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(Of

A

יזכרמה רודמה
תאצוה ,ךוניחב רקחמלו ןויעל תע בתכ ,ךוניחב מינויע
.ימע  1990, 210ילוי ,ן"שת בא  54/53,הפיח תטיסרבינוא

תכרעמב ולבקתה
הריש

,תיסור-תירבע ,יחימע הדוהי ,ןגה ידלי לע סחדמ םיהלא •
.ימע , 1990, 129ןקוש תאצוה

.ימע , 64,1989רימע תאצוה ,קוציבא בקעי ,תוצח ינומט •

,דלפ דדוע :תילגנאמ ,רגנוא סאול ,םילשוריב ןבל םשג •
.ימע , 77,1990ןלוג ןורי תאצוה

.ימע , 48,1990ןלוג ןורי תאצוה ,ןתיא םירמ ,הנש •
, 1990,ןילקרט תאצוה ,ןייטשנורב .ש ןורהא ,יתנפצ ריש •
.ימע 75

ץוביקה תאצוה ,רקספיל יבא ,אבא לש חשה יקחשמ •

סרטנוק ,ןויצ-תב הלא :תכרוע ,הרישל םיסרטנוק ,תספרמ
 1990.ויתס ',ג
ןויליג ,הזע לבחו ןורמושו הדוהיב םיבושיה ןותיע ,הדוקנ

.ימע  63,1990רבוטקוא 144,
 1ןוילג ז"ט ךרכ ,לארשי םעו י"א תודלותל ןותיע ,לומתע

.ימע  1990, 24רבוטקוא (93),
',ל תונויליג ,הקירמאב תירבעה תורדתסהה ןועובש ,ראודה
, 1990.טסוגוא ,ילוי ,עשתו םישישה הנשה ,ג"ל ,ב"ל ,א"ל

הנש ,תוברתו הרבח תינידמ הבשחמל תע בתכ ,ביתנ

,א"נשת ירשת — ן"שת לולא ) 5 (16ןויליג ,תישילש
.רניירק יכדרמ :ךרוע

 2,ןויליג ,תידוהי תוברתו תונמא תורפסל תע בתכ ,יומיד
.ןהכ סחנפ הוח :תכרוע ,א"נשת ירשת

רפס יעוריא

.ימע , 1990, 48דחואמה

תדוגא ,דחואמה ץוביקה ,למרכ לואש ,םולח עלצמ •
.ימע , 48םשל ארויג :תינמתמ , 1990,םירבעה םירפוסה
תרופיס
,רפתה דצ ,רתכ תאצוה ,ןרימ ןבואר ,הקיטראטנאל תימורד •
.ימע 101,1990

, 84,1990םילשורי ,למרכ תאצוה ,קב םרוי ,תוביתנה רפס •
.ימע

יקסבוחינרשט ש"ע רפוסה תיבב םייקתה שדח עבצ ברצ

הביבא :םע לדנה ינב חחושו החנה -1.11.90.ב א"תב

סורדט — ךלמה רצחב ררושמ" הירפס תעפוה םע ,ןורוד
;"תירצונה דרפסב תירבעה הרישה רפס" ,היפעלובא יולה
רכומ" םידליל םיריש רפס תעפוה םע ,ףיםא"ךהב תימולש

הקבר ;"עלקה ףכ" ורפס תעפוה םע ןויס הידא ;"םיננעה
ארק ךלמילא רורד ;"שבדה םעט" הרפס תעפוה םע ןרק
".הבירמ ירוזא" ורפס תעפוה םע וירישמ

,ביגש דוד :תיברעמ םגרת ,זופחמ ביגנ ,ונתנוכש ינב •
הירפס ,דבוע םע תאצוה ,ךמוס ןושש יסורפ :רבד תירחא

.ימע , 440,1990םעל

:תועט ןוקית

ץוביקה תאצוה ,שיקרמ דוד ,הסיט תועש שולש קד •

ימע /2ה" 0תרבוח(ירא-בל המענ לש הדישב היינשה הרושב

.ימע , 1990, 96דחואמה

דועיתו ןויע ,רקחמ

הלפנ "םינתח העבש לש ןקויד דועו" הרושב חתופה )65
).הפ1ח אלו(ה$ח ל"צ .תועט ונרעצל

הדוהי ,לארשיב םיאקיסומו הקיסומ ,לארשי תורימז ימיענ •

.ימע , 1990, 468דבוע םע תאצוה ,ןהכ J
ריאמ ),היתוביבסו תורפסב םינויע( ,תרמצו םישרוש •
.ימע , 1990, 223דקע תאצוה ,קאסוב

ןומע ינוג

ץוביקה תאצוה ),בטנא(ןמרקוצ קחצי ,ןהה םינשה ענש •
.ימע , 604,1990תואטיגה ימחול תיב ,דחואמה

,תוכומנה תותיכב דימלתל הדובע תרבוח ,היילע ישגפמ •

 !,ןוכנ אורקל' סיר ללה לש ותבושתל הבושת

.ימע , 107,1990דבוע םע תאצוה ,ןמרבליז הנוי ,ןהכ רידא

) 1990רבוטקוא  2.ה"ס םינזאמ(

.ימע , 182,1990דבוע םע תאצוה ,ןמרבליז הנוי ,ןהכ רידא

דימש הויז

,תוהובגה תותיכב דימתל הדובע תרבוח ,היילע ישגפמ •
תע יבתכ
,א"נשת ויתס ,ט"ק ןוילג ,תיצוביקה העונתל המב ,תומדש •:
.ימע 144,1990

ת
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לע תיביטומא הכ הבוגת ביגהש ,סייו ללה 'סורפל יתדו

היהו' :ןומע לש ורופיסב יומסה גולאידה ןיינעל ירמאמ

רבמצד-רבמבונ , 3-4,ד"ס םינזאמ( 'רושימל בוקעה

ייתונחבא תא םשו הפ יאדווב דדחא ,ויתורעה רואל 1989).

ירמוחב ןוימדה .תנתונה איה ,הלוגב תידוהיה תואיצמה

קפס אלל אוה סייו ללהש ףא ,םלוא .ג"לי-ןונגע תקיז רבדב

וראית םירפוסה ינש :יארקא ונניא ןושלה ירמוחבו תואיצמה
ימי לש תששורמה תודהיה הזכרמבש ,המוד הנומת השעמל

לע םימעפלו ,וינועיט תא גיצמ אוה הבש ךרדה לע םימעפל

,תורודה לכבש ידוהיה לרוגל לשמכו המגודכ ",םימעה ביבא"

.םמצע םינועיטה

תילכת םשלו תרחא םלוע-תפקשה ךותמ ןכ השע דחא ליכש םגה

:ותעד לע תקלוח ינא רבד לש ורקיעב ,ןונגע רקחב תוכמס

לש םיחכשנ-יתלבה וירמוחל קקזנ ןונגעש אוה יעבט ךא .תרחא

ויפוריצ תא ארב אל ןכאש( הלכשהה ירפוס לודגל בשחנש ימ

.א

ךותמש ,תשדוחמ תודדומתה דדומתהל ואובב "),ןיאמ שי"
םירבד םהיפב םש ,םימודמ םיביוא ומצעל ארוב סייו ללה

.המואה לש יגארטה הלרוג תייעב םע ,הנוש הביטקפסרפ

יתייה ילמלא ינשרפ חוכיוול הז ןיינעב תסנכנ יתייה אל

.ולש וירבד אלא םניאש ,םהירבדב קבאנ ךכ-רחאו ,ורמא אלש

הלוכסאל יגוציי יוטיב הווהמ ירמאמ יכ ןעוט אוה ,לשמל ,ךכ

תא ידימעהב .ירמאמב יתילעהש תוחנהה תקדצב ךכ לכ החוטב

וא םיינוליח ,םיידרוסבא םירסמ ותריציב הלגמה ,ןונגע רקחב
,ירמגל םיכופה םירבד ובתכנ ירמאמב ירהו .םיירוטמרופר

תרוקיבש ,הדבועה יתוא האילפה ,הז לומ הז םיטסקטה ינש

,יתנעט שוריפב .רוטמרופרכ ןונגע לש ותייאר יבגל לשמל
ןקתל אב וניא" ןונגע ,ג"לי לש תירוטמרופרה המגמל דוגינבש
אלא ",םנוק ידימ וירוביג לש םנולק תא עובתלו תואיצמה תא

לש תקהבומה תיליכשמה תיתשתה תא הכ דע הפשח אל ןומע
לש ופוסב ,הניא םנמא ותילכתש רופיס( ,ינומעה ןוגיעה רופיס
םסרפתנש רחאל ,םלואו ).תירוטמרופר-תיליכשמ תילכת ,רבד

שיא ,רדנלדירפ הדוהי 'פורפה יינזואב ריעה רמאמה

ןמ הלטבו הרבעש היווהל דעלג םיקמש ימכ" דעתלו רפסל ידכ

רבדב המוד הנעט םעפ רבכ עימשה יכ ,ןליא-רב תטיסרבינוא

ןעמל םוחללו תואיצמה תא עיקוהל אבש ימכ אלו ,םלועה

הלכשהה תורפס לע ןויע םויב ג"לי לש הריטאסל ןונגע תקיז

קרש ,איה ג"ליל ןונגע לש ותבושת" יכ יתבתכ ןכ ".היוניש

יתש ןיב תטרופמ האוושה ךרע אלש ףא ,תירבעה הטיסרבינואב
י"ש 'פורפ םג יכ ,יתעמש טיבש יזוע 'פורפ יפמו .תוריציה

תא בותכל היה לוכי רוטמרופר ליכשמ לש תוימיטפוא ךותמ
םינותנ .םיבותכב התוא ססיב אלש ףא ,וז העדב זחא ילאונפ
ותריציב הלגמ ינאש ,ןועטל אופא ןתינ דציכ '".דוי לש וצוק'
תא ,יתבתכו יתרזחו ,יתבתכ םא ,םיירוטמרופר םירסמ ןונגע לשםה ךא ",יוליגה תחמש" תא ינממ לוזגל ילוא םייושע הלא
דוסי-ללכ .יחור יניעמ םירבד יתיאר אל יכ לילעב םיחיכומ
?רומגה ךפיהה

ישיא-ןיבה םוחתהש לוככש ,עבוק היצטרפרטניאה תרותב
.ב

הז םייולת םניאש ,םינוש םינשרפ ןיב )יביטקייבוס-רטניא(

עולקל םתונשרפ לש הייוכיס םיבר ןכ ,רתוי בחר ,הז לש ותעדב
.תמאה לא
ןונגע לש הקיטאופה יכ ,ולש סומלופה ירבדב עבוק סייו ללה

ןבכ אוה הלגתמ ןאכ םג .ג"לי הקיטאופמ תילכתב הנוש
תוקיזה תכרעמ תא יתראיתש תורמל ירהש ,ךרוצל אלש אתגולפ

.ד

יכ ,ליבקמב ,יתנעט ףא ,םילודגה םירצויה ינש ןיבש תבכרומה

הרטמה" יכו ",ולש וחור יפל ג"לי ירבד תא בציעו של ןומע"

םאה ":הרבזה עבצ" לע חוכיו ונינפל ,רבד לש ומוכיסב

דוע ".תילכתב םינוש תינונגעה הריציב םירבדה לש טקפאהו

םינבל םיספ ,ךפיהל אמש וא ,ןבל עקר לע םירוחש םיספ הרבזל

וכיה וירבדש ,ג"לי לש םזקרסה ןיב לדבהה רבדב יתבחרה

תורשפא תא תעדמ אלש דדיח ישוריפש רשפא .רוחש עקר לע

תא החתינש ,ןומע לש הקדה הינוריאה ןיבל ,דבכ שיטפכ

רוחשה דצ תא ןומע לש הריציב האורה וז ",תיטואכ"ה האירקה

ושמיש ג"לי ירבד יכ יתבתכ ןכ .םיקדבש קד למזיאב תואיצמה

",הרז הדובע" לש הלוליה וזיאב קלח לכ לוטאש אלב תאזו(

,אופא ,ןאכ ץרפתמ סייו ללה ".תודגנתהלו יוקיחל לדומ" ןומעל

).םיה תונידמבש םיללוחמ םישדקמב סייו ללה תעדל תכרענה

תומימת וניניב שי ןונגע-ג"לי ילדבה ןיינעב ירהש ,החותפ תלדל

לע רתי הריציה תא המודמכ ךשומ ,ודצמ ,סייו ללה ,םלוא

.תקולחמ לכ ןיאו ,םיעד

הנומאה לש תיתדה הריפסה לא :ידגנה בטוקה לא הדימה
חתומ וליפא אוה .ונכ לע "בוטה רדסה" תא הבישמה המלשה
.ג

תמאב איהש ,תינומעה תומדה ןיב תוהז לש וק םשו הפ
,רבחמה לש םיעלבומה ויכרע ןיבל ",לארשי ינומא ימולשמ"

רפוכ סייו ללה :תיתימא תקולחמ לש תודוקנ םג שי ,םלואו

יפוריצ לכ יכ ןעוטו ,ג"ליל ןונגע ןיב הקיז לש המויקב ללכב

יבטוק ןיב הערכה אללש םיטוביח וימי לכ טעמכ טבחתנש
.קפסהו הנומאה

לע יתעדל םיעיבצמה ,ןונגע לש ורופיסב םיעקושמה ןושלה

םג ןונגע היה רבד לש ותמאל יכ ,םוכיסל רהבויש בושח

םניאו ,םינוש םימודק תורוקמב רבכ םייוצמ ,יומס גולאיד
ההומת הנעט ,יתכרעהל ,יהוז .תויאר-רמוח שמשל םילוכי
תא וקני דחי םג םירפוסה ינשש בר-יב-רב לכל עודי ןה :רתויב

םגו ילטנמיטנס םג ,םמתימ םכו םימת םג ,ןקפס םגו ןימאמ
יכו ),ללוהתמ "יאצילג ץל" חרכהב אהיש ילבמ( ינוריא
ויתותמאב םלועה תא תוארל ותלוכיב הצוענ ותובכרומ

לש ותריחב לבא ,םימודקה םיירבעה תורוקמה ןמ םהיפוריצ

תורוא האר ךרד לכב .תלפוכמו הלופכ הביטקפסרפבו תויקלחה

ג"לי רחב ובש ,םיפוריצ לש ףופצ םקרמ ותואב קוידב ןונגע
לש הקיגארטה תא ולש וכרדב ראתל ידכ ,וינפל הנש םיעבראכ

תא שרפל "הנוכנ"ו "הקודב" תחא ךרד ןיא יכ עדיו ,םיללצו

■ .תאז תעדל םיכירצ וינשרפ םג .תואיצמה
 33םינזאמ
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