
תונובירמ ןאריא התנהנ םכסהה ינפל 
ךרואל ברעלא טשה לש טישה וק דע 
תאזו ,רהאשמארוח לומ םיליימ השימח 

.191J תנשמ לופוניטנטסנוק םכסה יפ לע 

התיהש ,ןאריא המיכסה 1937 תנשב 
חינהל ,האשה יבא לש ונוטלש תחת 
טשה ךרוא לכ לע תונוביר לע התעיבתל 
המיכסה קאריעש ןוויכמ ,טישה וק דע 

ךרואל טישה וק דע תונוביר הל קינעהל 

וא)ןאדבא לומ םג םיפסונ םיליימ השימח 

.(ןאדבאע 
תעגונ רפסב העיפומה תפסונ האיגש 

¡ןוכיתה חרזמב םידרוכה לש םרפסמל 
םיסחייתמ הנש וזיאל רידגהל שי ,תישאר 

רושעה ךשמב) רסומ רבחמהש םינותנה 
םידרוכה תייסולכוא הלדג 1975־1965 

םיארוקה ורבחי םא ,תינש .(זוחא 30־כב 

ימע) ןאכ םיעיפומה םירפסמה לכ תא 
־ינב ןוילימ 10 לש ךסל ועיגי ,(22 
,ומצע רפוסה בתכש יפכש דועב ,םדא 

,1970 תנשל) ןוילימ 15־כ אוה רפסמה 
רפוסה לש ותנווכ םג .(!369 ימעל וושהו 

תוידרוכ תוליהק"ש ונייצב הרורב הניא 

ץוחמ סג ומק ,תולודגו תונטק ,תוקיתע 
םג הסג האיגש וז .(23 ימע) "ןאטסידרוכל 
םיבשותה בור :תידרוכ ריע לוצומב תוארל 

טועימ הב שיש ףא ,םינוס םיברע םה םש 

,םיאדלכ ,סינמקרוט םג ןכו לודג ידרוכ 

.(26 ,24 ימע) םירחאו םירושא 
םיטרפ וינייאורמ יפמ ללוכ רפוסה 

תודלותו ותחפשמ לע םיבושחו םיניינעמ 

ךא ,ינאזרבלא אפטצמ אלומה לש וייח 

תוחפשמ ןיב לובלב ולצא לחש הארנ 
איה ףא הנורחאהשכ ,י'גנאזרבל ינאזרב 

.ןאזרבמ הבושח םייטבש סי'חייש תחפשמ 
אצומש — י'גנאזרב דומחמ 'חייש 

תחפשמ לש הרייע התואמ ותחפשמ 

רבע ותעפשה זכרמ ךא ,אפטצמ אלומה 

,1919־ב םיטירבב דרמ — הינאמילוסל 
בוש דרמ ,1922־ב ךלמ ומצע לע זירכה 

ךליאו ןאכמ .1930־בו 1927 ,1924־ב 
ויחא :ינאזרב תחפשמ תלחנ ויה תודירמה 

,ןאזרבמ דמחא 'חייש ,אפטצמ אלומה לש 

אלומה וליאו ,1935־בו 1931־ב דרמ 
בושו ,1945 ,1943 םינשב דרמ אפטצמ 
.1975־ל 1961 ןיב טעמכ ףוצר ןפואב דרמ 

'חיישה היה ךירצ עודמ רורב הז ןיא םג 

,אפטצמ אלומה לש רוכבה ויחא ,דמחא 

ימע) "ינוסה סאלסאה לש ביתנל רוזחל" 

םאלסאה תא שטנ אל םלועמ ירהש ,(42 

,"םירצונ םידרוכ" אצמנב םג ןיא .ינוסה 
.(60 ימע) םירושאל הארנה לככ הנווכהו 

תיאמצע תירצונ היסנכ ,םירושאה 

תואדו ןיא) ןוכיתה חרזמב תוקיתעהמ 
םהש ףא ,םירושאה יאצאצ םה ןכאש 
םתפש תא ורמיש (ךכב םינימאמ 

,ברעתשהל ובריסו ,תימראה ,תירוקמה 
ופדרנ ךכ םוש לע .םידרוככ םהומכ 
םיירושאה תוסייגה .יתעבה רטשמ ידי־לע 

יטירבה טדנמה תורישב םיינויצילימה 

םאצומ"ל רשק אלל Levies וארקנ 
ימע) ארקמבש םייוולל וא ,"יחרזמה 
to Levy תילגנאב יוטיבה שוריפ .(210 
:הארקנ טושפ היצילימהו ,"סייגל" אוה 

ידעסלא חלאצ ילע ,ןכ ומכ ."םיסיוגמה" 

1963 תנשב קאריע לש ץוחה רש היה אל 

םג .הלש םינפה רש םא יכ ,(78 ,73 ימע) 

ינש ונהכי תחא הנועבו תעבש ריבס הז ןיא 

רשכ ביבש בלאט עיפומ 83 ימעב)ץוח ירש 

ןוגכ םיטרפ דוע שיו .(היה ןכא ךכו ,ץוחה 

ובתכיי יכ היה ףידעש ,תומשה קיתעת 

,באלט אלו ,בלאט) תלבוקמה םתרוצב 
.(רידב אלו רדאב ,םיסא'ג אלו ססאיג 
ישנא םינוירוטסיהב ןומידקנ ץעונ וליא 
.וללה תואיגשה ונממ תוכסחנ ויה ,עוצקמ 

םיתיחפמ םניא הלא םיטרפ ,רומאכ ,ךא 
םירידנה םינמויהו תונויארה לש םכרעמ 

.רפסה רקיע םהש ,םיבושחהו 

ןתינ דציכ :החותפ הרתונ תחא הלאש 
ישעמה ץמאמהש הדבועה תא ריבסהל 

לחה םידרוכה םידרומה םע םירשק ססבל 

ץרפ דרמה ירהש ?1963 יאמב אקווד 
ויה רשק רוציל תונויסנו ,1961־ב רבכ 
םילארשיו םידרוכ ידי־לע ,ןכל םדוק רבכ 
תויהל יושע טושפ דחא רבסה .דחאכ 

:הז גוסמ רשק לכ תומקרתהבש תויטיאה 

ףותיש תגשהב ךרוצה ,יפרגואיגה קוחירה 

רסוח ,תיתוברתה תורזה ,ינאריא הלועפ 

דרמה לש םימצמוצמה וידממ ,םדוק ןויסנ 

,תויהל יושע רחא רבסה .דועו ותישארב 

לארשי ןיבל םסאק לרנגה ןיב המייקתהש 

¡הז תא הז םידירטמ ןיאש הטקש הנבה 

דבע לאמג לש לודגה וביוא היה םסאק 

הביוא־ביוא — לארשי תניחבמו ,רצאנלא 

ןיכומיתל הכוז וז תורשפא .דידי ןיעכ היה 

הלא תורוש בתוכ ךרעש תונויאר ידי־לע 

לע םיעיבצמה ,תירבהיתוצראב הנורחאב 

ותליפנב הצפח תירבה־תוצראש דועבש ךכ 

םיטסינומוקל ותברק לשב םסאק לש 
הצפח אקווד לארשי ,תוצעומה־תירבלו 

םע .ותליפנ תא עונמל הלדתשהו ורקיב 

,םידרוכה יפלכ תילארשיה היתפמיסה לכ 

ספתנש ריבס ,םסאק דגנ דרמל עויס 
.ינויח ילארשי סרטניאב עגופכ םילשוריב 

ךרדה החתפנ ,1963 ראורבפב ,לפנשכ 

לופיטה ןפוא םג .דרמל ישעמ עויסל 
לש ורטשמ דצמ ידרוכה דרמב יאבצה 

הזמ הברהב ריהזו ןותמ היה םסאק 

תוירזכאהו תוארפה .ןכמ רחאל עיגהש 
תידרוכה היסולכואה יפלכ לשממה לש 

דרמה ןברוחל דע ,הנשל הנשמ וכלהו ורבג 
וז תוארפ העיגה האישל .1975 סראמב 

ךותבשכ ,ןאריא־קאריע תמחלמ יהלשב 
ידי־לע וחצרנ (1988־1987) תחא הנש 

,םידרוכ 100,000 תוחפל 'תעבה רטשמ 
ךא ;הברהב לודג םיחצרנה ןיינמש ןכתייו 

.תרחא הפוקתל רבכ תכייש וז הידגרט 

בוציעו "הנושארה הילעה" 
תימואלה תוברתה 

ן 1 ¡7 צ ו קר ק ־ז ר ןונמא 

איצמהל ,ץרא איצמהל / ץיבולרב הפי 

ביבא־לת ,דחואמה ץוביקה תאצוה / םע 

ימע 292 ,1996 

הילעה תוברת התכז הכורא הפוקת ךשמב 

,דבלב תמצמוצמ תוניינעתהל הנושארה 
הגצוה וז הפוקתב הבתכנש תורפסהו 

הביסה .דוחיי תלוטנו תילוש העפותכ 

ילילשה יומידה התיה ךכל תירקיעה 
ינב ידי־לע הז תובשייתה לגל סחויש 

םתוהז תא ורידגה רשא ,"הינשה הילעה" 
םיבשייתמל הדגנה סיסב לע תימצעה 

ואטיב אלש ימכ וראותש ,םהל ומדקש 
םילאידיאב רדגוהש המל תטלחומ תונמאנ 

סחי הנתשה תונורחאה םינשב .םיינויצה 

תיסחי בחרנ קוסיעל ליבוה רבדהו ,הז 
.תמדקומה תורפסב 

,םע איצמהל ,ץרא איצמהל ,הרפסב 
בושחה הדיקפת לע ץיבולרב הפי תדמוע 
הבוציעב "הנושארה הילעה" תורפס לש 

הכירפמו ,תינויצה םואלה תסיפת לש 

ןיב ערק לש לבוקמה רואיתה תא 
תינויצה תובשייתהה ןיבל הינשה הילעה 
תורפסב האירק ךמס לע .רתוי תמדקומה 

םירפוס ידי־לע) וז הפוקתב הבתכנש 
,הדוהי־ןב הדמח ,יקסנלימס השמכ 
,(םירחאו יקסב'צחופ המחנ ,יליזרב עשוהי 

תא טרופמ ןפואב תנחובו תפשוח איה 
לעש םייתוברתה םיכרעהו םילאידיאה 
תורפסה .השדחה תוהזה הרדגוה םהיפ 

דוסיה סותימ ןיב תכוותמכ תספתנ 
"וצראל םעה תביש" לש יגולואיתה 

הכותבש תרגסמכ ךכיפלו ,תואיצמה ןיבל 

סותימה לש ומוגרת ךילהת ףקתשמ 
ידכ ךות .תיטרקנוק תיתוברת הדמעל 
תרצויו ץראה תא תורפסה תבצעמ ךכ 
תא תרבחמה תיביטנרטלא היפרגואיג 

.םוקמה לא סותימה 

ןפואב תענכשמהו תירקיעה התנעט 
לש תורוקמהש ,איה ץיבולרב לש ינורקע 

הירוטסיהל הצרמ אוה ןיקצוקרקדר ןממא ר"ד 
בגננ ןוירטיןב תטיסרבינואב 
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תינויצה העדותה לש םינושה היביכרמ 

ןחוב הרוביח .וז הפוקתב רבכ ובצוע 

העדותה בוציע לש םייזכרמ םיטביה 
הבושח המורת םרותו השדחה הרבחהו 

לש םינושה היטביהל שדקומה ןוידל 
איה .היתולובג רוריבלו תינויצה תוברתה 

תריאמ תונשרפו רישע רמוח הגיצמ 

תבכרומה תיתוברתה תכרעמה לש םייניע 

םוקמ רתונ םא םג תאזו ,תנחוב איהש 
לש התשיגב היעבה .תמיוסמ תוגייתסהל 

רקחמה תא התגצהב הנומט ץיבולרב 
!הנושארה הילעה לש "היצטיליבהר"כ 
יזכרמה דדמהש ךכל הליבומה תוסחייתה 
המאתהה תדימ אוה תורפסה לש התניחבל 

,רתוי רחואמ שבגתהש יפכ ,סותימל 
.תינויצה תוברתל "המורתה" תדימ וא 

תניחבל ןה ךרדה םיתעל תמסחנ ךכ 
תכרעהל ןהו ,ןפוגל תויתוברתה תועפותה 

רשקהב ומייקתהש תויתוברת תויורשפא 

תודקמתהה .ןמזה םע ומלענ ךא ,ןודינה 
סותימה ירחא בוקעל תרשפאמ וז הפוקתב 

ומצע סותימה םלוא ,ותווהתה ידכ ךות 
תיתדה העדותל תימואלה תונשרפה — 

םירקמבו ,ללכ ןחבנ וניא — תמדוקה 
תורישי רזגנכו "יביטקייבוא"כ גצומ םיבר 

.תיתרוסמה תיתדה העדותהמ 

"תינויצ היגולופורתנא"ה תפישחל סיסבכ 

עצמב ץיבולרב תשמתשמ ,הירבדכ 
םירקבמו םינוירוטסיה וחינהש יטרואית 

קירא ומכ תימואלה העפותה לש 
רנלג טסנרא ,(^01נ81נ31וודו) םואבסבוה 
(/\ח0)6ז30ח) ןוסרדנא טקידנב ,(0611ח0ז) 
הדבועה תא ושיגדה הלא .םירחאו 

לע תססובמ תינרדומה תוימואלהש 

שוביג םשל ודעונש ,תורוסמ לש ןתאצמה 

לש היבשותל השדח תיביטקלוק העדות 
תרשפאמ וז תרגסמ .םואלה תנידמ 

לש םינושה םינפואה תא ןוחבל הל 
לש וחוסינכ ,"תניימודמה הליהקה" בוציע 

.הרידא הצופתל הכזש חוסינ ,ןוסרדנא 

בוציעב ןוידל הז לדומ לש תויטנוולרה 
דממ תלבקמ וז הפוקתב תינויצה העדותה 

תשרופמה תימצעה העדותה חכונל ףסונ 

םמצע םיאורה ,ךילהתב םיפתתשמה לש 
תרוסמ לש התאצמהב קלח םילטונש ימכ 

,לעופב תמייק הניאש קר אלש ,תיתוברת 

תלילש לע תונביהל הרומא ףא איהש אלא 

ספתנ "הילע"ה דעצ .תמייקה תרוסמה 
הזופרומאטמכ םינודנה םירפוסה לצא 

וכותמש תוהמ לש יונישכ ,תטלחומ 

םה !השדחה תוימואלה חומצל הרומא 
"האירב" ןוגכ םיחנומ טוקנל םיברמ 

,בר ןב בקעי 1915 ,םימ דל אשונ ינמית 
תוימואלה תודנה .םילשורי ,לארשי ןואיזומ ףסוא 

םינמיתה לש תיתטישה םתקחרה לע תססובמ 

םינמז / 101 

,ב1 ןב בקעי 1915 ,םימ דב אשונ ינמית 
תוימואלה תרדגה .םילשורי,לארשי ןואיזומ ףסוא 

םינמיתה לש תיתטישה םתקחרה לע תססובמ 
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ושומימ .םתלועפ רואית םשל "הריצי"ו 

לא רוביחה תועצמאב עצבתמה ,ידוהיה לש 

תולגתה תניחבב אוה ,המדאה לאו הפשה 
תירבעה תוברתה לא תורבחתהל הליבומה 

.העושיב הדצמ תספתנש ,תיטנתואה 

יתורפסה סופרוקה לש ףסונ םוקימ םשל 

תרבחמה תצמאמ ,הרקחמ דקומב דמועה 

הדירפמ איה .םיגשומ ינש ןיב הנחבה 

תורפס — ונייהד ,"טבש תורפס" ןיב 
השרפש םישנא תצובק ןיחבהל הדעונש 
תדרפנ העדות תבצעמו "םאה־טבש"מ 

תצובק ןעמל רקיעב תבתכנ ךכ ךותמו) 
,"םע תורפס" ןיבל ,(המצע םיבשייתמה 
הליהק לש העדות תגציימו תנווכמש 
תא תללוכ איה ןודנה הרקמבו .תימואל 
ללכ תא תוחפל וא ולוכ ידוהיה םעה 

ךכ לע תדמוע תרבחמה .תירבעה יארוק 

םימייקתמ הנושארה הילעה תורפסבש 
ךותמ רשאכ ,ליבקמב הלא םיטביה ינש 

העדותה יסופד םירצונ הז בלושמ םויק 

ןוידה תולובג םיעבקנו ,תיסיסבה תינויצה 

.ןוימדהו 

הלא תודוסי ינש לש ליבקמב םמויק 
,הלוגה יפלכ יטנלוויבמאה סחיב בלתשמ 
תוהזה תרדגהב יזכרמ ריצ שמישש סחי 

העדותה לש םיבר םיטביה בציעו השדחה 

דצמ ."תולגה תלילש" גשומב תמלוגמה 

הנוניכ תא וז העדות תאטבמ ,דחא 
התלילש סיסב לע השדחה תוהזה לש 

לע ביטקלוקה תרדגה ךותו הלוגה לש 
ךא .תולגל וסחויש תונוכתל הדגנה סיסב 

לש התלילש לע הנבנה ,הז ימואל סותימ 
האורו היפלכ הנפומ םג השעמל ,הלוגה 

לש תידעלבהו תיטקלאידה הנקסמכ ומצע 
.תידוהיה הירוטסיהה 

הנודנה הפוקתב הכז הז דוסי ןורקע 

דחי ורבח רשא ,תולדבנו תונוש תויונשרפל 

תוהזה הגצוה ,לשמל ,ךכ .חישה תרדגהל 
־תיתד תומלשכ :םינוש םינפואב השדחה 

באז ןוירוטסיההו רפוסה ידי־לע) תימואל 

אלמה םשומימ תא תגציימכ ¡ (ץבעי 
הדמח) תיפוריאה הלכשהה יכרע לש 

,תינוליח תויחישמ ןיעמכ וא ¡(הדוהי־ןב 
לש האלמה התמשגה תא הווהמה 

.(טדטשנזייא־יליזרב) תידוהיה תוברתה 

יכרד תא תראתמ הפוקתה לש תורפסה 

תויטרקנוקה תונוכתה תאו תוגהנתהה 
םלוא .הלא תויווזמ תחא לכמ תורזגנה 

הלא תושיג תולבקמ ,םילדבהה תורמל 

תדמוע ןלוכ דוסיב ;יסיסב לדומ ותוא 
הדגנהה סיסב לע שדחה ידוהיה תרדגה 

תוסחייתמ תושיגה לכו ,הלוגה תוברתל 
םג .הירוטסיהה תא םילשמכ הווהה לא 

וז הימוטוכיד תססובמ ןהילעש תונוכתה 

קזחכ דימת גצומ שדחה ידוהיה :תומוד 

לומ ,רסומו למע שיאכו ישרושכ ,ץימאו 

יתלב ,שלחכ ראותמש יתולגה ידוהיה 
.רכונמו שולת ,קנופמ ינגרוב ,ירסומ 
תולגל וסחויש תונוכתהמ קלחש ןיינעמ 
רחואמ וסחוי הנושארה הילעה ידי־לע 

ינב ידי־לע הנושארה הילעה ישנאל רתוי 

.הינשה הילעה 

הז יטקלאיד ךילהת תמלגמ תורפסה 
,םינוש םירושימב וירחא בוקעל תרשפאמו 

.ונינפלש רקחמב הבחרהב םירקסנה 
וכלהמבש ,"עסמ" תניחבב איה תורפסה 

ןמזב־ובו שדחה ידוהיה רצוימו "ףשחנ" 

ידיל אב הז רבד .ויכרע םג םיעבקנ 
ירואיתב הדקמתהש תורפסב רורב יוטיב 
םימודמ וא םייתימא — םילויטו תועסמ 

קרפ תרבחמה השידקמ םהל רשאו — 
ידיל האב הלא םייתורפס םירואיתב .דרפנ 

הכורכ םעה תאצמהש הדבועה רורב יוטיב 

ליבקמב ותריציבו ץראה תאצמהב םג 
ןה ףילחהל אבה ,יתעדות הנבמ לש 
תא ןהו תמדוקה תידוהיה תוברתה תא 

ןתינ רבד ותוא ,השעמל .תישממה ץראה 

םידקמתמה םירופיסה לע םג רמאיהל 
םלוכ םיפקשמ רשאו ,תובשומה ייחב 

.שדחה ידוהיה תארקל "עסמ" ותוא 

לש הבוציע דקומב דמעש ,הלילשה דוסי 

תוברת יפלכ הנפוה אל ,תיתוברתה תוהזה 

הקתשהה דממ תא ןמיס אלא ,דבלב הלוגה 

ךפה רשאו ,םירחא םירושימב םג לעפוהש 

דוסי .השדחה תוהזה לש דוסי ךבדנ תויהל 

ןוידה תרגסמב הנושארבו שארב חכונ הז 

,םיברעל סחיב (ןלהל ראותיש) בכרומה 

םידוהילו םישנל סחיב םג הנוש ןפואבו 
.םינמיתה םיגציימ םתואש — םיחרזמה 

הלא תויתרבח תוצובקמ תחא לכל סחיב 

תויובכרומה ןווגמ תא תורפסה הגיצמ 

סחיה תא ןייפאמה תוימינפה תוריתסהו 

תרמשמ איה תורחא םימעפב וליאו ,ןהילא 
וחתפתה רשא הלאמ תונוש תויורשפא 

.תירוטסיה הניחבמ 

השאה דמעמל שדקומ ינשה קרפה 
ריהבמו ,השדחה תיתוברתה תרגסמב 

םצע תאו םישנה לש ןתקתשה יפוא תא 
ידוהיה לש ובוציעל סיסבכ ןתקחרה 
ונוניכ היה דציכ הארמ תרבחמה .שדחה 

התקתשה לע ססובמ "שדחה םדאה" לש 
.הרבחה ילוש לא התיינפהו השאה לש 

"השדחה הידוהיה" הרתונ ,וז תרגסמב 

דב .דבלב םייתרוסמה םידיקפתב קוסעל 

םירואית לע םג תרבחמה תדמוע ,דבב 
תוגציימכ תועיפומ םישנ םהבש םייתורפס 

תטלוב .תימואלה תוריסמה לש תואלמה 

הפוקתה תונב תורפוס לש העפותה דחוימב 

דמעמ ילעב םירבגל םישנ וא תונב ןבור) 

הדמח ןה ןהב תומסרופמהש ,(יתוברת 
תורפוס .יקסביצחופ המחנו הדוהי־ןב 

לש אלמ ץומיא סיסב לע ובתכ הלא 

העיבת ךות ,היכרעו תימואלה העדותה 

דוריה ןדמעמ דגנ האחמבו ,הב בלתשהל 

תוהמא לש דיקפתל ןתקחרהו םישנה לש 

,םישנה תורפסש ןיינעמ ,תאז םע .דבלב 
הליכמ ,תוטעמ תלחנ רומאכ התיהש 
הדמעה לש רתויב םידחה םיחוסינה תא 

.תימואלה 

יפלכ תרבחמה תפשוח המוד סחי 

םידוהיה לולכמ תא םיגציימה ,םינמיתה 

תרדגה דציכ החיכומ איהו ,םיחרזמה 

םתגצה לע םנמא תססובמ םואלה 

ךות ךא ,תיטנתוא תודהי לש היאטבמכ 
ןיב הדגנה תריציו תיתטישה םתקחרה ידכ 

— לוכיבכ ,םיגציימ םהש תונוש תונוכת 
— חרזמל תויתוהמכ תוספתנש תונוכת 

.םיבשייתמה לש תימואלה תוברתה ןיבל 

לש הקחרהה יכילהת תא תפשוח תורפסה 

ןפואב וכז וז הדע ינבש תורמל ,םינמיתה 

םיחרזמ ול וכזש הזמ הנוש דמעמל יבקע 
.תירבעה תוברתב םירחא 

תוירופה תררבתמ וללה םירושימה לכב 

תוברתה חותינל ילככ ימואלה לדומה לש 

תולבגומה תררבתמ תעב הב ךא .הנודנה 

לדומל האלמה תודמציהה ןמ תעבונש 
םינודנה םינכתה תא הצממ וניאש ,הז 

םיטביהה רוריבל םוקמ ריתומ וניאו ןאכ 
תא םידחיימש םייפיצפסה םייתוברתה 

יפלכ וז תרוקיב .תימואלה העונתה 
התלעוה ןוסרדנא לש ןוידה תרגסמ 
תלבקמ איהו ,םירקבמ רפסמ ידי־לע 
תונויצה תודוא לע ןוידב ףקות הנשמ 
ןויסנהמ ועבנש ,תוידוחייה תויעבה חכונל 
ילאירוטירט םואלכ םידוהיה תרדגהל 

הרדגה העבקנ ובש ירוטסיהה רשקההמו 

העפות ,המצע תרבחמה הריעמש יפכ .וז 
תאצמהב רבודמש סושמ תדחוימ וז 

ביטקלוק יפלכ תינפומה תימואל העדות 
הירוטירטב אל יאדווב ,ללכ םייק וניאש 

,םירקמה תיברמבש דועב ,תאז .תרבודמה 
לש התריציב אוה תוימואלה לש הניינע 

הרידגמה ,(המודמ) תירוטסיה העדות 

לש היבשות ןיב שדח גוסמ תופתוש 
ןאכ ,תאז תמועל .הירוטירט התוא 
תיביטקלוק העדות לש התריציב רבודמ 

תאזו ,ץראב תמייק הניאש היסולכואל 

תייסולכוא לש התקחרה סיסב לע אקווד 

תוימואלה התיה אל ,ףסונב .המצע ץראה 

תונשרפ רדגב אלא ,תדל ףילחת םתס 
.יתדה רופיסה לש חוסינו 

רקחמב םילועה םינכתהו םייומידה 
תוביטקפסרפ יתשל םינווכמ יחכונה 
לש אלמה המוקימל תוינויחה ,תוידוסי 
םזילאינולוקה :ןאכ תראותמה העדותה 
הלא תוביטקפסרפ יתש .םזילטניירואהו 
םלוגמש ימואלה דמימה תא תולטבמ ןניא 

ירבסה לדומ תווהמ ןניא ףאו ,העפותב 
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תוריהבמו ותוא תומילשמ ןה אלא ,יפולח 

.תקיודמה ותועמשמ תא 
תרדגומו תעצבתמ חרזמה לא הריגהה 

ןפואב .תיברעמה םיגשומה תפש ךותמ 

םשל הפוריאמ האיציה אקווד ,ילסקודרפ 
רדגב התיה תידוהי תוימואל לש הנוניכ 

ץומיא ךות ,ברעמב תובלתשה לש ךילהת 

םיכרעה תכרעמו םיגשומה תפש ,תוהזה 

ןתדגנה תועצמאבו הפוקת התוא לש 
הליכמ וז העדות .חרזמה לש הלאל 

לא הקיזה ןמ םיעבונה ,םיפסונ םיטביה 
.יגולואיתה סותימה 

תיברעמה תוברתה תסיפת ץומיא 

םילאידיאה תלבק לע תססובמ התיה 
ללכבו ,הקיטנמורה העיצהש םייתוברתה 

תוברתה יפלכ תרוקיבה תמנפה לע םג הז 

תוברתה תרוקיב לע טרפב ,תינרדומה 
הלא תונוכתשכ ,תרכונמה תינגרובה 
יטנמור דמימ .יתולגה ידוהיל וסחוי 

ןתעדות בוציעל םג דסמ הוויה הז 
תורחא תוילאינולוק םירגהמ תורבח לש 

המ בצוע םהבש ,םיפסונ םירשקהלו 
."תילאינולוקה תוימואלה" תונכל גוהנש 

תא תומוקמ המכב תנייצמ תרבחמה 

הקירמאב םיבשייתמה תורפסל ןוימדה 
האוושה ביחרהל היה ןיינעמו ,תינופצה 

החתפתה םהבש םירחא תומוקמל םג וז 

,הילרטסוא ןוגכ ,"תילאינולוק תוימואל" 

,םיבר םירקמב .הקירפא־סורדו דנליז־וינ 

הכורכ הלא תומוקמב תוהזה תריצי התיה 

.ןילופורטמה תוברת לע תרוקיבב 

תינויצה העדותה לש הנוניכ ךילהתב 
לש ידוסי ץומיאב הלא םיטביה ובלתשה 

הבציעש ,תיטסילטניירואה הביטקפסרפה 

האב ליבקמבו ,םיברעל סחיב ןוידה תא 
םידוהי לש םגוצייב סג יוטיב ידיל 

העדותה לש שדוחמה חוסינה .םיחרזמ 

םיידעלב םניאש םיגשומ לע ןעשנ תידוהיה 

הדבועה תא םינמסמ רשאו ,תונויצל 
התיה תיביטקלוקה תוהזה תרדגהש 

.חרזמה לא הדגנהה לע תססובמ 

לש ואשונ אוה תורפסב םיברעה גוציי 

יוארה ןמש המדנו) רפסב יעיברה קרפה 

יזכרמה ומוקמ חכונל ,ומידקהל היה 
תדמוע ץיבולרב .(תינויצה העדותה בוציעב 
אשונה לא תיביסנטניאה תוסחייתהה לע 

,ידוסיה יטנלוויבמאה סחיה לע העיבצמו 
לש היכוותמכ םיברעה תייארמ עבנש 

תונוכת יאשנכו המודקה תירבעה תרוסמה 

ופאש ןתואש ,תויטוזקאו תויטנתוא 

,אסיג דחמ .םמצעל שוכרלו תוקחל 
יוטיבכ חיכש ןפואב חרזמה גצוימ 

יברעהו ,"תולשחנ" לשו "תוארפ" לש 
רסח ,ןרקש ,ןלצעכ עיפומ יתורפסה 
אוה ,אסיג ךדיאמ .דועו םילא ,רסומ 
המודקה תרוסמה לש האטבמכ גצומ 

םילועה ופאש םהילאש םיכרעה ןמסמכו 
אוה םיטלובה םייומידה דחא ."רוזחל" 

ריכמה ,םחולה רכיאה לש וא רמושה לש 

הכוזו םתומכ גהונ ,םיברעה יגהנמ תא 

יברעה ספתנ ,הזככ .בר דובכל םהידימ 

ןהילעש ,תוליצאו ץמוא לש תונוכת םלגמכ 

הלא .השדחה תוברתה ןעשיהל הרומא 

תויטסילטניירוא תונוכת ןה הלא םגו 
םוקמ רתונ אל םירקמה ינשבו ,תויסאלק 

.חרומה לש ישחומה ומויקלו ויתולוקל 

הלא םייומיד ובלתשה ,ינויצה רשקהב 
תפקשמ ,הז סיסב לע .תיטילופה הלאשב 
(תיטסיצילבופה הבשחמה םגו) תורפסה 

,הפוקת התואב ומייקתהש תונוש תושיג 

ןויד לש ותובכרומ תא ןה תואטבמ רשאו 

תאו ישוקה תא רותפל תונויסנה תא ןהו הז 

תפקשמה ,תחא השיג .תימינפה הריתסה 

לש יסאלקה ילאינולוקה ןורקעה תא 
ךכב הנימאה ,"ןבלה םדאה אשמ" 
תא ץראה לא םמע םיאיבמ םיבשייתמהש 

םתובשייתה ךוראה חווטב יכו ,המדקה 

לא תוסחייתהה ךותמ .םיברעל ליעות קר 

םינומדקה םירבעה יאצאצ לאכ םיברעה 

,םייתוברתה םילאידיאה ירמשמ לאכו 
תוימואלב םתוא בלשל העצהה םג החמצ 

הדוסיב התיהש תוימואל לבא ,השדחה 
תאז ומיד ובש ןפואב - תירבע 

השיגדמ םג ץיבולרב .םמצע םיבשייתמה 

ןויסנה ןיבל וז הדמע ןיבש רשקה תא 
לש םיידוהיה םישרושה תא אוצמל 

.םיניטסלפה 

םוקמ טעמכ רתונ אל ,הרקמ לכב 
תוהזה לש הנוניכ לע תונעשנה תושיגל 

.םיניטסלפה לא תוסחייתה ךות תידוהיה 

ךילהתהו ,לוק ירסח ורתונ םמצע םה 
ססובמ היה תימואלה תוהזה בוציע לש 

םייקתהש ןוידה ,םנמא .םתקחרה לע 
רחאל המלענש תובכרומ ליכה הפוקתב 

חישה לש דוסיה תורדגה םלוא ,ןכמ 
הלאל םימוד תולובג השעמל תונמסמ 

לע ורקחמב רואל קחצי ידי־לע ונחבנש 
רכזומ וניאש רוביח) "הנידמה רוד" תורפס 

תורפסהש ךכמ עבונה ,רורב לדבה שי .(ןאכ 

תמקה רחאל הבתכנ רואל ידי־לע הנחבנש 

םלוא ,תיברעה תושייה ןברוחו הנידמה 
.תומוד דוסיה תוחנה 

השבגתהש השיגה הדוחייב תטלוב 

םירפוס לש הצובק ברקב וז הפוקתב 
רשאו ,םילשוריב תידרפסה הדעה ינבמ 

הרובח ינב .ךשמהב תוחתפתהל התכז אל 

ףסויו הדוהי ש"א ,ןילי דוד םהב) וז 
ימואלה לעפמב בלתשהל ופאש (סחוימ 

לש תואשנתהה תא וחד םלוא ,שדחה 
םה .חרומה יפלכ םישדחה םיבשייתמה 

,רמולכ ¡תיחרזמ תוימואל לש םגד ועיצה 

קלחכ חתפתמה ידוהיה םויקה תרדגה 

ןוכיתה חרזמב םיללוחתמה םייונישה ןמ 

,םיבשייתמ םירגהמ ויה אל םה .ולוכ 
םהיניעב ספתנ אל ץראב םמויק ךכיפלו 

ןבומכ אלא ,ללוכ הרוצ יונישל יוטיבכ 
.וילאמ 

,וז הפוקתב וחתפתהש תושיגה לכמ 
"תימלשוריה הרובחה" לש התדמע אקווד 

םינבומבש תורמל ,רתוי רחואמ הקתשוה 

ומכ תועונתב ךשמהל התכז םימיוסמ 
קלחכ תאז תוארל ןתינ ."םולש תירב" 
,תוהזה שוביג ךלהמב חרזמה תקחרהמ 

תרחואמ הפוקתב הפרחוה ףאש הקחרה 

,הלסוח וזה תיחרזמה היצפואה .רתוי 
ינבל ץיבולרב הקינעמש בחרה רואיתהו 

,הילא סחייתהלו בושל רשפאמ הרובחה 

.הנוש רשקהב 

םיעינמ ךותמ יכ םא ,המוד השיג 

ןייטשפא קחצי וז הפוקתב גיצה ,םירחא 
הז רמאמב ."המלענה הלאשה" ורמאמב 

ןמ תומלעתהה ינפמ ןייטשפא עירתה 
תימואל־וד הדמע עיצהו ,תיברעה הלאשה 

.(םיברע רקיעב ץראב ויה הבש תואיצמב) 

,יחכונה רקחמה ןמ הלועש יפכ ךא 
אקווד וליבוה הז רמאמל תובוגתה 
:תדגונמה השיגה לש התפרחהלו הדודיחל 

לכל תצרחנ תודגנתה ךות ,האלמ הדרפה 
הדבועב ריכת רשא סותימה לש הרשפ 

.תבשוימ ץראהש 

ויה תימלשוריה הרובחה ינבל םא 

היה ךכ אל ,יוטיב תויורשפא וז הפוקתב 

היגציימכ םנמא וספתנש ,םינמיתל סחיב 

תאז ךא ,תיטנתוא תודהי לש םיקהבומה 

םיילושה לא םתקיחדו םתקתשה ךות 
,םהיבגלש ,אוה רורבה לדבהה .םייתרבחה 

תידוסיה המגמה ,םיברעל סחיב ומכ אלש 

ךכיפלו ,ביטקלוקה ךותב םבלשל התיה 

ףא וז הדוקנב יטנלוויבמאה סחיה טלב 
וסחויש תונוכתה ןמ קלחש תורמל .רתוי 

רבדה ,םייתוברת םילאידיאב וגצוה םהל 

םתוברתמ תשרופמ תוגייתסה ךות השענ 

ורתונ םה ףא .תיביטימירפכ התגצהו 

.לוק ילוטנ 

תרגסמב תונויצה לא תוסחייתהב ךרוצה 
תונכותהו רישעה רמוחה תוכזב הלוע וז 

תרבחמה .רקחמה ןמ תועבונש תוברה 

דחוימבו ,הבחר הביטקפסרפ העיצמ 

תא ףשוחה ,םינפ־ברו בכרומ רואית 

יתלב קלח ויהש תוריתסהו םידוגינה 
לש תיטרקנוקה ותרדגהמ ןה דרפנ 
התרדגהמ ןהו שדחה ידוהיה םדאה 

תובר תולאש .השדחה תויביטקלוקה לש 

תולאשב יאדו ובלתשי ןהו ,תוחותפ ורתונ 
םירחא םיטביה לע םינוידב סג תולועה 

.תינויצה תוברתה לש 
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