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הירלג

תונמא הירלג
חיטל תחתמ אבחתמ םולב רצוא

תוריצי 400 תשרל הלעהו רתיא יבצ ןב די לש רקס .תיתונמאה העדותל ץוחמ םימייקתמ םבורו וחויט וא וקרופ רבכ םקלח לבא ,םירעה תובוחרבו הלשממ ידרשמב ,םיצוביקב םיגצומ ונימי דעו תונויצה תישארמ םיטילבתו ריק ירויצ
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והילא ליג :םוליצ

 תינמאהו ,ר"זש ןמלז הנידמה אישנ םימיל ,בושבור ןמלז ועסנ 1911 תנשב
 ,םילשוריב לאלצב םינמאה תנומוק תרבחו קילאיב נ.ח לש ותבוהא ,ןאי הריא
 תועשב םוקמל ועיגה םה .לאערזי קמעבש היבחרמ תיצולחה הווחב רוקיבל
 רדחב םהל וניתמה םיינשה .הדשב הדובעב ויה הבשומה יצולחו םיירהצה
 — הבוטל ןמזה תא לצנל ןאי הטילחה םייתניב .ידמל חנזומ היהש ,לכואה
 תויומדה לכמ .לכואה רדח תוריק תא טשקל הלחהו הסיכמ ריג הפלש איה
 רסח היהש ימ" ,דליו ןקז לש תויומד רייצל אקווד הרחב איה רייצל הלכי איהש
 ןאי .רוצ יקומ ,היינשה היילעה רקוח עוריאה לע בתכ ,"הווחב ישונאה ףונב
 ,םידבועה םיריעצה לש תיצולחה הרבחה לע האחמ וזיא ילוא עיבהל השקיב
 .תישונאה הרבחה לש םירחא םיקלח הנממ םירדענש
 ץופיש תעב םינש המכ ינפל .םלענו קחמנ ,ןאי לש הירויצ ראש לכ ומכ ,רויצה
 .ןאי לש םירויצו תוציקס ףסוא אפילכ־ולש תירינ ר"ד התליג יבצ ןב קחצי דיב
 ,רוצ תכרעהל .ןקזהו דליה תויומד לש טוטרש וילעו ריינ ףד םג אצמנ ףסואב
 .היבחרמב לכואה רדחמ רויצה לש הציקסה יהוז

 .תינויצה תונמאב ריקה ירויצ ןושארל בשחיהל לוכי היבחרמב הזה רויצה
 םיספיספ ,םיטילבת ,םירויצ — ריק תוריצי יפלא ילואו תואמ ועיגה ויתובקעב
 ואר םימעפל ,תילע תונמא לאכ וללה תוריציל וסחייתה דימת אל .תואקסרפו

 תסייוגמ תונמא וא היצרוקד ,ףונהמ וילאמ ןבומו ילאיווירט קלח םהב
 תושעל שקבמ ץראה לכב ךרענש וגוסמ ןושאר ףיקמ רקס לבא .תידסממו

 .הלאה תוריציה םע יתונמאו ירוטסיה קדצ
 תינכותהמ יראב הרואיל תילכירדאהו יבצ ןב קחצי די תמזויב ךרענ רקסה
 ףותישבו ,רקסה תא ןמממ םגש ,םילשורי דרשמב תלעפומה "ךרד ינויצ"
 ולע ןכותמ 400–ו ,תוריצי 650 ורקסנ התע דע .םירתא רומישל הצעומה
 ןקלח .םינמאהו תוריציה לע םיטרפ קפסמה ,תשרב חותפ ילטיגיד רגאמל
 תואצמנש תוריצי רשע .רתאב קר ןורכיזל ורתונו ירוביצה בחרמהמ ומלענ רבכ
 שאר דרשמ לש תשרומה תינכות תוסחב רומיש ךילהת ורבעי ןוכיסב
 .הלשממה
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הנידמה ןויכראו יבצ-ןב די ןויכרא :םוליצ
היבחרמב ןושארה ריקה רויצ תארקל ןאי הריא לש הציקס

אשונב תובתכ דוע
20.04.2013k   ץולח יל רייצ•
11.04.2014k   הבהאה לש הנוסא לעו הנושש לע הבתכש תרייצה•
14.10.2012   תונויצה תדלוה תא דעתמש ריקה רויצ•

 ,תוריצי לש םולב רצוא םיליכמ ץראה יבחרב תוריקש ררבתה רקסה ךלהמב
 תונמאה תודלותב עירכמ דיקפת ןהל היה — תונמזומ ויהש יפ לע ףאש
 לומ .םילשורי רודזורפבש השימחה הלעמ ץוביקב אצמנ תורצואה דחא .ץראב
 הנבמ ,"הליצ תיב" והז — דורוב עבצב ןשי הנבמ דמוע שוטנה לכואה רדח
 ,טילבטור ןהכ הליצ ץוביקה תב לש הרכזל 50–ה תונשב םקוהש יתליהק
 ילטנמונומ ריק רויצ הארי המינפ סנכייש ימ .הדצמב לויט תעב החצרנש
 לעש ,םירחא םיחצרנ השימח לש תויומד ובו ,תוריק השולש ינפ לע שרפנה
 ,םתומ עגרב השימחה םיארנ רויצה לש ינמיה וקלחב .ץוביקה ארקנ םמש
 רדחה ךרואל רויצה םע םימדקתמש לככ לבא .הפצרה לע לטומ רבכ דחא
 שוכמ טישומ הארנ םיחצרנה דחא :יפוס וניא הזה הרקמב תוומהש ררבתמ
 .(תיב ודיב זחוא ,תיתייסנכה תונמאב תויומד ומכש) ץוביקה ידלימ דליל
 ,םיחצרנל םהינפ יוותבו םשובלב םימודש םישנא השימח בוש םיארנ ךשמהב
 .תואלקחה תדובעב םיכישממ םה םעפה לבא
ןוורק תדעסמב ץש
 ינב .יצוביקה םעה תיב תוריק לע םשונו יח "יחה תמה" לש ינויצה סותאה
 תויומדה ןה ימ רפסל םיעדוי םלוכו ,רויצה תא םיריקומו םיריכמ ץוביקה
 .ץוביקב םיררוגתמ ןיידע ,םירנויסנפ םויכ ,רויצב םידליהמ המכ .וב תועיפומש
 ,גרבנוש (הש) ןודלש :ותוא רציש ןמאה לש ורופיס ףשחנ רקסה תובקעב לבא
 שולשו הפ עקתשהל לקש ,לארשיל םימעפ שולש עיגהש יאקירמא ידוהי

 בושח רייצל ךפה אוה םירוקיבה ןיב .1956–ב התיה הנורחאה — בזע םימעפ
 .וקיסקמבו ב"הראב
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ןמלס לימא :םוליצ

 רויצה אוה ןושארה .םילודג תואקסרפ ירויצ השולש וירחא ריתוה אוה ץראב
 ,םיקיפא ץוביקב טרופסה םלואב "רמתיא" רויצה אוה ינשה ,השימחה הלעמב
 אוה ישילשה .יאבצה ותורישב גרהנש ינלוג רמתיא ץוביקה ןב לש ומש לע
 ןשיה היירפסה הנבמב ןכשש ,היילעה אשונב תויומד הבורמ רויצ
 תוקנל תורשפאה קדבית רקסה תובקעב .זאמ דיוס ךא הפיח תטיסרבינואב
 .רויצה תא שדחמ ףושחל ידכ דיסה תא

השימחה הלעמב הליצ תיבב ריקה רויצמ טרפ

 הנורחאלו ,רקסב ותדובע תובקעב גרבנושל ףשחנ שוטרב ןור תונמאה רקוח
 תנידמב ןמאה לש ותב תא רתיא אוה :גרבנוש לש ותריצי לע רפס םסריפ
 עדוי אל ינא" .היבא לש ןובזיעהמ םירמוחב ותוא הפתיש איהו ב"הראב ןוגרוא
 אוהש ללגב ילואו ,ץראה תא בזע אוהש ללגב םתסה ןמ ,ןאכ חכשנ אוה המל
 .שוטרב רמוא ,"דואמ טסילאודווידניאו עגרל חרואו יאקירמא היה
 ,תוילטנמונומ תוריצי םה ריקה ירויצמ םיבר ,השימחה הלעמב רויצל המודב
 לש טוטרשה זאמ .הדובעב תוצורח םישנו םיירירש םירבג תוגיצמש ,תוידסממ
 יפלא ,רקסה יכרוע תכרעהל ,ורצונ היבחרמב לכואה רדח תוריק לע ןאי הריא
 :הנידמה תמקה רחאלש םינשב האישל העיגה ריקה תוריצי תעפות .תוריצי

 ףסא בשומה וא ץוביקה רשאכ ,תדבועה תובשייתהב השענ לודגה ןקלח
 תא וא לכואה רדח תא ותריציב רטיעו קוחרמ והשימ וא ימוקמ ןמא סייג ,ףסכ
 .תוברתה הנבמ
 תרבח ינקתמ ,םיקנב יפינס ,הלשממ ידרשמ .ריעב םג וחרפ ריק תוריצי לבא
 ולאה תוריציהש ללגב אקווד" .הריצי ונימזה םלוכ — דועו קזב ,למשחה
 תוליבוממ ,אפילכ־ולש תרמוא ,"וחכשנ ןה םוי־םויהמ קלח תויהל תוכפוה
 הייונבה תשרומה רומישבו םירתא רומישב םיקסעתמ ונחנא םויה" .רקסה
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רלטוק רפוע :םוליצ

 הובגה יוטיבל סחייתה אל דחא ףא לבא — םיסירתבו םיברזמב םיקסועו
 תוברתהמ קלחכ ותוא דומלל בשח אל דחא ףא ,הנבמב תוברתה לש רתויב
 ."תיתוזחה
 .םימסרופמ םינמאמ ולאכ תוריצי המכ תורייתה דרשמ ןימזה 50–ה תונשב
 תדעסמ תוריק לע ןיידע יוצמ ,1958–ב ץש לאלצב רציש טילבת ,ןהמ תחא
 םינמא ,סרפ ןועמש ,זא תרושקתה רש ןימזה 70–ה תונשב .שוג ובאב "ןוורק"
 המיקהש תויגולנאה תויזכרמה יניינב לש םיינוציחה תוריקה תא רטעל םילוע
 הלועמ בחרמ ויה ,םדוקפת יפוא ללגב תונולח ילב ונבנש ,וללה םיניינבה .קזב
 .רויצל

םחוריב ץש לאלצב לש הדובע ,"תובאה שגפמ"

 ןיקריס בל ןמאה ידי לע הרצונ ,םינבא 50,000–מ קנע ספיספ ,תוריציה תחא
 ןיינבה דמעשכ ,2009 תנשב .םילשוריב ןורבח ךרדב קזב תייזכרמ יבג לע
 ,דרב ,םשג" .הריציה תא םג סורהל הנווכה דגנ ןיקריס החמ ,הסירה ינפב
 הרסא ףוסבל .הוואגב "ץראה"ל זא רמא ,"הלפנ אל ןבא ףאו — םוח ,חור
 .הריציה תא סורהל הייריעה
 רב ןורוד ,רבוקטרט דוד תא םג אוצמל רשפא רגאמב םיעיפומש םינמאה ןיב
 לשב ילוא .םירחאו רגיצנד קחצי ,וקני לסרמ ,קפוא םהרבא ,ןוורק ינד ,ןודא
 לע םימותחה םינמאה ןיבמ טועימ — תוריציה לש לדוגהו יזיפה יפואה
 ,אשונה ,ןמאה ,הריציה םוקמ יפ לע שופיח רשפאמ רגאמה .םישנ ןה תוריקה
 ףיסוהל ארקנ רוביצהו וביחרהלו ךישמהל איה הנווכה .הפוקתהו הקינכטה
 .טנרטניאה רתאב ר'ציפ ךרד תוריצי ומצעב
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 להנמ ,ןדוק רבלי'ז תא תטטצמ איה רתאה תקשה לגרל ולש הבתכש רמאמב
 םילשוריב הלעפש ,ריק ירויצב החמתמה "הריציה ריע" תיתפרצה הנדסה
 :הדוהי הנחמ קושבו ופי בוחרב םייקנע ריק ירויצ הריתוהו תונורחאה םינשב
 ךותמ ינא ימ תעדל לכות אל .תורעמה ירייצ לש םאצאצ ינא ,ריק רייצ ינא"
 ,םיאקיסקמה ,םינמשובה םירייצה ומכ .יל םיארוק ךיא אל וליפא ,ילש םירויצה
 ."ריקה לע ותוא םישלו םוקמ לשו ןמז לש עגר רוצעל הסנמ ינא ,םינקירפאה

f קובסייפ t רטיווט g סולפ לגוג 
שולל דולק לש וטרס  :תמוסרפ

 ךתוא ןיינעל תויושעש תופסונ תובתכ

תועד ירוס רמוא אל ,רעטצמ
לכוא הני'גר הל א יניווגניל

TheMarkerןפוא לת ייונמ ומלענ ןאל :תינומה השיטנ?

הירלג תוינשוחה סלפמ תא הלעמ ןקז ןב ןדע

דראק ימואל ?קנבב סולפב ראשיהלו חספה גח תא רובעל ךיא

 תוצלמה 10 - ישיא עונלוק ךסמ ,תממוחמ תיטרפ הכירב ,ףונל יזוק'ג :"הגספה" ךירדמ

תוברת םישנ לע בושח והשמ תולגל :"ילש תוחלצומה תויחאה"

יח יבא תיב תופשכמ ןיב עסמ - "היחת אל הפשכמ

Recommended by

 , A לפירט רכוש ,ריעה זכרמב שדח הנבמ
 ,האיצי תורשפא אלל חווט יכורא תוריכש יזוח
 ובאטב אלמ םושיר

תמוסרפ

תשרה יבחרמתשרה יבחרמתשרה יבחרמתשרה יבחרמ
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תובוגת
הבוגת ופיסוה

LUXUR - תויורכה םירישעל
המשרהה - דבלבםירישעלתויורכה הנושארההרושהמםישנוםירבגל .םניח .הרבחב

 רתאב תוארקנה תובתכה

םיאפוריאהמ רתוי םייחה תא םיבהוא םילארשיה םאה
יוכיס דוע ונל שי םאהו ,םזיסיקרנה יעצפ תשולש

הירוטסיהב הקיחצמה סוטמה תפיטח תא תגגוח תשרה
?תונקל םיקיספמ םילארשיה המל :סומוחה תמולעת
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 תוארקנ תובתכ דוע
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 דובעי אל דחא ףא בורקב .לער הז הדובע
רתוי
kc14|רוש ןסינ

 היראל המרגש הלאשה||ינבצע ןויאר
וניזאה .ץצופתהל יערד
c183|לאיחי יאני :םוליצ,ץייו ידיג

 קראפב וגוודזהש םיפנרק גוז יתספסיפ ךכ
יבוריינ ימואלה
kc4|ןאידרג,טסויב הקירא

 סרוקה לטוב :"ץראה"ב םוסרפה תובקעב
רקנשב הוורפ דוביעל
kc13|רירהב לרפ תור
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לובסלאלךיא ?תינומרעהמ
יודיא-תורזועאלרבכתופורתשכ
אוב.תיבבהתאותועש24 .בלושמ
!ץועייל
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>
… הצצה :קראפ לרטנסה ףוקישו ריווא רהטמ לדגמ ,םיט"לזמ לדגמסרדנס לש ביבאה תא הרשיבש רופיצה

"1 שיבכב היהש השעמה" םוסרפ לשב יאנותיע עבות והינתנ
 החוד תיטסיניבוש החיפנ טלופ ירעי ץורעב תבש ליל

<
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ונלצא םסרפ|תובושתו תולאש|יונימ השע|רשק רוצ|םישורד|ץראה תודוא|הלהנה|תכרעמ
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םירודמ
תושדח
םיצלמומ םיטרס
ריווא גזמ
לכוא
חספל םינוכתמ
םירפס
םיטרס
תועד
הירלג
טרופס
היגולונכט

Haaretz.com
Israel news
Middle East

Israel Weather
Travel in Israel

Jewish World
Shabbat Times

םיישומיש םילכ
םודאה ליימה
תויטרפ תוינידמ
םיקזבמ ןולח
ץראה ןויכרא
ץראה רוויד
םויה תורתוכ לכ
רשק רוצ
לבא תועדומ
שומיש יאנת
ץראה יונימ
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ריעה רבכע
םיסיטרכ רבכע
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הליל
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םיטרס תורוקיב
ריעה רבכע
םלוע רבכע
תורשכ תודעסמ
תוליכר
ש"פוס
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הפיח
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ןובשחו ןיד
קטייה
ן"לדנ
םוסרפו הידמ
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הריירק
בכר
ןוהה קוש

TechNation
Cafe

הלועפ יפותיש
ןלדנ לאפר
הירסיק תודוס
 תוינקה תריז

םילויט סוסגפ
דנייבמוקסלטוה
יח יבא תיב
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הבוט תונכרצ
ופי – א"תב םיקסע םישוע

SUPERMARKER – תיסנניפ תונכרצ
הנפוא
הדילו ןוירה
החפשמ
ל"וחב ן"לדנ תועקשה

nליימב םינוכדע
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yיונימ הנק 

ןותיעל
bונלצא םסרפ
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