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תא הווהמה  תינוציחה  תפטעמהמ  קלח  אוה  הנממ  ףקשנה  ףונה  וליאו  ןותמ , חותיפל  דעוימה  םייניבה  םוחתב  תאצמנ  דרע , יתבל  חרזממ  "מ  קכ באומ , הפצמ  תלייט 
ריצק לט  םוליצ : רומשה |  רוזאה 

אלמה ןוידל  ןאכ  וצחל  .חיש  - ברמ קלח  אוה  הז  ןכות   

תירבדמה הירפירפב  תינוריע  תומייק  דרע – 

תויתישארבה תשגרהמו  לולצהו  שביה  ריוואהמ  ףונהמ , םירוכיש  ונייה  ...דודיכ  ימורממ  הזל  הז  ונרמא  ריע ' םקות  ןאכ  '
הכישמה דרע  לש  המקהה  תווצו  באילא  הבול  לש  ןושאר  טבממ  הבהאה   (.  1990 באילא , הבול  ...הביבסה ( לש  תוינושארהו 

.ילכלכ - יתרבחה הסוסיבל  םימיאתמה  םיבשותב  הסולכִאבו  ריע  לש  קדקודמ  ןונכתב 

יתובשייתה םגד  תמקהל  םירושקה  םירגתאהו  רוזאה  ימסקב  ובשנש  םיריעצ  תוגוז  ןיערג  ידי  - לע תנשב 1962  הדסונ  דרע  ריעה 
הכילה יביתנ  תוללוכ  ןהשכ  וננכות  ריעב  תוקיתווה  תונוכשה  .םייגולוקא  תונורתי  לעב  רוזאב  הכלהכ  להונמו  ןנכותמ  שדח ,

הלא םיריצ  .תוברתהו  ךוניחה  תודסומ  תעוצר  םע  ינוריעה  זכרמה  תא  םירבחמש  ירבדמה , םילקאל  םימאתומ  םיללצומ , םיישאר ,
.םויה דע  ריעה  תא  םישמשמ 

השדחה ראתמה  תינכת  .הדוהי  רבדמל  לפתשמה  ףונה  לעמ  דודיכ , סכר  לע  המוקימל  תובישח  תעדונ  םויכ  דרע  יבשות  רובע  םג 
תא השיגדמ  ריעה  .תורייתב  החמתמה  תיתוברת , - בר תירבדמ , ריעכ  ריעה  תא  האור  דלפנזור , ידנמ  לכירדאה  ןנכתש  דרע , לש 

תירבדמה היווחה  תא  רמשלו  ריעה  ךותב  תינוריעה  היווחה  תא  םיצעהל  תפאושו  יביסנטניא , חותיפ  ידי  - לע הלש  יונבה  ןפודה 
.היתולובגל ץוחמ 

םיסכנה םירמשנ  תיטסיביטקאהו  תידוחייה  הייסולכואהו  הפנעה  תיתביבסהו  תיכוניחה  תוליעפה  תינונכתה , תוינידמה  תוכזב 
.ריעה קוזיח  תבוטל  םימתור  ונא  ירבדמה  בחרמל  ריעה  ןיב  בולישה  תאו  ריעה , לש  םייעבטה 

חותיפל ינוריע  ןיערג  תירפסויבה : הסיפתל  המודב  םיירקיע , םירוזא  השולשל  התוא  תקלחמ  דרע  לש  השדחה  ראתמה  תינכת 
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- לע םירתובמה  םיסכר  תרדש  יפרגופוטה , הנבמה  .רומשה  רוזאה  תא  הווהמה  תינוציח  תפטעמו  ןותמ , חותיפל  חטש  יביסנטניא ,
יחטש ןיב  קשממ  .ונממ  דרפנ  יתלב  קלח  םיווהמה  םיבבוסה  םיחטשל  יונבה  חטשה  ןיב  תועבצא  יומד  גראמ  רצוי  םילחנ , ידי 

בא - תינכת ןוגכ  םיבר , םייתורייתו  םייכוניח  םייתליהק , םיינונכת , םימזימל  המרופטלפ  שמשמ  היונבה  ריעל  םייעבטה  םילחנה 
.ינוריעה םקרמב  םבולישלו  םילחנ  םוקישל  חלמה , םי  זוקינ  תושר  ףותישב  םימזימ , םיננכותמו  ועצוב  התרגסמבש  דרע –  ילחנל 

ידוחיי יכוניח  םזימ  .םהלש  תובישחהו  ףונהו  עבטה  יכרע  תא  םידמולו  ריעה , ידימלת  לכ  םילחנב  םירייסמ  תיכוניח  תינכת  תרגסמב 
לע םילמוע  ונא  הלא  םימיב  .םיינפוא  יליבשו  םיליבש  ןומיס  ןוגכ  תוריית , ימזימ  ועצוב  ןכ , ומכ  .ץראב  םיפסונ  םיבושייל  קתעוה  הז 

.םינושה םימוחתב  םיפסונ  םיבר  םימזימ  ועבקיי  התרגסמבש  גרבנזייא , םר  ףונה  לכירדא  ידי  - לע באה  - תינכת תביתכ 

.יגולויבה ןווגמה  םוחתב  תינוריע  תוינידמ  םישבגמ  דרעב  לשמל , ךכ  םיפסונ : םינוויכב  יוטיב  ידיל  האב  דרעב  תומייקה  תוליעפ 
רבכ ריעה –  תא  םיבבוסה  םיחותפה  םיחטשבו  יונבה  םוחתב  עבט  יכרע  הפימש  ינוריע , עבט  רקס  עוציב  אוהש  ןושארה , בלשה 
דרעו הביבסה ' גת   ' ןוגכ הביבסה , תנגהל  דרשמה  לש  תוינכתל  הצולחכ  הפרטצה  דרע  םג  ץראב , תוקזח  תויושרל  המודב  םייתסה ;

, םימרז העבשל  הדרפהל  תוינוריע  תויתשת  ובצוה  רוקמב ; תלוספ  תדרפהל  הביבסה  תנגהל  דרשמה  לש  תינויסינה  תינכתב  תללכנ 
, רפסה יתב  לכב  היגרנאה  תכירצב  תולעייתהל  תונורקע  ומשוי  ץראב ; תורחא  םירעל  סחיב  םיהובג  ריעב  הדרפהה  יזוחא  יכ  אצמנו 

ךוניח תוינכתב  םיוולמ  םינושה  םימזימה  לכ  .היגרנאה  םוחתב  תואמצעל  ריעה  תא  וברקיש  םיפסונ  םימזימ  םדקל  איה  הפיאשהו 
.תיתרבח - תיתביבסה תוברועמה  קוזיחלו  תמייקמ  הבישחל  הסיפתמ  קלחכ  תויביסנטניאו  תוידוחיי  הליהקו 

ינפב ובצוהש  םייתביבסה  םימויאהו  רוזאה  יפלכ  תוינידמה  רסוח  הנידמה , ידי  - לע םינורחאה  םירושעב  יחרזמה  בגנה  רוזא  תחנזה 
' תורכמ ילב  תויחל  םיצור  ' ןוגכ : תימוקמה , תושרה  יוביגב  תויטסיביטקא  תוצובק  תוחתפתהל  וליבוה  ללכבו , תאז  תובקעב  ריעה 

תלייט תא  םיליצמ  ' םוקמב , תיתוברת  - בר תויתליהק  רומישל   ' דרעב "ת  שקה ' תימוקמ , תימדתו  הביבס  - תואירב לע  תקבאנה 
רשק תצובק  ' ווק , סוטטסה  רומישו  תינוליח  ריעכ  ריעה  רומישל   ' טילחמ בורה  תצובק ' ריעב , תורייתה  תעוצר  רומישל   ' באומ
םייח תונבל  םיבשותה  תליהק  לש  זעה  ןוצרל  יוטיב  םה  הלא  םיקבאמ  .דועו  תירבדמה  הביבסל  רשקה  קוזיחל   ' הדוהי רבדמ 

.בוט םוקמב  םיבוט 

בגנה רוזאב  ץמאמ  דקמת  הנידמהש  בושח  הז , ןוה  קזחלו  ךישמהל  ידכ  .ןווגמו  קזח  יתרבח  ןוהמ  תועבונו  ועבנ  דרע  לש  תוחלצהה 
תבכר ןונכתו  שיבכ 6  תלילס  םויס  שיבכ 31 , תבחרה  ידי  - לע עבש  ראב  ןילופורטמל  ריעה  רוביח  םוחתב  השענש  ומכ   ) יחרזמה

דרעש ךכ  לע  םיעיבצמ  חטשב , םויכ  בצמה  ןכו  רוזאב , חותיפה  תומגמ  לכ  ןכש  הקוסעתהו , הלכלכה  ימוחתב  םג  עבש ) ראב  – דרע
.יחרזמה בגנה  רוזאב  תיתוכיאו  הקזח  הייסולכוא  םע  ןגוע  תווהל  ךישמהל  תבייחו  הווהמ 

תורוקמ

רבדמו חלמה  םי  ךרוע .)  ) רואנ מ ךותב : .דרעב  םינושאר  םימי  רבדמה –  ןמ  הלוע  ריע  .ל 1990 . באילא   .1
.יבצ - ןב קחצי  די  םילשורי : .רזע  רמוחו  תורחבנ  תוישרפ  םימוכיס , תורוקמ , : 1990–1967 הדוהי :
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