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 םירצמ לש תיגטרטסאה תינידמה תוינפת םע ילארשיה ןיעידומה תודדומתה

 יגולודותמ ןויע ברע

 הנשה םוי( רבמבונב 19-ב ךרע ןיעידומה תשרומל זכרמב ןיעידומה לש היגולודותמה רקחל ןוכמה

 ןיעידומה תודדומתהב קסעש ןויע ברע )לארשיב תאדאס םירצמ אישנ לש ירוטסיהה ורוקיבל 41-ה

 רותיא לש רשקהב ןחבמ הרקמכ ,1970-1977 םינשב םולשה ךרדל תאדאס תיינפ םע ילארשיה

 .יבויח לאיצנטופ תולעב תוינפת

 ,הפיח תטיסרבינואב תיטנרוטקוד ,סיברק-יביטס תיגש לש הרקחמ לש הקשה םג הוויה ןויעה ברע

 תניחבל ןיעידומה לש היגולודותמה רקחל ןוכמה לש טקיורפה תרגסמב רואל אציש ,הז אשונב

 ברעב םיפתתשמה ואשנש םירבדה תיצמת ןלהל .לארשיב תוטלחהה תלבק יתמצב ןיעידומה דיקפת

 .ןויעה

 

 רבואטש יבצ ר"ד ).לימ( ל"את ,מ"למה ר"וי

 עדיה חותיפל ברעב םירבודה תמורת לעו ןיעידומה רקחל ןוכמה תוליעפ לע ,בושחה רקחמה לע ךריב

  .אשונב

 לע הבישח םיבייחמה םיירוטסיה םיעוריא םתואמ התייה םילשוריל עיגהל תאדאס לש ותטלחה

 עוריא ,טינרבקה לש תוטלחהה תלבק ךילהתל םורתלו ללכב תוזחל ןיעידומה לש ויתולוכי תולבגמ

 .רקחמה שיא לש תוישיאהו םירושיכה ינייפאמל רשאב הלאשה תא םג םידדחמ ול םימודו הז

 םושמ תאז ןייצל יואר ,וזה תינפתה תא רתיא ן"מאו לארשיל סחיב ותדמע תא הניש תאדאס

 ההיזש דסומה לש רקחמה תא ןייצל יואר ,ףסונב .ןיעידומה ינוגרא י"ע תוהוזמ ןניא תובר תוינפתש

 .םיטינרבקה ינפב האיבהל ,ישוקה תורמל ,חילצה ףאו ןושאר תאדאס תשיג תא

 ןיעידומה לש היגולודותמה רקחל ןוכמה ןיעידומה תשרומל זכרמה
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 סכנ אוה יגטרטסא-ינידמה ןיעידומה ,ויתולבגמ ףא לע

 ךישמהל שיו ,ותוא םילצנמ חרכהב אל םה םא םג ,םיטינרבקל

 תויונמדזה חתנלו רתאל תלוכיה רופישל ץמאמ שידקהלו

 .תויגטרטסא

 רקחמה תבתוכ – סיברק-יביטס תיגש

 םיכילהת תנבהב ישוק ףקיש תאדאס רוקיב תארקל ןיעידומה

 ינפב בצינה רגתאה תמצוע לע ונממ דומלל ןתינו םייגטרטסא

 תאצלו תושדח תויגטרטסא תומגמ תוהזל ואובב ןיעידומה

-ןיב הבישח בייחמו יראניל וניא יגטרטסא יוניש .תוחונה רוזאמ

 הבישח חתפל שרדנ ןיעידומה ,ךכ ךרוצל .תימוחת-ברו תימוחת

 .תורחתמ תופולח ןיימדלו השימג

 םצמצל ידכ ילארשיה ןיעידומב םייוניש ועצוב רופיכ םוי רחאל

 אכפיאה"ו םזילרולפה ןויער תועצמאב, העתפהה תורשפא תא

 תעדומ התייה הלוכ תיניעידומה תכרעמה םנמא ."ארבתסמ

 תוינפת יוהיז לש רגתאה םע תודדומתהל םילכ חתפל ךרוצל

 וניחבהש םיבר ףא ויהו ,םולשל תיברע הינפ לע שגדב תויבויח

 םירקוחה וליפאו ן"מא תושאר ,תאז לכבו ,וילע ועיבצהו יונישב

 תמזויב תאצל ןווכתמ תאדאסש וכירעה אל יונישב וניחבהש

 רחאל םג הבר תונקפס תולגל  הכישמה נ"מא תושארו ,םולש

 העתפה עונמל תוכרעיהב רקיעב קסע נ"מא .המזויה לע הזרכהה

 .תיאבצ

 לע עיבצהל ןתינ רופיכ םוי רחאל  תילארשיה ןיעידומה תליהקב

 תביטח תושארו ן"מא תושאר :םירצמל סחיב תושיג שולש

 תיברעמה הריזה ;הריהזו תקפקפמ השיגב וקיזחה רקחמה

 םימיל( ףונרה הנקלא ,הריזה שאר תלבוהב ,רקחמה תביטחב

 אל ךא , הילע העיבצהו יוניש לש תורשפא התהיז )רקחמ ט"חר

 יותיע תאו ותמצוע תא ,יונישה לש קיודמה ןוויכה תא הכירעה

 היה  ,ןורוא קחצי תושארב ,דסומה לש רקחמה ףגאו ,ותלשבה

 .)החדינו( םיטינרבק ינפב הגיצה ףאו תינפתה יוהיזב רתוי ץרחנ

 הנוכנ ךירעהל ןיעידומה לע ושקיהש תולבגמה תא הגיצה תיגש

 ישוקה ,היצפסנוקה ןועבק( וינייפאמ תאו יונישה םצע תא

 ,תויגטרטסא תויגוס לש תובכרומה ,םישערל תותוא ןיב ןיחבהל

 יכ הנייצו ןיעידומה תכרעמ הנבמ לש תוכלשההו ןוימדה תולבגמ

 םע תודדומתה רשפאיש לדומל העצה תללוכ הניכהש הדובעה

 .הלאה םינבומה םיישקהמ קלח

 

 סיברק-יביטס תיגש

 שא

 רבואטש יבצ ר"ד ).לימ( ל"את ,מ"למה ר"וי

 א
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 :םינש םתואב םינוש םייניעידומ םידיקפת ילעב וגיצהש םירבדה ירקיע ןלהל

  ן"מא שאר – תיזג המלש )'מיד( ףולא

 םילכ םירסחש ןיבה ן"מאר דיקפתל ותסינכ םע רבכ

 םיתוריש לומ הלע אשונה .םולש לש תורשפא םע דדומתהל

 .םרובע םג רכומ היה אלו םיליבקמ

 תא ראתל בושח תיגש לש הדובעהמ הלועה הנומתל רבעמ

 ינפל םוי הלשממה שאר לצא תילרוגה הבישיב שחרתהש

 לאגי ,גירח להונב הסנכתהש הבישי התואב .תאדאס תעגה

 לש ומוקמ תא אלימ ךא הלשממ שאר ןגס היהש( ןידי

 )השק הנואת רחאל םילוח תיבב היהש ןמציו רזע ט"בהש

 תורשפאל ךרעיהל שי יכו האנוהב רבודמש העד גיצה

 חוכ אצי תאדאס תא איבהל רומאה ירצמה סוטמהמש

 שאר .תילארשיה תרמצה לכ תא תחאב לסחיש ירצמ ודנמוק

 םתעדל דסומה שאר תאו ן"מאר תא לאש ןיגב הלשממה

 סייגל עיצה ןיגב .סיסב לכ וז הרבסל ןיא יכ ונעט םהינשו

 ריתוה ןיגב .ןידי לש ששחה םע דדומתהל ידכ תודגוא יתש

 .)"הרקי וטילחתש המ"( רדחהמ אציו םיחכונל הטלחהה תא

 ,םדיב רבדה הלע אלשמ .ןידי תא ענכשל אוושל םיסנמ ן"מא שארו ל"כטמרה רשאכ חוכיו לחה

 ול וריבסה ,םילוחה תיבל ןמציו רזעל ועסנ ,רוקיבה תא ,השעמל ,לכסי תודגואה סויגש וניבהשמו

  .ןופלט תחישב ןויערה תא לטיב אוהו בצמה תא

 דיקפת ול היה ,םולשה תמזוי לש תורשפא יבגל הכרעהב העט ן"מא םע םגש ,ךכ לע דמלמ הז הרקמ

 ברע ויהש תוששחה תעגרה תועצמאב לעופל אצת המזויהש ידכ ינידמה גרדה לע העפשהב ינויח

 .הכרעהב תינפת רתאל אוה ןיעידומ תליהק לש יזכרמה רגתאה ,רוחאל טבמב ,םוקמ לכמ .רוקיבה

  ן"מאב תיברעמה הריזב ינידמה רקחמה ףנע שאר – םק םירפא ר"ד )'מיד( מ"לא

 .םידיעמ םינמיס רתוי שי המחלמל יכ ,םולש רשאמ המחלמ ךירעהל לק רתוי

 תרמצה םגו םידקמ ןמיס ךכל היה אל ,לארשיל אובי תאדאסש הכירעה אל תיברעמה הריזה

 ודיעהש םינמיס ויה - םולשל ןכומ היהי תאדאסש הכירעה איה ,תאז םע דחי .רבד העדי אל תירצמה

 לש םיאנתב( םולש לש תורשפא לע רבדל םיכסהש ךכ לעו 1976 ףוסמ לחה ותשיג תונתמתה לע

 םיעגמה לע םנמא – ךשמהב ונל העייס תירצמה הדמעב יוניש תורשפא לש תמדקומ הנבה .)םירצמ

 .יעמשמ-דח ןפואב התוא לוספל ונעדי האנוה רבדב תורשפא התלעשמ לבא ,ונעדי אל םייאשחה

 דסומה רקחמ – ןמאנ ירוא

 .רופיכ םוי תמחלמ רחאל לועפל לחה ,ןורוא קחצי לש ןפודה תאצוי ותלבוהב ,דסומב רקחמה ףגא

 היה ונלש ןורתיה" .)"תכלל ונעדיש ינפל ץורל ונלחתה"( "תבייחמ הטיש אלל" לעפו שיא 20-25 הנמ

 תסירק בקע רופיכ םוי רחאל יאבצה ןיעידומה לש המוארטל הנווכה( ,"תנביג ונל התייה אלש

 .)היצפסנוקה

 תיזג המלש )'מיד( ףולא

 א
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 שאר לע עיפשה רבדהש המודו "םולשה יניינעב יעובש םוכיס" ץיפהל דסומב ולחה 1976 תנש ךלהמב

 םישגפמל רבד לש ופוסב ליבוהש המ ,םייאשחה ויעגמב אשונה תא ןוחבל לחהש ,הקח ,דסומה

 .ימהות םע םיילרוגה

 .אב היה אל תאדאס ,האלמ הגיסנלו םולשל הנכומ איהש תאדאסל  תתתואמ התייה אל לארשי םא

 .םהמ קלח היהו הלאה םיעגמה תא ריכה אוהש םושמ תדחוימ הדמע דסומל היהש ןאכמו

 רבעשל םירצמב רירגשהו םירצמל החמומ – רימש ןועמש 'פורפ

 לע ועיפשה תונברוקו תונדשח לש רוביצב תושוחת .היתוכרעהב רוביצהמ תעפשומ ןיעידומה תליהק

 תוניצרב הסחייתה אל םינש ןתואב תירוביצה העדותה .הפוקת התואב יניעידומה רקחמה ימרוג

  .םירצמ ןוויכמ םולשה תורשפאל

 יטמרד ךלהמ קרש רבס .לארשיל עיגה  ןכלו תילארשיה להקה תעדב יונישל איבהל הצר תאדאס

 יתוא םתחקל אל" :רימש 'פורפל תאדאס( םוסחמה תא רובשלו לארשי תדמעב יונישל איבי

 .)"תוניצרב

 סחיבו המחלמה תא שיחהל לולעש ינ"צחי ליגרת תאדאס תמזויב התאר תילארשיה תרושקתה

 ויה םולשה יכמות ללוכ ,םיאקיטילופה םג ."רבד שדיח אל  תאדאס" יכ הסרג תסנכב ומואנל

 .)"השק םואנ" :ןמציו( תסנכב תאדאס לש ומואנמ םיבזכואמ

 היהש( ריחמה תא םלשל וצר אל םירחא .תודוהל וצר אל םיבר .ונימאה אל םיבר .ןורוויע היה אל הז

 סחיב יבויח והשמ שיש לבקל םילארשיל השק היה .)תיניטסלפה היגוסל הקיזבו םיבושי יוניפב ךורכ

 תדמעב לחש יונישה תא והיז ,ץראב םיטעמ קר ךא ,םלועב םיאמדקאהמ םיבר .)ירצמה( ינשה דצל

 .יוניש התצרש )לשמל םירפוס( תירצמה היצנגילטניאב יוטיב ידיל אב םג רבדה .תאדאס

 לחש יונישלו תאדאסל סחיב תומוד תושיג וקלח םהינש .וילא דסומהמ ןורוא קחצי לש הינפ ןייצ

 אל ונחנא יכ רוביצל הזה רסמה תא ריבעהל ,הימדקאה ,םתא וסנת  ילוא – רמא ןורוא" .םירצמב

  ,קיפסמ הז תא ונישע אל ,רימש 'פורפ ןייצ ,רוחאל היארב ."םיחילצמ

  :השרפהמ םיחקל ינש

 .ונל באוכ המ ןיבהל ,ביואה תרכה ינפל ונימצע תרכה -

 דציכ רפיס ,הז רשקהב .הלש הלבגמה המ ןיבהל בושח לבא ,הימדקאב רזעיהל רשפא -

 לע שיאה לע העיד הווחיש ושקיבו ,ןוטלשל תאדאס תיילע ינפל םיאולימל ותוא ונימזה

 המ הז יכ( תאדאסב לזלזמ ח"וד ונממ לביק ן"מא רבד לש ופוסב .םייניעידומ םירמוח ךמס

 תתל לבא םיאולימל הימדקא שיא ןימזהל ןוכנ היה ,תאז םוקמב .)םירמוחב בותכ היהש

 .ולש ימדקאה עדיהו םירמוחה סיסב לע ולש תונשרפה תא איבהל ול
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 רקחמ ט"חר - םולש רורד ל"את

 תינפתה תצמחה ,םזימרלא – םירופיכה םוי תמחלממ םינוכנה םיחקלה תא קיפה אל ן"מא

 .תועיד תעבהמ ששחו תיגטרטסאה

 היה ,תאז םוקמב .תירבה תוצראל הנופ תאדאס היפל המחלמה ינפל הכרעה גיצהל רשפא היה

 .שיאה תאדאסב לוזליז

 הז ךירצ היהש המ .טינרבקל תוביטנרטלא ודימעה אלש ךכב אלא תיזחתב ןולשיכ היה אל ןולשיכה

 .לוחכה דצה תא רגתאמש רשפאמ ןיעידומ

 .תירצמה םולשה תמזוימו רופיכ םוימ קיפהל ךירצש יזכרמה חקלה הז ,םיעונצ ראשיהל ונילע

 העיד עיבמ אוהש ךכב ודיקפת תא ,הרואכל ,אלממ אוה יכ יתייעב ינוציח הרקב ףוג לש ןויערה

 .הבישחה תא רגתאיש רקחמה ןוגרא ךותמ "םודא תווצ" ףידע ,תאז םוקמב .תרחא

 אלו  ,םויכ םג תומייקה ,תויגטרטסא תויונמדזה שפחלו טינרבקה ינפב תופולח חינהל ןיעידומה לע

 .התוא םילבקמ דימת אל םא םג ,ותעד תא עיבהל שושחל

 היגולודותמה רקחל ןוכמה שאר – רסורפוק יסוי ).לימ( ל"את

 תא בטיה ףקשמ םולשה ךרדל תאדאס תיינפ םע ילארשיה ןיעידומה תודדומתה לש ןחבמה הרקמ

 םייגטרטסא תוינפתו םייוניש רתאל ואובב דדומתהל ןיעידומה שרדנ םמיע םירגתאהו םיישקה

 ןיעידומה הנבמש םינבומ םיישק הלא .ולישבי וב יותיעה תאו םהלש המצועהו ןוויכה תא חתנלו

 תא בייחל אלא ,םיידי תופרל םיכירצ םניא םה ךא ,םתוא םימיצעמ תישונאה הבישחה ילשכו

  .הלא םיישק םע תודדומתהה לע ולקיש תוגהנתהו הבישח ילכ חתפל ןיעידומה

 ויה  לארשיב תוטלחהה ילבקמ ינפב ודמעש תומלידהו תבכרומ התייה תאדאס תעגה ברע תואיצמה

 ישארו ,תאדאס לש םולשה תעצה תא החדת לארשי םא המחלמב וחתפיש וריהזה םירצמה .תושק

 תא הנוכנ וכירעה אל םה תאז םע .תויצרופורפב ולאה תוששחה תא םישל ועדי ןיעידומה תליהק

 רימש ןועמש 'פורפ

 

 םולש רורד ל"את
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 דוסב ןיעידומה תא ףתשל תוטלחהה ילבקמ וענמנ ןאכ םג םירחא םירקמל המודבו תונמדזהה

 .דאמ רחואמ בלשל דע תללוחתמה תינפתה

 םג םיטינרבקה ינפב גיצהל ןיעידומה לע רשאכ ,םויכ םג דאמ םייטנבלר הזה ןחבמה הרקמ יחקל

 .ןחתנל םהל עייסלו תויונמדזהה תא


