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*לאמ'ג למא 

תוירואת חותיפ אוה טרפב הנידמה ינעדמו ללכב הרבחה ינעדמ לש יזכרמה םדיקפת 

תוכלשה לעב ילאוטקלטניא ץמאמ והז .םייטילופו םייתרבח םיכילהת םיריבסמה םימגדו 

־הפוצה לש ותוסחייתה .התוא בצעמ םג אלא ,תואיצמה תא ריבסמ קר וניאש ,תויביטמרונ 

תיתרבחה תואיצמה לש היצזיטרואתב תויזכרמה תויגוסה תחא איה רבסומה ךילהתל רקוחה 

םמצע םירבסומה םיכילהתה ןיבל ריבסמה יטרואתה ךרעמה ןיב קוחירה תדימ .תיטילופהו 

.רבסהה לש תוימיטיגלה תדימב בושח ביכרמ הווהמ 

לארשיב םיפוסוליפהו םינוירוטסיהה ,הרבחה ינעדמ ןיבמ םיבר הקיסעה וז קוחיר תדימ 

יפלכ תויתרוקיבו תושדח תויגולויצוסו תוירוטסיה תולוכסא תחימצ .םינורחאה םירושעב 

תוביוחמה תדימ תא הפשח לארשי תנידמו תילארשיה הרבחה לש ןתובצעתה יכילהת 

תיטננימודה תינויצה םלועה תסיפתל םיבר םיירוטסיהו םייתרבח םירקחמ לש תיביטמרונה 

תיזכרמו הבושח המורת אוה ילארשי תויהל דלפ באויו ריפש ןושרג לש םרפס .לארשיב 

תובר םינש הז ןושאר רפס והז ,הנידמה עדמ םוחתב .תיתרוקיבה תיגולויצוסה תרוסמל 

תילארשיה הרבחה לש התווהתה ךילהתל ,תיתרוקיב טבמ תדוקנמ ,יבקעו ללוכ רבסה גיצמה 

תויטילופה תוקימנידה לש תבכרומו תחכופמ הייאר גיצמ הז רפס .הכותב חוכה הנבמלו 

תרגסמב םירגהמ תרבחכ תילארשיה הרבחב תיטילופה המצועה לש התורסמתה יכילהת לשו 

הינבה ךילהתכ גצומ תוילארשיה לש התווהתה רופיס ,תאז רואל .ימואל־ילאינולוק טקיורפ 

יפ־לעו ךילהתל ןתסינכ ןומזת יפ־לע ,תונוש הייסולכוא תוצובק ןיב חוכו המצוע יסחי לש 

.תימואלהו תינתאה ןתוכייש 

,והשלכ ירוטסיה ךילהת ריבסהל ידכ םחותיפ וא ,הירואת וא םגד לש הריחב לכב 

תשגדהב רבודמ רשאכ דחוימב תטלוב וז תויביטקלס .תואיצמה יפלכ תויביטקלס תטקננ 

לש תויביטקלסהש תורמל .םיבכרומ םייתרבח םיכילהת תרבסהב תומיוסמ הייאר תויווז 

קידצהל תונויסינב רבודמ רשאכ דחוימב תיתייעב איה ,רקחמה םצעב תינבומ איה עדמה 

.רבסה לש הווסמב םייתרבחו םייטילופ םיכילהת 

תווהתה יכילהת לש תירוטסיה היגולויצוסב רבודמ רשאכ דחוימב הבושח וז היגוס 

ןתווהתה יכילהת תא םירקוחה .ילאוטקילפנוק יטילופ רשקהב תורבחו תונידמ לש תוחתפתהו 

תוימינפה תוריתסלו תויובכרומל בלה תמושת תא ונפה הפוריאב תוינרדומ תונידמ לש 

וניחבה הנידמה יוניב יכילהת םוחתב םיבר םירקחמ .תונידמ לש ןתחימצ ךילהתב תונומטה 

יפכ ,םיימואל םירשקהב תונידמ יוניב יכילהת ןיב תינורקעו תיטילנא הניחבמ רבכ הז 

.םיילאינולוק םירשקהב תונידמ לש ןתווהתה ןיבל ,תיברעמה הפוריאב חתפתה רבדהש 

ידי־לע םיסלכואמה םירוזאב תבשייתמ הריגה יכילהת לע תוססבתמ תוילאינולוק תונידמ 

שיש םושמ ,דלפו ריפש לש םרפסב תיזכרמ תועמשמ תלעב איה וז הנחבה .םירחא םימע 

תוחוכה ןיב םיסחיה תכרעמ לע ,הלש רטשמה הנבמ לע ,הנידמה לש הייפוא לע העפשה הל 

ביבא־לת תטיסרבינוא 
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םה .תלעופ איה וכותבש ישונאה בחרמה םע הלש רשקה לעו הכותב םילעופה םייתרבחה 

דסוממו ,לארשי תנידמל קתעושמ תינויצה העונתה לש ילאינולוקה ןויגיהה דציכ םיריבסמ 

,דלפו ריפש לש םרפס יפ־לע .םינשה ךרואל תונוש תויטילופ תועונת ידי־לע ענומו 

תא םירערעמו הנידמה לש הייפוא תא םיבצעמה םייזכרמה םינייפאמה דחא אוה הז ןויגיה 

תוקולחמ תומייקש םושמ ,רתוי דוע בכרומ ילאינולוקה ןויגיההש םיארמ דלפו ריפש .התוביצי 

.הנידמה לש הדועיילו הייפואל עגונב תוטילאה ברקב תוקומע 

הנידמב םייתרבחהו םיידסומה םייונישהש קפס לכל לעמ שיחממ דלפו ריפש לש םרפס 

םילעופה םייתרבחה תוחוכה לש םייטילופה םיסרטניאהמו םייקה חוכה הנבממ דימת םיעפשומ 

ריפש לש םתפשב וא ,הנידמב םייטננימודה םייתרבחה תוחוכה לש דוסיה תונורקע .הכותב 

יסחי תא חיטבמה ידסומ הנבמב םיפקתשמ ,תיאקילבופרה הבוטה הדימה ־ דלפו 

לש תרוסמל םיבורק םיראשנ םירבחמה .תונושה הייסולכואה תוצובק ןיב תויטננימודה 

תינידמ החסונ ,תויטננימוד תוטילא ןיבש רשקה תא םשיגדהב אריפש ןתנוי םרומו םרבח 

לש ידסומה הנבמהש ךכל דואמ תססובמ החכוה אוה "ילארשי תויהל" .םיידסומ םינבמו 

םיבושח םיביכרמ םיווהמו םיימניד םה הב הגוהנה תוחרזאה תוהמו רטשמה יפוא ,הנידמה 

םג אלא ,הנידמה לש הייפוא תא קר אל רבד לש ופוסב םיעבוק םהיניב םירשקהש ,רתויב 

.הלש חוכה הנבמב םינושה םייתרבחה תוחוכה לש םמוקימ תא 

,לארשי תנידמ תמקה ,תונויצה לש התוחתפתה ךילהתב הלא תויובכרומ לש ןתשחמה 

תונושה תויתרבחה תוצובקה ןיב חוכה יסחי רקיעבו תילארשיה הרבחה לש הייפוא בוציע 

ילארשי תויהל .יטילופה רקחמל דלפו ריפש לש תיזכרמה המורתה איה ,התוא תוביכרמה 

תידוהיה הריגהה תליחת זאמ לארשי תנידמ לש תיטילופהו תירוטסיהה היגולויצוסה תא ןחוב 

,לארשי תנידמ לש התווהתה ךילהתב וקסעש םירחא םיבר םירפסל דוגינב .ונימי דעו רוזאל 

תוירואת בלשמש רפס והז .תחא תירקחמ הדותמלו תיטרואת הלוכסאל ביוחמ וניא הז רפס 

יטרואת ךרעמב תוילרבילו תויטסינימפ ,תויטסיסקרמ־ואנ ,תוילאינולוק ,תוידסומ־ואנ 

לארשי תנידמ לש תיטילופה התווהתה לש תובכרומה תוקימנידה תא ףושחל ידכ ,בכרומ 

תודותמל תוביוחמ םיפקשמ םיגיצמ םהש םגדל םיינויערה תורוקמה .תילארשיה הרבחהו 

־ואנו םזיטילא ,םזילאינולוק ,םזיסקרמ־ואנ ,םזינאירבו ןוגכ ,תונוש תוירקחמ 
(הביטקפסרפ) תפוקשת םירקוחה ינשל תרשפאמ וז תבכרומ השיג .םזילאיצוטיטסניא 

.תיבקעו הרורב הרוצב םידגונמ ףאו םיבכרומ םיכילהת הריבסמה ,תימנידו תיטילנא 

היצמרופסנרטהו תוטשפתהה ,בוציעה בלש תא םינחובה ,םייזכרמ םיקלח השולש רפסב 

־תוינבמ תושיג רקבמה ,בחר יטרואת אובמב חתפנ אוה .לארשיב הרבחהו הנידמה לש 

תיטילופ היווהכ תוילארשיה לש התווהתה ךילהת תנבהל תויטסיטילא תושיגו תוידוקפת 

.הנידמל חרזאה ןיב רשקה לש ותוהמו ויפוא תא הרידגמה תיטפשמ תרגסמבו תיתרבחו 

ברקב תוירלופופ ויהש ,תויטסיטילאו תוידוקפת תושיגש איה םירבחמה לש תיזכרמ הנעט 

םייוקילמ תולבוס ,רבעב לארשי תנידמ לש תיטילופהו תיגולויצוסה תוחתפתהה ירקוח 

תוסיפתל תופופכ תוידוקפת תושיג דועב .ןהלש רבסהה תלוכיב םיעגופה תונורסחו 

ןניאו תויקלח ןה תויטסיטילא תושיג ,הרבחב חוכה הנבמ תא תותרשמה ,תויביטמרונ 

םירקבמ םירבחמה .הנידמה לש התווהתהב םיבושחה םיכילהתה ןמ םיבר ריבסהל תולגוסמ 

תונורקע ינש ןיב חתמב לארשיב יטילופ־יגולויצוסה רקחמה לש בלה תמושת דוקימ תא 

םיעיצמ םה .הלש רטשמה לש תויטרקומדהו התודהי - הנידמה לש םיילמרופה דוסיה 

.יטרקומדו ימואל־ונתא ,ילאינולוק :םיביכרמ השולשמ היונבה ,תיפולח תיגשומ תרגסמ 
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יכילהת תנבהל ירקיעה תוננובתהה ילככ תוחרזאב דקמתהל םירחוב דלפו ריפש 

העיריה בחור .ונימי דעו הרשע־עשתה האמה ףוס זאמ תילארשיה הרבחה לש התווהתה 

ןומזתהו ןפואה ןיב ךשמתמו קזח רשק רבדב הנעטה תא ששאל אב רפסב עצומה ירוטסיהה 

ידכ .ןהיניב תוחוכה יסחי ןיבל תילארשיה הרבחל תונוש תויתרבח תוצובק ופרטצה םהבש 

תיגולויצוסה החתיפש ,"בולישה רטשמ" לדומב םישמתשמ דלפו ריפש ,הז רשקל רבסה קפסל 

לא הסחי תא תננוכמ הנידמה הבש ךרדה ןיב רשקה תא ראתמ הז לדומ .ליסיוס ןימסי 

תויוכזה תליבח ןיבל הב תורבחל םתופרטצה ןומזת יפ־לע תונושה הייסולכואה תוצובק 

םיבאשמה תקולח תא םג ריבסהל םהל רשפאמ הז לדומ .הלא תוצובקל תקנעומה 

םיקדצומ הלא םילדבה הבש ךרדה תאו ,תונושה תויתרבחה תוצובקה ןיב תילאיצנרפידה 

תוצובק התועצמאבש תרגסמ" הווהמ תוחרזאה דציכ םישיחממ םה .ילארשיה יטילופה חישב 

תוחרזאה .הטילשל חלצומ יטילופ ילכ הווהמ תוחרזאה דציכו ,"הנידמב תובלושמ תושדח 

יפ־לע ,תוילאיצנרפיד תובוחבו תויוכזב תופקתשמה ,תונוש תורוצב תאטבתמ תילארשיה 

דממ תפסוהב איה הז רשקהב דלפו ריפש לש תירקיעה םתמורת .ימואלו ינתא חתפמ 

םיחיש הבש הרוצה תא שיחמהל םיחילצמ םה ותועצמאבש ,בולישה רטשמל ידסומ 

תוצובקה לש םיסרטניאה תא תרשמה ,ידסומ יטילופ הנבמב םישרתשמ םייטילופ 
.הרבחב תויטננימודה 

ילרבילה ,יאקילבופרה :לארשיב תוחרזא יחיש לש םיגוס השולש םיגיצמ דלפו ריפש 

קלחל וכפהש ,תונוש תוצובקל םינוש תוסחייתה ינפוא ומדיק הלא םיחיש .ימואל־ונתאהו 

תונושה תויועמשמב יוטיב ידיל אב רבדה .תונוש תוירוטסיה תופוקתב תילארשיה הרבחהמ 

.םינושה תוחרזאה יגוסב ןומטה תובוחהו תויוכזה לש הנושה יפואבו תוחרזאה חנומ לביקש 

לש םינושארה םירושעה ךרואל םיילוש ויה ילרבילהו ימואל־ונתאה תוחרזאה יחיש דועב 

הטילאה ידי־לע ינקילבופרה חישה תשגדה .םהיניב ךווית ינקילבופרה חישה ,הנידמה םויק 

םינש ךרואל וחוכ תא רמיש ,הכורא הפוקת ךשמב הנידמה תודסומב הטלשש ,תיזנכשאה 

,תויחרזא תויוכז ןתמ הקידצהש ,תימואל תיטסיביטקלוק הסיפת ובוחב ןמוט הז חיש .תובר 

תאצוי איהש ,םידסיימה תצובק .תילארשיה הרבחה ידסיימל תויתוברתו תויתרבח ,תויטילופ 

הטלש ךכו ,הנידמה תודסומב ןתוא הדסימ ,תויוכזה לולכממ התנהנ ,הרקיעב הפוריא חרזמ 

ריפש הז רשקהב .ולביקש תויוכזבו תילארשיה הרבחב ובלוש תורחא תוצובק ובש ןפואב 

םיניטסלפ ,םיברע םיחרזא ,םישנ ,םייחרזמ ,םידרח םידוהי לש םמוקימ תא םיריבסמ דלפו 

.ילארשיה בולישה רטשמב היפויתאמ םירגהמו רבעשל תוצעומה־תירבמ םירגהמ ,םיחטשב 

ילאינולוקה דממה לע םיעיבצמ דלפו ריפש הבש ךרדב איה רפסה לש הבושח המורת 

תינויצה תובשייתהב קר אל יוטיב ידיל אב הז דממ ,םתעדל .ילארשיה בולישה רטשמ לש 

תוינידמבו ,1948 רחאל ימינפה רפסה שוביכ תוינידמב םג אלא ,הנידמה םוק ינפל 
דציכ םיארמ דלפו ריפש .1967 רחאל הזע תעוצרו תיברעמה הדגה יחטשב תויולחנתהה 

תא השיגדה ,תיפוריאה תילאינולוקה העונתה ןמ דרפנ יתלב קלח התוויהש ,תונויצה 

ידכ ךות ,ידוהיה םעה לש תימצעה הרדגהה תוכז שומימ לש תירסומה הרטמל התוביוחמ 

שוביכו הנידמה םוק ינפלש היצזילאינולוקה ךילהת .ץראהמ םיניטסלפה לש םהילגר תקיחד 

תושיכ תילארשיה תינידמה תרגסמה לש ירוטסיהה בוציעה ךילהת היה 1948 רחאל "רפס"ה 

םרג הז ךילהת .םיברעה היחרזאל הנידמה ןיב רשקה יפוא לש יזכרמה בצעמהו תידוהי 

תילארשי הטילש תכרעמ תרגסמב םיניטסלפל םידוהי ןיב יטילופו יפרגואג לודיב תריציל 

ךילהת .הנידמה רטשמ לש תויטרקומדב עגופה רבד ,קוריה וקה ימוחתל תלבגומ הניאש 
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469 (2)ה תילארשי היגולויצוס 2003-ד"סשת 

תילארשיה הקיטילופל שדח דממ ףיסוה ,1967 רחאל תאש רתיב ךשמנש ,היצזילאינולוקה 

,תויחרזא תויוכז ירדענ םיניטסלפ יפלא תואמ לע הטילשב אטבתהש ,הלש בולישה רטשמלו 

.תויתרבחו תויטילופ 

ןיב ימואלה תומיעב דקמתמ וניא דלפו ריפש לש םרפס ,ילאינולוקה שגדה תורמל 

תילארשיה הטילשה תכרעמב הלא לש םבולישבו יניטסלפה םעל לארשי תנידמו תונויצה 

,ילארשיה "בולישה רטשמ" לש ירדגמהו ינתאה יפואה תא םיטילבמ םירבחמה .דבלב 

םאתהב תונוש תויחרזא תויוכזבו הנוש סחיב וכז תונוש תוידוהי תוצובק דציכ םיארמו 

,תונושארה תוריגהה ישנא .ויתורטמ תא ותריש ובש ןפואבו בולישה רטשמ הנבמב ןמוקימל 

איבה רשא ,בולישה רטשמ ירוחאמ ודמעש הלא םה ,יפוריא אצוממ ויה םלוכ טעמכש 

הבש ךרדה תא םיטילבמ םירבחמה .לארשי תנידמ לש יתרבחהו יטילופה הנבמה ןוניכל 

קלחכ ותוא הדסימו החסינש ,תיטננימוד תיתרבח הצובק התוא ידי־לע בולישה רטשמ להונ 

תנידמב חוכה הנבמ תא ןייפאו בושייה תפוקתב היתורטמ תא תרשל דעונש ינוגרא ךרעממ 

תורדתסההו י"אפמ ודמע וזכרמבש ,ףעוסמ ידסומ הנבמב אטבתה הז חוכ הנבמ .לארשי 

םא טולשל הלוכי הניא תיטילופ הטילאש הלוע םירבחמה לש םחותינמ .תובר םינש ךשמב 

.תישעמלו תישחומל התמצוע תא ךופהל ידכ םיידסומה םילכה תא תחתפמ הניא 

רקיעב ,תורחא הייסולכוא תוצובק ידי־לע תיטננימודה הטילאה לש החוכ רוגתא 

ליבוה ,תונוש הייסולכוא תוצובק ברקב תוימואל־וגתאו תוילרביל תומגמ תיילעמ האצותכ 

הנוצרו היצזילבולגה יכילהת .החוכ תושלחיהלו הנידמה תודסומב התטילש ינפואב יונישל 

היצזילרבילל ואיבה תימלועה הלכלכב בלתשהל לארשיב החמצש םיקסעה תייליהק לש 

וליבוהש םולשה תומזוי םודיק ירוחאמ ודמע הלא םייוניש .הלכלכהו קשמה לש תרבוג 

ידסומ יוטיב .םיעשתה תונש תליחתב ף"שאל לארשי תלשממ ןיב ולסוא ימכסה תמיתחל 

תויטננימוד הייסולכוא תוצובק לש ןויסינלו תילארשיה הרבחב חוכה הנבמב םייונישל יזכרמ 

הלכלכבו קשמב יזכרמ ןקחשכ לארשי קנב לש םחוכ תיילעב יוטיב ידיל אב ןחוכ תא רמשל 

.תונוש תויטילופו תויתרבח תוצובק ןיב םיכוסכסב יזכרמ ךוותמכ ןוילעה טפשמה־תיב לשו 

םייטילופהו םיילכלכה היצזילרבילה יכילהת תא האטיב הלא תודסומ ינש לש םחוכ תיילע 

הפוקתב םיימואל־ונתא םירגתא תחימצ חכונל םתוא הקזיחו ,תילארשיה הרבחה לע םירבועש 

דלפו ריפש ידי־לע עצומה בכרומה חותינה .וחוכמ דבאמו ךלוה יאקילבופרה חישה הבש 

.גנילרמיק ךורב חסינש "םילסוחאה ןוטלש ץק" תזתל תישחומ תועמשמ ןתונ 

ןתובלתשה יטרפ תא חתנמו קמעתמה תיטילופ היגולויצוסב רפס אוה ילארשי תויהל 

.ילארשיה בולישה רטשממ תועפשומו תועיפשמה תונושה תויתרבחה תוצובקה לש ןמוקימו 

,םישנל ,םייחרזמל ,תיזנכשאה הטילאל :תונוש תוצובקל םידרפנ םיקרפ דחיימ רפמה 

הטילשה תכרעמ תרגסמב םייח ךא םיחרזא םניאש םיניטסלפלו םיחרזא םהש םיניטסלפל 

חתנמ רפסה .היפויתאמו רבעשל תוצעומה־תירבמ םישדח םירגהמלו םייתדל ,תילארשיה 

תאו הנידמבו הרבחב ןבוליש ןפואל תונושה הייסולכואה תוצובק לש הבוגתה יפוא תא 

השיגדמה ,תיטרואתה םתסיפתל םינמאנ .תיטננימודה תיתרבחה הצובקל ודימעהש םירגתאה 

תונושה תוצובקה ושמתשה דציכ םימיגדמ דלפו ריפש ,םיינבמה םימרוגה לש םתובישח תא 

טלוב הז רשקהב .ןהלש םיסרטניאה תא םדקל ידכ ןהל םינימז ויהש םיגוש םייטילופ םילכב 

לש ןמוקימ לע םיעיפשמה םייזכרמה םימרוגהש הנעטב םימש םירבחמהש שגדה דואמ 

ןתובלתשה תפוקתב ,תימואלה וא/ו תינתאה ןתוכיישב יולת חוכה הנבמב תונושה תוצובקה 

־יטרואת הוותמ םיקפסמ םג םה הז עקר לע .תיטילופה ןתעפשה תדימבו הטילשה תכרעמב 
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םיבלשמ םה .לארשי תנידמ לש היצזיטרקומדלו יניטסלפה-ילארשיה ךוסכסה ןורתפל ינבמ 

תיטילופ החסונל התוא םימגרתמו ,סלור ןו'גו רזיירפ יסננ לש תיטרואתה םתסיפת תא 

םגד םיגיצמ םה .לארשי תנידמב יתוברתו יחרזא ,יטילופ ןויוושל איבהל הדעונש ,תישעמ 

תויטילופו תויתרבח ,תויחרזא טרפ תויוכז ןיב ןזאמה ,יפולח יתוברת־ברו יטרקומד בוליש 

םתוחתפתה חותינ קר וניא דלפו ריפש לש םרפס ,ךכיפל .תויתוברת תויצוביק תויוכז ןיבל 

ינויווש דיתעל יביטמרונ הוותמ םג אלא ,הלש םיידסומה םייוטיבהו תילארשיה תוחרזאה לש 

.רתוי יטרקומדו 

םג והז ךא ,תילארשיה הרבחה לש ללוכ רבסה עיצהל ןויסינב אוה רפסה לש וחוכ דוס 

יוטיב ידיל האב רפסה לש יטרואתה ךרעמה לש תטלוב השלוח .ולש הפרותה תדוקנ 

וכותבש תוקימנידבו ילארשיה יטילופה הנבמב שגדה .ולש תינבמה תוביוחמבו תוילסרבינואב 

ןורסיח .הנבמה ךותב םילעופה םייתרבחהו םייטילופה םינכוסה לכ לש םחוכ תא שילחמ 

תונשיה תויטננימודה תוטילאה ןיבש רשקה תלאש תא םילעמ רשאכ ,המגודל ,טלוב הזכ 

.הרבחב םייזכרמ תודסומכ ןוילעה טפשמה־תיבו לארשי קנב לש םחוכ תיילע ןיבל 

בוליש אוה םינושה תוחרזאה יחישו בולישה רטשמ ,תילאינולוקה הירואתה ןיב בולישה 

תא םיכפוה םה רשאכ םידעומ דלפו ריפש ,תאז תורמל .הזה רפסה תא דחיימה חלצומ 

רטשמ לש ויתוריתסמ ילרגטניא קלחל ,ךשוממ שוביכ תחת םייחה ,םיחטשב םיניטסלפה 

םבוליש .יטילופ דייהטרפא לש גוסכ הזה רטשמה תא עיקוהל םוקמב ,ילארשיה בולישה 

תולבגומ ,תומיוסמ תויוכז תקנעה לע רובידהו תילארשיה חוכה תכרעמב הלא םיניתנ לש 

יתלב ןפואב ולו ,ףקשמו ,שוביכה לע יבויח יפוא הרשמ ,םיניטסלפה םיניתנל ,ויהיש לככ 

רטשמ םגד לש וינייפאמל דלפו ריפש םיענכנ ךכב ."רואנה שוביכה" תסיפת תא ,ןווכמ 

תא הריבסמה ,תיטרואת תרגסמכ חתופ בולישה רטשמ םגד .ליסיוס החתיפש בולישה 

ומכ ,התרגסמב בלתשהל םישקבמה םירגהמ תוצובקל תיטרקומד הנידמ לש התוסחייתה 

,םיניטסלפה .הינמרגב םיכרות םירגהמו הינטירבב םידוהו םינטסיקפ םירגהמ לש הרקמב 

רטשמ חותינ תרגסמב םבוליש .תדלומ םע םיווהמ ,שוביכ תחת םייחה הלאו םיחרזאה 

םתוא עילבמו הז בוליש רטשמ ביתכמש הבישחה יסופדל םתוא ףיפכמ ילארשיה בולישה 

תנידמב תוחרזאה יחיש םהבש םינפואה תא םירקבמ דלפו ריפש םנמא .ינויצה ביטרנה ךותב 

האצותכו תיגולודותמ תופידע ןתונ םרבסה ךא ,רחא םעב התטילש תא םיקידצמ לארשי 

ןפואב הניחבמ תיטילופה תורפסה .ולש תואיצמה ןויגהלו ילארשיה ביטרנל תיביטמרונ ךכמ 

ושיגדהל ףידע היהש רבד ,תדלומ ימע ןיבל םיינתא םיטועימ וא םירגהמ תוצובק ןיב שרופמ 

.רפסב חותינה תרגסמב 

ידיל האב םיחתפמ דלפו ריפשש בכרומה יטרואתה ךרעמה םושייב תפסונ השלוח 

תכרעמלו יטילופואגה רושימל לבגומ ראשנ תילאינולוקה הירואתב שומישהש ךכב יוטיב 

םיסחיה תוכרעמ חותינל ינוציח ראשנ הז רבסה .דבלב םיניטסלפל םידוהי ןיבש םיסחיה 

דסממה ןיב םיסחיה תכרעמל םיסחייתמ םניא דלפו ריפש .תידוהיה הרבחב תויתוברתה 

ושיחמהש יפכ ,לכשה וא הרכהה לש היצזינולוק לש גוסכ םלסיאה תוצרא ירגהמל יזנכשאה 

תיטרואתה םתוביוחמ .םירחאו םוזכ הזיזע ,בהנש הדוהי ,רבח ןנח ןוגכ םייחרזמ םירקוח 

ןוגכ םיגשומ םהלש חותינהמ המילעמ תילכלכ־תידסומ־תינבמה תרוסמל דלפו ריפש לש 

ןיבל הפוריא יאצוי ןיבש םיסחיה תכרעמב תיתוברת תונפקות וא יתוברת םזילאירפמיא 
.םייחרזמה 

תצבצבמ (היהתש לככ הטעמ)ימשרה ינויצה ביטרנל דלפו ריפש לש תוביוחמה תדימ 
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.לארשיל היפויתא יאצויו רבעשל תוצעומה־תירב יאצוי לש םתריגהב םנויד יפואמ 

הניא ,םידוהי םניא וללה םירגהמה ןיבמ םיברש ךכל רקיעב ,הלא תוריגהל תוסחייתהה 

תוחוכ ןיב חוכה יקבאממ קלח התויה וא הלש היצמיטיגלה םצע לש טבמ תדוקנמ תרקובמ 

חותינב םיקפתסמ דלפו ריפש .יניטסלפה םעה ןיבל הניבו תילארשיה הרבחב םינוש 
הניאש תיזכרמ הלאש .השחרתה וזש רחאל תילארשיה הרבחה לע וז הריגה לש היתוכלשה 

םיימואלהו םיינתאה ,םייתוברתה םיעינמה םה המ איה םהלש הנחבאב יוטיב ידיל האב 

תוקדצהה תא תלבקמה הריגה תרגסמב םידוהי־אל לש םיפלא תואמ תיילעל היצמיטיגל ןתמל 

.םיקהבומ םיימואל־ונתא םיחנומב הלש 

רפסה לש הבושחה המורתה תמועל ספאכו ןיאכ םה רפסב הלא תונורסחש קפס ןיא 

ןיא .הכותב תונושה תוקימנידה תרבסהלו תילארשיה הרבחה לש התווהתה יכילהת תנבהל 

תומוקמב תילארשיה הקיטילופהו הרבחה דומילב יזכרמ טסקטל ךופהי הז רפסש קפס יל 

תויתרוקיב תובשחמל תדהוא יתלבה תיטילופה הריוואה תורמל ,לארשיב ללוכ ,םלועב םיגוש 

.הז רפסב בר עפשב םיקפסמ דלפו ריפשש גוסה ןמ 
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