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( עמש תליפת  ' ) םכבבל רחא  ורותת  אלו  '
הספת תיסקודותרואהו , תילותקה  רקיעב  הייסנכה , תינימה . תוליעפל  תוסחייתמה  תוסיפת  ןללכבו  תוירצונ  תוסיפת  ברעמב  וטלש  םינש  ףלאמ  הלעמל 

םהירחא תונמאנו  םיאושינה  דע  ןילותבה  תרימשו  עבט ' קוח   ' ויה םיאושינה  םידלי . תדלוהל  רישכמ  יחרכה , ערכ  תינימה  תוליעפה  תא  רבד  לש  ורקיעב 
לש ירציה  ןפה  ינפמ  םידחפב  וז  הסיפת  לש  הדוסי  םוניהיגל . ליבויש  אטחל  ול  תורכמתההו  ןכוסמו , םהוזמכ  ספתנ  ינימה  רציה  שדוקמ . ללכל  ובשחנ 

םתורמל םינותנב  טולשל  חוכה  ילעב  לש  םתפיאשבו  תויגולויבה , םייחה  תודבועל  סחיב  תורובב  סיליפיסו , ספרה  ומכ  תוינלטק  ןימ  תולחמ  ינפמו  םדאה 
בחר ןווגמ  לע  גרוהל ) תואצוה  ףאו  תוללק  תומרח , םייודינ , םייוניג ,  ) םירימחמ םישנוע  החימצה  וז  הסיפת  םיימיטניאה . םהיכרוצ  לע  הטילשה  תועצמאב 

. הרוסא תינימ  תוגהנתה  לכל  םישנוע  לש  תומישר  ועיפוה  םהבש  םירפס  תואמ  המסריפ  הייסנכה  תורוסא . ובשחנש  תוינימ  תויוגהנתה  לש 

ללכבו המשאה ,' תוברת   ' תא השעמל  החימצהש  איה  תורצנהש  ןעוט  תיברעמה , היצזיליביצב  תינימה  הסיפתה  תוחתפתה  תא  רקחש  תרגוה , רטיפ 
יללכ ןופצמ . תופיקנ  לש  תדמתמ  השוחת  הינימאמ  ברקב  הררוע  תירצונה  הייסנכה  השובה .' תוברת   ' לע הרבגש  ינימה , אטחה '  ' לע המשאה  הז 

הייסנכל ונקה  המשאה  ישגר  והשמב . םשא '  ' שוחיש םיילמרונ  םיינימ  םירצי  לעב  םדא  לכל  חטבומ  היהש  דע  םירימחמ , הכ  ויה  םיירצונה  ינימה  רסומה 
לש םתוחכונב  תינתומ  הניאו  תיטרפ  איה  המשאה  התוהמב , תירוביצ  איהש  השובל , דוגינבש  ןוויכ  הינימאמ , לש  םתוגהנתה  לע  חוקיפב  רידא  חוכ 

לע עדיי  תיתרבחה  ותביבסב  שיאש  ילב  לוכיבכ  אטחש  ינימ ' אטח   ' לע המשא  שוחל  ןווכומ  םדאה  תורחא , םילימב  יבמופ . יוניגבו  יתרבחה  חוקיפה  ישנא 
. ואטח

תא וצמיא  אל  םלועמ  םידוהיה  םירצונל , דוגינב  םלוא  םיירצונה , םידוקה  ןמ  תוקומע  םנמא  העפשוה  הפוריאב  החתפתהש  תידוהיה  תיתדה  תרוסמה 
הברה יבויח  סורא  יפלכ  םסחיש  ימל  , ' תודהיב תוינימב  קסועה  םידוהיהו ' סורא   ' ורפסב לאיב  ןייצמש  יפכ  םיבשחנ ,' םה  ינחור ו' ךרעכ  תושירפה  ןורקע 
שגרהו תוינימה  םיאכודמו  םימלבנ  הבש  תאכדמה , תוילכראירטפה  רוקמ  תא  תודהיב  םיאורה  שי  , ' גייסמו ףיסומ  אוה  םלוא , םירצונה .' לש  הזמ  רתוי 

'. ףעזו רס  םזיאיתונומ  םהינפ  לע  ףידעהו  םינענכה , לש  םיינאגפה  םילילאה  ןמ  תויטוראל  רכז  לכ  תואנקב  קליס  רבג , לא  "ך , נתה יהולא  יטנמורה ;

, תינקדצו תינרהט  הראשנו  התיה  איה  הדוסיב  תורצנל , האוושהב  תינימ  תונלבוס  לש  רתוי  הבידנ  הדימ  תיתרוסמה  תודהיה  התליג  םא  םג  םנמאו ,
, םישנל רקיעבו  םירבגל  עונצ  שובל  ןוגכ  ינימה , יותיפב  םחליהל  ודעונש  םיבר  הכלה  יקוח  וקקוח  םיקסופהו  םינברה  סוראה . תא  ןסרלו  עינצהל  הסנמ 

לטרב לארשיו  ףסא  דוד  םיאיבמ  ךכל  תניינעמ  תודע  רומח . ובאט  לטוה  בתכב  ןימה  ירביא  תרכזה  לע  וליפא  תוישפוחב . ןימ  לע  בותכלו  חחושל  ורסאו 
רשאכ (. ' חלק מע ' "א , רת השראו  קלח א ,  ) קאהנייש ףסוי  םגריתש  ץראה ,' תודלות   ' היגולואוזה רפס  ךותמ  ןיז ,'  ' הלימה לש  היגולומיטאה  לע  םרמאמב 

הלמה תא  סיפדהל  אל  ידכ  -ץ ," וש ןעדייז   " םשר אוה  ישמ ) בנז   ) Seidenschwanz רופיצה לש  ינמרגה  המש  תא  תירבעב  בותכל  םגרתמה  שרדנ 
ןיפה . ןויצל  הב  ושמתשה  תיממעה  שידייה  תפשבו  בנז , אוה  תינמרגב  ץאנווש ' '. ' התומלשב ץנאווש " "

וא בתכב  הבשחמב , ינימה , יוטיבה  תידסומה . תוכמסה  ןדבואמ  דחפהמ  הנושארבו  שארב  תעבונ  תיתדה  היסקודותרואה  תא  תנייפאמה  תוינטירופה 
יתרבחה רדסה  לע  םויא  הווהמ  אוה  תודהיה , ןללכבו  תודסוממה , תותדה  לש  ןטבמ  תדוקנמ  ןכלו  םזילאודיבידניאו  תוריח  לש  יוטיב  אוה  השעמב ,

םינושאר תוצוצינ  םג  התיצה  ידוהיה , םלועב  ןוליח  לש  לג  הרציש  הרשע , עשתהו  הרשע  הנומשה  האמב  הלכשהה  תעונתש  אופא  המית  ןיא  םייקה .
' תוחוחינ  ' תולעב תירבע  הרישו  תורפס  תוריצי  ץמוק  תירבעה  תורפסה  תמב  לע  ועיפוה  הנושארל  יסקודותרואה . ינימה  רסומה  ילבכמ  רורחש  לש 

וא םייופכה  םיסוריאה  גהנמ  לשמל  תושיאה , םוחתב  םייתרוסמה  םיגהנמה  תא  ףוקתל  הנושארל  וזעה  םג  םיליכשמ  םידוהי  םיזמורמ . ןבומכ  םייטורא ,
תומרונל האוושהב  דואמ  םינטירופ  ןיידע  ויה  םידוהיה  םיליכשמה  םגש  ריהבהל  יוארה  ןמ  ךא  הנותחה . םויל  דע  שגפיהל  ןתחו  הלכ  לע  רסאש  גהנמה 

, לובלב תובכע , םבורב  ררוע  ןימה  החפשמה . לש  תרקובמה  תרגסמל  םירציה  תא  לעתל  ךרוצה  תאו  ןימה  תוכילהב  תועינצה  תא  ושיגדהו  םויה  לש 
. וידלי תא  המחרב  תאשלו  לעבה  לש  ותוואת  תא  קפסל  הרומא  השיאה  הבש  תירבג  תוליעפכ  ספתנו  השובו , הכובמ 

םירצי אלל  הנומוק 
ושענ לשמל , ינימה . רורחשה  תכפהמל  םינושארה  םינמיסה  תירבה  תוצראבו  הפוריאב  ועיפוה  םירשעה  האמה  תישארו  הרשע  עשתה  האמה  יהלשב 

האופר ירפס  ומסרופ  םג  הנושארל  תרקובמ . אל  הדולי  תסוולו  ןימ  תולחמ  לש  ןתצפה  עונמל  ידכ  התוא  דסמלו  תונזה  תעפות  לע  חקפל  םייצולח  תונויסינ 
הסיפתה לש  הכוכירל  תובר  המרת  שפנה  עדמ  לש  ותחימצ  תוחפ . תינרסומ  - תינקדצו רתוי  תיעדמ  טבמ  תדוקנמ  ותוינימבו  םדאה  ףוגב  וקסעש 

התואב ועיפוהש  םיינרדומה  םיגולוכיספה  ןיבמ  הרשע . עשתה  האמה  ףוס  דע  הפוריא  תוצראמ  תוברב  הטלשש  תוינימה , לש  השקונה  תינאירוטקיווה 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 
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ינכפהמה ןויערה  תא  חסינו  ודיבילה ' תייגרנא   ' תא םלועל  הליגש  דיורפ , דנומגיז  ןבומכ  היה  תישונאה  תוילאוסקסה  לש  רתויב  לודגה  רוטמרופרה  תע ,
. רגובמ ליגב  תוישפנה  תויגולותפהמ  רכינ  קלחל  רוקמה  ןה  תודליה  ליגב  תוינימ  תומוארטשו  םדאה  שפנ  תא  עינמה  יגולוכיספה  ומנידה  אוה  סקסהש 

האמה תישארו  הרשע  עשתה  האמה  ףוס  לש  םייתרבחה  םיעוזעזה  תפוקתב  הפוריאב  הדלונש  ידוהיה , םעה  לש  ימואלה  רורחשה  תכפהמ 
תינויצה היגולואידיאה  תויהב  םלוא  סקסל . הרושקה  תואטבתה  אוצמל  רידנ  תונויצה  ישאר  לש  םתוגהבו  הרודס , תינימ  הנשמ  הללכ  אל  םירשעה ,

תונרמשה ילבכמ  םידוהיה  לש  יתגרדהה  רורחשה  ךילהתל  בושח  ( starter ' ) ענתמ  ' ןיפיקעב השמיש  איה  תינוליח , - תימואל םלוע  תסיפת  לע  תססובמ 
רשפא שדחה ,' ידוהיה   ' לדוממ קלח  התיהש  תינויצה , היגולואידיאב  ףוגה  תוברת  לש  התשגדהב  םג  הלוגב . תידוהיה  היווהה  תא  הנייפיאש  תיתדה 

השיאה . ' תירבג היצטניירוא  תלעב  הקיטורא  התיה  וזש  גייסלו  שיגדהל  בושח  תונשיה . תוידוהיה  תומכסומה  תא  הנישש  שדח  יטורא  יוטיב  תוארל 
. ינשוחה אלו  יטתסאה  ןפה  לע  אוה  שגדה  תוינשוח . אללו  תיטוריא  תוינימ  אלל  תינימ  תושיי  איה  , ' רורד םיובלא  לחר  תינוירוטסיהה  הבתכ  תימואלה ,'

שארב ןהש  םישנ  ייומיד  רואיתל  םילבוקמה  םייפיטיכרא  םירואיתל  םאתהב  תולפרועמו  תוירירבש  תונדועמ , תויומד  ןה  תינויצה  היפוטואב  םישנה 
תויפוטואב העיפומ  הניא  הדלוה , יכרוצל  רבעמש  םיינימ  םיכרצ  תלעבכו  תיטוריאו , תינשוח , תרגוב , תינימ  תומדכ  השיאה  תוהמיא ]...[ . הנושארו 

תוינויצה .'

התוררועתהל האמ  יצחכ  דוע  ןיתמהל  הצלאנ  תילארשיה  הרבחה  רורחש . לש  ותישאר  קר  התיה  וז  תורחא , תויתרבח  תוכפהמב  ומכ  ףסונ : גייסו 
ויה תעב  הב  ךא  ינברה , רסומב  ודרמ  םנמא  לארשי  ץראב  תונויצה  יצולחש  םושמ  ןהו  לישבהל  ידכ  ןמזל  הקוקז  תיתרבח  הכפהמש  םושמ  ןה  תינימה ,

, ןימל סחיב  םתואטבתהבו  םתסיפתב  םינשייבו  םינרמש  וראשנ  םה  םהימי  לכ  השעמל  םתודליב . ישפוח  ינימ  ךוניח  ורסחו  תובישיה  םלוע  לש  רצות 
. הפ לעב  יאדוובו  בתכב 

' התוול , ' הלוכ הפוריאב  השדחה ' תוימואלה  םושמ ש' םג  הכפהמ , לש  התישאר  אלו  תוינימה  םוחתב  יוניש  לש  ותישאר  קר  התיה  תינויצה  הכפהמה 
היניינעמ לכש  תימואל  העונתל  ינייפואה  תושירפל , ףחדבו  אסיג ; דחמ  תיפוריאה , תינגרובה  תוברתה  ירפ  הקזח , תודבוכמ  תשוחתב  , ' לאיב לש  וירבדכ 

םיבושייב וררוגתה  האמה  תישארב  ץראל  םירגהמה  לש  עירכמה  בורה  וזמ , הרתי  אסיג .' ךדיאמ  דיחיה , לש  ורשואמ  תומלעתמה  תורטמל  םינותנ 
ןוסירהו קופיאה  תא  הביצהש  תיפוריא , חרזמה  תונגרובה  לש  םיעבורמה  םילדומה  יפ  לע  תושיאה -  יסחי  םוחתב  הז  ללכבו  םהייח -  תא  ולהינו  םיינוריע 

. םדאה לש  ותוגהנתהב  דוסי  לכשומכ  ישיאה 

. השדח תוינימ  לש  התוחתפתהל  תיתרבח  תיתשת  הרואכל  הרצונ  הנומוק , ייח  םיריעצה  םירגהמה  ויח  םהבש  םינושארה , םיצוביקבו  תוצובקב 
תא ןכל  םדוק  רפסמ  םינש  ןילרבב  םיקהש  ינמרגה  גולוסקסה  (, Magnus Hirschfeld  ) דלפשריה סונגמ  לארשי ד"ר  ץראב  רקיב  ראורבפב 1932 

תולעפתהב חוויד  דלפשריה  ןוטלשל .) םיצאנה  תיילע  םע  ורגסנ  םהינש   ) אשונב ןושארה  יעדמה  תעה  בתכ  תאו  סקסה  רקחל  ןושארה  ירקחמה  דסומה 
הטושפה םתוגהנתהב  תופושח -  םיילגרבו  ףושח  ראווצב  עבוכ , ילב  טושפה -  םשובלב  : ' םיריעצה םיטסילאיצוסה  םינויצה  םיצולחה  לע  הווקתבו 

ברקב ךכ  לכ  םיחוורה  םייתרכה , - תתה םייטוריאה  תותיחנה  ישגר  לעו  יוכידה  לע  ורבגתה  וליאכ  םייח , תבהאו  חוכ  החמש , יאלמ  םיארנ  םה ]  ]... היולגהו
ידוהיה םלועל  תררחושמ  תוינימ  לש  הרושב  איבהלו  ינימ  יוכיד  לש  םינש  תואממ  ררחתשהל  וחילצה  וללה  םייטנמורה  םיריעצהש  ןימאה  אוה  םליג .' ינב 

ללכב . םלועלו 

יאלקחה קשמב  הדובעה  ףוגה . ירביאמ  בחרנ  קלח  לש  לוטרעל  השדח  היצמיטיגל  הקינעה  תיצוביקה  העונתה  םיבושח : םיניינע  ינשב  קדצ  דפלשריה 
םיתעל םיפתושמה -  םייחה  םג  תיתולגה . הרייעה  לש  עונצה  שובלה  דוק  לש  תיתועמשמ  הריבש  קפס  אלל  ויה  םירצק  םייסנכמבו  תויפוגב  ןיינבבו 

ינמויב ןויעמ  דומלל  ןתינש  יפכ  םלוא , םינימה . ןיב  זא  דע  םילבוקמה  םיסחיב  ובאט  ורבש  םיצולחה  תנומוקב  תונבו  םינב  לש  ףירצ -  וא  להוא  ותואב 
ילקידר יוניש  רבע  אל  סקסל  סחיהו  הלימה , ןבומ  אולמב  םיישפוח  ןימ  יסחי  וררש  אל  םינושארה  םיצוביקב  הפוקת , התוא  לע  םירקחממו  תוצובקה 

לש הינזואו  היניעמ  הכלהכ  םינפצומ  ויהו  דיחיה  לש  ומלועב  תיווז  ןרקל  וקחדנ  תושיאה  ייח  הלוגב . םידוהיה  םיליכשמה  ברקב  לבוקמ  היהש  הממ 
לש םהיתונורכיז  תיברמ  תוישפוחב . ךכ  לע  חחושלמ  וענמנ  םמצע  גוזה  ינב  םג  תובורק  םיתעלו  םהיניב , ךכ  לע  ורביד  אל  הצובקה  ירבח  הליהקה .

חתמ םיפשוח  "ט - ) פרת ' ) ונתליהק  ' יגולותימה ץבוקה  הנושארבו  שארב  תוצובקה –  ינמויו  ףטחב , אלא  אשונב  םיקסוע  םניא  הפוקת  התואמ  םיצולחה 
ושבגתהש םייתרבחה  םירדסהב  םג  ורפסב , לאיב  ןייצמש  יפכ  היוטיב , תא  האצמ  תינטירופה  הייטנה  תישפוח . תוילאוסקס  אלו  ינימ  לובלבו  שובכ  ינימ 

: םיצוביקב

[: רומאל , ] הפוריא חרזמ  לש  םיליכשמה  םידוהיה  ברקב  רבכ  םינימה  יסחי  תא  ונייפאש  שארמ , םירדגומ  םיסופד  יפ  לע  ומייקתה  רוזיח  יסקט 
לע םיזירכמו  רוזיחה  בלש  תא  םימייסמ  גוזה  ינב  ויהש  רחאל  םייגולואדיאה ]...[ ; תומולחה  תופתוש  לעו  םיינשב  האירק  לע  םיתתשומה  םיסחי 

ףתושמ רדח  לבקל  תוריכזמל  הינפב  יוטיב  ידיל  םיאב  ןיאושינ ' ויה ה' ומצע  ץוביקבו  ןיאושינ ]...[  סקט  םייקתמ  בור  יפ  לע  היה  אל  יבמופב , םמצע 
תדימב םיעגופ  םיישיאה  םהיסחיש  םשורה  תא  עונמל  ידכ  םידרפנ , תונחלושב  לוכאלו  דרפנב  יפותישה  לכואה  רדחל  סנכיהל  וגהנ  גוזה  ינב  ]...[ 
ינשוכרה רשקהה  ללגב  ילעב '  ' אלו ישיא '  ' יוניכב הגוז  ןב  לא  הנופ  השא  התיה  הלא  םיבושיב  החתפתהש  הגעב  הצובקה . םע  םהלש  תוירדילוסה 

דליה תא  ררחשל  ידכ  תויטאנפ ]...[ . תוינטירופ  בור  יפ  לע  ויה  וללה  תויפוטואה  רעונה  תועונת  לש  תויכוניחה  תונירטקודה  םג  לעב .'  ' הלמהמ הלועה 
ידכ םהירוה , תרבחב  ןושיל  םידליל  ריתהל  ןיא  היתופוקת . לכ  לע  תודליה , ךשמב  תינימה  הכישמה  תא  לרטנל  ןוכנל  ואצמ  ןימה , יפלכ  םשא  שגרמ 

ונייה רתי , תפישח  היה  ינימה  ןויפכה  לורטנל  ירקיעה  יעצמאה  םלואו  םירגובמה . לש  םתוינימל  םתפישחב  הכורכה  המוארטה  תא  םהמ  עונמל 
. ותוא תיחפמ  אלא  ינימ , יוריג  דדועמ  וניאש  םרוגל  בשחנ  םוריעה  ינגרובה . יוכידהמו  תידוהיה  תרוסמהמ  רומגה  ךפיהה 

לודיגה תיב  לש  רצות  ןאכ  היה  םימרוג : לש  בוליש  ןאכ  היהש  המוד  תוינימל ? םילעופה  תעונתו  ץוביקה  יצולח  לש  ינרמשה  םסחיל  רבסהה  אופא  והמ 
יוליגכ הנומוקב  םירבחה  ןיב  ןימה  יסחי  תסיפת  םג  ךכיפלו   ) החפשמ לש  םיחנומב  הליהקה  תסיפת  לש  םתודליב ; םתוא  בציעש  יתדהו  יתרוסמה 

. תיתליהקה תרגסמה  ןיבו  יתחפשמה  יגוזה  אתה  ןיב  תונומוקב  ררושה  ינייפואה  חתמה  לשו  ללכה ; יכרוצ  תבוטל  יטרפה  ינאה  יכרוצ  לוטיב  לש  תוירע ;)
תסיפת לע  םייאל  םייתצובקה , ןויוושהו  ףותישה  ייחב  עוגפל  הלולע  התיה  היולג  תיטורא  םיסחי  תכרעמב  םיבהאנ  גוז  לש  תורגתסהה  וז , הסיפת  יפל 
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, יטרפהו ישיאה  תומלגתה  םה  ןימה , רמוחו  לק  הבהאה , המואל . תילרוג  העשב  תויכונאל  הער  המגוד  שמשלו  םיאחא , ןיעמ  לש  תרגסמכ  הנומוקה 
הנמיס תוינימלו  תויגוזל  ידמ ' הבר   ' בל תמושת  ןזואה . ןמו  ןיעה  ןמ  םיענצומ  תויהל  םהילע  רזגנ  תיתמישמ  - תימואל היצטניירוא  תלעב  הרבחב  ךכיפלו 
והילא תובגשנה .'  ' תוימואלה תורטמל  תורסמתהה  ןובשח  לע  ןטקה '  ' ישיאה רציל  ינונטקה  דובעשה  תאו  ביטקלוקה  ןמ  תולדבתהה  תא  עמתשמב 

קרו ךא  ה' תא ] תעבותו  ' ] תיטרפ הבהאב  [ ' הצורה ' ] תינצמקה תויכונאה  שוביכ   ' לש םיחנומב  תאז  חסינ  ונתליהק ,'  ' ץבוקב םיבתוכהמ  דחא  טרופופר ,
[. רציל רסמתהל  ידכ  ' ] הז

הינגדל דווילוה  ןיב 
םהלש יזיפהו  יתוברתה  קותינהו  הפוריא  חרזמל  םהלש  יעבטה  יתוברתה  רוביחה  תונושארה : תוילעה  יצולח  לש  תיסחיה  תונרמשל  הביס  דוע  התיה 
םירשעה . האמה  לש  םינושארה  םירושעב  תינימה  הכפהמה  תרושב  תואשונ  תפרצו , הילגנא  רקיעב  הפוריא , ברעמ  תונידממו  תירבה  תוצראמ 

תיישעת הללוח  יונישה  תא  רערעתהל . ולחה  ןימה  לש  םייתרוסמה  םילדומהו  תוינימה , תויזטנפה  שומימ  ןדיע  ברעמב  לחה  םישולשהו  םירשעה  תונשב 
הנושארה םעפב  ולוכ . ברעמב  השעמלו  הקירמאב  תירלופופה  תוברתה  םרז  לש  רתויב  בושחה  רוטרנגל  ולא  םינשב  הכפהש  תינקירמאה  םיטרסה 

התיה הנושאר  לדגו . ךלוהה  םיפוצה  להק  רובע  תוינימ  לש  שדח  לדומ  ודימעהש  עונלוק  ירוביג  ודלונו  בחרה  להקל  תוינימו  תויטנמור  תונצס  ונרקוה 
. התפמו תיאמצע  השיא  ירותסמו , יטוזקא  ףרוט , יסקס  רוצי  המליגש  םיטישכת , תסומעו  םיסיר  תכורא  לאטאפ  םאפ  הראב , הדת  היידוהיה  תינקחשה 

תמלגמ התיה  איה  התוא  לבקל  ינרמשה  רוביצה  לע  לקהל  ידכו  יתוא ,' וקפסיש  הצור  ינאו  ינימ  רוצי  ינא   ' הרדיש השיאש  הנושארה  םעפה  התיה  וז 
טבמהו שבוכה  ךויחה  םע  דווילוה , לש  ןושארה  ירבגה  ןימה  למס  היה  וניטנלו  ףלודור  היאטח . לע  טרסה  ףוסב  תשנענה  הערה , תומדה  תא  דימת 

(. תושגרה תא  ןיצחהל  אלא  הרירב  התיה  אל  םליאה  טרסב  רבודמש  רחאמ  יכ  שיגדהלו  גייסל  שי  ' ) ךתא הבהא  תושעל  הצור  ינא   ' רדישש ףעוצמה 
הצרעהל וכזש  םייתוגהנתה  םילדומ  ורציו  תורוצ  ןווגמב  שדח ) גשומ  זא  ' ) ליפא סקס   ' ורדישש ןימ  תובכוכ  רקיעבו  ןימ  יבכוכ  לש  דעצמ  לחה  םהירחא 

'; הזטסקא  ' טרסב המזגרוא , לש  הנצסב  המלוצש  הנושארה  תינקחשה  ראמאל , ידה  ויה  דווילוה  הקיפנהש  '' pin-up-תורענ ה תוטלובה ב' יוקיחו .
םינובוהצה  ) םיבר םילדנקס  הררועו  םישיאה , הייחב  םג  ומכ  העיפוה  םהבש  םיטרסב  םירבגל  התכישמ  תא  ןיצחהל  הזעהש  תינקחשה  וב , הרלק 
תיביטרסאה השיאה  טסוו , יימו  תורוקזה , תומטיפה  םע  תמלשומה  הכיתחה ' , ' ולרה ןי  ג' תוינימה ;) היתואקתפרה  לע  םיבר  םייטנקיפ  םיטרפ  ומסריפ 

דווילוהל המרת  הפוריא  סקסמ . התאנה  תא  הריתסה  אלו  היטרסב  םיסג  םיגולאיד  בלשל  הססיה  אל  םירבגה , ןובשח  לע  החדבתהש  תיביטקובורפהו ,
תושדח תוילאוסקס  תועפות  ןתוא  לכ  תוערה .' םישנה   ' לש תינימ  - ודה הלפאה , הקושתה  תא  תובר  םינש  ךשמב  הלמיסש  תירותסמה , ךירטיד  ןלרמ  תא 

לש תיללכה  המגמה  דופרטב  הלשכנ  ךא  םיימוקמ , תונוחצינ  םשו  הפ  הלחנש  תינקירמאה , הרוזנצה  םע  םיכשמתמ  תוברקב  וול  ךסמה  לע  ועיפוהש 
תונריתמה .

הב וכרענש  לוהוכלאה  תוביסמ  לע  תונותיעה  יחווידב  םג  אלא  הקיפהש  םיטרסה  תועצמאב  קר  אל  םילבוקמה  םיינימה  םילדומה  יונישל  המרת  דווילוה 
תובתכב המזגהב ) בורל   ) ןהילע ובתכ  , Hotplay תמגוד םישדחה , םיינקירמאה  םינובוהצה  התכלממ . ירוביג  לש  תיביטקובורפה  תוגהנתהה  לעו 

. המיז יפוטשו  םיררחושמ  םישנא  לש  תימדת  היקיפמו  היאמב  הינקחשלו , םיאטחהו , תוגונעתה  תוריחה , ריע  לש  תימדת  םיטרסה  ריעל  ורציש  תובר ,

םתוגהנתה הז  ללכבו  םתוגהנתה -  בוציע  לע  המוצע  העפשה  תידווילוהה  םיטרסה  תיישעתל  התיה  הפוריאב , םג  ךכ  רחאו  תירבה  תוצראב  רומאכ ,
ירכיא תמצמוצמ . רתוי  הברה  התיה  םתעפשה  עונלוק , יתב  דואמ  טעמ  ויה  הבש  לארשי , ץראב  ידוהיה  בושייב  ךא  םדא . ינב  ינוילימ  לש  תינימה - 

םג ןכל  םיידווילוה . םיטרסב  ופצ  אל  טעמכו  תילגנאב  םירפסו  יאנפ  לש  םיניזגמ  אורקל  וטעימ  תילארשיה , הירפירפב  ויחש  תישילשהו , היינשה  היילעה 
הפושח התיה  תאז , תמועל  םירעב , תידוהיה  הייסולכואה  סובולגה . לש  ינשה  הצקב  ורצונש  תוילאוסקסה  לש  םישדחה  םילדומה  לכל  ופשחנ  אל  טעמכ 

ץוח . תועפשהל  רתוי  טעמ 
הרבחב לבוקמ  היהש  שובלל  האוושהב  ינפשוח  רתוי  תצק  םיעבראהו  םישולשה  תונשב  השענש  שובלה , םוחתב  התיה  עונלוקה  לש  תועפשהה  תחא 

םיקלח ינש  םי  דגבו  םירבגל  םיינפשוחו  םישידח  הצחר  יסנכמל  גורסו  םלש  םי  דגבמ  תע  התואב  רבעמה  איה  תיטנקיפ  המגוד  הלוגב . תיתדה  תידוהיה 
תייריעו םינרמשה , לש  תודגנתהב  השדחה  הנפואה  הלקתנ  הליחת  הפוקת .) התואב  שדח  היה  ימוגב  שומישה   ) ימוג יטוחו  הנתוכ  יושע  היהש  םישנל 

ינטירופה קוחה  לע  ורבג  םיצחורה  תויטנ  רבד  לש  ופוסב  ךא  םלש , םי  דגב  שובלל  םיחרזאה  וביוח  ויפ  לע  ב-1935 )  ) ינוריע קוח  הקקוח  ףא  ביבא  לת 
. לטוב ףוגה  יקלח  לוטרע  לע  רוסיאהו 

ןימה רהוטל  קשנה  רהוט  ןיב 
רוד לש  הלאמ  םיבחר  רתוי  טעמ  ויה  םיעבראהו , םישולשה  תונשב  ץראב  לדגש  ינשהו  ןושארה  םירבצה  רוד  ברקב  תיטוראה  תוגהנתהה  תולובג 

תוצולחה לש  םירצקה  סראוורש ' יסנכמ ה' תא  רתוי : םינריתמ  ויהש  דוקירה  ןונגסבו  שובלב  דחוימב  רכינ  רבדה  תוצולחהו .) םיצולחה   ) םידסיימה
ידוקיר ופסונ  םייצולחה  לגעמה  ידוקיר  דצל  הכורא . ךרי  ופשחו  ימוגב  ודמצנש  רעונה , תועונתב  תוירבצה  לש  רתוי  םירצקה  סטרוש ' יסנכמ ה' ופילחה 

דבלב םיירעזמ  םייוניש  רבד  לש  ופוסב  ויה  הלא  םלוא  ןתומה . וא  ףתכה  לע  תחנומה  די  לשמל  רתוי , ימיטניא  יפוא  ילעב  ויהש  תב ,' חקול  ןב  , ' תוגוז
. םינטירופ םתוהמב  וראשנ  םיצולחה  םהיתובא  ומכ  םירבצהו 

רובידמ ןכו  זעונל ,) תע  התואב  בשחנ  לגרה  לע  די  םישל   ) יבמופב תוקישנו  םיזומזמ  םיפופיגמ , ללכ  ךרדב  וענמנ  םיצולחה , ברקב  ומכ  םירבצה , ברקב 
למיג  ' אבצבו תישדוח ,' הביס   ' זמורמה יוטיבב  םישמתשמ  ויהו  תושרופמ  םילימב  תונכל  וזעה  אל  השיאה  לש  ישדוחה  רוזחמה  תא  וליפא  ןימ . לע  רישי 

ששחמ תבגמ , םהילעו  הסיבכה  לבח  לע  שובייל  תויזחהו  םינותחתה  תא  תולות  תונבה  ויה  ץיקה  תונחמב  בצמב .' איה   ' םירמוא ויה  ןויריה  לע  ח"ן .'
. הכובמ ןהל  םורגיו  ףשחיי  ימיטניאה  ןמלועש 

ענמנו םיטלשמ  ישוביכב  דקמתה  אוה  תורחא  תויוברתב  םיאו  ' צאמל דוגינב  ךא  ותוגהנתהבו , ויתוסיפתב  'ו  צאמ םנמא  היה  יסופיטה  רבצה  דועו , תאז 
לבא הווש ,'  ' הרוחב םע  ינימה  עגמה  ירחא  'ה ' רבחל רפסל  רהמ  וצר  םינב ש' לע  תרפסמ  תרכומה  תילארשיה  הדגאה  םיינימ . םישוביכב  רדהתהלמ 
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ויה תורידנ  םיתעל  םיינימ . םיעוציבו  תויווח  לע  יסיסע '  ' עדימ תרבעה  וללכ  אלו  ידמל , םימימת  ללכ  ךרדב  ויה  ןזואל  הפמ  ורבעש  םירופיסה  לעופב 
םירבחה םע  אל  וליפא  סקס , לע  םהיניב  ורביד  אל  ללכ  תוירבצהו  םירבצה  בור  הזמ . רתוי  אל  ךא  ביכשהש '  ' הז לע  וא  תנתונש ' וז   ' לע םילכרמ  םיריעצה 
ותא תמייקש  ימ  ידי  לע  השעמל  ןתינ  ןימ  לע  עדימה  ןכיהו . יתמ  ימ , םע  ימ , קוידב  עדי  אל  דחא  ףא  לבא  הז , תא  םישוע  םישנאש  ועדי  םלוכ  םיבורקה .

זא התיה  אל  היגולוקניגה   ) החפשמה אפור  םע  תושיגפ  םיסחיה . לש  םינושארה  םיבלשב  בורל  תויעבו  םיישקל  םרג  הנכהה  רסוחו  ןימ , יסחי 
. יאשחב זא  םגו  תאז , ושע  תוטעמ  תוריעצ  קרו  תוגוהנ , ויה  אל  יתמו , תושעל  המ  ץעוויהל  ידכ  תחתופמ ,)

pin-up לש םימולצתו  םירויצ  םקנראב  םיקיזחמ  וא  ןיטקרסקה  ריק  לע  םילות  ויהש  היינשה , םלועה  תמחלמב  םינקירמא  םילייחכ  אלש  וזמ , הרתי 
תפילחב םג  רכזוה  אל  טעמכ  אשונה  םמצעל . םהלש  תוינימה  תויזטנפה  תא  ורמש  "ל  הצב םהישרויו  תורתחמה  ימחול  הצחמל , תולטרועמ  '' girls

יתוא םילאוששכ  דימת  . ' גוזה תבל  אלו  תדלומל  ונווכ  וללה  םיבתכמב  הבהאה  ייוטיב  בורו  ףרועב , םגוז  תונבל  תיזחב  םילארשיה  םילייחה  ןיב  םיבתכמה 
יכ חטב ]...[ " ןימה -  - רהוט לבא  תעדוי . אל  ינא  קשנה -  רהוט  : " הנוע ינא  זא  , ' הדוהי ןב  הביתנ  םימיל  הבתכ  "ח ,' מלפב קשנה  רהוט  היה  תמאב  םא 

תונוש תוגרד  ויה  הבחרה  תרגסמבש  תנייצמ  הדוהי  ןב  תאז , םע  תוחידבב .' אל  וליפא  הז , לע  ורביד  אל  וליפא  םג  זא  הז , תא  ושע  אלש  קר  אל  ונלצא 
: תוינטירופ לש 

םהינימל םידוסחהו  םיעונצה  םיאפיחהמ . רתוי  חטב  - חטבו םימלשוריהמ , רתוי  חטב  ץראה , ראש  לכמ  םיישפוח  רתוי  ויה  םיביבא  - לתש דיגהל  ךירצ 
אל תוכורא , םיידי  ול  שי  ', ' םיידי חלוש  אוה  ונממ -  ירהזית  ', ' תולמש ףדור  [: ' ע"ע תיביבא -  לת  התיה  הדוהי  ןב   ] וניפלכ יאנג  ייוטיב  ינימ  לכב  ושמתשה 
סעשיימ עומשל  תלוכי  םינזמזמ .'  ' ונילע ורמא  םה  ךכ  םידלי ,'  ' םהל ונארק  ונחנאש  ומכו  תששחתמ .' ןמזה  לכ  איה  ', ' ששחתמ ןמזה  לכ  אוה  ?', ' תשגרה

. יאנגב ןבומכ  רמאנ  הז  לכו  זמזמתהל . ידכ  קלתסהל , יתמ  םהל  ואצמ  םה  דחי -  םירשו  םיבשוי  םלוכש  ומכ  זא  גוסהמ : תוליכר , לש 

ביכרמ ןיטולחל  טעמכ  ורסח  ןה  סקסל . הז  רוד  לש  וסחי  תא  הבר  הדימב  ופקיש  תומדקומה  םישימחה  תונשב  "ח  שת רוד  ירפוס  ומסריפש  תוריציה 
לכב רהזי , לש  גלקצ ' ימי  ב' לשמל , ךכ , םיבהאנה . םירוביגה  גוז  ןיב  םיסחיה  תכרעמ  רואיתל  רושקה  לכב  ןוצרמ  הרוזנצב  ללכ  ךרדב  ונייטצהו  יטורא 

: אוה םג  םגמגמו ' ךובנ   ' רפוסהו ךובנ  רוביגה  הניבל , וניבש  םיניינעל  והשכיא  העיגה  טלשמב  תפתושמה  החישהש  םעפ 

םיליחתמ ךיא  ולוכ . רחא  רבד  קחורמהו ]...[ . בוטה  םייצח  םיבוזעה . םירוחבה  לש  תורבחה  תואלפומ . תורוצי  דאמ . ןוכנ  תורוחב . לע  רבדנ  ואוב 
ןבומכ ןה , ךיאו  עגמה . טעמכבש  תוקיתמה  ןהיתודומח . אלא  ןהירבד  אלו  רתוי . ןהילא  קחדיהל  םיליחתמ  טאל  - טאלו הכו , הכ  םירבד  ןמע , חישהל 

, תוקדה היתועבצאב  ךרעש  איה  ספספתו  הקיחב . שאר  חינהל  קחדנ  בשוימה  ךיא . ךה  - ונייהו קחשמה . ןיממ  קר  הז  לבא  תועתרנ -  תוארתמ 
םימח קר  םכינש  םיראשנו  אוהש , - ןאל החישה  תפסאנש  דע  הכ , תצקו  הכ  תצק  רתוי , םיפטלתמו  התרזיג -  קבחל  ךרכמ  ףיקמ  ךלהמה -  תורירקה .

. תורוחב לע  םיעדוי  םתא  המ  וה , אל ? המל  זיגרת . לא  לדח , ןתינה . לככ  ףושח  רשפאה , לככ  בורק  הזב , הז  םישפחמו  םישפחמו  םיממוחמו ,

לע תוזימר  וליפא  ללוכ  רופיסהו  רהזי , לצאמ  תוחפ  רתסומ  ןימה  גלקצ ,' ימי   ' תא תיגולונורכ  הניחבמ  םידקהש  רימש , השמ  לש  תודשב ' ךלה  אוה  ב'
ךותמ ומכ  ראותמ  םיבהאה  השעמ  ךא  הרוביגל . רוביגה  ןיב  תויטורא  ףופיג  תונצסו  ןרוג ) םהרבא  םע  יליוב  תדגוב  הקתור   ) ותשאל לעב  ןיב  תודיגב 

ןימ ירביא  שרופמב  םיריכזמ  םניאש  םיססוהמ , םיעוטק , םיטפשמבו  הובג  יתורפס  רטסיגרב  םייטויפ  םירואית  תועצמאב  שטשוטמ  אוהו  תככרמ  השדע 
: םיארוקה לש  םנוימדל  בחרנ  םוקמ  םיריאשמו 

דיה - עיזבו קלח  שורשרב  תולגרומכ , תוטקש , תועונתב  המצע , איה  תונידעבו ]...[ . טא  טא  ול  תעייסמ  הדי  ךאיה  שיגרהש  העש  הלע  םוח  לג 
לע חיסמו  בוט  הברה  בוט , אוהש  לקה , סופסחה  תא  שח  הדרחו . תיטא  תוריהז  ךותמ  ןהב  ששיג  הרוע . תא  ויתועבצאב  שחשמ  דערנ , הריהזה .

ןמצעלשכ תוענ  הילגר  ןיידע  ויה  טאל  טאל  תומוצע . ויה  היניע  הינפב . ץיצהו  ושאר  ףקז  העונת . םייח , םיטמק  לע  זזות , רוע  לע  טעמ , תרומרמצ 
ךותב ומצע . לע  המתמ  םג  היהו  הפי - ? איה  םנמאה  היה -  הימת  הנורחא , הערכה  ינפלכ  עתפו , תרתוימ . הנורחא  תוסכ  הילעמ  תוקלסמ  לוכיבכ 

תא לתש  העיז ]...[ . לש  תולודג  תופיט  שולש  ץבושמ  התע  היהו  היתותפש  לא  היריחנמ  ךשמתנש  ןטק  ץירח  ותואמ  ויטבמ  תא  קלסל  זיעה  אל  ךכ 
המודו השלוח  וילע  הפקת  לק  עגר  ןלהלו ]...[ . תלשפומה  התיאצח  התצלוח , ךרואל  הרוחא , טהול  טבמ  זיעהו  לשפומה  השאר  ירבע  ינשמ  וידי  יתש 

העיז חיר  היפתכל ]...[ . רבעמ  ושאר  תא  קחידו  והזח  יפלכ  טעמ  והיבגה  ויתועורז , ןיב  הקימ  לש  הבג  תא  לטנ  והנשמ  ךא  הגספה  תא  רבעש 
 - םידמצ םידמצ  תוצצונה -  שארה  תוכיס  דיל  רוחשה , הרעשב  הכורא . העש  וב  עיבטמו  והזח  לא  דמצנ  הקימ  לש  יחולחלה  היפו  םימח , םירשבו 

. הממד םיצעב . לצ  תופוקז . תוקד , תומוח , ןרוא  יטחמ 

לע חישה  ןיב  םיוסמ  רעפ  םייקתה  רעונה  תועונת  תוברתב  הבושח : תיגולויצוס  הדוקנ  ןייצל  יוארה  ןמ  ץראה  ידילי  םיריעצ  לש  תינימה  םתוגהנתה  ןיינעב 
רקיעב םיינוליח , רעונ  ינבל  התיה  תוגהנתהה  םוחתב  לעופב . תינימה  תוגהנתהה  ןיבו  ירגלווכ , ללכ  ךרדב  ספתנו  תוחונ  - יאו הכובמ  ררועש  סקס ,

תוצרא בורבו  תירבה  תוצראב  םליג  ינבמ  לודג  קלח  ברקב  תע  התואב  תלבוקמ  התיהש  וזמ  תילרביל  השיג  הנידמה , םוקו  בושייה  תפוקתב  םיינוריע ,
הלוע רוד  ותוא  ינב  םע  יתכרעש  תוחישמ  ךא  תע , התואב  םיאושנ  אל  םיריעצ  ןיב  םביטו  ןימה  יסחי  ףקיה  לע  םייטסיטטס  םינותנ  ונדיב  ןיא  םנמא  הפוריא .

תינימ תוגהנתה  לע  רימחמ  ילמרופ  חוקיפ  וליעפהש  תורחא , תויברעמ  תוצראל  דוגינב  דועו , תאז  הרידנ . הכ  העפות  ויה  אל  הנותחה  ינפל  ןימ  יסחיש 
לבוקמכ תיחרכה , אל  ךא  היוצרל  הבשחנ  תולולכה  ליל  דע  םילותבה  תרימש  לשמל , תוחפ . השקונ  התיה  תיללכה  השיגה  לארשיב  תוקוורו , םיקוור  לש 

. אטחכ הספתנ  אל  םיאושינל  תמדוקה  םוירוטרומה  תפוקתב  ןימ  יסחי  םויקו  תינקירמאהו , תיפוריאה  תונגרובהמ  לודג  קלח  ברקב 

וליגש םירוה  לשמל , םישנ . לשו  םירבג  לש  תינימה  םתוגהנתהל  סחיב  הפיאו  הפיא  וגהנ  תורחא , תויברעמ  תורבחב  ומכ  לארשיב , יכ  שיגדהל  בושח 
הבר  ' תינימ תוטיהל  הליגש  רענ  יפלכ  הבוגתה  וליאו  םישנועו ,) םימויא  תוקעצ ,  ) הבר תופיקתב  היפלכ  ביגהל  וטנ  תינימ  הליעפ  תיטסיזנמיגה  תבהש 

תומלעתה ףאו  תונחלס  םזיניבושב : עוגנ  היה  םיאושינל  ץוחמ  הדיגבלו  תורפרפתה ' יתרבחה ל' סחיה  םג  הלק . החכותב  ללכ  ךרדב  הרמגנ  התיה  ידמ '
אלו ההובג  תורידתב  גוז  ינב  הפילחהש  תרגובמ  הרוחב  דועו , תאז  תפאונה . לש  ןזואל ) הפמ  השיחלב  בורל   ) יוניגו תעשורמ  תוליכרו  ףאונה , ישעממ 

. טסיאוגא וא  בבושכ  רתויה  לכל  ספתנ  תאז  השעש  רוחב  וליאו  תיתונז , ףאו  תעד  תלקכ  ללכ  ךרדב  הספתנ  ןיממ  התאנה  תא  הריתסה 

לש ןוילעה  גלפב  םירבגלו  םיפושח  םייפתכו  םיילגרב  תכלל  םישנל  היצמיטיגל  הרצונ  דחא , דצמ  יטנלוויבמא : היה  הרבחבו  החפשמב  םוריעל  סחיה 
טעמ אל  רחא , דצמ  השוב . ררוע  אל  םירבג  ברקב  רקיעב  םוריעו  תוחלקמה , ןיב  תוציחמ  ללכ  ךרדב  ויה  אל  תוכירבבש  תוירוביצה  תוחתלמב  םפוג .

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



םגו ןותחת , שובלב  םהירוה  תא  ואר  אל  םלועמ  םישישה  דע  םישולשה  תונשב  ולדגש  םיבר  םידלי  תיבה . ךותב  םוריעב  בבותסהל  וענמנ  תוחפשמ 
. ללכב האנהו  תושגר  עיבהל  ישוקב  רושק  היה  רבדהש  רשפא  האוש  ילוצינ  לש  םיתבב  הענצב . ללכ  ךרדב  ושענ  םאל  באה  ןיב  םיפופיגו  תוקישנ 

םימרוג העברא  הנותמ .' וא  הרואנ  תונרמשכ   ' ןימל סחיב  תינוליחהו  הקיתווה  הבכשב  הפיכב  הטלש  השיגה  תא  רידגהל  רשפא  רבד , לש  ורקיעב 
, תיתרוסמה תדהמ  תוקחרתהה  הנידמה : תישארו  בושייה  תפוקתב  וז  הבכש  ברקב  רעונ  ינב  לש  םתוגהנתה  לע  ידסממה  ינימה  חוקיפה  תא  ונתימ 

הניאש תיתחפשמ  הרבח  תילארשיה -  הרבחה  תא  םינייפאמ  ןיידעו  ונייפיאש  תוילמרופה  רסוחו  תושימגה  יתדה ; רסומה  תעפשה  תא  השילחהש 
"ל, הצלו הנגה ' ל' ( 18-17  ) ריעצ ליגב  וסייגתה  תוריעצו  םיריעצש  הדבועה  םיקוחו ; םיללכל  תויצ  - יא יפלכ  הלודג  תונחלס  הלגמו  תורמ  ליטהל  הטונ 
הרצונ לארשיב  ףוסבלו , וילייח ; לש  תינימה  םתוגהנתה  לע  םינסר  ליטמ  וניאש  םלועב  אבצ  ןיא  ירהו  יאבצה -  ןוגראה  לש  וחוקיפ  תחת  ודמעוה  אליממו 

ןתחתהל וטנ  םילארשיה  םיריעצהש  ןוויכמו  תוקוורה , בלשב  ללכ  ךרדב  תחרופ  תינימ  תוללוה  (. 23-20  ) ריעצ ליגב  םיאושינ  לש  הבותכ  יתלב  המרונ 
םג ןכ , לע  רתי  תינימה . םתוגהנתה  תלאשב  םהירוה  ןיבל  םניב  םימי  ךיראמו  ישממ  חתמ  רצונ  אלו  הרצק  התיה  םהלש  תוקוורה  תפוקת  םדקומ ,
םירבח םע  תחא  םימי  תכיראמו  תיטנמור  םיסחי  תכרעמ  ומייק  םבור  תוימגונומל . הייטנ  םילארשיה  םיריעצל  התיה  םיאושינ ) םורט   ) תורחבה בלשב 

ליגמ 14-13. רבכ  עובק ' ואצי   ' םיבר תוגוז  הנותחה . ינפל  םיסחי  תוכרעמ  שולש  םייתש  רתויה  לכל  וא  אבצהמ , וא  רעונה  תעונתמ  רפסה , תיבמ 
ןמדזמ ןימ  וא  תורצק  םיסחי  תוכרעמ  ומייקש  םיריעצ  קר  דחי . םישוע  םה  המ  לאוש  וניא  שיא  עובק  םיאצוי  גוזה  ינב  דוע  לכש  התיה  תחוורה  המכסומה 

םיזחופ . ףאו  םיטסיאוגא  תוירחא , ירסח  םיכנוחמ , יתלבל  ובשחנ  דבלב 

יאנת לש  האצות  םג  התיה  תישגר , תוביוחמ  אלל  ןמדזמ  ןימו  גוז  תב  / ינב לש  םירידת  םיפוליח  ינפ  לע  ימגונומ , ןימל  תע  התואב  הנתינש  תופידעה 
 - תינוכמ תוחפל . תוחא , וא  חא  םע  ורג  םבור  םהלשמ . רדח  היה  םיטעמ  רעונ  ינבלו  תונטק  ויה  תורידה  יטרפ . בחרמ  תריצי  לע  ושקהש  םירוגמה 

םיטעמ םיריעצל  הנימז  םיעבשה  תונש  ףוס  דע  התיה  םהילותב -  תא  ודביא  הפוריאבו  תירבה  תוצראב  םיבר  הכ  םיריעצ  הכותבש  תיטרפה ' הרואמה  '
תריציו םינושארה  םישושיגה  וליפא  בחרו . ישפוח  היה  םיה  תפש  לע  לוחה  קר  שימגו . ןגומ  תוסלעתה  רתא  אוצמל  דואמ  התשקה  וז  הדבוע  דבלב .

, עודיכ אוה , ןופלטה   ) רקויב ולע  תוחישהו  ןופלט  רישכמ  היה  אל  םיתבה  בורב  ןכש  םישק , ויה  ןמורה  לש  ומוציעבו  רוזיחה  ןמזב  ילולימה  ימיטניאה  עגמה 
תוליכר ינפמ  דחפהו  םלוכ , לע  םיעדוי  םלוכ  הבש  תיתחפשמ  הרבח  התיה  לארשי  דועו , תאז  תוימיטניא .) תריציל  םיבושחה  םיינרדומה  םילכה  דחא 

. ןמדזמ ןימ  ךרוצל  תויורשקתהל  היצביטומב  התחפהל  אוה  םג  םרת  המיתכמו  תעשורמ 

ינימ םזילרולפ  לש  םינצינ 
ועיפוהש תושדחה  תוילרבילה  תושיפתה  תא  םינפהל  התשקתהו  סקסל  הסחיב  תינרמש  תיברעמה  הרבחה  בור  ןיידע  התיה  םיעבראה  תונשב 

, הדוליל יחרכה  רשק  אלל  המצעל , איהשכ  תימיטיגל  תיזיפ  האנהכ  הספתנ  םרט  תינימה  תוליעפהו  ץרפנ  ןוזח  ויה  תועיבצו  תומודק  תועד  קפואב .
. תוינימה לע  תונשי  תומכסומ  םג  ךכ  ךותבו  רערעתהל  ןשיה  יתרבחה  הנבמה  לחה  הבש  הפוקת  התיה  םג  וז  םלוא  םיאושינלו . הבהאל 

, רסומ לש  תולבגמ  הפפורו  תובכע  הררחיש  המחלמה  יברעמה . םלועב  ינימה  רסומה  תוחתפתהב  הנפמ  תדוקנל  תבשחנ  היינשה  םלועה  תמחלמ 
םילייח יפלא  תואמ  והש  המחלמה  ךלהמב  םות . דע  שיש  המ  תא  לצנל  ךירצ  ןכ  לעו  רחמ  היהי  אלש  השוחת  םייחל -  שדח  סחי  הב  רצונ  ןכש 

ןהלש םירבגהש  תויפוריאה  םישנה  םע  ןמדזמ  ןימ  לש  םישגפמב  ןקרופ  אצמ  םהלש  ינימה  חתמהו  הפוריא  תמדא  לע  םיכורא  םישדוח  םינקירמא 
תוטשפתהל ששחהמ  רקיעב  םייתפרצ ,' םיבתכמ   ' ונוכש םימודנוק , וילייחל  קליח  ינקירמאה  אבצה  ףרועב . תויאמצעו  תודומלג  וראשנ  ןהו  תיזחל  וחלשנ 

. ובאט תקזחב  ויה  זא  דעש  םירבד  ועמשנו  וארנ  םהבש  חוטב  ןימל  הכרדה  יטרס  ץיפהו  תבגעה , תלחמ 

דע דווילוהב  םיקיפמה  ולצינ  התואש  םוב ,)' יבייב  רוד ה' םלועל  אב  ןאכמ   ) תינימ הוואתו  היגרנא  לש  שדח  ץרפ  ררחיש  תירבה  תולעב  לש  לודגה  ןוחצינה 
םיטרס תואמב  אישה  עגר  התיה  תוינשוחב  םיקשנתמ  םהינש  ךכ  רחאו  יבל ' לכב  ךתוא  בהוא  ינא   ' ותבוהאל רמוא  רוביגה  הבש  הבהאה  תנצס  םות .

התוגהנתהב רגית  הארקש  םירבג  ינוילימ  לש  םיבוטרה  תומולחה  תרענ  ורנומ , ןילירמ  הרמתיה  םלוכ  שארב  םישדח . סקס  ילילאו  תולילא  הדילוהו 
החפשמה יומיד  לע  הנגהו  תינרמש  הפוקת  התואב  הראשנ  עונלוקל , דוגינב  תינקירמאה , היזיוולטה  תינרמשה . ןימה  תסיפת  לע  תירטנצסקאה 

. רתוי תוינפשוחו  תוינשוח  ושענ  תומוסרפה  ךא  תנגוהמה ,

, עונלוקה יתב  םיכרדה ,) תודעסמ  ' ) םירניידה ו' קנראב , םינמוזמ  ףדועו  יאנפ  לש  עפש  םע  תוריעצו  םיריעצ  לש  שדח  רוד  ברעמב  לדג  םישימחה  תונשב 
. חותפה ריוואל  וכו )' םיזומזמ   ) תוינימה ינוניג  תא  האיצוהש  תססותו  הריעצ  הנשמ  - תוברת לש  םידקומ  ושענ  םידוקירה  ינודעומו  םיניא ,' - ביירדה '

. ינימ חתמב  הריוואה  תא  ןעטו  הקושת  ררחיש  לורנקורה  לורנקורה . תיתוברתה  הריזל  סנכנ  רשאכ  רעונה  ינב  לע  הטילש  דבאל  ולחה  םירגובמה 
תונש לש  סקסה  תכפהמ  תא  רחא , תוברת  רוביג  לכמ  רתוי  ולש , ליפא  - סקסב למיס  םינומה , לילאל  םישימחה  תונש  תיצחמב  השענש  ילסרפ , סיוולא 

לש תירטנצסקאה  תוידנדהו  הבולבביב ,' ינומזפב ה' םייבצקה  םייכריה  יעונענ  הלילה ,)'? הדדוב  תא   )' םיקתקתמ - םייטנמורה וינומזפ  םישימחה .
. םתוינימ תא  והומכ  ןיצחהל  ולחהש  םיריעצ , ינוילימ  לע  ועיפשה  םיצצונה  וישובלמו  הקירבמה  ותירולב 

תוינוחטיב תויעב  םעו  םירגהמ  לש  םוצע  לג  םע  הדדומתהו  רורחשה  תמחלמ  יעצפ  תא  הקקילש  היינעו , הריעצ  הנידמ  לארשי  התיה  םישימחה  תונשב 
םישימחה תונש  ףוס  תארקל  טאל . הכותב  וטלקנו  המ  רוחיאב  הילא  ועיגה  סונייקואל  רבעמ  ושחרתהש  םיכילהתה  רורטו .) םיננתסמ   ) שדח גוסמ 

עבש  )' לוסרקה ךרואבו  הפרי )' ילגר ג'  )' הדומצו הרצ  הרזגב  םיכורא  םייסנכמ  תוריעצה : םישנה  לש  רקיעב  זעונו , ינפשוח  רתוי  תצק  שובלה  השענ 
םזבאב הסכרנש  הבחר  תינועבצ  ימוג  תרוגחו  ןומעפ  תיאצחל  המילשמ  תפסותכ  םיינועבצ , ץרטס ' יברג  סלפרטס ,)'  )' תויפתכ אלל  הלמש  תוינימש ,)'

לש םירוענה  יטרסב  םיחיכש  ויהש  הנפוא  ינממס  םלוכ  הריס –  ילענו  סוס ,' בנז  ףוסא ב' רעיש  דצב  םייפתכה , לע  שלוג  רוזפ  וא  ירענ  רצק  רעיש  לודג ,
הגירחו ובאט  תרפה  הלאה  הנפואה  ישודיחב  ואר  תויטסילאיצוסה , רקיעב  תוינויצה , רעונה  תועונת  ירבח  ילסרפ . סיוולא  יטרסב  רקיעבו  םישימחה  תונש 
ךפהנ ירטנצסקאהו  ולגרתה  םינרמשה  םג  ןמזה  םע  םלוא  הנוזל . שממ  הבשחנ  לשמל , הקודה , תיאצחב  וא  ןוליינ  יברגב  תכלל  הזעהש  ימ  תירסומ .

ילנבל .

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



. תירבעה ןושלה  לש  היצזילאוסקסל  ךרדה  הללסנו  רתוי  םיזעונ  םינש  ןתואב  ושענ  םיירלופופה  םינומזפה  לש  הלילקה  הקיזומהו  עוציבה  םילימה , םג 
ןודעומ תייעיבר  הרשש  המרונפ ,' בוחרמ  תאז   ' ןומזפב דוקרל ,' יאוב  קתומ , הבוב , ייה   ' הרושה הללכנ  "ל  חנה תקהל  לש  ( 1959 ' ) ויתס חור   ' ןומזפב

'. םייתכרי שילשו  רביש  ינש  םילגכ , הידש  גוז  ( ' הפוקתה יחנומב   ) תוזעונה םילימה  וללכנ  (, 1961 ' ) םילוגנרתה  ' תקהל ךכ  רחאו  ( 1958  ) ןורטאיתה
לוק לש  לקה  לגה  לש  ברועמה  דעצמב  רתויב ב-1963  ירלופופה  ירבעה  רישכ  רחבנש  םילוגנרתה ,'  ' לש היינשה  התינכותב  הנוכשה ,' ריש   ' ןומזפה

םא םידבכ  םינויד  ולהנתה  רודישה  תושרב  הזחה .' תא  הטילבמ  תחתה , תא  תבבוסמ  : ' בושו בוש  עומשל  ובהא  םלוכש  טפשמה  תא  ללכ  לארשי ,
זעהש ןושארה  ילארשיה  יאנומזפה  רפח , םייח  רביח  הלאה  םינומזפה  תא  ךכל . םיבר  םידגנתמ  ויהו  תחת '  ' הלימה ללגב  רישה  רודיש  תא  רשאל 

. ילארשיה רמזב  תוסג ' םילימ   ' לולכל רסאש  ובאטה  תא  רובשל 

תא הגיפה  הלולגה  םיקוחהו . םיללכה  לכ  תא  התנישש  ןויריה  תעינמל  הלולגה  קושל  הסנכנ  רשאכ  םישישה  תונשב  עריא  ברעמב  לודגה  ינימה  ץפמה 
, תירבה תוצראב  החימצה  תורבעתהה  לע  טולשל  תורשפאה  סקסה . תכפהמ  לש  עינמה  שדחה  חוכל  םישנה  ויה  התוכזבו  יוצר  אלה  ןויריהה  דחפ 
םיברב םסרפל  וססיה  אלש  תונומוק  ומק  לשמל , ךכ , םימי . םתוא  דע  וארנ  םרטש  תינימ  תונריתמו  תוריח  לש  תושדח  תועפות  הילגנאב  רקיעבו  תפרצב 

( תוגוז יפוליחו  יבמופ  םוריע  לש  םיסופד  ורצונ  הבש  "ב , הרא ןופצב  ןוטסדנס '  ' תנומוק התיה  רתויב  תמסרופמה   ) ןהירבח לש  םיימיטניאה  םהייח  תא 
תועדומ םסריפש  ןושארה  , Oz ילגנאה ןיזגמה  היה  ותזועתב  םיליבומה  דחא  תוישפוחב . תוינימ  תויוגהנתה  לע  בותכל  וזעהש  םישדח  ןימ  יניזגמ  ודסונו 
השעמל ויהש  םיינומה , פופ  ילביטספ  לוכל , לעמו  טפשמה . תיבל  דע  ועיגה  ףא  םיתומיעה  תצקמ  הרטשמה . םעו  הרוזנצה  םע  תמעתהו  ןימ , ירזיבא  לע 

ןאירמ ומכ  פופ  יבכוכו  הקושת , לכ  תוישפוחב  םישגהל  רשפא  ובש  םלוע  אורבל  וצר  םישישה  תונש  לש  םיחרפה  ידלי  סקסו . הבהא  ילביטספ  םג 
', םיחרפה ידלי   ' רוד לש  הרושבב  בושח  קלחל  היה  ינימה  רורחשה  שדחה . ינוליחה  ןחלופב  םינאמאש  - םינהוככ וספתנ  תוישופיחהו  רגא  קימ ג' לופתייפ ,

, רוביצב האטבל  ןיאש  הסג  הלימל  םישישה  תונשל  דע  הבשחנש  , Fuck הלימה תונגרובהו . דסממה  ילבכמ  רורחשה  תא  אטיב  אוהש  םושמ  םג 
. ינימ רורחשו  תינדרמ  חור  האטיבו  הריעצה , הכפהמה  לש  םילמסה  דחא  התשענ 

עמשנ הנושארל  םישישה . תונש  לש  ןימה  תכפהממ  דרפנ  יתלבו  בושח  קלח  התיה  תע , התואב  םינושארה  הידעצ  תא  התשעש  םזינימפה , תכפהמ 
שממל ןתוא  הנבריד  תיטסינימפה  היגולואידיאה  ינימ . טקייבוא  שמשל  קיספהל  ןתעיבתו  תירבגה  הקושתל  תוחפש  ןתויה  לע  םישנה  לש  ןתאחמ  לוק 

ןהש ךיאו  תובהוא  ןהש  המ  לע  ןהלש  גוזה  ןב  םע  רבדל  תוכז  ןהל  שיו  תירטס  - וד תויהל  הכירצ  ןימ  יסחימ  האנהש  ןתוא  הדמילו  ןפוג , לע  ןהלש  תוכזה  תא 
םירבגה לש  םתונרמש  לע  הסירסה )'  ' ארקנ עודיה  הרפס   ) הפ לעבו  בתכב  הגעלש  תיביטרסאה , תיטירבה  תיטסינימפה  רירג , ןיימר  ג' הז . תא  תובהוא 

לש האיבנ -  ןיעמ  השעמלו  רתויב -  תקהבומה  תאטבמה  התיה  רירג  ןיידזהל .'  ' םישנה לש  ןתוכז  לע  הרבידו  טלחומ  יטורא  שפוחל  הארק  םיטירבה ,
. םירבגה לש  םתוינימ  תא  םג  ףיקע  ןפואב  הררחישש  םישנה , לש  ינימה  רורחשה  תכפהמ 

היילע הלח  םישישה  תונש  לש  ןימה  תכפהמ  תובקעב  יכ  םיחיכומ  םינורחאה  םירושעה  תעבראב  םלועב  ומסרופש  םינוש  םירקחמ  לחה . ןכא  רורחשהו 
ביגהל םוזיל , ולחה  םה  םהלש : ןימה  ייחמ  האנהל  תושדח  תויפיצ  וחתיפ  םירבגו  םישנ  גוז . ינב  ןיב  ינימה  שפוחבו  תינימה  תוליעפה  תוחיכשב  הביקע 

(. ןבומכ ירמגל  אל  ןיידע   ) תוינימה לע  םהלש  תומודקה  תועדהו  תובכעה  ןמ  הגרדהב  ורטפנו  ןווגלו ,

םיעבשה תונש  תליחתבו  םישישה  תונש  ףוס  תארקל  קר  השעמל , ליגרכ . לק , רוחיאב  לארשיל  ועיגה  ברעמב  םישישה  תונשב  ושחרתהש  תורומתה 
םידוקה תא  םשייל  ולחהו  וטלקש  ץראב  םינושארה  ברעמב . ועיפוהש  םישדחה  םיינימה  םידוקה  תא  יקלח , ןפואב  םינפהל , תילארשיה  תוברתה  הלחה 

היצמיטיגלהו היסהרפב  קשנתהלו  םיקובח  בוחרב  תכלל  וזעה  רתוי  םיבר  תוגוז  תססובמהו . הליכשמה  הבכשהמ  רעונה  ינב  םירבדה  עבטמ  ויה  וללה 
םיירלופופ םה  םג  ושענ  יטוראה  חוחינה  םע  וקסידה  ידוקיר  תילארשיה . םירוענה  תוברתב  המכסומ  התשענו  הלדג  םיאושינה  ינפל  ןימלו  םיזומזמל 

דעו זאמ  התיה  הליל , ינודעומו  וחתפנש ב-1966 ) םיטנדוטסל  םיקטוקסיד  ןנימ - ' רב  ו' םירברב ' , ' לשמל  ) םיקטוקסיד וחתפנ  הבש  ביבא , לתו  דואמ ,
. ולוכ הנחמה  תא  הגרדהב  הירחא  הכשמו  ץראב  ינימה  םזילרבילה  לש  ינמיה  ןמסל  םויה 

הלחה תוינוריעה  תויסנמיגהו  םיידוסיה  רפסה  יתב  ידימלת  לש  ישיש  םוי  תוביסמב  ינימ . םזילרביל  לש  ךילהת  לח  אבצ ) ינפל   ) רתוי םיריעצ  םיאליגב  םג 
םירחא לגעמ  ידוקירו  תב ' חקול  ןב   ' ידוקירב םיידי  תתל  םוקמב  םידליה .) דחא  תיבב  ללכ  ךרדב  וכרענש  ' ) התיכ ברע  םידוקירה ב' תביסמ  תרוסמ  תחוור 

תויטירב קורו  פופ  תוקהל  לש  ןהילילצל  ודקר  םה  רתוי . וא  תוחפ  םידומצ  ינשוח  ואולס '  ' ודקר וא  טהול  קייש '  ' דוקירב הז  לומ  הז  םיקדרדה  וסכיע 
דוגינב םעפה , הלאב .) אצויכו  תוישופיחה  תקהל  לש  דו ' ייה ג' ', ' תויחה  ' תקהל לש  הלועה ' שמשה  תיב  ', ' עזעזמ לוגס   ' תקהל לש  סונו '  )' תוינקירמאו

לש תוינולס ' םסחי ל' תא  וככיר  םירגובמה  םג  רעונה . תועונת  לש  תוינטירופב  הבר  החלצהב  התרחתה  תוינולס ' ה' םישימחהו , םיעבראה  תונשל 
תא ורקיבו  ןמזה ' חור  ונענש ל' םירגנסמ , םג  הל  ואצמנ  םעפה  םישימחה , תונשל  דוגינב  ךא  דמשל , האיציכ  התוא  וספת  ןיידע  םנמא  םיבר  רעונה .

: ןייטשניבור ןונמא  לשמל , םירקבמה .

. םויה לש  לארשיב  םילדגה  םיריעצ  םישנא  ךוניחל  רבד  םורתת  אל  הבוטה , הריגמל  ךייתשמ  וניאש  ינולסה ,'  ' רעונה תא  תלסופה  תינללוכה , השיגה 
דגנ עמשומה  גורטקבו  הניקב  םעט  לכ  ןיא  רבדה , ךכ  םא  םג  טסיווטה . ידוקירבו  סני , יסנכמב ג' ירסומ  קזנ  שי  ןכא  יכ  חוכיוה , ךרוצל  עגרל , חיננ 
. הנשה תומי  לכ  רסומ  תסנכה  םהל  ףיטת  םא  םג  הבושתב  ורזחי  אל  ינולס - ' רעונ  תסנכ כ' ירבח  יפב  םינוכמה  תורענו -  םירענ  םתוא  רעונה .

םהינזוא ושירחי  םא  םג  העונתה  ףירצ  לא  ואובי  אל  ישיש , תולילב  בוחרה  תוניפב  םידמועה  תושידחה , תוקורסתה  ילעב  םיינרדנגה  םירוחבה 
תא שטשטל  םייושע  םיימיטיגל , יוליב  יכרד  םע  דחיב  העישפו  תונוירב  ישעמ  םיפטועה  הלאה , םיינללוכה  םירובידה  ןכ , לע  רתי  החכות . תואשמב 

ןכא יכ  ענכתשהל  םילולע  ויה  תסנכה , ירבח  ירבד  תא  םיעמוש  םיינולס  םידוקיר  םידקורה  רעונה  ינב  לכ  ויה  םא  רתומהו . רוסאה  ןיבש  םוחתה 
םיאור דציכ  ריעצ  רענ  עמוש  היה  וליא  ךא  םהילא , ועגי  אל  תסנכה  ירבח  ירבד  ברה , ונלזמל  םוחתל . ץוחמ  םידמוע  םה  אליממ  יכו  םה  םיניירבע 

אוה ךא  ךכ , בקע  תובשייתה  ןיערגל  אצי  אל  אוה  תיניירבע . טעמכ  וא  תיניירבע  הבכשל  ךייתשמ  אוה  אליממ  יכ  קיסמ  היה  המואה , ירחבנ  ותוא 
. שממ לש  תוניירבע  רבע  לא  שולגל  ענכתשי , םא  לולע ,
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השעמל םכיס  הטלוברט , ןו  ןדקרהו ג' ןקחשה  לש  ובוכיכב  םינרקאל ב-1977  אציש  (, Saturday Night Fever ' ) הקיסומה ןועגיש   ' ינקירמאה טרסה 
תוברתב םיריעצה  לש  רבוגה  םלקשמ  תאו  סקסהו  םירוענה  חור  תא  למיסו  רושעה  ךלהמב  החתפתהש  תיברעמה  םירוענה  תוברת  תוחתפתה  תא 

. םעט יביתכמכו  םינכרצכ  תיברעמה 

תא רפהל  וזעה  םילארשיה  םיריעצה  ןיבמ  חינז  טועימ  םישישה  תונש  תישאר  דע  שובלה . תנפוא  םוחתב  םג  אטבתה  ינימה  תוגהנתהה  דוקב  יונישה 
רכינ יונישה  רתוי . יטוראה  ינקירמאה , הארמה  ץופנ  םיעבשה  תונשבו  םישישה  תונש  ףוס  תארקל  וליאו  תינויצה , רעונה  תעונת  לש  יטקסאה  שובלה  דוק 
ומכ ליטסקטה , םלועב  םייגולונכט  םישודיח  תובקעב  ראשה  ןיב  תוחפ , ןגוהמו  רתוי  בבוש  השענש  תיסופיטה , תילארשיה  הריעצה  לש  התוזחב  דחוימב 

םג האטוב  תיטורא  תויביטרסא  םייחפט . םיפשוחו  חפט  םיריתסמ  ולחה  םיה  ידגבו  תירלופופ  התיה  ינימ ' תנפוא ה' ןורקדו . ןולנב  לנרא , ליניו , בוליש 
םע תויזח  הזחה , תטילבמ  תינועבצ  ובממ '  ' תצלוח ןוילע ,) קלחכ  הרצרצק  תנולמשו  םירצרצק  םיסנכמ  ' ) לוד יבייב   ' תמ ' גיפ ומכ  םישדח  הנפוא  יטירפב 

יסנכמ תא  ופילחהש  'ס ' רקינ  ' ןידרבג יסנכמ  םידומצ ,) - םידומצו םירצרצק  םינוסנכמ  ' ) יתוא קופד   ' יסנכמ תודפורמה , תויזחה  םוקמב  יעבט  הארמ 
. המרופטלפו קל ' ', ' ץיפש  ' ילענ םיינועבצ , רוע  יפגמ  תוגורס , תולתוח  סטייט ,'  ' סנכמ יברג  ךומנ , ןתומ  וק  םע  הטמ  יפלכ  םיבחרתמ  ליפ '  ' יסנכמ יקאחה ,

ברקב םיחיכש  רתוי  טעמ  ושענ  תיתונז , ףאו  תיטנדקד  תורדנגתה ' רעונה ל' תעונתב  םישישהו  םישימחה  תונשב  ובשחנש  רעיש , תעיבצו  רופיא  םג 
. העשפמה וקו  םיילגרה  יחשה , תיב  רעיש  חוליג  םג  ךכו  תוריעצ  םישנ 

םיריעצ שובלב : קופיאלו  םיעבצ  רסחו  דיחא  וקל  הייטנב  םוסרכ  לש  רתוי , תססוהמו  תיטיא  םנמא  המוד , תיתנפוא  המגמ  הלחה  םירברבגה  ברקב 
, ףלוג ןוראווצ  םע  תוצלוח  תוינועבצו , תודומצ  וקירט  וא  גירס  תוצלוח  םיטילבמו ,)  ) םידומצ סני  יסנכמב ג' וא  ליפ ' יסנכמ  וארנ ב' רתוי  םיבר  םילארשי 

, םיחותפה םילדנסה  םוקמב  ואבש  סרקינס ,' ךכ ה' רחאו  ראוגי '  ' ילענ הכרוא , לכל  החותפו  הקד  תימהוב  טסו )  ) היינתומ חותפה , ןוראווצה  תא  ףילחהש 
תואיפו םינפל  תירולב  ףרועב , ץוצק  רעיש   ) תירבצה תרופסתה  לדומ  םג  דחא . עבצב  הצלוחה  תנפוא  תא  ופילחהש  םייתונמא , םיספדה  םע  תוצלוחו 

הארמה לש  וכופיה  אוהש  ןונגס  הקורזה ,' הנפואה  . ' תוכוראה תואיפהו  חנזומ ' -' יפיהה רעישה  תנפוא  ינפמ  קחדנ  לחה  תורצק )
לש ירבצה  לושירל  יבטוק  הכ  דוגינ  התיה  אל  איהש  םושמ  ילוא  םיריעצ , לע  דחוימב  זא  הביבח  התיה  ןנכותמ  לושיר  ןיעמ  ןינא , / רדוהמ / רדוסמ / ןגוהמה

. תומקר לאוורש , יסנכמ  תויבלג , תיוודבה : תוברתהמ  םיטנמלא  הב  בלשל  לק  היהו  הלוז  התיהש  םושמ  ילואו  רעונה , תועונתו  ץוביקה  "ח , מלפה
הבתכב תבט  יתבש  יאנותיעה  ןייצש  יפכ  רעונה , תועונת  יכרע  םע  תילמס ) הניחבמ   ) םה םג  ושגנתה  םידוקירה , ומכ  םישדחה , שובלה  יסופד 

רבמטפסב 1966: ץראה ' המסרפתהש ב'

תישימחב ידוסיה . לש  תונורחאה  תותיכב  תוליחתמ  רעונה  לש  תוינולסה  תורבחה  תוינולס . תוביסמ  יורקל  םילגרתמה  רעונב  םיבר  הנשל  הנשמ 
הנפואה ןונגסב  תורדהתמו  רופיאב  תושמתשמה  תורענה  תובר  הגרדהב  תורבג . - תרפסמל תוקוקזה  תורענ  ונא  םיאצומ  רבכ  ןוכיתה  לש 

לש ןתורחת  תא  בטיה  תושח  רעונה  תועונת  הפילח ]...[ . גיראמ  םייושעה  ברע  יסנכמ  תינולסה  הביסמל  הליחת  םישבול  םירענה  הנורחאה .
לש ושובל  םג  הרכשל .' התוש  וניא  ל' להוכ ' התוש  וניא  (, ' ירישעה רבידה   ) תירישעה הרבידה  תא  הניש  ריעצה  רמושה  תוינולס . תוארקנה  תורבחה 

םייסנכמ םיהכ . םילוחכ  םייסנכמב  ופלחוי  יקאחה  יסנכמש  הטילחה  תישישה  הדיעווהו  לארשיב  חוורה  רודנגה  ץחל  תחת  בצוה  ריעצה  רמושה 
לע רוסיאה  ללגב  תוטעומ  אל  תורענ  ודביא  םיפוצה  םיהכ . םילוחכ  םייסנכמ  לע  טלחוה  ןכ  לע  ינולסה , רעונה  יסנכמל  ידמ  רתוי  ומד  םירוחש 

. הרצה תיאצחה 

לשמל םייתרגש .' םירוגש ו' ושענ  םיימיטיגל  יתלבו  םיסגל  רבעב  ובשחנש  םייוטיבו  רתוי  תררחושמ  איה  ףא  התשענ  רעונה  ינב  לש  רובידה  תפש 
ורוקמ תלאש  סלעתה .)'  ' וא בכש ' ', ' הבהא השע   ' רמול גוהנ  היה  זא  דע  ' ) וכו תניידזמ  ןיידזה , ןויז , יתנייז , ןייזל , תונושה : ויתויטהב  "ן  יז שרושב  שומישה 
תועצה המכ  ורקס  לטרב  לארשיו  ףסא  דוד  תירבעה . הפשה  רקחב  רתופ  ןהל  אצמנ  םרטש  תודיחה  ןמ  איה  ירכזה  ןימה  רביאל  ןיז '  ' חוורה יוניכה  לש 

: ןימ רביא  תנייצמכ  תיב  - ףלאה תויתואב  ןיז '  ' תואה לש  הנורזיג  ןורתפל  ונתינש  רבסה 

(, הכ ע"ב הרז , הדובע  ילבב  ' ) הילע הנייז  ילכ  השא  : ' םימכח ןושל  ךרד  לע  המחלמו .' קשנ  ילכ  , ' וז הלמ  לש  תירוקמה  תועמשמל  ןוימדה  א .
. תונפקות לש  השעמ  רבגה  לש  תינימה  ותוליעפב  האורה  תרחואמ  היגולומיטא  הארנכ , וז , ךא  תוינימה . היתונוכתל  םג  הנווכהשכ 

לע הב  םינד  ונאש  הלמה  וליאו  ארקמב , רבכ  רוגשו  וננושלב  םיקיתעה  ןמ  אוה  שרוש ז-נ-י  ךא  הנוז . הלמל  רקיעבו  שרושה ז-נ-י , ירזגנל  ןוימדה  ב .
. םירשעה האמל  םדוק  תרכומ  הניא  וז  התועמשמבו  ז-י-ן )  ) השרוש םינושה -  הירזגנ 

ףא תומוד  "ף , וק וא  "ד  וי "ו , יו ןוגכ  תורחא , תויתוא  ןכש  תעדה , תא  חינמ  וניא  הז  רבסה  ףא  ירכזה . ןימה  רביאל  "ן  יז תואה  לש  יפרגופיטה  ןוימדה  ג .
. הז רביאל  ןה 

. בז ןוגכ  המוד  תועמשמ  תולעב  תויברעה  םילמל  וא  קרז , וא  גרז  ןוגכ  המוד , תועמשמ  ןהל  שיש  השדחה  תירבעב  םילמל  הברקה  ד .

יפב ןכל  םדוק  המ  - ןמז שומישב  יאדווב  התיה  איהו  תנש 1911 , ביבס  הנושארל  תדעותמ  תימוטנאה  התועמשמב  ' ' ןיז  ' הלימה יכ  םינייצמ  לטרבו  ףסא 
תונש ףוס  תארקל  קר  טדנמה , תפוקתב  רבכ  לבוקמ  היה  ןיז ' שומישהש ב' ףא  םלוא  ביבא .' לת  לש  תונושארה  היתונשב  הילצרה , היסנמיג  ידימלת 

. םוימויה תפשמ  קלחל  ןטקה )'  ' וא קומש ,'  ' לשמל  ) היפדרנו היתורזגנ  לע  הלימה , הכפהנ  םישישה 

ובתכש ןושארה  אלמה  ירבעה  גנלסה  ןולימ  (, 1972 ןתיב , הרומז  ' ) תרבודמ תירבעל  ימלועה  ןולימה   ' לש רואל  ותאצוה  היה  הזה  יונישל  םייוטיבה  דחא 
םדוק רצק  ןמז  ובשחנש  תורחא , תורוגש  תוינימ  םילימ  וב  ועיפוהו  ויתויטה  לע  "ן  יז שרושה  ןבומכ  דקפנ  אל  שדחה  ןולימב  הדוהי . ןב  הביתנו  ץומא  ןב  ןד 
' רמג ', ' סוכ '(, ' םיזע םיינימ  םירצי  לעב  םדאל  יוניכ  ' )' ןמרח (, ' םיכשא ' ) םיציב ', ' ךתוא םירא  , ' לשמל ןתוגהלמ . סהש  תוכלכולמו , תוירגלוו  םילימל  ןכל 

רפסבו סופדב , וללה  םילימה  תעפוה  הלאב . אצויכו  ינימ )' םזגרואל  עיגה  ' )' ךיפשה '(, ' ינימ עגמב  אב  לעב , גוודזה , ' )' קפד '(, ' ינימ םזגרואל  עיגה  )'
דוע תושעל  ךירצ  אלש  תותיא  םג  ךכב  היה  תילארשיה . תוברתהמ  דרפנ  יתלב  קלח  ןהש  ךכב  תיתרבח  הרכהו  היצמיטיגל  םושמ  התיה  ןולימ ,'  ' הנוכמה

הספת  ' תרתוכה תחת  המוריע  השיא  לש  םימולצת  םג  םיעיפומ  רפסב  תוקיחצמ . םג  תויהל  תולוכי  תויוסג ' ' שו תוילאוסקס  םילימב  שומישמ  לודג  ןיינע 
(. 86 מע ' ' ) תנוזנז  ' תרתוכה תחת  הנוז  לשו  ( 77 מע ' ' ) התיא ליחתה   ' תרתוכה תחת  זמזמתמ  גוז  לש  (, 44 מע ' ' ) הזופ
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וחמ םיינושלה  ףסה  ירמוש  ןולימל . חיתפב  הדוהי  ןבו  ץומא  ןב  לש  םתרדגהכ  תירבעה ,' הפשה  תרהט  לע  םינוממה   ' לש םזגור  תא  ןבומכ  ררוע  ןולימה 
, הז בלשב  םלוא  תויוסגו . הפ  ילובינב  הטוב  שומיש  לע  םג  אלא  תינקת ,' אל   ' הפשל היצמיטיגל  ןתמ  לעו  םילוז '  ' בוחר ייוטיבב  הפשה  םוהיז '  ' לע קר  אל 
םג ןכלו  תעבורמו  תינקדצ  תיטסינורכנא , םיריעצה , ינזואב  יאדוובו  רוביצה , בור  ינזואב  העמשנ  תרוקיבה  וילאמ , ןבומ  רבכ  השענ  ירבעה  גנלסה  רשאכ 

השולש ךותב  הלזא  ןולימה  לש  הנושאר  הרודהמ  וירבחמ . לשו  ןולימה  לש  תוירלופופה  תאו  תירוביצה  הדוהתה  תא  הלידגה  קר  איה  השעמל , תכחוגמ .
. םיקתוע ףלא  ורכמנ 13  שדוח  ךותבו  םימי 

ולש יתמחלמ  - יטנאה ןמורל  רחבש  תרתוכב  םג  יוטיב  ידיל  האב  הלש  ךוחמ ' ' המ תירבעה  ןושלה  תא  ץלחלו  םינרמשה  לע  ףצפצל  ץומא  ןב  לש  ותייטנ 
לע ץומא  ןב  הפכ  וז  תרתוכב  ותריחבב  תיגולוכיספה .)' תיזחה   ' רעשב ואר  רפסה  לע  ; 1973 ןתיב , ' ) ןיז םש  אל  , ' ןולימה םוסרפ  רחאל  הנש  רואל  אציש 
םש אל  רפסה כ' םש  ןיוצ  תכרעמב ' ולבקתנ   ' רודמבש דע  םרובע  השק  הכ  היה  הב  שומישהש  םיכרוע  ויהש  ףא  הסגה , הלימה  תא  סיפדהל  םינותיעה 

ןב ןד  לש  אבה  ורפס  להקה . לש  ותלהצלו  םחור  תרומל  םתיינסכאב  ןיז '  ' תרתוכה תא  ןכשל  וצלאנ  םינותיע  יכרועו  םינרפס  םירפס , תויונח  ילעב  םג  ז .'...
רפסמ םחולכ  ירוביצה  ודמעמ  תא  הז  בלשב  ססיב  ץומא  ןבו  (, 1974 ןתיב , ' ) המת העירק  , ' יביטקובורפ ינימ  םשל  אוה  ףא  הכז  וירמאמ , תפוסא  ץומא ,

. תילארשיה תוינטירופהו  תונרמשה  דגנ  תחא 

לש תרודהמב 1986  ץראב . ינושלה  דסממה  לש  הרכהל  ץוחמ  תובר  םינש  דוע  ראשנ  תינימה , התועמשמב  ןיז ,'  ' הלימב שומישה  יכ  שיגדהל  בושח 
' םילימ בר   ' ןולימב קר  תיב . - ףלאב תיעיבשה  תואכ  קר  העיפוה  ןיז ' ו' קשנב ,' תודייטצה  המחלמ , ילכ  תנכה  הרדגוה כ' ןיידע  ןויז '  ' הלימה ןשוש  ןבא  ןולימ 

הרדגהה תא  לולכל  וססיה  אל  ףא  ( 1998 יצרא , דה  ' ) ריפס ןולימ  ' בו ןימ ' יסחי  םויק  לגשמ , כ' ןויז '  ' הלימה תשרופמ  (, 1997 יקצמיטס ,  ) הקיווש בקעי  לש 
. ןולימה יכרעמ  קלחכ  חומ ) לובלב  ' ) חומ ןויז  '

דוע הכותל  גופסל  תרבודמה  תירבעה  הפשל  העירפה  אל  םינרמש ) םתסו  םיחקפמ , םירומ , ןושלל , הימדקאה   ) ןושלה ינרהט  לש  תוינטירופה  םלוא 
םיעבשה תונש  לכב  ךשמנו  םישישה  תונש  יהלשב  לחהש  תוכלכולמ ,' תוירבעה ה' םילימה  תנבלה '  ' ךילהת םע  דבב  דב  תוישומיש . תוינימ  םילימ  דועו 
ףסונ בלש  אטיבו  ףקישש  ךילהת  תויזעול , םילימ  לש  רויג '  ' םיבר םירקמב  םישדח , םיינימ  םייוטיבו  םילימב  תעה  לכ  תירבעה  הרשעוה  םינומשהו ,

לכב שומישה  לוכל  לעמו  דיב ,' איבה  '(, ' הנויבא  ' םוקמב ' ) המזגרוא ', ' ול דמע  ', ' ץוצמל ', ' ךיפשהל  ' םילימה לשמל , ינימה . חישה  לע  ובאטה  תרסהב 
דחאב עיגה .'  ' הלימל אלו  רמג '  ' הלימל אקווד  תירבעל  המגרות   come תילגנאה הלימהש  הדבועה  הבשחמ  תררועמ  "ר . מג שרושה  לש  ויתויטנ 

תא הריכזמה  הז , שרושב  שומישה  ןמ  םילארשיה  לש  האנהה  לע  ןפג  ןתנוהי  גלגיל  ( 1974 ' ) לכה הז  םייתניב  םייתניב , לכה  הז   ' ולש עפומה  יעטקמ 
: הליג התע  הזש  תוסג  םילימ  לע  הרזחמ  דלי  לש  ותאנה 

הז סג  הז  תא  השועש  המ  הרמג . וליפא  םימעפל  רמג . תרמג , יתרמג , טושפ : ירבע  לעופ  הז  רומגל  רומגל . יתרמג . םירועישה . לכ  תא  ןיכהל  יתרמג 
עצמאב תוספרמהו , תונולחה  לכמ  םש  יתעמשו  םינמרח , לש  ןוכיש  הזש  ילבב , ןוכישב  הרקמב  יתרבע  הלילב  לומתא  הז . תא  עמוש  התאש  הפיא 

הלמהש בשוחש  תרמגימ -  תוברתל  ןודעומ  אתווצ - ' והשימ ב' הפ  שי  םא  זא  בוט ]...[ ? תרמג  תא  בוט ? תרמג  תא  : ' םיפות לש  ולוס  ומכ  הלילה ,
. והז ינא . םג  זא  ינד ? תרמג  התא  רומגל . לוכי  אל  הזה  והשימהש  ןמיס  קר  הז  תכלכולמו -  תיראגלוו  הלמ  איה  רומגל -  תאזה -  האלפנה  תירבעה 

? באכ ונרמג .

םייונישב וצמואש  תויסלק  תוידוהי  תוחידב  ץראב  וטלש  םיעבשה  תונש  דע  תוחידבה . םוחתב  םג  היוטיב  תא  האצמ  תירבעה  ןושלה  לש  היצזילרולפה 
ינימה רומוהה  לחה  הז  רושעב  ךא  תומחלמה . לע  וליפאו  היתורודל  הנידמה  יגיהנמ  לע  היילעה , תטילק  לע  ילכלכה , בצמה  לע  תוירבקמ  תוחידבו  םילק 
תונש דע  לארשיב  רואל  ואציש  החידבהו  הנינשה  רומוהה , ירפסב  םייעוצקמה . םיטנאידמוקה  ברקב  ןהו  בחרה  רוביצה  ברקב  ןה  רתוי  יטננימוד  תויהל 

. בושח םוקמ  ספות  רבכ  ןימה  (, 1973  ) ימרכ רזעילא  לש  רומוהל ' תירבעה  הידפולקיצנאה  ךויח ! ןת  ב' תאז , תמועל  ילוש , םוקמ  ספות  ןימה  םיעבשה ,
: המגוד ןלהל  םיאושינה . ייחב  תודיגב  לע  תוחידבה  תוכוז  ץראב  דחוימב  הבר  תוירלופופל 

לכב ןחינו  ביבא , לת  הירוגמ , ריעב  עובש  ידמ  םיימוי  - םוי הליבש  יאפיחה  הקי ' ה' ןהוק , ץירפ  בהאמ -  הרפועל  םג  היה  תינרדומ  השא  לכל  ומכ 
. אוהש יפכ  ץירפ  םע  רדתסהל  הדמלו  תוניחבה  לכב  םלשומ  שיא  ןיאש  העדי  הרפוע  הנבה . - השק תצק  היה  אוה  תחאל : טרפ  תושורדה  תונוכתה 

: רורבו שרופמ  קרבימ  הרגיש  םיאולימ -  תורישל  הלעב  ארקנשכ  ךכל , יא 
! קופדל אוב  םיאולימ ! תורישל  אצי  ילעב  ץירפ !

: ולשמ קרבימב  ץירפ  בישה  לכ  לע 
! זמרה תא  יתנבה  ישילש - -  םויב  אב  ינא  הרפוע !

םעב תובדנתמהו  םיבדנתמה 
תוינימל םירגובמה  לש  םסחי  לע  םיעבשה  תונשב  עיפשהל  ולחה  םישישה  תונש  יהלשב  תירבה  תוצראמו  הפוריאמ  ועיגהש  תילרבילה  חורה  יבשמ 

תורקפומו תוינומהל  םישישה  תונשמ  קלחבו  םישימחה  תונשב  ובשחנש  תויוגהנתה  תוססובמו . תוליכשמ  תוקיתו , תוחפשמ  ברקב  רקיעב  םהידלי ,
ריעצ גוז  תורגתסה  הלילה , לש  תונטקה  תועשה  דע  ןוכיתה  ליגב  תונבו  םינב  לש  םיפתושמ  םייוליב  לשמל , םיעיתרמ -  םישנועבו  תוחכותב  ןהל  וביגהו 

יעצמא לש  םתרידח  לשב  ראשה  ןיב  שלחנ , הנותחה  ינפל  ןימ  יסחי  לעו  תוננוא  לע  חוקיפה  םג  םירוהה . לש  הקיתשבש  היצמיטיגל  לבקל  ולחה  רדחב - 
. יוצר יתלב  ןויריהל  ששחה  תא  ותיחפהש  העינמה 

םיעבראה תונשב  רבכ  השעמל ,  ) ץוביקב היה  תינימה  היצזילרבילה  לש  רתויב  ריהמה  ךילהתהש  המוד  תילארשיה , הרבחב  הנשמה  תויוברת  ןיבמ 
הימונוטואב הארנה  לככ  ץוענ  ךכל  רבסהה  אשונל .) תמיוסמ  תוחיתפ  לע  דיעה  רבדהו  תשבוחה  לצא  םימודנוק  םימיוסמ  םיצוביקב  גישהל  היה  ןתינ 

ויח ץוביקב  םיריעצ  םידומילה . תועשל  ץוחמ  םתוגהנתה  לע  חקפל  םירגובמה  לש  םתלוכי  תא  ומצמיצ  רשא  םיצוביקב , רעונה  ינבל  ונתינש  תואמצעהו 
עבטה ךותב  ויח  ץוביקה  ידליש  הדבועה  םגש  רשפא  יאבצה . תורישה  תפוקתב  רבכ  יטרפ  רדח  ולביקו  ריעצ  ליגמ  םידליה ) תונועמב   ) םירוההמ דרפנב 

לש רקיעב  תיצוביקה , העונתה  לש  םייכוניחה  תודסומה  ינימה . םוחתב  םהלש  רתוי  הלודגה  תוחיתפל  המרת  םייח  ילעב  לש  תוטלמהבו  םיגוויזב  ופצו 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



(. ןלהל ואר   ) תויגולוכיספ תונבות  לע  תססובמ  התיהש  תרדוסמ , תינימ  הכרדה  תורפס  רואל  ואיצוהש  םינושארה  םג  ויה  ריעצה , רמושה 

הפישח לש  המרונ  וכרד  תישארב  רבכ  הרצונ  ץוביקבש  הדבועה  איה  תינימה  המרונה  םוחתב  ץוביקה  לש  הלודגה  תונלבוסל  רחא  ירשפא  רבסה 
התוא ירבח  ןיב  אל   ) סקסל םג  ןיפיקעבו  םוריעל  תיעבט  השיג  הרציש  םידליה ,) תיבב  תפתושמ  תחלקמ  ףאו  םירצק  םייסנכמו  הייפוגב  הכילה   ) תינפוג

דדובמ ירפכ , בושיי  ותויהמ  העבנש  ץוביקה , לש  תיטנמורה  הריפסומטאה  םג  ןאכ  הלעפ  ילואו  ילמרופ .) יתלב  ובאט  רצונ  הילעש  תוליעפ  תיליג –  הבכש 
. הליהקה לש  תושלובה  היניעמ  קחרה  סלעתהל  רשפא  םהבש  תומוקמ  ורסח  אל  םג  יצוביקה  קשמב  ילרוטספו .

תוצראמ םידוהי  אלו  םידוהי  םיבדנתמ  לש  הריהנ  הלחה  םימיה  תשש  תמחלמ  ירחא  םיבדנתמה . ףסונ : םרוג  םישישה  תונש  יהלשב  ףסונ  הלא  לכל 
םייח תיתודידי , הליהק  ובש -  תדחוימה  הריוואה  תא  גופסל  ליבשב  ץוביקב  דובעל  ואב  םה  םיצוביקל . היבנידנקס ) תוצראמ  רקיעב   ) הפוריאמו תירבה 

תצקמ דחוימב . השק  אל  הדובעל  הרומתבו  ידמל  םיחונ  היחמ  יאנתב  םצראל  ץוחמ  הכורא  תוהש  םהל  רשפיא  ץוביקהש  םושמו  וכו - ' עבטה  קיחב 
תוריעצו םיריעצ  טעמ  אל  הנאוחירמו . שישח  ןושיעו  תישפוח  הבהא  הז  ללכבו  םיחרפה ,' ידלי   ' חור תא  םיריעצה  םיקינצוביקל  וליחנה  םיבדנתמה 

תיצוביקה העונתב  רשקנש  ינימה  יומידל  תעשעשמ  היצרטסוליא  תבדנתמ . וא  בדנתמ  םע  םהלש  הנושארה  תינימה  תוסנתהה  תא  ורבע  ץוביקב 
: שקבתמה רומוהב  ובתכנ  םיגשומה  "ז . לשתב רואל  אציש  דוד  תמר  ץוביק  לש  תימוקמה  הגעה  ןולימב  אוצמל  רשפא  םיבדנתמל 

ןורקיעב הלאכ . םיימוקמ  םג  שי  בדנתמ . אוה  םימסל , קקזנו  ףחי  ךלוה  תורעש , לדגמ  תחלקממ , ענמנש  ימ  לכ  אל  תימוקמה . הגעב  ביטס ' : ' בדנתמ
ריתומ רשא  ימצע , ןוחטב  רסוחו  תיברעמ ' המדיק   ' לש ףסונ  חתנ  והז  תואיצמב , השק . דובעלו  הצובקה  ייח  תא  ריכהל  הנכ  ןוצר  לעב  םדא  והז 

(. םיקיתו םירבח  םג  תילגנא , םיעדוי  םהש  ול  חיכוהל  םישקעתמ  םלוכ   ) ץוביקה לע  דאמ  הטעמ  העידי  ומע  חקולו  יוקח  ןוצר  הברה  וירחא 
... הרקמ לכב  אל  םינפ , לכ  לע  תולקב . תנתונ '  ' איהש ךכל  החכוה  חרכהב  הניא  תוישפחב  םילטלטימ  הידשש  הדבועה  לבא  אלפתת , תבדנתמ :
רשא תיתוברת , המדיק  לש  זכרמ  םיבזכואמ ; םילעב  לש  םמולח  אשונ  םידליה ; תרבחב  תוהובגה  תותכה  ינבל  םייחל  הרשכה  םוקמ  ןפלוא : תניפ 

. תוחפל םייתנש , - הנשב וירחא  תרגפמ  ביבא  לת 

' והער תא  דחא  םיאצומ  םירצרצה  '
היעבב  ' קוסעל ולחה  האופר  ישנאו  םיכנחמ  ץראה . ידילי  רודל  ינימה  ךוניחה  תדלוה  םע  בושייה  תפוקתב  העיפוה  ןימ  יסחי  לע  תירבעב  תשרופמ  הביתכ 

, אטוז הירא  םייח  רפוסה  לש  היה  רעונ  ינבל  תינימ  הכרדה  תורפס  איצוהל  ןושארה  ןויסינה  ימואלה . ךוניחה  ןונגנממ  קלחכ  רעונה ,' לש  תינימה 
תוינטירופה לשב  םלוא  והנימל .' ערזה   ' זמורמה םשב  הארקנש  תיטרפה ,) ותאצוהב   ) םידליל תינימ  הרבסה  תרבוח  ( 1909  ) "ט סרתב םסריפש 

ודי תא  ךשמ  םירומה ' זכרמ  ו' םירוההו , םיכנחמה  יגוחב  הרעס  הררוע  תרבוחה  הפי . הלע  אל  הז  ןויסינ  הנושארה , היילעה  ישנא  ברקב  הררשש 
. שאב התלעוה  ףא  םידחא  תומוקמבו  תרתחמ , יאנתב  הצפוה  איה  הנממ .

לש ודיבילה  תיירואיתב  תוניינעתהה  הרבג  רשאכ  םיעבראהו , םישולשה  תונשב  שחרתה  ינימ  ךוניחלו  תינימ  הכרדהל  תילארשיה  השיגב  ןושאר  ךוכיר 
לש ךוניחל ' תיצוביקניבה  הדעווה   ' ידי לע  דיורפל ' ודיבילה  תרות   ' הבראטס דראכיר  לש  ורפס  לש  תירבעל  םוגרתב  תוארל  רשפא  ךכל  יוטיב  דיורפ .

ןיב הלעפ  ובש  הניווב , יטילנאוכיספה  ןוכמב  םיטלובה  םיצרמה  דחא  ותעשב  היה  הבראטס  תוצובקה . רבחו  ריעצה  רמושה  דחואמה , ץוביקה  תועונת 
הדובע ירחא  המכתסהו  ןמזה  ךשמב  החתפתהש  יפכ  דיורפל  םירציה  תרות   ' תא םכסמ  רפסהש  בתכנ  תירבעל  םוגרתל  אובמב  דיורפ . הנא  ראשה 
תא רפסה  אטיב  לולכמכ  ךא  השיאה . לש  תוינימל  סחיב  לשמל , תומודק , תועדמ  יקנ  רפסה  ןיא  הלוכ , דיורפ  לש  ותרות  ומכ  םלש .' רוד  לש  תינויע 
םיגדמה רפסל  המדקהה  ךותמ  עטק  ןלהל  ברעמב . תינימה  הרומתל  ץיאמה  תא  הרציש  ויכישממ , לשו  דיורפ  לש  תינרמש  - יטנאה תינימה  הסיפתה 

: תאז

ליחתהש ינפל  דוע  וזמ , וז  תונוש  םיכרדב  ובישה  וז  הלאש  לע  יהמ ? תוינימ  איהו -  ינימה , רציה  תייגרנאכ  ודיבילה  תרדגה  ךותמ  התלעש  הלאשה 
םע תוינימה  גשומ  תא  ההזמ  תויעדמ , תוריקח  לע  לוכיבכ , תדסוימ , םג  ונרעצל -  אלא -  תיראלופופ , קר  אל  איהש  תחא , העיד  ויתוריקחב . דיורפ 
הלכי ךכ  ךותמ  קרו  םיינימה , םייוואמה  יוכידב  השרש  ץוענ  הבורמ  הדימבש  אלא  דוע  אלו  ינימה , רציה  תקחדה  לע  היונב  ונתוברת  תועינצ . רסוח 

ןווכהל דבעושמ  םדאהש  רחאמ  הבוח , לש  טפשמ  אצוי  ןימה  - ירצי דגנכש  יעדמ , חרואב  רבדה  חכוה  אל  םג  םאו  אופיא , תנתונ , תעדה  םלועל . אובל 
לע רתוונש  אופיא  בטומ  תועינצה ]...[ . - רסוח םע  םהלש  גשומה  ןכות  יוהיז  ידיל  ואיבהש  םה  םיינימה  םירציה  דגנכ  יוניגה  טפשמ  רציה . תלילש  לש 

התסינש יפכ  רשפאה , לככ  הכרעה  אלל  תיעדמ , תולכתסה  ידי  לע  ינימכ  רכוהש  המ  וניניע  דגנל  הושנ  תאז  תמועלו  תוינימה , לש  הרומח  הרדגה 
. הזילאנאוכיספה תושעל 

ומגרות םבור  וידימלתו . דיורפ  יבתכ  תארשהב  ובתכנש  ריעצה , רמושה  תעונתב  רקיעב  םדאה , תוינימ  לע  עדימ  ירפס  רואל  תאצל  ולחה  תע  התואב 
םיכנחמהמ םיינש  ןלוג , לאומשו  רהז  יבצ  םיכנחמה  לש  םרפס  היה  רתויב  רכומהו  ץופנה  ץראב . םיכנחמו  םיאפור  ידיב  ובתכנ  םתצקמו  תיזעולמ 

: בתכנ םרפסל  המדקהב  (. 1941 ' ) ינימה ךוניחה  , ' ריעצה רמושה  לש  םיריכבה 

תוררועתהה האב  ידוהיה  םלועב  תיתילכתהו . היולגה  תירוביצה  תרוקיבה  רואב  וראוהו  םלענה ' םוחתה   ' ןמ ואצוה  ינימה  ךוניחהו  ןימה  תלאש 
לש יתתניסה  ךוניחב  ואר  רשא  תיצולחה , העונתהו  רעונה  תעונת  תוחתפתה  םע  דוחייבו  הדובעה , תעונת  תישאר  םע  ןיכרעה  - תניחבל הנושארה 

, םינימה ינש  לש  ילאמיסכאמ  ןויוושל  הפיאש  השיאל , דובכ  לש  סחי  לארשי . ץראב  ירבעה  לעופה  לש  תושדחה  םייחה  תורוצל  הבורעה  תא  םדאה 
 - השעמל תמייקמ  איהו  "ל , נה תומגמה  שומימל  םיינוגריא  םיסופד  הרצי  תיצוביקה  העונתה  שדחה . ךלהמל  ןושאר  יוטיב  ויה  וכו - ' תורבח , סחי 

. שידחה ךוניחהו  יטסילאיצוסה  רסומה  וקב  ןהש  ינימ  ךוניחו  ךוניח  החפשמ , ייח  לש  תורוצ  איה - רשא  המשגה  לכל  רשא  ןותלקעה  ךרדב 

םיבתוכה יכ  הבחרה , תרגובה  הייסולכואה  רובע  אלו  םירגבתמ , לש  םיכנחמל  השעמלו  םירגבתמ , רובע  רקיעב  תע  התואב  ובתכנ  תוינימה  יכירדמ 
תא הטסי  ןימהש  ששחה  םושמו  םיילנומרוהה , םייונישהו  תינימה  תונרקסה  הנושארל  וב  העיפומ  ובו  ותוישיא  תא  םדאה  בצעמ  ובש  ליגה  והזש  וחינה 

ילואו תבכרומ  איהש  תונבה , לש  רקיעבו  תינימה  תורגבתהה  ךילהת  וללה  םירפסב  שגדוה  םג  ןכל  הרבחה . ול  הוותמש  רשיה  ךרדמ  /ת  רגבתמה
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. יוצר יתלב  ןויריהמ  ששחה  ןבומכו  ישדוחה , רוזחמה  תעפוה  םיידשה , תחימצ  לשב  רקיעב  םינבה , לש  וזמ  תומכסומה , יפ  לע  תוחפל  רתוי , תיתמוארט 
. תוננוא ינפמ  םעיתרהל  ןוצרה  שגדוה  םינבה  לש  ינימה  ךוניחב 

ןכל תדבו . רסומב  העיגפ  לאכ  תוינימ , תויווחו  תושגר  רואיתלו  רקחל  םדאה , לש  ןימה  ירביא  תולועפב  תולכתסהלו  ןויעל  וסחייתה  םיבר  תורוד  ךשמב 
ןכותה דצמ  בושח . ילרביל  םידקת  תניחבב  התיה  ץראב  תידוהיה  הרבחה  לש  התוחתפתה  תישארב  רבכ  תינימ  הכרדה  תורפס  לש  רואל  האצוהה 

וקלו תוינימה , לש  םיילילשה  םיטביהב  ודקמתה  םהו  הריהזמו , העיתרמ  התיה  םירפסה  יבתוכ  תא  התחנהש  השיגה  תוילרביל . לע  רבדל  השק 
ללכש םדאה ,' לש  ןימה  ייח   ' ןומטמ אפורה ד"ר א"ב  לש  ורפס  היה  ולש  יניינעה  ןוטבו  ותוחיתפב  גירח  תולפט . תונומא  םגו  היצזיפיטואירטס  תורובב ,

ןוכמה  ' תאצוהב "ח , צרתב רואל  האצי  רפסה  לש  הנושאר  הרודהמ  ונתפוקת . לש  תינימה  הכרדהה  תורפס  ינייפאממ  המכ  ובו  לגשמה ' תרות  קרפ ב'
. תורודהמ עברא  דוע  וספדנ  הירחאו  ביבא , לתב  ןימה ' יעדמו  הנייגהל 

תא ראתל  התברה  וז  תורפסש  ןייצמ  הנידמה , םוק  ינפל  ידוהיה  בושייב  תינימה  הרבסההו  ינימה  ךוניחה  תוחתפתה  תא  רקחש  ןוילאבאק , לאירבג 
ללכ ךרדב  ונפ  ולא  םירפס  הב . םינודנ  םניא  טעמכ  תינימ  האנהו  הכישמ  הקושת , לגשמ , ומכ  םיאשונ  ילנויצקנופ . ילירטס  ךילהתכ  תינימה  תוליעפה 

תפוקת םירהמנהו . םיסונמ  יתלבה  םירובה , םידליה  תא  ףלאל  אבה  ליכשמהו  - רגובמה - החמומה לש  תינורטפ  השיג  וטקנו  דרפנב , תונבלו  םינבל 
ישדוחה רוזחמה  ספת  השיאה  לש  ינימה  ךוניחב  ימצע . ןוסיר  תועצמאב  םולשב , ותוא  חולצל  שיש  ןכוסמו  םייאמ  בלשכ  הגצוה  תינימה  תורגבתהה 
הרבחה םע  העגמב  המצע  תא  ליבגהל  השיאה  תא  תבייחמה  תישדוח  הלחמ  ןיעמכו  ףוגה  תשלוחל  איבמה  ינלוח  בצמכ  ספתנ  אוה  יזכרמ . םוקמ 

םומידה . תפוקתב 
ירביאב רקיעב  קוסיעו  תומימע  תועצמאב  רעונ  ינבל  תינימה  הכרדהה  ירפסב  גשוה  םיכיבמ , םיחטשל  תנכוסמ  השילגמ  ששחה  ללגב  תמאה , שוטשט 

ילעבל האוושהה  תועצמאב  תוגוודזהה  ךילהת  רואית  םישישה . תונש  ףוס  דע  חיכש  היהש  גהונ  םדא -  ינב  לש  אלו  םייח  ילעבו  םיחמצ  לש  הייברה 
לש ינכט  טקא  אוה  ינימה  טקאהש  הסיפתה  תא  םידליה  תעדותב  קזחלו  דדחל  םג  אלא  ומשב  רבדל  אורקלמ  ענמיהל  קר  אל  עייס  עבטב  םייחה 

(: 1946 ' ) אבה רודה   ' והיכרב יכדרמ  לש ד"ר  ורפסב  המגודל  ךכ  תינחורו . תינפוג  האנהו  יוליב  הבהא , לש  טקא  אלו  םיאצאצ  תדלוה 

םירופצה תרמז  לכל  תועודי  תוילוחה  ילעב  ןיבמ  תולוק . ידי -  לע  הבהא  תותשרב  וז  תא  הז  םיכשומו  םילדשמ  והער , תא  דחא  םיאצומ  םירצרצה 
, םינימה ילדבה  לע  רפסמ  חירה  אל  םתוחכונ . לע  תובקנל  םיזירכמו  םירכזה  םיעידומ  לוקה  תרזעב  םיעדרפצה . לש  תידולמ  תוחפה  תרומזתהו 

. לילצהו לוקה  ןווג  אלא 

רפס לש  רבחמה  אוה  אפורש  הדבועה  ץראה . יבחרב  רפס  יתבב  רעונ  ינב  לש  ינימ  ךוניחב  ונויסינ  ךמס  לע  ורפס  תא  בתכו  ועוצקמב  אפור  היה  והיכרב 
יגולויבה עדיה  תוכזב  קר  אל  היגולויבל , םירומ  רקיעב  םירומ , םג  םיתעלו  תויחא  םיאפור , ידיב  הדקפוה  תינימה  הכרדהה  תירקמ . הניא  הזה  הכרדהה 

הסיפתה םושמ  םג  אלא  תוימיטניא ,) תויעבב  קוסעל  םיאשרש  ימכ  םג  ןכלו   ) דוס רומשל  םיעדויה  םיטרקסיד  םישנאכ  וספתנש  םהש  םושמו  םהלש 
רפסה תיבב  ינימה  ךוניחה  ןכל  ימצע . ןוסיר  תועצמאב  ןהינפמ  רמשיהל  ךירצש  תונכס  ובוחב  ןמוט  רקובמ  אל  ןימש  םלועבו  ץראב  תע  התואב  החוורש 

'. הנייגיהל ךוניח  : ' ינימ ךוניחל  חוורה  יוניכב  ילמס  יוטיב  ידיל  האב  וז  הסיפת  תואירבל .' ךוניחה   ' ןמ קלחכ  הסיפתו  הרדגה  יפל  ללכנ 

ץראב ךוניחה  ישאר  לש  תננכותמו  תרדגומ  תוינידממ  קלח  אלו  ךנחמ  וא  אפור  לש  תימוקמ  המזוי  ללכ  ךרדב  ויה  תוינימה  ידומיל  יכ  שיגדהל  בושח 
יניינעב עדי  םידליל  תונקהל  הפאשש  תילרביל  השיג  ךותמ  אקווד  ואל  העבנ  ינימ  ךוניחל  המזויה  וזמ , הרתי  הרודס . תיכוניח  הנשמ  ירפ  אל  םגו  לארשי ,

, ידמ ריעצ  ליגב  ןימ  יסחי  םויק  רקיעבו  הייטסל , בשחנש  המ  עונמלו  םתוא  ףלאל  המגמב  אלא  םיימיטניאה , םהייח  תא  רישעיו  ליעויש  תוגוודזהו , הבהא 
היצברוטסמ .' ו' תילאוסקסומוה ' הבהא  ', ' תושגליפ ', ' היצוטטסורפ '

עונמל םינב , לצא  יוצר ; אל  ןויריהל  וסנכיי  אלש  דחוימבו  תודבוכמ  םישנ  ויהיש  חיטבהל  תונב , לצא  הכמל :' הפורת  םדקה   ' לש תוינידמ  םצעב  התיה  וז 
, וז הסיפת  יפ  לע  תברותמ ,'  ' םדא םייתרבח . - יטנאו םיארפל  םכפוהלו  םתוישיא  לע  טלתשהל  םייאמו  ותווהתה , ןמזב  רבכ  םתוא ,' ףקותה   ' ינימה רציהמ 

והיכרב לש  המדקהה  ירבדב  תוארל  רשפא  ישיא  םויאכ  ןימה  תסיפתל  השחמה  םייבויח .'  ' םיקיפאל םיינימה  וירצי  תא  לעתל  עדויה  ןסורמ  םדא  אוה 
: ורפסל

דעוימה רפסב  אלא  םוקמ  םהל  ןיא  הזב  אצויכו  ןימ  תולחממ  תוריהז  ןויריהה , תעינמל  תוארוה  תונוש , לגשמ  תורוצ  לש  םירואיתש  איה  יתעד 
, ןבומכ רסומ , תפטה  אלל   ) ארוקה לע  תיכוניח  העפשה  עיפשהל  ןימה  - ייח לע  רפס  ךירצ  ינש  דצמ  ןתעינמו . ןייופיר  תולחמ , םה  ונינעש  םיאפורל ,

ומכ תויטסו  קופיס  יא  הברה  הכ  ןיא  הלודג , הכ  הבוזעה  ןיא  םדאה  ייחב  חטש  םושב  יכ  דחאכ ; לדוגמהו  רענה  תוקוספ ,) תוכלה  תעיבק  אללו 
לחה ןימה  רצי  לש  ותוחתפתה  תא  המהבה ,' ןמ  םדאה  רתומ   ' תא ראשה  ןיב  ארוקל , תוארהל  הזכ  רפס  בייח  יתעדל  ןימה . ייח  לש  םוחתב 

. םדא תוכילהבו  הריציב  הבהא , לש  תוחבושמ  תורוצב  ותלצאהו  ותונדעתהב  רומגו  םייח  ילעבב  םידורי  םיטקניטסניאמ 

המוצעה הכובמה  היה  ללכבו , םיריעצל  תוימיטניא  תוצע  ןתמבו  רעונ  ינב  לש  תינימ  הכרדהב  תע  התואב  וררועתהש  םייתועמשמה  םיישקה  דחא 
, סקס לע  םהיאצאצ  םע  חחושל  וגהנ  אל  םירוה  םירגובמה . ברקב  ןהו  םויה ) דע  תיעבט  העפות  וז   ) םידליה ברקב  ןה  ררוע  םיימיטניא  םירבד  לע  חישש 

תונש ףוס  דעו  םיעבראה  תונשמ  םירגוב . םירבחו  םיחאמו  םילוח  תפוק  לש  םינתיא '  ' תורבוחמ היגולויב , ירפסמ  םיריעצה  וטקיל  עדימה  בור  תאו 
םהבש רפסה , תיב  תוחא  הריבעהש  הנשב  םיינש  וא  דחא  רועישב  רתוי  וא  תוחפ  ץראב  םיינוליחה  רפסה  יתב  בורב  ינימה  ךוניחה  םכתסה  םיעבשה 

דצב וא  אשונב  רעונה  ינב  לש  םהיתוקעומב  תעגל  ילבמ  ליעל , ונראיתש  ךרדב  הייברה , ןונגנמ  לע  וריבסהו  תסווה  ןמזב  הנייגיה '  ' לע רקיעב  ורביד 
השא : ' םילגרמה רופיסב  הנוז '  ' הלימל "י  שר שוריפ  תא  ץמאל  וגהנ  "ך  נתל םירומהש  דע  םמשב , םירבדל  אורקל  אלש  ורהזנ  ךכ  לכ  ולש . יטנמורה 

ןוזמ .' תרכומה 
הנפיה אוה  רבכ ב-1928 . םשייל  לחה  התואש  תירוקמ  הטיש  םזי  םידימלת , םע  ןימ  לע  חחושל  ישוקה  לע  רבגתהל  ףאשש  יאנב , בקעי  קיתוה  ךנחמה 

'. וכו םישנאה '? םיברתמ  ךיא  ראבל  םכמ  והשימ  לכויה  ?', ' םהידיקפת תאו  םדאה  ףוג  ירביא  לכ  תא  ריכהל  ךרוצ  התא  שיגרמה  : ' ןוגכ תולאש  וידימלתל 
הרומל תונפל  םידליה  תא  הנברידש  הבריק  לש  הריווא  הרצונ  ךכ  םהיתובשחמו . םהיתושוחת  לע  םירפסמו  ימינונא  בתכמב  ול  םיבישמ  ויה  םידימלתה 
ןויסינה ףרחש  םשורה  לבקתמ  הב  האירקמ  תרבוחב . תובושתהו  תולאשהמ  רחבמ  יאנב  סניכ  "ח  שתב וללה . םיבתכמה  תועצמאב  תויטרפ  תולאשב 
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סניכ ןתואש   ) וידימלתל ןתנש  תובושתה  בור  אשונה . לע  תומודק  תועדב  אלמו  ןימ  יניינעב  ךובנו  רוב  היה  וידימלתמ , תוחפ  אל  הרומה , תוחיתפל , עיגהל 
' תסווה לש  הניגיה  ל' םזידסו ,) םזיכוזמ  תוילאוסקסומוה ,  ) תוינימ תויטס  לש  ןוימל  עבטב , םייחה  ילעב  לש  רקיעב  הייברה , ירביא  ירואיתל  ושדקוה  רפסב )

תוננואה .' תוואת  לע  גילבהל   ' תינקדצ הפטהלו 

םיקרוז ויה  םיינוכיתה  רפסה  יתבב  םירגבתמ  וא  יממעה  רפסה  תיבב  תונוילעה  תותיכהמ  םידלי  רפסה . יתבב  גיהנהש  המוד  הטיש  לע  בתוכ  והיכרב 
, םידליהו םירומה  רפסה , תיב  תוחא  תוחכונב  הביתה  תא  חתפ  אוה  שדוחב  םעפ  ןימ . יאשונב  תולאש  ןהבו  המיתח  ילב  תואקתפ  תולאשה ' תבית  ל'

תע התואב  היהש  ישוקה  תא  םישיחממה  ונממ , םיעטק  טטצמו  תרגבתממ  לביקש  בתכמ  לע  רפסמ  והיכרב  תולאשה . לע  הנעו  תואקתפה  תא  איצוה 
: דואמ תוינרמש  תועדב  וקיזחה  םבורש  םהירוה , םע  םיימיטניא  םיניינע  לע  חחושל  םידליל 

רמול הצור  יניא  םהה . םימיהמ  תועדב  םיקיזחמ  ןיידע  ירוה  יכ  הנממ , הצע  לואשלו  ימא  לא  תשגל  הלוכי  ינניא  תאז , לכבו  ירוה , תא  תבהוא  ינא 
לש ולאל  תודגנתמ  בור  - יפ - לע ןהש  תויאמצע , תועד  יל  שיש  השיגרמ  ינא  יתורבח . בור  תאז  תושועש  ומכ  רסומה , יללכ  םתוא  לכל  תדגנתמ  ינאש 

המכ יתועד . לע  הזונפיהכ  ןתלועפו  ילע , תועיפשמ  ןיידע  ירוה  לש  תועדה  תויושר :' יתש   ' ורמאמב םעה  - דחא ראיתש  המ  יב  תמאתמ  תאז  - לכבו ירוה ,
אל תיבב  תויהל  הרוחב  הכירצ  ירוה , תעד  יפל  הבוחל . ןבור  תא  םיטפושו  יתורבח , תאו  "י  אב רעונה  תא  םיאור  ירוה  ימא ! םע  יל  ויה  רבכ  תובירמ 

תכלל רומג  רוסיא  ילע  הרסא  ימא  רסומה ? יללכ  תא  סרוה  הז  םאה  רוזחא ב-10 ? םא  היהי  המו  ירסומ . הז  ןיא  תרחא  ברעב , העשמ 9  רחואי 
לבא יבו , וב  תחטוב  איה  יכ  הממש , רבדמב  םלש  םוי  לייטל  ךלנ  ינאו , ירבח  ונינשש , תדגנתמ  התיה  אלש  השיגדה  איה  ורדחב . ירבח  תא  רקבל 

'. םישוע ןיא   ' תאז רדחב , ונדבל  תויהל 

יצחו הנש  רחאלו  ותצע , תא  הלביק  ןכא  הרוחבהש  רפסמ  אוה  רבחהמ . המ  - ןמזל דרפיהל  איה  רפסב , העיפומ  איה  םגש  הל , אישמ  אפורהש  הצעה 
. הנותחב דובכה  חרוא  ןבומכ  היה  והיכרב  ןתחתה . גוזהו  רוחבה  ןיבל  הניב  םירשקה  ושדוח 

תוננואה תמיא 
םיאפור לש  תושדח  תומודק  תועד  תוננואה , לע  אנד  תמדקמ  הייסנכה  הציפהש  תומודקה  תועדה  תכסמל  ופסונ  ךליאו  הרשע  הנומשה  האמהמ 

ךכיפלו שארב  םדה  ץחל  תא  הריבגמו  תררועמ  תוננואש  (, Simon Tissot  ) וסיט הרדנא  ןומיס  עדונה  יציוושה  אפורה  טהלב  ןעט  ב-1785  םינעדמו .
, תוריצע היספליפא , ןורוויע , בג , יבאכ  ומכ  תולחמ  תוננואל  וסחייו  הכרעמל  רהמ  ופרטצה  םירחא  םיאפור  תויפש . - יא תמרוגו  םיבצעה  תכרעמב  תעגופ 

איצממש םירפסמ  ברעמה . תוצרא  לכב  וחוורש  תועד  אלא  םיטעמ  לש  תוגירח  תומודק  תועדב  רבודמ  ןיא  תואקהו . תוינמופמינ  תורקע , הרגדופ ,
תינימה הקושתה  תתחפהל  הפורת  תויהל  םרוקמב  ודעונ  איצמהש  יולקה  סריתה  יתיתפש  ןעט ב-1898  ( Kellogg  ) גולק יוורה  ןו  סקלפנרוקה ג'

הרבעש הקומעה  הרומתה  תא  רחא  יוניש  לכמ  רתוי  ילוא  האטיבש  איהו  הלאה , תומודקה  תועדה  תוגגופתהל  הנש  םישישמ  רתוי  ושרדנ  תוננואהו .
. תוינימה תסיפתב  תיברעמה  הרבחה 

לע רכייט  ילא  לש  ותבתכ  בירעמ ' המסרפתה ב' ב-1962  תוננואל . הסחיב  תורחא  תויברעמ  תורבחמ  הברהב  הנוש  התיה  אל  תילארשיה  הרבחה 
שאר רלטיירק , סנה  ד"ר  תובר .' תולבוקמ  תוירואית  ךירפהל  אבש  ןגה , ליגב  תודליו  םידלי  לש  תינימה  םתוגהנתה  לע  וגוסמ  ןושאר  רקחמ   ' תמלשה

תואמ תוסונמ , תוננג  תרזעב  המלש , הנש  ךשמב  ונייאיר  ותשא ) םימיל   ) רגנילבלא תימלוש  תרבגה  ותרזועו  ביבא , לת  תטיסרבינואב  היגולוכיספל  גוחה 
. רבועה תורצוויה  לע  םידליה  לש  תוירואיתה  תניחבל  שדקוה  בירעמ ,'  ' לש וחוויד  יפ  לע  רקחמה , רקיע  ץראה . יבחר  לכב  תונוש  תודע  יאצוי  םידלי 

: םיעשעשמ ויה  םיאצממה 

תייהנ הברה , תלכוא  אמא  '. ' הליכא  ' םע שדחה  רודה  תדיל  תא  םידליה  בור  םירשקמ  המוקמב  הדיסחה . לש  הירואיתה  לע  חלכה  דבאש  הארנ 
. םא לש  תויוכז  התע  רבכ  תושרוד  ןה  ךכ  םושמו  ןהלש , ןנטבב  םג  השא  לכ  ןטבב  אצמנ  קונית  יכ  תורובס , תודליה  שדח .' קונית  ונל  האיבמו  הנמש 

ןטבב אוה  וישכעו  אמא , לש  ןטבל  ךכ  רחאו  אתבס  לש  ןטבל  ךכ  רחאו  הווח  לש  תבל  ךלה  אוה  ךכ  רחאו  ןדעה , ןגמ  הנקזה  תאז  הווחמ , אב  קוניתה  '
'. ילש

םידליל  ) תוננואה רומח –  ובאט  םייק  וילעש  דחא , אשונל  טרפ  םיאשונה , לכ  לע  םידליה  ורביד  וב  רומגה , שפוחה  ןמ  ועתפוה   ' םירקוחהש ןייצמ  רכייט 
םיקומינב רוסיאה  תא  ץרתל  וסינ  ברעמה  תודעמ  םידליש  דועב  םלוא  ךלש .) ןימה  רביאב  קחשמו  תועיגנכ  אלא  המשב  אל  הארנה  לככ  הגצוה  איה 

אל אבא  : " יביטאטירוטוא םרח  אשונה  תא  חרזמה  תודע  ינב  ומירחה  הפב ," םיקדיח  ךכ  רחא  ךל  ויהי  ו" בוט " אלו  אירב  אל  ארונ  הז  : " לוכיבכ םייכוניח 
"'. ללכב - ללכב הז  לע  רבדל  השרמ 

הספתנ תוננואהש  ררבתמ  הז . אצממל  רבסה  קפסמ  םישישה  תונש  יהלש  דעו  םישולשה  תונשמ  ץראב  רואל  ואציש  תינימה  הכרדהה  ירפסב  ןויע 
, יזעולה המשב  הליחת  הארקנ  איה  תומודקה . תועדה  ברמ  ודלונ  הביבסו  רתויב  רימחמה  ובאטה  הילע  לטוה  ןכלו  רתויב  תמייאמה  תינימה  תוליעפכ 

( תוינימ - אכ וספתנ  יכ  תוננואב  ללכ  ודשחנ  אל  תונבה   ) םינבה תא  ןכסמה  יתרבח  עגנכ  הספתנ  תוננואה  םזיננוא .'  ' וא היננוא '  ' ךכ רחאו  היצברוטסמ ,' '
איה ןויגיהה ; לע  רציה  תוטלתשה  תיעבט ,' אל   ' תינימ תוליעפ  איה  שפנה ; תא  השילחמו  תואירבב  תעגופ  תורכמתהל , איבהל  הלולע  איה  הרבחה : תאו 

. םיאושינה תאו  גוז  ינב  ןיב  םיסחיה  תכרעמ  תא  תנכסמו  תיליטנפניא  איה  םיניקת ; ןימ  יסחי  םייקל  לוכי  וניאש  ימל  התוחנ  הביטנרטלא 

. היעבהמ רטפיהל  ידכ  הרק  תחלקמו  טרופס  תושעל  םיננואמ  רעונ  ינבל  ךירנייה  הסדה  האפורה  הצעיו  הבש  תואירבה , דרשמ  לש  םינתיא '  ' תורבוחב
'. תואירבל םכוניח  םשלו  םהידימלת  תואירב  תרימש  ןעמל  ותעדל  םיבייח  תוננגו  םירומ  רשא  רמוחה , תא  זכרל   ' דעונש הכרדה , רפס  רואל  אצי  ב-1961 

ץראל ץוחב  רפס , יתבב  תיאופר  הדובעב  הנש  לש 30  ישעמ  ןויסינ   ' לע וירבד  תא  ססבמ  אוהש  המדקהב  ומצע  לע  דיעמ  ןמגרב , זעילא  ד"ר  רבחמה ,
ןיבל ריעצ  ליגב  ןיפב  הנהמ  העיגנ  ןיב  ברעמ  ןמגרב  תומודקה , תועדל  רבעמ  ' ) םירומל םיסרוקבו  תושרדמב  הארוה  תונש  לש 15  ןויסנ  לעו  ץראבו ,

(: תורגבתהה ליגב  הליחתמש  שממ  תוננוא 

ביבס םילוגע  רפסה ; - תיבב תרחמל  ףייע  תויהל  לולע  וחוכמ , טעמ  אל  ערזה  יאתב  וז  ךרדב  דיספמו  תולילב  ןנוא  - השעמב קסועה  רגבתמ , דלי 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



ביבס םילוגע  רפסה ; - תיבב תרחמל  ףייע  תויהל  לולע  וחוכמ , טעמ  אל  ערזה  יאתב  וז  ךרדב  דיספמו  תולילב  ןנוא  - השעמב קסועה  רגבתמ , דלי 
תננגל וליפא  םימעפלו  הרומל  שי  ןינעמ  רתוי  לבא  רומג ,) ןוחטבב  אל  יכ  םא   ) ותריבע תא  אפורל  ולגי  ףותה , ילילצ  ומכ  םיקזח  קפוד  ילילצו  םייניעה 

ןוויכ םישילחמ , ןנוא  ישעמ  ןיא  םדקומה  ליגב  םייכריה . לש  ץרמנ  ףושפשב  ללכ  ךרדבו  ןימה , ירבאב  ןיפיקע  תעיגנב  היסהרפב , םיננואמה  םידליב 
אוהש ירבו  עבצא , תציצמ  רשאמ  הביבסה  ןמ  רתוי  דוע  דליה  תא  קתנל  לגוסמ  הזה  לקה  קופיסה  יעצמא  לבא  השרפה , לש  דספה  ןיידע  םהב  ןיאש 

 - געל ךותמ  הליחת  ותוא , םיקחמ  םירחאהו  ימצע  ינימ  קופיסל  ךרדה  תא  דחא  דלי  אצמ  םאש  הזמ , עורגו  רתויו . תורגבתהה  תונשל  דע  וב  דימתי 
. םיננואמ םידלי  לש  המלש  הצובק  תננגה  אצמת  דחא  םויו  םדוק , ול  וקחצש  הז  גהנמב  המ ' רבד  שי  עתפל ש' שיגרהל  םה  םייושע 

: ורפסב והיכרב  לשמל  ראתמש  יפכ  הל , םימרוגהו  תוננואה  לש  תישפנהו  תיגולויזיפה  התעפשה  וללה  םירפסב  התווע  דחוימב 

דוחייב היננואל . םימרוג  תובורק  םיתעל  םישמשמ  ןבולה  - תביז תמניכ , םיעודי , םייעמ  יעלות  דוריג , םיררועמה  תעבטה  יפו  ןימה  ילכ  רוזיאב  םיעצפ 
, תוניחב ינפל  ןוגכ  ןולשכל , דחפ  תרה  תצמואמ  הייפצ  וא  רעצ  תושגר  החונמ , רסוח  זגור  לש  בצמ  םינטק . תודליו  םידלי  לצא  תאז  םיאור  ונא 

לכשה ייופר  ברקב  ךכל . תועייסמ  םילוגמ  ףוג  - יקלחב תועיגנ  וא  התיכב  הבר  תופיפצ  םג  לבא  היננוא . ידיל  םידימלתה  תא  תובורק  םיתעל  םיאיבמ 
לעכ היננואה  לע  םירתוומ  םניא  םיאושנה  רחאל  םגש  הלא  םיאצמנ  םהיניב  רהמ . רתוי  היננואל  םיספתנ  םיינבצע  םידלי  דאמ . היננואה  הזרפנ 

הסנתמ ריעצה  ןיאש  דבלב  וז  אל  תמדקומ ]...[ .' הירי  עוגנ ב' וא  שולח  לעבהשכ  היננואל  תוספתנ  תוריעצ  םישנש  שי  ינש  דצמ  גנוע . לש  רוקמ 
לש ופוסו  ול . דבעתשמו  ומצע  לע  וטילשמ  וזרזמ , וררועמ , ומצע  אוה  אלא  ותוישיא , תא  ללכשלו  ונוצר  תא  חתפל  םייושעה  רציה , שוביכ  לש  תונויסנב 

תויוצמ רבעשל  םיננואמה  ןיב  םאו  שלחהלו . חפקתהל  לולע  הדימה , לע  רתי  ץמואמה  ינימה , רישכמה  םגו  ויבצע ; תכרעמ  תא  עזעזמ  אוהש  רבד 
אלמ קופיס  ללכ  ךרדב  םיאצומ  םינורחאהש  םושמ  הז  ירה  לגשמב , םרצי  תא  םיקפסמה  םיאושנה  ןיב  רשאמ  רתוי  תובורק  םיתעל  ולא  תושלוח 

השעמה ךותמ  אל  אופיא  אב  ףוגל  םרגנה  קזנה  ללכה . ןמ  םיאצוי  םירקמב  אלא  יתוכאלמ , ןפואב  םרצי  תא  ררועל  םיגהונ  םניא  ךכיפלו  לגשמב ,
רסומ תיאשחה , תורתתסהה  אלמ ]...[ . קופיס  רסוח  לש  דימתמ  בצמ  ךותמ  םגו  הזרפה , ךותמ  אלא  תיעבטה , השירדה  קופיס  ךותמ  דדובה ,
, יאוולה - ירציל קופיסה  רסוח  ףאו  גנועה  לש  תוידדצ  - דחה הקיזמ  ןכו  תואצותה . םה  םייתרבחה  תושגרה  לודלד  תויכונאה , חותיפ  תוילכה ,

, וז הפוקתב  היננוא  לש  םירקמ  חינזהל  ןיא  ךכ  - םושמ תיתרבח . יתלבו  היוצר  יתלב  ךרדב  אצומ  ךכ  - רחא םהל  םישפחמו  םירבטצמ  םירייתשמה ,
. תוצעיתה םשל  גולוכיספ  - אפורל הרקמ  לכב  תונפל  םירוההו  םירומה  םיכנחמה , לע  םלוא  דליה . לע  התוא  רוסאל  םג  ןיאו 

תומודקה תועדה  רובצמ  תא  םיגדמה  םויה ,) לש  הביטקפסרפמ   ) דחוימב עשעשמ  עטק  עיפומ  ליעל , רכזוהש  ןוילטבא ,' יבתכמ   ' יאנב בקעי  לש  ורפסב 
: תוננואל זאד  הרבחה  סחי  תא  ורידגהש 

, תימצעה ותטילש  לכ  תא  דבאמ  אוה  ונממ . ררחתשהל  ול  השקו  הזה  לגרהה  ירחא  רתויו  רתוי  ךשמנ  הב  ףוטשהש  אוה , תוננואב  ירקיעה  קזנה 
האצותכ םירירשה  תשלוח  רקיעבו  המישנהו , בלה  תולחמ  הביק , תולחמ  לש  םירקמ  תנייצמ  האופרה  תרות  הבשחמה . חוכו  ןורכיזה  וב  םישלחנ 
תורגמ תוקלצו  תועובעבא  הלקנ : לע  םגפהל  לולעו  דאמ  ןידע  ןימה  - ירבא לש  םורקה  ןוילעה , םרועב  ןימה  ירבא  םיעגפנ  ףושפש  בורמ  תוננואמ .
ינפל םיתעשכ  לכאתש  בטומ  האלמ , סרכב  ןושיל  בכשת  לא  תוננוא :] דגנ  ןוילטבא  הנומש  םיעצמאה  םה  הלאו  . ] םיננוא לצא  תוחיכש  ןה  דורגל 

בכשת לא  םינשב ;! ןשית  לא  ידמ ;! םחו  ךר  בכשמב  שמתשת  לא  הנישה ;! ינפל  תררועמ  תורפס  ארקת  לא  הנישה ;! ינפל  תותשל  הברת  לא  הנישה ;
ךידי קיזחת  לא  םיחוורמו ;! םיבחר  םידגבב  שמתשה  הטמה ;! לעמ  ףכית  דר  ךררועתהב , הכימשל ;! לעמ  םיש  םיידיה  תא  ךנטב ;! לע  הניש  תעשב 

!; תינימ הקושת  תוררועמה  תוחישב  ףוטש  היהת  לא  םיפירח ;! תואקשמ  התשת  לאו  ןשעת  לא  ךתבשב ;! לגר  לע  לגר  יבכרת  לא  םיסנכמה ;! יסיכב 
!; ישפוחה ריואב  קחשל  הברה  טרופס . ינימ  ראשבו  תולמעתהב , טישב , היחשב , תינפוג , הדובעב  הברה  תוננואה , ןמ  רמשהל  ךנוצרב  םא 

. אוה ליעומו  בוט  לגרה  הנישה  ינפל  תורק  תוחלקמ 

(, תורובב ורוקמש   ) ששח היה  תורחא , תויוברתב  ומכ  תילארשיה  תוברתב  תישאר , תתוועמו ? הרימחמ  הכ  ךרדב  תוננואה  הספתנ  אופא  עודמ 
םג קחיש  בושח  דיקפת  תינימ . תוצירפלו  שפנ  תלחמל  תורכמתהל , איבהל  הלולעו  תינלוח  איה  תינימ , תוררועבו  ןימ  לע  תובשחמב  הכורכה  תוננואש ,

ןדבואל איבהל  םילולעה  םלוכמ ) קזחה  אל  םא  עבטב  םיקזחה  םיפחדה  דחא  אוה  ינימה  ףחדהו   ) םיקזח םירצימ  תובר , תויוברתל  ףתושמה  ששחה ,
דסומ תושלחיה  ינפמ  םג  ששח  הררוע  איה  ןימ  יסחי  םויק  אלל  גנעמ  ןקרופל  עיגהל  םדאל  תרשפאמ  תוננואש  ןוויכ  יתרבחה . רדסה  לע  םייאלו  הטילש 
לשב םלועל , םידלי  איבהל  תלוכיה  תשלחהמ  ששחה  ןאכ  היהש  רשפאו  תילארשיה . הרבחב  רתויב  םיבושחה  תודסומה  דחאל  בשחנש  םיאושינה ,

ברה הכרע  תא  וניבה  םרט  תע  התואבש  שיגדהל  שי  ינימה . ןואה  תאו  ףוגה  תא  השילחמו  ףוגב  ערזה  תומכ  תא  הניטקמ  תוננואש  תיעטומה  הרבסה 
הבוט תויגוזלו  םיינימ , קר  אל  םיצחל , תקירפל  תינימה , תלוכיה  לולכשו  ןימה  ייח  תרשעהל  ויתויושיגרו , ףוגה  תרכהל  תוינימה , שוביגל  תוננואה  לש 

(. תפתושמ תוננוא   ) הטימב

רשפא תפסונ : הביס  םג  הארנה  לככ  ךכל  התיה  תינויצה  לארשי  תנידמב  ךא  תילארשיה , הרבחל  תידוחיי  התיה  אל  תוננואה  תלילשש  ליעל  ונייצ  רבכ 
תיטסילאודיבידניאהו תינתנהנה  תוננואה  תיתמישמ . הפוקתב  ישיאב  תוזכרתה  לש  יוטיב  לכל  ילילשה  סחיה  תא  ףקשמ  תוננואל  ילילשה  סחיהש 

חוקיפה תא  ףוקעל  דיחיה  לוכי  הבש  ךרד  התיה  איה  םייתרבח . םיקיפאל  םייטרפה  ויתונוצר  תאו  ויפחד  תא  לעתל  םדאה  לעש  הסיפתב  השגנתה 
ודבעשל התלוכי  תא  ףפורלו  הרבחה  לש  התוכמס  תא  קודסל  ךכבו  ועיתרהלו ) טרפה  לע  חקפל  ךרד  אוה  םג  היה  ינימה  קופיסה  לע  חוקיפה   ) יתרבחה

: והיכרב לש  ורפסב  אוצמל  רשפא  הזה  רשקל  זמר  היכרצלו . היתונוצרל 

םשכ תימינפה . הייארה  תדדחתמו  ינשה  לש  ורעצב  תופתתשהה  חוכ  קזחתמ  תוישיאה , תרשעתמ  ע"א ] ונוסיר ,  ] רציה ילותפנ  ידי  לע  אקווד 
ירבדב תוגילפמ  תוגלפמהשכ  הכישמה , חוכ  לע  םימעפל  םירבגתמ  הפיחדה  תוחוכשכ  הריציה , רעצ  תא  םיאור  ונא  הנידמ , ייח  תריצי  תעשבש 

תפוקתב תוישיאה  תריצי  תעשב  םג  ןידה  ךכ  דוחיאהו -  דוכילה  חוכ  תא  תושילחמ  ןה  ךכ  "י  עו יתגלפמה  ןרצי  תא  שובכל  תולוכי  ןניאו  סומלופ 
. הגיסנו תומדקתה  לש  םיגזגיז , לש  םירוסי , לש  הפוקת  בורה  לע  איהש  תורגבתהה ,

םהב ויהו  תחא  השקמ  םייושע  ויה  אל  בושייה , תפוקתב  רואל  ואציש  דחאכ , םירגובמלו  םירגבתמל  תינימה  הכרדהה  ירפס  יכ  שיגדהל  בושח 
רלטסוק לש ד"ר א . םרפס  קפס  אלל  אוה  רתויב  םדקתמה  רקחמה , ךלהמב  ידיל  ועיגהשו  תע  התואב  ואציש  םירפסה  לכמ  תוחפו . רתוי , םימדקתמ 

םיתפרצ םיאפור  ינש  ובתכש  םיכרכ  ינש  ןב  רפסב  רבודמ  תימלשוריה ב-1946 . רחשה '  ' תאצוהב רואל  אציש  ןימה ' יעדמל  הידפולקיצנא  , ' יליוו "ר א . דו

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



תופסונ . תויפוריא  תונידמ  המכב  םג  ומוגרת  רחאלו  תפרצב , הבר  החלצהל  הכזו 

(, ונמזל גירחו  שיגנ  אוה  ארג  - ןב בקעי  לש  םוגרתה  םג   ) הרישיו תיניינע  הרורב , הפשב  בתכנ  םדאה , תוינימב  םיבושחה  םיאשונה  ברמב  ןדה  רפסה ,
. תיתפמאה - תיעדמה ותשיגבו  תע ) התואל  סחיב   ) ותוחיתפב םיהדמ  וליפאו  עיתפמ  אוהו 

הרה השיא  לש  התקושתש  הלותב , ןיידע  השיאהש  חיכומ  םילותבה  םורקש  לשמל , ןימל . סחיב  תע  התואב  וחוורש  תומודק  תועד  טעמ  אל  םיזמ  רפסה 
קדצב םינייצמ  םירבחמה   ) השיאה ףוגב  רתויב  שיגרה  רביאה  אוה  קיתרנהשו  תיטנמור , הבהאל  םירשב )' תבהא   )' הקושת ןיב  ןיחבהל  שיש  תשלחנ ,

ןיא : ' תאז םימיגדמה  םיטפשמ  המכ  ןלהל  ונימי . ינב  םימדקתמה  םירפסה  תא  תונייפאמה  תוינימ  תונבות  הברה  רפסב  תומייק  השעמל , ןגדגדה .) תא 
תילכשה ותוליעפל  םינושארה  םינמיסה  דחא  אלא  השעמל  הניא  וז  תונרקח  תוינימ . תולאשב  דליה  לש  תירסומ " יתלב  ותונרקסל ה" הלילשב  סחייתהל 
ריתסהלש בשוח , ינאש  םושמ  הזב  הרומג  בל  תולגתהב  ינא  ךמות  הדיסחה ]...[  לע  םירופיסל  םינימאמ  םידליה  ןיאש  ונל  הארמ  ןויסינה  םדאה ]...[  לש 

םיפוטילה םיקוביחה , רמולכ , הבהאה , קחשמש  תעדל  שי  '; ' תמאה תא  תולגל  רשאמ  םירומח  םיקזנ  ידיל  איבמ  המרמ  לש  הטעמב  תויעבט  תועפות 
'. ומצע ינימה  טקאה  רשאמ  תוחפ  אל  םיינימה  םייחל  בושח  ןימה , ירבא  רוזיא  תא  םג  םיללוכש  םיינגוטוראה , םירוזיאה  לכ  לש  םיפופיגהו 

דע ואציש  תינימה  הכרדהה  ירפס  בורב  ללכ  ועיפוה  אלש  םיבושח  םיאשונב  םיעגונ  םירבחמהש  אלא  ןימאו , טרופמ  רואיתל  הכוז  קר  אל  ינימה  טקאה 
, תירבגה תמועל  תישנה  המזגרואה  לש  הנושה  בצקב  ןגדגדה , יוריג  תובישחב  לשמל , ךכ  תורחא . תופשב  םג  הארנה  לככו  םלוכב , ילואו  תירבעב  זא 

רשפא הזה  רפסה  תא  הנייפיאש  תמדקתמה  תוילרבילה  תא  דועו . דועו  ןימה  תאנה  תא  םילזוגה  םירוצעמבו  םידחפב  םידקמה , קחשמה  תובישחב 
עבטה .' תתמ  יוזיב  אלא  אטח , איה  תוינשוחה  אל  : ' וב םיעיפומה  חתפמה  יטפשממ  דחאב  תצמתל 

', הלא םירפסמ  רוסמנש  םדוק  . ' תורכמתהב רבודמ  ןיא  דוע  לכ  הקיזמ ; יתלבו  תיעבט  תוליעפ  הב  םיאור  םיבתוכהש  תוננואל , רפסב  שדקומ  בחרנ  קרפ 
תא דימתלו  תחא  עיקונ , , ' םהייח ימיב  תחא  םעפ  תוחפל  וננוא  םלוכ , אל  םא  םדא , ינב  לש  בר  רפסמש  חיכומה  םיננואמה , רועיש  לע  םיבתוכ  םה 

רבדה שוריפ  ףוליסכ  םייחה  לש  תמיוסמ  הפוקתב  היננואה , תא  ןייצל  תוצירפכו . אטחכ  התוא  םיראתמהו  היננואה  תא  םינגמה  הלא  לש  םתועיבצ 
ערזה תומכ  דספה  וא  תופייע  תמרוג  תוננואש  ןוגכ  תועטומ , תומכסומ  יליווו  רלטוק  םימיזמ  ךשמהב  םדאה .' לש  רתויב  תויעבטה  תויטנה  תחא  עישרהל 

לחה לגרהל - '  ' תוננואה תא  ךופהלמ  ענמיהל  ידכ  תונוש  תוקינכט  םיעיצמ  םה  ךפהל , תוננוא . םידדועמ  םניא  םירבחמהש  שיגדהל  בושח  ףוגב .
החפשמ יאפור  ומכ  םינבלב .' תונותנ  רמצ  תוכימשבו  סוס  תורעש  םיאלוממ  םירכב  תוצונה  יעצמ  תפלחה  הלכו ב' םיניזמו ' םימיאתמ   ' םילכאמ תליכאב 

. תינקדצ אלו  החותפ  התיה  םתשיג  ןיידע  ךא  המילשמ . תוליעפ  אלו  גוז  תב  / ןב םע  ןימל  ףילחת  תוננואב  ואר  םה  םג  תע , התואב  םירחא 

תירבעב יסניק  "ח  וד
תודסמתה היה  יונישל  בושח  םרוג  תוינימל . םיאפורו , םירומ  םירוה , הכותבו  הליכשמה , הטילאה  תשיגב  םיוסמ  ךוכיר  לח  םישישהו  םישימחה  תונשב 
םסריפש יעדמה  "ח  ודה רקיעבו  ינימ ) ךוניחל  תימואלה  הגילה  תא  רבכ ב-1933  ומיקהש  םידוושה  ויה  הז  םוחתב  םיליבומה   ) םלועב ינימה  ךוניחה 
םייטסיטטס םינותנ  הנושארל  וב  וגצוהו  , 1953- בו םיכרכ ב-1948  ינשב  עיפוה  "ח  ודה ((. Kinsey יסניק דרפלא  גולוכיספ  השענש  ינקירמאה  גולואוזה 
בשחנ רקחמל , ויתימעלו  יסניקל  םישנ  וקפיסש 8000  םינותנ  לע  ססבתהש  יסניק , "ח  וד יתמו . ךיא  ימ , םע  המ , השוע  ימ  תינימה : תוגהנתהה  לע 

תא וב  ףתשל  גוהנ  אלש  ימיטניא  ןיינעכ  "ח  ודב רסמנש  גוסה  ןמ  עדימה  ספתנ  תע  התואל  דע  סקסל . תיברעמה  תוברתה  לש  הסחיב  הנפמ  תדוקנל 
', תורק  ' ןניא םישנש  םלועל  הליג  אוה  המוצע . תיתוברת  הלטלטל  םרגו  יתחפשמה  תוטימה  רדחמ  ןימה  תא  איצוהש  ןושארה  היה  יסניק  דרפלא  תלוזה .

תוחיתפב םג  אלא  ויאצממב  קר  אל  התיה  "ח  ודה לש  ותובישח  ןהלש . תינימה  תוררועה  תמרב  היילע  הלח  ףא  ליגה  םעו  ןכל , םדוק  וחינהש  ומכ 
אדירג . תינפוג  האנה  לש  רשקהב  ןימ  יסחי  לע  רבדל  היצמיטיגלבו  תינימה  תוליעפל  סחיב  רצי  אוהש  השדחה 

אל ויאצממ  לבא  הגרדהב ,) ותעפשה  הלישבה  תירבה  תוצראב  םג   ) סקסל תילארשיה  הרבחה  לש  הסחיב  תידימ  הכפהמ  ללוח  אל  םנמא  יסניק  "ח  וד
םימי "ח , ודה יאצממ  ואבוה  הבש  תרבחמ ) םש  אלל   ) הלודג הבתכ  השאל '  ' ןועובשה םסריפ  טסוגואב 1953  ב-26  םילארשיה . יניעמ  ירמגל  ומלענ 
שערוה אל  םוטאה  תצצפ  יוליג  זאמ  : ' תיתמרדה תרתוכב  הרתכוה  הבתכה  לודג . רכמ  - ברל ךפהו  ינקירמאה  קושב  רואל  רפסה  אציש  ינפל  םירופס 

: הב בתכנ  דוע  השאה .'! לש  תינימה  האיבה  לע  יסניק  רוטקוד  לש  םישדחה  וייוליגמכ  הבר  הכ  הדימב  םלועה 

' ןימ  ' ונתפשב וא  סקס '  ' ושוריפ  S הלא . םימיב  רואל  תאצל  דמועה  יסניק , דרפלא  רוטקודה  לש  ורפס  תא  הקירמאב  םינכמ  הז  םשב  , S-תצצפ ה
, תורק םישנ  ןה  םישנה  לש  םישילש  ינש  יכ  ורבסש , םירטאיכיספו  םיאפורל  דוגינב  תיאקירמאה ]...[ . השאה  לש  תינימה  התוגהנתהב  ןד  רפסהו 
75% תחא . םעפ  קר  ולו  ינימ ) קופיס  לש  איש  ' ) םזגרוא תא ה' תועדוי  םישנ  עברא  ןיבמ  שולש  הנושארה  ןיאושינה  תנש  ךשמ  יכ  רקחמב  ררבתה 

לש איש ' העיגהש ל' השא  ןיא  יסניק , לש ד"ר  וירבדל  םלוא  ןמזהמ , דע 90%  םלש ב-84%  ינימ  קופיסל  םינשה  םע  תועיגמ  תואושנה  םישנהמ 
ונעגה הז  גשיהל  עירכמ . ךרע  לעב  גשיה  והירה  תינימה  תורירקה  עגנמ  השאה  רורחש  יסניק  לש ד"ר  וירבדל  היאושינ ]...[ . תפוקת  לכ  ךשמ   100%

. ןימה תויעב  לע  תיתימאה  החישהו  תישפוחה  השיגל  תודוה 

איבהל תונוכנה  לשב  קר  אל  םישימחה  תונש  לש  לארשיב  תויצולחו  תוצימא  ויה  "ח  ודה תובקעב  השאל '  ' םסריפש תופסונ  תובתכ  תרדסו  וז  הבתכ 
, הנושארה אל  םא  תונושארה , םימעפה  תחא  התיה  וזש  םושמ  םג  אלא  יכרעו , ינושל  ובאט  ורבשש  םיבושחה  םיאצממה  תא  תוילארשיה  תוארוקל 

ךירדמ  ' םשב ןועובשב  תויגוזו  םיאושינ  יאשונב  ץועייל  עובקה  רודמה  לעב  לצ , ראפ  ןמור  ד"ר  תדסוממה . תונותיעב  המזגרוא ' הנודנו ה' הרכזוה  הבש 
לדבהה תא  שיגדהש  ךכב  תינריתמה  הרושבה  תא  ןתמל  הסינ  םנמא  םיניקת ,)' ןיאושינ  ייחל  ץועיי  םשה ל' בסוה  ןמז  רובעכ  ' ) החפשמה ייחב  רשואל 

'. ובאט תניחבב  תויהל  ןימה  ייח  ולדח  הבש  הפוקתב  םייח  ונא  הדוה ש' אוה  םג  ךא  תינקירמאה , תוזחופ ' תילארשיה ל' הרבחה  תוירסומ  ןיב 

לכוא םאה   ' ומכ תורתוכב  ויתובתכ  תא  ריתכהל  ססיה  אלו  תוארוקה , תא  ודירטהש  תוימיטניאה  תויעבב  קוסעל  זעהש  ןושארה  ןותיעה  ללככ  היה  השאל ' '
הצופתה בר  ןועובשה  לש  םיבתכמה  רודמ  המודכו . ןיאושינה ' ייחב  הכישמה  לש  התובישח  ', ' ילעבב יתדגב  ', ' ילעב תבהאב  יל  יד  אל  ?', ' ילעבב חוטבל 

, תוננוא ומכ  תונוש , תויעב  תושרופמה , םילימב  שומיש  אלל  ןבומכ  ונודנ , הבו  ןימה ' םלוע   ' התיה ןהמ  תחא  תוירוגטק . רפסמל  וקלוחש  תוצע  קפיס 
תונבל ץועיי  תנחת  םג  רתוי  רחואמ  בלשבו  ינימ , ץועייל  תנחת  ויתוארוק  רובע  דסיי  םג  השאל ' . ' ינימ קופיסו  השוב  תוינמופמינ , תומודק , תועד  הדיגב ,
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רודמב לשמל , ךכ , השאל .' הפיכב ב' הטלש  ןיידע  תוינימ  יפלכ  תינרמשה  השיגה  ויתויעבו , ןימ  לע  בותכל  הזועתה  ףרחש  רמולו  גייסל  בושח  םירוענה .
אוצמל דוע  תולוכי  ןניא  תועורפ ]...[  תוביסמב  תופתתשמה  תורענ   ' יכ רבמצדב 1956  בתכנ  תינומצע , הלא  בג ' תמיתחב  םירוענה ,' תונבל   ' תוצעה

ןה ןביל  יקמעמבש  תורמל  דחוימה , תא  ליגר , יתלבה  תא  דימת  תושפחמ  ןה  בוהא . רבג  לש  ותברקב  םיילמרונה  החפשמה  ייחב  ינפוגו  ינחור  קופיס 
תענמנ הניא  ותא  היחש  גוזה  תבש  ךכ  לע  ןנולתהש  רבגל  רבסוה  ןימה ' םלוע   ' תוצעה רודמב  תבהוא .' היערו  תרשואמ  םא  איהש  השא  לכב  תואנקמ 
ןאכמו ןימה , ייח  חטשב  הרוקמש  תיכיספ  הלחמב  הלוחה  השא  רמולכ , תינמופמינ , איה  הרענ  התוא   ' יכ םירחא , םירבג  םע  םג  הבריק  יסחי  םייקלמ 

היהי .' רשא  היהי  רבג , לכ  םע  םיסחיל  תילמרונ  יתלבה  התקושת 

ןימה רקחל  ןוכמב  וירזוע  תווצו  יסניק  ובתכש  ןונבל ) יו ' ימע  ןב  םוגרתב נ ' ' ) השאה לש  תינימה  התוגהנתה   ' רפסה תירבעב  רואל  אצי  ב-1954 
רואל האצוהה  םוחתב  רתויב  תילרבילה  םגו  תטלובה  ףסאיחא - '  ' תימלשוריה האצוהה  התיה  הז  רפס  לש  רואל  האיצומה  הנאידניא . תטיסרבינואב 
םהמ םיבר  םינקירמא , םיאפור  ובתכש  רכמ  - יבר לש  םימוגרת  וז  האצוהב  רואל  ואצי  םישישהו  םישימחה  תונשב  תירבעב . תינימ  הכרדהה  ירפס  לש 
(, 1952  ) ןוטס םהרבא  "ר  דו ןוטס  הנח מ ' תאמ ד"ר  רכמ  - בר ןיאושינהו ,' ןימה  ייחב  ךרד  הרומ  , ' לשמל השדחה . תילרבילה  חורב  ובתכנש  םידוהי ,

תנמזהב ץראב ב-1951  רקיבש  ידוהיה , ןוטס  תורחא . תוצראו  ןפי  ץייווש  היקבולסוכ , צ' דנלוה , דנלניפו , הידבשב  רואל  אציו  תובר  תופשל  םגרותש 
: תירבעה הרודהמל  המדקהב  בתכ  יקסבודס , הירא  פורפ ' גולוקניגה 

ימיב יתונויסנמו  לארשיב  ירוקיבמ  יתויווחו  לארשי , תנידמ  לש  התוחתפתהבו  התדילב  םירושקה  םיטרפה  לכ  ירחא  בר  ןיינעב  יתבקע  ישיא  ןפואב 
, םתמזויבו םחורב  יתנומא  הנתיא  םלוא  תויקנע , ןה  הנידמה  לש  היתויעב  ןכא , הקומע . תושגרתה  רוקמל  יל  ושמיש  תנש 1951 , ץיקב  הב  יתוהש 

םיאבה תורודלו  םלועה  תוצופת  לכ  לש  םידוהיל  תיב  רוציל  תיטרקומידו , תישפוח  ץרא  חתפל  םתלוכיבו  לארשי  יבשות  לש  םתנובתבו  םתוריסמב 
ןכ ומכ  תומייק  דחוימב , לארשי  יבשות  ינפב  םויכ  תודמועה  תוברה  תויטילופהו  תויתרבחה  תויעבה  לע  ףסונ  לארשי . תמדא  לע  וכנחתיו  ודלווי  רשא 

רבעמהו תושבגתהה  תפוקת  םש . אוה  רשאב  םדאו  םדא  לכ  ינפל  תודמועה  החפשמ  ייח  לשו  ןיאושינ  ייח  לש  תוימיטניאהו  תוישיאה  תויעבה 
לע םינושה , ןהיכרעו  ןהיתויוברת  לכ  לע  תוברה  תויולגה  ץוביק  החפשמ , ייחלו  ןיאושינל  תושידחה  תושיגה  לארשי , יבשות  לע  התע  תרבועה 

. לארשיל תודחוימה  ןיאושינ  תויעב  םירצוי  םירחא  םיברו  הלא  םימרוג  תונושה -  םידוהיה  תוצובק  ןיב  תדה  לא  השיגב  ןהילדבה 

, ןימה לש  יגולויבה  דצב  דקמתה  אוה  תע  התואב  רואל  ואציש  תוינימה  יכירדמ  בור  ומכו  תובושתו , תולאש  לש  תנוכתמב  בתכנ  ןוטס  גוזה  ינב  לש  םרפס 
םיריעצ תוגוז  לקתיהל  םילולע  ןהבש  תויעבב  תיניינעו  הטושפ  הרוצב  תעגל  זעה  םג  אוה  םירחאה , םירפסה  בורכ  אלש  םלוא  הייברה . ירביאב  רמולכ 

'. ינימ םואת  יאו  םואית  ו' ןיאושנה ' תונמא   ' ומכ דואמ  םימדקתמל  זא  ובשחנש  םיקרפ  ללכו  םהירחאו , םיאושינה  ינפל 

טקל הוחו -  םדא  : ' ןוגכ תומש  םע  תוינימב , וקסעש  םינורפסו  םירפס  רסירתמ  הלעמל  ירבעה  םירפסה  ףדמ  לע  ודמע  רבכ  םישימחה  תונש  יהלשב 
, לואש ינב  סופד   ) ביבא בינ  תכירעב י ' עבטהו ' ןימה  (, ' 1956 האצוה , ןויצ  אלל  ' ) תישומיש היגולוכיספו  ןימ  הרבח , ייח  תויעבל  םלועה  תורפסו  תונותעמ 

ןיידע רשפאו  יסניק  "ח  וד יאצממ  ומלעתה  םהמ  םיברו  דבלב , טועימ  ידי  לע  הארנה  לככ  וארקנו  תוילוש , רואל  תואצוהב  ומסרופ  םירפסה  בור  "ט .) ישת
השיג ואטיבש  םירחא  םירפס  ץמוק  רואל  ואצי  דבב  דב  םלוא  הנכס . לאכ  הילא  תוסחייתהו  תינימה  תוליעפל  סחיב  תמייאמו  העיתרמ  המינ  םהב  אוצמל 
םייח ילעבו  םיחמצ  לש  ןימה  ירביא  רואיתמ  רבעמה  היה  תע  התואב  רתויב  יתועמשמה  יונישה  רבעבמ . בחרנו  קיודמ  יעדמ  עדימ  וקפיסו  רתוי  תככורמ 

ךילהת תא  תוקינכט ) רוכזא  אללו  ןבומכ  שבויב   ) ארוקל טטרשל  םירפסהמ  המכ  וזעה  ףא  םשו  הפ  השיאהו . רבגה  לש  תינימה  הימוטנאה  רואיתל 
םלוככ םבור  זא  דע   ) םירגובמל םג  תינימ  תורפס  לש  רואל  האצוה  היה  היצזילרבילה  לש  התישאר  תא  ףקישש  רחא  שודיח  תורבעתההו . תוגוודזהה 

. םיסונמ הרואכל  םישנאל  םג  שדח  עדימ  קפסל  הדעונש  םירגבתמל ,) ודעוי  םיכירדמה  לש 
ןוטרבמפ סיאול  גולוכיספה  לש  ורפס  ףסאיחא  תאצוהב  רואל  אצי  ב-1957  יסניק . "ח  וד תובקעב  האבש  הכפהמה  ןמ  ועפשוה  םירגבתמה  יכירדמ  םג 
רגבתמל דובכ  לש  סחי  השדח -  המגמ  יוטיב  ידיל  האב  תירבה , תוצראב  םיבר  םיארוקל  הכזש  הז , רפסב  תורגבתהה .' ליגל  ךירדמ  הדיסחה ...! אל  '
םיגשומ ןולימ  קפיסו  םייניעה ' הבוג  םיריעצה ב' ויארוק  לא  הנפ  ןוטרבמפ  תורגבתהה . תפוקת  תא  תולקב  חולצל  ול  עייסלו  ויתוקוצמ  תא  ןיבהל  ןויסינו 

תוצע ןתנ  םתורגבתה , תונשב  ווחיש  תושוחתה  תא  ויארוקל  ראית  םג  אוה  תויטופיש . תודמע  אלל  תיניינע  ןושלב  בתכנש  תוינימבו , ןימב  רושקה  יסיסב 
: תיגולויבה תורגבתהה  םע  ןפוגב  לוחל  םידיתעש  םייגולויבה  םייונישה  לע  תורגבתמל  ריבסמ  אוה  ןלהלש  המגודב  ףיטהלמ . ענמנו  תוישעמ 

, רשא הנושארה  היזחה  וזל  ןכיניע  תא  תואשונ  ןכמצע  תא  הנאצמת  עתפל  לודגלו . חורפל  ןליחתהב  םיידשה  רוזאב  תושיגר  הנשגרת  הליחתב 
ןכתרבחמ רתוי  ךורא  ןמז  הזח  - תוחוטש הנכלהתת  םא  תוללמוא  הנייהת  וא  הנדרחת  וא  הנשאיתת  לא  ןטק ]...[ . אל  ערואמ  דימת  הנה  המ , םושמ 

הוורעה תורעש  ץנהל  הנלחתת  ןכמ  רחאל  עבטב ]...[ . ץיאהל  רשפא  יאו  ןהיתורבחמ  וז  הניחבמ  רתוי  תויטא  תונב  שי  טושפ , רתויב . הבוטה 
ויתוצונל המודב  ינימ ;' ןויצ   ' תווהמ ןה  האופרה  ישנא  לש  םילמב  םיילגרה . ןיב  לתלותמו  הבע  שדוגל  תוריהמב  תוכפוה  הלא  תויליתהו . תורוחשה 

לכ תא  הנאשתש  ןמזב  םיתניב , ינשה ]...[ . ןימה  ינב  לש  םבל  תמושת  תא  םהילא  בסהל  ידכ  בשוחמ  םמוקמ  היראה , לש  ותמערל  וא  רכז  סוט  לש 
טיבי םא  היהי  ידש  ךכ , לכ  תושיגר  הנייהת  תועמדה ; דעב  רוצעל  הנלכות  אלש  הרקי , ןכמצע . תא  ללוכ  דחא , לכ  הנאנשת  םהב  םימי  ויהי  הלא ,

תא םתעד  לע  הנרבעת  ןכנוגיבו  ןכתורדקב  ןכלש , תוחיפנב ' . ]...[ ' ויפ תא  חותפל  ימ  זיעי  םא  ןכש , לכ  אל  תוכבל , הנלחתת  רבכו  והשימ  ןכרבעל 
תאז ושעיש  קפס  ןיאו  ןכתא -  וטינקי  החפשמה  ינב  רשאכ  ןכלש . רומוהה  שוחב  הנזחאיה  הננוגתה ! ןכבו  דירטמ . יכ  םא  יעבט , הז  ןכמא . תאו  ןכיבא 

רתויב בוטה  אפרמ  םס  אוה  קוחצה  םהל . הנקחצ  ךרוצ , שי  םאו  הנקחצ ! ןכתפס . לע  חחותשהל  אלו  םיאכנ  - ץראל תדרל  וא  חתרתהל  ןכל  לא  - 
. הרשעה תונשל 

םירפסה בורל  האוושהב  תוחיתפב , אוה  םג  ןייטצהש  ופי ,) ףוס , םי  תאצוה  ' ) ויכיבסתו ויתויעב  לכ  לע  ןימה  התאו : ןימה   ' סיכה רפס  םג  רואל  אצי  ב-1957 
תיעיבש הרודהמ  המסרפתה  ב-1962  םיקתוע . יפלאב  רכמנו  רכמ  - ברל היה  ןורפסה  םייטורא . םימולצת  םג  לארשיב , הנושארל  ללכו , ול , ומדקש 

םרפס םג  לגשמה .' תורוצ  יבגל  הכרדהו  זומזמה  תרות  לע  דחוימ  קרפ  תוננואה , לע  םינושאר  םייוליג  הקישנה , תונמא  : ' תפסותה םע  ולש  תבחרומו 
. השדחה תיטסיגולוכיספה  תוחיתפה  תעפשהב  בתכנ  ( 1965 ףוס , םי  תאצוה  ' ) תוגאד אלל  ןימ   ' גנידליפ גו ' ןוארב  לש פ '

רגובמה רוביצה  תוניינעתה  תא  ריבגה  םג  תוינימל , סחיב  יוניש  לש  ותישאר  תא  אטיבו  תירבה  תוצראב  תוינימה  רקחב  הפונת  רציש  יסניק , "ח  וד
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ןימ לע  הכ  דע  ךל  רפוס  אלש  המ   ' תרתוכה תחת  ינימה  רקחמה  יצולח  לש  תוסמ  טקל  רתכ '  ' תאצוה המסריפ  ב-1961  סקסל . תיעדמה  השיגב 
תיגולופורתנאה לש  הרמאמ  תונזה ,' ו' בוהאל '? השאה  תעדויה  , ' ראובוב - הד ןומיס  הייתפרצה  תיפוסוליפה  לש  הירמאמ  ראשה  ןיב  וב  ועיפוה  הבהאו .'

םישודג רפסב  םירמאמה  תיטילאנאוכיספה .' תמאהו  ןימה  ייח  , ' דיורפ דנומגיז  לש  יסלקה  ורמאמו  תינרדומה ,' הרבחב  ןימה  , ' דימ טרגרמ  תינקירמאה 
. ךרד יצרופו  םימדקתמ  ויה  םה  םתפוקתל  ךא  תוינימה , םוחתב  תויתרוסמ  תומודק  תועדל  דה  םהב  רכינו  תינימה  תוגהנתהל  סחיב  תויתדבוע  תויועטב 

תאטבמ רפסל  המדקהה  תילארשיה . תוברתב  בושח  ךרד  ןויצ  היה  תויעדמ  תוביטקפסרפמ  ןימל  שדקומה  תירבעב  רפס  רואל  איצוהל  ןויערה  םצע 
: תיטילנאוכיספה השיגה  תעפשהב  הליכשמה  תילארשיה  הבכשב  ללוחתהל  לחהש  ןטקה  יונישה  תא  תפקשמו  תאז 

תא לצנל  השאהו  רבגה  םילגוסמ  דציכ  הנשי : הלאשל  השדח  השיג  םיגיצמ  םיינרדומ , םיבתכ  לש  רישע  רחבממ  וטקול  רשא  הז , ץבוקב  םירמאמה 
, םיערפומה ארבגה , - חוכ ירסח  רפסמ  םיללמואה , ןיאושנה  רפסמ  תנטקהל  דחי , םג  הרבח  ינבכו  םיטרפכ  לועפל  ידכ  שידחה , עדיה  תאו  םלכש 

אל ןוימד  חוכו  חור  זוע  ושרד  רשא  םידעצב  וטקנ  הזה , ךרכב  םיגצוימה  ינימה , רקחמה  יצולח  רודו . רוד  לכבש  הבהאה  ירסחו  םירגתסמה 
אלו ויתונוימדבו , ויתומולחב  שונא , ייחב  שחרתמ  המ  אצמנ  הבה  ורמא : םה  ןימה . ינינעב  ןוידהו  הביתכה  רוסיא  לע  ורבע  םה  תישאר , םילטובמ .

, המשאה דחפה , רועיש  המ  הנמלאה , לש  וא  הנקזה  הלותבה  לש  הקיתשה  הווסמ  ירוחאמ  רתתסמ  המ  אנ  - הלגנ היולגה . ותוגהנתהב  קר 
. םהישעמ ביט  תא  םיניבמ  םניא  רשא  םירגבתמה , םירענה  לש  םהיתורכהל  רידחהל  רשפאש 

ךירדמ םיינימה , ונייח   ' רפסב לשמל , ךכ , תינימה . תוגהנתהה  רקח  םוחתב  עדמה  לש  םינוש  םיאצממ  ילארשיה  ארוקה  תעידיל  ואבוה  תואבה  םינשב 
רפסב םיקתוע ;] כ-6000  תורודהמ -  יתשב  רכמנ  תונומתו , תוחול  ללכש 24  רפסה , ( ] ןהכ  ) ןהאק ץירפ  לש ד"ר  ( 1962 ףסאיחא , ' ) השאו שיא  לכל  ץעוי 
, ףוס םי  תאצוה  ' ) יעדמ רקחמ  ןימ : תויעבב  תבושתו  תולאש   ' רפסב ונינאד ; - ילארמ הרדנא  פורפ ' לש  ( 1964 רבוקיר , צ' ' ) םדאה לש  ןימה  תודלות  '

אלל ףוס , םי  תאצוה  ' ) יסניק "ח  וד תובקעב  םישדח : ןימ  ירקחמ  ו' ( 1964 רבוקיר , צ' ' ) יעדמ רקחמ  תויעב : אלל  ןימ  ייח   ' םירפסבו סלואפ ; רגינ  לש  ( 1965
. רבחמה םש  ןויצ  אלל  םהינש  ךיראת – )

ללוכ  ) םתצקמבו ללכב , םיילרביל  וא  הדימ  התואב  םיילרביל  ויה  יסניק  "ח  וד םוסרפ  ירחא  ואציש  תינימה  הכרדהה  ירפס  לכ  אלש  גייסלו  בושל  בושח 
השאו שיא  יכרד  , ' רוזמ לש מ ' ורפסב  לשמל , םינשיה . םיפיטואירטסהו  תוינרמשה  תוסיפתה  ןיידע  םירכינ  םישישה ) תונש  יהלשל  ךומס  ועיפוהש  םירפס 

ליגב 15-17' תקספנ   ' איהש ןיוצמ  ףאו  תיתודלי  העפותכ  תוננואה  תראותמ  "ב ,) כשת דבוע , םע  ' ) ןימהו הבהאה  תודידיה , לש  היגולוכיספב  םיקרפ  - 
' רכז  ' ןיידע םה  השיאהו  רבגה  םייחפט : וריתסה  םה  חפט  וליג  תע  התואב  ואציש  תינימה  הכרדהה  ירפס  ירבחמשמ  רתוי  וזמ , הרתי  (. 56 מע ' )

. ינכמ טקאל  תוגוודזההו  הנוכמל  המודמ  ףוגה  ללכ , םיארנ  םניא  ןימה  ירביא  הבקנ ,' ו'

לעו תויטסיניבושו  תויתד  תוסיפת  לע  םיידמעמ , םידוק  לע  הססבתהש  הנשיה , תוינימה  תסיפת  ןיב  רבעמ  תפוקת  ןיעמ  השעמל  ויה  םישישה  תונש 
תודיחא - יאב ףקתשמ  הזה  רבעמה  תוירקחמ . תונבות  לעו  םיילרביל  - םייטרקומד םידוק  לע  הססבתהש  השדח  תינרדומ  הסיפת  ןיבו  הקומע , תורוב 

ןפואב םיגדמה  ןחבמ  הרקמ  רפסה . ותואב  תחא  הפיפכב  תויח  וללה  תוסיפתה  יתש  םיתעל  תע . התואב  ועיפוהש  תינימה  הכרדהה  ירפס  ןיב  הברה 
רואל ותוא  איצוה  ותמגוד  םירחא  םירפס  ומכש  ינויקיק , סיכ  רפס  והז  (. 1963 שמרח , תאצוה  ' ) לכל לעמ  ןימ   ' רפסה אוה  תאזה  העפותה  תא  ןיינעמ 

םהירואיתו םהירמאמ  םיילאידיא , ןימ  ייחו  ןימה  תרות  : ' תונטק תויתואב  תחתמו , תדחוימ ' האצוה  : ' בתכנ הפיטעה  לע  רבחמ . םש  אלל  רכומ , אל  "ל  ומ
תא : ' תואבה םילימה  תועיפומ  תוריל , הלעש 1.40  רפסה , לש  ןושארה  דומעב  ךתוא .'!!! בזכאנ  אל  המ !!! תעדל  דמל  םלועב . םיאפורה  ילודג  לש 

בצקה : ' בתכנ הפיטעה  בגבו  תמא .'!!! ולוכ -  אוהש  ןוויכמ  ךחל  ברעו  םיעט  אוהש  ןוויכמ  סועללו  סועלל  לוכי  התא  הז  רפסב  ךל  שגומה  קתרמה  רמוחה 
וליפא הריעצ , הרענ  רגבתמ , רענ  יתוכאלמ . ןפואב  ועבקנש  םיקוח  יפ  לע  לעופה  םזינכמל  םדאה  לש  ןימה  ייח  תא  ךפה  םיינרדומה  םייחה  לש  ףרוטמה 

תא ריסהל  איה : הז  רפס  לש  ותרטמ  ןימה . תכלממב  דבלב  ףוטח  רוקיבב  םיקפתסמו  םייחה  תודוס  תא  דומלל  םינפתמ  םניא  םירגובו  םיריעצ  תוגוז 
'. השאו רבג  לש  םירידסה  ןימה  ייח  הייברהו , היירפה  םויקה , תודוס  תא  ףפואה  טולה 

הריעצ ןיידע  התיה  תרבודמה  תירבעה  ןכש  בחרה , רוביצל  השיגנ  אלו  ההובג  הפשב  בתכנ  רפסה  ןימה . םלוע  תא  םיצממ  םניא  רפסב  םירבסהה  לבא 
םימוד וב  ןימה  ירביא  ירואיתו  בותכה  תא  םימיגדמה  םירויא  וא  םימוליצ  ןיא  םג  רפסב  ןימב . םירושקה  םיאשונ  לש  חלוקו  רישע  רואיתב  ישוק  היהו 

: תוקיחצמ תואיגשב  םיקולו  םיעגיימו  םיינכרא  ףונ  ירואיתל 

םורק םוסח ע"י  םשל  רבעמה  וא  התופל  הרידחה  הלותב  לצא  םחרהו . תיציבה  התופה , םיידשה , םה  רתויב  םיינויחה  םירבאה  השאה , לש  הפוגב 
םיקלחל המודב  םיירירו  םיכיכר  םילתכמ  יונב  התופה  לש  ימינפה  קלחה  רתוי . ךיכר  ןטק  זכרמ  לעב  רוע  לש  הקיקד  הבכש  אלא  וניאש  םילותב 

ימרזל רבעמ  שמשמה  רוניצ  אב  הזל  תחתמ  רבאהמ . קלח  הווהמה  הנטנטק  ןושל  תאצמנ  התופה  רבעמל  לעמ  םדאה . לש  ונורגב  םיימינפה 
, רבגה לש  הזל  המודב  יישנה , ערזה  וא  הציבה  תא  תורצוי  ץוחבמ , תוארנ  ןניא  רשאו  השאה  לש  הפוגב  תואצמנה  תויציבה  יתש  השאה . לש  אישה 

. רכזה

תויועט ףוצר  אוהש  םגה  תודבועה , לש  שבי  רואיתב  קפתסמו  תינרסומ  תויטופישל  ררגנ  אוה  ןיא  טעמכש  הדבועה  אוה  רפסב  ינשדחהו  ילרבילה  ןפה 
םנמא איה  םירבדה  ךשמהב  תמייאמכ . הזה  רפסב  תגצומ  הניא  רבכ  תוננואה  יסניק . "ח  ודמ םלוככ  םבור  םייעדמ , םינותנב  רזענ  אוהו  םיקויד , - יאו

': תילאמרונ העפותכ  תוננוא   ' אוה הב  קסועה  קרפה  לש  תרתוכה  תיביססבוא . תוננוא  ינפמ  קר  אלא  הינפמ , םיריהזמ  ןיא  ךא  תויחל , רקיעב  תסחוימ 

עזג לכב  יוצמ  הז  רבד  םלוא  הפוריא , ימע  תא  םינייפאמה  םיניינעה  דחא  הז  השעמלו , תוברתב , אקוד  תחתופמ  תוננואה  םדאה , ינב  לצא 
תורוצב תושמתשמ  םישנה  יכ  םיאצומ , ונא  םינוש , תוברת  ימע  ןיב  תינימה . תוחתפתהה  ינפלש  םייחה  לש  לגרהכ  העיפומ  תוננואה  תושונאה ]...[ 

, הלא םירקמ  ןנואל . ידכ  רכב  וא  הכימשה  הצקב  ןרבא  תא  ךכחל  תוגהונה  םישנ  שי  סריתו . הננב  רנ , רזג , ןוגכ : ןנואל  ידכ  םינוש  םיצפחבו  תונוש 
 - תוריהז - יאמ ולגתנ  םיבר  םירקמב  םלוא  תיעגרה . ןתקושת  תא  קפסל  ידכ  תונוש  תויצאיראו  ןמזה  תצורמב  וגישהש  תויתוברת  םישנ  קר  תוגהונ 

העפות לע  ודמעש  םירקוחה  םאיצוהל . תנמ  לע  חותינ  תושעל  ךרוצ  היהש  תורנו , שאר  תוכיס  רמצ , ילילג  תונורפע , ןוגכ : תופה , ךותב  םינוש  םיצפח 
תונוש תועדו  םילדבה  ויה  תונורחאה  םינשה  ינפל  דע  ןיב 17 ל-30 ]...[ . אוה -  עבק , לש  הרוצ  לבקל  תוננואה  הליחתמ  וב  ליגה  יכ  ואצמ , וז , תיעבט 

תוננוא השעמ  יכ  םיבר  ופיסוה  ףוגל , תוקיזמו  תוער  תואצות  הזל  ןיא  יכ  ועבק , תויוכמסה  ילעבש  העשב  הב  תוננואה . ישעמבש  תואצותה  יבגל 
. ותוחתפתהלו ףוגל  קיזהל  םילולע  םימזגומ 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



תדמועה הרומתה  תא  ףקישו  זעונ  שודיח  תניחבב  היה  רפסב , רחא  םוקמב  העיפומה  ןגדגד ,'  ' הלימהו ישנה -  ןימה  רביא  תופ - '  ' הלימה רוכזא 
יא תועונתל  היטנ  הנשי  לגשמה , תעב   ' יכ וב  בתכנ  לשמל , ידמל . תועשעשמ  תוארנ  םויהש  תומודק , תועדו  תורוב  םג  תורסח  ויה  אל  דגנמ , חתפב .

' הליעבה עדמ   ' ותרתוכש קרפב  הז .' רחא  הזב  ףוכת  שוטיע  וא  ןורגב  באכ  שוחל  היטנ  תמייק  ןכ  - ומכ םיינוצרה . םירירשה  תוליעפ  תרבגה  םע  תוינוצר 
: בתכנ

ןיאש הואת  תננקמ  גוזה  ינב  תובילב  םא  וליפא  םוקמ  לכמ  תפלוח , תירציי  הקושת  וא  תישפנ  המאתה  לש  האצות  איה  השאו  רבג  ןיב  תוגוודזה 
לגשמה לש  םייפוסה  ונולשכ  וא  ותחלצה  תידדה ]...[ . הנבהו  תינפוג  המאתה  םהיניב  היהתש  ילב  השעמה  תא  לעופל  איצוהל  ירשפא  יא  התובכל 

: תונחבה שולש  םימייק  רבגה  לש  ןהו  השאה  לש  ןה  ןימה  ירבא  לש  םלדוג  תניחבמ  תוליעפה . ךשמ  ןכו  גוזה  ינב  לש  ןימה  ירבא  תמאתהב  םייולת 
. םהירבא לדוג  יפל  םימיאתמה  גוז  ינב  ןיב  םה  רתויב  תוחבושמה  תוינימה  תושיגפה  ןטק . ינוניב 3 . לודג 2 . . 1

': ןימה ייחב  תויטס   ' הירוגטקב תללכנ  איה  יתביבס . תוויע  לש  האצותכ  תראותמו  רפסב  יפיטואירטס  לופיטל  הכוז  תוילאוסקסומוהה  םג 

אוה רחא  הרקמ  ךכל . תקפסמ  יד  הביס  הווהמ  תורענמ  רתוי  םירענ  בורל  םירג  הבש  הביבס  דליה . לש  וירוגמ  תיב  תביבסב  בורל  היולת  איה 
. תוביסה תחא  איה  היבא ,)  ) ךפיהה וא  לשמל ,) ומא   ) הבקנ לא  רכזה  דצמ  דאמ  בורק  סחיש  ןכתי  הרידס . הניא  תוטולבה  תוליעפשכ 

םעפה התיה  וזש  המוד  ארטוס .'" אמק   " תוומלאה ןב  ידוהה  רוביחה  ךותמ  החוקלה  תיצמת   ' תבלושמ ובש  קרפה  אוה  רפסב  רתויב  זעונה  עטקה 
שוביכ לע  גנעתהל  דציכ  דמלתו  ךשפנ  הבאתש  המ  לכ  ןאכ  אצמת  : ' רכז ןושלב  בתכנ  תרתוכל  תחתמ  תירבעב . עיפוה  הז  גוסמ  רמוחש  הנושארה 

קוביח ', ' םיננר קוביח  ', ' ץחל קוביח  ', ' ךוכח קוביח  ', ' הזח קוביח  ', ' עגמ קוביח  ': ' םיקוביח  ' תונוכמה תוחונת  לש  םינוש  םיגוס  איבמ  הזה  קרפה  םלשומ .'
םירהזנ והשמ , םימומע  םירואיתה  יכ  חינהל  רשפא  ררושמה .' ןווכתה  המל   ' ןיבהל השק  ההובגה  הפשה  לשבו  םיוולנ  םירויא  רדעה  לשב  דועו . חוטש '

: הרוזנצהמ ששחהו  םגרתמה  לש  תובכעה  לשבו  תוירבע , םילימב  רוסחמה  לשב  תשרופמ , הפשל  שולגלמ 

השאהש ךכ  ךרענ  קוביחה  הזל . הז  ךייתשהל  םיפאושו  איהש  לכ  הביסמ  עתפל  םיחקלתמ  רשא  גוז  ינב  ןיב  ימורט  קוביח  אוה  הזח : קוביח 
קינעמ גוזה  ינב  ןיב  למשחכ  םרוזהו  השאה  ידשמ  עפושה  םוחה  ודיצלו . ובגל  וליפא  וא  רבגה  לש  והזח  חולל  הידש  תא  הבירקמו  עתפל  תטהלתמ 

תכל . תקיחרמ  תיטורא  תועמשמ  הז  קוביחל 
. רבגה לש  וינתומ  וא  וכרי  ביבס  תכרכנו  תמרומ  הינשה  הלגר  דועב  רבגה  לש  ולגר  ףכ  לע  תחא  לגר  השאה  המש  הז  קוביחב  םיננר : קוביח  ]...[ 

ןימה ירבא  תא  איבהל  םיניינועמו  םדלוויה  םויבכ  םימורע  רבגהו  השאה  רשאכ  הבהאה  קחשמ  לש  םימדקתמ  םיבלשב  קוביח  אוה  הז  קוביח 
. םייתפש יצומצמו  תוקישנ  תרדס  ידכ  ךות  הנושאר , תורכה  ידיל  םהלש 

רבגה הכישמ -  תקישנ  םיבהוא . ןיב  ןושארה  בלשב  תלבוקמה  הפל  הפ  הלק  העיגנ  איהש  תלבגומ -  הקישנ  : ' תוקישנ לש  םינוש  םיגוס  םיגצומ  ךכ  רחא 
', יותפ תקישנ  ', ' היפ לכ  תא  ול  השיגמו  הקושתב  ול  תינענ  השאהש  דע  הנממ  הפרמ  וניאו  השאה  לש  הנותחתה  התפש  תא  וינישו  ויתפש  ןיב  לטונ 

םיקושלו .' םיכריל  תובגעל , בגל , םידשל , םייפתכלו , ראוצל  רעשלו , שארל   ' םיפוטיל לש  קרפ  אב  ךכ  רחאו  דועו . תיתפרצ ' הקישנ  '

אוה ןימה  וז , הסיפת  יפ  לע  תוינימל . סחיב  לארשיבו  םלועב  תובר  םינש  החוורש  ולש , תיטסיניבושה  הסיפתה  אוה  הזה  רפסב  רתויב  טלובה  ןייפאמה 
בתכנ הפוג  קרפב  השבוכל '? תנמ  לע  השאה  בל  תא  שובכל  דציכ  : ' איה רפסב  ןורחאה  קרפה  לש  ותרתוכ  הרקמב  אל  רבגל . רקיעב  האנה  לש  רוקמ 

: ראשה ןיב 

דע ירותסימ  ... ךשומ ו ינניח  רוצי  איה  רבגה  יבגל  השאה  ןהילא . רשקב  םינוש  םיטרפ  תעדל  ךילע  םישנ , ברקב  ךרשוא  תא  אצמתש  ידכ  רקי -  ארוק 
ןטק ץמאמב  םילוכי  רשא  םירבג  םימייק  אקע  אד  השא . לש  היתובוגתו  היתובשחמ  ףוסל  תדרל  חילצהש  ראפתהל  ןיידע  לוכי  אל  שיא  וימי ! םות 
החמומה רבג  . 1 םהיניב : השקבב  ךמצע  תא  הלג  םישנל . ךרע  ילעב  תונורתי  םהב  שיש  ךכ  ךותמ  םיבהאב  המיע  סלעתהל  השא , לכ  טעמכ  תותפל 

.6 השאל . הדובע  קפסל  לגוסמה  דידי  . 5 תינפוג . הניחבמ  חתופמו  האנ  רבג  . 4 םירוענ . דידי  . 3 תוישעמ . ירופיסב  החמומ  . 2 הבהאה . קחשמב 
איצוהל לגוסמה  רבג  . 8 תואמחמ . קלחלו  תימיטניא  הריוא  תורשהל  עדויה  רבג  . 7 ישפוח . ןפואב  היתורצ  תא  ךופשל  השאה  הלוכי  ותרבחבש  דידי 

.11 השאה . לש  התדידי  לש  הבהאמ  אוהש  רבג  . 10 תורישעו . תודבוכמ  תורחא  םישנ  םע  םירשק  לעב  אוהש  רבג  . 9 השא . ןעמל  םיתוריש  לעופל 
לש הלעב  לע  הלועה  החפשמ  דידי  . 15 ינפוגה . וחוכב  םסרופמ  רבג  . 14 ראות . לעבו  רישע  רבג   13 ןתוואת . ןכש  . 12 תובוט . תושדח  איבמה  רבג 

. ויתונורתיב השאה 
. תוביסנ ינימ  לכב  ןהב  לקתנ  התא  רשאכ  םישנ  ןחבאל  תעדל  ךילע  תילמרונ  היצנגילטניא  לעבו  תוקושת  לעב  אירב  רבג  ךתויהב  רקי -  ארוק 

הפיקמ הריקחמ  האצותכ  םיחלצומ  םישוחינ  וא  תוכילה , ירחא  תוקחתה  הלילק , החיש  ידכ  ךות  תוריהמב  ןתוא  ןחבאל  רשכומ  התאש  הרקמב 
םישנ , ' ראשה ןיב  הלאכ , םישנ  יגוס  לש 20  המישר  תאבומ  ןאכ  . ] ךנורתי ידי  לע  טועפ  ץמאמב  םישנ  לש  םינוש  םיגוס  גישהל  לכות  השאה -  תודוא 
'[. תוריעצ תונמלא  '; ' ןתיבל ץוחמ  אצמהל  תוברמה  תולוז  םישנ  '; ' םירז םע  תולקב  תודדיתמה  םישנ  '; ' לעבה ןמ  ןנוצר  תועיבש  יא  תא  תוניגפמה 

סקס לע  רבדנ  ואוב 
םיבושחה םימרוגה  דחא  יברעמה . םלועב  ינימה  ךוניחה  יפלכ  השיגבו  ינימה  חישה  לש  היצזילרבילב  תפסונ  תומדקתה  הלח  םישישה  תונש  יהלשב 

רפסב םסרופש ב-1966  הזה , "ח  ודה תירבה . תוצראב  ךרענש  ןימה , תייגולויזיפ  לע  ףיקמ  ינילק  רקחמ  לש  שדח  יעדמ  "ח  וד היה  וזה  תומדקתהל 
לש רקחמל  ותפתוש  ןוסנו , ג' היני י ' ' גריוו סרטסאמ  םאיליו ה ' ידי  לע  בתכנ  (, Human Sexual Response ' ) םדאה לש  תינימה  הבוגתה   ' ותרתוכש

קוסעל ובדנתהש  םידיחיו , תוגוז  תואמ  רחא  בורקמ  ובקע  םה  רתויב . רישיה  ןפואב  תינימה  תוגהנתהה  תא  וקדב  םיינשה  ותשא . םימילו  סרטסאמ 
, הדידמ תועצמאב  המזגרואהו . תוסלעתהה  ךלהמב  םישחרתמש  םייגולויזיפהו  םיימוטנאה  תורומתהו  םייונישה  תא  ודעיתו  םתדבעמב , תינימ  תוליעפב 

תינימה היווחה  תא  תושעלו  םיינימ  םייוקילב  לפטל  ינימה , דוקפתה  תא  ןיבהל  וסינ  םה  השיאל  רבג  ןיב  ינימה  עגמה  לש  הקינכמה  לש  הדימלו  הליקש 
המזגרואש בושחל  ועטוה  םישנה  םה . םתלעותל  םירבגה , ידי  לע  םינש  ךשמב  הרדגוה  תישנה  תוינימהש  התיה  תירקיעה  םתנקסמ  רתוי . תקפסמ 
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סרטסאמ לש  םרפס  המשא . ישגרלו  השובל  הליעו  הלקנ  השעמ  איה  ןגדגדה  תמזגרואו  ןימה , יסחיב  בושחה  רבדה  איה  תופל ) ןיפה  תרידח   ) תיקיתרנ
יגולותימו ירוטסיה  ךרד  ןויצו  בושח  יטסינימפ  טספינמ  קנע , רכמ  - ברל הרהמ  דע  היה  םיעיתפמה , ויאצממבו  ותוחיתפב  םלועה  תא  םיהדהש  ןוסנו , ' גו

. תוינימה רקחב  ךרדה  תצירפל  ומרת  םה  םגש  םיפתושמ  םירפס  השיש  דוע  םיינשה  ומסריפ  םדאה ' לש  תינימה  הבוגתה   ' ירחא תינימה . הכפהמב 

לע ירוביצ  חיש  חותיפב  םג  אלא  סקסה , לש  היגולויבה  תנבהב  קר  אל  בושח  דיקפת  היה  ןושארה , םרפסל  רקיעבו  ןוסנו , ' גו סרטסאמ  לש  םהירקחמל 
ןירותסמה הטעמ  תא  וריסה  ןוסנו  ' גו סרטסאמ  תיעוצקמ . היפרתל  ינימה  דוקפתב  םייוקילב  לופיטהו  עדמל , היגולוסקסה  הכפהנ  םתוכזבו  תוינימ 

לע םייעדמ  םירקחמ  תואמ  וכרענ  םהירקחמ  תארשהב  תומודקה . תועדבו  תורעבב  המחלמב  ךכב  ועייסו  םדאה  תוינימ  אשונ  תא  ופפאש  לפרעהו 
תירלופופהו . תינויעה  תיעדמה , תורפסב  ומסרופ  םהיאצממו  השיאהו , רבגה  תוינימ 

םירפסה ףדמ  לע  ועיפוהש  תינימה  הכרדהה  ירפס  ןיבמ  רתויב  םסרופמהו  ינכפהמה  םהירקחמ . תוכזב  יתוכיאו  יתומכ  יוניש  לח  ינימה  ךוניחב  םג 
תזעה אלו  ןימה -  לע  תעדל  תיצר  דימתש  המ  לכ   ' עלוקהו התפמה  םשה  ול  ןתינש  סקס  ךירדמ  היה  ןוסנו , ' גו סרטסאמ  "ח  וד לש  ףדהה  לגב  ינקירמאה 

תוצראב רואל  אציש  רחאל  הנש  ב-1970 , תובר . תופשל  םגרותו  קנע  רכמ  - ברל היה  הינרופילקמ , אפור  ןבור , דיוייד  ידי  לע  בתכנש  רפסה , לואשל .'
: רבחמה בתכ  המדקהב  תורודהמ . שולש  ולזא  םישדוח  העברא  ךותבו  תירבעב  רפסה  אצי  תירבה ,

, םיריזחה לש  תינימה  תוגהנתהב  םיניבמ  ונאש  הדימ  התואב  לשמל , הניבנש , דע  ונלש  תינימה  תוגהנתהה  לע  עדימה  תרהבהל  ןושארה  דעצה 
לע תונקיידבו  תונכב  הנובתב , םיבותכ  םירפס  רסירת  תוחפל  אוצמל  לכונ  הז . אשונב  ונידיב  שיש  םינותנהו  תודבועה  תרכה  תוטשפב - , אוה - 

בייח רדבמו . קתרמ  ןונגסב  וליפא  םימעפלו  םייעדמ  םיחנומב  תורישי , תויולג , השעמה ; רופיס  לכ  תא  ארוקל  םירסומ  וללה  םיריזח -  יוביר  תודוא 
. ונמצע תודוא  לע  המוד  המרב  עדימ  ונל  קינעמה  םדאה , ירוצי  לע  דחא  טושפ  רפס  תוחפל  אופיא , תויהל ,

היגולויבה לע  תומודק  תועד  לוטנו  ריהב  יתיצמת , עדימ  תוקפסמה  תובושתו , תולאש  לש  תנוכתמב  בתכנ  אוה  הזה . ךירדמה  לש  לודגה  וגשיה  והז  ןכאו 
רותפל דעונש  ינימ  יעצמא  תוטשפב , איה , תוננואה  : ' היבו הינימ  הנועו  רפסה , יקרפמ  דחאב  רבחמה  לאוש  תוננואב ' לוספ  שי  םאה  . ' תוינימה לש 

תוגהנתהה יסופדו  תורוצה  עפש  תא  תינימה , הכרדהה  ירפס  תודלותב  הנושארל  הסיכ ,'  ' אוהש ךכב  םג  היה  רפסה  לש  ודוחיי  הבושח .' המישמ 
. הממיה תועש  לכב  תואיצמב , תשחרתמ  איהש  יפכ  תישונאה  תינימה 

ומשו רואל ב-1971  אצי  םהב , לפטמ  אוהש  םיאשונה  ןווגמבו  ןימה ' לע  תעדל  תיצר  דימתש  המ  לכ  ופקיהב מ' קוחר  ךא  תילרבילה , ותשיגב  המוד  רפס 
, רגיח ינמ )  ) לאונמע ידיב  בתכנ  ולש ) תירישע  הספדה  האצי  ב-1976   ) רפסה יתבב  תינימה  הכרדהה  לש  "ך ' נת היהש ל' רפסה , רעונל .' ינימ  ךוניח  '

רעונו . םידלי  אפור 

הקירפא םורדב  דובעל  העצה  באה  לביק  ןורבח , תוערפ  רחאל  ב-1929 , קוק . "ה  יארל ברוקמ  היהש  ריעצ  ברל  םילשוריב  דלונ ב-1928  רגיח 
םע ב-1950 , ומדב . העובט  הראשנ  תונויצה  ךא  האופר . ידומילל  הנפו  תדהמ  קחרתהל  לאונמע  ןבה  לחה  ותורחבב  רגהל . הטילחה  החפשמהו 

לת  ' םילוחה תיבב  ךכ  רחאו  אפורה ' ףסא   ' םילוחה תיבב  הליחת  םידלי , תאופרב  תוחמתהל  לחהו  הצרא  הלע  אוה  האופרב , המולפידה  תלבק 
םירומהו םידליה  לש  הלודגה  תורובל  עדוותה  םשו  ןג , תמרבו  ביבא  לתב  רפס  יתבב  אפורכ  הדובעל  רגיח  לבקתה  םישימחה  תונש  יהלשב  רמושה .'

לש התחלצהבו  התובישחב  חכונ  רשאכ  רעונ . ינב  לש  תינימ  הרבסהל  תינכות  חתפל  לחה  אוה  הז  םוחתב  ןויסינ  רבצש  רחאל  תוינימו . ןימ  יניינעב 
. רעונו תוינימ  לע  םיאפור  לש  ימואלניב  סנכ  םישישה  תונש  יהלשב  ןגריא  ךכ  םשלו  לארשיל  ץוחמ  םג  הבחר  הדוהת  אשונל  תתל  רגיח  טילחה  תינכותה ,

םושמ רקיעב  תימואלניב , תומדל  רגיח  תא  ךפה  אל  םנמא  הז , םוחתב  קסעש  םלועב  ןושארה  סנכה  הארנה  לככ  היהו  ביבא  לתב  םייקתהש  סנכה ,
הרבסה רפס  בותכל  רגיח  תא  ענכישו  תאזה  תינכותה  לש  ילכלכה  לאיצנטופה  תא  ןיבה  רבוקיר  "ל צ' ומה לבא  הקוחר , היצניבורפ  התיה  לארשיש 

. רעונ ינבל  תירבעב  תינימ 

רזענ אוהש  םושמ  ןהו  תויטופישו , הפטה  אללו  רתסה  אלל  תיניינע  השיג  טקנ  אוהש  םושמ  ןה  הנמזב  תינשדח  התיה  רגיח  לש  הרבסהה  תינכות 
תא ףשח  םג  רקסה  קסע . םהבש  םיאשונה  לע  םיבשוח  םילארשי  תורענו  םירענ  המ  ויארוק  תאו  ותוא  דמילש  רקס ) תועצמאב   ) םידימלתהמ בושמב 

: ורפס חתפב  בתוכ  רגיח  רדוסמה . ינימה  ךוניחה  לש  ותובישח  תא  שיגדהו  אשונב  רעונה  ינב  ברקב  חוורה  עוושמה  עדיה  רסוח 

ינב לש  ןימה  ייח  לע  התכלשהו  תויח  לש  תינימה  תוגהנתהה  תרבסה  תיתרוסמה -  הטישה  א . תוטיש : המכ  תומייק  רעונל  ינימ  ךוניח  תיינקהב 
. דואמ יתייעב '  ' רבד אוה  ןימה  תויעב -  תגצה  ג . הדיללו . ןוירהל  האיבמה  תינימ , תוליעפ  לע  רבסהו  השאהו  רבגה  לש  הימוטנאה  רואית  ב . םדאה .

םילמב םיישפנה . םייחה  לש  סרהלו  םיאושינל -  ץוחמ  ןוירה  ןוגכ  םיכוביסל -  תולחמל , םורגל  לולע  אוה  הנוכנ  יתלב  הרוצב  וב  םישמתשמ  םא 
ןניא ליעל  ורקסנש  תוטישה  שולש  רעונל , ינימ  ךוניח  תיינקהב  אוה  רבודמה  םא  ץפנ .'! רמוח  תוריהז ,  - ' אמסיסה לע  היונב  תאז  השיג  תורחא ,
ףידעמ ינא  ןכל  ילילש . אלו  יבויח  רבד  אוה  ןימה  תישילשו , רגובמ ; רבגכ  רענה  תא  תוארל  ןיא  תינש , המהב ; וניא  םדאה  תישאר , הרטמל . תועלוק 

'. תורגבתהה ליגב  תואירב   ' תרתוכב רעונל  ינימה  ךוניחה  אשונ  תא  ריתכהל 

ליגלו ןימל  םירושקה  םיאשונ  לש  בחר  ןווגמ  הסיכ  ןימה , ירביא  לש  הימוטנאה  לש  םיטרופמ  םיטוטרש  ץראב  הנושארה  םעפב  ללכש  רעונל ,' ינימ  ךוניח  '
היגולויזיפ (', ' הבקנהו רכזה  לש  תינימה  תכרעמה  השרותו , החימצ   ) הימוטנא ', ' תורגבתהה ליגב  תינפוגהו  תישפנה  תוחתפתהה  : ' תורגבתהה

יעצמא ', ' לגשמ ', ' תינימ תולגתסה  ', ' תורבחו הבהא  ', ' ינימה רציה  ', ' תינימ תוגהנתה  (', ' ןימ תולחמ  הלפה , תורקע , ןויריהו , הירפה  ישדוחה , רוזחמה  )
'. הרבחו ןימ  ו' אל ,' ןכ -  ינימ  עגמ  ', ' תוננוא ', ' תוינימ תויטס  ', ' העינמ

לאוש רענה   ) תיגולאיד - תירוביד הרוצב  וחסונש  תובושתו  תולאש  לש  תנוכתמב  ורפס  תא  הנב  רגיח  םג  ןימה ,' לע  תעדל  תיצר  דימתש  המ  לכ  המודב ל'
רוצעל לגוסמ  רבגה  םאה  ?', ' ןימ יסחי  םויק  תעשב  השאה  לש  היבאכ  לע  לקהל  לוכי  רבגה  םאה  : ' ןוגכ תוינטרפ  תולאשמ  עתרנ  אלו  בישמ ) החמומהו 

?'. ערזה תטילפ  תמייק  לגשמה  ךשמב  םימעפ  המכ  ?', ' לגשמה יבלש  םהמ  ?', ' םיסחיה םויק  תעשב  ערזה  תשרפה  תא 

ירביא תפישחו  סנוא '  ' םיללכנ תויטס '  ' הירוגטקב ול . ומדקש  םירפסה  בורל  האוושהב  תבשחתמו  הנידע  תילרבילו , תמדקתמ  התיה  רגיח  לש  ותשיג 
םנמא תוילאוסקסומוה  וז . הירוגטקב  תוטוס '  ' רבעב ובשחנש  תוינימה  תויוגהנתהה  בור  תללכהמ  תוענמיה  ךות  תורענ , יניעל  רקיעב  רוביצב , ןימה 
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ילבו הלהב , ילב  איה  היוצרה  השיגה  לאוסקסומוה , םע  שגפת  םא  : ' ךפהל רבעבכ , תיטופיש  הניא  העפותה  יפלכ  השיגה  ךא  תויטס '  ' קרפב הללכנ 
"('. תערצ לבוס מ" אוה  ןיאו  םדא  ןב  אוה  םג   ) הדילס

 
. םיאושינה ינפל  םיסחי  םויקו  תוננוא  אשונב  תושיגר  תולאשל  רפסב  ונתינש  תובושתב  םג  האטבתה  רגיח  לש  השדחה  תיכוניחה  תוילרבילה 
התא םאה   ' הלאשל אשונב . תומודק  תועד  ומזוהו  תילילש  אלו  תיעבט  תוליעפכ  תוננואה  הגצוה  ץראב  רעונל  תירוקמ  הכרדה  תורפסב  הנושארל 
רורב : ' ןייצ הליחת  היגוסה . לש  םינושה  היטביה  תא  חתינו  הכורא  הבושת  רגיח  ןתנ  ןוכיתה '? ליגב  םיאלמ  ןימ  יסחי  םויקב  אוהש  לכ  קזנ  האור 

וא אלמ . ינימ  עגמ  םייקל  תורגבתהה  - ליגב (ה ) ריעצל םלתשמ  וא  יאדכ  םא  איה  הלאשה  קזנ . לש  הלאש  וז  ןיא  ליג . לכב  ינימ  עגמ  םויקב  האנה  שיש 
: םייסו חלצומה .'" יותיעה   " לש איה  הלאשה  תורחא : םילמב  תורגבתהה . ליג  ירחאש  הפוקתל  תילאמיסכאמה  תינימה  תוליעפה  תא  תוחדל  יאדכש 

םג הפי  הז  קוח  רתוי . ההובג  תיביר  תנתונ  ךורא  חווטל  העקשה  וליאו  הכומנ , תיביר  תנתונ  רצק  חווטל  העקשהש  רמואה  קוח  שי  הלכלכב  '
רתוי תוקומע  תויווחל  עיגהל  לודג  יוכיס  שי  זא  תורגבתהה . - ליג רחאלש  הפוקתל  אלמה  ינימה  עגמה  עוציב  תא  תוחדל  יאדכש  הארנ  יל  ונניינעל .

'. םייחה תא  תורישעמה 

הנהמ תינימ  תוליעפש  ןייצ  אלו  יוליבו  האנהל  ןימ  ןיב  רשיק  אל  אוה  תינימה : הכרדהה  ירפס  לש  ינרמשה  - ןשיה הוותמה  תא  רגיח  ךישמה  דחא  םוחתב 
גישהל רשפאש  ןייצ  אל  םג  אוה  גוזה . תב  / ןב לש  תויושיגרהו  תונוצרה  לש  םייתגרדה  הדימלו  לולכשב  תינתומ  התחלצהו  ףוגלו  שפנל  דואמ  האירב 

רוציל התיה  ותנווכש  םושמ  תאז  השע  אלש  רשפא  תינקתפרה . חורו  החותפ  השיג  תוכירצמה  םיכרד  תחאו ' ףלא   ' תועצמאב תנווגמ  תינימ  האנה 
הצק היה  הזש  זמרמ  תובושתה  לש  חוסינה  הנשיה . תינרמשה  הסיפתל  דה  םג  הפ  היהש  שחנל  רתומ  לבא  םירגבתמל , יסיסב  יביטמרופניא  ךירדמ 

תא הכובמ . ררועלו  תויוסג ' הפוקת כ' התואב  ספתיהל  םילולע  ויהש  םיאשונל  סנכיהלמ  רהזנ  אוהשו  תכלל  ומצעל  השרה  רגיחש  ינריתמה  לובגה 
םהמ וליא  אנ  שגדה   ) לגשמה עוציב  לש  םיגוסו  תורוצ  טרפל  ךשקבא   ' הלאשל הבושתב  םג  יגרוריכ .'  ' שבויב ראתמ  אוה  לשמל , תילארואה , תוליעפה 

: תיתמכס הבושת  רגיח  בישה  רתויב ') םיצופנ 

ךות לא  ףושפיש  ידכ  ךות  ןימה  רבא  תא  רידחמו  השאה  לש  תוקושפה  הילגר  ןיב  בכוש  רבגהשכ  לגשמה  םייקתמ  תוגוזה  בור  לצא  ןמזה  בור 
הרידח הדימעב , וא  הבישיב  לגשמ  עוציב  רבגה , לע  השאה  תביכש  ןוגכ -  תורחא  תוטיש  םידדצה . ינשל  האלמ  האנה  תמרגנ  הז  בצמב  קיתרנה .

. ןוויג םשל  קר  שומישל  תואב  ןה  ללכ  - ךרדב ךא  תומייק , ןימה -  ירבא  רוזאב  תוקישנ  ידי  לע  םזאגרוא  תמירג  וא  רוחאמ  קיתרנל 

לש ורפסל  תידוחיי  התיה  אל  וז  השיג  םולשב . חולצל  ךירצש  םייחב  בלש  ינכט -  והשמ  םרקיעב  םה  ןימ  יסחיש  אוה  ריבעהל  שקבמ  רפסהש  רסמה 
הלאה םיכירדמה  םיטיהלל . םה  םג  ויהו  ורפס  םוסרפל  ךומסב  ירבע  םוגרתב  ואציש  םירגבתמל  םיינקירמא  ןימ  יכירדמ  ינשב  יוטיב  ידיל  האב  איהו  רגיח ,

, ןמדירפ ש ' ' ) תרגבתמה הרענל  ךירדמ  דע 16 : מ-12   ' הקידיל הרברב  לש  הרפס  תוריעצ : ידי  לע  וארקנ  םג  םבורו  תוריעצ  תונב  רובע  רקיעב  ובתכנ 
ןיידע התקונ  אל  תיטסיניבושה  היצטניירואה  םג  (. 1971 הדסמ , ' ) םיריעצל תינימ  הרבסה  הנאתה : הלע  ירוחאמ  , ' טצנל השמ  לש ד"ר  ורפסו  "ל ) שת
ידו ינימה  הקופיסל  העיגהש  שיגרהל  ידכ  ישממ ' םזגרואב   ' ךרוצ ללכ  ןיא  השיאלש  תוריעצה  תוארוקל  רפסמ  לשמל , טצנל , וללה . תורגבתמה  ירפסמ 

. םירגבתמל תינימה  הכרדהה  תורפסמ  הלאה  םישער ' יוקינל ה' רושע  דוע  שרדנ  הלעבל . הקינעהש  קופיסב  הל 

םירפסה קושב  שי  םויהו  תורגבתמל , רקיעב  םירגבתמל , ןימ  יכירדמל  עציהבו  שוקיבב  יתועמשמ  לודיג  לח  םיעשתה  תונשב  רקיעבו  םינומשה  תונשב 
םיאשונב םיעגונו  תומודק , תועדמ  םיקונמ  תיתפמאו , החותפ  הפשב  םיבתכנ  םהו  ןירדהמל  ילרביל  השענ  םנכות  הלאכ . םירפס  תורשע  ילארשיה 

השיגל השחמה  תויגולוכיספ . תויושיגרבו  תונבותב  םיוולמו  תויניינעבו , יולגב  דועו , ילאנאו  ילארוא  ןימ  הוורע , רעש  םיכשא , ןגדגד , ומכ  רתויב , םיימיטניאה 
: תויתיצמתב בתכנ  תוננואב  קסועה  קרפב  ינבל 15-13 . דעונש  רפס  םירגבתמל ,' ילארשיה  ךירדמ  אוצמל ב' רשפא  וז 

? םיעגונ הפיא 
ידי לע  תאז  םישוע  םיננואמ , םה  םגש  םינב , ןהלש . םיידשה  תא  וא  ןגדגדה ו/ תא  ללכ  ךרדב  תופטלמ  תונב  עגמל . םימיענש  תומוקמב  םיעגונ 
הליחתמש גונעת  תשוחת  יהוז  המזגרוא . תווחל  םימעפל  רשפא  תוננוא  ידכ  ךות  ול . המיענה  ךרדה  תא  אצומ  דחא  לכו  םהלש , ןימה  רביא  ףושפש 
 - רתוי רחואמו  תוננואה , תובקעב  אבש  ינימה  שוגירהמ  קרפתהל  ףוגה  לש  וכרד  איה  תאזה  השוחתה  ףוגה . לכ  תא  הפיצמ  זאו  ךיילגר  ןיב 

. ןימ יסחי  תובקעב  אבש  ינימה  שוגירהמ 
? םיננואמ םירגובמ  םג  םאה 

הברה שי  תוננואב . ער  ןיאש  רוכזל  בושח  קזנ . םוש  תמרוג  הניאש  האירב  תילמרונ  תיעבט , תוליעפ  תאזו  םיננואמ , םירגובמ  םירבגו  םישנ  םג  ןכ ,
. תויוטש לוכה  םיידיה . תופכ  לע  תורעש  תחימצל  וליפאו  השלוחל  ןורוויעל , ןועגישל , םרוג  הזש  ךכ  לע  תודגאו  םירופיס 

' רעונל בירעמ  הנושארל ב' םסרופ  םינומשה  תונשב  רעונה . תונותיעב  םג  תפקתשמ  םויה  םירגבתמ  לש  ינימה  ךוניחב  תיטרקומדהו  החותפה  השיגה 
ןימ הזיא   ' םשב שדח  רודמ  דחא ' שאר   ' רעונה ןועובשב  ספדנ  ב-1994  רעונה . תונותיעב  היגוסב  קוסיעל  היצמיטיגל  רציש  ןימ  יאשונב  תוצע  לש  רודמ 
. קרוי וינב  לנרוק  תטיסרבינואב  ינימ  לופיטב  התחמתהש  ןליא  רב  תטיסרבינואמ  ינש  ראות  תלעב  תילאיצוס  תדבוע  רנרב , םירמ  ידי  לע  בתכנש  שאר '

םיינפוג םייוניש  םינווגמ : םיאשונב  וקסע  תולאשה  רבד . לכל  םירגובמ  לאכ  וילא  ונפש  רעונה  ינב  יפלאל  סחייתהו  תויניינעו  תוכמסומ  תובושת  ןתנ  רודמה 
'. שאר ןימ  הזיא   ' רפסב וסנוכ  תובושתהו  תולאשה  דועו . תינימ  תומילא  העינמ , יעצמא  ןימ , יסחי  תוסלעתה , הבהאו , תורבח  תוננוא , תורגבתהה , ליגב 

: המגוד ןלהל  תוניפ . לגעל  וא  ריתסהל  וסינ  אלו  תורישי  ויה  תולאשה , ומכ  תובושתה ,

? הז תא  ול  דיגהל  ךיא  יתוא . קפסמ  אל  אוהו  ירבח , םע  םישדח  השולש  רבכ  ןימ  יסחי  תמייקמ  ינא  תב 18 :
ןווכל הכירצ  תא  ןכלו  קופיסו , האנה  ךל  םורגל  ךיא  תעדל  ךרד  ןיא  ךלש  רבחל  ינהיתש , ךכל  תיארחא  תא  עוגפל . ילב  דיגהל  רשפא  רבד  לכ  הבושת :

תמיוסמ ךרדב  ךב  עגיי  אוהש  הצור  דואמ  תאש  ול  ירמא  טושפ  האנה , ךל  םורגל  עדוי  אל  אוהש  םושמ  וילע  יסעכת  לאו  ותוא  ירקבת  לא  ותוא .
רתוי אלא  המצע  הרידחהמ  תונהנ  אל  תובר  םישנש  יעדתש , בושח  ךלש . דיה  םע  ותוא  ןווכל  םג  הלוכי  תא  האנה . ךל  םורגי  הזשו  םיוסמ , םוקמבו 

, הכיפשב ותטילש  רופיש  םעו  ןימה ) יסחי  םויק  תליחתבו  הז  ליגב  הברה  הרוקש  רבד   ) רהמ רמוג  ךרבחש  םג  ןכתיי  ףוגה . לכבו  תופב  ינוציח  יוריגמ 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



. לודגל היושע  ךתאנה 

ךיא  ' ומכ תרגבתמל , תויתרוסמה  תוצעה  דצל  תיטסינימפה . הסיפתה  םג  םיעשתה  תונש  יהלשב  העמטוה  רעונ  ינב  לש  ינימ  ךוניחל  השדחה  השיגב 
תורכמתה םינופמטב , שומיש  החפשמב , םישוריג  ינימ , לוצינ  תוירע , יוליג  ומכ  םיבושחו  םישדח  םיאשונ  םישדחה  םירפסב  ועיפוה  ןויריהל ,' סנכיהל  אל 

' היצלפניא הקסעש ב' הבתכ  תנשב 2000  המסריפש  רימא , יפג  תיאנותיעה  תּויבסלו . םייטסלפ  םיחותינ  דשה , לש  תימצע  הקידב  ןופלט , תוחישל 
וריהזהו הנותחה , ינפל  הברהו  ןימ  תוצור  תונב  םגש  הדבועהמ  םלעתהל  ופידעהש  רבעב , תורגבתמה  ירפסל  דוגינב  יכ  הנייצ  תורגבתמל , םיכירדמב 

ןורחאה רושעב  תנתונש .' תבמ  תונהיל  תונמדזהה  תא  ולצני  תורגבתהה  ליגב  םינבש  רבדה  יעבט  : ' לשמל ןהל , עלובי  ןפ  בושו  בוש  תונבה  תא 
תורצויה . וכפהתה 

רשבמ השעמלש  רפס  והז  (. 2000 רתכ , ' ) תורגבתהל םלשה  ךירדמה  תונב -   ' םולבנזור תרנכ  לש  הרפסב  ךכוזמב  טעמכ  תפקתשמ  תאזה  הסיפתה 
םע תרגוב  תוחא  לש  וא  הרבח  םע  הרבח  לש  םחו  יתודידי  חיש  לש  תנוכתמב  רקיעבו  טישלוב ' אלל   ' בתכנ אוה  תורגבתמה . ירפסב  שדח  רנא  ז'

הפשה םג  תיטסינימפ . - טסופ םישנ  תווחאו  תויביטרסא  יתצירק , רומוה  תושיגר , הברה  םעו  הרהזא , תומינו  תונקדצ  תונורטפ , אלל  הריעצה , התוחא 
': קשח  ' קרפל אובמב  םולבנזור  תבתוכ  לשמל , ךכ , תוהדזהה . תא  תוארוקה  לע  הליקמ  תינכדע  - תירובידה

םיגישמ ךיא  היתודימלתל  ריבסת  אל  ינימ  ךוניחל  הרומ  ףא  ןימ . דגנ  הלודג  תחא  הלומעת  םבורב  םה  ןוכנ , תרכוז  ינא  םא  ינימה , ךוניחה  ירועיש 
ךיא יתצובק , ןפואב  םיגדהל  ידכ  םייסקסו  םיפי  םישנא  לש  תונומת  התיכה  ינפל  םינירקמ  אל  ינימ  ךוניח  ירועישב  דחא . ברעב  תומזגרוא  שולש 
גוזה יתפש  לע  רמגנ  יתלבה  ךויחה  םע  ירחאש  ילרוטספה  רקובה  לש  תיפוקש  םיארמ  אל  םיהדמ , ףוג  תוארלמ  קר  ררועתהל  הייושע  הקושתה 

רבגה  ) םישנא גוז  לש  םירויא  וא  םיטוטרש  ךל  םיארמ  םוקמב , םיקפוסמ . רתוי  הברהו  רתוי  םיעוגר  רתוי , םיפי  םתוא  השע  סקסהש  םיסקמה ,
ומכ םהישובמ , תא  םיסכמ  אל  תאז  לכב  לבא  םיכובנ  תצק  התיכה , לומ  םייופרו  םימוריע  םידמועש  השאה )? ןיבל  וניב  ילידבת  ךיא  תרחא  ןקוזמ ,

ונל בושחש  הככ  ונתוא  ורציי  אל . ונחנא  םירחא . תושגרמ  ןימ  ןיטולחל  קתנל  תולגוסמ  תונבש  עגרל , תנעוט  אל  ינא  אפורה ]...[ . לצא  תיללכ  הקידבב 
ונל שיש  הדבועה  תא  שיחכהל  ומכ  איה  הזה  יתלחתהה  ןותנב  תוקבאיה  הפיו -  בוט  וילא . תוכשמנ  ונחנא  םא  רשאמ  ונתוא  בהוא  אוה  םא  רתוי 

התוא רימהל  וא  הנממ  םלעתהל  לבחש  השוחת , לש  גוס  אוה  םג  קשחש  הז  תרמוא  ינאש  המ  לכ  אליממ . ירשפא  יתלבו  ישפיט  ןויסינ  םיציצ - 
! ךפיהל הצלוחל .' תחתמ  די  יל  סינכהל  ול  תתל  רבכ  הלוכי  ינאש  תבשוח  ינא  ותוא , תבהוא  ארונ  ינא  : ' חסונ תזרפומ , תונקדצב 

הרבחה לע  תינקירמאה  תוברתה  לש  תרבוגה  העפשהה  תישאר , תוביס : המכ  ילרבילה  םנכותלו  תינימ  הכרדה  ירפסל  שוקיבבו  עציהב  היילעל 
תוקזחתהמ האצותכ  יבמופה  ינימה  חישל  תרבוגה  היצמיטיגלה  תינש , ברעמב . תלשומה  תאזה , תוברתה  לש  הירצומל  הלקה  תושיגנהו  תילארשיה 

תויונחב לקשמ ' לע   ' םירכמנש םירפס  החפשמל -  םיכירדמו  םימובלאל  שוקיבה  רקיעבו  ץראב  םירפסה  קוש  תוחתפתה  תישילש , תילרבילה ; השיגה 
, עונלוקה יטרס  היזיוולטה , תוינכות  םיריבעמש  םיינימה  םירסמל  רעונ  ינבו  םידלי  לש  תיביסנטניאה  הפישחה  תיעיבר , רפסה ; עובשבו  יקצמיטס ' '

אל םימרוגש  וללה , םירסמה  לוכיעלו  תרקובמ  הטילקל  הכרדהב  ךרוצה  תא  הדדיח  תאזה  הפישחה  תומוסרפהו . םיטרסה  םינוחריה , םינועובשה ,
. םיייתסיפת םיתוויעו  הכובמ  תחא 

םיסחיה םויק  ליג  ןימ . יסחי  םויק  םוחתב  תויתוגהנתהה  תומרונה  תונתשה  התיה  םהל  שוקיבבו  תינימה  הכרדהה  ירפס  רפסמב  היילעל  תפסונ  הביס 
םיימיטיגל ושענ  םירוהה  תיבב  תחא  הטימב  תפתושמ  הניל  וא  תפתושמ  הרידב  םיאושנ  אל  תוריעצו  םיריעצ  לש  םיפתושמ  םירוגמו  דרי  םיינימה 

76% תונורחא :' תועידי   ' לש רקס  יפ  לע  לשמל , תילארשיה . הרבחב  םויה  תחוורה  המרונב  רבודמש  םיחיכומ  םירקסה  תובר . תוחפשמב  םילבוקמו 
ינפל תיניצר  םיסחי  תכרעמ  ומייק  םיאושינה ו-61%  ינפל  ןימ  יסחי  ומייק  םהמ   73% םיאושינה , ינפל  דחי  היחי  גוזהש  יוצר  יכ  םיבשוח  םירבגהמ 

, הרידנ העפות  תויהלמ  הלדח  ןויריה  תעינמל  תולולגה  תא  םיאתהל  גולוקניגל  תבו  םא  לש  תפתושמ  הכילה  רשאכ  הל . ואשינ  אלש  השיא  םע  םיאושינה 
. רתוי תילמרונ ' תבשחנ ל' הנתמכ  סקס  ךירדמ  תיינק  םג 

םיססובמ םיתבמ  תורענו  םירענ  הז  ללכבו  םילארשיה , רעונה  ינב  בור  תינימ , הכרדה  ירפסל  םילדגה  שוקיבהו  עציהה  ףרח  יכ  שיגדהל  בושח 
תוינכותבו םיטרסב  הייפצמ  ןזואל , הפמ  רבועה  קיודמ , אלו  יקלח  עדיממ  רבעבכ  םינוזינ  ןיידעו  הלאה  םירפסה  תא  ללכ  םיארוק  םניא  םיליכשמו ,

האובב םה  םירפסהש  תוחיתפ , לש  הבחר  תיתוברת  המגמ  טלחהב  תפקשמ  הכרדהה  תורפס  םלועב  המגמה  םלוא  טנרטניאב . השילגמו  היזיוולט 
שדחה עדימל  םיחתפנה  םירומו , םירוה  לש  םתשיג  לע  העיפשמ  השדחה  תורפסה  דועו , תאז  דיתעב . בחרתתו  ךלת  איהש  יאדוול  בורקו  הלש , ץיאמו 
תוילרביל תוינכות  שבגל  תונורחאה  םינשב  לחה  ךוניחה  דרשמ  רפסה . תיבבו  תיבב  םירגבתמה  לש  ינימה  ךוניחה  םוחתב  השדחה  תילרבילה  השיגלו 
ןבומ שדחה . םזילרבילה  חורב  רפסה  יתבב  ינימ  ךוניחל  םיטקייורפ  ומזי  םינופמטה ) תורבח  לשמל ,  ) תוירחסמ תורבח  םגו  רפס , יתבב  ינימ  ךוניחל 

'. המשל אב  המשל  אלש  ךותמ   ' תובורק םיתעל  עודיכ  ךא  תוריכמ , םודיק  יכרוצל  אלא  םימש ' םשל   ' חרכהב התשענ  אל  וז  המזויש 

הדיסחה רקשו  תיבורכה  לבה 
םנכותבו םירגבתמל  תינימ  הכרדה  ירפסל  שוקיבבו  עציהב  דימתמה  לודיגב  קר  אל  אטבתה  לארשיבו  םלועב  ינימה  ךוניחה  לש  היצזילרבילה  ךילהת 

וז המגמ  לע  הרשיבש  הנושארה  תינונסה  הייברה . ינונגנמ  דוסב  אקוניה  תא  סינכהל  םיליחתמ  ובש  ליגה  תדרוהב  םג  אלא  ילרבילהו , ינריתמה 
י' ןוטלימ , לש ד"ר י ' (, A Baby is Born ' ) םלועל אב  קונית   ' םידליל ןושארה  תינימה  הכרדהה  רפס  תירבעב  רוא  האר  רשאכ  רבכ ב-1957 , העיפוה 

השדח השיג  רשיב  תומדקתמ , תונומת  ללכו  םויה  תלבוקמה  וז  תא  הריכזמה  תילרבילה  תנוכתמב  בתכנש  הזה , רפסה  רדה .'  ' תאצוהב ןמגילז  גו ' ןיול 
ריתסהל ילבמ  תותיכ ה-ז ,)  ) דואמ ריעצ  ליגב  רבכ  םידלי ' םידלונ  ךיא   ' לע יסיסב  עדימ  תריסמ  הרקיעו  תירבה  תוצראב  החתפתהש  ינימה  ךוניחב 

הרודהמל הפיסוהש  החיתפב  תירבעל . ותוא  המגריתש  סילקטש , - ןלי םירמ  תררושמה  לש  התיה  המזויה  תינרסומ . השיג  אללו  ול  רקשל  וא  דליהמ 
: היניעב ןח  רפסה  אצמ  עודמ  סילקטש  - ןלי הריבסה  תירבעה 

הדוד לצא  ונייה  אלה  תלאוש ? תא  המ  : ' ןוהמיתב אוה  ארק  התיבה '? יתאבש  ינפל  יתייה  הפיא  : ' לודגה יחא  תא  יתלאש  הנטק , יתייהשכ  םעפ 
קחצ תלאוש '? תא  תולאש  הזיא  תנושפיט , : ' רמאו יחא  קחצ  יתייה '? הפיא  אמאו , אבא  לא  יתאבש  ינפל  םעפ , - םעפ םויה ... אל  אל , : ' יתרמא הנח .'

יתלאש םעפו  בוט . אל  הזו  הבושת , אלב  יתלאש  הראשנו  תוקונית ]...[ ' םידלונ  ךיא   ' תחא הדוד  יתלאש  םעפו  הבושת . אלב  יתלאש  הראשנ  חרבו ,

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



יתלאש םעפו  בוט . אל  הזו  הבושת , אלב  יתלאש  הראשנו  תוקונית ]...[ ' םידלונ  ךיא   ' תחא הדוד  יתלאש  םעפו  הבושת . אלב  יתלאש  הראשנ  חרבו ,
הראשנ בושו  לכה .' יעדת  ילדגתשכ -  יניבת , אלו  ידמ  הנטק  תא  וישכע  יתדומח , : ' דואמ קותמ  הלוקו  הדודה  הרמא  יתדלונ '? ינא  ךיא  : ' תרחא הדוד 

. תמא תבושת  תיניצר , הבושת  לבקל  אוה  ךירצ  תיניצר , הלאש  לאוש  רשאכ  דלי  דאמ . ער  הזו  הבושת , אלב  יתלאש 

לש ורפס  תירבעב  םירפסה  יפדמ  לע  הלע  ב-1966  ךרה . ליגל  דעויש  תוינימה  אשונב  ףסונ  רפס  קושב  עיפוהש  דע  תומימת  םינש  עשת  דוע  ושרדנ 
להנתמה ינוימד  חיש  תועצמאב  ותוא  םיזמו  הדיסחה  סותימל  געול  תוספדה , יתשב  אציש  רפסה , םילדגו .' םידלונ  דציכ  הדיסחה , דוס   ' לגס באז  ד"ר 

תא רחא  םוי  ועמש  תודיסחה , תחפשמב  תוחאו  חא  ןרוקמו , תינלגר  ןסני . תחפשמ  לש  התיבב  הבוראה  לעמ  הנכשמ  תא  העבקש  תודיסח  תחפשמב 
םהירוהל תאז  םירפסמ  םה  הרושבהמ  םישערנ  תוחא . וא  חא  קונית , הנתמב  ול  איבת  הדיסחהש  עשתה  ןב  הנב  יסנהל  תרפסמ  ןסני  תרבגה 

לחה םלועל -  םיאצאצ  םיאב  תמאב  דציכ  םיריבסמו  שונא  ינב  ברקב  שרתשהש  יליואה ' רופיסה   ' תא םילטבמ  ףנכה  ינב  םירוהה  תורהבה . םישקבמו 
אוהו םדאה , לש  ומלועמ  תודבועו  םירופיצה  םלועמ  םייח  תודבוע  תובלושמ  רבסהב  הדילהו . ןויריהה  תוגוודזהל , דעו  גוזה  ינב  ינש  לש  תובהאתהב 

, םיכשא  ) הייברה ירביא  לע  םייסיסב  םיגשומ  םיארוקה  םידמול  רבסהה  ידכ  ךות  גגל . תחתמ  תיבב  היחה  ןסני  תחפשמב  השענה  לע  המגדהב  הוולמ 
. תוגוודזהה תלועפ  לעו  וכו )' ערז  הלחש , םיידש , ןיפ , תופ , רובט , תסו , ןויריה , הירפה , תיציב ,

. םישישה תונש  לש  שדחה  ינמוהה  םזילרולפה  חורב  בתכנש  ךידליל ,'? רפסת  המ  ןימה : לע   ' ףרודסיוס ידא  לש  ורפס  םוגרת  רואל  אצי  הנש  רובעכ 
יונבה הז , רפסב  ןימה .' אשונל  סחיב  האירבו  החוטב  הדמעו  תואנ  עקר  ודליל  קינעהל  ףאושה  וננמז  ןב  הרוהל  רוזעל   ' דעונ רפסה  רבחמה , ירבדל 

לע תומודק  תועד  תולוטנו  תוקמחתמ  יתלב  תובושת  וב  תונתינ  תורגב . דע  תודלימ  דליה , תוחתפתהב  דחא  בלשב  קסוע  קרפ  לכ  ישומיש , ךירדמכ 
שי םישנל  המל  ?', ' קוניתה אצוי  הפיאמ  ?', ' קוניתה אב  ןיאמ  ?', ' תורכז רביא  תודליל  ןיא  המל  : ' ןוגכ םהירוהל , םידליה  םיגיצמש  תויסופיטה  תולאשה 

?'. םיידש

םיאב דציכ  , ' פש ןביטסו  ירדנא  וירדנא ס ' לשמל , ךכ , תילגנאמ . םימוגרת  םבור  הז , גוסמ  םירפס  לש  רואל  האצוהה  בצק  לדג  םיעבשה  תונשב  לחה 
, לייו ' ) תב וז  המ  ןב , הז  המ  , ' ןמסקו ינפיטס  (; 1973 רבוקיר , צ' ' ) םינטק םידליל  ינימ  ךוניח  , ' ןמהל הנדע  (; 1969 בירעמ , תירפס  ' ) םלועל תוקונית 
הבהא לע  םיחחושמ  ירבחו  ידודו  ינא  ןימ , יחרפ   ' ןזור יפרו  (; 1978 רתכ , ' ) ץימב םיריש  , ' ןודיס םירפא  (; 1979 תרנכ , ' ) יתאב ןינמ  , ' ליימ רטיפ  (; 1977
ותוחא תא  לאוש  ןרקסה  חאה  םיגוודזמ . םיבלכ  ינשב  םדוד  םע  לויט  תעב  ולקתנש  תוחאו  חא  לע  רפוסמ  ןזור  לש  ורפסב  (. 1981 רבוקיר , צ' ' ) תינימ

םיתצמתמה םיאבה , םירבדה  תא  רמואו  ברעתמ  רבחמה ) השעמל  אוהש   ) רואנה דודה  אשונ . ףילחהל  הסנמ  הכובנה  הדליהו  ןויריה  לע  תולאש 
ינימה : אשונל  םידליה  תפישח  םוחתב  השדחה  תילרבילה  השיגה  תא  השעמל 

ןוירה תעינמ  יעוצעצ  רצייל  ונילע  םהב . קחשלו  םתוא  תוארל  םהילע , חחושל  םתוא , דומלל  שי  ונתודלי . רחשמ  םהב  קוסעל  ונילעש  םירבד  הלא 
. יולגבו ןוחטיבב  תוישפוחב , םהב  שמתשהל  ועדי  הבהאב , רבחתהל  םינכומ  ויהי  ונידלי  רשאכו  היצח , ירבעמו  םירוזמר  ומכ  ונלש , תוקוניתה  רובע 

, השובה תנאוסה . העונתב  שיבכה  תא  תוצחל  ידכ  די  םהל  םינתונ  ונאש  םשכ  העינמה , יעצמאב  שומישב  םתוא  ךירדהלו  די  םהל  טישוהל  ונילע 
. םיכרדה תונואת  תומרוגשמ  תונוסא  תוחפ  אל  םימרוג  ןוירה  תעינמל  םיעצמאב  שומישב  עדיה  רסוחו  הכובמה 

' המנה היפהפיה  ', ' הייגלש הדלוהל ב' תוסחייתהה  ואר   ) הכובמב הילע  בישהלמ  קמחתהל  וגהנ  רבעבש  תוקונית ,'? םידלונ  ךיא   ' םידליה תלאשל 
לע םוגרתו . רוקמ  ירפס  תורשעב  היולגו  הנכ  הבושת  םויה  תנתינ  בורכ ,)' יחלק  ', ' הדיסחה  )' םיכחוגמו םימכסומ  םירקש  הדילוהו  םירחא ) םע  ירופיסבו 

תויהל םוקמבו  תונתשהל  ךירצ  ינימה  ךוניחה  אלא  יתימאו  ןכ  תויהל  ךירצ  םדאה  לש  ותוינימ  יניינעב  תולאשל  הנעמה  קר  אל  השדחה , הסיפתה  יפ 
(. תויבויח תוינימ  תויצאיצוסא  לש  תרקובמ  הריציו  םוזי  עדימ  ןתמ   ) יביטקאל ךפהיל  וילע  תולאשל ) הנעמ   ) יביספ

הזילנאוכיספה לש  הקימעמהו  תבחרתמה  התעפשה  ןמיסב  קפס  אלל  תדמוע  םדקומ  ליגב  ינימ  ךוניח  תתל  שיש  השיגה  לש  התוחתפתה 
תינאידיורפה הירואיתה  םדאה . לש  ותוישיא  בוציעב  עירכמ  לקשמ  שי  תודליה  ליגב  תיטוראה  תוסנתהלש  תסרוגה  םסק  - תבר הירואיתה  תינאידיורפה ,

הדילוהו רגובמ , ליגב  תוינסרהה  ויתותוא  תא  תתל  לולעש  ינימ ' ןועביק   ' ינפמ תוחפו  רתוי  םיקדצומ  תוששח  ךוניח  יצעויו  םיכנחמ  םירוה , ברקב  הררוע 
, ףוטיל  ) תויבויח תוינפוג  תויווח  םהל  קינעהל  םגו  םידליה  לש  תינימה  םתונרקסל  סחיב  םירישיו  םיחותפ  תויהל  םירוהל  םיצילממ  םה  תינוסיח . השיג  ןיעמ 
(, ןימה ירביא  םג  םהש   ) השרפהה ירביאל  סחיב  תוילילש  תויצאיצוסא  םהב  עימטהלמ  דיורפ , לש  ותצלמהכ  ענמיהלו , וכו )' תוקישנ  הכורא , הקיני  קוביח ,

. תוקפאתהו ןויקינל  ידמ  ינדפק  ךוניח  ךרד  לשמל 

ינרדומ - טסופ ארטוס  אמק 
םידלי לש  ינימ  ךוניחבו  ןימה  לע  יסיסב  עדימב  ודקמתה  ץראב  רואל  ואציש  רוקמו , םוגרת  תינימה , הכרדהה  ירפס  תיברמ  םיעבשה  תונש  יהלש  דע 

תא ןמיסו  רשיבש  בושח  רפס  םירגובמל . רקיעב  ודעויש  תינימ  הכרדה  ירפס  לארשיב , םגו  ברעמב , עיפוהל  ולחה  ךליאו  רושעה  לש  ופוסמ  םירגבתמו .
ןימא עדימ  שודג  רזע  רפס  והז  (. 1978 ' ) ןימ תויעבל  ףיקמ  ךירדמ  , ' םתר טרבור צ' יטירבה  םיאושינה  ץעויו  גולוכיספה  לש  ורפס  אוה  תאזה  המגמה 
ןגדגדה : ' ןוגכ תטרופמ  הכ  תוסחייתהל  תירבעב -  אלש  יאדו  זא -  דע  וכז  אלש  םיאשונ  הז  ללכבו  תינימה  תוגהנתהה  יטביה  ןווגמ  תא  הסכמ ' קיודמו ה'

', םזישיטפ ', ' תושלשו תוגוז  יפוליח  ', ' יתצובק ןימ  ', ' םזיטסווסנרט ', ' תויזה ', ' ןימו תונקדזה  ', ' תולב ', ' תישנו תירבג  תוילאוסקסומוה  ', ' וב תוכורכה  תויעבהו 
םיארוקה תא  דדועל  המגמבו  תילרביל  טבמ  תדוקנמ  יניינע , ןונגסב  בתכנ  רפסה  םיאושינה .' ייחב  םומעש  ', ' הביאכמ האיב  ', ' ערז תכיפשב  םיישק  '

הרכהה תא  םיארוקב  תרצוי  תובושתו  תולאש  לש  תנוכתמה  תומודק . תועדו  המשא  ישגר  הכובמ , אלל  תיעבט  הרוצב  ןימה  תויעבל  סחייתהל 
הכרדה ירפס  לש  םימדוק  םימוגרתל  דוגינב  תועטב . ודוסי  אטחכ  וא  תוכנכ  ספתנש  המו  םיבר  םישנא  לש  םתלחנ  םה  םתוא  םידירטמה  םיאשונהש 
וא תויעדמ  םילימב  שומיש  תועצמאב  תויוסג '  ' עילבמ וא  שטשטמ  וניאו  ארוקל  יתודידי '  ' אוה רבנע  לטיבא  לש  ירבעה  םוגרתה  םירגובמל , םיינימ 

תינרמש - יטנאה חורל  תמרות  תאזה  תורישיהו  הלאב , אצויכו  תוקושפה ' הילגר  ןיב  ', ' הפקיז ', ' ךיפשהל ', ' הציצמ  ' בתוכ אוה  ךירצשכ  תויתורפס .
הליחת גיצמ  םתר  צ' עמשמ . יתרת  ינושל , ובאט  וב  ואר  םיברש  אשונ  תילארואה ,' הבהא  קסוע ב' רפסב  ןושארה  קרפה  רפסה . יפד  ןיב  תבשנמה 

. היניעב ןח  אצומ  אל  הזש  השיגרה  טושפש  הרמא  איה  : ' וז תוליעפל  םגוז  תב  / ןב בוריס  לע  םיבתוכה  םיננולתמ  ובו  הז  אשונב  וילא  וחלשנש  םיבתכמ 
לחכ אלל  בישמ  םתר  צ' תאז .' תושעל  תלגוסמ  ינניא  טושפו  ורבא , תא  ץוצמל  ינממ  שקבמ  אוה  '; ' דואמ יתוא  הריג  הז  יכ  ףא  דיימ , התוא  יתקספה  ןכבו ,
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: קרסו

, בורל תוגוז  םימייק  יוארכ . אלש  םניבהלו  םהב  תוגשל  םיברמש  ונתוברת , לש  םיינימה  םיטביהה  דחא  יאדוול  בורק  איה  תילארואה  הבהאה 
וא הלא  םיעגמ  םיחוד  ךכל , םיעדומה  םירחא , ןימה . ירבאו  הפה  ןיב  םיעגמ  לש  ןווגימ  םתושרל  דמוע  הבהאה  יקחשמ  תעב  יכ  םיעדוי  םניא  טושפש 

. אטח לש  תדה  יגשומל  םאתהב  רסומ , רסוחו  הנייגיה  רסוח  לש  תוביסמ  הנושארו  שארב  תונוש , תוביס  לשב  םתוא  םיללוש 

תיטנטסטורפה הייסנכה  הדימעהש  םיגייסב  תאז  הלות  אוה  תילארואה . תינימה  תוליעפה  יפלכ  תומודקה  תועדה  לע  םירבסה  םתר  גיצמ צ' ןאכ 
: הטימב םמשל ' םייואר  הבהא  יקחשמ  עצבל   ' רשפאמ וניאו  תוכימשל  תחתמ  ןימ  יסחי  םויק  לע  הפוכש  רקה  יטירבה  םילקאבו 

תואמו תורשע  הזמ  השענה  רבד  הזשכ  רקיעב  היטס , תווהל  וא  יעבט  יתלב  תויהל  לוכי  וניא  לבת , יבחר  לכב  ךכ  לכ  םיבר  םישנא  םישועש  המ 
ןיב ןיטולחל  תינויח  ןימה  ירבא  לש  וז  הנייגיהו  ןימה -  ירבא  לש  ינדפקה  םנויקנ  לע  םירמוש  םא  רבדבש ? יתואירבה  קזנה  רבדב  המו  םינשב ]...[ .

רשאמ תוחפ  הברה  תואירבל  םינכוסמ  םה  ויהי , רשא  הלאו  םיקדייח  תוחפ  הברה  םהילע  ויהי  ואל -  םא  ןיבו  תילארוא , הבהאב  םיטקונ  םא 
הפ . תוקישנ  לולשל  םג  בייח  יתואירב , קומינ  לשב  תילארוא  הבהא  ללושש  ימ  לכו  הפה , - יקדייח

הכרדהה ירפס  םגדמ  לש  הריקסמ  ינימה .' קחשמה   ' ןדיע תישארו  הכובמה  ןדיע  ףוס  סקסה -  תכפהמב  שדח  בלש  השעמל  רשיב  םתר  לש צ' ורפס 
תא םיפקשמהו  ןכל , םדוק  הזה  גוסהמ  םירפסב  םימייק  ויה  אלש  םינייפאמ  המכ  םילוע  לארשיבכ  םלועב  ךליאו  םינומשה  תונשמ  רואל  ואציש  תינימה 

תינוליחה : םיכרעה  תכרעמבו  תיברעמה  היווהב  סקסה  םויה  ספותש  שדחה  םוקמה 
הינווגל . תינימה  תוליעפה  לש  רתוי  תטרופמ  הריקסו  תינושלה  הרוזנצה  לש  אלמ  לוטיב  א .

ןימה . יסחי  רואיתל  רומוהב  חיכש  שומיש  ב .
םייחב . ןהילא  רותחל  שיש  תובושחה  תורטמה  תחאכ  ינימה  קופיסהו  האנהה  תרדגהו  תויגוזב  יזכרמ  ריצ  לאכ  סקס  לא  תוסחייתה  ג .

טרופסל וא  ינחור  סיזרתקל  תונמאל , תוסלעתהה  לש  התכיפה  ידכ  דע  ןימה , יסחי  לש  םרופישלו  םנוויגל  תוקינכט  דומילב  הלדגו  תכלוה  תודקמתה  ד .
תאנה תכראה  לש  תידוהה  תונמאה  הרטנאט ,' ירפס ה' לש  םתעפוה  אוה  וז  הסיפתל  םיינכדעה  םייוטיבה  דחא  דועו . דוע  ללכשלו  דומלל  שיש  יממע 

םירפסה . יפדמ  לע  גוזה , ינב  ינש  ידי  לע  הלולכשו  לגשמה 
וכו .' תונוש  תויוליעפמ  העיתר  יקיתרנ , שבוי  היצנטופמיא , ןימה : יסחי  םוחתב  תוחיכש  תוקוצמו  תויעב  לע  עדימה  לש  תרכינ  הבחרה  ה .

ססות ינימ  רוצי  לאכ  הילא  תוסחייתה  תאז  תחתו  השיאה  יפלכ  תינורטפה  המינה  לוטיב  םיאבה : םימוחתב  יוטיב  ידיל  האבש  סקסה , לש  היצזינימפ  ו .
. תויוכז הוושו 

, היצנטופמיאמ תלבוס  הניא  רבגה : תמועל  השיאה  לש  םיינימה  היתונורתי  לש  םתשגדהו  םתפישח  תישנה ;' המזגרואה  ירתסמ  תודקמתה ב' ז .
' ינימ ןולשיכ   ' ריתסהל הלוכי  םינוש , םינווגו  םיגוסמ  תומזגרוא  הווח  הלדגו , תכלוה  תויביסנטניאבו  וז  רחא  וזב  תומזגרוא  רפסמל  עיגהל  תלגוסמ 

'. המזגרוא ףויז   ' תועצמאב
וללה . םייוקילה  תא  ןקתל  דציכ  םתכרדהו  םירבג  ברקב  היצנטופמיאהו  תמדקומה  הכיפשה  תויעב  לש  ההובגה  םתוחיכש  תפישח  ח .

ימימש . רשואל  חתפמכ  תיטוראה  םיסחיה  תכרעמ  תאו  תיתוכיא  תויגוזל  הלעמב  ןושאר  דדמכ  הטימל  םיפתושה  לש  ידדהה  ינימה  קופיסה  תרדגה  ט .

ירש לש  טייה ' "ח  וד : ' םיעבשה תונש  יהלשב  ינימה  עדימה  תכפהמ  העיגה  וילאש  שדחה  בלשה  תא  וליבוהו  ורשיב  םיפסונ  םיבושח  םירפס  השולש 
רדנלוה הריוואסק  לש  ןימ ' יעושעש  ו' עדימ 1977 ;) ירפס   ) טרופמוק סקלא  תכירעב  ינימ ' לולכשל  וננמז  ןב  ךירדמ  ןימה , תוודח  (; ' רתכ 1977  ) טייה

םא הפוריאבו , תירבה  תוצראב  םיבר  םייבויח  םידה  ררוע  אשונב , םימכסומ  םירקש  המכ  ףשוחו  השיאה  תוינימב  קסועה  טייה ,' "ח  וד (. ' תיבלא 1978 )
תילארשיה . תונותיעב  הבחרהב  רקסנו  םיקתוע  יפלאב  רכמנ  אוה  ץראב  ולש . המיגדה  תטישב  םימגפ  לע  םינעדמ  לש  תינלטק  תרוקיבל  הכז  יכ 

לע רישיו  יולג  רפס   ' והזש םיארוקל  חטבוה  רפסה  תפיטע  לע  רואל . אציש  רחאל  םינש  שמח  לארשיל  עיגה  ינימ ' לולכשל  וננמז  ןב  ךירדמ  ןימה , תוודח  '
'. ישומש רפס  םג  אוה  םיאושינ , לע  הדמולמה  תיתרגשה  תורפסל  רבעמו  לעמ  ןימבש . תונקתפרהל  חותפה  בל  לכ  שובכיש  רומוהב  בתכנ  רשא  ןימ ,
לש םימיסקמו  םייטסילאיר  םירויאב  הוולמו  תינימה , תוגהנתהב  רושקש  המ  לכב  תעשעשמו  הרישי  הפשב  ןד  רפסה  האולמב . המיוק  החטבהה  ןכאו 

', םינקתהו םירזיבא  : ' ןוגכ תורתוכ  םע  םיקרפ  ללוכ  אוה  תונוש . תוחונתב  םילגשמ  לש  תומגדהו  ןימ  ירביא  םהב  םיארנש  סופ , רפוטסירכו  דנומייר  סלר  צ'
. דועו הצחר ' ', ' םיימשה תפיכ  תחת  ', ' ינפי ןונגס  ', ' ידוה ןונגס  ', ' תוכישנ ', ' תודנדנ ', ' בוטר הארמ  ', ' םידגבב תוגוודזה  ', ' םייברב ', ' ימוג ', ' ןהוב ', ' יטיא ןוניא  '

תוחונת לש  םיקיודמו  םיינפשוח  םייטסילאיר , םירויאב  הוולמ  אוה  םגו  ןימה ' תוודח   ' לש וזל  המוד  תיבוציעו  תינושל  תינכות , תנוכתמב  השענ  ןימ ' יעושעש  '
תשובה יתב  םאדאמ ' , ' רדנלוה הריוואסק  תינקירמאה  - תיבנידנקסה סקסה ' תנהוכ  , ' רפסה תרבחמ  רתוי . הברה  עשעשמו  זעונ  אוהש  אלא  םירביאו ,

ךכ רחאו  הנוזכ  הקוסיעמ  הקיפהש  האנהה  תא  הראית  ובש   The Happy Hooker הרפס לשב  תירבה  תוצראב  םוסרפל  התכז  איה   ) רבעשל
אל ילואו  ילמס  המכ  תילארשיה . תרושקתה  ידי  לע  ןיינעב  רקוס  הרוקיבו  הרפס  לש  תוריכמה  תא  םדקל  ץראב ב-1981  הרקיב  קרוי ) וינב  םאדאמכ 

אמק ה' לגשמה , תוחונת  םימיגדמה  םיירוקמ , םירויא  תייוולבו  תימובלא  האצוהב  תירבעב  הנושארל  אצי  ץראב  רדנלוה  הרקיבש  הנש  התואבש  ירקמ 
תישימחה האמה  ןמ  התמשגהו ' התרבגה  הקושתה , תונמאל   ' יגולותימה ידוהה  ךירדמה  יכדרמ ,) ןב  עשילא  םוגרתבו  רשילא '  ' תאצוהב ' ) ארטוס

: בתכנ םירבגל , רקיעב  וחוסינ  יפ  לע  דעויש  ןימ ,' יעושעש   ' לש הפיטעה  בג  לע  הריפסל .

ךכרדב תושעל  ךיא  ףוטיל , ירחא  ףוטיל  ךתוא , תדמלמ  איה  המידק : דחא  דעצ  ךתיא  תכלוה  תוגונעתה ,' תיב   ' תא ךל  האיבהש  וז  רדנלוה , הריוואסק 
תגרעמ םייניבה , - קחשמו ינשה  - קחשמה רחואמה , - קחשמה לא  םדקומה  - קחשמה ןמ  יעוצקמ . ןפואב  איה  התשעש  המ  לכ  תא  תינבבוחה 

החינמ הניא  דחא , דוס  ףא  המצעל  תרמוש  הניא  הריוואסק  יפוסניאה -  תוגונעתה  - עסמ דעו  ןחלוש  - תדובעמ השולשל , - םיינפוא דעו  תויגרואה 
. לכה עדת  טושפ  לואשל , זיעהל  ךרטצת  אל  הז  רפס  ארקתש  ירחא  םיעגשמ . םירויצו  שומיש  תוארוה  תייוולב  לכהו  םרומ -  יתלב  דחא  ןידס  וליפא 

תורתוכמ המכ  ןלהל  תושעל . ךירצ  המ  אלא  םישוע  המ  דוע  םיראתמ  אל  סקסה : ירפס  ףדמ  לע  השדח  המגמ  רומאכ , ורשיב , וללה  םירפסה  ינש 
: תשבוכה ותורישי  תא  םימיגדמה  ןימ ,' יעושעש  םיקרפה ב'

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



, יוא רוטארביווכ ; רבאה  ךרב ;? לע  הנורחאל  תבכר  יתמ  השקבב ; תוסיפת , ילב  םיידשה -  םיער ; םירוזא  ןיא  םדקומה ; - קחשמל עגושמה  אב  הנה 
?; המזאגרוא םישוע  ךיא  וא  הלודגה  הקיפדה  רבגל ; רבא  ןיב  לדבהה  םינימאמ ;? םתייה  םיקחשמ -  המכ  דועו  השקבב ; תונוהב , םע  לבא  לגרה - 

וא תויגרואה  תגרע  זוכע ; - תוואתב רצק  סרוק  וא  תירוחאה  תלדב  הבהא  תממעשמ ; איה  ןחלוש  תדובע  לכ  אל  ךכותל ; ותוא  יסינכה  םיפייזמ ; ךיא 
ראשו םינקתה  םירזבא , ונרמגו ; קא  -צ' קי וא צ' ריהמה  רפסמה  םיציבב ; ןופצ  דיתעה  הלש ; העשפמל  םלשה  ךירדמה  רתוי ; וא  השולשל  םיינפוא 

. תוטוס ראשו  עונצ  שובלב  תוריבג  תוקרי ;

ראשנ םגרתמהו   ) הבתכ רדנלוה  תויתורפס . תוצלחמב  הסכתמ  הניאש  תירגוד  ןושלב  םג  אלא  ויאשונב  קר  אל  האטבתה  הטימ ' יעושעש   ' לש תורישיה 
שמתשהל הלחב  אלו  הינוריאו , רומוה  תאלמו  הריעצ  הנונש , הפש  םינפ , יתשל  תעמתשמ  הניאש  תשרופמו  הריהב  תירוביד , הפשב  רוקמל ) ןמאנ 

: תואבה םילימב  חתפנ  הנכומ ,'"? תא   " רמול ךרטצת  אל  םלועלש  ושוריפ  םדקומ  - קחשמ  ' ותרתוכש רפסב , ןושארה  קרפה  תועשעשמ .' תויוסג  ב'

םינוש םירבג  תרבגה . תקדוצ , יד  איה  וכותל .' םירדוח  רשאכ  השגרהה  יהמ  עדייש  ידכ  תחתב , קפדיהל  ךירצ  רבג  לכ  : ' םעפ הרמא  רירג  ןיימר  ג'
ףתושב תמאב  םיניינועמ  םיטעמ  קר  תוילאוסקסומוה , תוהימכ  תויובח  םירבגה  לש  םבורבש  דועב  וזה . הרהצהל  תונוש  תורוצב  ןבומכ , וביגי ,

הנמזהב תוכזל  ךרדה  קוידב  הנניא  הנכה  אלל  הרידח  יכ  דומלל  םירבגה  לע  הלאה , םייחב  םיסחי  תכרעמ  לכבכ  ןימב , ךא  םתטימב . ילאוסקסומוה 
. תפסונ

ליעיו בושח  יעצמא  אוה  םירגובמל , תינימה  הכרדהה  ירפסב  סקס  לע  חישב  םיטלובה  םינייפאמה  דחאל  םיעשתה  תונשב  השענש  הזה , רומוהה 
תא קלסמ  תינימה , תוליעפב  םירושקה  םידחפ  תתחפהל  עייסמ  אוה  הינווגל . תינימה  תוליעפל  היצמיטיגלה  לשו  ינימה  חישה  לש  היצזילמרונה  ךילהתל 

םיאשונל תובכעו  תוכובמ  םע  םישנא  ברקמ  םיארוקה , תנבה  לע  לקמ  רבעב , סקס  לע  ובתכו  ורביד  הבש  תינקדצהו  העיתרמה  רבסה  תרמוח 
הרצונש תומימעה  תא  ריסמ  םהש ,)' הממ  רתוי  ןימ  יסחימ  ושעת  לא   ' תניחבב  ) תינימה תוליעפבש  יצראה  - ישונאה דממה  תא  דדחמ  םיימיטניא ,

. ךשומו הנהמל  תוינימה  אשונ  לש  הדימלהו  האירקה  ךילהת  תא  ךפוהו  הביבס ,

' ישפוח םע  תויהל  '
םג אלא  תינימה  הכרדהה  ירפסב  קר  אל  שדח  ינריתמ  ןדיע  תחא  הנועבו  תעב  ומדיקו  ורשיב  וירחא  ועיפוהש  ותמגוד  םירחא  םירפסו  רדנלוה  לש  הרפס 

. זכרמל ברקתהל  םיילושה  ולחה  תינימה  תוגהנתהה  לש  רוסאהו  רתומה  תלקס  לע  ללכב . הרבחב  תימיטיגלהו  תלבוקמה  תינימה  תוגהנתהב 
, רתויו רתוי  תוילמרונו  תוחיכש  הנשל  הנשמ  ושענ  תוירזיבו , תוסג  תויתייטס , תוכיבמ , תוימיטיגל , יתלב  תויתרגש , יתלב  רבעב  ובשחנש  תויוגהנתה 

ךות ןימ  יסחי  םויק  טעמלש  המוד  ריהבהל : בושח  םתרושב . תא  וציפהש  תע  יבתכבו  םינותיעב  ןימ , יכירדמב  םהל  הנתינש  היצמיטיגלה  לשב  רקיעב 
דעו םדק  ימימ  תוינימה  תויוגהנתהה  רטנווניאל  הברה  ףסותיה  אל  למשח ) תובייחמה  תויוליעפ  יתש   ) םירוטרביווב שומיש  וא  םילוחכ  םיטרסב  הייפצ  ידכ 

, הל הצוחמו  הטימב  תושעל  רשפא  המ  לע  עדימה  תצפה  אוה  הנתשה  ןכאש  המ  בשחמהו . הנוכמה  ןדיעב  ודלונ  אל  ישונאה  ןוימדהו  רציה  ירהש  ונימי ,
. עשפל ףאו  אטחל  ובשחנ  רבעבש  םירבד  םתוא  תא  תושעל  היצמיטיגלהו 

לעב ןיב  השענ  אוה  ללכ  ךרדב  ןורחאה ? רושעה  לש  רקיעבו  םינורחאה  םירושעה  ינש  לש  ינריתמה  ןדיעל  דע  תוגוז  ןיב  יטרדנטסה  ןימה  הארנ  דציכ 
םיאושינ תירבב  סנכיהל  וחרכוה  םהמ  םיברו  תיעבטה  םתייטנ  תא  קיחדהל  וצלאנ  םיבר  תויבסלו  םילאוסקסומוה  הסוראו . סורא  ןיב  רתויה  לכל  השיאו ,

תב / ןב םע  תפתושמ  תוננוא  ספתיהל . דחפ  רקיעב  םידחפו , המשא  ישגר  הברה  םע  ךא  וננוא  םישנאש  ןבומ  ינשה . ןימהמ  גוז  תב  / ןב םע  תללמאמ 
תיבב םתוא  שוכרל  ושייבתה  ןיידע  םיברו  העינמ , יעצמאל  הבחר  תועדומ  התיה  אל  םיעבשה  תונש  יהלשל  דע  םירידנבש . רידנ  השעמ  התיה  גוזה 
ןימהו ןויריה  תעינמל  םיעצמאו  תוטישל  תועדומ  רסוח  ללגב  תולפה  רובעל  וצלאנ  תובר  םישנ  םיחוטבה . םימיל  רקיעב  ונווכ  ןימה  יסחי  ןכל  תחקרמה .

יקלח םוריעב  םיבר  םירקמב  הכימשל , תחתמ  ךשוחב , הנישה , רדחב  הלילה , תועשב  ומייקתה  ןימה  יסחי  בור  תכשמתמ . הדרחב  ןתניחבמ  ךורכ  היה 
םיבר תוגוזו  םילבוקמ , ויה  אל  הטימל  ץוחמש  יאדוובו  לגשמה  ןמזב  סקסה  לע  םירוביד  הקיתשבו . גוז ) ינב  ןיב  םג  הכובמל  תחא  אל  םרג  אלמ  םוריע  )

אלל ריהמ , ללכ  ךרדב  היה  לגשמה  יל .' םיענ  המ   ' וא הצור ' ינא  המ   ' לע תונכבו  תוישפוחב  רבדל  השובה  לשב  קר  תינימ  המאתה  רסוחמ  ולבס 
(, ערזה תטילפ  םע  םייתסה  ןימה  םרובעו  ןהלשמ , תוררוע  בצק  םישנלש  הדבועל  ללכ  םיעדומ  ויה  אל  םירבגה  בור   ) השיאב רבגה  לש  תובשחתה 
דעו ןימ  יסחי  םייקל  המזויהמ  לחה   ) ביתכמה הז  ללכ  ךרדב  היה  רבגהש  הדבועה  השיאה . לע  רהוג  רבגה  הבש  תיטרדנטסה , תירנויסימה  החונתב 
ובשחנ ילאנא  וא  ילארוא  ןימו  לגשמה , ןמזב  תוחונתב  ןווגל  וטעימ  תוגוזה  בור  תוללמוא . ףאו  תוקפוסמ  ילב  תובר  םישנ  ריתוה  םימייתסמ ) םה  ובש  עגרל 

. ללכ םימייק  ויה  אל  סקס ' יעוצעצ  שומיש ב' וא  ונרופ  יטרסב  הייפצ  םיחודו . םייתייטסל  םיבר  ברקב 

תפקתשמו תלבומ  איהו  תמייקו  הרירש  המגמה  ךא  םירטמרפה . לכב  אלו  בצק , ותואב  אל  םלוכ , לצא  אל  תונורחאה -  םינשב  הנתשה  הז  לכ  רומאכ ,
םייוצר ףאו  םיימיטיגלכ  רוביצה  לש  םיבחר  םיגוחב  םויה  םיספתנ  םיאושינה  ינפל  ןימ  יסחי  ןורחאה . רושעב  רואל  ואציש  תינימה  הכרדהה  ירפסב 

ןימ יסחי  םויקל  הרבחה  לש  הסחיב  יונישה  ססומתמו . ךלוה  תוינטירופה , תסיפתמ  יתוהמ  קלח  היהש  םילותבה , תרימש  ךרעו  דחאכ , םישנלו  םירבגל 
לאכ היאושינ  ינפל  ןימ  יסחי  המייקש  השיאל  רבעב  וסחייתה  תובר  תוחפשמב  השיאה . לש  יתרבחה  יומידל  רשאב  דחוימב  ינכפהמ  אוה  םיאושינה  ינפל 

םימייקמה רועישב  היילעבו  ןושארה  ינימה  עגמה  ליגב  הביקע  הדיריל  איבה  רבדה  תוינרמש . תוחפשמב  םג  תמלענו  תכלוה  וז  הסיפת  םויה  הנוז .' '
עצוממה ליגה  יכ  הלוע  סקרוד ,'  ' םימודנוקה תרבח  הכרעש  םלועה , יבחרב  תונידמ  ןימה ב-15  ילגרה  לע  רקס  יפ  לע  םיאושינה . ינפל  םיאלמ  ןימ  יסחי 
רחא רקחממ  הינמרגבו 17.4 .) דנליאתבו 19.6 , גנוק  גנוהב  תירבה 16.3 , תוצראב   ) הנש אוה 18.2  לארשיב  הנושארה  תינימה  תוסנתהה  לש 

רקחממ קלחכ  ןליא , רב  תטיסרבינואמ  לארה  יסוי  ךרע  רקחמה  תא   ) םינשב 1998-1994 לארשיב  םיריעצ  לש  תוינימה  יסופד  תא  קדבש  רתוי , ףיקמו 
יכ אצמנ  דוע  ןימ . יסחי  םויק  לע  םיחוודמ  ינוליחה )  ) יתכלממה ךוניחב  תותיכב י ' םידמולה  םידימלתהמ  עבר  יכ  אצמנ  רעונ ,) ינב  לש  ףיקמ  ימואלניב 

תונבהמ רתוי  םדקומ  ליגב  ןימ  יסחי  םייקל  םיליחתמ  םג  םינבה  תונבהמ . תמועל 10.5  ןימ , יסחי  ומייק  םינבהמ   44.1% תונבהמ : רתוי  םיליעפ  םינבה 
ומייק םינבה  ברקב  ןימ . יסחי  ומייק  םמיעש  גוזה  ינב  רפסמב  םג  יוטיב  ידיל  ואב  תינימה  תוגהנתהב  תונבל  םינבה  ןיב  םילדבהה  תמועל 15 .  14 - 

גוז ינב  ינש  םע   4%- כו דחא , גוז  ןב  םע  ןימ  יסחי  ומייק  כ-6%  תונבה , ברקב  רתוי . וא  גוז  תונב  יתש  םע  ו30.5%  תחא , גוז  תב  םע  ןימ  יסחי   13.6%
ב-  ) דבלב םינש  רובעכו 4  ןימ , יסחי  ומייק  םינבהמ  ב-1994 26%  ןימה . יסחי  ימייקמ  רועישב  היילע  לש  הרורב  המגמ  הלוע  רקחמה  ךותמ  רתויו .

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 
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, ענרב הוח  ןוכיתה . םויס  ינפל  ןימ  יסחי  םימייקמ  םניא  ןיידע  רעונה  ינב  בור  לבקתהל . יושעש  םשורהמ  תיטיא  איה  ץראב  הכפהמהש  ןייצל  בושח 
יסחי םויק  לע  םירקס  המכ  ושענ  תונורחאה  םינשב   ' יכ ץראה '  ' ןותיעל ןויאירב  הרמא  ךוניחה , דרשמ  םעטמ  רפסה  יתבב  ינימה  ךוניחה  לע  תיארחאה 

לע חוודמ  םירידנ  םירקמב  קרו  ינב 18-15 , םה  ללכ  ךרדב  ןימ . יסחי  םימייקמ  םהש  םיחוודמ  רעונה  ינבמ   30% רפסמ . ותוא  ומצע  לע  רזוח  םלוכבו  ןימ 
רועיש לשמל , תירבה , תוצראב  ברעמה . תוצראב  עצוממל  תחתמ  לארשי  תא  םיביצמ  הלאה  םינותנה  ענרב , ירבדל  רתוי .' םדקומ  ליגב  ןימ  יסחי  םויק 

םה ענרב . תרמוא  םינמדזמ , םירשקב  אלו  תורבח  תרגסמב  ןימ  יסחי  םייקל  םיליחתמ  רעונה  ינב  בור  אוה 50% . תינימ  םיליעפה  םירגבתמה 
ןוצרמ . תאז  םישועו  רשק  םינוב  תעד , לוקיש  הבשחמ , הזב  םיעיקשמ 

אל טעמכ  םיעשתה  תונש  תיצחמ  דע  ןכש  םירגובמכ , םיריעצ  עצוממה , ילארשיה  לש  תינימה  ותוגהנתהב  יונישה  תמצוע  תא  קיודמב  ךירעהל  השק 
התחפה לש  המגמ  תרכינ  הנורחאל  ומסרפתהש  הלא  ךותמ  םלוא  ןטק . םייעדמה  םירקסה  רפסמ  םויה  םגו  תינימ , תוגהנתה  ירקס  לארשיב  וכרענ 

יתמייקש תוחיש  לע  םג  תססובמה  תינויגה , הרעשה  תניחבב  אוה  התחפהה  ךילהת  רבעב  םירקס  וכרענ  אלש  ןוויכ   ) םיינימ םירוסיאבו  תומודקה  תועדב 
, תוחונתב םינווגמ  םג  רתוי  םיבר  הלילב . קר  אלו  הטימב  קר  אל  רואב , ןימ  יסחי  םימייקמ  רתוי  םיבר  םישנא  וללה , םירקסה  יפ  לע  םיגולוסקס .) םע 
איה ףא  התלע  םיינימה  םיעגמה  תורידת  םיינימה . םהיתויושיגרלו  םהיכרוצל  םישיגרו  םהלש  תויזטנפב  םגוז  ינב  תא  םיפתשמ  ןימ , ירזיבאב  םירזענ 

תחכומ .) אל  םינפ  לכ  לעו  תינויגה , יתלבכ  הינפ  לע  יל  תיארנ  וז  הנעט  ךא  דרי , אקווד  םרפסמ  הדובעב  ץחלה  תובקעבש  הנעט  תמייק  )

ןימה ב-15 ילגרה  לע  רקסב  ןכ , יכ  הנה  היילע . תמגמב  הארנה  לככ  אצמנ  םייחה  ךלהמב  ןימ  יסחי  םתא  םימייקמ  םילארשיהש  םירנטרפה  רפסמ  םג 
גוז ינב  םע 4-3  ןימ  יסחי  ןהייח  ךלהמב  ומייק  תוילארשיה  םישנה  תיצחממ  הלעמל  יכ  אצמנ  ב-1998  סקרוד '  ' תרבח הכרעש  םלועה  יבחרב  תונידמ 

רוביצה לש  תוגהנתה   ' לע רקס  ףחד  ןוכמ  םסריפ  ילויב 1997  עצוממב . תונוש  םישנ  םע 14-13  ןימ  יסחי  ומייק  םילארשיה  םירבגהמ  עצוממב ו-35% 
קר םיאושנ  םניאש  םירגובה  ללכמ  יכ  אצמנ  רקסב  חמצ .) הנימו  לשקרטש  ינור  ידי  לע  ךרענ  רקסה  ' ) םלועב סדייאה  תלחמ  תצירפ  חכונ  ילארשיה 

עובק . גוז  /ת  ןב וניאש  ימ  םע  םג  ןימ  יסחי  ומייק   31% עובק . גוז  תב  / ןב םע  ןימ  יסחי  ומייק   45% הנורחאה . הנשב  ןימ  יסחי  ומייק  אל   17%

אלא העפותה  ףקיה  לע  םידמלמ  קר  אל  אשונב  םימסרפתמש  םירקסהו  דבלב  םיריעצ  לש  םתלחנכ  תספתנ  הניא  רבכ  הרע  תינימ  תוליעפ  וזמ , הרתי 
ברקב 26 יכ  אצמנ  םסרופו ב-2002 , הרגאיווה , תינרצי  רזייפ ,'  ' תרבח הכרעש  רקסמ  ןכ , יכ  הנה  תונשי . תומגיטס  הילעמ  םיריסמו  התוא  םידדועמ  םג 

םינהנ םיאירב  םישנאו  םייחל , ישימחה  רושעב  םייתסהלמ  םיקוחר  םישנו  םירבג  לש  ןימה  ייח   ' יכ הלוע  לארשי ,) הז  ללכבו   ) תונידמ שיא מ-28  ףלא 
תינימ תוליעפב  םיאורו  רידס , ןפואב  ןימ  יסחי  םימייקמ  הלעמו  ינב 40  םישנהמ  םירבגהמ ו-60%   80% יכ : אצמנ  ןכ  ומכ  ליגב 80 .' וליפא  ימיטניא  עגממ 

תשר הכרעש  רחא , רקסב  ןימב . דוע  םיניינועמ  םניא  םירגובמ  םישנאש  העיבקה  םע  ומיכסה  אל   75% םהייחב . רתויב  םיבושחה  םירבדה  דחא  תא 
שדוחב םעפ  לש  תורידתב  ןימ  יסחי  םימייקמ  לארשיב  יאליגמ 75-60  יכ 63%  אצמנ  ימואלניבה 2002 , שישקה  םוי  לגרל  רפכב ,' תיב   ' ןגומה רוידה 

עצוממב .

םירבג ידי  לע  ןה   ) השיאה לש  הדמעמו  הדיקפת  תסיפתב  תשחרתמה  הכפהמל  החכוה  היילע . תמגמב  תאצמנ  םישנה  לש  תינימה  תויביטרסאה  םג 
- םעפ ןימ  יסחי  תומייקמ  יכ כ-60%  אצמנ  רקסב  ןועובשה . תוארוק  ברקב  תנשב 2002  השאל '  ' ךרעש ףיקמ  רקס  קפסמ  הטימב ' ( ' םישנ ידי  לע  ןהו 

םייקל תוגהונ  כ-35%  תומזויה ; הלא  ןה   10%- כו ןגוז  ןב  לש  וזל  הווש  תורידתב  תינימ  תוליעפ  תומזוי  םישנהמ  כ-50%  םוי ; לכ   20%- כו עובשב  םיימעפ 
יד כ-80%  ןהלש ; תוינימה  תויזטנפב  ןגוז  ןב  תא  תופתשמ  כ-55%  ןתוא ; קפסמ  ןגוז  ןב  לשו  ןהלש  םידקמה  קחשמהש  תונייצמ  כ-45%  רואב ; ןימ  יסחי 

15%- כו םילוחכ  םיטרסב  הפוצ  אוהשכ  גוזה  ןבל  תופרטצמ  ויה  כ-55%  גוזה ; ןב  םע  ןהלש  ןימה  יסחי  לש  ןמזה  ךשממ  הבר  הדימב  תוצורמ  וא  תוצורמ 
. דבל האנהה  תא  ןגוז  ןבל  תונגרפמ 

היגולוסקסה לש  היגולואידיאה 
םע ומיקה  "ל  וחב אשונב  תומלתשהל  ועסנש  םילארשי  םיאפור  רשאכ  םיעבשה , תונש  ףוסב  ץראב  םינושארה  וידעצ  תא  השע  ישעמה  ינימה  לופיטה 

וא סקסה  תרות  ' ) היגולוסקס  ' גשומל הנושארל  ילארשיה  רוביצה  עדוותה  םיעבשה  תונש  יהלשב  ץראב . תונושארה  ינימה  לופיטה  תואפרמ  תא  םתרזח 
. הצרא יגולוסקסה  חישה  תא  אבייל  לחהש  ןושארה  ץופנה  ילארשיה  ןיזגמה  היה  םג  השאל ' '. ' השאל  ' ןותיעב עיפוהו  בש  גשומה  רשאכ  סקסה ,) עדמ 

םירעפ ', ' תומזגרוא בר  ', ' תישנה 'י  גה תדוקנ   ' ןוגכ תונרקס  ירגמ  םיאשונבו  תולאשב  קסעו  םלועב  תוינימ  ירקחממ  םיינכדע  םיאצממ  איבהל  הבריה  אוה 
'. ןיאושינב תודיגבל  תוביס  ו' אל ) וא  הדיגב  ' ) תוינימ תויזטנפ  ', ' יתצובק ןימ  ', ' עבוק לדוגה  םאה  ', ' גוז ינב  ןיב  ינימה  קשחב 

' ןיטינומ בליש ב' תילרביל , - תיטסיגולוכיספ השיגב  דימתמו  זאמ  ןייטצמה  גרבימ , ןור  ןיזגמה  ךרוע  יגולוסקסה . חישה  יצולח  םע  אוה  ףא  הנמנ  ןיטינומ ' '
ימע גולוסקסה ד"ר  לש  דחוימ  ןויאיר  עיפוה  טסוגוא 1981  ןויליגב  לשמל , ךכ , תוינשדחו . תוזעונל  תע  התואב  ובשחנש  ינימ , לופיט  לעו  סקס  לע  תובתכ 

לש דסיימה  "ר  ויה םימיל  דקש , ימעל  פא .' ןיפ  / ריק לע  השא   ' תרתוכה תחת  גרבימ  ןור  לש  תיתונמא  תרוקיב  תבתכ  ודצלו  סרטסאמ  םאיליו  םע ד"ר  דקש 
אשונב עובק  רודמ  ןותיעב  היה  רמושה , לתב  אביש  יאופרה ע"ש  זכרמב  ינימ  ךוניחו  לופיטל  ןוכמה  להנמו  "ם ) טיא ' ) ינימ לופיטל  תילארשיה  הדוגאה  '

'. היגולוסקס  ' גשומה םע  ההוזמה  ץראב  הנושארה  תומדל  דקש  היה  ותוכזבש  רודמ  םייותיפ - ' ו' הלעבו ' יתשא  ינא   ' ומכ םיאשונב  עגנש  היגולוסקס 

שמח ב-1978 , לארשי . לוקב  דוחל ' דחא  לכו  דחיב  ונינש  ( ' שיגמו ךרוע   ) ץכ בבוי  לש  ותינכותל  היה  יגולוסקסה  חישה  תצפהב  יצולחו  בושח  דיקפת 
הנושאר תינכות  ץכ  שידקה  קרוי , וינב  ימוקמ  וידר  תנחתב   Sexually Speaking תירלופופה התינכות  תא  התלעה  רמייהטסו  תור  "ר  דש ינפל  םינש 

הז . אשונב  תובר  םימעפ  תאזה  הבושחהו  תירלופופה  תינכותה  הקסע  זאמ  ינימה . דוקפתב  תוערפה  לש  אשונל  יח  רודישב  לארשיב 

ןושאר היגולוסקס  עפומ  ןקרב  םזי  ב-1981  ןקרב . הדוהי  קיפמהו  יאמבה  ןקחשה , היה  היגולוסקסה  לש  ירודיב  - יקווישה ךרעה  תא  טלקש  ןושארה 
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תויגוסל רושקה  היצזיבורפמיא  עטק  םינקחש  השולש  לש  תווצ  גיצה  עפומה  לש  ןושארה  קלחב  ינימה .' יוריגה   ' םשב ידומילל  ירודיבה  ןיב  בלישש 
תיגולוכיספ ןוסמרבא , תיויז  ותוא  הפילחה  ךכ  רחאו  דקש  ימע  הז  היה  הליחת  ןודנול . ןורי  החנמה  םע  ןויאירל  המבל  גולוסקס  ןמזוה  ינשה  קלחבו  תוינימ ,

ינימה לופיטל  רושקה  אשונב  ינש  ראות  המייסש  ביבא  לת  תטיסרבינואב  היגולוכיספל  גוחב  הנושארה  הדימלתה  התיה  ןוסמרבא  תרשכומו . הריעצ 
היהו ותוינימ  לע  בושחהו  ןיינעמה  עדימה  תא  אמצב  התש  להקה  ילויב 1980 .) השגוהו  ןמרקוצ  "ר צ ' דו הפי  לש ד"ר י ' םתייחנהב  התשענ  הדובעה  )
וא היצזירגלוול  שולגל  ילבמ  היצנטופמיאו , תוננוא  תוילאוסקסומוה , לע  הז  ללכבו  ןימ , לע  תוישפוחב  רבדל  רשפאש  הטושפה  תמאה  יוליגמ  םסקומ 

םיצעויל הרהמ  דע  וכפהנ  דקשו  ןוסמרבא  ןזואל . הפמ  הרבע  היגולוסקסה  תרושבו  ץראב , םינוש  תומלוא  ןיב  דדנש  עפומל , ורהנ  םיבר  קימסהל .
ןימ יצעוי  םג  תינכותה  לש  ירלופופה  םינייאורמה  תווצל  ופסונ  רתוי  רחואמ   ) םימעפ תורשע  םינומשה  תונש  ךלהמב  ונייאורו  תרושקתב  םישקובמ 

(. תוחפ םייעוצקמפ  םתצקמ  םירחא ,

ףסאנש להקה  תורדתסהה . לש  תוברתה  תודסומ  ידי  לע  םבורב  וקפוהש  ישיש , ימיב  תונויארה  יברע  תנפוא  ץראב  הטשפ  ןקרב  לש  עפומה  תובקעב 
החישה םיגולוסקס . םג  הנושארלו  םינרדב , םינמגוד , םיאנותיע , םיאקיטילופ , העשה : ירוביג  םע  תניינעמ  ןילוח  תחיש  חחושמה  ןייארמב  הזח  םלואב 

לש ריהב  חוסינ  תואיקב , יגולוסקסה : חישל  תוינויחה  תונוכת  שולשב  הנחינש  ןוסמרבא , תיויז  םע  רקיעב  הלאה , םיברעב  טיהלה  התיה  גולוסקסה  םע 
םע הכפהנ  איהו  תרושקתה  יניעמ  םלענ  אל  הפ ) לעבו  בתכב   ) ןוסמרבא לש  ילולימה  ןורשיכה  הכובמ . רסוחו  תישונא  היתפמא  לש  הנרקהו  תונויער ,

תוברת . תרוביגלו  העידיה  אהב  תילארשיה  תיגולוסקסל  הילע -  תובתכו  התא  תונויארה  ךרד  ןמזה - 

םשב ומצעלשכ ) ןיינעמ  םידקת   ) יאבצה ןותיעב  ןימ  לע  רודמ  בותכל  באיול  תור  הנחמב '  ' תכרוע ידי  לע  ןוסמרבא  הנמזוה  םינומשה  תונש  תיצחמב 
םילפוטמה ושרפ  (, 1986 ' ) סקס קר  אל  הז  ןימ   ' רפסב וצבוקש  וללה , תוחישב  םינוש . םיטניילק  םע  הלש  תוחיש  ודעות  ובש  הנאתה ,' הלע  תחתמ  '

, הנבהבו תונלבסב  םהל  התנע  ןוסמרבאו  ןקרופ , אלל  יוריגמ  לוכסת  וא  תוננוא  לשב  םשא  ישגר  ומכ  תוישיא , תויעב  הרישיו  הרורב  הפשבו  בל  יוליגב 
דומעל ולכי  םילארשיה  הבש  הנושארה  םעפה  השעמל  התיה  וז  םלועב . ושענש  םיינכדע  םייעדמ  םירקחמ  לע  וא  תלפטמכ  הנויסינ  לע  הססבתהב 

טעמכ קלח  ןה  םילוכסתו  תויעבש  ינויגההו , טושפה  רבסההו  תירבעב  יעצמא  יתלבה  חישה  תועצמאב  שוחלו , תינימה  היפרתה  לש  הביט  לע  בורקמ 
לוכה ינפלו  לוכ  םדוק  שרודה  ריתפ , רבד  םה  ןימ  יסחיב  םיישקו  תויעבשו  תינפוג , תוליעפ  קר  אל  אוה  ןימש  ינימה , תורביחה  ךילהתמ  דרפנ  יתלב 

: ןוסמרבא תיויז  הבתכ  הרפסל  אובמב  יטנוולר . רמוח  תאירקבו  יולג  חישב  ורוקמש  עדימ  ךכ  רחאו  ךמצע  יפלכ  תוחיתפ 

םוחתב דבועש  ימ  לבא  ונעמל ]...[ . תומל  יאדכ  טעמכש  והשמכ  םיעיפומ  םה  רוביצה  תעדותבו  עונלוקב  תורפסב , אלפנ . רבדכ  םימסרופמ  ןימה  ייח 
לוכסת המשא , הכובמו , הדרח  ישגרל  רוקמ  אוה  ךפהל : אלא  קופיסלו  האנהל  רוקמ  וניא  ןימהש  קר  אל  םישנא  ןומה  ןומה  לצאש  לק  שיח  הלגמ 
םהלש ןימה  ייח  תא  וליחתי  םהש  ךכל  םידגנתמ  םירגובמה  ונחנא  המל  תובורק  םיתעל  םילאוש  רעונ  ינב  ךבתסמ ! אוה  תולקב  ךכ  לכ  הלפשהו .

אל הז  ןימ  יכ  יגוזניב . רשק  ומכ  םיסחי , ומכ  םייחה . ומכ  םצעב  בכרומ ! הכ  אוה  ןיינעה  יכ  תורגב  תשרדנש  םהל  ריבסהל  ךכ  לכ  השק  דימתו  םדקומ .
טושפו ובאטה  תא  ריסהל  לכ  םדוק  ךירצש  הרובס  ינא  םדא ]...[ . ינבל  רושקש  המ  לכ  ירסומ , יטילופ , יתרבח , ישפנ , ינפוג , לכה : אוה  ןימ  סקס ... קר 

, תויתואיצמ אל  תויפיצ  קורזלו  תורובה  תא  ןיטקהל  ךכו  תודבוע  דומלל  ונלש . םייחה  תכסמ  ךותב  דובכ  לש  םוקמ  ןימל  תתל  םירבדה . לע  רבדל 
. תיבב תויעבה -  ןמ  לודג  קלח  רותפל  רשפא  השענ  הז  לכשכו  םיכירצ .'  ' ינימ לכו  םייתורחת  םיטרדנטס 

"ל, הצ ילגב  ןמיזנב  רודואר  לש  ותינכותב  ןימ  לע  הלשמ  הניפל  ב-1987 )  ) ךרדה תא  ןוסמרבאל  הללס  רפסה  לשו  הנחמב ' רודמה ב' לש  םתחלצה 
לש הבחר  תשק  וסיכ  הזה  רודמב  ועיפוהש  תומישרה  הזה .' סקסה  לכ   ' םשב תונורחא ' תועידי   ' לש םינרדומ ' םינמז   ' ףסומב ןימ  לע  ירלופופ  רודמלו 

, ןימה ייח  תא  םילישכמה  םיבצמ  רעונלו , םידליל  ינימ  ךוניח  תימויה : תילארשיה  תונותיעב  ןכל  םדוק  ועיפוה  אלש  םיאשונ  םתצקמ  ןימה , םוחתב  םיאשונ 
םייקל רתומ  םאה  ןימ , יסחי  םייקל  םידליל  תושרהל  יתמ  ןוגכ  תורחא  תודרוט  תולאשו  םישישק  לצא  ןימ  המזגרוא , ףויז  הריהמ , הכיפש  היצנטופמיא ,

' ןימל רשקב   ' םשב ףסונ  רפסב  וצבוק  תומישרה  דועו . תישנה  המזגרואה  תדיח  יהמ  ןיפה , ידממ  תובישח  המ  ןויריהה , ןמזבו  תסווה  ןמזב  ןימ  יסחי 
. תירחסמ החלצהל  הכזש  ( 1988 תרנכ , )

( ינימ לופיטל  תילארשיה  הדוגאב  םיכמסומ  םילפטמ  םימושר כ-50  ויה  תנשב 2002   ) תילופיט הנילפיצסידכ  היגולוסקסה  הדסומ  םיעשתה  תונשב 
לש רודמה  לשמל , ךכ ,  ) יאנפה יניזגמבו  םינומויב  םיחרופכ  םיצצ  םוחתב  תובושתו  תולאש  לש  םירודמ  תילארשיה . תונותיעב  תיב  ינבל  ויה  םיגולוסקסהו 

הרוש תועצמאב  םיארוק  לש  תולאשל  הנועה  תונורחא , תועידיב  הזכ ' סקס  ןימ   ' רודמה "ת ,' מענ  ' ןוחריב ינויב 1992  קשוהש  היגול ' - וא - סקס  ' דקש ימע 
םיאשונה דחא  ללככ , השענ , ןימ  תויעבב  לופיט  השאל .)'  ' ןותיעב ןימ ' יניינעב  תולאש  לע  תובושת  םיסחי -  לכה   ' רודמהו םיכמסומ , םילפטמו  םיחמומ  לש 
וללה םירודמל  יגולוסקס . ץועייל  םירוט  רפסמ  וא  רוט  ללוכ  וניאש  תיללכה  תונותיעב  יאנפ  ףסומ  םויה  ןיא  השעמלו  יאנפה , תונותיעב  רתויב  םירבודמה 

. ןימה יסחי  םוחתב  תונורתפו  תויעב  תפישחבו  תוינימה  לע  חישה  לש  היצמיטיגלב  הלודג  תובישח 

םירשפאמ םה  יכ  םיבושח  םירקס  הבר . תיכרעו  תילמס  תישעמ , תובישח  שי  יאנפה  תונותיעבו  תימויה  תונותיעב  םעפ  ידמ  םימסרפתמה  םירקסל  םג 
' למרנמ (, ' רדסב אל  ינא  ילוא  תאז , םישוע  םיבר  םא  ךפהל , וא  רדסב  הז  תאז  םישוע  םלוכ  םא   ) תינימה תוגהנתהה  םוחתב  ומצע  תא  קודבל  םדאל 

, םיסחי םויק  תעב  באכ  המזגרוא , ייוקיל  תמדקומ , הכיפש  היצנטופמיאש , םיארוקה  ודמל  וללה  םירקסה  תועצמאב   ) ינימה יעוציבה  םוחתב  תויעבה  תא 
ךכב תרבוגה  הרכהה  ןכ , לע  רתי  םתקוצמב . םידדוב  םה  ןיאש  תילארשילו  ילארשיל  םיתתואמו  תויעבט ,) טעמכ  תוחוור , תועפות  םה  דועו , עוציב  תדרח 

התיחפמ ינגרוא , - יגולויזיפ יוקיל  לשב  אלא  רבעב ) ונימאהש  יפכ   ) יגולוכיספ יוקיל  לשב  חרכהב  תומרגנ  ןניא  ינימה  דוקפתב  תויעבהמ  לטובמ  אל  קלחש 
תירוביצה . העדותב  ןלומרינ ' תעייסמו ל' רבעב  םהל  הכיושש  המגיטסהמ 

רקסה (. 1994 ' ) ןבל לוחכ  סקסעתהל   ' רפסב םסרופו  דקש  ימע  גולוסקסה  ידיב  ךרענ  םילארשיה  לש  תינימה  תוגהנתהה  לע  ןושארה  ףיקמה  רקסה 
תועיבש םלוס  תואירב , םלוס  תומלוס : המכ  ועבקנ  םינולאשה  תועצמאב  רתויו . ינב 18  םישנו  םירבג  םהיתבב 1200  ודקפנ  םהבש  םילג  ינשב  ךרענ 

םלוסו םירבגל  תמדקומ  הכיפשו  הפקזב  תוערפה  םלוס  ינימה , ףחדה  םלוס  תרושקתה , םלוס  תוימיטניאה , םלוס  תויגוזהו , ןימה  ייחמ  ןוצרה 
יקלח "ח  וד םידומע ) השיש  ול  הצקה  םינרדומ ' םינמז   ' ףסומה  ) הבחרהב תונותיעב  םסרופ  ב-1995 , הנש , רובעכ  םישנל . סומסיניגאווהו  המזגרואנאה 

םגד 1230 ויז  ביבא . לת  תטיסרבינואב  ךוניחל  גוחהו  היגולוכיספל  גוחהמ  ויז  רנבא  גולוכיספה  ךרעש  רעונ  ינב  לש  ןימ  ילגרה  לע  ףיקמ  רקחממ 
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םגד 1230 ויז  ביבא . לת  תטיסרבינואב  ךוניחל  גוחהו  היגולוכיספל  גוחהמ  ויז  רנבא  גולוכיספה  ךרעש  רעונ  ינב  לש  ןימ  ילגרה  לע  ףיקמ  רקחממ 
םינותנה היה ש' ןותיעה , יפ  לע  "ח , ודה לש  רקיעה  אצממה  םייתעבגו . ןג  תמר  ביבא , לתב  םיינוכית  רפסה  יתבו  םייניב  תוביטח  םידימלת מ-14 

תונשרפהש תודוהל  םיבייחש  ףא   ) הנוש הנומת  אקווד  וגיצה  םינותנה  םירגבתמה .' םהידליל  םירוה  םיסחיימש  עורפהו , ינריתמה  יומידה  תא  םיכירפמ 
תותיכב םיאלמ . ןימ  יסחי  םויק  לע  םיחוודמ  ט ' '- תותיכב ח תונבהמ  םינבהמ ו-8%  אצמ ש-36%  ויז  תיביטקייבוס ) איה  יתועמשמ  רועיש  בשחנ  המל 
השולשכש הדבועב  ץוענ  תונבמ  ןימ  יסחי  םימייקמ  םינב  רתויש  ךכל  רבסהה   ) םיאלמ ןימ  יסחי  םויק  לע  וחוויד  תונבהמ  םינבהמ ו-21%  י"א-י"ב 44% 

, תוקישנו םיקוביח   ) אלמ עגמב  אל  ךא  ןימב  תורושקה  תויוליעפב  םג  תינימ  רתוי  םיליעפ  םג  םינבה  תב .) התוא  םע  םיסחי  םימייקמ  עצוממב  םינב 
הלאב .) אצויכו  םתחתמו  םידגבה  לעמ  תועיגנ 

תוארוק לש  ןימה  ילגרה  לע  תוינטרפ  תולאש  וב  ולאשנו  היפרגוטרקואיג '  ' םירקסה תרבח  ידי  לע  ףיקמ  רקס  השאל '  ' תמזויב ךרענ  תישארב 2002 
םיסחיה תא  םזוי  ימ  ?', ' הז תא  םישוע  םתא  תורידת  וזיאב  ?', ' המזגרוא תפייזמ  תאש  הרוק  םאה  ?', ' םויה דע  ךל  ויה  םיצוטס  המכ  : ' ןוגכ ןותיעה 

השולשב םסרופש  השאל ,'  ' לש רקסה  הרידחל .'? עיגהל  ילב  ףפגתהל  קר  הצור  תאש  הרוק  םאה  ?', ' רואב םיסחי  םייקל  תגהונ  תא  םאה  ?', ' םכיניב
תובתכ תרגסמב  ןהו  ןותיעה  לש  תוריכמ  םודיקל  ןייפמקה  תרגסמב  ןה  המוצע , הדוהתל  הכז  (, 11.2.2002 , 4.2.2002 , 27.1.2002  ) םיקלח

. ץראב םויה  תוינימל  תסחוימש  הלודגה  תובישחה  לע  בוש  דיעמ  רבדהו  ויאצממ , תא  ותצמיתש  תימויה  תונותיעב 

ימואלה ןואל  דדמכ  ינימה  ןואה 
םינשב םלוא  םתקוצמב . תודוהל  וליפאו  לפטלמ  םיעתרנ  םיברו  הטימב  םדוקפיתב  לופיטל  סחיב  תומודק  תועדב  םיקיזחמ  ןיידע  םילארשיה  בור 

התוחיכש תא  םיפשוח  הלא  תונותיעב . יאנפה  יפסומו  תופורתה  תורבח  םיליבומ  ותואש  תיגולוסקסה , הלומעתה  שבכמ  ויתותוא  תא  ןתונ  תונורחאה 
תלבקתמ םיגולוסקס  םע  ילש  תוחישמ  ךא  אשונב  ךמסומ  רקחמ  ךרענ  םרט  הילא . סחיב  הרצונש  המגיטסה  תא  ךכב  םיניטקמו  היעבה  לש  הלודגה 

חתפיהל םג  אלא  םהלש  ינימה  דוקפתה  תויעבב  ריכהל  קר  אל  םינכומה  תונווגמ  תוימונוקא  - ויצוס תובכשמ  םילארשי  לש  םרפסמ  לדגו  ךלוהש  םשורה 
תויטרפ תוקינילק  לשו  תופורת  לש  הפנע  היישעתל  תונורחאה  םינשב  השענ  ןימ  ייוקילב  לופיטה  שרוד . לכל  טעמכ  שיגנ  םויה  השענש  יעוצקמ  לופיטל 

: בתכנ לוהינ , יניינעל  ילארשיה  ןוחריה  סוטטס ,' רבוטקואב 1996 ב' םסרופש  רמאמב  םינוילימ . תולגלגמה 

ףרפרמה וא  בבותסמה  תא  רבד  לש  ופוסב  ךילוי  םילודגה  םינומויה  ינש  לש  ירוחאה  ףדב  ריהמ  ףורפיר  וא  ןד  שוג  יבחרב  תינוכמב  רצק  בוביס 
?' ךל דמוע  אל   ' תורישי ךתוא  םילאוש  הידמ  רטסופ  יטלש  הנכס . ינפב  הארנכ  אל ) אקווד  ילואו   ) תבצינ תימואלה  הפקיזה  תניינעמ : הנבותל 

ץראב םירבגה  םוסרפב , תונוא  ןיאבו  תונואב  לופיטל  םינוכמה  לש  םתעקשה  לדוג  יפל  רהמ .'? רמוג  ?', ' לפונו דמועו   ' תופיסומ םינותיעה  תועדומו 
אשונב . םינייפמק  לש  םמויקל  אלמ  ילכלכ  קודיצ  הארנכ  םינתונ 

אל וא  השלח ו/ הפקיז  הפקיז , רסוחב  רקיעבו  ןימ  ייוקיל  ןווגמב  לופיטב  החמתמה  ןוא ,' תקינילק   ' איה תטלובהו  הליבומה  תיטרפה  ןימה  תאפרמ 
םימוסרפ יפל   ) הל ויה  רבכ  םינש  רשע  רובעכו  ץראב ב-1989  לועפל  הלחה  ןוא ' הקינילק  . ' ןימ יסחי  םויקב  הכומנ  תורידתו  תמדקומ  הכיפש  תקפסמ ,

לארשיב םג  שיא . יפלא  תואמ  הירבדל  ולפוט  םהבש  דועו ,) הילטיא  הילרטסוא , דרפס , ןילופ , היכרות , הינמור ,  ) םלועב תונידמ  םיפינס ב-15   80 הלש )
, הפיח ץראה : יבחרב  םיפינס  הרשע  תשרל  ויה  הרבחה ב-2001  לש  טנרטניאה  רתא  יפ  לעו  דואמ , ריהמ  תירחסמה  הקינילקה  לש  לודיגה  בצק  היה 

הרבחהש םייטסיטטסה  םינותנה  תא  תמאל  ןתינ  אל  ןויצל . ןושארו  הינתנ  םילשורי , ביבא , לת  תליא , דודשא , עבש , ראב  תילע , תרצנ  קילאיב , תיירק 
התמצוע לע  זמרמ  םייקנע  תוצוח  יטלשבו  תונותיעב  וידרב , ךליאו  הליעפמ מ-1998  תשרהש  רידאה  ימוסרפה  ןייפמקה  םצע  ךא  המצע , לע  תמסרפמ 

תיתרבחה היצמיטיגלל  םג  ןיפיקעב  םרת  אוהש  ןוויכ  תישעממ , תוחפ  אל  תיכוניח  - תילמס תובישח  שיו  היה  הזה  ןייפמקל  הל . שוקיבה  לעו  תילכלכה 
הקינילקב ינימ  לופיטש  אוה  ןוא ' תקינילק   ' לש וטומה  דועו , תאז  תסנכב .) ןודנ  ןיינעהו  םידרחה  וקעזנ  ידכב , אל   ) ןימה םוחתב  תויעב  לע  חותפה  חישל 

םילפטמ ונא  : ' בתכנ הלש , טנרטניאה  רתאב  עיפומה  הרבחה , לש  ןימאמ ' ינא  ב' םייחה . תוכיא  תא  רפשל  םג  אלא  םייוקיל  ןקתלו  אפרל  קר  אל  דעונ 
לופיטה ןכ  ומכ  םויכ . םייקמ  אוהש  יפכמ  רתוי  םיקפסמו , םינהמ  םיאלמ , ןימ  יסחי  םייקל  הצורש  ימ  לכ  ולש , ןימה  ייח  תוכיא  תא  רפשל  הצורש  ימ  לכב 

תועדומב םג  יוטיב  ידיל  האב  תוינימה , לש  תינרדומ  - טסופה הסיפתב  בושח  ביכרמ  תפקשמה  תאזה , הסיפתה  ימצעה .' ןוחטבה  תא  ריבגמו  קזחמ 
ייחמ םיצורמ  םתא  םאה  : ' התרתוכש הבתכ  ןיעמכ  הבצועו  ןותיע  דומע  יצחב  הספדנש  תועדומה  תחאב  ומסרופש  םיעטק  ןלהל  תמסרפמ . הרבחהש 

?': םכלש ןימה 

םה יכ  תודוהל  םינכומ  םירבג  רתויו  רתוי  םויהש  רבתסמ  קפוסמ . יתלבו  לכסותמ  שוחי  תמאה , עגרב  תויפיצב  דמוע  אל  אוה  יכ  שיגרמש  רבג 
ליג 85. דעו  ליגמ 18  םירבג  לצא  םייק  רפשל  ןוצרה  יכ  הלוע  םלועבו  ץראב  ןוא  הקינילק  לש  תוקיטסיטטסה  ןמ  ינימה . דוקפתה  רופישב  םיניינועמ 

יאופר ןורתפ  םויה  שי  היעב  לכל  טעמכש  עדתש  יאדכ  הרקמ  לכב  עדוי . התא  קר  הלבטב ?.. אצמנ  התא  םוקמ  הזיאב  ולש . םינייפאמהו  ליג  לכ 
ךלוה קר  לופיטל  םינופה  רפסמ  ימיטיגל ]...[ . הזו  רפשל  קר  םיצור  םינופהמ  םיבר  יהשלכ . היעבמ  לבוס  לופיטל  הנופש  ימ  לכ  אל  בגא , יביטקפא .

םג השלח , הפקיזל  םג  תמדקומ , הכיפשל  םג  רתויב , םייביטקפא  םייאופר  תונורתפ  ןוא  הקינילקל  שי  םלוכלו  רפשל , םיניינועמ  םלוכ  הלועו .
. םויה דוע  ןפלט  רשפתהל . ךל  יאדכ  אל  ןכלו  רופישל . רקיעבו  הפקיז , רדעיהל 

תישארב יטרפה . רזגמה  םע  ווק ' רשייל  ו' הלגעה ' לע  ץופקל   ' תירוביצה האופרה  יטינרבק  תא  הנבריד  ינימ  לופיטל  תויטרפה  תוקינילקה  לש  ןתחירפ 
הנורחאל םתח  יכ  עידוה  ןוכמה  ינימ . לופיטל  תואפרמ  תשר  הינומרה ,'  ' ןוכמ ידי  לע  ןגרואש  םיגולוקניגו  םיגולוידרק  החפשמ , יאפור  סנכ  םייקתה   1998

לע סנכב  החוויד  תואפורה  תחא  תואירבה . לסב  זאמ  ללכנ  ןוחבאה  ינימה . דוקפתב  תוערפה  ןוחבאל  םילפוטמ  תיינפהל  םילוחה  תופוק  םע  םכסה  לע 
םויה תיללכה . האופרה  םרזב  תינילק  היגולוסקס  בלשל  השק  היה  הנש  ינפל 15  , ' הירבדל תינימ . היפרתל  תונופה  םישנה  רועישב  תיתועמשמ  היילע 

הסומע .' הנתמהה  תמישרו  תליא , דעו  ןדמ  ץראב , םילוח  תיב  לכב  ינימ  לופיטל  הדיחי  תלעופ 

ןימהש םושמ  רקיעב  ילואו  םג  אלא  לעייתמה , תורישהו  יביטקפאה  ןייפמקה  לשב  קר  אל  החלצה  תרבוצו  תכלוה  ינימה  לופיטה  תיישעת  יכ  ןייצל  בושח 
ברקב םייחב . החלצהל  דדמו  סותימ  ךרע , םג  אלא  םייזיפ , םיקופיס  לש  המוצע  היישעת  קר  אל  לארשיב , הז  ללכבו  ברעמב , תונורחאה  םינשב  השענ 

ךרעב בושח  ביכרמל  בשחנ  ינימה  קופיסהו  תוריעצו , תויח  תואירב , אטבמ  ינימ  ןובאית  תיפאיה ,) הבכשב  יאדווב   ) תילארשיה הרבחב  לודג  רוביצ 
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ימצעה . שומימה 

' תוחאו םא  יל  ייהו  '
הייחתה רוד  לש  תוינימה  ויתוסיפת  תא  תפקשמ  םירשעה  האמה  לש  םינושארה  םירושעבו  הרשע  עשתה  האמה  יהלשב  תירבעה  הרישהו  תורפסה 

( יקסב ' צידרבו קבק  ןיסנג , לש  םירופיס  רפסמבו  קילאיב , לש  רדגה ' ירוחאמ   ' רופיסב לשמל   ) וללה תוריציב  ןימהו  הקיטוראה  רוכזא  דחא , דצמ  ינויצה .
הכימ לש  תבזכנה  הבהאה  רופיסה  רוביג  ךלמילא , לש  יודיווה  ףעוצמו . רידנ  היה  ןהב  יטוראה  יוטיבה  רחא , דצמ  בושח . םידקת  תניחבב  היה  זמרב , ולו 

יניינעב תומכסומה  ילבכמ  םינויצה  תוררחתשה  תא  הנושארב  עיבהש  לארשי ,) ץראב  אלו  הלוגב  שחרתמ  רופיסה  ' ) חרפ אברוע   ' יקסב ' צידרב ףסוי 
: ןימ יניינעב  ורוד  ינבו  רפוסה  לש  הכובמהו  לובלבה  תא  שיחממ  הריחבו , גוויז 

קבחל קר  ילעש  יכונא  עדוי  ישפנב . עגונ  השפנ  דהו  רפסב  אורקל  ינחלוש  לע  םיכומס  ונבשי  רשא  תעב  תוטישפב , התוא  דמוח  יתייה  רשא  שיו 
... ארוקו דמוח  דמוחו , ארוק  ארוקו , הלצא  בשוי  ינאו  ישפנ , תּוכאלמב  ךלת  אל  ידי  לבא  םירבדה ... ונתשי  ילוא  זאו  וַאתא , רשאכ  הקשנלו , התוא 

. ץופחא רשאכ  הב  עגא  לבל  יל , םוסחמ  םישא  יחוכ  לכבו  יחורב  לשומ  יננה  הקזחב  קר  יכ  דע  הלודג  ךכ  לכ  יתדמח  םימעפלו 

ורהימ אל  םרודב  תירבעה  הפשה  ישדחמ  םהיתוריציב . קשחו  המיז  ייוטיבו  הטימ ' תולימ   ' תולדב םג  האטבתה  הייחתה  רוד  לש  תינימה  תוינטירופה 
רוד יררושמ  לודג  קילאיב , הדגאה . תורפס  לש  תרזנוצמ  הרודהמ  ונל  ונתנ  םה , אקווד  ילואו  יקצינברו , קילאיב  וליפאו  הז , םוחתב  רסחה  תא  אלמל 
תורפסה תרקוח  ירבדכ  רבגל . השיאה  ןיב  םיסחיב  תוינימה  תא  רכזאל  זעהש  ץרפ , ירחא י"ל  תירבעה , הרישב  ןושארה  םנמא  היה  תירבעה , הייחתה 

תוקינעמ תולבוס , תוינע  תוהמיאו  תורוהט  תויכאלמ  תוכיסנ  תוקשוחו , תובהוא  תוקשחנו , תובהאנ  םישנ  תויומדב  הרישע  , ' התיה ותריש  ףסוי , - רב לטומח 
ןימ ייוטיבב  ריהזו  ןססה  רבד  לש  ופוסב  היה  קילאיב  םג  םלוא  תוינדמחו .' תועונצ  תושדוקמו , תובבוש  תונושפיט , תומתו  ךרד  - תוריאמ תוקנוחו ,

': שחנהו הוח   ' ורישב ומכ  דבלב , ירופטמו  זמורמ  ןפואב  תעבומ  ויתוריציב  תויטוראהו 

תלדה יחתפ  שחנה : הלפאו /!? ףשנ  ךשח , לילב  הלילב /? הפ  השעת  המ  הוח : יתאב //! הנה  ךנועמב  רקבל  יתנוי /! הוח  ךיתלד  יל  יחתפ  שחנה :
/ וסרכ לע  שחנה  לחזי  התע  דוע  ךא  םילגרה / - ץוצק התע  שחנהו  םייחה / ץראמ  הרזגנ  הוח  יכ  ףא  ירבדת //]...[ ! ךירבדו  העתשנ , רחא  ירהמ /! יתנוי !

. וסראו ונושל  תא  הוחב  חלשיו 

תקחדהב ואר  , ' ורוד ינב  לש  םסחי  תא  הבר  הדימב  ףקשמה  תקשחנהו , תבהאנה  השיאל  קילאיב  לש  ךבוסמה  וסחיב  ולפיטש  וננמז , ינב  םינשרפ 
תחת יניסינכה   ' וריש איה  רתויב  תרכומה  המגודה  וירישב .' םיעיפומה  תוישנה  ימגדלו  ררושמה  לש  ויתוקוצמל  תירקיע  הביס  םיעדומ  אל  םיינימ  םיכרצ 

: הבוהאה השיאל  תיטוראה  הבהאל  הרופטמ  ילואו  ףילחת  הווהמ  תינימ , הבהא א- עודיכ  איהש  תוחאהו , םאה  תבהא  ובש  בתכנש ב-1905 , ךפנכ '
'. תוחדנה יתולפת  - ןק ישאר /, טלקמ  ךקיח  יהיו  תוחאו /, םא  יל  ייהו  ךפנכ /, תחת  יניסינכה  '

' עסקיש לש ה' התוינימ 
תחאל תבשחנ  ןוראב  הרובד  הינכתו . התפשב  הדוסח  התיה  םיעבראהו  םישולשה  םירשעה , תונשב  לארשי  ץראב  הבתכנש  תירבעה  תורפסה 

לע הפוכה  רבג  לש  תינימ  הקושת  הנמזל  גירח  ןפואב  תראותמ  םימדקומה  הירופיסבו  תישילשהו  היינשה  היילעה  רוד  לש  רתוי  תוזעונה  תורפוסה 
הילע ולכיר  םירבגו  שפכוה  המשש  רחאל  הלש -  הלקה  תונריתמהמ  תגסל  רבד  לש  ופוסב  הצלאנ  ןוראב  םג  ךא  התוא . הכמ  ףאו  ןימ  יסחי  םויק  ותשא 

. תסנוכמה התריציב  םתוא  הללכ  אלו  םייטוראה  םירופיסה  תא  הזנג  איהו  הלותב , הנניאש 

םעוצקמב םיכנחמ  ויה  םימגרתמה  בורש  םושמ  ראשה  ןיב  םייטורא , םיעטק  הליכה  אל  תע  התואב  המסרפתהש  תמגרותמה  תירבעה  תורפסה  םג 
אופא קפתסהל  ץלאנ  בושייה , תפוקת  לש  ילאוסקסה ' שבוי  ץראב ב' יחש  תויטורא , טעמל  אמצה  ילארשיה  ארוקה  תינרסומ . תוחילש  ירודח  ויהו 

םידליב קסעש  (, 1932 לביטש , א"י  ' ) דיקש הקילבופר   ' ךילייב ץיביגרואג  ירוגירג  לש  ורפס  ומכ  םימגרותמ  םינמורב  תוינימ  לש  םיסיסרו  םיזמרב 
'ו צקוב לש  ןורמקדה ' ןמ  םירופיס   ' םג שגרמל .) זא  בשחנש  הזה , עטקה  תא  רתסהב  הזל  הז  םיארמ  ויה  םיריעצה   ) תוננוא לש  טקא  לע  זמרו  היימינפב 

ירלופופה םג  ןכלו  ינשוחה  זעונה , ךא  םיבר . םירענ  ידי  לע  רתסב  ארקנו  הרגמ  רפסל  ונמזב  בשחנ  םייטורא , םיעטק  ללוכה  (, 1945 רפוע , תאצוה  )
האושנ היילגנא  הלוצא  תשא  ןיב  םיבהא  תשרפב  קסועה  ילרט ,' ידייל צ' לש  הבהאמ   ' סנרול יטירבה ד"ה  רפוסה  לש  ןמורה  היה  תע  התואב  רתויב 

הז ללכבו  ןימ , יסחי  םיראתמה  ותפוקתל , דואמ  םיזעונ  םיעטק  ללוכ  תירבעב ב-1938 , הנושארל  רואל  אציש  רפסה , ךומנה . דמעמהמ  בהאמל 
היינשהו חלשב  תחאה  םדי  , ' דועו דוע  םהב  וארק  םיבר  םילארשי  םיריעצ  רואל .) ותאצוה  תעב  הילגנאב  םוסרפל  לספנ  אוה  ךכ  לשב   ) תישנ המזגרוא 

': השרחמב

תיארפ םיכרי  תעונתב  ומויס  ירחא  ךישמהל  הל  היה  ולש . רענה  ימורעמב  הזע  הואת  הב  ררוע  אוהו  םייס . אוהש  ינפל  האישל  עיגהל  הלכי  אל  ינוק 
תחנב רמא  ןאכ -  תרבגה  בכשת  תואלפומ ]...[ . תולק  תוקעצב  האיש  תא  הגישהש  דע  ותוריסמו  ונוצר  חכ  לכב  הברקב  ביצי  ומצע  קיזחה  אוה  דועב 
תעגונ םינוא , ןיא  תקקותשמה  תששגמה , הכרה , דיה  תא  השיגרה  הכימשה . לע  הבכש  הנושמ  תעמשמב  רומג . ךשוח  השענש  דע  תלדה  תא  רגסו 
לבא התשבלתב . תוזירז  אלל  לבא  תוריהזב  תששגמ  ודי  תא  השיגרהשכ  העזעדזנו  תמלוחכ , התיה  תחנב , הבכש  הינפב ]...[ . תשמשממו  הפוגב 
ללכה ןמ  תאצוי  האנה  לש  עוזעזב  עגנ  זאו  הילגרל . לעמ  הטמ , יפלכ  תוניתמב , טאל , ישמה  ךירכת  תא  ךשמ  אוה  הטישפהל . דציכ  בטיה  העדי  דיה 

וליבשב התיה  השאה  ףוג  ךותל  ותאיב  חנהו . ךרה  הפוגב  ץק  ןיא  רשואב  תוכזל  דימ , הברקל  אובל  וילע  היהו  הרובט . תא  קשנו  םחהו  ךרה  הפוגב 
םשנו תחנב  בכשו  םייסשכ  אלא  ונממ  הציקה  אלש  םולחכ , היה  לכה  הברקב -  וערז  תמרזו  ופוג  לש  הזעה  העונתה  וליפא  ףורצ ]...[ . רשוא  תעש 

. הזח לע  הקזחב 

הבתכש ץראב ' תוריזנה  ייחמ  ןמור  הירמ :  ' היה ןזואל -  הפמ  הרבע  וילע  העומשהש  רידנ  ךרצמ  ץראב -  םסרופש  ןושארה  ירוקמה  יטוראה  ןמורה 
האמה תליחתב  בקעי  ןורכזל  רבע  היבא  תפצמ . הקיתו  תידרפס  החפשמל  רצנ  (, 1910  ) בקעי ןורכז  תדילי  ובבש , (. ' 1932 הפצמ ,  ) ובבש הנשוש 

, ביבא לתב  יקסניול  םירומל  רנימסל  ךשמהל  ובבש  החלשנ  םיידוסיה , הידומיל  םויס  םע  בושייב . ידוסיה  רפסה  תיבב  תיברעל  הרומכ  שמישו  םירשעה 
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םיגוחה לש  תעה  יבתכבו  תונותיעב  ועיפוה  הירופיס  הרשע . עשת  תב  התויהב  םירצק  םירופיס  םסרפל  הלחה  ובבש  םימי . םתואב  לטובמ  אל  גשיה 
(1932 ' ) הירמ  – ' םינמור ינש  םיללוכ  הירפס  קרוי . וינב  רואל  אציש  ראודה '  ' ירבעה תעה  בתכבו  ץראה )' ', ' יאנתסוב ', ' םויה ראוד   )' ץראב םייחרזאה 

התריטפל ב-1992. דע  הנש , םישימחכ  הכשמנ  ההומתה  התקיתשו  בותכל , הלדח  םיעבראה , תונש  תישארב  היאושינ  םע  (. 1942 ' ) תפצב הבהא  ו'
תב  ' תרתוכה תחת  התריצי  לע  ףיקמ  רקחמ  םסריפש  ןליא , - רב תטיסרבינואמ  יולה  ףסוי  רוספורפ  תורפסה  רקוח  התוא  הליג '  ' םינומשה תונש  תיצחמב 

בקעי ןורכז   )' היתונורכז תא  בתכה  לע  התלעה  התריטפ  ינפל  הנש  (. 1996 ןליא , - רב תטיסרבינוא  ' ) ובבש הנשוש  לש  התריצי  לע  השדחה , חרזמה 
' הירמ קינעהל ל' הימדקאו  תורפס  ישנא  לש  םיטפוש  רבח  רחב  תנשב 2001  (. 2000 ' ) תפצב הבהא   ' הרפס לש  השדחה  הרודהמל  ופרוצש  ילש )'

האציש ב-2002, רפסה , לש  השדחה  הרודהמל  המדקהב  תרפוסלו . רפסל  היצטיליבהר  קינעה  ומכ  ךכבו  "ב  סשת תנשל  תפומ  תורפסל  סרפה  תא 
: הרדסה ךרוע  ןרוג  ונאזמרוג  קחצי  בתכ 

ןמור  ' קפקופמה ראותה  תא  ול  רשקש  זאד , םיקפואה  רצ  ילעופ ,' יתורפסה ה' דסממה  דצמ  תוינלטק  תורוקיב  לש  ןוטיקל  הכז  ןמורה  תאצ  םע  דימ 
תירזכא הפקתה  לש  התעפשה  התייה  המ  ראתל  קר  רשפא  תיפרגונרופ . וליפאו  הלוז  תיתורפס  הביתכב  המשאוה  תרבחמהו  תותרשמל ,'

דיוד הדוד  ןבל  הנשוש  האשינ  ( 1942  ) התביתכ תא  ובבש  הקיספה  הבש  הנש  התואבש  ןייצל  יואר  הריעצה ]...[ . תרפוסה  לע  וז  ןיעמ  תדסחתמו 
, יטוזקאה הייפויב  העדונש  השיא  יבגל  המכו  המכ  תחא  לע  הפוקת . התואב  םינושאר  םיאושינל  םדקתמ  יד  ליג  ומצעלשכ  תב 32 , איהו  יתנסרכ ,
שי ואל -  םא  םירבדה  ןיב  רשק  שי  םא  ןיב  איה -  הדבוע  לבא  ותשא  תא  ץירעהש  בוט  שיא  היה  יתנסרכ  דיוד  םירזחמ . לש  לבוש  הירחא  הריאשהש 

ךרוצהו הסנרפ  יישקש  ןכתייו  היינשה , םלועה  תמחלמ  ןמז  םישק -  םימי  ויה  םימיהש  רוכזל  שי  הביתכה . תקספהו  היאושינ  ןיב  םינמז  - םאות
התליג הביתכה , לא  רוזחל  התסינשכו  תינמז , התייה  הקספההש  ןכתיי  בותכל . הקיספה  ובבש  הנשושש  ךכל  ומרת  תיבה  תלכלכל  םתריהל 

ןוויכש היידרפס ,' הכיסנ   ' לש קוניפ  םג  ןיינעל  רבחש  ןכתיי  הלש . ןוחטיבה  רסוח  רבג  ןכ  ףולחל , ןמזל  החינהש  לככו  הל , החרפ  הזומהש  תרפוסה 
... הביתכמ לודחלו  םלועה  תא  שינעהל  הטילחמ  הל , העיגה  התעד  יפלש  םינפה  תלבק  תא  הלביק  אלש 

תועינצ ןיב  הרגמה  דוגינה  לשב  ברעמב  תיפרגונרופה  םגו  תיטוראה  תורפסב  החיכש  תומד  איה  הירמ ,'  ' ןמורה לש  הרוביגה  תינמרחה ,' הריזנה  '
םירפסב ומכ  ותוא . וארקש  םיטעמה  םיארוקה  לש  םהינומרוה  תאו  םנוימד  תא  התיצה  תילארשי  ץראה  תואיצמל  הרויג ' יעבט ש' ךאו  תורקפהל ,

תוודח תאלמו  הפי  הריעצ  עד , הירמב ג' קסוע  רפסה  טבשה . תענצ  לע  תמייאמ  הנניאש  שידייב ) עסקיש '  )' היוג תיליל ,'  ' איה תינימה  תומדה  םירחא ,
תעתפהל התוא , םיליבומ  המשאהו  השובה  תושגר  רתסב . ןב  ול  תדלויו  ינע  ריעצל  הרה  איה  ץראב . תדבוכמו  הרישע  תירצונ  - תיברע החפשממ  םירוענ 
התוקבדב תוריזנה  היתורבח  ראשל  תפומ  תישענ  איה  םש  רזנמב , רגתסהלו  הריזנל  תויהל  תרבוע , איהש  ישיאה  רבשמל  תעדומ  הנניאש  התחפשמ 

: קופיסל קקותשמה  יטוראה  ריעצה  ףוגה  םועפל  ףיסומ  הרוחשה  המילגל  תחתמו  הירמב  התבכ  אל  שאה  ךא  התונפגסבו .

הילוורש הרוחשה , תוריזנה  תלמש  הילע  הסאמנ  הרועל ... התנתוכב  עשעתשהלו  ץורל  רצה , האלכמ  תאצל  ןגב , התע  אצמיהל  הבהא  המכ 
ןתא לוחל  ביבאה , תריש  תא  ןהמע  רישל  םירפצה , םע  ןגב  סוטל  םירוזפ -  םילתלתבו  תועורז  תפושח  הל . בוט  ךכ  קינחמה ... הנוראוצו  םיכוראה 

. הובגמ שמשה  הל  הזמר  ךפטלאו ! יאוב  חורה - . הל  השחל  ילא - ! יאצ  םימולעה - ... לוחמ  תא 

העיתפה ובש  שודיחה  םצע  רשא  רזומו , שדח  המ  רבדל  ודרטנ  היתובשחמ  , ' התטימב התויהב  הריעצה . הריזנה  לש  הייחב  הנפמ  שחרתמ  דחא  םוי 
תיבשנ איה  ךכ  רחא  ךא  תעתרנו  תלהבנ  איה  הליחת  יודיווה . את  ןולחל  דעבמ  דמוחו  ךורא  טבמ  הב  ץעונ  רוגרג  רזנמה  באש  בל  המש  הירמ  העזעזו .'

ויתושגר תמחלמב  רפרפמ  , ' הלהו וילא , התכישמ  לע  וינפל  הדוותמ  איה  הרוסאה . התבהא  תא  שממל  תקקותשמו  ראותה  הפי  רמוכה  לש  ומסקב 
ותוואתל רורד  ןתונ  רמוכה  רשאכ  יטוראהו  יתלילעה  ואישל  עיגמ  רפסה  תירבגה . ותוואתל  תירצונה  ותבוח  ןיב  המחלמ  תללוחתמ  ושפנבו  םיכפכפהה '

(: וקופיסל עיגהל  חילצמ  אוה  ןיאש  זמרנש  ףא   ) ןוצרמ תורסמתהו  סנוא  לש  תבורעת  אוהש  יסופיט , שוביכ  עטקב  הנטקה  הריזנה  לע  לפנתמו 

. הב זוחאל  וידי  חלש  אוה 
תינרוחא הקחרתהו  לוקב  הארק  אבא - ! ךל , האנ  אל  - 
המיא תורזמ  םיניעב  הילע  םער  הפמ - ! יאצת  אל  - 

! אטוח התא  - 
... איה ךתמשא  - 

... יננח יבא  - 
. ריקה לא  דחפב  הצחלנ  איהו 

ףנוצ סוס  יריחנכ  וחפנתה  ויריחנו  ודער  וייחלו  רמא  תא - ! יתריסא  - 
הלוקב וילע  הנתנ  יל ! חנה  - 

הילגרב הדערב  קזחיו  ויכרב  לע  לפנ  הילא , ברקיו  קחטצה  המתה ... יתיובש  - 
... ינא ללמוא  יכ  דאמ ... םויא  ינא ... םויא  םנמא  יכ  יל , ילכות  אל  תוקדה -  ויתפש  לע  סרא  ךויחו  קעצ  המלע -  יקמחתת , לא  - 

... חנה ךמחרי ... םיהלא  הצפח .. הנניא  המגמג -  המ - ? - 
... הומכ יניחינזת  לא  ינימחר ... אנא  התמה ... ןילבא  לש  המלצב  תעפוה  רשא  תא  ינליצהל ... ךדיב  קר  ילבס . תא  תעדי  ול  שחל -  עד -  תב ג' הה  - 

!!! הירמ ךבהוא , ינא  ךינפ ... יל  ריאה  יתוא ... יניבה 
. רדחה תא  ןוזפחב  האצי  רחא  תינרוחא . ותוא  הלטלטו  רמוכה  תועורזב  השפת  איה 

ןויליכב וילא  הבושל  הפצמה  הנב , יבאו  הבוהא  הירמ , לש  התחפשמ  הלילעה : ירוביג  לכ  הב  םיפתתשמש  הייסנכב , תכרענה  הסימב  םייתסמ  רפסה 
תנגנמה המצע  הירמו  םידמוח , םיטבמ  הריזנב  שוטלל  ףיסומ  העשב  הבו  םירשב ' תוואת  אלמל   ' אלש להקל  ףיטמה  המיזה  ףוטש  רמוכה  םייניע ,

. התמשנ תלואגל  תללפתמו  בגועב  תוקבדב 

רבג ךרד 
תוצרופו תוגירח  תוריצי  שולש  ידמל . תינטירופ  התיה  תואמצעה , תמחלמ  ירחא  רקיעב  ץראב  םסרפתהל  הלחהש  תידיליה , תירבעה  רוקמה  תורפס 
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ךרד (, ' "ג ישת עלס ,  ) אכירא ףסוי  לש  םייבסל , םייטורא  םירואית  ללוכה  התוערו ,' השא   ' רופיסה ויה  הנידמל  ןושארה  רושעב  יטוראה  יוטיבה  םוחתב  ךרד 
(. 1958  ) הדש סחנפ  לש  לשמכ ' םייחה  ו' ( 1954  ) ןוזניסומ לאגי  לש  רבג '

זאמו ןמש ' ןב   ' יאלקחה רפסה  תיבב  וידומיל  קוח  תא  םייס  הרשע  שמח  ןב  ותויהב  ביבא . לתב  רקיעב  השע  ותודלי  תאו  םינג ב-1917  ןיעב  דלונ  ןוזניסומ 
סייגתה םיעבראה  תונש  תליחתב  דע 1950 . רבח  היה  ובש  ןענ , ץוביקל  ףרטצהש ב-1938  דע  חאלפו , תודש  רמוש  חייטכ , דבע  אוה  םייחה .' לא  אצי  '

' רמשמ  ' לש תורפסל ' ףד  ב' וספדנ ב-1944 , םינושארה  וירופיס  יתעבג . תביטח  לש  דודגב 54  תוברת  ןיצקכ  תריש  תואמצעה  תמחלמבו  "ח  מלפל
לש הרובחב  ריכב  רבחל  בשחנ  ןוזניסומ  "ח . שת רוד  לש  יתורפסה  טספינמה  םיערה ,' טוקלי   ' בושחה ץבוקבו  רבד ,' ב' יקסנולש , םהרבא  תכירעבש 

םהיתוריציב ודקמתהש  םירפוסה , וירבח  בורל  דוגינב  ךא  תילארשי . ץראה  תרופיסב  הנפמ  םיעבראה  תונש  עצמאב  וללוחש  "ח  שת רוד  ירפוס 
םייתרבחה םיטקילפנוקה  תא  וקיחדהו  וכו )' תובשייתה  הרימש , תואלקח , הנגה ,  ) יביטקלוקה ץמאמב  ותובלתשהבו  דיחיה  לש  תימואלה  ותוחילשב 
םיסחי הנגה ,'  ' ירבח לש  תוירסומ  תומליד  ץוביקב , ןמאה  לש  ויתוקוצמ  ןוגכ  םינידע , םיאשונ  הברהב  וירופיסב  לפיט  ןוזניסומ  תיווז , ןרקל  םיישיאהו 

. תוירורעש ףאו  תוקולחמ  טעמ  אל  ררועו  םישדח , םילוע  לש  הטילק  ילבח  םינבל , תובא  ןיב  םיחותמ 
עיפומ רמשמ ,' ספדנש ב' ברש ,' ליל   ' ןושארה ורופיסב  רבכ  הדיגבו . יותיפ  הז  ללכבו  הניבל , וניבש  םיסחיב  ונדש  םירפוסה  ץמוק  םע  הנמנ  םג  ןוזניסומ 

רשק תרצויו  תודידבה  לגעממ  תאצל  תשקבמ  איה  יטירבה . אבצל  סייגתה  הלעבש  ץוביק  תרבחב  קסוע  רופיסה  ותריצי . תא  ןייפאמה  יטוראה  וקה 
: קפס תוריאשמ  ןניא  ךא  םינמז , םתואב  לבוקמכ  תוזמורמ , יותיפה  יכרד  הרדחל . סנכנש  רז  רבג  םע  םיבהא 

: וירבדל רשק  םוש  ילב  הרמאו , הפוג  ירבא  תא  החתמ  ויכרב , לא  הפחיה  הלגר  ףכ  תא  הניעשה  ןיבתה ,'?  ' הלאשו הרזחו  וכרב  לע  הדי  המש 
אוה הילע ]...[ . וטבמ  תא  ההשה  רהרה . ןושיל ,' בכשלו  תכלל  ילע  . ' וכרב לא  הדמצנ  הלגר  ףכ  הכימשב ]...[ ' ילגר  תא  הסכ  בוטר . חל . יאדווב  אשדה  '

. חדוק אוה  ףא  ומדו  ורשבל  רדוח  ברשה  יכ  שח 

לכל תוינטירופ  ויהש  , ' הפי תורפסה א"ב  רקבמ  םימיל  בתכ  םיעבראה ,' תונשב  . ' דבלב זמורמ  ראשנש  םויסל , דע  הגרדהב  טהלתמו  ךלוה  רבגה 
לש הז  רופיס  יכ  אופיא  המתנ  אל  רתויב ]...[ . זעונ  הזכ  רופיס  היה  הארנ  הרבחה , לע  תופכל  ושקיבש  תומכסומהו  ןמצעל  ורציש  תימדתב  תוחפה 

םושמ םהב  וארש  תיתרבחה , המגמה  ילעב  םירקבמה  דצמ  רקיעב  הפירח , תרוקיב  םתעפוה  םע  וררוע  וטע , ירפמ  םירחא  םירופיס  ומכ  ןוזניסומ ,
לע ללוכה  ורמאמבש  ינמכוא , לאירזע  היה  םירקבמבש  ףירחה  תוינויצאסנסה ]...[ . רבעל  השילג  וליפאו  תזרפומ , הקיטורא  תלבוקמ , המרונ  תרפה 

לוע תקירפל  םייטרוורפ , םיאשונל  ינפשוח , םזילארוטאנל  םיריעצה " םירפסמה   " לש םתיטנ  תא  ףקת  ( 12.10.1945 רמשמ , " ) םיערה טוקלי  "
תיתרבח .'

המק המלו  המ  לע  ץראה . השער  רואל ב-1953  רפסה  אצי  רשאכ  "ג .) ישת יקסרבט , נ ' ' ) רבג ךרד   ' ןמורה התיה  ןוזניסומ  לש  ויתוריציב  תזעונה 
תונלשרמ האצותכ  שחנ  תשכהמ  קי  ' צנליו לדנמ  םשב  ץוביק  רבח  לש  ותומ  לע  הב  רפוסמש  ןמורה , לש  החיתפה  תנומת  לע  לוכ  םדוק  המוהמה ?

תא וליצה  תומא , ינא   ' קעוצ ריביסב , םילוגל  זוכיר  הנחמו  המחלמה  תוארומ  לכ  תא  רבעש  רבג  קי , ' צנליו לדנמ  ךושנב . אפורהו  תשבוחה  לש  לוזלזו 
וילע וויצ  רשא  תוירוטסיהה  תומישמה  תא  אלמל  ךישמהל  , ' םזקרסב ןוזניסומ  בתכש  יפכ  תרחמל ,' דתעתמ  ותנש ו' תא  םונל  ךישממ  ץוביקה  ךא  ייח ,'!

הדובעה תעונתב  הספתנש   ) תויביטקייבואב לפטל  הסינ  ןוזניסומש  ךכ  לע  םג  אצי  ףצקה  ותמשנ . תא  חפונ  לדנמ  רקובה  דע  םזילאיצוסהו .'... תונויצה 
ברעב חכנ  רשאכ  היסנמיגב  תיעיבשה  התיכה  דימלת  היה  רזע  ןב  דוהא  טסיצילבופהו  רקבמה  רפוסה , ןוזס .' ' הו תורתחמה  תמחלמב  הדיגבכ )

: ומושיר תא  וב  ריאשה  הזה  עוריאה  לע  בתכ  םימיל  ןוזניסומ . לש  רפסה  תאצ  לגרל  הוקת  חתפ  ילעופ  תצעומ  לש  םלואב  ךרענש 

רואב ץוביקה , תגצה  לע  אצי  םעזה  רקיע  תואיצמל . תורפסה  ןיב  הדרפה  יהשוזיא  תושעל  םינכומ  םניא  ברע  ותואב  ורבידש  םישנאהש  שגרוה 
ץוביקב עריאש  יתימא  השעמ  ראיתו  הצוחה ' איצוה  ךכב ש' םאה  ןוזניסומ : לש  ועשפ '  ' רקיע והמ  םהירבד  ךותמ  ןיחבהל  היה  השק  םיתעלו  ילילש :

לא קרוי   ' רפוסהש התיה  תוילולימה  תופקתהה  לש  תיללכה  המינהו  וב ? שחרתהש  ללכ  ןכתיי  אל  רשא  השעמ  ץוביקה  לע  לפטש  ךכב  וא  םייוסמ ,
'! הנממ התשש  ראבה 

ולוכש רפסב , הדיחיו  תחא  תיטורא  הנצס  אלא  תיטסילאיצוס , - תינויצה הלוצאה  לע  הנמזל , הגירחה  תרוקיבה , הללוח  אל  יתימאה  שער ' תא ה' ךא 
ימימ ולש  הרומה  לש  ותב  הילתע , םע  ותשאב  דגוב  רבוה , לאפר  רוביגה , וז  הנצסב  "ח . שת תורפס  לש  יטנמור  אלה  יטרדנטסה  ןונגסב  בותכ 

: תוקתושמ הילגרש  הפי  תי  ' גני ג' היסנמיגה ,

ופוגב הגהנו  הרשב  םוריעב  השייבתה  אל  איה  םינב . ינשל  באו  םינש  המכ  הזמ  יושנ  היהש  אוה  התמועל -  הסונמ  יתלבו  םימת  ומצע  שח  אוה 
יולג רשוא  הוור  ךויח  ךות  תינתוואת  הקיקשב  היפל  םתוא  תלטונו  החלה  הנושלב  וירבא  לע  הקילחמ  ףא  םיתעלו  ותוא  תפטלמ  התיהו  תוריח  ךרד 

התניפו הכימשה  תא  המירהו  הרמא  סנכיה ,' . ]...[ ' רואה תא  תובכלמ  לאפר  תא  העינה  ףאו  המלעב  רבג  ךרדב  השייבתה  אל  איה  ומצעב . חטובו 
חינהו בכש  אוה  תונבלו . תואנ  םייכרי  עקר  לע  ויניע  לומ  קיהבה  לודג , חרפכ  םודא , דשא  הצחמל . המוריע  התוארל  אלפתה  אוה  הדצב . םוקמ  ול 

הקילחהו היכרי  לא  ודי  הטיסה  איה  ובל . לומ  םעופ  הבל  תא  שח  אוה  ןהל . וקשנב  תולק  הדער  איהו  ורקזנ  הידש  תומטיפ  ישמה . תצלוחב  ושאר 
...' רתוי הלוכי  ינניא  אוב . . ' הננחתה אוב ,' . ' וילע גיעלת  אמש  עתפל  אריתנו  התנווכ  ןיבה  אוהו  שרח , הרמא  יל ,' רוזעת  התא  . ' דיב די  אתווצב , ןהילע 
. העמק תורועפ  היתפשו  תולק  תפשונ  הקקוש , הימהב  הפוג  לא  ותוא  הכשמו  חור  רצוקב  התצלוח  ירותפכ  הריתה  איהו  וקפרמ  לע  םמורתה  אוה 

רבד ןיא  . ' םניבהל התשקתנ  הילתעש  הכובמ  ירבד  המכ  למלממ  היהו  הפושחה  הפתכ  לא  חנצו  רשפ  תרסח  המהנב  חנגו  וירבא  לכב  דער  דימ 
', דלי רבד  ןיא  . ' טעמ וררחיס  הפוג  חירו  ויניע  םצע  אוה  היניע . לא  טיבהל  שייבתה  לאפר  דלי .' רבד  ןיא  . ' היניע לע  שורפ  קודו  ושאר  תא  הפטיל  דלי ,'

הסיסע תפטונ  איהש  הב  שחו  והזח  לא  הצמיאו  ויתועורזב  הלטנ  אוה  הניבמ ]...[ .' ינא  רעטצהל . ךירצ  ךניא  . ' ונזא לע  הדיב  התסיכו  הרמאו  הרזח 
בוט היה  ןכ . . ' הלמלמ ןכ ,' . ' םיקצומו םישימג  םיידש  הידש , תוסעמ  ויה  ויתופכו  הילגרל  רבעמ  וילגר  ריבעה  אוה  ןכ .' , ' השחל ןכ ,' . ' לילכ תרכמתמו 
בוט היהא  ינא  . ' ורטנסב תולק  הכשנ  איהו  הנזא , לא  שחל  ךתא ,' בוט  היהא  ינא  . ]...[ ' הדמחו הקושת  לומלימב  רועפ  היה  היפ  נ-ה-ד-ר '... ילא ...
םשנ אוה  רהמת '... לא  יל ... הכח  דלי , התא  . ' רשוא תקנאב  היתפש  ודער  ןכ ,' ...' ' וישכע אל , םדוק . ומכ  אל  הצראש . ןמז  לכ  הככ , לכוא , לוכי  ךתא .

. תוקתושמ ןניא  הילגרש  ול  המדנ  עגרלו  הרשבב , לבוט  אוה  דציכ  שיגרה  הפוגו , היתורעש  חיר  תא 

הנוע ךותב  ימעפ  - דח הכרב ' םשג   ' תניחבב היה  הז  םישימחה  תונשב  םיבר  םיריעצ  םיארוקל  ךא  שערה ,' היה  המ  לע   ' הומתל יושע  ונימי  ןב  ארוק 
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הנוע ךותב  ימעפ  - דח הכרב ' םשג   ' תניחבב היה  הז  םישימחה  תונשב  םיבר  םיריעצ  םיארוקל  ךא  שערה ,' היה  המ  לע   ' הומתל יושע  ונימי  ןב  ארוק 
םירענ לש  לותבה  םפוגב  םדה  תמירז  תא  ץיאמש  והשמ  , ' ליעל רכזנה  רמאמב  רזע  ןב  דוהא  בתכ  םיעפמ ,' והשמ  היה  הז  . ' יטורא ברש  לש  תכשמתמ 

'. ןבומ אל  וליפא  ויטרפמ  המכב  תאז , םעו  ירותסימ . והשמ  םיריעצ .

הלוז תורפס 
לבוקמ היה  אלש  המ  תא  תושעל  הזעהש  הלוז , תיטורא  סיכ  תורפס  לש  הנטק  היישעת  תדבוכמה  תורפסה  תיישעת  ילושב  החמצ  םישימחה  תונשב 

םיכשמהב תורדס  תירבעה , תירלופופה  תורפסה  רקוח  דשא , ילא  ןייצמש  יפכ  היה , םוחתב  רתויב  טלובה  רנא  ' זה ןימ . לע  רבדל  הריכבה -  התוחא  לצא 
תוצראב הרשע  עשתה  האמב  רבכ  הלקה  תורפסב  החתפתהש  החסונב  וללה  תורדסה  לש  ןרוקמ  ראשה .' לכו  רדמס  רמת , הקוצמב : תורבג   ' לע

תיסקס הרחתמ  תעשרמו , תגרוח  םא  בל -  יער  םישנא  ידיל  תלפונ  הבוטו  הפי  הטושפ , השא  : ' םירחא תומוקמבו  הילגנאב  הינמרגב  תפרצב , תירבה ,
'. הרדסה לכ  ךרואל  םחור  לע  הלועה  לככ  הב  םישועה  תאזב -  - אצויכו םייזבנ  םינוירב  םינדמח , החפשמ  יבורק  תעשורמו ,

תא ואצמ  םשמו  שידיי  תורפסב  םג  דואמ  תוירלופופ  ויה  הז  גוסמ  תורדס  רסומ . תפטה  לש  הווסמב  יטורא  רמוח  ץיפהל  רשפיא  הזה  יתלילעה  הוותמה 
(, קיסרק דוד  היה  רבחמה   ) םינוש טע  תומשב  המסרופש  (, 1939 ' ) איה : ' םיכשמהב תורדס  רואל  תאצל  ולחה  םישולשה  תונשב  תירבעל . ןכרד 

וכישמה  ' הלאכ תורדס  דשא , ירבדל  םיטיהל . ויה  רהדת ) שלבה  ירופיס  רבחמ  לארשי  ןב  לש ש ' טע  םש   ) תימנוש לש ה ' ( 1939 ' ) ביבא לתמ  היובשה  ו'
; ונתשה תורוביגה  םג  רתוי . תיטורא  הלילע  סופתל  הלחה  תיגרטה  הלילעה  םוקמ  תא  רכינ : יונישב  ךא  םישישהו  םישימחה  תונשב  םג  רואל  תאצל 

ןהיתואקתפרהמ .' תונהנ  ףא  םימעפלש  תוליעפ  תויומדל  תוכפוה  ןה  לרוגה , יעגפ  ינפב  םינוא  תורסח  טעמכו  תולבוס  תויגרט , תויומדמ 

הלוע הליפעמ , תרתחמ , תרבח  ןהב  ובכיכש  תוילאוטקא  - תוימוקמ תולילע  בוציע  תועצמאב  ראשה  ןיב  ריוג  הקוצמב ' תומלע  רנא ה' ז' תורוביג -  ופורפאו 
ירהש ליפא , - סקס לש  בוטרוק  םגו  הלילעל  תונימא  ףיסוהל  ידכ  םתסה  ןמ  ורצונ  תוירבעה  םישנה  תויומד  המודכו . ץוביק  תב  תיטנדוטס , האוש , תלוצינ 

. תאבוימ היפרגונרופמ  רתוי  תשגרמ  תימוקמ  היפרגונרופ 
, רופיסל יטורא  חתמ  ףיסוהלו  תיטנמורה  הלילעה  תא  טשקל  ודעונו  ידמל  םייבלח '  ' ללכ ךרדב  ויה  הלאה  תורבוחב  םיינימה  םירואיתהש  שיגדהל  בושח 

אצויכו הצלוחב  םירותפכ  תחתופה  השיא  השיא , לש  הכרב  לע  תחנומ  רבג  לש  די  םיינקירמאה : עונלוקה  יטרסב  תע  התואב  גוהנ  היהש  המל  המודב 
סופדב ןילותב '  ' וא בוטח ,' ףוג  ', ' םיידש  ' ומכ תושרופמ  םילימ  לש  ןתעפוה  םצע  דואמ . םיינויצסנסלו  םיזעונל  ובשחנ  הלא  ןוגכ  םירואית  זא  ךא  הלאב .

. םיבר השגירו  דואמ  הגירחל  זא  הבשחנ  ירבע 
: בתכנ ובו  רפסל  ומורפ '  ' ןיעמ עיפוה  הפיטעה  בג  לע  ב-1957 . ןומיסא '  ' תאצוהב רואל  אציש  הבהא ,' ןמור  ןורדמב -  תורענ   ' רפסהמ המגוד  ןלהל 

הבושת הרענ  לכל  תוצירפל ? הרענ  הנופ  עודמ  םוהתה ? תפש  לא  הרענ  םיליבומה  םימרוגה  המ  החלצהה ? רחא  תשפחמה  הרענל  ךרדה  יהמ 
ךרדב תורדרדמ  ןמצע  תואצומ  ולא  תורענ  איה : תחא  האצותה  םלוא  שוביכו . ןוטלשל  הפיאשה  הינשה : רשועל . ןוממל -  הפיאשה  תחאה : תרחא .

קוח יריפמ  דגנ  המשא  בתכ  ונה  יילב  ןמרונ  תאמ  ןורדמב ' תורענ  . ' אצומ לכ  אלל  ןורדמב , ןמצע  תואצומ  ולא  תורענ  תוזולנ . םיכרד  ילותפנב  ךרד , אל 
. הטורפ ריחמה 700  םתלוז . דבלמ  שיאב  םיבשחתמ  םניאש  רסומה 

: םויה לש  םיגשומב  זעונ  שממ  היה  אל  םימי  םתוא  לש  זעונ ' המכ ה' דע  שיחממ  אוהו  רפסב  עיפומה  רתויב  יטוראה  אוה  ןלהלש  עטקה 

, שחל הדמחנ ', ךכ  - לכ תא  יסירפ , . ' םילכ תבגמב  הינפ  תא  וחמ  תונידע  בוש  ושענש  וידי  רדחה . תניפ  לא  הצחל  ףוס  - ףוס לבא  וינפמ , הגוסנ  איה 
ךונת תא  הכשנ  החנאנ , םעפנ  בלב  קבאמב . החצונ  ףוסבלו  ותא  הקבאנ  איה  התרזגל , ביבסמ  וכרכנ  ויתועורז  שדחמ . וב  האוג  הקושתה  דועב 

. תוגרדמב וינפל  התלע  רחאו  ונזא 

וללכ תורבוחהמ  תצקמ  םילגשמ . לש  ידמל  םיטרופמ  םירואית  םירפסב  ועיפוה  ףא  םישישה  תונשבו  וללה , תורדסב  תויטוראה  ןונימ  לדגו  ךלה  ןמזה  םע 
העיפוה קאפש ) ןונמא  לש  יודבה  ומש  ' ) ןוא - רוד א '  ' תאמ רמת '  ' הרדסב זעונ . שודיח  היה  ךכב  םגו  העונצ  אל  הנומת  הססונתה  םהילעש  רעש  ידומע 

. הרוזנצה תמח  תא  הררועש  ודראב , טי  ' זירב תיתפרצה  ןימה  תלילא  לש  תינפשוח  הנומת 

תילילפ העיבת  התיה  ךכל  םייוטיבה  דחא  ינרמשה . דסממה  לש  וששח  תא  ררוע  תילארשיה  תורפסה  לש  םיידדצה  םיקיפאב  םרזש  הקיטוראה  ףטש 
ויה םיעבתנה  םיציפמה . תא  שינעהלו  הבעות ' רמוח   ' לש םוסרפ  לוספל  הרטמב  טפשמה  תיבל  תישארב 1960  הלשממל  יטפשמה  ץעויה  שיגהש 
תא הכיז  ביבא  לתב  םולשה  טפשמה  תיב  טפוש  תויטורא . תורבוח  שולש  רואל  האיצוהש  "מ ' עב סלטא   ' םשב םינותיע  תצפהל  תונכוס  לש  הילהנמ 
םינודינה םימוסרפה  יכ  יתענכוש  אל  יכ  עבוק , יננה  ונצרא , תואיצמב  יבשחתהבו  םינחבמב  ישמתשהב  : ' ותקיספב עבקש  רחאל  המשאה  ןמ  םיעבתנה 

םימוסרפה ולפי  םהידיבש  הלא  לש  רסומה  תא  לקלקלו  תיחשהל  היטנ  הלא  םימוסרפל  יכו  ילילפה  קוחל  ףיעסה 179  ןבומב  הבעות  רמוח  םיללוכ 
םינודנה .'

- ביבא לתב  יזוחמה  טפשמה  תיבב  יקסליבונר  צ' מו ' ןרוי  ד"ר ע ' רשיבא , םיטפושה פ ' ינפל  ןודנ  רוערעהו  ןידה  קספ  לע  רעריע  הלשממל  יטפשמה  ץעויה 
ןייצ אוה  תינקירמאהו . תילגנאה  הקיספה  ןמ  םימידקתב  עייתסהו  והמ ' הבעות  רמוח   ' הלאשב תוכיראב  ןד  ןידה , קספ  תא  בתכש  ןרוי , טפושה  ופי .

יבגל םיגשומה  םינתשמ  םינמזה  יוניש  םעש   ' ןוויכו תיתונמאה  העבהה  שפוחבו  יוטיבה  שפוחב  עוגפל  אלש  ששחה  תמחמ  הערכהל ' השק  הלאשה  ש'
רורב יכ  וירבדב  שיגדה  ףא  אוה  ןשייתהל .' םייושע  ןידה , קספנ  םהיפלש  רבעה , ינחבמו  ןימה , רסומ  לש  תולאשב  יבמופה  יוטיבהו  תוגהנתהה  שפוח 

יונשו רורב  יתלב  הכ  םוחתב  התואנ  הנחבהו  תרוקיב  לש  תכבוסמ  הייעב  חרכהב  תררועמ  רסומ  ימעטמ  םוסרפ  ירבד  לע  םירוסיא  תלטהש   ' םיטפושל
ול תוסחוימה  תוריבעב  "ל  ומה תא  ועישרהו  רוערעה  תא  ולביק  ןכלו  ונכותמ ' םייקה  קוחה  תא  ןקורל  ןיא  םיטפושה ש' ורבס  ןכ  יפ  לע  ףאו  תקולחמב .'
דסממה לש  טרפב  היפרגונרופ  לעו  ללכב  ןימה  לע  תינרמשה  הסיפתה  תא  ףשוחה  בושח , יגולויצוס  ךמסמ  םה  ןרוי  טפושה  לש  ויקומינ  םושיאה . ןויליגב 

: תע התואב  ילארשיה 

תורפס םירכזנה . ןידה  יקספמ  דחאב  יוצמה  ( dealers in Smirt ' ) הפ לובינב  םילכור   ' יוטיבה יאדווב  םהל  האי  ולא  תורבוח  לש  ןתצפה  ימזוי 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



תא תוררועמ  ןהיתורתוכו  רעונ  ינב  יניע  תוכשומ  תורבוחה  תוטורפ . ריחמב  םיברב  תרכמנו  םיקסויקבו  תויונחב  הווארל  תגצומ  וז  תלקולק 
תרוצ תא  ושיחכה  אל  םיבישמה  חוכ  יאב  ךא  ןתצופת , ףקיה  לע  תודע  לכ  האבוה  אל  םנמא , התפמו . הרגמ  האירק  רמוחכ  תונקנ  ןה  םתונרקס .

, אברדא וז . הלבגה  לע  םידיפקמ  םירכומה  יכו  הריכמה  תא  ליבגהל  תמאב  הדעונ  םירגובמל ' קר   ' תבותכהש חכוה  אל  ךדיאמ , תיממעה . הצפהה 
יפל שממ , היפרגונרופ  םה  םירופיסה  דחאכ . םירגובמו  םיריעצ  לש  םתונרקס  יוריג  הצופתה ע"י  תא  לידגהל  ידכ  תשמשמ  וז  תבותכש  רבתסמ 
רישכהל ושקיב  אל  םמצע  םהו  םיחמומ  תודע  עימשהל  תבייח  הירוגיטקה  יכ  בגא , ונעט , אל  םיבישמה  יטילקרפ  רחא . יאוול  ךרע  לכ  אלל  ונתכרעה ,

רואית ןהו ע"י  םיסג  הקושת  ירצי  יוריג  ןה ע"י  םיארוק  ךושמל  איה  הלא  תורבוח  לש  תחאה  ןתילכת  יכ  ונל , ירב  םדיצמ . וזכ  תודע  תרבוחה ע"י  תא 
. רסומה תתחשהל  םורגל  תויושע  ןכ  לעו  םיינלוח , םייסרברפ  הוואת  יחודמ 

? תיפרגונרופה תורפסה  תא  ספת  ךכ  םנמאה  םיינלוח ?' םייסרברפ  הוואת  יחודמ  ו' םיסג ' הקושת  ירצי   ' תורומחה םילימב  טפושה  ןווכתה  קוידב  המל 
לש םשפנ  טאש  תא  ררוע  תמאבש  המ  תורבוחה . לש  ןנכות  לע  טפושה  ירבדב  ןידה , קספ  לש  םדוקה  דומעב  ןיטישה  ןיבמ  תנתינ  ךכל  הבושתה 

: וירואיתמ קלח  ןלהל  וללה . תורבוחב  ראותמה  ילאוסקסומוהה  ןימה  היה  םיטפושה 

ייחמ רופיסה  בטיממ  ןתונ  םייחה . ימורעמ  : ' ולא תובותכ  םדצבו  רעשה  ידומע  לע  הצחמל  םוריע  - ימולצת םע  לוז  ריינ  לע  תוספדומ  תורבוחה  שולש 
תב הרענ  םה  וירוביגש  הבהא  יחודמ  לע  רופיס  הליכמ  םיבוט - ' תב   - ' הנושארה תרבוחה  רופיסבו ]...[  הנומתב  םילאוסקסומוהה ע.א ] ... ] מוהה

םירבגה ינש  ןיב  םודס  ישעמ  לש  הכרעמ  אבה -  עטקה  הרענה . לש  הפוג  ימורעמ  רואית  ותליחת -  רכז . בכשמב  םיקסועה  םירבג  ינשו  הרשע  עבש 
הרענה ינימ . עגמב  תמייתסמה  םימב , הייחש  ךות  םירבגה , דחא  ןיבו  הרענה  ןיב  םיבהאב  תוסלעתה  לש  טרופמ  רואית  אב  ןכמ  רחאל  םיריעצה .

. הישילשה לכ  קלח  תלטונ  הבש  הדילס , תררועמ  תוללוה  לש  השרפ  תראותמ  ןאכו  תחא  הרידב  םירבגה  ינש  םע  ףוסבל  תנמזומ  הבהאה  תאמצ 
' םישנרב ינשו  הכיתח  וא -  לודגה -  דושה   ' תרבוחה רכז ]...[ . - יבכשמ דחי  םיבכוש  הלאו  הרשב , לע  טוש  תופילצ  ךות  םיינשה , םע  תגוודזמ  הרענה 

ףואינ תשרפ  אוה  ףא  ללוגמ  רגסנ ' שלושמ   ' רופיסה םהילא ]...[ . תרבחתמ  הריעצ  השאו  םילאוסכסומוה  םירבג  ינש  ןיב  המיז  - ישעמ הניינע ג"כ 
. תיבסל הבהא  ירקיעה -  אשונהו  דחא , רבגו  םישנ  יתש  איה -  ןאכ  הישילשה  ךא  תשלושמ .

- סיכ ירפס   ' תאצוה לשמל , ךכ  םייטורא . סיכ  ירפס  לש  רואל  האצוהה  לש  שדחה  לגה  תקספהל  איבה  אל  יאמב 1961 , ןתינש  הזה , ינרמשה  ןידה  קספ 
הבכשה לש  בכשמה  ילגרה  תא  ףשוחה  הירעו  םוריע  לע  זעונ  ןמור  ראותמה כ' םחולה ,' תחונמ   ' ןוגכ םייטורא , םירפס  תרדס  האיצוה ב-1961  רתכ '

תורפס תאצוה  היה  תוריהזה  יעצמאמ  דחא  םתלוכרמ . רואיתב  םיריהז  רתוי  תצק  ושענ  םיציפמהש  רעשל  רשפא  תאז , םע  תפרצב .' הליכשמה 
תאצוהב םייובש ) תונחמ   ) םיגלאטסה ירפס  תרדס  התיה  הזה  רנא  ' זה ןמ  הנושארה  הרדסה  תואקתפרהו . לוגיר  המחלמ , ירפס  לש  הווסמב  תיטורא 

הינשה םלועה  תמחלמ  עקר  לע  םזידאסו  סקס  ירופיס  : ' תירבה תוצראב  אוה  הז  רנא  לש ז' ורוקמ  דשא , ילא  ירבדל  הנושארל ב-1961 . העיפוהש  ליפ ' '
וכז ולא  ןיעמ  םירופיס  םייובש . יוניעב  תוקסועה  תויסקס  תויצאנ  םישנ  לש  רתויב  םיטרופמ  םירויצ  דצל  םירבגל ,"  " תע - יבתכב ומסרופו  םש  םיירלופופ  ויה 

הטשפתה םשמ  םיצאנה . לש  העווזה  ישעמ  לע  םייטנתוא  םירופיסכ  וגצוה  םה  תיפרגונרופ ; תורפס  לש  םירחא  םיגוסל  הנתינ  אלש  היצמיטיגלב 
לארשיל .' ףאו  יברעה  םלועלו  הפוריאל , העיגה  איה  םלועה . יבחרב  הנפואה " "

היה הלילעה  ריצ  ןזרט . תורבוחבו  סנו ' קוב ג'  ' ומכ תוירלופופ  םינוברעמ  תורדסב  החמתהש  סיקרנ , ארזע  היה  תונושארה  םיגלאטסה  תורדס  לש  "ל  ומה
תא וריתוהו  ובזע  םיצאנה  םיניצקה  תוינימ . תויטס  לש  רכומ  אלו  עורפ  םלוע  הלגמו  ינמרג  םייובש  הנחמל  עיגמ  יברעמ  יובש  : ' םינורפסה בורב  ההז 

. םהירחא וא  םייוניע  ינפל  סנאנ  םיתעל  תוינימ , תולפשה  תרדס  רבוע  יובשה  תורוהט . תויראו  תוינידנולב  בורל  תויטסידס , סא  - סא תושנ  ידיב  דוקיפה 
יניצק לש  םתוואת  תא  וקפיסש  תוריסא  לע  םירופיס  םג  ויה  םשו  הפ  םמצעב .' תורמושה  תא  םינעמו  םיסנוא  םיתעל  םימקונ , םייובשה  וירבחו  אוה  ףוסב 

ללכ ךרדב  ויה  אל  םידוהיש  םושמ  םגו  אשונל  תושיגרה  לשב  םתסה  ןמ  דחא , ןורפס  טעמל  םידוהי , םניא  םירפסב  םייובשהש  ןייצל  בושח  הנחמה .
רודיבה תחסונב  ושמתשהש  םירבחמה , לש  םנוימד  ירפ  ןבומכ  ויה  תולילעה  הדמשה . וא  הייפכ  תודובע  ךרוצל  ואלכנש  םיריסא  אלא  המחלמ  ייובש 

תוליעפ לשו  םיצאנ  םיטוס  לש  תויתימא  תויומד  היה  תורפס -  התוא  לש  המסק  דוסמ  קלח  םג  ילואו  עקרה -  ךא  סקסו , תומילא  לש  תכשומה  תיתרוסמה 
: דשא ילא  ירבדל  היינשה . םלועה  תמחלמב  הזה  גוסהמ  תונחמב  העצבתהש  הגירח  תינימ 

- ינב לש  רועמ  םיליהא  הרדחב  הקיזחהש  דלאנווכוב , זוכירה  הנחמ  דקפמ  תשא  ךוק , הזלא  ומכ  םישנמ  הארשה  ובאש  םירפסב  תויצאנה  תויומדה 
םיריסא יפלכ  הלש  םזידסה  ייוליגב  העדונ  האנו , הריעצ  הזרג , ןזלב . - ןגרבו ץיוושוא  תונחממ  הצמשל  העודיה  תרמושה  הזרג , המריאו  םדא ,

- אלה םיריסאה  ןיבמ  םיבהאמ  החקלש  ימכ  העדונו  רמרק , ףזו  ןזלב ג' - ןגרב דקפמ  לשו  הלגנמ  ףסוי  לש ד"ר  תבהאמה  התייה  הארנה , לככ  םידוהי .
ףלודא לש  ותדידיו  םייצאנה  הלומעתה  יטרס  תיאמיב  לאטשנפיר , ינל  םג  הנוצר ]...[ . תא  וקפיס  אלשכ  בלגמב , םתוא  התקלהו  תונחמב  םידוהי 

. םיגלאטסה יבתוכ  לע  ףדעומ  הארשה  רוקמ  התייה  רלטיה ,

, םיירחסמ םילוקישמ  רקיעב  דועו ,) םורטשרדניל , ךירא  'ר , צוב ףלר  טושגנול , קיימ   ) םירז םירפוס  תומש  לש  םינודיספ  תחת  ובתכנ  םיגלאטסה  ירפס 
יליב לש  םסרופמה  המחלמה  טרסמ  הארנכ  ומשל  הארשהה  תא  לביק  גלאטס 13 ,' , ' הרדסב ןושארה  רפסה  רז . רפוס  לש  הליה  רוציל  ידכ  רמולכ 

', גלאטס 33 ', ' גלאטס 3  - ' הרדסב םיאבה  םינורפסה  ןדאב .' קיימ   ' רביחש יצאנ , הנחמב  םייובש  לע  תימוק  המרד  יהוז  (. 1953 ' ) גלאטס 17  ' רדלייו
', תובאזה גלאטס   ' ומכ יתמרדולמ  םשב  רפסמה  ףלחוה  םיתעל  אלכ . תיב  לש  היצאיצוסאה  תא  דדחל  םתסה  ןמ  ודעונ  הלאב -  אצויכו  גלאטס 1000 ' '

. היזיוולט תורדסב  רכומה  תרשרש  טקפא  רוציל  םירפסה , לש  יתרדסה  דממה  תא  שיגדהל  הארנכ  הדעונ  ההזה  תרתוכה  תוומה .' גלאטס   ' וא
לע ןבל . רוחשב  םייטורא  םירויא  ץמוק  ועיפוה  םירפסה  ףוגבו  הפוקת , התואב  עונלוקה  תוזרכ  חסונב  םיינועבצ , םייטורא  םירויצב  וריוא  תופיטעה 

: דשא בתוכ  גלאטסה  ירפס  לש  םתולבקתה 

ותבלכ יתייה  , ' םיגלאטסה תרדס  םע  רתויב  ההוזמה  אוה  םהמ  דחא  םיבר . םינייקח  ול  ומק  סיקרנ , לש  סיכה  ינורפס  תחלצה  תובקעב  ב-1962 ,
ראית תירבעה , הפשב  םעפ  יא  אציש  רתויב  עיווזמהו  ארונכ  הפוקתה  יאנותיע  ידי  לע  רדגוהש  רפסה  תשע .'  ' תאצוהב ץלוש ' לנולוק  לש  תיטרפה 
טירפ םויה  בשחנו  הרוזנצה  ידי  לע  דימ  םרחוה  אוה  ותעפוה  םע  ול . רוטסל  הזעהש  הריעצ  היתפרצב  השובכה  תפרצב  יצאנ  ןיצק  לש  תוללעתה 

תילולימה המלסהה  ץלוש ]...[ .' לש  ותבלכ   ' תא ורובע  בתכש  לאירואל  הנפו  םירחתמל , הריהמ  הבושת  קפיס  סיקרנ  םינפסאל ]...[ . ךרע  רקי 
ןמוז סיקרנ  םימייק . םיקתוע  םירחהלו  םירפסה  תצפה  תא  רוסאל  התסינ  הרטשמהו  םינוש , רסומ  ירמוש  דצמ  האחמ  הררג  היפרגונרופה  ירואיתב 
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וזה תורפסה  לע  האוש  ילוצינ  לש  דאמ  הלודג  תמוערת  התיהו  גלאטס 13 ]...[ .' ארוק ב' ונב  תא  ספתש  םעזנ , בא  לש  הנולת  תובקעב  הריקחל 
ולעפ ב-1963  םיגלאטסה . ימסרפמ  לש  םהידי  תא  התפיר  אל  השולקה  האחמה  יפרגונרופ ]...[ . קסעל  םהלש  תיטרפה  המוארטה  תא  הכפהש 

אל םיגלאטסה  וקסע  תעכ  םיריעצ . םיטנדוטס  ויה  םבורש  םינומלא , םיבתוכ  וקיסעהו  עובש  ידמ  טעמכ  שדח  ןורפס  ואיצוהש  תואצוה , המכ  קושב 
ואצי לכה  ךסב  םירי ]...[ . ' גלא םידרומ  לש  וליפאו  םיינבוק  םיינאירוק , ןופצ  םייטסינומוק , םינאפי , תונחמב  םג  אלא  םינמרג , םייובש  תונחמב  קר 

. םיגלאטסה רנא  ' זמ םינוש  םירפס  לארשיב כ-75 

ילארשיה רוביצב  ולש  הלודגה  החלצהה  ךכמ  רתוי  דועו  תונחמה , ילוצינ  לש  םיררמצמ  םירופיס  ועמשנ  ובש  ןמכייא , טפשמ  לצב  הזה  רנא  ' זה תעפוה 
המוד םלוא  תיטרוורפ . וליפא  ילואו  ההומת  הרואכל  תיארנ  הפוקתה ) ילמסמ  קלחל  םימיל  וכפה  םהו  הקיקשב  םיגלאטסה  תא  וארק  םיבר  רעונ  ינב  )

םישנא םיקיפמש  האנההו  לפאה  לא  הכישמה  ערה ; לש  יטוראה  םסקה  לשמל , ידמל : םיטושפ  םירבסה  הל  אוצמל  רשפא  תיגולוכיספ  הניחבמש 
ירהש םיצאנב , המקנה  ףחד  םג  ילואו  טלשנל ; טלוש  ןיבו  תוינימל  םזידאס  ןיב  היפרגונרופה , םלועל  ינייפואה  בולישה , העווזה ; םע  שגפמהמ  םיבר 

איה דשא , ילא  ןייצמ  התואש  תע , התואב  תאזה  תורפסה  תעפוהל  תרחא  תירשפא  הביס  ןשנוע . לע  תואב  ומכ  ךכבו  הלילעה  ףוסב  תוסנאנ  תויסגלקה 
ןוצרהמו המוארטהמ  תומקתשהה  ךילהתמ  קלחכ  המחלמב , וקסעש  םיטרסלו  תוגצהל  הזורפל , היינשה  םלועה  תמחלמ  ירחא  םלועב  רצונש  שוקיבה 

האושב וקסעש  ןוידבו  הירוטסיה  ירפס  רואל  ואצי  תובתכב , תע  התואב  הפצוה  תירבה  תוצראבו  הפוריאב  תונותיעה  הרק . הז  לכ  ךיאו  עודמ  ןיבהל 
', יאווק רהנה  לע  רשגה  ', ' ישילשה ךיירה  לש  ותליפנו  ותיילע   ' ומכ םירפס  תע  התואב  ומגרות  תירבעל  אשונל . וכשמנ  ןורטאיתהו  עונלוקה  םגו  םזיצאנבו ,

לארשיב םגו  םלועב  תע  התואב  ירלופופ  השענש  סיכה  ירפס  רנא  ' זל םג  םגרותי  הזה  שוקיבהש  אופא  היה  יעבט  ץילרק .' תומוח  ו' הרובג ,' איה  המססה  '
. וזה תונרקסל  םרת  קר  תונחמב , ושענש  תועווזל  רהוצ  חתפש  ןמכייא , טפשמ  םישלבו .) םינוברעמ  ןזרט , ירפס  רקיעב  )

דוק תא  ףוקעל  ידכש  רשפא  יפרגונרופ . שבוי  לש  ןדיעב  ינימ  יוריג  ירמוחל  ןואמיצה  טושפ  איה  םיגלאטסה  תעפוהל  תירקיעה  הביסהש  המוד  ךא 
, הייטסל זא  ובשחנ  םמוסרפו  ןימ  ירמוחב  קוסיעש  ןוויכ  תיצאנה . הפוקתל  םתודע  תא  קיחרהל  ץראב  הכרה '  ' היפרגונרופה ינרצי  וצלאנ  תוינטירופה ,

, ןאכ הרוק  אלש  סקס  לע  םיארוק  םתא  היה : יומסה  רסמה  םמוסרפל . המיאתמה  תוסכה  תא  הקפיס  יצאנה ) םלועה   ) הטוסה םלועל  םכויש 
ובתכנ ובש  ןונגסל  המגוד  ןלהל  האירקב . רתומה  רמוח  הז  ןכלו  םיטרוורפ , םישנא  לצאו  םיללוקמ  תומוקמב  אלא  םינגוהמהו , םיעונצה  וניתומוקמב 

ומידרהל ידכ  הנחתה , לש  ןטוחלאה  םע  תבכוש  הריסאה  וז , הלילעב  הקיטורא . הרדגהב  ללכנ  היה  ישוקב  םויהש  ןונגס  םיגלאטסב , סקסה  ירואית 
: תירבה תולעבל  תורודשת  ריבעהל  ידכ  טוחלאה  רדחל  תבנגתמ  איה  םדרנ  אוהש  ירחאו 

ןולחל דעבמ  החיגמ  התיהש  העש  ויתונותשע , תא  דביא  דימת  טוחלאה ]...[ . רדח  לא  דומצ  אוהשכ  ןינבה , לש  הינשה  המוקב  אצמנ  ןיילק  לש  ורדח 
איה יכ  עדי , אוה  והזח . לא  םידמצנה  םיבלבלמה , הידשב  תצרופה , התוינשוחב  הימולע , יפיב  ותוא  תרכשמ  התיה  איה  ויתועורז . ןיב  לא  תחנוצו 
ךרה הזח  םילוגעה , היכרי  לש  םילשבה  תוריפה  תא  ול  ריגסהל  ידכ  תחא , הריהמ  הלועפב  יד  יכו  הלקה , הקיקדה , הלמשל  תחתמ  לילכ  המוריע 

הפוג תא  הסיכו  התוא  קביח  אוה  םוהתכ ]...[ . הקומעה  הקושתה  תועורז  לא  םעפנ  בלב  ףחסנו  ולקשמ , יוויש  תא  דבאמ  היה  דימ  הלגלגעה . הנטבו 
הערתשה איהו  הטימה , לא  התוא  ררגש  העש  היפמ , תועקוב  הקושתה  תוקנא  תא  עמש  םולחב , ומכ  רבד . לע  חוספל  ילבמ  ףוריט , לש  תוקישנב 
גזמתמ הירוענמו , המוחמ  גפוס  הפוג , לא  ופוג  תא  דימצמ  הדיל , עורש  היהו  וידגב  תא  ריסה  עגר  ןב  םיטהול . הינפו  התקושתב  תרקפומ  הילע ,

תא תקבוח  תינמיה  ודי  התיה  חוכ , רסחו  חונינ  הדיל , בכשש  העש  ןכמ , רחאל  תצרופו ... תכלוה  תכלוהו , תרבוג  תושגרתה  ךות  תחא , היווהל  התא 
. המטיפה ריתע  טיטרמה , לוגעה , דשה  לע  תורגוס  תועבצאהשכ  םוריעה , הפוג 

. םיירלופופה דנוב  סמיי  יטרסמ ג' ועפשוהש  םייאשח , םינכוס  לע  תורדס  וספת  םמוקמ  תאו  םיפדמה  ןמ  ומלענו  םיגלאטסה  וכלה  ירחא 1963 
', רודמר  ' רואל האיצוה  רואל ב-1964 , האצי  הלש  הנושארה  תרבוחהש  הרדסה , תא  םיק .' קירטפ   ' הרדסה התיה  רתויב  תיטוראהו  תירלופופה 

, הבהאל םיאמצה   ' ןוגכ םייטנמור  םינמור  םג  רואל  האיצוה  איה  וז  הרדס  דצל  תיטוראה . סיכה  תורפס  םוחתב  ץראב  רתויב  תטלובה  רואל  האצוהה 
אצויה שפנה , זעו  סקוסמ  קנע  יריא , - ינאירוק הטראק  שיאו  יאשח  ןכוס  אוה  םיק  קירטפ  תרדס  רוביג  (. 1964 ' ) ןימ עשפ  תודוא  ריעסמו  קתרמ  ןמור 
םיצאנ םגו  עשפ , תויפונכ  ישארו  םיפרוטמ  םינעדמ  םיניסו , םיסור  ביוא  ינכוס  םיעשר -  לש  הרושמ  ישפוחה  םלועה  תא  ליצהל  ייא  - יא - יסה תוחילשב 
תותפמ םישנ  שולש  תוחפל  תועיפומ  הרדסב ]  ] הלילע לכב   ' יכ דשא  ילא  בתוכ  גנבז ' דע  ןזרטמ   ' ורפסב יעיברה . ךיירה  תא  םיקהל  םיממוזה  םינקז 

תוינימ תויוליעפ  שולש  תוחפל  לש  ןתושחרתה  האצותהו :  ) תויסקס דימת  ןה  תויתונזו , בל  תוער  ןהש  ןיבו  תויכאלמ  וליפאו  בל  תובוט  ןהש  ןיב  דחוימב :
לש הילעב   ] יגלש ירוא  ךכ , רחא  םיטרופמ . לגשמ  ירואית  יוור  וקסיצנרפ ," ןסב  םירשב  תוואת   " ארקנש הרדסב , ןושארה  רפסה  רפסה ]...[ ) ךרואל 

לש ותטימב  הרוסל .' הרדסה  הרזח  רבד  לש  ופוסב  ךא  םינש , המכ  ךשמב  סקסה  ןונימ  תא  טעמ  דירוה  ע"א ] הרדסה , תא  הסיפדהש  רודמר '  ' תאצוה
תוניטקב . םג  לחב  אל  אוהו  םימעהו  םיעזגה  לכ  תונב  תורענ  הילפא  אלל  וחראתה  םיק 

רואל 25 ואציש  ירחא  ב-1966 , גרומ . דעלג  םשב  תורפסל ) הצרמ  םימילו   ) תורפסל ריעצ  טנדוטס  היה  םיק  קירטפ  תרדס  לש  ןושארה  רבחמה 
, אכירא סומע  יול , רמתיא  ירוד , רשא  לקנרפ , המלש  דגמ , ליא  הז  רחא  הזב  ותוא  ופילחה  םיעבשה  תונשבו  רגניצנד , סחנפ  ומוקמ  תא  ספת  םירפס ,
, תורזוח תוספדה  רפסמ  רחאל  םיעשתה , תונש  תישארב  םינומשה . תונש  תישאר  דע  תאצל  וכישמה  הרדסב  תושדח  תורבוח  םירחאו . לקמ  הירא 

. הייח תא  הרדסה  המייס 

הפשב םילבוקמה  םישרופמ  םיילאוסקס  םיגשומב  ושמתשה  אלו  םידקמה  קחשמב  וקסע  םיגלאטסב , ומכ  םיק , קירטפ  תרדסב  סקסה  ירואית 
ףוסה תא  ריאשה  רפוסהו  ךסמה ' דימת  דרוה   ' אישה עגרב  הלאב . אצויכו  סוכ ' ', ' ןיז ', ' המזגרוא ', ' ןומריח ', ' הציצמ ', ' הרידח  - ' םויה תרבודמהו  הבותכה 

הנומת , ' רחא ףנע  לכבמ  רתוי  היפרגונרופב , ןכש  םייתפשה , לע  קוחצ  תב  םויה  םילעמ  וללה  סקסה  ירואית  םירוגמה . םיארוקה  לש  םנוימדל  טיטרמה 
ףילחהל רוקמב  דעונש  רבגה , ףוג  תא  אלו  השיאה  ףוג  תא  רקיעב  ראתמ  דימתש  רישעה , ללמה  אקווד  ילוא  םלוא  םילמ .' ףלא   ' םתסה ןמ  הווש  תחא '

: האבה המגודב  ומכ  תונומת , ףלא  תיטורא ) הניחבמ   ) םיתעל הווש  תרזנוצמה , הנומתה  תא 

תוצק לע  תבצינ  איהשכ  ליעמה  תא  הכילשה  הבש  החונתב  האופק  ךכ  הדמע  עגרל  תרדהנ . התיה  איה  ותמישנ . תא  רצע  קנעה  ינאירוקה 
ריתסהל הדעונ  אל  רשא  הריעז  היזח  קר  השבל  הקדה  הצלוחל  תחתמ  ורבעל , תוחולש  היתועורזו  םינפל  יוטנ  בטוחמהו  רימתה  הפוג  היתועבצא ,
שחו וילא  התוא  ץמיא  אוה  טהלב , ןהילא  ודמצנו  היתפש  תא  ואצמ  ויתפש  קחצ . טאפ  ותזיחאמ . קמחתהל  התסינו  הלתפתה  איה  הברה ]...[ .
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. טאפ לש  תושקונה  ויתפש  לא  הקיקשב  ודמצנ  תוטהולה  היתפש  קשנל ! העדי  וזה  הרענה  והזח ]...[ . לא  םיצחמנ  םיקצומה  הידש  תא  האנהב 
היתועורזמ תחא  ונושלב . ףוסבל  תשגופו  ךורדה  ופוג  ךרואל  םידצרמ  למשח  יקיז  תחלוש  איהשכ  ויפ  תא  הריעסהו  היפ  ךותמ  הגליד  המחה  הנושל 

תא האנהב  תוקנוי  תוטהולה  ויתפש  דועב  שימגהו . רימתה  הפוג  ךרוא  אולמב  וילא  הצחלנ  איה  קצומה , ופרע  ביבס  הכרכנו  הממורתה  תופושחה 
הירוחא לא  הדריו  הינתמ  לש  תעצקוהמה  תירורעקשה  לע  עגרל  הבכעתה  רשיה , הבג  ךרואל  תורידאה  וידי  תופכמ  תחא  השלג  הלש  רעסה  תקישנ 

תקתענ התמישנש  המדנ  היה  עגרל  הדש , תא  הסעמהו  תנפוחה  ודי  עגמל  החנאנ  איה  תואלמהו ]...[ . תובוטחה  היכרי  לאו  םיקצומה  םילגלגעה 
טטורה ךרה  רשבב  קומע  וצעננ  ויתועבצאו  ודי  ףכ  ךותב  הדש  חפת  המישנה  םע  ויתפשמ . היתפש  תא  הקתינו  הקומע  המישנ  המשנ  איה  היפמ ,
המירעב םיחנומ  ויה  וידגב  םוריעו , ףוקז  הינפל  בצינ  טאפ  ריעסמו ]...[ . ישירח  לוק  ותואב  הרמא  ךידגב '! תא  רסה  . ]...[ ' חלה דבל  תחתמ  רקדזמהו 

םירותפכ ינש  החתפ  הבחרה , רועה  תרוגח  תא  הריתה  הריהמ  העונתב  הבהאל ]...[  ןכומ  - ךורדו חותמ  היה  םירירשה  רידא  ופוג  הפצרה , יבג  לע 
רצע טאפ  היתולגרמל ]...[ . לגעמב  החנצו  תובוטחה  היקושו  היכרי  ךרואל  הקילחה  תולגועמה , הינתמ  לעמ  השלג  הרצה  תיאצחה  ןסכורב . הכשמו 

ןידע וקמ  םרז  רשא  הינתמ  לש  זעה  רומיקה  הטימה ]...[  לע  המוריע  תלטומ  התיה  הטירס  רתוי ]...[ . דוע  הפי  התיה  הימורעמב  ותמישנ . תא 
. השחל טאפ .' תלדה , תא  רוגס  . ' ריעסמהו ינשוחה  ויפויב  םיהדמ  היה  תונידעה  היקוש  לאו  תומלשומה  היכרי  לא  בטוחמו 

'. טעמכ םייפרגונרופ  םיינטרפו , םיכורא  םירואיתל  ארוקה  ףשחנ  רבכ  םינומשהו , םיעבשה  תונשב  רתוי , םירחואמה  םירפסב   ' יכ ןייצמ  דשא  ילא 

' תוטהול םיכרד  '
המחלמה רש  ומויפורפ , ןו  ג' ומויפורפ .' תשרפ  ב' ילויב 1961 , הינטירבב  שחרתה  תינרדומה  הקיטילופה  תודלותב  ןושארה  רשקותמה  ינימה  לדנקסה 

הבכש רליקש  ררבתה  רשאכ  םיקחש  ועיקרה  הכובמהו  םלהה  רליק . ןיטסירק  םשב  תרמצ  תנוז  םע  הטימב  ספתנ  תע , התואב  תיטירבה  הלשממב 
ךפה ברעמה  לע  םיטייבוסה  תוטלתשה  ינפמ  דחפה  רשאכ  הרקה  המחלמה  אישב  עריא  הז  ןודנולב . תיסורה  תורירגשב  יאבצה  חפסנה  םע  םג 
. הינטירבב םעפל  םעפמ  תוצצ  הקיטילופו  סקס  תוירורעש  ונימי  דעו  זאמ  ךא  הככש , הרעסהו  ומויפורפ  רטפתה  הפישחה  תובקעב  הירטסיהל .

ןיבש ירשפאה  רשקב  ןיינעמ  ןוידל  התוא  הלצינ  אלו  בחרנ  םוקמ  תאזה  תיטנקיפה  השרפל  השידקה  אל  הזה ,' םלועה   ' טעמל תילארשיה , תונותיעה 
, ולוכ יברעמה  םלועה  יבחרב  תורתוכ  התשעש  תאזה , ןימה  תיירורעשמ  והשמ  קיפהל  התסינש  הדיחיה  תימזיה  לארשי . תנידמב  סקסל  הקיטילופ 

הפיטעה לע  קחצי . ןב  תמיתחב ח . המורעה ' תמאה  לכ  רליק , ןיטסירק  תירורעש   ' םשב סיכ  רפס  רואל  האיצוה  איה  ב-1963  רודמר .'  ' תאצוה התיה 
בתכנ החיתפה  ףדב  התוכלמ .' דוה  תלשממ  תא  העזעזש  השרפה  : ' בתכנ הפיטעה  הצקבו  םייחפט , תפשוחו  חפט  הריתסמה  השיא  תומד  העיפוה 

: הרוחש תרגסמ  ךותב 

םעפ יא  עזעזש  רתויב  לודגה  לדנקסה  תודוא  ע"א ] רתוי , לודג  טנופב  רוקמ  הבתכנ  וז  הלימ   ] הימורעמ לכב  תמאה  לכ  רודה : לש  תינימה  הירורעשה 
תויולג תויודע  התוא . הגיצה  תילגנאה  תונותיעהש  יפכ  ירבעה  להקל  תגצומ  הלשממ  שאר  הליפהו  טעמכש  םיעושעשהו  קשחה  תרענ  הלשממ .

סיכ רפסב  תאז  לכ  םיינויצסנסו . םיעודי  אל  םיטרפב  הרוזש  תרדוחו  תחלוממ  תונשרפ  םייטנקניפה . םיטרפה  לכב  הירקבמ '  ' לש תוללוה  ייח  תודוא 
[. ע"א רתוי , לודג  טנופב  רוקמב  ובתכנ  תונורחאה  םילימה  שולש   ] דבלב הרצק  הפוקתל  םינותעה  ינכודו  םיקסויקה  לכב  הריכמל  אצמנה 

דחא לע  םיינפשוח . םידגבבו  םי  דגבב  רליק  לש  םימולצת  השולש  הנשה ,' לש  תיתורפסה  היצסנסה   ' תרתוכה תחת  ועיפוה  ןורפסה  לש  ירוחאה  דומעב 
לולעת .' לכל  הנכומ   ' ישילשה לעו  םירש ' לש  ןתשגלפ   ' ינשה לע  הדובע ,' ידגבב   ' בתכנ

תילארשיה תונותיעש  םושמ  אלא  םירזנתמ  םילארשיה  םיאקיטילופהש  םושמ  אל  הלאכ , םידממל  תחתפתמ  וז  ןיעמ  השרפ  התיה  לארשיב  םא  קפס 
ץמוא עודמ  עודי  אל  םיריכבה . לש  תוטימה  ירדחל  םיסנכנ  אלו  סקסו  הקיטילופ  םיברעמ  אלש  בותכ  יתלב  יתא  דוק  הכרד  תישארב  רבכ  המצעל  הצמיא 

לארשיב הקיטילופהו  תונותיעה  ירהש  םירבג , ןיב  הקיתש  רשק  ןיעמ  ןאכ  היה  ילואו  תוגיהנמל , תובר  םינש  םיאנותיע  ושחרש  דובכה  ללגב  ילוא  הז ; דוק 
היואר  ' הבוהצ תונותיע  רדעה  ןכו  העפותה , תא  ריבסמ  לארשי  לש  יתחפשמה  הייפוא  םגש  רשפא  םירבגה . תרהט  לע  טעמכ  םיעבשה  תונש  דע  ויה 

'. המשל

םישיא לש  בנזה ' לע  בשי   ' ןועובשה הקיתשה . דוק  תא  רובשל ) שממ  אל   ) טעמב קודסל  זעהש  ןושארה  םג  היה  הזה ,' םלועה  , ' ידיחיה בוהצה  ןותיעה 
םוסרפב הבריה  הזה ' םלועה  . ' תיאנותיע היססבואל  היה  וב  קוסיעהו  םילבנ ' ריכב ה' ןייד  השמ  ףולא  - ברב האר  םלוכמ  ךא  תיטילופה , תכרעמב  םיבר 

, וביבחת תרגסמב  ןייד  עציבש  תוריבעה  תא  ףשח  םגו  ויברוקמו  ותחפשמ  ייח  לעו  ןייד  לש  םייטרפה  וייח  לע  ידמל , תעשורמ  םיתעל  תוליכר ,
(. תושר אלל  תוקיתע  תליטנו  תויקוח  אל  תוריפח   ) היגולואיכראה

העיבת בתכ  תשגה  תוררוג  יאדווב  ויה  םויהש  תוריבע  רבעו  קוחל  לעמ  ומצע  הארש  םושמ  ילוא  הזה ' םלועה   ' לע תפדעומה  הרטמה  תויהל  רחבנ  ןייד 
רבסה איבהל  םג  רשפאו  תואל . אלל  הזה ' םלועה   ' קבאנ הבש  תיקיני , " אפמה היכרגילואב  ךשמהה  רוד  תא  למיסש  םושמ  ילואו  ודגנ . תיטפשמ 

תונויארב הב  הדוה  ירנבאש  תאזה , תומסקיההו  ינענכ , תויהל  םלחש  יקי ' אטבמה ה' לעב  רגהמה  ירנבא , תא  םיסקה  ידאליב ' רבצה ה' ןייד  יגולוכיספ .
אל רפרפ '  ' היהש םושמ  םג  לוב )'  ' לש םג  רתוי  רחואמו  ' ) הזה םלועה   ' לש םילערומה  ויציחל  הרטמל  ךפהנ  ןייד  הייחד . - הכישמ לש  הבוגת  הרצי  ומע ,

ןובוהצ . לכב  תוליכר  תובתכל  יעבט  אשומ  ןטק ,

תא רבש  הבש  תורח ,)'  ' ןותיעב המסרפתהש  העידיל  פא ' - ולופ  ' תבתכ השעמל  התיה  וז   ) תבחרנ הבתכ  הנושארל  הזה ' םלועה   ' םסריפ ב-1963 
הסדה לש  ןמורה  רואל  אצי  רשאכ  הנש , התואב  ביבח .' ביבחת  קר  וניא  היגולואיכרא  ןיבל  ןייד  ןיב  רשקה  בתכו ש' ןייד  לש  וביבחת  ביבס  הקיתשה  רשק 

רומ התיה  ןייד , השמ  םע  תרבחמה  לש  םיימיטניאה  היסחי  לע  ססובמה  חתפמ ' ןמור  ספתנש כ' רפס  (, 1963 ץוק '  ' תאצוה ' ) תוטהול םיכרד   ' רומ
הזה .' םלועה   ' תרוביגל

הרודהמ ןיעמ  ימיטניא , ןמויכ  ארקנו  תע , התואב  תינונקה  תורפסה  תא  הנייפיאש  תיארקמ ' הפשהמ ה' הנוש  תחלוק , הפשב  בותכ  תוטהול ' םיכרד  '

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



איה רורחשה  ינפל  תלייח . - הרומכ "ל  הצב תתרשמ  תרניכ ,' ריעה   ' תב זורימ , רגה  רפסה , תרוביג  םיירלופופה . ןאגאס  זאוסנרפ  ירפס  לש  תילארשי 
הנומתל השיאל . רגה  תא  אשונו  ויתונב  יתש  תאו  ותיב  תא  בזוע  ותשאמ , שרגתמ  אוה  םיקדהתמ , םהיסחי  וב . תבהאתמו  םורד  דג  ףולא  - ןגסב תשגופ 

(, יצראה םימה  לעפמ  להנמ   ) הנידמב הריכב  תוישיא  אוה  ביני  ביני . יתמ  םשב  ריהזמ , דיתעו  ראופמ  יברק  רבע  לעב  יזויציבמאו , יטנמרש  רבג  סנכנ 
תא הלגמ  םורד  דג  רבחה . לש  ותשא  םע  ינוטלפא ) ןושארה  בלשב   ) ןמור להנלמ  ותוא  העיתרמ  הניא  תורבחה  ךא  םורד . ףולא  - ןגס לש  תודלימ  ורבח 

הבזכא לחונ  תוילכ , תלחמב  הקול  אוה  רשאכ  דרומב  רדרדיהל  םיפיסומ  וייח  םיחותמ . םישענו  םיכלוה  הריעצה  ותשא  ןיבל  וניב  םיסחיהו  הדיגבה 
םיבהא תשרפ  להנל  ךישממ  אוה  התאש  ותשאמ , וקיחרהל  ידכ  רקיעב  םילשוריב , הרידו  םימה  לעפמב  הרשמ  ול  רדסמ  ביני  אבצהמ . שרופו  ותדובעב 

לש ואישלו  תינפת  תדוקנל  עיגמ  שולש , - םייתנש וטיאל  חתפתהש  יתמל , רגה  ןיב  הרואכל  םימתה  טרילפה  יתיחה .) הירואו  דוד  תשרפל  זמר  ןאכ  )
, הלימה ןבומ  אולמב  שוביכ  והז  ושגליפ . דעיה - '  ' לש יפוסה  שוביכל  הנפנו  טלשנ  יתלב  טהל  ףקתנ  ינימהו , יאבצה  ןואה  שיא  בהאמה , רשאכ  ןמורה ,

: ןוצרמ תורסמתהה  האב  ופוסבש  סנואכ  ראותמ  ינימה  טקאה  ןכש 

יתנעשה םיזעונ . םיעצבימל  הנמאנ  תודע  םה  העוגפה  ולגרו  תוקלוצמה  ויתועבצאש  םירבגב , - רבג ידיל  הפ  בשוי  הנה , הצרעה . לש  טבמ  וב  יתילת 
ספת ץרמנב , עתפל , רשאכ  ימוקממ  םוקל  ידכ  ילגר  תא  יתפסא  המוחב ]...[  תורישפמה  ילגר  תועבצאבו  תבהבהמה  שאב  יתלכתסהו  רוחאל  ידי 

בורמ ינתמלו . יזחל  יבגמ  טטרב  וקילחה  וידיו  ירעשו , יראווצ  לא  רחאו  יתפש , לא  חוכב  ויתפש  תא  דימצה  אוה  ויתועורזב . ינפיקהו  יתמ  יתוא 
ינביכשה אוה  אווש . - יצמאמ הלא  ויהש  אלא  ויתועורזמ , ץלחיהל  ידכ  יתוחוכ  לכ  תא  יתצמיא  ךכ  רחאו  שחרתמה  תא  הליחת  יתספת  אל  המהדת 
העש ויתוקאנו  תוטטורה  וידי  תועונת  תא  יתשח  רונתה  לש  םומעה  ורואל  תודבכב ]...[ . םשנתמ  ופוג , דבוכ  לכב  ילע  ןחגו  הטימה  לש  הבחרל 

, לקנב החתפנ  אל  םייברגה  - תרוגחו ידמ , הרצ  התיה  יתשבלש  תיאצחה  תיפוס . יתוא  שבכ  רשא  דע  וכרדבש  םילושכמה '  ' תרסהב םיישקב  לקתנש 
עגרב אב  ימצעב , ינומא  - יא בקע  אבש  יעגרה , רבשמה  ישפנל . ינבזעישו  יל  חיניש  תושאונה  יתואירקבו  תודגונמה  יתועונתב  וילע  יתישקה  ינא  וליאו 
עגרה רמגיי  לא  םלועל , םלועלש , יבל  יקמעמב  יתקעצו  טעמכ  וניניב , תוציחמה  לכ  ורסוה  הב  הינש , התואב  יכ  יכות . לא  רודחל  ףוס  - ףוס חילצה  וב 
רשע ירחאו  תוינש . רשעמ  רתוי  אל  ךראש  עגר  הז  היה  ןמזה . תודלותב  רתויב  רצקה  היה  המודמכ , הז , עגרש  אלא  חצנל ... ךשמיו  ןתי  ימו  הזה ,
ןוחצנ לש  ךויחב  ילעמ  םק  אוה  תרעוכמו . הרופא  תואיצמ  ינפל  הערתשה  ןהירחאו , תועגריהה , לש  תוינשה  רשע  ואב  םישוחה  - דוביא לש  תוינשה 

, יפוג לעמ  ורסוהש  םידגבה  תא  יתנקתה  רסומ . ול  יתפטה  אלו  ויתיניג  אל  והשעמ . לע  ויתחכוה  אל  ויסנכמ . ירותפכ  תא  סוכרל  ליחתהו  קופיס , לשו 
דוצל חילצהש  תאזה , הנטקה  השבכה  תלילזב  וקופיס  לע  באזה  אב  המ , זא  : ' תינוריא קפס  תיניצר  קפס  ויתלאשו , תחתמתמ , הלותח  לש  תועונתב 

?' המרע - תולובחתב

ול תרסמתמו  ביני  תא  הצירעמ  רגה  ברקה ,) הדשב  ויעוציבל  הרואכל  םידגונמה   ) ליעלש סנוא ' םילשוכה ב' םיינימה  ויעוציב  ףרחו  תינימה  הפיקתה  ףרח 
לעבה ביני . ןיבל  הניב  םירשקה  קודיהל  הפצמו  ףתושמה , םנב  תא  הדליש  רחאל  הלעבמ , תשרגתמ  איה  ץירעה . הנודאל  תרסמתמה  החפשכ 

, רורא לפש ,  ' ותוא הנכמ  אוה  ובש  רעסנ  בתכמ  ביניל  חלוש  אוה  ףאונהמ . ערפיהלו  דובאה  ודובכ  תא  םוקנל  עבשנו  םימה  תרבחמ  רטפתמ  ןנרוקמה 
החיטבמה הריירקה  תא  לסחל  וחוכב  ןיאו  םינוא  רסחו  דובא  םדא  אוה  םורד  דג  ךא  ותיבב . ורקבל  האבה  ביני , לש  ותשא  ימענל , בתכמו  בל ,' רסח  ןלזג 

. םיבצחמהו םימה  תושר  לש  יללכה  להנמה  תגרדל  םדוקמ  אוהו  תוריחבב  לודג  ןוחצינ  תלחונ  ביני  לש  ותגלפמ  ירלופופה . ביני  לש 

םה ולש , הריירקה  חופיטב  דורט  תויהל  ףיסומ  ביני  אווש . תחטבה  איה  החפשמ  התא  םיקהל  ותחטבהו  אל , ותו  שגליפ  איה  ביני  יניעבש  הניבמ  רגה 
: רבדמל השרוגש  וניבא , םהרבא  לש  רגה  לרוגכ  אוהש  הלרוג , םע  המילשמ  רגה  המקנ . אלל  הדירפב  םייתסמ  רפסהו  הזמ  הז  םיקחרתמ 

תורוא לא  ךלה  ךלה . אוה  ידמע . שיא  ןיאו  לוחה  לע  תערוכ  ידבל , יתאצמנ  ישאר  יתמרהשמ  ונופצמ . לע  קיעא  אל  וילע . דיבכא  אל  ול . הלגא  אל  אל .
, ישפנה ןואכידה  לא  ןומישיה , לא  הרוכבה -  - תוגצה לייטקוקה , תוביסמ  תויגיגחה , ברעה  - תוחורא לא  םייפכה , תואיחמ  םער  לא  םידצרמה , ןואינה 

. יתשרוג רבדמה  לא  לוח . לשו  םי  לש  רבדמ  יביבס . יתטבה  ינתוארל . דוע  הצור  וניא  ול . ךלה  יאשחב . םסרכמה  ילוחה  לא  ןיידע , ףלוחה 

, תואיצמב תויומדל  רפסב  תויומדה  ןיב  םיארוקה  ושעש  רושיקה  ללגב  םנמזל , םיזעונה , םיינימה  םירואיתה  ללגב  הנידמה  תא  ריעסה  תוטהול ' םיכרד  '
ןמורל ןייד  םע  הלש  ןמורה  ןיב  רשקה  תא  השיחכה  רומ  העומשמ . וא  םייניע  הארממ  ועדי  םיברש  המ  תא  רפסב  ףושחל  תרבחמה  לש  ץמואה  ללגבו 
םינשב לארשי  לש  תישממה  התואיצמ  עקר  לע  תמקרתמ  ותלילע  : ' וב בתכנ  קפסל . םוקמ  ריאשה  אל  רפסה  לש  הפיטעה  בג  ךא  הרפסב , ראותמה 

ואיצוהו תוטהול ' םיכרד   ' תא סיפדהל  אלש  הלעמלמ  ץחל  וילע  לעפויש  ששח  רפסה ,' םע   ' תאצוה לש  "ל  ומה רימא , ןורהא  הזמ , הלעמל  תונורחאה .'
'. ץוק תאצוה   ' םשה תחת  רואל 

, ןופצמ רסח  יאנזכ  ראותמה  ביני , יתמ  רוביגה  לש  ותומד  ןיב  רשקה  לע  תובע  תוזימר  זמרו  ינויצסנסה  ןמורהמ  םיבחרנ  םיעטק  םסריפ  הזה ' םלועה  '
', המקנ וא  ןקרופ   ' םשב הרתכוהש  רפסה , לע  הבתכה  שארב  הביד . תעיבתל  ששחמ  הארנה  לככ  םשב , בוקנלמ  ענמנ  אוה  ןייד . השמ  לש  ותומדל 
'. תרמצב היצסנסל  םרוגה  רומ , הסדה  לש  רפסה  תא  וארקיש  םיארוקה  יניע  דגנל  דומעת  וז  הלאש  ביני ?" יתמ   " והימ : ' הנבל שודיק  תויתואב  בתכנ 

: רמאנ הבתכה  ףוגב 

יתדבועה עקרה  תא  ריכמהו  רומ , הסדה  איה  ימ  עדויה  םדא  ותוא  לוטי  םא  ךא  ינוניבל . לעמ  תצק  ןאמור  וב  אצמי  וידיל , םתס  ארוק  ותוא  לוטי  םא 
, רומ הסדה  ייח  לש  תואיצמל  עיתפמ  ןוימד  המוד  הז  לכ  תיתרגש ]...[ . תיתורפס  הריצימ  רתוי  הברה  ךכב  הארי  רפסה , תלילע  המקרנ  וילעש 

הליבשב התריש . וב  סיסבה  לע  דקיפש  ףולאה  ןגס  םע  הנתחתה  הומכו  אבצב , הרומכ  התריש  רגה  ומכ  הירבטב . הלדג  ךא  םילשוריב , הדלונש 
לש וירוענ  דידי  םג  היהש  הנידמה , ילודגמ  דחא  םע  םסרופמו  ריעסמ  ןאמור  הסדהל  םג  היה  רגה , לצא  ומכו  תמדוקה , ותשאמ  הלעב  שרגתה 

. ןב ול  הדליש  ירחא  הלעבמ , השרגתה  רגה  םג  הלעב .

' לוב  ' ןובוהצה תוריעצ . תולייחל  םיניצק  ןיב  םירוסא  םיסחיב  קסע  אוה  םגש  יקאח ,' לש  הירלג   ' םשב ףסונ  יטורא  ןמור  רומ  הסדה  המסריפ  ב-1965 
' לוב  ' םסריפ ךכ  רחא  רצק  ןמז  תוטהול .' םיכרד   ' רפסה לש  וז  ומכ  הבר  תירוביצה  הדוהתה  התיה  אל  םעפה  ךא  רפסה , לע  תבחרנ  הבתכ  םסריפ 
םיקתוע ספדוה ב-10,000  תאזה  הבתכה  הספדוה  ובש  ןויליגה  הנב . דבאתה  ויתובקעבו  תמסרופמ , החפשממ  השיא  םע  ןיידל  היהש  ןמור  לע  הבתכ 

םוהתל העקשו  בותכל  הבש  אל  איהו  רומ , לש  שדחה  ןמורה  לש  תוריכמל  עייס  אל  ןייד  לש  םיטרילפב  שדוחמה  ןיינעה  םג  ךא  ורכמנ . םלוכ  טעמכו 
תא ףטש  םייטורא  סיכ  ירפס  לש  שדח  לגו  גפ  שודיחה  םסקש  הדבועה  ןמ  הארנה  לככ  עבנ  רומ  לש  שדחה  ןמורב  ןיינעה  רסוח  תירוביצה . היישנה 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



לארשי .

טפשמה תיבב  םירפסה  תואצוה  םש  רוצקל  ולחהש  תונוחצינהו  תירבה  תוצראב  סקסה  תכפהמ  תעפשה  התיה  שדחה  לגל  תירקיעה  הביסה 
ןמורה תא  ואולמב  םסרפל  תירבה  תוצראב  ןוילעה  טפשמה  תיב  ןתנש  רושיאה  היה  הז  קבאמ  לש  םינושארה  םיגשיהה  תחא  הרוזנצה . דגנ  ןקבאמב 

עיפוה תילגנאה , תורפסב  תיסלק  הריציל  םויה  בשחנה  רפסה , תוגונעת .' תשא  לש  היתונורכז  ליה -  ינאפ   ' דנלילק ןו  לש ג' יסלקה  יטוראה  ילגנאה 
ילא בתוכ  תנש 1964 ,' . ' םיבר םירבגל  תרסמתמו  ריעל  תרבועה  רפכ  תב  לש  תוינימה  היתואקתפרהב  קסוע  אוה  ןודנולב . תנשב 1749  הנושארל 

אל רוא  ואר  תירבעב  הרשע . - הנומשה האמה  ןמ  חכשנה  רפוסה  דנלילק , ןו  ' גו ליה  ינאפ  לש  הנשה  רשאמ  רתוי  אלו  תוחפ  אל  לארשיב  התיה  , ' דשא
, רפסה לש  םינוש  םימוגרת  ינש  ועיפוה  היפמילוא , סיקרנ , לש  תבה  - האצוהב תונוש ! תואצוה  שמחב  ליה  ינאפ  לש  תונוש  תורודהמ  שמחמ  תוחפ 

טפשמה תיב  תוטלחהו  רפסה  לע  תורוקיב  וטטוצ  הז  חסונ  לש  ופוסב  לאירוא . ןורימ  אוה  אולה  ןומרכ " רנבא   " םגרת ותואש  אלמ , רחאהו  רצוקמ  דחאה 
םירויא הללכ  תישילש  הרודהמ  תיטורא . תורפס  םגרתל  הברהש  ןליג , םיסקמ  ררושמה  לש  היה  תרחא  האצוהבו  רחא  םוגרת  ויבגל . יאקירמאה 

תוילארשי תואסרג  דוע  רואל  ואצי  וז  הנשב  ןוחרקה . הצק  קר  ויה  ולאה  םימוגרתה  הגשוה .) הרטמה   ) להקה תא  ךושמל  הרטמב  םיבר  םייטורא 
הרוצב םייטורא  םיבתכמב  רופיסה  יפוא  תאו  דנלילק  לש  ונונגס  תא  וקיחש  םילארשי  ובתכש  םיירוקמ  םירופיס  ויה  םלוכ  דנלילק ]...[ . ירופיס  לש  תוירוקמ 

בר .' רומוהב  םימעפל  יכ  םא  ידמל , תמשוגמ 

, הבונזק ירופיס  לש  תירבעב  תושדח  תורודהמ  רואל  תאצל  ולחה  דבב  דבו  דנלילקל , וסחוי  םה  םגש  םינוש  םירפס  קושב  ועיפוה  ליה  ינאפ  לע  ףסונ 
רנא םג ז' חמצ  הלא  דצל  םינשב 1950-1947 . רואל  ואציש  הלאמ  תוחפ  תורזנוצמ  ויהש  הירוטסיהב , רתויב  םסרופמה  יקלטיאה  בהאמהו  ןקתפרהה 

םירסיק רקיעב   ) הקיתעה הירוטסיההמ  תויומד  לש  םייודב  םיפופאנו  תובהאב  וקסעש  רודמר )'  ' תאצוהב םבור   ) םיירוטסיה הקיטורא  ירפס  לש  שדח 
היינשה .) םלועה  תמחלמב  םילגנא  םידרול   ) השדחהו םימור )

םירוה לש  תונולת  עיגהל  ולחה  תוברתהו  ךוניחה  דרשמלו  םיינרמשה , רסומה  ירמוש  לצא  המודא  הרונ  קילדה  םייטוראה  סיכה  ירפסל  האוגה  שוקיבה 
', יתורפס רמוח  תקידבל   ' הדעו םישישה  תונש  תיצחמב  םיקה  דרשמה  םיריעצ .' לש  םביל  תכשומה  הרוצב  היסהרפב  הבעות  ימוסרפ  יוביר  לע   ' םירומו

, םיל " ומה תודגאתהל  ךוניחה  דרשמ  ןיב  םכסה  יפ  לע  ירטנולוו , סיסב  לע  אלא  ירוטוטטס  סיסב  לע  אלש  הלעפש  ןמקלמ  - ןמכמ ףסוי  תושארב ד"ר 
וקדבנ 23 לירפא 1968  דע  םייפרגונרופ ,' םימוסרפ  ןינעל  הדעוו  "ח ה' וד יפ  לע  םילוספ .' ואצמיי  םא  םמוסרפמ , ענמהלו  םירפס  הקידבל  הל  רוסמל  '

ואיצוהש הלא  םללכבו  םייטורא , םימוסרפב  וקסעש  םיל  " ומה בור  הינוריאה , הברמל  ולספנ .)  30  ) תילגנאב םירפס  ו-83  ולספנ )  15  ) תירבעב םירפס 
הדעווה . םע  הלועפ  ופתיש  אלו  םיל  " ומה תודגאתהב  םירבח  ויה  אל  םיגלאטסה , תא  רואל 

רנטר דוד  ללוג  תאזה  הרזומה  השרפה  ילותפנ  תא  (. 1966 ' ) ךרדב  ' רמוע ןד  לש  ורפס  יטפשמ : ןוידל  עיגה  דחא  קר  תע  התואב  ולספנש  םירפסה  ןיבמ 
לגסתהל השקתמה  ינדרמ  סופיטכ  עדונ  דלי  ותויהב  רבכ  םילשוריב . לדגו  ןג ב-1940  תמרב  דלונ  רמוע  ראוניב 2003 . ץראה ' םסריפש ב' הבתכב 

' ןומעט  ' הפקה תיבב  הבשיש  תימהובה  הרובחה  לש  םיעובקה  םירבחה  דחאו  ליחתמ  ררושמ  רמוע  היה  םישישה  תונש  תישארב  תדסוממ . תרגסמל 
', סני ' גב םיהולא   ' םשב םיריש  רפס  םסרפ  ב-1966 , םינש , שולש  רובעכו  ךורא ' הליל   ' ןושארה ורפס  תא  רואל  איצוה  ןב 23  םילשוריב . תסנכה  ןיינב  לומ 

, בוטר אוה  קר  ןידע , סוכ  ךל  שי  םילוע , םילגה  : ' חסונב םיעטק  ללכש  ךרדב '  ' םשב ירורהסו  ריעז  רפס  תעב  הבו  םיחרפה , ידלי  תכפהמ  חורב  בתכנש 
םושמ הדעוול  רפסה  תא  איבה  ומצעבו  ודובכב  רמוע  ןד  רנטר , ידי  לע  הבתכב  ןייאורש  ןמקלמ , - ןמכמ ירבדל ד"ר  יתוא .' ץצפ  יתוא , ץמא  ', ' בוטר ולוכ 
ןוותיעב םיל  לש 50  העידיל  התכזש  הלועפב  ביגה  רמוע  , ' רנטר ירבדל  רפסה . תא  הלספ  הדעווה  ןכאו  הדוהת . רוציל  ידכ  ותוא  לוספיתש  קקותשהש 
להואב ןשי  הלשממה , שאר  דרשמ  לומ  בער  תתיבשב  חתפ  ךכ  רחא  םיירוביצ . תומוקמב  רפסה  תא  קלחל  לחה  אוה  רבמבונ 1966 . ףוסב  ץראה ' '

'. רוסאה רפסה  תא  תורקבמ , רקיעב  םינמדזמ , םירקבמל  קליח  אוה  להואה  ךותב  ןומעטמ . פוק  יכרדמ  ברעב  ול  איבהש  םח  הת  קר  התשו  םירייס 
, ןרמשו יתרוסמ  טפוש  יולה , רזעילא  טפושה  לש  ןידה  קספ  םילשוריב . םולשה  טפשמה  תיבב  ןידל  דמעוה  רמועו  הריהמ  התיה  דסממה  לש  הבוגתה 
אוה ראוניב  תוריל . לש 4000  סנקו  יאנת  לע  רסאמ  ישוח  וילע 18  ורזגנו  סופדב  הבעות  רמוח  לש  הריכמו  הקזחהב  עשרוה  רמוע  ראוניב 1969 . ןתינ 

, ינמ והילאו  ןוזנב  יבצ  יודנל , השמ  לש  בכרהב  בשיש  ןוילעה , םג  ןוילעה . טפשמה  תיבל  הנפ  אוה  החדנ  רוערעהש  רחאלו  יזוחמה  טפשמה  תיבל  רעריע 
דגנ תוברת  תמחלמב  חותפל  היה  ותרטממ  קלח  יכ  הדוהש  רמוע , לש  הנגה  וק  לע  תרוקיב  ןידה  קספב  חתמ  יודנל  טפושה  רמוע . דגנ  קספ ב-1970 
ןיא םיברב  ותצפה  תאש  ןימ , יניינעב  שממ  ליעגמ  קוסיע  וב  שיש  העיבתה  ידי  לע  וניוצש  םיעטקה  דחוימוב  ולוכ  רפסה  תביתכמ  רורב  : ' עבקו םידרחה ,

הפרחה תפסות  םשל  םיייתעווז  ןימ  ירואיתב  ןסורמ  יתלבה  שומישב  הצוענ  תדחוימ  הרמוח  ונימיב . ונלגרתה  וילאש  לקהמ  הידמ  הנק  יפל  ףא  תושרהל 
' הזה םלועה  הביתכ ב' תועצמאב  תילכלכ  הניחבמ  ססבתהל  לחהו  ןגרבתה  רמוע , ןתחתה  טפשמה  ירחא  םשה .' לוליח  םושמ  םהב  שיש  םירבדל 

. דבלב ןב 44  ותויהב  בל  ףקתהמ  טסוגואב 1984  תמ  אוה  םימלשוריה . םינומוקמבו 

ץומא ןב  ןד  חסונ  םינוינויז ' '
םע ותשיגפב  רכזנו  ילופאנמ  תקחרתמה  היינוא  לש  הגהב  זחואה  ןפסה , יקימ  לע  רפוסמ  ץומא , ןב  ןד  םסריפש  םינושארה  םירופיסה  דחא  הנילוקיפ ,' ב'

םילארשי ץרא  םילייחש  הנוז  איה  הב  תעגל  אלש  רהזנש  המימת ' ' הש ותמהדתל  ול  רבתסה  רבד  לש  ופוסב  הב . בהאתהש  המימתו  היינע  הרענ 
היהש םושמ  קר  אל  הז  אשונ  לע  בתכ  ץומא  ןב  ורוד . ינבמ  לדבנ  אוה  ךכבו  וכרד , תישארב  רבכ  ץומא  ןב  לע  ביבח  אשונ  היה  סקס  החתפל . םירחשמ 

םושמו ןרמשה , דסממב  תורגתהל  הטנו  ועבטמ  ינריתמו  טסינויציביהסקא  טסימרופנוק , - ןונ היהש  םושמ  םג  אלא  םייטרפה , וייחב  יזכרמ  םוקמ  סקסל 
. םיארוקה תא  ךשומ  אשונהש  ןיבהש 

ךא םנמזב . םיזעונל  ובשחנש  הז , אשונב  םיגיגהו  תוינימ  תונצס  ץומא  ןב  ללכ  (, 1973 ' ) ןיז םש  אל  ו' ( 1968 ' ) חוכשלו רוכזל  , ' ולש םינושארה  םינמורב 
שדח ףר  עבקש  ןמור  ( - 1979 ' ) לכה אל  הז  םינויז   - ' םינפ יתשל  תעמתשמ  הניא  ותרתוכש  ןושארה , סקסה  ןמורל  ןומידק  אלא  ויה  אל  ולא  םירואית 

ץמאתה ץומא  ןבו  ידמל , יטרקסיד  ןפואב  רפסב  םיראותמ  םמצע  םיינימה  םיטקאה  ןושלה . םוחתב  אקווד  היה  אל  הז  רפסב  שודיחה  תירבעה . תורפסב 
ומדקש םיטרילפהו  םילגשמה  קויד  רתילו  סקסש , ךכב  היה  שודיחה  תדבוכמ . תיתורפס  תוזח  לע  רומשלו  תינקתה  הזורפה  תפש  ילועשמב  ךלהל 
תפתושמה הטימב  תשחרתמה  תחא  םיסחי  תכרעמ  אל  תירבעה : תורפסב  שודיח  תניחבב  התיה  סקסה  תגצה  ךרד  םג  רפסה . דקומב  דמע  םהל ,
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תויווח ןווגמב  הסנתמ  רפוסה  ובש  דיצ  עסמ  השעמלו  גנו ,) הקירא ג' לש  התרדגהכ  םינסכורמ ,' םינויז   )' םיינטנופס םינויז  לש  הרדס  אלא  גוז , ינב  לש 
: םייתרגש אל  תומוקמבו  וכו ,' תויבסל  םע  היישילשב , גוזב , תוינימ :

הינרופצ תא  ינפרוטה , הגזמ  תא  תכפהתמה , הנושל  תא  הפוג , חוחינ  תא  בטיה  רכוז  ינאו  תיטסירנימס  התוא  לש  המש  תא  רכוז  ינניאש  הנושמ 
. ידי ףכב  היפ  תא  םוטאל  םעפב , םעפ  ידמ  יתצלאנש , דע  תוינלוק  ךכ  לכ  ויהש  היתוחינגו  היתוקנא  תאו  יבג ) ךרואל  םינמיס  וריאשהש   ) תוינסרודה

שדח היה  הז  רוט . - ובא ךייש  לש  ורבק  לע  הילגר  ןיב  יתבכשש  העש  היפמ  ואציש  םישרופמה  לעופה  תומשו  םצעה  תומש  תא  יתחכש  אל  םג  ינא 
תוישפוחב םימי  םתואב  ריכזהל  ונזעה  םתואש   ) הלאה לעופהו  םצעה  תומשל  ףסונ  תימלשורי  תיטסירנימס  לש  היפמ  עומשל  יתיפיצ  אל  יליבשב .
ףסונב ןכ  םא  הכיבמ .) תיטרקנוק  תועמשמ  עתפל  םילבקמ  םה  ובש  םוקמב  הטימב , אל  ןפוא  םושב  ךא  םיירוביצ  תומוקמבו  הפק  - תיבב קר 

תושעל לכוא  דוע  המ  יתעדי  אלש  ךכ  לכ  יתוא  ושגירש  ןכ ! דוע . דוע . דועו . וישכעו  ןכו  דועו  קזח  ומכ : םילמב  השמתשה  םג  איה  םישרופמה  תומשל 
. תבהלושמה ונתוקקדזהל  הזה  ללהה  ריש  תא  קיספת  אלש  ידכ  הל 

תוריעצ קר  אל  וז  רחא  וזב  ביכשמ  אוה  לארשי . תונב  לש  ןבל  תא  שובכל  םסקה  תחסונ  תא  אצמש  ילארשי , הבונזק  ןיעמכ  רפסב  רייטצמ  ץומא  ןב 
הפישחה תונושארה . לש  תוהמאה  ליגב  תומחוימו  תולשב  תורגובמ  םישנ  םג  אלא  ןתורגבל , רורשא  תושפחמה  וידלי , לש  ליגב  תומימתו  תולותב 

ךרוא לכל  ותוא  הגיצמ  יטסיגולוכיספ , םייתפש  קתמבו  הנינשב  רומוהב , השוע  ץומא  ןבש  תוישיא ) תויווח  לע  ססובמכ  גצומ  רפסה   ) תאזה תימצעה 
לע ןפולצ , תפיטעב  םיזורא  םייפוסוליפ , םיגיגהב  םימדוקה , וירפסב  ץומא  ןב  לש  וכרדכ  םיוולמ , םילגשמה  ירופיס  טסימרופנוק . - ןונ בבוש  רבגכ  רפסה 
האנהה תא  תשדקמה  תיטסינודהו  תינריתמ  םלוע  תפקשה  ארוקל  םיגיצמה  םירחא , תוגונעתו  סקס  לע  רקיעבו  םירבגו , םישנ  לע  הקיטילופ , לע  םייחה ,

: ויארוקל בתכמב  הנופ  ץומא  ןב  רפסה  ףוסב  תירשפא . המכסומ  לכ  ץפנל  הנוכנו  תינפוגה 

םא יל ; רמול  המ  םכל  שי  םא  הקיתעה ) ופי  תולזמה , ביתנ   ) ילא בותכל  םינמזומ  ןיידע  תא ) רקיעב  תא , ןבומכ  תאו ,  ) התא ילש , המשנ  ינויע ,
ייח לש  ספיספה  יעטק  תא  םיכרוע  םתייה  םתא  ךיא  יל  עידוהל  ץוחנל  םיאצומ  םתא  םא  םכיניעב ; ןח  אצמ  אל  המו  אצמ  המ  רפסל  םכל  קשחתמ 

חתפל היה  יאדכ  םהמ  הזיאו  םכתעדל  דימשהל  היה  יאדכ  םיעטקה  ןמ  הזיא  תעדל  ילעש  םכל  המדנ  םא  םכייח ; לש  ספיספה  יעטק  ויה  וליא 
. ןאכ יתבכרהש  ספיספה  יעטק  לע  םכתבוגתב  םתסה  ןמ  ופקתשי  םהש  יפכ  םכמלועו  םכייח  לע  והשלכ  גשומ  לבקאש  םיצור  םתא  םא  ביחרהלו ;

ינשו םירבגמ  שילש  םיבתכמ , יפלא  ולש  ראודה  תביתל  ועיגה  רפסה  םוסרפ  רחאל  רצק  ןמז  ומצע . ותוא  םג  המיהדה  ץומא  ןב  לש  ותנמזהל  תונעיהה 
ןב רחב  לאיזר  הדרו  לש  העויסב  םיפשוחו . םיחחושמ ' , ' הדות םיריקומ  םיאימחמ , םבור  ךא  םימסלפתמו , םיסעוכ  םירקבמ , םתצקמ  םישנמ , םישילש 

אל הז  םינויז   " רפסל הבוגתב  ץומא  ןב  ןדל  תובתוכ  םישנ   ' רפסב םתוא ב-1980  םסריפו  תוארוקה  ול  ובתכש  רתויב  םיישיאה  םיבתכמה  תא  ץומא 
ףא םיבר  םירקמבו  לפנ  אל  תובתוכה  לש  שפנה  יוליג  םירבג .' לע  םישנ  ףידעמ  ינא   ' הזמ ץוחו  םוסרפ , םיקידצמ  הלא  קרש  ךכב  תאז  קמינ  אוה  לכה .'"

תילארשיה . השיאה  לש  ימיטניאה  המלועל  הצצה  תרכומ : יתלב  היווח  ויארוקל  ןתנו  ורפסב  ץומא  ןב  ןיגפהש  הז  לע  הלע 

ןתכרעהו ןתדות  תא  אטבל  הארנכ  וצר  תובר  םישנ  תישאר , תוימיטניאה ? ןהיתויווחב  ותוא  ףתשלו  ץומא  ןבל  בותכל  ךרוצ  ךכ  לכ  תובר  תוארוק  ושח  עודמ 
תא ותוא , יתיליגש  דע  , ' תוארוקה תחא  הבתכ  ךרעב ,' הנש  שולשו  םישולש  יל  חקל  . ' סקסה םוחתב  רקיעב  ןהיניע  תא  החקפש  האירקה  תייווח  לע 

לכש יל  רבתסמ  המשנה  ךותל  יל  תרפוח  ינאש  לככו  םלוכ ]...[ ." ומכ  ", " רדסב תויהל  יתזבזב ב" ןמז  הברה  ךכ  לכ  לודג . דספה  לש  השוחת  יל  שיו  ןימה ,
םע ילע  הטלתשהש  הנכסה  תשוחתו  ודיגי ." המ   " לע תזבזבמו  קיפסא , אל  אמש  הקינאפב  ינאו  תושעלו  תוסנל  דוע  הצור  ינא  םירבד  הברה  ךכ 

ךליבשב .') האמחמ  קר  הווהמ  םצעב  הזו   ) ילש תומודאה  תורונה  לכ  תא  הקילדה  האירקה ,

רפסה השיאל , השיאמ  תוטיהלב  גלדמו  ינימ  עבוש  עדוי  וניאש  םדאכ  וב  גצומ  ץומא  ןבו  ירבג , וגא  לש  ןגפמ  אוה  לכה ' אל  הז  םינויז  יפ ש' לע  ףא  תינש ,
אל אוה  לכה :' אל  הז  םינויז  ויארוקל ש' תוארהל  הסינ  לוכיבכ  ץומא  ןב  םיינשב . תויווח  לש  ישיא  ןמויכ  אלא  יתנייז ,' יתיאר , יתאב ,  ' לש ןונגסב  בתכנ  אל 
ןימה תסיפתל  אופא  ומיאתה  ראיתש  םיינימה  םישגפמה  ירחאו .' ינפל   ' וייחב םישנה  םע  בבותשהל  חדבתהל , חחושל , םג  אלא  רהמ , רומגל '  ' שפיח
םג ודילש , השיאה  לש  הקופיסב  ץומא  ןב  באשש  האנהה  אוה  םילגשמה  ירופיסב  רזוחה  ביטומה  ןכ : לע  רתי  רתוי . תישגרהו  תוחפ  תינכמה  תישנה ,

תוארוקלו םיארוקל  ןמיסו  ןנערמ  שודיח  תניחבב  זא  היה  תורפסב  תישנה  המזגרואב  קוסיעה  םצע  רותב . האבל  ועוצי  תא  הנפתש  השיאב  רבודמ  םא 
. םירבגל ןיינע  קר  אל  אוה  סקסש 

םיעטק יתארקשכ  . ' ןתוא םיסקהו  תוארוקה  לא  רביד  ללכבו , םירבג  ברקב  חיכש  היה  אלש  ץומא , ןב  לש  ימיטניאהו  חותפה  הנכה , ןונגסה  תישילש ,
תוימיטניא יכה  תויווחה  תא  ךתיא  דחי  הווחו  שארב , ךלצאו  תיבב  ךלצא  תומוקמה -  לכב  תרקבמ  ינא  וליאכ  יתשגרה  , ' תוארוקה תחא  הבתכ  רפסב ,'

רבדמ התא  '. ' ןתיא דחא  שארב   ' תויהל חילצמ  םגו  הסנמש  והשימ  ול : ולחייש  רבגה  - רבחה תא  ץומא  ןב  לש  תיתורפסה  תומדב  ואצמ  תובר  ךלש .'
ןיאו םימיה  רבכשמ  םירבח  ונחנא  וליאכ  שיגרהל  יל  תמרגש  םיבר -  םיאשונל  ךיתושיגו  ךיתונומא  לע  רבדל  שייבתמ "  " אלו תיעבטו  היולג  ךכ  לכ  הרוצב 

תרחא . הארוק  הבתכ  םולכ ,' ריתסהל  ילב  רבדל  לכה  לע  רשפאו  תוציחמ ,

םע להנל  םילוכי  םניא  וא  םיצור  םניאש  גוס , ותואמ  החישל  ויארוק  תא  הנימזה  ומכ  , ' רפסל המדקהב  לאיזר  השריפ  בתוכה ,' לש  תימצעה  הפישחה  '
הליל ןושיאב  תבשל  לק  רתוי  ךכ  לכ  לכרל . לבקל , אל  שושחל , ינממ , עתרהל  יל , זובל  םילולע  םה  יביבס . םישנא  ינפב  ימצע  תא  שורפל  לק  אל  םתביבס .

ךכ לכ  ןכלו  . ' תושגר תרעסב  הארוק  ול  הבתכ  ךיניעב ,') אלש  חוטב  ךא   ) יאושינב םיעזעזמ  םירבד  הברה  םירוקו  ורק  '. ' בורק רז  דידי  םע  חחושלו 
בוט .' שיגרהל  יל  ןתונ  יתוא , רהטמ  יתוא , ךכזמ "  " שממ אוה  רפסב . יתשגפש  יתחמש 

ןיב הלבקה  ואצמש  ףא  ויה  יגולוכיספ . - הרפהו יגולוסקס  - הרפה ןדיעב  םינומהל , גולוסקס  וא  גולוכיספכ  םיעדויב  אלש  וא  םיעדויב  אופא  דקפית  ץומא  ןב 
תונתוואגהו תוירטנצוגאה  םג  ןתוא . ףתיש  אוהש  יפכ  ותוא  ףתשלו  הנומתה  תא  ול  םילשהל  תוכירצ  ןהש  ושחו  ןהלש  רופיסל  ולש  םיישיאה  םירופיסה 

ול רמול  וצר  ןה  ביגהל . תוארוקה  תא  וררוע  םיירחסמה -  וילמסמ  דחאל  התיהש  הייטנ  םיארוקב -  תורגתהל  ותייטנו  ץומא  ןב  לש  תורתסומ  יתלבה 
המ . ' ונממ תוחפ  אל  תוינמכחו  תונונש  תויהל  תולוכי  ןהש  וא  ןהל , רוכמל  הסנמ  אוהש  טישלוב ' תא ה' תונוק  אל  ןהש  וא  םיזגמ , אוהש  וא  העוט  אוהש 
וא תחתב  ךל  קשנל  ךרעב , םידומע , השימח  לכ  ופסכ ) בטימב  םלישש   ) ךלהק תא  חלוש  התאש  הדבועה  איה  , ' ןהמ תחא  הבתכ  ביגהל ,' יל  םרגש 
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וא תחתב  ךל  קשנל  ךרעב , םידומע , השימח  לכ  ופסכ ) בטימב  םלישש   ) ךלהק תא  חלוש  התאש  הדבועה  איה  , ' ןהמ תחא  הבתכ  ביגהל ,' יל  םרגש 
הברה ךכ  לכ  : ' הבתכ תרחא  הארוק  תאז , תמועלו  םיארוקה .' ראשלו  יל  עיגמ  הארנכ  הזש  הדיעמ  קר  אורקל  יתכשמהש  הדבועה  םיגד . רפסב  ףוטעל 

בשחתהל אל  ןוצרה  הרגישהמ , תאצל  ןוצרה  ושענש . םישעמכ  אלא  תומולחכ  אל  הז , רפסב  ובתכנ  יחומב  םיצצורתמש  תוקושתו  תובשחמ  תומולח ,
רפסב .' הלגתמש  יפכ  םוימויה  ייחב  השעמל  הכלה  םיעצובמ  יתרבחה ," קדצב  ", " יתרבחה רסומב  ", " הרבחב "

שודיחה םעפה  ךא  סורייב , ןופ  לש  םיעודיה  םייטוראה  םירויצב  ריואש  (, 1981 ' ) ךרדה ינוינויז  , ' ךשמה רפס  ץומא  ןב  םסריפ  הברה  ותחלצהב  חכונשמ 
. ומצע תא  הצימ  רנא  ' זה יכ  וגפ  רבכ  םסקהו 

תירבעה תוצלחמ  תא  םימרופ 
דחא התיה  וירפס , ןכות  תאו  ותביתכ  ןונגס  תא  םג  הנייפיאש  ולש , תיטסילנרו  ' זה היצטניירואהש  המודו  יאנותיע , הנושארבו  שארב  היה  ץומא  ןב  ןד 

, ינושלה ךוחמהמ  תירבעה  תורפסה  לש  התרתה  ךילהת  תא  ןיבהל  ןתינ  אל  השעמל , תורפסב . תוינימ  לע  ובאטה  תא  רובשל  ותוא  ופחד ' םימרוגה ש'
תיישעת תוחתפתה  התיה  וז  המגמל  םיבושחה  םימרוגה  דחא  תונותיעה . ןושל  לש  היצזילאוסקסה  תמגמ  תא  ןיבהל  ילבמ  םירבדה , ךשמהב  וב  ןודנש 

םימוליצב הנפמה  תדוקנ  ללמל . הרבע  ךכ  רחא  קרו  ימוסרפה  םוליצה  תועצמאב  השעמל  הליחתה  תונותיעה  לש  היצזילאוסקסה  ץראב . םוסרפה 
רהוזה תורענ   ' תרתוכה תחת  תונומת , הוולמ  הבתכ , הזה ' םלועה   ' םסריפ ב-1967  םישישה . תונש  יהלשב  התיה  תונותיעב  תומוסרפב  םייטוראה 

: תינוריא המינב  בתכנ  הבתכה  ףוגב  תירחסמ .' תמוסרפ  ןעמל  סקס  תונומתב  םלטצהל  ולחה  ץראב  רתויב  תוטלובה 

. רטנסב םיפיז  םע  וכלי  אלו  זמרה  תא  וניביש  ידכ  רבצ -  די  לע  חלוגמ  אל  שיא  םהל  וארה  חלגתהל -  םיילארשי  םירבג  ענכשל  וצרשכ  ןמזמ , םעפ 
. םיפוקש םיטוטרמסב  השובל  הרוחב  וא  בג , תקלח  וא  השא , לש  קלח  הזח  ול  םיארמ  חלגתיש  ידכ  ללכושמ : רתוי  הברה  רבכ  ילארשיה  רבגה  םויה 

אל רפסמ  טישפהל  וחילצה  הזה  עצבמב  הטשפה . עצבמ  דחוימ . עצבמ  פראש ' המרפ   ' תרבח התשע  ןכל  חלגתהל . דימ  ותוא  ענכשמ  ןבומכ  הז 
ןורחאה ןמזבש  הביסה  תאזו  פראש .' המרפ  חוליג  יניכס  ונק  : ' ןתחתמ בותיכו  חוליג  יניכס  םינוכנה  תומוקמב  ןהל  דימצהל  תופי . תורענ  לש  לטובמ 

לש היזחה  יהוזש  התוא  םיענכשמ  ויהש  רחאל  קר  היזח , םע  הרוחב  םלצל  םיחילצמ  ויה  םינש  שולש  ינפל  םיחלוגמ ]...[ . ךכ  לכ  םיארנ  םירבגה 
. הזמ תוחפ  הברהל  תרמוא  תאז  הזמ . רתוי  הברהל  תונכומ  ןה  םויה  םי . דגב 

בתכ ב- הלילב ,') הרק  הז  אמש  וא   ) דחא םוי  . ' תילארשיה תמוסרפה  תוברתמ  דרפנ  יתלב  קלח  הקיטוראה  התיה  רבכ  םיעבשה  תונש  תיצחמ  דע 
ןימה תרזעב  ונל  רוכמל  וליחתה  זאמ  םוסרפל . בוט  םג  אוה  ומצעלשכ -  בוט  אוהש  הזמ  ץוח  ןימהש , וליג  , ' תומוסרפ רקבמו  יאמוסרפ  ענרב , םרוי   1977

: רקרפ טעל  תמוסרפב  תוינימ  תויצאיצוסאב  םישמתשמ  דציכ  חתנמ  אוה  םירבדה  ךשמהב  םירבד .' ןומה 

לש למסה  םישענו  םיבלתשמ  ךרעב , םהינשש , יבקינ , ןימ  למסו  ירכיז  ןימ  למס  םילמסה . ךכ  רחא  ןימה ]...[  ייחמ  לואש  חנומ  אישל . עיגהל  לכ  םדוק 
הסכמל הרידח  עצבמ  טוא  - טוא - טואו םינפ ) לכ  לע  יל ,  ) תיביטאיצוסא תיוזב  רקדזמ  טע  לש  טקא  טקאה . ךכ  רחא  םואתפ ? המ  הפיא ? רקרפ .' '

טושפ הז  רסמה . לש  הנוכנ  הרבעה  ןאכ  ןיאש  רעצב  עובקל  לוכי  ינא  רוחשה , חטשה  ללגב  הקזח  העדומהש  הזמ  ץוח  הגרעב ]...[ . ותארקל  חותפה 
. ונימ וניאשב  ןימ  לש  בוברע 

לש תומוסרפב  לשמל , רתוי . תוינריתמ  ושענ  רידנ ) יד  ןויזח  זא  ויה  ףוג  יפושחמבו  תוילאוסקס  תוזופב  םינמגוד   ) תומוסרפב תוינמגודה  לש  תוזופה  םג 
הלישפמה רתסומ ,) הזחה   ) ןוילע ףוג  קלח  אלל  תינמגוד  המלוצ  שודק '  ' סני ' גל תמוסרפב  ספילס ; ינותחתב  תינמגוד  העיפוה  םינותחתל  אתלד '  ' לעפמ

הררוע םוריעל , שובלמ  ןיב  וא  יטוראל , יפרגונרופה  ןיב  לדגה  שוטשטהו  םוסרפב , הקיטוראה  תולובג  לש  תדמתמה  הבחרהה  םודאה .' וק  דע ל' םייסנכמ 
קלחכ תוצוח ) יטלשב  ןתצקמ   ) תוינימ תוחונתב  תוינמגוד  לש  םימוליצ  תרדס  םסריפ  לגופ '  ' םוסרפה דרשמש  רחאל  ב-1986 , םידרחה . לש  םמעז  תא 

הנכסהו רסומב  העיגפה  תוצירפה ,'  ' לע םירחא , תומוקמבו  תסנכב  םהלש , דלאווג ' תקעצ ה' העמשנ  ןוזרבוא , ןועדג  לש  םי  ידגבל  תמוסרפ  ןייפמקמ 
םרח הידמ ,' רטסופ   ' יטלש תפירש  תומילאל : םג  תידרחה  האחמה  העיגה  תומוסרפב , ינימה  ןונימב  היילעה  םע  םיעשתה , תונשב  תודימה . תתחשהל 

אל הז  לכ  הרומעו . םודס  יככותב  םידעוצ  םהש  םהל  המדנ  היה  התע  םיצוקיש ,' תא ה' גופסלו  תחא  ןיע  םוצעל  ולכי  דוע  םה  רבעב  םא  דועו . םירצומ  לע 
םיינימ םילמסב  שמתשהל  לחה  תוריפה  תצעומ  ומכ  יתכלממ  ףוג  םגש  דע  יטננימוד  הכ  השענ  םוסרפב  יטורא  - ינשוחה ביטומה  ןבומכ . ליאוה 

'. זופת טישפהל  ', ' הניזופת ', ' תויהל אל  וא  תוילוכשא  : ' ולש םינייפמקב 

(1975 ' ) יקנ  ' תיטמוטואה הריפתה  תנוכמל  תמוסרפב  לשמל , הוולנה . ללמב  הליבקמ  המגמב  התוול  תומוסרפב  תונומתה  לש  היצזילאוסקסה  תמגמ 
ןייפמק תוקד .' ךות 60  התוא  שיבלהל  הלוכי  תא  יקנ  םע  : ' הרמא תרתוכה  היוג , וקסיסנרפ  לש  המוריעה ' היאמה   ' לש תמסרופמ  הנומתה  העיפוה 

הצורמ תא  םא  : ' תיטסיניבוש - תינימ בוחר  תפשב  שומיש  ושעש  תואמסיס  ללכו  רתוי  הטובו  זעונ  היה  ב-1976  ספווש '  ' תרבח רובע  קפוהש  םוסרפה 
'; ףוסה תארקל  םג  ססות  ונלש  לודגה  '; ' ץוחב םינטק  תיבב מ-4  דחא  לודג  בוט  '; ' לודג ןטקמ  ליחתמ  ונלש  לודגה  '. ' לודגה תא  יבהאת  תא  ןטקהמ ,
תינמגוד תמלצמה  הלעמו  הינתוממ  המוריע  תמלצ  העיפוה  ( 1977 ' ) רובג  ' תרבח לש  ןאק ' ןאק   ' יברגל תמוסרפב  ררקמל .' תולקב . סנכנ  ונלש  לודגה  '

1982- בו תימויה , תונותיעב  ועיפוהש  תומוסרפב  ינימה  ןונימה  לדג  ןמזה  םע  םיילגר .' לש  יפוי  : ' התיה תרתוכה  תובוטחה . הילגר  תא  תפשוח  חורהש 
: םיאבה םיטפשמה  תא  תוללוכה  תומוסרפ  אוצמל  רשפא  היה  רבכ 

שי '; ' קדה זמרה  תא  ןיבתו  תינמגודה  לש  ףושחמבו  תוינשוחה  םייתפשב  תותפמה , םייניעב  לכתסה  המ ? ירחא  ירחא . םיתושש  רקילה  היוללה . '
הבג םע  השיא  תבייח - ' תא  הלילה  '; ' ןחלושל םויב  םיימעפ  טסורפנס  תשגהב  רבודמה  שגרתת  לא  םעופ ? ךביל  םיימעפ -  הז  תא  תושועש  םישנ 

ףקות ןר -  ףטלמו , ףקות  ןר -  ףטלמו , ףקות  ןר -  '; ' ליוק גניק   ' ןרזמ לע  הלועפל  ןכומ  לוכה  ןרזמה -  לע  טומש  קנראה  ארוקל . םינופ  תובוטחה  הילגרו 
ףקות ןר  ףטלמו , ףקות  ןר  ןר 36 . םילכה  לזונו  ןר 2  הסיבכה  תקבא  ךיידי . תא  ףטלמו  םילכה  תא  ףקות  ךיידגב , ףטלמו  ךולכלה  תא  ףקות  ןר  ףטלמו .

'. ןר תיבב , ותוא  הכירצ  ינא  ףטלמו ,

תוינייגיה תושובחתל  תוברה  תומוסרפה  תוכזב  הנייגיה . ירצומל  תומוסרפה  תועצמאב  םג  ימיטניאה  חישה  לש  היצזיבמופ ' המרת ל' םוסרפה  תיישעת 
יתרבחה חישה  לש  יניינעו  יעבט  קלחל  םידחפו  תומודק , תועד  תוששח , הכובמ , ררועמ  אשונמ  הנתשה  םישנה  לש  ישדוחה  רוזחמה  ימי  םינופמטלו ,

. יולגה

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



תונש תישארב  ושענש  םיסחי ,' ו' תויורכיה '  ' ירודמב תועדומל  םג  התיה  תימויה  תונותיעב  םיינימ  םייוטיבב  שומיש  לע  ובאטה  תרסהל  הבושח  המורת 
 - סב דנא  יגרופ  '; ' חכשנ יתלב  גסמ ' הצימאו  הבידנל  קינעי  ןידעו  םח  קזח , ריעצ  ינימי -  חכשת  (: ' מ-1984  ) תואמגוד רורצ  ןלהל  רתוי . תולוחכ '  ' םינומשה

הדידיב ןיינועמ  גראל - ' הרטסקא  '; ' תוררועתהל הלשבו  האנב  ןיינועמ  האנ  יאמדקא  תוריפ -  טרבלא  '; ' ידדה ןקרופל  הריעצ  שפחמ  הריד  דמחנו +  יונפ 
'. תכרצנ לכ  קפסל  ןכומ  ונוא  אולמב  רבג  דעסה -  רש  '; ' תינימ םייקנע , םידממ  םע  הנמש 

ןונימב תפסונ  הגרדמ  תיילע  הלח  תרושקתה , קושב  תורחתה  תוקזחתהו  ישפוח  קוש  תלכלכל  רבעמה  םע  ךליאו , םינומשה  תונש  תיצחממ 
ןיינעל וכפהנ  דבוכמ  ןותיעב  םצבשל  תעדה  לע  הלוע  היה  אלו  בוחר  תפשל  רבעב  ובשחנש  םייוטיבו  םילימ  תונותיעה . ןושל  לש  היצזילאוסקסה 

תועידי  ' לש סולפ ' יאנפ   ' ףסומב דמלמ ב-1983  היתב  םסרפל  הלחהש  הז ,' תא  םישוע  חונמה  ירסח   ' רוטה אטבמ  הזה  רבעמה  תא  הרגשבש .
תינקירמאה הרדסה  יבכוכ  לש  ןימה  ייחל  רשאב  רסחה ' תא  אלימש  , ' יטסירומוה רודמ  היה  הז  ונמזב . ךרד  ץרופו  ותוזעונב  ןפוד  אצוי  היהש  תונורחא ,'

יפ לע  הרדסה  יפתתשמ  לש  םתולהנתה  תא  יגולוכיספ  ןפואב  לוכיבכ  החתינ  דמלמ  ץראב . םג  ןמז  ותואב  הנרקוהש  חונמ ' ירסח  םיריעצ   ' תירלופופה
לש תוינטירופה  לע  הריטאס  בותכל  היה  ןויערה  חדוקה . הנוימד  ירפ  הלאב ,) אצויכו  הפקיז  תויעב  תונפקות ,  ) םהלש ןימה  תויעבו  םיימיטניאה  םיכסחה 

םיבר . םיארוק  קתירו  חילצה  ןכא  אוהו  ללכב , תינקירמאה  תוברתה  לש  השעמלו  הלאה  תורדסה 

לע ותייבתהש  םיכרועהו  םיבתוכה  לש  ריעצה  ליפורפה  לשב  תושדח ,'  ' ןותיעהו םינומוקמה  ויה  תונותיעה  תפש  לש  היצזילאוסקסה  ךילהתב  םיליבומה 
' תושדח  ' קיפה ב-1992  םיקיתווה . םינותיעה  לש  תיאנותיעה  הביתכה  תורסוממו  תרוסממ  רתוי  םיררחושמ  םמצע  ושחו  םיריעצה  םיארוקה  תייסולכוא 

תופייזמש םישנ  לע  הב  רבוד  דואמ . הרישי  ךרדב  הבתכנו  סקסה  םוחתב  םירקשב  הקסע  תובתכה  תחא  םירקש .'  ' אשונל ימעפ  דחו  דחוימ  ףסומ 
: תובכע אללו  תורישיב  ורבידש  םירבג  ינשו  םישנ  יתש  םע  תונויאר  םג  הב  וללכנ  תובהאמ . לע  םירקשמו  היצנטופמיא  םיריתסמש  םירבג  לעו  תומזגרוא 

סקס והשמ . שקבל  תוכירצ  ןהשכ  חונ  תושיגרמ  דימת  אל  ןויסינ , הברה  ךכ  לכ  ןהל  שיש  הלאה , תונבה  םג  תשייבתמ . לבא  הצור  תדחופ , לבא  הצור 
אלש ימ  : ' הנפד ותוא .' יתרבע  לבא  הז , תא  יתשקיב  אלש  ילש  םייחב  בלש  היה  סאבתא . ארונ  ינא  הז , תא  יל  ושעי  אל  םא  : ' ילט לשמל . ילארוא ,

יצח ןכ , רבכש  הלאו  ןכ ? ינא -  לבא  הז , תא  בהוא  אל  התא  ול , דיגא  ינא  המ  זא  הז . תא  השעי  אל  אוהש  יל  רורב  רבכ  ישילשה , ןויזב  הז  תא  השוע 
אוהו רדהנ , לוכה  דרוי . אוה  םא  דואמ  הלודג  הבוט  ךל  השוע  אוהש  בשוח  אוה  םהלש . ןושלהו  םיילגרהו  םיידיה  םע  תושעל  המ  םיעדוי  אל  םהמ 

הלא בור  ילזמל , העונת ? רטוש  ינא ? המ  הטמל , הלעמל , ןווכל , ךירצשכ  ןבצעמ , תמאב  הז  : ' ילט ןגדגדל .' עיגמ  אל  טושפ  הזו  עיקשהל  ןוכנל  אצומ 
יצומ .' יצופ  ךכ , רחא  םהילא  ךייחל  הכירצ  תאו  הכמ , שממ  םהש  הלאכ  שי  לבא  הדובעה , תא  םיעדוי  םתיא  יתייהש 

םואתפו םיטשפתמ , םיממחתמ , בוט , ךלה  לוכה  התיבה , יהשימ  וזיא  איבמ  התא  םימעפ . המכ  יל  הרק  הז  ? - ' ךל דמוע  אלשכ  דדומתמ  התא  ךיא 
ףייזל תולוכי  ירה  םישנש  איה  היעבה  םיענ . אל  חיר  תרחא  םעפ  תקלד , וזיא  רכוז  ינא  םעפ  החוד ; והשמ  הב  שי  םידגבל  תחתמ  ךל . דמוע  אל 
תלדתשמו תדבוע  איה  רהמ , הזמ  חורבל  ךיא  תובשחמ , ינימ  לכ  תורבוע  שארב  זכרתהל , חילצמ  אל  התא  זא  ריתסהל , רשפא  יא  ונלצאו  המזגרוא 

'. דקפתמ אל  טושפ  התא  לבא  ךתוא , תורגל 

, תוריעצה תובתוכה  אקווד  וליבוה  םיימיטניא  םיאשונב  תואטבתה  לע  ינושלה  ןסרה  תרתה  תא  תונותיעב  םג  םירבדה , ךשמהב  הב  ןודנש  תורפסב , ומכ 
, ךילביל רהז  לש  התבתכמ  המגוד  ןלהל  שדחה . ינריתמה  ןונגסה  תא  לכעל  םיארוקה  לע  הלקהש  תינקחצו , הלילק  המינב  ללכ  ךרדב  תאז  ושעש 

: תימויה תונותיעב  סקסה  תא  ולמרינ ' הז ש' גוסמ  תובתכל  תינייפואה 

יתרבח תושגרתהב  ילא  הלצלצ  רזעלא , ימלת  תלתשמב  ידוה  חמצ  לש  ויתוריפמ  תקפומש  המזגרואה , תקבא  לע  הבתכ  ונפסומב  העיפוהש  םויב 
איה המ , םושמ  הגוז . ןב  לש  בגא ) ירמגל , תועצוממה   ) תוינימה ויתויפיצב  דומעל  הל  השק  יכ  הננולתה  רשאכ  הז , רודמב  הבכיכ  רבכ  הקימ  הקימ .

ןבדבוד אלו  עיגה  אל  תכרעמל  יכ  הלעה  רצק  רוריב  הקבאהמ : תימגוד  הל  גישהל  לכוא  תושדח ,' םיפפורה ב' ירשק  תוכזבש  שארל  הל  הסינכה 
ןימה רבא  לע  התוא  םיחרומו  הקבאל  חמצה  ינבדבוד  תא  םינחוט  רשאכ  ארק , אלש  ימל  יתוא .) ולאשת  םא  הריפחמ , תיאנותע  תונלשר   ) דדוב

לכ םשל . עיגהל  קשח  הל  ןיא  םתס  המזגרואל , עיגהל  היעב  ןיא  הקימל  הזה . םלועהמ  אלש  תומזגרוא  הווח  השאהו  הקושתה  סלפמ  הלוע  ישנה ,
טקשב . התוא  ובזעיש  הז  הטימב  הצור  איהש  המ 

ףקותמ אל  אל , לש 056 . סקסה  תועדומ  תומסרפתמ  ובש  דומעב  הרחתמה , ןותיעה  לש  ךירדמה  ןוילג  תא  ידיב  יתקזחה  קוידב  הלצלצ , איהשכ 
' ץניא ינש  לע  עינצהל  וגהנ  םעפש  דירחהל , תוטוב  תויטורא  תועדומ  ונעגה : ןאל   ) קנע תועדומב  םש  םיחיטבמש  המ  אורקל  יטסטנפ  טושפ  ידיקפת ,

. תואיצמב םיקפסמ  הארנכש  המ  תא  ןיימדלו  הנידמה )! לש  ןותיעב  דועו  םלש  דומע  לע  תוזעונ  תונומת  תיוולב  תוחרמנ 
תוסומכ יתש  העלב  הספוק )! הלוע  לקש   88.50  ) תחקרמה תיבל  הקימ  ותוא  החלש  הרדח )! דיל  הז   ) הלתשמל עסיי  הלעבש  דע  רופיסה ]: ףוס  ]

השיגרמ ינא  םויה  לכ  ךל , תעבשנ  ףאה , תולעת  תא  הז  יל , ררוע  הזש  ידיחיה  רבדה  : ' הקימ טשינרוגו . תבשו )! ישיש   ) ףוצר םיימוי  ךשמב  םויב  םעפ 
, יל חתפנ  אוה  ךפיהל , וישכע  זא  םתסנ ? ןותחתה  ריחנה  דצה , לע  םינשישכ  ןוכנ  ןושיל , תבכוש  ינאשכ  וליפא  יל , תובחרתמ  ףאב  תולעתה  ךיא 

'. רתוי דוע  חתפנ  ינשהו 

ידי לע  חוקלהמ  הבגנ  םולשתה  ןהבש  תויטורא  ןופלט  תוחיש   ) גויחה 056 רוזא  לש  ותמקה  תא  "ס ,) שמ  ) יסחנפ לאפר  תרושקתה , רש  רשיא  ב-1991 
ןימז ןופלטב , ילוק  עדימ  תועצמאב  עובשה  תשרפ  תא  ןנשל  וא  ארמג  ףד  דומלל  ךכב  םיניינועמל  רשפאל   ' התיה ותרטמ  ןופלטה .) ןובשח  תועצמאב  קזב 
ןתינ אל  הז  בלשב  לבא  הפורצ .' היפרגונרופ  םה  גויחה 056  רוזאב  םיעמשומה  םידיחיה  םיקוספהש  הכובמה , הברמל  רשל , ררבתה  דואמ  רהמ  לוזו .
ירודמ לש  חפנה  הרומעו .' םודס  תימויה ל' תונותיעה  םג  הכפהנ  ןופלטה , יתורישמ  ידסממה  ןסרה  רתוהש  עגרב  קובקבל . לוחכה  דשה  תא  בישהל  היה 

הפשה םג  ןת . חק  וא  תוריד  תריכמל  תועדומ  לש  ןהידממל  עיגהו  לדג  תוננוא , תוחישלו  תונוז  םע  יוליבל  הנמזה  רקיעב  סקסה , יתורישל  םוסרפה 
ןלהל יטסיניבוש . ןונגסב  ללכ  ךרדב  תחסונמו  םירבגל  רקיעב  תנווכמ  תירזיב , םיתעל  תיפרגונרופ , תיביסרגא , הרגמ , התפמ , תשוב , תיב  תפש  התשענ 

: ןופלט רפסמ  עיפומ  ללמה  דצל  רוקמב , ב-1995 . בירעמ ' חול  ועיפוהש ב' תועדומ  ץבקמ 

ללותשנ 15 וב  םינפלמ -  וא  ילארוא  ילאנא , הצור  ילע ;! רומגתש  דע  רבדנ  ואוב  ילאנא ;! וישכע  יתוא  חק  תוטהול ; תויזטנפ  הריעסמו ; המח  תיבסל 
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2 ישילשה -  גוסהמ  םישגפמ  םישנ ; םע 4  תושק  תויטס  ןופלטב ; תורמוג  תיב  תורקע  רומגתו ; תוינש   20 ... לע יל  ביטרתש  הצור  שדח ! תוינש ;
הצור טהול ! רשואמ ; רוחב  ךנוצרכ  יב  השע  הבוטר ? החיש  הצור  תינמופמינ ; םע  סקס  ילאנא ; ילארוא , היח , החישב  יח  סקס  תוריעצ ; תוילניסקוק 
האושנ םינפב ; קומע  רומגתו , נש '  15 ןושלה , םע  חרצתו , לצלצ  תחא ! לע  דחא  יח  ילע ; רומגתו  אוב  עברא ;! לע  תינמופמינ  היח ? החישב  ללותשהל 
רומגל תוזעונ ; תוריעצ  םע  תורעוס  תויגרוא  האלמ ; היפרהל  המזגרוא  יח , סקס  תומחוימ ; תויבסל  םינוויכה ! לכמ  ןימה  תחפש  שדח ! המחו ; הבוטח 

תינידנולב םע  רידא , ץוציפ  ךתוא ; שוגפת  חטב  ןהמ  תחא  תויטרפ . תורוחב   32 יתימא , סקס  ודאס ; יכה  ילארוא  רתוי  ילאנא  רתוי  ירמגל , תרחא 
. הצרתש ןאל  עיגתו  ילא  רשקתה  חונמ , תרסח 

ינימה חישה  תוחתפתהל  ןה  םג  ומרת  הרגאיווה  תלולג  תאצמה  לעו  םיעשתה , תונש  תישארב  הזוע  אולמב  הצרפש  סדייאה , תלחמ  לע  תועידיה 
ימוימויל זאמ  ךפהנ  תויקודקדה  ויתורזגנ  לע  "ן  יז שרושה  אשונה . לע  םיחותפו  םיינדמל  םיחותינו  םינויד  םינותיעה  ואלמ  ןהיתובקעב  ןכש  תונותיעב ,
תונותיעה הז  םוחתבש  םיסרוגה  שי  תוכלכולמ . םילימ  ןהב  האור  וא  סוכ '  ' ומכ םילימב  שומישהמ  םג  ןיינע ' השוע   ' וניא רבכ  שיאו  הבותכה , תונותיעב 

יהלשב העיפוהש  אל ,'? ינאו  םינייזמ  םלוכ  המל   ' ומכ תרתוכ  ןכ , יכ  הנה  תובר . תויברעמ  תונידמב  תונותיעהמ  רתוי  תינריתמ  ףא  הצופנה  תילארשיה 
תפשלו ןמזה  חורל  תיעבט  םתסה  ןמ  הבשחנו  םיארוק  לש  הבוגת  לכ  הררוע  אל  בירעמ ,)' תוברת   )' תבשל תוברתה  ףסומ  תובתכמ  תחאב   1998

םינוויכמ סקסב  תוקסוע  תובר  תובתכ  תונותיעב . םיסג '  ' םייוטיב תביתכ  לע  ובאטה  ןיטולחל  טעמכ  רסוה  ןורחאה  רושעב  השעמל , השדחה . תונותיעה 
תוחישב לשמל , יתרבחה , חישב  סקס  לע  רובידה  לש  לדגו  ךלוהה  ומוקמ  תא  ףקשמ  הז  יוניש  ןותיעה . לש  םייזכרמה  םירודמבו  היולג  הפשב  םינוש ,

. ןולס

רבעשל קינח  " מלפ יסונמ , ידיד  בתוכ  ( 1999 תונורחא , תועידי  ' ) הדע הזיאמ  בושח  אל  דחא , , ' סיציק לייא  בתכש  תוחידבה  רפס  לע  תרוקיב  תמישרב 
טלחומה שפוחהו  ובש , תוינטירופ  יאב  הרושק  ץבוקל  האמחמ  : ' תירבעה הפשה  לש  ךוחמה  תרתהל  ומצעב  םרתש  ימו  תינטירופ  הריוואב  לדגש 

םירבדה תא  הרידגמו  הטובו  הזר  איה  תיתרושקתה  הפשה  אל ]...[ . המבו  המהב  יבכשמב  תוציצמב , טרפב , תחתב  םינויזבו  ללכב  םינויזב  קוסעל 
םסרפל רחב  ץראה ' דע ש' טלוב , הכ  השענ  תימויה  תונותיעב  סקסה  בוליש  םיכלכולמ .' תוחפ  הרואכל  םיפדרנ , תומש  וא  זמר  וא  הווסמב  אלו  שממ ,

םיציצ .'  ' וב ןיאו  םייתרושקת  םיקימיג  וב  ןיאש  הדבועה  תשגדה  תועצמאב  תמוסרפ ) תועדומב  ' ) םיבשוח םישנאל   ' יניצר ןותיעכ  ותימדת  תא 

. ןימ יתוריש  םוסרפ  אשונב  הרוזנצה  ףר  תא  ודירוה  ףא  תונורחאה  םינשבו  תונותיעה , ןושל  לש  היצזילאוסקסב  ליבוהל  םויה  דע  םיכישממ  םינומוקמה 
תועיפומה תונומתה  וליפא  םהירמאמב . בורל  םיינימ  םייומיד  םירזושו  םיינימ  םייוליב  לע  תובתכו  ןימ  יתורישל  תועדומ  רופסניא  עובש  ידמ  םימסרפמ  םה 

לעב יאנותיע  םגש  דע  הרישי  הכ  תוילאוסקסב  הנעטנ  םינומוקמה  לש  םתפש  רבד . לכל  תויפרגונרופ  אלא  ןתונפשחב  תוילובג  ןניא  רבכ  וללה  םינותיעב 
רבד לכב  ןיז  הלימה  לש  תמחוימו  תיפוסניא  היטהו  תוסג  םילימ  , ' בתכ ןורחאה ,' ןמזב  . ' ינריתמה וקה  ןמ  גייתסה  גרבימ  ןור  ומכ  תילרביל  היצטניירוא 

תובתכב רקיעבו  תויטילופ  תובתכב  תורפסה , רודמב  לכואה , רודמב  ןימו  ןיז  אצומ  התא  ריעה ."  " יבתכו יכרוע  תא  ןמרחמ  ארונש  והשמ  םה  ןיינעו ,
ונייחב .' תומגמ  רידגהל  תורמייתמה  הלא  תוידנרט ,

ןייצל יוארה  ןמ   ) וק רשייל  הגרדהב  הלחה  איה  ינשה  ץורעה  תחיתפ  םע  ךא  ןסרה , תרתהב  הבותכה  תונותיעה  ירחא  טעמ  הרגיפ  תילארשיה  היזיוולטה 
ןרקוה ינשה , ץורעה  ירודיש  לש  ןושארה  םויב  רבמבונב 1993 ,  4- בש ךכל  המרג  הרקמה  די  קר  אל  יכ  המוד  רתוי .) םילודג  וראשנ  םינוסירה  ןאכש 

םצע ותורכז . רביא  הצקב  ץוענה  ליגעב  ראפתמו  תליא  ףוחב  תוריית  התפמה  ריעצ  ולוגי  לש ג' ורופיס  ןיזב ,' ליגע   ' ירטנמוקודה טרסה  ברעב  יצחו  רשעב 
םיינושל . םילבכ  םיריסמ  ובש  תונמאבו  תרושקתב  שדח  ןדיע  ורשיב  וב  קסע  אוהש  אשונהו  טרסה  תרתוכב  ןיז '  ' הלימב יולגה  שומישה 

חישה לש  היצזילמרונב  בושח  דיקפת  עדונ  ץראב , סקסה  תיישעתל  םירושקה  םישנא  ולש  תירלופופה  חוריאה  תינכותב  חראל  הבריהש  ןוליש , ןדל 
תא הדעו  םע  לבק  הגיצהו  ביבא  לתב  יטסיכוזמ  - ודאס סקסל  ןוכמ  תלהנמ  תשופחתב  ותינכותב  העיפוה  יאמב 1993  לשמל , ךכ , היזיוולטב . ינימה 

, דקש ןורימ  לכימ  תייחנהב  ( 1993 ' ) םינידסה ןיב   ' ויה הז  ןוויכב  ומרתש  תורחא  תוינכות  יטסיכוזמ . - ודאסה לגשמל  םיעייסמה  םירזיבאהו  יוריגה  יעצמא 
רינ דרעו  רמייהטסו  תור  תינקירמאה  תידוהיה  סקסה  תנהוכ  עובש  ידמ  ורבח  הבש  ( 1995 ' ) תינכות ןימ  ; ' תישנה תינימה  היווחה  לע  םישנ  וחחוש  הבש 

לש הקיטאופה   ' ןודנול ןורי  לש  תירטנמוקודה  הרדסהו  בוט ;)' הז  ןנואל ,]  ] ןנול ןנול ,  ' םילארשיל ץילמהל  התבריה  איה   ) ןימ יניינעב  םיפוצל  ץעייל  ידכ 
. תילארשיה הרבחב  ןימב  הקסעש  (, 1997 ' ) םינומהה

תרדסל התיה  היזיוולטב , םיסג  םייוטיב  לע  הרוזנצה  לש  תטלחומ  הצירפב  השעמלו  רוסאהו , רתומה  תולובג  תבחרהב  דחוימב  הבר  תובישח 
, לשמל  ) סקסב ןירשימבו  ןיפיקעב  תורושקה  תונצס  גיצהל  םג  אלא  תויוסג '  ' רבדל ובריה  קר  אל  הבש  תירמאקה ,' היישימחה   ' תירלופופה הריטאסה 

. הלש ירחסמה  למסהמ  קלחל  התיהש  היישימחה , לש  תוילאוסקסה  תויביטקובורפל  המגוד  ןלהל  וירוחא .) תא  ףשח  רגרביוה  ימר  םינוכרעמה  דחאב 
: םייחה לע  תורבדמו  םיה  ףוחב  תובשויה  תונב  יתש  תמלגמ  רומ  ןרק  הז  ןוכרעמב 

? עונלוק בכוכ  םע  םעפ  הז  תא  תישע  - 
? ורינ - הד הזכ , יאקירמא  בכוכ , תרמות  המ ז' - 

. הא - 
. ןכ - 

? היה ךיאו  - 
. רדסב -

? םילכתסמ םינומההשכ  ףוחה , עצמאבו  - 
? האמ רשע , םינומה , הז  המ  - 

. ףלא -
. ףרוחב אל  לבא  ןכ  ףלא  -
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? םילכתסמש ףיכ  הז  -
. הככ -

? ךל אצי  םישוכ  םעו  -
? המכ וא  דחא  תנווכתמ  תא  םישוכ , - 

. דחא קר  - 
. יל אצי  ןכ , דחא  -

? המכ םעו  -
. םג - 

? תויח םעו  - 
? תויח הזיא  - 

. םיזע -
. לחנב קר  תחא , םעפ  -

? הטימבו -
? רבג םע  - 

. ןכ - 
? דחא - 
. ההא - 

? ךיילעמ הזכ , דרויו  הלוע  אוהש  - 
. ןכ -

. הליעגמ הי  סכיא , - 

ץורעה לש  תשק '  ' ירודיש תרגסמב  רבמצדב 1995  הנושארל  הרדוש  תינכותה  ' ) הליל הרקמ   ' יביבא יש  לש  ותינכותב  דמלמ  היתב  לש  סקסה  תניפ 
איה דמלמ , הבתכש  הניפב , ךסמה . לע  םינסרה  תרתהב  ףסונ  בלשו  ץראב  ינויזיוולטה  םוידמה  לש  תינימה  הכפהמב  בושח  ךרד  ןויצ  התיה  ינשה )

תולאשל תויניצו  תועשעשמ  תובושת  הבישהו  תינכותל , תינכותמ  הכראתה  םתמישרש  םייינוימד , רכמ  - יבר תרבחמו  ןימל  תיחמומ  תומדב  העיפוה 
םירודמב םיעייתסמ  םירגובמו  םירענ  הבש  טנטסניאה  תוברת  לע  יריטאס  טבמ  רוציל  התיה  הנווכה  םילבלובמ . םיפוצ  ידי  לע  לוכיבכ  ולאשנש  תויוזה 

: תוינכותה תחאב  להנתהש  חישל  המגוד  ןלהל  םייחב . םכרד  תא  בתנל  תנמ  לע  ןותיעב 

? ישדוחה רוזחמה  תא  תבכעמ  תוננוא  םאה  תב 15 :
רישכמה תא  עגרל  איצוהל  יסנ  בצמה , והז  םא  רוטרביו . תרזעב  הקספה  אלל  תננואמ  תא  םא  ישדוחה , רוזחמה  תא  בכעל  הלולע  תוננואה  היתב :

. רוזחמב תא  םא  תוארלו 
? תושעל המ  אפורל . תכללו  ירוהל  רפסל  תשייבתמ  ינא  רוזחמ . יתלביק  אל  זאמו  ילש  רבחה  םע  יתבכש  תב 14 :

םא הרוק . המ  תוארלו  תונלבסב  תוכחל  ךיילע  ןכל , םתוא . רעצל  לולע  הזו  דואמ , הריעצ  תא  ךירוהל . רפסל  תשייבתמ  תאש  ךכב  תקדוצ  תא  היתב :
. םהל ירפסתש  ילב  םג  שחרתמב  וניחבי  ךירוה  גואדל . המ  ךל  ןיא  ןטבה , ךותמ  תורזומ  תועונת  ישיגרתו  לודגל  ליחתת  ןטבה  תוליחב , ךל  ויהי 

? קינהל לכוא  םאה  תוטלוב . אל  ילש  תומטפה  תב 14 :
ומכ תאז  ךירעהל  םיעדוי  םירבגש  תולגל , יאלפתת  ויתובוגת . רחא  יבקעו  ךלש , רבחה  תא  קינהל  יליחתה  םדוק . תחא  הנש  הפיו  ןכ , היתב :

. רתוי וליפאו  תוקונית ,
? תושעל המ  ןימ . יסחי  םייקל  שייבתמ  ינאו  ןטק  ןיפ  יל  שי  ןב 13 :

קפתסהל וא  טנרטניאב -  השילג  םירפס , תאירק  טרופס , ומכ  םירחא , םימוחתב  רשואה  תא  אוצמל  הסנו  ןימה  יסחי  תא  חכש  תושעל . אל  היתב :
. הכומסה ואדיווה  תיירפסב  טרס  לואשל  לוכי  התא  םילוחכ . םיטרסב  הייפצב 

תינכותב ומכ  דמלמב -  היה  ךא  ידמל , ןונש  היה  םנמא  ןכותה  הנמז . תא  המידקה  ילואש  תאזה , תיביטקובורפה  הניפל  ואימחה  אל  תורוקיבה  בור 
המודק העד  םג  הדמע  דמלמב  תוחלתשהה  ירוחאמש  ינמוד  ךא  םירקבמה . תא  זיגרהש  ןצחומו  ירגלוו  םג  ילואו  ירורהס  טעמ  והשמ  יביבא -  לש  הלוכ 
הניאשו תובבוש  לש  קיז  הל  שיש  תרגובמ  השיא  ידי  לע  רמוחו  לק  השיא , ידי  לע  תשגומ  תויהל  הל  רוסא  ןימ  לע  תיריטאס  הניפש  הסרג  רשא  תשרשומ 

. תויוסג רבדל  תדחופ 

רשפא היה  הרודיש  ירחא  תורופס  םינש  ןכש  דלונה . תא  התזח  השעמל  ךא  הנמז  תא  המידקה  םנמא  דמלמ  היתב  לש  תיריטאסה  תינימה  הניפה 
 , Yes ירודיש לש  הלילב ' ' Y תינכותב הרק  הז  הריטאסכ . אלו  תוניצרב  היה  הז  םעפה  דחא : לדבהב  תובושתו , תולאש  לש  המוד  גוס  עומשלו  תוארל 

תוחחושמ תופסונ ) תוריעצ  ךשמהב  ופסונ  ןהילאש  ןמסקו , יגיאו  ירא  ןב  יריש  ןייטשנזייא , ןרומ  הליחת   ) םינוש םיבכרהב  תוילוק '  ' תוריעצ שולש  הבש 
' תוילוק  ' ןבומכ יהוז  תוילוק ;'  ' תובושת סקס -  יאשונב  תולאש  ןללכבו  םיריעצ –  תוניזאמו  םיניזאמ  לש  תולאשל  תונועו  תילוק '  ' החיש ןפלואב  ןהיניב 

אלש המכ  הרפיסו ש' תינכותל  תב 18  הריעצ  הנפליט  סרמב 2002  הרדושש  תינכותב  הסואמ . םג  םיבר  תעדלו  המצעל , תעדומו  דואמ  תיתוכאלמ 
': רבחה םע  רומגל  החילצמ  אל  ינא  יתיסינ ,

תא הריכמ  תא  דבל . לגלג  ףילחהל  דבל , תורונ  ףילחהל  דבל , לכה  תושעל  תוכירצ  תויטסינימפ  רותב  ונחנאש  תבשוח  ינא  הנושארה :] תילוקה  ]
? יל ימ  יל  ינא  ןיא  םא  המסיסה 

. ךמצעב הז  תא  ישעת  טושפ  יל . ידי  יל  ינא  ןיא  םאו  הפיסומ :] היינשה  תילוקה  ]
. םירחא לע  הז  תא  יסנת  הז  ירחאו  תינהנ  תא  הפיא  בוט  תעדוי  ירה  תא  הנבות :] שי  תישילשה  תילוקל  םג  ]
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תא קר  אל  אטבמ  הלילה , לש  תונטקה  תועשב  תורדושמ  ןתצקמש  םגה  רעונ , ינבל  תורחא  תוירלופופ  תוינכותב  םג  חיכש  השענש  הז , גוסמ  חיש 
לע םויה  דבועה  שדחה  תורביחה  ןונגנמ  תא  אלא  םינטלרש , ןומה  וסנכנ  םוחתלש  הדבועה  תאו  תילארשיה , הרבחב  ןימ  לע  חישה  לש  היצמיטיגלה 

. החותפה תוינימה  סותא  תא  םהב  רידחמו  ריעצ  ליגמ  םיריעצ 

ולחש םייונישה  תא  איה  םג  הפקיש  לילעב , תיטסיליהינה  השדחה , ןמזה  חורל  ןמיס  הב  ואר  םינשרפש  םינכוסמ ,' םיסחי   ' ןדומ הנד  לש  הלילה  תינכות 
ויה היחרוא  בורו  ןדומ  הזה . םוידמב  ינימה  חישל  הנתינש  השדחה  היצמיטיגלה  תאו  תיפאיה , הבכשה  ברקב  רקיעב  ןימל , סחיה  םוחתב  ץראב 

ינפל םיחרואה  ופשח  ןדומ , לש  החוצינב  תירבחו , החותפ  ןולס  תחישב  םהייחל . םיעבראהו  םישולשה  תונשב  םיאניקניש '  ' תויפאיו םיפאי  לש  תויצאירו 
ליל ראוניב 99 ' םאה ה-28  . ' ללכב רוביצב  אלא  היזיוולטב  קר  אל  ינריתמ  בשחנ  רבעבש  םזינויציביהסקאב  םהלש  תוינימה  תויזטנפה  תא  םיפוצה 

הינימ בישהו  םהוש , תימע  היזיוולטה  רקבמ  לאש  תילארשיה ,'? היזיולטב  ירוטסיה  דעומ  בשחיי  םינכוסמ " םיסחי   " ןדומ הנד  לש  התינכות  לש  התדלוה 
: היבו

ומכ םייניעב  ןשע  אל  אוה  ןחלושה . לע  חורמ  םינכוסמ ' םיסחי  ןימה ב' קיטשעליופה ]...[ . רמגנ  ןדומ  לצא  ןיקניש ]...[ . םע  הטימל  ונסנכנ  הזה  הלילב 
אל םיידשה  םיעבוק , םיידשה  המזגרוא , ףייזל  אל  המזגרוא , ףייזל  ןושארה , הלילב  הז  תא  תושעל  אל  ןושארה , הלילב  הז  תא  תושעל  ישוס . אוהש 

. הז לע  רבדל  וילא . רשקב  תושעל  הצר  דימת  הארנכש  המל  עיגה  ןיקניש  ןימל  וסחיב  םג  ףוס , לכ  ףוס  םיעבוק .

לע דרי '  ' אוה תינכותב , ףתתשמ  לש  ןמוי  ןיעמ  תועצמאב  ובש  תינכותה , לע  תיטסקרס  תרוקיב  תמישר  םסריפ  ץראה ,'  ' לש היזיוולטה  רקבמ  רפלא , לגור 
: הזה עשעשמה  יגולויצוסה  ךמסמה  לש  גוליפאה  ןלהל  התוא . ןייפאמה  חישה  גוס 

, םיטוטרלפ תוחונת , 'י , גה תדוקנ  תוננוא , תוציצמ , םיצוטס , םולכ . רכוז  אל  שיא  שראפ . לכהו  ןדומ , הנד  לש  תינכותב  ורמאנ  םירבד  הברה  ךכ  לכ 
ונרופ םומעש , תרברב , תשקשק , םולכ . ןימ -  ירבא  לש  םירטסופ  הקיטנמור , היצנטופמיא , אל , המ  ךתוא , קילדמ  המ  םיקוקיל , תודיגב , םירוזיח ,

. הילע םיקחשמ  םלוכו  המב  אוה  ןיקנייש  יכ  םירכוז . יתוא  קר  רבדה . ותוא  םלוכ  םינגרובל . ךר 

ןהו תולילעה  תועצמאב  ןה  סקס , רקיעב  תורכומ  ןהמ  תובר  תואבוימה . היזיוולטה  תורדס  ךרד  םג  תונורחאה  םינשב  הליחכה '  ' תילארשיה היזיוולטה 
. ןהיבכוכ לש  שובלה , יא  קויד  רתילו  שובלה , תועצמאב 

תויווח הנושארל  ולעוה  ןהבש  תוילילה , חישה  תוינכות  תוחתפתה  תובקעב  רקיעב  םיעשתה , תונש  יהלש  תארקל  רתוי  ינריתמ  אוה  ףא  השענ  וידרה 
תרתה ךילהתב  םיליבומה  תונותיעב , ומכ  ינופוידרה , םוחתב  וידרב . תושפנ  המצעל  תושעל  הברמה  ןימה  תאופר  תוחתפתה  תובקעבו  תוימיטניא ,
םינרדשה ולחה  ינופוידר  פא  - דנטס תוינכותב  םג  םהב . תוחרופו  תולוע  ןימ  לעו  תויגוז  לע  תוינכותש  םיימוקמה , תרושקתה  ילכ  םה  תינושלה  הרוזנצה 

רדיש רשאכ  םיללכה  לכ  תא  ביבא  ריקי  ןרדשה  רבש  ינויב 1999  רודישב . םמצעל  םישרמ  םהש  תינימה  תויביטקובורפה  תדימב  הזב  הז  תורחתהל 
להנמ הרוזנצ . אלל  ילאוסקס  חישב  תינכותה  הנייפאתה  ןכל  םדוק  םג  יח . רודישב  ןימ  יסחי  םויק  סוידר ,'  ' תימוקמה וידרה  תנחתב  ולש , הלילה  תינכותב 

. ותינכות תא  שיגהל  בש  רצק  ןמז  ךותבו  רטופ  אל  אוה  ךא  היינשה , תושרה  תצעומ  לא  ועיגה  תובר  תונולתש  רחאל  ביבא , תא  העשה  הנחתה 

תוחפ תצק  תייה  קר  ול   ' רש ןייטשנייא  קיראש  םימיה  ןמ  ילארשיה . קורה  אוה  הייקנ  הפש  לע  רתוי  וא  תוחפ  רמוש  ןיידעש  דיחיה  יתרושקתה  םוידמה 
הלקנעי ורובע ב-1970  בתכש  ריגו ' חול   ' ןומזפב ' ) התיכב חתופמ  יכה  דליה  אוה  ימ  ךל  הארמ  יתייה  ילש / הרענ  רתוי  תצק  תייה  קר  ול  ילש / הרומה 
הטילקתב רשאכ  לג  יקיר  המיהדה  ב-1987  תילארשיה . תואנומזפב  תוילאוסקס  תוזימר  וליפא  וא  תורימא  םע  םיטסקט  דואמ  טעמ  ובתכנ  טילבטור ,)

(: יפסכ יתמ  לש  ןחלה  ' ) קור תרענ   ' רואל קחצי  לש  וריש  עיפוה  לג )' יקיר   )' ןושארה

אל איה  וא / תאפוקו  הרידחה  טקאל  הלש / ןבשיה / לש  תולק  תועונתב  תעייסמו  הקיפדה / לכ / טעמכ  הזז  אל  טעמכ  וא  תולקב / תניידזמ  איה  ]...[ 
תלשבמ קר  ילוא  תננואמ / ןכ , וא  אל  תניידזמ / אל  תנתונ , אל / איה  תרבדמ , אל  איה  וא  תרמוג / ןכ  איה  וא  תרמוג  אל  איה  וא  תלכוא / ןכ  איה  וא  תלכוא 

. טקשב טקשב / םהב  תננובתמ  קר  ילוא  םהל /

תובר םימעפ  עמשוהו  רשכה  לביק  אוה  םירקבמה  תאחמ  רחאל  ךא  הפ ,' ילובינ  רבודמש ב' ונעטו  העמשהל  ןומזפה  תא  ולספ  וידרה  תונחת  ילהנמ 
היליל תרמזה  םיגירח . ועיפוה  םשו  הפ  יטורא . קור  לש  שדח  ץרפל  ץיאמ  היה  אלו  גירח  ראשנ  הזה  ןומזפה  תאז , םע  תוינוליחה . רודישה  תונחת  לכב 
השע אל  םיקודה / םידגב  שבול  רבג  םושש  םירבד / יל  השוע  הניבל / וניבש  חוורה  אצומ / םהמ  ןיאש  םירבד / יל  השוע  הצלוחל / רבגה  ןיב  חוורה   ' הרש
טיברשב יתעגנ  םואתפ  זאו  תילאוסקס / המזגרוא  יתלביק , םואתפ  זאו   ' הרש רנגו ' סורג  הלמרכ   ' תקהל (; 1989 הצלוחל ,' רבגה  ןיב  חוורה  ' )' יל םלועמ /

(; סאימחנ ןומיס  םילימ   1993 םולכ ,' ךממ  ץוח  ' )' ילש ןיזה  ומכ  תחתפנש  ץראה   ' לע רש  ןייטשניילק  ימר  רוצ ;) ןרע  םילימ   1991 םחו ,' בוטר  ' )' םיחצנמה
', השיש ' )' דיב ונל  התשעש  איהה  תא  םירפוס  אל  םא  תליאל / ונדרי  השיש  וישכע / שארב  יל  םירבוע  יל / ויהש  םירבחה  לכ   ' תא רמיז  יצרא  המלשו 

יצרא .) המלש  םילימ  . 1996

המבה לע  גהנתהלו  הפה  תא  לבנל  תונורחאה  םינשב  םיזעמ  םהו  ןגפומב , םייטורא  ושענ  םייח  םיעפומב  קורה  יבכוכ  לש  תויתוגהנתהה  תווחמה  םג 
, רומאכ םלוא , םירחאו . רוצ  ןרע  רדיל , ירבע  ןלפק , ימרי  ןפג , ביבא  רנגו ,' סורג  הלמרכ   ' תקהל סיטרופ , ימר  לש  םיעפומב  לשמל , רתוי . תירצי  הרוצב 

, תאז םע  תוידסממה . וידרה  תונחתב  תולתה  לשב  ילואו  ןטקה  קושהו  השקה  תורחתה  לשב  ילוא  ןגוהמ ,'  ' רבד לש  ודוסיב  ראשנ  ילארשיה  קורה 
םשב יצחו  תב 18  תרמז  וידרל  הרגיש  ב-2001  לשמל , ךכ , תורמזהו . םירמזה  לש  שדחה  רודב  תינימ  תויביטרסאל  םינמיסב  ןיחבהל  רשפא  הנורחאל 

הזופב םיילגרה  תא  םירהל  תבהוא  הזוה / םולח  ךותב  ינא  העיז / תפטונ  ילוכ  : ' תואבה םילימה  וב  וללכנש  הזופ '  ' םשב שדח  ןומזפ  ןומיס  ןב  יסול 
, תוילאילחנה השעמלו  םילאילחנה , הלא  ילוא  םולח .' ךותב  םולח  ךותב  שממ / ךתוא  הזוה  ינא  הוולשב / תרמוג  הפישנל / המישנ  ןיב  הבינגמ /

. םשגה אוב  תא  םירשבמה 
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תירבעה הזורפל  סטייגורס ' '
' תוידי ' גירפ ה' רבע . לוכמ  ונילע  ךתומה  שדח  ילאוסקס  רטמ  לש  ומוציעב  ונאו  ועיפוה  רבכ  ויתסה  ימשגש  המוד  הקיזומב , ומכ  אלש  תירבעה , הזורפב 
' ההובג תורפס   ' ןיבש קדה  לובגה  לע  דימת  ךליהש  ץומא , ןב  ןדל  טרפ  םיעבשה . תונש  לש  היינשה  תיצחמב  רישפהל  הלחה  תירבעה  תורפסה  לש 

תודקמתההש הנידמה ,' רוד   ' ינב םיכרעומ  םירפוס  םהב  םיפסונ , םירפוס  ויה  בושח ,) רפוסל  ותוא  םיבישחמ  םניא  םירקבמה  בור  ' ) תירלופופ תורפס  ל'
: אבה עטקה  עיפומ  םירבד ' ןורכז   ' יאתבש בקעי  לש  רכמה  - בר ןמורב  סקסב . קוסיעל  םג  חרכהב  םתוא  הליבוה  תיגוזה  םיסחיה  תכרעמב 

האנה לכ  טעמכ  קיפמ  אל  אוהש  קפס  ול  ןיא  ןכש , םימחרל , יוארה  ללמוא  אוה  ראזצ  םישנ  יניינעל  עגונש  המ  לכבש  לארשי  ינזאב  ןעט  ןמדלוג  לבא 
יפל הקופתה ' ךיבסת  לבוס מ' אוה  רבד  לש  ותימאלשו  םמעשמ , ינאכימ , והשמל  וכפהו  היצאזיטראדנטס  לש  ךילהת  יאדוו  ורבעש  םיינימה , ויסחימ 

הרזעילא וליאו  הב , חוטב  וניאש  םושמ  ולש  תוירבגה  תא  חיכוהל  הנשנו  רזוח  ךרוצ  ול  שי  סוריסה  ךיבסתו  ויבא  לש  ותומד  ידי  לע  ףודר  ותויהבש 
, ראזצ ךכו  איה  ךכ  ול , םילגוסמ  םניא  םהינשש  רבד  תלוזה , םע  והשלכ  רשק  רוציל  ידכ  תינאמופמינ  לש  דיקפת  קחשל  הסנמה  תידיגירפ  איה 

ויה תוגוודזהה  ידכ  ךותו  םירזיבאו  םירישכת  ינימ  לכב  ושמתשה  ךכ  םשלו  הנממ , םתאנה  תאו  םהלש  תוסלעתהה  ינפוא  תא  וללכיש  רתויו  רתויש 
ידצ תשולשמו  הרקיתה  לע  תולודג  תוארמ  ראזצ  עבק  הנורחאלו  הבעותה , ירפס  ךותמ  םיעטק  םיארוק  וא  םייפארגונרופ  םימוליצב  םילכתסמ 
תרזעב םג  אלא  הכ , דע  השעש  יפכ  רשי , ןפואב  קר  אלו  ךכב , םתוא  םלצל  לכויש  ידכו  םיגוודזמ  םהש  ךיא  תוארל  ולכוי  הרזעילאו  אוהש  ידכ  הפסה 

. תוארמה

בתכ ב-1993  הפיה . תורפסה  לש  ינימה  הרורחשל  ךרדה  החתפנ  ינושל , ןסר  המצעמ  הריסה  תילארשיה  תרושקתהש  עגרב  יתנייצ , רבכש  יפכ 
השדחה המגמהו  ךכ , רחא  רצק  ןמז  רטפנש  עלס , הניפ .' לכמ  רקדזי  ןויזהש  אלב  רפס  חותפל  השק  ןורחאה  ןמזב  : ' עלס ירוא  קיתווה  תורפסה  רקבמ 

לשב קר  אל  עריא  הז  ךילהת  ונימי . תב  תירבעה  תורפסב  תוטלובה  תומגמה  תחאל  הכפהו  ןמז  םע  עמשמ , יתרת  הטשפתהו , הכלה  קר  הכיב  הילעש 
ומכ תוסיטה .' ירפס   ' רנא ' זמ רכמ  - יבר תעפוהו  תול  " ומה םלועב  םיילכלכ  םילוקיש  לש  םתוקזחתה  לשב  םג  אלא  ינימה , חישה  לש  היצזילמרונה 

. ירלופופה יתורפסה  לישבתב  םינילבתה  דחאכ  סקסב  שומיש  ושע  םה  תורחא , תופשב  םימוד  םירפסב 

יגולופורתנא רהוצ  ןיעמ  ערק  רפסה  (. 1985 רתכ , ' ) וחרוכ לעב  סורוקיפא   ' ורפסב ףסוי  - רב עשוהי  קיתווה  רפוסה  היה  תאז  תושעל  ליכשהש  ןושארה 
ברקב רצונש  ינימה  חתמלו  רצובמה  ידרחה  םלועה  לש  תומוחה  ירוחאמש  תוינימה  תויושחרתהל  ןושאר ) רוקממ  ידרחה  םלועה  תא  ריכה  ףסוי  - רב )

תודוסח תורענו  המיז  יפוטש  םינבר  לש  הזה  רכומ  יתלבה  בולישה  ינוליחה . תונריתמה  םלוע  םע  בוחרב )  ) יארקאה םשגפמב  םיריעצה  םיכרבאה 
תא בציעש  ףסוי , - רב לש  רזנוצמ  יתלבהו  חלוקה  ןונגסה  תוכזב  םצעוה  רפסה  לש  יטוראה  ומסק  רכמ . - ברל היה  רפסהו  םינומהל , םסק  הקושת  תודקוי 

: יטנמורה ןמורה  לש  רכומה  ילאוסקסה  הוותמה  יפ  לע  ורפס 

רבכ ןוילעה  וליעמ  תא  טושפל  בורקמ  ול  העייס  זאמ  העשה  תיצחממ  תוחפב  בר . ןמז  הכרא  אל  ריעצה  ימלשוריה  יברה  ןיבל  תיליל  ןיב  המחלמה 
הליעבה האב  רבכ  הלש , הנושארה  תימזאגרואה  תוטטומתהה  לש  העפשהה  ןמ  ששואתהל  הקיפסה  אלש  דעו  הנושאר , הליעב  התוא  לעב 

עשעתשה אל  םיהדהל . יארפו  קזח  היה  אוה  הלילו . הליל  ףלאמ  הדגא  ןימכ  הל  הארנ  הז  הימימ . העדי  אל  הזה  רבדכ  תישילשה . הירחאו  היינשה 
דופיש ןימכ  הכותל  רדחו  תומדקה  ילב  הילגר  קשפ  ןיינעל ... רשי  תוארפב  שגינ  אלא  דלנור , לש  וגהנמכ  םיקוקילו  תוקישנו  ףוטיל  יעושעש  םושב 

קבדנ זא  קר  תימוהת , הוודח  לש  תוקעזבו  תוחינגב  הלוכ  לכ  הצרפש  דע  םיחצנ  וליאכ  ךשמנש  ךלוהו  רבוג  בצקב  הלעו  דריו  הלע  ןכמ  רחאל  ןבולמ .
שרפ רשאכ  אתוחינב ]...[ . ןשיעו  היירגיס  תיצהו  ןדקרפא  הדיל  בכש  אוהו  תפלעתמכ , הבכש  איה  ותמרז . הכותל  ךפשו  דחא  רשב  היה  וליאכ  הילא 

הלהצ ןימב  גגח  גנועה  - יוור הפוג  לכ  התציחמב . ותוהשל  םייתעשב  תרהרהמו  תרזוחו  תרהרהמ  הצחמל , תפלועמכ  תבכוש  הראשנ  הנממ ,
דלנור ןיבל  הניב  היהש  לכ  המצע . הל  הרקי  הזש  םג  המ  תואיצמב , ללכב  ןכתיי  הז  ןיעמ  רבדש  המצעל  הרעיש  אל  הרידאה . העתפהה  תא  תימינפ 

. וישכע הל  הרקש  המל  בולע  לצ  ןימכ  התע  הל  הארנ  םהיאושינ  תונש  שמח  ךשמב 

בלשל ליכשהו  ףסוי  - רב לש  ותחלצהמ  םתסה  ןמ  דמל  ילארשיה ,' םשירג  ןו  ג'  ' הנוכש ימו  לארשיב  םיירלופופה  רכמה  - יבר לש  רשבמהו  איבנה  ןרוא , םר 
ונונגס תא  השיחממה  יותיפ ,'  ' ןושארה ורפסמ  תינימ  הנצס  ןלהל  ותחלצה . לש  םסקה  תחסונמ  בושח  קלח  היה  הזה  בולישה  וירפס . תולילעב  הקיטורא 

: ולוכ ןמורה  לש  יטוראה 

, ויתועורזב התוא  ףפא  רתויב , יעבטה  רבדה  הז  היה  ומכו  התארקל , םק  ותלקלקב , ספתנ  וליאכ  הכובמב , קחצ  אוה  הב . ןיחבהו  ויניע  תא  חקפ  ימע 
דערנ הפוגו  ויתפש  תעיגנמ  תוברוצ  היתפש  זעה , וקוביח  ךותב  תדבוא  וכותב , העלבנ  איה  תכשמתמו . הכר  הקישנ  היתפש  לע  קשנו  הילא  ןכר 

לש םיקצומה  םירירשב  ומלבנ  הידשש  דע  וילא  הפוג  תא  ודימצהו  הבג  לע  וקילחה  השאר , תא  ופטיל  וידי  תלדה . תא  רגס  הלק  הטיעבב  הקושתמ .
. ול הרכמתה  איהו  תומוצעה , היניע  תא  החצמ , תא  היתפש , תא  קשנלמ  ולדח  אל  ויתפש  ךכ . - לכ ןדועמו  ךר  תאז  םעו  ךכ , - לכ קזח  היה  אוה  והזח .

, םיקלחה היקוש  לע  תובכעתמ  הפוג , תא  ודמל  וידי  הגספב . דקמתהו  ךלה  םצמטצהו , ךלה  םרטוקש  םילגעמ  היתומטפ  ביבס  הרייצ  ונושל  ]...[ 
לא םשמו  ןטבה , לא  הזחה , דרומב  טא  - טא הלייט  החלה  ונושל  הכורא . החנא  טלפ  היפו  ררמטצה  הווג  הנטב . לש  ןטקה  רומיקה  תא  תופטלמ 
השארש השח  איהו  לק , עגמב  הילגר  תא  קשפ  ףרטל , רחוש  רמנכ  וטאל  ענ  אוה  התקושת ]...[ . תא  הבלמו  האנה  לש  םימרז  הב  תחלוש  התוורע ,

, ועיגהשכ םיפושחה ]...[ . היבצע  תוצקב  באכ  דע  ךכחתהל  התעד , תא  ףירטהל  ונוצרכ , הב  תושעל  ול  החינה  איה  םיזיזח ]...[ . אובירל  ץצופתמ 
. הפוגב זחאש  טטרה  תאו  הכוראה  הבביה  תא  רוצעל  הלכי  אל  םתוסלעתה , תגספ  לא  דחי , טעמכ 

, םירבגה םירפוסה  בורל  דוגינב  ףנעה . לע  תורפוס  םישנ  לש  ןתוטלתשה  היה  ךליאו  םינומשה  תונשמ  תורפסה  לש  היצזילאוסקסל  םרתש  ףסונ  םרוג 
הכפהמה תודיגב .' ו' םינויז '  ' לע הז  ללכבו  אורקל , תמאב  םיצור  םיארוקה  בורש  המ  לע  בותכל  וזעהו  תודבוכמ ' וגא ו' ילוקישמ  ומלעתה  תורפוסה  םישנה 

הנודא תא  םג  תררחשמ  איה  הרורחשבו  ישפוחל  תאצוי  תלצונמה  החפשה ' : ' ןיינעמ סקודרפ  אופא  הרצי  תירבעה  תורפסה  לש  תיטסינימפה 
: ןיזור ילט  תיאנותיעה  הנייצ  תירבעה  תורפסה  לע  םישנל  התיהש  תיטוראה  העפשהה  לע  תבחרנ  הבתכב  תובכעמ .) )

העפותה וז  תונבל ]...[ . םיכייש  םיטסקטה  םייניע . הארממ  םירגתמ  םה  ילאוזיווה . יומידה  תא  םינבה  םירציימ  היגולוכיספל  הכיבמ  המאתהב 
תצק חוטב . לבא  טאל , טאל . הריזל  סנכנ  סקסה  ןבל ]...[ . לוחכ  ונרופ  תיטורא . תורפס  הבקנ . ןושלבו  רבע , תפשב  םירפס . יתובר , םירפס , השדחה :

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



"א יזמ הנדע  ולש , לכימ  לצא  הרעסב -  טעמכ  זאו -  ןגר , ימענ  לצא  תרחא  תצק  רוניל , תיריעו  סאימחנ  רומיל  לצא  רתוי  הפיטפיט  ריצק , תידוהי  לצא 
. םירופס םידומעו  תודדוב  תואקסיפב  םשו : הפ  סקסה  עיפומ  רכמה ,' יבר   ' תמישרל סנכיהל  בוט  יוכיס  הל  שיש  וז  תימיטיגלה , תורפסב  ולש . היורצו 

. ןחלושה לע  הרוחסה  לכ  תא  תונבה  וחינה  וישכע 

םג הלחש  הרומתה  תא  ףקישש  ךילהת  ויפואב , יטסיניבוש  תוחפ  תויהל  תירבעב  סקסל  םג  הרשפיא  תורפסה  םלוע  לע  םישנה  לש  ןתוטלתשה 
תוראתמ ןה  תורידתה , תאו  בצקה  תא  תוביתכמ  ןה  תוצור , ןה  המ  תועדוי  ןה  םיקייודמ . םיינימ  םיכרצ  שי  , ' גרבימ ןור  בתכ  רוניל ,' לש  םישנל  . ' תואיצמב

תיטסיסיקרנ הבהא  התואמ  תולבוס  ןה  ןנוצר . תא  תורידגמ  ןהינתומ , תא  תועינמ  תוחונתה , תא  תורחוב  ןה  םינויצ . םהל  תוקלחמו  ןהלש  םיבהאמה  תא 
ןרוא .' םר  לש  םירבגה  ומכ  חלצומהו  קצומה  ןפוגל  הלודג  הדיגסו  ןמצעל 

אל הנשל . הנשמ  הלדגו  תכלוה  תירבעה  תורפסב  ותוחיכשו  דחאכ , םישנו  םירבג  םיריעצה , םירפוסה  רוד  לש  יוהיזה  יוותמ  דחא  השעמל  השענ  סקסה 
סקס לע  רובידה  ןיבש  רעפהש  אלא  םרוד -  ינבל  תיזכרמ  איהש  היווח  תינימה -  היווחה  לע  בותכל  םיברמ  םיריעצה  תורפוסהו  םירפוסהש  דבלב  וז 

יבר ןדיע  לש  ורפסמ  תחאה  תואמגוד . יתש  ןלהל  תיוושכעה . תורפסה  ינייפאממ  אוהש  םוצמצ  ספאל , טעמכ  םצמטצה  וילע  תיתורפסה  הביתכל 
(: 1999 ' ) ןייטשנייא קירא  תמלענ  ןאל   ' ןענכ ןב  רמתיא  לש  ורפסמ  היינשהו  ( 1994 ' ) תירכה לע  םיהולא  '

לחהו םימה  זרב  תא  רגס  ךכ  - רחא ונקז . יפיזב  ורקדנ  וידיו  וינפ  תא  ןביס  אוה  ול . םיאתהש  םוחל  םימה  ועיגהש  דע  תוקד  ןיתמה  היטבמאה  רדחב 
. םיענה הפוג  לע  קר  םלח  ןנואש  םעפ  לכב  םינומא , הל  רמש  ןאכ  אקווד  םהינש , תא  קר  האר  אוה  ןובס . לש  הבידנ  תומכ  תרזעב  ןיזה  תא  תוסעל 

. תויטיא תועונתב  חלגתהו  הארמה  לומ  בצייתה  ופוג , תא  ףטש  םייסשכ 

הנושארה םעפב  הכותל . רדוחו  התוא  קקלמ  ינאו  יל  תצצומ  איה  הטימל . םיסנכנו  םיטשפתמ  ונחנא  הנושארה . המוקב  הלש , הרידל  םיסנכנ  ונחנא 
ןיזה תא  תפטלמ  איה  התוא . קבחמ  ינאו  הירגיס  םינשעמ  ונחנא  רתוי . תצק  ךשמנ  הזו  לייטס  - יגוד הז  תא  םישוע  ונחנא  היינשב , רהמ . רמגנ  הז 
אל ןכ , הנושארה , םעפה  זאמ  ורבעש , םינש  יצחו  שולשב  זאמו , םירשע  ליג  דע  הלותב  יתייה  ינא  ןיבמ , התא  הזכ . רבד  יל  היה  אל  םייחב  . ' ילש
םילותבה תא  יתדביאו  םעפ  דוע  הלותב  יתייה  וליאכ  וליאכ ... הז  םיהדמ . הז  ךתא  ךתאש ... ךל , עדת  לבא  סקס . תבהוא  טושפ  ינא  ןיידזהל . יתקספה 

ןיזה לע  התמ  ינא  ואו .. טושפ ... ינא  הצור . ינאש  המ  לכ  הז  ךלתו . יתוא  ןייזת  אובת , ילא , רשקתת  קר  ןמזה . לכ  יתוא  ןייזל  אובתש  הצור  ינא  שדחמ .
. קתושו ילש  הירגיסהמ  ףאוש  ינא  תרמוא . איה  ךלש ',

בבוס וביבסש  יזכרמה  ריצה  אלא  הלילעל , ןילבת  דוע  ונניא  סקסה  םהבש  תורפס  תוריצי  תונורחאה  םינשב  ועיפוה  םישדחה  רוקמה  ירפס  ףדמ  לע 
ןודעומ ( ' םינודיספ  ) ךורא רהוז  לש  הרפסב  לשמל , ךכ , רבד . יצחו  רבד  םיעינצמ  םניאו  הרורב  הפשב  םיבתכנ  לגשמה  ירואית  םהבש  םירפס  רפסה - 
ךכ ידכ  ךותו  דחי , לשבל  תושגפנ  תובכע  תורסחו  תוחילצמ  תוינשוח  םישנ  עברא  םיקתוע , יפלא  תורשעב  רכמנש  םדרטסמא ,' בוחר  לש  תובהאה 

: ןהלש הבהאה  ייח  לע  םיסומכ  יכה  תודוסה  תא  ןהיניב  תופילחמ 

. ]...[ ץירחה לש  ןוילעה  הצקב  עצמאב , קוידב  םיילגרה , ןיבש  ריעשה  שלושמה  תא  יל  קשינו  םייכרבה , לע  ערוכ  הככ , אוהש  ומכ  ילא , אב  טושפ  אוה 
, םעפהש קר  רעישה -  שלושמ  עצמאב  םוקמ , ותואב  קוידב  יל  קשינו  ילא , ןכרו  רזח  ךכ  רחאו  ריווא , חקל  הרוחא , שארה  תא  תצק  ריזחה  אוה  זאו 
רדח םחו , חל  הלש , הצקהו  ךבסה , ךותב  ךרדה  תא  האצמו  ילש , תוריעשה  םייתפשה  תא  דירפהל  הששיגו  ולש , םייתפשה  ןיבמ  תצק  האצי  ןושלה 

קשינו ןטקה , ןגדגדה  הצק  תא  קלקילו  עצמאה , לש  עצמאה  תא  אצמ  אוה  תחא , תבב  זאו , רעיש ]...[ . וב  ןיאש  רתסנה  םוקמה  לא  תוקיתמב , תצק ,
בוטה לזמה  ול  הרק  תמאבש  ןימאמ  אלו  םייתפשה  תא  קקלמש  לותח  ומכ  בוש  םהנו  הטמלו , הלעמל  ןושלה  םע  וביבס  דקרו  קקילו  םשנתהו , ותוא 

. הזה

לש יזכרמה  ומוקמ  לש  ןהו  הזה  רנא  ' זה לש  ןה  קהבומ  גיצנ  אוה  (, 1997 גולורטסא , !' ) סקיאה רוד  לש  הקיטוריאה  קורזו -  קופד   ' קינזר יטומ  לש  ורפס 
!', דיספמ רזנתמש  ימ  ', ' םיציב באכ   ' ןוגכ תורתוכ  םיללוכ  ויקרפש  רפסה , תפיטע  בג  לע  וללה . םירפסה  תא  ארוקו  בתוכש  רודה  ברקב  סקסה 

םע הנמנה  ומש , ןוריל  תירולבו , ראות  הפי  ןנוחמ , םלעב  השעמ  : ' בתכנ רתויב ,'! תויניצר  תורטמל  הרוחב  ו' תוגונעתה ' לכירדא  ', ' עובק םינמרוחמ  '
שוביכה תונמא  סדנוקה , ינחלופ  הטימה , יזר  דומילב  ונקרופ  תא  אצומהו  םולכ -  ול  ןיא  לבא  לכה , ול  שיש  דחא  ורוד -  ינב  לש  םיקהבומה  םיגיצנה 

ףילחת ןאכ  אצמי  סקיאה , רוד  ינב  לש  םהייח  תא  ןיידע -  הווח  אל  וא  הווח -  אלש  ימו  עבוש , ןיאו  לובג  ןיא  רפסב  םיאבומה  םירציל  םיבהואה . תוגונעתו 
רבודמש רבחמה  זמור  תודותה  ףדב  תינפשוחהו .' תיטוריאה  תישיאה , הביתכה  םוחתב  שדח  ףר  ביצמה  םירוכיב , רפס  והז  והומכ ]...[  ןיאמ  שגרמ 

!'. תונב וחילצהו , ולגתשה  ולע , ןכתציחמב . יתישעש  הקד  לכ  לע  ןכל  הבר  הדות  : ' ישיא ןויסינב 

הזב ילארשיה . סקיאה ' רוד   ' לש תיזכרמה  חישה  תמב  איהש  טנרטניאה  תשרב  רקיעב  תונורחאה  םינשב  תחתפתמ  תיטוראה  תירבעה  תורפסה 
עיפומה  www.sipurim.com ' )) םירופיס  ' רתאה םינמנ  םינושארה  םע  םירצק . םירופיס  תואמ  םהב  םיעיפומו  םייטורא  םירופיס  ירתא  םימקומ  הז  רחא 
ומכ םיילארשי  סקס  ירתאב  םג  ונרופ . ימולצת  םיוולמ  וירופיס  תאש   www.hotstory.co.il ' ) ) ירוטס - טוה  ' רתאהו  Gogay יבסל - ומוהה לטרופה  ךותב 

"מ' עב הקיטוריא  תונכוס   ' רתאה ספות  תיזכרמה  המבה  תא  לבא  םירופיס , תוניפ  אוצמל  רשפא  תנע ' לש  סקסה  םלוע  ו' זופח ' '
, ןנורכ ההדזהש  רתאה , םיקמ  ןייאור  ץראה '  ' לש טנרטניא ' ןטפק   ' ףסומב המסרפתהש  הבתכב  םקוהש ב-1998 . ( http://www.heberotica.co.il)

: ןויאירהו הבתכהמ  עטק  ןלהל  םיינשל . באו  יושנ  ןב 37 ,

הזח ימולצתב  תופצל  ידכ  םשל  םיאב  אל  םה  םיפד . ןוילימ  ינשכב  םיפוצש  שדוחב , םיידוחיי  םישמתשמ  ףלא  רתאה 30  תא  םידקופ  םויה 
. םיימינונא םיבתוכ  תואמ  ידי  לע  ובתכנש  תוידעלבו , תוירוקמ  תוילולימ  תוריצי   4000- כב ףדפדל  ידכ  אלא  ץרפמה ,' רמשמ   ' תובכוכ לש  םיביהרמ 

ןיב קר  אל  םתוא  ורגיש  םירופיס  םישפחמ  םיעובקה  םיארוקה  הב ]...[ . חתפמ  תומד  אוה  ןנורו  הקודה , הליהק  רתאב  הרצונ  םינשה  ךשמב 
ישנאב לחה  "מ :' עב הקיטוריא  תונכוס   ' לש תקיותמה  תויסטנפה  תיירפס  תא  םיאלממ  םינימהו  םיגוסה  לכמ  םיבתוכ  שארב ]...[ . םג  אלא  םיילגרה ,

, תוזחתהל לוכי  דחא  לכ  םנמא  , ' ןנור ןעוט  םלועב ,' תידוחיי  העפות  וז  . ' םישנ ןה  םיבתוכהמ   60% רפס ]...[ . תיבב  םירומ  דעו  םיאנותיעו  קאט  - ייה
איה המזגרוא  ראתמ  רבגשכ  תירופאטמ . תוחפו  הדח  רתוי  תירבגה  הפשה  הזל . חיר  שוח  יל  שי  תירבג . וא  תישנ  הביתכה  םא  תוהזל  לק  ארונ  לבא 
ללכ ךרדב  היהת  השא  תראתמש  המזגרואה  הבעו ." ךורא   " בותכת השאש  דועב  ךורא ,"  " ןימ רביא  בותכי  רבג  הטילפב . תדקמתמו  תידיימ  הרצק ,

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



לע תולגתהלו  תשרה  לש  תוימינונאה  םוסחמ  תא  ץורפל  םיבתוכה  תפיאש  תרכינ  םהבש  תורפס , ירתאל  דוגינב  ץוציפב .' םייתסתו  רתוי  תכשמתמ 
', תמסרופמ תרפוס  וליפאו  םייעוצקמ  םיבתוכ  םג  שי  רתאב  . ' ילאוטריוה םתיבב  םיקפתסמ  םיבתוכה  בור  הקיטוריא  תונכוסב  רואל , האצוה  ידי 

'. םייודב תומש  תחת  תיטוריאה  הביתכהמ  םינהנ  טושפ  םה  םירפוס , תויהל  תופיאש  ןיא  םיבתוכה  בורל  לבא  , ' ןנור רמוא 

( עמשמ יתרת   ) םיטוהלה םיבתוכה  יפלא  ןיבש  המודו  תלבגומ , יתלב  ןבומכ  איה  טנרטניאה  תשרב  םימסרפתמה  םייטוראה  םירופיסב  תינימה  תוריחה 
הכרענש היומסה  תורחתה  תא  תיגולויצוס ) תועמשמ  ךופיהבש  ףא   ) טעמב הריכזמה  תורחת  ינימה -  יוטיבה  רשוע  לע  היומס  תורחת  ןיעמ  תכרענ 

רתאב םסרופש  ותיעב ,' םשג  ', ' תינפרוח  ' לש הרופיסמ  עטק  ןלהל  תדלומה . ףונ  ירואיתב  יוטיבה  רשוע  לע  "ח  שת רודמ  םיריעצה  םיבתוכה  ןיב  ונמזב 
ראוניב 2001: ב-29  ( http://www.heberotica.co.il ' ) "מ עב הקיטוריא  תונכוס  '

יפרוח םויב  ולש  ירבגה  רביאל  ללועל  םילוכי  קלחו  קצומ  ישנ  ףוג  לש  המ 174 ס"מ  ןיבהל  יל  ןתונ  דמצנ . ירוחאמ . ילע . בכש  אוה  הכרה  הטימה  לע 
אוהשכ ינממ  ףטפיטש  בוטרהו  קותמה  םוחב  הלהמנ  םדוק  לש  ףצקהו  םימהמ  ילגר  ןיב  הראשנש  תוביטרה  בוט . ךכ  לכ  ותוא  יתנבה  ינאו  הזכש .

גוזב ךכחתמ  יל . ללועל  דמוע  אוה  המ  ושארב , המ  קוידב  עדוי  ינפקותו , ףטועו , קזח  וילא , יתוא  ץחול  יתרכהש . רשפתמ  אל  יכה  ןפואב  יילע  טרפ 
ירוחאמ הככו , וזה . תידלוקושה  תימורקה , תפטעמהמ  ץורפל  םימייאמ  וימינ  ףוקז , ךכ  לכ  ףוקז , דמוע  ולש  הפיה  רביאה  תא  יתשגרה  ינבשי 

יתוורע תא  תופטלמ  חופנהו , דורוה  סיקרנה  לע  תופרפרמ  ילגר , ןיבמ  הגלזש  תינחירהו  הכימסה  תוביטרה  תא  תופטלמ  תועבצא  גוז  יתשגרה 
רדח אוה  זא  ינא ' הנה   ' יל שחל  ףטיל , יב , עגנ  ןתייצ  לייח  ומכ  אוהו  ךתוא .' שיגרהל  הצור  ינא  יילא , רודחת  קיספת , לא   ' יתלליי יתחנאנ , הרישעה .

. יילא

' רעיש תא ה' םירפסמ 
לש ךרכה ' יווצקב   ' הגצהה תא  הלעה  המיבה '  ' ןורטאית רשאכ  תנשב 1932 , התיה  תינימ  הנצס  ירבעה  ןורטאיתב  הגצוהש  הנושארה  םעפה 

. המבה לע  הילגר  תא  הפשחו  הנוזה  'י  צנא תא  הגצהב  הקחיש  ירבעה , ןורטאיתה  תכלמ  אניבור , הנח  דנלדירפ . יבצ  לש  ויומיבב  רגנאל  קשי  ' צארפ
: לקניפ ןועמש  ןקחשה  בתכ  אניבור  הנח  לע  ורפסב 

... תוליגר יתלבו  תוקזח  תושוחת  רחא  שופיח  ךותמ  יאדווב  ללכה , ןמ  תאצוי  ילב  תוינקחשה , לכ  לש  ןתפיאש  זא  התיה  המבה -  לע  תונוז  קחשל 
םלוכ אל  ךא  תיתמיב ]...[ . החמש  ךותמו  תובהלתהב  'י  צנא תא  הקחיש  אניבורו  םייחבש . תומדה  ןמ  תרחא  המבה  לע  תויהל  ןוצר  ךותמ  רמולכ ,

םחנמ היה  םיחומה '  ' שאר הנוז . דיקפתב  המבה  לע  העיפומ  חישמה ' םא  לע ש' תצרמנ  האחמ '  ' וחמש הלאכ  וליפא  ויה  הז . דיקפתב  הל  ונימאה ' '
' םיניגמה  ' ןיב המיבה .'  ' לש תחלשמ  םע  האב  איהשכ  םילשוריב , ותכשלב  התוא  לבקל  בריס '  ' אוה םלוא  אניבור , לש  היצירעממ  היהש  ןיקשיסוא ,

... תופי םיילגר  הל  שיש  םושמ  הנוז , תקחשמ  איה  רשא  לע  הל  חולסל  רשפא  יכ  רמאש  קילאיב , היה ח.נ . הילע 

הפ סקסל . תורישי  םירושקה  םיאשונב  קוסעלמ  ירבעה  ןורטאיתב  ורהזנ  םיאבה  םירושעה  תשולשבו  תוריהמב , הגצהה  הדרי  המקש  הרעסה  ללגב 
ןא לש ז' תינתייצה ' הצורפה   ' הזחמה הריז '  ' ןורטאיתב גצוה  ראורבפב 1952  לשמל , ךכ , תוינטירופה . תמוח  תא  רובשל  וחלצ  אלש  תונויסינ  ויה  םשו 

יומיבו ידמ  הטוב  גנלס  ללגב   ' הזחמה תא  גיצהל  ןורטאיתה  לע  זא  הרסא  תוזחמו  םיטרס  תרוקיבל  הצעומה  תוזמורמ . ןימ  תונצס  ללכש  רטראס , לופ 
יאנתב ותגצה  תא  הריתה  איה  הדעווה . תודגנתהב  לבקתה  םישדוח  רפסמ  רובעכ  הזחמה  תא  גיצהל  להא '  ' ןורטאית לש  ןויסינה  םג  ידמ .' יטסילאיר 

'. ישוכהו הרענה  הנושי ל' ומשו  םיעטק  המכ  ונממ  וטמשויש 

, םייראוטרפרה תוארטאיתה  לש  ראוטרפרה  ילושל  וקחדנ  תויגוזהו  הבהאה  יאשונ  םגו  ינימ , שבויו  הרוזנצ  ןמיסב  ודמע  ןלוכ  םישישהו  םישימחה  תונש 
הכפהמה לש  בושחהו  ןושארה  גוצייה  רעיש ,'  ' ינקירמאה רמזחמה  לארשיב  ןורטאיתה  ישרק  לע  הלע  וז  הנשב  דע 1970 . םיירחסמהו . םיינויסינה 

היה רחא , וא  הז  םושיר  הב  ריאשהו  המשל , היואר  ריע  לכב  טעמכ  םייניב  תוינח  םע  םלועה , לכב  דדנש  רעיש ,' . ' ברעמב םישישה  תונש  לש  תינימה 
םלש עטק   ) תיחרזמ הקיטסימ  היגולורטסא , הכפהמה : ילמס  לש  זאלוקמ ' הנבנש  ןוויכ  םיחרפה , ידלי  תכפהמ  םע  רתויב  תוהוזמה  תוריציה  תחא 

תוינימ תוהז , ישופיח  תיטסילטיפקה , עפשה  תרבח  לע  תרוקיב  דסממב , םירוענ  דרמ  םיילדכיספ , םימס  םיידוה ,) םידוקירו  אנשירקל  ריש  אוה  רעיש ' ב'
תיבצק . קור  תקיזומו  החותפ 

םע םיעגמ  ולהינ  הליחת  זיראפבו . ןודנולב  הגצהה  יקיפמ  םע  ונמנ  רשא  יתפרצה , סיראל  ןא  ' זו יטירבה  טסריה  לקיימ  ידיב  לארשיל  אבוה  רמזחמה 
ותומדב בהלנ  ףתוש  אצמנ  םמוקמב  תרחא . וא  וז  הביסמ  ולספנ  םהינש  ךא  הקפהה , לש  םיילאיצנטופ  םילארשי  םיפתושכ  ןומגא  בקעיו  קידוג  ארויג 

'. תלכת ו' יבנלא '  ' עונלוקה יתב  םהבש  םיעודיהו  ץראב , םינוש  רודיב  תודסומ  תלעב  הרישע  החפשמ  לש  ריעצה  הנב  ןומידרו , רודואר )  ) דגרוא לש 

תא רמשל  קירבמ  ןפואב  חילצהש  רונמ , דוהא  ידיב  דקפוה  טומרד ) קמ  טלאג  הקיזומ  ודאר ; סמיי  ' גו ינגר  םור  לילמת ג'  ) רמזחמה לש  ירבעה  םוגרתה 
םהב םינקחש , השולשו  םירשע  הנמ  ילארשיה  רעיש '  ' תווצ ןודנולב . הגצהה  תא  םייבש  דנלראג , קירטפ  היה  יאמבה  תירוקמה . תינושלה  המוראה 

רפסמ ופלחוה  תועפוהה  ךלהמב  ילארשיה . רודיבב  תושדח  תויומד  םבור  םילארשי , ראשהו  םינבל ) העבשו  םירוחש  השיש   ) םירז הרשע  שולש 
ץראב רודיבב  תוטלוב  תויומד  וב  םתעפוה  תוכזב  ושענ  רמזחמה  יבכוכמ  המכ  ךרדה . ךרוא  לכל  ראשנ  ירקיעה  דלשה  ךא  םירזו  םילארשי  םינקחש 

ינענצ . תילגרמ  םג  םימילו  ןהכ , רהזי  יתפרצ , ידצ  ןשוש , יבג  קיפ , הקיבצ  וילותיחב : זא  היהש  ילארשיה  קורב  רקיעבו 

, ןג תמרב  םלואב  וגצוה  תוגצהה  בור  ךא  הירפירפל  םג  םעפ  ידמ  דדנ  רמזחמה  ןג . תמרב  סיזאוא '  ' םלואב ינויב 1970  המייקתה ב-6  הרוכבה  תגצה 
תורשע לע  תרבדמ  הכרעההו  המוצע  התיה  ילארשיה  להקה  ברקב  רעיש '  ' לש החלצהה  וז . הרטמל  דחוימב  רשכוהש  עונלוק  םלוא  רוקמב  היהש 
ןמ הגצהב . םיפוצה  ליפורפ  לע  רקס  "י  רופ םירקסה  תרבחמ  ץראב  ויקיפמ  ונימזה  המבהמ  רעיש '  ' לש ותדירי  רחאל  רצק  ןמז  םיפוצ . םיפלא 

אצמנ דוע  רתוי . םיריעצ  וא  םירגובמ  םיאליגב  ראשהו  ינב 29-18   51% ינב 40-30 , ויה  םיפוצהמ  יכ 20%  הלוע  בירעמ ,' ומסרופש ב' םיאצממה ,
תוגלפתהה הניוצ  אל   ) םיפוצה רפסממ  בר  היה  תופוצה  לש  ןרפסמ  יכ  ןיוצ  ןכ  ומכ  הלעמו . תינוכית  הלכשה  ילעב  ויה  םיפוצה  ללכמ  יכ 90%  רקסב 

(. תקיודמה
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לע לטוהש  סנק  תע , התואב  םיסימ  תואלעה  רז , עבטמב  םירזה  םינקחשל  םלשל  ךרוצה  ןנכותמכ . יחוור  היה  אל  הזחמה  לודגה , שוקיבה  ףרח  םלוא 
הבהאל הפטהה  תוסגה , םילמה  םוריעה , לשב  , ' הגצהה תא  שוכרלמ  םיצוביקו  םידבוע  ידעו  לש  םתוענמיהו  ןוישיר , אלל  רמזחמה  תגצה  לשב  קיפמה 

הגצההו םיקיפמה , לע  ושקיה  תוגצהה  ךלהמב  םינקחשה  ןיב  ועלגתנש  םיכוכיחו  תובירמ  םג  יקסעה . לאיצנטופה  תא  ומצמיצ  הזב ,' אצויכו  תישפוח 
. תוגצה רחאל 300  ראורבפב 1971  המבהמ ב-30  הדרי 

םירשעה האמב  םיקסועה  המבה  תויונמא  לש  םינוקיסקלה  בורב  ךרעכ  עיפומ  אוהו  ינרדומה  ןורטאיתה  תודלותב  בושח  ךרד  ןויצ  היה  רעיש '  ' רמזחמה
: תירבה תוצראבו  הפוריאב  םידוקירה  ינודעוממ  חקלנ  הקלחש  השדח , הקינכטוריפב  שומיש  השענ  ןהבש  תונושארה  םימעפה  תחא  התיה  וז  ללכבו .

האלפנ תיארפוא  קור  תקיזומו  םוריע , בוליש  תינשדח , תיזא  היפרגואירוכ ג' הפצר , יסנפ  לוכל  לעמו  ןואינ , תובותכ  יתוכאלמ , ןשע  םידצרמ , תורוא 
, רמזחמה לש  רתויב  טלובה  רכיהה  ות  התיהש  רעיש ,'  ' לש תידוחייה  הקיזומה  קור . עפומבכ  להקה  תא  הפטעו  םיינזוא  ישירחמ  םירבגמב  העמשוהש 

. םולשהו תוריחה  ינונמיהל  וכפהנש  רחש )' ןב  בכוכ  ו' די ' שמשל  ונת  ', ' רעיש ', ' סויראווקא  )' וב ועמשוהש  םיטיהלה  דחוימבו  הזה  םויה  םצע  דע  תרשומ 
ובבותסה םה  ארפ . לדוגמ  היה  םרעשו  תויפיה '  ' תושובלתב םישובל  ויה  הזחמב  םינקחשה  ינשדח . היה  תושובלתהו  הרואפתה  המבה , בוציע  םג 

םינקחשל ךומס  הנגינ  תרומזתה  הלש . ללוכה  ינשוחה  טקפאל  ףיסוהו  הגצהל  הוולתה  דבכה  החירש  תרוטק , ביבס  וציפה  תואסיכה , ןיב  וספיט  םלואב ,
. ליגרה ימוימויה  ןמזל  הגצהה  ןמז  ןיבו  המבל , םלואה  ןיב  הקהלל , להקה  ןיב  הדרפהה  תא  רתוי  דוע  השטשיטו  להקלו ,

תונש לש  סנרטה  תנפוא  תא  רשיבו  לארשיב , יאדווב  זא , דע  ותומכ  הארנ  םרטש  ישוח , עפומ  היה  אוה  ליגר -  ןורטאיתמ  רתוי  אופא  היה  רעיש ' '
, ךכל םינווכמ  ךחור  יכרעמ  םא  התא , שח  , ' רמזחמה לע  ובתכנש  תונושארה  תורוקיבה  תחאב  תונורחא ' תועידי  ןורבע ב' זעוב  בתכ  טא ,' טא  . ' םיעשתה

וליאכ ספתנ  המב  לעש  הארמהש  ךכל , םיתעל  םימרוגה  םייפוקסובורטסה , רואה  יטוטהל  דחאכ , םיבוצקהו  םייארפה  תולוחמה  בוצקה , םערה  דציכ 
, ךמדב םיגפתסמו  םירדוח  םיבצקהש  שיגרהל , ליחתמ  התא  ךלש . הבשחמהו  חומה  תא  םיסרוהו  םיררופמ  תלוגלוגה -  ךותב  שממ  שחרתמ  אוה 

תולכ דע  המבה  לע  םהומכ  ץפקל  ךילעמ , ךירוחאמ , ךלומ , םיחרוצו  םיצצורתמה  ןינועבצ , םישובלה  תורענהו , םירענה  םע  חורצל  הצור  התא  םגש 
התא ךפוה  לעופו , ןנכתמ  בשוח , םדא  םוקמב  ךלש . ינאה  תולובג  שטשטיהל  םיליחתמ  ובש  ןופטיש , ןימב  שלפתהל  םלוכ , םע  גזמתהל  םישוחה ,
הייחד שחש  ףוסב  בתוכ  ןורבע  הזה  יביטיזופה  רואיתה  ףרח  ךשניהלו .' ךושנל  ששמתהלו , ששמל  הצור  התא  םימומהו ; םייורג  םישוח  לש  תעקפל 

תינומה .' תוקפרתהל  רכמתהל  ןכומ  ינניא  יתוישיא . לע  רתוול  ןכומ  ינניא   ' ןיכש תוקחרתהו ,

', ןג תמרבש  סיזאוא "  " םלואב רעיש "  " תגצה לש  הקספהה  תעב  . ' היווחה תא  םמצעל  רידגהל  םיטעמ  אל  םיפוצ  ושקתה  רמזחמה  לש  ותוגירח  לשב 
יל רז  רבדה  יכ  ךממ , ריתסא  אל  יכ  ףא  הז -  תא  ןיבהל  הסנמ  ינא  : " יתבשה ךתעד "? המ  : " ינלאש אוה  רכמ . םע  יתחחוש  , ' הבתכ התואב  ןורבע  בתכ 

ןיאש וא  הז , ךותב  םיאצמנ  םישיגרמ , הז  תא  המואמ . ןיבהל  לגוסמ  ךניאשו  המואמ  תוניבה  אלש  ןמיס  ןיבהל , הסנמ  התא  םא  : " יל רמא  יתוא ." החודו 
: הגצהה תא  בהא  ןורבעכ , אלש  אוהש , יפ  לע  ףא  קוינק , םרוי  ביגה  המוד  הבוגת  ירכמ .' ןווכתה  המל  ןיבמ  ינאש  ינרובס  ללכ ]...[ ." םיניבמ 

ךותל םיסנכנ  םיבהוא , םישיגרמ , םילחוז , שובלה  ירזומו  תוירולבה  ילדוגמ  סיפיהה  תא  הרזומה , הרואפתה  תא  יתיארו  םלואל  יתסנכנשכ  הליחתב 
ותוזבנ לעמ  רקשה  הווסמ  תא  םיריסמ  סנארטל , םיסנכנ  הקירמא , לש  הנבשי  לעמ  קיטסמה  תא  םיערוק  םיממורתמ , וישכעה , ןמ  םירהממ  הווהה ,
ףרוטמ ינאש  יל  ררבתה  רעיש '  ' לש העש  ירחא  חוטב . ךכ  לכ  יתייה  אל  רבכ  תוקד  רשע  ירחא  יופש . ינאו  םיפרוטמ  םהש  יתבשח  לכמ , ילאנאבה  לש 

וא תיאר  םעפ  יאש  ישממ  רבד  םוש  וניאו  הרפוא  וניאו  לקיזוימ  וניאו  הזחמ  וניא  ןכש  ותונכל  דציכ  עדוי  יניאש  הזה  רבדה  לש  וחוכ  והזו  םייופש  םהו 
המ לכ  וליאכ -  תושעלו -  המיבה  לא  תולעלו  םידלי  תויהל  םידחופ  אל  םהו  םהל  באוכו  בוצעו  םהל  בוטש  הלאכ  לש  גנינפה  ןימ  ותמגודכ . תשח 

. ידמ הברה  םלועה  תבהאו  םירשבה  תוואת  קחשמה , רצי  םהלש , רומוהה  שוח  קומעה , םנוגי  םנטב , לע  אלא  םתעד  לע  אל  הלועש 

ותועמשמ לעו  רמזחמה  לע  תונותיעב  תובתכ  לש  לודג  רפסמב  יוטיב  ידיל  האבש  תילארשיה , היצנגילטניאה  ברקב  המוצע  תונרקס  ררוע  רעיש ' '
': רמשמה לע   ' לש ןורטאיתה  רקבמ  רינ  - רב בד  בתכ  לשמל  ךכ  םירתכ . ול  ורשקו  ותוא  ובהא  םירקבמה  בור  תיתרבחה .

. תעלוצ ןבומכ , איה , הלבקהה  ךא  הזה . רבדכ  היה  אל  הוואנה ' יתרבג   ' זאמש םרמואב  םיקיפמה  םיקדוצ  םוצע . םשור  ילע  השע  הז  קור  רמזחמ 
איה האצותה  רשאכ  תורוצ . ןיינבו  תורוצ  תריבש  וב  שי  שדח . ירמגל  ינורטאית  חסונ  אוה  רעיש ' . ' תועטהל ןאכ  אב  רמזחמ '  ' ףתושמה םשה  ןכש 

אל טכרב  זאמש  ינמוד  וקבוחל . חילצהל  ידכ  ותוארלו , רוזחל  ךבלב  טילחמ  ךנהו  תאזה , העפישה  לכ  תא  דחא  ברעב  לכעל  ךל  השק  שממ . המיהדמ 
ואובי םירופס  םידיחי  קרש  הרידנ , המצוע  תלעב  היווח  השדח ]...[ . הרוצ  ול  תונקהל  ידכ  ינורטאיתה  רמוחה  תא  שדחמ  שולל '  ' הזכ ןויסנ  ךרענ 

. שפנה - תולחמ לש  היפאריתה  תמגודכ  ילמשח , םלה '  ' ןיעמ ורבע  וליאכ  ושוחי  םיפוצה  ןיינמו  ןיינב  בור  רשאכ  העיקוהל ,

םזינודהו תרבוג  תינקירמא  העפשה  ורקיעש  תילארשיה , הרבחב  ללוחתמה  קומע  יונישל  ןמיס  ותחלצהבו  לארשיב  רעיש '  ' לש ותגצהב  ואר  םיבר 
': ץראה ןייטשניבור ב' ןונמא  בתכ  "ל  שת תנש  תא  םכיסש  בחרנ  רמאמב  תובדנתהה . חור  תא  ףילחמה 

, הבהא ונל  שי  םהל : םיבישמ  םינבהו  רעיש .'  ' רמזחמה תמיב  לע  םהינב  תא  םירוהה  רוד  לאוש  ךכ  ישנא 1948 -  ונל , ןיאש  תנש 1970  ךל  שי  המ 
תא לאשנו  רעיש '  ' ישנא תובקעב  ךלנ  םא  וכו ]...[ .' וכו ' הטמל  הלעמל , שלוג , ךורא , רעיש , ונל  שי  ןבומכ -  לכל  לעמו  םיידש  ןבשי , םינפ , ףוג , ונל  שי 

לארשיב ב- לחש  רתויב  טלובה  יונישה  תיאבצהו , תילכלכה  תומצעתהל  טרפ  יכ  תעדל , חכווינ  ונל ב-1948 , היה  אלש  ונל ב-1970  שי  המ  ונמצע 
היצזיליוויצה לש  הינמיס  םירכינ  ונייח  יחטשמ  חטש  לכב  תויברעמ . - תויאקירמא תועפשהל  התפישח  אוה  התואמצע  זאמ  ופלחש  םינשה   22

, תיטמגרפ השיג  ידי  - לע תנייפאתמ  םויה  - לש - לארשי הגיסנ , ךכל  ארק  תוחכפתה , ךכל  ארק  תירבה ]...[  תוצרא  ידי  - לע תגהנומ  איהשכ  תיברעמה 
תוכרעמ תא  רבעב  סיסתהש  ילאקידרה , לאמשה  לש  תרוסמה  תא  ךישממה  והשלכ  ילארשי  ףוג  םויה  שפחת  אושל  תיגולואידיא . - יטנא תישעמ ,

. דבלב תילארשיה  הרבחה  תא  ףא  וא  םלועה -  תא  ןקתל  םיצפחה  םיריעצ  רחא  שפחת  אושל  תונויצה .

היה רעיש ' . ' רמזחמה לש  יטסיכרנאה  יתרוקיבה  ןפל  לארשיב  התיהש  הבוגתה , רסוח  השעמל  וא  הבוגתה , איה  דחוימב  תניינעמ  יגולויצוסה  טביההמ 
הזילעה תוינפוגל  תרשואמה , אתווצל  החמשל , רומזמ  ריש  קר  היה  אל  אוה  םיידסממ . - יטנאה וינכתב  םג  אלא  תילרטאיתה  ותנוכתמב  קר  אל  ןפוד  אצוי 
לש םוגרתב  ךכ  ' ) םיטֵאלאוטקלטניא האלמה ב' הטיסרבינואל  דסממל , אבצל , געלש  ףירח  האחמ  עפומ  רקיעב  השעמלו  םג  אלא  תינימה , תוריחלו 
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הז רקיעבו  הילפאהו . תונעזגה  ןוממה , תוואת  תוחונל , הפיאשה  דועו , דוע  ךורצל  הלומעתה  תיטסילטיפקה : הרבחה  לש  היאולחתב  קסע  אוה  רונמ .)
ןלהל םישישה . תונש  לש  האחמה  תועונתב  ועבטנש  תומילאל  תודגנתהו  םולש  תואמסיס  לע  תקסופ  יתלב  הרזח  ללכש  יתמחלמ , - יטנא הזחמ  היה 

: תאזה חורה  תא  םיגדמה  רעיש '  ' ינומזפמ דחא  ךותמ  עטק 

/ םיאורו םיעדוי  שגרל /. ונרזח  ונעסמב  םיחלוש /. םה  ונתוא  המחלמה / לומ  לא  םיחרומ /. םה  ונתוא  יחסבו / ןמודב  יפויל /? ץק  םישל  םה  םיזיעמ  ךיא 
. החוורל תוחוקפ / וניניע  ולכוי / -  אל  םה  םולבל / דוע  ולכות  אל  םייחה / רוא  תא  םולשה /. תילכת  תא 

תא קר  םצעב  ףרוש  אוה  דחפ , ףופא  ךא  האחמכ , ותוא  ףורשל  הסנמ  אוה  סויג . וצ  לבקמ  רמזחמב , ןפגסהו  ינחורה  רוביגה  דולק , תונצסה , תחאב 
ףורשל הסנמ  ילארשי  ריעצ  הארנ  היה  הבש  תירוקמ , תילארשי  הגצה  וז  התיה  ול  וירבח . לכ  לש  םקוחצל  ולש , היירפסה  סיטרכ  תא  וא  הגיהנה  ןוישיר 
', היטבמאה תכלמ   ' הזחמה ררועש  תרעוסה  הבוגתה  רואל  דחוימב  םידדחתמ  םירבדה  טקשב . רבוע  היה  רבדה  םא  קפס  "ל , הצל סויגה  וצ  תא 

'. רעיש  ' ינפל דבלב  םירופס  םישדוח  המבה  לע  הלעש 

תונש לש  רתויב  םסרופמה  קור  - רמזחמה תא  ותולעהב  הנטק  הירוטסיה "  " השע ןומידרו  דגרוא  קיפמה  ': ' בירעמ בתכנ ב' המבהמ  רעיש '  ' דרי רשאכ 
אל תוחפל , ץראב , ןאכש  בר , ןמז  הזמ  תעדל  וחכונ  יאדוו  תישפוח ) הבהא  םימס , סויג ,  ) ונכות ללגב  הליחתב  וילע  וזיעלהש  הלא  לכ  לארשיב . םיששה 

ןב השמ  בתכ  רמול ,' השק  '. ' םילשורי וא  ביבא  - לת תובוחרב  תאזכ  תישפוח  הבהא  תללותשמ  אל  ןיידעו  סויג , - וצ םוש  ערק  אל  וללגב  שיא  שיאל . קיזה 
. דולק תאזה , פופה  - תושחרתה ירוביגמ  דחא  לש  סויגה  - וצ תפירש  תא  םייח  ונחנא  רעיש " תוחכונה ב" תעשבש  ', ' בירעמ  ' לש ןורטאיתה  רקבמ  לואש 

םיקוחר םירבדכ  םירתונ  הלא  ןבל . - תלכת לש  ימואל  לגדל  הז  לגד  יוזיב  לש  ותרישק  וא  לגדה , יוזיבמ  יהשלכ  תומשרתה  שי  ןאכ , וניבגלש , רמול  השק 
םישפתנ .' יתלבו 

אלש , ' הליחת בתכ  תודוהל ,' ילע  . ' ובש תוינמואל  - יטנאה תונצסהמ  ידמ  רתוי  שגרתה  אל  בירעמ ,'  ' לש ןרמשה  עונלוקה  רקבמ  ימע , - ןב ןמחנ  וליפא 
, םינקירמא םיריעצ  המבה ) לע   ) םימיקמ שער  הזיא  יתיארש  העשב  ילש -  תילאיצניבורפה  תוילארשיה  ךותב  עוקש  ילארשי -  תויהלמ  לודחל  יתחלצה 

('. לגדה אוה  ימ  לש  יל  תפכיא  היה  אל  עגר  ותואבו   ) ימואלה לגדה  יוזיב  ורקיעש  רחא , הרובג  השעמ  וא  סויג , - וצ תפירש  לש  לודגה  הרובגה  השעמ  ןעמל 
דחא לכש  תוהימכ , ןתואל  יוטיב  חצ , ריווא  רחא , םלוע  לא  ההימכ  לש  םיפי  םייטויפ  םיקרפ  םג  הזה  רמזחמב  שי  ןכא , : ' בתכו ךכרתה '  ' אוה ךכ  רחא  ךא 

ובל .' ירתסב  םש  - יא ומע  אשונ  ונתאמ 
לש םשארל  לעמ   ' ולש תיתמחלמ  - יטנאה האחמה  הרבע  עודמו  םיספתנ ' יתלבו  םיקוחר  םירבד  ' ' רעיש  ' לש םייתרוקיבה  םירסמה  ויה  אופא  עודמ 

טעמ רמול  אלש  ינקירמאה , רודיבה  םלועב  לבוקמכ  דואמ , םימימת  רמזחמה  לש  םירסמה  תישאר , ןובשחב . תואב  תוביס  רפסמ  םילארשיה ?'
טופשל םא  . ' ץראב הטלקנ  שממ  אל  תויפיהה '  ' תעפות תינש , םילארשיה . לש  ירגודה  יפואל  םידגונמ  םוקמ , לכמו  םימומע , יאדווב  םייתודליו , םימימת 

התיה ריעש " " הו ריעסמה  רמזחמה  תא  ןיכהל  ושגינ  רשאכ  םהלש , רתויב  השקה  הגאדה  ', ' רבד בתכנ ב' ילארשיה ', רעיש "  " ישוע לש  םהירבד  יפ  לע 
אלש לארשי , תנידמבש  הדבועה  תישילש , םייולבה .' םידגבהו  הלטבה  םולשה , - יבהוא - םיריעשה דממ  תא  ונא  םירסח  טושפ , לארשיב . סיפיה "  " ןיא יכ 

הלבקתה רעיש '  ' תאחמ תיעיבר , לארשיב . רעיש '  ' לש האחמה  ץקוע  תא  התהקה  ישממ  ירוד  ןיב  טקילפנוקו  חתמ  רצונ  אל  םלועמ  תירבה , תוצראבכ 
יוצמה ילארשיה  תעדותמ  דואמ  םיקוחר  ויהש  םיישגרו  םישיגר  םיאשונב  העגנו  תינקירמאה  תוברתב  הדקמתה  הגצההש  םושמ  םג  תושידאב  ץראב 

אל ןיידע  וביבס  תויתימא  תורעסו  טקשב , ץראל  עיגה  רעיש " ': '" תונורחא תועידי  ב' טחוש ) תירוא  תיטסיצילבופה  םימיל   ) ינוקרי תירוא  הבתכש  יפכ  זאד .
הבתכ התואב  הקיזומה .' ןמ  תונהל  רתויה , לכל  םיכירצש , דצה  ןמ  םיפוצ  קר  ונחנאו  רוהט , יאקירמא  אוה  אשונהש  םיכסמ  עירכמה  בורה  יכ  ומק .

שיא םהל , רוסא  יאקירמאה . סויגה  לע  תרוקיב  םע  תוהדזהל  םיכירצ  אל  םילארשיה  : ' רמאש רמזחמב  םינקירמאה  םינקחשה  דחא  תא  ינוקרי  הנייאיר 
תכלמ ןויסינ מ' דומל  תימוקמה , הגצהה  יאמב  וזמ , הרתי  הבהאה .' תא  גופסלו  עקרה , תא  ןיבהל  קר  ךירצ  סויג . יווצ  ופרשי  הפ  םגש  שרוד  אל 

. המבה לע  השענל  תימוקמ  תועמשמ  תתל  היה  לוכיש  זמר  לכמ  רהזנ  אוה  ותוא . תורגל  קר  אלא  ילארשיה , להקה  תא  זיגרהל  אלש  רמשנ  היטבמאה ,'
: געלב ךכ  לע  ריעה  הזה ' םלועה  '

אבצל סויגה  דגנ  ףיטהל  יאקירמאה ,)  ) לגדה תא  ללקלו  ןג  תמר  בלב  המב  לע  דומעל  רשפא  לארשיב . םג  היטרקומד  שי  יכ  חכוה  עובשה 
דסממל שודקה  לכ  לע  תצחומ  הפקתה  האמ -  לופכ  היטבמאה ' תכלמ   ' אוה רעיש '  ' רמזחמה תיאקירמאה .)  ) הרבחה תועיבצל  גועללו  יאקירמאה ) )

דסמימה דגנ  יאקירמאה  רעונה  לש  הלודגה  תודרמתהה  תא  אטבמה  הזחמה  תילארשי ]...[ . המב  לע  ותלבגימ  םג  ךכבו  וחוכ -  ךכב  יאקירמאה .
ואובי םה  רעיש .'  ' תא וצצופי  אל  היטבמאה ' תכלמ   ' תא וצצופש  םינוירבה  דבלב . הפוק  הזחמל  וז  הרוצב  ךפוה  ולוכ -  ימלועה  דסמימהו  וצרא  לש 

וב שי  יאקירמאה . דסמימה  דגנ  החומו  הקירמאב  בתכנ  רעיש ' . ' האחמ הלימה  הרכזוה  רבכ  םאו  ויתוינקחש ]...[ . לש  םימוריעה  תופוגה  ןמ  תונהיל 
התיה חינהל , שי  זאש , אלא  ונלש . תואיצמל  הכלשה  תושעל  היה  ךירצ  שממ , עזעזלו  םיהדהל  ידכ  ילארשיה . להקל  תורישי  עגונה  ןמ  טעמ  קר 

. הזמ עורג  ףא  ילואו  היטבמאה ,' תכלמ   ' תשרפ המצע  לע  תרזוח 

ךותב תקולחמב  םייונשה  םירבד  לע  ללכ  ךרדב  טטוקתמ ' סעוכ ו' ילארשיה  םויה : םג  ןוכנו  זא  ןוכנ  היהש  יגולויצוס  ללכ  חכש  הזה ' םלועה   ' לבא
תטולב  ' תא וריג  אל  םג  ןכלו  םייד  םיילארשי  ויה  אל  םה  וזיגרהש , םירבד  רעיש ' ויה ב' םא  םג  ןכל  םיטשפומ . םילאידיא  לע  אלו  תילארשיה  החפשמה 

. תילארשיה חסאכה '

םאנטייו תמחלמ  ןיב  לודג  לדבה  היה  תאז  לכבש  םושמ  תוהדזה  ישגר  הררוע  אלו  םילארשיה  תא  הזיגרה  אל  רעיש '  ' לש ותאחמ  לוכל , לעמ  ךא 
תאז חסנל  ביטיה  םדימשהל . רתחש  ירזכאו  רשפתמ  יתלב  ביוא  לומ  ודמעש  םילארשיה  לש  השתהה  תמחלמ  ןיבו  תדלומהמ  הקוחרהו  תיטילופה 

': ץראה  ' לש ןורטאיתה  רקבמ  וזמג , םייח 

ימיב ןאכ , ונל  תורקל  לולע  המ  תוזחל  ידכ  איבנ  תויהל  ךרוצ  ןיא  הירוסיאו , הירתיה  לע  ךומסתו  רעיש '  ' לש םולשה  - תרושבל הכחתו  לארשי  בשת  םא 
? יסיפה המויק  לע  שממ  תקבאנה  לארשי , ומכ  ץראב  תובצייתהה , - וצ תפירש  סקטבו  סויגה  - בוריס טקאבש  תועמשמה  המ  םולש . ימיבכ  המחלמ 

לש הלגד  יאשונל  שי  הקירמאב , ןמז ' לש ה' ורקוי  תורמלש  תקנופמ , הרישע , הרבח  לש  רצות  איה  רעיש ' יוטיב ב' המצעל  תאצומה  העונתה  ]...[ 
םיגשיהה לע  רומשלו  ונייח  תא  םוי  םוי  רפשל  דובעל , ונילע  ינילקרט , םזידראגנאווא  לש  תויצאגאווידל  יאנפ ' ןיא   ' ונל יאנפ ... לש  ףדוע  וז  העונת 

םידקענה וניריקי  תומש  ןותעב  םוי  םוי  ארוקלו  ונייח , לע  םוי  םוי  קבאהל  םג  ונילע  םיינחור ; םיגשיה  רתוי  ונל  םירשפאמה  ונלש , םיעונצה  םיירמוחה 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



לע ןגהל  ונייח  לש  תוגונה  תוביסמה  ידי  לע  וצלאנ  םה  ךא  ונתיאמ , תוחפ  אל  רוצילו , תויחל  וצר  םהש  םהיניעב  אורקלו  ןותעב  םהיתונקויד  תוארלו 
. ונא ונמויק  לעו  םה  םמויק 

- ודה תא  הללכ  רמזחמב  תונצסה  תחא  תילארשיה . האחמה  תוברת  לע  הבושח  העפשה  תאז  לכב  רעיש ' התיה ל' קוחרה  חווטבש  רשפא  תאז , םע 
: המבה לעש  יפיהה ' טבש  תוינקחשה ל' תחא  ןיב  אבה  חיש 

? םיצור ונחנא  המ  הליש :
. םולש טבש :

? םיצור ונחנא  יתמ  הליש :
. וישכע טבש :

? םיצור ונחנא  המ  הליש :
. תוריח טבש :

? םיצור ונחנא  יתמ  הליש :
. וישכע תוריח  וישכע . םולש  וישכע . תוריח  וישכע . םולש  וישכע . טבש :

ןיערגה ןיבמ  ימ  היהש  חינהל  רתומ  וישכע ?' םולש   ' םשב הרחב  הנידמה  תודלותב  רתויב  הלודגה  םולשה  תעונתש  הרקמה  די  קר  התיה  םנמואה 
' רעיש רעשל ש' םג  רתומ  ולצא . םנפוה  וישכע )' םולש   ' גשומה םג  ילואו   ) יתמחלמ - יטנאה רסמהו  רעיש '  ' תגצהב רענכ  בשיש  וישכע ' םולש   ' לש דסיימה 
. ךליאו םיעבשה  תונשמ  ליעל , ןיוצ  רבכש  יפכ  ץראב , החתפתהש  האחמ , תונמא  לש  לדומ  רציו  םילארשיה  םינמאה  לש  ריעצה  רודל  בושח  רסמ  חלש 

: לארשיב לאמשה  הנחמ  יבצעממ  קוינק , םרוי  רפוסה  בתכ  הגצהה  לע  תרוקיבב  ןכ , יכ  הנה 

הרזחהו סרהה  אל  רמולכ , רתויב . ןהל  רקיה  תא  םדקל  ידכ  תושודקה  ןהיתורפ  תא  טוחשל  ןהינמאל  תוריתמה  םלועב  תורבח  דוע  שיש  בוטו 
. ןמזה לכ  שדחתהל  הצורה  הרבחל  ינויחו  רתומ  הז  יארפו  ינחצר  סרהש  הדבועה  םצע  אלא  רעיש ,'  ' לש ינטשפה  רופיסב  ונל  םיבושח  יביטימירפל 

תניינעמו הקזח  הרבח  איה  וממורלו  ןושארה  לאידיאה  לא  עיגהל  ידכ  רוקמה , לא  הרזח  ןעמל  תושודקה  תורפה  לכ  תטיחש  הריתמה  הרבח  ]...[ 
תורפהו םינקדצה  תומוקמה  ינשב  דואמ  םימוד  ךא  ונבצמל , המוד  "ב  הרא לש  הבצמ  ןיאש  ןוכנ , הנממ . חקל  דומללו  תכלל  םיבייח  ונינקדצ  לכו 

. תושודקה

דע . ' תילארשיה הרבחה  לש  םייתוגהנתהה  הינייפאממ  המכ  רתאל  רשפא  הז  םוחתב  םגש  המוד  לבקתהש ? ךרדלו  רעיש ' םוריעל ב' רשאב  המו 
ןעטמב תוותשהל  ולכיש  דבלב , תוטעמ  ןורטאית  תוקפה  ץראב  ויה  , ' המבהמ רמזחמה  לש  ותדירי  םע  אמדק  רב  לאונמע  בתכ  רעיש ,'"  " לש ותעפוהל 
לש םיינרמשה  וישרק  לא  תינריתמה  הרבחה  יגשומ  תא  איבהל  םירחא -  םימרוג  דצל  רעיש - "  " עייס ץראב  םגש  הארנ  תואשונ ]...[ . ןהש  יונישה 

היוטנ .' דיה  דועו  המבה ע"א ] לע  תולעל  דמעש  שדח  רמזחמ  " ) יאחכב  " ונל היהי  ץופק ,"  " ונל היה  ילארשיה . ןורטאיתה 

, םינקחשה תוינומה . תויגרואו  םילגשמ  אטבל  ואב  תובר  תונצס  גצוה . ןהבש  תונידמה  לכב  הז  םוחתב  תומכסומ  רבשו  דואמ  יטורא  רמזחמ  היה  רעיש ' '
םינושה םפוג  ירביא  תא  םיענענמ  הז , תא  הז  םיפטלמ  הפצרה , לע  ולחז  הז , יבג  לע  הז  ולתפתה  תופחי , םיילגרב  ופפוט  ילמינימ , שובלב  םישובל 

תוקד שמח  ויסנכמ  תא  ריסמ  היה  הזחמב , תוישארה  תויומדה  תחא  רגרב , םייניע . תלגלוגמ  הזטסקאב  הקיזומה  לע  םיביגמו  תוילאוסקס  תועונתב 
'. ומש המה   ' תא ןנצי  ןפ  םתוא , ריזחהל  הנממ  שקבמ  היה  אוה  העש  עבר  ירחא  הנושארה . הרושב  תרבגל  םתוא  רסומ  הגצהה , תליחת  ירחא 

, רכז בכשמ  לש  השובל -  הנצס -  םג  ללכ  רמזחמה  תחלקמב . רקובה  ולש  רישכמה '  ' תא דביא  ךיא  םיטרפ  - יטרפב ריבסמ  דולק  תרחא  הנצסב 
וליפא לודג  ידמ  רתוי  הז  : ' תירבעב זירכהו  העשפמב  יקנע  טומ  ומצעל  עקת  םירוחשה  םינקחשה  דחא  תרחא  הנצסב  דחוימב . תזעונל  זא  הבשחנש 

אל יוטיב  ידיל  האב  הקיטוראה  להקה . לש  וקוחצ  לוקל  רצאנ '  ' םע ינימ  עגמב  האב  הדלוג '  ' הבש הנצס  ןיעמ  החתפתה  םירותלאה  דחאב  ישוכ .' ליבשב 
: םירישה תולימב  םג  אלא  שובלבו  היפרגואירוכב  םיגולאידב , קר 

'. דחא לכ  הרטוס  - המק ואוב / ואוב  ואב  די / תכאלממ  דחפת / לא  תראפת /? אלל  םילימ / ןנשי  המל / םיטסארדפ / סוגניליאנק / ויצאלפ / רכז / בכשמ 

. הרוקש המ  הז  הפ / ךלוהש  המ  הז  למשח // לש  המזגרואו  םיטוח / לש  םירטמוליק  למע / ברב  םיגאוש  בצקה / יריסא  ונחנא 

תוחינגו שי / תוחנא  יל // ריואמוג  יל / ינא  ןיא  םא  שי / םינידסו  שי / םינורזמ  תלמשוחמ // הריווא  תילמשח / הכימש  םינידסו / תותסכ  םיניתממ / הטימב 
/ רשפא ןושיל  רשפא / ןשעל  רשפא / ששחל  רשפא / ששגל  רשפא // ןווגל  רשפא / ןיימל  רשפא / ןייעל  רשפא / הטימב  םיספ // תנותכו  ןוליינו / ישמ  שי /

. רשפא יא  וב  אוטחל  רבד ש /- ןימ  איה  רבד ש /- ןימ  איה  הטמה  יכ  רשפא // ביטרהל  רשפא / ביכשהל 

עונלוקב אתרק  ירוטנ  לש  המילא , אל  ךא  תחא , תינלוק  הנגפה  טעמל  יסחי . טקשב  המ  םושמ  ורבע  ץראב  םיעפומה  רעיש ,'  ' לש ותוזעונ  תורמל  ךא 
המלש דקרמה  ברה  המבה  לעש  םידוקירל  ופרטצה  תוגצהה  תחאבש  הדבועה  אוה  יטנקיפ  טרפ  תוערפהו . תונגפה  ויה  אל  םילשוריב , ןוסידא ' '

. םניח תפסונ  הגצה  התיה  המבל ) הלע  אלש  קלח  ותוא   ) להקלו םיפחוס , םיידיסח  םינוגינ  תבוטל  וקספוה  פופה  יריש  חוויד ש' רבד ' . ' ותקהלו ךבילרק 
תנומתב אילפהל  הבלתשה  םהינפ  לעש  תוקבדה  תעבהו  הזילעה , ורצח  יבשות  לע  םינמנה  םיריעצ  םידיסח  תורשע  המבה  לע  ולע  יברה  םע  דחי 

הקיבצ לטנ  רעיש ,"  " לש תרומזתה  דודיעבו  ךבילרק , המלש  לש  ביהלמה  ילאקיסומה  ןוחצינב  ילקירלק , ןוטלש  לש  העש  עבר  רחאל  תיללכה . טיב " ה"
פופה .' בצק  תא  המבל  ריזחהו  וידיל  ןופורקימה  תא  דולק )  ) קיפ

תוביסה תכלל . םתוא  עינה  המ  םירקסנה  ולאשנ  ליעל , רכזוהש  להקה , תעד  רקסב  הזחמה . לש  הכישמה  תוחוכמ  דחא  יופצכ  היה  המבה  לע  םוריעה 
', ןיינעמ '. ' תובר הב  ורבידש  ינפמ  ', ' תובוטה תורוקיבה  ללגב  ', ' וצילמה םירבחו  תובר  הב  ורבידש  ינפמ  ', ' ןפוד תאצויו  הגירח  הגצהה  יכ  : ' ויה ונתינש 

יכ דיעהל  לוכי  אוהש  יל  רמא  קיפמהש  תורמל  הבש , םוריעה  - תגוצת ללגב  הגצהל  ךלה  יכ  הנע  אל  שיא  יכ  , ' וללה םינותנה  תא  םסריפש  יאנותיעה  בתכ 
םיטרפב .' בטיה  ןיחבהל  ידכ  הנושארה , הרושב  תבשל  ושקיבש  םיבר  - םיבר ויה 
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תא ןנצל  הגאד  רוא  - םש תירימ  תיאנותיעה  ןיע . ףרהל  קר  השעמל  היה  םוריעהו  םירזה , םינקחשה  ברקמ  רקיעב  ויה  םיטשפתמהש  ןייצל  בושח 
טעמכ הב  םיניחבמ  אלש  דע  הזחמל , ךכ  לכ  ךייש  הז  המבה . לע  שחרתמה  ךותב  תעלבנ  הזחמב  המוריעה  הניצסה  : ' הבתכ רשאכ  תובהלתהה 
הניצסב ןיא  בל . יתמש  אל  רעיש ." תמסרופמה מ" םוריעה  תניצס  התיה  תאז  םצעב  עגר , םירמואו : םירכזנ  תוקד  המכ  ירחא  קר  התושחרתה . ןמזב 

םידלי ומכ  םיארנ  םינקחשה  ןושיל . םיכלוהו  המ  ' גיפה תא  םישבול  םהש  ינפל  םהידגב  תא  םיטשופה  םישנא  הריכזמ  איה  לכמ  רתוי  ןימ . תאזה 
תא םלצל  םימלצהמ  עונמל  ידכ  םיעצמא  טוקנל  דיפקה  םג  רעיש '  ' קיפמ היגרואב .' םיפתתשמ  תרובח  ומכ  רשאמ  רתוי  יתיב  בוט " הליל   " םירמואה

. הגצהה תא  המייסש  ינומהה  םוריעה  תנצס 
ןועובשה חלש  הז  ךרוצל  'ה ? רבחל רפסל  ץורל  אל  עודמ  זא  שדוקה  ץראב  םוריע  ףוס  לכ  ףוס  רבכ  שי  םא  ןיינע . אל  הז  הזה ' םלועה   ' ךרוע תא  לבא 

ינוי תונויליגמ  דחאב  ומסרופ  רמול , שי  דואמ  םישטשוטמה  םימוליצה , תוזעונה . תונצסהמ  םימוליצ  םיארוקל  איבהל  ידכ  תוגצהה  תחאל  יומס  םלצ 
ומלוצ הלא  תונומת  המבה . לכ  תא  הסיכש  דבל  תחתמ  ירמגל  םימורע  םיצרופ  םינקחשה  הלילעה  אישב  : ' אבה בותיכה  תחת  הזה ' םלועה   ' לש  1970

םיקיפמה .' לש  תינטירופה  הרימשה  תורמל  םידחוימ -  םירישכמב  אבחיהב - 

העיפוה ינויב 1970  ב-17  לארשימ . החמש  תיבשהל  וטילחהו  וזגרתה  רמזחמה  ינקחש  ךא  תויוכז , תרפה  לע  ןותיעה  תא  עבת  אל  המ  םושמ  קיפמה 
: האבה העידיה  תונורחא ' תועידי  ב'

, םינקחשה הבזכא . םתלחנש  חינהל  שי  םוריע , לש  ביבח  חתנב  תוזחל  הסומכ  וא  הייולג  הווקתב  רעיש ' תוזחל ב' םינורחאה  םיברעב  תכלה  םא 
, םישח ולחה  תוגצה , רפסימ  רחאל  םינקחשה , םחורל ]...[ . וניא  םהימורעממ , ושעש  המש  םושמ  המל - ? ךכ  לכו  טשפתהל . אלש  וטילחה  טושפ ,

םלואב םינירקמ  הקספהבש  הדבועב , הצוענ  הינש  הביס  הזה ]...[ .' םלועה  ועיפוהש ב' םוריעה  ימוליצ  ויה  הליחת , םהימורעמ . תא  םירחסממ  יכ 
לכ תא  םילבמ  םג  אלא  םיטשפתמ , םה  ןיאש  קר  אל  תמוסרפה -  תויפוקיש  לע  האחמכ  תמוסריפ , תויפוקיש  ורוקמב ) עונלוק  םלוא  אוהש  ' ) סיזאוא '

םייתניב םבג . ירוחאמ  תנרקומה  תמוסריפה  לע  שרופמב  תוחומה  םהלשמ , תולודג  תוזרכ  םיאשונ  םהשכ  המבה , לע  םימומד  םיבושי  הקספהה ,
. קדצ לש  העודי  הדימבו  המורמ , ומצע  תא  שיגרמ  להקה 

: האחמ בתכמ  בירעמ ' םסריפ ב' ףא  םיבזכואמה  םיפוצה  דחא 

הרסוה םוריעה  ימולצ  םוסרפ  בקע  יכ  להקל  עידוהו  המבה  לע  םינקחשה  דחא  הלע  הגצהה  םות  םע  רעיש .'  ' תגצהב יתרקב   8.5.1970 םויב ב '
םיבשוח םכניא  םאה  עפומל : םירושקה  םישנאה  ראשו  םינקחשה  תא  לואשל  ינוצרב  הייפואלו , הניצסה  םצעל  סחייתהל  ילב  הניצסה ]...[ 

. ופסכ רובע  האלמ  הרומת  לביק  אל  ןכש  רוביצה , תא  םתעטהש 

ןורטאיתה םלוע  לש  היצזילאוסקסה  תניחבמ  לבא  תילארשיה , הרבחב  תינימה  היצזילרבילה  תמגמ  לש  התישאר  תא  רשיב  ןכא  רעיש '  ' רמזחמה
תוילאוסקסל טלוב  םוקמ  דחייו  םיחרפה , ידלי  תכפהמ  תא  םינפהש  דיחיה  יאזחמה  תכל . תקיחרמ  העפשה  ול  התיה  אל  לארשיב  יראוטרפרה 

תוישונאה תוקושתה  תחא  התיה  עבוש , תעדוי  הניאש  תירגלווה  תירבגה  תונמרח ' ללכ ה' ךרדבו  ןימל , הוואתה  ןיול . ךונח  היה  ויתוזחמב , תישונאה 
ןורטאית הלעוהש ב' םינושארה  ויתוזחממ  דחא  פירג ,' ןומולוס  ב' ןסר . תרסח  הטוב  הפשבו  לודג  הכ  ןורשיכב  גועלל  ןיול  הבריה  ןהילעש  תויטתפה 

: אבה גולאידה  שחרתמ  ןמאנ ,) ללה  לש  ויומיבב   ) יאמב 1969 חותפה '

ונחנא ךיא  ןוימדב  ךל  ראת  תוניצרב . הילע  בושחל  ךירצ  התאו  תישממ  העצה  ךל  עיצמ  ינא  וישכע  דלי , ומכ  יתרבד  םדוק  רבדמ ? התא  המ  ןומולוס :
. הרומג הטוטרמס  אכולפיצרפמ  םישוע 

... םג ונחנאו  עשוהי :
? המ םג  ןומולוס :

? התוא םיטישפמ  םג  ונחנא  עשוהי :
תפפוכתמ איה  ונל . קשחתמ  קרש  יתמ  לאמש , לעו  ןימי  לע  התוא  םיסנוא  ונחנא  תאזה . הדוקנה  תא  תילעהש  חמש  ינא  הלאש ! וזיא  ןומולוס :

לע המורע  תבכוש  איה  םיפייע , ונחנאשכ  ךכ , רחא  פוה ! ... תונולחה ו תא  תוקנל  ףרפרשה  לע  הלוע  איה  פוה ! ... ןחלושל ו תחתמ  גלזמ  םירהל 
תשגרה הלש . םיידשב  םיילגרה  םע  םיקחשמו  ונל  םיבשוי  הככ  הלש . םיידשב  םיילגרה  םע  םיקחשמו  תחנב  תואסרוכב  םיבשוי  ונינשו  הפצרה ,

? רמוא התא  המ  לגרה , ףכ  תא  ךל  תגדגדמ  המטפ  םעפ 
. ךלכולמ שאר  שי  ךל  םגש  יתעדי  אל  עשוהי :

תפקשמה תועמד , דע  הקיחצמ  תונמרח  תנצסב  חתפנ  ינויב 1976 , הפיחב  ינוריעה  ןורטאיתה  לש  המבב 2  הנושארל  הלעוהש  רפופ ,'  ' הזחמה
: ןיול לש  ויתוזחמב  ןימל  ינוריאהו  חותפה  סחיה  תא  הבר  הדימב 

. ילש ןועבצא  ילש . ןובבל  הקסיצרוש . הקסיצרוש . ץרוש :
[ הבג ירוחאמ  התוא  הריתסמ  איה  ךא  ףאב , התע  הז  הטטיח  הבש  דיה  תא  םג  תחקל  הסנמ  הפתכ , הראוצ , הנזוא , לע  התוא  קשנמ  ]

. יד יד , ונ , הקסיצרוש :
. עבצאה תא  דיה . תא  אל . ץרוש :

. ץרוש יד , הקסיצרוש :
. עבצא תא  עבצאה . תא  קשנל  ץרוש :

. אל עבצאה  תא  הקסיצרוש :
. ןכ עבצאה  תא  ץרוש :

. םייפתכה תא  קשנ  הקסיצרוש :
. יתקשינ ץרוש :
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. ראווצה תא  הקסיצרוש :
. עבצאה תא  הצור  ינא  יתקקיל . ץרוש :

. הזחה הנה  שורדל ? רשפא  דוע  המ  הזחה . תא  חק  הקסיצרוש :
. עבצאה עבצאה . תא  קר  ץרוש :

. אל הקסיצרוש :
. עבצאה ץרוש :

. אל הקסיצרוש :
. עבצאה עבצאה , עבצאה , ץרוש :

[ הילעמ ותוא  תפדוה  איה  הדי . תא  ךושמל  הסנמ  ]
! יד יתרמא  הקסיצרוש :

[ בוצע הנממ , הפרמ  ץרוש  ]
- רשב לש  םילפמו  םירה  לכה , תקשינ  רבכ  ץרוש , : ' ימצעל יתרמאו  רקובב  יתמק  הנטקה . עבצאה  תא  עבצאה . תא  אקווד  יתיצר  ינא  ץרוש :

םיילגרה תונוהב  לע  שגית  םוקת , התא  תנדועמו . הננער  השדח , השיג  הצוחנ  וישכע  אל , םייתפשה ? ןיב  סינכהל  לכות  דוע  המכ  הקסיצרוש .
לע הנטקה  עבצאה  הצק  לש  הלק  העיגנ  םע  לבקת . אלו  ץצופתת  לבקת . אל  עקפתהל ? דע  ךל  קשחתי  דוע ? הצרת  הנטקה . עבצאה  תא  הל  קשנתו 

יל תסרה  המל  ילש . תינכתה  התיה  וז  הקסיצרוש , ןכ , ברעב '... בושתשכ , ברעבו , םויה . לכ  חתמב  םייכרבה  תא  ענענתו  הדובעל  ךלת  םייתפשה 
. ןברוח הזכ  וישכע  יל  היה  אל  םג  ילוא  לודג , ךכ  לכ  היה  אל  ילש  רשואה  םא  ילוא  עדוי . אל  ינא  בלבש , ירשפאה  םוחה  לכ  םע  הננכותש  תינכתה  תא 

העיפוה הבר , החלצהל  הכזו  ב-1980  ירמאקה '  ' תמיב לע  הלעש  בויא ' ירוסי   ' הזחמב לשמל , םוריעב . תחא  אל  םינקחשה  ועיפוה  םג  ןיול  לש  תוזחמב 
, תאז תמועל  הלקה , המבה  לע  ולעש  םיעפומהו  תוזחמה  ינויסינהו . יראוטרפרה  ילארשיה  ןורטאיתה  ףונב  גירח  היה  ןיול  אלמ . םוריעב  תוינקחשה  תחא 

ץמוק המבה  לע  ולע  םישישה  תונש  תישארב  רבכ  השעמל , רומוהה . תוסחב  רקיעב  ןיפיט , ןיפיט  סקסה  תא  רידחהל  וחילצהו  רתוי  םינריתמ  ויה 
הידמוקה לשמל , תויגוזה . לש  םיילאוסקסה  םיטביהב  םג  זמורמב  בורלו  הבר  תוריהזב  ועגנו  הניבל  וניבש  םיסחיב  וקסעש  תוירוקמ  תוירמאק  תוידמוק 
רובע ןושיק  םירפא  םייבו  בתכש  ( 1962 ' ) ןיאושינה לגעמב   ' םיחדבמה םינוכרעמה  ףסוא  (; 1961 ' ) תלפקתמה הטימהו  ילעב  ינא ,  ' גרבליז לאוי  לש 

' תולולכה ןוירפא   ' יעלקלא וקסומו  ירג  הנינפ  לש  םתגצהו  ינולא ; םיסינ  םייבו  בתכש  ( 1964 ' ) וניקלרא  ' תודיגבהו םיבהאה  תיידמוק  איבל ; קיראו  קישוש 
. יושנ גוז  לש  תוטימה  רדחב  םינש  תורשע  שחרתמה  לע  הידמוק  (, 1964)

לש ( 1962 ' ) ערה לכ  שרוש  , ' לשמל הניבל . וניבש  םיסחיב  וקסעש  תויסלקה  תויראוטרפרה  המבה  תוידמוקמ  המכ  ודבועו  תירבעל  ומגרות  םשו  הפ 
תונשב ודייפ . זרו ' לשמ ז' ( 1967 ' ) שארב שותי  בוכ ו' ןוטנא צ' לש  ( 1964 ' ) םיאושינ יקסע  (; ' ץומא ןב  ןדו  רפח  םייח  רומטמ , םרוי  לש  םדוביעב   ) ילוואיקמ

רתוי יזכרמו  יולג  אשונל  היה  םיפואינהו , תודיגבה  ביטומ  רקיעב  סקסהו , הלקה , המבב  בושח  רנא  ' זל םיאושינהו  תולולכה  תיידמוק  התיה  רבכ  םיעבשה 
םינוכרעמ .)  ) רודיבה יעפומבו  תוזחמב 

דחאל תויגוזה  הכפהנ  רתוי , םייטסילטיפק  םידוק  המצעל  הצמיא  תילארשיה  הלכלכהו  שלחנ  ינימה  חישה  לע  ובאטה  רשאכ  ךליאו , םינומשה  תונשמ 
חפסנ דוע  סקסה  היה  אל  םהבש  םינומזפו  םינוכרעמ  יברעו  תוידמוק  הז  רחא  הזב  ולע  המבה  לעו  ירחסמה , ירודיבה  ןורטאיתב  םיירלופופה  םיאשונה 

םינוכרעמו תוחידב  םיריש , יברע  רנא  ז' םיעשתה , תונש  תיצחמ  דע  תוחפל  היה , הלקה  המבה  םוחתב  דחוימב  ירלופופ  ומצע . אשונה  אלא  ןילבת  וא 
ןב ינד  ויה  םיעשתהו  םינומשה  תונשב  םיירקיעה  ויכישממו  ( 1976  ) ןושלה הצק  לע  יל  דמוע   ' ותינכותב ןוירוג  לארשי  אוה  הזה  רנא  ' זה ץולח  םיסג .

ברע  )' ןמרבליז םחנמ  (, 1981 םירגובמל ,' קר   )' רש לאוי  ביבא , לתב  ןוקריה  קראפב  התקבה '  ' ןודעומב תועשעשמ  תויוסג  יריש  יברע  שיגהש  לארשי ,
(. 1993 דבלב ,' םירגובמל   )' טיבש יפיצו  ( 1993 ואלסל ,' יפ  לע  םייחה  ; ' 1990 ואלסל ,' הנחו  םירקש  סקס   )' ואלסל הנח  (, 1987 יתשא ,' ילב 

הל םיוואתמ  לוכהש  הבעות ' ה'
םיילאוזיוו םיילולימ  םייוטיב  םג  ועיפויש  יעבט  ינימ , רצי  םייקש  םוקמב  םימעה . תודלותב  השדח  העפות  הנניא  המצע , תינימה  תוליעפה  ומכ  היפרגונרופ ,

ענמנ ינא  םוקמו . ןמז  תיולת  איה  הקיטורא '  ' ןיבל הניב  הנחבההש  רורבו  םירמאמ , לש  םילת  ילת  ובתכנ  היפרגונרופ '  ' גשומה תרדגה  לע  ולש .
רתויב . תמצמוצמה  ותועמשמב  גשומ  תא  ןאכ  טקונו  הזה  ךבסל  סנכיהלמ 

. ימור לשו  הקיתעה  ןווי  לש  םירעה  תוברוחל  תחתמ  ורבקנש  תוריקו  םידומע  םידכ , לע  םילספ , תונומתב , םיארנ  תינימ  תוליעפ  לשו  םוריע  לש  םיגוציי 
, לשמל ודוה , דבלב . תיברעמה  היצזיליביצה  לש  התלחנ  התיה  אל  היפרגונרופש  ןבומ  ייפמופ . ריעב  תוריפחב  ואצמנש  ריקה  ירויצ  םה  רתויב  םירכומה 
, תיתאיסא חרזמה  תיניסה , תורחא -  תויוברתל  םג  וארו . ' זק ישדקמ  תוריק  לע  םילגשמה  תונומת  תאו  עדונה  ארטוס ' אמק  ךירדמ ה' תא  םלועל  האיבה 

םיינשוח . םייומיד  לש  תורישעו  תוקיתע  תורוסמ  שי  תינקירפאהו -  תינאידניאה 

. רתסהבו יאשחב  םיתעלו  יתרבח  רתיהבו  יולגב  םיתעל  תונוש , תורוצב  םייטוראה  םייוטיבה  ועיפוה  תומודקה  תויצזיליביצה  לש  הירוטסיהה  ךרואל 
ודעונש תומודק  תועדו  םיסותימ  םישנוע , םיקוח , רופס  ןיא  ודילוה  ןה  דחא , דצמ  הקיטוראה . לש  הירוטסיהב  לופכ  דיקפת  וקחיש  םייתדה  םידסממה 

םייטוראה םירויצהו  םילספהמ  המכ  ורצונ  הייסנכה  תוסחב  רחא , דצמ  יטוראה . יוטיבה  לש  רתויב  לודגה  רוזנצה  ויהו  םדאה , לש  ותוינימ  תא  אכדל 
ןיעמ םצעב  הקפיס  תירצונה ) וז  רקיעב   ) תיתדה תונמאהש  םירובס  היפרגונרופה  ירקוחמ  תצקמ  תישונאה . הירוטסיהב  רתויב  םייסיסעהו  םילודגה 
רצי תא  קפסל  האב  איה  םישודקהו  םיכאלמה  לש  םלשומה  םפוג  תא  םמורלו  ראפל  הדעונ  איהשמ  רתוי  םייפרגונרופ . םירסמל  תונגוהמ  לש  תוסכ 

לע םינש  תואמ  ינב  םינמשח  יקבאמ  הדילוה  םוריעל  הייסנכה  לש  הסחיב  תאזה  תוינשה  םיללפתמה . רוביצ  לשו  הרומכה  ישנא  לש  תונציצמה 
םוחתב תירצונה  הייסנכה  לש  התוצירע  הזה . םויה  םצע  דע  תושונאה  תא  הוולמה  קבאמ  אמט -  יפרגונרופ  םוריעל  ימיטיגל  םוריע  ןיב  הנחבהה 

', לפא םסק   ' םהל הפיסוה  איהש  ןוויכ  םהלש , תויביטקרטאל  תמיוסמ  הדימב  המרת  םג  ךא  םיינימה , םייומידה  לש  םתצפה  לע  התשקה  תוינימה 
האמה לש  םיעבשה  תונשב  םתצפה  רשאכ  היבנידנקס  תוצראב  הדרי  ונרופ  ירצומל  הכישמהש  אופא  אלפיי  אל  וקתמי .' םיבונג  םימ   ' תניחבב

. ילאנב ןיינע  התשענו  תיקוחל  התיה  םירשעה 
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הכפהמה ירחאש  םינשב  היפרגונרופה . תוחתפתהב  ןושאר  םימ  תשרפ  וקכ  הרשע  הנומשה  האמה  תא  םינייצמ  היפרגונרופה  לש  םינוירוטסיהה 
םלועמו זאמש  תירבג  תוניינעתה  יחטש  ינש  יטוראה -  םוחתבו  ורדיד ) רטלוו , וסור ,  ) יטילופה םוחתב  םירוסא ' םירפס   ' לש הנפוא  החתפתה  תיתפרצה 

ויהש םיירלופופ , םיינשוח  םינמור  תעפוהל  עקרקה  תא  ורישכה  בותכו ) אורק  תעידי   ) תוניירואה תוטשפתהו  היצזינברואה  ךילהת  הזב . הז  םיכורכ  ויה 
. תיפוריאה הלבונה  תוברתב  רנא  -ז' תתל הגרדהב 

היילעה ןיב  הקיזה  דליה . לש  ושפנ  תתחשה  רקיעבו  סקסה  לש  הערה  ותעיגפ  ינפמ  ששחה  תא  החימצה  תורפסב  םיינימ  םייומיד  לש  םתעפוה 
תאטבתמה תלהובמה  דגנה  תבוגת  ןיבו  תוילאוטקלטניאו , תויעדמ  תויגולונכט , תויוחתפתהמ  האצותכ  תחמוצה  תונושה , ויתורוצב  ונרופה  תצופתב 

לש בכרומה  הסחי  תא  תפקשמו  היפרגונרופה  תוחתפתה  תא  םויה  דעו  זאמ  הוולמ  יטילופ , - יכוניח - יתדה דסממה  לש  הרוזנצו  השינע  העתרהב ,
. תוריחלו סוראל  תישונאה  הרבחה 

ןפואב םלוא  ירוביצה . רסומל  ןכוסמ  בשחנ  ישנ , םוריע  רקיעב  םוריע , תיתיישעתה , הכפהמה  םג  החמצ  ובש  (, 1901-1837  ) ינאירוטקיווה ןדיעב 
תויומדב וקסעש  םייסלקה  םירויצה  רנא  ' זב רקיעב  םוריע , ירויצ  לש  החירפ  הלח  וז , הפוקתב  אקווד  ילואו  הרימחמ , הרוזנצ  לש  וז  הפוקתב  ילסקודרפ ,

תימורהו . תינוויה  הפוקתהמ 

הדילוהש סופדה  תנוכמ  התיה  הנושארה  ונרופה . תיישעת  תוחתפתהל  המוצע  תובישח  תולעב  תואצמה  יתש  םלועל  האיבה  תיתיישעתה  הכפהמה 
וכפהש תוריוצמ  תורבוח  לשמל   ) םייטורא םירויאו  םיטסקט  לש  םתצפה  תא  ורשפיא  םינכוממה  סופדה  יתב  םיניזגמה . תאו  םיימויה  םינותיעה  תא 

, המלצמה התיה  היינשה  האצמהה  תוכלכולמ .' תונומת   ' תרתחמב ורכמו  ורגאש  םינפסא  תורשע  וחימצהו  םעה  יטושפ  ברקב  טיהלל ) תע  התואב 
השעמל הדילוה  הרשע  העשתה  האמה  לש  ןושארה  שילשב  החתפתהש  םוליצה , תייגולונכט  (. exposure ' ) הפישח  ' הלימל תפסונ  תועמשמ  הקציש 

יפרגונרופ רמוח  קיפהל  היה  ןתינש  םושמ  אלא  הקפהל , רתוי  ריהמו  לק  םגו  רויצהמ , תואיצמל  ןמאנ  םולצתהש  םושמ  קר  אל  ונרופה , תיישעת  תא 
זא דעש  והשמ  םימוריע , םישנאב  םיטבמ ' ץוענ  םדא ל' ינבל  השעמל  הרשפיא  המלצמה  יתונמאה . הווסמב  עייתסהל  ךרוצ  אלל  היפרגונרופה , םשל 

האמה לש  םיעבראה  תונשב  תפרצב  הארנה  לככ  םלוצ  םוריע  תינמגוד  לש  ןושארה  םולצתה  םתבוהא . / םבוהא תרבחב  תושעל  וזעה  אל  וליפא  םה 
םירבא לש  הגצה  וללכש  הלאכ  רמולכ  שממ , לש  םייפרגונרופ  םימולצת  וקפוה  רבכ  האמה  תיצחמב  םייעדמ . וא  םייתונמא  םיכרצל  הרשע  העשתה 

תא ה- השעמל  הדילוהו  ידממ  - תלת טבמ  הרשפיאש  תיפוקסואירטס  היגולונכטב  ומלוצ  תונומתה  תצקמ  תינימ . תוליעפו  םישנ ) לש  רקיעב   ) םיימיטניא
וקפוה הלודגה  הינטירבב  (, erotic postcards  ) תויטורא תויולג  ןוילימ  הינמרגב 88  וקפוה  דבלב  תנשבש 1899  איה  הכרעהה  ןושארה .  peepshow
הקיסעה ב-1900 כ-30,000 הפוריאב , היפרגונרופ  לש  רתויב  הלודגה  תינכרצהו  תינרציה  זא  התיהש  תפרצ , ןוילימ . היגלבבו 12  תויולג  ןוילימ   14

תויטוראה . תויולגה  תיישעתב  שיא 

זא ספתנש  המ  דגנכ  תירבה  תוצראו  הילגנא  תפרצ , ומכ  תונידמב  תיחרזא  הקיקחל  הנושארל  הליבוה  םייטורא  םיטסקטו  תונומת  לש  הלועה  םתצופת 
ןכוסמ ביואכ  תד  ישנאו  םירומ  םיאקיטילופ , ידי  לע  הרדגוה  היפרגונרופה  תיתפרצב .)  lewd-תילגנאב ו  obscene ' ) הבעות ירבד  ו' םינוגמ ' םישעמ  כ'
ופיסוה ונרופה  תיישעת  ילגלג  ךא  אמטה .'  ' יותיפל ענכיהל  אלש  םינימאמה  ורהזוה  תויסנכב  עובשה  ףוס  תושרדבו  המרוח , תמחלמ  וילע  רוסאל  שיש 

רוסאה .' רמוח  תוצצהב ב' תחא  אל  ואטחו  יותיפב  ודמע  אל  םהינימל  םידוסחהו  םינקדצה  םגו  םלולסמב  עונל 

עשתה האמה  יהלשב  רבכ  הענה . הנומתה  עוניארה -  תאצמה  םע  הללוחתה  היתומדוקמ , תוחפ  אל  הבושחו  ונרופה , תוחתפתהב  תפסונ  הרומת 
םיעטק דיריל . דירימ  וילעב  ידי  לע  אשינש  ףרגוטמניקב  תוכורא  םייכריו  הזח  תופושח  םישנ  לש  תויח ' תונומת  תופצל ב' רותב  םישנא  ודמע  הרשע 

ונרקוה םה   ) םייתרתחמ רטמילימ  ינוטרסכ 35  הליחת  תיעונלוקה , הטרסמה  תעפוה  םע  דבב  דב  טעמכ  ועיפוה  תינימ  תוליעפו  םוריע  לש  םיטרסומ 
התיה וז  (. Stag films ' ) םירבג יטרס   ' ונוכש רתוי  תצק  םיללכושמ  םיטרסב  ךכ  רחאו  םירבגל ) םיירוביצ  םיתוריש  ןוגכ  דבלב , םירבגל  ודעונש  תומוקמב 

 - םתלוז לש  תינימה  תוליעפב  אלא  םוריעב  קר  אל  תוזחל  תע ) התואב  טעמ  יתמ  ויהש   ) םישנאל רשפאתהש  תישונאה  הירוטסיהב  הנושארה  םעפה 
, השיאלו לעבל  תודרפנ  תוטימ  יתש  יושנ  לש  תוטימה  רדחב  ויה  דואמ  תורחואמ  םינש  דע  בגא ,  ) שונא ינב  תיברמל  ינימ  שוגירל  תמרוג  עודיכש  תונציצמ 

(. הבורק תימוימוי  הניחבל  ןימז  היה  אל  גוזה  תב  / ןב לש  םוריעה  ףוגה  םגש  ךכ 

ושענ תוננגוסמה  סליטסה  תונומת  בושח . םוקמ  הב  היה  םוריעה  ימוליצל  רשא  םוליצה , תונמא  זירפו  ןודנול  קרוי , וינב  החתפתה  םירשעה  תונשב 
, םינושארה הידעצ  תא  זא  התשעש  תידווילוהה , עונלוקה  תיישעתב  םאתהב . ףירחו  יתיזח  השענ  ירוביצה  רסומה  ירמוש  םע  תומיעהו  רתויו  רתוי  תוזעונ 

תיב  ' תמגודכ תוסג ,'  ' םילימב שומיש  לע  הז  ללכבו  ןגוהמ , יתלבל  בשחנש  המ  לכ  לש  ותגצה  לע  םירוסיא  הללכו  דחוימב  הרימחמ  התיה  הרוזנצה 
ישנא םלוא  הטימב . גוז  םלצל  רסאנו  דבה  לע  תיארנה  הקישנה  ךרואל  רשאב  וליפא  ועבקנ  םירורב  תולובג  תוסלעתה .'  ' יאדוובו לזאזעל ,' ', ' שומיש

, לשמל רסומ , ירופיסכ  ווסוהש  םיטרס  תועצמאב  תאז  ושע  םה  ךר . ונרופ  ץיפהל  רשפא  ובש  רופאה , םוחתה  תא  הרהמ  דע  ורתיא  םיטרסה  תיישעת 
ןתדובעב .'  ' תונוז וארה  ובש  תונזל ' רדרדיהל  אל  דציכ   ' אשונב טרס  תקפה 

רשפאתה רבדה  יתוברתה . םירטס ' ןיימ  תיקוח ל' יתלבה  תרתחמה  ןמ  ךרדב  םינושארה  וידעצ  תא  יברעמה  םלועב  ונרופה  דעצ  םישימחה  תונשב 
ןיחבה ב-1954  יוטיבה . שפוח  ןיבו  יטורא  רמוח  תצפהל  היצמיטיגל  ןיב  ורשיקש  ינקירמאה  ןוילעה  טפשמה  תיב  לש  םיימידקת  ןיד  יקספ  רפסמ  תובקעב 

האמט םירשב  תוואת  תררועמה  הרוצב  ןימב  קסועה  רמוח  אוה  , ' עבק הבעות ,' רמוח  . ' הבעותל ןימ  ןיב  םסרופמה  וניד  קספב  ןאנרב  טפושה 
תנגה תא  רמוחהמ  לולשל  ידכ  ומצעלשכ , וב , ןיא  עדמו , תורפס  תונמאב , ומכ  , ' תאז תמועל  ןימ ,' לש  רואית  ['. ' appealing to prurient interest]

ןימה םוחתב  םיגשומה  יכ  םיעבשומה  רבח  ינפל  ומוכיסב  טפושה  שיגדה  ןילקיה ,' תשרפ  ב' הנש , התואמ  רחא  ןיד  קספב  תונותיעהו .' רובידה  שפוח 
האנש המל  תורפסה  תא  רצהל  הלוכי  הניא  טפושה , שיגדה  רעונל , הגאדה  םג  ישפוחו . יולג  ימיטיגל  חוכיוול  אשונ  םישמשמ  םהו  ונתשה , הקיטוראהו 

ינב תתחשהל  םרוגה  הבעות ' רמוח   ' לש ותרדגה  תא  וביחרהש  םימוד , ןיד  יקספ  תע  התואב  ולבקתה  הדנקבו  הילרטסואב  הילגנאב , תב 14 . הרענל 
ידייל לש  הבהאמ   ' סנרול לש ד"ה  עדונה  ורפס  לש  תרזנוצמ  יתלבו  השדח  האצוה  ןיינעב  הדנקב  ןוילעה  טפשמה  תיב  קספ  ב-1959  לשמל , ךכ , םדא .

םינש שמח  רובעכ  תיחשמו . יטורא  אוה  ונכותש  לוקישה  לע  םלקשמב  םילוע  יוטיבה  שפוח  ןורקעו  רפסה  לש  יתורפסה  וכרע  יכ  עבק  אוה  ילרט .' צ'
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(. רוערעה תאכרעב   ) רתוה ומוסרפו  וירטנוא  לש  טפשמה  תיבב  ןוידל  ליה ' ינאפ   ' רפסה דמע  ב-1964 )  ) תופסונ

רנפה (. Hugh Hefner  ) רנפה וי  אלא  הקיספה  הללוח  אל  תירלופופה  תוברתב  היפרגונרופה  לש  הדמעמב  רתויב  תיתועמשמה  תינפתה  תא  םלוא 
תונומת שוכרל  היה  ןתינ  יוביילפ '  ' לש ותעפוהל  דע  םיעושעש . רענ  יוביילפ - ' : ' עלוק ךא  יטסיניבוש  םש  ול  ןתנו  ןושאר  ונרופ  ןיזגמ  תירבה  תוצראב  דסיי 

יניזגמ  ' לש ירוחאה  קלחב  ללכ  ךרדב  ומסרפתה  וללה  תונומתה  תא  שוכרל  תורשפאה  לע  תועדומה  ראודב . הנמזה  תועצמאב  קר  תויפרגונרופ 
לש ןושארה  ןויליגה  ינייגיה .' הכירצ  רצומ  סקסה ל' ךפהנ  ותוכזבו  םינכודב , דבוכמ  םוקמב  ותוא  םש  אובחמה , ןמ  סקסה  תא  איצוה  רנפה  םירבג .'

היה ריחמה  רלוד . רנפה 500  הל  םליש  ורובעש  תבכוכ ) התשענש  ינפל   ) ורנומ ןילירמ  לש  םוריע  םולצת  ללכו  קושל ב-1953  אצי  יגולותימה  ןיזגמה 
לש ויתוריכמ  ועיגה  םייתנש  רובעכ  הירטסיהו . הירוטסיה ' לוכה   ' ןאכמו םיקתוע , םינותיעה ב-50,000  ינכודב  רכמנ  הזה  ינויצסנסה  ןויליגה  ןכש  יאדכ ,
היה רנפהו  תחא  הנשב  םיקתוע  ל-400,000  תותפמ , תוחונתב  תומוריע  םישנ  לש  תונומת  יאנפו , הקיטילופ  לע  תויניצר  תובתכ  דצל  ללכש  יוביילפ ,' '
הז סקסש  רמול  יתיסינ  , ' םימיל רנפה  רפיס  ןיזגמה ,' תרזעב  . ' רלוד ןוילימ  יטרפה ב-168  ונוה  ךרעוה  ב-1971  הנידמה . ירישעמ  דחא  תויהל  ךרדב 
היה יונישה  ןכאו  ינכפהמ .' היה  ןבומכ  הז  סקס . תובהוא  תובוט  תורוחב  םגש  היה  עצמאה  תרענ  לש  רסמה  םייחהמ , יעבט  קלח  אוה  סקסש  רדסב ,
ומכ תוירלופופ  עונלוק  תובכוכ  לש  ןהיתונומת  םג  אלא  תוימינונא  תוינמגוד  לש  םוריע  תונומת  קר  אל  יוביילפ ' ועיפוה ב' םישישה  תונש  תיצחמב  יתמרד .

תונגוהמ . לש  תפסונ  תמתוח  הלוכ , ונרופה  תוברתל  עמתשמבו  בבושה , ןיזגמל  וקינעה  הלא  רולייט . תבזילאו  ןיילקמ  ילריש  הדנופ , ןיי  ג'

ףסונ דעצ  וכלה  , Hustler-ו Penthouse הצופתה - יבר םייפרגונרופה  םיניזגמה  תמגוד  םתצקמש , םיבר , םייוקיח  הדילוה  יוביילפ '  ' לש החלצהה 
תירבגה תיטסיניבושה  חורה  תא  ובציע  תעב  הבו  םייפרגונרופ  םיטסקטלו  תונומתל  תיתרבחה  היצמיטיגלה  תפטעמ  תא  וביחרה  םה  םתוזעונב .

. ולוכ םלועב  היפרגונרופה  תיישעת  תא  םויה  דע  תנייפאמה 

םיבערה ינומהל  ונרופ  ירוריפ 
תיטירבה הלשממה  העבקש  םירוסיאה  לשבו  תע  התואב  וגהנש  תוינטירופה  תומרונה  לשב  ונרופ  ירצומ  ורכמנ  אל  טדנמה  ןוטלש  תחת  לארשי  ץראב 

'; וכו תמלוצמ  תספדומ , הרוצב  הנוגמ  וא  עונצ  אל  רמוח  ליכמה  חולשמ  ראודה  תועצמאב  ריבעהל  וא  חולשל  הרסא  ראודה  יתב  תדוקפ  םיקוח : רפסמב 
תנשמ 1936 ילילפה  קוחה  לש  ףיעס 179  לוכל , לעמו  וכו ;' הנוגמ  וא  עונצ  אל  רמוח  םיליכמה  םימוסרפ  וא  תונומת  םירפס , אבייל  הרסא  סכמה  תדוקפ 

וא טוטרש  םוליצ , הבעות , תונומת  וא  בתכב  ןיבו  סופדב  ןיב  [ obscene  ] הבעות רמוח  לכ  הצפהו  הריכמ  םשל  קיזחמ  רכומ , רשא  םדא  לכ   ' לע רסא 
ינש וא  סנק  תוריל  האמ  וא  םישדוח  השולש  לש  רסאמ  שנועל  יופצ  היה  קוחה  לע  רבועה  לכ  רסומה .' תתחשהל  םורגל  יושעה  רחא  רמוח  לכ  וא  המגוד 

דחי . םג  םישנועה 
םיאבוימ םייטורא  םיניזגמ  תולודגה  םירעב  םיקסויק  המכב  אוצמל  רשפא  היה  םשו  הפ  קוחה . תא  רפהל  ץראב  םיישממ  תונויסינ  ויה  אל  תע  התואב 

רתויה לכל  תוארל  רשפא  היה  םהבש  , Look  ) לשמל  ) םיינקירמא יאנפ  יניזגמ  וא  , Man Only ןיזגמה רקיעב  יטירבה , בצמה  ליח  לש  ותכורצתל  ודעויש 
. שממ היפרגונרופ  ויה  אל  הלא  ךא  קולחב , סמאיליו  רתסא  תיסקסה  עונלוקה  תינקחש  לש  תונומת 

תורפס לש  לג  ץראה  תא  ףטש  הז  םכסה  תובקעב  תדסבוסמ . תינקירמא  תונותיעו  תורפס  אוביל  תירבה  תוצרא  םע  םכסה  לארשי  המתח  ינויב 1952 
ינקירמאה לגב  ךא  "ל , נה ילילפה  קוחה  לש  ףיעסל 179  םאתהב  לארשיב , הצפהל  ורתוה  אל  וימודו  יוביילפ ' . ' תילגנאב םיירלופופ  תע  יבתכו  תיממע 

לש םיגשומב  תויטורא . תונומת  וצבוש  םהבש  לשנדיפנוק ,' ו' ריווקסא '  ' תמגודכ םירופס , םיניזגמ  םג  תולודגה  םירעב  םיקסויקה  ינכודל  וננתסה  שדחה 
בשחנ .' חרפל  רבדמב  ץוק  םג   ' שבוי תפוקת  התואב  ךא  היפרגונרופ ,'  ' וללה תונומתה  תא  רידגהל  השק  םויה 

בוחרב הפיחב , תואמצעה  בוחרב  רחוסה ) יצ  יאמי  ידיב  הבור   ) תחרבומ הרוחס  לש  םינכודב  םימי  םתואב  תונקל  רשפא  היה  זעונ  רתוי  תצק  רמוח 
ינפמ וקעזנש  ויה  לארשיב  םג  היפרגונרופל , הנושארל  ופשחנש  םלועב  םירחא  תומוקמב  ומכ  ץראה . יבחרב  םינוש  םיקוושבו  ביבא  לתב  יבנלא 
תישארב םסריפ  ןושיק  םירפא  תרבוע .' הריישהו  םיחבונ  םיבלכה   ' תניחבב ויה  דלאוועג ' תוקעז ה' ךא  רעונה , שפנ  תא  תיחשהל  תדמועה  הבעות ' ה'

ונרופה  ' תא הנגמ  םהיפ  רשא  םינרמשה , לש  םתועיבצל  תינוריאה  וכרדב  געל  ובש  היפרגונרופה ,' דגנ  קבאמב   ' םשב ןוטיילפ  םישימחה  תונש 
: תוזעונה תונומתב  הקיקשב  תפדפדמ  םדי  ךא  תיחשמה '

רמתיא ונללחב . תורסנמה  תויעבל  הרהמ  דע  הבסנ  החישה  דחאכ ]...[ . םלוכ  םיבוט  ינב  םירבג  השמח  ונלש -  הירבחה  הירא  לצא  הסנכתה  שמא 
םינקירמאה סופדה  ירצומ  אוביי  ינפל  החוורל  הירעש  תא  החתפ  רשא  לארשי  לש  הבל  תובידנב  הערל  תושמתשמ  ןה  יכ  תירבה  תוצרא  לע  לפט 

רתויב . דורי  האירק  - רמוחב ונקוש  תא  םיפיצמ  םינקירמאה , םהו , ףסכ , - ןיא - םניח
רקפומ רעונה  טרפב  שממ . לער  ומכ  םהיעבצ  עפשב  םיעיפשמ  םה  אקניברא -  ריעה  ךילא -  םיקעוצ  םילוז  םינקירמא  םינועובש  טיבת , אלש  ןאל  – 

... םהל
... ]...[ םייעבט םיעבצל  תכשוממ  תודגנתה  תולגל  לוכי  וניא  שושתה  ףוגה  יתרמא -  םינימאטיווה -  - תרסח הנוזתה  ללגב  הז  – 

קר רייווקסא '  ' ןועובשה תא  הנוק  ירכממ  דחא  אל  הלא ! םינותע ' ' בש היפארגונרופה  תא  םיללוז  שממ  תוירבה  דדימ -  ונב  רעג  הזכ - ? רבד  ןיא  – 
'... לריג - פא - ןיפ  ' םירמוא םהש  יפכ  וא  הצחמל , - המורע היפהפי  וזיא  לש  תצרמנה  התנומת  תאצמנ  ספוט  לכבש  םושמ 

? הז ןועובשל  םיארוק  ךיא  תרמא , המ  לבא  הירא -  ןייצ  והז -  – 
... הזה ךולכלה  תא  הנוק  ינאשכ  ישימח  םוי  לכב  שממ  הליחב  שיגרמ  ימצע  ינא  דדימ -  רסמ  רייווקסא - ' – '

ונלוכ לובג . לכ  רבועו  רזוחו  ךלוהו  רבוג  זובב  הז  םע  הז  םתוא  ונפלחהו  הז  בולע  גוסמ  םינותיע  המכ  ונסיכמ  ונאצוה  דדימ . תעדכ  התיה  ונתעד 
... טק עגרל  ףא  םיטנגילטניא  םישנא  לש  םבל  תמושת  תא  תוכשומ  ולאכש  המגמ  - תופוקש תונומת  יכ  רבדה , ךחוגמ  המ  ונמעטה ,

ירוחאה רעשב  הקיטורא 
הנושארל וללכש  השאל ,' ו' עונלוקה ' םלוע  ', ' העש ייח   ' םיניזגמה ויה  םישימחה  תונש  לש  תירבעה  הקיטוראה  תלפא  תא  תצקמב  וריאהש  תורנה 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



יגשומב תוינריתמה , םלועה  תוסיפת  תא  ינוליחה  רעונה  ינפל  ופשחו  םיילאוסקס  םייתוזחו  םיילולימ  םינמיס  תכרעמ  תירבעה  תונותיעה  תודלותב 
םג ןועובשה  זמורמ . ןימ  ירואית  וללכש  םיכשמהב  םייטורא  םינמור  ומסרופ  הלודגה , ותצופת  לשב  רתויב  בושחה  היהש  השאל ,'  ' ןועובשב הפוקתה .

םימוליצה םיינפשוח . םידגבו  תותפמ  תוחונתב  תוינמגוד  לש  תונומת  ךליאו -  םישישה  תונשמ  רקיעב  סיפדה -  רשאכ  יטוראה  םוליצה  םוחתב  ץולח  היה 
לע תובתכב  אוצמל  רשפא  השאל '  ' לש תוחיתפל  המגוד  טעמב . בחרתהל  תוינימה  םוחתב  םייתרבחה  תולובגה  ולחה  הבש  הפוקת  ונמיס  םיזעונה 

דבלב השאל ' ו' הזה ' םלועה  . ' ילמינימ שובלב  לפיפ '  ' ינקירמאה ןועובשל  תובכעה  תלוטנ  תילארשיה  הייפהפיה  המלטצה  ב-1957  ןדור . ריפש  הויז 
תיארנ ריפש  השדחה . תירבצה  הנפנפשה '  ' לש זעונה  המולצת  תא  גיצהל  וססיה  אלו  תינקדצ , אל  המינב  הריעסמה '  ' השדחה לע  םהיארוקל  וחוויד 

םיארוק יכ  הלגמ  לפיפ ) " ) תושדחב םישיא   " יאקירמאה ןועובשה  תכרעמ   ' יכ ןייצ  הזה ' םלועה  . ' העורז ירוחאמ  הידש  תא  הריתסמ  ךא  הזח  תפושח 
: הנומתל הלאש  הפריצ  ןותיעה  תכרעמ  םידמ . אלל  התוא  םהל  וארה  םעפה  בוש . התוארל  ושרד  ןועובש , ותוא  רעש  לע  "ל  הצ ידמב  הויז  תא  וארש 

איהשכ םג  הנוגה  הויז  : ' תרמוא ריפש  לש  המא  יכ  ןייצ  השאל ' ?' ' דובילוה הנטקה  ריעב  רשוא  אוצמל  לארשיב , עלקימ  הליעפהש  השא , הלוכי  םאה 
המורע .'

לחה ךליאו  םישימחה  תונש  ףוסמ  הזה .' םלועה   ' היה תירבעה  תונותיעה  לש  תינימה  תוינטירופה  תמוח  תא  ץרפש  רתויב  יתועמשמה  חגנ ' לייא  ה'
תוליכרה תובתכ  תא  רטיע  ןכ  ומכ  ירוחאה . רעשב  ללכ  ךרדב  ינפשוח , שובלב  ןח  תומלע  לש  ןבל  רוחש  תונומת  ויתונויליגב  ףטפטל  יאמצעה  ןועובשה 

תילארשי תיאנותיע  המכסומ  םינרמשה , לש  םזגורלו  םתמהדתל  רפה , ךכב  הרגמ . שובלב  םימ  תוכלמו  רהוז  תורענ  יפוי , תוכלמ  ימולצתב  וב  ועיפוהש 
ונמז . תא  תובר  םינשב  םידקהו 

ראוניב לשמל , ךכ , תוינימה . אשונב  תרחא  וא  וז  ךרדב  ועגנש  רתוי  םיבר  םיחווידו  תובתכ  וב  וללכנו  הזה ' םלועה  סקסה ב' ןונימ  לדג  םישישה  תונשב 
קר עיפוה  האירקה  ןמיסש  ןיינעמ  תדגוב .'! איה  ו' דגוב ' לעבהשכ  תושעל  המ  : ' תודיגב אשונב  עובש ) רחא  עובש   ) תובתכ יתש  ןועובשב  ועיפוה   1963

םילאשנה ןיב  תנרקסמה . היגוסב  םירחא  םינעודיו  ןהילעב  תילארשיה ,' הרבחה  תושנ   ' ןיב קזב ' ילאשמ   ' וללכנ תובתכב  תדגובה . השיאב  רבוד  רשאכ 
האל ןבואר , רייצה  תשא  ןבואר , רתסא  םיסומינהו , ןחה  חופיטל  ןוכמ  תלהנמ  רשטלפ , האל  רשי , קחצי  לכירדאה  תשא  רשי , רמת  : ' ראשה ןיב  ונמנ 
לספה יפויל , ןולס  תלעב  טריבייונ , '- ץיבוביל הטנא  לגס , הקירדרפ  תיטקטיכראה  יאנותיעה , תשא  ץומא , ןב  ןלא  ןויצל , ןושאר  תייריע  שאר  תשא  רנואל ,

יבצ גולוכיספה ד"ר  לש  תודמולמה  םהיתועד  ואבוה  ןכ  ומכ  רוביצה . יסחי  שיא  יש , לאומשו  ןיול , ריאמ  רפוסה  תרופ , ןב  הקייש  יאנותיעה  ןיקרמות , לאגי 
'. ידעלג יכדרמ  רטאיכיספה ד"ר  לשו  ידור 

תוביסמו תויגרוא  לע  תוטייניו  םשו  הפ  ץבישו  ביבא , לתב  ודוסיב , המודמה  רהוזה ,' םלוע   ' תא הבחרהב  רקיסש  ןושארה  ןותיעה  היה  הזה ' םלועה  '
ןונש רומוהב  הראית  םהבש  ןדיבא , דוד  לש  ותשא  ןדיבא , יליל  לש  תונורכיזה  יקרפ  וב  ומסופ  ןכ  ומכ  ויכרועו . ויבתכ  לש  ןוימדה  ירפ  ללכ  ךרדב  ויהש  קשח ,

ירחא םזי , יליל , לש  ןדיבא ' תיבל  הדגהה   ' ירחא בקעש  ןדיבא , דוד  הלש . םוריע  ימולצת  וטשיק  תונורכיזה  תא  ירטנצסקאה . ררושמה  לש  ודצל  הייח  תא 
. םיפתושמה םהייח  לע  םיינשה  וחסכתה  ובש  ןויאיר  ישילשה , קרפה  םוסרפ 

ובשחנ ןה  םימי  םתואב  ךא  םיילאוזיו . םיטרפ  לש  יפרגונרופה  םוחתל  ושלג  אלו  דואמ  תויבלח '  ' ללכ ךרדב  ויה  סקסב  ועגנש  תובתכה  בורש  שיגדהל  שי 
הטפ  ' רצייל ודואמ  לכב  הסינו  סקסב  אקווד  ואלו  תינימ  הקושתב  קסע  הזה ' םלוע  ה' השעמל , ןועובשה . לש  בושח  תוריכמ  םדקמל  ויהו  דואמ  תוזעונל 

םילעמה תויצרופורפ , ירסח  םידממל  תוליכר  סיסר  וא  העומש  חופינ  תועצמאב  בורל  השענ  הז  תיטוראה . הממשה  ךותב  יתושדח  סקס  לש  הנגרומ '
!': ונתוא וסנא  ןה   ' תרתוכב הרתכוהש  הבתכב  לשמל , ךכ , ךויח . םויה 

ילבמ םתיא -  ופלעתה  םהל , וכיח  הירבחל , ולפטנ  תורענ  תורשע  המיהדמ : העפות  התוא  התיה  ןלוכבו  תויקלטיא . תורומזית  עברא  תועיפומ  ץראב 
 - רפסל ולוקיפ  ינוט  תרומזת  ירבח  ומיכסה  ףוסבל  ךכ . לע  רבדל  םיקלטיאה  וברס  ולאשנשכ , תיקלטיאב ]...[ . תחא  הלימ  וליפא  םתיא  רבדל  ולכויש 

. תרגוסמו תממעשמ  ריע  תאזש  ונתוא  וריהזה  םילשוריל , ונאבשכ  : ]...[ ' םיבתכמו םיקתפ  תונומת , ידי  לע  ורשוא  םהירופיס  ץראה . תא  ובזעש  ינפל 
וניפ תא  הלאש  תוקד  המכ  ירחא  ונדיל . הבשייתה  איה  ןולמה , תכירבל  ונדריש  עגרב  תוקד . עברא  ירחא  רבכ  ונילע  השבלתה  הנושארה  הרענה  ךא 

םואתפו ןולחהמ , םיאור  המ  הל  ריבסהל  יתלחתה  םולכ . לע  יתבשח  אל  תמאב  לבא  , ' וניפ ןייצמ  תולעל ,' התוא  יתנמזה  . ' ולש רדחהמ  ףונה  ךיא 
. הרוחב םע  קסעתמ  ינאש  דע  םישדח  יל  חקול  הז  ללכ  ךרדב  ןיבמ . אל  וא  בוט  עמוש  אל  ינאש  יתבשח  ךתוא .! הצור  ינא  תרמואו : ילא  הנופ  איה 

יצח רדחה  ינפל  וניתמהש  תורוחב  לע  םירופיס . תורשע  םירופיס , םתס  םיזוירוק , רפסל . םיכישממ  םה  והשמ ]...[ '. וא  תעגושמ  איהש  יתבשח 
אל םישנהש  ונבשח  הלחתהב  . ' םירמוא םה  הז ,' המל  םיעדוי  ונחנא  םויה  . ]...[ ' תואושנ םישנ  לע  רדח . ךותב  המורע  התכיחש  הרוחב  לע  הליל .

'. רדסב אל  ץראב  םירבגה  םע  והשמ  ךפיהל -  הארנכש  ונטלחה  וניניב , ונרבידש  ירחא  לבא  רדסב .

לתה המהובה  גוח  ביבס  הנב  ןועובשהש  תיתוכאלמה  היגולותימהמ  דרפנ  יתלב  קלח  ללכ  ךרדב  התיה  הזה ' םלוע  ' הב הראותש  תילאוסקסה  תוליעפה 
תויביבא לת  תוביסמ  לע  ויה  ןותיעב  רתויב  םיחיכשה  ןימה  ירופיס  ןכל  ןרקסמ . םג  ןכלו  ילרבילו , רקפומ  יפוא  הז  גוחל  תוושל  הדעונ  איה  תיביבא .

: המגוד ןלהל  םיקרבופמ . וא  םיחפונמ  רומאכ  ויה  םבורש  ימו ,' ימ  ברקב ה' תויגרוא '  ' לעו תורקפומ ' '

םילסוראק תביסמ  המייקתה  רבעש  יעיבר  םויב  םמצעב . םילבמ  םה  תולילב , להקה . תא  ע"א ] רמז -  תקהל  הארנכ   ] םילסוראקה םירדבמ  םיברעב 
. ץראב התוהש  תפוקתל  ותוא  הרכש  איה  ביבא . לתב  תמייק  - ןרק תורדשב  רצחב , רצו , ןטק  רדח  איה  הרידה  םהלש . תבכוכה  ילוד  לש  התרידב 

ילארשיו הפי , תינידנולב  השא  תחא  רבג , דחא  םיאקירמא , ינש  םילסוראק , השימח  הב  ופתתשה  היגרוא . אלא  הביסמ , םצעב  התיה  אל  הביסמה 
ובבותסה ראשה  לכו  רחאה , לש  קיודמה  ונימ  המ  ררבל  וסינ  םינש  טושב , ינשה  תא  דחא  וכיה  םהמ  םינש  וטשפתה , םיפתתשמה  לכ  רבג . דחא .

. רקובב שש  דע  הכשמנ  היגרואה  השא . הניה  וישכעו , רבג  םעפ  היהש  ילוד , ביבס 

היצביטומל הוולתה  הזה ' םלועה   ' לצאש ירה  תונורחא )' תועידי   )' "ל ומה לש  תחתופמה  תיקווישה  השיגהמ  קלח  התיה  השאל '  ' לש תונריתמה  םא 
המחלמ םג  אלא  בושח  תוריכמ  םדקמ  קר  אל  הזה ' םלועה   ' יכרוע תניחבמ  התיה  סקסה  לע  הרוזנצה  תרתה  יגולואידיא : - יטילופ ביכרמ  םג  תיקווישה 
ןועובשה רשאכ  לשמל , "י . אפמ ןוטלש  לש  ףיוזמה  רהוטכ  ובישחה  םהש  המ  לע  הפקתמ  רקיעבו  םייתרבחה  תומוחה  ירמוש  לש  תינויערה  הרוזנצב 
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תויורחתה לש  תונומת  דצל  אישה .' תוכיתחו  תוכיתחה  יאיש  : ' תיטסקרסה תרתוכל  התכז  הבתכה  טסוגואב 1957 , וכרענש  היבכמה '  ' יקחשמ לע  חוויד 
. וללה םיעוריאה  תא  הווילש  ימואלה  סותפל  ןתוחכונב  וגעל  ומכש  םי , ידגבב  םישנה  לש  תונומת  וגצוה 

איה דסממה , תרוקיבל  סקס  ןיב  םלועה ) יבחרב  םירחא  םיידסממ  - יטנא םיניזגמב  ומכ  ' ) הזה םלועה  הרצונש ב' הקיזה  תא  השיחממה  תרחא , המגוד 
התרתוכו ץיבומרבא ' הדע  תינמגודב  הקסע  הבתכה  םימיה . תשש  תמחלמ  ץורפל  ךומס  ןותיעה ב-1967 , םסריפש  םידומע  תלופכ  עצמא  תבתכ 

תחת ינויצה . לעפמה  תא  הקווישש  תילארשיה  הלומעתה  לע  ינוריא  טבממ  בתכנ  טסקטה  תויולג .) ץוביקל  הזימר  ךותמ  ' ) היולגה לארשי   ' התיה
: ראשה ןיב  בתכנ  לארשיל ,' הלומעת  תויולג  לש  שדח  גוס  העיצמ  רתויב  תמסרופמה  תויולגה  תרענ   ' תרתוכה

יתלב תוטיש  המכב  םתוא  וענכש  וישכע  דע  ןיסירפקלו ]...[ . הילטיאל  ןוויל , וישכע  םיעסונ  לארשיל  םעפ  ועסנש  םירייתה  לכ  תוריית . ןיא  הנשה 
זופת תפטוק  איהשכ  התוא  ומליצ  תונכוסה , יסדרפל  התוא  וחקל  תמייקה , ןרקה  ידגבב  התוא  ושיבלה  הייפיפי , הרענ  לשמל , וחקל , תוחלצומ .

תרוחב איהש  ץיבומרבא ,' הדע  םעה  תרזעל  הצלחנ  ףוסב  םיזופת ]...[  ץראב  שיש  םירייתל  תוארהל  ידכ  ץראל , ץוחל  היולג  לע  התוא  וחלשו  ץעהמ ,
הלע תורייתה  בצמ  תא  ורפיש  אל  ןיידע  םירייתל  ורכמנש  הבוכיכבש  תויולגה  תואמש  ירחא  לבא  היולג ]...[  יכה  םגו  ץראב , תמסרופמ  יכה  תויולגה 

רתוי הברה  םיענכתשמ  ויה  םירייתה  המוריע , איהשכ  וללה , תורייתה  ירתא  לכ  ךותב  התוא  םיציפמ  ויה  וליא  םידגבה : םימשא  הז  לכבש  התעדב 
, םיפוחה תא  תוארל  םירייתה  ורהני  וישכעש  םוריעה . הפוגב  םתוא , החיצנהו  ףוחל , ףוחמ  סדרפל , סדרפמ  עטמל , עטממ  הרבע  איה  ןכל  רהמ .

. םיעטמהו םיסדרפה 

: ילארשיה הרבסהה  דרשמ  לש  הלומעתה  ימוסרפ  לע  ידוראפ  בותיכב  וולש  ץיבומרבא  הדע  לש  תויטורא  תונומת  ועיפוה  וז  הבתכב  סקטה  דצל 
.'Visit Beautiful Israel' ,'Israel, Land of Milk and Honey', 'Follow the Sun to Israel'

העיגפ לוב ' '
' הלוחכה הכפהמה   ' תא ליבוהל  ילארשיה  תול  " ומה םלועב  םיימוקמ  םימזי  וסינ  בושח , תוריכמ  םדקמ  איה  הקיטוראש  חיכוה  הזה ' םלועה  רחאל ש'

ורבעוהש ןימ , תוחידבו  תוסג '  ' תורוטקירק הללכש  הנטק  תרבוח  (, 1963 ' ) דמג  ' ריוצמה ןוחריה  תאצוה  היה  עונצהו  ןושארה  ןויסינה  המידק . דחא  דעצ 
, םויה דעו  זאמ  לארשיב  דיחיהו  ןושארה  ןימה  ןועובש  לוב ,'  ' ןועובשה תאצוה  היה  רתוי  יתועמשמה  םגו  ינשה  ןויסינה  םירגבתמ . םירענ  ןיב  דיל  דימ 

לע תבקונ  תרוקיבו  םייטילופ  םיפוקס  הזה :' םלועה   ' לש החסונה  תא  השעמל  ץמיא  ןבל , - רוחשב ספדנש  לוב ,' . ' ילויב 1965 קושל  אצי  ןושארה  ונויליגש 
, םייטורא םימולצתו  תובתכ  תועידיב , םשו  הפ  ומצע  טשיק '  ' קרש הזה ,' םלועה  אלש כ' ךא  תוליכרו . עשפ  תובתכ  הרבחו , יאנפ  ירודמ  דצל  דסממה ,

הפשה ךא  הזח ) תופושח  םישנ  היה  אישה  ' ) הזה םלועה  ומסרופש ב' הלאמ  רתוי  תוינפשוח  ויה  אל  ןוחריב  תונומתה  סקסה . אשונ  תא  שיגדה  לוב ' '
ינויצסנס שובלב  ושבלוה  םירופיסה  בור  ברעמב , םירחא  םינובוהצל  המודב  תוינשער .' תובוהצ ו' רתוי  תצק  תורתוכהו  רתוי  תיסיסע ' הרישי ו' התיה 

וקסע בור  יפ  לעש  םיקרבופמ , םג  םתסה  ןמו  םיחפונמ '  ' הארנכ םירופיס , רמולכ  ומצע , יתושדחה  חווידה  תועצמאב  הגשוה  היצסנסה  יתוכאלמ .
היה ףסונ  יעצמא  ןימ . תוריבעב  וא  תיביבא ,) לתה  ההובגה ' הרבחה   ' בורל  ) םינוש םיגוח  לש  הפוקת ) התוא  יחנומב  ' ) ןסר תחולש   ' תינימ תוגהנתהב 

( הבתכה ריצקת   ) הנשמ תורתוכו  תורתוכ  שולש  ןלהל  פמרט .' תבהוא  תא   ' וא ךתיב ' ףס  לע  תונז  '!', ' םירבגל הבוב  ינא   ' חסונב המרדהו , המזוגה  תפש 
': לוב  ' לש ונונגסו  ונכות  תא  םימיגדמה  תובתכה , תחא  לש  טסקטה  ףוגמ  רצק  עטקו 

םיקותמה םייחה  תרתוכ :
ןוליסה רוד  תרענ  תכפוה  םידמה  תא  הריסמ  איהש  עגרב  םלוא  רהוזהו -  תויטקרוקה  תובידאה , למס  איה  תלייד  לש  םידמ  השובל  הנשמ : תרתוכ 

רופיס הז  ריוואה . ילייד  לש  הרוגסה  הרבחב  שחרתמה  לעמ  טולה  תא  םיריסמ  לוב '  ' יבתכ ריווא . למנ  ריע  לכב  ןקרופ  תשפחמה  תוגונעת  תרחושל 
םיחותמ . םייחו  תורופס  תועש  לש  תויגרוא  םיפוטח , םישגפמ  לש 

תיטנדוטסה ינא  תרתוכ :
הבישה הלילע ,' ילע  לפט  יתברסשכ  םיינימ . םיסחיב  ימע  אובל  שקיב  אוה  . ' הרטשמה חקפמ  ןעט  הריבע ,' רבדל  יתוא  הלדיש  איה  : ' הנשמ תרתוכ 
ךל איבמ  טפושה , ינפב  יקסבוקטסוק  םי - - לג הרופיצ  הדמעוהש  ינפל  תודחא  תועש  ינויצסנסה  רופיסה  לע  התלעש  לוב ,'  ' תכרעמ תיטנדוטסה .

. רתוי הברה  הריעסמ  השרפ  תרתתסמ  ןיצקהו  םיטנדוטסה  רופיס  ירוחאמ  יכ  וליג  םירוביגה , בור  תא  ונייאר  לוב '  ' יבתכ יביסולכסכא . רופיס 
תילארשי . רליק  ןיטסירכ  לש  התשרפ 

. םיפלחתמה תוגוזה  תכמ  תרתוכ :
, לארשיב הנושארה  םעפב  "ל -  וחל םינגרואמ  םילויטבו  עפשה  - ירברפב תועורפ  תויגרואב  םיפתושמ , םיתבב  תאז  םישוע  םה  הנשמ : תרתוכ 

. עפשה תרבח  תכמ  לע  אלמ  "ח  וד לוב '  ' םסרפמ
םיריכזמה שי  תויביבא . לתה  הרקויה  תונוכשמ  תחאב  האלמ , החלצהב  הנורחאל , המגדוה  לארשיב , הגוהנה  תוגוזה , יפוליח  תטיש  הבתכה : ףוג 

, ןילקרטה ןמ  ןגינ  ןופיטפה  םירבגה . תשולש  לש  םהיתושנ  תרבחב  העבראה  וסנכתה  טסוגוא  שדוח  לש  דחא  טהול  ברע  ןויבס ]...[ . תא  הז  רשקהב 
םע םיפירח  תואקשמ  ותש  חונ , תואסרוכ  לע  םיבוסנה  ובשי  הובג  ריק  די  לע  הביבסה , יתבמ  דדובמה  אשדה  לע  ץוחב , תוירורהס . טסיווט  תוניגנמ 

לש םהיתושנ  ולפנתה  ךכ  רחא  תויטרפה . םהיתוריד  תוחתפמ  אשדה  לע  וליטה  המצע , איה  םגו  םירבגה , ןמ  דחא  לכ  םילודג ]...[ . חרק  ישיבג 
גנעתהל םיכומסה , םיתבל  תונכשה  לש  ןהילעב  םע  ושרפ  תורשואמה  ןמ  םייתש  רז . חתפמ  תחא , לכ  ופטח , תוחתפמה , לע  םירבגה  תשולש 

. אתווצב

ינפל הקספוה  וז  העיבת  ןועובשה . לש  רואל  םיאיצומה  דגנ  תילילפ  העיבת  השגוה  תנשב 1967  דואמ  תיבלח '  ' התיה לוב '  ' לש הקיטוראהש  םגה 
רובעכ המייתסה  וזו  רואל  םיאיצומה  דגנ  תפסונ  העיבת  השגוה  רצק  ןמז  רובעכ  ךא  "ז-1967 . כשת הנינחה , קוח  תקיקח  בקע  טפשמה  תיבב  המויס 

טסקטהו תונומתהש  ותעדב  ץרחנ  טפושה  היה  הזה  ןידה  קספבש  איה  תניינעמ  הדוקנ  יאנת . לע  םירסאמו  תוסנקב  םתשנעהו  םתעשרהב  הנש 
הלאש הניא  וז  הלאש  יכ  תופיקתב  עבק  טפושה  םימוסרפה . ןכות  לע  תעד  תווחל  ואבש  הנגה  ידע  עומשל  בריסו  הבעות ' ימוסרפ   ' םה לוב ' ועיפוהש ב'

. ומצע טפשמה  תיבל  אלא  םיחמומל ,
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ופיב ןודעומב  תינפשח 
םע םימודאה ' תורואה   ' יעבור וחתפנ  ברעמה  תוריבבו  רודיבבו , תונמאב  םוריעל  יברעמה  דסממה  לש  וסחיב  ךוכיר  לח  םישימחה  תונש  תישארב 
תויעב םע  םישדח  םירגהמ  תוסומעו  תונטק  ןיידע  תע  התואב  ויה  תאז  תמועל  תוילארשיה  םירעה  בוחר . תונרקב  תונוזו  ואוש ' פיפ  תונפשח ו' ינודעומ 

יהלשבו ברעמב , ושחרתהש  םיכילהתל  שולק , ולו  םיוסמ , דה  דימת  היה  לארשיב  תאז , םע  סקס . יתורישל  ףסכו  ןמז  היה  אל  םישנאלו  הסנרפו  רויד 
סחדיהל ורהימ  היצניבורפה  ינמרח  תונפשח . יעפומ  ברעה  תינכותב  בלשל  ופיבו  ביבא  לתב  ןוקריה  בוחרב  םירב  ילעב  רפסמ  ולחה  םישימחה  תונש 

העידי טסופ ' םלזור  םסריפ ה'ג' ב-1960  ךרד . אל  ךרדב  לארשיל  האבויש  תנצמוחמ  תינידנולב  לש  םיקצומה  הידדב  תופצל  ידכ  םיריעזה  םינודעומב 
תדעו "ר  וי ןפשנירג , רמש  ןותיעב  רסמנ  דוע  תוזחמו . םיטרס  לש  הרוזנצה  רושיא  תא  רובעל  םיכירצ  תונפשח  יעפומש  ריהצה  םינפה  דרשמ  רבודש 

. םישדוח רפסמ  ינפל  ולחהש  םייקוח , יתלבה  תונפשחה  יעפומ  לכ  תא  רוצעל  םידעצ  טוקנל  ביבא  לתב  הרטשמה  הטמ  שארמ  שקיב  הרוזנצה ,
, תוזחמו םיטרס  תרוקיבל  הצעומה  הליטהש  תונפשח  יעפומ  לע  רוסיא  תובקעב  טסוגואב 1962 , ב-3  לשמל , העפותב . םחליהל  התסינ  ןכא  הרטשמה 

ומכ םלוא , ןודעומה . ילעב  תא  ורצעו  םידגבב  תוינפשחה  תא  ושיבלה  ומוציעב , ותוא  וקיספה  ביבא , לתב  הליל  ןודעומב  הזכ  עפומל  םירטוש  וצרפ 
םלועמ דרפנ  יתלב  קלחכ  תונפשחה  הדסמתה  ןמזה  םע  םשידב . םיקסעה  ילעבו  םירבגה  תא  רוצעל  קרס  תונויסינ  ויה  הלא  םלועב , םירחא  תומוקמב 

םג ללכ  ךרדב  וללכש  ברעה  יעפומב  יטרדנטס  ביכרמל  התיהו  ופיב ) רבמבונ ' ו' ןוורק ' ', ' ףילכ  ' ויה םיירלופופהו  םיליבומה   ) ופי - ביבא לת  לש  םינודעומה 
לש ומויק  תא  עינצהל  ךרוצ  היה  אל  רבכ  םיעבשה  תונש  תישארו  םישישה  תונש  יהלשב  הוולמ . תרומזתו  םינדקר  תקהל  םיטבורקא , םסוק , ןרדב , רמז ,

ראורבפב 1970: בירעמ ' העיפוהש ב' העדומב  לשמל , ךכ , תימויה . תונותיעב  םינודעומה  לש  םוסרפה  תעדומב  ללכנ  אוהו  תונפשחה  עפומ 

: סירפמ רשי  םויל א ,' טרפ  ברע  ברע  הליל . ןודעומ  הברוז - 
. רבגו תויפהפי  ןיב 6  קינורו ' טלב  - '

ןרדב רמז  ינפוח -  - 
ןטב תינדקר  המלס -  - 

זעונ עפומב  ואוד  - 
יקוזוב ןגנמו  רמז  טסירטיג  יצומ -  - 

םידוקיר תרומזת  - 

'. תוגוז תוגוז   ' יעפומ תילארשיה : רודיבה  תוברתב  בושח  רנא  ' זל םינומשה  תונש  תיצחמב  חתפתה  ילאוסקס , ביכר  םג  ללכש  בלושמה , יטרבקה  עפומה 
אוה זמר . ריאמ  היה  הזה  רנא  ' זה לש  רערועמ  יתלבה  ךלמה  םייטורא . הרבח  יקחשמו  תוקחאד ' , ' תוסג תוחידב  וב  םיבלושמש  ירודיב  עפומב  רבודמ 

תודוסב להקה  תא  ףתשלו  םינותחתל  דע  טשפתהל  תובדנתמו  םיבדנתמ  התיפו  יממע , ןחב  ולש  להקה  לע  דרי  תוסג , תויתדע  תוחידב  רפסל  אילפה 
סיטרכ וא  רסקימ  וא  רטסוט  חיוורהל   ) עצבה תוואתו  רייארפ '  ' ראשיהל דחפה  קינקנ ,)' תאצל  אל   )' תוינמרבחה םשב  תאז  לכ  םהלש . הטימה  ייחמ 

: הביר ליג  בתכ  העפותה  לע  תיביטקפסורטר  הבתכב  םילארשיה . לש  רודיב ) תגצהל  הסינכ 

לובג הצק  דע  ךלה  זמר  תחדובמ . תוינמרבחל  יפרגונרופ  - ינציצמ יוריג  ןיבש  קדה  לובגה  לע  הכילהמ  רקיעב  הנבנ  ימואלה ' טישפמ  זמר כ' לש  ויומיד 
', רפסמ  ' רמא אוה  ןויז '  ' םוקמב הפשה : תא  ךכיר  אוה  הכובמה  תא  ךכרל  ידכ  םיקחשמל . בדנתהל  וקיספה  םישנא  םיוסמ  בלשבש  דע  עורפה , םעטה 

. הלאה םילימל  בויחב  ביגה  להקה  הלאונמ .' ' - ' ןיז  ' םוקמב עונמ ,' ' - ' סוכ  ' םוקמב

' םיידוושה םיטרס  רוזנצה ב' לש  ותמחלמ 
' תיתפרצ הקישנ  ו' דבלב , זמורמ  היה  םהב  ןימה  םוריע , ילוטנ  טעמכ  תירבה  תוצראבו  הפוריאב  וקפוהש  עונלוקה  יטרס  ויה  םישימחה  תונש  יהלשל  דע 

הרוזנצב ולקתנ  רתוי  תושרופמ  תויטורא  תונצס  בלשלו  לבוקמה  תולובגמ  גורחל  וסינש  םיאמבו  םיקיפמ  תונריתמה . אישל  הבשחנ  הפל ) הפמ  )
. םירשפתמ יתלב  םיינטירופ  םיקוחב  התבוגש  החושק ,

, םיימיטניא םירביא  לש  הרצרצק  הפישח  לש  תונצס  וללכש  םיטרס  ועיפוה  ךסמה  לעו  שלחיהל  עונלוקב  םיינימה  ובאטה  ירוסיא  ולחה  ןיפיט  ןיפיט  םלוא 
ואיבה עונלוקב  תונריתמה  תרושב  תא  תשרופמו . היולג  רתוי  תצק  התשענ  םינימה  ןיב  הקושתה  םג  המלצמל . ןבשי  וא  דש  הפשחש  השיא  ךרדב 

יתבב וארנ  הנושארלו  לארשי , לע  חספ  אל  שדחה  לגה  ןהלש . יתוברתה  םזילרולפב  תועודיה  קרמנדו ,) הידווש  רקיעב   ) תויבנידנקסה תוצראה  םלועל 
, ךכ יקלח . םוריעב  תוסלעתה  לש  תונצס  וללכ  םתצקמ  רשאו  תינימ  תוגהנתהב  ףיקע  וא  רישי  ןפואב  םירושקה  םיאשונב  וקסעש  םיטרס  ץראב  עונלוקה 

'. תלדב קפוד  רז  ו' םילותבה ' ןייעמ  ', ' םירוסא םיסחי  ', ' לוח ימיב  קר  ', ' ןורחאה ץיקב  עתפל   ' םיטרסה לשמל ,

. תויטורא תונצס  וב  שיש  טרסל  ףדרנ  םשל  ךפהנש  םיידווש ,' םיטרס   ' יוניכה ץראב  םהב  קבד  וללה , םיטרסהמ  לודג  קלח  לש  יבנידנקסה  רוקמה  לשב 
': לארשיל שולפל  דמועו  םלועה , תא  ףיצמה  םישדח , םייבנידנקס  םוריע  יטרס  לש  לג  ודי כ' לע  ראותש  המ  לע  הבתכ  הזה ' םלועה   ' םסריפ ילויב 1963 

תובכוכ לש  ןתומדב  הז , חטשב  ילארשיה  אוצייה  יעונלוקה . םוריעה  םוחתב  ןוערגמ : לארשי  לש  ירחסמה  ןזאמה  לבס  אל  תוחפל  דחא  חטשב 
תמוח םוריעה . אובי  לע  ירמגל  תונורחאה  םינשב  ליפאה  םלועה , יבחר  לכב  םיטרסב  וטשפתהש  ןדור , הוויזו  תיררה  היח  איבל , הילד  ומכ  עונלוק 
ןזאתי קר  אל  אובייה  ינוציק . יוניש  לוחל  דמוע  רבתסמ , ךכ  בורקה , ןמזב  ןוערג . הלגי  אל  ןזאמב  הז  ףיעסש  םג  הגאד  רוזנצה , ירפסמ  תרוצב  סכמ ,

, שדח יתיישעת  םרז  אלא  ףתושמה , יפוריאה  קושה  םע  הז  חטשב  םכסה  אקווד  וניא  ךכל  םרגש  המ  ירמגל . רפוי  לקשמה  יוושש  אלא  אוצייה , םע 
. תינומהו הטושפ  איה  שדחה  רצומה  לש  רוצייה  תטיש  תיבאנידנאקסה ]...[ . תיעונלוקה  םוריעה  תיישעת  רוצייה : אולמל  ןורחאה  ןמזב  סנכנש 

דימת טעמכ  תאז  השוע  איה  טשפתהל . תויורשפא  םומיסקמ  הרובע  םירצויו  הריעצו , הפי  הרענ  וזכרמב  םידימעמ  יטמרדולמ , םיבהא  ןמור  םילטונ 
תחת גצוהש  ידבש  טרס  היה  ץראב  הז  גוסמ  הנושאר  תינונס  םיבהאב ]...[ . תוסלעתה  וא  רהנב , וא  םיב  הצחר  תוביסנה : ןתואבו  תומוקמה  םתואב 

רוק לג  רשבל  דמוע  הז  טרס  הוואתה ]...[ .' תגספ   ' תרתוכה תחת  ףסונ  יבאנידנאקס  טרס  ץראב  גצוי  בורקב  הבהאהו ]...[ ' תידבשה   ' תרתוכה

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



תורענ לש  ןלרוג  תא  םיכבמה  םייבאנידנאקס , םירצומ  םלוכ  המוד , גוסמ  םיטרס  רסירת  יצח  דוע  תוחפל  ץראב . עונלוקה  יפוצ  תא  ץיקה  ףיציש 
. ךכמ שגרתהל  הקיספה  תילארשיה  הרוזנצה  וליפאש  אוה  ןיינעמה  ץראב ]...[ . םיטרסה  יציפמ  ינסחמב  תורעתסהל  םינכומ  תומורעו , תוללמוא 

רטמ םיצצקמ  םה  רתויה  לכל  הז . גוסמ  עבט  תועפות  לע  ורבע , םימיבכ  רתויב , םידיפקמ  םניא  בוש  תוזחמו  םיטרס  תרוקיבל  הצעומה  ןמ  םירוזנצה 
. הנוכנ םימייוסמ  םיזמר  וניבי  אל  םילארשיה  םיפוצהש  םהל , המדנש  הרקמב  םיינש , וא 

םיטרס תרוקיבל  הצעומה  . ' תיאמזוגה וכרדב  הזה ' םלועה   ' תאז ראיתש  יפכ  תילרביל  תויהלמ  דואמ  הקוחר  התיה  לארשיב  הרוזנצה  תוינידמ  לעופב ,
ילוא  ) םיבר הרזניצ  טדנמה ,) תלשממ  לש  עונלוקה  יטרס  תודוקפו  תוירוביצה  תוגצהה  תדוקפ  יפ  לע   ) םקוהש ב-1927 ירוביצ  - יתלשממ ףוג  תוזחמו ,'

ןמגרב רמגניא  לש  וטרסמ  לשמל , ולוכ . טרסה  תא  הנרקהל  הלספ  םיבר  םירקמבו  םיאבוימה , םיטרסב  ועיפוהש  םייטוראה  םיעטקה  בור ) תא  וליפא 
ןרגדניל סראל  ידוושה  יאמבה  לש  וטרסמ  תינלשר . הרוצב  שדחמ  ורבוח  םירפתהו  תויטוראה  תונצסה  בור  וצצוק  ( 1953 ' ) הקינומ לש  ץיקה  '

Vilgot  ) ןמויס טוגליו  לש  ויטרס  ינש  וליאו  סמות .'  ' טרסב הנוכמה  ונימ , רביא  תא  רוביגה  ףשוח  ובש  עטקה  רזנוצ  (, 1964 ' ) רקיה ןו  ג' (, ' Lindgren)
דעו ת .' אמ ' הנרקהל  ולספנ  ( 1968 ' ) בוהצ תינרקס -  ינא  ו' ( 1967 ' ) לוחכ תינרקס -  ינא  ( ' Sjöman

: הלשממה ינותנשב  םיעיפומה  םינותנב  אוצמל  רשפא  ול  ןתינש  לבגומ  יתלבה  יארשאלו  תע  התואב  םיירפסמה  לע  רוזנצה  לש  הלקה  ודיל  זמר 
ואצוה םיטרס  מ-7  םידחפו .' תועווז  תומילא  עשפ   ' ללגב ראשהו  הקיטוריאו ' ןימ   ' ללגב  46 ליגמ 16 ,) ' ) דבלב םירגובמל   ' םיטרס ולבגוה 88  "ך  שתב

םירגובמל  ' םיטרס ולבגוה 136  "ט  כשתב הנרקהל . ורסאנ  םיטרס  תומיוסמ ב-21  תונומתו  דבלב ,' םירגובמל  םיטרס   ' ולבגוה 110 "ה  כשתב םיעטק .
םיטרס . תונומת מ-8  ואצוהו  דבלב '

םיקומינ תגצהב  ךרוצ  אללו  היניע  תוארכ  ןימ  תונצס  רזנצלו  לוספל  תוזחמו , םיטרס  תרוקיבל  הצעומל  תע  התואב  ןתינש  ירוביצהו  יתלשממה  יארשאה 
הפיכב זא  טלשש  דסממה , לש  דואמ  תינורטפה  הסיפתה  לשב  אלא  רעונה , תא  תיחשהל  יושע  סקסש  דבכה  ששחה  ןמ  קר  אל  עבנ  לקשמ , ידבכ 

"ץ גבש םושמו  ךכב  תוכורכ  ויהש  תיפסכה  האצוההו  החרטה  לשב  "ץ  גבל רותעל  וטעימ  הרוזנצה  ידי  לע  ולספנ  םהיטרסש  םיציפמה  ןיינעו . רבד  לכב 
"ץ, גבל רתעו  המרונהמ  םיטרסה  יציפממ  דחא  גרח  יהלשב 1959  תאזכ . הריתע  הנושארה  םעפב  וינפל  האבוה  רשאכ  םירתועה  תבוטל  קוספל  בריס 

. ביבא לתב  םינוש  עונלוק  יתבב  םידחא  תועובש  ןרקוהש  רחאל  תופיה ,' תויטנכקבה   ' טרסה תנרקהל  הצעומה  ול  הקינעהש  ןוישרה  לוטיב  תובקעב 
, גרבליז םיטפושה  בכרהב  "ץ , גב תוברת .' רסחו  סג  ותויהב  רוביצהמ  תוילילש  תובוגת  ולבקתנ  ש' ונימיב )  ) הרזומה הנעטב  הנרקהל  לספנ  טרסה 
קר אל   ' תיאשר הצעומה  עוניארה , יטרס  תדוקפ  יפ  לעש  תינכטה  הנעטב  הריתעה  תא  החדו  טרסה  ןכותב  ןודלמ  השעמל  קמחתה  ןוקתיוו , ןוזנרב 

תא לטבל  הצעומה  תיאשר  םללגב  רשא  םיקומינה  תא  טרפמ  וניא  קוחהש  רחאמ  הידי -  לע  ןתינש  רחאל  ותוא  לטבל  םג  אלא  ןוישרה  ןתמ  תא  ברסל 
םילוקישה לש  תומאה  ךות ד ' אוה  תוברת , רסחו  סג  ותויה  לשב  טרס  תליספ  יכ  רבדב , קפס  לכ  אופיא , ןיא , : ' ובתכו םיטפושה  ופיסוה  דוע  ןוישרה .'

. הגצהל יואר  יתלב  ותוא  האצמ  תוכמסה , תלעב  הצעומהש , הזב  ונל  יד  אוהה . טרסה  לע  ונא  ונתעד  תא  הזב  םיווחמ  ונא  ןיא  םירתומה ]...[ .

? היפרגונרופ ללכב  הז  םאה 
ךוניחה רש  לא  הנפש  ינוליח , תסנכ  רבח  "ם ,) פמ  ) הדוהי רב  לארשי  היה  ותוא  הלעהש  ןושארה  הנושארה . תסנכב  רבכ  ןוידל  הלע  היפרגונרופה  אשונ 
רשה תבושתב  רעונו .' תורחב  שפנ  תוליערמו  קושה  תא  תופיצמה  , ' תויפרגונרופ תורבוח  תצפה  םישרמ  עודמ  התליאשב  רוניד  ןויצ  ןב  זאד  תוברתהו 

ךמס לע  ןידל  עובתל  רשפא  דימת  אל  הלוז . תורפס  ןיבל  תיפרגונרופ  תורפס  ןיב  ןיחבהל  שי  אלא  הריבע ]...[  איה  תיפרגונרופ  תורפס  : ' ראשה ןיב  רמאנ 
ישישה ןוילעה  טפשמה  תיב  אישנ  לש  ויחא  לארשי , תדוגא  ילעופ  ישארמ  אנהכ , ןמלק  אשונה  תא  הלעה  הרחבנש ב-1955 , תישילשה , תסנכב  קוחה .'

ולספנש םיטרס  יעטק  לש  לילמתו  םימוליצ  םסריפ  םייוסמ  ןועובש  : ' לאש אוה  םירצי . םירגמה  םימוסרפ  טלחומ  רוסיאב  רוסאל  עבתש  ןהכ , קחצי  ןיינמב ,
עונמל ןידב  ירה  קוחב , רמאנכ  רסומה ," תתחשהל  םורגל  יושעה  הבעות  רמוח  לכ   " םילסופ םא  רסומ ? יניינעב  הפיאו  הפיא  שי  םולכ  הרוזנצה . ידי  לע 

'. ןותעב ןהו  טרסב  ןה  ומוסריפ 

לש םייחה  חרוא  תא  בצעל  ןהיתועיבתב  רתוי  ףיקת  וק  ץמאל  ןתוא  ליבוה  רבדהו  תויתדה , תוגלפמה  לש  יטילופה  ןחוכ  קזחתה  םישישה  תונש  תיצחמב 
תובר תותליאשבו  לדג , עונלוקב  םרפסמש  םייטורא  םיטרס  לע  רתוי  הרימחמ  הרוזנצל  השדח  העיבתב  םג  ויוטיב  תא  אצמ  רבדה  ילארשיה . בוחרה 
בשחנ תונותיעב  סקס  לע  חישהש  ןוויכו  הלאה  םיטרסה  תא  תוארל  ךלה  אל  ינוליחה  רוביצה  בורש  ןוויכ  ךוניחה . רשל  ונפוהש  תסנכב  הזה  אשונב  רתוי 

' לוב  ' ןוחריה היה  הפה ' תא  חתפ  דיחיה ש' ירוביצ . סומלופ  הררוע  אלו  ינוליח  - יתד יתיזח  תומיע  הרצי  אל  םייתדה  לש  םתעיבת  םוחתל , ץוחמ  תע  התואב 
: בתכנ הבש  תרוקיב  תבתכ  ילויב 1965  םסריפש 

. תונתשהל בצמה  לולע  דיתעב  וישכע . דע  היה  םוקמ , לכמ  ךכ , עונלוקל . ךלוה  אוה  הבושתה : םייונפה ? ויברעב  עצוממה  ילארשיה  השוע  המ 
וגישי םא  הנעמו . ףודש  םמעשמ , עוריאל  ךפהיל  עונלוקב  רוקיבה  יושע  ךישעמ , לכ  לע  תידרח  ןיע  תוחקופה  תויתדה , תוגלפמה  לש  ןתעפשהב 

- ךסמ לומ  רשאמ  תוחפ , םמעתשי  התרבחב  עונלוקל . תכלל  רשאמ  ותנתוח  םע  ברעה  תא  תולבל  עצוממה  ילארשיה  ףידעי  םתרטמ , תא  םייתדה 
יטרס לע  הלודג  רסומ  - תפקתה םייתדה , ידיב  ןותנה  םינפה , - דרשמ ןיכמ  ץראה , לע  הלפנ  ותמיאש  תבשה , - קוח ילושב  השדחה . ותסריגב  ףסכה 

ןונקת ןיכהל  הפיכ , הצעומה  שארל  שובחל  םצלאל  הרטמה : תוזחמו . םיטרס  תרוקיבל  תילארשיה  הצעומה  ירבח  לע 18  לעפומ  דבכ  ץחל  עונלוקה .
לע יתדה . רחובה  יניעב  ץוק  תווהל  תויתדה  תוגלפמה  יגיהנמ  יניעב  םילגוסמה -  םירבד , םתוא  לכמ  הצרא , םיאבומה  םיטרסה  תא  הפניש  רימחמ ,

דיתעב רשאל  לכונ  םהיתושירד , תא  וריבעי  םא  : ' תיטרפ החישב  הצעומה  ישנאמ  דחא  רמא  הצעומה . ירבח  ןיב  קבאמה  התע  שוטנ  ןונקתה  יטרפ 
קודיהל םרג  המו  רגובמ , לאכ  המ  ןמז  ךשמ  ךילא  סחייתהל  רוזנצה  תא  עינה  המ  עדוי  וניא  שיא  םירובדו ]...[ ' םירופצ  לע  םיריוצמ  םיטרס  קר 

 - םילסופ וא  םירשאמ -  םה  להקל . םהילוקיש  תא  תולגל  םיגהונ  םניא  םינפה  דרשמ  דילש  תרוקיבל  הצעומה  ירבח  תועינצה . תרוגח  לש  שדוחמה 
ולספנש םיטרסה  תעשת  תמועל  םחר . אלל  הליספו  ץוציק  לש  רבעה  תרוסמ  לא  הביש  בוש  השגרוה  הנורחאה  הנשב  םינפ , לכ  לע  הז . והזו 

איה ונלש  רסומה  תמר  אל  תזרפומ . תוינאטירופ  לש  המשאהה  דגנ  ףקות  לכב  םיננוגתמ  הצעומה  ישנא  הנשה 24 ]...[ . ולספנ  הנש , ינפל  הנרקהל 
םידיקפ םיכנחמ , םירומ , םיטרס , ירקבמ  הטיסרבינוא , ןקיד  רפוס , הרטשמ , ןיצק  ןחבמ , ןיצק  לארשי -  תנידמ  לש  םירוזנצה  םינעוט 18  התלעש ,

. הליספה איה  הדגנ  דיחיה  הנגהה  יעצמאו  תלוספב  םיפצומ  ונא  הדריש . איה  םיטרסה  תמר  םידבכנ -  םישנא  ראשו  םיריכב 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



בור לש  ותושידא  לשב  קר  אל  תיסחי , הלק  התיה  הבעותה ' תונומת  םייתדה ב' לש  םתמחלמ  הלפאב . דדוב  לוק  היה  לוב '  ' לש ולוק  רומאכ , םלוא ,
. ןימל סחיב  תוינרמש  תודמע  ילעב  ויה  תוזחמו  םיטרס  תרוקיבל  הצעומב  םירבחה  בורש  םושמ  םג  אלא  ילארשיה , רוביצה 

רבד  ' תצפה לע  שנועב  תיתועמשמ  הרמחהל  איבה  ןוקיתה  תנשמ 1936 . ילילפה  קוחה  תדוקפבש  ףיעסל 179  ןוקית  תסנכה  הלביק  תנשב 1966 
רפסמ הלע  אשונהו  תינימה , הרוזנצה  דגנ  ילרבילה  רוביצה  ברקב  םיפיקת  רתוי  תצק  תולוק  ועמשנ  םעפה  םינש .) שולשל  םישדוח  השולשמ  ' ) הבעות

: םיפתתשמה רבד  תא  המסריפו  תונותיעב ' היפרגונרופ   ' אשונב ןויזופמיס  םיאנותיעה ' לש  הנשה  רפס   ' תכרעמ הסניכ  תנשב 1967  תסנכב . םימעפ 
הילד תררושמה  ךוניחה , דרשמב  תוברתל  הדיחיה  שאר  ןמקלמ , - ןמכמ ףסוי  ד"ר  ביבא , לת  זוחמ  טילקרפ  שנ , בקעי  הפוצה ,'  ' ךרוע לאינד  יתבש 

, תונותיעב תוחפו  היפרגונרופה  לש  םייללכה  םיירסומה  םיטביהב  קסעש  ןוידה , פאר . ירוא  גולויצוסהו  ןייטשניבור , ןונמא  יאנותיעהו  ןטפשמה  ץיבוקיבר ,
: לאינד יתבש  םירבדה  עבטמ  היה  אשונל  וסחיב  רתויב  ילילשהו  ןרמשה  תועד . לש  ןווגמ  ףקיש 

תדיפק ןאכמ  המיז . אנוש  וז  המוא  לש  היקולא  הצממ : עבטמ  העבט  ןוצרה  תרובגל  ןחבמכ  הזכרמב  רציה  שוביכש  קיתע , םע  לש  םייחה  תוברת 
: םירמוא םתליפתב  םידוהי  תיברע , לש  עמש  - תאירקבו תירחש  לש  עמש  - תאירקב תעל , - תעמב םיימעפ  רויצבו . בתכב  רובידב , שובלב , תועינצה 

רבדל םיליעפ  םירוסרס  היפרגונרופה  תועצמאב  םישענ  ןיעהו  בלה  אצמנו  םהירחא ]...[ .' םינוז  םתא  רשא  םכיניע  ירחאו  םכבבל  ירחא  ורותת  אלו  '
. הבושת ירעש  םהינפב  ולעננש  םיאיטחמו  םיאטוח  ןיד  םניד  םהיציפמו , םהיכרוע  םימוסרפה  יבתוכ  הריבע .

: לאינד ירבד  לע  הינוריאבו  תופיקתב  קלח  ועבטמ , לרביל  ןייטשניבור , ןונמא 

הסילע רייש ב' לותחה צ' לש  וקוחצ  ומכ  םה  תדהמ  םיעבונה  םירוסיאה  יתד , אל  םדא  ליבשב  יתד . יוויצ  לע  תססובמה  תינימ  הקיתאב  רפוכ  ינא 
גני דנליוו  רמואש  יפכ  ריוואב , רשנש  לותחה  לש  ךויח  ותוא  ומכ  איה  יתד  יוויצ  לע  תססובמה  תינימ  הקיתא  יתד  אל  םדא  ליבשב  תואלפה .' ץראב 

לש הכמב  העוגנ  הניאש  קר  אל  תימויה  תונותעה  אלש . בשוח  ינא  הגאד ? ררועל  ךירצ  תילארשיה  תונותעב  בצמה  םאה  ללשנש ]...[ .' סורא   ' ורפסב
תימויה תונותעב  ובאטה  ןימ . יניינעב  ןוידה  תא  הללכמ  האיצוה  ללכב  רשאכ  המויא , תוינטירופ  לש  תרחא , הכמב  יתעדל  העוגנ  אלא  היפרגונרופ ,

. םייק ןיידע  ןימ  יניינעב  ןויד  לע 

רוסאל ליחתמ  התאש  עגרבש   ' ןעטו הב ,' םינותנ  ונאש  הלודגה  תינימה  הכפהמה   ' לע רביד  אוה  תילרביל . הדמע  אוה  ףא  עיבה  פר  ירוא  גולויצוסה 
םעטמ אל  לבא  תולובג  תויהל  םיכירצ  אורקל . יל  רתומ  המ  יל  עובקל  םדא  םושל  ןתונ  יתייה  אל  עיגמ . התא  ןאל  עדוי  ךניא  אוהש , גוס  הזיאמ  םוסריפ 

'. ייחל יתמשנל , םידרוי  םהש  ךכ  לע  אוה  חוכיוה  םשפנ . תא  םיליצמ  םהש  ךכ  לע  םייתד  םישנא  םע  חוכיו  יל  ןיא  : ' רמא וירבד  םוכיסב  קוחה .'

זאד תונגרובה  תדמע  תא  ףקיש  יתלשממה , דרשמב  הבעות ' תורפס  תצפה  תעינמל  הדעווה   ' "ר ויכ םג  ןהיכש  ימו  ךוניחה  דרשמ  גיצנ  ןמקלמ , ד"ר 
ונלצא איה  תימויה  תונותיעהש   ' ןייטשניבור םע  םיכסה  אוה  יבמופב . םיוניגל  הבעות ' ירבד  תיטרפ ב' הצצה  ןיב  תונרמשל , תונריתמ  ןיב  הדנדנתהש 

: רמאו םינועובשל , סחיב  ותעד  לע  קלח  ךא  דואמ ,' תינטירופ 

ללגב אל  עיפומ , הזכ  תע  - בתכש הנידמל  הפרח  וז  הזה ' םלועה  ותוא ל' הוושמ  ינא  םא  וליפאו  לוב ,'  ' תעה בתכ  לש  תונוילג  הברה  יתארק  ירעצל ,
, הבעות תורפס  הברה  ארוקש  ימ  םיממעשמה . םירואיתה  לע  רבדמ  ינא  ןיא  תונזל . לודיש  ןאכ  שיש  םושמ  אלא  ןהב , ןד  אל  ינאש  תוינוחטב  תוריבע 

סולפ תורחאה  תובתכה  לכ  הטימב .' רבג  יל  שורד   ' וא תממורתמ ,' ינא  עודמ  : ' ומכ תובתכ  תושרהל  לוכי  ינא  תממעשמ . תורפס  יהוזש  עדוי 
' לוב  ' תעה - בתכש ןעוט  ינא  הבעות ]...[ . תורפס  םה  יתעדל  הז  םע  דחי  הז  םוריע , יעבר  וא  יאצח  ימוליצ  אלא  םוריע  ימוליצ  םניא  רשא  םימוליצה 

. ותעפוה תא  רוסאל  םיכירצש  בשוח  ינאו  הבעות  רותב  הבעות  תורפס  אוה 

וא שוב  ינניא  , ' ומצע לע  דיעה  ינטירופ ,' ינניאו  יתד  ינניא  '. ' ונרפס תיבב  אל  ךא  ןכ , םזילרולפ  התצמתל כ' ןתינש  המוד  הדמע  עיבה  קוחה , גיצנ  שנ , בקעי 
וא םהילע , רבדל  הצור  ינניאש  םירבד  שי  לבא  תוינימ , תויטסמ  ןולקה  - תוא תרסהל  ףתוש  תויהלמ  עתרנ  יניא  ףאו  ןימ  תויעב  לע  ידלי  םע  רבדל  דרח 

. תושגרב קומע  םיצוענה  םירבד  םה  הלאש  הארנכ  ינויגה -  רבסה  וז  יתדמעל  אוצמל  עדא  אלש  ןכתיו  ידלי -  םע  המ , םושמ  םהילע , רבדלמ  לחוב  ינאש 
" תישחומו הרורב  הנכס   " לש םרוגהש  קפס  יל  ןיא  םתוא . וארקי  םהש  הצור  ינא  ןיא  ידלי , םע  םהילע  רבדלמ  עתרנ  וא  לחוב  ינאש  םירבדה  םתוא  לבא ,

םתעפוהל .' דגנתמ  ינא  ןכ  לעו  םינותעה  םתוא  ימוסרפב  םייק  םנמא 

הדירטה ןמקלמו . שנ  לש  םתדמעמ  התוינגרובב  הברהב  הנוש  התיה  אל  תונמאה , ישנא  תא  הגצייש  ץיבוקיבר , הילד  תררושמה  הגיצהש  הדמעה 
םע היפרגונרופ  התהיז  איה  המ  םושמ  רעונ . ינב  לע  תוירזכאו ,' םזידאס   ' לש םירואית  םיללוכה  היפרגונרופ , ימוסרפ  לש  םתעפשה  דחוימב  התוא 

: הירבדל תויטרוורפ .

לובמל שפנ  ןויוישב  סחיתמ  אוה  דימת  אל  רסומה , םוחתל  ללכ  םיכייש  םניא  דובעשו , היפכ  םהב  ןיאשכ  ןימ , ינינעש  ינומכ , רובסש  ימ  םג 
םלעתנ םא  םג  וב . דומעל  לוכי  ריעצה  ארוקה  ןיאש  יוריג  ידי  לע  קושה  תא  שובכל  תיניצ , הנווכ  ידי  לע  םיכרדומה  םייפארגונרופה  םימוסרפה 

תונז תוחיצר , םימס , תחרבה  םע  דחא  רושימ  לע  ןימה  תא  הדימעמ  איה  ןכש  תושק , וב  תלבחמ  תיעובשה  היפרגונרופהש  יטתסאה , טקפסאהמ 
תומיוסמ תוריבג  לש  ןלודישמ  םיליעי  תוחפ  םניאש  התסהו , לודישכ  הלא  םימוסרפ  תוארל  ןתינ  ויפלש  ישעמה , טקפסאה  רתונ  ןיידע  תבגעו ,

. קוחה יפ  לע  רוסא  אוהשו  םיה , ףוח  לע  תולייטמה 

תוילרביל תוסיפת  לש  ןתעפשהו  קושב  הקיטוראה  ןונימב  לודיגה  דצל  תילארשיה , הטילאה  לש  ןימה  תסיפתב  לק  יוניש  אטיבש  הזה , יטרואיתה  ןוידה 
תוארוה תא  קודבל   ' רדגוה הדיקפתש  ראוניב 1968 , הדעו ב-11  תונמל  םיטפשמה  רש  תא  ואיבהש  םימרוגהמ  ויה  ברעמב , וחתפתהש  תושדח 

וא הלא  םיאשונב  הל  האריתש  הצלמה  לכ  רשל  שיגהלו  השעמל , הכלה  ולא , תוארוה  לש  ןתלעפה  יכרד  תאו  םייפרגונרופ  םימוסרפ  רבדב  קוחה 
היגולויצוסל גוחה  שאר  רוד , ןב  תיאנותיעה ל ' הב  םירבח  ויהו  ןוקתיו  דרפלא  ןוילעה ד"ר  טפשמה  תיב  טפוש  היה  הדעווה  "ר  וי םהילא .' רשקב 

םיצרמה זוע ,) סומע  רפוסה  הנמתנ  המוקמבו  הדעווהמ  רטפתה  דגמ   ) דגמ ןורהאו  ביבט  יכדרמ  םירפוסה  ףסוי , רב  הקבר  תירבעה ד"ר  הטיסרבינואב 
ןוכמה שאר  םהוש  המלש  פורפ ' ןוטסרבליס , "ד מ ' וע םינפה  דרשמ  "ל  כנמ דליש , רזוע  "ר  דו סזומ  תירבעה ד"ר מ ' הטיסרבינואהמ  היגולוכיספל 
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דרשמב ידוסי  לעה  ךוניחה  להנימ  שאר  ילאומש , רזעילא  "ר  דו הנידמה  עדמל  החמומו  "ד  וע שאילע , ד"ר מ ' ביבא , לת  תטיסרבינואמ  היגולונימירקל 
תוברתהו . ךוניחה 

התעידיל האבוה  ראשה  ןיב  היפרגונרופה . תצפה  םוחתב  םלועבו  ץראב  םייקה  בצמה  תא  הרקס  ילויב 1969 , "ח  ודה תא  השיגהש  הדעווה ,
אל  ) יפרגונרופ ללמ  םוסרפ  יבגל  ןישנועה  תארוה  תא  לטבל  רבכמ  אל  הטילחה  קרמנדש  הדבועה  רוביצה ) תעידיל  םג  "ח  ודה םוסרפ  תובקעבו  )

םג תינדה  הדעווה  םדא . ינב  לש  םתוגהנתה  ןיבו  הבעות  רמוח  םוסרפ  ןיב  יתביס  רשק  ןיאש  העבקש  תימינפ  הדעו  לש  התצלמה  תובקעב  תונומת ,)
. הדימהמ תוגרוחה  ויתוואתל  ןקרופ  וב  אצמי  הזכ  רמוחל  קקזנש  ימש  אוה  ענמנה  ןמ  אל  אלא  תילילש , העפשהב  ןיחבהל  ןיאש  דבלב  וז  אל  העבק ש'

לש לוקישל  תופידע  תתל  שישו  תלוגנרת , יערכ  לע  היונב  רסומ , לקלקל  וא  תיחשהל  לולעה  רבדכ  הבעות  רמוח  לש  ותרדגהש  הדעווה , תעדל  ןאכמ ,
םוחתב תוריבעה  רפסמב  היילעל  םרג  אל  רבדהש  וחוויד  ןישנועה מ-1967  תארוה  לוטיב  לש  העפשהה  תא  וקדבש  םינד  םיחמומ  ןכאו , יוטיבה .' שפוח 
ןינעב תימואל  - ןיבה הנמאל  התוכייתשה  תא  קרמנד  הלטיב  תאז  תובקעבו  תרבגומ , הרוצב  הכשמנ  ןכל , םדוק  רבכ  הלחש  הדיריה  אוה , ךופהנ  ; ' הז

'. הבעות ימוסרפ 

היפרגונרופה ידיב  םנמא  םאה   ' הלאשה לע  בישתש  תיגולויצוסו ) תירטאיכיספ  תיגולוכיספ ,  ) תיעדמ תעד  תווח  הדעווה  הנימזה  התדמע  תא  שבגל  ידכ 
ינעדמ השולש  ונתנש  תעדה  תווח  אשונל . העיגנ  םהל  שיש  םיחמומ  לש  הרוש  תודעל  הנמיז  ןכ  ומכו  הטוס ,' תוגהנתהל  םורגלו  תודימה  תא  תיחשהל 

ךרענ  ' םרטש םנמא  ודוה  םינעדמה  היגוסה . לש  תונושה  םינפה  תא  הגיצהו  התוהמב  תילרביל  התיה  דלישו ) סזומ  ףסוי , רב   ) הדעווה ירבחמ  הרבחה 
תינימ תוליעפ  לע  האירק  וליאכ  חינהל  יביאנ  הז  היהי   ' יכ ונייצ  תעב  הב  ךא  תונמיהמו ,' תוטרופמ  תובושת  בישהל  היה  לוכי  רשא  ףיקמ  רקחמ  ותוא 

לש יבויחה  טביהל  עגונ  תאזה  תעדה  תווחב  ילרבילהו  בושחה  קלחה  המוד .' הלועפ  עצבל  תנמ  לע  בוחרל  ארוקה  תא  איצוהל  ידכ  היד  הטוס 
: ץראב םיירוביצ  םימורופב  עבוה  אל  זא  דעש  היפרגונרופה ,

ןקרופ ןתמב  וז , תורפס  לש  יבויחה  דיקפתה  תא  אקווד  םיטילבמ  היפרגונרופ  תועפשה  לע  םייטילנא  - וכיספהו םיירטאיכיספה  םיחותינהמ  רכינ  קלח 
לש ריבגמכ  שמשל  הלולע  םג  היפרגונרופהש  הנעטה  תא  לולשל  ךכב  ןיא  תילילפ ]...[ . וליפאו  הטוס  תוליעפ  רורגל  םילוכי  ויה  תרחאש  םיפחדל ,

תא הלעת  ךכ  ידי  לעו  םילבוקמ , םירוצעמ  לע  רבגתהל  םימיוסמ  םידיחי  איבהל  םג  תיטרואית , הניחבמ  הלוכי  וז  הרבגה  םיסלופמיא ]...[ 
העפשה תיפרגונרופה  תורפסלש  היאר  לכ  האצמנ  אל  םויה  דעש  הנעט  רותסל  לכונ  אל  םלוא ] . ] תוטוס תולועפ  ועצבי  הלא  םידיחיש  תורבתסהה 

. וז ןיעמ  תילילש 

, היפרגונרופה לש  התעפשה  תלאשב  הכובמהו  תוינשה  תא  ופקיש  "ח , ודב תוטטוצמ  ןהש  יפכ  הדעווה , ינפל  ועיפוהש  םידעה  תיברמ  לש  םהיתודמע 
תויעבהמ  ' הניא היפרגונרופה  תייעב  יכ  תונכב  ודיעה  הרטשמה  יגיצנ  יפרגונרופל . יטוראה  ןיב  םירורב  תולובג  רידגהל  תלוכיה  רסוח  תא  רקיעבו 

םילגוסמ הישנא  ןיא  םייקה  יטפשמה  בצמה  יפלש  הנעט  ףא  הרטשמה  תוניירבעל . התצפה  ןיב  רשוקה  אצממ  לכ  ןיא  יכו  ונצראב ,' רתויב  תוגיאדמה 
דע ןוידה  בחסנ  םולשה , טפשמ  תיבל  םושיא  יבתכ  ושגוה  םהבש  םירקמה  םתואבש  ורפיס  םירטושה  הבעות . רמוחל  טפושה  יניעב  בשחיי  המ  עובקל 

תעשב ביבא  לתב  המייקתהש  הקיטוריא ,'  ' הכורעתה תא  םירטושה  וריכזה  המגוד  םשל  תועיבת . תשגהב  הרטשמה  הטיעמה  ןכל  ומעט . תא  דביאש 
םושיא . יבתכ  לכ  םינגראמה  דגנכ  ושגוה  אל  םימרוג ,' המכ  לש  םסעכ  תא  , ' םהירבדכ הררוע ,'  ' איהש ףא  הדעווה . לש  הינויד 

רקיעב היפרגונרופ , יהמ  קיודמב  רידגהל  רשפאמ  וניאו  םומע  םייקה  קוחהש  וסרגו  םירטושה  לש  תעדה  תווחל  םיפתוש  ויה  הנידמה  תוטילקרפ  יגיצנ 
הדעוול וקפיס  אל  ךא  גייס ,' אלל  טעמכו  לכו  לכמ  הבעות  רמוח   ' לש םוסרפ  םנמא  וללש  םיל  " ומה יגיצנ  יעדמ . רמוחו  תורפסו  תונמא  תוריציל  עגונה  לכב 

תורפס תצפה  תעינמל  רמולכ  ' ) יתורפס רמוח  תקידבל   ' הדעווה "ר  וי םג  היהש  ןמקלמ , - ןמכמ ד"ר י ' רוסאהו . רתומה  ןיב  לובגל  רשאב  הרורב  העד 
הרדגה  ' קוחבש הרדגהב  האור  וניאש  ןייצו  ףיסוה  ךא  הבעות , רמוחב  םיקיודמ ' םינחבמו  הרדגה  ילב  םג  ןיחבהל   ' ןתינ יכ  תאז  תמועל  ןעט  הבעות ,)
םיעיפומש הלא  ומכ  הבעות ,' ימוסרפ   ' יכ ןעט  אוה  המישנ  התואב  תלקולק .' תורפס  לש  התיחשמה  התעפשהל  החכוה  ןיאש  ןוויכמ  תישומישו , הליעומ 

הזכ .' ךוניח  ריעצה  ארוקהמ  קיחרהל  אוה  יחרכה  ןכ  לעש  ו' ארוקה , תא  ךנחל '  ' םילולע הזה ,' םלועה  ' בו לוב ' ב'

לשב דחא  טרס  רשע : השימחכ  ורסאנ  תנשב 1967/68  הצעומה  תקידבל  ואבוהש  םיטרס   450- כמש חוויד  םיטרס , תרוקיבל  הצעומה  "ר  וי ירג , יול 
. םירגובמל ולבגוה  םישימחו  האמו  םיעטק , ואצוה  םיטרס  השיש  - השימחמ הקיטורא . לש  תוביס  לשב  השולשו  העווז , וא  תומילא  תוירזכא , לש  תוביס 
קושה תפצה  לש  בצמל  םיעיגמ  ונייה  הרוזנצה  אלמלא   ' יכ רובס  היה  אוה  תאז , םע  היעבה .' לש  ילאידיא  ןורתפ  הצעומה  תלועפב  האור  וניא   ' יכ ןעט  ירג 

רוסאהו רתומה  לע  הרבחה  יגשומ   ' יכ האדוהה  התיה  וירבד  לש  תרתוכה  תלוג  בוט .' םעט  לש  האנ  המר  לע  תרמוש  איהשו  םייפרגונרופ  םיטרסב 
, רתויב םיזעונכ  םיארנ  ויה  תוטעמ  םינש  ינפל  דעש  םדא , לש  ופוג  תפישח  םתס  וא  םייטוריא  םירואית  רתויב . רצק  ןמז  ךות  םינתשמ  רסומה  םוחתב 

תולגרתה .' לש  ךילהת  שי  ןאכ  ףאש  הארנ  הנפואה , ינינעב  ומכ  הרגישבש . רבדכ  טעמכ  ןמז  רחאל  םילבקתמ 

תינרשפ םג  השעמלו  תיטלחה  יתלב  הדמע  עיבה  יתד ) - יתכלממה ךוניחב  םירומל  רנימסב  ךנחמו  הרומ  רהה , - ןמ ברה   ) דיעהל ןמוזש  ברה  וליפא 
לע תושגרתה  ררועמה  רבד  לכ  אופיא  עונמל   ' שיו ןיאושינה ' ייח  תרגסמב  אלא  םוקמ  ןימו  הבהא  לש  םירבדל  ןיא  סרג ש' אוה  דחא , דצמ  קוחל . סחיב 

תינרדומה הרבחהש  יטוריא , ןכות  לעב  םוסרפ  לכ  רוסאיש  קוחהמ  שורדל  םעט  ןיא  : ' יוצמל יוצרה  ןיב  ןיחבה  אוה  רחא , דצמ  רציה .' תא  ריבגמו  הז  עקר 
רחא .' וא  יתורפס  יתונמא , ךרע  וב  תאצומ 

הירול ט ' ינרק , י ' רמז , הנח  הדעווה : ינפל  דיעהל  ונמזוהש  םיאנותיעה  ויה  היפרגונרופה  םוסרפ  רוסיא  אשונל  סחיב  םתדמעב  םייטלחה  ויהש  םידיחיה 
דגנ םייטפשמ  םידעצש   ' ונעטו הרוזנצ , לש  ךרדב  ןכש  לכ  אלו  קוחה , ךרדב  הבעות  ימוסרפ  עונמל  ןויסינ  לכ  וללש  הירולו  ינרק  רמז , ירנבא . ירואו 

דעצ לכש  ןוויכמ  ןה  היפרגונרופ , דגנ  םידעצ  טוקנל  םוקמ  ןיא   ' יכ רבס  ירנבא  הצפהה .' תא  םילידגמו  תמוסרפ  םהל  םיפיסומ  אלא  םניא  הבעות  ימסרפמ 
תילילש העפשה  היפרגונרופל  ןיא  םהינימל  םיגולוכיספ  לצא  םויה  תטלושה  העדה  יפלש  ןוויכמ  ןהו  יוטיבהו , תונותעה  טרפה , שפוח  ןורקע  תא  דגונ  הזכ 

הז .' םוחתב  רעונה  תוגהנתה  לע  וא  הרבחה  לש  ןימה  ייח  לע  הקיזמו 
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לש םתוהמ  לע  תינרמשה  הפקשהב  תע  התואב  ןמתסהל  ולחהש  םיעיקבה  לע  אופא  וזמר  "ח  ודב וטטוצו  הדעווה  ינפל  ואבוהש  תויודעהו  תעדה  תווח 
לע ץילמהל  הדעווה  תא  ודדוע  אל  םנמא  תוילרבילה  תעדה  תווחו  תויודעה  םמוסרפל . סחיב  טוקנל  הכירצ  הרבחהש  ךרדה  לעו  םייפרגונרופה  םירצומה 
שיש זמרמ  רתוי  "ח  ודב אוצמל  רשפא  ךא  תופיטה ,) ןיב  תכלל  הסנמ  ויפואב , ימימ '  ' אוה םוכיסה  השעמל ,  ) קוחה רציש  ווק  - סוטטסה לש  יתועמשמ  יוניש 

םימוסרפ רוסיאה  רדגל  ולפי  אלש  ךכ  הבעות  רמוח  םוסרפ  לש  הריבעה  תא  רידגהל  שי  : ' בתכנ תוצלמהה  םוכיסב  תינרמשה . השיגה  תא  ךכרל  םוקמ 
רחא .' ילאיצוס  וא  יעדמ  יתונמא , יתורפס , ךרע  ילעב 

, שאילע "ר מ ' דו ןוטסרבליס  םינפה מ ' דרשמ  "ל  כנמ םייתדה , הדעווה  ירבח  לש  התיה  הנושארה  תוגייתסה . יתש  ופרוצ  יפוסה  "ח  ודלש ןייצל  יואר 
תיפרגונרופ תורפסו  תויפרגונרופ  םוריע  תונומת  יכ  קפס  לכ  ןיא  : ' ובתכ ראשה  ןיב  םהיניעב . םינינצל  התיה  ויתונקסמ  לשו  "ח  ודה לש  תילרבילה  המינהש 

הניא היפרגונרופ  לכ  שונא ]...[ . יסחי  לש  רוהטהו  קומעה  ישגרה  םכרעמ  תומלעתהו  םדאב  לוזלז  לש  סחי  לע  םיססובמו  ישונא , ךרע  לכל  ןויזב  םיוהמ 
"ח ודהש רבסש  זוע  סומע  רפוסה  לש  התיה  היינשה  תוגייתסהה  ערה .' רצי  תא  תובלל  אלא  האב  הניא  וזמ , הרתי  ערה . רצי  לש  ירחסמ  לוצנ  אלא 
לש ויתושגר  לע  קרו  ךא  ןגהל  האבה  הקיקח  לש  הקודיצב  רומח  קפס  שי  : ' בתכ ראשה  ןיב  קוחב . תונשל  שורדש  המ  תא  תונשל  ססהמו  ידמ  ינרמש 

תואקשמה תריכמש  יפכמ  רתוי  אל  םינפ -  לכ  לע  שיא , לע  םיפכנ  םניא  םייפרגונרופה  םימוסרפהש  דוע  המ  רוביצה , ךותמ  הדידמל  - ןתינ - יתלב קלח 
םיעגפנ ע"י ויתושגרש  ימ  לע  תופכנ " " " ינימ -" תויאצחש יפכמ  רתוי  אל  יאדוובו  םיקודא , םיימלסומ  םיחרזא  לע  תופכנ  םתריכמל  תמוסריפהו  םיילוהוכלאה 

םיברה .' תושרב  הז  שובלמ  לש  ותוחכונ 

תכאלמ הרדסכ  הכשמנ  הדעווה  "ח  וד םוסרפ  רחאל  דימו  זוע , סומע  לש  וז  ומכ  תילרביל  הדמע  לבקל  הלשב  תילארשיה  הרבחה  התיה  אל  הז  בלשב 
, הנרקהל ןיטולחל  לספנ  ( 1970 ' ) ןימה קיטוב   ' ירב דולק  לש  וטרס  תישממ . תירוביצ  האחמ  אלל  תוזחמו , םיטרס  תרוקיבל  הצעומה  לש  הרוזנצה 

. ונימ רביא  תא  ךתוח  רוביגה  הבש  ןכותה ) תנבהל  הבושחה  ךא   ) השקה הנצסה  הלספנ  ( 1970 ' ) הדובאה השאה   ' יררפ וקרמ  לש  בושחה  וטרסמו 
. תוירזכאב וכתחנ  המישוא  הסיגנ  לש  ( 1976 ' ) םישוחה תיירפמיא  ינילוזפ ו' ולואפ  רייפ  לש  ( 1976 ' ) ולאס  ' םג

ןדיבא קיפה  תנשב 1970  ןדיבא . דוד  ררושמה  היה  הצעומל  ןתינש  לבגומ  יתלבה  יארשאה  לע  רערעלו  הטישה '  ' לע רגית  אורקל  טילחהש  ןושארה 
"ץ. גבל הריתע  שיגה  אוהו  הלילשב  ונענ  טרסה  תגצה  תא  ריתהל  הצעומהמ  ויתושקב  בתכש . הז  םשב  ריש  לע  ססבתהש  ןימ '  ' םשב רצק  טרס 

. םוריע תונצסו  לגשמ  יעטק  ועיפוה  םהב  םגש  ץוח , תרצותמ  ןהו  לארשי  תרצותמ  ןה  םירחא , םיטרס  תמועל  הערל  הלפוה  וטרסש  ןדיבא  ןעט  ותריתעב 
עונלוק יתבב  וגיצהל  ולכוי  אל  יפוסוליפהו  יטויפה  ויפוא  לשב  ו' דבלב ' רחבנ  להק  ינפב  הגצהל  דעוימ  טרסה  הדבועה ש' ןובשחב  האבוה  אלש  ןעט  דוע 
ודיקפתמ הז  ןיאש  םנייצב  הריתעה , תא  רשא ) שו ' ןוקתיו  א ' ןוזנרב , צ '  ) "ץ גב יטפוש  וחד  תולוק  בורב  וניינעב . ןידה  קספ  ןתינ  לירפאב 1974  םיינומה .'

': המוקמב אובל  לכונ  אל  ונא  תוזחמו ו' םיטרס  תרוקיבל  הצעומה  לש  הדיקפת  והז  דסחל . וא  טבשל  טרסה  תא  טופשל  טפשמה  תיב  לש 

דעב היה  עירכמה  בורה  אוהש . ומכ  טרסה  תגצה  לע  ץילמיו  תיבויח  הדמע  טוקניש  דחא  רשוי  ץילמ  ףא  אצמנ  אל  טרסב  וזחש  הצעומה  ירבח  ןיבמ 
: םשרנ הצעומה  לוקוטורפב  תדב . םיעגופו  םייטורא  םיעטק  תטמשה  רחאלו  ליג  תלבגהב  לבא  טרסה , תגצה  ריתהל  םינכומ  ויה  םיינש  קר  רוסיא .

ריתהל ןיא  ןכ  לע  בוטה . םעטהו  רשיה  לכשל  ןובלע  אוהש  םשכ  תדהו , רסומה  ירקיעב  עגופ  אוה  תעדה . ףורט  ירפ  אוה  טרסה  יכ  העדב  ויה  םלוכ  '
. םעפל םעפמ  ףסונ  רמוח  תאצמה  ךות  ותשקבב  שדחמ  ןודל  תונשנו  תורזוח  תוינפב  הצעומה  תא  דירטהל  ןדיבא  קספ  אל  זאמ  רוביצב .' ותגצה 

וללשו טרסה  לע  תיבויח  העד  ללכ  ךרדב  ועיבה  רשא  ץראב , עונלוקהו  תורפסה  תונמאה , םוחתמ  םינוש  םישיא  לש  תעד  תווח  וללכנ  הזה  רמוחב 
. ותליספל הצעומה  יקומינמ  המכ  תרחא  וא  וז  הדימב 

: ןמזה חורב  ותונשל  ךרוצה  לעו  ווק  - סוטטסה ןמ  טפשמה  תיב  לש  ןוצרה  תועיבש  יא  לע  זמורמ  רתוי  ןוזנרב  טפושה  בתכש  ןידה  קספ  הייחדה , ףרח  ךא 

תיטויפה חורה  הנכמ  רתועהש  הממ  רתויב  יתמשרתה  אלש  אוה  רמולו  ןכתסהל  ןכומ  ינאש  המ  לכ  הבושח . הניא  טרסה  לע  אופיא  תישיאה  יתעד 
הבר הדימבו  ראשה , לכ  לע  תוליפאמ  ןהש  דע  תוזעונו  תובר  הכ  ןה  לגשמו -  תוסלעתה  םוריע , תוינימה -  תונצסה  ותוא . תנייפאמה  תיפוסוליפהו 

תא ריתהל  הצעומה  תא  בייחמ  הז  םולכ  ךא  לארשיב . םיקפומה  םיטרסל  האוושהב  הבר  הזעהו  תונשדח  טרסב  קפס  אלל  שי  ונממ . תעדה  תחסומ 
םג ילואו  ירוביצה , רדסה  ןוחטב , ימעטמ  דבלמ  יהשלכ , הרוזנצ  לש  דיסח  תויהלמ  ינא  קוחר  תאז ]...[ ? תללוש  איהשכ  ךכל , הבייחל  ונתואו -  ותגצה ,

תא סופתלו  תולעל  ץרפתמה  ריעצה , רודה  לש  דוחייב  ןמזה , חור  תא  םהינימל  םירוזנצה  םישח  דימת  אל  הנידמה . לש  ץוח  יסחי  לע  הרימשה 
הפיטמ הניאו  הנידמה  ןוחטבב  תעגופ  הניאש  דוע  לכ  תונמואהו , תוברתה  םוחתב  הריצי  לכ  הילע . ומתוח  תא  עיבטהלו  הרבחב  ול  יוארה  םוקמה 

הב אצמיו  רוביצה  יניעב  ןח  אשית  המצע . תא  חיכוהל  רשוכ  תעש  הל  תתל  היה  יואר  תומילאבו , חוכב  ינידמה  רטשמהו  יתרבחה  רדסה  תכיפהל 
הימוחת םוצמצ  וא  םיטרס  לע  הרוזנצה  לוטיב  םלוא , הישנה . םוהתב  עקשתו  קרפהמ  רהמ  שיח  דרת  אליממ  ןינע  הב  אצמי  אל  הילא . רהני  ןינע ,

רש רבכמ  אל  טילחה  העוט , ינניא  םא  ויתוארוהו . ויתונווכ  תא  לעופל  םיאיצומו  םישרפמ  קר  םה  ללכ  ךרדבש  טפשמה , יתבל  אלו  קקוחמל  ןינע  םה 
. םיטרס יבגל  םג  רבד  ותוא  לע  בושחל  יאדכ  ונלש , ינריתמה  רודב  תוזחמ . לע  תרוקבה  לוטיב  לע  ץילמהל  תוברתהו  ךוניחה 

לע וארנש  תויטוראה  תונצסהו  םיטרסה  רפסמב  לודיגל  איבהו  הרוזנצה  לע  השקה  לדגו  ךלוה  ןונימב  "ל  וחמ העיגהש  תיעונלוקה  הקיטוראה  לש  ףטשה 
תצירק ךות  םירוסיאו  תונקת  תויטנגלאב '  ' ףוקעל תורשפאמה  תוניבמוק ,'  ' תאיצמב לגרומ  ילארשיה ' חומה  ןוויכמו ש' םיילארשיה . עונלוקה  יכסמ 

הלחה רשאכ  םיעבשה  תונש  תיצחמב  האצמנ  תאזה  הניבמוק ' ה' הנרקהה . תומלואל  םכרד  תא  ואצמ  םירזנוצמה  םיטרסה  תצקמ  וליפא  תובבוש ,
, םיעטק םכותמ  ואצוהש  וא  הנרקהל  ולספנש  םיטרס  ונרקוה  םהבש  ןודעומה , ירבחל  םיברע  שדוחל  תחא  םייקל  ביבא  לתב  קטמניסה  תלהנה 

םהבש םיירוביצ  תומוקמב  קר  לוחת  הרוזנצהש  העבקש  קוחב  הצריפ  לשב  הרשפאתה  תיבמופ ' - תיתרתחמה  ' הנרקהה תירוקמה . םתנוכתמב 
' תלכת  ' עונלוקב ( 1970 ' ) ןימ  ' וטרס תא  ןירקה  אוה  ןדיבא . דוד  היה  הזה  קירט ' תא ה' םשייש  ןושארה  השעמל , טרסב . תופצל  ידכ  ופסכמ  םלשמ  להקה 

םיטרסה תצקמב  הלועפ : ףתיש  ףא  דרוסבאה  הברמלש  אלא  הזה , רדסהל  הקיתשב  םיכסה  קר  אל  דסממה  האצרה .' ברע   ' לש הלטציאה  תחת 
. ותושארבש הצעומה  לש  הרוזנצה  יעינמ  תא  עשעושמה  להקל  ריבסהל  תוזחמו ) םיטרס  תרוקיבל  הצעומה  "ר  וי  ) ומצעבו ודובכב  רוטיזיווקניאה  ןמזוה 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



רוציל אלא  םיניטק  לע  ןגהל  קר  אל  הליחתכלמ  הדעונש  דבלב ,' םירגובמ   ' הירוגטקה תא  םג  ךפה  תילארשיה  הרבחה  תא  ןייפאמה  םזילמרופה  רסוח 
' חלפתהל  ' תרוחשת ינבל  ורשפיאו  ןיע  םיבר  םירקמב  ומילעה  עונלוקה  יתב  ילעב  ישממ . ןכות  תרסחל  ילאוזיו , סקסל  היצמיטיגל  לש  רופא '  ' בחרמ ןיעמ 

ללכנש לשמל , ינוויה ,' הברוז   ' טרסה תא  ףושח . הזחב  וא  תוסלעתה  תנצסב  תורועפ  םייניעב  תוזחלו  םירגובמה  יטרס  תא  ונירקהש  עונלוקה  יתבל 
(. 16  ) העדומב רתוהש  ליגל  תחתמ  םיבר  םיריעצ  ונמזב  ואר  תוכר ,) תוסלעתה  תונצס  לשב  ' ) דבלב םירגובמ   ' הירוגטקב ונמזב 

הריוואה םג  רתוי . םיחותפו  םיריעצ  םירבח  הגרדהב  ופילחה  םינרמשה  הירבח  תאו  תוזחמו  םיטרס  תרוקיבל  הצעומה  בכרה  םג  הנתשה  ןמזה  םע 
םגו ץראב  ונרקוהש  סקסהו  םוריעה  תונצס  לש  ןרפסמ  לדגו  ךלה  ךכו  הרוזנצה . ילוקיש  לע  העיפשה  רתוי , תילרביל  התשענש  ץוחב , תיתוברתה 

ךלוה םוצמצל  איבהו  הרוזנצה  לע  עונלוקה , ירקבמ  לש  םדודיעב  רוביצה , ליעפהש  ץחלה  ףירחה  תעב  הב  דבלב .' םירגובמל   ' םיטרסה לש  םרפסמ 
קספ רשאכ  תיקוח  הקנפשוג  הרוזנצה  לש  יארשאה  םוצמצ  ךילהת  לביק  ב-1986  רסומה . םשב  םיטרס  לוספל  הצעומל  ןתינש  יארשאה  לש  לדגו 
םולשב הרומחו  השק  העיגפל  איבת  הזחמה  תגצה  יכ  הבורק  תואדוו   ' שי ןכ  םא  אלא  טרס  וא  הזחמ  לוספל  הצעומה  לש  התוכמס  לעפות  אל  יכ  "ץ  גב

: בתכ ףא  ץלמ  טפושה  רוביצה .'

אכוחל םיטרסו )  ) תוזחמ לע  הרוזנצה  ןינע  לכ  תא  םישוע  רוביצה ע.א ] םולשל  הנכסב  רבודמש  הבורקה  תואדווה  ןחבמ   ] "ל נה םישקונה  םינחבמה 
. לילכ לטובתש  הרוזנצל  הל  בוט  הלאכ  םינחבמ  תבצהבו  הלאכ  םיאנתב  דבלב . ריינה  לע  תמייק  לעופבש  הרוזנצ  יהוז  אלולטאו .

יעטקו םיטרס  רקיעב  תלסופ  איה  םויכ  ו' ךוניחהו , הענצה  ירוביצה , םעטה  םשב  תוזחמו  םיטרס  לוספל  הרוזנצה  לש  היתויוכמס  לילכ  ולטוב  ב-1989 
םיבר הנידמה . ןוחטיבב  העיגפו  רחא , םעב  וא  ידוהיה  םעב  העיגפ  םדאה , דובכב  העיגפ  העווז , םזידס , ןימ , יסחי  לש  םיינוציק  םייוליג  םהב  שיש  םיטרס 

'. טנרטניאהו םיצורע  תבר  היזיוולט  לש  ןדיעב  המויק  ךשמהב  ןויגיהו  םעט  ללכב  שי  םא  םיהות 

ילארשיה עונלוקב  תינמרח  היגלטסונ 
דע םינעוטה  שיו   ) תובר םינש  ראשנש  ילארשיה , עונלוקה  לע  הבר  הדימב  חספ  יפוריאה , רקיעב  יברעמה , עונלוקה  לש  תינימה  תורגבתהה  ךילהת 

, םייליטנפניאו םיסג  םיארנ  םהמ  םיברו  תיטסיניבוש  השיגב  םינייטצמ  וב  םירידנה  תוינימה  יעטק  םג  ןכ , לע  רתי  ןימל . וסחיב  הבר  הדימב  רוצע  םויה )
לעובו וגוז  תב  תא  טישפמה  רוביגב , ללכ  ךרדב  תדקמתמ  תוילארשיה  ןימה  תונצסב  המלצמה  םימחוימ . םירענ  לש  תורגוב  אל  תוסיפת  םירזחשמ  ומכ 

קומע והשמ  תפקשמ  וז  העפות  םא  תעדל  השק  ןטק . סנוא  ןיבל  הניב  קחרמהש  תינחוכ  ךרדבו  הלוצינ  ךות  םיתעלו  תובשחתה  אלל  תונידע , אלל  התוא 
', םינייזמ ', ' םיקפוד והשמ ש' ירבגה , ףחדה  קופיסל  טקייבוא  רקיעב  השיאב  םיאור  םהמ  םיברש  םילארשיה , םירבגה  לש  תינימה  םתסיפתב  רתוי 

. הז םוחתב  הלוכ  תוחתפתהה  תא  הסריסו  התוויעש  תיתמוארט ' תיעונלוק  הדיל  רבודמ ב' טושפש  וא  םימירמ ,' ', ' םיביכשמ '

אניבור הנליאו  לופוט  םייח  יברעמה . עונלוקה  תעפשהב  םישישה , תונש  תישארב  ולחה  ילארשיה  עונלוקב  סקסה  םוחתב  םינושארה  םישושיגה 
' ינינ  ' וטרסב יניקיב  גיצה  ונאירוס  המלש  םייתפרצ . םיטרסב  קר  זא  דע  תרכומ  התיהש  הרוצב  ( 1961 ' ) קיימ קייל  ייא   ' יירפ רטיפ  לש  וטרסב  ופפגתה 

הלספנ תרנכה  ףוחל  המלוצש  הנצסה  ודרודלא .'  ' ןלוג םחנמ  לש  ןושארה  וטרסב  תזעונ  הטימ  תנצסב  רוגמלא  הליג  הפתתשה  הנש  התואב  (. 1963)
תינקחשה הבלוש  ובש  םיחלמהו ,' הילד   ' טרסה תא  םייב ב-1964  ויטרסב , ןימ  תונצס  בלשל  הבריהש  ןלוג , תוזחמו . םיטרס  תרוקיבל  הצעומה  ידיב 

תונצס בלשל  אוה  ףא  הבריה  רהוז  ירוא  רזנוצ . אל  טרסה  םעפה  ךא  תואחמ  ועמשנ  תחלקמ . תנצסב  יקלח  םוריעב  המלוצש  לדנו , קינורו  הייתפרצה 
יחנומב  ) תזעונ ןימ  תנצסב  ועיפוה  הלוס  תידוהיו  רלטוק  דדוע  רשאכ  התיה ב-1967  תאז  השעש  הנושארה  םעפה  ויטרסב . זמורמו  שרופמ  ןימ  לש 

(. עשוהי לש א"ב  רופיס  יפ  לע  טירסתה  ' ) דליו םימי  השולש   ' רהוז לש  וטרסב  הפוקתה )

לארשיב וקפוה  םיעבשה  תונש  יהלשל  דעו  םיילארשיה , םיטרסב  הטימה  תונצסו  םיפושחמה  רפסמ  הדמתהב  לדג  ךליאו  םישישה  תונש  יהלשמ 
' ןומיל ומיקסא   ' טרסה אוה  תיגולויצוס  הניחבמ  תאזה  הצובקב  בושחהו  עודיה  תוזעונ . לש  תונוש  תוגרדב  םוריעו  ןימ  תונצס  וללכש  םיטרס  תוחפל 15 

תיתפוקה החלצהל  הכזש  ירוקמה  טרסה  אוהש  (, 1978 ' ) ןומיל ומיקסא  (. ' רובת ילא  םע  ןוסדיוד  זעוב  טירסתו  יומיב  סובולג ; םרויו  ןלוג  םחנמ  הקפה  )
(. 1973  ) ינקירמאה סקול  גרו ' לש ג' יטיפרג ' ןקירמא   ' תארשהב רצונ  םיפוצ ) כ-1,350,000   ) םויה דעו  זאמ  לארשיב  עונלוקה  תודלותב  רתויב  הלודגה 

. םישימחה תונש  ףוסב  יזנכשאה  םייניבה  דמעממ  םיביבא  לת  םירבצ  לש  תילנומרוהה '  ' תורגבתהה תפוקתב  קסוע  אוה 

ינב ברקב  לבוקמכ  ינתחדק , ןפואב  םיקוסע  הפוקת , התואמ  םירבצ  לש  םיינייפוא  םיסופיט  השולש  םיגציימה  היסנמיגה , ידימלת  םיבוט , םירבח  השולש 
ןשייבה םונצה , םרויה ' ( ' רוצק חתפי   ) יצנב הירדילגב : טרסה  ירוביג  תשולש  ןיב  תיסופיט  החיש  ןלהל  ןשומימל . םיכרדבו  תוינימ  תויזטנפב  הרשע , שפיט 
ומכ וז , החיש  ררגנה . ןמ  ' רבחהו בלה , בוט  ןמשה  יונ ) יחצ   ) 'ה לדויו ןצחשהו , טסיאוגאה  ירטנצסקאה , ךיתחה , קטשופה ' ( ' לגס ןתנוי   ) ומומ ינופצמהו ,

עונלוקהו תוברתה  ףונב  תומכסומ  ץרופל  הפוקת  התואב  בשחנ  עונלוקל  הדוביעו  תירענה , םינויזה ' תפש   ' לש ןימא  רוזחש  ןה  טרסב , תורחא  תוחיש 
: ילארשיה

? המש הלאה  יתש  תא  ריכמ  התא  דיגת , ומומ :
? הזיא יצנב :

. ונ הלא , יתש  ומומ :
? דבל תובשויש  הלאה  תומוקעה  יתש  יצנב :

. תולקב ןהל  סינכהל  רשפאש  רמוא  'ה  לדוי ומומ :
? עדוי התא  הפיאמ  יצנב :

לע תוחותפ  תוכלוה , ןהש  ךיא  וניאר  הזמ  ץוח  םיילגרה . ןיב  תינידנולב  קפד ת' אוהש  יל  רפיס  ימר  לש  חא  עדוי , ינאש  ןמיס  םכל , רמוא  ינא  'ה : לדוי
? ומומ ןוכנ  חוטב ,

! חוטב לע  החותפ  רצקה  רעישה  םע  תאז  ומומ :
. רייפס םימודנוק  תספוק  יתיא  יתאבהש  לזמ  'ה : לדוי
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. התיבה ךלוה  ינא  הזל , ץוחמ  וריאשת  יתוא  לבמט . סיכל , הז  תא  סינכת  יצנב :
. ןהיתש תא  איבמ  ךתוא  הארנ  'ה , לדוי ףיכה . לכ  ליחתמ  וישכע  םוקמ , םושל  ךלוה  אל  התא  ומומ :

. תויעב ןיא  'ה : לדוי
[ עקרב םיפיקשמ  יצנבו  ומומ  ורעש . תא  קרסמו  תונבה  ןוויכל  ךלוה  'ה  לדוי ]

. ךלוה ינא  יל , סאמנ  יד  יצנב :
? ךלש םייחב  םעפ  רבכ  קופדל  הצור  אל  התא  רייארפ , היהת  לא  וא , ומומ :

. הלאכ אל  לבא  הצור  יצנב :
? הלאב ער  המ  ומומ :

. ריכמ אל  ינאש  יהשימ  קופדל  לוכי  אל  ןתוא , ריכמ  אל  יצנב :
. לוכי התא  םג  זא  לוכי , 'ה  לדוי םא  ומומ :

. קפד אל  ולש  םייחב  אוה  תוגצה , השוע  'ה  לדויש עדוי  התא  ךייחב , וא , יצנב :
[ ןתא ול  וחרב  ומומו  יצנב  רבד  לש  ופוסבו  תונבה , תא  איבהל  חילצה  'ה  לדוי השעמל , ]

, דמלנ הנוזה  חקל  הוורעה .) רעשב  םיניכ  ' ) סקשובדנמ  ' תומדב תינדרוט  תרכזמ '  ' םהל הריאשמש  הנוז , לש  הקיחב  םהילותב  תא  םידבאמ  השולשה 
, הדדובו תינשוח  הלשב , השיא  לצא  הלגתמ  העושיה  ספאל . ףאוש  רוזחמל , םהיתורבח  תוירבצה , ברקב  ןקרופל  יוכיסהו  תקסופ , הניא  תונמרחה  ךא 

ונמזל זעונ  היה  הינמורה ' הלטס   ' לש התיב  תא  םידקופ  השולשה  ובש  עטקה  םימחוימה . םיריעצה  תשולש  לש  בוטרה  םמולח  תא  םישגהל  הנוכנה 
: טרסה םע  רתויב  םיהוזמה  דחא  אוהו 

? דבל הרג  איהש  חוטב  התא  דיגת  ומומ :
. אוב אוב  חוטב , יצנב :

[ הסינכה תלדב  םילצלצמ  הירגיס . תיצמ  'ה  לדויו קרתסמ  ומומ  הלטס , לש  התיב  תוגרדמב  םילוע  םתשולש  ]
? םש ימ  הלטס :

. חרקה םע  רקובב  םויה  הפ  יתייה  ינא , הז  יצנב :
. השקבב סנכית  הלטס :

. ונסנכנ זא  ונרבע  ילש , םירבחה  םע  יתאב  יצנב :
קותמ תשייבתמ  אל  םיסנכנ ) זאו  עגרל  םיססהמ  םה   ) וסנכית השקבב  'ה . לבוב לש  םירבחה  םתא  השקבב . סנכית  ילש  'ה  לבוב התא  הז  הא  הלטס :

. תרזוח רבכ  תכייחמ )  ) השקבב ובש  סנכית ,
תילמרונ . אל  הצצפ  עמש , יצנב :) לא  הנופ   ) ומומ

? תבבוח אל  ףסכ  תחקול  אלש  חוטב  התא  'ה : לדוי
[ ילמינימ דגבב  השובל  תרזוח  הלטס  ]

תגזומ  ] חמש השוע  הז  תותשל  םתא  םיב . דבוע  אוה  ילש , רבחה  ינו  איבה ג' הז  תא  והשמ , אוצמל  רשפא  דימת  רבב :] הקשמ  תשפחמ   ] הלטס
. םידלי םכלש , םייחל  הקשמ .] םלוכל 

. הלטס תרבג  םייחל , םלוכ :
הא ? חמש  השענ  ונחנא  רפס , תיב  אל  הז  ןאכ  הככ  םיבשוח  םתא  המ  הלטס :

ומיכסה ישוקבש  תורענל  םיליגר  ויה  םה  םינימאמ . אלו  הב  םילכתסמ  השולשה  הניבמב .' וא  וא צ' צ'  ' רישה ילילצל  תדקורו  טילקת  החינמ  איה  ]
...[ ןאכו קשנתהל 

. היניעב ןח  תאצמש  האור  אל  התא  ונ  התא , ךל  ומומ , 'ה : לדויו יצנב 

רוחל דעבמ  הצצהל  הנתמהה  תא  םילצנמ  םינבל , אתא  ינותחתב  םישובל  ץוחב , םיניתממ  'ה  לדויו יצנב  ומומ . םע  רדחל  תסנכנ  הלטס  הז  בלשב 
רבכ ינא  קתומ , תרמגמ , הלטס  , ' הלטס לש  היתוחינג  עקרב  תועמשנש  ןמזב  םיסחי . םייקמ  םוריע  גוז  תפשוח  םתא , הציצמ  המלצמה  לוענמה .
םישיובמו . םימוריע  םשפנ , לע  םיחרוב  השולשה  חלמה . הרבח  עיתפמב  בש  טרסה ,) לש  רכהה  ותל  םינשה  םע  ךפה  הז  טפשמ  ' ) תרמגמ

 - ונובאית תא  דבאמו  רסייתמ  יצנב  ומומ . תא  הפידעמ  איה  ךא  ןומצע ,) תנע   ) ילינ הרבהו , הפיה  תירבצב  בהאתמ  יצנב  רשאכ  םייתסמ  םינמרחה  דיצ 
יצנב לש  רשוכה  תעש  יהוזו  התוא  שטונ  ןופצמה  רסח  ומומ  ןויריהל . תסנכנו  ןימ  יסחי  ומומ  םע  תמייקמו  התפתמ  ילינ  היינלופה . ומאל  הגאדל  הביס 

. הלפה עצבל  הל  עייסמו  התקוצמב  ילינב  ךמות  אוה  ברקתהל .

ןמאנ יאמבה  היה  םירבדה  לכב  אלש  ןייצל  םיבייח  יכ  ףא   ) םישימחה תונש  ימי  לש  רוזחשה  תכאלמ  קפס  אלל  איה  ןומיל ' ומיקסא   ' לש תרתוכה  תלוג 
ינומזפ רוזחש  םימי . םתוא  לש  ססת ' יקובקב ה' וא  ןבל ' תנצנצב ה' הלכו  הריס '  ' ילענו םזבא  םע  תויטסלא  תורוגח  םילפק , תויאצחב  לחה  הירוטסיהל :)

. םינקירמאה תויוכזה  ילעבל  ומלושש  ללוכה ,) ביצקתהמ  שילש   ) תוריל ןוילימ  ויקיפמל  הלע  ינולא ) ירוא  ידי  לע  קפוהש   ) טרסה לש  לוקה  ספב  הפוקתה 
, ייד סירוד  ןוטניו , ינוב  הקנא , לופ  םישימחה : תונש  ילילא  לש  םירכומה  םהיעוציבב  םיינקירמאה  םינומזפה  דעצמ  לש  םיטיהלה  בטימ  תא  ללכ  אוה 

םיטילקת ךרד   ) םיבר םילארשי  לש  םהינזואל  םישימחה  תונשב  ועיגהש  וללה , םיטיהלה  םירחא . םיבר  דועו  ןטקה  דר  ' ציר ןוסלנ , יקיר  םיחאה ,' תעברא  '
לש יביטאיצוסא  עקרו  טרסב , םירגבתמה  םירוביגה  לש  יגולוכיספה  םבצמל  ילקיזומ  רויא  םישמשמ  םתורחב , םעטמ  קלחכ  םנורכיזב  ורמשנו  וידרו )

תומימתה . ןמיסב  הדמעש  הלוכ , הפוקתה 

, תישאר םיינרתח : םינמוסמ  השולשב  רכינ  אוה  השעמלו  לבוקמה , ינויצה  ןבומב  יגלטסונ  טרס  אוה  ןיא  ךא  היגלטסונ , לש  ןמיסב  השענ  םנמא  טרסה 
ןעמל םחליהלו  תובשייתה  ןיערג  םיקהל   ) תינויצה רעונה  תעונת  לש  השרדמ  תיבמ  תיטסילאידיאה  תיתרוסמה  היזטנפל  תדגונמ  תינימה  היזטנפה 
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תוברת לש  םירחא  םינממסבו  תילארשיה ,) היגלטסונה  הדשב  לבוקמכ  לארשי , ץרא  ירישב  אלו   ) םיינקירמא םינומזפב  שומישה  תינש , תדלומה ;)
תונש ןונגסב  תורופסתו  שובל  תנפוא  עונלוקל , תוגוזבו  הרובחב  הכילה  םידוקיר , תוביסמב  תופפוטצה  תוירדילגב , תודדוגתה   ) תינקירמא םירוענ 

קר םניא  ץראה -  ידילי  לש  ינשה  רודה  םרוד –  ינבו  םירצויה  לש  םתוישיא  תא  ובציעש  העפשהה  תורוקמש  םיזמור  ומכ  דועו ) תוינקירמאה  םישימחה 
לולכל יואר  טרסה , ירצוי  ונל  םיזמור  תילארשי , היגלטסונ  לע  םירבדמ  רשאכ  תורחא : םילימב  םיילארשי . ץוח  םג  אלא  םיינויצ , קר  אל  ףאו  םיילארשי  - ץרא

רוד לע  ועיפשהש  םירחא , םיאקירמא  תוברת  ירוביגו  ילסרפ  סיבלא  ןיד , סמיי  תא ג' םג  אלא  היירבישהו ' היירוטה  ןפרסהו , וקוקה   ' תא קר  אל  הכותב 
, זאד הריעצה  לארשי  לש  תורגבה  רסוחל  םירוביגה  לש  ינימה  ןויסינה  רסוחו  תוילותבה  תורגבה , רסוח  ןיב  תזמורמ  הלבקה  רצוי  טרסה  תישילשו , םלש .

םהירבח ןיב  םינגראמ  השולשהש  תורחתה  איה  תאזה  הלבגהה  תא  תלמסמה  טרסב  תוניצסה  תחא   ) ונייה םיקיחצמו  םימימת  הזיא  ואר  תניחבב 
(. ןיפה תודימ  לע  התיכל 

לצנל וטילחה  םה  ילארשיה . עונלוקב  בושחה  רזיט ' והמ ה' םיקיפמל  הריהבה  וב  ןימה  תונצס  ביבס  הרצונש  תושגרתהה  רקיעבו  טרסה  לש  החלצהה 
םשל ןהלש . תוירגלווה  תא  םגו  תוזעונה  תא  ןימה , תונצס  רפסמ  תא  ולידגה  םהבש  ןומיל ,' ומיקסא  ךשמה ל' יטרס  המכ  וקיפהו  ירחסמה  םוטנמומה  תא 

תוצצופתהו תורגבתה  יטרס   ' לש רנא  ' זה ךפה  ןומיל ' ומיקסא   ' לש תילנמונפה  החלצהה  תובקעב  השעמל , תוינמרג . תוינקחש  ורכשנ  ףא  ךכ 
(, 1981 ' ) םיענ ףושפש  (, ' 1979 ' ) עובק םיאצוי  : ' םינומשה תונש  לש  עונלוקב  םיליבומה  םירנא  ' זה דחאל  רצינש , ריאמ  לש  ותרדגהכ  םינומרוה ,'

(. 1987 ' ) הריעצ הבהא  ו' (, 1985 ' ) ןגוע ומירה  (, ' 1983 ' ) ריעז ןמור  (, ' 1983 ' ) הימינפה (, ' 1983 ' ) הבבס (, ' 1982 ' ) סחיפס '

תא ופילחהו  טרסה  תנרקה  ינפל  ענלוקה  יתבב  ונרקוהש  תומוסרפב , המוד  המגממ  ראשה  ןיב  העפשוה  ילארשיה  עונלוקה  לש  היצזילאוסקסה  תמגמ 
םירבג ינש  ועיפוה  םיינועבצ , הטימ  ילכ  לש  תוריכמה  תא  םדקל  דעונש  (, 1977 ' ) ןונק ןקירמא   ' לש תמוסרפ  ןוטרסב  לשמל , םיקיתווה . למרכ '  ' ינמוי

התרצותמ קובקב  עיפוה  ובש  תמוסרפ  ןוטרס  הנש  התואב  הקיפה  ספווש '  ' תואקשמה תרבח  לוחכ . ןידסב  הסוכמ  התיהש  הטימב  תחא  השיאו 
. ססותו ןבל  לזונ  קובקבהמ  ץרפתה  דימו  ויפ  לע  הקילחהו  תחפוטמ  השיא  די  העיפוה  תופיקזל , עיגה  אוה  רשאכ  םיפוצה . יניע  לומ  חפנתהו  םמורתהש 

ןבלמ לוחכ  רתוי 
הריוואב לדגו  היינשה  םלועה  תמחלמ  ירחא  דלונש  רודה   ) תירבה תוצראב   Baby Boomers-רוד ה לש  ותורגבתה  םע  םישישה , תונש  יהלשב 

לטובמ אל  רפסמ  םהבש  ןימ  יעבור  וחמצ  ברעמה  תוריבב  דוסימו . היצזילגל  יכילהת  רובעל  םלועב  היפרגונרופה  תיישעת  הלחה  וירוהמ ,) רתוי  תינריתמ 
. ןימ ירזיבאו  םייפרגונרופ  םילנרו  רכממל ז' תויונחו  תונז  יתוריש  ואוש ,' פיפ   ' יקפלד תונפשח , ינודעומ  לש 

הנושארה הנידמה  התיהו  תימלועה  ונרופה  תריבל  הכפה  קרמנד  ונרופה . יטרס  םוחתב  השחרתה  הפוקת  התואב  רתויב  הבושחה  תוחתפתהה 
תומוקמב םג  וחתפנ  בר  אל  ןמז  רובעכ  (. Danish Pornokino  ) םייפרגונרופ םיטרסל  עונלוקה  יתב  ביבס  התנבנש  סקס  תוריית  הב  החתפתהש 

. יקלטיא אצוממ  ןבור  ןגרואמה , עשפה  תוחפשמ  ידי  לע  וטלשנש  םייפרגונרופ , םיטרס  תנרקהל  םידחוימ  עונלוק  יתב  תירבה  תוצראבו  הפוריאב  םירחא 

וקפוה רטמלימ )  8  ) םירצק םיטרס  לש  ינבבוחה  טמרופה  םוקמבו  רתוי , תיעוצקמ  םילוחכה ' םיטרסה   ' לש םתקפה  התשענ  םיעבשה  תונש  תישארב 
ךירדמ תיבה ; תלעב  תא  קילדמ '  ' המיתסה תא  ןקתל  סנכנש  ברברש  תיתרגש : תיתלילע  תרגסמ  התיה  הלאה  םיטרסה  לכב  אלמ . ךרואב  הלילע  יטרס 

. הלאב אצויכו  הפועתה  תרבח  תוחוקלל  הידסח  תא  הקינעמ  תרקפומו  תינכייח  הייפהפי , ריווא  תלייד  תוטימה ; רדחב  םג  הכרדהה  תא  ךישממ  סינטה 
'. יל םג  תורקל  לוכי  הז  השוחתה ש' תא  הפוצב  העטנ  איהש  ןוויכ  רנא  ' זה תוחתפתהל  הבושח  התיה  תיתלילעה  תרגסמה 

טרסה יפרגונרופה . עונלוקה  תודלותב  הנפמ  תדוקנ  סיילבאל , הדניל  לש  הבוכיכב  (, Deep Throat ' ) קומע ןורג   ' טרסב םיאור  היפרגונרופה  ירקוח  בור 
היה קומע ' ןורג  (. ' explicit material ' ) תושרופמ תונומת   ' םוסרפ יקוח  ןפואב  תירבה  תוצראב  הנושארל  הב  רתוהש  הנשה  םינרקאל ב-1972 , הלע 

ןויצ םינגוהמה ,'  ' עונלוקה יתבב  ןרקוהש  ןושארה  טרסה  היה  םג  אוה  ידמל . תעשעשמ  ותלילעו  אלמ  ךרואב  םינושארה  םיפרגונרופה  םיטרסה  דחא 
תוצראב תיקלטיאה  היפאמה  תוחפשממ  תחאש  רפוסמ  םיבר .) וב  ופצ  ץראב  םג   ) םוצע םיפוצ  להקב  הכזו  ונרופה , לש  היצמיטיגלל  ךרדב  בושח  ךרד 
תלדה ירוחאמ   ' ומכ םיפסונ  םיטיהל  ועיפוה  קומע ' ןורג   ' ירחא רלוד . ןוילימ  החיוורהו 100  רלוד  ףלא  וב 22  העיקשה  הזה  טרסה  תא  הקיפהש  תירבה 

עונלוקה תא  וססיבש  ( Emanuel ' ) לאונמע  ' הרדסהו ( The Devil in Miss Jones ' ) סנו סימב ג' ןטשה  (, ' Behind the Green Door ' ) הקוריה
. תימלועה עונלוקה  תיישעתב  רנא  תתכ ז' יפרגונרופה 

תיטרפ הכירצל  םייפרגונרופה  םיטרסה  וצפוה  םיעבשה  תונש  תיצחמ  דע  לארשי . לע  חספ  אל  תימלועה  ונרופה  תיישעתב  שחרתהש  יונישה 
לש 8 תויתיב  תונרקמל  ונרופ  יטרס  לש  יאלמ  וקיזחה  ולא  תויונחב  ביבא . לתב  הבאושה  תיב  תטמסבו  יבנלא  חרב ' תויונח  ץמוקב  רקיעב  תרתחמב :

' רמת ', ' זכרמ ', ' דימתמ  )' ביבא לתב  עונלוק  יתב  המכ  ולחה  הפוקת  התואב  סקרמ . םיחאהו  ןוטיק  רטסב  ןילפ , ילר צ' צ' ידרהו , לרול  יטרס  דצל  מ"מ 
. םיליגר םיטרס  תנרקהל  היצמיטיגלה  דוביאב  םג  ךכיפלו  תימדת  יונישב  ךורכ  היה  הזכ  רבעמ  ונרופל . הבסה  רובעל  ןומצע )' ו' ןוירוא '  )' הפיחבו רימז )' ו'

ללכ ךרדב  ויה  םיפוצה  םהב -  הייפצהו  הלוזהו , תכלכולמה  םתימדת  תא  הניש  אל  םיידועיי  עונלוק  יתבב  ונרופ  יטרס  תנרקהל  ןתינש  קוריה  רואה 
' דבלב םירגובמ  ןבומכ ל' ודעונ  וללה  עונלוקה  יתבב  ונרופה  יטרס  הצורפל . הכילהל  הליבקמכ  רוביצה  בור  לצא  הספתנ  םוי -  ישק  םירגובמו  םירגבתמ 

ללגב םיקיבדה . תואסיכה  לע  אתווצב  ןנואל  רפסה , תיבמ  םיתעל  וחרבש  םימחוימ , םירענ  תואמל  ורשפיאו  ןיע  תחא  אל  ומילעה  עונלוקה  יתב  ילעב  ךא 
הייסולכואל ורשפיא  אלו  ירלופופו  ןימז  רצומ  ונרופה  יטרס  ושענ  אל  הייפצל , םימיענ  יתלב  ןכלו  םימהוזמ  ויהש  םילוחכה ,'  ' עונלוקה יתב  לש  יתונזה  יומידה 

. םהב תופצל  וללה ,) עונלוקה  יתב  תא  ודקפ  אל  םלועמש   ) םישנל רקיעבו  רתוי , תרגובמהו  תנגוהמ ' ה'

הדילוה השעמלו  הפגמ , לש  םידממל  םלועה  לכב  ונרופה  יטרס  תכירצ  תא  הקינזה  יתיבה  ואידיווה  תאצמה  םינומשה . תונש  תיצחמב  הנתשה  הז  לכ 
השובה םוסחמ  תא  ףוקעל  תורשפאהו  הלקה , לופכשה  תורשפא  לשב  רקיעב  לוזו , שיגנ  רצומ  םירגובמל  םיטרסה  ושענ  תחא  תבב  ונרופה . ןדיע  תא 
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, רחא םוקמ  לכב  וא  הנישה  רדחב  יטרקסיד  ןפואב  םילוחכ ' םיטרס  תופצל ב' היה  ןתינ  התע  רוביצב . םייפרגונרופ  םיטרסב  הייפצב  רבעב  ךורכ  היהש 
. ריעה ילושב  לפא  עונלוק  תיב  דוקפל  ךרוצ  אלל 

הצפה תועצמאב  ךכ  רחאו  םייתנוכשה , םייונמל  םילוחכ ' םיטרס   ' ורדישש םייטאריפה , םילבכה  יצורע  תועצמאב  הליחת  םיתבל , ונרופה  רדח  לארשיב 
תבכוכ רשאכ  "ל . וחמ ישיא  אוביו  םיטמואידיו  ואידיו , תרכשהל  תויונח  תחרבומ , הרוחס  לש  םייטאריפ  םינכוד  ןימ , ירזיבאל  תויונח  הליגר : תירחסמ 

תודוקנ תאו  המש  תא  וריכה  רבכ  םיבר  םינומשה , תונש  יהלשב  ץראב  רוקיבל  האב  יקלטיאה , טנמלרפה  תרבח  םימיל  הנילו , ' צי הייקלטיאה צ' ונרופה 
. תיאטירבלסכ התוא  הלביק  תילארשיה  תרושקתהו  הפוג , תפמב  ןויצה 

םוחתב םירגבתמל  תילארשיה  הרבחה  הריבעמש  םירתוסה  םירסמב  קסעש  הקיטילופ '  ' תעה בתכב  רמאמ  םסריפ ב-1990  קרב  יזע  גולוכיספה 
הסריגב תוחפ  םישיגנו  הדורי  תוכיאב  םיטעמ , ויהש  היפרגונרופ , יטרסש  ךכל  האיבה  , ' בתכ ןורחאה ,' רושעה  לש  תיגולונכטה  תוחתפתהה  . ' תוינימה

ץראב וכרענש  םינוש  םירקס  תלבגומ . יתלב  טעמכ  םהילא  השיגהו  ןימה , תויונחבו  ואדיווה  יטרס  תויונח  תיברמב  םויה  םיצופנ  םהלש -  לש ה-8 מ"מ 
'. תונב לש  רשאמ  םינב  לש  הברהב  הובג  זוחא  תרחא -  וא  וז  תורידתב  םייפרגונרופ  םיטרסב  םיפוצ  ןוכית  ידימלתמ   50%-60%- כש ךכ  לע  םידמלמ 

. ועיצה םירחא  אלו  אוה  אל  היעבל  ישעמ  ןורתפ  ךא  וללה , םיטרס  הפישחה  ךרד  םיגפוס  םירענהש  םיתייעבה  םירסמה  תא  רקוס  םג  קרב 

םיינשלופו םישרופמ  םימוליצהו  ןכות  תלדו  תובישח  תרסח  התשענ  הלילעה  יטוראה . םנכותב  יונישב  התוול  ונרופה  יטרס  לש  הכירצה  יסופדב  יונישה 
תונשב וליאו  לוענמה , רוחל  דעבמ  הזופח  הצצהל  םייטוראה  םיטרסב  הייפצה  התמד  םיעבשהו  םישישה  תונשב  םייגולוקניג .'  ' בירקת ימוליצ  ללוכ  רתוי ,

. תיבצק פופ  תקיסומב  תוולמ  תויתוכאלמ  גנוע  תוקאנל  וכפה  תושיחלהו  םייכריה  םג  וחתפנ  תלדה  ירחאו  החוורל  החתפנ  הנישה  רדח  תלד  םינומשה 
םייאנוטיס םירצק , םילגשמ  לש  םיפילקכ  םיארנ  םיטרסהו  םירוצעמ , תרסחו  העורפ  היגרוא  וגיצהו  הקיטנמור  - ודיספה לע  רבכ  ורתיו  םיעשתה  תונשב 

. תושגר ילוטנו 

םניאש םייטורא  םיטרס  הרדישו  קוחב  הצריפ  הלצינ  םילבכה  תרבח  לארשי . תא  ףטשש  ונרופה  לגב  ףסונ  בלש  הנמיס  םילבכב  היזיוולטה  תעפוה 
בוט יכ  םתוארב  ךר . ונרופ  הלילב  ישיש  םוי  לכב  ןירקהש  יגרובנסכול , - ינמרגה  RTL ץורע יטורא , ץורע  בנגוה  םג  הנושארה  םעפב  הרוזנצל . םיפופכ 

היזיוולטב ונרופהו  םיימוקמה -  םיילארשיה  םיצורעב  תורדושמ  ויה  אלש  תונצס  םהבו  םייטורא  םיטרס  עונלוקה  יצורעב  ןירקהל  םילבכה  תורבח  ולחה 
. הדבועל ךפהנ  תילארשיה 

העיצה ץראב , תינייוולה  היזיוולטה  תליעפמ  סי ,'  ' תרבח תירוחאה . תלדב  סקסה  תא  בינגהל  ךרוצ  היה  אל  רבכ  ןייוולב  היזיוולטה  המקוה  רשאכ 
תונוכמה תוככורמ , אלו  תורזנוצמ  אל  תונצס  ללכש  השק  ונרופ  םע  ולב '  ' ץורעו ךר ' ונרופ   ' םע יוביילפ '  ' ץורע הללכש  תיטורא  הליבח  םישדחה  היתוחוקלל 
ולחה ןה  ינויב 2001  תוריהמב . וק  רשייל  וצלאנ  םילבכב  היזיוולטה  תורבחו  רידא , תוריכמ  םדקמ  היה  םוצעה  שוקיבה  רוק .' דראה   ' יעוצקמה ןוגר  ' זב

אוה םילבכה  לש  תולוחכה '  ' תוליבחל םיפוצה  לש  תורבחתהה  בצק  יכ  תונורחא ' תועידי   ' חוויד הנש  התוא  ילויבו  ןהלשמ  הלוחכ '  ' הליבח ץרמב  קוושל 
ייונממ יכ 30%-50%  חוויד  ץראה ' '. ' ףלא עיגהל ל-200  םייונמה  רפסמ  יופצ  , ' חווידב בתכנ  אבה ,' שדוחב  . ' שדוחב  100,000- כו םויב   3,000

היפרגונרופה יצורעב  םיפוצהמ   20% ןייוולהו , םילבכה  תורבח  ינותנ  יפל  םייפרגונרופ . םיצורע  ינש  הללכש  םיצורעה  תליבח  תא  ושכר  תונושה  תורבחה 
שדוחב . םיברעה  שילשמ  רתוי  הלא  םיצורעב  םיפוצה  םינכרצ  רמולכ  םידבכ ,' םינכרצ   ' םיבשחנ

רמא םיכרדה ,' תונואת  לגל  םרוגה  םה  היפרגונרופה  יצורע  . ' ץורפה רכסה  תא  רוגסל  ףקותב  ושרד  םהו  םייתדה  לש  םתונלבס  העקפ  םיוסמ  בלשב 
תנידמ לע  ןברוחו  ןוסא  טימי  הזה  רבדה  לבא  הרומעו , םודסל  הרק  המ  ריכזהל  הצור  אל  ינא  '. ' תונורחא תועידי   ' בתכל "ס  שמ ןינקו  קחצי  םינפה  רש  ןגס 
המ לשב  ונרופה , ירודיש  תא  לטבל  ושקיבש  תסנכ  תורבח  המכל  תסנכב  םידרחהו  םייתדה  יגיצנ  ןיב  הרואכל  היופצ  יתלבו  הרזומ  היצילאוק  לארשי .'

קוחה קזבה , קוחב  היפרגונרופה  יפיעס  יונישל  הליחת  האיבה  ינימ , טקייבואכ  םיטרסב  השיאה  תגצהו  ונרופה  תיישעתב  תורענ  לוצינכ  ורידגה  ןהש 
עבקנ שדחה  ןוקיתה  יפ  לע  ןכרצה . לע  הנגהה  תאו  תוירוקמה  תוקפהה  ףקיה  תא  וב , תורחתה  יללכ  תא  עבוקו  ץראב  תרושקתה  קוש  תא  רידסמה 
ירבח יכ  חווד  תונותיעב  דרפנב . טרס  לכ  ןופלטה ) תועצמאב   ) תונקל ץלאיי  אלא  םייפרגונרופה  םיצורעב  לבגומ  יתלב  שומיש  תונקל  לכוי  אל  ןכרצהש 

. המהוזה תא  ונקליס  םיהולא , שי  : ' רמא יביב  םילבכהו . ןייוולה  ירודישמ  םיצורעה  לש  םתאצוה  םע  ולהצ  ש"ס )  ) ןינקו קחציו  "ל ) דפמ  ) יביב לאגי  תסנכה 
 - הבעותה תא  הצורש  ימ  לצינ . לארשי  םע  : ' ףיסוה ןינקו  קחציו  סקסה .' יצורע  תשולש  ןיב  פזפזל , ליחתיו  ןולסב  בשיי  התיבה , דוע  רוזחי  אל  םדא  ןב 

ונובשח .' לע  ןימזיו  רשקתיש 

תישילשו היינש  האירקב  תסנכב  ריבעהל  וחילצה  רשאכ  הבעות ,' םתמחלמב ב' רתוי  דוע  הלודג  החלצה  םייתדה  ולחנ  ילויב 2002 , ב-9  הנש , רובעכ 
יופצ קוחה  לע  רבועה  יכ  עבקנ  וז  העצהב  םייפרגונרופ . םיעטק  רדשל  ןייוולהו  םילבכה  תורבח  לע  טלחומ  ןפואב  תרסואה  יביב , לאגי  לש ח"כ  קוח  תעצה 

יקסנ ' זוג רמת   ) תסנכ תורבח  שולשו  ימואלה  דוחיאה  תויברעה , תויתדהו , תוידרחה  תועיסה  ירבח  םיכ , 44 ח" רסאמ . תונש  שולש  דע  לש  שנועל 
הדובעה ירבח  בור  הענמנ . תחא  תיכ  " חו ודגנתה   20 קוחה , רושיאב  וכמת  היילעב ) לארשימ  ןיקדולוס  הנירמו  זכרמה  תגלפממ  ןנור  המחנ  "ש , דחמ

. העבצההמ ורדענ  דוכילהו 
. תומזגומ ויה  תירחסמה  היזיוולטב  ונרופה  יטרס  תומ  לע  תועומשהו  תמדקומ , התיה  תוינוציקה  תויטסינימפה  לשו  םייתדה  לש  םתלהצ  יכ  המוד  םלוא 

יצורעל םויה  ללכ  םיקוקז  םניא  סקסה  ינכרצ  סקסה . לש  תונימזהו  הפישחה  םוחתב  ווק  - סוטטסה תא  הברהב  הנשמ  וניאו  יטמסוק  טעמכ  אוה  יונישה 
. םייקתהל התשקתה  איה  סורא ,' , ' ץראב הנושארה  ןימה  תונח  ביבא  לתב  החתפנ ב-1969  רשאכ  לודגו . חותפ  תוטלק  קושמ  םינוזינ  םהו  היזיוולטה 

. ןופלטב םירצומ  ןהמ  ןימזהל  וא  הז  גוסמ  תויונחב  רקבל  השייבתה  הייסולכואה  בורו  םעפ , רחא  םעפ  התוא  ותיצה  םידרחה  ןיבמ  םיינוציק  םיגוח 
. הרגשבש ןיינעל  ויה  ונרופ  תוטלקו  ןימ  יריזיבא  לש  תונמזהו  תונייכזב , םבור  םיפינס , תוחפ מ-11  אל  ץראב  ויה  סורא ' ל' ב-1999 , ירחא , הנש  םישולש 
. םיצצונ ןואינ  יטלשו  טקרפ  תפצר  תובצועמ , תונירטיו  םע  םינוינקב  וליפא  ןתוא  אוצמל  רשפאו  תולפא  תואטמיסב  תואבחתמ  ןניא  רבכ  ןימה  תויונח  םויה 

ץראה יבחרב  ולעפ  רבכ  תנשב 2000  תשרודו . שרוד  לכל  םיגולטק  ץיפהלו  תיצראה  תונותיעב  תנווגמה  םתלוכרמ  תא  גיצהל  םיססהמ  םניא  ןהילעב 
, ןופלטה ראודה , תועצמאב  אלא  תויונחל  ועיגהש  תוחוקלל  קר  אל  תולוחכ ,)'  ' תוטלק רקיעב   ) םירצומ לש  םוצע  ןווגמ  ורכמש  סקס , תויונח  לש  םיפינס   50

', טניופ דר   ' תשר ןודיפוק .' ו' הקיטורא ' ', ' סורא ', ' לייטס סקס  ', ' םדרטסמא , ' טניופ דר   ' ןה ץראב  תולעופה  תוירקיעה  תותשרה  טנרטניאהו . םיטמואידיווה 
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תונייכזב . םבור  ץראה , יבחרב  םיפינס  הל 20  ויה  תנשבו 2001  רתויב , הלודגה  תשרה  איה  לועפל ב-1980 , הלחהש 

השובו המשא  ישגר  אלל  ונממ  תונהיל  רשפאש  ןימז  רצומל  ןורחאה  רושעב  ךפהנ  ונרופה  ולוכ . יברעמה  םלועב  שחרתמש  המ  תא  ףקשמ  הזה  לודיגה 
ואידיו תוטלק  תוקפומ כ-8000  הנש  לכבש  איה  הכרעהה  הנשב . םירלוד  ידראילימ  תלגלגמ  םלועב  ונרופה  יטרס  תיישעת  יאנפה . תוברתמ  קלח  - 

. םלועב הנש  לכ  תורכשומ  , X-rated Videotypes תויפרגונרופ , ואידיו  תוטלק  ןוילימ  רתויש מ-500  םיכירעמ  דוע  םוי . לכב  תוטלק  טעמכ 22  תולוחכ ,' '
הליגרה . עונלוקה  תיישעתל  המודב  םיכירדמו , םימוסרפ  םידירי , תודוגא , הלשמ , םיבכוכ  םויה  הל  שיו  הדסמתה  םייפרגונרופה  םיטרסה  תיישעת 

הרוזנצ ןיא  טעמכ  תימוקמהו  תיצראה  תונותיעב  סקסה  תותשר  תא  תומסרפמה  תועדומבו  םינמזה  ונתשה  תורחאה , ברעמה  תוצראבכ  לארשיב ,
ןווגמ תשרה  העיצמ  םלש , ןותיע  דומעב  הפיח ,' תועידי   ' ינפיחה ןומוקמב  המסרופש ב-8.2.2002  לייטס ,' סקס   ' תשר לש  העדומב  לשמל , ךכ , תינושל .

' עובשה יטיהל   ' לש הלבט  תוחוקלל  תעצומ  ואדיוה ' םלוע   ' הירוגטקב הלדגהו .' הפקז  תוחשמ ל' םינוש , םילדגו  םיגוסמ  םירוטרביו  סקס : ירצומ  לש  לודג 
םירבדה הלבטה . ןמ  תואמגוד  רפסמ  ןלהל  רבודמה . טרסה  תבכוכ '  ' לש יקלח  םוריעב  הנומת  העיפומ  ריצקתה  דצל  םינושה . םיטרסה  לש  ריצקת  הבו 

: תאזה היישעתל  ןיידע  ינייפואה  דואמ , יטסיניבוש  ןפואב  תחסונמה  העדומה , ןושלכ  םיאבומ 

. תינוויכ תלת  ןהב  םיפחדנה  םיערזו  םיגרז  לע  תוגנעתמה  םילודג  םיידש  ןקלח  תוריעצ . תוילטניירואו  תוינידנולב  םע  סלווד :'  - ' 4491
. תוטהול םישנו  םימחוימ  םירבגל  םינוויכ  בר  םילופיט  עפשב  תויחא  / םיאפור תוכפשהה . תקינילק  רגייט :'  - ' 4493

ןלגשל םיריעצו  םירגובמ  תועגשמה  םילודג  םיידש  תואלמ  ןובשח , תושוע  אלש  תוריעצ  תוילאנא  תובבוח  לובג ,' אלל  תורקפומ  זלג :'  - 4495
. תיתצובק

לארשיב ונרופ  ןיזגמ  רואל  איצוהל  םירופסה  תונויסינה  לארשיב . הז  גוסמ  תיתועמשמ  היישעת  החמצ  אל  הכ  דע  ןבל ?' לוחכ  תרצות   ' ונרופל רשאב  המו 
ינרמויהו ןושארה  ןויסינה  דבלב . םירופס  םישדוח  דרש  , 1972 רואל ב - אציש  ינרדומה ,' רבגל  זעונ  ןימ  ןיזגמ  יסקס : . ' ץורח ירחסמ  ןולשיכ  םויה  דע  ולשכנ 

דימ הנש . התוא  סרמב  ןיטינומ '  ' לע תידעלבה  תולעבה  תא  השכרש  ןיבלא , הילג  התיה  תמזויה  היה ב-1989 . תירבעב  ךר  ונרופ  ןיזגמ  תאצוהל  רתויב 
תוילארשי תויפהפי  לולכיש  בלושמ  רצומ  זואהטנפ ,' - ןיטינומ ל' ןיטינומ '  ' תא בסהל  החיטבהו  תימלועה , זואהטנפ '  ' תרבחמ ןויכיז  ןיבלא  הגישה  ךכ  רחא 

לבקתהו הנש  התוא  ילויב  עיפוה  זואהטנפ ' - ןיטינומ  ' לש ןושארה  ןויליגה  תוימוקמ . תובתכו  ינקירמאה , זואהטנפ ' תובתכ מ' לש  םוגרת  ןהימורעמב ,
, הנוי ' צוג בוב  לארשיל  אב  רשקותמה  עוריאה  לגרל  תוברת . תרוביגל  הליל  ןב  הכפהו  ירשפא  תרושקת  ילכ  לכב  הנייאור  ןיבלא  לודג . יתרושקת  שערב 

, הקעז לוק  ומירהש  תויטסינימפה  תא  עיגרהל  התסינ  ןיבלא  זואהטנפ .' לש  תרענ ה-20  , ' ןוסנו ןיל ג' תא  ותא  איבהש  זואהטנפ ,'  ' לש ךרועהו  "ל  ומה
לבקתה הנוי  ' צוג לש  ורוקיבו  ןתוא , עיגרה  שממ  אל  הז  ךא  םיגולוקניגה .' לצא  הז  תורצוצח . הארנ  אל  ונחנא  : ' ידמ לוחכ '  ' היהי אל  ןיזגמהש  הזירכהו 

שדחה . ילארשיה  ושובלב  קיתווה  יפרגונרופה  גתומה  לש  תיתרושקתה  הפישחל  יופצכ  ומרתש  תויטסינימפ  לש  האחמ  תונגפהב 

דבלב םישדוח  הנומש  רובעכ  םלועה  ןמ  רבע  הרובג , תונע  לוקב  עיפוהש  ןיזגמה , ךראתה . אל  זואהטנפ ' - ןיטינומ קבאמה ב' תויטסינימפה  תחמשל 
לש ונולשיכ  תא  םימיל  הריבסה  ןיבלא  תוריכמב . הלולת  הדירי  הלח  זאמ  לבא  םיקתוע , ףלא  םנמא ב-42  רכמנ  ןושארה  ןויליגה  השולח . תונע  לוקב 

לש תלטובמ  אל  הדימב  םימסרפמה  לע  וצחל  םידרחהו  תויטסינימפה  וליאו  ילארשיה , ארוקה  תא  ןיינע  אל  םגרותמה  רמוחה  ךכב ש' זואהטנפ ' - ןיטינומ '
ילב ןיזגמ , אל  וליפא  רבד , םוש  הנוק  אל  לבא  ןרקס  ילארשיה  רבגה  : ' ילארשיה רבגה  לש  יביספה  ויפואב  התלת  המשאה  רקיע  תא  לבא  החלצה .'

עיפוהל בש  ילארשיה  ןוחריהו  ןיטינומ ,' ל' זואהטנפ '  ' ןיב רשקה  קתונ  ןיטינומ ,'  ' תא ןיבלא  התנקש  ירחא  הנש  קוידב  סרמב 1990 , ותשא .' לש  רושיא 
תמדוקה . ותסרגב 

תוביסה תחאל  זמר  דרפנ . רקחמ  תוכירצמה  ונרופ , תיישעת  ןולשיכל  רתוי  תוקומע  תויתוברת  תוביס  שי  תנייצמ  ןיבלאש  תוביסה  לע  ףסונש  המוד  ךא 
לש ןיינעה  ץראב  ': ' הזה םלועה  ןייאורש ל' תוינמגוד  םלצ  רבכ ב-1967  קפיס  תובר  םינש  ךשמב  תיב  תרצות  ונרופה  לש  ירחסמה  ןולשיכל  תוירקיעה 

ודיגי המו  םירחאה  ודיגי  המ  תדחפמ  תחא  לכו  םיידוהי  אמאו  אבא  םג  שי  דחא  לכלו  תחא , לכ  תא  ריכמ  דחא  לכ  ןאכ  דאמ . השק  אוה  סקסה  ימוליצ 
אמאהו .' אבאה 

םירעה יתאפבש  םינודעומב  םיברתמו  םיכלוה  םנמא  תונפשחה  יעפומ  םיאבוימ . ןיידע  םה  ץראב  םירכמנה  היפרגונרופה  ירצומ  לש  עירכמה  בורה 
טרס לע  הטלבהב  תונורחא ' תועידי   ' חוויד טסוגואב 2000  בורקב . תונתשהל  דמוע  הז  בצמש  המוד  תוירבצ . ןניא  תוינפשחה  בור  ןאכ  םג  ךא  תולודגה ,

דירפ הדוהי  קיפמה  לבא  ונלשמ . אל  אוה  סנו  רמ ג' לש  דיקפתל  קהולש  ןקחשה  , ' הבתכב בתכנ  רעצה ,' הברמל  . ' בורקב םלוציש  ילארשיה  ונרופה 
םייתנש ורבע  אל  הלחתה .' ליבשב  והשמ  הז  םג  לבא  חתפמ , ידיקפתב  אל  םנמא  םיימוקמ , תינקחשו  ןקחש  םג  ופרטצי  םינקחשה  תווצלש  חיטבמ 
רוטילקת עיפוה  םירוטילקתו  ואידיו  תוטלק  תרכשהל  תונוכמב  לארשיב . ונרופ  יטרס  תיישעת  לע  ובאטה  םג  רסוהש  הארנו  תאזה  הבתכה  םוסרפ  םוימ 

וניה הז  טרס  לארשיב . ולוכ  םלוצש  ותוכיאו  וגוסמ  ןושארה  יפרגונרופה  ילארשיה  טרסה  תא  םכל  גיצהל  האג  תוקפה  לוחכ ' ןבל  לוחכ  : ' וילע בתכנש  שדח 
יתש לע  חווד  הבש  הלאוו '  ' לטרופה לש  תושדחה  רודמב  הבתכ  המסרופ  ילויב 2003 , תפסונ , הנש  רובעכ  םילארשי .' ונרופ  יטרס  תרדס  ךותמ  ןושארה 
םא , ' יסופיט ילארשי  יאו  ' צאמ - הטוב - ירגוד ןונגסב  הבתכה , רבחמ  בתכ  הביסמל ,' הביס  רבכ  יהוז  . ' םילוחכה םיטרסה  רנא  ' זמ תוילארשי  רוקמ  תוקפה 

הז - המה ונרופה  יטרס  ינשש  ירה  תרחואמ ," הנותח   " לש םיניזורגב  םימכתסמ  ילארשי  טרסב  עיגהל  רשפא  םהילאש  םינויז  םומיסקמהש  ונבשח 
לש הירוטסיהה  הרבשנ  ףוס  - ףוסש אלא  וקמיש , הילד  לש  םידומחהו  םיימוקמה  םיציצב  קפתסהל  ךירצ  אל  רבכש  קר  אלש  םיחיכומ  הלאה  םיטהול 

דע םייבלו  קיפהל  קיפסהש  ונרופ  יטרס  לש  ילארשי  קיפמו  יאמב  לע  הבתכב  חווד  דוע  יתוא .'"? ההזי  התיכמ א ' ילש  ןכשה  השמ  םא  הרקי  המו   " סותימ
ץירפשה ', ' תטהולה הנמשה  ', ' קוריב םירבג  : ' חסונב תורתוכ  ואשנ  ויטרס  דבלב . םיימוקמ  םינקחש  וקחיש  םהבש  םילוחכ  םיטרס  הרשעמ  רתוי  םויה 

'. ךיפשה םע  היוללה  ו' ץירחל ' רבעמ  ', ' חורב

חפנ תיילע  טנרטניאה . אוה  אשונב , תיטופיש  הדמע  עיבהלמ  ענמנ  ינאו  לארשיב , ימוקמ  ונרופל  סחיה  םוחתב  ןמתסמה  יונישל  רתויב  בושחה  רוקמה 
לכב הב . םירושקה  םייוריגה  רובצמ  תאו  סקסה  יתוריש  תיישעת  תוחתפתה  תא  הציאה  תשרב  םיירבעה  םילטרופה  תוחתפתהו  טנרטניאב  השילגה 

ב-  ) ןבל - לוחכ סקס  ירתא  דגאמ 17  ילארשיה  לוחכה ' לטרופה  . ' םישלוג יפלא  תואמ  םהב  םירקבמו  םיילארשיה  סקסה  ירתא  לש  םרפסמ  לדג  הנש 
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', תויתאיסא ', ' רוע יהכ  ', ' ילארשי סקס  ' ,' לודג הזח   - ' תוירוגטק יפל  תוקלוחמ  תונומת , לש  תוירלג  וב  שי  סקס . יתוריש  רופסניאל  השיג  רשפאמו  ( 2002
םיט ' צו ןימ  יתוריש  לע  עדימ  ןימ , תושדח  םג  ללוכ  אוה  תוקרי . ראשו  תונמש ' ', ' תורגובמ ', ' ראזיב ', ' םילניסקוק ', ' ודאס ', ' תויבסל ', ' זייג ', ' םילאוסקס יב  '

ןיידע וז  תיב .' תרצות   ' תויפרגונרופ תונומת  םילארשי  תורשע  םימסרפמ  הבו  םישלוגה ' תונומת   ' תגצהל המרופטלפ  תמייק  םירתאה  לכב  טעמכ  םיינימ .
. ףחוס רטמל  הרהמ  דע  ךפהנ  ףוטפטכ  ליחתמש  המ  עודיכ , לארשיב , ךא  הפקיהב , הריעז  העפות 

םיגשומהש יפכ  יברעמה , םלועב  יטנוולר  אל  היהי  תוילילשה ) תויתרוסמה  ויתויועמשמ  לע  ' ) היפרגונרופ  ' גשומהו םויה  קחרי  אלש  םיבר  םינמיס  שי 
ןיב וקה  תא  חותמל  רתוי  השק  םויה  וליאו  הלשמ , תיתרבח  השינב  היפרגונרופה  הרדוג  רבעב  ירוביצה . חישהמ  רבכ  הז  ומלענ  הבעות ' ו' הנוגמ ' '

ירפסכ םינקנש  םייטורא  םיטסקטו  םוריע  ימוליצ  םע  םירפס  תורשע  םויה  םירכמנ  םינוינקב  םירפסה  תויונחב  ינומה .' ל' דבוכמה '  ' ןיבו יפרגונרופל  יטוראה 
זא ונ ,  )' בל - רב ירמע  לשו  לודגה )' םינויזה  רפס   )' רגניבור ימא  לש  םיריואמה  םהירפסב  הלכו  דליוו  רקסואו  רנילופא  לש  םישדח  םימוגרתב  לחה  הנתמ ,

'(. ארטוס המכ 

תואמ םיעיפומ  היזיוולט  תוינכותבו  תומוסרפב  יוסיכל . יוליג  ןיב  דירפמה  וקה  המ  רידגהל  םויה  השקו  הנשל , הנשמ  תיטורא  תישענ  שובלה  תנפוא  םג 
לש תעדומ  הטלבה  ךות  דואמ , ינפשוח  ןפואב  תוכלהתמ  תוריעצ  םישנ  המוצע . איה  רעונ  ינב  לע  םתעפשהו  יטסילמינימ , שובלב  תוינמגודו  םינמגוד 

תוצלוח םידומצ , סטייט  דואמ , ךומנ  וקב  םייסנכמ  םייחפטמ , רתוי  םילגמו  חפטמ  תוחפ  םיסכמה  םיריעז  םי  ידגב  הכובמו : השוב  לש  ץמש  אלל  ןתוינימ 
בשחנש שובל  ללככ , הנשל . הנשמ  ינפשוחו  יטורא  השענ  םירבגה  לש  םשובל  םג  דבכ . רופיאו  תופוקש  תולמש  םיהובג , םיבקע  ףושח , קיפופ  םע  ןטב 

. יסקסו ילוק ' , ' יתנפואל םויה  בשחנ  ךיבמ  וא  ינפשוח  יתונז , ינומהל , רבעב 

דחא אוה  ןימהו  תויוסג  השודג  איה  תוברתה . לש  היצזילאוסקסל  תניינעמ  המגוד  איה  רעונ , ינב  לע  ךכ  לכ  הבוהא  התיהש  גנבז ,'  ' סקימוקה תרדס 
וא החלצהב , םימייתסמ  םניא  םלועלש  לגיס , ותרבח  םע  ןימ  יסחי  םייקל  םירוביגה ) דחא   ) לג לש  םישאונה  תונויסינה  לשמל , הב . םייזכרמה  םיאשונה 

תויטס  ' םשב יתרתחמ  סקימוק  ןיזגמ  םסריפ  ףא  הרדסה , רבחמ  קניפ , ירוא  קוסיפב .' םייטרפ  םירועיש  םג  תנתונש   ' תורפסל הרומה  יתקושת ' תרבג  '
. היפרגונרופה לובג  לע  םירואית  ועיפוה  ובש  םיניווגניפ ' לש 

לש ויטרסב  לשמל  םוחתל , ץוחמ  רבעב  היהש  ירבג  םוריע  הז  ללכבו  תונורחאה , םינשב  רתוי  יעבטו  חכונ  םוריעה  ילארשיה  ןורטאיתבו  עונלוקב  םג 
. םוריעה תא  תייבל '  ' תעייסמ איהו  ינימה  חישה  תא  תונורחאה  םינשב  איה  ףא  הצמיא  תיטסלפה  תונמאה  עוגנ .' ו' רב 51 ' ', ' אלפומ דסח   ' ןמטוג סומע 

ןיב ןהב  וללכנש  תודובע  הב  וגצוהש  הכורעת  ביבא , לתב  המרתת '  ' הירלגב רצאש ב-1985 , ןתוד , ינד  היה  תאז  השעש  םינושארה  םינמאה  דחא 
גולטקב ללכנש  ןיבול , ילרוא  לש  הרמאמב  יול . הלמפ  לש  הירויצ  תכורעת  ביבא  לת  ןואיזומב  החתפנ  סרמב 1994  רקוב . תפקזו  םיכשא  ימוליצ  ראשה 
תוקושפ םיילגר  םוקמב  םכופיהו ." תיפרגונרופה -  היצאוטיסה  לש  םיביכרמ  ןמזב  וב   " הירבדל תוליכמה  תונומת  עברא  תראתמ  איה  : ' בתכנ הכורעתה 

לש הכורעתה  דעומל  ךומס  ירבג .' ןימ  רביאו  תוירבג  תוקושפ  םיילגר  םיעיפומ  ותויפוסניאב , תועלביהו  גונעת  חיטבמ  ןמזב  - ובש ישנ  ןימ  רביא  תופשוחש 
וגצוהש ןמרש  ידניס  לש  הכורעת  הדצלו  ירבג , םוריע  לש  תובר  תונומת  הב  וגצוהש  פרותלפיימ , טרבור  לש  םוליצ  תכורעת  ביבא  לת  ןואיזומב  הגצוה  יול 

. תויפרגונרופ תוחונתב  תומוריע  תובוב  הב 

בירקת לשמל , ויטרסמ . םימולצתב  הוולמ  רנ , ןב  איג  טרא , - ואידיווה ןמא  לע  הבתכ  תונורחא ' תועידי   ' לש עובשה  ףוס  ףסומב  המסרפתה  סרמב 2001 
רנ - ןב איג  : ' בתכנ הבתכה  לש  הנשמה  תרתוכב  ךלש .' ןוראווצה  לע  ןותפש   ' תילגנאב רשה  רועפ , הפו  םייניע  וילע  םיקבדומש  ספור , ןימ  רביא  לש 

הבוב תורנ . ינש  לש  ינמז  וב  יפוצ  יוביכ  השוע  ןיזה , ךרד  יקוירק  רש  אוה  קיד ." יבומ  ו" ילקרב " לש  יאה  : " םייתיב םיטרס  ינשב  לבוקמה  רסומה  תא  גדגדמ 
םירוסא .' תוארמ  ןיימדמ  הפוצה  תחלקתמ . הנטקה  ותב  תא  םלצמ  רנ  - ןב תוינימ . םוקמב  החידב  תוננוא , םוקמב 

' ללד ןזוס   ' זכרמ תמב  לע  הלעש  רורד , תאילו  לג  ןב  רינ  לש  םתקהל  לש  ירמוע ' התניא   ' עפומב לשמל , תיב . ןב  םוריעה  השענ  לוחמה  תונמאב  םג 
וגצוהש ב- רומדת , ודיע  רשכומה  ןדקרה  לש  ויעפומב  דואמ . תויבויח  ויה  להקה  תובוגתו  אלמ  םוריעב  םינדקרהמ  המכ  םיקרפל  םיארנ  סרמב 1994 ,

. םוריע יעטק  ןכ  םג  םיבלושמ  , 2002

םה (. 1976 ןימו ,' הבהא  יריש   ' ורפסב רקיעב   ) ןדיבא דוד  לשו  ךלוו  הנוי  לש  םכרדב  םויה  םיכלוה  םיבר  םיררושמ  רתוי . תיטורא  התשענ  איה  ףא  הרישה 
תיפרגונרופ הריש  הער ,' היח  הריש ,  ' עפומב םינפ . ינשל  תעמתשמ  הניאש  הפשב  תוינימו  ןימ  לע  םיבתוכו  םייטורא  םייומיד  םהירישב  םיבלשמ 

םקנתהל ידכ  םיכשאה  תא  ומצעל  ךתוחש  רבג  לע  ןומזפ  ללכנ  טסוגואב 2000 , המבל  הלעש  רלוש ,) ימרו  ןמכוה  ירוא  עוציב : ןרות , ןד  יומיב   ) תיטוראו
ולוכ בתכנש  הויז ,'  ' ורפסב לשמל  יאתבש . ןרהא  אוה  םיררושמה  ברקמ  זעונהש  המוד  םינגדגד .' ןבצעל  אל  ךיא   ' ומשש טסקטו  וב , הדגבש  ותבוהאב 
שוכמה לבא  טסופמוקל / רוב  רופחל  ןגה  ילושב  תנותכ / לוטנ  בצוהש  והשימ  ומכ  ךלש / סּוקה  לש  דבע  ינא  : ' םימי םתואב  םייחל  ותגוז  לש  התוינימ  ןמיסב 

םיצג .' זיתמו  עלסב  לקתנ  שוכמהש  חמשו  רמגת / אל  הדובעהש  ללפתמ  ינאו  תחתמו / קדסב  קימעמה  ןיזה / אוה  ילש 

ונרופה תיישעת  תוחתפתה  לש  רקיעב  ינפוגה , םזינויציביהסקאה  תמגמ  לש  ילאיצנטופהו  ישממה  קזנהמ  םלעתמ  ינניאש  ריעהל  ינוצר  וז  הדוקנב 
הרבחה תמלשמ  ונרופה  לש  תישפוחה  הצפהה  לעש  רורב  רבכ  םויה  הז . רפס  לש  העיריל  רבעמ  איה  וז  תבכרומ  היגוסב  ןוידה  ךא  לארשיבו , םלועב 

לש ינימ  לוצינל  הפיקע  היצמיטיגלב  םישק , םיישפנ  םיקזנ  בסהל  לולעש  סקסל , םידלי  לש  ידמ  תמדקומ  הפישחב  יטוריאה , לש  היצזילנבב  תיברעמה 
, םילא יפרגונרופ  רמוח  לש  ותצפהו  סקס  תכירצל  תורכמתה  תריציבו  תינימ , תוגהנתה  לש  םימילאו  םייטסיניבוש  םילדומ  רומישב  םישנו , םיניטק 

קוריפ לשמל : ןימזה , ונרופה  לש  םייתרבחה  תונורתיהמ  םלעתהל  השק  דגנמ  םיניטק . לוצינ  תויוללעתה , תוחיצר , ומכ  ירסומ , אלו  יקוח  יתלב  תיחשמ ,
ילארוא ןימ  לע  לשמל   ) ןהילעמ תיתרוסמה  תיתייטסה  תיוותה  תרסהו  ןימ  יסחי  לש  תונווגמ  תורוצ  לש  היצזילמרונ  ןימה , ייח  לש  םנוויגו  םרופיש  םיחתמ ,

? תונורסחל תונורתיה  ןיב  ןוזיאה  תא  אוצמל  לכות  תילארשיה , הרבחה  הללכבו  תישונאה , הרבחה  םאה  תוננואל . היצמיטיגל  לוכל , לעמו  ילאנא .) וא 
. ודיגי םימי 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



' יוויל תורענ   ' ונל שי  םויה  תורייש ,' תוולמ   ' ונל ויה  םעפ 
יוניש םיכרצ -  תריצי  לש  סופדל  םיכרצ  קופיס  לש  סופדמ  רבעמ  ותועמשמש  שועית  לש  ךילהת  רובעל  סקסה  לחה  ברעמל , המודב  לארשיב ,

אלל טעמכ  יולגב , תלעופ  איהו  לארשיב  תחרופכ  הלוע  ןימה  יתוריש  תיישעת  תונורחאה  םינשב  הכירצל .' רוציימ  רבעמ   ' ותוא םירידגמ  םיגולויצוסהש 
תוגוז יפוליח  ינודעומב  תורבח  תויטורא , ןופלט  תוחישל  הנזאה  לבגומ : יתלב  טעמכ  אוה  ילארשיה  חוקלל  םיעצומה  םיינימה  םיתורישה  ןווגמ  הערפה .

וא ןפשח  לש  הנמזה  לשמל , ךכ , תיבה . ךותל  וליפאו  םירוגמה  תביבס  לא  םג  םויה  העיגמ  תאזה  הפנעה  היישעתה  דועו . ואוש ' ביייל   ' יעפומב הייפצו 
רידנ הכ  ןויזיח  ןניא  רבכ  תוגוז  תפלחה  לש  תוביסמו  הרגשבש , ןיינע  רבכ  איה  ללכב , תוביסמלו  ףסכה , תנותחו  תדלוה  םוי  תוקוור , תוביסמל  תינפשח 
תוסחב ןשיה , ביבא  לת  למנב  ךרענש ב-1999  ןושארה  סקסה  לביטספש  דע  תילארשיה  היווהב  תיעבט  הכ  התשענ  סקסה  לש  ותוחכונ  וניתוזוחמב .
תועפוה הריב , ינכוד  ואוש ," פיפ  , " תוימואלניב ונרופ  תובכוכ   ' לע ועידוה  תומוסרפה  תושידאב . טעמכ  תרושקתב  לבקתה  ילארשיה , רבגל  סגא '  ' ןוחריה

םי .' ילכאמ  לש  לביטספב  רבודמ  וליאכ  הנותחת , השבלה  ןימ , ירזיבא  ואידיו , תוטלק  ינכוד  םיביהרמ , תונפשח  יעפומ  קור ,

םג השעמלו  םינושארה  הימיב  רבכ  לארשי  תנידמב  תמייק  התיה  תונז  ץראב . תונזה  יתורישב  תונורחאה  םינשב  השחרתה  שממ  לש  הכפהמ 
לחה תויברעמה  תורבחב  רתויב  תושקה  תויתרבחה  תוכמה  תחא  התייהש  םישנב , ימואלניבה  רחסהו  תונזה  תעפות  השעמל   )' בושייה תפוקתב 

השדחה הנידמב  תונזו  תוניירבעש  ןעט  הבש  הרמיא  סחייל  וגהנ  קילאיבל  הפוריא .)' חרזמב  תידוהיה  הרבחה  לע  םג  החספ  אל  האמה ה-19 -  ףוסמ 
היצזילמרונ .' םינמיסה ל' דחא  איה 

. תונזב וקסעש  תורענ  ברקב 170  ןותיעה  ךרעש  רקס  לע  הססבתהש  "מ ,' עב הבהאה  תיישעת   ' לע תוח  " וד תרדס  הזה ' םלועה   ' םסריפ ראוניב 1955 
זא ויה  "ח  ודה יפ  לע  ואולמב . זא  דע  םסרופ  אלו  תודחואמה  תומואה  לש  עדמהו  ךוניחה  ןוגראל  שגוהש  דעסה , דרשמ  לש  ידוס  "ח  וד לע  חוויד  ןועובשה 

. ןיעמ הקוחר  םיילוש , תעפות  דימת  הראשנ  תונזה  ךא  םינשה , םע  הדמתהב  הלע  הז  רפסמ  תונוז . לארשיב 2000-500 

ירדחבו םיה  ףוחב  םיירוביצ , םינגב  רקיעב  תמייקתמה  תימיטיגל , יתלב  תידדצ , העפותמ  ץראב . תונזה  תיישעתב  ךפהמ  לח  םיעשתה  תונש  תישארב 
. רלוד דראילימ  יצחכ  רתוי  יטסנמא '  ' ןוגרא לש  תוכרעה  יפל  תלגלגמה  ןיפנא , תברו  תימיטיגל  היולג , סקס  יתוריש  תיישעתל  הכפהנ  איה  םילפא , תוגרדמ 

יתב ביבא ,) לתב  כ-250  ' ) יוסיע ינוכמ   ' רתוי מ-700 הליעפמ  איהו  ןגרואמ  עשפ  לש  םיטקידניס  םילהנמ  תאזה  היישעתה  תא  הרטשמה , יחוויד  יפ  לע 
תורז . םישנ  תונזב 4000-3000  לארשיב  וקסעוה  יכ ב-2001  הרטשמה  הכירעמ  דוע  יוויל . ידרשמו  יוויל  תוריד  תשוב ,

לכ לש  םתועצקמתהל  איבהש  לארשי  לש  היצזילטיפקה  ךילהת  תישאר , םימרוג : השולש  לארשיב  תונזה  תיישעת  לש  התודסמתהלו  התחימצל 
תומכחותמ תוטיש  םיליעפמה  םיילילפ  םימרוג  וננתסה  תוצעומה  תירבמ  הכורבהו  הלודגה  היילעל  תינש , םלועב .' קיתעה  עוצקמה   ' םללכבו םיפנעה ,

ףסכ תושעל  תושאונ  םישנ  םיתפמו  םימעה  רבח  תונידמב  הלודגה  תילכלכה  הקוצמה  תא  םילצנמ  וללה  םימרוגה  םישנב . יקוח  יתלב  רחסלו  החרבהל 
, תישילשו שחכב . הצרא  ואבוהש  רחאל  ןנוצרל , דוגינב  תורחסנ  ףא  ןתצקמ  סנואבו . לוצינב  תמייתסמה  אווש  תחטבה  יהוז  םיבר  םירקמב  רצק . ןמזב 

ןמז יקרפ  לארשיב  םיהושה  םירבג  םהמ  םיבר  ףלא ,) רתויב מ-200  דמאנ  םרפסמ   ) תונורחאה םינשב  דואמ  הבחרתה  םירזה  םידבועה  תליהק 
ןימ . יתורישל  םיקוקז  םהו  םהיתושנ  אלל  םיכורא 

ןולמ יתבב  וליפאו  תונותיעב  קנע  תועדומב  שפונ , תוליבחלו  תודעסמל  המודב  שרוד , לכל  םיעצומ  אלא  שחלב , םיקוושמ  םניא  רבכמ  הז  תונזה  יתוריש 
םיכירדמ תונולמה , לש  המכסהבו  העידיב  םיצפומ , ןימ , יתוריש  לש  תשגשמ  היישעת  תלעופ  םהבש  םירוזאה  דחא  תליאב , תורייתה  רוזאב  םינגוהמ .

ארקנש רדוהמו  ינועבצ  ףסומ  ףרוצ  יאמב 2002 , ץפוהש  תליאב ,' ברע  ברע   ' יאנפהו יוליבה  ףסומל  לשמל , ךכ , תונז . יתוריש  לש  םירדוהמ  םיטקפסורפו 
, זיטפירטס הנאזניז ,  ' חסונב בטיה  תובצועמ  תולודג , םוסרפ  תועדומ  וב  ועיפוה  '. The Escort Service Guide, Adult Only דבלב ! םירגובמל  ףסומ  '
, רתויב יטרקסיד  הממיב , תועש  יוויל 24  תוריש  ךילא ! ךרדב  םלשומה  קוניפה  תיקוניפ -  '; ' תופי יכה  תונבהו  תורישה  תוסנל , יאדכ  תושדח , תוישוכ  ועיגה 

'. ראופמ םוקימ 

ןיאש םיילאיצנטופה  תוחוקלל  תתואל  דעונ  אוה  הזה . יוניש  ןמ  קלח  אוה  תוצורפ , וא  תונוז '  ' הלימה תא  ןורחאה  רושעב  ףילחהש  יוויל ,' תורענ   ' גשומה
םינייגיה םיאנתב  סקול  הד  תוריש  חוקלל  תוקינעמה  הרכשהל , תויפוריא  תושגליפ  ןיעמב  אלא  בוחרהמ ,'  ' תורעוכמו תולוח  תוחנזומ , תונוזב  רבודמ 

, תאזה תיקווישה  תימדתה  ימיטיגל . יאנפ  רצומכ  התוא  רכומו  תונזה  תא  ןיבלמ  יוויל '  ' גשומהו םוסרפה , תועדומב  החיכש  יטרקסיד '  ' הלימה םייטרקסידו .
( תונמגודל תונכוס  ומכ  םיעמשנש   ) םירוסרסה תורבח  תומשבו  תועדומה  ןושלב  םג  יוטיב  ידיל  האב  היישעתה , לש  ילילפהו  לפאה  דצה  תא  הריתסמה 

: תליאב וצפוהש  םירושורבה  דחאמ  המגוד  ןלהל  וללה . םיתורישה  תא  תורכומה 

תויפיפי  - Help תדבוכמ ; הריואב  תממהמ  הריעצ  היסורמ  חוריא  יטרפ !! תועש ; ןולמ 24  / ךתיב ךמעטל . רחבמ  ההובג , המרב  יוויל  יתוריש  ןונגס - 
אלל םילוחכ ; םיטרס  ילאנא +  דוחלו +  דחיב  תוינימ  ודמ  ינלוסו  ידדה  קוניפל  איהו ;!!! התא  ינא  ראופמ ; זואהנטפב  תב 19  תינמגוד  ליגמ 18 ;

הרידב הפירטמ  היסורמ  חוריא  םייניצרל , הכימת ;) רובעב   ) םתרידב ררחושמו  זעונ  יח  סקס  עפומל  תוגוז  / רבגה ךתוא  ןימזמ  גוז 24/34  םירוצעמ 
. ההובג המרב  יוול  יתוריש  ךמעטל , רחבמ   - Judy תויטרקסידב ;

וקינעה יוויל ,' תרענ  ' ' ןיבלמ גשומהו ה' עפשה , תרבחב  םיריעצ  לע  לעפומה  ילכלכה  ץחלה  דצל  תילארשיה , תוברתב  סקסה  יתוריש  לש  היצזילמרונה ' '
רבודמ הארנכ  ךא  תויושרל , עודי  וניא  ןרפסמ  םנמא  תימיטיגל . תינמז  הדובע  ךכב  תואורה  תונזב , קוסעל  בוט ' תיבמ   ' תוילארשי תוריעצל  םג  רשכה 

תא ןממל  הכירצה  םורדב  ץוביקמ  תירבע ) ןושלו  תורפס   ) תיטנדוטס  ' םע בחרנ  ןויאיר  הבו  ץוביקה ,'  ' ןועובשב הבתכ  המסרופ  לירפאב 2002  תואמב .
: השק בצמה  המכ  עדוי  התא  , ' בתכל הרמא  עמשת ,' "('. ' עובשב םיימעפ  - םעפ קר   )" "ל וחמ םיחרוא  םע  הז " תא  השוע  איה   " ןכלו והשכיא  םידומילה 

רטיס - יבייב יתישע  םישדוח  המכ  יתניחבמ . ןובשחב  אב  אל  תורצלמ  תיקלח ? דועו  הדובע , םיאצומ  הפיא  לבא  והשכיא , םידומילה  תא  ןממל  םיכירצ 
בתכב תאזה  הבתכה  םוסרפ  תאזה .' היצפואה  התלע  זאו  בלש , והשזיאב  רמגנ  הז  לבא  תורבח , המכל  רמג  - תודובע יתבתכ  לעפאב , החפשמ  לצא 

, וזה העונתה  התשעש  הכוראה  ךרדה  לע  םיגונ  םירוהרה  הלעמ  הבתכנ , הבש  תיתרוקיב  יתלבהו  תננוצה  המינה  רקיעבו  תיצוביקה , העונתה  לש  תע 
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  << רתאב רמאמה  ףדל 

. םולה דע  תונויצה , ילמסמ 

תינויצה תוברתב  תורומת  לע  סקסה  תכפהמ  תעפשה  םוכיס 
סקסה ירוטסיה . וא  יטילופ  ינוחטיב , עדימ  לע  הרוזנצ  לש  םיסופד  לע  ראשה  ןיב  התתשוה  תילארשיה  הרבחה  תא  הנייפיאש  תיגולואידיאה  תוינגומוהה 

םיגשיהה תינימה . תוגהנתהה  תולובגל  רבעמ  תבחרתמ  ותובישח  ןכלו  תוחיתפל , הרוזנצ  ןיב  םלועה  לכב  םינתיא  קבאמ  ךרענ  ובש  בושח  הדש  אוה 
תיגולואידיאה תויתמגודה  רוערעל  ךכב  ומרתו  ינויצה  הרוזנצה  ןונגנמ  תשלחה  לע  ןיפיקעב  ועיפשה  תינימה  הרוזנצה  תשלחה  םוחתב  ץראב  וגשוהש 

ספתנ ןימל  סחיה  תירנויציזופואה . תוליעפה  תיצמת  איה  היצקובורפהו  קהבומ , יביטקובורפ  דוסי  שי  תינימה  תונריתמב  דועו , תאז  םילארשיה . לש 
ןיפיקעב העמתשהו  התיה  תוינטירופה  לע  הפקתמ  ןכל  תינויצה .' הייסנכה   ' לש הייפכלו  תועיבצל  תודסחתהל , למסכו  ןמיסכ  םיבר  םירפוכ '  ' ברקב

ןיא םג  סקסב . בושח  יטספינמ  שומיש  השע  תונויצה , ישדוק  לש  םינלַחמ ' יבושחמ ה' ץומא , ןב  ןדש  הרקמ  הז  ןיא  הלוכ . תינויצה  תוברתה  לע  הפקתמכ 
ןיבו יטילופה  דסממה  ןיב  וררשש  םיינומרהה  םיסחיה  לע  רגת  ארקש  ןושארה  תרושקתה  יִעצמא  היה  לוב '  ' לארשיב ןושארה  ןימה  ןועובשש  הרקמ  הז 

לש תויצולחה  הנידמה . ןוחטיבב  העיגפב  םתמשאהו  הרוזנצ  תריבע  בקע  והישעמ  אלכב  ובשי  ףא  ןותיעה  יכרוע  םיימויה . םינותיעה  לש  םיכרועה  תדעו 
רורחשה יכ  הללכהב  רמול  רשפא  תונותיעב . היפרגונרופה  םוחתב  ותויצולח  םע  דחא  הנקב  איה  םג  הלוע  ינויצה  דסממה  לע  הפקתמב  הזה ' םלועה  '

םא  ' ורישב ירופטמ  יוטיב  וז  הקיזל  ןתנ  רוד  השמ  ררושמה  ותוהמב . ינויצ  - יטנא אוה  ןכלו  םייתרבח  םילבכמ  רורחש  לש  ללוכ  ךילהתמ  קלח  אוה  ינימה 
': תודלומ ףונ  תינבת  אלא  וניא  םדאה   ' יקסבוחינרשט לואש  לש  וריש  תונויצה -  ינונמיהמ  דחא  לע  תיניצ  הזרפרפכ  בתכנש  ךחכשא ,'

 - תוחורו שמש  בורצ  שקיע , גולואיכרא / ירפחב -  יכו  ךידש , ןיב  שלופמה / לובגה  - קיקנ ךרואל  עירפמ  ןיאב  תטטושמ / ילאמשו , ךיתובגע  ןיבש  רקפהה 
. יתדלומ ףונ  לש  שבדה  תינבת / הנומט  הבש  הבכשל  עיגהל  יפוס / ךתבקנב ,

תוברת ץראב . יתוברתה  םילקאה  יונישל  הליבוה  תינימה  תונריתמה  ידי  לע  התענכה  תינויצה , תוברתב  בושח  ביכרמ  התיה  תוינטירופהש  רחאמ 
תוחיתפה דועו , תאז  תונויצה . הטילשהש  ימצעה  םוצמצהו  ןוסירה  תוברתל  תיִכְפָה  שממ  איה  הב , בושח  דיקפת  שי  ןימל  רשא  םויה , לש  ןקרופהו  יוריגה 

תוחיתפל ןכל . םדוק  תילארשיה , הרבחל  הז  ללכבו  תושונאל , םיעודי  ויה  אלש  םייוכידו  תוקוצמ  תוקחדה , לש  תבכרומ  תכרעמ  הפשח  סקסל  השדחה 
תינויצה הרבחה  התיה  המימתו  תיתמישמ  הרבח  התויהב  הקחדה . - יאו בל  יוליג  תונכ , לש  םילקא  תריציב  בושח  דיקפת  אופא  שי  ןיידעו  היה  תינימה 

' התוילותב  ' תא סרהו  תובאוכ  תותימאל  התוא  ףשח  תוינימהו -  תויגוזה  סותא  תוכזב  ראשה  ןיב  הב -  רצונש  תוחיתפה  םילקא  הקחדה . לע  היונב 
תוינוציקמ ורבע  םילארשיה  עודמ  ריבסמ  םג  הזש  רשפאו  התומימת , תא  הדביאש  תוברתל  הרופטמו  ןמיס  אוה  ןימ  לע  חותפה  חישה  ללככ , המימתה .
קלחו יתוברת  םירוענ  דרמ  לש  גוס  וז  הניחבמ  םה  תילארשיה  היווהב  םויה  םיטלובה  היפרגונרופהו  הקיטוראה  ןימל . םסחיב  תרחא  תוינוציקל  תחא 

. יגולואידיא םילותב ' דוביא   ' לש ךילהתמ 
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