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 םייגטרטסא הערכה יתמוצב ילארשיה ןיעידומה אלימש דיקפתב תקסועה םימוסרפ תרדסמ קלח אוה הז ךמסמ

 קסעו עובלג סומע)' לימ( ל" את ידיבבתכנשךמסמ ויהםימדוקה םימוסרפה . לארשי תנידמ לש היתודלותב

רק- ויטס תיגש ידילע ןכוהשךממו יא ןונבלמ  תאדאס רוקיב ברע ןיעידומה לע סיב יו ס ,2000 מב הא יציב

-1993 בן הלשממה שאר לש הערכהל ךרדב ןיעידומה לש ודיקפת תא גיצמה הז ךמסמ םג .1977 רבמ בונב  יבר

 , יברעה דצה לש הבישחה ךרד תנבהל ירקחמו יפוסיא ץמאמ להנמ ןיעידומה דועבש דמלמ ," ולסוא םכסה" לע

 ישאר , םהינפב תודמועה תוילרוגה תויגוסה יבגל תוטלחהה ילבקמלשה בישחהתרשעהלךכבם רות ילואו

 וישארמו ןיעידומהמ שקבלמ םיענמנו םמצעל תינידמה הנומתהמ רכינ קלח רומשל םיפידעמ הלשממה

 ," ולסוא ךילהת" ב ןיעידומה ישאר תא ןכדעלמ ןיבר ענמנ ךכ . קרפה לע תודמועה תוערכהל הרישי תוסחייתה

 . םתוסחייתה תא שקיב אלו וינכתב םתוא ןכדע אלאוה, ךילהתהלשומ ויקרבד תאהלאוליגרשאכםגו

 ם יניינ ע ן כ ות

 אובמ

הירונקזלשוטבמ תדוקנמ"ולסואימכסה" ברעןי יבר  ' יע דומהון

 ךילהתב ןיעידומה לש ומוקמו םכסהה ךא ךרדה

 םכסהה תארקל םיעגמה דוסב ןיעידומב אבוה אל עודמ

 איגש ירוא )' לימ( ףולאזאדן" מא שארלש ה ייארה תיווז

 ןתמו אשמב יניטסלפה ןורמתה בחרמל רשאב ן" מא תכרעה

 ת ונ בותו םוכיס

 תורוא" רפסה ךותמ( ןיברקחצי הלשממהש ארל,1994 ילוימ, איגש ירוא ףולא , ן" מא שאר לש ובתכמ : חפסנ

 )" לפרעב
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 א ו במ

 םייגטרטסא הערכהיתמוצב ילארשיה ןיעידומה אלימש דיקפתב תקסועה םימוסרפ תרדסמ קלח אוה הז ךמסמ

 קסעו עובלג סומע )'לימ(ל"אתידיבבתכנש ךמסמ ויה םימדוקה םימוסרפה .לארשי תנידמ לש היתודלותב

 אבובמהי תאדאס רוקיב ברע ןיעידומה לע סיברק-יוויטסתיגש ידי לע ןכוהש ךמסמו ,2000ימןנל אציב

-1993ב ןיבר הלשממה שאר לש הערכהל ךרדב ןיעידומה לש ודיקפתתא גיצמה הז ךמסמ םג .1977בבנב  רמו

 ,יברעה דצה לש הבישחה ךרד תנבהל ירקחמו יפוסיא ץמאמ להנמ ןיעידומה דועבש דמלמ ,"ולסוא םכסה"לע

 ומע ולוהתיוהבלולהיבמ שהיח רעלכ רתל ישאר ,םהינפבתדוהתירג וגסיגתטחהלק ל בשהתשהךבםויואו

 וישארמו ןיעידומהמ שקבלמ םיענמנו םמצעל תינידמה הנומתהמ רכינ קלח רומשל םיפידעמ הלשממה

,וסאיהבייוה אר תא ןכדעלמ ןיבר ענמנ ךכ .קרפה לעתודמועה תוערכהל הרישי תוסחייתה  "לוךלת"ןעדמיש

ס יוםן  .םתוחייתהתאשקבאלוינכתבתואכדעאלאוה,ךילהתה לש ומויק רבד תא הלא וליג רשאכםגו

נ דמ ץע הרומאה הפוקתב היהש ימ ,הירנ ק ז ר" 'ימ(ם" בלב לא לש תישיאה ותודע תדמוע ךמסמה  יי וי ' ד )ל

קמיקקזםוהווח אוהש יפכ הכשלב םיעוריאה תא םכיס ובש ןמוי בתכו הלשממה שאר לש ותכשלב  רחןצ,'.תא

ינידמהרק חמל יארחאה ירק , הכרעהל רקחמה קח שר אהיש שש,מביתו  ףתוש היה , תלמ א רזוערשןב מי "ןאק

הי ארה תיו ז ןיבר לש ותכשלל עיגה י לע תיתרגש יתלב תונ ובתה תרשפאמ ולש י ו ו נ  , םרטב תובר תושיגר תו וליעפל

הזממ שאאהוחלסוש תיימפבגאוורדןעדמטנבהיביסיתיוס  ךסב ל,נראםרפרוףקרסםובהיב.ייולירקןםחהיג

 .רתוי םיבחרה םירשקהה תא םג גיצה דבב דבו , טינרבקהו ןיעידומה אשונב ק'ז דקמתה

 םיכמסמב ולעש יפכ תיניטסלפה היגוסל רקחמה תביטח תוסחייתה תא גיצמה קרפ ךמסמה ללוכ ךכל רבעמ

 ,איגשירוא)'לימ( ףולא ,הפוקת התואב ןיעידומה ףגא שאר לש ותוסחייתה , םוכיסלו תע התואב הביטחה הגיצהש

.1998- איש ", וופבנמ חספום  ב רואלצ א לפרעב תור"רסהמקלםראהגש

 ןתינהמדומללותוסנל םג אלא ,הרקש המ תא רתוי בוט ןיבהל קר הנניא הלא םימוסרפ תרדס לש התרטמ

 םיחקל המכ הלעמ הז ךמסמ לש גוליפאה . ןוכנה ןפואב ןובשחב הנאבות תויניעידומה תומושתהש ידכ תושעל

 .הזרשקהבתונויערו
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 " ו ל ס ו א י מ כ ס ה" בר ע ן י ע י ד ו מ ה ו ן י בר
ז 'ק נריה  ל  ש  ו ט  קודת  מב  נמ

השאיחוהת בשתרגסמה עירל רסי והתרשםן יעדמי י  ןי ו בהשממ לנהה

י לש י םיכורא דוח 1994). 22 יאמ 1992- סוגוא( ן יי  הישע םילרוגו םיש ט יבר קחצילשותציחמבית הש םיתנש

 . םינדריהו םירוסה , םיניטסלפה םערדסהל עיגהללעפש ילארשי גיהנמלש ודיצל םיבצעתט רומו תיביסנט ניא

 םשיילו דומלל , ןוחבל יתלוכי , יתאלימש םידיקפתהף קותבךא,וביבסר תויב בורקה לגעמב יתללכנאלםנ מוא

,ינדמה ךילהתל העיגנול התיהש אשונלכב טעמכו תא  יי ,ךכליתשרדנשםעפ לכב . ומלוע תסיפת תאו ותשיג

 . וירסמ תא ריבעהלו ויתויחנה תא תונמאנב אלמל יתלוכי בטימכ יתישע

ודיל יתוריש ךלהמב  ,םימואנ, תורעה לש ימוימוי ףוסיא סיסב לע , תינידמה ותסיפת תא ריכהל יתדמל צ

י י לעורמאנשםירבד לע וא םימיוסמ םיעוריא לע הבוגתב ואבש םידדוב םיטפשמ , תויונשרפ  םמיע םיגהנמיד

 רמול ןתינ תמיוסמ הניחבמ . הווהתמה הירוטסיהל יטרפ דועיתןיעמ,ישיאןמויב םוש רליתגהנ םירבדהתא. שגפנ

 ינניא . ודיצל יתיהשש תרעוסה הפוקתב ויתויחנהו וישעמ , וירבד לולכמ לש םוכיס םג םיווהמ ובתכנש םירבדהש

 , יל רשפאמ הלשממה שאר תכשלב היישעה דקוממ קוחירה יכ קפס ןיא ךא , זא יתעדיש הממ רתוי תעדל רמייתמ

רתותיביטקייבוא הייאר,הנש-20 מ הלעמל ףולחב  . י

 תודמע לע תושקעתה לש יתימאה השוריפ תא יתדמל . רקיעל לפט ןיב ןיחבהל רקיעב , הברה יתדמל ןיברמ

 ברועמ ותויהב ןתמו אשמב ןויס ינלשרידאןעטמומיעאשנ ןיבר. תעהאובב ןורתפלע יגהלושמגתהלןת ינדציכו

א פםירח ,תומחלמ לשןמו  ונינכש םע םולשלךרדה ת וחת או יסב ו יה םידחא.הנידמה םוקזאמ הלאכ המכב

 . םיברעה

. וו  ןיבר קחציש ךכל ומרגש תוביסל סחיבוהת םגםיברולסואימכסהלש םתוהתה תודא לע בתכנורבוד תובר

ת יגוס םינ מ ,ןוח אל  י ב י יד ה ויכלהמב טיבה תכרעמ ישאר תא םג ומכ , ויתויונכוס לכ לע ןיעידומה ימרוג תא ףתיש

 . ולסוא ימכסהל רבד לש ופוסב וליבוהרשאו ף" שא ימרוג םע ולהנתהש םיעגמה

 , ומלוע תסיפת , ןיבר להנתה ובש רשקהה תא הליחת ןיבהל , יתעדל , שי , ןיבר לש וז ותטלחה תא ןיבהל ידכ

. םימיה םתואב חתפמ תודמע ושייאש םינושה םישיאה יפלכ וסחי תא-- םגוירוטסיההונ ויסינ  רב קיע ילואו

 ןיב , ןוטלשב דוכילה קיזחהןהבש הנש15 רחאלהז היה1992 ץיקב הלשממה שאר דרשמל ןיבר סנכנ רשאכ

 גיהנהל בוש התע רחבנ לאמשה הנחמ . הדובעה תגלפמ םע היצטור/ תודחא תלשממ תרגסמב םא ןיבו ודבל םא

 ךכו , ומצע לע רוזחי אלש סנ תניחבב היה תסנכב לאמשה הנחמ רציש " םסוחה קולב" ה . םיפתוש אלל לארשי תא

 . הדובעה תגלפמ לש התושארב היצילאוקה לש םיא קיטילופה בור וילא וס חייתהםג

יש דוע פהל אוה-1977 ב . לגעמ תריגס תאז התייה ןיבר קחצי רובע  ולש היצנדקה תא םיס ינפל רט ת ץלאנ

ל רומ ,התע ןימ לןוטלשה תא רסמשהז היה אוה ש ארכ  תא ולרוסמ היה א ןימיה: לגלגה ךפהתה בוש . י .הלשממ

 םינש עברא לש היצנדק םילשי אוה . רבעה תואיגש לע רוזחי אל םעפה יכ ותעדב שוחנ היה ןיבר . תוכשומה

 תושיגפה רשאכ טרפב , ולא תודבוע ריכזהל הלשממה שאר גהנ םימעפ המכו המכ . ךכמ רתוי ףאו תואלמ
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רבכ אוה יכ ויחראמ ינפב ריהצמ ףאו ו, ונעשב טיבמ, חור ר . ישיש ימיב ומי  צקלךפוה היהןיבר יקתה ורובע וננכותש

 . ךכ לע רוזחל ותנווכב ןיאו תבש לוליח ללגב הלשממ תושאר דיספה

 םכסה . ןימימ םייטילופה ויביריל ןיבר לש ותוסחייתה תא הנייפאש תישונאה הדוקנה ןמ םלעתהל םג רשפא- יא

 שארלש ותוכזלףקזנ ולוכו , םירצמ םע םכסהה היה לארשי תנידמ ןיבל תיברע הנידמ ןיב םתחנש ידיחיה םולשה

תולארשיה לאמשה . ןיגב םחנמ חונמה הלשממה  םע םולשתגשהבם לוע מוזאמ וכמת ושארבה דובעהת עונ י

 הרוש . ךכ תושעל הדובעה תולשממ וליכשה אל , םירצמ םע םולשה תא גישהל עדיש ןימיל דוגינב ךא , םיברעה

 לש תיעטומ הכרעהב תוצוענ לודגה ן קלחש, תויועט םג תלטובמאל הד מי בו,דוסי תויעבו תוביסנלש הכורא

ל תולשממש ךכל ואיבה , הזועתו תוגיהנמ רדעיה םג ומכ , תימואל- ןיבהו תירוזאה הביבסה  ולס קר הדובעה תעונת

 . תחא תישממ האצות גישהל וחילצהש ילבמ ךרדה תא

 לש ותכאלמ לע ולקה , רצי ןימיהש םימידקתהו לארשיל םירצמ ןיב םולשה יחקל לש תירוטסיהה הביטקפסרפה

טטצל גהנ ןיברש רמוא םא העטא אל ו יבר  .לארשיץרא לש הדיתע לע טהולה חוכיוה תא בטיה לצנל עדיאוה. ן

 הדובעה תעונת ישאר לש םהישעמו םהירבד תא רשאמ, וישעמ תא ריכזהלול" זןיגב םחנמ לשוירבד תא רתוי

עותסיפת לע וקבאמב . םהיתורודל  ןיבר : וזמ הרתי. ןיגב םחנמ לש םיירוטרהוירושיכ תא ןיבר לצינ ותוינידמ ל ו

 וגישהשהממלארשי רובערת וים יבוטם יאנת גישהלח ילצה,ןימ יל דוגינב, אוה יכת וברםימעפ ןימיהיפלכ סירתה

 הזוח תמיתח תרומת יניסב םיבושיי תריקעל ןיגב לש ותמכסה ןיינעב רקיעב םירומא םירבדה . ןימיה תולשממ

 . םירצמ םע םולש

חילציכ ענכושמ היהן . ותודרשיה חיטבהלידכץמאמ לכ עיקשהוהלשממ שארכ םינש עברא דורשל י  תא יבר

 יכעדיאוה." תמוצ" ןוגכתפסונהגלפמואס" שאללהרצהלשממתגהנהמ, הטעמה ןושלב, רש ואמ היהאלאוה

 לע תורשפתה ינפ לעדחא לוקלש בור לעתכמ סנההלשממ ףידעה הרירב תילב ךא הבכרהב הקול ותלשממ

 ,) לופר( ןתיא לאפר תא לדשל בר ןמז ךשמב ץמאתה אוה . היצילאוקל תיתייעב הפתוש לש הפוריצ םשל ויתודמע

ש תרזח תא רשפאיש ףתושמ הנכמ אוצמל ןויסינב רופס ןיא תועש עיקשהו הלשממל , תמוצ" גיהנמ  ס" ףרטצהל "

 . סרח ולעה ויצמאמ לכ ךא , הלשממל

 רמאשרחאל דיימ ." בור אוה דחא לש בור": םירז םיחרוא ינפב ןנשמ הלשממה שאר תא יתעמש תובר םימעפ

וינזא ת ל ןית מ כ קפס קפס י ות סרוכ לע תאז  י מ בוגת מ וליא,עש עושמ ,ינבצע ,אעמק ךיח מו רוח אלןע שנ היה

 ."? הזלע ורמאתהמ? ונ": םתואל אושו

ה פיעל ח ולו הו  היהש י שודגם ינמז , ת וכורא תוברה תועשה ףא לע . הלשממ שארכ ןיוצמ שיגרה ןיבר , ללכ ךרדב

 שארכ ותוריש ךלהמב דחא הדובע םוי ריסחה אל אוה , ינורכיז בטימל . דיקפתהמ הנהנ אוה , ריעצ לכ שיתמ

 . םיבורקה וירזוע לש רופס ןיא תורצפה רחאל , תועש המכל םלענ היה , בוט שיגרה אל רשאכ , רתויה לכל . הלשממ

תויהל יתוא חירכה אל שיא": ןיבר רמא , ותדובעב ץחלה לע ול ריעהש וי י י  ס ניק יד רבע של קרוינ תירעש ארל

אותריחב וז . הז דיקפתב  ונייצ ," יטילופה רבדמה" תפוקתב ותוא וריכהש , םירקבמהמ םיבר ." עגר לכמ הנהנ ינ י

 וביבסמ םלוכו ךייחל דימת גהנ ןיבר . רבעה תמועל הלשממ שארכ ותעפוהב ושחש ינושה תא וינפב
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 , אלימש דיקפתהםעשיאהלשאלפומגוזימלשהאצותאיהיכוקיסהוותואהפפאש תידוחייהתוינויחב ושח

 . ןוכנה םוקמב ןוכנה שיאה תניחבב

 ת ונש. תרכשמהת ייהןוטלשל הרזחה . הדובעה תגלפמ ישאר ברקב 1992 ץיקבתומימתלשה לודגה דימהת ייה

ןמזה עיגה . י רואל קירל, םתעדל , וזבזוב רימש קחצי לש ותושארב דוכילה  שביגש " השעת לאו בש" ה תוינדמ

 תלעפהל , יונישל עונמה תויהל רומא היה ןיברו , תוריחבה עסמ ךלהמב לע לא הססונתהש המסיס התוא , יונישל

 שח אל ומצע אוה . דיקפתה תלבק םע 70 ןב היה ןיברש ךכמ דחוימב שגרתה אל שיא . ואפקש תוכרעמה

ונאאישבהיה וליאכ גהנו ליגה תולבגמב  היוארהת יארחאותית וכמסתומדהלשממהשארבהארומצע רוביצה. ו

 אל שיא . םינשהת צורמבושרתשהשת ועד, ת ודמעת ונשלל גוסמהזכ ליגבםדאםאהלאשאלשיא.ותואגיהנהל

 רדנסכלאמ תומ רופרה ילל וחמוםלועב םיאיבצמה ילודג ירהו . לחוימה יונישל םורגל ןיבר לש ותלוכי לע ההת

. םתוליעפ אישל ועיגה רשאכ 30 ו קומ  ינב ישוקב ויה וימודון אילופנעד ןוד

 תעב לכוי אוהש ךכ לע וכמס הסמעמה לדוגב וריכהש םיאקיטילופה בורו רוביצה . תולודג ויה ןיברמ תויפיצה

 . אבצש יאה נושאר בושארב היהןיבר . לארשי תנידמ ינפב זא ובצינש םילודגה םירגתאה לכ םע דדומתהל איהה

ליחכלע פודבע, בשחאוה  תוגהנתהוהבישחילגרהויה הלא . וחצריה םוי ינפל םינש27 טשפ וידמתאשףא, י

 . ולצא קומע ושרתשהש

ן אה ןיבר , ללככ  םלועהלאוטבמיכקפס לכ ןיא . םפא תמשנ התייה היישעהש הלא לכ תא ךירעהו היישעב י מ

 לש םהייח לרוגל יארחא היהו , וירחא תכלל םיפלא לע דקיפ, חטשבםחלנשימידילעועבקנשתומ רונמרזגנ

רישי חרואב עפשוה תינדמה הישעה לאוטבמ.תובר תובבר  םלועה לע טיבהש ימ לכ , דבב דב . יאבצה ורבעמ י י

 . ודיצל הבר תויעבטב לועפלותידוחייהיווח התואל ףרטצהל היה לוכי והומכ

 שיא,יא נידמ היהאוה. רשפתמיתל בוהש קונ,יטמ גודת ועדה גוה היהאלש יאדוובו גולואידיא היה אל ןיבר קח

 תונמדזהב. ןוזחשיאכומצעגיצהאלםגויחישמ היה אל ןיבר . םישדח םיבצמל תונורתפ םיאתהל עדיש יטמגרפ

י םיס ם מ רא חלה ףוסםי תא רבחתש הלעת לע רבדל לק רתוי": רמא תחא  ןיב םילכלכה חיה קר לע ש מ מ םיל

 דצל חטבל היחה תידוהי הנידמ : םידסיימה תובאה לש םנוזח םישגמכ ומצע תאהאראוה." לארשילםיניטסלפה

 . םיברעה הינכש

 ארק אוהש המ יפלכ תיתימאו הלודג הדרח עיבה אוה , היינשה םעפב הלשממה שאר דיקפתל ותסינכ םע

 לש " לחוזה חופיסה" תוינידמ לש ףחסה תא רוצעל התייה הנוילעה ותמישמ , ןכ לע ." תימואל- וד הנידמ"

 . םימ יהתששתמחלמ ףוסזאמ לארשי תולשממ לכ ידי לע תרחא וא וז ךרדב הצמואש ," םיחטשה"

איבו לשכנ םהש םוקמב חילציאוה, הדובעה תעונתב ו ימדוקל דוגינביכ, זא ךירעה ן יבר  תאלארשי םעל י ו

 תוביסנה , רבצש ירוביצהיארשאל תודוה , ךכל ומיאתה הפוקת התואב םיאנתהו תוביסנה . לחוימה םולשה

 ץרפמה תמחלמו תוצעומה תירב תוררופתה תובקעב יתמצעמ- דחם לוע( תוידוחייה תוימואל- ןיבהו תוירוזאה

 םייטילופה ויבירי תשלוחו לביקש תימואל- ןיבה הכימתה ,) בחרמב לארשי לש היבירי תא ושילחהש , הנושארה

ונכתוב תונומט יכ, שח ןיבר.ןימימ  לע עיבצי קר אל , הנחמה ינפל ץולחכ , אוה יכו , וימדוקל ורסחש, ת וגיהנמת ו

ומ לחכ האר אוהשהמתא םישגהל חילציאוה.לארשיב רוביצהתאהת קדצב ענכשל לכויםגאלא ךרדה  קיתע ו

 צי
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םיחץפחה ילאר שילכ אולמב ש נה י אוה. י  היחי אל לארשי םעש ידכ, ץרמ הו תושיח נה לע פיוק תא חינ לש ןימויה

 .וברחלע דוע

 םיבבוסה לא ותוסחייתה תא הנייפאש תיביססבואה תונדשחה . דדוב שיא היה ןיבר , לארשי יגיהנממ םיבר ומכ

וו הסנתה אוה לודגה םלועה תא ם לאר שיתא ריכה ןיבר ה ריתוה ותוא  ת ויחברבכ . גו הינוג לכלע ב טיה .ודב לותוא

, וטופיש חוכ לע ךומסל לקנב רשפאש רמואה ןוח טיב ץוחיפלכ רדישאוה תאז ךמס לע ידוחיי,תובר  .תוריעסמותו

הומצע ךותבלשבתה אוה. רישעה ונויסינו ותוירחא תונרתפ ו  ךא. תוד דובת הו תודידבה תואלשר צות ויה גיצהש ו

 הנממש תואיצמל ןמאנ ראשנ אוה . עקרקב דימת תועוטנ וילגרש ימכ אלא , העובב יחש ימכ ומצע האראל אוה

. תמאהת איצ מו בורקמדומיל לש םלוכ ויה גיצהש ו , לעפ הבשו חמצ  הא צות תונרתפהו

ונשה םצעםשלםידמ םינוציק םיונש ךורעלןכומ היהאלךא םיגשיהלעיגהלףאשן בויי ייי י יי יבר דו ,  היהאל יא ו

 וניאו,לארשילש התניחבמ לבסנריחמל גשיה ןיבס חיהיכול היההארנ רשאכ קר. םנעמל ריחמ לכ םלש לןוכנ

ו לכ עיק מ המישמל ולוכ לכ םתרנ היה זא , ותלשממ תוביצי תא ןכסמ  היהא לןיבר. ה שומימ לוחוכוצרמ תא ש היהו

 אל םלועמ , סרפ ןועמשל , לשמל , דוגינב . הלאככ םמצע וגיצהש הלא יפ לכ זובטעמאלשח רול אוטקל טניא

 םאו, הרישוא היפוסוליפ, תינידמ תוגהב , הפי תורפסב רבודמ םא ןיב , ארקש רפס לע והשלכ להק ינפב ראפתה

 . ויתויווחב שיא ףתיש אל- ארק

ו ש לע ןה ורובע וניומש םיכמסמ , יניעידומ רמוח אורקל הלשממ שארכ ןיבר הברה תאז תמועל  ןהותכשלרא ידי

 ושוריפ ונחלושל ךמסמה לש ותעגה םצע . וילא רבעוהש ךמסמ לכ בר ןויעב אורקל גהנ אוה . יאבצה וריכזמ ידי לע

 לכלע םותחל גהנ אוה, ללככ. הלשממהשא רל תינויח וב עיפומהרסמהתרכהשו, ת ובישח ובהת ייהיכ היה

 תויחנה םימעפל , ערל וא בוטל הכרעה תלימ התייה םימעפל . המיתחה דיל ךיראת ןייצו וילא רבעוהש ךמסמ

 . וינפב אבוהש אשונב תוצעייתה וא ןויד ךורעל היחנה םיתיעלו , הדובע

וניסינ תוכרעהמ דחוימבבהאן אלו בזכאמ היה י תוכרעהםע ו  תחא תוינ עידומ . תובותכ דל סום לגר מוח יבר

ו רשוכלע ךמס אוה , ןיעידומה ירקוח לע ךמס רשאמ רתוי . ןהיפלכ לוטיבב אטבתה  א וה.ומצע ולש וט ופישוחתו ינ

 וית וכרעהלעקרוךא ךמס ךא , בירי ןורהא רבעשל ן" מא שאר , לשמל , ומכ , ןיעידומב חתפמ תויומד ךירעה

 , תינוחטיבה תכרעמב םייזכרמ םידיקפת יאלממ לש םתעד תא עומשל בושח ול היה, ת אזםע.ולש וטופישו

 תא םג ןוחבל ךרד התייה וז אלא םתעד תא לבקיש ןמיס חרכהב רבדה היה אל , ויניעב . תיניעידומהו תיאבצה

 ת וריש יולםיפופכ ויהש יאבצ- ינוחטיבה דסממה לש םיריכבה לכ תא ןחבמב דימעה אוה . ומצע ולש ויתוכרעה

 וא תית עיס, תית תיכ, תיטילופם לועתס יפתמתר זגנואתעפשומהת ייהאלםתעדםא וינזואומב עומשלהצרו

 ." גלשכ ךזויקנ" ור סומל שיו תוישיאתועפשהמ קתונמ תויהל רומא היה , רבס ךכ , עדימה . תיתגלפמ

 ך רוצ ול היה תויגטרטסא תוכרעהלשאמרא רגיאמ. חטשב תודבועה תעידי התייה ויניעב הבושח תוחפ אל

, תוירקת תובקעב , חטשב םיריקחתב רבודמ היה רשאכ דחו , םיטרפ תניחבב יי פכ טעמכ קוסיעל תדרל  ימב ית

תוינדמ ו תפתה וא םיעוריאםתס וא םיעוגיפ יהי . תויאבצ וא י  םיד קפתהילעבלה ובג תונימא סחיםג ןיבר תויח

,יבר , י ללכ ךרדב הוויה םהיפמ רסמנש עדימש ךכ , חטשב  הלוכסאה ךינחן .תרערועמיתלב תמא ותיארב,
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מ ע יכתו סהתדר ע תיאבצההיכרריה ב ןימאה ,תיאב קנפוימ י ריבו צה ס ים שיס הב ש  וקעשנוהםד מב כ מיבפ ק

 .תעבוקהאיהותעדוהדימריפהשארבדמועששיאהאוהםיוושןיבןושארה ,ורובע .תימואלההכרעהב

אותנתונויסינסיסבלעו ,םייאשחוםייולגתורוקממעפשבתועידיףרהאללוילאומרזהלשממהשא  הוובו

ה מהת תארהותלפרעןדייהע דו ובוהכ ילשיתוניע.ללט קיבי ימלדבלדי י רשה  שוביגבדבכנםוקמקפסאלהת

 אלאוה .בחרהםלועבםיבושחםיעוריאורקיסשתובתכוםירמאמלתדחוימבלתמושתשידקמהיהןיבר .ותעד

 לשםלרוגבןיינעתהאוה .דחוימבךירעהשתרמציאנותיעהמכתלוז ,םיטסיצילבופלשםירמאמבןיינעתה

וילוזיאאי יםלו לאו ייוה ליאקתייא יה טופ תקה ר טאט ח כיאיי פ יכהמר בעושר שםקל  ןעקהלוהכ ורב.ירקהםיל םה

ה אלם הו ריא ואןבנ לילצא ,תאפרערסאילשוהטמבתמאבהרוקהמתעדלידכ א הס  ךרי ציה ג .וישנואשנ

 לכתארקלורוקיבלכינפל .ןוטגנישוובתיטילופההריזבואןבלהתיבבהשענבןכדועמתויהלידכןותיעאורקל

כאק ר ר קניש ש ד י א ם הגפ ר ה י ס א ש ר ג מ ב ל ה תנומרע י  עבראבהחישךלהמבללכךרדבהלהנתהשהורליי ישלג

 .םייניע

 אוציבםיקסועה ,םיינוחטיבםירשקתרישקלהעיסנואשגפמלכברע :רחאשיאןיברהיהןוחטיברשכודיקפתב

ל נממ ן תב ל בתריל גנא ,ניוטאבוא ל"כנממ ,ןוחטיבהדרשמבץוחהירשקעה  ו המ בכו פה עוקסקבלה וה חיב ויב

 תויטילופהותוינידמהתוכלשההתאבלשלדימתשקיבהשיגפלכינפל .םירחאהכרעהימרוגמוןוחטיבהדרשמ

ר ה ול,ורסהכב .םייגולונכטםיאשונלקר וה ת וש לבתיקל  אר תק

ש א נכה ששחה מער יקםג לגןיוא י ישמפ עםלחדות ב חצםיש וא ואםןיק מ ג יר ת ה לבפם  םלוא .הלממשרכותוך

 לשודרשמבתזכורמהתייהשהבותכהריקסבהלשממהשארקפתסהןאכ ,"םיבושחה"םישגפמהןמהנושב

א ר דםעי גנהמי רגוםעםאו יתבבת נש ,נידמה ץ ועיה אארוקהיה ,ןמזהתניחבמולרשפאתהם .ב  ת בוםה הכי

 ןוכדעהפלעבעומשלשקבמהיהאוה ,רבדהרשפאתהאלםא .םיבושחםינותנהמכוילעןמסמהיהוךמסמה

 .החישהאשונלעושיאהלערצוקמ

ל ס ן ינה .םירזםיחרואםעתושיגפלתועשתואמשידקההלשממהשאר ל וח לכ ןאתנבב ער  זל תויבוץקי ו חאו

רת ופו צו םום שח תי ,וי רצ ןתוא דוהה דיעלתינ מת בובקעםיבמיעפמ עם ועת רע ןובתנושותורת  בקבלפהרשא,

 דדמותועצמאבשרטמורבןיבררובעהיהץראלץוחמםירקבמםעיעצמאיתלבהשגפמה .ותיאדבעשתווצה

רובעהיהתונידמישארםעףוכתהשגפמה :ךכמבושחו .לארשיתנידמ ותלשממלםלועהלשותוסחייתהתא  ו לו

לינופנווכבראנעימשאלילבומוהדילתוע תמדזה נדתל ונ  .מ הנ ריזגשדלהנת רק מלוכה

ן ל ותנהדסמ ,תירוזאהותימואל-ןיבההביבסהלשתיעצמאיתלבההדימלהלשהתובישחתורמל ברשםי  ינ

לכלשןכרכ ,ובוזרתהדבבדבו ,תעמשמבורדסבולעפוויתחתודבעשתוכרעמהעתרשנ כיאןע  ד ז וח ללוש

 ןהלהיהאלוןוציחהםלועהםעהלשממהשארלשףטושהרשקהעצבתהןכרד .םלועבתויתכלממהתוכרעמה

אוי עו :ר ,רמ שיפתובקעבותבוגתלע 1994קה מ רנכליחלכ יבלמה אלשראףת ו תץ "מו י ץ ש ש א  ר י א דשמתר ש .

 םעדבועהלשממהשארהבשתרדוסמתכרעמשילבא ,ותביזעלערעטצמינא.הברהבהנשמוניאתוחפ

 ."...ן"מאשאר ,ל"כטמרןגס ,ל"כטמר.תמייקהיכרריה

 רכ
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 .אסאםייחר"דלשותביזעירחאהיונפימואלןוחטיבלתווצהשארלשותרשמתאריתוהלןיבררחבהרקמבאל

 .םירופיכהםויתמחלמבןיעידומהןולשיכתאהרקחש ,טנרגאתדעותוצלמהלשהרישיהדלותהיההזדיקפת

 רקיעבוןיעידומהתוכרעהתניחבלףסונ "ןוחטיבםותסש"הלשממהשארלשמשלהרומאהתייהתאזההרשמה

 תאהנגיעדוכילהתלשממ .ןתונימא

 ששאלןיעידומהתנומתלשהתריציתובכרומתאעדישןיבר .זאמתופיצרבשיואאוההשעמלוקוחבדיקפתה

 תוישיא .םייתרוסמההכרעההיפוגםעתועדיקוליחוררועתישששחמץועייהתדימריפלףסונםרוגסינכהל

להיאהואושאויוכעהפרשעחאבאדובשנמתיידתטניוד  כתיהלרפתייבלאהרהיוגאםרומוםקמתגתהיהמינמ

מוחלבקלבייחהיההזךרוצל .יאמצעחרואבויתוכרעהאבראיתוהא:ווא.לות  ר תשגלומההוצשרדעתזתע

.עודהכרמירתיכ ק ב גיי תוהאההךפי י עיסשביסונגלוזו י בנמק צשר כןמתוע ארומיימועדומ  יון ק ילי ש ודלני

ו הפהשי  ןיעידומהיפוגבויתוכרעהבשגנתהלהיהללעשףסונןיעידומףוגתמקהיהירבדהשוריו .הכרעהובגב

,ןטיבהרשםגהיהש,ש מ שרעבמיאלהיחתליםייהנווגמהוםיברה ק  וח הלמ ה אללוק הה זשר .ארשב מיםי

 .ףסהלעותואהחדאוהו ,ן"מאול"הצלעתורישייארחאה

 לשותושארבימואלןוחטיבלתווצהקסע ,ןיברלשותלשממלהמדקשדוכילהתלשממתפוקתביכןייצליואר

ק עהי אלשתויתיתשתתויגוסבןייטשניבורםיקילא ר ל י ומה ס ת כ ן ויש ב ל וסינ ם . די ש יי םויו ירש ייוהת  ן עעמ מו

יוגדמהעפויתרדה. יםירד"לשתושארברחאתווצםקוהויתחתוןשיהתווצהקרופדיקפתל  פצלוהףשיע אסאח ו

 .ותוליעפתקספהלרבדלשופוסבואיבההלשממהשארלשיוביגהרסוחוןיעידומה

ת לט ר עצע ךמיםעו רבלהלירלכ לי ו ששל, י יבוימהתאןב , לכ  שחאוה .תיטילנאהווכעוופי וכ ומלע סןבר.צ י

ם מוימיוירעווידדי שב .ינש וכ תלי ההייקתואווילשהטב,ד םה ר טפ ררב לא אפיצחמת לת ווגמ  תא יו ו לר םו שרלכ

תכעמהתםוצהעיית שיכתלליןיויכוחטבר ידת ות:עות ךבי נו ולאקברהל יש ק ף בדואז רוחי ב הןכ ק  ץהר ופ

.למהאכוייראה ע בהו  השמשרתרשיאחהיםהילשכ"שדסומהיתורישלליבקמבתיאבצה

מב וז ה ה ש ,וי א יגה היה ש .ןפ ןתנ ם רדמזזהוונשההשו ,ונוא ת ל שיב ו ילאע כליהק כ יה ק ל ע ל ה ירע  ק בל

 .שארמתעדהתאםהילע

 ךכ
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 ךילהתבןיעידומהלשומוקמוםכסההלאךרדה
 תואשדמלעתאפרעלשודיתאץחלישואןדריםעםולשםכסהלעיגייכןיברךירעה 1992ץיקבםארורבאל

 חינהלןווכתהאוה ,היינשהםעפבהלשממשארכותנוהכתליחתברבכיכרורבתאזםע .ןוטגנישוובןבלהתיבה

 .לחוימהםולשהלאךרדתצירפתגשהלעיטילופהוירסומהולקשמדבוכאולמתא

םעולשתמסרופמהדצואעחוהייןצ ש מ רהיבר לאחךההאיסלסו נים שןנבי ל פ ת הח " י ע  יתילףשםת בר ב

תזוזמיבמלשעריקיכקפסןיא .סרפןועמשרחאתוררגיהכןבלהתיבהתאשדמלעתאפרע ם.האתא יגםי  אער ן

וינ השמשאןורהוילכוהןיכיגדל יניטסלפ הם ערדסלעהצבל ם התח מ רכש מןע משיר השי  ההג או מנ הב שי

 תאברעתונידמלשןהילגרלתחתמטמושהיהםמיעםכסהו ,ךוסכסהלשובילבלתאוויהםה ,ותייארב .הליחת

םסיוירפמלרשילהוגהדהרח "לכב,עלמללאצירקיעהעינמה  יחןנכשאו"אידיעלזהמאתזה,ויכןמהחמהייל

 היעבהןורתפלותפדעהתאריתסהאלןיבר .רורברבדההיה ,ןיברלשותביבסבהיהשימל .ןמיעםיינידמ

 .תויטרקומדןניאשברעתונידמםעםירשקןנוכליוצרםאותעדלולאששהלאלכלזובבסחייתהו ,תיניטסלפה

 דועהכחאםאה ,רוזאברורשתהיטרקומדשןיתמהלךרטצאםא ?תוביטנרטלאהןהמו":ביגהלןיברגהנךכלע

תינוציקתוללותשהינפלעןותמרטשמדימתףידעאןכלע ...ןארי השמואר?י דוע ?רוד  ." אברקה םנש100

 תאז.ךיפהוניהםיניטסלפהםעגשוישןורתפלכיכסרגשםושמיניטסלפהלולסמהתאףידעהןיבר ,ךכלרבעמ

 םיחטשלל"הצלשהריהמהרזחלתורשפאהו,אבצרדעיה,ץוחהןוחטיבלעהטילשה,הירוטירטהתוכימסחכונ

ילנתי נ ב ם.י פילדי הרס כול עקיבהמעםלשס,יע הת : מ וג עד י נספו יידהןלעתוב בתיר ני םוםכהו ט לניש  ךי ב תה ה

תההנ וס הרזח  תושי ה ם ע יביטרד פ ןורתפ ב ןימא ה אוה :דוע ו תאז ;המחל מ תבייחמהיי"טאוקוטטס"ל

-תילכלכתכרעמבםבולישוםיניטסלפ ל תימצ ע הרדג ה ל ע ססוב מ היהי ש ןורתפ .םוקלהדיתעהתיניטסלפה

תרגסמבתופכלןתינהיהיאלש ,הירוסםעםכסהלדוגינבתאז .תיניטסלפ-תנירייל רשיינידמ  וד-תא ת

 .דיתעהתארקלעקרקהתאןיכהלרתויהלכלאלא,רחסמיסחיוהיצזילמרונ

 ,םולשהתוחישתנוכתמתאתונשלידדצ-דחןויסינבךורכתויהללולעהיהשקזנהחכונ ,לעופב

1991רבוטקודדמתיועשהיאהרא חוסהת ידמוכביךמהבןבר  אביר דל נוס כת שפשהנוא,רדנת תמשלרח י

מלתהרא יק לר ןבוס א תק תמ יה ל יחתרל ודתל רסששהי מושו  םו-ודרשפאלותויברעההיתונכשלאשייםשי ק מ ה ג

 ידכןוטגנישוולןתמואשמהיתווצלכתאחלשאוה1992טסוגואברבכ ."םיחטשה"יבשותםיניטסלפהםע

 תוחישלתילארשיהתחלשמהשארבהנימאוה :דחאיונישבתויברעהתוחלשמהםעםולשהתוחישתאשדחל

הדל"דתיו ווב בר מ ר ש מץיבונירמתיאתאםירוסהםע י מק א סל ו ר בי א ש כ י ב ששןהן מ פ מ הלשמשר מנק ש ' 

 ,הלשממהריכזמ ,ןייטשניבורםיקילאתאריאשהוםיתווצהרתיתאהנישאלאוה .רימשקחצילשותפוקתב

עאת ש ילעמל תש חמהאינרבולירואתאו ,תיניטסלפ-תדרתחמהןתאשתוהשרב  םןמומללש רב ינה שם ומוצא

יכדבלבתילמסתובישחןתמואשמהיתווצלכלקיניהלשהרירמשפדבדב.ונב ייגצנ  עהןבר ממשאכ ולרא עיןל

 .םיברעהונינכשלכםעםולשתגשהלהמיאתמהחסונ"דירדמךילהתב"האראלאוה
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 תחלשמה ברקב . םיברעה חישה ינב לומ ןומא רסוח ררשו החותמ התייה תונושה תוחלשמב הריוואה

ריתיניטסלפה יגצנ ןיברשקה תוקרפתהל תופצל שיש היה הארנו חוכה יקבאמ וכשמנ תינד- יגצנ ןיבלםיחטשה י  י

 , השדחה הריוואה . יתוהמ יוניש ללוחתה תירוסה תיזחב קר . שמגתהל תונוכנ וליג אל תונחמה ינש . סינות ף" שא

הרהמ דע וכפה , םולשה אשונב , ףאלע קפאומ , תירוסה תחלשמה שארלש ו לע ו חד וימ  וית ויאטבתה םיח וידה בו

 . יתבר העתפהל התייה םירוסה םע ךרד תצירפל תורשפאה . םילשוריב םויה תחישל

-1991 ב ודיקפתל סנכנש , איגש ירוא ףולאה ןיעידומה ףגא שאר לש תידוחייה ותמורת תא ןייצל םוקמה ןאכ

 רורבוק ליבוהא יגש ירוא.ןוט גניש וובןכמרחאלודירדמבןתמואשמהית ווצתדובעתא ויגיצנתועצמאבהווילו

שי ביב ר צוי ןונבל סה ש חיט מ  לאר ס ו םערד ך מהב ב היההזכ ךלהמ . הירוס לומ םולש לש ךלהמב דדיצש דואמ

 עדי הלשממה שאר לצא ןוכדע לכב . םיניטסלפה לומ ןתמו אשמל םעט ןיא יכ סרג איגש . םולש לש תעבט

 רסוח , סינותב הגהנהל " םינפה" ןיב תומיעה , םישיאה תומחלמ , םיניטסלפה ברקב תמייקש המוהמה תא שיגדהל

 היארלו ," ךומסל ימ לע" היה הירוסב . הירוסב םימייקתמה תעמשמהו רדסה תמועל , דועו תאפרע לש ותונימא

: רוציקב .-1974 הירוסללאר י ה ה םכסה רומ ע ד א חיכוה  ב םתחנש ש יןב דרפ ה לע של דוי אוה יכ ס אישנה

 . שיא לע ךומסל היה ןתינ אל סינותב וליאו תבותכ התייה קשמדב

 ןיבר רמא 1992 רבמטפסב-9 ב . ןוימדה תא התיצה הירוס םע ןתמו אשמב ךרד תצירפל תורשפאה , רומאכ

 ." ת ורב דיהת ליחתשילבא הירוסםעםיקומעת ועדיק וליחבםי יוצמ ונחנא" יכתסנכבהת ליאשלהבושתב

 םיגוש בושש , ששוח ינא":1992 רבוטקואב-26 ב תסנכב ריהצהו םיניטסלפה יפלכ סירתה ןיבר , תאז תמועל

 ונעצה המ םיל אושםתא":ד קוממרתוי היה ירוסהא שונב." תויזהםיזוה בוש םה , םהיתוילשאב םיניטסלפה

 ךא ,' דירדמ תדיעו' ברע תמדוקה הלשממה ידי לע העבקנש תנוכתמה הרמשנ ןכא ? םירוסה םע ןתמו אשמב

 הש ענונא

 תוטלחה יכ ונרמא . הירוס םע יתימא םולש הזוח אוה ונלש דעיה יכ ונעבק . םישדח םינכת הב תקצל ץמאמ

ל" הצש םינכומ ונא יכ איה וז הרימאל תועמשמה . קשמדםע םולשתגשהל תומישי ןוח טיבהתצ עומ -338 ו 242

ו ., הגיסנ : םירכומוםיחוטב תולובגל גוסיי  םירוסה םע ן ודנאל םלוא ןלוגה תמרמ אלךאןלוגה תמרב שיגדמינא.

 : ןושארה יאנתה . תוחפל םיאנת ינשב דומעתו אלמת אל הירוס דוע לכ , תופמ רייצנ אל , תולובג םוקימ לע

 , תורוחסו םישנא תעונתל םיחותפ תולובג ללוכה , לארשי םע אלמ םולש הזוח לע םותחל הנוכנהיהת הירוסש

םיט םיס טיב , םימה ת ונידה ש םיס היצ זיל רונ ו ת וברל י  ןוח ירודיסו ע ינשו מ ית ןיב חיב מ , תוי רירגש מ ול פיד חי

 אשמה לש תוחתפתהב הנתומ יתלב היהיו וילגר יתש לע דומעי הירוס םע םולשה הזוח : ינשה יאנתה . םימיאתמ

תונ כנ הירוסה עיבה אל, םויהלןוכנ,הז עגרלדע. תורחאה תויברעה תוחלשמהםע םולש לןתמו  םיאנתב דומ על ו

 יפלעלבא,ןתמואשמהךשמיי, הלאםיאנתלקשמדמהמכסה ןיא דועלכ יכ , תיבה ירבחל רמול ינירה . הלא

 ." ונתדמעו ונכרד

 תוחישה תקספהל ואיבה ןונבל םורדל ויליעפמ 415 שו ריגןכו1992 תנש ףוסב סאמחה עציבש רורטה

 דעצ , םיחטשב חווט ךורא רגס לע זירכהל ןיבר תא ואיבה 1993 תנשת ליחתב וע צובשםיפס ונם יע וגיפ.ןוט גניש ווב

 ץק השעמל םש 1993 ילויב " ןובשחו ןיד" עצבמ . תיניטסלפ- תינדריה תחלשמה םע תוחישה תאפקהל איבהש

 לג
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 רשאב דוכילה תשורי םע חונב םלועמ שיגרה אל אוה .הליחתכלמןיבר רתח ךכלשןכתיי.דירדמ חת סונל

 אל אוה .ידדצ-דח חרואב הלטבל היה לוכי אל ךא , הב הצר אל אוה . דירדמב העבקנש ןתמו אשמה תנוכתמל

 הזכ בצמב יכ ןעט אוה . תוחישל דחיב םיעיפומ םיברעה םיפתתשמה לכ רשאכ םדקתהל םעפ יא ןתינ יכ ןימאה

םשוהךרח צה ח ירע לכ. הדיגבב ותוא ומישאיש ששחמ םדקתהל זעי אל יברע דצ ףא שכה פ ד  רמז ,אדלעקיב צ

 .םוקמב הכירדלו תומדקתה-יאלילאידיא

ויינאמוליהתחבחיןבר כתתשתייא ו וכרענש תוחישב תילארשיה תחלשמהרבח ף  ה עש הנס ת הגד אבו ראש

 ריכזה אוה םעפמ רתוי . תואמצעה תמחלמ םות םע קשנה תתיבש ימכסה תא ובינהש-1949 ב סודור יאב

 . ברע תונידמ לכ םע גרודמ ןתמו אשמ לוהינב אצמנ תומדקתהל יגולה םשרמהש

עןק יי יו ןחי אי -29ב הח בןב י כעוייוהשרכהא יעשוארלםבלמשאלוטבהתרמןעדמ י  " נמ " וושלברנה ן

ה שתוכ מהוההיה תימואלה תודחאה תלשממבןוחטיב רש יתויהב":רמא ובש ,1992 רבמטפסב  נו נת גנתי

 תואמצעה תמחלמ זאמ לארשי ןיבל ברע תונידמ ןיב םיסחיה תיירוטסיה תא קודביש ימ לכ . םולשה ךילהתל

כ .נתי שמ, ו כה זה . םכסהל ונעגה אל תימואל-ןבה י וע בכ שאצמי םלמבשיקשתב ב היהוליפא ידל  ו ו וכלגמםס

הת אשמל תחלשמב רבח היהש , םדא אשתימדןבןושרן םיצןיב, ה ה הלאמ רשלרי חנל םט, ניא מו  .רמ לתאש

ר וב בנושי בםיד יר םוש, צל ניי. ו הו1949 סרמ- ר תמ אשמ . ומסםסלנג אפב יתרמהתחשמהםע כה ע  ןו נה ענב י

פםתסודוםיכ ונייהאלרבכםירוסהםע אביאשהיבצדא גמי נגויפרל י שש פמ ,הנ ש ,רד חש יה לנ רצ  ק . ו רעסל י

 ולהנתה ןונבל םע תוחישה .ןלוגה תמר לש ירוסה חטשב םקוממ תעה התואב היהש ,ירוסה סכמה תיבב

אגו .הר קא נ א ז ם י ר ויי לד ברת והי ח .רואמהקחתלהםיצ מו ע .צ נש25 ךכר א"ז רכ הל ,רמ לכונב  תחמשק צמתוב ו

 םכסה ונמתח . םימכסהל הרזחה הלחה םירופיכה םוי תמחלמתובקעבקר.םימכסהבומייתסהאלםימיהתשש

 ךכרחא,יניסבםייניבםכסההיהךכרחא.הירוסםעןתמואשמלונאבןכירחאו ,םירצמ םע תוחוכ תדרפה

מ םל חתםחהז הו נ ירחאו ,דיוויד פמקב .ושהז  ,1983 יאמב 17 לש דחא לפנל טרפ , םכסה םתחנ אל-1979..

-ןיב הדיעו לש תנוכתמ איה דירדמ תדיעו . וימתוח לש וידה השביש ינפל דוע לטובש ןונבל םע םולש םכסהותוא

 ותואל דחי תואב , תינונבלהו תירוסה , תיניטסלפ-תינדריה : תויברעה תוחלשמה שולש . היתוערגמ לכ לע תימואל

 ץחלב . תילאידיא הניא תאזה תנוכתמה ןכלו , הנכס הב שיש הקיז תרצוי תאזה תואיצמה . םוקמ ותואלו ןמז קרפ

ינאאיש פןי תו ש י נמ צי ל מלע דמונ ןכ. איא נ ר ו רמשת שמ דבכ תו ת ההנ יאו,כ אה אתי רנ  םיוע נחא לתיל ד הי ה קס .

 ." ומצע ינפב דומעי םיברעה םע ןתמו אשמ לכש , ךכ לע

םכ ר ת ו מק ,יי ע שרגבר גי םילחוימה םימכסהל איבה ייו הק חימרסןי ן לל,תש ריר חרהםאשםגק  נה בר . וק ז

 ימהותל ןייד השמ ןיב תומידקמה תושיגפה אלל םירצמ םע םכסה גישהל היה ןתינ אל יכ םימעפ רופס ןיא ריכזהל

 תוברועמ אללשןימאהןיבר,ךכלרבעמ.ןדריםעו םיניטסלפה םע ןתמו אשמה לע לח ןידה ותוא . וקורמב

 . לחוימהו יפוסה ודעיל םולשל ןתמו אשמ םוש עיגי אל תיביסנטניא תינקירמא

 המגודכ , םירצמ םע םולשה ימכסה לע עיבצהל הלשממה שאר גהנ תויולג תורהצהב םג ומכ תוימינפ תוחישב

התב ווו ר נתמא מל וונת נהוהתוי בי ןת אשמלכתייא ו א . שת חה מו נפמ כ , רדמואד פןוש שת ריל  ג אח ימ , רמל ג

י סךרצ תונבהה לכ תא םכסל ידכ הרזחבו םילשורילו ריהקל ת יאונלי היה רטרק אישנה יכ דחוימב שיגדהל  שע

 רנ
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 תישיא הותוברעתהא לול.ןוטגנישווב1979 סרמב-26 ב םולשה םכסה םתחנ םרטב םירצמל לארשי ןיב ומכוסש

 שארמ המיכסה לארשיש ףא , תאז לכו ; םידדצה ןיב " תווצקה תא רוגסל" היה ןתינ םא קפס , רטרק אישנה לש

 . יניס יאה יצח לכ תא םירצמל ריזחהל

רמ תא תי ז אלמלא : יב רמא ובש יבראשנ1992 רבמצדב-29 ב  ןיגב רבהתוצראאישנןמי " רתיהן םואנ ן

דיוויד פמקימכסה םתוא םע םיאצויויה אל םה, ילב םוי-13 ו אישנהו  תרושקת ל דיוידפמ קבם תוא רגסותאדאס

 הזוח תמיתחל עיגהל ךירצ היהשכ , דיוויד פמק ימכסה ירחא םישדוח השיש. ויהש ם ירבשמה לכ ת ורמל תאזו

בודובכב תירבה תוצרא אישנ , םולשה  אל םכסהה עודיכ . הרזחו םילשוריל םשמו ריהקל ,1 סרופ רייאב סט ומצע ו

ןוטגנישוב ןבלה תיבהתאשדמלעאלא םיל שוריבאלו ריהקבאלםתחנ  ." ו

 היה לוכי אליאדוובותיפ ולחהחסונאללד ירדמ תחסונתא שוטנל היה לוכי אל ןיבר , ליעל רומאה תורמל

י י ס חיבול התייה תדחוימ הגאד . תיטילופו תירוביצ הניחבמ ךכ תושעל ומצעל תושרהל י תיגוסל  .ינטס לפה גוציה

היעב , רישיה ןתמו אשמב ף" שא לש ותופתתשה י וס תא ר היה לולע דירדמ נתחי ו י  תיג ר ועל תחסו נזלשןיסנלכ

 לש םיבבס 10 ירחא .1991 רבוט קואב" דירדמת דיעו" ברע דוע םינקירמאה תעד לע היבגלםכוסשוהפקענש

 . הזהגרדבאליאד וובווזהךרדבךישמהלןתינ אליכלוכלרורב היה תוחיש

 חילשל עיצהש הז היה אוה.ה קוצמהמ ץלחיהל תורשפאהתא ןיברל טישוהש ומ צעדסא אישנה הז היה

 ןת מואש מל סנכיהלןכומאוהש ןיברל תתוא אוה ;" ר' גניסיק ירנה ןונגסב" ןתמו אשמ םייקל סור סינד ינקירמאה

ילוא ןתינ ךכ עדיו ןיבר לש ויתונווכ ריכה . םינקירמאה אלמ ו  קרש תא דסא לש ךוית בור תויב ריכבה גרד בומיע

ו ." דחוימ סחי" היה ןיברל . יהשלכ הרשפל עיגהל  . ותלימ תא דבכמש ג יהנמכותאךירעהאוה דסאזפאחיפלכ

שי" ן, יעדומהישארלהמודב יבר  םכסה יכ, תובר םימ עפ ריכזהידכב אל." ת בותכ הירוס ביכ ךירעה, א בצהון י

 תולובגבש רתויב טקשה היה הירוס םע לובגהש ךכ,םירוסהידילע הרפה אלל רמ שנ הירוסםע הדרפהה

. נש-18 מ הלעמלךשמבלארשי  םי

 םיניטסלפה םע םיעגמה תועצמאב הרשפאתה " דירדמ תחסונ" מ תיתימאה הייטסה , הלא לכל רבעמ ךא

 . ומצע ןיבר ידי לע תוניצרב וחקלנ אל הליחתבש . ולסואב

עידוהותנשמ וריעה , ןיברל רפוטסירכ ינקירמאה ץוחה רש רשקתה 1993 ילויב29 ישימח םויב  טילחה יכ ול ו

 תאזה הבישיב . ביבא לתב ותכשלב ףוחד ןויד םייקל ןיבר טילחה הנידמה ריכזמ לש רוקיבה תארקל . רוזאב רקבל

 , ןייטשניבור םיקילא הלשממה ריכזמ , רבה ןתיא הכשלה להנמ,סבשןועמש הלש ממה שאר דרשמל"כנמוחכנ

י ,ודימעבקעין"מאברקחמהתביטחשאראי . רר , , גשירוא ן" מא שאר , קרב דוהא ל" כטמרה  יאבצה ר כזמהו

י ריבסהו הריקס ןתנ איגש ירוא . ןיעידומה תוכרעה תא הליחת עומשל שקיב הלשממה שאר  ה קובת מיקיכ

. לש עיבצה ן" שאר י  הירוס הנוויכל רוריבב מא .רדסה לכל םמיע עיגהליוכיס לכןיאשוינטסלפה הנחמב הקלובמו

 , השעת המ תעדלו ךמוקמב תויהל לוכי אל ינא . טילחהל ךירצהמ בטיה עדויהתא,לבא" ךויחיצחב ףיסוה אוה

 ." ןיירוב לע ריכמ התא הירוס לש תודמעה תא לבא

 שרופמב תאז גיצנ םא קיזי אל יכ רמאו , יניטסלפה אשונה יפלכ ןומא רסוחב אטבתה הלשממה שאר

הרידנתו היהת וזשרמאו , הליחת הירוסב לופיטה תוכזב אטבתה קרב דוהא ל" כטמרה םג . םינקירמאל  נמדזה
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 יכםהלררבתישרחאלקר"ץורל"וליחתיםיינ טסלפה יכ עבק הלשממה שאר .ןונבלב ו ןופצ ב בצמ ה תא תונשל

 שא ר ריהב ה ןויד ה תובקעב .יניטסלפה אשונ ב ן"מ א תכרעה םע םיכס מ אוהש ןייצו ,םתיזחב םימדקת מ םירוסה

 הי ה א ל אוה .יניטסלפה אשונ ב םייני ב רדסה ל לו כ םדו ק עיגה ל ש י יכ ו ותדמעבקב ד או ה י כ סור סינד ל הלשממה

ה ןיבתומ ש בלש ב ןיינועמ ה יוהממ ע י הז"יט ל י להארד קל יטפם ב דא .ח פ עלד מאהלהז  םנס ו ם םששסד ון ש

ז השלםת ,רי  םא .הירו ס םע רדסהתגשהלעלקיה,םיי ינבהרדסהלעיגלבוחןכ.יעוקונאזאןדיוהרוסתאובכעי

וכסת תא ךכב עי במ אוהש ןיבר ירבדמןיה יה ןתינ "העההו,פסדעהשינלסנכנ  ול ב לה .יביתזיוהממלםטמאי

 .הז לולסממ

ןרוו ינירמ ה הנידמהריכזמ רוק ב ךלהמב רב ינ להנמםןיתונתיה1993טסוגו א תליחת  קא יכ .יטספהחבגוצדקהי

ראי ת ןיבר .תוחיש ל תיניטסלפ ה תחלשמ ה ןי סנת"איםירתעיוילםטפעורוסרכ בל ו שבפ וקח יונטי  יףןיח דלערדפ

."ונממץלחיהלהיהי שק "גב"ם ש שי":ורמואברו י כ נ ואבבצמ  ה שןל פטסריז התא

מ יצוהו הקרי הפטע לשמה שאר ףלש ,1993טסוגואב 16רקובב ודרשמל יתסנכ נ רשאכ  םיפדינשהנמ א ו מה מ

 ."יילא אבה ו תא ז םגרת .ןזאמובא מ עיג ה הז ש יל םירמוא".תירבע ב ינשה ו תיברע ב דחאה ,םיספדו מ םינבל

 :הלא ה תואקספ ה שמ ח ת א לל כ תיברעבהלשממה שאר י ל ריבעהש ךמסמה

ורדגו י עבק ה ןור תפ לש םיאשונה .יפו ס בלשו רבעמ ב םבשנשםיכמנ:ילהנש לש- ל למ וםשי  יי יסאב

ריםיבלש ה ינ ש ןי ב רושקל יד כ תונורקע ה תרהצ ה תרגסמב  תולובגה ,תווי לחנתהה ,םיטילפה ,םילשו :

 .המכסהלםאתהב,ילוכו

 ,תוריחב ב תופתתשה :תעכ .עבק ה ןורת פ תרגסמ ב ןודי י םילשור י ל ש הדמעמשםימיכסמונא:םילשורי

םיעוקפתנזתכסןבםלויוסמירש רבה ורחבל  .הלחיוימהומהילישרתדוןבויק.חיל ו

 ילארשיה אבצהתוירחא תחת הנראשית תעכ .יפוסה בלשב ןודיי ןדמעמש םימיכסמ :תויולחנתהה

 .ותובכרומ ו ןיינע ה ךוביס םוש מ רבע מה בלשב הז אשונ ב לופיטלדחוימ םכס ה ל ע םכסוי .רבעמ ה בלשכ

 תוכמס ה תוירחאבםינפ ה ןוחטיב ו רבעמ ה תפוקת ב לארש י תוירחא ב ינוציח ה ןוחטיבה :ןוחטיבה

 .תועד ה יקוליחו תופתושמהתויעב ה ןורתפ ל םואית ו רושי ק תדע ו בכרות .תיניטסלפה

ורעתההלםסללםרבו ןגאןלוד ג יתועמש מ דע צ תוולתהל ייתו  ורהיב בח"נקהרצ"עכהכשיוסנא

 .הרהצהה לע המיתחהו המכסה ה םרטב ,לארש י תלשמ מ ןיב ל יניטסלפה

הותב  ,הקוריההפטעמ ה ךותל ךמסמה ת א לפיק ,ךייח אוה .ןיבר ל ש ונויעל ךמסמה ת א יתרבעה ,םוגרת ם

ןביערותאימעליתרמא .שי א ם ע ך כ ל ע רבד ל אל ש י ל רמא ו רזח ו ותדוב ע ןחלוש ב הריגמ ל הסינכה  ירכגהוב צ

 ם ע םימוכיס ו םירובי ד ויה ש ןכתי י ז א דע .ף"שאםעםכסהלךרדההחתפנהאלהוןאכמוהצראוהשהמתאלביק

 היצלטסנוק ה הרצונ ,ןבל ה תיב ה תואשד מ ל ע המיתח ה ינפלשדוחכ ,1993טסוגואב-16 ב ק ר ךא ,ף"שא

 לע ןיבר עדי זא דע יכ קפס ןיא .ף"שא םע םכסהל העגה ב ךומתל ו יטילופ ה ןוקיבורהת א תוצח ל ןיבר ל הרשפאש

 .ף" שא ם ע םימוכיסל עיגה ל יד כ ותמור ת ת א םורת ל טילח ה טסוגואב-16 ב קר ךא ותווצו סרפ לש םהיכלהמ

 אלהפוצוליפאילוא(ביו חמ יתלב הפוצ מ ןיבר ל ש רבעמה ת א למס מ טסוגואב 16י כ רמו ל ןתינ תמיוס מ הניחבמ

 .ף"שא םע ןתמ ו אשמב עירכמ ו ירקיע ןקחשל )ןימאמ
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. י א ש תופיחדב ינ תוארל קיבוןומר י רש רש ת םויותואב  תוקד המכל וליפא, םיר הוצהרח תוע ב ש םיח ה ק ה דוע

 . היצילאוקה אשונב הלשממה שאר לצא םייקתהש ןויד םותב םיירהוצה רחא עברא העשל ךומסב הכרענ השיגפה

מ אוה מ ה י ך רואל תר דוקתיזחת התייה ויפב .,ולגרהכ ,ןומר  ענכוש היה . הלש מ לש היח ס חיב ף עוז היה אלש םייח

 דמעמ קיזחהל לכונ". היצילאוקהמ ס" ש תשירפל איבת הלשממב יסחנפו יערד תנוהכ ךשמה דגנ ץ" גב תקיספש

 אל לבא, תולוק61 םיחטבומ . הלשממב ןומא- יאתעבצה היופצר בוט קואב. הזלרבעמתצק ילואו, רבוטקוא דע

יי ןכלע . תוריחב תכרעמל בורקב סנכיהל םילולע ונאש רבד לש ושוריפ . ןמז הברהל  והשמ גישהל םיב חונא ,

 ." תומדקומ תוריחב ויהי םא ןיבר קחצי לש ותדמע תא קזחל ידכ םולשה ךילהת םוחתב

 יכו ירשפא יתלב םינמז חול ךותב םיאצמנ ונאש ול ריבסהל יתיסינ . יניטסלפה לולסמה לע בשח ןומר םייח רשה

 ות לועפךרדלעה הימת עיבה ןומר םייח . בורקה רבוטקוא שדוח ינפל תפסונ םעפ הנומתל וסנכיי אל םינקירמאה

היה אוה ירוסה שי לולסמב תומדקתה שיש האר אוה": רפוטסירכ לש  ירנה ומכ,רוזאב רא שיהל ךירצ !ילאר-

 ." רדסהג שוישדע, ר' גניסיק

 ללוכ םכסהל עיגהל היהי ןתינ יכ הארנ אלו םירוסה םע הדנ' גא םכסל תוסנל בורקה בבסב ונתנווכש יתרהבה

 םיעדוי ונא ןיאו , ףאלע תירוסה תחלשמה שאר לומ תוחיש םילהנמונא רשאכ טדנמונידיבןיאש םושמ , רתוי

 . רפוטסירכ תועצמאב דסא אישנה ןיבל ןיבר הלשממה שאר ןיב– ללכב םא- וגשוהש תומכסהה תא שרופמב

 רבס ןומר םייח . הז לולסמב ךרד תצירפ תגשה לש תורשפאב ןומאה רסוח תא בושיתרהבה, םיניטסלפל רשאב

י . י ןמזהז . תר  םנוצריכםיעובשמ הלעמלינפלילזמררבכאוה רדסהלםמיעעיגהלןתינכענכושמ היהבר חא

 . ר תויבהנימאהו הדיחיה תבותכה אוהש הלשממה שאר לומ רישי ןתמו אשמל עיגהל םיניטסלפה לש

תובקעב יכר פיסאוה.הלשממה ו דמועה אוהןכאיכ ילרר  שארל ןזאמ ובא תובש תירוחאמ , בת הוז הדוקנב

 ר" ד וילא הנפ , םויה רדסל ולעוהש תועצה לע הלשממה םעטמ בישמכ ףלוחה עובשב תסנכב אשנש םירבד

 לכל תותפתהל םיניטסלפל לאיכריהבהובש תסנכבומואנמ רתויב ומשרתה ף" שאב יכ ול רמאש , יביט דמחא

תולק ינימ  ןומרלשות ברקלל גב. הלשממהשארלש וירב דל בישקהלםהלב טומאלא,לאר שיב םיעמ שנש ו

וילאהנ פיש ש אב " א כ א ןוחבל פא ול רמ ו הנפ מה שארל תונו ת תורש שיש ול אוילא יביט ,הלשמ  תולא תועצמ ףש ו

 שי,ןומר םייח ךירעה, התע. ולוכךלהמבןכ דועהלשממהשארשרחאלוחלש נווח סונ תולאשה.ןומר םייח

 ." תונורקע תרהצה" גישהל תישממ תורשפא

 הירוסםע ןתמואשמה תא קיספהל תועט וז היהת יכ ןיבר ריהצה ,1993 טסוגואב-22 בהלשממהת בי שיב

הל פה שורדלןתינאליכ םיעטהןיבר ןונבלב תירקתהללגב  ךשמ יאנתכ ןונבלב רורטה תקס תא חיטבהל הירוסמ .

 תמ ייאמ, תבאוכ": הת ייהשיפכהרת ונת ינונבלההיעבה, ןכלע . ןכ התשע אל וינפל דוכילה תלשממ ירהו , תוחישה

 ." ה ריתפ יתלבו

ןיטש ניבור םיקילא ינממש קיב,ןוט גניש ווב-11 ה בבסל האיציה ינפל םימי המכ  ירצמה רירגשהלצאררבל י

 יתחחוש1993 טסוגואב-23 ב . הליחת וחיריו הזע תייגוסב םיניטסלפה תדמעל סחיב ןכדעתהל לכוי םא ינויסב

תובש תומיע איבהוםילשוריל עיגה לע יד לעולורסמנש ו אוה םוי ותואב דועו ירצמה רירגשה םע תינופלט ךכ  י

ןכמ רחאל ן י , הלשממה שארלחווידה תא יתרבעה . תאקירע באאצ  . יטשניבורלו

118-19 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 



17 

 תוביסמ עבנםוצמצה . םירבח 7–6 הנמת ןוטגנישו ו תוחישל תיניטסלפה תחלשמה יכ רסמ תאקירע באאצ

 לש הפוקת התואל אצויהילארשיתחלשמ רבח לש ותולעמ םיילפכ(!רלוד7,000 הלוע תחלשמ רבח לכ . תויפסכ

 ועידוהו םיניטסלפל םינקירמאה ורשקתה טסוגואב-22 ב יכ תאקירע רפיס דוע .) ןוטגנישווב תוחישל םייעובש

 לש תמדקומה הרבעהה לעותונורקע תרהצה לע המכסהל עיגהל היהיןוטגנישוותוחישב ירקיעה ץמאמה יכ םהל

 תודגנתה ןיא םינקירמאל יכו , םינקירמאל םיניטסלפה ןיב תורבגומ תוידדצ- וד תושיגפ וכרעיי יכ ; תויוכמסה

 תינכותו תופמ הניכמ תיניטסלפה תחלשמה יכ ףיסוה תאקירע . הליחת וחיריו הזע ןוגכ , םישדח תונויער תאלעהל

mixed( " ברועמ םגד", המ model (הוהיש םינב בלש ו דמעמה בלשל רבעמה יב י י  הזעל סחיב יפוסה בלשן לש

וירבדל ילוכ םילימ ךמסמב .  טסוגואב-26 ב, . ו הנידמ,תואמצעומכ ורכזוה אל , שגפמה תארקלןכוהש וחיריו

סיותל עוסנל תיניטסלפה תחלשמה ירבחמ קלח ויה םירומא  . תינכותל תאפרע לש ותמכסה תא לבקל ידכ נ

 יוכיס לכ " הליחת וחיריו הזע" לש תינכותל היהי אל , תיניצר " עויס תליבח" תלבק אלל יכ וסרג םיניטסלפה

 ינפל דוע הליחת וחיריו הזע אשונב ןוידל עיגהל היהי ןתינש ןכתיי יכ רסמ תאקירע , ףוסבל . חילצהל

 . תונורקעה תרהצה לע המכסהה

 . ובשומ םוקממ תינופלט ימיע חחושל , תפרצב הרצק השפוחב ההשש ןומר םייח רשה שקיב ןכמ רחאל םיימוי

 רומא אוה יכ רמא ןומר םייח . ןזאמ ובא םע םיעגמה תא הז בלשב איפקהל שקיב הלשממה שארש ותוא יתנכדע

 יתלוכי אל הז רשקהב . ןזאמ ובא םע שגפמה ןיינעב הלשממה שאר לע ץוחללו ךישמהל ותנווכב יכו לארשיל בושל

 . יניטסלפה םוחתב והשמ " לשבמ" ןיבר , ותשוחתל יכ טסוגואב-22 ב סבש ןועמש עימשהש הרעהמ םלעתהל

 אל דחוימב סומע םינמז חולו םיברה ויקוסיע . ודיב הלע אל רבדה ךא עובשה ךשמהב יננכדעל חיטבה סבש

 . הז אשונב החיש םויק ורשפא

 םוחתב ויכלהמ תא קלופ רטסלו ןיילנוה םלוקלמ םיאישנה תדיעו יגיצנ ינפב ןיבר ףשח 1993 טסוגואב-25 ב

זפאח וסאישנלעך ל ןתינ םא הליחת וניינעתה םיינשה . ף" שאו םיניטסלפה לומ רקיעב , ינידמה  ,היר ומסללכב

אבזח תא דדועמ , םורדב סרפתהל ןונבל אבצמ ענומ אוהש ךכב בשחתהב , דסא לא  , לארשי תא ףוקתל הלל י

 עקרק- עקרק יליט שכורו , הללאבזח רובע ןאריאמ העיגמש תשומחת תקפסאו קשנ וצרא ךרד ריבעהל ךישממ

שיש ןוכנ ויתויובייחתה לכב םויכ דמוע דסא יכ הלשממה שארהנעךכ לע . האירוק ןופצמ  תגשהבלודגישוק .

 ינונבלה אשונבוגשוהש תונבהביכ שיגדהןיבר. ויתויובייחתהב דומעל ותלוכי תא ןייצל שי לבא , דסא םע םכסה

 רורחשל םחליהל םינונבלה לש םתוכזל סחיב ותדמע הניש אל יכ עידוה דסא ," ןובשחו ןיד" עצבמ תובקעב

 הבריס הירוסש העשב דירדמב ןתמו אשמה ןחלושל הירוס לש האובל המיכסה דוכילה תלשממ . םתמדא

 אל הלשממה שאר . הללאבזיחב התכימת תאו םייניטסלפה בוריסה ינוגראב התכימת תא קיספהל בייחתהל

 אסיג ךדיאמו לארשי םע ןתמו אשמ תלהנמ איה אסיג דחמ רשאכ תירוסה הדמעבש סקודרפה תא ריתסה

 תלהנמה תיניטסלפה תחלשמה תא ףוקתל הירוס תמדא לע םיהושה םייניטסלפה בוריסה ינוגראל תרשפאמ

 םע םולש םישועאלרבדלש ופוסבךא" השק ביוא אוהדסאש ור מואבםכיס , תאז םע . לארשי םע ןתמו אשמ

 ." םיביואםע אלא םידידי
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 הטלחה לבקל לכוי אל , רפוטסירכ ינקירמאה הנידמה ריכזמל ריבסה ךכו , ךשמהב ותניחבמ יכ ןיבר ריבסה

 לולסמה לע טילחי ןכלותיטילופ הז תא תאשל לכוי אל אוה . יניטסלפהו ירוסה , דחי םילולסמה ינש תא לולכתש

וייהע לשיפול סחיב ות מ לעקו י . כסישגיערב ר ז צא דע פו ילנוה וצחל רשאכ ךרד תצירפל יו ש ישג  חוה לן ישר

 המוקימתלאשו,הילערתוולםינפםושבןכומוניאשםילשורי- תויעב יתש תומייק ותניחבמ יכ ןיבר ריבסה , הליחת

 תיניטסלפה תושרה יכ םיכסי אל אוה . ימצעה ןוטלשה לע רדסהה תובקעב םוקתש תיניטסלפה תוכמסה לש

. יויוכנעיאהיפ,ובאך,הלמןתיףסהא.חרב  תיתועמשמתדהתחוםרעישנמןרחלא"לארכי"יוזווייואהזעב היהת

, ילוא"םפכתגהמםנתיעבמ לבוס אוהוהק "ףשא לש ובצמש ףיסוה ן הפצרה לע םהשכ וישכע , יוי ,פ ,ש בר  .סוניו י

 קרפה לע יכ ןיבר הדוה היולגה החישה ךשמהב .הלשממהשארעבק,"םהיתועיבתמהמכמתדרלומיכסי

 אשונב ורתווי םיניטסלפה םא , הליחת הזע לע םכסהב וחירי תאלולכלםיכסיהיפלשהליבחתקסעתדמוע

 .םוקתש תיניטסלפהתוכמסהםוקימוםילשורי

עלומ ריחמ םלשל םויכ ןכומ ף"שא יכ ןי צ אוה . חישימותההםיילגותלכב ןדד י ןיברק לפע וימ ך  מ אבכ צותפ וה א

 היצפוא לקוש ןכא הלשממה שאר ינודא םאה : קונח לוקב לאשו םייניע גוז חתפ ןיילנוה . לארשי ידי לע ותרכה

לוסיחל האירק הבש תיניטסלפה הנמאה יוניש , קפוכירםיאנתניןבבשךל?אזכ  רורטהתסהמםב םש":יריהכעת

 םהבו ף" שאב םימרוגמ םינופלט ולביקש תסנכ ירבחו םירש ול םיעידומ םוי לכשרפיסאוה."דועוםידוהיהתנידמ

לע ול עדונ הב ךרדה תא הליג אל ןיורכלריא,ף"אדעםי ינשתברתוחטבה תדמע . יאם ש מיל  ברבת ש תבו ו

 ." ילאוטקאונניא רבדה", ףיסוה ," הרקמ לכבו" החכוהה תבוח תלטומ ף" שא לע יכ עבק ךא ,ף"שא

 קחצי הלשממה שאר ידי לע ןתמו אשמל תוילארשיה תוחלשמה ישארל ךורדת םייקתה 1993 טסוגואב-26ב

סשומ ירוירא,יישיורםקלותש שגבןטנשוב-11 בבהויתרלי ,בן ש, ב ו טב יפת ההפוי הסשח קבר  ענל ןניא י .גו דאן

ירתוגהרגטמוטברן ,נסויאבצה ריכזמה ,איגש ירוא ן" קרב דוהא ל" כטמרה  ןבחפלרכ.והוןחיהשגסווג מא שאר ,

 ," ןוקיבורה תא הצח דסא" יכ וירבד תליחתב עבק איגש ףולאה . ןיעידומה תכרעה תא גיצהל ן"מא שארמ השקבב

 אלש עדוי דסאיכרמאאיגש."תומדקתההיהתוישכעאקוודשןיבהלךירצאל"ורמואבתידיימגייתסהיכםא

ןיב ל וכ רבדהו,אש י ידעבנהלהםולשלועהבי אהןשתעטןוא ו וי  ל לרילעת אמ תניליחו;ולובמת ב קפתסהל ד ע לכ

 תומדקתההיהתשןכומדסאיכףיסוהן"מאשאר.רפיס,"תישיאךכלעטילחהדסא".םייטמולפידםיסחירתיה

םישיא לש תויואטבתהיי גהאהבהמנשתז,לריוסםכסה ינפל וליפא ,ינונבלה שרגמב שיר  והכשידו.רעןהובאויא-

 יכ עבק אוה . לארשי םע לומרנל תירוסה תונוכנל זמר ךכבו " לבקל השקש המ תא לבקל" ךרוצהרבדבםירוס

ו קה רחאבע ,תיברעההש ת ותי-יא תורמל תייגוסל רושקהלב ןותימ ת ה וז תירוסה תרוש ת ק פה א ע  כ האר די

 רדסהה תונללוכל יוסיכ שפחמ דסא יכ איה םת ומשרתה יכ ול ורפיס " תיברעה ןושלה ינשלב". לארשי םע םולשה

 המת ךכב ." םיניטסלפל יאנת לכב הכחי אל דסא . רחא שרגמב וא םיניטסלפה לצא היהי הזש ול תפכא אלו"

 לע דסא םע ורביד םינקירמאה": דדוב טפשמ ריעה הלשממה שאר . ירוסה אשונל ן"מא שאר לש ותוסחייתה

 לאוד' ." תונורקעה תרהצהעלהנגא

 םימיב יניטסלפה הנחמב שחרתהש המ תא לישמהו תיניטסלפה הריזה תא ראיתו איגש ףולאה ךישמה ןאכמ

 עירכה תאפרעש םיניבמה שי . ויתותוא תא ןתונ "ץוח" ה ןיבל " םינפה" ןיב קבאמה ."המדא תדיערל" םינורחאה
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ן"אשארךא ,"בוגביאתאפרע ""שלףי א ן .יים אמ לנוטילהותער מ ה ד וףא חלתישו זהכ חיפד יכבכ  ןכננ ףעמ ויו

 הזתהלערזחאיגשףולאה ,תאזםע ."השעשהמםיניבמהניפסהמםיחרובשהלא".חצניתאפרעיכרבס

 .קזחתמ "םינפה" ,"ץוחה"ןיבל "םינפה"ןיבקבאמב ,חצניתאפרעשףאשולשהעודיה

 הכרעהבגילפהףאו ,ף"שאםעתלשבתמההקסעהתאהלימבריכזהאלאוה .ףעפעדינהאלהלשממהשאר

מריבה תותגל , ם עןםההו ק יל א,ק סו  םולכאלבםייתסיהזהבבסהא":בקיבר.יקיהזהלסהולכורבבהאציב

 ."!תאפרערובעדואמתיניצרהיעבהיהת

 לאשולארשיתניחבמיתייעבטביההיגוסליכקרבדוהאל"כטמרהרמא ,הליחתוחיריוהזעתייגוסלוסחייתהב

האאושסי שלל נ ל וגאשי ענ ש ".גל ימללינל ז תו-י תכעיעללה; לוילקהלע וב ש ןוי ןקשיכנ ה םאה לחתליכב  ו ניר י ט י

 הגיסנלםתשירדמוגוסייאלםירוסה":הלשממהשארביגהךכלע ."םירוסהלעףונמרצויהז .ונלשהלועפה

ייוז)"םינששחינפלעךית ג ממר גשומה י וסכרמאדס .לוכ ש לות לשתסן השרפטי אתל  התה מ מןה ראיינכי רל

 .)הזטרפהליגןיברשהנושארהםעפה

ח יסע ההש ל ב,חי ,םיכותב שמי קנב .םיניטסלפה ו ה י תה שרוה חהןלת סד םעאל רו די ו ת  םרסג מ נ אירא ומ הו

ת קמוכבגהיבר.ארריחמשרדנהפיכעבקךאהליחתהירוסףידעיכתידיימביגהן"מאשאר אש  באהייןילשי

ריס םהשיגטסןויהףוהןר"חפ ,בשאוקמבבישלותעד וה בר ם כתהטרא תשי ב .תו זלבל"ו שאו  ר וע סגב הר סי לה מ י

,פהוה יניטלהפעשהמלייתאהסמישמ ,גנ א, ו בר ורחהו יאםס ישווה בהרלשהדמךר אהימ  ך םגו אך פיל ו יו וגו

 שארןמיסךכב.רוערע ל תנתי נ הנני א ונל ש תוברעתה ה תלוכ י םה בש ונתברק ב םיחטשברבוד מש םושמ

 ,ןוידהבורקתשולגרהכאלשרשא ,ןייטשניבורילא .תיניטסלפההיצפואהתאףידעמאוהיכרוריבבהלשממה

 .ךיפהיתלבאוהםיניטסלפהלומגשוישהמםגותעדליכרמאוץרפתה

 ונמצעלםיראתמונניאש"רתויבתובכרומןוחטיבתויעבררועתםוקתשהימונוטואהיכריעהקרבל"כטמרה

 המ":הלשממהשארריעהךכלע."תיניטסלפההרבחהלשהבורעינבכונתואודימעיםצעבווחתפתידציכ

 הזעלשהיצפואהדגנאטבתהרוגהטומןוחטיבהרשןגסםג ."תיניטסלפההיעבלןורתפןיאש ,רמואהתאש

 לכותאלהתא":לארשיתאבייחללוכידסאשךכלעעיבצהאוה ,תאזתמועל ."ןורתפאלהז"הליחתוחיריו

ר הףיוהוגהטומ ."'רוצע'ולדיגהל בלל.רואלרניחחיוהלופ רבשהתש י ההא " ב"ואהתויעןתיסר  ן לר דס הל ר זש כ

 רמא

ל ייס שםווזצפבךוננאיוגומ הדלקפוגיז,טיפבקרדה ם  ינמהנשהותילו.ע סשנמ בה יששמהיואמותיכרהט

 .תיניטסלפ

ל ינ יכבהע יבר ויב ילעאפדיש ע וצקר"שבברה ללםייתסהוי .ז א סין נוה אףור  א ןדה"המ ת :הק תח נפדו ויל ו כ

 "!ןלוגהתאריזחישימבאנקמאלינא":ורמואבואסיכמםקןיבר .תוחלשמהישארלתויחנהאללותוטלחהתלבק

א ,הליחתחריהזעלעםיעגמהיזרבהזהםורופהתאףתשמוניאןיבריכרורבהיהןוידהיפתתשמל  ף ויו

.ת בשגמתל "לב "ןיכמסרפןועמשץוחהרששםימיהמכהזהבחרהבהחווידתילארשיהתונותיעהש  תו כוההיח

 טעמכםכסהוסיכבשכתירבהתוצראלסרפלשהבורקהותעיסנלעםגרומאכעדיאלםיפתתשמהמשיא

. תחינע ןניור ייא זס ל ל ,םכומ י שבםק תו  ןוידהלכךרואלתומו םפםבשישיט
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בי ר שאכ יולכךלמבוביתננובה .ותורטפתהתאןייטשניבורםיקילאשיגה ,ןוידהתיחתנפל ממ ןהה ת ליש  ןר .ד

ישיורתאיתיאר ,ירוסהואהליחתיניטסלפהלולסמה ,רתויבושחהמלאש  םשרהבשתרבחמהמףדלטונןיטנב

הדיפקבותואלפיק ,ריינהתאאןב.למ ש  רק י ר ה שמה ארלריינהתאשיגמותורושהמכבתוכ ,ןוידהיטרפתא

 קילדה ,ויפקשמתאביכרה ,ןכמרחאל .ותצלוחסיכב ,ףעפעדינהלילבמ ,וחינהוהעבראלןכמרחאלוםיינשל

 ."ותורטפתהתאןייטשניבורםיקילאשיגהעגרההזב"ימצעליתרמא .ןוידהןמקתונמכהיההארנוהירגיס

 םייקשהשיגפבףתתשהליתקפסה,םיניטסלפהםעןתמואשמהךשמהלןוטגנישוולתחלשמהםעיתאציםרטב

 דמעמהתאלצינןיבר .ןמסורגביטס ,)תירבהתוצראבתידוהיההלודשה(ק"אפיאאישנםעהלשממהשאר

יישחהאךנש ירהליבררפיסהנושארל .םיינידמהויכלהמלעונכדעל ףשללשיםדוברשמישש ע .אאן ע רהק  " רב ן

כע קמםשךת יס ושאפ שמןמרג רא םמ הלדשו כה שבנוה סא להיהבילאק"יארא סו ספיגןו בו ל ע ף  ם ונםיח יורב

ה הת זרת י ימקראלמהאר רהז י ב ת תוישמהש מש .חוייו ע ביגלגשוהש ם ן ו י ו ם ן ,ויכמוע ש  .םיניטסלפהעהרסע

 וליפאוםיניטסלפהםעםכסהליוכיסה .תונושארהתויעבהיתשןורתפבהיולתןדריוןונבליאשונבןורתפתאיצמ

 .ונלשןיעידומהורפוטסירכתכרעהיהוז .יתגרדהןפואברדסהלתונוכנלםיברקתמםירוסה .בוט ,םירוסהםע

מ גסנההראתב.גהבגלםלשנשריחמההיהיהמאיההלאשה יויוו לה לא יו מםחי ל סא .1967יה תלו נ מןו י  ד נק י

 יתשתומייקםיניטסלפלרשקהב .םירצמםעםכסהבעבקנןורקיעה .תאדאסמתוחפלבקלהצריאליכןעוט

 אלוף"שאותאפרעתווצמבםילעופםהשררבתה ,תיחכונההלשממהןוניכינפלדוע ,םמיעונרבידשכ-תויעב

 םידעונא ,םייתניב .ודילעטלחוהאלשדעצלכלערוסיאליטהתאפרע .םדקומהםרושיאאללרבדורמא

 ,)דוע ו רחסמ ,םיטנדוטס ינוגרא(תומייקתמה תונוש ה תוריחבב .תימאלסאהתוינוציקה ל ש תרבוג העפשהל

 .םכסהםושגישהליוכיסהיהיאלםיניינעהתאלהניסאמחהםא .הכוזסאמחה

 לגרתטישפבאצמנוביצקתרסוחמלבוסהף"שאיגיצנםעםיעגמונלהינ ,רפיס ,םינורחאהםישדוחהתעבראב

סנבמכום היסעמ יסםימ ח.כ א ו ס מ ל םיד ך שמו ינוגרארובעתירבהתוצראבתימלסו מה להודו םפכמרז א  היקמה

 ,ךיפהאוהםיחטשבהשעיישהמ ,תאזתמועל .ךיפהיתלבאוהןלוגהיבגלטלחוישהמלכ .ותוסחבשהקדצה

ילבצתומווינה לשי.וקערהלגה .היעבתמייקאלהזעיבגלרש ת םיורתורתצהונע אכ ורמיאאהנח ,תולחה,  סנ

יטלהוש ו ו ל תש ס  יווקרשאכהזעמהגיסנלתונכנתמייק .נמיעאתווצבטחוי ,תושרהתויוכמסיבגל .םוק תינפתרל

הן ריוק(תומיעה תה עגלהצ.נייב יו )םי שג, ונהלי ה עתו שפ ":ן .ה םר ל י ח ן "וד היר ד הוי זב יאשיול שאבעקיברע ל  י הי

."הנםירשי  היםשלא

 רשתארגיששהביסהתאזיכהלשממהשאררמא ,םיאקירמאהלעםיעגמהתעפשהוף"שאדיקפתלרשקהב

טללףכבטגשוב  תחהופןוניוןתמואשמ ה תרגסמ ב גשו מ תויהל ךירצ םכסהה .תירבה תוצרא ל סרפ ץוחה

 ומיעםיחחושמונאםויהיכםא ,ף"שאבתילמרופהרכהםושמובןיא .1993טסוגואב-30בסנכתתשהלשממה

רנ ו רע דבו יצנעם קוחש ב נ ספה.עמט םגי בל יו םיט ה אש יטל הזע אהםר ומלםינ פ  רזא ס לי צילומ ח ב וע תרישי

ה חהנשכנפל.םקיריוניעואסאחדולעפיםהשהנע יייוחלסיםערדניתמסיצ  נס יפ בש כ ו י ישםותושנ.מהגנ טב

 ךילהתליפסכהעויסהתלאשב .תואצותלאיבהלהיהלוכיאלאוהלבאתיניטסלפהתוגיצנהתאקזחלהרטמב

 תאםורתלהשקבתנאלתירבהתוצראיכו ,עייסלוחיטבהםירחאוםידועס ,םיאפוריאיכהלשממהשאררמא
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 םידועסה .דגנתה תאפרע לבא ,תומדקומה תויוכמסל רשקהב םידועסה לצא הלעפ תירבה תוצרא .הקלח

 .עייסלומיכסיהתעשןכתיי .תמדקומ תויוכמס תרבעה היהת םא ףסכ וחיטבה

 היהת הדגב ."תונורקע תרהצה" אלא םייניב םכסה ןיא יכו ןתמו אשמל תודוקנ הברה שיש ןייצ הלשממה שאר

 שאר םתח 1993 רבמטפסב-9 ב .תוריחבההנמייקתתשרחאלםירעלץוחמל"הצתוחוכלשתשדוחמתוכרעיה

טלהםה שג י ס פ ע ל ו י ק שתפסםוו צ םייקתי המיתחהסט יו כ י  סנ נכף"שאב ריכמה ךמסמה לע ןיבר קחצי הלשממה

שבכהםתחנ1993 רבמטפס-13 ב .ןבלה תיבה תואשדמב .ןטגי ווםס ה  ונ
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 ם כ ס ה ה ת א ר קל ם י ע ג מ ה ד ו ס ב ן י ע י ד ו מ ה א ב ו ה א ל ע ו דמ
 .םימרוגה מכ ךכלואיבהיתכרעהל? ולסואיכלהמלעןכדועאל/ עדיאלילארשיה ןיעידומהש, ןכםא, הרקדציכ

 , המבה תורואמ קחרה,ול סואב ולהנתהש םיעגמלת יס חיםד קומבלשמע דומ היה ןיברםנמוא , תישאר

 תלשממ תוסחב( סרפ ןועמש ץוחה רש לש ותלבוהב תילארשי הצובק ןיבל ף" שא ימרוג ןיב ,1993 תישארמ

Declaration of( " תונורקע תרהצה" אר קנשךמסמהש בוגם פוסבשו) החוריאבוהיגברונ principles (, ךא 

 תא הלא םיעגמל סחיי אל ןיבר יכ חינהל שי . םהב איקב היה אל ןכ לעו םימוכיסה יטרפל סנכנ אל הליחתב

 ומייקש הימדקא ישנאו םייטילופ םישיא תפצומ התייה תילארשיה תיטילופה תכרעמה . הל םייואר ויהש תובישחה

 תוליכרל רבעמ הלאה םיעגמהלכמ חתפתה אל ישעמ רבד םוש . ןיבר לש וחור תרומל ף" שא ימרוג םע םיעגמ

ינ עידומע דימו  . תאפרעלש ורצחבשחרתמהלע י

םילארשיםימרוגלש תוחישה אשונלכ ל עדיש דבלב וז .הלשמ י ינ " שא םע י  אל מה שארינעב םינ צלהיהף ,לכב

יגצנםע םירחאו םיימשר םיילארשי םימרוג לש תורבדיהה יצורע לכ לע טעמכ  לכ לע םיט רפע דישאלא, ף" שא י

 תיניטסלפה תחלשמה םאשועיצהש ם יילארשיםימרוג ידילע ומוזינש לוכיבכ תומ זוילע,ומק רנש תואקסע ינימ

םיכסיןברש ךכלםיברע ויהי םה תמיוסמ הדמע ץמאת  םירבדהתא דיףונפנב לטבל גהנןיבר.ה מודכוהל י

 וביני ולסואב תוחישהש ךירעה אל ןיבר ןורחאה עגרה דעש ןכ םא הארנ . קירל םנמז תאם יזבזבמםה יכ ריהבהו

 , תיניטסלפה הדמעה תכרעהב ןיעידומה תא חירטהל ךרוצ האר אלו ןתובישחב טיעמה ןכלו , יתועמשמר צות

 . המודכו תונורקעה תרהצהץומיאמרזגיהלתווישעהתוויעמשמהחותינ, הב תושימגהיבחרמ חותינ

 המ דנ עגרל, ף" שא לומםיימשריתלבהתרושקתהתורוניצ יובירמ האצותכש העשבש ןיוצי וז תורשפאל קוזיחכ

ןיטש ניבורם יקילאלשותושארבתחלשמה לומלהנתהשןתמואשמה יכ היה  הלשממהשארמת ויחנהלביקש, י

 יכו ," החיתפ תודמע" לוכיבכ ויה לארשי ידי לע וגצוהש תודמעה יכויתימאה ןת מואשמה היהאל, תורישי

םילאר שיה ידי לע וגצוהש ו ו יד י תודמע ץמ איש ךכ ןיבר י  לע ולבק תי םינושה םימרוגה תונשה תוישימגה

 םירבדה . ןתמו אשמה לש םידדמה ויה עבק אוהש םיווקהו ןיבר לש ותמכסה אלל רבד זז אל , לעופב , תויניטסלפ

ולהינש ו י  םיעגמל ות דגנתהתא עיבה םינטסלפה םעןת מואש מב ברועמ היה שימ שרינקירמא םרוגש ךכל ועיגה

 " םיי רוחאהם יצורעב" ם ירישיה םיעגמהיכ סרגינקירמאה טמולפידה. ף" שא םע םינוש ם יילארשיםימרוג

 ירבח לש םדמעמ תא םישילחמולובלב םירצוי , ךילהתל קזנ םימרוג ף" שא םע םיילארשי םימרוג םימייקמש

לארשייכטסוגוא תליחתבינו יס מ רירגש הטת ה ריכב י ת וישיא . תימוקמה הגהנהה  ב ירצ ה ה ינפב א ב ה ת ינטסלפ

 , ףסכ ול ןיא, ענמניתלב אוהף" שאלשה סיסגה ךילהת, ךכא לול." ף" שאל ןצמחתעכה קינעמש" וז איה

 . הזה חווידל חמש ןיבר . קפסב םויכ תלטומ תאפרע לש ותוגיהנמו םיטטומתמ תודסומה

חיתהךכש חינהלשי  יכ , תיסחי רחואמ בלשב ול רבתסהרשאדע ול סואב תוחישהתאהל הינשה צובק לןיברס י

 עבקש םיאנתה תשולשמ םיינשב ודמע ולסוא תוחיש , ןיבר לש ותניחבמ . תיתימא איה םש הגשוהש תומדקתהה

 תיניטסלפ תחלשמ םע ויה תוחישה , םתודוא לע ףלד אל רבד : יברע םרוג םע ןתמו אשמ לש ךלהמ לכ תחלצהל
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יד השעמ ל פכש ןאכ הה. גבר ב אכ התייהת י את חם מ ו תדר  וקורמב ימאהת-ןי ו י תי ונ תו ורעמן ני קרמ וס וקב פנ

 . דיוייד פמק ימכסהל םדקש

ת ג הו ד די ד האה ר ההעאור דמע עווואול םגמ עןיע ל ל ההי ליומ"" ע בה צילש רעה נמ תו הל ל ב נתש  ס עהד מ סלכ

 לארשי םע םולשל עיגהל תאדאסלשותנווכלסחיב-1977 ב עתפוה ןיעידומה .ף" שא יגיצנ םכלהמב וגיצהש

 . תיניטסלפה היגוסב-1993 ב בוש עתפוהו

ןוחטיבה י מ עדמ שייי ו ו וריי היי , ייו נ כ  יטינרבקינ ע ו כן הלוע כ הט שפה הדב עב ץ ענ תו ב ר בסה רבסה להא

ש אברקבתו עאלינ י ו י. ו הלל בת דק ממו ,י והתר .י רו דרי- נטסלפה ללסמה רס ו סמ וו י י כעמהו  וקתר י הת טלפ

ינ טסלפה םע רבדל עיגהל ןתינ אל יכ התייה השוחתה וער לשדקי ק . י ונההי ניעדומהףסאהתו  ןת יי וי ז ו מהריע ם

תוריהבל ופיסוה אל- ירוסהו יניטסלפה- םי ולסמ י ש ןב ןי ויגוזגז , םוקמ לכמ . ירוסה לולסמל  ל הנ יברלש

יספם ים מה יינע פ רומפ נהי אטפ הולי.ם י : שי ק טל עע ןב ז והנ ה ג לרעיהנןבר : דועו תאז . תיניעידומה  ם ו הלש ש

 היה ףידע,וזהביסמ.החלצההןמ קלח היהי,יבויח םוכיסלוליבויםאוךכבומישאהל היהיןתינ אל,ולשכייתוחישה

תהאךכלע עדי אל ןיעידומה דוע לכו דוסב ף" שא םע ןתמו אשמה תייגוס לכ תא רומשל הדה י ןכע קצ  דל הי ל,

כ תר מהלהד ו ן ןכ ותוא  ויתוחוקל םהש םימרוגהמ ימ לש )תנוומוא( תנווכמאוליק פדיילעתחישהלשמויקתא סלו

 .יניעידומה רמוחה לש

 יפלכ שכרש הכרעהה רסוח , וביבס גיהנהש רודימה תוינידמ ,תיביססבואה ותונדשח , ןיבר לש ותוישיא הנבמ

 ולסואב ןתמו אשמה יפתוש תלוז שיאש הדבועהו ן" מא שאר םע ויסחיב םיתיעל ררשש חתמה , ןיעידומה תוכרעה

תועךכלע עדי אל וליבוה םיעגמה יכ ןיברל רבתסה רשאכ קר .ולש הרתסהה ו ידב ש הןי ו י ך מלב אדד ,  תנמ י ר

יטשהעיהארל רד גתאאלוגיזא י  לגעמל )ןיעידומה ימרו (רנל ו פמץות ףצזזהאוה ,תונורקעה תרהצה לע םוכיסל

 ןכלע .תמכוסמ רבכ התייה "תונורקעה תרהצה"שאלא.םימוכיסבברעתהלתישיאותואהחנהודוסהיפתוש

ויהש )םכ יי " ש מך וי ךעמן רו ה סממל ףרצש כ ל דעיבר ימסומ םמכס רמו (" Agreed minutes א ק אה  ו , לכ

 .םכסהב ןתסנכה לע דמע ןיברש תורהבה תניחבב

האידעת נםפ ה ןי יכתר הרב םימעפ גפה י איא אטבתהש יפכ(שני לווצ א תפסועלוקש ה קחצשן יי וחל י  יבר

ת ו שמבאקיבי אבר .תונורקעה תרהצה לע המיתחה םדוק תאפרע םע )םנישםמובתודחא ןמא ה ן וירופ  הלי

 םאו"םיצעלתחתמ"ולסואברמאנהמתעדלשקיב רשאכ םימעפ המכ יל ררבתה רבדה . ולסואב להנתהש

ת נ פ ל ע דכןהב ףנפנתאפרעש תוחטבהונתינ לש הנורסח םג ךא ה ו . סה ג לידכו " ו י  נרתי םכ להעהרשפא ג ל"י

 ידי לע ול רפוסש הממ ןוזינו תאפרע לש תויתימאה ויתודמע תא עדי אל ןיבר . התומימעב ויה תונורקעה תרהצה

אוהבבסאיימ אלב ח רה ס"ינ יא" לל ן ב התא .ו תש נש ב טת ח לס י התייהתונורקעהתה טי ג א כ רא  צ מדרהיי ו תלה

 ."י ומאל וןסא"

תרהצה םושיי לע ןתמו אשמה לש תיטירקה הדוקנביו י יייו ויש-יאלש ןכתיי  . תעמשמ רחמ הה ןעדמה בל

 הטלחה תלבקב ול עייסמ היהש ף" שא שאר בשוי תודמע לע ץוחנה עדימה ול היה אלש ןיבר ןעט , תונורקעה

ד ו פ לה יי מהםא יהלכןיעדו האיה אופא תלאשנש הלאשה . קרפה לע ודמעש תונושה תויגוסב  עימהתא לקס ו

 תוכזבולרסחשעדימהתאלביקןיבר,רבדלשופוסב.אלילואוןכ ילוא .ולסוא ימכסה ומתחנ םרטב ול רסחש

רנ
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שאר לש הכור ה הבייה תבקעב רקיעבו ,ולסוא ימכסה לע המיתחה רחא א מ וייי יע ו ו זנ םרשםיגמ  א ש ו לתפרעלמש

יבף" רילשיש א אבשוםעאר תלממ  ויתוד מע ל ע ריש י חרוא ב דומע ל ןיבר ל רשפאת ה םש 1993רבמצדברהק ש ש

 םיעגמבומכ.תרחאולחיכוה ל תונמדז ה ןיעידומ ל ןת נ א ל ןיבר י כ התיי ה היעבה .ף"ש א שא ר בשו י ל ש תונושה

 ושבגתה ש םינושאר ה םיעגמ ה ל ש הנומתלץוח מ ןיעידומ ה רתו נ יניטסלפ ה הרקמ ב םג ,םירצ מ ם ע םולש ל ומדקש

 .ולסו א ימכסה ל ןכ מ רחאל

הש תברי דמ ל םך ,ולועיי מייוהאתללחןבשו ססהתעוטה מ צןי ה ג  לשתי י ב .אועוע אשנמ ןעדמתףשארבירן

 ףידע הל הייטנה .םיגיהנ מ תונוו כ ךירעהלישוק :1973םירופיכ ה םו י תמחלמ בר ע התייהש יפכ הרתו נ ןיעידומה

 היצפסנוק ל ןמיס איה תכל ל ןווי כ הזיא ל עדוי וניאש ימכיניטסלפ ה הנחמ ה תא ראתל ו ירוס ה לולסמ ה תא

.הכרע ןו שכ יהי כה יועקנש  הב לילאבלד בשהבת

 כנ
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 איגשירוא)'לימ(ףולאזאדן"מאשארלשהייארהתיווז
בדתלנוולן זשרבםירמד פשה,ל י ומהא קמ ורהשםגהמ ,ו יאהרתו ב הוזה י ק' ו ןש מההכייא  לשי מנתתם ידע י ו

קח,דיממיהירב, םלם הסו מה  מ כףולנצ תאזםע .םירבדהולהנתההבשךרדהתאןוכנראתמםירבדהלשעירכ

חםתב הובהשמ א יל , מאשרטפו , מא ס רמרא ,י מק י ןב יחה כעל שבםתה םלו י דוע  תא למ השרןב ן" א רבן" ים ית יו

 .הנימבתדחוימהפוקת

 םישגפמהמכומייקתה ,ולםירכומויהשםושמק'זידילעםיראותמהםישגפמלרבעמ .םינותנלרשאב ,תישאר

כרבהשמשרילניבםס ופתהלך למהאב עדימהתאותעידילונאבההלאםישגפמב .כמה ל  ל"טר ת תשב ד, ןי יפונ

 ילהארנאוה .םירבדהתארשיאואשיחכהאלןיבר ,הליחתב ."ולסואלולסמ"לשומויקלרשאבונידיברבטצהש

ביבוסהשמירדאהליגומצעאוהםגיכ ,ןיבהלהיהןתינולשוהפמ,תואךךובנ .דעדללמל ווקבת  ףג תשועפמ ל א

להק לכב םטפתויפףשלשליר ,ואתשו מדיה ,מ .ר נב חשאב לובויהכתעמלעיוייהאר  םגי האנו ןוס חן לשמשדנב

 ונתעדתאתווחלונתיאמשקיבאלוןוכדעבקפתסהאוה ,רתוירחואמבלשבםיניינעהדוסבונתואסינכהרשאכ

 .שבגתמהםכסההיבגל

ינ ודיכנוקרבל"כטמר טסג ב תמ ןיהבל י ו גנב תדי נע יוא ה ,1993 ו ' רצש נמל ו לע וא-26 קרהוד יג קז י מ ה  פדו

נה ,  םיייבימכסירק"ולסואימכסה"הוותמיפלעיניטסלפהלולסמהתאףידעהלטילחהרבכןיבריכ ,ןוידה

 ףא .ירוסהלולסמהינפלע ,הבילהתויגוסבהזבלשבעירכהלילבעבקרדסהלםדקתהלתלוכיהתאםיצממה

 בטימיפלעתאזתושעלביוחמיתייה,יתעדתאתווחלוןיעידומהתנומתתאגיצהליתשקבתהשמ ,ןכיפלע

ב יפ נססל, אלןכאלםאש ,ותדתאתונשליושעןייעאה ,הלמהשא שהטחהרושחה  ע ד ו שמ רל להתמלההי עטויש

רומשליבייתהשה אםיפתתשמ אשיפב ו י א ש יל .יודאו תה יה ףשללתזועיעין ש עה ח מת הר נ חב  ת תל הה לנהאלמ

 .החלצהבידתאזיתישעשהלועק'זלשוירבדמ .דוסב

המ .תויגטרטסאהוש טעמאקס ייי ששועבבברם וב.מצירשא ת א לו םעב א ןיעיועוןד בנש  תלב נענ ר תחש ל ,י

ם יאתונמדול ונינכשרובעץרפמהתמחלמתובקעבהרצונשתואיצמהלשתועמשמה תצו יצולווי זהיא ?  ר י

נמשולהןה אשר וזידלת אא תוי כשה המ ,ןאכמו ?לארשיתנידמרובעהיתויועמשמלעוזתואיצמ  ץמת תחו

 םואלתנידמלשהמויקתאחיטבהלירק ,םייגטרטסאההידעיתאםדקללארשיתנידמלשהתלוכילעהלשממה

נדשא? ר רץרב לאשיאידוהיהםעלתגשגשמותיטרקומד  גיצהליילעהיה ,ידיקפתףקותמ ,הלאםיויבףןזמךואל

 יפלעתפדעומהךרדלרשאבתויועמשמםגיירבדמרוזגלאלשהיהרשפא-יא ,םירחאהםימרוגהתוגהנתהתא

 ותשיגבולחשםייונישהחותינברקיעביתקמעה .תיטילופהאלו ,תיניעידומההייארהתיווזהיהתשיתדפקהשהמ

 ותונוכנרסוחו ,אסיגדחמ "הרוחסהתאקפסל"ותלוכיתשגדהךות ,לארשיםעםולשהתייגוסלדסא 'טפאחלש

 ןוידבםגיתישעךכ.תיניטסלפהתכרעמהתאזאהנייפאשתויתייעבהלומ,אסיגךדיאמויתושירדלערשפתהל

ערמהוםכסמה ל,לואלולסמתאףידעהלטילחהןיברשקראלזאיתעדישןייצלבושח .טסוגואב-26ביכ  אאוס

 תארפוטסירכינקירמאהץוחהרשלרסמו ,ירוסהאשונבתיגטרטסאהטלחה ,ןכלםדוקדוע ,רבכלביקאוהשםג

 ירודיסלתירוסהמכסהלהרומתבשךכלתינתומהותינורקעהותמכסהתאירק ,"ןודקיפה"יוניכלהכזשהמ
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תויוביחת הלוןוח טיב  דואמ תיתועמשמ הגיסנלםיכסת לארשי , היצזילמרונהו תולובגה , םימה יא שונב תוירוס י

ווק חנ יבה ובש ןפואב העט י , י רחואמ יינפב הדוה ן (1967 ינויב 4 י לגהתמרב  1967 י ומהתאן כרתו יבר ווקל ןו

 סכנה תא ףנמל םוקמבש רפוט סירכ הז היה.) רוריב ןועטה גשומ אלא רורבו רכומ וק הז ןיא ירהש , ירוסה רשקהב

תיתועמשמ ותיחפהש , לולסמב תויוחתפתהה לחהכלהמבשהשפוחלאציו נש  םדקתהל יוכיסה תא ולסוא ו , לןתי

 לצאה שוחתהלשב ןהו, םילולסמה ינשב םירותיוםד קלל אר שיביטילופה ישוקה לשב ןה , םירוסה לומ ליבקמב

. תופסו ישימגתולגלםי ניפלכםינתומה םירותיווהש דסא  נ תו ו ניטסלפב ץיאהל םצעב ודעו ו

 םיטרפה ללכמ , יניטסלפה לולסמה ינפ לע ףידעו רתוי לשב ירוסה לולסמהש זא יתרבס םא םגש ןייצל בושח

 קלח לע םירחאלו יל התייהש תרוקיבה ףא לעו , םיניטסלפה לומ תושבגתמה תומכסהה לע יל םיעודי ויהש

 םיאשונב הערכהה תא תוחדל תונוכנה . םייניטסלפה םירותיווה לש תועמשמב שאר יתלקה אל , םמיע םימוכיסהמ

תוילחנתההוםיטילפה , םילשורי ומכ ם ישיגר םכס הביתיאר .ךכב לש ןינע י אל ו  ש בגתמה אל ךכיפל המ י ה תיה

 םכסהבםיברםיקלחש יתרבסש ךכמ ועבנ ךלהמהמ ייתויוגייתסה . ומצעל אוהשכ הפירח תועטו תונכס- בר ךלהמ

תונורקע םכסה יעצמאה תא פה םיאשונהש ו מ, ת ויחטשבו רסוחב  ינפב הרטמל-- וכ םינת ונו ןויכ ת וריהז וחסונ

י השקתש תיטנרהניא- תלבוס תיניטסלפה הריזהש ךכמ , המצע  ,והש לכםכסה םושי לע הש לוחו תוביצייאמ

 לש הפולחהש ךכמו,סינותב אלוםיחטשב הרוקמש הגהנהלומ רתוי בוט םכסה גישהל היה ןתינש יתעדמ

 המ, םוקמ לכמ. םיברעה םע ללוכ םולשל ם ייוכיסהתא םיצעהל רתויבריוכיסתלעב התייה הירוס לומ תומדקתה

 יתייההמ רמולו ומוקמב ימצע םישל , ן" מא שארכ , ינממ ןיבר לש ותשקב התייה ןויד ותואב ייניעב ידוחיי היהש

י ומאה , ן , תיעוצקמהרשמא שונ לכליעבט . הלשממה י  ג וצילען "מאשארלטרפבו אל בצמ והז ש אריתיהולה שוע

 תפיטחלעצבמהברערשאכ יפנאריעזב תוסנתהן התי ה " רחאה" , הזכ בצמב ן יעמ רבכ יל י .הזגוסמ םינוידב

 : ךרדל האיציל קורי רוא ןתמ םע דבב דב , ירבעל ןיבר קרז , החלצהה ייוכיסל רשאב תוריהבה- יא חכונ,ינאריד

 לע תלטומ עצבמה לע ולומ תוירחאהש העדוהכ אלא וילעמ תוירחאה תרסהכ תאז יתנבה אל זא ." יארחא התא"

 הנעטב יתקמחתה אל , יתלוכיש ףא , תאז לכבו , רתוי ףא הלודג התייה הטלחהה לש תועמשמה םעפה . ייפתכ

וו ,, נ תקדצומ  תוחליתזעהויתיפביתדמע אלוזכ היצאוטיסב שישישוקה תאיתרבסהש רחאלוידיקפתוניא הזש

 . ק' ז ידי לע םיאבומה םירבדה חורב , יתעד תא

 לטנב עגרל תאשליל עיצהלןיבר תא איבה המ. הזה םידיקפתה קחשמב רהרהליתפסוהןוי דהירחאברןמז

י וו , םו תובושת יל ןיא ? רגתאל תונעיהל ןוכנ היה םאה ? הלשממה שאר  ידבהיה אלשיאדוב יכםגתורורב לש

 רחא דצמו תיביסלופמיא דחא דצמ התייה הפפכה תא םירהל יתטלחהו , העצהה תועמשמ תא חתנל זא קפיסה

 שאר לש העצהל עקרבש יל הארנ , םינשה ףולחב , םויכ . םירגתאמ עתריהל אלותוירחאב תאשלךוניח לש הדלות

 אל ןיבר . םיעצבמ שיאכו דקפמכ אלא ן" מא שארכ קר אל ילש ןויסינה םג דמע , תונעיהל ילש תונוכנלו הלשממה

הבחרה הנומתה תא תוארללגוסמש ימכ , הח מומ קרילש תעדה ו תאש קיב  א לא" םיברעל " כ תיעוצקמה תוח

תובישחה תא ייניעב דדחמ עורי ( דקפמה לש טבמה תדוקנ ללוכ,תונוש ו  שארש אה .) יא קיטילופהוליפאו תויוזמו

 תא קר אלו " וניתוחוכ" תא ןיבהל תלוכיה םג דומעת ותבישח סיסבבש ךכ , יתועמשמ ידוקיפ ןויסינ לעב היהי ן" מא

 אלויחרזא בל ץמואב ןחינ תויהל וילעש רורב . םייטקטה םילוקישה ןיבל תיגטרטסאה תילכתה ןיב רבחלו , רחאה
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 , הז רשקהב ןייצל בושח . ןלבקל ףא םיתיעלו תורחא תועדל בישקהל ידכ שורדה ילאוטקלטניאה רשויבו , יאבצ קר

 אוה ן" מא שאר לש ודיקפת ,) םירקמהמ קלחב רקחמה תביטח שאר איצוהל( ןיעידומה יניצקראשלד וגינביכ

 תכרעהב קר אלו , השעת לארשיש ןוכנ המ לע ןוידב ירק , תיגטרטסאה בצמה תכרעהב םג ליעפ קלח תחקל

 . תואיצמה חותינב תקסועה , ןיעידומה

 ית ועמשמהד עיהלהק םוי לש ופוסב יכ םג ושיחמה םייניע ששב וא עבראב ולהנתהו ול ומדקש הלאו הזה ןוידה

 תולבקתמ תוילנידרקה תוטלחהה לארשי ומכ םייטרקומד םירטשמב םגש םושמ , רתויב םצמוצמ אוה ן" מא לש

 שחש יפכ תודידב שוחי דימת ןכלו , תללוכה תוירחאב אשונה , הדימריפה שארב דמועש ימ ידי לע רבד לש ופוסב

 .ןיבר

 . ילש חותינה בחרממ הגרחש הביסמ ייתונקסמ תא לביק אל ךא , ילש חותינה תא ללש אל ןיבר רבד לש ופוסב

י ש יתסרג תילארשיה הרבחה חותינ  םכסה לודגנ תיא לןלוגה יב שיתמ , לותיטילופה תיווזליתוסח ייתהב, ינא דועב

 קבדוהזכ ךלהמל תסנכב בור גישהל לכויאל אוהשןעטןיבר, םהיבושיייוניפב ךורכ היהי םא םג , הירוס םע םולש

 לעש רובסא והש וירבדמיתנבה, םיי ניעעבראב וניניב החישבש ףא , יניטסלפה לולסמל תופידע קינעהל ותריחבב

 ןויסינה תא ךופהל ידכ, ה תוא תובב וסהברע תונידמםע םולש ימכסהלש ריהמ םודיקל תופידעתתללארשי

 . תלבגומ תועמשמ לעבל לארשי לע ותועצמאב םייאלו יניערג קשנב דייטצהל ינאריאה
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לסטיני במשא ומ תן פה מרון  תה רכת אמ"ן באשר למרח ב עה
םע ישראל. מטבע  ורך השנים ניסה אמ"ן שוב ושוב להעריך את העמדות הפלסטיניות הצפויות במשא ומ תן אל  

סטינית המשותפת. ככלל, אף שלא  לפ -ת  ברים כך נעשה גם סביב המשא ומתן שהתנהל עם המשלחת הירדני דה

הפלסטינים  שהציגו  לעמדות  למדי  קרוב  הי  ה לסטיניות  פה העמדות  תיאור  באוסלו,  ומתן  המשא  על  ידוע  ה  יה

"ן בדיונים שהתנהלו בהשתתפות ראש הממשלה רב ין. מא ועל. תובנות דומות הציג גם רא ש פב

למתווה  כימו  סי ל א שהפלסטינים  משום  סתום,  למבוי  על  להיק אמור  היה  בוושינגטון  ומתן  המשא  אמ"ן,  פי  לע   

עותה שכבר בשלב הביניים  משמש פיסה הפלסטיני ת , תה לש אוטונומיה שישראל הציעה, ואילו ישראל תדחה א ת

שהפלסטינים  הערכה,  התגבשה  זאת  עם  ינה.  דמ ש ל הסממנים  כל  את  כמעט  הפלסטינית  הישות  בל  קת

ינה עצמאית, יסכימו לדחות את הדיון בסוגיות הקשות במיוחד  דמ קדם במידת האפשר להקמ ת תה עוניינים ל מה

יים יהיו מוכנים : ני פיכך בשלב הב לו יונים על שלב הקב ע דל

ושלים במסגרת  רי ת לדון על עתיד  יל ם, בתמורה להסכמה ישרא יל ותר על ריבונות במזרח ירוש ול  

חירות הפלסטיניו ת. בב יונים על שלב הקבע ומתן אפשרות לתושבי ירושלים להשתת ף דה

ילוק  סל חות את הדיון על עתיד ההתנחלויות לשלב הקבע ולוותר בשלב זה על התביע ה דל  

סקה כמעט מוחלטת של  פה ) יות   ול יות, תוך עמידה עיקשת על התביעה להקפאת ההתנח ול תנח הה

תנחלויות והימנעות מהרחבת .)ן הב נייה  בה

רה מוגבלת,  זח סכים לדחיית הדיון בסוגיית הפליטים לשלב הקבע, בד בבד עם דרישה לאפש ר הל  

יקר של עקורי 67 .  עב

אחריות על ביטחון החוץ . הו טה על מעברי הגבו ל יל ותר בשלב הביניים על הש ול  

חות את הדיון על גבולות הקבע, בשאיפה שגבולות הישות הפלסטינית יה יו דל  

ובים ככל האפשר לקווי 67 .  רק

ומת שא  מה מצ ב לבין  שלהם  במסלול  להסדר  ההתקדמות  בין  זיקה  ייצרו  לא  שהפלסטינים  הוערך  כן  ו  מכ  ן 

פיק אה הוא  המדיני  פיק  אה  - המפרץ " אחרי "מלחמת  לעו  קנ שאליה  צוקה  מב   - בראייתם וכי  האחרים,  רוצים  עב

יקרי להשגת יעדיה ם. עה

בדרך מאות,  צע ש ל ממדים  שיבטיחו  תביעות  של  שורה  על  יתעקשו  שהפלסטינים  ההערכה  הייתה  בעת  הב   

ם, כבר בשלב הביניי ם: הל קמת מדינה מש הל

יטה בשטח גדול ורצו ף. לש  

ות לחוקק חוקים ותקנות . כז  

 (. ל, מטבעות ובולים גד  ) מלי עצמאות סו ) ר לי ים ואווי מנ (ת  מני עצמאו מס  
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 תונ בו תו ם ו כ יס
 , טרפב ןיעידומה תליהק לומו , ללכב ןוחטיבה תכרעמ לומ ולסוא םכסהל ךרדב תילארשיה תרמצה תולהנתה

 ול ביק םהבש םירחא םירקממםגהלועה הנומתה חכונ תומצעתמ הלא תולאש . תובר תויהתו תולאש תררועמ

םילארשיםיגהנמ םהיכלהמ דוסב אלמ ןפואב ןיעידומה תא איבהלילב לרוג תורה תוי תוטלחה י ינש ינדמ ) 

 םשורה .)2000 יאמב ןונבלמה איציהלעהטלחה הותאדאס רוקיבםה וז הרדסב ורקסנש םימדוקה םירקמה

 התוחפ הדימבו שיגר יניעידומ עדימב רקיעב- תויניעידומ תומושתב םיניינועמ םיגיהנמה םנמואש אוה לבקתמה

 םהל םורתל םילוכי , היריכב הז ללכבו , ןיעידומה תליהקש םירובס םניא ךא- ןיעידומה תוכרעהב הברהב

יסנםע םדיקפתל םיעגמ  ןוי י םיגיהנמהש ךכמ עבונ רבדהש ןכתיי . תושק תויגטרטסא תוערכה םע תודדומתהב

 תנומת תנבהבם הינפ לע והש לכ ןורתי תויהל לוכיןיעידומה ימ רוגלש םירובסם ניאו דואמ רישע ינוח טיב

 רבדהש ןכתיי ; תינורקע הטלחה ולביק רבכש רחאל תרוקיבל םיפושח תויהל םיצור םניא םהש ןכתיי ; תואיצמה

 . םמצע לע קר ךומסל םתייטנו תוירחאה תא קולחל תלוכיה רסוח , תודידבה תשוחת ירק , םתוישיא הנבמל רושק

קלח י י םילוקיש ,גיהנמל ר תויהבחרה י םגתודמוע עקר  םניאש םינדמו םייטילופ םגה פיקמה שיש היארה בש ןבומ

 , תופסונ תויגוסבו ביואה תונווכ תכרעהב רבעב ןיעידומה תונולשיכש םיגיהנמה תשוחתו , ןיעידומה תנומתמ

 דוס יפתוש ףוריצש םיששוח םיטינרבקהש ריבס תוחפ הברה . תוטלחהה תלבקב ובולישמ תוענמיה םיקידצמ

 לש תלטובמ אל הדימ תרצוי וזה העפותהש רורב . םהיתולועפו םהיתונווכ תא דוסברומשלםתלוכיבעגפיםיפסונ

 תא ריכהל םתוא תבייחמה ןיעידומה תכרעהל םתוירחא ףקותמש םירובסה , ןיעידומה ישנא ברקב לוכסת

 לש םתבשחמ ךרד תא םתנבהו תכרעמב םירזה םינקחשה םע הקומעה םתורכיה לשב , םיילארשיה םיכלהמה

 םושמו םייטילופ םילוקישמ םיפח םה הכלהל תוחפלש םושמ אקווד , חווטה יכורא םיכילהתה תאו הלא םינקחש

 םתוא ונכדעי םיטינרבקהש היה יואר , לארשי יכלהמ לש תוכלשהה תא ךירעהל אוה םדיקפתמ בושח קלחש

 םהלשדצבשחרתמהלעתעדל ידכקב איהל םיצלאנ םמצע םיאצומ םה תאז םוקמב . םתיא וצעייתיו םהיכלהמב

 ןיעידומה תכרעהל תוירחאב םיאשונ םניאש , דוס יקיתממ םידיקפ לומ םג אלא , םיטינרבקה לומ קר אל

 . םיינידמה םיכלהמה תובקעב רצוויתש תואיצמה לש תוינוחטיבהת וכלשהלו

. בצמה תא רפ ןת ינ ציכ- ו- ל ו תואיצמב ריכהל םידד לעיכה ארנ  של ד ף תושמבו מצעלדחאלכ ןבל וזה צהינש

 . הב לופיטלךרד בןושארדעצ אוהה מויקל תוע דומהםצעשקפס ןיא
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 )"לפרעב תורוא" רפסה ךותמ(
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ור•ם .oרשלנ•וה nלע 1לפציא.יוהלהnנר•וכנ.ה•rוהתא

 י.~ oרס~.נםלפג•רrנזז'זיצהונידעציגצעו, Jייה- • oמויעל

 .wאףrייוה oנשלפג•וואד•
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e . הפ•רo,o כוכ•רייושםאת/לצורלועלןירלנושניחןrנכדכ

מהשויאנ .הפעםגםעף•ן rtומטהעח 1חoאטרטג•ח•ווהערכ

זהןבענייגםשלכןכאו•התיזו•רוננמהונרחייע .oלרע'זצמ•

יםהשנמן 1 ·אמשליות nפוקתהו•מחערהת 1רת 10

 .·ידתמעהוטיןעידומ"שלרוה,אכל,הללכאתת 1נ nnהא

 , oדי•חיםילפעמ ,ם•נארשוהיואמ"ן.ראש o•ע'וית•אמ~ן.
עלר 11 •נא O 1ל tנעת 1ר 1החrנת 1פנ 1שצהישנוייםכהעכרת

,ן oני oנ•היעקיר•םהרעכייםהתשקניםשל oהתגהג,ת

אותםהשינוייםמןחקלכאשרואתעשינו .•נותכ~· n.רמזר

•תרהכלל.לחנלתהפכו oר oג•מהפך.חבזקתו•ה 11רע,רכ

מסיפק,מוקדם . •להגגתעליהם,והשחvונבכךכן.על

וע'וצגח 1לנסאף.ו .לענליבטחוןיהמידנדלרגנוהענjז

זהנםט~על , tסניגנהמשתהנהמציאותאת • 11ב.ת 1לס

 nקצרות·טוותודמ•נ•ת t •נ nnהתפגםןוכנלהעףךולא•נרשפו

עם (rגמו"וושכרברגע•רח tהשתעאלהלrכשל. , 1נמ

 .ונ•נ•ם oהפל

ר•נ•ו.ת·המ 1ת•נ 1נהערנת 1 • 1מעט oפ• nה'ינויכאומרזהאין.ו

ות•וג Oב ,•זuחוכאן, Oג l-בהערכההחמצנוכינראה Oל lא

בערפלחת tא • 140

למהליכעדיםומ 1נייהלאשראכקך-לבדכח 11·ט n1ק1צ

לעמצראנ• .ה•חנת-nעמעללהפשעתםאלממיושארל,י

עלול • nגזגענוםייזוקבמ•ערור oמחכשן ,עפםלאכר

 .מכךר,גועאףואזל•זגז•,ח nזה• nבהרעכולצאתלנולזוגם

עכו;נדהאירוזיחשלמעטחלאמ•רהקיימתכאן,ח. 1כ rn1כנ

 ,•ת 01הלאהעהרכהעלמופקד 1עצמהרהאוףוג-ן'"שאמ

עלגםאלא oייצורעלקןלאהגורת.-דע-פן. 1ה.אמ 1

 tעצמז(וצא-ניותר oי oכמזידמנהת 1ד 10של onאנחט

 ,Cדרפודזהו .לות•ו oז<וכnאחלמילוי•ונ• Mמrנ•רעחק 1מן

יצמצוםמתיחיבכהסגז<קףםאפ•ווקן rלהכל 1 •ן)ן 1ו 1שת•ק

 .אחראווה '( (1'1'למהלך 110חפ• 1ששלנoזנפרם

לתבוע o •שואנםיא 1ידע• 1מהrכירמע :עוכדת•אח oכ oא . 8

 Oflישהואrכףג•מהלךבכלםחואשלתין Q•nמהקב

םירשאהם .זת.א'וע•מח . oהערוכת•;ןאח yאומלאויפאלו

שהואתוהמנבלתעוממשאתיולהבטימקהברנת aצלפ

להםהז'(ג•עגאשlי)ןי oזלוכח . oש•פוטנושועלל•מט

אםעlלהםג•קורחואJרתן <rל l Oעn.נרחכ Qקןyל•.רםאכוש

שוכהה•דרג,' mבוכק ,ה l)fגמקה•תה t1ו' •בונtחהוא

 pש•ת•רר"חבומרהע•ןונוזטנת ,נרחבם 1לoרפר. tאכמ

עש•תוכןזה,שאו u~ןמאהערכתאוושאישרתמשעה

 l 'המ•יי<'ר<ת vהאתתהפכ ,השנתיתההער~גי 1ף ט~ו;• oג

ט.•ברנקלהערכתלהערכתך.
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המ.וותגולעפמים ,ף 'i7הע 1הצר.כ-אר-שהrנמשלהת nלהע . 9

קרו)ןהשפעה•ש-ע-ר•נ• 1הrנ•עוהמלחוצירלפעולהה•ח•ך

גyןאהקהלשל IJ'\Y1 'ע/ U)אאלו,רוכ••צק•ם 01שע •נrעל

למעודוולב ~חשוב .ג•ו• mלמו,נ,.וגשןרrנ,,וףיעלאניוח Oיבח

 mבענורצונןאח oוהמשיגיעאותנו oחמטר•יו oדבו• nעל
ן. nננשנות•ן nנמאוחךלשתףומןתמצאאםואמשח . 1אמ·

14 +לז~ואשיעראומוהר .מחנן 1 

בי oק• rnoת" tאחרונעףזח 1 •חכיב •·עלןו on1 •שהרבrרם

•ח,ד Qגולן lל(להועיל לtכ:•כזהמפגשכינהסקהמאת

להימנעםהקתכיט,להנחתק ן'"אמואשכאחמיכלוהאם • fכאס
להשחלבא.םמ•זשב-א•נפישעליואר ?השיראליתרהיף:טמעיםרjו

מעוכתשאםרנןןז nהףך Jמחןלה•ןחלהן•ןתנסולןה. Y' f\Dכ

מאפשרתי(האאגנזראשלכיןהקוכניט Jכ' Dהבינאש""םהיחסי

אנ~אלכ . nחצללאהשקפתישניסרוריהוהחיאאויכוו,תירא•נטימ

שחי Mח ,ן'"מאכראששירותי Mח{קשבכלכככוח,לןמרמוחרכ

אלריבן)שללית"'א.ה"שסחןשמירשל "הי"מניח(זוממשלוח

להקשיבוסובלנותסבלנות , nו nפח•כחוסר nאחפעםלווהכחnנ•

עכיקר,ר~לו•(כולל,השוניםפעלייוותיותבחומילמורע-יןברבקש

ב•נאשיודםכתנאיםאפוא,התברתכי,שיים),גר Dמנצע"'ווניםnבח

ראש ,יםונשיכל o.לרעת.י . vעכ•אנnנכלעסjוועל·חעניידם oי mנ

חפץ"רורגח oמנ uא•והרב "בףא , nםידג•וגכישובמסיעיאם"ן

המתרחשלבלדןאםרבה nרנר 'fסלגלרחנ~ליושכזה,נחור . •רמלןפה

ם•ןאשארשלכןפרטנצ'אלןטומהרוכרשנ<וןה'שראל.'רבצ

 Dר' Dהוא ר'ז'\( n ו'( 1D'אוהתב'שלוןלשבמקרהלזעאזל 1עש'ךופה'

 .) ...בהצלחתהאפץן-

גצןרהשנארמה •"לזפט•לשהערתוטויבגיטזהקפרואסיים

חוכסוחעל•ןיטרזןחלשא J "'אמלראשואן•"וח"ננ;ז,חרבת

 • Jינימיכו.הוהןסנייקטי"גח"עדuרםפניהארב'"קיטכ"ת


