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"א 24.09-1.10.2010 עשתה ירשתב  ט"ז  ןוילג 116 ,

" תוצונ  " ןמורה הנורחאל  הכז  ( 2010 תונורחא " תועידי  " )" תילארשי הזורפ  רפסה –  םע   " טקיורפה תרגסמב 
וז ןכלו  דבוע .)" םע   " לש םעל " הירפס   )" הספדנש ב-1979 וזמ  האירקל  רתוי  החונו  השדח  הרודהמב  עיפוהל 

הכפה רשאכ  םירושע , השולש  ינפל  הזה  ןמורל  תורפסה  ירקבמ  ועיצהש  הלאמ  הנוש  שוריפ  עיצהל  תונמדזה 
.תילארשיה תורפסה  ייחב  ערואמל  ותעפוה 

סנרפתהש רגובמ  רבג  רדל –  יכדרמ  םקרש  תודידיה  תשרפב  רקיעב  םירקבמה  וזכרתה  הנש  םישולש  ינפל     
וחביש ךכל  םאתהבו  יחרזמה ."  " םרזמ ידוסי  רפס  תיב  דימלת  ןבכ 10 , רענ  םע  םירוויעה –  רובע  תומורת  תייבגמ 
האמה לש  תונשב ה-50 ' םילשוריב  רוביגה  לש  ותודלי  לע  תינויח  הנומת  ןמורב  רייצל  ותחלצה  לע  ראב  םייח  תא 

רשא ןמורה , לש  וכרע  אולמ  תא  זא  רבכ  הצימ  אלש  אלא  יופצ , םגו  קדצומ  היה  הז  גשיה  לע  חבש  .תמדוקה 
" םיחטשה  " אשונב תילארשיה  הרבחב  הלהנתהש  הזעה  תילאוטקאה  תקולחמל  ותבוגת  תא  ראב  ןיפצה  ותלילעב 

.ךליאו רופיכ  םוי  תמחלמ  םויסמ  הפירחה  רשאו  םימיה  תשש  תמחלמ  זאמ 
ןיא יכ  ריהבהל  םידקא  יתורפס ,"  " יתלבכ ףסה  לע  עקויו  תודגנתה  ררועי  הז  ןוויכב  ןלהל  עיצאש  שוריפהש  רחאמ     

דבורמ רבסה  וילע  ףיסומ  אלא  הריציב , יולגהו  שרופמה  דבורה  לא  סחייתה  רשא  יופצה , ומדוק  תא  ללוש  אוה 
, הריצי לש  ינמז  - לעה אשונל  יולג – " לֵצכ ל" דמצנ  ךרע  תלעב  הריצי  לכבש  ןורקיעה , יפ  לע  תאזו  .הב  רתוי  רתסנ 

ארוק לש  וילגרל  רנ  תויהל  הז  ןורקיע  רומא  דחוימבו  .הנמז  יניינעל  הריציה  לש  היומסה  התבוגת  יוסיכ – " םג ה"
היתוריציבו הנידמה  ייחב  םיעוריאה  לע  ביגהל  ףחדה  הבר  המצועב  לעופ  הירפוס  לצאש  תילארשיה , תורפסה 

םג ךכו , .היתונכש  הילע  ופכש  תומחלמל  ןשארבו  הנידמה  תודלותב  תונוש  תוישרפל  הבוגת  דימת  טעמכ  תעלבומ 
אמויד יניינע  לע  הבוגת  הזורפ – "  " לש רתסנ  דבור  דימת  טעמכ  וב  ןפצומ  הרוהט , הריש " טסקטה כ" רייטצמ  רשאכ 

.תעה תוקוצמ  לעו 
תויאר עברא 

תלילעב תודחא  תויארש  רחאמ  תשקבתמו , הלק  וליפא  איה  וז  תינשרפ  השיג  לש  התונוכנ  תחכוה  תוצונ "  " ןמורב
תא רושקל  ארוקה  תא  תונווכמ  הלש –  יולג " דבורב ה" תוגצומה  הלאכ  אלא  הבש , תורתסנהמ  אקווד  ואלו  ןמורה – 

ירחא טעומ  םינש  רפסמ  תוצונ ,"  " ןמורה לש  ומוסרפו  ורוביח  ןמזל  רענה  ןיבו  רדל  ןיב  תודידיה  לע  השעמה  רופיס 
.רופיכ םוי  תמחלמ 

תיצחמב ךרעל  םינש  שולש  ךות  תמייתסמו  הליחתמ  רענה  ןיבו  רדל  ןיב  תודידיה  תשרפש  ףא  הנושאר –  היאר     
לש םינרבקה  תדיחיב  רפסמה "  " לש םיאולימה  תפוקתמ  םיקרפב  םייתסמו  ןמורה  חתפנ  תונש ה-50 ,' לש  היינשה 

יכ ול  ררבתהש  ירחא  רדל , םע  וירוענב  םייקש  רשקה  תשרפב  רכזנ  אוה  תמחלמ 1973 . ךלהמב  תיאבצה  תונברה 
תיתובוחרל םירצקה  ויאושינמ  רדלל  דלונש  רדל , לש  ונב  תפוג  התיה  שקוממה  םגאהמ  הָׁשָמ  רשא  םחולה  תפוג 

.ותומ ינפל  רצק  ןמז 
וריצ איה   " רענה ןיבו  רדל  ןיב  תודידיה  תשרפ  יכ  רפסמה ,"  " זירכמ ןמורה  חתפב  רבכש  ףא  היינש –  היאר     

םיתיעל תוצונ "  " לש רפסמה "  " דרפנ ךשמהב  .הזה  ריצה  לא  םיקדוהמ  ויקרפ  בור  ןיא  הז ," רופיס  לש  יזכרמה 
דמצל תורושק  שממ  ןניאש  תורחא  תוישרפל  גילפמו  הזה  יזכרמה " ריצה   " רופיסמ םיכשוממ  ןמז  יקרפלו  תובורק 

תויומד ייחמ  תוטודקנאל  קיחרמ  ףאו  םילשוריב , םהירוגמ  תביבסמ  תורחא  תויומדל  אלא  ישארה , םירוביגה 
.רתוי דוע  ףפור  אוה  יזכרמה " ריצה   " רופיסל ןהלש  רשקה  רשא  ןשיה , רודהמ  תוימלשורי 

תקידב םג  אלא  יזכרמה ," ריצה   " רופיס תא  םירפסמה  םיקרפה  לש  תיתומכ  הקידב  קר  אל  תישילש –  היאר     
קר אל  .הזה  ריצה  יעוריאב  ןמורה  תועמשמ  תא  תוצמל  ןתינש  החנהה  תא  תללוש  םירחאה , םיקרפה  לש  םנכות 

םהש אלא  תונשב ה-50 ,' רענ  ותויהב  רפסמ " ןיבו ה" רדל  ןיב  תודידיה  רופיסב  םיזכרתמ  םניא  םיבר  םיקרפש 
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תויומדל םיסחייתמ  םקלח  האמה ה-20 . לש  םיפסונ  םירושע  העבראב  ושחרתהש  תורחא  תונוש  תוישרפ  םיריכזמ 
השעמלש תויה  ךכיפל , '. 70- הו תונשמ ה-60 ' םיעוריאלו  תויומדל  םקלחו  ' 40- הו תונשמ ה-30 ' םיעוריאלו 

קפתסהל הקדצה  ןיא  תונש ה-70 .' דעו  תונשמ ה-30 ' הנש –  םישימח  ינפ  לע  תוצונ "  " ןמורה תלילע  תערתשמ 
.רדל םע  וירוענב  רפסמ " ויהש ל" תוטעומה  תודידיה  תונשב  קר  דקמתהלו  הלאה  םינמזה  לכמ  םלעתמה  שוריפב 

רדל דוד  רש ' רחאמ  רפסמה ."  " לש ינוהמתה  רדל –  יכדרמ  לש  ויבא  רדל , דוד  םילשוריב ר ' עדונ  תונשב ה-30 '    
ותטילש תוכזבו  אתרק ," ירוטנ  םינש כ" רובעכ  ומסרפתהש  םילשורי , יאנק  לא  רבחתה  רתסב , ליכשמכ  ףשחנ 
ןרבקה ןיקביר  לש  תוטודקנאה  ןמ  תובר  םג  .יטירבה  טדנמה  ידיקפ  ינפב  הפ  םהל  שמיש  ףא  תילגנאה  הפשב 

תלכתה עבצ  קפוה  ונממש  ןוזליחה  שופיחל  רפסמה "  " לש ובס  רסמתה  ובש  רושע , ותואב  ורטפנש  םינבר  תוריכזמ 
םינברל איצמהל  רפסמה "  " יבא שקעתה  תונש ה-40 ' לש  רושעבו  .שדקמה  תיבב  לודגה  ןהוכה  לש  ושובלמל 

םהילעש םינימה  תעברא  םע  תונמיהל  םייוארה  םה  הברעה , לש  אלו  סוטפילקאה , ץע  יפנע  יכ  ותחנהל , תויאר 
ותנשמ תא  ץמיא  םגו  טלק  םשו  הניול , תוריזנ  יתש  תובקעב  רדל  יכדרמ  עסנ  םג  הזה  רושעב  .תוכוס  גחב  םיכרבמ 
םג ומצע  רושע  ותואבו  .השומימל  לועפל  ידכ  םילשוריל  בש  םשמו  סואקניל , - רפופ תועדה  הגוה  לש  תיתרבחה 

, ךכ רחאו  רוכבה , םנב  תא  ולכש  וירוהש  אלא  .הנושארה  ותשאמ  ןמלאתה  ויבאש  ירחא  רפסמה ,"  " לש וירוה  ואשינ 
". רפסמה  " לש ותדילב  ומחנתה  תונש ה-40 ,' עצמאב 

תונברב תריש  ומצע  אוה  תונשל ה-50 .' רבעמ  הברה  הלילעה  תעירי  תא  רפסמה "  " ביחרה המוד  ןפואב     
החפיט םיתיזה , רהל  עיגהל  תורשפאה  וז  המחלמ  תובקעב  הרצונשמו  .םימיה  תשש  תמחלמ  ךלהמב  תיאבצה 
תשש תמחלמ  ןיב  הרטפנ  רפסמה "  " לש ומא  .םרוכב  רבק  תא  םגו  הלעב  לש  הנושארה  ותשא  רבק  תא  ומא 

תופוג תא  הפסאש  תיאבצה  תונברה  תדיחיב  םיאולימב  תריש  רופיכ  םוי  תמחלמב  .רופיכ  םוי  תמחלמל  םימיה 
יכ ול  ררבתהש  ירחא  רדלב , רפסמה "  " רכזנ הנש , רובעכ 20  זא , רומאכ  .לארשי  רבקל  םתוא  האיבהו  םילפונה 

לבוי יצחכ  ינפלש  רדל , יכדרמ  םילשורימ  ינוהמת  ותוא  לש  ונב  לש  איה  שקוממה  םגאה  יממ  האצוהש  לייח  תפוג 
.ינאיקנילה אבצל  רענה , ותויהב  ותוא , סייג  םינש 

רשא תדחוימ , היציזופמוק  הל  רחב  ראב  יכ  איה , ןמורה  תלילעב  וסחדנש  םינמזה  םוכיסמ  תשקבתמה  הנקסמה     
לש הזה  יזכרמה " ריצה  תויטסב מ" הברמ  אלא  רדל , םע  רענ  ותויהב  רפסמה "  " יסחיל הכרוא  לכל  תדמצנ  הניא 

היציזופמוקה תונש ה-50 .' רושע  תא  םיפטועה  םירושעה  תעבראב  ושחרתהש  תונוש  תוישרפל  השעמה  רופיס 
רזח ולש  םיאבה  םינמורב  םג  .רפסמכ  ראב  לש  הקיטאופב  בושח  רקיעכ  םינשה  ךשמב  הררבתה  וזה  תשלופמה 

לש ונמזל  ומדקש  הלאמ  ןה  םיפסונ , םינמז  ידי  לע  יזכרמה " ריצה   " רופיס לש  ונמז  תבחרה  הרטמ –  התואלו  הילע 
.וירחא ושחרתהש  הלאמ  ןהו  יזכרמה " ריצה  "

לכו הישרפ  לכ  המלשה  העיריב  יעבט  ןפואב  רוזשל  ראב  לש  ותחלצה  תקידבב  איה  וז  הקיטאופ  לש  הנחבמ   
ןמאנ ךישממכ  ראב  הלגתמ  וזכ  הקידבב  יזכרמה ." ריצה   " רופיס לש  הזל  ףיסוהש  םיבחרומה  םינמזהמ  הטודקנא 
לטומש המ  לכ  .רחש  דודו  ןונגע  ש"י  וזה –  הקיטאופה  לוצינב  וינפל  תושעל  ואילפהש  םימלשורי , םירפסמ  ינש  לש 

גנועה תא  תוצמל  אוה  ראבו –  רחש  ןונגע , הלאה –  םירפסמה  תשולש  לש  םינמורבו  םהיבתכב  תושעל  ארוקה  לע 
ול ןיא  םגו  הרורב  הרטמ  ול  ןיא  וליאכ  תובחרבו , תויעבטב  רפוסמה  השעמ  רופיס  אורקל  םהיתוריציב –  ול  עצומה 

.םיחטבמ ףוח  לא  דימת  םתשולש  והואיבה  לתופמה  םעסמ  ףוסב  יכו  וב  ולתיה  אל  יכ  הלגי  םויסב  .םירדגומ  תולובג 
תונש ה- עצמא  ירחא  םש  - יא הליחתה  ןב ה-10  רפסמה "  " םע רדל  לש  ותודידיש  הלעמ  רוריבה  תיעיבר –  תודע     

ודידי לש  ותיוולהב  ףתתשה  רבכ  הווצמ , - רבל רפסמה "  " עיגהב יכ  םינש , שולשמ  רתוי  המייקתה  אל  איה  ךא  ', 50
רשקה תורצוויה  דעומבש  םושמ  רתוי , ךורא  ןמז  ךשמיהל  הלוכי  התיה  אל  םג  םתודידי  ןכ : לע  רתי  .רגובמה 

- עבש םדא  היה  רבכ  ואבצל , רפסמה "  " תא רדל  חפיס  ובש  םויב  .םלוע  ןקתמכ  וכרד  ףוסב  רדל  היה  רבכ  םהיניב ,
לש המגוד  ול  הרפת  ןכלו  ול  אשניהל  התוויקש  רטכש , הריהב  תרפותל  טרפ  .םילשוריב  הזובמו  דדוב  תובזכא ,

.סואקניל - רפופ לש  תיפוטואה  ותנשמ  לע  וססבתהש  ויתונויערל  םיכמות  אצמ  אל  ינאיקנילה , אבצל  בציעש  םידמ 
בישקהל ןכומ  היהי  תונרקסמש  רענל  ברא  ןכלו  וילא , ףרטצהל  רגוב  ימלשורי  םוש  ותיפ  אל  ןונקתהו  לגדה  םידמה ,

.ול
םג אוהו  .רענה  לא  הנושארל  הנפ  ובש  םויב  רדל  לע  טלתשהל  לחה  רבכ  תעדה  ףוריטש  יאדוול  בורק  דועו : תאז     

הדרחה תובשחמ  רשא  תוירבה  לש  םרפסמ  תא  הנמי  ימו  : " דמעמ ותואב  רפסמ " רמאש ל" םירבדב  ךכ  לע  זמר 
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םמוי םהילע  םירמוש  ףוג  ילעב  םירטינסו  םיעגושמ , יתבב  םיאולכ  םהו  םתעדמ  םתוא  ואיצוה  הקוצמהו  בערה  ינפמ 
, ומצע ול  שחרתהל  יופצ  יכ  שיגרהש  המ  תא  הלא  וירבדב  רדל  אבינ  השעמל  תעדל ." םמצע  ודבאי  אלש  ידכ  הלילו 

רעשל לגוסמ  היה  אלש  יאדוובו  וילא  הנפש  רגובמה  לש  קומעה  ושואייב  ןיחבה  אל  הסונמ , יתלב  היהש  רענה  קרו 
לש ותחטבהב  ןיינע  הליג  יחרזמה ," םרז   " לש רפס  תיבב  דימלתכ  תאז , תמועל  .ופוס  תא  וירבדב  אבנמ  הלהש 

םיטשפומה םירבדה  תיברמש  ףא  בערב , םימחולה  אבצ  ואבצ , לש  רעונה  ידודג  דקפמל  ותונמל  דמעש  רדל ,
רגובמה ירחא  זא  ותייהנ  תא  םינש  ירחא  ריבסה  ךכ  ןכאו , .ותנבהמ  םיבגשנ  ויה  ותרותו , רפופ  לע  רדל  יפמ  עמשש 

ינפל חתפש  תיפוטואה  הבשחמה  םלוע  לא  רהוצהו  ןבומכ , טקדידוטוא  ףוסוליפ , רדל )  ) היה ולש  וכרדב  : " ינוהמתה
". ינוימד תא  יאדווב  בהליש 

 
תויפוטואה יבשב 

תרצק תודידיל  הזה –  ןמורה  לש  יזכרמה " ריצה   " רופיסל תוידעלב  קינעהש  שוריפה  תא  תורערעמ  הלא  תויודע 
םינמזה תשלופמ  הלילעב  תוראותמ  םיינשה  ןיב  תודידיה  תונש  שולשש  קר  אל  .רדל  יכדרמל  רפסמה "  " ןיב םינשה 
רענה לש  ויניע  וחקפנ  וז  תודידי  תוכזבש  אלא  םזיפוטואה , איהו  ןמורה  תלילעב  רתוי  הבחר  העפותמ  קלחכ  וזה 

םישנא םקלח  םיפסונ –  םלוע  ינקתמ  םנשי  םילשוריב  יכ  הליג  רדל , םע  ותורכיה  תובקעב  .המויקב  ןיחבהל 
רדל לש  וגוסמ  םימלוחבו  םיזוהב  רבודמ  .הלאמ  םידחאב  הכרבתה  ותחפשמ  וליפאו  ותביבסב –  בטיה  ול  םירכומה 

.םהלש םוימויה  ייח  לש  תובילעה  לעמ  ןתרזעב  םמורתהל  םיווקמו  םהל  אל  תוצונ  םיטועה  םיטסיפוטוא  םלוכ  – 
רזיפש המרתהה  תואספוק  תא  ןקור  םוימויה  ייחבש  רדל , יכדרמ  ןבומכ , אוה , הלא  םיטסיפוטוא  ןיבמ  טלובה     

.תושונאה לכל  ןוזמ  חיטבתש  תינאיקנילה  הכלממה  ןוניכב  ולוככ  ובור  ןותנ  היה  ךא  םירוויעה , ןעמל  ריעה  יבחרב 
לש הייכירכה  יתכריב  .םילשוריב  תוירטפכ  וצצש  תורחא  תויפוטוא  םע  םירשק  תריציב  ונמזמ  עיקשה  תעב  הבו 

שקיב םתיא  דחיו  םלועב , ןוזמה  תכירצ  סומלוב  תא  ונסריש  ידכ  םיינועבטהו , םיינוחמצה  םע  שגפנ  גרבנירג 
שש רדל  .תימלוע  ללכ  תרושקת  רשפאתש  הפשכ  וטנרפסאה  תא  העיצהש  תיטנרפסאה , היפוטואב  עייתסהל 

.ולש תינאיקנילה  היפוטואל  יוכיס  תקנעהל  םילשוריב  ולעפש  םיטסילסרבינואה  לכב  עייתסהל 
היכרנומה רכזל  טקנב  הכרע  הנש  ידמ  רשא  לגניר , הלה  תירפסה  לש  התרידב  סנכתה  ףסונ  יפוטוא  זכרמ     

- רפופ לש  ותרות  תא  הנושארל  ריכהל  הכז  הבשו  וייח  תונחתמ  תחא  התיה  הניו  רשא  רדל , .תירגנוה  - ורטסואה
רתוי הפיקע  ךרדב  .דואמ  תולבגומ  ויה  ויתורטמש  ףא  הז , תוחה  זכרמ  םע  םג  הלועפ  ףתשל  ןיינע  אצמ  סואקניל ,

, ולש תכנחמה  לש  התמזוי  תוכזב  לכהו  ףסונ , יפוטוא  גוח  רבעב  לעפ  םילשוריב  יכ  םימי , םתואב  רפסמ " ררבתה ל"
, יראק סימ  לש  ראופמה  התיב  רבעב  ססונתה  ובש  ברח , ימלשורי  רתאל  לויט  םוי  העבק  תכנחמה  .קנלש  הליצ 

, הרוא רה  תגספבש  הנבלה  ןבאה  תייסנכב  םש , המייק  תילגנאה  הריזנה  .תותדה  ןיב  תודחאה  ןויער  תא  התגהש 
הדימב קמעתהל  רענה  קיפסה  אל  ןמזב , רוסחמ  תמחמ  קרו  .החנמ  לש  התל  הנימזהש  תותדה  ינהוכ  ןיב  םישגפמ 
תורשע לש  לטנ  תחת  םילבסה  וקנאנ  םתונכשב , ררוגתהל  רבע  ובש  םויבש  דלפ , םרימע  לש ד"ר  היפוטואב  המוד 

.ןילטסו ןינל  לש  םהירתסלק  וססונתה  םהיתוכירכ  לעש  םירפסה  יזגרא 
יכ ישוק  אלל  ההיז  תויפוטוא , ירחא  ותביבסמ  םישנא  לש  יבש  םתכילה  תעפותל  רפסמה "  " לש ויניע  זא  וחקפנשמ     

םג ךיישל  וילע  היפוטואב  זוחאל  הייטנלש  ןיבה  תעכ  .ןהירחא  םיהונ  לש  החפשמב  ישילש  רוד  ומצע  אוה  השעמל 
םהילעש הלא  םה  הברעה , יפנע  אלו  ויפנע , יכ  החכוה  םשל  סוטפילקאה  ץע  יפנע  ףוסיא  לע  ויבא  לש  ותדיקש  תא 

היה םהלש , תלוכמה  תונחב  שופיח  וכרעש  הנידמה  לש  ענצה  יחקפ  וחור  תא  ורבש  אלמלאו  .תוכוסב  ךרבל  יואר 
.ותקדצב םינבר  ענכשל  תוסנל  דימתמו  ויוליג  תא  ןוחבל  ךישממ  באה 

אוה יכ  ול , ררבתה  םהמש  היבצ , ותדוד , לש  הירבדל  רתסהב  ןיזאהש  ירחא  המלש  התיה  רענה  לש  ותחמש  ךא     
טטוש ובס  .ובסמ  ויבאל –  התוא  שירוהש  יממ  םג  אלא  ויבאמ  קר  אל  היפוטואב  קובדל  הייטנה  תא  השוריב  אשונ 

ןהוכה ידגבל  דחוימה  תלכתה  עבצ  תא  ורצי  ותשרפהמ  רשא  ןוזליחה  ירחא  וישופיחב  הבחורלו  הכרואל  ץראב 
תיב םש  םייק  יכ  העומש  תובקעב  ןונבל , דע  ובס  קיחרה  הלא , וישופיחל  ותוריסמ  לשב  .שדקמה  תיבב  לודגה 
תצופת .וירוענ     תשא  הרטפנ  תיבהמ  ורדעיהב  יכ  הליג  םולכ , אלב  ועסממ  רזחשמו  רידנה , ןוזליחה  לש  לודיג 

(, המודכו תרפות  תירפס , תלוכמ , לעב  םירפס , ךרוכ  תומורת , הבוג   ) םהיקוסיע רוזיפ  םילשוריב , וזה  םיטסיפוטואה 
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םיריאמ הלא  לכ  םהיתושיגפב –  וגיצהש  יקסטורג  - ימוקה םויבהו  םהיתורידב  וחפיטש  ינחלופ  - יתרתחמה לאוטירה 
תודבוע תא  הנשי  רשא  לאוג  יחישמ  ןוזח  איצמהלו  אוצמל  םדא  ינב  לש  םהיצמאמ  תא  יטתפו  ךחוגמ  ןויזיחכ 

.םייחה לש  תושממה 
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"א 01-08.10.2010 עשתה ירשתב  כ"ג  ןוילג 117 ,

תילארשיה הרבחב  ררשש  יחישמה  םילקאה  לע  הביגמה  תיריטאס  הריציכ  תוצונ "  " ןמורה לש  שוריפה  םודיקל 
תוגעולה תויומד  םג  תועיפומ  ןמורה  לש  הלילעה  תריזב  יכ  טילבהל  בושח  ךליאו –  םימיה  תשש  תמחלממ 

תא געלל  םימש  םג  םהש  אלא  יהשלכ , היפוטואב  םינימאמ  הלא  םייתואיצמ  םירוביג  ןיאש  קר  אל  .תויפוטואל 
.םינושה םהיגוסל  םיטסיפוטואה  לצא  םיהזמ  םהש  שודקה  ףוריטה 

לע םירופיס  לש  הלדנ  יתלב  רגאמב  דייוצמ  .ןילקיר  הילא  ןרבקה  אוה  הלא  םייתואיצמ  םירוביגל  ןושארו  שאר     
ונויסינמ דיעהל  לוכי  אוה  יכ  תונמדזה , לכב  ןילקיר  ריהבמ  םיטסיפוטואה –  רדל –  לש  ןזהמ  םינוהמית  לש  תלוויאה 

תולהנתה לע  טלחומ  ןוטלש  תוומלש  אלא  דוע , אלו  .ויתוחלצה  תואדו  לע  רערעל  ןיאש  דיחיה  חוכה  וניה  תוומהש 
םיחטובל שפנ  חפמב  םכתסהל  ופוסו  םעפ  - יא שממתהל  חילצי  אל  םלועה  ןוקיתל  יחישמ  ןויער  םוש  ןכלו  םלועה ,

.ויתוחטבהב
םייתואיצמה םירוביגה 

קפתסנ רוציקה  ןעמל  ךא  ןמורה , לש  םינושה  ויקרפב  םיעורז  םהו  םיבר  םניה  תוומה  לע  ןילקיר  ןרבקה  לש  ויחקל 
, רפעל רפע  ןיב  ןיבל , ןיבש   – " רמאו ףיסוה  רפעל ," ופוסו  רפעמ  ודוסי  םדא   " תא ררושש  ךכ  ידכ  ךות  םהמ : דחאב 

םלעתה םייק –  םג  אלא  רמא , קר  אל  ןילקירו  האנ ." הבירב  םיחנקמו  הביבל  וא  תינגפוס  ונל  םיפטוח  ונחנא 
םג תונדעמ  םיכלהתמ  ןילקיר  לש  עוצקמל  ויתימע  רוכזכ , .תונמדזה  לכב  הקיתמ  ירבד  ףטחו  ולש  תרכוסה  תלחממ 

תונברב יווהה  לע  רפסמה  (, 1987 " ) רימזה תע   – " ראב םייח  לש  אבה  יריטאסה  ןמורה  לש  הלילעה  בחרמב 
.ןרוג המלש  ברה  לש  וימיב  םימיה  תשש  תמחלמב  תיאבצה 

הבו הפטעמה  תא  רפסמה "  " אצמ ובש  םויב  רפסמה ."  " לש ומא  םג  תכייתשמ  תויתואיצמה  תויומדה  הנחמל     
(, וירוה לש  רוכבה  םנב  לש  ומש  ול  ןתינש  לזרב , לאורי  אוהש  ול  עדונ  ומא , לש  היוולב  ךכ , רחאש   ) דלי לש  םוליצ 
אוה שדח  ךא  אוה , ןימוי  קיתע  קחשמ  תוומה  יכ   " רמאש םינבו " תובא   " רבחמ ביינגרוט  תא  תטטצמ  ומא  תא  עמש 

לע האימחמ  אלה  התעד  תא  היבצ  הדודה  האטיב  רפסמה "  " לש ומא  ינפבש  אלפתהל  ןיא  ןכל  שיאו ." שיא  לכל 
רמאש יקסבלכר , ןודא  םנכש  ןמורב , ףסונ  רוביג  םג  אטבתה  וז  תיתואיצמ  חורב  םייטסיחישמה ."  " היחא לעו  היבא 

". םיתמה לא  ותירחאב  ךליבומ  וניאש  םילשוריב  רבד  ךל  ןיא  יכ  "
לש טלחומה  ונוטלש  לעו  וחוכ  לע  םהירבדב  םכתסמ  וניא  םיטסיפוטואה  יפלכ  םייתואיצמה  םירוביגה  לש  םגעל     

היפוטוא תועצמאב  תושונאל  הלואג  איבהל  םיוואתמל  הפצמש  המ  לע  םהיתורימא  ידי  לע  םצעומ  אלא  תוומה ,
לש הזובמהו  סורהה  רתאב  התתיכ  רוקיב  תא  המזי  קנלש  הליצ  תכנחמהש  המוד  .םלועה  לש  וימגפ  תא  ןקתתש 

לע  " היפוטואה תגוה  לש  הגוסמ  הלואג  ירשבמ  לש  םלרוגמ  הידימלת  תא  ריהזהל  ומויסב  לכותש  ידכ  יראק ," סימ  "
קוזיחל תפומכ  רתאב , קורז  האצמש  לוחכ  תופורת  קובקב  קנלש  הליצ  הצפינ  םויסב  ןכאו , םלועב ." תותדה  דוחיא 

עקרק םע  עגמב  האובב  היפוטואה  תצפנתמ  ךכ  יכ  : " רוקיבה םויסב  הידימלתל  עימשהל  הננכיתש  חקלה 
םימשל שארה  תא  היבגהל  דיתעב  זעיש  והשימ  הידימלת  ןיבמ  אצמיי  הזה  דמעמה  ירחא  םא  קפס  תואיצמה ."

םיריזחה לש  םימיאה  תוקעצ  םנזוא ל" תא  וטיו  םטבמ  תא  וליפשי  וז  השחמה  ירחא  דובאה ." יפויה  תא   " םש שקבלו 
". קמעבש יסורה  רזנמה  רצחב  הטמל , םש , ורחנש 

הנקסמב .םמצע  םיטסיפוטואה  יפמ  וז  שואי  תנקסמ  עמש  םדוק  רבכ  יכ  רבד , תכנחמה  השדיח  אל  רפסמ " ל"    
: תוכוסב םהילע  ךרבל  גוהנש  םינימה  תעבראמ  דחא  לע  תמאה  תרושב  תא  איבהל  ויצמאמ  תא  ויבא  םכיס  המוד 

תונוש תויונמדזהב  עמש  תונולשיכב , ויבאמ  הסונמה  רדל , יפמ  םגו  ןושחנ ." לכ  לש  וקלח  תנמ  םה  ןולקהו  זובה  "
תאצל שקבמה  טסיפוטואה  התושש  הלערתה  סוכ  תעבוק   " איהו וגוסמ –  טסיפוטואל  יופצה  לע  םישרופמ  םירבד 

, ןיטולחל וילע  טלתשה  תעדה  ףוריטש  ינפל  שממו  וביבס ." םלועב  ויתובשחמ  תא  שממלו  ןגומה  ותדובע  רדחמ 
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המ יכו  םיהובג … תונליאב  תולתיה  אל  וטנרפסא , אל  תוינוחמצ , אל  : " תואבה םילימב  ושואי  תא  אטבל  רדל  קיפסה 
ינרצי סרתמה –  לש  ינשה  דצבש  םיטנסרטניאהו  םימייקה , םירדסה  תא  ךופהנ  ונחנאש  יתושפיטב , יתייה  רובס 
?". ונייחלב ונל  וטבציו  הביחב  ונילא  וכייחי  והנימל –  םישודקה  ןאצ  לכו  קבטה  ירכומ  תרמצה , יטייח  תודילגה ,

טסיפוטואה לש  היפוטואה  ירקיעל  ןיזאהל  וילע  היה  הבש  רדל , םע  רפסמה "  " לש ותשיגפ  המכתסה  ךכיפל ,    
, הצונה יננעל  בורק  םימשב , הובג  : " רפסה תיב  ןיינבב  עלבנו  רזחש  ינפל  ויניעב , הטלקנש  האבה  הנומתב  שאוימה ,
לע םמוד  תואשינ  תוקזחו , תוכורא  תושורפ  ויה  ויפנכ  תוטומ  .ףרט  שקבל  רבדמה  ןמ  הלעש  דדוב  ףוע  עינ  אלל  האד 

חנוצ ליחתה  אוהו  ויפנכ  וצווכתה  עתפלו  תלטוטמכ , הנאו  הנא  ענ  הטמ  יפלכ  אעמק  ףופכה  ושאר  קרו  חורה , ימרז 
". המדאה לא  הבר  תוריהמב 

םליג המדאה ," לא  הבר  תוריהמב   " ותחינצב יכ  רענכ , זא  ותשגרה  תא  רפסמה "  " שמימ וז  תילובמיס  הנומתב     
הטונ הניא  תואיצמהש  רחאמ  עקרק , לע  תוקסרתהה  רדל –  לש  וגוסמ  טסיפוטואל  הפצמה  ףוסה  תא  דדובה  ףועה 

תא םכסמה  טפשמב  ורופיס  תא  רפסמה "  " םתח ךכיפלו  .םיחישמו  םיאיבנ  לש  םהיתומולח  יפ  לע  תונתשהל 
". תוומב ץוענ  הז  רופיס  לש  והצק  םג  היה  םדאה  ינב  לש  םהיתומולח  בורכ  : " םזיפוטואה תעפות  יפלכ  ותדמע 

הבוגתה תנבהל  חתפמה  אוה  תוומ " ןיבל ה" תומולחה "  " ןיב הזה  םתוחה  טפשמב  ראב  םייח  השעש  רושיקה 
.רופיכ םוי  תמחלמ  ירחא  תילארשיה  הרבחה  תא  וגליפש  תולאשה  יפלכ  הזה  ןמורב  עימשהש  תילאוטקאה 

 
תילאוטקאה הבוגתה 

לע בטיה  תראבתמ  תוצונ "  " ןמורה תלילעב  םייתואיצמה  םירוביגה  ןיבל  םייטסיפוטואה  םירוביגה  ןיב  תקולחמה 
" םיחטשה  " דיתע לע  תורתוס  תופקשה  יתש  ןיב  תקולחמה  הפירחה  הבש  ןמורה ב-1979 , לש  ומוסרפ  תנש  עקר 

ןוחצינהש ב-1967 הנומאה  הקזח  ןיידע  התיה  רופיכ  םוי  תמחלמ  דעו  םימיה  תשש  תמחלממ  .תילארשיה  הרבחב 
לארשי ץרא  תוראשיה  לע  היפוטואה  תא  םישגי  רשא  םייחישמ  םידמימב  גשיה  הלואגד –  אתלחתא  איה 

תיחישמ היפוטואב  רוביצה  לש  הכימתה  ףקיה  תא  ןבומכ , הצפינ , רופיכ  םוי  תמחלמ  .ידוהיה  םעה  ידיב  התומלשב 
ןמז רובעכש  וישכע ," םולש  ו" םינומא " שוג   " תוירטנמלרפ - ץוחה תועונתה  ןיב  תוביריה  הקמעוה  הירחאו  וז ,

". ימואלה הנחמה  ו" םולשה " הנחמ   – " םלדוגב םילוקש  םייטילופ  םישוג  ינש  לש  םתושבגתהב  תסנכב  האטבתה 
היה אל  ירוביצה  חישב  תקולחמל  תורפסב  רתויב  ןיינעמה  יוטיבה  .םירפוסה  תא  םג  הילא  הפרג  תקולחמה     

.ב.או זוע  סומע  םשארבו  שדחה " לגה   " תרמשממ תונש ה-60 ' ירפוס  ומרת  וגושגשל  רשא  יטילופ , - ירוגלאה ןמורב 
זא יתרדגה  תקולחמב  םתבוגת  תא  .רתוי  םיריעצ  טעמ  םירפוס  לש  יטנדקד , - ימיספה יריטאסה , ןמורב  אלא  עשוהי ,

תויפוטואה ןמו  םייחישמה  תומולחה  לכמ  תוחכפתה  תבוגתכ  ( 1983 " ) תילארשיה תרופיסב  תוחכפתהה   " ירפסב
לע עיבצהל  ידכ  ורבשו " םולחה   " ףוריצב הנושארל  יתשמתשה  םג  זא  .םימיה  תשש  תמחלמב  ןוחצינה  דילוהש 

ירפסב תילארשיה " תורפסב  תונויצל  סחיה   " הסמה האר   ) תונויצב ןכוסמו  קזחתמ  ןומא  רבשמ  ואטיבש  תוריציה 
"(. תונובירו תורפס  "

תמחלמב ןוחצינה  זאמ  הב  ופסאנש  םיינוזחה  םיללגה  לכמ  תירוביצה  הוורואה  יוקינל  הארק  תוחכפתהה  תבוגת     
לגה  " תרמשמ יתיניכש  השדח –  תיתורפס  תרמשמ  רופיכ  םוי  תמחלמ  תעפשהב  השביג  םג  איה  ךא  . 1967

רנ ןב  קחצי  תאו  ( 1977 םירבד ," ןורכיז   " ןמורה  ) יאתבש בקעי  תא  יתיהיז  וז  תרמשמ  לש  היחתופכ  חכופמה ."
לאו שדחה ." לגה   " תרמשמל םיפרטצמה  ינורחאכ  ורייטצה  ןכל  םדוקש  (, 1979 םיגחה ," ירחא   " םירופיסה ץבוק  )

הבוגתבש וא  רופיכ , םוי  תמחלמ  ירחא  אקווד  רורב  ןקויד  הלביק  םתביתכש  םירפוס  יתכייש  השדחה  תרמשמה 
לארשי הכחא ,)" םלוע  דע   )" ץיש דוד  תוצונ ,)"  )" ראב םייח  םהו : תילארשיה , תורפסל  הנושארל  ופרטצה  הילע 

.םירחאו יסור )" ןמור   )" ולש ריאמ  ימינפה ,)" קודקדה  רפס   )" ןמסורג דוד  םינבלה ,)"  )" יריאמה
לע תקולחמב  ותדמע  תא  תושרופמו  תויתרימא  םילימב  תוצונ "  " לש טסקטב  חסינ  אל  ראב  םייחש  ףא     

ראב םייח  ןמיס  יתעדל  ןכ , לע  רתי  .םזיפוטואה  תעפותב  הז  ןמורב  ותודקמתה  םצעמ  תעמתשמ  איה  םיחטשה ," "
תויודע .ןהמ  תחא  לש  תוגספה  ריוואמ  םשבתהלו  היפוטוא  אוצמל  ויצמאממ  ומצע  ולש  תוחכפתהה  תא  הז  ןמורב 

םיבידנ םיחתנ  םרת  םלוכלש  ולש , םינמורב  אוצמל  רשפא  והשלכ  יחישמ "  " ןויערמ קלח  תויהל  וירוענמ  ותפיאש  לע 
.ולש היפרגויבהמ 

יפמ עדוותה  הילאש  תינענכה , היפוטואהמ  המ  תפוקת  םסקוה  ותורחבב  יכ  ףשח  ( 2007 " ) םוקמה ינפל   " ןמורב    
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יפמ עמשש  שוטר  לש  ינוליחה  ןוזחה  ןיב  הריתסהמ  רסייתה  םשמ  ותאצב  תשק ."  " ןועברה תכרעמב  רימא  ןורהא 
תא זא  סניכ  םרט  אוהו  םימיה , תשש  תמחלמ  ירחא  .םוקמל  ועיגהב  וסיכב  ריתסהש  תיתדה  הפיכה  ןיבו  רימא ,

תאז ברוקמ ל" היה  תרופיס –  תביתכל  רובעל  זא  טילחה  רבכ  םא  קפסו  ( – 1970 " ) םוי םוי  םיעושעש  ויריש ב"
אל םא  םג  .תוילעה  רודמ  םירפוסה  יריכב  ודמע  השארבש  המלשה , לארשי  ץרא  ןעמל  העונתה  ןואטיב  ץראה ,"
ןויער תא  תוילעה  תפוקתמ  םיצולחה  חסונב  ומישגהש  םילחנתמל  הדהא  הליג  הז , יתרקוי  ןודעומל  שממ  ךייתשה 

תודלימש הנושארה  היפוטואה  תא  ורובע  הלמיסש  הפיכה –  לא  וסחיב  תודיריו  תוילע  ויה  ליבקמב  .ץראה  תומלש 
.התוא שובחל  ותדפקהבו  הב –  קובדל  וירוה  תיבב  ךנוח 

ודיעוהש הלודגה "  " תא םישגהל  הוויק  ןעויסבש  תויפוטואה , ירחא  ראב  םייח  לש  ובל  ההנ  תוצונ ,"  " םוסרפ דע     
יכ העיבקה  תא  הקידצמ  םילבח ," " בו תוצונ " ריכזמ ב" אוהש  וז , תיפרגויב  הדבוע  .הגישהל  תודלימ  וירוה  ותוא 
םייטתפ םלוע  ינקתמכ  םיטסיפוטואה  םיראותמ  תיקסטורג  - תימוק - תיריטאסה ותלילעבש  תוצונ – "  " ןמורה תביתכב 

וירוה ידי  לע  ול  החטבוהש  הלודגה "  " תא ורובע  םיגשתש  תחאה  היפוטואה  שופיחמ  תיפוסה  ותודרפיה  תא  ןמיס  – 
.ןוכיתה חרזמב  ידוהיה  םעה  תנידמ  לש  התקוצמל  העושיה  תא  םג  איבת  תעב  הבו 

הדירפה תא  םילשה  ובש  (, 1987 " ) רימזה תע   " יריטאסה ןמורה  תא  ראב  םייח  בתכ  תוצונ "  " ירחא ןכאו ,    
תע  " ןמורב ריאה  רוכזכ , .תדה  תוצונ – "  " ןמורה םוסרפ  ירחא  םג  הב  קובדל  ךישמה  דועש  הנורחאה  היפוטואהמ 
 – ןרוג המלש  ברה  לש  וימיב  תישארה  תיאבצה  תונברב  יחישמ  - ינמחול - ימואלה יווהה  תא  יריטאס  ןפואב  רימזה "

תווצמ קנט  םוש  יכ  ריהבה  הז  יריטאס  ןמורב  .ולש  הבוחה  תוריש  תא  וז  הדיחיב  השעש  לייחכ  ריכהל  בטיהש  יווה 
אלש יאדוובו  ידוהיה  םעה  ידיל  החטבהה  תולובגב  תובאה " ץרא   " תבשה תא  םישגי  אל  תיתדה  היפוטואה  לש 

תא רימזה " תע  " בו תוצונ " םילשהש ב" חכופמה , ראב  םייחל  .ןוכיתה  חרזמב  ידוהי  - יברעה ךוסכסה  םויסל  םורתי 
" םילבח  " תא םיאבה : וירפס  ינש  תא  סחייל  ךירצ  רבכ  ץראה , תומלש  לע  היפוטואהמ  ןללכבו  תויפוטואהמ , ותדירפ 

". םוקמה ינפל   " תאו
 

ךרכב רימזה – " תע  ל" תילארשיה :" תרופיסה  תודלות   " הרדסב וללכנ  ראב  םייח  לש  םימדוקה  וירפסל  םישוריפ  * 
( – 2000 " ) תילארשיה תרופיסב  ךרע  - יברו רכמ  - יבר  " ךרכב םילבח – " ל" (; 1991 " ) תילארשיה תורפסל  העדצה  "

(. 2008 " ) תילארשיה תרופיסב  תורמשמ   " ךרכב םוקמה – " ינפל  " לו
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