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ל"ז וילוזור ינד לש ורכזל םירבד 

ץג המלש 

ןופצב ,הברעה תיב ץוביקל ףרטצה 1947 תנשב .ביבא־לתב ,1927 תנשב דלונ וילוזור ינד 

,תילגרמ ותשא םע ,הנופצ רבע הברעה תיב יוניפ םעו ,עצפנ רורחשה תמחלמב .חלמה םי 

וריכזמ היה ,ץוביקב דמיל אוה .ותומ דע רבח היה ובש ,ירבכ ץוביק ידסיימ םע הנמנו 

תונש ףוסב .(דחואמה ץוביקה)תיצוביקה העונתבו וצוביקב םיירוביצ םידיקפת המכ אלימו 

תטיסרבינואב (ינשו ןושאר ראות)היגולויצוס דמלו ילילג לארשי רשה לש ורזוע היה םישישה 

רמגה תדובעב רבכ ורכינ תימדקאה ותדובעב ותוא וקיסעיש ןיינעה ימוחת .ביבא־לת 

םיצוביקה לש סיפסוג םיירוזא םינוגראו 'ץרפמה יקשמ ־ תואולימ' ןיב םיסחיה" - ולש 

ותקולחו חוכה הנבמב הקסעש ,"םהלש לעה־ינוגראו םייצראה םייצוביקה םימרזה ןיבל 

ריכזמ היהו תיטילופו תירוביצ תוליעפל הנפ ןכמ רחאל .הירפירפל זכרמה ןיב םיסחיבו 

ריכזמו (1983-1977) תירישעהו תיעישתה תסנכב רבח ,(1977-1972) דחואמה ץוביקה 
.(1990-1983) תיתורדתסהה םידבועה תרבח 

.הימדקאל רובעלו הפנעה תירוביצ־תיטילופה תוליעפהמ שורפל טילחה וייחל םישישה תונשב 

טרוטקוד תדובע םילשהו הפיח תטיסרבינואב ץוביקה רקחל ןוכמה ירקוח לגסל ףרטצה אוה 

רפסב רתוי רחואמ רוא התאר וז הדובע .אריפש ןתנוי תכרדהב ,ביבא־לת תטיסרבינואב 

,תיטילופה תוברתה ןיב ןילמוגה תולועפב קסע ובש ,(דבוע םע ,1999) רבשמהו הטישה 

ץוביקה יגיהנמ ,ותנעטל .תויצוביקה תוכרעמה ןיבל ןוטלשה לע חישהו תיטילופה הלכלכה 

,יטילופה חישבו חוכה הנבמב ,תיטילופה תוברתב לחש יונישב וניחבה אל (םכותב אוהו) 

.ץוביקב רבשמה תריציל ךכב ומרתו 

ןיבל (זכרמה) תיצוביקה העונתה ןיב םיסחיה תא קודבל ינד ךישמה םייצוביקה וירקחמב 

םייחה תורוצ לש תוסנכתהו חוכה לש רוזיב שיש הארהו (הירפירפב ץוביקה) רוזאה 

טסימיטפוא היה ינד .ירוזא סיסב לע (יתליהק בושייו בשומ ,ץוביק)תונושה תויתובשייתהה 

שדחמ בצעל םיצוביקה ירבח לש רידנ יוכיסב ץוביקה לש ותונתשה תא תוארל שיש ןעטו 

ירגובמ ורקיעב בכרומה ,ינוריעה ץוביקה תא םג רקח ןכל .םהל יוצרה םייחה חרוא תא 

.תיכוניח תוליעפב קוסיע בגא תינוריע תרגסמב ףותיש ייחב םירחובה רעונ תועונת 

תללכמב חתיפש אשונ ,"תישילשה ךרדה"ו ישילשה רזגמה היה ינד לש ףסונ ןיינע דקומ 

םינוש םיירוביצ םידיקפת לע ףסונ) היגולויצוסל ריכב הצרמ שמיש םש ,יברעמה לילגה 

ןויוושו יתרבח קדצ רפסב קרפ - טעמ ךא םסרפל קיפסה הז ןיינעב .(הללכמב אלימש 

תאצוה) רנזור םחנמו דבוע בקעי ,רועסי םהרבא םע ףתוש רבחמ היה ובש ,הנתשמ םלועב 

.תילארשי היגולויצוס לש יחכונה ןויליגב עיפומה רמאמהו ,(2003 ,דחואמה ץוביקה 
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