
תננכתמש תוכפהמה שולש :דחפל הממ שי
השדחה הלשממה

םינוש םיביכר .ךרדב הברה דוע שיו ,בצמה יוניש לע דיעמ רבכ הלשממה תעבשה ינפל דוע הקיקחה ץילב
ידמ רתויב לקתיהל תויופצ אלש ,תיטסילגנוואו תיטסינהכ ,תיתקוח תוכפהמ םיננכתמ היצילאוקה לש
קבאמל ןגראתהל ןמזה וישכע .םינפבמ תודגנתה

4.1.2023רהב גומלא :תאמ

)90שאלפ / לדניז ןתנוי :םוליצ( 2023 ראוניב 3-ב ,הלשממ תבישי ."םח ודועב לזרבב תוכהל" םינווכתמ

ףיעס( םוריח בצמב היתונש לכ ךרואל תמייקתמו ,יטירבה טדנמה לש םוריחה בצמ יקוח לע הרמש לארשי תנידמ

הנגהה תונקת לע ססבתמ .םויה דעו 1948 יאמב 19-ב םתזרכה םוימ ,טפשמהו ןוטלשה ירדס תדוקפל9

היחרזאל ריבעהל תשקבמ איהש השוחתה תאז .)ץראב יטירבה ןוטלשה זירכהש 1945-מ םוריח תעשל

.חוכ תלעפהל תודחוימ תויוכז הל קינעמה בצמ והזו ,היניתנלו

םימחולה םידדצהמ המכ םע המחלמה בצמש ןוויכ ,1948 זאמ ,ידימת המחלמ בצמב םג תאצמנ לארשי תנידמ

,היחרזא ברקב רמשל תשקבמ לארשיש השוחתה תאז םג .שא תקספה הזרכוה אלו ,תימשר םייתסה אל םלועמ
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-ב ןוחטיבו ץוח תדעווב והינתנ ןימינב רמאש יפכ ,"ונברח לע היחנ דעל" וא( "בֶרֶח ַלכֹאּת ַחֶצָנל" הזרכהה

איהש השוחתה םג תאזו .)ו"כ ,'ב 'ב לאומש( "בֶרֶח ַלכֹאּת ַחֶצָנֲלה" תיארקמה הלאשה םוקמב ,)2015 רבוטקואב

.תונכשה תונידמהו היניתנ ברקב רמשל תשקבמ

ןימינב וליאכ ,רבעה ןמ תורהצהה םג .תומדוק תולשממל סחיב השדחה והינתנ תלשממב שדח ןיא ולא לכב

םייאבצ םיעצבמל תורדרדיהבו יאבצ חוכ תלעפהב ,םימדוקה הלשממה ישארל סחיב דחוימב "ריהז" והינתנ

.אלמ ןפואב תונוכנ ויה אל םלועמ ,ףקיה תובחר תומחלמו

תמקה דעומ ינפל דוע םינוש םיקוח לש הריהמה הרבעהה םע וניארש יפכ .הנוש יחכונה בצמה ,תאז לכבו

תוכהל" םינווכתמו ,םהלש דצב המזויה תרימשבש תונורתיל םיעדומ היצילאוקה לש םינושה םיביכרה ,הלשממה

להקה תעד תא ךכרלו ,םהיתורטממ קלח תווסהל םהל עייסת תמיוסמ תויתגרדה םנמוא ."םח ודועב לזרבב

תווסהל ןיינע שי היצילאוקה יביכר לכל אל לבא ,)"תורבגתהה תקספ" העבצהל התלע אל דוע ,הארנכ ,ךכ לשב(

.להק תעד ךכרל וא תורטמ

( תיבה רהל )ישילש( לומתא רבכ ,ריבג ןב רמתיא ,תיטסינהכה הגלפמה םעטמ רשהו תסנכה רבח הלע ןכל

שאר לש תלוכי-יאו בצמב הטילש חיכוי םג אוה :ורוקיב תואצותמ חיוורי אוה הרקמ לכבש הסיפת ךותמ ,)فيرشلا

ולא חוכ יסחי רמשייו ,ותוא רוצעל )ןוחטיבה ינוגרא ישאר ראשו הרטשמה ל"כפמ הדימ התואבו( הלשממה

לכב ותחיתפו תיבה רה לש יתכלה/יקוחה דמעמב יונישל ויתועיבת תא םדקי םגו ;ולש היצנדקה ךשמהב םהיניב

ךותו ,תורופס םינש ינפל דע יתכלהה סוזנצנוקל דוגינב( רהה לע תידוהי הליפת לש הרתה ךות ,םידוהיל תע

.)יתכלה גשומ הז ןיאש ףא ,יתכלהה חישה ךותל תיבה רהל היילעה םצע ידי לע "תונוביר תנגפה" לש הסנכה

יונישל תונמדזה הז םילא תומיעב האור ריבג ןב ,םיניטסלפל לארשי ןיב םילא תומיע ץורפי תאז תונמדזהב םאו

-ו A יחטשל C יחטשמ םיחטשב םיניטסלפה שוריג :היינש הבכנ לש עוציבלו ,םיניטסלפל סחיב בחרנ

אלמ וא יקלח שוריג ןכו ,1966-ב לטובש יאבצה לשממה ימימ תולבגהל הביש ,ץראה ךותב םימילא םיתומיע לש

.םירכומ םיבושייל םירכומ-אל םיבושיימ בגנב םיאודב לש

הלוכי שאה .התוא תובכל לכוי ךכב הצרישכ םא עדוי אלו ,שאה עיגת ןכיה דע עדוי אל שא קילדמש ימש ןבומכ

יללח :תורישי וילא דע עיגת אל איהש ,הארנה לככ ,חינמ ריבג ןב לבא .ונתיאמ דחא לכ לש ופוגו ותיב דע עיגהל

ינוחטיב "רוב" םהל ןיאו ,דומצ רש בכר םהל ןיאש םילייחו םיחרזא ויהי ילארשיה דצה ןמ האבה המחלמה

.ותיבל דע ועיגי אל םיחרזא ןיב םימילא םיתומיע וא תיאבצ תומילא לש קזנהו באכה ;וב רתתסהל
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איבי ,היצילאוקה יעיבצמו ויעיבצמ םג םהיניב ,םיבר םיחרזא לע תישהל רחב אוהש לבסה לע םעזה םא םג

,דחא טירסתב :ונממ חיוורהל לכוי ןיידעש חינהל יושע אוה ,הבחר תיחרזא האחמלו יטילופה בצמה רוערעל

,ןדעומב ןמויקל וא תוריחב תמדקהל תיחרזא השירד לכ תוחדל לכות הלשממה ,רצווייש םוריחה בצמ תוסחב

תלשוכ המחלמל ילרוטקלאה קזנה רקיעב אשיי דוכילה ,ינש טירסתב ;םוריחה בצמ םות דע התנוהכב ךישמהלו

תא םילשהל ןהל רשפיא אלש אוה דוכילהש ןועטל תויושע תויטסינהכה תוגלפמהו ;ילארשיה דצב םיעגפנ יובירו

,ךכ .רתוי ףא לודגלו ,היצילאוקה ןמ תוריחבה םרט שורפל ,םיניטסלפה לש ילטוטה שוריגהו יוכידה תאו המחלמה

.ןוטלשה תגלפמ תויהל תשקבמה ,ןימיה לש הלודגה הגלפמל תואבה תוריחבב ךופהל םייושע אנהכ לש ויכישממ

תיטסילגנוואו תיטסינהכ ,תיתקוח :תוכפהמ שולש

 הבושח והינתנל .תיטסילגנוואו תיטסינהכ ,תיתקוח :תוכפהמ שולש עצבל תננכתמ השדחה הלשממה

תוגלפמה לכ תופתוש תאזה הכפהמל ;תכרעמב םוקנלו וטפשמ תא לטבל ידכ ,טפשמה תכרעמב תיתקוחה

.וב וכמתי ןה ,ןימא אלו תחשומ והינתנש םיבשוח ןהישאר םא םגו ,תיגולואידיא וא/ו תוישיא תוביסמ ,היצילאוקב

ךילא העיגמ החישה
החיש לש םירופיסה בטימ תא לבקל הצור

?ליימל רשי תימוקמ

הבושתה אוה ונלש יעובשה רטלזוינה
.ךליבשב

אלמ םש

לימייאה תבותכ
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לעופב תידוהיה תונוילעה תא קדהתש ,תיטסינהכ הכפהמ םיצור תיתדה תונויצה תגלפמ לש םיביכרה תשולש

תאיצמלו םיחטשה לש יפוס חופיסל לעפתו ,תידרופס תומילא תועצמאבו היטרקוריבה תועצמאב ,קוחבו

ץחלה תרבגה לש ,םייתגרדה םיביכר תיטסינהכה הכפהמב ;הלודג וא הנטק ,היינש הבכנ עוציבל תונמדזהה

חופיס ידי לע לודג םירדס יוניש לש ,םיינכפהמ םיביכר הב שיו ;רטשמהו הרטשמהו אבצהמו ,תובוחרב ,תומילאהו

.ןשע ךסמכ יאבצ עצבמ/המחלמל םיקוקזש ,שוריגו

איה לבא ,היצילאוקב תורחאה תוגלפמה ירבח בור תא תירסומ העיתרמ אל רבכ תיטסינהכה הכפהמהש הארנ

הרבחב םג םידבכ םיריחמ הבגי ררועת איהש תומילאה לגש רורב יכ ,הב םיקלח תולק הדיחפמ תאז לכב

טולשל התלוכיו הלשממה לש הדיתע לע עיפשהל לוכי ידיתעה םידוהיה םיגורהה רפסמ .לארשיב תידוהיה

.שדחמ רחביהלו

לבא ,יטמרד אלו יתגרדה ןפואב תשחרתמ תאזכ הכפהמ תוארל םיצור ויה ילוא היצילאוקה לש םירחא םיקלח

,יפוס ןפואב םיניטסלפה תקיחדבו תינמיהו תידוהיה תונוילעה קודיהב םיצור היצילאוקה יקלח ראש םגש ןוויכמ

היולת היצילאוקהש ןוויכמו ,לאמש תסיפתכ ןימיה בורב תספתנ רבכ "ךוסכסה לוהינ" לש תמדוקה תינמיה הזתהו

.תאזה הכפהמל םתודגנתהב םיזגהל םילוכי אל םה ,ריבג ןבו 'ץירטומס לאלצב לש םהיתולוקב ירמגל

םיהולאש – "יעבט"ה םבצמל רדגמה יסחי תרזחה תא תללוכש ,תיטסילגנווא הכפהמב תניינועמ םענ תגלפמ

ונקש דמעמב קבאמ ;קוידב תוארוה ןתוא תא םיללוכ ונל ריבעה אוהש םיטסקטה לכ אל םא םג ,אוה המ עדוי

ימוחתב "תואטוח" תובשחמ רשפאל אלש ידכ ךוניחה תכרעמ לע תוטלתשהו ;הרבחב םיב"טהלו םישנ םהל

ס"ש ,תוידרחה תוגלפמה םגו ,תידוהי המצועו תיתדה תונויצה תוגלפמ םג תוכמות תאזה תינכותב .רדגמה

.)רפסה יתבב םידרח אל םידימלת םידמול המ הלאשב דחוימב ןמצע תא ודירטה אל רבעבש( הרותה תודהיו
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90שאלפ / לדניז ןתנוי :םוליצ( 2021 ילויב 19-ב ,תסנכה דיל ,םענ תגלפממ זועמ יבא כ"ח .תיטסילגנווא הכפהמב םיניינועמ

יעיבצמ בור לש םמלועמ תוקוחר ,לכה ירחא ,הלאה תופיאשה .תמייק תאז תינכותל דוכילה לש תודגנתהה תלוכי

איה תודגנתהה לבא .)ידוהי יסכודותרוא שובל לש תשופחתב תירצונ-תיאקירמא הכפהמ ירה תאז( דוכילה

תונוילעב קר אלו ,רדגמ יסחיב םג תירנויצקאיר-תיביסרגר תונרמש םע ןימי לש יוהיזה הזה בלשב יכ ,תיקלח

.ול תודגנתהב םיזגהל רשפא יאו ,קזח אוה ,תיעזג

תויהל יושע הז ,םינלאמשו םיינע ,םיניטסלפ דצל ,הכפהמה תונברוק ויהי םיב"טהלו םישנ םא ,םוי לש ופוסב

,דגנמש ןבומכ .ורובע רובעי לבו גרהיי איהש ,ולש תיתקוחה הכפהמב ויפתושל תעכ קוקז והינתנ .ריבס ןברוק

קינעיש ןשעה ךסמ היהת איהו ,הליבגהל וא תיטסילגנוואה הכפהמה תא םינוש םיבלשב רוצעל לוכי והינתנ

.תורחאה תוכפהמה יתשל היצמיטיגל

?ונלש תודגנתהה תינכות המ

?רחשה תולע ינפל ךושח יכה תמאב םאה ?רתוי בוט היהי ךכ רתוי ער היהיש לככ תמאב םאה

.אל

.בוט היהי קוידב יתמ לע עיפשי אל הזו ,ער רתוי הברה דוע תויהל לוכי .עורו ער לש תוגרד הברה שי

ונחנא לבא ,םיחרזמהו םיניטסלפה יפלכ תירוטסיהה י"אפמ לש תולוועל תולוע אל ןיידע ןימיה לש תולוועהש ןוכנ

ןימיהו ,הירוטסיהה לש הפשאה חפל ,קדצב ,הקרזנ רבכ י"אפמ .הווהב ונלש תוריחבה תא םירחובו ,הווהב םייח

,תורצרצק תוגופה טעמל ,1977 זאמ ןימיה לש הכוראה ונוטלש תפוקתבו .הבורקה הפוקתל תובר תולווע ןנכתמ

.םהיניב טופשל לעופב השקש דע ,י"אפמב בטיה תורחתהל ידכ תולווע יד עצבל קיפסה אוה

לאמשהו ןימי-זכרמה ,זכרמ-ןימיה ,ןותמה ןימיה ,ינוציק תוחפה ןימיה ,ינויצה ינוציקה ןימיה ןיב םילדבההש ןוכנ

רטשמו שוביכה ךשמהב הכימתהו ,הכסמה גוסב ,תונויצה לש ןיעה תיארמב םילדבה קר םימעפל םה ,ינויצה

ללוחתמה "תוכסמה תדרוה" סקטב יתימא ןורתי םוש ןיא לבא .תונויצה לכל טעמכ תפתושמ ידוהיה תונוילעה

תא רתוי דוע תונשל תויתועמשמו תוישממ תוינכות שי ינוציקה ןימילו ,יוכידב קבאמה תא לקי אל אוה .עגרכ

.תואיצמה

קבאמל תופתוש תויהל תולוכי ויה תוידרחה תוגלפמה ,רחא רופיסב .תרחא לגלגתהל הלוכי התיה הירוטסיהה

תולוכי ויה תוימואלה תויתדה תוגלפמה ,רחא לוגלגב .םיניטסלפה םע תירוטסיה הרשפל םגו ,רחא ילכלכ רדסל

.יתד ןיב גולאיד םדקלו ,םימדקתמ הדובע יקוח לע ןגהל ,םייתביבס םיקבאמ ליבוהל

םייתד ןיבש רבשה יווק תא תרחאו שדחמ טטרשלו ,תילאמש-תיתרוסמ-תיחרזמ הגלפמ םוקל הלוכי התיה

קבאיהלו ,תיטסינימפ הגלפמ םוקל הלוכי התיה .םידבועה רוביצל ןוה ילעב ןיבו םיניטסלפל םידוהי ןיב ,םינוליחל

תא םישלו ,הקורי הגלפמ םוקל הלוכי התיה .םיינתאו םייתד ,םיימואל תולובג ילב ,הלוכ הרבחהו םישנה ןעמל
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.תיסקודותרואה תוירנויסימה וא טפשממ תוטלמיהה ,שוביכה ,תונכרצה תופיאש ינפל םילקאה יונישב קבאמה

היטרקומד ןיאש תוטשפב ריהצהל ,ןוזחו תוגיהנמ ררועל תולוכי ויה תידוהי-תיברע המרגורפ םע לאמש תוגלפמ

שוביכה דגנ תינמז וב קבאיהלו – םישובכה םיחטשב םישבכנה לכל הריחב תויוכז ילב קוח תנידמ ןיאו ,םיברע ילב

,םיניטסלפ ,םישנ ,םיינע ,תואכודמה תוצובקה לכו הביבסה ןעמל ,תוילאיצוס תויוכזו םידבוע תונגראתה דעבו

.םיב"טהל ,םיטילפ ,םיפויתא ,םיחרזמ

.תואיצמה םע םיעוקת ונחנאו הרק אל הז לבא

ויהי םייונישהמ קלח .הלומ ונלש תודגנתהה תינכות תא חסנל ונילע ,אנהכ-יביב תלשממ המקשכ ,וישכע

ולכוי םיניירבע ;צ"גב תוטלחה ךופהל דיתעב תורשפאה ןתנית תסנכל :םייטרואית ושיגרי לבא ,םיידיימו םייטמרד

.תואיצמ היהת םייטסישפ תודוסי םע הלשממ ;הלשממ ישאר קר אלו ,םירש תויהל

םיניטסלפה לע ץחל תצק דוע ;לארשי יחרזא םיניטסלפה לע ץחל תצק דוע :םייתגרדה ויהי םייונישהמ קלח

לע תוימוימוי תורעס ;)?םייקוח ראשה יכ( םייקוח אל םיזחאמ תרשכה ;קנחו לבגומ הדימ הנקב םישוריג ;םיחטשב

תא וכפהיש אבצבו ךוניחה תכרעמב תוינכות ;תרושקתב ,הימדקאב ,תוברתב ,טפשמה תכרעמב "םידגובה"

.הדיחי תורשפאל רמולכ ,ימיטיגלל םזישפה

המחלמ :הנוכנה תונמדזהל וכחי אלא ,דימ ורקי אל לבא ,םייטמרד ויהי שקבמ ןימיהש וללה םייונישהמ קלח

;טפשמה תכרעמ תתבשהל ;לאמש יליעפב םינטק םי'צנילל תונמדזה היהת הדגב וא ןונבל וא הזע םע תפסונ

הדגב וא לארשי יחרזא םיניטסלפב היינש הבכנל ,תונמדזהה ןתניהבו ;םימיוסמ תרושקת יעצמא תריגסל םיווצל

בישהל השק היהיו ,תוערואמה טהלב הרקי לכה .תיניטסלפה תושרה לש  Aיחטשל הליחתב הרבעהו ,םגו םג וא

.שחרתי רבכש המ תא רוחאל

תיטרקומד תיטילופ העונת ?תינושארה קזבה תקיקח לומ רבכ תולודג תונגפה ?ונלש תודגנתהה תינכות המ

וכותבש קרמה תא רהמ-רהמ זאו טאל-טאל וממחיש םייתגרדהה םידעצה לומ תידוהי-תיברע תיטסישפ-יטנא

?םייח ונלוכ

תופיאש תא םיבגמה ןוחטיב יתורישבו ,םיאולימבו רידסב ,אבצב תורישמ גייתסהל "ןותמ"ה לאמשל חקיי ןמז המכ

הזש וריבסי ?ןמזה לכ ?תינופצמ תונברסל אורקלו ,יטסישפה ןימיה לש שוביכהו תומילאה ,יוכידה ,תוטשפתהה

רבוש ינמימ םוסחמב ןכייח ינלאמש ףידעש וא ?"היגולונכט"ב קר םיקסוע םהש וא ?"ינויצ" וא ?"יתכלממ" ןיינע

?םיידי

הליחתב ,לוטיב לעופל איצויו – לטוב אל םלועמ רומאכש הז – םוריח בצמ לע זירכי ןימיהשכ דומענ ונחנא הפיא

?היינש הבכנ עצבל ליחתיו ,יאבצה לשממה תא בישי ,יטרקומדה רטשמה לש ,אלמ וא יקלח ,ינמז

"הז טירסת ךישמהל רחא ררושמ לע"

-םידוהיהו םיניטסלפה ,"שארמ ןכומ טירסת" ,"زهاجويرانيس" ,םינורחאה וירישמ דחאב ,שיוורד דומחמ לצא
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:ולאה םימיה שואייב ומכ ,ינשה תא לאוש דחאה .דחי לצניהל םהילעו ,הליחמל דחי ולפנ םילארשיה

نآلا ينضوافت ءيش َّيأ ىلع"

"؟ربقلا ِةرفحلا هذه يف

ןתמו אשמ יתיא להנת המ לע"

"?הז רבק רובב

)ךמוס ןושש :םוגרת(

:םילימב רישה תא םייס ,יניטסלפ-ילארשיה ךוסכסה םייתסי אל וייח ימיבש ןיבה רבכש ,שיוורד

"ويرانيسلا اذه عباتي نأ رخآ رعاش يلعو"

."הז טירסת ךישמהל רחא ררושמ לעו"

שיוורד דומחמ
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:ב.נ

םימכסהב דיחיה ףיעסה הז .הרות דומיל :דוסי קוח וא ,הרותה :דוסי קוח לע יתעד תא שבגמ ןיידע ינא

םויב וק-ברב ימוי-ישפוח העיסנ סיטרכ תשיכר ךיראיש ףיעסה דצל םצעב( בבחמ ינאש םישדחה םיינויצילאוקה

.)שדוק תבש יאצומ תא םג לולכיש ךכ ישיש

.םלוע דוסי איה השודקה הרותהו ,קדצומו ןוכנ קוחב רבודמש קפס ןיא דחא דצמ

,תמאהו דסחה שיא ,בבלה רבו םייפכה יקנ הז אוה ימו ,הדמעמ תא קקוחל ךירצ המל יכ ,הכובנ הרותה ,ינש דצמ

?תעכ הדמעמ תא קקוחמה

המ ןיבמ יניאו ,השודקה הרותב םינימאמ םניאש וניניב ןאכ םייחה םיאלפנ םישנא המכ ריכמ ינא ,ישילש דצמ

.םהיבגל רמול רומא הזה קוחה

לוטיב אלל ,המשב רבדל םירמייתמה ןיבמ םג ,הרותה ירבד לכ תא םייקמה דחא םדא ריכמ יניא ,יעיבר דצמ

.תוקמחתהו

הליחתמ ךכש תורשפאהמ ששוחש ימל םג .דוסי קוחל ךופהת הרותה ייח ימיבש יתבשח אל םלועמ ,ישימח דצמ

.תיטסילגנוואה הכפהמה בלשב קר ונחנא עגרכ יכ םא ,ךומסל המ לע שי תיטרקואית הכפהמ

הווקמ ינא .יוארה הדמעמ תא תלבקמ ףוס ףוס תורפסהו ,םלועה דוסיל ךפוה טסקטהש שגרמ הז ,ישיש דצמ

ונייח ןיא תמאב םהידעלבש ,אקפק :דוסי קוחו ,שמגלג :דוסי קוח ,הטוחיק ןוד :דוסי קוח לבקתי בורקה דיתעבש

.'וגו 'וכו הלילו םמוי םב תיגהו ,ונימי ךרואו ונייח םהו ,םייח

ררושמו רפוס ,רקוח אוה רהב גומלא ר"ד
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