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הימדקאה דוסייל ץפמה דעווה לש הדד 
"!וירפעה ןושלל 
(ג"ישת לולא -ט"שת תבט) 

ט"שת תבטב 'ב טויב ןושלה דעו לש תיבמופה תיללכה הפסאה ידחא 

תינכתה עוציבל תולועפב 2הימדקאה דוסייל ןיכמה דעווה ךישמה יביבאילתב 
טע ןתנו אשנ ןיכמה דעווה .וז הפסאב ןהילע זרכוהש ,תוטלחהל םאתהב 
תולועפה דבדבו דסומה ביצקתב הלשממה ףותיש דבדב הלשממה שאד 

.הימדקאה דוסייל 

שאד עידוה ,הלשממה יגיצנ םע ןיכמה דעווה חוכ-יאב תחיש דחאל 
הימדקאה קוח תקיקח השודד ותעדלש ,ט"שת לולאב 'ו םוימ בתכמב הלשממה 

,הימדקאה לע קוח תעצה ןיכהל שקבתנ םיטפשמה דדשמ .הדוסייל םדוק 
םעטמ (ד"וי) יל אי ל וס 'מ ד"ד :ויה הידבחש ,הלשממה םעטמ הדעו התנמתנו 

םעטמ 3 ן ידי 'א ד"ד ,תותדה דש םעטמ ןח 'א בדה ,הלשממה שאד 
.תובדתהו ךוניחה דש םעטמ ןאפש 'ש 'הו םיטפשמה דש 

תוריכזמב ודבועש ,קוח תעצהל םיקדפ-ישאר ושמיש הדעווה ןוידל דוסיכ 

וילסכב 'ו ,ןוושחרמב ה"כ ,ןוושחרמב ז"ט םימיב ומייקתהש ,תובישי שולשב י 
םירושקה םיטדפה לכ תא הדעווה הרריב ,ןיכמה דעווה יגיצנ תופתתשהב ,י"שת 

ןושלל הימדקאה קוח תעצה،. תא דחא הפ הדשיאו הימדקאה תמקהב 
דושיאל הקיקחה תדעו תועצמאב האיבהל ידכ ,"1950 - י"שת ,תירבעה 
עבקת. >יישת תבטב א"כ םוימ החוסינב וז העצה יפל .יתרהצה קוחכ תסנכה 
הימדקאה ירבח לש דוסיה בכרה .הבכרה האו הירבח רפסמ תא המצעב הימדקאה 
דעו חוכ-יאב הנומש ,הלשממה חוכ-יאב ינש םהש ,םירחוב דבה ידיילע רחביי 

לש דחא חוכ-אבו תימלועה תינויצה תורדתסהה חוכ-יאב ינש ,תירבעה ןושלה 

ןושלה רקחמל השעת הימדקא,ד.ש תעבוק העצהה ."תירבעה הטיסרבינואה 

רבד תדמוא הניא לבא ,'התוחתפתה תא ןווכתו היפנעלו היתופוקתל תירבעה 

.הימדקאה תוטלחה לש ןפקות רבדב 

השגוה ,תסנכה ינפל אבוה אל הימדקאה קוחו םידחא םישדח ורבעשמ 
,ח יל א טלא םהרבא הנושארה תסנכה רבח תאמ התליאש הלשממה-שאר ידיל 

ינפל האבוה אל ןיידע וז קוח תעצהש ,םעטה המ. :םיטפשמה ינשב התיצמתש 
"?תסנכה ינפל קוחה תעצה אבות יתמיא."?תסנכה 

לע קוח תעצה יכ. ,י"שת באב יטב הלשממהישאר בישה וז התליאש לע 

.ןדמ 'מ ייע םיימשר םיכמסמ ם"ע ךרענ * 

.ךליאו 250 ימע ,ז"ט "וננושל 'ר - וז הפסא יטרט .1 

,רגזולק '٠ יפורטו יניס-דוט ה"נ יפורט םיאישנה ןמ ותעשב בכרוה ןיכמה דעווה .2 

ןושלה דעווב ותדובעמ ותשירפ דע הז דיקפתב שמישש) טדטשגזיא 'ש ר"ד םיריכזמהו 

ותשירפ רחא טג הז דיקפתב שמישש) םייח-ןב 'ז ר"ד ,ןתיא 'ע ר"ד ,(ג"ישת תנש תישארב 

.ןדמ ימו (ט"שת תנש תישארב ןושלה דעווב יעדמ ריכזמ תרשממ 

،ןמגאח ר"ד ,בגה ומוקמ תא האלימ הדובעה לש קלחבו תובישיה תחאב .ء 
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תדעוול הרסמנו הלשממה ינפל האבוה ןושלל הימדקאל ןושלה דעו תכיפה 
."הימדקאל ירבע םש עובקל שרדנ ןושלה דעו .יפוס חוסינ העצהה תא חסנל ,םירש 

היסח הנושארה תסנכה ירבח ירבדב םג העבוה קוחה תיהשה לע ההימת 

.םיקוחה דחא לע חוכיו תעשב א"ישת 'א רדאב א"כ םויב ליג בקעיו ירורד 
ובישה ,שדחה דסומה לש ומש לע ןושלה דעו ירבח ןיב ךרענש ,לאשמב 

,"תירבעה ןושלל הימדקאה، םשב אלא דסומל אורקל ןיאש ,וב םיפתתשמה לכ 
תועצה םג ונודנ .וידיקפתו דסומה לש ותועמשמ אולמ תא עיבמה םשה אוהש 

םוקמב אובל היואר האצמנ אל ןהמ תחא ףא לבא ,םינוש םידדצמ ואבש ,תורחא 
."הימדקא، 

הז דחא הזב ואבש ,ךוניחה ירש םע םג םייתניב ןתנו אשנ ןיכמה דעווה 
.(רוניד ,תרש ,ל"ז זמר ,רזש 'אה)ןמזה ךשמב 

.הלשממל קוחה לש דבועמ חוסינ םיטפשמה דרשמ שיגה ב"ישת רייאב 
؛התוכמסו הימדקאה ידיקפת ורדגוה הז חוסינב 

١ התוחתפתה ןוויכו תירבעה ןושלה רקח (א)، 
יללכ בוציי *םינושה עדמהו םייחה יפנעב םיחנומ תעיבק (ב) 
םיניינעב היתוטלחה *קיתעתו ביתכ תנקתהו קודקדה 

.יתלשממ דסומ םושל הפופכ אהת אל הימדקאה"שיטג דמאנ חוסינ ותואב 
.עדמהו ההובגה הלכשהה תודסומל הצעומה חוקיפל הנותנ אהת איה 

ביצקתב עיפוי הכימתה םוכס .תיתנש הכימת הנידמה תאמ לבקת הימדקאה 
...תוברתהו ךוניחה דדשמ לש יתנשה 

."הז קוח עוציבל תיארחא הלשממה 

ןושלה דעו קוח תעצה، י"תומושר،ב המסרפתנג"ישת זומתב 'אב 
".1953-ג"ישת ,לארשיל 

؛דמאנ הלשממה םעטמ המסרפתנש ,וז העצהב 

ןושלה דעו، םשב תירבעה ןושלה עדמל ןוילע דסומ הזב םקומ (א) .1، 
...ילארשיל 

רקח דוסי לע תירבעה ןושלה תוחתפתה ןווכל אוה דעווה דיקפת .2 
...היפנעלו היתופוקתל ןושלה 

הרשאתנש ,קיתעת וא ביתכ ,קודקד יניינעב דעווה תטלחה (ב) .11 
תודסומ לע לוחת ,תומושרב המסרפתנו תוברתהו ךוניחה רש ידי-לע 

."ימוקמה ןוטלשהו הלשממה תודסומו עדמהו ךוניחה 

.חונימה וז העצהב רכזנ אל "דעו"ה לש ויתויוכמס ןיב 
םירשעמ רתוי אלו דשע-השימחמ תוחפ אלל עבקנ דעווה ירבח דפסמ 
רבח י"ע וז העצה יפל םינמתמ םינושארה םירבחה רשע-השימח .השולשו 

תורדתסהה תא םיינש ,הלשממה תא וגציי םהמ העבראש ,םירבח 17 ןב םייונימ 
.ןושלה דעו תא הנומשו ,ןוינכטה תא דחא ,הטיסרבינואה תא םיינש ,תינויצה 

היינשה תסנכה ינפל רוניד 'ב יפודפ ךוניחה דש איבה וז קוח תעצה 
2 .ג"ישת באב 'ב םויב ע"ד-טיסד היתובישיב 

.21أإ ימע ,167 יליג ,קוח תועצה .1 

؛9—1925 ימע ,ל יבוח יגש בשומ ,הייגשח תםגכה _ב،ד ירבד .2 
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:דשה דמא וידכד דאש ךותב - 

יאש ,ןושל יחטש המכב דוחייב—ןושלה יחטשב הנוילע תוכמס םיקהל אב קוחה 

לש ויתוטלחה .(היצפירקסנארט) קיתעתו ביתב ,קודקד !םהו ,וז תוכמס ילב םהל רשפא 

רפיו רשאי תוברתהו ךוניחה רשש רחאל—תובייחמ תוטלחה הנייהת םוקיש ןושלה דעו 

.ימוקמה ןוטלשהו הלשממה תודסומ ,עדמה ,ךוניחה תודסומ יבגל—"תומושר"ב ןתוא םס 

שי .לוקישל ריאשמ ינא הז רבד .(היגולונימרט) חונימ לע רבד רמאנ אל קוחב 

הנוילעה תוכמסה תא ביחרהל םא טילחהל ךרטצת תסנכה .הלילשל תועד שיו בויחל תועד 

.הז חטש לע םג 

חיטבהל םג אב אוה .וז הנוילע תוכמסל המיאתמ תיעדמ המר חיטבהל אב קוחה 

תאו תוכמסה יאשונ לש םתריחב ירדס תא עבוק קוחהש ךכ-ידי-לע תואמצע הז דסומל 

.הז דסומ לש ונוגרא ירדס 

דסומ לש ותויחרכהב הרכהה תמייק ,דתיה ןושלה תייחתל העונתה תישארמ... 

רתוי .הרבגו הכלה איהו ,ןושלה תייחתב וקסעש םישנאה לכ תלחנ התייה וז הרכה i הז 

ינפל דוע .ןושלה תייחת יכילהת לכב ינגרוא רשק הרושק התייה איהש ,רמוא ינא ,הזמ 

פסה דעו" םילשוריב "הרורב הפש" תרבח ידי-לע דסונ ,נ"רת תנשב ,םינש עבראו-טישיש 

ומצעל ארק םייתנש וא הנש רובעכ קרו ,זא ול וארקש יפכ ,"ינשלבה דעווה" וא "תור 

הסינש ןושארה היה ,דז דעו ..."תירבעה ןושלה דעו"—ריהי תוחפ םשב הזה דעווה 

אל הז דעו ךא ...תירבעה ןושלה לש התוחתפתה ךרוב יעדמ ינוגרא דוסי סינכהל 

לש הדוסיי םע דעווה םק תשדוחמ הרוצב .הכשמנ ותלועפ תעפשה יכ ףא ,םימי ךיראה 

...בקעי ןורכזב הנש םישימח ינפל ,םירבעה םירומה תורדתסה 

.ו"סרת תנשב ,הרדגב םירבעה םירומה לש היינשה הפסאב קר דסונ ןושלה דעו... 

הטשב קר אל .תירבעה ןושלה לש התוחתפתה ןוויכב תובישח-בר דיקפת אלימ זאמו 

תורצוא לכב תיעדמו תדמתמ הקידב ידי-לע תיתטיש הבחרה ,ןושלה תבחרהב ,חונימה 

תירבע תוברת לש תומלש תוביטח םהמ תולדל חילצה ,דדי-לעש ,רוד רודמ תירבעה ןושלה 

ן ביתכהו אטבמה ןוקית לע תובר עיפשה םג אוה .םייחה רוזחמל ןתוא סינכהלו ,תינושל 

םמצע תא וארש ,םידמולמו םירפוס םע םיסומלופבו םיחוכיווב הבר החלצהב דמע אוה 

ףקות לכב ודגנתהו ,התוחתפתה דעב ובכיעו הייפוי תרימש לעו ןושלה תרהט לע םינמאנ 

.תומשה תעיבקו חונימה תעיבק לש ,הנווכה לש דוסי תסנכהל 

ךרדבו תירבעה ןושלה לש התייחתב עירכמ דיקפת ןושלה דעו אלימ רבעב םג 

דעו .תינרדומה תירבעה תוברתה תפשו הארוהה תפש ,רובידה תפש תויהל התוחתפתה 

ידמ וילא םפריצ דעווהש ,עדמ ישנאו םירפוסה ,םירומה חוכ-יאבמ בכרומ היה ןושלה 

ומילה תודסומהש יפ לע ףא ,תירוביצ תיטפשמ תוכמס לכ ול התייה אל לבא .םעפב םעפ 

תובחרתה םע ,הנידמה םוק םע .יד וניא הז ךא .ויתוערכהו ויתוטלחה תא דימת ולביק םייד 

ישנא ול ויהי דרשמ לכש םיכסהל םילוכי ונניא ,םוי-פוי שדחל ךרוצ שי םהבש ,םיחטשה 

,תומדוק םינשב רשאמ רתוי .םיחסנמו םיננגסמ ,םינשלב ,ולשמ ןושל יחמומ ,ולשמ עדמ 

ןושלה לש תיעבטה התוחתפתה תא ןווכי אוה אוהש ,ןוילע יעדמ דסומב ךרוצ וישכע שי 

،תירבעה 

רמכ ,הנוילע תימדקא תוכמס ןושלה דעוול ןתונ הזה קוחה—ז קוחה תאז השוע דציכ 

קוחה רמוש דחא דצמ ן ובכרה תא םג קוחה הנשמ הזל םאתהבו ,ןושל יניינעב ןוילע יעדמ יס 

םירדט וסנכוה ךדיאמו ,לארשיל ןושלה דעתל תירבעה ןושלה דעו ןיבש תופיצרה םחי לע 

םנמאש ,תיעדמה ותוכמס תא חיטבהל ידכ םהב שיש ,ןושלה דעו לש ויונימב םירחא 

.הנוילע תיעדמ תוכמס לעב דסומ היהי 
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וגתייחת ,תינידמה ונתמוקת םע תינגרוא םירושקה םיקוחה תכרעמל ךייש הז קוח 

םה ועוציבו תסנכה ידי-לע קוחה לש ותלבק .ונצראב תשדוחמה ונתוזחאיהו תימואלה 

...ונתואמצע ךרדב תובישח-תבר הנחת תניחבב 

ןפוא לע םהידבדב ודמע ,דשה ידבד לע חוכיווב ופתתשהש ,תסנכה ידבח 

לע ,ובכרה לע ,ויתוטלחה לש ןפקות לע ,דסומה טש לע ,דסומה ירבח לש יונימה 

.הכדבב קוחה לש ורקיע תא ומדיק םלוכ .יוכו וביצקת 

:דמא גנילזיצ ןרהא תסנכה-רבח 
ןושלה דעו קוח תאבה לע ןושלה דעו תאו תוברתהו ךוניחה רש תא ךרבל שי י 

,"ארזע" ישנא לש דפסה-יתב תשרפו תופשה תמחלמ ירחא הנש טיעברא תסנכב האירקל 

,ירבעה ןוינכטהש ךכב ילמס והשמ שיו .הרז תוברת יכרד ונילע ליטהל וצרש םיבידנ 

ןיב םעפה אוה ,וב המצמטצנ אל ןושלה תמחלמ יכ םא ,תאזה המחלמל רעשה היהש 

...תירבעה ןושלה דעו יונימב םיפתתשמה תודסומה 

ךכ ידי-לעו ,םעה ןושל חירפהל םירישכמ ודיב ויהיש ךירצ ...ןושלה דעו.٠٠ 

.םעה תבשחמ חא םג חירפהל 

:דמא טלמי ד ךלמילא תסנכה רבח 
םישגינ ונא יכ ,ךכלכ םיעונצ ונא ןיא ללכ ךרדב ירהו ,םשב ענצה לע המת ינא... 

לע חיכוי םפוסש םינימאמ ונאש םושמ ,םיצצופמ תומשב םהל םיארוקו םינטק םילעפמל 

.םתליחת 

חא תורשפא ךכל שי ירה ,ןושלה דעו תא חיצנהל הנווכה םא ? "ןושל דעו" עודמ 

הלמה םולכ ? תירבע הניא הלמהש םושמ םאה أ "תירבע ןושלל הימדקא" אל עודמ .תר 

או ,םייניבה-ימי לש תיניטל הלמ איה הטיסרבינוא أ תירבע רתוי איה "הטיסרבינוא" 

קוידב תלבוקמ הלמה ךא ,סומדאקא לאה לש שרוח ,תצקמב תילילא םנמא ,תינווי—הימדק 

...הטיסרבינוא ומכ 

קא" לע טילחנו הז ןיינעב הדימה לע רתי םייטסירופ היהנ אלש ,עיצמ יתייה... 

...בייחי הזה םשה יכ ,"הימד 

הדיתעה ,תירבע ןושלל הימדקאל לחאל שי .שגרומ רוסחמ אלמל אב הזה קוחה ... 

.תירבעה תוברתה ןעמלו הפשה ןעמל הדיקפת תא אלמתש ,םוקל 

:דמא לאינבא ןימינב תסנכה רבח 
טסו דבוכמ דמעמ תתל ונתנווכ ירה .ןושלה דעו קוח :םשה הארנ אל יל םג... 

לכב לבוקמכ ,ול םיארוק ונייה םא ,הפי ןיעב האור יתייה ינא ףאו ,הז ףוגל דתי-תוכ 

...ןושלל הימדקא—תימואלניב הלמ יהוז—תופשה 

ןושלב תונורסחהו םייוקילה לע רקיעב רביד ןהכ בודיא תסנכהידבח 
:ותעדל ןוקית טיכירצה םיניינעה לעו 

ךלוהה ,תירבעה ןושלה ביט לע רקיעב עירתהל תונמדזה ינא האור םעפה... 

.ץראב ערגנו 

בינבו יוטיבב ,ריבחתב םילזלזמ ...ש םינותיעה ונלצא ובר ןורחאה ןמזב... 

רפוס רפוס ,וחסונו ןותיע ןותיע .םינוש חסונ ילעב ,םינוש ןושל ירפוס םנשי .ירבעה 

: הכלה תקסופ הניא ךא—תואסרג הברמ ,תואחסונ הברמ ןושלב םירפוס-תאנקו ,ותסרגו 

,היילעה לש תינושלה הטילקה תניחבמ רקיעב ,ונבצמ וליאו iתוחותפ תוראשנ תולאשה 

דח רתיו תוריהב רתיל ,תוטשפ רתיל דימת רותחל ,רותחל םיבייח ונאש ,הזכ אוה 
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١٨٦ ויהש הלא לע הבבחל תנמלע 'הדמול לע לקהל תנמילע ,תירבעה ןושלה לש תועמשמ 

...וישכע דע הנממ סיק 

תפקתה לומ שממ ףסאמ תמחלמ תלהנמ תירבעה ןושלהש העשב ؛רבד דועו... 

תבורעת ,הקתקתמ תיצילמ ןושל וחפטי ונלצא רפסה-יתבש ןכתיי אל ירה ,בוחרב זעלה 

תיבב ןושלה רועישש המ-לכ—ונידליו ؛שרדמו ארקמ לש זנטעש ,הלכשה תפוקת לש 

,תפטושה ןושלה ןמו טיימוי-מויה םייחה ןמ קתונמ רתוי ,יצילמ רתוי ,יח תוחפ אוה םרפס 

בור-יפילע ,תומגרותמ יוטיב תורוצ םיסינכמ ,שוביש םיברמ ,"גנלס" םיברמ םה ןכ ,היחה 

.תודחא תופשמ םג לבא ,שידיאהמ 

הברהב םירז םיחנומ לש טלחומ טעמכ ןוטלשל ידמ רתוי םישידא ונא .הרעה דועו 

הרובחתה ףנע תא איבהל לוכי יתייה המגודל קר .םינוש תועוצקמב םיילאיצפס םיפנע 

וא 'זאראגב לעופ רבדמשכ ؛ םיגליע ןושל וזיא ונלצא איה םיגהנה ןושל .תירוטומה 

ירטוש ,בגאו— תיראבראב ,הרזומ תבורעת התא עמוש ,ועוצקמ לע ולשיבכרה ילכב גהנ 

גניריטסה לע ,לעפ אלש 'ץאלקה לע—תאז תינושל תויראבראבב םיפתתשמ העונתה 

ןכו ,תכתמה ילעופ ,ןיינבה ילעופל ןידה אוהו .ףכו סנכנ אלש סקוב-ריגה לע ,בבותסהש 

כמב ףוליח יקלחל ,ועוצקמב רישכמל ,ותדובע-ילכל קקזנ םדאשכ .םירחא םיפנע תורשע 

וא תינמרגה ,תילגנאה ןושלה ןמ םיחנומל קקזנ והירה ,ועוצקמב וב דבוע אוהש ריש 

יל המדנ ;הלא םירישכמל םיחנומ עבק אל ןושלה דעווש ,הזב רמוא ינניאו .תינלופה 

םיחפטמ ןיא ,היח תאזה הייחנומה ןיא לבא ,תירבע הייחנומ עבק תועוצקמ הברהבש 
.רוביצב התוא 

חיטבהל שי ,ןושלה דעוול תוכמסהו דמעמה תחטבה םע דחי :רמוא ינא ןכל 

...תירבעה ןושלה תטלשה לש הלועפל ביצקת 

ובר .יוטיבה ןויקינל הדרחו ןושלל דובכ :םירבד השולש ךירצ תירבעה ןוחצינ.٠. 

ינלשר יוטיבב ,תאזה תסנכב םג ,הברה םיאטוח ,תסנכה-ירבח ,ונא םגש ,רמול יילע ,יית 

תיבב ותומכ תעדה לע הלעי אלש ,תאזכ הרוצב לבלובמ תובורק םיתעל ,הרוצ-לבלובמו 

.תיתוברת המוא לצא םירחבנ 

,תוטשפ רתי לש ןוויכב ,יתרמאש יפכ ,רקיעב ןושל תויגוסב תוערכה הכירצ איה 

ןושלה ידמול לע המיא םיליטמה ,םירבדה דחא .תודיחאו תועמשמ-דח ,תוריהב רתי 

וש םייוטיבבו םיחנומב שומישב ,רפסל רפס ןיב ,ןותיעל ןותיע ןיב ינושה אוה ,תירבעה 

.םיימוי"פויה ,םיפטושה םייחב הזמ הז םינ 

ןחה-תומוגב אל ורוקמש ,אב-בורקמ גנלס ותואל טרפבו ,גנלסל רכס םישל ךירצ 

םימוגרת ,קושב םישנ ישובישב אלא ,ןושלה לע לט םיפיערמה ,תרוחשתה-ינב לש 

...ךכלכםיברם,דש,זעלמ 

,תרבודמה ןושלה ייוקיל לע אוה ףא דמע ידוא בקעי תסנכ,דידבה 
ךכל הפודתכ .תונוש תוצדא ילוע יפבשטיזעלה לש הקיזמה םתעפשה לע דוחייבו 

:הצוד אוה 

יתוברת-ינחורה ןבומב ,תירבעה הפשל םיראטינאס ןיעמ וז הדעו דיילע ויהיש... 

הוואר תונולחב תועדומל סג ,ןותיעב תועדומל םג בל-פישל ךירצ הזכ ראטינאס .הלמה לש 

ונירחא ונידימלת ואובי ךא ,תואיגשמ רהזיהל םיעדוי ונאש ןכתיי .תויונחב תמוסרפל םגו 

..."לע לעד ןתיב אתשבשו" תואיגש וניבי אלו 

ךרוצה לע וידברב דמע יקמבוחנג השמ והילא תסנכה-דבח 
םיחנומ שומישב תודיחא רסוח לע ,םימודקה תורוקמה ןושל תודצוא תא תולדל 
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תוכמס דסוחמ תועבונה ,שומישב תוריתס לעו הלשממה לש םיימשרה םימוסרפב 

ביצקת יעיגע לע דמע קוחה םצע לע וידבדב .ןושלה יניינעב תזכרמו הנוילע 
:רמאו דסומה 

ללכית הנידמה תאמ לבקי דעווהש תיפסכ הכימת לכ"ש החא דבד לע יתהמת٠٠٠ 

הז ןיא יכ ,תאז קוחמל עיצמ יתייה ינא ."תוברתהו ךוניחה דרשמ לש ביצקתה תרגסמב 

דעו לכלכל איה הלשממה תבוחו ,ץראלדוחל םגו לארשיל םג ךייש הז ןקוחה דובכל 

,חיטבהל ךירצ אלא ,די טושפי הז דעווש הצור יתייה אל ,יתלשממ דעו והזש דחאמ .הז 

.לבקתת וז הכימתש 

:הדמא ץיסדפ הנשוש תסגכה"תרבח 
,הז דעו לש ותומד טיעמנ לא —ןושל-דעו קוחל ונעגה םאו ,ךכל וניכז םא... 

לא .תורוד תשרומל ונינ5ל ליחננ התואו רוצינ הב ,היחנ הב וננושל תא רוקחל םקומה 

רבד יכ ,הנידמה ביצקת תולובגב הנתניתש תויפסכ תוכימת לע םג וז העשב רבדל אובנ 

תנשל ונביצקתב ןושלה-דעו קלח המ וארו ואצ .הז בושח דסומ לש ודמעמב עגפי הז 

דחא — תואלקחה רקחל הנחת הלולכ ביצקת ותואבש העשב הזו ؛י"ל 7000— 1953/54 

ףלא 436 שירפהל ונעדי םשו—וננושל רקחמ ונצראל םיבושח תוחפ אל םהש םירבדה 

.הנידמה ןובשח לע המייקל ידכ ,הנחתה תקזחהל תוריל 

ןושלה-דעו ךישמי הנידמה םוק םע התע םגש ,חינמ הז קוח לש 8 ףיעס םאה 

,םיבדנתמ תדובעב קפתסיו ,םיבושחה וירקחמ תא םסרפל ידכ הקדצ-תוספוקב שקשקל 

דעו" היהי ומש םא חכוותגו תסנכה ןחלוש לע ןושלה-דעו לש קוחה תחנהב קפתסנ ונאו 

ותדובע עוציבל ונתנייש םיעצמאה ?עבוק םשה םולכ ?"ןושל؟ הימדקאה" וא "ןושלה 

םיאור וגאש ,הרטמ התואל עיגהל תורשפא ול ונתייש םה םהו .םיעבוקה םה — הבושחה 

...תינחורה הייחתה תפוקתב תובושחה תורטמה תחאכ התוא 

:רמא דגוב םייח תסגכה-רבח 

השרדמ ונדסי וליא :םלועב תלבוקמ הלמ איה יכ ,הימדקא םשה תא ךכל ןתינ... 

יה םלועב םילבוקמ הלא תודסומ ויה אל ,הטיסרבינוא םוקמב הללכמ וא היסנמיג םוקמב 

הרטמל ביצקת ,וז הימדקא תמקהל ביצקת שיגהל ךוניחה-רשמ שקבמ ינא .יללכהו ידוה 

ביצקת .תסנכב ןודנ ךכ לעש םיכסמ ינאו ,ןוחטיבה-דרשמל ביצקת םישיגמש יפכ ,וז 

...הז דיקפתל םהייח תא שידקהל םישנא תורשעל תורשפא ןתייש 

ביצקת ילב ןושלה דעו ידי-לע תושעיהל הלוכי הנניא תירבעה הפשה תוחתפתה... 
...תוריל ינוילימ לש 

תא וליטה ךילע .רשה ינודא ,ךממ םישרוד ונא—הכרבב םיקפתסמ ונניא... 

בכרומ דסומ לע העצה תאזה תסנכל איבהלו לועב תאשל ,הזה אשמה תא ,לודגה דובכה 

לכ תא תתל תורפסה ישנא םילוכי ןיא עדמ ישנא ילב יכ ,תועוצקמה לכב עדמ ישנאמ 
.םססבלו הלאה םיחנומה 

תרזעבש ,םיבשוח ונאו ,תירבע הימדקא תריציל חתפ םויה ונחתפ וז קוח תעצהב 

יפכ התוא שדחנ ,תירבעה ונתפש תא הנבנו חוכ רוזאנ םעהו תסנכה ,הנידמה ,הלשממה 

...ותמדא לע לארשי תבשב התייהש 

דשאב ויתוקפס תאו ויתוששח תא עיבה יקסנלימס רהזי תסגכה"רבח 
ורמאמב ל'יז קילאיב ירבד לע ךמתסהו ןושלל הימדקא לש הדיקפתו הביט םצעל 

:ךושל ילבח* 

,םינשלבל רדהו דובכ" :קילאיב רמוא ,עטק ונממ איבהל הצור יגאש ,הז רמאמב 
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דתיה ,וננושלב יגולוליפהו יקודקדה דלשה לש תומצע שוקשק םיעמוש םהש םוקמב לבא 

..'."המחה הפא תמשנ תחתמ הצונה תדיער תא ןיידע םישיגרמו םיאור םינמאהו םיד 

."םייח לש תורפסו םייחה סה הלש רצויה תיב ,היה ןושל" :؛ומוא אוה ןלהלו... 

,ןושלל הימדקא לש הז ןיינעל המוד אוה השעמלש ,סנכמה ןולימה לע רבדמ אוהשכו 

המעטההו—"םתדיל דהאל ןושלה תודלו לכל הדילו ןיסהוי-יבתכ תמישר" :עבוק אוה 

.םויה וילע וזמרש רחא והשמ אלו ,"הז דסומ לש וידיקפתמ םה"—"םתדיל רחאל" לע איה 

אל הזכ רבד" :בישמו—"?הכאלמה תא תושעל וירצ ימ" :האלה לאוש אוהו 

לש םירדח ירדחל ימינפה םשוחב םיפוצש ,םינמא םירצוי תופתתשהב אלא ,ןבומכ ,השעיי 

,עבוק אוה דחא יאנתו ."םיחמומה לכ יבגל תמכ בושחש המב םייח םיפטפטמו ןושלה 

.תושדח םילמל תשורח-תיבל ,ימדקאה ,אוהה ןולימה תא וכפהי אלש 

ומדקמו עצומה קוחה תלנקתא בייחמ הזה תסנכה-רבח ףא ןכ יפ לע ףאו 

לעו תושעל הימדקאה תבייחש המ לע ויתועד תא עיבמ אוה העשב הבו ,הכדבב 

:תושעל הל ןיאש המ 
הדועש ,הווהתמו תחתפתמ ןושלל הימדקא םיקהל ךרדה יל הצא התייה אל ,ןכבו 

,הווהתמ םויה דוע ,חמוצ לש הניחבב לוכה דוע .תווהתהו תוחתפתה לש ךילהתה םצעב 

.תווהתה בצמב אצמנ לכהו הווהתמ ןיידע ןושלה ,הווהתמ תדבועמה המדאה דוע 

הקידב רבדה תא קודבל יתוא םיבייחמ ,דלא ונימי לש תחא העפותו דחא רבד םלוא 

עתב ,ןושל תועבטמב םיוסמ שומישל רוביצה תא בייחל םשו-הפ תונויסינ ,אוהו ,השדח 

,הפ לעב וא בתכב ,תרחא-אלו-ךכ לש המגודל ,קוסיפל ,ריבחתל םבייחל ,םיוסמ קית 

היהיש תוכמס לעב דסומב ךרוצה ןאכמ .המעטהבו הייגהב ,אטבמב ,תונותיעב ,וידארב 

דוע ףיסומ קילאיב .היהיש המכ החמומ היהיו ,דיחי הזיא לש תוצלמהה אלו עבוקה אוה 

,ישא בר רב רמ וליפא ,אוהש-ימ סנכייש הזמ ילילפ ןווע ךל ןיא" :רמואו ורמאמב 

."המואה לכ לש הריציה שדקמ ךותל וילדנסב 

ןהיעמב .תספסוחמ הפשמ אלו הסג הפשמ אל ,תינומה הפשמ להבנ ינניא ימצעלשכ ינא 

םג ששוח ינניא .םתירחא עדי ימ םימיה תוברבו !םד יבורמו םיאירב םירבוע םינופס 

העבט יפ-לע הפשה לש התטילק חוכמ אהת ןתטילק קר םא ,ןתעפשהלו תורז תופשל 

לש ותמכחמ ףידעו רתוי םעה םעה שוח אירב תובורק םיתעלש ,רמול יילע .התוהמ יפלעו 

.קדקדמה' 

הילע ז תדליימ קר אלא ,תדלוי תויהל וניא תאזה הימדקאה לש הדיקפת ,יתעדל 

יגל הל םישיגמ םייחהש המב קר קוספל הילע ر ףגנ-ןבא תויהל אלו םיינבאה לע דומעל 

םירבד ,הלאב אצויכו "הקיסיפ" וא "הקיזיפ" ,"הקיסומ" וא "הקיזומ" ןוגכ תולאשב .הייב 

.םרקיעמ םתוא םיקחומה שיו ,םהב םירפוכ שיו םהב םיכמות שיש 

הפוקתב דוחייב ,םינווג-ינבן םינווג ינימ לכל רתויב השיגר תויהל תאז הימדקא לע 

העבה-ינוגו תודחוימ ןושל-תורמא הל שי ץראל האבש הדע לכ .תויולג ץוביק לש וז 

ןזואל םתורז תמחמ םתוא לוספיש והשימ היהיש רשפא-יאו ,םיקיתוול םג ןכו ,םיינייפוא 

תעבוקה תכמסומה תושרה היהנ ונא אלו ,הדובעה תא השעיש ןמזל הזה רבדה תא חיננ 

הפיאש תניחבב אוהש ןיבו ונשי רבכש ןיב ,םייק אל המ ,םייק המ ,ףידע המ ,בוט המ 

לא ץרפתי אל ,ויתולובגמ גורחי אל עצומה דסומה םא קר הכרבל היהי הז קוח 

םנואשב םייחה ,םמצע םייחה םוקמב אלו ומוקמב קר תושעל עדי םא זול אל רשא 

תווקל אלא יל ןיא .טהבש בגשנהו ךלכולמה לכב ,םתואיגבו םלפשב ,םתיווהב ,םתחתרב 

הימדקא דעב ינאו—הימדקא םוקת םאש תווקל הצור ינא .ודבתי הזל סחיב יתוששחש 
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הלישבה םרטב—התוגה ףוסאלו םמעלו רוצקל הסנה אל איה—"הימדקא" םשה דעבו 

.המקה 

לע ،מ תוברתהו ךוניחה דש דמע םיחכוותמל הבושתה ירבדב 
קוחה יטרפ לע םגו הימדקאה לש היתויוכמסו התדובע םצע ןיינעל תונעטה 

:בישה הימדקאה ידיקפת ןיינעל .עצומה 

ילבה"ב ,לודג ןליאב ומצע תא הלתו רבדב קפס ליטה יהסנליסס תסנכהירבה... 

לש השרפ התואל ךייש הז ןייינע סג ."םילמל חשורח-תיב" דונ וירבדבו קילאיב לש "ןושל 

ןושלה דעו אישנל ותויה דעו "ןושל ילבה" תא קילאיב בתכ זאמ ךא ,ןושלב סומלופה 

ןיבו ,תחא הפוקתב םרמאש םכה ,؛רבד ןיב הריתס שי םא ,רמאנ רבכו .ןמז לש בחרמ היה 

ולש הנורחאה הפוקתב ורמאנש םירבדכ הכלה עובקל שי ,תרחא הפוקתב םרמאש םירבד 

,יתנייצ דבכ .םילמל תשורח-תיב תויהלמ דואמ קוחר היה ןושלה דעו ,השעמל .תמדוקב אלו 

תוברתה לש הרוזחמל סינכהו היוחתל םיקהש ,ןושלה דעו לש הלודגה ותוכז איה תאזש 

ונג ויה רשא תירבעה ןושלה לש תומלש תוביטח ,תירבעה ןושלה תוברח לש ,תירבעה 

רשא יעדמ דסומ היהי הזש ,םירמוא ונחנא .םהיתוריציו תורודה יזנג לש םכות ךותב תוז 

.היפנעלו היתופוקתל ןושלה רקז[ דוסי לע תירבעה ןושלה תוחתפתה תא ןווכל ךירצ 
קיודמה השומישו תירבעה ןושלהולע רביד רשא ,ירוא ןיסמה-רבח ירבדל הבושת ןאכמו 

.יתמרהו היפנעלו היתופוקתל תירבעה ןושלה תריקח .בהרה ןבומב ץראה תרכה חטשב 

...הז בושחו ףוחד ךרוצ םג רותפל ידכ הב שי — ההובג הגרדל 

ןיאש,יקסנלימס תסנכה-רבח רמא ךכ לעו ,היגולונימרטל סחיב הלאש ןאכ וררוע... 

.םייחב שדוחש המ תא ,תוהתפתחה תא ןייצל קר אלא ,םילמ שדחל ךירצ ןושלה דעו 

היונש וז הלאשש ינפמ ,בותכ אל.הנווכב ."חונימ" בותכ אל קוחבש ,יירבדב יתנייצ רבכ 

ךירצ ؛ ורמאיו יקסנלימס תסנכהירבח לש ותעדב וקיזחיש םישנא שי ,יאדו .תקולחמב 

תויהל הלוכי לבא .ולבקתי םיחנומה םתוא ,לכעי םעהש ההו ,לוכיע לש תורשפא תתל 

דעש ,םייח יחטשב תירבעה ןושלה שומיש תא הביהרמ איהו •הנידמ שי םא :תרחא העד 

אלא ,ןושלה תא םיביחרמ השעמ؛؛ ירה ,תירבעה ןושלה ימוחתב םילולכ ויה אל וישכע 

אל הז ןיינעבש יאדכ ילוא—םיחמומ-אל הכאלמ ילעב פא יכ ,תאז םישוע םירצוי אלש 

םהלש הריציהש אלא ,חורה םהילע חונכ תאז םישוע םהו םיחמומ םניאש םישנא קר ויהי 

םירצויה ילכ ויה וליא היה בוט ,יאדו .רבדב הריתס לכ ןיא .עוצקמ ישנא לש רושיא לבקת 

ידי-לע תרצונ דרשמו דרשמ לכב היגולונימרטהש חוטב יננ-א לבא ,םיררושמו םירפוס 

...אקווד הנושאר הגרדממ םירצוי 

:בישה "הימדקא" םשה עצומה דסומל ןתניי אל עודמ הנעטלו 
רמול ילע .ול האי הימדקא םשה ירה ,הובג דסומ הז םאש הועט ןאכ העמשוה... 

הלמב םישמתשמ ונחנא ."תירבעה •؛ושלה לש הימדקאה" —תיועולב ןושלה דעו לש ומשש 

,"דעו" הלמה לש ןושארה הגשןמ לבא ,םישדח םיגשומ לש םנויצל ,"דעו-תיב" ,"דעו" 

ונד ,םימכח לש דעו-תיבב ונד ,םימ؛נח לש דעו-תיב ,רמאנ .הימדקא םצעב אוה ,"דעו-תיב" 

,םיקומינה תא ללוש ינניאש ןבומ ٦٥ .הימדקא השוריפ ,דעו-תיד ,דעו הלמה .םימכח תבישיב 

ךוניחה תדעו .םשה לע רומשל של ,דבוכמה דמעמה לעו המרה לע רומשל םיצור םאש 

.٠.םשב םג ןודת ,וז קוח תעצהב ןודת רשא תוברתהו 

:דמא הימדקאה לש הבכדה לעו 

י יאמצע יאמדקא דסומל יאנתה והמ .יאמצע דסומ תויהל ךייצ והז :םירמוא... 

םושב ,תיעדמה תובישחהמ ץוח דחא םרוג םושב היולת הניא וב הדובעהש אוה יאנתה 
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היהיש בושחל שי ,הנושארה םעפב דחבייש םישגאה -ובח .יתרבח םרוג םושב ,ינידמ םרוג 

ךרדב ,וז הריחבב ופתתשי םיבושחה םיפוגה לכו ,לודגה וקלחב ןושלה ועו לש ךשמה הז 

יכ עבוקה ףיעס קוחב שי .רתויב םיבוט םישנא וב ואובי ךכ-רחאו ,הז ףוג ביחרנ וז 

זא ,ליעפ תויהל לוכי וניא וא ,ליעפ ונניא םדא םא .םהייח ימי לכל םתכאלמ היהת וז 

שי ,הנשמ-תודעו שי ,םיריעצ תוחוכ םנשי .ומוקמ-אלממ תויהל ימ לע טילחמ דעו וחוא 

יבוע לש תוגרד לע יונב הובג דסומ לכ .הימדקאל רשי םישנאה תא םיסינכמ ןיא ,םיצעוי 

המכ רובעל ךירצ ,ההובגה הגרדל עיגמ םדאש דעו ,תודובעו םימוסרפ לש ,םייעדמ םיד 

...תוידטסא 

:עצומה קוחה תא לבקתש תסמה לא היינפב וירבד תא טייס דשה 

הלעמב ןושאר םדוג היהי הזש ןימאמ ינאו ...תאז השעת םא ,תסנכה ךרובת... 

...הגושגשלו התוחתפתהל ,םעל ןושלה תלחנהל 

תדעוול ,1953-ג"ישת ,לארשיל ןושלה דעו קוח תעצה תא ריבעהל העצהה 

החא הפ הלבקתנ תוברתהו ךוניחה 

םע ןתמהו אשמה - ןיכמה דעווה תלועפב הכורא השרפ המייתסנ הזב 

ןותנ ךליאו ןאכמ .תסנכל ותשגה םשלו קוחה תעצה דוביע םשל הלשממה 
ושגפנ ןיכמה דעווה חוכ-יאב .תסנכה לש תוברתהו ךוניחה תדעו ידיב רבדה 

התועצמאבו,ץיסרפ הנשוש תסנכה-תרבח ,הדעווה ר"וי םע דפסמ םימעפ 
רבדב ,דסומה םש רבדב קוחה יטרפ לע ןושלה דעו תעד תא הדעוול וריבסה 

.ותריחב ןפואו ובכרה ,וביצקת רבדב ,ותוכמסו ותלועפ ףקיה 
איבה ג"ישת לולאב ו"ט םויבו ,תוזירזב התדובע תא התשע הדעווה 

התבישיב תסנכה ינפל ט למ י ר ךלמילא תסנכה רבח ,הדעווה ד"וי םוקמ-אלממ 

,תירבעה ןושלל הימדקאה ק^ תא תישילשו היינש האירקל ג"ש 
,םייונישה לע דמע תדבועמה העצהל הרבסהה ירבדב 1."1953-ג"ישת 

ة הנושאר האירקל עצוהש קוחה חסונב הדעווה התשעש 
תא ותאו ,דסומה םש תא הדעווה התניש ,חכוויהל םילוכי תיבה ירבחש יפכ... 

؛דסומה םש תא הדעווה העיצמ ,"לארשיב תירבעה ןושלל דעווה" :םוקמב .קוחה םש 

."תירבעה ןושלל הימדקא" 

תירבעה ןושלל ירקיעהו יביטאטגזרפרה דסומל תתל שיש ,םירובס הדעווה ירבח 

...ירבע אלו יזעול אוה םשהש יפ-לע-ףא ,הז ןוגכ תודסומל םלועב לבוקמה םשה תא 

העצהה יפל םייונימה רבח .וירבח דפסמו םייונימה דבה לש ובכרה הנוש 

הלשממה חוכ-יאב4 ,ןושלה דעו חוכ-יאב 5 םהמ ,םירבח 11 ןב אוה תנקותמה 
.תינויצה תורדתסהה חוכ-יאב 2-ו 

תאמ "הכימת" םוקמב .עצומה קוחה יפיעס ראשב ףא וסנכוה םילק םייוניש 

.הימדקאה ביצקתב הנידמה תופתתשה לע תנקותמה העצהב רבודמ הנידמה 

תובייחמ הימדקאה תוטלחה םהבש ,םיחטש םתוא לע חונימה ףסונ 11 ףיעסב 
.תודסומה תא 

הדעווה התנישש ,יונישה לע רערע תרש 'מ הלשממה-שאד םוקמ-אלממ 
"הימדקא"ל הלשממה תעצהבש "ןושלה דעו" תא הפילחהש המ י"ע דסומה םשב 

8-2567 *2527-2521 "טע ,ול '٥١٨ ,יגש ؛גשומ *הינשה תסנכה ,תסנכה ירבד .1 
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לבוקמה םשה אוה 'הימדקא،, םשהש ,החנהה לע קלח םאונה .תנקותמה העצהב 
؛םלועה תומוא לב לצא 

לעפמ לע חצנל ודיקפת דשא ,טלועב םשיא "הימדקא" םשב דסומ ריכמ ינניא... 

דיחי ונבצמ הארנכ .יוכו םישדח םיחנומ תעיבק לע ,ןושלה תרשעה לע ,ןושלה תייחת 

רהו תוחתפתה לש דואמ ימאניד בלשב וישכע תדמוע וננושל רשאב ,תאז הניחבמ ונימב 

ישנא תריציב םהילאמ םילחה הבחרהו תוחתפתה יכילהת לע ךומסל םילוכי ונניאו ,הבח 

.הטיש וב סינכהלו ךילהתה תא דיחאהלו ץיאהל םג םיווצמ ונא אלא ,ומצע םעה יפבו ןושל 

דיחי אוהש דסומ םימיקמ ונאו ונימב דיחי ונבצמ םא לבא .דסומל םיקוקז ונא ךכ םשל 

ירבע םש ונל רורבל אלו ,הרז הרגשל אקווד קקזיהל ונא םיחרכומ המ םוש לע — ונימב 

?ירוקמו טושפ 

תייחת לש לודגה ירוטסיהה ךילהתה שארב דומעל אב ומצע הז דסומ ירה ,ןכ לע רתי 

,תירבעה וננושלל תוינע תדועת ןתמ ךכב ןיא םאה .הזה ךילהתה תא רישעהלו ןווכל ,וננושל 

וננושל הרצע אלש וליאכ םיזירכמ ונא אקווד הזה דסומה לע רז םש תאירק ידי-לע סא 

...? שדחה דסומה דיקפת לש הזה הלענה גשומה תא אטבל חוכ 

םשה תא העבצהב ריזחהל،, הלשממה-שאד 'מ"מ עיצה וירבדמ הנקסמכ 

שדחמ ןייעתש תנמ-לזז הדעוול הזה קוחה תא דיזחהל-אלו ,הלשממה י"ע עצוהש 
."דסומה םש תיעבב 

םשלש הלאשה תא דיבעהל תסנכה הטילחה ,להונבש םיניינע רודיב רחאל 

תא איבהלו םדקהב הלאשב ןייעל השקבתנ הדעווה .הדעווב ףסונ ןויעל קוחה 
.תדחמה-מוי תבישיל תסנכל התנקסמ 

הימדקאה בכרה לש ףיעסל הדעווה ירבחמ םידחא לש םהיתויוגייתסה וחדנ 

'א ,ידפ 'א תסנכה ירבח ,םיגייתסמה) הביצקתב הנידמה תופתתשה לש ףיעסלו 
יפיעס לכ .(הלשממה י"ע ןמומי הימדקאה ביצקת לכש ועיצה ,רנליו ימו ןמרב 
םכסתשכל ,תרחמה םויל התחדנ תישילשה האירקב העבצהה ךא ,ולבקתנ קוחה 

.דסומה םש רבדב הינויד תא הדעווה 

שאר מ"מ לש םתופתתשהב תפסונ הבישיל הסנכתנ תוברתהו ךוניחה תדעו 

הטילחה ,"הימדקא،, םשה תלאשב ןויד דחאלו ,ןושלה דעו אישנ לשו הלשממה 
.ומצע דסומה ידיב םשה תעיבק תא ריאשהלו דסומה םש תא ללכ עובקל אלש 
ד"וי מ"מ איבה) ג"ישת לולאב ז"ט םויב תסנכה לש ה"ש הבישיל 

ןוילעה דסומה קוח،, תא תישילש האירקל טלמיר תסנכה-רבח הדעווה 
הימדקא אוה דסומה,، וז העצה יפל ."1 953-ג"ישת ,תירבעה ןושלל 

؛טלמיד תסנכהידבח רמא הטלחהה תקמנהב ."וידי-לע עבקיי ומשו ןושלל 

רוסאש הדבועל םתמכסה ךכ ידי לע ונתנ אל וז העצהל ומיכסהש הדעווה ירבח םג ... 

,רומאכ ,םלוא .הז םשב שרופמב ןכ םג הנוכי ,תירבע ןושלל הימדקא אוהש ,הז דסומש 

תוכמס ונמצעל חקינ אל ונאו ,יפוסה םשה תא עובקל ךמסומה אוה אוה ןוילעה דסומה 
...וז 

םשה תא קוחב עובקל רואנ-לאיזר 'א תסנכה תרבח לש התוגייתסה התחדנ 

.היינשה האירקל הדעווה תעצהכ 'הימדקא" 

؛(135 ,םיקוחה דפס ,תומושר)ןמקלכ ,ןורחאה חוסינב לבקתנ קוחה 
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*1953-ג"ישת ,תיר؛געזן ןושלל ןוילעה דסומה קוח 

٥٦ תטקר הימדקא אוה דסומה ן תירבעה ןושלה עדמל ןוילע דסומ הזב םקומ (א) 1 
.וידי לע עבקיי ומשו ןושלל 

.םילשוריב אוה דסומה בשומ (ב) 

טח ריקפת רקח דוסי לע תידבעה ןושלה תוחתפתה תא ןווכל אוה דסומה דיקפת .2 
.היפגעלו היתופוקתל ןושלה 

דסומה קיזחהל ,םיסכנ שוכרל ,םיזוחב דשקתהל יאשר אוה דגאומ ףוג אוה דסומה 3 
.וידיקפת יולימל הלועפ לכ תושעלו ,עבתיהלו עובתל ,םדיבעהלו םהב 

טה סכרה םידשעמ רתוי אלו דשע השימחמ תוחפ אל היהי דסומה ידבח דפסמ (א) .4 

.ץוח יבשות תויהל םילוכי וידבחמ זוחא השימחו םירשעמ דתוי אל .השולשו 

ךכ םשלו ,דסומה לש םינושארה םידבחה דשע השימח יונימ םשל (ב) 
,הלשממה ידי לע ונמתי וידבחמ העבדא דשא םייונימ דבה הנמתי ,דבלב 

.תימלועה תינויצה תודדתסהה ידי לע םינשו תירבעה ןושלה דעו ידי לע השימח 
דסומה הנמי ,דומאה דבחה ידי לע םינושאדה םירבחה דשע השימח יונימ רחאל 

םידבה לש ףסונ יונימ לכ לעו דסומה בכרה לע העדוה .וידבח תא ומצעב 
.תומושדב םסדופת 

ןכ ידחאו ,םינושאדה םירבחה רשע השימח יונימל תחא הנש םותכ (ג) 
דפסמ עיגיש דע םיפסונ םירבח ינשמ דתוי אל דסומה הנמי ,הנשב הנש ידמ 

ומוקמ הנפתיש תמיא לכ שדח רבח דסומה הנמי ןכ ،השולשו םידשעל םידבחה 
.איהש הביס לכמ דבה לש 

תואדל דסומה יאשר ךא ,םהייח ימי לכל םינמתמ דסומה ידבה (٦) - 
םוקמ אלממ ול תונמל וא ומוקמב דחא תונמלו הנפתנש םוקמכ דבה לש ומוקמ 
שאדמ עודי םא וא ,המימת הנש דסומה תובישיב ףתתשה אל דבחה םא ,ינמז 

םושמ הב שי ןינעה תוביסנבש הריבע לע ןודינ םא וא ,ןכ ףתתשהל לכוי אלש 
.תאז שקיב ומצעב דבחה םא וא ,ןולק 

דבה לש ומוקמ וב הנפתנש תמחמ עגפיי אל דסומב ןויד לש ופקת (ה) 
.ויונימב לחש םגפ תמחמ וא ,וידבחמ 

טירסת דפסמ לע הלעי אל םדפסמש דבלבו ,םיצעוי-מידבח תונמל יאשד דסומה .5 
םי؛،؛'י' .דסומה ידבח 

תלהנימ .דסומה ידבח ידי לע דחביתש הלהנימ ידי לע ולהנתי דסומה ינינע .6 

ןונקת - רתיה ןיב ,ועבקיי ובו ןונקת ןיקתי דסומה .7 
،וירבח תא דסומה הנמי םהיפלש םיללכה (!) 

רבסה ירבדו קיוחה תעצה و(1ء53 טסוגואב 27) ג"ישת לולאב ז"ט םויב תסנכב לבקתנ * 

.214 ימע ,(15.6.53) ג"ישת זומתב 'א םוימ 167 קווו תועצהב ומסרפתנ 
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،ויתודעוו דסומה לש הדובעה ידדס (2) 

ן טהידיקפתו דסומל םיצעויימידבח ובמתי םהיפלש םיללכה (3) 

הלהנימה לש םתדובע ירדסו םדיקפת ,םתמקה ןפוא ,םבכרה (4) 
،דסומה לש םידחאה ויתודסומו 

.םיפסכה תלהנהו קשמה רבדב תוארוהו ,ורושיאו ביצקתה תנכה ירדס (5) 

ךוניחה רש לש רושיא םינועט וב ןוקית וא יוניש לבו דסומה ןונקת .8 סוםרפו רושיא 
.תומושרב ומסרופיו תוברתהו תומושרב 

ינינעב ויתוטלחה תא הנשב םיימעפמ תוחפ אל םסרפי דסומה .9 דסומה תוטלחה 
.תירבעה ןושלה 

ומסרפתנש קיתעת וא ,חונימ ,ביתכ ,קודקד ינינעב דסומה תוטלחה .10 תוטלחה 

לע ,עדמהו ךוניחה תודסומ לע ולוחי ,תוברתהו ךוניחה דש ידי לע תומושרב تءأآ 
.תוימוקמה תויושרה לעו היתודסומו היתוקלחמ ,הלשממה תיט 

דדשמ לש וביצקתב הלולב היהת דסומה ביצקתב הנידמה תופתתשה .11 וטומה 
.תוברתהו ךוניחה ימתנ ٩" 

םיסכנה ,תויוכזה לכ דסומל ורבעי דסומה ןונקת לש ופקת תליחת םויב .12 רבעמ תארוה 
.לדחי תירבעה ןושלה דעוו ,תירבעה ןושלה דעו לש תויובייחתההו 

.הז קוח עוציב לע הנוממ תוברתהו ךוניחה דש .13 עוציב 

דוניד ןויצ-ןב תדש השמ 
תוברתהו ךוניחה דש ץוחה דש 

הלשממה שאר םוקמ אלממ 

בציןב קחצי 
הנידמה אישנ 

ונושלכו ובתככ ןותנ וחידהו ،קוסיפה תאו ביתכה תא וניעש אל ליעל אבוהש קוחה חסונב 

.םיקוחה רפסב 

אלש ،רודיסב םיקלח ינשל הקלחתנ הרושה ؟וסב האבה הביתש שי תסנכה ירבדמ םיעטקב 

תוארל ןיאו ,חז טרפ ןקתל היה חשק ،הנוכמב םיעטקה ורדוסש ןוויכו ,ןושלה דעו ימוסרפב גהונכ 

.םידקת לכ וב 
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