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לש םמלועב תויכשמהו יוניש :הרומתה רוד (םיכרוע)ןשד המלשו דקוש השמ 

הקירפא ןופצ יאצוי 
.םידומע 281.1999 .יבצ־ןב קחצי די :םילשורי 

ןיבל הרומתה רוד לש תבחרומה תיחכונה הרודהמה ןיב םידירפמה םירושעה ינש 

הרבעש סוחדה ןמזה ןחבמב רפסה לש תיזכרמה הזיתה תא םיביצמ הנושארה ותרודהמ 

אובמב רבכ םיזמרמ םירבחמהש יפכ .םויה דעו םיעבשה תונש יהלשמ תילארשיה הרבחה 

תיביטקפסורטר תוננובתהב .דניה יחכונה םוסרפה לש ותובישח ,תבחרומה הרודהמל 

יכילהת תנבהל זאד תינשדחה םתשיג תא דעתמה ןושארה יגולופורתנאה ךמסמב 

.לארשיב הקירפא ןופצ תודהי לש התובלתשה 

תויעדמ תושיג"ל התדגנה ידי־לע םתשיג לש הדוחיי תא םירידגמ ןשדו דקוש 

,םיינללוכ םיינטשפ םיגשומ תועצמאב תוברת לש יוניש יכילהת ריבסהל וסינש ,תולבוקמ 

לש הרדס תועצמאב .(16 'ע> '"היצזירלוקס' וא 'היצזינרדומ' ,'היצרוטלוקא' ןוגכ 

,1969־ל 1965 םינשה ןיב וכרענ ןבורש ,תפתתשמה תיפצתה תטישב הדש־תודובע 

הליהקה ייח לש תניינעמו הריהב ,תחלוק הגצה ךות םתשיג תא ססבל םישקבמ םירבחמה 

רתוי םירחואמ םירקחמ תללוכ תבחרומה הרודהמל תפסותה .לארשיב תיאקירפא־ןופצה 

.הבר'גב ןשד לש ורוקיב לע ססובמה קרפו 

הדובעה לש התמורת תא תנחובה תירשקה תוננובתה הניה וז הריקסל אצומה־תדוקג 

,דניה הז יפרגונתא ךמסמ לש תידוחייה ותמורתש המוד ,ךכיפל .התעפוה ןמז לש רשקהב 

הפולחכ .זאד תילארשיה היגולויצוסב חוורש ךותיהה־רוכ סותא לע רוערעה םצעב 

חותינ םיעיצמ ןשדו דקוש ,"ךותיהה־רוכ" תייגולויצוס לש תופרוגה ורקמה־תוחנהל 

ןופצ ידוהי תיילע לש תידוחייה הירוטסיהבו תימוקמה התוברתב עוטנה רישע יפרגונתא 

תויתרגש תוקיטקרפו םייתוברת םיסנאוינ לש תידוחייה תועמשמב םתודקמתה .הקירפא 

תוררופתה ןוגכ יטסינרדומה חישה לש ויתוחנהמ המכ שדח רואב ריאהל םירבחמל הרשפא 

הרבחמ רבעמב םיכורכה םייתד םילמס לש םתשיטנו ןוליחה ךילהת ,תויתרוסמה תורגסמה 

,תיתדה הקיטקרפב םיילמס םייוניש יכ ןעוט ןשד ,וז חורב ."תינרדומ"ל "תיתרוסמ" 

תידוהיה הירוטסיהה ךלהמב היצטפדאו תושימג ורשפאו םיימיטיגל םימזינכמכ ושמישש 

.הקירפא ןופצ יאצוי ברקב התוללכב תדה תשיטנל היצקידניא וויה אל ,ללכב 

שיגדהל םישקבמ םירבחמה ,הקירפא ןופצ תליהק לש הייחב תורומתה רחא םתוקחתהב 

שדוק יבתכ לש רואל־האצוה הללכש) תדהו תרוסמה ,הליהקה ייח לש םתויכשמה תא 

עקרה לע ףסונ רוא ךפוש הז יפרגונתא ךמסמ ,רוחאל טבמב .(היסינוט יאצוי ברקב 

קרפב ,ריבסמ ןשד .יתד יתרוסמ ןויבצ תלעב תיממע העונתכ ס"ש תעונת החמצ וכותמש 

יזנכשא תורבח ורבע אסיג דחמש ,ס"ש יריעצ ,דבעידב יכ ,השדחה הרודהמב עיפומה 

םירקמב ורבע ,םתוא יזנכשאה דסממה לש ותייחד תא ווח אסיג ךדיאמו תויאטיל תובישיב 

ינחור תיב רחא שופיח ליבקמבו םהיתובא תרוסממ תוקחרתהו רוכינ לש ךילהת םיבר 

היירופ עקרק לע חמצו העונתה לש התחלצהל ינויח היה ,םוקמ לכמ ,יתדה דוסיה .שדח 

.וז הדובעב תדעותמה 

חותינהמ ללכ־ךרדב םירדענ יתדעה טקילפנוקה תמצוע לע םירשבמה םינמיס םלוא 

הטלבהב הכז אל תילארשיה הרבחב תוחוכה־יסחיב יתדעה עסשה לש ותופקתשה .עצומה 
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ךכיפל .תילרוטקורטסה־תילנויצקנופה השיגה לע תרכינ הדימב תנעשנה ,וז הדובעב 

השיג תבוטל יתדע־ןיבה רשקהב ילאוטקילפנוקה טביהה לש ומוקמ חותינב קחדנ 

אוצמל ןתינ ךכל שרופמ יוטיב .יתדעה עסשה לש יופצה ויוחיא תא תרשבמה תילאוזנסנוק 

םילמסב שומישב הכיעד ההזמ ןשד ,הז קרפב .רשע־םינשה קרפב ןשד לש ורמאמב 

םייתרבח םיכרצ לש םחוסינ תבוטל 1969 לש תוריחבה תלומעתב תיתדע הקירוטרבו 

לש ןתושבגתה םע שטשוטי יתדעה טקילפנוקה יכ ךירעמ אוה .החוור תוינידמ לש םיחנומב 

תילארשיה הרבחב תיללכ המגממ קלח ווהיש ,<תויתדע־ןיב) תוברועמ םיסרטניא־תוצובק 

.<168 'ע)"לארשיב הרבחה תא ןגראמש ישאר םרוגכ תויתדעה קוריפ..." תארקל תדעוצה 

,רקחנ-רקוח יסחי :ןוגכ תויסופיט תויפרגונתא תומליד רדענ וניא הז רקחמ 

לש תידוחייה ןתועמשמ .המודכו תוננובתה-תופתתשה ,הברק-קחרמ ,טקייבוס-טקייבוא 

טבמ־תדוקנמ .ישילשה קרפב ןשד לש ורמאמב הנודינ ילארשיה רשקהב הלא תומליד 

הדשה־תדובע תנוכתמב ,ומצע יגולופורתנאה חישה ספתנ תילאינולוק־טסופ 

ןיב יתסיפתה עסשה תא ןנוכמה יתוברת םזילאינולוק לש ףסונ ףוקישכ ,תילאנויצנוונוקה 

תואיצמה ,ןודינה רשקהב .<דיע0 דראודאד אבילא) חרזמל ברעמ ןיב וא ברעמ־אלל ברעמ 

םיגולופורתנא :תיתדעה הימוטוכידב תנגועמה המלידל ידוחיי ןכות תקצוי תילארשיה 

הליהקב םיננובתמ ,לודגה ברעמה לש תיעדמה תרוסמל םירבוחמה ,יזנכשא אצוממ 

,ימונוקא־ויצוסה םמוקימ ,םיגולופורתנאה לש םהיעינמ .תיתרוסמכו תיחרזמכ תרדגומה 

חותינה ינפוא ןכו םירבוחמ םה וילאש עדיה־ףוג םג ומכ ,וילא ןווכמ רקחמהש דעיה־להק 

ףא ,אופיא ,םלגתמ יתדעה עסשה .םירקחנה ינפל םימותח ללכ־ך־ודב םירתונ ,םנכותו 
.ומצע תרגסמה רופיסב 

םידדומתמ םירבחמה ,ןותנה ירוטסיהה רשקהבו וללה חישה תולבגמ לש תרגסמב םלוא 

קרפב דקוש לש ורמאמ ,לשמל .יתרוקיבו שיגר ,יביסקלפר ןפואב הלא תויגוס םע 

תיפצתב יביטלופינמה דוסיב ,תופתתשהה לובגב תוכורכה תומלידב ןדה ,ישילשה 

טלוב ,המודכו רקחנל גולופורתנאה ןיב תוחוכה־יסחיב ,ןודינה רשקהב תפתתשמה 

קר אלו ,ונונגסב ןנער חור־בשמ ומצעלשכ הווהמה ,יולגהו יתפמאה ,ישיאה ונונגסב 

תישיא תוברועמב הכורכה תיפרגונתא הדובע אקווד יכ ,אופיא ,עיתפמ הז ןיא .ותוהמב 

.ךותיהה־רוכ תייגולויצוס לש ןונקל תפרטצמ הניא ,דוחייבו ימוקמב העוטנו 

יחרזמ םיסנ 

תירבעה הטיסרבינואה 
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