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םיחתופו םימתוח תרשרשב / לזרב רדנסכלא 
םלועה-תורפסב ןונגע י"ש לש רמוקמ לע. 

,תיתוברת הביטח שבגתהב ,דוד רחא רודו הנש רחא הנש ,םיפרטצמ טרפ לא טרפו וק לא וק 
הקינעמהו ,הדלותב השענה ירבש ףוםךיא תא תללכמה ,הפיקמ-לכ םלוע תנומת רצוויהב 
םיעוריאה .רתסנבכ הלגנב ,םוקיב תויושחרתהה ףוסךיאל הכרעה לש הדימדדנקו תועמשמ 
לא טרפ ברקמ ,הרוצה-ןתונ שוביגהרדשעמ תובקעב ,תוכלהב ,םיגהנמב םיבצועמ םידדובה 
םישוע לש םתריצי ירפ איה וז םידמימ-תריבכ הינב .תויקוח עבוקו רדס ליטמ ,והמוד 
,םינמאהו םיגוהה הלא ,ןווכתמב בוציעהו שוביגה לעפמ ידבוע לשו הרוגשה םמוי-תכאלמ 
תפעסמו הפינעמ ,התויח תשדחמ ,םיערז תערוז ,תוריפ תאשונ ,תחרופ ,תחמוצ תוברתה 

תוברתל ,םידגונ תוחוכל תענכנ ,הניקזמ איה .דיתעל היסרהמ הב םילוע רשא דע התחימצ-עזג 
הא לזוגה יחכ םיתע ,ןשיה עזגה ןמ וחוכ תא באושה ליפטכ םיתע — ,הדיל תחמוצה השדח 
,קחרתמ טרפמ טרפ ,תויקוח התואו רדס ותוא ןיא בוש זאו .םישרשה לש היחמה-פוחת 
ךייש תויהל ילבמ ,ומצעמ ךא רבתסהל ליחתמ דדוב לכו םתרוצ םידבאמ םיעוריאה 
תלוכי ילבמ הלש םימוטאל תקרפתמ תוברתה .הדימ-ינק הקינעמהו תועמשמ תנתונה תוללכל 
ךא ,תינחורה התורמ הליטמו תמייק הנשיה תוברתה דוע .ךורא אוה ךילהתה .דחאמה-יוליג 
.תלפרעתמו תכלוה ,היגהנמ ,היוויצ תוריהב ,םיתחופו םיכלוה היאשונ ,תכעודו תכלוה התוכמס 
הברהב וא טעמב הנוש ,תרחא תובדת-אוב שגרומ ,טעמכ שוחלמ-פיקדדוובקעב ,זמרנ דבכו 
תשוחת לש ןוחטב-יא לש ,הכובמ לש ןדיע דימת אוה תורודה-יפוליח ןדיע .התמדוקמ 
קוריפ םושמ תודידבה-שגר תורבגתה ,הכרעהל הדימה-ינקו םיוויצה תואדו-יא ,תוכייתשהה 
.ינשה עוריאה תועמשממ דחא עוריא לש ותועמשמ הקיחרמ ,רביא לא רביא תברקמה תודחאה 
דוחיאל םיפצמו רבכ םירזופמה ,השדחה תוברתה יאת םע םיברעתמ הנשיה תוברתה ירבש 
התיה אל םלועמ וליאכ ,תתוועמ םיתעל העיפומ ,התומלש ןדבוא ירחא ,הנשיה תוברתה .שדח 
.רבוג םיסרהמה םעזו ללוחמ הדובכ .דימת הב ויה ןכא הב ווהתנ רשא םיעיקבה וליאכ ,המלש 
התע םג ,םלשה תויח לע רומשל םיפיסומ היביכרמו המלש .דתיה איה ןוכנ לא םלוא 
תוברתה םג שבגתהל לכות אל םהידעלבש םיינויח םינכת םכותב םירצוא ףא ,התוקרפתהב 
היהי ץוחנ םג אולו ,תוברתב בלתשת תוברת יכ חרכהו ,תוציפק הירוטסיהב ןיא .השדחה 

.םישדח הדימ-ינק קינעמ ,השדח תועמשמ-ןתונ ,שדח ללכמ ןורקע 
םיתע ,םידיחי םימק ,התיהש-תודחאה קתיפ תעשב םייחה ,הכובמב םיקבאנה תורודב 
ירוזפ תא שדחמ םידחאמ ,םירירבשה לכ תא םיטקלמ הרידא חור תעונתב רשא ,דאמ םיטעמ 
לוליכח תונורקע תאו התועמשמ תא םיחסנמ ,התויקוחו הרדס תא םירזחשמ ,הנשיה תוברתה 
תכובמ התע וב ,השעמה-מוחתב תאז תושעל תורשפא ןיא בוש .תומלשה תא הל ונקה רשא 
יכ ,תואדוב דיגהל רשפא ףא ,ינחור םלועל אוה וז תוברת-קבוח לעפמ .תטלוש ןיפוליחה 
,הלא םירפוס .םיגשומ תרצויה ותנובת-תב ,הלמה ןמ בוט ילכ םדאל ןיא יכ ,יתורפס םלועל 
תא םעפה דוע םיקבוח ,תפלחתמה תוברתה ןדיע תא םימתוח ,תויוברת ימודמידב םידמועה 
ידכמ ידמ לודג ףקיהה .םילמס יסופדב לכה תא םיקצויו ינחורה קפואה בחרמ לכ אולמ 
תדמוע םוצמיצהו לומיסה ךרד קר !עדאתנ רשא לכו שבוגמ היה רשא לכ טוריפ הלוכי 
,הלא םימתוחו .התיהש םלועה תנומת תבצעתמ םתריציב רשא םילודגה םימתוחה הלאל 
םג אוה ינחורה םלעפמ ,תולאשה ,קפסה ,הכובמה רוד ינב םמצעב םג םעה ,תאז םע דחי 
םתשוחת .םימודמידה-תכובמ לש למסב-בוציעה אוה םלעפמ לש ינשה טוחהו הז םרוד יאר 
תוברתה תא םירשבמה שוחלמ-םיקד-תובקע םתואב הנחבאה רשוכ םג םהל הנקמ תדדוחמה 
,אוביש המ לש לק-שחר-ידע-זמרנ ,למסב-בוציעה אוה םתריצי רזשמב ישילשה טוחה .אובתש 
.תדחאתמו תרתוח ,תשבגתמו תכלוה ךא ,םידרפנ םיוקב ,םידדוב םיטרפב תעקובה תוברתה לש 

,תועמשמ-תודיחא תאז לכבו ,ןהינימל תויגולותימב רשא וז ,המודקה תוברתה ימודמידב 
,הכרעה לש הדימ-ינק העבקו תויועמשמ התנקה ,רתסנבו הלגנב ,םוקיה לכ תא השביג-הבציע 
לעפמב דיתעה יפלכ חתפנו רבעה יפלכ םתחנ ידוהיה ףגאה .ברעמה תוברת החמצו התלע 
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לזרב רדנסכלא 

היה ,תווצה וא דיחיה יפוסה ובצעמ ,ןורחאה וכרוע דשא ,ך"נתה לש ריבכה יביטקלוקה 
הדמע םימודקה-תוברת לש המוכיס רשא דע ,ףידעהלו תוחדל ,ןיימל ליכשה רשא ןואג ותוא 
םדא ,םוקיהו םדא ,ויהלאו םדא ןיב םיסחי םע ,ויהש-תונומא םע תונובשחה לכ ,המותח 
רמשנ רשא רמשנ .שדחה חרואל םמוקמ וניפו התע ומייתסנ ,םדוק ושבגתנש יפכ םדאו 
.רבעה תנומתב בצוע לכה > לילכ ותוא שרשל ךירצ היה רשא שרוש ,השדחה תוברתב לתשנו 
תוברתה לש ינוויה ףגאב .השדחה תוברתה תריציל היונפ תינחורה הריואה תא ריאשהל ידכ 
,הינמאו ןווי יגוה לש רהוזה תונש תואמ יתש ךשמב המוד יביטקלוק לעפמ עצוב תיברעמה 
לש ותריצי ללכ תא בושחל אל םא ,ך"נתה תמגודכ םלשו דיחא טנמוקוד ריאשהל ילבמ 

.הזכ ןוטלפא 
הימוחתב — ,הלצפתה ,העקבתהו הכלה .הציקל האב וז השדח תוברת תונש םייפלאל בורק 
,םתוחה חורה קנע ול םק זאו .הווצמהו תועמשמה-תנתונ התוכמס העקפו — ,היאשונבו 
לש םינפ-בר םוכיס אוה וייח לעפמ .הטנד :השדחה תוברתל םיקפואה תא חתופה םג אוהש 
ןיאש המיתח ,תידוהיהו תימור-תינוויה תוברתה תוניעמ לע הלותשה תירצונה תוברתה 
,ומלועו םדא ןיב םיסחיה םידדמנ ,וז תוברת לש תודחאה תרזחושמ .הביש בוש הירחא 
שיא יסחיב הלכו ןושלב לחה :הדיתעה תוברתב זמרנש שדחה לכ ץבצבמ !ויהלאו םדא ןיב 
ימוקמ תא וירחא םיאבהו ורוד ינב ועדי ,וז החיתפו המיתח השעמ עדומ היה הטנד .ותלוזל 

.תויוברתה יתש ןיב הז 
םיביכרמה תיברמ לע דמש ,הטנד תריציב םתחנש הז תא ףילחהל םק רשא שדחה םלועה 
לש הדימ-ינקו תויועמשמ ,םינכת לטיבו רבששמ רתוי םנסנידה :תחמוצה תוברתב 
.ונבאתנ רשא םיפנע היחה ,ןמזה םע ופפורתנ רשא תונשי תודמע קזיח ירה ,תמדוקה תוברתה 
התעמ ופכת ךכ םושמ אקווד ילוא .הינווג ונוש אלא ,שלחנ אל ברעמה תוברת לש הפקות 
יוניש ידחא ,השדחה התומדב תיברעמה תוברתה לש הכירדמה התוכמס :הכובמה תותע 
םימתוח .רבוג בצקב רזחו וניעב ראשנ רבשמה בצמו ךרוצה יד הקימעה אל ,הז יוניש-אל 
תא הלודג חור-תעונתב בוש קובחל תנמ לע רתוי תובורק םיתעל ואב םילודג םיחתופ 
קרפתהל םיטונה םיביכרמה לכ תא ינחורה םלעפמ ךות לא ופדג ,התיהש תוברתה לש םינכתה 
ךכ .הדימה-ינק בוש וקזיח ,תויקוח לע שדחמ וזמר ,םירדסה תא שדחמ ורדיס ,שלחיהלו 
תריבש ,תונקפס ,ינויסנ עדמ לש שדחה ןדיעה רחשבו סנסניר-יטנאה תעשב ריפסקש לעפ 
םוחתב לכ-תרדוחה ,ותריצי ךותל באששכ טנאק לאונמע בוש לעפ ךכ .תיללכ םייתרבח םילכ 
האמה רבע לא םיקפואה תא חתפו היהש תא םתח ,וימי דע הבשחמה ינכת לכ תא ,תוגהה 
לכ וקצונ הריבכה ותריצי ילכ ךותל !התיג לשמ םג היה תישארו םוכיס לש לעפמ .19-ה 
.סואיטימורפ-ןדיע לש הז םדקומ םתוח ,טסואפ לש קפסה-ימי דעו זאמ תוברתה יביכרמ 
תיעדמה הפקשהב ולחש םייונישה ,הנושארה תיתישעתה הכפהמה ינמיס ,תיתפרצה הכפהמה 
,שבגמה דחא בוש הכובמה-תעשל השרדנו התיהש תוברתה תודוסי תא ועקעיק תיתרבחהו 
המ-תדימבו .שודיחה-תשרחמל םימלתה תא חתופו תודירטמה תויראשה תא קלסמ ,רידסמ 
ועיגה היצק רשא הפוקת לש המתוח אוה ףא ,יוטסלוט לש ותלודג תא םג ןיבהל ןתינ ךכ 

.תיסורה הכפהמהו םלועה תומחלמ דע 

,םייחה-ימוחת לכל הרידח תלוכי ידע השדח תוברת הבצייתנ אל בוש םייניבה ימי ףוס זאמ 
ךרעב תמדוקה האמה לש םינומשה תונשמ .אמייק-דבו ףקות-רב יוויצו הכרדה רשוכ ידע 
הקתינ זאמ תיברעמה תוברתה העדי אל ותומכש לודגה רבשמה תשוחת תרבוגו תכלוה 
שוביגהו קוריפה ייוליג ופלחתנ זאמ .הריפסה ינפל תוטעמה תואמב ,םימודקה הישדשמ 
תורוד השולש לש הנרדומה תורפס ,היגולוכיספה ישדחמ ,השצינו יקסביוטסוד :ןיפילחל 
יטנאה תורושב םע דועו םזיאדאדה ,םזילאירוסה ,םזינויסרפסקאה ,םזירוטופה ייוליג לע 
יחרזמה) םזיסכרמה ,םזילאיצנטסיסקאה לש תוחפל דחא קלח ,לרסוה ,ןאכמ םהלש תוברת 
,דועו דועו םהינימל םזיגאמוהרינה ירפוסו םיגוהה ,ןאמ סאמות ,לסאר ,(יברעמה ךכמ רתויו 
בצמ תא לטבל ,הכובמה-ןשע תא רזפל ידכ התע דע היה אל תאז לכב םלוא .ךדיאב 
,היגולונכטה ,עדמה םוחתב םייונישה ףקיה .הלוע תוברתו תעקוש-תוברת ןיבש םייניבה 
תינחורה התרגסמ ךותב םייוניש חינהל ןיא בוש םעפה יכ דע ,ךכ לכ םילודג םה הרבחה 
יכ ,הארנ .וירחאו הטנד ימיבכ םיקימעמ םייוניש םג אולו ,תיברעמה תוברתה לש הבחרה 
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םיחתופו םימתוח תרשרשב 

,ץראה רודכ תא הנושארל םדאה בזוע תע .השרותה תודוס יוליגו םוטאה עוקיב ןדיע 
התוא רבע לא ונתוא םיכילומ ,םויקה-יאנת יונישו תושונאה לש הדיחפמהו תכלוהה תוברתהה 
.תרבוג תויביסנטניאב התוא םישח תורוד השולש ירצוי-יגוה רשא ,לומתה-תוברת תעיקש 
קוביחב ףיקהל תלוכי ילעב םוקמ לכמ ,רתוי דוע םילודג ילוא םיחתופו םימתוח םישרדנ התע 
ינוויה ףגאל יכ הארנ אל .וז תוברת לש החימצה תונש יפלא תשולש לכ תא ףרוג-לכ םיקנע 
ןדיע תא חתופה םג היהי ינחורה ולעפמ דשא הזכ םתוח רבכ םק ברעמה תוברת לש ירצונ 

י תחתופו ומתוח ול םק ברעמה תוברת לש ידוהיה ףגאל .השדחה תוברתה 

תובוט וא רתוי תובוט תורפס תוריצי בתוכ אוה יכ ךכב וניא ודוחיי ,ןונגע ףסוי לאומש 
םייתיטסא הדימ-ינקב ולעפמ תא דדמל ןיא ללכ .(היפויב התיתרמ תורפס בתוכ ןכאו) תוחפ 
אוה .התע דע לבונ-סרפ ילבקמ לכ טעמכ ןיבל וניב האוושה תושעל ןיא אליממו םיידבלב 
תויוברת ימודמידב ,תומלוע-יכרד תשרפ לע םידמועה לש וזל ,תרחא הידוגיטקל ולוכ ךייש 
ואוביש תורודה קרו דיתעה יפלכ ןהו רבעה יפלכ ןה ,םנמזל רבעמ תגרוח םתריצי תועמשמו 
לש םוכיס וניח ,המלשה ותריציכ ,ןונגע לש סופאה .םלדוג לכ תא הנוכנ ךירעהל ולכוי 
לכ םיפרגנ ומרז םע !ךובנה הווהה-ילמסב תזכורמכ תידוהי תוברת תונש יפלא תשולש 
לכב ,הרסומ ,העדמ ,התוגהב ,ברעמה תוברתב הלוכ העלבנ רשא ,תאזה תוברתה יביכרמ 
םוש לש הניא איהש ,ןונגע לש תדחוימה ןושלה לש הדוס םג ןאכ .המלוע-תפקשה תכסמ 
ןונגע לש ותמורת םנייצב ,וז הדוקנ סרפה ירשבמ וניבה אל דאמ המ) רוד לכ לש איהו דוד 
ירבוד לש םשפנ תא הגניע וז תדחוימ ןושל יכ איה המורת םא .תשדחתמה תירבעה הפשל 
סרפה ינתונ רואית ירה ,הינווג רשועב ,הבש תימעפ-דחה תוילקיסומב ,םתנידמב תירבע 
רוד ןעמל אלו הז היחת-דוד לא אל הבותכ וז ןושל ןיא ,רבד לש ותימאל םלוא .ןוכנ 
רודיס-לעפמב ,תידוחייה התרגסמב קר תמייקו התרטמל הדלונש םוכיס-תפש יהוז :הז היחת 
אל בוש םלועלו וז המישמ קר םיתרשמ ריבחתהו םילמה .היה-רשא-לכ לש הז שדוחמ 
.(התע דע השענש לד יוקיח-ןויסנ לכ ךכל תודעו — ,תרחא המישמ םושו רפוס םוש ותרשי 
ןתמלו וילא סחייתהל לוכי ברעמה שיא רשא ,ותיווהב רוגס ידוהי רפוס ןונגע י"ש ןיא 
ידכ ,הלק הצצהל ,ימואלריב דסומ ידי לע דודיעל היואר חירוק-תעפות לאכ ול םרפה 
לע םויה רדסל רובעל לוכי וניא ברעמה שיא .םויה רדסל דובעל ךכ רחאו והשמ 'םועטל, 
ןושארה השוביג .ברעמה תוברת לש התדלוי-המא איה תידוהיה תוברתה .הז ינחור לעפמ 
ומלוע תא ברעמה שיא ןיבה םכרד ,ברעמה לש םייחה ייוליג לכב עקושמ שדוקה יבתכב 
,תוברתה לש דוסיה יכרעמ היטסה עקר לע וז הכובמ תדדמנ התע ףאו ,וז הכובמ תע דע 
רמוח ,הירוטסיההו םדא ,ותלוזו םדא ,ויהולאו םדא ןיב סחיה .תידוהיה תוברתב ובצועש יפכ 
ךרואל וחרפו ופיסוה דוסיה-יביכרמ .תידוהיה תוברתה ילב םירבתסמ םניא ,דועו דועו חורו 
t הקיריל דע תוגהמ םהייוליג לכ לע ,םיירבעה םייניבה ימי תורפסב ולעו ופצו תורודה לכ 
תעונתבו תודיסחה תעונתב !םינש תואמ שמחו ףלאמ רתוי ךשמב הדגאהו הכלהה תורפסב 
תוברתה יפגא ינש ןיב ןילמוגה תועפשה .ברעמב הל תומוד ןיב תדחוימה ,תידוהיה הלכשהה 
.הנממ םלעתהל ןיאש תואדו הניה היומסו היולג תידדה הגיפס ,םלועמ וקספ אל תיברעמה 
תוברתהש תובושתה לכ שדחמ תתקסנ ,תולאשה לכ שדחמ תולאשנ רבשמה ןדיע אובב התע 
לכו ,תויועמשמה לכ תוחסנתמ ,הדימה-ינק לכו םיסחיה לכ םידדמנ ,םהילע הנתנ תידוהיה 
םישידחה םילודגה הפוקתה-ירצוימ יברעמה ארוקל םירכומ םתומכש םייתיטסא םיעצמאב תאז 
יבתכ לא ךלי הפוקתה-תויעב תא בשוחה םדאהש ,תויהל ךירצ ןבומה ןמו חרכהה ןמ .רתויב 
ךות לא הרידחב הליעפ תופתוש לש תימעפ-דחה תינחורה היווחב תוסנתהל ידכ ןונגע 
.הללכב תיברעמה תוברתה ילמס םג םהש ,תודהיה ילמס ךרד רערועמה ומלוע תויועמשמ 
שידא תויהל לוכי ונניא ,אובי רשא הז תארקל גאדומו היה רשא לכל הלא םימיב דרחה 
תחא ,התומכש םיריבכ םיינחור םילעפמ תרשרשב החיתפו המיתח יהוז .ןונגע תריצי יבגל 
הדיחיה ףאו הלודגה התע תעל :המזגה ילב רמול רתומ ילוא ,רתויב תולודגה ןדיעה-תויודעמ 
םימתוחה לודג תא 1966 לבונ סרפב תידוושה הימדקאה ירבח וריתכה ןיעדוי אלב .ןהבש 

.תודברת-ימודמיד תעש לש םיחתופהו 
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