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" ||;: ןורימ) יטורא-וילביב ,(קילאיב דסומ)"חצנה לש ופאב םיחח" ,ןורימ ןד לש םירשעה ורפס 
הזה חנומב שמתשמ ומצע רקבמכו רקוחכ וייח-תדובעל תרתוכ-תלוג הווהמ ,םידומע 631 ליכמה 

WSr " W^₪0 !,בל טסקט ויב *ורפסב תיביסנטניא הדובע לש תובר הכ םינש ירחא ,לגוסמ ןורימ .תורפס 
Miff ומכ ,ול שיש רצוי-רקוח הזע חור הנממ תבשונש תיתורפס תונשרפ בותכל ,הארוהבו רקחמב 

(|1 'םיבר םינמאלו םיררושמל .תורשפ-רסח ילאוטקלטניא טהל לשו תישגר תוברועמ לש הננערו 
WSt ,תויטורא-וטוא תויטנ תרכינ ,רחא רפוס לכ לע רשאמ רתוי ,ןיסנג ןסינ ירוא לע ותביתכב 

י י י םג - בהאתהל הטונ אוהו הדיקפת תאו הריציה ול הקינעהש ימצעה יוליגה יעוזעז תא ףושחל תונוכנ 

!■L!! םיארנש ימב - םייחב אקווד-ואל איה תונשרפהשכ םג ,ולש תימצעה היפרתה יכילהתב 
■HELL V תוררועמ תואובב ויניעב .תירסומו תיפוסוליפ םג אלא ,תיטילנאוכיספ 

,ומצע לש הצרעה םע תועלוק תויתורפס תונחבא לש קרב תדחאמה הביתכ יהוז 

סחייל ףאו םהל רסמתהל .תימצע היפרת לעו תימצע תועדוותה לע ישיא חוויד לש ךורו באכ 

שפנ ירוסיי םהל לע הנש םישולשמ הלעמל ןב רקחמ תואצות שיגמה רפס קר אל ונינפל 

' \ " - .וילע ורבעש תומוארטו ןיפיקעבו - םג אלא ,ןיסנג לש האירקל םילק אלהו םייפהפיה וירופיס 
תימצע הזילנא לש תובקע רחא ושופיחב רשא רצוי-רקבמ לש ,טעמכ תיריש תימצע הזילנא - 

םיעטקב םג םיעובט ומצע לא רזכאתהל ,ומצעל גועלל ,ומצע תא טופשל ססהמ וניא תמאה 

,ףרה אלל בותכל ןיסנג לש ךרוצה רואיתב לשמל ,םייגולוטסקטה .ויתושלוחו וידחפ תא ףושחל - לוכמ השקהו 
"היצזילרומדמו שואיימ טלפמכ ,תורעשה תשילתל הדיחיה הפולחכ" ובתכנש םירמאמ וב םילולכ :ףסונ ןבומב יפרגויבוטוא אוה רפסה 

.(232 ימע) אלל טעמכ ןווכמב ןאכ וספדנ וללהו ,הנש םייתשו םישולש ךרואל 

םג אוה ,וירוביג םעו ןיסנג םע תוקומע ההדזמ קר אל ןורימ שוטילמ דבל ,םידחוימ םייוניש אללו (ךכבש תונכסה לכ לע> יעדמ ןוכדע 

האירקה ידכ ךות (ארוקה תאו)ומצע תא ךנחמ ףאו ומצע תא הלגמ הנבמ לע ,לשמל) תויתועמשמ-אל תופסות םשו הפו ,ינונגס-ינושל 

התייה ןיסנג לע הביתכהש יולגב ןורימ רמוא ,רפסה חתפב .םירופיסב ובתכנש םירמאמה תרדסל ףסונב .(319-318 ימע ,"םינגב" לש הלילעה 

םש רידגמ אוה ולש ןיסנג תונשרפ לעפמ תא .שדחמ הדיל ןיעמ וליבשב (1979)"תורוא ןוויכ" רפסב םהל ופסונש םירמאמה ,םישישה תונשב 

הזה רפסהש ירה ,וללה תוגלפהל םיילגר שי םא ."דליימ ינחור קבאמ"כ םירשקה לע)םינומשה תונש לש היינשה תיצחמב וספדנש םירמאמ ינשו 

לש רידנ חוויד םג אוה :ןיסנג תריצי לע םירקחמ ץבוקמ רתוי הברה אוה דחאה :םישדח םירמאמ ינש הפ שי ,("תקספמ הדועס" לעו םייתורפס 

לעב ,המוצע תונעדי לעב ארוק לש היווח ,תילמיטפוא האירק תייווח וילא סחייתה אל ןורימש ןיסנג לש דיחיה רופיסה ,"לצא" לע אוה 

רבעמו .טסקטב עלבומש המ לש ורקימלו ינימל ןגטנר-ינרק לש תושיגר :עיתפמ אשונ לע םידומע םינומש ןב רמאמ אוה ינשהו ,הכ דע דרפנב 

טסיניסנג")וילע בתוכ אוהש טסקטה תא ותבהאל רכמתמש ארוק - ךכל ותריציב (ןורימ תעדל ,ידוהי אקווד-ואל לבא)יטסימ-יזויגילרה דוסיה 

ךכ ידכ דע ,(רפסה חתפב ומצע לע ןורימ רמוא "הנקת ןיאל רכמתמ םתעפוה רדס יפ-לע םירמאמה תא ארוקש ימ .ןיסנג לש תרחואמ רתויה 

יללכ לכ יפ-לע)םידירפמה תולובגה לע רומשל םימעפל השקתמ אוהש תיתורפסה ותבשחמ תוחתפתה ירחא ,הנושארל ,הפ בוקעל לוכי ירוקמה 

םושמ)םיתעלו ורוביגל רבחמה ןיב ,רבחמל ומצע ןיב (תיעדמה האירקה יסופדו יתורפסה םעטה תוחתפתה רחא - תמיוסמ הדימבו ,ןורימ לש 

יעדמה ,ולש ונונגס ןיב ףא (הפ-לעב ול עודיו ויקרועב םרוז טסקטהש .וללה -םינשה םישולשב לארשיב תורפס לע הבוגתה 

.ןיסנג לש יוקיחל-ןתינ-יתלבה ןונגסל ,רהצומב -ךרדב לבא ,דואמ םיבר םירפוס לע םירמאמו םירפס בתכ ןורימ 

,ימעטל ,אוה וז האירק-תייווח לש רתויב םישרמה יוליגה ,רחא םוחתל רבע םיוסמ אשונ לע וא רפוס לע בתכש רחאל ללכ 
ןורימ עגונ םהב ,(1975)"םינגב" לעו (1966)"םרטב" לע םירמאמה לחה אוה ןיסנג לע .ילטנמירפסקא-יתריציה קובידה יזוחא לש םכרדכ 

רוביג ,לאירוא לש הייטנה ןוגכ ,תוירבג תויועדוותה לש ןבל-בלב םיפקתהב ,וילע בתוכו ךישממ אוה זאמו ,םישולש ןבכ היהשכ םסרפל 

בייחתמש המל ומצע תא םוטאלו תובהוא םישנ םע עגמ קתנל ,"םרטב" ותריצי םע ולש רשקהש םושמ ,תאז .הזה םויה םצע דע ,אפרמ-ירסח 

הכישמו לעוג לש תבורעת"ה ןוגכ וא ,ןהלש תינימה תונעבותה ןיגב ונממ רשק והז .ורקחמ אשומ לא רקוח לש רשקמ רתוי הברה אוה ןיסנג לש 
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שגפנ אוהשכ ,"םינגב" רוביג ,םירפא תא תפקותש "תזכורמ תוינימבש 

םירופיסל וישוריפב .עבטה לש תיתימאה ותוהמ תא הלגמו םטוחיכרא םע 

,םייריש טעמכ םיעטקב ולש םיירוטרה םיאישל םג ןורימ עיגמ הלא 

רוזחש ,לשמל .הביתכה אשומ םע הקומע תוהדזה אלל ונכתיי אלש 

רביא ולוכש בעתנ םינג לילא"כ ןוריטל הלגתמה ,םטוחיכרא לש ותומד 

ררועמו בש ,"האלהו ונממ ,יתצלפמ דוה וליפא הז אהי ,דוה לכו ,רקדזמ 

רוביג לש תימויקה המוארטה תאו םיזעה בועיתה תושגר תא ארוקב 
היפב השחה ,המצעל תעדומה ,'היורג'ה שפנה ירופרפ" תא .רופיסה 

םהב ,(333 ימע)"קנויו התוא קנוי אוהשכ תודידבה לש ביאכמהו בקונה 

לש ויפ ךותל עקות ןיסנגד תירוביד טעמכ יוטיב תוריחל םג עיגמ אוה 

לש ,וללה םילגה .(215 ימע ,"המסיס ןיעמ הזכ הרוטקירק רוצי לכ 

םיחוסינה תא עולבל (עגרל קר> םימייאמ םואתפש ,"ןטבהמ" האירק 

היגרנאה דוס םה ,דחי םג עדיה תונגפה תאו םיפירחה םיילאוטקלטניאה 

.ןורימ עיצמש ןיסנגב האירקה לש תדחוימה 

ריעצ רקוח לש ןיסנג 
םג לבא ,ךרד ץרופו תח-אלל םחול ,רקוח-רקבמ ראשנו היה ןורימ 

.ויערו וידימלת לש םיילאוטקלטניאהו םיישגרה םיסרטניאל שיגר הרומ 

תוריצי תנבהב ךרד-תוצירפ בושו בוש עיצהל לגוסמ אוה הז תוכזב 

.השדחה תירבעה תורפסה לש תללוכה הסיפתבו תוינונאק תורפס 

לש תישיאה תיתשתה תטלבתמ הנש םייתשו םישולש לש הביטקפסרפב 

תיליעה תוברת לא וזה תיתשתה לש הקיזהו ,דחא דצמ ,ללסש םיכרדה 

אוה ,המדקהב בתוכ ומצע ןורימש יפכ .ינש דצמ ,הנמז-תב תילארשיה 

תרוסמ תא ךישמהש ורודב דיחיה היה אל םגו ןיסנג תא "הליג" אל 

דוד ,דגמ יתמ ,ירוג םייח ,ראשהךיב ,ול םיפתוש ויה .ןיסנג תצרעה 

שידקה םדוקה וחסונב "םינגב" לע רמאמה תאש)חמצ ידע רקיעבו רחש 

ברקב הצרעהו הבהא ררוע ןיסנג .("יתימא טסיניסנג"ל ,ול ןורימ 
םירבגה-תוער תא םישימחה תונש יהלשב ופילחהש םילארשי םיטנדוטס 

תססובמה ,תרחא תיטסיטילא םירבג-תוערב תיטסיטילאה תיח"מלפה 

,תרהצומ תוילאודיבידניא לע ,יטסיציטתסאו ילאוטקלטניא ףותיש לע 

הנורחאה וז .תיטסילאיצנטסיזקאה היפוסוליפה לעו ילאיטנדוטס יווה לע 

תשגרהל יטרואת רושיא הנתנו ןוברוסהמ רשייה םר-תעבגל זא העיגה 

לע קבאמה תפוקתב דיחיה לש םיינתנהנו םייכונא םיכרצ לש חופיקה 

ודימלת ,רהזי 'ס תא הכפה ןכל םדוק דועש השגרה ,הנידמה תמקה 

הבש הפוקתב .הז רוד ינב לע רתויב בוהאה רפוסל ,ןיסנג לש קהבומה 

הז רוד ינב וארק ,תדדוחמ התייה אל דוע וירוביגל רבחמה ןיב הנחבהה 

ןיסנג לש תרוקיבה תא תוארל ילב ,רהזי תא וארקש יפכ ןיסנג תא 

םהידדצ תא תוארל ילב ,םימוסקה וירוביג לע <רהזימ לידבהל) 

לע ןיסנג לש תבקונה תימצעה תרוקיבה תא םיגציימה ,"םיילילש"ה 

,הזה דצה תא ופשחש םינושארה ויה חמצו ןורימ .ורוד ינב לעו ומצע 

ושענ ועיצה םהש האירקה יפ-לעש ,ןיסנג ירוביג לש ,ינודזהו תחשומה 

תאז .רהזי ירוביגל רשאמ ימאקו רטראס ירוביגל רתוי םימוד וללה 

,ךז> הרישב זא ללוחתהש םיכרעה יונישב הפתתשהש האירק התייה 

.םירחא םירנא'זב םג ךכ-רחאו *ןדיבא ,סיגפ 

,"ןיסנג תדגא"ב ןורימ םחלנ םישישה תונשמ וירמאמ תרדסב 

ותעדלש ,ידמ תידוהיהו ידמ "הבוט"ה ,תילטנמיטנס-הקתקתמה תימדתב 

וירופיס לכ תא ואר הניגבו ,וירוביגלו ןיסנגל וינפלש םירקבמה וקיבדה 
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הב רזגנ ןידהש םושמ אקווד ,ןידה ןותימל הייטנ לכ (...) הב הרסח 

.(312 'מע> "גייס אלל תימצע המשאה ולוכש ימצע ןקויד לש תרגסמב 

,םישולשה ןב ןורימ ההדזה התיאו טילבה התואש ,תיניסנגה םייחה תסיפת 

'מע> "הנקת ןיאל תילאודיבידניא ,תינקפס ,תינרדומ ,תחכופמ" התייה 

ןוויכה היה הז .הזכש רותב ידוהיה בצמב ללכ תניינעתמ אלו ,(13 

םישימחה תונש ףוסב הלוכ תילארשיה תורפסה התנפ וילאש "ידרגנווא"ה 

היה יתורפסה םכוניחש םילאוטקלטניא תעפשהב ,םישישה תליחתו 

יסור-ידוהיה סותאה רשאו ,ינקירמא-ולגנאו ינלופ ,ינמרג - "יברעמ" 

.םחורל רז היה הנידמה םוק דע תונויצה תא ןיזהש 

,ןיסנג לש תלבוקמה תימדתב ןוריטל דחוימב זא עירפהש המ 

וירבדכ ,הייטנה התייה ,ול ומדקש םירקבמ ירבדמ התוא ןיבה אוהש יפכ 

תא ומלה אלש תואליפנאבו תיב-קולחב רפוסה תא שיבלהל" ,אובמב 

הסינשכ ".ןודזב - ךורהו ,גולגלב הב גזמתה ןוגיהש ,תילולפאה ותומד 

תא רקיעב הליג ובגב םירופיסה וריבעהש תרומרמצה דוס לע דומעל 

,"הדצה" :ןיסנג ירוביג לש תמסרוכמה תוימינפה תאו תותחשומה םינפה 

תיגולוכיספ הקידבל וידדצ לכמ ןווכמה רופיס רקיעב אוה ,ושוריפ יפל 

תומלעתה לש רופיס - "םייתמיב" ;הדיריו ןווינ ךילהת לש הפיקמ 
תוררופתה לע רופיס - "םרטב" ;תימצע היימר לשו תלוזה תושגרמ 

"םינגב" ;תדכלמ תועמשממ םייחה תונקורתה לעו ,תירסומ תונוונתהו 

ירפכה ידוהיה ןחלופ לע תיטסקרס הבוגת ,תפותל ךפהש עבטב לויט - 

ןוונתמה ןקוידה תא <חמצ םע דחי) דדיח ןורימש העשב ."אירב"ה 
הז ,עבטהמו םישנמ ולש לעוגה תויווח תאו יניסנגה רוביגה לש תחשומ 

,ךפהל .ןיסנג יפלכ וא ויפלכ תירסומ תרוקיב תדמע עובקל ידכ היה אל 

לע ןמרתלא יריש וכליהש םסק ותוא - הזה ןקוידה לש דיחפמה םסקה 

רקוחה לש ובגב גנוע לש תרומרמצ ריבעהש אוה-אוה - רוד ותוא ינב 

תדמע תא הלחתההמ רבכ טילבה ,חמצמ רתוי ,ןורימ םנמא .ריעצה 

םינווגתמה ,םייכונאה ,םינינאה וירוביג לע רבחמה-ןיסנג לש תרוקיבה 

ןה המשאה תשגרה לכ םעש ,תונוכתב רבודמש שיגדה ךא ,םיתחשומהו 

םדא-ינבב ןאכ רבודמשו ,תענמנ יתלבו בלל תעגונ תימויק הדבוע 

,יטסילאיצנטסיזקאה ןבומב ,ליגרה ןמ ההובג תימצע תועדומ ילעב 

.תירסומה תויכרעה ןועט 

יהשלכ ךרדבש האירק ןוריטל רשפא יטסילאיצנטסיזקאה םילקאה 

איה .ורוד ינבו ןיסנג לש תיזיפטמ-תיפוסוליפה הייארה תא הכישמה 

ירבד תא ףידעהלו ,ןיקלהו ןדס ,וירומ לש תושיגה תא תוחדל ול העייס 

יססינויסרפמיא-יריל ףצרכ 

,ןורימ ןעט ,םתמועל .דחא 

הנחבהה לע רמושה חוסינב 

רצויה ןיב זאד תיאנקה 
:עלבומה רבחמל יפרגויבה 

ןיסנגב ןוידל סנכיהל ילבמ" 

סחיב עובקל ןתינ ,םדאה 

ךורה תפטעמש ותריציל 
תדותמ הילע הטועש 
תיטסינויסרפמיאה רואיתה 

ןדועמ יופיח אלא התייה אל 

,השק םייח תסיפת לע 
,הרמוח האלמ ,תירזכא 

סותפ לש םיעגר תורמלש 

 IP'

ןיסנג נ"א 

םינזאמ 
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השענו ,וימי לכ ארוק ןיסנג היה הזה שטשוטמהו קוחמה בתכב" :רבוחל 

ןיבש (רבוחל לש תושגדהה)רתויב לודגה ןקיזיפטמל הז-ידי-לע ילוא 

םיעיבצמ םה וליאכ רבוחל ירבד תא זא ןיבה ןורימ ".םיירבעה םירפסמה 

המ> ןיידע האר אלו תיניסנגה תוגהה לש ילסרבינואה ,ריפוא לע קר 

יטסימה דבורה לע םג םהב זמור רבוחלש (הנורחאל קר ול ררבתהש 

.ןיסנג תריצי לש יטסילובמיסהו 

הפלחתה ןיסנג ירוביג לש תימויקה היווחב ןורימ לש תוניינעתהה 

;םירופיסה לש םוסרפהו הביתכה יכילהתב תרבוג תוניינעתהב ןמזה םע 

רבחמה לשו תויומדה לש הזילנאוכיספב ;םהלש תולבקתהה יכילהתב 

םירופיסה לש ירנא'זה דמעמב ;(תירבגה םתוהזל עגונה לכב רקיעב) 

םהש תילאוטסקט-ןיבה תשרב ;םנמז-תב תירבעה הזורפה עקר לע 

םיעקשמ .תיטסינימפה טבמה תדוקנל םתושיגר תדימבו ;ארוקל םיסרופ 

הלחה ותביתכש)"לצא" לע רמאמב םייוצמ וללה ליגה תובכש לכ לש 

היגולונימרט ידירשמ לחה ,(1995 תנשמ אוה ונינפלש וחסונו 1965-ב 

םויק לש ןחבמכ הבהאב ןיסנג קסע וירופיס לכב")תיטסילאיצנטסיזקא 

החיטמש תומשאהה לש ףקותה תניחבל דעו (238 ימע ,"יטנתוא ישפנ 

ןמ השובה-תרסח םתוקמחתהל עגונב ,לארשי ירוחב לכבו םירפאב הניז 

תונכותהש ןעוט ןורימ .השיאה םהינפב הביצמש ינימה רגתאה 

.ןויעל תויוארכו ףקות תולעבכ רופיסב תואבומ הניז לש תויטסינימפה 

תיזכרמ העדות תטלוש םהבש ,ןיסנג לש םירחא םירופיסל דוגינב 

,הנשמ-תויומד תועדות םג תוראומ - ןמורב ומכ - "לצא"ב ,תחא 

תדדועמ ןתפישחו ,םירפאב תובהואמ ןלוכש םישנה עברא לש דחוימבו 

םיגולונומהש ןיבהלו רוביגה לש תירסומה ותותיחנב ריכהל ארוקה תא 

יגולוכיספ םזינכמ אלא ןיסנג לש םיישיא םייודיו אל םה ולש םיירילה 

םע תודדומתהמ קמחתהלו "ומצע םע ןמור להנל" רוביגל רשפאמה 

ונינפל םאה) תירנא'ז איה ולש אצומה תדוקנש ןויד בגא .תואיצמה 

,ןיסנג לש תיטסינימפה תונרתחה תא םג ןורימ הלגמ ,(?ןמור וא רופיס 

תורפסב תיתנפוא דואמ התייה הינגוסימהש הפוקתב לעפש רפוס 
.תירבעה תורפסבו תיפוריאה 

גשיהל הבשחנש הריציה ,"לצ" :עבשומ סרוקיפא אוה ןורימ 

יהוז .היתפיטנא הליחתכלמ וב הררוע ,ןיסנג לש רתויב לודגה יתונמאה 

תוסכל םילוכי םניא "וישכע"ב רמאמה לש הספדה יבוכיעש הדבוע 

היתפיטנאל תוביסה .עיפוה ףוספוסש רמאמב תשרופמו היולג איהו ,הילע 

,רומאכו)םדאהו רקוחה ןורימ לע ורבעש םייונישה תא תופקשמ ןה םג וזה 

רמאמב שי ,דחא דצמ ;(םיינשה ןיב לובג טעמכ ןיא ןיסנג לע ותביתכב 

ול םדקש רודהש "בוטה םדאה" תימדתמ ריעצה ןורימ לש הדילסל םידה 

חסונ ומצעל עדומ וניאש םדא יוניגל םידה םגו ,רופיסה רוביגל סחיי 

לאירוא תמועל ,יטנתוא םויקמ קמחתמה םדא אוה םירפא)ימאקו רטראס 

ירמגל גוסמ תרוקיב םג רמאמ ותואב שי לבא .("םרטב"מ ומצעל עדומה 

תדוקנ םישמשמ םירפא לש םיירסומה םייוקילה :ןורימ לצא שדח ,רחא 

,ומצע רבחמה לעו רופיסה לש ,תונמאה ךרעה לע תרוקיבל תפסונ אצומ 

ומצע לא סחייתה ,ומצע לש וגאה ךרעב ,ןורימ תעדל ,ןאכ םיזגהש 

תושגר תלוברעמב ףחסנ ,םיימצע םימחר ףקתנ ,רומוה-שוח לוטנ סותפב 

דח ירסומ וא יתוגה רסממ קמחתהו םיעדומ-אל םיפחדו םיטלשג-אל 

הלאכ תונעט עומשל (ןנערמ דואמ ימעטל יכ םא) םיהדמ יד .יעמשמ 

שוטשטה תאו ןיסנג יבתכל תייודיו-תירילה השיגה תא ףיקתהש ימ יפמ 

ןיבו רוביגל היתפיטנאה ןיב שוטשטה .םינושה וירוביג ןיבל רבחמה ןיב 

םירפאל סחיימ ןורימשכ דחוימב טלוב ןיסנג לש יתונמאה גשיהב לוזלזה 

רזגמ רופיסה תא ליצהל ידכ ילוא .(294 ימע)"ישטיק-יטויפ יפוא-וק" 

אל דוע לכ" :יטיופרת-יבויח ,עלבומ רסמ ןורימ ול סחיימ ,תוומ ןיד 

באכה לא 'לצא'ה לש ינוציחה ללחה ןמ רוזחל [!] איה הבוח תוומה עיגה 

לכ לע הקושתהו הבהאה לא ,ותכיעד לע לבאה לאו שגרה לא ,ברוצה 

אוה לבא ,יתפמיס דואמ יבויח רסמ והז .רכו "ןהבש םיימינפה םידוגינה 

.הלואגה :"לצא"לו "הטטק"ל ףתושמה יטמיתה זכרמה תא ץימחמ 

ורוד תורפסו ןיסנג תאירקל תושדח תועצה 
הליבוה ,שדחמ םעפ לכב ןיסנג תריצי תא תולגל ןורימ לש הייטנה 
דבורה לאו ירסומה טביהה לא רפסב םילולכה םישדחה םירמאמב ותוא 

,טופישמ קתונמב םתוא שרפל םחלנ הליחתכלמש םירופיס לש יזויגילרה 

םינומשו האמ לש תינפת ןפוא םושב וז ןיא .תיתד הקיטמלבורפמו רסומ 

ינרדומו חכופמ םזילאודיבידניא ותוא לע תונגה הפוצר איהו ,תולעמ 

םיעשתה תונשב לבא .םישישה תונשב ןיסנג לצא הליג ריעצה ןורימש 

תילארשיה תורפסה תרוקיבש םיטביה ינשב ןורימ עתפל ןיינעתמ 
אוה וז תונמדזהב .יזויגילרה דבורהו ירסומה דבורה :החינזה תינוליחה 

לש ,וניתומוקמב הילאמ תנבומ אל תוחפל וא ,השדח הדימ-תמא עיצמ 

ןיסנג תריצי התייה ייניעב" :רפסה חתפב ריהצמ ןורימ .יתורפסה גשיהה 

תאזכ הזורפ לככו (...) תיטולוסבא תינוידב הזורפ הנושארבו שארב 

םתטיפשב םג אלא םדא- ינב רואיתב קר אל החוכ אישל העיגה איה 

התועמשמב רקיעבו םג אלא תיגולוכיספה התועמשמב קר אל ,תיכרעה 

.(16 'מע> "תירסומה 

דוסי-תוחנה ויה תיטתסאה תוילרגטניאהו תירסומה המצועה ,ןכא 

,"לצא" לע רמאמב קר לבא ,הליחתכלמ ןורימ לש םינוידב תועובק 

היולג ןחוב-ןבאל ירסומה טופישה ךפה ,1995*ב בתכנ ונינפלש וחסונבש 

קשנה ילכב ןורימ שמתשמ "לצא" לע רמאמב .יתונמאה גשיהה לש 

תצק ןפואב - תיתורפסה הריציל תירסומ השיג - הזה שדח- ןשיה 
.לברוסמ 

רשקהל ארוקה תיינפהב איה רמאמה לש ותובישח רקיע ,ימעטל 

שולשל דחוימב יטנוולר אוהש רשקה ,ןיסנג תריצי לש יסור-יטסילובמיסה 

הברה שי הז ןיינעב ."הטטק"ו "לצא" ,"םינגב" :תונורחאה ויתוריצי 

הלואגל םיעוגעגב ןוגכ - ןיסנגל קר אל עגונ ןיינעהו - ביחרהל םוקמ 

סחיב ,בויבולוס רימידלו חסונ תידוהי-תירצונ השודק לש היווהלו 

הקזחה העפשהבו ("הטטק"ב דחוימב) תיטסילובמיסה הקיטפילקופאל 

"תקספמ הדועס" דחוימב)ןיסנג לעו רנרב לע ביירדנא דינואיל לש 

לש ןושארה עברב שידייב ובתכש םיבר םירפוס לע םג ומכ ,("םינגב"ו 

,"השק"ה דוסיה תא םג ריבסהל הלוכי (ילייב לשמ רתוי)וז העפשה .האמה 

ןונגסה לש יטסינויסרפמיאה ךורה הטעמל תחתמ ,יטסינויסרפסקאה 

.בר קדצב הילע עיבצהו רזח ןורימש העפות ,יניסנגה 

תרוקיבה לש תכשמתמה תומלעתהה תא ריכזהל יאדכ ףסונב 

הבתכנש וז ןה ,תירבעה תורפסב השודקל םיעוגעגהמ לארשיב רקחמהו 

םג ומכ ,םינוליח ידי-לע הבתכנש וז ןהו םייתד םירבחמ ידי-לע 

לש (םייטסינמוהה אקווד-ואל ,םייטפילקופאה) םייטסימה םישרושהמ 

ןהש ,וללה תולאשל הנורחאל קר חתפנ ומצע ןורימ .תינוליחה תונויצה 

תיצחמב השדחה תירבעה תורפסה תנבהל תערכמ תובישח תולעב 

רבכ םייוצמ ןהל תובושתה ינצינשו ,םירשעה האמה לש הנושארה 

■ .וירמאמ תא תוסלכאמה תוקירבמה תויציאוטניאב 
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