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 םזינימפו תוישנ :הדלוג
 
 

 אריפש הטינא
 
 

 יבחר לכב םישנא ינוילימ הילע ולבאתה ,1978 תנשב המלועל הדלוג הכלה רשאכ
 אל רשא הלאכ ללוכ ,םינומה לש םָּבִלל רבידש ,למסל התייה הימי תירחאב .םלועה
 איה .לארשי תנידמ לש היתודמעל ודגנתה ףאו ,המלוע תא וריכה אלו התפש תא וניבה
 היתואיגש .השיאכ ,םדאכ ,הגיהנמכ ,התמגודכ אוצמל השקש המצָעב םנוימד תא הספת
 רוביצה ברקב ףאו תילארשיה היצנגילטניאה ברקב הנרק תא ודירוהש ,הילדחמו
 םוי תמחלמ רחאל םג .תצרענ תוישיאכ הלש לעה-דמעמב ומגפ אל ,ללכב ילארשיה
 רחאל .םיבחר םירוביצ לש תינטנופסה הכימתה תא הררוע ןיידע איה ,םירופיכה
 תובישח תבר תימואלניבו תימואל תומדל התייה ,הלשממה תושארמ הרטפתהש
 .הדמעמל רשק אלל תובבל ךושמל הכישמה הלש המזירכה ,אוהש ךיא .הביחב הפופאו
 דגנכ דומעל חילצמש ,עלס לש תוקצומה ןמ והשמ ,הדבכה ,תמשוגמה התומדב היה
 הכ ,ביצי הכ ותויה לשב אקווד ,ןוחטיבו תונימא ררועמו ,ןמזה תורעס לש הקיחשה
 לש םלוע רבד לש ורקיעב היה הדלוג הדקפת ובש םלועה .יופצ הכ ,הנתשמ יתלב
 תוחכונ תולעב תויביטרסא םישנל ,בוטה הרקמב ,תויטנלוויבמאב סחייתהש ,םירבג
 הז ירמאמב ?הל עירפה וא הל רזע הז םאה .םלעתהל היה רשפא-יא הדלוגמ .הקזח
 האב םָמִעש הלא תוסחייתהלו ,השיא התויהל הדלוג לש התוסחייתה תא ןוחבל הסנא
  .וז הדבועל עגמב

 תודהי :םיירקיע תונייעמ השולשמ הקניו תורבח שולשב הכנחתהו החמצ הדלוג
 תעונתו האמה תליחת לש תירבה-תוצראב תידוהיה םירגהמה תרבח ,הפוריא חרזמ
 ,הדלונ הב ריעה ,בויקל רשקנ המש ,בשומה םוחת תדילי .תילארשיצראה הדובעה
 רואיתב תחתופ איה ,ייח ,הלש תונורכיזה רפס תא .התחפשמ העיגה הנממ ,קסניפלו
 םגה .םורגופ ברע לש הדרחה איה תראתמ איהש הנושארה היווחהשכ ,בויקב התודלי

 הרבחה ןיב תומיעה תייווח :תבצעמ היווח וז התייה ,הימימ םורגופ התווח אל איהש
 הוולת שלחהו עיגפה ידוהיה טועימה ןיבל תינפקותה )תיניארקואה ,קויד רתיל( תיסורה
 ילכלכה רוסחמל ףסונש ,ינע תיבב הדלי לש תואְרה תדוקנ יהוז .הימי לכ התוא
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 ,יראצה ןוטלשה היה ביואה .םויקה ןוחטיב תא חיטבה אל אוה ,וב ררשש יתוברתהו
 םייומידה ויה הדלוג לש םייומידה .ערופה ןומהב וא ,םייאמה רטושב םלגתהש
 םידוהיה תא וגיצהש ,םייניבה ימי זאמ תידוהיה הירוטסיהה לש םייממעה םייתרוסמה
 ,רויפיפאה תא לארשי תלשממ שארכ הרקיבשכ .םיפדורכ ירצונה םלועה תאו תונברוקכ
 ,רויפיפאה לש הריהז יתלב הרעהב יד היה ,1973-ב ,וגוסמ ןושאר ירוטסיה עוריא
 ,הלמחל םילגוסמ תויהל ,םירחאמ רתוי ,םהילעו ךכ לכ ולבסש ,םידוהיה דציכ ההתש
 דוה' :התודלי תויווח תא הנממ איצוהל תנמ לע – םיאניתשלפל תומילאב םיסחייתמ
 םורגופל הייפיצ ?ילש ינורכזב רומשש ןושארה רבדה המ עדוי התא םאה ,ךתשודק
 ונדמלש םג ןכו יתימא "די קזוח" לע לכה םיעדוי ימע ינבש ךחיטבהל יל השרה .בויקב
 'םיצאנה לש םיזגה יאתל ונתוא וליבוה רשאכ תיתימא הלמח לע דומלל שיש המ לכ
 שגפמכ היניעב הספתנ רויפיפאה םע ידוהי הלשממ שאר לש השיגפה .)296 'מע ,ייח(

 םיעבותה םה םידוהיה ובש שגפמ ,ותארקל וכילוה תירצונהו תידוהיה הירוטסיההש
 םורגופה תדרח זאמ ידוהיה םעה בצמב יונישה .תוחנ ירסומ דמעמב אוה רויפיפאהו
 תא למסמ ןקיתווב שודקה סכה םע תינוביר תידוהי הנידמ שאר לש שגפמה דעו בויקב
      התא יתמייקש ןויארב .הלש תויסיסבה שפנה תוינבת תאו ,הדלוג לש הייח תודלות
       ,ןוסלנצכ לרב ללוכ ,הפוריא חרזמב חמצש םיגיהנמה רוד לכש ,הריבסה ,1975-ב
 ךכ ,'ונלש תיבל' :םידוהי-אל לש םתציחמב חונ שיגרה אל ,המצע איה ףאו ,ןוירוג-ןב
  .'יוג סנכינ אל םלועמ' ,הרמא

 יקוולימ ןיב ,הקירמא לש תירבה-תוצראב בתכנ הדלוג לש היתודלותב ינשה קרפה
 הרבחה ןיבל יקוולימב םידוהיה םירגהמה תרבח ןיב תויכשמה התייה ,הרואכל .רבנדל
 ינכפהמ היה תירבה-תוצראל רבעמה ןוימד יווק תורמל ךא ,הפוריא חרזמב תידוהיה
 ששחה לכ םעש התליגו בבוסה םלועל הפשחנ איה הנושארל .הדלוג לש תוארה תדוקנמ
 היה .הז םלוע םע חישו גיש להנל תלגוסמ איה ,תידוהיה תינתאה תויפיצפסהו תוניועהו
 םלוע תא הינפל חתפ רפסה תיב .הינפל חתפש תויונמדזהָּב ןוימד ביהלמ םלוע הז
 תורפס ,הקיסומ לש םלועל התוא הפשח ןוסריאמ סירומ םע התורכיה .ילגנאה תוברתה
 תוברתב םירושק םלוכ ויה הלא יפוי תומלוע .ןכל םדוק םמויק לע העדי אלש ,תונמאו
 תוסחייתהה תניחבמ .ידוהי-ץוחה ינקירמאה םלועה םע עגמ םיבייחמו תילגנאה
 םילאוטקלטניאה םיחוכיווה .םידוהיה םירגהמה םוחתב רוגס ראשנ המלוע ,תיטילופה
 התנומאב קובדל הכישמהו קסניפב דוע תינכפהמ התייהש ,הנייש ,התוחא תיבב
 ןיב םיחוכיווה םוחתל רבעמ וגילפה אל ,תירבה-תוצראב םג תיטסילאיצוס-תינויצה
 תוברתב םירחא םיטנמלא ויה ,תאז םע דחי .םיל רבעמ היה םרוקמש ,תונויצהו דנובה
 ,תיתרוסמ תידוהי תוברת ךותב הלדג איהש םגה .תעד ילבב הגפס הדלוגש ,תינקירמאה
 ןמ הטלקש תוברתב ןיכומית קיפסמ האצמ איה ,תיתחפשמה תעמשמה תא השיגדהש
 םידומיל ךשמהל ,רבנדל עוסנלו אמא-אבא תיב דגנכ דרמתהל ידכ התוחאמו הביבסה
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 .תואמצע תרימשו )תחלצומו הבוט העשב ןתחתתש יוכיסה תא םינכסמכ ובשחנש(
 םייבמופה הימואנמ דחא תא תאשונו תסנכה תיב לומ בוחרב תבצייתמש הדלוג
 המינפה רבכ ,היבא יפ תא הרממ איהש ךות ,תיטסילאיצוסה תונויצה תוכזב םינושארה
 הפוצח תויביטרסא לש הנוכת התוא .ינקירמאה הלומעתהו רובידה שפוח ןורקֶע תא
 דגנכ הנגראש הנגפהל דגנתהש ,הליהקה ידבכנמ דחא םע התחישב םג תטלוב
 לכ הל ןיאש הנענ ,ריעה תא בוזעיש הילע םייאשכ .הפוריא חרזמב תוימשיטנאה
 ,הלש יבמופה רובידה רשוכב שומיש ךות ,היולגה תירוביצה תוליעפה .ךכל תודגנתה
 תונש ףוסב ,תרחואמ רתוי הפוקתב .תירבה-תוצראב הדי לע השכרנש הנוכת התייה
 .'ןמיו רינויפ'ה תא תירבה-תוצראב ןגראל תולעופה תצעומ םעטמ החלשנ ,םירשעה
 התלוכי תא התועצמאב התליג איהו תירבה-תוצראל הלש הנושארה תוחילשה וז התייה
 ינפב םירבד תאשל ,ןבומכו ,םירז לע ישיאה המסק תא ליעפהל ,םישנא לע עיפשהל
 ,יטנטסטורפה סותאה .רתוי הקומע התייה ינקירמאה סותאה תעפשה ,םלוא .רוביצ
 קלח היה ,המישמב קובדלו השק דובעל וילע ,חילצהל תנמ לעשו ,דלוי למעל םדאש
 תונשל ותלוכיו ,ולרוגל טרפה תוירחא .הימי לכ התוא ווילש תומרונה ןמ דרפינ יתלב
 רוכמ ,הארנה לככ ,הגפס םתוא תונורקע ויה הלא ,ןוצרו ץמאמ ידי לע וייח ךלהמ תא

 
 

 )1915 תנש( תירבה-תוצראב 16 ליגב הדלוג
 ]יראד :בצעמו םלצ ,ריאמ הדלוג לש הרכז תחצנהל התומעה תובידאב[
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 תוברת יפלכ התלגש הלודגה הביאב לארשיב יוטיב ללכל ואב םה .ינקירמאה ךותיהה
 וא תונלטב הלבס אל ,הלש הקומעה תילאיצוסה תוביוחמה םע דבב דב .'יל עיגמ'ה
 השק הדובע לש תונורקעהש תושלח תובכש ןתוא יפלכ תינלבוס התייה אלו ,תויטיזרפ
 םירתנפ'ל הלש היטפמאה רסוח .ןהלש הרקמב 'ודבע אל' עיקשהל תונוכנו תוצירחו
 לע יתרבח-יתדעה אשונה תא ולעהש ,חרזמה תודע יאצוי םיריעצ תצובק( 'םירוחשה
 ותואמ הנושארבו שארב העבנ ,לשמל ,)םיעבשה תונש תישארב ילארשיה םויה רדס
 .התוישיאב ,ינטירופ טעמכ ,יטסילאודיבידניא דבור

 ,תילארשיצראה הדובעה תעונת יקיתו םע שגפמה ןמ אב ישילשה העפשהה דבור
 תילארשיצראה תיטסילאיצוסה תוגיהנמה ליג לש תיחטש הקידב .היינשה היילעה ישנא
 הדלוג ונלש יומידב ךא .הדלוג תדלוה ינפל רושעכ ,1887 תנש ביבס ודלונ םבורש הלגמ
 תחא אל הרדגוה ,הלשממ שארכ התנוהכ תעב :יתוברתו יטילופ היילימ ותואל תכייש
 הגלפמל תונמאנ תבייחמה ,תיטילופ תוברתל איה הנווכהשכ ,'םיקיבשלובה תנורחא'כ
 ירוחאמ .הלועפ תעמשמ תעבותו תופלדה תאנוש ,תרושקתה תא תנייוע ,םירבחלו
-לאיצוסה הבישחה םלועמ עבנש ,תונורקע לש םלוע רתתסה יטילופ-ינוציחה דבורה
 דוסיה איהו ,דחאכ הבוחו תוכז איה הדובעהש ןורקיעה :הפוקת התוא לש יטרקומד
 היה תינויוושו תקדוצ הרבח תויהל הכירצ הרבחהש ןורקיעה .תירסומו תנקותמ הרבחל
 .היבחרמ תצובקל תכלל הרהימ הצרא העיגהב ךכ לשבו ,יקוולימב דוע הילע לבוקמ
 תא ןווכל הכירצ הנידמהש הסיפתה תא הצמיא ,ינקירמאה םיגשומה םלועל רומג דוגינב
 הגאדהו םיחרזאה לש ירמוחה םויקה תחטבהל תוירחאב תאשונ הנידמהש ;הלכלכה
 .תמדקתמ תילאיצוס הקיקח ידי לע תאזו ,הרבחב םישלחה םיטנמלאה לש םדאה דובכל
 ,תיגולונכטה המדִקהמ אל םגו ,תינתווארה הכירצה תרבחמ םלועמ הבהלתה אל איה
 תוטשפ תסיפתל הנמאנ הראשנ איה .סרפ ןועמש ,םימיה תוברב השרוי גהנש ךרדכ
 ,הצמיאש תונורקעה תא .היינשה היילעה ישנא תא הנייפִאש םיקופיסה תייחדו תוכילהה
 תונש עבשל הארק ךכ( הלש תובוטה םינשה עבשב ,םישימחה תונשב םשייל התסינ
 הדלוג הפידעה ,דעס תוינידמב הלגדש ,דלוס הטיירנהל דוגינב .)הדובעה תרשכ התנוהכ
 ,םזילנרטפמ חירמכ היינשה היילעה ישנא ידי לע החדנ דעסה :ילאיצוס חוטיב תוינידמ
 תחטבה ידי-לע ,היחרזאל הנידמה עויס ,תאז תמועל .יוחמת תיבל הבדנ ןיבש והשמכ
 וארנ ,הדיל יקנעמו הדיל תשפוח ,הדובע תונואתו הלחמ ,הנקז חוטיב ,תואירב יתוריש
 וניא הלטבאה חוטיב ,הרקמב אל .היחרזא יפלכ הנידמה תוביוחממ קלחכ םהיניעב
 ןיידעשכ ,1954 תנשב .האלמ הקוסעתל גואדל םג הנידמה דיקפת ןכש ,םהיניב ללכנ

 הלשממבו תסנכב ריבעהל הדלוג החילצה ,תורבעמב ובשי םישדחה םילועה ןמ קלח
 הקיקחה דקומב אוה ,ןויסינה ירפ םירופישב ,זאמש ,ימואלה חוטיבה קוח תא
 בוהא היה הדובעה תרש דיקפת ,האשנש םידיקפתה לכמ .לארשי תנידמ לש תילאיצוסה
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 ,היינשה היילעה לש תילאיצוסה המרגורפה תמשגה תמוצב הדימעה ןכש ,רתויב הילע
  .רוידו הקוסעתל ךיישש המ לכב תינומהה היילעה תטילקל תיארחאש ימכ

 הרתי .םישנה תויוכז ןעמל יביטקא קבאמ לש ןבומב ,תיטסינימפ התייה אל הדלוג
 ןמ הכילשה איה .הנעט ךכ תוחפל וא ,הזכ קבאמב ךרוצב הריכה אל םג איה ,וזמ
 לארשי תנידמו הדובעה תעונת לש תויטילופה תוכרעמב בלתשהל הלש יבויחה ןויסינה
 .השיא לכ ינפב החותפ ךרדה עמשמ – הלוכי ינא םא :םישנה ללכ לעו הרבחה ללכ לע
 הניאש ללכה ןמ תאצוי אלא ,תגציימ המגוד התייה אל הדלוג ,רבד לש ותימאל ךא
 ינוילימל למס תומד השמיש איהש הדבועה ןמ םלעתהל ןיא ,תאז םע .ללכה לע הדיעמ
 ,ןהלש הרבחב ןה ןמוקמ יבגל הארשהו דודיע התחלצהמו הנממ ובאשש ,םלועב םישנ
 ירבג םלוע היה הדקפת ובש םלועה .הנושאר הגרדממ יטסינימפ רסמ הנירקה וז ךרדבו

 הלוכי תוישנ תולוגסלש הנבהה תוכזב אלו השיא התויה תורמל החילצה איה .קהבומ
 יבגל םימידקת תעיבק לש ןמיסב ויה הייח לכ .םייטילופה םייחב תידוחי המורת תויהל
         םיקהש תינמזה הלשממל הסינכהל הצרש ,ןוירוג-ןב :הקיטילופב םישנ תופתתשה
 תחא השיא היהתש הפיש ךכב ותדמע תא קמינ )תונושארה תוריחבה ינפל דוע( 1948-ב
 הלשממב בשומ לע רתוול הגלפמל וירבח תא ענְכִש אל הז קומינ .לארשי תלשממב
 תא תויתדה תועיסה ולישכה 1955-ב ,ןוירוג-ןב לש affirmative action ה לומ .התבוטל
 לש דמעמב היהת השיאש רוסאש קומינב ,ביבא-לת תייריע תושארל הדלוג לש התריחב
 זא .1969-ב הלשממה שארכ הרחבנ רשאכ דוע רכזוה אל הז קומינ .םירבג לע הררש
 .הלשממה שאר אלו אישנה אוה הנידמה שאר יכ ,רבדל רשכה שיש םייתדה וריבסה
 אל רשאכ .תונכוסה לש תינידמה הקלחמה תלהנמ דיקפת תא האלימ איה 1945 זאמ
 תאז לכב אוהו ,הנידמה תמקה ברע ,הללאדבע ךלמל 1948-ב התוחילשב החילצה
 התייה הללאדבעל החלשנ השיאש הדבועהש ,הנעטה התלעוה ,הכרעמל סנכיהל טילחה
 יללכ לע ןומאה רבג ,ןושש והילא םע שגפיהל ףידעה הללאדבע :תוחילשה ירכועב
 ,רמאיהל הנתינ תמאה .השיא וילא החלשנש ודובכב העיגפ הארו ,יחרזמה ןתמו אשמה
 אל תוחילשה ןולשיכו ,הילא וסחיב תוריבא הליגו ןכל םדוק הב שגפ רבכ הללאדבעש
 היהיש המ ישנאל חונ היה ךא ,תוירוטסיהה תוביסנה ןמ אלא חילשה לש ויפואמ עבנ
 אלש ,'תרחא'ה ,הדלוג לש התוישנב הביסה תא תולתל – ילארשיה ץוחה דרשמ הרהמב
 ובש םלועה לש ירבגה ויפואל יוטיב .םהלש תוגהנתהה תומרונו םהיתויחנה תא הלביק
 .'הלשממב דיחיה רבגה' התוא הניכשכ ,הל קלחש האמחמב ןוירוג-ןב ןתנ הדלוג הלעפ
 הדמע ,השיאכ .ךכ לע העמששכ הינוריאב הדלוג הביגה 'טנמילפמוק הזש בשוח אוה'
 היה – התארנ ךיא םג אלא ,התשע אל וא התשעש המ קר אל :תלפוכמו הלופכ תרוקיבל
 םישימחה תונשב ןהב השמתשהש תוטושפ םיילענ ןתוא ,'הדלוג ילענ' .ןוידל אשונ

 הפרטצה רשאכ .הלש תויטנגלאה רסוחו םוכחתה רסוח למסל ויה ,םידירו תלחמ תמחמ
 תמחלמ תא ןיכהש שגפמל ,תפרצל םעסמב ל"כטמרהו הלשממה שארל ץוחה תרשכ
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 םהיתימע לש תובילעמה תורעהה תא עומשל )סרפ ,ןייד( ןוירוג-ןב יריעצ ונהנ ,יניס
 שארכ הדיקפתב ,ינש דצמ ...םהלש 'הריכזמה' לש ןחה תרסח התעפוה יבגל םיתפרצה
 ךרדה תא המסחש ימכ התוא וארש ,ץראה ידילי רוד לש םתביא תא הררוע הלשממה
 ידכ הידמב ושמתשה וב יוניכה היה הז – 'תסרסמה השיאה' .ןיידו ןולא ינפב הגהנהל
 לומ ,הלש המצעה .ןוטלשל ופאשש םילרנגה ינש ןיבל הניב םיסחיה תכרעמ תא רידגהל
 ,םייתריצי ובשחנ םה :תרוקיב אלא הצרעה הררוע אל ,םירבגה ינש לש השלוחה
 יוצרה ךלהמה תא תרצועש ימ ,םדוק רודל תכיישכ הבשחנ איה .םיינרדומ ,םיילארשי

 ישאר םישגפנ ויה ובש ילמרופ אל דסומ ותוא ,הדלוג לש חבטמה .הירוטסיהה לש
 יומיד לביק ,הלשממב םינוידה תארקל תודמע שבגלו ץעייתהל ידכ הדובעה תגלפמ
 ןילקרטה ןמ םישנה לש ןתרדה לע עיבצמש חנוממ .תחוורה היגולותימב ינטש טעמכ
 זכרמל חבטמה תא הדלוג הכפה ,)חבטמב – השיאה לש המוקמ( תיבב תורישה דיקפתל
  .חוכ לש למסל ,'יטילופה לושיבה' לש

 

 
 

 .1.7.1956 ,םילשוריב התיב חבטמב הדלוג
 ]רגניבור דוד :םלצ ,ריאמ הדלוג לש הרכז תחצנהל התומעה תובידאב[
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 ואובב תקהבומ תיטסינימפ-יטנא השיג םיקרפל ץמיא ,יניזדמ ןורימ ,הלש ףרגויבה
 םידיקפתל המודיקו הגלפמה תורושב התוטלבתה תא .הלש הריירקה תא ךירעהל
 התייה םג וז .תיטרקורויב ךרדב התלעו םיגיהנמל תונמאנ התליגש ךכב ריבסה םיריכב
 ריכזהל ןוכנל אצמ יניזדמ ךא .םירחא םיברו ,לוכשא יול ,תרש השמ לש תוגיהנמל םכרד
 תולוגס .םירחאה תמועל התותיחנ לע העיבצמה ,השלוח ןימכ ,היבגל וז הדבוע
 הנושארל התוא עמש רשאכ ,1930-ב ןוירוג-ןב תא ךכ לכ ומישרהש ,הלש תוגיהנמה
 תירקיעה הביסה ויה קפס אללו ,תיטירבה הירפמיאה ילעופ תדיעו ינפב תילגנאב תמאונ
 ימ .הלודגל התיילע רואיתב יוטיב תולבקמ אל ,הלעפ ובש ירבג םלוע ותואב התחלצהל
 הנמאנו תינתייצ הדיקפ וזיאב רבודמהש בושחל לוכי הירוטסיהה תא ריכמ אלש
 תלוכיה רסוח תא יאנגל שיגדה יניזדמ .התונמאנ לע םילומגתה תא ןמזה םע הלביקש
 החרט אל םלועמ איה .תטשפומ הבישחב רושקה לכב דחוימב ,הלש תילאוטקלטניאה
 תא רידגהל הגהנ ךכ 'ילש יביטימירפה לכשה' .הלאכ םירושיכ הל שיש םינפ דימעהל
 תוכבוסמו תושק תויגוס לש היצזירלופופ תושעל ןורשכה הל היה .התבשחמ תוטשפ
 ,אלא ,תונויערה לש תרצויה התייה אל איה .םדא לכל תנבומו הטושפ ךרדב ןגיצהלו
 ןפוד האצי אל ךכב ףא .םהלש תעצבמה ,תישילשה היילעה ינב לש םבור בור ומכ
 רידגה יניזדמ .הלאכ תוגשה ולעוה אל םהיפלכש ,לשמל ,ריפס וא לוכשאל האוושהב
 לש יוניכ היה 'ןקזה' ןוירוג-ןב יבגלש דועב .'תילנרטמ היטרקוטנורג'כ הנוטלש תא
 לש אתבסה' ,תיביטגורד המגמב השענ הדלוג לש הליג רוכזא ירה ,הכרעהו הביח
 התויה תא הלצינ אלש ,התייה התוישנל קלוח יניזדמש הדיחיה חבשה תלימ .'הנידמה
 לש םסחי תא הבר הדימב תפקשמ הדלוגל וז השיג .דחוימ סחי שקבל ידכ השיא
 חונב ושח אלו ,תויטילופה היתודמע תא ונייעש ,לאמשה ןמ םיריעצה םילאוטקלטניאה
 הפקיש אמש וא ,תויניינע תויטילופ תוביסמ קר העבנ םתביא םאה .התוגיהנמ ןונגס םע
  ?תטלוב הכ חוכ תדמעב השיאל תודגנתה לש קמוע תוינבת םג

 ,רבדה אילפמ .ייח הלש היפרגויבוטואב ףקתשמ התוישנ לא המצע הדלוג לש סחיה
 יבגל ןמז ותואב תידוהיה הרבחב םילבוקמ ויהש םיפיטואירטסה תא המינפה המכ דע
 איה .הלש תוישנה םע חונ דואמ השח ,דחא דצמ .התוגהנתה ךרדו השיאה ידיקפת
 םעפ אל תרפסמ איה היתונורכיזב .התעפוה לע תואמחמ לבקל ףאו הפי שבלתהל הבהא
 תרקעכ רייטצהל הבהא איה .תונוש תויגוציי תוביסנ םלוהה שובלה יבגל התגאד לע
 םיפדמה רודיס ידי לע איה עגריהלו זכרתהל הלש ךרדהש הריכזה איה תחא אל :תיב
 הפצוה ,ףוע קרמ תושעל תבהוא איהש תונויארה דחאב הריכזה רשאכ .תונוראב
 םישגרמ םיעוריאב תועמדה .ותוא םסרפל הססיה אל ףאו םשרמל םלועה לכמ תושקבב
 תושארל הרחבנש תעב ,הנידמה תזרכה תעב התכב איה :הלש ירחסמה למסל טעמכ ויה
 ינפלש ,םירפסמ )התב היח םש( םיביבר ץוביק ינב .ןבלה תיבב רוקיב תעב ,הלשממה
 יכה םיעגרב אקווד .'האב ינא זא – ?םיכוב' :תרמוא התייה איה ,ץוביקב טרס תנרקה
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 תועמדה ושבי ,םירופיכה םוי תמחלמ תעב ,לארשי תנידמ תודלותבו ,הייחב םישק
 הדלוג לש םיהדמה דוקפתהו תימצעה הטילשה תלוכי לע דיעמ ןייד השמ .היניעמ
 תושיחנו תעדה לוקיש תא ודביא תחא אל וירבחו ומצע אוה רשאכ ,המחלמה תפוקתב
 הפוקתב תאזו ,השלוח יוליגכ היניעב בשחנ אל תושגר לש יבמופ יוליג .הטלחהה
 התייה הלש תוילטנמיטנסה .היולג תוגייתסהב וז העפותל סחייתה ילארשיה ו'צאמהש
 תשש תמחלמ רחאל לתוכה דיל לייחל הילע תוכבל ףתכ הטישוה איה .הפושחו היולג
          ךכ רחאו 1948-ב תוצעומה תירב ידוהי םע שגפמה ןמ תועמד דע השגרתה ,םימיה
 שיתמ ןתמו אשמ לש יבויח םויס םע הקישנל ר'גניסיקל היחל תא הטישוה איה .1970-ב
  .'םירבג םע קר קשנתמ התאש יתבשח' :הריעהו ,חושקו

 ,היבחרמב התוהש רופיס םגו ,וידעלבו סירומ הלעב םע הלש החפשמה ייח רופיס
 רמוח אוה ,םירשעה תונש תישארב ץראל האוב םע ףרטצהל השקיב וילא ץוביקה
 םיריעצה םירגהמה לש םישגפמה תרגסמב סירומ תא תשגופ הדלוג :יטסינימפ חותינל
 חתופ אוה תאז תמועל ךא ,ינויצ ונניא סירומ .רבנדב התוחא לש התיבב םיילקידרה
 ,הפיה הרוחבב בהאתמ אוה .התוא רכשמש ,תונמאהו הקיסומה םלועל בנשא הינפל
 ילוא ,ןוכיתה חרזמבש תחדינ ץרא התואל םג הירחא תכלל ןכומו ,תוינויחה תעפוש
 הירחא ותוא תררוג איה .הלש ינויצה םולחה לע הרהמב רתוות איהש תרתסנ הווקתב
 אל אוהש ררבתמ הרהמב ךא ,תואלקחב דובעלו ץוביקב תויחל התצר ןכש ,היבחרמל
 ,ול םישק םוקמב םייסיפה םיאנתה ,וחוכ יפל הניא תיסיפה הדובעה :ץוביק ייחל דעונ
 :תחרופ ,תאז תמועל ,הדלוג .הצובקה ירבח םע גולאיד רוציל חילצמ וניא הארנכו

 תוחפל וא – ינורכ הלוח אוה .קשמב הריכב הדמעל הכוז ףאו ,הרבחב רהמ תבלתשמ
 תא בוזעל הל ביצמ אוהש םוטמיטלואה תא תלבקמ איהו ,ןיינעה תא הגיצמ איה ךכ
 הלעב ירחא תכלוה הדלוג ןהב םינשה ןה 1928 דעו זאמ םינשה .הריעה רובעלו היבחרמ
 – םידלי ינש תדלוי ,תיבב תראשנ ,םילשוריל )יתודיקפ הדובע םוקמ ול הגישמש וז איהש(

 איה .תירוביצ תוליעפמ תרזנתמו – השיאה לש רתויב לודגה רשואכ הרידגמ איהש המ
 רוזעל ךרד שפחמ ,םילשוריב יארקאב התוא שגופש ,ןוסלנצכ לרבש ,ךכ לכ הללמוא
-תוצראב 'ןמיו רינויפ'ל תוחילשב עוסנל הל עצוהש תע ,1928-ב האב העקבהה .הל
 קחרממ .תירוביצ תוליעפ תבוטל הלעב תא שוטנל הטלחהה תא תלבקמ איהו ,תירבה
 םע ריעצ ליגב תנתחתמש תרשכומו הריעצ השיא לש יסאלק רופיסכ עמשינ הז ,ןמזה
 הטילחמ איהש דע ,םינש ךשמב הבג לע ותוא תאשונ איהו ,חלצוי אל ךא ,דמחנ לעב
 :הזה רופיסה תא תראתמ הדלוג דציכ ,אוה ןיינעמה רבדה .ךרע שי הלש םייחל םגש
 הגיצמ איה סירומ תא .הדיצמ הרפכ הל ןיאש המשא לש רופיסכ ותוא תרפסמ איה
 תבייח איהש ההובגה תוברתה שיא ,איהש הניחב לכמ הילע הלענ ,םגפ וב ןיאש שיאכ
 חילצה אל אוהש ,היאושינ ייחב הללמוא התייהש הדבועה .רועיש ול ןיאש בוח ול
 ,לארשי-ץראב םישדחה םייחב בלתשהל ןורשיכ הליג אלש ,םידליה תאו התוא סנרפל
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 איה המ םושמש הדבוע – 1951-ב ותומ םוי דע טג הל תתל םיכסה אל תאז םע דחיו
 איהש ,הלש לודגה אטחה תמועל הלש רופיסב לפט הז לכ ,ףורפרב טעמכ הילע תרבוע
 תוליעפל וב התצר הכש ביתנה לע תולעלו הינפל התרקנש תונמדזהה תא לצנל הטילחה
 הדבועה :הידליל סחיב םג תואטבתמ תויפוס-ןיא המשא תושוחת ןתוא .תירוביצ
 אל תלפטמ םע וא סירומ םע םתוא הריאשמו םישדוח ךשמל םיתעל תעסונ התייהש
 היתופיאש תונברוקכ םיגצומ םהו ,תדבוע םא לש הריבס תוגהנתהכ הילע תלבוקמ
 יכ – ץראל הרזחב תירבה-תוצראמ התוא קיעזמ סירומ ,הלוח תבה רשאכ .ימצע יוטיבל
 המשא תאלמ איה ,ךפהל – תננולתמ אל איה .היעבה תא ומצעב רותפל לגוסמ אל אוה
-תוצראל םידליה ינש םע תעסונ איה ,רבד לש ופוסב .וז היצאוטיסל ותוא הסינכהש לע
 הייח לכ הרמשש םגה .הדיקפת תא אלמל םגו הדליל אפרמ איבהל םג החילצמו ,תירבה
 ,הידכנ תאו םתוא הקניפ ,םהיתוחפשמ ינבו הידלי םע תבהואו המח םיסחי תכרעמ לע
 התוא חותיפב .םהיפלכ רדסב התייה אל איהש המכ הרפִסב השיגדמו תרזוח איה
 ואלימ ,הידוהי השיאו םאמ תויפיצה ןחבמב הדמע אלש לע ,המשא תושגר לש תכרעמ
 אובל ולדח אל ןה :בושח דיקפת ,רבעשל תינכפהמה ,הנייש התוחאו תינטלתשה ּהָמיא
 ןמצע לע ולביק המיאו הניישש םושמ – הידלי תא החינזמ איהש ךכ לע תונעטב הילא
 התחלצה לע הדלוגל ונגרפ אלו ,תוהמאו החפשמ לש םיחוורה םיפיטואירטסה תא
 המינב :וז השיג םינפה ,יניזדמ ןורימ ,הלש ףרגויבה .השיא יבגל לבוקמה ןמ תגרוחה
 תעב הריירק תושעל םגו םא תויהל םג לכות אלש העדי איהש סירתמ אוה המישאמ
 םישגהל החילצה אל איהש ךכב תיטילופה התחלצה תא ריבסמ אוה :דועו .תחא הנועבו
 תואריהלו הרוהכ הנולשיכ לע תופחל םיצמאמ התשע ןכלו ,השיאכ תיבב המצע תא
 הדלוגש הדבועה אלמלא ,רוכזאל היואר התייה אל וז שורגב-היגולוכיספ .ץוחב הפיקת
 רבגה ןיב תיתחפשמה הדובעה תקולחל עגונה לכב תוחפל ,הלא תוסיפת המינפה המצע
 לכ םדוק איה התוביוחמש ,השיא לש 'םינוכנ'ה תויומידקה ירדס יבגל ןכו ,השיאהו
 .החפשמ תמקהל

 אל איה .הייחב היבחרמ תפוקתל הלש תוסחייתהב םג הטלב הדלוג לש תוישנה
 ןה :קשמב םירבגה םע הדובעב ןויוושל ץוביקב תורוחבה תעיבתל תוניצרב הסחייתה
 ןמ תוינרצי תוחפו תויתרקוי תוחפל ובשחנש ,םיתוריש תודובעל ןתקיחד דגנכ ומחלנ
 ,הדלוג .השק םג ליפשמ םג בשחנ חבטמב דובעל .יחה קשמבו תואלקחב תודובעה
 תא ליכאהל וליאו רדסב הז תורפ ליכאהל המל הניבמ אל איהש העידוה ,תאז תמועל
 הנושארל התליג ןאכ .חבטמב הדובעל תובהלתהב המתרנ איה .לוספ הז – םירבחה
 אקווד – בויחלו – התוא רשקו ,'םייחל ןורשיכ'כ םעפ רידגה ןוסלנצכ לרבש הנוכת
 .יפיהה תוברתמ ךפהה ,תימצע החנזהמ ךפהה הז ,לרב יפ-לע ,םייחל ןורשיכה .םישנל
 ,היח הייליהק רוציל םירשפאמש םיאנתה תריצי הז .עבק ייחל יערא ייחמ רבעמה הז
 ריכזהל ןוכנל האצמ איהש ,םינטק םירבדב תאז התשע הדלוג .ןמז ךרואל תרצויו תדבוע
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 תחוראל המח רקווק תסייד לשבל הגאד איה :רתוי רחואמ םינש הברה ךכ לכ ,הרפסב
 התוא ךירעהל ודמל ךא ,ינקירמא ןועגיש הזיא הלחתהב ךכב וארש ,םירבחה לש רקובה
 ופאנש תויגועה רפסמ תא ליפכהל הגאד איה .הדובעה םוי ינפל היגרנא לש רוקמכ
 איה .זא דע ופאנש תוטעמה תויגועה תא בונגל םירבחה גהנמ תא קיספהל ידכ ,קשמב
 ידכ ,ברעה תחוראב תונחלושה לע ושגוהש םיחילמהמ רועה תא ףלקל הבשייתה
 .הדובעה ידגבב םיחילמה ףוליקמ תוכלכולמה םיידיה תא בגנל וקיספי םירבחהש
 רדחב השגהה תוכיא יבגל ןכוסמ םידקת היה הז :הז תא ובהא אל תורחאה תורבחה
 תילאנומוקה הסבכמה ןמ הלביקש תוצלוחה תא ץהגל הדיפקה איה .יצוביקה לכואה
 הייקנ ,תיתטסא הביבס רוציל הלש ךרוצה .ינקירמא ןועגישל בשחנש גהנמ דוע ,ץוביקב
 היניעב וארנ וללה םינטקה םיכפה :היתונורכיזב םג טלוב ,תיב תשוחת ,המיענו
 התייהש הדבועה לע תגלדמ איה היתונורכיזב :יקשמה םוחתב היגשיהמ רתוי םיבושחכ
 ,לאערזי קמעב ןושאר לודג ינרדומ לול המיקהו ץראב לולה קשמ לש תוצולחה ןמ תחא
 .הרתי הטלבהל הכוז םיחילמה ףוליק אשונ ךא

 ןתוא תא האטיב איה םג הדובעה דרשמל הדלוג לש הרתיה התבהאש סרוגש ימ שי
 ברעתהל הגהנ איה .תיתטסאו המח הביבס תריציל ,הייח לכ התוא ווילש ,תופיאש
 .הדרשמ םזיש ירוביצה רוידה לש םייקנעה םיטקיורפה לש םיטרפה יטרפ ןונכתב
 לכמ התחדו ,םיתורישל ,חבטמל תדחוימ בל תמושת שידקהל םיננכתמה תא החירכה
 םיאנתב ויח םה םאצומ תוצראב' :חסונב ,םינלבקו םיסדנהמ ולעהש תונעטה תא לכו
 היינבה יגשיה לש דואמ תומישרמה תוקיטסיטטסה תא ריכזהל םוקמב .'רתוי םיעורג
 ףיסוהל םיסדנהמה תא החירכהש תפסונה הגרדמה תא ריכזהל החרט ,התגהנה תחת
  .תיבל הסינכב ושקתי אל תורה םישנו םידליש ידכ ,רהה רוזאב םיתבל

 העידי ילב הלש תונורכיזה תא ארקיש ימ ךא ,בל תכשומו הפי השיא התייה איה
 הז ןיינעב םג .רזנמל השרפ איה ריטרמה סירוממ הדרפה רחאלש בושחי ,תמדקומ
 תוכרעמ יתש תוחפל הלהינ איה .רוסאו רתומ יבגל תיתרוסמה הסיפתה תא המינפה
 .הלשממב םימיה תוברב הבשי םהמ דחא לש ודצל .םידבכנ םירבג םע תויניצר םיסחי

 תינכפהמה תיבושייה הרבחב .הלשממה שאר התייה איהשכ הנידמה אישנ היה ינשה
 המכו המכמ האנקמ ץוחו ,ןיאושינל ץוחמ םיסחי תוכרעמל תינלבוס תוסחייתה התייה
 אל הדלוג ,םיירוביצה םייומידה לש רושימב ךא .תובג תמרהל ומרג אל ןה ,םינוויכ
 הדלוג םאה .הלש םינמורה תא ףושחל ,השעמ רחאל םינש תורשע םג ,חונ השיגרה
 ,היינשה היילעה ישנא תא ןייפאש ,תושיאה ייח יפלכ יטרקסידה סחיה תא המינפה
 ?יטרפה המוחתל הרידחב הכורכ התייה אלש דוע לכ קר ירוביצ סכנ התוישנב התארו
 ייח םוחתב תדחוימ תוריהזל תביוחמ םיירוביצה םייחב השיאש ךכב הריכה אמש וא
 תילארשיה תונותיעב ונודינש תויתיירורעש םיבהא תוישרפ להינ ןייד השמ .תושיאה
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 םג רתומ חרכהב אל םיירוביצה םייחב ףתתשמה רבגל רתומש המ ךא .תמא ןמזב
  .השיאל

 

 
 

 26.12.1949 ,םילשוריב הנושארה תסנכה בשומ תחיתפב זמר דודו ריאמ הדלוג םירשה
 ]ןיפ סנה :םלצ ,תיתלשממה תונותיעה תכשל תובידאב[

 
 
 םלשל ולחה ובש םויב ,1954 סראמבש ,רפסמ ,הדובעה דרשמ ל"כנמ ,ןח ןמלז

 ,התיבל אב אוה ,הריבעהו המזיש ימואלה חוטיבה קוח חוכמ תודלויל הדיל יקנעמ
 ,םחנמל תוצלוח המכ ץהגל הכירצ איה יכ ,חבטמב ובשי םהש העיצה איה .התוא ךרבל
 .רוחש הפק הניכה המצעלו ,םיטיווקסיבו הת ול השיגה איה רתויב תיעבטה הרוצב .הנב
 לש דבכנ ץוח רשב השעמ :תוינוציק רתוי תואסרגב ךכ רחא עיפוהו רזח הז רופיס
 םלה תא לביק אוה :הלשממה שאר רבכ איהו ,התיבב הרקבל אבש תיתודידי הנידמ
 היווחה לע רבגתהש רחאל .המצעב תלדה תא ול החתפ הלשממה שארשכ ,וייח
 ווילש ,הירזועמ דחא תא לאששכ .רדחה ןמ המלענו התשי המ ותוא הלאש ,המיהדמה
 ותוא הנימזה ,רבד לש ופוסב .חבטמב דוביכה תא הניכמ איהש הנענ ,איה ןכיה ,ותוא
 תא הניכמ איהש ןמזב חחושל ולכוי ךכ יכ ,חבטמב ןחלושה לא הילא ףרטצהל
 :הדלוג לש םינפ המכו המכ םיריאמ ,ריבכמל םייוצמש ,הלא םירופיס .תבורקתה
 רדשל הסנמ הניאש דבלב וז אל :השיא התויה םע הלש תוחונינה תשוחת ,תישאר
 תא תכפוה איה :אוה ךופהנ ,הלש יטילופה דוקפתל תיטנבלר הניא השיא התויהש
 תא תקחשמ הניא .הלש יזכרמה יומידל ,ירחסמ למסל ,התוא תספות איהש יפכ ,התוישנ
 תבייחמ אלא ,תירבגה תוגהנתהה תומרונ תא הקיתעמ אל :ירבגה םלועה לש קחשמה
 השיאכ תקחשמה השיא – איהש תומכ התוא לבקל המע עגמב םיאבש םירבגה תא
 תוישיאה לש המצעה ןיבל ךרה-יחבטמ-יהמיאה יומידה ןיב דוגינה .םירבגה לש שרגמב
 לש קהבומ יטילופ סכנל היה הרבד ילעב םע ןתמו אשמב תושיחנהו תוחישקהו הלש
 הצמיא אל הדלוג .תונורתיל לוכיבכ תוישנה הפרותה תודוקנ תא הכפה איה .הדלוג
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 .יטמולפידה הז אל ףאו יתגלפמה הז אל ,ירבגה חוכה םלוע לש םינוניגה תא המצעל
 תפש תא הדמל אל ,ץוח ידרשמ לש תובנועמה תוביסמב חונב השיגרה אל םעפ ףא איה
 לש ילאוטקלטניאה םוכחתהו תוזימרה ,םירבדה יאצח תרימא תא ,היטמולפידה
 תא לגדל הכפה תאז םוקמב .רחא והשמל תנווכתמו דחא רבד תרמואש הרימאה
 םילשהל החיש ינב תא הליגרה ,תישונאה תומימחהו תונכה ,תורישיה לש הקיטילופה
 ךרדה התייה וז .לוכיבכ תישנה תוטשפה לש חישה תא םהילע התפכו הלש ןונגסה םע
 הבייחו ,הנונגסו הכרד יפ-לע ,שדחמ קחשמה יללכ תא הרידגה איה :תויביטרסאל הלש
 הדלוג לש חבטמב ןחלושה דיל בשיש ךובנ ץוח רש ותוא .םתוא לבקל החיש ינב תא
 .תיניינעה החישל ךרדב ךוכיר לש ךילהת רבכ רבע ,ול הניכהש הפקה תא התשו

 ימ :םע יטושפו םידבכנ יפלכ תיתודידי ,דואמ תישונא ,המח תוישנ הנירקה הדלוג
 וכז םלוכ ,דרשמה ל"כנמל דע ,שאר ירמוש ,תרזוע ,הריכזמ ,גהנ – התציחמב דבעש
 .םהיתוחמשב הפתתשה ,תוישיאה םהיתוקוצמ יטרפב הניינעתה איה .ישיא סחיל הנממ
 אוה' :םישנאל תומימח הליג אלש ימכ ןוירוג-ןבל הסחייתה איה ,התא יתמייקש ןויארב
 רידגה זמר ןורהא ,תאז תמועל .'ונתיאמ דחא ףא ךירצ אל אוהש השגרהה תא ונל ןתנ
 .תישנ דאמ התיה איה ,תחטובה העפוהה ירוחאמ ,הייח לש ישיאה דצב' :ךכ הדלוג תא
 .'הדדוב תויהל הלכי אל דואמ .הביבס תומימחו ןוחטב ,דעס תשגרה השפיח דימת
 התוישיא לש המצָעה ןיבל ,יבמופב הניגפה התואש תישנה תוכרה ןיבש דוגינה
 םילשהל תירבגה הביבסה לש ישוקל תוביסה תחא היה ,הנירקהש יעלסה ןוחטיבהו
 ואבש םירבגה תא רעזמש חוכבו ןורשיכב ירבגה שרגמב הקחיש איה ,דחא דצמ :המע
 קחשמה יללכ תא לבקל הבריסו השיאכ הלש תויוכיאה לע הרמש ,ינש דצמ .עגמב המע
 הבשחנ ,הרודב .רבד םוש לע רתוול אלו ,תירוביצ תומד ,םא ,השיא תויהל התצר .ירבגה
 .חלסנ יתלב אטח וליפא ילוא ,תירשפא יתלב המישמל וז
 




