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ןווגמ שי  הליהקב  .םירחאה  לכ  תא  ריכהל  ונתיאמ  דחא  לכל  תרשפאמ  אלו  הלודג , הביבסה  ימוחת  ןווגמב  םיקסועה  תליהק 
םעפ לכב  אצנ  הז  שדח  רודמב  .תומולחו  תופיאש  ןויצל , םייואר  םיגשיה  ןפוד , יאצוי  םירושיכ  ילעב  םישנאו  םישנ  לש  םישרמ 

עבטה ע"ש ןואיזומ  "ר  וי ביבא , - לת תטיסרבינואב  היגולואוזל  הקלחמהמ  ןייד , רמת  פורפ ' איה  הביבח  הנושאר  .םהמ  דחא  ריכהל 
היגולואוזב היגולוקאב , םיבר  םירקחמ  תכירעב  הקפתסה  אל  ןייד  פורפ ' .םינורחאה  םישדוחב  רוביצל  חתפנש  טדרהנייטש 

ןכשמב ונשגפנ  .הביבס  ינוגראו  םירוביצ  תודסומ  ללשב  םיבר  םימר  םידיקפתב  םינשה  ךרואל  הנהיכ  םג  אלא  היגולואיכראבו ,
.רויסלו החישל  עבטה , ןואיזומ  לש  שדחה 

? ימלו ליעומ  אוה  המב  עבטה ? ןואיזומב  ךרוצה  המ  .עבטה  ןואיזומ  לש  ותחיתפ  לע  תוכרב  ש :

חרזמב ירקחמ  עבט  ןואיזומ  היה  אל  הכ  דע  ךא  םלועה , תונידמ  לכב  טעמכ  תינויחו  תיסיסב  תיתשתל  םיבשחנ  עבט  ינואיזומ 
ךכו עבטה , תא  םידעתמ  עבט  ינואיזומ  האמה ה-20 . תליחתב  וא  האמב ה-19  םיצוענ  םהמ  םיבר  לש  םהישרוש  .ןוכיתה 

יעדמ רקחמב  ךמות  דועיתה  .ןמזה  דממב  םהב  םייוניש  רחא  בוקעלו  ונתביבסב  םימייקה  םינימה  תא  ריכהל  ונל  םירשפאמ 
הצצה םישנאל  תנתונ  םוקמה ,' תשוחת  ' לו תדלומה  ףונ  םע  תורכיהל  תמרות  בחרה  רוביצל  םהירעש  תחיתפ  .םינוש  םימוחתב 

.עבט תרימש  לש  תויגוסלו  תומיוסמ  תויעדמ  תויגוסל  הנושאר 

עבט ינואיזומל  םרג  רבדה  .יאת  - ךותה ןונגנמה  ךרד  היגולויבב  רבד  לכ  ןיבהל  ןתינש  הסיפתה  תא  המדיק  תירלוקלומה ' הכפהמה  '
תמדוקה האמה  לש  תונש ה-80  ףוסמ  .רבעה  לש  עדמל  בשחיהל  היגולוקאלו  הקינטובל  היגולואוזל , וליפאו  םינשוימ , בשחיהל 

, םייאת - ךות םיכילהתל  רבד  לכ  םצמצמה  יטסינויצקודר  עדמב  קר  דקמתהל  רשפא  יאש  תישאר , הלופכ : הנבה  לחלחל  הלחה 
ץאומה ןדבואה  יגולויבה –  ןווגמה  רבשמ  וכותבו  יתביבסה , רגתאה  אוה  האמב ה-21  תושונאה  לש  רתויב  לודגה  רגתאהש  תינשו ,
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: עבט ינואיזומל  הפונת  וקינעהש  םייוניש  ינש  ללוח  יתביבסה  רגתאה  .תויגולוקא  תוכרעמ  סרה  לשב  םינימ  לש  ךיפה  יתלבהו 
עבט ינואיזומ  ילב  יגולויב  רקחמ  ךורעל  .הססבתה  יגולויבה  ןווגמה  לש  םינויכראה  םה  עבט  ינואיזומש  הנבההו  לדג , ירוביצה  ןיינעה 

ןתינו ימונוסקט , רקחמל  עדי  יזכרמ  םה  עבט  ינואיזומ  .םינויכרא  לעו  תוירפס  לע  ססבתהל  ילבמ  ירוטסיה  רקחמ  ךורעל  ומכ  הז 
םיימלוע םייונישל  רושק  הז  ךיא  םתצופת , התנתשה  דציכ  םיצופנ , םה  ןכיה  םנשי , םינימ  וליא  ןוגכ : תולאש  לע  תונעל  םתרזעב 

אצמנ ומצע  טירפהש  אוה  עבט  ינואיזומ  לש  לודגה  ןורתיה  .ינש  ןימ  תצופתל  דחא  ןימ  תצופת  ןיב  רשקה  המו  םילקאה , יוניש  ומכ 
ןוגכ תוינשדח , תויגולונכט  תוטישב  תוקידב  עוציבל  לשמל  וילא , רוזחל  ןתינו  תויפצת ,) רחאה –  לבוקמה  דועיתל  דוגינב   ) םהב

םינימזה םייגולונכטה  םילכהו  תיעדמה  הבישחה  אוה  דיחיה  םוסחמה  .הילע  אצמנה  ליפט  לש  וא  היחה  לש  ייא  - ןא - יד תקפה 
הביבס תוכיאבו  היגולוקאב  םירקחמו  ללכב , רקחמ  תבוטל  עבט  ינואיזומב  שומישב  רידא  קוניז  שי  תונורחאה  םינשב  .םירקוחל 

.טרפב

? ןואיזומה ןונכתב  ךלש  הארשהה  תורוקמ  ויה  המ  ש :

תאז ושע  םהמ  קלחו  םישנא , תורשע  לש  םייח  תדובעל  תודוה  הרשפאתה  ןואיזומה  תמקהש  ןייצל  ילע  ירוטסיהה  קדצה  ןעמל 
 – ב-1931 ביבא , - לתב  ) יולה הדוהי  בוחרב  ןילוגרמ  עשוהי  הנבש  יגוגדפ  - יגולויבה ןוכמב  המזויה  ישרוש  .דואמ  םישק  םיאנתב 
םיקהל דיתע  ןילוגרמש  עבטה  ןואיזומ  לע  רבד ב-1938  ןותיעב  המסרפתהש  הבתכ  יתיאר   .ריבכ  ובאל  ןכמ  רחאל  רבעשו  .ב.ש ,)

עיפומ התמקה  םוימ  הטיסרבינואה  לש  בא  - תינכות לכב  .ביבא  - לת תטיסרבינוא  תמקהל  וליפא  תמדוק  המזויה  .ביבא  - לתב
ונמזב סייג  ןוסלדנמ  ךירנייה  פורפ ' .חלכה  וילע  דבאש  רבדכ  ספתנ  אוה  הכורא  הפוקת  ךשמב  יכ  םקוה  אל  אוה  ךא  ןואיזומה ,

ירחא טעמ  םינש , ינפל 22  ןואיזומה  תמזויב  תברועמ  תויהל  יתלחתה  ינא  .ןואיזומה  תמקה  תא  ומדקיש  םיפסונ  לגס  ישנא 
.הטיסרבינואל יתעגהש 

הילגנא "ב , הרא ומכ  תורחא , תוצראל  דוגינב   ) ימואל - יאטיסרבינוא ןואיזומ  לש  יבנידנקסה  לדומה  לע  ונססבתה  תינוגרא  הניחבמ 
ההובגה הלכשהה  תכרעמש  הנטק , הנידמב  רבודמשכ  ינויגה  הז  ומצע .) ינפב  דמועה  רקחמ  ןוכמ  םה  ןהב  עבטה  ינואיזומש  תפרצו ,

ןואיזומה תא  םיקהל  וניכז  יתחמשל  תנשב 1986 .)  ) םיעדמל תילארשיה  תימואלה  הימדקאה  הצילמה  םג  ךכ  .תיסחי  הקזח  הלש 
.הילאמ תנבומ  שממ  ולש  תויטנוולרהש  הפוקתב 

ימע – ןב לכימ  םוליצ : ןייד |  רמת  פורפ '
תא םייח  לעב  וא  טירפ  הזיא  לאשא  תאז  לכב  לבא  תבהוא , יכה  איה  הלש  םידליהמ  ימ  אמא  לואשל  גוהנ  אל  םנמוא  ש :
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? םלועה ריוואל  םיפסואה  יפתרממ  אציש  החמשו  דחוימב , תבהוא 

םיאנתב וקזחוה  םיפסואהש  תודוהל  יילע  לוכ  םדוק  ...ילש  םידליה  תשולש  לכ  תא  דואמ  תבהוא  תמאב  ינא  .השק  הלאש  וז 
.םליצהל התייה  ילש  תירקיעה  היצביטומה  תינעדמכ , ןכל , .םיריפחמ 

שיש הדוא  זא  רוחבל , תבייח  ינא  םא  .רוביצה  םע  םויכ  קולחל  םילוכי  ונחנאש  םיטירפהמו  םיפסואהמ  םיברמ  דואמ  תרשואמ  ינא 
ינאש תדחוימה  הביחה  ןאכמו  םיפרוט , םיקנוי  יתרקח  ילש  טרוטקודב  סלדרב .)  ) הטי ' צה דחוימב –  יילע  ביבחש  דחא  טירפ 

, ונלש סלדרבה  .ןאריא  דעו  הקירפא  חרזממ  הפיצר  התייה  םיסלדרבה  תצופת  רבעבש  הארמש  דיחיה  טירפה  והז  .ול  תשחור 
אוה סלדרבה  .זאמ  הדחכנש  וזה  הייסולכואה  לש  ידיחיה  יזיפה  דועיתה  יתעידי  בטימל  אוה  םינש , ינפל כ-100  הברעב  דוצינש 
רפסמ ללוכש  .ב.ש ) שדוקה –  ץרא  לש  תינמרגה  הדוגאה  תוליעפ  תא  להינש  ינמרג  גולואוזו  תד  שיא   ) ץימש באה  ףסואמ  קלח 

 – רומאכו ןינת , םאר , לשמל   ) םינש ינפל כ-100  קר  הפ  ויח  םהש  ללכב  עדוי  אל  רוביצה  בורו  ודחכנו , לארשי  ץראב  ויחש  םינימ 
.הפי אוהו  .םילודג  םינימ  ןדבוא  לש  תלבסנ  יתלבה  תולקה  תא  ימעטל  למסמ  סלדרבה  סלדרב .)

? רתויב תיתועמשמה  תירוביצה  וא  תיעדמה  העפשהה  התייהש  תשגרה  ךלש  רקחמ  הזיאל  ש :

ינא .הזירפמ  אל  ינאו  תושונאה , דיתעל  יטנוולר  ךכ  לכ  תויהל  ךפוהש  רקחמ  םוחתב  קסוע  התאשכ  דואמ  שגרמ  והשמ  שי  ...וואו 
לע ףא  .הלודג  הכ  העפשה  שי  הזה  םוחתב  רקחמה  חפנל  לבא  תושונאה , תא  ליצי  ילש  הדבעמה  לש  יפיצפס  רקחמש  תנעוט  אל 
םיבר ומכ  תאזו  דואמ , םיימושיי  רקחמ  ימוחתל  תבאשנ  םינש  רפסמ  ךות  ימצע  תא  יתאצמ  יסיסב , רקחמב  יכרד  תא  יתלחתהש  יפ 

תויהל םעפ  יא  רתויב  קתרמה  ןמזה  הזש  קפס  ןיא  .ונחתפל  דמועה  רגתאה  תופיחדב  ושחש  וילא , תכייש  ינאש  םינעדמה  רודמ 
.תיגולוקא

לע רבדל  רתוי  יל  לק  .תירוביצ  העפשה  שי  םירקחמה  לכלש  חינהל  הצור  ינא  .תירוביצה  העפשהה  תא  גרדל  יל  השקש  תמאה 
היהש קתרמ , םלוע  ףוג –  לדוג  לש  היצולובא  א ) : ) ירובע םייזכרמה  םהש  יסיסב  רקחמ  ימוחת  העברא  תונמלו  תיעדמה  העפשהה 

ןוימדהש םירבד  רוציל  לוכי  עבטהש  וניליג  .היצקלס  םרוגכ  תורחתה  לש  הדיקפת  לע  דיעמו  תובר , םינש  ךרואל  תקולחמב  יונש 
היצקלסה ימרוג  םהמ  ומכ  תולאשב  ונקסע  תוליעפ –  ינמז  לש  היצולובא  ב )  ) .בצק ותואב  םהילא  עיגמ  דימת  אל  םירקוחכ  ונלש 

הנורחאל ונעגה  וליפאו  תוליעפה , ינמז  יוניש  תא  םיליבגמה  םיינויצולובאה  םימסחה  םהמו  תוליעפה  ינמז  לע  םיעיפשמה 
תעפשה ומכ  דואמ , תוימושיי  תולאשל  ליבוה  הז  .םירואזונידה  תדחכה  רחאל  קר  תימוי  תוליעפל  ורבע  םיקנויהש  הנקסמל 

תומצע יפסאמ  םירצונ  דציכ  ונחב  היגולואוז  - ואיכראה םוחתב  ג )  ) .םייח ילעב  לש  תוליעפ  ינמז  לע  הרואת ) לשמל   ) םדאה תוליעפ 
לעש םירקחמ  ד )  ) .תואלקחהו תויבה  תליחת  ומכ  היח , - םדא יסחי  לש  תויגוסב  עגונ  רבדה  .םייגולואיכרא  םירתאב  םייח  ילעב  לש 

- ורגא םישלופ , םינימ  לש  הרדסא  עבט , יבאשמ  עבט , תרימש  לש  םינוש  םיטביהב  ונקסע  תוינידמל –  היגולוקא  ןיב  רפתה 
.היגולוקא

םישוע ונחנאש  תויטנוולר , לש  הקזח  השגרה  יל  םינתונ  םה  .םתוא  גרדל  הצור  אל  ינא  ןכלו  יתוא , םיביהלמ  וללה  םירקחמה  לכ 
.םלוכמ תשגרתמ  ןיידע  ינא  יתחמשלו  םירקחמו , לואשל  תולאש  הברה  ךכ  לכ  שי  .לארשי  תנידמל  םרותש  בושח  והשמ 

? תומיוסמ תובוח  ול  שי  תירוביצה ? הריזב  ןעדמה  לש  ומוקמ  המ  ש :

קולחל תיטנוולר , תויחמומ  םהל  שיש  םישנא  לעש  תבשוח  ינא  .תירסומ  הבוח  לע  רבדל  ןתינ  רתויה  לכל  .הקזח  הלימ  וז  תובוח 
םישנאה זוחאש  איה  םלוע  לש  וכרד  .תרחא  הפיקע  ךרד  לכב  וא  הרישי  הרוצב  םא  ןיב  תוטלחהה , ילבקמ  םעו  רוביצה  םע  התוא 

אלו הנטק  הנידמ  ונחנא  .םירגתאהו  תוביוחמה  ללגב  לודג  תיסחי  אוה  היגולוקאבש  תבשוח  ינא  .תיסחי  ןטק  ליעפ  תויהל  רחובש 
.הלודג המורת  איה  םדא  לכ  לש  המורתש  ךכ  תורשע , ינימ  דחא  אלא  םיפלא  ינימ  דחא  אל  התאש  איה  תועמשמה  .תיטסילמרופ 
האור תירוביצ  היישעב  עיקשמש  ימ  .עיקבהל  ןתינ  אלש  תוריקב  לקתיהל  ילבמ  םדא  לכלו  םוקמ  לכל  עיגהל  ןתינש  רמוא  םג  הז 

.לומגת ךכב 

הדליכ תייהשכ  רבכ  .םיקיודמ  םיעדמל  לארשי  סרפ  ןתח  םש , לעב  ןיערג  יאקיזיפ  אוה  יִמלַת , לאגי  פורפ ' ךיבא , ש :
? תינעדמ תויהל  הצור  תאש  תעדי 

תארקל קר  אלא  הדליכ , ילש  ןוויכה  היה  אל  הז  לבא  ךרעומ , ןוויככ  יתיארש  המ  לע  עיפשה  יאדווב  ןעדמ  אבא  לש  תיבב  לודגל 
אוה .רפצו  עבט  בבוח  םג  אלא  יאקיזיפ  קר  אל  אוה  אבא  .עדמ  הז  המ  לש  הנבהב  הגרדמ  תציפק  יתישע  זא  .ןושארה  ראותה  ףוס 

היהו לאקזחי , רפכב  הרומ  היה  וריכהל , יתיכז  אלש  ימלת ,)  ) יקסנלימס השמ  יבס , .רינשוק  היבוט  םע  דמלו  לאקזחי  רפכב  לדג 
לש סותאהמ  קלח  םה  םתוא , שיגרמ  אל  התא  םא  םגש  םירבד , שי  .בשומה  ןב  ןולא , הירזע  לש  ותודליב  תיתועמשמ  תומד 

.החפשמה

ץלאנ ילעב  (. 1989  ) "ב הראב טרוטקוד  - טסופל יתאציש  הפוקתב  הדימ  הנק  לכב  יל  הרזע  ןעדמ  לש  החפשמל  תב  יתייהש  הדבועה 
ךא הבר  הדימב  םויכ  םגו   ) לבוקמ היה  אל  יאדווב  הז  תע  התואב  .ונידלי  ינש  םע  יתעסנ  ינאו  יאבצה , ודיקפת  ללגב  ץראב  ראשיהל 

, ולשל קר  אלו  ילש  הריירקל  גואדל  ןכומ  היהו  יתוא  דביכו  רזע  ךמתש , לעב  םירבד : ינשב  ךרוצ  היה  תאז  תושעל  ידכ  התוחפ .)

https://magazine.isees.org.il/?p=16520



שרדנה יעוצקמ  לולסמ  אלא  ילש  ןועגיש  אל  הזש  העדיש  החפשמה , לש  עויסהו  ירסומה  בגה  ןעדמ , לש  תיב  לש  רשקהב  תינשו ,
.םיעדמה ימוחתב 

? תולילב תמלוח  תא  דוע  המ  לע  .ךרובע  םולח  תמשגה  יאדווב  אוה  עבטה  ןואיזומ  ש :

חווטל בציילו  ססבל  ןושארה , .תומולח  ינש  יל  שי  .םישנא  תורשע  דוע  לש  םולח  תמשגה  אוה  עבטה  ןואיזומ  םדוק , יתנייצש  יפכ 
תא הארתו  דרנ , טעמ  דוע  .ביהלמו  שדח  רבד   ) הגוצתה ןמזמ ,) ונלחתה   ) םיפסואה ויתוביטח : שולש  לע  ןואיזומה  תא  ךוראה 

ימואלה זכרמה  גראמה , "א , שד ןוכמ  תא  תללוכה   ) תוינידמ ןווכמ  ימושיי  עדמ  תביטחו  שגרמ ) הז  המכו  תוירלגב  םישנאה 
תדבעמ םי , רוטינבו  תואלקחב  תוכימת  הימונוסקטל , המזויה  תימושיי , היגולוקאל  תיגולומוטנאה  הדבעמה  תיטווקא , היגולוקאל 
תיארחא הרוצב  להנל  ןתינ  אל  וזה  תיעדמה  תיתשתה  אללש  הנבהה  עמטות  םינש  שמח  ךותש  איה  ילש  הפיאשה  דועו .) תוצונה 

ילצא הרוקש  המ  לע  שגד  םישלו  רוזחל  אוה  ילש  םולחה  רתוי , תישיאה  המרב  .לארשי  לש  םיחותפה  םיחטשהו  עבטה  יבאשמ  תא 
רודכ ינפ  לע  רתויב  תובכרומה  תוכרעמה  תא  רקוח  התאש  אוה  ףיכה  .םיימואל  - ןיבו םיינוגרא  - ןיב הלועפ  יפותיש  םדקלו  הדבעמב 

תויגולונכטה תולוכיהו  ישונאה  ןוימדה  קרו  לובגה , םה  םימשה  .הלאש  דועל  אובמ  איהו  הלאש , דועל  הליבומ  הלאש  לכ  זא  ץראה ,
.ךתוא םיליבגמ 
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