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 ןיעה" תונמאה תצובק ירבח לש םתריצי תא לבקל התשקתה 70-ה תונש לש תילארשיה הרבחה
?וירבחו רומתק קא'ז לש תינרתחה םתנשמ תא הייחתל םיקהל רמורד ירוא ןמאה חילצי םאה ."תישילשה

"השא הרקמ" ימוליצב רומתק

 ,ןרקסמו ירוקמ רצויכ רומתק קא'ז תא ןמיסש ,םינרקאל "השא הרקמ" טרסה תאצ רחאל םינש שולש
 טקיורפב תופצל ידכ 1972 לש ביבא לתב יזירחלא בוחרב "םינמאה תיב"ב תימוקמה המהובה הפסאתה
 םיירבג ןימ ירבא דבלמ רבד תושבול ןניא ןהשכ םלואל וסנכנ ,ותשא ןהיניב ,תויפהפי םישנ .ולש שדחה
 תא הפטש תילדכיספ הרואת ,םוסרפ תרומת ןימ תונחמ ולאשוהש םירזיבא ואלימ הגוצתה ללח תא .קיטסלפמ
.ךוחיגו עוזעז לש תבורעתב ביגה להקה .םיינזואה תא שירחה םיפותו תורטיג לש דבכ לפמו רדחה

 לשו רומתק לש ישיאה ןויכראה לש דועיתו ףוסיא תכאלמ הנושארל תעצבתמ הלא םימיב
 תושעל הסינ ,ןקז וינפ לעו תוהכ ויניע ,עורפו רוחש ורעש ,המוק הבג רבג ,רומתק ."תישילשה ןיעה" ותצובק
 שוביגב לחה זאמ ,ץראה יבחרב םינוש םיצוביקב ןכל םדוק דוע השעש המ תא יביבא-לתה "םינמאה תיב"ב
.תינגרובה הרגשה תואלשלשמ םתוא קיחרהל ,םתוננאשמ םילארשיה תא רענל :1969-ב ולש הצובקה

 דוע רוצילו םיצוביק ןיב טטושל ותצובקו רומתק ורזח - םויכ גלטוקמ היה יאדווש יפכ - גצימה םייתסהשכ
 אוה ושקיב ,תוילארשיהמ םיקתונמ .םיבצימו תונמא ינותיע ,תויוויטקובורפ תוכורעת ,םיינויסינ םיטרס
 ןסב רבע רבכ תע התואבש ןדיע - ימיטפואה םיחרפה ידלי ןדיע לש תימוקמ הסרג לארשיל עיצהל וירבחו
 לבא ,יתעדות רורחשו תישפוח הבהא ,הריציו הנומוק ייח ץראב גיהנהל הסינ רומתק .הסיסג יבלשל וקסיסנרפ
.םלועב הצובקה ירבח וצופנ רופיכ םוי תמחלמ ץורפ םעו ,זוירוק וב התאר תילארשיה הרבחה
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 יול ידיג ,רגרברור לאכימ ,גרבנירג דוד ,דורע הנפד :ןימימ .1972 לירפא ,תיסכ הפקב "תישילשה ןיעה" תצובק
)יקסבורטסוא יחצ :םולצת( רומתק קא'זו

 .וחדנ "תישילשה ןיעה" ירבחו רומתק לש םהיתודובע תא גיצהלו זכרל םיצמאמה לכ ,םינשה ךשמב
 םוהתמ "תישילשה ןיעה" תא לואגל רמורד ירוא יאקיסומהו ןמאה טילחה ,רומתק לש ותומ רחאל ,2001-ב
 רשכומ םדא היה אוה" ,רמורד ריבסמ ,"רומתק לש םשה תא תוקנל איה ילש הרטמה" .תילארשיה החכשה
."דוביאל ךלה אוהו

 ול הריתה איה .2004-ב התומ דע ,רייאמכוט ןא ,רומתק לש ותנמלא םע תוכורא תוחיש להינ רמורד
 םינמוי ,םליצש םימולצת תואמ ,וגצוה אל םלועמש רומתק לש תוריצי תרשע ללוכה ,הנובזעב שמתשהל
 םיטרסה תא זכיר םג רמורד .םימושירו םירויצ םהבו םיביהצמ םיפד ,1958-1969 םינשב תיתפרצב בתכש
 םינוש הגוצת יללח םע םיעגמ להנמ אוה הלא םימיבו - ןמזה תא ודרשש הלא - הצובקה ידי לע ורצונש
.האבה הנשב תולעל היופצש ,"תישילשה ןיעה" תוריצימ הנושאר הכורעת גיצהל הרטמב

ם"לחזהמ תונורכז
 רתונ ,"ןילמהמ ןלילחה"ו "רוחש איבנ" ,"ףשכמ" ,"ךלמ" ותצובק ירבח ידי לע הנוכש ,רומתקש הרק דציכ
 בטומ וללה תולאשה לע תונעל ידכ ?לוזלזו ךוחיג רקיעב "תישילשה ןיעה" ותצובק הגפס עודמו ,ץראב רז ףוע
 אלש ,הדימא תידוהי החפשמל ירומ קא'ז םשב 1938-ב ריהקב דלונ אוה .םימדקומה וייח לא ,הרוחא רוזחל
 רפס יתבל וחלשנ )סיראפב םויה יחש( ימס ריעצה ויחאו קא'ז .התוא הפיקהש תיברעה תוברתל הרושק השח
 םיברכ .סיראפב beaux arts-ב תונמא דומלל עסנו תיבה תא בזע אוה 18 ליגב .תיניטל ודמלו םייתפרצ
.תיטסילאירוסה תונמאהמ רקיעב עפשוהו םיימוקמ םייטסינומוק-םייטסיכרנא םיגוחל ףרטצה אוה ,ותפוקתב



 לש םהיתוריק תא טשקל םידעוימו םירחסוממ םהש רבסו ,תונמאה ידומילמ תחנ הוור אל רומתק
 םויה ררוגתמו "השא הרקמ" ימוליצב רומתק תא ריכהש ,ןגוכ ירוא ןמאהו יפרגה בצעמה ירבדל .םירישע
 לש המוקמ יכו ,תונמאה לש תורבקה יתב םה םינואיזומהו תוירלגה יכ זא רבכ ןימאה רומתק ,הדנק ברעמב
.בוחרב תונמאה

 ותעגה םע יכ רפסמ רמורד .לארשי תבוטל הפוריא תא בוזעל ,תונויצה םרזמ םסקוהש ,רומתק טילחה 1960-ב
 רייצ ,םהילא רבחתה דואמ רהמ ."םינמאה תא שפחל" ביבא לתל דימ עסנו היינואהמ רומתק דרי ,הפיח למנל
 .אבצל סייגתה ףאו ,התא ןתחתהו ןורושי תילהב שגפ אוה ."סולפ רשע" תצובק לש תוכורעתב גיצה ףאו םמע
 ונבשי" .םינחתות דודגב דחי ותריששכ ,1965-ב וב שגפ ,ןומולס ןונמא עונלוקה םלצ ,"תישילשה ןיעה" רבח
.ןומולס רמוא ,"הלאמש וא הנימי רטמ 100 םיחוודמו תופמב םיחווט םידדומש הלא ונייה ,דוקיפ ם"לחזב

ותשא םע קר קלח דובא אוהש השוחתה תא .רומתק

 תושעל הצר אוה" ."עבג ינמוי" תא םליצ הפוקת התואבש ,ןומולס םע תפתושמ הפש אצמ רומתק
 םויה הנוכמש המ ,םוליצ יעטק ףיסוהל ןויערה תא וב הלעה יתא שגפמהו סוטנת-סורא אשונב רויצ תכורעת
 יתחקל תבש-ישיש לכו ,דויצה ןסחמל חתפמ יל היה תושדח םלצ יתייהש ןוויכמ" .ןומולס רמוא ,"'טרא ואדיו‘
 .ותוא הלכמו וב ללעתמש ןמזהו ישנה ףוגה לש יפויה לש ןויערל םירושקש םימוליצ ונישע .המלצמה תא
 תא תוקספהב םינש שולש ךשמב ונמליצ .תונמאה איה הזה יפויה תא סופתל הדיחיה ךרדהש היה ןויערה
."תויולעה תא תוסכל ונל רשפיא החיוורהש ףסכהו החילצמ תינמגוד זא התיה איה .תילה

 םהל שיש רמאו ןומולס םליצש םירמוחב טיבה אוה .רהוז ירוא םש רבע ,הכירעה ינפלואב ובשישכ ,דחא םוי
 תשש תמחלמל ליבקמב טירסתה תא ובתכ םה .םהל רמא ,"ךרדל ואצו תרגסמ רופיס ונבת" .עונלוק טרס דיב
 לוקספ הבתכ "םילי'צר'צה" תקהלו ובכיכ רוטקפס יסויו ןורושי ,עיקשמל ךפהנ "לנשפ" אשד םהרבא ,םימיה
.דבכ קור ןונגסב

 ,היצנו לביטספל לבקתהש ןושארה ילארשיה טרסל ךפהנ ,תרוקיבה יחבשל הכזו 1969-ב ןרקוה "השא הרקמ"
 םתוא הלת" ,ןומולס רמוא ,"טרסב ויהש םוריעה ימוליצ תא חקל לנשפ" .טלחומ ירחסמ ןולשיכ לחנ לבא
 שדחה לגהמ רקיעב הארשה באש רומתקש אלא ."ונרופ תוארל םיאב םהש ובשח םישנאו עונלוקה תיב תיזחב
 הקליר הירמ רנייר לש וירפסמ תוומה לע םיטוטיצ רוביגה יפב םש אוה ;ראדוג לש םיטרסהמ רקיעבו יתפרצה



 ויה דימת .םלש ןגלב היה ,הנרקהה עצמאב ללותשהל ליחתה להקה" .הנקיז לש םירדוק םימוליצ ץבישו
."טרסה לש רוביצה יסחיל רזע הז .םיערפתמה תא איצוהל ידכ םלואב םירטוש

 טרסהש היירורעשה ןורכיז ללגב ילוא ,לנשפ .תועובש העברא ירחא םינרקאהמ תיפוס דרי טרסה
.שדחמ טרסה ףשחנ 2004-ב ותומ רחאל קר .ונירקהל בריסו םינש ךשמב ולצא ותוא רמש ,ררוע

חלמו לצב ,םחל
 תחאב בהאתה אוה .םהיפ לע וכפהנ רומתק לש םיישיאה וייח ,"השא הרקמ" לע הדובעה ידכ ךות
 אשינ קא'זו ונממ שרגתהל ןורושי הטילחה תאז תובקעב .תינמגודה רייאמכוט ,טסל איבהש תוינקחשה
 הלש תולהנתהה" יכ תרפסמ ,רייאמכוט לש הבורק הרבח התיהש ,דורע הנפד תבצעמהו תרייצה .רייאמכוטל
 יחצ הלעב םע דחי הצובקל הפרטצהו תינקחש זא התיהש ,ביבא לעי תקהלמה ."היישפוח רופיצ לשכ התיה
 תא ץורפל קא'ז לש עונמה ,תולובג רסחו ןרקסו םיסקמ םדא התיה ןא" יכ הפיסומ ,)ומלועל זאמ ךלהש( ינש
."דורמלו תולובגה

 תא שי דחא לכלש יתנמאה דימת" :קא'ז םע התשיגפ לע רייאמכוט הרפיס ,1993-ב "ריעה" ןותיעל ןויארב
 יצחה אוהש יתעדי ותוא יתיארש ךיא .יליבשב אוהש יתעדי .המלש הבהא שיו ותוא םילשמ אוהו ,ולש יצחה
 ולחה טרסה תאיציל ליבקמבו ,תישפוחה הבהאהו םימסה םלוע תא רומתק ינפב החתפ רייאמכוט ."ילש ינשה
 םישנאמ הבכרוהו ,יעבט ןפואב החתפתה איה ."תישילשה ןיעה" םימיל ארקיתש הרובחה תא םביבס שבגל
 בוחרב רייאמכוטו רומתק לש םתריד תא דוקפל וברהש םירבחה ןיב .ותוא ריכהל וצרש וא ריכה רומתקש
 תבצעמהו תרייצה ,ןומולס ןונמא םלצה ,רגרברור לאכימ הקיסומה רקבמו ןמאה ונמנ ,ביבא לתב 40 ףוגנזיד
 גרבנירג דוד יאמבה ,ינש יחצו ביבא לעי ,קידוג תידיע ,)רדנלדירפ םויכ( ןיב'ז ילרוא ,ןגוכ ירוא ,דורע הנפד
 הרזח ךילהתב לחהש ,ילארשי הקיא םגו )2004-ב תמש( יקסבוטפוא לשימ בצעמה ,)1991-ב ומלועל ךלהש(
.הבושתב

 לע תונמא ,הקיסומ םיעמוש םלוכ" ,רגרברור רכזנ ,"םייפהפי םישנאב האלמ הריד לע היה ןושארה טבמה"
 בתכ ,"תילארשי היגולותימ" תובתכה תרדס תרגסמב ,1984-ב ."יתיהיז אל הלחתהבש תיבב םיענ חירו תוריקה
 םיפרטצמ ,הקיסומל םיניזאמ ,םיבשייתמ ,תרחא העשב דחא לכ םיאב ויה םישנא" :"ןיטינומ" ןותיעב גרבנירג
 השולש ךשמ הקספה אלל ךשמיהל היה לוכי הזכ גוסמ 'עוריא‘ .ודעומבו ולש וכרדב דחא לכ םימרותו הריוואל
 לש העמשהב ליחתהל היה לוכי הז .םוקמל םוקממו תיבל תיבמ תרבוע הרובחה התיה םכלהמב ,רתויו םימי
 הקוסע התיה הצובקה ןכמ רחאל ,8 רפוסב ינש יחצ ידי לע םלוצש טרסב הייפצ ,'דיולפ קניפ‘ לש 'המוג המוא‘
 ידכ ךות םיה תפש לע לויטל םירבוע ויה םשמ ,תובורמ תועש ךשמב ןיעל תיארנ הביס לכ אלל עורפ קוחצב
 ,םחל לש רקוב תחוראב ,ליחתהש רחאל םימי השולש ,רומאכ ,םייתסהל היה לוכי עוריאה .ףונב יתביבס לוסיפ
."חלמו לצב

 םייח תויחל םתלוכיבו םדא ינבב שיש יתריציה חוכב הקומע הרוצב ןימאה אוהו ,גיהנמה היה רומתק
 בתכ ,"םירבחהמ דחא לכ לש ותוישיאב ןיעל הארנה יונישה התיה רתויב תוטלובה תועפותה תחא" .םיישפוח
."ולש תיבה למנ לא רזח אל בוש 'תישילשה ןיעה‘ תרובח תועצמאב עסמל אציש ימ לכ" .גרבנירג

 דעית אוה .תוומל םייחה ןיב היצמרופסנרטה לש הקומע הריקחכ רידגהש המב חותפל רומתק טילחה 1970-ב
 ימסב הסנתה אוה .ומצע לש הרובקה סקט תא ןיכהו רוב הרכ ,םיתמ ןורא ומצעל הנב אוה :"רובה" טרסב תאז
 םוקמב .ונתשה רומתק לש םירויצה םג עגר ותואמ ,רמורד ירבדל .ןיטולחל הנוש דעותמה תוומהמ םקו היזה
 ,"השא השעמ" טרסה תנכה תא וויל םגש ,ישנה ףוגה לש םיעטוקמהו םינידעה םימושירה ,םילגועמה םיווקה
 ןימה רביאב דחוימבו ישנה ףוגב רתוי קוסעל לחה אוה .דחו ינועבצ ,יטסימ ןווג ולביק רומתק לש תוריציה
.יד-סא-לאה םע - וירבח לשו - ולש עסמה תא קימעהו ,ישנה

ינשת ,ינשת
 ,הנאוחירמ ,שישח וחקל םה תונושארה םינשב .הצובקה לש םייחה חרואב יזכרמ ביכרמ ויה םימס
 לש ףינס" ,הנומוקל ךפהנ ףוגנזידב תיבה הפוקת התואב .ןילקסמו סאר'ג םג רתוי רחואמו יד-סא-לא



 ידומ" ,"ןוזמירק גניק" :ל"וחמ ועיגהש םיטילקת ונגנתה ןופיטפב .ביבא ירבדל ,"לארשיב תימסוקה תוימיטפואה
 תוקיסאלק ,םייאקירמא םירפס הארק הרובחה ."סלטיב"ו "סנוטס גנילור" ,"דיולפ קניפ" ,"דד לופטיירג" ,"זולב
 תואלשלש םהומכו ,זובב וחדנ הימגונומ ומכ םיכרע .םה םג וחתפנ םיינימה םיסחיהו ,םיחרפה רוד לש
 דבוכ תא ליעפה רומתק ;דועו ירבצ-ילארשיה סותאה ,אבצ ,הרבח ,החפשמ ,םירוה ומכ תופסונ תודיבכמ
.םעז ףקתנ היה אוה ודגנתה רשאכו ,הלא לכמ הצובקה ירבח קתנל ידכ ותוישיא

 סרהה חוכ םע תודדומתהב ךורכ היה רומתק לומ הצובקה ירבח ורבעש הכינחה עסמ ,רדנלדירפ ירבדל
 שיש ןימאה אוה" .תרמוא איה ,"סרהל םגו הריציל םג ולעפו םייתמצוע ויה םכותמ לעפש תוחוכה" .ולש לודגה
 ויהש םלועב םיאורוג לש העפות התיה .ולש ותחפשממ דרפיהלו קרפל הסינש יפכ ,םימרוגל םירבד קרפל
 םעז לש םיפקתה ןיגפמו םישנא קסרמ היה אוה .שדח והשמ רוציל ידכ ךינחה תא םיררופמו דואמ םיינפקות
 תעדל ךירצ תייהו ,ולש תוישיאה תועצמאב ומצע הפכ אוה .ותעד םע םיכסמ היה אל והשימ םא טלשנ יתלב
 ידי לע זא טלשנ אלא ,עדומב הז תא השע אוהש תבשוח אל ינא .שא ךושמל אלו ולומ דורשל ידכ ןרמתל
."ונממ םילודג תוחוכ

 יעבט ול היה" .םישנא 15 דעו הרשע ותיבב ויח תומיוסמ תופוקתבו ,המוצע תובידנ וב התיה תאז דצל
 - תונמא ירפס לש היירפס וילעו ןולסב קנע ריק םש היה" .רדנלדירפ תרפסמ ,"תיבב ולצא ורוגי םישנאש
 התוא אלימו ריקל הדווזמ םע שגינ אוהש יתיארו דואמ םדקומ יתררועתה דחא םוי .םייתורפס תורצוא
 לבקמו םירפסה תא רכומ היה אוה .םירפסל היינש די תונחל הטמל שגינו 'ינשת ,ינשת‘ יל רמא אוה .םירפסב
."םש ורגש םישנאה לכל רקוב תחורא ןיכמו תוינבגעו םחל ,בלח ,םיציב הנוק ףסכבו ףסכ

 דלונ רומתקש תורמל יכ רפסמ ןומולס .לכה דבאל שי שפוחל הריתחה ידכ ךותש ןימאה רומתק
 רוחב ,םלצ רזוע היה 'השא הרקמ'ב" .ולש יחרזמה דצהמ רענתהל הסינו תיברע רביד אל םלועמ אוה ,םירצמב
 חתר קא'ז .'השטינ לש הרותב ךומכ יחרזמ ןיבמ המ‘ רמא םלצ-רזועה זאו םיפוסוליפ לע החיש התיה .יכ'צ
."םלועמ הז לע רבדל םיכסה אלו ,םוקמה לע ותוא רטיפו

 ,רנגרב לסוי לש וירויצ יפ לע "עסמה" םהיניב ,רומתק לש ויומיבב םיטרס המכ הצובקה הקיפה 1971-1973 ןיב
 רייצה לש ויתודובע יפ לע "ןמיסה" ,1 ץורעל 2-ו 1 "ראטס פופ" - ילארשי קור לע םיילקיסומ םיטרס ינש
 עונלוק" ,קטמניסב הצובקה המזיש דחוימ עוריאב וגצוהש םיינויסינ םירצרצק םיטרס המכו ןמבורג לאכימ
 ןהמ תחא .תוכורעת שולש הגיצהו הירבח תודובע תא ללכש תונמאל תע בתכ האיצוה םג הצובקה ."גשומ
 תנכוסמה הבריקה תודוא לע ,רומתק לש הקיתו הרימא התוא ךותמ - טקרמרפוסב ולתנש םוריע ירויצ הללכ
 תמגוד ,רפס יתבו םיצוביק .ןיקרמות לאגיו קאינזלש ירנה םג ופתתשה וזה הכורעתב .תונכרצל תונמא ןיב
.היתוריצימ וגיצהו תוברתה דרשמ ךרד הצובקה תא ונימזה ,"ןילי המלת"

גלשב ותוא ועקת
 םוקמ תחיתפמ ףסכ חיוורהל ןויערה דלונ 1972-ב .תילכלכ הקוצמל הצובקה העלקנ םיוסמ בלשב
 םירטסופ תפסותב ,הלא לכ תא שוכרלו םירפס אורקל ,הקיסומ עומשלו תוירכ לע תבשל היהי רשפא ובש
 םיריעצ ."תישילשה ןיעה" הארקנו ,הניצ רכיכמ קוחר אל ,ףוגנזיד בוחרב החתפנ תונחה .הצובקה לש םירויצו
 הילע וטשפ הרטשמ תוחוכ ,םימעפ המכ הצרפנ איה דחא שדוח ךותב ךא ,םיחמצ הת הב ותשו התוא ואלימ
."דוביאל תווקתה לכ וכלה" הזה רצקה ןמזב ,"ןיטינומ"ב גרבנירג ראיתש יפכו םימס הב שפחל ידכ

 ויהו הפוקה דיל דומעל הצר אל דחא ףאש" ןוויכמ רקיעב ,הרגסנ תונחה םידחא םישדוח רחאל
 תוטישפ ."םירצויו םינמא תויהל וצר םלוכש ללגב ררופתה הז" .ןומולס רמוא ,"תויצראב קסעתי ימ םיחוכיו
 .קונח רתויו רתוי שח אוהו ופירחה רומתק לש םעזה יפקתה .וכשמנ הצובקה ירבח לש םהיתב לע הרטשמה
 .םיתמ תונורא רומתק גיצה הבש תשלושמ הכורעת גרבנירגו יקסבורטפוא ,רומתק וגיצה 1973 רבמטפס ףוסב
.רופיכ םוי תמחלמ הצרפ ןכמ רחאל עובש

 תמועל .וייחב דיקפת האלימ אל רבכ ותוא המיסקהש תונויצה .גרבנירגל רומתק רמא ,"ילש המחלמה אל תאז"
 םירבוחמ וא םילארשיכ ונמצע תא וניאר אל ונחנא" ,"לול" תרובח ומכ ,הפוקת התואב תוליבקמ תוצובק



 תוברתל םירושק ונייה אלא ,ביבא לת ףוחב םיציצמ לע םיטרס ונישע אל" .ןומולס רמוא ,"תילארשיה תוברתל
 ריבסמ ,"המחלמה תא עונמל ןתינש ונבשח" .םינחתותה ליחל דוע ורזח אל ןומולסו רומתק ."תימלוע ללכה
 וניסינ ךכ לכש תוברתה לש בלל ,וקסיסנרפ ןסל עסינו ץראה תא בוזענ ואוב‘ ונרמא המחלמה ירחאו" ,ןומולס
."'ןאכל אבייל

 ,םינושאר תירבה תוצראל ועסנ ינשו ביבא .הצובקה לש הפוס תא הנמיס רופיכ םוי תמחלמ
 ורבע לשב החדנ רומתק לבא ,ב"הראל הזיו לבקל וסינ ןומולסו רייאמכוט ,רומתק .רתיה ורזפתה םהירחאו
 ןויסינל ליבוהש קומע רבשמל רומתק עלקנ ,ןזוס ותגוזו ןגוכ לש םתיבב ,םשו ,הדנקל ועיגה םה .יטסיכרנאה
 ,ולש דיתעה המ עדוי אל אוהו הדנקב גלשה תוברעב ותוא ועקת וליאכ שיגרה ,שולת שח אוה" .תודבאתה
 אוה יופירה תרגסמב .סיראפמ ויחא תא קיעזהל ונצלאנ רבד לש ופוסב" .ןומולס רמוא ,"תוומ לש פירטל סנכנו
 ןסל רייאמכוט םע עסנ ןומולס ."ומצע רתוי וא תוחפ רזח אוה הזה עסמהמו הידובמקו דנליאתל ותוא חלש
 דחי רייאמכוטו רומתק ועסנ םשמ .סיראפב רומתק תא שוגפל העסנ איהו ץראל רזח אוה 1975-ב ,וקסיסנרפ
.םדרטסמאל

 ריעב םהלש תונושארה םינשב ךפהנ םדרטסמאב רייאמכוטו רומתק ורכשש הריסה תיב
 לע ,"הטושה" טרסה לש הכירעב קוסע היה רומתק .ףוגנזידב ומיקהש הזל המוד שגפמ םוקמל
 תפתושמה ותדובע ירפ ,ןורחאה וטרס היה הז .םדרטסמאב הנש לכב ךרענש בוחר תונמאל "םיטושה לביטספ"
."תישילשה ןיעה" ירבח ןיב ןורחאה הלועפה ףותיש היה םג הז .הצובקב םירחא םירבחו ןומולס םע
 רשקתה הז" .ןומולס רמוא ,"תימסוק תוחילש ןאכ שי יכ הזה טרסה תא תושעל םיבייחש השוחת ןתנ אוה"
 טרסה תא ונמליצ .'תובוחרלו תורככל תונמאה תא איצונ - הצוחה תונמאה תא איצונ ואוב‘ לש היגולואידיאל
 יתעסנ .טרסה תא םילשהל רמוח ול רסחש יל רמאו בוש לצלצ קא'ז ךכ רחא הנש .1976-ב םימי שדוח ךשמב
 חיטה אוה םימוליצה ורמגנשכ .וניניב לודגה ץוציפה הרק זאו רמוחה תא ךרע אוה .תועש 40 ונמליצו בוש וילא
."וניכרד ודרפנ זאמ .םטמוטמה ירחסמה עונלוקה םע הלועפ ףתשמ ינאש לע םישק םירבד יב

 1993-מ "ריעה"ב הבתכב .םישק םימסל םירוכמ ויה רבכ רייאמכוטו רומתק הפוקת התואב
 בשי אל עגרל ...ןיאקוק ףינסהל לדח אל קא'ז" :םינש ןתואב םהב שגפש ,ידנומ ףסוי רפוסהו יאזחמה טטוצמ
."ותנש תא רידמ ןיאקוקהש ןוויכ ןושיל לגוסמ אל אוה הנש רבכ וירבד יפלו ,החונמב

 םדרטסמאב םהלש תונושארה םינשה יכ דיעמ ,בורקה םרבחל ךפהנש ,גרבנירג יקוב ןמאה ,תאז תורמל
 עמשנ היה הז - המרגולוהמ תודימריפ לע דבע םגו םיטושה לביטספ לע דבע קא'ז" .ידמל תוירופ ויה אקווד
 ןיינעתהל ולחה רייאמכוטו רומתק ."ןותיעל תודובע רציו הירלג חתפ אוה .םירזיילו המרגולוה ,זא ינשדח
-פופה םע תובתכתהל ליבקמב ,םיילבק םילמסב ןיחבהל ןתינ וז הפוקתמ קא'ז לש ויתודובעבו ,רתסנה תרותב
.ןיאורהב שמתשהל ולחהו ,ושטננש תוחנזומ תוריד ,טאווקסב גרבנירג םע ררוגתהל םיינשה ורבע 1980-ב .טרא

 םמע שדחל םיניינועמ ויה אל "תישילשה ןיעה" ירבח .םימסהמ למגיהל ידכ לארשיל םיינשה ורזח 1991-ב
 1993-מ הבתכב .רומתק לש המזירכה רחא בוש ףחסיהל דחפה ללגב וא םיילילש תונורכיז ךותמ ,םירשקה תא
."וב יולת ידמ רתוי ינאשו ידמ קוחר ךלוה הזש יתשגרה םימעפ הברה" :םש םוליעב םהמ דחא ריבסה

 םירוסייב תמו לוהוכלאל רכמתה אוה .ימצעה סרהה עסמב ךישמה רומתק ,םימסמ למגנש רחאל םג
 הלא" .דנלוהב ךכ רחא םינש שולש המלועל הכלה רייאמכוט .הייתשה יקזנ ללגב בוליכיא םילוחה תיבב 2001-ב
 םוקמה הז יכ ץראל רוזחת‘ ול ונרמא םינשה לכ" .גרבנירג רמוא ,"ימצע סרה לש םינש ,הכיעד לש םינש 25 ויה
 םיריכמ הפ ,ךתוא ולבקי ןאכ‘ ול רמול ,םירבח דועו ינא ,וניסינ .הצר אל אוה לבא .'רוציל וב רוזחתש דיחיה
."הז תא תושעל לגוסמ היה אלו 'ןכ ןכ ןכ‘ רמא אוה .'םיטרס תושעל לכות הפ ,ךתוא
 םגו ,םדרטסמאב ויחש םישנאה גוס תניחבמ" ,ןומולס ריבסמ ,"ןאכ רשאמ תיבב רתוי שיגרה אוה םדרטסמאב"
 ףסויל .ותשא דבלמ שיא םע קלח אל דובא אוהש השוחתה תא ,גרבנירג ירבדל ."תונמאהו הריציה תניחבמ
 דירוהל הצור ינאו ,תינוציח הפיטע איה תוברתה .םישרוש םג יל ןיא ןכלו תוברת יל ןיא" :רומתק רמא ידנומ
."תאזה תוברתה לכ תא ילעמ



 רדייסטואא היה אוה" .רמורד תא הלא םימיב קיסעמ הזה ןולשיכהו ,שפוחה לא וכרדב לשכנ רומתק
 תילארשיה הרבחהש תומד יהוז .הזוה לש תומד היה אוה ,וביבס םישנאהמ קלח ומכ" .רמורד רמוא ,"שפיחש
 הלא .'תישילשה ןיעה‘ לש םישנאה םע תילארשיה הרבחה תא תונשל םלח אוה .לבקל הביטיה אל םעפ ףא
."תרחא םירבדה תא תושעל ומלחש םישנא .תילארשיה תוברתב םמוקמ תא ואצמ אלש םישנא

תיעיברה ןיעה
 לש תיטמגינאה ותומד תא רוביצל ףושחל שקבמ רמורד ירוא ימוחת ברה ןמאה
רומתק

 ןיעה" תצובקב רבעשל םירבח ינש .80-ה תונשב רבכ לחה רומתק קא'ז םע רמורד ירוא לש רופיסה
 "דח חפ" תעה בתכב ףתתשה אוה 1984-בו ,וילע ול ורפיס ,רגרברור לאכימו יקסבוטפוא לשימ ,"תישילשה
 ,רומתק לש הדובע האר הבש הנושארה םעפה וז .רומתק לש הדובע םג העיפוה ובש - יקסבוטפוא איצוהש
.ובל תמושת תא ררוע רבדהו

 החמשש ,רייאמכוט ןא ,ותנמלא םע רשק רמורד רצי 2001-ב רומתק לש ותומ רחאל םידחא םישדוח
 בכרומו יטמגינא אוה" ,רמורד ריבסמ ,"ותוא ףושחל אוה ילש ןיינעהו חכשנש ןמא אוה" .הלועפ ותא ףתשל
."ןיידע ורקחנ אלש תויתוברת תויועמשמ הברה ול שיו

 םירפס ינש איצוה אוה ."סקלדס סקלרוד" תקהלב רבח היהש ידרגנווא ימוחתניב ןמא אוה ,44 ןב ,רמורד
 לביטספב ןושארה םוקמב התכזש "ירוע" רפסה סיסב לע ןורטאית תגצה םייב ,)"ירוע"ו "בהזומ םילגלג אסכ"(
 בתוכ אוה .הרגסנש "ןיטנובל" הירלגב רצא רבעבו "רמיצ" יוויטנרטלאה תוברתה ללחב רצוא ,2001-ב וכע
.רשילקו הררסומ תונמאל רפסה יתבב דמלמו עונלוקלו לוחמ תודובעל ,ןורטאיתל הקיסומ

____________________________

ירוא - ילש תורעהו םיטוטיצ

 ,"ןילמהמ ןלילחה"ו "רוחש איבנ" ,"ףשכמ" ,"ךלמ" ותצובק ירבח ידי לע הנוכ

ולאכ םייוניכ יתעמש אל םלועמ ,תויוטש

,אבצ ,הרבח ,החפשמ ,םירוה ומכ תופסונ תודיבכמ תואלשלש םהומכו ,זובב וחדנ הימגונומ ומכ םיכרע  
רשאכו ,הלא לכמ הצובקה ירבח קתנל ידכ ותוישיא דבוכ תא ליעפה רומתק ;דועו ירבצ-ילארשיה סותאה  
םעז ףקתנ היה אוה ודגנתה .

.םיאולימב תריש .םתוא בהאו ויחאו ומא םע קומע רשקב היה אוה .ןוכנ אל

הפכ אוה .ותעד םע םיכסמ היה אל והשימ םא טלשנ יתלב םעז לש םיפקתה ןיגפמו םישנא קסרמ היה אוה
שא ךושמל אלו ולומ דורשל ידכ ןרמתל תעדל ךירצ תייהו ,ולש תוישיאה תועצמאב ומצע  . 

 דחא ףא לע ומצע הפכ אל לבא טנמרפמט ול היה ,םירעוס םיחוכיו ונל ויה .ןוכנ אל ןכ םג
תושפיט לבס אל אוה יכ םא

תודבאתה ןויסינל ליבוהש קומע רבשמל רומתק עלקנ ,ןזוס ותגוזו ןגוכ לש םתיבב ,םשו ,הדנקל ועיגה םה

לכה הז לבא ,דאמ ונתוא גיאדה הזו ,ךכ לע רביד אלא דבאתהל הסינ אל


