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הבשחמה לש בחורה יווק
סנמרה קירדרפ םליו בושחה ידנלוהה רפוסה לש הנושארה ותריצי אוה "םלועל ןושיל אל"
לש הלצב רגבש רפוסה לש ךסכוסמה ומלוע תא שורפל ביטימ רפסה .תירבעל תמגרותמה
היינשה םלועה תמחלמ

סרפ ול קינעהל שקבמ תוברתה רש יכ סנמרה קירדרפ םליו ידנלוהה רפוסל ועידוה 1972 תנשב

תועט התשענ יכ רמאנ הבו תפסונ העדוה העיגה עובש רובעכש אלא ,ןדלוג ףלא 18 ךס לע יתורפס

תופצל השק" :אובל הרחיא אל סנמרה לש הבושתה .ןדלוג 8,000 אוה ןוכנה סרפה םוכס יכו םוכסב

10,000 הליל ןב תדבאמ ותמיתחש רש אוה סרפ ול קינעמש ימ םא ,דחוימב דבוכמ שיגריש רפוסמ

."הכרעמ ןדלוג

םילודגה םירפוסה תשולשמ דחאל םויכ בשחנ אוה וידעלב םג לבא ,סרפה תא החד םנמא סנמרה

.)הוור דרארחו שילומ יראה םה םירחאה ינש( היינשה םלועה תמחלמ ירחא דנלוה החימצהש רתויב

םירוביחו םינמור ,םירצק םירופיס ,תוזחמ ,םירמאמ רתיה ןיב בתכ אוה ;דואמ הרישע ותריצי

לבא .ותריציו ותומד לע הכורעת םדרטסמאב תינוריעה היירפסב תמייקתמ םג הלא םימיב .םייפוסוליפ

םג םה ,ידנלוהה תוברתה דרשמל ותבושתב יוטיבל םיאב םהש יפכ ,ןודמלו בירל ותייטנו השקה ויפוא

.תורז תופשל ומגרות אל וירפס תובר םינש ךשמבש ךכל הביסה

סנמרה לש ורפס תא םגריתש ,ןהכה ןר רפסמ ,"70-ה תונשב יתפרצ םגרתמ לש תועטמ ליחתה הז"

גשומה תא ןוכנ ןיבה אל םגרתמה" .תורפסל תורבחמ תאצוהב תעכ רוא הארש "םלועל ןושיל אל"

תורוחבל ודלונש םידליל יוניכ והזש בשחו וירפסמ דחאב וב שמתשה סנמרהש 'העושיה ילייח'

ומגרתיש ןכומ אל אוהו םיעורג םימגרתמה לכש טילחה סנמרה .םינמרג םילייח םע ואציש תוידנלוה

."וירפס תא דוע

לש ותומ ירחא קר ומסרפתה ,1966-ב רבכ דנלוהב רוא הארש ,"םלועל ןושיל אל" לש םימוגרת ,ךכו

אלא םוגרת תויועטמ ששחש ינפמ אל וירפס םוגרת לע רסא סנמרה יכ ונעטש ויה .1995-ב סנמרה

.דנלוהב ול הנקש םיביואה תא חמשי םלועב וירפס לש ןולשיכ יכ דחפש ינפמ

רפוסהש ןעט ,ול תודוהל םוקמב ,סנמרה ,ותביתכ תא חביש הראק הל ןו'גשכ .םיטעמ ויה אל הלאו

זרכוה ףאו וירפס לש םיקתוע ונממ םיריתסמ םה יכ םיל"ומ םישאה םג אוה .תולילע ונממ בנג ילגנאה

היה ומצע סנמרה( דייהטרפאה ןדיעב הקירפא םורדב רקיבש םושמ םדרטסמאב הטרג-ןונ הנוסרפכ

.)תימנירוס השאל יושנ

הלא .ויתימע םע סנמרה תמעתה ,תיסיפ היפרגואיגל הצרמ שמיש םש ,ןגנינורחב הטיסרבינואב םג

שמתשמ אוה יכו הטיסרבינואב ודיקפתב םוקמב ולש תיתורפסה הביתכב קוסע אוה יכ ותוא ומישאה

סנמרה תא התכיז םנמא הטיסרבינואה לש הדעווה .ולש הביתכה יכרוצל הטיסרבינואה לש תוריינב

.םירפס תביתכב דקמתהלו רטפתהל טילחה אוה לבא ,תומשאההמ

היגולואיגל טנדוטס ,ףרודנסיא דרפלא דמוע ,עשעשמ םג לבא רדוק רפס ,"םלועל ןושיל אל" זכרמב

םלועמ העדונ אל הומכש טירואטמ לש ןבא אוצמל הרידא הקושת רודח אוהשכ רקחמ עסמל אצויה

,םהבש םייזכרמה דחאו ,רוביגה ינפב םיבר םיישק דימעמ הזה עסמה .םלוע תליהת ול קינעת רשאו

,"ןיבמ ינא םואתפ" :תישונאה הרבחה םע רדתסהל ישוקה ןכא אוה ,עבטה םע תודדומתהה דבלמ
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לכש הרבחב דורשל חרוכה ינפמ ךשמתמ דחפב יח ינאש" ,רפסב תומוקמה דחאב ףרודנסיא רמוא

."ותלוז תא תומרל הסנמ דחא

םירפסב םג יוטיב ידיל אב הזו" ,ןהכה רמוא ,"םלועל תידיאונרפ תיטסימיספ השיג התיה סנמרהל"

.תוערואמל ולש תונשרפב ןומאה תא רופיסה ףוס תארקל דבאמ 'םלועל ןושיל אל' רפסה רוביג .ולש

."ונוימד ירפ המו תמאב הרק המ ןוחטיבב דוע עדוי אל אוה

ויסחיב םיעוטנ הישרוש יכ ןכתיי ?סנמרה לש תאזה ןומאה תרסחו תידיאונרפה השיפתה החמצ ןכיהמ

ךכ ,ברעה תועשב תיבב רוא קילדהל ריתה אלש ,ןצמק רקיעבו השק סופיט ,ויבא םע םיטושפ-אלה

ושפנ לע םתוח ריתוהש המ יכ המדנ לבא .קלד בוחרב סנפה דוע לכ קר אורקל סנמרהל רשפאתהש

ןייחאה םע ידוס ןמור הלהינ תוחאה .החפשמה תוואג ,הלודגה ותוחא לש הידגרטה היה סנמרה לש

.18 ןב היה סנמרהשכ ודבאתה םיינשה ףוסבלו ,הלש

.19 ןב ותויהב ,1940-ב דנלוהל תינמרגה השילפל ןבומכ התיה סנמרה לע תפסונ תערכמ העפשה

הכשלה' ורפס םג תירבעב אציי דיתעבש הווקמ ינא" .וירפסב המחלמה לע בותכל הברה סנמרה

.ןהכה רמוא ,"המחלמב תורישי קסועש ,'סלקומד לש הלפאה

ברועמ היה אוה רתיה ןיב .המייתסהש ירחא תובר םינש םג סנמרה תא וקיסעה המחלמה תוערואמ

ללוש ךילוה המחלמה ןמזבש ידוהי דיסח היה גרבנייו ותוא .גרבנייו ךירדרפ לכונה לש ותפישחב

ךשמב .שוריג ינפמ תוניסח תודועת םהל קפסל לוכיו יצאנ ןיצק םע רשקב דמוע אוה יכ רפיסו םידוהי

םסריפ סנמרהש אלא ,עישומו רוביג לאכ ,היפרגויבוטוא םסריפ ףאש ,גרבנייוול וסחייתה םינש

קדצה יכ ררבתה ,ןיינעה תא הקדב המחלמה רקחל הדעווהשכ .לכונ היה שיאה יכ ןעט םהבו םירמאמ

.סנמרה םע היה

קוסעל ולש הייטנה ירה ,השרפב סנמרה לש תוברועמה סיסבב הדמעש ,קדצה רחא הפידרה דבלמ

אוה .ולש תימיספה השיפתה תאו םישנאב ולש יסיסבה ןומאה רסוח תא בוש הארנכ השיגדמ הב

דמוע המ ריבסה ףא דנלוהב וילע ושענש םיטרסה דחאבו ,תאזה םלועה תשיפת תא שיחכה אל ומצע

,"םלש אל םשור ריתוי תישארה תומדה לש ןוחצינב םייתסמש הזחמ לכ ,ןמור לכ ,רפס לכ" :הירוחאמ

."תוומהו ןברוחה רשאמ רחא ףוס תעדה לע הלעי אל רופיס םושב" .רמא

חוכשלו אורקל

חיוורהל םייושע יונישהמ .הכר הכירכב םילוזה הסיטה ירפס תא קושהמ קחד ינורטקלאה רפסה

םירפוסה אקווד

ןמסוב ילו'ג

סמייט קרוי וינ

םיקפאמ ,תחקרמה תיבב וא טקרמרפוסב ריהמ ןמור רוחבל רבעב וגהנש ,ןותימל םיעדומה םיארוק

תבוטל ועקפוה תויאנועמקה תותשרבו םירפסה תויונחב םיפדמה יחטש .השיכרה ףחד תא הנורחאל

,רתוי הלודגו תיתוכיא הכר הכירכ - דיירט ירפסו השק הכירכב םירפס תמגוד ,רתוי תורקי תורודהמ

וריחמ לשב דימת שקובמ היה ןורחאה הז .הכר הכירכב רפסה לש םיחפוטמהו םירהוזה דודה ינב

.ינורטקלאה רפסה :ונממ רתוי וליפא חונ רבד עיגה הנה לבא ,ותושיגנו ךומנה

תיישעתש דועב יכ הליג תירבה תוצראב םיל"ומה דוגיא ידי לע רבעש שדוחב םסרופש ףיקמ רקס

ינפל" .2008 זאמ 14%-כב וחנצ הכר הכירכב םירפסה תוריכמ ירה ,יללכ ןפואב הבחרתה תול"ומה

יבר ירבחמ הנמנ ויתוחוקל םעש יתורפס ןכוס ,טרנרג דיווייד רמא ,"ןתיא קוש היה הז םינש שמח

."ונממ לודג חתנ וסגנ םיינורטקלאה םירפסהו ,הכיעדב קושה תעכ" .םשירג ןו'ג טלובה רכמה

ומכ םירפוס תאמ ,ןירותסמו חתמ ירפסו םינמור - שיגנ םגו לוז םג היהש טמרופה גומנו ךלוה ךכ

םיגצומ תויהל ידכ אל ושכרנש םירפס םתוא ,סטרבור הרונו רלסאק ביילק ,גניק ןביטס ,ןוסרטפ סמיי'ג

תלוכי ,םהה םימיב" .םירוסמה םיארוקה ידי לע הקיקשב עלביהל ידכ אלא ןולסב ףדמה לע הווארל

הכר הכירכב םירפס לש תישארה תכרועה ,ןמזוג הד תב תרמוא ,"רפסמ םיקתוע ןוילימ איצוהל תולקב

https://www.haaretz.co.il/misc/article-print-page/1.1473011

2 of 4 23-Jan-20, 20:35



םינשבו ,םצמטצהל ינומה קווישב םירפסה לש םיפדמה חטש לחה זא לבא" .לרטנס דנרג תאצוהב

."דחוימב דרי אוה תונורחאה

האמה לש 80-ה תונשב רבכ םתומ תא ואבינש תויזחתה תא תונשקעב םנמא ודרש הלאה םירפסה

הכירכב תואסרג לע תוחנה וגיהנהו תויאמצע םירפס תויונח וחתפ קווישה תותשר רשאכ ,תמדוקה

הכירכה קוש םא יכ ,)"ןחבמב רוגינס"( ילנוק לקיימ ןירותסמה ירפס רבחמ םג ששוח וישכע לבא .השק

םילוז םירפס ארוקו לדג התאשכ" .םישדח םירפוסל עדוותהל םיארוקה ושקתי ,לסחתהל ךישמי הכרה

וא הפיטעה יפ לע קר םינמור רופסניא יתינק ימצע ינא .דועו דוע תולגל ךל רשפאמ הז ,הכר הכירכב

.רמוא אוה ,"םינפב שי המ תעדל ילב ,םשה

ןחתומל שדח דגב

םיספדומ םיטמרופ וליא שדחמ ךירעהל תול"ומה תיישעת תא הצליא ינורטקלאה רפסה לש ותחימצ

רתוי םדקומ דיירט גוסמ תיתוכיא הכר הכירכב םירפס איצוהל ולחה םיל"ומה .ךוראה חווטב ודרשי

הכירכה ירפסב העיגפה תא וריבגה ךכבו - השקה הכירכה תסרג רחאל הנש - זא דע לבוקמה ןמזהמ

.ינומהה קווישב הכרה

תינורטקלאה הרודהמה יכ התע וניבה ,הכרה הכירכה תלזוהל תוכחל וגהנש ,ריחמל םיינריע םיארוק

לש םירוסמה םיארוקהמ םיברל .רבד ותוא ךרעב הלעת ,רפסה תעפוהל ןושארה םויב רבכ הנימזה

.יעבט ןורתפ םיינורטקלאה םירפסה ויה ,עובשב םירפס המכ תונתבערב םיכרוצ םיתעלש ,םינמור

המכ לש רואל האיצומה ,קילהטס תאיל תרמוא ,"רפסל תוכחל ןכומ ןיידע התא םא איה הלאשה"

- ריחמה ללגב הכרה הכירכב רפסל תוכחל וגהנש םישנאה" ,הירבדל .סנילוק רפרה תאצוהב תורדס

."רתוי תוכחל םינווכתמ אל

תוריכמב היילעב ינומהה קושב תוריכמה ןדבוא לע וצופיש ,םירפוסל תובוט תושדח תויהל תויושע הלא

רובעב רשאמ ינורטקלא רפס רובעב םיגולמת רתוי םיחיוורמ םירפוס ,יללכ ןפואב .ינורטקלאה קושב

יתרוסמ ןפואבש םינמורב תוסומע םיינורטקלאה םירפסה לש רכמה יבר תומישרו - הכר הכירכב רפס

קושה אוה ינורטקלאה רפסה ,םימיוסמ םינבומב" .הכרה הכירכה לש רכמה יבר תומישרב וטלש

ינש תעכ הקיזחמה ,ןיטרמ טנס תאצוהב ל"ומו אישנ ןגס ,ריש ויתמ םג רמוא ,"לומתא לש ינומהה

."סמייט קרוי וינ" לש הכר הכירכב רכמה יבר תמישרב םירפס

ילק הכירעמ ,"תונורחאה םייתנשה לש הדיריה רחאל ששואתי הכרה הכירכה קושש תבשוח אל ינא"

םיינורטקלא םירפס" .םוסרפה תיישעת תא רקוחה ,"Bowker" ןוגראב רואל האצוה תיל"כנמס ,רגאלג

הדיריל ךשמה תאזה הדיריב האור רגאלג ."ינומהה קושב ארוקל רתוי םימאתומו רתוי םילוזל וכפהנ

תיתועמשמ וליזוה ,ןוזמא רתא םג ןהירחאו ,תולודגה תותשרהשכ ,90-הו 80-ה תונשמ הנותמה

.השק הכירכב םירפס

לודג הגוצת חטש הלש תויונחה תיזחב רבעב רומשל הגהנ לבונ דנא סנראב תשר יכ הריכזמ ןמזוג הד

לש החילצמ תרכומ םעפ ,זרדרוב תשר םג .םלועה ןמ ףלח רבדה ךא - הכר הכירכב םירפסל קרו ךא

.היתויונח לכ לוסיח לש ךילהתב תאצמנ ,םינמור דחוימב ,הכר הכירכב םירפס

רחבמ תא יאשחב הנשמ ,הכר הכירכב םירפס לש תיזכרמ תרכומ ,טראמ-לוו םג יכ ונייצ םיל"ומ המכ

.תיתוכיאה הכרה הכירכב ,דיירט ירפס רתויו ינומה קווישב הכר הכירכ תוחפ לולכיש ךכ הלש םירפסה

,הכר הכירכב םירפס לש תויזכרמה תויאנועמקה ויה יתרוסמ ןפואבש ,הפועת תודשב תויונח וליפא

.דיירט ירפסו השק הכירכ תבוטל רתויו רתוי םהמ תורזנתמ

דנרג תאצוה לש התטלחהב םג יוטיב ידיל האב ינומהה קווישה ירפס ןובשח לע דיירט ירפסב החימצה

הנש 20 ירחא .ןוארב הרדנסו י'צדלב דיווייד לש םינחתומל דיירט תואסרג הנושארל איצוהל לרטנס

The" ,ולש ןורחאה יטפשמה ןחתומה :בורקה ויתסב שודיחב הסנתי ילנוק לקיימ םג ,רכמ יבר רפוסכ

Fifth Witness" )לרטנס דנרג תאצוהב דיירט תכירכב עיפוי ,)ישימחה דעה.

םג הז יליבשב" .ילנוק רמוא ,"רתוי םייתורפס םינמור םסרפל יל תרשפאמ דיירט תכירכ ,יתניחבמ"
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."דובעי הזש הווקמ טושפ ינא ,ךכל רבעמ לבא .דיירט תרודהמב עיפוהל הכוז ינא - וגאל דמחנ רבד
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