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*ןשד המלש 

ירדחב טושיק םישמשמה םייתוגמא םיכרכ םתואכ ,לודג ינוגסס םובלא אוה הז רפס 

םניא רפסב םיבתוכה ,לייו הוולש תיגולופורתנאה ,רפסה תכרוע דבלמ .חוריאו ןולס 

תא ראתמ ,הפי ותוא תאטבמ תרתוכהש ,רפסה לש ונכות .הרבחה יעדמ םוחתל םיכייש 

קסוע וניא רפסה .םהלש רולקלופהו ןחלופה ,תונמאה תא - ודוהב םידוהיה לש םתשרומ 

ותאיצי םצעב תונרקס ררועמ אוה תאז לכב ךא ,תיללכ היעבב וא םייטרואת םיניינעב 
.רואל 

לש םידראילימה תייסולכוא ךותמ ,דבלב שפנ םיפלא תשמחכ םויכ םינומ ודוה ידוהי 

Nationals - יללכ ידוה ימואל ףוג לש ומעטמ רואל אצוי הז םובלא תאז לכבו .ודוה 

 Center for the Performing Arts, םירוזאו תוצובק לע םיכרכ תללוכה הרדס תרגסמב

Sikh Art: New Perspectives• ןכו Bengal: Sites and Sights םירתוכה ןוגכ ,םייקנע 

םידוהיה לש הז דמעמ לע ההות ךרכב ףדפדמהו ,הרדסב הווש םוקמ םיספות םידוהיה 

תוכיאל האוושהב דחוימב ,ראופמ ךרכ והז ,הספדההו בוציעה תכאלמ תניחבמ .םויכ ודוהב 

תוחיתפה ןמ עבונ הז רבדש ןכתיי .ודוהב רואל האצוהה םוחת תא תנייפאמה תינוניבה 

תוביסנב ךורכה ,םלסיאה לא ןיועה סחיה טעמל) תידוהה הרבחה לש תללוהמה תיתדה 

רכיכ לע <37 'ע) רפסב רפוסמב הפי תשחמומ תוחיתפה .(תוידוחיי תויטילופו תוירוטסיה 

דמע ,17־ה האמה תישארב התנבנש ,וז רכיכ זכרמב .ודוה םורדב םירעה ןמ תחאב ריעה 

רתא דמע ,םיימשה תוחורמ תחא לכב ,וביבס המ־קחרמבו ,ימוקמה ךיסנה לש ונומרא 

.תסנכ־תיב םגו הייסנכ ,דגסמ ,ידניה שדקמ - תוימוקמה תותדה עבראמ תחא לש ןחלופ 

רקחב טרפבו ,ודוה ידוהי רקחב הנש םישולשכ הז החמתמ ,לייו הוולש ר"ד ,תכרועה 

הדמעמב ןיינעמה .םויכ הרבחה יעדמב תרכומה תוכמסה איה הז אשונב ."לארשי ינב" תדע 

תוצובקב וחמתהש םירחאה םירקוחה בורמ רתוי הירקחנ ייחב הבלתשה איהש אוה לייו לש 

םייקל הברמ איהו ,לארשי-ודוה תוברת יסחיל הרבחה תא הדסיי לייו .תורחא תויתדע 

וז התורעתה .ןהילא ורגיהש תוצראבו םאצומ ץראב ןהו לארשיב ןה ,ודוה יאצוי םע םירשק 

,םירבחמה תרשע ןיבמ .רפסה יקרפ לש םירבחמה בכרהב םג היוטיב תא תאצומ תרקוחה לש 

םיינש ,"לארשי ינב" םה םירבחמ ינש .ודוה ידוהי לש תוצובקה שולש תא םיגציימ השימח 

התב איה םהמ תחא)הדעה ינבמ םניא םירבחמה תיצחמ קר ."ידאדגב" דחאו "םיני'צוק" םה 

.("דולב 'לארשי ינב' תליהקב הדלונ"ש ימכ תראותמה ,תכרועה לש 

ייבמומ ריעב םידוהיה ונבש םייללכהו םיידוהיה תודסומב קסוע רפסה יקרפמ דחא 

לש תומורתב קסוע רחא קרפ .ודוהב םידוהיה לש ירקיעה םזוכיר םוקמ ,(ייבמוב איה) 

םירושקה םיגהנמל םישדקומ םידחא םיקרפ .םצרא לש תוברתלו הרבחל םינוש םידוהי 

.תוינרדומו תויתרוסמ שובל תוגפואב קסוע דחא קרפו ,לארשי יגחלו םייחה רוזחמ יסקטל 

תולכירדאב םיקסועה םה ,הרבחה ןעדמ לש ותניחבמ ,רתויב םיניינעמה םיקרפה ינש 

יטרפל רשקתמ םג אלא ,דבלב שדח וניא הלא םיקרפב עדימה .תסנכ־יתב לש הירוטסיהבו 
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493 (2) ה תילארשי היגולויצוס 2003-ד"סשת 

ןמש םידמל ונא וללה םיקרפה ןמ .ותנבה תא םירשפאמו ונידיב םיאצמנה םדוק עדימ 

.1956־ב יהלדב הנבנ ןורחאה .תסנכ־יתב 34־מ תוחפ אל ודוהב ונבנ ךליאו 16־ה האמה 

רחא םוקמ םושב רכומ וניאש ,ידוחיי טרפב ןייפאתמ ןי'צוק־הלארק רוזאב היינבה ןונגס 

עצמאב תחאה - (םיזנכשאה לצא "תומיב")"תובית" יתש לש היינב אוהו ,ידוהיה םלועב 

.הירלגב תמקוממה םישנה תרזעל הכומסו ,סלפמ ותואב ,רתוי ההובג תרחאהו םלואה 

תורעשהה תחא .תודחוימ תויתחפשמ תויונמדזהבו םיגחב קר םישמתשמ ההובגה הביתב 

םישנה לש רתוי ליעפה ןדמעמל רושק םישנל תוכימסב הביתה םוקימש איה תוירשפאה 

.הרקחנ םרט וז הרעשה ךא ,תידוהיה־תידוהה הרבחב 

תדעבו "םידאדגב"ה תדעב תסנכה־יתב לש תולכירדאה ןונגסל רושק רחא ןיינעמ טרפ 

םינייפאתמ ,19־ה האמה לש היינשה תיצחמב ונבנ םבורש ,וללה תסנכה־יתב ."לארשי ינב" 

"לארשי ינב" :תסנכה־יתב תא ונבש םיליעפה לע אובמ תולימ המכ ךירצמה ,ידוחיי טרפב 

םהיקוסיע בורו ,תילאינולוק־תיטירב העפשהל דואמ םיפושח ויה "םידאדגבה" םהמ רתוי ףאו 

תומדיהל הלא םידוהי ולדתשה ךכמ האצותכ .תונוטלשה תוליעפב םיבלושמ ויה םיילכלכה 

ודוה ידוהי ומד הז ןיינעב .םייטתסאה םהימעטמו םהלש תונפואה ןמ הברה וטלקו םיטירבל 

לש היינשה תיצחמב ץאומ תונגרוב ךילהת םה םג ורבעש ,הברעמו הפוריא זכרמ ידוהיל 

אל ידכ ,םיראופמ תסנכ־יתב וז הפוקתב הפוריא ידוהי ונב ,ךכמ האצותכ .19־ה האמה 

לש אלמ יוקיחמ ענמיהל הפוריא ידוהי ושקיב תעב הב ךא .םירצונה םהינכש רחא רגפל 

־ימלסומ־וינה ןונגסה והז .הפוקתל ידוחיי היהש היינב ןונגס וחתיפ ןכלו ,תירצונה תדה 

.19־ה האמה ףוס לש תירבה־תוצראב םג רכינו ,הברעמו הפוריא זכרמ לכב חוורש ,ידרפס 

תרסח התייהש ,תורצנה תא וריכה אל טעמכ םה ךא ,םתביבסמ לדבתהל וצר ודוה ידוהי םג 

ידוהי ויה וליא .םיטירבה לש תויסנכה ןונגס תא תוקחלמ וענמנ אל ןכלו ,םהיבגל תועמשמ 

ןיבל םניב ןוימד רצונ היה ,הפוקתה לש םייפוריאה תסנכה־יתב ןונגס תא םיקחמ ודוה 

רצונ ךכ .תידיימה תידוהה הביבסב ליבק יתלב היהש רבד ,םביבס םיימלסומה םינבמה 

ומכ ,יתנפוא יתוג־ואנו יסלק־ואנ ןונגסב םייונבה םיידוה תסנכ־יתב לש קתרמ ןויזיח 

םיריכזמה ,םילדגמ םג םנשי 19־ה האמה לש םיידוהה תסנכה־יתבמ קלחב .הילגנאב תויסנכ 

היינבה יטרפב םג .םילודג םינועש םהב םיעובק ,םינומעפ םוקמב ךא ,הייסנכ ילדגמ 

.הילגנאמ ואבויש ,םירקי היינב ירמוחב שומישב טרפבו ,םילגנאה תא םידוהיה וקיח םיינשמה 

־תיבש יפכ ,םהלש תולכירדאה תועצמאב םתביבסמ ולדבתה ודוהב תסנכה־יתב ,ןכ םא 

.םהלש תירצונה הביבסה ןמ ולדבתה הפוריאב םירחא םיברו הצנריפ לש ראופמה תסנכה 

.הפוריאבש וזמ הנוש התייה ודוהב תידוהיה תולכירדאה לש התולדבתה ךא 

ןיינע לעב ארוק ןעמל בתכנ וליא .תיגלטסונ תוקיתמ לש חורב השענ ולוכ ךרכה 

הנבמב ,ילכלכ דמעמב וקסעיש םיקרפ ןוגכ) םיפסונ םיבר םיקרפל הפצמ יתייה ,יתרבח 

ןיבהל ןיינעמ היה דחוימב .(תימואלהו תיתדה תוהזבו תופשה ישומישב ,הלכשהב ,החפשמה 

רייטצמש יפכ ,ריפש היה הב םבצמ םא ,םתדלוה ץרא תא בוזעל ודוה ידוהי בור ורחב עודמ 

.רפסה ןמ 
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