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' הלק הקיזומ  '
םש תיממע , - תירלופופה הלקה  הקיזומה  הדשב  םג  אלא  עונלוקבו  ןורטאיתב  תורפסב , קר  אל  היתותוא  תא  הנתנ  תינויצה  תוברתב  ינאה ' תכפהמ  '
ילכ םג  תשמשמ  איה  ירודיבה  הדיקפת  לע  ףסונו  םלועה , תויוברת  בור  לש  תרוסמב  דוסי  ביכרמ  איה  הקיזומה  הזוע . אולמב  הלש  הפקתמה  הכרענ 

: ףסומ ךרע  תירוקמה  הקיזומל  היה  תינויצה  הרבחב  םיפתושמ . תונורכיזו  םעט  חותיפבו  לארומה  תאלעהב  תיתצובק , תוירדילוסו  תוהז  תריציב  בושח 
ךותיה רוככ  ךרע  - בר דיקפת  םג  הל  היה  הנושאר . הגרדממ  ינכפהמ  רישכמ  םג  ךכיפלו  השדחה  תירבעה  תוברתה  בוציעב  בושח  ילכ  התיה  איה 

תונוש . תוצופתמ  םישדח  םירגהמ  התיה  התייסולכוא  בורש  הרבחב  יתוברת ,

לש תדחוימה  המוראה  תא  קיודמב  ןייפאל  השק  היתורודל . תילארשי  - תידוהיה הרבחב  יכרע  - יתוברת יוניש  ףקשמ  ץראב  ילקיזומה  םעטב  יונישה 
תומיענו ינקירמא  קלופ ' , ' םייתפרצ םינוסנש  םיידיסח , םיריש  תויסור , תודלב  תיסאלק , הקיזומ   ) תועפשההו תונונגסה  ןווגמ  ללגב  תילארשיה , הקיזומה 

לש םילועמ  םינחל  ןיב  ידוחיי  בוליש  הב  שיש  תידילי ,'  ' תואנומזפ הרצונ  ןכא  ץראב  יכ  םיבר , הקיזומ  יבבוח  לעו  םירקוח  לע  םכסומ  ךא  תוינוכית ,) םי 
. הנימב תדחוימ  התיה  ירבעה  ןומזפה  ביבס  הרצונש  הריוואה  םג  ןהלש . ינויצה  ןכותהו  תוירבעה  םילימה  לש  תדחוימה  היצנוטניאה  ןיבו  םיירוקמ  םירצוי 

קצונו תימואלה  תוירדילוסה  הלגרות  ותרזעבש  יסקט  יעצמאל  אדירג  רודיבמ  הקיזומה  לש  הדיקפת  תא  וביחרה  הרוהה  דוקירו  רוביצב  הרישה 
יטוירטפה . טנמיטנסה 

היחרזא תיטרקומדו , תינרדומ  הנידמ  איה  לארשיש  רחאמ  ץראב . הרמוזו  העמשוהש  הדיחיה  הלקה  הקיזומה  התיה  אל  תירוקמה  הקיזומה  תאז , םע 
הפשב םינומזפ  השעמל , ברעמב . הקיזומה  םלועב  שחרתמב  דימתמ  חרואב  ונכדועו  השידחו ) תיתרוסמ   ) הרז הקיזומל  םג  התישארמ  רבכ  ופשחנ 

םזירטנצונתאה לש  וגושגש  ימי  םישימחהו , םיעבראה  תונשב  רבכ  םינופטפבו  וידרב  ועמשוהו  אתורבחב  ורשוה  םישדח  םיאבוימ  םיבצקמבו  תיזעול 
, םייזעול םיטיהל  ורדוש  "ל  הצ ילגב  םג  וז . הנחתב  הרדושש  םלוע ' בבוס  ןומזפ   ' תינכותב וא  לארשי , לוקב  יעובשה  םינומזפה  דעצמב  לשמל , ינמואלה ,

םלוא יתפרצה . סנסארב  זרו ' לע ז' יאנב  יסוי  לש  ויתוינכותב  וא  ינקירמאהו ,) יקלטיאה  םינומזפה  ידעצממ  ' ) הגספה לא  טבמ   ' תיעובשה תינכותב  לשמל ,
המ ' ) ץראה תרמז  ללכ ל' ךרדב  התיה  םיזנכשאה , רקיעב  םיניזאמהמ , םיבר  לש  השעמלו  םיירוביצ , םיעוריאבו  וידרב  םעטה  יעבוק  לש  הפדעהה 

. דועו ונלשמ ' ', ' ךל רמז  רמז  ', ' ריש וריש  ', ' ץראה תרמזמו  רקוב  תומיענ  : ' םיירבע םירישל  ושדקוה  תובר  תוינכותו  לארשי )' ץרא  יריש   ' םימיל הנוכש 

ללגב תיתגרדה , היילע  הלח  דבב  דב  ךא  יזכרמה , לגב  םירדשמה  חול  לש  ראוטרפרב  יזכרמ  ביכרמ  תיסאלקה  הקיזומה  ירודיש  ויה  םישישה  תונשב 
המע האיבה  הלקה  הקיזומה  תונמאכ . אקווד  ואלו  רודיבכ  הספתנש  הלק ,' הקיזומ   ' הנוכש המב  תויונחבו , רודישה  תונחתב  םיטילקתה  יאצמ  תבחרה 

לגה לחה  ב-1963  וכו .' טסיווט  ןוטסלר , צ' סלאו , טורטסקופ , וגנט , זאד -  םיינולאס ' םיבצקמה ה' לש  רקיעבו  "ל , וחמ תועפשה  לש  לדגו  ךלוה  ןונימ  םג 
ןומזפה םיירבעה . לע  םייזעולה  םינומזפה  ורבג  הנושארה  ותנשב  רבכו  דחאכ , םיירבעו  םייזעול  םינומזפ  ללכש  יתנש  דעצמ  רדשל  לארשי  לוק  לש  לקה 

וכיה תנשב 1964  ישילשה . םוקמל  קר  עיגה  בוגרא ) רדנסכלא  ןחל  רפח ; םייח  םילימ  ' ) םילוגנרתה  ' עוציבב הנוכשה ' ריש  , ' רתויב ירלופופה  ילארשיה 
' ןוקריה רשג  תיישילש   ' עוציבב ןיינבה ' ילעופ  תבהא  , ' הנש התואב  רתויב  חילצמה  ירבעה  רישה  ברועמה . דעצמב  םיירבעה  תא  ךרי  לע  קוש  םייזעולה 

תויתחפשמ תוחמשב  המב , יעפומב  רתאה , ילג  לעמ  ועמשוהש  םינומזפה  בור  תאז , לכבו  דבלב ! םוקמל ה-18  עיגה  רמש ) ימענ  ןחלו  םילמ  )
היצטניירואהו םיימוקמ , תורמזו  םירמז  לש  ויה  ןומזפהו  רמזה  םוחתב  רתויב  תודוהאה  תויומדה  םג  םיירבע . ןיידע  ויה  םיירוביצ  םיעוריאבו  תויתליהקו 

. םיעשתה תונש  דע  תוחפל  תאזכ  הראשנו  תילארשי , ץרא  התיה  הקיזומה  תיישעת  לש  תיללכה 

למשחתה  '  ' ןוידרוקאה
םנויסינ תא  ושכרו  םתרשכה  תא  ורבעש  ליוויצ ,' םירמזה ב' םדצלו  תויאבצה  תוקהלה  ירמז  ודמע  םישישהו  םישימחה  תונשב  תוירלופופה  םלוס  שארב 

ןמרב ינב  יארז , הקיר  לדנה , המחנ  ןרילא , ןר  םיאדודה , דמצ  איבל , קירא  ינוקרי , הפי  יראמד , הנשוש  םייאבצה : יווהה  יתווצבו  הלא  תוקהלב  םמוסרפו 
תא רידאהלו  חפטלו  םוריחבו , הרגשב  םילייחה , לארומ  תאלעהל  ןימזו  דיינ  ירודיב  ילכ  רוציל  ידכ  הנידמה  םוק  ינפל  דוע  ומקוה  תויאבצה  תוקהלה  דועו .

רולקלופהו יאבצה  יווהה  רומיש  ןוגכ  םירחא , םידיקפת  הלאה  תוקהלל  ופסונ  ןמזה  םע  םלוא  הברקההו . תויצולחה  חור  תאו  תדלומה  תבהא  יכרע 
. יחרזאה קושל  םייתונמא  תונורשיכ  תדותע  תרשכהו  דוקיפה , יפולא  םשארב  םיריכב , םידקפמל  ינצ  " חי ןונגנמ  תריצי  הדיחיה , תוואג  חותיפ  ימואלה ,

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 
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בטימ ונמזב  ולעפ  םג  הבש  "ח , מלפה לש  הקהלה  ןורטבזי , ' צה ידי  לע  רקיעב  הבצוע  תויאבצה  תוקהלה  לש  תיתונמאהו  תינוגראה  תנוכתמה 
תיאבצה רודיבה  תינכות  לש  יסיסבה  הנבמה  םירחאו . ריפוא  הקייש  ינלופ , ימענ  רפח , םייח  יומיבהו : הביתכה  קחשמה , רמזה , םוחתב  תונורשיכה 

יאבצה יווהב  בור  יפ  לע  עגנ  םינומזפה  ןכות  לילחו . ףות  ןוידרוקא , תניגנ  יווילב  רמז  ינומזפ  ורזשנ  ןוכרעמל  ןוכרעמ  ןיבו  םי ,) ' צקס  ) םינוכרעמ תרדס  ללכ 
, סלוו הרוה , שראמ , םיבצקמ -  לש  בחר  ןווגמב  ונחלוה  םינומזפה  תימואל . היגלטסונבו  םילפונה  רכזב  תדלומ , אמאל  הגרעו  הבהאב  ירבצ , - ירענהו

ירבעה רמזה  רקוח  ירבדל  םינקירמאה . םירקובה  ירישו  םיוודבה  םיעורה  יריש  תיסורה , הדלבה  יתפרצה , ןוסנשה  תא  וקיחו  הלבודוספ -  הבמור , וגנט ,
תאו טושפה  ידולמה  הנבמה  תא  ריבסמש  המ  רוביצב , הרישל  םילק  םג  ויהי  םירישהש  תמכסומ , החנה  ךותמ   ' ובתכנ םינומזפה  תיברמ  רחש , ןתנ 

, אריעז יכדרמ  יקסנליו , השמ  ויה  םיטלובה  םיניחלמה  ימתירה .' הנבמה  תוטשפ  תא  םגו  םיחונה , ילוק ] דוקפת  לש  הבוגה  םוחת   ] הרוטיסטהו דענמה 
לאיחי רפח , םייח  ויה  םיטלובה  םינלילמתה  םולבנזור . ריאיו  רצנ  יפא  יונ , ריאמ  רימז , לאונמע  רמש , ימענ  יארז , ןנחוי  רצלז , יבוד  בוגרא , רדנסכלא 

. רונמ דוהאו  בל  רהט  םרוי  בוקייפ , הקייש  רגניטא , סומע  רוגמלא , ןד  רמש , ימענ  רהומ ,

ירחאו םיבר , םייתכלממ  םיסקטבו  רפס  יתבב  םג  ועיפוה  ןה  ךא  םיאולימו ,) רידס   ) םמצע םילייחה  ויה  תויאבצה  תוקהלה  לש  םינושארה  דעיה  ילהק 
תאצל ולחה  םישימחה  תונש  תיצחמב  בטיה . תורמזותמו  תודפקומ  תוקפהב  בחרה , להקל  םיחותפ  םיירודיב  םיעפומב  םג  םימיה  תשש  תמחלמ 
םימעפ ןהיריש  ועמשוה  ךליאו  זאמו  ( 1956 "ל , חנה תקהל  לש  םובלאה  התיה  הנושארה  תינונסה   ) תויאבצה תוקהלה  לש  םינושארה  םימובלאה 

םיבר םיעבשה , תונש  דע  תוחפל  וחמצ , םג  הבו  המקוהש ב-1951 , "ל , חנה תקהל  התיה  ןלוכמ  הדוהאהו  תרכומה  רתאה . ילג  לעמ  תובר 
םיבר דועו  ןח  הלוש  תשק , ישש  ןייטשנייא , קירא  ןואג , םרוי  לופוט , םייח  לדנה , המחנ  רהוז , ירוא  לארשיב : םיילקיזומהו  םיילרטאיתה  תונורשיכהמ 

. םיבוטו

תיישילש קורי ,' לצב   ' תקהל יחרזאה : קושב  םייוקיח  הדילוהו  םישישה  תונשב  האישל  העיגה  ןהיניב ) תורחתה  םגו   ) תויאבצה תוקהלה  לש  תוירלופופה 
תוברתב רתויב  ירלופופה  רודיבל  הקיזומה  הכפהנ  םישישה  תונשב  םימואתה .'  ' תיישילשו םיציצמחה ' ', ' רוויחה ששגה  ', ' םילוגנרתה ', ' ןוקריה רשג  '

וכרד תא  לחהש  ונלשמ ,' , ' םיירבעה םינומזפה  דעצמל  עובש  ידמ  תוחלשנ  ויה  םיבהלנ  םיניזאמ  לש  תויולג  יפלא  רעונה . תוברתב  רקיעבו  תילארשיה ,
' הגיל ב' רגלש )' גשומל hit ו' ילאכימ  הקבר  לש  חלצומ  םוגרת   ) םיטיהלה תדונת  ירחא  הקיקשב  ובקע  םיברו  םישישה , תונש  תיצחמב  "ל  הצ ילגב 

םיעוריאה דחאלו  ימואל  גחל  ךפהנ  היזיוולטב , ךכ  רחאו  וידרב  הליחת  יח  רודישב  רדושו  הנושארל ב-1960  קפוהש  רמזה , לביטספ  תילקיזומה .
תואמצעה . םוי  לש  םייזכרמה 

. ירבעה רמזה  לש  תוירלופופל  ומרתו  בר  להק  וכשמש  םיתפרצה , םירנוסנשה  תארשהב  תונוש  תומיב  לע  דיחי  יעפומ  הנושארל  ולעוה  םישישה  תונשב 
שיאה אוה  ילארשי  ןועמש  , ' ןרוא סומע  יאנותיעה  תעדל  (. 1960 ' ) לוח לש  םוי  םתס   ' ילארשי ןועמש  לש  דיחיה  תינכות  התיה  רתויב  העיפשמהו  תטלובה 

וליפאו זפוט , ודוד  ןפג , ןתנוהי  ליגי , ידג  רהוז , ירוא  יאנב , יסוי  וכלה  ויתובקעבש  הריטאסו -  רומוה  םינוכרעמ , םיריש , רנא -  ' זה תא  איצמהש 
'. ונימי לש  םיטסיפאדנטסה 

ינומזפ ועמשנ  וידרב  ילקיזומה . םעטב  יוניש  ללוחו  רבוגו , ךלוה  חוליקב  תימוקמה  הקיזומה  הדשל  רודחל  יברעמה  פופה  לחה  םישישה  תונש  תיצחמב 
(, תוישופיחה ' ) סלטיב ה' ףוחה ,' ירענ  ( ' בר להק  וכשמו  תנשב 1961  ץראב  ועיפוה  םה  ' ) תויללצה  ' תקהלו דר  ' ציר ףילק  לש  םייבצקה  פופהו  לורנ  ' קורה

שדחה יברעמה  ןונגסה  תא  תוריהזב  בלשל  וסינ  תויאבצה  תוקהלה  םג  טואש .' דנא  טסיווט  לש ה' תילמשחה  הזטסקאב  הבשנ  ילארשיה  רעונהו 
, רובמטהו לילחה  ןוידרוקאה , תא  וקחדש  םיפותה , תכרעמו  ןגרוא ) סב , הרטיג  יווילו , ולוס  הרטיג   ) םיילמשחה יווילה  ילכ  ץומיא  תועצמאב  ןה  ןהיתוינכותב ,

- יטנאלו תיטסיכרנאל  םימי  םתואב  הבשחנ  פופהו  לורנקורה  תוברתש  הדבועה  לבא  פופהו . לורנקורה  יבצקמב  םישדח  םינומזפ  תאלעה  ידי  לע  ןהו 
הגרדהב ןתוא  קוחדל  ולחהש  םייחרזא  םירחתמ  םישישה  תונש  ףוס  תארקל  החימצה  איהו  קומע , העימטהל  תוקהלה  לע  התשקה  תיטסירטילימ 

. ןהינומזפב ומלגתהש  תירבצה  חורהו  ןונגסה  תא  םגו  המבה -  זכרממ 

', םירמנה ', ' םישיבכעה ', ' תויראה ', ' םילי ' צר ' צה  - ' תונושארה בצקה  תוקהל  הפוקת  התואב  וצצ  ביבא  לתב  רגסמה  בוחר  לשו  הלמר  לש  םיקטוקסידב 
ןה םימי  םתואב  תילגנאב . םינומזפ  ורש  םג  ןבור  אלא  תוינקירמאהו  תויטירבה  בצקה  תוקהל  תא  וקיח  קר  אלש  דועו -  תונונגסהו ' יזוע  ', ' הדלוקושה '

םיריעצ םידהוא  לש  לטובמ  אל  להק  ןביבס  שבגל  ןהל  עירפה  אל  רבדה  ךא  התוחנ , תילקיזומ  העפותל  ילקיזומה ) דסממה  יניעב  תוחפל   ) ובשחנ
. רעונה תועונת  תוברת  תסירקל  הנושארה  העורתה  התיה  וזש  המוד  רוחאל , טבמב  םירעוסה . םידוקירה  יברעל  םירהונ  ולחהש  םיבהלנ ,

לש ןושאר  ןוטילקת  אצי  תליחתב 1971  קיפ . הקיבצ  היה  רעונה , לילאל  םיעבשה  תונשב  היהו  םינודעומ  םתואב  חמצש  ילארשיה , פופה  יבכוכמ  דחא 
ןושארה רמזה  היה  קיפ  בכיכ . אוה  ובו  ץראב ב-1970  גצוהש  רעיש '  ' רמזחמה יטיהלמ  המכו  םילי ' ' צר ' צה  ' יווילב םיחופת ' ינש   ' ןושארה וטיהל  ובו  קיפ 

, יתמיב םזינויציביהסקא  םייטורא , םיזמר  תינריתמו , תיסקרק  תשובלת  שלוג , ךורא  רעיש  ינקירמא : - יטירבה ןונגסב  בכוכ  לש  םינוניג  ומצעל  ץמיאש 
הלא םינשב  החמצש  פופה , תונותיע  ראשה  ןיב  המדיק  ותונבכוכ  תא  תוליכרה . ירוטב  יביסנטניא  רוקיסו  תוצירעמ , אבצ  תונבכוכ , לש  םינוניג  הינמולגמ ,

. דועו עונלוקה ' םלוע  ', ' ןוטיהל : ' ידמל לודג  םיריעצ  םיארוק  להקל  התכזו 

' בלל תחקל  יל  המל  : ' לאוש ןייטשניא  קירא 
טלשש יתדלומ ,' יצרא  וה , ו' םיענ ' המו  בוט  המ  הנה  ', ' יתרוכמ ךל  רמז  ןונגסמ ה' הזופרומטמ : רובעל  איה  םג  הלחה  תירוקמה  תילארשיה  הקיזומה 

ךוניח גפס  ביבא ב-1939 , לתב  דלונ  ןייטשנייא  הז . רבעמב  תיזכרמה  תומדה  היה  ןייטשנייא  קירא  זא . ' גהו פופה  חורב  רתוי  ינקירמא  ןונגסל  הפיכב ,
רחאל דימ  םיטלובה . הירבחמ  דחא  היהו  "ל , חנה תקהלל  לבקתה  להוא ,'  ' ןורטאית ןקחש  ויבא , תעפשהב  ריעצה .' רמושה   ' רבח היהו  יסופיט  ירבצ 
'( קורי לצב  ', ' סוד הל  המריא  ', ' הנטקה ביבא  לת   )' תונוש תוגצהב  רמזו  ןקחשכ  תנווגמ  המב  תריירקב  ןייטשנייא  לחה  אבצהמ ב-1959  ורורחש 

ךא ב-1960 ,)  ) ורורחש רחאל  הנש  ןייטשנייא  איצוה  ןונבל , הירא  דוביעב  םינומזפ  העברא  ובו  ולש , ןושארה  ולוסה  ןוטילקת  תא  םיריש . םשו  הפ  טילקהו 
תנש 1966. דע  רבח  היה  הבש  ןוקריה ,' רשג  תיישילש  ןואג ב' םרוהילו  יקסרודמא  ינבל  ףרטצה  רשאכ  הנושארל ב-1964  הנק  ימואלה  ומוסרפ  תא 

דב םויה . דע  םיבר  םילארשי  לע  םיבוהא  םהו  תילארשי  הקיסאלקל  וכפהנ  היריש  בורו  םישישה  תונשב  רתויב  תירלופופה  הקהלה  התיה  היישילשה 
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לביטספב ןושארה  םוקמב  םיימעפ  הכז  ףאו  ןלוסכ , טילקהלו  לשמל ) יתבש ,' חלאס   )' םיטרסו תוגצהב  ןייטשנייא  קחיש  ןוקריה ' רשג  ויתועפוה ב' םע  דבב 
םיטילקת ינש  טילקה  הנש  התואבו  ךליבשב ' רש   ' ולש ןגנה  ךורא  הרוכבה  םובלא  אצי  ב-1966  ב-1966 .) ויתס ' ליל  ב-1965 ו' ןח ' תלייא   )' רמזה

בצק תקהל  םע  תוישופיחה  יריש  םוגרת  לש  ןוטילקתו  לנשאפ ,)  ) אשד םהרבא  תקפהב  ינוקרי , הפי  םע  םיירוקמ  םיריש  לש  ןגנ  ךורא  טילקת  םיפסונ :
. ריפוא הקייש  לש  חילצמ  עפומ  םינשוש ,' לש  ברע  ףתתשה ב' הזה  בכרהה  םינייטשנייאה .'  ' םשב וביבס , שביגש 

תונולחה  ' תיישילש תא  ומיקה  דחיו  סוארק  קילומש  תא  ריכה  רשאכ  השחרתה  ןמוימ  פופ  רמזכ  ןייטשנייא  לש  ותוחתפתהב  תפסונ  ךרד  תציפק 
ילקיזומה ןוטה  תא  סוארק . לש  ותגוז  ץכ , יזו  התיה ג' תישילשה  עלצה  ןושארה . ירבעה  פופה  בכרה  התיה  ץראב  הקיזומה  יחמומ  תעדל  רשא  םיהובגה ,'

. הקהלה לש  הינומזפמ  תצקמל  םילימ  תביתכב  וקלח  תא  םרת  םגו  ישארה , רמזהו  בכוכה  היה  ןייטשנייא  ךא  סוארק , קילומש  ןתנ  דוביעו ) הנחלה  )
םילימ ' ) לאקזחי  ' ןומזפה וידרה . תותשר  ידי  לע  רודישל  ולספנש  םינומזפ  ינש  וללכנ  ( 1967 םיהובגה ,' תונולחה   )' הקהלה האיצוהש  דיחיה  םובלאב 

םע לקמו ]...[  לימרת  םע  וירחא  ךלנ  לקזחי / איבנה  דעב  ונא  ' )' יתדה להקה  תושגרב  לוזלז  רדגוהש כ' המ  לשב  לספנ  סוארק ) קילומש  ןחל  רפח ; םייח 
םירסמה לשב  לספנ  סוארק ) קילומש  ןחל  ןיול ; ךונח  םילימ  ' ) דלוקוש לש  לייח   ' ןומזפהו התאו )' ינא  ומכ  םיהולאו  אוה  התשו / לכא  אוה  םיכאלמ 

ובש : םייטסיפיצפה 

םיחותפ וביל  ירדח  לפנ / ותרמשמ  לע  היה  ץימא  שיא  יחא  ךרפעל ]...[ / בושתו  ארית / לא  חונת  בש  טלקמה / לא  ילא  אוב  דלוקוש / לש  לייח  אוב 
לרנגה . וצ  וליפא  דוע  ונבישי  אל  לזא / םדה  לבא  םד  יחאל  ול  היה  לטלו / בשעל  וישכע 

ףוסב תיתונמאה . וכרד  תא  הנייפיאש  תיטתפ  - יטנאה הינוריאה  תאו  תומכסומה  יפ  לע  תכלל  אלש  ןייטשנייא  לש  ותייטנ  תא  םיפקשמ  וללה  םינומזפה 
ירבעה רמזלו  ולש  הריירקל  רתוי  בושח  היה  ינשה  טילקתה  ולוס . יטילקת  ינש  ןייטשנייא  טילקה  ולש , הריירקב  םיהובגה ' תונולחה   ' קרפ םויס  םע  , 1967

עונמב רתויב  יתועמשמה  רוטרנג ' ןייטשנייא ה' השענ  ךליאו  ןאכמ  תונורשיכ . ךורב  ריעצ  רצוי  ךונח , םולש  םע  ולש  הלועפה  ףותיש  לחה  וב  ןכש  ללכב ,
ראשיהלו שדחתהלו  שדחל  ותלוכיו  םהב , ןחינש  םיחתופמה  םיילרטאיתהו  םיילולימה  םיילקיזומה , םישוחה  לשב  קר  אל  ךכב  חילצה  אוה  ירבעה . פופה 

. הלועפ םמע  ףתשלו  םיריעצ  תונורשיכ  רתאל  הרידנה  ותלוגס  תוכזב  רקיעב  השעמלו  םג  אלא  חצנל ,' ריעצ  '

רודיבה תרדס  תוכזב  םג  תימוקמ  הקיסאלקל  וכפהנ  בולאירבג , יקימו  ךונח  םולש  םע  וקפוהש  הלא  רקיעב  ןייטשנייא , לש  םייפופ ' ויטילקת ה'
פופה תוחתפתהל  ךרדה  תא  ללס  ןייטשנייא  םירחאו . ץכ  יזו  ג' לסיש , יבצ  רהוז , ירוא  ךונח , םולש  ןייטשנייא , דצל  הב , ופתתשהש  לול ,'  ' תינויזיוולטה

. הנידמה לש  תילקיזומה  תוברתב  רתויב  םיבושחה  קורה  ימובלאמ  המכ  ץראב  וקפוה  םיעבשה  תונש  תיצחמ  דעו  תירחסמ , הניחבמ  םג  ילארשיה 

, טילבטור בקעי  ומכ  םיריעצ  םינלילמת  וליבשב  ובתכש  םילימה  ינכות . םג  אלא  ילקיזומ  קר  אל  היה  םיעבשה  תונש  תישארב  ןייטשנייא  ללוחש  יונישה 
' תויפיה  ' תצק היסנמיגל ,)' ךרדב  התוא  האור  ינא   )' תיטורא הבהא  הברה  םיחרפה : ידלי  יווה  לש  םישדח  םיסופד  יפ  לע  ובתכנ  לאירא , ריאמו  ןפג  ןתנוהי 

(. דועו בלל ' תחקל  יל  המל  ', ' הזמ אצ  ', ' יתיא המ   )' ימצעה ךותל  תיטסיגולוכיספ  תוסנכתה  תצקו  םלועה )' תא  הנשנ  התאו  ינא  )'

ינקירמאו יטסילאודיבדניא  םיריעצ -  ןיב  שדח  חור  ךלה  ואטיבו  הפוקתה  ינונמהל  םמוסרפ  םע  דימ  ויה  םיטילק , םינחלב  ונייטצהש  הלאה , םינומזפה 
. תוחפ ינויצ  - יטסיביטקלוקו רתוי ,

השאסו יקסנליו  השמ  אריעז , יכדרמ  יבהז , דוד  תרש , בקעי  תמגוד  םיניחלמ  ורביחש  תינויצה ' המשנה  תקיזומ  ןייטשנייא מ' תא  קתינ  אל  פופל  רבעמה 
, השעמל רתוי . ינכדע  יפופ  - יזא ןווגבש ג' ףא  המוד , חורב  ונחלוהש  םישדח  םינומזפ  ףיסוהו  םייסאלק  םיירבע  םינומזפ  טילקהלו  רישל  ףיסוה  אוה  בוגרא .

יוטיב ידיל  אב  הז  םיתעל  עקרקל . סותפה  תא  דירומו  להקל  ץרוק  ומכש  והשמ  ינוריא , קוד  והשזיא  ותרישל  דימת  היה  לארשי ' ץרא  יריש   ' רש רשאכ  םג 
(1973 ' ) הבוטהו הנשיה  לארשי  ץרא   ' וטילקתב לשמל , םינומזפה . לש  םיטסקטב  םיתעלו  העפוהה ) ןמזב   ) תוימונויזיפה תוריינמב  םיתעל  היצנוטניאב ,

(, ךונח םולש  ןחל  בל ; רהט  םרוי  םילימ  ' ) ןומולס השמ  לאוי   ' ןומזפה םג  וב  ללכנ  רשפא '' ןה  ו' ילואו ' ', ' יתור ', ' ודוד  ' ומכ םייסאלק  הרודמ ' יריש   ' דצב
וליבשב בתכש  רמגנ ,' הזש  תויהל  לוכי   ' ןומזפה טילקת  ותואב  דחוימב  ילמסו  בושח  תירורהס . הדגאכ  הווקת  חתפ  לש  התמקה  רופיס  תא  ראתמה 

ןדיע ץק  תא  ןפג  לש  תעלוקה  וכרדב  ואטיבש  תוינוריאה , םילימהו  רדהנה  ןחלה  לשב  טיהלל  דימ  היהש  ןומזפ  יול ,) בוט  םש  דוביעו  ןחל   ) ןפג ןתנוהי 
. תינויצה תומימתה 

םושמ קר  אל  ילקיזומה , םוחתב  המצמטצה  אלו  ףוג ) תפש  רומוה , ןושל , שובל ,  ) ץראב םיריעצ  לש  םייחה  ןונגסל  םג  הטשפתה  ןייטשנייא  לש  ותעפשה 
, ראות הפי  "ל , חנה תקהל  רבח  ביבא , לת  דילי  יגולותימה : רבצה  לש  םינייפאמהמ  המכ  ותומדב  שיש  םושמ  םג  אלא  הקיזוממ , רתוי  םה  קורו  פופש 

םייונישב םג  התוולש  קור , - פופל ןייטשנייא  לש  הריבחה  תיטנלש . - ןונ תוגהנתהו  תירגוד  העבה  קומע , ירבג  לוק  תמלשומ , תילארשי  היצקיד  לעב 
תא עדומב  אלשו  עדומב  ואטיב  םינומזפב , ינכדע  בוחר  גנלס  לש  בולישו  לוקה -  סופסח  טניו , ןושיע ג' סרדלטבו , סני  תשיבל ג' רעישה , תכראה  םיינוציח - 

לדח םינומשה  תונש  תישארב  ותוא . וקיחש  םיריעצ  לש  תורוד  לע  העיפשה  םג  ןבומכו  רעונה , תעונת  ךינח  רבצה  לע  תרבועה  היצמרופסנרטה 
רתוי םויה  דע  טילקה  אוה  ץראב . םירצויה  בטימ  םע  הלועפ  ףתיש  ולגרהכו  םיבוטו , םיבר  םינומזפ  טילקהלו  ןיחלהל  בותכל , ףיסוה  ךא  עיפוהל  ןייטשנייא 

, רנטוק באוי  ירבעה . רמזה  ךיסנל  דחאכ  רוביצהו  םיחמומה  יניעב  בשחנו  םימובלא  תוחפ מ-34  אלבו  תוגצהו  םיטרס  תוקפה , ינימ  לכב  םיריש  מ-500 
תירוביצה : ותימדת  תא  חסנל  ביטיה  תירלופופ , הקיזומ  יניינעב  ץראב  רתויב  םיבושחה  אכמסה  - ינבמ דחא 

הל ביגמ  וא  תואיצמ  רצוי  אוה  וימובלאב  תיתימאה ]...[ . לארשי  ץרא  אוה  ןייטשנייא  רתויב . לודגה  ילארשיה  רמזה  רשאמ  רתוי  אוה  ןייטשנייא  קירא 
. םינשיה םירופיסלו  םירישל  תונורכיזל , תומוקמל , םירבחל , םיבורקל , הבהא : אלמ  רקיעבו  תינמז , וב  בוצעו  קיחצמ  םלועל  אוהש  ירוקמ , טבמב 

ןליד בוב  תא  רייגמ  ןפג  ןתנוי 
םיטיהלה הארשה . תורוקמ  םתואמ  עבנו  ינכות , יונישב  םג  הוול  םיעבשה , תונשב  ילארשיה  ןומזפב  ללוחתהש  םידוביעבו , רומזתב  םינחלב , יונישה 
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לחר ןודנול , ןורי  רונמ , דוהא  בל , רהט  םרוי  לאירא , ריאמ  ןפג , ןתנוהי  ךונח , םולש  טילבטור , בקעי  ומכ  שדחה , רודה  ינב  םינלילמת  ובתכש  םישדחה 
םייאורה תוחפ  הברה  םינפ  לכ  לעו  םיינוריא , םיתעל  םיישיא , םיריעצ ,) תגע   ) םיירוביד רתוי  הברה  ויה  םירחאו , ןניק  סומע  רוא , תירמש  אריפש ,

םנכותב . םיינמואלו 

תשש תמחלמ  ינפל  רצק  ןמז  םירופיכה . םוי  תמחלמ  ירחא  הקזחתה  תירלופופה  תילארשיה  הקיזומב  היצזיאורה  - הדהו היצזילאודיבידניאה  תמגמ 
ןונמה ןיעמל  המחלמה  רחאל  ךפהש  בהז ' לש  םילשורי  , ' םיעוגעג יוור  ינשגר  ריש  רמזה  לביטספל  רמש  ימענ  תימואלה  תיאנומזפה  הבתכ  םימיה 

. סלטיבה לש  ' let it be  ' טיהלל םוגרתכ  רוקמב  בתכנש  יהי ,' ול   ' ימיספ - ימיטפוא הליפת  ריש  הבתכ  רבכ  איה  םירופיכה  םוי  תמחלמ  רחאל  ימואל .
תויטוירטפ תומיענ  םג  ךכו  םיטיהלל , ויה  םתצקמו  םיעבשה  תונשב  דהדהל  ופיסוה  םנמא  םיילארשיה  םב ' - יב - יב - הבי ' הו ייה ' - קפיכ ה' הל ,' - הלוי ינומזפ ה'

םילימ  ) םינומזפ ורבוח  רבוגו , ךלוה  בצקבו  דבב , דב  ךא  הפוקת ,) התואב  החתפתהש  הנפוא  םיררושמ ,' יברע  ורבוח ל' םיבר  ' ) םילובישה םי   ' ןונגסב
'. תיצראלצוח  ' הארשהב םישדח , תונונגסב  ןחלו )

הז םייתניב  םייתניב , לכה  הז   ' םשב דדונ  עפומ  ןפג  הלעה  ב-1974  ינטיל . ינדו  ןפג  ןתנוהי  וליבוהו  וחתיפ  ותואש  יתאחמ  - יטילופה ןומזפה  ןושארה  ןונגסה 
דביע ןיחלהש , םינומזפ  ללכ  םיטילקת , ינשב  רתוי  רחואמ  דעותש  עפומה , ביבא . לת  תטיסרבינואב  הריש ' רב   ' םלואב התיה  הנושארה  העפוהה  לכה .'

יעטק ובלוש  םמצע  םינומזפבו  ןומזפל  ןומזפ  ןיב  טאל .)' עס   ' ןייטשנייא קירא  לש  ותינכותב  וצבוש  תועפוההמ  תצקמ   ) ןפג לש  םילימל  ינטיל  ינד  רשו 
ומכ םיינקירמא , האחמ  ירישל  םימוגרת  ונמנ  עפומב  וארקוהו  ורשוהש  םינומזפה  םע  ינטילו . ןפג  ועימשהש  יטילופ  יתרבח  רסמ  ילעב  החיש  - םולקד

תאו תוצצפה  תא  םתארבש  םתא  םלועה /, תא  סורהל  םיצורש  המחלמה , ינודא  םתא , : ' יטילופ דממ  עפומל  ופיסוהש  ןליד , בוב  לש  המחלמה ' ינודא  '
וללכנ עפומה , לש  החיתפה  עטק  תיתודלי ,' החיתפ  ב' רוחאמ .' םיראשנ  דימתש  םתא , םלפנה /, תאו  ברקה  יסוטמ  תא  םתאצמהש  םתא  רויבהלה /,

: תואבה םילימה 

, הטימב תושעל  יתיצר  ךכ  - לכ קונית  יתייהשכ  תואמגוד ? תושעל . םיצור  ונחנאש  המ  תא  תושעל  ונל  םינתונ  אל  דואמ  ריעצ  ליגב  רבכש  ונתיא  הרצה 
אל גהנה . םע  רבדל  אל  הנידמה . לע  ץורל  אל  אשדה . לע  ךורדל  אל  יקקה ]...[ . אב  יפיפה  ירחאו  יתדרי . זא  ריסל .' דרת  אל , : ' יל ורמא  םה  לבא 

אוה םויה  דע  רסח . םלוח  אב  אל  תפכדגב  ירחא  חיטבא . ירחא  תותשל  אל  ריאמ . הדלוגל  ומכ  ףא  ךל  היהי  טטחת  םא  םיילגרה . ךרד  םיידי  איצוהל 
 . טלקמל תדרל  וא  םוד  דומעל  םא  יתעדי  אל  הריפצ  התיהשכו  יתיסינ . אל  דוע  הז  תא  עדוי . אל  ונצרא . דעב  תומל  בוט  אב . אל 

רקיעב עפומה , לש  הברה  ותחלצה  תא  ענמ  אל  הז  ךא  םינויצה . תומוחה ' ירמוש   ' ברקב תמוערת  וררוע  ןפג  לש  םייריטאסה  םיינלאמשה  םיטסקטה 
םישולש ןפג  הלעה  אישה  תפוקתב   ) םעפ תואמ  שולשכ  ץר  עפומה  יוקיח . תומדו  הצרעה  אשומל  היה  ןפגו  וב , תופצל  ורהנש  ריעצה  רודה  ינב  ברקב 

אציו הלודג  החלצהל  הכז  אוה  םגש  (, 1975 ' ) תכרעמל םיבתכמ   ' םשב המוד , תנוכתמב  שדח  עפומ  ינטילו  ןפג  ולעה  וירחא  דימו  שדוחב ) תוגצה  עבשו 
םינגנו םירמז  תייוולב  יתרוקיב -  - יטילופ פא  - דנטסל ילקיזומ  עפומ  ןיב  ידוחיי  בוליש  יריטאס -  טרבק  יעפומ  תרוש  ןפג  הלעה  תואבה  םינשב  טילקתכ . םג 

דעב טובנ  בוט  ו' ( 1985 ' ) םיינש ןיב  לכה  הז  (, ' 1984 ' ) רודיבו יווה  (, ' 1980 ' ) ןתנוהיו דיוד  (, ' 1979 ' ) רשוא הזל  םיארוק  (, ' 1976 ' ) ןולאס תוחיש  : ' םינוש
קורה לש  היצזיטילופל  רחא  ןמא  לכמ  רתוי  םרתש  ימו  וקוח , םחלל  היה  יטילופה  יוטיבהש  ץראב  ןושארה  ןרדבל  היה  אוה  ךכב  (. 1989 ' ) ונצרא

ךותמ  ) הזורב דיווייד  לש  ונחלל  בוט ' היהי   ' ןומזפה אוה  רתויב  רכומה  תירבעב . רתויב  םיעודיה  האחמה  ינומזפל  ויה  םייטילופה  וינומזפמ  המכ  ילארשיה .
לאמשה לש  ןונמה  ןיעמל  םינשה  תוברב  ךפהו  לארשיב , תאדאס  ראונא  םירצמ  אישנ  לש  ורוקיב  תארקל  בתכנש  (, 1977 ןולס ,' תוחיש  , ' עפומה

. ילארשיה

יבצק סנסנונב  תיאבצה  הקהלל  םאיווקר  םירש  תרווכ ' '
תיתרוקיבה הבוגתה  ןמ  תילכתב  הנוש  התיהש  תיטסיפקסא , הבוגת  םג  תירלופופה  הקיזומה  ירצוי  ברקב  דילוה  םירופיכה  םוי  תמחלמ  לש  רבשה 

דחוימב ןייטשרבלא , הוח  לש  וז  ןוגכ  תינואכיד , - תילוכנלמ הריש  דחא , דצמ  וזל : וז  תודגונמ  תויטסיפקסא  תובוגת  יתשב  רבודמ  השעמל  תיטילופה .
, רחא דצמ  (; 1974 ' ) טאל עס  ו' ( 1971 ' ) רודגיבא לצא  אשדב   ' ויטילקתב דחוימב  ןייטשנייא , קירא  לשו  (, 1975 ' ) רב חמצ  ומכ   ' חילצמה הטילקתב 

תרווכ .'  ' תקהל לשו  לאירא  ריאמו  רבליז  לאירא  םירמזה  לש  הז  ןוגכ  יטסיליהינ  סנסנונ  רומוה 

םירמזו םינקחש  םינגנ , לש  ןפוד  אצוי  תווצ  וביבס  שביג  "ל , חנה תקהל  לש  טסירטיגה  ןוסרדנס , ינד  םירופיכה . םוי  תמחלמ  ינפל  הדלונ  תרווכ '  ' תקהל
תקהל ןדילק  רטכר , ינוי  ופרטצה  םהילאו  בוג -  ידיגו  רימש  םירפא  ןייטשגינפ , ריאמ  קי , ' צראלוא ןולא  "ל -  חנה תקהל  ימימ  וירבח  םבור  םיינורשכ ,

. ןוסרדנס לש  וטע  ירפ  םבור  םינוכרעמל , םינומזפ  ןיב  תבלשמה  קור  תרפוא  ןיעמ  הרצי  תאזה  הרובחה  רטפלק . קחצי  הסונמה  טסירטיגהו  םינחתותה ,
, שדוחב םעפ  העיפוה כ-32  תרווכ ' . ' הבר החלצהל  הכז  עפומהו  ותוסח  תחת  םתוא  חקל  ידוחייה , םנורשיכב  ןיחבה  אשד  םהרבא  ןיעה  דח  קיפמה 

הנומזפו הנשה ,' תקהל   ' ראותב התכז  איה  רבמטפסב 1973  ךרענש  "ל  הצ ילג  לש  יתנשה  דעצמב  םיאלמ . תומלוא  ינפל  םויב , םיימעפ  םיתעל 
(. ישילשה םוקמב  הכז  הלש , טיהל  אוה  םג  תלוכמה ,' ריש   ' ןומזפה ' ) הנשה ריש   ' ראותב הכז  ךורב ' לש  םייפגמה  '

המחלמה ךא  "ל . חנה תקהל  ירבח  םע  דחי  םיאולימ  תורישל  וסיוג  םהו  חילצמ , תועפוה  בוביסב  תרווכ '  ' ירבח ויה  רבוטקואב 1973  המחלמה  ץורפב 
המחלמה ירחאו  ץחלהמ , החירבו  ןקרופ  םילייחל  רשפיא  םהלש  סנסנונהש  הארנו  דאמ  וחילצה  םיאולימה  תועפוה  : ' ךפהל םתחלצה , תא  הרצע  אל 

רכמנה ילארשיה  םובלאל  בשחנש  יגופ ,' ירופיס   ' הקהלה לש  ןושארה  המובלא  אצי  ףוסב 1973  ימוקמ .' הדימ  הנקב  םידקת  רסח  טיהלל  תרווכ  הכפה 
דע ץר  יגופ ' ירופיס   ' עפומה םיטילקת . םינומשה כ-150,000  תונש  ףוס  דעו  םיטילקת  יפלא  תורשע  ורכמנ  הנושארה  הנשב  הנידמה : תודלותב  רתויב 

רבוטקוא 1974 .

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



לש תוזחאיה ' הרוה  יריש ה' תנוכתמב  ןיידע  ובתכנ  הינחל  הילגנאו . תירבה  תוצראב  לבוקמה  יטסיקורה  ןבומב  תידסממ  - יטנא הקהל  התיה  אל  תרווכ ' '
"ל. וחמ קור  תוקהל  לש  הזל  הנונגס  ברקתה  ותוכזבש  רתוי , יקורו  יזולב  יזא , ןווג ג' הל  היה  ךא  םילוגנרתה .' ו' קורי ' לצב  , ' תויאבצה תוקהלה  ןורטבזי , ' צה

, הנש התואב  וכנחנש  ןוטירט ,'  ' ינפלואב ןושארה  המובלא  לש  תדחוימה  הטלקהה  תוכיא  םגו  הקהלה , תא  ונייפיאש  תויזואוטריווה  הרישהו  הניגנה 
םינוכרעמהו רושיקה  יעטק  םינומזפה , לש  םיטסקטה  אקוודש  המוד  תיגולויצוס , הניחבמ  ךא  ץראב . םיטילקתה  תיישעתב  שדח  יתונמא  ףר  וביצה 

באז ןב  ירוד  לש  תיעובשה  ותינכותב  הנושארל  ומסרפתה  םינוכרעמה  הקהלה . לש  רתויב  בושחה  ינרתח , השעמלו  ינשדחה , דוסיה  ויהש  םה  םהיניב 
וגיצהו םיבזכה ' טוקלי   ' לש ירבצה  רומוהה  לע  תידוראפ  הזרפרפ  ןיעמ  ויה  תוקיחצמה  םילימה  תרווכ .'  ' תמקה ינפל  דוע  יגופ ,' תוניפ   ' הניפב "ל , הצ ילגב 

קוינק םרוי  רפוסה  תירבצ . - טסופה תינצילה  חורה  לש  האוב  תא  רשיבו  תימואלה  הקיזהמ  תוקחרתה  רדישש  זחופ , סנסנונ  לש  ךשומו  שדח  דממ 
וז חורל  רתויב  תרכומה  המגודה  בקעי .' תעלות  הדילוה  תימואלה  תוחיפנה  : ' תועלוקה םילימב  תרווכ '  ' התשעש יגולויצוסה  ךפהמה  תא  םימיל  תצמית 

. הקהלה לש  רתויב  לודגה  טיהלה  םג  אוהש  קי ,) ' צראלוא ןולא  ןחל  ןוסרדנס ; ינד  םילימ  ' ) ךורב לש  םייפגמה   ' ןומזפה איה  תרווכ  תא  הנייפאש 

הדמעמ תא  הלמיס  לארשי  תגיצנכ  עוריאב  התופתתשה  ייח .' הל  יתתנ   ' רישה םע  ןויזיווריאה  תורחתב  לארשי  תא  תרווכ '  ' הגציי תישארב 1974 
ינש דוע  הקהלה  האיצוה  התוקרפתהל ב-1976  דע  הכרד . ףוס  תא  רשיבו  התודסמתה  תא  למיס  הל  ןתינש  ידסממה  דובכה  ךא  תימואלה , הקהלכ 
לע קומע  םתוח  עובטל  ופיסוה  םבורו  תויאמצע , תוריירקל  הירבח  ונפ  דוריפה  רחאל  םיחילצמ . םיעפומב  וולש  התיפב ,' יגופ  ו' ןזואב ' ףופצ  , ' םימובלא

םיעפומו תורגסמב  תרווכ ' םימצמוצמ מ' םיבכרהב  הלועפ  ופתיש  ףא  הקהלה  ירבח  םיעשתהו . םינומשה  תונשב  תירלופופה  תילארשיה  הקיזומה 
.2000 , 1998 , 1995 , 1990 םינשב 1984 , תוחילצמ  דוחיא  תועפוה  לש  ןטק  רפסמ  דחי  עיפוהל  ובשו  םינוש ,

בוצעה ןויקומה  רבליז -  לאירא 
לתב דלונ  רבליז  רבליז . לאירא  אוה  םירופיכה  םוי  תמחלמ  ירחאש  הפוקתב  תילארשיה  הקיזומב  חתפתהש  ינצילה  םגדב  ללכיהל  לוכיש  רחא  ןמא 

ול ' צב ןגנל  דמלו  ריעצ  ליגמ  הקיזומל  ףשחנ  אוה  רבליז . ימע  ןב  תינומרהליפה  תרומזתה  רנכו  הריפצ  הכרב  תרמזה  לש  םנב  אוה  ביבא ב-1943 
ב- ביבא . לתב  וגוג ' יקסיו א-  ' ןודעומב ןגנכו  חבטכ  דבעו  םייטרפ  םירומ  לצאו  הימדקאב  הקיזומ  דמל  ןוכיתה , רפסה  תיב  תא  בזע  רענ  תויהב  הרצוצחבו .

ןיחלמל היה  םש  זירפבו , ןודנולב  הרצק  הפוקת  הליב  ץראה , ןמ  אצי  אוה  םירחא , םירמזל  וינומזפ  תא  רוכמל  םילשוכ  תונויסינ  המכ  רחאל  , 1967
ןיחלמכ םג  הקיזומה  םלועב  וכרד  תא  סליפ  הגרדהבו  דנואס  שיאו  ןגנכ  ולש  תילקיזומה  הריירקה  תא  לחה  אוה  ץראב  תומוסרפל . םילגני  לש ג' שקובמ 

ןאל  ' טרסה ליבשב  רונמ  דוהא  לש  םילימל  רבליז  ןיחלהש  תינפי ,' הדגא   ' ןומזפה ולש .) םינחל  וטילקהש  םינושארה  ויה  םירפועה , דמצ  יבאו , רתסא  )
. תישממ החלצה  אלל  ךא  ןגרואב , הניגנבו  הרישב  םינטק  םינודעומב  םעפ  ידמ  עיפוה  אוה  תילארשי . הקיסאלקל  בשחנ  (, 1972 ' ) סקו לאינד  םלענ 

 
םויה דע  תבשחנו  ילארשיה  קורב  שדח  ןדיע  החתפש  זומת ,'  ' תקהל תמקהל  איבה  הזה  הלועפה  ףותישו  ךונח  םולש  םע  דובעל  רבליז  לחה  ב-1974 
טיהלה לש  ותוכזב  קילומש .' יצור   ' םובלאה תא  ודבל  רבליז  טילקה  זומת ,'  ' תקהלב רבח  ותויהב  ב-1976 , ץראב . הלעפש  רתויב  הבוטה  קורה  תקהלל 

םירישה דחא  היהש  םב ,' יטב   ' לשמל ומכ  םיפסונ , םיטיהל  ללכ  םובלאה  בכוכ . רבליז  השענ  וידרב , בושו  בוש  ןגונש  ןומזפ  ךל ,' ארוק  קילומש  יצור  '
ןומזפה רחבנ  הנש  התואב  םיקתוע .) ףלא  ורכמנ 60  תחא  הנש  ךותב   ) םידקת תרסח  החלצהל  הכזו  רבליז , לש  תינצילה  המינה  םע  רתויב  םיהוזמה 

םינומזפ ורקיעש  ידוחיי , ןונגס  חתפל  לחהו  ןלוס  לש  הריירקל  הנפ  אוה  החלצהה  תובקעב  הנשה . רמזל  רבליזו  הנשה  רישל  ךל ' ארוק  קילומש  יצור  '
לע יל  בכוש  ינא  ', ' אצומ אלל  ךרד  : ' ךכל םיזמור  רבכ  םהיתומש  רירמ .' דלוקוש   ' םעטב םייחהמ  שואייל  םיזמרו  תוינכסח  םילימ  םע  םיי , ' זאלוק םיינציל ,

לאומש לש  ויתולימ  ךא  טילבטור . בקעיו  רזיו  ודוד  רונמ , דוהא  יונ , יתור  רקיעב  ובתכ  םינומזפל  םילימה  תא  דועו . ינוהמתה ' ', ' םישאוימה ונא  הנה  ', ' בגה
. רבליז לש  ויריש  םע  רתויב  תוהוזמה  ויהש  ןה  םינומזפהמ , תצקמ  ןיחלה  םגש  קיזי , צ'

םוגמג ןיעמ  לש  תפסותב  תיתודלי  היצקידב  םתוא  עציב  רבליז  קנאפו . זא  לש ג' בוטרוק  םע  םייתיצמתו , םיטושפ  םייבצק , םינומזפה  לש  םינחלה 
. בוצעו יטסיטוא  ינוהמת , ןויקומ  לש  יומיד  עצבמכ  ול  וקינעהש  תוינולמג , תועונתו  ינשייב  ךויחבו  םיתבה , יפוס  לע  הרזח  תועצמאב  רקיעב  ינניח , ילקיזומ 

ונלוכש יטתפה  טישלוב ' לע ה' תזמורו  תועיבצה  תוכסמ  תא  תערוקה  המימת , ןיע  לעב  ילארשיה , קורה  לש  רמזמה ' דלי  רבליז ל' לאירא  ךפהנ  ןמזה  םע 
: םימיל וילע  בתכ  ץראה ,'  ' לש הקיזומה  רקבמ  יביבא , ידיג  וב . םייובש 

ומצע תא  ספתש  ןוויכמ  תורז . םייניעב  םלועה  תא  רבליז  ןחב  בגה ,' לע  יל  בכוש  ינא   ' ומכ םירחא  לש  םירישב  וא  םב ,' יטב   ' ומכ ומצעב  בתכש  םירישב 
רשפא היה  אל  ובטימב , הזה . חוכל  תויהל  לולעש  ינסרהה  טקפאל  ותומכ , םיגירח  לע  לעפומה  חוכל  יתפמאו  שיגר  היה  אוה  חטשב ,' יאמצע  כ' גירחכ ,

תועינצ . לש  הדמע  ךותמ  ינרתח  תויהל  עדי  אוה  םירחא , יפלכו  ומצע  יפלכ  יתרוקיב  היה  אוה  רבליז : לש  ולוקב  תועטל 

ודהדיהו ובש  וינומזפו  םיפסונ  םימובלא  השימח  דע 1991  איצוה  אוה  ( 1976 ' ) קילומש יצור   ' םובלאה ירחא  דבלב . הרצק  הפוקת  ךרד  רבליז  לש  ובכוכ 
ןמ םלענ  אוה  תילכלכ , הניחבמ  חילצה  אלו  אציש ב-1999  ןשע ,'  ' טילקתה ןמ  ץוחו  ולש , הריציה  ןייעמ  שבי  ךליאו  תנשמ 1991  הלודג . תורידתב  וידרב 

, םיברעהו םיקינצוביקה  יפלכ  ולש  תוטובה  תויואטבתהה  ללגב  אטוז  הירורעש  הררוע  ב-2001 , ןהמ , תחא  תורצק . תוחיג  המכ  איצוהל  תירוביצה , ןיעה 
. םינותיעה דחאל  ןתנש  ןויאירב 

ןושארה ינויצ  - טסופה רודבורטה  לאירא -  ריאמ 
תשש תמחלמ  ירחא  הנושארל  םסרפתהו  תורמשמ ב-1942  ץוביקב  דלונ  לאירא  לאירא . ריאמ  היה  ותחלצהל  םרתו  רבליזל  בתכש  םינלילמתה  דחא 

', לזרב לש  םילשורי   ' םשב רמש , ימענ  לש  בהז ' לש  םילשורי  תיתרוקיב ל' הסרג  בתכ  אוה  םילשוריב . םיאולימה  תוחוכב  ןחנצכ  םחל  הבש  םימיה ,
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הנידמה תא  ףיצהש  םילשורי  יריש  לג  לע  קר  אל  תיתרוקיב  הזרפרפ  היה  הז  ריש  תיתרושקת . בל  תמושתל  התכזו  יצרא ' דה   ' לש ןוטילקתב  הצפוהש 
/ רורד ונארק  ךיתומוחל  אולה  רוחש / לשו  תרפוע  לשו  לזרב / לש  םילשורי  : ' הלילו םמוי  וידרב  ועמשוהש  ןוחצינה  ינומזפ  לכ  לע  אלא  המחלמה  ירחא 

, ןתנ ילוש  םע  ףתושמ  ןויאירב  לאירא ב-1967  רמא  הז  ריש  לע  תולוכשה .' להקב  אמיא  רחא  אמיא  ואבו  ולוכ / ןשעו  םד  המידק / ץרפ  םוגר  דודגה 
בהז :' לש  םילשורי   ' תא העציבש 

השק היה  ברקה  תפלוח . תילאוטקא , ילצאו  תיחצנ , איה  תועמשמה  הלצא  רמש . ימענ  לש  רישה  תא  יתעמשש  ירחא  יתבתכ  הזה  רישה  תא 
ירחא עגר  ילש  םירבחה  ינפל  ותוא  יתרששכ  ילזרב . רתוי  הברה  תויהל  ךפה  ילש  חורה  בצמ  הלש , רישה  תא  יתעמששכ  ראות . רבכ  הברהו 

 . םש ויהש  םישנאל  רביד  אוה  בוש . ליחתאש  ינממ  ושקיב  דימ  ןומזפה , ףוסל  יתעגהו  ריעה , ךותב  תוברקה 

הרהמ דע  היה  רמזמה ,' ןחנצה   ' הנוכש לאירא , יקסרודמא . ינב  ורובע  קיפהש  ןוטילקתב  ועיפוה  לאירא  רשו  בתכש  םיפסונ  םירישו  לזרב ' לש  םילשורי  '
', תוננבה ףפוכמ  ', ' םיסיר  ' םהב  ) תילארשי הקיסאלקל  ויה  וטע  ירפמ  םיבר  םיריש  ךונח . םולש  ןיחלהש  םינומזפ  םע  רקיעב  ההוזמו  שקובמ , בתוכל 

. תיטסילאודיבידניאו תיסקס  הריעצ , תיטתפ , - יטנא ילארשיה -  ןומזפב  פופה  חור  תא  ובציעו  םיזופתה )' תנוע  ףוס  ו' לטב ' ךלוה  ', ' אשד תדגא  '

לעפו המבה  תורואמ  קחרתה  אוה  ותוא , םסריפש  לזרב ,' לש  םילשורי   ' ירחא ךא  בתכש , םירישהמ  תצקמ  רמזכ  לאירא  טילקה  וכרד  תישארב  רבכ 
' לפונו דעומו  גח  יריש   ' םובלאה אצי  רשאכ  לחה ב-1979  עצבמ  ןמאכ  ולש  הריירקב  הנפמה  תילארשיה . פופה  תיישעת  לש  םיעלקה  ירוחאמ  רקיעב 

. ןהכ דרנואלו  ןליד  בוב  ןונגסב  הרטיג , יווילב  תימולקד , הריש  רמזכ -  ידוחייה  ונונגס  תא  לאירא  חתיפ  הז  טילקתב  ךונח . םולש  לש  ודוביעבו  ותקפהב 
ץעונה ןונשו , ינציל  רודבורט  לש  יומיד  ול  וקינעהו  לאירא  לש  רוקיבה  סיטרכמ  קלח  םה  םג  ויה  קדה , רומוההו  תויצאיצוסאה  תוסומע  תוירורהסה , םילימה 
לש ירחסמה  למסה  השענש  םובלאב , רתויב  עודיה  ןומזפה  ימואלה . סותפה  תעיקשל  קיחצמ  - בוצע זולב  םלקדמ  - רשו ינויצה , רבילוגב  תונידע  תוכיס 

. תיטסיפקסא תילוטסמ  הריוואב  ןייפואמה  טלנימול ,' לנימרט   ' היה לאירא ,

, ביבא לתב  ופיב , םינטק  תומוקמב  רקיעב  הרטיג , יווילב  ולוס  תועפוה  עסמל  לאירא  ריאמ  אצי  לפונו ,' דעומו  גח  יריש   ' םובלאה קושב  עיפוהש  רחאל 
םע קשמה  תא  בזע  אוה  ב-1985  ץוביקה . ריכזמ  היה  אוה  םימי  םתואב  לדגו . ךלוה  םיצירעמ  להק  הגרדהב  ומצעל  הנק  ךכו  םיצוביקבו , אבצ  תונחמב 

רקיעב ןמאנ , להק  ול  היה  ךא  דחא , בהז  םובלא  טעמל  רמזכ , תפחוס  תירחסמ  החלצהל  םלועמ  הכז  אל  לאירא  ביבא . לתב  רוגל  רבעו  ותחפשמ 
םיינושלה וילולעפ  תאו  ויתולימ  לש  תדחוימה  הצירקה  תא  ולש , תדדוחמה  תויניצה  תא  בהאו  טלקש  הליכשמה , הבכשהמ  ובור  םיעשתה , תונשב 

, דועו היסורמ  םילועה  םיאומוהה , אשונב  תוגירחה  ויתויואטבתהמ  המכ  לע  תונותיעה  ול  החלס  יופצ , יתלב  ןפואב  תמ ב-1999  רשאכ  םיקירבמה .
. תילארשיה תוברתה  ירוביגמ  דחאמכ  ונממ  הדרפנו  םירתכ  ול  הרשק 

תיזא תוימיטניא ג'
תומנפומ תירבעה  הקיזומב  החתפתה  לאירא  ריאמ  לש  ללמה ) תניחבמ   ) תמכחותמה וזו  רבליז  לש  הטושפהו  תינקחצה  תומנפומה  םע  דבב  דב 

רוד חמצ  המחלמה  ירחא  הירחא . האבש  תוחכפתהלו  םירופיכה  םוי  תמחלמ  לש  רבשל  תיתונמא  - תיגולוכיספ הבוגת  לש  רחא  גוס  התיהש  תילוכנלמ ,
, קנאפ זא , ג' תילארשיה -  הקיזומב  םישדח  תונונגס  ובלישו  תרסוימו  תרהרוהמ  תימיטניא , הריש  ופידעהש  רידנ , ןורשיכ  ילעב  םישיגר , םירצוי  לש  שדח 

םיביכרמ וללכ  ךא  יקסנליו -  יכדרמו  בוגרא  השס  לש  רקיעב  יתרוסמה -  ילארשי  ץראה  לילצה  תא  ומינפה  םהינחל  דועו . םדקתמ  קור  תיאליזרב , הקיזומ 
קחצי בודיי , המלש  יול , בוט  םש  יפסכ , יתמ  ךינורג , המלש  םה  הזה  רודה  ינב  םיניחלמה  ןיבמ  רתויב  םירכומה  השדח . תילארשי  המורא  ורציש  םיפסונ ,

, תועפוה תוקהל , םינוש -  םיבכרהב  הז  םע  הז  הלועפ  ופתיש  םבורש  ךונח , םולשו  ץיבר  תידוהי  ןהכ , ןתנ  רתלא , ילתפנ  רנק , רנבא  רטכר , ינוי  רטפלק ,
םוכחתהו תובכרומה  רשע .' השישה  שבכה  ו' םילילצה ' ירוחאמ  ', ' תשש ', ' תרחא תצק  ', ' תובטקוא  14  ' םיבכרהה תמגוד  וידר –  תוינכות  םיטילקת ,

. םויקה בל  איה  תובכרומה  ובש  שדח  ןדיעל  םיטילקו  םיטושפ  םירסמ  לש  ןדיעמ  רבעמה  תא  ואטיב  םהיתוריצי  לש  םיילולימה , םג  םיתעלו  םיילקיזומה ,
טלובה ( 1976 יפסכ ,' יתמ   (' יפסכ יתמ  לש  םובלאב  ועיפוהש  יפסכ ) יתמ  ןחל  רתא ; הצרת  םילימ  ' ) הבוצע ריע   ' ןומזפב ןושארה  תיבהמ  המגוד  ןלהל 

. הלאה םירצויה  תצובקב  קיפהש ) םיטיהלה  רפסמ  תניחבמ   ) רתויב חילצמהו 

קורלו פופל  םיחתפנ  םירבצה 
דביא "ל  וחמ תרבוגה  העפשהה  תובקעב  ץראב . קור  - פופה תוריצי  לש  הצפההו  הריציה  יסופדב  תוגילפמ  תורומת  ורכינ  ךליאו  םיעבשה  תונש  תיצחממ 

שובלב ושבלוה  םתצקמ   ) םיילמשח קורו  פופ  לש  םיאבוימ  םירנא  תבוטל ז' רעונה  ינב  תוברתב  ומוקמ  תא  רתוי  דוע  יסאלקה  ילארשי  ץראה  רנא  ' זה
הז לבא  תיתוכאלמ ב-1987 , האייחהל  וכז  םנמא  ןה   ) ןתיא לאפר  "ל  כטמרה וצ  יפ  לע  תויאבצה ב-1979  תוקהלה  לש  ןתוליעפ  תקספה  ילארשי .) ץרא 

. הזה ךילהתה  לש  בבוסמו  הביס  ויה  יתנשה ב-1980  ירבעה  רמזה  לביטספ  לוטיבו  הז ) היה  אל  רבכ 

לארשיב םג  תורחא , תויברעמ  תוצראל  המודב  ךפהל , תירלופופה . הקיזומה  לש  הנרק  תדיריל  האיבה  אל  לארשי ' ץרא  יריש   ' לש םנרק  תדירי  םלוא 
המקוה ב- לארשי  לוקב  וידרב . תויוחתפתהה  היה  הז  ךילהתל  םימרוגה  דחא  םיריעצה . לש  םמלועב  רתויב  בושח  םוקמ  סופתל  הקיזומה  הלחה 

דואמ . לדג  םינומזפה  ירודיש  חפנו  דבלב  תירלופופ  הקיזומל  ץורעכ  תשר ג '  1976

תעוצר הפיסוה  הממיב , תועש  הרדישש 24  הנחתה , יזכרמ . םוקמ  היה  הריעצה  הקיזומל  הבש  הריעצ , השדח  רודיש  תוברת  הרצונ  "ל  הצ ילגב 
', ההכ לוגס  ', ' לוט ורת  ג' ', ' דיולפ קניפ   ' תמגוד תוקהל  לש  םישעור '  ' םיטיהל ץראב  רתאה  ילג  לעמ  ועמשנ  הנושארלו  תידרגנווא , קור  תקיזומ  לש  רודיש 
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ילגבו ללכב  וידרב  הקיזומה  לש  יתוברתה  הלקשמב  היילעל  םינמיסה  דחא  םירחאו . הפאז  קנרפ  סקירדנה , ימי  ג' יאוב , דיווייד  םירמזה  לשו  ןילפז ,' דל  '
גיצה הקהלה  לש  םירכומה  היריש  דצל  רנטוק . באוי  שיגהו  ךרעש  סלטיבה , לע  ( 1981 ' ) ירותסמה םסקה  עסמ   ' הרדסה לש  הרודיש  היה  טרפב  "ל  הצ

םתצקמש םיבהלנ , םיניזאמ  להקל  התכז  ירותסמה ' םסקה  עסמ  . ' וידיל ועיגהש  תודחוימו  תורידנ  תוטלקה  םג  המלש , הנש  וכשמנש  םירודישב , רנטוק 
תירלופופה הקיזומה  רקוחו  רקבמ  לש  םש  קדצב , ומצעל , הנק  הרדסה  תוכזבש  רנטוק , תוטלקה . םהיניב  ופילחהו  תוינכותה  רחא  תוקבדב  ובקע 

לע םיזופתה ' תנוע  ףוס   ' תידועיתה היזיוולטה  תרדס  איה  ולעפמ  לש  תרתוכה  תלוג  ילקיזומה . דועיתה  םוחתב  ליעפ  תויהל  ףיסוה  לארשיב , תחא  רפסמ 
לשמל םינוש , רמז  ימוחתב  תוילקיזומ  תורדס  קיפהל  םיפסונ  וידר  ישנא  הנבריד  ותוליעפ  . mooma תילארשיה הקיזומה  רתא  תמקהו  ילארשיה  קורה 
םג הנושאר . הגרדממ  יתוברת  סכנכ  ןומזפה  לש  ודמעמ  קוזיחל  ומרת  ולא  תורדס  לארשי . לוקב  סנרפ  ןועמש  קיפהש  תינוויה  הקיזומה  לע  הרדסה 

. יאנפה םוחתב  תרוקיבהו  רוקיסה  תבחרהמ  קלחכ  תירלופופה , הקיזומה  לש  הרוקיסל  רתוי  בר  לקשמ  סחייל  םיעבשה  תונש  ףוסמ  הלחה  תונותיעה 
םינומוקמה . לש  םתעפוהו  םיימויה  םינותיעה  לש  עובשה  ףוס  יפסומ  תבחרה  לשב  ראשה  ןיב  רשפאתה  רבדה 

יוודבה בושייב  וכרענש  קוטסדוו '  ' חורב פופ  ילביטספ  ינש  לש  םתקפה  תובקעב  קזחתה  םילארשיה  רעונה  ינב  לש  םמלועב  פופה  תוברת  לש  המוקמ 
לביטספל ףוס . םי  תודג  לע  םייטנמורה  בהזה  תולוחב  םייקתה ב-1977  סותימל , םימיל  ויהו  הבר  החלצהל  וכזש  םילביטספה , ןושאר  יניסבש . הביאונ 

ירג ןוגכ  רתוי , םיבר  םיבכוכ  וב  ופתתשהש  םושמו  יניסמ  יוניפה  לצב  םייקתה  אוהש  םושמ  םיריעצ , יפלא  תורשע  ועיגה  םייקתהש ב-1978 , ינשה ,
. רהוז ירואו  ךונח  םולש  באז , ןב  ירוד  ןייטשקא ,

, ואידיו תוקפהל  תורבח  רוביצ , יסחי  ידרשמ  הקיזומ , תקפהו  תונגרמא  ידרשמ  לש  םתמקה  םע  הלאה , תויוחתפתהב  קלח  היה  הקיזומה  תיישעתל  םג 
המצוע - יבר לוק  יריבגמב  שומיש  גושגשל : ועייס  העפוההו  הניגנה  הטלקהה , תייגולונכט  תוללכתשה  םג  דועו . םיטילקת  תויונח  הטלקה , ינפלוא 

המודכו . םיילמשח  םירתנספ  םינוש , םיגוסמ  תוילמשח  תורטיג  םירזייסטניס , קנע , ילוקמר  םירייפילפמא ,) )

תוברתמ קחרתה  רבכש  רודב  רבודמ  ןכש  ץראב , קור  - פופה תוחתפתה  לע  העפשה  התיה  וקרפל  תע  התואב  עיגה  ישילשה  םירבצה  רודש  הדבועל 
יחוור םגו  ספסוחמ  ןווגמ , יעוצקמל , הברה  הגרדהב  ימוקמה  קור  - פופה תא  וכפה  הז  רוד  ינב  "ל . וחמ םיילקיזומ  םילדומל  רתוי  הברה  ףשחנו  "ח  מלפה

תימוקמה הקיזומל  וקינעה  םה  רתוי . תספסוחמו  תיעבט  ונייה  יאקירמאה ,' קורל  רתוי  הבורקו  הניגנמל  הדומצ  תוחפ  הכפה  ןלוסה  תריש  םג  . ' רתוי
- יבר תועפוה  יבוביסו  קור  לש  םידדונ  םיטרבק  וקפוה  םג  הנושארל  םייתרוסמה . הרודמה  ירישל  שדחו  ךשומ  ףילחת  טנפהמו , ריעצ  שדח , בורג ' '

, קווישו םוסרפ  יביצקת  םישדח : םיירחסמ  םינממס  םע  םיינומה , קראפ  יעפומל  םינומשה  תונש  תיצחמב  וחתפתה  ולא  תועפוה  תוקהל . לש  םיפתתשמ 
השדח המרב  דנואס  תקפהו  וכו )' ןשע  הרואת ,  ) םיילאוזיו םיקימיגו  םיטקפא  וללכש  תיברעמ , המרב  תויעוצקמ  תוקפה  םיילכלכ , םיפוג  לש  תויוסח 

(. תזטנוסמ הקיזומ  רקיעב   ) םימכחותמ םיילקיזומ  םיטקפאו  ינחצר  םוילוו  ילטיגיד , דויצב  שומישה  תוכזב 

קור בכוכ  לש  השדח  תומד  הדלונו  םילימ  יבתוכב  תולתה  ןמ  ררחתשהל  םיליבומה  םילארשיה  םיאקיזומה  לש  םתייטנ  הגרדהב  הרבג  הפוקת  התואב 
הפשה ןמ  הקחרתהש  הריעצ , תיגנלס  - תירוביד הפשב  ובתכנ  םילימה  םתוא . עצבמו  ןיחלמ  וירישל , םילימה  תא  בתוכה  רצוי ' ןמא  : ' ילאודיבידניא

םיעבשה תונש  תישארב  רבכ  השעמל  הלחה  וז  המגמ  רעונה . ינב  לש  םמלועל  בורקו  ימואלה , רמזה  תא  הנייפיאש  םיררושמה ' יריש   ' לש ההובגה 
. ךונח םולש  התוא  ליבוהו 

ךונח םולש  לש  רסמה  ומצע - ' ךותב  םדא  '
ורבח םע  ובתכנ  םתצקמ   ) ותורענב בתכש  םינומזפהמ  המכ  ןב 12 . ותויהב  םינומזפ  רבחל  לחהו  ןגנל  דמל  תורמשמ , ץוביקב  דלונ ב-1946  ךונח 

ןוגכ םתצקמ , ןיחלמו . ןלילמתכ  דחוימה  ונורשיכ  רכינ  םהב  רבכו  ןורמשמ ,'  ' ץוביקה לש  רמזה  תקהל  ידי  לע  ורשוה  ונממ ) רגובמ  היהש  לאירא , ריאמ 
"ל, חנה תקהלל  לבקתהו  ךונח  סייגתה  יבצ ,' תיב   ' ןורטאיתל רפסה  תיבב  םידומיל  תונש  שולש  רחאל  ליגב 19 , םיטיהלל . ויה  םיסיר ,' ו' אשד ' תדגא  '

ינומזפמ דואמ  םיטעמ  ןיחלה  אוה  רכוה . אל  ןיידע  ידוחיי  ןיחלמכ  ונורשיכ  ךא  היבכוכ , םע  הנמנ  םנמא  ךונח  דואמ . תירלופופ  הקהל  םימי  םתואב  התיהש 
וירבח ןגמ , ילאו  לבוי  ןנח  ןמרבליז , םחנמ  םע  תויחרזא  תורוטלחב  םג  עיפוה  אוה  יאבצה  ותוריש  ןמזב  םילודגה . היטיהלמ  ויה  אל  הלא  םגו  הקהלה 

וחירכה ןייטשנייא  לש  םירבחשכ  ביבא , לתב  םיהובגה ' תונולחה   ' ןודעומב הביסמב  הרק  הז  ןייטשנייא . קירא  רמזה  היה  ותוא  הליג ' ןושארה ש' הקהלל .
"ל, הצמ ורורחש  רחאל  ב-1968 , ךונח . ןיחלהו  בתכ  ויריש  תאש  ( 1968 ידג ,' לזמ   )' םלש םובלא  טילקהו  שבכנ  ןייטשנייא  וירישמ . המכ  רישל  ךונח  תא 

םיברש םינומזפ , בתכו  ןנוחמ  ןיחלמו  ןלילמתכ  'ה  זנרבב םש  ומצעל  שכר  רבכ  הפוקת  התואב  ביבא . לתב  רוגל  רבעו  ןתחתה  ץוביקה , תא  ךונח  בזע 
דועו .) תשק  ישש  ןח , הלוש  םימואתה , תיישילש  יאנב , יסוי  ףוגנזיד , דוקיפ  תקהל  "ל , חנה לש  יווה  תווצ   ) םירחא םינמאל  רקיעב  םיטיהלל , ויה  םהמ 

תופתושמ תוטלקהב  ךכ  רחאו  לבוי ) ןנחו  יקסרודמא  ינב  םע  ' ) םירשולשה  ' תיישילשב רבחכ  סוסיהב , הליחת  המבה , תמדקל  עונל  ךונח  לחה  ב-1969 
' לול  ' תוינכות יתשבו  לולבש '  ' טרסב םובלאל ,) םיפתושכ  םהיתומש  תא  הנושארל  ואשנש  ' ) הנילטסלפ ו' לולבש '  ' םיטילקתב ןייטשנייא  קירא  םע 
ףכ  ' תקהלל יול , קישואל  בתכ  אוה  ןייטשנייא  קיראלו  םירשולש ' בתכש ל' םינומזפה  לע  ףסונ  וייחב . תוירופה  ויה  םינשה 1970-1969  תונושארה .

לש ותיתשת  תא  ורציש  םינומזפל  םיחמומ  תעדל  םיבשחנו  תילארשי  הקיסאלקל  וכפה  הפוקת  התואמ  וינומזפמ  םיבר  םיששג .' ' לו הבוטה ' הווקתה 
'. לוחכ רתוי  קומע  רתויש  המ  ו' רקובב ' םק  התאשכ  השוע  התא  המ  ', ' ןיול תרבגמ  דחפמ  ימ  ', ' היאמ  ' םהב ירוקמה , ילארשיה  קורה 

רבליז לאירא  תאו  ותוא  ןייטשנייא  קירא  ןימזה  תישארב 1974  הצרא ב-1973 . ךונח  בש  ןודנולב , תימואלניב  הריירק  תונבל  לשוכ  ןויסינ  רחאל 
ינשו לארשי  ריאמ  קיתווה  ףפותמה  םג  ונמנ  הירבח  םעש  זומת ,'  ' תקהל לש  הדוסייל  ליבוה  רבליזל  ךונח  ןיב  שגפמה  טאל .' עס   ' ולש עפומב  ףתתשהל 
תישארב 1976, הקהלה  האיצוהש  םיזופתה ' תנוע  ףוס   ' םובלאה רדע . הדוהי  טסירטיגהו  ןורדג  ןתיא  טסיסבה  "ל : חנה תקהלמ  םיירט  םיררחושמ 

הכזו "ל , הצ ילגב  רקיעב  וידרב , הבר  תובהלתהב  לבקתה  ץראב , םויה  דע  ואציש  רתויב  םיבוטה  קורה  ימובלאמ  דחאל  םיבר  תעדל  בשחנה 
הקפהה תויולע  ךא  עפומב , תובהלנה  ויתובוגתו  להקה  לש  שוקיבה  תניחבמ  םנמא  חילצה  םובלאל  הוולנש  תועפוהה  בוביס  תובר . תועמשהל 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



תועפוה תנש  םותב  הקוריפל ב-1977 , רבד  לש  ופוסב  ואיבהו  הקהלה  ירבח  ןיב  תוחיתמ  ורציש  םייפסכ , םידספהל  ומרג  לשוכה  הלוהינו  תוהובגה 
דבלב . תחא 

ב- ץראב . תחא  רפסמ  טסיקורכ  ודמעמ  סוסיבבו  הקהלה , גיהנמל  בשחנש  ךונח , לש  תיעוצקמה  ותומדקתה  לולסמב  בושח  בלש  התיה  זומת '  ' תפוקת
תודלב ויה  םינומזפה  בור  חלצומ . תועפוה  בוביסב  הוולש  בהל , יאול  תקפהב  ומצע ,' ךותב  םדא  , ' ולש יאמצעה  הרוכבה  םובלא  תא  ךונח  איצוה   1977
קר אל  ריעצה  ילארשיה  להקל  םיאתה  הזה  רנא  ' זה ןודנולב . ותויהב  שחש  רוכינהו  תודידבה  תעפשהב  ךונח  בתכש  קור  - זולב - זא ןונגסב ג' תוירונימ 

םלועו הנוכנ  היצנוטניא  תינכדע , תילארשי  הגע  ובלישש  תונגנתמה  םילימה  תוכזב  םג  אלא  קיפהל , עדוי  ךונחש  ספסוחמה  יטוראה  בורג ' תוכזב ה'
הלאב . אצויכו  םיישיא  םירבשמ  םייוליב , סקס , הבהא , ריעצה : רודה  לש  םיגשומ 

ראבה . לע  קפיכה  לע  ראבה /, לע  שאר  יתשפת  המשנה /. לע  בוט  יל  התשע  איה  החס /. יתשגרה  הככ /, יתבשי  זא 

./ באכו עצפ  קר  שי  ךרד / םוש  ןיא  ברעה / ילוא  םולכ ]...[  ודיגי  אל  םיריש  ךל / רשש  רוחב  םתס  ינא  םואמ /, תורמוא  אל  םילימ  ךל / רמול  ךיא  עדוי  אל 
בהוא . ינאש  המכ  ךל / רמול  ךיא  עדוי  אל 

הסינכה הנמש / יצח  הניבג  התנק  עבשל /, ץפק  גוחמ  הידש / תא  החינה  לקשמה /. לע  שממ  תחא / המש  התיה  הירגיס / דוע  יתינק  תלוכמב / יתרצע 
/ לצלצל החיטבה  תבותכ / הל ת' יתתנ  םיטרפ / תצק  ונפלחה  הדמחנ /, תגהנב  רוחאמ / יתסנכנ  ךרדל / בל  יתמש  אל  יתבשחו / יתעסנ  לסה ]...[ /. לא 

הדות . הל  יתרמא  זא 

ןושיל לוכי  תבהוא / איהש  ימו  הטימב / שי  השיא  השיא / הטימב  שי  ןנגה //. לש  תבה  יל / הכחת  איה  םשו  ןג / שי  ריעה  ןופצב  ריעה / ןופצב  ןג  שי 
ינא ? ימ  ינא  ימ  זא  יניא /, ימ  תעדוי  תא  םא  איה / וז  ימ  אוה , הז  ימ  ינא / ימ  תרכוז  תא  םא  התיא /

ימואלה חורה  בצמב  יונישה  תא  םג  אלא  ךונח  םולש  לש  וייחב  יונישה  תא  קר  אל  התצמית  הז ,) םשב  טיהל  ללכש  ' ) ומצע ךותב  םדא  , ' םובלאה תרתוכ 
ללה ןולא  רגניא , דהוא  לארוט , הנולא  בהל , יאול   ) םינגנהו םיקיפמה  בטימ  םע  טילקהלו  עיפוהל  ףיסוה  ךונח  םירופיכה . םוי  תמחלמ  ירחא  שחרתהש 

םינושארה קורה  ילביטספ  ינשב  לחנש  החלצהה  ירחא  םלועב . קורה  הדשב  ושחרתהש  םיילקיזומה  םישודיחה  םושייו  דנואסה  לולכש  ידכ  ךות  דועו ,)
םינשב רתוי . תררחושמו  תיטורא  תספסוחמ , התשענ  ותרישו  םייטגרנא  קור  יעטקב  רתוי  רישע  ולש  ראוטרפרה  השענ  ( 1978 , 1977  ) הביאונב

ךרד ינמיסל  םיבשחנה  (, 1981 ' ) הנבל הנותח  ו' ( 1978 ' ) היח העפוהב  ךונח  םולש   ' םימובלאה ןוגכ  ומצעל , םיטיהל  קיפהלו  ןיחלהל  ףיסוה  תואבה 
ההוזמה תומדל  ךונח  היה  רבכ  םינומשה  תונש  תישארב  ןורלג . תירונו  ינומרא  הנפד  ןייטשנייא , קירא  ןוגכ  םירחא , םירמזלו  ילארשיה , קורה  תודלותב 

ילארשי ןמא  םימי  םתוא  דע  רציש  רתויב  יטסבמובהו  לודגה  םנמא  היה  הנבל ' הנותח   ' םובלאה תאצוה  תא  הווילש  עפומה  ילארשיה . קורה  םע  רתויב 
ותחלצהש המדאה ,' ינפ  לע   ' םובלאה תא  ךונח  איצוה  ב-1983  תירחסמ . החלצה  לחנ  אל  ךא  הרואתהו , דנואסה  ףקיה  תרומזתה , לדוג  תניחבמ 

רתויב מ- םיעשתה  תונש  ףוס  דע  רכמנו  רתויב  חילצמה  ומובלאל  בשחנש  חישמל ,' םיכחמ   ' םובלאה תא  ב-1985 , םייתנש , רובעכו  תירונימ , התיה 
םיקתוע .  70,000

הירסיקב םילשוריב , ןטלוסה  תכירבב  חמצב , ןוקריה , קראפב  םיינומהה  קורה  יעפומ  הנושארל  ץראב  םייקתהל  ולחה  רשאכ  םינומשה , תונש  תיצחמב 
בשחנ םילארשי , םינמא  םג  ךכ  רחאו  הטסוק , לגו  תוברת ' ןודעומ  ', ' טיירטס רייד  ומכ ה' םירז , םינמא  םע  הליחת  תולודגה , םירעב  םילודגה  תומלואבו 
םינממס דועו –  ןמאה  םע  הריש  תורנ , תקלדה  םייסקטה : וינממס  לכ  לע  ינתוואר  קור  עפומ  רציש  ןושארה  היה  אוה  םיריעצה . יניעב  רמז  - הגמל ךונח 

םימובלא המכ  דוע  ךונח  איצוה  םיעשתה  תונש  תישאר  דע  לארשיב . תירלופופה  הקיזומה  תוברתמ  דרפנ  יתלב  קלח  ושענ  םיעשתה  תונשב  רשא 
ץוח ץראב , תירודיבה  המבה  זכרממ  םלענ  אוהו  ובכוכ  ךעדו  ךלה  דואמ , חילצהש  (, 1991 ' ) הזה לוגלגב   ' םובלאה רחאל  תועפוה . יבוביס  םהל  וולנש 

. תושמוממ יתלב  תויפיצ  ורציש  תורצק  תוחיגמ 

םישגפמב דחיב ' תרישמ ה' ירלופופה  ילארשיה  רמזה  תוברתב  ללוחתהש  רבעמב  תיזכרמה  הנוסרפה  היה  ךונח  םולשש  הארנ  רוחאל , טבמב 
םיירחסמ המב  יעפומב  רמרופרפ '  ' לש תישיא  הרישל  וכו )' רעונה  תעונת  יברעב  אבצב , עסמב  ץוביקב , לכואה  רדחב  ץיזמוקב ,  ) םיינטנופסו םיימיטניא 

. ץראב הליכשמה  הטילאה  ברקב  הקומע  תיכרע  הרומת  תחא  הנועבו  תעב  םדיקו  ףקיש  הזה  רבעמה  םיינומהו .

רבעמה ליג  רבשמב  רמזמה  יבהז ' ןורי  יצרא כ' המלש 
הרקע הנומש  ליגבו  האוש , ילוצינ  םירוהל  אבא  ינולא  ץוביקב  דלונ ב-1949  אוה  המוד . תירבצ  היפרגויב  לעבו  ךונח  לש  ורוד  ןב  אוה  יצרא  המלש 

דואמ החילצהש  םיה , ליח  תקהלב  רבכ  לג . יקיר  םימיל  השנמ , הקבר  םע  דמצב  עיפוהו  ןב 16  ותויהב  ןיחלהלו  בותכל  לחה  יצרא  ביבא . לתל  ותחפשמ 
', םויה םואתפ  וישכע  םואתפ   ' ןומזפב רידסב , לייח  ותויהב  הנק , ימואלה  ומוסרפ  תא  תיתמיב . תוחכונ  לעב  ןלוסכ  יצרא  טלבתה  יאבצה , ותוריש  תפוקתב 

(. 1970  ) "ל שת רמזה  לביטספב  ןושארה  םוקמב  הכזש  רדנלוה ,) בקעי  ןחל  רתא ; הצרת  םילימ  ' ) היתבהא  ' םשב רתוי  עודיה 

חופת לאכימ  םע  הקפה  תרבח  םיקה  אוה  המב . יעפומ  לש  םינווגמ  םימוחתב  ולזמ  תא  יצרא  הסינ  ותחלצה , ילג  לע  אשינ  ורורחש ב-1970 , רחאל 
תצובק לש  תופילאה  ריש  תא  ןיחלה  וליפאו  רגנמ , קיציא  לש  שמוחה  יריש  תגצהבו  שיבכה ' תכלמ   ' טרסב םידליה , יריש  לביטספב  ףתתשה  ינפג , ןתיאו 
לוקב הנשה ' רמז  יצרא ל' רחבנ  תחלצומ  הנש  התוא  ףוסב  ילארשיה .) לגרודכב  תרוסמ  תופילאה  ריש  השענ  ךליאו  זאמ   ) הינתנ יבכמ  לש  לגרודכה 
התואב אוה  ףא  אציש  יצרא ,' המלש  , ' ולש הרוכבה  םובלאב  תונורחא .' תועידי   ' תורחתב דוד ' רוניכ   ' סרפב הכזו  "ל  הצ ילגב  הנשה ' רמז  ןגס  ' לו לארשי 
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תונקל לחה  ןכמ  רחאלו  םירישה , לכ  תא  ןיחלה  רבכ  אוה  ( 1971 םישנא ,' לע   )' ינשה םובלאב  לבא  ומצע . יצרא  ןיחלהש  דחא  ןומזפ  קר  לולכ  הנש ,
תוחפ אל  יצרא  איצוה  דע 1978  ולשמ . רכיה  ות  לעב  ןיחלמ  לש  םג  אלא  בחר , להקל  הנופה  תונונגס , ןווגמב  יתוכיא  רמז  לש  קר  אל  םש  ומצעל 

תא גצייו  תנש 1974 ) לש  רמזה  לביטספב  ןושאר  םוקמב  הכז  ועוציבב  ילימ ' ךורב ג' לע  הדלב   ' רישה  ) רמז תויורחתב  ףתתשה  םימובלא , הרשעמ 
, המב יעפומ  לש  בר  רפסמב  עיפוהו  םירחא , םירמזל  ןיחלה  דבב  דב  רונמ .) דוהא  לש  םילימל  ינאו ' תא   ' ןומזפה םע   ) ןויזיווריאב ב-1975 לארשי 

(. "ל וחב חלצומ  אל  ןויסינ  הז  ללכבו   ) היזיוולט תוינכותו  וידר  תוינכות 

לשב ', ' ץרא הנשי  םירמוא  ', ' הנטק אמא  ', ' תודוקנ יתש  ךרד   )' םיטיהלל ויה  רשו  ןיחלהש  םיטעמ  אל  םינומזפש  יפ  לע  ףא  ןב 29 , ותויהב  ב-1978 ,
ןיעמכ תוימצעה . ויתויפיצ  תא  םישגמ  ונניאו  יתונמאה  ומוקמ  תא  אצומ  אוה  ןיאש  שחש  ןוויכ  שורפל , יצרא  טילחה  רקובב ,)' םדא  םק  םואתפ  ', ' חופת

ךא ולוכסת . תא  אטיבש  םובלאה ,) יטיהלמ  דחא  היה  הז  םשב  ריש  ' ) דוביאל ךלוה  רבג   ' םשב ישיא  הדירפ  םובלא  איצוה  אוה  שואיי  לש  ןורחא  טקא 
יצראו יטנתוא  הזה  םובלאה  היה  ול , המיאתמה  החסונה  תא  שפחל  ךרוצהמו  ריחמ  לכב  ןח  אוצמל  ףחדהמ  רורחשה  ללגב  אקווד  ילסקודרפ , ןפואב 

, יצרא לש  םה  םהלש  םינחלהו  םילימהש  (, 1981 ' ) תוצח ו' ( 1979 ' ) םיכרד , ' וירחא ואבש  הלאבו  הזה  םובלאה  ינומזפב  ומצע .' תא  אצמש   ' ןמאל היה 
. להקה תניחבמו  ותניחבמ  תיתונמאה  ךלמה  ךרד  תא  הליג  אלא  דוביאל  ללכ  ךלה  אל  אוהש  רבתסה 

התואב השענש  ביבא , לתב  אתווצ '  ' ןודעומב עבק  יעפומ  ץירהו  םיה , ליח  תקהלמ  ורבח  ורטש , 'י  צאב הוולמ  דיחי , עפומב  ץראה  תא  רותל  לחה  יצרא 
בושחה קיפמה  בהל , יאול  תקפהב  ' ) דוקרת  ' םובלאה אצי  הנש  התואב  ירוביצה . ודמעמב  רתויב  בושחה  הנפמה  תא  הנמיס   1984 ותא . ההוזמ  תע 

קור בכוככ  הלגתה  םהבש  קנע , יעפומל  ימיטניאה  אתווצ ' אצי מ' יצרא  םיקתוע .) ףלא  רתוי מ-80  ורכמנ   ) המוצע החלצהל  הכזש  ילארשיה ) קורב  רתויב 
הקיזומה ללגב  קר  אל  םיפלא  ופחסו  רבד  םשל  ויה  ץראה  יבחרב  םיקראפבו  םינוידטציאב  תומלואב , תויחה  ויתועפוה  םינומה . טנפהל  חילצמה  רשכומ 
ףוג יעונענב  הלהקמב , ול  הנע  להקהו  רש  יצרא   ) להקה םע  חיש  - וד יצראלצוח , דנואס  םע  םיעפומ , - הגמ םתויה  לשב  םג  אלא  םילארשיל  המענש 

אוה םינש  ןתואב  ולש . הליהל  ומרתו  ולא  םיעפומב  ולגתה  ודצל  ונגינו  ורשש  םיטעמ  אל  םיריעצ  םינמא  םירותליאו . תוטודקנא  ירופיס  תורנ ,) תקלדהבו 
( - 1996 ' ) םיינש , ' םיקתוע ףלא  כ-100  ( - 1986 ' ) טקש אל  הליל  : ' ומדוק לש  תוריכמה  איש  תא  רבש  םובלא  לכו  תררחסמ , תוריהמב  םימובלא  קיפנה 

. םיקתוע  160,000

ספ  ' םע חילצמ  יתיישעת  גתומכ  השעמלו  תוברת  רוביגכ  יצרא  לש  ודמעמ  תא  וססיב  ול  התוולנש  העפוההו  ( 1988 ' ) טסוגוא ילוי  םוח   ' לופכה םובלאה 
, ולש תילקיזומה  תונייקחהו  תיתורפסה  תוגליעה  םזיריינמה , לע  םירקבמה , ידימ  וכרד  תישארב  גפסש  תורוקיבה  םיילארשי . קור  ינונמה  לש  רוציי '

סורב  ' לש יומיד  הגרדהב  שבל  אוה  וידרב  שיגהש  תוישיאה  תוינכותהו  תונותיעב  ומע  םיברה  תונויארה  תוכזב  םיביטלרפוסב . הגרדהב  ופלחתה 
. להקה םע  הבר  תונמוימב  טטרלפמה  ספסוחמ , טעמ  לוקו  טרשיטו  םיפשפושמ  סני  יסנכמ ג' שובל  ךכורמ  'ו  צאמ ילארשי ,' ןיטסגנירפס 

- תינקירמא קור  תדלב   ' תרתוכב ריתכהל  רשפא  ראטס , - הגמ םיעשתה  תונשב  השענ  התוכזבש  יצרא , לש  תילרטאית  - תילקיזומה החסונה  תא 
, סקנרפ לקיימ  ןילקמ , ןוד  לקנופרגו , ןומייס  סלטיבה , ןליד , בוב  רקיעב  יברעמה , זא  -ג' קור - פופה לש  םהיתועפשה  דחא  דצמ  הב  תורכינש  תילארשי ,'

. יבהז דודו  בוגרא  השס  יקסנליו , יכדרמ  רקיעב  תילארשי , ץראה  הקיסאלקה  לש  היתועפשה  רחא  דצמו  גניטסו , רדנוו , יביטס  טראויטס , דור  לאו , יליב ג'
המיענ : תוילוכנלמ  לש  הריווא  תורשמ  תויביטאיצוסא , תורסייתמ , תוטבלתמ , םילימה -  ומילשה  תאזה  החסונה  תא 

./ בהואמ אוה  תסעוכ , ייהת  לא  ויתסב , רשונ  אוה  בזענ /. אוה  תסנכנ , חורהשכ  דנדנתמ  אוה  ךרשה /. יחיש  ןיב  תספרמ , ךרד  דוביאל  ךלוה  רבג 
עצפנ ןשי /. ריש  םזמזמ  תספרמ , ךרד  םימעפל  בזוע  רבג  ותוא /. תבהוא  תא  תונושמ , םיכרד  ול  שי  הפ /. תאשכ  עגרנ  אוה  םימעפל , וילא  יאובת 

בהואמ . אוה  תסעוכ , ייהת  לא  ויבקעב , קבד  ץוב  ןשושב /. טבצנ  קסשה , ץעמ  ופרועב 

תליידל עתפל  הנופ  ינא  זא  ןמז , דוע  שי  הלא  ינש  ןיבו  אירמהל /. תוקד  יתש  תוחנל , תוקד  יתש  ןנעו /. תלייד  םע  קר  תירבה , תוצראל  ןוליס  סוטמב 
הלאש : ' תוכייחמ היניע  יתש  ריוואב /'. היחש  רופיצ  איה  ירה  הלעמל /, הז  וליאכ  הטמל  תויחל  רשפא  םא  ריבעהל /, תחא  הלאש  יל  שי  :/ ' הל רמואו 

./ אירמהל תוקד  יתש  תוחנל , תוקד  יתש  ןנעו /. תלייד  םע  קר  תירקמ , החישב  ןוליס , סוטמב  הפיא /'. הנשמ  אל  זא  ןוכנ , רתוי  םייח  םא  הפקשה /, לש 
זא הטמל /, הז  וליאכ  הלעמל  תויחל  רשפאש  ןוכנ , םא  הירבדב , תצק  רהרהמ  הטמל /. איהה  התיחנה  תארקל  טושפ  םדרנו  הניש  רזפמ  עצמאב 

 .' דחפת לא  זא  טעמ  דוע  טעמ , דוע  עיגי  הפקה  הפקשה , לש  הלאש  :/ ' תועיגרמ היניע  יתש  ןוחטיבה ? תורוגח  המל 

ינב ןיב  םיסחיב  רקיעב  תוימויק , תוקוצמ  לש  תישיא  הפישחב  םינייטצמ  ויריש  דחאכ . שיגרו  'ו  צאמ אוהש  לשבה , רבגה  ירוסייב  יצרא  זכרתה  ותביתכב 
הרבחב םייחה ' עצמאב   ' םישנא לש  םלבס  לעו  םיטקילפנוקה  תייוור  ונצראב  םויקה  תוהמ  לע  םייפוסוליפ  ודיספ  םירוהרהבו  תימצע  האקלהב  גוזה ,

. תרכונמ

הנבמ תקהבומ , תירבצ  היצקיד  לעב  ץראה , דילי  אוה  ותוישיאב : םיירבצה  תודוסיב  רקיעב  ילואו  םג  ץוענ  יצרא  לש  ומסק  דוס  ןייטשנייא , קיראל  המודב 
לעב אוהו  קפוהש ב-1971 ,) רקפהה ,' ירענו  "ה  במסח  ' טרסב יבהז  ןורי  תא  םלגל  רחבנ  אוה  הרקמב  אל   ) חטובו ירגוד  ורוביד  האנ , ותוזח  קצומ , ופוג 

תושיגרה ייוליג  לוכל  לעמו  ןעודיל , היהש  ינפל  דוע  החמתה  םהבש  תילארשי , ץראה  המוראה  ילעב  םינחלה  םג  תיאבצ . הקהלב  יתמזירכ  ןלוסכ  רבע 
תא םילפונה : רכזל  םייסאלקה  ןורכיזה  ירפס  ואטיבש  המ  תא  זמורמב  אטבמ  יצרא  ותרישב  השעמל , תוירבצה . חור  םימאות  םיגונה , וירישב  תמנפומה 

ןומזפ אוה  םילודגה  ויטיהלמ  דחאש  אופא  הרקמ  הז  ןיא  שפנ . הפיו  שיגרו  ןידע  רבג  םצעב  אוה  סופסחלו  םיצוקה  הטעמל  תחתמש  יגולותימה , רבצה 
'. הדלי יכבת  לאו  לייח  ינא  לבא   ' הרושה הלולכ  ולש  רזוחה  ןומזפבש  בתכמ  ברקב -  לפנש  לייח  בתכש  בתכמ  לש  םילימל  ןיחלהש 

. תירבצ - טסופו תיאו  ' צמ - טסופ הכופה -  תוילמס  םג  התיה  םיעשתה , תונשב  םישדח  םיהבגל  רומאכ  התלעש  יצרא , המלש  לש  תוירלופופה  סיסבב  ךא 
תא תיסרא , תרוקיבב  ול  התלעש  תיטתפ  הרוצב  םיתעל  תוקחל , הסנמ  אוה   ) םהיתולימב םימותסו  ןיע ) תיארמל  תוחפל   ) םימכחותמ וינומזפש  רחאמ 

הכפהמה תא  םילמסמ  םה  םיינשגרו , םיינפשוח  םגו  םינש ,) ןתואב  חתפתהל  הלחהש  תירופטמ , - תי ' זאלוקה תינרדומ , - טסופה הרישה 
אבו שמשממה  יונישה  תא  טלק  יצרא  םירופיכה . םוי  תמחלמ  רוד  ורוד , ינבב  הנושארל  היתותוא  תא  תתל  הלחהו  ץראב  השחרתהש  תיטסיגולוכיספה 

חילצה אוה  םיילרטאית , םירושיכב  םג  ןחינ  אוהש  ןוויכ  ויתוקעומבו . ויתושלוחב  תודוהל  שדחה ' רבגה   ' לש ץמואה  תא  וינומזפב  אטבל  לחהו  ןמזה  חורב 
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. הנידמה תודלותב  ןושארה  ןרדבה ' - גולוכיספ היהו ל' ילארשי , רתרו  ןיעמ  רסוימו , בהואמ  רבצ  תומד  יתפומ , תונ  " צחי עסמ  לש  ותרזעב  ומצעל , תונבל 
תיטסיגולוכיספה : תויגוזה  ןדיע  תא  ואטיב  םהש  םושמ  רקיעב  רבעמה , ליגב  םיפאיל  םג  ומכ  הרשע  - שפיט ינבל  םינונמה  ושענ  וינומזפ 

יכ יל , תארקשכ  יתלתפתה  םלועה /. לא  השקה -  בוחרל  םחה  תיבהמ  תאצל / יתוא  ענכש  ינופלטה  ךלוצלצ  טנפהמה /, ךלוקו  יל  רכומ  אלה  ךדי  בתכ 
ךכ . יתדביא  ישוח / לכ  תא  יתמו  יתפע  יתמ  יתחכש  רבכ  הבהא /. לש  תותואכ  ךיינמיס  תא  שרפל  זא / יל  היה  רוסא 

בוט היה  לומתא  : ' דיגהל רעצה /, תא  קבחל  אלא  ונל , ראשנ  אל  דיל / אבש  המ  תא  ונפרש  לכהמ , ונקחצ  םעזב /, אב  רשואהשכ  תאזכ  הפוקת  התיה 
!'/ דר : ' חריל קעוצו  דקור  ינא  הז  םוקמב  ילוא /. רמול  וא  לבח , דיגהל  השק  יתוא /. םמהמ  דוע  ךייפוי  יכ  זכרתהל , יל  השק  רחמ ]...[ /.' םג  היהיו 

יבאכב . םלועה  תא  םישאמו 

טעמכ יכ  ידיגת , והשמ /. ידיגת  תמא /. וא  רקש  ידיגת  תמלעתמ /? תא  המ  ידיגת , בוצע /. םוי  הזיא  תמעור /. ךלש  הקיתשה  תנווכתמ /. תאש  ידיגת 
תוילשא . חתפל  אל  תויפיצ /, חתפל  אל  ןוכנ / ילוא  יכ  ידיגת , םוי /. וליפא  שיגרמ  אל  יתוא /. תדמילש  ומכ  שגר , הז  המ  יתחכש /

םיישיא םיעצפ  תחיתפלו  תימצע  תולטרעתהל  תיטסיגולוכיספה  הייטנה  תא  ראשה  ןיב  וצמיאש  םירחא , םיבר  םירמז  לע  עיפשה  יצרא  המלש 
תוברת רוביג  השענ  אוה  םגו  האוש , ילוצינל  ינש ' רוד  , ' יצרא ומכ  אוה , םג  רקילופ . הדוהי  רמזה  היה  םיעפשומה  דחא  האושה . יעצפ  םהב  םייתחפשמו ,

לחה הדמשהה , תונחמ  ילוצינ  לש  החפשמב  םייחה  לע  רבדל  םייאנותיע  תונויארב  חתפנ  יצראש  הפוקתב  םירסוימה . ותרישו  וינומזפ  לשב  ראשה  ןיב 
ילוצינ תחפשמל  ןב  אוה  םג  דעלג , בקעי  קיפמהו  יאנומזפה  םע  דחי  רביחש  ( 1988 ' ) קבאו רפא   ' טילקתה התיה  הליעה  תאז . תושעל  רקילופ  םג 

תמוארט לש  תנכדועמ  הסיפתו  ץראב , ירבגה  חישב  הבושח  הרומת  למיסש  ףתושמ  עפומב  האושה  םויב  יצראו  רקילופ  ועיפוה  וז  הנשב  האוש .
'. םשגה ירחא  ריש  ו' הקנילברט ' הנטקה  הנחתה  ', ' לדגתשכ ', ' ןוכיתה םיל  ןולח   ' ומכ םיטיהל  ללכו  רוד  ןב  הנרוא  לש  טרסב  דעות  םובלאה  האושה .

תינוכית םי  הזירב 
תפסונ תילקיזומ  הרחתמ  העיפוה  לארשי , ץרא  יריש  תרוסמב  החלצהב  התרחתהש  הקיזומב , תיטסיקורה  המגמה  םע  דבב  דב  םיעבשה , תונשב 
םירישב ורזשנ  םתישארמ  רבכ  תינוכית . םיה  תיחרזמה  הקיזומה  איה  וז , תינויצ  תרוסמ  לש  רערועמ  יתלבה  הדמעמב  רחא  ןוויכמ  םסרכל  הלחהש 
ירישב ךכ  השדחה . תדלומב  תומלקאתהו  תיכ  " נת תימואל  הקיטנמור  תריצי  לש  ינכפהמה  ךילהתה  ןמ  קלחכ  םייברע , םילוסלסו  תומיענ  םיירבעה 

ןא ' גניפה ירישב  םג  ךכו  םלש , והיתתמו  רימז  לאונמע  תרש , הדוהי  יקסרובמס , לאינד  ןומדא , הידידי  אריעז , יכדרמ  ידרנ , םוחנ  יבהז , דוד  לש  םיעורה 
היצטפדא ךילהת  רבע  םג  ללכ  ךרדבו  ילוש  רבד  לש  ופוסב  היה  ירבעה  רמזה  לש  ילקיזומה  חורזמ ' םלוא ה' רעונה . תועונתבו  "ח  מלפב יניתנאנ ' 'ג' הו

. תיברעה הקיזומב  לבוקמכ  םינוט  יעברמ  אלו  םינוט  יאצחמ  בכרומה  יברעמה , םילילצה  םלוסל 

, תיקלטיאה ומר ' ןאס   ' תקיזומבו תיכרותה  הקיזומב  תינוויה , הקיזומב  םאלסאה , תוצראב  תסנכה  יתב  ינוגינב  הישרושש  תינוכית , םי  תיחרזמ  הקיזומ 
לפלפ לש  םהינומזפ  תא  איצוהל  ךא  םישישהו . םישימחה  תונשב  רבכ  םאלסאה  תוצרא  ילוע  לש  תויתחפשמה  תוחמשב  רקיעב  ץראב  הרשוהו  הנגונ 

( וידרה ינרדשו  םיטילקתה  תורבח   ) יזנכשאה דסממהש  רחאמ  םייעוצקמ  םיעוציבלו  תוטלקהל  וכז  אל  הינוגינ  (, 1961  ) רמע לשו ג'ו  ( 1958  ) ירצמ לא 
םיגעלנו . םיתוחנ  םהש  ורבס 

הקיזומה תצופת  הלדג  ןאס ,) סיראו  סנופירט  ןוגכ   ) םינווי םירמז  וקיסעהש  ופיב , רודיבה  ינודעומב  יוליבה  תוברת  תוחתפתה  םע  םישישה , תונשב 
ולחהש חרזמה , תודע  יאצוי  םיימוקמ , םירצוי  לע  ועיפשהו  תאזה  הקיזומה  לש  היצזירלופופל  ומרת  הלא  םירמז  לארשיב . תינוכית  םיה  תיחרזמה 

תוגיגחה תנפוא  תוכזב  רקיעב  החמצ  םיחרזמ  םירמזו  תורומזת  לש  הפנע  היישעת  הז . רושע  ףוסב  רבכ  תיתרתחמ  הקיזומ  תיישעת  םיקהל 
( תטלק  ) הטסקה לש  התעפוה  תיחרזמה . הקיזומל  גולגלב , ללכ  ךרדב  קבדוהש , תונותח ' תקיזומ   ' יוניכה דלונ  ךכ  םיעוריא . תומלואב  תויתחפשמה 
תוקהל ןכו  ירזוע , הבוהא  יסדג , רנבא  יסורס , םיסנ  םיברב . םהינומזפ  תא  ץיפהל  םתריצימ , םלעתה  וידרהש  םיבר , םיחרזמ  םינמאל  הרשפיא  תיתיבה 

הנחתב ומקוהש  תוטסבבש  םושמ  דלונ  תיזכרמה ' הנחתה  תקיזומ   ' וא תוטסק ' תקיזומ   ' יוניכה םירכומה . םיצולחה  םה  םרכה ' ילילצ  ו' דועה ' ילילצ  '
תולוק . ילוקב  םש  העמשוה  איהו  תיחרזמה  הקיזומה  לש  תובר  תוטסק  ורכמנ 

תיתכלממ הקנפשוגו  המב  תיחרזמה  הקיזומל  ןתנ  םנמא  קיפהל ב-1971 , הלחה  רודישה  תושרש  רומזמ ,' ריש  חצנמל  , ' יחרזמה רמזה  לביטספ 
םילמ  ) םייקתהש ב-1982 לביטספב  ןושאר  םוקמ   ) בוגרא רהוז  עוציבב  ינגב ' חרפה   ' םשארבו םיטיהל , המכ  ומסרפתה  ותוכזבו  םיאבה , םירושעב 

, דעונו יתמגיטס  אוה  תיחרזמ ' הקיזומ   ' חנומה םצע  תירלופופה . תוברתה  ןמ  הרידהו  יתוברת  וטג ' וז ב' הקיזומ  רדיג  תעב  הב  ךא  הנידמ ,) והיבא  ןחלו 
יזכרמה . םרזל  ץוחמ  יוצמכ  הזה  רנא  ' זה תא  ןמסל  חרזמה ,' תודע   ' חנומל המודב 

לשו םיחרזמה  םירמזה  לש  תונשנו  תורזוח  תואחמ  רחאלו  יתדעה , חופיקה  אשונ  תא  םויה  רדס  לע  הלעהש  תוריחבב 1977 , דוכילה  ןוחצינ  םע 
הקפהה תניחבמ  רתוי  תשטולמו  תיעוצקמ  התשענ  םג  איה  ןמזה  םע  תימואלה . המבה  זכרמל  הכרד  סלפל  תיחרזמה  הקיזומה  הלחה  םהינגרמא ,

םג אלא  תרושקתב , רקיעב  תידסממ , הרכהל  קר  אל  וז  הקיזומ  התכז  םיעשתה  תונש  ףוס  דע  רתאה . ילג  לעמ  הלדגו  תכלוה  תורידתב  העמשוהו 
. םילארשי תוברת  ירוביג  ףא  םתצקמו  תורכומ  תויומדל  םימיל  ויה  הירמזמ  םיבר  תויחוורו . הצופת  תניחבמ  לארשיב  רתויב  תירלופופה  הקיזומל  התיה 

באוי ןב , הבהז  ןוזול , ילא  ירובת , ימיש  יול , רפוע  השמ , םייח  ןטייקמ , יק  ג' ינענצ , תילגרמ  בוגרא , רהוז  יסדג , רנבא  ןולקד , הנידמ , והיבא  לשמל , ךכ ,
היה תוססובמו , תוליכשמ  תובכש  ברקב  הז  ללכבו  םיזנכשאה , ברקב  תיחרזמה  הקיזומל  היצמיטיגלב  בושח  דיקפת  דדח . תירשו  ןלוג  לייא  קחצי ,

, תינוכית םי  הקיזומל  פופ  ןיב  יעוצקמה  ןושארה  גוזימה  תא  הרציש  סקינתא ,'  ' תקהלל ןכו  םיבר , םיחרזמ  םירמז  ותינכותב  חריאש  ןוליש , ןדל  יתעדל 

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



. ןלוג לייא  רשש  םינומזפל  םידוביעבו  הלש  הינומזפב 

הקיזומה תופסונ . תוצראמ  תירלופופ  הקיזומב  םג  אלא  תינוכית  םי  הקיזומב  קר  אל  תילארשי  ץראה  הקיזומה  הלהמנ '  ' םינומשהו םיעבשה  תונשב 
םהב בלשל  ובריהש  ץיבר  תידוהיו  יפסכ  יתמ  לש  םהינומזפ  תוכזבו  הפי ,' תיפורט  ץרא   ' טילקתהו עפומה  תוכזב  תירלופופ  התשענש  תיאליזרבה ,

השענש זולבה , יביבח ;' רבוע  לכה   ' תקהל תוכזב  רקיעב  תירלופופ  התשענש  תינקירמא , המשנ  תקיזומ  םייאליזרב ; םיבצקמו  םידרוקא  תומלוס ,
' יתיאש השאה   ' הזורב דיווייד  לש  טילקתהו  עפומה  תובקעב  רקיעב  תירלופופ  התשענש  תיניטלה , הקיזומה  ינטיל ; ינד  לש  ויעוציב  תוכזב  רקיעב  ירלופופ 

. ימואלניב םעט  לש  וחותיפלו  לארשיב  יתוברתה  םזירטנצונתאה  לש  ונותימל  ומרת  הלא  לכ  בודיי . המלש  לש  וינומזפו 

המחלמל אלו  םולשל  ריש 
, ןוחצינה ימובלא  םיש , " לצה תקנעה  יסקטל  דעבמ  םימיה . תשש  תמחלמ  ירחא  רבכ  ולגתה  "ל  הצ לש  יטנמורה  יומידה  תקידסל  םינושארה  םינמיסה 
. תויטסיפיצפ תוסיפת  ומירטהש  םייוטיב  וננתסה  תראפתהו , זועה  יטרסו  ןומרחה ' תוכלמ   ' ינומזפ "ל , הצ יפולאל  דדיהה  תועורת  םימחולל , ללהה  ירפס 

ודביאו ועצפנ  וינבמ  םיברש  רוד  והז  ינקירמאה . םזיפיצפה  ילמסל  הנושארל  ףשחנש  ינוליחהו , ליכשמה  ריעצה  רודה  ינב  ברקב  רקיעב  ועיפוה  םה 
. תממורמ היווח  קר  אלו  תיתמוארט  היווח  םג  התיה  ורובע  המחלמהש  רוד  םירופיכה , םויו  םימיה  תשש  תומחלמ  תוברקב  החפשמ  ינבו  םירבח 

תואיצמל םינקירמאה  לש  תיתמחלמ  - יטנאה הפשה  ץומיא  תא  ליבוהו  רשיב  רקיעבו  םילביטספה ,' תעורת   ' תא ותריציב  םעמעל  לחהש  םימחולה  דחא 
םיסחיו הירוטסיה  דומלל  לחה  רורחשה  רחאלו  "ל , חנב ןיצקכ  תריש  הפיחב ב-1946 , דלונ  טילבטור  טילבטור . בקעי  יאנומזפה  היה  תילארשיה ,

היווח יתרבעו  ריעצ  רוחב  יתייה  . ' לגר דביאו  עצפנ  ריעב , םיאולימה  תדיחיל  סיוג  אוה  המחלמה  ץורפ  םע  םילשוריב . תירבעה  הטיסרבינואב  םיימואלניב 
, זגפ לפונ  חארט  דמוע , ץר , ץר -  ץר -  ינא  ךיא  רכוז  ינא  . ' רימא יפג  תונורחא ' תועידי   ' תבתכל ןויאירב  םימיל  רפיס  המילא ,' דואמ  תיטמוארט , דואמ  איהש 

המחלמה ירחא  יח .' אל  יח , ןכ  העש , הככ  םש  בכוש  ינאו  תמש , רוחב  בכוש  ילע , םצעב  יביבסמ , לגר . יל  ןיאש  ןיבמ  ינא  םייניעה , תא  חקופ  ינאשכו 
רעיש .'  ' רמזחמה תארשהב  םולבנזור ,) ריאי  ןחל   ) "ל חנה תקהלל  םולשל ' ריש   ' תא בתכ  םש  ןודנולב , הרצק  הפוקת  טילבטור  ההש 

', רשפא ןה   ' ומכ םיריש  ודלונ  תואמצעה  תמחלמ  ירחא  רבכ  םולשה . אובלו  המחלמה  םויסל  לחייו  ץראב  רשוהש  ןושארה  רישה  היה  אל  םולשל ' ריש  '
אל םג  םהו  םולשל , הרורב  היינפ  םהב  התיה  אל  ךא  תומחלמה . םויסל  הווקתו  תופייעו  באכ  ואטיבש  ליחה ,' רוביג  בש  ו' רופא ' ריש  ', ' ןורחאה ברקה  '
טלב םולשל ' ריש  . ' טילבטור לש  ןומזפה  תא  ונייפיאש  תיתאחמהו  הרישיה  ךרדבו  יפיה ' ןונגסב ה' אל  יאדווב  ומודיקל , יד  השוע  הניא  תוגיהנמהש  וזמר 

ירצמב רובענ  ונחנא  ו' ןיברל ' הכחמ  רצאנ   ' ומכ םיייתמחלמ  םייוטיב  םוקמב  וידרב . ונגנתהש  םימיה  תשש  לש  היוללהה  ינומזפל  האוושהב  דחוימב 
תואבה : תויברק  - יטנאה םילימה  טילבטור  לש  ןומזפב  ועיפוה  ןאריט ,'

לא תומחלמל /. אלו  הבהאל  ריש  וריש  תונווכ /, ךרד  אל  הווקתב , םייניע  ואש  םיכלוהל /. וחינה  רוחאל , וטיבת  לא  םיחרפל /, דעבמ  רודחל  שמשל  ונת 
םולש . קר  ועירה  תורכיכה  לכבו  אוה , םולח  אל  יכ  םויה /, תא  ואיבה  אובי , םוי  ודיגת 

זכרמה דוקיפ  ףולא  לש  וזגור  תא  ררוע  אלמלא  תדחוימ  בל  תמושתל  םתסה  ןמ  הכוז  היה  אל  "ל , חנה תקהל  לש  התינכותב  ללכנש  םולשל ,' ריש  '
תא רוסאל  שרדו  ןייד  השמ  ןוחטיבה  רשלו  ריאמ  הדלוג  הלשממה  שארל  הנפ  ידנג  תיטנפה . תיטוירטפה  ותפקשהב  עדונש  ידנג ,)'  )' יבאז םעבחר 
תודיכלה חורבו  םימחולה  לארומב  עוגפל  לולע  ינתסובת ' רישה ה' העקבב , םיפדרמב  םימחלנ  וניתוחוכש  ןמזב  יכ  ןעט  אוה  םילייח . ינפל  רישה  תעמשה 

הקהלהש םיעוריאב  תויתנגפהב  אציו  םק  אוה  ודוקיפ . םוחתב  רישה  תעמשה  לע  ילמרופ  אל  םרח  ידנג  ליטה  היינפה  ינפל  דוע  השעמל , םהלש .
תא "ם ) פמ ישארמ   ) ןמסורג הקייח  תסנכה  תרבח  הלאש  ראוניב 1970  ב-21  השער . תונותיעהו  רוביצב  עדונ  רבדה  רישה . תא  העציבו  םהב  העיפוה 

זכרמה דוקיפ  ימוחתב  עיפוהל  "ל  חנה תקהלל  ריתמ  וניא  יבאז , םעבחר  זכרמה , דוקיפ  ףולאש  יל  רסמנ  : ' תסנכה תבישיב  ןייד  השמ  ןוחטיבה  רש 
ידי לע  ךכל  ךמסוהש  ימ  וא  ישאר  ךוניח  ןיצק  רשיא  םאה  . 2 וז ? הדבוע  הנוכנ  םאה  . 1 לואשל : ינוצר  םולשל ." ריש   " תא םתינכתב  םיללוכ  "ל  נהש רחאמ 

תקהל ידי  לע  "ל  נה רישה  תעמשה  תא  ריתהל  ידכ  תושעל  רשה  דובכ  תעדב  המ  ןכ -  םא  . 3 "ל . חנה תקהל  תינכתב  "ל  נה רישה  תללכה  תא  "ל  כטמה
ףולאה .' תארוה  לטיב  "ל  כטמרה הלאשל 3 : תיבויח . הבושתה  תולאשל 2-1  : ' בישה ןוחטיבה  רש  זכרמה '? דוקיפ  ימוחתב  "ל  חנה

םירה לצ  תוארל  םיטונו  יתבשחמ  םזילרביל  לש  יוטיב  לכ  תוינוציקב  םיחודה  ידנג , תמגודכ  רבס , ירומח  םינמשח ' ילסקודרפ ל' ןפואב  יכ  ריעהל  יוארה  ןמ 
ךכבו םלתהמ  הטוסה  הריציל  הדוהת  םירצוי  םה  ילארשיה . םזילרבילה  הז  ללכבו  יברעמה , םזילרבילה  תוחתפתהב  הבר  תובישח  תעדונ  םירהכ ,

סותימל םג  ךכ  רחאו  לגדל  תרזנוצמה  הריציה  תא  םיכפוה  ךכבו  הפקתמה  לומ  לא  דחאתהל  שפוחה  יניגמ  תא  םיצלאמ  םהו  התפישח , תא  םילידגמ 
', םולשל ריש  . ' םיקתוע יפלאב  ותוא  וציפהו  תאז  לצנל  ורהימ  םיטילקתה  תורבחו  ןומזפה  לש  וכרע  תא  הלידגה  ןכא  ידנג  לש  ותוגהנתה  ילרביל . - יטרקומד

ינומזפב ןפוד  אצויל  בשחנש  תילמשח  הרטיג  לש  לליימ '  ' ולוס לשמל ,  ) יטסיקורה הרומזיתב  םג  תינשדח  התיה  תילפסוג ' תדחוימה ה' ותניגנמש 
הנחמ לש  ןונמהל  רישה  היה  ןיבר  קחצי  הלשממה  שאר  חצר  רחאל  דואמ . ירלופופל  רצק  ןמז  ךותב  ךפהנו  תילארשיה  ןזואל  ברע  תויאבצה ,) תוקהלה 

. םולשה

םושמ םג  אלא  יבאז  ףולאה  לש  הרוזנצה  ביבס  רצונש  סומלופה  לשב  קר  אל  יברע  - ילארשיה ךוסכסה  תודלותב  ךרד  ןויצלו  למסל  היה  םולשל ' ריש  '
םדוק דוע  השעמלו  הדסוויה , םוימ  הב  היורש  לארשיש  המחלמה  לש  התועמשמ  ביבס  ירוביצ  סומלופ  רצונ  הבש  תונושארה  םימעפה  תחא  וז  התיהש 

תא הוולמה  תאזה , המלידה  תא  תינידמ . הרשפ  תועצמאב  התוא  עונמל  ןתינש  הרירב  תמחלמ  וא  תענמנ  יתלב  ןגמ  תמחלמב  רבודמ  םאה  ןכל :
רבח היהו  תיצינ  םלוע  תפקשהב  קיזחהש  ןמרתלא , ןתנ  ררושמה  אטיב  תונחמ , ינשל  םעה  תא  תגלפמו  הזה  םויה  םצע  דע  תילארשיה  הרבחה 

האוושההמ גייתסה  אוה  רחא  דצמ  רישה , תעמשה  תא  קידצה  אוה  דחא  דצמ  בירעמ .' םסריפש ב' רמאמב  המלשה , לארשי  ץרא  ןעמל  העונתב 
השתהה : תמחלמל  םאנטייו  תמחלמ  ןיב  וב  הזמרנש 
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תועפשה תניחבמ  הז , ריש  יבגל  הלאכ -  םיסוסיה  ויה  םא  םירחא -  לש  וא  םמצע  לש  םיסוסיהל  ועש  אלש  םירשאמה , וקדצ  יכ  קפס  ןיא  יכ  ינרובס ,
הדוקנ ןאכ  שי  תואושת , רחאלו  חבש  רחאלו  תוהדזה  רחאלו  רושיא , רחאל  ןכ , - יפ - לע - ףאו לארומה ]...[ . רוערע  וא  םזיטיפד  לש  לוכיבכ , תוקיזמ ,

תשקבמהו םויכ  וילא  תיוולנה  הזורפבשו -  הפ  לעבש  הרות -  אלול  תוגייתסה , לכ  אלל  הז  ריש  לבקל  היה  רשפא  הילע ]...[ . דומעל  יוארש  תחא 
אמסיס הלכי  םא  ונשפנב  אנ  לאשנ  הז  ןיינע  שרפלו  םיגדהל  ידכ  טספינאמכ ]...[ . הנגפהכ , האחמכ , טעמכ , דוסי  - יווק לש  תשרופמ  הרהצהכ  ותוארל 

תפרצ ףוח  לע  התיחנה  רחאל  הידנאמרונ  תודשב  םהב  דמע  יאקירמאה  חולשמה  ליח  רשא  םדמ , םיבוקעה  תוברקה  תעב  לשמל , עמשיהל , וז 
הב שי  םלועבש . תונוצרו  תובשחמ  לכלו  םלועבש  םילמ  לכל  םוקמ  הב  שי  לכל . םוקמ  שי  ונלש  וז  םולש  - תהימכ ךותב  הינשה ]...[ . םלועה  - תמחלמב
וריש  ' ארוקה ןומזפל  םג  םוקמ  הב  שי  ךכ  םושמו  קוחר , םולחכו  היפוטואכ  הלא  םימיב  ןיידע  תוארנה  תולאשמל  םג  תאזה , םולשה  - תהימכב םוקמ ,

 - םהל ריכזהלו  אבצה  תאו  רוביצה  תא  דמלל  האבה  העיבתכ  תנגפומ  תעמשנ  וז  תרוכזתש  העש  רבדה  ןכ  אל  ךא  תומחלמל ]...[ ' אלו  הבהאל  ריש 
הבהא שי  יכ  תחא -  הנועבו  תעב  תימינפ , רורט  תמחלמ  תיזחבו  ץוחבמ  היביוא  םע  המחלמ  תותיזח  שולשב  תדמועה  לארשי  תנידמל  ריכזהל 
לע תאז  לכב  רבגתהל  שי  ונינפב ]...[ . החיטהל  םימק  םיצימא  ריש  - ילעבש וז  הלענ  תמא  םיחכוש  ונא  תוברקב  םיפוטש  ונתויהמ  יכו  םלועב 

הז לכ  לע  רבגתהל  םולש , יאנושו  המחלמ  ירחרחמ  תואריהל  ששחה  ינפמו  תילאוטקלטניאה  הנפואה  יכלמ  ונב  םיכסונש  ארומה  ינפמ  העיתרה 
הילע . םיככוס  תעד  יבחרו  םעט  - יקד םישנאשכ  םג  תאזה  תוליסכה  תא  ףושחלו 

, םלוכמ בושחה  אל  םא  םייזכרמה , םירצויה  דחאלו  ילארשיה  קור  - פופב רתויב  שקובמה  ןלילמתל  טילבטור  היה  םולשל ' ריש   ' לש תוירלופופה  תובקעב 
ביבס םיעבשה  תונש  תישארב  הצבקתהש  םירצויה  תרובחב  בושח  ףתוש  היה  אוה  תינויצ . - טסופה תישיאה  היצטניירואה  תא  םדקלו  אטבל  ולחהש 

בוט המכ  ו' המדא ' אמא  ', ' היסנמיגל ךרדב  התוא  האור  ינא  ', ' אובת איה  ', ' יכרות הפק  ', ' הזמ אצ   ' םהב םילודגה , ויטיהלמ  המכ  ול  בתכו  ןייטשנייא  קירא 
'. ץראה ףסומ  םינשב 1970-1973 ב' עיפוהש  התוא ' קחש   ' יריטאסה רוטב  לשמל , הריטאסו , תרוקיב  ירמאמ  תונותיעל  בתכ  דבב  דב  התיבה .' תאבש 

הפיטעה לע  בותיכב  ןוחצינ .' םובלא   ' ותוא הניכ  םזקרסבו  םילשורי ,' תא  יתררחיש  ךכ   ' םשב ןיחלמו  רמזכ  ולשמ  ןושאר  םובלא  טילבטור  איצוה  ב-1978 
םוקמב םימיה , תשש  תמחלמב  םילשורי  רורחשל  ברקב  ולש  הביטחה  יללחל  הבצמה  דיל  םש  םלוצמ  טילבטורו  תימרתה ,' איה  תימדתה  : ' בתכנ

הניחבמ לשכנ  םובלאה  '. 2 סמ . םולשל  ריש   ' ןומזפה םהבו  םייטסיפיצפ , האחמ  ירישו  סקסו  הבהאב  םיעגונה  פופ  ינומזפ  טילקתב  ולגר . תא  דביאש 
הכלהש המגמה  ןמ  קלח  היהו  הווחאו  םולש  לש  רסמ  םע  םינומזפ  בותכל  ףיסוה  אוה  םירחא . םיעצבמל  הביתכ  ותויחמומל -  רזח  טילבטורו  תילכלכ 

תוברתב יטרקומד ,' - ינוליח םיענ  המו  בוט  המ  הנה   ' ןיעמ ינחלופ , טעמכ  יזכרמ , ביטומל  םולשה  תייפוטוא  תכיפה  איהו : ץראב  םינשה  םע  הקזחתהו 
. בחרתמה ילארשיה  לאמשה  לש  תיטילופה 

דחי םג  םיחומ  תבש 
תויגוסב םשו  הפ  תעגל  וזעה  םה  המחלמה  ירחא  קר  ועציב . וא  ובתכש  םירישב  תיטילופ  תוילרטינ  לע  ללכ  ךרדב  םיאקיזומה  ורמש  ןונבל  תמחלמ  דע 

ביזכא קראפב  ועיפוה  ןיזנב '  ' תקהלו ךינורג  המלש  הזורב , דיווייד  ןייטשרבלא , הוח  ךונח , םולש  לשמל , הבר . תוריהזבו  סוסיהב  תורעוב , תויטילופ 
קיראל זמר  ) םודאב ' רצוע  אל   ' וינומזפב אטוז  סומלופ  ררוע  ךונח  םולש  ןונבלמ . האיצי  דעבו  ןופצמ  יריסא  ןעמל  לובג ' שי   ' תעונת הנגריאש  עוריאב 

אוה םג  רש  ןייטשנייא  קירא  (. 1985) חישמל ' םיכחמ  חילצמה ' םובלאב  ועיפוהש  הסרובה ,) תלופמלו  תיתדה  הייפכל  זמר  ) אב ' אל  חישמו  ' ןורש )
לש שאר  בשויל  שפחתה  לאירא  . ' אמזירכ תקהל ' םע  ץראה  יבחרב  ינוריא  תוריחב ' עסמ  אצי ב-1987 ל' לאירא  ריאמ  ו ןפייפ ' תכלוהש  הנידמה  לע '

וטרסב דעות  עסמה  זאד . תוקוחשה  תויטילופה  תואשילקה  תא  תיניצה  ותשגהו  םיינצקועהו  םימכחותמה  וינומזפ  תועצמאב  קריפו  תינוימד , הגלפמ 
. תובוט תורוקיבל  הכזו  יתיב  ואידיווב  אציש  עלס , ודיע  לש  ירטנמוקודה 

ךילהתמ קלח  התיה  םיידרגנווא , הקיזומ  יעפומו  תוגצה  םינמאו , חור  ישנא  לש  םישגפמ  תואצרה , בלישש  ידסממ  אל  ןודעומ  , ' אתווצ לש ' ותחירפ  םג 
רקיעב םייתרוקיב , םייטילופ  םיעפומל  ץראב  תיזכרמה  המבכ  םימיה  תשש  תמחלמ  ירחא  רבכ  עדונ  אתווצ ' . ' תילארשיה הקיזומה  לש  היצזיטילופה 

ויה הזה ב-1974  יונישה  תא  ורשיבש  תוינונסה  רתוי . ףירחו  שגדומ  יטילופ  וק  ןודעומה  ץמיא  םירופיכה  םוי  תמחלמ  ירחא  ךא  הקיזומ , םיבלשמה  הלאכ 
דעב תומל  בוט  םשב ' םינומזפב  הוולמ  יתרוקיב  הזחמו  ליעל , רכזוהש  , ' לכה הז  םייתניב  םייתניב , לכה  הז  , ' ןפג ןתנוהי  לש  יטילופה  טרבקה 

תונכל וגהנש  המ  לש  דקומל  היה  אוהו  םינומשה  תונש  יהלשב  רתוי  דוע  הדדחתה  ןודעומה  לש  תיטילופה  היצטניירואה  ויומיבבו . ןנור  ןליא  לש  ונמצע '
. יתרוקיב יתרבח  רסמ  םע  םיילקיזומ  םיעפומו  דסממה  רבעל  םיציח  וחלשש  םייטילופ  םיטרבק  המכ  ולעוה  ותמב  לע  תמדקתמ .' תוברת   ' םינש ןתואב 

רמ יסוי  טקנופלטימ , ללה  ובתכ   ) ' ימאמ  ' קורה תרפוא  התיה  אתווצ  תמב  לע  ב-1987 )  ) הפוקת התואב  ולעוהש  תוחלצומה  תויתרוקיבה  תוגצהה  תחא 
לייחה הלעבש  םורדב , חותיפ  תרייעמ  הרענ  ימאמב , הקסע  הרפואה  טנפלא .) יסויו  ישי  יפש  הנוקסומ , הירא  ןהכ , יזמ  דצל  בכיכ  םגש  יאנב , דוהאו  םייח 

. הלודגה ריעה  יאולחתל  תפשחנ  םשו  ביבא  לתב  דובעל  תאצוי  איה  חמצל . ךפה 

, לשמל ךכ , םהינומזפב . םייתרוקיב  םייטילופ  םירסמ  עיבהל  וזעהש  םילארשיה  םירמזה  רפסמ  תצקמב  הלע  הנושארה  הדאפיתניאה  ץורפ  ירחא 
םילמ ןייטשרבלא ( הווח  הרשש  אידג ' דח  ןומזפב ' (, 1988 , ' ינשה טילקתה  םובלאב ' ןמייה , יס  ןחלו  םילמ   ) ןמייה יס  הרשש  םיכובו ' םירוי  ןומזפב '

ונירחא  ' םובלאב ןיכוד , ידקרא  ןחל  ןורלג ; תירונ  םילימ  ןורלג ( תירונ  הרשש  לובמה ' ונירחא  ןומזפבו ' ( 1989 , ' ןודנול םובלאב ' ןייטשרבלא , הווח  ןחלו 
(: 1989 לובמה ,'

לת שיו  םיעצפה / תא  םישבוח  םש  םיממוקתמ  תנידמ  שי  המיז / ישעמו  םינודעוממ  תרעוב  ביבא  לת  שיו  הרעבת / יקובקבו  םינבא  לש  הנידמ  שי 
. ער יל  השוע  קר  הז  הניע / תא  הדביאש  הדלי  לע  יל  רפסת  לא  אל , םיתושו / םילכוא  םייח  תגגוח  ביבא 

. ללכה ןמ  אצויה  ויה  תילארשיה  הקיזומב  תורישיה  תויתרוקיבה  תורימאה  רבד  לש  ומוכיסב  ליעל , ונמנש  םייתרוקיבה  - םיילקיזומה םייוטיבה  ףרח  םלוא 
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תיטילופה האחמה  הבהאו . תודידב  ומכ  םיישיא  םיאשונב  ודקמתהו  תורישי  תויטילופ  תורהצהמ  וקחרתה  תע  התואב  ובתכנש  תוילקיזומה  תוריציה  בור 
הרוקש הממ  יתוא  בוזע  : ' ורדיש וליאכ  םיאקיזומה  םהב . רמאנ  אלש  המב  רתויו  םינומזפב  רמאנש  המב  תוחפ  האטבתה  תילארשיה  הקיזומב 

ירחא ועיפוהש  תוקהלהו  םירמזה  לש  השגהה  ןונגסב  הנפצוה  הפיקע  תיטילופ  הרימא  רעונ .' ינב  תמאב  םיניינעמש  םירבדב  דקמתנ  אוב  תושדחב ,
קורה ןודעומבו  , ' ןסקור ו' דיווקיל ' ' , ' ןיווגניפ רקיעב ' םייביבא , לתה  ןואט ' ןואד  ינודעומב ה' חומצל  לחה  םינומשה  תונש  תיצחמ  תארקל  ןונבל . תמחלמ 

הסרתה רדישש  יטוראו , ירטנצסקא  ספסוחמ , הרגתמ , ןונגסב  רכינ  שודיחה  ילארשיה . קורב  שדח  ןדיע  החתפש  השדח , יוטיב  תוברת  , ' ןיסל תיב  לש '
סקס  )' םיינקירמאו םייטירב  םילדומ  לש  ילקיזומ  יוקיחל  הייטנה  םג  דורצ . לוקו  םיינורטקלא  םיטקפא  ןיישרוטסיד ,'  ' תורטיג הברה  תידסממ : - יטנא
םימגד לש  ריוגמ  לדומ  ןיעמ  ורצי  םה  ולא . םינודעומב  ועיפוהש  תושדחה  תוקהלבו  םירמזב  דימתמ  תטלוב  התיה  םהימודו ) 'ן ' זיוויד יו  ג' ', ' סלוטסיפ

קורב שדחה  לגה   ' וניכ הקיזומה  יחמומש  תאזה , הרומתה  תא  סנאד .' ו' לאטמ ' יבה  ', ' פאר ', ' םדקתמ קור  ', ' קנאפ  ' רקיעבו "ל , וחמ םיירלופופ  םיילקיזומ 
.' הנישמ תקהלו ' סיטרופ  ימר  רמזה  וליבוה  ילארשיה ,'

יבויחה ןבומב  יכיספ '  ' רמז
ילכ לש  בל  תמושתל  הכז  אל  אוה  ןיסל . תיב  לש  קורה  ןודעומב  סנכתהש  ריעצ  להק  ינפל  םיעבשה  תונש  תיצחמב  רבכ  עיפוהל  לחה  סיטרופ  ימר 

תוריעצה תוקהלה  לש  םינוניגה  תאו  הקיזומה  תא  לכעל  ןיידע  הלשב  התיה  אל  תילארשיה  הרבחהש  םושמ  ילואו  ותוירסוב  לשב  םילודגה  תרושקתה 
רבודמש םימי  םתואב  רבכ  וניחבה  ןיע  ידח  םיימוקמ  םיאנותיע  ךא  לודג . אל  להק  ללכ  ךרדב  וכשמש  םישדחה , םייביבא  לתה  קורה  ינודעומב  ועיפוהש 
תאו סיטרופ  תא  ןייפיא  םייח  - רמ יסוי  הקיזומה  רקבמ  ץראב . רעונה  תוברתב  שחרתמה  קומע  והשמ  תאטבמה  השדח  תילכלכו  תילקיזומ  העפותב 

:' גשומ שדחה ' תונמאה  ןוחריב  םסריפש ב-1975  הבתכב  ודצל , ועיפוהש  ןוכיתה ) ליגב  ויה  ןהירבח  תצקמש   ) תוריעצה תוקהלה 

המיב תוגהנתהו  תוריינאמ  תלעב  קור  - תוישיא הנלוסל  םא  םג  רוביצה ; ינפב  עיפות  םרטב  דואמ  הברה  ןגנל  תבייח  סיטרופ ) ןלוסה :  ) בובז תקהל 
וניזאה םינש  שמחב  ונממ  םירגובמה  ויחאש  הלאמ  םינוש  םיטילקתל  ןיזאמ  אוה  שדח . תוקהל  רוד  והז  ץראב . יתיאר  אל  הומכש  תיסקריק 

א)  ) היה תושדח  תוקהל  ןתואל  ףתושמה  םינוש ]...[ . ררועל -  הסנמ  אוהש  תושגרה  גוסו  הקיסומב  ותוברועמ  רחא . שארב '  ' אצמנ אוה  םיניזאמו .
הכוזה ךינורג , המלש  תא  תללוכ  הניא  תרוקיבה  רצויה . - ןוימדה רסוחו  תוירחסמה  לע  תרוקיב  ךות  פופה , חטשב  ץראב  השענה  לכמ  תוגייתסה 

'; וש  ' רוצילו הגצהה ) תדמעה  תושובלת , רופיא ,  ) תינוציחה העפוהה  תא  חפטל  ןוצר  ב ) ; ) המיבה לע  תישפוחה  ותוגהנתהו  ותזעה  לשב  הדהאל 
םיטרפב תוניינעתה  ללח ; - תקיסומו םיינורטקלא  םילכ  לע  שגדה  הינמרגבו ; הילגנאב , השענב  תוניינעתהו  בקעמ  ג ) ; ) קורה סקריק '  ' תבהאו

. םירצק לע  םיכורא  םיעטק  ףידעהל  הייטנו  דויצה  לש  םיינכטה 

חתפתהל לחה  םשו  "ל  וחל סיטרופ  אצי  בטיה , רכמנ  אל  םגו  םירקבמה  תוסחייתהל  הכז  אלש  (, 1978) רטנולפ ' ' םירוכיב , םובלא  איצוהש  רחאל 
קורה ינודעומב  םינוש  םיבכרהב  םיעפומל  ץראב  רקיב  םעפל  םעפמ  הפוריאב . תמיוסמ  החלצהל  התכזש  טקפמוק ' למינימ   ' תקהלב ראשה  ןיב  ןמאכ ,

ורבח םע  דחי  איצוהו  הצרא  תיפוס  סיטרופ  בש  ב-1988  שדחה .' לגה   ' תקיזומ ירחוש  םיריעצ  לש  הנשמ  - תוברת החמצ  רבכ  םהבש  ביבא , לת  לש 
העשה התיה  םעפה  ףורחס .) םע  דחי  ןיחלהו  םילימה  תא  בתכ  סיטרופ  ' ) אספוקהמ םירופיס   ' םשב םובלא  ףורחס  ירב  קיפמהו  ןיחלמה  טסירטיגה 

ועמשוה וינומזפו  הנגריפ , תרוקיבה  םיקתוע ,) רתוי מ-30,000   ) בטיה רכמנ  םובלאה  תוריהמב . ךרד  ובכוכו  תילארשיה , הרבחה  תניחבמ  הרשכ ,
יתוגהנתה יוקיח  לדומ  ביבא ,) לתב  רקיעב   ) ימוקמ רוביג  השענו  ויעפומ ) תוכזב  ראשה  ןיב   ) ותוינומלאמ אצי  סיטרופ  וידרה . תונחתב  םירקבל  תושדח 

. רקילופ הדוהיו  יצרא  המלש  ךונח , םולש  םע  תחא  המישנב  וריכזהל  ולחה  םיחמומהו  ריעצה , רודל  ילקיזומו 

( חושק  treble לילצ םע  תורטיגו  תוינורטקלא  םיפות  תונוכמ  הברה   ) וינומזפ לש  ינכדעה  יברעמה  ינורטקלאה  לילצה  ללגב  ריעצה  להקל  םסק  סיטרופ 
רשש ןושארה  ילארשיה  רמזה  יתעדל  אוה  סיטרופ  םילימה . לש  יכיספ ,' , ' הנושמ יוגיהו  קודסו , ינחרצ  לוק  ןירקה : אוהש  תיתאחמה  הנוסרפה  ללגבו 

הנוסרפב וכמת  הזמ , הגונו  תרהרוהמ  תוילדכיספבו  הזמ  תירענ  תוטשפב  ונייפאתהש  וינומזפ , תולימ  םג  תירבעב . אל  עמשנ  ךא  תירבעב 
': הספוקהמ םירופיס  ועיפוהש ב' םיריש  השולש  ךותמ  םיאבה  םיעטקב  ומכ  ולש , תיטסימרופנוקנונה 

,/ הניפ לכב  ךתוא  האור  ינא  יתבוהא /. םט  ז' רומא , ןומ  תילמשחב /, םישגפנ  רקוב  לכ  הפי /. הדלי  וא  תצלפמ  לותח , הכסמה /? ירוחאמ  רתתסמ  ימ 
'(. תצלפמ לותח   )' תויוטש השוע  ינא  ךללגבו  תוכיתחל /, רובש  ינא  יארת  הבוגת /. ןיאו  םינמיס  ךל  השוע 

םלוע לוחב /, םיקחשמ  םיקחוצ  םידמג  עסמב /. בוש  תובנראה  הפי /, םוי  הזיא  הייסמ , רו  ' זנוב הניפ /. שפחמו  חבונ  המותכ /, העבג  לע  ץצורתמ  בלכ 
'(./ החירזה לש  התעיקש   )' רוחשב קפוא  תעבוצ  רוא /, תצק  הליטמ  הנבל  שמש  לוחכו /. חמש 

./ רשק ןיא  רשק , ןיאו  הטיש / שיו  דוק  שי  ילוא  השיגה /, ירוחאמ  רתתסמ  המ  רשק /. ןיא  רשק , ילב  רתתסמ / בושו  ךבתסמ  רזוחו /, רבשנ  רבחתמ , לכה 
'(. רשק ןיא   )' הזיחא וב  ןיאו  קמחתמ  הטיש /, אלל  דרויו  הלוע 

אוהו ףורחס , ירב  םע  תופתושה  קוריפ  רחאל  רקיעב  ומסק , גפ  םיעשתה  תונש  יהלש  תארקל  ךא  החלצהל , וכזש  םימובלא  המכ  דוע  איצוה  סיטרופ 
. ונונגס תאו  ותוא  וקיחש  תובר  תוקהלו  םירמזל  שלופמו  שובכ  ביתנ  וירחא  ריאשמ  המבה , זכרממ  םלענ 

תירורהס תואיצמב  תירבע  הקיזומ 
תונש תישאר  לש  ביבא  לת  ינודעומב  הדלונ  ןוסנב ) לקיימו  ןייד  יגיא  בורדוח , רנבא  יאנב , לבוי  הכרב , ימולש  ) הנישמ ' תקהל ' םג  סיטרופל , המודב 

, הקהלה לש  םיישארה  םיבתוכהו  םיגיהנמה  ינש  הכרב , ימולשו  יאנב  לבוי  ןיב  שגפמב  ןכל , םדוק  דוע  השעמל  רצונ  הנישמ '  ' לש ןיערגה  םינומשה .

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



' ןיווגניפ  ' ןודעומב עיפוהל  הלחהו  הקהלה  השבגתה  ינושארה  ןיערגה  ךותב  םיילנוסרפ  םייונישו  םיילקיזומ  םישושיג  רחאל  אבצב . םתוריש  תרגסמב 
' םלפודמ יאקיטפוא   ' םינומזפה דחא  תימצע . הקפהב  םינומזפ  המכ  טילקהל  הירבח  ולחה  תעב  הב  תירבעב . ךכ  רחאו  תילגנאב  הליחת  ןד ,'  ' עונלוקבו

לש יטירב ' ילקיזומה ה' ןונגסב  ןיחבהל  היה  רשפא  רבכ  הזה  ןומזפב  טיהלל . דימ  היהו  ילויב 1985  וידרה  תונחתל  עיגה  הכרב ,) ימולש  ןחלו  םילימ  )
: התוא ונייפיאש  יטסיפקסאה  קֹודה  םע  תוגונה  - תוירורהסה םילימבו  הקהלה 

/ תועט הלפנ  ילוא  לצ / קר  שי  םשג  שמש  ןיא  לכסתמ / ףרוחה  ןכ  ןכ  רזכא // ךכ  - לכ םיה  רק / ףרוחב  לבא  םיה / לא  ץיקב  ךלוה  םלפודמ / יאקיטפוא  םג 
םלועהו ךכ / םתס  תויחל  ךישממ  ינא  םג // ויקוטל  ילוא  וקורמ / וא  אמורל  םלוכ / ומכ  חורבל  הצור  םלועה / תא  שובכל  הצור  תועט //? תואלקחב , םיישק 

. ידו הז  םע  קיפסמ  יאדכ / הז  המל  זא  ךכ / - לכ הפי  הארנ  דימת 

. הקהלה לש  םימובלא  השימח  הקיפהש  סא , - יב - יס תרבחב  תוטלקה  הזוח  הקהלל  האיבה  החלצהה  הבר . תוירלופופל  הכז   ' הל אב  אל  יכ  רישה ' םג 
40,000 ' ) הניטלפ עיגה ל' אוה  הנש  יצח  ךותב  תוירלופופה . תגספל  הקהלה  תא  קינזה  הכרב , לש  ויה  וינחל  בורש  (, 1984 ' ) הנישמ , ' הרוכבה םובלא 

דחאל התיה  הנוכמה ' דוקיר   ' ןומזפב ידוב ' 'ה  צוב הליג  הליג   ' תירטוזאה האירקה  םיקתוע . רתויל מ-65,000  ויתוריכמ  ועיגה  תואבה  םינשבו  םיקתוע )
םיינויצ . - טסופ םיינקירמא , - וריא םינייפאמ  םע  השדח  רעונ  תוברת  לש  התישאר  תא  האטיבו  השדחה , םינודעומה  תוברת  לש  הילמסמ 

, םיקוקיז גלש , יתיתפ   ) םיילאוזיו םיטקפאו  תבכרומ  הרואפת  הלועמ , דנואס  דואמ : עקשומ  היהש  הלש , הרוכבה  עפומל  הנישמ '  ' האצי יהלשב 1986 
לודגה שפוחה  ףוסב  הכרענש  ןוקריה , קראפב  העפוהב  הקהלה  לש  ןושארה  בוביסה  םייתסה  תוחילצמ  תועפוה  תורשע  ירחא  המודכו .) הרואת  יצוציפ 

ינש לש  תוריכמהו  הנישמ '  ' לש היעפומב  ןיינע  המ  םושמ  דבאל  לחה  רוביצה  בר . ןמז  הכרא  אל  החלצהה  םלוא  שיא .)  50,000  ) איש להק  ינפל 
הארשהה - בר קיפמה  תומדב  ליצמ  הקהלל  אצמנ  שואיי  ףס  לע  תושלח . ויה  (, 1988 ' ) הנישמ 3 ו' ( 1987 ' ) הנישמ 2 , ' הקהלה לש  םיאבה  םימובלאה 

. הקהלל םינפ  בוש  הריאה  החלצהה  שדח . יביטקרטא  עפומו  ( 1989 ' ) הנישמ יתוברו : יתוריבג  , ' םיטיהל ףסוא  םובלא  שבגל  הל  עייס  אוה  דעלג . בקעי 
' הנישמ  ' הרחבנ , 1989 וז , הנשב  םיקתוע . רתוי מ-60,000  ורכמנ  דעו 1990  םיקתוע )  20,000 ' ) בהז םובלאה ל' עיגה  םישדוח  השולש  ךותב 

ומכ הכרד , ךשמהב  הקהלה  האיצוהש  םימובלאה  תשר ג .' לש  דעצמב  הנשה  רישל  רחבנ  הנוכמה ' דוקיר   ' ילטנמורטסניאה עוציבהו  הנשה  תקהלל 
םיררחושמ הירבח  לש  םירסמה  ושענ  ןמזה  םע  הנידמה . תודלותב  רתויב  החילצמה  קור  - פופה תקהלכ  הדמעמ  תא  וססיב  םהל , וולנש  םיעפומה  םג 

אלמ יתלילע  טרס  םירצוי  הקהלה  ירבחש  לשמל ,  ) תורזומ אווש  תועומש  תצפה  םיילדכיספ , םיפילק  דנולבל , עובצ  רעש  רוע , ידגב  רתוי : םייביטקובורפו 
לש ינימשה  המובלא  אצי  ראוני 1995  תישארב  םהלש . תויביטקובורפה  םילימה  ללגב  םירטס ' - ןיימ  ' תוינכותב עימשהל  רשפא  היה  אלש  םירישו  סקס )

עסמל האצי  איה  להקהמ . םג  םישדוח  רפסמ  רובעכ  רבתסהש  יפכו  הירוענמ , הדרפנ  ןכא  הנישמ '  ' ובש הבהא ,' םולש  םירוענ , תוארתהל   ' הקהלה
. תונגרפמ תובתכ  לש  לבוש  הירחא  הריאשמ  הנש , התוא  ףוסב  הקרפתהו  ץראה  יבחרב  הדירפ 

תונמאה םוחתב  תורחא  תוחלצהל  המודבש  רמול , רשפא  הז  בלשב  רבכ  ךא  יתטיש , רקחמ  שורד  הנישמ '  ' לש התחלצהל  תוביסה  לע  דומעל  ידכ 
יוניש לש  הפוקתב  החמצ  הקהלה  ןמזה .' חור  םייונישו ב' םייתרבח  םיכרצל  תויתונמא  תויוכיא  ןיב  בולישמ  העבנ  הנישמ '  ' לש התחלצה  תירודיבה ,
"ל. וחל החותפ  הרבחל  תירטנצונתא  הרבחמ  רבעמהו  הנושארה  הדאפיתניאהו  ןונבל  תמחלמ  לש  תוהזה  רבשמ  תילארשיה : הרבחב  קומע 

לע ךל  יתיכיחשכ  ו' הז ' תא  רוצעל  לוכי  אל   ' ומכ םיחילצמ  אל  םינומזפ  לש  טעומ  רפסממ  ץוח  רישי , יטילופ  רסמ  היה  אל  םנמא  הינומזפ  לש  םיטסקטל 
הרדיש איה  הקהלה  תא  ונייפיאש  םיירורהסהו  םיירונימה  םינחלהו  םילימה  תועצמאב  ךא  ןונבלב . לייחכ  ויתויווחל  םיסחייתמה  יאנב , לבוי  לש  לספסה '

היצנוטניאהו אטבמה  םע  ילוכנלמ  - ירותסמה לוקה  םג  תילארשיה . תומהלתההמ  הדילסו  תישיא  הקוצמ  תימויק , הדרח  תוימומגע , קוחיר , רוכינ ,
. םינש םתואב  ריעצה  רודב  לּוק ' ךפהו ל' טובנל  לחהש  ישפנ  בצמ  םזיפקסאו , תויניצ  שואיי , לש  השוחת  רדיש  יאנב  לבוי  הנלוס  לש  הריעצ  - תילארשיה

' סילופ ', ' סנדאמ  ' ןוגכ תויטירבו , תוינקירמא  תוקהל  לש  תוינכדע  תוילקיזומ  תונפוא  תילארשיה  הנצסל  רייגל  הליכשהש  םושמ  םג  החילצה  הנישמ ' '
החתיפ הנישמ ' . ' הקהלה ינומזפ  לש  םידוביעבו  הניגנב  םילימב , םינחלב , יוטיב  ידיל  אב  ירבדה  לאירבג . רטיפו  סנילוק  ליפ  ןוגכ  םירמז  לשו  הנוורינ ,' ו'
שארט זיונ , קור , יאגר , הסלאס , קנאפ , שדח )' לג  ' )' אקס , ' תיברע הקיזומ  תילארשי , הרוה  בלשמה  יתכתמ , ינורטקלא  לילצ  'י -  זאלוק ילקיזומ  ןונגס 

גנארגו .'

תילארשיה תוברתה  תוחתפתהל  םתובישח  שממ . לש  םתוח  הריאשה  אלש  תפלוח  תילקיזומ  הנפוא  ויה  אל  הנישמ ' םג ' ומכ  ותקהלו  סיטרופ  ימר 
הקיזומב יתרוסמה  ילארשי  ץראה  םגדה  לע  ללוגה  תמיתסל  ומרת  םה  תישאר , םימוחת : העבראב  תדקמתמ  טרפב  ץראב  הריעצה  תוברתהו  ללכב 

רקיעבו םייתוברתה , םיילושה  לש  רוקיסה  תובישח  תא  תילארשיה  תרושקתל  וריהבה  םה  תינש , "ל . וחמ םיאבוימה  םימגדה  תוטלתשהלו  תילארשיה 
ללכ ךרדב   ) השדח הריעצ  קור  תקהל  תולגל  םעפ  לכב  הסנמ  תרושקתה  ובש  ךילהת  חתפתה  ךליאו  הפוקת  התואמ  תאז , םע  רעונה . תויוברת  לש 

םינודעומה תוברת  תוחתפתהל  ךרדה  תא  וללס  םה  תישילש , תוריהמב .) העדותהמ  הגומנ  השדחה  הקהלהו  דבלב  רצק  ןמז  הקיזחמ  תילגתה 
יתעדל ומרת  ךכבו  םייפואב  םייתייזה '  ' ויה םהינומזפ  תיעיבר , ףקיה . תבחר  העפותל  םיעשתה  תונשב  הכפהנש  ץראב , תינורטקלאה  הקיזומהו 

. תוינומהה סנארטה  תוביסמ  תנפואב  רתוי  רחואמ  יוטיב  ידיל  האבש  ץראב , רעונ  ינב  לש  תיגולואידיא  - טסופה תיטסיגולוכיספה  תוברתה  תוחתפתהל 

ןמ קלח  השענו  והשכיא  תיוב '  ' אוה דימתו  תירבה , תוצראבו  הפוריאב  לבוקמכ  יביטקובורפו  ינדרמ  םלועמ  היה  אל  ילארשיה  קורה  שיגדהל : בושח 
ילגעמל רבעמ  הטשפתה  אלו  שולש , םייתנשמ  רתוי  אל  דעומ , תרצק  דימת  התיה  םיבכוכה  ביבס  תיתודליה  הירטסיהה  םג  ילארשיה . סוזנצנוקה 

: בתכ רשאכ  בגר  יטומ  גולויצוסה  יתכרעהל , קדצ , םינטק . הייסולכוא 

, שער הדרטה , ןואכיד , שואיי , הדרח , תויניצ , ישממ , סעכ  ידמ . ךר  ןיידע -  אוהו  דימת -  טעמכ  היה  ילארשיה  קורה  קורל , רתוי  תוביוחמש  םיינזואל 
הבר הדימב  םיימוקמ . סלוטסיפ ' סקס   ' וא רגא  קימ ג' חימצה  אל  ילארשיה  קורה  םירידנ . דימת  וב  ויה  תוינימו  תוירצי  תויביטימירפ , תוינוטונומ ,

המו הרואכל , המלענ  הקיזומה  לש  תוילארשי ' ה' לשמל , םהידימלתו , ףורחס  - סיטרופ רתוי , םיטוב  םיאקיזומ  ועיפוה  רשאכ  סקודרפ : וכותב  םייקתה 
ימואלניב . יללכ , קור '  ' היה לבקתהש 

ךותב הנידמב  ומכ  ונשגרה  : ' בגר לש  הנעטה  תא  םישיחממ  ץראה ,' יביטקפסורטר ל' ןויאירב  ןיווגניפ ' ןודעומ ' תרובח  ידסייממ  דחא  רמאש  םירבדה 
םידלי ונייה  םצעב  םיער . םידלי  ונייה  אל  םייביסמ , הליל  ייח  ונייחש  תורמל  םירוהה . תא  ונדביכו  תיבה  תא  ונבהא  אקווד  ןיוזמ , רוד  ונשגרה  אל  הנידמ .
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קורה תוברת  תא  הלידבמה  וז , העפותל  תוביס  המכ  תולעהל  רשפא  דחיב .' ונייהשכ  םלועב  דבל  אל  ונשגרה  דחיב , םיקזח  ונשגרה  טושפ  םיבוט .
תומכסומב הדירמל  םיאתמ ' ליגב ה' תינש , הב ; דורמל  השקש  תיתחפשמו  הנטק  הרבח  איה  לארשי  תישאר , יברעמה : םלועב  קור  תויוברתמ  ץראב 

ךכ לכ  איה  תימויקה  הקוצמה  תישילש , הלועפ ; שפוח  הריאשמ  הניאש  םיקוחו  םיללכ  לש  השקונ  תרגסמב  רמולכ  יאבצ , תורישב  ילארשיה  הלבמ 
, תורודה ןיב  חתמה  הבש  הרבח  איה  לארשי  תיעיבר , ישיא ;) לבס  ללכ  ךרדב  אטבמ  קורה   ) לבס לש  ףסונ  יוטיבל  םוקמ  ןיאש  דע  ץראב  תיתועמשמ 

גוס לכמ  תוריינמ  ירחא  יבש  תכלל  םיטונ  םניא  ןכלו  םעבטמ , םיילמרופ  אלו  םיירגוד  םה  םילארשיה  ףוסבלו , תיסחי ; ןטק  אוה  החפשמה , ךותב  הז  ללכב 
םיבאפה דחאב  רקיב  אוה  ב-1983  תינוריאה . וכרדב  םולבנזור  ןורוד  יאנותיעה  חסנל  ביטיה  תינדרמ  אל  הרבחב  ינדרמה  קורה  לש  ותורקע  תא  אוהש .

: בתכו השדח ) העפותו  ימינונא  רמז  זא   ) סיטרופ ימר  עיפוה  םהבש 

, תושק החכותו  םעז  תואירק  טלפ  רמזה  תירוטיר ]...[  תוצרפתה  וא  יטפליפא  ףקתה  וא  םימער  תפוס  ומכ  והשמ , ןוכנ , עמשנ  הזה  חסאכ ' והשמ ב'
, ךכל ןיתמה  רבכש  והשימ  ידיל  ולש  הריבה  קובקב  תא  םואתפ  טמש  אוה  בהזה '...!!!! לגעל  םידגוס  םתא   : ' יגרבנירג יבצ  ירוא  טהל  הזיא  וריכזהש 

!!!!' םיפוצב יתיא  היה  אוה  .: ' ינזאב צ הקעצ  הז  יטפילקופא  עגרב  ןופורקימה . יטוחו  םישרקה  ןיב  שלפתמ  הכובו , שטובו  טעוב  הצרא , םייפא  לפנ 

' ונמצע דעב  תומל  בוט  '
םתדוהת ךא  תילארשיה , קור  - פופה תוברתל  ןילנרדא  םנמא  וסינכה  םהירחא  ועיפוהש  םיריעצה  םירמזהו  תוקהלהו  הנישמ ' תקהל '  , ףורחסו סיטרופ 

רוביגל ךפהילו  ויעפומ  ךותל  תיטנתוא  האחמ  לש  דוסי  רידחהל  ץראב , תילקיזומה  היטבמאה '  ' תא ריעסהל  חילצהש  ןושארה  תלבגומ . ןיידע  התיה 
(Teen Idol ' ) םירוענה לילא   ' היה אל  ןפג  העתפהב . תילארשיה  המבל  חיגהש   , ןפג ביבא  םשב  ריעצ  רמזו  ןיחלמ  היה  הלימה , ןבומ  אולמב  תוברת 

תונש ףוסב  רשיילפ  יטומו  ירמנ  ינוי  ול  ומדק  םישימחה . תונש  זאמ  הינטירבבו  תירבה  תוצראב  דואמ  חילצהש  גוסהמ  לארשיב , חמצש  ןושארה 
תרושקתה ילכ  לש  םחוכ  תומצעתה  ללגב  ראשה  ןיב  הגרדמ , העפותה  התלע  םינומשה  תונשב  םיעבשה . תונשב  טנרב  קיימו  קיפ  הקיבצ  םישישה ,

' םלסית  ' תקהלל תורענ  לש  רקיעבו  םירענ  לש  תרוויעה  הצרעהה  תעפות  ץראב . קורהו  פופה  תוברת  תוחתפתה  ללגבו  "ל , וחמ העפשהה  םג  המעו 
. ןפג ביבא  ביבס  הרצונש  הירטסיהל  ןומידק  תניחבב  התיה  , ' םדא רמזל ' רתוי  דועו  ןיזנב '  ' תקהלו

לעמ חילצהש  תרושקתה , ילכ  לשו  םינצ  " חיו םיקיפמ  דרשמ  לש  יתרושקת  קימיג  השעמל  היה   , ןהכ םייח  םשב  הפיחב ב-1960  דלונש  םדא ,
, הרוכב םובלא  איצוה  אוה  לירפא 1984  יהלשב  לבלובמו . םהדנ  ומצע  ותוא  םג  ריאשהש  רצק , הכ  ןמז  קרפב  בכוכ  לש  דמעמל  עיגה  אוה  רעושמל .

תוירלופופ רעונ  תוינכותל  ןמזוה  אוה  ךכ  רחא  ינממ .'  ' תבש ברע  לש  היזיוולטה  תינכותב  התיה  הנושארה  הפישחה  רוביצ . יסחי  שבכמב  הוולש  דוס ,' '
תנצחומה ףוגה  תפשב  תיסקסינויה , ותוזחב  םיריעצה  לש  םבל  תמושת  תא  ךשמ  ןהבש  הז ,)' והז  ו' טיהל ,' דוע  ', ' פופ דע  ', ' ריוואב תוינימש   )' היזיוולטב

העיפוהש תבחרנ  הבתכב  ןרוא  סומע  יאנותיעל  רפיס  ילש ,' הריירקב  עירכמ  דיקפת  הקחיש  היזיוולטה  . ' תוינימ תוזימר  וציפהש  ספסוחמה , לוקהו 
תריכמ ףרג  תינכות  לכ  ירחא  ןשומורפה . לכ  תא  יל  התשע  היזיוולטה  . ' וביבס החמצש  הלוליהה  תא  הרקיסו  טסוגואב 1984  תונורחא ' תועידי   ' ףסומב

. הרשעה תונב  לילאכ  םדא  לש  ובוציעב  בושח  קלח  היה  ןוטיהל '  ' תירלופופה הקיזומה  ןואטיבל  םג  העפוהה .' ינפל  דוע  הזו  תירטסיה  ץפק  םיטילקתה 
הלעה ןכא  םדא  שדחה . רעונה  לילא  לע  םינוש  םיחווידל  םידומע  רשע  השולשמ  תוחפ  אל  ןועובשה  הצקה  ןושארה  םובלאה  תאצ  רחאלש  הנשה  יצחב 

: תויושחרתהה תא  ותבתכב  ראיתו  ותעפוהב  הפצ  ןרוא  סומע  יאנותיעה  שדח . סלפמל  ץראב  תוצירעמה  תזוכיספ  תא 

םייתניב ןיזאהלו  תונלבסב  רזאתהל  שקבמה  החנמל  תוומה  תא  ושעי  ןה  םולכמ . ןתוא  ןיינעמ  אל  םדאל . קר  תוכחמ  יפמאב  תופפוטצמה  יפלא 
התוא לבקמ  תשקעתמ , הנודמהשכ  םיצור '! אל  םיצור ! אל  : ' םיקעוצ תונורגה  הילע . ןנוגל  חילצמ  אל  תילארשיה ' הנודאמ   ' ראותה וליפא  הפוי . ינחל 

הליחתמ תוקיהבמ , רוא  תומולאב  חלופמ  ןשע , לפרע  תחת  המיבל , ףוס  ףוס  הלוע  אוהשכ  הפוי ]...[ . הנכסמ , םדא '! םדא ! םדא ! : ' תוגאש רטמ 
ירז ורבעל  וכילשי  תעגל . תוצור  הניחתב , םיידי  תוטישומ  םייניע , תועורק  העש , ודמעי  ןה  יכבו . הריש  החמש , תוגאש  רבש , תואירק  הירטסיהה .
ףלא הנקו 20  תורוקיבה , לע  ףצפיצש  להקה  ןה  ריש . לכ  הפ  - לע תועדוי  הלאכ . ףיכב ,' ךלש  םדא  : ' דב תוזרכ  םשו  הפ  בושו . בוש  ומלצי  םיחרפ ,
המכל תחא  ירטסיה . ןימאמ , אל  טבמ  ןהינפ  לע  םיינרופיצ . תוססוכ  תורכמתמ , תורשו , תוכוב  תוכובו , תורש  ולש . הרוכבה  םובלא  דוס ,' םיקתוע מ'

!!!!' םדא : ' תשאונ הקעז  ללחה  תא  חלפת  תוקד 

המהדתב וכיהו  םירכומ  אל  םידממל  ןפג  ביבא  לש  ותפוקתב  ועיגה  התמצועו  הפקיהש  לארשיב , פופה  לילא  ןחלופ  תעפותל  ךרדה  תא  אופא  ללס  םדא 
התיהש הביבסב  יעבט  ןפואב  לדג  אוה  ןפג  ןתנוהי  לש  ונבכ  םירופיכה . םוי  תמחלמ  ץורפ  ינפל  םירופס  םישדוח  דלונ ב-1973 , ןפג  תרושקתה . תא 

םיעלקה ירוחאמ  לא  עיגמ  היה  םייתחפשמה  וירשק  לשבו  הזורב , דיוויידו  ךונח  םולש  תא  ץירעה  אוה  דלי  ותויהב  תילקיזומ . םגו  תיטסימרופנוקנונ 
ןגנל ולחהש  םיבר  םידלי  לצא  לבוקמכו  הרטיגב , םידרוקאה  תניגנ  תונמוימ  תא  שכר  אוה  ילארשיה . קורה  םלוע  לע  בורקמ  דמולו  םהיתועפוהמ  תוברב 

רעונה תינכותב  (, 1984  ) הרשע תחא  ןב  ותויהב  רבכ  השע  הנושארה  תינויזיוולטה  ותעפוה  תא  םינומזפ . תנחלהב  וחוכ  תא  דימ  הסינ  אוה  וז , ךרדב 
ורבח . ידי  לע  רתנספב  הוולו  הריש , ותוחא  לש  םילימל  ןיחלהש  ריש  רש  אוה  תיכוניחה . היזיוולטב  ץינילוו  קילד  שיגהש  ריוואב ' תוינימש  '

לע לק  רופיא  וראווצל , םינינפ  ןפוד , יאצוי  םידגבב  שובל  רפסה  תיבל  עיגמ  היה  אוה  ומצעב . עוקש  דדובו , רגוסמ  הרזומ ,' היח  ןפג כ' ביבא  עדונ  ןוכיתב 
רחאלו םירומל , עירפהלו  םירועישמ  רדעיהל  הבריה  םג  אוה  הבכשל . וירבח  לש  בילעמו  ינגעל  סחיל  תחא  אל  התכזש  העפוה  ונזואב –  ליגעו  וינפ 

(. התיכב י"א  ) רפסה תיבמ  קלוס  תורומה , תחאל  הבהא  לש  סחי  יולגב  עיבהל  זעהו  וידומילב  רדרדיהש 

, דמעמ בר  ןמז  קיזחה  אל  םש  םג  ךא  ןורשה , תמרב  זא  ' גל הובגה  רפסה  תיבב  םידומילל  ןפג  לבקתה  תרגסמ  אלל  םייח  לש  הרצק  הפוקת  רחאל 
אצי ב- ןומזפה  ןיחלהו . בתכ  ומצע  אוהש  רבח ,' , ' ןושארה ונומזפ  תא  טילקה  ב-1990  יאמצע . יאקיזומל  תויהל  ךירצש  המ  לכ  ול  שיש  שח  אוה  ליגבו 17 

הריעז הצובק  הגרדהב  ומצעל  רציו  ץראה  ינודעומ  תא  שורחל  לחה  אוה  שאונ . רמא  אל  ןפג  ךא  תדחוימ , בל  תמושת  ררוע  אלו  םירדש  טילקתב   1991
. םידהוא לש 
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תמקעמ לבס  אוה  ןכל  םדוק  םייתנשש  םידיעמה  םיכמסמ  "ל  הצ לש  תיאופרה  הדעוול  גיצה  ןפג  ךא  ולש , הריירקה  תא  עוטקל  רומא  היה  אבצל  סויג  וצ 
םא תודבאתהב  םייא  אוה  םייתנש  רובעכ  תינש  ןמוז  רשאכ  םייתנש . לש  הפוקתל  ותוא  וררחיש  הדעווב  םיאפורהו  הניטלפ ,) לקמ  לתשוה  ופוגב   ) בגב

. יאבצ תורישמ  ותוא  הרטפו  תידימת  רישכ  אל  ותוא  האצמש  תפסונ  הדעוול  דמעוה  סיוגי ,

...' לש ןבה  הדבועה ש' תא  ושיגדה  ןבור  ןפג . ביבא  םשב  שדח  רצוי  לע  תורצק  תועידי  רעונה  תונותיעבו  תינומוקמה  תונותיעב  ועיפוה  תישארב 1991 
': רבח  ' ןומזפה לע  יאמב 1991  בתכ ב-5  דחא ' שאר   ' רעונה ןותיע  לש  הקיזומה  רקבמ  ידמל . השידא  התיה  ותריציל  תוסחייתהה  םלוא  רישל , ליחתמ 

, ולדג וידרב  ןפג  לש  תועמשהה  רפסמש  יפ  לע  ףא  םיציב .' לבקי  דוע  אוה  ילוא  עדוי , ימ  לבא  הרישמ , תדרל  ביבאל  רמוא  יתייה  ילארטינ -  ןיזאמכ  '
ךפהש ןומזפ  םיעוט ,' דראילימ   ' םשב וידרב ,) העמשהל  דעוימה  ילקיזומ  ףיטירפא   ) יי -ג' יד דוע  איצוה  אוהש  רחאל  םג  הממחתה  אל  תננוצה  תרוקיבה 

. םישדחה רעונה  ינונמיהמ  דחאל  םימיל 

לכ תא  ןיחלהו  בתכ  ןפגש  חריה ,' רוא  קר  הז  ( ' יול השמ  תקפהב   ) ולש ןושארה  םובלאה  תעפוה  םע  יהלשב 1992 , עיגה  ודמעמב  לודגה  יונישה 
ךא ךונח , םולשו  סלטיבה  ןוגכ  םירחא , םירצוי  לש  םינחלמ  םירכומ  םיביטומ  חקל  אוה  דחוימב . תירוקמ  אל  ךא  הטילקו  המיענ  התיה  הקיזומה  וינומזפ .

ןב לש  תינולמגו  תירירבש  תיביאנ , הפשב  ובתכנ  וינומזפב  םילימהש  םובלא  קפוה  ץראב  הנושארל  ילארשיה . םינומזפה  ףונב  תויתרגש  אל  ויה  םילימה 
םירוהה םע  םיבכרומ  םיסחיו  אבצ , תומילא , הבהא , הדירפ , תודידב , הרשעה : ינב  תא  דחוימב  םיניינעמה  םישיגר  םיאשונ  לע  הרשע ,' שפיט  '

קלח התשענש  תי ' ' גייא - ןיט תוגליעה ה' תא  דדיח  םשהו  טויועתה ,'  ' הארקנ תועפוהב , םג  ךכ  רחאו  הז , םובלאב  ןפג  תא  התווילש  הקהלה  םירבחהו .
הפמ העומשה  הרבע  רבח ,' איבמ  רבח   ' תטישב הגרדהב , םיטעמ . ועיגה  טויועתה ' ןפג ו' ביבא  לש  תונושארה  ויתועפוהל  ןפג . לש  ירחסמה  למסהמ 

. העפוהל העפוהמ  לדג  להקהו  ןזואל 

םינקחשה תווצל  קהול  ןפג  ןכל .) םדוק  הנש  הטלקוה  הרדסה   ) תיכוניחה היזיוולטב  הרדושש  ןמז ' לש  ןיינע  רעונה ' תרדס  תוכזב  בחרתה  ןפגב  ןיינעה 
בלשל ןורלג  תירונ  תרמזה  לש  התטלחה  םג  ןלהל .) ואר   ) המוצע תוירלופופל  התכזו  רעונ  ינב  לש  םמלועב  הקסעש  וז , הרדסב  ועיפוהש  םיריעצה 

, החטבהכ ןפג  תא  ןמיסו  תודהוא  תורוקיבל  הכזש  ריש  הריש ,) ותוחא  םילימה  תאו  ביבא  בתכ  ןחלה  תא  ' ) יל רסח  הפ  התא   ' תא שדחה  המובלאב 
. ולש תוירלופופה  תא  וריבגה 

רעש לע  ראורבפב 1992 . ב-28  תונורחא ' תועידי  המסרופש ב' הלודג  הבתכ  היה  תימואלה  העדותל  ןפג  לש  ותרידחל  רתויב  לודגה  ץיאמה  ךא 
תיאבצ הדסק  ויצלח , רוזא  תא  הסכמ  הרטיג  קרו  םוריע , ופוג  דבכ , רופיאב  רפואמ  ןפג , לש  םולצת  עיפוה  , ' תוליל  7' ןותיעה , לש  יעובשה  ףסומה 

התיה תיתימאה  הביסהש  יפ  לע  ףא  ןורקיע , ךותמ  סייגתה  אלש  ויפמ  טטוצ  הבתכב  ונמצע .' דעב  תומל  בוט  : ' המודא תבותכ  והזח  לעו  ושארל 
. הריד רכשל  היחמל , גואדל  ךירצ  אל  אבצב , תויהל  חונ  . ' ויפמ םש  טטוצ  םילבלובמ ,' םה  יכ  אבצל , םיכלוה  םישנאה  בור  (. ' בגב תמקע   ) תיתואירב

רודה ינב  לש  רקיעב  תומעזנו , תומהדנ  ויה  תובוגתה  וילא .' ףופכ  תויהל  בייח  אל  ינא  קוח , איצומ  דחא  טסידסש  ללגב  םישוגיר . ןיא  רגתא , ןיא  אבצב 
ןמ ומסקוה  רעונ  ינב  לש  לדגו  ךלוה  רפסמ  תאז , תמועל  זחופה . ריעצה  לש  חצמה ' תוזעו  הפצוחה   ' חכונל תוצלפב  םהיפכ  וקפסש  ןרמשהו , רגובמה 

םינטק םיבאפב  תועפוהמ  רבע  ןפגו  םובלאה  לש  םיקתוע  ףלא  ורכמנ 20  םירופס  תועובש  ךותב  תומכסומב . טועבל  ץמואה  ןמו  הסירתמה  העפוהה 
. םילודג תומלואל  םיפופצו 

רודל המיאתהו  ץמאמ  ןיזאמהמ  העבת  אל  ולש  הטילקהו  הטושפה  פופה  תקיזומ  תישאר , םימרוג . רפסמב  תולתל  רשפא  ןפג  לש  ומסק  דוס  תא 
תוהדזה רצי  רבדהו  הרשע , שפיט  ןב  לש  יומידה  תא  םלה  ול , ומדקש  רמז  יבכוכל  דוגינב  ןפג , תינש , םיסועל .' םיטושפ ו' םירצומ  ךורצל  לגרוהש  קנופמ 

, תובעה םייתפשה  תויתרגש , אלה  םינפה  תקנופמה ; תיתודליה  היצקידה  םע  ףפנאמה  לוקה  רעונ . ינבו  םידלי  לש  הבחר  הבכש  ברקב  הקומעו  תידימ 
תיתימאה הקוצמה  הרשעה ; ינב  לש  םהינמויב  אוצמל  ןתינ  ןתומכש  תוינואכידהו , תויביאנה  םירישה  תולימ  םונצה ; ףוגהו  םיפיזה  תורסח  םייחלה 

ינייפוא בוליש   ) יטסילרולפ ךוניח  תוכזב  םניבל  וניב  ומקרנש  תורבחה  יסחי  דצל  ושרגתה , ךכ  רחאו  םימעפ  רפסמ  ודרפנש  םירוהל  ןב  לש  תמיובמהו 
הנליא ותרבחל  שדקוהש  , ' הנליא וה  ירלופופה ' ןומזפב  ראשה  ןיב  יוטיב  ידיל  ואבש  ולש , תורשקותמה  תויטנמורה  תובהאה  לארשיב ;) םיבר  םיתבב 

הלא לכ  ןמז ' – לש  ןיינע  םירוענה ' ינבל  תירלופופה  היזיוולטה  תינכותב  תופתתשההו  המצע ; תוכזב  תינעודיל  ןפגמ  הישוריג  ירחא  התשענש  ץיבוקרב ,'
. ותבכש ינבב  הוואג  ררועו  לודגב '  ' ץראב הנושארל  הז  תא  השעש  רגבתמ , רענ  לש  יומיד  ול  ורצי 

ויתויואטבתה םג  ומכ  "ל , הצל סויגה  - יאו רפסה  תיב  תביזע  תוניצרה . אולמב  סנכנ  וילאש  דיקפת  דרומ , רענ  היה  אלא  ליגר  רענ  היה  אל  ןפג  תישילש ,
םירגובמה לומ  לא  ןושל  ץרוחה  ריעצכ  ולש  יומידה  תא  וקזיח  םינומזפבו –  תועפוהב  ץראה ,) ןמ  תדרל  רעונה  ינבל  ץילמה  אוה   ) תונויארב תוסיסתמה 

. םיברל םסקש  יומיד  םינרמשה ,

האטבתהש תילרטאיתה , תוירטנצסקאה  ילאוזיו . ואוש  ןתנ  םג  ןפג  קיפ ,) הקיבצ  טעמל   ) ול ומדקש  םילארשיה  קורהו  פופה  יבכוכ  בורל  דוגינב  תיעיבר ,
האטיבו ץימאו  ןרקסמ  שדח , והשמ  התיה  וכו ,)' עובצ  רעיש  רופיא , תשר , תוצלוח  תולמש , םיקודה , רוע  יסנכמ   ) תועפוהב רקיעב  סירתמ , ישנ  שובלב 

. תיסקסינוי תוירבג  לש  שדח  גוס 

םיצפח תקירזבו  תויופלעתה  תוחרצב , וול  ויתועפוה  ץראב . זא  דע  הארנ  םרטש  גוסמ  הצרעה  רומאכ  הדילוה  םג  ןפג  ביבא  רציש  השדחה  העפותה 
ימל רורב  היה  רבכ  הז  בלשב  םיאנושה . לש  םיקובקבו  תוינבגע  םינבא , םיבהואה , לש  םיחרפו  הבהא  יבתכמ  םינותחת , םידגב  המב : רבעל  םינוש 

. הבושח הרומת  אטבמו  תילארשיה  תוברתב  שחרתמה  קומע  והשמב  אלא  תילקיזומ  העפותב  קר  אל  רבודמש  תרושקתל , רקיעבו  וירחא , בקעש 

( עדומ אל  ןפואב  תוחפל   ) ראשה ןיב  הנמיס  ןפג  ביבא  ביבס  תוצירעמה , רקיעבו  םיצירעמה , תיירטסיה  לש  העפותה  יכ  רעשל  רשפא  יגולויצוס  טבמב 
- םיגולואידיא םיסותיממ  רבעמה  תא  םג  ומכ  םינכתב , תוחפו  ומצע  םדאב  רתוי  הבר  תודקמתה  תילארשיה : הרבחה  לש  השדחה  היצטניירואה  תא 

ןומטה ילכלכה  לאיצנטופה  תא  קר  אל  ותחלצהב  ןמיס  ןפג  בטיה . תנמושמו  תיביטלופינמ  היישעת  תועצמאב  םיחמוצה  םיירודיב , םיסותימל  םייתעונת 
העפותה תא  לכעל  ושקתהש  םיאנותיעה , הז  ללכבו  רגובמה , רודה  ינבל  ינרדומ . - טסופה םלועב  ןרותה  בכוכה  לש  תימדתה  תובישח  תא  אלא  קורב 

תוצראב םהישרושש  הצרעהל , םישדח  םילדומ  םישפחמ  תובהלנה , הרשע  שפיטה  תונב  רקיעבו  לארשיב , רעונה  ינבש  ריהבה  אוה  השדחה ,

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



. תינויצה תילארשיה  תוברתב  אלו  ברעמה 

תא קפיס  ןפג  דחאכ . תרושקתהו  םיצירעמה  תוכירדב  וניתמה  רבכ  ןיחלהו , בתכ  וינומזפ  תא  םגש  (, 1993  ) ' ןנועמ וישכע  ןפג ' לש  ינשה  םובלאל 
פילקה  ) תירונ ומא  תבכוש  ובש  םיתמ  ןורא  לע  ןכורו  רש  ןפג  םלוצ  רבקה ,' לע  הכוב   ' רישל פילקב  לשמל , ךכ , היצקובורפה . סלפמ  תא  הלעהו  הרוחסה 

תא ןפג  לוכיבכ  ךימסה  ןהבש  דואמ , תוילמסה  םילימה  לשב  תדחוימ  בל  תמושתל  הכז  הזה  םובלאב  החיתפה  ריש  ופיב .) ןאוטנא  טנס  תייסנכב  םלוצ 
'(: ןיוזמ רוד  ונחנא   )' םיבר ןושאר  ףוגב  ורוד  ינב  םשב  רבדל  ומצע 

ול ארקנש  ליעגמ  יד  םוקמב  םירופא //. םישנא  הברה  שי  שמש / שיש  תורמלו  ינא // ול  ארקנש  לבלובמ  םדא  רג  תיבה / ול  ארקנש  ןכוסמ  םוקמב 
םידרפנ םירוהה  תיבה / ול  ארקנש  םיהדמ / יד  םוקמב  םיינע //. םישנא  הברה  שי  ףסכ / שיש  תורמל  יכ  ינא // ול  ארקנש  לבלובמ  םדא  רג  תיבה /

ןבה קובקב // ירחא  קובקב  התוש  םש  םדא  ןב  תיבה / ול  ארקנש  דיחפמ  יד  םוקמב  בוחרל //. בוחר  ןיב  אצמנ  אוה  ילש  תיבה  לבא  בוט // רתוי  היהיש 
/ ןאכמ תכלל  םיצור  ןנועמ / וישכע  ןייוזמ  רוד  ונחנא  ןנועמ / וישכע  ןייוזמ  רוד  ונחנא  ןומזפ : ןנועמ //… וישכע  ילוא  קוידב //. ילש  אבאה  אוה  הזה  םדא 

. ןנועמ וישכע  ןייוזמ  רוד  ונחנא  ןנועמ / וישכע 

הב יח  אוהש  הרבחל  רכונמ  שוחל  לחהו  ץראב  לדגש  ירבצ  - טסופה רודה  תא  תאטבמה  תיביטקלוק  הקעזכ  השרפתה  רזוחה  ןומזפב  הקעזה 
: דחאכ תוהדזהו  םיסעכ  תופירח -  תובוגת  ררוע  אנוש ,' ינא   ' הז םובלאב  ןורחאה  רישה  םג  םישדוקמה . היכרעל  בג  תונפהלו 

דבאתמ ןמזמ / יתייה  תוומ /, היה  אל  םא  החירסמ /. הרואת  תרבח  חריה /, רוא  תא  שמשה /, תא  אנוש  ינא  לארשי / ינב  לכ  ובישקה  ובישקה ,
אנוש ינא  רינ /. תא  יל  החקלש  תאז  הנואת /, רקיעב  הרובחת , אנוש  םיבולע /. םינעזג  רקיעב  םינלופ /, רקיעב  םישנא /, אנוש  ינא  היירי /.) הציפקב , )
השוע אמאש  אנוש  ינא  ץורית /. תוומל  תושפחמ  תסנכב / םש  תובשויש  תויצטומה / תא  אנוש  ינא  ץוח /. תרצות  תומל  ףידע  היני /, ' גריו תאו  קבוד  תא 
דימת םישוע  אל  / ) שישחה תא  אנושו  לוהוכלא / אנוש  ינא  םידליה /. תא  םימישאמו  םידרפנ / םואתפש  תובהא  אנוש  יתוא /. תלדגמ  איהש  הבוט / יל 
אנוש ינא  תינמופמינ /. הווחו  ןמרח  אוה / םדא  הווחו /, םדא  תא  אנוש  ינא  םיפוקמ /. ודמלי  וכלייש  תיתדה / הייפכה  תא  ארונ  אנוש  םיצורש /.) המ 
ינא ךתוא /, בהוא  ינא  ךתוא , בהוא  ינא  הווקתה /. תא  ונשיש  הווקתב  הווקתה / תא  אנוש  ינא  ןיז /. גוס  עקר  תקיסומ  םע  םילוחכ /, םיטרס  תוארל 

. ךתוא בהוא 

אוה : ' ותוגהנתהבו ויריש  לש  םירסמב  ךוחיג  ררועמ  שאר  דבוכב  ןודל  תונותיעה  הלחה  ערלו , בוטל  ונימי ,' לש  םיריעצה   ' םע ןפג  לש  ויוהיז  לשב 
ומסריפו רסמלט  יווק  וחתפ  רעונה  ינותיע  וכו .' האנש ,' דדועמ  אוה  ', ' "ל הצמ תוטמתשהל  ףיטמ  אוה  ', ' לניסקוק ומכ  רפאתמו  שבלתמ  אוה  ', ' טסיכרנא

ורבג ןהו  ויריש , תעמשה  תא  רוסאל  תועצה  םג  ולעוה  ויתודמע . תא  ריהבהל  הקיטילופופ ' דחוימ ב' לנאפל  ןפג  ןמזוה  ףא  ילויב 1993   19- בו תובוגת ,
. םימסב שומישו  תומילאל  םיזמר  ובו  אנוש ,' ינא   ' ןומזפה תא  הווילש  פילקה , אצי  רשאכ 

חכונשמ הדמחב . רוטקובורפה  דיקפת  תא  קחשל  ףיסוהו  עגר  לכמ  הנהנ  אוה  ךפהל , רעונ . ינב  ברקב  ןפג  לש  האוגה  תוירלופופה  תא  רצע  אל  תאז  לכ 
לדב לע  רתוומ  וניאו  סיעכהל  שקעתמ  ןפג  . ' ירחסמה ולמסמ  דרפנ  יתלב  קלחל  התוא  ךפהו  תויאקווד ' ןונימ ה' תא  רתוי  דוע  ןפג  לידגה  ותחלצהב 

: המיגדהו רימא , יפג  תיאנותיעה  הבתכ  היצקובורפ ,'

הפצרה לע  סרפה  תא  קרז  םיפוצ , םיפלא  - תרשע לומו  ןולספה , תא  לבקל  המבל  הלע  טרופסה , לכיהב  ךרענש  תשר ג ,' לש  הנשה  רמז  סקטב 
אוה םיריש , כ-15  העפוהה , ךלהמב  אלמ . רופיא  ךורא , ליעמ  תשר , תייפוג  םיקודה , םירוחש  םייסנכמ  יילא ]...[ .' רבדמ  אל  הז  לבז , הז  : ' עידוהו

הכב . ףאו  חרצ  הפצרב , ומצע  חיטה  הרטיג , ףיעה ת' םג  ףוסב  הצלוחה . ויתובקעב  ליעמה , םדוק  טשפתה .

וילא ונפוהש  עובשב  םיבתכמ  תואמו  ותיב , לע  רוצמ  ומש  תוצירעמ  ןותיעב , העיפוה  אל  ותנומתש  עובש  טעמכ  היה  אל  ינשה  םובלאה  אציש  הנשב 
ךל השוע  המ  הפ , לעב  ךלש  םיריש  םימלקדמ  םישנא  : ' ןדימ תנע  ותוא  הלאש  תונורחא ' תועידי  ןויאירב ל' רעונה . ינותיעבו  םיטילקתה  תרבחב  ולבקתה 

: בישה ןפגו  החלצהה '?

שאונה שופיחה  ףוריטה , יוטיבה , שפוח  תא  רעונל  למסמ  ינא  תוחילש . וזיא  שיגרמ  לבא  ןידעו , שיגר  דלי  םנמא  ינא  םייפתכה . לע  דבכ  אשמ  יל  שי 
אוה ינפל . היהש  םדא  ותוא  תויהל  רוזחי  אל  רבכ  ילש , קסידה  תא  עומשל  טילחמש  ימש  עדוי  ינא  לבא  ינרמוי , עמשיי  הז  ילוא  הבהאה ]...[ . רחא 

תונוכנה . תולאשה  תא  לאוש  אוה  שארה , תא  ררוואמ  אוה  רחא , היהנ 

תא טילקה  ןייטשנייא  קיראש  רחאל  דחוימב  ונורשיכב , ריכהל  הלחה  תיעוצקמה  'ה  גנרבה םג  שממ . הירטסיהל  היונפג ' העיגה ה' ףוס 1993  תארקל 
םיסרפה ללשב  םג  יוטיב  ידיל  האב  ןפג  לש  האוגה  תוירלופופה  םיכרד . תנואתב  גרהנש  רניפש  רינ  ורבח  רכזל  ןיחלהו  בתכ  ןפגש  ריש  ךל ,' תוכבל  '

תשרב ב' ךרענש  רקס  "ם . וקא לש  הנשה  ןיחלמלו  רעונל ,' בירעמ   ' לשו דחא ' שאר   ' לש תשר ג ,' לש  הנשה  רמזל  רחבנ  אוה  הנש : התואב  םהב  הכזש 
לש הנשה  פילק  תורחתב  הכז  הז  ריש  לש  פילקהו  "ץ , לג לש  הנשה  רישל  רחבנ  ןנועמ ' וישכע   ' רישה הנשה , םובלאכ  ולש  טילקתה  תא  ריתכה 

יקומינב לארשיב .' רעונה  ינב  לש  םהייח  לע  םיעיפשמש  םילארשיה  האמ   ' הבו המישר  דחא ' שאר   ' רעונה ןותיע  םסריפ  סרמב 1994  ב-24  םילבכה .
םירסמ םהל  ריבעמה  דיחיה  םדאה  ותויה  ללגב   ' לארשיב רעונה  ינב  לע  רתויב  העיפשמה  תומדכ  ןפג  ביבאב  רחב  דחא ' שאר  בתכנ ש' םיטפוש ' ה'

'. םייניעה הבוגב  הרורב , הפשב  לכהו  םיישיאו , םייטילופ  םייתרבח , םיאשונב  םייעמשמ  דחו  םיקזח  םיטוב ,

התואב םוי . ידמ  רעונה  ינותיע  תוכרעמ  לאו  ישיא  ןפואב  וילא  וחלשנש  םיצירעמ  יבתכמ  לש  לגב  ראשה  ןיב  האטבתה  ןפג  ביבא  לש  האוגה  תוירלופופה 
םייאל םיטונ  םהש  ךכ  ידכ  דע  ולש  ןואכידה  ירישמ  םיעפשומ  הקוצמב  רעונ  ינבש  תונותיעב , ומסרופ  םהירבדו  םיגולוכיספו , םיאפור  המכ  ונעט  ףא  תע 

ראוניב הדבאתה  הטילק , יישקמ  הלבסש  השדח  הלוע  תב 14 , הרענ  רשאכ  הרבג  תרוקיבה  לעופה . לא  םויאה  תא  םיאיצומ  ףא  םיתעלו  תודבאתהב 
ןמ םלעתהל  ונגרמאו  ןפג  ורחב  הליחת  הלדג . הירטסיההו  ןפג , לש  ורישמ  טוטיצ  ובו  בתכמ  הירחא  הריאשה  איה  תישיש . המוקמ  הציפקב   1994

תיזג יבג  לש  ותינכותב  רודישל  ןפג  הלע  ירוביצה  ץחלה  רבגשמ  ךא  םיארונ . םישעמ  תושעל  רעונ  ינב  םיחידמ  םהש  לע  םהב  וחטוהש  תומשאהה 
טויועתהו 3' ןפג  ביבא  , ' ישילשה ומובלאב  ללכ  רתוי  רחואמ  ןוילע . ךרע  םה  ורובע  םייחה  יכו  הלילח , תודבאתה  דעב  אוהש  וירישמ  ןיבהל  ןיאש  ריהבהו 

דרפינ .,' אלש  קזח / יד  יתוא  סופת  ילש , אבא  דבאא / אלש  די / יל  ינת  ילש , אמא  : ' בתכנ ובש  תודבאתה  דגנ  ריש  (, 1994)
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  << רתאב רמאמה  ףדל 

דרפינ .,' אלש  קזח / יד  יתוא  סופת  ילש , אבא  דבאא / אלש  די / יל  ינת  ילש , אמא  : ' בתכנ ובש  תודבאתה  דגנ  ריש  (, 1994)
םיעטק וללכנ  םובלא  ותואב  ועיפוהש  םירחא  םינומזפבו  ויתויואטבתהב , רתוי  ןותמו  ריהז  תויהל  ןפגל  המרג  אל  תודבאתהה  אשונב  תוריהזה  םלוא 

םידמ ךותב  תוריל ."  " רמוא דקפמה  תוחפ . הברה  םינפב  : ' םילימה וב  תועיפומש  ליפורפ 97 '  ' ןומזפב לשמל , תוטעמ . אל  םיינזואל  ומענ  אלש  םיסירתמ 
תמושתב תוכזל  ידכ  סירתהל  ןפג  לש  ותיייטנל  ולגרתה  רבכ  תרושקתה  ישנאו  רוביצה  בור  הז  בלשב  ךא  תומל .' הנגה  אבצ  תויפשה , לע  םחלנ  עידצמ ,

קיחל ףסאיהל  לחה  אוהו  תרמגומ  הדבועל  התיה  בושח  רצויכ  וב  הקיזומה  ירקבמ  בור  לש  הרכהה  םג  העמק . ךכש  ויפלכ  תרוקיבה  טהלו  בל ,
': בירעמב  ' בתכנ רבמטפסב 1994  סוזנצנוקה .

ובשי הקספה , ישדוח  העשת  ירחא  דורו , רעישבו  הרוחש  הפיטק  תלמשב  שובל  רעונ  ינב  ףלא  לומ 15  דרע , לביטספב  ילוי  ףוסב  ןפג  ביבא  עיפוהשכ 
ותוא ושריג  םה  טויועתה - '  - ' ותקהל רובעו  ורובע  תוסח  ןפג  םהמ  שקיב  רשאכ  םייתנש , ינפל  קר  םמצע . תא  ולכאו  תואר  - ירצק םיקיפמו  םינגרמא  המכ 

העיגמו חמצבו , דרעב  קורה  יעוריאל  רבעמ  קחרה  תטשפתמ  ולש  העפותהו  םימיהדמ , םידממל  ןפג  חמצ  זאמ  רבד .' םוש  םיווש  אל  םתא  הנעטב ש'
. תכל בכוכב  אלא  ןב 21 , רואטמב  רבודמ  אלש  םיארמ  םינמיסה  לכו  ץראב . הניפ  לכל 

רשאכ לשמל , ןסר . תוחולש  תויואטבתה  רפסמב  הנורחא , תחא  םעפ  דוע  עזעזלו  זיגרהל  ןפג  קיפסה  דסממהמ  קלח  השענו  ןיטולחל  תיוב '  ' םרטב ךא 
אונשל הז  בלשב  ךפהנ  אוהו  "ל  הצל סויג  דגנ  ויתויואטבתה  ללגב  ולטוב  ויתועפוהמ  המכ  םינובב .'  ' םהבש םימילאל  ארקשכ  ולש  להקה  תא  בילעה 

םש הז  ימ  הנורגב /, תיז  םע  הקנחנ  רבכ  הנויה  יכ   ' םילימה וללכנ  ( 1995 ' ) םוקמוש  ' םובלאה לש  אשונה  רישב  ילארשיה . ןימיב  םיגוח  המכ  לש  םשפנ 
תלשממ ימי  ויה  םימיה  המחלמל .' םש  ונאצמ  אל  קר  גורה -  ךלש  ןבה  אב /, אל  אוהו  אובי  אוהש  הכחמ  אמאה  הלשממה /, שאר  הז  רוכיש -  ךלוה 

ריזחה ןיבר  הלשממה . שאר  ינפל  לצנתהו  יטמלבורפה  טפשמה  ביבס  תואכרמ  ףיסוהל  רהימ  ןפג  ורעס . תוחורהו  תורכישב , תחא  אל  םשאוהש  ןיבר ,
. חצרנש ינפל  תורופס  תועש  ביבא  לתב  לארשי  יכלמ  רכיכב  םולשה  ןעמל  תרצעה  תמב  לע  יהבא  םוחב  ותוא  קביח  רשאכ  תיליצא  הווחמב  ול 

תימואלה היגולותימה  תריציב  ץראב  רעונה  לש  בושחה  ומוקמ  תא  עמתשמב  הנמיס  אל , ילואו  תירקמ  התיהש  ןיבר , קחציל  ןפג  ביבא  ןיב  השיגפה 
חרואבו תקולחמב , יונש  זא  דע  היהש  ריעצל , תידסממ  היצמיטיגל  ןיעמ  ןתנ  ריעצה  ןפגל  ןיבר  קינעהש  קוביחה )  ) םוחה חצרה . ביבס  הקצונש  השדחה 
לש תילמסה  תועמשמה  תא  הטלק  ילמס , לאיצנטופ  תולעב  תויצאוטיסל  דימת  תויורכ  הינזואו  היניעש  תרושקתה , ויקחמו . ויצירעמ  רודל  םג  ףיקע 

תוירלופופהש ריעצ  םע  תוהדזהל  ףאו  לבקל  ןכומ  ותוואג , רוקמו  ותושי  לכ  היה  יאבצה  תורישהש  סומידב ,)  ) יגולותימה רבצה  ותוא : הטילבהו  שגפמה 
הז שגפמ  םולשו . הבהא  הווחאל , תיביאנה  ותפטהו  ולש  םזיסיקרנהמ  אלא  הנעמל , ומצע  בירקהל  תונוכנו  תדלומה  םע  תוהדזהמ  תעבונ  הניא  ולש 

, הרישכה שגפמה  לש  תילמסה  תועמשמה  לארשיב . תוחרזאה  רודל  תויאבצה  רוד  ןיב  םולשה , רודל  המחלמה  רוד  ןיב  דיפלה  תרבעה  לע  זמר  ומכ 
, לארשיב יתמוארט  - טסופה יתרוסמה  סקטה  תא  המ  - תדימב האטיבו  חצרה  ירחא  הכרענש  לוכשה  תרצעב  יזכרמ  רמזכ  ןפג  לש  ותלבק  תא  יתכרעהל ,

הדיקפת תא  ףיקע  חרואב  אטיבו  תילארשי  הקיסלקלו  לוכשה  ינונמיהמ  דחא  השענ  ךל ' תוכבל   ' וריש רדהנ .' ונלש  רעונה   ' המכ דע  םילגמ  םלוכ  ובש 
. לארשי תא  ףוטשל  לחהש  תושגרה  ןחלופ  תאו  המוארטהמ  ימואלה  םוקישה  ךילהתב  הקיזומה  לש  יזכרמה 

ירחא ירחא  רקיעב  ןתמתהו , רגב  ומצע  אוה  תילארשיה . הקיזומה  ןואיתנפמ  קלחל  בשחנ  רבכ  אוהו  העשת  ןפג  לש  וימובלא  ןיינמ  היה  תנש 2000  דע 
' הקישנ תומ   ' הקינעהש ילקיזומ , רצויכ  וילא  םירגובמה  תכרעה  הלדג  ןכ  ויתורימאבו  וירישב  יביטקובורפ  - יטילופה דממה  םעמועש  לככו  ןיבר , חצר 

תא םייס  אוהש  המוד  הרשע ,' שפיט   ' ןב תויהל  קספ  רשאכ  הז , בלשב  ךא  הקיזומה , םוחתב  םויה  םג  לועפל  םנמא  ךישממ  ןפג  ותריציל . יתונמא 
. ןעודיכו ןמאכ  דורשל  ידכ  השדח  הנוסרפ '  ' ומצעל רותל  וילע  התעו  תילארשיה , הרבחה  תודלותב  בושחה  ירוטסיהה  ודיקפת 
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