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*רעס הילמע 

תויניטסלפ םישנ תאמ םירוביח רשע־הנומש לש הבושחו תיוושכע הפוסא ונינפל 

,תיטסינימפה הקיטסיצילבופהו רקחמה ,םזיביטקאה םוחתב תורכומ ןלוככ ןבור ,תוידוהיו 

,םירוביחה .תיעוצקמ־תיטילופ־תישיא תיווזמ יאבצה תומיעה לש הקיטילופה לע תובתוכה 

הקיטילופה לא תישנ־תיטרפה הירוטסיהה תא םירשוק ,דואמ תישיא ןושלב םיבותכה 

ידצ ינשמ םיביטרנ לש ץבוק םירצוי םה דחי .םהיניבש המו ,רורחש ,שוביכ לש "הלודג"ה 

־וד םירצוי םניא םה ,תאז םע .ת/רחאה לא םג םקלחו לע םירבדמ םלוכש ,ימואלה סרתמה 

לע תודיעמ תובתוכה לכ .םירוביחה ןמ לודג קלח לע הרוש םנמא חיש־ודל ההימכה .חיש 

תועצמאב םא ,תובר םינש רבכ ןתעדותב יזכרמ םוקמ ספות רחאה דצה םע עגמש ךכ 

ימואלה קבאמה לש ותוחכונ םצעב םא וא ,הפידר לש היווח תועצמאב םא ,תיטילופ היישע 

תובתוכ דגאמה ,ךרכה לש טעמכ ירטמיסה הנבמה םג .תימצעה הרדגהבו םוימויה תייווחב 

תארוקב םיעטונ (ךשמהב ביחרא הילעש)תוכרועה לש תניוצמה המדקההו ,"םשמ"ו "ןאכמ" 

םירוביחה .תשממתמ הניא הייפיצה ךא .תולובג הצוח חיש־וד רפסב אוצמל הייפיצ 

הז לכ ןאל תעדל ילבמ תורתונ ונאו ,עמשת "תרחאה"ש ידכ רפסה ללחל םיקרזנ ומכ 
.ליבוה 

קזוחה תודוקנמ תחא יתעדל הנומט תאזה תשמוממ־אלה הייפיצב אקווד ,תאז לכבו 

תומיע לש ךשמתמ בצמל תויתרוקיב תויונשרפ לש רישע רורצ שיגמ ךרכה .רפסה לש 

הנחמל תוכייתשהה םצע לש וא ,תונברוקה לש ,יוכידה לש היצזיטנמור ילב תאזו ,יאבצ 

דועיתל םוקמ ןאכ שי טלחהב ךא ,תולובג תצוה םישנ תווחא לש הילשא ןאכ ןיא .םולשה 

תא עגרל ולו השיחכמ הניאש תובכרומב הרכהו ,סרתמה ידצ לכמ תועיגפ לשו לבס לש 

תושחכתמ ןניא ךרכב תוללכנה םישנה .ןכותבו תוצובקה ןיב ירוטסיהה ןויוושה רסוח 

שי רשאכ םג םייקתהל םיכישממ יוכידהו רתיה תויוכזש העידילו ,דמעמהו חוכה ילדבהל 

תואיצמה לא קר אל יתרוקיב טבמ רישיהל ןהמ תובר העינמ וז תיללכ הדמע .תובוט תונווכ 

ךכ .ןמצע ןהלש תוחפשמה ךותל םג םיתעלו הרבחה ךותל ,המינפ םג אלא ,תינוציחה 

.קומע ךא ,לולצ ינמואל־יטנא לוק תורצויש ,תויטילופ תויונשרפ לש קתרמ ץבוק הווהתמ 

תוזעמ ןהש םושמ ,ןלוכ יבגל אל יכ םא ,תובתוכה בור יבגל ןוכנ רבדהו ,קומע אוה לוקה 

תושנל העיצמ תירוטסיהה היצאוטיסהש םיבכרומה םיפוריצהו תוריתסה לא טבמ רישיהל 

.תונושה תוצובקה 

םי/תוארוקהו תובתוכה ילגעמ תא דואמ תמצמצמש הדבוע ,תילגנאב בותכ רפסה 

ןוזיא רסוח טעמל ,טוהרו יקנ אוה בור יפ־לע .(בטיה הל תועדומ תוכרועהש הדבוע)ולש 

תמישרו םיילושה תורעה לש תרעצמ הטמשהו ,םינושה םירוביחב תילגנאה תמרב םיוסמ 

יתש יפ־לע ,םיקלח ינשמ בכרומ רפסה .'עיאס־לא ירמזור לש בושחה הרמאמב תורוקמה 

ינשהו תויניטסלפ םישנל שדקומ ןושארה קלחה ,תויטננימודה תוימואלה תוירוגטקה 

הפיח תטיסרבינוא 
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לש םינוש םיירופטמ םימוקימ יפ־לע םינגרואמ םירוביחה ,וז הקולחל רבעמ .תוידוהיל 

דאעוסו 'עיאסלא ירמזור ,ידנטסוק הימס> ןונבלב תולוגל שדקומ ןושארה קרפה .תיבו תולג 

תולעב תויניטסלפ ןלוכ - תיבב תולוג לש ןהיתולוק תא איבמ ינשה קרפה .(ינא'גד 

ישילשה קרפה .(ודבע הלהנו רורו העידב ,ילויגפסא הליבנ ,רייצונ סדיא)תילארשי תוחרזא 

קלחה .(ןאיקרובק־בוהלש הרדאנ ,עאגמ הלאה ,הרדפ לא הנומ) שוביכה תחת םייחב קסוע 

,(יקסריבס הליגו ילזמ הלר ,יולש סילא) תיבכ תולג :תואבה תורתוכה יפל ןגרואמ ינשה 

תולג לש םיימויק םיבצמו (טחוש הלאו סיוויד־לבוי הרינ) היציזופוא לש דקומכ תולג 

.*ןיטגל תינורו סקופ רתסא) 

דקמתהל יתרחב ,םבור תא וליפא וא םירמאמה לכ תא רוקסל העיריה הרצקש ןוויכמ 

תפתושמה המדקהה .המדקהב בטיה םיחסונמ םקלחש ,רפסה ןמ םילועה םיפתושמ םיביטומב 

תנכה ךלהמב ןהיניב ופילחהש תוינורטקלאה תובותכתה ףסוא איה תוכרועה יתש לש 

ןויסינב הבוליש תאו תיטילופה ןתנשמ תא םישנה יתש תומרופ ץימאו ןכ חיש־ודב .רפסה 

המר רצוי רבדהו ,תיטמגוד אל ךא ,תילקידרו הרורב ןהלש הקיטילופה .דואמ הנושה ןהייח 

םישנ לש בכרומה םוקימה תא חסנל תוסנמ ןיטנלו ודבע .ןהיניב בשק לש דואמ ההובג 

ןמזב־וב ךא ,םיינומגהה םיימואלה םיביטרנה םע תוהדזמ ןניאש ,תויטסיפיצפ־תויטסינימפ 

תא תוקלוח תוכרועה ,תובתוכה ןמ תובר ומכ .תימואלה היווחה ןמ תוקתונמ ןניא םג 

,םברקמ ןתוא םיאיקמ ךכיפלו ,םייטסירטילימו םיירבג םה םיימואלה םיביטרנהש הנבהה 

ןפואב ,רפסה .ןהיבגל ימואלה ביטקלוקל שיש המוצעה תובישחה תא תושיחכמ ןניא ןה ךא 

וניאו ,תויניטסלפו תוידוהי לש תולגה תייווח ןיב הווש הריזג רוזגל הסנמ וניא ,רורב 

חוכ איה תונויצהש החנהה תא המויסקאכ לבקמ אוה .תווש ןיב חיש־וד רצייל רמייתמ 

,(תובכרומה הנומט ןאכו)תאז םע .תויניטסלפה ברקב ימואלה שגרל ןגרפמו ,יוכידו שוביכ 

,תחא הפיפכב רודל םילוכי םזינימפו תוימואל םא הלאשה לע תורתוומ ןניא תוכרועה 

,המיצעמ תויהל הלוכי תונויצה המכ דע עומשל רשפאמ הז רפס ,בישקהל הצורש ימל .דציכו 

ילבמ תאזו ,האושה תא ווחש הלאל רמוחו לקו ,לארשיל ץוחמ ודלונש הלא יבגל רקיעב 

רשפאמ רפסה ,ןיפוליחל .תילארשיה הרבחהו הנידמה לע ןהלש הפירחה תרוקיבה תא לטבל 

,תויניטסלפ םישנ לש ,יביטקלוק סעכב יוורה ,לבסה דומל ,ימואלה ןלוק תא עומשל 

.ןהלשךתצובק לש תילכראירטפה תומילאב תח־אלב תומחולכ תועודיה 

םיווק אוצמל רשפא ,תאז םע .םישגדהבו קמועב ,המיענב הזמ הז םינוש םירוביחה 

תורפסמ תויניטסלפה תובתוכה .תויניטסלפה בור ןיבו תוידוהיה תובתוכה בור ןיב םיפתושמ 

,ללכה ןמ תאצוי ילב ,ןהמ תחא לכש ,תומילאו תורירש ,לושינ לש דואמ תושק תויווח לע 

םילייחה .םיביאכמו םישק םה םיחווידה ,תילארשי־הידוהי תארוקכ ,יל .ישיא ןפואב התווח 

רתויב ידיימה ןבומב ,"ילש" םירבגה םה ,םיתבל םיצרופו םיציצפמש ,םיקנטב םיגהונש 

תוימיטניאהו ףותישה תא תלטבמ הניא שוביכל ילש תודגנתהה ,יתימאה םלועב .הלימה לש 

ריכמ ,ךוסכסה לע םירחא םיבר םירוביחמ הנושב ,יחכונה רפסה .םירבג םתוא םע ילש 

לכ ימוימויה ךא ,ירשפא יתלבה רוזישה תא ריאמ אוה ךכב .התוא חסנמו תאזה תובכרומב 

תומר לכ לע םירוש םזיניבושהו תונמואלהש םייחב תיטסיפיצפ־תיטסינימפ הדמע לש ,ךב 

תמייקתמ אלא ,תובתוכה לכל תפתושמ הניא תובכרומב תאזה הרכהה .םהלש ןכותהו ןוגראה 

תויחרזא תויניטסלפה לש ןתביתככ דחוימב תטלוב איה .םינושה םירוביחב תונוש תודימב 

,תילארשי־תידוהיה הרבחה םע הבורק תורכיה ךותמ תובתוכה ,("תולגכ תיב" קרפב)לארשי 

םירוביחה ןמ קלח םג תונתשמ תודימבו ,הלא םירוביח רקיעב .היתוריתסו הינווג לע 
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הניא יביטקלוקה יוכידב תרחא וא הליבס תופתתשהש הנבה םירדשמ ,הז קלחב םירחאה 

תושאייתמ ןניא ןקלח הנורחאה וז תאו .תוישונאה תא תלטבמ הניא םג ןא ,תוירחאמ תרטופ 

.שפחלו ךישמהלמ 

.תוישג־תוידוהי תוירוטסיה לש הדח הנומת הלוע תוידוהיה תובתוכה לש םיביטרנב 

לש תוימיספהו הווקתה ,החמשה ,לבסה תא תיתועמשמ הרוצב םיחיכנמ הלא םירופיס 

.ימדקאה םלועה לש הנשדה הטילאל ,ללכה ןמ תאצוי אלב טעמכ ,םויכ תוכיישש םישנ 

רשקהב .ןהלש תילקידרה הקיטילופל תוניצרו תועמשמ תונקמ וללה תושוחתה לכ ,הלאככ 

קדצכ םולש לש הקיטילופש פיטוארטסה תא תומיזמ ןה ,ילארשיה ירוביצה חישה לש 

חיש־ודה לש רשקהב ."שפנ תופי" לש היגליווירפ תגציימה ,החוטש הדמע איה יתרבח 

.הרחתמ תויהל ילבמ יטנוולר אוהש לבס ,לבסל הבשקה תורשפאמ ןה ,יניטסלפה-ילארשיה 

ולדגו תולפשה ווחש ימ לש באכה .באכה אוה רפסב םילועה םיבקונה תושגרה דחא 

לש גוסכ אבומ וניא באכה ,םירוביחה בורב .ודבא וא וערקנ ,ורקענ ,וסבוהש תוחפשמב 

רצוי וניאו תוהדזה רשפאמ אוה ,גציימ אוהש השקה המשאהה בתכ תורמל ,ןכלו ,ילמס ןוה 

'ע)ןיטנל תנייצמש יפכ ,הצוענ ,ןנוגתהל םוקמב ,"תרחאה" םע בואכל תלוכיה .תורגסיה 

חתפמה ילוא אוהש ,הזה עירכמה רבעמה תא תושעל תנמ לע .תוירחאל המשאמ רבעמב (10 

ץמואה שורד ,ונרוזאב ךוסכסה תא ךכ־לכ ןייפאמה ,תונרסומה לש הטושה לגעמה תריבשל 

תוירחאל המשאמ רובעל ידכ .יטסינימפה םולשה הנחמ תושנ תושועש המ קוידב תושעל 

ןויד שורדו ,דחא הנקב חרכהב תולוע ןניאש ,תונכותו תויווח ,תושגר לש הלכה השורד 

תואנהלו (המשא ,באכ ,דחפ) תושגרל שחכתמ וניאש ,יניצרו ילנויצר ,ימדקא ,יטילופ 

ןאיקרובק־בוהלש .תטלשה הצובקל תוכייתשהה הנקמש (העונת שפוח ,רשוע ,םימרוז םימ) 

והז ".באכמ תעבונ תררחשמ"הקיטקרפכ הירואית" :הבתכש סקוה לב תא תטטצמ <186 'ע) 

חותינב םיקסועה םיטסקטה לש רידאה עפשל סחיב הזה רפסה לש ףסומה ךרעה ימעטל 

.יניטסלפה-ילארשיה טקילפנוקה 
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