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*גרבניטש קחצי 

תב תילארשיה הרבחה תא תראתמה ,םינוש םירבחמ תאמ םירמאמ תפוסא אוה רפסה 

ומכ) תוינוציח תויוחתפתה לש בולישמ האצותכ היצזינגורטה הרבעש הרבחכ וננמז 

לארשיב ודלונש םישדח תורוד לש העפוה ומכ) תוימוקמ תויוחתפתהו (הריגהו היצזילבולג 

תונפהל שקבמ רפסה .(ךליאו 1967 תמחלממ לחה ,תומחלמה תובקעב ולחש תויוחתפתה וא 

תאז .וללה תויוחתפתהה לש תוילאוטקילפנוקו תויתוהז תוכלשהל תדחוימ בל תמושת 

,תילארשיה הרבחב םייוושכע םיטקילפנוקבו תויביטקלוק תויוהזב ןוידב דקמתמ רפסה ,דועו 

תינויצה הינומגהה הסיפתה לש התושלחיה תשגדה בגא ,יוניש לש המגמ םיאטבמכ םיספתנה 

תוספתנ תונויצה לע תויחכונה רגיתה תואירק .הילע תויחכונה רגיתה תואירק יופימו 

תוצובקל תורושקה תויוחתפתה לשו תויטננימוד תוצובקב ושחרתהש םיכילהת לש האצותכ 

.תילארשיה הרבחב תוילאירפירפ 

הווהמ אלכ וא ,תיזכרמ תוחפכ תספתנ תונויצהש - תויתרבח תוירוגטק יגוס המכ 

תוצובק (1):וללה רגיתה תואירקל תומרותב רפסב תוניוצמ - ןתוהז תרדגהב ,ביכרמ ללכ 

תושקבמו ,םידרחו םישנ ,םיחרזמ ומכ ,לארשיב ידוהיה ביטקלוקב תוילאירפירפ ויהש 

יחרזא םיניטסלפה םיברעה (2);המצועה ידקומב תוטלחהה תלבק לע רתוי עיפשהל התע 

םישדח תורוד <4) ;"םיפויתאה" םג ךא ,"םיסורה" רקיעב ,םישדחה םירגהמה (3);לארשי 

םיחותפ םה .לארשי תנידמ לש המויק תא תללוכה תואיצמל ודלונש ,םילארשי םידוהי לש 

לצא רשאמ םתוהז תרדגהבו םתייווהב תיזכרמ תוחפ תונויצה ךכיפלו ,בחרה םלועל רתוי 

םבצממ האצותכ רשא ,לארשי יחרזא םניאש ,הדובעה ירגהמ (5) ;םימדוקה תורודה ינב 

תיגולואדיאהו תיתוהזה היצזינגורטהל תרחא וא וז הדימב םימרות םהלש תובלתשהה יקבאממו 
.תילארשיה הרבחה לש 

ןורחאה קרפב ןהו םר ירואו ןמוינ דוד לש המדקהב ןה> רפסה ןמ הלוע תיזכרמ הנעט 

התוא ןוחבל שי לארשי תנידמ לש ירוטסיהה הדוחיי תורמל :(םר ירוא לש וטע ירפ אוהש 

היצזילבולגל ינייפואה ,יתוהז יוניש אטבמה ףצרב תודקמתה בגא ,תיתאוושה הביטקפסרפמ 

יפל .תימואל־טסופ הרבחל תימואל הרבחמ רבעמל ליבקמהו ,ונימי ןב יתרבחה םלועה לש 

הרקמב .תילארשיה הרבחב תויטננימודה תוצובקה ברקב רקיעב תשחרתמ וז הרומת ,םר 

תבוגתכ ,תעב הבו ,תונויצ־טסופב יוטיב ידיל האב תוימואל־טסופה ,םר ןעוט ,ילארשיה 

תויביטקלוקה תויוהזה ךא .תונויצ־ואנ רמולכ ,תילארשי תוימואל־ואנ םג העיפומ ,דגנ 

המדקש הפוקתה ,היצזינרדומל תוינייפואה) תוימואלהו תוימואל־םורטה - תומדוקה 

לש םיילאדיאה םיסופיטה תעבראמ קלח ןה םג ךכיפלו ,תומלענ ןניא ־ (היצזילבולגל 

תויוהזה עברא ,ןכ םא .תיחכונה הפוקתב ןהיניב תורחתמה ,תוירקיעה תויביטקלוקה תויוהזה 

תונויצ־ואנ ,תונויצ ,תונויצ־טורט ןה ונימי לש לארשיב תורחתמה תוירקיעה תויביטקלוקה 

ונתפוקתב ףצרה תוצקב תואצמנה תוינייפואה תויוהזה ,םר יפ־לע ,ןכ לע רתי .תונויצ־טסופו 

החותפה הטיסרבינואה 
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תוינורקעה תופולחה השעמל ןהו ,תונויצ־טסופהו תונויצ־ואנה ןה (.דיצזילבולגה תפוקת) 

.וז הפוקתב תילארשיה הרבחה תושרל תודמועה תוירקיעה 

הזה ימינפה חישב יתועמשמ ביכרמ איה הירוטירטש הז רשקהב ןייצל שקבמ ןמוינ דוד 

,ותנעטל .תויהל ךישמת םג ךכו ,תונויצ־טסופל תונויצ־ואנ ןיב עגה ,תילארשיה הרבחה לש 

חתפתהל הלוכי הדימ וזיאב הלאשה תא הלעמ ילארשיה הדקמב הירוטירטל דחוימה סחיה 

־טסופה ,ןמוינ יפ־לע ,ךכיפל .לארשיב םידוהיה ברקב תיתימא תימואל־טסופ היגולואדיא 

טביהה לש תטלחומ תומלעיה אלו ,תילאירוטירט תויטמגרפ לש הסיפת תפקשמ תונויצ 

הרקמב םג ,ןמוינ לש ותעדל ,ןכ לע רתי .תוחרזאהו תוימואלה לע חישהמ ילאירוטירטה 

־הד לע רשאמ רתוי היצזילאירוטירט־הר לע רבדל ןוכנ תוימואל־טסופ לש יללכה 

הירוטירטל הרושק תיטילופ המצוע לש תונגראתה לכש ןוויכמ ,תויוהז לש היצזילאירוטירט 

.יהשלכ 

יתוהזה רשקהב) היצזילבולגה לש היתוכלשהב ןויד רפסב אוצמל רשפא ,רומאכ 

תירקיעה הרומתה יכ ןעוט קליפ ינד ,המגודל .תילארשיה הרבחה לע (ילאוטקילפגוקהו 

לדומל רבעמהו החוורה תנידמ לש לדומה תושלחיה איה ילכלכ־ויצוסה םוחתב ונתפוקתב 

ידיל האב וז הרומת ,קליפ לש ותנעטל .היצקיפידומוק־הרב ןייפאתמש ,ילרביל־ואנ 

,תוחרזאה סוטטס לש ותובישחב תוחיפ תרצויו לארשיב תואירבה יתוריש םוחתב םג יוטיב 

תורוחסה קושב תוריחס תושענ (תואירבה יתוריש םוחתב) תויחרזא תויוכזש ןוויכמ 

ןיב רשקה תייגוס תא ןוחבל שקבמה ,בגר יטומ לצא העיפומ תפסונ המגוד .םיתורישהו 

םוחתכ עדונש ,קורה תקיזומ םוחתל תדחוימ תוסחייתה בגא ,תוילארשי ןיבל היצזילבולג 

לש היווח םג אטבמ ילארשיה קורהש ןעוט בגר ,תאז םע .היצזילבולגה ימרז לע אשינה 

ןיבל ילבולגה ןיב הריתס חרכהב ןיא ךכיפלו ,דחי םג ימואלו ילבולג אוהו ,תוילארשי 

םלועה תא תנייפאמה תפסונ הרומתל תדחוימ בל תמושת הנפמ רזעילא־ןב ידוא .ימואלה 

לש יביסמה לודיגב תודקמתה בגא תאזו ,תיחרזאה הרבחה תוקזחתה ־ יחכונה יתרבחה 

תותומע .ותנעטל ,תויטסילאירטמ־טסופ תוסיפת תואטבמה ,תילארשיה הרבחב תותומע 

תוטילא לש - םייחה תוכיא לש תובישחה תשגדה ןוגכ - םויה רדס תא תופקשמ הלא 

.תוקיתווה תויזנכשאה תוטילאה לש ץראה ידילי םיאצאצב ןתוארל רשפאש ,זכרמב תויוצמה 

לש ירקיעה םויה רדס לע רגית ארוק וללה תוטילאה לש םויה רדס יכ ןעוט אוה ,תאז םע 

.ןוחטיב לשו תוימואל לש םיטביה שיגדהש ,םימדוקה תורודה 

תוספתנש תוצובקל (ילאוטקילפנוקהו יתוהזה רשקהב)תדחוימ בל תמושת הנפמ רפסה 

יחרזא םיניטסלפב םינדה םיקרפ המכ רפסב םנשי ,המגודל .תוילושכ וא תוילאירפירפכ 

בלה תמושת :דועו תאז .(לאמ'ג למאו :ידעס דמחא ;'ץיבוניבד ינד לש םירמאמה)לארשי 

,המגודל .הלופכ תוילוש וא תוילאירפירפ תולעבכ ןראתל רשפאש תוצובקל םג תינפומ 

ימואל טועיממ קלחכ ןה ,תויניטסלפ םישנ לש תויתוהזה תומלידב הנד גוצרה הנח 

הנינפ לש רמאמה אוה ךכל תפסונ המגוד .תילכראירטפה תיניטסלפה הרבחב םישנכ ןהו 

קלחכ ןתוארל ןתינש ,לארשיב תויחרזמ תויטסינימפ לש ידוחייה ןבצמב ןדה ,רלאה־יפצומ 

ןלפק יבאו דעס־ובא לעמסיא ,הנוי יסוי .םיחרזמו םישנ - תוילאירפירפ תוצובק יתשמ 

הידפצ ןדואו לאחתפי ןרוא לש ןוידה תא םג .םיאודבה לש םבצמב המוד רשקהב םינד 

וא תוילאירפירפ תלעב הצובקב ןוידכ סופתל רשפא חותיפ ירע יבשות םיחרזמ לש םתוהזב 

.הלופכ תוילוש 

הדובע ירגהמ לש הלא ןה רפסב תונודנהו תוילאירפירפכ תוספתנה תופסונ תוצובק 
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תונד המאש היבליסו קינסר הילו'ג ,ןמכייר הקבר ,טמק הנאירדא .םישדח םירגהמו 

,הקירפאמ םירוחש הדובע ירגהמב תודקמתה בגא ,תושדח טועימ תוצובק לש ןתורצוויהב 

הזיל תילארשיה הקיטילופב םיליעפ םיפתתשמל תרחא וא וז הדימב םיכפהנ ןתנעטלש 

םהיניב האוושה תכירע בגא ,"םיפויתאה"ו "םיסורה" םישדחה םירגהמב הנד ינימי־יבטנא 

םישדחה םירגהמהש תנעוט איה .תילארשיה הרבחל סחיב לודיבו תובלתשה יכילהתל רשקב 

ומכ ,תילארשי־ךות איה היצטניירואהשכ ,םיימואל־הרטלוא וא םיימואל־ואנ םה וללה 

ןוויכמ ,תוימואל־טסופ םג םיאטבמ םה תאז םע ךא ;המגודל ,לארשיב םיניטסלפל סחיב 

.תימואל־סנרט היצטניירוא ילעב םה ןכלו ,תוימואל־סנרט תוליהקב קלח םילטונ םהש 

תינויצ־טסופ תעב הב איהש ,תיביטקלוק תוהז לש המויק תורשפא רבדב ,וז הנעט 

תארוק ,(יללכ ןפואב תימואל־ואנ וא) תינויצ־ואנו (יללכ ןפואב תימואל־טסופ וא) 

תואיצומ וללה תויביטקלוקה תויוהזה יתשש ,המגודל ,םר ירוא אטבמש הסיפתה לע רגית 

היגוס ,יתעדל .הצובק התוא ברקב אלו תונוש תוצובק לצא ןאצומל רשפא ןכלו ,וז תא וז 

ןורחאה קרפב וא המדקהב םייואר תוסחייתהבו חותיפב התכז אל וז תינורקעו תיטרואת 
.רפסה לש 

היגולונימרטב תחסונמ ,ינימי־יבטנא לש הירבדמ תעמתשמה ,וז רגית תאירק ,תאז םע 

התוארל רשפא ןיידע ןכלו ,<תונויצ־ט0ופ)תוימואל־טסופו (תונויצ־ואנ)תוימואל־ואנ לש 

,וב הכלה ינימי־יבטנאש יטרואת־יגולודותמה ןוויכה ךא .םר לש לדומה תרגסמב חוכיווכ 

תדימ יכו ,םינוש םיביכרמ תבכרומ הצובק לש תיביטקלוקה התוהזש הסיפתה ,רמולכ 

הצובקהש םימיוסמה "םירחא"ב היולת הצובקה לש התוהזב וללה םיביכרה לש םתשגדה 

ןודנה לדומה לע רתוי תינורקע תרוקיבל סיסב שמשל לוכי ,ןותנ רשקהב םהילא תסחייתמ 

ימוחתמ ונתוא האיצומה ,רתוי תינורקעה תרוקיבה .רפסב םיעיפומה םיפסונ םירוביח לעו 

עבונה ילאוטקילפנוקה לאיצנטופהש ךכל תקפסמ תוסחייתה רפסב ןיאש איה ,לדומה 

טביהב ללכ ךרדב הצמתמ וניא םהשלכ "םירחא"ל סחיב הצובק לש תימצע הרדגהמ 

סחיב היגולואדיאה וא הקיטילופה לע ףסונ ,ךכיפל .דחא (יתוהז ביכר וא)ילאוטקילפנוק 

ונכתיי תוצובק יתש ןיב .המגודל ,(תדל וא)תוברתלו הלכלכל םג סחייתהל שי ,תוימואלל 

,יתד ,(ינתא וא) ימואל ,ידמעמ וא ילכלכ עקר לע םיילאוטקילפנוק םילאיצנטופ 

לאיצנטופ לכ לש תוטלובה ,ןכ לע רתי .דועו יטילופ־יגולואדיא ,יעזג ,ינויצזיליוויצ 

םייטנוולרה "םירחא"ל םאתהב תונתשהל הלוכי איהו ,העובק הניא הזכ ילאוטקילפגוק 

תעפותל תקפסמ תוסחייתה ,המגודל ,רפסב הרדעיהב הטלב הז רשקהב .יללכה רשקהלו 

םילאיצנטופ ןיבהל שי :דועו תאז .לארשי יחרזא םיניטסלפה ברקב היצזימלסיאה 

תויתוהזה תודגנהה חותינ יפ־לע קר אל תמיוסמ הרבחב תוצובק יתש ןיב םיילאוטקילפנוק 

םיילאוטקילפנוקה םילאיצנטופה ,תויתוהזה תודגנהה יפ־לע םג אלא ,וללה תוצובקה יתש ןיב 

.תורחא תוצובק םע ןהלש םיסחיהו 

,תישאר .רפסב םייתייעב םיטביה השולש דוע קר הרצקב ןייצא העיריה רצוק תאפמ 

יפיצפס הרקמכ ןהו םירגהמ תרבחכ ןה ,ילארשיה הרקמה לש ודוחייל תקפסמ תוסחייתה ןיא 

לע רקיעב תוכמתסה תמייקו רתוי תויטרקנוק תואוושה תורסח ,תינש .תוימואל לש 

דודיחל עגונה לכב ,המגודל ,אטבתמ הז רסח .דואמ תטשפומו הבחר תיתאוושה הביטקפסרפ 

־טסופו תוימואל־ואנ לש םירחא םירקמל סחיב תונויצ־טסופהו תונויצ־ואנה לש דוחייה 

םירחא םיינויצ־אל םירקמ םע תונויצ־טסופה לש תקפסמ האוושה ןיא ,תישילש .תוימואל 
.תילארשיה הרבחה לש הירוטסיהבו תינרדומה תידוהיה הירוטסיהב 
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תרכינ המורת םרות רפסה ,וניוצש תויתייעבה תודוקנה תורמלש רמול יוארה ןמ 

הלעמו תובושח תויגוסל בל תמושת הנפמ רפסה .תיוושכעה תילארשיה הרבחה תנבהל 

הווהיו הבישחו ןויד ררועיש רעשל שי ךכיפלו ,תוחוור תוסיפת לע רגית תוארוקה תונעט 

.םיפסונ םירקחמל יתוסחייתה סיסב 
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