
 +  סנכ תארקל

pun ףרוח 

   



  

  

  IBMתויא וי תור .|

AD pu “PRP Da וי תו תשע" יו 

poe pn3:/e3l00 nt שיבת .םימ66מ ₪ pad PO 

AD 18'תפן( .תורימה( = ףכ 37 

 ד  3 pisקרלו |

  DD" Punoןיוכיי רה / "כ)סכה הרראי* :

VP poa | 6כ 0 תס0וא ה .תכיי aire 

“Nat! PF יס pô yr pr 

 יז3א של"  hoץיזאהו <

  pin Oןוא(\ ו ץ3א ₪

 .תוי3ו יול = תוקע .תו6פא

fe pato nyhp oוש( = ו[  

 רפת eo À MV nl רות/0א 60 -

 ואש NH | וו 624( -

ON = pic pre 0ב Se ג תו( א א fippa ASIA O 

=: Pon NIBAD - 

  JE E=י) ני[ :

 .,ת/י/תוה « Ad ד

pinיא]י6090 האפ , 

 . 86 27 הע6 - (() Pu ו

solla-ומעות | -ת ותא( ..ת/]קסוא  ala 

 « ida הופי הוק 0/6: =

  Oב0 :6/6

       Mp3 Deוי  narיב ;



tele - 7 תתכ 9 Bryan 

 ! ₪ polpa poye 4 op opתבוא ( Da PNQ,ו6ה

  ₪960 Bj.עת%א6 | תרפוח בכ[

UC? תה תה nf 
 תו!ח/ תה תיגמ תא סכי]8 ₪391 - תתרסש

Pê o&jk ₪ 
  AN PR "07% ne Dsווק ה | תוכבהא האכו

PP o?) 
pj 39 pa? ₪0! PDN לב PIC - 09/29 af DPIDB = 6/ןןיי +K9) 

 ₪  x EDP pr Inpe roma"וא
7 

  MEG PAD"ב עו ט"ו  ls anjaתו יןיפאת ( 6 3% /6 Indy BIjôור .<
60] CoD NS) OD 1 mp DP, bl ea MN GA!) 

 )א NANDO 5 2[ הא! - 1810, עוזב , DJ PD לוי ו

  | PM op) NPRהרה .

  Ad/pNהךרבא [ 4 N3אסי6תה ,

  

 וע ע םק -תפי6 , תות( , 4 3 36 וב ;'נרובשיצר>הה
fic NO nao “emp 

- % 

 +( , יחס 5( "ירא שב ((רשי ha poa W3t ף יראת

«erD Adi 3 תסת- dp Lua APOIO AÍ 6ץרש). MNYD תו 6 ת ה 

* *% + > 

ab hos 6 Any pa ppa Din DIBLAD 4 Cla, (ny ויב 2 ru” RÉ RIA. 

eos DD pl nna עו עי ה 

 שש
pino0,3מ)) " 

. [oe PO en  



 תובשייתה קר
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 ןיקנבט קחצי םיחעשה לכב

 םולשה תא איבת

 םיררחושמה םיחטשב םיידיימ חותיפו תוכשייתח

 המלשה לארשי-ץרא :הניהו התיה ונלעפמ לכ תרטמ

 רבדמה דע ןוכיתה םיהט -- םיקיתעה-םייעבטה היתולובגב

 םעה לש תשדחתמה ותדלומכ -- ףוס-םי דע ןונבלהמו

 -סרפה -- ירוקמה ינויצה לאידיאה והז .ולוככ ובור ידוהיה

 ףותישבו םולש יאנתב םויכ םג הרושק ותטשגהל הביטקפ

 םע דחוימבו ,ברע תונידממ המכ םע הרופו קודה הלועפ

 .םלוכ םינכשה םימעה לכ תבוטל ,ןדרי

 תדסשה יטויאב ונילע חתפכנ רשא תמחלטה רחאל ,םויכ

 -יתטש ונידיב םיאצמנ --- וניללח תואט םדב הלעש ןוחצנבו

 וניאש דחא יברע ףא םהט שרג? ילבט רשא םיבחרנ ץרא

 ,םיבר םידוהי םהב בשייל ןתינ - ונדגנכ וקשנ תא םירמ

 שי  .םיפסונ תובשייתה יחטש תרשכהב םידוהי קיסעהל

 לש תותיפהו הטזיה תושרל וללה םיחטשה לכ תא דימעחל

 שארכו ,םיברעה ידי לע ולצונ םרטש חסנרפה תורוקמ לכ

 < יי
 תטש לכב תולעהל שי הלא לכ תחטבה םשל הנושארו

 OEA 726 הש 0
 תוינוחטב-תויתובשייתה תויוזחאה תורשע  ךכל | יוארה

nos1 ו ד יש תו  

  

  
 !!דיי

 םשל ועינהש וניריעצ ינשיה תא זבזבל םיצור ונניא - .

 אוהש לודג יתובשייתה השעמב דיימ חותפל ונילע סילייחכ

 .וז העשב ישממה יטילופח ונקבאמ

 ונשרונש םוקמ לכל םיבשייתמכ בושל ונילע לכ םדוק

 - ה"שת תמחלמב וילע ןגהל קיפסה אל ונחוכש ,ונממ

 תומדאלו תורטעל ,ןויצע-שוגל ,הברעה-תיבו חלמה-סי ןופצל

 רני כל ףסונ .ררחושש םוקמ לכב םידוחי שוכר ויהש

 בשווי יאש המדא תקלח לכ תובשייתהל רישכחלו בשיי

 :יברע חמדא דבוע חילע
 סטנו

Perna 

if Mel tem nto.וס 13(  

 ND קול כ ו3/ יצכ 6
punha! onlol Bley PD Dê 

DID RI37 , 16 שיק  ole 
SINPN pm ₪7 06 7700777270 

 6 426 pr rilem פל ,7

 PIYAD יכלו וו

PB Pleegrl prrupו תו  

 יאבצה ןוחצנה םע חמייתסנ אל ונתמחלמ

 הפקתהה תנכס תא ונילעמ ריסה יאבצה ןוחצנה

 וניתולובנכ דמוע ןיא עגרכ -- ונדיטשהל הכרענש תיאבצה

moרקיע תא ונפבה .ונמויק לע םייאל לגוסמה יאבצ  

  

    

 ברעטהו חרזמה ידי אבש םקשנ תא ונדמשהו ברע תואבצ

 לש תשדוחמ חטירזו ,מ"הירב תכיטת חכונ םלוא .בר עפשב

 - םקנו חסובת תושגרה הילע ופסונש האנשה חכונו ,קשנ

 רקיע םלוא .קשנב תויורגתה דוע הנייהת יכ ץנמנה ןמ אל

 תוריפ לע המחלמה בלש אוח םויכ וב םינותנ ונאש קבאמה

 תא ומצעט עבוק יאכצה ןוחצגה ןיא םוקמ םושב .ןוחצנה

 .היתונולשכו חמחלמה יגשיה

 ןוחצנה יגשיה לרוג יכ תחוורה העדה םע םיכסמ יגניא

 תלהנתמה תיממולפיד.תיטילופה הכרעטב ץבקיי יאבצה

 יאבצה ןוחצנה יגשיה לרונ עבקיי הז בלשב .ס"ואב

 תולובג לרוג תא ץעכקי רשא יתובשייתה-יטילופה קבאמב

 .תתושרב םינותגנה םיחטשה דיתע תאו חנידמה

 ונינפכ ןוחצנה רחאלש תואיצמה הדיטעמ םידיקפת יגש

 : חמשגהל

 ;ל"חצ ידי לע וררחושש ץראה יקלה בושיי (א

    .תובורקח םינשה ךות םידוחי ןוילימ ינש תיילע (ב
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 תולובג תעיבקל קבאמב ךרע-כר םרוג הווהמ ץראה יבחרב םישרחה סיבושי תַמקה

 .סיימצעה היהוהוכב תוננוגתה לארשיל םירשפאמה ,הנגה ינב

 אבצ סע הקודה תירבכ וושק הנגה ינכ חולובגל קבאמב יתובשייתהה םרוגה

 .לארשיל הנגה

 תוססבתהו תושרתשה לש דמימ רפסכ תילארשיה תוזחאיהל הקינעמ הובשייתהה

== 

 Nando“ העכ הגיסנו הריקע לש תונכס הכונ

  34 partyרזא 2

neלכל די תתל ךישמנ .ץראה לש הבושיב ישארה םרוגה היהנ דיתעב  

 ונאש תולבגמה תוברל ,וניתוינכתל םאתהב יארחא יתובשיתה השעמ

 יתלב תוינכותל די ןתינ אל .םולשל.הריתחב בשחתהב ונמצע לע םילבקמ

 תויתובשיתהה תועונתה .תובשיתהה םוחתב הלשממה לש תויארחא

 .םיבשיתמ ןהירבח ןיא ןכיה טילחהל תוינוביר

 תועונת לש ןדוסימ תובשיתהל םיניערגה רפסמ לודיג בויחב ןייצל שיש

 הלועפה תא ריבגהל ינויח .תובשיתהל תועונתה תולועפמ האצותכו רעונה

 .םיניערג חופטלו ךוניחל
 רועישל ועיגה םרטש םישדחה םיבושיה תייסולכוא תא לידגהל ינויח 9

 .ותכלהכ בושי חותפו הרבח ייח רשפאמה םומינימ לש

E]לע ןעשהב ,היציזופואב םג הלועפ בחרמ הדובעה תעונתל שיו שי  

 .תויצולחה תועונתה לעו תורדתסהה לע ,תובשיתהל תועונתה

 םירוזיאב יתישעת חותיפל עגונה לכב םידבועה תרבח תא ליעפהל שי --

 .םייאלקח םילוביו םידוביעל עקרק ירסח

 הקלחמה לש הלועפה רשוכו תוכמסה ועגפי לבל רמשמה לע דומעל שי %

 הדעוה לש התוכמס לטובת אלש ;:תינויצה תורדתסהה לש תובשיתהל

 .תובשיתהל תיתעונת-ןיבה

 קר אל תובשיתהל ךוניחה תא חפטל תאש רתיב ךישמת הדובעה תעונת ₪

 ירסומהו יתרבחה ןכותה תניחבמ אלא ינוחטבה-"י:ידמה טביהה תניחבמ

 .םייטסילאיצוס-םיינו'צה היכרעו תדבועה תובשיתהב םולגה

% 
 בראשה ןיב רמאנ ךרעמה עצמב
 ,תינויצ הניחבמ הלעמב ןושאר יוויצ אוה הנידמה יבחר לכ לש םבושי''

 ךות בגנהו לילגה בושיי תא םדקל ץמאמה רבגוי .תיתרבחו תינוחטב

 .הלא םירוזיאב םיברעה םיבשותה לש םמודיק לע הדיקש

 סוסיבו ךשמהל -- הנידמה ןוחטב ילוקישל תופידע ךות -- השעיי

 ,ןדריה תעקבב ,ןלוגב ,םילשורי בחרמב תינוריעהו תירפכה תובשיתהה

 לש תוינידמ תרגסמב השעית תובשיתהה .המלש בחרמבו חיפר לבחב

 ".הנגה-ינב םולש תולובג תחטבהל לארשי תלשממ
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 לארשי תנידמב mn ידעי

 תירפכו תינוריע תובשייחה

 תירפכו הינוריע תובשייתה תונורקצ

 דודיע ידי לע לארשי ץרא ימוחת לכב תירפכהו תינוריעה תובשייתהה סוסיבו הבחרה .1

 הדוהיב ,לילגב ,ןלוגב ,םיילכלכהו םיינוחטבה םיכרצה יפל הייסולכואה רוזיפ

 .יניסבו בגנב ,הזע תעוצרב ,ןורמושו

 .ללוכ ירוזיא ןונכת לש סיסב לע תירפכו הינוריע תוכשייתהל םישדח תונורקע תעיבק .2

 ירוזיאב תירפכהו תינוריעה תובשייתהב לופיסל תויזכרמ תויתכלממ תויושר תמקה .3

 .םיפדעומ חוהיפ

 םידרשמה יביצקה לכ וזכרתי הבש תוטרה י"ע ןווכי רסא ביצקת הדיחי ?mov רוזיא לכ

 .וז תושרל םירוסקה

 הייצביטומ ןתמ םשל ,המוד עקר ילעב תוצובק לש תונגראתה י"ע ם*יחל*הק םי*כוטי תמקה .4

 .ההוורה הוצראמ היילע דודיעו חותיפ ירוזיאב תירפכו תינוריע תובשייתהל

 ,וז הפוקתב הרבההו קשמה תושירד תא םולהתש השדה תובשייתה תרוצל תורשפא תקידב .5

 a “SD ,תוירוביצ תורבחכ תונגרואמה - "בשומ-ירע" תמקה ןוגכ

 תינוריע תובשייתה

 :םיפדעומ הותיפ יררזיאב רולר תרדידה>.150,000 םיקהל שי תובורקה םי*נשה 4 -ב .1

 .ףוחה תלפשב םוקמב ,יניסבו בגנב ,ןורמושו הדוהיב ,ןלוגב ,לילגב

 לופיטב ,תושדחה סירעב זכרתי ינוריע הותלפו םירע תיינב לע הנוממה יחלשממה דרשמה ,2

 .הקוסעת תורוקמ תריציו היתרבה ההוור תריצי ,סולכ*יא ,היינכ :לולכיש,ללוכ

 לילגל ,בגנל ,ןורמושו הדוהיל היינבה תקחעהו ףוהה תלפשב תיתלשממה היינבה םוצמצ .3

 .יניסלו

 .מ"ק 530 - 20 לש חווסב ,תולודגה םירעה ביבס ןייוול ירע תמקה .4

 ךישמהל הותיפ ירוזיאמ םיבשותל רשפאל הנמ לע ץראה יבחרב םיריהמ ם"ישיבכ תשר תלילס

 תיתשתב תוידיימ תועקשה ךירצאי אל הז רבד ,םימייקה רחסמהו היישעתה יזכרמב דובעל

 .םימייקה םיזכרמב היישעתה תי*"נב תא קימעהל רשפאיו

 רפסמ תא םילשהלו קוריה וקל ץוחמ םייאלקח םיבוחי 50 -כ םיקהל ש? םינשה 4 -ב .1

 םירוזיאב הייסולכואה תא ליפכהל שי ךכל ףסונ .כ"הס קשמ תודיהי 12,000 -ל תודיחהיה

 .םימייקה םירפכב ,אוצי ילורדיגל םימיאתמה

 ."תיהכלממ תולחנתהו הובשייתה קוח"ל ושבוגיש ,תונורקע יפ-לע השעית השדחה תובשייתהה .2 5

 .םיבשייתמה ןוצר יפ-לע עבקית תובשייתהה תועונתל ם"רבשייתמה תופרטצה ,3

 שי .יאלקחה אוצייה חא לידגהל רקוכמ "אלקה הותיפ ""ע תלגוסמ תילארשיה תואלקהה .4

 תומיאהמ תונוכת ילעב םירוזיאב יאלקחה רוצייה תודיהיו הייסולכואה תא ליפכהל

 ןוהב םימהו עקרקה תרמה י"ע ,םימו עקרק תסכימ התוא לע ,אוצייל ףרוח ילודיגל

 .אוצייל םייאלקח םינקתמ המקהל

 .א

 



 tio ?איצנטופ חותיפה לאיצנטופ

 ,לודג אוה "העקבה תרדיש"ב םיללכנה םיחטשה לש חותיפה לאיצנטופ

 :ויביכרממ המכ ריכזנו

 ,םיטפסופ ,חלמה-םי) הדבכ הישעת םויקו הישעתל םיצברמו םלג ירמוח | .א

 .(ענמת

aםידחא ריכזנ) םייגולואיכראו םיירוטסיה םירתא לש בר רפסמ םויק : 

 בכוכ ,תיכומריה תובכרתה ,היתוביבסו תרנכה ,סאינב ,דורמנ תעלק

 רבדמ תורעמו ןארמוק תורעמ ,היחתוביבסו וחירי ,ןאש-תיב ,ןדריה

 .(םירחאו הנירתק הטנס ,יניס ירתא ,המלש תורכמ ,הדצמ ,הדוהי

aדעו ןומרחה גלשמ ,םיפונ לש סוצע ןוויג ;שפונו ףונ ירתא םויק  

 .ובש יחה לע תליא ץרפמ ,תוירבדמ ,םירה ,םיפוח ,םימגא ,רבדמה

 .ב

 הנוםכה הרדשה תינב

 diana eine ןמכוו םהרבא תאמ

 םימרוג חותינו דוסי-תוחנה :העצהל עקרה

 וא שרופמב) תחנומ ,תונוש תומרבו םינוש םימוחתב ץראב תינונכת

pura 

 ח

 ה הבישחה דוסיב

 הרדיש לע דימת ןעשית לארשי תנידמ לש תיסיפה הסירפ
 הש תידוסיה החנהה (יומסב

 תוכשיתהה לש תואיצמהמ השעמל תפקשנ וז החנה .ףוחה תעוצר :תחא הקזחו תירקיע

 םיהטשל תוסחיתמה תועצההמ תחא לכ דוסיב תחנומ םג איהו
 ,לארשי ץראב םויכ תידוהיה

  

a(הריפוא ,תליאמ) - קוחרה חרזמל תונפס ירשק . 
  

 .םייניבה ינווג לכ ךרד ,תיטסילמיסקמה דעו תיטסילמינימהמ (1967 זאמ) תולובגלו

aידג-ןיע ,ןדריה קמע :ףרוח ילודיג) החילצמו תדחוימ תואלקח , 

 עמתשמה תא לוקשנו בורקה דיתעל תיזחתה תאו םויכ ףוחה-תעוצר בצמ תא ןחבנ םא
 .(הבכרעה יבושי

 תוכיאו הנידמה תוחתפתה דיתע יבגל הז "הרדיש דומע" לש ילאיצנטופהו יחכונה ובצממ

 .השק תוזח ונל תפקשנ ,הנוחטב יבגלו הב םייחה
 .(הלמה-םי ,קקוב-ןיע ,וחילרי ,הירבט) דחוימ שפונו אפרמ תונייעמ .ו

% > * 
 .(ירטקלא-ורדיה לעפמל חלמה-םיל הלעת תריפח) היגרנא ילעפמ .ז

 eae ee eee irma העקבב יפארגומדה בצמה .ג

 תויעב תררועמ הניא ,ונידיב הכרוא לכל םויכ תאצמנה ,וז הרריש

 םירפסמב תיברע היסולכוא הב ןיאש ןוויכמ תודחוימ תויפארגומד

 םידוהי ידי-לע םיבשוימ ,וז העוצרב םיכשוימה םיקלחה .םייתועמשמ

 .(ןלהל 9933 ןודנ הב - וחירי דבלמ) הממש השעמל - לודגה הקלחו

 לארשי תנידמ לש "הלופכה הרדלשה" תינכת .2

 הותיפהש ינויח :ךכ הסנל ןתינ תעצומה תינכתה דוסיב הנומה יסיסבה ןויערה תא

 הנהשמ הבחור רשאכ) לארשי ימוחתכ הלוכ הרדישה תללכה ןכל תעוצר) ד י ה * | הרדיש דומע לע אל וססבתי לארשי תנידמ לש תסורפתהו יסיפה

 תקדצומו תנבומ תויהל הלוכי (ןוחטבהו חותיפה יכרצ יפל םינוש תומוקמב ןפואב תוחתופמ תוליבקמ תורדיש יתש :"ה ל ו 8 כ ה ר ד י ש" לע אלא (ףוחה

 :ןהיניב םיקזח "בחור ירשק"ו ןכותב םיקזח "ךרוא ירשק" תולעב ,יביסנטניא

 ."ה ע ק ב ה  ת ר ד י ש"ו "ף ו ה ה  ת ר ד י סט"

 ןלקשמב רשפאה לככ תויטנלויווקא ,ךורא חווטב ,הנייהת תורדישה יתשש ףואשל שי

 איה הנווכה "העקבה תרדיש" וא "הינשה הרדישה" גשומב .ןחותיפ תמרבו יפארגומדה

 אצמנה חטש ותואב יאקירפא-ירוסה רבשה תעקב ךרואל ה 5 ו צ ר | העוצר חותיפל

 תיביסנטניא תיתובשיתה הרדישכ ,םורדב הריפוא דע ןופצב ןלוגהמ :ונידיב םויכ

    .תבשוימה ףוחה-תרדישל (תיכרעו תיסיפ) הליבקמ
 



      

 .יב חיטה - "םיטילפ סה דמחהא לש סידליה"

 וא .לוממ הטמיסב ךלש הוליוב רוגל דמהא תחפשמל ןתה אל המל" - יתינע - "חחפ-לא רמ" :יפתכב יחכשמ - " : 9 ש

 םירוגמ סע בוט רודיס ול אוצמל לוכי החא ,עפשב ךל שי ףסכ ירה ?תונומהב יל חיארהש ,ם"ואה ןיינבב וליפ "ואה ןיי יפא

 ;"תוינמ וליפאו ,העובק הסנכהו ,הבוט הביבסב

 ידכ ךלש הרידל םתוא סינכתש םישרוד ונחנאו .םיטילפ סה וידליו דמחא" - ,ההפ-לא שקעחה q - ה - "רשפא יא"

 ."םתייעב חא רוחפל

 .יתרידב חחפ-לא רמ סע יחטטושו עונכשה ךרדל יתינפ

 , וי יטיל *ר תוחל זה ,, ןו ל , - יטילפ אל אכ םג

y2 , 7 , כ - , ע 2  

 :ותבינע ישרוש דע קימסהו חתרתה חתפ-לא רמ

 דמחהא יהא קר הז - 'םיטילפ' ,םהל בוטו ,ומלקאתה סה .'םישדה םילוע' םה ,'םיטילפ' אל םה ךלש ז 1 5 סיריידה"

y 3 . , nו ם 3 מ  bhנכ כ ז ,  , 

 ומיק ו סה זאו זמחא לש םיחאה ,םי ןישעה םינכשה לכ ביבסמ ,י נטק הרידב זא יחרג .1 964 , 1 , 1 . ו -ב ומאכ ,היה הז

 תא צופל ליתתה םהלש ןוג אה . : 1 ואה יתריד לע יתולעב חגאדמ ינררחש עונש .4 , וורחש ןוג ? 7 ד וריד וא) "ד"שא" תא

 6. | תונולחה תא הב ץפנלו יחינוכמ יגימצ חא עו וקל ,ית וידל םימה תורוניצ

 .תוגרדמב יל ל ל ז 1 יה יל ורידל וסי 7 7 9 7 , וו

 , vi 0 n פק צמאתה 7 עמ מ ,, ' , ו ל ומח ל ו כ וחא

, , 

 םי קי םידוהי 2" ידב יתיא ויה רשא םיטיליפה תא לסה תל הר ds דוהי ,הריד ה ליפה יתנגרא .יתסיגו יתשא תא גרה טעמכו ילש 1 + ןו ז 1 7 ₪

 אטאטמ לש לקמ םע ונטבה ם ירחאל ,רצחל ונפחד תספרמ ה לע ולתינש הלא תא ,םינכש ה תא ונפדה דחיו ,תמאב

 ma - ונלש ןולסה ךות לא הרי אוה הנממ רשא ,דמחא לש תספרמה לע ונטלתשו " a ה םג ףוסב .תועבצאה לע

 ה .סודור םכסהב ליפ דרולה יפל ול יתחנש

 .לועפל בש אוהו ,ןמזה . ךרא אל לבא .ולש ד"שא תאו דמחא תא העיגרה תצק - יתושרל הר הרזח תספרמהש הדב ועה

0 

  

 ילש תספרמה תכייש ימל

 ( 7na"בירעמ" 7.11.74(

 רוק םולשבא :תאמ

 הצצהה ךןרחל דעבמ לבא ,רצק לועישו םיילגר שודשד רנשה דצה qo יחעמש .תלדל יתשגינ

 ,לצלצ ןומעפה
 תודנוע םיידי תועבצא .הפילח ,רוחצ ןוראווצ ,הבינע .הכל

 הכ שובל םדא םש דמע .יתחתפ .רבד יתיאר אל

niyasרוקיב ביטרכ ינפב גיצה אוה .יברע םינפ רתסלק .הטמ תוכושמ תואפ ,חפוטמ םפש .תובר : 

 "טאיפ" ,"פא-ןוס" תורבח להנמו ;"ונר" ,"סרוטומ לרנ ג" ,"םא .יב ,ייא תורבח לעב ,חתפ-לא הללאדבע

 .סם"ואו

 תונומת ינפל הארהו ,רתוי םסישרמ ןפואב תוהדזהל חתפ-לא רמ שקיב הליחתב

 .1964-ב היה הז .ותוא יתסנכה אוה - "הזה ןיינבה תא תונקל דמוע ינאי" .ם

 "ואה ןיינב תא םגו ותושרבש "טאיפ" לעפמב רוצייה טרס לש

 .רמא

 .יתרעה - "תיכוכז ולוכ ,תוישרפ וב ןיא ירה ?ךכ לכ לודג ןיינב ךל ץוחנ המ םשל"

 .הז תא בהוא ינא .תיכוכז ,בהז לש הקעמ ,שיש לש תוריק .דואמ יביטרוקד" .יל ריבסה ,"הפי טושפ הז"

 "...םישנה ליבשב םישוע אל המו .יניעב ןח אצומ הזש יל ורמא יתושנ סג .ימצעל תושרהל לוכי ינאו

 .םלוע ירישעמ אוה ירה .ילא אב אוה ,םצעב ,עודמ יתנבה אלו ,התפ-לא ,הזה חרואה ,רישע יל הארנ

 רקבל טילחה םעט המ זא ,ראשה לכ לע ףצפצל םגו ,לכה םמצעל תושרהל םילוכי יאדו רשא סישנאהמ דחא

 .הרהמ דע ורבתסה סירבדה םלוא .ןוכיחה חרזמב העונצ הריד לעב ,ןטקה ינא ,ילצא

 טמ ףירצ .לוחה לע להואב םיבכוש ,תובחס ישבול םידלי לש םימוליצ רדוהמה וקיחמ איצוה חתפ-לא רמ

 :רמא זאו תופלוד תויגיגב ודיל תוסבכמ םישנו לופנל

 ראש לכב םירגה ,ילש םיחאה לכו ינא .הכומסה הרידב ךלש ןכשה אוהש ,דמחא יחא יח הלאה םיאנתב"

 .הנטקה ותרידב ךכ לכ לבוס דמחא וניחא ךללגב .ךללגב הז .ךל רתוונ אל ,הזה תיבב תורידה

 ,דחא יטירב ,תיבה לעב זא היהש ימ ינפל הלעה דמחא ,תיבב רוגל ונסנכנשכ ,!1948-ב יכ חתפ-לאל יתרכזה

 ילש הרידה ןמ לבקמ דמחאש ,סכסה סודורב ונמתח זאו ,ילש הרידה תא םג לבקל השירדה תא ,ליפ דרולה

 .ותריד חטש תא לידגהל ידכ ,תספרמ סולפ רדח

 :ףצש אוהו ןהירוחב ולגלגתה ויניע .הצרתנ אל דימאה חתפ לא

  

  

 



    - 

 תאו באכה תא ןיבהל דציכ
 בלעמ לארשי םעש ןובלעה

 ןובלע ,לארשי-ץרא תא םויה
 תועדה לכלש םילבח שי ;ונלש תואיצמה =

Eימוחתב  PORםידוהימ םיקיר םהו ,לארשי  
DRUM aוהז ,וצו הדוקפ לש תרגסמב  

 איצוהל ,ולוכ םלועה לכב טעמכ דיח 7
eלש בשומה םוחת וליפא .ברע תוצרא  

 םירוזא שי תירבה תוצראב .ונניא רבכ היס
osשי 1 רוגל רוסאש םידוהיל רמאיי  

 1 עקרק תונקל םידוהיל רוסא םהבש עי
aeונלש תואיצמה תאז .היגוגאמד א  

 םזיטאמגארפ ךותמש תוארל ,לודג באכ -
eיח ידכל םיעיגמ ,תינידמ השיפת לש - 

 לע רוסיאב יוטיב ידיל םויה אבש ,שדוקה ול
Edהמדא וז .ןורמושו הדוהיב בשייתהל  
Piá 1םישקבמש הלא ןה .םישרט תמדא  

Eןיגפהל ,תוחמל םישקבמש הלא ןהו בש  
 תולעל 10 ,תאזה העיבקה דגנכ בו 1

àלעו ואב ,ןתינ אלשכ .תולתלתפ םיכר  
ataרהב תבשל םיצור ונחנא : ורמאו . asd 

 .תוטשפב ,ואב .ונלש תיבה תא הפ תואר

 ז הזיאב
 תיב תונקל / eua di וונקל ידוהימ םויה םיענומ םתא תירסומ

a 2יקלהב םוקמ אוהש הזיאב המדא  
 - הז םא םג .השק הז םא םג .לארש =

ssa iaיש לע ושקיש םיבצמ ידיל - 
 לש תוכז וזיאב 1 תוכז וזיאב , ב ,םייטיל :

 na ודהי לש תוכז וזיאב ,טרפה תויוכז
 a .תונויצ

 ..תרופ קל

eye my NINIE Mp promוה 0  

 ,סינבא םהב הריימ היה ד"שא ,ריעה תובוחרב םיעסונ ויה םהשב .ריעה ינב

 ,ילש םידידיה לכל ,שארל םהל סינכה או

 ,סהו .ילש ןולסה ךוחל הנממ הרי רשאכ

 ענכשל וסינ - (זג לש םייריכ

 סצעב אוהש ,ריעה ינב ,ידידי לכ תא דירטמ ליחתה סעפה

 ה זאו .הבורע ינבכ ם

 ,!967-ב (הרזחב יתחקל - רוכזכ) ול יתחקלש ת

 ,רונח ,אתנכשמ

 הידלי תא ספות וא

 ספרמה תא קר הצח|

 ,תובוח) םהלש םוי-םויה יניינעב דואמ םידורט ויהש ,ריעה ינב

 :יתוא

 תרזחהש ,איהה תספרמה תא קר ררחשל םיצור םה ,תספרמה תא םהל ןח" - בושו בוש יל ורמא םה .. "םולשבא"

 ."הז תא עיצה ליפ דרולהש ומכ ,בוש הז תא םהל ןת .1967-ב ךמצעל

 :םעפ רחא םעפ םהינזאב יתשגדה ינא לבא

 דוע ד"שא תא ומיקה םג ירה ,ילש הרידה לכ "רורחש *ל ןוגרא הז ,תספרמה רורחשל ןוגרא אל הז -

 "יתובר" סיננכתמ םתוא עמוש mx סיקדה תוריקה 993
 ,הזמ ץוחו ...םהידיב התיה הבירמ

 ה תספרמ רשאכ ,1964-ב

 ."הלוכ הרידה ןמ יתוא קלסל

 ,שולח יד ,עורש יתייהו ,רופיכ םויב יתמצ רשאכ ,הרבעש הנשב .תפסונ המחלמב ידגנ וחתפ םינכשה

 יתקפסה ישוקב .הטמלמ ןכשה םגו
 ,םייתניב

 הלעמלמ ןכשה םג :ילש הרידה לא וקניז בוש םה - ילש הרידב ,המ 'גיפב

 םידליהו ,ילש סידליה .השק היה .הנישה רדחל וצרפ טעמבו תימדקה תספרמב וזחאנ רבכ םהו - שבלחהל

 חנומה ףרפרשה לע םיילגרה ,ןולסב יחחנ רשאכ ,ךכ רחא

 .ףוסבל םתוא ושריג - םידוהי

םהיתורידל .םינכשה תפידהמ םיפשנחתמ דוע סידליה
 ה םיטילפה יחא לש יתבשח - 

 :ימצעל   ,הרקתל ריקה ןיב םש יא תויולת יניעו ילומל

 ,םעפה .איהה תספרמה ןמ תויריב יתשא תא גור

 הל ולכי םה 1967-ב ירה

 לבא ,המחלמה תולוק תא העמש אי
 .תספרמה חא יתקזחהש לזמ הזיא

 ה .יתשא לע תוריל ולכי אל םה -

 ידיב התיה תספרמה רשאכ ,תאז תמועל

 ."הילא וברקתה אל תויריה

 .וחומדקל בצמה תא ריזחא אל סא הנובחב גהנאש יל המדנ

 



  

  

 ןוחטבו ץוח תוינידמנ-עצונל עקר

 םינומא שוג עצמ ךותמ

 הנידמה םויקל תישחומה הנכסה

 ,ביבא-לת ,םילשורי :לארשי לש היסולכואה יזכרמ לכ ויה 1967 תולובגב
 םילשורי תא ורביחש תועוצרה .ביואה יחתות חווטב ,תליאו בגנה ,לילגה ,הפיח
 תדמתמ קותינ תנכסב ודמע תליאל בגנה תאו הפיחל ביבא-לת תא ,הלפשל
 אל םיבושיה לש םקלח תנמ ויה סרהו חצר תרטמל םיננתסמ תורידח וליאו
 .ץראה זכרמב םג אלא לובגה ךרואל קר

 םייבועה לש "םולש,,ה תפקתימ לש התועמשמ

 ליפאהל תולוכי ןניא תולובגל רבעמ םש"יא הפייא תועמשנה םולשה תושיחל

 ,ךכיפל .םיברעה לש תיביסמה המחלמל תונכהה לעו המחלמה תואירק לע
 הגספ תודיעוב םייולת תויהל םילוכי םניא לארשי לש הנוחטבו המולש

 יברע טילש לש ותוביצי תדימב וא םיעוערה םייברע-ןיבה םיסחיב ,תויברע
 תרחא וא וז הנכש הנידמכ

 ענמ תמחלמל סירווצעמה

 ןכש ,וננוחטבל הבורע םניא תידדצ-דה הרזע וליפאו ןזואמ יאקירמא עויס

 ."רורחש תוחוכ,ל םיעייסמ היפלש הטישל תכתוח תודע ןה זונבלו הלוגנא

 םיליעפמ ,תיביסמ קשנ תקפסא ךותו תומצעמ ןיב תומיעמ תוענמה רות
 איבהל ידכ -- "ונלשמ, הנכש לש אבצ וא ,האירוק ןופצמו הבוקמ םיבדנתמ
 .הערכהל

 ,ברע תונידמ לש ןרפסמו ןהיחטש .,ןרשוע חכונ םויה יטילופואיגה בצמב

 הפקתהה תנכס תקחרה םשל ענמ-תמחלמל תאצל תלוכיה לארשימ תללשנ
 .היתולובגמ

 יגטרטסיא קמוע לש ותוינויח
 םיחקלהו יסורו יברעמ קשנב ברע תונידמ לכ לש תיביסמה תונידזהה חכונ

 םיבר המיחלה יעצמאש לככש קיסהל שי ברע--לארשי תומחלממ וקפוהש

 םתובישח הלדג ןכ -- םיפידע המצעו חווט ילעב םהש לככו ,רתוי םידיינו רתוי
 .חטשב יגטרטסיא קמועו םיחטש לש

 תילכלכ הסמעמ תלדגה < םיצצוקמ תולובג

 םיאולימל אורקל ץלאית איה םא רתוי דוע רערעתי לארשי לש ילכלכה הבצמ

 םיקסורמה וניתולובגמ דחא לע תוחוכ זכרי ביואהש תמיא לכ ,תופוכת םיתעל

 .םימיה תשש תמחלמ ינפלמש

 לארשי ץוא לע וניתויוכזב \וציק

 .רוערעל תנתינ הנניאו תיחצנ איה לארשי ץראל ידוהיה םעה לש ותוכז .א
aםלועה תמחלמ רחאל םולשה םכסהבו וז תוכזב הריכה םימעה תייליהק  

 הרשוא רשא ןדריה ירבע ינשמ תידוהי הנידמל ונתוכז הרכוה הנושארה
 .י"א לע טדנמב םימעה רבח י"ע ומר זסבו 1922-ב

àי"אמ לודג 3 יפ החטישש ןדריה רבע לארשי-ץרא לעמ הערקנ .1ו922-ב  

 ."םיאניטסלפ,, םייורקה י"א ייברעב הבורב תסלכואמהו תיברעמה

 ונידי לע הררחוש ונתטילשב any תאצמנ רשא הלוכ תיברעמה י"א .ד

 לבוקמה יפ לע ,הנידמה תא דיחכהל ןויסנו םימכסה תרפהמ האצותכ

 הלטוהש המחלממ האצותכ דחא דצ י"ע םיחטש שוביכ .םלועה תומוא ןיב

 ..קדצומו ימיטיגל אוה ינש דצ ידי-לע

 יץרא ייברע וחד ,ם"וא תטלחה תובקעב הנידמה תזרכה רחאל ,1ו948-ב ה

 םג ךא .ונדימשהל ונב ומחלנו יטילופ ןורתפ לכ ברע תונידמו לארשי
 וריכה אלו םתוא ודביכ אל םה ,קשנ-תותיבש ימכסה לש םתמיתח רחאל
 .חוכב הרקעל וסינו ,היתולובגבו לארשי תנידמב

Nהחטשמ רתויו האמ יפ חטש לע תוערתשמה תונידמ 21 שי םיברעל  

 ןמויקל םיינויח םניא לארשי ידיילע םיקזחומה םיחטשהו לארשי לש

 .תונפקות סיסבכ םא יכ זנוחטבלו

. to
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 תירוטסיה תוכז םג -- ידוהיה םעה לש תיחצנה תדלומה -- לארשיל ,ןכא

 רותיו הב שיש תינכת לכו םייחכונה היתולובגל יטפשמו ינוחטב קודיצ םגו

 הכילומ ,ץראל ונתוכז תא רערעל הלולע תיברעמה לארשי-ץרא יקלח לע

 -בכואה לש הנוחטבב תעגופ ,"תיאניתשלפ-הנידמ, תמקהל ענמנ יתלב חרואב

 יוכיס לכ תלכסמו לארשי תנידמ לש המויק תא תנכסמ ,תיחרזאה היסול

 .םולשל

 םיעייסמ םייברעה םיטילפל סחיב המוזי תוינידמ רדעהו תולחנתהה לע תולבגה
  

 הליטמו ץראה לע ידוהיה םעה לש ותוכזב תרפוכה תנייועה הלומעתה תצפהל

 .םיטילפה תייעב לש התורצוויהל תוירחאה תא םידוהיה תנידמ לע
 עסמב חתפתו תוירוטסיהה וניתויוכז לע דומעת רשא הנימאו הנתיא הלשממ

 ,הילעב -- תונויצה תמשגהל תוקבדבו תונמאנב לעפת .,הפונת-בר יתרבסה
 ,לארשי תנידמל תוצופתב םעה לש הקיזה תקמעהבו ץראה ןיינבב ,תולחנתהב

 .תימואלניבה הריזב הנידמה לש הדמעמ תא קזחתו תומיזמה לכ ףודהת

K 

  

  

 הניא רשא תיתובשיתה תוינידמל היציזופואב ונ
 : j נה

 תולובגב םולש תגשהל תיביטקא תוינידמ םע --

 הרשפל תונוכנ ךות ,ןדריו הירוס .םירצמ םע הנגה ינב

 .ןהמ תחא לכ םע תילאירוטירט

 ץרא-לבח ,ןורמושו הדוהי בלב בשיתהל דוכילה תמגמ תא םיללוש ונא ₪

 תוינידמ לש אצוי לעופ איה וז ונתדמע .םיברע י''ע תופיפצב בשוימה

 היסולכוא לע ילארשי ןוטלש לש הייפכ אלב םולש תגשהל תיביט א

 .לארשי לש יטרקומדהו ידוהיה היפוא תא ןכסל אלבו הבר תיברע

 .תורגתהו הרהצה ,הוואר לש תילכתל תובשיתה םיללוש ונ 9

rasקית  DAרצ  
/ 

 >א%א
Ebםינומא שוג"' יפלכ תילילש הדמע תוטקונ ךרעמה תוגלפמ '. 

 םישעמהו תומגמהמ קר אל תעבונ םינומא שוג יפלכ תילילשה הדמעה (

 לכסל תונווכמה תובשיתהה תוינכותל תודגנתהמ אלא םייטרקומד יטנאה

 .ךרעמה י''ע תכמתנה םולשה תוינידמ תא

Oתויארחא יתלב תוינכות תמשגה וענמ ךרעמה תגהנהבש תולשממה  

 ולעפוה תסנכה תעד לע .הלשממה יי'ַע ורשוא אלש םירתאב לחנתהל

 ; A ה תושרבש תויוכמסה .ל''הצ תלעפה תוברל ,הלשממה ת :

 שוג תא ודדוע הלשממב התויהב ל''דפמהו היציזופואב ותויהב דוכילה ₪

 = .םירחבנה ,םיכמסומה תודסומה לש תורמה תרפהב םינומא

 םיניערג ןוגראב םינומא שוג תלועפ הרבג תולשממה יפוליח םע 9

 תמחמ הבר תוחיתמל וסנכוה םיניערגה .ןורמושו הדוהי זכרמב תולחנתהל

 .תובשיתהה ירתאל םתילעב םיבוכע

 בשחתהב חטשל הילעל רושיא ןתמ תבכעמ הלשממה יכ חינהל שי ₪

 הניחבמ תוקפאתהב תגהונ ןיידע םינומא שוג תגהנה .םיינידמ םילוקישב

 תורשפא תמייק -- םלואו .תוחיתמל םוסרפ ןתינ אלו תיתלומעתו תישעמ

 תימואל תורמ תרפהל ןתינש דודיעה ערז .םיתומעו םיכוכיח לש /

 .םישואב ירפ בינהל יושע תיטרקומד | כו

  

ele 43u psp 
 םע אלמ םולש גישהל ירדכ יכ תעבוק ילש הנחמ תצעומ

 םיגיצנה םע מ"ומ להנל לארשי תבייח יניטסלפה םעה

 : תונורקע םתוא יפ לע יניטסלפה םעה לש םירחבנה

eםיחטשה לכ תא ריזחהל שי םיליעי ןוחטב ירודיסו םולש תרומת  

 .1967דב ושבכנש

 לע םכסוי אל םא העוצרבו הדגב תויולחנתהה לכ תא קרפי שי ₪

 .יפוסה םולשה רדסהב םתראשה

 -יטסלפ תוגיצנ םע להנל שי העוצרהו הדגה דיתע לע מ"ומה תא ₪

 .ויקלחח לכ לע יניטסלפה םעה י"ע תרכומה תינ

 תימצע הרדגהל האלמה תוכזה תא יניטסרפה םעל קינעהל שי 6

 .לארשי תנידמ דצל ולשמ הנידמל ותוכז ללוכ

 :תויולחנתהו ןוחטב
 הדגב סירדגומ תומוקמל לייהצ גוסיל ידיוויד

 ועבקי* הלא תומוקמ .רבעמה תפוקתב ,הזע

 ,תינוציח הנכס ינפמ לארשי לש ןוחטבה יכרצל

 היילוצמה תיניטסלפה היסולכואה יאנתב בשחתהב

 -סלפ םיטילפ הגרדהב בשייל ךרוצבו ,הזע

 .םתדלומל ורזחיש םיניט

 עקרק תעקפה לכ קספית

 .הזע תעוצרבו תיברעמה הדגב
 תושדח תויולחנתה לכ דוע ומקוי אלו תו

 תומייקה תויולחנתהל חינהל ןיא

 .םסולשל לושכמ תויהל

 -פמק ימכסהב בותככ
 -תעוצרבו תיברעמה
 םאתהב ,סכסה ךות
 ירבעמה תפוקתב
 -תעוצרבו תיברעמה הדגב

 .א
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    7.6.79 ,םילשורי



  

 תובשייתהה יניערג
 הדוהיבו ןורמושב

 ?לארשי דוהימע ₪

 תודוסיו תונווקע
 -- ,הדוהילו ןורמושל םידעוימה תובשייתה יניערג

 -תה לש םינוש םיבלשב םויכ םייוצמ ,םישדח םיניערג 3
 העונת לש התוסחבו "םינומא שוג" לש ועויסב תונגרא
 ,"תודוסיו תונורקע") המצע לע הזירכהש ,וז תיתובשייתה
 ךייתשמ רשא ,תיתגלפמ-לע העונתכ" (ה"'לשת רדאב טיי
 ,(ןלהל האר) םיכרדהו תומגמה םע ההדזמש ימ לכ הילא
 תיתרבחה ,תיתדה ,תיטילופה ותפקשה םע רשק לכ אלב
 הזיא ןוגריא וא הגלפמב ותוליעפבו ותרבחבו תילכלכהו
 ."םהש

 -- :ןמקלדכ םה "תודוסיהו תונורקעה"
 לארשי םע לש ותבוח םגו ותוכזש ןימאמ "םינומא שוג" (א

 הדוהיב ,לארשי-ץרא יבחר לכב בשייתהלו לחנתהל
 .יניסבו ןלוגב ,ןורמושבו

 -סיהו תינוחטב-תיטילופ איהש תוכזה שומימ םשל (ב
 -- :תואבה םיכרדב "םינומא שוג" לעפי תיתד-תירוט
 -פכו תינוריע תובשייתהל םיניערג ביחריו ןגראי 1

 ,תובכשה לכמ םירגובמו (ל"חנ) רעונ לש תיר
 .םישדח םילועו םיקיתו ,תויטילופ תופקשהו תודע

 תמקהל ל"וחבו ץראב םיעיקשמ סייגיו שבגי >2
 .םישדחה םיבושיב םינוש םיגוסמ םילעפימ

 | ריבגיו רבדב םיעגונה םימרוגה םע םיעגמב ךישמי 3
 \ תובשייתה חתפלו םוזיל הלשממה לע ץחלה תא
 .ץראה ירוזא לכב םידמימ-תבר תיתכלממ

 ל"וחבו ץראב הרבסה יעצמא ןווגיו ביחרי ,ליעפי 4

 הלענו הלע ולע

 םילשורי םינומא שוג

  

| 

 .,א

  

 י"א יבחר לכב בשייתהלו לחנתהל לארשי םע לש ותבוח םגו ותוכזש ןימאמ "םינומא שוג , "
, 

 ,יגקםבהו ןלנגב ,ןורמֶשבו הדוהיב

 םיכרדב "םינומא שוג" לעפי תיתד-תירוסטסיהו תינוחטב-תיטילופ איהש תוכזה שומימ םשל .ב

 -:תואבה

 לכמ םירגובמו (ל"הנ) רעונ לש תירפכו תינוריע תובשייתהל םיניערג ביחריו ןגראי1

 .םישדח םילועו םיקיתו,תריטילופ תופקשהו תודע,תובכשה

 םישדחה םיבושיב םינוש םיגרסמ םילעפמ תמקהל ל"וחבו ץראב םיעיקשמ סייגיו שבגי .

 חתפלו םוזיל הלשממה לע ץתלה תא ריבגיו רבדב םיעגונה םימרוגה םע םיעגמב ךישמי

 .ץראה ירוזא לכב םידמימ-תבר תיתכלממ תובשייתה

 ,ל"והבו ץראב הרבסה יעצמא ןווגיו ביהרי,ליעפי
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 .הלשממה גו

 .םולשל םמיי
 . ושענשט תור  הנורחאל
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 * רזומ שיא
 רמש ימענ תאמ

VITרֶזּומ דאָמ שיִא יִתְשַגְפ ןאָכְל  
tao 127יִרּורָהַס . Dodaמְצִעְל  OPUSרַמָא הָכְכְו : 

 -- לָצְלַצְמ לחָג ןומעפ לוק עַמוש יִנָא תּוליִלַּב יִבְּבְשִמ לַע

 .לֶאְרְקִי םַעְל תֶכָיַש לאְרְטִי ץֶרָא
 לֶלָפְתִמ ּומְכּו רַמְואְו רזוח יִנָא רֶקְּבַּב יִמּוקְבּו

 | PRI DVP תֶכָיש לֶאְרְסִי ץֶרֶא
 לַלַהְל pp איה .םיִרָהָּב הָחיִרְזַהְו תיָאיִגַה ןמ הָנוע יל דַהְ

DN pmלֶאְרְטִי םַעְל תֶכָיַש  
níay Dipa qoליִלָו םֶמי ֶכְו ללי לּוקְּב 799  

 ?RT םַעָל תֶכָיַש לֶאְרְשִי ץֶרֶא
 me vam הָּב קְּזָחַהְל יִדְּכ א* -- ול תֶכָּיַש איִהְו

 בָצַמליַח

 .ויָתְומּולְח תיִּב תֶא ּהָּב תּונְבְל יִדָּכ תֶכָּיַש איה

 לגְרָה ךותמ ָּכְו רוד רודס ּךָכְו םּולַחַבו ץיקהְב כ
POR 

 MY? TP 22 הָמְסְס ,שיּבְתִת -- יִתְרַמָא -- רֶזומ שיא
DMD Pro Spa pb paras םּוחְתַל ץּוחמ הָּתַא יִרה, 

 .הָנָע אל אּוה -- יִל הָנָע אל רֶזּומַה שיִאָה לָבָא

 .םיִפָלַאָה תֶאְו תּואָמַה תֶאְו תרֶשַעָה תֶא ביִבָסִמ יִתיִאְר זֶאְ
 םיִפי ךּב לָּכ םיִשָבַא ,םיִרְּומ ךָּכ לָּכ םיִשָנִ
 לַגְלּגְתִמ קּחְרֶה םַערְּכ הָלידְג הָלַהְקַמְּב סֶלוקְ

Rpm 
TIPO RS nata Tmםֶחְר אֶל תיִלְטְנֶמיִטְנְֶו  

E %
u + 
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 רזחוי אל רררחושמ חטש :רפח םייח

 MPB DUM e Ng הָציִדְב .הָּבַר הָהְמְשְב

 םיִרְפּוסַה .םיִרְרּושְמַה ON 6 הָניִדְמַה Caim לֶא

 םיִנֶָסַעָהְו ָהיִניִמְל הָיְְנְניִלָטְניאָה ox 6  םיִנָּברֶהְ

 לַעְו ₪ ּורְּכה %תוא לַע דַחְי םֶּתַא םֶתהְו ₪

 ו יִרְבְדְבו 6 In אל NR nana הֶאיִרְקְ
 ד “—-

 אָבַנְתִמְו הליִשֶּב אָבְנְתִמ 6 תּותיִנָהָּכ םיִדָח הָריִש

 :ןיְבְגְּב 6 ַעְקֶתְל ךַלּהְו רֶפּוש חקולו 6 תּותָנַעַּב

 ךלוה 6 בא ָּךְרֶדְ) ₪ עומְּתְשֶאְו עוקְתַב .וחיִריִּב

nino)םיקמו 6 (בֶחְר לצַא םיִלְגִרְמ בוש שי אָמָש  

 איִבְמ ולפאו e lança לֶאתיִּב ןיִּב יִלֶהֶא תֶא

 אל םיִדָבְכנַה םיִנּודָאָה לָבִא 6 םִיַרְפִעַל ןֶבָּת תֶצְק

Pamזוחֶא הֶאַמְּב  ₪ Nó Modאל הפיִאָמּו גּוסָנ  

doa. aim o maםּולָשַה לבְג.. ּוהָּפּו "ריִחְמ " 

 "םּולָחַה תוָשְְתַה. תולּובְג קּויִדְּב םיִרְבּע ןָכיַהְו

 םִאַה 6 תֶשְּבְכַנ רּומְדַּמ םַּג ,רמאנ .הָתָיָה ולֶאְו ₪

Siva 03אל .אל 6 ז"תֶשְרּומ תַמְדַא. איה . 

 — אוה לּובְגַה 6 שֶדָחָה לּובְגַה יִשָנַא יִל םיִרְמְא

 Te. iza יִל MP 19 OK 6 שַבָּכ ל"ַהָצָש המ

 ₪ לעממ Jim ָכְדלָּכ םֶהָּב םַעָפְתִמ ךַא ₪ "לַעָש

6 6 DZ SNK DITA nin טושָפ םַה,     

  

    

 ו רעשי ש"  
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 הובשייתהה יניערג
 הדוהיבו ןורמושב

Oילארשי דוהימע  
 תודוסיו תונווקע

 םהמ ,הדוהילו ןורמושל םידעוימה תובשייתה יניערג
 -תה לש םינוש םיבלשב םויכ םייוצמ ,םישדח םיניערג 3
 העונת לש התוסחבו "םינומא שוג" לש ועויסב תונגרא
 ,"תודוסיו תונורקע") המצע לע הזירכהש ,וז תיתובשייתה
 ךייתשמ רשא ,תיתגלפמ-לע העונתכ" (ה"לשת רדאב טיי
 ,(ןלהל האר) םיכרדהו תומגמה םע ההדזמש ימ לכ הילא
 תיתרבחה ,תיתדה ,תיטילופה ותפקשה םע רשק לכ אלב
 הזיא ןוגריא וא הגלפמב ותוליעפבו ותרבחבו תילכלכהו
 ."םהש

 -- :ןמקלדכ םה "תודוסיהו תונורקעה"
 לארשי םע לש ותבוח םגו ותוכזש ןימאמ "םינומא שוג" (א

 הדוהיב ,לארשי-ץרא יבחר לכב בשייתהלו לחנתהל
 .יניסבו ןלוגב ,ןורמושבו

(aסיהו תינוחטב-תיטילופ איהש תוכזה שומימ םשל - 
 -- :תואבה םיכרדב "םינומא שוג" לעפי תיתד-תירוט
 -פכו תינוריע תובשייתהל םיניערג ביחריו ןגראי .1

 ,תובכשה לכמ םירגובמו (ל"חנ) רעונ לש תיר
 .םישדח םילועו םיקיתו ,תויטילופ תופקשהו תודע

 תמקהל ל"וחבו ץראב םיעיקשמ סייגיו שבגי 2
 .םישדחה םיבושיב םינוש םיגוסמ םילעפימ

 | ריבגיו רבדב םיעגונה םימרוגה םע םיעגמב ךישמי 3
 \ תובשייתה חתפלו םוזיל הלשממה לע ץחלה תא
 .ץראה ירוזא לכב םידמימ-תבר תיתכלממ

 ל"וחבו ץראב הרבסה יעצמא ןווגיו ביחרי ,ליעפי 4

 הלענו הלע ולע
VIAםילשורי סינומא  

    

 י"א יבחר לכב בשייתהלו לחנתהל לארשי םע לש ותבוח םגו ותוכזש ןימאמ "םינומא שוג , "
, 

 .יגלםבה ןקרגג,ןורמרסשבו תדוהיב

 יכרדב "םינומא שוג" לעפי תיתד-תירוטסיהו תינוחטב-תיטילופ איהש תוכזה שומימ םשל

 -:תואבה

 ם

 לכמ םירגובמו (ל"הנ) רעונ לש תירפכו תינוריע תובשייתהל םיניערג ביחריו ןגראי.1

 .םישדח םילועו םיקיתו,תחיטילופ תופקשהו תודע,תובכשה

 .םישדחה םיבושיב םינוש 0721400 םילעפמ תמקהל ל"וחבו ץראב םיעיקשמ סייגיו שבגי .

 חתפלו םוזיל הלשממה לע ץחלה תא ריבגיו רבדב םיעגונה םימרוגה םע םיעגמב ךישמי .

 .ץראה ירוזא לכב םידמימ-תבר תיתכלממ תוכשייתה

 ;ל"ההבו.ץראב .הרבסה יעצמא 271371 ביחרי,ליעפי .4
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 .הלשממה י"ע הנורחאל ושענט

 .םולשל מ"
תויולחנתהה תא ללוש א"הבקה 9

 תו"נתווא וה 
 תו וגתמהו

 תויולחנתה
 ומה תא תונכסמ היפר תחו יפבו ניס תמדיקב תיבר מה הד הל

 , + גב א
- 

P 4 ' 
' + 

 א ו הז גוסמ תו פ זג יר 12 וד ו. חת -+

2 

 ע

 נ 5% תז , ובעו עונתב ם תובש תהה ם מרז 1 כ ארו D ועוה

 שט יל יי 9 ל ל "

 לי
 ל

 5.2.3 134( fria .תו6 9 קא

 .הב ףתתשהל

+ %+ *     

 החץ"
a E ces 

 הל דגנתמ דחואמה ץוביעה 5

 יכרצ סע םיבזי

 ומעס תורגתההו הווארה תויולחנה

   ארוקו לארחי
 לס ןוחטבהו (o לזיה

 .הז ליס

 סכמו לסוכ הסטעמ רתלאל יקספהל הלטממל

 ,טייגטרטסא ןוחטב ילוקימי

 לזו תרגסמב רבעבכ הסעיה תובזיייתהה

 ט
aב מב בט תז  

 י"ע ורסואז תוינכתה

 יפ לק סיבוסיה ץוזיחל לעפי
 דחואמה ץובי

e A 
 ןוחטבה יכרצלו םולסה תוינכתל םסאח

 תיתעונה-ןיבה הדעווה
 הב ,תובסיתהל

34.38 
IVO? , Toa 0 

 .הנידמה לז

  dAאא %
   

 .םולשה לומ ם"בושי / %י

 ת תלאש גיצהל :ו'סנה תא ףקות לכב החוד הדובעה תגלפמב דוחיאה זוחמ

 PDTI SER ו 2

 y ןגועמ םלרוגו לובג ינוקיתל תינ'דמה העיבתה קזחל האב םיבושיה לש םתויחא

 :.'.תטבהו םולשה תולובג לע ןמו אשמב ת'נידמ

Àתייתועו םןל . 

 עי ם!לסל ץתמו אקמה ןלהמב בשחתהל ש" הבורקה הפוקתב תיבשיי%תהה תלועפב

 .הנ,ה *נב תוליבג 2 / :

 בוציעל תמרותו המרת תיבועה תובשייתהה *כ שלגדמו רזוח דוחפאה זוחמ

 . !ניהטבל םי'ינויחה םיקיר ץרא ילבחב ל"הצ םע בול

 לשב תעצובמ וז תובשייתה ןיחטבהו םולשה חולובג ילוקיש

 תא תמאות הניא רשא הובשי%\תהל העצה לכ תוחדל ם"ארוק ונא

 ת"טרפכ יא "ה . 5

 תלשממ הוליעפ לכו לכמ ס*ללוש ונא .*לא*רוטירטה רות*ווה תויצפואב הלבחמו

 .ת*ברעה תוחפשקה תדמתהל תעייסמו הקיזמה תיתנגפה תולחנתה לע

 . , , ע , ע , , יו , . י !בק

tinaהגלפמה כרמל טלח תועצהכ ולא תו צה איבהל וגלפמה וכשלל הנופ הד תגלפמב זגחיאה      
4433 UN RV)? eBiprpd) DI3IPPA Punsh ות | ,תו6/הה+ Piau 2% 

* * % amasse 

moלס היתולובג ןוחטבל תינויה המור בשייתהל  
 DUZart ה המורת תובשייתהל יכ תינורקעה ותדמע תא שדחמ עבוק פ"העוה

 הווהי אל בוסטי םוש יכ ונתדמע תא םישיגדמו םירזוה ונא ,תאז םע .טבוציעלו הנידמה

| 

 .םולשל לושכמ

 הנגה תלוכי םע םיניקת םייח לש בוליש רצויכ רפסה ירוזאב ותוישרוש תא חיכומ ץוביקה

 ןוחטבל םרוח אוה ךכבו םיסק סיינוחטב םיאנתב םג ל"הצ תוינכתב תובלתשהו תימצעש

 .הלא םירוזאב תיחרזאה היסולכואה לש התוביצילו

 ל < 2 - יל

 ארשי לש םיינוחטב םיינידמה היכרצל ףופכ יתובשייתהה השעמה תא א"הבקה הארי דיתעב םג

 .תיתובשייתהה ותוינידמ תא עבקי הלא םיאלסונב ותדמע פ"עו

 5.2. .ךפיהל אלו ,םיבושיה לש םמוקימ תא ועבקייש DM םיינוחטב-םיינידמה םילוקושה
 י-- 98 Sw fm acao ז?תש

  

 ייתמ םניאזל טירוזאב \

\ 
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 * רזומ שיא
 רמש ימענ תאמ

 רֶזּומ דאָמ שיא יִתְשַגָפ ןאָכְל ךֶרַדַּב
 :רַמָא הָכָכְו טְקְשְּב toys? Papo .ירּורָהס ּומָּכ 127
 . -- לַצְלַצְמ bia Trono לוק ַעָמּוש יִנָא תּוליִלַּב יִבְּבְשַמ לַע

dat? posן .לֶאְרְשִי םַעָל תֶכְיַש  
Npãa "pipasלֶלָפְתִמ ּומְכּו רַמּואְו רזוח יִנָא  

PRP? DVP Nao dao? poa 
 לַלַהְל (mp איה DT PII Dal ןמ הנע יל דַהְ

Rj DVP. np De? pm 
PP) ph 19) 222 Dip 99 ias dipa q 

 .לאְרְִי םַעָל תֶכָיַש לאְרְשִי ץֶרָא
do nr gemלא שּוּבְּכְיליַח הָּב קיזָחַהְל יִדְּכ א> --  

 בָצַמִליַח
 .ויָתּומּולָח תיִּב תֶא ּהָּב תּונְבִל יִדָּכ תֶכָיַש איה

 לַגְרָה ךותמ ָּכְו רוד רודמ 91 םּולַחַבּו ץיקֶהְּב 79
PR 

 My? 2 22 MpDO ,שיִּבְתִת -- יִּתְרַמָא -- רֶזּומ שיא
paro mp omםּוחְתַל , parasהָנְפָאְל ץּוחמ .רֶקעְבּו וקל . 

 ,ss .הָנָע אל אוה -- יִל הָנֶע אל רֶזּומַה שיִאָה לֶבַא

 6 .םיִפָלָאָה DIY Nó תֶאְו תיֶשַעָה תֶא .ביִבְסִמ יִתיִאְר זֶאְו
 | םיִפָי ב לָּכ םיִשְנַא ,םיִרֶּומ כ לָּכ םיִשָנַא
 לַגְלְגְתִמ קוחְרֶה םַעְרְּכ הָליְג הָלַהְקַמְּב םֶלוקְ

PRP 
Mapa R$ maga mmםָחְר אֶל תיִלְטְנמיִטְנְסְו  
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 רזחוי אל רררחושמ חטש :רפח םייח

 Pap CD e a ng ma הָחְמְשְב

 םיִרְפּוסַה .םיִרְרּושְמַה לֶא ₪  הָניִדְמַה יִבּושֶה לֶא

e DNםיִנָסַעְהְו ָהיִניִמְל הָיְְנְניִלֶטְניאָה לֶא  
by cm cos onim) ₪תוא % nmלַעְו ₪  

 יִרְבְדְבו 6 !זוזָנ אל הֶרּוחֶא engana הֶאיִרְקַה

 אָבַנְתַמּו הליִשְּב אָבַנְתִמ q mí םיִדָח הָריִש

 .ןועְבְגְּב o YEN? Jim רֶפּוש חקולו ₪ תּותְנעּב

 ךלוה 6 בגַא ךְרֶדו) 6 עומְּתְשֶאְו עוקב ּחיִריִּב

ninoםיִקְמּו ₪ (בָחְר לַצֶַא םיִלְגִרְמ בוש שי אָמֶש  

 Wap ולפאו 6 וינָחַמּו Dema ןיִּב יִלֶהֶא תֶא

q DIDI? jan Nypאל םיִדָבְכִנַה םיִנודָאָה לָבָא  
PIאל הפיִאַמּו גוסַנ אל הָמְמ 6 זוחַא הָאַמְּב  

Diap. mp “mp boa nb o tm)םּולָשַה " 

 "םּולָחַה תוכָשְגְתִה.. תולּובְג קּויִדְּב םירְבוע ןָכיִהְו ₪

RI ₪םִאָה 6 תֶֶּבְכַנ רּומְדַּפ סַג ,רָמאַנ .הָתיֶה  

Daז"תַשְרּומ תַמְדַא. איה רּומְדִּת  ₪ Mo Mó 

 -- אוה לּובְגַה 6 שֶדָחֶה לּוכְגַה יִשְנַא יִל םיִרְמְא

DK q Va) asp ay27 וחְלְסִי 19  Daףא..  

 o 2500 Jur 19% סֶהָב םֶעְפְתִמ ךַא ₪ "לַעָש

       6 6 ל"הצ יִרָחַא םיִבְנְְוְמ ,יִתְוּבַר .טושָפ םֶה

  

      
  

Ae 

  

 



  

 תסיפת דגנ תוריתע החוד ץ"גב
 סאבוטו לא"תיבב תולחנתהו תועקרק

 "ינוחטבה בצמל הדבכנ המורת םימרות קזחומ חטשב םיבושי,,

 rs wo םיטקננה ןוחטבה
naשימחיפ ההד ךכב  

 יח ילקב לש תוריתט יתש
 press הש דננ תוקקרק
 eee הדוהו .רוזיא דקפמו
 .תז ןיינעב ,ןיר

  

 ,ןמזטימ זאימש תאמ
 םייתמ בתפ

  

o mam טפשמה Pos 
posה יכ ,לומתא לבק . 

 5 הדוהיב יאבצה לשמומ
 סופתל ques mm ןורמוש

esseישות לש תוטכרק  
 -כו לא.תיבב םייברע םיכ
 34 ,םייאכצ םיכדצל םאפוט
 sum םיבישיו םהולט םיקחל
 vezes תבחעטממ קלחפ םו"

 ךל ארוק ןורמושה
  

 ףתתשהו .התא םג אוב

 !!ןורמושה לע הדעצב
 !ונלרוג תא ץורחל םירחאל חינת לא

 .ןורמושו הדוהי -- םתיבב בשיתהל םישקבמ םידוהי
 .התנומא תונטק תא בוש התליג לארשי תלשממ
 םירוזאל ,םתוא איה התשע ןורמושו הדוהי ירוזאב בשיתהלמ םידוהי הענמב
 .רוגל םידוהיל תושר ןיא םהבש ,ברע תונידמל טרפ ,לבתב םידיחיה
 .ןבלה רפסה ת"נידמ תא העצבב ,ךתוא תגציימ איהש תבשוח הלשממה
 הלעממ ,םיבשיתמ יניערג ,אבצב ,תואנ אל שומיש ךות ,חכב הנפמ איה
 .וחיריו רוצח לעב ,הליש ,הרומ ןולא ,םימודא

 ךירשקו ךתקיז תאו האלמה ךתזהדזה תא ןגפה ,חרמושה לע הרעצל אוב
 .ןורמושו הדוהי ץראל

 רשא ,הדעצל ףוטצה .ןורמושו הדוהי לע jam ךפוגבו ,התא אוב
 טיייו חייי םימיב ,תורחהו הלואגה גה -- תטפה גחב ,םיימוי ךשמת
 \רמל 30 ,ןסינ ח''י ,'א סויב ליחתת הדעצה .ץרמב 31--30 ןסינב
 .צ'תנפל 11.00 העש

  49 

ENUEM . 
o Eee. 

«MCP O DOC OGU 000º 

 תוירוביצה תונקסמהו תויועמשמה לע ןויד הכייק דחואמה ץוביקה הוריכזמ

 .הרומ ןוליא אשונב קדצל הובגה פםפשכה תיב לש ןידה קספ תובקעב

 איצוהל לארטי תלשממ לק האלפה ההבוח רבדב ם*עד תודחא ההיה ןוידב

 טיירוביצה םיפוגה לכל ארקל .ונושלו ובהככ ןידה קספ תונקסמ תא לעופל

 יוניפ רבדב הז ןיד קטפ תמשגהל תוטעל םיירטנמלרפה ם*מרוגה לכלו

 םירעהלו ףוקעל ןויסנ לכל דגנההל ,הרומ ןוליאב המסוה: תולהנההה

 יליעיו םיהו;נ םיעצמאב רבגתהל ;םירהא טיפוג וא הלשממה דצמ ד"ה.פ לע

 רטשמהו קוהה *ללכב סלקההלו רפהל זיכמותו םינומא טשוג דצמ תונוי:נ לע

 .תילארשיה הרבחב יטרקוכנדה

 ינידמ קונ לטרשיל המרג ד"הספלו םפ-:מל האיבהפ ה רזמ ןולאב תולהנההה

 .ודבל םינותא שוג לע תלסומה המשא וז ןיא הרמוחה תברמל .דבכ ירחוכו

 ,הטלמ הרזע *לב לעופל תאצל םילוכי ויה אל םינומא via ילולעת

 .התובפס אולמב לאר:י הלשממ לש תירוביצו הירסומ ,תירמוח

 תילארקסיה תוירוביצה תא ])ריהזה ם'נוסש םיירובצ םימרוגו ךרעמה תוגלפבג

 יברע בוקי לט םירוזיאב תנכוסמה תולחנתהה הויגידמ ינפב תלססעה האו

 תולחלהילה ,תילארשיה היטרקומדל תועקשנה תונכ<5ה ינפב עירתהו ףוכי

 הבהליש ,לאטרש* לש הדטעטל דבכ קזנ ובסה ןידה קספל ואיבהסל תוערואמה

 הילארעיהמ תרבחה הא הכיתכמו ןורמושו הדוהיב םיברעה ברקב תוניול

 .היפרקומדה תח תנכ.הו

 היגולואידיחה דגנ ינויערה קבאמה תא האור דחואמה ץובי;תה תגוריכזמ

Mossתכרקענבו רקעונכ לכ טדוק הלעמב ןוטאר יוויצכ םינומא שוג לט  

 . רוביצה הורדט לכ ברטבו ךוניהה

23.10.1439 

“o 
6   

     



      

 : ןוזניפומ ארוינ

 ,םיפוסיככ החטבה תא האור ינא ,םכל דוגינב

 הז תא האור ינא .םייוואמכ ,ןוצרכ ,םולחכ

 אל .וניניב לדבהה והזו ,יוויצכ אלו הפיאשכ

 "אה לבא ,םכתפיאש לומ יתפיאש תא דימעא

 תא בהוא ינא .דואמ הלודג איהש יל ונימ

 ריכמ ינא ,הב לייטל הברמ ינא ,תאזה ץראה

 תולובג לבא .התוא בהואו ,תודוקנ הברה הב

 תאשמ תאז ,יבגל ,החטבהה תולובג וא ץראה

 .הובגמ וצ אלו שפנ

 שי םכיבגלש םשכ יכ עדוי ינא .הזמ רתויו

 ראהש עמש םהרבאש משכו ,החטבה תולוב

 איה תאזה ץראהש עמש דמחא םג ,ולש איה

 ךכו -- םיווש םדא ינב ונלוכ םא ,בושו .ולש

 בתוי הווש םכלש החטבהה ןיא -- ונחנא הלא

 Ta !.דמחא לש החטבה ןמ

 : דירפ ןנחוי

 דמצ תא אוצמל ךירבד ךותב ,ארויג ,יתיכיח

 ןאכ .יתיכיחו יתיכיח ."לארשי ץרא" םילמה

 הז "+ לארשי ץרא ןכיה ,ארויג" :ילצא םושר

 תולאש ןה הלאה תולאשה .דואמ הברה רמוא

 ינא"ו "החטבהה תולובג שי" : תרמא .דוסי

 ידמ רת" הצור ינניא ,"ץראה תא בהוא

 הזיאב עומשל יתיכיח לבא ,ןושלב קדקדל

 ,"לארשי ץרא" םילמה דמצ תא םוקמ אוהש

 -ואב טעמכ ,םואתפ יתעמש לבא .יתעמש אלו

 איה ץראהש עמש דמחא םג" ,המישנ הת

 ."ולש

FILA 
 תוומדטנ
 יווענאו
 םינומא ונוג

  

 !םילבכב ןויצ תבהא

 "פשמ הניחבמ .ורקיעמ לטב אוהו ,יקוח יתלב

 ותוכזלש הזה ןועיטה תועמשמ התיה תיט

 שי לארשי ץראב לארשי םע לש תיעבטה

 השעמ לכמ הפידע איהש ,הקוח לש ףקות

 ,תובשיתהו הילע ינינעב קוח לכו ,רחא הקיקח

 "ושאר תוכזל ותמאתה יפ לע תדדמנ ותויקוח

 .וז תינ

 תמקה םע רמגנ הז יטפשמ ןועיט םג םאה

 רוסיא ליטהל רשפא רבכ וישכעו 1 הנידמה

 1 לארשי ץראב םידוהי תובשיתה לע

 לע "ןה, בישהל הצריש ימ םגש המוד

 .םיישפנ םיטבל ילב ןכ השעי אל ,וז הלאש

 ףא תולחנתה-יא .תודבוע תרצוי תולחנתה

 לש תובשיתהה תוינידמ .ןתוא תרצוי איה

 הרצי תונורחאה םינשה עבשב הלשממה

 תמשגה לש הז -- דבלב דחא ןוויכב תודבוע

 .ןורמושה ירה תשיטנו "ןולא תינכת,,

 ,קוחכ תרדוסמ תויהל הכירצ תולחנתה

 .תונוטלשה םע תמאותמו

 לכו העצה לכ םיחוד תונוטלשה םא המ ךא
 "נמנו ,שפנ תוריסמ לכמ םימלעתמו ,תונוכנ

 שי םא המ 1 תוינפה לכ לע בישהלמ םיע

 שא תיצה ןורמושהש םישנא לש הרובח

 םתיב תנקת לע דוקשל םוקמב ,םהו םהיתובלב

pro by ondתחוורמ רתוי הריד לעו  

 םולחל םישקעתמ ,ןולאסב םיטיהרה תפלחהו
 1 םכש דיל ידוהי בושי לע

 ih (28.7.74 בירעמ ,רצינש לאומש)
qa, 

 רתויב ינויצה השעמ איה תולחנתה

 .תעדה לע תולעהל רשפאש

 .סומלופה לש ונורחב הז תא חכשנ אנ לא

 ונא ןתוטעמתה לעש תוישפנה תולוגסה לכ

 תונוכנה ,תויצולחה ,םזילאידיאה -- םירעטצמ

 ןיאש הנומאה ,ללכה ןעמל םירוסיב תאשל

 ןיאו תחא ךרד ריאמה ןוזחה ,הילע רובגל

 "תמה השעמב תולפוקמ ןה הנה -- הל הינש

 הדמע וב םוקמל ךומס ,ןורמושל ולעש םילחנ

 .לארשי תכלממ תריב םינפל

 הניחבמ ידמל-קפקופמ רבע שי תונויצל

 ועיגה םידוהי יפלא תורשע .תיטסילאגיל

 -ושי תורשע .הילע תונוישר ילב תאזה ץראל

 ,Dano  ,םייאשח םיעצבימב ומקוה םיב

 .יקוח יתלב ןפואב ושכרנ תועקרק .''הלילב

 .םיידוס םיאובחמב ןמטוהו בנגנו רגאנ קשנ

 .חוכב וררחוש םיריסא .ולבוח הרטשמ ינקתימ

 תודש .םיספה ןמ ודרוה תובכר .וצצופ םירשג

 .שאב ולעוה םהבש םיסוטמו ופקתוה הפועת

 -יה הנידמה ןוניכ םע ,ןבומכ ,רמגנ הז לכ

 ןמ תויטפשמ תועיבק המכ שי לבא .תידוה

 רשאכ .ורמגנ ךכ לכ אל ילואש םהה םימיה

 ,הידעצ תא ורצהש םיקוחב הלקתנ תונויצה

 תססובמ םצראל םידוהיה תבישש הרמא איה

 אבה קוח לכו ,העקפ אלש תיעבט תוכז לע

 ידי לע תועקרק תשיכר ,םידוהי תילע רוסאל

 ומצע אוה ץראב םידוהי תובשיתהו םידוהי

Ss 

 תונויצה ישעמב תויתכלממ |

 ויהש םישעמ ןיבו הרומ-ןולא "תולחנתה

 תלשממ םג איה תאזכו תאזכ :"לשמנ,

 תויצולחֶה .הליחתכלמ Tom mm םישדחה םילשממה יפבש לשממהש אלא

 וננכות עקרקל-תוילעה לכ  .םיינאזיטראפ םישעמ ויה אל הנידמ-םרט לש תובשייתההו

 ךרדב"הנידמה םא .תינויצה העונתה לשו בושייה לש םירחבנה תודסומה תעד-לע ועצובו

 לש תניולחנתההש ירה -- תאזכ הנניא איהו -- ןכותמ-קיר גשומו הפודש הצילמ הנניא

 .םייתכלממ םיעצבימ שוריפב ויה םיעבראהו םישולשה תונש

 לושינ אלב תובשיתה

 תובשייתהה 1 תששאמ היארו הרזח תוכירצ ןניאש תומסרופמה תא ריכזהל ךירצ םאהו

 ונקנ ןהו ,אלמ ףסכב ונקנ תומדא .לושינ ילב א ,המר דיב המייוק תיסאלקה תיצולחה

 .תילילדב תסלכואמ וא ,תבשונ-אל ,הלותבדעקרק לש | ,םייונפ תומוקמב בורה-לע

 אקווד :הברדא .םינבל ןמיס םהש תובא-ישעמ לע םירבדמ וישכע לש "םיבשייתמ,,ה

 ץראב תומוקמ השולש לע ."תובא ישעמ,, ומייק םושלשדלומת לש םיקהבומה םיצולחה

 לארשי"תודלותב חתפמ -תומוקמ םהו -- םייוג ידימ אלמ ףסכב ונקנ םהש רמאנ

 :ויתורודב הזבאצויכ .תיבה רהו ,םכשב ףסוי תרובק ,הלפכמה תרעמ : לארשי-תנומאבו

 ונקנ תומוחל-ץוחמש-םילשוריו ביבא-לתו ןורשהו לאערזי-קמעו הווקת-חתפ תומדא םג

 .ןיליקתו ןיבטב

 תפמ לש הרדשה"טוח תא ,ועמשמכ וטושפ ,הרצי תיתימאה תינויצה תובשייתהה

 (1.8.74 רמשמה לע ,יבר בקעי)

  

 היטסבס יאטח
 -ייחש איה ,תוחילשה ,תומצעתתה ,םויקה לע

 איהש ,תובשייתהב םג ונישעמ תא ביתכהל תב

 .ללוכה יתכלממה ץמאמב לקשמ-בר עטק

 ,קוח-יערופו םיינתוואר ,םיינזיטרפ םישעמ

 -מסומו תיארחא ,תננכותמ תובשייתה םוקמב

 -תימואלה תוחילשה תא רותסל םילולע ,תכ

 -תינידמה המגמה תא לישכהל ,תיתכלממה
ea em mm 

 המגוד שמשל .,תויצקובורפ ררועל ,תינוחטב

 תורטמ תא לכסלו םיינסרה םיטנמלאל הער

 .םולשה

 תולחנתה םינפ-םושב ריתהל ןיא ךכיפל

 -לחה תא תמאותה וז אלא ,תינזיטרפו תירקמ

 ."תהב -- תסנכה תוינידמ תאו הלשממה תוט

 תנגה רוציבב ,תילארשיה הרבחה תומצע

 תיקוחה הלשממהו .םולשל הריתחבו הנידמה

 לש דיקפתתו יותיעה ,םוקמה תא עבקתש איה

 )2.8.74 רבד ,למרכ השמ) .תולחנתה השעמ. לכ

 ., ןיב הווש-הריזג םידמולה םיטסיצילבופ שי

 ,בגנה לא םירעש תצירפ ,לדגמו-המוח תוילע : םיעבראה-תונשבו םישילשה-תונשב

 ותמח-לעו ופא-לע ,תויצולח תוזועת הלא"אצויכו םינוש תומוקמב "הרוסא,, דתידתעיקת

 ,תינחפקה טאדנאמה-תלשממ : אטישפ 1 ןוטלש הזיא .ויתוריזגל רומג דוגינבו ןוטלשה לש

 הכרדב םילושכמ המשה ,תועקרק תשיכר האיפקמה ,היילע תרסואה ,םינבל-םירפס תבתוכה

 ,ה שקבתמ ךחרוכ-לע .תידוהיה תובשייתהה לש

 .ד"לשת תנש לש לארשי

  
 .הנידמה תפמ לש -- םימילו ,בושייה

  

  

 ,ונדמל ףלַאמהו ךשוממה ,השקה וננויסנמ

 ונרבעהו עקרקב דתי ונעקת םש םוקמה קר יכ

 דובעלו םש תויחל תונוכנ וניליגו השרחמ הב

 הז םוקמ -- עבטה יישק םע םש קבאיהלו םש

 םיידוסיה םיכילהל רכונמש ימ קרו .ונל היה

 ונניא ץראב תידוהיה הלואגה לש רתויב

 תובשייתהה ןיבש קומעה רשקה תא גישמ

 תוזחַאיהל רשא ברה לקשמה תאו ןוחטבל

 .ץראה תנגהב עקרקב

 "מצע םידוהי-תנידמב התע םייח ונא םלוא

 ,רבעב תע לכב רשאמ רתוי תינובירו תיא

 תרושק ,הנוניכ רחאלו הנידמה ןוניכ םרטב

 -ואלה היגטרטסאב תידוהיה תובשייתהה התע

 יקוחה ןוטלשה ידי-לע תבצועמה ,תללוכה תימ

 המואה לש שבוגמה ןוצרה תא אטבמה ,ץראב

 ימואלה הדועיי תא תאשונהו תררחושמה

  קבאמה ץוענ הב ,וז היגטרטסאו .יתרבחהו
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  1900 ORשבשי אל לארשיבו םירצמב רטראק לש יחכונה |
 זכרמ תמקהב בורקה ןמזב ולחי םינומא שוג תוינכות תא
 עיקפהל ךרוצ היהי זכרמה תמקה ררוצל + ןורמושב ינוריע

 = הדובע הנחמ,. ןיידע תבשחנ הליש א הביבסה יירפכמ תומדא ,
 | יוניכ ידי לע % עבק יתב הב .םימקומ ךא ,"יגולואיכרא

 םייוצר יתלב םירקבמ ןנסל רשפא "יאבצ חטש,,כ תויולחנתה |
  

 רוסמל ובריס הרפע ילחנתמ |
 יאבצה לשממל םקשנ תא
 רנו ויק ינמול הדוהי תאמ

 יפוא לומתא ואשנ הדגב רדסה תורפה | | | יץדאה,רפמ
םילשורי"חרזמב תונגפה ; םצמוצמ



  

 תימואל*ןיב הניחבמ ןיטסלפ רורחש »18 ףיעש
 -הנגהה יכרצמ תבייתתמה תיתנגה הלועפ איה
 םייקל ץפחה יניטסלפה יברעה םעה ,ןכל .תימצעה
 לש ןתכימתל הפצמ ,םימעה לכ םע תודידי ישחי
 תרזחהב ,םולשהו קדצה ,תוריחה תורחוש תונידמה
 םולשו ןוחטיב תנכשהבו ןיטסלפל יקוחה בצמה
 תימואל תונוביר םייקל הליהקל רשפאלו ,הב
 .תימואל תוריחו

 -ושקה תינידמ העוגת איה תוניצה .12 ףיעס
 איהו 'מלועה םנילאירפמיאב 'נגוא רשק הר
 איה .םלועב םודיקהו רורחשה תועונת לכל תנייוע
 -שפתה ,תינפקות ; התיזוהב תיאנק תינעזג העונת
 -תיטסישפ איה ;היתורטמב תיתובשיתה*תיתוט
 .היעצמאב תיצאנ

 סיסבו תיניצה העוגתה וישכמ איה לארשי
 -שמ איה .ימלועה םזילַאירפמיאל יפרגואיגו ישונא
 -קתב םולהל ידכ ,הציפקו תוססבתה תדוקנ תשמ
 .םודיקלו דוחיאל ,רורחשל תיברעה המואה תוו
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 אוה תיבוע הניחבמ ןיטסלפ רווחש .15 ףיעס

ngmתימואל , toתיבועה תדלומהַמ ףודהל  

 תיטטילאירפמיאהו תינויצה השילפת תא הלודגה

 nmnna .יניצה םזיקהמ ןיטסלפ תא רהטלו

 םימע ,תיבועה המואה לע תלפונ ןכל המלשה

 -סלפה יברעה םעה םשארובו ,דחאכ תולשממו

 .יניט

 -לוכי לכ תא טייגל תיברעה המואה לע ,ךכ םשל

 ידכ ,תינחורהו ,תירמוחה ,תישונאה ,תיאבצה ,הת

 -פה יברעה םעה םע הליעפ תופתתשה ףתתשהל

 בלשב ,הילע דחוימבו ,ןיטסלפ רורחשב יניטסל

 ,תניוזמה תיניטסלפה הכפהמה לש םזיכ םייקה

 לכ יניטסלפה יברעה םעל שיגהלו ךוסח ילב תתל

 -רל דימעהלו ,תישונאו תירמוח הכימת לכו הרזע

 "םאת רשא תויורשפאהו םיעצמאה לכ תא ותוש

 ךישמהלו יצולחה ודיקפת יולימב דימתהל ול הנרש

 .ותדלומ רורחשל דע תניוזמה ותכפהמב

 ןיטסלפ רורחש ,תינחוה הניחבמ .16 ףיעט

popהליצבש תחנו הוולש תריוא השודקה ץראל  

 שפות תא חיטביו ,םישודקה תומוקמה לכ ורמשיי

 לש הילפה וא הנחבה ילב םלוכל רוקיבהו ןחלופה

vaz pnסלפה םילחיימ ךכ םושמ .תד וא הפש - 

 .םלועב םיינחורה תוחוכה לכ עויסל םיניט

 -סלפ רורחש ריזחי תישונא הניחבמ .17 ףיעס

 .ותוריחו ותראפת ,ודובכ תא יניטסלפה םדאל ןיט

 תכימתל יניטסלפה יברעה םעה הפצמ ךכל-יא

 .ותוריחבו םדאה דובכב ,םלועב םינימאמה

 ף"שא רבוד לש ותודע

 ,דבלב "'הכלה'' לש ןיינע איח ''חנמאה'' יכ ,לארשי תא עיגרהל ,ןודוב וא תומימת ךותמ ,סישקבמה שי

 ףיישא לש תויתימאה ויתופיאש לע .לארשי סע סויק-ודלו תוניתמל ףיישא יגיהנמ םיטונ ח ש עמ ל דועב

 (1976 ראוני) ''קיווזוינ''ב ןויארב .ןוחטיבה תצעומב ותחלשמ שאר ,ימודאק קוראפ לש וירבד ודיעי

 לש תימואלה סתוכזב ריכתו 1967 תולובגל לארשי גוסית סא יכ ,רמול ךנוצר סאה" :ימודאק לאשנ

 ''ז לארשי םויק לש תואיצמה סע סילשהל ןכומ ף"שא חיהי ,םהלשמ תלדבנ הנידמל סיאניטטלפה

 רשפאל ,תחאת : תורירב יתש לארשי ינפב יכ ,שיגזהל ינוצר ,אל" :ימודאק לש ותבושת חאב ךכ לע

 וז חנידמב תויחל וא ,םיעיצמ ונאש יפכ תיטרקומד הנידמ םיקחלו סהיתומדאל בושל סיאניטסלפה לכל

 ןיאו ,ותומיש קפט PM ,הינשה ךודב ווחבי סא .בושל םיאניטסלפל חינהל ילבמ לארשי תארקתמה

paoלארשי לש תו ינויע וטיג דימשהל שי .. .תצנ) ונאש ." 

 : האבה הטלחהה הלבקתנ 1974 ינויב 9--1 ,ריהק ,תיניטסלפה הצעומה לש 12-ה סנכב -- תפסונ תודעו

 םיחוטב תולובג וא םולש ,הרכה תקנעהב תינתומה ,תיניטסלפ תושי לש תינכות לכ דע קבאיי ף"שא"

1 

 ."לארשיל

 הצור המ
 ? ף"שא

 - תיניטטלפה הנמאה

 םיחצרמ ןוגרא לוע ותינכות
 ,ןיטסלפ רורחשל ןוגראה י"ע לבקתנש ,תיניטסלפה הנמאה לש חסונה)

 (1968 ילויב 10--17 ,ריהק ,תיניטסלפה תימואלה הצעומה

UA 

 לרוג תא תורוד ל ךותחל םידיתעה ,םינוידב ומתשל םישרדנ ונא רשא .תז ףוג אוה ימ -- ף"שא

 רשאכ -- וישעמ לש עיווומה לוביה תא עדוי ונתאמ דחא לכ !םירוסיה-עבש וגמעו ונצרא

 םלואו .ןגמ-ילוטנ חרוא-ירבוע .םיאטרופס .םידימלת ,םידלי -- ויתונברקו ,וקשנ םה ןזרגו הצצפ

 רסלפה הנמאת" לא ,רו ק מ ה לא ךלנש ןידה ןמ ,!ריכהל ידכ 1ף"שא לש ינויערה סיסבה אוה המ

 תילכת תאו ופויק דוסי תא דמלנ וז "הנמא"מ .םיחצרמה ינוגרא לכ תעד לע התרכנש ."תיניט

 םלועהו ונמע ומליש ידמ רקי ריחמ .םירבדה ןכות תא בטיה ןנשנו ארקנ .עדנו ארקנ .וישעמ

 ,ברע תונידמ לכ יכ רוכזל שי .רלטיהל "ףמַאק ןיימ"ב היה בותכ רשאל ונימאה אל ונמזבש לע

 "קעל ןתנווכ .םיניטסלפה תויוכזב הרכה תועבות ןחשכ ."הנמא"ה םע תוהדזמ ,ללכה ןמ אצוי אלל

 .םירתוימ םישוריפ -- ונושלכ חז עזעזמ ךמסמ אופא ארקנ ."הנמא"ה תונור

 -סלפל רשקהו תיניטסלפה תּוכיישה .7 ףיעט

 -ובק תודבוע םה ,ירוטסיההו ינחורה ,ירמוחה ,ןיט

 ינכפהמ-יברע ךוניח יניטסלפה טרפה ךוניח .תוע

 תימואל העדות תריציל םיעצמאה לכב הטיקנו

 ותדלומ תא ריכיש ידכ ותלכשה ,יניטסלפה לצא

 קבאמל ותרשכהו ,תירמחו תינח -- הקומע הרכה

 ותדלומ תרזחה ןעמל וייחו ושוכר תברקהלו ןיוזמה

 .תימואל הבוח םה -- הרורחשל דע

 arma qm mm ןיזמה קבאמה .9 ףיעס

 "קט אלו היגטרטסא ,ןכל ,אוהו ןיטסלפ רורחשל

 "וחנה ותטלחה תא רשאמ יניטסלפה םעה .הקיט

 קבאמב ךןישמהל - תדמועהו תטלחומה הש

 -מה תיממעה הכפהמה תארקל םדקתהלו ןיוזמה

 לע רומשל ,הילא רוזחלו ,ותדלומ-רורחשל תניוז

 ותוכז םויק לעו ,םייעבט םייח הב תויחל ותוכז

manoהילע תוגובירלו ,תימצע . 

aeהו רו  
2. et 

 תימואלה הנמאה* ארקית וז הנמא .תנמאה םש

 .(יניטסלפלא ינטוולא קא'תימלא) "תיניטסלפה

 an יברעה םעה תדלומ איה ןיטסלפ .1 ףיעט

 -ומהמ (דרפנ יתלב) ילארגטניא קלח איהו יניטסל

 pon am מיטסלפה םעהו ,חלודגה תיברעה תדל

 .תיִברעה המואה ןמ

 םיברעה םיחרזאה םה םיניטסלפה .5 ףיעט

 ,1947 תנש דע ןיטסלפב עבק ןכשמ ונכש רשא

 ימ לכ .הב וראשנ וא הנממ ואצוה םא איה תחא

 ךותב הז ךיראת ירחא יניטסלפ יברע באל דלוש

 .יניטסלפ אוה הל הצוחמ וא ןיטסלפ

 "פב עבק ןכשמ ונכש ושא םידוהיה .6 ףיעס

 ובשחיי הכותל תינויצה השילפה תליחת דע ןיטסל

 .םיניטסלפ

 זואה לע תונפקותה יכ הצעומה תרשאמ ןכ ומכ

 תונויצה תשילפב הלחה התמדאו תיניטסלפה המ

 קוליס שוריפ ,ןכ םושמ .1917 תנשב ןיטסלםל

 תובקיע לכ קוליס תויהל ךירצ תוגפקותה תובקיע

 זאמ אלו ,תינויצה השילפה תלחתה זאמ תונפקותה

 .1967 יתי תמחלמ

  RE ata רווי



 תותמאמ תונקסמ :םיטילפ
 דלפ והיתתמ תאמ

 דשמ ןיא :תתלו תאשל ונילע היהי ותאש ףוגההשמ רמא עודמ דוע ןיבמ וֶניא שיא יכ המוד
 יתרזאה קלחה םה םיטילפהש ,וירבדל תרחא תועמ
 .ףישא לש

 רורב זף"שאמ תופצל לכונ המ ,הזכ הרקמב
 לע לבקל לכות אל לארש' .םיישעמ םימעטמ יכ
 לע איבת איה :םיסילפ ינומה סולקל המצע
 ךרטצת הנממ ץלחהל תנמ לעש הקוצמ המצע

mosהזע תעוצרמו תיברעמה הדגה יחטשמ . 
 "תה םע םולשה ןדיעל סנכהל לכות אל לארשי
 םיטילפ יפלא תואמ לש הסינכ ריתהל תובייח
 םיטילפל הרקי ךכ לכ הבישה mor לבא .הלובגל
 ללכל םאיבי םלוה יוציפ וב שיש רדסה קרש
 איבהל בייח היהי הוכ רדסה .וז תוכז לע רותיו
 "אר .םיטילפה תייעב לש םיסביה ינש ןובשחב

Por Ra noתעדה תא חינמו קדוצ תויהל  
 וריתוהש םיטילפ םתוא יבגל תירמוח הניחבמ
 םירדסהש ךכ לע עיבצהל רשפא .שוכר םהירחא
 םילשורי יבשותל םויכ חעיצמ לארשי תלשממש
 תרומת תא לבקל םהל רשפאל ידכ ,תיחרזמה
 ינפמ ,רבד ולעה אל ,לארשיב 'וצמה םשוכר
 .ןכות לפמ םייוציפה גשומ תא םינקורמ םהש
 תיחרזמה םילשורי יבשותמ שיאש איה הרבוע
 תונמאנ לש םימעטמ קר אלו ,תועצהל םיכסה אל
 : .םיימואל םיכרעל

 וריכיש ,םיריבס םירדסה ואצמי םא םג ,םלוא
 דומעת ןיידע .שוטנה שוכרה לש יתימאה ךרעב
 רבדה יכ חינמ שיא ןיא .תינידמה הרומתה תלאש
 .יפסכה רדסהה אוה םיסילפה תא ןיינעמה דחאה
 תניחבמ -- איה הזכ רדסה םע םילשהל תונוכנה
 לעש ,ינידמ VAN CV השעמ -- םיטילפה
 .שאר דבוכב ןודל ש' ותרומת

 ןמ םלעתמ וניאש ,ןייד תשמ יכ חינהל שי
 -בש ןכתיי .וז הדוקנ לע סג ןנֶשח .ולוכ ןיינעה

 ,ףישאל רמולכ ,םיטילפה יגיִצנל עיצהל ותג
 רשילא תדעו לש הימונוטואה !תינלתב ואריש"

 .תוטילפה דמעמ לע רותיוול תינידמה הרומתה תא
 ההדית וזכ הקסע םא אלפתי אל שיא םלוא
 םתויה םצע יכ ,שמשכ רורב .ףסה לע םדי לע
 לע רומת ינידמ לטג אוה םיסילפ םיטילפה לש
 ךוסכסהש ריכהל םיכסיש םלועב םרוג ןיא .לארשי
 .םיטילפה תייעב רתפית אל דוע לכ ,וציקל עיגה
 .םיטילפה לש םחוכ הח

 לע .םיטילפה םע מ"ומכ ליחתהל תנמ לע
 na nv map“ החסונב דייטצהל לארשי
 -תהל םילוכי ,םילארשיה ,וגא .םתעד לע לבק
 הלאשל ןורתפ הזיא הלאשק לע ונינינ חכוו
 תראשנ ןיידע םלוא ,וניכרצל םיאתמ תיאניתשלפה
 .םיאניתשלפל םיאתמ ןוותפ הזיא הלאשה החותפ

 ןורתפ ילב יכ ןיבמ ןייד השמ ומכש ימ
 ןורתפ לע יכו םולשה ןוכי אל םיטילפה תייעב
 דעצ תושעל בייח ,ף'שא םע [ןדל ונילע הז
 ונילעש .ונממ קמחתהל ןיאש ןותנכ לבקלו ףסונ
 ןורתפ .םיטילפה תייעבל 'ינידמ ןורתפ םע אובל
 אוה ף"שא לש תוכ .ף"שא לע לבוקמ תיהיש
 ןוגרא אלא .םחול ןוגרא ותויהב אקווד ואל
 לש הבושחה המורתה .םיטילפה תא גציימה
 העיצהל לכוי אל שיאש .םולשה ןוגיכל ףישא
 דילפכ םדמעמ לע םיטילפה רותיו איה ,םמוקמב
 ןייצש תותימאה ןמ תיחרכה mpos mr .םיט
 המ"ענ אל איה יכ תווקל שי .וירבדב ןייד השמ
 .ונממ

 .ורמאב ןוכתה המלו ף'שא לע וירבד תא ןייד
 תעדה תא תיסהל הכירצ הגיא ההימתה םלוא
 דזה התואב ץוחה-רש הלעהש דחא בושח ןיינעמ
 תא רשק ף"שא לש "וכרע. לע רבידשכ .תוגמד
 אל יאדוובו .רובס וניא שיא.ש .הדבועל ותכרעה
 ןוכיתהיחרזמב ךוסכסה לש יפוס רדסהש ,ונהנא
 ,םיטילפה תייעב תא רידסהל אלב גישהל ןהינ
 "ב םיטילפ תונחמב תויחלו ףיסוהל ולכוי םהש
 ."הזעב וליפא .ןונבלב .ןדרי

 םיטונ םדוע ונכותב םיברש יאדוול בורק
 םהשכ םג םתעדותמ םיטילפה תלאש תא קיחדהל
 תיעבט האצוח יהוז .םולשה תמקהל םירדסהב םינד
 .ונלוכ לע ,ללכ ךרדב ,תלבוקמה החנהה ןמ
 .םיטילפה תיעב תריציל םיארחא ונא אל םצעבש
 וטילתהש םה םיברעה !רורחשה"תמחלמ ךיהמב
 חגהנההש הקולחה תטלחה עוציב תא חוכב עונמל
 המחלמ ךלהמב .יאנת אלל התוא הלביק תינויצה

 ,םבישהל ןיאש םירעצמ םירבד הברה ושחרתה וז
 "שלפ ןוילימ יצחכ לש םתריקע אוה םהמ דחאו
 הלא םיסילפל יכ םנמא טילחה ם"וא .םיִאנית
 םמצע לע ולבקיש יאנתב ,.םהיתבל בושל תוכזה
 "וציפ לבקל ומיכסיש וא ; לארשיב םולשב תויחל
 םירשעב ,םלוא .םהירחא רתונש םשוכר לע םיי

Duraתונושארה  mrאל רורחשהיתמחלמ  
 הטלחה עוציבל תויורשפאה רוריבל םיאנתה ורצונ
 םניאש םידממל הלדג םיטילפה תייסולכואו וז
 .ם"וא תטלחה עוציב םירשפאמ

 תירסומה התבוחל הרכנתה אל םלועמ לארשי
 po“ הניחבמו םשוכר לע םיטילפה תא תוצפל
 תונמאנ ןרק לש דמעמ הנידמה הווהמ תיטפ
 .ישעמ היהי רבדה רשאכ .,םייוציפה תא ןממתש

ooתלבוקמ הניא לארשי לש וז השיפת  
 .תויברעה תולָשמְמה לע וא ,םיטילפה, לָע ללכ
 תרזחה תוכז הנושארו שארב תדמוע ,םהיבגל
 לבוקמ םנמא .תרערועמ"יתלב תוכזכ םיטילפה לש

dsםיטילפה ןמ םיברש תיברעה הגהנהה לע  
 nx“ תומוקמב עקתשהלו םייוציפ לבקל ופידעי
 וישכע םייח םה םהב תומוקמב ראשהל וא .םיר
 "ה םלוא -- תונחמל ץוחמ ורדתסהש הלא --

umםהידיב ןותגנ הבישה תוכז לע םהלש . 
 ןורתפב ןוידה ךרוצל .אצומה תודוק.ש ןאכמ
 ןיהיש ךכ ידכ דע תוקחורמ .םיטילפה תייעב
 לארשי דצמ ןה ,בוט ןוצרו רכינ ץמאמ םישורד
 עיגהל תגמ לע ,תיאניתשלפה הגהנהה דצמ ןהו
 .תמכסומ החסונל

 אישנה לש ורוקיב םע חתפנש ךילהתב ,םנמא
 רורב ךא .ןוידל וז הלאש התלעוה אל ,תאדאס
 ,םינפ לכ לע .ןייד השמ .החכשנ אל איה יכ
 קר אוה .החיכשהל רשפא"יא יכ לילעב הארה
 בייח הז אשונב ונחיש-רב יכ ריהבהו ףיסוה
 .ף"שא .תויהל

 קר םיטילפה תא As” NPR יכ העיבקה
 .תרומח הילשא איה ןוידל םלרוג הלעי רשאכ
 םיאניתשלפה תא גציי ף"שאש וא -- איה תמאה
 יאניתשלפ ןיינע םושש וא .םינוידה יבלש לכב
 ןויד ילב יכ ,ףיסוהל רתומלו .ןוידל הלעי אל
 ןוכי אל ,היטביה לכ לע ,תיאניתשלפה הלאשב
 .םולשה

dom”קיפסמ .םיטילפה תלאש רוריב ךרוצל  
 אוה ף"שא יכ ןייד השמ לש ותחנה תא לבקל

EUR o 6 é de 

vp nro) TARM PRA M2יובש ) 
 םלועמ .החטבחה םויקב יתובא ונימאה םיבר תורוד .יתובאל החטבוה וז ץרא
 ,.לארשי"ץראב םתנומאמ ושאייתה אל
 םניא ךבו ךיתובאב םיעגונ חב הנומאהו החטבהה .ייתובא םניא ךיתובא
 .יב םיעגונ
 םירפסהירפס םלועל ונתנ .תוברת" סכנ ורצי .םיבר תורוד ןאכ ובשי יתובא

 .יחצנח
 .םיבר תורוד ןאכ ובשי ייתובא םג

 .רופלב תרהצה יפ-לע הרשוא לארשי ץרא לע יתוכז

 1! תאזה ץראה לע רופלב לס ותוכז המ .רז טילש יפמ חרז חרהצח

 .הצרא ונתבישל פתכרבו םיברעה תמכסה לע ריהצה .לסייפ ךלמה .ברע גיחנמ

 .ותכרבלו יל המ .הילגנא ידסחב טילש .הידועסמ יוודב היה לסייפ

 .םייאמצע םיינידמ םייח ןאכ תויחל יתוכזב 1947 תנשב הריכה םימעה תחפשמ

 .ההדלומ תא המואמ לוטיל תיאכז םימעה תחפשמ ןיא

 .םתטלמנ םתא .םתפקת םתא .םכתדלוממ םכונשרג אל

 ,וגס היגיהנמש ינפמ קר התדלומ לע התוכז תא הדיספמ חמוא ןיא .וניגש

nonולישכחו . 
 .ילארשי ינא .תרחא תדלומ יל ןיא .ןאכמ תכלל ןאל יל ןיא

 ."אניטסלפ ינא .תכלל ןאל ןיא יל םג .ינדרי יגניא .ירצמ ינניא ,ירוס ינניא ינא

 .תמדיק איבנ .חרזא תויוכז קינענ .םיטילפה תא ששיינ 1םצעב .ךנוצר המו

 .יתדלומו יתובא תדלומ .ונצראב ישפח םע תויחל וננוצר

 .תוומ דע הילע םחלינ .התוא ?טבל ןיא .תמייק לארשי לבא

 .תוומ דע חילע סחלינ .התוא דיחכהל ןיא .םוקת ןיטסלפ סג

 1 תרחא ךרד ונל ןיאה
 .תילע רתווא אל .יתדלומ וז
 .ילש יתדלומ סג
 .יל ןיבהל ךילע .תדלומ תלוטנו תואמצע תלוטנ התיהש המואל ןבכ

 1 ןכבו .ךל ןיבמ ינא
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 תותמאמ תונקסמ :םיטילפ
 דלפ והיתתמ תאמ

 דשמ ןיא :תתלו תאשל ונילע PM ותאש ףוגההשמ רמא עודמ דוע ןיבמ וָניא שיא יכ המוד
 יתרזאה קלחה םה םיטילפהש ,וירבדל תרחא תועמ
 .ףישא לש

 רורב זף"שאמ תופצל לכונ המ ,תזכ הרקמב
 לע לבקל לכות אל לארשי .םיישעמ םימעטמ יכ
 לע איבת איה :םיסילפ ינומה סטולקל המצע
 ךרטצת הנממ ץלחהל תנמ לעש הקוצמ המצע
 .הזע תעוצרמו תיברעמה הדגה יחטשמ תגסל
 "תה םע םולשה ןדיעל סנכהל לכות אל לארשי
 םיטילפ יפלא תואמ לש הסינכ ריתהל תובייח
 םיטילפל הרקי ךכ לכ הבישה תוכז לבא .הלובגל
 ללכל םאיבי םלוה יוציפ וב שיש רדסה קרש
 איבהל בייח היהי הוכ רדסה .וז תוכז לע רותיו
 "אר .םיטילפה תייעב לש םיסביה יגש ןובשחב
 תעדה תא חינמו קדוצ תויהל ךרטצי אוה .תיש
 וריתוהש םיטילפ םתוא יבגל תירמוח הניחבמ
 םירדסהש ךכ לע עיבצהל רשפא .שוכר םהירחא
 םילשורי יבשותל םויכ חעיצמ לארשי תלשממש
 תרומת תא לבקל םהל רשפאל ידכ .תיחרזמה
 ינפמ .רבד ולעה אל ,לארשיב 'וצמה םשוכר
 .ןכות לפמ םייוציפה גשומ תא םינקורמ םהש
 תיחרזמה םילשורי יבשותמ שיאש איה הרבוע
 תונמאנ לש םימעטמ קר אלו ,תועצהל םיכסה אל
 5 .םיימואל םיכרעל

 וריכיש ,םיריבס םירדסה ואצמי םא םג .םלוא
 דומעת ןיידע ,שוטנה שוכרה לש יתימאה ךרעב
 רבדה יכ חינמ שיא ןיא .תינידמה הרומתה תלאש
 .יפסכה רדסהה אוה םיטילפה תא ןיינעמה דחאה
 תניחבמ -- איה הזכ רדסה םע םילשהל תונוכנה
 לעש .,ינידמ VAN לש השעמ -- םיטילפה
 .שאר דבוכב ןודל ש' ותרומה

 ןמ םלעתמ וניאש ,ןייד תשמ יכ חינהל שי
 -בש ןכתיי .וז הדוקנ לע סג ןכָשח .ולוכ ןיינעה

 ,ףישאל רמולכ ,םיטילפה יגיִצנל עיצהל ותנ
 רשילא תדעו לש הימונוטואה !תינלתב וארישל
 .תוטילפה דמעמ לע רותיוול תינידמה הרומתה תא
 ההדית וזכ הקסע םא אלפתי אל שיא םלוא
 םתויה םצע יכ ,שמשכ רורב .ףסה לע םדי לע
 לע רומח ינידמ לטג אוה םיטילפ םיטילפה לש
 ךוסכסהש ריכהל םיכסיש םלועב םרוג ןיא .לארשי
 .םיטילפה תייעב רתפית אל דוע לכ ,וציקל עיגה
 .םיטילפה לש םחוכ הח

 לע .םיטילפה םע םמ"ומב ליחתהל תנמ לע
 "תהל לכותש תינידמ החסונב דייטצהל לארשי
 -תהל םילוכי ,םילארשיה .וגא .םתעד לע לבק
 הלאשל ןורתפ הזיא הלאשק לע ונינינ חכוו
 תראשנ ןיידע םלוא ,וניכרצל םיאתמ תיאניתשלפה
 .םיאניתשלפל םיאתמ ןורתפ הזיא הלאשה החותפ

 ןורתפ ילב יכ ןיבמ ןייד השמ ומכש ימ
 ןורתפ לע יִכְו םולשה ןוכי אל םיטילפה תייעב
 דעצ תושעל בייח ,ףישא םע ןודל ונילע הז
 ונילעש .ונממ קמחתהל ןיאש ןותנכ לבקלו ףסונ
 ןורתפ .םיטילפה תייעבל 'ינידמ pano Oy אובל
 אוה ף"שא לש תוכ .ף"שא לע לבוקמ היהיש
 ןוגרא אלא .םחול ןוגרא ותויהב אקווד ואל
 לש הבושחה המורתה .םיטילפה תא גציימה
 העיצהל לכוי אל שיאש .םולשה ןוגיכל ףישא
 דילפכ םדמעמ לע םיטילפה רותיו איה .םמוקמב
 ןייצש תותימאה ןמ תיחרכה הנקסמ יחוז .םיט
 המלעג אל איה יכ תווקל שי .וירבדב ןייד השמ
 .ונממ

 .ורמאב ןווכתה המלו ף"שא לע וירבד תא ןייד
 תעדה תא חיסהל הכירצ הניא ההימתה םלוא
 דזה התואב ץוחה-רש הלעהש דחא בושח ןיינעמ
 תא רשק ף"שא לש "וכרע. לע רבידשכ .תוגמד
 אל יאדוובו .רובס וניא שיא.ש .הדבועל ותכרעה
 ןוכיתהיחרזמב ךוסכסה לש יפוס רדסהש ,ונהנא
 ,םיטילפה תייעב תא רידסהל אלב גישהל ןחינ
 "ב םיטילפ תונחמב תויחלו ףיסוהל ולכוי םהש
 ."הזעב וליפא .ןונבלב .ןדרי

 םיטונ םדוע ונכותב םיברש יאדוול בורק
 םהשכ םג םתעדותמ םיטילםה תלאש תא קיחדהל
 תיעבט האצוח יהוז .םולשה תמקהל םירדסהב םינד
 ,ונלוכ לע ,ללכ ךרדב ,תלבוקמה החנהה ןמ
 .םיטילפה תיעב תריציל םיארחא ונא אל םצעבש
 וטילתהש םה םיברעה !רורחשה"תמחלמ ךיהמב
 חגהנההש הקולחה תטלחה עוציב תא חוכב עונמל
 המחלמ ךלהמב .יאנת אלל התוא הלביק תינויצה .

 ,םבישהל ןיאש םירעצמ םירבד הברה ושחרתה וז
 -שלפ ןויליממ יצחכ לש םתריקע אוה םהמ דחאו
 הלא םיטילפל יכ םנמא טילחה ם"וא .םיאנית
 םמצע לע ולבקיש יאנתב ,םהיתבל בושל תוכזה
 רוציפ לבקל ומיכסיש וא ; לארשיב םולשב תויחל
 םירשעב ,םלוא .םהירחא רתונש םשוכר לע םיי

curaאל רורחשה-תמחלמ ירחא תונושארה  
 הטלחה עוציבל תויורשפאה רוריבל םיאנתה ורצונ
 םניאש םידממל הלדג םיטילפה תייסולכואו וז
 .ם"וא תטלחה עוציב םירשפאמ

 תירסומה התבוחל הרכנתה אל םלועמ לארשי
 "שמ הגיחבמו םשוכר לע םיטילפה תא תוצפל
 תונמאנ ןרק לש דמעמ הנידמה הווהמ תיטפ
 .ישעמ היהי רבדה רשאכ ,םייוציפה תא ןממתש

 תלבוקמ הניא לארשי לש וז השיפת ,םלוא
 .תויברעה תולָשַמְמה לע וא ו dy ללכ
 תרזחה  תוכז הנושארו ,שארב תדמוע  ,םהיבגל
 לבוקמ םנמא .תרערועמ"יתלב תוכזכ םיטילפה לש
 םיטילפה ןמ םיברש תיבהעה הגהנהה לע םג
 דהא תומוקמב עקתשהלו םייוציפ לבקל ופידעי
 ןישכע םייח םה םהב תומוקמב ראשהל וא .םיר
 "ה םלוא -- תונחמל ץוחמ ורדתסהש הלא --
 .םהידיב ןותנ הבישה תוכז לע םהלש רותיו
 ןורתפב ןוידה ךרוצל .אצומה תודוק,ש ןאכמ
 ןיהיש ךכ ידכ דע תוקחורמ .םיטילפה תייעב
 לארשי דצמ ןה ,בוט ןוצרו רכינ ץמאמ םישורד
 עיגהל תגמ לע ,תיאניתשלפה הגהנהה דצמ ןהו
 .תמכסומ החסונל
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 ,םינפ לכ לע ,ןייד השמ .החכשנ אל איה יכ
 קר אוה .החיכשהל רשפא-יא יכ לילעב הארה
 בייח הז אשונב ונחיש-רב יִכ ריהבהו ףיסוה
 " .ף"שא .תויהל

 קר םיטילפה תא גַציִי ף"שא יכ העיבקה
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 ןוכי אל .היטביה לכ לע ,תיאניתשלפה הלאשב
 .םולשה

dom”קיפסמ .םיטילפה תלאש רוריב ךרוצל  
 אוה ף"שא יכ ןייד השמ לש ותחנה תא לבקל

 אשי 0%

 (יובש םע החיש) 7 תאזה ץראה ימגל
 םלועמ .החטבחה םויקב יתובא ונימאה םיבר תורוד .יתובאל החטבוה וז ץרא
 ,.לארשי"ץראב םתנומאמ ושאייתה אל
 סניא ךבו ךיתובאב םיעגונ חב הנומאהו החטבהה .ייתובא םניא ךיתובא
 .יב םיעגונ
 םירפסה-רפס םלועל ונתנ .תוברת" סכנ ורצי .םיבר MNT ןאכ ובשי יתובא

“msn 
 .םיבר תורוד ןאכ ובשי ייתובא םג

 .רופלב תרהצה יפ-לע הרשוא לארשי ץרא לע יתוכז

 !תאזח ץראה לע רופלב לש ותוכז המ .רז טילש יפמ חרז חרהצה

 .תצרא ונתבישל פתכרבו םיברעה תמכסה לע ריהצה .לסייפ ךלמה .ברע גיחנמ

 .ותכרבלו יל חמ .הילגנא ידסחב טילש .הידועסמ יוודב היה לסייפ

 .םייאמצע םיינידמ םייח ןאכ תויחל יתוכזב 1947 תנשב חריכה םימעה תחפשמ

 .ההדלומ תא המואמ לוטיל תיאכז םימעה תחפשמ ןיא

 .םתטלמנ םתא .םתפקת םתא .םכתדלוממ םכונשרג אל

 הגס היגיהנמש ינפמ קר התדלומ לע התוכז תא הדיספמ חמוא ןיא .וניגש

 .ולישכחו ותיסח
 .ילארשי ינא .תרחא תדלומ יל ןיא .ןאכמ תכלל ןאל יל ןיא

 ."אניטסלפ ינא .תכלל ןאל ןיא יל םג .ינדרי יגניא .ירצמ ינניא ,ירוס ינניא ינא

 .תמדיק איבנ .תרזא תויוכז קינענ .םיטילפה תא ששיינ 1םצעב .ךנוצר המו

 .יתדלומו יתובא תדלומ .נצראב ישפח םע תויחל וננוצר

 .תוומ דע הילע םחלינ .התוא ?טבל ןיא .תמייק לארשי לבא

 .תוומ דע חילע סחלינ .התוא דיחכהל ןיא .םוקת ןיטסלפ םג

 1 תרחא ךרד וגל ןיאה
 .הילע רתווא אל .יתדלומ וז
 .ילש יתדלומ םג
 יל ןיבהל ךילע .תדלומ תלוטנו תואמצע תלוטנ תתיהש המואל ןבכ

 1 ןכבו .ךל ןיבמ ינא
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