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בודי קילומש  םוליצ : ( | Gazella gazella  ) םיילארשי – ץרא םיאבצ  לש  תויתועמשמ  תויסולכוא  תונכוש  הרטאק )  ) םיילושה תונורתִּב  רוזאבו  רו ) ' עה  ) ןדריה רכיכב 

ימורדה ןדריה  רהנב  עבט  תרומש  לע  זירכהל  שי 

זאמ 1967, רוגס  יאבצ  חטש  איה  ןדרי , תכלממ  םע  לובגב  ימורדה , ןדריה  רהנ  לש  וכרואל  הרצו  הכורא  העוצר  זאמ 1967 
רחאל .הרִזגה  קמועבו  רהנה  לע  םיבצומב  םילייח  ונכושו  תופנע  תויאבצ  תויתשת  ונבנ  הז  חטשב  .העירתמ  לובג  רדגב  םחותמה 
לובגה רדג  ןיבל  ימשרה ) לובגה   ) רהנה ןיבש  בחרמב  תיאבצה  תוליעפה  תנשב 1994 , ןדרי , תכלממ  םע  םולשה  םכסה  תמיתח 

.ושטננ וב  םיבצומה  לכו  יחרכה , םומינימל  המצמטצה 

תויאלקח תועלבומ  לש  םצמוצמ  רפסמב  הדקמתהו  דואמ  הלד  התייה  ךוראהו  רצה  בחרמב  םדאה  תוחכונש  תוכורא  םינש  רחאל 
.תיתועמשמ הרומת  רהנל  רדגה  ןיבש  בחרמה  רבוע  תדיינ , תיאבצ  תוליעפבו 

תוצאומ תועיטנל  תונורחאה  םינשב  ואיבה  הז  ףנעב  הלודגה  תויחוורהו  םירמת  יעטמ  לש  היקשהל  םיחלוקב  רבוגו  ךלוהה  שומישה 
היופצ ןורדקה  לחנב  םימרזומה  םיחלוקב  לופיטה  תרדסה  .טרפב  רהנל  לובגה  רדג  ןיבש  ךוותבו  ללכב  ןדריה  תעקבב  רמת  ילקד  לש 

רדעיהו םייאלקחה  םיחטשה  תבחרה  .ןדריה  תעקבב  םירגאמל  ומרזוי  םימהמ  קלח  ןכש  תועיטנב , ףסונ  יתועמשמ  לודיגל  איבהל 
הכוז ףולא  וצב  תרשואמ  הרומש  קר   ) רהנל רדגה  ןיבש  בחרמב  םינגהו  עבטה  תושר  ידי  - לע תועצומה  תורומשל  ירוטוטטס  דמעמ 

םיידוחייה לודיגה  יתב  לעו  ןדריה  לש  וכרואלש  יגולוקאה  ןורדסמה  לש  ומויק  לע  תיתועמשמ  הדימב  םימייאמ  ירוטוטטס ,) דמעמל 
.ובש

רתויב םייתועמשמה  םייגולוקאה  תונורדסמהמ  דחא  םישמשמ  טרפב , ןדריה  תעקבו  ותוללכב , יאקירפא  ירוסה  רבשה  יאוות 
ןווגמל רתויב  םייתועמשמה  םיסיסבה  ןהש  הפוריאו , היסא  הקירפאבש , תויגולוקאה  תוכרעמה  ןיב  רוביח  םירשפאמו  ונרוזאב ,

, םירופיצ ינימל  םלועב  רתויב  םילודגה  הדידנה  יריצמ  דחא  רבוע  ןדריה  תעקב  לעמ  .הלוכ  לארשי  לש  דחוימהו  רישעה  םינימה 
.ךרפמה עסמה  ךשמהל  תארקל  תוננערתה  ךרוצל  העקבב  רצוע  ףא  לודגה  ןקלחו  הנשב , םיימעפ  וכרד  תודדונה 

ןיב רבחמה  יאקירפא  ירוסה  רבשה  ינייפאמ  םע  הפנע , תיאלקח  תוליעפו  הנשה  לכ  םימרוז  םימ  ירבדמ , םילקא  ןיב  בולישה 
ןודינה בחרמה  לש  ותויהל  םרוג  וכרואל ,) רבועה  רהנה  לשב   ) אסיג ךדיאמ  ברעמ  – חרזמ תוריבע  תלבגמ  רצויו  אסיג  דחמ  תושבי 

.הדימ הנק  לכב  םיבושחו  םידוחיי  םינייפאמ  לעב 

רקסה יאצממ  .ןדריה  תעקבב  ףיקמ  רקס  םינגהו , עבטה  תושר  תנמזהב  ץרא ,) לש  התומד   ) "א שד ןוכמ  עציב  םינשב 2016–2017 
ףונה יביכרמ  ללכ  לע  הרימשב  הברה  תובישחה  תא  םישיחממ  םיסנכ  רפסמב  וגצוהש  םיימלוגה  םיאצממה  ךא  ומסרופ , םרט 

.הבש םיכרעהו 
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םידעצ תטיקנ  בייחמ  םהילע , ישחומ  םויאו  תימלוע  תובישח  לעב  יגולוקא  ןורדסמ  םיידוחייו , םייתועמשמ  עבט  יכרע  ןיב  בולישה 
תושרה םע  הלאכ  םיכלהמ  םואיתב  ישוק  לשב  ןורמושו  הדוהי  יחטשב  תורומש  וזרכוה  אל  ולסוא ' ימכסה   ' זאמ .בחרמה  לע  הנגהל 
ןוויכ ןיינעמו , דחוימ  אוה  ןדריה  רהנ  לש  הרקמה  תיטפשמה  הניחבהמ  תאז , תורמל  .הלא  םימכסהמ  בייחתמש  יפכ  תיניטסלפה ,

ינונכתה בצמב  רבכ  עבט  תרומשכ  רכוה  חלמה ) םיל  ותסינכ  דעו  תרניכהמ  ואצוממ   ) ימורדה ןדריה  רהנ  ילותיפ  תעוצר  בחרמש 
(RJ-5  ) םילשורי זוחמל  תירוזאה  ראתמה  תינכותב  עבט " תרומש  ןמוסמ כ" הז  בחרמ  .הנידמה  תמקה  םרט  לארשי  ץראב  ררשש 

אלל םג  הרומש  לע  הזרכא  רשפאמ  הז  בצמ  תנשמ 1946 . ( S-15  ) ןורמוש זוחמל  תירוזאה  ראתמה  תינכותבו  תנשמ 1941 
.תיניטסלפה תושרה  םע  שרדנה  םואיתה 

, הקוסעתב תורייתב ,  ) העקבה יבשות  ללכ  תבוטל  ךכמ  חומצל  תולוכיש  תויונמדזהה  לשב  םג  ךא  עבטה  לע  םימויאה  לשב 
לכב ףולא  וצב  תרשואמ  עבט  הרומש  לש  דמעמ  לע  זירכהל  תארוק  עבטה  תנגהל  הרבחה  םיירוזא ,) הלועפ  יפותישב 

. םורדב חלמה  םיל  ןדריה  ךפשל  ןופצב  קזב  לחנ  ןיב  חרזמב , ימורדה  ןדריה  רהנל  ברעממ  לובגה  רדג  ןיבש  בחרמה 
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