תיטפשמה הרדגהה לע ןוידה .חנומה לש )תינחור
 ידוחי הז רשק .תודהיב תוימואלל תד ןיב רשקהמ תעבונ אשונה תושיגר .הלשממ
 תווצמ תא םימייקמ םניא םילארשיה בור .תורצנבו םאלסיאב םייק וניאו תודהיל
 "ידוהי" לש הנושארה הרדגהה ."תימואל הניחבמ םידוהי"כ םמצע םיאור ךא תדה

 חוסינב ."ידוהיכ בשחיי ידוהי אוהש בל םותב ריהצהש םדא" :התייה ילארשי קוחב
 תומיעמ תננכותמ תוקמחתה יהוז .תוימואל וא תד ןייצמ "ידוהי" םא רורב אל הז
 םיכירדמ היצילאוק ילוקישש ,תסנכב תוינוליחה תוגלפמה .וז הלאשב םייתדה םע
 ףתוש םהילעמ וקיחרי לבל "ידוהי והימ" הלאשב קוספל תוששוח ,ןהיתופקשה תא

 .אשונב קוספל ןוילעה טפשמה תיב ץלאנ ןכל .היצילאוקל יתד
-תיב ינפב תודהיב תדל תוימואל ןיב רשקה ןודנ וב ןושארה ינורקעה טפשמה
 תברסמ עודמ קמנל לארשי תלשממ יפלכ "לאינד חאה" תעיבתב ןד ןוילעה טפשמה
 היה ,"לאינד חאה" ,עבותה ."תובש"ה קוח ךרוצל "ידוהי"כ וב ריכהל הלשממה
 רזנמל ףרטצה אוה .1958-ב לארשיל עיגהש ירצונה "םיטילמרכ"ה רדסממ ריזנ
 .םידוהי באו םאל ןזייאפור דלאווסוא םשב ןילופב דלונ אוה .הפיחב יטילמרכה
 ותנווכשכ ןילופב תיאלקח "הרשכה" רבעו תינויצ רעונ תעונתב רבח היה וירוענב
 יארקאב עלקנ הינשה םלועה תמחלמ הצרפשכ .יאלקחל ךופהלו לארשיל רגהל
 קפיסו םיבר םידוהי ליצה הז דיקפתבו ,רימ הרייעב ינמרגה אבצל ןמגרותמ שמשל
 ארק אובחמב .רזנמב אבחתהו חרב ידוהיה ואצומ הלגתנש רחאל .תרתחמל קשנ
 ףרטצה ,אובחמה תא בזע ןכמ רחאל .רצנתהל טילחהו "השדחה תירב"ה תא
 יטילמרכ ריזנ אוה .ןילרב דע חצנמה "םודאה אבצ"ה םע עיגה ףוסבלו ,םינזיטרפל
 יפל ידוהיו ותנומא יפל ירצונ"כ ומצע תוארל ךישממו )1998( םויה דע ינויצו
 חיטבמ "תובשה קוח"ש תוחרזאו הסינכ תרשא שקיב לארשיל אבשכ ."ותוימואל
 ךא ,םהינש תא ול קינעהל םיכסה ,הדוהי-רב לארשי ,זאד םינפה רש .ידוהי לכל
 הלשממהש שרדו ןוילעה טפשמה תיבל הנפ ןזייאפור .הדגנתה ןוירוג-ןב תלשממ
 בשחנ אוה ,)"הכלה"ה(  יתדה קוחה יפלש – קדצב – ןעט אוה .הבוריס תא קמנת
 הניא ךא "אטוח"ל ותוא תכפוה תורצנתה "הכלה"ה תניחבמ .הידוהי ומא יכ ידוהי
 תיב .ידוהיכ וב ריכהל ןכומ ינוליחה קוחה ןיא ןכ םא עודמ .ותודהי תא תלטבמ
 דגנ העברא לש בורב קספ ףוסבלו םישדח העשת הכודמה לע בשי ןוילעה טפשמה
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 ול העיגמו ידוהי אוה "הכלה"ה יפלש ודוה םיטפושה .ידוהי וניא ןזייאפור יכ דחא
 הניא לארשיש ינפמ אקווד יכ ונייצ ךא תובשה קוח ףקותמ תוחרזאו הסינכ תרשא
 ,יתד אלו ינוליח קוח אוה "תובשה קוח"ו ,ינוליח קוח תנידמ אלא "הכלה תנידמ"
 ןזייאפור  ינוליח לוקישמ ,ןכל ,םינבר ידי לע אלו ,תסנכב ינוליח בור ידי לע קקחנש

.ותורצנתה  ללגב "ידוהי"  וניא
 טפשמ תיב לש הז ןיד קספ לש יגולוכיספה טביהב רהרהלו עגרל ןאכ רוצעל יאדכ
 קינעהל רשפא יא ינוליח לוקיש ךותמ יכ עבוקו ,ינוליח קוח יפל קסופה ,ינוליח
 ונינע איה םדא לש ותד יכ ינוליח טפשמ-תיב עבק וליא .ותד ללגב תוחרזא םדאל
 טפשמה תיב קספ ךכ אל ךא .ריבס הז היה ותד ללגב םדא תולפהל ןיאו ,יטרפה
 ותד )יתדה קוחל דוגינבו( ינוליחה קוחהיפל יכ קספ אוה .ןזייאפור ןיינעב ןוילעה
 עבק ינוליחה קוחה אקווד .תידוהיה המואה ןמ ותוא האיצומ ןזייאפור לש תירצונה
 ידוהי תויהל לדח רצנתהש םדאו תדמ תוימואל דירפהל רשפא יא תודהיב יכ
 תוימואלל ןוירטירק תדב האור לארשיב ינוליחה קוחה אקווד .תימואל הניחבמ
 םילוקישמ עפשומ וניא ,תסנכהמ לידבהל  ,ןוילעה טפשמה תיב .תידוהי
 ןידהקספ תא .ןירוטיפמ םיששוח םניאו םהייח לכל םינמתמ ויטפוש .םיינויצילאוק
 תועיבצב ,םיינויצילאוק םילוקישב ץרתל רשפא יא ןוילעה טפשמה תיב לש
 אוה הז ןיד קספ :תחא הנקסמ קר תרתונ ןכל ."תיתד הייפכ"ב אל םגו ,םיטפושה
  - םתוימואליפלםידוהי םהש םישקעתמה - םינוליחה לש םתלכי יאל החכוה

 תואר תדוקנמ םגש חיכומ הז ןיד קספ .תידוהיה תדהמ תידוהי תוימואל דירפהל
 .תדב היולת תידוהיה תוימואלה תינוליח

   ?תדב  ןימאהל  םילדח רשאכ תדב היולתה תימואל תוהז התואל הרוק המו
  ,"ידוהי והימ" תולאשהש הביסה וז .תינחור תועמשמ תרסח תיוות תכפוה איה

 םה .םלועבו לארשיב םינוליח "םידוהי" דירטהל תוכישממ ,"תינוליח תודהי יהמ"ו
   .וז תוהזל יבויח ינוליח ןכות תקצל םילגוסמ םניא ךא "םידוהי" םהש םישקעתמ

 .תידוהי  תוהז  לש היעב  ןיא תווצמ  ימייקמל   .םינוליחה  לש  איה  היעבה

תידוהי   תוהזו   תונויצ                                                                 
 תפידר לע ביגהל התסינש תינוליח העונתכ 1897-ב הלחה לצרה לש תונויצה    
 התייה  הכירצ וז הנידמ .בור םידוהיה ויהי הב הנידמ תמקה תועצמאב םידוהי
 תינויצה הנידמה .םינוליח "םידוהי" לש תינחורה תוהזה תייעב תא םג רותפל
  .םייתד רובע אלממ םיהולאש דיקפת ותוא םינוליח רובע אלמל התייה  הרומא

 .תוהזו  הנגה םהל  קינעהל
 .םייתד יטנא ויה ,לצרה םגיהנמ ומכ רשא ,םינוליח ידי לע המקוה לארשי תנידמ
 הדיחיה הנומתה ןכלו לצרה לש יתד-יטנאהו ינוליחה ונוזח שומימ איה לארשי
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 "תידוהי הנידמ" הניא לארשי .לצרה לש וז איה םילשוריב תסנכה  םלואב היולתה

 וצר לצרה יכישממ ."לצרה תנידמ" איה ךא ,תידוהיה תדה יקוח םניא היקוח יכ
 היה לצרה .םינוליח היקוחש הנידמ תועצמאב תינוליח תידוהי תוהז רוציל
 ףתושמב ורצנתי הירגנוה-ורטסוא ותדלומ ץרא ידוהי לכש 1893-ב עיצהו ללובתמ
 תורצונב ןימאה יכ אל תאז עיצה אוה .הניוו לש תיזכרמה היסנכב יבמופ סקטב
 רחאל םג הכשמנש  ,םידוהי דגנ  תיתרבח היילפא לטבי ךכב יכ בשחש ינפמ אלא
 טפשמ תא יאנותיעכ לצרה רקיס ,1894-ב   .תויוכז  ןויווש  םידוהיל קינעה קוחהש
 אבצב הנוצק תגרדל עיגהו רצנתהש יתפרצ ידוהי  היה סופיירד .סירפב סופיירד
 הדבועה .םידוהי תאנשב הרוקמש הלילע התייה  וז ךא הדיגבב םשאוה אוה .תפרצ
 קיסה אוה .ותעד תא תונשל לצרהל המרג רצנתהש תורמל ףדרנ סופיירדש
 םה םידוהיש ךכמו ימואל ינושמ אלא יתד ינושמ תעבונ הניא םידוהי תיילפאש
 תושונאב עבק תעפות איה םיטועימ תאנש ותעדל .םירחא םימע ברקב ימואל טועימ
 אל אוה .בור ויהי םידוהי הב הנידמ םיקהל שיש קיסה אוה .הב םחליהל םעט ןיאו

 .הדנגואב המיקהל ןכומ היהו  ןיטסלפב םקות איהש שקעתה
 יכ םיענכושמ םייתדה .תונויצלו לצרהל הדגנתה )ןטק ץמוקל טרפ( תיתדה תודהיה
 רוזחי םעהש רחאל קרו וב ןימאהל לדחש ומע לע ליטה לאהש שנוע איה תולגה
 םיקיש אוה לאה .ותנידמ תא שדחמ םיקיו ,ויתויולגמ וצבקי ,לאה ול חלסי הבושתב
 תישונא תוברעתה .תויולגה תא ץבקיו ,שדקמה תיב תא ,הנידמה תא שדחמ
 ןוסא הפוסש רקש תויחישמ - תיתד הניחבמ - איה הז עצבמב )תינוליח דחוימבו(
 .תיתד הניחבמ תיבקע השיג יהוז .יבצ יאתבש לש לשוכה ןויסינה ומכ ידוהיה םעל
 .רקש תויחישמ אוה תידוהי הנידמ םיקהל םינוליח לש ןויסינ לכ וז תואר תדוקנמ
 םיקיזחמ ןיידע "אתרק ירוטנ" קר םויכ .וז הדמעב םייתדה בור וכמת -30ה תונש דע

 .תונויצה ירחא וררגנ םייתדה םידוהיה בור דועב הב
 .תונויצב לגד  ץמוקו יתד רתונ טועימ  ,םיללובתמ הפוריא ידוהי בור ויה 1920-ב
 תונויצהו השלחנ תוללובתהה .ןוטלשל םיצאנה תיילע תובקעב הנתשה בצמה
 םהלשמ הנידמל םיקוקז םידוהי יכ םיבר וקיסה םיצאנה תונעזג חכונ .הקזחתה
 לככ םע"ל םידוהיה תא ךופהל התייה הרומא םידוהיה תנידמ .םינויצל וכפהו
 "םדאה לככ םדא תויהל" הפיאשמ יוניש הרבע לצרה לש תוללובתהה ."םימעה

 לככ תויהל :םדוקמכ הראשנ הרטמה ךא "םימעה לככ םע תויהל" הפיאשל
 .ללובתהל - רמולכ  ,םירחאה

 םעהו ,"םדאה לככ םדא" וניא ,ותד לשב ,ידוהי םתעדל .ךכל ודגנתה םייתדה
 תדובע" םתניחבמ ."ינודא םע" אוה אלא "םימעה לככ םע" וניא ידוהיה
 ךא .םדאה ינב ראש לכמ םידוהיה תא תדחיימ )תווצמה םויק רמולכ( "םשה
 ףדרנש ימכ "ידוהי" הרידגמ "ידוהי"ל תיבויח הרדגה הל ןיאש ,תינוליחה תונויצה
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 הרדגה יל ןיא םנמא ' השעמל תרמוא תינוליחה תונויצה .םידוהי יאנוש ידי לע
 יתוא םירידגמה םהו יתוא םיפדור םידוהי יאנוש יכ בושח הז ןיא ךא "ינוליח ידוהי"ל
 יתודהי יהמ יל רורב אל רשאכ םג ידוהיכ ימצע תוארל יתוא םיצלאמ יפדור .ידוהיכ
 םינוליחה םינויצה הצמיא ןברוק לש הז ימצע יומידל םאתהב .' תינוליחה
 תלגוסמ תינוליח תידוהי הנידמ קרש יחצנ ןברקכ ידוהיה לש היפרגוירוטסיה
 םתוהז - תידוחי תישפנ היעב שי הלא םישנאל .ןברוקכ ירוטסיהה ולרוג תא תונשל
 תוימשיטנאה ןיא תינוליחה תונויצה תניחבמ .וז הנידמ תוהז םע הגזמתה תישיאה
 אוה הל דיחיה ןורתיפהש "םדאה עבט"מ קלח איה אלא הב םחליהל שיש העפות
 וב םחליהל ידכ אל ידוהי-יטנא עוריא לכ הטילבמ תינוליחה תונויצה .תינויצ הנידמ
 .דרוסבאל םיתעל תכפוה וז השיג .הכרד תקדצל החכוהכ וב שמתשהל ידכ אלא
 ץחמו םירופיצ קהלב "ןוירוג-ןב" הפועתה הדשב תחנש "לע-לא" סוטמ עגפ 1994-ב
-לא סוטמ ופקת םירופיצ": תרתוכה תחת ךכ לע חוויד "בירעמ" ברעה ןותיע .ןתוא
 אל רבד םוש .ץחמ אוהש םירופיצה אלו "לע-לא" סוטמ אוה ןברוקה רמולכ ."לע
 ל"וחב .תינוליחה תינויצה הפקשהב ןברוקכ ידוהיה לש ימצעה יומידה תא הנשי
 יומידה .וייח  לע קבאנה ןברוק אוה לארשיב ,"חבטל השכ לבומ" ןברוק אוה
 םימשא ואצמנ ל"הצ ילייחשכ ,תחא תונמדזהב .ופקותב ראשנ "ןברוק" לש ימצעה
 יכ םיניטסלפה תא תאנוש ינא' ריאמ הדלוג הריהצה םיניטסלפ םיחרזאב תוללעתהב
 םידוהיה םירחאב םיללעתמ םהשכ םג .'תאזכ הרוצב גהנתהל ונירוחבל םימרוג םה
 םיכירצ םינויצ קר ."אתרק ירוטנ"כ םייתד תשיג הניא וז יכ שיגדהל שי .ןברוק םה
 תיבויח תוהז שי םייתדל .םתוהז רורשאל םידוהי תאנשו "ןברק" לש ימצע יומיד
 אלל גרהמ תינוליחה תונויצל רתוי ליעומ רבד ןיא .רורשאל הקוקז הניאש הרורב
 הנחמ" קושב "ימלסיאה דאהי'ג"ה תוצצפב רבודמ םא ןיב ,םידוהי לש הנחבא
 ןיא תינויצ הניחבמ .ץיוושואב תיצאנ הדמשהב רבודמ םא ןיבו ,םילשוריב "הדוהי
 ללגב "ןברק" ויהי דימת םידוהיש 'החכוה' םיווהמ םהינש יכ םיינשה ןיב לדבה
 לש היכרצ תא תתרשמ םידוהי תאנש .םהישעמ וא םהיתופקשהל רשק אלל  ,םאצומ
 .תינוליחה תונויצה לש המויק תביס איה .רחא רבד לכמ רתוי תינוליחה תונויצה
 רעונל הרוק המ ךא .ותוהז לע רורב גשומ ינוליח ינויצל ןיא םידוהי תאנש ילב
 הזכ רעונל  ?ותודהי לע ףדרנ אל םלועמו םינוליח םירוהל לארשיב דלונש ינוליח
 ומצע האור וניא םגו תווצמ םייקמ וניא יכ  תינוליח וא תיתד "תידוהי תוהז" ןיא
 ירועיש '60 -הו '50 -ה תונשב סינכהל ילארשיה ךוניחה דרשמל םרג הז בצמ .ןברקכ
 אל ךא רועישה תא ועמש םידליה .לארשיב םינוליחה רפסה-יתבב "תידוהי העדות"
 "תידוהי" תוהז תיינקהל השדח הטיש האצמוה '80 -ה תונשב .דמלנה תא ומינפה

 רוקיבל םיחקלנ םינוליח םידימלת .ץיוושואב םירוקיב  :תינוליחה תונויצה חורב
 יאנושש ימ אוה ידוהי ' ש םענכשל ידכ ילארשיה ךוניחה דרשמ ידי לע ץיוושואב



Page 33 of 208

alternative.doc 15:54 25/07/10

 ,םיילענה תומרע ,תופרשמה ,םיזגה יאת תא םיאור םה .'ותוא םיפדור םידוהיה
 ןיא םירחא ופדרנ דציכ תוארל ךא .תוקומע םימשרתמו ,תודווזמה ,םייפקשמה
 לארשיב ינוליחה רעונה לש תידוהיה תוהזה רוקיבה תורמל .תופידר לובסל ושוריפ
  איה ךא הרורב תוהז הז רעונל שי השעמל .רתוי לבלובמ  קר רעונה .תרערועמ איה
 .הב   םחלנו   ,המויקב תודוהל  ןכומ  וניא ינויצה  דסממהו   תידוהי אלו   תילארשי

.תידוהי  יתלב    ,השדח  תוהז  -     תוילארשי                                    
 :תרתוכה תחת רדנב הירא לש הבתכ 1997 ףוסב םסרפ "בירעמ" ןותיעה

 תרגובה  הייסולכואהמ 20% ,םינויצכ םמצע םירידגמ אל רעונה ינבמ תיצחמכ – רקס "
.לארשיל היילעה דודיעל םידגנתמ

 שילש ינשכ תמועל ,םינויצכ םמצע םיאור לארשיב ידוהיה רעונה ינבמ תיצחמכ קר
 הצעומה רובע "תימס ןוכמ" ידי לע עצובש להקה תעד רקסמ הלוע ךכ .םירגובמהמ
 ובישה ?ינויצכ ךמצע תא רידגמ התא הדימ וזיאב :הלאשל הבושתב .לארשיב תינויצה
 19% תמועל ,"םינויצ"כ 38% ו ,"םינויצ דואמ" םמצע םיאור םהש רעונה ינבמ 10% כ קר

 לכ אל"כ םמצע ורידגה רעונה ינבמ 35% .תרגובה  הייסולכואה ברקב המאתהב 46% ו
 .םירגובמהמ 16% תמועל ,"םינויצ ךכ

 ללכ םמצע םיאור םניא םה יכ שרופמב ונע םירגובמהמ 14% ו רעונה ינבמ 11%
 ברקב רתוי השלח תונויצה תשוחת יכ הארנ םיבישמה לש אצומה ץרא חותינמ .םינויצכ
 לגמ םילועה םיגרודמ םהירחא ."םינויצ אל"כ םמצע ורידגה םהמ 40% כ ,םירבצה
 ולעש הלאמ 92% םתמועל .םינויצכ םמצע םישח םהמ 28% כ קרש ןורחאה היילעה
 הלאשמ .'78 ל '48 ןיב ולעש הלאמ 72% ןכו ,םינויצכ םמצע ורידגה 1948 ינפל הצרא
 70% כ – הנידמה לש ידוהיה ןויבצל םילאשנה םיסחיימש תובישחה תדימ הלוע תרחא

 לארשי יכ םיבשוח 25% כ ,םתמועל .ולוכ ידוהיה םעה תנידמכ לארשי תנידמ תא םיאור
 80% כ .ינוליחה רוביצה ברקב רתוי תחוור וז העדו דבלב היחרזא תנידמ איה

 הקזח היילעה ךשמהל תודגנתהה .לארשיל היילעה דודיעב םיכמות םינייאורמהמ
 הבריק םישיגרמ םירגובמה תיצחמל לעמ .29 דע 19 ינב םירבצ םינוליח ברקב דחוימב
 וניאש ימ ברקב רתוי הקזח הבריקה תשוחת .קוחיר שיגרמ שילשכו תוצופתה ידוהי םע
 לע עיבצמ רקסה" .הלוע ןייאורמה ליגש לככ תרבוג איהו ,םיזנכשאה ברקבו ץראה דילי
 ,רטע ןב השמ הבוגתב רמא "תילארשיה הרבחה לש תונויצה תשוחתב תפסונ הגיסנ
 האבש יפכ ,תכלוהו תרבוג ידוהיה םעהמ קתנה תשוחת םג" .תינויצההצעומה להנמ
 ,רקסב .ףיסוה "תידוהיה תרוסמהמ תוקחרתההו ,הרמהה קוח ביבס תקולחמב יוטיבל
 גציימ םגדמ םיווהמה שיא 600 כ ופתתשה רבמטפסו טסוגוא םישדוחב עצובש

.)15 'ע 27.10.1997 "בירעמ" (   ." הייסולכואב

  םה לארשיב .טועימ םמצע םישיגרמ םניא םינוליח םירוהל לארשיב ודלונש םידלי
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 םה .בור םה .טועימ םניא םה .רפס-תיבבו תיבב םתוקנימ תירבע םירבדמ םה .בור
 םלצא בצעמ הז לכ .םתודליב םהירוה ויח הב וזמ הנוש תיתרבח תואיצמב םילדג
 השדח תוהז תחמוצ ךכ .תיתד וא ,תינויצ ,תידוהי הנניאש ,תילארשי - הרורב תוהז
 ."תוילארשי"ה יהוז .םינוליחה ץראה ידילי ברקב תונורחאה םינשה 50-ב לארשיב

 .דנלוהמ םירגהמה לצא הקירפא םורדב שחרתהש ךילהתל המוד התחימצ ךילהת
 ,השדח תוהז םלצא הבצוע תורוד המכ ךלהמב ךא םידנלוהכ םמצע ואר הליחת
 ענמנ יתלב ךילהת והז ."רנאקירפא"ה תוהז היורקה ,תידנלוהה תוהזהמ הנוש
 םירגהמל ,הקירמאב םילגנא םירגהמל הרק הז .םירגהמ תייסולכוא לכב שחרתמה
 ,הילרטסואב םישלוו םירגהמל ,דנליז-וינב םיטוקס םירגהמל ,הדנקב םיתפרצ
 ידילי לכל אל .ולטבל  אל ךא הז ךילהת טאהל רשפא  .הניטנגראב םינמרג םירגהמל
 לכל .תיניטסלפ תוהז שי םיניטסלפה לארשי יחרזאל ."תילארשי" תוהז שי לארשי
 שי 16 לעמ םליגו לארשיל ועיגהש םירגהמל .תיתד תוהז שי יתד תיבב לדגש ימ
 עקרמ םינוליחה .טועימ תוצובק ןה הלא לכ ךא .םהלש אצומה ץראב הבצועש תוהז
 םניא 1950 רחאל ץראה ידילימ 70% .ךלוהו לדג בור םה לארשיב ודלונש ידוהי
 וז תוהז האור תונויצה .הרורב תילארשי תוהז םהל שי .םייתד םניאו םיניטסלפ
 םע םילשהל הלוכי הניאו "ינוליח ידוהי" רוציל הפאש תונויצה .ימואל ןוסאכ
 תונברוקהו םיצמאמה לכו ,ינויצה לעפמה םא .תודהי לטבמ ןוליחש הדבועה
 אוה ינויצה לעפמה לכ יזא תידוהי הניאש השדח תוהז דילוה ,ושומימב ועקשוהש
 הנידמהש תוהזה ךא ,המק 'םידוהיה תנידמ' ,חילצה לעפמה  .ירוטסיה ןולשכ
 ,םירומ ,םירוהש אלפ אל .'תירבע רבוד יוג' אלא 'ינוליח ידוהי'  הניא הדילוה
 שיחכהל םתלוכי לכב םילדתשמ ,םיבוט םינויצ םלוכ ,םילארשי םיגיהנמו ,םירפוס
 התסינ םינש האמ ."םידוהי" םהש תויטוריונב םישקעתמו ,"תוילארשי" םויק
 תודהי"ל הרדגה וליפא הל ןיא םויכ  .הלשכנו  -  'תינוליח תודהי'  רוציל תונויצה

."תינוליח

 יצחכ .תודהיל רשאמ רתוי הברה תורחא תוינוליח תויוברתל הבורק תוילארשי
 לש הלאל םימוד םהייח חרואו םתבישח .ב"הראבו הפוריאב םייח םילארשי ןוילימ
 .תוצרא ןתואב םייתד םידוהי לש הלאמ ןיטולחל םינושו םהירוגמ תוצראב םינוליח
 לארשיב .דחא ידרח רבח אל ךא ,םידוהי םניאש םיימוקמ םירבח שי םהמ םיברל
 יא ללגב ,ינוליח חראמ לש ותיבב םימ לפס וליפא התשי אל ידרח םוש ,המצע
 ידי לע ןמזוה םא םג ינוליח תיבב רקבל ידרח ברסי םירקמה בורב ."תורשכ" תרימש
 םידוהיה .וילא ינוליחה תא יתדה ןימזי תילילש תימדתמ קמחתהל ידכ .ינוליח רבח
 .םתוא ףדור וניא שיאש תורמל ףדרנ טועימכ םישחו לארשיב טועימ םה םייתדה
 םיפיצמה ,םייתישעת םירצוממ םהל שיש - האנההו - שומישה אוה  ךכל הביסה
 ,ילמשח ררקמב ,הסיבכ תונוכמב ,למשחב ,תוינוכמב םישמתשמ םה .רבע לכמ םתוא
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 לדגש ןוזמ םילכואו ,תינרדומ האופרב םירזענ ,םיסוטמב םיסט ,סקפב ,ןופלטב
 ןורקיע ,הלא םירצומ דילוהש ןורקיעה תא םיללוש ךא ,תויתישעת תוטישב זראנו
 ךות ןורקיע תלילש   .תוללוש  תותדה  לכש  ןורקיע  .יובינ וא יוסינב הקידבה
 המשא ךא .המשאה תא הקיחדמ הרכהה .המשא תשוחת הדילומ ויתואצותב שומיש
 לע םיפדרנ םייתדה .קיחדמה תא תפדורו הרכהל רודחל ףרה אלל תרתוח תקחדומ
 .תדה תונימא תא רערעמה ןורקיע לש ויתוריפמ םינהנ םה יכ תקחדומ המשא ידי
 .ןיכ תד לכ רתוסה ןורקיעמ עבונ ומויקש רצומב שמתשהל רוסא יתד םדא םושל
 םינוליחה אל ךא .םיפדור םינוליחב םיאורו הפידרה תשוחת תא םיניצחמ םייתדה
 תא ךכב םירערעמו היתוריפ תא םילכוא םה .תוינוליחה אלא םתוא םיפדור
 איה יכ תיטוכיספ איה תד .תד לכ לש תיטוכיספה תואיצמה תנומת לש התונימא
  ,הזוכיספל תוחונ יתלב ךא תועודי תודבועמ תמלעתמ ,יגולוכיספ ךיבסתמ תעבונ

  .םימודמ םימויא לע הביגמו

 תוילארשיה דגנ יטילופ קבאמ םג אלא ינויער קבאמ קר אל שי םיינויצ םייתדל
-יתד  אוה וחצור .יסופיט  ילארשי היה ןיבר .ןיבר חצר אוה ךכל המגוד .תינוליחה
 תונוביר לע  לע אוה םינוליח םינויצל םייתד םינויצ ןיב קבאמה .יסופיט ימואל
 קלח לע רתוול םינכומ םינוליחה .םיניטסלפב םיבשוימה םיחטשב תילארשי
  איה  הלוכ  ץראה  םהיניעב יכ  ,אל - םייתדה םינויצה  ,םולש תרומת הלא םיחטשמ

 ."השודק"

 היגולונכטהו עדמה לומ הגיסנ תמחלמ תותדה לכ תולהנמ תירוטסיה הניחבמ
  אל ךא בכעל .חצנל אל ךא קיזהל תותדה תולוכי וז המחלמב .ףרה אלל םיחתפתמה
 תדה .תדל םמצע ומיאתי אלו חתפתהל ולדחי אל היגולונכטהו עדמה .עונמל
  ןיאו תעדה ץע ירפמ הלכא תושונאה  .היגולונכטלו עדמל המצע םיאתהל ץלואת

  .הרזח  ךרד

.ערלו   בוטל
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ןיבר  חצר רחאל תיתד תונויצ לומ תינוליח תונויצ                      
) 1.7.1996  ,"שדח  םזילאיצוס"  תרבוחב  ספדנ (                                           

 

 .ןיבר  חצר תודוא תילארשיה תונותיעב בתכנש המ לע רוזחל םעט ןיא
.ריכזהלמ ענמנ ) ויגלפ לכ לע ( ינויצה הנחמהש םירבד רמול ,הבוח וליפאו ,םעט שי
 ןיב חתמה תא ריבגה הז .םיימואל-םייתד םיעינממ חצרש יתד ינויצ היה חצורה
 רשאכ 1924-ב רצונש הז לע הלע חתמה .לארשיב םייתד םינויצל םינוליח םינויצ
 ,ןאה-הד בוקעי יתדה יאנותיעה תא םילשוריב חצר תינויצה הדובעה תעונת שיא
 ויתובתכ ללגב חצרנ ןאה-הד .תינויצ יטנא זא התיהש "לארשי תדוגא" יגיהנממ
  תיתדה תודהיה בור  הדגנתה  םימי םתואב  .תידנלוהה תונותיעב תוינויצ יטנאה

 .תונויצל
  .תונויצה םע רשפתהל םייתדהמ קלח לחה ןאה-הד חצר רחאל םינש רשע

  ןויד רחאל הלבקתהש הטלחה עוציב אלא דיחי תטלחה ירפ היה אל ןאה-הד חצר
 לש ינשה אישנל 1951-ב היהנש יבצ-ןב קחצי םהיניב ,ינויצ לאמש יליעפ תצובקב

 .יבצ-ןב תיאני לחר ותשאו   ,לארשי תנידמ
 דוסיב ותישאר .םיבר םייוניש רבע לצרה לש תונויצה דגנ תיתדה תודוהיה קבאמ
 םה םידוהיה יכ הליחת בשחש ללובתמ היה לצרה .לצרה ידי לע תינידמה תונויצה
 ורצנתי הירטסוא ידוהי לכש )ינויצל ךפהש ינפל( 1893-ב עיצה ןכלו דבלב תיתד תכ
 רקיסשכ ,ןכמ רחאל םינש עברא .הניווב תישארה הלרדתקב ,םהיגיהנמ םע ,יבמופב
 לצרה טילחה סופיירד ללובתמה ידוהיה ןיצקה לש סירפב וטפשמ תא יאנותיעכ
 ,םלועב תובר תונידמב טועימ הווהמה ,םואל אלא תיתד תכ םניא םידוהיהש
 םידוהיה ויהי הב הנידמ תמקהו תחא הירוטירטל הריגה אוה ויתויעבל ןורתפהו
 לככ םע תויהל" הפיאשב "םדאה לככ םדא תויהל" ותפיאש תא רימה לצרה .בור
 רושימהמ הקתעוה )"םירחאה לכ ומכ תויהל"( תוללובתהל הפיאשה  ."םימעה
 התרטמש העונת הראשנו  התייה תינוליחה תונויצה .ימואלה רושימל ישיאה
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 אוה .הדנגואב םידוהיה תנידמ תא םיקהל ןכומ היה לצרה .תיביטקלוק תוללובתה
 היה אוה .הנידמהמ תדה תא הדירפהש תינוליח הנידמ וז אהתש ךכ לע דמע
 םייק וניא הז רשק .תודהיב תוימואלל תד ןיב רשקה תא ןיבה אלש ללובתמ
 אוה .תורצנהו םאלסיאה ומכ תד תודהיב לצרה האר ןכל .תורצנב וא םאלסיאב
 ךכ םיבשוח םינוליחה בור .תידוהיה תדהמ תידוהי תוימואל דירפהל ןתינש בשח
 ךפוה תדה יקוח יפל יחש ימ ,תורצנהו םלסיאהמ לידבהל ,תודהיב ךא .םויה דע
 תוהז תייעבב הקול תדה יקוח יפל תויחל לדחש ימו ידוהיה םואלה ןב תויהל
 הקול ינוליחל ךפוהש ידוהי .תיתד תוימואלו תימואל תד איה תודהיה .תימואל
  .תינוליח-תידוהיה ותוימואל תא רידגהל ,אוושל ,הסנמ אוה .תימואל תוהז ךיבסתב

 .תינוליח  תודהי   - ןכתית  אלו - ןיא ךא
.תוהז   ךיבסת   ?תדהמ התוא םיקתנמ םא תידוהי תוימואלמ רתונ המ

 הבריסש לע לארשי תלשממ דגנ צ"גב ,רצנתהש ידוהי ,ןזייאפור לאינד שיגה 1962-ב
 אוהש ןעט אוה .)ותורצנתה ללגב( תובשה קוח יפל תילארשי תוחרזא ול קינעהל
 קוח ףקותמ תילארשי תוחרזא ול העיגמו ותוימואל יפל ידוהי ךא ותד יפל ירצונ
 םואל ןיב רשקה תייעב םע דדומתהל וצלאנ ןוילעה טפשמה תיב יטפוש .תובשה
 ותוימואל תא דביא רצנתהש ידוהיש וקספ םה .ינוליחה קוחל םאתהב תודהיב תדל
 תידוהי תוימואל דירפהל רשפא יא לארשיב ינוליחה קוחה יפל ,רמולכ .תידוהיה
 תקזחב אוה ךא ידוהי ראשנ תרחא תדל רבעש ידוהי ,"הכלה"ה יפל .תיתד תוכיישמ

."אטוח"

 .ךכב םיחילצמ םניאו "תינוליח תודהי" רידגהל םינש האמ רבכ םיסנמ םינוליחה
 ,ןהמ תחא םושל תיללכ המכסה ןיא ךא "תינוליח תודהי"ל תורדגה ינימ לכ שי
 הרדגה לכ ףצק ףצשב ופקתי דימת םייתדה יכ ,תיללכ המכסה היהת אל םלועלו
 הרידגמ איה יכ המוגפ )"הידוהי ומאש ימ אוה ידוהי"( םינברה לש הרדגהה .תאזכ
 דע תוהמא לש ןיסחוי תרשרש ירחא בוקעל תורשפא ןיא יכ םגו ומצע תועצמאב רבד
 ךא .ללכב תומייק ויה םא קפסש תויגולותימ תויומד ןמצע ןהש "ונמא" לחר וא הרש
 תרדגה יהוז ,העש לכו םוי לכ יוטיבל האבה תודהי לש תישעמ הרדגה שי םייתדל
 תיתד תוכמס ידי לע אלו המצע תידוהיה תוברתה ידי לע הנתינש יפכ תודהיה

 .ידוהיה הכינחה סקט ידי לע העבקנ וז הרדגה .יהשלכ
 .תידוהיה תוהזה לש התוהמל רתויב תכמסומה הרדגהה  אוה ידוהיה הכינח סקט
 סקט ידי לע תנתינה וזמ תיתצובק תוהז לש התוהמל רתוי תכמסומ הרדגה ןיא
 תוכמס לכל תמדוק תיתצובק תוהז רידגמכ הכינח סקט תוכמס .הלש הכינחה
 תוכמסה ומצע אוה ,יהשלכ תוכמסב יולת וניא יתרוסמ הכינח סקט .תרחא
 לש הכינחה סקט .ךינחה ףרטצמ וילא רוביצה תוהז תא רידגמ אוה .הנוילעה
 םויקב רבודמ יכ דיעמ סקטה םש ."הווצמ-רב"ה סקט אוה תידוהיה תוברתה
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 ךינחה ידי לע ך"נתב ימויה קרפה תאירק אוה ומצע סקטה .תידוהיה תדה תווצמ
 תא םייקל דציכ ךינחה דמול סקטה ינפלש םימיב  .תסנכ תיבב םיללפתמ להק ינפב
 םוי םוי תויחל דציכ ךינחה תא ךירדמ תידוהיה תוברתה לש הכינחה סקט .תווצמה
 יכה הרדגה םינתונ - ונכותו ומש - "הווצמ-רב"ה סקט .תידוהיה תדה יקוח יפל
 .תידוהיה  תדה  תווצמ  יפל  יחש  ימ  אוה  ידוהי   :רומאל "ידוהי והימ"ל תכמסומ
 .ותוגהנתה ידי לע תעבקנ ותוהז  .ידוהי אוה העש לכו םוי לכ תווצמה יפל יחש ימ
 .הילע קלח אל םלועמ שיאו  ,הילע קלוח וניא שיאש "ידוהי"ל הדיחיה הרדגהה וז
 ףילחת איה "ידוהי"ל תרחא הרדגה לכ תווצמה יפל יחה יתד רוביצ םייק דוע לכ
  אוה  ומשב  ארקתמה  רחא  רבד לכ םייק רוקמה רשאכ  .היצאמיטיגלו  ףקות רסח

.ףויז
 קפס הליטמו םינוליחה לע תמייאמ תדה תווצמ יפל םייחכ תודהיה תרדגה
 ךכ  יח וניאש ימ יזא ,תידוהיה תדה תווצמ יפל יחש ימ אוה ידוהי םא .םתודהיב
 ךא ."םעב דוריפ סינכהל" הלולעה וז הנקסממ םיששוח םיבר .ידוהי ונניא
 .ןהיללחמל ןהירמוש ןיב תודירפמ תווצמה יכ אליממ םייק דוריפה תימויה תואיצמב
  לע  דיפקמ וניאש יממ  םימ סוכ וליפא לבקל םיכסי אל תווצמ םייקמ םוש

 ."תורשכ"

 דוגינה .תווצמה ימייקמל תינאילצרהה תונויצה ןיב דוגינה תא ריהבמ ליעל רומאה
 ופאשו תדה תא ובזעש םידוהי ןעמל הרצונ תינאילצרהה תונויצהש ךכמ עבונ
 דגנ תמחלנ תיתדה תודהיה ךא ."םימעה לככ םע"ו "םדא לככ םדא" תויהל
 תויהל הפיאשה תאו םדאה לכמ הנושו דחוימכ ידוהיה תא התוארב הלא תופיאש
 שיש השלוח  .תווצמ םייקל םהל השקש םידוהי לש השלוחכ האור איה םדאה לככ

 .הדגנ קבאיהל
 תונמאנ( תוימואלש תנעוטו תודהיב תדה לש הינומגהל תדגנתמ תינוליחה תונויצה
 תא תגציימו תודהיה לש תינרדומה הרוצה איה  )לאל תונמאנ( תד אלו  )המואל
 דגנ ינחור-יתוברת קבאמ זירכהל וצלאנ םייתדהש אלפ ןיא .ולוכ םלועה ידוהי
 תנכוסמ תונויצה תווצמ ימייקמ לש םטבמ תדוקנמ .תונויצה ,ינוליחה הרחתמה
 תוהמ תא אל לבא םידוהי וחצר םיחצורה .םידוהיה יחצור לכמ רתוי תודהיל
 לע הזירכמו "םימעה לככ םע" תויהל תפאושה תינוליחה תונויצה וליאו תודהיה
 לש תיתדה הרדגהה תוידעלב תא תללוש  ,תודהיל ינרדומה יוטיבה איהש המצע
 הרדגהה לע תמייאמ תינוליחה תונויצה .תודהיה תוהמ תא תונשל הסנמו ,תודהיה
 תודהיה תא שדחמ רידגהל התוסנב תודהיה תוהמ לע רמולכ ,תודהיה לש תיתדה
 הרדגה ,תימואל תדכ תודהיה לש תיתדה הרדגהה תא רתוס הז .תינוליח תוימואלכ
 זירכהל תיתדה תודהיה תא ץליא הז םירבד בצמ .םינש יפלא תלבוקמ התיהש
 תודהיה יגיצנ ןילופבש ץיבוטאק ריעב וסנכתה 1912-ב .תונויצה דגנ ינחור קבאמ
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 הרדגהה לע ןגהלו רומשל ידכ לצרה לש תונויצה דגנכ קבאמ לע וזירכהו תיתדה
 ימייקמ בור דצמ הכימתל וכזו "לארשי תדוגא" םמצע וניכ םה .תודהיה לש תיתדה

 .לצרה לש תינוליחה תונויצל הדגנתה "לארשי תדוגא" .תווצמה
 יתד רתיה ןתנש ימ .ויתורטמב ךמתו לצרהל ףרטצה תווצמ ימייקמ לש ריעז טועימ
 בר תויהל רחבנש קוק ןהוכה קחצי םהרבא ברה היה תינוליחה תונויצב הכימתל
 תורצנב םייק הנוילע תיתד תוכמסכ "ישאר בר" .הניטסלפב ןושאר יזנכשא ישאר
 םיהולאש ןעט קוק ."ישאר בר" אלל םינש יפלא המייקתהש  ,תודהיב אל ךא
 הנידמ םיקהל ידכ )רומחב שמתשמ חישמהש יפכ( תינוליחה תונויצב שמתשמ
 תורמל תונויצב ךומתל םייתדה תבוח ןכל ,תיתד הנידמל דיתעב ךופהתש םידוהיל
 תיתדה הגלפמ"ה החמצ םכותמו ויתועד תא ולביק םייתדהמ קלח .התוינוליח
 ,"לארשי תדוגא" ישנא ולחה הינמרגב ןוטלשל םיצאנה תילע רחאל ."תימואל

 םידוהי ליצהל ידכ תינוליחה תונויצה םע הלועפ ףתשל  ,תונויצל ודגנתהש
 קר וכמת םינויצהש תורמל םלועה תמחלמב קזחתה הז ךילהת .םיצאנהמ
 םויאו תורחת ךכב ואר יכ רחא םוקמ לכל "הלצה"ל ודגנתהו )הניטסלפל( "הילע"ב

.ינויצה לעפמה לע
 ,תינויצ הנידמ םקות הניטסלפ לש קלחבש ררבתהשכ ,הינשה םלועה תמחלמ ירחא
 הצר ,תידוהיה תדה תא אנשש ,ןוירוג ןב .םייתדל ןוירוג-ןב ןיב ןתמו אשמ לחה
 תאזכ המחלמ .תינוליחה תונויצה דגנכ תיתדה תודהיה דצמ תוברת תמחלמ עונמל
 התוא תפשוחו ולוכ םלועה ידוהי גיצנכ תונויצה לש התימדת תא תסרוה התייה
 היפל הרשפ םייתדל עיצה ןוירוג-ןב .םידוהיה ברקב ינוליח-ינמואלה גלפה גיצנכ
 יקוח ויהי ,הרובקו ,ןישוריג ,ןיאושינב םיקסועה תינוליחה תינויצה הנידמה יקוח
 קוחהו )םירצונל - תירצונהו ,םימלסומל - תימלסומה ,םידוהיל - תידוהיה( תדה
 םיגח ויהי םידוהיה םיגחה .םינוליח ,הרובק וא ,ןישוריג ,םיאושנ רוסאי ינוליחה
 וכמתי םייתדהש הרומתב שרד אוה .ימשרה החונמה םוי היהת תבשהו םיימשר
 ץראב תווצמה ימייקמ בור .תונויצה דגנ קבאממ וענמיו ,תינוליחה תינויצה הנידמב
 םויה דע ףקותב אוה הז םכסה ."ווק סוטטסה םכסה" כ עודיה הז רדסהל ומיכסה
 אורקל םישקעתמה תווצמ יללחמל תווצמ ימייקמ ןיב הלועפ ףותישל סיסב הווהמו
 םויה דע ךישממ )"אתרק ירוטנ"( תווצמ ימייקמ לש טועימ ."םידוהי" םמצעל
 םינויצה םייתדה וררגנ 1967 דע .תינויצה הנידמלו תינאילצרהה תונויצל דגנתהל
 ללגב תותיחנ ושחו תיטילופ המזי וליג אל םה .תינוליחה תינויצה הגהנהה ירחא
 1967 ישוביכ .בצמה הנתשה 1967 תמחלמב לארשי ןוחצינ ירחא .ינויצ יטנאה םרבע

 םייתדהמ קלח .ינויצ ןוטלש תחת ,םילשורי ללוכ ,הניטסלפ חטש לכ תא ואיבה
 הנידמל ןיטסלפ חטש לכ תכיפהב ליעפ קלח תחקל שיש םיהולאמ זמרכ תאז שריפ
  הייסולכואה תוחכונ .םילחנתמלו םיינוציק םינמואלל וכפה םה .תידוהי
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 וליאכ ינויצה לאמשה תסרג תא הכירפה 1967-ב ושבכנש םיחטשב תיניטסלפה
 "ץרא אלל םעל םע אלל ץרא" לע ינויצה לאמשה תלומעת .הממש התייה ןיטסלפ

 לושינו תבשוימ ץרא לש היצזינולוק תווסהל ודעונ םירקשה .תירקישכ הפשחנ
 ךירפה  1967 לש שוביכה ךא .םזילאינולוקל דגנתה ינויצה לאמשה יכ  הייסולכוא
 תולחנתהל תינוליחה הקדצהה םוקמב .ינויצה לאמשה לש היגולואידיאה תא
 הקדצה ,1967 לש שוביכה רחאל ,האב )"תוירוטסיה תויוכז"( הניטסלפב תינויצה
 היצזינולוק הקידצמה תוכמס ךפה םיהולא .)"תיהולא החטבה"( תיתד
 ךא ינויצה לאמשה לש היגולואידיאה תא טטומ 1967 לש שוביכה .)תולחנתה(
 תינויערה ותסירק לע התפיחש הרקוי ינויצה לאמשל קינעה וז המחלמב ןוחצינה
 ולחה תיתדה תונויצה לש תולחנתהל תוקדצהה  .1973-ב רופיכ םוי תמחלמ דע
 הרסאשכ .ינויצה לאמשה תוקדצה תסירק תובקעב רצונש ינויערה קירה תא אלמל
 יפל חוקימל םהב שמתשהל ידכ 1967-ב ושבכנש םיחטשב תולחנתה לוכשא תלשממ
 םנכנ רגניוול ברה .םייתדה םינויצה וממוקתה "םולש תרומת םיחטש" ןורקיעה
 תלשממ .םש בשייתמ אוהש עידוה ןכמ רחאלו רייתל הזחתמ אוהשכ 1968-ב ןורבחל
 שאר ןגס .םילייח תועצמאב ברה תא קלסל הששח ךא ךכל הדגנתה לוכשא
 ךא ,1968 חספב ןורבחל עסנ ,רבעשל חמ"לפה דקפמ ,ינוליחה ןולא לאגי ,הלשממה
 םש לחנתהש לע ותוא ךרב ,הלשממה הטילחהש יפכ ,רגניוול תא קלסל םוקמב
 לש תינויערה התעינכ תא תלמסמ רגניוולל ןולא תכרב .הלשממה רוסיאל דוגינב
 הרסא תינויצה הדובעה תעונת תלשממ .תיתדה תונויצל תינויצה הדובעה תעונת
 שאר ןגס ךלה לחנתמה תא קלסל םוקמב ,רוסיאה תא רפהו בר אב ,תולחנתה
 הז עגרמ .הלשממה תארוה תא רפהש ברה תא ךרבו  ,קהבומ ינוליח ,הלשממה
 הז קבאמ ,תונויצב תינויערה הינומגהה שוביכל הפקתמב תיתדה תונויצה הלחה
 ףאושו תונויצב ךמות םייתדהמ קלח קר יכ שיגדהל  שי .ןיבר  חצרב ואישל עיגה
 הנכס - קדצב - הב האורו תונויצל דגנתהל ךישממ רחא קלח   .ןיטסלפ לכב טולשל

.תודהיל
 "םיימואל םידרח" וא "םיימואל םייתד" םמצעל םיארוק םינויצל וכפהש םייתד

 םירבשמ תודהיל םרג הז דוגינ .תוימואלל תד ןיבש דוגינל ללכ םיעדומ םניא םבורו
 תד ןיב דוגינ ןיאש םינעוט םיימואלה םייתדה .יניסב השמ ידי לע הדסונ זאמ
 רכזומ ך"נתב .םיתשה ןיב תויושגנתה ויה תידוהיה הירוטסיהב ךא תוימואלל
 לאהו "םישודק םלוכ הדעה לכ" השמל רמוא חרוקשכ השמ ןיבל חרוק ןיב תומיע
 חרוקל רשא םדאה לכ תאו םהיתב תאו םתוא עלבתו היפ תא ץראה חתפתו"-ב ביגמ
 תודחאה תא וא - ידוהיה םואלה תא האורש ימ לכל הרורב הבושת ."שוכרה לכ תאו
 ןעמל אלו דבלב לאה ןעמל השענש המ קר אוה תודהיב "שודק" .שודקכ - תימואלה

 .שודק ץפח ןיא  ,השודק ץרא ןיא  ,שודק םוקמ ןיא  ,שודק םדא ןיא תודהיב .םדאה
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 .םילילא תדובע - תודהיה יפל - איה יהשלכ תושי לע "שודק" גשומה תלחה
 הניא תימואלה תודחאה ,השודק הניא לארשי-ץרא ,שודק ונניא ידוהיה םעה
 ונניא ישארה ברה ,שודק ונניא יברעמה לתוכה ,השודק הניא םילשורי ,השודק
 תאז השוע ללפתמה םא השודק הניא הליפת .שודק ונניא "שדקמה תיב" םג ,שודק
 הרטמ  ןעמל אלו דבלב  לאה ןעמל השענש המ" קר אוה "שודק" .ומצעל ליעוהל ידכ

."תרחא

 לאכ ןוכיתה םיל ןדריה רהנ ןיבש חטשל םיסחייתמה םהינימל םיימואלה םייתדה
 ךל היהי אל" :תורבידה תרשע ןיבמ הנושארה הרבדה לע םירבוע ,"שודק חטש"
 לש אשומל ךפוה "שודק" ראותה תא ול םיקינעמש המ לכ ."ינפ לע םירחא םיהולא
 דגנ דימתמ קבאמב תאצמנ תודהיה .דיחיה לאה לש הרחתמל רמולכ ,תיתד הצרעה
 ,"הולא" לש םיבר תרוצ איהש "םיהולא" יורק לאהש הדבועה ךא םילא יוביר

 חטשב םיאורה םיבר םייתד ןיידע שי םויכ םג .חילצמ דימת אל קבאמהש תדמלמ
 "ידוהיה םעה" ."שודק" והשמ ידוהיה םעב םגו ןדריה רהנל ןוכיתה םיה ןיבש

 תולילא יהוז ."םישודק"ל םייתדהמ קלח רובע וכפה ןוכיתה םיל ןדריה ןיב חטשהו
 יפל "םולש תרומת םיחטש" לע מ"ומה לכל םיסחייתמ םייתדה םינויצה .תקהבומ
 לע תידוהי תונוביר םתניחבמ .םייטילופ וא םיינוחטיב םילוקיש יפל אלו יתד לוקיש
 ןוחטיב לעו םולש לע הפידע ןוחטיבו םולש אלל םיל ןדריה ןיבש חטשה לכ
 תיתד הריבע רבע ןיברש ענכושמ ןיבר לש וחצור .םיחטש לע רותיווב םיכורכה
 .תוומ אוה הילע שנועהש הרומח הכ וז הריבעו ,םיניטסלפל םיחטש לע רתיוושכ
 חצרנהש ינפמ קר חצרה תא םיללוש םה .ותא םימיכסמ םיימואלה םייתדהמ םיבר

 .ידוהי היה
 בור תודגנתה .תינוליחה תונויצה ירחא תיתדה תונויצה הררגנ 1967 דעו 1948 מ
 תא הניש 1967-בןוחצינה ךא .תיתדה תונויצה תמזוי תא הנסיר ,תונויצל םייתדה
 ךמות לאהש ךכל החכוהכ הז ןוחצינ ושריפ )םיבר םייתדו( תיתדה תונויצה .בצמה
 תיתדה תונויצה תא הררחש וז השיג ."םיהולא עבצא" הז ןוחצינב וארו ,תונויצב
 .תינאילצרהה תונויצל תודגנתה לש םייטילופו ,םיירסומ ,םייתד םירוצעממ
 תינחורה הינומגהה שוביכל תיטילופו תינויער הפקתמב החתפ תיתדה תונויצה
 תא "שירוהל"ו 1967-ב ושבכנש םיחטשב לחנתהל ולחה םייתדה םינויצה .לארשיב
 תאז תמועל ."ץראה בושיי תווצמ" שומימ והז םתניחבמ .םהיבשות
 תדה תרוקיבמ םיענמנו "תימואלה תודחא"ל םידגוסה ,םינוליחהםינויצה
 ןעמל םעה תא גלפל ששוח אלש ימל דימת וענכי "םעה תא גלפל אל" ידכ תידוהיה
 ןיב דוגינה אוה תיתד תונויצל תינוליח תונויצ ןיב ינחורה דוגינה .יתד ןורקע
 .תיתד העפות הירוטסיהב םיאורה הלאןיבל תירוטסיה העפות תדבםיאורההלא
 םירתוומ םינוליחה .תימואלה תודחאה תא עסשמ הלא תושיג יתש ןיב קבאמה
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 וא .תדה דגנ ינויער קבאממ   םיענמנו "תימואל תודחא"  לע רומשל ידכ םייתדל
 אל .תיתד העפות הירוטסיהב האור אוהש וא תירוטסיה העפות תדב האור םדאש
 ומצע אצמי תדל ירוטסיה שוריפ ץיפהל לדחש ימ .הלא תושיג יתש ןיב הרשפ ןכתית
 תינוליחה תונויצל הרקש המ הז .הירוטסיהל יתד שוריפ ץיפמש ימ לש ינויער יובש
 .תיתדה תונויצה לש תינויער היובשל הכפה איה  ,'67 תמחלמב ןוחצינה ירחא
 תוקדצה דגנ עירתהל ולדח ץראה שוביכל תיתד הקדצה לכ רבעב וחדש םינוליחה
 תא תינויצה הדובעה תעונת הדביא ךכ .'67 תמחלמב ןוחצינה ירחא הלאכ
  1967-ב ץראה לכ שוביכ תובקעב תיתדה תונויצל לארשיב הלש תינויערה הינומגהה

 .הברהב הנממ הקזח  התייה תיטילופו  תירפסמ הניחבמש תורמל
 עצוב חצרהו יתד ינויצ היה חצורה יכ - תישאר .תיתדה תונויצל קיזה ןיבר חצר
 יכ - תינש .חצרל תינויער תוירחאב תאשונ תיתדה תונויצהש ךכ .יתד-ינויצ לוקישמ
 חצרנה יכ - תישילש .בורה תוכמס לע רגת תאירק אוה חצרהו בור ידי לע רחבנ ןיבר
 קידצה יתד  טועימ .הכלהה תניחבמ עשפ אוה ידוהי ידיב ידוהי חצר .ידוהי היה
 תוריחבב םיפתתשמה םייתד רובע .ונממ וגייתסה םייתדה בור ךא  ,חצרה תא

 .בור תוטלחהל םתונמאנב קפס הליטמ איה יכ הרומח הינשה הביסה םג תסנכל
 קוחל תויצ ןיבל יתד קוחל תויצ ןיב רוחבל וכרטצי וב בצמב ויהי םייתד רשאכ
  .ינוליח קוחל םדוק יתד קוחש רורב יתד ידוהיל .יתדה קוחל םבור ותייצי ינוליח
 הריבע איה ןיבר תוינידמ םא הלאשה לע אוה םייתדה ברקב חצרה לע ןוידה
 שנוע הקידצמה הריבע וז ןיאש העדב םייתדה בור .תוומ הנידש )תיתד הניחבמ(
 יאנידמש ומיכסי םבור םא הרקי המ ךא )"ףדור" וא ,"רסומ" ונניא ןיבר( תוומ

  ?"רסומ" אוה םיוסמ

 הל ורתונ הנגהל תינויער הפקתהמ רובעל תיתדה תונויצל םרג חצרהש תורמל
 .לצרה  לש  תינוליחה  תונויצה  דגנ  ינויערה  הקבאמב תונורתי

 הרדגה ןיא םינוליחל ךא "ידוהי"ל הרורב תיתד הרדגה שי םייתדל ,תישאר
 לארשי תנידמ תרדגהל סיסבה תא טמוש הז ינוליח ןורסח ."ינוליח ידוהי"ל

  ."תידוהי"כ

   ?"תינוליח תודהי"ל  הרדגה ןיאשכ  "תינוליח תידוהי הנידמ" יהמ

?"תידוהי"ל  "תידוהיה  הנידמה"  תא השוע המ

 ידכ" בור םיווהמ םיניטסלפה םהב םיחטש ריזחמ אוהש בושו בוש זירכה ןיברשכ
 לש התודהי תאטבתמ המב ותוא לואשל שיא חרט אל "תידוהי ראשית הנידמהש
 הרדגה ןיא וירבחלו ול יכ בישהל היה לוכי אל לאשנ וליא ."תידוהי"ה הנידמה
 םילוכי םניאש םינוליח םה לארשי תנידמ יחרזא בורש הדבועה ."תינוליח תודהי"ל
 הניא "תינוליח תודהי"ל הרדגה יכ( םתודהי תוהמ תא )םירחאלו םמצעל( ריבסהל

.תינאילצרהה תונויצה לש ינויערה סיסבה תא תטמוש  )תירשפא
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 םינויצ לצא ךא ,הנידמלו םעל תונמאנל תמדוק תדל תונמאנ םייתד לצא ,תינש
 םייתדה ופידעי תינורקע תקולחמ לכב ןכל .לכל תמדוק םעל תונמאנ םינוליח
 דבלבו ינוליח ןורקע לכ לע ורתווי םינוליחה ךא םתדב קובדלו םינוליחהמ דרפיהל
 תויהל ךפה "ידוהיה םעה" .תימואלה תודחאה תא רפהלו םייתדהמ דרפיהל אלש
 שדוקמ ןורקע איה "םעה תודחא" םג .םייתדה לש אל ךא ,םינוליחה לש לאה
-וינב הכרענש ןיברל ןורכיזה תרצע איה ךכל המגוד .םייתדל אל ,דבלב םינוליחל
 וטמשוי "םולשה ךילהת" םילמהש ושרד קרוי-וינב םייתד םידוהי .10.12.1995-ב קרוי
 םה אלמתת אל םתשירד םאש ומייא םה .סרפ ןועמש ,לארשי תלשממ שאר םואנמ
 תוגציימה "םולשה ךילהת" םילמה תא ומואנמ איצוהו ענכנ סרפ .סקטל ואובי אל
 ,ינולא ירימ תרמזהש ודגנתה םג םייתדה .ןיבר חצרל הביסה תאו ותוינידמ תא
-וינב םג ותוא רישת ,ןיבר חצרנ הב הנגפהב ביבא-לתב "םולשה ריש" תא הרשש
 השיא לש יבמופב הרישו הנימ רביאכ בשחנ השיאה לוק תידוהיה תדה יפל יכ קרוי
 רתיוו ינוליחה סרפ .)"הוורע - השיאב לוק"( יבמופב הנימ רביא תפישחכ הומכ
 ןיבר רכזל הפיסאב "םולשה ריש" תא הרש אל ינולא ירימו הז ןיינעב םג םייתדל

 .)3 'ע ,11.12.95 "תונורחא תועידי"( .קרוי-וינב

 לש תודרפנה תודיחיה תא לטבל 10.12.95-ב רוא ירוא ןוחטיבה רש ןגס עיצהשכ
 ,הלשממל תויצ לע םינברל תויצ ףידעהל םילולע ןהילייח יכ ,אבצב םייתד םילייח
 תעצה שיגהל םייא ,רמה ןולובז ,םגיהנמו ברקע יצוקעכ םיימואלה םייתדה וצפק
 .תלטובמ רוא ירוא תעדוה יכ סרפ הלשממה שאר עידוה דימ ,הלשממב ןומיא-יא
 וכישמי ,םילייח 30,000 כ תונומה ,"רדסהה תובישי" ידימלת לש תודרפנה תודיחיה
 ימ .ישיא סיסב לע םיסיוגמה םינוליחה םילייחהמ תודרפנ תודיחיכ םייקתהל
 ילייח ותייצי יאבצה דוקיפה תוארוהל םינבר תוארוה ןיב דוגינ לש בצמב יכ בשוחש
 ,הרומח תועט העוט םינברה תוארוה תא ורפיו אבצה יניצקל "רדסהה תובישי"
 אוהש ,םייתדל םינוליח ןיב גוליפ לע הז ןוכיס ףידעמ ךא תאז עדוי סרפ .תנכוסמו
 תונויצה יגיהנמ םירתוומ גוליפב םימייאמ םייתדהשכ ."המואה תודחא"ב העיגפ
 רבעב וגהנ ךכ ."המואה תודחא לע רומשל" דבלבו ינוליח ןורקיע לכ לע תינוליחה

.דיתעב וגהני ךכו  ,תימואלה  תודחאל םידגוסה לכ
 תווצמ תא םימייקמ םניאש תורמל "םידוהי" םהש םישקעתמ םינוליחה ,תישילש
 םהיתובוגת ,םתוגהנתה .םתודהי תא רידגהל םילגוסמ םניאו תידוהיה תדה
 ,םתוגהנתה תא תודגונ ךא ,םלועב ינוליח לכ לש הלאל תוהז םהיתופדעהו
 ותוגהנתהב בורק ילארשי ינוליח .תווצמה ירמוש לש ,םהיתופדעהו םהיתובוגת
 ךכ .םייתד םידוהיל רשאמ רתוי הברה םלועב םידוהי יתלב םינוליחל ויתובוגתו
 םישקעתמה םינוליח .2   .תווצמ ירמוש .1  :םינשל ידוהיה םעה גלופמ השעמלש

 ."םידוהי" םהש
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 םה לארשיב םינוליחה .תונחמה ינש ןיב ינחורה רעפה לע רשגל תורשפא םוש ןיא
 - םינוליח םילארשי ךא .םיללובתמ תנידמ איה לארשי תנידמו "תירבע ירבוד םייוג"
 םה .הנממ םידחופו ,הל םידגנתמ ,התוא םיללוש - וז הדבועב ריכהל םוקמב
 רצוי הז ."תינוליח תודהי"ל הרדגה םהל ןיאש תורמל "םידוהי" םהש םישקעתמ
 ודלונש םישנא לש ,השדח תימואל תוהז לארשיב תרצונ השעמל .תוהז ךיבסת םלצא
 םהל התייה אלש ,םאצומ לע ופדרנ אל םלועמש ,תינוליח תוברתב וכנחתהו
 סקטש  ,תירבע איה םהלש םאה תפשש ,ןברוק םהש וא ,טועימ םהש השוחת
 הניא םתונמאנו ,ל"הצל םינומא תעובש אלא "הווצמ-רב" אל אוה םהלש הכינחה
 רשפאש ,וז תוהז .תינוליחה לארשי תנידמל אלא ,םלועה ידוהיל וא תידוהיה תדל
 ,םינויצה דחוימבו ,םילארשיה בור ךא  ,תואיצמב תמייק ,"תוילארשי" התונכל
 דחפה .םינוליחה לע םייתדל ףסונ ןורתי קינעמ הז דחפ .המויקב תודוהל םידחופ
 ביצמ "םידוהי" אלו "םילארשי" םהש ךכב תודוהל לארשיב םינוליחה בור לש
 םינוליחה ודוי רשאכ קר .םייתדה לומ ינויער קבאמ לכב תותיחנ תדמעב םתוא
 תנידמו ,"תירבע רבוד יוג" אוה "ילארשי"ש ,תידוהי הנניא תילארשיה םתוהזש
 הנידמ" אל יאדוובו( "םידוהיה תנידמ" אלו "םילארשיה תנידמ" איה לארשי
 הנידממ תד דירפהל היהי רשפאו םייתדה ידי לע םימיואמ שיגרהל ולדחי )"תידוהי

 .יניטסלפה  םעה  םע  הרשפ לע םג לקי הז .לארשיב
 דע ךא תענמנ יתלב איה תודהיהמ תוילארשיהו םידוהיה ןמ םילארשיה תודרפיה
 תידוהי תחאה ,לארשיב  תונוש תויוהז יתש םויקב תידדצ-וד הרכהלו השומימל
 תוילארשיה תודרפיה ךילהתמ קלח אוה ןיבר חצר .בר ןמז רובעי  ,תילארשי הינשהו
 אוה חצורה יכ תודרפיהה ךילהת תא שיחה  חצרה .ילארשי חצר ידוהי .תודהיהמ
 תוילארשי לש קהבומ גיצנ היה חצרנה דועב םיימואל-םייתד ויעינמש יתד ינויצ
 ,"םידוהי" םהש ךכ לע םישקעתמה העדל וירבחו סרפ ןועמשכ םינוליח .תינוליח

 תווצמ ירמושל גלופמה "םעה תודחא" תרימש ןעמל םייתדל ענכיהל וכישמי
.םייתדה לע  אל  ,םינוליחה לע  תצבור  וז העינכ תואצותל תוירחאה  .םינוליחו

 .) 24.1.1996-ב תפסות (

: רימע לאגי ,ןיבר לש וחצור ריבסה ותריקח ךלהמב
 .תוירסומ לש היעב ןיא הווצמ הזש עגרב .הווצמה וז ףדור ןידו רסומ ןיד "

.עשוהיב בותכש ומכ םידליו תוקונית גורהל ךירצ יתייה ,ץראה שוביכב יתייה וישכע םא
 .רסומ לש היעב הארנ הז הרואכלש תורמל ,רסומ לש תויעב ילב הז תא השוע יתייה 

 .הז םע היעב יל ןיא הווצמ הזש ללגב
?תולאש ךמצע תא לאוש אל התא :רקוח

." תולאש ויהיש רוסא הווצמ הז םא :הבושת

)2 דומע 23.1.1996 "תונורחא תועידי" ( 
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.יבמופב ךכב  ודוי  אל ךא וז העדל םימיכסמ תווצמה ירמוש בור
 םזירטנצונתאמ תעבונ וז הלילשש ךכמ םימלעתמ ךא התוא םיללוש םינוליחה בור
 ןודנ "םיחא" םייתדב תוארל םהיצמאמ לכ ןכלו יתדה םזירטנצואיתל דגונמה
 ןמאנ אוהש וא לאל ןמאנ םדאש וא .הז תא הז םיללוש  םינוילע םיכרע .ןולשכל
 רשפא יא ךא הז ערק חייטל רשפא תינמז .לאל תונמאנב רחב רימע לאגי .המואל
  ןיב דוגינה ףשחנ  ןמזה ךלהמב .םינוש םיכרע ינשל תינמז-וב ןמאנ ןמזה לכ ראשהל

.חויטה  רקש  ףשחנו  תויונמאנה  יתש

 םינוליחה .תימואל הניחבמ "םיחא" םה תווצמ ירמושש םישקעתמ םינוליחה בור
 ,םירומ ,םירוה  תודהי הניא תוילארשי יכ ללכ םיניבמ םניא לארשיב ודלונש
 .ודגנ םיקבאנו ,ומויק םישיחכמ ,רעונהמ הז ינוש םיריתסמ ,םיגיהנמו ,םירפוס
 לש תידוהיה תוהזה רסוח ללגב תולילב ןשי אל ינא "  :ריהצה ןמציו רזע לארשי אישנ

 )6.5.96 "תונורחא תועידי"(    "רעונה

 תאש הרורב תינוליח  תילארשי תוהז ילעב םה ,ומצע ןמצייו םגו ,הז רעונ לבא
  תווצמ יפל  םייח  םניאש תורמל םידוהי  םהש  םשקעתהב  םישיחכמ םה המויק
 איה םתוינוליח תורמל םידוהי םהש ךכ לע םינוליחה תושקעתה .תידוהיה  תדה
  יעשפ לכ תורמל תדהו תונויצה יבשב םתוא םיאלוכה םיינחורה םיקיזאה
 םיינוליחה ושקעתי דוע  לכ  .רימע לאגיו   ,ןייטשדלוג ךורב  ,"תידוהיה תרתחמ"ה
 לידבהל - תידוהיה תוימואלה יכ םייתדה ייובש  וראשי םה םייתדל "םיחא" םהש

 .תידוהיה  תדהמ  הדרפהל תנתינ הנניא  - תילארשיהמ

םיכובנ  העתמ                          
 ) -1997 1897(  תינויצ  הירוטסיה  תונש  האמ                

 )1997 ינוי  ,לזאבב  ינויצ-יטנאה לאמשה  סנכב  ץפוה(                               

" ?היסנמיגב הלעמלמ ונלביקש וזל הליבקמ ,היינש הירוטסיה תמייק םאה"

)100  'ע ,2001 "דחואמה ץוביקה 'צוה ,"תירוזחמה הלבטה" ,יול ומירפ(    

   

.המדקה
.תידוהיה  הירוטסיהב  ינויצה  קרפה

.תימלועה  הירוטסיהב  תונויצה
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.יניטסלפה  םעהו  תונויצה
.םוכיס

המדקה   
 .הינשה םלועה תמחלמ רחאל ץיוושוא הדמשהה הנחמב םירקבמ םידוהי העברא  

:םהיתונקסמ תא םיקיסמ  םה  רוקיבה םותב
 רחא והנו 'ה תא וחנז םיבר םידוהיש לע םיהולאמ שנוע איה האושה   :יתדה רמוא
.ומע תא 'ה רומשי זאו 'הל רוזחלו תונויצה תא חונזל ,הבושתב רוזחל שי  .תונויצה
 התייה  וליא .םהלשמ הנידמ םידוהיל התייה  אל יכ התרק האושה :ימואלה רמוא

.םידוהיל הנידמ תויהל דימת תבייח  .הרוק היה אל הז הנידמ םהל
 חרב ומצעל גאדש ימ .םמצעל םיגאוד םניאש םישנאל הרוקש המ הז  :יכונאה רמוא

.םירחא לע ךומסל אלו ומצעל גואדל דימת בייח םדא  .לצינו הפוריאמ
 תועווז תונשיה עונמל ידכ .תונעזג לש האצות איה םע תדמשה  :טסינמוהה רמוא

.תונעזגה תא לסחל שי הלאכ
 .תודבוע  ןתוא ךמס  לע  -  תודגונמו – תונוש תונקסמ עברא

      ?העוט  ימו  קדוצ  העבראהמ   ימ
 .וז  הלאשל תיביטקייבוא הבושת  – ןכתית  אלו   – ןיא

 טסינמוה וא ,יכונא וא ,ימואל וא ,יתד וא אוה וז הלאשל בישמה  לכש םושמ  ?עודמ
 .ולש ןוילעה ךרעה ידי לע ועבקנש םינוירטירקו םילוקיש יפל תעבקנ ותבושתו
-יתלבכ םהיתועד תא גיצהל םיצמאתמ ,םינוירוטסיהו םיאמדקא דחוימב ,םיבר
 לש "תיביטקייבוא" הכרעה ןכתיתש םיענכושמ םה .והשלכ ןוילע ךרעב תויולת
  .השוריפ תא תללוכ הניא הדבוע םוש ךא .ןמצע תודבועה ידי לע תעבקנה ,תודבוע
  לכ .תודבועה תא שרפמ  –  תודבוע  אל – ןשרפ .ןמצע תא תושרפמ ןניא תודבוע
 .תונוש תורוצב שרפל ןתינ הדבוע התוא .ולש ןוילעה ךרעה ידי לע החנומ ןשרפ
 תאו ומצע תא תונוהל הצור וניאו תיביטקייבוס איה תונשרפ לכש ךכב ריכמה ןשרפ
 לש אצומה תדוקנ תא רוביצל ריהבהל ידכ ולש ןוילעה ךרעה לע ריהצי ,רוביצה

     .ךכ  גהונה  ןשרפ  אוצמל רידנ תואיצמב ךא .ותונשרפ
  :תוקלחמ  שמחל  גווסל  ןתינ  םינוילע  םיכרע  

  .ןשרפה  יניעב ןוילע ךרע  איה  /עזגה/םעה/טבשה  תבוט     -   םזירטנצונתא .1  
.ןוילע ךרע  איה דיחיה  לש תיטרפה ותבוט     -     םזירטנצוגא 

.ןוילעה ךרעה  אוה  "לאה יניעב בוט"     -   םזירטנצואית 
.ןוילעה ךרעה  איה  תושונאה  תבוט  -  םירטנצופורתנא 

.ןוילעה ךרעה  איה  חמוצהו יחה לכ  תבוט        -   םזירטנצויב 
 .וללה םיכרעה דחא לע תססובמ תונשרפ לכו הטלחה לכ

 לש ןוילעה ךרעה תאז תמועל תירטנצופורתנא תואר תדוקנמ אוה הז רמאמב ןוידה
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 .תונויצה  לש  היצזינומד תללוש האבה תרוקיבה .םזירטנצונתא אוה תונויצה
 אלא ,תוירקמ וא תורובמ אל םגו ןודז תונווכמ עבונ וניא המרג תונויצהש לבסה
 םעה ידי לע תבשוימ ץראב םידוהיל הנידמ תמקה - תונויצה  לש התרטמ םצעמ
 חכונ  םישידא ראשיהל םינויצל םרגש אוה - ןודז  אל  - םזירטנצונתא .יניטסלפה

.םידוהיל  םגו   םיניטסלפל  - םירחאל  ומרגש   לבסה
                                                                 *  *  *

 תיטילופ העונת איה 1897-ב לזאבב לצרה ידי לע הדסונש תינידמה תונויצה    
 הב הנידמ רמולכ ,םידוהיל תינוליח םואל-תנידמ תמקה הרטמכ המצעל הביצהש
 םקות וז הנידמש שקעתה אל לצרה .םידוהיל קר תודחוימ תויוכז קינעמ קוחה
 תרוסמל רשק רסח טסיאתא היה אוה .הדנגואב המיקהל ןכומ היהו ןיטסלפב
 םקות םידוהיה תנידמש ושקעתה םינויצה בור ךא .ך"נתלו תידוהיה תיתדה
 ללגב תאזו  )תינויצה העונתה םשל רוקמה אוה "ןויצ" יכנתה המשש( ןיטסלפב
 ודגנתהש םינויצה .וז ץרא םע םידוהיה לש ,יתוברתהו ,יתדה ,ירוטסיהה רשקה
 וכז םה ."ןויצ ינויצ" םמצע וניכ הדנגואב "םידוהי תנידמ" םיקהל לצרה תעצהל
 .טועימב ראשנ "הדנגוא תינכת" םע לצרהו  1903-ב ישישה ינויצה סרגנוקב בורל
 םהמ םיברו םידוהי דגנ םימורגופ היסורב וכרענ תע התואב .לצרה רטפנ 1904-ב
 דגנ "ןויצ ינויצ" קבאמ   .הינמרג ,תפרצ ,הינטירב ,ב"הרא :תונוש תוצראל ורגיה
 ןיטסלפב םידוהי תנידמ קר היפל תונויצה תשיג תא בציע "הדנגוא תינכת"ו לצרה
 יבאשמ זובזב איה תורחא תוצראל םידוהי תריגה וז השיג יפל .םידוהיל טלקמ איה
 םידוהי תלצהל הלעפ תונויצה .הדגנ לועפל שיו קרס תונורתפ לע ידוהיה םעה
 תוצראל הלצה תולועפל הדגנתהו ןיטסלפל הריגה תועצמאב קרו ךא תופידרמ
 םידוהי תנידמ – תינויצה הרטמהמ םיצמאמו ,םיפסכ ,בל תמושת וערגש תורחא

.ןיטסלפב
 םג הפקותב תראשנ  התייה הז רמאמב ויתואצותו ינויצה םזירטנצונתאה תרוקיב
 טועימ תפידרש ונעט וכרד יכישממו לצרה .הדנגואב םידוהיה תנידמ המקוה וליא
 קבאיהל םעט ןיא םתעדל .הפורת הל ןיאו תושונאב עבק תעפות איה בור ידי לע
 תפידרל דיחיה ןורתפה םתעדל .טרפב תוימשיטנא דגנו ללכב םיטועימ תפידר דגנ
 הב ץרא קר תונויצה יפל  .בורל  טועימה  ךופהי הב הנידמ תמקה איה טועימ
 םתיילפאל ןורתפה איה רתי תויוכז םהל קינעמ קוחה הבו בור םה םידוהי
 עיצה 1893-ב .םירטסואה לככ ירטסוא תויהל הצרש ללובתמ היה לצרה .םתפידרו
 .הניווב שודקה ןפטס תייסנכב יבמופב ורצנתי ,םהיגיהנמ םע ,הירטסוא ידוהי לכש
 רצנתהש ידוהי ,סופיירד דרפלא לש וטפשמ תא סירפב יאנותיעכ רקיסשכ ,1894-ב
 ללגב אל םיפדרנ םידוהיש :הנוש הנקסמל לצרה עיגה ,תפרצ אבצב ןיצקכ תרישו
 עבק תעפות איה תוימשיטנאש ךכמ קיסה אוה .ימואל טועימ םתויה ללגב אלא םתד
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 .בור ויהי םידוהי הב הנידמ םיקהל איה המע דדומתהל הדיחיה ךרדהו תושונאב
 ינויצל לצרה ךפהשכ .תינוליח הנידמ היהת םידוהיה תנידמש רורב היה לצרהל
 ,תוימשיטנאה תא ןיבמ ינאש ןימאמ ינא " :זירכה אוהו ,תוימשיטנאל וסחי הנתשה
 דחפ אלל תידוהי תואר תדוקנמ התוא האור ינא ,דואמ תבכרומ העפות השעמל איהש

 ."האנש אללו

 )1896 ןודנול ,טונ תאצוה ,"םידוהיה תנידמ"(

 תונויצה :תוימשיטנאה יפלכ תונויצה תשיג איה - האנש אלל "הנבה" לש - וז השיג
 היפלכ הנוכנה הבוגתה יכ הדגנ קבאיהל םעט ןיאש העפות תוימשיטנאב האור
 יניעב בשחנ - םידוהיו - םיטועימ תופידרו תונעזג דגנכ קבאמ .לארשיל הריגה איה
 תייעב" תא רותפת "םידוהיה תנידמ"ש בשח לצרה .םיבאשמו  ןמז זובזבכ תונויצה
  .תינחור .2   תיתרבח .1:היעבל םינפ יתש  ?"םידוהיה תייעב" יהמ ךא ."םידוהיה
 .תובר תוצראב םידוהי דגנ ,תופידר םיתעלו ,היילפא שיש ךכב אוה יתרבחה ןפה
 תדב ןימאהל ולדחש םידוהי לצא תידוהיה תוהזה תורערעתהמ עבונ ינחורה ןפה
 טלקמ שמשל הדעונ ,המיקה תינידמה תונויצהשו  ,הזח לצרהש הנידמה .תידוהיה

 .תדה תא ושטנש םידוהיל תינוליח תימואל תוהז קפסלו  ותודהי ללגב ףדרנש ימל
 הנומא תדב וארש םינוליח ויה ,בולוקוס ,רקסניפ ,ואדרונ ,לצרה ,תונויצה ידסיימ
 תעונת - קדצב - הב וארו תונויצל ודגנתה םייתדה םידוהיה בורש אלפ אל .הלפת

 .תוללובתה ושוריפ ןוליח  .תינוליח תוימואל איה לצרה לש תונויצה  .תוללובתה
 הארקנש ,הדוגא ומיקהו ןילופב ץיבוטקב תיתדה תודהיה יגיצנ וסנכתה 1912-ב
 תיתדה תודהיב םימרז שי םויכ .תונויצה דגנכ קבאיהל ידכ ,"לארשי תדוגא"
 תאו 1948-ב לארשי תמקה תא םיאורה  ,םירחאו ,תינויצה הנידמל םידגנתמה
 שוביכו הנידמה תמקה תא םישרפמ םינורחאה .לאה ןוצרכ 1967-ב יאבצה ןוחצינה
 בושח יטילופ חוכל וכפה  םה  ."חישמ ימעפ"כו ,"הלואגד אתלחתא"כ םילשורי
 תנידמ תא המיקהש תינויצה העונתה  .1967-ב יאבצה ןוחצינה ללגב לארשיב
 תינוליחה תוימואלהמ ועפשוהש םינוליח םידוהי ידי לע הפוריאב הדסונ לארשי
 ,םינויצ םלועב םידוהיהמ 5% -כ קר ויה הינשה םלועה תמחלמ דע .תיפוריאה
 זאמ ופלחש םינשה 50-ב םלוא  ,תינויצה הנידמה המק 1948-ב .הפוריאב ויח םבורו

 .המקוה  ןנורתפ םשל  תויעבה תא תרתופ הניאש רתויו רתוי ררבתמ התמקה
 .ולוכ םלועב םידוהיל רתויב ןכוסמה םוקמה איה לארשי ,תישאר

 הנש 50 -כ תמייק לארשיש תורמל .לארשיב הרצונ אל "תינוליח תודהי" םוש ,תינש
 ,תרחא תינוליח תוהז לארשיב הרצונ תאז תמועל .הרדגוה םרט "תינוליח-תודהי"
 רוספורפ ירבדכ ,אלא "םידוהי" םניא וז תוהז ילעב .תודהי הנניאש ,"תוילארשי"
 ."תירבע ירבוד םייוג " ,הנש 40 ינפל )"ןליא-רב" תטיסרבינוא דסיימ( ליווצרוק ךורב

-יא תא הפשח התנידמ תמקהב תונויצה תחלצה יכ ,ןוסא הז תינויצ הניחבמ
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  המויק תכשמה - המקוה ןנעמל תויעבה יתש תא רותפל וז הנידמ לש התלוכי
 .תידוהיה  תוהזה  לש  ינחורהו  יסיפה

תידוהיה   הירוטסיהב  ינויצה  קרפה                                   
 וחתמ ,ץיבובייל והיעשיו ,םעה-דחא ,ןייטשנייא טרבלא ,םידוהי תועד יגוה השולש   
 ךא ינמואל יטנא היה ןייטשנייא .תידוהיה הירוטסיהב העפותכ תונויצה לע תרוקיב
 לע תרוקיב חתמו תינחור תונויצב לגד םעה-דחא ,תונויצב תוגייתסה ךות ךמת

 .םזירטנצונתאמ דלסש טסירטנצואית היה ץיבובייל ,לצרה לש תינידמה תונויצה
 םיברעל תחא ,)1938( תונידמ יתש ןיטסלפב םיקהל העצה הנושארל התלעוה רשאכ

:ןייטשנייא רמא ,םידוהיל תחאו
 רשאמ םולשב םיפתושמ םייח סיסב לע םיברעה םע םכסה ךורע ןיאל ףידעמ ינא "
 תא תדגונ ידוהיה דוחיה תא יתנבה םיישעמ םילוקישל טרפ  .תידוהי הנידמ תמקה
 ששוח ינא .רתויב עונצ וליפא יצרא ןוטלשו ,אבצ ,תולובג םע תידוהי הנידמ לש ןויערה
 רבכ הדגנ ,ונברקב הרצ תוימואל תחימצ ללגב דחוימב ,תודהיל םרגייש ינחורה קזנהמ
 .םיבכמה תפוקת לש םידוהיה ונא ןיא .תידוהי הנידמ אלל םג ףקותב קבאיהל ונצלאנ
 תא םיבייח ונא הל תוינחורהמ תוקלתסה ושוריפ יטילופה ןבומב המוא לש בצמל רוזחל

)28.4.1938 ,ןוטגנישוו ,"ןייטסלפ  וינ"(   ."וניאיבנ  לש הלודגה

 

 לש  ןושארה אישנה  ,ןמצייו םייח רמא ,"םעה-דחא" ,ינשה תועדה הגוה לע 
 היה יניצמש המו ,ודוהב םיבר רובע היה ידנגש המ  ]םידוהיל[ היה אוה "  :לארשי
 54 'ע ,1950 ןודנול ,תילגנא ,"שעמו הסמ" (     "19 -ה האמב "הריעצה הילטיא" רובע

( 

:םעה-דחא  בתכ לזאבב  ןושארה ינויצה סרגנוקה רחאל הנש
 םדקימיב דועשהמ -רחא םוקמב תוארהל יתלדתשהש יפכ - אוה ונמע לש ומויק דוס "
 חוכ לע "תוממורה תאריב" טבה יתלבלו ינחורה חוכה תא קר דבכל םיאיבנה והודמל
 םיקזחה ויביוא ינפמ "ותושי תולטבתה"ל ,םדקה ימע רתיכ ,עיגה אל ןכ לע .עורזה
 אוהלפונ אל ינחור חוכביכ .םייחבןוכנסיסב ול שי הזה דוסיל אוה ןמאנש ןמז לכ .ונממ
 ארוטלוקה לע ןעשנ וניאש ימואל ןויער לבא .לטבתהל הביס ול ןיאו םימעה ראשמ
 שקבל הייטנ וברקב דילוהלו ובש ינחורה חוכה ירוחאמ םעה בל בסהל לגוסמ תימואלה
 רבעה םע ורשקמה טוחה קספי הז ידי לעו ,תינידמ הלשממו ימשג חוכ תגשהב "ודובכ"
 לעופה לא ןויערה אצי אל םא יכ ,רומאל ךירצ ןיא .ויתחתמ ירוטסיהה סיסבה טמשייו
 הלועפל ותאצב םג ךא .ןאכמו ןאכמ חרק םעה ראשי יכ .דואמ תוביצעמ ויתואצות ויהי
 - ררופמו רזופמ וחור םג םא יכ ,םעה קר אלש ,התע וב ונאש ירסומה בצמה ותואב

 הרבחב םדמעמו םתלכשהש ,םעה ילודג לכ טעמכ .הלודג הנכסב תודהיה היהת
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 ןיאו םחורב תודהיה ןמ םיקוחרה םישנא םה ,הנידמה שארב דומעל םתוא םירישכמ
 םתנידמל םינמאנ םינב ויהי םא םג ,הלאכ םישנא .הכרעו התומצעמ ןוכנ גשומ לכ םהל
 םהש תירכנה הרוטלוקה התואב תאזה החלצהה תא חרכהב וארי ,התחלצהב םיצפחו
 עוטנל ולדתשי ,הקזח דיב םג וא ,תירסומ העפשה תועצמאבו ,החור םיאלמ םמצע
 ערזמ םיתפרצ וא םיזנכשא תנידמ ףוסבל היהת םידוהיה תנידמש ןפואב .הנידמב התוא
 הירוטסיההו ,לארשי-ץראב התע םג ונל שי הזה סצורפה ןמ הנטק המגוד .םידוהיה
 לבא "םידוהי תנידמ" םנמא לארשי ץרא התייה  סודרוה תיב תוכלמ ימיב יכ ,תדמלמ
 ליבשב התלוכיבש המ לכ התשע תוכלמהו ,תפדרנו היוזב התייה  תימואלה הרוטלוקה
 יתבו םילילא ילכיה ןינבל המואה תוחוכ הזבזבו תימורה הרוטלוקה תא ץראב תעטל
 חוכל -רפע דע וחור ליפשתו .ונמעל תוומה םס היהת וזכ םידוהי תנידמ .'וכו תואסקריק
 הנטקה ותנידמ .ריכי אל וברקב יחה ירסומה חוכה תאו ,עיגי אל דבכתהל יואר ינידמ
 ילכנ ידי לע אלא םייקתת אלו םירידאה וינכש ידיב קוחצה רודככ" היהת רשא
 ושפנ תואלמל לכות אל - "ול תקחשמ העשהש ימ ינפל תידימת הענכהו היטמולפידה
 עטנ אל ,ונואג תא אוצמלו שקבל לוכי היה הבש ,תימואלה הרוטלוקה תאו ,ימואל ןואג
 "לפשו ןטק םע" - התעמ רתוי הברה - תמאב זא היהי הכו .יח אוה היפמ אלו ותנידמב
 וינכש" לש "ףורגאה" לע הדמחו האנקב טיבמ ,"ול תקחשמ העשהש ימ"ל וחורב דבע
 .ולש הירוטסיהה רפסב דבכנ קרפ ףיסוי אל "הנידמ לעב" רותב ומויק לכו ,"םירידאה
 םלועה ןמ דחכיהל היה האנ רתוי אל "םייוג רואל היה רשא ןימוי קיתע םע"ל םאהו

?וזכ הנורחא הרטמל ופוסב עיגהל רשאמ
 חלק 'ע ,1950 ,א"ת "ריבד" ,םעה-דחא יבתכ לכ ,"םידוהיה תרצו םידוהיה תנידמ"(

( 

:םעה-דחא בתכ  1897-ב ןושארה ינויצה סרגנוקה רחאל דימ ,רחא רמאמב
".םיטמולפיד  ידי  לע  אלו  םיאיבנ  ידי  לע  אובל  הדיתע  לארשי תעושת "

) וער 'ע םש ,םעה-דחא יבתכ לכ "ןושארה ינויצה סרגנוקה" (
 ?םיאיבנה םירמוא המו

 החדש תורמל "איבנ" םיבר םילארשי ידי לע בשחנ 1994-ב רטפנש ,ץיבובייל והיעשי
:לארשי תנידמ לע תינורקעו הפירח תרוקיב חתמ אוה       .תאזכ העד לכ ףקותב

 יתטיש ךוניח ידי לע אלא לארשיל םכשמלו םייוגב העימטה ןמ םידוהי ליצהל ןתינ אל"
 םלועה לש ,ינחורהו ,יתוברתה ,יתרבחה ומלועמ יפיצפס ןפואב הנוש איהש ,תודהיל
 סואמל ול םורגלו ירכנה םלועב ידוהיה תא דירמהל ידכ הב שי ךכיפלו ,ויכרעמו ירכנה
 טועימ יבגל חילצהל יושע אוה ,םינוילימ יבגל חילצי הזכ ךוניחש יוכיס ןיא םא ףא .וב
 תא דביא אל ןיידע תידוהיה תישפנהו תינחורה היצנטסבוסה ןדבא רחאל םגש רכינ
 וז היווה לש התועמשמ לע ההות אוהו - ידוהי תויהל ונוצר תאו ידוהי ותויה תעדות
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 הזכ ידוהי ךוניחל םולכ המרת אל לארשי תנידמ םלוא ."תידוהיה תוהזה" תא שפחמו
 הב םה המקש העשמ הינייעמ לכש רחאמ תיתולגה תואיצמב םידוהי תדרמהלו
 סחייתמה יתודהי-ימואלה דצב אלו ,המויק לש ינידמ-יתכלממה דצב ,המצעב
 ילוא היושע התייה  ובש יפיצפס ידוהי ןכות רסח המצע הנידמל .ידוהיה םעל התוכיישל
 ףילחהל האירק םושמ אלא היה אל הלוגה ידוהיל התיינפב .הלוגה ידוהי לע עיפשהל
 םייח-חרוא ףילחהלו ,דבלב רכיה-ינמיסב הנממ תלדבנה ,התומכ תואיצמב תואיצמ
 אל דה תררועמ הניא וז האירק   ...דבלב םשה יוניש ךות - םייח חרוא ותואב םיוסמ
 לש ושפנב אלו ,ותואיצמ יונישב ךרוצ דוע שח וניאש ,ללובתמה ידוהיה לש ושפנב
 תרחא תואיצמל ותואיצממ רוקעל םעט לכ האור וניא ךא "ותודהי" תא שפחמה ידוהיה

 ".דבלב םשה יוניש אלא רקעיהל ארקנ אוה הנממש תואיצמה ןיבל הניב ןיאש

 )399 'מע ,1975 ,םילשורי ,ןקוש 'צוה "לארשי תנידמו ,ידוהי םע ,תודהי"( 

:רמוא אוה "המואה תודחא"ל עגונבו
 לתוכה ינפלש הבחרה ןקותת :יתעצה הנה - לתוכה לש ולצב ימואלה דוכילל רשאו"
 הז רבד ,"הניכשה קטוקסיד" ומש ארקייו ,לארשי תנידמב רתויב לודגה קטוקסידכ
 לש ,קטוקסיד ותויה לשב םינוליחה לש :םעב םיגלפהו םיגוחה לכ לש םנוצר תא עיבשי
 םעה תודחאל הלענ למס שמשי הז רבד .וילע ארקנה הניכשה םש לשב םייתדה
 דע י"אפמ ןמו לארשי תלשממב ם"פמ דעו ל"דפמה ןמ תויצילאוקה ידי לע תגצוימה
 הנידמה לש ילאקירלק-יטסיאיתאה רטשמל למס - םילשורי תייריעב לארשי-תדוגא

)405 'מע ,םש ( ."תיתדכ רוביצב העודיה תינוליחה

 דרמה אוהש ,יתימאה ינחורה הפוצרפ תא תולגל המצעל השרמ הניא הנידמה"
 רחאמ הנכ תויהל המצעל תושרהל הלוכי הניא איה ,ידוהיה םעה לש תיתדה תרוסמב
 לארשי אלא תינחור הארשה רוקמו הקיני רוקמ וז העשב ןיא וז תינוליח הנידמל םגש
 ינויער סוסיב המצעל תתלו המויק תא קידצהלו קמנל תלגוסמ הנידמה ןיא .ירוטסיהה
 החרוכ לעב תאזה תינוליחה הנידמה הפיסומ ןכל .תרוסמהו הירוטסיהה ךמס לע אלא
 םילמב - ץוח יפלכו םינפ יפלכ הלומעתבו הרבסהבו ךוניחב - םוקמ לכב שמתשהל
 לש םנכתו םתועמשמש י"פעא ,תיתרוסמה תודהיה לש המלועמ םיחוקלה םיחנומבו
 םיסקטו תודסומ ימשר ןפואב תמייקמ ףא הנידמה .םייתד םה הלא םיחנומו םילמס
 הז בצמ לש תואצותה .םהבש יתדה בויחב הריכמ איה ןיאש םגה ,םייתרוסמ תואחסונו
 ונקורש ,םילמסבו תומשב ,תואחסונב שומישה :תוינלטק ןה ירוביצה רסומה יבגל
 'מע םש( ".םזיליהינלו ,תויניצל ,תועיבצל ךנחמו םיכרעה לכ לוטיבל איבמ םנכותמ

152(.

 - תויניצו  תועיבצ לארשיב דילוי ינויצה םזירטנצונתאהש - ץיבובייל תיזחת

 .התמאתה
 .םישיחכמ  ,תונויצהמ םיסנרפתמה  ,םירחא  .ךכב םידומה םירשי םינויצ שי
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.תויניצל   תונויצמ   :יוניש  לארשיב  תונויצה  הרבע  לארשי  תנידמ  תמקה  רחאל

 תונידמ יגיצנ ועיבצה 1947-ב .האושה ללגב ,הבר הדימב ,המק לארשי תנידמ 
 ידוהי ףלא 600 ל תיאמצע הנידמ תמקה דעב שילש ינש לש בורב ם"ואב םלועה
 םינויצה .האושה ללגב רקיעב )ןיטסלפ ייברע ןוילימל תיאמצע הנידמ דצל( ןיטסלפ
 הפוריא ידוהי בור ויה האושה ינפל תמייק םידוהיה תנידמ התייה וליא יכ םינעוט
 םידוהיה ירהש ענכשמ קומינ הז ןושאר טבמב .הדמשהמ םילצינו הילא םירגהמ
 היה המ לואשל יד ךא .הדמשהמ ולצינ הינשה םלועה תמחלמ ןמזב ןיטסלפב ויחש
 וליא .הז קומינ ךירפהל ידכ ,1942-ב ןיימלע-לא ברקב יצאנה אבצה חצינ וליא הרוק
 ידוהי לרוגמ הנוש ןיטסלפ ידוהי לרוג היה אל ןיטסלפ תא ושבכו םיצאנה וחצינ
 .םידוהיל םסחי תא תונשל םיצאנה לע עיפשמ היהש דוחי םוש ןיטסלפל ןיא .ןילופ
 הדות העיגמ ךכ לעו ,ןיטסלפל ועיגה אל םיצאנה יכ לצינ ןיטסלפב ידוהיה בושייה
 אבצה חצינ וליא .יצאנה  אבצה תא חצינש םודאה אבצל רקיעבו יטירבה אבצל
 םידוהיה .ןילופ ידוהי לרוגכ ןיטסלפ ידוהי לרוג היה  1942-ב ןיימלע-לאב יצאנה
 תא ליצה ןיטסלפ לש םסקהש םושמ אלו  וסבוה םיצאנה יכ ולצינ ןיטסלפב
 ףדרנש ימ .ינעזג-יטנא קבאמ  אלא הריגה ונניא תונעזגל הנעמה .הב ויחש םידוהיה
 ואר ,תונויצהו ,לצרה .תונעזגל ןורתפכ הריגה גיצי לא ךא ,רגהיש - רגהל  ףידעמו
 אל תינויצה העונתה .הב קבאיהל רשאמ רגהל ופידעהו עבק תעפות תונעזגב
 קלח ליצהל תויורשפא ויה רשאכ .דבלב ןיטסלפל אלא ,םתס הריגה לע הצילמה
 תינויצה העונתה ךכל הדגנתה תורחא תונידמל םתריגה ידי לע הפוריא ידוהימ
 איבהל תורשפא הנודנשכ .ןיטסלפל םידוהי תריגה לש הרחתמכ וז תוליעפ התארש
 רמא 1938-ב הינמרגב "חלודבה ליל" םורגופ רחאל הינטירבל הינמרגמ ידוהי רעונ

:1938 רבמצדל 7-ב הינטירבב םינויצ  הילע יליעפל םואנב ןוירוג-ןב

 םתאבה ידי לע הינמרגב םידוהיה םידליה לכ תא ליצהל רשפאש יתעדי וליא "
 יכ .היינשה תורשפאב רחוב יתייה ,לארשי-ץראל םתאבה ידי לע םהמ יצח קרו ,הילגנאל

 ."ידוהיה םעה לש הירוטסיהה תא םג אלא םידליה ייח תא קר אל לוקשל ונילע

  .)149 'ע ,1983 ןודנול ,םלה םורק .צוה ,"םירוטטקידה  ןדיעב  תונויצה" רנרב ינל(

 "הלצה"ב האור תונויצה ,וזמ הרתי .תונויצה תרטמ איה "הילע" אלא "הלצה" אל

 עייסל ולכיש םיצמאמו םיפסכ םלועה ידוהימ באושה הרחתמ ,"הילע"ל הרחתמ
 ,"הלצה"ל "הילע" ןיב טקילפנוקה .הלצהל םינויצה ודגנתה ןכל  ,תונויצל

 :רבשמב תידנגוא-טסופה תונויצה":רפסב רבסומ ,ומויק תא םישיחכמ םינויצהש
 רבשמ" לש המוארטה תעפשה תא ראתמה )1977 ,א"ת ,ןמפנורב תאצוה( "האושה
 .לצרה דגנ קבאהל וצלאנש "ןויצ ינויצ" לע ישילשה ינויצה סרגנוקב "הדנגוא
 .תרחא ץראל הריגה תועצמאב םידוהי ליצהל ןויסינ לכל תודגנתה הררג וז המוארט
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 שוביכה ןמזב היקבולסוכ'צ ידוהי לש "הלצהה דעוו"ל בתכמ טטוצמ םג הז רפסב
 בתכמב .תילרטיינה ץייושב בשיש בלאווש ןתנ הילעה ליעפ ידי לע חלשנש יצאנה
 .היכ'צמ םידוהי תריגה רשפאל ידכ םיצאנ דוחישל ףסכ חולשל םתשקבל הנוע אוה
 חולשל  בלאווש  בריס ,היקבולסוכ'צב "הלצהה דעו" ר"וי ,לדנמסייו ברה תודע יפל

  :תואבה םילמב  תאז ריבסהו  ףסכ
 יוניכ( אירבחל בתוכ )בלאווש( אוה )היקבולסוכ'צל ץייושמ( חילש ןמדזמש רחאמ"
 ךירצו רקיעה אוהש ץוחנ רתויה רבדה תא דימת רוכזל םהילעש  )"הלצהה דעוו"ל
 ירחאו וחצני )םיצאנב תמחולה( תירבה תוכלממ ףוס לכ ףוסש .דימת ונניע דגנל היהיש
 םלועה תמחלמ ףוסב ושעש ומכ םימעה ןיב שדחמ םלועה תא וקלחי ןוחצינה
 התעו - ןושארה דעצה ןעמל )"רופלב תרהצה"ב(ךרדה תא ונינפל וחתפ זא .הנושארה
 ושענ רבכו .לארשי תנידמל הווהתת לארשי ץראש לכה תושעל ונילע המחלמה תולככ
 תעדל ונא םיכירצ )היקבולסוכ'צ( ונצראמ אבה קעזה לעו .הזה רבדב םיבושח םידעצ
 המב תונברוק איבנ אל ונא םאובורל םד םיכפוש תירבה תוכלממ ינב םימעה לכ יכ
 םימעה לש הקולחה תא ושעיש העשב ןחלושה לא תשגל תוכזה תאהנקנ אופיא
 םייוגה תאמ לואשל ונדצמ איה הפצוח וליפאותוטש ךכ םאו ?המחלמה ירחא תוצראהו
 םדה לע ןגהל םביוא תנידמל םפסכ תא איבהל תושר ונתי םהש םמד תא םיכפושש
 עגונש המ הז  )תוילגנא תויתואב בתכנ הז טפשמ(  ץראה ונל היהת םדב קר יכ .ונלש
 ולייט םתא )"הלצהה דעוו"( אירבחה ינב םכילא עגונש המו )םידוהיה( ללכל

   ."הז חילש ידי לע רוחשה ךרדב ףסכ םכל ןימזמ ינא הז ןעמלו )תוילגנא תויתואב(
 .)346 'ע  ,1977 א"ת ןפנורב תאצוה ,"האושה רבשמב תידנגוא-טסופה תונויצה"(

 "הלצהה דעוו" רבח ,רנייטש ירדנא האושה לוצינ ךא .תאז בתכש שיחכה בלאווש

 יכ רשיא וב יטירב טפשמ-תיבל ינוירטונ ריכזת 1987-ב שיגה ,1943-ב היקבולסוכ'צב
 טפשמה תיב .היקבולסוכ'צב "הלצהה דעוו" דרשמב ויניע ומב בתכמה תא האר
 .בלאווש תשחכה תא החדו רנייטש תרהצה תא לביק ,תודבועה תא קדב יטירבה
 ותרטמש ימ .הרורב הנומתה ךא םישיחכמ םינויצהש תינויצ תוינידמ ףשח בתכמה
 ססהי אל אוה .וז תרטמ ןעמל לכה בירקי לארשי-ץראב םידוהי תנידמ איה תירקיעה
 תלצהל יעצמאמ םידוהיה תנידמ תא הכפה תונויצה .הנעמל םידוהי בירקהל םג
 םידוהיה תנידמ לש התרטממ הכפה םידוהי ייח תלצה .המצע ינפב הרטמל םידוהי
   .יעצמאל  הכפה  הרטמה ,הרטמל ךפה יעצמאה .םידוהיה תנידמ םויקל יעצמאל
 לע המקנכ יכ העומש לע  ביגה וב בתכמ "ץראה"ל "םעה-דחא" בתכ 1922-ב רבכ

 .עשפמ  ףח יברע דלי םידוהי םיריעצ וחצר םידוהי לע םיברע תויולפנתה
 ?ץקה אוה הז םאה ,םיהולא ,ההא - תרכזנה העומשה תרפסמש רבדה תמא םא ..."
 הז םנמאה ?תורצה ןתוא לכ ולבס הנעמלו וניתובא ופאש הילא הרטמה איה וז םנמאה
 התמדא אמטנו ןויצל אובנש :הנש יפלא ונמע םלח רשא "ןויצ תביש" םולח אוה
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 תכלוה    ...."אל - ויאיבנ תא ,הנידמה ריחמ םעה ןתיי וילקש תא"  ?יקנ םד תכיפשב
 תודוסיה תא ,ויאיבנ תא - "היחת"ה חבזמ לע ןברוק איבהל הייטנ ונמעב תחתפתמו
 לכ הווש םליבשב קר רשאו לבס םליבשבו ונמע יח םליבשב רשא םילודגה םיירסומה
 ונייח המו ונא המ - םיהולא לא - םהידעלב יכ .וניתובא ץראב םעל תויהלו בושל למעה
 אל םהידעלב רשא ץק ילב תונברוק םתוא לכ םליבשב בירקנש תאזה ץראב םידיתעה
 לש ןטק םע חרזמה תוניפמ תחאב ףיסוהל ליבשב קר םנמואה ?ץראה הנבית
 תותחשומ תודימ ןתוא לכב םנשי רבכש םיניטנבלה םע הרחתי רשא םישדח "םיניטנבל"
 אוה הז םא ?ולא לש םהייח ןכות ןה ןהש - 'וכו ,תורחתו ,המקנ ,םדל הפיאש -
 ,םילשורי "ריבד" תאצוה ,"םעה-דחא" יבתכ לכ(    " .הינימחא אלו  יתיי ,"חישמה"

)בסת דומע ,י"שת
 וליא רמוא היה המ .יברע דלי וגרה םידוהי םיריעצש העומש לע ביגה "םעה דחא" 
 םידלי 18 ל"הצ ילייח וגרה )1993-1987(  דבלב "הדאפיתניא"ה ךלהמב יכ עמש
 םוקמו יכיראת ,םליג ,םהיתומש .5  ליג תחתמ העבש םהמ ,10 ליגל תחתמ םיברע
 ."הדאפיתניא"ה יגורה לע "םלצב" ילארשיה ןוגראה ח"ודב םידעותמ ,םתגירה

 ןידל דמעוה אל לייח םוש ךא ,םידלי גורהל תשרופמ הארוה ולביק אל ל"הצ ילייח
 אבצה .םידליב ירי תרסואה הארוה ןתנ אל םלועמ ל"הצו  ,יניטסלפ דלי תגירה לע
 ליגל תחתמ דלי םוש גרה אל ןיטסלפב יטירבה ןוטלשה תונש םישולש ךשמ יטירבה

 ותמחלמב אלו 1939 - 1936  םינשב לודגה יניטסלפה דרמה דגנ ותמחלמב אל  ,10
 גורהל תשרופמ הדוקפ ל"הצ ןתנ םהב םירקמ ויה  .תוידוהיה תורתחמה דגנ
 רפכה יבשותב "101 הדיחי" לש חבטה אוה וללה םירקמה דחא .םיניטסלפ םיחרזא
 םע םאותו ןוירוג-ןב דיוד הלשממה שאר תמזיב ךרענ עצבמה .15.10.1953-ב הייביק
 עצבמה תדוקפב .תימע ריאמ לכ"טמב םיעצבמה ףגא שארו ףלקמ לכ"טמרה
 לומגת תולועפ עוציב :ל"כטמה תמגמ" :רמאנ זכרמה דוקיפל לכ"טמהמ הרבעוהש
 ,הייביק רפכה תפיקת הנווכה   ...םיברע םירפכב שפנב תועיגפו הלבח תרוצב תופירח
 רפכה יבשות תחרבה תמגמב שפנב תילמיסקמ העיגפו סרה עוציבו ,ינמזה ושוביכ

 "  ...םהיתבמ

)13.10.1953  ,644/56/207 ל"הצ ןויכרא(  

 םילמב  ,"101 הדיחי" ישנאל התוא חסינו זכרמ דוקיפמ וז הדוקפ לביק ןורש לאירא
:

 ..שוכרבו שפנב תילמיסכמ העיגפו ,ושוביכ ,הייביק רפכה תפיקת :דוקיפה תמגמ"
"םיתב רפסמ ץוציפו גרה תמגמב ןילענו אבקש םירפכל תוטישפ

)14.10.53 644/56/207 ל"הצ ןויכרא( 

 שילש ,ל"הצ ילייח 130 הב ופתתשהו 15.10.53 לילב הכרענ הייביקל הטישפה    
 לאירא היה הלועפה דקפמ .)890 דודג( םינחנצ רתיהו "101 הדיחי" ישנא םהמ
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 וצצופו םיתב ביבס ץפנ רמוח ג"ק 700 וחינהו תוצחב הייביקל ורדח םה .ןורש
 המקש הקעצה .םידליו םישנ םבור ,םיגורה 69 ורפסנ רקובב .םהיבשוי לע םתוא
 ,ןוירוג-ןב דיוד ,ןוחטיבה רשו הלשממה שאר תא הצליא הז חבט חכונ םלועב
 ףקות לכב החוד לארשי תלשממ" :יכ תונותיעל עידוה ותורטפתה ברע .רטפתהל
 רפכ דגנ הלועפב ופתתשה ל"הצמ שיא 600 וליאכ תיטסטנפהו תיליוואה הסריגה
 הנטקה ,תחא תיאבצ הדיחי ףא יכ ,טלחהב ונל ררבתנו תקיודמ הקידב ונישע .הייביק
 "לארשי לוק"ב ןוירוג-ןב(      ".הייביק לע הפקתהה לילב הנחממ הדקפנ אל ,רתויב

19.10.1953(

 ילע לטוה וליא רטפתמ יתייה יכ יתשאל יתרמא" :ונמויב  בתכ  תרש השמ ץוחה רש
 הסריג ,ולוכ םלעה ינזואבו ,ןויצב בשויה םעה ינזואב רדשלו ןופורקימה ינפל בצייתהל
 תאז השעו רודישה תאו הסריגה תא םזי ומצע ןוירוג-ןב ךא .היהש השעמ לע היודב
 ."םדא  לש ונופצמ  אוה האילפ שרדמ  ךא .םירבדה לש תימינפה תמאבו ותקדצב חוטב

.)60 'ע ,'א "ישיא ןמוי" ,תרש(

.ןוירוג-ןב  ירקשו  חבטה לע יבמופב החמ וא רטפתה אל הלשממב רש םוש ךא
 דצ םנמא שי " :תואבה םילמב ץיבובייל והיעשי רוספורפ ביגה הייביקב חבטה לע
 .תקהבומ תיתד היעב אלא תירסומ היעב וניא אוה ךא ,הייביק תשרפב יפיצפס ידוהי
 תישפנ העינמו רוצעמ שח אלש ,הזה רעונה ונל אב ןיאמ :ונמצע תא לואשל םיבייח ונא
 רעונ ירהו ?לומגת השעמל ינוציחה וא ימינפה ףחדה ול ןתינשכ ,העווזה תא וידיב עצבל
 םדאה יכרע יגשומב ,ינויצה וכוניח יכרעב ךנחתנו לדגש רעונ אלא ,ףוספסא היה אל הז
  השודק לש תיתדה הירוגטקב שומישה לש תואצותה ןמ אוה הז רבד .הרבחהו
 ךוניחב ונלצא חוור אוהש שומיש - םיינידמו ,םיימואל ,םייתרבח םיכרעלו םיניינעל
 לכל רבעמש טלחומה יגשומ .א.ז - השודק יגשומ :תירוביצ הרבסהבו רעונה
 תיתד הניחבמ .ןילוחה לע םירבעומ - תישונאה הכרעההו הבישחה לש תוירוגטקה
 תובוחה לכו םדאה לש ויכרע לכ וליאו ,טלחומ אוה ויווצ קרו שודק אוה לאה קר
 ,הנידמ ,תדלומ .תטלחומ תועמשמ ילעב םניאו םה ןילוח - םהמ םיעבונה םידוקפתהו
 ךא ,דואמ םישק םישעמל ףא םיקרפל םיבייחמה םה םילענ םידיקפתו תובוח ,םע
 והשמ לש תרוקיבל םינותנו ןחבמל םידמוע םה םלועל .א.ז ,שדוק םישענ םה ןיא םלועל
 לכ אלל לועפל םדאה לגוסמ - םהילע קר ילואו - השודקבש םירבד לע .םהמ הובגה
 םירבד לע התוא םיריבעמו המוקממ השודק לש הירוגטקה תא םירקוע ונא .רוצעמ

   "הדעונ םהל אלש

         .)233 'מע ,1979 ,םילשורי ,ןקוש 'צוה ,"לארשי תנידמו ,ידוהי םע ,תודהי" ,ץיבובייל(

 וללפתהש תעב םימלסומ 29 חצרש ,ןייטשדלוג ךורב ירהש ,אפיסה לע קולחל רשפא
 לעפש ,יופש םדאו רוסמ אפור היה ןורבחב "הימיהרביא"ה דגסמב 25.2.1994-ב
 תרמהש ץיבובייל תנחבא ךא .ןיבר חצור ,רימע לאגיכ ,תיתד תונמואל לש םיעינממ
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 אל םיחצורהמ שיאש ךכל הביסה איה ,ןוילע ךרעכ םזירטנצונתאב םזירטנצואיתה
 .הטרח עיבה אל םיניטסלפ םיחרזא חצרש לייח םוש .תקיודמ איה ,ןופצמ ירוסי שח
 תושיגרה תא ההקיה ויפדורב תוכהל טילחהש ןברוקכ ינויצה לש ימצעה יומידה

    .ידוהי ייחמ תוחפ םיבשחנ יברע ייח .ינויצה רעונה בור לש תירסומה
 שאר" ורפסב ןייצמ ל"הצ דוקיפ תרמצמ ,תימע ריאמ .גירח היה אל הייביקב חבטה
 .םידקת אלא תדדוב העפות התייה  אל הייביק תלועפ יכ ןייצל בייח ינא" :"שארב
 'צוה "שארב שאר" ,תימע ריאמ( "ךשמהב םג ויהו ורזח םיחרזאב העיגפ לש תועפות
 תננכותמ העיגפ" רמול וילע היה קוידה םשל .)42 'מע ,1999 ,א"ת ,ירודל
 ןב תא הצליאש - תסנכבו - םלועב תוחור תרעס ררוע הייביקב חבטה ."םיחרזאב
 איה םיחצורה תא טופשל הלשממה תא הצליאש ,תרחא הלועפ .רטפתהל ןוירוג
 49 ,הדוקפב ,הגרה ל"הצ לש לובגה רמשמ תדיחי .29.10.1956-ב םסאק-רפכב חבטה

 רחאל הווקת-חתפב םתדובעמ ורזחש םסאק-רפכ יבשות ,לארשי יחרזא םיניטסלפ
 ילייחל ללכ ודגנתה אלו רצועה לע ועדי אלש ,םיניטסלפה .רוזיאב רצוע תזרכה
 ולעפ יכ םיחצורה ונעט םטפשמב .לובגה רמשמ ילייח ידי לע גרוהל ואצוה ,ל"הצ
 " :תודוקפ שי יכ יולה ןימינב טפושה רמא ךכ לע ,םהידקפממ ולביקש תודוקפ יפל

 .ןתוא אלמל ברסל םיבייח םילייחו "ןהילעמ ססונתמ תויקוח-יא לש רוחשה לגדהש
 תונויצה יכ  ?עודמ .ל"הצ ילייח ידיב םיניטסלפ םיחרזא גרהל ץק םש אל הז ךא
 ומינפהש הלא .ותנגהל רשכ יעצמא לכש ,ןוילע ךרעל "םידוהיה תנידמ" תא הכפה
 םניאש םיניטסלפ םיחרזא גרה .יעצמא םושב ולחב אל ,לארשיב בורה םהו ,הז ךרע
  אל  חצור םושו  םסאק-רפכ טפשמ ירחא םג קספ אל ל"הצ ילייח ידיב םימחול

 .הטרח עיבה
 העיצה ,םתוהז םג ןכלו םיבר םידוהי לש תיתדה םתנומא הרערעתהשכ .םוכיסל
 "םידוהי תנידמ"ו תיתדה תוהזל ףילחתכ תימואל תוהז תינוליחה תונויצה

 הניחבמ התיחשמו תוהזה תייעב תא הרתפ אל ךא השמומ העצהה .לאל ףילחתכ
 .תוימואלה  חבזמ  לע  ןברוק  )תילסרבינוא ותוהמש( רסומה תא הבירקהב תירסומ
 .תידוהיה  הירוטסיהב  -  לארשי תנידמ תאו - תונויצה  תא  ןייפאמ הז ירסומ תוויע
 תא םלועל האיבה תודהיה ,הלש םזירטנצואיתה אוה תודהיה לש ינחורה הדוחי
 םויקה תרטמ איה )תרחא הרטמ תגשהל אלו( המשל םיהולא תדובעש ןויערה
 םדוק םואלה סרטניאש ןויערב ,םזירטנצונתאב הז ןויער הרימה תונויצה .ישונאה
 ,תירוטסיהה תודהיה תניחבמ.המואל הדיגס האב לאל הדיגס םוקמב .לכל
 יכ יבצ יאתבשו חרוק תוישרפ לש תשדוחמ הרודהמ איה תונויצה ,תירטנצואיתה
 הגלפמה" לש תוריחבה תמסיס הזירכהש יפכ הנידמל אלא לאל אל תדגוס איה

 1999 -ב "תימואל-תיתדה

   .דבלב לאל המשנה תא תתל בייח יתד ידוהי  ךא   "הנידמל המשנה תא םינתונ "
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                                   .רקש תויחישמ - תיתדהו תינוליחה - תונויצב םיאור "אתרק ירוטנ"ש  אלפ  אל 
     

תימלועה   הירוטסיהב   תונויצה                                        
 העפותה ,ןוילעה ךרע תושונאה תבוטב האורה ,תירטנצופורתנא תואר תדוקנמ   
 ,הקירפאו היסא ימע תוררחתשה איה ,20 -ה האמב תימלועה הירוטסיהב תיזכרמה
 הפוריא יטילש לש הרישיה םתטילשמ )תושונאה תיצחממ הלעמל(
  ,לגוטרופ  ,היגלב ,דנלוה ,תפרצ ,הינטירב יטילש רקיעב  ,םיטסילאינולוקה

  .הילטיאו
  ?הז  ירוטסיה  קבאמב תינויצה העונתה הבצייתה  ימ דצל

   ?לוצינו  יוכידמ  רורחישל  וקבאנ  הקירפאו היסא ימעשכ תונויצה הכמת ימב
 ,תורוב ללגב אל  ,ער ןוצר ללגב אל .םזילאינולוקב הדמתהבו תויבקעב הכמת איה
 רחאל תינויצה העונתה תמישמ :םירבדה תא ריבסנ .יטילופ סרטניא ללגב אלא
 תריגה תושרהל הניטסלפ יטילש תא ענכשל התייה ןושארה ינויצה סרגנוקה
 תא הבציע וז הדבוע  .היטילש תושר אלל ץראל רגהל רשפא יא .הילא םידוהי
 סרגנוקב )לצרה לש ונגס( ואדרונ סכמ ידי לע החסונש תינויצה ץוחה תוינידמ

:םילמב ,ינשה ינויצה
 ןווכל ונילע ןכל ,ןופצה יפלכ הנופ ןפצמה טחמש םשכ הניטסלפל תונופ וניתופיאש " 

 ." התעפשה םוחתב תאצמנ הניטסלפ רשא המצעמ התוא יפלכ ונמצע

 תשיכרל לועפל תינויצה העונתל הז לוקיש םרג הנושארה םלועה תמחלמ ינפל
 לש התירב-תב ,הינמרג תדהאלו ,הניטסלפב הטלשש תינמותועה הירפמיאה תדהא
 :ורפסב בתכ לצרה .הלא תומצעמ יתשל ליעוהל  תונויצה לע היה ךכ םשל .היקרוט

 תווהל יושע ומצעלשכ הז םש .תחכשנ יתלבה תירוטסיהה ונתדלומ איה הניתשלפ "
 ןטלושה ותוכלמ דוה ונל ןתיי םא .רידאב תובבל תשבוכה תופסאה תאירק ונמע ליבשב
 רדסה היכרות לש םיפסכה בצמ תא רידסהל הרומתב בייחתהל לכונ הניתשלפ תא
 םייושע ונא .היסא ינפב ןגמה תמוחמ קלח םש תויהל םייושע ונא הפוריא ליבשב .םלש
 דומעל ףיסונ תילרטיינ הנידמ רותב  .תוירברבה דגנכ תוברתה לש ץולח רמשמ תויהל

   ".ונמויקל בורעל ךרטצתש הפוריא לכ םע רשקב

 ,םילשורי ,תינויצה תורדתסהה תלהנה 'צוה ,24 'ע "םידוהיה תנידמ" ,לצרה(   
1973( 

:ויתונורכזב  רפסמ  ,ואדרונ  סכמ  ,ןושארה  ינויצה  סרגנוקב  לצרה   לש   ונגס
 ופתתשה הבש תיקנע הפיסא ןודנולבש "לוה טרבלא"ב המייקתנ ] 1920 [ ילויב 12-ב "

 ,ליסס טרבור דרול ,וירק זיקרמה ,רופלאב רמ המבה לע וחכונ וז הפיסאב .שיא 12,000
 ועיבהש רחאל .תוינידמה ישנא ,טנמלרפה יריצ ,תילגנאה הלשממה לש םידחא םירבח
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 ןמצייו םינודאה ואשנ ,ידוהיה םעל דודיעו הדהא לש תורורב יתלב םילמ םירטסינימה
 תוזארפ ,םינש שולש הז םהיפב רוגשה ,ליגרה םגהל היה הז .םהימואנ תא בולוקוסו
 ,יתרמא .רבדל ירות עיגה ךכ רחא .םולכ ןהמ רוכזל ןיאש ,תונרבדב תורמאנש תוחופנ
 ונאש םתבשח םלועה תמחלמב ןכוסמ עגרב :םיחכונה םירטסינימה לא הנופ ינאשכ
 תניתנ ךות ,ונילא םתינפ םתאו ,םכנייניעל תלעות איבהל םילוכי אהנ םידוהיה
 שוריפ לבקל תויושע ויהש אלא ,דאמ תויללכ ויה םנמאש ]רופלאב תרהצה[ תוחטבה
 ונא ןיא .םכיתועצה יפלכ םיילאיול ונייהו םכיתופקשהב ונבשחתה ונא .ןוצר עיבשמ
 תא בטיה ונמצעל םיררבמ ונא .םכמיע תירב ונתרכ .האלה ךישמהל אלא םיצור
 .ונמעמ לבקל םיווקמ םתא המ בטיה םיעדוי ונא .וז תירבבש תויוביחתההו תונכסה
 ,ודוהל םככרדב םיפיקזה אהנ ונא .םכליבשב ץאוס תלעת לש רמשמה לע דומעל ונילע
 ושרתש ץוחנ לבא ,הז השק יאבצ תוריש אלמל ונא םינכומ .תימדקה היסאב תרבועש
 .תוילאיול דעב תוילאיול .ונדיקפתב דומעל םילוכי אהנש ידכ חוכ ידיל עיגהל ונל

" .תונמאנ דעב תונמאנ

 'צוה ,"םיינויצ םיבתכ ,ואדרונ סכמ" רפסב "תונויצל האווצ" ,ואדרונ סכמ(
 ,'ד רפס ,ב"כשת ,םילשורי ,תינויצה תורדתסהה תלהנה די לעש תינויצה הירפסה

 .)203 דומע

 תטילשמ רורחישל הקבאנ םירצמשכ ,50 -ה תונשב .םילמ רדגב וראשנ אל םירבדה   
 קזנ םירצממ הינטירב קוליסב האר ןוירוג-ןב .הינטירבב לארשי הכמת ,הינטירב
 הפקתהב םירצמל לארשי השלפ 1956 רבוטקואל 29-ב .לארשי ןוחטיבל רומח
 ידכ ,)ותומ םוי דע הז םואית שיחכה ןוירוג-ןב(  הינטירבו תפרצ םע שארמ תננכותמ
 רצאנש ץאוס תלעת תא שדחמ שובכל ,המחלמב ברעתהל תפרצו הינטירבל רשפאל
 תופדור" לש תימדת הינטירבו תפרצל קפסלו  ,ןכל םדוק םישדח המכ םיאלה
 התייה  לארשי תוינידמ ."וזב וז תומחלנה םירצמל לארשי ןיב תודירפמ" רשא "םולש
 תרומת רוזיאה ימע לש רורחישה יקבאמ דגנ תוילאינולוק תומצעמל עויס :הרורב
 - תינויצה ץוחה תוינידמ .לארשיב הלא תומצעמ לש תיטילופו תיאבצ הכימת

 םלועה תמחלמ דע .ואדרונו לצרה וחסינש תונורקעה יפל ולעפ - לארשי תנידמו
 .הינמרג - התירב תבו ,ןיטסלפב הטלשש ,היכרות רבעל תונויצה התנפ הנושארה
 - ןיטסלפב שדחה טילשה רבעל תונויצה התנפ הנושארה םלועה תמחלמ רחאל

 תא תונויצה התריש דימת  .ב"הרא רבעל - הינשה םלועה תמחלמ רחאלו ,הינטירב
 העבנ וז תוינידמ .התעפשה םוחתב התייה ןיטסלפש תילאירפמיאה המצעמה
 תוריש קר .וז המצעמ לש העפשהה םוחתב תאצמנה ץראב לחנתהל הפיאשהמ
 םידוהי תריגה תושרהלו תונויצב ךומתל הל םורגל יושע המצעמ התואל עויסו
  התוא דגנ הקבאנש רורחש תעונת לכ לומ תונויצה תא הביצה וז תוינידמ .ןיטסלפל
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 ,הינקב ,היזדורב םינבלה םילחנתמה םג .תונויצל ידוחי וניא הז  בצמ .המצעמ
 העייס לארשי תלשממש אלפ אל .תוינידמ התוא וטקנ ,הקירפא-םורדבו ,הירי'גלאב
 םינעזגה רטשמל םגו '60 -הו '50 -ה תונשב הירי'גלאב םיתפרצה םילחנתמל
 םינבלה םיינעזגה םירטשמב הכמתו ותסובת םוי דע הקירפא-םורדב םינבלה
 ןתמבו ם"ואב תועבצהב יוטיבל האב וז הכימת .)םייתניב וסבוהש( היזדורבו הינקב
 תא ואכידש םילחנתמ לש םיינעזג םירטשמל יניעידומו ,יטילופ ,יאבצ עויס
 לארשי תועבצה לע רקחמ תדובע הבתכנ םרט לארשיב .תימוקמה  הייסולכואה
 הלבקתה לארשיש ירחא העש יצח ,1949-ב ,לשמל .הרורב הנומתה ךא מ"ואב
 תרצעל היזנודניא תלאשב ןוידה תייחד דגנ העבצהמ הענמנ איה ,ם"ואב הרבחכ
  תואמצעה קבאמ דגנ המחלו היזנודניאב זא הטלשש( דנלוה תדמעב הכמתו האבה

   .ןוידה תא תוחדל  )םש
 הדעווב לארשי העיבצה ,יאסינוטה םעה לש רורחישה תמחלמ תעב ,1952-ב
-םורדב ינעזגה רטשמה גיצנ םעו היסינוטב הטלשש תפרצ םע ם"ואה לש תיטילופה
 דגנ תפרצ םע לארשי העיבצה  1953-ב .םיאסינוטה תואמצעה ימחול דגנ הקירפא
 תוכז תמשגה תא חיטבהל" ידכ היסינוטל תפרצ ןיב מ"ומ לע ץילמהש ןוקית תעצה
 תפרצמ קשנ  התצר לארשיש םושמ  ?עודמ ."יאסינוטה םעה לש תימצעה הרדגהה

 .היסינוטב זא הטלשש
 הטלחה דגנ ם"ואה לש תיללכה תרצעב לארשי העיבצה  1954-ב םגו  ,1953-ב
 חקפלו ךישמהל הקירפא-םורדב תיעזגה היילפאב הנדש ם"ואה תדעוול הארקש

.הדעווה הלטוב וז הטלחהמ האצותכ  .םש  יעזגה  בצמה לע
 וקבאנש םיארי'גלאה דגנו תפרצ דצל תונוש תוטלחה ששב לארשי העיבצה  1956-ב
 תויזגוטרופה תובשומה ןיינעב ךבוסמ ילהונ קבאמ תעב ,1957-ב .תואמצעל
 ךא תויאקירפא הטלחה תועצה המכב לארשי הכמת )קיבמזומ ,הלוגנא( הקירפאב
 העבצהמ לארשי הענמנ 1958-ב .הקירפא תונידמ דגנ העיבצה תערכמה העבצהב
 הקירפא-םורדו תפרצ םע ,העיבצהו ידנורוא-הדנאורו הקינגנט תואמצע לע
 ןוידב 1959-ב .םיארי'גלאל תואמצע ןתמב וכמתש הקירפא יגיצנ לכ לומ ,תינעזגה
 ףא לארשי גיצנו ,ןורמק תואמצע דגנ תפרצ םע לארשי העיבצה ,ןורמק תואמצע לע
 הלביק  19.11.1959-ב .ןורמק תואמצע דגנ ם"ואה תאילמב םאנו רוביד תושר שקיב
 תויאמצעה תונידמה יגיצנ לש ךשוממ קבאמ רחאל ,ם"ואה לש תיללכה תרצעה
 םיימוטא םיצוציפ עצבל תפרצ לע תרסואה הטלחה ,שילש ינש לש בורב ,הקירפאב
 לבקל ידכ  ?עודמ .הטלחהה דגנ תפרצ םע העיבצה לארשי ךא הרהסה רבדמב
 הירי'גלאב םיתפרצה םילחנתמה רטשמ םג  .יטילופו ,ילכלכ ,יאבצ עויס תפרצמ
 רורחשה תעונת .תפרצב וכמת הקירפא-םורדבו היזדורב םינבלה םינעזגה ירטשמו
 הדעונ הכימתה .קאריעב םידרוכה תעונת התייה  הב הכמת לארשיש הדיחיה
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 ומחלש םידרוכל עויס ידי לע )1948 זאמ םיניטסלפב הכמתש( קאריע תא שילחהל
 םש םג קבאנו היכרותבו ןאריאב םג יח ידרוכה םעה ךא .קאריע ןוטלשמ תואמצעל
 קאריעב ואר היכרותו ןאריא יטילש יכ ?עודמ .לארשי וב הכמת אל םשו ותואמצעל
 אל םידרוכה יפלכ לארשי תוינידמ .םמע םיבוט םיסחי םייקל הפאש לארשיו ביוא
 קאריעב םידרוכב הכמת לארשי .םיניטסלפב התמחלממ אלא םהב הכימתמ העבנ
 תא שילחהל אל ידכ היכרותבו  ןאריאב םידרוכב אל ךא קאריע תא שילחהל ידכ

  .קאריע  לש היתוביוא
 םילחנתמה תנידמ ומכ םילחנתמ תנידמ איה תירוטסיה העפותכ תינויצה הנידמה
 .הקירפאב תומייק ויהש םינבלה םילחנתמה תונידמו דנלריאב םיטנטסטורפה
 לש תואמצעה תומחלמ םג .םירקמה לכב המוד םיימוקמל םילחנתמ ןיב ךוסכסה
 דוגינה ףירחמ תקזחתמ םילחנתמ תרבחש לככ .הז ךילהתמ קלח ןה םילחנתמה
 ןיב המחלמ תצרופ םיוסמ בלשב .תוסח הל הקינעמה לעה תמצעמ ןיבל הניב
 ךא .תואמצעב םילחנתמה םיכוז הפוסבש םהלש תוסחה תמצעמ ןיבל םילחנתמה
 ךרעמהמ דרפנ יתלב קלח םילחנתמ תנידמ תראשנ תואמצעה תגשה רחאל םג
 תוילאירפמיא תומצעמל עייסל הכישממ איה .ותוסחב היולתו ימלועה ילאינולוקה
  התואמצע  תאו הדדש היתומדא תאש תימוקמה היסולכואהמ המצע לע ןגהל ידכ

 .הלזג

 ומחלנשכ .ם"ואב תועבצהב קר אטבתה אל תוילאירפמיאתומצעמל לארשי עויס
 ץעייל ידכ םאנטיוול ןייד השמ עסנ '60 -ה תונשב םאנטיוו דגנ םיאקירמאה
 דגנ םחליהל דציכ תפרצל ץעי ןוירוג-ןב ."גנוקטייו"ב םחליהל דציכ םאקירמאל
  היציזופואה שיא תא וחצר וקורמו תפרצ לש םייאשחה םיתורישהשכ .םיארי'גלאה
 ןב הצר המ .ילארשיה יאשחה תורישהמ  עויס ולביק םה  הקרב-ןב ידהמ  יאקורמה
 ?לארשי התצרהמ .יטרקומד רטשמב וקורמב ךלמה ןוטלש תא ףילחהל  ?הקרב -

.וקורמ ךלמ םעו תפרצ םע םירשק
 םכסה .תפרצל עייסל ידכ היר'יגלאב שפוח ימחול חוצרל לארשי המיכסה  1955-ב
 ץוביק רבח ,תימע ריאמ ןיעידומה יתוריש שאר וילע םתחו "הנאת הלע" ארקנ הז
 לבוי הקיסיפל רוספורפההיהםכסהה עוציב לע חקפמה .טסילאיצוסו ,רבעשל
-ןב חצרל העייסב גישהל לארשי התצר המ  .ינויצה  לאמשה  ךינח  אוה  ףא  ,ןמאנ
 התצר איה  ?לארשיב  יהשלכ  הרוצב ועגפ אלש םיארי'גלא שפוח ימחולו הקרב

 .וקורמו  תפרצ לש ןוחטיבה יתוריש םע םירשקו תפרצמ םיקנטו  םיסוטמ

-תת ,םיבור ,תומגרמ רצייל הלחהו קשנ תיישעת לארשי החתיפ ןמזה ךשמב  
 ידכ השענ הז .םיגוסה לכמ תשומחתו ,המחלמ תוניפס ,םיסוטמ ,םיקנט ,םיעלקמ
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 תולעבב הלוכ[ תילארשיה קשנה תיישעתש רחאל ךא .ל"הצל קשנ תקפסא חיטבהל
 קוש .ל"וחב התרצותל םינוק שפחל הלחה ל"הצ יכרצ תא הקפיס ]תיתלשממ
 רוכמל לארשי הלכי ןתמכסהב קרו תולודגה תומצעמה ידי לע טלשנ ימלועה קשנה
 םינדור םירטשמל קשנ רוכמיש הנשמ ןלבקב ךרוצ םימעפל שי הלא תומצעמל .קשנ
 םהל רוכמל תולודגה תומצעמל חונ אל ןכלו םהמ תדלוס תימלועה להקה תעדש
 םירלוד ינוילימ תואמב קשנ תקפסאל ב"הרא לש הנשמ ןלבק הכפה לארשי .קשנ
 לארשיב ישיא יאבצ ןומיא רבעש( ןימא ידיא לש רטשמה םהיניב ,הלאכ םירטשמל
 הז ןדור .ילי'צב השוניפ לרנגה לש ורטשמו הדנגואב )ל"הצ לש ןחנצ יפנכ לביקו
 תוריחבב רחבנש ןוטלש דגנ )ב"הרא י"ע הכמתנש( תיאבצ הכיפהב ןוטלשל עיגה
 .םידוהי םהמ םיבר ,ילי'צב םיטרקומדו לאמש ישנא יפלא חצר ה'צוניפ .תויטרקומד
 תלשממ המיכסה ןכלו קשנ ול קפסת ב"הראש ךכל הדגנתה ב"הראב להקה תעד
 תורחא תוצראב המצע לע הרזח וז תנוכתמ .המוקמב תאז השעת לארשיש ב"הרא
 חאשל ,המנפב הגיירונל קשנ הקפיס לארשי .םיינדורו םיתחשומ םירטשמ תולעב
 רטשמל ,הדנגואב ןימא ידיא לש םימיאה רטשמל ,האוגארקינב הזומוסל ,ןאריאב
 ,שבחב יסאלאס הלייה לש הרוטטקידל ,הקירפא-םורדב םינבלה םינעזגה
 דועלו ,)םידוהי יפלא חצור הז רטשמש העדיב( הניטנגראב הרוטטקידל ,רודוולאסל
 חרזאו םדא תויוכז וסמר יכ קשנ םהל רוכמלמ העונמ התייה ב"הראש םירטשמ
 דבלב הקירפא-םורדל הרכמ לארשיש יאבצה עויסהו קשנה .ןהיתוצראב תויסיסב
 ב"הראש ךכל ועיגה םירבדה .רלוד דראיליממ רתויב םיאקירמאה ידי לע ךרעוה
 מ"הר .הקירפא-םורדב םינבלה םינעזגה רטשמל קשנ קפסל לודחל לארשימ השרד
 ןוטלשל עייסל לארשי הכישמה השעמל ךא לדחת לארשיש 1990-ב חיטבה רימש
 םילעפמ ידי לע רצוימ קשנ .יטרפ קשנ  רוצי ןיא לארשיב .ותסובת םוי דע םינעזגה
 דרשמ .הלשממה תושר אלל לארשימ קשנ אצייל רוסא ,ןכ לע רתי .םייתלשממ
 ימל ררבמו אוצי ןוישיר קינעי םרטב לארשימ ינוחטיב אוצי לכ קדוב דחוימ יתלשממ
 אולמ ןכל .וז תבותכל קשנ תקפסא לש תויטילופה תוכלשהה המו קשנה דעוימ
 רבודמשכ םג ,לארשי תלשממ לע ץבור לארשימ ינוחטיב אוצי לכ לע תוירחאה
 ינוראב לש םייטרפ תואבצל יאבצ ןומיאו קשנ םיקפסמה רבעשל ל"הצ יניצקב
 העפות ,'וכו ,הקירפאב ,האוגאראקינב ,המנפב ,היבילובב ,היבמולוקב םימס
 םהיתוריש תא ועיצה רבעשל ל"הצ יניצק רשאכ ,'90 -ה תונשב הצופנ הכפהש
  הקירמא-םורדב רקיעב הזכרתה םתוליעפ .ריחמב הברמה לכל ברח יריכשכ

 .הקירפאבו
 ןיבש קבאמב לארשי הכמת ימב הלאשל הרורב הבושת תונתונ הלא תודבוע

.הקירפאו  היסא ימע  תואמצע  ימחול  ןיבל  םזילאינולוקה
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יניטסלפה    םעהו   תונויצה                                              
 בצמ תא קדבו דלישטור ןורבה תוחילשב ץראב "םעה דחא" רקיב 1891 תנשב   
 ,"תובוחר" ,"ןויצל ןושאר"( םדוקה רושעב דלישטור ןורבה דסייש תובשומה

  וב   ."לארשי ץראמ תמא" רמאמב םסריפ וימשר תא   .)"הניפ שאר" ,"בקעי ןורכיז"
 :בתכ

 לכו ,עורז אל רבדמ ,הממוש הלוכ טעמכ התע איה י"א יכ ל"וחב ןימאהל ונא םיליגר "
 ץראה לכב .ןכ רבדה ןיא תמאב לבא ,ובל ץפחכ הנקיו אובי תועקרק הב תונקל הצורה
 אלא םייואר םניאש ,ןבא ירה וא לוח תודש קר ,וערזי אל רשא ערז-תודש אוצמל השק
 הלא קר .ךכל םרישכהלו םתוקנל תולודג תואצוהו הבר הדובע רחא הז םגו ,תועיטנל
 לעו .קוחר דיתע ליבשב הווהב הברה חורטל םיבהוא םייברעה ןיאש ינפמ םידבענ םניא
 ילעב םג םא יכ םירכיאה דבל אל .הנקמל הבוט המדא אוצמל רשפא םוי לכב אל ןכ
 וניחאמ םיבר .תערגמ לכ הב ןיאש הבוט המדא לקנב םירכומ םניא ,תולודג תוזוחא
 ,הבחרלו הכרואל התוא ורת רבכו םידחא םיחרי הז ץראב םיבשוי ,עקרק תונקל ואבש
 םלוכ םה םיברעה יכ ל"וחב ןימאהל ונא םיליגר  .ואצמ אל דוע םישקבמ םה רשא תאו
 .םהל ביבסמ השענה תא םיניבמ םניאו םיאור םניאו ,רומחל המודה םע ,רבדמ יארפ
 ירע לכ ,המרע אלמו דח לכש לעב אוה ,םש ינב לככ ,יברעה .איה הלודג האיגש לבא
 הבקעב תכללו ןומהה תא לצנל םה םג םיעדויה םייברע םירחוס םיאלמ י"או  הירוס
 יבשוי דוחיבו ,םייברעה םיניבמו םיאור .הפוריאב גוהנכ לכה ,םהמע רבד ול רשא לכ םע
 יפל ,םיעדוי אלכ םמצע םישועו םישחמ םה לבא ,ץראב ונצפחו ונישעמ תא ,םירעה
 םג לצנל אופיא םילדתשמ םהו ,םהיתודיתעל הנכס םוש התע ונישעמב םיאור םניאש
 ונל םיקחוש הז םעו ,םדי לאל תויהב םישדחה םיחרואה ןמ תלעות איצוהל ,ונתוא
 דעב בוט רכש םילבקמש יפל ,תירבע אינולוק םכותב דסוויהב םיחמש םירכאה .םבילב
 תוזוחאה ילעבו ,ןויסינה הארהש ומכ ,הנשל הנשמ םיכלוהו םירשעתמו םתדובע
 ריחמ לוחו ןבא תמדא דעב םהל םימלשמ ונאש יפל ,םה םג ונתארקל םיחמש תולודגה
 וחתפתי י"אב ונמע ינב ייח רשא תע אובת םא םלואו .םולחב םג םינפל ואר אל רשא בר
  ...ומוקמ תא הז חיני הלקנ לע אל זא ,ץראה םע ילגר ,הברה וא טעמ ,וקחדיש דע ךכ לכ
 דומלל ונלוכי יאדווב תאז ןה .דיתעה ליבשב רבעה ןמ המואמ דומלל ונכרדמ ןיא ללכב
 םע תמח ונילע ררוע יתלבל רהזיהל ונא םיחרכומ המכ דע  ,הווהבו רבעב ונימי ירבדמ
 םע םע ונתוגהנתהב םיריהז תויהל ונילע אופיא המכ דע ,םינוגמ םישעמ ידי לע ץראה
 קדצב רמול ךירצ ןיאו ,דובכו הבהאב ותא ךלהתהל  ,שדחמ וכותב רוגל םיאב ונאש ירכנ
 םואתפו ,םתולג ץראב ויה םידבע  !שממ ךפיהה    ?י"אב וניחא םישוע המו .טפשמבו
 ץראב קר אצמהל הלוכיש העורפ תוריח ,לובג ילב תוריח ךותב םמצע םיאצומ םה
 דימת הרקי רשאכ ,סומסיטופסדל היטנ םבלב דילוה הזה ימואתפה יונישה .היקרוטכ
 אלש םלובג םיגישמ  ,תוירזכאו הביאב םיברעה םע םיכלהתמ םנהו "ךולמי יכ דבע"ל
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 שיא ןיאו ושעי ןכ יכ דוע םיראפתמו ,תקפסמ הביס לכ ילב הפרחב םתוא םיכמ ,קדצב
".תאזה תנכוסמהו היוזבה היטנה דעב רוצעיו ץרפב דומעי רשא

 יבתכ לכ" ,א"נרת ןויס ד"כ ,"ץילמה"ב ספדנ ,ןושאר רמאמ ,"לארשי ץראמ תמא"(
) ג"כ דומע ,ה"כשת א"ת ,"ריבד" תאצוה ,"םעה דחא

  ינפל  םינש שש תאז בתכ ,ןמצייו םייחו ,קילאיב לש ינחור הרומה ,"םעה דחא"
  אלל ץרא" תינויצה המסיסה רקש תא ףשחו תינידמה  תונויצה  תא דסיי  לצרהש
 ורפס ,22.10.1922-ב ץראב ןושארה הייסולכואה דקפמב ."ץרא אלל םעל - םע
 "ןשיה בושיה"מ םייתד םבור םידוהי 80,000 -כ םהב םיבשות 750,000 םיטירבה

 ,תונגפה ,תותיבש ולהינו יטירבה ןוטלשב ומחל םיניטסלפה .תונויצל ודגנתהש
 םוסריפ םוי( ,רבמבונל 2-ב הנש לכ .רופלב תרהצה דגנ תוינומה האחמ תופיסאו
 תיללכ התיבשב ולחה 1936 לירפאב .הדגנ םינומה וניגפה )1917-ב הרהצהה
 דצלו םדגנ ובצייתה ץראב ידוהיה בושיהו תינויצה העונתה .םוי 183 הכשמנש
 שוביכ" םשל םידוהי התיבש ירבוש הסייג "תורדתסה"ה .יטירבה ןוטלשה
 התייה וז .םידוהי םילעופ ידיב םתלעפהו םיברעה םילעופה ידימ "הדובעה
 לומ קשנב םמוקתהל םיניטסלפה ולחה התיבשה הלשכנשכ ."תינויצ המישמ"
 ףותישב ,םינויצה תודסומה ומיקה הבוגתב ."לודגה דרמ"ב וחתפו םיטירבה
 לש "תודחוימה הלילה תוגולפ"ו ,"םיבושיה תרטשמ"( יאבצ חוכ ,יטירבה ןוטלשה
 ןוטלשה דצל תובצייתה .םיניטסלפב ומחל יטירבה אבצה םע דחיו   )טייגניו
 היה ושוריפ יניטסלפה דרמה ןוחצינ יכ תינויצ הניחבמ תיחרכה התייה יטירבה
 םיניטסלפה ויה ול .ןיטסלפב תינויצ הנידמ לע ללוגה תמיתסו םיניטסלפל תואמצע
 םילחנתמה תנידמ המק התייה אל תואמצעב םיכוזו יטירבה ןוטלשה תא םיסיבמ
 אלא םידוהיה דגנ ןווכמ היה אל  1939  דע  1936 -מ "לודגה יברעה דרמ"ה .םינויצה
 ןוטלשה .ץראה יטילש ויה - םידוהיה אל - םיטירבהש טושפה םעטהמ םיטירבה דגנ
 יתבו טפשמה יתב ,אבצה ,הרטשמה ,קוחה םג ךכו  ,יטירב ןוטלש היה ןיטסלפב
 גצוהו "תוערואמה" םשב יניטסלפה דרמה הנוכ תינויצה תונותיעב .רהוסה
 יפלכ םידרומה סחי ךא ."םיל םידוהיה תא קורזל" םיניטסלפה לש ןויסינכ
 הגלפמה ןואטיב( "םעה לוק" םסריפ 1938 רבמטפסב .הנוש היה ןיטסלפב םידוהיה
 ידקפממ דחא לש האבה האירקה תא 18 'סמ ןויליגב )ןיטסלפב תיטסינומוקה

 :ןיטסלפב םידוהיה לא םידרומה

הל  הצוחמו  ץראב  ידוהיה  םעה  לא
 יברעה םלועה םקו רוענו ,םיהולא לע לכ םדוק ונכמס ונתוממוקתהב ונמקשכ
 תדהא יברעה םלועה ירוחאמו ,השודקה ונרורחש תמחלמב ונל דעסו הרזעל ימלסומהו
 םידמוע ונראשנו ,תאז ונתוממוקתה לע רבכ ורבע םינש שולש .יטרקומדה םלועה
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 .ינלטקה םזילאירפמיאה יקוחו םישידחה גרהה יעצמא ינפמ העיתר אלל הכרעמב
 ,שפוחל ונתהימכ  .תימואלה ונתמחלמ תקדצב ונתרכהו ונתנומא לדגתו ונדמע םיפיקת
 ונועינה רשא םה  תונויצה ותירב תבו יטירבה םזילאירפמיאה תנכסמ ונתדלומ תלצה
 םזילאירפמיאה דגנ תנווכתמו ימואל רורחש תעונת איה ונתעונת .וז ונתמחלמל
 ןכל תנעשנ הנניא ונתעונת .שפוחל ךרדב ונל לושכמל דמועש ימ לכ דגנו תונויצהו

.תיעזג וא תיתד הביא לע ןיטולחל
 תא םיגיצמו  וז תמא דיזמב םכמםימילעמ "םילגנאתמ"ה תונויצה יגיהנמו םילגנאה
 םכתא סייגל ולכוי ןעמל ונל םיביוא םכריאשהל איה םתנווכ .תינעזגו תיתדכ ונתעונת
 ,תבכרה ,טפנה וק תרימש :םינויצהו םיטירבה םיסרטניאה תנגהלו הקולחה תמשגהל

.דחי םג םכלו םיברעל הדמשה הז רבד איבי ולו ,תולובגהו
 םזילאירפמיאה יניינע תנגהל התע םכתא םילצנמו םימרמ םידגובה םינויצה םכיגיהנמ
 בלח תבז"כ התוא םכל םראתבו הצרא םכתא םאיבהב  ללוש םכתא וכילוהש ומכ
 איהשכ םיברעה דגנ תאצל הינטירב םכתא התיסמ םידגובהםכיגיהנמתועצמאב ."שבדו
 אל איה יכ םיעדוי ונא .בטיה םיעדוי ונא הינטירב תא .דימת םכנימיל דומעל תרמיתמ
 תוכופהתה תא תואורה םכיניע .תאז ועבתי היניינעש תעב םכתא ריקפהלמ עתרית
 םה ?םכיגיהנמ םכל וליעוי המ םכשפנל הינטירב םכתא בוזעתשכ .ימואלניבה בצמב
 הלא םיגיהנמ .םירושאהו םינמראה יגיהנמ םמעל וליעוה אלש ומכ םכל וליעוי אל
 אל הלפמ ולחנשכו  קאריעו היכרות דגנ התירב ינבו הינטירב תתסהב םמע תא וררוע

.םיברעהו  םיכרותה  ימחרל םשפנל םתוא הבזעו םהילע ןגהל הינטירב האב
 אלו הילגנאל םכתא ורכמ רשא םכיגיהנממו םילגנאהמ לדביהל םכל םיצעיימ וננה

.םיוולש ויהתו םכמולש תא וחיטבת ךכ .תיברעה תואמצעה תעונתב םחליהל
 םזילאירפמיאה לועמ הלוכ הניתשלפ תא ררחשל םיצורו הקולחה תא םיחוד ונא

 .ץראב תרחבנ  תיטרקומד הלשממ םיקהלו
 םה םויכש ומכו םילגנאה ואבש ינפל ויחש ומכ םולשב ויחי םה ירה ,םידוהיל רשאו
 םכתא גהננש וא "המיה םכתא קורזל" ונתנווכ יכ אוה רקש .תונושה  ברע תוצראב םייח
 ושע םאהו םימלסומהו םיברעה לצב םידוהיה ויח בר ןמז .הפוריאב םיגהנתמש יפכ
 ,היפוסוליפבו האופרב םכימכח ויה אל םאה  ?הפוריאב םויה םהל םישועש המ םהל
 םולשב ויחו ?דרפסב םיכיסנה תורצחב םיברעה ימכח םע דצב דצ ,ןומימ-ןב תמגוד

?קאריעב יזארו לסייפ ךלמה תפוקתב
 םע ףותישב ולעפת אלש ןמז לכ םכתשפוחו םכמולש תא חיטבהל םכל ונתובייחתה וז

.ונדגנ  םזילאירפמיאה
קזאר-לא-דבע  ףראע  םידרומה  דקפמ    ,םולשו                                                                

 1938  רבמטפס   ,הבייט                                                                     



Page 65 of 208

alternative.doc 15:54 25/07/10

 דגנ םיטירבה תמחלמב ךומתל הכישמהו הינפהמ המלעתה תינויצה העונתה
 ..דרמה

 ינשל ןיטסלפ חטש תא קלחל ם"ואה לש תיללכה תרצעה הטילחה רשאכ ,1947-ב    
 ,םיניטסלפל הינשהו םידוהיל תחאה ,תונידמ יתש םיקהלו ,םיווש טעמכ םיקלח
 חטשה קלוח תאז תורמל .600,000 קר םידוהיהו ןוילימ 1.1 םיניטסלפה ונמ ןיידע
 תא קלחל ם"ואה תוכמס תא וחד םיניטסלפה .םיינשה ןיב הוושב הווש טעמכ
 השילפ הנגריאו המזי ,רוזאה לכב זא הטלשש ,הינטירב .הקולחל ודגנתהו ,םתדלומ
 ץראב ראשהל הל רשפאל ידכ ,ןיטסלפל ,הירוסו ,קאריע ,ןדרי ,םירצמ תואבצ לש
 םכסה ןוירוג-ןב םתח המחלמה ךלהמב  .וסבוה ברע תואבצ ךא ."םולש ןיכשמ"כ
 יצח םהמ דחא לכ חפיס הז םכסה יפל ,ןדריה-רבע טילש הללאדבע רימאה םע ידוס
 הנידמ אלל ורתונ םיניטסלפה .תיניטסלפה הנידמל דיעוה ם"ואהש חטשהמ
-ןב קפתסה וליא .םהיתומדא תא םג ודביאו םיטילפל וכפה םהמ שילשכ .םהלשמ
 דיעוה ם"ואהש םיחטש חפיס אלו לארשיל דיעוה ם"ואהש חטשב ןוירוג
 ןוירוג-ןב חפיס רשאכ ךא ,דבלב ם"ואל תונפומ םיניטסלפה תונולת ויה םיניטסלפל
 ןיטסלפ יחטש תא לארשי הלזג תיניטסלפ הנידמל דיעוה ם"ואהש חטשה יצח
 הביסה אוה הז ידוס םכסה .ם"ואה לש הקולחה תטלחה תא הרפהו התואמצעו
 תא תוחפל לבקל ותרטמש קבאמ  ,לארשי דגנ םיניטסלפה לש םקבאמל תירקיעה
 לארשיב םינויצה הירוטסיההו דומילה ירפס לכ ךא ,םהל דיעוה ם"ואהש קלחה
.םיברעה דצמ  םידוהי תאנשל  "ןברוק"כ לארשי  תא םיגיצמו הז  םכסה םימילעמ

 ידבוע לש םעמ דחא רוד ךות םתוא הכפה  איה ?םיניטסלפל תונויצה המרג המ    
 יעור רבק לע ומואנב .אכודמ טועימלו לכ ירסח םיטילפל וצראב בור היהש המדא
 רמא ,1956-ב ,הזע תעוצר לומ ,זוע-לחנ ץוביק תודשב םיניטסלפ ידיב גרהנש גרבטור
 םה םינש הנומש ?ונילא הזעה םתאנש לע ןעטנ יכ ונל המ " :ןייד השמ לכ"טמרה
 תא הלחנל ונל םיכפוה ונא םהיניע לומלו הזעב רשא םיטילפה תונחמב םיבשוי
 הנתשה אל הז בצמ )2.5.1956 "רבד"( "םהיתובאו םה ובשי הב םירפכהו המדאה
 תונחמב ריפחמ ינועב יח םיניטסלפהמ שילש .זאמ ופלחש םינשה םיעבראב
 )ילארשי שוביכל 1967 ירחא ךפהש( ינדרי שוביכ ןוטלש תחת יח שילש ,םיטילפ
  ןונמיה  תא רישל םיצלאנו תינויצ הנידמב הינש הגרדמ םיחרזאל וכפה - שילשו
 ןויצל ןיע המידק חרזמ יתאפלו הימוה ידוהי שפנ המינפ בבלב דוע לכ "  :םהישבוכ
 שפנה רבדב המו  "ונצראב ישפוח לע תויהל ונתווקת הדבא אל דוע ,היפוצ

?ןיטסלפב  ישפוח םע  תויהל התווקתו  הימוהה  תיניטסלפה
 לש ןושארה האישנו ,לצרה רחאל תינויצה תורדתסהה אישנ ,ןמצייו םייח        
 תידוהיה הנידמה תא טופשי םלועהש ינא חוטב " :ולש היפרגויבב בתכ ,לארשי תנידמ
 םילשורי ,ןקוש 'צוה ,"שעמו הסמ" ןמצייו םייח( ".םיברעה םע גהנתתש המ יפל
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 )447 'ע ,ד"ישת

 יתמאה ןחבמה היהי יברעה טועימה יפלכ טוקננש סחיה " :רמא ןייטשנייא טרבלא םג
 'ע ."םולשה לע ןייטשנייא" ,ןתנ וטוא ךותמ( "םעכ ונלש תוירסומה הדימה תומאל

638(    

  םיניטסלפלו ללכב םיברעל הסחי ףשחנ תונויצה הדסונ זאמ ופלחש םינשה האמב
   .תודבוע  יפלאב  ,טרפב

                                      םוכיס                                                                  
 העונת איהש וא  ?רורחש תעונת איהש   ?תונויצה  לע  םינוירוטסיה  ורמאי  המ      
 הכמתו ותואמצעמו ויתומדאמ ,וצראמ יניטסלפה םעה תא הלשינש תירוטזינולוק
 היולת הבושתה    ?םלועה  יבחרב  םימע  ואכידש  םינעזגו  םילאינולוק  םירטשמב
 תודוקנ טילבי תימואל תונמאנ אוה ולש ןוילעה ךרעהש ימ .הירוטסיהה בתוכב
 םג .תידוהיה תדל תונמאנ וא תושונאל תונמאנ אוה ולש ןוילעה ךרעהש יממ תונוש
 ןוירוטסיה לכ ךא .ויכרעמ עפשוי תודבועה ןיב ןוירוטסיה לכ רשקי וב ןפואה
 התפיאש ללגב םזילאינולוקל העייס תונויצהש הדבועהמ םלעתהל השקתי
 .הז םע לש ותואמצע דגנ המחלו יניטסלפה םעב תבשוימ ץרא לע תידוהי תונובירל
 בייח ןהמ עויס  .תוילאינולוק תומצעמ עויסל תונויצה הקקזנ התפיאש שומימל

.ןהל עויס
 .םיתוריש ןהל קפסל תונויצה הצלאנ תוילאינולוק תומצעמ תכימת שוכרל ידכ
 םישגהל היה רשפא יא .הקירפאו היסא ימע תואמצע דגנ ןקבאמב ןהל עייסל רמולכ
 הכימת לבקל היה רשפא יאו תילאינולוק המצעממ הכימת ילב תונויצה תרטמ תא

   .םלועה  יבחרב םימע יאכדמ םינדורבו םזילאינולוקב ךומתל ילב וז
  .םיאכדמה  הנחמב התוא הביצהש  איה  תונויצה  תרטמ  אלא  ןודז תונווכ  אל

  דרפנ  יתלב  קלח  ןה  - לארשי תנידמו - תונויצה  תימלועה הירוטסיהב העפותכ      
 תונויצה תא תכפוה הניא וז הדבוע יתד וא ימואל ןוירוטסיה יניעב .םזילאינולוקהמ
 םדאה תבוט אוה ולש ןוילעה ךרעהש ןוירוטסיה יניעב ךא .תילילש העפותל
 העפות איה - תודהיהמ תולדבה יפלא ףלא לידבהל - תונויצה  ,תושונאהו
  העפותל התוא ךופהי אל הילע רמול רשפאש  יבויח רבד םושש תילילש תירוטסיה

 .תיבויח  תירוטסיה

  ןה .ברעמה  תוברתל  המוצע  תיבויח  המורת  ומרת ,תורצנה - התבו ,תודהיה   
 המרת אל ,תונויצה ,תידוהיה תוימואלה ךא .תירסומהו תינחורה ותומד תא ובציע
  םתוברתש םיאכדמ תוחוכל המרת איה תיטילופ תושיכו תישונאה תוברתל המואמ
 ךא "הנידמ ילעב"ל םידוהיהמ קלח הכפה תונויצה   .תאשנתמו  תינחוכ  ,תינעזג
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 הלאשה תא שדחמ םיררועמ הרציש תינחוכה תוברתהו  ,הטקנ םהב םיעצמאה
 רותב ומויק לכש ":תונויצה רחא ההנש ידוהיה םעה קלח ותוא "םעה-דחא" לאשש
 ןימוי קיתע םע"ל םאהו .ולש הירוטסיהה רפסב דבכנ קרפ ףיסוי אל "הנידמ לעב"
 ופוסב  עיגהל רשאמ םלועה ןמ דחכיהל היה האנ רתוי אל  "םייוג רואל היה רשא

"  ?וזכ הנורחא הרטמל

  ןיבל הניב ,יומס וא יולג ,ךוסכס היהי "םידוהיה תנידמ"כ לארשי םייקתת דוע לכ
 תידוהי תונמואל ןיב אלא ,םאלסיאל תודהי ןיב ךוסכס הז ןיא .יניטסלפה םעה
 ןכלו תוילאירפמיא תומצעמ תכימתל לארשי הקוקז הז ךוסכסב .תיברע תונמואלל

.יוכיד לש ימלוע ךרעממ קלח תראשנ איה
  

 לארשי ךופהת םא .ךשמיהל בייח וניאו לארשי לע רזגנש לרוג וניא הז בצמ ךא    
 ידי לע תכרדומה ץוחו םינפ תוינידמ להנתו היבשות תנידמל "םידוהיה תנידמ"מ
 ךופהתו ,אצומ לדבה אלל רוזיאה יבשות לכ לש החוורהו שפוחה תא םדקל הפיאש
 ,יטילופו יתרבח שפוחל םקבאמב תכמותה תושיל םיברעה תא תאכדמה תושימ
 ילאירפמיאה ךרעמב תולתמ ררחתשהלו  םתכימתו  םתדהא תא שוכרל לכות

 .ימלועה
 .תינחורו  תילכלכ  ,תיטילופ  תמא  תואמצע  לש  ןדיע  לארשיב  לחי  זא קר
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9.5.2000

.תיטרקומדו  תינוליח ,תפתושמ  הנידמ                         
 לש "יביטנרטלאה תואמצעה םוי"ב תואושמ תקלדה סקטב םירבד(         
)"לובג שי"  יאבצה תורישה ינברס תתומע         

 .יברע-ילארשיה ךוסכסה לש תמא ןורתפל םורתל הווקתב האושמ קילדמ ינא
 ץרא לע תינויצ תונוביר ליטהל ןויסינמ עבונ ,םינש האמכ ךשמנה ,הז ךוסכס
 םע םילשי אלו ולשמ תונובירל ףאוש יניטסלפה םעה   .םימע ינש ידי לע תסלכואמה
 .ולשכנ וזכ תונוביר םיניטסלפה לע תופכל תונויסנה לכ  .תינויצ תונוביר תחת םייח
 הדרפה לע ססובמ ולסוא םכסה .רחואמב וא םדקומב  לשכי ולסוא םכסה םג
-םורדב הלשכנ וזכ הדרפה .ןאטסוטנאב חסונב םיניטסלפל תורומש תמקהו
  .לארשיב םג לשכתו הקירפא
 תחא ,תונידמ יתש תמקה ידי לע אל םדמ בוקעו ךורא ךוסכס רתפנ הקירפא-םורדב
 תויוכז הקינעמ הנניאש תפתושמ הנידמ ןוניכ ידי לע  אלא  ,םינבלל תחאו םירוחשל
.אצומ ךמס לע
 הקינעמ ןהמ תחא לכש תונידמ יתש  אל  .יברע ילארשיה ךוסכסל םג ןורתפה הז
 היילפא אלל ,היבשות לכ לש תפתושמ הנידמ אלא ,ימואל אצומ ךמס לע תויוכז
 הנכ ןורתפל תפומ שמשת  תפתושמ הנידמ לש תפתושמ הריבכ םילשורי .תימואל
  תידעלב  תינויצ תונוביר תרטמש תיחכונה תיטילופה תועיבצה םוקמב ךוסכסה לש
 .ךוסכסה ךשמהל  תמרוגה
 ןיב שדח "בהז רות"ל החיתפ שמשל םג היושע ,לוצינ םוקמב ףותיש לש הנידמ
 .םדוקה  בהזה רות  לע  ,הלעי  ףאו  ,ריכזיש בהז רות  ,םיברעל םידוהי

 הדמשה קשנ לכמ ולוכ ןוכיתה חרזמה זוריפל לעופש ימ לכ ךרבמ ינא וז תונמדזהב
.ונונעו יכדרמ לש ידימה רורחשל ארוקו ,ימוטא קשנמ טרפב  ,תינומה
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תזוכיספ
"תוינחור"ה
םייתדה לש

)תוינוליחה  לדחמ(   תוינחור                           
-------------------------------------------------------------------------------

 ,םש ושפיח ןה המ ןתוא יתלאש ,ודוהל ועסנש תונב יתש שי ,רוספורפ ןכ םג ,ילש רבחל"
 םיעווג םינוילימ תואמ ,הנכסמ הנידמ איה ודוה .דרוסבא הז יניעב ."תוינחור" :ונע ןהו

 .בוחרב םיקורז  ,םיססוג ,בערב
  סעקפ'ציפה לכב אל םג ןכלו םיהולאב ןימאמ אל ינא  ?תוינחור הז המ ?תוינחור וזיא
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"הלכשה  וז  תוינחור  יתעדל  .םיהולאל  ביבסמש

 )40  'ע ,1.12.2000  ,"ןורשה ןמז"  םע ןויארב רוגסרה  לאכמ רוספורפ(

------------------------------------------------------------------------------------                                              

המדקה                                                    
 - תדב םיבר םיאור ןכל ,הז דממ אטבל תורמיתמ תותד .ינחור דממ שי ישונאה םויקל
 ןה םדאה תוינחורל יוטיבכ תותד תוספתנ דוע לכ .תונרמח - תוינוליחבו  ,תוינחור
 .ישונאה םויקב ינחורה דממה תא םישפחמה םיברל הכישמ דקומ שמשל הנכשמת
 תד לכ םיללוש םה .תד םע - תועטב - התוא םיהזמו תוינחורל םיזב םיבר םינוליח
 תדב היולת הניאש תיאמצע  תוינחור וחתיפ אל ךא תולפת תונומא ףסוא התויה לע

  .תישונאה תוילטנמה  לע  תדה תזיחא  ךשמהל  עייסמ הז  לדחמ  .יהשלכ
:תורוקמ  השולשמ  עבונ  לדחמה

 .תונרמח  םע  תוינוליח  לשו  תוינחור םע תד  לש העטומ יוהיז  
 .תוינחורה  תוהמ  תנבה-יא  

 .יסיפ-וכיספה  רשקה  סקודרפ  לש  תויגולוכיספה  תוכלשהה  תנבה-יא  

  .תינחור תואמצע ושוריפ ןיא תדמ רורחיש ךא .תדמ רורחישל תקבאנ תוינוליח   
 הקוקז איה ,תדמ רורחיש רשאמ רתויל תוינוליחה הקוקז התואמצע סוסיבל
 תוינחורל תועדומ ררועל דעונ הז רמאמ .תדל רשק םוש הל ןיאש ,תיאמצע תוינחורל
 תד - ןכ לע רתי .תוינחור הנניא תד .תוינחורל תיתד הרמוי לכ לוטיבלו  ,תינוליח
 תלילשב קסוע יוניג .תדה יוניג אל ,תדה תרוקיב אוה הז רמאמ  .תוינחור תענומ
 רבעמ חתפתהל ידכ  ,ותלילשב אל ,האשומ תוהמב הנד תרוקיב .ותוהמב אל ,ואשומ

 .ול

הרהבה                                                      
 :ןוידה  תרהבהל תורעה שולש

 םוש הל ןיא  ,והשלכ עדי וא ,ןויער ,היפוסוליפ ,הפקשה ,הנומא הניא תוינחור  
."ינא"ה  ךווית אלל  תואיצמה  תיווח  איה  תוינחור        .יטילופ וא יתרבח ןכות

 היווח איה תוינחורש ךכמ םלעתמ ,והשלכ עדי וא ,הנובת ,הנומא םע תוינחור יוהיז
 התסינו הנובת םע תוינחור התהיז תיתפרצה הכפהמה .עדי/הנובת/הנומא אלו
   הנניא  ,התובישח  לכ  םע  ,הנובתה .לשכנ ןויסינה .הנובתל תדגוסה  תד דסיל

    .תוינחור
 תעב תוינחור תווחל ידכ הזטסקא יררועמ םיסקטב תושמתשמ תונוש תויתד תותכ
 תווחל רשפא יא .הרכהה שוטשטל הזטסקאה הליבומ םירקמה בורב .הזטסקאה
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.האלמ  הרכה  לש  בצמב קר  תווחל ןתינ  תוינחור   .תשטשוטמ הרכהב תוינחור

 יעצמא תדב האר דיורפ .תדל דיורפ תשיג לע הרזח הניא תיחכונה תרוקיבה .2 
 רתוי הב שי ךא הלא םיכרצ תקפסמ תד .טרפה לש םיישגר םיכרצ קופיסל יגולוכיספ
 אוה "טרפ" .ותוהממ אלא "טרפ"ה לש םיישגרה ויכרצמ קר אל תעבונ איה  .ךכמ
 המ הקחי אוה ."טרפ"ל חתפתי אל הרבחמ קתונמב לדגה קונית .יתרבח רצומ
  .הנכות אוה "טרפ" יורקה ישפנה הנבמה .הלייא וא הבאז וז םא םג .ותוא לדיגש
  אלו הנכות ותוהמש "ינא"ה אוה "טרפ"ה ."טרפ" ונניא - הרמוח לככ - חומה
 לש ירמחה ופוגב טלוש אוה ךא .תירמח תושי וניא - הנכות לככ - "ינא"ה .הרמוח
 ךא יתד חרכהב ונניא "טרפ"ה .תיתד הנומא תחימצל תעייסמ וז הטילש .םדאה
 אל םלועל "ינא" אלל רוצי ."טרפ"ל דיאונימוה תכיפהמ עבונ יתד תויהל רשוכה
 סיסב - םיישגרה ויכרצ קר אלו - ותוהמ םצע תרצוי ,"ינא" רצונש עגרמ  .יתד היהי
 תנכותש ךכמ עבונ רבדה .ירמוחה םוקיב תטלשה תטשפומ תושי םויקב הנומאל
 ופוגב תירמוח יתלב תושי תטילש ."טרפ"ה לש ירמוחה ופוגב תטלש "ינא"ה
-וכיספה היעבה" תיברעמה היפוסוליפב יורקה סקודרפ איה "טרפ"ה לש ירמוחה
 ,"ינא"ה םא .ולוכ םוקיה לע ותלחהו הז סקודרפ תללכה לע תססובמ תד ."תיסיפ

 טילשש חינהל רתומ םדאה לש ירמוחה ופוגב טולשל לוכי ,תטשפומ תושי אוהש
 יתלב ןפואב - תקתעומ םדאה ףוגב "ינא"ה תטילש .ירמוחה םוקיב טלוש טשפומ
 "ינא"הש יפכ םוקיב טלוש ירמח-יתלבה "לא"ה יתד םדא רובע .םוקיה לא - עדומ

 ךא ,תינויגה וא תעדומ הניא וז תיעטומ הללכה .םדאה ףוגב טלוש ירמוח-יתלבה
 איה תד .ירמוחה םוקיב טלושה טשפומ טילשב הנומאל היצמיטיגל הקינעמ איה
 תוינחור תענומ ךכבו האשומב תדקמתמ הדיגס .הז טשפומ טילשל תדסוממ הדיגס
 רמולכ ,םיסקט לע תוססובמ תותד .תודקמתה רדעיהב קר תוינחור תווחל ןתינ יכ
 תווחל ןתינ תוינחור ךא העדותה לע םיצוליא הפוכ סקט .ינחלופ ןוכתמל תויצ לע
 אוה הללא"  :ומכ תויתד תורטנאמ םולקד םג .םיצוליאמ תררחושמ העדותב קר
 ,"הנשירק ירה" ,"עישומ עושי "  ,"דחא ינודא וניהולא ינודא לארשי עמש"   ,"רבכא

 דועב  תינחור תוליעפ לכ לוטיב רחאל קר תווחל ןתינ תוינחור יכ תוינחור ענומ
 .לאל  הדיגס לש תוליעפ  םה יתד סקטו  הליפתש

 חוכ"ב ,"תוומה רחאל םייח"ב ,"אבה םלוע"ב ,תוחורב ,לאב הנומא הניא תוינחור
 איה .םזילאוטיריפסב ,םזימינאב ,םזיאתילופב ,םזיאיתונומב ,םזיאתנפב ,"ןוילע
 תיווח איה אלא הנומאב וא טשפומב קוסיע איה ןיא .תיגשומ וא תילולימ הניא
 "ינא"ה עוביק ללגב וילא עיגהל השקש( ,הז בצמ ."ינא"ה ךווית אלל תואיצמה

 ,תולאש אלל ,"ינא"מ ,תודקמתהמ תררחושמ תועדומ אוה )תודקמתהל תורכמתהו
 ילב ,גוריד ילב ,גוויס ילב ,םילמ ילב ,םיגשומ ילב ,תובשחמ ילב ,תובושת אלל



Page 72 of 208

alternative.doc 15:54 25/07/10

 םיטעמ קרש תורמל ירשפא בצמ והז .תויזה אללו האלמ הרכהב ךא ,תויכרע
 .וילא עיגהל םיחילצמ

  םייק תודקמתה תמייק דוע  לכ .תודקמתה לכ לטבל שי "ינא"ה תא לטבל ידכ    
    ."ינא"

?עודמ    .ליגרה  "תוננובתה"ה  ךילהת תא הנשמ "ינא"  לוטיב
:םיביכרמ  השולשמ  תבכרומ  "טרפ"  לש תוננובתה  יכ

 םישוחב עדימ תטילק קר וניאש ,תוננובתהה ךילהת .2   )"ינא"(  ,תננובתמ תושי .1 
  .תוננובתהה  אשומ .3   .הז  עדימל  שוריפ ןתמ  אלא

 ןיב הדרפהה תמלענ ךכמ האצותכו ןושארה ביכרמה תא לטבמ "ינא" לוטיב
 סחייתמ אוהש המ לכמ ומצע דירפמ - ותוהמ םצעמ - "ינא" יכ ,םירתונה םיביכרמה
 יתעימש עדימל יתוזח עדימ ןיב הדרפה םג .הדרפה לכ תמלענ םלענ "ינא"שכ .וילא
 ןיב הדרפה ןיא "ינא" אלל .םיגזמתמ "ץוח"ו "םינפ" ."ץוח"ל "םינפ" ןיבו
 תושיב ."תוגזמתה"ל תכפוה "תוננובתה"ו ותוננובתה אשומל "ןנובתמ"
 תויהל לדח "טרפ"ה .התוננובתה אשומ םע תגזמתמ איה ,יוניש לח "תננובתמ"ה
 הבשקה תכפוה הז בצמב ."תויהל"ל ךפוה "תוארל" .לכה םע גזמתמו לכהמ דרפנ
 .חרפ םע תוגזמתהל - חרפב תולכתסה ,הקיסומ םע תוגזמתהל הקיסומל
 .ותוננובתה אשומ תויהל הז המ הווח ןנובתמה .תיסיפ אל - תינחור "תוגזמתה"
 ןפואב הווחנ היווחה אשומו םידקת אלל תויוקד תולעב תושדח תויושיגר תורצונ
 חרפ תיווחו םיקחמנ "היווחה  תולובג" םג .הליגר "תוננובתה"מ ןיטולחל הנוש
 ינפל תאז ראית קיילב םאיליו ילגנאה ררושמה .ולוכ םוקיה תייווחל תכפוה דדוב

 קיזחהל ,רב חרפב םיימשה תאו ,לוח לש ריגרגב םוקיה תא תוארל" :םילמב הנש 200
 ושוריפ ןאכ "תוארל" )"םותה תואובנ"( ."העשב חצנה תאו דיה ףכב ףוסניאה תא
 תוינחורה תיווח לש היינש רירבש .העשב ךרוצ ןיא השעמל .)"תוזחל" אל( "תווחל"
 ידממ-דח ץמאמכ הלגתמ "ינא" תועצמאב "תילאמרונ" הסיפת .םלוע תסיפת הנשמ
 יורשה רוציל לושמ "ינא" תועצמאב לכה הווחה "טרפ" .תידממ-בר תואיצמ סופתל
 אלל תואיצמ ותווחב קר .ומלוע לכ םה םימה .ךכל עדומ תויהל ילב םימב וימי לכ
 דציכ תווחלו םימה תא ריכהל לכוי ,תחא הינשל קר ולו )השביל וקרזיהב( םימ
 ךווית אלל םויק הנושארל הווחש ימ םג ךכ .םימל ץוחמ םויק והמו ותרכה ובציע
 ימ .תדל - תועטב - היתובקעב םיספתנ םיברש ךכ ידכ דע המיהדמ היווחה ."ינא"ה
 דסמל רשפא יא .הירחאלו ,היווח התואל דע :םיינשל וייח תא קלחמ וז היווח רבעש
 ידי לע תבצועמה הרוצב - התוא הווחו - הילא עיגמ דחא לכ .תוינחורה תיווח תא
 םיישפנ םינעטמ ןיא םיהז םייח יכלהמ ןיאש ןוויכ .וייחב רבצש תויווחה לולכמ

 .תוינחורה תיווח לא תפתושמ ךרד ןיאו םיהז
 "ינא"ה לוטיבשכ קר ןכתית תוינחור .תוינחורל הליבומ "ינא" תוגגופתה לכ אל
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 .ליגר דוקפת רשוכבו  ,הרכהב  ,יופש םדא ריתומ
 :איה הבושתה .תוינחור םיווח םה םנמא םא םיהות שי תודקמתה רדעה לש בצמב
 .תוינחור הווחש תואדווב עדוי הווחה  .ההות וניא הווחהו הווח וניא ההותה
 תודקמתה .לאב תודקמתה תבייחמו הדיגס איה תד .תד םע רשק םוש ןיא תוינחורל
 לכ ,תד לכ ."ינא"ה לוטיב רחאל קר תווחל ןתינ תוינחור ךא ."ינא" ידי לע תעצובמ
  ?"דקמתמ"ו "דגוס" המ .לאב תודקמתהו הדיגס םתוהמ ,יתד שגר לכ ,יתד סקט

 לוכי יתד םדא ןיא ןכל .תוינחור תווחל רשפא יא םייק "ינא"ה רשאכ ךא ."ינא"ה
 ,"ינא"המ ררחתשהל חילצהש ימ קר .הדיגס הווח אוה דוע לכ תוינחור תווחל

 .תוינחור  תווחל  לוכי  ,םיגשוממו  תודקמתהמ ,הבישחמ
  

 בור .ינוציחו ימינפ יוריג לכמ תומלעתה בייחמ רבדה יכ תוינחור תווחל השק   
 רפסמש הביסה וז .םהילע ביגהלמו םהייוריגמ םלעתהל םיחילצמ םניא םישנאה
  אלש םינוליח .רצרצק ןמז קרפ התוא ווח םבור .ירעזמ אוה תוינחור ווחש םישנאה
 תוינחור הנניא תדש וניבה םרט םה .תיתד הנומא דוע וזש םיענכושמ תוינחור ווח

 .תדל רשק  אלל תישממ היווח איה תוינחור  .תוינחור  תענומו
 תטשפומ תושי לש הטילשה סקודרפמ עויס םילבקמ - תד םע תוינחור יוהיזו - תד
 - "ינא"הש יביסקלפרה רוכינהמו  ,םדאה ףוגב ףרה אלל תשחרתמה תירמח תושיב

 םוקיב טלושה טשפומ טילשב הנומאה .םרוג - המצע רובע הדיח איהש תושי
 תטשפומ תושי הלוכי דציכ .םדאה ףוגב "ינא"ה תטילשמ )עדומ יתלב( עויס תלבקמ
 טולשל ,םוח ,לקשמ ,ץחל ,חפנ ומכ תירמח הנוכת םוש הל ןיאש - "ינא"ה ומכ
 רשק ללכב ןכתי דציכ   ?םוח ,לקשמ ,ץחל ,חפנ הל שיש ,םדאה ףוגכ תירמח תושיב
 יתלב אוה הז רבד תיברעמה היפוסוליפהו עדמה תניחבמ ?ירמחל טשפומה ןיב
 היעבה" יורקה ,הז סקודרפ .םדאה ףוגב ףרה אלל שחרתמ אוה ךא - ירשפא
 תדש הדבועה םג .תדל םיעייסמ - ול ינוליח רבסה רדעהו - "תיסיפ-וכיספה
 םוקיב לאה תטילש .תד םע תוינחור תוהזל םיבר העתמ תוטשפומ ןהיתש תוינחורו
 אל םיטשפומ לאהו "ינא"הש הדבועהמ ךא .ףוגב "ינא"ה תטילש לש הכלשה איה
 תויושיב תקסוע הקיטמתמ םג .תוינחור וניא טשפומב  קוסיע .םיהז םהש עבונ
 םינימאמה לש תינחור תודבעתשה איה תד .תוינחורל רשק הל ןיאו תוטשפומ
 ,ורוגל ,לאל( הדיגס .ילאטוט ינחור רורחיש איה תוינחורש דועב טשפומ טילשל
  הממד  ךות קר תווחל ןתינ תוינחור ךא תיתבישח תוליעפ איה )ר"ומדאל ,"שודק"ל

 .תטלחומ  תיתבישח

  ,ישגר ,ינויגה ,ינויע - ץוליא לכ אלל םויקה תייווח איה - תדמ  לידבהל - תוינחור
 .אשומו  אשונ ,הנומא ,תודקמתה  אלל  ,יפוסוליפ וא  ,יגולוריונ  ,יגולוכיספ



Page 74 of 208

alternative.doc 15:54 25/07/10

)םירקיע(    תוינחור

 .תוינחור  הניא  תד  ךא  תדב  תוינחור  םישפחמ  םיבר 
 .טשפומ  טילשל  תדסוממ הדיגס  איה  תד

 ."ינא"ה  ךווית  ילב  תואיצמה תיווח  איה תוינחור

:תינמזוב  הווח  םדא  רשאכ  ,תודקמתהמו "ינא"מ רורחש רחאל קר תירשפא תוינחור

"ינא"  ילב   הרכה                                                    

תועמשמ  ילב   םויק   
הדרח  ילב   ןולדיח                                                  
ןמז  ילב   חצנ                                                      

תואשנתה  ילב   הנובת 
םיגשומ ילב  הבישח                                                 

תונטלתש  ילב   תעד  
תובושת  ילב   הייהת                                                 
תושידא  ילב  הוולש                                                  
לומגת  ילב  תוירסומ                                              
תודמגתה  ילב  תואתשה                                             
הדרח  ילב  תואדוו-יא                                           

 

  םיענומ  ,תודקמתה  ,הדיגס  ,תודרח  ,תויפוס תובושת  ,תוטלחומ תותימא
.תוינחור

.הילא  עיגי  אל  היהיש  יוארש  יפכ   אוה  לכהש רובסה
.הילא  עיגי  אל  וילאמ  ןבומכ  והשמ  לבקמה
.הילא  עיגי  אל  שיה  תוהמ  לע  ההות  וניאש
.הילא  עיגי  אל  יהשלכ  הלאש  לואשל  דחופה

.הילא  עיגי  אל  יהשלכ   תוכמסל  ותויתרוקיב  ףיפכמה
  ךרדב אצמנ ,תועמשמ רסח  םוקיב  םמוד רמוחמ  תועדומ תוחתפתה לע ההותה

.הילא
 



Page 75 of 208

alternative.doc 15:54 25/07/10

 

תינחור  תודבעתשה  איה  הדיגס                             

 ,םלצל  הדיגסכ - לאל  הדיגס

 ,םיבר  םילאל  הדיגסכ - דיחי  לאל  הדיגס

 ,םלוגל הדיגסכ - "םיכלמה יכלמ ךלמ"ל הדיגס

,יצרא טילשל הדיגסכ - "ןוילע חוכ"ל הדיגס

,ןוממל  הדיגסכ - םוקמל הדיגס

,ןויערל  הדיגסכ - ץראל הדיגס

,וגאל  הדיגסכ - ןויערל הדיגס

,המואל  הדיגסכ  - וגאל  הדיגס

,לאל  הדיגסכ - המואל הדיגס

 ,גיהנמל  הדיגסכ  -  לאל הדיגס

,הנידמל  הדיגסכ - גיהנמל הדיגס

 ,ורוגל  הדיגסכ  -  הנידמל  הדיגס

,לרוגל  הדיגסכ - ורוגל הדיגס

.תולוספ  ןלוכ

 דבעכ ינודא דבע ,םילילא דבעכ םיהולא דבע .האשומב אל ,הדיגסב אוה לוספה

 םידבעתשמ םא איה תחא .םחורב םידבע  םלוכ ,הטילשל דבעכ - ןוממל דבע  ,הללא

 ,ןושלל ,ןויערל ,)ורדעהל וא( ןויגיהל ,)הרדעהל וא( הנובתל ,עבטל ,לרוגל ,לאל

 ,דובכל ,הטילשל ,הריירקל ,עוצקמל ,ןוממל ,ןוגראל ,תוהזל ,הנידמל ,הצובקל ,םעל

.האשומב   אל  ,תודבעתשהב  אוה  לוספה  .םסל  וא ,הירוטסיהל  ,ןימל ,חוכל

.יהשלכ  תושיל  דוגסל  ןיא   .אל  וא  םייק  הדיגסה  אשומ  םא  לדבה  ןיא

,דבעתשמ - דגוסה

,דבע - דבעתשמה
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 .דוגסי  אל  תודבעמ  דלוסה

                 

תורבד  שמח                                     

.תיתצובקו   תישיא  תויכונאל  דגנתה        

                                                         .דוגסת   אל                             

.אכדת   אל                             

 .אשנתת  אל                             

.תוירחאמ  קמחתת  אל                   

                                     

 
"היטרקומד"ה תזוכיספ
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םיגיצנה  רטשמ  לש

המדקה
 

 ב"הרא ירחא( םלועב הינשה לעה-תמצעמ ,תוצעומה-תירב לש טנמלרפה טילחה  1991-ב 
    .תילמינימ התייה ול תודגנתההו הז דעצב וכמת מ"הרב יחרזא בור .וז הנידמ לטבל ,)

 .םירופס םימי ךות היחרזא ידי לע הלטוב  לעה תמצעמ

 יכ םזילטיפקל הפולח הב ואר םלועב םיבר .1917 רבוטקוא תכפהמ תובקעב המק מ"הרב
 ,"םזילאיצוס" יורקה ,הזכ רטשמ .תיתלשממ תולעבב הלכלכב תיטרפ תולעב הפילחה איה

  ,יוכיד לטבת הנידמה תולעבב התרמהו הלכלכב תיטרפ תולעב לוטיבש החנההמ עבנ
 .ילכלכו  יתרבח ןויווש-יאו  ,לוצינ

.הירוטסיהה  ידי  לע  הכרפוה  וז  החנה
 תונידמ לכבו ,ןיסב ,תוצעומה-תירבב םינש תורשע המייקתה הלכלכב הנידמה תולעב
 םזילטיפקה   .ילכלכו יתרבח ןויווש-יאלו ,לוצינל ,יוכידל ץק המש אל ךא "יחרזמה שוג"ה
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 ןוהה ילעב ידי לע יוכיד  .ילכלכו  יתרבח  ,יטילופ ןויווש-יאו ,לוצינה ,יוכידה אל ךא םלענ
 .הגלפמו הנידמ ידיקפ ידי לע יוכידב ףלחוה

 עיצהל םויכ בייח ילכלכו ,יתרבח ,יטילופ ןויווש-יאלו ,לוצינל ,יוכידל דגנתמש ימ לכ
 םג אלא הלכלכה תטרפהל קר אל ,םזילאיצוסל םג אלא םזילטיפקל קר אל הפולח
 ינשב .הגלפמו הנידמ ידיקפ ןוטלשל םג אלא ןוהה ילעב ןוטלשל קר אל  ,התמאלהל

.ןויווש-יאו  שפוח-יאמ םיחרזאה בור םילבוס םירטשמה
 .םירטשמה ינשל  הפולח  םיעיצמ  הז  קרפב  םירמאמה

 .םצראב יטסילאיצוסה רטשמה תא הירגנוה יחרזא  וליפה   1956  רבוטקואב
.םש יטסילטיפקה רטשמה  תא תפרצב תיללכה התיבשה הרעריע 1968 יאמב

 .יפולח רטשמ םיקהל וחילצה אל ךא םייקה רטשמה תא םינכפהמה ורערע תוצראה יתשב
 :הקיטילופב  תיזכרמה היעבה  איה רותפל וחילצה אלש היעבה
   ?םיאקיטילופ  אלל  הנידמ להנל  םמצע םיחרזאה םילוכי דציכ

  

.וז  היעבל  ןורתפ  םיעיצמ  הז  קרפב  םירמאמה

                                                                                                            1.5.1999                                                                                

הרישיה   היטרקומדה   תרהצה              
 )21-25.6.2000  הנותא ,הרישי היטרקומדל ינשה ימואלניבה סנכב ץפוה (      

 

 תא רותפל הסנמ איהש ךכב אוה ונשריש תיטילופה הבישחה לכ לש דרוסבאה "
 :וז קוידב איה הדיחיה תיטילופה היעבהש דועב םרובעב םדא ינב לש םהיתויעב

 ." ם מ צ ע ב  םהיתויעב תא רותפל תלוכי חתפל םדא ינב םילוכי דציכ

 "םייתרבחו םייטילופ םיבתכ" ל תיללכ המדקה ,סידאירוטסק סוילנרוק(

 )21 'ע   ,1988  הטוסנימ  תטיסרבינוא 'צוה  ,'א ךרכ

     -------------------------------------------------------------------------

המדקה                                                                   
  .הטילשלו  -  שפוחל  ךשמתמ  קבאמ  איה  תישונאה  הירוטסיהה 

 וב בצמ איה "הטילש" .ויתוטלחה יפל יח ,רוביצ וא ,דיחי וב בצמ אוה "שפוח"
 ידי לע םיעבקנ הרבחב הטילשו שפוח .םירחא ויחי דציכ טילחמ ,רוביצ וא ,דיחי
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 .ןשומימו המלש  הרבח רובע  תוטלחה תלבק איה "הקיטילופ" .הקיטילופה
  ?תוכמס  וזיאב      ?הלא  תוטלחה  טילחמ  ימ

 בור לש תיטילופה םתורובמ ,רבד לש ופוסב ,תעבונ ותוכמסש ץמוק טילחמ
 הרקמ לכב .תורשע המכל דעו דיחי םדאמ ענ תוטלחהה ילבקמ רפסמ .םיטלשנה
 .הלא תוטלחהל ףתוש וניא םיחרזאה בורו המלש הרבח השעת המ ץמוק טילחמ
 לכ .םלוכ רובע טילחהל תוכמס שי ול קרש ץמוק תוטלחה יפל םילהנתמ בורה ייח
 ,תועטב ,יורקה ,םיגיצנ רטשמב  ןכל ,ישפוח ונניא םירחא לש תוטלחה יפל יחש ימ
 םיחרזאה בור ,ורובע טילחי ימ קר טילחהל קר ישפוח חרזא לכ וב ,"היטרקומד"
 .םיחרזאה אלו םיגיצנ ץמוק טילחמ תויטילופה תוטלחהה לכ תא .םיישפוח םניא
 המ םמצע םיחרזאה םיטילחמ היטרקומדב יכ היטרקומד ונניא םיגיצנ רטשמ
 רטשמ אוה  בורה רובע םיטילחמ םיגיצנ וב רטשמ .םייח םה הב הרבחה השעת
 ,םהיתוטלחהל םאתהב תויחל רמולכ ,םישפוח תויהל םיצור הווח ינב בור .םיגיצנ
 ךא .ונוצרמ - ודבל יחה םדאל קר שי אלמ שפוח .םירחאב טולשל םיצור םיטעמ קר
 הצובק .הצובקב ירמגל ישפוח תויהל רשפא יא .תוצובקב םייח םישנאה בור
 הלאכ תוטלחה לבקל תורשפא אלל .הירבח לכ תא תובייחמה תוטלחה לע תססובמ
 הצובק ירבח לכ םימיכסמ תורידנ םיתעל קר .הצובקכ תלעופ הצובקה ןיא
  .ןהל תייצמ ךא בורה תוטלחהל טועימ דגנתמ םירקמה בורב .הצובקה תוטלחהל

 .דומילה תודסומו ,הדובעה תומוקמ ,תוחפשמה ,תונידמה בורב הז ךכ
 תויחל הווח ינב בור םיפידעמ תאז תורמל .הצובקב ירשפא ונניא לכל אלמ שפוח
 אלמ שפוחש תורמל .םיבר תונורתי שי הצובקב םייחל יכ םידדובכ  אלו תוצובקב
  םיגיצנשכ ,לשמל .הב שפוחה תדימ תא לידגהל דימת רשפא הצובקב ירשפא וניא
 שפוח רתוי הירבחל שי ,הצובקה השעת המ םיטילחמ הצובק ירבח ידי לע ורחבנש

.הצובקה השעת המ עבוק  ,רחבנ  אלש  ,דיחי וב בצממ
 

 לש הירוטסיהה .המלש הרבח רובע תוטלחה תלבקל תכרעמ אוה "רטשמ"  
 רתוי וקינעיש ידכ הלאכ תוכרעמ יונישל םיקבאמה לש הירוטסיהה איה םירטשמ
 ,רמולכ ,שפוחל הווח ינב בור תפיאש איה הלא םיקבאמל עינמה .םיטלשנל שפוח
 םירטשמ יונישל םיקבאמה .םירחא תוטלחה יפל אלו םהיתוטלחה יפל תויחל
 םישנאה בורל שי םויכ .החפשמבו ,םידומילב ,הדובעב ,הנידמב שפוחה תא ולידגה
 םיגיצנ רשאכ םייק הצובקב יברמ שפוח יכ םירובסה שי .רבעבמ שפוח רתוי םלועב
 טולקל םיבשחמ ולכי םרטב בצמה היה הז .הלוכ הצובקה רובע םיטילחמ םירחבנ
 רטשמ םיקהל רשפא םינופלטמ םינותנ םיטלוק םיבשחמש עגרמ .םינופלטמ םינותנ
 הזכ רטשמ      .הרבחה  לכ  תא תבייחמה  הטלחה  לכב  עיבצהל יאכז  חרזא  לכ וב

 ."הרישי היטרקומד"  ארקנ
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 הרישי  היטרקומד                                                       
 ,הליהקב םירבחה ללכ - "סומד"( "היטרק - סומד"ה ,תירוקמה היטרקומדה  

 לכל התייה  "היטרק-סומד"ב .הנש 2500 ינפל הנותאב האצמוה  )ןוטלש - "היטרק"
 הדימב .תיטילופ הטלחה לכ לע העבצה לכב ףתתשהל תוכמס "סומד"ב ישפח רבג
 ,תועטב ,"היטרקומד" חנומה ראתמ םויכ .הלרגהב םתוא ורחב םיגיצנל וקקזנו
 תובייחמה תוטלחה( תויטילופה תוטלחהה לכ תא םיגיצנ ץמוק טילחמ וב רטשמ
 תולוק תריפסו העבצהש ךכמ העבנ םיגיצנ רטשמ תקדצה .)הנידמה יבשות לכ תא
 תויטילופ תוטלחה ךא םוי לכ העצבל רשפא יא .בר ןמז תכשמנ םיעיבצמ ינוילימ לש
 םיקנבב םיבשחמב שומיש סנכוהשכ ןיטולחל הנתשה הז בצמ .םוי לכ טילחהל שי
 ,םוי לכ ,תוטלחה ינוילימ םלועב םישנא ינוילימ םיטילחמ םויכ .םיטקרמרפוסו
 שי טמופסכ לכב .דיחי םוכסל תוינש ךות תורבוחמ הלא תוטלחה .םיטמופסכב
 .יזכרמ בשחמל הילע חוודמו הלועפ העצוב וב קנבה ןובשח תא ןכדעמה בשחמ
 קנב ילהנמל רשפאמו דיחי םוכסל תוטלחה ינוילימ היינש לכ ףרצמ הז בשחמ
 תרבחמה הנכותהו ,הז יזכרמ בשחמ .קנבה לש ללוכה  ןזאמה תא הקד לכ תוארל
 םוש ןיא יכ ,הרישי היטרקומד שומימ רשפאמ ,דיחי םוכסל תויפסכ תולועפ ינוילימ
 ןפוצ הנכותל ףיסוהל יד .תויטילופ תוטלחה תטילקל םיטמופסכ םיאתהל ישוק
 תוטלחה ןיבל ןניב ןיחבהל לכוי בשחמהש ךכ תויטילופ תוטלחה יוהיזל דחוימ
 תוטלחהב םג הנעצובת תויפסכ תוטלחהב תועצבתמה תולועפה לכו תויפסכ
 הטלחה לכ לע העבצה לכב ףתתשהל חרזא לכ לכוי הרקי הז רשאכ .תויטילופ
 הטלחה הזיא הארי רשא דיחי םוכסל תוינש ךות ומכוסי תועבצה ינוילימ .תיטילופ
 .העבצה לכ תואצות עגר לכב הארתש היזיוולטב וגצוי תואצותה תא .בור הלביק
 אוה ,תויטילופ תוטלחה עיצהלו עיבצהל תוכמס חרזא לכל שי וב ,הזכ רטשמ
 תיטילופ הטלחה לכ םמצע םיחרזאה םיטילחמ הזכ רטשמב ."הרישי היטרקומד"
 םיחרזאה .םיחרזאה ראש רובע תויטילופ תוטלחה טילחמה דרפנ ןונגנמ וב ןיאו
 םה םיחרזאה ללכ .םייח םה הב הרבחה השעת המ תורישי םיטילחמ םמצע
 םאתהב יח וב  בורה ןכלו בורה תוטלחה תא םישגמ הזכ רטשמ .הלשממה
 ,יברימ שפוחו  יברימ ןויווש חיטבמ הזכ רטשמ .ישפוח  אוה - רמולכ ,ויתוטלחהל

.םיחרזאה בורל

 לכב עיבצהלו עיצהל תוכמס חרזא לכל שי וב רטשמ  :איה הרישי היטרקומד   
 ,תיטילופ הטלחה לכב ףתתשהל בייח חרזא לכש רבדה שוריפ ןיא .תיטילופ הטלחה
 ןאכ הז ןורקיע שומימ תרשפאמ תינורטקלא תרושקת .ךכ תושעל תוכמס ול שי ךא
 םיחרזאה לכ .םיטלשנה לש ימצע ןוטלש אוה הז ןורקיע לע ססובמה רטשמ .וישכעו
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 ,םיטלוק קר םה .הטלחה םוש םיטילחמ םניא םיבשחמה .הלשממהו תסנכה םה
 םיבשחמה .דיחי םוכסל תוטלחה ינוילימ - תוינש ךות - םירבחמו ,םינסחאמ
 המצע החיכוה וז היגולונכט .םיחרזאה לכ וטילחה המ תוינש ךות ררבל םירשפאמ
 וא קנב ליעפהל רשפא יא םויכ .הנש םירשעמ רתוי ךשמב םלועב קנב לכב הנימאכ
 ךרוצה תא לטבי הז .תויטילופ תוטלחהל המשייל ישוק ןיא .הידעלב טקרמרפוס
 ךרוצ שי ירשפא ונניא יטילופ אשונ לכ לע םיחרזאה לכ תועד רוריב רשאכ .םיגיצנב
 ךרוצ ןיא םמצע םיחרזאה םיצור המ תוינש ךות ררבל רשפא רשאכ ךא .םיגיצנב

      .םיגיצנב
 .ומוקמב  טילחיש  גיצנב ךרוצ  ןיא ומצעב טילחהל לוכי םדאשכ

 לכ טילחהל ךלמה תוכמס דגנ הפוריאב םירעה יחרזא ומחל  18 -הו  17 -ה האמב  
 הצור ךלמה םא ,רמולכ ."גוציי ילב יוסימ ןיא" :התייה םתמסיס .תיטילופ הטלחה
 .םיסמה יפסכב שומישה לע םהיתועדב בשחתהל וילע םיסמ ול ומלשי םיחרזאהש
 תוטלחה תלבקב םיחרזאה לש םיגיצנ ףתשל ךלמ לכ ץלאל התייה קבאמה תרטמ
 םיגיצנ ידיל הרבע ךלמה תוכמס .וחצינ  םיחרזאה .םהב שומישהו םיסמ לע
 רובע טילחהל םיגיצנ תוכמס דגנ שדח קבאמ לחה םויכ .םיחרזאה ידי לע ורחבנש

 :איה קבאמה תמסיס .םיחרזא ינוילימ
 ,הז קבאמ םג ."הדגנ וא הדעב עיבצהל תוכמסה ילב הטלחהל תויצ תבוח ןיא "
  .ויתורטמ תא ףוסבל גישי ךלמה תוכמס דגנ קבאמהמ הברהב ףירחו השק היהיש
 ידי לע וגצויי אל םיחרזא .םויכ םהל שיש יפכמ רתוי בר שפוח םיחרזאל ןתי אוה
 הנייהת אל םישנ .תיטילופ הטלחה לכ לע םמצעב עיבצהל ולכוי אלא םיגיצנ
 ידי לע םיגצוימ ויהי אל םידבוע .ןמצע תא הנגציית אלא ןהילעב ידי לע תוגצוימ
 ויהי אל םידימלת .םתדובעל תעגונה הטלחה לכ םמצעב ועבקי אלא יעוצקמ דוגיא
 עיצהל לכוי םדא לכ  .םמצע תא וגציי אלא םירומ וא םירוה ידי לע םיגצוימ

 .ותחפשמל ,וידומילל ,ותדובעל ,ותנידמל תעגונה הטלחה לכב עיבצהלו
 רחאל קר שממתיו הפירח תודגנתהב לקתי הזכ רטשמ םיקהל ןויסינ לכש רורב
 ,הדובעב ,הנידמב הרישי היטרקומד םוקת רבד לש ופוסב ךא .השקו ךורא קבאמ
 הנייהת היתוטלחהש ךכל הבורע הניא הרישי היטרקומד .החפשמב ,םידומילב
 .)"ילילש/יבויח" רידגנ אלש ךיא( תוילילש תוטלחה טילחהל הלולע איה .תויבויח

 אוה םיגיצנ רטשמ לע הרישיה היטרקומדה ןורתי .רטשמ לכב תמייק וז תורשפא
 תוכמסב ןויווישבו  )ויתוטלחהל םאתהב יח בורה( הב בורל שיש יברימה שפוחב
 בורה ינפמ טועימ לכ לע ןגתש הקוח קקוחל שי תאז םע .היחרזא לכ לש תיטילופ
  חיטבהל ןתינ   ."בורה  לש  הרוטטקיד"ל ךופהת אל הרישי היטרקומדש חיטבתו

:תונורקע  העברא ידי  לע  תאז
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.וטוו  ליטהל  טועימה יאכז  ,ועבקי םיחרזאהש  ,תומיוסמ תוטלחה לע  
.ןרובע  עיבצהש  ימ  קר הנבייחת  ,ועבקי םיחרזאהש  ,תומיוסמ תוטלחה  

.סחוימ  בורב  קר  הנלבקתת  ,ועבקי םיחרזאהש ,תומיוסמ תוטלחה  
 .לוטיבל תנתינ הניא יבמופב העד לכ עיבהל טועימ לכ תוכז  

 טועימב תויהל םיששוחה הלא תא וענכשי - טועימ לכ לע םיניגמה - הלא תונורקע
 היטרקומד לש המויקל תיחרכה תאזכ הכימת .הב ךומתל ,הרישי היטרקומדב
 היטרקומד ךופהת - םוימוי ייחבו - הקוחב טועימה תויוכז תחטבה אלל .הרישי
 תויוכז לע הדפקה .רטשמה תא סורהל לולעש ,בורל טועימ ןיב קבאמ תריזל הרישי
 היחרזא  לכש  ,אמייק תב היהת הרישי היטרקומדש ךכל םורתת טרפהו טועימה

 .הב  תויחל  ונהיי  ףאו  הב  וכמתי

תרוקיבל   תובושת                               
 ןוויכ תויטילופ תוטלחה טילחהל םילגוסמ םניא םיליגר םישנא יכ םירובס םיבר   
 יעוצקמ עדי תבייחמ תויטילופ תוטלחה תלבקו ךבוסמ עוצקמ איה הקיטילופש
 םוש ןיא עודמ תויטילופ תוטלחה תלבק םשל דחוימ עדי שורד ןכא םא .דחוימ
 הניא תויטילופ תוטלחה תלבקש איה הבושתה ?הז עדי הנקמ םלועב הטיסרבינוא
 תורשפא רוחבל ושוריפ "טילחהל" .הפדעה איה הטלחה יכ דחוימ עדי תבייחמ
 .ןוילע ךרע לע תססובמ הפדעה .הפדעה איה הריחב .תויורשפא רפסמ ךותמ תחא
 םדאל םורגת אל עדי לש תומכ םוש .ךוניח ידי לע אלא עדימ ידי לע עבקנ וניא ךרע

.יתד ךוניח  לוטיב רובע עיבצהל יתד
 לוכי הז עדי .תוירשפאה ןהיתואצותו תונושה תויצפואה תודוא עדי שורדש רורב
 עגרמ .םעוצקמ אוה ןודנה אשונהש םישנאמ היזיוולטה תועצמאב לבקל רוביצה
 הרשכה םוש אלל רוחבל היצפוא וזיאב טילחהל חרזא לכ לגוסמ ןתינ הז עדיש
 הלוקש תיטילופ הטלחה לבקל לוכי וניא ליגר םדא יכ םירובסה הלא תא .תפסונ
 לכ שי תירבה-תוצרא אישנל םאה :לואשל שי שורדה עדימה ול רסח יכ תיארחאו
 אשונ לכל החמומ וניא אישנ םוש .אלש רורב ?טילחמ אוה וילע אשונ לכ לע עדימה
 עמושו ןודינה אשונב אוה עובקה םקוסיעש םיחמומ ןימזמ אישנ .טילחמ אוה וילע
 םיחמומה .רבד ותוא תושעל לוכי חרזא לכ .טילחמ - ןכמ רחאלו םהיתועד תא
 תודמועה ,תוירשפאה ןהיתואצותו ,תויצפואה תא וריבסי ,היזיוולטב ועיפוי
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 ןוידה םותב .םיחרזאה ךכב וצרי דוע לכ ךשמי ןוידה .רוביצה תולאשל ונעיו הריחבל
 ומכ קוידב תיארחאו הלוקש הטלחה לבקל םהל רשפאיש עדימ םיחרזאל היהי
 תא רוחבל שי  רוחבל שי תותיחשו  הייטה  עונמל ידכ .תירבה תוצרא אישנל

 .ןודנה אשונל םיחמומה רוביצ ללכ ךותמ הלרגהב םיחמומה
    

 תויטילופ הטלחה תועצה עיצהל תוכז היהת חרזא לכל רשאכ יכ םירובס שי    
 היהי רשפא יא יכ תיטילופה תכרעמב קותיש םורגיש תועצה לש םוצע רפסמ היהי
 .ןעיצהל םיאכזה רפסממ עבונ הטלחהה תועצה רפסמש החינמ וז העד .ןלוכב ןודל
 120 ושגוה אל םלועמ ךא םיגיצנ 120 שי תסנכב .םיגיצנ-תיב לכב םוי לכ ךרפומ הז

 עבונ וניא הטלחהה תועצה לש ןרפסמ ?הביסה .והשלכ אשונ לע הטלחה תועצה
 םוי ךיראהל הטלחהב ,לשמל .הטלחהה אשונמ אלא ןעיצהל תוכזה ילעב רפסממ
 תוטלחה שולש וא םייתשו ,ךיראהל אלש הטלחה תויהל הלוכי רפסה-יתבב דומיל
 .12 אל וליפאו תועצה 120 הנייהת אל ךא .שולשב וא ,םייתעשב ,העשב וכיראהל

  .םויה רדסמ דרות ותוא הגישה אלש העצהש םומינימ עובקל םג רשפא
 :םיגוס ינשל תוקלחתמ ןמצע תויטילופה תוטלחה

 .תוינידמ עוציב לע תוטלחה .2   .תוינידמ לע תוטלחה .1
  ?תושעל המ :הלאשל תונוע תוינידמ לע תוטלחה

    ?תושעל ךיא  :הלאשל תונוע תוינידמ עוציב לע תוטלחה
.הרבחה השעת המ תועבוק ןה ."תושעל המ "  תוטלחה ןה הקיטילופה רקיע

 לש ותטלחה .תאזכ הטלחה לכ עיצהלו עיבצהל חרזא לכ יאכז הרישי היטרקומדב
 ןוילעה ךרעה יפל ,רטשמ לכב ,תועבקנ תוינידמ תוטלחה .ויתופדעהב היולת םדא
 ינכט עדי תובייחמ תוינידמ עוציב לע תוטלחה ךא .יעוצקמ עדי יפל אלו טילחמה לש
 ורחבי הלאכ םישנא .םעוצקמ אוה ןודנה אשונהש םישנא תונמל שי ןעוציב םשלו
 .תותיחשו היטה ענומ הלרגהב יונימ .אשונל םיחמומה ללכ תמישר ךותמ הלרגהב
 .תועט יהוז .הקיטילופב תענמנ יתלב העפות איה תותיחש יכ םירובס םיבר
 תיטילופ הטלחה תוכמס שי םהב םירטשמב קר תענמנ יתלב העפות איה תותיחש
 תוטלחה ולבקיש ידכ תוכמסה ילעב תא דחשל םיסנמ תוכמסה ירסח .ריעז ץמוקל
 ךא .שדחמ רחבהל ידכ םהירחוב תא דחשל תוכמסה ילעב םיסנמ ךדיאמ ,תומיוסמ
 .דחשל ימ תא ןיא תיטילופ העבצה לכב ףתתשהל תוכמס שי םיחרזא ינוילימל רשאכ
 ךרטצי הטלחה תואצות לע עיפשהל ידכ םיעיבצמ לש לודג רפסמ דחשל הצריש ימ
 .ישעמ וניא ןכל ,ותרטמ תא גישיש תואדו ןיאו לקנב הלגתי הז ,קתע ימוכס איצוהל
 שארמ עובקל רשפא יאש - הלרגה תועצמאב תוטלחה עוציבל םיארחאה יונימ םג
  לכב  תמייקה תותיחש הרישי היטרקומד לטבת ךכ .תותיחש ענמי - היתואצות תא

  .םיגיצנ  רטשמ
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 הז ןיא .םיגיצנ רטשממ הברהב תכבוסמ היהת הרישי היטרקומדש םירובס שי 
 תויעב םיכבסמה םיגיצנמ םיעבונ םיגיצנ רטשמב םיבר םיכוביס .ךכ חרכהב
 תוטושפ הנכופהת תובר תויטילופ תויעב .שדחמ םתריחב םשל ןלצנל ידכ תוטושפ
 היעבהמ םיעבונה םילוקיש ידי לע קר עבקי ןנורתפ יכ הרישי היטרקומדב הברהב
 רחבהל ידכ םהירחוב תא םישרהל םיצורה םיגיצנ לש הרקוי ילוקישמ אלו המצע
 קפס םיגיצנ רטשממ רתוי תבכרומ הרישי היטרקומדש ררבתי םא םג םלוא .שדחמ
 הרוטטקידמ רתוי ךבוסמ ומצע םיגיצנה רטשמ .םיחרזאה בור לע רבדה עיפשי םא
 ןיא ,היציזופוא ןיא דיחי טילשל יכ ,תיטילופ הטלחה לכ דיחי טילש טילחמ הב
 שי וב םיגיצנ רטשמ םיפידעמ םיחרזאה בור ךא .טילחמ דבלב אוהו ,היצילאוק
 רטשמ ינפ לע ,רתוי בכרומ אוהש תורמל דיחי ןוטלשב רשאמ שפוח רתוי םיחרזאל
 לש שפוחה תדימ אלא תיטילופה תכרעמה תוטשפ אל .יטילופ שפוח וב ןיאש טושפ
 םיאשונ לע תוטלחה ןיב דירפהל תבייח הרישי היטרקומד .תעבוקה איה הב חרזאה
 אשונ הזיא ועבקי םמצע םיחרזאה .םייצרא ללכ םיאשונ לע תוטלחה ןיבל םיימוקמ
 תוברעתה ןיטקת תאזכ הדרפה .יצרא-ללכ יפוא לעב הזיאו ימוקמ יפוא לעב אוה

   .טילחהל םהילעש תוטלחהה רפסמ תא םגו םיחרזאה לש םהייחב תינוציח

 רשפאש וענכתשיש רחאל םג הל ודגנתיש הרישי היטרקומדל םיינורקע םידגנתמ שי
 לש רישי ןוטלשל תינורקע םידגנתמ םה .םיינורקע םיטסיטילא םה הלא .השממל
 םיענכושמ םה ."ףוספסאה ןוטלש" הרישי היטרקומדב םיאור םה .םיחרזאה ללכ
 אל ףקת הז ןועיט ךא .םירחאלו םמצעל ןוסא תורה תוטלחה וטילחי םיחרזאה בורש
 תוטלחה לבקל לוכי דיחי טילש .רטשמ לכ יבגל אלא ,הרישי היטרקומד יבגל קר
 תרוצ םוש .םיפוסוליפ ןוטלש וא ,םיחמומ ןוטלש  ,םיגיצנ רטשמ םג ךכו ןוסא תורה
 רידגנ אלש ךיא( תויבויח הנייהת ןוטלשה תוטלחהש ךכל הבורע הניא ןוטלש
 רתוי ןטק ךכ רתוי לודג תיטילופה הטלחהה תוכמס ילעב רפסמש לככ .)"יבויח"
 תוטלחה .תוטלחהה לע ועיפשי ,חוכ יקחשמו ,תודרח ,תוישיא תומחגש יוכיסה
 תומחגמ תועבונ םיעיבצמ ןוילימ תוטלחה ךא דיחי תומחגל תופופכ דיחי טילש
 המחגה לקשמ .וז תא וז תולטבמו וז תא וז תודגונ ןהמ תוברו  םדא ינב ינוילימ
 לורטינ .לדגי םיטילחמה רפסמש לככ ןטקי תויטילופ תוטלחה תלבקב תישיאה
 הרישי היטרקומדב הברהב לודג תויטילופ תוטלחה לע תישיא תומחג תעפשה

.םיגיצנ  רטשמב וא דיחי ןוטלשב רשאמ
   

 ועיבצהש םיגיצנה תא ףילחהל גוהנ םיגיצנ רטשמב ןוסאל המרג הטלחה םא   
 םילוקיש עוביקל םרוג הז .התוא ודילוהש םילוקישה תא ףילחהל ילבמ הרובע
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 רוביצה .םילוקיש אל ךא םיגיצנ ףילחמ רוביצה .תוילילש תוטלחהל וליבוהש
 םשאה תא הלותו תוילילש תואצותל בושו בוש תומרוגה תופדעהב טוקנל ךישממ
 היטרקומדב ,תישאר .הנוש בצמה הרישי היטרקומדב .ויתופדעהב אלו ויגיצנב
 ןיתמהל ילבמ תוילילש תואצותל הליבוהש הטלחה דימ לטבל רשפא הרישי
 ועיבצהש הלא וצלאי תוילילש תואצותל הטלחה המרג םא ,תינש .תושדח תוריחבל
 רשפא יא הרישי היטרקומדב .םתונשל - ילואו םהיתופדעה תא שדחמ ןוחבל הרובע
 םניא ןוסא המרגש הטלחה דעב ועיבצהש םיחרזא .םירחא לע תוירחא ליטהל
 םהל ומרגש םיכרעה תא שדחמ ןוחבל וצלאיו םיגיצנ לע תוירחא ליטהל םילוכי
 העדותה םודיקל םרותו ,םילוקישו םיכרע יונישל ףחוד הז .ועיבצהש יפכ עיבצהל
 רובע תוטלחה תלבקל יעצמאמ רתוי הברה איה הרישי היטרקומד .הרבחהו
 יכ םיענכושמ םויכ םיבר .םדאה  תוחתפתהלו ךוניחל ילכ  איה - הלוכ הרבחה
 אלש "םדאה עבט" םה ,ונימיב םיצופנה ,תיטילופ תושידאו ,תונדמח ,תויכונא
 יכונא בור ידי לע הרבחה לוהינ השוריפ ,הרישי היטרקומד םתעדל .םלועל הנתשי
 םידגנתמ םה ןכל .םירוצעמ תלוטנ תויכונא לש  לגנו'גל הרבחה תא ךופהיש
 יאמב הצרפש ,הירוטסיהב רתויב הלודגה תיללכה התיבשב ךא .הרישי היטרקומדל

 - ירק( "ימצע לוהינ" ושרדו םוי 21 ותבש םידבוע ןוילימ 9 רשאכ ,תפרצב 1968

 םוצע יוניש לח ,דומיל תודסומו הדובע תומוקמ יפלאב )הרישי היטרקומד
 טרפה .תלוזל עויס תריוואו ,תוירדילוס ,בוט ןוצר תוצרפתה הלח .םתוגהנתהב
 ,תונדמח ,תויכונא לע ססובמה ,יחכונה רטשמב .תירוביצה הריוואהמ עפשוה
 תושידאו ,תויתורחת ,תונדמח ,תויכונא תריווא שי ,תיטילופ תושידאו ,תויתורחת
 ידכ תיללכה הריוואל ומצע םיאתמ הזכ רטשמב דלונש ימ .תיטילופ
 תונוכת הלעמה הפקשה תרצונ .)הז גשומל קינעמ רטשמהש ןבומב( "חילצהל"
 הריוואה ידי לע תובצועמ טרפה תונוכת ךא .םדאה לש יחצנ "עבט" תגרדל הלא
 תושידאו ,תויתורחת ,תונדמח ,תויכונא .יחצנ ישונא עבט ןיא .לדג אוה הב רוביצב
 .רטשמה תוהמ אלא םדאה תוהמ ןניא ,ןהב םיפוטש םיבר םויכש ,תיטילופ
 רוצית ,הרבחלו ,הליהקל ,תלוזל עויסו תובשחתה לע תססובמה ,הרישי היטרקומד
 .ותומדב וב םייחה הלא תא בצעמ רטשמ לכ יכ הנוש םדא בצעתש הריווא
 בוציעל יעצמא איה ,תויטילופ תוטלחה תלבק תכרעממ רתוי איה הרישי היטרקומד

 .םתלוזל םיעייסמו ,םייארחא ,םייתריצי - םישנא לש רחא גוס

 םיפידעמו וז תוירחאמ םידחופ םיבר .ןהיתואצותל תוירחא תררוג תוטלחה תלבק   
 םה ןכל .םהייח לע םמצעב טילחהל םידחופ םה .םמוקמב וטילחי םירחאש
 תשיג יהוז .תורגבו - שפוחמ סונמכ העודי וז היעב .הרישי היטרקומדל םידגנתמ
  .םירוהה תא סיעכהל םילולעה םישעמ לע םירוה תבהא דבאל םידרחה םידלי
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 ילופיטה ןויסינה .לופיטו עויסל םיקוקז וז תיתודלי השיגמ םילבוסה םירגובמ
 ותוירחאב םדאה ריכמ הב תורגבל עיגהלו שפוחמ דחפ לע רבגתהל רשפאש דמלמ

.ורובע  םיטילחמ םירחא  וב בצמב תויחל רשאמ ומצעב טילחהל ףידעמו וישעמל

 םיכמות םה .הז גשומל הרורב הרדגה םהל ןיאש "הרישי היטרקומד" יכמות שי  
 םידגנתמ םה .םיגיצנ לע תירוביצ הרקבלו ,תויטילופ תוטלחה לע םע ילאשמב
 םיגיצנ ןוטלשב םיכמותו "תיטילופ הטלחה לכב העבצה תוכז חרזא לכל" ןורקיעל
 רוקעל ,םיגיצנ רטשמ ןקתל םיפאושה )"םינקתמ"( םיטסימרופר םה הלא .ןקותמ
 םידגנתמ םה .הרישי היטרקומדל םידגנתמ ךא ,םיחרזא תויוכמס ביחרהל ,תותיחש
 ךא ןקותמ םיגיצנ ןוטלשל םירתוחו םיחרזאה לש רישי ןוטלשכ הרישי היטרקומדל
 אוושל המש תא םיאשונה הרישי היטרקומד יביוא םה .הרישי היטרקומדל  אל
 םע ףתושמב לועפל םילוכי הרישי היטרקומד יכמות .היכמותמ םיבר םילבלבמו
 ינוש לש ידדה דוביכ ךותו תושיגה יתש ןיב ינושב הרכה ךות םיגיצנה רטשמ ינקתמ
 הנדרפת הרישי היטרקומדב םיגיצנ רטשמ ףילחהל היהי רשפא רשאכ יכ רורב .הז
 םיצורה הלאו םיגיצנ רטשמ ןקתל םיצורה הלא םילוכי תאז תורמל .םיכרדה
 הלועפ ףותיש .ירשפא רבדה דוע לכ םהניב הלועפ ףותישמ םירכשנ תאצל ופילחהל
 השעמל ,"םיעצמאה תא תשדקמ הרטמה"ש בושחל תועט .הרטמ אלו יעצמא אוה
 םיעצמא ידי לע המדוק אל תיבויח הרטמ םוש .הרטמה תא םיבצעמ םיעצמא
 .םילוספ םיעצמאב שומיש ידי לע ותחשוה תובר תויבויח תורטמ ,ךפיהל .םיילילש
 הרטמל ךפוה אוה רשאכ ךא וב רזעהל שי ותרטמ תא תרשמ )יבויח( יעצמא דוע לכ
 רוסא     .תורטמל םיעצמא ךופהל היטנהמ רהזהל שי   .ותוא חונזל שי המצע ינפב

 .תורטמל וכפהי םיעצמאש
 ?תושעל  המ                                                                   

:םיאבה םירבדה תא תושעל לוכי הרישי היטרקומד  םדקל ןינועמה       
.הרישיה היטרקומדה ןויערב םמיע ןודלו  אשונב םינינועמה םירחא אוצמל  

.טנרטניאב וא ,םידומילב ,הדובעב ,תיבב "הרישי היטרקומדל דעו" םיקהל 
  ועיציו ,םמצע ונממי ,םהל הארנה אשונ לכב ונודי הרישי היטרקומד ידעו 

.תוישממ  תויעבל הרישי היטרקומד לש תונורתפ      
  ,ךרד לכב הרישיה היטרקומדה ןויער תא וציפי הרישי היטרקומדל םידעווה 

.הפ-לעבו סופדב ,םידומילב ,הדובעב ,תיבב ,תרושקתב      
 .םהב ךומתיו םישדח םידעו תמקהל עייסי ךא ותואמצע לע רומשי דעו  לכ  

  תודיעוו םייקלו םהניב הלועפ ףותיש םדקל שי םידעו רפסמ ומוקי רשאכ 
  היטרקומדל תימלוע העונת םיקהל שי .תוימואלניבו תויצרא ,תויזוחמ     

  תצפה ,ידדה עויס םשלו ולוכ םלועב הרישיה היטרקומדה םודיקל הרישי     
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 ךפוה ולוכ םלועהש רבדה שוריפ ןיא .םלועה יבחרב תוליעפ םואיתו עדימ     
[.ךכ לע וטילחי הרישי היטרקומד  לכ יחרזא   .תחא הרישי היטרקומדל     

  תוגיהנמ הל ןיא .הליגר הגלפמכ תנגרואמ הניא הרישי היטרקומדל העונת .7
 ךא םידעווה לכ תוליעפ םואיתל דעו הל שי .םירחא רובע הטילחמה          

  םידעווה תא תובייחמ ןניאו דבלב תוצלמה תקזחב ןה םואת דעו תוטלחה          
.םואיתה דעו תוטלחהמ םלעתהל יאכז הרישי היטרקומדל דעו לכ .םינושה          

  איה העונתה .תיתצובק וא תישיא תוגיהנמ ןיא הרישי היטרקומדל העונתל  .8 
 יעצמא לכ .ותמקהל יעצמאו םיקהל תפאוש איה ותוא רטשמ לש תירבוע הרוצ
 תעונת ירבח ןיב םיסחי .התומדב םיעצמא תבצעמ הרטמ לכו ותומדב ותרטמ בצעמ
  םיחרזא  ןיב תוארל םיצור םהש םיסחי םתוא תויהל םיבייח הרישי היטרקומדל
 םייחה תא םג תוחנהל םיבייח תיללכה הקיטילופה תונורקע .הרישי  היטרקומדב
  וייחב דיחי  טילשכ  גהנתי  הרישי היטרקומד ןעמל קבאנה םדאש רוסא .םיישיאה

.םיישיאה
 דסומב ,םירוגמ עבורב ,תיבב ,ימוקמ ןפואב הרישי היטרקומד שממל רשפא םא .9
 תושעל שי ,'וכו ,דיחי יתלשממ דרשמב ,היריעב ,תימוקמ הצעומב ,רוזאב ,ידומיל
 היטרקומד םא .הלוכ הנידמב שמומת הרישי היטרקומדש דע ןיתמהל ךרוצ ןיא .תאז
 הזכ  ןויסינ םא םג  .השממל שי תינורטקלא תרושקת ילב  תירשפא תימוקמ הרישי

.אבה ןויסינל םיחקל תקפהל םורתי  אוה לשכי
 קשנ שמשל הלוכי איה ,האנה קר הניא החידב .רומוהב שומישב תוברהל שי .10
 תונורתפ עיצהל שי .תרדוק וא תממעשמ תויהל תבייח הניא הקיטילופ .ליעי יטילופ
  ,םייקה תרוקיבב קפתסהל ןיא .תיטילופו תיתרבח היעב לכל הרישי היטרקומד
 תרוקיבמ עתרהל ןיא .תויתריצי חתפל שי .םייקה יונישל תונורתפ עיצהל הבוח
 אל םלועל םדאהש ונעט ימלוע םש ילעב םיחמומ ."ירשפא יתלב רבדה"ש תנעוטה
  םלוכ .השרות תונשל ,תורקע לטבל ,תימוטא היגרנא לצנל ,חריל עיגהל ,ףועל חילצי
 יתלב  אוהש םינווכתמ הקיטילופב "ירשפא יתלב" והשמש םינעוטה הלא .ודבתה
  "תירשפא יתלב"  איה הרישי היטרקומד יכ ןעוטש ימ םא קודבל שי .םהל יוצר

 .הב  הצור

 הנותאב היטרקומדה לע ןוטלפא לש ותרקיבל דוגינב יכ םיטסיטילאל ריכזהל שי     
 תוריפמ תושונאה תנהנ םויה דעו הב וכמת וטסיראו סטרקוס ,הנש 2500 ינפל
 היטרקומד .הקיטילופהו ,תונמאה ,היפוסוליפה םוחתב תיאנותאה היטרקומדה
 תוירחא ררועתו יח אוה הב הרבחהו הליהקה ייחב חרזאה תוברועמ חפטת הרישי
 םירחא יפלכ בוט ןוצרו תויתריצי תריווא רוצית איה .הרבחלו הליהקל תויתפכיאו
 תא קר אל הנשת איה .םינירקמ םירחא םירטשמש תלוזל תושידאו תויכונאל דוגינב
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 ,שידא ,םמעושמ טקייבואמ "טרפ"ה תא ךופהת איה .תוישיאה תא םג אלא הרבחה
 בצעמה ליעפ טקייבוסל ,תרכונמו ,תתחשומ ,תיטטס תיטילופ תכרעמב יכונאו דדוב

 .התרטמ איה  ,תושונאהו  ,הרבחה  ,היליהקה תבוטש הרבח עדומב
:טנרטניאה  רתאב  תאצמנ  תילגנאב  וז  הרהצה                                

                  HYPERLINK http://www.autonarchy.org.il 
h t t p : / / w w w . a u t o n a r c h y . o r g . i l                                           
HYPERLINK http://www.democracy-manifesto.org   
                                                                                                      20.12.1999    

.הרישיה   היטרקומדה   תרהצה   תרוקיב          
                                                                     

,'ע ךל בר םולש       
 אלש .יל תחלשש הדות ."הרישיה היטרקומדה תרהצה" תא בר ןיינעב יתארק       
 אלו ןטבהמ לכ םדוק ביגהל תגהונ ינא ,םהילע תינמנ ינניא רשא םילאוטקלטניאכ
 רחאל קר .הקימעמ יתלבו הנושאר האירק רחאל תאז השוע ינא ,ןכ לע רתי .שארהמ
 חלסתש ,החוטב ינא .קמועל םירבדל תסנכנו ,)אל ,םימעפל( תינש תארוק ינא ,ןכמ

.םעפה םג השוע ינא ךכש יל
 ןחה ינפב ישאר הניכרמ ינא ,ךלש םירופיסהמ רקיעב ,ךיתודוא לע יל עודיהמ
 .וז הנומאל עיגהל רתוי השק ,העיגמ ינא םהמ תוזוחמב .םדא ינבב ךלש הנומאבש
 ישפוח תויהל ךירצ םדא לכש הנימאמ ינאו ,םדא ינבב תלזלזמ ינניא ינא םג ,ךומכ
 :הבוצע יד איהש תחא הנקסמ ,ןאכמ .תלוזב עגפי אלש דבלבו ,רבד לכ תושעל
 רוגס םלועב ומצע םע יח אוהשכ קר ןיטולחל ישפוח תויהל םדאה לוכי ,השעמל
 רוסיאהש ירה ,)דיחי תלוזב רבודמה וליפאו( תלוזה תרבחב יח אוה רשאכ .ולשמ
 תויהל לוכי וניא םלועל ןכש ,ויתוטלחהב ותוא ליבגמ רבכ ,ומצעשכל תלוזב עוגפל

.)תושגרב העיגפ ללוכ ,העיגפ( תלוזב עגפי אל ןכא ,וילדחמב וא/ו וישעמבש חוטב
 ונניא אוה ,הרבחב יח םדאה רשאכ :תינושארה הנקסמה בלשל םירבוע ונא ןאכ
 תאז ובתכיו ךינפל תאז ובתכ ,תאז לע בתוכ התא :ןיטולחל ישפוח תויהל לוכי

.ונירחא
.וללה םיצוליאב ,ילמיסקמה שפוחל עיגהל יעצמאה והמ ,ןבומכ ,איה הלאשה

 טבממ דאמ תכשומו רתויב תניינעמ ,רתויב תקתרמ איה ,עיצמ התאש העצהה
 יד הנושאר האירק רחאלו ןטבהמ תבתוכ ינא ,ךריכזהל ,בושו( ,איה היעבה .ןושאר
 תא ולאשיש הלא יתוא םידיחפמ .ארונ יתוא דיחפמ עצומה ןורתפהש ,)תפרפרמ
 תא תעדל לכוא אל םלועלש יתוא דיחפמ ,תולאשה חוסינ יתוא דיחפמ ,תולאשה
 ילאוש לש תעדומ יתלבה וא תעדומה המגמה יתוא הדיחפמ ,םילאושה תנווכ
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 תלוכיב לוזלז ךותמ אל :תולאשה תא םילאשנה לש הנבהה יתוא הדיחפמ .תולאשה
 לכ .הפשה לש טושפה םעטהמ וליפא אלא ,םהלש הטלחהה תלוכיבו םהלש הנבהה
 ותואל םינוש םימוגרת 70 ונל ויה אל ןכ אל םאש ,הנוש הרוצב םירבד ןיבמ דחא
 םירומאש( תונידמ לש םיקוחל וליפאו םיטפשמל ,םילימל תויונשרפ תואמו ך"נת
 תונידמ לכב םינוילע טפשמ יתבב םיטפוש וליפא הנהו ,םיחנמו םירורב תויהל
 הרורב הנניאש "קקוחמה תנווכ" ומכ םיגשומ .םתועמשמ יבגל םיקולח םלועה
 עקרל םאתהב הנתשמ םירבד לש תועמשמ ןכש ,םיתעל ונל העודי הנניאו
 שרפתהל לולע דחא םוקמב הביח לש עגמ .)'וכו וגהנ/ורמאנ/ושענ םהבש ירוטסיהה
 הלוכי דחא םוקמב םולש לש הווחמ .רחא םוקמב המחלמ תזרכה לש עגמכ
 האיבה ,םילימ/ דחא לכ .םילמ יבגל ל"נכ .רחא םוקמב הביא לש הווחמכ שרפתהל
 ,ב"הרא לש הירעב תומיוסמ תונוכשב םירגה רוחש רוע ןווג ילעב םישנאש ךכל
 תובושת ובישהש הדבועה לשב תאזו ,םירגפמכ תוכורא םינש ךשמב ונחבוא
 ,"bread" הלימהש ,ררבתה ,םינש רחאל קר .םילימ לש ןתועמשמ יבגל "תויוגש"

 קלח ידי לע השרופ ,םחל התייה םינחובה יניעב התועמשמש )אמגוד קר יהוזו(
 הבושתהש ,ןאכמו ,אוה וכרדב הלאשה תא ןיבי לאשנ לכ ."ףסכ"כ םילאשנהמ
 הנוש התועמשמש הלאשל תנווכמ תויהל הלולע ,םידיחיהמ דחא לכ ידי לע ןתניתש
 םעטה ןמ קר ולו .והער הנע הילעש וזמ וא ,הילא ןווכתה לאושהש וזמ ןיטולחל

.היעב שי ,הזה
 הנבההש ררבתה :תיעבטה היצנגילטניאה ינחבמ םוחתמ איבאש ,תפסונ אמגוד

.ףסכ :םהיתומוקמב תרבודמה הפשב ,םירוחש םיגשומ לש הנושה
 לש ףורצב רבודמ היהישכ היהי המ ,"םחל" ומכ יסיסב הכ גשומ יבגל רבדה ךכ םאו
 תועמשמהש רשפאו ,דאמ הברה לע אלא תויונשרפ יתש לע רבדנ אל רבכ זא ?םילימ
 תיבויח הבושתו ,רחאה יניעב ולש תועמשמהמ ךפהה קוידב היהת דחאה יניעב
 "ןה"ה לש תולוקה ןיינמבש הרקי ךכו ,תדגונמ הבושת םצעב הווהת הלאש התואל

 תלוכילו היצנגילטניאל רקיעו ללכ ךייש וניא הזו .ךפהלו "ואל" ירמוא ןומה וללכי
 Bill of ידי לע טועימה תויוכז לע ןגהל שיש ,רמוא התא .הפש לש ןיינע םתס :הנבהה

Rights.   שרופי ימ ידי לע ?שרופי דציכ ?ותוא בותכי ימ? 
 רטשמ לכב ,ןייצמ התא םגש יפכ :בורל טועימה לש טלחומ תויצ לע רבדמ התא
 הניא תויצה תבוח לבא .תייצל טועימה לע ,םיגיצנ לש היטרקומדב ללוכ ,יטרקומד
 ןאכ תסנכנ ינניאו( לילעב תיקוח הנניאש הדוקפל תייצל רוסא ,אמגודל .תטלחומ
 תא לבקל טילחהשכ ישפוחה ונוצרמ תמ ,ריכזמ התא ותוא ,סטרקוס .)תורדגהל
 ןתוא תרגסמב ןכ םא אלא( ךתטישל :בושחל ול רוסאש תיטרקומדה הטלחהה
 וכרטצי םישנא ןומה ,)םיתייצמ-אלה תא גורהל רסאיי ריכזמ התאש דוסי תויוכז
 םג התא .םלועב רורשת עיצמ התאש תקדוצה הטישהש ידכ ,'וכו שנעיהל/תומל
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 לוכי הזכש רטשמ ןכש ,ידגנ ןועט הווהמ ונניא יצאנה רטשמה לש אמגודהש רמוא
 בצמ עונמל תורשפא ןיא ,ךתטישל םגש ,ןאכמ :רטשמ תרוצ לכבו םוקמ לכב חומצל

?עיצמ התאש ןורתפה והמ זא .הזכש
 ,חצרו עשר ,המיא ירטשמ לש היעבה תא ורטפ אל תורחא רטשמ תורוצש הדבועה
 םימכח וליאוה המ ,ןכ אל םאש .התוא רוטפי ןכש ןורתפ עיצהלמ ךתוא תרטופ הניא

?םתנקתב
 יל ןיא .רעונה תועונתב ומכ :דמחנ הז .DDב וכמתיש םיאת תמקה לע רבדמ התא
 וסינש רתוי תולודג תוצובקש ,ריכזהל יאדכ .קחשנ הבה .רקיעו ללכ הז םע היעב
 :הכורא הפוקת דורשל וחילצה קוידב אל ,DDב תכמותה תיתליהקה ךרדב תויחל
 תוצובקב רבודמשכ ,קיזמ יתלב רבד תווהל לוכי הז ,תאז םע דחי .םיצוביקה האר

.ןטק חרכהב היהי הטישהמ םיעגפנה רפסמ ןכש ,תונטק
 ונחנאש ירה ,םיטנגוממ םיסיטרכב שומישו היצזילבולג לע םירבדמ ונחנאשכ
 הטיש לכל ןהו וז הטישל ןה שמשל לוכי יעצמא ותוא .יגולונכט יעצמא לע םירבדמ
 יעצמאו רזבא תווהל לוכי סיטרכב שומישה .תוהמ הווהמ הניא היגולונכט .תרחא
 .הטישל הקדצה םושמ ומויק םצעב ןיאו ,תורחא רטשמ תוטישל םג יגולונכט
 הלוכי התוא תרשפאמה היגולונכטה  אלו  ,המצע תא קידצהל הכירצ הטישה

.הטישה לש הביטל החכוה תווהל
 ותואב הנותחתה הרושה :רחובה םוי לע רבדמה ,בומיסא לש רפס םעפ יתארק
 ,)יגולונכט יעצמא=( לע-בשחמ ידי לע רחבנה ,דחא םדא תריחב לע תרבדמ ,רופיס
 בשחמ לש תולאשה לע תונעל רומא תושונאה ללכ לש לולקש הווהמה םדא ותואו
 ,םוקיה יבשות ללכ תא לואשל שיש תולאשה לולכמ תא ןכל םדוק ללקיש רשא ,לעה
 :םויה רדס לע תולעהל שיש םיאשונה לכ לעו ,קרפה לע םידמועה םיאשונה לכב
 םיעיגמ ונא ,תולאשה ןמ תחא לכ יבגל ,םדא ותוא לש תחא רותפכ תציחלב ךכו
 הז םאה לבא .םתוא רתיימו םייטנגמה םיסיטרכהמ ףא ללכושמה יגולונכט יעצמאל
 לכ לע ואלה םגו ןהה םג םולג םדא ותואב :ןכ ילוא ,ךתטישל ?הטישה תא קידצמ
 לע ,דדוב סיטרכב םישומיש לש םידראילימ ךסוח לכה ךסב אוהו ,תולאשה ןמ תחא

.דחא שומישב וזוכיר ידי
/עדי רסוח ךותמ( תונקירהו תילאוטקלטניאה הבישחה יא ירוחאמש ןעוט ןושמש

 .תילרביל הפקשה תרתתסמ ,ילש תיפוסוליפה )ןיינע
 תורמוא ילש ןטבה תושוחתש תעדוי ינא .תעדל תרמייתמ ינניאו ,תעדוי ינניא
 ,בוט היהי םלועהש ךכל םורגל תנמ לע תושונאהמ קלח "לסחנ" הבש הכיפהמש
 התוא קידציש רבד םוש ןיאו ,לילעב תקדצומ יתלב איה .רקיעו ללכ יל תיארנ הניא
 תבשוח ינאש קר .ךרובת ,הלחנה לאו החונמה לא אובנ וז הצור ינא םג .יניעב
 :ילש חצמה תוזע לע יל חלסתש הווקמ ינא .תמאב ךכ בשוח התא םא ,םימת התאש
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 תחרטו תעגי םהילע רשאו ,שארהמ םיאבה םירבד לע תוקד ךותב ןטבהמ ךל תונעל
 ינא םג   .םיישפוח ויהי םלוכש ,בושח   .יכרד יהוז  לבא .תובר הכ םינש תבשחו

.םיעבש ויהי םלוכש הצור
 םיינע / םיבער /םידבעושמ םדא ינב ויהיש רוסאש תבשוח ינאו ,לוצינל תדגנתמ ינא

 .םהל תיארנש ךרד לכב תויחל וא ליכשהל תלוכי ירסח / םילצונמ / רויד ירסח /
 תריצי לש ךרדב וא תונידמ לוטיב לש ךרדב השעי הז םא ,רקיעו ללכ ,יל תפכיא אל

.'וכו תוליהק לוטיב ידי לע וא תונטק תוליהק תריצי ידי לע השעיי הז םא ;תונידמ
.ילע לבוקמ ונניא הז .ךרדב ולבסי וא ,ךרדב ותומי םישנא םא ,יל תפכיא ןכ

 וכרטצי אל ובש( יפוטואה ןדיעבשו ,םיבער ויהי אלש ךכל איבת ךתטיש םא זא
 םג ולכוי ,וצרי םאו ,םיישפוח ויהי םלוכ )רוסחמ לש גשומ היהי אל יכ ,דובעל
 לאו החונמה לא אובנ וז ךרדב םאו .טנגוממה סיטרכה תועצמאב םתעד עיבהל

 .ךרובת ,הלחנה
 לע חלסתש הווקמ ינא .תמאב ךכ בשוח התא םא םימת התאש תבשוח ינאש אלא
  ,הבר הבהאבו הכרבב                     .הרהצהה תא יל תחלשש הדות .ילש חצמה תוזע

ד
                                                                                                                                               

)27.12.1999(   'דל  הבושת                                 

,םולש     'ד
 ינא תישאר ."הרישיה היטרקומדה תרהצה" לע ךתרוקיב לע הנוע ינא המ רוחיאב 
 .ךתרוקיב לע בותכלו ,הילע בושחל ,הרהצהה תא אורקל ןמז תאצמש לע ךל הדומ
 היהת( "לאוטקלטניא" ךניא םא ללכ הנשמ הז ןיא .רבד לע לצנתהל תבייח ךניא
 ךניא םא יתוא ינקת( ךירבד חור תא ןוכנ יתנבה םא .)היהת רשא חנומה תרדגה
 - המיאתמ הרישי היטרקומד יכ איה ךתרוקיב לש הנותחתה הרושה ירה )המיכסמ
 ,םייח םה הב הרבחהמו םירחאמ םהל תפכיאש ,םינוגה ,םיליכשמ םישנאל - ילוא
 .םירחאב תובשחתה ירסחו עדי ירסח ,םייכונא םה .הלאכ םניא םישנאה בור ךא
 ,םעבטמ םיירטנצוגא םה םישנאהבור יכהקיסמתא ישיאה ךנויסינמ - תורחא םילמב
 הלאכ םישנאש הרישי היטרקומד ןכלו ,תישיאה םתבוט אוה םהלש ןוילעהךרעהש
 .םירחאה לכ לע םירוצעמה ירסח וטלתשי וב עורפ קבאמ תריז היהת התוא ולהני
 גשומ אלל ךא ,תובוט תונווכ לעב "שפנ הפי" ינא ךיניעבש עמתשמ תורושה ןיבמ
 יתלקתנ .םירבדה חור וז ירה שרופמב ךכ תרמא אל םא םג ."יתימאה םלועה" והמ
 בורש םושמ ?הצופנ איה עודמ .הרהצהל הצופנה הבוגתה וז .רבעב וז הבוגתב
 .הב םייחה הלא לש םתוגהנתה ןיבל הרבחה ןיבש רשקל םיעדומ םניא םישנאה
 רשק ול ןיאש ,"יביטקייבוא" וא "יעבט" ןותנכ יח אוה הב הרבחה תא האור בורה
 עבט"ב תוארל הצופנה תוטשה תעבונ ןאכמ .הכותב םייחה הלא תוגהנתהל



Page 92 of 208

alternative.doc 15:54 25/07/10

 תועט וז .ותונשל וסני םיטוש קרש ,עבטה ידי לע עבקנש ,יחצנ רבד "םדאה
 הכירפהל לוכי היגולופורתנאב 'א הנש טנדוטס לכש ,תורובמ תועבונה ,תילאנאב
 םיקיסמו תחא הרבחב םהימי בור םייח םישנאה בור .תואמגוד רסירת תרזעב
 .תומוקמה לכבו םינמזה לכב ,הלוכ תושונאה  יבגל תונקסמ הב ישיאה םנויסינמ
 תמיוסמ הרבחב הווח ינב תוגהנתה יכ עדוי תונוש תורבח רקוחש ימ לכ ךא
 בור ."ישונא עבט" והשזיא ידי לע אלו םייח םה הב הרבחה ידי לע תבצועמ
 לש תוגהנתהה תונונגס רפסמ יכ םיעדוי םניא םה .םיגולופורתנא םניא םישנאה
 םוש .עבטה ריצי הניא תישונאה הרבחה .תונושה תורבחה רפסמכ אוה הווח ינב
 תעבונו הב םייחה הלא ידיב הבצוע הרבח לכ .ץע  לע חופתכ החמצ אל הרבח
 םייח ילעב טעמ אל שי עבטב .םייעבט םיפחד םימלובה םייתורירש תוגהנתה יללכמ
 יכ הדיעמ לאדוג ןיי'ג תולירוגה תרקוח .םהיתודלו תא וא ,םנימ ינב תא םילכואה
 תענומה הביס ןיא תיגולויב הניחבמ .יבמוגב תולירוגה לצא תוקונית תליכא התאר
 וגהנ םהב םינמז ויהש חינהל ריבס .םהידלי תא ,םעפל םעפמ ,לוכאל הווח ינבמ
 תא ולכאש ליזרבב הנוזמאה רוזאב םיטבש ויה ןיידע םירשעה האמה תליחתב .ךכ
 תררועתמ תיבויח ךתבושת םא  ?יעבט אוה םזילבינקה ךתעדל םאה .םהיביוא
 הלאשה תררועתמ תילילש ךתבושת םא .וז תיעבט תוגהנתה המלענ עודמ הלאשה
 יגוס דוע שיש וא ,יונישל תנתינו תיעבט הניא תילבינק תוגהנתה קר םאה
 וניא "םדאה עבט" יכ ררבתמש עגרמ .םתונשל רשפאו םייעבט םניאש תוגהנתה
 ."םדאה עבט" תא עבוק המ הלאשה תררועתמ ותונשל רשפאו עבטה ידי לע עבקנ

 לש רצות איה - םזילבינק ומכ - אמש וא "תיעבט" איה תיכונא תוגהנתה םאה
 ידי לע ובצוע - םזילבינק ומכ - תויכונאש קפס םוש ןיא יל .תויכונאב תלגודש הרבח
 וא ,טושפ ,לק היהי הזכ יונישש רמוא ינניא .יונישל תנתינה תיתרבח תוגהנתה
 אלא ישוקה הניא הלאשה ךא .ךשוממו  בכרומ ,השק היהיש חינהל ריבס .ידימ
 רהרהל ךל עיצמ ינא  ?אל וא ירשפא הזכ יוניש ךתעדל םאה .יונישה תורשפא
 אצומ תדיחל ךלש רבסהה המ ךמצעל ריהבהל ידכ אלא יל תונעל ידכ אל ,וז הלאשב
 הרבחב םייח אל ונחנא .הב םייחה הלא תוגהנתה ןיבל הניב רשקהו "הרבח"ה
 ונניא - רחא רטשמ לככ - םזילטיפקה  .תיטסילטיפק הרבחב אלא "תיעבט"
 םג( ונלש השרותה ידי לע רצונ אל םג אוה .עבטה ידי לע רצונ אל אוה ."יעבט"
 ,הכאלמ ילעב וא ,םיליצא ,םירכיא ידי לע רצונ אל אוה )םויכ תונשל רשפא התוא
 .םייניבה ימיב הפוריאב )"גרוב"( המוחה תופקומ םירעב םירחוס ידי לע אלא
 תוהמ םה הריכמו הינק ."רקויב רוכמ - לוזב הנק"ב ,תויכונאב םילגוד םירחוס
 םדא .רכמ-רחסו תויכונא לע תססובמ וז הרבח .םתומדב הרבח ורצי םה .םהייח
 םדא .הב "חילצה"ל ידכ תויכונאב גהניו הילא ומצע םיאתי תאזכ הרבחב דלונש
 לדגש םדאכ ,תא ךא .תיחצנ ,תיביטקייבוא ,תיעבט העפות תויכונאב הארי הזכ
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 הב תיתד הרבח ןיבל תיטסילטיפק הרבח ןיב ינושה תא הריכמ ,יתד רוביצב
 ןיא ."תיעבט" הרבח הניא וז םג ."לאה יניעב בוטש המ" לע תוגהנתהה תססובמ
  הניא - םילמנ תרבחמ לידבהל - םדא ינב לש הרבח םוש ."תיעבט" הרבח ללכב
 רשא ךתנקסמ היהת ךא .קיסהל ךל ריאשמ ינא הז  ?ךכמ עמתשמ המ .עבטה רצות
 ןורקיעה לע ססובמה רטשמ םויכ םוקי םאש םיכסמ ינא :ךעיגרהל יל ישרת היהת
 תאש תובר תוטלחה וב הנלבקתת "תיטילופ הטלחה לכ לע העבצה תוכז חרזא לכל"
 ,ךילהתה .םויה םקות אל הרישי היטרקומד ,יגאדת לא .תוילילשכ הארנ - ינא םגו -
 תינושארה הבוגתה :הזכ ךרעב היהיו םינש תורשע ךשמי ,ותוא הזוח ינאש יפכ
 הזכ רטשמש וגלגלי לכה .לוזלז ,געל ,תומלעתה היהת הרישיה היטרקומדה ןויערל
 ,יטרקומד יתלב ,ירסומ יתלב ,ןכוסמ ,קיזמ ,שומימל ןתינ יתלב ,ילילש ,יליוא אוה
 .ןויערב ךומתיש טועימ חמצי הגרדהב ךא .'וכו ,וכו ,יגוגמד םזילופופ ,תושונאל ןוסא
 ,ךשוממו ,השק ,ירזכא תומיע חתפתי הידגנתמל הרישיה היטרקומדה יכמות ןיב
 דוגיא ריכזמ ףא ,יטילופ גיצנ ףא ,יאקיטילופ ףא .המלש תירוטסיה הפוקת ךשמיש
 ושוריפ "להנל"( להנמ ףא ,ידומיל דסומ להנמ ,הדובע להנמ ףא ,יעוצקמ
 להנמ אוה ותוא רוביצה תבוטל ודיקפתו ותרשמ לע רתוול םיכסי אל ,)"טילחהל"
 דגנ ףצק ףצשב ומחלי יחכונה רטשמב הטלחה תוכמס ילעב לכ .רבדמ אוה ומשב וא
 םיברו ,"ךמע"ב םילזלזמה לכ ,םהינימל םיטסיטילא םג ושעי ךכ .הרישי היטרקומד
 הרישי היטרקומד יכמות ןיב תומיעה .בל םותב הרישי היטרקומדמ םיששוחה
 היהי הרישיה היטרקומדה יכמות רפסמ .המלש תירוטסיה הפוקת ךשמי הידגנתמל
 ונתשי הרישי היטרקומד יכמות .קבאמה ךשמתיש לככ הגרדהב לדגי ךא הליחת ןטק
 ויהי אל םה קבאמ רחאל .רחא רבד לכמ רתוי םישנא ךנחמ קבאמ .קבאמה ךלהמב
  ?עודמ .םזירטנצופורתנאב וכמתיו םזירטנצוגאמ וחכפתי םבור .וינפל ויהש המ
 העבצה תוכז חרזא לכל" ןורקיעה ןעמל - תונברוק בירקמו - קבאנה םדאש םושמ
  - םהיניב ינושה תורמל - םיחרזאה לכלש ןורקיע לע ןגמ "תיטילופ הטלחה לכב

 "לכ" הלמה  .םייח םה הב הרבחה השעת המ טילחהל הווש תוכמס תויהל תבייח

 םישנאה לכ לש יטילופה ןויווישה ןורקיע תא הרידחמו ןאכ חתפמה תלימ איה
 ןויווש לכל סיסבה אוה הז ןויוויש  .הרישי היטרקומד ןעמל קבאנש ימ לכ תעדותל
 תירוטסיה הפוקת ךשמ םיבר םיקבאמ ודיספי הרישי היטרקומד יכמות  .רחא
 ויהי םה .םויכ םהש יפכמ םינוש ויהי םה ןוחצינה אובב .וחצני  ףוסבל ךא .המלש
 בור .הז ןויסינ ושכרי םהיקבאמב יכ תבייחמ תיטילופ הטלחהש תוירחאל םיעדומ
 םהש הרישיה היטרקומדה .םהיבגל םיפקת ויהי אל ךבתכמב "הנבהה-יא" ינועיט

  .םויכ תאז ושע וליא םימיקמ ויהש וזמ ןיטולחל הנוש היהת ומיקי
 יאכז חרזא לכ רשאכ  .בטיה יל רכומ חונימו הנבה ילדבה לע תבתכש המ לכ
 ךלהמב  ,העבצה לכ ינפל חוכיו םיחרזאה ןיב להנתי תיטילופ הטלחה לכב עיבצהל
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     .המכסה-יאמ וא הנבה-יאמ  םיעבונ תועד יקוליח םא  םג ררבתי הזכ חוכיו
 ןימה לכ לולקיש הווהמה דיחי תוטלחה טילחמ לע בומיסא לש רופיסל רשאב
 העיצמ ,בומיסא וא ,תא דציכ .לולקשל םינתינ םניא םיכרעש  קר רמוא ישונאה
 תססובמ תיטילופ הטלחה לכ    ?טסיאוגא םע טסינמוה וא ינוליח םע יתד ללקשל
 .לולקשל  ללכ םינתינ  םניאו הז תא הז םירתוס הלא םיכרעו םיוסמ ןוילע ךרע לע
.הלחנהו החונמה לא הרבחה תא איבת הרישי היטרקומדש יתנעט אל םוקמ םושב
 הרבחב םדאה שפוח תא הלידגה םיגיצנ ןוטלשב ךלמ ןוטלש תפלחהש קר יתרמא
 שפוח תלדגה לש הז ךילהת תכשמה איה הרישי היטרקומדב םיגיצנ ןוטלש תפלחהו

.הרבחב םדאה
,'ע  ,תודידיב                                                                                                                  

 תא הטרפס הסיבה הב םינש 27 הכשמנש המחלמ רחאל תוומל ןודנ סטרקוס .ב.נ
 .םיאנותא םיפלא וחצרש םיאנותא הלועפ יפתשמ םישולש הילע הטילשהו הנותא
 .סטרקוס ידיסח ויה ,וינגס ינשו ,סאיטירק ,םגיהנמ .הנש רחאל וחדוה הלא םידגוב
 םע הלועפ יפתשמו םינחצר םינדור םה סטרקוס ידיסח יכ וקיסה םיאנותאה
 טלמיהל בריסו ןידה תא לביקש םהלש ינחורה הרומה תא תוומל וטפשו הטרפס
 ,הבישח ומלב אל ,היתוטלחהב ירוביצה ןוידהו הנותאב הרישיה היטרקומדה .ונממ
  חותיפל  המרג  היטרקומדה  .הבישח לש רידא ץרפ ודילוה םה ,ךפיהל

 .היפוסוליפה
 .תויוכמס  ןויוושו  תיתרוקיב  הבישח  -  רוקמ  ותואמ תועבונ ןהיתש

 תובושת םש יאצמת ילוא  .תרחא תרוקיבל הנוע ינא  אבה רמאמב                      
 .תופסונ

                           

)10.12.1999(   ןונמאל  הבושת                                    

 ,םולש  ןונמא
 :םילמב םייסמ התא  .ילש טנרטניאה רתאב רמאמה לע ךתרוקיב לע הדות

 אלא תרחא וא וז היגוסב להקה תעד ימוכיס תוריהמו תולאשה תורידת הניא היעבה "
 םכנחל ,תעד ביחרהל םדמלל .הרבסההו ךוניחה תוכרעמב הטילש ,תוירבה לש םכוניח
 וז     ?תאז תושעל ונימיב ןתינ ךיא .תולועש תולאש םע דדומתהלו תיאמצע הבישחל

".הלאשה

 וקבאנש 17 -הו 16 -ה האמב תפרצו הילגנאב הלא לע םג רמול רשפא הז תא
 אוהש( רטשמ תפלחהש קומינה .םיחרזאה יגיצנ לש ןוטלשב ךלמה ןוטלש תפלחהל
 יכ הרבחה תויעב לכל ןורתפ הניא )המלש הרבח רובע תוטלחהל תכרעמ לכה ךסב
 ןוכנו - רבעב ןוכנ היה  ,רטשמה תוטלחה ןכות תפלחה השוריפ ןיא רטשמ תפלחה
 ינפמ ?עודמ .הכולמ לע הקילבופר ףידעמ התא תאז תורמל .דימת ןוכנ אוה .םויכ םג
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 הרחבנש הלשממו הכולמב רשאמ ןויוושו שפוח רתוי םיחרזאל שי הקילבופרבש
 ןכלו הלא תונורתי תובישחלעדומ התא .ךלמ רשאמ רתוי םיחרזאל הפופכ תוריחבב
 היושע הקילבופרש ךל רורבש תורמל הכולמ לע הקילבופר ףידעמ התא
 תרהצה .בייחמ התאש תוטלחה לבקל יושע ךלמו ללוש התאש תוטלחהטילחהל
 ללכ לש רישי ןוטלשב םיגיצנ ןוטלש תפלחהל תארוק הרישיה היטרקומדה
 שי הרישי היטרקומדב .םיגיצנ ןוטלשב ךלמ ןוטלש תפלחהל ךשמהכ םיחרזאה
 היטרקומדב יטילופה ןויוושה .םיגיצנ ןוטלשב רשאמ שפוח רתוי הברה םיחרזאל
 היטרקומד .רחא ןויווש לכ רשפאמ ,תיטילופ הטלחה תוכמסב ןויווש אוהש ,הרישי
 טילחהל לוכי םיגיצנ ןוטלשו לולשנ ונינשש תוטלחה טילחהל הלולע  הרישי
 םיגיצנ ןוטלש לע הרישי היטרקומד ףידעמ ינא תאז תורמל .םיבייחמ ונאש תוטלחה
 תלבקל תוכרעמ קודבנ םא .ךלמ ןוטלש לע  םיגיצנ ןוטלש ףידעמ ינאש הביס התואמ
 ןכותל תכרעמה הנבמ ןיב רישי  רשק ןיאש תורמל יכ הארנתויטילופ תוטלחה
 בשחתהל ילבמ טילחהל לוכי ךלמ .םיינשה ןיב ףיקע  רשק שי ירה היתוטלחה
 לע עיפשמ הז .םהירחובב בשחתהל םיגיצנה םיצלאנ םיגיצנ ןוטלשב ךא .ויניתנב
 הכולמב .ןוטלשה תובוח תאו ,םיחרזאה תויוכז תא עבוק םג הז .תוטלחהה ןכות
 םיגיצנ ןוטלש ךא .תוער ןה םא ןיבו תובוט ךלמה תוטלחה םא ןיב  ,ךלמל ףופכ םעה
 תכל הקיחרמ הרישי היטרקומד .ויתונורסח תורמל ףידע הז .םירחובל ףופכ
 םיחרזאה םילוכי םיגיצנ ןוטלשב .טלשנל טילש ןיב דוגינה תא תלטבמ איה ,הברהב
 לכ לוכי הרישי היטרקומדב ךא .תוריחבה םויב קר ןוטלשה תוטלחה תא תונשל
 הטלחה לכ יוניש רשפאמ הזו ,תיטילופ הטלחה לכב - עיבצהלו - עיצהל חרזא
 תואצותל םיחרזא לש תישיא תוירחא לש שדח טנמומ עיפומ ןאכ .תע לכב תיטילופ
 הלא לש איה ךכל תוירחאה תילילש האצותל הטלחה המרג םא .םהיתוטלחה
 הז לכ .םתונשל ילואו םהילוקיש תא שדחמ ןוחבל םתוא בייחי הז .הדעב ועיבצהש
 רורשת הרישי היטרקומדש ךכמ תמלעתמ ךתרוקיב .תיאמצעו תימצע הבישחל ףחוד
 םיתבושה ולעה וז השירד .דומילהו  הדובעה  םוקמב  םג  אלא הנידמב קר אל
 הרהצהה תלדבנ הזב .הרישי היטרקומדמ דרפנ יתלב קלח והז .'68 יאמב תפרצב
 שישכ הרוק המ .םהינימל םילרביל םיעיצמש יפכ דבלב הנידמב הרישי היטרקומדמ
 םוקמל תעגונה הטלחה לכ טילחמ םידבועה ללכו הדובע םוקמב הרישי היטרקומד
 ,תינוציח הטילש לכ אלא תלטובמ רוצי יעצמא לע תיטרפ תולעב קר אל ?ותדובע
 יעצמא ונתשי דציכ ךתעד ןת .יעוצקמה דוגיאה  םג ןבומכו ,הנידמה תטילש ללוכ

 .הנתשת םיחרזאה תעדות םג .םהידבוע ידי לע ולהונישכ תרושקתה
 וא ,הדובעבו  הנידמב ,הרישי היטרקומדב ךמות התא םא הריהבמ הניא ךתרוקיב

:תורעה יתש - םויסל  .הל דגנתמ
 םג .ךכש בוטו ,הזוגנ ,הרבחה תויעב לכ תא רותפי םזילאיצוסש תיביאנה הנומאה
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 רותפל לגוסמ וניא רטשמ םוש .הרבחה תויעב לכ תא תרתופ הניא הרישי היטרקומד
 לכב .ןוסא התאצותש הטלחה טילחהל לגוסמ רטשמ לכ .הרבחה תויעב לכ תא
 ראש עונכש םשל םידחוימ םינוגראב םיחרזאהמ קלח תונגראתהב ךרוצ שי רטשמ
 הלאכ תוינוגראתה םויק .תומיוסמ תוטלחהל ודגנתי וא וכמתיש םיחרזאה
 ןהש רוסא ךא ענמנ יתלב אוה תומיוסמ תוטלחהב הכימת סויגל )"תוגלפמ"(
 תבייח  )"ןוטלש"( תויטילופ תוטלחה תלבקל תוכמס .הטילש ינונגנמל הנכופהת

.םיחרזאה  ללכ  ידיב  קר  עגר  לכב  אצמהל
 קבאמ .םדא ינב ךנחמ קבאמ .השקו ךשוממ קבאמ רחאל קר גשות הרישי היטרקומד
 הגיצמ הרישיה היטרקומדה תרהצה .גישהל ףאוש אוהש הרורב הרטמל קוקז
 ,םיטרפב ןודל תבייח הניא הרהצה  .הרורבו ,תיתיצמת ,הטושפ ןושלב תאזכ הרטמ
 גיצה יטסינומוקה טספינמה .תיתיצמת הרוצב הרורב הרטמ גיצהל תבייח איה
 המ    .תינרדומה הרבחה תויעבל ןורתפ שמשל לדח םזינומוק .רבע הנמזש הרטמ
 רמולכ ,םזילטיפקב םינוקיתל לועפל ?םזילטיפקמ דלוסה םדא םויכ תושעל לוכי
 בורל רשפאמה ,רחא רטשמ עיצהל וא ,ונכ לע הז רטשמ םיריאשמה םיונישל
 רשאמ רתוי הברה לודג יטילופ ןויווש תינרדומ תיתיישעת הנידמב םיחרזאה

     .הינשה  תורשפאב  יתרחב       .םזיכרנאב וא ,םזילאיצוסב ,םזילטיפקב
                                                                                                          .הרישי  היטרקומדב  םג  ךשמי  אוה    ?תוטלחהה  ןכות  לע  קבאמהו

.א . ע  ,תודידיב

.החפשמב ,םידומילב ,הדובעב ,הנידמב הרישי היטרקומדל םיגיצנ רטשממ     
 םיטלשנה   ןוטלש =   היכרנוטוא     

 ,לאערזי קמע לש תימדקאה הללכמב הנידמה עדמל סרוקב האצרה(         
10.12.1997 (

: ) 1960-1873 ( קוקינאפ ןוטנא רכזל

.הטילשה לוטיב ידי לע קר אלא ,םיטילש תפלחה ידי לע םזילטיפק לסחל רשפא יא "
 לש התוהמ .רוציה יעצמא לע הרישיה םתטילשב אוה םידבועה לש יתימאה שפוחה
 ולהני םהש ךכב אלא ןוזמ יד ולבקי םידבועהש ךכב וניא דיתעב תישפוח תימלוע הרבח
 .תינרציה תוליעפה איה םהייח לש יתימאה ןכותה .רוביצכ ,םמצעב םתדובע תא
 תטילש בלשל דציכ ,תונגראתה םע שפוח גזמל דציכ איה םידבועה ינפב תבצינה היעבה
 ,לעפמ לכב  רוציה תא ןגראל דציכ .הכלהכ תננכותמ הרבח םע םתדובעב םידבוע
 הטילש .םתדובעב וטלשי ,הייליהקה םע ףותישב ,םמצע םידבועהש ךכ ,ולוכ םלועבו
 ,רוציה תא םיליעפמש הלא לכו ,םיחמומהו םיאנכטה ,םמצע םידבועהש השוריפ  רוציב

 "וב תוטלחהה לכ תא םיטילחמה הלא םג םה
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)1946 ,"םילעופה דמעמ ןולשכ לע" ,קוקינאפ ןוטנא :ךותמ(                                        

: ) 1997-1922 ( סידאירוטסאק סוילנרוק לש ורכזלו

-תיב ידבועש רורב .תשורחה-תיב םוחתב הניא הכפהמה לש רתויב השקה היעבה "
 .יטרקורויב ןונגנמ רשאמ הברהב הליעי הרוצב וליעפהל םילגוסמ תשורח

 תא ונמצעל םיניימדמ ונא דציכ :התוללכב הרבחה רושימב תמקוממ תיזכרמה היעבה
" ?ם-ת-ו-ל-ל-כ-ב  םייתרבחה םייחה לוהינ תא ,הנידמה ידוקפת ראשו הלכלכה לוהינ

 ,"סידאירוטסאק לש םייתרבחו םייטילופ םיבתכ"ל )1972( "תיללכ המדקה" ךותמ(

)1988 ,ב"הרא ,הטוסנימ תטיסרבינוא תאצוהב

 

:רתאהמ  הז רמאמ  לש תילגנא הסרג קיתעהל רשפא

                                HYPERLINK http://www http://
www.autonarchy.org.il                                                                 

הקיטילופ                                                                              
 .הנידמה  יבשות   לכ  תא  תובייחמה  תוטלחה  תלבק  איה  "הקיטילופ" 

?הלא  תוטלחה  טילחמ ימ
 .דחא  םדא  טילחמ רוטטקיד וא ךלמ טלוש ןהב תונידמב

.תדה ימכח םיטילחמ היטרקואיתב
 .רוביצה  ידי לע  ורחבנש  םיגיצנ  ץמוק טילחמ םיגיצנ רטשמב

 לכ אוה "טילש" ."םירחא תובייחמה תוטלחה טילחהל תוכמס" ושוריפ "ןוטלש"
 תונוכנב היולת וז תוכמס .םירחא תובייחמה תוטלחה טילחהל תוכמס ול שיש ימ
 רסוחמ וא ,המכסהמ ,דחפמ ,הייפכמ תעבונ תונתייצ .תוטלחהל תייצל םיטלשנה
 שי ,ןוצרמ תותייצמה םישנ שי רבג  טלוש הב החפשמב  .)המודמ וא יתימא( הרירב

 .תותייצמ ןניאש  ,תודדוב שיו  ,הרירב רסוחמ וא ,דחפמ תותייצמה
 ,היפכמ םיתייצמה שי ,ןוצרמ ןוטלשל םיתייצמש םיניתנ שי ,םיגיצנ רטשמב

.הנידמ להנל תרחא תורשפא םיאור םניא יכ םיתייצמה שיו תושידאמ
 .תוריחב אלל ,השוריב ןוטלשה תא לבקמ דיחי טילש היכרנומב
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 .הליחתב תוחפל ,ויברוקמ ידי לע רחבנ טילשה הרוטטקידב
 תייצל םיחרזאה בור םימיכסמ )ןוטלש="היטרק" ,לא="סואית"( היטרקואיתב
 םיחרזאה םיתייצמ )םעה יטושפ = "סומד"( היטרקומדב .תד ימכח ץמוק תוטלחהל

?םהיגיצנ  לש  וא      ?םמצע  םיחרזאה  לש     ?ימ  לש  בור   .בור תוטלחהל
  ברקמ  בור  אלו  םיגיצנה  ברקמ  בורה טילחמ םיגיצנ  ןוטלשב רבודמ םא

 .םיחרזאה
 ."המלש הרבח רובע תוטלחה תלבק תכרעמ"  ושוריפ "רטשמ"

 טילחהל םדיקפתש םיגיצנ ,םינש המכל תחא ,םיחרזאה םירחוב םיגיצנ רטשמב
 הנידמה יבשות לכ תא תבייחמ הב ךמות םיגיצנה בורש הטלחה .תויטילופ תוטלחה

.הל םידגנתמ םיחרזאה בור םא םג
   .תיטילופ הטלחה לכ םיטילחמ - םהיגיצנ אלו - םמצע םיחרזאה הרישי היטרקומדב

 .הנידמה יבשות לכ תא תבייחמ הב ךמות םיחרזאה בורש הטלחה
 .תינכט רקיעב איה ךכל הביסה   .םיגיצנ רטשמ  םלועב תונידמה בורב םייק םויכ
 לאשמ שרדנ ךכ םשל .יטילופ אשונ לכב חרזא לכ תדמע המ ררבל היה השק 1980 דע
 ןמז וכשמנ לאשמה תואצות בושיחו תולוקה תריפס םג .תכשוממ הנכה בייחמה םע
 תבייח דציכ םוי לכ טילחהל םיחרזא ינוילימל תורשפא התייה  אל רבעב .בר
 םישנא ינוילימ םיטילחמ תובר תוצראב .בצמה הנתשה 1980 זאמ .גוהנל הנידמה
 .תוינש ךות גצמ לע עיפומ םהיתוטלחה ינוילימ םוכיס .תובושח תוטלחה םוי םוי
 םישוע םישנאש תוטלחהב רבודמ .תויפסכ אלא תויטילופ ןניא הלא תוטלחה
 םפסכ לע תוטלחה םוי לכ םיטילחמ םלועה יבחרב הווח ינב ינוילימ .טמופסכב
 יזכרמ בשחמל ןתוא ריבעמו תוטלחהה תא עצבמ טמופסכה .טמופסכ תועצמאב
 ,הז םוכס .דיחי םוכסל תוטלחה ינוילימ - תוינש ךות - רבחמו עדימה תא טלוקה
 קנבה ילהנמל ןתונו קנבה לש יזכרמה בשחמב גצמ לע עיפומ ,הינש לכ הנתשמה
 טקרמרפוס לכו קנב לכש - וז היגולונכט .תיחכונה הינשל ןכדועמ יפסכ ןזאמ
 ימ ךא   .םיפסכ יניינעב הילע םיכמוס םלוכ .הנימאו הליעי איה - הב םישמתשמ

 ?תויטילופה היתוכלשה תא ןיבה
 הב שמתשהל רשפא .תויטילופ תוטלחהל םג שמשל הלוכי םיטמופסכ תכרעמ ירה
 לכ לע העבצהב ףתתשהל חרזא לכ לוכי  טמופסכ תרזעב ,ןכ לע רתי .תוריחבב
 טמופסכ לכ .טקרמרפוסו קנב לכב ןמזמ םילעופ םיטמופסכ .תיטילופ הטלחה
 ימוקמ ףינסמ רבוע עדימה .יזכרמ בשחמל וב התשענש הלועפ לכ לע ח"וד ריבעמ
 יפסכ ןזאמ לבקתמ תוינש ךות .דיחי םוכסל םינותנה לכ תא רבחמה יזכרמ בשחמל
  תא תענומה  תינכט הביס ןיא  .תוליעיו תונימאב םינש תלעופ וז הטיש .ללוכ

 .הקיטילופל  המושיי
 15 סוטממ תוחפ  ,לארשיב ,הלעת  תויטילופ תוטלחהב שומישל םיטמופסכ תבסה
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F-. 

 יורק תיטילופ הטלחה לכ לע העבצה לכב ףתתשהל תוכמס שי חרזא לכל רשאכ
 לכב ףתתשהל תוכמס דבוע לכל םג שי ךכל ףסונב םא .'הרישי היטרקומד' - רטשמה
 לש הרוהו ,דימלת ,הרומ לכלו ,ותדובעל תעגונה - הטלחה לכ עיצהלו - העבצה
 ,וידומילל תעגונה הטלחה לכ - לע העבצה לכב ףתתשהלו - עיצהל תוכמס ,דימלת
 ףתתשהל עיצהל תוכמס ,םידליל םג - תאזםישרוד םהש עגרמו ,השיאל - החפשמבו
 ותוא ןייצל יוארש שדח גוסמ רטשמ םק ,החפשמל תעגונה הטלחהלכב - םיוושכ
 ,םידומילב ,הדובעב ,הנידמב ימצע ןוטלש ,ונייהד  .היכרנ-וטוא :שדח םשב

 ."גיהנמ" רמולכ ,"ישאר" השוריפ "כרא" ,"ימצע" ושוריפ "וטוא" .החפשמב

."היחרזא לכ ידי לע - עגר לכב - הנידמה לש ימצע-לוהינ"   השוריפ "היכרנוטוא"

.רחא רטשמ לכב רשאמ יטילופ שפוח רתוי הברה םיחרזאל שי היכרנוטואב
 .טילחה  ומצע  אוהש תוטלחה יפל יח - רוביצ וא - םדא וב בצמ אוה שפוח

 תוטלחה יפל יח טועימה .ישפוח אוה ןכלו ויתוטלחה יפל יח בורה היכרנוטואב
 רבודמ םא םג ,םירחא םע ףותישב יח םדאשכ .ךכמ סונמ ןיא .ישפוח וניאו בורה
 שפוחה ידי לע דחאה שפוח לבגומ ,ישפוחה םנוצרמ ףותישבםייחה דבלב םיינשב
 עגרמ ךא ,םהלש שפוחב העיגפ ןיא םיפתושה תונוצר ןיב דוגינ ןיא דוע לכ .ינשה לש
 םיבייחמ םיפתושמ םייח .היפכמ וא ןוצרמ ,רתוול דחא ץלאנ תונוצר דוגינ שיש
 "רתוול" ךירצש הדבועה םצע .רותיוו אוה ןוצרמ רותיוו םג .שפוח לע רותיוו

 ךישמהל ידכ ולש שפוחהמ קלח לע דחא רתוומ םירקמה בורב .ךכ לע העיבצמ
 וא ,םידרפנ ןוצרמ ףותיש ןיאשכ .ןוצרמ ףותיש ןיא ןוצרמ רותיוו ילב .ףותישב תויחל
 יבגל ןוכנש המ .היומס וא היולג היפכ ךותמ ףותיש ייחב ךישמהל ץלאנ דחאש
 ךותמ אלש הרבחב דחי םייחה םינוילימ יבגל - םילדבהה לכ תורמל - םג ןוכנ םיינש
 םע ףותישב ,תויחל וכישמיו םייח הווח ינב בור .הכותל ודלונש ינפמ אלא הריחב
 םע ףותישב יחש ימ .הנידמבו ,הדובעב ,םידומילב ,החפשמב ,הרבחב ,םירחא
 לע רותיו םיבייחמ ףותישב םייח .ויתוטלחה יפל קרו ךא תויחל לוכי וניא םירחא
 שפוחהמ קלח לע םנוצרמ רתוול םיפידעמ םישנאה בור .שפוח לש תמיוסמ הדימ
 םדאש שפוחה תדימ .םירחא םע ףותישב םייח לש תונורתימ תונהיל ידכ םהלש
 בצמל הפולח ןיאש העדה איה םהמ דחא .םימרוג רפסמב היולת הילע רתוול ןכומ
 שיש םיכסמ בורה  .םיגיצנ רטשמל הפולח ןיאש םיענכושמ םויכ םיבר .םייקה
 םירחובה לע ץחל תלעפה אלל תוריחב וכרענ םא .םיגיצנ רוחבל ידכ תוריחב םייקל
 תויחל ושוריפ שפוח .יטילופ שפוח םייק וב רטשמב םייח םהש םירחובה בור ושיגרי
 םהש םיענכושמ םה םתוא גציי ימ וטילחה םירחובהש ןוויכו תוימצע תוטלחה יפל
 ןוטלשל תירקיעה הקדצהה אוה םהיטילש תא רוחבל םירחובה שפוח .םיישפוח
 תא םירחוב םיחרזאה ןיא םהב ,רוטטקיד וא ,תד ימכח ,ךלמ ןוטלש  דגנכ םיגיצנ
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 .םהיטילש
 .םהיגיצנ לש הטלחה לכל תייצל םיצלאנ םירחובה ?תוריחבה תרחמל הרוק המ ךא
 םיצלאנ םירחובה .אשונ לכב םהירחוב תוטלחה חרכהב ןניא םיגיצנ תוטלחה
 יכה היטרקומדב ןכל .ןהל םידגנתמ םה םא םג םהיגיצנ תוטלחה יפל תויחל
 הטלחה חרזאה טילחמ הז םויב קר .תוריחבה םויב קר יטילופ שפוח שי תישפוח
 םיצלאנ םה .יטילופ שפוח םיחרזאה בורל ןיא תוריחב ןיבש םימיה לכב .תיטילופ
 רטשמ וניא םיגיצנ רטשמ יכ רמול רתוי קיודמ ןכל .םיגיצנ ץמוק תוטלחהל תייצל
 ורחבנש םיגיצנ רטשמל .םיטילש רוחבל שפוח שי וב רטשמ אלא יטילופ שפוח לש
 .יטילופ שפוח-יא לש ישממ בצמ ךא יטילופ שפוח לש תימדת שי תוישפוח תוריחבב
 לוכי םויכ יכ םיחרזאה וניבה אל דוע לכ - תענכשמ ךא תואיצמה תא תדגונ תימדתה
 תעגונה הטלחה לכבו  תיטילופ הטלחה לכב  עגר לכב תורישי ףתתשהל חרזא לכ

 .וידומיללו  ותדובעל
 תירקיעה הביסה איה טמופסכה תייגולונכט לש תיטילופה תויורשפאה תנבה יא
 שיו יחרכה וניא םיגיצנ ןוטלש יכ וניבי םישנאש עגרב .םיגיצנ רטשמ םע המלשהל
  לחי  ,תותיחש תוחפ הברהו יטילופ שפוח רתוי הברה םע רטשמ םיקהל תורשפא
 וא ,םזילאיצוס ,םזילטיפק הניא  היכרנוטוא     .היכרנוטוא  תמקהל  קבאמ

.םזיכרנא
 .הקיטילופב םיגיצנ ןוטלשו הלכלכב תיטרפ תולעב לש רטשמ אוה םזילטיפק
 .תיטסילאיצוס הגלפמ ןוטלשו הלכלכב תיתלשממ תולעב ושוריפ םזילאיצוס

 ןויווש םיחרזאל שי םזילאיצוסב .קוחה ינפב ןויווש םיחרזאל שי םזילטיפקב
 תוענומ ןניא הלא ןויווש תורוצ יתשש החיכוה תואיצמה .רוציה יעצמא לע תולעבב
 םזיכרנאה עיצמ םזילאיצוסו םזילטיפק תמועל .שפוח רדעהו ןויווש-יא ,לוצינ ,יוכיד
 .טילחה ומצע טרפה אלש תוטלחהל דגנתמ ישיא םזיכרנא ךא .טרפל טלחומ שפוח
  .בור תוטלחה ללוש אוה יכ תיטסיכרנא הנומוק וליפא רשפאמ וניא הז ןורקיע
 רמולכ  ,הנידמל דגנתמ ךא בור תוטלחהב תולהונמ תונומוקב לגוד יתרבח םזיכרנא
 םזיכרנא .םיחרזא ינוילימ רובע תויטילופ תוטלחה תלבקמה תיצרא תכרעמל
 תונב תויטסיכראנא תוליהק לש היצרדפ תמקה ידי לע וז היעב רותפל עיצמ יתרבח

 רשפא יא .תוליהקה לכ תא תובייחמה תוטלחה ילב  ,רתויה לכל םירבח ףלא 100
 ןתבחרה ,ןתקזחא ,ןתמקהל תויצרא-ללכ תוטלחה ילב תיתיישעת הרבח להנל
 ןיא םזיכרנאל .תויצרא הרובחתו היגרנא ,ךוניח ,תואירב תוכרעמ לש ןלועפתו

.ןהב  הצור רוביצה בורש הלאכ תויצרא ללכ תוכרעמ להנל דציכ הבושת
 .םיחרזאה ללכ ןתוא םיטילחמו יצרא ללכ ףקות תולעב ןה תוטלחה היכרנוטואב

 .החפשמב ,םידומילב ,הדובעב ,הנידמב הרישי היטרקומד איה היכרנוטוא
 םגו תיטילופ הטלחה לכב עגר לכב ףתתשהל חרזא לכל הווש תוכז שי היכרנוטואב
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 - העבצה לכב ףתתשהל דבוע לכל תוכז - דחוימבו ,תיטילופ הטלחה לכ עיצהל תוכז
.ותדובע  םוקמל  תעגונה - הטלחה לכ עיצהלו

 תוטלחה יטילחמ ןיב הדרפה תלטבמ איה .הנידמה תא תלטבמ הניא היכרנוטוא
 .החפשמבו ,ךוניחב ,הדובעב םגו הנידמב - םיטלשנל םיטלוש ןיב  ,תוטלחה יעצבמל
 .םזיכרנא הנניא ןכלו היחרזא לכ ידי לע תורישי תטלשנה הנידמ איה היכרנוטוא

.תורישי  -  םיטלוש םיטלשנה  ,םיטלשנל םיטלוש ןיב הדרפה ןיא היכרנוטואב

םיכרעו    תוטלחה                                                   
 ךותמ תחא תורשפא רוחבל ושוריפ "טילחהל" .תויורשפא ןיב הריחב איה הטלחה
 .טילחהל המ ןיאו רוחבל המב ןיא  תחא תורשפא  קר תמייק םא   .תויורשפא רפסמ

 .תויורשפא יתש תוחפל תומייק םא קר םיטילחמ
 ?רוחבל המב םיטילחמ ונא המ יפל  .ןהמ תחא רוחבל ךירצ תויורשפא יתש שישכ

?תופידע תעבקנ המ יפל  .ויניעב ףידעש המ רחוב םדא  .הפדעה איה הריחב
?"בוט רתוי" שוריפ המ ךא  .ויניעב - "בוט רתוי" רמולכ - ףידעש המ רחוב דחא לכ

 ?יחה לכל ?תושונאל ?לאה יניעב  ?ימעל  ?יתחפשמל ?יל  ?"בוט רתוי" הז ימל
 וז הלאשל תטלחומ הבושת ןיא ?ףידעהל המ   ,הז תא הז םידגונ הלא םאו  ?עבטל
 הנקסמ הטלחה לכ התייה  "בוט" והמ םלוכ ומיכסה וליא .טלחומ "בוט" ןיא יכ
 "הטלחה" ןיב הנחבה יא .הנקסמ הניא הטלחה ךא .תישפוח הריחב אלו תיחרכה

 ,םינוכנ קסיה יללכו ,תודבוע יכ םירובס םיבר .הצופנ תועט איה "הנקסמ"ל
 .הנקסמ הניא הטלחה .תועט וז .םלוכ לע תמכסומ הטלחהל חרכהב םיליבומ
 ."הער" וא "הבוט" איהש הילע רמול רשפא יא .קסיה יללכו עדיממ תעבונ הנקסמ

 ."הבוט" וא "הער" אל ךא "תיעטומ" וא "הנוכנ" איה הנקסמ .ונילע היופכ איה

 אל ךא "הער" וא "הבוט" קר תויהל הלוכיו היצרמ תעבונ הטלחה תאז תמועל
 םיבר "ונצרא דעב תומל בוט" רודלפמורט לש ותרימא העודי ."תיעטומ" וא "הנוכנ"
 איה רודלפמורט לש ותעד  ?"תיעטומ" איה םאה ךא הער הטלחה וזש םיבשוח
 איה םא ןיבו "הנוכנ" איה םא ןיב "הבוט" איה ויניעבו ,הנקסמ אלו הטלחה
 "לאה יניעב בוט" ונניא העינמ יעצמאב שומישש םינימאמ םייתד םישנא ."תיעטומ"

 .הנקסמ אלו הטלחה וז "לאה יניעב בוט" המ .בוט טלחהב הז םינוליח יניעב לבא
 ךא "הקירמאל בוט סרוטומ לרנ'גל בוטש המ" :הרמימה םעפ הצופנ הקירמאב
 "ער" אוה תוומש - תועטב - םירובס םיבר .ער הזש וטילחה סרוטומ לרנ'ג ירחתמ

 וא ,תודבע ,תוכנ לע םיבר יניעב ףידע תוומ ךא .וילע םיפידע דימת םייחו טלחומ
 ,ןויווש ,תואמצע ,שפוח דעב תומחלמל םנוצרמ ובדנתה הווח ינב ינוילימ .ןויזיב
 המ לע ותוא ופידעה ךא תוומ ובהא אל םה .הלא תורטמ ןעמל תומל םינכומ ויהו
 האצות איה תודבאתה לכ  םג  .הנקסמ אלו הטלחה וז .תווממ עורג היה םהיניעבש
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    .הנקסמ  לש  אלו  הטלחה  לש
 ?הנקסמ  וז  םאה    ." בוט  רתוי  םלוע "ל   רבעמ תוומב תואור תובר תותד

  אל  ,הטלחה  וז .יטסינלה םלצל הדיגס לע תוומ ופידעה "הינב תעבשו הנח"
 .הנקסמ

 וייח - םדאה לש יסיפה ומויקש הצופנה העדה תא תוכירפמ הלא תואמגוד
 .םיכרע ביתכמ וניא עבטה .טלחומ ןוילע ךרע ןיא .טלחומ ןוילע ךרע םה - םיגולויבה
 תרציימה איה - עבטה רצות הנניאש - הרבחה .םיפחד קר שי אלא םיכרע ןיא עבטב
 םדא לכ .הרבח ןיא םיכרע ילב .םיפחד םלובה יתרבח רצות םה םיכרע .םיכרע
 ילב .ןוילע ךרעמ תעבונה הפדעה איה הטלחה לכו תוטלחה טילחהל ץלאנ הרבחב
 דיחי ןוילע ךרע ,עגר לכב שי ,הרבחב םדא לכל .טילחהל רשפא יא ןוילע ךרע
 םינוילעה םיכרעה רפסמש תרמוא תאז ןיא ."בוט רתוי" המ טילחמ אוה ותועצמאב

.םדאה ינב רפסמכ אוה
: םינוילע  םיכרע  יגוס  השמח  וא  העברא קר לכה ךסב שיש  אוה עיתפמה

.םזירטנצ-ופורתנא .4   ,םזירטנצ-ואית .3    ,םזירנטצ-ונתא .2    ,םזירטנצ-וגא .1
 ךרעה אוהש  ,םזיאוגאה והז ."תישיא יל בוטש המ ףידעמ ינא" עבוק םזירטנצ-וגא .1
 יכ  ,תועטב ,םיבשוח םיבר  .םויכ  ברעמב םינוליח ברקב רתויב ץופנה ןוילעה

   ."בוט"  םג  ןכלו  "יעבט" אוה םזיאוגא

 תוימואלה וז ."יעזגל ,יטבשל ,ימעל בוטש המ ףידעמ ינא" עבוק םזירטנצ-ונתא .2
 תוצובקבו הקירפאו היסאב ץופנ אוה .יתצובקה םזיאוגאה ,היגוסל תויטבשהו

  .תומיואמ תושיגרמה
 תושונאב האורה תודהיה תשיג וז ."לאה יניעב בוט"ה תא ףידעמ םזירטנצ-ואית .3
 וז השיג יפל .)קחצי תדיקע 'ר( םדאה תבוטל תמדוק לאה תבוט .לאה תורשל ילכ
  אוה  לאה - יעצמא אוה םדאה .לאה תלודגל החכוה הווהמו לא ידי לע רצונ םדאה

 .הרטמה
 ,םעה ,טרפה תבוט לע תושונאהו םדאה תבוט תא ףידעמ םזירטנצ-ופורתנא .4

.םיירטנצ-ופורתנא םה  םזילאיצוסו ,םזינמוה ,תורצנ  .לאה ,עזגה ,טבשה
 לאה( ןוילע ךרע איה םדאה תבוט תורצנב ךא ןוילע ךרע אוה לאה ןוצר תודהיב
 ידי לע םרחוה ,םזירטנצופורתנאה יבא ,ושי .)תושונאה תלצה םשל ונב תא בירקה

.ןוילע ךרעל םדאה תבוט תא ךפה  יכ ומש תא ריכזהל  תרסואה תודהיה
 שדח ןוילע ךרע תורצוויהל דע-תורעיו םייח ילעב לש םינימ תדחכה המרג הנורחאל
 ןוילע ךרע איה חמוצהו יחה  ללכ תבוט הז ךרע יפל .םזירטנצ-ויב ותונכל ןתינש
 תבוט לע חמוצהו יחה ללכ תבוט תא ףידעהל שי םדאה תבוטב שגנתמ הזשכו

 .םדאה
 םדא ףידעי המ עבוקו ,םיגיהנמ ,םירומ ,םירוה ידי לע םידליל הנקומ ןוילע ךרע
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 ,רוחבל רשפא יא ןוילע ךרע ילב  .תונוש תויורשפא ןיב רוחבל ךרוצה ינפב דומעישכ
 םג - דחא קרו - דחא ןוילע ךרע עגר לכב שי םדא לכל יכ רורב ןכל .טילחהל ,ףידעהל
 עגונב תופסונ תוקולח שי ל"נה םיכרעה תשמחמ דחא לכב .ללכ ךכל עדומ וניא םא
 דציכ טילחהל בייח ,תיטרפה ותבוט תא ףידעמה ,טסירטנצוגא םג ."בוט"ה תוהמל
  םה  םא גוהנל דציכו  ?דובכ  ?תעד  ?תואירב  ?רשוע תריבצב .הז "בוט" שממל

 ?הז  תא הז םידגונ
 ,הדובעל ,הנידמל תעגונה הטלחהלכב ףתתשהל תוכמס חרזאלכל שי היכרנוטואב
 תינויווש איה היכרנוטוא יכ ,הנומא וא ,אצומ ,ןימיפל הילפא אלל ,םידומילל
 ,טבשה ,טרפה תבוטל תמדוק תושונאה תבוט היכרנוטואב .תירטנצופורתנאו
 תא חסננ היכרנוטואה תוהמ תא ריהבהל ידכ    .ןימה  תדה ,עזגה ,םואלה

.היתונורקע
           

היכרנוטואה  תונורקע                                                         
 .תיטילופ הטלחה לכ לע העבצה לכב ףתתשהל יאכז חרזא לכ .1

.תיקוח הניא םירחא רובע תויטילופ תוטלחה תלבק .2
 .לקשמ ותוא לוק לכל .העבצה לכב דחא לוק חרזא לכל .3

.הנידמה יבשות לכ תא תבייחמ תולוק בורב הלבקתנש הטלחה .4
 .תויטילופ תוטלחה תלבקב תופתתשה רובע יהשלכ הרומת ןיא .5

.תילילפ הריבע איה העבצה תרומת ןהשלכ האנה תובוט תניתנו תלבק .6
:םיאבה תונורקעה ידי לע תוכרדומ היכרנוטואה תוטלחה .7

.הקוצמב םניאש הלא יכרוצל םימדוק הקוצמב םיאצמנה יכרצ    
 .םיאירב יכרוצל םימדוק םילוח יכרצ    

.טועימה יכרוצל םימדוק בורה יכרצ :הלא ינשל טרפ    
 .סרהו ,םוהיז ,הדחכהמ ,עבטהו ,חמוצה ,יחה לע ןגהל הבוח    

.ותדובע םוקמל תעגונה הטלחה לכב עיבצהלו עיצהל תוכז שי דבוע לכל .8
 ,םידבוע םה וב ףנעב תיצרא היכרנוטוא ומיקי ,ףנע ,הרבח ,לעפמ ידבוע לכ .9     לכ

     לולכתש
 .ףנעב ,הרבחב ,לעפמב םידבועה ללכ  תא        

 לע וטו ליטהלו םתדובע םוקמ יבגל תוטלחה לבקל תוכמס הדובע םוקמ ידבועל .10
 הנידמה יחרזא לכ וטילחה ןכ םא אלא ,םתדובע םוקמל תעגונה תרחא הטלחה לכ

.תרחא
 הטלחה לכב עיבצהלו עיצהל תוכז שי ,דימלת לש הרוהו ,דימלת ,הרומ לכל .11

.ותשגה תרוצלו דמלנה  רמוחל ,ךוניחל תעגונה
 הנוילעה תוכמסה םה ,םירוההו ,םידימלתה ,םירומה יכוניח דסומ לכב .12
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 .דסומל תעגונה הטלחה לכ לע וטו ליטהל םתוכז .דסומ ותוא יבגל 
.םידמול םה וב דסומב םירוהו םירומ תטלחה  לע  וטו תוכז םידימלתל 

 יבמופב עימשהל טועימה תוכז ךא טועימה תא תובייחמ בור תוטלחה  .13 
 .אהי רשא תרוקיבה ןכות אהי ,לוטיבל תנתינ הניא בורה תדמע לע תרוקיב 

.וטו תוכז טועימל שי - ןהמ עבקי םיחרזאה ללכש - תומיוסמ תוטלחה לע  
  ועיבצהש הלא תא קר הנבייחת - ןהמ עבקי םיחרזאה ללכש - תומיוסמ תוטלחה  

 בורב קר הנלבקתת - ןהמ עבקי םיחרזאה ללכש - תומיוסמ תוטלחה  .ןרובע  
  .סחוימ

.רבעב  בורל התכזש הטלחה לע השדח העבצה  ,הנש רחאל ,שורדל יאכז טועימ  
.הלדוגל רשק אלל תויוכז ןתוא  תיעזג וא ,תיתד ,תימואל  הצובק  לכל .14

 .דבלב תיעוציב םתוכמס .תוטלחה עוציבל םיארחא הלרגהב תונמל רשפא .15
 .תוינידמ עוציב לע קר אלא תוינידמ לע תוטלחה טילחהל תוכז םהל  ןיא

  לכב םפילחהל ןתינ הכלהכ התוא םיעצבמ םניא הטלחה עוציבל םיארחאה םא
.תע

 .החפשמל תעגונה הטלחה לכב ףתתשהל תוכז שי החפשמב םדא לכל .16
.תוכז  התוא דליל םג תאז שרוד דליש עגרמ   .לקשמ ותוא לוק לכל 

             

היכרנוטוא  דגנו  דעב                                                                  
 .תומלעתה  אוה  ויפלכ סחיהש  גירח ןויער  איה היכרנוטוא םויכ  

 ,הרישי היטרקומד םש ועבתיש דומיל תודסומ וא הדובע תומוקמב םיקבאמ ולחישכ
 עונמל ידכ יעצמא לכב ושמתשי היכרנוטואה ידגנתמ .ףקותב דסממה ךכל דגנתי
 תשקה יקלח לכמ ואובי הלא םידגנתמ .והשלכ םוחתב הרישי היטרקומד שומימ
 לכב ודגנתי םה .םיטסיכרנאו תויטסילאיצוס תוגלפמ ללוכ ,תיתרבחהו תיטילופה
 גיצנכ ודיקפתמ םיעבונ ויתוסנכה וא ודמעמש ימ לכ .הרישי היטרקומדל םחוכ
 וא םינבר ןוטלש יכמות םג .םיגיצנ רטשמ לטבל ןויסינ לכ דגנ וחוכ לכב קבאיי
 היטרקומד דגנ םייתרוסמ םינועיט השש שי      .הרישי היטרקומדל ודגנתי םיחמומ

: הרישי
 .תינכט הניחבמ תירשפא יתלב איה הרישי היטרקומד .1

 .תונמקנ ,עצב תפידר ,תונפקות ומכ םייביטימירפ תושגרמ עפשומ רוביצב בורה .2
.ףוספסאה ןוטלש  איה הרישי היטרקומד ןכל     

 .רוביצה בורל ןיאש עדי תושרוד תויטילופ תוטלחה .3
 .תויוגש הנייהת הרישי היטרקומדב תוטלחהה בור ןכל     

 .םישנאה בורל ןיאש דחוימ ןורשכ שורד תויטילופ תוטלחה תלבק םשל .4
.הטלחה לש תוידוס לע רומשל רשפא יא הרישי היטרקומדב .5      
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.רוביצב בורה לע עיפשהל םיגוגמדל רשפאת היכרנוטוא .6     

 םינועיטל  תובושת                                                    
 .םינש רשעמ הלעמל םלועה לכב תונימאו תוליעיב םילעופ םיטמופסכ .1
 .תויטילופ תוטלחהמ תוחפ אל םישנאה בורל תובושח תויפסכ תוטלחה 

  אל הביס ןיא תויפסכ תוטלחהל םיטמופסכב םינש םישמתשמ םישנא ינוילימ םא 
.תויטילופ תוטלחה תלבקל וז היגולונכטב שמתשהל

 הנותאב הנש 2500 ינפל רבכ הלעוה ףוספסא ןוטלש אוה םעה ןוטלשש ןועיטה .2
 וכמת סטרקוסו וטסיראש ( םלועב הנושארה היטרקומדל דגנתהש ןוטלפא ידי לע 

 .)הב
 לכ הנהנ ונימי דעש תויתריציל הנותאב היטרקומדה המרת ןוטלפא תעדל דוגינב
 היטרקומדל ךשמה םהש םירטשמב תלגוד םויכ תושונאה .היתורפמ םלועה
 תוטלחהש תורמל תאז ,תוקיתעה סרפ וא םירצמ ,הטרפס ירטשמל אלו הנותאב
 תוילילש תוטלחה ינפב םוסחמ וניא רטשמ םוש .תוילילש תויהל תולוכי תויטרקומד
 םג לבקתהל תולוכי תוילילש ןהיתואצותש תוטלחה .)"ילילש" רידגנ אלש ךיא(
 םגו  ,םיגיצנ ןוטלשב ,הרוטטקידב  ,הכולמב  ,תד ימכח ,םיחמומ ןוטלשב

 .הרישי היטרקומדב
 .תוילילש תוטלחה תלבק ינפב תנסוחמה תויטילופ תוטלחה תלבק תכרעמ ןיא

 רתוי תובוט היתוטלחהש ךכב וניא רחא רטשמ לכ לע הרישיה היטרקומדה ןורתי
 .תיטילופ הטלחה לכ טילחהל תוכמס ,עגר לכב ,םיחרזאה לכל שי הב קרש ךכב אלא
 .רחא ןויווש לכ לע טילחהל רשפאמ אוה יכ רחא ןויווש לכ יבא אוה הז יטילופ ןויווש
 רחא רטשמ לכב רשאמ יטילופ שפוח רתוי םיחרזאה בורל  שי היכרנוטואב ךכל ףסונ

 .ויתוטלחה יפל - אשונ לכבו עגר לכב - יח בורה יכ
 .היכרנוטוא רשאמ יטילופ  שפוח רתויו  ןויווש רתוי שי וב רטשמ ןכתי אל

 וב רטשמ ןיא .הדעב עיבצהש ימ לכ לש איה הטלחה תואצותל תוירחא היכרנוטואב
.הרישי היטרקומדב רשאמ רתוי הרישי  תויטילופ תוטלחהל םיחרזאה בור תוירחא

 .ודוסימ יוגש תוטלחה תלבק םשל שרדנה עדיה רבדב ןועיטה .3
 .הפדעה  איה הריחב  לכ  .תויצפוא רפסמ ךותמ תחא היצפוא תריחב איה הטלחה
 .ןוילע ךרעמ אלא עדימ תעבונ הניא הפדעה  .תופדעהל תויחמומ - ןכתית  אלו - ןיא
 עדי לע ססבתהל תבייח הטלחה לכ .עדי ידי לע אל ,ךוניח ידי לע עבקנ ןוילע ךרע
 .תורתוס וליפאו תונוש תוטלחהל ליבוהל לוכי עדי ותוא ךא .הטלחהה אשונל רשקב
 םישנאמ לבקל רשפא עדי .הטלחהה אשונל החמומ תויהל בייח וניא טילחמש ימ
 תוטלחהה יטילחמ םילבקמ רטשמ לכב .)"םיחמומ"( ןודנה אשונה אוה םעוצקמש

 .תושעל המ םיטילחמ - םיחמומה אל - םה ןכמ רחאלו םיחמוממ עדימ תויטילופה
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 םהלש ןוילעה ךרעה ידי לע הנעבקת םהיתופדעה "םיחמומ ןוטלש" םוקי םא םג
.בשחוממ תוטלחה םתירוגלא לכ יבגל םג ןוכנ הז       .םהלש עדיה ידי לע אלו

 תנבה-יאמ עבונ םיחרזאה לש "עדי רסוח" ללגב הרישי היטרקומד דגנ ןועיטה 
 ךא ,עדי ידי לע תעבקנ הנקסמ .הנקסמ הניא הטלחה .הטלחהל הנקסמ ןיב לדבהה
 תנבה רמולכ ,הטלחה תלבקל שורדה עדי .ןוילע ךרע ידי לע תעבקנ הטלחה
 ןודנה אשונהש הלאמ לבקל רשפא ,ןהיתואצותו ,תחא רוחבל ךירצ ןכותמ תויצפואה

 .תודגונמו תונוש תוטלחה רשפאמ עדי ותוא ךא  .םהלש עוצקמה אוה
 .הפדעהה  תא עבוקה יכרע  טופישמ אלא עדימ תעבונ הניא היצפוא תפדעה

 2500 ינפל רבכ הנודנ תויטילופ תוטלחה תלבקל דחוימ ןורשכ שורד םא הלאשה .4

 רשכ חבט לכ " יכ הנקסמל ועיגה םש .הנותאב הנושארה היטרקומדב הנש
."ןוטלשל

 .תויטילופ תוטלחה תלבקל דחוימ ןורשכ שורד אל  :רמולכ
 תוטלחה לבקל םעוצקמש םישנא םיריכמ ונלוכ .םיאנותאה לע ךמתסהל ךרוצ ןיא
 ונא םיטילחמ ונייה המ לואשלו םהיתוטלחה תא קודבל ונתלוכיבו םירחא רובע
 ונייה וליא ,ןהמ תובוט וא ,תוטלחה ןתוא לבקל ונלוכי ונבור .םמוקמב ונייה וליא

 .םמוקמב
 ןורשכ שי הלא םישנאל יכ ?ונחנא אלו תוטלחה יטילחמ דיקפתב םה עודמ ךכ םא
 ןיב יתוהמ לדבה שי .תוטלחה טילחמ לש דיקפת לבקל אלא תוטלחה טילחהל אל
 טילחמ לש דיקפת תלבקל ךא דחוימ ןורשכ שורד אל תוטלחה תלבקל .םינשה
 תיחרכה תועיבצ .הפונח ,תונככת ,תועיבצ :םימוחת השולשב ןורשכ שורד תוטלחה
 הפונח .םיבירי דגנ קבאמב תיחרכה תונככת .םיכמות לש יברמ רפסמ תשיכר םשל
 יוניג הז ןיא .דיקפתה תלבקל עירפהל םילוכיה הלא לש םנומא תשיכרל השורד
 ול ןיאש ימ .תוטלחה טילחמ לש דיקפת לע דדומתהש ימ לכל העודיה הדבוע אלא
 ימ .תוטלחה טילחמ לש דיקפת לבקי אל ,הפונחו ,תונככת ,תועיבצל ןורשכ
 ,תועיבצב שמתשהל ץלאנ ךכב חילצהו תוטלחה טילחמ לש דיקפת לע דדומתהש
 תולשממ ישאר ועיגה דציכ רפסל לוכי םלועב הגלפמ לכב ריכב לכ .הפונחו ,תונככת
 םלוה הז ."האלנ יתלב ןככת " סרפ תא הניכ ןיבר .םהיתודמעל ץרא לכב תוגלפמו
 םינוילימ רובע תוטלחה טילחהל דחוימ ןורשכ הזיא .םלועב יטילופ גיהנמ לכ טעמכ
 לע ידוסי רקחמ ךורעיש ימ לכ ?םירחאו ,ןאפזו'ג ,ריילב ,להוק ,ןיצלי ,ןוטנילקל שי
 םהל שי ךא תויטילופ תוטלחה טילחהל דחוימ ןורשכ םוש םהל ןיאש אצמי הז אשונ

 .הפונחו ,תונככת ,תועיבצל לודג ןורשכ
 תוטלחה תלבקל הצוחנ הניא ,הפונחו ,תונככת ,תועיבצב תויחמומ :שיגדנו רוזחנ
 חכונ .תויטילופ תוטלחה טילחמ לש דיקפת לבקל ידכ תיחרכה איה ךא תויטילופ
 רטשמ לכב רוביצ יגיצנ לצא םוי ידמ םיפשחנה ,הפונחהו ,תונככתה ,תועיבצה
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 יכו הקיטילופב תיחרכה תותיחשה יכ הנקסמל םיבר םישנא ועיגה ,םלועב םיגיצנ
 אלא הקיטילופה אל .תועט יהוז .ועבט םצעמ "ךלכולמ קוסיע איה הקיטילופ"
 "תיטרקומד" האווסה אוה םיגיצנ רטשמ .תותיחש - חרכהב - דילומ םיגיצנ רטשמ

 תוטלחה טילחהל תוכמס שי םיגיצנ ץמוקל  יכ  תיטילופ תוכמסב ןויווש-יאל
 ךא םוי לכ תויטילופ

 הפוקתה לכב .םינש עבראב דחא םוי קר תאזכ תוכמסשי םיחרזאה לש  99.99% ל
 .תיטילופ תוכמס םוש םיחרזאהמ  99.99% ל ןיא תוריחבל תוריחב ןיב

 האנה תובוט תונקל םיסנמ תוכמס ירסח יכ הקיטילופב תותיחש רצוי הז ןיוויש-יא
 .םתוכמסלע רומשל  ידכ יעצמא לכב םישמתשמ תוכמס ילעבו תוכמס ילעבמ

 היטרקומד .הקיטילופב תותיחשה תביס אוה םיגיצנה רטשמ אלא הקיטילופהאל
 תוכמס ירסחל תיטילופ הטלחה תוכמס ילעב ןיב תויוכמסה רעפ תא תלטבמ הרישי
 תובוט שיאמ תונקל רשפא יא  תיטילופ תוכמס התוא ,עגר לכב ,חרזא לכל שישכ .וז
 םג תמייק תותיחש .השינעו הקיקחב תאז עונמל רשפא .לוק תיינקל טרפ האנה
 איה תותיחשל הפורתה .רוספורפו ,ר"ומדא ,הלוטאייא ,רויפיפא ,ךלמ לכ רצחב
 תעגונה הטלחה  לכב  עיבצהל לוכי ,עגר לכב ,חרזא לכ הב ,הרישי היטרקומד

 .ותחפשמלו ,וידלי ךוניחל ,ותדובעל ,ותנידמל
 .דוסב רומשל דציכו המ טילחהל םיחרזאה םילגוסמ תוידוסל עגונה לכב .5

 לכב דימת תמייק ויתועבצה תא ובצעיו רוביצה לע ועיפשי םיגוגמדש הנכסה .6
 תוריחב אלל גוגמדכ ףשחנש גיהנמ רטפל רשפא יא םיגיצנ רטשמב ךא .רטשמ
 םיגיצנ ןוטלשב .ושומימ לע םיטילחמ םמצע םיגיצנהש ךורא ךילהת והז .תושדח
 היכרנוטואב .גוגמד אוהש וענכתשה וירחוב בורש רחאל םג ןוטלשב ראשי גוגמד
 .םיחרזאה לכ ידיב אלא וידיב וניא ןוטלשה יכ ותעפשה תא דימ דבאמ ףשחנש גוגמד
 תא גוגמדה דבאמ םיחרזאה לכ ידיב איה תיטילופ הטלחה לכ טילחהל תוכמסהשכ

 .ףשחנש רחאל בר  ןמז טולשל  לוכי גוגמד םיגיצנ רטשמב   .ףשחנש עגרב ותעפשה

 תוטלחה תלבקל תרחא הטיש לכ לע םיפסונ תונורתי רפסמ שי היכרנוטואל
.תויטילופ

 .הירוטסיהב םידקת תרסח הרוצב ססוביו םדוקי הווח ינב לכ לש ןויוושה .תישאר
 השעת המ טילחהל םתוכמסב ינוש בייחמ הווח ינב ןיב ינושש ןורקיעה לטובי

 .םייח םה הב הרבחה
 םזילאיצוסו םזינומוק .קוחה ינפב םיחרזאה ןויווש הססיב תינגרובה הכפהמה
 וחילצה אל הלא םירטשמ ךא .רוצי יעצמא לע תולעבב םיחרזאה ןויווש וססיב

 .םישדח  םיאכדמל וכפה הלשממו הגלפמ  ידיקפ  .יוכיד עונמל
 .הלשכנו "תויורשפאב ןויווש" שממל התסינ היטרקומד-לאיצוסה
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.יטילופו  ילכלכ  ןויווישה-יא  ,הלטיב אל ךא ,הנתימ איה
 עיצהל עגר לכב חרזא לכל הווש תוכמס לע  ,יטילופ ןויוויש  לע תססובמ היכרנוטוא

 .רחא  ןויווש  לכ  רשפאמ  הזכ  ןויווש  .תיטילופ הטלחה לכב  עיבצהלו

 .הקיטילופב תותיחשל ץק םישל לגוסמה דיחיה רטשמה איה היכרנוטוא ,תינש
 קינעהל לוכי שיא ןיא תיטילופ הטלחה לכב העבצה תוכמס שי חרזא לכל רשאכ
 הטלחהב בור לבקל ידכ תולוק תונקל תונויסינ ויהיש ןכתי .םירחאל האנה תובוט
 עיפשהל ידכ ,ןכ לע רתי .שרושהמ הרקעל לקש קוחה לע הריבע וזו רחאמ ,תמיוסמ
 עונמל לק ןכל הרתסהל השקו רקי הז .תולוק לש בר רפסמ תונקל שי האצותה לע
 תוכמסב ןויווש-יא יכ הריקעל תנתינ הניא תיטילופ תותיחש םיגיצנ רטשמב .תאז
 יגיצנ .תותיחש חימצמה אוהו הטישה סיסב אוה םיגיצנל םירחוב ןיב הטלחה
 לבקל ידכ םתוא םידחשמ םהירחובו שדחמ רחביהל ידכ םירחוב םידחשמ רוביצה
 .תיטילופ  תותיחש  לטבי  תיטילופ  הטלחה  תוכמסב ןויווש  קר .האנה תובוט םהמ

 תודסומו םיגיצנל תורוכשמ לע קנע תואצוה תכסוח הרישי היטרקומד ,תישילש
 המשש הגצהב םינקחשה לכ .העבצה רובע םולשת ןיא הרישי היטרקומדב .םיגיצנ
 ,םידיקפה רכש םג .רחא קוסיע שפחל וצלאי ,)םיגיצנ יגיצנ( הלשממו "םיגיצנ תיב"
 ישנא"ל קרסה תורשימ לכ םג הנלטובת .ךסחי ,תוכשלה ילהנמ ,םיריכזמה ,םיגהנה
 גוציי רדס לסח .דרש יסקטבו ,דרש תוינוכמב ,דרש ינבמב ךרוצה םלעיי ."ונמולש
 םוצע  ןוכסח היהי .תיתועמשמ הרוצב ןטקת ןוטלשה תולע  .גוציי תואצוהו

.ןוטלשה  לש  תוינתווארה תואצוהב

 לוחי םתדובע םוקמל תועגונה תוטלחהה לכ תא וטילחי םידבועה רשאכ ,תיעיבר
 םידיבעמל םידבוע ןיב םיכוסכס .הקופתבו ,םידבועה יסחיב ,רוציב םוצע רופיש
 הז .תוטלחהה יעצבמ ויהי תוטלחהה יטילחמ .םידיבעמה ויהי םידבועה יכ ומלעיי
 תוינייפואה תויותיחשה לכב םיקולה םייעוצקמ םידוגיאב ךרוצה תא לטבי
 םה ,םתדובעל תעגונה הטלחה לכ - תורישי - םיטילחמ םידבועהשכ .םיגיצנל

.דחי םג יעוצקמה דוגיאהו םילעבה דיקפת תא םיאלממ

 תנווכה יפלכ רמולכ ,הקיטילופה יפלכ םיחרזא תושידא רצוי םיגיצנ רטשמ ,תישימח
 תוריחב יכ םיאור םה ,הרבחה תנווכהמ םיעונמ םיחרזאה .םייח םה הב הרבחה
 בור .תויותיחשב ףרה אלל םיכבתסמ םהיגיצנ יכו ,יתוהמ יוניש תואיבמ ןניא
 תובקעב .ותוהמ םצעמ תחשומ ןיינע איה הקיטילופ יכ - תועטב - ךכמ קיסמ רוביצה
 םיחרזא .הייסולכואה ללכל םיעגונה םיאשונב רוביצה תוברועמ תתחופ תאז
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 לכ תא תובייחמה תוטלחהה תא ריאשהלו םהיתומא 'דב רגתסהל םיפידעמ
 םניא םירחובה יצחל בורק ב"הראב .םיגיצנל - הקיטילופה תא -  הייסולכואה
 םיבר הב הפוריאב םייק המוד בצמ .םינש 35 הזמ םיגיצנה יתבל תוריחבב םיעיבצמ
 תויכונא תמרוג הקיטילופל רוביצה בור תושידא ."דעב" אלו "דגנ" םיעיבצמ
 איה תוישונא .ןובס תורפואו תישיא תוליכרב גיפהל םיסנמש תונקיר תשוחתו
 תושידא .תוירחא ןיא הטלחה ילב .יטנג דוק תאצות אלו םירחאל תוירחאמ האצות

 .תויכונא תרציימ הרבחה תויעבל
 הז ןוידב תופתתשה .העבצה לכ ינפל  ןויד םג אלא העבצה קר הנניא היטרקומד

 .וב םיפתתשמה תוישיא תא םג אלא הרבחה תא קר אל תבצעמ
 .הז   ןויד ב םיפתתשמ  םניא םיחרזאה בור םיגיצנ רטשמב

 דרשמ לכל .וב ףתתשהל לכוי חרזא לכו היזיוולטב הז ןויד להנתי היכרנוטואב
 ינפב תודמועה תוטלחהה לע םיחוכיווה תא רדשיש היזיוולט ץורע הצקוי יתלשממ
 רבכ םייק הז רודיס .ןופלטה תועצמאב ןוידב ףתתשהל לכוי חרזא לכו דרשמה
 המצע העבצהל דע קספה אלל ןוידה להנתי היכרנוטואב .תובר היזיוולט תוינכתב
 ,הנושאר העבצה היהת הטלחה לכ לעש ריבס .ץורע ותואב דימ ונרקוי היתואצותש
 תוברועמ תא ררועי הז .ירוביצ ןויד  להנתי ןהמ תחא לכ ינפלו ,תישילשו ,הינש
 הרבחה לרוג תא תועבוקה תוטלחהב - תורישי - ףתתשהל לכוי חרזא לכ .רוביצה
 לע םג אלא ונייח לע קר אל העיפשמ םיגיצנ ידיב הקיטילופה לוהינ .הלוכ
 רבדה ןהילע תוטלחהב ףתתשמו הרבחה תויעב לע בשוח חרזא לכ רשאכ .ונתוישיא

.םישנאה  בור  לע  תיבויחו  הקומע הרוצב עיפשמ

 ידכ תוגלפמב םיבר םיחרזא ונגראתה הינשה םלועה תמחלמ דע .תוגלפמ ,תישש
 לש ינשה יצחב .ןהב טוקנל הלוכ הרבחה לע םתעדלש תויטילופ תודמע ץיפהל
 ףוסיא ינונגנמל ,םייטילופ תונויער תצפה ינוגראמ תוגלפמה וכפה  20 -ה האמה
 תא הדיצה וקחדו הגלפמה לע וטלתשה הגלפמה ןונגנמ ישנא .תוריחבב תולוק
 הדיצה וקחדנ ץיפהל וצר תוגלפמש םייטילופה תונויערה .הב תונויערה יגוה
 ךפה ןוטלשה .ןוטלש  םשל ןוטלשל ןונגנמה ישנא תפיאש הטלתשה םמוקמבו
 תניינעמ אל ןונגנמה ישנא תא  .המצע ינפב הרטמל הרבחה תנווכהל יעצמאמ
 .םלוכ רובע וטילחיש הלא תויהל םיצור םה .המצע הטילשה אלא הטילשה תרטמ
 ודיקפתל ןוטלש הריזחמו ,ןוטלש  לש ,תונוילעו דרפנ םויק תלטבמ היכרנוטוא
 :ירוקמה ןדיקפתל תוגלפמה תא ריזחמ הז .הרבחה תנווכהל ילככ ירוקמה

 .תולוק  ףוסיא תכרעמ אלו תונויער תצפה םשל תונגראתה

 תלבקל הטיש ןיא .תוילילש תוטלחה ינפב תנסוחמ  הניא היכרנוטוא ,תיעיבש
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 ןיא ךכב .)"ילילש"/"יבויח" רידגנ אלש ךיא( דבלב תויבויח תויטילופ תוטלחה
 דיחי ןוטלשבש דועב ךא .םיגיצנ ןוטלשל וא דיחי ןוטלשל היכרנוטוא ןיב לדבה
 ענומ היכרנוטואב ירה דיחי טילש לש ויתומחגמ תועפשומ תויטילופ תוטלחה
 לקשמ ןטק םיטילחמה רפסמ לדגש לככ .וז תורשפא םיטילחמה לש לודגה םרפסמ
 האצותל הטלחה המרג םא ,ןכ לע רתי .תויטילופ תוטלחהב תוישיאה תומחגה
 תואצותל הרישי תוירחא .הרובע ועיבצהש הלא לע ךכל תוירחאה תלפונ תילילש
 וליבוהש םילוקישה תאו םהלש ןוילעה ךרעה תא שדחמ ןוחבל םיטילחמ תפחוד
 הליבוהש הטלחה תררוג םיגיצנ ןוטלשב .םפילחהל - וליפאו ,הטלחהל םתוא
 םרגש ןוילעה ךרעה תפלחהל אל ךא םיגיצנ תפלחהל קר תילילש האצותל
 .םהיגיצנ תוטלחהל םיארחא םמצע םיאור םיחרזאה ןיא םיגיצנ רטשמב .הטלחהל
 םיכרע לע אלו םיגיצנ לע תלטומ תוירחאהשכ .םיארחאכ םהיגיצנ תא םיאור םה
 ךכ .הטלחהל ליבוהש ןוילעה ךרעה תפלחהב אלו םיגיצנ תפלחהב רוביצה קפתסמ
 ןוסאל םיליבומה םיכרעב יובש ראשנ רוביצה .בושו בוש תוילילש תוטלחה תורזוח
 תלטומ תילילש הטלחה תואצותל תוירחאה היכרנוטואב .םהמ ץלחיהל לוכי וניאו
  לגעממ תוצלחיהל עייסלו םיכרע יונישל ליבוהל יושע הז .הדעב עיבצהש ימ לכ לע

 .תוילילש  תוטלחה

תוימואלו   הנידמ                                                      
 .ץוחו ,םינפ יפלכ םתפיכאלו ,םמושייל ,םתריציל םילכהו ,םיקוחה איה "הנידמ"    
 .היפל גוהנל םיבייח םלוכש הנקת אוה "קוח" .קוחה איה הנידמה :תיצמתב
 תויסיסב תונקת קוקחל היה גוהנ קיתעה םלועב יכ "קוקחל"ב ורוקמ "קקוח"ל
 קקחש ,ירבעה םעה לש ,דסיימה ןכלו ןושארה קקוחמה ,השמ השעש יפכ ,ןבאב
 קר אל - םיקוח וגצוה רבעב .ןבא תוחול ינש לע תויסיסב תוגהנתה תונקת רשע
  םתוכמס רידאהל ידכ   ,םילא וא ,לא  ,"ןוילע חוכ" ידי לע ונתינ וליאכ - תודהיב

.לכ  יניעב
 שמשמ "תוברת" חנומה .יתוברת דוחי תלעב הצובקל תוכייתשה איה "תוימואל"
 לש ינחורה ומלוע" רמולכ ,תיגולויצוסה אלו תיגולופורתנאה ותועמשמב ןאכ

."יתונמאה םוחתה"  אלו   "ויסקטו ויגהנמ ,םדאה

.היבשות ראש ינפ לע דחא םואל ינבל תופידע הקינעמה הנידמ איה "םואל תנידמ"
 .םירחא יניעב תקדצומכ תלבוקמה תוכמס  איה  "תוכז"

  עבוק קוחה ךא ,תויעזג ,תויתד ,תויטבש ,תוימואל תוצובק רפסמ שי הנידמב םא
 ,יוכיד ואהילפאמ תורחאה לע ןגמ וניאו ,ןהמ תחאל קר תועיגמ תומיוסמ תויוכזש
 .םייעזג וא ,םייתד,םייטבש,םיימואל םיכוסכס וצרפיו הערל םילפומה וממוקתי
 ,טבש ,םואלל םיכייש היבשות בורש הנידמ תמקה איה הלאכ םיכוסכסל ץופנ ןורתפ
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 ויפל ןורקעה רמולכ ,םזירטנצונתא אוה הלש ןוילעה ךרעהו דחא ,עזג וא תד
 ךוסכסה תא תכפוה תאזכ הנידמ ."לכל לעמ - ילש - תדה וא ,עזגה ,טבשה ,המואה"
 םואל תנידמ ךותב ךוסכסמ .ץוח תייעבל םינפ תייעבמ ,יתד ,יעזג ,יטבש ,ימואלה
 רחא ןורתפ .רחא םוחתל הטסוה אלא הרתפנ אל היעבה .םואל תונידמ ןיב ךוסכסל
 וא תיעזג ,תיטבש ,תימואל הצובק לכל קינעמה קוח תקיקח אוה הלאכ םיכוסכסל
 תינחורה התשרומ תא םייקל שפוח דחוימבו ,הלדוגל  רשק אלל  ,תויוכזןתוא ,תיתד
 לכ לע רוסאל בייח קוחה .יוכידו הילפא  ינפמ הצובק לכ לע ןגי הזכ קוח .התפשו
 תויהל בייח הזכ קוח .תרחא תוברת לע היקוח תופכל וא הלשמ אבצ םייקל הצובק
 וילע ןגהל ידכ שורד הז .סחוימ בור בייחמ וב יונישש תעבוקה הנקת ידי לע ןגומ
 דוסי יקוח .בורה דצמ היפכ ינפמ טועימ לע ןגיו טושפ בור תועצמאב יוניש ינפמ
 תועצמאב יונישמ הטישה לש ןוילעה ךרעה לע םיניגמו תיטילופ הטיש לכב םימייק
 אלל תויוכז ןתוא תיתוברת הצובק לכל הנקמה קוח םייק הב הנידמ .טושפ בור

    .תיטסילרולפ הנידמ איה הלדוגל רשק
.תיטסילרולפ  הנידמב  לגוד  םזיכרנוטוא

  ?היפוטוא   איה   היכרנוטוא   םאה                                    
 ,רמולכ .)םוקמ - "סופוט" ,"אל" - "א" תינוויב( "םוקמ םוש" השוריפ "היפוטוא"
 תועמשמ "היפוטוא" גשומה לביק ןמזה ךשמב .םוקמ םושב םייק וניאש והשמ
 םא .שומימל ןתינ וניאש הפי ןויער רמולכ  ,"םימיה תירחא ןוזח" לש תיטילופ
 היפוטוא איה היכרנוטואה יזא "היפוטוא" גשומה לש תירוקמה תועמשמב שמתשנ
 הלימה לש יטילופה שוריפל הנווכה םא ךא .והשלכ םוקמב השממתה אל דוע לכ
 אצמנ וב בצמב םויכ תאצמנ איה אלא "םימיה תירחאל ןוזח" הנניא היכרנוטוא יזא
 אוהה ןמזב .םינבלה םינעזגה ןוטלש תפוקתב הקירפא-םורדב ינעזג-יטנאה רטשמה
 ןתינ וניאש לאידיא ונייהד ,"םימיה תירחא ןוזח"כ ינעזג-יטנא רטשמ הארנ
 ומחל תונעזגה ידגנתמ .ומצעמ הרק אל הז .תיטילופ תואיצמ אוה םויכ ךא .שומימל
 םיקבאנ ויה םה .וחצינ םה ,ינעזג יתלב רטשמ דעבו ינעזגה רטשמה דגנ תובר םינש
 השראו וטג ידרומש םשכ ,וחצני אל םלועלש םיענכושמ ויה וליא םג תונעזג דגנ
 ויה אל ןפוא םושב יכ ומחל םה .חצנל יוכיס םהל ןיאש ועדיש תורמל םיצאנב ומחל
 היכרנוטוא דעב קבאי םיגיצנ רטשממ ושפנ העקנש ימ .תונעזג םע םילשהל םינכומ
 יוכיסהמ לודג םויכ היכרנוטוא תמקהל יוכיסה ךא .המיקהל יוכיס ול ןיא םא םג

 .הקירפא-םורדב ינעזג-יטנא רטשמ תמקהל 1980-ב היהש
 יאקירמאה םעה " :רטוותא יל ב"הראב תינקילבופרה הגלפמה ר"וי זירכה 1990-ב
 תדש ,םינימא םניא םיאנותיעו תונותיעש ,םינימא םניא םיאקיטילופו הקיטילופש רובס
 " םינימא םניא םילעופה ידוגיאו ,םינימא םניא םילודג םיקסעש ,הנימא הניא תנגרואמ

 .) 5 'מע ,19.3.1990 ,תימואלניב הרודהמ ,"ןויבירט דלארה"( 
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.ולוכ  םלועב  םג  אלא  ב"הראב  קר  אל  בצמה  הז
 אבה דומעב ) 7.11.1996 ,תימואלניב הרודהמ( ןויבירט דלארה ןותיעהמ הלבטה
 םש הריחבה תוכז ילעב ללכ ךותמ ב"הראב הריחבה תוכז ילעב זוחא תא הארמ
 1960 ינותנב תחתופ אלבטה .םיגיצנה יתבלו תואישנל תוריחבב ופתתשהש

 ןועטל רשפא יאו םינש 36 תכשמנה המגמב רבודמ ,רמולכ ,1996 ינותנב תמייתסמו
 ב"הראב הריחבה תוכז ילעב שילשמ הלעמל ?ררבתמ המ .םיגירח םינותנב רבודמש
 םניא הריחבה תוכז ילעב יצחמ הלעמלו ,תואישנל תוריחבב םיעיבצמ םניא
 שילשל .םימיהדמ םירפסמ הלא .סרגנוקלו טאנסל תוריחבב םיעיבצמ
 םהיגיצנ ויהי ימ הלאשל םישידא םהמ יצחו אישנ היהי ימ תפכיא אל םיאקירמאהמ

 .םיגיצנה יתבב
  תטשפתמו  תכלוה  םיגיצנ תריחבל וז תושידא .םיגיצנ רטשמב הכימת הניא וז

.םלועב
 איה ,תוריחבב תופתתשה-יאמ הברהב תיביטקא ,םיגיצנ רטשמל תרחא תודגנתה
 ,הרומג העתפהכ הצרפ וז התיבש .1968 יאמב תפרצב הצרפש תיללכה התיבשה

 .יהשלכ הגלפמ וא והשלכ  יעוצקמ דוגיא לש הכימת וא המזי אלל    ,הנכה אלל
 עפש תפוקתב הצרפ איה .התיבשל ודגנתה םייעוצקמה םידוגיאהו תוגלפמה לכ
 תא םייס ןכל םדוק תודחא םינשש יטרקומד רטשמב האלמ הקוסעתו ילכלכ
 ינוילימ .םוי 20 ותבש םילעופ ןוילמ 9 .הירי'גלאב הנורחאה תילאינולוקה ותמחלמ
 םרגש םעזה לדוג לע דמלמש המ  ,ותבש תונוזה וליפא  .התיבשב ופתתשה םיחרזא

 .התיבשל
 ! תוילכלכ תושירד ושרד אל םיתבושה - לכמ רזומ

 ודגנתה ,םייעוצקמה םידוגיאה לכו ,תיטסינומוקה הגלפמה ללוכ ,תוגלפמה לכ
 .הטיסרבינואב תונשוימ תונקת לע  םיטנדוטסה  לש  האחמכ הלחה  איה  .התיבשל
 תונגפהה .םיבר העצפו תולאב םהילע הלפנתה הרטשמהו וניגפה םיטנדוטסה
 רפסמ ךות ,םיטנדוטסל ףרטצהל םיריעצ םילעופ ולחה הגרדהבו םימי המכ וכשמנ
 ףסונב .םוי 20 ותבש םילעופ ןוילמ 9 .םיתבושל הייסולכואה תיברמ הפרטצה םימי
 ךוניחה תברעמ לכ .הישעת ילעופ ויה אלש םירחא םיתפרצ ינוילימ ותבש םהל
 ךישמת םא יכ הניבה תיטסינומוקה הגלפמהשכ ,םימי הרשע רובעכ .התבש
 להנל תיטסינומוקה הגלפמה הלחה הגלפמה תא םיבר ושטני התיבשל דגנתהל
 יאנת רופישו רכש תואלעה םיריכשל קינעהש םכסה לע המתחו הלשממה םע מ"ומ

 .הדובעה
 :וריהצהו העצהה תא םיתבושה וחד םלוכ תעתפהל ךא

  תא  להנל  םיצור  ונא  ,תילכלכה  הגועהמ  הלודג רתוי  הסורפ  םיצור ונניא"
 ."היפאמה
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 .תיטסינומוקה הגלפמה םגו הלשממה הדגנתה הזל
 ,םילוח-יתבב ,הדובע תומוקמב ,ריעה יעבור לכב "הלועפ ידעו" ומיקה םיתבושה
 ויה םידעוה ירבח .שפנ ילוחל םילוח-יתבב וליפא ,תואטיסרבינואבו רפס יתבב
 ,םילוחה ,רפסה יתבב םירומו םידימלת ,הדובעה תומוקמב םידבועה ,עבורה ירייד

.ול עגנ רבדהש ימ לכ - יללכ ןפואבו ,םילוחה יתבב םיאפורהו ,תויחאה
 ידכ םש יתפרצה אבצה תא סייגל הסינו הינמרגל חרב ,לוג-הד לרנגה ,תפרצ אישנ
 אל וטילחהו הלועפ ידעו ומיקה םילייחה ךא ,התיבשה תא אכדלו סירפ תא ףיקהל
 םילהנמה תא םידבועה ורגס םיבר םילעפמב .הלסוח תינכתה .תודוקפל תייצל
 םיסרוק םיטנדוטסה וחתפ תואטיסרבינואב .םמצעב לעפמה תא ולהנו םידרשמב
 םילעפמל ואב תונמאל רפס יתב ידימלת .םינוש תועוצקמב םהלשמ םיביטנרטלא
 רפס יתבו תואטיסרבינואל ואב םילעופ ,תוזרכ םרובע רייצל םיתבושל ועיצהו

 .היתורטמו התיבשה תא וריבסהו
 םיתבושה בור ורזח הגרדהבו ךועדל התיבשה הלחה תועובש השמחכ ירחא
 םיתבושה רפסמ תניחבמ הירוטסיהב רתויב הלודגה התיבשה וז התייה .הדובעל
 .וז התיבש תוביסל רבסה םיגולויצוסל ןיא םויה דע .ודבאש הדובעה ימי רפסמו
 רחאל ענכשמ רבסה הל ןתנ אלו שארמ שיא התוא הזח אל סידאירוטסקל טרפ

 .השעמ
 ?האלמ הקוסעתו ילכלכ עפש תפוקתב םוי 20 םיתפרצ םילעופ ןוילימ 9 ותבש עודמ
 םישנאלש איה - ב"הראב תוריחבב ךומנה םיעיבצמה זוחאל םגו - ךכל הבושתה
 םיצור םיבר .םהייח תא תועבוקה תוטלחה םרובע םיטילחמ םירחאש סאמנ
 .םהייח תא תועבוקה תוטלחהב ףתתשהל תוחפל וא ,םהייח לע םמצעב טילחהל
 תאז םיענומה הלא דגנ םיצרפתמ וא םישידאל םיכפוה םה םהמ תאז םיענומ םא
 רוביצה בור תדילסב םילזלזמ ,השעמ רחאל םיעוריא םיריבסמה םיגולויצוס .םהמ
 הנקסמל ועיגי םיגולויצוסש ינפל תופסונ תויוצרפתה הנשרדית .םיגיצנ רטשממ
 תוכלשה תלעב עבק תעפות אלא תפלוח העפות הניא םיגיצנ רטשממ הדילסש

.תוישיאהו ,הרבחה ,רטשמה לע תכל תוקיחרמ
 ףילחת עיצהל הלכי אל יכ רקיעב  ?1968-ב תפרצב תיללכה התיבשה הכעד עודמ
 ,ךוניח יתורישו היגרנא ,הרובחת תוכרעמ םע ,תינרדומ הנידמ .םיגיצנ רטשמל
 תוטלחה - עצבלו - טילחהל תלגוסמה תכרעמל הקוקז ,תויצרא-ללכ ,דעסו תואירב
  אל ךא תוטלחה טילחהל תוכמס ושרד םיתבושה  .ימוקמ קר אלו  ,יצרא הדימ הנקב
    .תוקד ךות תחא תיצרא-ללכ הטלחהל תוטלחה ינוילימ דחאל תלוכיה םהל התייה

 .םיגיצנ תועצמאב קר תאז  תושעל היה ןתינ  1968-ב
 קר ועיפוהו 1968-ב םימייק ויה אלש םיטמופסכ תועצמאב תאז תושעל רשפא םויכ
 תיצרא הטלחהל תוימוקמ תוטלחה ינוילימ םכסל םיתבושה תלוכי יא .80ה תונשב



Page 114 of 208

alternative.doc 15:54 25/07/10

 - לוכיבכ – ןה היתוטלחהש ,תיזכרמ הלשממ םויקל קודיצ ןתונ  ,תוקד ךות תחא

 תורשפא ןיא דוע לכ .תחא הטלחהל ,םירחובה לש תויטילופ תוטלחה ינוילימ דוחיא
 יגיצנו םיגיצנ תריחבל הקדצה שי תחא הטלחהל תוטלחה ינוילימ םכסל תרחא
 לוכי חרזא לכ רשאכ ךא .תויטילופ תוטלחה טילחהל ידכ - הלשממ - םיגיצנ
 סיטרכה ןדיעב .םיגיצנב ךרוצ ןיא תיטילופ הטלחה לכ לע העבצה לכב ףתתשהל
 הקיטילופב ךא .הקדצה ול ןיאו ןשוימ אוה םיגיצנ ןוטלש דיינה ןופלטהו יטנגמה
 שורד .םהידיקפתב םינרופיצב םיזחאנ םה ,םמצעמ םימלענ םניא רבעה ידירש
 לוהינל השדח תורשפא שישכ קרפה לע הלוע ןשיה תרמה .םהמ רטפיהל ידכ קבאמ
 יטנגמה סיטרכה תיגולונכט יכ הלאכ תופולח שי םויכ .םייתרבחה םייחה ימוחת לכ
 רטשמ םויכ ןכל         .תוקד ךות תחא הטלחהל תוטלחה ינוילימ דוחיא תרשפאמ
 דבוע לכל"ו "תיטילופ הטלחה לכב העבצה תוכז חרזא לכל" :תונורקעה לע ססובמה

 .תינכט הניחבמ שומימל ןתינ  "ותדובע םוקמל תעגונה הטלחה לכב העבצה תוכז
 .הנידמב ,הטיסרבינואב ,רפסה-תיבב ,הדובעב ,תיבב הרישי היטרקומד ןנוכל שי

 .םייתרבחה  םייחה  לש  םוחת  לכב תויכרנוטוא םיקהל שי
                                                                             

        

?תושעל   המ                                                           
:םיאבה  םידעצב  טוקנל  לוכי  היכרנוטוא  תמקהל  לועפל הצורש ימ     

 .הרישי היטרקומד  לע םתא ןודלו  אשונב םינינועמה םירחא אוצמל .1
 לועפל ,הרבחהו ,תושונאה ,םדאה לע ,לודגב בושחל :ללכה יפל לועפל  .2            

    ,תיבב ,ןטקב
 םוי ייחב הרישי היטרקומד שממל  .הנידמב ,רפסה-תיבב ,ןוכישב ,הדובעב            

      .םוי
 ,הטיסרבינואב ,רפסה-תיבב  ,הנוכשב ,ןוכישב  ,הרישי היטרקומד ידעו םיקהל  .3

 דעו ירבח .ףתושמ ןיינע םהל שיש םירבח םע וא  ,טרופס ןודעומב ,הדובעב     
         ומזי  ,םהב םירבחה תומורתמ םמצע ונממי ,תועיבקב ושגפי הרישי היטרקומדל     

 .ןתוא ומשייו  ,הרישי היטרקומד תומדקמה תולועפ     
              ,הדובעב ,תירשפא ךרד לכב הרישיה היטרקומדה ןויער תא ץיפהל שי .4       

.םוימוי  ייחב  המשיילו  תרושקת יעצמא לכב ,בתכב ,הפ לעב  ,רפסה-תיבב             
.םהב ךומתיו ,םישדח םידעו םיקי ,ומצע לע קר ךומסי הרישי היטרקומדל דעו  .5

 .ימואלניבו ,יצרא ,ירוזא הלועפ ףותיש רוציל שי םידעו  רפסמ ורצוויי רשאכ .6
 םירחא ןויסינמ דומלל ידכ םיימואלניבו ,םייצרא ,םיירוזא םישגפמ םייקל שי      
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.הרישי היטרקומדל ,תימואלניבו ,תיצרא העונת םיקהל שי .הזל הז עייסלו      
  יפלתנגרואמ איה.תיתרוסמ הגלפמכ תנגרואמהניא הרישי היטרקומדל העונת .7 
 ידעו .םיליעפ קר הל שי .םיגיהנמ וא "זכרמ"הל ןיא .הרישיה היטרקומדה תונורקע
 ,יצרא ,ירוזא ,ימוקמ הלועפ ףותיש םאתל ידכ םואית ידעו ומיקי הרישי היטרקומד
 םאתל םדיקפת ,תוארוה קלחל תוכמס ןיא םואית ידעול .םידעו לש ,ימואלניבו
 םלעתהל יאשר דעו  לכ .תוארוה אלו תוצלמה ןה םהיתועצה .עדימ ץיפהלו תוליעפ

 .ןהמ
 דגנ קבאיהל שי .תוימואלב אל ,תוישונאב תדקמתמ הרישי היטרקומדל העונת

    תויטנ
.םיטעמה יכרוצל םימדוק םיברה יכרוצ  :ללכה יפל לועפלו תויכונאו תוינלדב

 קודה רשק שי .הרישי היטרקומד תמקהל רישכמ איה הרישי היטרקומדל העונת .8
 .הרטמ םיתיחשמ םילוספ םיעצמא .הרטמ םיבצעמ םיעצמא .הרטמל םיעצמא ןיב
 הרטמה" ןורקיעה יפל לעופש ימ .םילוספ םיעצמאל תקקזנ הניא תיבויח הרטמ
 ךרעהש תויכונא תדדועמה תתחשומ הרבח תמקהל םרות "םיעצמאה תא תשדקמ
 םיבייח ,םהב םירבחהו ,הרישי היטרקומד ידעו .םזירטנצוגא אוה הלש ןוילעה
 םישנא ןיב וררשיש םיסחיה םה םיליעפו םידעו ןיב םיסחיה .הזל הז עייסל

.הרישי היטרקומדב
 וא הדובע םוקמב .הלוכ הנידמב םשגות הרישי היטרקומדש דע ןיתמהל ןיא .9
 יאדכ תאז תושעל רשפא םא .םייטנגמ םיסיטרכ אלל המשייל רשפא ןטק םידומיל
 ןודל ,שומימל תונתינה תוישעמ תועצה תולעהל ,תיללכ הפיסא סנכל שי .תוסנל
 הרישי היטרקומד שומימל קבאיהל רשפא .העבצה םייקלו ,לופיט שרודש המב
 ןנוכתהל שי .הלשממה ידרשמ לכב השומימ ינפל םג דחא יתלשממ דרשמב
  אוה  םא  םג  וליעוי הזכ  קבאמ  יחקל  .יעצמא םושב לחבת אלש תצרמנ תודגנתהל

.ןולשיכב םייתסי
 תואצות החימצמ תרדוק הקיטילופ .ליעי ילכ ןה תוחידב .רומוהב  שמתשה .10
  ביטתש  ידכ היטרפל  תואיצמה תא דמל .המזיו  תויתריציב  לעפ   .תורדוק

 .התונשל
 .םייקה יונישל לעפ ,םייקה תרוקיבב קפתסת לא 

.אשונ לכו םוחת לכב - ידימ םושייל תונתינה - תוישעמ תויכרנוטוא תועצה הלעה
 .תירשפא יתלב איה היכרנוטואש םיריהצמה םש ילעב םיחמוממ םשרתת לא
 ,תימוטא היגרנאב שומיש תושעל תורשפא םוש ןיאש וריהצה םיימלוע םיחמומ
 לש קומינה .ודבתה םלוכ .השרותה תא תונשל וא תורקע לטבל ,חריה לע תוחנל
 םירמואה הלא םא קודב ."יוצר יתלב"ל האווסה תופוכת שמשמ "ירשפא יתלב"

 .הב םיצור תירשפא יתלב איה הרישי היטרקומדש
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 בייח יוכיד דגנ קבאמ ךא .םיאכדמה דגנו םיאכודמה דצל .יוכיד דגנ קבאיהל הבוח
 עיצמ וניאש קבאמ .יוכיד םידילומה  ןוילע ןורקעו תוכמס יסחיל הפולח עיצהל
 םושייל תנתינה ,םיינויווש תוכמס יסחי לש הפולח עיצהל שי .רקע  אוה הפולח
 ,םידומילה ,הדובעה ,הנידמה תוטלחה .יוכיד ענומה ןוילע ןורקע עיצהלו ,ידימ
 ,םילהנמ ,םינבר ,םיגיהנמ ,םירחא ידיב ןתוא ריאשנש ידכמ תובושח ,החפשמהו
 לע קבאנ אל םא .ונמצעב הלא תוטלחה טילחהל ונתלוכיב שי .םילעב וא ,םירבג
 ,םידומילל ,הדובעל ,הרבחל ,הנידמל תעגונה הטלחה לכ תלבקב ףתתשהל ונתוכז

 .ונייח תאו ונתוא תובצעמה תוטלחה ונמוקמב םירחא וטילחי ,החפשמלו

 עיבצהל םירוחשהמ ענמ ,הקירפא-םורדב םינבלה םינעזגה רטשמ רשאכ   
 לוק - דחא םדא" :ןורקיעה שומימל םש תינכפהמה העונתה הקבאנ ,םש תוריחבב
 .חצינ הז  קבאמ " ONE  PERSON ONE VOTE " :תילגנאבו    )תוריחבב( "דחא
 ןמזה עיגה ולוכ םלועב .חרזא לכל הריחב תוכז שי הקירפא םורדב שדחה רטשמב
 העבצה תוכמס חרזא לכל "   :םויכ שומימל ןתינה שדח יטילופ ןורקיע לע קבאיהל

 "תיטילופ הטלחה לכב

 EVERY CITIZEN ONE VOTE ON EVERY POLITICAL DECISION                 
                                                      *  *  *  *

  http://www.autonarchy.org.il רתאב טנרטניאב ץפומ תילגנאב הז רמאמ

  .הפירח  תרוקיבל הכזו לארשיב "ןפצמ" ידהואו ירבח ברקב ץפוה רמאמה
.םיאבה  םידומעב   תואבומ  תרוקיבל  תובושתה

12.2.1997

היכרנוטואה  תרוקיבל  תובושת                            
,םולש  'ר

 .תרבוחל  יתלבקש הינשה  הבוגתה  אוה ךבתכמ  .שדוחל 18 -מ ךבתכמ  לע  הדות
 ץוחו ,םיישדוחכ ינפל "ןפצמ" ירבח ללוכ ,םירבח תורשעל תרבוחה תא יתקליח

 .וביגה םרט םישנא ךממו ןודנולב רבצ ןועמשמ
 םג ןכתיו שדח ןויער לכעל בר ןמז שורדש ןכתי .תאז שרפל דציכ יל רורב אל
-תירב תוטטומתה רחאל םזילטיפקל הפולח שפחלמ ושאונ  םיטסילאיצוסש
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 .תוצעומה
 ינכפהמה לאמשב תילאוטקלטניא תופייעו ןואכיד הרצי 1991-ב מ"הרב תוטטומתה
 ופלחש תורמל ולחה םרט מ"הרב תוטטומתהמ תונקסמ תקסהו ןויד .ולוכ םלועב
 טעמכ דחא ריהב רקובב תמלענ לע-תמצעמ   .הז ירוטסיה עוריא זאמ םינש שש רבכ

 .םיקתוש  ,תובר םינש ךשמ הב וכמתש ,םדא ינב ינוילימו תודגנתה אלל
."תמ  םזילאיצוסה "  :האל יתשא הרמא הטטומתה מ"הרבשכ

 .הקדצ  איהש  הנקסמל  יתעגה  הגרדהב  ךא  וז  העיבק דגנ  יתממוקתה הליחת
 ?"םזילאיצוס"  הלימה תא ריכזמ והשימ  - 1991 רחאל - תעמש  יתמ

 ילוא"  ,היגולויצוסב רוביחל אשונ השפיחש 17 תב ןוכית תדימלת יתשגפ  1996-ב
  הז  קוידב המ "   ,התנע  "ןיינעמ  עמשנ "  ,יתעצה  "?םזילאיצוס לע והשמ יבתכת

 ?"היה

 יצחשו ,ונעמל וגרהנ םישנא ינוילימש ,הנש 150 וב ןד ולוכ םלועהש רטשמ .יתמהדנ
 ינפל :יתרהרה כ"חא .ריעצ םדאל ללכ רכומ וניא ,םינש תורשע וב התייח תושונאה
 אלו 12 תב  וז הרענ התייה  ,הסרק תוצעומה-תירבשכ ,1991-ב ,םינש שמח

?מ"הרב  תסירק ירחא  םזילאיצוס לע  עומשל הלכי ןכיה   ,הקיטילופב הניינעתה
  ,םזילאיצוס לע ,מ"הרב לע תילאמש תרוקיב ילב  .המודא  הרונ  ילצא קילדה הז
 ,םזילאיצוסל םגו םזילטיפקל השדח הפולח חוסינ אללו ,ונולשיכל תוביסה לע
 רבכ ברעמב םיגולויצוסו םיפוסוליפ .דיחיה ירשפאה רטשמכ םזילטיפקה לבקתי
 הקוצמה .השדח "תמא"ל וז העד ךופהת רצק ןמז ךות .וילאמ ןבומכ ךכ לע םירבדמ
 העצה אלל הדגנ וקבאי הנממ םילבוסה ךא רימחתו ךשמית תילכלכהו תיטילופה
  תמקהב   אלו  םזילטיפקה  תולווע  ןוקיתב  קבאמה תא דקמי הז .יפולח רטשמל

 .ול  הפולח
  יפכ  20 -ה האמל םלוכ וסחייתי  )...םינש 3 דועב כ"הסב(  2000 תנש  ירחא ,יתעדל

 .ילאוטקא ךרע  הל  ןיאש   הירוטסיה   ,רמולכ   ,19 -ה  האמל  ונא ונסחייתהש
 ."ןשוימ"ל וכפהי ותוא םג   ?םזילטיפקל  הפולח  תמקהל קבאמה לע היהי המו

 ךופהלו "שדח םזילאיצוס" תרבוחב םסרופש רמאמה תא ביחרהל ןכל יתטלחה
 רטשמ עיצתש הפולח  ,םזילאיצוסלו  -  םזילטיפקל  השדח הפולח  לש  עצמל ותוא
 לע ןויד שדחמ ררועי וז הפולח  לע ןויד .שדח גוסמ יטילופ שפוחו יטילופ ןויווש
 ינאש רמאו ירמאמ לע תרוקיב חתמ רבצ ןועמש  .םויכ  םלענש  ,םזילטיפקל הפולח
 יהשלכ הנידמל דגנתמ אוה ךא יניעב לוספ וניא םזיכרנא  .ךכב יתרהרה .טסיכרנא
 לכו תיטילופ הטלחה לכב עיבצהל יאכז חרזא לכ הב הנידמ העיצמ הפולחהש דועב
 ןכש םזיכרנא וניא יאדווב הז .ותדובעל תעגונה הטלחה לכב עיבצהל יאכז דבוע
 הנידמ לש ןויער הלעה אל טסיכרנא םוש .הנידמ לש םיוסמ גוסב ןאכ רבודמ
 הלמה ךא "שדח םזילאיצוס" הזל אורקל יתיצר .היחרזא ידי לע תורישי תטלשנה
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 הגלפמ ןוטלשו תמאלומ הלכלכ םע תושונאה בור  לצא תרשקתמ "םזילאיצוס"
 תא ץלחי אל "שדח" ראותה .הקיטילופב עיפשהל חרזאל תורשפא ןיא וב תחא
 חנומ יכ  ,"היכרנוטוא"ב יתרחב .ילרטיינ חנומ יתשפיח .וז תימדתמ "םזילאיצוס"
 "ןוטלש" וא " ישאר" ושוריפ "יכרא"ו "ימצע" ושוריפ "וטוא" .תועמשמ לכמ יקנ הז

 תרבוחה .)ןוטלש  רדעיה( "היכרא-נא"ב וא )דיחי ןוטלש( "היכרא–ונומ" ב ומכ
  םג  הסיפדהל  ףסכ  יל  ןיא  .ל"וחב םיארוקל עיגהל ינוצרב יכ תילגנאב הבותכ

 .קתוע  ךל חלשא תילגנא ארוק התא םא .תירבעב
                                                                                                                        

.א.ע   ,רשק לע רומש                                                                                                     

 ובתכ ,"ןפצמ" ןוגרא ירבחל קלוח "היכרנוטוא"ה רמאמש רחאל ,1998 תליחתב
  וצפוה  תורוקיבה .רמאמה לע תויתרוקיב תורעה ,'דו ,'ש ,'א ,"ןפצמ" ירבח השולש

            ."ןפצמ"  ירבח  ןיב

                                                                                                                                                                                        .הלא  תורוקיבל  תובושת ןה תואבה תומישרה תשולש

                                                                                                       12.3.1998   

.'א ל   הנושאר  הבושת                                                            
 ,םולש   'א

 לע ,תרוקיבו ,םינוקית ,תורעה םיחכונהמ יתשקיב 14.2.98-ב "ןפצמ" תשיגפב
  תרבוחה .םייעובש ינפל יתקליחש "הרישי היטרקומדל - םיגיצנ רטשממ" תרבוחה
 ."היכרנוטוא" - ירמאמ תאו סידאירוטסק סוילנרוק לש יפרגויבה ורמאמ תא תללוכ
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 לש יפרגויבה ורמאמש תרעה התא .רמוחה לע ינינעו רדוסמ ןויד םייקתה אל ירעצל
 .םזיסכרמהו סכרמ לע תרוקיב וחתמש םיטסיכרנאהמ םלעתמ סידאירוטסק
 הירוטסיה אלו תישיא היפרגויב אוה סידאירוטסק לש ורמאמש ךל יתרבסה
 היפרגויב בותכי קישומ םא םג .םזיכרנאב לקתנ אל שיאה םא תושעל המ .תיטילופ
 סחייתמ וניאוהשימש ךיניעב רזומש ןכתיי .םזיכרנא םש רכזוי םא ינקפוסמ תיטילופ

 :תורעה יתש יל שי ךכ לע  .םזיסכרמה  לעו  מ"הרב לע תרוקיבב םזיכרנאל
:תילגנאה תרבוחב

           BEYOND  CAPITALISM,  SOCIALISM,  ANARCHISM, -  

AUTONARCHY,                  

THE  ULTIMATE  DEMOCRACY                                                                

 תאו סכרמ לע ותרקיבו ןינוקאב תא יתנייצ  From Anarchy  to Autonarchy :רמאמב
 תוילכלכה תוירואיתה תא ,סכרמ תא ץירעה ןינוקאב .ןינל לע ותרקיבו ןיקטופורק
 לע ויתועד תא החד ךא .הירוטסיהה לע ויתופקשה תאו ,ולש תויפוסוליפהו
 תרוקיב חתומ - ןינוקאבמ לידבהל - סידאירוטסק .תיטסילאיצוסה הנידמה
 םג .סכרמ לש,תויפוסוליפהו ,תוירוטסיהה ,תוילכלכה תוירואיתה לע תינורקע
 הפולח עיצה אל אוהךא ןינל לע -תקדצומ - תרוקיב קר התייהןיקטופורקל
 לכב תויצרא ללכ ךוניחו ,תואירב ,היגרנא ,הרובחת תוכרעמ תלעפהל תיטסיכרנא

 .תאזכ  הפולח  תעצה  ןיא  םזיכרנאל  .קוטסווידאלוול   גרוברטפ ןיב חטשה
 אלש ךכ לע ,1937-ב ולחה םייטילופה וייחש ,סידאירוטסקל תונעטב אובל ןיא .2
 םזיכרנאה שלחנ הנושארה ע"החלמ רחאל .יטילופ וא ינויער חוככ םזיכרנאב לקתנ
 תויזוכיר ללוש םזיכרנאה .המחלמל דגנתה אל יכ יטילופו ינויער חוככ הפוריאב
 תונומוק לש היצרדפ איה םזילאיצוסו םזילטיפקל ולש הביטנרטלאהו הנידמו
 יניצרש ימ .תויצרא ללכ ,תואירבו ,ךוניח ,היגרנא תוכרעמ םויק תרשפאמ הניאש
 תוכרעמ ,לועפתלו ,תקזחאל ,תמקהל ,ןומימל תיפולח תרוצ עיצהל בייח הז אשונב
 תוכרעמל לוהינ תרוצ עיצהלו ,ךוניח ,תואירב ,הרובחת ,היגרנא לש תויצרא-ללכ
 הביטנרטלא ןיא םזיכרנאל .םזילאיצוסב וא םזילטיפקב ןלוהינמ הנושה הלאכ
 ,היגרנא לש תויצרא תוכרעמ  לוהינו ,הקוזחת ,ןומימ תייעבל הבושת ול ןיא .תאזכ
 איה תיטסיכרנא הנומוק ךותב תוטלחה תלבק וליפא .תואירבו ,ךוניח ,הרובחת
 םג .ןהל תייצל םינכומ םניאו בור תוטלחהל םידגנתמ םיבר םיטסיכרנא יכ תיתייעב
  לש תויצרא ללכ תוכרעמל עגונב טילחי ךיאו ימ .תיטסיכרנא הנומוק ךותב אל
  ןיא םזיכרנאל   ?םיבשות ינוילימ לש הנידמב היגרנאו הרובחת ,ךוניח ,תואירב

 .וז  היעבל  הבושת
 ,ךוניח ,היגרנא ,הרובחת תוכרעמ לע ורתווי אל םויכ םלועה יסולכוא בור ךא
  בור  תכימתל הכזי אל  ,הלא תוכרעמ לוהינל תיפולח העצה ול ןיאש ימו ,תואירבו
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 .רוביצה
 לאמשב דבלב םיטעמ ןכלו הנושארה ע"החלמ םות זאמ םזיכרנאה בצמ הז
 יכ חכוותהל המ םע ןיא .םזיכרנאה םע חכוותהל ללכב וחרט הפוריאב ינכפהמה
 תרוצ ילב .םדא-ינב ינוילימ לש תינרדומ הרבח לוהינל תיפולח העצה ןיא םזיכרנאל
 הפולח ןיא תויצרא ללכ הרובחתו היגרנא ,ךוניח ,תואירב תוכרעמל השדח לוהינ
 ןיב לדבה שי ךא ינכפהמה לאמשה לכ לע תלבוקמ םזילטיפק תלילש .םזילטיפקל
 הזיא .םהל תישעמ הפולח תעצה ןיבל ,ןיס-מ"הרב ירטשמו םזילטיפק תלילש
   ?עיצמ התא  וא   ?םזיכרנאה  עיצמ תויצרא-ללכ תוטלחה תלבקל תיפולח תכרעמ

.יהשלכ  העצה  םכל  ןיא
 .הפ  לעב  אלו  בתכב ותוא  להנל עיצמ ינא  .הז  אשונ  לע  ןויד  להנל ןמזה עיגה

                                                                                                                                                                    

.א.ע
------------------------------------------------------------------------------------------------

12.3.1998

  'ש ו 'א  "ןפצמ"  ירבח  תרוקיבל  תובושת                     
 םהיתורעה תא ,יל וחלשו ,ריינה לע ולעה ,ובשח ,וארקש לע 'שו 'אל הדות

 .תועובש המכ ינפל יתקליחש "היכרנוטוא"ה רמאמ לע םתרוקיבו

.חלש  'שש רמוחה לע ןכמ רחאלו 'א תורעה לע הליחת הנעא

:בתוכ 'א      .'וכו  ו לש 1 .סמ הרעהל איה   1 .סמ הבושת
 ןיא לבא הרבחב םדאל יברמ שפוח קינעמה רטשמ איה היכרנוטואש חיטבמ יקע ".1
 יתחטבה אל .החטבה םוש ןיא רמאמה לכב .חיטבמ ינניא ."היהי ךכש ןוחטב םוש
 לכב ףתתשהל תוכמס חרזא לכל שי וב רטשמבש - יתחטבה  אל - יתרמא .רבד

   .רחא רטשמ לכב רשאמ שפוח רתוי - וטקפ הד - שי תיטילופ הטלחה לכ לע העבצה
."שפוח"ל ילש הרדגהה ךמס לע     ?המ ךמס לע

 "טילחה ומצע אוהש תוטלחהל םאתהב יח ,רוביצ וא ,דיחי וב בצמ"כ "שפוח" יתרדגה
 גשומב שמתשמ ינאשכ )ורידגהל םיחרוט םניא "שפוח" גשומב םישמתשמה בור(
 שיש ימ .הל םיכסהל ךרוצ ןיא .ול יתתנש הרדגהל םאתהב וב שמתשמ ינא "שפוח"
 יפל ושרפל שי חנומב שמתשמ ינא רשאכ ךא .התוא חסנל שקבתמ תרחא הרדגה ול
 עיצהל יאכז חרזא לכ היכרנוטואבש ןוויכ  .תרחא הרדגה יפל אלו יתרדגה
 לכ תא תובייחמ בור תוטלחהו ,תיטילופ הטלחה לכ לע העבצהב ףתתשהלו
 ללוכ - רחא רטשמ לכב רשאמ רתוי ישפח אוה ןכלו ויתוטלחה יפל בורה יח ,הרבחה
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 קרו תיטילופ הטלחה םוש טילחהל תוכמס םיחרזאה בורל ןיא וב - םזילאיצוס
 ץלאנ היכרנוטואב טועימה .תויטילופה תוטלחהה לכ תא טילחמ םיגיהנמ ץמוק
 .יטילופ רטשמ לכב בצמה הז .ישפוח ונניא טועימה ןכלו  בורה תוטלחה יפל תויחל
 ןמזה לכ יח דחא לכ וב בצמ ןכתי אל ישפוחה םנוצרמ דחי םייחה םיינש לצא וליפא
 לע רותיוו תופוכת תבייחמ ינשה גוזה ןבב תובשחתה .ויתוטלחה יפל קרו ךא
 יבגל ןוכנ הריחב ךותמ דחי םייחה גוז ינב ינש יבגל ןוכנש המ .תוישיא תוטלחה
 שפוח .הכותל ודלונש םושמ אלא הריחב ךותמ אל הרבחב דחי םייחה םינוילימ
 (  רטשמ םושבו הרבח םושב ירשפא ונניא םירחא םע דחי יחה םדא לכל אלמ יטילופ

.)רמאמב 5 ו  4 דומע 'ר
 ונחנא .רבודמ הזב אל ךא .ןיטולחל ישפוח תויהל לוכי - ונוצרמ - ודבל יחש ימ קר
 ללוכ( רטשמ םושב ,םעפ יא ןכתי אל הרבחבו םידיחי ףסואב אלו הרבחב םינד
 .תונוש תוגרדב שפוח-יא קר אלא ,אלמ שפוח )רתויב הנטקה תיטסיכרנא הנומוק
 שפוח רתוי בורל שי היכרנוטואבו שפוח-יא םומינימב היחי בורהש םיפידעמ ונלוכ
 .ישפוח ונניא בור תוטלחה יפל תויחל ץלאנה טועימש רורב .רחא רטשמ לכב רשאמ
  .'ב הטלחה לע העבצהב טועימ חרכהב ונניא 'א הטלחה לע העבצהב טועימ לבא

 .תוריהמב  תונתשהל  לוכיו  יקלח  אוה היכרנוטואב  טועימה לש שפוחה-יא

 ,שפוח רתוי יל ןיא זאו יתועבצה לכב טועימב ראשאש תורקל טלחהב לוכי " :בתוכ 'א
 - ב עיבצהלו - עיצהל יאכז חרזא לכ וב רטשמב "םויה רשאמ ייח לע הטילש רתוי וא
 םג ךא .וימי לכ טועימב ראשנ והשימ וב  בצמ ראתל השק תיטילופ הטלחה לכ
 רחא יטילופ רטשמ לכב רשאמ שפוח רתוי הברה  שי היכרנוטואב בורל הז הרקמב
 ףסוא הניא הרבח .הלוכ הרבחב אלא - םידיחי וא - דיחיב אל ,בורב םינד ונאו
 םזילאיצוסב םג .הב םירבחה םוכסמ הנושה המצע תוכזב תכרעמ אלא םידיחי
 לע תוטלחהב ףתתשהל לוכי וניאש - הרבחה  בורל  שי  םשו   ,בור לש שפוחב רבודמ

.היכרנוטואב טועימל רשאמ שפוח תוחפ הברה  - הרבחה לרוג

 ןיבש הפוקתב םיחרזאה לכל ידימתו לודג יטילופ שפוח-יא שי םיגיצנ ןוטלשב
 םיחרזאל שי תוריחבה םויב .יטילופ שפוח שי םיגיצנ ץמוקל קר .תוריחבל תוריחב
 ןיב םימי 1460 ו ,תוריחבה םויב יטילופ שפוח לש דחא םוי .יטילופ שפוח לש עגר
 הז .תויטילופ תוטלחהב ףתתשהל תוכמס םיחרזאל ןיא םהב תוריחבל תוריחב
 שפוח קינעמה רטשמ איה היכרנוטוא" אוה וילע קלוח 'אש טפשמה ."שפוח" ונניא
  םיחרזאה  בורל  יברמ שפוח " ל  תאז ןקתל  ןכומ ינא  ,"הרבחב חרזאל יברמ

 ."הרבחב

 :םיביכרמ ינש שי יטילופ רטשמל  .2
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 .וללה תוטלחהה ןכות  .ב     .תויטילופ תוטלחה תלבק תכרעמ  .א

 תוכרעמ שי .)ךכמ ומלעתה םיבר םיטסילאיצוסש תורמל( םזילאיצוסב םג ןוכנ הז
 םושב ךא .שפוח-יא לש הנוש הדימ שי תחא לכבו תויטילופ תוטלחה תלבקל תונוש
 רידגנ אלש ךיא( תויבויח הנייהת ןמצע תוטלחההש הבורע - ןכתית אלו - ןיא רטשמ
 ידכ םיחרזא לש תוינוגראתהל ,םזילאיצוס ללוכ ,רטשמ לכב םוקמ שי ןכל .)"יבויח"
 הלאכ תוינוגראתהל .תומיוסמ תוטלחה לבקל תוטלחהה יטילחמ לע עיפשהל
 דמעמ ידי לע תושענה תוטלחהש םעפ ובשח םיטסילאיצוס ."תוגלפמ" םיארוק
 והשימ וניניב ןיאש הווקמ ינא .תויבויח חרכהב הנייהת ,ומשב וא ,םילעופה
 תא החנמה ןוילעה ךרעה ידי לע תעבקנ הטלחה .וז הילשאב ןיידע קיזחמש
 ימ .תוינעזג וא תויכונא תוטלחה םיטילחמ םילעופ וניאר .הטלחהה יטילחמ
 :שרופמב יתבתכ .הבזכאל יופצ תיטסיכרנא הנומוקב ןכתי אל הזש בשוחש
 תויטילופ תוטלחה תלבקל הטיש ןיא .תוילילש תוטלחה דגנכ הבורע הניא היכרנוטוא"
 וא דיחי ןוטלשל היכרנוטוא ןיב לדבה ןיא וז הדוקנב .ןוסא תורה תוטלחה ענמתש
 תויטילופ תוטלחה לבקתהל תולוכי אל וב רטשמ ריכמש ימ  ."םיגיצנ ןוטלשל
 דומלל חמשא דימת  .יתוא  עדייל שקבתמ  )"תויוגש" קר אלו "תוילילש"( תוילילש

.שדח והשמ

  ???םנמואה ."תיטסילטיפק הרבחב היכרנוטוא גיהנהל העינמ ןיא"ש רמוא 'א

 5 'מע( הדובעה תומוקמב םג אלא הנידמב הרישי היטרקומד קר הניא היכרנוטוא

 תוטלחהה לכש ךכל םיכסיש טסילטיפק יל הארי 'א םא דואמ עתפוא .)תרבוחב
 "תוטלחהה לכ" .םש םידבועה לכ ידי לע הנלבקתת ול ךיישה הדובעה םוקמב

 .הדובע יאנתו תועש ,תועקשה ,םירוטיפ לע ,םיחוור תקולח לע תוטלחה םג ושוריפ
 .ול הדוא וידבוע ללכל הטלחה תוכמס רוסמל םיכסיש טסילטיפק יל הארי 'א םא
 ,םיינמואל ,םייכונא םילוקיש יפל וטילחי םמצע םידבועהש תורשפאל רע ינא ךדיאמ
 םישולשה תונש לש הינמרגל רוזחל ךירצ אל .הרקי אל הזש הבורע ןיא .םיינעזג וא
 ןמזמ אל דע בצמה היה הז .תונעזגו תונמואלב עוגנ םידבוע דמעמ תוארל ידכ
 וא ןוירטלורפש "תוירוטסיה תובורע" ןיא .לארשיב םג הזכ בצמ שיו הקירפא-םורדב
 אל הז  .םינעזג ,םינמואל ,םייכונא ויהי אל - םתוא רידגנ אלש ךיא - םזילאיצוס

.ךכב ונחכונ לבא םיענ

 ךוניח לש - תדמתמ תוליעפ קר ?רתונ המ רטשמו דמעמ לע ךומסל רשפא יא םא
 ןכל .םזירטנצ - ואיתו -ונתא ,-וגא דגנ דימתמ קבאמו ,ןוילע ךרעכ םזירטנצופורתנאל
 אוה היכרנוטואב ןוילעה ךרעה .תירטנצופורתנא איה היכרנוטוא" :דומעב יתבתכ

." ןימ  וא  תד  ,עזג  ,םואל ,טבש  ,דיחי לש תיטרפה םתבוט אלו תושונאה תבוט
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   .תוריהזב ארק אל אוה .רמאמהמ ןגפומבתרדענ "ןויווש" הלימהש רמוא 'א.3
 ןויווש " :הטמל 10 דומעב םיימעפ   ,רמאמב םימעפ שולש העיפומ "ןויווש" הלימה
 "תיטילופ תותיחש ענומ תיטילופ הטלחה תוכמסב ןויווש  .תויותיחש ענומ תויוכמס

 אלל תיתוברת הצובק לכל תויוכז ןויווש קוח םייק הב הנידמ" 13 דומעב תפסונ םעפו
 הסרגב  ."תיטסילרולפ הנידמב לגוד םזיכרנוטוא .תיטסילרולפ הנידמ איה הלדגל רשק
 םיבר םיטסילאיצוס .ןויוושה אשונב הנדה המלש הקסיפ שי רמאמה לש תילגנאה
 ןויוושל ?םינווכתמ םה ןויווש הזיאל .ורידגהל ילבמ "ןויווש" לע םירבדמ
 לעתולעבב ?םייחב תומדקתה תויורשפאב ?רוצי יעצמא לע תולעבב ?תוסנכהב
  ?הפב תומיתסה רפסמב ?םירוגמה חפנב  ?שפנל היגרנא תכירצב ?םיישיא םיצפח
 הזיאב וריהביש תוקיודמ תורדגה תתל ילבמ ןויווש לע  שקשקל קיספהל ןמזה עיגה
 ךא .רוצי יעצמא לע תולעבב ןויווש אוה םזילאיצוסה לש ןויוושה .רבודמ ןויווש
 ענמ אל אוהו הנש  71ךשמ - תיטפשמ הניחבמתוחפל - הזכ ןויווש היה מ"הרבב
 הרדגה תתל בייח "ןויווש" לע םויכ רבדמש ימ ןכל ,םינוילימ לש ירזכא יוכיד
 הווש תוכמס ושוריפ יטילופ "ןויווש" :הרורב הרדגה ןתונ ינא .הז גשומל תקיודמ
 הטלחה לכ לע העבצהב ףתתשהלו תיטילופ הטלחה לכ עיצהל עגר לכב חרזא לכל
 יטילופ ןויווש :בוש ריהבא .התוא חסנל שקבתמ תרחא הרדגה ול שיש ימ ."תיטילופ
 תעגונה הטלחה לכ לע העבצה לכב עיבצהלו  עיצהל תוכמסב ןויווש ושוריפ
 תונורקע וחסונ )7 'ע( רמאמב  .םידומילה םוקמלו ,הדובעה םוקמל ,הלוכ הנידמל

 :רמוא ןושארה ףיעסה .היכרנוטואה

 ."תיטילופ הטלחה לכ עיצהלו תיטילופ הטלחה לכ לע עיבצהל תוכמס שי חרזא לכל" 

 ."ותדובעל תעגונה הטלחה לכ עיצהלו עיבצהל תוכמס שי דבוע לכל" :רמוא 7 ףיעס

 ןויוושה .יטילופ ןויווש םייק תיטילופ תוכמס התוא שי דבוע לכלו חרזא לכל רשאכ
 םישנא שי ,יתיעט ךא רורב הזש יתבשח ."דבוע לכל"ו "חרזא לכל" םילמב אטבתמ
 .ןויווש ךכב םיאור םניאו "תוכמס שי חרזא לכל" םילמה שוריפ תא םיניבמ םניאש

.ןויוושה אשונ לע תדחוימ הקסיפ רמאמה לש ןקותמה חסונל ףיסוא ןכל

 תתל וילע ןאכ םג ."לוצינ" גשומה רכזנ אל רמאמבש הדבועה תא רקבמ םג 'א
 סחייתנ םא .תונוש תויועמשמ שי הז גשומל ."לוצינ" גשומל הרורב הרדגה הליחת
 ,הנידמ ידיקפ ,ןבל ןוראווצ ידבוע לצאש ררבתי גשומה לש תילכלכה תועמשמל קר
 תא ררבל דואמ השק 'וכו ,ךוניחהו ,תואירבה ,הרובחת יתוריש ידבוע ,םיקנב ידיקפ
 חוטיבב דיקפ לש וא הרומ לש לוצינה רעש תא בשחל שי דציכ    .לוצינה רעש
    ?םתדובע רצות ךרע תאו םהלש  "הקופת"ה ךרע תא בשחל שי דציכ ?ימואלה

?םילוח-תיבב תוחא לש לוצינה רעש והמ     ?דיקפ לש הקופתה ךרע והמ
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.הב שומיש לש תורשפא לוקשא "לוצינ" לש הרורב הרדגה לבקא םא

 ימ לכל יבויחו יתיצמת עצמ תתל הדעונ היכרנוטואה תרבוח :ריהבהל ינוצרב
 םשב םלועב עודיה רטשמב ןינועמ ונניאו םזילטיפקל הפולח שפחמש
 האמה לש םינושארה םירושעב םיריעצ םה תרבוחה לש דעיה להק ."םזילאיצוס"
 םה .םהינימל םייוניג וא םיירוטסיה םירבסה אלו 'סלכת' וצרי םה יתכרעהל .21 -ה

 :הלאשל הרורבו הרצק הבושתב אלא  ,מ"הרב וא ,ןינוקאב ,סכרמב וניינעתי אל

 .היכרנוטוא : יתבושת     " ?םייקה רטשמל ףילחתכ עיצמ התא המ "

.תרבוחה תא ארק   :יתבושת      ?היכרנוטוא  יהמ  :האבה הלאשל

 יוניגו תרוקיבל תשדקומ מ"הרב תסירק זאמ ינכפהמה לאמשה תוליעפ בור

 םזילטיפקל הפולח חוסינל שדקוי וז תוליעפמ קלחש יתשירד םאה .םזילטיפקה

 .תרוקיבב  אל  ,הפולח  תעצהב  תדקמתמ "היכרנוטוא" תרבוחה   ?תמזגומ איה

 ןכ אל םאש ,תרוקיבב קר קוסעל אלו םזילאיצוסלו םזילטיפקל הפולחב ןודל הבוח

 םמצע םידבועה רשאכש חינמ ינא לוצינל עגונב .םזימרופרל תונכפהממ םישלוג

 ךיא ,לוצינ לש םומינימ היהי םתדובע םוקמל תועגונה תוטלחהה לכ תא וטילחי

?הריבס יתלב החנה  וז  םאה   .ותוא רידגנ אלש

 תא לבקמ ינא ."שפוח" הלימה רחאל "יטילופ" הלימה רדעיה תא רקבמ 'א .4
 ."יטילופ שפוח"ל  "שפוח" מ חוסינה תא ןקתאו תרוקיבה

 שיחמהל ידכ טמופסכב יתשמתשה ,תישאר ."טמופסכב תועבצה" לע גלגלמ 'א .5
 היכרנוטואב םיחרזאה בורש ןכתי ,תינש .יהשלכ תינורטקלא העבצה לש תורשפא
 ,12 דומעב רמאמב שרופמב רמאנ הז( םיגיצנ ןוטלשב ומכ תוטלחה ןתוא וטילחי

 םיברע תלבק דגנ תוטלחה ולביקש םיצוביקב תויללכ תופיסא וניאר .)תישש הקסיפ
 בשוח 'א םא .םזילאיצוסה תואסרג לכ ללוכ - רטשמ םושב הזמ סונמ ןיא .ץוביקל
 אוה תויכונא וא תוינמואל תוטלחה ינפמ ןסוחמ וב לגוד אוהש םזילאיצוסהש
 ןיא היכרנוטואב םגו ,םזיכרנא ,םזילאיצוס לש הרוצ לכ ללוכ ,רטשמ לכב .העוט
 רמאנ הז  .םזירטנצ ,-וגאו ,-ונתא דגנו םזירטנצופורתנא דעב דימתמ קבאממ סונמ
 דואמ רעצמ ."םיכרעו תוטלחה" לע דחוימ קרפ םג ךכל שדקומו רמאמב שרופמב
 ןיידע שי םהינימל םייטסילאיצוס םירטשמב 20 -ה האמה ןויסינ לכ רחאלש
 .תוילילש תוטלחה ינפב ןסוחמ םהלש םזילאיצוסהש םיענכושמה םיטסילאיצוס
 םזילאיצוסה הארי דציכ הלאשה לע םתעד ונתנ אל םלועמ םיבר םיטסילאיצוס
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 .הנידמה תא להני םיטרקורויב  לש רוד רשאכ םינכפהמה רוד תומ רחאל
  .הבושתה תא עדוי ץוביקב לדגש ימ

.שארמ  הז  לע  בושחל  יאדכ   ?תוילילש  תויטילופ  תוטלחה  ענומ םזילאיצוסב המ
 עבוק רטשמה הנבמש - תישאר .רמאמב שרופמב ורמאנש םירבד ינשמ םלעתמ 'א .6
 הטלחה טילחהל ומצעל תושרהל לוכי דיחי טילש .ומצעל תושרהל לוכי ןוטלשה המ
 טילחהל ומצעל תושרהל לוכי םידבוע ידעו ןוטלש ,הל םידגנתמ םיחרזאה בורש
 ןכתי אל הרישי היטרקומדב .הל דגנתמ תיבל ץוחמ דבוע וניאש ימ לכש הטלחה
 היכרנוטוא - תינש .הל םידגנתמ םיחרזאה בורש הטלחה וטילחי םיחרזאה בורש
 תיטרפה םתבוט אלו תושונאה תבוט" אוה הב ןוילעה ךרעהו תירטנצופורתנא איה
 היכרנוטואב תוטלחהה תלבק תכרעמ ."ןימ וא ,תד  ,עזג  ,םואל  ,טבש  ,דיחי לש
 רודל הז ךרע תונקהל תלעופ איהו םיחרזאה לכ לש יטילופה ןויוושה לע תססובמ
 הדובעה תומוקמב תוטלחההש םיכסמש םזילטיפק לע יתעמש םרט .שדחה
 השיג שדחה רודל הנקמ ולש ךוניחהו םש םידבועה לכ ידי לע הנלבקתת
 תועיבת עימטהל חילצהש םזילטיפק שי תאז תמועל .תירטנצופורתנא
 םזילאיצוסה תונורסח לע דמלמ הז ."דעס תנידמ"כ דקפתלו תויטסילאיצוס
 תלוכימ אלו  תיטילופ הקוצמב םוקמב תילכלכ הקוצמב ותודקמתהמ םיעבונה

.ופילחהל  ןויסינ  לכ  וברקב  עימטהל  םזילטיפקה
  יתרוסמה םזילאיצוסה ןולשכ היה היכרנוטואה רמאמ תביתכל ילש עינמה
 ןויווש ,יברמ שפוח לע ססובמה יתרבח רטשמ םיקהל )םיילכלכ םיעינמב דקמתמה(
 ללגב םזילטיפקל תיטסילאיצוס-טסופ הפולחב ךרוצ יתשגרה .יתרבח קדצו ,יברמ
 יתארק הליחת .םזילאיצוסה תסירק השוריפש יחרזמה שוגהו מ"הרב תסירק
 .וז תיוות םג ףילחהל שיש יתחכונ הרהמב ךא ."שדח םזילאיצוס" וז הפולחל
 םשב ושע םהש המ .הז םשב םמצע וניכש םירטשמ םע ההוזמ "םזילאיצוס" גשומה
 ררחשמ ונניא "שדח" ראותה .קוחמל רשפא יא םינש תורשע  ךשמ הז גשומ
 .טסיכרנא ינאש ,ירמאמ תאירק רחאל ריעה רבצ ןועמש .ןשיה םזילאיצוסל תוירחאמ
 לוטיב יתעצה אל .הנידמ לכ ללוש םזיכרנא ךא ,םזיכרנאל ןיוע ינניא .ךכ לע יתבשח
 יניא םא .יתוא םלוה וניא "טסיכרנא" ראותה ןכל ,התוהמ יוניש אלא הנידמה
 ןוטלש"  אלא  "ןוטלש-יא"  אל  עיצמש םדא  ,"טסיכרנוטוא"  ?ינא המ  "טסיכרנא"
."ימצע

 הרקש המ רמולכ "weltgeschichte ist weltgericht" רמא לגיה .םזילאיצוסה תרדגה
 רשפא יא לבא ךכ לע קולחל רשפא .הירוטסיהה לש הניד קספ אוה הירוטסיהב
 אוהש ומויק תונש 74 ךשמ זירכה מ"הרבב רטשמהש הדבועה לע קולחל
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 וזירכה 1 .סמ ביוא הז רטשמב וארש תויטסילטיפקה תונידמה םג .םזילאיצוסה
 םתוא .תורוד השולש ךשמ ץראה רודכ יבשותמ 99.99% ועמש תאז .םזילאיצוס אוהש

 םייק היהש רטשמה אוה םזילאיצוס יכ וענכתשה םלועה תייסולכואמ 99.99%
 .הלכלכה לכ תלעבל הנידמה תא ךפהו הלכלכב תיטרפ תולעב לטיב רשא ,מ"הרבב
 הרדגההש בשוח אוה .הז לכמ םלעתמ 'א .וידסיימ יניעב םזילאיצוסה רקיע היה הז
 לכ תא הרבק מ"הרב תסירק ךא .תלופמהמ ותוא ליצת םזילאיצוסל ןתנ "ןפצמ"ש
 ללוכ ,םינטנטק םייטילופ םינוגריא ויהש הדבועה .םהינימל םזילאיצוסה יגוס
 תוא איה םזילאיצוס ונניא מ"הרבב רטשמהש ךליאו '60 -ה תונשמ ורמאש "ןפצמ"
 תייסולכוא בורש המש הדבועה תא הנשמ איה ןיא ךא ,םינוגריא םתואל דובכ
 היהש רטשמה םע "םזילאיצוס" םיהזמ ,הירוטסיההו םינוירוטסיה םגו ,םלועה
 םלועה יצחב תמייק התיהש תואיצמ ."תויטסילאיצוס" ןמצע וניכש תוצראב םייק
 ברסמש ימ ."םזילאיצוס" גשומהמ ונלש תואכרמה תא הקליס הנש םישמחמ רתוי
 רטשמ תמקהל קבאמב אל ,ויבאשמו ,וצרמ ,ונמז בור תא עיקשהל ץלאי ךכב ריכהל
 תועמשמהמ "םזילאיצוס" גשומה תא ץלחל םיצמאמב אלא ,םזילטיפקל יפולח
 םזילאיצוסה יכמות וקבאי רטשמ לש ןכות לע קבאיהל םוקמב .וב הקבדש תילילשה
 ףילחהל ,הפ לעב וא בתכב ונתאמ והשימ עיצה הנורחאל יתמ .חנומ לש ןכות לע
 תסירקל דע ירהש ,תירוטר הלאש וז ןיא  ?והשלכ םזילאיצוסב םזילטיפקה תא
 ינפל ?ךכמ ונלדח יתמ .םזילאיצוסב םזילטיפקה תפלחהל ברעו רקוב ונארק מ"הרב
 קר  ?ונלדח עודמ ."םינש ינפל" איה הבושתהש םיעדוי ונלוכ ?שדוח ,עובש ,םוי
 םזילטיפקה תפלחהל םיארוק ונייה ונל ויה ולאו ?םיבאשמ ונל ןיאש ינפמ
 תסרג .םזילטיפקה םע םילשה אל ונתאמ שיא ירה  ?ונלדח עודמ ?םזילאיצוסב
 םזילאיצוסש תעבוק ,9 רפסמ ןורקעב תחסונמ איהש יפכ ,םזילאיצוסל "ןפצמ"
 תויהל לוכי וניא ,ועבט םצעמ ,יתצעומ ןוטלש" יכ םש רמאנ .תוצעומ ןוטלש ושוריפ
 לש הבחר תיטרקומד תופתתשהל הרוצה תא הווהמ אלא בור דגנ טועימ לש ןוטלש
 ,דדובה לעפמה( ,םינושה םיגרדב תוצעומה .ולוכ יתרבחה ךילהתה לוהינב םינומהה
 תא םיווהמה םיגיצנ .יטרקומד חרואב תורחבנ )תיצרא-לכה הצעומל דע - ,'וכו ,רוזאה
 לע לוטיבל תע לכב ןתינ גיצנ לכ לש טדנמהו רתי תויוכז םושמ םינהנ םניא תוצעומה
 .הדובעה תומוקמב םידבוע ידעו וא תוצעומב רבודמש ריהבמ חוסינה ."וירחוב ידי
 לוהינ"בוהשלכ לעפמב דבוע וניאש רוביצה ףתתשי דציכ איה הנושארה הלאשה
 תירוטר הלאש וז ןיא ?תויטילופ תוטלחה תלבקב רמולכ "ולוכ יתרבחה ךילהתה
 .1956 תכפהמב הירגנוהב םידבועה ידעו ידי לע התלעוהש תינכט/תיטקרפ אלא

 לש היעבה תא רותפל וחילצה אל ךא םילעפמב וטלש םש םידבוע ידעו
 ונניא "תיצרא-לכ"ה הצעומה לע "ןפצמ" ןונקתב טפשמ יצח .הלוכ הנידמבהטילש
 םירחבנ הב םירבחה םאה .תרחבנ איה הב הרוצה לעו היתויוכמס לע רבד רמוא
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 ללכ ידי לע תורישי וא ,םידעוב םהיגיצנ ידי לע וא ,היישעתה ידבוע ידי לע תורישי
 אל ךא ןורקע תאטבמ עגר לכב גיצנ לכ לש טדנמ לטבל ןתינש הנקתה .םיחרזאה
 .תושדח תוריחב םייקל רמולכ ,וירחובל שדחמ תונפל שי גיצנ חידהל ידכ .תואיצמ
 תויללכ תוריחב הנייהת םאה ותלקלקב דחא ספתנ םיגיצנ 120 ךותמ םא
 םא ?םיגיצנה לכ לש תושדח תוריחב הנמייקתת וא דבלב הז גיצנל ףילחמתריחבל
 וארקי םהש ידכ הלא םידעו סנכל שי  תיצרא-ללכ הצעומל גיצנורחב םידבוע ידעו
 אל םלועמו ,תואיצמב ולעפויש ידכמ תולברוסמ וללה תונקתה לכ .תושדח תוריחבל
 היגולונכט םשייל רשפא םויכ .תאז רשפיא ןונקתה רשאכ םג תואיצמב ולעפוה
 שמתשהל עודמ :השדח הלאש הלוע ןאכ ךא ,תוצעומ ןוטלש שומימל תינורטקלא

 ?הטלחה לכ לע הרישי העבצהל אלו םיגיצנ תריחבל קר וז היגולונכטב

 ןויד .העבצהל תודמועה תוטלחהב ןוידה אוה היטרקומדב םיירקיעה םירבדה דחא
 .הלוכ הרבחה תא םגו םיחכוותמה תא םינשמו םיעיפשמה םילוקיש הלעמ הז
 לוכי חרזא לכו היזיוולטה תועצמאב להנתהל הז ןויד לוכי םויכ הרישי היטרקומדב
 תא עמוש אוה .ןופלטה ודצלו ותיבב ךסמה לומ בשוי אוהשכ תורישי וב ףתתשהל
 לכש ךכ ותעד תא עימשהלו היזיוולטל ןופלט םירהל לוכיו םיחכוותמה יקומינ
 ןוטלשב .תעבוקה איה תורשפאה םצע ךא תאז ושעי םלוכ אל .התוא עמשי רוביצה
 בור .חוכיווב ליעפ ןפואב םיפתתשמ )םי"כחה רמולכ( םיגיצנה קר םיגיצנ
 רשפאש העידי ךות ןוידב הייפצ ןיב יתוהמ לדבה שי .חוכיווב הפוצ קר םיחרזאה
 םוש ןיאש העידי ךות הייפצ ןיבל ,םינד הב הטלחהה לע עיבצהלו וב ףתתשהל
 םג תוטלחהה תלבקב ףתתשמ עיבצהל לוכיש ימ .העבצהה לע עיפשהל תורשפא
 ךילהתב יביסאפ הפוצ אוה עיבצהל לוכי וניאש ימ ,העבצהמ ענמיהל טילחי םא

.וב  ףתוש  אל ,יטרקומדה

 .תונוש תורבח יתש  -  םינוש  םירטשמ  ינש  -    תונוש תושיג יתש

 לכ  לש העבצהל תוינכט תורשפא תמייק התייה  אל "ןפצמ" תונורקע וחסונ רשאכ
 לכב תאז םירשפאמה םיינכט םיעצמא שי םויכ .תיטילופ הטלחה לכב םיחרזאה
 עיצמ ינא ןכל .ולוכ םלועב םג בורקבו ,הלוכ הנידמב ,רפס תיבב ,לעפמב ,המר
 וחסונ זאמ ורצונש תושדחה תויורשפאה תא ןובשחב תחקל "ןפצמ" ירבחל

 .הרישי היטרקומד יפלכ הדמע שבגלו םימדוקה תונורקעה

?הרבחה ימוחת לכב הרישי היטרקומדל דגנתמ וא ךמות "ןפצמ" םאה

 ,םילעופה תעונת לש תינכפהמה תרוסמה לכ תא בגה ירוחאמ ךילשמ יקע ": בתוכ 'א
 לכ"  וב רטשמ תמקהל ארוקש ימ לע רמול ךחוגמ ."קתניהל לוכיבכ ךירצ הנממש
 ירוחאמ ךילשמ" אוהש "ותדובע םוקמל תעגונה הטלחה לכ לע עיבצהל יאכז דבוע
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 טסילאיצוסה ירבדמ םלעתמ 'א ."םילעופה תעונת לש תינכפהמה תרוסמה לכ תא ובג
 םיטלושה תפלחה ידי לע םזילטיפק לסחל רשפא יא ":בתכש  קוקינאפ ןוטנא  לודגה
 הרישיה םתטילשב אוה םידבועה לש יתימאה שפוחה .הטילשה לוטיב ידי לע קר אלא
 ולבקי םידבועהש ךכב וניא דיתעב תישפוח תימלוע הרבח לש התוהמ .רוציה יעצמא לע
 םהייח לש יתימאה ןכותה .רוביצכ ,םמצעב םתדובע תא ולהני םהש ךכב אלא ןוזמ יד
 םע שפוח גזמל דציכ איה םידבועה ינפב תבצינה היעבה .תינרציה תוליעפה איה
 דציכ .הכלהכ תננכותמ הרבח םע םתדובעב םידבוע תטילש בלשל דציכ ,תונגראתה
 םע ףותישב ,םמצע םידבועהש ךכ ,ולוכ םלועבו ,לעפמ לכב  רוציה תא ןגראל
 םיאנכטה ,םמצע םידבועהש השוריפ  רוציב הטילש .םתדובעב וטלשי ,הייליהקה
 תוטלחהה לכ תא םיטילחמה הלא םג םה ,רוציה תא םיליעפמש הלא לכו ,םיחמומהו

 "וב

 ידי לע הדובעה תומוקמל תועגונה תוטלחהה לכ תלבק תודוא קוקינאפ ירבד םאה
 ?םילעופה תעונת לש תרוסמהמ קלח הנניא הדובעה תומוקמב םידבועה

?ותוא ךישממ וא קוקינאפ תא ךילשמ ינא םאה
 .שפוחהו ןויוושה תא ליצהל ידכ קיזמכ הלגתהש תרוסמהמ ןשוימ קלח ךילשמ ינא
 ךילשמ ינאש בשוח והשימ םא .תוהמה תא ליצהל ידכ יתוהמ-יתלבה תא ךילשמ ינא
 יתוהמ ותעדל המ ריהבהל וילע יתוהמ יתלבה תא רמושו יתוהמה קלחה תא
 הצורו תיטסילאיצוסה תרוסמל דובכ שחור ינא .יתוהמ יתלב המו םזילאיצוסל
 ביוחמ ינניא .הייסולכואה בורל יברמ ןויוושו שפוח תללוכה התוהמ תא ליצהל
 קבדש ימ .םזילטיפקל הפולח תמקהל קבאמל לושכמ ךפהש הנממ קלח ותואל
 ןעוטש ימ .התא דחי יטנוולר-יתלבל ךופהי הלש תויטנוולרה תא הדביאש תרוסמב
 ,םזיכרנאמו םזילאיצוסמ רתוי ינויוושו ישפוח רטשמ תמדקמ הניא היכרנוטואש
 ירקבמ לע ךא תרוקיב יתשקיב .ןויעב ירבד תא ארק אל ,וישכעו ןאכ  שומימל ןתינש

 .ינושאר תושגר ץרפ  יפל  ביגהל  אלו תוריהזב ירבד תא אורקל
 תונורקע חוסינב "ןויווש" הלמה תא יתרכזה אלש לע תרוקיב חתומ בוש 'א ןאכ .8
 ןורקיעה לע תרוקיב חתומ אוה ךשמהב .ליעל ךכ לע יתינע .)7,8 'מע( היכרנוטואה
 'א ."בורל התכזש הטלחה לע השדח העבצה ,הנש רחאל ,שורדל יאשר טועימ"ש
 "יתוכיא יונש אלו ינגרובה יטרקומדה רטשמהמ דבלב תיתומכ תומדקתה וז " ש ךירעמ

 תומדקתה םניא תרוקיב החתמנ אל םהילע תונורקעה 14 ראשש רבדה שוריפ םאה
?תיתוכיא תומדקתה אלא יטרקומד ינגרובה רטשמהמ תיתומכ

 הפיסא לשמל( והשלכ םורופב תולוק בורב הטלחה הלבקתנ םא ."הנש"ה ןיינעל
 העבצהה לע ורזח וליאש ריבס )יטרפ ןלבקל תומדא תריכמב הנדש ץוביקב תיללכ
 טועימש תורבתסהה .היתואצותב יתוהמ יוניש לח היה אל ,שדוח וא ,עובש רחאל
 התוא לע השדח העבצה שורדל רשפא יאש ןוויכ .הנטק איה ,םימי ךות בורל ךופהי
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 תוכז .השדח העבצה ינפל והשלכ ןמז קספ לע םיכסהל ךירצ םוי לכ תטלחה
 .וילע ןגהל שיש רבדה איה רבעב בורל התכזש הטלחה לע שדחמ עיבצהל טועימה
 ינא ?הנש םוקמב שדוח עיצמ 'א םאה .ינשמ רבד איה וז תוכז לע הנגה לש הרוצה
 טועימה תוכז תרימשל רחא ןורקע והשימל שי םא .הנש לע שקעתמ ינניא .םיכסמ
 ךא בורה ןוטלש דעב ונלוכ .רקיעה אוה טועימה תויוכז לש ןיינעה .הלבקל חמשא
 הז טועימ ןוטלש .העוטש םוצע בור לומ קדוצ תויהל לוכי טועימש עדוי ונומכ ימ
 אוה בורה לומ ויתועד לע קבאיהל תורשפא טועימל שי וב בור ןוטלש .ילילש רבד
 ולוק תא םוסחל תורשפא םוש היהת אלש המושייבו הקוחב חיטבהל שי .ןורתפה
 הטלחהב םג ,בורל ךופהל לכוי טועימש תירשפא ךרד לכב חיטבהל שי .טועימה לש

 .רבעב טועימ היה הב

 ינא ."תיתוברת הצובק" וז המ 'א לאוש "תוימואלו הנידמ" עטקה לע תרוקיבב
 לש ינחורה ומלוע" - רמולכ ,תיגולופורתנאה ותועמשמב "תוברת" גשומב שמתשמ
 םהינימל םייתד ."תושונאהו הרבחה ,הירוטסיהה ,םוקיה לע ויגשומ לולכמ ,םדאה
 רקבמ 'א .תויתוברת תוצובק םיווהמ םהיגוסל םינמואל ."תיתוברת הצובק" םה
 הזיאב לאושו "הלדגל רשק אלל תויוכז ןתוא תיתוברת הצובק לכל" ןורקיעה תא
 המצעל תעבות תחא תיתוברת הצובקש המ לכש איה הבושתה .רבודמ תויוכז
 ינא ( תושירד/תויוכזה טוריפמ ןווכמב יתענמנ .תוירחאה תוצובקה לכ ול תויאכז
 לש ןורקעל םיכסמש ימ )"בורה יניעב תקדצומכ תלבוקמה תוכמס"    כ "תוכז" רידגמ
 הצובק םא .היתוכלשהב בשחתי "הלדגל רשק אלל הצובק לכל תויוכז ןויווש"
 לע הלעות םא השירד התוא דבכל הנכומ ךא  יהשלכ השירד תשרוד תחא תימואל
 השירדה תא םילעמה הלאש ריבס - הלדגל רשק אלל - תרחא תימואל הצובק ידי
   "הלדגל רשק אלל הצובק לכל תויוכז ןויוויש" ןורקיעה .תואצותה תא שארמ ולקשי

 .תיתצובק  תונוילעל  תויטנ  ןסריו  ריבס טלחהב אוה

 תותיחשל הביסה אוה םיגיצנ ןוטלש אלא הקיטילופה אל" יתעיבקש ןעוט 'א .9
 תא םיחרזאה בורמ ללוש םיגיצנ רטשמ ךא ."תיגוגמדו תיעטומ" איה "הקיטילופב
 ץמוקל התוא קינעמו תוריחבה ןיבש הפוקתב תויטילופ תוטלחה טילחהל תוכמסה
 רטשמ .תיטילופ הטלחה תוכמסב ןויווש-יא :םיגיצנ רטשמ לכ לש ותוהמ וז .דבלב
 תובוט שוכרל םיפאוש ,תיטילופ תוכמס ירסח ,םיבר םיחרזא וב בצמ רצוי הזכ
 עבונה ,תותיחשל ףסונ עינמ .תותיחש דילומ הז .תיטילופ תוכמס ילעבמ האנה
 םיבר םידמעומ .רחביהל םיגיצנה תפיאש איה ,םיגיצנ רטשמ לש ותוהמ םצעמ
 םירחובהמ םימילעמ םיבר .רחביהל ידכ דחושו האנוא לש תונוש תורוצ םיטקונ
 תונוש האנה תובוט םיקלחמו םירחוב עיתרהל םילולעה םתוינידמב םיקלח םתוא
 לכב שדחמ םיחכומה - הלא םירבדש ותנעט תא קמינ אל 'א .םירחוב שוכרל ידכ
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 םישאמ אוהש ינפל .םיגוגמדו םיעטומ - תיטילופ היירורעש לכבו תוריחב תכרעמ
  אל אוה  .םייתדבוע וא םיינויגה םיקומינב וז הנעט ססבל וילע היגוגמדב יתוא

 .הקמנה  אלל  העד תעבהל התוא ךפוה  ותנעטל  סוסיב רדעה  .תאז השע

 בייחמ אוה .היעבה תא רתופ אל ,"עגר לכב םיגיצנ ףילחהל תוכמס" לש ןורקיעה
 .תואיצמב םושייל השקו לברוסמ הז .תושדח תוריחב םייקלו םירחובל שדחמ תונפל
 תוינומה תונגפה תולוכי הב תינגרוב היטרקומד לכב הז ןורקע םייק השעמל
 רחאל ןייד השמו ריאמ הדלוג וחדוה ךכ .הלשממ ירש תחדהל איבהל תוכשמתמ
 תוכמס לעב ץמוק טלוש בוש  ?החדהה רחאל הרוק המו .םירופיכה םוי תמחלמ
 .תותיחש דילומה  בצמ רצונ בושו וז תוכמס תרסח היסולכוא לע תיטילופ הטלחה
 חרזא לכל שי היכרנוטואב  ?הלילח רזוחו  ?לשכנש גיצנ לכ חידהל  ?'א עיצמ המ
 קינעיש ימ ןיא רתי-תוכמס חרזא םושל ןיאשכ  .ןמזה לכ תיטילופ הטלחה תוכמס

  .האנה תובוט

.תיטילופ  תוכמסב  רעפמ  אובת אל  איה  תותיחש היהת היכרנוטואב םא

 ,ילכלכו ,יפוסוליפ ,ירוטסיה סוסיב יתאבה אלש לע תרוקיב חתומ 'א .10
 הנקסמל יתעגה ךא .דיתעב תאז השעאש ןכתי .תאז תושעל יתלוכי .היכרנוטואל
 ,1.1.2000 רחאל םג  םייטנוולר וראשי  יטילופה ןויוושהו שפוחה תונורקעש ידכש

 וא ,תיפוסוליפ ,תירוטסיה הפקשהל המכסה ארוקהמ שורדי אלש ,רצק רמאמ שורד
 ןויוושו שפוח לע ססובמה רטשמלהעצה חסנמה  ,לכל תנבומ הפשב בותכ ,תילכלכ
 םהייח תא תונשלו יחכונה רטשמה תא ףילחהל לוכיו ,דימ ומשייל ןתינש ,יטילופ
 המכסה תבייחמ הניאש ,הרורבו הרצק תרבוח יתבתכ .הבוטל הווח ינב בור לש
 :לאושה  םדא  לכל הבושתכ השיגהל רשפאש   ,תירוטסיה וא תיפוסוליפ הפקשהל

  "?םיגיצנ  רטשמלו  םזילטיפקל הפולחכ עיצמ התא המ "

 .תיפוסוליפ הזת הנניאש לע התואטופשל ןיא  .הרורב הבושת תנתונ  תרבוחה
 .רבעה תויטנוולר תא םיניטקמ םישודיח .תעדה תא וילע תתל ךירצש קומינ דוע שי
 םישודיחה בצק .םויכ הקיטילופב יטנוולר 19 -ה האמה לש הקיטילופהמ דואמ טעמ
 םייטנוולר יתלב ויהי םדוק רושע יעוריא וב בצמ רצווי בורקב .לדגו ךלוה ונתפוקתב
 תנש דע מ"הרב דורשתה" קירלאמא ירדנא לש ורפס 1969-ב עיפוהשכ .שדח רושעב

 וליפא םויכ .1992 דע הדרש אל מ"הרב ךא.מ"הרבל םיחמומה לכ וב ולזלז  "  ?1984
 ןינועמה ץמוקמ ץוח .בחרה רוביצה תא ןיינעל הלדח מ"הרב לש הירוטסיהה
  םג הרוק הז  .החכשה םוהתב  מ"הרב  לש  הירוטסיהה  לכ  העקש אשונב

 ."םזילאיצוס"ל

 ךושמלקר הדעונש ,"רבעמ תינכת" ןיעמ איה היכרנוטואשךכ לע יתוא  רקבמ 'א .11
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 היכרנוטוא  ?תונווכ הזיא .תורחא תונווכ הירוחאמתורתתסמ השעמלש דועב ,להק
 ןיא ,תרתסנו תפסונ תינכת "הירוחאמ" ןיא .רחא רבד םושל רבעמ תינכת הנניא
 ינפמ "סולפ היטרקומד"ב רבודמ אל .היכרנוטואל םיחפסנה םיידוס םיפיעס
 לכב עיבצהל תוכמס הדובע תומוקמב םידבועל ןיא "סולפ היטרקומד" םושבש
 ימ .םזילטיפקל תיפוס הפולח איה היכרנוטוא .הדובעה םוקמל תעגונה הטלחה
 וירבדב תועיפומ ןניאש תופסונ תורטמ םילעמ "ןזואה תא רבסל" הצורש
 ןיא  .שרופמו יולג  .לכה  אוה תרבוחב רמאנה  .תופסונ תורטמ ןיא יל .םישרופמה

.היכרנוטואל תורתסנ תורטמ

 חכוותא אל .ישיא םעט לש ןיינע הז .ער תעמשנ "היכרנוטוא" הלמה יכ ןעוט 'א .12
 ךרוצ ןיא ןכלו תורחא תויועמשממ יקנ הז חנומש איה הבושחה הדוקנה .םעט לע
 לע םויה רבדל הצורש ימ ."יתמא" ,"רחא" ,"שדח" ומכ ףסונ ראות םושב
 םזילאיצוס" ,"רחא םזילאיצוס" ,"שדח םזילאיצוס" לע רבדל ךירצ םזילאיצוס
 חנומה .תומדוק תויועמשמ סומע "םזילאיצוס" חנומה יכ .'וכו "יתמא" ,"יטרקומד
 איה מ"הרב" 'א תעדלש ,שדחה רודל רשאב .רתוימל הז לכ תא ךפוה "היכרנוטוא"
 רמאי המ ,"םזילאיצוס"ו "םזינומוק"מ תוגייתסה ול ןיא ןכלו "הירוטסיה וליבשב
 .רבעב םמשב השענש המו "םזילאיצוס"ו "םזינומוק" לע תרוקיבב לקתישכ הז רוד
 םמשב השענש  המ ןיגב תרוקיבל ףושח דימת היהי הלא םיחנומב שמתשמה לכ

 .רבעב

 חרזא לכל שי וב רטשמ אלא בתוכ 'אש יפכ "טמופסכ+היטרקומד" הניא היכרנוטוא
 לכ עיצהלו עיבצהל תוכמס דבוע לכלו ,תיטילופ הטלחה לכ עיצהלו עיבצהל תוכמס
 אוה .הלא תונורקעל םיכסמ אוה םא ריהבמ אל 'א .ותדובע םוקמל תעגונה הטלחה
 .רקיעה  אוה - ושומימ תרוצ אל - ןורקיעה ךא  .םשומימ תרוצ לע קר תרוקיב חתומ

 אוה םאה ?הל דגנתמ וא הב ךמות אוה םאה   ?הרישי היטרקומד יפלכ 'א תדמע המ
 דבוע לכו ,תיטילופ הטלחה לכב עיבצהלו עיצהל יאכז חרזא לכש ןורקעל םיכסמ
 ךמות - ריהבהל אנ  ?ותדובע םוקמל תעגונה הטלחה לכ לע עיבצהלו עיצהל יאכז

?דגנתמ וא

 תקולח לע טילחמ ימ הלאשב אלא םירצומ תקולחב הנד הניא היכרנוטואה .13
 םיבערה יכרצ קופיסש רורב תירטנצופורתנא איה היכרנוטואהו תויה .םירצומ
 עבוק םהב היכרנוטואה תונורקע םיחסונמ 7 דומעב .םיעבשה יכרצ קופיסל םדוק

 "הקוצמב םניאש הלא יכרצל םימדוק הקוצמב םיאצמנה יכרצ"   :שרופמב 6 ףיעס

 .תושונאה תרציימש םירצומה לש תינויווש הקולח רבדב הלאשה לע הנוע הז

 ,שארהמ קר עבונש "שדח םזילאיצוס" עיצהל הרמוי " אוה ירמאמ יכ  עבוק 'א .14
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 ישונא ןויסינ םוש לעו ,תואיצמב ללוחתמש ינכפהמ קבאמ םוש לע ססובמ וניאו
  )15 ,14( םידומע ינש שידקה "היכרנוטוא"ה רמאמש ךכמ םלעתמ אוה ,"יתמא

 -ל תיזכרמה התשירדלו 1968 יאמב תפרצב תיללכה התיבשה רואיתל
AUTOGESTION ומש .םייתרבחה םייחה ימוחת לכב "ימצע לוהינ"ל רמולכ 

 הירוטסיהב םידקת הל ןיאש וז התיבשמ םיעבונ היכרנוטואה רמאמ לש ונכותו
 תרוצ ,םיתבושה תועיבת ,ודבאש הדובעה ימי רפסמ ,םיתבושה רפסמ תניחבמ
 לכ לש - םינושארה םימיה תרשעב - תודגנתהו "הלועפ ידעוו" תועצמאב הלוהינ
 ןמסמה ירוטסיהה עוריאה איה וז התיבש .היפלכ םייעוצקמה םידוגיאהו תוגלפמה
 ףידעמ ינאש( שדח םזילאיצוסל יתרוסמ םזילאיצוס ןיב הירוטסיהב לובגה תא
 'א םא .וז התיבשל בר םוקמ יתשדקה תילגנאה תרבוחב םג .)"םזיכרנוטוא" ותונכל
 תושירד תולעהל ילבמ ,םוי 20 ךשמ םילעופ ןוילימ 9 ותבש הב התיבשש בשוח
 ,לוג-הד ,תפרצ אישנל המרג רשא  ,)ימצע-לוהינל( תיטילופ השירד קר אלא תוילכלכ
 ,סירפ תא ףיקהל ידכ יתפרצ אבצ םשמ איבהל תוסנלו הינמרגל תפרצמ חורבל
 לע ביגהל ותוא ןימזמ ינא .ולש ןיינע הז ,ילוש קבאמ איהו ,ינכפהמ קבאמ הנניא
 תניחבמ רתוי תכל תקיחרמ התיבש התייה  אל הירוטסיהה לכב" :האבה הכרעהה
 התיבשה רשאמ  ,םיתבושה רפסמו ,ודבאש הדובעה ימי רפסמ ,הלוהינ ןפוא ,היתושירד

 ."1968 יאמב תפרצב תיללכה

 תויוחתפתהה ירחא יתבקעו התיבשה תעב סירפב םירבח םע ימוימוי רשק יל היה
 הרועמ היהו 50 -ה תונש עצמאמ סירפב יחש ,"ןפצמ" דהוא ,לבל ילא .העשל העשמ
 האר אוה .התיבשה ךלהמב ןופלטב םוי םוי יתיא חחוש ,םש תינכפהמה הקיטילופב
 .הינשה םלועה תמחלמ םות זאמ רתויב בושחה יטילופה עוריאה תא וז התיבשב
 תונרמוימ עבונו קבאמ לע ססובמ וניא "היכרנוטוא"ה רמאמ יכ רמוא היה אל ילא
 לש תירקיעה היעבהש תוארהל דעונו וז התיבשמ עבונ היכרנוטואה רמאמ .תישיא
 לכ ידי לע תורישי ,) הדובעה תומוקמ קר אלו ( הלוכ הנידמה  לוהינ - וז התיבש
 תועצמאב םויכ ןורתפל תנתינ ,1968-ב ןורתפ הל היה אלש היעב - םיחרזאה
 וחתופו התיבשה תעב תומייק ויה אלש תינורטקלא תרושקתל תושידח תויגולונכט
 הלעות ןהב ,הז גוסמ תופסונ תותיבש דיתעב הנצורפתשכ .הירחאל םינש רשע
 ןויערל שוקיב היהי ,הדובעבו ,הנידמב הרישי היטרקומדל השירדה שדחמ
 הנצורפת הלאכ תותיבשש קפס ץמש ןיא יל יכ "םא" אלו "רשאכ" ."היכרנוטוא"ה
 םידיחיה ויה "תוירברב וא םזילאיצוס" תצובקו סידאירוטסק .קוחר אלה דיתעב
 תא "היכרנוטוא" תרבוחל יתפסוה ןכל .בתכב תאז ולעהו שארמ וזכ התיבש ואבינש
 התיבשל עקרה תא םש ריבסמ אוה .סידאירוטסק לש תיטילופה היפרגויבוטואה
 םילגודה םישנאש ןיבהל לוכי ינא .היכרנוטואל יטסילאיצוסה עקרה תאו
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 .יופצ הז .הביאו ,ןומא-יא ,תונדשח היפלכ םישחו היכרנוטואמ םיעתרנ םזילאיצוסב
 תינש רמאמב ןייעלו וז תינושאר העיתר לע רבגתהל תוסנל םהמ שקבמ ינא
 רמאמה יארוקש שקבמ םג ינא .תידוסי רתוי הרוצב ותוא רקבל ידכ קר ולו תוריהזב
 ,הדובעב ,הנידמב הרישי היטרקומד יפלכ םתדמע תא - םירחאלו - םמצעל וריהבי

 .החפשמבו ,ךוניחב

?הרישי היטרקומדל דגנתמ וא ךמות  ארוקה םאה

 לע ספדומ רמוח יל חלש אלא תרוקיב בתכ אל אוה .'ש לש ותרוקיבל רשאבו
 םיעטק קר טטצא ןכלו בר רמוח םש שי .םזילטיפקל תיטסיכרנא הביטנרטלא
 .היכרנוטואה ןויערל דגנתי ויגלפ לכ לע םזיכרנאהש רורב .םייטנוולר יל םיארנה
 לש םיוסמ גוס איה היכרנוטואו יהשלכ "הנידמ"ל דגנתמ םזיכרנא - הטושפ הביסה
 ."הנידמ" גשומל הרורב הרדגה ןתייש לכ םדוק שקבמ ינא טסיכרנאמ .הנידמ

 "יתרבח םזיכרנאל ישיא םזיכרנא ןיב רושיגל ןתינ יתלבה רעפה" ןיוצמה רמאמב

 הנומוקב ותופתתשה לע ןי'צקוב ייראמ קיתווה יאקירמאה טסיכרנאה רפסמ
 בורב תוטלחה תלבקל ודגנתה הירבחש ,60 -ה תונשב ב"הראב המקש תיטסיכרנא
 עיגה יכ הנומוקה תא שטנ ןי'צקוב .דבלב סוזנצנוקב ןתלבק לע ושקעתהו תולוק
 טעמ אל ושרדנ סוזנצנוק גישהל ידכש רבתסמ .בור תוטלחהל ףילחת ןיאש הנקסמל
 תרוקיב .בור לש תוטלחהל םידגנתמ םיבר םיטסיכרנא .םיעלקה ירוחאמ םיככת
  החוד  וא  תלבקמ  איה  םא הליחת ריהבהל  תבייח "היכרנוטוא" לע תיטסיכרנא

  .בור  תוטלחה

 "?היכרנא לש יתרבח הנבמ תואריהל לוכי דציכ" :ותרתוכש ילגנא  רמאמ  יל חלש  'ש

 היטרקומדו ,היצזילרטנצ-הד לע תססובמה ,ןוצרמ היצרדפ"ל העצה חוסינ םש שי
 תיזכרמ היעב ."תויתליהקו תויתנוכש תופיסא לש ,תוינידמ םיעבוקה םיפוג לש ,הרישי
 שי" רמאנ דחא םוקמב .תוטלחהה תולבקתמ ןהב תופיסאה לדוג איה העצהב
 600 דע 300 תוביבסב אוה תיתליהק הפיסאל ילאידיאה לדוגהש םירובסה םיטסיכרנא

 לכ טעמכ" :רמאנ רחא םוקמב "תושפנ 1000 -ל 500 ןיב תונומה תויליהקב ,םירגובמ
 50 לש םירעב םייוצמ םויכ  הייסולכואה יכרצ קופיסל םיינרציה םילעפמהו םיתורישה

 תובכרוממ םיעבונה םיילילש םיטקפא םיעיפומ הז לדוגל רבעמ .שפנ ףלא 100 דע
 ודיקפת רקיע תא ךמסמה האור ןכל .םיינוריע םיתורישב םואיתה תויעבו תכרעמה

 ".שפנ ףלא 100 דע 50 תונב תונומוק לש היצרדפנוק םיקהל העצהב

 :ףיסומ אוה

 בייח ןכל .הלאכ םידממב םיירשפא םניא  הייסולכואה לכ לש םינפ-לא-םינפ ישגפמ "
 ןתינש םיגיצנמ תבכרומ היהתש "תילרדפנוק הצעומ" תויהל וז המרב קקוחמה ףוגה
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 תוינידמ וחסני הלא םיגיצנ .תויתנוכשה תופיסאה ןמ היצטורב ואובי רשא םפילחהל
 עובקל ידכ רוזאה לכב ומכוסי תולוקהו ,תויתנוכשה תויליהקב העבצהו ןוידל אבותש

 ."תולוקה בורל םאתהב רוזאה תוינידמ תא

 .בור תוערכהו םיגיצנ ןוטלש רבד לש ופוסב םילבקמ הלא םיטסיכרנא םגש ררבתמ
 םיעיצמ לשמל דציכ .היליהקה לדוג איה םזיכרנאה בצינ הינפב תירקיעה היעבה
-וינ יבשות ןוילימ 10 םאה ?קרוי-וינ ומכ ריע לש תויעבב לפטל הלא םיטסיכרנא
 דציכ ?תחא לכב שפנ ףלא 100 לש תויתנוכש תויליהק 100-ב ןגראתהל וכרטצי קרוי
 ומכ ןלוכל םיפתושמ םיאשונ יבגל תוינידמה תא הלא תויליהק 100 הנמאתת
 ,תינוריעה למשחה תכרעמ ,תינוריעה תואירבה תכרעמ ,תינוריעה בויבה תכרעמ
 תינוריע תכרעמ קר שי ,תויתליהק ,תואירב ,למשח ,בויב תוכרעמ ןיא ירה ?'וכו
 םילוח-תיב תמקה לע טלחוי דציכ   ?היבגל תוינידמה תא עבקי דסומ הזיא ,תחא

 ?ומוקימ לעו שדח

 הייסולכואה תא ררופל ב"הראב ילאיר הז םאה .רמאמב זמר ןיא הז לכ לע
 תלבק לש היעבל תישעמ הבושת ןיא םזיכרנאל ?שפנ ףלא 100 לש תויליהקל
 הז עיצמ אוהש המ לכ .שפנ ףלא 100 -מ הלודג הייסולכואב תויטילופ תוטלחה
 ןוניכו שפנ ףלא 100 אוה ילמיסכמה ןלדוגש תונומוקל  הייסולכואה תא ררופל
 ןורתפ וליפא ןיא ןהמ תוברלש תושדח תויעב רצוי הז .הלא תויליהק לש היצרדפנוק

 .ינויע

 .שפנ ףלא 100 םומיסכמ לש תונומוקל םירע קרפל ברסי הייסולכואה בור

      ?םינוילימ לש תויסולכואב תויטילופ תוטלחה הנלבקתת דציכ

                                          .וז היעבל הבושת ןיא םזיכרנאל

                                                                                                         12.3.1998

'ש  'ד   לש  ותרקבל  הבושת                                     
.םולש - 'ש  'ד ל

 "ןפצמ" ירבחל יתקליחש "הרישי היטרקומדל - םיגיצנ רטשממ" תרבוחה ב"ר

 .א"תב
 .ןכותה לע ,תרוקיבו םינוקית ,תורעה יל חלשתש שקבמו הסיפדהל דמוע ינא
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: תרבוחה תא ןיכהל יתוא ועינה תוביס יתש
 .ברקתמה 1.1.2000ךיראתה .

 רחאלש הפוקתל תנכדועמה םזילטיפקל הפולח תעצה "ןפצמ"ל ןיאש הדבועה .2
.ךשמה רוד ונל ןיאש תוביסה תחא וז יתעדל .מ"הרב תוטטומתה

 ךא ,רחא ךיראת לכל 2000..1 ןיב לדבה ןיא תיגולונורכ הניחבמ .ךיראתה ןיינעל
  ,רמולכ  .1.1.19ךיראתל היהש הזל המוד יגולוכיספ טקפא הז ךיראתל היהי יתעדל
 ונסחייתה ונחנאש יפכ 20 -ה האמה יעוריאל וסחייתי 21 -ה האמב םישנאה בור
 הנומוק"ה תא רכוז התא ."ונברק לטב - ונמז רבע" ונייהד  ,19 -ה האמה יעוריאל
 תיתועמשמכ התוא וניאר אל ךא ,התוא ונדהא ,הילע ונארק   ?1870 -מ "תיאסירפה
 ינב בור ושיגרי ךכ יתכרעהלש קר  אלא  קדצומ וא בוט הזש רמוא ינניא .20 -ה האמל
 האמה יעוריאש יפכ 21 -ה האמב רוביצה יניעב וספתי -20ה האמה יעוריא םא .הווח
 .ירוטסיה זוירוקכ ספתייש םזילאיצוסה תא םג לולכי הז וניניעב וספתנ 19 -ה
 םוש בצות אל ולומו "םירחאמ עורג תוחפה רטשמה" ןקת לע ססבתי םזילטיפקה
 תבייחמ הניאש ןושלב םזילטיפקל הפולח חסנל יתוא ץירמה הז .השדח הפולח
 אלא יהשלכ היפוסוליפל המכסה אל םגו 20 -ה האמה לש הירוטסיהב תואצמתה
 תא יתחסינ וז חורב .21 -ה האמה לש תואיצמל ןכדועמו יניינע ןועיט לע תססובמ
 רבעה לע םירבסהב ךרוצהמ ררחשמ הז שדח חנומב שומיש ."היכרנוטוא"ה רמאמ
 תולתמו )"מ"הרבב םייק היהש הז אל לבא םזילאיצוס דעב ינא" חסונב(
 אלל וילא תוסחייתה בייחמ שדח ןכותו שדח םש .20 -ה האמה יעוריאב תואצמתהו
 ליעי הזש יתחכונ .מ"הרב לש וא םזילאיצוסה לש רבעל םירושקה םילוקיש
 םירושקה םיקומינ הלעה אל שיא ,לאערזי קמע תללכמב אשונה לע יתיצרהשכ
 ףוגל לכה ,וחכוותה ,תולאש ולאש  .אשונל תיניינע וסחייתה םלוכ ,םזילאיצוסל

."שדח םזילאיצוס" :אשונל יתארק וליא םיביגמ ויה דציכ ןיימדל הסנ .ןיינעה

 .מ"הרב תסירק םע  תמ  םזילאיצוסה - יתעדל  .םזילטיפקל יפולח רטשמל רשאבו
  אל - םהב לוגדל וכישמי תוריעז תוצובק וא םידיחיש - ונכת םגו חנומה םג       

    ורזחי
  כ"חאו "םזילאיצוס" חנומב הליחת ןודא   ?עודמ .םזילטיפקל  הפולח  תויהל      

 .ונכתב
 ונרמא .התסירק ינפל בר ןמז מ"הרב לע תינורקע תרוקיב ונחתמ "ןפצמ"ב ונחנא
 בור ךא ."םזילאיצוס"ל ונלשמ תורדגה ונחסינו םזילאיצוס וניא םש רטשמהש
 המו ומצע לע רמא מ"הרבב רטשמהש המ קר תרושקתה יעצמא לכב עמש תושונאה
 ןה הלא תונידמש ונייהד ,"יחרזמה שוג"ה תונידמ לכ לעו וילע רמא "ברעמ"הש
 "יחרזמה שוגה" תונידמש םוי רחא םוי עמש תושונאה בור ,רמולכ .תויטסילאיצוס

 תורשע "ברעמ"הו "חרזמ"ה תולשממ ורמאש המ הז ."םזילאיצוס"ה שומימ ןה
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 אוה םזילאיצוס" :יכ העדה תא רוביצה תעדותב עביק הז .םוי רחא םוי םינש
 חנומב שמתשמש ימ ."'וכו ,האירוק ןופצב ,הינמורב ,ןיסב ,מ"הרב רטשמה
 ידכ ץמאמו ןמז ןומה עיקשהל בייח מ"הרבב רטשמה תא ללוש ךא "םזילאיצוס"
 םא םג .חנומ ותוא םע םירשקמ םישנאה בורש הממ הנוש והשמל ותנווכש ריבסהל
  .חנומה  לש  תויועמשמה יוביר ללגב םילבלובמ וראשי םה ומיע ומיכסי ויעמוש

 .תוריהב יא רצוי  תויועמשמ  יוביר
 תוארל םיכישממ מ"הרבב היהש רטשמה יללוש בור .חנומה ןכותל רשאבו
 .תיטסילאיצוסה הגלפמה ןוטלשו הלכלכב תיתלשממ תולעב לש רטשמ םזילאיצוסב
  אל םתעד יפל .וב םיטילשה תויהל םיצורו הזכ רטשמב םיכמות יקצורט ידיסח
 םיצור םירחא .תיעטומ התייה  ,מ"הרבב רטשמה לש - תוינידמה אלא - הנבמה
 תוצעומ ןוטלש םיצורה שי .הנידמב אל ךא ,היישעתב םילעופ תוצעומ ןוטלש
 תועגונה תוטלחה הנלבקתת דציכ הלאשל הבושת םהל ןיא ךא הנידמב םג םילעופ
 ןוטלשה תייעב תא ריתומ תשורח יתב לע םידבוע ידעו ןוטלש .הלוכ הנידמל
 דעו   ?הלוכ הנידמל תועגונה תוטלחה לבקי ,דציכו ,ימ .הנעמ  אלל הלוכ הנידמב
 םיגיצנ וחלשי תשורח-יתבב םילעופ ידעו םאו ?תוימוקמ םילעופ תוצעומ לש יצרא
 היישעת ילעופ םניאש םיחרזא ופתתשי דציכ ,"הלשממ"כ ןהכמה יצרא דעוול
 ,םירוהו םירומ ,םידימלת וטילחי דציכ ?הרבחה  בוציעב ,)תיבה תורקע לשמל(
 תולאשל תובושת ןיאש רמוא ינניא ?ותשגה תרוצו דמלנה רמוחה לע ,רפס יתבב
 הנידמה לוהינל תיטנרהוקו תישעמ הפולחמ קלחכ ןחסנל ךירצ ךא הלא
 ,םייתרבחה םייחה לש םוחת לכב הרישי היטרקומד לש ,תאזכ תינכת .היתודסומו
 רמאמב תחסונמ ,מ"הרבב םייק היהש רטשמה ייוקיל תא ןובשחב תחקול רשא
 תוכמתסה אללו ,ינכט חונימ אלל ,תוריהבב ,תויתיצמתב םש תגצומו "היכרנוטוא"
 רמאמה תרטמ  .21 -ה האמל תנכדועמה םזילטיפקל הפולח חוסינ והז .רבעה  לע
 ידכ יתטטיצ סידאירוטסקו קוקינאפ תא .םזילטיפקל הפולח לע ןוידה שודיח איה
 דיסח לש המחג איה ןיאו יפוסוליפו ירוטסיה סוסיב וז הפולחל שיש תוארהל
 םזיסכרממ ותוחתפתה תא ראתמ סידאירוטסק .תינורטקלא היגולונכט
 ובור תרבוחה לש דעיה להקש ןוויכ .ןיבהל לוכי טסיסכרמ לכש הרוצב םזימונוטואל
 סידאירוטסק לש תינויערה  ותוחתפתה רואיתש יתחנה ,סכרמ לש תונויער גפס
 חוסינ .היכרנוטואה ןויער תא ןיבהל ארוקה לע  לקי םזימונוטואל םזיסכרממ
 ,וישכע רבכ  .ךשמה רוד ךנחל עייסת םזילטיפקל תיטסילאיצוס-טסופ הפולח
 תויבויח תובוגת יתלבק רפס-יתבב תרבוחה לש םידדוב םיקתוע יתצפהשכ
 - תיב  לכב  דימ  ומשיל תורשפאב דחוימב  ,ןויערב  ןיינע  וליגש ןוכית ידימלתמ

 .רפס
 לכ םיאור םניא םישנאש ינפמ רקיעב רוגתיא אלל םייקתהל ךישממ םיגיצנ ןוטלש
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 הרישי היטרקומד ועיציו םהינימל םילרביל ואובי קוחר אלה דיתעב .ול  ףילחת
 לע תססובמה - תאזכ הפולח עצות רחואמב וא םדקומב .םיגיצנ רטשמל הפולחכ
 די תמרהב עיבצהל ןמזמ ולדח תסנכב .יפלקב תוריחבל - תינורטקלא היגולונכט
 יבחרב תאזכ העבצה .ךסמ לע דימ תגצומ האצותהו רותפכ תציחלב םיעיבצמו
 לכ םיעצבמ םלועה יבחרב םינוילימ .הרישי היטרקומדל ךרדה תא רצקת הנידמה
 תוטלחהל ,הל המוד וא ,וז היגולונכט םושיי .םיטמופסכב תוטלחה ינוילימ םוי
 האמבש ךירעמ ינא  .-21ה האמב קרפה לע הלעתו ןמז לש ןיינע קר איה תויטילופ
 הרישי היטרקומדל תועונת ומיקיו םהינימל םיטרקומדו םילרביל ואובי -21ה
 ןוטלש תא וז ןוטלש תרוצ ףילחת קבאמ תפוקת רחאל .םלועב תובר תונידמב
 תומוקמב הרישי היטרקומד  ועיצי אל וללה םיטרקומדה םג יתכרעהל ךא .םיגיצנה
 היטרקומדה ןויער תא חסנלו הכמל הפורת םידקהל יתטלחה ןכל .דומילהו הדובע
 הרישי היטרקומדמ דרפנ יתלבכ ,החפשמבו ,דומילה ,הדובעה תומוקמב הרישיה
 הרישי היטרקומד תיתרוסמ הרבחב ךא תינרדומ הרבחב ריבס עמשנ הז .הנידמב
 אוה תרבוחה לש הדוחיי .הנידמב הרישי היטרקומדמ רתוי תינכפהמ איה החפשמב
 .החפשמבו ,םידומילב ,הדובעב םג אלא הנידמב קר אל הרישי היטרקומדל השירדב
 ודגנתי הנידמב הרישי היטרקומד יכמותמ םיבר ,ךדיאמ ,וז השירדב וכמתי םיבר
 םידדצמה םיטרקומד תפשוח וז השירד .הדובע תומוקמב הרישי היטרקומדל
 תא םהמ תלטונו הדובעה םוקמב הל םידגנתמ ךא הנידמב הרישי היטרקומדב
 םה .םיטרקומדה  בור רובע ידמ תיטרקומד  איה היכרנוטוא .תיטרקומדה תימדתה
  אל  יאדוובו    ,םידומילב אל ,הדובעב  אל ךא הנידמב הרישי היטרקומדל ומיכסי

  .החפשמב
 לש ילטוט ילכלכ רבשמב יולת וניא היכרנוטואל קבאמ :הנורחא הרעהו
 רדעהמ ,תיטילופ הקוצממ אלא תילכלכ הקוצממ עבונ וניא הז קבאמ .םזילטיפקה
 קבאמה .םייח םה הב הרבחה השעת המ טילחהל םיחרזאה בורל תורשפא
 דסומ לכב ,הדובע םוקמ לכב ,דימ ליחתהל לוכי םייחה ימוחת לכב היכרנוטואל
 רשפא ,לודגה ילכלכה רבשמל ןיתמהל ךרוצ ןיא .'וכו ,תימוקמ תושר ,ידומיל

.וישכעו  ןאכ חרזא לכל הטלחה תוכמס דעב קבאיהל
 היהי ילוא ,תרבוחה תא בותכל יתוא ועינהש תוביסהו עקרה תנבה רחאל ,תעכ
 הפולחב ןודנש ןמזה עיגה .תרוקיבו ,םינוקית ,תורעה בתכה לע תולעהל ןיינע םכל
  ?תאזכ  הפולח  ונל  ןיא וא  שי   .םייתרבחה  םייחה  ימוחת לכב םזילטיפקל השדח

.התוא  דבעל  ליחתנש יאדכ - ןיא  םא      ?יהמ - שי  םא
.ביגהל  ןמז יד  שיש ךכ חספה  גח רחאל תרבוחה תא סיפדהל ןווכתמ ינא
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.'א ל  הינש  הבושת                                                
 

  לוצינה  אשונמ םלעתמ "היכרנוטוא"ה רמאמש לע תפסונ תרוקיב חתמ 'א   
 .ילכלכה

 תקולח לע טילחמ ימ הלאשב אלא םירצומ תקולחב הנד הניא היכרנוטוא":יתבושת
 תא רידגהל ילע אלו "לוצינ"ל 'א לש ותרדגה המ עדוי יניאש תורמל ."םירצומ
 ןויצל םזילאיצוסב שמשמ "לוצינ" חנומה .יללכ ןפואב אשונל סחייתא ויחנומ
 יעצמא לעבש םוכסה ןיבל ותדובע ןמז תרומת לביק דבועש םוכסה ןיב שרפהה
 ."ףדועה ךרעה" אוה הז שרפה .רצי דבועהש רצותה תרומת לביק רוציה

 תא חקול דיבעמה יכ ותדובע לש ךרעה אולמ תא לבקמ דבועה ןיא םזילטיפקב
 קלחנ םא .דבועל םלישש רכשה ןיבל רצותה תרומת הבגש ריחמה ןיב שרפהה
 לבקמ דבועשכ םג םייק הז לוצינ .לוצינה רעש תא לבקנ הדובעה רכשב הז שרפה
 תא רשפאמ "ףדוע ךרע" סוכינ סכרמ יפל ."לצונמ" ומצע שח וניאו "בוט" רכש
 םימלשמ םא :םיטושפ םיבצמ לע ססובמ לוצינה גשומ .יטסילטיפקה ןוהה תריבצ
 יזא לקש 30-ב רכמנ הדובע תעשב הרכש םחפהו הדובע תעש רובע לקש 20 הרוכל
 )10( ףדועה ךרעה תא קלחנ םא .הרכמה לעב סכנמ םתואש לקש 10 לש ףדוע ךרע שי

 תא ותדובע תרומת דבועה לביק וליא .)0.5( לוצינה רעש תא לבקנ )20( דבועה רכשב
 לוצינה רעש םגו 0 אוה ףדועה ךרעה יזא הרצי ותדובעש רצותה לש ריחמה אולמ
 יא תוינוכמ  רוציל לעפמב .בכרומ רתוי הברה בצמה ינרדומ םזילטיפקב .0 אוה
 לש תפתושמ הקופת איה תינוכמ יכ דבוע לכ לש הקופתה ךרע תא ררבל רשפא
 ךרע לשמל המ .ירשפא יתלב אוה לעופ לכ לש ותקופת ךרע בושיח .םידבוע הברה
 טרח לש ,ןונכתה תקלחמב סדנהמ לש וא ,העיבצה תקלחמב יעבצ לש הקופתה
 ךרע המ  ?ףוגה תקלחמב ךתר לש ,דופירה תקלחמב רפות לש ,עונמה תקלחמב
   ?לעפמב הלילה ירמוש לש ,תונובשח 'חמ ידבוע לש ,ןסחמה ידבוע לש הקופתה
 יא תינרדומ היישעתב ?םידבועה ראש רכשל םילהנמה רכש תא ףרצל שי םאה
 תפתושמ הדובע ירפ םה םירצומה יכ ,דיחי דבוע לש ותדובע ךרע תא בשחל רשפא
 לש היסנפה ןרקו ,תוינמ ילעבל ךייש לעפמה םא ,ןכ לע רתי .םידבוע הברה לש
 קלח םה םמצע םידבועה זא  ,גירח  אל הזו ,תוינמה ילעבמ דחא איה לעפמה ידבוע

  ...םמצע תא םילצנמו  ,םילעבהמ
?הנידמה תורשו ,ךוניח ,תואירב ומכ ,םיירוביצ םיתוריש ידבוע  רבדב המו

?הלא  םיתוריש ידבוע  לש  םתקופת  ךרע תא בשחל דציכ
 ?ירוביצה תורישב דיקפ וא ,הרומ ,אפור  לש  לוצינה רועיש תא 'א בשחמ דציכ

.רתויב לודגה דיבעמה  איה הנידמה תוצראה בורב יכ ילוש רוביצ הז ןיא



Page 139 of 208

alternative.doc 15:54 25/07/10

 .ירוביצה רוטקסב ותימעמ הובג רכש יטרפה רוטקסב הרומ וא אפור לבקמ תופוכת
 ולוצינש עבונ ירוביצה תורישב ותקופתל הווש יטרפה רוטקסב אפור תקופת םא
 אוה "לוצינ" םא .ירוביצה תורישב ולוצינמ ןטק )םזילטיפק( יטרפה רוטקסב
 ילואו ירוביצ תורישמ תוחפ לצנמ םזילטיפקש ןכתי רטשמ תכרעהל ירקיע ןוירטירק
 ,תינופצה האירוק ,ןיס ומכ תונידמב לוצינ והמ .וב  לגוד  'אש םזילאיצוסמ תוחפ םג
 קלח הריזחמו ףדועה ךרעה תא תחקול הנידמהו תמאלומ הלכלכה ןהב ,הבוק וא
 בשחל דציכ ?םניחב םינתינה תואירבו ,ךוניח יתוריש תרוצב הייסולכואה לכל ונממ

 ?ותדובע ךרע אולמ דבועל רזחומ אמש וא    ?הלאכ םירקמב לוצינ רועיש
 ?לצנמה תוהזו  לוצינה רעש תא ררבל רשפא יא םא "לוצינ"ה גשוממ ראשנ המ

 תויטננימודה תא דביא תיתרוסמה תיטסילאיצוסה הבישחה לש "לוצינ"ה גשומ
 ירפ אוה רצותהו ,הנידמ וא ,תוינמ ילעב ינוילימ םה םילעבה הב הלכלכב ולש
 אל" הדובעל )םחפ הרוכ( "תינרצי" הדובע ןיב הנחבהה םג .םיבר םידבוע  תדובע
 לש( תטשפומה הדובעה ךרע םג ךכו תיתייעב איה )דיקפ ,הרומ ,תוחא לש( "תינרצי
 תקחשנ "הקיטילופ"המ "הלכלכ"ה תדרפהש ריהבמ הז לכ .)לשמל ינויע ןעדמ
 רוסחמ קופיס לש ןיינע הניא "הלכלכ" תינרדומ תיתיישעת הרבחב .תשטשטימו
 ןמזמ גשוה יגולויבה םויקל םישורדה םיכרצה קופיס  .הטילש  לש  אלא ילכלכ
 ןיאש םישדח םיכרצ םזילטיפקה רציימ ןהב ,תוינרדומה תויתיישעתה תונידמב
  רוצי  )'וכו ,םיסוטמ ,םינופלט ,תויזיבלט ,תוינוכמ( יגולויב םויק םע םולכ אלו םהל
 םזילטיפקב םיחוורו םיריחמ .הטילש יעצמא אוה - וקופיסו - שדח רוסחמ
 ןוהה ילא ידי לע םיעכקנ אלא "תיביטקייבוא תואיצמ"מ האצות םניא יטסילופונומ
 היהת המ םיטילחמ ןוהב םיטלושה וב רטשמ אוה םזילטיפק .הרבחב הטילש םשל
 תקולח היהת המו ,היגולונכטה חתפתת ןוויכ הזיאב ,הרבחב םיבאשמה תקולח
 .הלא תוטלחהב ףתתשהל תוכמס לכ הלוטנ הייסולכואה בור דועב ,הדובעה
 - הב םייובש םידבועה םגו םיאמדקאה םגש - תיטסילטיפקה היגולואידיאה

 הזב הז םירוזש םהש תורמל "ירוביצ"מ "יטרפ"ו "הקיטילופ"מ "הלכלכ" הדירפמ
 הז "תסנכב העבצה" ךא "ילכלכ" אשונ הז "הלטבא"ש םיבשוח םיבר .הדרפה אלל
 )"הלכלכ"( ביצקת דעב )"הקיטילופ"( העיבצמ תסנכב הגלפמ םא ."יטילופ" אשונ

   ?"יטילופ" וא "ילכלכ" ןיינע הז םאה  )"הלכלכ"( הלטבאל םרוגש

  ?וז  הדרפה  הליעומ  ימל   ?"הקיטילופ"ל  "הלכלכ" ןיב דירפהל - ןוכנו - רשפאה
  ?הכירפהל וא    ?הציפהל שי ןוה ילעבל הליעומ איה םאו   ?ןוה ילעבל וא םיריכשל
 הלכלכה תדרפה תא תלטבמ  ,הדובעבו  הנידמב - םיגיצנ אלל - הרישי היטרקומד
 ןויוושה .תמאב ינויווש רטשמב םזילטיפק תרמהל יחרכה דעצ הווהמו הקיטילופהמ
 רצומה ריחמ לע וטילחי םמצע םידבועהשכ .הטלחהה תוכמסב ןויווש  אוה ירקיעה
 ולכוי  םהו  םידבועה תטילשב היהי  הז ךא לוצינ היהיש ןכתי םתדובע רכשו
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 .ותונשל
 לש הקינכטכ ,אדירג "תיטילופ" תכרעמכ היכרנוטוא תייארב איה 'א לש ותועט
 תוטלחה תלבק"בו ,"םייטילופ םיגיצנ"ב ,"הנידמ"ב קר תקסועה ,תועבצה
 אוה ."תוילכלכ" ןהש "תויתימא" תויעב םע רשק - ותעדל - הל ןיאש "תוירוביצ
 םיחרזאה ללכ ידיל הנידמב הטלחה לכ טילחהל תוכמסה תרבעה יכ ןיבה םרט
 השוריפ וב םידבועה ידיל הדובע םוקמב הטלחה לכ טילחהל תוכמסה תרבעהו
 םיטילחמ היכרנוטואב .םידרפנ "תוילכלכו תויטילופ תוטלחה יזכרמ" לוטיב
 ,הלשממ ומכ - םידרפנ  הטלחה ינונגנמ אלל תושעל המ - תורישי - םמצע םיחרזאה

 .ןוה  תוצובקו  ,תוירחסמ  תולהנה
 םה םהייחל הרושקה הטלחה לכ - םיגיצנ אלל - תורישי וטילחי םיחרזאה רשאכ

 .הליהקל הליהק ןיבש לובגב אלא הקיטילופמ תדרפנ הלכלכב  אל ונודי
 "?תוטלחהה תא טילחמ ימ "  הנניא הקיטילופב תירקיעה הלאשה 'א ליבשב

 ןוירטירקה תיארב ולצא יוטיבל אב הז ." ?תוטלחהה לש ילכלכה ןכותה והמ " אלא
 אוה "עפש" ,ילכלכ ןויווש אוה "ןויווש" 'א רובע .ירקיע ןוירטירקכ "עפש/רוסחמ"
 קר ןד יתרוסמה םזילאיצוסה ותעדל .ילכלכ רוסחמ אוה "רוסחמ"ו   ,ילכלכ עפש
 תכלל ןכומ היהי אל ישונא רוביצ םוש " םויכ עפשה ןדיעב ךא "רוסחמה ןויווש"ב
 ןויווש חיטבהל לגוסמ ימלועה  רוציה רשוכשכ "רוסחמב ןויווש"ל תוחטבה רחא יבש
 םינויד תועצמאב הרישי היטרקומד םייקל תינכטה תורשפאה אלו - וז .החוורב
 עיצהל םיטסילאיצוסל שיש תירקיעה הרושבה איה תובשחוממ תועבצהו םיילאוטריו

 .'א  עבוק ךכ  ".21 ה האמה תארקל
 םלרוג לע םמצעב טילחהל םיחרזאה לש םתלוכיב 'א לש לוזלזהמ עגרל םלעתנ
 "עפש/רוסחמ" .ולש "עפשה ןויווש" תרושבב ןודנו )"תילכלכ" הטלחה לכ ללוכ(

 תוילכלכ םייפקשמ ךרד ,'א ומכ ,םהילע םילכתסמ םא םג םייסחי םיגשומ םה
 אוה 1990-ב ךא ,"עפש"מ הנהנכ ןבל/רוחש היזיוולט לעב בשחנ  1960-ב .אדירג
 וא "עפש" תאטבמ ןבל/רוחש היזיוולט לע תולעב םאה  ."רוסחמ"מ לבוסכ בשחנ

 ?"רוסחמ"

?םינוירטירק  הזיא  יפלו     ?עבוק ימ
 קפסל םזילטיפקה לוכי םתואש - יגולויב םויקל םייחרכה םיכרצב רוסחמל טרפ
 עבוק םקופיס-יא וא םקופיסש ,םויכ םלועב םישנאה בור לש "םיכרצ"ה בור - לקנב
 םיכרצ םה אלא יגולויב םויקל םייחרכה םניא ,רוסחמ וא עפשמ לבוס םדא םא
 היישעתל ךפה םיכרצ  רוצי .תילכלכ/תיטילופ/תיתרבחה תכרעמה ידי לע םירצוימה
 והמ       ?"ךרוצ" והמ      ?םיכרצ  רוציב קנע יבאשמ עיקשהל שי םאה .תיקנע

  ?"רוסחמ"

 ?םילוקיש  הזיא יפל      ?"ךירצ" המ עבוק ימ
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 הלא דוסי יגשומל תורורב תורדגה חסנל בייח תיתרגיש הבישחב קפתסמ וניאש ימ
 תיטסילאיצוס הבישח .ףקות ודביאש תויתרוסמ תורדגהב יובש ראשיהל אלו
 תויטילופה תויעבה תא האורו תוילכלכ תוירוגטקב היובש  ,'א לש וז ומכ ,תיתרוסמ
 יצחב ירה רבעב תאזכ השיגל הקדצה התייה םא םג .םיילכלכ םיסרטניאמ תועבונכ
 הלכלכב הטילשל הפיאשה העבנ רבעב .בצמה הנתשה 20 -ה האמה לש ינשה
  תעבונ  ילכלכ  חוורל  הפיאשו  רדסה ךפהתה םויכ ךא ילכלכ חוורל הפיאשהמ

 .הטילשל  הפיאשהמ
 ותרטמש יעצמא אוה  חוור םויכ  ,חוור ותרטמש יעצמא הטילשה התייה רבעב

.הטילש
 תוירוגטקה לש תויטננימודהמ ררחתשהל בייח םזילטיפקל הפולח םויכ עיצמש ימ
 לכ לש םיילכלכה םיכרצה תא קפסל ןינועמו לגוסמ םויכ םזילטיפקה .תוילכלכה
 שיגדא תונבה-יא עונמל ידכ .ךכב יולת ומויק יכ תאז השעי אוה .םלועה תייסולכוא
 תויטננימודה ךא ,םהב בשחתהל שי ."ילכלכ רוסחמ" ילוקישמ םלעתהל ןיא יכ
 "הלכלכ" ,"תיסאלק-ואינ"ה ,תילנויצנבנוקה תילכלכה השיגב .הפלח םהלש

 ,"םיכרצ קופיס","הכירצ" ישממה םזילטיפקב ךא "רוסחמ קופיס" השוריפ

 רשועה .םדא ינבב הטילשל םילכ םה ," רוצי"ו "העקשה" ,"רוסחמ" ,"עפש"
 ללכ םילוכי םניא םידיגאתה ילעבש לודג הכ אוה םויכ קנעה ידיגאתב ילכלכה

 .תיטרפ הכירצב ושממל
 טסילטיפקה םויכ .הבע רגיס ןשעמה ןמש טסילטיפק לע תורוטקירק לש ןנמז רבע
 הטילש וילעבל קינעמ יטסילטיפקה ןוהה .רשוכ ןוכמל ךלוהו הטאיד השוע
 ענמהל וא עיקשהל לוכי טסילטיפקה .הלוכ הרבחה תנווכהב םג ןכלו - ותעקשהב
 "טפוסורקימ" תרבח לעב ,סטייג ליב לש הרקמב טלוב הז .טלוש  אוה ךכו העקשהמ

 אלו ותדובעמ ול אב ונוהש( דבוע רנוילימל בשחנה ,רלוד דראילימ 51-ב דמאנ ונוהש
 "פייקסטנ" םשב הנטק הנכת תרבח דגנ קבאמ להינ סטייג .םלועב רישעה )השוריב

 ישמתשממ 60% ידי לע תפדעומו "טנרטניא"ה תשרב שופיח תנכת הרציש
 ב"הרא תלשממל ומרג וז המחלמב סטייג לש םילוספה ויסיסכת .טנרטניאה
 חיווריש ףסונה חוורה םאה  ?"פייקסטנ"ל סטייג לכנתמ עודמ .טפשמל ודימעהל
 רתויב הצופנה שופיחה תנכת ןרציכ המוקמ תא אלמיו "פייקסטנ" תא סיבי םא
 םאה  ?"פייקסטנ" דגנ וקבאמב ותושיחנ תא ריבסמ "טנרטניא"ה ישמתשמ ברקב
 אוה אמש וא  ?עינמה איה רלוד דראילימ 52 -ל רלוד דראילימ 51 -מ ונוה תלדגה
  טולשל  ול  רשפאתש  "טנרטניא"ב שופיח תנכת לע תידעלב הטילש תשיכרל ףאוש

 ?ולוכ "טנרטניא"ה  תנווכהב
 המגוד אוה סטייג .יברמ חוורל אל .תיברמ הטילשל הפיאש אוה סטייג לש עינמה
 יעצמא שמשל הלדח הטילש רשאכ 20 -ה האמה ףוס לש םזילטיפקל תיסופיט
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 םויכ םזילטיפקה .הטילש םשל הטילש .המצע ינפב הרטמל הכפהו םיחוור תלדגהל
 רבדב שוריפ ןיא .ילכלכ חוור םשל אלו הטילש םשל הטילשל הריתחב ןייפאתמ
 יטננימוד עינמ תויהל הלדח איה ךא .תמייק איה .המלענ יברמ חוורל הפיאשהש
 םשל הטילשל הפיאשה הגרדהב תספות יטננימודה םוקמה תא .םזילטיפקב
 .חוור לע קבאמהמ רתוי םזילטיפקל בושח הטילש לע קבאמה םויכ .הטילש
 ,םיחרזאב ,םידבועב - הטילש לע רומשל דבלבו תילכלכ דיספהל ףידעי םזילטיפקה
  ,היפל תויחל םירחא תצלאמה הטלחה לכ טילחהל תוכמסה רמולכ ,הטילשה .קושב
 ללכ ידיל הנידמב הטילש ריבעהל קבאמה ןכל .חוורהמ רתוי םזילטיפקל הבושח
 דגנ יתוהמה קבאמה אוה ,םידבועה ללכ ידיל הדובעה תומוקמבו ,היחרזא
 תא - קזחמ ףא םיתעלו - םייאמ וניא תילכלכ החוורל קבאמהש דועב ,םזילטיפק
 השדח תואיצמל ומצע םיאתהל םזילטיפקה תא ףחוד ילכלכה קבאמה .םזילטיפקה
 םיקבאמ .תילכלכ החימצ דדועמ הז .םירצומ תכירצל ףסכ רתוי םיריכשל שי הב
 אל םהו םינש םייתאמ רבכ םיכשמנ םידבועה לש םייחה תמר רופישל םיילכלכ
 ילכלכ עפש לש בצמב םג ,ךדיאמ .ותוא וקזיח ,ךפיהל אלא םזילטיפקה תא ושילחה
 טילחהל  הייסולכואה בור תוכמס רדעה ללגב תיטילופ הקוצמ םזילטיפקב שי

 .הלרוג תא תועבוקה תוטלחה
 הקוצמל הפורתה איה  )הדובעבו הנידמב הרישי היטרקומד רמולכ( היכרנוטוא

 .םייח  םה  הב  הרבחה דיתעבו  םדיתעב  םיטלשנה תטילש  רסוחל  ,תיטילופה
 האורו )"הטילש רדעה"( תיטילופ הקוצמל )"רוסחמ"( תילכלכ הקוצמ ןיב דירפמ 'א
 רותפל לוכי םזילטיפק ךא .הרתפללגוסמ וניא םזילטיפקהש היעבכ תילכלכ הקוצמ
 ריבגהל ידכ - ימלועו יצרא הדימ הנקב - תאז השועו,תילכלכה הקוצמה תייעב תא

.םיטלשנה  לש  הטילשה רדעה  תא  ריבגמ  הז  ,תיטילופה ותטילש תא
 ךס םאה" :הנממ יתמלעתה ותעדלש הלאש 'א גיצמ היכרנוטוא דגנ ירקיע קומינכ
  רוציה יעצמא לש אלמ לוצינב רצייל תלגוסמ וא ,תושונאה םויה תרציימש םירצומה
 ?" הריבס םייח תמרב תושונאה לכ תא םייקל - תינויווש הקולחב - קיפסמ  ,םייחכונה

 קיפסמ םויכ רצייל תלגוסמ תושונאהש םירצומה ךס יכ רורב :הרורב הבושתה 
 ןיא ךכ םשל ךא )וז המר רידגנ אלש ךיא( הריבס םייח תמרב תושונאה לכ תא םייקל
 לכ תא םייקל לגוסמ ומצע םזילטיפקה .םזילאיצוסב םזילטיפק ףילחהל ךרוצ
 תדמתמ האלעה יכ הליג םזילטיפקה .תאז השעי ףאו הריבס םייח תמרב תושונאה
 ילכלכה ומויקל יחרכה יאנת איה םלועה לכ תייסולכוא לשתילכלכהםייחה תמרב

 .תאז  קפסל - ןינועמו - לגוסמ אוה .יטילופהו
 ולחה 20 -ה האמה לש ןורחאה עברב .ב"הראב יאלקחה  רוציה תא  המגודכ איבנ
 ,םיקנב םתולעבבש ,הלא םידיגאתל .תולודג תועקשה וב עיקשהל קנעה ידיגאת
 םירכיאל ןיאש תונורתי ינש שי ,היגרנאו היישעתב תועקשהו ,חוטיב תורבח
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 םהלש םיקנבה .קושב םיריחמ תודונתב דומעל תלוכי.2 תיסנניפ המצע.1:םייטרפ
 דיגאת ותוא לש ףסכ תרבעהב רבודמ יכ( םיחונ םיאנתב יארשא םהל םיקינעמ
 םידספה גופסל םהל םירשפאמ םהלש תורחאה תועקשהה יחוורו )סיכל סיכמ
 קושב םייולת םניאו ימלועה קושה רובע םירציימ םה .םידחא םיפנעב םיינמז
 םיפדוע שיו םייטרפ םירכיא יקשמ לוסיח ךילהת ב"הראב שי ךכמ האצותכ .ימוקמה
 3% םילגוסמ םויכ .ןוסחאל םיקוקזה ,'וכו ,היוס ,סרית ,הטיח לש םייקנע

 .םלועה תייסולכוא לכ תנזהל שורדה ןוזמה לכ תא רצייל ב"הרא יסולכואמ
 קושב תויצלופינמל ילכ םהל ןתונ הז יכ ןסחואמ ןוזמ יאלמב םינינועמ םידיגאתה
 ילכ הל שמשמ ןוזמ יכ ןוסחאה תואצוהב תפתתשמ ב"הרא תלשממ .ימלועה ןוזמה
   ,רידס ןפואב ןוזמ יפדוע הקינעמ ב"הרא תלשממ ?דציכה .םלועב תיטילופ הטילש
 ,תויאקירמא תוינאב היהת הלבוההש :םיאנת ינשב  ,תובר תולשממל  ,!!! םניחב
 תולשממה בור .םתריגאל תורוגממ םיקת אל הלא םיפדוע תלבקמה הלשממשו
 וא( הברהב לוז יסיסב ןוזמ לש הרידס הקפסאב תוכוזו םיאנתה ינשל תומיכסמ
 תורכיא לסחמ הז לוז ןוזמ .ב"הראב תולת רצוי הז .ןהיתוצראב ורוצימ )םניחב
 םניח ןוזמ תקפסא לע תססובמה תיביצקת תוינידמל תובר תולשממ רכממו תימוקמ
 םדאש יפכ יאקירמא םניח ןוזמל "תורכמתמ" תולשממ .ב"הרא תלשממ ידי לע
 לובסת ב"הראמ םניח ןוזמ תקפסאמ למגיהל הסנתש הלשממ .םסל רכמתמ
 ןמוקרנ לש תותיוועמ ךורע ןיאל תורומח ,תויטילופו ,תוילכלכ ,תויתרבח תותיווע
 תלשממש תוינידמ טוקנל זיעת תאזכ הלשממ םא .ותורכמתהמ למגיהל הסנמה
 ינש .םניח ןוזמ תקפסא הל קיספהל ב"הרא תלשממ לכות הל תדגנתמ ב"הרא
 .הל תדגנתמ ב"הראש תוינידממ הלאכ תולשממ תוענמנ ןכל .תאז םיעדוי םידדצה
 תעייסמ ,ןוזמ יפדוע ןוסחא ימד ב"הרא תלשממל תכסוח םניח ןוזמ יפדוע תקפסא
 תכסוחו ,תיבויח תימדת תרציימ  ,ליעי יטילופ ץחל יעצמא תשמשמ ,םידיגאתל
 הקוצמ רותפל - ןינועמו - לוכי םזילטיפקש דמלמ הז לכ .םיאקירמא םילייחב שומיש
 םייחרכה "םיכרצ קופיס" .תיטילופה ותטילש תא קזחל ידכ םלועה יבחרב תילכלכ
 םיכרצ הדמתהב רציימ םזילטיפקה .םזילטיפק ידי לע רתפיהל לוכי )םייגולויב ירק(
 תא ךישמהל ידכ  ,םישדח םירוסחמו - יגולויבה םויקל םייחרכה םניאש - םישדח

 .ותטילש
 תינויווש הקולח :איה 21 ה האמל םזילאיצוסה לש השדחה הרושבה ,'א יפל ,םא
 תא םייקל ידכ )?חריל םיליט ללוכ הז( "רצייל תלגוסמ תושונאהש םירצומה" ךס לש
 ךרוצ ןיא יזא )?"ריבס" הז תינועבצ היזיוולט( "הריבס םייח תמר"ב תושונאה לכ

 .תאז  השעיו - תאז  תושעל  לגוסמ םזילטיפקה   .םזילאיצוסב
?םירציימ   ךיאו   המ   טילחמ  ימ   :חתפמה  תלאש  לע  הנוע  הניא  'א תרושב

 לכ .ותפלחהל אלו םזילטיפק ןוקיתל קבאמ אוה ילכלכ רוסחמ דגנ קבאמ ונתפוקתב
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 תפאוש תינכפהמ הקיטילופ .ןכפהמ אלו טסימרופר אוה וז השיגב קבדש ימ
 אל ףילחהל ,תוטלחהה תלבקל הטישה תא אלא תוטלחהה ןכות תא קר אל ףילחהל
 םירצומ תקולחב םויכ האורש ימ  .הטילשה הנבמ תא אלא ,םיטילשו תוינידמ קר
 קבאמב  קפתסמו שדח יטילופ רטשמ תמקהל קבאמ שטונ הקיטילופה רקיע תא
  לזלזל  ןיא  .םזימרופרל   תונכפהממ  רבוע  אוה  .םייקה  רטשמה  ייוקיל ןוקיתל
  תפלחהו  דוחל   רטשמ ינוקית  .תונכפהמ  ןיבל  וניב  לבלבל רוסא  ךא  םזימרופרב

 .דוחל  רטשמה
 לש הרוצ לכב תכשמנ וז הדרפה  .םיעצבמל םיטילחמ ןיב הדרפה שי םזילטיפקב
 עגר לכב לטבל תורשפאה .םילעופ תוצעומ ןוטלשבו םזילאיצוסב םג ,םזילטיפק
 תבייחמ איה יכ עוציבל תנתינ הניא טעמכ ךא ריינה לע בוט תיארנ גיצנ לכ תוכמס

 .םיעצבמל םיטילחמ ןיב הדרפה  תלטבמ איה  ןיאו תושדח תוריחב
.םיטילחמה  םה  םיעצבמה  היכרנוטואב     .וז הדרפה תלטבמ היכרנוטוא קר

 הניחבמ םג אלא תיטילופ הניחבמ קר אל ירמגל השדח תואיצמ רצוי הז ינוש
 לע ףתושמב םיטילחמ ,םידימלת ירוהו ,םידימלת ,םירומשכ ,לשמל .תיגולוכיספ
 לש ירמגל השדח השיג תרצונ  ,ותשגה תרוצ לעו רפסה-תיבב דמלנה רמוחה ןכות
 .הבוטל יתוהמ יוניש םירבוע םתשולש ןיב םיסחיה .ךוניחה אשונ לכל םתשולש
 דגנתהש טועימה ץלאנ ,סוזנצנוק ידי לע אלו בור ידי לע תולבקתמ תוטלחה רשאכ
 וניא טועימה ןכל .ןהל דגנתמ אוהש תוטלחהל םאתהב תויחל בורה תטלחהל
 אוה דציכ .טועימה לש שפוחה תא םג חיטבהל בייח םזילאיצוס 'א יפל .ישפוח

 ?תאז תושעל ןווכתמ
 רורחש .2 .סוזנצנוק תועצמאב תוטלחה תלבק .1 :תויורשפא שולש קר שי תינויע
 .תדרפנ הצובקל ותכיפהו בורהמ טועימה תדרפה .3 .בור תטלחהל תויצמ טועימה
 תוטלחהל תויצ תבוחמ טועימ רורחש .םינוילימ לש הרבחב ירשפא וניא סוזנצנוק
 םג תירשפא .המשייל יתמ טילחהל לכוי בורהו םירקמהמ קלחב תירשפא בור
 המצע לע רוזחת היעבה ךא  ,תדרפנ תיטילופ תושיל ותכיפהו טועימה תודרפיה

 .וז תושי ךותב
 םיישעמ ויהיש תונורתפ לע ךמתסהל לוכי וניא םזילטיפקל הפולח םויכ עיצמש ימ
 תומוקמ לכבו הנידמב  ,םויה ,דימ םשייל רשפא היכרונטוא .קוחרה דיתעב קר

 .החפשמב םג ןבומכו  ,ךוניחה תודסומו הדובעה
 לע קבאיהל רשפאש תיטילופ המרגורפל יללכ ןויערמ היכרנוטואה תא ךפוה הז
 תורישי עיבצהל םינוילימ לש היסולכוא הלוכי םיטמופסכ תועצמאב .דימ  השומימ
 .העבצה תוכמס היהת חרזא לכל .דימ הנעדווית תואצותהו תיטילופ הטלחה לכ לע
 לכב תולוק ינוילימ הנומה בשחמ אלא םיגיצנ םיבשוי וב םלוא היהת אל "תסנכ"ה
 תולקת עונמל ידכ .תולוק הנומ קר אוה  ,הטלחה םוש טילחמ אל בשחמה .העבצה
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 תוימוקמ תויפלקכ ושמשי םקלח .םיבשחמ תשר ידי לע תושעיהל רבדה לוכי
 לכ .םייצרא םיבשחמל ןתוא וריבעי וללהו ,םיירוזא םיבשחמל םהיתואצות וריבעיו
 .םיטקרמרפוסו םיקנבב ,ירחסמה םלועב םינש רבכ תלעופ תאזה היגולונכטה
 םהידבוע תוטלחה יפל ודקפתי הלשממ ידרשמ .םוי םוי תחכומ התונימאו התוליעי
 לכ ידי לע הנלבקתת -  הייסולכואה לכ תא תובייחמה - תויטילופ תוטלחה ךא
 רושכמה לכ .םויה הזכ רודיס שממל ישוק םוש ןיא תינכט הניחבמ .םיחרזאה
 טקרמרפוסו קנב לכש ךכ ידכ דע ןימאו ליעי הז דויצ םא .םינש רבכ לעופ שורדה

 ?תויטילופ תוטלחהל םג וב שמתשהל אל עודמ םוי לכ וב שמתשמ
 םילוקישמ אלא םיינכט םיישקמ תעבונ הניא השומימו היכרנוטואל תודגנתהה
 ותוכז תא לצני ןטק ץמוק קרש ןכתי יכ היכרנוטואה ןויער דגנ ןעוט 'א .םייטילופ
 תא המגודכ איבמ אוה .טלתשי ןטנטק טועימו תיטילופ הטלחה לכב עיבצהל
 טלתשמ ןופורקימ ילוח לש ןטנטק טועימ" םהב םויכ וידרב חותפה ןופלטה תוינכת
 םיבר םישנא ויהי " ש ףיסומ אוה .םיניזאמה בור לע ןוידה תא םיסיאממו "רודישה לע
 תועגונ תוטלחהה םא םג ,יטילופה קוסיעל ןמז ידמ רתוי שידקהל םינכומ ויהי אלש

:תובושת  שולש  שי ךכ לע ."תורישי םהל
.דיתעה  יבגל רבעה  ןמ  קיסהל  איה תועט  הכפהמב  םינדשכ .1

 םתוגהנתהב לחש םוצעה יונישה תא יתיארשכ 1968 יאמב סירפב ךכב יתחכונ
 ,םיינרע ,המזי ילעב ,םינפ יריאמל וכפה םישנא .םיתפרצה בור לש םהיתובוגתבו
 לחש הז יוניש ינפב ושיגדה יתשגפש םיבר םיתפרצ .רוזעל םילדתשמ ,םייתפכיא
 לכ יכ לח אוה  ?םלענ עודמו הז יוניש  לח עודמ .יאמב תיללכה התיבשה תובקעב
 ידכ רטשמה יכרע יפל גוהנל וב םייחה הלאל תמרוגה הריווא רצוי רטשמ
 .תונתייצו תויניצ ,תושידאו תויכונא לש הריווא רצוי םזילטיפק .וב "חילצהל"
 אליממ תיטילופ תוליעפ יכ וב םייחה הלא בור תא תדמלמ םזילטיפקב תואיצמה
 .ויתומא 'דב רגתסמו הקיטילופמ בורה שאייתמ ןכל .הטישה תא הנשמ הניא
 ידי לע  םג אלא ךוניח תודסומ ידי לע קר אל תבצועמ רוביצה בור לש תוילטנמה
  "םיטרפ"ה תא בצעמ רטשמ לכ  .רטשמ לכב ןוכנ הז .וב םוימוי ייחו רטשמה הנבמ

 .ותומדב - וב  םייחה
 םישנא וב הנוש רטשמל רהוצ םידחא תועובש ךשמל חתפנ תפרצב 1968 יאמב ךא
 יוניש רצי הז .תוטלחה תלבקב ףתתשהלו ןודל ולחה תוטלחהל ותייצ קר רבעבש
 ,תויכונאה .םוחת לכב תיתריצי תוצרפתה הלח .םהיתובוגתו םתוגהנתהב םוצע
 רוזעל ןוצר ,תויתפכא ועיפוה עתפל .ומלענ ,תונתייצהו תויניצה ,תושידאה
 םיתבושה וחילצה אל רשאכ .םירחא םע דחי רוציל ,םוחת לכב שדחל ,םירחאל
 ,תויכונאה ומיעו םזילטיפקה רזח םזילטיפקל םייפולח עבק תודסומ םיקהל
 תויניצ ,תושידא ,תויכונאש הנניא ךכמ הנקסמה .תונתייצהו תויניצה ,תושידאה
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 שי ןלוטיב םשלו םזילטיפקהמ קלח ןהש אלא "ישונאה עבטה"מ קלח ןה תונתייצו
 תא ולטביש  עבק  ילהונו  עבק תודסומ תמקה ידי לע  הרישיהיטרקומד דסמל
 ןויסינ ךמס לע היכרנוטואב םישנא תוגהנתה לע תוחנה חינהל ןיא .םיגיצנב ךרוצה
  תוגהנתה  יבגל םזילטיפקב תוגהנתהמ קיסהל ןיא .םיגיצנ ןוטלשב שכרנש

.הרישי  היטרקומדב
 רטשמב םיגיצנ ומכ( תיטילופ העבצה לכב ופתתשי אל היכרנוטואב םיבר םא םג .2
 לכב ףתתשהל תוכמסש הדבועה םצע יכ ."טלתשהל" ץמוק םוש לכוי אל  )םיגיצנ
 תויחל וצלאייש םישנא .השדח תיטילופ הריווא תרצוי םלוכל הרומש העבצה
 העבצהב ףתתשהל םהל רשפאמה רטשמב ןהל םידגנתמ םהש תוטלחהל םאתהב

.וז  תורשפא  םהמ  ללושה רטשמב ומכ םישידא וראשיי  אלהטלחה לכב
 תועבצהב ופתתשי םישנא .העבצה לכב ףתתשי חרזא לכ אל יכ חינהל ריבס .3
 ךוניחב רתוי וניינעתיש הלאכ ויהיש ריבס .םהלש  תויופידעה  ירדסל םאתהב
 .םזילטיפקמ תיתוכיא הנוש היכרנוטוא תאז לכ תורמל .ךפהל וא ,ןוחטיבב תוחפו
 הרבח ןיב יתוהמ לדבה שיש רמול רשפא  ,לשמכ יתיב םומיח תכרעמב שמתשנ םא
 וזכ תכרעמ ץמוקל קר שי הב הרבח ןיבל ולשמ םומיח תכרעמ חרזא לכל שי הב
 םומיח לש ןורתיה .םלוכל םומיח תקפסמש תחא תיזכרמ הקסה שי הב הרבחלוא
 אל  ,חרזא  לכ  ידיב  ןמזה  לכ  איה  םומיחב שומישה לע הטלחההש ךכב אוה ישיא

.תיבה דעו וא תיבה  לעב ידיב
 ידמ רתוישידקהל םינכומ ויהי אלש םיבר םישנא ויהיהיכרנוטואב םג " 'א לש ותעדל
 םייפוסניאה םינוידה .תורישי םהל תועגונ תוטלחהה םא םג יטילופה קוסיעל ןמז
 .ןכתיי ."םייטילופה םייחב ףתתשהל םיטונש בוט ןוצר ילעב לצא םג הקיחשל םימרוג
 ,תויניצ ,תושידא ,תויכונא חפיטש םזילטיפקב ןויסינ לע תססובמ וז תיזחת
 ןויד ב ףתתשהל הצרי אלש ימ  .היכרנוטוא לע םזילטיפקמ קיסהל ןיא .תונתייצו
 ענמת קוחב תחטבומ תאז תושעל תוכמסהש הדבועה ךא ,תאז השעי אל העבצהבו
 םתוכזב ושמתשי םיחרזאה לכ אלו תויהש רובס 'א .טועימ ידיב תויוכמס ףטחמ
 סונמ ןיא הרישי היטרקומד לש הבחרה דצל" ירה תיטילופ הטלחה לכב עיבצהל
 חידהל תורשפאה םע ירק - תיטייבוסה התועמשמב  תיגוצייה היטרקומדה לש רומישמ
 הרישי היטרקומד לש הבחרה הלוכי דציכ   ?"דצל" שוריפ המ ."עגר לכב גיצנ לכ

 ?הז  "ףותיש"ב  ימל  ףופכ ימ    ?תיגוציי היטרקומד רומיש םע תחא הפיפכב רודל
 לכ לבקל תוכמס םהל םיקינעמו םיגיצנ םירחוב םיחרזאהש וא :םייתשהמ תחא
 הרישי היטרקומד .וז תוכמס םמצעל םירמוש םיחרזאהש וא  ,תויטילופ הטלחה
 םיחרזאה תוכמס תרמשנ דוע לכ תומיוסמ תוטלחה טילחהל םיגיצנ ךימסהל הלוכי
 שיש דיחיה דסומה איה הרישיה היטרקומדה םא .עגר לכב הכופה הטלחה טילחהל
 ,תיגוצייה היטרקומדה יזא תיטילופ הטלחה תוכמס לטבל וא קלחל תוכמס ול
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 תאזכ תויוכמס תכרעמ .הרישיה היטרקומדל  הפופכ ,םידחוימ םירקמל תלבגומה
 ימ  ."תיגוציי היטרקומדב שומיש"  אלא  "תיגוצייה היטרקומדה רומיש" הניא

  ?ימב שמתשמ
?הרישי היטרקומדב םישמתשמ םיגיצנ וא םיגיצנב תשמתשמ הרישי היטרקומד

 ןויער תצפהב "ןפצמ" ירבח ףתשמ ינניאש 'א תנעט לע םילמ המכ ףוסבל
 םע תמדקומ תוצעייתה אלל ירבד תא יתמסרפש ןנולתמ אוה .היכרנוטואה
 הלא תושיגפש יתחכונ תונורחאה םינשה 8-ב "ןפצמ" תושיגפב ינויסינמ .םירבחה
 ןכל .בתכב ןבלל ףידע תוינויער תויעב ןכ לע רתי .תוינויער תויעבב תונד ןניא
 איה םירבחל יתקליחש היכרנוטואה תרבוח   .בתכב ירבד תא איבהל יתטלחה
  תוצעייתהה  איה  'דו 'ש  לשו ולש תרוקיבהש ןיבה אל 'א .יפוס חסונ אלו הטויט

 .שקבמ  אוהש םירבחה םע
 ףסכב ועייס םהש ןוויכ םירחא םע יתאצוה "שדח םזילאיצוס" תרבוחה תא
 םשב היכרנוטואה ןויער םוסרפל ומיכסי אל "ןפצמ" ירבחש יתכרעה .תופתתשהבו
 .ללכב םסרפל אל וא םירחא םע םסרפל וא :התייה ינפב הדמעש הרירבהו "ןפצמ"
 ."ןפצמ" ירבחל התוא יתקליח תרבוחה המסרופשכ .םירחא םע םסרפל יתפדעה

 יתלביק םרט )1998( םויה דעו 1996-ב "שדח םזילאיצוס" תרבוחה תא יתקליח
 ושבגי "ןפצמ" ירבחש דע בר ןמז רובעי יכ יתכרעה ."ןפצמ" ירבחמ הילע תובוגת
 עודמ יתלאש 'אל הנושארה יתבושתב .הנוכנכ הררבתה  היכרנוטוא יפלכ הדמע
 בלענ 'אש הלאש ,םזילאיצוסב םזילטיפק ףילחהל רוביצל אורקל "ןפצמ" לדח
 ינא .הנממ םלעתמ ינאש םירבח לש הקיחשו תופייע איה הבושתה ותעדל יכ הנממ
  קשנמ ת"הזמה זוריפלו ונונעו רורחשל דעווכ בוט דקפתמ "ןפצמ" .ותעד לע קלוח

 .תינומה הדמשה
 ?הלא םיאשונב הערל םיעיפשמ הקיחשו תופייע ןיא עודמ

 ףילחהל רוביצל אורקל "ןפצמ" לדח עודמ :תירוקמה יתלאשל ונתוא ריזחמ הז
 "ןפצמ" ירבחש ינפמ אלא םיבאשמ רדעיה וא תופייעמ אל ?םזילאיצוסב םזילטיפק

 תא ריאשת )"תוצעומ לש םזילאיצוס"( םיעיצמ םהש םזילטיפקל הפולחהש םישח
 אל םישנאש קר אל .הז ןוויכב ץמאמ עיקשהל םעט ןיאו ןיטולחל שידא רוביצה
 הלא תונויער יכ .םהל תודגנתה עיבהל וחרטי אל וליפא םה ,הלא תונויערל ומיכסי
 רוביצה לכ לומ - הנש 30 ינפל - ןעט "ןפצמ"שכ ."םנברוק לטבו םנמז רבע"
 אל ,םעזב רוביצה ביגה ,תונויצה ידי לע אכודמה יניטסלפ םע שיש ,ילארשיה
 תא דדוע רבדהו ףקות לעב אוה "ןפצמ" לש רסמהש החיכוה וז הבוגת .תושידאב
 ךא .רסמה תא ץיפהל ,םיבאשמה רסוחו םועזה םרפסמ תורמל ,וכישמהש ,םירבחה
 אוה .תודגנתה וא הכימת ררועל לדח אוה .ופקת תא דביא "םזילאיצוס" לש רסמה
 םויכ רסחש המ .םיריכשה םידבועה ללוכ ,הייסולכואה ללכל יטנבלר יתלב ךפה
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 יטילופה רסמהש םישח םירבחה  .רסמ אלא ,ץרמ וא ,ףסכ אל הז "ןפצמ"ל
 יוושכע םזילטיפקל הפולח ונניא - םידבוע תוצעומ ןוטלש - "ןפצמ" לש יתרוסמה
 דביע םרט התע דע .ךכב תודוהל םיששוח םה ךא ,תינכדע הפולח ביצהל שי ולומש
 לע ןוידהש הווקמ ינא .2000 -ה תונש  לש  םזילטיפקל תנכדועמ הפולח "ןפצמ"
 תצפהל  ףסכו ץרמ בוש אצמי זאו  תאזכ הפולח דבעל "ןפצמ"ל עייסי היכרנוטוא

 .ינויוושה רטשמה ןויער
 תיללכה התיבשה .'90 -ה תונשב תמאתה '60 -ה תונשב םיניטסלפה לע ונרמאש המ
 יוכיס ול שי היכרנוטוא לע םויכ רמאנש המ םג יכ יתוא הענכש 1968 יאמב תפרצב

 .תואבה  םינשה  30 ךות שממתהל ריבס

  תינכדע  הפולחכ  היכרנוטואה  תא לוקשל  בוש  םירבחהמ שקבמ ינא     
.םזילטיפקל

15.7.1998

’א  ל   תישילש  הבושת                                                    

 .ליעלד  יתבושתל ותבושת תא ליכמה  ףד 'א קליח   10.7.98 תבשב "ןפצמ" תשיגפב
 ,לוכי אל 'א ." יקע םע חוכיוה תא ךישמהל לוכי אל ינא המל " :התייה ףדה תרתוכ
 בצמ תוכרעה ונל שיש הדבועה .וכישמהל יוצרו ,חוכיוב ךישמהל רשפא .לוכי ינא ךא
 תיתרבח תכרעמ אוה םזילטיפקש םימיכסמ ונינש .חוכיו ענומה םרוג הניא תונוש
 החוור ,יטילופ שפוח ,יטילופ ןויווש םע תכרעמב הפילחהל שיש הלוספ תיטילופו
 םלועב יח " ינא 'א יפל .חוכיוו םויקל ויד  בחר סיסב הז .יתרבח קדצו ,תילכלכ
 לש םיילכלכה םיכרצה תא קפסל ןיינועמו לגוסמ םזילטיפקה"ש ךירעמ ינא יכ "רחא
 יח םלועה תייסולכוא לש עירכמ בור האור אוה דועב        "םלועה תייסולכוא לכ
 אל הלאה םיינעה רפסמו ,ינועה וקל תחתמ ותוא םימקממ ויה לארשיבש " םיאנתב
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 םתקוצמ תא לטבל ,ןיינועמ וא ,לגוסמ םזילטיפקהש ןמיס םוש ןיא ,קמטצמ וניאש קר
".

 תקפסמ ב"הרא תלשממש יאקירמאה ןוזמה יפדוע תא המגודכ יתאבה יתבושתב
 וקל לעמ םישנא תולעהל ןינועמה םזילטיפקל המגוד יהוז  .תובר תונידמל םניחב

  ?עודמ  .הז ןועיט לע תחא הלימ הנע אל 'א   .םהב ותטילש תא קזחל ידכ ינועה

 .תאז השוע וניא 'א  .םיקומינב ססבל  שי העד  .קומינ  ןניא  תועד    ?םיקומינ ול ןיא

 תיעטומ איה תאזכ האוושה .לארשי יינעל םלועה יינע ןיב האוושה השוע אוה
 םייונישב אלא םייק בצמב אל ןודל שי  - יהשלכ  היסולכוא בצמ קודבל ידכ .העטמו
 האוושהה וז .היסולכוא התוא לש םדוק בצמ םע יחכונ בצמ תוושהל שי - וב ולחש
 תתומת – םיבושח םידדמ ינש חקינ .תרחא היסולכוא םע האוושה אל ,תיטנבלרה
 איה ישילשה םלועה תוצראב "הייסולכואה תוצצופתה" .םייח תלחותו תוקונית
 רופיש רמולכ .םייח תלחותב הילעו תוקונית תתומתב הדירימ הרישי האצות
 "ישילשה םלועה" לש ץרא לכ בצמ הוושנ םא .םיבושח םידדמ ינשב יתועמשמ

 לכל האוושהב הלא םידדמ ינשב הבוטל םוצע יוניש הארנ 1998-ב הבצמל  1898-ב
 תוחתפתה" לש האצות וז ןיא .הרבח התוא לש הירוטסיהב תורחא םינש האמ
 םא .םזילטיפקה רצות םה תאז ורשפיאש היגולונכטהו עדיה יכ "תיביטקייבוא
 בור לש םהייחב איבהש םייונישה תא ןוחבל ךירצ םזילטיפקה תא ךירעהל םיצור
 זאמ ךרעב רמולכ ,תיטננימוד הטישל ךפה זאמ הפוקתה לכ ךשמב הווח ינב
 הניאש תיללכ המגמ ןיחבהל רשפא הזכ ירוטסיה חווטב .תיתפרצה הכפהמה
 לש םייחה תמר תא הלעה םזילטיפקה – הרורב המגמה .רצק חווטב תיארנ
 תמר רופישמ לודג קלח .הירוטסיהב רחא רטשמ לכמ רתוי םלועה תייסולכוא
 עימטה םזילטיפקהש הדבועה ךא ,וידגנתמ ידי לע םזילטיפקה לע הפכנ םייחה
 יתש תורמל הרק הז לכ .הטישהמ קלח איה ותוהמ תא תונשל ילבמ הלא םייוניש

.םרג  םזילטיפקהש  - הירוטסיהב רתויב תוארונה - םלוע תומחלמ

 ינא םינש  48 .םזילטיפקל ביוא יתראשנו יתייה :שיגדאו רמוא הנבה יא עונמל ידכ
 הפילחהל שיש ,תילילש ,תיתרבחו ,תילכלכ ,תיטילופ תכרעמ םזילטיפקב האור
 רתוי ,יטילופ ןויווש רתוי ,יטילופ שפוח רתוי  הייסולכואה בורל שי הב תכרעמב
 ךירצ םזילטיפקה תא .םזילטיפקב רשאמ יתרבח קדצ רתויו ,תילכלכ החוור
 אלא םזילטיפקה לש הפרותה תדוקנ וניא ילכלכה דצה ךא .ןקתל אל .ףילחהל
 .ץראה רודכ ינפ לע םינוילימ לש תילכלכה הקוצמל עדומ ינא .ולש הקזחה הדוקנה
 .התוא רותפל – ןינועמו – לגוסמ םזילטיפקה םא איה הלאשה .התוא רותפל הבוח
 יתרמא .תובר תונידמל םניחב תקפסמ ב"הראש ןוזמה יפדוע תא המגודכ יתאבה
 הלא תונידמב תיטילופ הטילש ילכ ב"הרא תלשממ ידיב תשמשמ וז ןוזמ תקפסאש
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 וניא ךא ,ירבד לע קלוח 'א .יסיסב ןוזמב ךרוצה תא קפסל ןיינע םזילטיפקל שי ןכלו
   ?אל עודמ ."חוכיווה תא ךישמהל לוכי אל ינא" :זירכמ אלא םדגנ םיקומינ איבמ

 ?םיקומינ  ול  ןיא  עודמ  ?יתאבהש םיקומינה לע תונעל ותלוכיב ןיא םאה

 25  קוסעל " קשחו ןמז היהי אל םישנאלש הנעטה תא 'א הלעמ היכרנוטוא דגנכ

 .ןכתיי   ."תוטלחה רופסניא לע תועבצהבו םינוידב הממיב תועש

 ?הרבחב  אשונ  לכ  טילחהלו  ןודל  בייח  חרזא  לכש  רמאנ  ןכיה

 לכב עיבצהלו הטלחה לכ עיצהל תוכמס ,עגר לכב ,חרזא לכל שי היכרנוטואב
 ןוישר  ?הב שומיש ןיבל תוכמס ןיב ןיחבמ וניא 'א םאה .הרבחל תעגונה הטלחה
 25 תינוכמב גהנאש עמתשמ ןאכמ םאה .תינוכמב גוהנל תוכמס יל ןתונ הגיהנ

 לכ לע העבצהב ףתתשהל תוכמס םישנאל היהת רשאכש רורב ?הממיב תועש
.תועש  24 וז תוכמסב שומיש ושעי אל םה תיטילופ הטלחה

 .העבצהל דומעי אשונהשכותוכמסב שמתשי אוה והשימל בושח םיוסמ אשונ םא

 תנווכהב םויב תועש רשע וקסעי אל םישנא .הל דגנתמ אוהש הטלחה יבגל םג ךכ
 יפכמ הרבחל תועגונה תוטלחהל הבשחמו ןמז רתוי ועיקשי םהש רורב ךא הרבחה
 איה יח םדא הב הרבחה תנווכה םאה   ?לוספ הז םאה .םויכ םיעיקשמ םהש

 ?המיענ יתלב הבוח  וז  אמשו    ?רודיב ?דרטמ

 ןויד רמולכ ,תוחצנתה אלו "ןויד" ,העבצהה ינפלש ןוידה דחוימב ,הרבחה תנווכה
  ילב .םדאה תוהמ  בוציעב יזכרמ םרוג אוה ,תיתרבח היצפוא לכ דגנו דעב יניצר
 .ןובס תורפואו  "הלועפ"  יטרסב האלמל םיסנמש  תינחור תונקיר  תרצונ הזכ ןויד

 .אוושל

 םג אוה הפוצהש יאנתב - תושונאה לש רתויב קתרמה הזחמה איה הקיטילופ
 לש ןבומב "הקיטילופ" .םייביספ וייח - יביספ הפוצ אוה םא .ןקחשהו יאזחמה
 איה ,הרבחה תנווכה לע הטלחהו הבישח רמולכ ,"הרבחה השעת המ טילחהל"
 ונווכתה הזל           .יתרבח רוציל יגולויב רוצימ םדאה תא תכפוהה תוליעפה
 ,רמולכ .)יטילופ יח לעב(  ZOON POLITIKON  אוה םדאהש ורמאשכ םיאנותאה
 תושועש יפכ ,םייגולויבה ויכרצ שומימל קר לעופ אוה דוע לכ "יח  לעב" אוה םדאה
 - התנווכהלו - הלוכ הרבחה יכרצל הבשחמו ןמז שידקמ אוהש עגרמ ךא ,תויחה בור
 הנניא הרבחה תנווכה ."תיטילופ היח"ל  ,יתרבח רוציל ,רחא והשמל ךפוה אוה
 תויעבב ירוביצ ןויד .יתרבח רוציל יגולויב רוצי תכפוהה תוליעפה וז .תוליעפ םתס
 .רתויב בושחה יתרבחה קוסיעה אוה הלא םיאשונב תוטלחה תלבקו הלוכ הרבחה
 ךכב קוסעי הצריש ימ .הז קוסיעל םויב םייתעש וא העש תשדקהב לוספ םוש ןיא
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 קוסעל תוכמס לעב היהי חרזא לכש אוה רקיעה .תוחפ ךכב קוסעי הצריש ימו רתוי
 ןויוושה אוה םדאה לש רתויב בושחה ןויוושה .ךכל עדומ היהיו ,עגר לכב ךכב
   ,הלוכ  הרבחל  תעגונה הטלחה לכ עיצהל תוכמסב ןויוושה רמולכ ,יטילופה

.תאזכ הטלחה לכ לע העבצה לכב ףתתשהלו

 ןויווישל  ?ןווכתמ אוה ןויוויש הזיאל .ורידגהל ילב "ןויוויש" לע רבדמ  'א
 ןויוושכ שרופמב ורידגהל ילבמ הקיטילופב "ןויווש" לע רבדמש ימ  ?תוסנכהב

.לובלבו  לופריע   ץיפמ  ,תיטילופ הטלחה  לכ עיצהלו עיבצהל תוכמסב

 תויטילופ הטלחה תועצה עיצהל תוכמס היהת םינוילימל םא יכ המדנ ןושאר טבמב
 ןהמ תחא לכבש תועבצה ןוילימ םייקל ןכתי דציכ .תועצה ןוילימ תויהל תולולע
 תועצה ינוילימ םע תינכט דדומתהל ןתינ דציכ  ?םיעיבצמ ןוילימ םיפתתשמ
 ידי לע עבקנ הטלחהה תועצה רפסמש החנהב איה הז ןועיטב תועטה ?הטלחה
 תסנכה ירבח 120 .ךכ הז ןיא םיגיצנ רטשמב וליפא .ןעיצהל תוכמסה ילעב רפסמ
 אשונב יולת תועצהה רפסמ .והשלכ אשונ לע הטלחה תועצה 120 ועיצה אל םלועמ
 לע הטלחה המגודל חקינ .תוטלחה עיצהל תוכמסה ילעב רפסמב אלו הטלחהה
 ןוילימ 5 ועיצי םיחרזא ןוילימ 5 םאה .םייממע רפס יתבב םידומילה םוי ךרוא
 תורמל הטלחהל תועצה  24 וליפא הנייהת אל .אלש ןבומכ ?הטלחה תועצה

 ?עודמ   .תועש 24 שי הממיבש

  8 -ל 4 ןיב תויהל ךירצ יממע רפס-תיבב םידומילה םוי ךרואש עדוי רוביצהש םושמ

 תא ליבגמה אוה הטלחהה תקסוע וב אשונה .תועש 10 אל םגו ,םייתעש  אל .תועש
 םויכ רופסל רשפא הטלחה תועצה 4 לע םיעיבצמ ןוילימ 100 .4 וא 3 ל תויורשפאה
 םיטמופסכב םוי לכ תועצבתמ תויפסכ תוטלחה ןוילימ 100 תוחפל .תוקד ךות
 ,הינש לכ ,תופיצרב םיעיפומ םינכדועמה םהימוכיסו לבת יבחרב םיטקרמרפוסבו
 100 םא לדבה ןיא תינכט הניחבמ .הלא תודסומב םילהנמ לש םיבשחמ יכסמ לע

 ךות לבקל רשפא םוכיסה תא .יטילופ אשונ לע וא יפסכ אשונ לע ןה תוטלחה ןוילימ
 ףתתשהל לוכי אוה ןיא ,ליעפ אוה הב "דבועל וק" תתומעב וליפאש ןעוט 'א .תוינש
 תועצה לכ תא רותפכ תציחלב ותיבב לבקל לכוי םא ךא .ריבס .העבצהו ןויד לכב
 םגו  ,ןהמ תחא לכ לע עיבצהל תופסונ תוציחלבו ,היזיוולטה ךסמ לע הטלחהה
 הברהב ןטקי  - ןופלטה תועצמאב וב ףתתשהלו  -  אשונ לכב ןויד היזיוולטב תוארל

 .וילע  לטומה  סמועה

 םהב ףתתשהל רשפא .העבצהו ןויד לכב יזיפ ןפואב חכונ תויהל ךרוצ ןיא םויכ
 הזכ ןויד .תיזיפ אלו תינורטקלא תוחכונ ןכתית םויכ .ןופלטו היזיוולט תועצמאב
 תוגצומ ףתתשמ לכ לש תוטלחהו תועצה יכ  ,ןעוט 'אש יפכ "ילאוטריוו" ונניא
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 םישנא ינוילימש הדבועה םאה ."וליאכ" םוש ןאכ ןיא .ולוכ רוביצה ינפב תורישי
 יפכ "חוכיוו וליאכ"ל ,"ילאוטריוו"ל ןויד  תכפוה היזיוולטב ןויד  םיעמושו םיאור
  תא בוט רתוי עומשל ונל תעייסמ היזיוולטה  ,ךפיהל .אלש  רורב    ?'א ןעוטש

.רמאנה

 .אכודמ טועימה הב "בורה לש הרוטטקיד" איה היכרנוטואש ןעוטו רזוח 'א

.בורל ףופכ וניא טועימה וב והשלכ רטשמ יל תוארהל  ותוא ןימזמ ינא

.קמונמ  ןועיט  אלו  העד  תעבה  איה  .סוסיב  תרסח ותנעט תאז השוע וניא דוע לכ

 .תרחא העבצהב בורל ךופהל לוכי טועימה םא "יוכיד" הניא בורל טועימ תופיפכ
 טועימב ויה יממע רפס תיבב תועש הנומש לש םידומיל םוי דעב ועיבצהש הלא םא
 םוש םג ןיא .וז העצה לע שדח ןוידב הנש רובעכ טועימב ויהיש רבדה שוריפ ןיא
 ויהש הלא םא .רפסה-תיבב םירהצ תחורא תשגה לע ןוידב טועימב ויהיש חרכה
 םנוצר שממלו  ,תרחא העבצהב בור תויהל םילוכי ,תחא העבצהב טועימב
   ,בורל טועימה תופיפכ רואיתל  "יוכיד"  חנומב  שומישה  יזא   ,תרחא תונמדזהב

 .העטמ אוה

 'א םא .תונוצר דוגינ תופוכת שי ישפוחה םנוצרמ דחי םייחה  גוז ינב ינש לצא םג
 וליפא ןאכ ןיא .רתוומ והשימ םירקמה בורב .רתוול דחא בייח  ,אל 'בו והשמ הצור
 .דימת רתוומש הז אוה םא קר ?"יוכיד" לבוס רתוומה םאה .טועימו בור לש ןיינע
 הייצר לע רותיוו והז ."יוכיד"כ  בצמה תא ראתל רשפא יא םימעפל רתוומ דצ לכ םא
 לע םירותיוו תבייחמ ףותישב םייח תרוצ לכ .ףותישה ייח תכשמה םשל תישיא
 ןיאו דצ ותוא דימת אוה רתוומה םא קר םייק יוכיד ."יוכיד" הז ןיא .תישיא הייצר
 רתוומהמ ענומ בצמהש וא  ,תרחא תונמדזהב שמומי רתוומה דצה ןוצרש תורשפא
 ךופהיש תורשפא תמייקו ותעד תא עימשהל ישפוח טועימה דוע לכ ךא .אטבתהל
 היכרנוטואב דסמל רשפא הלא םיאנת ינש ."יוכיד" לע רבדל רשפא יא דיתעב בורל
 םיקוחב ךומתי רוביצה בור  .התונשל ךמסומ דחוימב לודג בור קרש דוסי תקוחב

 .הלאכ

.סוסיב רסח  אוה  "בורה לש הרוטטקיד"  חרכהב  איה היכרנוטוא יכ ןועיטהש ךכ

  .)1996( "שדחמ היכרנאה תא איצמהל" םשב תילגנא תרבוחמ םיפד 6 ףריצ 'א

 הארנ רפסה  ."תוריחב אלל היטרקומד" ןיטרמ ןאירב לש רמאמ ךותמ םה םיפדה
.קליח 'אש םיפדל קר סחייתהל לוכי ינא עגרכ .וגישהל לדתשאו ןיינעמ

 םע לאשמ ךרענ וב רטשמ ,רמולכ .םע ילאשמ לע ססובמה רטשמב הליחת ןד ןיטרמ
 תא חסני ימ עובקל השקש ןוויכ וז הטיש לסופ אוה .הבושח תיטילופ הלאש לכ לע
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 םה הב עירכהל ךירצ רוביצהש הלאשה חוסינו לאשמה אשונ תריחב .לאשמה אשונ
 .לאשמה תאצות לע תובר עיפשהל רשפא הלא ינש תועצמאב .תיברמ תובישח ילעב
 שיגדהל יתדפקהש הביסה קוידב וז .ןודינב ןיטרמ לש ונועיטל טלחהב םיכסמ ינא
 קר אל ,ותדובע םוקמב דבוע לכו חרזא לכ לש ותוכמסש "היכרנוטוא"ה רמאמב
 לכ עיצהל תוכמסה .הטלחהל העצה לכ עיצהל םג אלא העבצה לכב ףתתשהל
 רטשמ .םע-ילאשמ רטשמל היכרנוטוא ןיב יתוהמה ינושה איה הטלחה תעצה
 ןיב רוחבל  קר ארקנ רוביצה   .תויצפוא חסנל רוביצה בורל רשפאמ וניא םע-ילאשמ

  .תויצפוא

 ?תויצפואה תא חסנמ ימ

 לש תיטילופ תוליעפ תדדועמ ךכו תויצפוא חסנל חרזא לכל תרשפאמ היכרנוטוא
 הטלחה תועצה חסנלו הרבחה תויעב לע בושחל םיארקנ םישנא .םדא ינב ינוילימ
 ןהילע עיבצהל תוכמס ןיבל הטלחה תועצה חסנל תוכמס ןיב ינושה .הרבחה רובע
 םה םילאשנה םע לאשמב .תיטילופ תויביספל תיטילופ תויביטקא ןיב ינושה אוה

.םיביטקא  תויהל  םילוכי  םה  היכרנוטואב וליאו  תיטילופ הניחבמ םיביסאפ

 תעגונה הטלחה תעצה לכ עיצהל ךמסומ דבוע לכ היכרנוטואבש אוה ףסונ ינוש
 הטלחה תעצה לכ עיצהל ךמסומ ,דימלת לש הרוהו ,דימלת ,הרומ לכו ,ותדובעל
 תופתתשה לש רטשמ אלא םע ילאשמ לש רטשמ הניא היכרנוטוא .םידומילל תעגונה

.החפשמהו  ,ךוניחה  ,הדובעה ,הנידמה  תנווכהב  חרזא לכ לש הרישיו הליעפ

 לש םוצע רפסמ היהי הטלחה תועצה עיצהל תוכז שי חרזא לכל םא יכ ןעוט ןיטרמ
 .הצופנ תירטנמלא תועט יהוז .תירשפא יתלבל וז הטיש ךפוה הזו הלאכ תועצה
 עיצהל תוכמסה ילעב רפסמ יפל הטלחהה תועצה רפסמ תכרעהב איה תועטה
 אלו הטלחהה אשונב היולת הטלחהה תועצה תומכ .העטומ הז לוקיש .ןתוא
 ךמסומ םהמ דחא לכש ,תסנכה ירבח 120 .תוטלחה עיצהל תוכזה ילעב רפסמב
 הז .אשונ םוש לע הטלחה תועצה 120 ועיצה אל םלועמ ,הטלחה תעצה לכ עיצהל
 תועצה 120 ויה אל 1982-ב ןונבלל השילפל עגונב םג .םלועב םיגיצנ-תיב לכב ןוכנ
 תא ליבגהל ילואו ,מ"ק 40 קר שולפל ,שולפל אל/שולפל העצה התייה .הטלחה
 םא הנוש היה אל הז אשונ לע תועצהה רפסמ .תועצה שמחמ תוחפ .ןונבלב היהשה
 אל ,הטלחהה אשונ .ןוילימ 120 אלא 120 אל היה תוטלחה עיצהל םיכמסומה רפסמ

.תועצהה רפסמ תא עבוקש אוה ,העיצהל תוכמסה ילעב רפסמ

 לע עיבצהלו עיצהל תוכמס רוביצה לכל קינעהל ןוכנ הז היהי אל יכ עבוק ןיטרמ
 תועט וז םג ,)129 'מע( "וירוב לע אשונ לכ דומלל ןמז שי דחא לכל אל" :יכ הטלחה לכ
 לע אשונ לכ דומלל ןמז שי והשלכ רטשמב תויטילופ תוטלחה יטילחמל םאה  .הצופנ
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 אשונ לכ וירוב לע םיריכמ ,והינתנ וא ,ריילב ,ןפסי'ג ,להוק ,ןוטנילק םאה  ?וירוב
 וריכה ,ךלמה המלש וא ,רויפיפאה ,ינילוסומ ,רלטיה םאה   ?וילע םיטילחמ םהש

 ?תוטלחה ולביק ויבגלש אשונ לכ "וירוב לע"

 ."וירוב לע" אשונ לכ דומלל תויטילופ תוטלחה יטילחמל תורשפא ןיא רטשמ םושב

 םהו םעוצקמ אוה ןודנה אשונהש םישנאב רזענ תויטילופ תוטלחה טילחמ לכ
 המ תעדל קר םיכירצ תויטילופ תוטלחה יטילחמ .תויצפואה המ םיריהבמ
 ךרעל םאתהב הפידעכ םהל תיארנה היצפואב רוחבלו םהינפב תודמועה תויצפואה
 " תויטילופה תוטלחהה יטילחמ וב רטשמ ללכ ןכתי אל .םתוא החנמה ןוילעה

 תא רוביצה תואירבל םיחמומתווצ חסנמ היכרנוטואב ."וירוב לע אשונ לכ םיעדוי
 היזיוולטה ץורעב השעיי הז .רוביצה תואירב אשונב הריחבל תודמועה תויצפואה
 תא לאשתיו ןוידל בישקי ול בושח אשונהש ימ לכ .תואירבה אשונל שדקומה
 תויצפוא עיצהל לוכי רוביצה .תובר היזיוולט תוינכתב ומכ ןופלטב םיחמומה
 תלבקב הרוקש המ הז .העבצהל תויצפואה הנדומעת ןוידה תפוקת םותב .העבצהל
 םיטילחמ ,תואירבה רש אלו םיחרזאה ,היכרנוטואב .רטשמ לכב תויטילופ תוטלחה
 עודמ ריבסהל ,ולש ןועיטב ךמות לכו ,ןיטרמ תא ןימזמ ינא .ףידעהל היצפוא וזיא

.םיחרזאה  בור  ידי לע לבקתתש הטלחה לע הפידע ,דיחי רש תטלחה

 תא םיריכמו עוצקמכ רוביצה תואירבב םיקסוע הנידמ לכב תואירבה דרשמ ידיקפ
 ותגלפמש ירקמ יאקיטילופ לכה ךסב אוהש תואירב רש לכמ בוט רתויתויעבה
 םידיקפה םאה .תואירבה דרשמב ףלוח חרוא אוהו ,ןוטלשב הרקמב תאצמנ
 ,רשל תויורשפא םיעיצמ םה  .אלש ןבומכ  ?ןוטלשה תוינידמ היהת המ םיטילחמ
 תואירב רשל ךופהי םידיקפהדחא םא םג .רוחבל תורשפא וזיאב טילחמה אוהו
 תפדעה ללגב אלא "וירוב לע אשונה תעידי " ידי לע הנעבקת אל ויתוטלחה
 הפיאש   ?רוביצה תבוט ?הפדעהב לוקישה המ .תויצפואה ראש לע תחא היצפוא
  הז  ןוירטירק םאה  ?היצפוא לש תופידעל ןוירטירקה והמ ?שדחמ רחביהל גיצנה

 ?"יביטקייבוא"  אוה

 לע אשונה תעידי" יא לש קומינב חרזא לכל תיטילופ הטלחה תוכמסל תודגנתה
 .הנקסמל הטלחה ןיבש יתוהמה ינושה תנבה יא לע תדמלמ "וירוב

 עדימל הקוקז הטלחה םג .הנקסמה תא עבוק עדימה .עדימ ידי לע תעבקנ הנקסמ
 עדימ ךא )םיקפסמ םיחמומהש עדי( ןהיתואצותו הריחבל תודמועה תויצפואה לע
 רשפאמ עדימ ותוא .תויצפואה  תחא תפדעה איה הטלחה .הטלחהה תא עבוק וניא
 תא עבוק ףידעמה לש ןוילעה ךרעה אלא דבלב עדימ אל יכ ,תונוש תופדעה
 העטומ היתודוא עדימהש וא ,הריחבל תדמוע הניא תמיוסמ היצפוא םא .הפדעהה
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 יכ עדוי וניא רוביצה םא ,לשמל .הפדעהה לע רבדה עיפשי )םיתעל הרוק הזו(
 ףידעהל לוכי אוה ןיא תויטילופ תוטלחהל םג שמשל הלוכי טמופסכה תיגולונכט
 לע אשונה תעידי " ןיא תועודי תויצפואהשכ ךא .םיגיצנ רטשמ לע הרישי היטרקומד
 תטלחה ,ךפהל .ולוכ רוביצה לש הטלחה ינפ לע דיחי טילחמל ןורתי הקינעמ "וירוב
 תולטבמ םיחרזאה בור תטלחהבש דועב תוישיאה ויתומחגמ תעפשומ דיחי טילש

.וז  תא וז  תונוש תוישיא תומחג

 רוביצה לכל תידימת תיטילופ הטלחה תוכמס שי וב רטשמ לספ ןיטרמש רחאל
 אוה )וירוב לע אשונה תעידי-יא ,תועצה ינוילימב לפטל תלוכי-יא( ליעלד תוביסהמ
 .תוריחב תועצמאב אלו הלרגה תועצמאב םיגיצנ יונימל ןשי-שדח ןויער איבמ
 היטרקומדב תובר תורשימ .הנש 2500 ינפל הנותאב וב ושמתשה יכ ןשי אוה ןויערה
 אל הנותא זאמ יכ םויכ שדח אוה ןויערה .םיחרזאה ןיב ולרגוה תיאנותאה
 היטרקומדה לש ןורתי דוע והז .ויתודוא עמש אל םלועב רוביצה בורו וב ושמתשה
 האור רוביצה בורש רוביצ-ירחבנ םיגיצנ ירטשמ ינפ לע )דיחיה אלו( תיאנותאה
 הריחב תוכז התייה  אל תיאנותאה היטרקומדב .תיטילופה המדיקה איש םהב
 שיש ןורסח קפס אלל והזו )קיתעה םלועה ירטשמ לכב גוהנכ( םידבעלו םישנל
 תריחב .ינרדומ םיגיצנ רטשמ לכמ הברהב תויטרקומד תונקת הב ויה ךא ,ונקתל

 .ןהמ תחא איה הלרגהב םיגיצנ

 :תוחנה יתש לע תנעשנ הלרגהב הלעש ימ לכל הטלחה תוכמס קינעהל תונוכנה

.םדא לכ לצא םייק תויטילופ תוטלחה תלבקל רשוכה 

 והשלכ םדאל ןורתי וקינעי ,והשלכ ןורשכ וא ,המזירכ ,ןויסינ ,עדיש רוסא 

.ולוכ רוביצה רובע תוטלחה טילחהל תוכמסב רבודמשכ 

 עדי לעב ןיב ,ןויסינ רסחל ןויסינ לעב ןיב הניחבמ איה ןיא ,תרוויע איה הלרגה
 .תיבפלאנאל ףוסוליפ ןיב  ,חבטל איבצמ ןיב  ,םליאל קירבמ םאונ ןיב ,עדי רסחל

 ןמז שי דחא לכל אל יכ" רוביצה לכל תיטילופ הטלחה תוכמס דגנ ןעוטה ,ןיטרמ
 וניאש ימ םגש ךכ לע ססובמה הלרגהה ןויערב ךמות "וירוב לע אשונ לכב אצמתהל
 רובע תוטלחה טילחמל ךופהלו הלרגהב תולעל לוכי "וירוב לע אשונ לכב אצמתמ"
 רבדב וקומינ תא תרתוס הלרגהה ןויערב הכימתש ןיחבה אל אוה .רוביצה לכ
 תויטילופ תוטלחה תלבקל תוכמסש וא ,ךשפנ הממ .הטלחהה אשונב תואיקב
 לע אשונב אצמתמ וניאש ימ זאו הטלחהה אשונב "הירוב לע" תואצמתה תבייחמ
 הלעש ימ ,וא .הלרגהב הלע םא םג תויטילופ תוטלחה תלבקל רשכ וניא וירוב
 הטלחהה אשונב אצמתמ וניא םא םג תויטילופ תוטלחה טילחהל ךמסומ הלרגהב
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 אשונב אצמתמש ימ קרש ותנעטל הרק המ .הלרגהה ןויערב ךמות ןיטרמ .וירוב לע
 ?תויטילופ תוטלחה טילחהל רשכ וירוב לע הטלחהה

 רטשמב ובלשל לקנב ןתינו יבויח אוה הלרגה תועצמאב םיגיצנ יונימ ןויער
 לש םיבצמל וב שומישה תא ליבגמ רשא דחא לודג ןורסח ול שי םלוא .יכרנוטוא

.ולוכ רוביצה תא תובייחמה תוטלחה תלבק לש םיבצמל אלו תוטלחה עוציב

 תיאבצ תונפקות לע ביגהל דציכ טילחהל ץלאנ רוביצה וב בצמ המגודכ חקינ
 הז ץמוקו הלרגהב ולעש םיגיצנ ץמוק ידיב תאצמנ הטלחהה תוכמס םא .ץוחבמ
 לוכי )ומע מ"ומל סנכיהל וא( ןפקותה דגנ המחלמ זירכהל תולוק בורב טילחמ
 םאה .םיחרזאה בור ןוצרל תדגונמ םיגיצנה ברקמ בור תטלחהש בצמ רצוויהל לקנב

?הל םידגנתמ םהש הטלחהל תייצל וצלאיי םיחרזאה בור וב בצמל ונא םימיכסמ

 לע  הייסולכואה לכ תא תובייחמה תוטלחה תלבקל דגנתמ ינא ןכלו ךכל דגנתמ ינא
 .תוריחבב ורחבנ םא ןיבו הלרגהב ועבקנ םיגיצנה םא ןיב   ,םיגיצנ ץמוק ידי

 הלבקתנש רחאל .תוטלחה עוציבל םיארחאכ םיגיצנ תלרגהב לוספ ןיא תאז םע
 םע םיכסמ ינא .העוציבל םיארחא תונמל רשפא םיחרזאה תולוקב תיטילופ הטלחה
 תועצמאב אלו הלרגה תועצמאב תוטלחה עוציבל םיארחא עובקל ףידעש ןיטרמ

 .םיעיבצמ דחשל ןויסינ לכ לטבי הז  .תוריחב

 תא קלחל שי תויטילופ תוטלחה תלבק ךרוצלש יטסיכרנאה ןויערה לע רזוח ןיטרמ
 תריחב םשל הלרגה עיצמ אוה .רתויה לכל ףלא 100 לש תודיחיל  הייסולכואה
 ןיא יכ יתרמא 'של יתבושתב .ףלא 100 ה רובע תויטילופ תוטלחה וטילחיש םיגיצנ
 ומכ ריע לבקת דציכ .שפנ ףלא 100 לש תודיחי 100 ל שפנ ןוילימ 10 לש ריע קלחל
 לש תוטלחה 100 הנשרדית ?הלש בויבה תכרעמ ץופיש לע הטלחה לשמל קרוי-וינ

 םאה ?יללכה ץופישה דגנ וא דעב טילחת ןהמ תחא לכש תויאמצע תונומוק 100
 100 ש עיצמ והשימ םא ?תודרפנ תוכרעמ האמל תינוריע-ללכ תכרעמ קרופת

 תפתושמ הנוילע הצעומל םיגיצנ הנחלשת קרוי-וינ יעבור תא תוגציימה תונומוקה
 הנוילע הצעומ תטלחה הפידע עודמ ריבסהל וילע ריעה לכ רובע הטלחה תלבקל
 ןיטרמ ?ריעה תייסולכוא ללכ לש הרישי הטלחה לע )םיגיצנ יגיצנמ תבכרומה(
 תויוושכע תרושקת תויגולונכטב שומיש ללכ ריכזמ וניא )קליח 'אש עטקב תוחפל(
 ינוילימש ללכ ריכזמ אוה ןיא .םינוילימ לש רוביצב תויטילופ תוטלחה תלבק םשל
 שמשל לקנב םילגוסמה םיטמופסכב תוטלחה ינוילימ םינש רבכ םיטילחמ הווח ינב
 תרושקתה תכפהממ ירמגל םימלעתמ וילוקיש .תויטילופ תוטלחהל םג
 םיידי תמרהב וטילחיו םלוא ותואב דחי ובשי םישנאש יחרכה םאה .תינורטקלאה
 ?דילק לע הציחלב עיבצהלו היזיוולט תועצמאב ןוידב ףתתשהל רשפא אמש וא
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 םתעד תתל ריעה יבשות בור תא דדועת תוטלחה תלבקל הלא םיכרד יתשמ הזיא
 ןד וניא ןיטרמ ?רוביצה יניינעב םתוברועמ תא ןיטקת וזיאו רוביצה ללכ תויעב לע
 תוכמס לכ  :ןורקעה יפל תעבקנ אשונל יתשיג               .יתלביקש םיפדב אשונב
 תויטילופ תוטלחה תלבקל תוכמס לכו ,אוה ותוכמסמ תערוג רחאל קינעמ םדאש

 .רוביצה  תוכמסמ תערוג םיגיצנל קינעמ רוביצהש

   .תיטילופה ותואמצע  לע רתוומ ומוקמב טילחי רחאש םיכסמש ימ

 וא ,טרפ וב בצמ - "שפוח"( ,םינוילימ ןב רוביצב ירשפאה יברמ שפוחל ףאושש ימ
 ץמוק וב בצמל םיכסהל לוכי וניא )טילחה ומצע  אוהש תוטלחה יפל יח  ,רוביצ
 ףידע  .תוריחבב רחבנ הז ץמוק םא םג .םינוילימ תובייחמה תוטלחה טילחמ

 .ויתוטלחהל םאתהב היחי בורהש ךכ תורישי תויטילופ תוטלחה טילחי רוביצהש

 .דיתעב  בורל ךופהל דימת לוכי בורה תוטלחה יפל תויחל ץלאנה טועימה

.ישפח  וניא  בורה  םג  םשו     !אל    ?םיגיצנ רטשמב שפח רתוי  טועימל שי  םאה

 ,ץרמ וא ףסכ אל הז  'ןפצמ'ל םויכ רסחש המ :רמוא יקע" :םילמב ורמאמ תא םייסמ 'א
 ?היישעב  םג  וא    ?הרימאב רבודמ םאה   ." רמוא אוה זא .רסמ  אלא

.'תוצעומ לש םזילאיצוס'  :םזילטיפקל הפולח  שי "ןפצמ"ל

 .הפ-לעב וא סופדב  ,הרוצ םושב הז רסמ ץיפמ וניא "ןפצמ"ש םינש רשע הז ךא
?עודמ

 הלא םינועיטש רוכזל וילע "הקיחש"הו "תופייע"ה ינועיט לע רוזחל ןנוכתמ 'א םא
 תא תונורחאה םייתנשב ,ץיפהו ,סיפדה ,בתכש הז רמאמ רבחמ יבגל םג םיפקת
 ."הרישי היטרקומדל םיגיצנ רטשממ"ו ,"היכרנוטוא" ,"שדח םזילאיצוס" תורבוחה

 תורבוח שולש ,ומצעב ץיפהלו ,ונובשח לע סיפדהל ,בותכל דחא םדא לוכי עודמ
    ?םינש רשע הזמ ולש רהצומה רסמה תא ץיפמ וניא ולוכ ןוגראהש דועב  ,םייתנשב
 ימ .רסמה לש ופקת תכרעהמ אלא תופייעמ עבונ וניא היישעב ינושה ,ידידי אל
 ןיא ולש רסמלש ךירעמש ימ  .ותוא ץיפמ  ,טלקיהל יוכיס שי ולש רסמלש ךירעמש

.ותצפהב  םיכורכה  ץמאמהו החרטה תא ומצעמ ךסוח   ,טלקיהל יוכיס

."ןפצמ" לש  יטילופה רסמה תא ןכדעל ךרוצב ונודי "ןפצמ" ירבחש ןמזה עיגה
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11.8.1998

תיללכ   תרוקיבל   הבושת                               

 ."היכרנוטוא"ה   אשונ  לע  ןויד  םייקתה  8.8.1998 תבשב "ןפצמ" ירבח תשיגפב

: ןלהלדכ ויה תוירקיעה תונעטה   ."היכרנוטוא"ל  תודגנתה  ועיבה  םיחכונה  לכ

.םיגיצנ  אלל הרבח  להנל רשפא יא 

 .תוטלחהה  ןכותב  אלו  תוטלחהה  תלבק תרוצב קר תקסוע היכרנוטוא 

 וראשייו בורה תעד תא ובצעי תרושקתה יעצמאב םיטלושהו ןוממ ילעב 

.היכרנוטואב םג םיטילש                    

 .ותוהמ אל ,הנתשת רטשמה תרוצ .היכרנוטואל ומצע םיאתי םזילטיפקה 

.םיגוגמדמ  עפשוי  בורה  .םיגוגמדל בחרנ רכ תחתופ היכרנוטוא 

 תעונת לש תותיבשה .הלשכנ 1968 יאמב תפרצב תיללכה התיבשה 

 רטשמה תלפהל ואיבה יכ רתוי תובושח ויה ןילופב "תוירדילוס"               
.יטסינומוקה

.'דלו ,'של ,'אל יתובושתב הילע יתינעו רבעב העמשוה וז תרוקיבמ קלח

 ינא םיאבה םידומעב .םימדוקה  םהינועיט  לע  ורזחו  יתובושתמ ומלעתה ירקבמ 
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 תא וענכשי אל הלא םגש ריבס ךא תומדוקה יתובושתב יתאבה אלש םינועיט איבמ
 הייחדב הביגמה תינויער תונרמשמ תופוכת תעבונ שדח ןויערל הבוגת  .םירקבמה

     .וז  תינושאר  הייחד  לטבת אל תיניינע הבושת םוש  .תינושאר

 רמא  ,תויניערג תויוקרפתהב "תרשרשה תבוגת"  ןויער  איצממ  ,דראליש ואיל
:םעפ

  :םיבלש  השולשב  שדח  ןויערל  םיביגמ םישנא "

 ." תויוטש "  :םירמוא םה  ןושארה  בלשב

 ."שדח  לכ  הזב  ןיא  ,רבעב תאז ונעמש "  :םירמוא םה   ,המ ןמז רובעכ  ,ינשה בלשב

 ." תאז ונרמא דימת " :םירמוא םה  ,םינש המכ רובעכ , ישילשה  בלשב

 תרותל  ,םוטאה תודוא תוירואיתל 20 -ה האמה תליחתב םינעדמה בור וביגה ךכ
 הקזח וז  תיביטינגוק היצרניא .םיטנאווקה תרותל - כ"חאו  ,ןייטשנייא לש תוסחיה
 לע רוערע לכ .הרבחב אלא עבטב אל קסועה שדח יטילופ ןויערב רבודמשכ דחוימב
 השיאה תוכמסש לשמל עיציש ימ לכ .תצרמנ תודגנתהב לקתי הרבחב תוכמס
 םישרוד םהש עגרמ( םידליה תוכמס םג ךכו ,רבגה תוכמסל הווש היהת החפשמב

.הרבח  לכב  תצרמנ תודגנתהב לקתי ,)תאז

 טילחהל םיאקיטילופ  לש םתוכמסל תוקדצהה ומנפוה וננמז-תב תיברעמה הרבחב
 אלל הרבח להונת דציכ ןיימדל םישקתמ םישנאה בורש ךכ ידכ דע םירחא רובע
 לכל שי הב הרבח ןיימדל םישקתמ בורה .םירחא רובע טילחהל םעוצקמש םישנא

 .תיטילופ הטלחה לכב  עיבצהלו ,ןודל ,עיצהל תוכמס עגר לכב חרזא
 םאש םיענכושמ םינבלה בור ויה הקירפא-םורדב םינבלה םינעזגה ןוטלש תפוקתב
 לכה ,הנידמב והובו והות רורשי םיגיצנה-תיבל הריחב תוכז םירוחשל היהת
 עיבצהל תוכזה תא םירוחשה ושבכ קבאמ תונש םישימח רחאל רשאכ םלוא .קתושי
 .םדוקמכ דקפתל הנידמה הכישממ םהלשמ הלשממ שארו םיגיצנ ורחבו תוריחבב
 םג .רבעבכ םימרוז ,הרובחתו ,םיסמ ,בויב ,למשח ,םימ ךא ,הלטוב תיעזגה הילפאה
  םה  םג  .והובו  והות  םורגי םיחרזאה ירחבנ  רטשמש םעפ  ובשח םינכולמ

    .ודבתה
   .םייקה  בצמה  תא  קזחמ  הפולח ןיימדל ישוקה

 םיגיצנ תונמל הלוכי היכרנוטוא .ןכ  ?היכרנוטואב םיגיצנל םוקמ שי םאה .1
 ,תוינידמ תועבוקה תוטלחה ךא .רחא רטשמ לככ תוטלחה עוציבל םיארחאה
 היכרנוטואב .םיגיצנ ידי לע אלו םמצע םיחרזאה ידי לע  קר היכרנוטואב תולבקתמ
 "םיגיצנ-תיב" ןיא .םיגיצנה תועבצה תא םיחרזאה ללכ לש הרישי העבצה הפילחמ
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 ,דציכ ,יתמ - םיגיצנל רשאבו .אשונ לכ לע תורישי םיעיבצמ םמצע םיחרזאה יכ
 אל תאזכ הטישש הביס ןיא .םמצע םיחרזאה וטילחי ךכ לע  - ונומי ,ךרוצ הזיאלו
  ץמוק וב רטשממ הברהב הלודג תוליעיבו תותיחש אלל לעפתש חינהל ריבס .לעפת

.הברהב הלוז היהת םג איה  .תויטילופ תוטלחה טילחמ  דבלב םיגיצנ
 עיפשי ןעוציב-יא/ןעוציב יכ תויטילופ תוטלחה ןה ףא עוציב לע תוטלחהש ןועיטה
 .תיעוציב הטלחהל תינידמ הטלחה ןיב ינושהמ םלעתמ  הייסולכואה לכ לע
 רצואה ידיקפ תוטלחהמ הנוש ,המחלמ לע וא ,הנידמה ביצקת לע תסנכה תטלחה
 המ" לע ןה תסנכה תוטלחה .המחלמה וא ביצקתה עוציב לע ל"כטמה יניצק וא
 המ" ."תושעל ךיא" לע ןה ל"כטמה יניצקו רצואה ידיקפ תוטלחה ."תושעל
 םיחרזאה לכ היכרנוטואב .עוציבב םגו ןמזב ,"תושעל ךיא"ל םדוק "תושעל
 ."תושעל ךיא" לע יארחא היהי ימ וטילחי םג םה ."תושעל המ" טילחהל םיכמסומ

 .תאז טילחהל יאכז חרזא לכ אלא "תושעל המ" םיטילחמ םיגיצנ אל היכרנוטואב
 םא וטילחי םיחרזאה .תוטלחה עצבל ידכ םיגיצנ תונמל ןיאש עמתשמ אל ןאכמ

.עוציבל םיארחא תונמל ךיאו
 ןהלש ןכותב אלו תוטלחה תלבק לש הקינכטב קר תקסוע היכרנוטואש הנעטה .2
 ,יטילופ ,ינויער קבאמ הפוריאב ללוחתה תובר םינש .הלא ינש ןיב רשקהמ תמלעתמ
 השוריב רבועה דיחי ןוטלש ןיב ,הקילבופר יכמות ןיבל הכולמ יכמות ןיב ,יאבצו
 תרוצ יונישב קר רבודמש ןועטל רשפא הז קבאמ יבגל םג .רוביצה יגיצנ ןוטלש ןיבל
 תוטלחה לש אלו ןוטלשה הנבמ לש לדבהב ,תוטלחהה ןכותב אלו תוטלחהה תלבק
 םניא ךלמ ילוקיש .רוביצ יגיצנ לש תוטלחהמ תונוש ךלמ לש ויתוטלחה ךא .ןוטלשה
 ונוטלש יכ םיחרזאה ןוצרמ םלעתהל לוכי רוטטקיד וא ךלמ .רוביצה יגיצנ ילוקיש
 .רוביצה ןוצרב יולת רוביצ יגיצנ ןוטלש ךא .םהילע יופכ אלא םהב יולת וניא
 )הנבמ( תרוצ .תוטלחהה תוהמ תא עבוק הז .םירחובב בשחתהל םיצלאנ םיגיצנה
 וב ןפואה .תוטלחהה ןכות לע העיפשמ אלא אדירג ינכט ןיינע הניא ןוטלשה

 .ןנכות  לע עיפשמ תויטילופ תוטלחה תולבקתמ
 דימתש םיטסיסכרמל תוחפל רורב היהי ןכותל הרוצ ןיב רשקהש חינהל היה רשפא
 .שדח ןכות אלל השדח הרוצ היכרנוטואב םיאור םה אקווד ךא הז רשק ושיגדה
 אלא השדח ןוטלש תרוצ לש ןיינע וניא הרישי היטרקומדל םיגיצנ רטשמ ןיב לדבהה
 שדחמ רחביהל הפיאשמ םיעבונה םיגיצנ ילוקיש םוקמב .שדח יתרבח ןכות לש
 ןוטלשה תא ריזחמ הז .תישיא תונתפאשמ םיעבונ םניאש םיחרזא ילוקיש םיאב
 תא לטבמו היחרזא לכ ידי לע הלוכ הרבחה תנווכהל יעצמאכ ירוקמה ודיקפתל
  תלבקמ םיסנרפתמה  לש םתואשנתה תאו  םיחרזאה יגיצנ לש סחוימה םדמעמ

 .םירחא  רובע  תוטלחה
 ינפב הרטמל ךפהו הרבח תנווכהל יעצמאכ רצונש ןוטלשה לש תדמתמה היעבה
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 הטלחה לכ לבקל םיכמסומ םיחרזאה ללכ רשאכ יכ .היכרנוטואב תרתפנ ,המצע
 דרפנ ןונגנמ תויהל לדחי ןוטלשה .םיטלשנל םיטלוש ןיב הדרפהה תמלענ תיטילופ
 .םיחרזאה  ללכ  לש  הליגר  תימוי תוליעפל ךופהי  אוה .וילעמו ,חרזאה לומ בצינה

 םג םיטילש וראשיו להקה תעד תא ובצעי תרושקתב םיטלושה ןוה ילעבש הנעטה .3
 תולבקתמ הדובע םוקמב תוטלחהה לכ היכרנוטואבש ךכמ תמלעתמ היכרנוטואב
 "הטילש" .הדובעה תומוקמב ןוה ילעב תטילש לטבמ הז .וב םידבועה ללכ ידי לע

 ןוויכ ."םיוסמ רבדל רשקב הטלחה לכ טילחהל תוכמס" איה "הטילש" ?יהמ
 - "ןוה ילעב" אל - םה ,הדובעה םוקמב םיטילחמה םה םידבועה היכרנוטואבש

 תוכמס" איה X לע "תולעב" .תולעבה יוניש השוריפ הדובעב היכרנוטוא .םיעבוק
 הטלחה לכ לבקל םיכמסומ םידבועה ללכ רשאכ ."X ל עגונב הטלחה לכ טילחהל
 התיבשה תעב ,1968 יאמב .הדובעה םוקמ "ילעב"ל םיכפוה םה םתדובעל רשקב
 .התיבשה תונגב םירמאמ םסרפל וצרש סירפב םינותיע ילעב ויה ,תפרצב תיללכה
 ותוא .המוד בצמ היהי היכרנוטואב .וספדוה אל םה ,םסיפדהל ובריס סופדה ילעופ
 ןגראל הסינו הינמרגל סירפמ חרב ,לוג-הד לרנג ,תפרצ אישנ .אבצב םג הרק רבד
 אל וטילחה םילייח לש תופיסא .התיבשה יוכידו סירפ שוביכ םשל יתפרצ אבצ םש
 יכ חכוש וז תרוקיב הלעמש ימ .הטלחהה תא ולטיב ךכבו הלאכ תודוקפל תייצל
 תאז  .הדובעה   תומוקמב  םג אלא הנידמב הרישי היטרקומד קר הניא היכרנוטוא

:האבה תרוקיבה תא הלעהש ימ םג חכש
 תויטילופה תוטלחהה תלבק תרוצ .היכרנוטואל ומצע םיאתי םזילטיפקה .4
 תא וז תרוקיב הרידגמ דציכ .רבעב היהש יפכ ראשי תוטלחהה ןכות ךא הנתשת
 םידבועה רשאכ םג םייקתהל ךישממ םזילטיפק םא  ?םזילטיפקה והמ ?םזילטיפקה
 רטשמב "ןפצמ" לגוד עודמ םתדובע םוקמל תעגונה הטלחה לכ םיטילחמ םמצע

 ?הדובעה  תומוקמב םידבועה  תוצעומ לע ססובמה
 םילהנמ ידי לע הדובעה תומוקמ )תוטלחה תלבק = "לוהינ"( לוהינ אוה םזילטיפק
 ,םידבועב ,תוסנכהב הטילש = "חוור"( םיחוור ותרטמו םמצע םידבועה םניאש
 תוצעומ ןוטלש ףידע המב .םילהנמל םידבועה  ללכ תא תכפוה היכרנוטוא .)הרבחב

?היכרנוטוא לע ,וב  לגוד "ןפצמ"ש  ,םילעופ
 תחוור ןעמל אלו חוור תורטמל איה תילכלכה תוליעפה לכ וב רטשמ אוה םזילטיפק
 לע תורישי תולבקתמ תויטילופה תוטלחהה לכ רשאכ ,היכרנוטואב .הלוכ הרבחה
  ,םיחרזאה תרטמ היהת - דיחי תחוור  אלו - ללכה תחוורש יוכיסה ,םיחרזאה לכ ידי

 .רחא רטשמ לכב רשאמ הברהב לודג
?ויתוטלחה תא בצעלו רוביצה לע עיפשהל גוגמדל רשפאת היכרנוטוא םאה .5

 ,גוגמד םג ללכ ךרדב אוה רוטטקידה הב ,הרוטטקידב .רחא רטשמ לכ רשאמ רתוי אל
 הלשממ שאר רשאכ ,םיגיצנ רטשמב .ונממ רטפיהל רשפאמה םזינכמ םוש ןיא
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 .םינש תחקל לוכי הז ,תושדח תוריחב אלל ונממ רטפיהל רשפא יא גוגמדכ הלגתמ
 תוטלחהה יטילחמ יכ ,ףשחנ וב עגרב העפשה דבאמ גוגמד היכרנוטואב תאז תמועל
 תפישחל הבוגת הלוכי היכרנוטואב קר .ונממ םימלעתמ - םיחרזאה - תויטילופה
 ,היגוגמד ינפב ןיסח רטשמ ןיא .רחא רטשמ לכ לע ןורתי והז .תידיימ  תויהל גוגמד
 רטפהל התלוכיב ךא  ,רחא רטשממ רתוי היגוגמדל הפושח הניא היכרנוטואו

.גוגמד  תעפשהמ  תידיימ
 היכרנוטואה ןויערש( ,1968 יאמב תפרצב תיללכה התיבשהש תרוקיב הלעה 'א .6
 יכ ןילופב "תוירדילוס" ןוגרא לש תותיבשהמ התובישחב תלפונ ,)הנממ עבונ
 "תוירדילוס" קבאמש דועב אמייק תב תיטילופ האצות הבינה אל  תפרצב התיבשה

 :רמול שי ךכ לע   .ןילופב יוכידה רטשמ תלפהל םרת ןילופב
 לש הרוטטקיד דגנ ,אכדמ רטשמ דגנ ןווכמ היה ןילופב "תוירדילוס" תעונת קבאמ 
 רטשמב להנתה קבאמה .תיאבצ הרוטטקיד דגנ - ףוסבלו  ,הגלפמו הנידמ ידיקפ
 בורל .וידרב וא תונותיעב יוטיב שפוח וב היה אלו תוישפוח תוריחב וב ויה אלש
 הילע חותמל וא הלשממה תוינידמ לע עיפשהל תורשפא םוש התייה  אל םיחרזאה
 תויוריח תגשהלו יוכידה לוטיבל קבאמ ץרפ הלא יוכיד יאנתבש אלפ ןיא .תרוקיב
 ךשמנ דוע לכ ךשמנ קבאמה  .ןהמ הנהנ ב"הראב חרזא לכש תויסיסב תויטרקומד
 רטשמ - םיקהל ףאש אלו - םיקה אל הז קבאמ ךא .יוכידה לוטיב :ותרטמו ,יוכידה

 .םיגיצנ רטשמו  םזילטיפקב םידיקפ לש הרוטטקיד  ףילחה אוה ,שדח גוסמ
 םייטילופ תונויער התלעה 1968 יאמב תפרצב תיללכה התיבשה תאז תמועל
 - םידומילבו ,הדובעב ,הנידמב הרישי היטרקומד לש - תוינשדח תועיבתו םינשדח

 הפולח ולעה הלא תורטמ .רבעב הלעה אל ברעמב םינומה-קבאמ םושש תועיבת
 רוכזל ךירצ וז התיבש לש הדוחי תכרעהל .םזילאיצוסל םגו - םזילטיפקל השדח
 העבת אלא ,הדובעה םוי רוציקל וא ,רכש תאלעהל תושירד התלעה אל איהש
 ידי לע ךוניחה תודסומו  םהידבוע ידי לע םילעפמה  לוהינ ,הרישי היטרקומד

 .םהב םידמלמהו םידמולה
 הב התייה  אל ,תוישפוח תוריחבב ורחבנש םיגיצנ רטשמ תפרצב היה 1968-ב
 .םייחה תמרב היילע אלא תילכלכ הקוצמ התייה  אל ,האלמ הקוסעת אלא הלטבא
 תודחא םינש המייתסנ ,הירי'גלאב ,תפרצ לש הנורחאה תילאינולוקה המחלמה
 םיאנתב .תפרצב םייחה רופישל ונפוה המחלמל ומרזש םיבאשמה לכו ןכל םדוק
 שיא 1968 יאמל 1-ב .ול הפיצ והשימש ןורחאה רבדה תיללכ התיבש התייה  הלא
 לאמשה אל םג ,תפרצב ץורפל תדמוע תיללכ התיבשש ותעדב הלעה אל תפרצב
 ,םיטסילאיצוסה ,םיטסינומוקה ,םיטסיכרנאה ,םיטסיסכרמה ,ינכפהמה
 ישנא ויה שארמ תאזכ התיבש ופצש םידיחיה .םיגולויצוסה וא םינוירוטסיהה
 1-ב וכירעה אל םה םג ךא .סידאירוטסק םשארבו "תוירברב וא םזילאיצוס" תצובק
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 דוע המיהדמ וז התיבש  .תיללכ התיבשב תפרצ לכ היהת םייעובש רובעכש יאמל
 לכ .הגלפמ םוש ,דעו םוש ,ןוגרא םוש ,הירוחאמ וא ,השארב דמע אל יכ רתוי
 תיתפרצה תיטסינומוקה הגלפמה דחוימבו( םייעוצקמה םידוגיאה לכו תוגלפמה
 ,םיפוליסב הדגנ ומחלנו  התיבשל ודגנתה )ט.'ג.ס הלש יקנעה יעוצקמה דוגיאהו
 התיבשהשכ ךא .הקיספהל ידכ םחוכ לכב ושמתשה םה .תויעטהב ,תוצמשהב
 תרוצ .הילע טלתשהל ידכ הב ךומתל םיטסינומוקה וטילחה לכה תורמל הכשמנ
 ,התוא להינאל דעו וא הגלפמ םוש.התצירפמ תוחפ אל העיתפההתיבשה לוהינ
 "הלועפ ידעו" ,רפס-תיבו ,הדובע םוקמ ,םירוגמ עבור לכב וצצ תאז תמועל

 ינטנופס ןפואב םידעו ומיקה םישנא .יהשלכ הגלפמל םיפופכ יתלב ,םייאמצע
 ליעפ תויהלו "הלועפ דעו" לכל ףרטצהל היה לוכי הצרש ימ לכ .ןיטולחל יאמצעו
 וליפא שחרתה הז .םיאפורו ,תויחא ,םילוח וללכש הלועפ ידעו ומק םילוח יתבב .וב
 ,הדובע תומוקמב ,םירוגמ תונוכשב ומק הלועפה ידעו .שפנ ילוחל םילוח-יתבב
 אלא הדובעה םוקמ תא םידבועה ושטנ אל םיבר םילעפמב .לכב ונדו רפס-יתבב
 תא םידבועה וליעפה םידחא תומוקמב .םמצעב לעפמה לוהינב ונדו וב ופסאתה
 תוכזב המואל םואנל ץלאנ לוג-הד תפרצ אישנ וליפא .םמצעב םילעפמה
 ילעופ .ירמגל שדח גוסמ הלועפ ףותיש לש תועפות ויה ."תוטלחהב תופתתשה"
 .תוזרכ םרובע רייצל םיטנדוטסהמ ושקיבו תונמאל רפס-יתבל ואב היישעת
 הזיא העבצהב טילחהש םיטנדוטסו םילעופ להק ינפב וגצוה ןה ונכוה תוזרכהשכ
 םיחוכיוו ולהנתה םירחא םיירוביצ תומלואבו תואטיסרבינואב .ץפות הזרכ
 לביק רבדל הצרש ימ לכ .תועובש ךשמ ,הקספה אלל תועש 24 םירעוס םייטילופ
  התיבשה תרטמ .הכרבב לבקתנ ספדומ רמוח ץיפהל הצרש ימ לכ .רוביד תוכז
 התיבשה .ךוניחה תודסומבו ,הדובעב ,הנידמב הרישי היטרקומד תמקה התייה
 ידעו"ב הלוהינ תרוצב האטוב התיבשה תרטמ .הרישי היטרקומדכ הלהנתה המצע
 רזענש הדוה ,התיבשה לש ימשר יתלבה רבודה ,טידנב-ןהוכ לאינד ."הלועפה
 ידי לע ושמומ הז ןוגרא תונויער ."תוירברב וא םזילאיצוס" ןוגרא לש תונויערב
 םג .הגרדהב הכעד אלא האכוד אל התיבשה .הז ןוגרא לע ועמש אל םלועמש םישנא
 התיבשה .ותבש םהידבועש םילעפמ ןיידע ויה התיבשה ץורפ רחאל תועובש 6
 רטשמ ,םזילאיצוסו םזילטיפקמ ןיטולחל הנוש ,שדח גוסמ רטשמל העיבת התלעה
 םוקמ לע הטלחה לכב ףתתשהל תוכמס דבוע לכל שי הב ,הרישי היטרקומד
 קבאמה ןדיע - הירוטסיהב שדח ןדיע החתפ וז התיבש יכ רמול ןוכנ ןכל .ותדובע
 קרב - הנולשכ תורמל - התייה  היסורב 1905 תכפהמש םשכ .הרישי היטרקומדל
 תא השמימ אלש ,1968-ב תפרצב תיללכה התיבשה םג ךכ 1917 תכפהמ תא רשבמה
 היטרקומדל םיקבאמה לש הרעסה אוב תא רשבמה יטילופ קרב איה ,היתורטמ
 םיעצמא םוש אצמנב ויה אל 1968-ב .הכעד התיבשהש אלפ ןיא .דיתעב הרישי
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 ידעו יפלאל .םיבשות ןוילימ 50 לש הנידמב הרישי היטרקומד שומימ םירשפאמה
 וצר אל םישנא .יצרא הדימ הנקב הטלחה טילחהל תורשפא התייה  אל הלועפה
 היגולונכטה .תוטלחהב תורישי ףתתשהל וצר םה ,יצרא דעוול םיגיצנ חולשל
 לכב םויכ תמייקש - תוקד ךות - תחא הטלחהל תוטלחה ינוילימ רוביחל השורדה
 םע ,ןילופב "תוירדילוס" תעונת קבאמ .האצמוה םרט - םיטקרמרפוסו םיקנב תשר
 ןויער םוש הלעה אל  אוה .ליגר םיגיצנ רטשמו םזילטיפק םיקה  ,ותובישח לכ
 הנושארל  ,התלעה 1968 יאמב תפרצב תיללכה התיבשה ךא .שדח יטילופ
 השדח תרוצ קר אל תללוכה - הרישי היטרקומד - שדח רטשמל העיבת ,הירוטסיהב
  ללכ ידי לע הדובע תומוקמ לוהינ לש השדח הרוצ אלא ,הנידמב הטילש לש

.םיכנחתמהו  םיכנחמה  ידי  לע - ךוניחה תודסומ לוהינו  ,םהידבוע
 

.םזיכרנאלו  םזילאיצוסל  םג   אלא  ,םזילטיפקל  קר  אל הפולח  וז

31.10.1998

.נ .י ל    תובושת  שולש                                                      
 ,.נ .י   םולש

 .היכרנוטואה רמאמל תרוקיבה תורעה לע ךל הדות
 ךתרוקיבש ךל רמוא םא בלעית לא .הז רמאמ לע תויתרוקיב תורעה טעמ אל יתלביק
 תדמתהש ןוויכ ךל תונעל יתטלחה תאז תורמל .תומדוק תורוקיב לע תרזוח
 קיסעמ ןיינעהש ךכמ קיסמ ינא .ךתרוקיב תא ינורטקלא ראודב יל חולשל ךנויסינב

 .הבושת ךל העיגמו ךתוא
 .העודי תיאנותאה היטרקומדה לע )"םזישאפה יבא"ל בשחנה( ןוטלפא לש ותרקיב
 דהואה ורמאמו תיאנותאה היטרקומדב וטסירא לש ותכימת תא ריכזמ ךניא עודמ
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 רטשמל תושונאה בור ףאוש ןוטלפא לש ותרוקיב תורמל  ?"םיאנותאה תקוח"
 ןמז ותואב םייק היהש גוסהמ רטשמל אלו תיאנותאה היטרקומדה חורב ןכדועמ
 החד עודמ  :הלאשה לע ךתעד ןת .הטרפסב וא ,הקיתעה סרפב ,הקיתעה םירצמב
-סומדל תאז תורמל רתוחו םיחמומ ןוטלש םיקהל ןוטלפא תצלמה תא תושונאה בור

?היטרק
 ילוקיש" לע רבדמו וטסיראב אלו ןוטלפאב ךמות ,תיטסיטילאה ותשיגב ,ירניבא

 "..תשקובמה הערכהה םע םהל ןיא רבדש םיפחדו םיסרטניאב םיכורכה הערכה

 םע םהל ןיא רבדש םיפחדו םיסרטניאב הכורכ הניא םיגיצנ לש הערכה םאה
 תויהל ךישמהל הפיאשמ ןיטולחל יקנ יטילופ גיצנ שי םאה      ?תשקובמה הערכהה

?גיצנ
 ?ויתוערכה  לע  העיפשמ הניא וז הפיאש םאה

 ?תשקובמה הערכהה םע רבד - ןיא הזיאלו  - שי הפיאש הזיאל עבוק ימ
:האבה היעבה לע ךתעד ןת      ?וז העיבק לעב לש ןוירטירקה והמ

 .םויכ  ץיוושואב הדמשהה רתאב םירקבמ םידוהי האוש ירקוח העברא
?רוקיבה רחאל םירמוא םה המ

 רחא והנו תווצמ םייקל ולדח םידוהיש לע םיהולאמ שנוע איה האושה :רמוא יתדה
.דיתעב הלאכ םירקמ תונשיה ענמת הבושתב הרזח קר  .תינוליחה תונויצה

  וליא .םהלשמ הנידמ התייה  אל יכ םידוהיל יכ השחרתה האושה :רמוא ימואלה
 שי .םידוהיה תא הליצמ התייה  איה האושה ינפל תמייק תידוהי הנידמ התייה

.הזכ עוריא תונשיה תעינמ םשל תידוהי הנידמ דימת םייקל
 דגנ קבאיהל שי .תינעזג םלוע תפקשהמ האצות איה האושה :רמוא טסינמוהה

.הזכ עוריא תונשיה ענמי תונעזגה רוגימ קר  .תונעזגה
 לכ םדוק גואדל בייח םדא .דמשוה - טלמנו ומצעל גאד אלש ימ  :רמוא יכונאה

.ומצעל
  םהמ   ימ    ."ןוילע ךרע" הנכמ ינאש המ ידי לע תעבקנ הלא תוכרעהמ תחא לכ

?קדוצ
 לכל .ויכרעב יולת  בישמה  לש ןוירטירקה יכ וז הלאשל תיביטקייבוא הבושת ןיא
 הז .ויתוטלחה תא ,רמולכ ,ויתופדעה תא ביתכמה דיחי ןוילע ךרע עגר לכב שי םדא
 ךרע םהל שיש ךכל ללכ םיעדומ םניאש )תושונאה בור םהו( הלא יבגל םג ןוכנ
 טילחמ םדא לכש ןוויכ .הטלחה םוש טילחהל רשפא יא ןוילע ךרע ילב ךא .ןוילע

 .טילחמ אוה ויפל ןוילע ךרע ,עגר לכב ,םדא לכל שי ףרה אלל תוטלחה
 ,םזירטנצונתא ,םזירטנצואית :םינוילע םיכרע  השימח וא העברא כ"הסב שי

.םזירטנצויבה   ףסונ  הנורחאל .םזירטנצוגאו ,םזירטנצופורתנא
.ויתוטלחהו ויתופדעה תא עבוק  ,םדא לש ןוילעה ךרעה  אלא  ,דבלב עדי אל
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 טילחהל םינוירטירקה יכ "קדוצ" ץיוושואב םירקבמה תעבראמ ימ עובקל רשפא יא
 םה יתד םדא לש םינוירטירקה .ןוילעה ךרעה ידי לע םה םג םיעבקנ  "קדוצ ימ"
 .םייטסינמוה - טסינמוה לשו   ,םייכונא- יכונא לש ,םיימואל - ימואל םדא לש ,םייתד
 ימו "העוט" העבראהמ ימ עובקל ןתינ ויפל "יביטקייבוא" ףתושמ סיסב ןיא
 )חוכיוו שי הז לע םג( עבטה יעדמב - ילוא - ירשפא "יביטקייבוא" ןוירטירק ."קדוצ"

.הרבחב הנדה  ,הטלחהב וא  ,הכרעהב  רבודמשכ אל יאדווב ךא
 שיש ךריכזהל יל השרה  ?איהש הניחב לכמ ער רבד הז תוומש ענכושמ ילוא התא
 לכ םג ."בוט רתוי םלוע"ל רעש אוה תוומ םהיניעב )…םינימאמ ינוילימו( תותד
 בושחל תועט .תווממ עורג ויניעבש והשמ  לע ףידע  אצומ תוומב האור דבאתמ
 הטלחה יבגל םג ןוכנ הז לכ .והשלכ ןוילע  ךרעל רשק  אלל  טלחומ ער  אוה תוומש
 העבנ תיאנותאה היטרקומדבש )רוביצה לכ תא תבייחמה הטלחה רמולכ( תיטילופ
 לש הביט םע רבד םהל ןיא" ירניבאו ןוטלפא תעד יפלש "םיפחדו םיסרטניא"מ
 איה ןוילע ךרע הזיא ךמס לעו   ?ימ ידי לע "תשקובמ" ."תשקובמה הערכהה
 הערכהה ויפל ןוילעה ךרעה והמ "שקבמ"ה ריהצה אל דוע לכ  ?"תשקובמ"
 ךרע ידי לע םיעבקנ וילוקישש הדבועל רוויע וא אוה  ,"תשקובמ" איה תמיוסמה

.ללוש ךילומ וא ,ולש  ןוילעה
 הרוטטקיד וז םא ןיב ,תויטילופ תוטלחה תלבקל הטיש לכב ףקתו ירטנמלא הז לכ
 יאוו" םכסה לע והינתנ תמיתח םאה .םירחבנ םיגיצנ ןוטלש הז םא ןיבו
 ,ןיבר ,סרפ לש הערכהמ רתוי "תשקובמה הערכהה לש הביט"ל הבורק "ןשייטנאלפ

        ?אשונ ותואב  ,יקסנא'זוג רמת וא ,ןיגב ינב ,ואדנל יזוע  ,רגניוול ברה ,קרב
.המוגפ איה ןוטלפא/ירניבא תעיבקש תוארל ידכ הלאשה תא לואשל יד

 לאשמב תלבקתמ התייה  יאוו םכסה לע םותחל אל וא םותחל םא הטלחהש חיננ
 ירבח וא הלשממ תטלחהמ "הבוט תוחפ" תאזכ הטלחה  ןוירטירק הזיא יפל ,םע

?תסנכ
" ?קימעמ ןויד ילב לרוג תורה תוטלחה ולבקתי יכ ןכתי דציכ "  :לאוש התא

 תוירשפא תואצותב ןודי םיחמומ תווצ .היזיוולטב קימעמ ןויד להנל טלחהב רשפא
 רורב .ןופלטה תועצמאב - ולשמ תוטלחה עיציו - לאשתי רוביצהו הטלחה לכ לש
 םישנא םאש חינהל ריבס ךא .העבצהבו ןוידב ףתתשי ול בושח אשונהש ימ קרש
 ףתתשהל ולכיש תעב ,םהידעלב ולבקתנו םחורל ןניאש תוטלחה יפל תויחל וצלאי
 תומחג" לש תואר תדוקנמ .אבהל תוטלחהב ףתתשהל ודיפקי םה ,העבצהב
 תומחגה" יכ הרוטטקיד וא היכרנומ  לע הפידע היכרנוטואש רורב "תוישיא
 הלוע םיטילחמה רפסמש לככ .וז תא וז תולטבמ םדא ינב ינוילימ לש "תוישיאה
 םיגיצנ תטישב קר" יכ רמוא התא .תוטלחהה תלבקב תוישיאה תומחגה לקשמ דרוי
 תיניצר הטלחה תלבקל  יוכיס שיו  הקיקחב "בו'גםייט לופ" םירחבנל שי הב
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 ."הקימעמו

 יניעב   ?ינולא הלוש  יניעב   ?ןיגב  יניעב   ?יערד  יניעב   ?ימ יניעב "תיניצר"
 ?והינתנ

."תוקימעמו תויניצר ןניא" םירחאה  תוטלחהש  ענכושמ הלאמ דחא לכ ירה

?ותוא החנמ ןוילעה ךרעה  והמו  "קימעמו יניצר" המ עבוק ימ
 תעבונו תויורשפא ןיב הריחב איה הטלחה .הנקסמל הטלחה ןיב לידבמ ךניא התא
 אלא תויורשפא ןיב הריחב הנניא הנקסמ ךא ,ןוילע ךרע ידי לע עבקנהיכרע לוקישמ
 תונוש תוטלחהל ליבוהל הלוכי תואיצמ התוא .םינותנה ךותמ חרכהב תעבונ
 יניעב "יחטשו יניצר יתלב" אוה דירש יסוי יניעב "קימעמו יניצר"ש המ .תודגונמו
.ןוילע ךרע ותוא שי דירש יסוילו ךל זא  "קימעמו יניצר" הז ךיניעב םג םא   .והינתנ
.םיגיצנ רטשמ םג ךכו   !ןבומכ  ?תוילילש תוטלחה טילחהל הלולע היכרנוטוא םאה
 לכ( .תוילילש תוטלחה תלבק ינפב הניסחה תויטילופ תוטלחה תלבקל תכרעמ ןיא
 ךותל"ש רמוא התא .)ףורפרב התוא תארק הארנכ ךא - הרהצהב  רמאנ הז
 ,תילרביל היטרקומד :לשמל ,ישממ )?(יטננמיא ןכות קוציל שי היטרקומד
 לוכי אל ותוא "קוציל"שיש רבד ,בגא( םיכסמ ינא ."תיטרקומד-לאיצוס,תיטסינמוה
 ךכ םשל .)ותוא תקצל ךרוצ ןיא יטננמיא אוהש המ לכ - ךפיהלו ,"יטננמיא" תויהל
 ,תויטרקומד-לאיצוס ,תויטסינמוה ,תוילרביל תופקשה תצפה םשל ןגראתהל שי
 ןיב לדבה ןיא וז הניחבמ .תוגלפמ - הלאכ םינוגראל םיארוק םוימוי תפשב .רוביצב
 םירטשמה ינשבו ,תוגלפמל םוקמ שי תוטישה יתשב .םיגיצנ רטשמל היכרנוטוא
 תוטלחה ינפב הניסחה תיטילופ תכרעמ ןיא .תוילילש תוטלחה לבקתהל תולוכי
 הנייהת תוטלחהה לכ םזילאיצוסבש בשח אוה .ןיבה אל סכרמ םג הז תא .תוילילש
 יטילחמש חקלב אוה היכרנוטואל םיגיצנ רטשמ ןיב לדבהה .תויבויח חרכהב
 תוטלחהמ םלעתנ םא .ןוסאל המרגש הטלחה תובקעב קיסהל םייושע תוטלחהה
 )רטשמ לכב תורקל לוכי הז( םתוזחל ןתינ אלש םימרוג ללגב ןוסאל וליבוהש
 יפכ וחתפתה תמאב םירבדהו ןוסאל וליבויש שארמ ןעט טועימש תוטלחהב דקמתנו
 ץירמת ןוסאל המרגש הטלחהש יוכיס שי היכרנוטואבש ריבס יזא ,ןעט טועימהש
 הטלחה םיגיצנ רטשמב תאז תמועל .םהלש ןוילעה ךרעה תא ףילחהל היכמות תא
 וקדבי םישנא .םיכרע תפלחהל אל ךא םיגיצנ תפלחהל קר האיבמ ןוסאל המרגש
 הליבוהש הטלחהה תא ולביק םמצע םה םא קר םהלש ןוילעה ךרעה תא שדחמ
 םא קפס ךא ותוא ופילחי וירחובש ריבס תילילש הטלחה טילחה גיצנ םא .ןוסאל
 הטלחהל םרגש אוה ןוילעה ךרעה אקוודו תויה .םהלש ןוילעה ךרעה תא ופילחי
 בוש םרוגה ןוילע ךרע לש יובש רוביצה רתונ ,ףלחומ וניא הז ןוילע ךרעו ,ןוסא תרה

.ןוסא תורה תואצותל בושו
  ופילחה    ?םירופיכה םוי תמחלמ לש ןוסאה רחאל "הדובע"ה ירחוב ושע המ
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 .םיגיצנ
 םרגו ןוילע ךרע ראשנ םזירטנצונתאה .ןיבר תא ודימעה הדלוג םוקמב

."הדאפיתניא"ל

.םיגיצנ רטשמב רשאמ  היכרנוטואב רתוי  הברה  לודג םיכרע  ונשי םישנאש יוכיסה
 .'וכו "תויממע תויטרקומד" לש חונימל רשקב ךלש  ןועיטה לכל סחייתא אל

 תוטלחה טילחהל ךמסומ ימ אלא תיטילופ תכרעמל םיארוק ךיא הניא הלאשה
 ?"ןתוא עיצהל תוכמס שי ימל" לאוש התא "הטלחה תועצה"ל רשקב .תויטילופ

 לכל הרומש הטלחה תועצה עיצהל תוכמסה היכרנוטואב ."חרזא לכל" :יתבושת
 .טמופסכב - תאז םישוע םינוילימ    .ןכ  םויכ     ?תינכט ירשפא הז םאה     .חרזא

 .ןבומכ - תויטילופ  תוטלחהל  תאז  הטיש  םשייל  ןתינ םאה
 .ךכב לפטל לקנב תולוכי תויחכונה םיבשחמהו םינופלטה תוכרעמ

 תא עדי דחא לכש בושח" ,"רדסה אוה ינרדומ רטשמב ילנידרק דוסי" בתוכ התא
 והמו ןוכנ "רדס" והמ טילחה ימ ?רבדמ התא "םוקמ"ו "רדס" הזיא לע ,"ומוקמ
 םיחרזאה ברקמ בור םא .םייביטקייבוא םינוירטירק ןיא ןאכ םג  ?ןוכנ "םוקמ"
 הטלחהמ תועבונה תואצותה תא דבכי םג אוה ול יוצרה רדסה והמ תורישי עבקי

   .וז
 ?היעבה תא תרתופ "רדס" הלימל "ינויח" ראותה תפסוהש בשוח התא

 ?"ינויח" הז םינוירטירק הזיא ךמס לע   ?"ינויח" המ טילחה ימ

 ןהש הווקמ ינא תאז םע .ילע לבוקמ הז .ךתוא הנקפסת אל יתובושת יכ ךירעמ ינא
 .ןיטולחל םירורבכ ךל וארנש םיאשונ לע שדחמ בושחל ךתוא הנררועת

.ל"נה ןוידב וננמז  תא ונינש ונזבזב  אל בצמה הז םא
 ךתרוקיב לע הדומ ינא ,ךפהל ,עוגפל הנווכ יל ןיא .ירבדמ תעגפנ אלש הווקמ ינא

 ?תארק רשנמה לש חסונ הזיא  ,בגא .תפסונ תרוקיב לבקל חמשאו
?תירבעב תרבוחה תא וא טנרטניאב תילגנאב עיפומה הז תא
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.נ .י ל  הינש   הבושת                                                         
1.11.98     

,םולש - .נ .יל
.ךבתכמב תועיפומ ןה וב רדסה יפל ךיתולאש לע הנעא .הריהמה ךתבושת לע הדות
.חוכיווב חצנל ןיינע יל ןיא .תוחצנתה אלו תויעב רוריב לש חורב תונעל לדתשמ ינא
 ריהבהל הפיאש ךות ןודנ םא ךא ןוידה תורמל וניתועדב ראשנ ונינשש יאדוול בורק

.ןודינב וניתועד תא הנשנ אל םא םג שדח והשמ דמלנש ןכתי תויעבה תא
 ןויד תובקעב תישענ הניאש הדודמו הלוקש הערכה"כ "תיניצר הערכה" תרדגה התא

?הדימ הנק הזיא יפל "הדודמ"   ?לוקיש הזיא יפל  "הלוקש"  ."היזיוולטב "ףיפח"
 התלבקל שרדנה ןמזה ךשמ יפל ,רקיעב וא ,קר תדדמנ הניא הטלחה לש התוניצר
 תעבקנ םילוקישה לש "םתוניצר" ךא .הלבקתנ םהיפל םילוקישה תוהמ יפל אלא
 חרכהב וניא "יניצר"כ ינוליח יניעב הארנש לוקיש .םהילעב לש ןוילעה ךרעה יפל
 תיכונא תואר תדוקנמ לוקיש יבגל רומא רבד ותוא .ךפהלו ,יתד םדא יניעב יניצר
 ןיא .)הדע ,טבש ,תושונא ,המוא( והשלכ רוביצ תבוט לש תואר תדוקנמ לוקיש לומ
 םיכרע .ןוילע ךרע יפל תדדמנ "תוניצר" ."תוניצר"ל "תיביטקייבוא" הרדגה
 ינב בורש ןוכנ .םהיניב רשפל וא רשגל תורשפא ןיאו הז תא הז םירתוס םינוילע
 לוקיש יפל תומיוסמ תולאשב םיעירכמ םה תופוכתו ךכל םיעדומ םניא הווח
/ופורתנא/ונתא לוקיש יפל תורחא תולאשבו )"ומצע לצא בורק םדא"( ירטנצוגא
 הערכה לכ ךא )'וכו ,"ונצרא דעב תומל בוט" ," 'ה יניעב בוטה"( ,ירטנצ - ואית
 דחא ןוילע ךרעמ תועבונה תוטלחה יכ דיחי ןוילע ךרע יפל תלבקתמ תיפיצפס
 .םייביסולקסקא םה םינוילע םיכרע .רחא ןוילע ךרעמ תועבונה תוטלחה תורתוס

.ףקות םידבאמ םירחאה  ףקות לבקמ דחאשכ
 ףידעמ ינא( הטלחה םא הלאשה רוריבל יביטקייבוא ןוירטירק עובקל רשפא יא
 ןיבר לע יכ טילחהל לולע דחא בר ."הדודמו הלוקש" איה  )"הערכה" לע הז חנומ
 קמוע ."רסומ ןיד" לח אל ןיבר לע יכ טילחהל לולע רחא ברש דועב "רסומ ןיד" לח
 תויטנוולר .םינוליח יבגל אל ךא םייתד יבגל יתועמשמ היהי הזכ ןויד ב םילוקישה

.ךירעמה לש ןוילעה ךרעה יפל םיעבקנ לוקיש לש קמועו
 תועש 24 קוסעל תלוכיה רסוח לעו היזיוולטב ןוידה תויחטש לע ךינועיטל הבושתב
 איה המגודה .תיכרנוטוא הטלחהו ןויד לוהינל המגוד איבא תויטילופ תוטלחהב

.הובגה דומילה רכש דגנ םיטנדוטסה קבאמ
.היזיוולטב  עובק  ץורע  יתלשממ דרשמ לכל שדקוי היכרנוטואב

 תא היזיוולטב חתפי ההובג הלכשהל תודסומב דומילה רכשב ןיינעתמה חרזא
 תווצ עיפוי ךסמה לע .דומילה רכשב ןדה ךסמב הפצי .ךוניחב קסועה ץורעה
 תויהל הטלחהה תועצה רפסמ לוכי תינויע הניחבמש תורמל .אשונב ןדה םיחמומ



Page 170 of 208

alternative.doc 15:54 25/07/10

 רומשל העצה היהת .דואמ ןטק ןרפסמ היהי תואיצמב ירה הנידמה יחרזא רפסמכ
 תועצה תרושו ,ללכב דומילה רכש תא לטבל העצה היהת ,םייקה דומילה רכש לע
 .תועצה רשעמ רתוי הנייהת םא קפס .עבר ,שילש ,יצחל דומילה רכש תנטקהל
 תוירשפאה תואצותה המ וריבסי יעוצקמה םקוסיע ןה דומיל רכש תויעבש םינלכלכ
 םישדח םיסמ תלטה ענמי יחכונה דומילה רכש םויק - לשמל .תונושה תוטלחהה לש
 הזו לכל הובג ךוניח רשפאי דומילה רכש לוטיב - וא .היצלפניאה תאלעה ענמיו
 תעצה ףיסוהל לוכי ןיזאמ לכ .הזכ דעצ ללגב הלעת היצלפניאהש תורמל ףידע
 ךא תועצה לש םוצע רפסמ ןכתי תינויע .יהשלכ הטלחה ןעמל קומינ וא הטלחה
 לע הטלחה תועצה 120 ונכתי םיגיצנ 120 לש תסנכב .ןטק יד היהי ןרפסמ תואיצמב
 םיחרזאהש חיננ .עברא וא שולשל ןרפסמ םצמטצמ תואיצמב ךא ,אשונ לכ
 םייקתת ןכמ רחאלו םימי 3 ךשמי תונושה תועצהה לע ןוידה יכ ועבקי היכרנוטואב
 םיחמומהשכ העבצהל דע וכשמי אשונה לע היזיוולטב םינוידה .הנושאר העבצה
 חיננ .העצה לכ לע םיעיבצמה לש םרפסמ ןרקומ עקרב .תעל תעמ םיפלחתמ
 הינש העבצהל רבעמל שורדה םומינימה םוסחמ תא ורבע הטלחה תועצה שולשש
 ול בושח אשונהש ימ .הלא תשולשב  ןוידל םיחמומה תווצ רבוע תעכ .אשונה לע
 תא ןופלט דילק תציחלב חלוש םינושה םילוקישב ןויע רחאלו קוחר-טלשה לע ץחול
 .תבייחמ הטלחהל בור הלביקש הטלחהה תכפוה תישילש העבצה רחאל .ותטלחה
 רוזחישכו ,ויניינעב קוסעי םדא .תועש 24 היזיוולטה לומ תבשל בייח וניא שיא
 בצמ תא הארי ,ותוא קיסעמה אשונב ןדה ץורעל סנכי ,היזיוולט חתפי ותיבל
 ךמצעל ןיימד .ויניעב תיארנה הטלחה תעצה דעב עיבציו ,חוכיוול ןיזאי ,תועבצהה
 ךל בושח םיטנדוטסה לש דומילה רכש ןיינעש ןוויכו ךתדובעמ התיבה רזוח התאש
 תא לוקשל טילחמ ,םילוקישל ןיזאמ ,םיאתמה ץורעב היזיוולטה תא חתופ התא
 לוזגי אל רבדה .ןופלטב ךתטלחה תא דילקמ ןכמ רחאלו .םיימוי וא םוי םיקומינה
 תוטלחה רפסמ טילחהל לוכי התא העש יצח ךות .תורופס תוקדמ רתוי ךממ
 לוקשלו םינוש םיקומינ עומשל לוכי התא .דיימ טילחהל בייח ךניא .םינוש םיאשונב
 טעמכ קיר תסנכה םלוא ןמזה בור  ?תסנכב םעפ תרקיב .יונפה ךנמזב אשונה תא
 הנזאהב םנמז םיזבזבמ םניאו אשונב כ"ח לכ תדמע המ םיעדוי םיכ"חה .ירמגל
 ךרוצל קר תסנכב םיעיפומ םה .םהל םימיכסמ םה ןיאש שארמ םיעודי םיקומינל
 .הטלחה תעצה לכל םינתינה תולוקה רפסמ לע עיפשהל יושע םרדעה םא העבצה
 הנוש המב ךכ םא     .ללוש אוהש קומינ לכל בישקי אל היכרנוטואב חרזא םג

    ?םיגיצנ תטישמ היכרנוטוא
.טילחמ - ולש גיצנ אלו - ומצע חרזאהש ךכב

 לוקשי ןכלו שדחמ רחביהל הפיאשמ ישפח חרזאהש אוה ןורתיה  ?ךכב ןורתיה המ
 גיצנ ."שדחמ רחביהל ייוכיס לע יתדמע עיפשת ךיא" לש לוקיש אלל הטלחה לכ



Page 171 of 208

alternative.doc 15:54 25/07/10

 םילוקיש ויהי דימת גיצנל .דבלב ןודנה אשונה לע טילחהלו לוקשל ישפח וניא
 תויטילופ תוטלחה טילחהל תוכמס .גיצנ תויהלו ךישמהל הפיאשמ םיעבונה
 ילעב םיפאוש ןכל .ץמוק ותואל םיבר תונורתי הקינעמ ןטק ץמוקל קר תקנעומה
 הירואיתהניא וז  .םהילוקיש לע העיפשמ וז הפיאש .םדיקפתב ךישמהל תונורתיה
 לכב תוריחב תכרעמ לכב בושו בוש תחכומו םימעפרופסניא החכוהש הדבוע אלא
 שפוחו ,ןיינע לש ופוגל הערכה תלבק רבדב ןוטלפא לש קומינה .םיגיצנ רטשמ
 תא ןובשחב חקינ םא םג םיגיצנה תטיש דגנ קומינ אוה ןיינעל םניאש םילוקישמ
 ףסונ - שי גיצנ לכל .תוטלחהה יטילחמ לש ןוילעה ךרעהמ ןוטלפא לש ותומלעתה
 לע העיפשמ וז הפיאשו גיצנ תויהל ךישמהל הפיאש םג - ולש ןוילעה ךרעל

.ויתוטלחה
 לע עיפשמו "םדא ייח לע םש וניא"ש יתד טועימ םע תויחל ךל השקש תבתכ
 אל השק ול .הז טועימ לש תוארה תדוקנמ םירבדה תא תוארל הסנ .הקיטילופה
 ,ךיתוטלחהו ךיכרע ,ךילוקיש םיארנ ולש ןוילעה ךרעה תניחבמ .ךל רשאמ תוחפ
 ךירצש טילחי הז טועימ םגש דואמ ןכתי .םייטנבלר יתלבו ,םיבושח יתלב ,םילוספכ
 הבושח וז "הליבח"ש עבקנ המ יפל .הליבחה קרופתש .הפי ."הליבחה תא קרפל"
 יכ  עבוק ןוילע ךרע הזיא    ?הליבחה קוריפב ןוסאה המ    ?הקרפל רוסאש ךכ לכ

?"ןוסא" הז

.אלש  ןבומכ   ?"יביטקייבוא" ןוילע ךרע  איה "תימואל תודחא"  םאה
 הנכלת ןה ."בר ןמז די תובולש תכלל ולכוי אל ךכ לכ תונוש תושיג" יכ עבוק התא
  ןיא ."הליבחה תא וקרפי" ךכב תוצרל ולדחישכ .ךכב וצרי ןהילעב דוע לכ תובולש
 וא תיסיפ ,הריגה( תונוש תורוצ לבקל לוכי "הליבחה קוריפ" .ןוסא הז

.'וכו  ,תדרפנ הנידמ תמקה םשל םיחרזא תמחלמ   ,תדרפנ הנידמ  ,)תיגולוכיספ
 .וז הכרעה ךל ביתכמ ןוילע ךרע הזיא ררבתש יאדכ "םלועה ףוס" הז ךיניעב םא

 תואיצמ"ב ןימאמ אל ינא יכ ונניב "קימעמ ןויד"ב םעט האור ךניאש תבתכ
  טלחהב ינא .תיביטקייבוא תואיצמ ןיאש יתנעט אל םלועמ ,תישאר ."תיביטקייבוא
 תמא תמייקש ךכ לע קלוח ינא ךא ,תיביטקייבוא תואיצמ תמייקש רובס
 יל הארנ .תואיצמה שוריפ  איה אלא "תואיצמ" הנניא "תמא" יכ .תיביטקייבוא
 לש השוריפ ךא .תופקשהב יולת וניא המויקו תואיצמ שי .הלא ינש ןיב לידבמ ךניאש
 היונב "תיביטקייבוא תואיצמ" .ןשרפה לש ןוילעה ךרעב היולת וז תואיצמ
 המ עבוק ןשרפ לש ןוילעה ךרעה .תונשרפמ היונב "תיביטקייבוא תמא" ,תודבועמ
 תמא"כ ראתמ אוה הז תאו תיביטקייבואה תואיצמב בושחכ האור אוה
 .תועמשמ וא תונשרפ הליכמ הניא המצע תיביטקייבואה תואיצמה ."תיביטקייבוא
 תואיצמ התייה  ץיוושואש ןיטולחל רורב .םדא ינב ידי לע הל םיקנעומ הלא ינש
 יתאבהש םירקבמה תעברא .הב םירקבמש הלאב יולת וניא המויקו תיביטקייבוא
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 ךרע שי דחא לכל יכ  ,תיביטקייבוא תואיצמ התואמ תונוש תונקסמ םיקיסמ המגודכ
 .הנוש ןוילע

?"תיביטקייבוא תמא" ל   "תיביטקייבוא תואיצמ"  ןיב  לדבה האור ךניא םאה

 םורגל תויושעה תוטלחהל ליבומ ולש ןוילעה ךרעה יכ םדא ענכשל הלוכי תרוקיב
 ןכתי ,בורה תא ענכשת אל תאזכ תרוקיב םא םג .תוילילש  ןה ויניעב םגש תואצות
 חק .תרוקיבל ודגנתהש הלא לצא םיכרע יוניש לוחי שממתת התיזחת םא יכ
 ,םיטסילאיצוס ,םיטסינומוק( םינמרג ויה .תיצאנה עזגה תרות תא המגודכ
 רמולכ( תירטנצופורתנא תואר תדוקנמ עזגה תרותל ודגנתהש ,)םילרבילו
 תונמואלב( םזירטנצונתאב ולגד םינמרגה םירחובה בור ךא .)תיטסינמוה
 ללגב הל םרגנש סרההו ,הינמרג תלפמ .םיצאנה דעב ועיבצהו  ,)תינמרגה
 הז יוניש .הלוספ עזגה תרותש םיבר םינמרג וענכש ,הב וחתפ םיצאנהש המחלמה
 תרוקיבש רבדה שוריפ םאה .תיאבצה הלפמהמ אלא תונעזגה תלילשמ עבנ אל
 תאזכ תרוקיב ילב יכ .אל יתעדל .תרתוימ התייה המחלמה ינפל הינמרגב תונעזגה
 הדבועה .עזגה תרותב אל ךא המחלמה ןונכתב ועטש םיקיסמ םינמרגה בור ויה
 תועטש הנעטה תא תרערעמ ןוסאל ליבות תונעזג יכ שארמ וריהזהש םינמרג ויהש
 תואצות הל ןיא םא םג להנל שי םיכרע תרוקיב .ןוסאל המרג המחלמה לוהינב
 תויטילופ  תוקולחמש חינהל םדקומ ןכלו םעפ יא םייתסי הזכ ןויד םא קפס .תוידימ

        .םעפ  יא הנמייתסת
א .ע                                                                                                                                       

 15.11.1998

.נ .י ל  תישילש הבושת                                                           
,םולש - .נ.יל

.ינורטקלא ראודב יל תחלשש היכרנוטואה דגנ תופסונה ךיתורעה לע הדות
 ירות וישכעו םיללכה תא תעבק התא"  :יל בתוכו תונפקותב ךבתכמ תא חתופ התא

."ךלש הקיטקלאידב שמתשא התעמ ןכל .םהיפל קחשל

 יל ןיא .תויניינע תובושת תלביקו תולאש תלאש .קחשמ ינניא .םיללכ יתעבק אל
 ךלש שומישה יזא "הקיטקלאיד"ל לגיה תרדגה תא לבקנ םא ."הקיטקלאיד" םוש
 ינפל התוא חסנ "הקיטקלאיד"ל ךלשמ הרדגה ךל שי םא .העטומ אוה הז חנומב
 לש הקימנידב תקסוע הקיטקלאיד .תונבה-יא ענמי הז .חנומב שמתשמ התאש
 אצמת .לגיה לש "הקיגולה עדמ"ב ןייעת .םינויד לש היגולונימרטב אלו םיכילהת
 ליעות ,שמתשמ התא םהב םיחנומה תא רידגת םא ."הקיטקלאיד"ל הרדגה םש
 חנומ לכ יתרדגה היכרנוטואה רמאמב .תונבה-יא ענמתו ךיתועד תרהבהל
 ,"הנידמ" ,"תוכז" ,"ןויווש" ,"שפוח" ,"ןוטלש" ,"הקיטילופ" ומכ ,וב יתשמתשהש
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 תא תוריהבמ ןה ךא יתורדגהל םיכסהל בייח ךניא .תונבה יא ךסוח הז ."קוח"
 תונבה-יאל תורשפאה תא תוניטקמו הלא םיחנומל סחיימ ינאש תועמשמה

 .לפרועמ  חוניממ תועבונה
 .המושייב  םיישק  לע  םינועיטל היכרנוטואה ןורקע דגנ םינועיטמ תרבע ךבתכמב

 ?ושומימ תורשפא לע קר קלוחו ןורקיעל םיכסמ התאש רבדה שוריפ םאה
 תונקהל ידכ היזיוולטב ןוידב ףתתשהל םירומאה "םיחמומ"ה םה ימ תלאש
 :יתבושת .תוירשפאה ןהיתואצותו הטלחהל תודמועה תויצפואה לע עדימ םיחרזאל
 ותואב לופיטל שדקומ ונמז בורו אשונה תא דמלש ימ אוה םיוסמ אשונל "החמומ"
 דרשמב ןלכלכ .ןורג ,ןזוא ,ףא תויעבל החמומ אוה ,ןורג ,ןזוא ,ףא אפור לשמל .אשונ
 הבושת תתל ותלוכיב יכ ךוניחל תועגונה תוילכלכ תויעבל החמומ אוה ךוניחה
 העשב םידומילה םוי תכראה הנידמה רצואל הלעת המכ הלאשל תססובמו תקמונמ
 דצה אוה ועוצקמש םדא אוה "החמומ" .לארשיב םייממעה רפסה יתבב תחא
 ,ולש ןוילעה ךרעהמ תעפשומ החמומ ידי לע עדימ תגצה .םיוסמ אשונ לש ינכטה
 דחא לכו אשונל םיחמומ רפסמ ןימזהל רשפא ,עדימ תגצהב הייטה לטבל ידכ ,ןכל
 רוביצל רשפאיש עדימ לבקתי הז תועד ןווגמ ךותמ .אוה וכרדב עדימ גיצי םהמ
 הזיא עיצהל לוכי ומצע רוביצה  .עדימ לע תססובמה הטלחה טילחהל בחרה

.ןימזהל םיחמומ
 החנה לע תססובמ ןלוגהמ הגיסנה תואצות לע םיחמומ ןויד ןיינעב ךלש המגודה
 םיעיפומ םא ךא .גיצמה לש ויתופדעהב םג היולת עדימ תגצהש  )הל םיכסמ ינאש(
 תידדצ-בר הנומת לבקל ןיזאמה לוכי הנוש ןוילע ךרע דחא לכלו םיחמומ המכ
  ךמס  לע  קר אלו  עדימ  ךמס  לע - ויתופדעהל םאתהב - טילחהל ול רשפאתש

.תיכרע  הפדעה
 ונניא - רשה - הטלחהה תא טילחמה םדאה :םיגיצנ רטשמב רבדה עצבתמ דציכ

 .ןוטלשה לע תולבוקמ ויתופדעה יכ ודיקפתל הנומ אלא אשונל החמומ חרכהב
 תויצפואה תודוא עדימ לבקל ידכ םיחמומ רשה ןימזמ הטלחהה תלבק ינפל
 טילחמ הז עדימ תלבק רחאל  .תוירשפאה ןהיתואצות לעו ,וינפב תודמועה תונושה
 תעבונ הניא ותטלחה .רוחבל היצפוא וזיאב - אשונל החמומ וניא םא םג - רשה
 ןוטלשה .ולש ןוילעה ךרעה ידי לע תועבקנ הלאו ,ויתופדעהמ אלא ותויחמוממ
 לכב הז ךכ .ינויצילאוק לוקיש ךותמ וא ,ויתופדעה לע ךמוס אוה יכ רשה תא הנימ
 טילחמה אוהש - דרשמה לע יארחאה רשה .םיגיצנ רטשמ לכב יתלשממ דרשמ
 .ןוטלשה לע תולבוקמ ויתופדעה ךא ,אשונל החמומ ,ללכ ךרדב ,וניא - ןודנה אשונב
 ללגב קר עבנ אל ודיקפתל ויונימ ירה החמומ אוה תוטלחהה טילחמ רשאכ םג

.ןוטלשה לע תולבוקמה ויתופדעה ללגב רקיעב אלא ,ותויחמומ
 תופילחמ םיחרזאה תופדעהו רשה דיקפת תא אלממ בחרה רוביצה היכרנוטואב
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?בור תטלחה לע דיחי תטלחה  ףידעמ - טרקומדכ - התא עודמ .םירשה תופדעה תא
 הארנ דיחי רש ידי לע םויכ תולבקתמה תוטלחה טילחי בחרה רוביצהש ןויערה
 תייה  עוציב-רב  ןויערה היה וליאו    .תונוסאל םשרמו עוציבל ןתינ יתלב ךיניעב

?וב  ךמות
 .תלעופ  איה דציכ הארנו דחא יתלשממ דרשמב היכרנוטוא םשיינ הבה

?ךיניעב  לוספ  הז  .תושלוח ףושחיו םירופיש רשפאי הזכ יוסינב רבטציש ןויסינה
.םייניינע רשאמ רתוי םיינרטנק םה ןורחאה ךבתכמב ךינועיטמ קלחו יללכה ןוטה
 שי םהמ דחא לכלו 120 אוה תסנכה ירבח רפסמש תורמלש ךל יתבתכ :המגודל
 וב דיחי הרקמ תסנכה תודלותב ןיא אשונ לכ לע הטלחה תועצה תולעהל תוכמס
 הלוע הטלחהה תועצה רפסמש רידנו והשלכ אשונ לע הטלחה תועצה 120 ולעוה

 :תינע ךכ לע .רסירת יצח לע
 שי ,תועצה 240 = שיא 4800 ,תועצה 24 = שיא 480 ,תועצה 12 ולעי שיא 240 רמולכ"

 .ןוטה  תא  הנשתש ךרוצ שי ךא ךישמתש ךרוצ ןיא  ,אל    " ???ךישמא ינאש ךרוצ
 רפסמ ןיב ינויצרופורפ סחי ןיאש ןיבהל ידכ יטנגילטניא יד התאו ינרטנק אוה ןוטה
 עבקנ תועצהה רפסמ .טילחהל שי ןהילע תועצהה רפסמל הטלחהה תוכמס ילעב
 חקינ .הטלחהה תוכמס ילעב רפסמ ידי לע אלו הטלחהה תוהמ ידי לע רקיעב
 תא ךיראהל אל תחא העצה היהת .רפסה יתבב םידומילה םוי תכראה תא המגודכ
 תיטרואית הניחבמש תורמל .תועש המכב וכיראהל תועצה המכו ,םידומילה םוי
 םוי תא ךיראהל שיא עיצי אל הממיב תוקדה רפסמכ תויהל תועצהה רפסמ לוכי
 רתויה לכל םידומילה םוי תכראהב רבודמ .תועש 16 ב וא תוקד 15-ב םידומילה
 תועצהה רפסמ )תועש ,4,3,2,1,0 לש הכראה( תועצה 5 כ"הסב רמולכ .תועש עבראב
 לבקיש םדא לכ .ןוילימ 120 -ל  120 מ לדגי תוטלחהה יטילחמ רפסמ םא םג לדגי אל
 רש .ךוניחה רש ומכ קוידב הטלחה לבקל לכוי הז אשונ לע עדימ ךוניחל םיחמומהמ
 רחביהל ותפיאשמ םג תועפשומה( תויטילופה ויתופדעהל םאתהב טילחמ ךוניחה
 )רחא וא הז ןוילע ךרעל םאתהב( ןיינע לש ופוגל טילחהל לוכי רוביצה וליאו )שדחמ
 תטלחהל - ההז וניא ךא - המוד הז םיוסמ ןבומב ."שדחמ רחביהל" לש לוקיש ילב
 יכרוע .תויטפשמ תויוקדל םיחמומ םניא םיעבשומה .ב"הראב טפשמב םיעבשומ
 .םידגונמ םיקומינב ,המשאהל ,תודגונמ תושיג םיקמנמ הנגההו העיבתה לש ןידה
 קר םיכירצ םיעבשומה .תומשאהה לש ינכטה דצה תא םיעבשומל ריהבמ טפושה
 .קוחה תפיכא תכרעמו טפושה ידי לע עבקנ ראשה לכ .םשא םשאנה םא טילחהל
 םא תינורקע הטלחה םיטילחמ םה .רהוס-יתבל וא קוחלםיחמומ םניא םיעבשומה
 הטישמ העורג וז הטיש םאה .טפושה ידי לע השענ ראשה לכ .אל וא םשא םשאנה

       ?םשא םשאנה םא עבוק ,ןוטלשה ידי לע  הנומש ,דיחי טפוש הב
 1998 לארשיב .תינויצילאוקה הטישהמ עבונה יסיסב םגפב הקול םיגיצנרטשמ
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 )ל"דפמ( הייסולכואב ןטק טועימ תגציימה תיתד טועימ תגלפממ ךוניח רש עבוק
 רחא יתד טועימ תגציימה הגלפממ םינפ רש .ינוליחה בורה לש ךוניחה תוינידמ תא
 היפכ"ל דגנתמ ירה התא .ינוליחה בורה לש םינפה תוינידמ תא עבוק )ס"ש(
 ךנועיט יפל .תאזכ היפכ הדילומ הב ךמות התאש םיגיצנה תטיש לבא ,"תיתד
 בורה לש הרישי הטלחה לע הפידע םויכ לארשיב דיחי יתד ךוניח רש תטלחה
 דועב רוביצה בור תעד תא ףקשת םיחרזאה בור תטלחה ירה  ?עודמ ,ינוליחה
 תא תפקשמ הניא היצילאוק ילוקישמו םייתדה ויכרעמ תעבונה ,דיחי רש תטלחהש
 טילחמ 51% לש בור ובש בצמ ןכתי היכרנוטואבש ןועטללוכי התא .רוביצה בור ןוצר
 בורה ןוצר לע תססובמה וז הטיש םג ןכלו ,49% לש טועימ תבייחמש הטלחה
 יכ עבקתש דוסי תקוח תועצמאב ונקתל ןתינש תוויע והז ךא .ןוכנ .תוויע הדילומ
 ןהל שי םא קר הנלבקתת  )המחלמל תאצל הטלחה לשמל ומכ( תומיוסמ תוטלחה

 .םיעיבצמה ברקמ 80% לש בור
 .םישדח ךשמיהל לולע "םילדופ תוחיבנ לע 139 ץורעב ןויד"ש תורשפאמ דרטומ התא
 תועצה תאלעהל בצקומה ןמזה ךשמ תא ליבגיו ךתעד תא לבקי בורהש ריבס
 ותוא רובעתש העצה קרו םיוסמ המיסח זוחא לע טילחי בורהש םג ריבס .הטלחה
 וענמיש םילהונ לע טילחהל לוכי רוביצה .תבייחמ העבצהלו ףסונ ןוידל דומעת
 תא עיבהל תורשפא  םהמ  וענמי אל ךא  ,הטישב הערל שומיש תושעל םינחרטמ

.םתעד
?םושייל תונתינ יתלב וא ידמ "תוימיטפוא" הלא תוחנה םאה

 םויכ םישידקמ םהש יפכמ רוביצה תויעבל ןמז רתוי שידקהל וכרטצי םישנאש ןוכנ
 אוהש ןמזה תא םיכנמ םא - וטנ תויטילופ תוטלחהל כ"ח שידקמ םויב תועש המכ(
 יח-לעב"הש ךיניעב לוספ םאה )?תסנכל שדחמ ותריחבב ךורכה לכל שידקמ
 יחכונה בצמה םאה ?ולוכ רוביצל םיעגונה םילוקישב ונמזמ קלח עיקשי "יטילופה
 םיעברא ךשמו תיטילופ תוברועממ ושאייתה םיחרזאה בור הב  ,לשמל ב"הראב

 ?ךיניעב יוצר בצמ  אוה   ,תוריחבב םיפתתשמ  30% כ קר - תונורחאה םינשה
 םע רבד ול ןיא הז ללמוא בצמ יתעדל ?"ישונאה עבטה" והזש בשוח התא ילוא

 .םיגיצנ רטשממ תיחרכה האצות אוה  אלא   ,והשלכ "ישונא עבט"
.םישידאל םתוא תכפוה םיחרזאהמ תיטילופ הטלחה תוכמס תלילש

 םוקמ היהי ןהב ןוידלו תועצה תאלעהל שדקומה ןמזה ךשמ לבגוי םאש בתוכ התא
 ןמז המכ עבקיש אוה בורה ירה ?בורה דגנ ?ימ דגנ ."תויפ תמיתס" לע הנעטל
 תטלחה ינפמ וילע ןגהל שיש דיחיה ןורקיעה  .ןהב ןוידלו תועצה תאלעהל שדקוי
 תעצה תולעהל )דיחי לש טועימ ללוכ( טועימ ףאמ עונמל ןיאש אוה ליגר בור
 המיסחה זוחאו ןוידל שדקומה ןמזה ךשמ ךא ,והשלכ אשונב העד עיבהלו הטלחה

 .ליגר בור תטלחהב עבקיו בורה לוקישל ןותנ
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 שדקומה ץורעב היזיוולט חתופ ,הדובעה רחאל התיבה רזוח התאש ךל ראת
 חקי הז( רוביצה תא םידירטמה םישערב קסועה ךסמל סנכנו םייחרזא םיקוחל
 בצמ המו ,םיבלכ תוחיבנ אשונב שי קוח תועצה הזיא דימ ררבל לכות )דבלב תוינש
 תודמועו המיסחה זוחא תא ורבע תוטלחה הזיא תוקד ךות ררבל לכות .הטלחה לכ
 ףסונ ןוידל דומעל תולוכי ךא( םויכ ןוידל תודמוע ןניאו ורבע אל הזיאו ףסונ ןוידל
 וא ,הינש ,הנושאר העבצה ורבע תוטלחה הזיא םג דימ תוארל לכות .)הנש דועב
 ךכ ךא דואמ ךבוסמ םויכ הארנ הז לכ .הטלחה לכ דגנו דעב םיקומינה המו ,תישילש
 תוטלחה תלבק ירה .הכולמה תפוקתב ,הנש 300 ינפל ירטנמלרפ ןוטלש םג הארנ
 הטושפ רוטטקיד וא ךלמ ידי לע )הנידמה יבשות לכ תא תובייחמה( תויטילופ
 םג איה ךלמ תטלחה .רוביצ יגיצנ לש רטשמב תיטילופ הטלחה תלבקמ הברהב
 תרמלו תובכרומה תורמל ךא )ךלש חנומב שמתשהל םא( "תיביטקפא" רתוי הברה
 הכולמ ינפ לע ירטנמלרפ רטשמ תושונאה בור ףידעמ תויביטקפאה רסוח
 ומצעב טילחמ,רוביצ וא ,דיחי וב בצמ( שפוח ףידעמ בורה יכ ?עודמ .הרוטטקידו
 ינניא" :בתוכ התא .שפוח לע תויביטקפא ףידעמ התא .תויביטקפא לע ,)היחי דציכ
 אשונ "תוצמל" השק ךא .םיכסמ ינא ,"תורופס תוקדב והשלכ אשונ יוצימל ךרד ריכמ
 אלש םיאשונ לע םג הטילחמ תסנכה  תאז  לכבו םינש ךשמנה ןוידב םג והשלכ

   ."וצומ"

 ?אשונ "הצומ" ךתעדל יתמ
 ."יאוו  עטמ"ב םתח והינתנש םכסהה לע תסנכב ןוידה תא המגודכ חקינ הבה

 ידיל אובל  ןויד ללכב לוכי םאה   ?םעפ יא הצומי הז םכסה לע ןוידה םאה
 ?"יוצימ"

 אל וב ןוידהש תורמל םיבורקה םימיב םכסהה לע הטלחה לבקתת תאז לכבו
 ."הצומ"

 שי אשונ לכ לע .רטשמ םושב אשונה לע הטלחה תלבק ענומ וניא אשונ לש ויוצימ יא
 .הטלחה תלבקתמ הצממ יתלבה ןוידה ףוסבו רטשמ לכב "הצממ יתלב" ןויד

 םילוכי תסנכ ירבחו .ןכתיי ."תועצהה לכ ירחא בוקעל לכוי אל רוביצה" בתוכ התא
 אוה עבוקש המ .ול תובושחה תועצה ירחא בקוע דחא לכ  ?העצה לכ ירחא בוקעל
 .הטלחה לכב ,עיבצהלו ,ןודל ,הטלחה תעצה לכ תולעהל תוכמס שי חרזא לכלש
 שמתשי חרזא לכ .טילחי אל ,ןודי אל ,עיצי אל - הצרי אל .טילחיו ןודי ,עיצי - הצרי

.ונוצרכ ותוכמסב
 "דעו םלועל חישמה ךלמה אוה היפ לע קוח תעצה" הלעמ והשימש המגוד תאבה

 לבקל תבייח העצה לכו רחאמ .הדגנ עיבצאש רורב .וז העצה לוספא ינא םא תלאשו
 ידכ שורדה המיסחה זוחא תא רובעת אל וז העצהש ריבס ,תועבצה שולשב בור
 תועבצהה תשולשב בורל הכזתו רובעת תאזכ העצה םא ךא .תועבצה שולש רובעל
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 .הלספל רשפא יא
 יזא חישמה ךלמל והשימ תונמל עיבציו חישמ ךלמל זרכוי ינולפש הצור בורה םא
 ךמותה בור שי םא .הז יונימ לטבל העצה הלעי והשימש דע חישמ ךלמל זרכוי ינולפ
 דגנ תועצה עיצנ ונינש   ?התוא לטבל שרוד התא תוכמס וזיא ףקותמ ,העצהב

.בור גישהל לעפנו
 תטטיצש רגרביונ רמ לש תיחטשה היפרגוירוטסיההו  ,ךלש "תויביטקפאה" קומינ
 ךרדב הרוטטקיד .םיטטומתמ "םייביטקפא" םירטשמ םגש ךכמ תמלעתמ ,המכסהב
 רחאל .תוטטומתמ תורוטטקיד תאז לכבו היטרקומדמ רתוי "תיביטקפא" ללכ
 1926-בו המחלמב החצינש הינטירבב תורומח הלטבא תויעב ויה הנושארה ע"הלמ

 ילנטס לש םינרמשה תלשממ .רטשמה תא הטטומ טעמכש תיללכ התיבש םש הצרפ
 יגיצנ ךא .םייעוצקמה םידוגיאל ןוטלשה תא ריבעהל הנכומ התייה  ןיוודלוב
 דרש "יביטקפא יתלב"ה רטשמה .םהידיל ןוטלשה תא תחקל ובריס םידוגיאה
 ללגב קר םייקתמ וניא רטשמ .םהידיל ןוטלשה תא תחקל ובריס ויביריש םושמ

.ולש  תויביטקפאה רסוחמ האצות חרכהב הניא רטשמ תסירקו ולש תויביטקפאה
 םידגנתמה םגו רחאמש ןעוטו ןלוגה תרזחה לע ןוידה תא המגודכ איבמ התא
 לע הרזחה ףידעהל תורשפא ןיא םולש איבת ןלוגה תרזחה-יאש םינעוט הרזחהל
 אל .ןוילע ךרע ונניא "םולש" תישאר ."םולש" אוה ןוילעה ךרעה םא הרזחה-יא
 תשודק" תובושח םיברל .טסירטנצונתא ליבשב אל יאדוובו טסירטנצואית ליבשב
 ,טסירטנצוגא יניעב דואמ יוצר היהי םולש .םולשמ רתוי "םעה תודחא" וא "ץראה
 .והשימ לש תיטרפה ותבוט אוה ןוילעה ךרעה ןאכ ךא ,לכהמ ויניעב םיבושח וייח יכ

.ךרעמ תרזגנה הנקסמ אלא "ךרע" וניא םולש
 ריזחהל אלש עיבצמו םולש איבת ןלוגה תרזחה-יאש ענכתשמ בורהש חיננ ,תינש
 אל ןלוגה תרזחה ילבש ריהצהל ךישממ דסא יכ .םולש ןיאו - הנש תרבוע .ןלוגה תא
 תמאבש ימ .םולשה רדעיה ללגב ןופצב גרהיל םיכישממ םילייח .םולש היהי
 הווסמכ "םולש" הלימב שמתשה אלו ,םולש איבת ןלוגה תרזחה-יאש בשח םימתבו
 אל תרהצומה הרטמה ירהש .תשעתי ,התשודקל וא "ץראה תומלש"ל ותונמאנל
 שדוחמ ןויד ועיצי הלאכ םישנא .םולש האיבה אל ןלוגה תרזחה-יא .הגשוה
 בור לבקתי םולשה רדעיהמ קפויש חקלה רואלש ריבסו הז אשונב השדח הטלחהו
 ומיכסה הדאפיתניאה דע .שדוחמ ןוידל תנתינ הטלחה לכ ירה .ןלוגה תא ריזחהל
 ,"םולש לע רבדל ימ םע ןיא"ש וא ,"יניטסלפ םע ןיא"ש הדלוג םע םילארשיה בור

 עיגהלו תשעתהל בורל םרג המ ."תינדרי היצפוא שי"ש סרפ םע ומיכסהש וא
 םישדח ?ןיטסלפב תואמצעל םיאכז םיניטסלפהש ,יניטסלפ םע שיש הנקסמל
 תליחתבש( ול םרג המ ."הקיר ץראל ונאב אל" :ןיבר זירכה חצרנש ינפל םידחא
 ךכל המרג  ?ותעד תונשל  )"םילגרהו םיידיה תא םהל רובשל" הרוה הדאפיתניאה
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 ילעב וליפא ץלאל לוכי קבאמ ."םייק אל"כ זרכוהש םע לש קבאמ ,הדאפיתניאה
 דע .הפדעהב יוניש לח  קבאמ תונש םישימח רחאל .םתעד תא תונשל תויצינ תועד
 םע ומיכסהש  ץראב םידוהיה בור לש ןוילע ךרע םזירנצונתא היה '50 -ה תונש
 ןוילעה ךרעה הנתשה תומחלמ שש רחאל ךא ,"ונצרא דעב תומל בוט" יכ רודלפמורט
 תונמואלמ ,םזירטנצוגאל םזירטנצונתאמ לארשיב ינוליחה רוביצה בור לש
 םולשה הנורחאל ךפה ןכלו  לכל  לעמ  וייח תא ףידעמ טסירטנצוגא .תויכונאל

 .בורה לש ושפנ תאשמל
 המ יפל ."קדוצ ימ עובקל ידכ הרוקה יבועל סנכיהל" תבייחמ הטלחהש ןעוט התא

 .ויכרע יפל קדוצ ןוילע ךרע וליבשב איה "ץראה תומלש"ש ימ  ?"קדוצ ימ" עבקת
 .ויכרע יפל קדוצ ולש ןוילעה ךרעה אוה "םעה תודחא"ש ימ

  ?קדוצ ונניא ןוילע ךרע וליבשב איה "ץראה תשודק"ש םדא םאה
 ?"קדוצ"  אוה ולש ןוילעה ךרעה אוה םולשה וא םייחהש ימ קר םאה

 ןיאש תנבה םרט   ?"קדוצ"ל ךלש ןוירטירקה המ   ?טילחמ התא ןוירטירק הזיא יפל
 רותב .טלחומ "קדצ" - ןכתי אלו - ןיא ןכלו ,םלוכ לע םכסומה ןוילע ךרע - ןכתי אלו -
 עבונ אל ןאכמ ךא ןהוכ הלואג לש םזירטנצונתאל דגנתמ ינא טסירטנצופורתנא
 הדימ תמאב התוא דדומ חרכהב ינא יכ ."קדוצ" ינאו "העוט" איהש
  .טסירטנצונתא לכ יניעב םילוספ הלא ךא ,יכרע ידי לע רמולכ ,תירטנצופורתנא
 ןיאש תספת םרט    ,"טלחומ  בוט"  אוה  ךלש ןוילעה ךרעהש הארנכ חינמ התא

 .טלחומ ןוילע ךרע
 ןודקומלעיצמ ןוטלפאשכ םייתסמ ןודקומ רדנסכלאו ןוטלפא לע ךלש הפיה רופיסה

 .לחנל םיקולח קורזל ןוויל רוזחי  אליממ "רבד לש ופוסב" יכ  םישוביכמ ענמיהל
 לכל וליעוה המ" :דחאה רמוא .תורבק-תיבב םילייטמ ינש לע ילשמ רופיסב ךל הנעא
  לכ ףרח תומנ ףוסב םא ץמאתהל המל .ותמ םלוכ ףוסב ירה ,םהיצמאמ ןאכ םירובקה

." םיצמאמה תא ךוסחלו דימ דבאתהל ףידע  .וניצמאמ

 ,דבאתהל ךילע ךירבדב יניצר התא םא ."םייתניב"ה אלא רקיע ףוסה אל " :ינשה הנוע
 ינא .ךירבדב יניצר ךניא רמולכ .דבאתמ ךניא התא ."םייתניב"ב לובסל ףידעמ ינא

."ינמז תא זבזבמ ינאש השגרה אלל "םייתניב"ה תא יחו ירבדב יניצר ךתמועל

 דבאת שמשה "רבד לש ופוסב"ש ךכמ םלעתהל םיפידעמ םייוושכעה ןוטלפא ידיסח
 תולעמ 270 סונימל שמשה תכרעמ לכב הרוטרפמטה דרת זאו הלש היגרנאה תא
 םייחו הרבח םייקל םעט ןיא - םהילוקישל םאתהב - ןכלו  ,וקספי םייחהו סויזלצ
 ךא .לבס ךוסחל ידכ דימ דבאתהל ףידע .תומי לכה אליממ "רבד לש ופוסב" ירהש

 ?ןמז  זובזב  אוה  "םייתניב"הש  ושוריפ  "רבד לש ופוסב"ב הרקיש המ םאה
 רסוחאיה היכרנוטואה לש רתויב הלודגה תערגמה"ש ןועיטב ךבתכמ םייסמ התא
 שולש ינפל הקילבופר יכמותל הכולמ יכמות ורמאש המ הז ."הלש תויביטקפאה
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 תוטלחה תלבק יכ( הקילבופרמ "תיביטקפא" רתוי הברה הכולמ .הנש תואמ
 וב שיש ,םיגיצנ-תיב ידי לע ןתלבקמ הברהב הליעי דיחי טילש ידי לע תויטילופ
 וא( הכולמש תושונאה בור תא ענכיש אלהז קומינ .)היצילאוקו היציזופוא
 הכולממ ליעי תוחפ הז רטשמש תורמל רוביצה יגיצנ ןוטלש  לע תופידע )הרוטטקיד
 - רוביצ וא - םדא וב בצמ( שפוח םיפידעמ הווח ינב בורש םושמ ?עודמ .הרוטטקידמו
 .הרוטטקיד וא הכולמב שפוח-יאמ תעבונה תוליעי לע  )היחי דציכ ומצעב טילחמ
 םינוירטירקה םה ןויוושו שפוח ירובע .עבוקה ןוירטירקה איה "תויביטקפא" ךרובע
 הקדצה דימת ושמיש םה ."תויביטקפא" ילוקישמ רהזיהל ךל יאדכ .םיעבוקה
 הילטיאב ינילוסומ לש תיטסישפה הרוטטקידל תוקדצהה תחא .הרוטטקידל

.ץיוושואל  םג   .ןמזב  ועיגה  ןה ."ןמזב תועיגמ תובכרה תעכ "  :התייה
 רבד ומרת אל וללה יכ הינמרגב שפנה ילוח תא םיצאנה וגרה תויביטקפאה םשב
 םידוהיה תא וגרהש ינפל הברה הרק הז  .דבלב  ילכלכ  לטנ ויהו הנידמל

 .םינעוצהו
 ,דרופרתאר טסנרא יכ ךריכזא עוציב-תב הניא היכרנוטוא יכ ךתעיבקל הבושתב
 לש תינטנופס תוקרפתה לע ול עדונשכ - 1938-ב זירכה ,ורודב םוטאה ירקוח לודג
 ישעמ שומיש תושעל לכות אל םלועל תושונאה "  :יכ - םוינרואה םוטא ןיערג
 הת תיפכ תחתרהל תקפסמ הניא דדוב ןיערגמ תקפומה היגרנאה יכ תימוטא היגרנאב

."תינמזוב  קרפתהל םוינרוא יניערג ינוילימל םורגל תורשפא םוש ןיאו
 .העט  אוהש  חכוה  ,המישוריהב  ,ןכמ רחאל םינש עבש 

 לש ותועטמ דומלל ךל ץילממ יתייה םירטשמל ימלוע החמומ תייה וליא םג
 טסיטילא התא .הלאשממ תועבונ היכרנוטואל עגונב ךיתוכרעה .דרופרתאר
 לש ןונגסהו ןוטה .םיחמומ ןוטלש  איה הסומכה ךתלאשמ .טרקומדל הזחתמה
 לע הנעא אל ךא תיניינע ךתא ןודל ןכומ ינא .ינרטנקו אשנתמ אוה ןורחאה ךבתכמ
 ךכמ קיסת לא   .הנעא אל ינרטנקו אשנתמ ןוטב ךישמת םא .םיינרטנק םינועיט
 - תואשנתהו תונרטנקל   .הבושת דימת לבקת יניינע ןונגסו ןועיטל .הנעמ יל ןיאש

 .אל
 .ע                                                                                                                                        
.א
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םזיכרנוטואל    םזיכרנאמ        
 ,תילגנא(  "היכרנוטוא - םזיכרנא ,םזילאיצוס ,םזילטיפק רחאל " תרבוחב ספדנ    

1996(

 לש תיטסילאיצוסה הנידמה ןויער לע תרוקיב ןינוקאב טסיכרנאה חתמ 1872-ב      
 תאז .קדצ ןינוקאבש התארה הירוטסיהה יכ דמלמ םויכ וז תרקיבב ןויע .סכרמ
 וחתמ בוקרב רדנסכלאו ןמדלוג המא םיטסיכרנאהש תרוקיבה לע םג רמול רשפא
 יתבוש תא גרוהל םיאיצומו םיפקות יקצורטו אוה דציכ וארש רחאל ,1922-ב ןינל לע
 ,םילייחה תוצעומל ןוטלשה לכ" ותאירק תא דבכל ןינלמ ועבתש טדטשנורק
 אוה - ןוטלשל ועיגה רחאל - רשאו ,ןוטלשל ותוא האיבהש "םירכיאהו ,םילעופה
 טדטשנורק יתבוש    ."םיקיבשלובה תגלפמל ןוטלשה לכ" לש תוינידמב ףילחה

:1872-ב   בתכ ןינוקאב .םתוא וגרה יקצורטו ןינל  .הגלפמה ןוטלשל ודגנתה

 תויוכז תלעב תיתרבח הבכש – ונל םירמוא ךכ – היהת אל סכרמ לש םילעופה תנידמב"
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 .תילכלכ הניחבמ םג אלא ,תיטילופ הניחבמו ,קוחה ינפב קר אל .םיווש ויהי םלוכ .רתי
 .הלשממ היהת ךא ,תפדעומ תיתרבח הבכש היהת אל .םיחיטבמש המ תוחפל והז

 הטילשב קפתסת אלש תבכרומ דואמ הלשממ היהת וזש ךכל דחוימב בל םישל שי
 אלא ) 1872 ( םויכ תולשממה לכ תושועש יפכ ,םעה ינומה לש םייטילופה םייחה לוהינו
 תקדוצה הקולחה תאו  רוציה לכ תא הידיב זכרתו םיילכלכה םייחה תא להנת םג איה
 ןוגראה תא ,היישעתה ילעפמ חותיפו תמקה תא ,תואלקחה חותיפ תא ,רשועה לש
 .הנידמה - דיחיה יאקנבה תועצמאב  רוציל ןוהה תבצקה תא םגו ,רחסמה לש לוהינהו

.הלשממב "הנובת יסומע םישאר" ינומהו םוצע עדי ךירצי הז
 לכמ רתויב ןצחשהו ,ינדורה ,יטרקוטסיראה ,תיעדמה תיליעה ןוטלש היהי הז
 הלכשה ילעבו םינעדמ לש תויוכמס םלוס םע ,שדח דמעמ היהת וז תיליע .םירטשמה
 זאו .עדי לוטנ םוצע בורו ,עדיה םשב טלושה טועימל קלוחת הרבחהו ,המודמו תיתימא
 םינומהה ברקב הבר חור תרומ הרהמב ררועי הזכ רטשמ .עדיה ילוטנ לש בורל יוא
 חוכב רזעיהל סכרמ לש תררחשמהו הרואנה ותלשממ ץלאית םינומהה ןוסיר םשלו
 רדסה לע רומשל ידכ ,סלגנא רמוא ,הקזח תויהל תבייח הלשממה יכ .ןטק אל שומח
 הלשממ ללוכ ,לכה סורהל הלולע םתוממוקתהש וללה עדיה ילוטנ ינוילימ ברקב

."היתודג לע הלוע םתנובת"ש םישנאמ תבכרומה
.)"םזיסכרמהו הנידמה" 3 קרפ ,"הנידמהו ,שפוח ,םזיסכרמ" ןינוקאב (

 ,םוקל םילעופה ינומה וצלואי וב יאבצ רטשמ – םילעופה דמעמ ליבשב – היהי הז "
 ,תויתלשממ תורשממ ונהיי םיליכשמהו םינובנה .ףותה בצק יפל ,תויחלו ,דובעל ,ןושיל
 ונהיי – ימואלה קנבה לש תוימואלניבה קנעה תוקסע לא וכשמייש – םינדמחהו
 ןוויכ דחוימב ינדור תודבע רטשמ היהי הז .רתויב יחוור ךווית לש תומוצע תויורשפאמ

)5 קרפ ,םש(   ."םעה ןוטלש" ומצע הנכיש

 הרבח יכ סכרמ לש ותיזחתש דועב ,תואיצמב השממתה ,1872-ב הבתכנש ,וז תיזחת
 - שפוח לש ןדיע ססבת הלשממה תולעבב םה  רוציה יעצמא לכ הב ,תודמעמ אלל

 מ"הרבב ןוטלשה ידיקפ לש הטילשה תוואת תואצות תא הזח אל סכרמ .התדבתנ
 ויה ,םיקנבהו ,תואלקחה ,היישעתה ןהב "תיממעה היטרקומד"ה תונידמ לכבו

.הגלפמה ינקסעו הלשממה ידיקפ ידי לע הטלשנ  היסולכואהו  הלשממה תולעבב
 והשו רבוטקוא תכפהמב וכמתש ,םיטסיכרנאה ןמקרב רדנסכלאו ןמדלוג המא
 הלש היפרגויבב .ןינל לע המוד תרוקיב וחתמ 1921 ףוס דע 1920 תישארמ היסורב
 המיכסמו 1920-ב ןיקטופורק טסיכרנאה םע הנורחאה התשיגפ תא ןמדלוג תראתמ

 :יכ ומע
 התועמשמ םגו תיתפרצה הכפהמהמ הברהב הלודג התייה  תיסורה הכפהמה"
 יא .םלועה יבחרב םעה ינומה תעדותל קומע הרדח איה .הברהב הלודג תימואלניבה
 ,םיטסינומוקה ךא .היתובקעב רוצקת תושונאהש רישעה לוביה תא שארמ תוזחל רשפא
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 איה םתרטמ .הלולסממ הכפהמה תא טיסהל ונודנ ,תיזוכירה הנידמה ןויערב םיקבדה
 רשככ יעצמא לכ םיאורו "םזילאיצוסה לש םיעושי"ל וכפה םה .תיטילופ תונוילע
 תויגרנאה תא תוקתשמו םעה ינומה לע המיא תוליטמ םהיתוטיש .םהיתורטמ תגשהל
 לש שדחמ התיינבב םידבועה לש הרישיה םתופתתשה ילב ,םעה ינומה ילב ךא .םהלש

 ."יתוהמו יתריצי רבד םוש רצוויהל לוכי אל ץראה

 .Living my Life,  DOVER, 1979, Vol.2 p ,ןמדלוג המא(                                      
863(     

 לע ישואייל רבחתה ותומ לע ילבא"  :ןמדלוג הבתכ   1921-ב ןיקטופורק תומ ירחא
.) 869 'ע ,םש (  "עונמל לכי אל ונתאמ שיאש הכפהמה סרה

 יקצורט תגהנהב םודאה אבצה תא התארש רחאל ,1921 רבמצדב היסור תא הבזעב
 :הפיסומ  איה  טדטשנורקב םיתבושה  םיאמיה  תא ףקות  ןינל תדוקפבו

)919 'ע םש(  "ןמזמ התמ איה ,הכפהמהמ ונחרב אל"

 ןיב רעפה תא ריבסהל ,הכותב רשאמ הל הצוחמ היסור ןעמל רתוי לועפל ונלוכי" 
 יתבב םייטילופה םיריסאה ןעמל לועפלו ,היתובקעב םקש רטשמה ןיבל הכפהמה

)927 'ע(   ."םש זוכירה תונחמבו םייטייבוסה רהוסה

 תגהנהב תוצעומה-תירב לש תיטסינומוקה הגלפמהש 1921-ב ואר ןמקרבו ןמדלוג
 המזי לכ קנחש תינוציק הרוצב יזוכיר רטשמ המיקהו הכפהמה לע הטלתשה ןינל
 לכ לסיחו  הייסולכואה לע המיא ליטהש תיאשח הרטשמ ןונגנמו תימוקמ
 הקימעמ ,הנוכנכ התלגתנ ןינלו סכרמ לע םזיכרנאה תרוקיב .הגלפמב היציזופוא
 תררועמ ותמאתנ ןינוקאב תויזחתש דועב ודבתנ סכרמ תויזחתש הדבועה .הפקתו
 ןינלו סכרמ לש םהיתועד תא אקווד םלועה יבחרב םיבר ולביק עודמ :הלאשה תא

?ןיקטופורקו ןינוקאב לש םהיתועד תא אלו
 ועיגה רחאל דימ הינמרג םע דרפנ םולש םותחל ותחטבה תא םייק ןינלש הדבועה
 ,עצב תפידרו תויכונא לש אלו יתרבח קדצ לש רטשמ םיקהל בייחתהו ,ןוטלשל
 תרוקיבה תא ועמש דבלב םידדוב .וב ךומתל םלועב םישנא ינוילימל המרג
 ןינלב תינומה הכימתל איבה הז .ןינל תא ועמש םינוילימש דועב תיטסיכרנאה
 יעשפש רחאל םג תוירלופופל תויטסיכרנאה תועדה וכז אל עודמ ךא .'20 -ה תונשב

 ?םלועב וומסרפתנ ןילטס
 ?םידהוא  ינומה   – מ"הרב  תסירק  רחאל   - םויכ  ךשומ םזיכרנאה ןיא עודמ

 תיתיישעת הרבח לוהינל הפולח תעצה  םזיכרנאל ןיאש איה ךכל הבושתה
 הפולח תעצה ול ןיא ךא םזילאיצוסו םזילטיפק לע תרוקיב םזיכרנאל שי .תינרדומ

 .תרוקיב  קר  אל   ,הפולח םישפחמ םישנא .םהינשל
 ינשב הקול אוה .ודוסי זאמ שדחתה אלו  19 -ה האמה רצות אוה םזיכרנאה

:תונורסח
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 ,)"ישיא םזיכרנא"( תירטנצוגא תחאה .תורתוס תופקשה יתש לש היבוברע אוה .1

 ,םדא לכ תוכמס ללוש ישיא םזיכרנא .)"יתרבח םזיכרנא"( תירטנצופורתנא הינשהו
 וגאה" ורפסב רנריטש סקמ אוה וז השיג דסיימ .תושעל המ דיחיל רמול ,בור וא

.תישיאה תויכונאה יכמות ראשו דנאר ןייא  איה ותכישממ  "ול ךיישהו
 .דיחיה תבוט לעמ הרבחה תבוט תא הביצמ ,יתרבחה םזיכרנאה ,הינשה הפקשהה
 ,ןמדלוג המא ,רקור ,הטסטלמ ,ןיקטופורק ,ןינוקאב יבתכב יוטיבל האב וז הפקשה
 אללו יזכרמ ןוטלש אלל הרבחב לגוד יתרבח םזיכרנא .םירחאו ,ןמקרב רדנסכלא
 בור תוטלחהל דגנתמ ישיאםזיכרנא .ידדה עויסו תונומוק לע תססובמה ,הנידמ
 ייראמ יאקירמאה טסיכרנאה .בור תוטלחהל םיכסמ יתרבח םזיכרנאש דועב
 "יתרבח םזיכרנאל ישיא םזיכרנא ןיב רושיגל תנתינ יתלבה םוהתה" ורמאמב ןי'צקוב

 ןמצע תונכמ ןהיתשש ןוויכ ךא .הלא תופקשה יתש ןיב הריתסה תא ריהבה
 .םזילטיפקל  תיטסיכרנאה  הפולחה  תנבהב םוצע לובלב שי "םזיכרנא"

  .21 -ה האמב ישעמ וניא הנידמ אללו יזכרמ ןוטלש ילב הרבח לש ןויערה .2

 ,תוזוחא ילעב ץמוק ידיב היה יזכרמה ןוטלשהשכ 19 -ה האמב רצונ םזיכרנאה
 םרט למשח .םירכיא ויה הייסולכואה בורו םינושארה ויבלשב קר היה שועיתה
 ויה הלא לכ .תואירבו ךוניח ,הרובחת ,היגרנא לש תויצרא תותשר ויה אלו אצמוה
 םומינימ ליג וא ,םומינימ רכש היה אל .וב הברעתה אל הנידמהש יטרפ ןיינע
 ,תואירב חוטיב ,הבוח ךוניח יקוח ויה אל .תועש 8 לש הדובע םוי היה אל .הדובעב
 התייה  אלםישנל .םולשתב תושפוח אלו הלחמ ימי רובע םולשת היה אל .היסנפו
 יתבו טפשמה יתב,הרטשמה ,אבצה ןומימל םיסמ התבג הנידמה .הריחב תוכז
 תמחלמירחא הנתשה הז לכ .הלכלכב הברעתה אלו ,םיקקוחמה ןומימלו ,רהוסה
 םישנ .הבוטלםיבר םייוניש ולחו הפוריאבםישדח םירטשמ ומק .הנושארה םלועה
 הנידמה ,םידבועל תוילאיצוס תויוכז םינקמה םיקוח וקקחנ .הריחב תוכז ולביק
  .ךוניחו ,תואירב ,הרובחת ,היגרנא לש תויצרא תויתשת תמקהב עיקשהל הלחה

.הלכלכב תברעתמ הלחה הנידמה
-לאיצוס תועונתשכ הינשה םלועה תמחלמ תובקעב ולח םיפסונ םייוניש
 לכל םניח תואירב יתורישו ידוסי ךוניח וגיהנהו  ןוטלשל  ולע תויטרקומד
 ושוריפ םויכ הנידמה לוטיב .הלכלכב יזכרמ םרוגל הכפה הנידמה .הייסולכואה
 .תויצרא ללכה ,היגרנאהו ,הרובחתה ,דעסה ,תואירבה ,ךוניחה תוכרעמ קוריפ
 150 ינפלמ תופקשהל דמצנ  אוה .השדחה תואיצמל ומצע םיאתה אל םזיכרנאה

 -ה האמה לש הנידמב רבודמ וליאכ הנידמה לוטיבל ףיטהל ךישממ םזיכרנאה .הנש
 תויצרא-ללכ תותשר לש ןחותיפו ןתקזחא לע טילחי ימ :הלאשל הבושת ול ןיאו 19
 לש הדוקפתב יזכרמ קלח םויכ ןהש הרובחתו היגרנא  ,דעס ,תואירב ,ךוניח לש

 ?הנידמה
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  ?שדח ,הפועת-הדש ,למנ ,הטיסרבינוא ,םילוח-תיב  תונבל םא טילחי ימ
 שפחמש ימ ןכלו הלא תולאשל תובושת ןיא םזיכרנאל   ?הלא תוטלחה ועצובי דציכ
  הפולח  םזיכרנאב אצמי  אל ,ןויווישו שפוח לע תססובמה ,םזילטיפקל הפולח

 .תינכדע
 .יזכרמ ןוטלש אלל תידדה הרזע לע תוססובמה תונומוק תמקהב לגוד םזיכרנאה
 חותיפ לע הטלחה - עצובתו - לבקתת דציכו תונומוקל קרוי-וינ ךופהת לשמל דציכ
 וא ,ןודנול ,קרוי-וינכ ריעב ,בויבהו ,תואירבה ,ךוניחה ,הרובחתה ,למשחה תותשר
 תובושת תתל םתלוכי-יאל ףסונ .הלא תויעבל הבושת ןיא םזיכרנאל ?ביבא-לת
 לש יבויחה ןויערה .בור תוטלחהל וליפא םיבר םיטסיכרנא םידגנתמ הלא תויעבל
 חימצה םרט ,םלרוג תא םמצעב עובקל תוכמס תויהל הכירצ םישנאלש - םזיכרנאה
 חילצה אל ומויק תונש 150 ךשמב .תינרדומ תיתיישעת הרבח לוהינל העצה
 אלפ אל .םיינש וא רושע הדקפיתש הדיחיו תחא הנומוק וליפא םיקהל םזיכרנאה
 וז - ישיא םזיכרנאל רשאבו .יתרבחה םזיכרנאה תונויערל םיכשמנ םיטעמ קרש
  תויעבב  תקסוע  הניאו טרפה תויעבב תדקמתמה תורגבתהה-ליגל הנפוא

 .תויתרבח
 תואירב תוכרעמו ,סוטמ ,תינוכמ ,למשח תרואת תאצמה ינפל ,1876-ב רטפנ ןינוקאב
 טפשמ-יתב ,הרטשמ ,אבצ הקזחתו םיסמ התבג ונמזב הנידמה .תויתלשממ ךוניחו

   ."םעה םשב ,בורב טועימ לש תונדור " :איה "הנידמ" ןינוקאב תעדל .רהוס-יתבו

.הנושארה םלועה תמחלמ םות דע הפוריאב בצמה היה תמאב הז
:ורמאב םיגיצנ יתבל םירכיאו םילעופ יגיצנ תחילשל םג דגנתה ןינוקאב

 רורב    ?םייניע תזיחא דימת היהי הזכ ןוטלש לש יממעה יפואהש רורב אל םאה"
 םיפלאל וליפא וא ,םיפלא תורשע וא ,םיפלא תואמ המכל ירשפא יתלב הז היהיש
 ריבעהל רמולכ ,םיגיצנב שמתשהל חרכהב וצלאיי םה .הליעי הרוצב טולשל ,םידדוב
 ליבוי הז .םהב טולשלו םגצייל ידכ םדי לע רחביתש םישנא תצובקל םהיתויוכמס תא
 הפוקת רחאל .ינגרובה םיגיצנה רטשמ לש תודבעתשהו תועיבצ התוא לכל חרכהב
 םידבעושמ םמצע ואצמיו דחא רקוב הנידמה יחרזא וררועתי שפוחו הכפהמ לש הרצק
 דע  ןוכנ היה  הז   לכ    .) 27 'ע ,םש( ."םישדח ןוטלש יבאת לש תונברוקו קחשמ ילככ

    .טמופסכה  תאצמא

:תואבה םילמב הנידמה לע ותעד םכיס ןינוקאב
 םיטילשל םעה ינומה תופיפכ תא שארמ החינמ הטילש לכ  .הטילש השוריפ הנידמ"
  םג  ןוכנ  הז   )21 'ע ( ." רחא וא הז טועימ לש חוור תורטמל םלוצינ תא תאז בקעו

.םויכ
 םיסיטרכב םוי לכ םישמתשמ םינוילימ רשאכ םג ךשמהל בייח הז בצמ םאה ךא
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  !אלש ןבומכ ?םילבכב היזיוולטב ,תרושקת יניוולב ,םיבשחמ תותשרב ,םייטנגמ
 תוחתופ '90 -ה ו '80 -ה תונשב וחתופש תוינורטקלאה תרושקתה תויגולונכט
 ןינוקאב ימיב אל יאדוובו '60 -ה תונשב ןיימדל היה רשפא יאש תושדח תויורשפא
 רשפאיש יטנגמ סיטרכל ןשייחב ןופלט רישכמ לכ דייצל רשפא םויכ .סכרמו
 תולוכי םיבשחמ תותשר .תיטילופ העבצה לכב ןופלטה תועצמאב עיבצהל שמתשמל
 לע םיחוכיו .היזיוולט יכסמ לע האצותה תא גיצהלו תוינשב תולוק ינוילימ רבחל
 רוביצהשכ ,היזיוולט יכסמ לע להנתהל םילוכי הריחבל תודמועה תויורשפאה
 הנכרעת םיחוכיוה רחאל .ןופלטה תועצמאב תושדח תועצה הלעמו תולאש לאוש
 תעצה לכ – לע העבצהב ףתתשהלו – עיצהל תוכמס שי חרזא לכל .תועבצהה

 .תיטילופ הטלחה
 לכ ,לע העבצהב ףתתשהלו ,עיצהל תוכמס דבוע לכל תונקהל שי הדובע תומוקמב
 ,הדובע יאנת ,רכשל תועגונה תועצה ללוכ הז .הדובעל תעגונה הטלחה תעצה

.םירצומה יגוסו  רוצי תוטיש ,הדובעה בצק ,רוציה םוצמצ וא תבחרה ,םירוטיפ
 – עיצהל תוכמס ,דימלת לש הרוהו ,דימלת ,הרומ לכל תונקהל שי ךוניחה תודסומב

 דחא לכל תונקהל שי .ךוניחל תעגונה הטלחה לכ – לע העבצהב ףתתשהלו
 םידליל םג .החפשמל תעגונה הטלחה לכב העבצה לכב ףתתשהל תוכמס החפשמב
 תלבק לש םינמזה ורבע םויכ .תאז םישרוד םהש עגרמ וז תוכמס תונקהל שי
 ףיקהל הלוכי םיידי תריפסו תינדי העבצה .די תמרה תועצמאב הנידמב תוטלחה
 היה ןכלו תירשפא יתלב איה םינוילימ לש תינדי העבצה .םיעיבצמ תואמ המכ קר
 ןיא .דילק לע הציחלב יד אלא די תמרהב עיבצהל ךרוצ ןיא םויכ ךא .םיגיצנב ךרוצ
 הרוצב הינש רירבשב תאז השוע בשחמה ,תולוקה תריפסב וקסעי םישנאש ךרוצ םג
 ירפוסש ןמז היה .המצע תסנכב תמשוימ וז היגולונכטש הביסה וז .הברהב הנימא
 ירבח םיעיבצמ םויכ ךא .תומרומ םיידי בושו בוש ורפס תסנכב העיס לכמ תולוק
 ישוק םוש ןיא .הלוכ ץראל המשייל לקנב ןתינש ינורטקלא רותפכ תציחלב תסנכה
 תונמל רשפא .)רכש אלל( תסנכ רבחל חרזא לכו תסנכל הלוכ ץראה תא ךופהל ינכט
 תובייח תוינידמ תוטלחה ךא ,הלרגה תועצמאב ,תוטלחה עוציבל םיארחא
 הלרגהב ונומיש םיגיצנל .םיגיצנ אלל ,םמצע םיחרזאה ידי לע תורישי לבקתהל
 םה אלש תוינידמ םיעצבמ רשא ,םירירגשל ומכ תוכמס היהת תוטלחה עוציבל
 לע תססובמה תיטילופ תכרעמ דסייל רשפא םויכ .עגר לכב םרטפל ןתינו ,םיעבוק
 וב ,הזכ ןוטלש .תיטילופ הטלחה לכב עיבצהלו עיצהל תוכז חרזא לכל :ןורקיעה
 – חרזא לכ ."ימצע ןוטלש" רמולכ ,היכרנוטוא אוה  ,םיחרזאה לכ תורישי םיפתתשמ

 לש ןיינע איה העבצהב תיזיפ תוחכונ .ןמזה לכ ,תיטילופ הטלחה לכב עיבצהל יאכז
 חרזא לכל םויכ תרשפאמ תינורטקלא תרושקת .םיגיצנה תטיש םג ךכו ,רבעה
 .תיטילופ הטלחה לכ לע העבצה לכב - תינורטקלא תרושקת תועצמאב – ףתתשהל
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 ,הלוכ הנידמל תעגונה הטלחה לכ לע העבצה לכב עגר לכב ףתתשהל םילוכי םלוכ
 ירשפא ךא ןינוקאב ימיב ירשפא יתלב היה הז .דומילה  םוקמלו ,הדובעה םוקמל

 .תובר תוצראב םויכ
 הנידמה היכרנוטואב וליאו הנידמ לכל דגנתמ םזיכראנא יכ "םזיכרנא" אל הז
  תלהונמה הנידמ וז  .םיגיצנ אלל ,תורישי הב םיטלוש היחרזאש הנידמ וז .תמייק
 קר אל  ,הלוכ הנידמב םיטלשנה לש רישי ןוטלש והז   .היחרזא  לכ  ידי  לע  תורישי

 .הנומוקב
  .סכרמ  םג  ילוא    ,ןיקטופורק םג   ,הז   ןויערב ךמות  היה  ןינוקאבש  חינהל  ריבס

  

  

//:HYPERLINK http   :רתאב תאצמנ הז רמאמ לש תילגנא הסריג    
www.autonarchy.org.il http://www.autonarchy.org.il   
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     "ןוחטיב"ה תזוכיספ

  קשנ  ידיסח  לש 
     ימוטא      

       

תיטילופ   תונטחס  יכרוצל  האושב   שומישה                      
 י"חל תרבח לש רמאמ "בירעמ"ב םסרפתה )2.5.2000( ןורחאה "האושה םוי"ב      

 :םילמב  חתופ  רמאמה   ."ילש  האושה  ךיבסת" ותרתוכש ןהוכ הלואג רבעשל
 ,יתניחבמ .ונממ ררחתשהל הצור אל םג ינא ,ןכ לע רתי .האוש ךיבסת יל שי .הדומ ינא"
 ינא :הדומ ינא דועו .רטאיכיספ תוארל םיבייח - ונממ חורבל םיצורה ונמעב הלא לכ
 .ילש םעה תא ותימהו וחבטש ,לארשי יררוצ ,םייוגה לכ תא תולכ דע תאנוש ינא .תאנוש
 ונלצא הלא לכל םות דע הזבו ,ימוקבו יבכושב ,ךרדב יתכלב תוומ דע םתוא תאנוש ינא
 ילאקיטילופ אל הז םקנ תושגר אלמ תויהלש םיבשוחו םשפנ תויפהפיב םירדנגתמה
 היה לוכיש המ הז האושש םיבשוחש ונלצא הלא לכ לע תמחרמ םג ינא לבא .טקרוק
 ."לארשי ץראב הפ םג ,רחמ םג תויהל לוכיש המ אלו ,תולגב םש קר ,לומתא קר תויהל
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 םע הלועפ ףתשנ קר םאש היילשא הדילומש ,תואיצמהמ החירב" הנגמ איה ךשמהב
 ."רשפאש ימו המ תא ודימ ליצהל ךכ לכונ ,ונשפנ תא שקבמה בייואה

 אשמ להינ הרבח התייה  וב י"חלה ןוגריא אקווד יכ ריכזהל תחכוש  ןהוכ  הלואג
 רבעב הנד הניא איה ךא .םיטירבה  דגנ  תירב םמע  תורכל ידכ םיצאנה םע ןתמו
 רפסמ ינפל גרבנירג יבצ ירוא ירישמ האירק ברעב " :הכישממ איה .דיתעב אלא
 שדוק" רישהמ עטק אורקל ,קרב דוהא ,הלשממה שאר רחב ,םילשוריב םישדוח

 :רומאל ,לארשי-ץראב לייחה הנב לע הווצמ ץיוושואב הפרשנש םאה וב "םישדוק
 - התא ,שאה לא םהיבור וכילשהו םיתאל םהיתוברח םימע ותתיכו לאוגה אובב ףאו
 םינוכנ היהנ אלו בוש ונילע ומקו לזרב ופסאו םייוגה ובושי ןפ  !אל התא ,ינב ,אל

 ."וישכע דע םינוכנ ונייה אל רשאכ

 האוש ךיבסתב ותוא ומישאיש הלא לכ לע ףצפצש ,קרבל זא יתעדצה" :הלואג הפיסומ
 יתייה םירגובה ייח בור" :ריבסהו ,הזה רישה תא אורקל אקווד רחב ג"צא יריש לכמו
 לכונ אל תרחא .םולש תגשהל ךרדב ןבא לכ ךופהל תוסנל ונתבוחש ןימאמ ,אבצ שיא
 ךרדה תא .רתוי בוט דיתע םהל היהיש ידכ לכה ונישעש רמולו םייניעב ונידליל לכתסהל
 חוטב ,ג"צא ומכ ינא םג ,לבא ,םעפ יאמ רתוי םיקזחו םיפוקז ,םידחפ אלל השענ םולשל
 ידסחב אל ,םירחאב אל ונחטבמ .ונמויק חצנ תא חיטבהל לכוי ידוהי ןגמ חוכ קר יכ

 ".ונתמצועב ,ונחוכב ,ונמצעב אלא ,םיימש

 לכ"טמרו הלשממ שאר אוה קרב .האוש ךיבסתמ תלבוסה ןהוכ הלואג ונניא קרב
 ריש אירקהל ידכ סומעה ומוי רדסב םוקמ הניפש דואמ קוסע םדא אוה  .רבעשל
 תאירק ברעב ףתתשה קרב  .גרבנירג יבצ ירואכ ינמואל ררושמ יריש תאירק ברעב

 .גירח עוריא הז  .ריש  אירקמכ אלא  חרואכ אל ג"צא יריש
 הבושח התייה  וז העפוה .הריש יברעב םיריש אירקהל םיגהונ םניא תולשממ ישאר

 :םילמה תא אירקהל רחב םא   .אירקה  ותוא רישה תא הדיפקב רחב  אוהו קרבל
 התא ,שאה לא םהיבורוכילשהו םיתאל םהיתוברח םימע ותתיכו לאוגה אובב ףאו "
 יהוז .יטילופ לוקישמ אלא יטאופ לוקישמ תאז השע אלש ירה ".אל  התא ,ינב !אל -
 ןיא ןכלו הזכ קשנ לארשיל ןיא תימשר .ילארשיה יניערגה קשנה תוינידמ לע הרהצה
 תלשממל ןיאש תרמוא תאז ןיא ךא .אשונב התוינידמ המ ריהצהל הלוכי הלשממה
 הריתסמ איהו הז אשונב תוינידמ הל שי .יניערג קשנל עגונב הרורב תוינידמ לארשי
 לע זומרל ידכ ג"צא יריש תאירק ברע תא לצינ קרב .םלועהמו לארשי יחרזאמ התוא
 שיא( הלש ימוטאה קשנה תא קרפת אל לארשי :רומאל ,תילארשיה ןיערגה תוינידמ
 ראש לכלש תענכושמ היהת םא םג )ילנויצנוונוק קשנ קוריפ הנממ שרוד אל
 זוריפב ךומתת אל לארשי  .וגישהל תופאוש ןה ןיאו ,הזכ קשנ ןיא רוזאב תונידמה
 ימוטא קשנ לבא .הז קשנמ קרפתהל הילע םגש רבדה שוריפ יכ ימוטא קשנמ רוזיאה
 הרטמ גשות וב םוי אובי .הז קשנ גישהל רוזיאב תורחא תולשממ ץירממ לארשי ידיב
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 ןזאמ" רורשי התעמ יכ לארשיב יניערגה קשנה ידיסח ומחנתי הרקי הז רשאכ .וז
 לכ לש תילרוגה םתועט וז .רוזיאב יניערגה קשנה ילעב ראשל לארשי ןיב "המיא
 חטשה לדוג ומכ ,םירחא םיביכרממ םימלעתמו דבלב קשנ ילכב ןזאמ םיאורה הלא
 וללה תוניחבה לכמ .'וכו ,היגולונכטב הלכלכה תולת ,הייסולכואה זוכיר ,עיגפה
 ,תוינוניב ןמימ תוצצפ יתש .הירוס וא ,בול ,ןאריא ,קאריעמ הברהב העיגפ לארשי
 ,ךכ תושעל יותיפה  .לארשי תנידמ תא הנלסחת ,הפיח לע תחאו ביבא-לת לע תחא
 ,לארשי לע תימוטא עתפ תפקתה יכ םוצע היהי ,ילארשי לומגת לש ריחמה תורמל

 .דימתמ םויא הב תואור ןהש הנידממ תחא תבב היביוא תא רוטפת
 וב בצמ םירצוי הז קשנמ רוזיאה זוריפל לארשי תודגנתהו ילארשיה יניערגה קשנה
  הפקתה  גופסת - ףוסבלו תימוטא עתפ תפקתהמ תדמתמ הדרחב לארשי היחת

 .תאזכ
 ?הזכ  קשנמ ולוכ  רוזאה  זוריפל  ץמאמ  לע  ףידע הז םאה

 .ימוטא קשנמ ולוכ רוזאה זוריפל ותודגנתהל הקדצהכ האושב שמתשמ קרב 
 ,םירחא יפלכ קר אל תישגר תונטחס םשל האושב שמתשמ אוה םיבר םילארשיכ
 תקתשהל יבילא - םיבר םילארשילו - ול תשמשמ האושה .ומצע יפלכ םג אלא
 ול ןיאש םיקומינ לומ ןויגיהה תקתשהלו ול תיארחא לארשיש לווע לכ לומ ןופצמה
 םינש ודלונש םילארשי לש ןויגהבו ןופצמב האושה תעגופ ךכ .םהל תינויגה הבושת
 וב בצמל םרות קרב האושה עגפנש קר לבח .האושה יעגפנ הלא םג .הירחאל תובר
 םהל םגו ול םג יכ ןוסא עונמל לכה השעש רמולו םייניעב םידליל לכתסהל לכוי אל
 בטומ .הפ וא ,םיינזוא ,םייניע - לארשי לע תיניערג עתפ תפקתה רחאל - ויהי אל
 תימוטא האוש טימהל הלולעה תוינידמ תקדצהל הפוריאב האושב שומישמ ענמהל
  קשנ  לכמ ולוכ  ןוכיתה  חרזמה  זוריפל  םדקהב  לועפל  ףידע .ןוכיתה חרזמה לע

.תינומה  הדמשהל

1.2.1998

                   

.לארשי  תולשממ   לכ   לש  תיעטומה  תימוטאה  היצפסנוקה           
.רבחו   ,תימוטא המחלמ  ןברס  ,ירב  קירדור  לש  ורכזל                                   

  :תללוצה דקפמל תיאקירמא תימוטא תללוצ דקפמ ןגס רמוא "תידימ תוננוכ" טרסב
 ." המצע המחלמה איה יתימאה ביואה יניערגה ןדיעב "

 הקדצה וז השעמלש ריהבמ ףסונ ןויע ךא .תיתמחלמ יטנא הרהצה וז ןושאר טבמב
 ישאר ביואכ תימוטא המחלמ תייארש ינפמ ?עודמ .יניערג קשנ תריגאו  רוציל
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 :תרמוא
 תא עיתריש המ ןיא יכ תימוטא המחלמ ץורפתש ריבס ימוטא קשנ שי דחא דצל קר םא '
 םהינש ועתריי ימוטא קשנ שי םידדצה ינשל םא ךא .וב שמתשהלמ קשנה לעב
 עונמל ידכ ימוטא קשנ רוגאלו רצייל שי ןכל .םהינש לע האוש טימתש המחלממ

.' תימוטא המחלמ
 ,הנש 40 -מ הלעמל מ"הרבל ב"הרא ןיב םייק היהש "המיאה ןזאמ"ל הקדצה יהוז

.םהב שמתשה אל דצ םוש ךא םיליט תואמו תוימוטא תוצצפ יפלא רציי דצ לכשכ
 דגנ רתויב ליעיה העתרהה יעצמא אוה ימוטא קשנש ונימאה לארשי תולשממ לכ

 .תישעמ חכומו תינויע ריבס הארנ הז  .לארשי תדמשה
 תא עיתרי הז קשנש החנהה לע תססובמ תילארשיה ימוטאה קשנה תוינידמ
 בשחתהל ץלאי לארשי תא דימשהל הסניש ימ .הדימשהל ןויסינ לכמ היביוא

 .ותוא עיתרי הז .ימוטא קשנב ודגנ ביגת לארשיש תורשפאב
 :םיבר  םירמוא  םויכ    .תיאקירמאה ןיערגה תוינידמ קתעה איה וז תוינידמ

 הבוגתה דחפמ וב שמתשהל וזעי אל םה ימוטא קשנ היהי לארשי יביואל םא םג '
 ןוכיתה-חרזמב רצווי ימוטא קשנ היהי לארשי יביואלשכ יכ ?עודמ  'תילארשיה
 המחלמ"ה  תעב ב"הראו תוצעומה-תירב ןיב םייק היהש הז ומכ "המיא ןזאמ"
 הרוצב הלא וביגי ויביוא לע תימוטא עתפ תכמ תיחני םאש עדי דצ לכשכ ,"הרקה

.הארונ   תועט  לע  ססובמ  לארשיב  הז  קומינב שומיש ךא    .ותוא םג דימשתש
 וז תועיגפ .דצ לכ לש ותועיגפ לע םג אלא ,קשנ ילכ לע קר אל ססובמ "המיא ןזאמ"
 ןטק החטש .הקירמא הניא לארשי .עיגפה חטשה לדוגו הייסולכואה זוכירב היולת
 ןמימ תוצצפ יתשב הדימשהל רשפא .םיינוריע םיזכרמ ינשב תזכורמ התייסולכואו
 לומגת םוש .הפיח לע - הינשה ,ביבא-לת לע - תחאה ,דחא ןוטגמ לש ,תונטק
 ינש לע תימוטא עתפ תפקתהמ לארשיל םרגייש ינפוסה קזנה תא לטבי אל ילארשי
 תודבוע .ןאריא וא קאריע ומכ ץרא דימשי אל ילארשי לומגת  .הלא היסולכוא יזוכיר

 .אל  ןזאמ  ,היהת  המיא    ."המיא ןזאמ" רבדב  ןועיטה לכ תא תולטבמ הלא
 דחא לכוי וב בצמ רצווי וחולישל יעצמאו ימוטא קשנ היהי לארשי יביואלש עגרמ
 תדמתמ הנכסב הנותנ היהת לארשי .תימוטא עתפ תפקתהב הלסחל לארשי יביואמ
 תורשפא ולקש אל תילארשיה ןיערגה תוינידמ תובא .תימוטא עתפ תפקתה לש
 םירהממ ויה  אל תאז ולקש וליא .םוטא תוצצפ הילע ליטהל ולכוי לארשי יביואש
 חרזמב יניערג שומיח ץורמ הדילוה תילארשיה ןיערגה תוינידמ .הז קשנ חתפל
 תא ףחוד הזו ת"הזמב ימוטא קשנ רוציב הלחהש הנושארה איה לארשי .ןוכיתה
 ואר ןהש ךכב התייה  לארשי תולשממ לכ לש ןתועט .המוד קשנ גישהל היביוא
 יותיפ דילוי היביוא ידיב הז קשנש תורשפא ולקש אלו העתרה יעצמא  יניערג קשנב
 .תילארשי  הבוגתמ  םהל םרגיש  קזנה  תורמל עתפ תכמב הלסחל ידכ וב שמתשהל
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 ץוציפ תדוקנמ מ"ק 4 חווטב אצמנש המ לכ .םירע תדמשהל קשנ ןה תוימוטא תוצצפ
 ךפוה אוה ,םירבש וא רפא ונממ רתונ אל .ה -ד-א-ת-מ דחא ןוטגמ תב ןמימ תצצפ לש
 קילד רמוח לכ .סרהנ ץוציפה תדוקנמ מ"ק 8 חווטב עקרקה לעמ הנבמ לכ .זגל
 רסוחמ תומי רוזאב יח רוצי לכו ןצמח עלבת שאה .רעוב –  ץוציפהמ מ"ק 12 חווטב
 ותומי הזה רפסמכ .ןוילימל ןוילימ יצח ןיב היהי ידימה םיגורהה רפסמ .ןצמח
 יאופר לופיטל וקקדזיש םיעגפנה רפסמ .םינש ךשמתש תנטרסמ הנירקמ ןכמ רחאל
 .הז רפסממ תירישעב וליפא לפטל ןויסינב סורקת תואירבה תכרעמו ןוילימכ היהי
 אל ילארשי לומגת םוש .ץוציפה רחאל םינש תנטרסמ הנירק ונירקי םילודג םיחטש
 .רותפכ לע ץחלי והשימש עגרמ תוקד 3 ךות הרקי הז  לכ .לארשיל קזנה תא לטבי
 ,קאריעמ וא ,בולמ ,ןאריאמ עיגהל ליטל שרדנה יברימה ןמזה אוה תוקד שולש

 .לארשיל
 םוש ךא ,רשפא ?לארשי לע םיימוטא םיליט לש עתפ תפקתהמ ןנוגתהל רשפא םאה
 ליט .םיליט לש עתפ תפקתהמ 100%-ב הנגה ןיא .100% לש הנגה קינעמ וניא ןוגימ
 היהת תרחא לארשיל עיגמ הזש ינפל ףקותה ליטב עוגפל בייח םיליט טורייל
 .המד יליט ידי לע טוריי ליט תועטהל לק .לארשיב רחא םוקמב תימוטא תוצצופתה
 .לארשי תדמשהל קיפסי הז םתרטמב םיינש ועגפי םיליט הרשע לש חטמ ךותמ םא

 .התוא לסחי יאדוול בורקש  ,לארשיל קזנה תא לטבי אל ילארשי לומגת םוש
 קזנה לכ תורמל םוצע אוה תימוטא עתפ תפקתהב הלסחל לארשי יביואל יותיפה
 תודבאתה תומב םיאורה םיביואב רבודמשכ דחוימב .תילארשי הבוגתמ םהל םרגיש
 תיחפמ וניא ימוטא קשנשכ תושעל רשפא המ   .ןדע ןגל הסינכ סיטרכ  לארשי דגנ
 ,תירשפא ךרד לכב  ,דימ לועפל - דחא רבד קר   ?וב שמתשהל ןוצר ריבגמ אלא

 .תינומה הדמשה קשנ לכמ ולוכ רוזאה זוריפל
 לכל ףרטצהל תונוכנ לע זירכהלו הלש ןיערגה תוינידמ תא תונשל תבייח לארשי
 םיקהל שי .תינומה הדמשה קשנ לכמ ןוכיתה חרזמה זוריפ תא חיטבתש המזי
 קשנ רוגאת אלו רציית אל רוזאב הנידמ םוש יכ חיטביש ימואלניב חוקיפ ןונגנמ

.תינומה הדמשה
 תולשממ לכ .ימוטא קשנמ ןוכיתה חרזמה זוריפב הכמת אל םלועמ לארשי ךא
 לארשי םגש תבייחמ איה יכ תאזכ תוינידמל םידגנתמ הנידמב רוביצה בורו לארשי

 .ימואלניב ןונגנמ חוקיפ תחת דומעתו התושרבש ימוטא קשנ לכ קרפת
  ימוטא קשנמ קרפתת לארשיש םידגנתמ הנידמב רוביצה בורו לארשי תולשממ לכ

 .היביואמ  הז  קשנ  קוריפ  תרומת אל םג
 .לארשי לע תימוטא עתפ תפקתהל יוכיסה תא דואמ לידגמ הז

 .ימוטא זוריפל תודגנתה אלא תימוטא המחלמ הנניא ירקיעה ביואה ימוטאה ןדיעב
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 ךומתל ובריס לארשי תולשממ לכ .ימוטא זוריפל דגנתמ רוביצה בור - לארשיב
 קרפתהל תבייחמ הניא זוריפב הכימתש תורמל ןוכיתה חרזמה לש ימוטא זוריפב

 .תאז  השע  ינשה  דצהש  ינפל  הז  קשנמ

 יכ -1973ב רופיכ םוי תמחלממ הדמל לארשי .םהיתויועטמ םידמול םישנאש םירמוא
 םירקמה ינשב .יניטסלפ םע שי יכ הדמל הדאפיתניאהמ .ירשפא םירצמ םע םולש
 םירותיוו תושעלו תודבועב ריכהל תילארשי הלשממ ץלאל ידכ םיבר תונברוק ושרדנ
 רפסמש ןכתי תימוטא עתפ תפקתה לש הנכסב רבודמשכ ךא .בצמה רופישל ואיבהש
 הנכס לטבי תינומה הדמשה קשנמ רוזאה זוריפ קרש ןיבהל ידכ שרדנה תונברוקה

 .וז  הנכסמ תומלעתה לש תועטהמ דומלל  והשימ  ראשי  אלש בר הכ היהי וז

.תילארשיה ןיערגה תוינידמו ונונעו יכדרמ             
  'טפס ,א"ת ,"ונונעו יכדרמו םדא תויוכז " לע תימואלניבה הדיעווב םירבד(         

1996(

 אלו תסנכב הלבקתנ אל לארשיב יניערג קשנ רצייל אל וא רצייל םא הטלחהה     
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 אל וליפאו תסנכה לש ןוחטבו ץוח תדעווב הנודנ אל איה  .םלועמ הב הנודנ
 ןוירוג-ןב דיוד לש דיחי תטלחה איה וז הטלחה .ל"הצ ל"כטמב וא הלשממב
.םתעדל  לאש  אל ןכלו  הטלחהל ודגנתי םבורש ךירעה יכ ותלשממ ירשמ םלעתהש
 .השעש המ השוע ונונעו יכדרמ היה אל תסנכב בור ידי לע וז הטלחה הלבקתנ וליא
 ומצע האור ונונעו ,רמולכ ."ךלש לגרמה ינא" ורישב םגו וירקבמלתאז רמא אוה
 תודוא ןוסא תרה הטלחה ונממ ומילעה ויגיצנש ילארשיה חרזאה תבוטל לגרמכ
 תעידי אלל הלבקתנ וז הטלחהש ךכלעעירתהל שקיב אוה .יניערג קשנ רוצי
 תוטלחה הזיא תעדל חרזא לכ לש ותוכז יטרקומד רטשמב .לארשי יחרזאתמכסהו
 םג .ןיערגה תוינידמ לע טלחומ לופיא שי לארשיב ךא .ומשב ויגיצנ םיטילחמ
 אישנה לש ונגס ,ןמורט וליפאש ךכ ידכ דע תידוס וז הטלחה התייה  ב"הראב
 קשנ רצייל תלגוסמ הינמרגש היה קומינה .היתודוא תעדל השרוה אל ,טלווזור
 דוע לכ .הזכ קשנ תחתפמ ב"הראש ול ררבתי םא ךכל ףחדיהל לולע רלטיהו יניערג
 ,דראליש ,ןייטשנייאכ םישנא וכמת תימוטא הצצפ חתפמ רלטיהש היה הארנ
 עבת הינמרג תעינכ רחאל .אשונב תוידוס לע ורמשו יניערג קשנ חותיפב ,טאלבטורו
 ןכל םדוק דוע תאז עבת טאלבטור .תימוטאה הצצפה  רוצי תא קיספהל דראליש
 ומלעתה ב"הרא תונוטלש .יניערג קשנ חתפל הלדח הינמרג יכ חוויד רהוב סלינשכ
 שרופמב רמאנ טאלבטורל .הינמרג תעינכ רחאל םג הצצפה חותיפב וכישמהו ךכמ
 תעב רמאנ הז .המחלמה רחאל תוצעומה-תירב תא עיתרהל ידכ השורד הצצפהש
 וגרהנ ,םיצאנה דגנ המחלמב ב"הרא לש התירב תב ,תוצעומה-תירב ילייח יפלאש

.רלטיה אבצ דגנ תוברקב םוי םוי
 התייה  אל ימוטא קשנ רצייל טילחה ןוירוג-ןבשכ .ןיטולחל הנוש לארשיב בצמה
 היה השקו ןתושרל ודמע אל דויצהו עדיה .הזכ קשנ רצייל ברע תוצראל תלוכי םוש
 תונידממ תודבוע ריתסהל הדעונ אל יניערגה אשונב תילארשיה תוידוסה .םשכרל
 תדגנתמ ,לארשיב ימוטאה קשנה לע טרפ לכ תעדויה ב"הרא לע לקהל אלא ברע
 ןוטגנימייס תנקת יפל .לארשיב רבודמשכ ןיע תמצוע ךא ,םלועב הז קשנ תצפהל
 קשנ ,תרגוא וא ,תשכור ,תחתפמה הנידמל והשלכ עויס קפסל ב"הראל רוסא
 ןיכומיס קפסל תנינועמ הניאו ב"הראמ יאבצו ילכלכ עויסב היולת לארשי .יניערג
 הלאשל הבושתה תא עדוי ילארשי לכ .ךחוגמ אוה לארשיב םויכ בצמה .ותקספהל
 לכ ירש ךא תאז תועדוי ב"הראו ברע תולשממ םגו יניערג קשנ לארשיל ןיא וא שי םא

 .ףקותב תאז םישיחכמ לארשי תולשממ
 :יכ  ריהצה   60 -ה תונשב לארשי תלשממ שאר ,לוכשא יול

 םג איה ךא ,ןוכיתה חרזמל יניערג קשנ סינכתש הנושארה הנידמה היהת אל לארשי "
 ?עברו תחאה ילוא      ?יצחו תחאה     ?היהת איה המ        ," הינשה היהת אל

 תא קוידב תעדויה ,ב"הרא לע לקהל התרטמש תילארשיה "תומימע"ה תוינידמ וז
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 ךא בצמה המ םיעדוי םלוכ .רבודמ המב תעדוי הניא וליאכ יבמופב עיפוהל ,בצמה
  ימוטא קשנ תרציימ רבכ לארשיש ןותיעל עידוהש ימ .יבמופב ךכב הדומ וניא שיא
 ןוחטיבב העיגפ" ללגב  ?המ  ללגב .דודיבב רסירת ,רסאמ תונש 18 -ל טפשנ

 ?ןוחטיבה עגפנ קוידב המב    ?"הנידמה
 העתרהו העתרהל דעונ ימוטא קשנ יכ .לארשי ןוחטיבל םרת ונונעוש םירמוא שי
 עדוי וניא ביואה םא .ועיתרהל דעונש קשנה םויק לע עדוי ביואה םא קר תירשפא
 אוה ונונעוש םויה דע ןעוט ליעפ ריאמ ןוירוטסיהה .עתריי אל אוה העתרה קשנ לע
 ןוחטיבל םורתל ךכו  ןעיתרהל ידכ יניערג עדימ ברע תונידמל ףילדהל חלשנש ןכוס
 ראותה תא ונונעול הדימצמו תילאיצניבורפ איה תילארשיה תונותיעה .לארשי
 לגרמ ןיב הרורב הנחבה םינש תורשע תמייק ברעמה תוצראב ךא ."םוטאה לגרמ"
 תבינג ועוצקמש םדא אוה "לגרמ"  )"whistle blower"  תילגנאב( "עירתמ"ל
 ךלהמב לקתנ אלא לוגירב קסוע וניאש הרושהמ חרזא אוה "עירתמ" ךא עדימ
 תוברסמ תולשממ .יבמופב ךכ לע החמו היטרקומדלו קוחל דגונמ השעמב ותדובע
 תוידוסב לעופה ןכוס ןיב הלידבמ ברעמב  להקה תעד ךא עירתמל לגרמ ןיב לידבהל

 .היטרקומדו  קוח  תרפה   לע  ןותיעב החומה  חרזא  ןיבל  הלשממ תורשב
 .היטרקומדל תוריש תושעל ידכ ותוריח תא ןכיסש "עירתמ" כ םלועב לבוקמ ונונעו
 ןותיע םיכסה וליא ."סמייט יידנאס" ןותיעהמ הטורפ לביק אלו שקיב אל אוה
 יכרוע תונמאנ לארשיב ךא .ל"וחב ןותיעל הנופ היה אל וירבד תא םסרפל ילארשי
 ןותיעל ונונעו חוויד וליא .תמאלו היטרקומדל םתונמאנל תמדוק הנידמל םינותיעה
 ןכל .תונוטלשל וריגסמ היה ןותיעה ךרועו  ,םימסרפתמ םירבדה ויה אל ילארשי
  ןוחטב  תא  םיתעל  תדגונ  "הנידמל תונמאנ"ש רבתסמ .יטירב ןותיעל תונפל ץלאנ

 .הנידמה  יחרזא
 ידכ תאז השע אוה ,תימוטא הצצפ תונבל טילחה ןוירוג-ןבשכ ,םישימחה תונשב
 תא עיתרהל ידכו תיאבצ הלפמ לש הרקמב לארשי תנידמל "חוטיב תדועת" שוכרל
 ,שוכרל ברע תונידמ לש ןתלוכיב לזלז אוה .לארשי תדמשה ינפמ ברע תונידמ
 רעפה תא ןזאל תנמ לע ,ימוטאו ,יגולוירטקב ,ימיכ ,תינומה-הדמשה קשנ ,חתפלו
 קשנה .ןוירוג-ןב לש וילוקיש ונשייתה ופלחש םינשה םיעבראב .לארשי ןיבל ןניב
 ינש ולח ןורחאה רושעב .ץירמתל העתרהמ ךפה תינומה הדמשהל ילארשיה
 לע םיליט שכר אוה ןושארה .תילארשיה ןיערגה תוינידמ יוניש םיבייחמה םייוניש
 ,הזכ קשנ תיינבל דויצו ,תינומה הדמשה קשנ תונימז אוה ינשהו ברע תונידמ ידי
 אצמי 2010 תנש דע יכ םימיכסמ םיחמומה לכ .רבעשל "יחרזמה שוגה" תוצראב
 ,ימוטאו ,יגולוירטקב ,ימיכ ,תינומה-הדמשה קשנ ת"הזמב תופסונ תונידמ ידיב
 יאשונ םיליט חטמ רוצעל תורשפא ןיא .לארשיב םוקמ לכב וליטהל ולכויש םיליטו
 .םתרטמל עיגהל םידחא וחילצי םיליט חטממ ךא דדוב ליט טרייל רשפא .הזכ קשנ
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 רצווי לארשיל הזכ קשנ חוליש ילכו תינומה הדמשה קשנ שי ברע תונידמלש עגרב
 תינומה הדמשה קשנל התועיגפש  לארשי תערל רומח ןויווש יא לש שדח בצמ
 תומלעתמ ,תסנכהו ,לארשיב תונותיעה .יברעה םלועה תועיגפמ הברהב ההובג
  היסולכוא תופיפצ ללגב תינומה-הדמשה קשנל לארשי לש התועיגפמ תויבקעב
 ,החינז תילכלכהו תיאבצה התובישחש ,םילשורימ םלעתנ םא .ןטק חטש לע הלודג
 הינתנ דע דודשאמ מ"ק םירשע בחורב העוצרב תזכורמ לארשי תייסולכוא תיברמ
 תוצצפ וא ,םילקימיכ ,םיקדייח יאשונ םיליט השולש וא םיינשב יד .וכע דע הפיחמו
 םיגורה יפלא תואמל טרפ .לארשי תא לסחל ידכ הפיחו ביבא-לת ירוזא לע ,םוטא
 םיחטש וראשיי ,םיעגפנ יפלא תואמב לפטל ןויסינב סורקתש תואירב תכרעמו
 היהי רשפא יאו ,יביטקא-וידר רמח וא ,םילקימיכ ,םיקדייחב בר ןמז םיעוגנ םילודג
 םיברל הרורב וז הדבוע .לארשיל םויק ןיא ףוחה תלפש תייסולכוא אלל .םהב רוגל
 לע "עתפ תכמ" תיחנהל התפתי יברע טילשש תורשפאה ןאכמו יברעה םלועב
 תוצרא לע דגנ תכמב ביגהל קיפסת לארשי םא םג .תחא תבב הלסחל ידכ לארשי
 ךא ,םייקתהל ,קאריע דע וקורממ ,יברעה םלועה לדחי אל תושק ןהב עגפתו ,ברע
 תינומה-הדמשה קשנל לארשי לש התועיגפ .םייקתהל ךישמת לארשי םא קפס
 ןיערגה תוינידמ יוניש תבייחמ וז הדבוע .יברעה םלועה לש וזמ הברהב ההובג
 קשנ לכמ ולוכ ןוכיתה חרזמה זוריפל תצרמנ המזיל "תומימע"מ תילארשיה
 לכ דימשהל לארשי תונוכנ לע דימ ריהצהל שי .ירשפאה םדקהב תינומה-הדמשה
 עיצהלו ברע תוצראב ליבקמ דעצל הרומתב התושרבש תינומה-הדמשה קשנ
 איה תאזכ תוינידמ .הז זוריפ שומימ וחיטביש םיימואלניבו םיירוזא חוקיפ ינונגנמ
 ןיאו ךכב תונד םניא תונותיעהו תסנכה ךא לארשיב םדא לכל ףוחד ינוחטב ךרוצ
 בצמה רואל תילארשיה ןיערגה תוינידמ יונש .הז אשונב ןויד חותפל הנווכ םוש
 ,םיאקיטילופה בור רובע ןוידל ףוחד אשונ הניא ת"הזמב הז םוחתב שדחה
 לע ךומסל רשפא' יכ החינמה הקיתשבש המכסה שי .לארשיב ,רוביצהו ,םיאנותיעה
 רופיכ םויב וניאר רוביצב תחוור תאזכ השיגשכ הרוק המ .'ךכב לפטל ךירצש ימ
 לכ לש ותבוחו ותוכז  .הנורחאה תויהל הלולע האבה העתפההש אלא .1973-ב

 .אשונב ותעד עימשהלו עומשל חרזא
 :תוינורקע תולאשב אלא םיינכט םיטרפב רבודמ אל

 ףידעש וא תינומה הדמשה קשנמ רוזאה זוריפל תופיחדב לועפל םויכ ךירצ םאה
?"תימוטא עתפ תכמ"ב ןכתסהלו "תומימע"ב טוקנל

?תינומה-הדמשה קשנמ ת"הזמה זוריפב ,תסנכהו ,תרושקתה ,תונותיעה ןודת יתמ
?תימוטא  עתפ  תכמ  ירחא
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  10.7.1996 

?טרקומד  והימ                                                  
 םיטרפ ןותיעל הליגש ךכב ועשפ לכש םדא םינש 10 הז אולכ ,דודיבב ,ילארשי אלכב
 לארשי יבשות לכ תא הדימעמה לארשי תלשממ לש תיקוח-יתלבו תידוס תוליעפ לע
 אל םלועמש )ןוירוג-ןב( דיחי-תטלחהל הבוגת אוה "עשפ"ה .רתויב הרומח הנכסב

 .תסנכב הלבקתנ
.דחא   ףא       ?ימוטא קשנ רצייל יהשלכ תילארשי הלשממ ךימסה ימ *

.דחא   ףא   ?ימוטא קשנ רצייל הטלחה לבקל והשלכ  ילארשי גיהנמ ךימסה ימ *
 ןתוא ךימסה אל שיאש תוינידמ עצבל לארשי תולשממ תוזיעמ תושר וזיאב *

 ?העצבל
.יהשלכ  תושר  ילב   

 תינכת ןומימל שורדה  ביצקתב וא לארשי לש םוטאה תוינידמב תסנכה הנד יתמ *
?וז

.תסנכב  הלא  םיאשונ  ונודנ  אל םלועמ   
 לע םייתדה תא םימישאמה לארשיב היטרקומדה ירחושל תועודי הלא תודבוע
 הלא היטרקומד-ירחוש .היטרקומדל אל ךא "הכלה" יקוחו םינברל םתונמאנ
 יתלב ןפואב םיעבקנ ,הנומימו ,תילארשיה םוטאה תוינידמ יכ בטיה םיעדוי
 ןכסל" הלולע תאזכ האחמ םתעדל יכ ?עודמ .ךכ לע החמ אל םהמ שיא ךא יטרקומד
 רבודמשכ םודל םיצפוק לארשיב היטרקומדה ירחוש     ."הנידמה ןוחטב תא

 ."הנידמה ןוחטב"ב

.וז  השודק הרפל םידגוס םה
      

?רוחבל וילע המב  "הנידמה ןוחטב"ל היטרקומד ןיב רוחבל ךירצ טרקומדשכ
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 תוקד  3 ו  תוצצפ   2                                 
 קאריעמ םינשי םיליט ועיגה ץרפמה תמחלמב .לארשי תדמשהל שורדה לכ הז
  4-ב ןאריאמ  ,תוקד 2-ב - בולמ .הקדמ תוחפ ךות ועיגי הירוסמ .תוקד 3 ב לארשיל

.תוקד
 בור .לארשי תא ודימשי ,הפיח רוזא לע תחאו ,ביבא-לת רוזא לע תחא ןוטגמ תצצפ
 הלעי אל ינושארה םיגורהה רפסמ םא םג.הלא םירוזאב תזכורמ לארשי תייסולכוא
 ויהי םילודג םירוזא .וסרקי הרובחתהו ,היגרנאה ,תואירבה תוכרעמ ,ןוילימ לע
 הלכלכה .םהב רוגל היהי רשפא יאו ץוציפה רחאל בר ןמז תנטרסמ הנירקב םיעוגנ
 חטמ אל ךא דדוב ליט טרייל לגוסמ אוה ,תקפסמ הנגה ןתונ וניא "ץח"ה .טטומתת
 'ץח'ה םא .ביבא-לת יבשות בור תא דימשהל לוכי חטממ דורשיש דדוב ליט .םיליט
 ךא קזנ םורגי ילארשי לומגת .לארשיב םירחא םירוזא ועגפי לארשי לעמ ליטב עגפי
 לארשי תא לסחתש ,המחלמ תזרכה אלל ,עתפ תכמ .יברעה םלועה תא דימשי אל
 ומיכסיאל ת"הזמב תולשממ .רוזאב תולשממ רפסמל לודג יותיפ איה ,תחא תבב
 עונמלתורשפא םוש ןיא .תינומה-הדמשה קשנ לעלופונומ לארשי ידיב ריאשהל
 היהישכ .תינומה-הדמשה קשנ יאשונ םיליטב דייטצהלמ ת"הזמה תונידממדימתל
 תערל רומח ןויווש-יא אלא ןויווש רצווי אל הזכ קשנ רוזאב תורחא תולשממ ידיב
 העיגפ יכה הנידמל התוא םיכפוה התיסולכוא תופיפצו ןטקה החטשש ,לארשי
 התפתי אל ת"הזמב טילש םוש יכ בורעל ןכומ ימ .ת"הזמב תינומה-הדמשה קשנל
 הז בצמב   ?לארשי לע תינומה-הדמשה קשנ יאשונ םיליט לש עתפ תפקתמ חותפל
 לארשי תלשממ לע .תינומה הדמשה קשנמ ולוכ ת"הזמה זוריפ :תחא הרירב קר שי
 קוריפ תרומת התושרבש תינומה-הדמשה קשנ לכ קרפל התונוכנ לע דימ זירכהל
 הז קוריפ עצבל ימואלניב חוקיפ ןונגנמל דימ עייסלו ת"הזמה תונידמ לכב המוד
-הדמשה קשנמ ת"הזמה זוריפל םידגנתמ לארשיב םיאקיטילופה לכ .וילע חקפלו
 יעצמא ילארשי יניערג קשנב האורה הנש 40 ינפלמ היצפסנוקב םייובש םה .תינומה
 ידיב אצמנ הזכ קשנש עגרמש וניבה םרט םה .לארשי תדמשהמ םיברעה תעתרהל
 םיגיהנמ לש תיעטומ היצפסנוק .לארשי תדמשהל ץירמת הווהמ אוה ינשה דצה
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 סחיב תיעטומ היצפסנוק .ןונבל תמחלמבו םירופיכה םוי תמחלמב ןוסא המרג
 - ןודל תננוכתמ הניאו - הנד אל םלועמ תסנכה  .לארשי לוסיחל םורגת יניערג קשנל
 .תוינידמ תונשל םיאקיטילופ חירכי םירחוב ץחל קר .יניערג קשנמ ת"הזמה זוריפב
 יתשב יד יכ םיעדוי םה ןיא ןכלו םהל ריבסמ וניא שיא יכ םירחוב דצמ ץחל ןיא
 ,םתקיתש .רוביצהמ תאז םימילעמ םיגיהנמ .לארשי תא דימשהל ידכ םוטא תוצצפ
 הפורת ןיא .הפורת אל ,העגרה םס איה ,ץרפמה תמחלמב "םוטאה רדחה" ומכ
 ,יניערג קשנמ ת"הזמה זוריפב ןודל םיברסמ לארשיב ךא .זוריפל טרפ ימוטא קשנל
 הדמשה קשנמ ת"הזמה זוריפב תסנכהו תרושקתה ןודת יתמ .יגולויבו ,ימיכ

   ?עתפ תפקתמ ירחא      ?תינומה
)--1997 רבוטקואב אבס-רפכ תמוצב "תימוטאה האושה יעירתמ" ידי לע ץפוה(         

?זוריפ   וא  םויא  ,ףידע   המ                                                 

 שדחמ םילעמ ,תינומה-הדמשה קשנב שומיש לש תורשפאהו קאריע םע תוחיתמה 
 :ונרוזאב הז קשנ םויק רבדב תינורקעה הלאשה תא

?ףידע המ
?וב שומיש ינפמ תידימת הדרחב תויחלו הזכ קשנ רוגאלו רצייל - 

:וא
?תינומה-הדמשה קשנ יגוס לכמ ולוכ רוזאה זוריפל לועפל -

 ריהצהל הלוכי איה יחכונה רבשמה ןורתפל תיבויח המורת םורתל הצור לארשי םא
 תווצל עייסל התונוכנ לעו ,תינומה-הדמשה קשנמ רוזאה לכ זוריפב התכימת לע
 תרציימ הניא הנידמ םושש חיטביו ןוכיתה חרזמב תונידמה לכ לע חקפיש ימואלניב

 .תינומה-הדמשה קשנ תרגוא הניאו
 .הז קשנמ ולוכ רוזאה זוריפל לעופש ימ לכ לע לקת תאזכ תוינידמ

 תמרוג תינומה-הדמשה קשנמ ת"הזמה זוריפ לש תוינידמ טוקנל תברסמש הנידמ
 .הזכ קשנ לש ותריגאו ו רוצי תקספהל ברסל רוזאב תורחא תונידמל

.קאריע םע רבשמה רחאל םג תילאוטקא תויהל ךישמת וז היעב
 היבשות בור זוכירו ןטקה החטש ללגב תינומה-הדמשה קשנל דואמ העיגפ לארשי
 ינש םא .הזכ קשנל דחוימב םיעיגפה ,הפיחו ביבא-לת ,םיינוריע םירוזא ינשב
 ועגפי - טלחומ ןפואב תאז עונמל תורשפא ןיאו - הזכ קשנב ועגפי הלא םירוזא

 .םדא ינב יפלא תואמ
.קזנה  תא לטבת  אל  תילארשי לומגת תלועפ  םוש

?זוריפ וא םויא   ?ףידע המ
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)  3.2.1998 ,"תימוטאה  האושה  יעירתמ"  ידי לע ץפוהש זורכ(            

 

לארשי   לשו - ודוה   לש  ןיערגה תוינידמ              
 

 .ודוה יבשותל יבויח רבד ומרת אל רבעש עובשב ודוה הכרעש םייניערגה םייוסינה
 לש היגולוקאלו ,םתחוורל ,םנוחטיבל וקיזה םה .הרומח הרוצב הל וקיזה םה

.ודוה
 .הלשמ םוטא תצצפ גישהל היצמאמ תא תעכ ליפכת ןאטסיקפ

 .םש  תורטמל םתוא ןווכתו ודוהל םיימוטא םיליט ברקת ןיס
.ודוהל ןוזמה יחולשמ תאו תילכלכה התכימת תא ןיטקת ב"הרא

 .ךיפה יתלב קזנ ולבסי ודוהב תיעקרק-תתה םימה תכרעמ ללוכ ,היגולוקאה
 תידדה תובשחתהל איה המגמה וב םלועב .לדגי ליבונר'צ חסונב ןוסאל יוכיסה
 עגפי הז .תמרוצ תובשחתה-יא ודוה לש השדחה תינמואלה התלשממ הניגפה
 רסוח קזחמ דחא לש תובשחתה רסוח .הב בשחתהל תורחא תולשממ תונוכנב

 .םירחא לש תובשחתה
 .ימוטא קשנ גישהל ןהיצמאמ תא ולידגי ,ןאריא ומכ ,רוזאב תורחא תונידמ

.לארשיל  םג ונווכי ןאריא לש םיימוטאה םיליטה
.תימוטא האוש תארקל ףסונ דעצ רוזאה לכ תא הפחד ודוה תלשממ

 רפסמב זכורמ  היסולכוא בורש הנטק הנידמ .םירע תדמשהל קשנ אוה ימוטא קשנ
 איה תאזכ הנידמ לע תימוטא עתפ תפקתה .הז קשנל דחוימב העיגפ םירע לש ןטק

.הנש 50 לש ןובשח לסחל רשפא תוקד 5-ב  .היביואל לודג יותיפ
.המוד דעצל היתונכש תא תפחוד תחא הנידמב ימוטא קשנ תריגא

 ימואלניב חוקיפב הז קשנמ ולוכ רוזאה זוריפ איה ימוטא קשנ ינפב הדיחיה הנגהה
 אוה תינומה-הדמשה קשנמ יקנ ןוכית חרזמל ןושאר דעצ .םידדצה לכ לע ןימא
 ןתושרבש תינומה-הדמשה קשנ לכ קרפל ןתונוכנ לע רוזאב תולשממ לש הזרכה
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 יד אל .דיתעב הזכ קשנ ,תשיכרו ,תריגא ,רוצי ענמיש ימואלניב חוקיפ רשפאלו
 .תינומה-הדמשה קשנמ ולוכ רוזאה זוריפ יפלכ הדמע טוקנל הבוח .ודוה יוניגב
 תינומה-הדמשה קשנ קרפא אל :תרמואה  הרהצה  איה  הקיתש  זוריפה אשונב
 ינא .ןימאו ליעי ימואלניבה חוקיפה םא םגו תאז השעי ינשה דצה םא םג יתושרבש

.הזכ זוריפל יתודגנתה לע יבמופב תודוהל יל חונ אל יכ תקתוש
?קותשל ןתוא ךימסה ימ   .זוריפה  אשונב לארשי תולשממ לכ  תוקתוש  םויה דע

     :םירמוא ונא                                                           
! תינומה-הדמשה קשנמ  ת"הזמה  זוריפב התכימת  לע לארשי תלשממ ריהצת    

-------------------------------------------------------------------------------------------

 17.5.1998 - ב ביבא-לתב ודוה תורירגש ינפל םיניגפמ ידי לע ץפוה              

)הלשמ  םוטא  תצצפ  ןטסיקפ  הצצופ  םרטב (                             

.ןמורטמ   אל   ,ידנגמ  ידמל  :ודוה                    

 קשנמ ולוכ רוזאה רוהיטל ךרדב ףסונ לושכמ ףיסומ ודוה לש יניערגה קשנה  
 ןווכת איהו ,ודוהב תורטמ לע םייניערג םיליט ןיסו ןאטסיקפ ונווכי התעמ .יניערג
 יוכיסו ,ודוהב יניערגה םוהיז .עגפת תידוהה היגולוקאה .םהילא הלאכ םיליט

.יתועמשמ ןפואב ולדגי ליבונר'צב ומכ ןוסאל
 תוקרפמ היסורו ב"הראשכ ,םלועב תונלבוסו תורשפל המגמ תקזחתמ הב הפוקתב
 תויכונא תיוושכעה ודוה תלשממ הניגפה ,תויניערג תוצצפ 10,000 -כ הנש לכ
 הינכש תא תפחוד איה ךכ .תונצחשו ,תושונאה תבוטב תובשחתה רסוח ,תינמואל

.הומכ גוהנל
 המטאהמ ,ודוה דסיימ לש תומילאה-יא תרות לע תססובמה תוינידמ טוקנל םוקמב
 םלועה דצמ דובכב התוא התכיזו התואמצע תא ודוהל התנקהש תוינידמ ,ידנג
 תינמואל תויכונאל הפינחמו רתויב םילאה קשנה תא ודוה תלשממ תחתפמ ,ולוכ
 האוש תארקל ףסונ דעצ ולוכ רוזאה תא תפחוד וז הלשממ .רתויב סגה גוסהמ

.תיניערג
 .יניערג קשנמ ולוכ רוזאה זוריפ איה תיניערג האוש ינפמ הדיחיה הנגהה

.רוזאב הנידמ לכמ םיחקפמ ללוכה ימואלניב חוקיפב הזכ זוריפ גישהל רשפא
 .רוזאב הלשממ לכ דצמ תונווכ תרהצה איה הזכ זוריפ תארקל ןושאר דעצ

 תוניצר תא חיכוהל תבייח יניערג קשנמ רוזאה זוריפב תמאב תכמותה הלשממ לכ
 לכ תא חותפלו יתושרבש יניערגה קשנה תא קרפל הנכומ ינא :הריהצהב היתונווכ
.תאז הנשעת רוזאב תונידמה ראש םא ימואלניב םיחקפמ תווצ ינפב ילש ןיערגה ינקתמ



Page 201 of 208

alternative.doc 15:54 25/07/10

?תאזכ הרהצה ריהצהל ודוה תלשממ הנכומ םאה 
?לארשי תלשממ ךכל הנכומ םאה               

------------------------------------------------------------------------------------------- 

   א"תב ודוה  תורירגש לומ "תימוטאה האושה יעירתמ" ידי לע ץפוה       
  24.9.1998-ב

          

לארשי  תא   לסחל  תולוכי  םוטא  תוצצפ  2         

 לעמ ,ט.נ.ט ןוט ןוילימכ הלש סרהה תמצעש ,תינוניב תימוטא הצצפ ץצופתת םא
 תנוכש ןיבו םייתעבגל םיה ןיב אצמנש המ לכ  ה-ד-א-ת-י ,ביבא-לתב הירקה

 .ביבא תמרל הווקתה
 .רעבי - לאומש תעבגל םיה ןיבו    ,תולילג תמוצל ןולוח ןיב רועבל לוכיש המ לכ

.םיגורה ןוילימ תוחפל ויהי
.המוד בצמ היהי הפיחב

  ?ודמשוי  הפיחו  ביבא-לתש רחאל לארשימ ראשי המ

.קזנה  תא  לטבי  אל  ילארשי  לומגת םוש
.םיליטו יניערג קשנ שוכרלמ רוזאב תורחא תולשמממ ןמז ךרואל עונמל רשפא יא

.100% לש ןוחטיב תנתונ הניא םיליט דגנ הנגה םוש

.הז קשנב שומיש ענמי תינומה-הדמשה קשנמ רוזאה זוריפ קר
 .תינומה הדמשה קשנמ ולוכ רוזאה זוריפב התכימת לע לארשי תלשממ זירכת
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 םיטרפ .11:00-ב 22.9.98 'ג םויב הנומידב יניערגה רוכה לומ זוריפ ןעמל ןיגפהל ואוב
 051-997279 :העסה לע

 

 46104 הילצרה ,3050 .ד.ת "תימוטאה האושה יעירתמ"                      

------------------------------------------------------------------------------------------

  א"ת  ,"התיבה - יביב" הנגפהב "תימוטאה האושה יעירתמ" ידי לע ץ פוה 
12.9.1998

לארשי   תא  לסחל  תולוכי  ןמימ  תוצצפ  2               

 דרשמ לעמ ,ט.נ.ט ןוט ןוילימכ הלש סרהה תמצעש ,תינוניב ןמימ תצצפ ץצופתת םא
 ןיבו םייתעבגל םיה ןיב אצמנש המ לכ ה-ד-א-ת-י ,ביבא-לתב הירקב ןוחטיבה

 .ביבא- תמרל הווקתה תנוכש

 תעבגל  ביבא-לתב םיה ףוח ןיבו ,תולילג תמוצל ןולוח ןיב רועבל לוכיש המ לכ
 .רעבי   ,לאומש

 .ןצמח רסוחמ ותומי םדא ינב יפלאו ןצמח ךורצת שאה
.םיגורה  ןוילימכ  ויהי

 .הנסורקת  ,קלדהו  ,למשחה  ,הרובחתה  ,תואירבה  תוכרעמ
.המוד  בצמ היהי הפיחב

 ?ודמשוי הפיחו  ביבא-לתש  רחאל  לארשימ ראשי המ
.יביטקאוידר  רפא
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.לארשיל  םרגייש  ק ז נ ה   תא   לטבי  אל  ילארשי  לומגת  םוש
 םוש  .םיליטו  יניערג קשנ שוכרל רוזאב תורחא תונידממ ןמז ךרואל עונמל רשפא יא

.100% לש ןוחטיב תנתונ הניא םיליט דגנ הנגה

.הז קשנב שומיש ענמי תינומה-הדמשה קשנמ רוזאה  זוריפ  קר
?ימוטא קשנמ ולוכ רוזאה זוריפב ךומתל לארשי תולשממלכ תוברסמ עודמ

         .תינומה  הדמשה קשנמ ולוכ רוזאה זוריפב התכימת לע לארשי תלשממ זירכת  
                

  6.8.2000    "לארשיב תימוטאה האושהיעירתמ"                

 םילשוריב מ"הר דרשמ לומ הנגפהב "תימוטאה האושה יעירתמ" ידי לע ץפוה(
  6.8.1945  ,המישוריה לע הנושארה תימוטאה הצצפה תלטהל 55 ה הנשה םויב

  - ןמזוה(                             ?לארשיב  תניינעמ איה  ללכב  ימ תא  ?המישוריה             
) 2000 טסוגואב "ל"יתש" ןואטבב םוסרפל  - לספנו

 הרטמ התייה אלש המישוריה ריעה לעמ דדוב יאקירמא ץיצפמ גח 6.8.1945-ב    
 וסחיי אל היבשות .היינשה םלועה תמחלמ לכ ךשמ הצצפוה אל ןכלו תיאבצ
 סוטמה ליטה ,הדובעל םכרדב ויה םיבשותה בורשכ ,רקובב 8-ב .סוטמל תובישח
 רטמוליק הבוגב הצצופתה הצצפה .קלתסהל רהימו םוינרוא ג"ק 5 לש תחא הצצפ
 רפסמ .ט.נ.ט ןוט ףלא 150 לש וזל הווש התייה  סרהה תמצע .עקרקה לעמ דחא
 םיימוי רחאל .ףדההמ הסרהנ וא הפרשנ ריעה בור .ףלא 150 -כ היה םיגורהה
 .ב"הראל ןפי הענכנ ןכמ רחאל םימי השולשו יקסאגנ ריעה לע תפסונ הצצפ הלטוה
 תודלותב הנושארל ,רשפא וב ,יניערגה ןדיעה ,שדח ירוטסיה ןדיע חתפנ ךכ

 .ץראה רודכ ינפ  לע  יח  לכ דימשהל  ,תושונאה
 םילייח ייח וכסחו םלועה תמחלמ תא ורציק הלא םיצוציפ יכ הנעט ב"הרא
 הצצפה תלטה ינפל ב"הראל העידוה ןפיש ךכמ םלעתמ הז ןועיט ךא .םיאקירמא
 תפרטצמ איהש ב"הראל העידוה תוצעומה-תירבו ,העינכב ןודל הנכומ איהש
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 ב"הרא ,תישאר .ירמגל םירחא ויה הצצפה תלטהל םיעינמה .ןפי דגנ המחלמל
 קשנ התושרבש ,םלועב רתויב לודגה אבצה תלעב ,תוצעומה-תירבל תוארהל התצר
 ןפיש התצר ב"הרא ,תינש .תוצעומה-תירב לש תיאבצה התמצע דגנכ לוקשה שדח
 תדימ תא דודמל התצר ב"הרא ,תישילש .תוצעומה-תירבל אלו דבלב הל ענכית
 ידכ תוליגר תוצצפב ללכ הצצפוה אלש ריע הרטמכ הרחבו םוטא תצצפ לש סרהה
  תורטמה תשולש תא גישה הצצפב שומישה .דבלב ימוטא ץוציפ םרוג קזנ הזיא ררבל

 .וללה
 תיזכרמ תומד .הצצפה תא ונבש םינעדמה יצמאמל תודות רשפאתה ץוציפה
 לש ודידיו ודימלת היה אוה .דראליש ואיל ירגנוהה יאקיזיפה היה וז הצובקב
 ךוניח תודסומב דמלל םידוהי לע םירסואה םיקוח םיצאנה וקקוחשכ .ןייטשנייא
 תבוגת" ןויער תא הגה םש .הינטירבל רגיהו ותדובעמ דראליש רטופ הינמרגב
 אב היינשה םלועה תמחלמ הצרפשכ .הצצפה תיינב תא רשפיאש "תרשרשה
 ידכ  ב"הרא אישנל בתכמ לע םותחל ןייטשנייא תא ענכישו ב"הראל דראליש
 תא ץירמה הז בתכמ .םוטא תצצפ ונבי םיצאנ םינעדמש תורשפאה ינפמ וריהזהל
  תיינבב  ףתתשה דראליש  .תימוטא הצצפ תיינבל םיבאשמ תוצקהל ב"הרא אישנ

 .הצצפה
 דימ לחה דראליש .המלשוה םרט הצצפה תיינב ךא הינמרג הענכנ 1945 יאמל 8-ב
 לע היינבב ופתתשהש םינעדמ 60 -כ םיתחהו התיינב תא קיספהל םיצמאמב
 ןתינו םוטא תצצפ הנוב הניא ןפיש ועדי םלוכ .הדובעה תקספהל תארוקה המוצע
 עצמאב קר המיתסנו הכשמנ הצצפה תיינב ךא .םוטא תצצפב שומיש אלל העינכהל
 םינעדמ םיתחה בוש .ןפי לע הצצפה תלטה תעינמל לועפל דראליש לחה דימ .ילוי
 ךא ומתח םידחא .ןפי לע הצצפה תא ליטהל אלש הארק איה םעפה ,המוצע לע
 איצמהש ,רלט דראודא ירגנוהה ןעדמה ,דראליש ידידימ דחא .םותחל ובריס בורה
 הנע  ,םוינרואה  תצצפמ הברהב הלודג התמצעש ,ןמימה תצצפ תא םייתנש רובעכ

:אבה  בתכמב דראלישל
,רקיה  דראליש "

 .רצייל םילולע ונאש קשנב ידימ יאבצ שומישל ךתודגנתהב יתרהרה ונתחיש זאמ
 ןיאש רמול ילע תישאר .ךכל תוביסה תא ךל ריבסהל ינוצרב .רבד תושעל אלש יתטלחה
 וא האחמ םושש םויא הכ אוה וב םיקסוע ונאש רבדה .ינופצמ תא תוקנל הווקת םוש יל
 טקייורפב יתדבע אלש איה תמאה .וניתומשנ תא ליצהל ולכוי אל הקיטילופב קוסיע
 יכ יתדבע .ןיינעה לכמ קופיס רשאמ תורצ רתוי הברה יתלביקו ישיא סרטניא ךותמ
 קר יתדבעש ןועטל לוכי ינניא .אשונב קוסעל אלש השק יל היהו יתוא ונייניע תויעבה
 אל איה .תאזכ הדובעב קוסעל ינממ עונמל הלכי הבוח תשגרה .הבוח תשגרה ךותמ
 יתוא ענכשל חילצת םא .יתייטנל דגונמ רבדה היה וליא וז הדובעל יתוא ףוחדל הלכי
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 חתפאש יל הארנ אל ךא דובעל קיספא ףקות תולעב ןה תוירסומה ךיתוייודגנתהש
 והשלכ יוכיס שיש רובס ינניא .ךיתויודגנתהמ ללכ ענכתשמ ינניא םלוא .תואחמב
 תעינמב אוה ירה דורשל והשלכ יוכיס ונל שי םא .קוחל ץוחמ קשנ לש דחא גוס איצוהל
 וב השעייש יוכיסה לדגי רתוי לודג םייוסמ קשנ לש הערכהה רשוכש לככ .תומחלמ
 לש תודבועה תגצהב איה הדיחיה ונתווקת .תאז וענמי אל םימכסה םושו שומיש
 האבה המחלמהש םלוכ תא ענכשל יושע הז .בחרה רוביצה ינפל ונתדובע תואצות
 יתוא איבמ הז .רתויב בוטה רבדה אוה יתמחלמ שומישש ןכתי הז ךרוצל .תילאטפ היהת
 תא ונילע הליטמ הניא הזה ארונה רבדה תא תונבל ונל המרגש תוירקמה .רקיעל
 ,ולוכ םעה לע ,רבד לש ופוסב ,תלפונ וז תוירחא .וב שומישה רבדב העד עיבהל תוירחאה
 בייוחמ שיגרמ ינא ובש דיחיה רבדה הז .תודבועה םוסריפ ידי לע קר שומימל תנתינו
 .ונתדובע לש תויללכה תודבועל עגונב תוחפל תוידוסה תא לטבל ךרוצה :והשמ תושעל
 ךיניעב תואריהל לולע הז לכ .תאז השרי יאבצה בצמהש עגרב השעיי הז יתעדל
 רשאמ ךתעדל רתוי הבורק םתעדש םישנאל יבתכמ תא הארת םא חמשא .העטומכ
 ינא ךא .הדובעב ךישמהל אוה עשפש םירובס םכלוכ םא עומשל ןיינועמ ינא .יתעדל
 ונממ קובקבל דשה לש ולגר עבצא תא רושקל דציכ רמול הסנא םא העטאש רובס

   .ותוא ונררחש
    2.7.1945     ,הפ -הטנס  ,רלט דראודא                                                                    

)208 'ע  ,   MIT  PRESS תאצוה  ,"תודבועה תודוא ותסריג ,דראליש ואיל"(     

 ודמע ,המישוריה לע תימוטאה הצצפה תלטהל 55 -ה הנשה םויב  ,6.8.2000-ב  
 םיארוקה םיטלש םהידיבו םילשוריב הלשממה שאר דרשמ ינפל םיניגפמ רסירתכ
 קשנ לכמו ימוטא קשנמ ולוכ ןוכיתה חרזמה זוריפב ךומתל לארשי תלשממל
 עדייל שקיבש אוה ועשפ לכש ונונעו יכדרמ רורחשל םג וארק םה .תינומה הדמשהל
 אל ןהמ תחא ףאש תוילארשי תולשממ ידיב םוטא תוצצפ רוצי לע לארשי יחרזא תא

 .הירחובמ ךכל רושיא הלביק
.הנגפהה  לע  וחוויד  אל  תילארשיה היזיוולטהו תונותיעה

  ?ךכב  םיניינעתמ  ויה  םילארשי  המכ  -  וחוויד וליאו
                                                    

7.8.2000   "תימוטאה האושה יעירתמ"                                                                    
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  .תיטוכיספ   הנידמל   הפולח   :םוכיס                 
   .ןשומימל לועפלו - תרקבמ איהש המ לכל תופולח עיצהל תבייח תיניצר היציזופוא 

 .הרקע  איה תרוקיבו  האחמב  תקפתסמ איה םא
 

 םיאתהל תובייח תוידימ תופולח .קוחר חווטל תופולח שיו  ,תוידימ תופולח  שי
 חווטל תופולח .שארמ ןעיצהל םעט ןיא ןכלו שארמ םתוזחל ןיאש םיידימ םיאנתל
 ,המזוי תוררועמ ,תידיימ תוליעפל ןוויכ תוקינעמ ךא ידימ םושייל תונתינ ןניא קוחר

.חווטה תוכורא םהיתורטמ תא ףושחל םירחא תוצלאמו

 קוחר חווטל הפולח ול שיש ימ .ויבירי תמזויל ביגמ קוחר חווטל הפולח ול ןיאש ימ
 .ותרטמל ותוא תברקמה תיאמצע תוליעפ םזוי

  תופולח  שומימל  תנווכמ  ,רטשמה תמזויל הבוגת קר הנניאש ,תיאמצע המזי
 .קוחר  חווטל

:הלאכ  תופולח  שמח  עיצמ הז רפס

  תנידמ  ,"םילארשיה  תנידמ"ל  "םידוהיה  תנידמ"מ  לארשי  תא ךופהל  .1
    ,תיתדעו תינימ ,תיתד  ,תימואל היילפא םירסוא היקוחש  ,היבשות  לכ     
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."ולוכ םלועה ידוהי תנידמ"  איהש תיחכונה  לארשיל הפולחכ    

    תכשמהל הפולחכ  ,םוחת  לכבו  םוקמ לכב  ,רוביצו  דיחי  יוכידל  תודגנתה .2
 .םייק  יוכיד         

     עבטב ביכרו הרבחה רצות ותויהל עדומו תוינחורל ףאושה "ינא"ל ךוניח .3
.דבלב םלג רמוח עבטב האורה  ,הרבחל רכונמ  ,יכונא "ינא"ל הפולחכ      

   ,החפשמבו םידומילב ,הדובעב ,הנידמב הרישי היטרקומד רטשמ תמקה .4
 .הלא  םימוחתב  םיגיצנ  רטשמל  הפולחכ   

יגולוירטקב ,ימיכ ,ימוטא :תינומה-הדמשהל קשנ  לכמ זרופמ ןוכית חרזמ .5 
.הזכ קשנ תורגואו תורציימ תולשממ וב ןוכית חרזמל הפולחכ  

."הרישי היטרקומדל העונת"  םיקהל  שי  הלא  תופולח  שומימ  םשל     

ירוחא   רעש                                             

?"תינוליח  תודהי"  ןכתיתה

?תוינחור   איה   תד  םאה
?"היטרקומד"   אוה   םיגיצנ  רטשמ  םאה

?לארשיל   ןוחטיב  קינעמ  ימוטא   קשנ  םאה

.בויחב  הלא  תולאש לע הנוע ילארשיה דסממה
.הלילשב  ןהילע הנוע  רפסה

  ?םילארשיה  בור  םינוע  המו
  .תונעל  םתוא  תנכית   דסממהש המ

?דסממה ידי  לע  תותנכותמ ךיתופקשה  םאה
.קודבו  -  רפסה  תא  ארק

 לש תומשאה רוריבל  תילארשי הריקח תדעוו תמקה לע חוודמ  ) 20.9.2001( "תונורחא תועידי" 
 הליהקה לע ןגהל ידכ ותעשב יד השע אל ילארישיה ץוחה דרשמ" יכ הניטנגראב תידוהיה הליהקה
  םיבר ,םינלאמש יפלא וחצרו 1976-ב ןוטלשה תא וספתש םילרנגה [  הטנוחה לש הכוראה הדי ינפמ
   .םירלוד ינוילימ תואמ ךסב לארשי תלשממ ןיבל הניב ווטינש קשנה תוקסיע ללגב  ] םידוהי םהמ
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 לרוגב הניינעתה אלו הליהקה תא לארשי החנז הטנוחה ןוטלש םויס ירחא םגש איה היינשה הנעטה
.)9  'ע(  "הירדענ
 דול יבשות שוריגמ ויתונורכז תא םורי ירוא ףולא ןגס הלעמ )21.9.2001( בירעמ" לש "עובשפוס" חפסנב 
 תוסנה תומלש תוחפשמ יניעל ולגתה ,ןמש=ןב הכאוב ,דולמ תאצויה ךרדל יתברקתהש לככ"  .1948-ב
 . . .םיינפוא לעו אשמ ומהב לע ,םדא ידיב תוכשמנ וא המהבל תומותר תולגעב ,בכרב ,לגרב ןשפנ לע
  .העיז יפוטשו םינפ ימודא ,הציר ידכ דע םהידעצ תא ושיחה לכהו םיחווצמ םיללוע ואשנ םישנה בור
 אל .הזחמב תוזחל ונרצע  .קבאה ןנע תא ובעהו הלומהל ופיסוהש ןאצ ירדע וברעתה םיסנה להקב
 ךורא רורצ ןעלקמה הרי תוקד המכ לכ .רשק רישכמו עלקמ אשונ פי'ג דמע  ,תועבגה תחא לע ,קוחר
 לע ודיבכהש שוכר יטירפ דוע םוויג לעמ וכילשהו  םהידעצ ושיחה םה וירחאו םיחרובה ישאר לעמ
 תאש  אוה רפסב יתבתכ אלש רבד. . .םהינימל תיב ילכו םישובלמ העורז התייה ךרדה  .םתסונמ
 םיזזוב םילייח לע רפסמ אוה ךשמהב  ".ןיבר קחצי ןתנ ,םיברעה ישארל לעמ תוריל רשקב הדוקפה
 יתדמל עצבמה רחאל ןיפירצל ונבושב " :בתוכו םיהדמ   םורי . .  .םישנה יטישכתמו םיחרובה ינעטממ
 וכייתשה םיזזובהש תורשכהה ןיב ללשה לש  תקדוצ הקולחל הגאד רשא "ללש תדעוו" תמייק יכ תעדל
  .הפי תלטלוטמ ןועש זוזבל רושיא הדעווהמ לביק  יהשלכ הרשכהל ךייתשה אלש ,םורי ."ןהילא
    )24  'ע "עובשפוס בירעמ"(
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