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 תונורכז

 ףסוי-רב רפע
 ףסוי-רב הלאינד :הכרע

 

 המדקה

 

 תונושאר םינש רחאל ,יתעד לע הלע אל םאהו גולואיכרא תויהל יתרחב עודמ יתלאשנ םיטעמ אל םירקמב

 ןיבהלו תוסנל יתודלי לש םינושארה םימיב רכזהל יתוא וחירכה ולא תולאש .רחא םוחתל רובעל ,ןינע לש

 רוב לש וחתפ היהש המ ימע רופחלו אובל יתתכ ינב לש הצובק יתנגרא 'ה התכב יתייהשכ רבכש הרק דציכ

 .ודיל הבוצח תקוש םע יטנאזיב םימ

 ,רבעה ןמ םיעוריאב רכזיהל ןויסינ והז .ינש דצמ תננערמו דחא דצמ תעגיימ הכאלמ איה תונורכיז תביתכ

 יל ורשפא ןהיתובקעב אבש רקחמהו תוריפחב הריוואה ןכש םירשואמ םיעוריאכ ועבטנ ינורכיזב רשא

 םיפתוש ונייה םעפ אל הבש הדש תדובע ךלהמב םישנא ריכהל תורשפאה .רבעב הרקש המ לע דומלל

 ךלהמב ולחש םייונישה םג .תרזוח יתלב תונמדזהכ יל וארנ ,תוחוראו תוחלקמ ,םירוגמ יאנת םתואל

 ןופלטמ םייטמרד םייוניש הרבעש תיבה םע תרושקתה ,םיירוטסיהרפה םירתאל העיסנה יאנת ,םינשה

 ןמזב תווצב תישיאה השוחתה תא רכה אלל ורפיש ,םידיינה םינופלטל םינומיסא לע לעופה ירוביצ

 .תיבה ןמ קוחירהו תודידבה תא םישיגרמ השעמל ,רבג וא השיא ,דיחי לכ וב רשא ,הריפחה

 הכשמנ ,םימיוסמ םיתימעל וא תווצל ףתושכו דיחיכ תירקחמה יתוליעפ ןכש ,םינש המכ הכרא הביתכה

 םירוזאב םבורב ,םינוש תומוקמב ושחרתה ,םיאצממה חותינבו הדשב רקחמה תודובע .הגופה אלל

 ולא םירקחמ לש םרופיס .ןיסו היכ׳צ ,היגרואיג ,היקרוטב ,)יניסו לארשי( טנאבלב :היסאב םימיוסמ

 ,ירומ ידי לע הלהונש הראבכ תרעמב הריפחב יתופתתשהב ,1957 תנשמ ךשמנ ייחב רשא ןמז קרפ הסכמ

 ׳פורפו ןמסורג רואיל ׳פורפ םע ףתושמ לוהינב( II בג ןיע לחנ תוריפחב יתופתתשה דעו סילקטש .מ 'פורפ

 סלגאד 'פורפ ידיב ולהונש הילוטנא זכרמב ולקו'גנוב רתא תוריפחבו )2013 דע 2010-ב ןהכ-רפלב הנא

 .1)2012-5201( הילגנאב לופרביל תטיסרבינואמ דרייב

 תומלתשה ךרוצל ודרובב יתחפשמ םע יתיהש רשאכ ,1967 ץרמב סילקטש .מ 'פורפ לש תע םרטב ותריטפ

 םידומילה תנש זאמ יתדמל הב היגולואיכראל הקלחמה .בושח רגתא ינפב הדימעה ,דרוב .פ 'פורפ םע

 .שארמ העבקנש תינכתה יפ לע הילגנאו תפרצב יתומלתשהב ךישמהל יילעש העדוה יל החלש 1960/1959

 תוריפח תא הנמימ רשא םיעדמל תימואלה הימדקאה ידי לע יתשקבתה ץיקה תישארבש דע יתישע ךכ

-גולוטנואילפה ,בונר'צ ןתיא םע ףתושמב )1967 ץיקמ לחה( תואבה תונועה תא להנל ידכ רוזחל היידבוע

 .לארשיל יתרזחו הילגנאב תוהשה תא יתרציק .תומדוקה תונועהמ יתרכה ותוא ,גולואוז

 הרצק החישב רשא ,ןידי לאגי 'פורפ הקלחמה שאר םע שגפהל יתארקנ ,תירבעה הטיסרבינואל יבוש םע

 לש שדח רוד ונל םקהו ךלש טרוטקודה תדובע תא םייס" :רמא ךכו ,תואבה תומישמה תא יילע ליטה

 הארוהבו ,תוריפחב יתקסעו 1970-ב טרוטקודה תדובע תא יתמלשה רשאכ ,יתישע ךכ ."םינוירוטסיהרפ

 .אבה רודל ימדקאה סיסבה תא ווהי רשא םיבוטה ועיגיו ולעי םידימלתה ןיבמש הבשחמ ךות

 ירוהמ ,םלוכמ יתדמל" :ותרימא התייה דימת םהל ןושארה ,יינפל דימת ודמע ןקזה ללה לש ויטפשמ

 
 .2017 תנשב ,ןיסב 29 ןטיזיש רתאב התיה ליעפ ןפואב הב ףתתשה רפעש הנורחאה הריפחה 1
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 ."ידימלתמ יתדמל תאזמ רתוי לבא ,ירומו

 םוחתבו המישמ ונינפב תדמוע רשאכ ,רמולכ ,"יתמיא -וישכע אל םא" :היה ללה לש ינשה טפשמה

 שי - תישונאה היצולובאה םוחתב היעב ריאהל היושעש המוזי הריפח וא הלצה תריפח - ירוטסיהרפה

  .עוציבה תא תוחדל אלו דימ התושעל

 

 תמיש ךות ומצע רקחמבו הדשב תוריפחב יתישעש המ תא רפסלו ראתל יתרחב ייח רופיס תא טשפל ידכ

 ראותמ םיטקיורפה ןמ דחא לכ ,ךכ םושמ .ירקחמל תיתוברת היצולובא לש תולאש ןיב רשקה לע שגד

 יתמו ןכיה הרהבה ךרוצל ,ייח תונש יפ לע תוריפחה תמישר תא רפסל יתפריצ ארוקה תוחונלו ,ותישארמ

 .2טוריפ רתיב םיראותמה םירקחמהו תוריפחה ועריא

 

   תיתחפשמה הירוטסיהה

 שקרממ קחרה אל ,סלטאה ירה ילגרל טאנמיד הרייעהמ איה ,ןאהדא תחפשמ ,יבא תחפשמ לש האצומ

 םילשוריל ,ץראל הלעש ףסוי יבס לש ויבא הז היה החפשמב רפוסמה יפ לע .רפכ ותעשב התייהש ,וקורמב

  .19-ה האמה עצמאב

 לש םילשוריב הקיתעה ריעב לדג ,)הנידמה םוק רחאל ףסוי-רבל ונתחפשמ םש בסוה ומש לע( ףסוי יבס

 וידומיל ךלהמב .)1882 תנשב דסונ רשא( סנאילא רפסה תיב לש ןושארה רוזחמב היהו 19-ה האמה ףוס

  .םינש ןתואב תידרפסה הדעה ינב ורבידש ונידאלו תיברע ,תירבעל ףסונב תיתפרצה הפשה תעידי תא שכר

 השע םשל ךרדה תא .הירדנסכלאב ,רפסה-תיבב דמל ותואש עוצקמ ,רגנכ הדובע אצמ וידומיל םויס םע

 ןמזב .ריהקל העסנש תבכרה לע הלע םשו ופיל )תובכרמ( םיסנ'זלידה תורישב ופיל םילשורימ דרי רשאכ

 םורדב םויכ( תיטירב הבשומ התייהש ןדעב הבשומ םוקמל הרזח העסנש תידוהי החפשמב שגפ העיסנה

 רגנכ ותדובעו הדימב ןדעב םלצא דובעל אובל ול ועיצה םהו םהיניעב ןח אצמ ריעצה ףסוי .)ןמית

 הדובע לביק הב היירגנהש ול רבתסה הירדנסכלאל ףסוי עיגה רשאכ .ויניעב ןח אצמת אל הירדנסכלאב

 הניחבמ דאמ קודא היה אלש יבס .תותבשב םג דובעל ונממ שרד אוה ךא ימוקמ ידוהי ידיב הלהונ םנמוא

  .וירוה תא דבכל ןוצר ךותמ תבשב דובעל ,וירבד יפל בריס ,תיתד

 הפשה תא דמליש ויקיסעמ ושרד תיטירב הבשומ התייה וזש ןוויכ .ןדעל עסנ ףסוי אבסש ,ערא ךכ

 תילגנא דמלו יטירבה ןויסימל ךלה םיירהצה תחונמ תעב רשאכ םילשה וזה הלטמה תא .תילגנאה

 אוה רשאכ תירבעל "והנבייא" טוקס רטלוו לש ורפס תא םגרת ,ליגרתכ .ימוקמה רמוכה לש ותכרדהב

 תא ךסח רשאכ ,םינש עברא רחאל .תובר םינש ךשמב לבוקמ היהש די בתכ ,י"שר בתכב שמתשמ

 לביק ,וירבד יפ לע ,ןאכ .םילשוריל רוזחל יבס טילחה ,)זא לבוקמ היהש עבטמ( בהז םינואילופנב ותרוכשמ

 ו״סרת ולסכ ׳זב ואשינ םה .םינכשה לש םתבכ וריכה התואש ,סומע םירמל אשניהל וירוה לש םתעצה תא

 . )1905 רבמצדב 5(

 
 .הז ךמסמ לש ופוסב תאבומ תוריפחה תמישר 2
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 היה םירמ לש היבא .וקורמב היה םאצומ ךא םירצממ םילשוריל העיגה ,סומע תחפשממ ,םירמ יתבס

 דלונ יבאש ךכ .םיאודבו םיימוקמ םיחאלפמ הנק הרועשהו הטיחה תא .הזעב היה וסיסבש תואובת רחוס

  .הזעב הליב קוניתכ וייח תישאר תא לבא םילשוריב הקיתעה ריעב

 

 לכ תא אלא ,בותכו אורק ודמל אל הליהקב זא ולדגש תודליש יבס יל ריבסה רתוי רחואמ תובר םינש

 אתבס ןכ לע .םידליבו לעבב לפטל ןבומכו )הזב אצויכו ,המקר ,הריפת ,הסיבכ ,לושיב( תיבה תוכאלמ

 ,יבא היה רוכבה ,םירמ אתבסו ףסוי אבסל ויה םידלי העבש .בותכו אורק העדיש ילבמ הרטפנ םירמ

 דוד ,ונתוח לצא יבס דבע הפוקת התואב .הנחו לאועד ,היבצ ,ףסילא ,המלש ,רזעילא ודלונ וירחאו לארשי

 התייח ןהב םייתנשה תא םעפ אל הנייצ יתבסש יל רוכז .הזע למנ ךרד אובייו אוציי היה וקסעש סומע

 .תאזה ריעב רקבלו עוסנל הנוצר תא הריכזה םעפ אל .םינכשה םע םיבוטה םיסחיה תאו הזעב החפשמה

 

 ףסוי-רב לארשי יבא

 רפסה תיבב ברעה תועשב דמל אוה וירופיס יפ-לע .היגולואיכראב וכרד תישארב ןיינעתהו 1907-ב דלונ יבא

 הנשב רגסנ רפסה תיב .טיירבלוא לש ומש לע םויכ יורקה )1921-ב םקוהש( היגולואיכראל יאקירמאה

 רייצה םע דחיב( לאלצבב רויצ םג דמל חונמה יבא .םיעצמא רסוחמ יבא לש וידומילל תישילשה וא היינשה

 גוהנ היה דוע תע התואב .ודיגמ תוריפחל רייצכ תאצל 1925-ב ול ועיצה הפי רייצש ןוויכמו )לטסק השמ

 ךל המ" :םירמ יתבס ,ומא הרמא ,ונל רפוס רופיסהש יפכ ,ךכו הדובע תלבק ןינעב םירוהה םע ץעייתהל

 ףידע" ."םילשוריב ראשיתש יואר ,םישחנו םיברקע שיש ןכיה ,תודשב םש-יא ,קחורמ הכ םוקמל תאצל

 .רחא ןוויכב הקסנ ולש הריירקהו רצואה דרשמל לבקתה יבא ."הלשממב הרשמ חקתש" ,רפוס ךכ ,"היה
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 םג ליבקמב ךכ רחאו )ילגנא היה חקפמה( ירוטדנמה לשממב םיקנבה לע חקפמה ןגסכ שמיש הליחת

 ןודנולמ םיטפשמבו הלכלכב הלכשה לעב ותויהב ,הנידמה םוק רחאל .םילשורי זוחמ לש המושה דיקפכ

 הנמתה אוה 1954 ב .לארשי קנב קוחל הטויטה תא בתכ )תובתכתהב שכר התואש( סקימונוקא ףוא לוקס

 לכמ .גולואיכרא אלו ןלכלכ לש ונב תויהל ילע רזגנ ךכ .ץיברוה דוד היה דיגנה רשאכ ,םיקנבה לע חקפמל

 ,םיסרח ףוסאל ולזמ עריא ,היגולואיכראל רפסה תיבב דימלתכ יבא השעש םירוקיבה תרגסמב ,םוקמ

 .טנרג אוהילא ידי-לע םימי םתואב ולהנתהש שמש-תיב תוריפח לש םיכפשב ,תוידי םע םידכ ירבש םבור

 לש ירחסמה זכרמה םימי םתואב היהש רוזאמ ,םילשוריב הרעממ סרחה ילכ תא ללכש ,םיסרחה ףסוא

  .ונתיבב םיפדמה לע ורתונ ,ריעה

 

 ןמרל תיבל האל ימא

 םאהו עטנ-ןתנ באה .ןמרל תחפשמ – התחפשמ הרג ובש רצחה תיבב רדח רכש רשאכ ימא תא ריכה יבא

 ,הרדח תא המיקה רשא ,היבטל ,הגירמ םילוע תצובקמ קלחכ 1892 -ב הניתשלפל םידליכ ואבוה הנשוש

 םימותי-תיבב הליחת ולדג ,רופיסה יפ לע ,יתבסו יבס .ביבא-לתל הפיח ןיב ףוחה רושימ זכרמב ריע םויה

 רשא עורא ,הרדחב תחדקמ ןושארה רטפנה היה ץראל םתוא איבהש דודהש םושמ רתיה ןיב םילשוריב

 .)רהזי .ס – עודיה רפוסה לש ויבא( יקסנלימס השמ לש ורופיסב רכזומ

 .םילשוריב ופי 'חרמ תאצויה ,הנטק הטמיסב רוחש .ז רמ לש תופורתל יאנוטיסה תחקרמה תיבב דבע יבס

 לש הנשב ,ךכ .)םהרבאו קחצי ,המלש ,לאיחי ,והילא ,השמ( ודלונש םידליה תעבש ןיב הריעצה התיה ימא

 .וז תא הז ירוה וריכה ,ןטק לכוא רדחו חבטמ ,םירוגמ ירדח ויה ובש רצחה-תיבב רוכש רדחב םירוגמ

 תסחיתמה ןיסחוי תמישר שי החפשמל( ןירדהמל היזנכשא ימאו )יברגומ( ידרפס היה יבאש תורמל

 ןושאר ןבכ יתדלונו )1933 תנשב ואשינ םה( וחילצה םהלש ןיאושינה ,)הנליומ ןואגה לש ויחא ,םהרבאל

 .)היצמאו דוהימע ,ןתנוי( םיחא השולש יירחאו )1937 טסוגואב(

 התיה ךשמהבו תיתיבה הלכלכה ינינע לכבו םידליכ ונב הלפיט ,תיב תרקע התיה תובר םינשש ,ימא

 .םינשה לכ ךשמל וא רצק ןמזל םא ונדמל ובש ןוכית רפס-תיבב תינרפסל

 םינמורה יאשונב אמא םע תוחישהו ונתושרל ודמע םיבר האירק ירפס .לובג העדי אל תורפיסל התבהא

 דדועל התוא האיבה םידומילל הבהאה ,הירוטסיהב הניינעתה אל אמאש תורמל .םיפלאמ ויה תולבונהו

 תועוצקמ – ונדמל ונלוכש אצי ךכ הטיסרבינואבו ןוכיתב ןבומכו יממעה רפסה תיב תרגסמב ןה ונתוא

 .תובר םינש הכשמנו הלדח אל תיבב הכימתה לבא – םינוש

 

  םרכה תיבב תודלי

 חרזמ ןונגסב ןתסובל ךפה םרכה-תיב תנוכשב הנקש חטשה תא ןכלו ,יאלקח תויהל ותעשב לקש יבא

 םיבר ירפ יצע ויה תאז תמועל רתויב ןטק היה ועטינש ןרואה יצע רפסמ ,םינכשה תיברמל דוגינב .ינוכית

 תוקריו תולוגנרת םע לול םדיצבו םיבנע לש םינז השולש וא םיינש ,םיפיזש לש םינז השולש ,שובח ,ןומיל(

 לע הזירכה לארשי תלשממ רשאכ 50 -ה תונש תישארב .ירפה יצע לצב ולדגש )'וכו רזג ,תינונצ ,הסח(

 המכ ופסונ ,תולוגנרתל ףסונבו ,ןורשב םיבשומה דחאמ תירציוש הנבל זע הנק יבא ,השדח תילכלכ תינכות

 םיחאה ןמ םיינש וטילחה תבחרנה הניגב תבש לכ הדובע לש םינש תובקעבש ,אופיא ,אלפיי אל .םיזווא

 הוויק וניבא רשא עוצקמ ותואמ םיסנרפתמה םייעוצקמ םיאלקחל ןמזה ךשמב וכפהו תואלקח דומלל ילש

 הנבנ ףסונ םירוגמ ןינב רשאכ םצמטצהש חטשב םיצע עוטנל ךישמה םינשה ךשמב .ומצעב תושעל לכויש

 .ר"מ 1600 -כ לש המדא חטש ותוא לע
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 הסינכה רדחב יתטימ הבצוה ,העבראל 1948-ב ונכפה ,דחא רדחב םיחא השולשמו טעמ יתלדג רשאכ

 םירפס םע תויננוכב ףקומ ,ילש הנישה רדח םוקמ ותואב היה ןוכיתה ידומיל תא יתמייסש דעו זאמ .תיבל

 הלועה שמשהו תכרדזא ץע ףקשנ ןולחה דיל הביתכה ןחלושמ .רקוב לכ ריקה לא הלפקתהש הטימו ,םיבר

 יתניינעתה ,םילשוריב םרכה-תיב תנוכשב יממעה רפסה-תיבב יידומיל תליחתמ .רדחה תא הריאה חרזממ

 'ד-'ג התיכב ,תונושארה םינשב יתארקש םלועב תועסמ לע רפס בטיה יל רוכז .תועסמ ירפסבו הירוטסיהב

 ויה םידחאש ,האירקה לע לקהש המ ,םידקונמ ויהו "תונמא" תאצוהב ואציש תוצרא ילגמ לע םירפס ןכו

 םיברה םירפסה ןיב ,ירוה תיבב אצמנש ,היגולואיכראל יללכ רפס םג בצינ ךכ .ונלש תיתיבה הירפסב

 רשא ,תוידכאהו תוירמושה ,תוירצמה תוקיתעה תובותכה לש ןחונעיפ .תמגרותמ תורפסו הירוטסיהב

 ולא םירפסמ .יד ילב דע יתוא ונרקיס ,םירבחמה תומשו םתרתוכ תא רכוז יניא רבכ תעכש םירפסב וראות

 .םיעוריא ינש ינורכיזב םירומש ךכו רופחל שי תוקיתע אוצמל ידכש יתדמל

 

 'א התיכב יתרומ .םיניוצמ םירומ יל ויה ,ונתיבמ הכילה קחרמב היהש ,יממעה רפסה תיבב ידומיל תונשב

 תגלפמ( י"אפמ הארקנ זאש הדובעה תגלפמ םעטמ תסנכ תרבח ןכמ רחאל םינש התייה ירבצ לחר 'בו

 הלוג ר"ד יתוא הדמיל 'ו התיכב .'ד הנשב םג םתסה ןמו יקסמוש רמ ינדמיל 'ג התיכב .)לארשי-ץרא ילעופ

 רש היהש רוניד 'פורפ לש ותריכזמכ רתוי רחואמ השמישו העוצקמ יפ לע תינוירוטסיה התייהש ,דלו

 .ןוירוטסיהו ךוניחה

 וילע ונבנ םרטש רוב הדשב ,ונתיבמ 'מ 100 -כ בוצח עלס ףושחמ לש ומויק תא יתיליג ,'ה התיכב יתויהב

 חתפ ונינפלש ררבתה הרהמ דע .םירפוח תצובקל ,הנוכשב וררוגתה םלוכש יתתכ ינבמ המכ יתנגרא .םיתב

 "הרעמה ןמוי" ול יתארק ,יתלהינש ןמויב .עלסב בוצח ןגא הדצלו תוגרדמ תוכילומ הילא ,הנטק הרעמל

 ררבתה ,םישגפמ המכ רחאל .)אוה ןכיה עדוי ינניא תעכו תורגובמה ייתונב יתש ותוא ואצמ ךכ-רחא םינש(

 .ןאצ ינב וא רקב תייקשהל תקוש היה בוצחה ןגאהו יעקרק-תת םימ רובל הסינכ וזש

-תיב תונביהל דמע ולוכ הדשה לעש ררבתהו םיינאכמ הריפח-ילכ ועיגה םוקמלו םיבר םימי ורבע אל

 רפעה תומירעמ יתפסאו םעפל םעפמ יתבבותסה תודוסיה תריפח ךלהמב .ו"ציו ןוגרא לש תוקונית

 יתוא האר דחא םוי .תיטנאזיבה הפוקתל אוה םכוראיתש יתדמל םינש רחאל רשא ,סרח ירבש םינבאהו

 ,ותדוקפב םעט היה רוחאל טבמב ךא ,בלענ יתשגרה .חטשב בבותסהל אל ילע הויצ טושפו הדובעה להנמ

 .וילע תלטומ היהת ,םיקומעה תורובה דחאל לופיש 11 ןבכ רענ לע תוירחאה ןכש

 לש ומוגרתב ,לארשי-ץרא לש היגולואיכראה – טיירבלוא .פ.ו לש ורפיס רואל אצי ,'ח התיכב יתייה רשאכ

 ויה ומצע םוגרתב .הבר הקיקשב וב יתארקו הנתמכ רפסה תא יירוהמ יתלביק .רימא ןורהא ררושמה

 םילימה לכ תא אל ןכל .םגרתמכ רימא לש םישודיח הארנכ ויה ןהו ירבעה ןולימב יתאצמ אלש םילמ

 .לארשי-ץרא לש סרחה ילכ יסופיט תא יתרכה אל םג םהה םימיב ןכש ,שרפל יתעדי תוירבעה

 רתוי רחואמ םקוה וילע סכרב ,ונתיב לומ שממ רקס תושעל יתאצי ךכו ,המת אל תולגלו אוצמל תונרקסה

 תורעמ טעמ אל ואצמנ יברעמה הנפמב סכרה לש וכרואל .םר תעבג – תירבעה הטיסרבינואה לש סופמקה

 תחאב .םיטנדוטסל ןוכיש רתוי רחואמ הנבינ םש ,ימורדה הצקב היה בוט רתוי טעמ רומיש לבא ,הרובק

 תיב ימימ הרובק תורעמכ םירפסב בותכה יפ לע ,וארנ רשא הרובקל םיכוכ ןהבו תובוצח ויהש תורעמה

 ובו םירויצ חול היה טיירבלוא לש ורפסב ,יתחמשל .ךפ לש רבש םהבו םיסרח טעמ יתאצמ ,ינשה שדקמה

 .תינאידורהה הפוקתל ךיישכ ילכה תא יתיהיז

 בתכמ יתבתכ ,25 המלש ךלמה בוחרב םהה םימיב ןכש רשא ,תוקיתעה ףגא לש ומויקל עדומ יתייהש ןויכ

 םויב ןכאו .רוקיבל עיגת םילשורי רוזא לש תחקפמה ,ןרימע תורש הבושת יתלביק .ייאצממ לע חוודל

 ךלנש יתעצה .ףגאה לש בכר םע םרכה תיבב 41 ץולחה ׳חרב היהש ירוה תיבל ןרימע תור העיגה דחא ריהב
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 רשאכ .הז ןיעמ לויטב םילגרומו םיריעצ ונייה יירבחו ינא לבא ,ידמל םח ,ימלשורי ץיק םוי הז היה .לגרב

 תיב תנוכש לש טוירטפ״ ינאש יל הרמאו ןרימע תור הכייח ,סכרה הצקב תינאידורהה הרעמל ונעגה

 .ןנאש-הוונ תנוכשל רתוי בורק רתאהש םושמ ,״םרכה

 םינש יבא ידי-לע ףסאנש סרח ילכ תוקיתעה ףגאל הנתמכ הילא יתאבהש ךכב ךשמנ ונניב רצונש רשקה

 ידי-לע םקוהש ןינבל תודוסיה תריפח תעב ןושאר-תיב ימימ הרובק תרעמ התלגתה רשאכ ,ןכ ינפל תודחא

 ןוטליה ןולמ )2008( הביתכה תעב דמוע ובש םוקמב ,אליממ בוחר דיל ,)םיפסונ םיפתוש ויהש רשפאו( יבס

 םיפסונ םיאצממ םע סרחה ילכ תא ןרימע תור המסרפ םימיל .]דוד ךלמהו עאמש והילא תובוחרה תניפ[

 .)״םילשוריו הדוהי״ ץבוקב 1957 ןרימע( לזרבה תפוקתל תוכיושמה רוזא ותואב תורחא הרובק תורעממ

 

 תיבב דימלתכ ייחב ףסונ עוריא .יתוא ביהלה היגולואיכראה םוחת אקוודש הרק דציכ המת ינא םיתיעל

 ,)םש יונב ףאו( "תירבעה הטיסרבינואה דיל ןוכיתה רפסה תיב" םויכ יורקה ,םרכה-תיב ןוכיתה רפסה

 ןיינעתה רשא ןהכ ןועדג ,רפסה תיב להנמ יתוא ףשח ןוכיתב ידומיל תליחתב .ןוויכ ותואב יכרד תא בציע

 .תפסונ השרפ השחרתה א״י התיכב ,רתוי רחואמ םייתנש ךא .ירטיפ סרדנילפ לש ויבתכל ,היגולואיכראב

 הרומ ותוא .היפרגואיגל הרומכ הנמתה דומלתל הרומ ותרשכהב היהש ,הלוב רמ ,ונלש םירומה דחא

 אל םידימלתה בורש רבתסה ,הניחבה םוי עיגה רשאכ ךא ,בתכה ןמ םתוא ארק ,וירועיש תא ןיכה ,דמחנ

 תא וניחנהו דרמ ונגריא ,יכונאו )לארשי תלשממב רש םימיל( חונמה ארזע ןועדגש ערא ךכ .םינכומ ויה

 עיגה ונירוהמ דחאו רפסה-תיבמ ונקלוס ,םויה ותואב ."עדוי ינניא"ב תולאשה לכל בישהל םידימלתה

 השנמ ,לארשי-ץרא לש היפרגואיגה םוחתב עודי רקוחש התייה האצותה .ךנחמה םע החישל םויה תרחמל

 ףגא תיירפסב יתיליב ,וז הנש לש היינשה תיצחמה תא ,ךכיפל .תיב תודובע ונילע ליטהו עיגה ,לארה

 .םיתשילפה לש היגולואיכראה לע הדובע יתבתכו תוקיתעה

 

 

  ל"הצב תורישהו רעונה תעונת

 'םיביבר' ץוביק ירבחל רוזעל הדובע הנחמל התיכה לכ האצי ,ןוכיתה רפסה תיבב א״י התיכ ךלהמב

 סייגתהל רתוי לק היהיש הבשחמה ,ךכו יניעב ןח האצמ םייעובש ךשמב ץוביקב תוהשה .תונוש תוכאלמב

 ארזע ןועדג תא יתרכה הנש התואב .בוט ןויערכ יל התארנ ,הצובק לש תרגסמב אבצל יצחו הנש דועב

 התייהש "םיצולחה םיפוצה-םילועה תונחמה" תעונתל ףרטצהל יתשקיבו )רפסה תיבמ דחי ונקלוס רשאכ(

 "דבועה רעונה" ,"תדחואמה העונתה" ויה םירבחה ירפסמב תולודג .םילשוריב רעונה תועונת ןיבמ הנטקה

  ."ריעצה רמושה"ו

 ץע ףירצ היה זכרמה .תבש יאצומו תבש יברעב ,םיירהצה רחא ישילש ימיב המייקתה תיתרבחה תוליעפה

 ךרוצ יתיארש ןוויכו רעונה תעונתל יתפרטצה .םילשוריב םיסורה שרגמ ילושב םקוממ היהש קורי עובצ

  .80 ןויצה תא ורבע אל תורגבה תדועתב ינויצ ךכו ,םידומילה תא תמיוסמ הדימב יתחנזה ,ליעפ תויהל

 .הפיחמ רתוי הלודג הצובקל תימלשוריה הצובקה תא העונתה תלהנה הפריצ ,א"י התכב ,םיוסמ בלשב

 .)ץרווש רורדו רגנופ ירוא ,אינהכ םהרבא ,הליש רמת( היגולואיכראב וניינעתהש םירבח יתרכה םש

 התייהש ,ןולקשאב היתוקיתעו י"א תריקחל הרבחה לש יתנשה סוניכה םייקתה )1954( א"י התכב ונתויהב

 םינרדסכ שמשל ונתיאמ השולש וא םיינש ונבדנתה סנכב ףתתשהל ידכ .תוחתפתהו היינב לש הפוקתב

 אב רשא ורפ ןא'ז לש ותאצרה דחוימב יל הרוכז הזה סנכהמ .תופתתשהה ימד תא ונכסח ךכו עוריאב

 םהיתורפו םימקשה יצע ,תונוידה ףונ יל רוכז ףסונב .עבש ראבב )םייתש ילוא( תחא הריפח תנוע ירחא

  .)תוכוסה גח תפוקת התיה הנועה(
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 אולמב היה הלוחה םגא ,םימיה םתואב .'התלוח' ץוביקב יאבצה תורישל הנכהו הדובע הנחמל ונאצי ץיקב

 ןבומכ .תרצנל וקווש םיגדה ,ץוביקה ירבחל טרפו ,םירשכ םיגד םניאש םינונמפשה תא וגד םיגיידה ,ופקיה

 םימיה ויה ולא .הזב אצויכו אופסמו )החלפ( םינגד לודיג ,לול ,תפר ,םיעטמ התלוחב ויה ץוביק לכב ומכש

  .םיצוביקב םייתיישעת-םורטה

 היהש םינומיא הנחמל ואציו ,יברקה רשוכה ילעב םינבה ,הרשכהה ירבח ללכ וסייגתה ,ץיקה ףוסב

  .ונלוכ ונסייגתה זאש 1955 רבוטקוא דע תונבו םינב לש הנטק הרשכה תצובק ונרתונ .ףוחה רושימב

     - )םולשתל אלל השפוח( ת"לחה תפוקתל הרשכהה הרבע רשאכו ,םינומיאה הנחמב ךורא אל ןמז יתיליב

 דומע ,ינבלמ ךרעמב ,הנחמכ ונבנש םיפירצב ויה םירוגמה .תיאבצה תרגסמה הרמשנ וב ץוביקב התייהש

 ,)1956 רבוטקוא ,יניס תמחלמ( שדק עצבמל הנכהכ 1956 תנש ךלהמב םיוסמ בלשב .הזב אצויכו לגדל

 .םירצמ לובגמ קוחר אל ,בגנב )תוחרזא תרגסמב םייאבצ םיסיסב( תויוזחאיה םיקהל תויושרה וטילחה

 לכ ויה בגנל ודריש םינושארה ל"הצ תוארוה יפ לע .םייתוראב תוזחאיה תא םיקהל אופא החלשנ הרשכהה

 ,)יניצר הייאר רצוק תמחמ ,ינומכ( יברקה רשוכה אלל ולא וליאו הובגה יאבצה ליפורפה ילעב םירוחבה

 "םילבגומ" ראשיהל תוכזה לע םירתוומ ונא ובש ספוט לע םותחל םיכירצ ויה ,הרשכהל ףרטצהל ידכ

   .רתוי רחואמ ופרטצה תונבה .אלמ תורישל בדנתהלו

 הליבוהש רפעה ךרד לע םירצמ לובגל םיכומס ונייהש ןויכו םישדוח המכ הכשמנ םייתוראבב תוהשה

 קמעב .העבג שארב יאבצ בצומ רוציל הרטמב םירוציב תונבל היה קוסיעה רקיע ,ענרב שדקל הנצינמ

 יילד םיאלממ ,ראבל םידרוי ונייה ,םיירהצב ,םוחה תועשב ךכו ,םימ ראב התייה ,העבגה ילגרל ךומסה

 .רתוי רחואמ ואבוה םירוגמל םיפירצהו םילהואב ונרג הפוקתה בורב .ונתאנהל םיחלקתמו ,םילעמו םימ

 היה םירוגמה תעבגל ךומסב ןכש רוצ ילכ תוהזל דציכ אינהכ םהרבאו רגנופ ירואמ יתדמל םימי םתואב

  .ירוטסיהרפ רתא

 הטישה יצע ,רבדמה יפונ תא ריכהל תלוכיהו ,בגנב הובגה רהה ילגרל םינוש תומוקמל םילויט ונכרע

 בחרתהש םייח ןויסנל ופרטצה ,הביאשל ושמישש םילבחה יצירח ורכינ ןהבש תוראב ,םילחנה יקמעב

 רתוי רחואמ הררבתה רוזאב םיעור וניאר אלש הדבועה .)1970-1979( יניסב ונדבע רשאכ תואבה םינשב

 רוזאה 1949מ לחה ךכו ,םירחא םיחטשל ורבעוה םירצמ לובגל ךומסה רוזאב םיאודבהש רבתסה רשאכ

 היה ןתינו שדחמ חמצ וקלחב תוחפל יעבטה חמוצהש רבתסה םינשה ךלהמב .קיר ראשנ יברעמה בגנה לש

 .תונידמה יתש ןיב דירפמה רורב וקכ ריוא ימולצתב םירצמו לארשי ןיב לובגה תא תוארל

 

 הדש יבאשמ ,דחואמה ץוביקה יצוביקל ךומס ,שדח םוקמל ונלוכ תא וריבעה ,םישדוח רפסמ רובעכ

 לש םמוקמ תא .)בשומ םויכ( "םילשא" תוזחאיה תא ונמקה תממושו תכרואמ העבג לע .םיביברו

 התיה הקוסעתה בור .'וכו לכוא-רדח ,םירוגמ ירדח םהבו ,טינוזַמ תוחלמ ונבנש םיפירצ וספת םילהואה

 תודמעו רשק תולעת ,השדח םירוציב תכרעמ לש )תופוכ( םיילדו םיתא תצקו תוירוט ,םישוכמב הריפחב

 םירקסב .םירוגמל םיפירצה תא ונב םינלבקו ,ביבסמ ליתה תורדג תא ומיקה םיריכש םילעופ .תויאבור-וד

 "תיבשומ תוברת" ול םיארוק ונייה םויכש רתא אינהכ םהרבא אצמ םעפל םעפמ הבורקה הביבסב ונכרעש

 .)תוקיתע ירחוס לש החפשממ היה רתיה ןיב רשא םהרבא לצא ראשנ ףסואה( "תינומר" וא

 

 רתוי ןטק זוחא .םידקפמ יסרוקל םתוא חלושו הרשכה לכמ םיוסמ זוחא חקול היה אבצה םימי םתואב

 ,ןוכיתב םידומילה תמלשה רחאל ואצי הכותמ רשא ,רעונה תעונת לש תוליעפה יזכרמב ךירדהל חלשנ

 .ל"חנה תדיחי תרגסמב ותרישש תוצובק
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 בוחרב הווקת חתפב םיכירדמה ורג הבש ,הנומוקל יתעגה ךכו ,רעונה תעונתב ךירדהל יתוא חולשל טלחוה

 בקעי היה הנומוקל יפתוש .תיזכרמה הנחתה ןמ קוחר אל ביבא-לתב התיה העונתה תוריכזמ ;48 רפפמטש

 ףסונב .)תואלקחה רשו הלאה קמעב ה"לה ץוביק רבח םימיל ;״א םיבחרמ"( הליבקמה הרשכההמ רוצ

 סופדב אציש םילועה תונחמה תעונת לש ןותיעה יכרוע לש דיקפתה תא םג )ינאו בקעי( ונאלימ ,תוכרדהל

-תיבב טעמ אל יתיליב .ןותיע םיסיפדמ דציכ דומלל תרזוח יתלב תונמדזה וז התייה .3"םיינחמ" ארקנו

 .םיבשחמה ינפל הברהו פייטונילה אצמוה םרטב גוהנ היהש יפכ תויתואה ייפוריצ רחא בקוע ,סופדה

 םילשהל הרשכהה החלשנ ,םינחנצל וכפה םה ובש םדקתמה ןומיאל ואציש םינבה רשאכ ,םיוסמ בלשב

 .ןוילעה לילגבש םיינחמ ץוביק תא תיפרגומד

 תושיגפ םג וכרענ .ונירחא ל"חנל וסייגתהש רתוי תוריעצ תורשכהב רקבל םעפל םעפמ ונעסנ וז תרגסמב

 י"אפמ ינמאנ לש הנחמל ,הלוכ תיצוביקה העונתה ומכ ,הגלפתהש "הדובעה תודחא" תגלפממ םיגיהנמ םע

 ויה םהה םימיה .דחואמה ץוביקה - תיטסיסקרמה ךרדה ינמאנו תוצובקה רבחו םיצוביקה דוחיא תעונת -

 תוצעומה-תירב לש הידיסח ןיב לארשי תנידמ ךותב יטילופה קבאמה .תיצוביקה העונתב תרעוס הפוקת

 .רתוי ףיקמ רואיתל ,יאדוול בורק יואר הדגנ ויהש ולאו

 תא םילשהל ידכ ילש הרשכהה החלשנ םשל ,םיינחמ ץוביקל יתפרטצה רעונה תעונתב ידיקפת םותב

 .תג סדה ,הנושארה יתייער תא יתרכה םשו ,םילשוריב יתכרדה ןיידע וז הפוקתב .ץוביקה תייסולכוא

 התיהש ,םילשוריב םיכירדמה לש הנומוקל יתחלשנ "םילועה תונחמה" לש םיכרצ תובקעב רשאכ ונרכה

 ךכ .לאלצבב הדמלו הנומוקב הררוגתה סדה ,םילועה תונחמלו דמולהו דבועה רעונה תעונתל תפתושמ

 הרומ רותב יתתרש םייח זועמ ץוביקב .הלש ץוביקל יתרבע ,ךירדמכ ידיקפת תא יתמייס רשאכש ,ערא

 לש בוליש ידכ ךות ,ץוביקב תויחל ריעה ןמ החלשנש רעונה תצובק הדמל וב רשא ימוקמ רפס תיבב

 דמל כ"חא םינש רשא ,ןליא יבצ היה ריכבה יפתוש .הלשמ םירומ תווצל הקקזנו הדובעו םידומיל

 .תיטנאזיב-תימורה הפוקתה רקחל רסמתהו היגולואיכרא

 ןדריה לעמ הפוצה העבג לע .עודי תוקיתע בבוח היהש יבוקעי םולשבא תא יתרכה םייח זועמב יתרגש ןמזב

 םע המודקה הזנורבה תפוקתמ רתא אצמנ )רהנה טשפ לש סלפמ( רוז םשב עודיה ךומנה חטשהו

 .םייח זועמב היהש ףסואב יתדקפה ינמודמכש םיסרחה ןמ טעמ יתפסא .הפוקתל תינייפואה הקימארקה

 הרומ היהאש ועיצה( היגולואיכרא דומללו תאצל יל תתל ןווכתמ אל ץוביקה דחמש רבתסה 1959 ץיקב

 ,םילשוריל ץוביקה תא ונבזע .לאלצבב הידומילב ךישמהל תניינועמ התיה סדה ךדיאמו )הירוטסיהו ך"נתל

 הטיסבינואב סרפ תוניחב יתישעש רחאל .לבויה תירקב הנטק הריד ירוה לש םתרזע תוכזב ונשכרו

 לש ודרשמב בצייתאש יעבט ךא הז היה ,)דבלב 240 היה דומילה רכש רשאכ תוריל 400 ב יתיכז( תירבעה

 רודמה אצמנ םש ,תינמרגה הבשומב 6 הימרכ 'חרל יתעסנ .תוריפחב יתרזע תא עיצאו ,סילקטש

 ,סילקטש ׳פורפ לש ודרשמ הנוילעה המוקב ,ויה הז ןשי תיבב .היגולואיכראל הקלחמה לש ירוטסיהרפה

 תוביבסב םקוהש ןואיזומ היה ףתרמה תמוקב .היירפס ןבומכו ןסחמו םיתוריש ,חבטמ ,בחרנ הדובע רדח

  .םיפסואו תוגוצת ובו )1899-1952( חונמה René Neuville)( ליוונ הנר לש םיפסואה סיסב לע 1953 תנש

 

 

 סילקטש השמ 'פורפ םע רקחמב תונושאר םינש

 1957 הראבכ תרעמ .א

 
 אשונב עדימ אצמנ םרטו תעה בתכ םשב חוטב היה אל רפע 3
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 יתכרדהו יאבצה תורישה תרגסמב יתייהש הפוקתב ותישאר .ךורא רופיס אוה הראבכ תרעמל ילש רשקה

 ןמטוג הירמש ,ןמז ותואב ."םיצולחה םיפוצה – םילועה תונחמה" תעונת תרגסמב םילשוריב רעונ תצובק

 וא( הנש דמלש גולואיכרא היה ,ןלוגה תמרב ,אלמג רתאב ויתוריפחב םסרפתה םימיל רשא ,ןענ ץוביקמ

 .םירתא ינשב 1956 דע 1953 םינשב רפח סילקטש 'פורפ .הירוטסיהרפב בר ןינע הליגו םילשוריב )רתוי

 הפיח תייריע ידי-לע וכמתנ ולא םיטקיורפ ינש .הראבכ תרעמב ליבקמבו ןרוא לחנ תסארט רתאב ,דחמ

 .)"המודאה הפיח" הפוקת התואב התנוכ הפיח( הדובעה תעונת שיא ,ישוח אבא דמע השארבש

 גרואיג ידי לע הדשחנש ןש )ינופצה ריקל ךומס( 3A 5/4 עובירב הראבכ תרעמב הריפחב האצמנ 1956 תנועב

 סייגל ונממ שקיבו הירמשל הנפ סילקטש .םדא-ןב לש ןשכ ,סילקטש םע דבעש גולוטנואילפה ,זאה

 .1957 תנשב ,הז עובירב הרצק הריפחל םיבדנתמ

 – ובדנתהש השולש ונייה ילש הרשכהה ירבח ןיבמו דחואמה ץוביקה לש ןועובשב העדומ םסרפ הירמש

 ינש דוע םע הנופצ ונעסנו ביבא לתב העונתה זכרמב ונתוא ףסא הירמש .יכונאו רגנופ ירוא ,בוינוי רנבא

 ץוביק לומ תאצמנה הריפחל )4 שיבכ םויכ( ןשיה הפיח-ביבא לת שיבכב עסנש סובוטואב ןענ ץוביקמ םינב

  .לאכימ ןגעמ

 הלמרכו הירא-ןב )וקס( הרש ,)יונ רמת םימיל( ילאערזי רמת הב ופתתשהו עובשכ הכשמנ המצע הריפחה

 הקיתו הבשומ – בקעי ןורכיזב יול ןילק'ז לש ןויסנפב ונסכאתה םה .סילקטש לש תרייצה התייהש ןמפוה

 ןמזמ לאכימ ןגעמ ץוביק לש םינשיה םיפירצב ונררוגתה ונא וליאו .הראבכ תרעמל ןופצמ למרכב העוטנה

 תחאה ודי תא דביאש בקעי ןורכיזמ יסקט גהנ ונתוא ףסא םוי םוי .םיה ףוחל ךומס ,1949 תנשב ותמקה

 תאצמנ ןהל רבעמ רשא לאכימ ןגעמ ץוביק לש תוננבה יעטמ לא ונעיסהו ,)1948( רורחשה תמחלמב

 .הרעמה

 םיריעצה ונא וליאו עובירה תא ורפח הלמרכו רמת רשאכ ,הרורב הדובע תקולח התייה עובש ותוא ךשמב

 ונסנכנו םידגבה תא ונדרוה – םיה ףוח דיל ויהש םיפירצל ונרזח רשאכ .םיאצממה ףוסיאו יופינב ונקסע

 לש קובקב סילקטש 'פורפמ ונלביק םמחתהל ידכ .ביבאה תפוקת וז התייה ןכש םירק תצק דוע ויהש םימל

 הקשמ ארקיי םימיל .םינומיל לש תופילקו יקנ רתוי וא תוחפ טריפסמ ומצעב רצי ותואש ילוהוכלא הקשמ

 ."היידבוע ידנרב" םשב הז

 .רקובב 10:00 ביבס הפקה תוקספה ןמזב הרצק האצרה תתל סילקטש 'פורפ תא ענכש ןמטוג הירמש

 תולאש לע ויתואצרה תא יתמשר הבו ,התוא אצומ ינניא תעכש ,תרבחמ ידיב הרתונ הפוקת התואמ

 םימיה דחאב .םילטרדנאינהו םינוינמורקה ןיב סחיב ונדו תירטסומה תוברתל רקיעב ועגנש תוירוטסיהרפ

 הפוקתה לע יתעמש הנושארה םעפב ךכו ,לוס'ע לא תאלילותב רפחש ,)North( ׳תרונ באה רוקיבל אב

 לש היצולובאב תורושקה תולאשהו תיתילואילפה הפוקתהמ רוצה ילכ לש היצקרטאה לבא .תיתילוקלכה

 .יניינע דקומב תויחל וכישמה ,םדאה

 סנייפס ומוה/םילטרדנאינ יסחיל תעגונה תיפוריאה הלאשהש תולגל ידכ תרבחמב יתנייע תואבה םינשב

 םודקה א"נדהו תירלוקלומה הקיטנגה תוחתפתה קר השעמל .התנתשה אל )ןוינמורק זא ארקנש(

 .רתוי רחואמ הנש 50 -כ רהבתהל הליחתה הנומתהש ךכל ואיבה 14 ןמחפב ךוראיתה תטישב לולכישהו

 הרעמב רופחל יתבש ןכאו ,םתוח ילע הריאשה הראבכ תרעמב הריפחה לש היווחה םצעש ןייצל רתוימ

 .1980-ה תונשב

 ,ןוילעה לילגב םיינחמ ץוביקל ונלש הצובקה תופרטצהו יאבצה תורישה םויס םע ,1958ב ,ךכ-רחא הנש

 תורבקה תיבב רוקיב רחאלו האונג למנב ונדרי .תיברעמה הפוריאב לויטל ,יכונאו רגנופ ירוא ,ונעסנ

 זירפל ךרדב ונאציו וניצפח בור תא ונראשה הלצא .ותדוד הררוגתה םש ,לזאבל תבכרב ונעסנ םסרופמה

 רוזאל ,םוי ותואב זירפל ונאיבהש תילארשיה תורירגשה לש דבוע םע היה םיפמרטבש בוטה .םיפמרטב
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Belleville, ברע לכ הרגסנש רבעשל תונח ךותב היחש החפשמה .רבעשל ץוביקה ירבחמ דחא ררוגתה םש 

 התארנ אל הבחר תיגוז הטימב ונתשולש לש הנישה .תוביבחב ונתוא החריא ,תכתמה סירת תדרוה ידי-לע

 הרזח ונתעיסנ תא רשאל ךרוצה ,םהה םימיב גוהנכ .ןולמב רדח תרחמל ונרכש ןכלו םיאתמ רודיסכ ונל

 ותשאו סילקטש 'פורפ תא ונשגפ ונתעתפהל םש .זירפב "םיצ" לש דרשמל ונתוא הכילוה "הצרא" הינואב

 אל ןכש ,"הירמש לש םיתילואילפה הנה" רמאו ךייח סילקטש 'פורפ .םהלש םיסיטרכה תלבקל וניתמהש

 .וניתומש תא רכז

 

 ןרוא לחנ תוריפח .ב

 רושימ לא למרכה זכרממ דרויה )חאלפ ידאו( ןרוא לחנ לש אצומב ירוטסיהרפ רתא איה ןרוא לחנ תסארט

 תונש תישארב שיבכ תלילס .ןרוא תרעמ ילגרל ןורדמה ינפ לע שורפ רתאה .תילתע רוזאב םיל ךפשנו ףוחה

 םיברועמ ויה הז ךתחב השענש ינושארה רקחמב .רתאה לש ,ימורדה ,ןותחתה ךתחה תא הפשח 40 -ה

 רקחב קסע אוה םגש רנשרו רזעילאו )למרכה לש ירוטסיהרפה רקסל תובר םינש שידקהש( ימלוע בקעי

 ילכ ףוסיאב יונפה ונמזב ברועמ היה רבכ ,םיירהנ לש םימה לעפמב דבעש סדנהמ רבעשל ,ימלוע .רוזאה

 הירוטידנוק לעב היה ,הינמרגמ ץראל הלעש רנשרו רזעילא .למרכב וז תוליעפב ךישמהו ןדריה קמעב רוצ

 דחי ימלוע .הז רוזאמ ונל שיש עדיל תובר ומרת ולא םיינש .הירוטסיהרפב בר ןינע לעבו ,הפיחב  תמסרופמ

  .ףוחה ירושימ ללוכ למרכה רוזא לש תופמ יפל יתטיש רקסב ןכמ רחאלש םינשב וקסע ,ןנור םהרבא םע

 תיראבכ לש לולכמ ובו עלס הסחמ ,למרכב ןאגיז-א קריע רתאב רנשרו רפח ,ןכמ רחאל תובר םינש

 לש רתאבו ,םיירטסומ םידירש ורמשנ הנממ עטקבש הלואג תרעמב הריפח המדק הז ולעפמל ,תירטמואג

 .תוקיתעה ףגאמ ץינסוארפ השמ לש ותרזעב רקחמה השענ וב ףוחה רושימב םי-הונ

 לש ךומנה וקלחב הלגתה תוריפחה ךלהמבו 1954-1956 םינשב הליחתה ןרוא לחנ לש הסארטה תריפח

 .ימלוע בקעיו ןיביי תרפא ויה הדשב הדובעה ילהנמ רשאכ רחואמ יפוטאנ תורבק תיב רתאה

 

 יתיווטצנו ןרוא לחנב תוריפחל תאצל ידכ 6 הימרכב סילקטש לש ודרשמל יתעגה ,1959 ילוי תישארב

 לש תחלשמה ומכ( ןרוא לחנ לש תחלשמה הררוגתה 1959 תנועב .הריפחל דויצה תא זוראל ליחתהל

 דעלג דוד ופתתשה ןרוא לחנ תסארט תוריפח לש וזה הנועב .בקעי ןורכיזב יול ןילק'ז לש ןויסנפב )הראבכ

 התיהש( ןמסוז הליא ןכו ,הנושארה םידומילה תנש תא ומייסש )זאד יקסבוקילו( קיש רמתו חונמה

 .ולש תיטנטסיסאה התייהש ,ילאערזי רמתו סילקטש .מ ולהינ הדשה תדובע תא .)תמדקתמ הדימלת

 קחד ילעופ י"ע העצבתהו םיירהצב 13:00 דע הכשמנו ,5:00-ב ךרעב ,רקובב םכשה הליחתה הריפחה

  .הביבסב םיבשומו תילתעמ רקיעב ועיגהש

 המוזי הקוסעת .לארשי תנידמ תמקהל תונושארה םינשה לש העפות התיה קחדה ילעופ לש הקסעה

 ןופצמ דחוימבו תונוש תוצראמ ועיגה רשא םיבר לש יזיפה םמויק תא הרשפא הלשממה ידיב הנמומש

 ףטשנ היה אצממה ,בקעי ןורכזב ןויסנפל ונרזח המייתסה הריפחהשכ ,13:00-ב .דועו קאריע ,הקירפא

 ,ונאו יונ רמתו סילקטש ידי-לע רוצה לש ןוימ השענ היה – ךליאו 17:00מ – צ"החא תועשב .שבוימו

 סקנפב ומשרנ םילסה ירפסמ .לסה רפסמו רתאה םש תא םיטירפה יבג לע רוחש וידב ונבתכ ,םיטנדוטסה

  .ולגתנ ובש הנבמלו הבוגל סחיב ,םיטרפה ומשרנ וב רשא

 

 םדקה תילואינה תפוקתמ 10 הנבמ קוריפ לע הריפחב דקפומ יתייה ,1960 – הירחאלש הנועבו 1959 תנועב

 םילעופה ידי לע התשענש הריפחה לע חיגשהל היה ונדיקפת .ויתחתמ הריפחהו )א"קקנ( ׳א ימאריק

 ונייה - )׳מ2x2 יעובירב תשורמ היהש( חטשה - וקלח וא ולוכ עובירה רפחנ רשאכ .תוירוטו םישוכמב
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 .םיבושח ונל וארנש םצעו רוצ יטירפ םיאיצומו )small picks( םינושיטפ תרזעב הרופחה המדאב םירבונ

 אל ןכלו ץע ילגר לע ודמעש מ"מ 3 לש תשרב תופנב הפונו שיבכה ילוש לא הטמל דרוהו םיילדב אלומ רתיה

 וסנכוהו ,םיטעמ אל םיתילורקימ םהיניבו ופסאנ הרופח הדיחי לכמ םיאצממה .הבר תופפוכתה וכירצה

 רוביצ לכ .םירופחה םיהבגהו תשרה יפ-לע עובירה רפסמ ,ךיראתה םע תויוות ודמצוה םהילא תויקשל

 תורבק-תיב םהיתחתמו םייתילואינ םינבמ ופשחנ ךכו ומוקמב ראשוה מ"ס 15-20 לע הלע ןלדוגש םינבא

  .רחואמ יפוטאנ

 רחואמ יפוטאנכ םויכ תורדגומה ןרוא לחנ לש תויתילורקימה תוישעתל רקיעב יתפשחנ תוריפחה ךלהמב

 .הקרזנו הרפסנ ןטקה )debitage( הנטקה תלוספה וליאו ןיומו ףטשנ הריפחב טקלנש רמוחה .יפוס וא

 יפוטאנו )א״קקנ( םודק תילואינ – תופוקת יתשמ תוחפל רוצ ילכ לש היגולופיט טעמ אל דומלל יתלוכי

 היפמ עומשלו א"קקנה לש רוצה תיישעת תא ריכהל יל רשפיא םייתילואינה םינבמה לש םקוריפ .רחואמ

 תוברתה תא םימידקמכ ובשחנ םינש םתואבש םינזרגהו ץחה ישאר יסופיט ןיינעב םיטבלה לע יונ רמת לש

 .םאיח-לא תסארטב ואצמנ םהיתוליבקמ רשאו )ב"קקנ םויה( תינוחאטה

 

 ןיב .התוהמב תרחא התייה רבכ וז הנועו ,א"בל 'א הנש ידומיל תא יתמייס רבכ רשאכ העריא 1960 תנוע

 .א"ת תטיסרבינואב האופרל ס"היבב הימוטנאל 'פורפ םימיל ,גרובסנרא ךורב תא זא יתרכה רתיה

 רחאל וחלשנ ולא .היצקרטא וויה םייפוטאנה םידלשה ןכש אוה םג רוקיבל אב סאה וקינ גולופורתנאה

 קחרמב אצמנש יתד ס"יב ,ןירטיס-תיבב הליחתב ונרג .ךאבמרפ סינד לש הדבעמב זירפב רקחמל ןכמ

 .ירוזא ס"יב ,םילג רפכב ןכמ רחאלו רתאה ןמ הכילה

 ידירשל תחתמ ולגתהש םייראבכה םילולכמה ולא ויה הליחת .םישדח םילולכמ ינש ופשחנ וז הנועב

 םע יל התייהש הנושארה תירקתל ומרג ולא .םיריעז םישלושמ ידי-לע רקיעב ונייפואו תיפוטאנה תוברתה

 םילפונ םיריעזה םישלושמה ,זאד תופנב יופינה ךלהמבש תימינפ השוחת התייה הביסה .סילקטש 'פורפ

 ,ןכאו ,םילעופ ינש ידי-לע השענ יופינה רשאכ ישאר לע יעבוכשכ תשרל תחתמ יתלחז .תשרה ירוח ךרד

 שיש ןיבה לבא ,יב ףזנ ינוחטיבל גאדש סילקטש .םיריעז םישלושמ יתאצמ תילדימאריפה ךפשה תמירעב

 .השענ ךכו – רתוי ירעזמ הירוח לדוגש הפנב יופינב ךרוצ

 העריא רתאב תוזחאיהה תישארש חיכוה רשאו רתאב השענש הקידב רובב התייה היינשה תילגתה

 התנוכ רשא ,םיררבושמ םינובהל טעמו םימוטק םירקנ םע היישעת התלגתה רובב .רתוי המודק הפוקתב

 רופחל יתיכז ןכמ רחאל תובר םינש ."תיתילתע" םשב דאו-לא תרעמב דוראג יתורוד לש הירקחמ תובקעב

 ךוראית אוה ראשנו היהש ישוקה .רחא רופיס והז ךא ,תרניכל חרזממש ,בג-ןיע לחנב המוד רוצ תיישעת

 ליקע ראסק עלסה הסחמבו םיחותפ םירתאב העש יפל ואצמנ הלש םיידוחייה רוצה ילכש תאזה תוברתה

 .וננמז ינפל 25,500 ביבס םש יא לפונו תיראבכל םודק םליגש הארנו ןונבלב רשא
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 .1964 ,תירבעה הטיסרבינואב סכטה תעב ןושאר ראות ילבקמ םשב םירבד אשונ רפע

 

 תמיוסמ הפוקתמ םירתא לש תוריפחב תופתתשה דציכ הלאשב םעפ אל יתרהרה זאמ ורבעש םינשב

 ,הז רתאב תויפוטאנה תובכשב הריפחה .םינשה ךלהמב רקוח היהיש הז לש וניינע תא השעמל םיביתכמ

 .םייאלקח םיבושיי לש םתעפוה ינפל עריאש המב ןיינעתהל יל ומרג ,יתילואינה בושיל םדוק ורבטצהש

 ינושארל םיטקל-םידייצמ יטירקה רבעמב ןקולוהה תישארו ןקוטסיילפה ףוסמ רתאב הריפח לש ןויסינה

 לש תובישחה תא יתטלק טנדוטסכ הנושארה םעפב םתסה ןמ .רתויב בר םשור יילע השע ,םיאלקחה

 םבורש( םייתילואינה םינבמה תא תוארל יתיכז – תיקפואה הפישחה ללגב ןמז ותואבו היפרגיטרטסה

 .יפוטאנה תורבקה תיב לש תושרפתהה תאו )תומדוקה תונועב ופשחנ

 תורמלו ,הבר הדימב ןיינע רסח אשונכ יל הארנ םימי םתואב טנאבלה לש תילואינה רקח ,תאז םעו

 .יתספתנ אל – לארשי-ץרא לש תילואינה לע 1959-1960 תונועב ונלש הצובקל ונתינש םיכוראה םירבסהה

 הארנ ,יניסב ונדבע רשאכ ,ץנימ רתסא רבעשל יתדימלת לש היתורעה תובקעב ,ןכמ-רחאל תובר םינש קר

 הרורב היהת אל םייתרבחה םיכילהתה לש הנומתה ,המודקה תיתילואינה הפוקתה תרכה אללש עתפל יל

 .תיתילואינה הפוקתב ןכמ רחאלו ,תיפוטאנה תוברתב ןיינעתהל יתלחתהש אצי ךכ .ירובע

 

 ףוסיא ןתרטמש יונ רמתו הילגנאמ סגיה קירא ידי-לע רתאב תופסונ תוריפח וכרענ 1969-1970 םינשב

 ךכיפל .תישונאה הטאידב ולחש םייונישה תאו הביבסה תא רזחשל הרטמב םיחמצו םייח ילעב ידירש

 רתאב ושענ אל זאמ .המלשוה אל הז רתאב תיפרגיטרטסה הנומתהו 'מ 2x2 לש םיוסמ עוביר קר רפחנ

 םא םג .הז בושח רתא לש ובצמ לע יל רצ ,ןרוא לחנ ךרואל שיבכב רבוע ינא רשאכו ,הריפח וא ףסונ רקחמ

 תורחואמ תופוקתמ תורידח םה םבורבש וארה 14 ןמחפ יכיראתו םיטעומ ויה ואצמנש םיחמצה ידירש

 .ףסונ רקחמ בייחמ דחא םוקמב יתוברת ףצר לש ומויק םצעש הארנ ,כ"דב

 ללשב םג םיכורכ ויה בקעי ןורכיזב ןויסנפב םירוגמהו הבושח היווח ירובע התייה 1959 תנוע םוקמ לכמ

 םירחואמה צ"החא תועשב םיאצממה ןוימ ךלהמב יונ רמתו סילקטש תא ריכהל יתיכז .תוישיא תויפצת

 תצצולתמ התיה הדשב ונייהש םישדוחה ךלהמב רצק רוקיבל האבש סילקטש 'בג דציכ דחוימב יל רוכזו
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 ,דעלג דוד םע שדוח ותואב יתרגש ןויכ .רקובב 4:30 העשב רקוב תחורא דגנ םידרמתמ ונניאש ךכ לע

 ףוסב רבכו תילגנאו תינלופ ,תינמרג ללוכ תופש רפסמ אורקל עדי אוה .תויסיסבה ויתונוכת תא יתיליג

 .הנידמה רקבמ דרשמב הלשממב דבע ותסנרפל .בר עדי ול היה 'א הנש

 

 

 1960 םיזרוכ רקס .ג

 םינבמ לש רקסל ,סילקטש .מ 'פורפ לש ותושארב ,ונאצי הטיסרבינואב יידומילל הנושארה הנשב

   .תרניכל ברעמ-ןופצמ אצמנש םיזרוכ רוזאב םינמלוד רקיעב ,םייתילאגמ

 בושי תמקהש רורב היה ןכש הריפחל יואר היהי םינמלודה ןמ הזיא עובקל השעמל דעונ 1960 תנשב רקסה

 תונשב .םייתילאגמ םינבמ רקחב בר ןויסינ היה סילקטש 'פורפל .ולאמ םיבר לש םתסירהל םורגת םוקמב

 .סוק-לא רפכה הב אצמנש המרבו המיידאב – תומוקמ ינשב ןדריה רבעב תוריפחו רקס ךרע אוה 30-ה

 היה ןתינ – ביבאה לש ומוציעב ,םוח וטלפש תלזבה יעלס ,םיִלּורֲחו םיצוק ןיב ,חטשב ונבבותסה רשאכ

 .ך"נתב רואיתהו רוקמה יפ-לע – דָעְלִג – היורקה ,ןדריה רבע תמר לא תופצל

 .המרב ותדובע לע רופיסה תא ויפמ ונעמש ,סילקטש לש עובק גהנמ היהש ,תיתרוסמ הת סוכ תייתש ךות

 םליש ורובעש יולצ ףוע לבקי ברעה תחוראלש םכסה ול היה ,רפכה יבשותמ דחא לש ותיבב ררוגתהש ןויכ

 תא ריכזה סילקטששכ .םייקושה ינשמ דחא תא הלביק ,ףועה תנכה לע רכשכ ,תיבה תלעב .ןטק םוכס

 ומיע רומש םהה םימיה רכזש הארנו ,םיטמוקמה וינפ לע ךויח רופיסה הלעה ,תחאה לגרה לעב ףועה

 .הבוטל

 קוחר אל .הפוריאב םימוד םינבמל םהלש תולבקהה לעו םינמלודה הנבמ לע טעמ אל יתדמל רקסה ךלהמב

 ,רטיפ-ליוורט סיסנרפ ידיב )דעימע ץוביק דיל םויכ( םינבמ המכב הריפח השעמל הכרענ םיזרוכ רוזאמ

 ,םידדוב סרח ילכ 1923 תנשב ותריפחב הליג רטיפ-ליוורט .הראבכ תרעמ לש ןושארה רפוחה םצעב היהש

 .םינמלודה דחא ךותב תינשמ הרובקכ וארנ רשא דועו םיזורח

 תחלשמה לש םירוגמה םוקמל ונתוא עיסה רשא הרובחתה ילכו םייעובשכ רקסה ךשמנ העוט ינניא םא

 ירוחאה וקלחב תינרע החישמ םיריעצה ונא ונינהנ ,גהנה דיל בשוי סילקטש 'פורפ דועב .רדנט היה הנטקה

 המב רכוז ינניאש איה תמאה ךא תועיסנ ןתואב יתעמש תוריפחו םירקוח לע תוליכר טעמ אל .בכרה לש

 םינושארה .יקסניפמק ןורהאו סקורד םדא ,יונ רמת ויה םיפתתשמה ןיבש חכשא אל .םירומא םירבד ויה

 אוה םגש ,דעלג דוד םע דחי ,היגולואיכראב 'ב הנש דימלת היה יקסניפמקש דועב עוצקמב םיקיתו ויה רבכ

  .טקיורפב ףתתשה

 הסוכמ ןורדסמ לש וא םיקנט לש תויומד םירצויה םינבמה םירוזפ ןהילע תלזבה תועבג ,תישיא הניחבמ

 ותעשב .ץוביקב הצובקכ ונייה הבש הפוקתהמ ,רבעה ןמ םימיוסמ תונורכיז יב וררוע ,םידבכ תלזב תוחולב

 תיתלזב העבג יהוז .הליטומ-לתב ץוביק םיקהל היהי ונלש הצובקה לש הדיקפתש דחואמה ץוביקה עבק

 ינב בורל רשאכ 2007ב .1951 תנשב ירוסה אבצה לש הדיחי םע השק ברק ךרענ הילעש םיזרוכ רוזאב

 תורמל ,רבד לש ופוסב .ולש הירוטסיהה לע דיעמו םוקמב בצינה דעלגב ונרקיב הנש 70 ואלמ הצובקה

 האצי אל ץוביקה תמקה ,)1955 ףוס( אבצל ונסייגתה הבש הפוקתל רושק היה עקרקל היילעה דעומש

  .1961-ב רוגמלא בשומ םקוה ומוקמבו לעופל

 

 

 יתפרצה רשקה

 )1967-1966( תפרצב תומלתשהה .א
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 תיתפרצה הפשה דומיל אללש יל ררבתה ,1959 לש ץיקב ןרוא-לחנ רתאב תוריפחב יתפתתשה רשאכ רבכ

 ,םינושארה םירקוחהש הדבועה ןמ עבנ וז הפשב ךרוצה .ירוטסיהרפה רקחמב םדקתהל השק יל היהי

 ץראב תוריפח וכרע ,םילשוריב תיתפרצה הילוסנוקב דבעש ליוונ הנרו הילגנאמ האבש דוראג יתורוד

 1948 רחאלו למרכה תורעמב ןכמ רחאלו )ףוטאנ לא ידאוב( הבקוש תרעמב הרפח דוראג .םנושלב ומסרפו

 רבדמב םירתאב םילשוריב תיתפרצה הילוסנוקב ותורש תעב רפח תפרצמ אבש ליוונ הנר .ןונבלב הכישמה

 'פורפ ירומ ותיא דבע הזפק תרעמב ןהו ןוטירח ידאוב עלסה הסחמב ןה .הזפק תרעמב ןכמ רחאלו הדוהי

 הרעמה תא הליג השעמל זאו( הראבכ תציב שובייב דבעו היסורמ ץראל עיגהש רחאל ,ומצע אוה .סילקטש

 לש ותכרדהב ולש טארוטקודה תדובע תא בתכ םשו תפרצל רתוי רחואמ אצי ,)1927 -ב הקידב הב ךרעו

 תוריוצמה תורעמה רקחב דחוימב ,תפרצב ירוטסיהרפה רקחמב תובושחה תויומדה ןמ היהש ,ליורב ירנה

 היה )ןוכיתהו יממעה רפסה תיבב יתדמל התוא( תילגנאו תיתפרצ דומילש רורב ןאכמ .תוירוטסיהרפה

 ליבקמב דומילל טסקטכ ירובע שמיש הדוהי רבדמ ירתאב ויתוריפח לע ליוונ הנר לש ורפס .יבגל ינויח

 יתישקתה רשאכ עצמאב יתשטנ תיתפרצה ידומיל תא יתכשמה הב 'ב הנשב .'א הנשב תיתפרצל הניכמל

 הָרומל יתינפ קיתה תא יתחקלש תעבש יתרפיס םימיל .)conditionel -ה( ךבוסמה קודקדה תא דומלל

 ןמ יתאציו )גרבנתור 'בג דאמ ךל הדומ ינא( Je vous remercie beaucoup Mme Rothenberg -יתרמאו

 ...התכה

 תומלתשהל ,תיתפרצה הילוסנוקה לש יתוברתה חפסנה םע הלועפ ףותישב יתחלשנ 1966/1967 תנשב

 החנהה סיסב לע הז היה ,תפרצל יתוא חולשל תירבעה הטיסרבינואב הדעוה הטילחה רשאכ םג .ודרובב

 ,הנושארה יתייער תיולבש אצי ךכ .טארוטקודה תדובעב יתלחתהו א"מ יתמלשה ובש דסומל רוזחא דועש

 םלתשהש גרובסנרא ךורב תא ונשגפ םשו לע-לאב זירפל ונסט ,יצחו םייתנש תבכ התיהש תליא תבהו ,סדה

 שדוחכ ןנכותמ היהש 1967 יאמ שדוחב רוזחל ונדמע וז הרידל .Dumeril 27 'חרב הריד לעב היהו תפרצב

 .םדאה ןואיזומו IPH (Institut de Paleontologie Humaine) -ה יפסואב תומלתשה

 אוצמל ונל רזע םינושארה םימיב רשא ,יכדרמ םשב ילארשי ונשגפ הב ,ודרובל ונתוא האיבה תימינפ הסיט

 תמוקב היה הנישה רדח .ןטק לכוא רדח ודילו ,תיבה ףתרמב חבטמ םע ,Charles Péguy בוחרב רדח תריד

 תודעסמב לוכאל וניכז תפרצ תלשמממ הגלמ יתלביקש ןוויכו ודרוב ריעל עדוויהל ונלחתה ךכ .הסינכה

 הרוכז ולא ןיב .תפרצ ברעמ םורד לש רוזאב םינוש תומוקמב םילויטל ונתוא ונימזה ףאו םיטנדוטסה

 .דועו גלשה לע םיקילחמה תא תוארל ידכ םיאנריפה ירהל העיסנה בוטל

 .הטיסרבינואב ודמיל ותייערו אוהש דרוב האוסנרפ 'פורפ תא שוגפל היה וז הפוקתב קתרמה קלחה

 תיבב תובכרמה ןוסחיאל םוקמ וא הוורוא םעפ התיהש המב ויה דומילה רדחו הדבעמה ,םהלש םידרשמה

 ב הקלחמל ונתוא ליבוה םיסבוטואה תורש .ודרובל הדומצ התייהש Talence הרייעה ירישעמ דחא לש

Chemin Roul 75. 

 ידידי ונייצ כ"חא .התוא יל החתפ יהשימו הדבכה ץעה תלד לע יתשקה ,הקלחמל יתעגהש ןושארה םויב

 .םיסנכנו םיחתופ טושפ .תלדה לע קפוד והשלכ רקוח ובש רידנ הרקמ הזש

 רשקהש םיתימע דרוב-ליוונוס-הד סינד ותייערו דרוב 'פורפל ףסונב יתשגפ םינושארה םייעובשה ךלהמב

 ;הראבכ תרעמב ונתיא דובעל אב כ"חא םינשש גולואיגה Henri Laville ולא ויה .תובר םינשל רמשנ םמע

Claude Thibault רוזא רקחב קסעש Landes בכר תנואתב גרהנ םשו וקורמב דבע רתוי רחואמו. Jean-

Phillip Rigaud תירעזמ הרעמב הקידב תריפחל יתאצי רצק ןמז רחאל ותיאו םהמ ריעצ טעמ היהש 

 דחי ורפח םהינש - היווב קראמ דבע ותיאו ;)ךשמהב ךכ לע( Grotte Maldidier רצ ןורדסמ תיומדו

 םג אלא רייצל קר אל ביטיהש Pierre Laurent רייצה ;ןודרודה רוזאב ןוילעה תילואילפה ליגמ םירתא

 טארפ 'פורפ ;Heureuse Préhistoire רפסה תא םסרפו םיירוטסיהרפ םיאשונ לע תורוטקירק תושעל
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 יתרכה םיאבה םישדוחה ךלהמב .הנואפה רקחב הקסעש Françoise Delpeche  ;ריכבה גולוטנואילפה

 .שיבכל רבעמ ,סופמקב םיטנדוטסה תדעסמב דחיב דועסל ונכלה םעפ אלו Le Tensorer Jean-Marie  תא

 םינימז ויהש םיברה םיפסואה דומלל ןמזה תיברמ תא יתשדקה ודרובב יתיהשש םישדוחה תשמח ךלהמב

 .דרוב לש הדבעמב

 

 תרחמלש םויב .ודרובל דרופניב סיאולו )דליפנש רבעשל( ילאס ועיגה 1966 לש דלומה גח ינפל םיימוי-םוי

 םיפסואה דחא היה הזו( לאנרג במוק תרעמב דרוב האוסנרפ לש ויתוריפחמ םיאצממ ןוימב םהינש וקסע

 קיסה אוה ונממו רוצה יטירפ לש יטסיטטס רקחמ ךרע דרופניב .)יתטיש ןפואב םהילע יתרבע רשא

 יסופיט ןיב רשק שי ,תננושמ תירטסומ םשב ארק דרוב 'פורפש המ וליכהש ולא לשמל ,תומיוסמ תובכשבש

 תויהל תבייח התיה םילכה יסופיטל ,רמולכ .םיסוס תומצעב הרישע התיה הבכשהש הדבועל םילכה

 תיבב .ברעה תחורא תא ןיכהל האצי דרוב 'בגו ךראתה צ"החא ותוא – םיתניב .תילאנויצקנופ תועמשמ

 .ונְרַאו לשימ ,'גרו'ג הל וכיח

 לש אשונב חוכיו/ןוידה ףוסבש אוה יל רוכזש המ .ויתונורכזב דרופניב סיאול םג רפסמ השיגפ התוא לע

 הלאשה התלע זאו ."וקית" אוה בצמהש הנקסמל םהינש ועיגה תומצעה לולכמ ןיבל םילכ יסופט ןיב רשק

 ןבומ .דרופניב סיאול לש הזל דרוב האוסנרפ לש םימרגוליקה רפסמ תא וושה ךכ םשל .רתוי דבכ םהמ ימ

 הנקסמה .)'רג 450 ךרעב אוה pound לכ ובש יאקירמאה לקשמה( םידנואפה רפסמ תא םגרתל ךרוצ היהש

 גח תחוראל ותיבל עסנ דרובו חוכיוה םייתסה הזב .דרופניבמ דבכ רתוי דרוב הסאמה תניחבמש התיה

 .דלומה

 גהנ ובש ודרוב זכרמב Hotel La Madeline הז היהש יאדול בורק( םהלש ןולמה תיבל ושרפ ילאסו סיאול

 ןיב היה יתפרצ הירוטסיהרפל רוספורפכ דרוב האוסנרפ .)םיחרואה םינעדמה תא חראל דרוב 'פורפ

 רקחמ ,םירתאה לש יגולואיג רקחמ החלצהב בליש ויתודובעבו תילגנא ורבידש ורודב םידדובה

 םיאקירמאל תבאוש ןבא התיה ותדבעמ ,םייתילה םילולכמה רקח םע דחיב ,יגולונילפו יגולוטנואילפ

 היהש לוואה קראלק 'פורפ ,)וגאקיש תטיסרבינואמ ועיגהש( ןמירפ ילסל ,ןיילק דר׳ציר ויה ולא ןיב .םיבר

 לוואה .ןבאה יטירפ ךמס לע ורדגוהש תויוברתהו םדאה לש היצולובא אשונב ירקיעה רוטנמה םינש ןתואב

 לש םתריקחב וזכרתה וימוסרפ רקיע .דרפסב רתוי רחואמו הקירפא חרזמב םירתאב רתיה ןיב דבע

 היה רוקמב רשא )א"ת תטיסרבינוא( קר לאוי 'פורפ תא ריכזא םיברה וידימלת ןיבו םיישונאה םינבואמה

 .הראבכו םינויה תורעמ תוריפחב תובר יל רזעו תירבעה הטיסרבינואב א"בה ידומילב ידימלת ןיב

 

 ול יתארה הליחת .דרוב םע םימעפ המכ חחושל יתחלצה ,ודרובב וניהש םהבש םישדוחה תשמח ךלהמב

 דרופניב ילאס יל הרפיסש המ יפ לע ,ינמודו תיגולופיטה המישרה ללוכ ,ילש א"מה תדובע תואצות תא

 לע ןיימ רשאכ ודיל הדימעב תועש לש ןטק אל רפסמ יתרבעה .בר םשור וילע התשע יתדובעש ,ןכמ רחאל

 סנכוה רחא וא הז טירפ עודמ דרוב 'פורפ יל ריבסה יתטיש רקוחכ .םילולכמ תיגולופיטה ותמישר יפ

 ידי לע שדחמ רפחנ ןכמ רחאל םינשש Barbas רתא תא לשמל וללכ ןיימש םילולכמה .תמיוסמ הירוגטקל

 .הדאוב קירא

 םירקוחה לכ ודבע )םיסוס תוורא היה ורוקמב רשא( םלואבש ךכב היה דרוב לש הדבעמה לש הנורתי

 ויה םיפסואה .תוזילנא ושע םיגולואיגה ובש ףתרמ םג ללכ בחרמה .הארוה תתכ התיה םג ובש ללח ותואב

 לכ .תונטק ןוטרק תואספוקב ויה ,םילכה יסופיט יפל םיגווסמ ,םיטירפהו ,תורגמב םירתא יפל םירדוסמ

 ינניא םאו םיוסמ ןסחמב אלא םש התיה אל ללכ ךרדב )םיניערגה ללוכ( 'זאטיבדה - היישעתה תלוספ
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 ןקתל הסנכנ )chaîne opératoire( התחפהה תטיש רשאכ ,ןכמ רחאל םינש .וניומ אלו ופטשנ אל םג ,העוט

 .רקחמה תא ומילשה רתוי םיריעצ םירקוח ,בושח יטילנא ךילהכ

 ילכ לש רייצה ,טנארול רייפ היה תינוגסס רתויהו הטקשה תומדה הנשיה הדבעמה לש וזה תכרעמב לבא

 הרדס טנארול רייפ רצי ,םירחבנ רוצ ילכ לש םירויצ עוציבל ליבקמב .עשעשמו דח רומוה שוח לעב ,רוצה

 רתוי רחואמ ומסרופ ,ויתודובע קית ךותב ואצמנו תישיא תרוקיבכ ובשחנ אלש ,ולא .תורוטקירק לש

 יעדויל סכנל וכפה םינשה תוברבש תורוטקירק ןהיניבו "תרשואמ הירוטסיהרפ" ארקנש ןורפסב

 םדאל םילטרדנאינ ןיב ןיפוליחה לש הרוטקירקה התיה ןהיניב .תפרצ לש תיתילואילפה הירוטסיהרפה

 םאה תוטבלתהה ךלהמבש וז וא .הז תא הז ופילחהו ללחה ןמ ותחנוהש שדחו ןשי ,םילדומ ינשכ ינרדומ

 ליבשב דבוע ינא ,עדוי ינניא" – רייצה הנוע ,םזילובמיס וא היגאמ לש טסקטנוקב ורצונ תורעמה ירויצ

 ."תורייתה דרשמ

 ייחב .םויה דע יתוא תשמשמ רשא תרבודמה תיתפרצה תא יתדמל ,ודרובב וניהש הבש הפוקתה ךלהמב

 הריפחל ומע תאצל יתבדנתה ,רזוחו רפסמ םימיל אצוי פיליפ-ןא'ז תא יתיארש רחאל ,הדבעמב םוי-םויה

 לש לדה ותיבב רוקיבה תא חכשא אל .הרעמה האצמנ ורצח םוחתבש רכיאה םש לע ,הֶידידלמ תרעמב

 תירקתל םרג וז לש התנבה-יא .תידרוגירפה תיתפרצה לוצליצו םינומרעהו ףורשה ץעה חיר ,רכיאה

 רוזאה לש "הירוטסיהרפה תריב" םיתעל יורק הז רפכ( יִזיֵא-זיֵלב ירפכה רבב וגיר םע ,דחא ברע .תכחוגמ

 .תותשל ךישמהו ימיע רבידש רכיאל יתבשקה ,)הביבסב תוריוצמ תורעמו םיבר םירתא לש םתאיצמ בקע

 םרטב רכיאה םע חחושו וגיר ינליצה ברעה לש ופוסב לבא ."ןכ ,ןכ" רמואו ןהנהמ ,סומינה תמחמ ,יכנאו

 – רמאו בחר ךויחב ןייצ ונתאצב .ונסכאתה וב הירוטסיהרפל ןוכמה ןינבל רוזחל ידכ רקה הלילה לא ונאצי

 תקלח ךל ןיאש ול יתרבסה לבא ,"chainsaw" "ינכמה רוסמה תא ונממ תונקל תמכסה – רפע עדוי התא"

 ."הזה רוזאב רעי

 -ה סרגנוקל םדקש סנכל 1969ב רוזחל יל רשפאתהו םידידי ונראשנ 1967/1966 לש ףרוח ימי םתוא זאמ

INQUA עלסה תוסחמ רקיעב ,םיירוטסהירפה םירתאה בורב רויס ךרענ הז סנכ ינפל .זירפב היהש, 

 םירתאה תא ןיכהל ודרוב תטיסרבינואמ הצובקה ירבח לכ ולמע 1967-1969 םינשב .דרוגירפה רוזאב

 ונאצי ודרובמ סובוטואב .רויסלו סנכל ועיגה רשא ןוכיתהו םודקה תילואילפה ירקוחמ םיבר לש םרוקיבל

 .זירפב םיעסונ הדירוהש קרוי-וינל לע-לא לש הסיט רחאל זירפמ הליל תסיטב יתעגה ריעלש ערא .עויסל

 אלל םימי 10 לש רויסל תאצלו העיגה אל יתדווזמש ךכל ומרג םהה םימיב תודווזמ תרבעה לש תויועט

 ותשאו רדורש סורב םע םדוק םיימוי יתעגהש ןוויכ ךא .חלצומ אל רודיסכ הארנ הפלחהל םינבלו תוצלוח

 .St 'חרב רובעלו ריעה זכרמב "ןילדמ הל" ןולמה ןמ רקובב תאצל יתקפסה ,ןונבלב הריפחהמ ועיגהש ןלה

Catherine םינבל תוגוז ינשו תוצלוח יתש תונקלו ,םידוהי לש ןקלח ,םידגב תויונח עפש ויה ובש. 

 רותרא .תוריינו המלצמ םע בג לימרתו םידגבה םע הנטק תיקש ידיבו סובוטואל יתילע האיציה רקובב

 הנה" :םר לוקב ןייצ ,1967-מ ןובאט תרעמב רופחל לחהש זאמ ינריכהו ,סובוטואה לע רבכ היהש קניל׳ג

 ןייֵרולו סרּוא סיסנרפ באה ויה םיעסונה ןיב .יתודידי קוחצל ןבומכ םרגש המ ,"לק ןעטמ םע עסונש רפע

 .םירחא םיברו ןונבלמ ועיגהש דנאלפוק

 םירקחמה תואצות לע רוזחא אל ,תפרצ לש ירוטסיהרפה רקחמה תודלותב תובותכ רויסה תורוקש ןויכ

 ילכ תוישעת לש חותינה סיסב לע( תיתאוושה היפרגיטרטס לש םימיה ולא ויה .חטשב ונינפל וגצוהש

 לש חותינה ןבומכו ,ןלופו םייח-ילעב תומצע ילולכמ לע וססבתהש תוימילקא-ואילפ תויצלרוק ,)רוצה

 ךרד ירוטסיהרפה רקחמה רבע זאמ .םיימילקא םייוניש תוהזל ןויסנ ךות ליוואל ירנה השעש םיטנמידסה

  .דועו TL, ESR, U-Series -כ תופסונ ךוראית תוטיש וחתופ 14 ןמחפ תטישב ךוראיתל ףסונבו הכורא



 17 

 םינשב םירוקיבב ןהו 1966/7ב ןה - תפרצב ןויסנה ,תירקיעה ותמישמ תא תילואילפה רקחב הארש ימכ

 תונשרפה ןיינעב דרופניב סיאולו דרוב האוסנרפ ןיב חוכיווה לש ותוחתפתהב יתיפצ ,ןכמ רחאלש

 תוחתפתה לע ורבסה תא )דליפש תטיסרבינואמ ותעשב( סראלמ לופ ףיסוה הילא ,תילכלכ-תיתוברתה

 .דרוב .פ היה קדצש ימש רבתסה ,יתונורכז תביתכ תעב ,םויה .תפרצב תוירטסומה תויוברתה לש תיראניל

 ותואב ,וזמ וז תונושה ,ןמזב תוליבקמ תוישעת תומייק ,רורב ןפואב ודנאר ליוו היינאלד ןא וארהש יפכ

 םירקוחה לש םיישקה .ר"מק 500,000 -כ לש חטש לע רבודמ זא הלוכ תפרצ תא לולכנ םא .יפרגואיג םוחת

 )םירקוחה לש( םתלוכי רסוחמ ועבנ ,)וננמז ינפל םינש ףלא 40 -ל 250 ןיב( וז הפוקת לש תוישעתה תנבהב

 תדימלש יאדוול בורק .רוצ ילכ תותיסב ןמאתהלו דומלל ,דמלל םינומדקה לש תולוכיה ןיב רושקל

 .תויתילואילפה תורובחב ריעצ ליגב הליחתה םינוש םילכ לש םתריציל תונמוימה

 

 םיתפרצ םירקוח םע תורחא תויוליעפ .ב

 לש ותושארב היגולואיכראל ןוכמב יתובלתשהו ץראל יתרזח רחאלש םינשב ךשמנ ילש יתפרצה רשקה

 ריכה ןא'ז ןכש תמיוסמ הכרעהל יוארש ימכ חונמה ורפ ןא'ז ידי לע יתרכוה ,הליחת .חונמה ןידי 'פורפ

 ואשונש ,ןרג רנוו ןרק ןומימב ןגריא יקלוס ףלארש סנכ ןודנולב ןוכמב ךרענ 1969ב .דרוב תחפשמ תא בטיה

 תוריפחמ םיאצממה לע תוכמתסה ךות )תילואילפ-יפאה ללוכ( ןוילעה תילואילפה לש היגולופיט היה

 ורבעוה רתוי רחואמ .4ןודנול תטיסרבינוא לש היגולואיכראל ןוכמב היה ירקיעה םקלחש ,ליקאע ראסק

 .ןודנול חרזמב םיאצמנה וינסחמל ,יטירבה ןואיזומל ולא םיפסוא

 ךרעש דורבי תוריפחמ םיאצממה תא שדחמ ומסרפ רשא( דרוב-ליוונוס-הד 'בגו דרוב .פ ופתתשה הז סנכב

 םיפתתשמו ,יכנאו ןנור םהרבא ,סרּוא סיסנרפ באה ,דנאלפוק ןיירול ,)30 -ה תונש ףוסב טסור דרפלא

 בריס דרוב .פו תולבל תאצל עיצה ורפ ןא'ז ,ינורכז בטימל ,דחא ברע .רמקוינ קראמ תא םג וללכש םיפסונ

 םייושע ורפ ןא'ז םע אצנ םאש ןעטו סעכ קיתוה רקוחה .דרוב 'בגה תא םתיא וחקל ןנור םהרבאו אוה ןכלו

  .)ןלצל אנמחר זיטפירטס( תוירסומ אל תועפוהב ונמצע אוצמל ונא

 רובע תיטרדנטס תיגולופיט המישרל וכפהו סרּוא באה לש ומש תחת 1974 -ב ומסרופ םינוידה תואצות

 קרו תערכמ התייה םיתפרצה לש תילאוטקלטניאה תויטננימודה הירחאלו וז הפוקתב קפס אלל .טנאבלה

 יבגל תונויערה ןמ קלחו רקחמה תורעשה ,ןדריבו לארשיב תוחפל ,90-הו 80 -ה תונש ךלהמב

 .תינקירמאה היגולואיכראהמ ועיגה תירוטסהירפה היגולואיכראה

 רחואמו בורקה חרזמה רקחל ןוכמה אצמנ הבש ריעה ,ןוילב 1980-ב וכרענ יתכרעהל םיבושח םיסוניכ

 דחיב יתשגה ,1980 ינויב הנושארה השיגפה ךלהמב .ליוואלנאס לופו ןיווק קא'ז לש םלוהינב 1988-ב רתוי

 תוריפחה תא שדיח םרטבו ץראב רוקיבל אב רשאכ 1964 תנשמ לחה יתרכה ותוא ,שרמרדנו דראנרב םע

 תירטסומהש תורשפא שיש רתיה ןיב ונעצהו ץראב תירטסומה היגולונורכה לע רצק רמאמ ,הזפק תרעמב

 ריקמ תודגנתהב הלבקתה העצהה .םינש ףלא 100-ל 80 ןיב ענ םליג ,םש ואצמנש םידלשה םגו הזפק לש

 טעמב ךא םימידקמ ,םהלש היגולופרומה י"פע ,הזפקמ םידלשהש הפקשהה הטלש םינש םתואב ןכש ריקל

 םהש הדבועה תא ןויצל( "םינוינמורק-וטורפ" םהל ארק לווה קראלק .ינרדומה סנייפאס ומוהה תא

 ,יזיא-זל דיל ,ןוינמורק עלסה הסחמב אצמנש דלשה םע ההוזש יפוריאה סנייפאס ומוהה תובא הארנכ

 .)םדוק הרכזנ רבכש הרייעה

 
 1967-ב ןודנולב ותוהשמ בטיה רפע ריכה םתואשו  4
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 םיכיראתה סיסב לע אדאלאו ןלה י"ע ומסרופש םירמאמ ינשב ןכש הירוטסיה קר םויכ אוה ולוכ אשונה

 םילטרדנאינל תוסחוימה הראבכ תובכש וליאו הנש יפלא 92±5 -ל וכראות הזפקב תובכשה ,TL תטישב

 .םינש ףלא 64-48 ןיב ,רתוי תורחואמ

 רורב ןפואב ועיבצה ברועמ יתייה םהיתוריפחבש ולא םירתא ינש לש ךוראיתה תואצות ירובע ,ישיא ןפואב

 םייזיפה םיגולופורתנאה לע )ךכ הבר הדימב ראשנו( לבוקמ היהש יגולופרומה חותינה לש ותשלוח לע

 .םייניש לע םיססבתמ םימוסריפ רשאכ םג התנתשה אל וז יתוסחייתה .תיסחי היגולונורכ לש העיבקב

 תויסולכוא לש תיזיפה תוחתפתהה לע עיבצהל םייושע םודקה א"נדה רקח לש תואצותה קרש יל הארנ

 .ןהיניב םירשקהו תונוש

 תוריפחל ונילא ףרטצהל הל יתעצהו ןיֵינֵמ ןאיליל תא הנושארל יתשגפ 1980ב ןוילב סנכה ךלהמב

 דע ךשמנש הלועפ ףותיש חתפנ ךכ .1982ב ונלחתהו ונמזי יכנאו שרמרדנו רשא הראבכ תרעמב תושדוחמה

 תוריפחב ןכשמהו )1990-1982( הראבכ תוריפחב הליחת .םיתפרצה יתימע ןיבל יניב ולא םיפד לש םתביתכ

 .)2000-1992( םינויה תרעמב

 

    
 .הרעמל ךרדב הנפד ותב םע :לאמשמ .1985 ,הראבכ תרעמב ךתחה תא םינחוב ןאינמ ןאילילו רפע

 

 

 

 יניס ירופיס

 סימאוונ .א

 לכ לש היגולואיכרא ט"מק ותעשב היהש ןרוג רנבא לש ותשקב יפ לע השעמל הלחה יניסב ילש תוברועמה

 לש ןרומישו ןתומלשל גואדל שי שובכ חטשבש התייה הבנ'ג תנמא יפ לע תוביוחמה .יניס יאה יצח

 ,תוקיתעב עוגפל תויושע ,םישיבכ תלילס ומכ ןהשלכ חותיפ תולועפש ששח שי םאו תוימוקמה תוקיתעה

 .םייגולואיכרא םירתא םתואל גואדל חטשב הקיזחמה הנידמה לע הבוח

 ןכו ,1967 תנש זאמ חונמה בונר׳צ ןתיא םע יתכשמה ןתוא ,היידבועב תוריפחב קוסע יתייה 70 -ה תונשב

 גוחה לש ימאניד דימלת היהש ,רנבא רשאכ .םינויה תרעמב גרובסנרא ךורב םע דחי ונכרעש תוריפחב

 ,בטיה יניס תא ריכהו םיאודבה םע הבוט םיסחי תכרעמב היה ,רבדמב חונ שיגרהש שיא ,היגולואיכראל

 םירחאו םילארשיה םירייתה וירבדל .תניינעמ העצה ויפב התייה תירבעה הטיסרבינואה ידרשמל עיגה
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 תורכמ רתא – םדאח לא טיבארס תוקיתע תא תוארל יניס ךותב ועסנ םירייתה .יניסב תוקיתעב םיעגופ

 רהכ בשחנש הנירתק לב'ג לא םכרד ושפיח ,םשמ המורדו ,השדחה הכלממה תפוקתמ שדקמ ובו ירצמ

 לחהש שיבכהמ הליבוהש םיפי'גה ךרד .הובגה רהה לש םימוסקה םיפונהו וילגרלש יטנזיבה רזנמה ,יניס

 לבא תליא ריעהמ המורד העיסנ רשפא ,יניס לש יחרזמה ףוחה וקו )הבקע( תליא ץרפמ ךרואל ללסיהל

 ,לוחה ןבא תמר ילושב הרדוח ןיע ךרד עיגהל םשמו ריתאו ידאול סנכיהל ךרוצ היה הרצק העיסנ רחאל

 .יניסב הובגה רהה לא רפע ךרדב םשמו

-לא טיבארסל וכרד אצמ רשא ,הקיתעה םירצמ לש קהבומה הרקוח ,ירטיפ סרדנילפ רס לש ותחלשמ

 שיאה ילראק היהי םימיל .ירוטסיהרפה רקחמה םוחתב עדי לעב Currelly ידנקה רקוחה תא ללכ ,םדאח

 תוידאוה תא רקס אוה יניס םורדב תוליעפ תרגסמב .וטנורוטב Royal Ontario Museum ה תא םיקהש

 ץחה ישאר יפ לע ההיז םתוא תיתילואינה הפוקתה ןמ םירתא הליג רתיה ןיבו הובגה רהה רוזאב

 םינבמה תא – יניס תא ורקסש )רמלפ ,דנלוה( םירחא םירקוח וליג וינפלש המב ןיחבה םג אוה .םייסופיטה

 ולאה םינבמה וראשנ לוחה ןבא תטלוש ובש רוזאב .לגועמ רדח תרוצב םייונבה םירבק ולא .סימאוונה לש

 היינבל ושמישש םיקולבהו םישוגה לש היילבה ,טינרג לש היה ףונה ובש רוזאב ,תאז םע .םתומלשב טעמכ

  .וכותל סרק גגהו הנבמה תוררופתהל המרג

 רוצמ םייבחור ץח ישאר יִלֶראַק ףסא ,בוט היה אל םרומיש בצמש םידלש ףשחו םירבק המכ רפחש רחאל

 לבא ,הרדוח ןיע רוזאב סימאוונה ינבמ לא עיגה אל יִלֶראַק .םירחא םיטירפ טעמו םיזורח לש עפשו

 ,ךכ םושמ .םכותל סנכיהל היה ןתינו חותפ היה םחתפש םינבמב ורבנ םש םירבוע ולחהש םיברה םירייתה

 םישנא טעמ אל ורבקנ םכותב ,ולאה םינבמה תא רופחל העשה העיגה ודיקפת ףקותמש רנבא טילחה

 תוטישב הדובעה תא עצבל ידימלת םע אצא ינאש התיה ןרוג .א לש ותשקבו תירוטסיהרפ הפוקתב

 .תוירוטסיהרפה תוריפחה תא תונייפאמ ןיידעו ונייפאש תוקיודמ רתויה הריפחה

 לש םירצק םירטסמירט( םישילש השולשב המייקתה תירבעה הטיסרבינואב הארוהה םינש ןתואבו רחאמ

 תארקל ,1971 רבמצד ףוסב .ינשל דחא שילש ןיבש השפוחב הדשל תאצל תורשפאה הרצונ )תועובש 8-9

 .)1973-ב המייקתה תפסונ הרצק הנועו( יניס םורדב הריפחל דויצ זוראל ונלחתה ,רטסמירטה ףוס

-ינב תומצע תא ףוסאל ידכ תימס טפ 'פורפ ונמיע האצי הדשה תדובעל ובדנתהש םיטנדוטסה תווצל ףסונב

 .תליא הדש ס"יבמ םיבדנתמ המכ ןכו ,םדאה

 פי'גו רנבא לש פי'גה ,יאודבה וגהנ םע רכש רנבאש רדנטב ונכשמה םשמו תליאל הליחת ונכרד תא ונישע

 ,תולקת ללגב םעפ אל ונרצענ העיסנה ךלהמב .1950 -מ רקבידוטס היה יאודבה לש רדנטה .הדש ס"יב לש

 הסכמ תא גהנה םירה רשאכ .ריתאו ידאו לש ובחור לכ תא וסיכ רשא לוחה תודש תא וניצחש תעב דחוימב

 תונטק םינבא םע םיתיעל ,לזרב יטוחב הז לא הז םירושק ויה רשא םיטנמלאה לש ןוגרא ףשחנ עונמה

 רשוכ לע העתפה וז התייה לכמ רתוי .עונמה לש םינושה םיטנמלאה ןיב עגמ עונמלו דירפהל היה ןדיקפתש

 .הובגה רהה רוזא תא וסלכא רשא הילב'גה טבשמ םיאודבה לש רותלאה

 םידרזו םיפנע חינהל ,ףוחדל ,רופחל ךרוצ היהו תולוחב עקש דחא בכר ילכמ רתויש ןויכ הכראתה ךרדה

 ךרואל סימאוונה ץבקמל ונעגה ברע תונפלש אצי ךכ .בכרה תא ץלחל ידכ םילגלגל תחתמ םתורה יחישמ

 היהש לוחכ דבמ להוא ללכ דויצה .םיה ינפ לעמ 'מ 600 -כ לש הבוגב תיבונה לוחה ןבא תמר לע הרדוח ןיע

 ,דרי ברעה .הרודמ ונישע ותיזחבו םינבאמ ריק ונינב ןושארה בלשב .הניש יקש ויה ונלוכל .וידדצ לכמ רוגס

 רחא וא הז בלשב ךכו .רתויו רתוי רק השענ ,םיבכוכה תורמל ,םדקתה הלילהש לככו הרק התייה חורה

 .הספוק ךותב םינידרסכ הז דיל הז ונערתשהו ולש הנישה קש םע דחא לכ ,םישנא השיש ונסנכתה

 תוארל היה ןתינ םיחוטשה תוידאוב םשו הפו םילוחכ םימשה ,ולש ,יקנ ,ירבדמ היה ףונה ,ריאה רקובה

 .םתורה יחיש תא
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 חטשה .םיאצממה ודדמנ הנממו הבוג תדוקנ ונקתה הנבמ לכ ךותב .תוטשפב התשענ סימאוונב הדובעה

 ימינפה הוותמה .םיעוביר העבראל קלוח ,הזמ תוחפ םיתעלו םירטמ ינש לש רטוקב כ"דב ,לודג היה אלש

 היה הליחתמ רבכ .ינוציחה ריקב םג ופומ םינבמה ןמ קלח .דדמנ ונוויכש ,חתפה ןכו הפומ תוריקה לש

 רתוי רחואמ חמצ ןאכמ – ברעמ ןופצ דצל םינווכמ ויה המינפ לוחזל ונכרטצה םכרד םיחתפהש הארנ

 .תוומב תירצמה הנומאה תא ןייפאמו שמשה תעיקש לש ןוויכה אוה הברעמ ןוויכהש ונעט ובש רקחמה

 ודיצב םיאצמנ סולינה קמע ךרואל )תודימריפה ללוכ( םירצמה לש םילודגה תורבקה יתב וז הביסמ

  .יברעמה

 

 ץח ישאר ,םיזורח תואמ ףוסאל ונדיב הלע ךכו חמק לש תופנב יופינ רבע הנבמ לכב ונרפחש טנמידסה לכ

 חנוהש דלש תוהזל היה ןתינ אלו תוערפומ ואצמנ םדאה ינב תומצע .םירחא םידדוב םיאצממו םייבחור

 סימאוונ תודש ורפח ויתימעו ןרוג רנבא רשאכ ןכמ רחאל םינש קר .םינבמה ןמ דחא ףאב ותומלשב

 םירבק םתואב קר השעמלו תומלש ויה תוינושארה תורובקה בורש רבתסה םירחא תוידאוב וטטומתהש

 ,םוקמ לכמ .םינושארה םירבקנה לש תימוטנאה םתומלש הערפוה – םיפסונ םירבקנ וסנכוה םכותלש

 תפוקתמ תרחואמ הרובק האצמנ ,ךכל תודעכ .תומודק תופוקתמ רבכ וערפוה הרדוח ןיעב םירבקנה

 .)ס"הנפל 12-16 תואמ רמולכ( תרחואמה הזנורבה

 .םיתמה לש םתחונמ תא ועירפהו וטטיח םינבמב ורקיבש םיריית םג םתסה ןמ ,ולאל ףסונ

 םוקממ ונלוכי לק ףוטפט היה הדובעה חטשבש תורמלו םושגו רק היה ףרוחה .ךשמנ אל הפיה ריוואה גזמ

 גלשב וסוכ םירהה ישאר – ןדרי תנידמ לובגל םורדמ םיאצמנה תידועסה ברעב םירהה תא תוארל ונתיינח

 ילוהוכלא הקשמו הרודמה םגש ,רק ךכ לכ היהש אצי ךכ .םימי המכ ךשמב רתונ אלא דיימ סמנ אל רשא

 .ףוגה םוח לע רומשל וחילצה הנישה יקש ךותבו רוגסה להואה ךותב תופפוטצהה קרו ורזע אל

 םילשהלו רוזחל ונתוא ובייח ,םילשוריל ונאבהש םיאצממהו םימי הרשעכ קר ךשמנש ,ינושארה עצבמה

 ונכשמהו ,רק ריוא גזמל םג בטיה םידיוצמ םעפה ,בוש ונאצי )1973( הירחאלש הנשב ךכו .הדובעה תא

 עיפוהש טרופמ ח"וד איצוהל ונל ורשפא םהינימל םיאצממה ,ופומו תיתטיש ורפחנ םינבמה :הכאלמב

 ,םיזורחה ,םיציחה ישאר תא יתטיש ןפואב ראתל ןויסינ השענ הבש הנושארה םעפה וז התייה .1977 תנשב

 .םירבקה לש םכוראית תא עובקל םירצמב אצממה םע תולבקה י"פע תוסנלו Lambis תויושעה תודעצאה

 לש תורובק השעמל ויהו ס"הנפל יעיברה ףלאה לש היינשה תיצחמהמ םהש ונעצה ינושארה ח"ודב

 ןיב הארנכ יתחפשמ רשק שיש ונעט .יניס םורדב רקיעב ומייקתה רשא םיעור לש םיטבש וא תוצובק

 םינבמה תא ךראתל שיש עצוה ןכמ רחאל הררועתהש תיעדמ תרוקיבב וא חוכיווב .םינושה םירבקנה

 .)םירצמב תומודקה תולשושה תפוקתל רמולכ( ס"הנפל ישילשה ףלאה תישארל ולאה

 ונעגהש תונקסמה יִת-ֶא תמר לש קוצמל בורק ,הנּוג לב'גב ונדבע רשאכ וכשמנ סימאוונב תוריפחהש תורמל

 'פורפ םימיל( ץיבוקשרה לארשי םע הלועפ ףותישב ותדובעב ךישמהש ,רנבא .תונוש ויה אל ןהילא

 .יניס-םורד לש תוידאוב םיפסונ תודש רפח ,)א"ת תטיסרבינואב הימוטנאל

 הארנ וב רבדמה לש םסקה ,תאז םע .םעפ יא יתישעש רתויב ריעצה רתאב הריפחה וז התייה ירובע

 לע טעמ אל דומלל דוע ןתינש השוחת יל התייה – ךפיהל .רבע אל ,חטשה ינפ לע םיפושח רבעה תודוסש

 לש תוליעפה ןמ עגפיהל ודמעש םירוזא םתואב יניסב רופחל ךישמנ םא תובושח תוירוטסיהרפ תופוקת

 .םייחרזאו םייאבצ םימרוג

 לב'גל תע התואב ונגס היהש סאז ינבו ןרוג רנבא םע ונעסנ ,1971 תנשב סימאוונב תוריפחה תנוע םותב

 .יניס ןופצב הר׳עמ
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  יניס-ןופצ תוריפח .ב

 .יניס ןופצב הר'עמ לב'גל סאז ינבו ןרוג רנבא םע ונעסנ ,הרדוח ןיעב סימאוונה לש תוריפחה תנוע ףוסב

 ונכרעש ןושארה רקסבש אצי ךכ .1973 דע ולא םינש לש תיאבצה תוליעפל ץוחמ השעמל היה הז רוזא

 וניליג ,תולוחה רוזאב ,ול ןופצמ המגל לב'ג לש קמעבו תיבאשומה תוברתה לש רתא ונאצמ ,יבאשומ ידאוב

 ,ןכ ומכ .רוזא ותואב םיידועיי תוריפחו רקסל תאצל ונילע היהש רורב היה .רוצ יטירפ םיעפושה םירתא

 ,ךכיפל .תחלשמל ףרטצי םיאודבה יגהנמ תא ריכמה והשימש יאדכש יל הארנ היה ינושארה בלשב רבכ

 םימיה רשאכ ףרוחה תנועבו ,םירטסמירט ןיב השולש-םייעובש לש תומישמכ ונגרוא תוריפחה תונוע

 ויה םינש םתואב יתושרל דמעש דויצה .הלילב תוכומנו ,םויה ךשמב תוחונ תורוטרפמטה ךא םירצק םנמא

 .םיבר םינקיר'גו םימ ילכמ ,אלמ חבטמ דויצ ,םילהוא

 היהש המ לכ תא ונגרא ןהבש תונכה לש יצחו שדוח יידימלת םע דחיב יתעקשה ,הנושארה הנועה תארקל

 םדויצ לע םיפתתשמ 5-4 לש רקס תודיחי ןוגראב ןהו הר'עמ לב'גל ךומסב הנחמ תמקה רובע ןה ,ץוחנ

 היה םתרטמש םוינימולא יימוקמוק בוטל ורכזיי הלא ןיב .דועו םיצוחנה םימושירה ,םיספטה ,ישיאה

 הנטק הרודמ תרעבה לש תורחת ןיעמ הרצונ השעמל .התו הפק תנכהל הדשה תדובע ןמזב םימ חיתרהל

 .רתויב רצקה ןמזב

 הנחמה .הר'עמ לב'גמ קחרה אל ,םימה תביאש ינקתמ דיל םילהואה תא םיקהל תושר ונלביק הליחת

 התייה הדיחיה היעבה .תעל תעמ תוחלקמ לש היישע ףאו םימב שומיש ונל רשפא תורוקמ לש רוגסה

 .1972 תנשב )םייטרפ םקלחב( רקחמ יקנעממ יתינק ןושארה תאש - טיזנרט דרופ - בכרל קלד תקפסא

 בשי םש ,שירע-לא הרייעל ףוחה רושימ ךרד ונעסנ ,הר'עמ לב'גל עיגהל ידכש םושמ רתפנ הזה ישוקה

 היה יניס יאה יצח לכש ןוויכ( חטשב תוהשל רתיה ונלביקש רחאל .םימי םתואב ילארשיה יאבצה לשומה

 ןיזנבב םינקיר'ג 20 ונאלימ םש ,קלדה תנחתל ונעסנ ,)1967-ב םימיה תשש תמחלמ רחאל יאבצ חטש

 התואב םיבר יד ויהש( םינשעמה לכל יתירוה ,הז בצמב .)םישנא העבש דוע ובשי וב( בכרל ונסנכה םתוא

 וקרפנ םינקיר'גהש ןכיה ,תורוקמ לש הביאשה תנחת דע מ"ק 100 וא 60 ונעסנ םשמ .ןשעל אל )הפוקת

 .קורי טנזרב לש העיריב וסוכו ,םירוגמה םוקממ תקחורמ הניפב ובצוהו

 ולא לש םתריפח .םירתא לש בר רפסמ רתאלו תולגל ונל רשפיא ,םייעובש ךשמנ רשא ןושארה רקסה

 ץוחמ ונינח רבכ הלא תונועב .רופיכ םוי תמחלמ רחאל ,1974-ב דחוימבו 1973-ב ,תואבה םינשב הכשמנ

 ויהש םירוציב הנב הפוקת התואב ל"הצ ,ןכש ,ומצע רהה ךותב ןכמ רחאלו ,הר'עמ לב'ג לש הסינכל

 תנש דע ערא אל יונישה ,השעמל .םדקהב השעת ץאוס תלעת וקמ הגיסנהו הדימב ותוא שמשל םירומא

 .הז רוזאב הנורחאה תוריפחה תנוע תא ונמייק רשאכ ,1976

 ימימ וידיב רתונש קורי פי'ג םע הריפחל עיגה רשא ירנה ןוד ר"ד ,רתיה ןיב ופתתשה םינשה ךלהמב

 לש הפוקתל עיגהש וגקישמ ספיליפ םי'ג ר"ד ,ןכמ רחאל .בגנה זכרמב סקרמ ינוטנא ר"ד לש תוריפחה

 הנורחאה הנועבש ,ערא ךכ .ןשייתהו ךלהש טיזנרטה לא ףרטצהש םודא רבורדנל פי'ג ומע איבה ,הנש

 ךרד ,ה'רעמ לבא'גמ טיזנרטה תא רורגל רבורדנלה תרזעב ונצלאנו ותוליעפ תא םייס טיזנרטה לש 'ץאלקה

  .םילשוריל ,ןורבח ךרדו ,בגנה

 ,ךוראיתל ונתינש םיטעמו ,תיתילואילפה הפוקתהמ דחוימב םירתא ולגתהו ופשחנ הריפחה תנוע ךלהמב

 44 דע 38-ל םיכראותמה ןוילעה תילואילפה ירתא ויה ,ןויצל םייוארה םירתאה ןיב .תיתילואנה הפוקתל

 המ .תימ׳גל םשב ידי לע הארקנ םהלש היישעתהו המגל לב'ג ילגרל תולוחב ורפחנש ,וננמז ינפל הנש ףלא

 םיבהל לש רוציי היה ,תוקיתע תונויד לש ףונב ,םיטקל-םידייצ לש תוינח וגצייש ולא םירתא תא ןייפאש

 היה ץע םחפ לבא ,תומצע ורמתשה אל ,ףוחה רושימ םורדב תולוחה בורב ומכ ,ולאה תולוחב .םינובהלו

 .יוצמ
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 .תויוברת יתש ויה ,וננמז ינפל םינש 16,000-12,000 ינפלש הפוקתהמ ,רתוי םירחואמה םירתאה ןיב

 ובצועש םייתילורקימ םילכ לש םתוחיכש םוש לע 'תירטמואיג תירבאכ' היורק ,רתוי המודק ,תחאה

 דעו םוק-לא עקשב הירוס ןופצמ לחה ,טנאבלה לכב ואצמנ ,וז תוברתמ םידירש .ןבלמ-זפרט לש תואמגודב

-ןופצ לש ןונגסב ושענש םיתילורקימ םע רתא ונפשח ,תירטמואיגה תירבאכה הבכשה לעמ .ןאריפ ידאו

 לש רוצה ילכ .ופשחנ ובש םוקמל ךומסה ידאוה םש לע ,'תיבאשומ' :םשב ונארק הלו הקירפא חרזמ

 רקנ תקינכט תרזעב יושע ,תינוסכלא םוטק ררבושמ ןובהלב םינייפואמ םייבאשומה םילולכמה

 לע ,ןאולח ינורהסכ םיעודיה םינורהס ופסונ רתוי רחואמ בלשב .המ תדימב רועק ולש בגהו ,יתילורקימ

 ,ינפ וד רורבשב ובצוע ,ץח ישארכ ושמיש רשא ולא םיריעז םילכ .ולגתה וב ,סולינה קמעב םוקמה םש

 תויתילורקימ תוישעתב ,ול רבעמו טנאבלה יבחרמב םיחיכשה םירחא םינורהסמ םינוש םה ךכבו

 ,הר'עמ לב'גב תולוחה ירוזא תא ולצינ ולא םיטקל-םידייצ הבש הפוקתב .תיפוטאנה איה ןהב העודיהש

 גרבדלוג לופ ר"ד לש ורקחמ .אצומה תמיתסמ האצותכ רצונש ,יבאשומ ידאו אצומב ןטק םגא םייקתה

 ןתוליעפל תודוה ףוחה רוזאמ תולוחב אלמתה רשא ,הז קמע לש תיגולופרומואיגה הירוטסיהה תא ףשח

 חמוצ היה הז רוזאב חמוצה ,ונימימ המושג רתוי התייהש ,הפוקת התואב .תויברעמ-ןופצה תוחורה לש

  .תיזכרמה היסא תוברעב לדגה ץעכ עודיה יסרפ קרקרפ יורקה חישה ידי לע ןייפואמה יתברע

 תואצות ןכו ,תוירוטסיהרפה תוריפחהמ תוחוד ללוכה )ספיליפ ר"ד םע( רפס יתאצוה 1976 תנוע רחאל

 ,םירחא םיטקיורפל המודב .רוזאב חמוצה לע הריקסו הנוכיתה הזנורבה תפוקתמ םירתא לש תוריפחה

 םסרפתהש( הז ףיקמ ח"וד רואל אצוי היה אל ,יידימלתו יתימע םע ירבחהו ימדקאה הלועפה ףותיש אלל

 .)״םדק״ הרדסב 7 ךרככ

-םידייצ אוצמל ןתינ ,בגנהו סולינה קמע ןיב ךרדה תיצחמבש היה הר'עמ לב'גב רקחמהמ יעדמה חקלה

 .סולינה קמעמ םירחאהו ,טנאבלה יככותמ רוקמב ועיגה םקלח .םירכינ םיקחרמ ורבעו ודדנ רשא םיטקל

 תוירוטסיהרפ תופוקת הנייפיא ןוכיתה םיה חרזמ לש םורד-ןופצ ריצ ךרואל תינוויכ-ודה העונתה

 .תוירוטסיהו

 

 יניס םורד תוריפח .ג

 רוזא ,יניס םורדב רקבל יאדכש ,יניס לש ט"מקה היהש ןרוג רנבא לש וירבסהמ יתענכתשה 1976 תנשב

 להנימה .התביבסו הנירתק לב'ג רוזאב ינושאר רויסל ונאצי ךכו .םירחא םירתאו ,סימאוונ תודשב רישע

 יתב ידימלת ואצי ונממ )״דוד יקוצ״( הדש רפס תיב הנבנ קחרה אלו ,םינבמ רפסמ םיקה רוזאב יחרזאה

 היה תונוש תואסריג יפל רשא ,אסומ לב'גל היילעל ןבומכו ,יגולואיגה ףונהו חמוצה תרכהל ,םירויסל רפס

 הילב'גה טבש לש םיאודבה ילהאמ ויה יניע תא וכשמש תועפותה .םייארקמה תורוקמב רכזנה יניס רה

 .יטנזיבה רסיקה סונאיניטסוי ימיב םקוהש רזנמה ידי לע טלשנ הירוטסיהה יפ לעש רוזאב רגש

 להאמב .תוחורמ םינגומה םירצה םיקמעב םגו םיחותפה םיקמעב םירוזפ ויה םיאודבה לש םילהאמה

 להאמב .ותוא הסיכ ,םיאודב לש ליגר להואמ הנושה ,עבורמה להואה רשאכ ריק הנבנ יסופיטה ףרוחה

 -חותפ םיחרוא רדח הנבנ ,םיוסמ קחרמבו הזל הז ךומסב ומקוה םילהואה ,תחא החפשמ ינב לש ליגר

 ריקה תא הצוח הרצ הסינכו םינפב םישנה תא תוארל לכוי אל רזש ידכ םיימינפה תוריק וכותב ץדעקמה

 דומצב רשאכ תוכוס ונבנ םש ,םיחותפה םיקמעל םהילהאמ תא םיאודבה וקיתעה ץיקה תנועב .ןגמה

 ונסכוא םיזיע ןתוא .להואה ילעבל תוכיישה םיזיעה ונסכוא הב ,םיפנעו םיחיש רדג המקוה הכוסל

 רפכה יתבל ךומסב העבגה לע ירוטסהירפ רתא וניהיז רויסה ךלהמב .ומצע להואה ךותב ףרוחה תפוקתב

 ךרדל רבעמ .תיתילואנה הפוקתל וכראתל היה ןתינ ,)ץח ישאר דחוימב( חטשה ינפמ םיאצממה יפלש

 הדשמ יללכ ןפואב הכילוהש ךרדה ךרואל םירחא תומוקמב היה ךכו ,רתוי ןטק ,ףסונ רתא אצמנ ,רפעה
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 .הנירתק לב׳ג ילגרל יאודבה בושיל הפועתה

 לש המוד םגדל תופצל שיש יל ריהבה םייתילואינ םירתא םויק םע תויפרגונתא תויפצת לש ףוריצה

 ןתינ .םירוגמה ינבמ לש המקהה וא היינבה ןפואב םילקאה יאנתל המצע תא המיאתמה תישונא תוגהנתה

 תוריק לש תיקלח תוחפל היינב םהבו חורהו רוקהמ םינגומ םיחטשב ומקויש ףרוחה ירתאל תופצל היה

 .תוכוס לע םיססובמו םיחותפ םיחטשב תויהל םייופצ ויה ץיקה ירתא .ןבא

 תויהל ודמעש םירתאב תוריפח לש הרדס םייקל רנבא םע ונמכסה ,רורב היה יסיסבה לדומהש עגרמ

 התייהש תוליעפה זכרמל הבייעונ רוזאב ףוחה תא הרביחש ךרדכ ,הנירתק הטנסל ךרדה תלילסמ םיקוזינ

  .ירוטסיהה רזנמה ביבס

 הטיסרבינואהמ םימדקתמ םיטנדוטס לש תווצ יתחלש ,ףתתשהל יתלוכי אל הבש ,תינושאר הקידב תנועל

 ל'גיינב יתרזענ חתפתהש טקיורפב .הטנס דיל ,דהימ לא תר׳גוע ארקנש רתאב עובש ךשמב רופחל תירבעה

 ,השבור לב׳ג ,דהימ לא תר'גוע :םינושה םירתאב תוריפח לש הרדס וידחי ונלהינו ,רפוג יבאו סירומ-גנירוג

 דצב םימקוממ ויהש III-ו I ידאמ-ובא םינטקה םירתאב יתרפח ,ןיבל ןיב .II-ו I עבי׳ג ידאו ,קייבט ידאו

 קד לוח קיפה תיב ומצעל הנבש ימוקמ בשות רשאכ ולגתה ולא םירתא .הנירתק לב'ג לש יחרזמ ןופצה

 דצב .המדאה תא הפינו ,רהה ילגרל ,םילודג םירדלובל תחתמ הריפח ידי לע ,טלמה םע בובריעל שרדנה

 ול ריאשנו הפננו רופחנ ונחנא - םכסה ומע ונישע .תויכנוקו רוצ ילכ ,תומצע :םילודגה םיטירפה תא ךפש

 .םירתא ינש ונלצה ךכו הפי הלע הז םכסה .קדה לוחה תא

 היה םהיניבו ,Earthwatch תרבחמ םיבדנתמ העברא לש הנטק הצובק ,רתיה ןיב יתסייג תוריפחה עוציבל

 .1978-ב קייבט ידאו רתאב הריפח תנועב ונמע ופתתשה ולא .סופיירד דרא'ציר ןקחשה לש ויבא ,ןמרונ

 האיציל סיסבה היהש ,תירבעה הטיסרבינואב היגולואיכראל ןוכמל םהמ העברא ועיגה יניסל האיציה ינפל

 :הלאשב יילא הנפ ,)םודא עבצב( חבטמה ילכ תא ןמסמ סופיירד רמו ,הדבעמב םידבוע ונדועב .חטשל

 תרושקת היהתש בויחב יתנייצו ותעד תא יתחנה .ץוחה םע ינופלט רשק ונל היהי יניס םורדב ונתויהב םאה

 הכז ונבש העדוהה לבקתת םא יל ועידויש שקבא ,ןייצ ,ךכ םא .ביבא לתב )ל"שרמ( המלש בחרמ זכרמ םע

 רקסואב רבודמש יל םילשהו ףיסוה אוה זאו רבודמ המ לע יתעדי אלש הדוא .הימדקאה לש סרפב

  .5תושדחה תא דימ ול עידונש ול יתחטבהו יתרכה םירחא םיברכ ,רקסואה ןיינע תא .דווילוהב םיקלחמש

 קלח ףלחתה ןכלהמבש תועובש השולש הכשמנשו יניס םורדב ונישעש רתויב הכוראה הנועה וז התייה

  .לכוא רדחכ לודג להוא םג אלא ,םירוגמ ילהוא קר אל ללכ הנחמה .םיטנדוטסה תווצמ

 

 

 היגרואיג

 תויעב רוקחל ינוצרמ ועבנ יתישעש םינושה םיטקיורפהש ,יל המדנ היה ךכ תוחפל וא ,יתבשח תובר םימעפ

 היעבב ןיינועמ ינא ןכאש טילחהל יל המרג תימואתפ הנמזהש הרק םיתיעל .הירוטסיהרפב תומיוסמ

 םע השיגפמ טושפ אלא ,יטרואית לדומ וא תמדוק הבשחממ אקווד ואל תעבונ ילש תונרקסהו תמיוסמ

 .יתוא ביהלהל ועדיש םישנא

 יל ריבעהל חילצהו חרטש שיאה .היגרואיג לש הירוטסיהרפב ןיינע תולגל יתטלחה רשאכ עריא םצעב ךכ

 .וקילאז – ול וארק םלוכש יפכ וא ,הזדוקיק לאז היה תובישחה תשוחת תא

 רבדמש ,להוקל .ילסלוו תטיסרבינואב להוק פיליפ לצא רקיב רשאכ ,דראוורהב ותוא יתשגפ הנושארל

 הזנורבה תפוקת היה ולש ירקיעה ןיינעה רשאכ זקווקה רוזאב רקחמ לש דרוקר רבכ היה ,תפטוש תיסור

 
 ןמרונ תא ןכדע אוהו וידר תטילק התיה ובש םוקמב רויסב היהש תעב רפוג יבאל עדונ רקסואב סופיירד דר׳ציר לש הייכזה לע 5
 .)״הבוהצ״ הנוכש( שדח טיזנרט דרופ בכר לש השיכר סופיירד רמ םרת ךשמהב .תחלשמהו סופיירד



 24 

 דמל רשאו ,וירקחמל ימוקמ ףתוש היהש ,וקילאז .)ס"הנפל ןושארה דע ישילשה ףלאה( לזרבהו

 תופוקתב רתוי ןיינעתה ,גרובסרטפ טנסב ןכמ רחאלו יסיליבטב הטיסרבינואב הליחת היגולואיכרא

  .רתוי תורחואמה תופוקתב רשאמ ,תויתילואילפה

 .שבוכה טבמהו ןקזה ,םיבוטחה םינפה ,תפטושה תילגנאה ,והבוגמ יתמשרתה הנושארל ונשגפנ רשאכ

 -ב תיטייבוסה הירפמיאהמ הדרפנ זאמ וצראב וחתפנש רקחמה תויורשפאמ תובהלתה התיה ,וזמ הרתי

 יבחרמב ויתועיסנמ תויפוקשה תא קאזיא הרברב םהיניבו םירחאלו יל הארה ורוקיב ךלהמב .1989

 ותעדל יופצ היה ,וב התלגתהש הנואפה יפל רשא ,יסינאמד לש רתאה תא שיגדה דחוימב .ותדלומ

 .ןותחתה תילואילפה תפוקתמ ןבא ילכ םג וב ואצמייש

 תונורחאה םינשב תוריפחה .ויתוילגתב םלוע םש ול הנק רשא יסינאמד לש רתאה לע םויכ רפסל רזומ

 ,םייח-ילעב תומצע לש עפש .הנש ןוילמ 1.85 -כ  ינפלל תוכראותמה םדא תולגלוג שמח לש ףסאמ ופשח

 םהלו םודקה סוטקרא ומוהל םויכ םיגווסמה ,םינומדק םדא-ינב םתוא ידיב םייושע ןבא יטירפ טעמ אלו

 .סיליבה ומוהה תא םיריכזמה םינקירפא םינפ יוות/תונוכת טעמ אל

 לש ףונה ךותב לודג קולב לע תנכוש ,םייניבה ימימ הנטק הרייע ,יסינאמד .תרחא התייה ךרדה תישאר ךא

 י"ע תוטעמ אל םינש ךשמב רפחנ ומצע בושייה .יסיליבטל חרזמ-םורדמ העיסנ העשכ ,ךומנה זקווקה

 תוריפחה ךלהמב .היגרואיג לש הירוטסיהב הבושח הפוקת ,םייניבה ימי תפוקתב וחמתהש םיגולואיכרא

 תורוגממב .םיתבה ונבנ ןהילעש תובכש ךות לא ורפחנש תורוגממ ואצמנ ,רזנמ ידירשו הייסנכ ,םיתב לש

 םיעדמל הימדקאה לש רקחמה ןוכממ םיגולוטנואילפ ידיב ורקחנ רשא ח"עב תומצע טעמ אל ואצמנ ולא

 ךות ,יזיפ גולופורתנא היהש חונמה הינובאג ואיל לש ותוברועמ .אּוקוו םולסבא םשארבו תיגרואיגה

 ךות לא ורפחנש תורוב לש הרוצב תויקלח תוריפחש ךכל האיבה ,םדא ידירשב תכלוהו תרבוג תוניינעתה

 .םימודק ח"עב ידירש טעמ אל וקפיס ,תוירוטסיהרפה תובכשה

 םינבואמ םייח ילעב תומצע ירחא הפידר הרקיעש ,תיגולוטנואילפה הריפחה תטישש ,היה הארנ וקילאזל

 ינמוד .תובושח תוילגתל איבת תירוטסיהרפ היגולואיכראב גוהנכ תיתטיש הריפח ותעדל .טלחהב הלוספ

 ןכתייו ,1985 רבוטקואב רטפנש קאזיא ןילג תא השעמל שפיח אוה ,רוקיבל דראוורהל עיגה רשאכש

 קמעב ,היידבועב הריפחל תוטעמ אל םינש יתשדקה ,גולואיכראכ ילש הריירקבש ןורכיזה היה ותבשחמבש

  .הנש ןוילמ 1.55-1.2 ןיב ךרעב ,םויה עודיש יפכ ,וליגש רתא ,ןדריה

 היידבוע לש טקיורפה רקיע ,)1974( הריפחה לוהינב ברועמ יתייה הבש הנורחאה הנועה זאמש ןייצל שי

 הלועפ ףותישב הליחת ושדחתה רתאב הריפחה תונוע .חונמה בונר׳צ ןתיא יתימע ידי-לע תעל תעמ להנתה

 הניבס םע תופתושב ןכמ רחאלו 1994 דע 1988 םינשב תפרצב II ןויל תטיסרבינואמ ןירג דולק םע

  .)1999 דע 1997 םינש( דיוייונב )Monrepos( יגולואיכרא רקחמל זכרמהמ יקסניזדואג
 הראבכב הליחת ,תוירטסומ תורעמ לש תוריפח ךותב עוקש יתייה רבכ וקילאז םע הנושארל יתשגפנש תעב

 םידלשה תואשונ תובכשה לש ןכוראית רשאכ ,)2000 דע 1992( םינויה תרעמב ךכ-רחאו )1982-1990(

 אופא אצי .)1988 דע 1986-ב( אדאלאו ןלה םע ףותישב רתאל תוחיג ידי-לע אוה םג השענ הזפק תרעמב

 אקווד היה ,וקילאז לש וירופיס תא יתעמשו תויפוקשה תא יתיאר רשאכ יב ררועתהש ירקיעה ןיינעהש

 .היגרואיגב ןוילעה תילואילפה ירתאו םיירטסומה םירתאה לש אשונב

 אקווד אצת ינושאר רויסלש ףידע – םינויה תרעמב ליחתהל ונדמע 1992 ץיקבש ןוויכש היה וניניב םוכיסה

 היה הרברב לש ח"ודהמ .היגרואיגב וקילאז םע רקסל 1992 ץיקב העסנ הרברבש הרק ךכו .קאזיא הרברב

 עוסנל יתטלחהש אצי ךכ .םיפתושמ םיטקיורפל םוקמ שיש הבשחמ ךותמ היגרואיגל עיגהל יאדכש רורב

 תרבודה ןהכ-רפלב הנא – לארשיב ימיע ודבעש םיתימעה תא יתנמזה הליחת .ידבל אל לבא 1993 ץיקב

 רבכש גולואיכראואיגה גרבדלוג לופו ,)יתצעייתה המעש יתייער י"ע התלעוה בגאש העצה( תיבה ןמ תיסור
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 דחיב בגנב תוריפחל עיגהש זאמ תובר םינש יתרכה ותואש ,גנירפ דיר ,ב"הראב דובעל הפוקת התואב רזח

 .היגולואיגב טרוטקוד םג ,היגולואיכראב טרוטקודל ףסונב בתכ םינשה ךלהמב רשאו סקרמ ינוט םע

 .םעפה םג האצי םייתרבח םירשק הרשק רבכש ימכ ,הרברבש ןבומכ

 יתבייחתה רבכש היה ירקיעה ישוקה .תועובש 3 ךשמלו 1993 ץיקב היהי םיאתמה ןמזה קרפש היה הארנ

 .יקיל ירמ לש 80 -ה התדלוה םוי דובכל רתיה ןיב ךרענש )הינזנט( הָשּוראב יאקירפא-ןפה סנכב ףתתשהל

 תוארלו עוסנל לכוא יתמ הקירפאב דבוע אל רפעש ןוויכ" – הירבד יפ-לעש םושמ ףרטצהל הדמע הלאינד

 םייעובש ךשמב - הינזנטו הינקב – הקירפא חרזמב תויהל םירומא ונייה תינכתה יפ לע ."עבטב םיליפ

 לכ .יסיליבטל סוטלו יברוא תיניזורגה הפועתה תרבח לש הסיט לע תולעל רומא יתייה לארשיל ונתרזחבו

-לאב ונסטו רחאמש עיצה אוה תועיסנה ןכוס לש םיכיראתב תועט לשב .6םוי ותואב תורקל רומא היה הז

 התייה הסיטה( ןמזב ג"בתנל עיגהל קיפסהל ידכו ,ריהקל רוזחנ ,יבוריינל רייא טפי'גיאבו ריהקל לע

 ףוסבל הרדתסה ונלזמל .םילשוריל םשמו תליאל עיגנ ,יניס ךרד בכרב עסנ )צ"החא תועשב תאצל הרומא

 .ג"בתנל תורישי – לע-לא םע ,יבוריינמ רקובב םכשה הסיט

 העיסנהמ םידגבה לש הריהמ הסיבכ .םילשוריל ונילעו תמדקומ רקוב תעשב הינקמ הרזחב ונעגה

 הסיטהש ,יברוא הפועתה תרבח םימי םתואב .הפועתה הדשל יתעסנ םיירהצ-תחורא רחאלו הקירפאל

 בורק הליל תעשב םוקמ לכמ .םינמזה חולב הקייד אל ,היגרואיגמ םישדח םילוע עובשב םעפ לארשיל

 םיעסונ ויה ,םימ ויה אל םיתורישה רדחב .םולשב הרבע הסיטהו 154 בלופוט סוטמל יתילע תוצחל

  .יסיליבטל העיסנה םצעמ םישגרנ םיבר םיעסונש הארנ היה לבא ,הירגיס הסיטה ןמזב סייטל ועיצהש

 הפועתה הדש .לארשימ המידק םייתעש היה ןועשה היגרואיגב ןכש ,רקוב תונפל 3 וא 2 העשב ךרעב יתעגה

 .םיעסונה םלוא תא הריאה הרקתב תחא למשח תרונמו ךושחו לודג הנבמכ יל רוכז ןשיה לנימרטה –

 ,תיסורב ולוכ היהש ספוט םיעסונה ןמ דחא תרזעב יתאלימו םוקמב הזיוה תא יתלביקו יתמלישש רחאל

 התואב יתיאר אלש ןוויכ .ינוציחה םלואה לא יתאצי ,איבמ ינאש ףסכה תומכ לע ריהצהל יתשקבתה ובש

 יתיארנ םתסה ןמ ,)היגרואיגב ייתוריפחב ידיתעה יפתוש( זיגנט םע עיגהל רומא היהש וקילאז תא העש

 .תוצע דבוא

 בצמה לע ןבומכ העידי רסוחמ ריבס םוכס יל וארנש 30$ תרומת הריעה העיסנ יל עיצה יגרואיג תינומ גהנ

 לש ותגלפמ ןיב המייתסהו הצרפש םיחרזאה תמחלמ לע םעמועמב יתעדי .היגרואיגב 1993 תנשב ילכלכה

 ןיבל ,אישנה תויהל רחבנ יגרואיגכ לבא ןכל םדוק תוצעומה תירב לש ץוחה רש היהש הזדאנרווש

 .היגרואיג לש התושרל תומדאה לכ תרזחה תא השרד רשא ,תינוציק תינמואל הגלפמ גיהנהש הידרוחסמג

 םרפסמ תא ,היגרואיגב הררשש היסומלרדנאה תא רעשל יתלוכי אל ךא .היזחבאב המחלמ התייהש יתעדי

 היה יבוריינב הלילה ןכש ףייע יתייה לכמ רתוי .יסיליבט הריבה ריעב הרקש המו הנידמב םיטילפה לש

 ללוכ םוי ותואב תוליעפה ראש םושמ יתחנ אל הירחא םגו תועש 5 -כ הכשמנ לארשיל הסיטה ,רצק

 ץוחמ הרוקש המ םצעב תעדל ילבמ גהנ ותואל תולקב יתיתפתה ךכ .יברוא לש הסיטל ג"בתנב הנתמהה

 .הפועתה הדשל

 ףא יתנבה אלש ןבומ .םילייח לש םוסחמ ונתוא רצע ישארה שיבכה לע ,תוקד רפסמ רחאלו ךרדל ונאצי

 ןוויכ .רבדה ותוא תא רמא גהנה םתסה ןמ ,"טסירות" – יוטיבה לע הרטנמכ יתרזח קרו הרמאנש הלימ

 ויה ריעה ךותב םדיל ונרצענש תונולמ ינשש ןבומכ לבא )ןולמ( "לטוה" – ול יתרמא תבותכ ךירצ היהש

 ."ןואיזומ" – יתרמא – וז הדבוע חכונל .רתוי רחואמ יתדמלש יפכ ,היזחבאמ םיטילפב םיאלמ

 
 בתכנ אלש הקירפאל העיסנה לע קרפל היינפה העיפומ ןאכ 6
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 תוחפ םקוממה ,ןואיזומה לש תידדצה ותלדל ,רוא היהו הלע רקובה רבכו ,ונעגה ריעה ךותב העיסנ רחאל

 קפד גהנה .הלוענ התייה ידדצה חתפה לש לזרבה תלד .ילוואטסור בוחרבש טנמלרפה ןיינבל לומ רתוי וא

 יתרמא .הצוחה וצפק יזוע עלקמ-תתב םישומח םירמוש ינשו החתפנ תלדה .תימוקמה הפשב והשמ רמאו

 עסנ אוהו גהנל יתמליש ,ןופלטה ןיינעב והשמ ורמא ,סנכיהל יתוא ונימזה ,וכייח םהו ,הזדוקיק וקילאז –

  .ןינבל ןואיזומה ידבוע םויה דע םיסנכנ וכרד ,ידדצה הסינכה םלואב ימצע יתאצמ קיתה םע ינאו וכרדל

 ךתוא דודשל ולכי ירה" יתוא ולאש "תישע המ" .אלמו לודג שיא ,זיגנט ומעו וקילז ועיגה העש יצחכ רחאל

 אל ,ןוחטב רסוח לש תמיוסמ הדימבו חתמ לש םינשב ,לארשיב לדגש ימכ .יתהמת טושפ ינא ."ךרדב

 .ףייע יתייהש םושמ טושפ היה הז לכ ילואו .הנכס לש השוחת דחא עגרל וליפא יל התייה

 ותואמ ,רצחה ךותב תוניג םע םינטק םיתב ובש רברפב ,וקילאז לש ותומח תיבל יתוא וחקל ןואיזומה ןמ

 חלקתהל – יל התייהש הדיחיה השקבה .םינשה ךשמב היגרואיגב ריכהל יתדמלש החפשמ יתב לש גוס

 המ עומשל ידכ יתמקו העש יתנשי .)יסיליבטב םוי-םוי םימרוז םימ ןיאש יתדמל כ"חא קרו( יתחלצה ןכאו

 .יתעגהל ומדקש םייעובשה ךשמב יתימע ואר

 הילאש( יקלקלחא ,יתרקיב אל התואש יטאסרפ לש ההובגה המרה ומכ תומוקמל םישרמ לויטל וכז םה

 היהת ונלש הרטמהש יל הארנ היה םיחווידהו תוחישהמ .דועו דועו יסינאמדב ורקיב ,)רתוי רחואמ יתעגה

 .הנאוזדוזד – 1992 -ב תוארל הרברב התכז ןהמ תחאש ברעמב תורעמל עיגהל

 יקסניסוב לש הריפחה לע יתעמשו יסיליבטב ונרקיבו ונרזח ,דחיב היגרואיגב ונייהש עובשה ךשמב

 ןבאה יטירפ תא םג ומכ ,הנושארה הנועב רבכ םדאה תסל האצמנ ובש רובה תא ונמליצו וניאר .יסינאמדב

 .םיירוטסיהרפה

 היה הרח'צס ,רתוי הנטקה הרייעהו הלודגה הרייעה הרוטאי׳צ רוזאל ,ברעמל העיסנב םצעב רקיעה

 סאלוקינ ףאו אוה .ימיע הלועפ ףותישב רופחל הצר ינאיליוושמ זיגנטש הנאוזדוזד תרעמ תא תוארל

 ריכבה ןוירוטסיהרפה היהש יליושמרבאשוט )וטאד( דוד לש וידימלת ויה וקילאזו יליושמרבאשוט

 תא ״שירומ״ אוהשכ 1990 תנש תוביבסב רטפנו םיבר םירתא רקסו רפח באה יליושמרבאשוט .היגרואיגב

 .סאלוקינ ונבל וירתא תיברמ
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 ףסוי-רב רפע לש היפרגויבה לע דוע

 ףסוי-רב הלאינד

 

 הידבוע

 לש הדי בתכב בתכנש ןמויב יתלקתנ ודרשמ רודיס תעב .ויתונורכז תא בותכל רפע קיפסה אל היידבוע לע

 לש ותווהתהב םג ותובישחו ,רתאה לש הלודגה תובישחה םושמ .תחלשמה תורוק תא ראת רשא יונ רמת

 .אשונב תורעה רפסמ ףיסוהלו םינושארה םימיה לע רפוסמה תא קיתעהל יתטלחה רקוחכ רפע

 

 18.3.1960 ,ישש םוי״

 .)םישנא 5( ףסוי רב רפוע ,דעלג דוד ,ילאערזי רמת ,יקסבוקילו רמת ,סילקטש ׳פורפ :תחלשמה בכרה

 םע םילויטבו תויאשמב תגהונה הרבח( ״חילשה״ תרבחמ רוכש רדנט םע םילשורימ רקובב ונאצי

 ךרד העיסנב תחלשמה ןכשמ םוקמ ׳א הינגדל 1 העשל בורק ונעגהו 8.30 העשב ונאצי .)הטיסרבינואה

 .לאנבי

 ינש ונתנ .לכואה רדחל )חראמה – לשא לאומש תא אוצמל הסינ רשא( יחרזמ ׳חה ידי לע דימ ונלבקתה

 .סילקטש ׳פורפל םינטקה םיתבב דחא רדחו תוקוניתה תיבב םירדח

 ,רשא לאומש חראמה :םימרוגה תוחפל םיינשש ,האנ םיחרוא תסנכהמ התנהנ תחלשמה יכ ןייצל שי

  .רדחה וטשוק רשא םיחרפב ויוטיב תא אצמ ישאר ןנג ותויה ןכו עוצקמל בורקה

 םע םיקיפאל ואצי םירהצה ירחא ,הרובחת ינינע רדסל ןלוגה רעשמ )קטומ( ינלוגה יכדרמ םע ועסנ תבשב

 םיגד לוכאל בג ןיעל ונתוא ליבוהל םיתעל חיטבה רשא תומהבה אפור אוה( ןטול ר״ד לש תיטרפה תינוכמ

 .רתאה אצמ רשא רענה םיקיפאמ יקסמירמ יזיא םע ונשגפנ םש .)ער וניא ןויערה יכ ןייצל שיו םינגוטמ

 .הריפחל ׳א םוי רדס לע רבדיהל ונחלצה ותיאו

 

 20.3.1960 ,א םוי

 םילכה .)הפיחמ ילארשי סדנהמה לש ותצלמהב( הירבטב תוירוביצ תודובע דרשממ הדובע ילכ ואבוה

  .רתאל ונעגה וז תינומ םע .תוירוטסהירפה תוריפחל ילמס הזש םינעוטה שיו – תינומב ואבוה םקלחב

 דדומ( רוצ רזעילאו יקסמירמ יזיא ,ילאערזי רמת ,דעלג דוד ,ףסוי רב רפוע ,סילקטש ׳פורפ ופתתשה

 .)תירוזאה הצעומהמ

 רויס ידכ ךות .ךתחה םוקמ ונמיס ןכ .דצ לכמ ׳מ 0.5 לש יבועב טקנבו ׳מ 5x5 םיעוביר 10 לש תשר ונמיס

 ״.תולבקמ 3 תלעב די ןבא םוקמב אצמ ףא יזיאו תונבואמ תומצע לש שדח ףושחמ אצמנ יכ עדונ חטשב

 

 וויה ןלוכש תופסונ תויומד הריפחל ופרטצה היידבועב הנושאר הריפח תנוע התוא ךלהמב ,ןמוי ותוא יפל

 כ״חאו זאה גרואיג לש תיטנטסיסא( לטנזור ירמ ויה םהיניב .םייעוצקמה וייח ךשמהב רפע לש וייחמ קלח

 לת תטיסרבינואב הימוטנאל רוספורפ םימיל( גרובסנרא ךורב ,)גולואיג( ןמלוש ןמחנ ,)בונר׳צ ןתיא לש

 ץוביק רבח( בודרגוניו ןמלז ,)הפיח תטיסרבינואב היצולובאל ןוכמה תא םיקה ,גולואוז( ובנ רתיבא ,)ביבא

 רוספורפ םימיל( הירא ןב עשוהי ,)׳א הינגד ץוביקב עבטל ןואיזומ ,ןודרוג תיב תא להינש ערז תיב

 הטיסרבינואב היגולואוזל רוספורפ םימיל( בונר׳צ ןתיאו )תירבעה הטיסרבינואה רוטקרו היפרגואיגל

 .)םילשוריב תירבעה
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 רפסמ ויה רוחאל טבמב .ןוירוטסהרפכ רפע לש ותוחתפתהב הלודג תובישח התיה היידבועב תוריפחל

 רבחתה קר אל םתיאש גרובסנרא ךורב תאו בונר׳צ ןתיא תא רפע ריכה היידבועב .1 :ךכל ומרתש םיכילהת

 היגולופורתנאו הנואפ ירקוחש ךכל איבה הז .םיפסונ םיבר םיטקיורפב ןכמ רחאל הלועפ ףתיש םג אלא

 1982ב הראבכב תוריפחה ולחה זאמ טלוב ןפואב – ךשמהבו ,תוריפחה יתווצמ דרפנ יתלב קלח דימת ויה

 .םיבר םירקוח ידי לע ץמואש לדומ ,ירנילפיצסיד-יטלומו ימואלניב תווצ לע שגד םשוה

 ךרוצה לש ףסונ טביה ופיסוה הז טקיורפב םיגולואיג לש ףותישהו ,היידבוע לש היוטנה היפרגיטרטסה .2

 אלכ וררבתה סילקטש ביצהש רטמ 5x5 ינב םיעובירה ןכש ,רתא לכ רופחל הנוכנה ךרדה יהמ בושחל

 ןפוא תא תונשל ול םרג רפעש רפיסש ןרוג רנבא םע הנורחאה תעב החישמ יתלביק ךכל רושיא .םייטנוולר

 .םירתאב רופחל שי ובש ןפואה לע ותולכתסה

 .טקיורפה לוהינל ןתיאו רפע תא םיעדמל תילארשיה הימדקאב הדעו התנימ סילקטש לש ותריטפ םע .3

 תוסח ינתונכ יקיל ירמו סיאול תא תונמל טלחוה ,הז בלשב טרוטקוד ומייס םרט םהינשו רחאמ םלוא

 קאזיא ןילג לשו יאבודלואב יקיל תחפשמ לש תוריפחב רקבל ןמזוה רפעש ךכל איבה הז רשק .תיעדמ

 ףתתשהל ןמזוה םג אוה ךשמהבו הלא תובושח תוריפחל בורקמ רפע עדוותה ךכ .1972-ב יליאזגרולואב

 סנכב .1973-ב ןרג רנוו ןרק ידי לע ןגרוא רשאו ,הירטסוא ,ןייטשנטרו גרובב הנש התואב םייקתהש סנכב

 תילואילפה לש םירקוחה יבוט ופתתשה )After the Australopithecines רפסה םסרפתה ויתובקעבש( הז

 זא היהש( עודי רתאכ היידבוע תא ביצהש המ .היידבועמ םיאצממה תא םש גיצה רפעו םלועב ןותחתה

 רפס ותואל המדקהב .זאד םיליבומה םירקוחה ראש ינפב רפע תא ףשחו )הקירפאל ץוחמ רתויב םודקה

  :ךכ בתכנ קאזיא ןילגו רצוב לראק וכרע ותוא

On the final evening, our skit “Scenes from Life during the Wenner-Gren Glacial 

Vascillation”, produced unforgettable performances by Jean-Jacques Jaeger as a terminal 

moraine, Ofer Bar-Yosef and Henri de Lumley as two Homo erectus, Charles Turner as a 

“well-developed Oldowan”, and Leslie Freeman as Anancus alkaselzer. Perhaps the castle 

halls are still ringing to the unprintable refrain of our Correlation Song, sung (to misuse the 

word) to the tune of “Clementine”. (Butzer and Isaac 1975: xi). 



 29 

 
 יליזרב ירמע :םוליצ .2017 ,היידבועב ןורחאה ורוקיבב רפע

 

 

 יתפרצה רקחמה םלוע םע רשקה אשונב תפסות

 םשל טרוטקוד ול קנעוה םש ודרובל רוזחל רפע הכז ,ותלחמ התלגתנש רחאל שדוחכ ,2018 סרמב 12ב

 ורכזוהש תומוקמהמ םיברל רוזחל ול רשפיאו דאמ ותוא שגיר רשא עוריא ,ודרוב תטיסרבינואמ דובכ

 השעמלו דדוימ היה ותיא הייסקיט קא׳ז םע שגפנ רפעו רוהאק הרייעל ונעסנ רוקיב ותואב .ויתונורכזב

 .יווד שרע לע זא היה הייסקיט ןכש ,ונממ דרפנ

 רחא בורקמ בקע רפע .אלאו האוסנרפ היה םיירבחו םיקודה םירשק רפעל ויה ומיע ףסונ יתפרצ רקוח

 תונש תישארב דאו-לא תסארטמ עטק ומיע רפחו ,ןניעבו םינויה תסארטב האוסנרפ לש ויתוריפח

 אשונב םיימואלניב םיסנכ דחי םהינש ונגרא )המאתהב זירפבו סינב( 2009בו 1989 םינשב .םינומשה

 ףתושמ רמאמ תביתכ היה םהיניב ןורחאה הלועפה ףותיש .ומסרופ םהירבד רשא תיפוטאנה תוברתה

 לש ודובכל םירמאמ ץבוקב 2019ב םסרפתה רשא ,םיתפרצ ידי לע טנאבלה לש הירוטסהרפה רקח ואשונש

 .דעלג קחצי
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 ןיסב רקחמה תדובע

 

 תלהנמ ,גנוהואיש וו ׳פורפ המייק 2009 טסוגואב .ןיסב רקחמל עגונ רפע לש םייעוצקמה וייחב ףסונ קרפ

 .גנודנרנאיש רתאב םתוהש תעב רפע םע ןויאר גני׳גייב תטיסרבינוא לש ירטמוידרה ךוראיתה תדבעמ

 אוהו הז ןויאר המילשה איה דראוורה תטיסרבינואב גני׳צני ןוכמב התוהש תעב ,ןכמ רחאלש הנשב

 לש טנרטניאה רתאל הלעוה )תיניסב םסרפתהו םגרותש( ןויארה .2010-ב יניס תע בתכב םסרפתה

 רפע לש תוליעפל עגונה ןויארה עטק .רפע לע ותריטפ רחאל גני׳גייב תטיסרבינואב היגולואיכראל הקלחמה

 :ןאכ אבומ אוהו םגרות ןיסב

 

 ?ןיס לש הירוטסהרפה תא רוקחל תלחתה עודמ :הלאש

 Xu Qinqi  ׳פורפ ,תע התואב .ןיסב רקבל יל ןמדזה ,היסא ברעמב תובר רקחמ תונש רחאל :הבושת

 ׳פורפ םע דחיב יתוא ןימזה םיעדמל תיניסה הימדקאה לש היגולופורתנאואילפו היגולוטנואילפל ןוכמהמ

 רתאב שאב שומישה תלאש תא רוקחל ןוטסוב תטיסרבינואמ גרבדלוג לופ ׳פורפו ןמציו ןוכממ רנייו ביטס

 Science תעה בתכב ומסרופ םיאצממהו 1997-1996 םינשב רקחמה תא ונכרע .7גני׳גייבל ץוחמש ןאידוקו׳ז

 היגולופורתנאואילפו היגולוטנואילפל ןוכמב םייקתהש סנכב רקחמה תואצות תא ונגציה 1999-ב .1998-ב

 ונילע היה םירתאה דחא לא עיגהל ידכ .Anhui זוחמב רויסל ונאצי םשמו םיעדמל תיניסה הימדקאה לש

 וז הפוקתבש רחאמ .ןיסב תואלקחה אצומ לש הלאשה תא ילצא הלעהש המ ,רצקנש זרוא הדש תוצחל

 אשונב םייניס םירקוח םע ףתושמ רקחמש יתבשח ,היסא ברעמב תואלקחה אצומ תלאשב תובר יתקסע

 .ןיסב רקחמל םג םורתל ךכ לכוא ילואו היסא ברעמב רקחמל ליעוי הז

 היה אוהש יל עדונ .דראוורה תטיסרבינואב חרוא רקוחכ רוקיבל Li Shuicheng ׳פורפ עיגה 2000 ביבאב

 Richard) שינקמ םע ףתושמב ןיסבש Xianrendong-Pailunhuan רתאה לש תוריפחה תחלשמב רבח

Stockton “Scotty” MacNeish).  ררבל ידכ ןיסב הריפחל ףרטצהל תורשפאה לע גנ׳ציוש יל םע יתחחוש 

 טארוטקודל יניס טנדוטס היה Jiao Tianlong ,ונמזב .הצגנאיה רהנ לש ןגאב זרואה לודיג אצומ תא

 ןבא ילכ רקח אוה .טרוטקודל אשונ רוחבל דמע אוהו ולש טרוטקודה תדעוב רבח יתייהש דראוורהב

 ןיבש ןילמוגה יסחי .םינקירמא םירקוח םע דחיב ןאווייטב םייגולואיכרא םירקסב קסעו ןיסב םייתילואינ

 היה הז ונמזב ךא םהב ןיינעתה אוהש םינוויכה דחא היה תויזנורטסואה תופשה ירבוד ןיבל ןיס םורד

 ץיקה תשפוח תעב ףרטצי גנולנאיטש ונמכיס .יתוא ןיינעש רקחמל ףרטציש יתעצה ןכלו רוקחל ידמ ךבוסמ

 םע םיינושאר םירשק רוצייו Hunan, Jiangxi, Fujian תוזוחמ לש םירקסב גנ׳ציוש ׳פורפ לא ןיסב ולש

 יל ׳פורפ ,ינשה דצה ןמ .ןאי׳זופ זוחמב גנולנאיט לש ידיתעה רקחמה לחה ךכ .םיימוקמ םיגולואיכרא

 רקחמ לש תונכתיהה יבגל Yan Wenming ׳פורפבו ןיס תלשממ לש תוקיתעה תושר ילהנמב ץעונ גנ׳ציוש

 .ימיע ףתושמ

 עוסל תוכזה ידיב הלפנ גני׳גייב תטיסרבינואמ גנ׳ציושו גנימנוו םירוספורפה םע הלועפה ףותישל תודוה

 .גרבדלוג לופו רנייו ביטס יתימע םע בוש ןיסב יתרקיב 2001 תנשב .זרואה תואלקח אצומ תא רוקחלו ןיסל

 רבעשל( Yuan Jiarong רמ .ןאנוהל ונתוא הווילו הלועפה ףותיש תא רשפאל ידכ תובר לעפ גנ׳ציוש יל

 ןופצב Poyang Plain :םירתא רפסמל ונילא הוולתה )ןאנוהב תוברת יסכנו היגולואיכראל ןוכמה להנמ

 תילואילפהמ םירתא רפסמ ןוחבל ידכ Lingui -ו Guilin , Guangxi ,ןאנוה םורדב Daoxian ,ןאנוה ברעמ

 ,ןאנוהב תוברת יסכנו היגולואיכראל ןוכמה ןיב םכסה םתחנ ךשמהב .םודקה תילואינהו רחואמה

 
 אוה הפוסבו ,היגולואיכראב םודא-ארפניא לש םימושיי אשונב ןמצייו ןוכמב אנדסל רנייו ביטס ׳פורפ י״ע ןמזוה י׳צני׳צ וש 7
 .גרבדלוג לופ תאו רפע תא ףרצל עיצה ביטס רתאב ינושאר רקחמ רחאל .ןאידוקו׳זב םיטנמידס לש םביט ררבל ביטס תא ןימזה
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 State( תיניסה תוקיתעה תושר ידי לע רשוא אוהו גני׳גייב תטיסרבינואב היגולואיכראל הקלחמהו

Administration of Cultural Heritage of China(. 

 גנוהואיש וו לש התרזעב השענ רתאה ךוראית .Daoxian תפנב Yuchanyan תרעמב רופחל יתיכז ךשמהב

 וניליג ךכ .ןמצייו ןוכמב 14 ןמחפ תדבעמ תלהנמ וטראוב התבזילא םע ףותישב גני׳גייב תטיסרבינואמ

 .הנש 18,000-כ תב איהו הז רתאב התלגתנ הקימרקל רתויב המודקה תודעהש

 .Bucket Ring -בו Jiangxi Xianren תרעמב שינקמ ךרעש תוריפחב בוש יתרהרה וז תילגת תובקעב

 הזש ןכתיי ,ןיס םורדב םיפסונ םירתא רפסמבו ישנאי׳זב האצמנ המודק הקימרק ןכא םא ,יתשוחתל

 .ןפי לש ןומו׳גה תפוקתב המודקה הקימרקה תעפוה תא ריבסמ

 םיגלשה תרשפה תעב המצועב םימרוזה ,לקדיחהו תרפה  :םיירקיע תורהנ ינש םימייק היסא ברעמב

 .תיטיא ןכ םג םתמירז תמצועו ןיסב תורהנה תודרומ .הגרדהב תתחופ םתמצועו היכרות לש םירהב

 טייש לש תוחתפתה רשפיא הזש ןכתייו ,ןיס םי רבעל םימרוזו ץראה תא םיצוחה םיבר תורהנ םנשי ןיסב

 רתאמ ונקה ידירש תא תוארל יל רשפאתה רתוי רחואמ בלשב קר .תמדקומ הפוקתב תורהנב

Ruanhuqiao ילכ( תימי-תת תודע אצמית ילוא דיתעב .םימ יוור רתאב םתואצמיהל תודוה ורמתשהש 

 ידי לע הקימרק לש רוצייה ןפוא םא .הנש 45,000-כ ינפל הילרטסואל טיישה תא ריבסתש )םיפורט טיש

 ןמז הקימרק העיפוה ריביסבו ןיס ןופצב עודמ ריבסמ ילוא הז ,תורהנב טייש תרזעב ץופנ םיטקל-םידייצ

 טשפתהל הלכי תוכאלמב עדיהו תואלקחה  לש רתוי תרחואמה תוטשפתהה םג .תואלקחה ינפל בר

 ולכוי םייניסה יתימעש הווקמ ינא רשא ,תופסונ תולאש הלעמ ,תאז תמועל ,הקימרקה .הלא םיקיפאב

 ןוסחיאל וא ?םימיוסמ םילזונ ןוסחאל ושמיש םה םאה ?םימודקה סרחה ילכ ושמיש המל ,לשמל .רותפל

 .לושיב ילכ ויה הלאש ךכל תודע ןיא םויהל ןוכנ ?םיערז

 יחמצ ותיוב עודמ :תופסונ תולאש ילצא הלעה ןיס ןופצבו םורדב רחואמה תילואילפהמ הקימרקה רקח

 לש תויבה תישארל ליבוה האובת תודש לש יתטיש דוביע ?הרק הז יתמו ןכיה ,עודמ ?)זרואו ןחוד ןוגכ( רב

 .״הביל רוזא״ב וליחתה ילכלכ יוניש ןהיתובקיעב ואיבהש תויגולונכטה תוכפהמה בור .םימיוסמ םיחמצ

 המייקתהו בחרנ יד היה הז הרקמב ׳הבילה רוזא׳ש הארמ הילגנאב תיתיישעתה הכפהמהמ ונלש עדיה

 ספיספ לש הניה תרייטצמה הנומתה השעמלו ,םיירפכה םירוזאבו םירעב תויסולכוא ןיב תרושקת

 .תיטיא םירחא תומוקמבו הריהמ התיה תוחתפתהה )םירפכו םירע( תומוקמהמ קלחבשכ

 בתכייש םישדחהו םינשיה םייניסה ןבאה ילכל ךירדמ לש האצוה יבגל גניפוי גנוו ׳פורפ םע רבעב יתחחוש

 םיגוהנה םיחנומה תא רתוי בוט ריכהל םייניס םירקוח לש ריעצה רודל רשפאי הז .תיניסבו תילגנאב

 .םיאצממה תא ראתל תנמ לע יברעמה ימדקאה םלועב

 לש םודקה תילואינהו רחואמה תילואילפה רקחמב ןיינעו תונרקס יב וררוע וללה תולאשהו םיעוראה לכ

 תא ריבסהל ונאובב םייברעמ םירקוח רגתאי םייניסה ןבאה ילכ לש רקחמה יתעדל .ןיס םורדו ןופצ

 .םייתביבס םייוניש לש רשקהב םילכ לש היגולונכטו היגולופיט לש גשומה תסיפת

 

 ?היגולואיכראה םוחתב רתויב בושחה ימדקאה אשונה ךתעדל והמ :הלאש

 םיבושח םיאשונ רפסמ שי ,ילאבולג ןפואב ישונאה ןימה תוחתפתה תא ןיבהל םיצור ונא םא :הבושת

 .םהב ביחרהל םוקמ שיו םלועב םיקסוע םהב םימוחת רפסמ ןלהל .םהב קוסעל

 תא לחה םדאהש תוארמ םינבואמה תויודע לכ .הנש ןוילמ 1.8-כ ינפל םדאה תוטשפתה אוה ירקיע אשונ

 הרעשה ךא ןומדק םדא לש ףסונ רוקמ אוה היסא חרזמש תונעוטה תועד רפסמ שי .הקירפאב ותוחתפתה

 םירתא רפסמ .םימודק ןבא ילכ לש תודעו ןמיהמ יגולונורכ עדימ רדעה לשב סוסיבל תנתינ הניא וז

 ןפואב םדאה אצומ יבגל תינקירפאה הירואיתה תא ססבמש טרופמ עדימ וקפיס הקירפאב ורפחנש
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 לע דיעמ ,הנש האמ לעמ םייקתמש רקחמ ,היסא ברעמבו הפוריאב .רתוי בר לקשמ ילעב םהו יריפמא

 יסופיטו םינש ןוילמ 1.77 ןבכ וניה רטסגרא ומוה .היגרואיגב יסינאמדב לשמל ,תנווגמ היסולכוא םויק

 ןכתיי םאה ,היזנודניא ,סרולפ יאב הלגתהש סרולפמ םדאה .הנש ןוילמ 1.9-1.8 ינב םניה םירחא םדא

 סוטקרא ומוה תיסולכוא םע בוליש לש רצות אוהש וא ?8הקירפא תא ובזעש םינושארל אצאצ אוהש

 ?היסאב םינוש תומוקממ תרכומה

 הריאמ וננמז תונב תויסולכוא לש תוריגהה רקח ,ינרדומה םדאה לש טבמה תדוקנמ הז אשונב םיטיבמשכ

 אוה ונימי ןב ינרדומה םדאה לש וליגש תורשאמ תירלוקלומ הקיטנגמ תויודע .הזה אשונה יטירק המכ דע

 תפוקת לש תויוברתהו רחאמ .הקירפאל ץוחמ לא ץופנש םדאה הזשו וננמז ינפל הנש 200,000 לעמ

 תונווגמ תועד שי .בכרומ ולוכ רופיסה הנש 50,000-כ ינפל ולחה היסאוריא ברעמב ןוילעה תילואילפה

 העד .הקירפא םורד לש תויוברתב ורוקמ וז הפוקתב רוצה ילכב יונישל רוקמהש םינעוטה שיו אשונב

 ךא ,םדאה לש תיבצעה תכרעמב םייוניש וללוחתה הנש 50,000-כ ינפלש תנעוט )ןיילק דר׳ציר לש( תרחא

 ״תינרדומ תוגהנתה״ יבגל םייקתמה ןוידה .םינבואמה םדאה ידירש ךותמ הלא םייונישב ןיחבהל ךרד ןיא

 ףא ךבסמ )היגולואידיאו תונמא ידי לע תנייפואמ תינרדומ תישונא תוגהנתה םייברעמ םירקוח לש םתעדל(

 .תינרדומ תוגהנתה לש םייתוברתה םיטבהה לע ןוידה תא םילבקמ םלוכ אל לבא .הנומתה תנבה תא אוה

 רוציי לש תיבקיעה םתעפוה .רבודמ המב תוארל לק תינכט תיוזמ אשונה תא םינחוב רשאכ ,המגודל

 ןרקו םצע ילכ .הז בלשב הליחתמ בהנשו תומצע ,םייח ילעב לש םיניש ,תויכנוקמ תופיטנו םיזורח

 .שוטילו הזחשה ,ףוצריק ידי לע םירצוימ םהש ךות םיטקל-םידייצ ידי לע שומישב תויהל םיליחתמה

 תיגולונכטה תלוכיה תניחבמ .וז הפוקתב הנושארל םיעיפומ ןכ םג )throwing tools( הלטה ילכ ,ףסונב

 דעו רתוי םירק םירוזאל תוטשפתהה תא ורשפיא רשא תויגולונכט ןתוא תרזעב םישובלמ רציל היה ןתינ

 .יטקראה רוזאל

 תואדו ןיא ?שחרתה הז דציכו יתמ .הקירמא תושביל הריגהל וליבוה הלא תואצמה רחואמה תילואילפב

 .הלי׳צ םורדב הדרו הטנומ רתאב בושיי םייקתה וננמז ינפל הנש 18,000ב ךא םיכיראתה יבגל תטלחומ

  .)Last Glacial Maximum( ןורחאה ןוחרקה איש ירחאו ינפל המייקתה היסא חרזמ ןופצמ הריגהה

 תואבה םינשה יפלא ךלהמב .םיטקל-םידייצב ולוכ סלכואמ היה רבכ ץראה רודכ ןקוטסיילפה ףוסב

 םיאלקחהו הקירפאב םג ךשמהבו וקיסכמ ,היסא ברעמ ,ןיס :םלועב םידקומ רפסמב  תואלקח החתפתה

 עודמ ררבלו ךישמהל וננוצרב .םיטקל-םידייצ תויסולכוא לש ןמלעהל הליבוה רשא תוטשפתהב וכישמה

 םירוזאב ?וטשפתה םה דציכ ?וז תוחתפתה לש םיזכרמה ויה ןכיה ?תואלקחב קוסעל םיפידעמ םדא ינב

 עגונב יסיסב עדימ ונל רסח םירחא םירוזאב ךא ,הנש האמכ ינפל רבכ הז אשונב רקחמב וליחתה םימיוסמ

 .תיגולונורכה תרגסמלו הקינטובואיכראל ,היגולואיכראל

 

 תודות

 :םלוכל הדומ ינאו םיתימע רפסמ לש םהיתונורכזבו םנורכזב םג יתרזענ רפע לש ויתונורכז תכירע ךלהמב

 ןד ,ןהכ דיויד ,ןיווטסוט ליג ,רנייו ביטס ,ירנה ןוד ,רבנע-ןרוג המענ ,ןרוג רנבא ,רפוג יבא ,ןהכ-רפלב הנא

 תודוקנ תרהבהב יל ועייסש ,גנירפ דיר ,רצלמ דיויד ,רזמ יחימע ,יקסבולרק-גרבמל לראק ,ןמרביל

 .דיה בתכל היתורעה לע םג הנאלו ,תומיוסמ

 

 

 
 .הלא םינבואמ לש םליג יבגל ףסונ עדימ ררבתנש ינפל התלעוה הלאשה 8
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  תוריפחה תמישר

 .)ןיסב תוריפחה יבגל ןהכ דיוידמ תומלשה םע וייח תורוקמ וקתעוהש יפכ( ןתוא להינ וא ןהב ףתתשה רפעש

 
Field Research  
 

1959-1960 -Two seasons of excavation at Nahal Oren, Mount  Carmel, directed by M. Stekelis. 

1960-1966 -  Seven seasons of excavations at 'Ubeidiya, Jordan Valley, directed by M. Stekelis 

1963-1964 -Two seasons of excavations at Ein Gev I, an Epi-Palaeolithic site in the Jordan 

Valley, with M.Stekelis 

1965-1966 - Two seasons of survey & emergency excavations of Epi-Palaeolithic sites near 

Ashdod, Coastal Plain. 

1965-1979  - Eleven seasons of excavations at Hayonim cave, Western , Galilee, with E. 

Tchernov (Dept. of Zoology, Hebrew University) & B. Arensburg (Dept. of Anatomy & 

Anthropology, Medical School, Tel Aviv University). 

1967-1974 - Eight seasons of excavation at 'Ubeidiya, Jordan Valley (with E. Tchernov) 

1973-1976 - Five seasons of survey & excavations in Gebel Maghara, Northern Sinai with J. L. 

Phillips, (Dept. of Anthropology, U. of Illinois at Chicago Circle) 

1971,1973 -Two seasons of salvage excavations at Nawamis in Ain Hudeirah, eastern Sinai with 

A.Goren (Archaeological Staff Officer). 

1976-1979 - Seven seasons of salvage excavations of Pre Pottery Neolithic B sites in Southern 

Sinai. 

1976-1979 -Four seasons of survey & excavations at Kadesh Barnea, northern Sinai with I. Gilead 

(Dept. of Archaeology, Ben Gurion University, Beer Sheva). 

1978-1979 - two seasons of excavations at Qafzeh cave, Israel with B. Vandermeersch (Univ. of 

Bordeaux) 

1980-1981- Two seasons of excavations at El-Wad Terrace, Mt. Carmel with F. Valla (French 

Archaeological Mission in Israel) 

1982-1990 - Nine seasons of excavations at Kebara Cave, Mt. Carmel co-director with Prof. B. 

Vandermeersch (Head, Dept. of Anthropology, University of Bordeaux) 

1983-1984 -Two seasons of excavations at the Neolithic mound of, Netiv Hagdud, Lower Jordan 

Valley, with prof. A. Gopher (Institute of Archaeology, Tel Aviv University). 

1983,1987 - Excavations at the Nahal Hemar Cave, Judean Desert, with Mr. D. Alon (Israel 

Antiquities Authority). 
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1989, 1990, 1993,1994, 1996 -  Excavations in Karain & Öküzini caves in southwestern Turkey, 

directed by  I. Yalçinkaya (University of Ankara) & M. Otte (Université de Liége). 

1992, 1993, 1995 (January) - Laboratory studies of lithic assemblages from Karain & Öküzini 

caves done in Ankara University.  

1996-1997 - Sampling seasons (2 weeks each) at Zhoukoudian site, China with S. Weiner  

(Weizmann Institute of Science), P. Goldberg (Boston University) & Xu Qinqi (IVPP). 

1992- 2000 - Excavations at Hayonim cave, western Galilee, Israel, co-director with L. Meignen,  

(CEPAM, CNRS Valbonne, France ) & B. Arensburg (Tel Aviv University). 

1996-2008 -  Excavations at Dzudzuana cave (Republic of Georgia) & Kotias Klde with T. 

Meshveliani (State Museum, Tbilis) & A. Belfer-Cohen (Hebrew University).  

1997-1998 - Excavations (2 weeks each season) at Stranska Skala (Brno, Czech Republic) with J. 

Svoboda (Institute of Archaeology, Czech Academy of Sciences).  

2002-2004 - Excavations at Mezra’a Tleilat, a Neolithic mound in the Euphrates valley, Turkey, 

directed by M. Özdoğan, (University of Istanbul). 

2004-2005 - Excavations at Yuchanyan cave, Hunan Province, PRC, Co-director with Yuan 

Jiarong (Hunan Institute of Archaeology); Wu Xiaohing, Li Shuicheng, Zhang Wenxu, Yan 

Wenming (University of Beijing); Goldberg, P. (Boston University); S. Weiner, E. Boaretto 

(Weizmann Institute of Science); Jiao Tanlong (Bishop Museum, Hawaii). 

2007-8: Site survey in northern Hunan; visits to Early Neolithic sites in Zhejiang province; 

laboratory analysis of Yuchanyan lithics; Regional survey of Terminal Pleistocene-Early 

Holocene hunter-gatherer and early Neolithic sites in around the Liyang Plain, northern 

Hunan. Experimental studies on the manufacture and use of stone chopper-chopping 

tools and bamboo tools 

2009 - A short season of excavation season in Xianrending cave (Jangxi Provice, PRC) with Wu 

Xiaohong, Zhang Chi (Peking University), P. Goldberg & D. Cohen (Boston University). 

2011-2015 – Participation in three seasons of excavations at Boncuklu, early Neolithic site in 

central Anatolia, directed by D. Baird (Liverpool University)  

2010-2013 - Four seasons of excavations at Nahal Ein Gev II, a Natufian site, Jordan Valley Israel 

with L. Grosman and A. Belfer-Cohen (Hebrew University of Jerusalem). 

2011 - Excavations at Shalonggang Early Neolithic settlement site (ca. 8500 BP, 

Pengtoushan Culture), Linli County, Hunan Province. 
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2012 - Huadang site excavations (ca. 13,500 BP, early pottery site), Linli County, Hunan 

Province. Follow up excavations at Shalonggang. Analysis of Shalonggang lithics. Fire-

cracking experiments. 

2012 - A season of excavations at Shalonggang and a study season of Songjiagang, a 

Neolithic site of Pengtoushan-style, Hunan Province, Co-director with Prof. Guo Weimin 

with the participation of Gu Haibin, Li Yiyuan (Institute of Archaeology, Hunan 

Province. 

2014-2017: Late Paleolithic localities of the Shizitan site co-directed with Song Yanhua 

(Shanxi University), David Cohen (National Taiwan University), and Stefano Grimaldi 

(University of Trento), mainly Shizitan 29 (earliest appearances of microblades during 

the Last Glacial Maximum). 


