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עקר
םירצונ םהילע  תתתשומ  תוברתהש  םיכרעהו  הרבחה , לש  סומסוק  - ורקימ םיבר  םינבומב  איה  החפשמהש  ךכ  לע  ודמע  רבכ  םירקוחו  םיגוה 

יונישה ךילהתב  דואמ  םיבושח  םינתשמל  אופא  םיבשחנ  םידליל  םירוה  ןיבו  גוז  ינב  ןיב  היצקארטניאה  יסופד  יתחפשמה . אתב  רקיעב  םיקתעושמו 
התיה ולא  םינתשמ  לש  םתובישח  םייזכרמ , םיכרע  ןה  םידלי  תדלוהו  החפשמ  תמקה  הבש  תילארשיה , הרבחב  תוישונאה . תורבחה  לכב  יתרבחה 

תסיפתבו סקסה  תשיפתב  יגוזה , רשקה  תסיפתב  תורודה : ךלהמב  תילארשיה  החפשמה  התנתשה  םייזכרמ  םימוחת  השולשב  דחוימב . הבר  הנדועו 
םהל שיו  תילארשיה  הרבחב  תורחא  תובכש  לע  םינירקמ  תססובמהו , הליכשמה  הבכשה  ברקב  רקיעב  ושחרתהש  וללה , םייונישה  םידליה . ךוניח 

. יתחפשמה אתל  רבעמ  םג  תכל  תקיחרמ  העפשה 

תיטנמורה הבהאה  לש  היצולובאה 
ףאו םוקמו  ןמזב  םינתומ  תושגרו  תושוחתש  ונתוא  תדמלמ  היגולויצוסה  םלוא  םדאה , לש  תויגולויב  תונוכתב  תיטנמורה  הבהאה  שגר  לש  ורוקמ 
תופקשהו תוסיפתל  םירושקה  םייונישל  הנותנו  תיתרבח  הניחבמ  תכוּותמ '  ' יאדווב איה  תושגר  םיעיבמ  םדא  ינבש  ךרדה  הרבחה . ידי  לע  םיסדנוהמ ' '
הרבעש הקומעה  היצמרופסנרטה  תא  ןיבהל  ילבמ  תיטנמור  הבהאל  סחיב  תילארשיה  הרבחב  והלחש  םייונישה  תא  ןיבהל  אופא  ןתינ  אל  םלוע .

. םירשעה האמב  רקיעב  ברעמב  הבהאה  תוברת 

יפכ הבהאה , תוהמ  לש  הסיפתה  םלוא  תויוברתהו . םימעה  בור  לש  תוקיתעה  תויגולותימב  ועיפוה  רבכ  תיטנמור  הבהאו  תויגוז  לש  םיילמס  םייוטיב 
, לשמל םינוויה , םייניבה . ימיבו  קיתעה  םלועב  תלבוקמ  התיהש  וזמ  דואמ  הנוש  תילארשיה , תוברתב  הז  ללכבו  תינרדומה  תוברתב  תרכומ  איהש 
התיה אמורב  תינאגפה  הבהאה  ידמ . בר  ןמז  תכשמנו  םימש  ידיב  החלשנש  הקוצמ  הנממ , אפריהל  שיש  הלחמ  לש  גוס  אוה  הבהאה  שגרש  ורבס 

תויגוז לש  היגולותימו  היפוסוליפ  לוטנ  יקנ ,'  ' סקס ללכ  ךרדב  ופידעה  םיאמורה  םינוויה , ומכ  אלש  תינדגובו . הוואת  תפוטש  תלוזל , תושיגר  תלוטנ 
. תיטסיאורטלא

הבהאה תוחתפתהל  םידקמ  יאנת  תורודה . ךלהמב  ינויצולובא  יוניש  ורבע  םירגוב  םדא  ינב  ןיב  תחקלתמה  הבהאה  ביבס  ורצונש  םיגהנמה 
. תירצונה הייסנכה  לש  התוסחל  הפוריאב  םיאושינה  דסומ  רבע  ךרעל  הריפסל  תישימחה  האמב  הימגילופה . לוטיב  היה  גוז , תב  / ןבב תדקוממה 

לש התוסח  תחת  יתחפשמ . רשואל  הבורעה  םהש  סקסה , תאו  הקיטנמורה  תא  תוירזכאב  האכיד  ךא  םיימגונומה  םיאושינה  תא  השדיק  הייסנכה 
. תויוכז תרסח  תושיכו  הלעב  לש  ןיינקכ  הספתנו  השיאה  האכוד  הלוכ , הפוריא  תוברתב  הטלש  רבכ  תיעישתה  האמבש  תורצנה ,

ולחה רוזיחה  יגהנמ  הרשע . תחאה  האמב  הפוריאב  הנושארל  עיפוהל  ולחה  תיטנמורה  הבהאה  לאידיאו  ( courtly love ' ) רוזיחה תבהא   ' לדומ
הכרעהו דובכ  לש  םיידדה  תושגר  לע  םיתתשומ  תויהל  םיכירצ  הבהאה  יסחיש  ינכפהמה  ןויערה  תא  וציפה  םהו  הלוכ , הפוריא  יליצא  ברקב  טשפתהל 

ולחה הפוריא , ברעמב  ועיפוהש  םירודבורטה , םיררושמה  םיאושינל . ץוחמ  רקיעב  חתפתמה  והשמכ  הבהאה  הספתנ  הז  בלשב  השאהו . רבגה  ןיב 
תישפוח איה  השיאל  רבג  ןיב  הבהאו  יפואה , תא  תרפשמ  הקופיס  לע  האב  הניא  רשא  הקושתש  רסמה  תא  וריבעהש  םהלש  הבהאה  יריש  תא  ץיפהל 

, תיאשחה םיסחיה  תכרעמ  ((, true love תמא ' תבהא   ' לש סותימה  םג  דלונ  ךכ  םיאושינה . תירבב  םילובכה  גוז  ינב  ןיב  תחמוצ  הניאו  התוהמב 
. תוריבאה סותאל  עבצ  ףיסוהש  ותבוהאל , ריבאה  ןיב  הקותמ , - הרירמה

תחפשמ ןיב  רבד  לכל  ילכלכ  הזוחכ  וכרענו  יפסכ  - ירמוח סיסב  לע  םייונב  (, 16-13  ) דואמ ריעצ  ליגב  ולחהש  םיאושינה , ויה  הרשע  עבשה  האמל  דע 
יאושינ לש  םביט  תא  קסעל .' ץוחמ   ' ללכ ךרדב  הבהאה  התיה  הז  הזוחב  השוריו . שוכר  תקולחל  םכסה  לע  המיתחו  ךודיש  ןתחה : תחפשמל  הלכה 

הסיפתה החתפתה  הרשע  עבשה  האמב  קר  תיטבשה . םייחה  תרוצו  ילדואיפ  - ידמעמה הנבמה  הרצקה , םייחה  תלחות  רקיעב  וביתכה  הזוחה 
לש םילדומ  הרצי  וז  תוחתפתהו  תדרפנ , גג  תרוק  תחת  ודבל  דחי  תויחל  ךירצ  ריעצ  גוזשו  גוזה  תב  / ןב תא  ומצעב  רוחבל  לוכי  םדאש  השדחה 

. תיטנמור הבהאל  סיסבה  םהש  תויטרפו , תוימיטניא 
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ירע תחימצו  תישגרה ) תויגוזה  ילגלגב  ןמש  עודיכ  םה  הבהא  יבתכמ   ) בותכו אורק  יעדוי  לש  םרפסמ  תובחרתה  םייחה , תמרבו  תלחותב  היילעה 
אל ןיידע  ךא  תיתסיפת  הניחבמ  תונתשהל , הרבחב  השיאה  לש  הדמעמ  לחה  דבב  דב  תיטנמורה . הבהאה  תסיפת  לש  התצפהל  ומרת  רחסמה 

לש ויתוריציב  לשמל  תואזחמבו , תורפסב  ףקתשה  הזה  יונישה  תישגרו . תירמוח  הכימתו  הביחל  אשומו  שונא  תבל  הלעב  לש  תעצרנ  הָכפִשמ  תיקוח ,
. םיאושינה תסיפתמ  קלח  הבהאה  לאידיא  היה  םג  הנושארל  דועו .) תררוסה ' ףוליא  ', ' הילויו ואימור   )' ריפסקייש

ינב לש  ותוברתמ  קלח  םג  אלא  היטרקוטסיראה , לש  תידעלבה  התלחנ  הקיטנמורהו  םיטוטרלפה  ויה  אל  רבכ  הרשע  הנומשה  האמה  תיצחמב 
תובזכא תובהא , לע  תויסלק  תולבונו  םילודג  םירפוס  הדילוהו  תונמאבו  תורפסב  הליבומ  האידיאל  התיה  הבהאה  בחרתהו . ךלהש  ינוניבה  דמעמה 

תיטסילטיפקה תוברתה  תוחתפתהו  ןשיה  ידמעמה  הנבמה  תופפורתה  םע  הרשע , עשתה  האמה  לש  הנושארה  תיצחמב  ץאוה  הז  ךילהת  תודיגבו .
תא םישנ -  םע  םתוגהנתהב  הז  ללכבו  םתוגהנתהב -  תוקחל  ולחה  םישדחה  םירשעתמה  תיתיישעתה . הכפהמה  בקע  ראשה  ןיב  תילרבילה ,

םלוס הלעמב  תונשגרהו  תוינמוהה  ולע  ומוקמבו  ולש  תוירלופופהמ  ישגרה  קופיאה  דביא  ינרדומה  םזילטיפקה  לש  ותוחתפתה  םע  ןוילעה . דמעמה 
. םייחב הלצאנ  הרטמכ  הספתנו  םוצע  יתוברת  חוכל  התיה  תיטנמורה  הבהאהו  םיכרעה ,

המכ דבאל  תיאפוריאה  השיאה  הלחה  תיבל  ץוחמ  לא  םידליה  לש  םתאיצי  םעו  תוימינפה , תאו  רפסה  יתב  תא  הדילוה  תיתיישעתה  הכפהמה 
תסיפת תיגוצייה . גוזה  תבו  תיתיבה  תבהאמה  דיקפתב  התעמ  זכרתהל  הלכי  איהו  התדובעל  קקזנ  אל  רישעה  הלעב  הלש . תויהמיאה  תויצקנופהמ 
תיארחאה תיבה ,' תכלמ  הנמאנה ו' היערה  דיקפת  םג  התא  דחיו  תינגרובה  תיניערגה  החפשמה  ךותב  חתפתהל  הלחה  ( togetherness  ) תופתושה
הרציו םיירדגמה  םילדבהה  תא  הדדיח  הדובעל  תיבהמ  םירבגה  לש  םתאיצי  יונפה . ונמזמ  קלח  הל  שידקמ  הלעבש  יתחפשמה , ןועמה  בוציע  לע 
תועינצ םיחושקו . םיאמצע  םיביסרגא , םיביטרסא , םירבגהו  תויתולתו , תוישגר  תויביספ , תוכר , תויהל  תורומא  ויה  םישנה  תויבטוק : תויפיצ  תכרעמ 

תוסיפת לע  וססבתהש  וללה , תויפיצה  ורוזיח . תא  תוחדל  וא  לבקל  תושרה  הל  הנתינו  רבגה  םע  השיאה  לש  התוגהנתהב  יזכרמה  דוקה  זא  התיה 
. םירבגה לש  םנוטלש  סוסיבל  םיבושחה  םיעצמאה  דחא  בר  ןמז  היהש  תיטנמורה , הבהאה  לדומ  תא  ובציע  תויטסיניבוש ,

ריעזה ינוניבה , דמעמה  לש  ולודיג  בצק  ומעו  תיטסילטיפקה  הלכלכה  לש  התחימצ  בצק  ץאוה  הרשע  עשתה  האמה  לש  היינשה  תיצחמה  תארקל 
תיבה לע  הלכלכה . לש  םינשיה  םיסופדהו  םייתרוסמה  םייתרבחה  םירשקה  תאו  תודמעמה  ןיב  םילדבהה  תא  שטשיט  שדחה  םזילטיפקה  ינגרוב .

(. םישוריגל תוכזהו  הלכשה  שוכרל  תוכזה  לשמל ,  ) םישנל ונתינש  תושדחה  תויחרזאה  תויוכזה  םייאל  ולחה  חושקה  ינאירוטקיווה 

תיטנמורה הבהאה  לאידיא  לחנ  תירבה -  תוצראב  הנושארבו  שארבו  תיברעמה –  היצזיליביצה  לע  הכירצה  תוברת  תוטלתשה  םע  םירשעה , האמב 
םישנאה לש  רבוגה  םבוריס  תא  אלא  הבהאה , ןולשיכ  תא  הפקיש  אל  םירשעה  האמה  תישארב  הקירמאב  םישוריגה  רועישב  היילעה  ונוחצינ . תא 

(. החוור ןיידע  םיחלצומ  םיאושינל  הבורע  ןניא  תיזיפ  הקושתו  תיטנמור  הבהאש  הסיפתהש  יפ  לע  ףא   ) יתחפשמ רשואו  תמא  תבהא  אלל  תויחל 

תידדה הכישמ  ךודיש ; אללו  ילמרופ  חוקיפ  אלל  תישיא , הריחב  סיסב  לע  גוז  ינב  ןיב  תורשקתה  ושוריפש  תיטנמור  הבהא  לש  שדח  לדומ  רצונ  הגרדהב 
הכישמ תומולחה ;)' תכיסנ  / ךיסנ  )' םיילידיא םיחנומב  וילע  בושחל  הייטנו  ינשה  ןימב  הקזח  תילנויצומא  תולת  תינימה ; הכישמה  לע  לכ  םדוק  תססובמה 

. םיפתושמה םידליה  לודיג  וזכרמבש  תנגומ , הרידב  יתחפשמ  ןק  תמקה  סקסו ;) םיזומזמ   ) עגמב היוטיב  תא  תאצומה  תשגדומ  תינפוג 

(. dating  ) ףתושמ יוליבל  האיצי  תוסנתה : ךותמ  גוז  ינב  תריחב  לש  שדח  סופד  תולודגה  םירעב  חתפתהל  לחה  םירשעה  האמה  לש  םירשעה  תונשב 
, תיביספהו תינשייבה  תינאירוטקיווה , תוישנה  תא  קחדו  ךודישה  תא  ןיטולחל  טעמכ  םילעה  רימחמ , יתרבח  חוקיפמ  הבהאה  תא  ררחיש  הזה  סופדה 

הבהאה ןורכישמ  תונהילו  בהאתהל  שפוחה  תא  םיריעצל  קינעה  םג  אוה  תיברעמה . תוברתל  ץוחמ  לא  םיריהזהו  םישיתמה  רוזיחה  יסקט  תא  םג  ומכ 
ינפל םירשק  יגוזה . חישה  לולכשו  דומיל  ידכ  ךות  תיגוז  םיסחי  תכרעמב  תוסנתהל  תורשפאה  תא  םג  ומכ  םיאושינ , לש  תוביוחמ  אלל  םיפתושמ  םייוליבב 

םייוליבה תנצסל  השדח  הרואפת '  ' הרצונ םג  הגרדהב  םינימה . ןיב  םישדח  תוגהנתה  יסופד  ודילוהו  רתוי  םיימיטניאו  םיחותפ  התעמ  ושענ  םיאושינה 
רעונ ינודעומ  תואטיסרבינוא , הדובע , תומוקמ   ) םישדח םיאושינ  יֵקּוש ' ו' םידוקיר ) ינודעומו  םירנייד  עונלוק , יתב  הפק , יתב  תויתיב , תוביסמ   ) םייטנמורה

(. דועו

היגולותימ ודילוה  רתוי , יטיא  בצקב  םנמא  שחרתהש  תינימה , היצזילרבילה  ךילהת  םע  דבב  דב  גוזה  תב  / ןב לש  תישפוח  הריחב  לש  לדומל  רבעמה 
יהולא דסח  לש  עגרכ  ראות  תובהאתהה  עגר  רתויב . קפסמה  שגרכו  בגשנ  לאידיאכ  הבהאה  תא  הגיצהש  תילאוסקס , הקיטנמור  לש  השדח  תינוליח 

רחא  ' תועצמאב ימצע  יוליגו  ימצע  שומימ  לש  ךילהתכ  התעמ  תספתנ  הלחה  תובהאתהה  םייחב . םעפ  תוחפל  תווחל  ךירצש  תיתד , הראה  לש  וא 
(. significant other ' ) יתועמשמ

הפיטה רשא  תומולח  תיישעת  תיטנמור -  הלומעת  לש  תנמושמ  תכרעמ  ודילוה  עונלוקה , תאצמה  רקיעבו  תונותיעהו , תירלופופה  תורפסה  תוחתפתה 
תא וציפה  םיטרסו  תמוסרפ  תועדומ  תוישיאה . ויתופיאש  תא  תונבל  ינרדומה  ינוליחה  םדאה  ץרמומ  וביבסש  םייזכרמה  םיריצה  דחא  איה  הבהאהש 

, הקושת שומימ  ידיל  םיאב  הבש  תרגסמ  םג  תווהל  אלא  םיאצאצ  תדמעה  לש  תיתרוסמה  היצקנופה  תא  קר  אל  אלמל  םיכירצ  םיאושינהש  הרושבה 
. שוגירו האנה 

אישה עגרכ  התנבנש  תיתפרצ ,)' הקישנ   )' הפל הפמ  הקישנה  לש  ימיטניאה  עגרה  התיה  השדחה  הבהאה ' תד   ' תא הרידגהש  הנצסה  עונלוקב ,
ריענ ןאכ  ? ) יתמו וקשנתי  םאה  הזל : הז  םיברקתמ  טרסה  ירוביגש  תמיא  לכ  המיענ  תוכירדו  הלודג  תושגרתה  הווח  הפוצ  לכ  טעמכ  םיטרס . תורשעב 

ךכ רחאו  ריהמ  םייתפש  עגמ  תחא  אל  תועינצה  תמחמו  תורוגס  םייתפשב  אלא  ןושל , םע  הקישנ  התיה  אל  םיטרסב  הקישנהש  רגסומ  רמאמב 
עבשה האמב  םיריוצמ  הכרב  יסיטרכב  הנושארל  עיפוהש  למס   ) ירטמיסה שלושמה  בלה  רויצ  אוה  תאזה  תדה '  ' לש ןוקיאה  הזז .) התיה  המלצמה 

ינחלופ דממ  הלביק  הבהאה  וידרהו . םיטילקתה  תיישעת  לש  רוצייה  וקב  וצפוהו  ורצויש  תונונגסה , לכב  הבהאה , ינומזפ  יפלא  ןה  תוליפתה ' ו' הרשע ,)
הכפהנ איהש  םושמ  רקיעב , םינעוטה  שיו  םג , אלא  תיטרקומדה , תוברתב  האלממ  איהש  תויתרבחה  תויצקנופה  לשב  קר  אל  תיברעמה  תוברתב 

הבהאה תייפוטוא  לש  הזיראב  םירצומ  ונל  םירכומ  תורחא , םילימב  תיטסילטיפקה . הכירצה  תוברתב  םירחוסהו  םינרציה  ידיב  ליעי  הריכמו  קוויש  ילכל 
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. תיטנמורה

' ןויצ תביח  '
תוברתל הכרד  סלפל  הלחה  תיתורפסה  הלבונהו  תיטנמורה  הבהאה  תייפוטואל  תספתנ  הלחה  הפוריא  רשאכ  הרשע , עשתה  האמה  יהלשב 

ברעמה תא  ושבכש  םישדחה  םינמורב  וארק  אל  םייתדה  םידוהיה  ןודיפוק . לש  וחורל  המוטאו  הרוגס  תיסקודותרואה  תודהיה  הראשנ  תירלופופה ,
, תדב עובטה  תינימה  תוינטירופה  לש  רשפתמ  יתלבה  דוקב  העיגפ  ינפמ  יאנקה  ידרחה  דסממה  לש  וששח  לשב  ןה  תינוליח , תורפס  בותכלמ  וענמנו 

דומלתמ םחידהל  םינברה , תסיפת  יפ  לע  היושע , התיהש  ןבר , תיב  לש  םידימלת  לע  הנרדומהו  הלכשהה  תוברת  לש  םתעפשהמ  דחפה  לשב  ןהו 
. יזיפו ינחור  דמש  םהילע  טימהלו  הרות 

חור לש  םיריעז  םיחוליק  םשו  הפ  ןנתסהל  וחילצה  םכרדש  םיעיקב  ועבנ  תידוהיה  היסקודותרואה  תמוחב  םג  תורחא  תותד  ומיקהש  תומוחב  ומכ  ךא 
תרכינ יממעה  יתפרצה  ןמורה  לש  ותעפשהש  תויטנמור , תולבונו  שידייב ) רקיעב   ) םע יריש  וליפאו  היגולויבו  הסדנה  הקיטמתמ , ירפס  םהבו  הלכשהה ,
בתכש "ר ,) מש  ) ץיבקיש ריאמ  םוחנ  היה  תיטנמורה  תורפסה  םוחתב  םעה , יטושפ  ברקב  רקיעב  ידוהיה , בוחרב  רתויב  אירקהו  הרופה  רפוסה  ןהב .

. תירבעב ובתכנש  תאזה  הגוסהמ  תוריצי  םג  ויה  ךא  תירבעל .) ומגרות  וירפסמ  המכ   ) שידייב תוזחמו  םינמור  םירופיס , הלא -  ןיעמ  תוריצי  תואמ  שולשכ 
לש םכרדכ  תושגרו , םירצי  האלמו  תלתפנ  רפסה  לש  ותלילע  הסדואב ב-1870 . רואל  אציש  םוניהיג ' ירודמ  העבש  ןמור -   ' ןוספזוי יבצ  לש  ורפס  לשמל ,
, ןימ יסחיב  ןלציל , אנמחר  וליפאו , םירוזיחו , םישוביכב  םייותיפב , ערה , רציב  תקסועו  תע ,) התואב  הביתכה  תא  ונייפיאש  םינודיעבש  ףא   ) הבהא ינמור 

(: חל תישארב   ) רמתו הדוהי  לע  יכ  " נתה רופיסל  זמורה  אבה  עטקב  ומכ 

רזו תבשוי  ינא  יובאו  יוא  םיבנע . ץימ  תשישא  םע  הברח  תפ  המלש , יתרוכשמו  יובאו  יוא  רונתה , קישהל  ירבע  רענ  יתוא  ארק  שדוק  תבש  םויב  יהיו 
רתומ קר  תושעל  רוסאש  הזה  השעמה  תא  םירחאל  רמאת  לא  עצדרעס , דאמ , בהוא  ךתוא  ינא  עצדרעס !  ]...[ ' ינלאשיו אב  יברה ]  ] הזלה ריהי 

['. תינברה  ] תקדצה אבת  ןפ  דאמ  ארומ  ינאו  ךלוה  תעה  יכ  הבושת , יל  ןת  עצדרעס  ךירחא , תמ  ינא  רשאכ  יתוא  בהוא  תא  םג  שיה  קחדה . תעשב 
םחל ןעשמב  ינתכמת  רשא  לע  ךל  תודות  קר  וילא , יתרמא  ידועמ , שיא  ינבהא  אל  יל  םירז  ויה  הלאה  םירבדה  תאז . תעדל  הל  רוסא  יכ  תעדי  התא 
. םינונזל ךתחפש  הרה  הנהו  יובאו  יוא  ילא  אביו  הלוכש , הדומלג  הרעוס  הינע  יכנאו  יל  ןתנ  הנשמ  ףסכו  יובאו , יוא  יב  שיאה  רצפיו  םייח , םימו 

תא ךכרל  דעונו  הפוקת  התואב  רוגש  היהש  גהונ  ץמיא  רבחמה  רבחמה . תולצנתה  הבו  רבד ' יצח   ' תרתוכה תחת  המדקה  העיפומ  רפסה  שארב 
יגשומב דואמ  ינריתמ  רפסב  רבודמ  ןאכש  רחאמ  ןילוח . יאשונב  שדוקה  ןושלב  שמתשהש  ימ  לכ  ועיקוהו  רמשמה  לע  ודמעש  תומוחה  ירמוש  לש  םנורח 

רוחאל טבמבו  תניינעמ -  הארמ  ןה  ולש  תויוקדטצההו  תויולתפתהה  הכמל . הפורת  םידקהל  דחוימב  רבחמה  קקזנ  תיתדה , היסקודותרואה 
סחיב קר  אל  תמייקו , הרירש  ןיידע  הבר  הדימבו  תידוהיה , היסקודותרואה  יגוחב  הפוקת  התואב  הגוהנ  התיהש  םידוקה  תכרעמל  ידמל -  תעשעשמ 

הרוזנצה תא  ףוקעל  רמולכ  ץרשה ,' תא  רהטל   ' הסנמ ןוספזוי  הניבל . וניבש  םיסחיה  לע  חישו  גישל  עגונה  לכב  אלא  םייתד  םניאש  םירמוחב  קוסיעל 
םג אוה  הנומא . לידגהל  הנווכ  ךותמו  הייקנ  הפשב  בתכנש  רפס  ןמורב  תוארל  ארוקב  ריצפמ  אוהש  ךכ  ידי  לע  ורפס , לעו  וילע  תומרח  עונמלו  תיתדה 

, םיקומע םייתד  תושגר  תעבהלו  לאה  תבהאל  יוטיבכ  טלקנ  תירבעב  םיבגעהו  הבהאה  חיש  ירהש  שדוקה , ירפסב  םלועמ  םירבד  ויה  רבכש  ךכל  זמור 
םויכ יאדכ  ולוכ  םלועה  לכ  ןיא  : ' אביקע יבר  לש  ותודעכ  אוה , ךורב  שודקל  לארשי  תסנכ  ןיב  הבהאה  לע  הירוגלאכ  שרופ  רשא  םירישה  רישל  המודב 

: ורפסל המדקהב  ןוספזוי  בתכ  ךכו  ה .) םיידי ג , הנשמ  ' ) םישדוק שדוק  םירישה  רישו  שדוק  םירישה  לכש  לארשיל , םירישה  ריש  וב  ןתינש 

םינושארה העבשב  הנומשל , םגו  העבשל  קלח  יתתנ  יכ  תיאר , והצק  ספא  םא  ךשפנל  םימעטמ  יתכרע  רשא  רפסה  לע  ארוק ! ךטפשמ  ץרחת  אנ  לא 
בישי ןאמאר  רפסה ]...[ ] תא  תונייפאמה  ןושל  לפכו  תוזימר  הבהא -  יקשחל  זמור  הזה  גשומה   ] תירבעה ידשב  תויפלתל  יונב  תיבה  ןינב  יתילכ 

הנה תויח  יכ  הירבעה , תיתפרצו  תינמרג ]  ] תיזנכשא ןושלכ  אל  יכ  רחא , םואל  ימכח  ןושעי  רשאכ  אל  לבא  תומכ , הזע  הבהא  ףוצר  וכות  וב , ודי  ךופהי 
תירבעל ותנווכ   ] הגונעה איה  ןכא  תכלכולמ ,]' תירגלוו ו' איה  םייוגה  לש  םינמורב  הפשה  רמול : הצור   ] ודחי רוהטלו  אמטל  רבוע  לכל  ןתבגע  ןוכפשיו 

תוזוחמ רמול : הצור   ] המה ץראב  רשא  םישודקה  קר  קבחתו  שדק , תמדא  לע  םא  יכ  הילגר , תופכ  גצה  התסנ  אל  רשא  ולש ] ןמורב  הרוהטה 
ישרוד רבדא  יכ  יתנמאה  וא  תדה , יבהואל  םא  יכ  חיר  ןתי  אל  הידש , ןיב  ןילי  רשא  ןח  חור  םישודק .] תומוקמב  םה  ילש  ןמורה  לש  תוסחייתהה 

רחא תוקחתהל  התיה  יתנווכ  םצעב  רשאכ  הבהאה  ןושלב  שומישה  תא  ימצעל  יתישרה  רמול : הצור   ] שדוק שגרו  הנומאו  תד  ישרש  לע  תוקחתה 
םדאה לכ  יזפחב  יתרמא  ינא  דאמ , יתינע  ינא  רבדא  יכ  יתנמאה  םייחה : תוצראב  ינפל ה ' ךלהתא  : ' ט זטק : םיליהתב  רמאנכ  שדוקו , תד  ישרוש 

- אוש תמקר  םיעבצ  ללשב  הרוצ  שבולו  הרוצ  טשופ  םדיחכהל , בל  ירשי  לע  דמוע  רודו  רוד  לכב  יכ  ופא  רורא  ישטיפיקירקה  ךאישי  יכ  היהו  בזוכ ]...[ ]'
ושעש יפכ  הער  תוברתל  בלה  ירשי  םיארוקה  תא  איצומ  ינאש  רקש , ירבד  ילע  ודיגיו  יתוא  וצימשיו  היהו  רמול : הצור   ] ןכ אל  רשא  םירבד  ילע  תופחל 

רשא הלבח  יכאלממ  תח , ילבל  יתישענ  םנהיג  ירודמב  חושל  יתכלה  םוימ  יכ  תרוקיבה ]! לעב  ךל  עדת  רמול : הצור   ] רקבמ עדת  עדי  ינפל .] םידז  תאז 
[. אווש תמשא  ילע  ולפטיש  םירקבממ  ארי  יניאו  רתוי  םישק  תונויסינב  יתדמע  רבכ  רמול : הצור   ] הבציתא םיקיזמ  ינפל  אריא , אל  ץראמ  םהבג 

ירבש לש  הזרפרפ  וא  טוטיצ  ללוכ  וניאש  טסקטב  טפשמ  ןיא  טעמכ  יתד . שיאכ  םהל  ףשחנש  תורוקמב  שמתשה  ורוד , ינב  םירחא  םירבחמ  ומכ  ןוספזוי ,
התיה םג  וזש  דשחה  בנגתמ  םלוא  םימי . םתואב  תורפסב  גוהנכ  ורוביחב  ץביש  אוהש  הליפתה , הלבקה , דומלתה , ארקמה , ןמ  םיטפשמ  וא  םיקוספ 

. תרוקיבמ ןכ  םג  וששחש  ויארוק , בל  תא  תונקלו  יטוראה  ןמורה  תא  רישכהל  רבחמה  הסינ  הבש  תפסונ  ךרד 

םירשעה האמה  תישארבו  הרשע  עשתה  האמה  ףוסב  לארשי  ץראבו  הלוגב  תינויצה  העונתה  תוחתפתה  תא  התווילש  תינוליחה  הייחתה  תורפסב 
תוחפ קקזנ  םינפ  לכ  לעו  רוצע , היה  ןיידעש  ףא  רתוי , יעבט  השענ  תויגוזו  הבהא  לע  חישהו  תירבעב , םייתורפס  םינמור  שטשטל  ךרוצ  היה  אל  רבכ 

םייח ףסוי  םכילע , םולש  יקסב , ' צידרב ףסוי  הכימ  ץרפ , י"ל  ופאמ , םהרבא  תינרדומה -  תירבעה  תורפסה  תובא  לש  םהיתוריצי  תויולצנתהלו . םיזמרל 
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הז . שגרמ  ןיטולחל  ומלעתה  אל  םג  ךא  תיטנמורה , הבהאב  אקווד  םתביתכב  ודקמתה  אל  ןונגע -  "י  שו ןיסנג  ןסינ  ירוא  גרבראיפ , באז  יכדרמ  רנרב ,

הליחתב ארקנ  אוה   ) תיטנמור הבהא  לש  םייוטיב  םג  ללכ  "ג ,) ירת הנליו   ) ופאמ םהרבא  לש  ןויצ ' תבהא  , ' ןושארה ירבעה  ןמורהש  הרקמ  הז  ןיא  ילוא 
ףדרנ םש  םהיפב  היה  הֶק ' ' ְּפאמ  ' יוניכהו םיינרמשה , םיגוחב  האירקב  םירוסאה  םירפסה  תמישרב  ללכנו  םירישה ) רישמ  תימלושל  זמר  תימלוש ,' '

לש רתוי  אלא  תיטנמור  הבהא  לש  םירודבורט  ויה  אל  יקסבוחינרשט , לואש  קילאיב , ןמחנ  םייח  תינרדומה , תירבעה  הרישה  תובא  םג  רדג . ץרופל 
םיפיה הבהאה  ירישמ  המכ  ומעל  םרת  דחוימב  קילאיב  תויטנמור . תוילגרמ  קיפהל  וביטיה  םה  הבהאה ' תלחמ   ' ירוסיי תחת  םלוא  תדלומ , תבהא 
יתבהא ינא  יתבהא /? המלשב  תעדל  ובאתה  ' : ' חופת לשב  : ' לשמל תילארשי . הקיסלקל  וכפהנו  םינשה  ךלהמב  ונחלוה  םתצקמו  תירבעב , רתויב 

 - / יאצ ימוק  יאצ , ימוק  הלכ /, יתוחא  יאצ , ימוק  ': ' יאצ ימוק  '; ' יתבהאמ היאר  איבהל  יתאב / התע  עודי ; רבכ  הז  חורה / -  ביתנ  עדוי  ןיא  יכ  חופת /. לשב 
יל ייהו  ךפנכ /, תחת  יניסינכה  ': ' ךפנכ תחת  יניסינכה  '; ' יתיב - לע רורדה  לוק  עמשנ  ץיצ /, הארנ  ץיצ , הארנ  ינג / רדג  ירוחאמ  יתאבה /: ךל  ביבא  תרושב 

איה יניעבו  הצורפ / איה  םכיניעב  הרעש /, הקרושו  ןולחל / הבשוי  איה  ': ' ןולחל הבשוי  איה  '; ' תוחדנה יתולפת  - ןק ישאר /, טלקמ  ךקיח  יהיו  תוחאו /, םא 
.// והילע ילשמ  ךפונ  דוע / ףיסוא  התע  יכ  אוה -  אלמ  םאו  םיאולמה /; ןבא  ידיב  ךרזנב /-  הקיר  תצבשמ  שי  - םא : ' ררושמה בתוכ  לארשי ' תב   ' ורישב הרב .'

'. השארה יהת  ךרזנבו  ןח / ינבא  - לכ שארב  אנ  הנמיש  הננתא /; ךל  הב , הכזו  םוק  המש /, הבהא  ימע -  הבוט  ןבא  שי 

העיבהש הנושארה  תולגה . לש  הבהאה  תפש  ןיידע  התיה  םתפשש  המוד  ורוד , ינבו  קילאיב  לש  הבהאה  יריש  לש  םישרמה  ינושלה  דוהה  ףרח  ךא 
עבנש בצע   ) הירישב הגונה  בצעהו  תונכה  תונידעה , תוטשפה , ןייטשבולב . לחר  תררושמה  יתעדל  התיה  תילארשי  ץרא  תירבעב  הבהא  ישגר 

ברקב תירלופופ  םיבהוא  תנתמלו  לארשיב  םיריעצ  לע  ךכ  לכ  םיבוהאל  היריש  תא  וכפה  היתובהא ,) תא  שממל  התלוכי  רסוחמו  השקה  התלחממ 
', םיהובגה תונולחה   )' תובר תוקהלו  םירמז  ידי  לע  זאמ  רשוהו  סוארק ב-1967  קילומש  ןיחלהש  ילוק ,)' עמשתה  ' )' הגונ רמז   ' הריש םירבצ . לש  תורוד 

: לארשיב רתויב  םישגרמהו  םירכומה  הבהאה  ירישמ  דחאל  םויה  דע  בשחנ  דועו ) םירפוע  רתסא  ןייטשרבלא , הוח 

,/ ילוא בורק  רבכ  ימי  ןורחא  הכרב ]...[ //? הוצמ  ןמזל  לעמו  ימדב / הכוב  לוק  זועב , ארוק  לוק  ךנה /-  רשאב  ילוק  עמשתה  ילש /, יקוחר  ילוק , עמשתה 
. הדודל לחר  תוכחכ  ייח /, ובכי  דע  ךל  הכחא  הדירפ /, תועמד  לש  םויה  בורק  רבכ 

תובהאתהל הבהא  ןיב 
. תירבעה תונותיעה  תוחתפתה  םע  םירשעה , תונשב  הצרא  לחלחל  הלחה  יברעמה  רצויה  תיבמ  הקתקתמה '  ' תיטנמורה הבהאה  לש  היגולותימה 

ספדנש זאסל ' הנר  - ןלא יתפרצה  רפוסה  לש  םירצי  - בר הבהא  רופיסמ  עטק  ןלהל  םויה .' ראוד   ' היה םימגרותמ  הבהא  ירופיס  םסרפש  ןושארה  ןותיעה 
תנכוסה התעתפהל , הלעבב . התדיגב  לעו  רבגל  התבהא  לע  תיבה  תנכוס  ינזואב  ששחב  הדוותמ  תיבה  תלעב  רבמבונ 1920 . תונויליגב  םיכשמהב 

: הלועפ ףתשל  דואמ  החמש 

ינא ידצמ , רתויב . תינלבס  ינניאש  ךל  יעד  םלוא , תואיכ ; יתוא  תונעל  יאדוב  תננוכתמ  תא  : ' הל יתרמא  תנכוסה  םע  ירדחב  ידבל  יתויהב  םויה , יהיו 
הורקעי אל  ךיתוחכותש  הזע  הקושת  שא  דוקיכ  דקוי  יבלו  ינא , הבהא  תלוח  יכ  ךל  הלגמ  יננה  ראותי . אלש  ןפאב  ךבילעהלו  ךפגסלו  ךתונעל  הנכומ 
והשעא אלש  םלועבש  רבד  םוש  חינזא  אל  יכ  ךינפל  הדוא  ךא  ילע ; ילכותש  המכ  יחיגשה  ידגנ , םיעצמאה  לכב  זחאל  אפיא  ילכות  םימלועל . ונממ 

יטמק תא  הרשי  הליחתכלמ ,) רסומ  יל  ףיטהל  איה  הצור  ילואש  יתבשח   ) היניע תובג  תא  תנמוא  הליפשה  הלאה  םירבדה  עמשל  ךתומרל .' ידכב 
! הא דחי . תויחל  ולאכ  ונארבנ  ונינשש  ינא  האור  יתמזע . תא  םיררועמ  ךתוילוגתהו  ךחור  זעו  יתוא  המיסקמ  ךתנוכת  : ' ךויחב יל  רמאתו  החצמ 

ללכ ינניא  םיליעגמה . ינפ  הארמ  "י  פע וא  ךינזאב , ילע  ךלעב  רבדש  תובוטה  "י  פע קר  טפשל  הצור  תא  םא  בטיה  יתוא  הריכמ  ךניא  הפיה ; הנילגרמ 
תונמא תא  יתשכר  וב  םוימ  רבע  רבכ  בר  ןמז  תופיה . םישנה  תא  תרשל  ידכב  אלא  םילעבה  תאנק  תא  תתרשמ  ינניאו  םיגונעתה  תא  תאנוש 

וניניב תובוטה , תובקעב  אבה  בוט  םש  םג  יל  שיו  תוצירפהמ  םג  תלעות  ינא  הקיפמש  ירחא  םילפכ , הרשואמ  יננהש  דיגהל  ינא  הלוכיו  תושפחתהה 
. רבדנ ונמצע  ןיבל 

תרתוכש ןועובש  ברעב ,' עשת  . ' ירסיק ירוא  היה  וכרועו  ודסיימש  ברעב ' עשת   ' ןועובשה היה  תינרדומה  הבהאה  תרושב '  ' תצפהב םויה ' ראוד   ' לש ושרוי 
בסוה טסוגואב 1946   ) תנשב 1937 דסונ  םחלהו ,' םיעושעשה  הריטסו , רומוה  ןמזה , קפוד  תישפח , העד  םייחהו , תומבה   ' לע הזירכה  ולש  הנשמה 

, קינזר בקעי  לורק , יבצ  ןפ , רדנסכלא  טמס , ןועמש  ןובנ , הירא  ןיול , השנמ  ןמרתלא , ןתנ  םהב  זאד , םירצויה  יריכבמ  ובתכ  ןועובשב  הזה .)' םלועה  ומש ל'
. םיארוק יפלא  לש  ןמאנ  להק  שכר  אוהו  ומצע , ירסיק  ירואו  יאלג  ןימינב  טרופופר , הירזע  ףיש , דדימ  דלפנזור , םולש  ריאמיחא , אבא  הרומז , לארשי 

לעב ירלופופ  ןועובש  רוציל  הסינו  תיתפרצה  תוברתהמ  עפשוה  םירחא , םינותיעו  םויה ' ראוד  ', ' ץראה ', ' רבד רישע ב' ןויסינ  רבצש  ימו  ץראה , דילי  ירסיק ,
/ ונמזב תירבעה  תונותיעה  תא  ןייפיאש  ינטירופהו  השקונה  יגולואידיאה  וקהמ  הנוש  היהש  ינוליחו  לילק  וק 

תא וב  חתנמ  יריאמה  אניבור . הנח  תינקחשל  שדקוהש  תובהאתהו ,' הבהא   ' יריאמה רודגיבא  רפוסה  לש  רמאמ  ברעב ' עשת  םסרופ ב' יאמב 1937 
: בתוכ אוה  ראשה  ןיב  תניינעמ . הזת  הלעמו  םיגשומה  ינש  ןיב  לדבהה 

- תיסיפאטמ העפות  איה  הבהאה  תובהאתה .' ו' הבהא '  ' םיגשומה ינש  םג  םה  הלאכ  םיפדרנ ]...[ . םיגשומכ  םילבוקמה  הרבחב , םיגשומ  םנשי 
איהש ןווינ , - ןויזח ףויז , תעפות  םדאה , האירבה ,' רזנ   ' סינכה הזה  שדוקה  םלוע  לא  הנהו , השודק . ךכיפלו  האירבה ]...[  תודוסמ  דחא  תימסוק ,

םדוקש תנוונמו , תינלוח  הרורא , העפות  הב . קבדומו  התוא  עדיי  םדאה  קרש  העפות  תובהאתהה . איה : וז  העפות  ךרובמו ; אירבמ  יעבטמ , ךפהה 
', בוהאה  ' תא שובכל  איה  תינשקעה  ותמגמ  לכש  קר  אל  ומצע , תא  אלא  בהוא  וניאש  קר  אל  בהאתמה , הבהאה . םירקיעה -  רקיע  הב  רסח  לכ 

תילכת ותוא  אנוש  םג -  אלא  שממ , תללוז  הליכא  תאנה  ונממ  תונהילו  ותוא , עינכהל  תילכתב , וילע  טולשלו  וינרפצב  ותוא  דוכלל  שוביכ , תילכת 
השענ אוה -  בל  רשי  םא  ולש ; םיהלא  םלצ  תא  דבאמ  בהאתהש  בהוא  תימצע ]...[ . הבהא  ךותמ  ונברק  תא  אנוש  עינכמו  שבוכ  לכש  םשכ  האנש ,

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



להבנה ןדחפל  ךפוה  אוה -  רובג  םא  הללמוא ; תעלותכ  םורעו  םטמוטמו  שפטל , אוה  השענ  אוה -  םכח  םא  יאמרל ; ול , רקיה  לכב  דגובל  ןרקשל ,
הבולע הירבש  הדונמו , הלוח  בלככ  ץווכמ  וינפ , תא  החומו  יחל -  תריטס  לבקמ  אכד . דע  לפתשמ  הפשאב , שלפתמ  אוה -  דובכ  לעב  םא  ומצע ; לצמ 

, יפוי הקיטנמורה -  תאצומ  הלא  לכבו  בלככ . תמ  ףוסבלו -  םע - ! לבק  וילע  תקחוצו  םירצמ  ילב  ןוטלש  וב  תטלוש  תויוזבבש , הלפש  השא  תובולעבש ,
, והער תא  שיא  תושפנ  יתש  תאיצמ  הבהאה -  תולכסהו ; תורקעה  רוקמ  תובהאתההו  הנובתהו , הבונתה  רוקמ  הבהאה -  תראפתלו . דובכל  הרובג ,

וז תא  וז  ןיבהל  וליפא  ןוצר  רסוח  ךותמ  וז  תא  וז  תוטרומה  תולוח , תושפנ  יתש  לש  ןתמחלמ  תובהאתההו : תידדהה . ןתנבהו  האירבה -  ןתוגזמתה 
. ןימ תלחמ  תובהאתההו : םייחה -  לבס  לכ  יופיר  הבהאה : דחא . עגרל 

הזתב אוצמל  ילוא  רשפא  וירבדבש , יומסה  םזיניבושהמו  םייתפשה , לע  ךויח  םויה  הלעמה  יריאמה , לש  תינטירופ  - תינקדצה המינה  ןמ  םימלעתמ  םא 
םיחנומב תאז  חסינ  אלש  ףא  שח , יריאמהש  המוד  ןכש  תיגולויצוס , הניחבמ  ןיינעמ  רמאמה  ןניקסע . ךכב  אל  ךא  תיגולוכיספ . תמא  לש  ןיערג  ולש 

ךילהת הרבע  תובהאתה ,'  ' התוא הנכמ  אוהש  תיטנמורה , הבהאה  ובש  ךילהתה  ליעל : ונדמע  וילעש  ותפוקתב , שחרתהש  בושח  ךילהתב  םירורב ,
. סותימל םג  ךכיפלו  רודיב  לש  דקומל  לאוטירל , הכפהנו  שועית 

םימולצת םשו  הפ  וצבוש  ברעב ' עשת  ב' הבהא .' אלו ב' תובהאתה ' קוסעל ב' רכיב  יריאמה  לש  ורמאמל  הינסכא  ןתנש  ןותיעהש  אוה  סקודרפה 
', וכו תזעונ  הזופב  םייכרבה ) דע  טעמכ  עיגהש   ) אלמ םי  דגבב  הרוחב  ביבא , לתב  ירוביצ  ןג  לספס  לע  הקישנ  םהה -  םימיה  יגשומב  םיזעונ  יד  ובשחנש 
: המגוד ןלהל  ול . זב  יריאמהש  ןבומב  תונמדזמה , ןהיתובהאבו  תוקשחנה  תובכוכה  ייחב  ודקמתהו  תידווילוהה  הקיטנמורה  ןמיסב  ובתכנ  תובתכה  םגו 

םירואנה תוחומה  לכ  תא  תוקיסעמ  הלא  תולאש  הילגנא ? תא  אצתש  םרט  ןתחתהל  איה  תדמועה  ןודנולב ? תינש  סיצנרפ  ייק  הנתחתה  םאה 
תרוחרחש השא  םילוענמ . יפלא  תחת  הדוס  תא  תרמוש  תירותסמה  סיצנרפ  ייק  לבא  שנמלה . יפוח  לש  ינשה  רבעהמו  קיטנלטאה  לש  ינשה  רבעמ 

םידעצב איה  תדעוצ  םלוכב  השודגו . האלמ  איה  סיצנרפ  ייק  העיפוה  הבש  םיטרסה  תמישר  סקניפסה ]...[ . תכסמ  תא  הינפ  לע  תאשונ  הניא  וז 
. טקשה בצקה  תא  םעפ  ףא  ועדי  אל  היבהוא  ירה  םינשושב , הגוס  התיה  םליפה  םלועב  הייח  ךרד  םא  לבא  תינומדק . הלילא  לש  םיירותסמ 

. הרשע עבש  תב  איהו  ריעצ  רוחב  היה  אוה  סיצנרפ . גיבד  תא  הריכה  הפוריאמ  התרזחב  ףרה . ילב  םעופו  םלוה  הבל  תינוציח , אלא  הניא  התחונמ 
. הינדראגה חרפ  ךרע -  תרקי  הנתמ  הל  שיגה  תדלוה  םוי  לכבו  ררושמ  היה  הלעב  דואמ . תיטנמור  הבהא  התיה  וז  ונתחתה . הינאה  ןמ  םתדרב 

. ףרה ילב  ךכו  תוקישנו  תוסייפתה  הבירמ -  רחאל  םסקה . ףלח  הרהמב  לבא 

םינומזפ ויה  םיטילקתב  ועמשוהו  וידרב  ורדושש  םירישה  בור   ) ןופטפה תעפוהו  וידרב  םידוקירל  הקיזומה  ירודיש  תוחתפתה  םע  םיעבראה , תונשב 
ץראב תיטנמורה  הבהאה  ןחלופ  הלע  תולודגה , םירעב  רודיב  לש  דקומכ  עונלוקה  יתב  תחימצ  םע  רקיעבו  הפוריאו ) תירבה  תוצראמ  ואבויש  םייטנמור 

הטיר וברג , הטרג  דווילוה , לש  תויהולאה '  ' תובכוכב תוזחל  םילשוריו , הפיח  ביבא , לת  םירעב  רקיעב  עונלוקה , יתבל  ורהנ  תוריעצו  םיריעצ  הגרדמ .
ואר אל  םיפוצה   ) ינשוח טהלב  תוקשנתמו  ףתכ  תופשוח  תורחאו , ןוסרג  רירג  ןוסילא , ןו  ג' לביירג , יטב  תויטנמורה  תוינקחשבו  ךירטיד , ןלרמ  תרווייה ,

יחלל יחל  םידימצמ  ויה  םיבהאנה  גוזה . ןב  יתפש  לע  לק  עגמב  תוקפתסמ  וא  גוזה ) ןב  לש  ופתכל  רבעמ  תומוצעה  םייניעה  תא  אלא  הקישנה  תא  שממ 
קר אל  םיפוצה  לש  םתצקמ  המלצמה . לש  תויגולונכטה  תולבגמה  ללגב  םג  ךא  םימי  םתוא  לש  תוינרמשה  תומרונה  ללגב  המלצמה -  לא  םהינפו 
ילסלו דנליבה  הד  היבילוא  לבייג , קראלק  ייל , ןאיויו  לש  םבוכיכב  ( 1939 ' ) חורה םע  ףלח   ' ויה רתויב  םיבוהאה  ךסמה -  לעש  םינמורב  הייפצל  ורכמתה 

תיטנמורה תויגוזה  לש  םוסקהו  שדחה  לדומה  תא  םשייל  ולחה  ףאו  ןמגרב -  דירגניאו  טראגוב  ירפמה  לש  םבוכיכב  ( 1942 ' ) הקנלבזק ו' דראווה ,
םייטרפה . םהייחב 

םיריעצ ידי  לע  הקיקשב  וארקנו  הבהא  לש  תוגאס  וללכש  ץראב , רואל  ואציש  םימגרותמה  םייסלקה  םינמורה  דחא  דצמ  ומילשה  הבהאל  ךוניחה  תא 
םאדאמ (, ' 1947 יקסרבט , נ . ; 1921 לביטש ,  ) ןלור ןמור  לש  ףוטסירכ ' ז'ן  (, ' 1934 , 1918 לביטש ,  ) יוטסלוט בל  לש  הנינרק ' הנא  , ' לשמל םירגובמו ,
ךלמה תורכמ  (, ' 1932 תונמא ,  ) הסה ןמרה  לש  דנומדלוגו ' סיקרנ  , ' רבולפ טסוגוא  לש  ( 1930 לביטש , ' ) ובמלש ו' ( 1932 , 1922 לביטש , ' ) יראבוב

לש םינומעפה ' ולצלצ  ימל  ו' ( 1934 הפצמ ,  ) סיליו ןוסדוה  ירנה  לש  יפורטה ' רעיה  ייחמ  ןמור  קרי : ילכיה  (, ' 1934 לביטש ,  ) דרגה רדיר  ירנה  לש  המלש '
בלשל וזעהו  הבהאו  תואקתפרה  לוגירב , וקסעש  ריעזה ,' ןמורה   ' ירפס הנושארל  ועיפוה  םישולשה  תונשב  (. 1942 יצראה , ץוביקה   ) יווגנימה טסנרא 

(. ךשמהב ואר  וללה  תורדסה  לע   ) תדבוכמה תורפסב  לבוקמ  היהשמ  תויטורא  רתוי  תצק 

תיטסילאיצוסה םיכרעה  תכרעמ  ןה  םלוב  יתוברת  ריקכ  בושייה  תפוקתב  ובצייתה  אבוימה  תיטנמורה  הבהאה  ןחלופ  לש  תרבוגה  ותעפשה  לומ  לא 
תיטסיביטקלוקהו תיתמישמה  הרבחב  תידוהיה . הייסולכואהמ  לודג  קלח  לש  יתד ) וא  יתרוסמ  בורל   ) ינרמשה עקרה  ןהו  יצולחה  דסממה  לש  תינויצה 

דחא ויהש  וכו ,)' ןוטסלר ' צ' ', ' יגוב יגוב  ', ' וגנט ', ' טסיווט ', ' טורטסקופ ' )' םיינולס םידוקיר  . ' הפי ןיעב  ולבקתה  אל  ידמ  םייביטרסאו  םייבמופ  הבהא  ייוליג 
ןמיסכ תיצוביקה , העונתבו  תויצולחה  רעונה  תועונתב  רקיעב  םיינויצה , תומוחה ' ירמוש   ' ברקב וספתנ  שדחה , יברעמה  ןחלופה  לש  םישדחה  םייוטיבה 

הער . תוברתל  האיציל 

תומלואב וא  הפקה  יתבבש  דוקירה  יחטשמ  לע  תאז  ושעש  הפוריא  חרזממ  הדימעה  ליגב  םישדח  םילוע  ויה  הפוקת  התואב  ינולס '  ' ודקרש םיטעמה 
קוביחב ףתכה  לע  די  חינהל  תרוחשתה  ינב  וזעה  ובש  ןב ,' תחקול  תבו  תב  חקול  ןב   ' לגעמה דוקיר  ביבא . לתב  ולעפ  םבורש  םידוקירל , רפסה  יתב 

לש םיאישה  אישל  רעונה  תועונתב  ובשחנ  הינתומ , תא  תפל  רענהו  גוזה  ןב  יפתכ  לע  הידי  יתש  תא  החינה  הרענה  ובש  קאיבוקרקה , וא  ססוהמ ,
, תורחא תויתד  תורבח  לש  המצועב  אל  םנמא  ידמל , תנסורמ  תידוהיה  הרבחה  התיה  הנידמה  תישארבו  בושייה  תפוקתב  ללככ , תרתומה . הבריקה 

. םייטנמור בוביחו  בוביל  ייוטיב  ורסח  הנושלבו  הינוניגבו  תוילותקה , וא  תוימלסומה  תורבחכ 

לש תוסיוגמה  תורשכהב  תובכעו . תוכובמ  יאלמו  םיינולמג  ויה  םירבצה , םהיתונבו  םהינב  לשו  םירגהמה  לש  הבהאהו  הבריקה  תווחמו  רוזיחה  ינוניג  םג 
רסוחל ובשחנו  םילבוקמו  םייוצר  ויה  אל  יבמופב  קוביח  וא  הקישנ  תורבחל . ליבויש  ימיטניא  שגפמ  םוזיל  ידכ  םימ ,' תותשל  ךלנ   ' רמול וגהנ  "ח  מלפה

. הבהאה אשומל  הינפב  סוסיה  לש  בוטרוק  וב  שיש  תורבח ' עיצהל   ' יוטיבה תירבעה  הפשב  שרתשה  םג  ךכ  לשב  ילוא  תועינצ .

הבהאה םוחתב  ןושארה  םירבצה  רודמ  רעונ  ינב  ברקב  וחוורש  תומרונה  תא  תפקשמה  תניינעמ  הארמ  רדגב  איה  "ח  שת רוד  ירפוס  לש  הזורפה 
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תורפוסה לש  ןטועימ  םתסה  ןמ  איה  תוביסה  תחא  םירופיסב . ינשמ  םוקמ  תויגוזלו  הבהאל  םיריעצ  םישנא  םבורב  םה  םירופיסה  ירוביגש  ףא  תויגוזהו .
. םייחפט הריתסמו  חפט  תפשוח  תינשייבו , תססוהמ  איה  תובהאתהו  הבהא  לע  הביתכה  ןכ , לע  רתי  תירבגה . טבמה  תדוקנ  לש  תויטננימודהו 

תא רקיעב  ונייפיאש  שפנ , תוחישמו  הפישחמ  העיתרהו  תומנפומה  תוריגסה , םג  ומכ  הניבל , וניבש  םיאשונה  לע  ורביד  הבש  תונשייבהו  הכובמה 
הפוקת התואב  ךא  תונבמ  םייתרבחה  םהיסחיב  רתוי  םימנפומו  םירוגס  ללכ  ךרדב  םה  םינב  םישנהמ -  םתוא  ולידבהו  הפוקת  התואב  םירבגה 

', תונב  - ' םיבר ןושלב  שומישה  (. 1958 דבוע , םע   ) רהזי לש ס . גלקצ ' ימי  חישה ב' יעטקמ  דחאב  םישחמומ  הלא  לכ  רתוי -  תטלוב  התיה  וז  העפות 
ןיעמ רוצילו  הכובמ  לע  תופחל  הדעונ  םירבודה  לש  תגלגלמה  תיטסירומוהה  המינה  םג  תישיא . הפישח  עונמל  ינמודמכ  אב  דיחי  ןושלב  אלו  תורוחב - ' '

: קוחיר

ןתוא ובזע  םדא - ! ינבל  ןמצע  תובשוח  ןהש  קיחצמ  רחא - . דימת  לבא  תעדל , רשפא  דימת  אל  רחא - ? ךיא  ירמגל - ! רחא  רבד  ןה  אלה  תונב , ללכב ,
רבד דחיב -  ןלוכ  ןהשכ  לבא  דחא , רבד  תחא  הרוחב  תוחידבה : תא  בוזע  יתרכזנש ]...[ . תחא  ועמשתו  תוחידבמ ? רתוי  תורוחב  תווש  המ  ןלוכ - 

והשמ תונקתמו  ןחוכ  לכב  תורבדמ  וזב , וז  תופונצ  םש  תובשוי  דחי , תונב  לש  אתווצ  דחי , ןלוכשכ  ןה  ךיא  ןתוא  הארתו  םיהולא - ! דחפ  ירמגל ! רחא 
תוששחלתמו תופונצ  תובשוי  הינשה ,)! לע  וז  לואשל  הסנו   ) תומוצע תורבח  הרשנש -  הרעש  תוטקלמ  וא  הנוראוצב , התמצב , ןהינפלש , וזב 

ארונ םכח , ארונ  ראות , לכל  םידקהל  דימת  ןהל  שיש  ארונ '  ' הזיאל ףטשל , עירפהל  אלש  ידכ  עלבנש  הקיחצל , דימתמ  יוריגו  ץרמב ]...[ , תוריהמב ,
המצ תקירזו  ןזואה , לעמ  הצווק  לש  עבצאב  זפחנ  לוסלסו  בבח , לש  קתומ  לש  םסקו  בובח , לש  בבח  לש  קתומו  בובח , לש  בבחו  בובח , ארונ  הפי ,

לע רבדנ  ואוב  תונבה , לזאזעל  ןהילא ! תלפטנ  המ  ע-ז-ו-ב ! תיטרפ ]...[ . - תיתיב השגרה  ךותמ  ךרבל , לעמ  הלמשה  תהבגה  התוא  וא  בגה , לע 
! ונמצע

םינכומ ףאו  םיבהואשכו  הניבל . וניבש  םיניינע  אל  יאדווב  םיימיטניא , םיניינע  לע  אלו  םידיחיכ  םמצע  לע  אל  לבא  םמצע -  לע  רבדל  םיכישממ  ןכא  םהו 
': םייניעב רהוט  תועמדב  םיבר ו' ןושלב  ןיידע  הז  הבהאב  תודוהל 

הנובל ףוטע  תשגל , םיביהרמ  אל  החתפ  דעו  רוחס . - רוחס התיב , ביבס  םיבבותסמ  תדרו  הלע  הליג -  תא  םיבהוא  הליג , הא , הליג -  תא  םיבהואו 
ךחוכמ תוקיתמ  דע  םייניעב , רהוט  תועמדב  םיבהוא  קרי , - ילכיהב ומכ  הנינרק , הנאב  ומכ  ףוטסירכ , ןא  ' זב ומכ  הליג . תא  םיבהוא  םימשב , ישארו 

ןכתיי ירה  חבטמה  לש  ונולח  וניא  םאש  ןולחב  קוחרמ , תוננובתהו  קבדמה , ועזג  ףרשו  םיטחמ  ןיב  הבישיו  התיב  לוממש  ןרואב  סופיט  דע  בוהאל ,
. הרהט לש  הפוקת  קוחרמו ! ןמאנ  בלככ  הנולח , אוהו  םיהולא  הצרש 

םידמוע הקימ  השדחה  הלועל  ירוא  קינצוביקה  רבצה  ןיב  שגרה  יסחי  (, 1947 םילעופ , תירפס   ) רימש השמ  לש  תודשב ' ךלה  אוה   ' ירלופופה ןמורב  םג 
הנחמל םירצמב  הכרד  תא  השועה  תבכרב  בשויה  רבגל  ארוקה  עדוותמ  החיתפה  קרפב  יולגה . לע  בר  הז  םוחתב  רתסנהו  רפסה  ילושב  קר 

יליו ירוא . ונב  לש  ותומ  לע  העידומה  לבאה  תעדומ  העיפומ  ובש  ירבע  ןותיע  לש  רקוב  ןויליג  ודיב  קיזחמה  אנהכ , יליו  והז  יטירבה . אבצל  םיבדנתמה 
: ומצע ןיבל  וניב  המתו  ותגוז  תבבו  תמה  ונבב  רהרהמ 

הגצהל םהמיע  תכלה  וא  רעיל , םהמיע  תלייט  הליל , םהיתוחיש  תא  אנהכ , ילוא , תעמש  הקימ ? יטבמל  ירוא , יכויחל  תחתמ  שחרתה  המ  היה , המ 
תיאר הז ? לכב  התצר  איה  םאה  הדלי ? השא ? הקימ ? איה  המ  קוניתכ ? ישפטו  םימת  וא  עדוי  ירבג , חטוב , ךנב -  היה , אוה  ךיא  ריעב ? תימוי 

תפול והשמש  ךכ  תמו  תמ . םואתפ  אוהו  רבגכ ]...[ ? ךלש  ירוא  ךיאו  אה ? עדוי , ךניא  שיא -  - תשאכ איה  ךיא  השאכ , איה  ךיא  המורע ? םעפ  התוא 
. תעדי אל  התא  תודוהלו : קנחהל  ךתוא 

אל הזו  םהיניב . תימיטניאה  םיסחיה  תכרעמ  יקמעמל  ץיצהל  םינמזומ  םניא  םיארוקה  םג  הקימל , ירוא  ןיב  שחרתה  תמאב  המ  עדוי  וניא  יליו  קר  אל  ךא 
ינב לש  יטסילאיר  ףיקשת  םה  ירואו  הקימ   ) םיריעצ גוז  ינב  ןיב  םימי  םתואב  לבוקמ  היה  אל  םירחא  םיימיטניא  םיניינע  לעו  תושגר  לע  חישהש  םושמ  קר 

תויגוזה תא  םילימב  אטבל  לגוסמ  היה  אל  וא  עתרנו  תינטירופ  הסיפת  התוא  סיסב  לע  ךנוח  ומצע  רימשש  םושמ  םג  יאדוול  בורק  אלא  םרוד ,)
יעגר םיראותמ  המגודל , ךכ , םישנ . םע  ויסחיב  םנפומכ  ראותמ  ירבצה  רוביגה  םרוד , ינבו  רהזי  לצא ס ' ומכ  רימש , לצא  ותריצי . ירוביג  לש  תימיטניאה 
: הלש םדוק  ןויסינל  וא  הלש  יתולגה  עקרל  תאז  סחייל  רשפאו  ויפלכ , רתוי  תצק  היולגו  החותפ  המצע  איה  הקימ . ירחא  ירוא  לש  םינושארה  רוזיחה 

ותואב דומעל  ידכ  ירוא  חתפל  ךירצ  היה  ץמאמ  לש  הדימ  וזיא  הל  תראתמ  התיה  אל  המצע  איה  הקימ . לא  שגיו  רוזחי  אוהש  ןיבה  ךכ  לכ  יפלו 
. שממ לש  תודבועל  שממ -  - לש - תושגרה ןמ  הכורא , הכו  הרצק  ךרד , התואב  םינושאר  םידעצ  השועש  ימ  לש  םינפ  תדמעה  התוא  לכב  רצק , טופטפ 

. תכשומ הרענ  איהש  הילא  רוזחי  אוה  דחא . קחרמ  דוע  לע  רבגתהל  ידכ  החלצהה , לא  תפסונ  םעפ  רוזחל  ידכ  הקימ , לא  רוזחי  אוה 

םיסחיה תוחתפתה  לע  דואמ  טעמ  דמול  ארוקהו  ולש , רקיעב  תוכורא , תוקיתשב  םינייפאתמ  םהיסחי  הלילעה , ךשמהב  הזל  הז  םיברקתמ  םהשכ  םג 
: רפוסה לש  ותקיתש  םע  תגזמתמ  רוביגה  לש  ותקיתשש  המוד  בושו , םהיניב .

םע תוואת , לש  לצ  םע  דחא  לכ  אלא , וזו  הז  לש  םיישממה  םייחה  תא  ויח  אל  ןהב  תועש  הקיתש , לש  תועש  ויה  הלא  ךא  תופי , תועש  םג  םהל  ויה 
. הילאמ הלפאב  הרייטצנש  תומד  םע  ובל , ירוהרהמ  הדוב  היהש  המ  םע  שיא  םייח  ויה  םליא . עגמ  םע  םיקתוש , םירשב 

ראתמ הדש  (. 1958 ןקוש , ' ) לשמכ םייחה   ' ורפסב הדש  סחנפ  היה  ינימ  חתמ  לעו  תובהאתה  לע  הבהא , לע  תיעבטו  היולג  הביתכב  ורוד  ינבל  גירח 
ידכ ךות  ןושאר , ףוגב  שומישה  ןושאר . ףוגב  תוראותמה  שואייו  תוששח  הקושת , תואלמ  תובהא  ריעצ -  רענכ  ולש  תונושארה  רסובה  תובהא  תא  רפסב 

ךא הצינ , םשב  הרוחבל  הבהא  הלוח  השענ  דציכ  ראתמה  םיעטקב  לשמל , םינמז . םתואב  גירחו  זעונ  היה  םיימיטניא , תושגר  לש  תימצע  הפישח 
איה ו הנושארה  השיגפה  ונובאדל ,  ) ותעתפהל ול , תינענ  איהו  תורבח  הל  עיצמו  ץמוא  רזוע  אוה  ובש  ךכ  רחא  עטקבו  ןושארה  דעצה  תא  תושעל  ששוח 

(: הנורחאל םג 

דחפה ידחפ , ךלה  ןכ  הטבמ , לע  תושגרתהמ  םעופ  בלב  הנוע  יתייהש  לככ  תומחה , היניע  תא  יב  תולתלו  יתמועל  תבשלו  אובל  הפיסוהש  לככ 
ןכ הילא , סוסיה  אלל  םרבדב  םירחאה  תא  עומשל  יתפסוהש  לככ  םירחא , לא  הרבדב  הלוק  תא  עומשל  יתפסוהש  לככ  רבגו . םירבדב , המע  חותפל 

לש טטרל  ןותנו  םישוחינ  שחור  יתייה  לבא  המע . רבדלו  הצינ , לא  הילא , תשגל  זיעא  הב  רשא  העש  אובת  אוב  םנמאש  יתנומא  התחפו  הכלה 
ןכ יברקב , לשחנתה  םייארפה  םייחה  תוחוכ  עפשש  לככו  תפרוטמ ... תימצע  הרכהו  תותיחנ  לש  תובהלתהו , ןואכיד  לש  ןיפוליחל  הבהא , תויזה 
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לספס ונל  ונאצמ  תויחל ]...[ ; לובסל , בוהאל , יתשקיב  תירותסמ ]...[ . החימצו  הלפא  הניגנ  קתמ , אלמ  היה  לכה  תומל ... ישפנ  תא  לואשל  יתיברה 
אל הכ  היה  לכה  יתרבד . ךכ  רחא  ימע . תבשוי  איה  לילעב  ןכאש  חכוויהל  ידכ  יעבצאב  הצינב  תעגל  יתיצר  םישירחמ . ונבשי  הכורא  העש  בשנו . יונפ 

... תויהל הצור ... תא  הצינ ... הלאה : םילמה  תא  קר  רכוז  ינאו  תויתואיצמ . יתלב  ויה  תולכסנ -  םג  ילואו  תויתודלי  ויה  יכ  ףא  םילמה -  םגו  יתואיצמ ,
. ידיב היתקזחהו  תרויחה , המחה , הזרה , הכוראה , הדי  ףכ  תא  הדי , תא  יתלטנ  סחנפ . ןכ  שרח : הרמא  הנושארל , זאו , ילש ? הרבח 

' העש ייח  '
העפשה םישימחה . תונשב  רבכ  שחרתהל  לחה  ץראב  תירלופופה  תוברתב  הבהא  לע  חותפ  חישל  היצמיטיגלה  םוחתב  ןושארה  יתועמשמה  יונישה 

םיסחיה תכרעמב  תומלידו  םיישקבו  יתחפשמ  רשואב  תויגוז , רבדב  םיטבלב  ( 1947  ) ןושארה ונויליגמ  רבכ  קסעש  השאל '  ' ןועובשל התיה  הבושח 
תא ופיצה  תוארוקהו  ראוד ,' תבית   ' םשב םיארוק  יבתכמ  רודמ  םינושארה  תונויליגב  רבכ  חתפ  ןועובשה , לש  ךרועה  ןגס  היבשח , הירא  תישיאניבה .

יל השרמ  אל  אבא  ?', ' הנושארה השיגפב  רבכ  יתוא  קשנל  ול  תושרהל  םאה  : ' הניבל וניבש  םיאשונב  רקיעב  ןהל , וקיצהש  תויעבו  תולאשב  תכרעמה 
תוארוקה יבתכמ  ןיינעה . ןמ  קוחצ  ושעש  םירבג  םיבישמהו -  םיקרבופמ , ויה  םיבתכמה  ןמ  קלח  המודכו . םישוע ,'? המ  הלילב , ירחא 11  רוזחל 

. חתפב הדמעש  הרומתל  היצמיטיגל  ןונגנמ  םג  ןיפיקעבו  תויגוזה  םוחתב  םיכרעה  תכרעמב  יונישל  האובב  ויה  וכרד  לכב  ןועובשה  תא  םיוולמה 
הגרדהב התלע  ישיאל  היצמיטיגלהו  תינויצה , תיתרבחה  תוביוחמל  יטרפה  רשואה  ןיב  יכרעה  תויופידעה  םלוסב  המלידה  הטלב  תובתכבו  םיבתכמב 

. םינשה םע 

םיינקירמא םיטרס  רקיעב  ונירקהש  עונלוקה , יתבב  יוליבה  תוברת  תוחתפתה  בקע  םג  םישימחה  תונשב  החתפתה  תיטנמורה  הבהאה  תייגולותימ 
ייחו הנפוא  רודמ  ללכ  ןועובשה  העש .' ייח   ' ןועובשה תא  ץראה ,' ישאר ב' הליל  ךרוע  הידידי , םולש  איצוה  ילויב 1953  הבהאבו . המחלמב  ודקמתהש 

העפשהה תא  ףקישו  דווילוהב  השענב  דקמתה  ןיזגמה  החפשמהו . תיבה  הבהאה , םוחתב  תוצע  אישהו  ברעמב  םיירלופופה  םיניזגמה  ןונגסב  הרבח 
תובכוכ לש  םימולצת  עובש  ידמ  ועיפוה  םיימינפה  וידומעבו  ותפיטע  לע  םלועב . תירלופופה  תוברתה  לע  תינקירמאה  םיטרסה  תיישעת  לש  תרבוגה 

: ןוארב הסנו  זאד  עונלוקה  תבכוכ  לע  הבתכב  לשמל , ךכ , ובכיכ . ןהבש  םישדחה  םייטנמורה  םיטרסה  לע  תולילק  תובתכו  בידנ  ףושחמ  םע  תוידווילוה 

, ןוארב הסנווש  הינרופילק , תטיסרבינוא  לש  םיטנדוטסה  ןותיעב  םירקבמה , דחא  זירכה  םינש , רפסמ  ינפל  ךיתבהא ' דימת   ' טרסה גצוה  רשאכ 
יפי תא  הווארל  גיצהל  תססהמ  הניא  תיתוברתו , תיטנגילטניא  איה  הסנווש  תורמל  הידעלב ]...[ . היהש  יפכמ  רתוי  - בוטל ותוא  הכפה  טרסה , תרוביג 

, רבג םע  היחה  הלילק , תינמגוד  לש  דיקפתב  איה  תקחשמ  םינשה ' עבש  תקושת   ' הזחמב םוסרפה . לש  וכרע  תא  איה  הניבמ  הינפו . התרזג 
. םלענ אל  ומסקו  םישנה  וילא  תוכשמנ  ןיידע  יושנ , ותויה  תורמלש  שיגרהל  ול  תרזוע  איהו  רפכל , העסנ  ותשאש 

םהייחב ומכ  םיטרסב  דבה  יבכוכ  לש  הבהאה  ייח  לע  הכר '  ' תוליכרל רקיעב  ושדקוהש  עונלוקה , תושדח  ויה  העש ' ייח  תובתכה ב' לש  תרתוכה  תלוג 
: וללה תושדחה  יקזבמל  המגוד  ןלהל  םייטרפה .

החלצהל התכז  דובילוהב  הנושארה  התעפוה  לארשי ]...[ . תנידמב  ינש  רוקיב  לע  תמלוח  םייתנשכ , ינפל  לארשיב  הרקיבש  ולראק , - הד ןוביא  א .
"ב . הראב םש  ישנאל  רשקב  המש  תא  םעפל  םעפמ  םיריכזמ  םלוא  האושנ , איה  ןיא  בכוכ ]...[ . תגרדל  התלעו  הלודג 

הקירמא יאנותיע  לכ  ידי  לע  החפונ  רנרוט  הנלל  ותבהא  תשרפ  יאקירמאה . דבה  לע  יניטלה ' בהאמ  ומוקמ כ' תא  שובכל  לחה  סאמאל  ודננרפ  ב .
התיהש ימ   ) לאד ןילרא  רעשה  תמודא  תא  השאל  ול  אשנ  סאמאל  רשאכ  בוש  תוחורה  ורעס  ךכ  רחא  עתפל . הקתתשנש  דע  םיבר -  םישדוח  ךשמב 

(. רקראב ןזרט '  ' סקל לש  ותשא 

זא התיהש  הגוס  םיכשמהב , םינמור  םתצקמו  םירצק  םירופיס  םתצקמ  וב -  ועיפוהש  םינמור ' םג ב' יוטיב  ידיל  אב  העש ' ייח   ' לש יטנמורה  שגדה 
: רתויב זעונל  בשחנ  תע  התואב  ךא  םימתו , יטיא  ינשבוי , הארנ  םויהש  הביתכה , ןונגסל  המגוד  ןלהל  ץראב . יתורפסו  יאנותיע  שודיח  תניחבב 

. רהוז דוד  םע  תושיגפ  עונמל  הלכי  אל  איה  תושעל ? ןאכ  רשפא  המ  לבא  תוילשא . לש  הז  בצמב  דוע  ךישמהל  לכות  אל  איהש  הבשח  םימעפל 
ופתתשה גדירבה ' יקחשמבו  היונפ . העש  ואצמש  תמיא  לכ  גדירבב ' םיקחשמ  הלעב  ףסויו  דוד  ויה  ךכל  ףסונ  םינכש . ויה  ירה  רהוז  תחפשמ 

בהוא אוה  ףסויל . דיגהל  הלכי  אל  איה  םלוא  םיסחיה . תא  ןיטולחל  קיספהלו  ףסויל  רפסל  איה  דוד  םע  תושיגפ  עונמל  הדיחיה  ךרדה  םתעברא .
. הדלי דוע  התיה  אל  איה  לבא  רפס , - תיב תדימלת  התיה  וליאכ  הכובמב  האצמנ  איה  םידליה . ויה  ירה  ךכל  ףסונ  ותוא . בבחל  הפיסוה  איהו  התוא 
, הפייע . ' הל קשנו  התוא  קביח  אוה  הרדחל . ףסוי  סנכנ  העש  התוא  התוא . דירחה  התוא  בהוא  דודש  ןויערה  הומכ . שיגרמ  דוד  םגש  תואדוה  ללגב 

הינפל דחוימ  ןח  םיפיסומ  הלש  בהזה  תורעש  הפי . תויהל  הפיסומ  תילגרמ , תירונ  איה , ףסוי . ןימשה  ןורחאה  ןמזב  הארמב . הלכתסה  איה  הבוב '?
. םיבטוחמה

םג הבהאה . תוברתב  קסע  אוה  םגש  איהו ,' אוה   ' םשב רגבתמל ' ןוחרי   ' רואל ב-1954 איצוה  ןועובשה  לש  "ל  ומה הנשמ . רתוי  אל  דרש  העש ' ייח  '
. ותשא הידידי , םירמ  תכירעב  הוח '  ' םשב דבלב  הנפוא  יניינעל  ןוחריל  ךפהנו  ןוויכ  הניש  תליחתבו 1955  םימי  ךיראה  אל  הז  םוסרפ 

' ךל םירש  השודק  הדנרס  '
לחה םיריעצ  ןיב  השדח  הבהא  תפש  לש  השוביגמ  קלח  ויה  םייתצובקה , םעה  ידוקירב  הלדגו  תכלוה  החלצהב  ורחתהש  םייגוזה , םיינולסה  םידוקירה 

תודנרס ותישארמ  רבכ  ללכ  ירבעה  רמזה  הז . םוחתב  בושח  ירוטזילאיצוס  דיקפת  היה  תירוקמה  תילארשיה  תואנומזפל  םג  םישימחה . תונשב 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



תורמוא המ  ןמרתלא ו' ןתנ  לש  םיימעפ ' לצלצל  ךירצ  , ' רפח םייח  לש  טא ' ונאצי  , ' דנלרוא בקעי  לש  תוליל ' ויה  ו' םינשוש ' ינש   ' ומכ םתצקמו -  םיבהא ,
רקבמ ירבדכ  תימיטניא ,' הבהא  אל  דוע  , ' הצירקב וא  הזימרב  קופיאב , ובתכנ  םינומזפה  רוביצב . הריש  ינונמיהל  ויה  ףא  רהנש -  קחצי  לש  ךיניע '

בהוא ינא   ' שרופמה טפשמה  המחלמה .' עקר  לע  םיבוצע  הדירפ  יריש  תובורק  םיתעלו  תיטורא  אל  יאדוובו  , ' רנטוק באוי  תילארשיה  הקיזומה  רקוחו 
הרשש הדנרס  תועצמאב  וא  רומוה  תועצמאב  םיבר  םירקמב  ופקע  הבהא  לש  היולג  העבהבש  הכובמה  תאו  םינומזפב  זא  עיפוה  אל  טעמכ  ךתוא '

לעי .)' ', ' עבש תב  ', ' יליזרב הניד  ', ' ןינבה ילעופ  תבהא   )' תקשחנה הרוחבל  תירענה  הרובחה  דחי 

םיטיהלל ויה  םהמ  םיברו  ינקירמאה , פופהו  יתפרצה  ןוסנאשה  תעפשהב  ירבעה , רמזה  תוברתב  הבהאה  ינומזפ  לש  םרפסמ  לדג  םישישה  תונשב 
ילא רבד  , ' לשמל בלרהט . םרויו  רוגמלא  ןד  רגניטא , סומע  רמש , ימענ  רפח , םייח  ויה  םיטלובה  הבהאה  יאנומזפ  םימי . םתוא  ןושלב  םירגלש '  - ' םילודג
', חורהו ינאו  תא  ; ' רצנ יפא  ןיחלמה  תא  םסריפש  ןושארה  ןומזפה  םינוי ,' ךבוש  ; ' ירדא הליג  הרשש  הנושארה ,' הקישנה  ; ' ליג הלואג  הרשש  םיחרפב ,'

ורשש יאתבש , בקעי  לש  םילימל  בלרהט , םרוי  לש  ןושארה  ןחלומה  וריש  ראווצ ,' תנבל  יתבוהא  ; ' םירברפה דמצ  טילקהש  םינושארה  םירישה  דחא 
', שמא ליל  ; ' ןוקריה רשג  תיישילש  לש  םילודגה  םיטיהלה  דחא  רמש , ימענ  לש  ןיינבה ' ילעופ  תבהא  ; ' זכרמה דוקיפ  תקהל  יאצוי  טכר , יבוקו  ןרוג  הנדע 

( יארז ןנחוי  ןחל  יסונמ , ידיד  םילימ  ' ) ךלו יל  ו' תפצב ; תונטקה ' תועשה   ' ןודעומב םיקידצה ' תרשע   ' הגצהב הנושארל  עמשוהש  רמש  ימענ  לש  רחא  טיהל 
ימל חקלתמ / רואכ  ךלו / יל  עגעגתנ / ימל  עקוש / שמשה  עגורה / םיב  ': ' יתבש חלאס   ' ןושיק םירפא  לש  וטרסל  בתכנו  ינונ  הלואגו  ןייטשנייא  קירא  ורשש 

....'. ךלו יל  דעונש  ליבשב  דיב / די  םיעסופ  דבל / ונינש  ןאכ  ךלו / יל  חרוז / אוה 

התלע םירשולשה - ' ', ' םיששגה ', ' םיאדודה ', ' םירברפה ', ' ןוקריה רשג  תיישילש  ', ' םילוגנרתה  - ' הפוקת התואב  תוירלופופה  תוקהלה  לש  תועפוהב 
(1961 ' ) הנושארה תינכתה  םילוגנרתה  ', ' םילוגנרתה  ' לש ןושארה  םובלאב  דחאכ . םימובלאבו  םינוכרעמב  תובישחה  םלוסב  ןמזה  םע  הקיטנמורה 

רבכ ויה  ( 1963 ' ) היינשה תינכתה  םילוגנרתה  , ' ינשה םובלאב  וב ; וללכנש  םינומזפה  רשע  םינשמ  םעפ )' ךל  ורמא  םאה   )' דחא הבהא  ריש  היה 
םובלאב וב . וללכנש  םינומזפה  רשע  דחאמ  ילייח )' הבהא  ריש  ', ' אל תרמוא  תאשכ  ', ' הבהא הרוה  ', ' יצרת םא   )' םייטנמור הבהא  ינומזפ  העברא 

', ביזכא ףוחב  הליל  ', ' דבל ירבעת  לא   )' םיטיהלל וכפהש  םייטנמור , םינומזפ  רקיעב  ויה  (, 1965 ' ) הנושאר הבהא  ', ' ןוקריה רשג  תיישילש   ' לש ןושארה 
היה (, 1966 ' ) הינשה תינכתה  , ' ינשה םובלאה  םג  ךל .)' הדנרס  ', ' ךנולחב קלוד  רואשכ  ', ' ןיינבה ילעופ  תבהא  ', ' שמחב יאובת  קר  םא  ', ' םיבהא תלייא  '

ללגב לכה  ', ' יסעכת לא  ', ' רופאב ריעה  ', ' הבהא לש  ותס  ', ' םיזמרב הבהא   )' תיטנמורה הבהאב  וקסע  וינומזפ  תיצחממ  תוחפ  אלו  הקיטנמורב , גופס 
'(. ךדובכל ', ' הבהאה

ינא  ' ומכ םיטפשמ  יתבוהא .' ', ' יבוהא  ' םילימב בר  שומיש  ושעו  תושגר , ידקויו  םישרופמו  תוחפ  םיזמורמ  הבהאה  ינומזפב  םירסמה  ושענ  ןמזה  םע 
לכ המצ  היולת  ךבג  לעש  םעפ , ךל  ורמא  םאה  םאה  םאה  '(, ' רופאב ריעה  ' )' ףיצרל דרנו  ךל  ידי  תא  ןתא  זא  '(, ' ביזכא ףוחב  הליל  ' )' ךלוה ךירחא  רוויעכ 

תויונמדזהב קר  אלו  תויוגייתסה , לכ  ילב  ךתוא  בהוא  ינא  '(, ' ךלו יל  ' )' ךלו יל  דעונש  ליבשב  דיב , די  םיעסופ  דבל , ונינש  ןאכ  '(, ' םאה םאה  ' )' היפהפי ךכ 
. ירבעה רמזב  זא  בשנל  הלחהש  תיטנמורה  חורה  תא  םימיגדמ  ךתוא - )' בהוא  ינא  ' )' תויגיגח

יזכרמ השענ  אוה  ךליאו  זאמו  םיעבשה , תונשב  השחרתה  תירלופופה  תילארשיה  הקיזומב  תיטנמורה  הבהאה  ביטומ  לש  ודמעמב  הגרדמ  תציפק 
ריאי רונמ , דוהא  ומכ  םיריעצ  םיאנומזפ  רבעב . תילארשיה  הקיזומה  תא  ןייפיאש  תדלומה  תבהא  ביטומב  םסריכ  ףא  הנושארלו  םיילארשיה , םינומזפב 

ידלי חורב  םהינומזפמ , םיברב  םירוענ  תבהא  לש  םיביטומ  ובליש  אריפש  לחרו  רואנ  האל  ךונח , םולש  לאירא , ריאמ  טילבטור , בקעי  םולבנזור ,
תישגרהו תילמסה  הקיזה  תא  למסמ  ילארשי , םירוענ  ןונמיהל  םינש  ןתואב  היהש  ךונח , םולשו  לאירא  ריאמ  לש  אשד ' תדגא  . ' םינקירמאה םיחרפה 

, דחיב תונב  - םינב בבחמ / . הלאכ  םירבד  ינא  אשדה /. לע  הרבח  לש  המרע  שי  : ' הבהאל הקיזומ  ןיב  לארשיבו  ברעמה  תוברתב  זא  הרצונש  הקודהה 
'. בברעתהל םימעפל  ץמוא  שי  הפי ש /- הז 

התיכ ברעב  הבוח ' וא  תמא  '
רישיו יולגו  תוחפ  זמורמ  רוזיח  היה  ךכל  םינמיסה  דחא  הבהא . לש  יבמופ  יוטיבל  סחיב  ילארשיה  רוביצב  רתוי  הלודג  תוחיתפ  הרצונ  םיעבשה  תונשב 
החיכשו תלבוקמ  זא  תויהל  הלחה  עובק ' םיאצוי  תוגוז ש' לש  העפותה  רעונה . ינב  תוברתב  רתוי  םייביטרסא  תויגוז  יסחיו  ךתיא )' תאצל  רשפא   )' רבעבמ

םע יביטקפסורטר  ןויארב  דיעה  רוד  ותוא  ינבמ  םירבצה  דחא  תינוליחה . הבכשה  לש  םירוענתה  תוברתב  תיטנמורה  הבהאה  לש  הגוזימ  תא  האטיבו 
קיזחהל רתומ  היה  םרטב  שגפיהל  שדוח  תוחפל  ךירצ  היה  םיללכה  יפלשו  ןכל  םדוק  ויהש  תויורבחהמ  הנוש  והשמ  היה  הז  ': ' ץראה  ' תבתכ הנביל  ירנ 

'. האלה ךכו  הפה , לע  אלו  הנושארה  הקישנה  דע  שדוח  דוע  םיידי ,

ובש הבוח ,' וא  תמא   ' קחשמה לשמל : םיעבראה . תונש  ףוסב  רבכ  רעונה  תוברתב  השעמל  ועיפוה  התיכ )' ברע   )' עובשה ףוס  ישגפמב  תושגר  יקחשמ 
תובותכ םהילעו  םיפלק  וילע ; הווצת  הרובחהש  ימל  הקישנ  תתל  וא  ותבהא  לע  תודוותהל  רחוב  ולומ  רצוע  קובקבה  חתפש  הזו  קיר  קובקב  םיבבוסמ 

 - תונורכיז ירפסב  הכרב  תביתכ  ךלשמ ;) םילימ  תעמשהב  ךרוצ  אלל  רוזיח  תרמוא  תאז   ) רחוב אוה  רפסמ  הזיאב  ינשל  רמא  דחא  לכו  תובושתו  תולאש 
', תודידי האנק , האנש , הבהא ,  ' לומלמ ידכ  ךות  חרפ  לש  תרתוכ  ילע  תשילת  ותבהא ; לע  תתוא  בלב  ותוא  טשיקו  לופיק  ףיסוה  ופוסבו  ןורכיז  בתכש  ימ 

ןוכיתהמ דרי  קחשמה  ליג  םגו  דחוימב  םיצופנו  םידוהא  הלאה  םיקחשמה  ושענ  ךליאו  םישישה  תונש  ףוסמ  קר  םלוא  תיטנמור . תודיתע  תדגה  ןיעמ 
תועצמאב ללכ  ךרדב  תורבח ,' הצור  : ' היה לבוקמה  ינושלה  דוקה  התיכל ו .' דע  הפוקת  התואב  אוה  םג  דרי  םינושארה  תוגוזה  ליג  ידוסיה . רפסה  תיבל 

. תורגבתהה בלשב  יסקט , טעמכ  בושח , קלח  התשענ  גוז  תב  / ןב םע  הלחתה ' םצע ה' רבח . ידי  לע  חלשנש  קתפ 
, העיקשה רואל  תוגוז  לש  םירטסופ  הדורווה : היגולותימה  תוינבתב  ורצויש  םיינירכס  םירצומב  תויונחה  תפצהל  םג  איבה  הבהאה  ןחלופב  רבוגה  ןיינעה 

. דועו םיטילקת  ןורכיז , ירפס  תובבל , ירוטע  הכרב  יסיטרכ  שבד , חרי  ישפונ  הלכ ,' ןתח   ' ימולצת

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



הבהאה תוברת  לש  התוטלתשה  תא  םיפקשמ  רעונ , ינב  ברקב  דואמ  ירלופופ  םיעבשהו  םישישה  תונשב  היהש  רעונל ,' בירעמ   ' ןועובשה לש  וינכת 
ןועובשב םירודמו  םירוט  רעונה . תועונת  לש  תדלומה  תבהא  תוברת  תא  הגרדהב  הקחדו  הכלהש  תוברת  ץראב -  רעונה  ינב  תייווה  לע  תע  התואב 

. םיארוק יבתכמ  לש  קסופ  יתלב  םרזמ  הנהנש  תונב ' לעו  םינב  לע   ' רודמה לשמל  תע , התואב  דואמ  םיירלופופ  ושענ  םינימה  ןיב  םיסחיב  וקסעש 

וירפס ויה  רתויב  םיבוהאהו  םיצופנה  הבר . תוירלופופל  וכזו  םישישה  תונשב  רבכ  ועיפוה  םירוענ , תבהאב  וקסעש  ןוכיתה , ליגב  םיריעצל  םירופיסו  םירפס 
תוביסה תחא  וז   ) םנמזל םיזעונ  ובשחנש  (, 1966 הרופ , ' ) תיריעו ןולא  (, ' 1966 הרופ , ' ) הנטק תוחא  ( ' 1962 הרופ , ' ) םירוענ תואטח   ' ץירק ןבואר  לש 

,1967 , 1966 , 1962 , 1960 , 1959 יחימע ,  ) רמוע הרובד  לש  רמת ' יפד   ' הרדסהו תימצע ,) האצוהב  הלא  וירפס  תא  איצוהל  ץלאנ  רבחמהש  ךכל 
התיהש הכובמה  תא  םג  תמיוסמ  הדימב  ופקיש  ךכבו  םירצקו , םיססוהמ  ללכ  ךרדב  ויה  וללה  םירופיסב  הרענל  רענה  ןיב  םיסחיה  ירואית  םלוא  (. 1970

'. ייה קפיכ  םזיטוירטפ ו' לש  הריוואו  םירסמבו  תונויצ '  ' הברהב םימי , םתוא  גהנמכ  ולהמנ , םה  תואיצמב . הז  םוחתב  זא  תמייק  ןיידע 

לולכמ לע  םירוענה , ליגב  תיגוזה  שאה  תליבטב  הנושארל  הדקמתהש  ינאו ' לעי   ' םשב הרדס  רעונל ' בירעמ  עיפוהל ב' הלחה  םיעבשה  תונש  תיצחמב 
תומלידבו םיישקב  הקסע  םריבא , וטיא  בתכש  הרדסה , םירוענה . ינבל  תיטנמורה  תורפסה  תודלותב  בושח  ךרד  ןמיס  התוויהו  םיישגרה , היטביה 

תוקתעה תודובע , םינחבמ ,  ) םידומילה ביבס  ץחלה  ןוכיתה : רפסה  תיבב  םיילארשי - ' םיבוט  ינב   - ' תורגבתמו םירגבתמ  לש  םמלועל  םיינייפואה 
האיציה  ' תארקל תושגרתה  ךתבוהאב , הת  / הכזש /ה  רבחב האנק  תבזכנ , הבהאמ  לוכסת   ) תירסובה הבהאה  תייווח  וכו ;)' םירוההמ  תופיזנ  םירבחמ ,

תורגבו תואמצע  לש  םיטספינמ  םיילאוטקא ;) םיעוריא  ביבס  התיכב  םירעוס  םיחוכיו  תועצמאב  רקיעב   ) תיטילופה הדמעה  תושבגתה  וכו ;)' הנושארה '
םזיטילאו תוידמעמ  לש  הנושאר  העדות  וכו ;)' הנכשה  לצא  גניטיס ' יבייב  , ' לוהוכלא תייתשו  ןושיע  סוטסוט , לע  הביכר  יחרזאה , רמשמל  תוסייגתה  )

, המימחה תואחאה  תריווא  תסו ;) ןקז , תמולפ   ) ףוגה תונתשה  לע  הוואגהו  הכובמה  העתפהה , םירגתמ ,) םיקטשופ '  ' םע בוחרב  םיתומיע   ) יתצובק
( םיה תפש  לע  יוליב  םייתנש , םילויט  ישיש , ליל  תוביסמ   ) םיפתושמה םייוליבה  ביבס  'ה  רבחה ךותב  םירצונש  יתצובק  םינפה  חתמהו  שפוחה  ןורכיש 

. הלאב אצויכו 

םורגל םגו  םלועה  לכ  תא  רדסל  םג  חילצמה  ימומרע  רזממ   ' אוהו שארב ' לכש  םע  הבוטח  תינידנולב   ' איה לעי :)  ) הרענו וטיא )  ) רענ םה  הרדסה  ירוביג 
הידומיל תא  הלחה  התע  הזש  תישימחה  תדימלת  איהו  תיעיבשה  דימלת  אוה  רפסה -  תיבב  םהיניב  תורכיהה  תליחת  וב .' בהאתי  םלועה  לכש  ךכל ,
יזכרמה ריצה  ךא  תונווגמ , םירוענ  תויווחב  רומאכ  םיעגונ  ישיא , ןמוי  לש  תנוכתמבו  וטיא  לש  וטבמ  תדוקנמ  ןושאר  ףוגב  םירפוסמה  םירופיסה , ןוכיתב .

ינפל דיימ , יתכשמה  זא  לכה . הניבמ  איהש  יתעדיו  יב  הטיבה  איה  : ' הנושארה הנמזהה  לש  תוכובמה  לעי : ןיבל  וניב  םיסחיה  תכרעמ  תוחתפתה  אוה 
דע יתדחפ , הכ  יתדחפ . השעמל , רפסמה . תא  יתגייח  ףוסבל  !"'; ' שקבמ ינא  יאוב ! םויה ... טרסל  יתא  יאוב  א ... : " אלולטיאו אכוחל  ימצע  תא  השעאש 

האנקה םיפתושמה ; םייוליבהו  תוחישה  וא ש ;'.... תרפופשה , תא  ומירי  אלש  וא  תיבב , היהת  אל  איהש  תוחותמה  ויתוקיפדב  הוויק  םלוהה  יבילש 
ידכ דע  זגורמו  בהלושמ  ימצע  תא  אצומ  ינאו  דיחפמו , ינוציק  יאנק  ינא  םצעבו ... אנקמ . קר  ינא  יאנק ...  יניא  : ' םירחתמ תורזחמבו  םירזחמב  תיעבטה 

טלמיהל יתגאד  אל  דציכ  רתויב ... תנכוסמה  הפוקתה  ךותל  יתלפנ  בוש  : ' ךכב המ  לש  םיניינע  לע  תובירמה  תוינויגה ;' אל  תולועפ  טוקנל  ןכומ  ינאש  ךכ 
: םיססוהמה םיזומזמהו  םיינולסה  םידוקירה  תעשב  תינפוגה  תוברקתהה  חוכיווה ;'... ליחתמ  בוש  ןכ , דיימ ? ןאכ  ללוחתהל  תדמועה  המדאה  תדיערמ 

תיתגרדה הרסהו  תוימיטניאה  תווהתה  תוכרהו ;' תוריהבה  היתורעשל  תחתמ  תורפחתמש  דע  הבג  הלעמב  ןכרד  תא  יתועבצא  תושוע  דציכ  האור  ינא  '
הדרחה הלש ;' רבחכ  יקוחה  ידמעמ  ףקותב  תוארל  יל  רתומש  המ  תא  הארא  אלש  ידכ  יניע  תא  םוצעאש  הל  חיטבמ  ינא  : ' השובהו תוציחמה  לש 

לפנתמ ינא  : ' שרופמב רכזומ  וניא  בגאש  ןימל -  ךרדה  תא  תחתופה  הפל  הפמ  הנושארה  הקישנה  הנואת ; תובקעב  /ה  בוהאה לש  ולרוגל  הנושארה 
תא םייחה , תוירוזחמ  תא  תופקשמה  תורזוחה  תודירפהו  תיהולא ;' הקישנ  וזיא  לובג ... אלל  ץומצמ  לש  העשה  יצח  ךרעב  ירחא  ןהמ  קתינו  היתפש , לע 

: שדחמ םעפ  לכ  ותוא  קזחתל  ךרוצה  תאו  יגוזה  רשקה  תובכרומ  תא  השדח , תוסנתהו  ןוויגל  תעב  הבו  ביצי  רשקל  תוילאודה  הפיאשה 

ןובשחו - ןיד תתל  ילב  םלועבש  תונבה  לכ  םע  ליחתהלו  ונוצרכ , תושעל  לוכיה  ןאו ' ןוד ז' . ' ררחושמו ישפוח  ינאו -  הכרדל  תכלוה  איה  ונרמג . והז ! זא ,
ןבומ אל  ףחד  הזיא  ךותמ  הרזחבו , םימה  לא  רופס  - ןיא תוצירו  ףוגה , לע  לוח  םייניעב , תועמד  ןורגב , קנחמ  רשואה ? תשגרה  יהוז  םאה  דחא . ףאל 

דבאל אל  אל , תיעקרק . עקוש ... עקוש , םימב . עקוש  ףוגהו  תולמלממ , םייתפשה  ךתוא ...' בהוא  ינא  לעי ... . - ' ןוכיתה םיה  ימימב  ינוגי  תא  עיבטהל 
םי - לש - חלמ הרוזו  ףיסומ  דוע  ינאו  באכ , הזיא  וזה ... הרוראה  הבהאה  המ ]...[ ? זא  המ ? זא  המייתסהו , תורבח  התיה  בצמהמ . תונהל  תעדה . תא 

ךרד הלעמב  יתעספשכו  תוצחלנ . תועבצא  לש  לילק  עגמו  תועמד  לש  םינושמ  םיקיזאב  םלועל , לובכ  ינאש  יתעדיו  הזה ]...[ ... ירטה  עצפה  לע 
... דבל דבלו  ררחושמ , ישפוח , יתייה  ירוחאמ , יובכ  םי  ףוח  ריתומ  הרירקה , טלפסאה 

(, רעונ ינב  ברקב  חור  יכלהל  תדחוימ  תושיגרב  ןחינ  םריבא   ) םהלש םיגשומה  תכרעמל  ועלקו  םתפשב  ורביד  םהש  םושמ  רעונ  ינבל  ומסק  םירופיסה 
םירומו םירוה  לש  תונורטפו  תונקדצב  ופיטה  אלו  ץופנו , יתרגש  ןיינע  םה  םיצחלו  םיחתמש  םיריעצה  םיארוקל  ורדיש  ךכבו  םהל , תורכומה  תויווחב  וקסע 

ןה םג  ויה  רוביגה  לש  תבשחתמה  תונידעהו  תייודיווה  - הנכה הביתכה  בויחב .) תוראותמ  הביסמב  תוירגיס  ןושיעו  לוהוכלא  תייתש  ומכ  תויווח  לשמל , )
תויתורפסה תויומדל  םיארוקה  תא  הרשק  םירוענה , ינבל  הלבונלט  ןיעמכ  תיתרדסה , תינבתה  דועו , תאז  תירלופופה . הרדסה  לש  הכישמה  דוסמ  קלח 
םה . םתורגבתהל  ליבקהש  םתורגבתה  ךילהת  רחא  בורקמ  בוקעלו  םירוביגה  ןיב  םיסחיה  תכרעמ  תוכופהתב  םיפתוש  תויהל  םהל  הרשפיאו 

ליגב ינוליחה  הכינחה  ךילהתל  היצלומיס  ןיעמ  םירוענה , ינבל  יטנמור  ןמור  היהש  םושמ  םיבר  םיארוק  לש  הדהאל  הכז  ינאו ' לעי  , ' לוכל לעמ  ךא 
תא םריבא  לש  וירופיסב  תוארל  רשפא  תיגולויצוס  הניחבמ  םויה . דע  ףקת  הבר  הדימב  רשא  םיעבשה , תונש  לש  תילארשיה  הרבחב  םירוענה 

. הבהאה ןחלופ  לש  בושח  ירוטזילאיצוס  ןונגנמ  ןיפיקעבו  םירוענה  ינבל  תיגוז  הבהא  לש  ןושארה  בותכה  ךירדמה 

(' 2  ) ינאו לעי  (; ' 1976 ' ) ינאו לעי  : ' רכמ יברל  ויהש  םירפס  תרדסב  רעונל )' בירעמ  ומסרפתה ב' אלש  םיעטק  תפסוה  ךות   ) הסנוכ ינאו ' לעי   ' הרדסה
ינאו לעי  (, ' 1991 ( ) 6 ' ) םידרפנ ינאו  לעי  (, ' 1990 ( ) 5 ' ) םינתחתמ ינאו  לעי  (; ' 1987 ( ) 4 ' ) ינא םגו  לעי  (; ' 1985 ( ) 3 ' ) תוגוז יפוליח  ינאו -  לעי  (; ' 1982)

תוברתב ושחרתהש  םייונישה  הכורא , הפוקת  ינפ  לע  תשרפנ  הרדסה  תלילעש  רחאמ  (. 1997 ( ) 8 ' ) ינאו לעי  (, ' 1993 ( ) 7 ' ) תחצנמ הבהאה  ףוסב 
םוחתב לשמל , תניינעמ . תיתרבח  הארמ  םיווהמו  הב  םיצבצבמ  ומצע  רפוסב  ולחש  םייכרעה  םייונישהו  דואמ , םהילא  בושק  היה  םריבאש  רעונה , ינב 
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רשקל רמולכ  םיזומזמל , רתוי  הבר  היצמיטיגל  םירגבתמה : ינש  ןיב  םיסחיה  לש  הלדגה  תונריתמב  וא  םיינכדע ) םייוטיב  תחפוס  הרדסה   ) גנלסה ןושל 
תונש תיצחממ  ץראב  ללוחתהש  קומעה  יונישל  םיזמר  הרדסב  אוצמל  רשפא  הנידמל  סחיה  םוחתב  םג  רתוי . ריעצ  ליגבו  ינימ , םדק  ימיטניא  יזיפ 

ב-  ) ןונבל תמחלמ  ירחא  רואל  אציש  יעיברה , רפסב  וליאו  יחרזאה ,' רמשמ  סייגתמ ל' רוביגה  רואל ב-1976 , אציש  ןושארה , רפסב  ךליאו . םיעבשה 
לש הנכות  האושו .' ןולשכ  ודילוהש  תונוחצינ  לילגה : םולש  תמחלמו  אבכוכ  - רב דרמ  : ' התרתוכש הירוטסיהל  הרומל  הדובע  בתוכ  רבכ  אוה  (, 1987

היה אוהש  תויעדמ  תוחכוה  יל  שי  ולש . רוביגה  יומיד  תא  ץתנל  הסנמ  ינא  אבכוכ . - רב לע  ירמגל  תושדח  תוגשהב  ןאכ  רבודמ  : ' ותרדגהכ הדובעה ,
הוושמ הדובעה  ןורש ... לאיראו  אבכוכ  רב  וללגב ]...[ ... לכה  הז  הנש ... םייפלא  תולגה ... לכ  ידוהיה ... םעה  לע  האוש  טימה  אוה  ףרוטמ ... יאבצ  דקפמ 

'. רמועב תארקל ל"ג  דועו  תויטנוולר , וזיא  המחלמב ... ודיספהו  ברקב  וחצינש  םידקפמ  ינש  םיינשה : ןיב 

טסיטואכ ילארשיה  בהאמה 
םירישי םיחנומב  תיגוזה  םיסחיה  תכרעמ  תא  הטטרישו  םידוד , ירופיסב  הינייעמ  תא  דקמל  תינונקה  תירבעה  תורפסה  הלחה  םישישה  תונש  יהלשב 
תעגל וזעה  רבכ  הבהאב , רישי  קוסיעמ  םבורב  ומלעתהש  "ח ' שת רוד   ' ירפוסכ אלש  הנידמה ,' רוד   ' ירפוס רבעבמ . תוחפ  םיססוהמו  םייטקלפו  רתוי 
םיבושחה םינמורל  םיבשחנה  םירפסה  ינשש  הדבועה  תומיוסמ . תובכעו  סוסיה  ןיידע  םייק  םלצא  םגש  יפ  לע  ףא  רתוי , םיזעונ  תונכבו  תוחיתפב  אשונב 

ללכבו תיגוז , הבהאב  םיקסוע  ( - 1977 ןקוש ,  ) עשוהי לש א"ב  בהאמה ' ו' ( 1968 דבוע , םע   ) זוע סומע  לש  ילש ' לאכימ   - ' הנידמה רוד  ירפוס  לש  רתויב 
. תאזה הרומתה  לע  הדיעמ  תדלומה , תבהאב  אלו  הב , ךורכה  ישגרהו  ינימה  חתמב  הז 

ישילשה רושעב  גוז  ינב  ןנוג , הנחו  לאכימ  לש  םהייחב  םינש  רשע  ףיקמ  םלועב , רתויב  םירכומה  םילארשיה  םינמורה  דחאל  בשחנש  ילש ,' לאכימ  '
לש ףירחמה  רבשמל  דעו  םהיניב  הנושארה  השיגפהמ  םהיסחי  תא  יביטקפסורטר , טבממ  ראתמ , ךא  ראוניב 1960  שחרתמ  אוה  םהייחל .

רחאו טנדוטס  ןנוג , לאכימב  תואמצעה  תמחלמ  ירחאש  םילשוריב  יארקאב  תשגופ  םירבג , םע  םירשקב  ןויסינ  תרסח  תימלשורי  הרענ  הנח , םהיאושינ .
תסנרפתמו תורפס  תדמול  הנח  תוחונ . לש  םיאושינל  ליבומ  םהיניב  רשקה  ךא  תדקוי , הבהא  תתצינ  אל  םיינשה  ןיב  תירבעה . הטיסרבינואב  הצרמ  ךכ 

ויתונוכסחמ וב  ךמות  תימדקא , הריירק  ונבל  לחיימה  תונושארה , תוילעה  יצולחמ  לעופ  רבעשל  ןקזה , ויבא  היגולואיגב . קסוע  לאכימ  תננגל ; תרזועכ 
עוקש לאכימ  ןילוחה . תרגשב  טא  טא  םיעקושו  םוצמצב , תטהורמו  היוהד  הרידב  הווארו , קוניפמ  םיקחרתמ  םיעונצ , םייח  םייח  לאכימו  הנח  םיעונצה .

ותפילקב סנכתמ  םהמ  דחא  לכ  גוזה . ינב  ןיב  םיסחיב  תמסרכמ  ותורגתסהו  ןטקה , ונבלו  ותשאל  הביח  ייוליגב  ץמקמ  םינבואמו , םיעלס  לע  וירקחמב 
. הייחב רעפנש  ישגרה  ללחה  לע  יוציפ  היתונורכיזמ  בואשל  הסנמ  תרסייתמ , הנח  ךא  לאכימל , חונ  הז  בצמ  עגמ . תודוקנ  אלל  תיטרפה ,

הנחש תומדה  ןיב  רעפה  לשב  הנח , לש  הדוחיי  תמועל  לאכימ  לש  ותוירורפאו  ותוינוניב  לשב  ןולשיכל , הליחתכלמ  ונודינש  םיאושינ  הלא  השעמל ,
. ותגוז לש  שפנה  תיימה  תא  שוחל  ול  רשפאמ  וניאש  ולש  םזיטואה  לשבו  ןמזה , םע  הל  התלגתהש  יפכ  הלעב , לש  תיתימאה  ותומדל  שוגפל  התוויק 

תובקעב המתכוה  החצה  התלמשש  תבשה ' תלמשב  'ה  להנח  ' ומכ השח  איה  היתומולח . תוצפנתהלו  בוהאל  חוכה  תכיעדל  הלצא  איבמ  הזה  רעפה 
. תאכודמו המורמ  שוחל  הל  תמרוגו  תבזכנש  הייפיצ  התוא -  ליצתש  תיסנ  תינפת  יהשוזיאל  הפצמ  איהו  םישקה  םייחה  םע  עגמ 

איה ומע . היסחי  ביט  תא  הריבסמו  וירבד  תאו  וישעמ  תא  תשרפמו  לאכימ  לש  ותומד  תא  םיארוקל  תטטרשמה  הנח , לש  היניעל  דעבמ  בתכנ  רופיסה 
תורגתהל הסנמ  איהו  היד  תקפסמ  הניא  תאזה  תוביציה  לבא  תוביצי . הייחל  הנקה  אוהש  םושמ  אלא  תדקוי  הבהא  ךותמ  אל  רומאכ , ומע , הנתחתה 
לאכימ לש  ותומדב  שיש  רשפא  םייטסיכוזמ . - ודאס םיסחי  לש  סופד  ןיעמב  רופיסה  ףוס  דעו  השיגפה  לש  ןושארה  עגרה  ןמל  ותוולש , תא  רערעל  וב ,

: ןוסלנצכ הקבר  תבתוכש  יפכ  ירבצה , םזיטואה  לע  תיתרבח  תרוקיב 

, תיתילכתו תישעמ  תוצירח  ולש , - ומלועב הריתי  העיקש  תישגר , תוחישק  התוא  רוגשה - ' ילארשיה  סופיטה   ' לש וינויפא  לע  זמרמ  רבכ  ןנוג  לאכימ 
לביק ורפס  תיבב  םגו  ויבא  - תיבבש רחאל  הבושק . ןזואו  האור  ןיע  תרזעב  ישפנ , רשוע  חותיפ  אל  ףאו  םיפסונ , םיינחור  םינווג  ישופיח  המע  ןיאש 

 - איהש יפכ  לארשי  ןיד  תלבקו  "ל  הצב םיאולימ  תוריש  עוצקמ , הדובע , יכ  אלפ , ןיא  הבחר , תינחור  תיתשת  אלב  ץראה ,' תבהא   ' לש ידממ  דח  ךוניח 
. הקמעה - לוטנו םיטבל  רסח  םג  ילוא  רוגסו , רודג  םלוע  ומלוע , תא  םינובה  םיביכרמה  םה  ולא 

הקספהמ רבכ  שח , ארוקה  השיא ו' איה  רפסב  תרפסמהש  םושמ  ראשה  ןיב  רשפאתמ  רתוי  תימיטניא  טבמ  תדוקנמ  תויגוזב  קוסיעה  םצע 
'. דבלב תבתוכה  ןעמל  השק  הקוצמ  ךותמ  בתכנש  דאמ , ישיא  טסכט  הבנגב , וליאכ  ארוק , אוהש  , ' םתור - רוגיבא הלאירבג  תנייצמ  יפכ  הנושארה ,'

אוהש יפכ  גוזה , ינב  ןיב  םיסחיה  גוס  םגש  יתאצמ  ינא  םלוא  תירבעה . הזורפב  תורמשמה  יפוליח  תא  תורפסה  ירקבמ  בור  תעדל  למיס  הז  קוסיע 
הבר הדימב  אוה  זוע  לש  גולואיגה  לאכימ  תודשב .' ךלה  אוה   ' םע הז  ןבומב  בתכתמ ' ' ' ילש לאכימ  . ' הזה יונישה  תא  אטבמ  זוע , לש  ורפסב  ראותמ 

ףאושה ירבצ  רבג  הימדקאה ,) םוחתב  ינשהו  אבצה  םוחתב  ןושארה   ) יגשיה טסילנויצר , םנפומ , אוה  םג  רימש : לש  קינח  " מלפה ירוא  לש  וכשמה 
לש םיימינפה  שפנה  ידבור  ותוינימ . תא  םג  ךכמ  רזגנכו  ויתושגר  תא  אטבל  השקתמ  ירואל , המודב  ןנוג , לאכימ  עקרקה . לע  םיילגר  יתש  םע  דומעל 

תבר תרעוס , תינחור , איה  הקימ . לש  הכשמה  םימיוסמ  םינבומב  איה  ןנוג  הנח  ורוד . ינבמ  םיבר  ינפב  ומכ  וינפב , םימוסח  ומצע  ולשו  ותשא  הנח 
: רופיסב יטננימודה  דצה  איה  הנח  הקימ , לש  העונכה  תויביספל  דוגינב  םלוא  תיטוראו . תירצי  תיביטקינומוק , םיטויס ,

ותבהא איה  ינא  ירה  יתנווכ : המ  ןיבה  אל  לאכימ  הנושארה . ותבהא  תודוא  לע  לכה  רפסי  ונתאמ  דחא  לכ  קחשמ : לאכימל  יתעצה  תחא  םעפ 
לכ תאו  ןורכיזה  תא  תדביא  םאה  רפס . רבד . ךתתיכב . תורענ  ויה  םינמור . תארק  רענ . תייה  דלי . תייה  ירה  ול : ראבל  יתיסינ  הנורחאהו . הנושארה 

הקלדנ ףוסבל  יתעדמ . יתוא  איצות  לאו  ררועמ , ןועש  תייה  וליאכ  םויל  םוימ  להנתהל  לדח  םימיה , לכ  קותשל  לדח  והשמ . דגה  רבד . ךיתושגר .
הז היה  דורח ]....[ . - ןיע ץוביקב  ןשונ  ץיק  - הנחמ הזיא  לע  ראות  - תומש אללו  תוריהז  םילמב  רפיסו  חתפ  אוה  תצמואמ . הנבה  לאכימ  לש  ויניעב 

. ךכ תכבתסמ  יתייה  אל  היגולואיגב , האצרה  וליפא  עימשהל  ילע  לטוה  וליא  בולע . רופיס 

תא רופיסב  תרקעמו  רימש  לש  יגולותימה  ורפסב  םהלש  תויגוזה  יכבנל  רודחל  ארוקל  תרשפאמ  הניא  הקימל  סחיב  ירוא  לש  תויטננימודה  יכ  המוד 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



ןמורה תא  תכפוהו  םירוביגה  לש  תבכרומה  תיגוזה  םיסחיה  תכרעמ  ךותל  הצצה  תרשפאמ  הנח  לש  תויטננימודה  תאז , תמועל  זוע , לצא  הבהאה .
תא םיקפסמ  םניא  לאכימ  םע  הירשקש  רחאמ  תוחפ . תינגרוב '  ' םינפ לכ  לעו  רתוי , טעמ  תררחושמ  תויטוראה  םג  רתוי . יטסיגולוכיספו  שיגר  יטנתואל ,

רוע ימוחש  םיברע , םימואת  םירענ  גוז  םיעיפומ  הנוימדב  התודלי . לש  דובאה  ןדעה  ןג  לע  תוססובמה  ןימ  תויזהב  המצע  הצפמ  הנח  התקושת ,
, םיינשה הילא . תיטוראה  םתהימכ  תאו  תזמורמה  םתורבג  תא  הינפל  וניגפהו  וששוגתה  ףאו  התוא  וצירעהש  ןומטק , תנוכשב  הינכש  םינוסחו ,

יטוראה יוגה  לש  ךובסה  יומידב  ומכ  תחא , הנועבו  תעב  םויאו  ינימ  יותיפ  םינירקמ  םירצי , יזע  םיריעצ  םירבג  ושענו  הנוימדב ) םג   ) ורגב םייתניבש 
. תויונשרפ לש  םילית  ילית  ובתכנ  וללה  תויזהה  תועמשמ  לע  הפוריאבו . הקירמאב  תידוהיה  תוברתב 

' יטנמורה ןמורה  '
תיתועמשמ היילע  םג  ךליאו  םישישה  תונש  תיצחממ  הלח  תויגוזבו  הבהאב  םילפטמה  תירבעב  רוקמה  ירפס  לש  םרפסמב  היילעה  םע  דבב  דב 

. דואמ תיטסיניבושו  תישטיק  תינטשפ , התיה  הזה  רנא  ' זהמ םירפסב  הלילעה  תיגוזה . הבהאב  וקסעש  םימגרותמה  םילקה  םינמורה  לש  םרפסמב 
: המגוד ןלהל 

. הראוצ תא  ומיתכהש  תולוחכה  תועיבטה  תא  ןחבו  הילא  ברק  אוה  ויניבג . תא  ףיעזהו  קוחצמ  לדח  פיליפ 
תא עצבל  ול  יתירוה  וילע . הווצמה  תא  קר  דימת  השוע  הז  רוחב  ךכ . ידיל  ותוא  תאבה  תאש  ינששוח  ךא  תצקמב . תכל  קיחרה  זחופה  לזאזעל ! '
םעפב רבד , ןיא  ךא  ךנג . לש  ירוחאה  שפשיפל  דעבמ  המינפ  סנכנ  אוה  ךישנא . לש  םביל  תמושת  תא  ררועל  אלש  רשפאה , לככ  יאשחב  השעמה 

'. תוסג תוחפב  גוהנל  ול  רמוא  האבה 
"?' האב םעפ   " דוע היהתש  רובס  התא  '

. ךלמה לש  דייצה  - שאר יננה  ינא  יל . יתייצת  אלו  םינפ  - תוזעב יל  ינעת  דוע  לכ  ףרוע , - תשק ייהת  דוע  לכ  ןכ . תפלואמ -  - יתלבו תררוס  ייהת  דוע  לכ  '
'. ידי תא  תוקקלמ  ןהש  ןפוס  דימת  תוזע . תובלכ  ףוליאב  ינא  לגרומ 

'. םדוק ינגרהתש  בטומ  . ' ףצק - ףצשב קיל , ' גנא הרמא  תומל ,' הפידעמ  ינא  '
. אד ןוגכב  התסנתנ  רבכ  איה  ךא  רמו , זע  אהיש  וילע  הקזח  םהל  ןוכנש  ברקה  - וד ונממ . ןתונפהל  הצלאנש  דע  היניעב , לוחכה  וטבמ  תא  ץענ  אוה 

, ןרול ןס  ילסס  לש  ירש ' ןילורק  , ' רוזדניו ןילתק  לש  רבמא ' , ' לשמל ךכ , השק . הפיטעב  םג  ורכמנש  םיירוטסיהה ,' םינמורה   ' וכז דחוימב  הלודג  החלצהל 
ןמ התיהש  ביבא , לתב  יחרזמ  תאצוה מ . רואל  האיצוהש  םירפס  םלוכ  ןוטסנו -  ירמ ג' לש  הבהא ' לש  םייחיר  , ' ןלאד גרס ' לש  תינדגובה ' ןירתק  '

רתוי ןמאנו  בכרומ  ןפואב  אשונב  ולפיט  םבורו  יברעמה  םלועב  הבהאה  הרבעש  היצמרופסנרטה  תא  ופקיש  וללה  םירפסה  הזה . רנא  ' זב תוליבומה 
. רבעב ץראב  רואל  ואציש  םימגרותמה  םירפסהמ  תיגולוכיספהו  תיתרבחה  תואיצמל 

' םירהה ילגרל  תיבה  , ' ןוגכ הלוז ,' תורפס   ' וא יטנמורה ' ןמורה   ' ארקנש גוסה  ןמ  סיכ ' ירפס   ' לש רתוי  יביסמו  שדח  לג  ץראה  תא  ףטש  םיעבשה  תונשב 
ןי לש ג' האלפנה ' האובנה  (, ' 1974  ) ינאיצלפ הלאינד  לש  םימודמ ' ןיאושינ  (, ' 1972  ) סרבנוק ןי  לש ג' יטיק ' לש  התבהא  (, ' 1972  ) ןוסבד סנומ  לש 

ןמורה  ' תרדס תא  רואל  האיצוהש  יגלש   ' תאצוה ויה  יטנמורה ' ןמורה   ' םוחתב תוליבומה  (. 1974  ) יאו טרגרמ  לש  םעוזה ' רבדמה  ו' ( 1974  ) רוברא
םירפסה תאצוה  םע  דחוימ  הזוח  היה  רודמר ' ל' תרכינ . תירחסמ  החלצהל  וכזש  םימגרותמ  םינמור  לש  הרדס  הסיפדהש  רודמר ,'  ' תאצוהו יטנמורה ,'

קפיס םלועה , יבחרב  זא  החרפש  תאזה , תורפסה  תא  ןייפיאש  קיבדה  ץלאמשה  ''. Romance ירפס לש  הרדס  םוגרתל   Mills & Boom תינודנולה
רנא ' זה ןיב  ןוימדה  תא  השיחממה  המגוד  ןלהל  תוינויזיוולטה . תולבונלטהו  ןובסה  תורפוא  םויה  תוקפסמש  ךרוצה  תא  םינכרצ  לש  בחר  רוביצל 

: םויה לש  תולבונלטה  ןיבו  הזה  יתורפסה 

ועגנ ףונבש  תורזהו  יפויה  ףעיב ]...[ . ופלח  ובש  יארפה  ףונב  הצוחה  הטיבהו  תלדה  תידיב  הקזוחב  הזחא  איה  הקיתשב ]...[  גהנ  זארדרוק  קיר 
יניא יבוהא , וא  יבוהא -  ןכ . םג  תונהיל  ידכ  המע  תויהל  וילע  היה  דיוודב ... הרכזנ  הרמ  הקיתשבו  םייח , הרבעל  וטבינ  הטיבהש  רבד  לכב  הבלל .
תויחל ךישמהל  הילעש  החוטבה  העידיה  דגנכ  תוחמל  קועצל , תוכבל , התצר  איה  םירוויחה . הינפ  לע  ולצה  היסיר  ךידעלב ! תויחל  ךישמהל  הצור 

 ]...[ הבהאש םדאה  אלל 
תלחות רסח  ישפט , בצמ  הז  ! ' יושנ שיאהש  ךכ  לכ  לבח  רבגב -  הרושקה  היעב  שי  הזורלש  המ  ןמז  הזמ  הדשח  איה  ןיל . תא  עיתפה  אל  יוליגה 

ינאש תעדל  יתחכונ  םוקמב  הדובע  לש  םינש  שולש  רובעכ  קרו  םינגומ  אל  ונאשכ  ונתוא  תפקות  הבהאה  ךא  . ' הזור התדוה  יושנ ,' רבגב  בהאתהל 
'. לודגל יתבהא  הלחה  רבדה , תא  יתעדיש  עגרב  ילע . בוהאה  םדא  םע  תדבוע 

התישארמ רבכ  הרדיש  היזיוולטה  םוצע . העפשה  חוכו  הבר  המצוע  לעב  רבגמ '  ' ץראב הבהאה  תוברתל  ףסונ  תילארשיה  היזיוולטה  תמקה  םע 
דיקפת היה  ימוקמה  עונלוקל  םג  רעונ . ינבל  רקיעב  בושח , יוקיח  לדומ  ורציו  תקהבומ , תיטנמור  היצטניירואב  ונייטצהש  תוינירכס , תוינקירמא  תורדס 

רופיס  ' ומכ םיינקירמא  םיטיהל  םהב  תועמד , יטחוס  םיסחי  תוכרעמו  הבהא  יטרס  לש  שדח  לג  עיפוה  ךסמה  לע  הבהאה .' תדובע   ' תוחתפתהב בושח 
בהוא ינא  , ' לשמל יטסיגולוכיספ . יפוא  ילעב  םיבכרומ  תויגוז  יטרס  רוצילו  תינונקה  תורפסה  ביתנב  תכלל  וסינ  םילארשיה  עונלוקה  ירצוימ  תצקמ  הבהא .'

(1974 ' ) יצחו ילר  צ' , ' יצרא ןב  דג  לש  ( 1973 ' ) םימשמ הנתמ  , ' ןמרבמיא לאומש  לש  ( 1972 ' ) בל תוקיפד  יתש  , ' יחרזמ השמ  לש  ( 1972 ' ) הזור ךתוא 
ידכ ןמור ,' - המניס  ' עונלוקב ארקנש  יטנמורה ,' ןמורה   ' לש רתוי  יצלאמשה  ביתנב  ודעצ  םירחא  ןמלוו . ןד  לש  ( 1975 ' ) ילש לאכימ  ו' ןוזדיוד , זעוב  לש 

דע הפוקת  התואב  םיירלופופ  הכ  ושענ  הבהאה  יטרס  הידבוע . גרו ' לש ג' ( 1972 ' ) תירונ ו' ( 1972 ' ) הנאירא , ' לשמל ךכ , ןתינה . לככ  לודג  להקל  עיגהל 
', ינשה דצ  שדקוה ל' תונויליגה  דחא  הז . גוסמ  םיטרסב  קסע  ובורש  תונומתב ' טרס   ' לש רודמ  ללכ  ןוטיהל '  ' עונלוקהו היזיוולטה  הקיזומה , ןיזגמ  םגש 

: הנורחאהו הנושארה  הנומתה  ךותמ  םיעטק  ןלהל  ילארשיה .' הווהה  עקר  לע  הבהא  לש  המרד  ינועבצ , ילארשי  טרס  ןותיעב כ' ראותש 

תושגר רסח  יניצ , חושק , אוה  דליל . באו  שורג  ןבכ 40 , ילארשי  םיטרס  םלצו  יאמב  אוה  דיב ) המלצמה  םע  יול , ירוא   ) ןורוד ףסא  הנושאר : הנומת 
(. לאמשמ תימס  - ןר רש   ) ינאס תינקירמא  הרענ  וב  הזוח  סיפיה , הנחמב  הזכ , םוסריפ  טרס  לש  ומוליצ  תעב  םייליווא . םוסריפ  יטרסב  רקיעב  קסועו 
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שגרה תרסחו  תרחסוממה  תועיבצה  םלועל  התבוגת  תא  הניכמו  הכירעה  תנוכמ  לומ  םלואב , ינאס  תבשוי  ןכמ  רחאלש  הלילה  לכ  הנורחא : הנומת 
טרסה ןרקומ  תרחמל  םיטרס . לש  הז  גוס  לע  תינגעל  הידוראפל  הידיב  ךפוה  יתרגיש  םוסריפ  טרס  ןורוד . יסא  הילע , אונשה  בוהאה  רבגה  לעופ  ובש 

יכ שח  אוהו  המלענ  איה  הילא . םיעוגעג  םילוע  ךכוש , ינאס  לש  הישעמ  לע  וסעכ  רשאכ  יסא , ךא  םעזמ . םיצצופתמ  וללהו  םימסרפמה -  לש  םהיניעל 
. דוע האצומל  חילצמ  וניא  ךא  סיפיהה -  יטבש ' התוא ב' שפחל  אצוי  אוה  התוא . בהא  םצעב 

' תויונפ םייונפ   ' ירתאל תינכדשה  סקנפמ 
". הקיתווה תינוליחה  הייסולכואב  גוז  תבו  ןב  תריחבו  תויורכיה  יסופד   " רמאמב עיפומ  הז  קרפ  לש  תנכדועמו  תבחרומ  הסרג  הרעה ;

השיא שפחל  הארוה  לביק  אוה  רוכזכ ,  ) קחציל השיא  אוצמל  םיירהנ  םראל  חלשנש  םהרבא , דבע  רזעילא , היה  םידוהיה  תודלותב  ןושארה  ןכדשה 
(. דכ 67 תישארב  ' ) הבהאיו השאל  ול  יהתו  הקבר  תא  חקיו  הלהאה  קחצי  האִביו  : ' בותככ החלצהב , הרתכוה  המישמה  םהרבא .) תחפשמ  ינב  ברקמ 

בושח םוקמ  תספות  תונכדשש  ךכל  תוביסה  תחא  םתסה  ןמ  אוה  תידוהיה  תוברתב  הדעה ) םואלה / ךותב  םיאושינ   ) ימגודנאה רשקה  לש  ותובישח 
- וד אוה  תינכדשלו  ןכדשל  סחיה  תידוהיה  תרוסמבש  הדבועה  איה  דרפנ  רקחמל  היוארו  תניינעמ  דועו .) םישרדמ  תודגא , םירופיס ,  ) תידוהיה תרוסמב 

ישוקה לשבו  םישודיק )'  ' םיסוריאה םינוכמ  ידכב  אל   ) בחרומה טבשלו  םהיתוחפשמל  גוזה , ינבל  גוויזה  לש  הברה  ותובישח  לשב  דחא , דצמ  יכרע .
םהיללעמ ביבס  רחא , דצמ  הרקוהו . הכרעהל  וכזו  םידבוכמ  םישנאכ  וספתנ  םה  ףוס ,)' םי  תעירקכ  םדא  לש  וגוויז  השק   ' יכ ונעט  "ל  זח  ) דיקפתב ךורכה 

ןיב ועבנ  תוחידבהש  חינהל  רשפא  לטונ .' ףסכ  רבוד , רקש   ' לש תובית  ישארכ  ןכדש '  ' הלימה תא  תשרפמה  החידבה  המגודל , תוחידב . תואמ  ומקרנ 
. החרטה רכש  תלאשב  םיכוסכסמו  החפשמב , תמוערתו  סעכ  םיררועמה  גוויזב  תונולשיכהמ  הכובמ , ררועמ  ותויהו  אשונה  לש  ותושיגרמ  ראשה 

לש הנוליח  םעש  אלפיי  אל  ןכלו  דיחיה , לש  וייח  לע  תידוהיה  הליהקה  לש  הטילשה  ןונגנמב  יזכרמ  קלח  היה  גוז  תב  וא  ןב  תריחב  לע  קודהה  חוקיפה 
םירדסומה ןיאושינב  ואר  םיליכשמה  : ' ורפסב לאיב  דוד  ןייצמש  יפכ  םיכודישה , דסומל  תודגנתה  םג  העיפוה  הפוריא , חרזמב  תידוהיה  הרבחה 

ולצינ םה  תיתרוסמה . תידוהיה  הרבחה  תא  ונייצש  הלפשה  תוירחסמהו  המוטאה  תוצירעה  לש  רתויב  עגופה  למסה  תא  ןכדשה  לש  ידוחייה  ודמעמבו 
'. םהייחב םג  םהב  ודרמו  םירדסומה , ןיאושינה  לש  תיתורפס  העקוהב  וקפתסה  אלש  ויה  רמ . םזקרסב  הטישה  תא  ףוקתל  םהיתונורכיזו  םהירפס  תא 

הנש השיאל ו-18  הנש  הלע מ-16  םיאושינל  יוצרה  ליגה  תידוהיה . םיכודישה  תוברתב  םיבושח  םייונישל  האיבה  תונויצה  לש  תינוליחה  הכפהמה 
המצמטצה םירוהה  לש  םתוברועמ  םג  הנידמה . תישארו  בושייה  תפוקתב  גוזה  ינב  ינשל  תינויצ ל-24-22  םורטה  הפוקתב  רחואמה ) לכל   ) רבגל

יתפוג לע  ןתחתת  התא  וזה  הרוחבה  םע  ?', ' השוע ולש  אבא  המ   )' םהיאצאצ לש  גוזה  תב  / ןב תריחב  לע  ילמרופ  אל  חוקיפל  תוינוליחה  תוחפשמב 
םמצע םיריעצה  רקיעבו  םידידיו , םירבח  החפשמ , יבורק  ומכ  םילמרופ  אל  םינכדש  ופילחה  םינעוצקמה  םינכדשה  תא  הריחבה . רורשאלו  התמה )'!!

תוברתב יתוהמ  יוניש  לח  אל  יזכרמ  דחא  םוחתבש  המוד  ךא  דחיב .)' םיאצוי   )' הייעטו יוסינ  לש  םינש  רפסמ  תב  רוזיח  תפוקתב  וז  רחא  הז  םירתה 
. החפשמה תמקהו  םיאושינה  תובישח  תיתרוסמ : תידוהיה  וזל  האוושהב  תינוליחה  תינויצה  םיכודישה 

ץחלהש תופצל  היה  ןתינ  תונורחאה  םינשב  תילארשיה  הרבחה  הרבעש  היצזילרולפהו  היצזילאודיבידניאה  היצזינימפה , יכילהת  לשב  הרואכל ,
םיאושינל הפיאשה  תולעל , ךישמה  עצוממה  םיאושינה  ליגו  לדג  רוזיחה  תפוקת  ךשמש  יפ  לע  ףא  ךפהל . ילוא  הרק , אל  רבדה  לעופב  ןטקי . אשניהל 

. םינשה ךרואל  ידמל  ביצי  ראשנ  הז  ןותנו  ברעמה  תונידמב  רתויב  םיהובגה  ןמ  אוה  הב  םיאושינה  רועישש  תונידמה  תחא  איה  לארשי  התחפ . אל 
םמצע תא  שממל  הריעצהו  ריעצה  תא  םיפחודה  תויגוזה , סותימו  סותא  איה  וז  העפותל  תירקיעה , אל  םא  תוירקיעה , תוביסה  תחאש  חינהל  רשפא 

תיזנכשאה תוידוהיה , תודעה  יתשמ  תחא  לכ  לש  תיתחפשמה  היצקנסהו  תיתדעה  היצגרגסה  אוה  הנתשה  תאז  לכבש  המ  יגוזה . רשקה  תרגסמב 
היה םיעשתה  תונש  תישארב  וליאו  םייתדע  ןיב  םיאושינ  ויה  לארשיב  םיאושינהמ  םישישה 9%  תונשב  תרחאה . הדעהמ  גוז  ינב  תריחב  לע  תידרפסהו ,

םיחרזמ לש  היצרופורפה  רואלש  רוכזל  שי  באה .) אצומ  יפ  לע  הקיטסיטטסל  תיזכרמה  הכשלה  ידי  לע  עבקנ  יתדעה  סוטטסה   ) םרועיש 25%
דחא והז  הז . םוחתב  תיתדעה  היצגרגסה  לש  טלחומ  לוטיב  לע  דיעי  םייתדע  ןיב  םיאושינ  לש  לש כ-50%  רועיש  תילארשיה , הייסולכואב  םיזנכשאו 

יתש ןיב  תומודק  תועד  לש  תיתגרדה  הריגס  לש  המגמ  לע  דמלמ  אוהו  ץראב  יתדע  ןיבה  רעפה  לע  רתויב  םייתועמשמה  םייטסיטטסה  םינותנה 
. תוצובקה

הרבחהש לארשיב , החפשמה  ינייפאמב  םיקסועה  םינוש  םירקוח  לע  םכסומ  ךודישה . ינונגנמ  םוחתב  ללוחתה  תוחפ  אל  יתועמשמו  ףסונ  יוניש 
רשאכש יעבט  קר  ןכל  תּוקוורל . הסחיב  תוחפ  תוינלבוסהו  םיאושינה  םוחתב  רתויב  תוציחלמה  תוינוליחה  תורבחה  תחא  איה  תידוהיה  תילארשיה 

הרזע  ' ינונגנמ םישורד  םירגסנו , םיכלוה  םיאושינה  יקוש ' ו' רבוגו , ךלוה  יגולויבה  ןועשה  קותקת  רשאכ  וצומ , גוז  תב  / ןב תגשהל  תויטרדנטסה  םיכרדה 
. תונותיעב תויורכיהה  תועדומו  םיכודישה  ידרשמ  םה  הלא  תורחא , תוינוליח  תורבחב  ומכ  לארשיב , הפוחל . וליבויש  הנורחא '

םינש ןתואב  ויה  אל  ןכ , יפ  לע  ףאו  הפוריאמ . האוש  ילוצינ  םבור  םידדוב , םישנא  םיפלא  תואמ  הצרא  ועיגה  הנידמה  םוק  רחאל  תונושארה  םינשב 
םוק ינפל  דוע  ןהינפל  ךלה  ןמשש  םינכדש  תוחפשמ  ץמוק  ולעפ  תיזנכשאה  הייסולכואה  ברקב  םיבר . םייעוצקמ  םינכדש  יתרוסמ  - ינוליחה רוטקסב 

תירבעה תונותיעב  ומסרופ  םיכודיש  תועדומ  םיבורק . לש  םכוויתב  ללכ  ךרדב  השענ  םיחרזמה  לצא  ךודישה  ץשו . ןיול  רביל , תוחפשמ  ומכ  הנידמה ,
דחוימ רודמב  םסרפתהל  ולחה  לשמל , בירעמ ,'  ' לש םיכודישה  תועדומ  ןותיעב . דרפנ  רודמ  ןהל  הצקוה  אלו  םצמוצמ  היה  ןרפסמ  ךא  התישארמ , רבכ 

'. תונוש  ' ףיעסב יללכה , תועדומה  רודמב  תועדומה  ומסרופ  ןכל  םדוק  תנשמ 1952 . קר 

" םינתחה תודייצ   '" התרתוכש תיטנקיפו , הגירח  הבתכ  יבמופב . וילע  בותכל  וא  רבדל  וברה  אלו  יטרקסיד  אשונל  בשחנ  םישימחה  תונשב  ךודישה 
הז םוחתב  זא  וררשש  םייתרבחה  םידוקלו  הפוקת  התואב  םיאושינה  קושל  רידנ  רהוצ  תחתופ  העש ,' ייח   ' ןועובשב המסרפתהש ב-1953  הקירמאמ ,'
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: הנממ םיעטק  ןלהל  תמלוה . השיא  רבגל  םישפחמ  ובש  ךילהת  ךודישב  וארש  תוירבג  תויטסיניבוש  תוסיפת  ראשה  ןיב  ץראב , תובר  תוחפשמ  ברקב 

: דועו תאז  תורוחבב . םוצע  רוסחמ  ןאכ  ררוש  יכו  ןיאושנה  תייעבב  םיטבלתמ  לארשיב  םירוחבש  הרבס , תחוור  תירבה  - תוצראב יכ  דוס , הז  ןיא 
, םלצא אוה  רקיעה  תורוחבה ... ינישב ' םיקדוב   ' םה ןיאש  ךכ , ידכ  דע  תומדקתמ '  ' תועדבו בהז ' בל  ונחנ ב' ץראב  םירוחבה  יכ  םירובס  הקירמאב 

רחא הפידר  ידכ  ךות  הקירמאל ]...[ . הסינכ  רתיהו  קנבב  ןובשח  םיק , סקנפ צ' םינמוזמ , תצק  םע  הרוחב  הלמשל : ףסונו  הלמשה ...' , ' םירמואש ומכ 
הריעצ תיארנ  םלוא  תבכ 32 , איה  וז  הרוחב  םכינפל . םגיצאו  הבה  םיילארשיה . ןגוז  ינב  תאו  תויאקירמא  תורוחב  המכ  ריכהל  יתחלצה  אשונה ' '

', הקיי  ' אוה ץראב  ול  האשינש  רוחבה  תאזכ . שידיא  ורביד  תיבבש  הריבסמ , איה  תויסור . םילמ  הלולב  שידיאה  וליאו  הבוט  תילגנא  תרבוד  רתוי .
קסע - תעדומ הארמ  איה  תאז  חיכוהל  ידכ  סל . ' גנא סולב  הלודג '  ' תלוכמ - תונח היבאל  הלש . תיסור  - שידיאה תא  ןיבמ  וניא  ףאו  תילגנא  עדוי  וניאש 

 - ןיסירפק אמור , סיראפב , הרקיב  םלועה . ביבס  רויס  תכרוע  םישדח  הזו 3  ףסכ  הכסח  דרשמב , הדבע  המצע  איה  ימוקמ . ןותעב  םסרפמ  היבאש 
. רוחב אוצמל  םגו ... לאארזיי '  ' תא תוארל  ידכ  ץראל , העיגהו 

הפוקת ודרש  םתצקמו  ואבש  תמועלכ  ומלענ  םתצקמ   ) הריזב ועיפוה  םיפסונ  תונכדש  ידרשמ  תונכדשה . ףנע  תצקמב  בחרתה  םישישה  תונשב 
, םידבוכמ יתלבל  ןיידע  ובשחנ  ןותיעב  העדומ  םוסרפב  וא  ןכדשב  תועייתסהה  תאז , םע  לדג . תונותיעב  תויורכיהה  תועדומ  לש  ןרפסמ  םגו  רתוי ) הכורא 

. גוז ןב  םמצעל  אוצמל  ידכ  הזה  יעצמאב  םירזענ  םהש  הדבועה  תא  ףושחל  ושייבתה  םישנאו  םיכיבמ , תוחפל  וא 

תא התנישש  םרמע , הנלה  םשב  השדח  תינכדש  עיתפמב  העיפוה  םיעבשה  תונש  יהלשב  רשאכ  השחרתה  תונכדשה  ףנעב  הנושארה  הלטלטה 
איהו תב 12  התויהב  ושרגתה  הירוה  האוש . לוצינ  באלו  ןטסידרוכמ  התלעש  םאל  םייח  תירקב  הדלונ  ץיבובייל )  ) םרמע דוסיה . ןמ  םיכודישה  יקסע 

ןפואב החוכ  תא  תוסנל  התוא  העינה  היאושינ  לש  החלצההו  ךודישב  אבצב  הריכה  הלעב  תא  ליגב 14 . רבכ  תיב  תרזועכ  התסנרפל  דובעל  הצלאנ 
שוקיבהש תעדל  החכונשמו  םימיה , תשש  תמחלמב  ןהילעב  תא  ודביאש  היתורבח  גוחמ  םישנ  המכל  םירבג  ךדשל  הלחה  איה  םיכודישב . ינבבוח 

ןיב ללכש  בחרנ  ימוסרפ  ןייפמקב  האציו  ץראב , םיפינס  השולש  החתפ  םרמע  עוצקמל . ביבחתה  תא  ךופהל  הטילחה  םידח , הז  םוחתב  הישוחו  לודג 
רוזמו העושי  איבתש  םיכודישהו , םיגוויזה  לש  הלודגה ' תנהוכה   ' לש הליה  ןיעמ  הל  קינעהו  התומדב  דקמתה  ןייפמקה  תונותיעב . קנע  תועדומ  ראשה 

' תונכדשה ידרשמ  לש  סיור  סלורה   ' התנוכ םרמע  תאזה . הליהל  םרתש  בוא , תלעב  לש  יטוזקא  הארמב  הנחינ  איה  תמא . תבהאל  םילחיימה  לכל 
. וחרפ םיקסעהו  ץראב  תונכדשה  יקסעל  ףדרנ  םש  השענ  הנלהו  הנידמה ,' לש  תינכדשה  ו'

תירחסמ הרבח  לש  ןונגסב  ויתוריש  תא  םסרפמ  םיכודיש  דרשמש  הנושארה  םעפה  התיה  וזש  םושמ  תיתרבח  תובישח  לעב  היה  הנלה  לש  ןייפמקה 
הקבדש המגיטסה  לש  הלוטיבל ) אל   ) התשלחהל םרתו  ןוראהמ ' םיכודישה  תא  איצוה   ' אוה ןיפיקעב  ןכ , לע  רתי  ימיטיגל . סנזיבכ  םיכודישה  תא  גיצמו 
םיכודישה דסומש  יתימדתה  יונישל  תויצקידניאה  תחא  ישיא . ןולשיכ  רדגב  אוה  םהב  רזענש  ימו  דבלב  ידרחה  םלועל  ךיישה  דסומ  םהש  רומאל , םהב ,
םיפסונ םייוטיב  וחמצ  הנורחאל  ' ) תוקוור ו' םיקוור '  ' םוקמב תויונפ ' ו' םייונפ '  ' גשומב שומישה  תושרתשה  איה  הריזב  הנלה  לש  התעפוה  תובקעב  רבע 
הלש קסעל  אורקלמ  הרהזנ  המצע  הנלה  ךודיש .'  ' םוקמב םיטייד ' ו' תויורכיה '  ' םיגשומבו םידידב )' ו' םינשפוח ' ', ' םינימז ', ' תוישופיח ', ' םילגניס  ' ןוגכ

היאר שמשל  םג  הדימ  התואב  לבא  ךוחיג , לש  ךויח  תולעהל  ילוא  יושעש  םש  תויגוזל ,' הנווכהו  ץועיי  םואית , דרשמ   ' ותוא התניכ  אלא  םיכודיש ' דרשמ  '
. הליבוה איהש  הסיפתה  יונישל  תניינעמ 

ינב גוויזו  ןוניס  לש  רתוי  תיתטיש  תנוכתמ  חתפל  התסינ  איה  ףנעב . שודיח  ויה  הידרשמב  הנלה  הגיהנהש  הדובעה  תוטיש  םג  אלא  ןייפמקה  קר  אל  ךא 
תילאיצוס תדבוע  םע  וא  גולוכיספ  םע  החיש  תוחוקלה , יניעב  ילאידיאה  גוזה  ןב  והמ  רואיתו  םייח  תודלות  ןולאש  יולימ  ראשה  ןיב  הללכש  םימיאתמ , גוז 

םיטרדנטסל םימיאתמ  ואצמנ  םידמעומהש  ררבתה  םאו  תוריקח  דרשמ  קדב  תוחוקלה  ורסמש  תודבועה  תא  גולופרג . ידי  לע  דיה  בתכ  תקידבו 
'. דעיה שוביכ   ' לש יגטרטסא ' ןונכת   ' היה הנלה  השדיחש  רחא  שודיח  םהל . םיאתמה  גוזה  ןב  תא  רוחבל  ולכי  הכותמש  תרבוח  ולביק  םה  םישקובמה ,

לכשומ םישאונה : היתוחוקלב  ץיברהל  התסינש  הרותה  ירקיע  תא  התצרה  איה  םינשה , ךלהמב  תונותיעב  ומסרפתהש  םיבר  ינמ  דחא  התיא , ןויאירב 
תרערעמו תקחוש  םלשומ  גוז  ןב  ריכהל  תילאיר  אל  הפיאש  ךותמ  השיגפל  השיגפמ  הצירה  התנעטל , ררחסמה . תושיגפה  לגעממ  האיצי  אוה  ןושאר 

בצמ הארמ , הלכשה , עוצקמ , ליג ,  ) גוזה ןב  לע  םיקיודמ  םיטרפ  תעדל  ילבמ  טייד ' דניילב  תכלל ל' יוצר  אל  תינש , ותוא . אוצמל  יוכיסב  הנומאה  תא 
. שפנה חפמ  תא  םצמצמ  תויורכיהה , דרשמ  ןבומכ  קפסל  לוכי  ותואש  רשפאה , לככ  טרופמ  םידקמ , עדימ  וכו .)' יפוא  תונוכת  םיביבחת , ילכלכ ,

רוחבל בושח  לשמל , השיגפל . בטיה  ןנוכתהלו  םשורה  לוהינ  תא  שארמ  ןנכתל  היתוחוקלמ  העבת  הנלה  םייעבט ,' תויהל   ' איה תחוורה  הצלמההש  ףא 
רבדל אל  הנלה  הצילמה  השיאל  הימיכ .' רוציתש  הריווא   ' םע ימיטניאו  ןטק  םוקמ  אלא  םיבר  םירקבמ  ובש  םוקמ  אל  השיגפה -  םוקמ  תא  תונדפקב 
תימצע תרוקיב  הנלה  תעדל  ללכב , וכו .)' טפרדרבוא  יל  שי  יתוא , בזע  לעבה   ) היתוקוצמו היתונורסח  לע  אל  יאדוובו  המצע  לע  קר  הנושארה  השיגפב 

תוניקתל דוגינב  הסרג , הנלה  הבקנ . ינש  ףוגב  ללכ  ךרדב  ונתינ  היתוצלמה  ךתוא .' בוהאל  רתוי  לק  ךמצע -  תא  תבהוא  תאשכ  ו' הלוח , הער  איה 
ומכ איהש , ינפמ  ילואו  םזינימפב  הנימאה  אל  איהש  ינפמ  ילוא  ךדובכ ,' לע  ירתוו  ולש  וגאל  יאימחת  . ' רבגה לש  ונמז  תא  םיענהל  בושחש  תיטילופה ,
םיכירצ םתא  . ' המצע תא  המישגמה  הייפיצ  איה  הנלה , לש  התטישל  הנותח , דימתמ . ףוטילל  םיקוקזה  םילדוגמ  םידלי  םירבגב  התאר  םירחא , םיבר 

. תוקוורל ןוכתמ  איה  תונשייב  גוזה . ןב  תא  חירבמו  ץוח  יפלכ  ןרקומ  הנומא  רסוח  ןכש  היתוחוקלל , הפיטה  האבה ,' הנשב  םינתחתמ  התאש  ןימאהל 
סנכיהל רהמל  אל  איה  תפסונ  הצלמה  רוזעל . לוכי  קר  הז  םכדובכמ , דירומ  אל  הז  והשימ .' יל  וריכת  ונ , : ' ונעת הנותחה '? יתמ   ' הלאשב םכל  םיקיצמשכ 

, תרחא הצלמה  ימיטניאה .' בלשה  ינפל  יתימאו  קומע  רשק  ורצת  וזל . הז  ןיזאהל  ודמלת  ובהאתת , םדוק  ךירחא . רזחלו  ךתוא  תוצרל  ול  ינת  . ' הטימל
הפיט פיט  ךב  בהאתיש  ול  םורגל  אוה  הפוחל , תחתמ  גוזה  ןב  תא  ליבוהל  קירטה  : ' התיה תעשעשמ  םינפ  לכ  לעו  הכיבמ , רמול  אלש  תכבוסמ , טעמ 

ךתוא בהוא  אוה  םא  וכרדל . ךליו  רתוול  הצרי  אל  דחא  ףא  הנושארה  הבירמב  רבדה , ותוא  קוידב  םיבהוא  םישנא  ינששכ  ותוא . תבהוא  תא  רשאמ  רתוי 
תא תתל  רוסא  םלועלו  וילאמ  ןבומכ  התוא  תחקל  גוזה  ןבל  תתל  אל  דומלל  הכירצ  השיא  : ' לוכל לעמו  ךתארקל .' תכלל  םיכסמ  אוה  רתוי , הפיט  פיט 
ךלש לע  תויטלחהב  ידמע  תקדוצ  תאשכ  גוזה . ןבל  רגתא  ראשייש  ידכ  תגשומ , יתלב  יראשת  ב-5%  קיפסמ . טלחהב  הז   95% זוחא . האמב  ךמצע 

תכשומו .' הפי  דימת  ייה  ךמצע , תא  יחינזת  לא  ןפוא  םושבו 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



שיש םינימאמ  םניאו  תלוזה  םע  םהל  שיש  תא  קולחל  םילוכי  םניאש  םישנא  שי  םיאושינל . תמאב  רישכ  דחא  לכ  אלש  התוא  דמיל  הנויסינ  ףוסבלו ,
םתוקוור םע  וניכסיש  בטומו  םיצמאמה  לע  לבח  הזה  ןזה  ןמ  םיטסימיספלו  םינקפסל  םהב . בהאתהל  לוכי  והשימש  וא  ובהאתי  תמאב  ובש  והשמ 

תיחצנה .

תוקוורה תייעבש  ףא  םישנל , תונפומ  ןבור  לשמל , תיטסיניבוש . הסיפתב  אופא  ונייפאתה  םירחא -  םינכדש  םגש  רשפאו  הנלה -  האישהש  תוצעה 
, ליג תבכש  התואב  םייונפה  רפסממ  השולש  יפ  טעמכ  לודג  ליג 35  לעמ  תויונפה  רועישש  ינפמ  השענ  רבדה  ילוא  ךא  םישנ . קר  ןבומכ  תדחיימ  הניא 

תוסיפתל םהלש  תוילירטסה  תוקינילקבו  ימדקאה  ןשה  לדגמב  םיבשויה  םיגולוכיספהמ  רתוי  םיעדומו  םיבשוי ' םה  םמע  ךותב   ' םינכדשהש םושמ  ילואו 
. ילארשיה רוביצב  תומודקה -  תועדה  הז  ללכבו  תושרשומה - 

הרדיש רבמצדב 1979  ב-17  עיתפמב . ושבתשה  םירבדה  תיעוצקמו , תישיא  החלצה  לש  לולסמב  תדעוצ  םרמעש  המדנ  היה  רשאכ  אקווד  לבא 
, ולש תויקנע  םוסרפ  תועדומב  האלמ  תונותיעהו  ואישב , זא  היה  דמצ ' . ' םרמע תלהנהבש  דמצ '  ' םיכודישה דרשמ  לע  ריקחת  תבתכ  היזיוולטה 

התסינ הבתכה , תא  המסריפש  זר , ירש  היזיוולטה  תבתכ  הניפב . םרמע  הנלה  לש  ןומא  תררועמ  הנומת  םע  ףסכנה , רשואל  ריהמ  הנעמ  וחיטבהש 
םהילגר רידהל  ולחה  תוחוקלה  תינסרה : התיה  העפשהה  תיפסכ . תדוכלממ  רתוי  אל  אוה  חטבומה  רשואהו  תובזוכ  ןה  הנלה  לש  תוחטבההש  חיכוהל 
הרירמ ץראה  תא  הבזע  רצק  ןמז  רובעכו  םפסכ  תא  היתוחוקלל  הבישה  השוב , בורמ  תיבהמ  האצי  אל  הנלה  רצק . ןמז  ךותב  רגסנ  דרשמהו  דמצ ' מ'
העודי תומדלו  תוחוקל  לש  לודג  רפסמ  םע  תילכלכ  הירפמיאל  הכפה  רושע  ךותבו  הילגנאבו  הקירמאב  היקסע  תא  םקשל  הלחה  איה  תסבומ . אל  ךא 

, הילגנאבו תירבה  תוצראב  תויתרקוי  היזיוולט  תוינכותבו  תונותיעב  ועיפוה  המע  תונויארו  הילע  תובתכ  ןוממה . תלוצאל  םג  אלא  ךמע ' קר ל' אל  תכדשמה 
'. יטירבה ןוסרק  ינו  ג' , ' ןגוו ירט  לש  היזיוולטה  תינכותב  ןויאירו   Elle-הבתכ ב לשמל ,

- קותמ היה  ףוסה  היזיוולטה . דגנ  הביד  טפשמ  תשגהל  הנומממ  רכינ  קלחו  הייחמ  םינש  שמח  השידקה  איה  התמקנ . תא  הנלה  הננכית  םינש  ןתואב 
תונבל הנלה  התסינ  טפשמה  תובקעב  רלוד . ףלא  ךסב 23  םייוציפ  םרמעל  קספו  זר  תא  תושק  רקיב  טפושה  הנוחצינב : םייתסה  טפשמה  רירמ .
תויוכז םודיקל   ' יצרא ןוגרא  םיקהלו  תויונפו  םייונפ  לש  המישר  שארב  תסנכל  ץורל  התנווכ  לע  הזירכה  ףאו  ץראב , םיכודישה  תיירפמיא  תא  שדחמ 

בלשב םלוא  תחאכ .' תירמוחו  תישפנ  תיגולוכיספ , הרזע  שיגהל   ' הרטמל ומצעל  םשש  םיירוה ' דחו  םינמלא  םישורג , םיקוור , לארשיב -  דדובה  חרזאה 
ימוכס םיבוגה  םיאמרו , םינטלרש  םתצקמ  םירחתמ , תורשע  הל  ומק  יתורחתו . עורפ  קוש  ושענ  םיכודישה  יקסע  ןכש  הסאפ ,'  ' התיה רבכ  הנלה  הז 

םהיתוריש . תרומת  קתע 
קוח קקוח  ונמזב  עיצה  דוכיל )  ) ןוזשריה םהרבא  תסנכ  רבח  קוחב . ןגועמ  וניא  תונכדשה  ףנעש  הדבועה  איה  ףנעב  התשפש  תונטלרשל  םימרוגה  דחא 

םילויטו תויורכיה  יברע  םינגראמה  תויונפ ,' םייונפ   ' ינודעומ ומק  םג  םינשה  ךשמב  הלבקתה . םרט  ותעצה  ךא  םינכדש , םשרמו  להנמ  תמקה  בייחיש 
םהירבחל . תופסונ  תויוליעפו  תרחא , הביבסב  םישנאה  תא  שבגל  םירומאה  םיפתושמ 

התקפהו התכירעב  ' ) בכוכ ותואמ  רבח   ' תינכותה לארשי  לוקב  רודישל  התלע  תנשב 1983  רשאכ  םיכודישה , תגיגחל  וידרה  ףרטצה  םינומשה  תונשב 
םהייח לע  םמצע , לע  ורפיס  תחרואה  וא  חרואה  גוז . ינב  ריכהל  ושקיבש  םיליכשמ ) ללכ  ךרדב   ) םישנו םירבג  ןפלואב  החריא  תינכותה  ןדמל .) הכלמ  לש 

תויורכיה הנומשו  םיחרוא , הב 150  וחראתה  תינכותה  לש  הרודיש  תונש  שולשב  רשק . רוציל  ידכ  םישנ  וא  םירבג  רסירת  יצח  םע  ןופלטב  וחחושו 
ובאטה תריבשל  המרת  איה  ךא  הובג , גניטיירב  ללכ  ךרדב  תונייטצמ  ןניאש  תורחואמה , ברעה  תועשב  םנמא  הרדוש  תינכותה  םיאושינב . ומייתסה 

יבמופב . אשונ  לע  םירבדמ  ןיאש  עבוקה  יתרבחה 

דע תלבוקמ  התייהש  יהשלכ  המכסומ  הרבש  המר , ילעב  םייונפ  םישנו  םירבג  תינכותב  ונצבישש  הדבועה  , ' המע ןויאירב  ןדמל  הדיעהש  יפכ  וזמ , הרתי 
םוסרפל ליבקמב  רעושמל .' לעמ  ונחלצה  וזה  הניחבהמ  םיחלצוי . אלה  לכ  םינופ  םיכודישהו  תויורכיהה  ידרשמ  לאש  וליאכ  תילארשיה , הרבחב  הכ 

םוחתב תוצע  אישהלו  םיכודישה  תעפותב  תוקסועה  תובר  תובתכ  םסרפל  יאנפה  יניזגמו  םילודגה  םינותיעה  םג  ולחה  תויורכיהה  תועדומ  לש  ירחסמה 
. הז

לש התושלחיה  לשב  ךליאו , םינומשה  תונש  תיצחממ  דימתמ  םיצוחנ  ושענ  תונותיעב ) תויונפ  םייונפ  תועדומו  םידרשמ   ) םיירחסמה ךודישה  ינונגנמ 
הכשלה ינותנ  יפל  יגוזה . רשקהמ  תויפיצה  תקמעהו  היצזילאודיבידניא  יכילהת  לשבו  תונ  / םינמלאהו תו  / םישורגה רפסמב  היילעהו  תכמותה  הליהקה 

ינב ןוילימ   1.23- כב רבודמ  םירפסמב  םייונפ . םה  שילשמ , רתוי  לארשיב , רגובמה  ידוהיה  רוביצהמ  כ-35%  תנשל 1999 , הקיטסיטטסל  תיזכרמה 
יללכה לודיגה  תמועל  םידוהיה ב-9%  םייונפה  לש  םרפסמ  הלע  ןיב 1998 ל-1999  םישישה . תונש  תישארב  דבלב  תמועל כ-20%  תאז  םדא ,

ליגבו סחיה  הנתשמ  ךליאו  הז  ליגמ  לבא  תויונפה , רפסממ  לודג  םייונפה  רפסמ  ליג 34  דע  . 1.8% הזמ , תישימחכ  קר  היהש  הנש , התואב  הייסולכואב 
ףא ילואו  שדחמ , אשניהל  רתוי  םיחילצמ '  ' םישורגו םינמלאש  םושמ  הארנה , לככ  תאז , םירבגה . לש  הזמ  לופכ  תויונפה  םישנה  לש  ןרפסמ   50

ללכמ  38.2% תויונפה , םישנה  לש  ןרועיש  תמועל  אוה 32%  םירגובה  םירבגה  ללכמ  םייונפה  םירבגה  רועיש  תונמלאהו . תושורגהמ  רתוי  םיניינועמ 
. תורגובה םישנה 

ןמזה םע  הללכתשה  םיגוויזה  לש  הקינכטה  םג  אלא  ךליאו , םינומשה  תונש  תיצחממ  הרחסמתהו  הרזבתה  הבחרתה , קר  אל  תויורכיהה  תיישעת 
םייונפל קזב '  ' תוריש  ) ןופלט יתורישב  םיבשחוממ , עדימ  ירגאמב  טסקטלטב , ואידיו , יטרסב  שומישה  לשמל , היצקינומוקלטה . תכפהמ  תעפשהב 

תדימ לע  ךמסומ  רקחמ  ךרענ  םרט  רגסומ : רמאמב  ריענ  ןאכ  הנשל . הנשמ  הלוע  םהלש  תוירלופופהש  טנרטניאה , ירתאב  םג  הנורחאלו  תויונפ ,)
תויורכיהה ירתא  םלוא  הנשל . הנשמ  הפירחמו  תכלוה  קר  תודידבה  תייעבו  דחוימב  ההובג  איה  ןיאש  איה  הרבסהו  וללה , םינונגנמה  לש  םתוליעי 

תונשל םירחא  םיגולויצוס  תכרעהלו  יתכרעהל  םייופצ  םהו  תירבע ) ירבוד  הלאכ , םירתא  רפסמ  םילעופ  ץראב   ) םלועה לכב  םיחרופכ  םילוע  טנרטניאב 
קר אל  ושמשי  תויורכיהה  ירתא  קוחר  אלה  דיתעבש  לשמל , רעשל , רשפא  הלוכ . הבהאהו  תויגוזה  תוברת  תא  ילואו  תויורכיהה  תוברת  תא  דוסיה  ןמ 

/ת םישורגה /ת , םיקוורה תייסולכוא  לכ  תא  אל  םא  בור  תא  אלא  םיפתושמ ,) םידומיל  תוביסמ ,  ) םיליגרה םיקיפאב  גוז  תב  / ןב אוצמלמ  ושאונש  הלא  תא 
טנרטניאה ןכש  םיאושנ , תוגוז  קיסעהל  בושת  םיאושינה , תובקעב  תנתוממ ) תוחפל  וא   ) תעטקנה רוזיחה , תוליעפש  ןכתיי  וזמ , הרתי  /ת . םינמלאהו

, תורחא םילימב  םיפסונ . םישנא  םע  ימיטניא  רשקל  ףחדהו  תונרקסה  ןיבו  גוזה  תב  / ןבל תונמאנ  ןיב  חתמה  תא  ןיטקמו  ימינונא  תויהל  ךל  רשפאמ 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



. םיאושינה תא  סורהל  ילב  ינוטלפא  ןפואב  דוגבל '  ' רשפא הבש  השדח  תואיצמ  דיתעב  רוציי  טנרטניאהש  רשפא 

ללכ 15 ךרדב  בר -  רוציקב  ןייפאתמ  אוה  ןכל  תויפסכה . תולוכילו  תרושקתה  ןושל  יצוליאל  ףופכ  הבותכה  הידמה  תועצמאב  םימיאתמה ' רגאמ   ' רותיא
םסרפמ לע  תינושאר  הנומת  לבקל  ארוקל  היהי  לק  םכותמש  םינפצ  ןכו  הבוגו , ליג  ומכ  םיינויח  םינותנ  םהב  םירסמנ  תישעמ . תויניינעבו  םילימ - 

רשפא םתויצמת  ףרח  םלוא  ליגל 30 .' תחתמ  תירבחו  הפי  הנידע , השיא  שפחמ  ססובמ 173/35 , האנ , רבג  : ' לשמל שפחמ , אוה  המו  העדומה 
, ןכאו הנותנ . הפוקתב  ימצעה  תגצה  ךרד  לע  רתוי  בחרומ  ןפואבו  גוזה , ינב  תריחבו  רוזיחה  םוחתב  םייתרבחה  םידוקה  לע  םיזמר  תועדומב  אוצמל 

התיה םינשה  ךרואל  יכ  אצמנ  םינשב 1978-1949 , בירעמ '  ' ןותיעב ומסרפתהש  םיכודיש  תועדומ  לש  ןנכות  תא  חתנמה  רבימ , הנח  לש  הרקחמב 
טסוה םיאושינל  תורשקתהב  דקומהש  דמלמ  רבדהו  הלכשהה , תובישחבו  היצנגילטניאו  יפוי  ומכ  תוישיא  הכישמ  תונוכת  לש  ןתובישחב  היילע 

היילעה לע  הדיעמה  תינימ , תישגר  תיתרבח  תורשקתהל  הב , היורש  התיה  הנידמהש  תילכלכה  הקוצמה  לע  הדיעמה  תילכלכ , תורשקתהמ 
. וללה םיכרעה  לש  םתובישחב 

לש ילש  תיחטש  הריקסמ  ךא  ןהלש . יגולויצוסה  חונעיפה  לע  השקמ  רבדה  תויורכיהה , ידרשמ  ידי  לע  םויה  תומסרופמ  תועדומהמ  לודג  קלחש  רחאמ 
הארנ תויטנמסה , ןהיתונוכת  לשו  תועדומה  לש  םיילאוטסקט  - םיינושל םינויפאב  קסועה  "ו , נשתמ תרפא  לכימ  לש  הרקחמ  ךותמו  ןהמ  תואמ  המכ 
ןייפאמה ןמזה . חור  תא  םה  םג  םיפקשמה  םינייפאמ  המכ  דוע  ןאכ  ופסונש  רשפאו  הקזחתה , ב-1982 )  ) רבימ לש  הרקחמב  האצמנש  המגמהש 

התיה אל  ללכש  העפות  ןמדזמ -  ינימ  רשק  בורל  ימעפ , - דח רשקל  אלא  םיאושינל  אל  םויה  תונווכמ  תובר  תועדומש  הדבועה  אוה  רתויב  טלובה  שדחה 
לופיל רשפא  ובש  רשב ' קוש  ל' םיבר -  תויונפו  םייונפ  לש  םבל  תניגמל  תונורחאה -  םינשב  ךפה  תויורכיהה  קוש  השעמל , םינומשה . תונש  דע  תמייק 

םידוק לש  המלש  תכרעמ  ורצי  ביצי -  הבהא  רשק  תמועל  ןמדזמ  ןימ  תודגונה -  תורטמה  יתש  הבהא . לש  הווסמב  ןימ  שפחמש  ימ  לש  חפב  תחא  אל 
םיתעלו םייחל ,' רשק   ' וא ןק ,' תיינבל  ', ' םיאושינ תרטמל   ' ןוגכ םישרופמו  םייולג  וללה  םידוקה  םיתעל  תויורכיהה . ירודמב  רסמה  רבעומ  םהבש  םימכסומ 

םייושע ריעצ '  ' ךרעב שומיש  וא  ליגו , ןמלא ) יונפ  שורג , קוור ,  ) יתחפשמ בצמ  ןויצ  תיניצר .' הרטמ  ', ' יניצר רשק  ', ' יניצר  ' ןוגכ רתוי , םייובחו  תוחפ  םישרופמ 
וא ךמות ,' ', ' בבוש ', ' הנפנפש ', ' בייחמ אל  ', ' עובקו דימא  דידי   ' ןוגכ תוילאוסקס  תויצטונוק  תולעב  םילימב  שומיש  תאז , תמועל  םיאושינ . תנווכ  לע  דמלל 

אוהו יתוכיא '  ' גשומה אוה  תויניצר ' תורטמל  תויורכיהה   ' ירודמב בושו  בוש  עיפומה  גשומ  םיאושינ . ןניא  ןהינעומ  תונווכש  תועדומ  ןייפאמ  הבוטו ' הקילדמ  '
םע וחתיפש  םירופא  םישנאב  אלו  הווש ' הרוחס  רבודמש ב' העדומה ) תא  םסרפמה  תויורכיהה  דרשמ  ללכ  ךרדב   ) םינכרצל תתואל  הארנה  לככ  דעונ 

'. תוקוור לש  הריירק   ' תונכל רשפאש  המ  םינשה 

םיעיצמה םירודמ  - תתל תויורכיהה  ירודמ  תא  ןיימל  ולחה  ךליאו  םיעשתה  תונשמו  תויורכיהה  לש  תונווגמה  תורטמה  לע  ודמע  םינותיעה  םג  השעמל ,
, םיעשתה תונש  תישארב  הנושארל  רואל  אציש  סולפ ,' יאנפ   ' יעובשה ךירדמב  תבייחמ . אל  תורכיה  תעצומ  םהבש  הלאכל  ןיפוליחלו  תיניצר  תורכיה 

יוויל ', ' םינב םיבהואה  םינב  ', ' תונב תובהואה  תונב  ', ' םיסחי ', ' רשק ', ' גוז תב  ', ' גוז ןב   ' תוירוגטקל קלוחמ  תויורכיהה  רודמו  רתוי  דוע  הקד  הנחבהה 
לש עירכמה  בורה  ינימ , רשקל  םידעוימה  םירודמב  יכ  שיגדהל  בושח  רחא .' רשק  ו' דבלב ' םירגובמל  תוינופלט  תוחיש  ', ' דבלב םירגובמל  חוריאו 

םקלחו שרופמב  םהיתונווכ  לע  םיריהצמ  םקלח  םהב . תוצופנ  ימיטניא ' ו' יטרקסיד '  ' םילימהו ןימ  תרומת  ףסכ  םיעיצמש  םירבג  םה  םימסרפמה 
'. העובק הסנכה  וא כ' הבידנ ' הכימת  םיבר כ' םירקמב  הווסומ  יפסכה  ןנתאה  תלפרועמ . םתנווכ  תא  םיריאשמ 

הנוכתכ ותוא  םינייצמ  םיבר  רומוהה . שוח  לש  ותובישח  אוה  טנרטניאב ) תומסרפתמ  ןבור  םויה   ) ןותיעב ומסרפתהש  תויורכיהה  תועדומב  רחא  ןייפאמ 
דעונו תיסחי  שדח  יונפ '  ' גשומה רומאכ ,  ) ונימיב תויונפו  םייונפלש  הארנ  ללכב , תוילוק .' ןמיס ל' תונורחאה  םינשב  השענ  רומוההש  םושמ  ילוא  היוצר ,
השוריפ םויה  לש  םיגשומה  תכרעמב  הבוט  תימדת  תימדתה . דואמ  הבושח  םישנאה , בורל  םצעבו  תודידבה ,) לש  המגיטסה  תא  ןתמל  הארנה  לככ 
ירושיכ םג  םייחה .) לע  םכחו  קיחצמ  והשמ  דיגהל  תלוכיה   ) תונינשו ןרמש ) וא  דבכ '  ' תויהל אל   ) תוחיתפ הבבסב ,)' םייחה  תא  תחקל   )' םייח תחמש 

טעומב םויה  םיקפתסמ  םניא  םישנהו  םירבגה  בור  ףיכב .)' תוחישל  הכחמ  ', ' ותיא רבדל  ףיכש  דחא   )' ירלופופ יתרבח  באשמכ  תועדומב  םילגתמ  חישה 
םינהנה םיפתושו , םירבח  םג  אלא  השיאו ,' לעב   ' קר םניא  גוזה  ינב  ובש  קומע  ימיטניא  רשק  םישפחמ  אלא  גוז , תב  / ןב םע  רשקב  רבודמ  רשאכ 

רסוחלו וללה  תויפיצל  דחאכ -  הקיחצמו  הבוצע  המגדה -  הביבסה . תאו  םמצע  תא  םגוז  תב  / ןב ינזואב  חתנלו  םהיניב  םימשרו  תויווח  ףילחהל 
רשק תשפחמ  הרוחב  : ' םיינופצה םינומוקמה  דחאב  המסרפתהש  העדומב  אוצמל  רשפא  לוכ , רסח  ךתוא  ריאשמ  םיתעלש  טעומב , תוקפתסהה 

. הימיכ היהתש  ןבומכו  םיבוטה  םירבדה  לכו  רומוה  שוח  םע  יטנגילטניא  ןוגה , רשי , יתימא , ידילוס , והשימ , םע  תויחל  תבהאנ  תויהלו  בוהאל  הצור  יניצר ,
'. םייניצרל

ינפל הברה  םהייחב -  דואמ  םדקומ  בלשב  רבכ  םיריעצ  םישנאל  קיצהל  ליחתמ  אוהש  דע  קזח , הכ  םויה  השענ  תומולחה ' תכ  / ךיסנ  ' תא אוצמל  ץחלה 
רקיעבו םיריעצ , תויגוזה . אשונב  תירבעב  טנרטניאה  ירתא  לש  םיט  ' צבו םימורופב  להנתמה  רעה  חישב  אוצמל  רשפא  ךכל  השחמה  םיאושינה . ליג 

םישלוג לש  הכורא  הרושו  ןהב , וסנתהש  תויוטבלתה  תודידב , תודיגב , תושיטנ , תולחתה , לש  תויווח  לע  בלל  תעגונ  תונכב  םהב  םירפסמ  תוריעצ ,
ינוליחה רזגמב  טנרטניאב  תויורכה   " ךרעב ואר  הז  אשונב  בחרנ  עדימ  . ) ביגהל דציכו  תושעל  המ  תובידנב  םהל  םיצעיימו  ךכ  לע  םתעד  תא  םיווחמ 

(. הז ךירדמב  קיתווה "

"ל הצ ילג  לש  תויורכיהה  תניפ  רודישל  התלע  ב-1994  םיירודיב . םיכרצל  תרושקתה  ילכ  תונורחאה  םינשב  לצנל  ולחה  שדחה  תויגוזה  סומלוב  תא 
ינויב התוא  איבה  דעלגו  חמש ,' םלועה   ' לט זראו  דעלג  ירבא  לש  םתינכות  תרגסמב  הדלונ ב-1992  הניפה  םוירנוגיוזתה .'  ' הנושמה םשה  תלעב 

'(. וישכעל ןוכנ   ' לש תישילשה  העשב  יעיבר  םוי  ידמ  םש  הרדוש  איה   ) ןדימ יבוק  םע  דחי  שיגה  התואש  וישכעל ' ןוכנ   ' תירלופופה תינכותל  הינודנכ   1994
ךרענש יאנותיע  ןויאירב  תינכותב . וריכהש  תוגוז  ונייאור  הבש  בקעמ , תניפ  םג  הללכו  תויורכיהה , אשומ  ןיבל  דעלג  ןיב  ןפלוא  ןויאירכ  הלהנתה  תינכותה 

לע םייטנקיפ  םיטרפ  המכ  ןויאיר  ותואב  רסמ  םג  אוה  רודיב . תינכות  אלא  םיכודיש  תינכות  הניא  םוירנוגיוזתה ' קדצב ש' דעלג  ירבא  ןעט  ב-1995 
םיגוס ושפיחש  תורוחבו  םירוחב  ונפ  תינכותה  לא  ב ) ; ) תוגוז העבשכ  הפוחל  איבהל  תינכותה  החילצה  ןויאירה ) דעומ  דע   ) הנש ךותב  א ) : ) תינכותה

איש םירבג 100 . לשו  היה 200  תינכותב  ועיפוהש  םישנה  ולביקש  תוחישה  עצוממ  ג ) ; ) ביצי םיאושינ  רשקב  הלכו  םיצוטסב  לחה  םירשק : לש  םינוש 
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תועדוה .  4000- כב ףצוה  הלש  רסמלטה  את  רתויש -  המכו  םיצוטס , תשפחמו  הכיתח  הפי , איהש  הרמאו  הנפליטש  הרוחבל  ךייש  תוינפה 

התלעש טייד ,' דניילב   ' ילאכימ הקבר  לש  התינכות  התיה  הנושארה  תינונסה  היזיוולטב . םיקיפמה  לש  םנובאית  תא  הררוע  תינכותה  לש  התחלצה 
איה ץיקב 2000  תופיצרב . תונוע  עברא  לארשיב  הרדושו  ההז  טעמכ  תנוכתמב  תילגנא  תינכות  לע  הססבתה  תינכותה  ינשה ב-1995 . ץורעב  רודישל 

תחאב םיגוויזה . םוחתב  ןולשיכו  גניטיירה  םוחתב  החלצה  הרצק  טייד ' דניילב   ' םג תילגנאה , תינכותה  ומכ  םיריעצל . השדח  תנוכתמב  רדשל  הבש 
. דבלב דחא  גוז  ןתחל  תילארשיה  תינכותה  החילצה  הרודיש  תונש  עבראב  תוגוז . השימח  קר  ןתחל  החילצה  איה  הילגנאב  הרודיש  תונש  הרשע 
ריכהל הווקתה  לשב  אקווד  ואל  הילא  ועיגה  תינכותב  םיפתתשמהמ  לודג  קלחש  הדבועה  םתסה  ןמ  אלא  הייסולכואה  לדוגב  םילדבה  קר  הניא  הביסה 

תנשבו 2000 הזה , רנא  ' זה לש  גניטיירה ' יצימ   ' תא הריבגה  טייד ' דניילב   ' לש החלצהה  תיתרושקת . הפישחב  תוכזל  ידכ  אלא  םיאושינל  גוז  תב  / ןב
תאיצי ו' הבהאב ' היפילקהמ  ', ' ץוטס ', ' יח ישיש  : ' תוריעצו םיריעצ  גוויזב  וקסעש  תוינכות  עבראמ  תוחפ  אל  ץראב  םינושה  היזיוולטה  יצורעב  ורדוש 

, תוחידב ללש  הזכרמבש  יול  יעורו  ןדומ  הנד  תייחנהב  טייד ' לבאד   ' תינכותה ינשה  ץורעב  ךכ  רחאו  פיב '  ' ץורעב הליחת  הפסונ , םייתנש  רובעכ  םוריח .'
. תורוויע תושיגפ  אשונב  תוקחאד ' םיקוחצ ו'

תיזוידנרג הקפהכ  הנותחה  תביסמ 
רמאמב ואר  הז  אשונב  בחרנ  עדימ  םיאושינה . יסקטב  םג  ןבומכו  םישושיגהו  רוזיחה  יסקט  םוחתב  םג  תרכינ  תיגוזה  הבהאה  לש  םזילאוטירה  תמגמ 

". לארשיב תינוליחה  הרבחב  הנותחו  ןיאושינ  "

הלבונלטכ םייחה 
תוברת תוחתפתה  םע  תוריהמב . רעפה  תא  הרגס  םויה  דעו  זאמ  ךא  יברעמה , הבהאה  ןחלופ  ירחא  טעמב  לארשי  הרגיפ  םינומשה  תונש  תיצחמ  דע 

העפשהל ריעצ  ליגמ  ףשחנש  שדח  רוד  לש  ותלשבהו  לארשיב  תרושקתה  ילכ  תובחרתה  םעו  תוילטנמיטנסו , שטיק  לע  ראשה  ןיב  תססובמה  הכירצה ,
השיאל רבג  ןיב  הבהאה  ביבס  םויה  םיבבוס  תונמאהו  רודיבה  תיישעת  ירצוממ  םיבר  שממ . לש  ןחלופל  לארשיב  תיגוזה  הבהאה  הכפהנ  תינקירמא ,

התשענ הבהא '  ' הלימה יטנמור . רשקה  ילעב  םירצומ  ךורצלו  תויגוז  לש  םיחנומב  בושחל  םירחא , םימע  ינב  ומכ  םילארשיה , םילגרותמ  םתועצמאבו 
תבהא לש  יטוירטפה  לאידיאהו  לאה  תבהא  לש  יטסיאיתונומה  לאידיאה  יכ  המוד  ללכב , םוסק . ינוליח  סקטל  רוזיחהו  תינחור  הרטנמ  ןיעמל  רבכ  הז 

ימימש רשואל  חתפמכ  תספתנה  גוזה , תב  / ןבל תיטסיסיקרנ , טעמ  תימיטניא , הבהאב  תיגולותימו -  תילמס  הניחבמ  תוחפל  ופלחוה -  תדלומה 
חתפב בתוכ  בר , - יב ןונמא  רבחמה , תונורחאה . םינשב  לארשיב  רואל  ואציש  תויגוזה  יכירדממ  דחאב  אוצמל  ןתינ  ךכל  השחמה  תינוליח . הלואגלו 

: ךירדמה

, םתוא עובקל  היושעש  הערכה  וז  םיאתמ -  גוז  ןב  וא  גוז  תב  תריחב  ירה  ללכב , ונייחלו  ונדיתעל  תילרוג  איהש  הילע  דיגהל  רשפאש  הטלחה  שי  םא 
יאלמ החפשמ  ייחו  תיתימא  תודידי  םיקפסמ , ןימ  ייח  הבוט , תויגוז  םיפי , םייח  הרוהט , הבהא  ונל  חיטבהל  הלוכי  גוז  ןב  תריחבב  החלצה  ערלו . בוטל 
ירה םהלש , םדקומ  בלשב  םימייתסמ  םניא  םיחלצומ  יתלב  ןיאושינ  םאו  ונייח . תא  סורהל  הלולע  גוז  ןב  תריחבב  ןולשיכ  שממ , הדימ  התואבו  ןכות .

. תובר םינש  ךרואל  גוזה  ינב  ינש  תא  ללמאל  לולע  ךשמתמה  ןולשיכה 

ילושבש תוליכרה  ירודממ  הדמתהב  ענ  היחיפסבו  הקיטנמורב  קוסיעה  יטנמורה . לגה  תא  הליבומ  תרושקתה  ןאכ , םג  םירחא , םייכרע  םימוחתב  ומכ 
םיכפשנ םכותבו  םיסחיה ,' תכרעמ   ' אשונל םויה  םישדקומה  םיפסומהו  םירוטה  תובתכה , לש  םרפסמ  לדגו  ךלוה  םיפסומהו . תושדחה  זכרמל  ןותיעה 

. יטנמורה םוחתב  תויווחו  תויעב  תוקינכט , לע  םיאנותיעו  םיגולוסקס  םיגולויצוס , םיגולוכיספ , החפשמ , יצעוי  םיציפמש  םירזחוממ , תונויערו  םילימ  ילפמ 
ןלהל םהלש . םיאלפנה  הבהאה  ייח  לע  םירפסמ  םיאטירבלסה  ןהבש  תובתכה  יצומ - ' יצופ  תובתכ ה' ןה  תונורחאה  םינשב  דחוימב  תוירלופופו  תוחיכש 

: ןייטשנזייא ןרומ  היזיוולטה  תחנמו  תינקחשהו  ץיבוניצ  םייח  רמזה  לש  האלפנה ' תויגוזה   ' לע הבתכמ  אמגוד 

איה םכלש  תויגוזה  : ' תבתכה רשקתהו ]...[ . ץמוא  לביק  וניצ  דחא  הלילש  דע  םיטהול , םיטבמ  ופילחה  קר  הנש  ךשמבו  הביסמב  וריכה  םה 
ןיידע ונחנא  : ' ןרומ תותימצל ]...[ '. וידחי  היחנש  םיאבנמ  ונלש  םיבכוכהש  ונל  ורמא  םיגולורטסא  הברה  הז . לע  םיבשוח  ונחנא  : ' םייח תותימצל '?

'. ]...[ ינשל דחא  בוט  תושעל  דומלל  ךירצ  רבד . לכ  לע  רהמ  רשפתמש  גוז  אל  ונחנא  יכ  ונלש , תויגוזה  לשו  ינשה  תא  דחאה  לש  הדימל , לש  בלשב 
ןמזה לכ  ונחנא  ןרומ ]...[' : ול .' האיבמו  הנוק  ינא  תרחמל  האור , אוהש  המ  תוישיא . תועתפהל  דעו  הלענהו  דוגיבמ  ןומה , ול  השוע  ינא  : ' ןרומ

'. םייחה לע  טלתשהל  הרגשל  תתל  רוסא  הממיב . תועש  לש 24  הדובע  וז  תויגוז  ינשה . תא  דחא  עיתפהל  םיבהוא 

היזופניא לא  ומכ  םירבוחמ  הילאש  היזיוולטהמ  רקיעב  העיגמו  דואמ , ריעצ  ליגמ  םויה  הליחתמ  תיטנמורה  הבהאל  תוביוחמה  םוחתב  חומה  תפיטש 
היזיוולטה ינועושעש  םג  תויגוזה . אשונב  וקסע  תונורחאה  םינשב  היזיוולטב  ורדושש  תורדסהו  םיטרסה  בור  לארשיב . רעונה  ינבו  םידליה  תיברמ 

םידיחיו תוגוז  ובשי  תינכותב  סרמב 1997 . רודישל  התלעש  ץורעב 3 , סאיס  יסוי  לש  תינכותה  לשמל  יזכרמ . םוקמ  תויגוזה  יקחשמל  םיצקמ  םיירלופופה 
םיימיטניא םיטרפ  הכובמ  וא  השוב  אלל  ורפיסו  ץראב  םייודיווה ' ךלמ  בשחנש ל' ימ  לומ  הקיטילופהו -  םיקסעה  רודיבה , םוחתמ  םינעודי  םתצקמ  - 

. לארשיב הקיטנמורה  ינאמאש ' דחאכ מ' ודמעמ  תא  ססיב  סאיסו  םיזוחא ) לש 7-6  תעצוממ  הייפצ   ) םישרמ היה  תינכותה  לש  גניטיירה  םהייחב .
, גאיסא םולש  יאקימוקה  לש  וחוצינב  ךרענש  הז , קחשמב  ץורעב 3 . תנשב 2000  רדושמ  תויהל  לחהש  ול ' הל  יל   ' תוגוזה קחשמ  איה  תרחא  המגוד 

גוזה תב  / ןב תפדעהב  תוקסועה  תולאש  לע  וגוז  תב  / ןב לש  ויתובושת  תא  שחנל  תורחתב  ודדומתהש  םיאושנה  תוגוזה  תשולשמ  דחא  לכ  שקבתמ 
. גוזה תב  / ןב לש  ויתויושיגרו  ויכרצ  תא  בטיה  ריכהל  בושח  רורב : יכרעה  זמרה  ךא  ילותיה  אוה  קחשמה  דועו .) יוליב  סקס , לכוא ,  ) םינוש םימוחתב 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 

details.aspx?itemID=7347&searchMode=0&index=6


. ידוסי רפס  תיב  ליגמ  םיריעצ  יפלא  תואמ  ןהילא  תוקתרמה  תוימוקמהו , תואבוימה  תולבונלטלו  ןובסה  תורפואל  תעדונ  דחוימב  הבר  תבצעמ  העפשה 
תיפצנה תינכותל  םיעשתה  תונש  ףוסב  הבשחנ  הייד , תיכוניח  הנניאש  םושמ  ןושארה  ץורעה  רבעב  לספש  היזיוולטה  תרדס  סליה 90210 ,' ילרווב  '

עבש הרדוש  םיריעצ , תונבל  םינב  ןיב  םיסחיב  תדקמתמה  הרדסה , הייפצ .) כ-20%   ) ללכב היזיוולטב  גניטיירה ' תוצצפ  תחאלו מ' םידליה  ץורעב  רתויב 
תוצראב הלש  רודישה  םע  תחא  הנועבו  תעב  טעמכ  הרדושש  לארשיב  היזיוולטב  תודדובה  תוינכותה  תחא  התיה  וז  לחה ב-1990 .)  ) תופוצר תונוע 

We are the  ' תא ביבא ' - לת יריעצ   ' תקהל יבכוכ  םע  ורשו  המרניסב  ועיפוה  םה  לארשיל , הרדסה  יבכוכ  תא  םידליה  ץורע  ןימזה  תנשב 1993  תירבה .
םיסחיה תכרעמב  ודקמתה  ךופה - ' ', ' סולפ םירשע  ', ' ןיטנרולפ ', ' םירוענ תומולח   - ' םיריעצלו םירוענה  ינבל  תוילארשיה  רוקמה  תורדס  םג  '. World

. הובג גניטיירל  וכזו  תיגוזה 

אלא תרושקתה , ילכל  תרחא  הבכש  לכמ  רתוי  ףושח  אוהש  םושמ  קר  אל  רבע , לכמ  וילא  חטומש  הבהאה  ןחלופמ  דואמ  עפשומ  ינוליחה  ריעצה  רודה 
ינב תא  קיסעמה  אשונ  איה  תויגוזש  םושמו  יתנפואו , ינשדח  בשחנש  המב  ןייטצהל  םיפאושו  םישדח  םירסמ  תטילקל  רתוי  םיחותפ  םיריעצש  םושמ  םג 

םידלי לע  הדורווה ' חומה  תפיטש   ' לש התעפשה  לע  דומעל  דעונש  יתטיש  רקחמ  ץראב  ךרענ  םרט  יל , עודיה  לככ  םוקמו . ןמזל  רשק  אלל  תרוחשתה 
- רבה ליגמ  רושע  ינפל  םילבוקמ  ויהש  הבוח ,' וא  תמא   ' תמגודכ הבהא , יקחשמש  תעדל  יתחכונ  םירוהו  םיכנחמ  םע  יתמייקש  תוחישמ  םלוא  םינטק .

ב- ול . ץוחמו  רפסה  תיבב  חיש  דקומ  הווהמו  ליגמ 6  רבכ  םידלי  םויה  הקיסעמ  איהו ' אוה   ' לע החישה  םג  תותיכב ג .' רבכ  םויה  םילבוקמ  ךליאו , הווצמ 
תבתוכהו  ) תכרועה הבתכ  אובמה '  ' ףדבו ןותבהא '  ' ארקנ ןותיעה  התיכ ה .)'  ) התרבח האיצוהש  יתתיכ  ןותיע  תב 10 , זא  הריש , יתב  יל  התארה   1999

(: יתב לש  התרבח  איה  הדיחיה ,

אלא אוושל  אל  שדוח  לכב  םכילא  חלשנש  ןותבהא '  ' ןוחרי ןותבהא .'  ' שדחה ןותיעה  תא  ךונחל  האג  ןותיעה ,]...[  תבתכ  ינא , הבהא ! יבבוח  םולש 
ויארוקל רוזעלו  לכימ , תא ה ' שבגל  דעונ  הז  ןיזגמ  אל .) וא  ןותיעל  יונמש   ) לכימ דלי ב-ה ' לכ  לש  ךודישו  תולבוקמ  עונכשל  סרוק  ומכ  םכל  ריבעהל 

, ]...[. הבהאב םכלש  ןותבהאב .'  ' גולוכיספ שממ  תויהל 

לע ןפלואב  החנמה  םעו  הז  םע  הז  ינב 13-11  תונבו  םינב  וחחוש  הבו  תנשב 2000 , רודישל  התלעש  בלה ,' חתפמ   ' ןרות ןד  לש  היזיוולטה  תינכות 
עיפומ תנשב 2000  אציש  תורגבתמל  ךירדמבש  אלפיי  אל  ןכל  וז . העפותל  יטתפו  ביצעמ  ילואו  ןיינעמ  יוטיב  איה  םהלש , הבהאה  ייחב  תונוש  תויגוס 

': ךרובע רתויב  תוחלצומה  תא  ץמאל  ןהיניבמו  ןוחבל  דומלל , יאדכש  הלחתה  לש  תוקינכט   ' לע תוצלמה  ובו  תויובהאתה ' אשונב ה' םלש  קרפ 

, הקיחצמו המכח  הנונש , תא  המכ  דע  תפסונ  החכוה  שמשמו  תוחיתמה  לע  לקמש  רומוה , שוח  קיזמ  אל  תולחתהל  םג  םייחב , רבד  לכב  ומכ 
תויהל רתוי  לק  םישנאה  בורל  יכ  ירהזיה , לבא  םויב . תועדוה  שולש  הל  ריאשהל  תוחפל  וא  םיסונייקוא , תוצחל  הליבשב  הוושש  יהשימ  רוציקבו ,
םלשומה ןבשיה  םע  םיסקמה  רבגה  לש  ובלל  ךרדהש  ובשחש  ללגב  דבל  וראשנ  תובבוח  תויטסיפא  - דנטס הברהו  תמאב , םיקיחצמ  רשאמ  םייניצ 

הלוכי טטרלפל  רתויב . תובחרה  היתויועמשמ  לע  םייניע  תיישע  טוטרלפה , איה  םישנא  םע  ליחתהל  תיפיכ  יכה  הטישה  לבא  חצר . וילע  תדרל  איה 
רחבנל המצעמ  רטמיטנס  לכ  עיצהל  הנכומ  איהו  תאזה , המדאה  לע  רתויב  אלפנה  רוציה  התויהב  ןוחטיבה  תא  הבלב  תאשונ  עגר  ותואבש  ימ  קר 
דוגינבש םייניע , תצק  םישוע  זא  םוריעו . ףושח  תוטשפב , םישיגמ  אל  הזכש  ינימש  אלפ  יכ  ןבומכ , תושרופמ , הז  תא  ול  תרמוא  אל  איה  לבא  םלוכמ .
לבא ידמל , תירבג  הקינכט  וזו  אקווד -  אלא  הרקסמ , ידמ  רתויב  םיחושמ  םיסירב  םימזגומ  םיפועפעל  ךכב  הנווכה  ןיא  תוידמוקב , הרוקש  המל 

, ףצרב תוקד  שמח  וילע  םילכתסמש  ימ  תיטמוטואו , לכתסהל . טרפ  רבד  שקבמ  אלש  טקש , דימתמ , ךורא , טבמ  תציענ  התוא -  ץמאל  ונל  הווש 
. םיטבמ ריזחמ 

, לשמל תילארשיה . תוברתב  םתוא  דסמלו  םיילבולג  הבהא  ינחלופ  אבייל  הנורחאב  לחה  ףא  םיחלוממ , םיקסע  ישנאו  תרושקתה  עויסב  ריעצה , רודה 
ץראב תונורחאה  םינשב  שבול  ירוביצ , ןיינע  לכ  ררוע  אלו  רעונה  תועונתבו  תדבועה  תובשייתהב  רקיעב  הענצב  רבעב  גגחנש  הבהאה  גח  באב , ט"ו 
ףסונ אוה  םגש   ) ירצונה הבהאה  גח  ( - Vallentine Day Saint ' ) ןייטנלו םוי  םינייפאמ מ' גפוסו  םיריעצ , ברקב  רקיעב  ינומה , לביטספו  גח  לש  ןויבצ 

ילביטספ לש  גוס  םה  םג  םיווהמ  ץיקבו , ביבאב  םבורב  םימייקתמה  םינושה , קורה  ילביטספ  ראורבפב .) גגחנו ב-14  ץראב  הנשה  ידעומל  הנורחאל 
יעפומ םג  ללכש   ) טסוגוא 1996 תליחתב  םייקתהש  חמצב , לביטספה  ימי  ינשל  םיריעצ . םיגגוח  יפלא  תורשע  הנש  ידמ  םהילא  םיכשומ  םהו  הבהא ,

תרניכה לע   ' םילימה תא  ללכש  רישב  העפוהה  תא  חתפ  ןפג  ביבא  ינב 15-14 . םתצקמ  רעונ , ינב  ףלא  ועיגה כ-40  םינמאה ) בטימ  לש  לורנקור 
. לארשי יגח  ןיינמב  לולכ  ונניאש  שדחה  גחל  תודגנתה  עיבהו  העפותהמ  עזעדזה  ואל , לארשי  לארשיל , ישארה  ברה  הניש .' קשב  םיבהואמ  החירזב ,

איה ותרטמ  לכו  לודגה  םלועהמ  םיגח  לש  יוקיח  אוה  גחה  הנשה . לכו  ןמזה  לכ  תויהל  הכירצ  הבהא  הבהא . גח  ןיא  : ' רמא תונורחא ' תועידי   ' בתכל
הילא תכשומו  תאזה  תרוסמה  הכישממ  הנש  ידמ  טעמכ  זאמו  רזע , אל  ןבומכ  הז  דרעב .' וא  חמצב  תונקיר  גגוחו  רחסמה  ירחא  ררגנ  רעונה  תירחסמ .

. רעונ ינב  יפלא 

הבהא םולש , עיבהל  ידכ  הפוריאב  רפסמ  םינש  ינפל  הדלונש  תרוסמ  הבהאה ,' דעצמ   ' אוה תונורחאה  םינשב  דסמתהל  לחהש  ףסונ  יסקט  יוטיב 
םיגגוחה ףלא  תא 250  עיתרה  אל  םיעוגיפה  לג  וליפא  הנש . לכב  םיפתתשמה  רפסמ  הלוע  זאמו  ביבא ב-1997  לתב  םייקתה  ןושארה  דעצמה  סויפו .

: עוריאה רוקיסל  ןותיעה  לש  יזכרמה  ףסומב  בחרנ  םוקמ  הצקה  תונורחא ' תועידי  . ' םינשב 2000 ו-2001 ומייקתהש  םידעצמב  ופתתשהש 

םע תורוחב  לש  חמשו  בר  ברע  תינומה . בוחר  תביסממ  רתוי  הבהאה  דעצמ  היה  ןופצהמו , םירברפהמ  דעצמל  עיגהש  להקה , תיברמ  רובע 
, בוהאל סייפתהל , ןוכנ  ץראה , לכמ  דעצמל  דחוימב  עיגה  הדיפקב , תויושע  תוקורסתו  םינודעומ  ידגבב  םירוחבו  םיגניסריפו  תוריעז  ןטב  תוצלוח 

 . רבע לכל  םימ  יחדקאב  ץירפשהלו  יטפנוק  זיתהל 

תדלומ תבהא  םוקמב  תיגוז  הבהא 
ןברדמ תויגוזה  סותא  הנוש . תיגשיה  תונווכומ  םירצוי  םה  ןכש  ךוכיחב , םיאצמנ  םיסותאה  ינש  לעופב , םזיטוירטפל . הבוט  תויגוז  ןיב  הריתס  ןיא  הרואכל 

תבהאל רסמתהל  םדאה  תא  ןברדמ  םזיטוירטפה  וליאו  יתחפשמה . אתב  ומצע  תא  שממלו  גוזה  ןב  םע  םיסחיה  תכרעמב  דקמתהל  םדאה  תא 
תוימואל תורשמ  ילעבל  הרשפיא  ימואלה  תורישל  רבעב  הנתינש  תיכרעה  תופידעה  המואל . תורישה  תרגסמב  רקיעב  ומצע  תא  שממלו  תדלומה 
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  << רתאב רמאמה  ףדל 

האצותכ ימואלה . םדיקפתל  םות  דע  רסמתהלו  םגוז  תונב  תציחמב  תוהש  לע  רתוול  הלאב ) אצויכו  "ל  וחב םיחילש  ןוחטיב , ישנא  אבצ , יניצק   ) תוינויח
םושמ התיה  ךכיפל  גוזה . תונבב  רתויו  תדלומ ' תוחפ ב' עיקשהל  םייולגו  םייומס  םיצחל  ולא  תורשמ  יאשונ  לע  םג  םויה  םילעפומ  תויגוזה  ךרע  תיילעמ 

טסוגואב 2000: ב-23  תונורחא ' תועידי  העיפוהש ב' העידיב  תוילמסה 

תא רמא  זפומ  ףולא  בר  עובשב .' םעפ  תוחפל   ' ולש החפשמה  תא  שוגפלו  התיבה ' רתוי  תאצל   ' עבקב דקפמ  לכמ  שקבמ  זפומ  לואש  "ל  כטמרה
אלו "ל  הצל םיאושנ  ונלש  םילעבה   ' יכ וינפב  וננולתהש  עבק , ישנא  תושנ  םע  םישגפמ  לש  הרדיס  ךרע  אוה  םינורחאה  תועובשבש  רחאל  םירבדה 

עצבתת השפוחהש  תיל  " כטמ היחנה  איצונ  , ' תאז ושעי  אל  םא  יכ  םייא ' התיבה ו' תאצל  ץמאמ  לכ  תושעל  םידקפמהמ  שקיב  זפומ  ונל ]...[ .'
"ל הצ ריבגי  רתיה  ןיב  הדשה . תודיחיב  םידקפמה  לעמ  ץחלה  תא  לקהל  ודעונש  תוטלחה  לש  הרוש  זפומ  לביק  םינורחאה  םימיב  הדוקפב ]...[ .'

יכ "ל , כטמב םכוס  ןכ  ומכ  ץראה . יבחר  לכב  תבש , תונרותל  םהיתודיחיב  וראשנש  םידקפמ  םתוא  תא  רקבל  תוחפשמה  ינבל  ןתינש  עויסה  תא 
. םידומילל וא  חונ '  ' הטמ דיקפתל  םידקפמה  וחלשיי  הדשב  דיקפת  לכ  ירחא  תיבהמ . קוחר  הדש  ידיקפת  לש  ךורא  ףצר  ועצבי  אל  םידקפמ 

הסיפתל זכרמב - ' המואה   ' וא זכרמב ,' העונתה  ', ' זכרמב הרבחה   - ' תיסיסבה תינויצה  תיתרבחה  הסיפתה  יונישל  אופא  םרת  השדחה  תויגוזה  לדומ 
לתב םייקתמה  תיקנע , םידוקיר  תביסמ  ןיעמ  יתנשה , הבהאה  דעצמב  אוצמל  רשפא  וז  הזופרומטמל  תילמס  תודע  זכרמב .' דיחיה  תסרוגה ש' השדח 

תיצחמב  ) הבהאה דעצמ  םייקתמ  ובש  עובשה  ףוס  םדרטסמאו . ןילרב  ומכ  לודגה , םלועב  םינילופורטמב  הבהאה  ידעצמל  יוקיחכ  ביבא מ-1998 
. תודחוימ תוביסמ  וב  םימייקמ  לארשיב  םינודעומהו  הבהא ' לש  עובש  ףוס  זרכומ כ' רבוטקוא )

הבהאב תניינעתמה  תיביטנרטלא  תרוסמ  תחמוצ  תדלומ , תבהא  ןיגפהל  ודעונו  תינויצה  תרוסמה  תא  ונייפיאש  תודעצהו  םידעצמה  םוקמב  ןכ , יכ  הנה 
דעצמ ינגראממ  דחאו  הקיזומ  יתורישל  הרבח  לעב  לאנור , ןליא  תונורחא ' תועידי  רמא ל' םילשורי ,' תדעצל  הזתיטנא  אוה  דעצמה  . ' תירטנצוגא תיטנמור 

ריע שפוחה , ריעכ  ביבא  לת  תא  תלמסמש  הדעצ  תאז  : ' ףיסוהו םידעוצ . ףלא  כ-150  תונותיעה , יחוויד  יפ  לע  וב , ופתתשהש  הבהאה ב-1999 ,
הבהאו .' שפוח  ןאפ , אוה  ונלש  רסמה  םלועב . עגר  לכב  הרוקש  המל  ןייל  ןוא  תרבוחמש  תיטילופומסוק ,

ןכל םילודגה .' םירבדה   ' תפש סותפה , תפש  התיה  תונויצה  תפש  שדח . גוסמ  חיש  רצוי  אוהש  םושמ  םג  תינויצה  תוברתה  תא  הנשמ  תויגוזה  סותא 
. יגולותימ - יטנא אוה  תיגוזה , םיסחיה  תכרעמב  םייוקיל  לע  הז  ללכבו  םייחה , לש  םינטקה  םיכפה  לע  רבדל  ךוניחה 
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