
747 (2)ב תילארשי היגולויצוס 2000-ס"שת 

1999-1977 ,ריעהו םולשה ךילהת - םילשורי ימשב םינוי ןיילק םחנמ 
.םידומע 340 .1999 .לארשי רקחל םילשורי ןוכמ :םילשורי 

םולשה ךילהת תרגסמב םילשורי לש הלרוג תודוא־לע בקונהו ןועטה יטילופה חישה 

לכ וליא (רתוי יתועמשמו ישעמ הנפמ ףא ילואו) רתוי יניינעו יניצר הנבמ לבקמ היה 

ןיילק םחנמ לש קימעמהו רדוסמה ורפסב לכ־םדוק ןייעל שרדנ היה קלח וב לוטיל ץפחה 

דע ,היתורודל םילשורי לע רמאנו בתכנ תובר הכ .םולשה ךילהתב וז ריע לש המוקמ לע 

םירואית ,תונורכזו םייומיד ,םירופיסו םיסותימ לש ףרוגו יקנע "רעי" רצונש ךכ ידכ 

םיווהמה "םיצע"ה איהש ,התייווהכ תואיצמה לע רישי טבמ םיענומ םתורבטצהבש ,תונעטו 

.ריעה לש תיתימאה התושי תא 

לע רועישל בישקהל ,םימורמב ומוקממ ,ול רשפאתהש ונבר השמ לע הדגאב רפוסמ 

,ךלמה דוד םג יכ ינמוד .רמאנה תא ןיבהל חילצה אל אוה םלוא ,אביקע יבר יפמ ך"נתה 

טיבמ היה וליא לארשי־תנידמ לש התריב תא ריכמ היה אל ,תידוהיה םילשורי לש הדסיימ 

אלא ,(שדקמה־תיב הנבנ ותפוקתב אל ירהש) תיבה רה לע םידגסמה ללגב אלו ,םויכ הב 

םירעל וכפהנש הביבס םירהה לש םמלעיהו בחרנה הפקיה ,םייחכונה היתולובג ללגב 
.הביבס 

השודק התויהב ,ולוכ םלועב ערו חא הל ןיאו הנימב תדחוימ ריע הניה םילשורי 

ינב לש רשקה רשאמ רתוי קזחו רתוי קודה ריעה לא ידוהיה םעה לש רשקה .תותד שולשל 

(םהיניבמ םילותקל תוחפל) םירצונל ,םידוהיל דוגינבש םושמ ,הילא תורחאה תותדה יתש 

ריע"מ ןתשודקב תולפונ ןניאש תופסונ םירע יתש שי םימלסומלו ,תפסונ השודק ריע שי 

תומסיסה תא קידצהל ידכ ןיא םידוהיה יבגל םילשורי לש וז התוידוחייב םלוא ."דוד 

ןוידה ןמ קלחל םישמ ילבמ וכפהנש םייתמגמה םיפוליסהו םימכסומה םירקשה ,תוינקירה 

םיכלהמה תא קיודמב וראתב ,תואיצמל ונריזחהל ידכ שי ןיילק לש ורפסב .היתודוא־לע 

לש םפקותמו םתעפשהמ םלעתהל וא לזלזל ןיאש ןבומ .םולשה ךילהת עקר לע ושענש 

.תואיצמה ןמ ןיטולחל םיקתונמ תויהל םילוכי םניא םיסותימ םג ךא ,םיסותימה 

רתויב םיריעסמה םיעוריאה דחאב ידוהיה םעה תודלותב הנושארל העיפומ םילשורי 

,ברקוה אל ךא ,דקענ םנמוא קחצי .(,דירומה רהב) קחצי תדקע - ך"נתב םירפוסמה 

רשאב בכרומו קומע רסמו ,המוצע תישונאו תיתרבח תועמשמ שי השעמה־יאלו השעמלו 

ורקיב ידוהיה םעה לש םינושארה ויתובא ינשש הדיחיה םעפה וז ךא .תורודה ןיב םיסחיל 

אל הרטפנ לחר ירה) הביבסב היהש יפ־לע־ףא םוקמב רקבל חרט אל ףא בקעי .םוקמב 

.(םחל־תיב ריעל חתפתה םימילש םוקמב הרבקנ ףאו ,םשמ קוחר 

התלודגו ,הכולמה תפוקתב קר השעמל לחה םילשורי םע יתימאהו ץימאה רשקה ,ןכל 

לכבו ,תורודה ינפ־לע .שדקמה־תיב םקוה ובש רתאה התויהמ רקיעב ועבנ התשודקו 

הילא ורשקנש םיגונה תוגורכזה תוכזב רתוי דוע םילשורי השדקתה ,הלוגה תונש 

,ונלבאתהו וניכב םילשורי לע .המוקיש לעו הילא םעה לש ובוש לע ומקרנש תומולחהו 

גורעל ונינפתה אל הפוקת התוא לכב םלוא .ידוהיה סותאב קומע ןפואב תרחנ הרכזו 

תונשב ,םימילש ,םידחא םירטמוליק תיבה רהמ תקחורמה ,תמיוסמ העבגל דחוימ ןפואב 

המש םוגרת - תיתפרצה העבגה םשב הנוכש הילע םקות ,םירשעה האמה לש םיעבשה 

•French יטירבה שיאה םש־לע הארקנש העבגה לש ילגנאה 
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םירפס תרוקיב ףלש ןואיל 748 

הפרוצ ,(תויאיגו) תועבג דוע םע דחי ,תיתפרצה העבגה ,בטיה ריבסמ ןיילקש יפכ 

הז ילהנמ השעמ לע רבדל לבוקמ .1967 תנשב םימיה־תשש תמחלמ רחאל דיימ םילשוריל 

ךשמב לארשי־תנידמ ידיב היהש ,הברעמ ןיב םילשורי לש הדוחיא לעכ (םינפה דרשמ לש) 

רבדה ןיא םלוא .הפוקת התוא ךשמב םינדריה ידיב היהש ,החרזמ ןיבל ,םינש הרשע־עשת 

חרזמל אל ,םילשורי דוחיאל אל רוכזא ןיא םינפה דרשמ לש וצבו תסנכה לש הקיקחב .ךכ 

ירהמ קלח לש הפמ לע ןויצ־תודוקנ לש הרוש קר שי ;םילשורי ברעמל אלו םילשורי 

ריעה לש החרזמ רשאמ רתוי הברה חוורמ בחרמ ףשוח תודוקנ ןתוא טוטרש .הדוהי 

ברעמ) דחי םירעה יתש לש ןלרוגמ םיינש יפ ולדוגש חטשב רבודמ .דחי־מג הברעמו 

הללאמר יתאפל דע שממ עיגמ אוה ,ורייוצש םיווקה יפלו ,(םילשורי חרזמו םילשורי 

תריב לש המוחתב תורטע הפועתה־הדש תא ליכהל תנמ־לע ,הנושארה ;םחל־תיבו 

רה לשו ,םינומשה תונשב הליג תנוכש לש התיינב תא רשפאל תנמ־לע ,היינשהו ,לארשי 

.שדחה (םירצונה לש) םוינלימה סורפבו םירשעה האמה יהלשב המוח 

טבמב וליפא ,םירשפאמה םיינועבצ םיווק העבש םע הפמ גיצמ ןיילק 311 דומעב 

הדיחיה ריעה הניא ןבומכ םילשורי .ריעה לש תוטשפתהה תודלות תא תוארל ,ףוטח 

םלוא .ידמל תלבוקמו תנבומ תאזכ תוחתפתהו ,םיירוקמה היתולובגל רבעמ לא הבחרתהש 

לש ,םיחטש םתוא לש םתשודקל רשאב הלאש תררועתמ ריעה לש הדוחיי לשב אקווד 

הללכנ אל עודמ :תפסונ הייהת םג הלעמ ,םהימוקיע לע ,םיווקב ןויע .תועבג ןתוא 

התריסמל רשאב חוכיווה ,הללכנ וליא ירה ?וטטרושש םיבחרנה םיווקה ךותב סיד־ובא 

הנתינ ךכל הביסה .ררועתמ היה אל (ינויצילאוק רבשמ המרגש) תיניתשלפה תושרל 

טעמל - חטשה סולכאל םאתהב ועבקנ םתוללכב םיווקה .ורפס ךלהמב ןיילק ידי־לע 

ץוחמ ריאשהל םיטטרשמה וסינ ,שממ הילא םידומצ םירוזיאו המצע הקיתעה ריעה 

םהבש םיקיר םיחטש שפחלו ,תיברע הייסולכוא וב שיש רוזיא לכ תדחואמה םילשוריל 

ןיב תוושהל םג ןיינעמ .הליגו תיתפרצה העבגה ןוגכ ,םידוהי ןכשלו םינוכיש םיקהל ןתינ 

התלעוהש תורשפאל סחיב (סיד־ובא לש טעמכ התנכש) םימודא־הלעמ ישנא לש םתוטיהל 

םיבושייה יבשות לש תצרחנה םתודגנתה ןיבל (יחרזמה הדיצמ) םילשוריל הפוריצ לע 

חינהל שי .ןחפסל ,טרמלוא דוהא ,הריבה לש ריעה שאר לש ותעצהל םילשוריל ברעממש 

םילשורי תא שדחמ קלחל וצר אלש הלאכ םג םיבושיי םתוא לש םהיבשות ברקב ויה יכ 

.ידוהיה םעה לש חצנה־תריבמ קלח םמצעב תויהל ושש אל הז םע דחי ךא (התשודק לשב) 

דוחיאה :השעמל אל ללכו ,הכלהל קר תדחואמ ריעה המכ דע בטיה ריבסמ ןיילק םלוא 

םיגאודה לש הרופה םנוימד יפל קר :ומצע חטשב אל ךא ,הפמ התוא יפ־לע קר וגיה 

תא ,לשמל ,ראתמ ןיילק .היבשות לש תישממה תואיצמה יפל אלו ,םייקה בצמה ךשמהל 

השענ ךכל םייוטיבה דחא .םילשורי חרזמב דתי חינהל תיניתשלפה תושרה לש היצמאמ 

חרזמ תא ףרצל זעה הנוצר ףא־לע ,לארשי־תנידמ ירה .לארשי םע הלועפ־ףותיש ןיעמב 

היבשות ףוריצל סחיב תוטיהל התוא התליג אל ,לארשי תריב לש המוחתל םילשורי 

םילשורי לש החרזמ תא חפסל ודעויש תולועפה ףא־לע ,ןכל .ךרע־יווש םיחרזאכ םייברעה 

תנשב קקחנש ,לארשי תריב םילשורי :דוסי־קוחבו ,1967 תנשב ילהנמ ןפואב) הברעמל 

קר ךא ,תוחרזא שקבל תונמדזה םנמוא םהל הנתינ) תוחרזא םהל הקנעוה אל ,(1980 

.(שיא ףלא םייתאמכ התנמש הייסולכוא ברקמ רפסמ םיפלא - תאז תורשפא ושמימ םיטעמ 

,בגנהו שלושמה ,לילגה לארשיל וחפוס תואמצעה תמחלמ םותב רשאכ ,האוושה םשל 

יכ ינמוד .(יאבצ לשממ םהילע לטוהשכ וליפא) םייברעה םהיבשות לכל תוחרזא הקנעוה 
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תכרעמב רתויב ישחומה ןפואב יוטיב ידיל אב םילשוריב תאז הייסולכואב ןיינעה רסוח 

אל םלועמ .ךוניחל תיארחא ןדרי תכלממ התיה תיניתשלפה תושרה תמקהל דע .ךוניחה 

לש םידומילה תינכותל םילשוריב םייברעה םידימלתה תא ףרצל שממ לש ןויסינ השענ 

שולש לכב ,תיניתשלפה תושרה תמקה רחאל םג הכשמנ תאז המגמ .םיילארשיה םיברעה 

,ןנולתהל םיבר ומק סואה טניירואב ןיתשלפ לגד לש תוילמסה לע .זאמ ונהיכש תולשממה 

תטיסרבינוא םג> .ויפ תא שיא הצפ אל הריבה ידלי לש םידומילה תינכות יבגל ךא 

ןמ התכמסה תא הלביק ,הל הצוחמ הקלחבו םילשורי חרזמב הקלחב תאצמנש ,סדוק־לא 

(.לארשיב ההובגה הלכשהל םיארחאה םימרוגה ןמ אלו ,תיניתשלפה תושרה 

ידוסי חותינבו םיטרופמ םינותנב ראתמ ןיילקש םיכחוגמה םיבצמה לש תומגוד הלא 

תייעב לש ירשפא ןורתפל ולעוהש תוינכותו תונוש תועצה ראתמ אוה ,ןכ־ומכ .יארחאו 

לש ישילשה קרפב .םימעה ינש ןיב ןורתפל רתויב תושקה תחאל תבשחנש היעב ,םילשורי 

לעופ וניא ף"שא :םכסומ רקש" תרתוכ־תתה תחת ךוחיגה אולמ תא דדחמ ןיילק ,ורפס 

דירדמ תדיעו ,1991 תנש - ולסוא ךילהת ינפלש הפוקתב קסוע הז קלח ."םילשוריב 

קלח הנה .תירבה־תוצרא אישנכ ןהכמ שובו לארשי תלשממ שארכ ןהכמ רימש ,חתפב 

םיגיצנה לש םתופתתשה ,תישאר :םיביכר ינש ויה םילשורי תלאשל" :ןיילק לש ורואיתמ 

םויה רדסב םילשורי תלאש לש התללכה ,תינש :םיניטסלפה לש תחלשמב םילשורי חרזממ 

תדיעו תארקל ושענש תונושה תולועפה תא ךשמהב ראתמ ןיילק .(91 'ע> "הדיעווה לש 

רשו) םייאקירמאה םיגיצנה ןיב םילשוריב ומייקתהש תובר תושיגפ לע רפסמו ,דירדמ 

ף"שא תגהנה םע קודה רשק םויק ךות ולעפש ,םיניתשלפה ןיבל (םשארב רקייב ץוחה 

וזה תינתחדקה תוליעפה לש הבור בור" :(94 'עב> הרק רשא תא ןיילק ראתמ ךכ .סינותב 

לארשי תלשממ .הל תושחכתה ךות ךא לארשי תלשממ תעידיב םילשוריב המייקתה 

,וללה םיכלהמה תרגסמב "...ריעב התונוביר ילמסמ והשמ ליצהל התושחכתהב התוויק 

,(92 'ע)"תוילארשי תוהז תודועת ילעב םילשורי יבשות" - םיימוקמ םייניתשלפ םיגיהנמ 

תיניתשלפה תימואלה הצעומה ינפל עיפוהל ידכ ץראל־ץוחל ועסנ - יוארשעו ינייסוח 

יפ־לע ,רוסיא לח הבש הפוקתב תאזו ,דירדמ תדיעווב ףתתשהל םיכסהל םענכשל תוסנלו 

.ברועמ היה רקייב הז ךלהמב..." :ןיילק ירבדל .ף"שא םע םיעגמ םייקל ,ילארשיה קוחה 

לע חוויד היהי אל יכ השרד לארשי ".לארשי םעו ף"שא םע העיסנה יטרפ תא םאית אוה 

התוא רשאל ובריס םהש יפ־לע־ףא ,ף"שא ישנא ידי־לע ופלדוה העיסנה יטרפ םלוא ,ךכ 

:ךישממ ןיילק .תימשר 

יוארשעו ינייסוח דגנ טוקנל המייא איהו ,לארשי תא דאמ הסיעכה הפלדהה 

לש תחלשמה םע םאיתו הלועפל רקייב רשה ץלחנ בוש ...םייטפשמ םידעצ 

.רימש םע ןיינעה רדסויש דע לארשיל בושת אל איהש םיניטסלפה 

.ףוסה דע קחשמה תא םיניטסלפה םינקחשה וקחיש טירסתה בתכנשמ 

אל םהש הרטשמהו םיאנותיעה ינזואב ונעטו לארשיל ובש ינייסוחו יוארשע 

רקייב םע השיגפל וסט םה ...םיימוי רובעכ .ילארשיה קוחה לע ורבע 

עונמל דעונשו ,לארשיל םינותמ ובש םרטב דוע ןגרואש שגפמ ,ןוטגנישווב 

(95 'ע) .םרצעמ תא 

.הלשממה שארכ רימש לש ותנוהכ תפוקתב ,ולסוא ךילהת ינפל רומאכ היה הז לכ 

יפ־לע "תדחואמה" ריעה לש הלרוגל תוששחה ורבג ולסוא ךילהת לש ותליחת ירחא 
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קלחי סרפש המסיסה הכפהנ 1996 לש תוריחבבו ,1967 לש טוטרשב העבקנש תנוכתמה 

עודיכ ערכוהש ,והינתג ןיבל וניב דומצה קבאמב םיעירכמה םימרוגה דחאל םילשורי תא 
.והינתנ לש ונוחצנב 

לכ עונמל ידכ ןהב שי - "םילשורי תא קלחל אל" ־ תאזה המסיסהו תאזה הגאדה 

השעמל תקלוחמ םילשורי הבש תואיצמה .ךורא חווטל םילשורי לש הדמעמב יניצר ןויד 

הרושק הניא ,יחכונה הפקיה לע ,םויה לש םילשוריש הדבועה ;תועדומל תרדוח הניא 

.תספתנ הניא ,טדנמה ימי לש םילשוריל וליפא וא ,דוד ריעל תורישי 

לש עפש שי ,תיפרגואיגה תמאה תא הריתסמה ,תאז תיטילופ תואיצמ לומ ךא 

ולכוי ,תונידמ יתשל םג וכפהייש ,םימעה ינש דציכ ,רתויב םייתריצי םקלח ,תונויער 

וללה תונויסנה ןמ קלחל סחייתמ ןיילק .הז בכרומ אשונב הלועפ־ףותישלו הנבהל עיגהל 

הרובדו שריה השמ לש םרפס)ןכל םדוק רפסמ םינש אציש רפס לע תוכמתסה ךותמ םג 

ןפואב דעתמש ,(1994 ,ריעה לש הדיתע רבדב תועצה ?ןאל םילשורי ,לאירוכךסואה 

םג ויה ולעוהש תונויערה ןיב .תונורחאה םינשב ולעוהש תועצהה בור תא עלוקו יתיצמת 

הניא לארשי הזכ בצמב .הב תוקלחתה לע אלא ,ריעה תקולח לע אקווד ואל ורבידש הלאכ 

shared - תונובירב קלחתהל תונוכנ תולגל אלא ,התונוביר לע רתוול תשרדנ 

 sovereignty, תונויערה ןמ קלחב עיפומש יזעולה חונימה יפ־לע.

תונובירש ןועיטב םיתיעל ,תאזכ תורשפאל תצרחנ תודגנתה בורל תעבומ לארשיב 

לע עיבצהל ידכ "תונוביר" הגומה לש תועמשמב היה םעפ ,ןכא .הקולחל תנתינ הניא 

תונידמה בור .תואיצמב הזיחא םוש ךכל ןיא םויה לש יטילופה בצמב םלוא ,תוידעלב 

תוירוזיא תורגסמב בלתשהל ולכויש דבלבו ןתונובירמ קלח לע רתוול רבכ ורחב םלועב 

.ןוצר ךותמ אלא ,ץוליאכ אל תאז ושע ןהו ,תויתגידמ־לע 

הנידמ לכ .הפוריאב בצמה ,דניה וז המגמ לש רתויב תפלאמהו תקהבומה המגודה 

תונורתיה ןמ תונהיל ידכ התונובירמ רכינ קלח לע הרתיו יפוריאה דוחיאל תכייתשמש 

,הינטירב וליפא תינמנ ןמיעש ,תונידמ הרשע־שמחב רבודמ םויכ .קינעמ דוחיאהש 

עיפשהו) תטלחומ תונוביר לש רתויב קהבומהו רתויב טלובה םגדה היה הלש טנמלרפהש 

יטירבה טנמלרפל ןיא םויכ םלוא .(לארשי תסנכ לש יטפשמה הדמעמ לע תובר םג 

עורזה - יפוריאה טפשמה־תיב לש תיטופיש תרוקיבל הנותנ ותקיקח ;תטלחומ תונוביר 

השקבב דוחיאה לש ותלד לע תוקפדתמ תופסונ תונידמ רשעכ .דוחיאה לש תטפושה 

תוכייתשמ ןלוכ ,אליממו .ןתוגובירמ קלח לע רתוול םכסומ ןוצר ךותמ ,וילא ףרטצהל 

ןפואב יכ םא ,איה ףאו - םדא תויוכזל - הלשמ טפשמ־תיב שי הל ףאש ,הפוריא תצעומל 

.רפסמב םיעבראכ ,היתורבח לש ןתונוביר לע תרערעמ ,רתוי ןותמ 

לש הנושארל ןתמקה םע ,רתיהש יפכ רוצי ותוא הניא רבכ תונובירה ,ןכ םא 

ןהבש םירעה לש ףדעומה דמעמה אוה וללה תורגסמב ןיינעמ ףסונ טביה .םואל־תונידמ 

דוע הניאש ,לסירבב דחוימב רבודמ .הלא לע־ינוגרא ינש לש תודסומה ןמ קלח םינכוש 

הקזח תרגסמ - יפוריאה דוחיאה תריב אלא ,ידמל תילושו הנטק הנידמ ,היגלב תריב קר 

- ריעה יבחר לכב אוצמל ןתינ דמעמ ותוא לש םינמיס .םלועל סחיב העפשה־תברו 

השוחתה ,םוקמ לכב םיפפונתמה תונידמה הרשע־שמח לש םילגדה ,םמצע תודסומה 

ןיב םיחתמה ןותימל תוירקיעה תוביסה תחאש ןכתייש ךכ ידכ דע - היבשות לש תימינפה 

.ריעה לש ריכבהו שדחה דמעמה איה וז ריעב תימלפ ירבודו תיתפרצ ירבוד 

דוחיאה לש תרגסמב אקווד םירחא םיינתא םיחתמ םג ןתמל ןתינש םירבוסה שי 
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.(דרפסב םיקסבהו םיגולטקה ,תפרצב םיאקיסרוקה ,הינטירבב םישלווהו םיטוקסה) 
שוחל ולכוי םא םואל־תנידמב טועימכ םדמעמ םע םילשהל םילוכי םיטועימ ,םתנעטל 

.רתוי הפיקמ תרגסמל תוכייתשה 

םילשורי םאה ?הפוריאל ץוחמ םג המוד תורשפא תעדה לע תולעהל ןתינ םאה ,ןכבו 

םידמולמ לש העצה ךמס־לע)ןיתשלפו לארשי לש תפתושמה ןתריב קר אל תויהל הלוכי 

ןיב היצרדפנוק - דוחיא ןיעמ לש ותריב םג אלא ,(ןיילק לש ורפסב ורכזוהש םידחא 

?ןיתשלפו לארשי 

לשו ןיילק לש ־ םירפסה ינשב וגצוהש תועצהה לכ ןיב וז חורב העצה יתאצמ אל 

ןורתפ ילוא הב שי .תוניצרב התוא לוקשל יואר יכ ינמוד םלוא - לאירוכ־ןסואהו שריה 

םינטקה םידממה חכונל ירה .תופסונ תויגוסל םג ילואו ,םילשורי לש תבכרומה הלאשל 

;קודה הלועפ־ ףותיש תושרוד םימה תויעבו הביבסה לש תויעבהש רורב ,תונידמה יתש לש 

םיניתשלפה לש םתולת לשב רקיעב יכ םא)ידמל תורושק תונידמה יתש לש תולכלכה םג 

.(הסנרפ רוקמכ לארשיב 

לודג ףוגל תכייתשמ וז הנירמשכ םואל־תנידמב בלתשהל טועימל רתוי לקש ןוכנ םא 

םיברעה לש תוהזה תויעב תא לקהל היושע היצרדפנוק תמקה יזא ,רתוי ףיקמו רתוי 

ןמ קלח רומשל רתוי לק היהי ןכש ,הנתשת תונידמה יתש ןיב לובגה תלאש םג .לארשיב 

.ןיתשלפ תונוביר תחת תויהל תורחאל רשפאלו לארשי תונובירב תויולחנתהה 

הב םיברעה לש םדמעמ ביבס םיקחשמה לכ .ןיטולחל הנתשי בצמה ,םילשוריל רשאבו 

.היצרדפנוקה לש לגדה דיל סואה טניירואב ףנומ תויהל לוכי ןיתשלפ לגד - ומלעיי 

יפכ ,התובישחמ לודג קלח דבאת ,הביבסה ןיבל הניב וא ,היקלח ינש ןיב לובגה תלאש 

דע תעדה לע הלע אל רבדהש יפ־לע־ףא הנידמל הנידממ ישפוח רבעמ תעכ שי הפוריאבש 

הרידח וא רורט ישעמ לש הנכס ןוגכ תורומח תויעב ויה םש םג ןכש ,תודחא םינש ינפל 

.םייקוח־יתלב םילעופ לש 

ןיב םילדבהה ףא־לע םלוא ,לשמנל ההז וניא לסירב לשו הפוריא לש לשמה יכ רורב 

דחוימב .ןוכיתה חרזמה יבגל חקל הפוריאב ויהש תויושחרתההמ קיפהל ןתינ םיבצמה ינש 

םויס ירחא דבלב תורופס םינש ,רתויב םישק םיאנתב התיה דוחיאה תליחתש רוכזל שי 

תמקהל ישממה ץירמתה התוויה רשא איה וז המחלמ אקווד םלוא .היינשה םלועה־תמחלמ 

עונמל רתויב החוטבה ךרדה וז יכ וטילחה םושלש־לומתמ םיבייוא רשאכ ,דוחיאה 

לש ןלרוג תא רושקל היה ,ותוטשפבו ודוסיב ,ןויערה .יתמחלמ בצמ לא תפסונ תורדרדתה 

בייחלו (ףתושמ קוש לש תרגסמב תונידמ ששב רבוד זא) תרגסמה תא ומיקהש תונידמה 

.ןהיניב הלועפ ףתשל ןתוא 

ןהב שי התריבכ םילשורי תעיבק םצעו היצרדפנוק תמקה םצע יכ ןכתיי ןפוא ותואב 

היצרדפנוקה .תומילא לש תומגממ תוקחרתהו תונידמה ןיב הלועפ־ףותיש חיטבהל ידכ 

םיביכרמ םתוא לע רומשל הב הרבח לכ לכות תעב־הבו הלועפה־ףותיש תא קזחת 
.הלאב אצויכו תד ,תוברת ,הפש ־ התושי תאו הדוחיי תא םיווהמה 

רתוי לש הריב הווהמ (תדחואמ וא תקלוחמ) ריע התוא ובש בצמ םלועב ןיאש ןוכנ 

םג יוצר התוידוחיי ללגב אקווד .הליגר ריע הניא אליממ םילשורי םלוא ,תחא הנידממ 

תמויסה םצעמ ,ףותיש לש ןורתפ לע זמור תירבעב םילשורי לש המש וליפא .ידוחיי ןורתפ 
.ולש תיגוזה 

תורשפא םוש ןיא ,םילשוריל ידוהיה םעה לש דחוימה רשקה ףא־לע ,םוקמ לכמ 
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םיישממה םילדבההמ םלעתהל ילבמ םג .ריע התואל תורחא תותד לש םירשקל שחכתהל 

םגו ,תורשפא ןיא ,תורצנה דחוימבו ,הנממ וחמצש תותדה ןיבל תודהיה ןיב לקשמה־ידבכו 

"םייכוגא"ו םירצ םיילארשי םילוקיש וליפא .ןהיניב םירשקה ןמ םלעתהל ,יאדכ אל 

.םירחא לש הרכהל הרושק איה אלא ,יטרפ ןיינע הניא תונוביר ידה ;הזכ ןורתפל םיכילומ 

(תקלוחמ וז תונוביר םא םג) םילשורי לע לארשי לש התונוביר םצעב תימואלניבה הרכהה 

,תעכ .ומצע םעה לש ודמעמ תא ןהו הריבה לש הדמעמ תא ןה רידאהל הל תרשפאמ 

תוברוקמה התירב־תולעב ברקמ וליפא ,םילשוריב תורז תויורירגש טעמכ ןיא ,לשמל 

.םיניתשלפה םע רדסהל עיגת לארשיש עגר ותואב הבוטל תונתשהל יושע הז לכ .רתויב 

ןמ האצותכ דואמ םגפנש דמעמ ,לארשי תריבכ םילשורי לש הדמעמ תא קזחי הזכ רדסה 

הלוכ הנומתה ,דועו תאז .הריבכ הב ריכהל ןבוריסמו םילשורי לע תונידמ וליטהש םרחה 

הנווכה .םילשוריב תורחא תונידמ לש ןתוחכונ תא רתוי דוע ביחרהל וסני םא םלשות 

םואנב םוקמב ;1947 לש הקולחה תינכותב עצוהש ןויער - םילשורי לש םואנבל הניא 

,םיימואלניב תודסומ לש םתיב תויהל ףאשת םילשוריש ,רמולכ ,תוימואלניבכ ןודל יוצר 

תורגסמו ם"ואה תודסומ לש םתואצמיה .גהו הוונ'ז לש הזל המוד דמעמ תלעבו 

תריבכ הב הרכהל יוטיב ךכב היהי :םילשורי לש הדמעמ תא רידאת תורחא תוימואלניב 

יוטיב ןתיי רבדהו ,(ןהיניב היצרדפנוקה תריבו ןיתשלפ תריב התויה דצל) לארשי 

.םולשה ררוש ובש םוקמה - המש לש תיתימאה תועמשמל 

- תונכש תונידמ לש רתוי תבחרנ היצרדפנוק תעדה לע תולעהל ןתינ דיתעל 

קימעמ ןויד תשרוד תאז תורשפא .ןיסירפק ןוגכ ,תויברע־אל םגו ,ןדרי ןוגכ ,תויברע 

ינפב הביצמ םילשוריש רגתאה ןמ קלח יאדווב וניה הזכ ןויד ךא ,וז המישרמ גרוחש 

ישרוד .היבהוא םע הנמנ אוהש רוריבב הלוע ןיילק לש יתרוקיבה חותינהמ .היבהוא 

תואיצמ ראתלו ןכירפהל םינוכנה הלא אקווד אלא ,תומסיס םיחירפמה הלא םניא התבוט 

ןפואב היעבה ןובילל תיתשתה תא חינהלו ,ישחומו קימעמ ןוידל םורתל ךכו ,איהש יפכ 

רבע לא אצומ־תדוקנל הבירמ־ריעו תקולחמ־עלסמ םילשורי ךפהית ילוא ךכ .רתוי יניצר 

ןוידב הכזי רפסה יכ תווקל שיו ,הזכ ךילהת דדועי ןיילק לש ורפסב ןויע .לחוימה ןורתפה 
.יוארה 

ףלש ןואיל 
ביבא־לת תטיסרבינוא 
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