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ל'גדא םאיליו  
1861 דלונ  

 
Doctor Watts says :- "Upon the empty air, The Earth was balanc'd well." 

I will add- "But by what natural means No mortal tongue can tell." 

 

 
 

 



 רבד חתפ
 קמועל רוקחל ידכב המ תדימב םכתונרקס תא ררועי הז קתרמ ךמסמ יכ םיווקמ ונא .םה רשאב םיארוקה לא
 רידנ תאז םע ךא 1919 תנשב םסרופו ספדוה רפסה .הנש 30 לש רקחמ רחאל ורפסב הלעה רפוסהש תונעטה תא
 ללוכ וניא אוהו רבעב השענש ינדי קתעהב שמתשהל ונצלאנ ונרעצלו ואולמב קרסנש ירוקמ קתוע אוצמל דואמ
 ,םימונורטסאה וירבח ינפבו תיעדמה הליהקה ינפב הלעה ל'גדא םאליוו .רמ .תויצרטסוליאהו םירויאה לכ תא
 תנעשנ הניאו תכחוגמ םהלש הירואתה המכ דע םיטושפ םייוסינ ידי לע בושו בוש םהינפב חיכוהו תובר תויהת
 תומדקתה לש םינש האמ רחאל ,םויכ ונמצע תא םיאצומ ונא תאז םע .ללכו ללכ תיעדמה הטישה לא תדמצנ וא
 םימונורטסאה לש תוירואתה  וליאו תעדה תא חינמש הנעמ אלל וראשנ ולא תולאש ןיידעו היגולונכטהו עדמה
 לדומה והז ןכאש תישממ תחא החכוה ולו ךכל ןיא רשאכ םג רוביצה בור תעדותב תועובקו תורומג תודבועל וכפה
 .האירבה לש ןוכנה

 לכ םדוק התייה הנושארה .תויעב המכב ונלקתנ דחוימב ךורא וניא םא םג ,הזה רפסה תא םגרתל ונאובב
 ןכמ רחאלש תינדי הקתעה וא בותכש רתוי אלא רפסה לש תירוקמ הקירס היה אל ותא ונדבעש ךמסמהש
 רפסב םימייק ויה אלש וניליג תפסונ הניחבבש ביתכ תואיגש רפסמ ויה הזה ץבוקב .ילטיגיד ץבוקל הרבעוה
 תאיגש אלל תרתוכה תמועל PDF-ה ץבוקב רפסה לש תרתוכב סופדה תאיגש תא תוארל ןתינ היארלו ומצע
 ל'גדא .רמכ יטנגילטניאו טוהר םדאש ןימאהל ונל השק .רפסה תכירכ לש םוליצה לע העיפומ איהש יפכ ביתכ
 שארמ הנווכהו ןכתיו הקתעה ןמזב ורצונ תואיגשהש רעשל קר לכונ ןכלו ביתכ לש תויסיסב ךכ לכ תואיגש עצבי

 תואיגשב היה אל לזמה הברמל .ולש הירואתה תאו רפוסה תא ךחגל ךכבו תוגליע לש ךפונ טעמ רפסל תתל התייה
  .רפוסה הלעה םתוא םיבושחה תונויערב תעגופש וזכ המרב םוגרתהמ ריסחהל ידכב ולא

 .םעפל םעפמ רפוסה הנפמ םהילא םירויאהו םיטוטרשה לכ תא ונל ןיאש התייה תירקיעהו היינשה היעבה
 ונל ןיא עגרכ ונרעצל .רפסה ףוסב ונאצמש המ לכ תא ףרצנ ונאו טנרטניאב ויהש םהמ המכ קר רזחשל ונחלצה
 .ץבוקה לא םתוא ףרצלו גישהל לדתשנ ונא דיתעב רבדה רשפאתיו םאב ךא רפסה לש קתוע לא עיגהל ךרד םוש
 ריבעמ טלחהב רפוסה ונתעדל  .ןפיסוהל לדתשנ ונא ארקנה תנבה ךותמ תומרגאידו םירויא רזחשל לכונו םאב
 .בתוכה תנווכ תא בותכב רואיתהמ ןיבהל ןתינ בורלש ךכ הרורבו תינויגה הרוצב וירבד תא

 תמיוסמ המר לע רומשל וניסינ המישנ התואבו רפוסה לש הביתכה ןונגסו חורל ןתינש המכ דע דמציהל ונלדתשה
 רפוסה תנווכ תא ןיבהל לכוי ,ימונורטסאה יעדמה ןוגר'זב איקב וניא םא םג ארוק לכש ךכ חוסינב תוטשפ לש
 .רפסה תא אורקל ואובב

 אלוקינ ומכ םירחא םיבר םינעדמל םג הארנכו ל'גדא רמלש ךכ לע דיעמ טלחהב םויכ בצמהש רמול קיפסמ
 םהש עדמה תאו הלוכ תושונאה רובעב ורבצ םהש עדיה תא םדקלו םתדמע תא עיבהל תוכזה הנתינ אל ,הלסט
 םתואל רכז לכ םילעהל םג הטוב הרוצבו ןווכמב םלעתהל וטילחה תיעדמה הליהקהו דסממה .םלוכ רובעב ורצי

 םדא ינב לש םימלש תורוד דמללו ךישמהל איה וזו רתוי תידוס ,תרחא הדנ'גאב קובדל ךישמהלו עדמ ישנא
 רקחמ ידי לע תוססובמ ןניאש תויפוסוליפו תיטרואת הימונורטסאו ירקש ,יתרואת )םזיעדמ( עדמ-ודואוספ
 םינעשנ רקיעבו תויבקע תודידמו םייוסינ ידי לע םיחכומ םניאש םיעדמ םה ולא .תואיצמל םאותש יתמא יעדמ
 .תויוגש דוסי תוחנה לע

 יונשה אשונה יבגל םירבדה חור תא גיצהל ןווכמ היה ולא םיבתכ םוגרתב ירקיעה וננוצר ךילהת לש ופוסב
 ףוסב התייה איהש יפכ ,הילא סחייתהל ורחבתש ךיא ,תירושימה וא החוטשה וא תחיינה ץראה לש תקולחמב
 ,םש םולע ןעדמ לש ויניע ךרד ףסונ ירוטסיה עקר רתוי טעמ לבקל לכונש ידכב תאזו 20-ה תליחתו 19-ה האמה
 ורבעיש חומה הפיטש תא החלצה אלל תונשל הסינו ודואמ לכב וב ןימאהו תובר םינש ךרואל אשונה תא רקחש
 תיעדמה הליהקה לא ולש הירואתה תא איבהל םויכ לדתשנ ונא .אובל םידיתעש ולאו ונמז לש םיריעצה תורודה
 ןתוא ירחא םירוויעכ םילבומ ןיידע םהו הנתשה אל רבד םושש זא ומכ םויה םג םהל חיכונו םייפלאה תונש לש
 .תועטומ תוחנה ןתואו תויוגש תוירואת

 

 



 

 

 

 

 

 ?תבבותסמ ץראה םאה

 המדקה
 
 

 הריתסכ ,הענה שמשהו תחיינה ץראה לש ילש הירואתה תא ריבסהל לדתשא ינא רפסה תכירעו דוביע ידי לע
.רתויב תירשפאה תיתיצמתהו הטושפה הרוצב ,םימונורטסא ידי לע םויכ דמלנה עדמל תטלחומ  
 תוחכוהה תא ןיבהל םיארוקבש םיריעצל רשפאתש ךכ ,הטושפ הפשב תודבועה לכ תא חינהל איה ילש הנווכה
.ילש תונעטהו  
 

 דח ןפואב חיכוהל לוכי ינאש ןעוט תעכ ינא ,הז ןיינעמ אשונב םייוסינ ךרועו דמול ינא םינש םישולש ךשמב
.הענ שמש לש דואמ םיברה היתונורתימ םינהנו תחיינ ץרא לע םייח ונאש יעמשמ  
 
 ידי לע הנושארל הגצוה תבבותסמ ץרא לש הירואתה ,ירוטסיהה דועיתה יפלש ,רוכזל םיארוקל רוזעי הז

 תא ץיפה אוהש לע רצענ ,אירקמ ינאו ואלילג ,1639 תנשב ,םיקלטיאה םימונורטסאה ,ואלילגו סוקינרפוק
.ךנתב בותכל תדגונמ התייה הרואכל רשא ,ולש הירואתה  

 
 עבטה .שודקה רפסה םע ולש תויבקעה הז ,וז הלודג  היעבל ןורתפהו ילש הירואתל רשקהב בושח דחא ןייפאמ
 תיעדמ הבשחמ ךרד לש האצות ןניה ןהילא יתעגה רשא תונקסמש ,ולאכ ןה ילש תוריקחהו תויפצתה לש
 םיברו םיקחרמה יבושיחמ םיברש הדבועה תא רערעי הז .יסקודותרוא ךוניח לש האצות רשאמ תינשדחו

 ולביק םהש הארנ .תלשורמ דואמ הרוצב ולפוט ,םימונורטסאה ידי לע ונתנ רשא ,םימוצעה םירפסמהמ
 .םתוא קודבל ילבמ םהמ םיבר ומינפהו
 

 דח תוחכוה תרזעב וליפא ,םלוכ תא ענכשל השקש בטיה ושרשוה םינש תואמ השולש טעמכ ינב תונויער
 .ילש תונעטה תותימאל רשאב ,גיצהל ןתינש תויעמשמ
 

 ,ילש קיתה תא ןוחבל תונמדזהה ןתנית ךוניחה דרשמ לש םיארחאה םיגיצנל רשאכש ןימאמ ינא  ,ןכ יפ לע ףא
 ויהי םה ?תאז תונמדזה ינממ עונמל עודמ ,לואשל ילעו ,ירשפאה םדקהב םהינפב גיצהל קקותשמ ינא רשא
 היהי הזכש ךילהתב ,ןויגהל םימאות ויהי םידומילהש ךכ ,רפסה יתבב םיידומילה םינכתה תא תונשל הדמעב
 .תודבכ תואצוה תלעב הקלחמכ חינמ ינאש המב תואצוהה לע דואמ עיפשהל םתורשפאב
 



 יבגל תוידיתע תויזחת תגצה ,םיימשב םישדח םיפוג אוצמלב רקיעב וזכרתה םימונורטסא ,םיינרדומ םימיב
 ,תאז תורמל ,ןעוט ינא .ךכ לע דובכה לכ םהל עיגמ טלחהב ,החלצה לש הלודג תמיוסמ הדימבו 'וכו םירואטמ
 םיפוגבו  םיימשב תופצל תועיבקב םילוכי םה הנממ רשא ץראה תוחיינ לשב איה הז ןוויכב םהלש החלצההש
  .םכותב םינגועמה
 

 וענכשי ידי לע ושגוהש םינועיטהש ענכושמ ינאו ,הז רפסב עיפומה ןיינעה לע ובשחי םיארוקהש ךמוס ינא
 תא ופילחי ךוניחה תויושר לכ רשאכ ,םויה קחרי אל ,הזככ הז תא לבקנ םא .הנוכנ ילש הירואיתה יכ םתוא
  .הענ שמשו תחיינ ץרא ,הדיחיה תישעמה הירואיתה םע ,תוללכמבו רפסה יתבב תויחכונה תונוכנ אלה תורותה
 

 / 1 -ב רתוי ךראתמ םוי לכ יכ ונל ררבתה ,1927 רבוטקואב 17 -ב ,"לקינורכ ילייד"-ב ,'גדול .וא רס
 ךורא היהי אוהש םוי אובי תואבה תואמבו ,םילדג הלא םירבש ,תאז םע" :רמוא םג אוה .קלח 240,000,000

 רתוי
 ." שדוחמ
 657,534 חקי הז ,תינש .היינשה םייתאמ יקלח דחא לש בושיחל עיגהל ללכב יעצמא םוש םייק אל לכ תישאר

.שדוחב םוקמב תחא היינשב ךראתי םויהש תנמ לע םינש . 
 תמאות ולש הרהצהה םאה ,לאוש ינאו ,ילש םיבושיחה תא קודבל םיארוקה תאו רבילוא רס תא ןימזמ ינא
?ןויגהה תא  

 

1 קרפ  
עובקה סיראלופ ןופצה בכוכ  

 
.עבוקמ אוה ,םהלש טישה ילכ תא טוונל םיאמי לש םדיב עייסמ ,םסרופמה בטוקה בכוכ יכ לבוקמ  
. 

 בור הבש הביבסב תאצמנש ,טס רמוס ,המורפ לא ,תולעמ 51 איה ןודנולל בטוקה בכוכ דמוע הבש תיווזה
 ורובנידא ,תולעמ 40 דנליז וינ ,תולעמ 55 לסאקוינב ,תולעמ 51% לש תיווזב ,וחקלנ ילש תויפצתהו םיבושיחה

.תולעמ 77 ןגרבציפסו תולעמ 56 , 
 

 לא קחרמה תא בשחל ןכלו ךרעב םירטמוליק 3,000- כ אוה ,ונל רמאנ ,ינופצה בטוקל ןודנולמ קחרמה
 ףלא לכ לע 'ץניא יצח לש הדימ הנקב שומיש ידי לע .טושפ יטמתמ בושיח ידי לע ,לק ןיינע אוה ,סיראלופ
 לש קוידל רתויב ליעיה ןחבמה .מ"ק 4,500 כ אוה סיראלופ בכוכל ןודנולמ קחרמה יכ הלגנ ,םירטמוליק
 תולעמ 52 היבמולוקו היסאל ,תולעמ 51 תויהל ןודנולל תיווז ,הבוצחה ןחבמ תועצמאב אצמיי ילש בושיחה
.תולעמ 53 הדנקלו . 

 
 הדובע ידי לע .םימונורטסאה ותוא םינכמש יפכ ,ינופצה רודכה יצחב םלוכ םירכזומה תומוקמל בל ומיש
.םינוכנ תויהל וחכוה ילש םימדוקה םינותנה ל"נה הדימה הנקב  

 
.מ"ק 3,680,000,000,000,000 אוה ןודנולמ "סיראלופ ןופצה בכוכ"-ל םימונורטסאל ןתינש קחרמה  
.ולאה םייטסטנפה םירפסמה תא ונחבת אנא םיארוק  

 
 עובקה בטוקה בכוכ לא תויווזה יתש תא סורהת ץראה לש רתויב הריעזה ולו העונתה יכ ןיחבהל ולכות
.אבה דומעב סחייתא ןהילא תיפצתה תויווז 4,811 -מ דחא לכ ןכ ומכ .ונילעמ הפצנכ  ,םיימשב  
?תוסחייתהה תא הווש ץראה רודכ בוביס תיירואית םאה ,וזכ הקידב רחאל  

 
.םוקימ לכב םסרופמה סיראלופ בכוכ לא הנותנ תיווז םע רפסב תורכזומה ,'וכו ,תורייע 4,811 ןנשי  
 תומוקמהמ דחא לכב בכוכה לא הנופש רוניצ ןיקתהל םילוכי םיארוקהו הטמל בותככ תומש המכ יתרחב
 האור ינאש יפכ םסרופמה בטוקה בכוכב תופצלו םירחאה תומוקמה 4,811- מ דחא לכל ,ןבומכ ,וא ,הלאה
.ילש הניגהמ ותוא  

 



 ץראה לש העונת יכ קפס לש לצ אלל םיארוקה תא ענכשי הזש חוטב ינאש יפכ תאז ושעי םהש הווקמ ינא .
.תשחרתמ הניא  
. 
-רפוס-ןוטסוו ,תולעמ 51% ןוטנקניו ,תולעמ 51% רטסנימרוו ,)ילש הניגהמ ליימ העבש קר( תולעמ 51% ינורפ
 ,תולעמ 51% ןוטפמה 'תואס ,תולעמ 1%5 'תומןרוב ,תולעמ 51% 'תב ,תולעמ 50% 'תואמיאוו ,תולעמ 51% רמ
 51% ןוטנואט ,תולעמ 50.4% סזיוד ,תולעמ 50% ירובנוטסלג ,תולעמ 1/3 50 'תומדיס ,תולעמ 50% רטסקא
 51 ירובסילס ,תולעמ 51 גנידיר ,תולעמ 51 ןודניוס ,תולעמ 51 במוקרפליא ,תולעמ 51 רטוו'גדירב  ,תולעמ
 40 דנליז וינ ,תולעמ 51 ףידרק ,תולעמ 50 רטס'צרוד ,תולעמ 51 לוטסירב מד יב ,תולעמ 53 היקרוט ,תולעמ
.הלעמ 1 סיסולומ ייאו הלעמ 1 וגרמ ייא ,הלעמ 1 סתוליג ייא ,תולעמ 37 הירוטקיו םורד ,תולעמ  

 
.תולעמ 0 השעמל הז .ירותסמ רוזאכ הוושמה וק לע תובורק םיתעל םירבדמ םימונורטסאה  
."םימונורטסא לש חנומ" ,הוושמה וק לע השעמל םה ורכזוהש םינורחאה תומוקמה הנומש יכ וארי םיארוקה  

 
.ולא תומוקמ הנומש לא יקפוא טעמכ אוה בטוקה בכוכ ,םירחא תורוקמב רומאכ  

 
 רוסא .ילש הניגב הבוצחל עבוקמ ,מ"ס 15 לש רטוקבו רטמ 1.8 ךרואב רוניצ יל היה ,םייתנש לש הפוקת ךשמל
 .וז הפוקתב הליל לכבו הלילה לכ ךרואל תופצל יתלוכי ןופצה בכוכ לע יתייבתה רשאכ .שחרתת הזוזת םושש
 הענ ףסונבו היינשב מ"ק 29 לש בצקב המצע לש ריצה לע תבבותסמ ,תירודכ הרוצב ץראה ,ונל רמאנש יפכ
.היינשב מ"ק 16 לש בצקב שמשה ביבס ללחב  

 
 םע יתבתכתה .ולא םיאנתב בכוכה תא תוארל יתלוכי ךיא ,היה יתוא םיהדהש המו ארוקה תא םיהדיש המ
 ,ןופצה בכוכ לא םוצעה קחרמה לשב ,התייה תובושתהמ תחאו תויונמדזה רפסמב םימונורטסא רפסמ

 תונושה תועונתה ינש תורמל וילא ןווכמ תויהל ךישמהל לוכי טלחהב רוניצה ,םיליימ 3,680,000,000,000,000
 םיבושיחב םיכחוגמ םיארנ םימונורטסאה לש םינותנה ,הפ ןייצל טלחהב הצור ינא .ץראה לש ולאה תוריהמהו
 דוגבי אוהו ןיטולחל ןימאו המצעב תוטשפה וניה רוניצה .הז אוהכ םינשמ םניא קחרמו לדוג ,תינש .םייטקרפ
.ץראה לש רתויב הנטקה הזוזתב  

 
 לש הייסולכואה .תונטק דואמ ורכזוהש תורייעה ןמ קלחש בל ומישי םיארוקה ,8 ףדב רשא תא בוש ףשוח ינא
.ינממ ליימ 13 קר תאצמנו תושפנ 5000 הניה רטסנימרוו  
 

עודמ ,לואשל ילע זא ,עבוקמ ןופצה בכוכש יפכ ,תעבוקמ שמשה םא ,וישכע  ןודנולמ תנתינ שמשה לא תיווזה 
?רחא םוקמ םושמ אלו  
 

?תולעמ 62 ו תולעמ 23.5 ,תולעמ 15 ןודנולמ שמשה לא תויווז השולש םינתונ עודמ ,בוש  
 
 

 םכתא ענכשת 24 ףדב היצרטסוליאה  .ירמגל תכחוגמ הניה תעבוקמה שמשה לש הירואתהש וניחבת םתא
 ,וקא דנא סמייט גנינוויא ןותעב רמאמ .ץראה בוביסמ האצותכ לבקתהל תולוכי ןניא שמשה תויקשש ףסונב
 חריה לע עיפשמש והשמ שיש םידומ םימונורטסאה"-:רמוא ןילמורק ורדנא 'רד ,1927 ,ינויב 29-ה ,לוטסירב
 םינמזב – דיחא וניא ץראה בוביס בצקש הניה הבשחמה .וז תעב םולכ םיעדוי ונא הילע רשא ץראה לע וא
".םירחאב רשאמ טעמ יטיא אוה םימיוסמ  

 
 ומוקימ לש יוזיחה .חריה םוקימ תא קיודמב תוזחל לכונ םא דואמ ליעוהל הלוכי וזה הלאשה תודוא הריקח
.תונורחאה תואמה תשולש ךלהמב םילודג םיאקיטמתמ םתוא לכ תורמל ,וז תעב םלשומ וניא חריה לש  

 
 לע תבבותסמ ץראה רשאכ"-:בתוכ אוה ,10 דומע ,ינש רפס ,ןמגנול לש תיפרגואיגה הרדסה ,דומילה רפסב
".םוי לכב עובק רדסב שמשה ינפב אבומ ןאידירמ לכ ,ירמגל דיחא בצקב חרזמל ברעממ הריצ  
 הפצממ ,הילגנאב רתויב םסרופמה םונורטסאה תא ונל שי ,תואמ השולש טעמכ רחאלש ,בל ומיש השקבב
 ,םיארוק .בבותסהל הרומא הרואכל ץראה ובש "דיחא בצקמ"ל רפסה תעיבק תא טלחומ ןפואב רתוס ,'ץינירג

?ןויגהל תמאות ץראה בוביס לש הירואתה םאה  
 

 יתשכ ינשה דצהמ תאצל טחמה הצקל רשפאל ,זכרמה ךרד הטושפ הריפת תכיס וב עקתינו זופת חקינ םא
 המוצעה המאתהה יא תא סופתל לכונ ,ןופצה בכוכ תא גצייתש הנופא עקתנ ונא הילע רשא םי'צניא



 ,זופתהמ ''ץניא יתש םירבוחמש ןופצ בכוכ וא הנופא םוקמב האוושהב רשאכ .םימונורטסאה לש םהיבושיחב
.ולאה םירפסמה תא וקדב השקבב םיארוק .םיליימ 17,000 הזש םיחינמ םה  

 
.הילרטסואל ןודנולמ קחרמהמ רתוי םישיש יפ ויהי ליימ ןוילימ  

 
 םדועב ,ןופצה בכוכל ןודנול ןיב קחרמה תא גצייל םיכחוגמ םירפסמ ולאכ םינתונ םימונורטסאש םיהדמ הז

 יסחי ןפואב הנטקה ץראה לע תומוקמ םנשיש םהל עודי ףסונבו ליימ 7912 קר הניה ץראה ףקיהש ונל םירמוא
.בכוכה םע ירמגל טעמכ םייקפוא םניה רשא  

 
 אצמנ ותויהב ,ןופצה בכוכ  זא ,ץראה לש רטוקה תא גצייל םינתינה םירפסמה םע םיקדוצ םה םא וישכע
.ןימאנש םיצור ויה םהש יפכ ,ץראהמ לודג הזכ קחרמב תויהל לוכי אל ,ולא תומוקמ לעמ קוידב  

 
 הראפ םא וישכע .בכוכה םע תיקפוא טעמכ היהת הראפ ןכל ,תחא הלעמ וניה ןופצה  בכוכל הראפמ הלעמה
 הראפ .ליימ 11,000 רתויה לכל אוה ןופצה בכוכ לא הראפמ קחרמה יזא ,ינופצה בטוקהמ ליימ 10,000 ךרעב
".הוושמה לע" חנומל םיארוק םימונורטסאהש המ איה  

 
 ןויסינה .רחא םונורטסא לא רבסהל ףסונב הלבט יתחלש ,ןופצה בכוכב הייפצל ילש הטישה תא יתרבסה ינא
-:הככ היה ילש ןויגיהה לע תונעל בולעה  

 
 בכרה .ךלש רוניצהו ריצו הלגע לגלג לש הרוצב ץראה בוביס לש הירואתה תא םיגדהל לוכי התא" :ןעט אוה
 רוניצה ךרד הפצתשכ ךכ ,לגלגה לש תוכמותה תחא לא רבחתיש וזכ הרוצב ,''ץניא 6 לש ךרואב רמאנ ,רוניצ
 רשא ,ריצה הצק תא הארת דימת לגלגה תא בבוסת ךיא הנשמ אל וישכע .ריצה לש קחורמה דצה תא הארת
".ןופצה בכוכ תא גציימ  

 
 לש תיוזב עבוקמ תויהל בייח ןופצה בכוכ תא גציימה טקייבואה .הדימ התואב תיחקפו רתויב תירשפא הבושת

.ריצ לע אל ןבומכו תולעמ 51  
 

 לגלגה תא זיזנ רשאכש םיאצומ ונא ,אוה ךופהנ השעמל ,םונורטסאה רובע חילצי אל ולא םיאנת תחת יוסינה
.םכמצע תא וקדב השקבב .היארה הדשמ ונל םלענ ןופצה בכוכ תא גציימה טקייבואה ,ירעזמ קחרמ  

 
 םוש ךא ,ולש המגדהה םע יתכרעש יוסינה תואצות תא ול ינתונב םונורטסאה ירבח םע יתבתכתה בוש ינא
.הלבקתנ אל תפסונ הבושת  

 
.הדימ התואב תכחוגמו הלגעה לגלג לש וזל המוד תפסונ המגדה היה הירטמ לש בוביס  

 
 תנווכתמ הימונורטסאה תדוגאש ונל רמא ,1924 לירפאב ,ןודנול ,טזג רטסנימטסווב בתכ ,םסרופמ םונורטסא
.אל וא חוטש וניה ץראהמ קלח םאה טילחהל ידכב הדיעו םייקל  

 
 לש לקשמה םג ?תודימה יבגל המ ,ךכ םא ,התרוצל רשקב תוקפס שי הדוגאה לש םירבחה ןמ קלח ,תיתדבוע
?םימונורטסא ידי לע תנתינש יפכ ץראה  

 
 בל ומישת םתא .רוניצל דעבמ ןופצה בכוכ תא גציימה טקייבוא לא הפוצה םדא לש טוטרש וניה 15 ףד
 יפכ ,הפוצהמ םלעהל בייח בכוכהמ קלח ,'ץניא עבר ולו הענ תייה ץראה םא .בכוכה לע עבוקמ רוניצהש
.16 ףדב טטרושמש  
 םימונורטסאהש יפכ קוחר היה םא םג ךא ,ליימ 5000 לש קחרממ תוחפ אצמנ ןופצה בכוכש יתחכוה ינא
.םדוקמ ורכזוהש םיאנתה תחת  בכוכה לש תכשוממה הייפצל ללכב הנשמ היה אל הז ,םיכירעמ  

 
 לככ קוחרו ולכותש לככ לודג ,בכוכה תא גצייל לזרב קסיד לש עוביק ידי לע ,םכמצעב תאז קודבל םילוכי םתא
 'ץניא עבר םיפוצ םתא ונממ רוניצה תא וזיזת םא .םיפוצ םתאש ןכיהמ קוחר יולת היהי קסידה לדוג .ורחבתש
 הנטק הדימ לכב תושעל ןתינ תאזה הימדהה תא .קסידה ןמ קלחב הייפצה תא ודבאת םתא ,ורחבתש דצ לכל
.ההז היהת האצותה ,הלודג וא  

 



 לגר 9 לש רטוקב דחא דועו דראי 100 לש קחרמבו לגר 3 לש רטוקב קסיד םע המרגאיד וארת םתא 16 ףדב
 המגדה יהוז .עגרה ותואב םהינש רובע הדבא הייפצהו רוניצה ךרד תורישי ופצנ םהינש ,דראי 300 לש קחרמבו

.ללכב זוזל הלוכי הניא ץראהש םייטפקסה בור תא ענכשת איה התוא וסני םאו תישומיש  
 

 תא םיחיכומ ןופצה בכוכ לש םייוסינהש ןעוט ינא ,תחיינ ץרא רובע תוחכוהו םינועיט דוע חתפאש ינפל
.ןיטולחל ייתונעט  

 
 ילוא ,ןופצה בכוכל ןודנול ןיב קחרמכ ,םימונורטסאה ידי לע ןתינה ,3,680,000,000,000,000 יטסטנפה רפסמה
 יתלבו תוכחוגמ תונעט םיטטוממ םייטקרפ םייעדמ םיבושיח ךא ,הקיטסימ רובעב דעוימו םהל ישומיש
.ולאכ תוירשפא  

 

 
 
 
 

2 קרפ  
לולסמה ביבס ץראה  

 
 
 

 .ילגעמ בוביס הניה היינשהו 'בל – 'אמ ,וריצ לע הניה תחאה ,ץראה לש תועונת יתש םנשי םויכ דמולמה יפל
 הלילה ,םויה םילעופ ךיא ריבסהל םימונורטסא לש םיצמאמ םישענו ליימ ןוילימ 360 וניה ונל רמאנ בוביסה
 תויהל הלוכי הניא העיקש ,24 ףדב ואר .לגעמב םג הענה ,תבבותסמה ץראה תיירואת לע ססבתהב ,תונועהו
.הארמ רויאהש יפכ  

 
-מ רתוי הניה ,לגעמה ביבס ,הינש העונתה ,היינשל ליימ 18 לש בצקב הניה ,'בל-'אמ ונייצש הנושארה העונתה

.היינשל ליימ 10  
 

 לש םוקימה תא םיארוקל ריכזהל הצור קר ינא ,ולאה םיינויצסנסה םירפסמה תא םינחוב ונחנאש ינפל וישכע
.תואיצמב התוא םיווח ונאש יפכ שמשה  

 
 לש ברעב .21 ינוי ,)רקוב(ץראה ,םיאורש יפכ ,המדא אמיא לע יונב אוהו חרזמ-םורד ןוויכל הנופ ילש תיבה
 ןהש עדוי דחא לכש תודבוע םה ולא .)ברע(שמשה ,ברעמ-ןופצ ,ילש תיבה ירוחאב תאצמנ שמשה ,םויה ותוא
 ןוילימ 180-כ עונל הקוקז ץראה ,ץראה לש בוביסה לשב השענ שמשה םוקימ לש הזה יונישה םא .תויתמא
 בל ומישו רפסה תיב רפס לש 32 ףדב היצרטסוליאב וטיבה השקבב .דחא םויב X הדוקנל ליימ
 םיארוק .לגעמה לש בוביס יצח עונת ץראהש ליבשב רבמצד דעו ינוימ חקול הזש םירמוא םימונורטסאהש
 תא ריסהל ךרוצ שי אל םאה ,לואשל לכואה .תחיינ ץרא לעמ הענש שמשה תויהל תבייח וזש יתיא ומיכסי

?םידומילה רפסמ היצרטסוליאה  
 

-םורד לא הנופ ,תויפצת לש בר רפסמ יתכרע ונממ רשא ,57 דומע ,יתיב לש טוטרש ואר ,ילויב 3-ב רחבנ ונא
 בגב ברעמ-ןופצ ןוויכל הטונ הטיאל  ,ברעמב הארת איה ברעבו חרזמ-םורד הנופ שמשה החירז תעשב ,חרזמ
.היארהמ תמלענ איהש ןכיה ,ילש תיבה  

 
.הז בלשב וניכהלו ארוקה ןוימד תא לבקל ידכב הזה בלשב הז תא יתרכזה ינא  
.ילש םינועיטה תא חתפל לכואש תנמ לע םינותנ המכ דוע ןייצל ירובע ץוחנ הז  
 

.שמשל הבורק יכה הדוקנל הלולסמב העיגמ ץראה ,ראוניב 3-ב ,רקובב 8 העשבש ונל םירמוא םימונורטסא  
 



 קוחרה דעו לירפאב 1-ב ליימ 92,843,000 לש עצוממה קחרמב התויהב קחרתהל טאל ליחתת ץראה ראונימ
.ילויב 3-ב םיירהצה ינפל םייתעש ליימ 94,400,000 רתויב  

 
 ךופיהה וניה םוקימה ,תוישממ תודבועכ םעידוי ונלוכש המ לש תיניצר הריתסב וניחבי םיארוקה ,לכ תישאר
 הניגהו ץראה םא .ןופצה בכוכ לא עגונב דבוע הז ךיא ,תינש .ץיקב ונילא הבורק שמשה  ,איהש ,הרימאה לש
 יתייה אל ינאו תשבתשמ התייה םסרופמה בכוכה לא תולעמ 51 לש תיווזה ,''ץניא ינש םיזז ויה ,ןאכמ ילש
.עבוקמ רוניצל דעבמ ןופצה בכוכ תא תוארל לגוסמ  

 
.ןכ םג שבתשמ היה ,םידומילה רפסה םימושרה ,ןופצה בכוכ לא תיפצתה תודוקנ 4811-מ דחא לכ ,בוש  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 קרפ  
1927 ,ינויב 19-ב המחה יוקיל  

 
 
 
 

 ,שמשל ביבסמ ללחב הענ םג ןמזה ותואב ץראה ,הריצ לע בבותסהל רשאמ ץוח :םינעוט םידומילה ירפס
 תעבוקמה שמשב ופצ םירחאו יתוכלמה םונורטסאה רשאכש רמוא הז .תוינש שמח לכב ליימ םישימחמ רתויב
 םימעפ עבראמ רתוי אוהש ,ללחב םיליימ 60,000 לש קחרמל וחקלנ םה ,רקובב 7.10 דעו 5.30 העשמ הרואכל
 .ולאה םימוצעה םירפסמה תא וקדבת השקבב .ימויה בוביסה תא לולכל ילבמ ,דנליז וינל ןודנולמ קחרמה
 

 בוביס תיירואת םאה ?וזכש ההובג תוריהמב ללחב ענ ודועב שמשב תופצל לוכי והשמ ךיא ,לואשל לכוא םאה
 ?תינויגה ץראה
 

 .עבקנש ךיראתב שמשה יוקילב תופצל ונל הרשפא תחיינ ץרא קר
 

 םיענ ונאשכ הדדמנ תיווזה ךיא ,לואשל לכוא םאה .תולעמ 37 וניה הירוטקיו םורדב ןופצה בכוכ לא תיווזה
 ?ןויגהל תמאות ץראה בוביס תיירואת םאה ?20 ףדב ומכ רומאכ ,תועיבקב ללחב
 
 

 4 קרפ
 הלילו םוי

 
 

 תאצמנ דימת איה ,הירוטקיו םורד תא תגציימ D -ש בל םישיו 20 ףד ,טוטרשה לא תעכ הנפי ארוקה םאה
.רבדה ותוא םה E ו C ,רטוקה םיליימ 7912 ,ץראה וזש םינעוט םימונורטסאה רשא סובולגל תחתמ  

 
 18 לש בצקב תבבותסמ ,גצומש יפכ ,שמשה ןוויכל ברקתהל הליחתמ ץראהש ונל םירמוא םה ילויב 3-ב וישכע
 הילגנא תא וארת םתאו תולעמ 23.4 לש תיווזב דחא דצ לע הטונ סובולגהש וניחבת םתא וישכע .היינשל ליימ
 ךרד רבוע וניא B-ש תורמל ,הליל תעשב תויהל רומא B לש םוקימה ,B ל A ןוויכמ קר םיבבותסמ E תא וא
.ילויב שמשה חווטל ץוחמ תאצוי הניא הילגנא ,ןכל :ץראה לש XY זכרמה  
 ליבקמ ןפואב תבבותסמ התייה ץראה םא .םוי רוא קר  תווחל ונילע ;הנוכנ םונורטסאה לש הירואתה םא ,ןכל
.םונורטסאה רובע בוט דובעי אל הז .F ןוויכל בבותסמ היה B זא  



 
.הענה שמשהו תחיינה ץראה תיירואת לא בוש רוזחל םיצלואמ ונא  

 
 ובבותסי קר ,םימונורטסאה לש הירואתה ירבדל הקיטקראטנא לש ימורדה גוחה לע םימוקימ רפסמ ,בוש
 םורד לש םוקימה תא גציימה ,D ףסונב ,ילויב םימי רפסמל שמש רוא םוש לבקל ולכוי אל ,ןכלו E ל C ןוויכמ
.ילויב תטלחומ הכשחב היהי הירוטקיו  
 

 .ללחל הפושח ןמזה לכ םימונורטסאה ירבדלו תחתמ קוידב היהת הירוטקיו םורד ,ןאכ תשחרתמ העפות דוע
?ןויגהל םאות הז םאה  

 
 לש חנומ(ינופצה רודכה יצחב תאצמנ הילגנאש אצמי אוה רפסה יתבב סובולגה תא ןחבי ארוקה םא
.םירחא תומוקמו הדנק ,הירביס םגו ,)םימונורטסא  

 
 סובולגהשכ ךא ןמזה לכ הריאמ שמשהש ,תועש 24 לכ דחא בוביס השוע ץראהש ונל םירמוא םימונורטסאה
.אבה ףדב גצומש יפכ רואהו םוחה תא לבקמו לוכי יצח קר ,בבותסמ  

 
 ,תוצחה שמש ץראכ העודיה ,םיי'גנורטל הטמל דעו היגברונ לש רוויחה הנופצ תא םיאצומ ונא ?תודבועה םהמ
 ןילופ ,הילגנא ?םירחא תומוקמ לש םרכש והמ ךא .ינויב םימי 14 ךשמב הלילו םוי ,עובק שמש רוא םילבקמ
 .עובק שמש רוא תולבקמ אל ןה ,סובולגה לש דצה ותואב םיאצמנ רשא ,היסורו
 

 .הילגנאו ןילופ תורחאה תורוחשה תודוקנה יתשו היגברונ תא תגציימ המרגאידב X ל בל ומיש ,םיארוק
 וניא ןכלו ךשוחב ינשה יצחהו םוי רוא לבקמש סובולג יצח תגציימ )6 רפסמ( דומילה ירפסב היצרטסוליאה
 .אבה ןפואב רבסות וזה העפותה .ןוכנ
 
 הב תופצל םדאל רשפאמ רשא הנשה לש הז ןמזב וזכ תיווזל העיגמ הענה שמשהו תיררה ץרא התויהב היגברונ
 .הליל וא םוי ןמזה לכ ךשמב
 

 .וז העפות תרצונ ובש ןופאהמ קלח ויהי םירהב תפקומה שמשה לש הבוגהו הרוצה
 
 .העובק שמשו בבותסמ םלועב ךכ דקפתל םילוכי םניא ,םתוא םיווח ונאש יפכ ,הלילו םוי
 
 

 שמשה
 

 .הירואתה תא רתוי ןיבהל םכדעב עייסי שמשה ארקנש ריאמה אלפנה ףוגה
 

 ,הביבס ץראה בוביס לש לגעמה זכרמב תעבוקמ שמשהש םידמול םידמולמו ונל םירמוא םימונורטסאה
 .ץראהמ הלודג רתוי 330,000  יפ  איהשו
 

 .הכיס הצק לש הלדוג לע הלעת אל איה ,וז תקיודמ הדימ יפל ץראה תא רייצל ילבמ
 2 לש רטוקב שמשה לש הז לא ,הנופא לש לדוגל ץראה תא הוושה ,רייקול ןמרונ ריס ,םסרופמה םונורטסאה
 .לגר
 

 .הרקתה לא הנופאה תא הלעמ וניא אוה ,םכלש ןחלושה ךרואל הנופא ולגלגת םא ,היצרטסוליא רותב
 

 לע ומכ בצמב תאצמנ זא ץראה ,העיקש ןמזב שמשה לא םייקפוא טעמכ ונמצע םיאצומ ,תאז תמועל ,ונחנא
 .ןחלושה
 

 ?בוביסה ידי לע וזכ החונתל העיגמ ץראה ךיא ,לואשל לכוא םאה
 

 .תולעמ 62 הניה שמשה לא תיווזה
 

 .ילויב 3-ב ןטרסה גוח לעמ תורישי תאצמנ שמשהש םיחינמ םימונורטסא
 



 X ,וארי םיארוקהש יפכ ,רשא ,X-מ הקחר םיליימ 40,000,000 הניה שמשה ,הדימה הנק יפל םידבוע רשאכ
 .ילויב 3-ב ,ץראה לש םויה יצח תא תגציימ ,הנותחתה הדוקנה לעמ קוידב ריוצמ
 
 

 בושח
 
 

 ץראה ,ךכ םא .ראוניב 3-ה דעו ילויב 3-המ לחה םוי לכב שמשה לא תברקתמ ץראהש םינעוט םימונורטסא
?תועיקש לבקנ ךיא זא .שמשה לא ברקתהל ידכב לאמש דצ ןוויכל בבותסהל תבייח  

 
?32 ףדב רויאב גצומש יפכ ץראה לש תיבוביס העונתמ האצותכ תועיקש לבקנ ךיא ,בוש  

 
 זא םגו שמשהמ קחרתת הנופאה ,ןימי דצ ןוויכל תבבותסמ ,ץראל רייקול ןמרונ ריס לש חנומה ,הנופאה םא
  ?תועיקש לבקל לכונ
 

 יתלב ירמגל היהי הז רבדש ןעוט ינא ,ןטרסה גוח לעמ קוידב תאצמנ שמשהש ונתוא תדמלמ הימונורטסאה
 אל ,םוחו רואב םיפוטש ירמגל תויהל םיכירצ ונחנא ;רתוי הלודג 330,000 יפ איה םא ,שמשה רובע ירשפא
.אצמנ ונחנא ץראה לע קלח הזיאב הנשמ  

 
.ולאכ םיאנת תחת תונוע םילבקמ ונייה אל םגו הלילו םוי םיווח ונייה אל  

 
 גוחל שממ ליבקמ השעמל הז ,ילויב 3-ב ליימ 94,400,000 וניהש ונתוא םידמלמ ,שמשה לא ץראה ןיב קחרמה
.ןודנולמ תולעמ 62 לש תיווזב ןטרסה  

 
 לע תולעל לוכי וניא קחרמה ,ןודנולל תולעמ 62 לש תיווזב שמשהו ליימ 7912 הניה ץראה לש רטוקהש החנהב

.ליימ 10,000  
 

 ילש הכרעהו םיכירעמ םימונורטסאהש ליימ 94,400,000 ןיב םוצעה לדבהה תא וכירעת ,חוטב ינא ,םתא
.תאז ושעי םיארוקש חטוב ינאו בשחל טושפ יד הז ;)29 ףדב רויא ואר( ליימ 10,000-מ תוחפל  

 
.םימונורטסאה לש הטוב הריתס לא םכביל תמושת תא בסהל עגרכ הצור ינא  

 
 ,שמשה לא רתויב הבורק איהש ןכיה בוביסב הדוקנ לא העיגמ ץראה ,ראוניב 3-ב םויה יצחבש ונל םירמוא םה
 ,קחרתהל טאל ליחתת ץראה םויה ותואמש םינעוט םג םה .ליימ 91,843,000 לש קחרמב תאצמנ זא איה
 לש הלש רתויב לודגה קחרמה דעו לירפאב ןושארב ליימ 92,843,000 לש עצוממ קחרמב תאצמנ התויהב

.ילויב 3-ה ינפל םייתעש ,ליימ 94,400,000  
 

 ידרוסבאה סקודרפה תאז תורמלו ךופהו ילוי דעו ראונימ רתוי םוי לכב תברקמ שמשהש תופצל לוכי ארוק לכ
.םלועה יבחר לכב רדושמו דומילה ירפסב םסרופמ  

 
 םוחהו רואהש הדבועה תורמל ,ליימ 2,557,000 דע לש קחרמ ילדבהב ץראל רתוי הבורק תויהל הלוכי שמשהש
.לוכיעל השק היהי ,ףרוח הזשכ םיעדוי ונלוכש ,ולאכ םה םילבקמ ונאש  

 
 ןכל .ןודנולל תולעמ 51 לש תיווזבו עבוקמ אוה .ןופצה בכוכ לא בוש םיארוקה בל תמושת תא בסהל הצור ינא
.שחרתת איהש םעפ לכב תיווזה תא סורהת ץראה לש רתויב הלקה העונתה  

 
 קר ,טסרמוס ,המורפל תולעמ 51 ,ןודנולל תולעמ 51 לש תיווזב ןופצה בכוכ תא תוארל םילוכי דימת ונחנא
.ילש הניגהמ ליימ העבש  

 
 ונחנא ותרזעבש דיחיה יעצמאה וניה ,הזה דחוימה בכוכה םע קר דובעל רצונ ןפצמהו עובק אוה ןופצה בכוכ
 ןפצמה לש דיה ,היהנ םלועה לש קלח הזיאב הנשמ אל .םיליבשה ירסח תוירבדמבו םימיב טוונל םילגוסמ
.בכוכה לא תורישי טעמכ העיבצמ  

 



 ינפ לע וכרד תא אוצמל םדאה ינב רובע םיעצמאה תאו ךרדה תא הקפיס הנוילעה החגשהה די קפס אלל
.םימב םגו השביב םג ,םיכורא תועסמ  

 
 םימיכסמ ונלוכ ,בישא ינא הזל .תעבוקמ איה המל ,תעבוקמ ץראה םא לאוש יטירק ארוק ןיימדל לוכי ינא
?עבוקמ אוה המל ,עבוקמ ןקתמ וניה ןופצה בכוכש  

 
 ףדב רויאה .תעבוקמ איהש תדמלמ םויכ הארוהה ,הענ איהש חיכוהל לוכי ינאש ןעוט ינא ,שמשה לא רשאב

.יתנווכ תא ןיבהל ארוקל רשפאי 29  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 קרפ  
שמשה לדוג  

 
 

 1,000,000 הניה שמשהש ךכל םסרופמ םונורטסא לש טוטיצ ,ןודנול ,לקינורכ יליידב עיפוה ,1927 ,ץרמב 10-ב
.ץראה לדוגמ םימעפ 330,000 הל םינתונ ריילקולו ןואנ ריס .ץראהמ רתוי הלודג םימעפ  

 
 טעמכ חריה לא סחייתה לוטסירבמ םסרופמ םונורטסא ,1927 ,יאמב 28-ב ,רורימ דנא סייט לוטסירבב רמאמ
 יאל םיינרע ויה אנא םיארוק .דבלב ליימ 2160 ב חריה רטוק תא םיעבוק דומילה ירפס .שמשהמ לודג רתוי

.המאתהה  
 

.הז תא דודמל יעצמא םוש ונל ןיאש ןבומכ .ליימ הרשעמ תוחפ הרטוקש העדב ינא ,שמשה לש ילש תויפצתמ  

 
6 קרפ  

שמשה הבוג  
 

 ולכוי ןופצה בכוכ לא קחרמה  בושיחל םהב ונשמתשהש םייעדמ םיבושיח םתוא ,שמשה הבוג תא אוצמל ידכב
.ןאכ םג ונתוא שמשל  

 
 ,םירמוא םימונורטסאו תולעמ 62 לש תיווזב תאצמנ שמשה ,ליימ 7912 וניה ונל רמאנ ץראה לש רטוקה
 החסונב שומישו ליימ ףלאל 'ץניא יצח לש הדימ הנקב ףסונ שומיש ידי לע .ילויב 3-ב ןטרסה גוח לעמ תורישי

.ץראהמ ליימ 9500 -מ רתוי הקוחר תויהל הלוכי אל שמשהש םיאצומ ונא ,הטושפ תיטמתמ  
 

 סורה וניה ,שמשל ץראה ןיבש קחרמכ םימונורטסא ידי לע ןתינ 93,000,000 ילאסולוקה רפסמה תפסונ םעפ
.תשאונ הרוצב  

 
 93 לש קחרמבו ןודנול לא תולעמ 62 לש תיווזבש וארי םיארוקה בוש ,29 דומעב המרגאידה לא הינפ ידי לע
 הלעמ יפלכ תוריהמב עונל ךרטצנ ,העיקש תווחל לכונש ידכב ,ינויב 21-ב ץראה ,שמשה לא ןודנולמ ליימ ןוילימ

.ינויב 22-ב החירז דעו העיקשמ ליימ ןוילימ 80 הטמ יפלכ עונל זאו העיקש לא החירזמ ליימ ןוילימ 80  
 

 ,ינויב 21-ב העיקש ןמזב שמשה םע תיקפוא ץראה לש םוקימה תא תנייצמ 29 דומעב המרגאידב X תואה
.דומילה ירפס םע המאתהב  



 
.ץראהמ שמשה לא קחרמכ רידגמ ינאש המ לא עיגהל ידכב תיביטקפאו הטושפ הטיש התואב יתשמתשה ינא  

 
 תרבוע שמשה ,ןופצה בכוכ לש ילש תויפצתהמ ךופה הז תא אצומ ינא ,ילש רוניצהו ההכ תיכוכז לש ךרדב
.תחא הקד ךות הייפצל ץוחמ  

 
 יפכ העובקה שמשהש יאדו הז זא הליל לכב וא הקד לכב עובקה ןופצה בכוכ תא תוארל ןתינ םא ,וישכע
.המוד ןפואב הייפצל תירשפא תויהל הרומא ןכ םג ,איהש ונתוא םיעדיימ םימונורטסאהש  

 

 
 
 
 
 
 

7 קרפ  
תונוע םילבקמ ונא ךיא  

 
 תבבוס ףסונבו תועש 24-ל תחא ריצ ביבס תבבוס ץראהשו םיימשב העובק שמשהש ונל םירמוא םימונורטסא
.הטמל טוטרשה תא ואר ,םילשהל תחא הנש חקולש םינעוט םהש לגעמב שמשה ביבס  

 
 דעו ראונימ הענ ץראה ןכלו ליימ ןוילימ 360 וניה בוביסה לש קחרמה .וזה העונתה לא תונועה תא םיכיישמ םה
 לא ןודנולמ קחרמה םימעפ 68 וא םוי לכב ליימ ןוילימכ ךרעב םיבשוחמ רשא ליימ ןוילימ 180-כ ינוי

.ימויה בוביסל ףסונב הז ,הילרטסוא  
 

 21-ב רמאנ ,תואיצמב התוא םיאור ונאש יפכ ,שמשה לש םוקימה םע ותוא הוושיו טוטרשב טיבי ארוקה םא
 לש הירואתה םע יבקע אוהש םוקימב תויהל לכות ץראהש ידכ ,רקיעב ילש הנעטל ההז הזש ןיחבי אוה ,ינויב
 תחא הנש הל חקייש םוקמב דחא םויב הלש בוביסה תא םייסת איהש ךרוצ היהי לכ םדוק ,*םונורטסאה
 איבהל ידכב ליימ ןוילימ 80 דע םמורתהל ךרטצת איה ,תינש .)17 ףדב היצרטסוליא ואר( בוביסה תא םייסל
 איה ,ינויב 22-ב החירז ןמז דעו העיקש ןמזמ ,ףסונב .העיקש ןמזב שמשה םע תיקפוא איהש בצמל התוא
.)29 ףדב היצרטסוליא ואר( ליימ ןוילימ 80 דע תדרל ךרטצת  
 ידי לע ,רחא םוקמ לכ וא דנליז וינ ,הילגנאב םא ןיב ,ולש הניגהמ תאז קודבל ארוקה רובע לק ןיינעכ אצמי הז

 טוטרש ואר .הענ שמשה ובש ןוויכב תופצלו תולעמה לשו תיבה לש קיודמה םוקימה תא םיאדוומש לכ םדוק
.32 ףדב  

 
 

 ,תמייק התייה הנובת לש ןיע תיארמ זא ,םישדוח 12 לכ דחא בוביס השוע ץראהש ןעוט היה םונורטסאה םא
 היה ינשה יצחה דועב ,ץיק הווח התייה ,שמשה לא הנופש ץראה יצח ,העובק שמש םע ,ולא םיאנת תחת זא יכ
.וז הנעט םע וליפא ,הלילהו םויה תא תוארהלב ולשכי זא םה ;ףרוח הווח  

 
E הילגנא איה טוטרשב, L הקירמא ןופצ ,רודרבל.  

 
 םיפסונ תומוקמו הירביס ,הדנק ,רודרבל ,הילגנא תא אצמנ ונאו רפסה תיב לש סובולגה תא קודבנ ונא בוש
 תאז תמועל ,ונא .םוי לכב םילקא יאנת םתוא תא תווחל םירומא ןכלו ינופצ בחור וק ותוא וא גוחה ותואב
.ולא םינוש תומוקמ ןיב םילקאה לש ינושב בטיה םיניחבמ  

 
 לעמ הענ רשאכ ,ץיקה ןמזבש ,ילש םיבושיחה ידי לע בשוחמ תויהלו םייקתהל קר לוכי םיניינע לש הזכ בצמ
.ףרוחה ןמזב ונתאמ רתוי קוחרו ונילעמ רתוי בורק תרבוע שמשה ,תחיינה ץראה  

 



 גפסנ םוחה .ינויב 21-ה דע ,םוי לכב ונילא רתוי בורק עונל הליחתמ שמשה ,רבמצדל 21-מש וניחבי םיארוקה
 ירחא םג .ונילעמ תרבוע קוידב שמשה תא םיאצומ ונאש דע ,הזה םויה לא םיברקתמ ונא רשאכ ץראב
 רשא ,םח ריוא גזמ םיווח םיתעל ונא ,רבמטפסו טסוגוא ישדוחב רמאנ ,דנליז וינ ןוויכל ונתוא הרבע שמשהש
.ץראהמ הצוחה ןרקומ ,אוהש יפכ ,רגאנו רבטצהש הזה םוחהש ,הדבועה ידי לע בשחיהל הלוכי  
 

 דנליז וינב ףרוחה עצמא הז הילגנאב ץיקה עצמא הז רשאכש םיעדוי ונלוכ ,הקספב דנליז וינ תא יתרכזה ינא
.והנשמ לא דחא םוקמ לעמ תרבוע ,התעונתב שמשה .ךפיהלו  
 

 דע ,םישדוח השיש ךשמב הלילו םוי לכב ,דנליז וינ לא רתויו רתוי בורק התעונת תא הליחתמ איה ינויב 21-מ
 שמשה רשאכ ,םייתניב .דנליז ויב ץיקה עצמא קוידב הז זא ,ונישאר לעמ קוידב םוקימ לא העיגמ איהש
.ףרוחה עצמאכ עודי רשא ,רבמצדב ןושארה לא םיעיגמ ונאש דע ,ונילא תקחרתמ הטיאל  

 
 

 ינשב םתוא םיווח ונאש יפכ ,ץיקהו ףרוחה לש רבסהל רתויב תינויגהה הירואתה וזש ,בשוח ינא ,ומיכסת םתא
.םיעודי תומוקמ  

 
 
 

בושח  
 

 תא תגציימה הנופאה וא הדוקנה הב רשא 24 דומעב רויאל םיארוקה ןורכיז תא ןנערל שקבמ ינא תפסונ םעפ
 הנניא איה ,השעמל ,לגעמב העונת וליפא וא ןימי דצ ,לאמש דצ ןוויכל ,הזזהל תנתינ הניא ,)םויה עצמא( ץראה
.העיקשה לא עיגהל תנמ לע ןוויכ םושל זוזל הלוכי  
 

 
 עצבל לוכי היה אל אוהש בצמב ומצע תא אצומ היה אוהו הקמדה קחשמ תא קחשמ היה ארוקה םא וישכע
 לע ךמתסמ ןכ לע ינא .קחשמה תא חצינש לע וביריל טידרק ןתונ היה אוה ,קחשמה תא דיספהל ילבמ ךלהמ
 ,םוי לכב וא ילויב 3-ה לש םויה עצמאמ העיקשש :איהו ,יתנעט תא יתחכוהש לע טידרקה תא יל ןתייש ארוקה
 .ץראה לש בוביס וא העונת לש ךרדב לבקתהל הלוכי אל
 

 דואמ איה ,םהירבדל ,ץראה .רבמצדבש וז רשאמ ינויב הנוש תיווזב הטונ ץראהש ונתוא םיעדיימ םימונורטסא
 .ןהילא בל םש אל דחא ףאו ולאה תועונתה לכ תא השוע איה ,תיתעונת
 ץראה םע דחיב הענ הריפסומטאהש םירמוא םהש ךכב ,דיחא וקל תוגירחו תוריתס ינמ לכ סינכהל םיסנמ םה
 .ונל תושגרומ ןניא וללה תועונתה לכ ןכלו
 

 ארוקה לש תיבה לע וא ילש תיבה לע הזל היהת העפשה וזיא .ץראה לש הרואכל הנתשמה בוביסה לא רוזחל
 .ולאכ םיפסונ םירחא םיניינב וא טנמלרפה ןיינב ,היצרטסוליא לש ךרדב ,בוט רתוי וא
 

 וליא ושענש ןימאהל הביס םוש יל ןיאו היצלטסניא יללכו םימ-סלפב שומיש ידי לע הנבנ תיבה ילש הרקמב
 .תיבה סיסבב םייוניש
 

 םישנאה לש םהיתוחומ ךות לא תשרשומ תויהל הכירצ וזכש ךכ לכ היוגש הארוהש אוה הז ןיינעב בוצעש המ
 .םי'גלוקהו רפסה יתבב םיריעצה
 

 ינא .תבבותסמו תירודכ ץרא לא סחיב דנליז וינב םישנאה לש םמוקמב תעכ ובשחתת םא בוט ושעת םתא
 וינב שיאה לש םוקימה תא םימונורטסאה לש הירואתה יפ לע וארת םש אבה ףדב רויאה לא םכתא הנפמ
 .הלילה תוצחב 12 העשב דנליז
 

 -:האבה הלאשה תא לאשי אוה םא ןרקס חומ םע דימלתל תתל רפס תיב להנמ וא הרומ לוכי הבושת וזיא
 

 תיב לש םוקימה והמ וישכע .םוי-לב םיירהצב 12 העשב הילגנא תחתמ קוידב איה דנליז וינש ונל םתרמא עגרכ
 ?דנליז וינב רפסה
 



 ינפל האצרהב יתוכלמה םונורטסאה .תבבותסמ וא תירודכ הניא ץראה .תתל ןתינש תינויגה הבושת םוש ןיא
 םכתא עדייל קקותשמ ינא .הזל עדומ תויהל אלו המ ןמז ךשמב ךופה תויהל לוכי םדאש רמא ,המ ןמז

 וינב םישנא ,הרוקש םינעוט םימונורטסאהש יפכ ,תועש 24-ל תחא קר תבבותסמ ץראה םא ,לבא  ,םיארוק
 םהש ךכ איה )20 דומע( הירוטקיו םורדב םישנאה לש םוקימה ךכמ רתוי ,תועש המכ ךשמב םיכופה ויהי דנליז
 ?הזכ םוקיממ וב תופצל ןתינ ךיא .תולעמ 40 הניה דנליז וינמ בטוקה לא תיווזה ,בוש .דימת הז םוקימב ויהי
 

 חנומהש רמא אוה ,1916 תנשב הז אשונב םונורטסא יתלאשש הרזומ הלאשכ יתראיתש המל הבושתב
 םיארוקה תא ריאשמ ינא .םימונורטסאה לכ םע הז ךכ ,"הלעמל" הנווכה "הטמל"ו "הטמל" הנווכה "הלעמל"
 .יטנגילטניא םדא לכ קפסת וזכ הבושת םאה טופשל

 
 לא ינשהו ןופצה בכוכ לא הפוצ דחאה ,םיפוצ םיגציימה םירפסמ ינשב וניחבי םה ,5 רויא לא הנפי ארוקה םא 

 היארה הדשמ תרבוע שמשה ,הארנ דימת ןופצה בכוכ דועבש יתיליג ,םיכשוממ םייוסינ רחאל תעכ .שמשה
 שמשהו תחיינ ץראהש ילש ןועיטה תבוטל לקשמ לעב ןועיט והזש ינחוטב .תחא הקד ךותב  )פוקסלטה ךרד(
 םתוא תחת תיפצנ תויהל הרומא םג ,העובק איה םא שמשה זא ,רוניצ ךרד תוכשוממ הפצנ בכוכה םא יכ ,הענ

.םיאנת  
 
 
 

העיקש  
 

 ןוויכל ברעממ תיתשק העונת השוע איה ,תיכנא הרוצב תעקוש הניא שמשה ,םישנאה בור לש םנוימדל דוגינב
.הצקה תארקל היילע טעמ הארמ העונתהש וניחבת םתא .גיצמ 6 רפסמ רויאש יפכ ,ברעמ-ןופצ  

 
 התייה איה םא ההז תויהל הרומא שמשה .ןודנולמ תולעמ 51 לש תיווז הצואב ראשנ דימת ןופצה בכוכ
.ללחב תעבוקמ  

 
  – 07:30 תועשה ןיב ילש הניגהמ התשענ איה ,היארהמ תמלענ איהש ינפל שממ שמשה לש המוקימ יהוז

.ינויב 21-ב ,רקובב 08:00  
 
 

 תתל עודמ .תולעמ 62ו תולעמ 23 ,תולעמ 15 ,ירק ,ןודנולמ שמשה לא תולעמ השולש םינתינ דומילה ירפסב
?עובקה בכוכה לא דחאו העובק שמשה םא השולש  

 
?ןויגהל תמאות העובקה שמשה תיירואת םאה  

 
 וא העבג ירוחאמ םוקימב שמשה תגצומ 35 רפסמ רויאב .תולקב תורתסומ שמשה ינרק ךיא םישרמ דואמ הז
 הז ,ןושאר שמשה לא תוארה תא דבאי A הדוקנמ הפוצה ,C ו A, B םוקימב אצמנ םיוסמ הפוצש חיננ .רה
 ו A ב ולא ירחא תיסחי ןמז דואמ הברה שמשה תא תוארל לכוי C הדוקנמ הפוצש הזו ינשה היהי B הדוקנבש
B.  

 
.םירחא רובע םלעהל ןיידעו תמיוסמ הדוקנב םישנאל תואריהל הלוכי שמשה ,דחא ליימ קר לש קחרמ ךרואל  

 
 וז ךרדבו דנליז וינו הילרטסוא לא ומכ ,ץראה לש םירחא םיקלח לא הענ איה רשאכ תויתגרדהב תמלענ שמשה
 רוא ולבקי ידימה חווטב תואצמנה תונידמ ,רתוי רחואמ וא רתוי םדקומ תועש 12 םוי רוא םילבקמ םישנא
.םייח םה הב הנידמה םוקימ יפל ,הילגנאב ונחנא רשאמ רתוי רחואמ וא ינפל תועש שש וא שמח  

 
 ונא ,םייתמאה הלדוגו התרוצ תא רעשל תוסנל ךחוגמ הז היהי דועבו התרוצב תירודכ הניא ץראהש ןעוט ינא
 םיעדוי ונא ,ונפ םה וילא ןוויכ לכב ךא ,חרקה ימוסחמ תא רודחל וצמאתה דימת םירקוחש ךכל םיעדומ ונלוכ
 קיסהל ינויגה הז ןכל .םיוסמ לובגל רבעמ םדקתהלמ םהמ וענמ ולאה םיאלפומה םימוסחמהו זעה רוקהש
 יתלבל םש םייחה תא ךפוה רשא ,יביסנטניא רוק םע םירוזאב תפקומה תחלצכ הניה ץראה לש התרוצש ךכמ
.יח רוצי לכ רובע םיירשפא  

 
 הרוצב שמשה תא תוארל ןתינש ,הרעק תרוצב וא תירושימ ץראה םא ,ךכ םא עודמ ולאשי ילוא םיארוקה
.43 דומעב רויא ידי לע תמגדומ הבושתה ,ןמזב םגו קזוחב םג ,םינתשמ םוחהו רואה תומכש ,איהש יפכ תינמז  



 
 :ההובג תוריהמבו בר הבוגב סט סוטמ תוארל לוכי הפוצה ,לשמל .דואמ העטמ םיימשב םיענה םימצעה הבוג
 תוארהל ליחתי אוה ךא ,סט אוה ובש ברה הבוגב וניחבת םתא םידמוע םתא וב םוקמה לא עיגי אוה רשאכ
.םהילעמ שממ סט אוה וליאכ הארנ היה הז הברקב םיצע ויה םא קחרמב רשא דע ךימנמ אוה וליאכ  

 
 היה ובש רעושמה קחרמה תא ליפכנ םג ונא ,ליימ 750 לש הבוגכ בשוחמ רשא 5000-ב דראי 265 וליפכה וישכע
 םכילע שמשה תא גצייש םצע תתל ידכב .ליימ ףלא 50 ןתונש המ 5000-ב םיצעה ישאר לע חנ סוטמה יכ הארנ
 שמשה לא הלבקה ךושמל ןתינ ,וז המגדהב קחרמהו לדוגה תלדגה ידי לע .סוטמהמ 5000 יפ לודג ותוא ןיימדל
.הענה  

 
 רתוי הברה הבוגבו ליימ ףלא 50 לש קחרמ הענ איהו םויה עצמאב ליימ 750 לש הבוגב תאצמנ שמשהש החנהב
.םיצעה תורמצ ןוויכ לא הטמ יפלכ העקש וליאכ הארת ןכא איה .תמאב איה רשאמ ךומנ  
 

.הרבע הרואכל איהש קחרמהו שמשה לדוג לא סחיב תיווזה הניה אבה ףדב המרגאידה  
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 ליימ 750 לש הבוגב שמשה הבש ,הדימ הנק יפל םידבועשכ  ,תיקפוא טעמכ ,הלק דואמ תיווזהש וניחבת םתא

 םוש ןיא ןבומכ .ליימ הרשעמ תוחפכ שמשה רטוק תא בישחמ ינא ,הנש 30 לש תויפצתמ ךא ,ליימ 250 הרטוקו

 .שמשה תא דודמל לכונ םהב םיעצמא

 

 .תיטפוא הילשא תרצוי ,טיבמ הפוצה הנממש תיווזבש רויאהמ קיסהל ינויגה היהי הז ךכ םא

 

 ףסונב ,שמשהו רויאב םדא תגציימה תומדה ןיב םיאצמנה םירפכ ,תורייע ,םירה ,תועבג לש םיפלא ,יפלאה

 ונתאמ תענמנו תולקב וניניעמ תמלענ שמשה עודמל תקפסמ הביס םניה ,ונרכזהש תורחאה תועפותל

 .שמשה תא תוארל םילוכי ןבומכ ונייה םיפוקש ויה ולא םירה םא .הרוא ץוצינ תא תוארל תורשפאה

 

 .תונועה תא םגו הלילהו םויה תא ריבסמ רשא ,םעפל םעפמ ןבומכ לולסמ תא הנשמ ,דימת הענ שמשה

 

 תאצמנ הניא איה םג ,ונל םירמוא םימונורטסאהש יפכ ילאסולוק ףוג הניא שמשהש יתחכוהש ןעוט ינא

 .ץראהמ םוצע הזכ קחרמב

 

 יונישה )2( ;שמשה לש הלולסמב יונישה )1( :םניה תונועה םגו הלילהו םויה לוהינל םיארחאה םימרוגהש

 ידי לע הרתסה )4( ;ץראל סחיב תויהל הלוכי שמשה הבש ףרה אלל תונטקו תולדגה תולעמה )3( ;שמשה הבוגב

 .תורייעו םירפכ ,תועבג ,םירה

 

 הצקה תא םג שי ,םיה ינפ הבוג לעמ םהו םימייקש םיעדוי ונאש ,הלעמל תורכזומה תועבגלו םירהל ףסונב

 תא ורקחיש ןווכתה אל ארובהש הארנכו האר אל םלועמ דחא ףא רשא ,וזה תחיינה ץראה לש ינוציחה

 .םיינוציחה תולובגה

 



 שמשה ,ונל העודיה תיפצת תדוקנ לכ וא רתויב הובגה רהה לעמ הברה תולעל הלוכי ץראה לש ינוציחה לובגה

 תוצראו תומוקמב הארת שמשה ,ןמזה ותואב רשאכ ,הילגנאב הלילב ,היארהמ ונל םלעהל תולקב הלוכי ןכל

 .ךפיהלו תורחא

 

 רתויב ינוציחה הצקל רבעמ ליימ 40,000,000 תאצמנ שמשה ,םימונורטסאה לש תודידמה יפלש ,רמול לוכי ינא

 .25 ו 24 דומע ואר ,ץראה לש
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 ץראה לש התרוצ 
 ,ץראה לש תקיודמה התרוצל רשאב םיטרפ יטרפ לא תדרל וא תטלחומ הרדגה תתל ידרוסבא הז היהי דועב

 אצמנ רשא ,ינוציחה לובגה דעו ןודנולמ קחרמה תא קיודמב דומאל ןויסינה הדימה התואב ידרוסבא הז היהי

 .םימונורטסאה י"ע ךרעומה קחרמהמ רתוי קוחר

 

 םדא רחבי וב ןוויכ לכל ,גלשו חרק תמוח וניה תחיינה ץראה לש ינוציחה לובגהש ןימאהל ינויגה הז היהי

 רבגתהל םייושע הלא םישק םיאנתו .םתוא דורשל ןתינ אלש הלאככ םיווחנ ,םישק הכ םילקא יאנת ,טושל

 ,ללחב ףקומ ינוציחה לובגהש ךכ בקע ,ץראה לש ינוציחה לובגה ןוויכל גילפהל םדא קיחריש לככ םתמצועב

 םהב םיעצמא םוש ןיא ;האיפקה תדוקנל תחתמ ההת דימת 'פמטה עודמ ןיבהל לוכי םדא זא ,הרקמה הז םא

 .שמשה םוח תא רוגאל ןתינ

 

 םימשב ומוקמב עבוקמה ינופצה בטוקה בכוכש רדיס עבטהש קפס ןיאו ,ץראל עצמא תדוקנ שי קפס אלל

 אבה דומעב טוטרש יתנכה ,יינועיט תיצמתל עיגהל תנמ לע .םילייטמו םיאמי רובע היחנה בכוכ תויהל רומא

  .יתיב ןגמ ףקתשנש יפכ ,ץראל סחיב שמשה לש קיודמה המוקימ תא גיצמה

 

 קלח אוהש והשמכ םיררוגתמ ונא וב םוקמה ןמ םימלעתמ רשא םיחנומב םיחכוותמ ,ללככ ,םימונורטסא

 רורב רתוי ןויגה אוצמל רשפאש העדב קיזחמ ינא ,םלוא .הנממ דרפנ םוקמכ וב םינד םה תאז םוקמב ,ץראהמ

 .החכוה תדוקנכ ותיב ןג ךותמ תיפצת ךורעי םדאש ךכ י"ע

 

 סחיב ,)ץראה( "המדא-אמיא" לש קיודמה םוקימה תא ונל תנתונ ליעל השחמההש ךכל םיעדומ םתא ,םיארוק

 רמוא דומילה רפס .ינויל 22-ב החירזבו ינויל 21-ב העיקשבו םויה עצמאב ,התוא םיווח ונאש יפכ שמשל

 .ןיטולחל תידרוסבא הניהש ,וז החנה חתננ הבה ,ץראה לש הבוביס י"ע שחרתמ ץראה לש המוקימב הז יונישש



 ועיגי זופתה וא הנופאהש רשפא ךיא ,חבטמ ןחלוש ךרואל זופת וא הנופא לגלגת םא .לואשל יל רתוי םא

 "םילוע" ,רטוקב םירטמ 201 קרו ךא םא ,הבוביס י"ע ,םויה-עצמאב ,ןכ תושעל ץראה הלוכי דציכ ?הרקתל

 ?ץראב שמש תעיקש – ונארהש םוקימל

 

 ינויל 21 -המ םיימעפ שמשה תא הצוח ץראב וזחת םתא ,םיחינמ םימונורטסאהש תוחנהה תא ךישמנ םא ,בוש

 תא הגיצמה דומילה רפסבש השחמהל תטלחומ הריתס יהוז ,ינויב 22-ה רקוב לש החירזה דעו םויה עצמאב

 .דבלב תחא םעפ שמשה ינפ לע תפלוח ץראה רבמצד דעו ינוי שדוחמ יכ םש הארנ .הריצ ביבס ץראה לש העסמ

 .)32 דומע(

 

 לש םהיתוחנה םא שחרתהל תובייחש ,ץראה לש תודרפנה תועונתה תשולש םע יתדדומתהש רחאל

  תויטסינוגטנא הכ תועונת לש תואצותה יפ לעש לוקשל םיארוקל עיצהל לכוא םאה ,תונוכנ םימונורטסאה

 .דורשל יח רוציי ףאל םירשפאמ ויה אל םדבל םימוצעה חורה יבשמ ,השוע ץראהש

 רחאמ ,ןכ לעו ,זכרמה ןמ קחרה ףועל םיטונ םיקלחה לכ ,בבותסמ קצומ ףוג רשאכש תיעדמ הדבוע יהוז

 התייה ץראה ,םיעובר םי'צניא לש תונוט 125-מ רתוי לש ץחלב דומעת אל רתויב השקה הדלפה וליפאו

 תבבותסמו ,הקדל מ"ק 1738 לש המיהדמ תוריהמב תבבותסמ איהש הדבוע וזש ןמזב םיסיסרל תצפנתמ

 .היינשב מ"ק 16 לש תוריהמב שמשה ביבס ללחב
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 םסלפמ תא םיאצומ םימ דציכ 

 
 יבגל םימונורטסאה לש הירואיתל רשקהב ל"נה ידוסיה יעבטה קוחה תא תעכ לוקשל םיכסי ארוקה םאה

 ?םוקיה תועונת

 

 תיירואית םע םאתמב ,ונל רמאנש יפכ דנליז-וינ לש המוקימ ,מ"ק 22,112 -כ אוה דנליז-וינל ןודנולמ קחרמה

 .הילגנאל תחתמ קוידב ,ירודכה םלועה

 

 ךותמ רכינ קלח הווהמ חריה םאש יאדו רבד הז .םיטרדנטס םיעטקמב הרוחאו המידק טושל םילוכי טיש-ילכ

 םידבוע םא ,השעמל ,ךשמתמ ןפואב )הטמ ךשמיהל( "עוקשל" םירומא םעסמב טישה ילכ יזא ,קנעה סובולגה

 ויהי ןודנולמ םינושארה מ"ק 7371 -ה ,םירטמוליק יפלא לש לדוג רדסל מ"ס 20.32 – 7.62 ןיב לש לדוג רדסב

 7242 תאו ,תיכנא הרוצב הניפסה םע טושל םירומא ונא םיאבה מ"ק 7371-ה תא .םכרוא לכל טעמכ םיסלופמ

 .םדוקה דומעב הארנש יפכ ,ץראל תחתמ רשיו הלעמ ייפלכ טישה-ילכ םע םילשנ םינורחאה מ"ק

 



 םימונורטסאהש המל ןימאהל רחבנ םא ,טלחומ ןפואב ןוכנ הז תאז םעו ,עמשנ הז ךרפומ המכ םיניבמ ונלוכ

 .חצנת דימת תמאה ?תותימא-יא ונידלי תא דמלל עודמ ;לואשל יל רתוי םא .ונל םירמוא

 

 .אבה דומעבש השחמהה תא םיגיצמ םימונורטסא ,םיהו ץראה רומיקל הרואכל החכוה רותב

 

 לככ ,ונלש הייארה הדשמ הגרדהב םלעית ,מ"ק 12.9 -כ לש קחרמ ,המגודל ,'גאנאווסל 'תומנרובמ הטש הריס

 םיהש החוטב החכוה יהוזש םינעוט םה ,ןושאר םלעי הניפסה ףוג .מ"ק 1.6 -כ לש קחרמל ברקת איהש

 .רמוקמ

 

 תיפצתב ךישמנ ,ןכל ,םא .ונתייאר הדשל הרזח הניפסה תא ריזחהל םילגוסמ היהנו פוקסלט גיצהל ונל ורשפא

 רומיקה ןכיה .תסרוק טושפ ונל םיגיצמ םימונורטסאהש השחמהה זא ,פוקסלטה ךרד הניפסה תעונת לע וז

 ,קחרמל – "הלט"( ומשל הנוע היה אלול פוקסלטב שומיש לכ ונל היה אל ?וז תומלעיהל םרוגש םסרופמה

 .שופתל ינריעה ארוקה ביטיש יפכ )הייאר הדש/ףקיה – "פוקס"

 אצמנה הפוצה תא הגיצמה ,B הדוקנמש וניחבי םיארוקה ,לדוג ירדס יפל ,הנוכנה תיווזה תא ןתונ םישרתה

 םע בשייתמ הז ךיא וישכע .הלעמ ייפלכ לק רומיק ונשי ,'גאנאווס ריעה תא תגציימה ,S הדוקנל ,'תומנרובב

 -ל B הדוקנ ןיב הייארה וק לעמ םצע לכ .ךופה קוידב הזש הלגנ ,תאז חתננ םא ?םימונורטסאה לש םהיתוחנה

S הדוקנב האולמב תיארנ B, םימונורטסאה לש הירואיתה יפל ,הב ןיחבהל רתוי לק ונל היהי ,ןכ לעו.  

 תוביס בקע עבונ הז ךא ,ןוכנ הז ,הניפסה ףוג םדוק ,ונתייאר הדשמ תמלענ ,רצק קחרמב וליפא הניפסהש

 .דומילה ירפסב ונתוא םידמלמה הלא רשאמ תורחא

 לבגומה הייארה הדשל תודוא ,תינש ;תואר םיקיחרמש לככ םיה חטש לע רבוגה לפרעהמ ,עבונ הז לכ-תישאר

 תיווזה בקע ,תיעיבר ;ינפל וילא יתסחייתהש ,יעבטה קוחל תודוא ,תישילש ;תניוזמ יתלב ןיעב הפוצה לש

 .רתויו רתוי ונממ תקחרתמ הניפסהש לככ ףיקשמ הפוצה הנממ הנתשמה

 

 קר אל .תסלופמ ןכא איה יכ אצמנש ,מ"ק 9.6 -כ הכרואש "דרופדב תלעת" תדידמל יוסינ ךרענ ,1904 תנשב

 לכ תא תוארל ןתינ הב הלודג הריס תנומת המלוצ ,םירקיו םיינתחדק םיצמאמו עויסל תודוא ךא ,תאז ודדמש

 רוריבב התארנ הלוכ הריסה .םיה ינפ חטשל םאתמב תונוכנה תויווזב החקלנ איהו .הלעתה לש מ"קה 9.6

 םיסלופמ תויהל םיבייח םימה ,וז האצות גישהל ידכב .הריסה י"ע םימה לע לטוהש לצה םג ומכ הנומתב

 .טלחומ ןפואב

 

  .וז היעב רותפל ידכב ולש ןויגיהה שוחב רזעיהל לכוי ארוקה ,בוש הנה

 

 תועונת 2 דוע ןנשיש ורכז ,היינשב מ"ק 29 לש המיהדמ תוריהמב ,חרזמל ברעממ תבבותסמ ץראהו החנהב

 הקזח איהו ,םיוסמ ןוויכב חתפתמש רידא ןקירוה םע דחי הלא תועונת בלשנ םא ,השוע ץראהש הרואכל

 לש םלרוגב הלעי המ .האלה ןכו םשרושמ םיצע רוקעל ,עקרקה לעמ ונילגר תא תאשל טעמכ ידכב קיפסמ

 ?ונתומכ םיעיגפו םישלח םירוצי

 



 דחא לכב ,ונילע היהי ,םעפל םעפמ ךכ לע םייניצרו םיבר םירוביד םיעמוש ונאש ,םלועה ףוסל ינא ששוח

 םע דחי תאשינ הריפסומטאה וא ריוואהש םירבוס םה ,םימונורטסא םע חוכיוול סנכנ ינא םהב םירקמהמ

 לוכי רוגס תבכר ןורקש ןועטל תכל וקיחרה ףא םקלח .ץראה לש תועונתב הרכהה לכ תא תלטבמ ןכ לע ,ץראה

 ,איהש העונת גוס לכב הרכהה תא לסחמ תבכרה םע עסונה ןורק אתב ריוואה .המגודל המימשה חקליהל

 הריפסומטאה וא ריוואה !םילבה הזיא .ץוחב אצמנה םצע לע ןולחה ךרד טיבמ עסונה וב בצמ ,ןבומכ איצוהל

 "םתרנ" ריוואהש חוכה המו המ י"ע .התיא דחי םילגעמב עוני אל ןכ לעו ,ץראל ףופכ וניא "הרוגס אלה" ץראב

 דע המוצע הכ היהת ץראה בוביס י"ע םרגיתש הערפההש ,איה הדבוע ?ץראה םע דחי ביבס ענ אוה םא ,וילא

 .םייקתהל לכוי אל רבד םושש
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 םלועה תפקה

 
 ,הדבועה לע תנעשנ איה .םימונורטסא םימדקמ התואש ץראה לש הבוביסל הרואכל החכוה דוע הנשי

 תדוקנל בושי אוה רבד לש ופוסב ,ןמזה לכ חרזמ ןוויכל ןודנולמ עסמל תאצל לוכי םדא םאש ,םתרבסל

 :ןלהלדכ ןה הז דעי גישהל ידכב רובעל ךירצ םדא ןכרד תוצראהו ןוויכה .ולש עסמה לש הלחתהה

 

 תא תוצחל ךישממ אוה םשמ .ץראה לע רתויב הקוחרה הדוקנה ,ןפיל םשמו ןיס ,היסאל םשמו ןילרבל ןודנולמ

 .ןודנולל יטנלטאה סונייקואה תא הצחי ףוסבלו "השדחה ץראה" לא האלהו ,רבוקנוול טקשה סונייקואה

 .יתעדל ,טקלטניאה ילוטנו רתויב םיריעצה לע המצע שממל היושע הז ןועיט לש השלוחה

 

 תאז חיכוהל ןתינ .שומיש רסח היהי ןפצמה תרחא ,חרזמ ןוויכב ךישמהל לכוי אל אוה ,ןפיל עיגמ עסונה רשאכ

 .םלועה לש סובולגב וא הפמב הקידב תרזעב

 

 ילכ תא גציימ אוהש חיננ 1 ץח .לייטמה טושי וב ןוויכה תא גציימה 1 רפסמ םישרתה ,ךכ אוה הרוקש המ

 רבכ רומא היה אוה ,מ"ק 8047-9656 ןיב קחרמ רבעש רחאל ;החרזמ ןפצמה יפל טש ,ןודנולמ אצוי טישה

 ןנווכתהל םוקמב ,הרומ 3 רפסמ ץחש יפכ הרזח עיבצי זא ןפצמה .ןופצה בכוכו ינופצה בטוקה ינפ לע ףולחל

 .2 רפסמ ץח הארמש יפכ המידק

 

 ,תויהל רומא היהש יפכ ,3 רפסמ ץחל הרזח עיבצי ןפצמהש יפכש םיקיסמ תבבותסמה ץראה תיירואית יכמות

 ,ןופצה בכוכו ינופצה בטוקה תא הצח טישה-ילכש ינפל ולש ןוויכה היהש ,2 רפסמ ץח לש םוקימב םוקמב

 .2 רפסמ ץח לש E הדוקנל עיגהשכ טישה ילכ לש ונוויכ תא הניש ,םירמוא םה ,תירודכה ץראה לש בוביסה

 :םשב העודיה הדוקנ ינפ לע ףלח טישה ילכש ךכמ עבונ אוה ,ץראה בוביסב רושק אל וז היעבל ןורתפה םלוא

 טישה ילכש חיננ םא ,תינש .וילא הרזח טנגוממ ,ךכיפלו ,ןנווכתמ ןפצמה ויפל רשא "ינופצה בטוקה בכוכ"

 טושל רומא טישה ילכ .ברעב 6-ב זא ,הארמ 1 רפסמ ץחש יפכ החרזמ עיבצמ ,.רקובב 6 -ב ןודנול למנל ןווכמ

 לש הזוזת םוש תשחרתמ אל ,ןבומכ .תבבותסמה ץראה תיירואית תא ששאל הצור דימלתה םא ,ברעמ ןוויכל

 .ץראה

 

 הספוקה ,תועש 24-ב םלש בוביס השוע ץראהו החנהב תעכ .ןמיסב וניחבי םיארוק ,ןפצמ גציימ לעמ םישרתה

 ,תשחרתמ אל העונת םושש ןבומכ .תועש 12-ב המורד הרומ רשא הדוקנל ,בבותסהל םג םיכירצ ןכ לע ןמיסהו

 .ךשמתמ ןפואב ןוויכה ותואל םיעיבצמ הספוקה לע ןמיסהו ןפצמה די
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 הוושמה וק

 
 דומע ואר( ?דנליז וינב ןופצה בכוכל תולעמ 40 תיווז הדדמנ דציכ יל ריבסיש עודי םונורטסאמ סומינב יתשקיב

 רפסב םיניוצמה ,תומוקמ 8 לש םמויק לע ותוא יתעדיי זאו ,'וכו הוושמה וקב אצמנש םדא לע עיבצה אוה ,)37

 ,ולכי םיבשותה זאו ,)םימונורטסא יחנומב( הוושמה וק לע השעמל התייהש ,1 הלעמל ¼ תיווזב ,דומילה

 טעמכ היהי בכוכהש הז טעמל ,ינגב וב תוזחל יתלוכי ינאש יפכ הלא תומוקמב ןופצה בכוכב תופצל ,ןבומכ

  .םונורטסאה דצמ קפואב הבושת התארנ אל – ליגרכ ,םהילא סחיב יקפוא

 

 תפסונ השחמה יהוז .בר הבוגב אצמנ רשא סוטמ ךותמ ןיינב ץיצפמ סייט ראתמ אבה דומעב םישרתה

 ןיינבב עוגפל הצצפל תוינש 10-כ חקולש ורכזי םיארוק .בבותסמ סובולג לש ןויגיהה תרסח הירואיתל

 קחרמה תא ולבקתו 18 לופכ מ"ק 29 וליפכת .םימשב מ"ק 1.61 -כ לש הבוגב אצמנה סוטממ הכלשוהש

 קחורמה הבוגמ ךלשות הצצפה ,ופצי םיארוקהש יפכ .םימונורטסאה יפל ץראה תעונת םע השעי ילש תיבהש

 ?תינויגה בבותסמה רודכה תיירואית םאה .תיבהמ מ"ק 290 -ב

 

 ירי וא הבורהש יפכ ,ירשפא יתלב היה תינרדומ המחולב הירליטראב שומישה תבבותסמ התייה ץראה םא

  .ךכ םשל תנווכב שמתשהל וא ,חווטל ירשפא יתלב הז היהי .טרופסה םשל הבורמ

 .םימשג לש לובמ ונלביק ,מ"ק 4 -ל לעמ לש סוידרבו ,1917-ב קרב תכמ בקע .יתייח הב ריעל תעכ בושל ידכב

  .םצעכ םישבי ורתונ ,ןפוא לכב ,הז סוידרל ץוחמ תומוקמה

 

 ןכתי הז דציכו ךיא ,היינשל מ"ק 16.1 -כ לש תוריהמב ילגעמ לולסמב ללח ךרד הענ ץראהו החנהב תעכ

  .וז הלאש לע דימ תונעל עדנ ונלש הרייעב ,ונא ,תאזמ הרתי ,,"הפוסה" ןמ טלמיהל וחילציש

 םימונורטסא רובע ידמ םישק םה ,םכל חיטבמ ינא ךא ,הלא םיטושפ םירקמ לוקשי קפס אלל ארוקה

 .בבותסמה ץראה רודכ תיירואית לע םיססבתמ םה דוע לכ ,םריבסהל

 

 תאצמנ הילע ץראהש םכתא ענכשת הדבל וז השחמה  .יתיב לע הצצפ ליטמ ץראהמ מ"ק 1.61 לש הבוגב סוטמ

 .)ץראה( "המדא אמא" לע התנבנש הבורא גיצמ ליעל םישרתה .ללכ העונת תרסחו תחיינ הניה יתיב תבורא

 טקייבוא וניימד .םויכ םידמלמש המ יפל ,היינשב מ"ק 29-כ ,ץראה לש תוריהמה התואב עונת ןבומכ איהו

 םוקימהמ תמלשומ תויכנאב טעמכ ,המדאב עגפי רשאכ ותוא רתאל ןכיה עדנ ונא .ךלשומ ,תונוט 1000 לקשמב

 החנהב ,מ"ק 116 -כ לש קחרמב ותוא שפחל םיכירצ ונייה ,הימונורטסאה יפל ,םלוא ;לטוה ונממ םיימשב

 .עקרקב העיגפה דעו סוטמה ןטבמ ועסמ תא םילשהל תוינש 4 ול חקייש

 

 ריוואהו רחאמ ,תיכנא הרוצב לופיי םצעהו תיברמה התוריהמב הענה ,רוגס תבכר ןורק ךותב םצע ליטהל ןתינ

 -כ לש הבוגב רמאנ ,חותפ ןורק ךותמ הלעמ טקייבוא ךילשנ םא ךא ,העונתהמ עפשומ וניא ןורקה ךותב לכומה



 ריוואה , ןושארה הרקמבש חיכומש המ ,הצקה לע רכינ קחרמב לופיי אוה ,תוריהמה התואב ענו  ,רטמ 7.31

 .ץראה םע דחי ענ אל ריוואה ,ינשה הרקמבו ,תבכרה םע דחי הענ הריפסומטאה וא

 

 םיענ םימצע
 לקשמה תא דנדנ אוה ,םירטמ 3.65 -כ לש ךרואב לבח הצקל רושקה דבכ לקשמ וילע אשונש םונורטסא יתיאר

  .ץראה לש הבוביסל החכוה אוה יוסינהש ןעטו ,שתוה טעמכש דע ריוואב בושו בוש

 

 בוביסל החכוהכ ,ילדב םימ לש הנטק תומכ םע ,תויכנא אלל ,בושו בוש רזוח בוביסב ילד דנדנ זא םדא ותוא

 ,םיאור םכנהש יפכ םייוסינה ינש ,יתצעל עמש אל אוה ךא ,הצקה דע םימב ילדה תא אלמל ול יתעצה ,ץראה

 .םידרוסבא ןיטולחל םה

 

 .םילפונ םימצע
 םאש ריבסה ,םילפונ םימצע לע האצרהב ,הלעמה םר םונורטסאה ,'גדול רבילוא רס ,1927 רבוטקואל 20-ב

 הז ,בוש דיל תורישי לופיי תרחאש וא ,ןבאמ תויהל יושעש לושכמה ,התעיסנ תעב תבכרה יספב לושכמ ךילשנ

 ותוא רובע יעונמ בכר ריכזה אוה ןכ ומכ .ןורקה ךותב ינכמ חוכ י"ע םיאשינ הרומהמהו ריוואה ןכש ,ןוכנ

 עסונ ינאשכ ,חותפ גג םע יעונמ בכרב םימעפ רפסמ יוסינה תא יתקדב האצרהה ירחאש םויב ינא ןכ-לע .יוסינה

 םירקמהמ דחא לכב ,ידי לעמ םירטמ 7.3 -כ לש הבוגל ןבאה תא יתכלשהש ךכב ,ש"מק 48 -כ לש תוריהמב

 ףא יתייה .ומצעב הז יוסינ ךורעל רבילוא רסל יתעצה ,בכרה לש ןעטמה את לע הלפנו ,ילש דיל הרזח אל ןבאה

 .האצותה התוא תא יתלביקו םינש ינפל הז יוסינ יתישעש ףיסומ

 

 תעיסנ תוריהממ םרגנה קזחה חורה בשמ בקע ,רשיו הובג הכ ןבאה תא ךילשהלב ןמאתהל ךרטצי רבילוא רס

  .הז ןותנ הבוגל עיגהל ,םלוא ,היושע ןבאה .בכרה

 

 רחאל רשאכ ,ץראה לש הבוביסל החכוהכ בבותסמה ןוילעה קלחל םיסחייתמ תובורק םיתיעל םימונורטסא

 הרואכל בוביסה .דחא דצ לע םינעשנ רשאכ בבותסי ןוילעה קלחה ,העונת בצמל הסנכהו ינדי חוכמ םיעצפנש

 םיפצנ תובורק םיתיעל םידלי .בבותסהל לדחי אל ןוילעה קלחהש וא בוביסה םע רושק וניא ץראה לש

 דצ לע לפונ ןוילעה קלחה ,התוא בבוסל קיספמ דליה רשאכ ,בבותסהל הל םימרוגו הלסורקב םיקחשמ

  .בבותסהל ןוילעה קלחל םרג דליה לש וחוכ ;הכרדמה

 

 ,סוסה לש ושאר לעמו בורק םיפחרמה םיבובז ליחנ הארי תובורק םיתיעל ,רהוד ודועב סוס-בג לע בכור

 ויה םיבובזה םא .בבותסמה רודכה תיירואיתל הז רשק ריבסהל השרדנ הז רפס רבחמ לש וביל תמושתו

 ויה אל םיבובזהו ,רהודה סוסה לע עיפשמ היה אל ריוואה ,סוסה לש ושאר לעמ יתועמשמ הבוגב םיאצמנ

 .סוסה תריהד םע בצקה ותוא לע רומשל םיחילצמ

 



 ,ףיצרה דיל תבכר תנחתב הדימעו ,הצרא ולפיש תנמ לע ץע ילע דנדנל ידכב ויד הקזח הניאש חור םע עוגר םויב

 םימונורטסאו ,ףיצרה הצקמ טעמ קחרתהל ונתוא ץלאמש המ ,הדח תוריהמב תפלוח "סרפסקאה" תבכר

 רבחל תוסנל זאו ,ןכ תושעל ישוק אצמת ,והשלכ לושכמ ץפח ,תבכרה ןולחמ הז ןמזב ךילשת םאש-םירמוא

 הרואכלש רודכה תירואית ןיבל הז ןיב רשקה המ ?לואשל יל רתוי םא .בוביסה תיירואית םע הז ישוק

 בשמל םרג רשא ינכמ חוכ ןבומכ התייה וז ךרד ,הפלח "סרפסקאה" תבכרש ירחאו ינפל היהש יפכ ,בבותסמ

  .םיינש וא דחא עגרל קזח הכ תויהל ריוואה

 

 ץראה תיירואיתל רשקהב הילע םירבדמ תובורק םיתיעל ,הענ רוטיק תניפס לש ףיצר לע זופת וכילשה

 וא רטמ 7 לש הבוגל חיננ ,יכנא ןפואב הלעמ ךלשומ זופתה םא .דיל בוש רוזחי זופתה רמאנש יפכ .תבבותסמה

 .דיה לא בושי אל זופתה ,ןכל םדוק שגדוהש יפכ ,הטשה רוטיקה תניפסמ עפשומ וניא ריוואה רשאכ ,רתוי

 לע הצרה רשאכ ,ס"יבב ילש ךנחמל יתרפיסש רכוז ינאו ,ילש תודלי ביבחת היה םינופיפע סיטהלש ריכזא

 תודחה תועונתה ןתניהב אוהש יפכ דנדנתהל לוכי ילש ןופיפעהש בשוח ינניאש ,תיבוביסה ץראה תיירואית

 םייוסינה לכ ךרואל ."ךויח" התייה ונממ לבקל יתיכזש הדיחיה הבוגתה ,השוע תבבותסמה ץראהש

 .תבבותסמה ץראה תיירואיתב תכמותה תחא הדוקנ ולו יתאצמ אל ,ייחב יל ויהש תויוסנתההו

 

 

 13 קרפ

 וקופ לש תלטוטמה
 

 ירפסו םימונורטסאה .1851-ב זיראפב ךרענש יוסינה הנוכש יפכ ,וקופ לש תלטוטמל תסחוימ הרידא תובישח

  .ץראה לש הבוביסל תיאדו החכוהכ הז יוסינ לע םיעיבצמ רפסה-יתבב דומילה

 

 הרואכל תואדווב םימגפ רפסמ ינא אצומ ,רתוי ןטק לדוג רדסב םייוסינ תכירע י"עו ,תקדקודמ הניחבב

  .ץראה לש הבוביסל

 

 והז .ץראה לע יונב ,החונמ בצמב אוהשכ םירטמ 61-כ וניה טוחה לש וכרואש ,זיראפב ןואיתנפה ןושאר רבד

 בצמל סנכוהש רחאל ולולסממ הטוס הארנה יפכ ,טוחה לא רבוחמו רטוק מ"ס 30 ,דבכה רודכל עבוק ביכרמ

 .בוביסה תיירואית לש היכמות םירמוא ,העונת

 

 לש האצות היה ,העונת בצמל סנכוהש רחאל ,רודכה השוע ותוא הארנה יבוביסה לולסמה םא ,םיארוק תעכ

 .תועיבקב דנדנתמ אוה ןיא עודמו ?ינושאר ענת רודכל תתל ךרוצ היה עודמ ,ץראה בוביס

 

 הפקה עסמל תעכ סחייתמ ינא .ץראה לש הרואכל תורחאה תועונתל םכביל תמושת תא דקמל בוש יחרכה הז

 וז ההובג תוריהמב הפקהל תויהל רומא יאדווב .היינשל מ"ק 16.1  לש תוריהמב ,מ"ק ןוילימ 5.8 -כ לש

  .דנדנתמה רודכה לע תרכינ העפשה



 

 תדנדנתמו תררחושמ יד איהשכ ,םירטמ 1.83 ךרואב תלטוטמה תא גציימ ,םדוקה דומעב 20 רפסמ רויאה

 הענ איהש תוינש רפסמ רחאל יתנחבה ליגר אל העונת לולסמל תלטוטמה לש התסנכה י"ע .המידקו הרוחא

 ןיינבמ רתוי הובג לדוג רדסב הז יוסינ ןכ ומכ יתיסינ .ללכ עונלמ הלדח זאו ,ןיטולחל רשי וקב םייתעשכ ךשמל

 לדוג רדסב הז יוסינ ךורעל תוסנל ירשפא היה ול .קוידב תואצותה ןתוא ולבקתהו ,םירטמ 14.3 והבוגש

  .םלשומ רשי וקב עונת תלטוטמה ,לדבה לכ היהי אל .םירטמ 61-כ לש הבוג ,ןואיתנפה

 

 רובע בבותסמ רודכב יולת וקופ לש ויוסינ םא .וז הדבוע שיגדהל יל ושרה הרואכל החכוהה לש המוכיסב

 תא תרצוע תלטוטמה עודמ ,תינש ?הליחתכלמ תלטוטמה תא "ליעפהל" ץוחנ הז עודמ זא ,וללה תועפשהה

 ?רבד לש ופוסב התעונת
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 הדיבכה חוכ
 

 לא הטמ רסמ היה ומשש ,ןוטוינ קיזייא רס ךפה ,וחומב הז רפסב םיקומינה תא לקוש ארוקה דועב קפס אלל

 יכ יל הארנ .הטמ יפלכ ץעה ןמ לופיי חופת ויפל הזה ירותסמה קוחה תא הליגש הז היה אוה .םיאבה תורודל

 רשאמ רתוי םידבכ םיפוג יכ םיעדוי ונא רשאכ ,"הדיבכה קוח" גשומב שמתשהל ללכ ץוחנ יתלב היהי הז

 .ץראל לופיל םיכירצ ,ריוואה

 

 ןמ תודבכ רשא תונוכמכ םיראותמ דואמ תובורק םיתעל םה ."הדיבכ תונוכמ" -כ םיסוטמ םינכמ ונא ןיא

 סוטמה תא םירמוש רשא ,םייתוכאלמה םיעצמאה רשאכ דימ .וב שמתשהל ןוכנה חנומה ןבומכ הזש ,ריוואה

 תזמרנה הביסה בקע ,עקרקה לע תוקסרתמ "ריוואה ןמ תודבכש תונוכמה" זא ,םיסרהנ ,הפועתבו ףוחירב

 .ץראב םרוקמש הכישמ תוחוכל והשלכ סוחיי וא הלאש ןאכ ןיא .הז חנוממ

 

 תחנב ןשעה תא ףשונ אוה .רגיס ןשעמ שנרב תראתמ רשא ,אבה דומעב השחמה ואר ,תאז חיכוי אבה יוסינה

 ,ריוואה ןמ רתוי דבכל תצקמב ךפוהו רבטצמ ןשעה ,הכומנה הרוטרפמטה בקע .ףרוחה ןמזב תיכוכז סוכ ךותל

 ךכמ האצותכו ,בוש ריוואה ןמ רתוי לק ךפוה ,םלוא ,רהמ יד שבייתמ אוה .עוקשל הייטנל ול םרוגש המ

 .הלעמ לסלתסמ

 

 תמייק רבד לכל ,הדיבכה קוח תא תדמל אלש ינא ששוח" ,ריעה אוה דחא םוי וז הדוקנ לע ןעדמ םע יחכוותהב

 קסונ ןשעה עודמ ,הנוכנ ותרבסו החנהב ותוא לאוש ינא ."ץראה לש הדיבכה חוכ תוכזב ,הצרא לופיל הייטנ

  .וב זוחאלמ לדחא םא רגיסה ומכ עוקשל םוקמב הלעמ

 



 לכ ויפל ןוטוינ לש קוחה תא ריבסהל לוכיבכ רומא רשא ,יתושרבש רפסמ החוקל אבה דומעב השחמה -ה

 .C -ל B-ו ,C -ל C, D -ל A הדוקנמ רמוא הזש ;C הדוקנב ץראה זכרמ ןוויכל םילפונ םימצעה

 

 ומכו ,C -ל A הדוקנמ שי ,ךכ םא .מ"ק 12,733 הרטוקו ,זופת לש הרוצ שי ץראלש ונל םירמוא םימונורטסא

 םורק תא רודחל חילצה אל ןיידע דחא ףא תעכ .םיעלסו הביצי המדא לש מ"ק C, 6,366.5 -ל B הדוקנמ ןכ

 אל םדא ףא יכ רבוס ינאו ,מ"ק 16 לש קמועל וליפא תועיגמ אל רתויב תוקומעה היירכה תודובע םג ,ץראה

  .מ"ק 12,733 וא מ"ק 80 אוה ץראה קמועש רמול לוכי

 

 ץראה לע דמוע היה םדא םאש ךכל הליבקמ וז החנה .C הדוקנ ןוויכל לופיי D הדוקנב םצעש ונל רמוא ןוטוינ

 םצע ,תאזמ הרתי .הכישמ חוכב שח אוה ןיא יאדוובו )ןכל םדוק חכוהש יפכ ירשפא יתלבש המ( ולש  ןגב

 רשא עבטמהו ,חבטמ ריק וליפא וא זופת לש ודצ לע קזחומ עבטמש קוידב הדוקנה התואב אצמנ D הדוקנב

 אלו ,E הדוקנל לפונה D הדוקנב םצע והז .לטוי רשאכ תיכנא הרוצב לופיי יעבט ןפואב ריוואה ןמ רתוי דבכ

 ייפלכ לפונה והשלכ םצעב לקתנ והשימ םאה ךא ,B הדוקנב תאצמנ דנליז-וינש רמוא ןוטוינ .C הדוקנ ןוויכל

 ןכש ,היוגש ןוטוינ לש הירואיתהש ןבומכ .סובולג התייה ץראה םא תורקל ךירצ חרכהב היהש המ ,הלעמ

 .תיכנא דבלמ ןוויכ םושל םילפונ םניא םימצעש הדבועה תקסהל ונתוא ליבומ דבלב ןויגיהה

 
 

15 קרפ  
 חריה יוקיל

 

 לש ותפקה תוריהמ .מ"ק 12,733 -כ ץראה לש תאו ,מ"ק 3476 -כ חריה לש ורטוק תא םידמוא םימונורטסא

 ביבס ועסמב םתנעטל "ץראה רודכ" -ש ןמזב  .הקדל מ"ק 60 -כ תדדמנ םתכרעה יפ-לע ץראה ביבס חריה

 לע ליטמ "ץראה רודכ" -ש לצהש החנהב וישכע .הקדל מ"ק 1738 לש תוריהמב התוא ףיקמ ,הרואכל שמשה

 יוקילש ירשפא יתלבכ תאז ושפתי םיארוק ,סנכתהל הטי לצה רשאכ ץראה לש הרטוק תיצחמל הווש חריה

 .תוקד 7-מ רתוי ךשמי

 

 רחא רותל ונילע ,ןכלו תועש רפסמ ךוראל ףא יושע חרי יוקילש ,החיכש יד תושחרתה יהוזש ,ונא םיעדומ םלוא

 .ץראה "סובולג" בוביס :המגודל ,םימונורטסא י"ע ונל םינתינה הלאמ ,רתוי הברה םיישעמ םייתביס םימרוג

 המל הליבקמה העפות וללוחי הלא םיפוג לש תוירוזחמ תועונתו ,םימשב םיילולפא םיפוג םימייקש עודיו רכומ

 .חריה יוקילכ םיריכמ ונאש

 

 

 

 



 תואגה
 

 םירמוא ךכ ,ץראה לש הבוביס י"ע תמרגנ ,לפשו תואגכ התוא םיריכמ ונאש סונייקואה לש תיבקעה המיעפה

 .םימונורטסא

 

 .םיסרוג םהש יפכ ,הריצ ביבס הל תבבותסמ ץראהש ןמזב חינז יד טנמלא איה תויבקעש ןועטל זעמ ינא

 לש תומדקתההו הגיסנה תעונתל םרוג המ יאדו ןפואב עובקל םדא ףאל ירשפא יתלב הזש ינא רובסש דועב

 תואגה תעפות תא תורצויה ןה םימה לש תונתשמה תורוטרפמטה ויפל רבסהל תישממ תונכתיה תמייק ,םיה

 .לפשהו

 

 ,מ"ק 22,100 לש קחרמב ,םירטמ 8.2 -ל עיגמ ,דנליז וינבו הילגנאב םימיה תויואג יבצמב ןוויגהש ,חכשנ לב

 ,תישעמ הניחבמ "סלפ"-כ בשחנ ןבומכ הזש ,מ"ק 8 לכל מ"ס 2.5-20.3 ןיב לש הליפנ וא היילעל הוושש

  .הלא םירפסמ םכמצעב ונחב אנא – םיארוק

 

 ברעמו חרזמ ןיב קחרמה ךרוא  ,הרהס רבדמב .בבותסהל הלוכי הניא ץראהש ךכל תיביטיזופ החכוה דוע הנה

 הז רבדמ לע דרוי םשג .םיעובר מ"ק 3,218,688 וחטשו ,מ"ק 1448.4 עצוממה ובחור ,מ"ק 4,828 וניה

 השוע ףסונבו ,הממיב מ"ק 1,610,000 -כ לש תוריהמב תבבותסמ ץראה םא .הנש 20 וא 5-10 לש םיעטקמב

 ךשמב םשגהמ "קומחי" הזה יקנעה רבדמהש ןכתי דציכ ,הנש ךשמב שמשהו הריצ ביבס תפסונ בוביס תעונת

 םיתיעלו ,עובק וניה רבדמהש םושמ הז ?עודמ ?תועיבקב םימשגל םיכוז םירחא תומוקמ דועב ,המזגהב םינש

 .םינוש םיפרגואיג םיאנתל תודוא ,םירחא תומוקמל דוגינב םימשמ םימשגל הכוז תוקוחר

 םדא ןיא ,םיכובס םיינאכמ םירושכימו ,םירידא םיקחרמל תויפצת אללש חינהל ,חוור דואמו ,יוגש ןויער והז

 .הלא תועפותל תודידמו םייוסינ עצבלו רוקחל לוכי

 

 יפכ רוניצ תרזעבו םדאה לש תיטרפה ותניגב ואצמי רתויב םינימאה םינועיטהו החכוהה יעצמא יכ סרוג ינא

 .ןימא דואמ םג ךא טושפ יד הז ,םימדוק םידומעב יתרכזהש

 

 .הנוכנ יתלבכ החכוהש ןעוט ינאש הירואית דמלל םיכישממ ןיידע ךוניח תוטירותואו ונימי-ינב םימונורטסא

 אל םה ,ופוס דעו ותליחתמ ,ך"נתב ןייעל םיארוקה וחרטי קר םא ,תיעדמ טבמ תדוקנמ היוגש איהש קר אלו

 םיקוספ לש בר רפסמ ולגי םה ,אוה ךופהנ ."תבבותסמה ץראה" תיירואיתב תכמותה תחא הלימ ולו ואצמי

  .הגח שמשו תחיינ ץרא תודוא ילש הירואיתה תא םיקזחמה םיבתכה ללש ןיב

 

 הווקתב ,תעדה לע תולעהל ןתינש ךרדו הטיש לכב הלא תונויער םדקל יתבוחכ תאז האור ינא ,הנקסמכ ,ןכ לעו

 ,תויתלשממו תויכוניח תויושר ינפב ילש הירואיתה לש התונוכנ תא םיגדהל תונמדזה לבקאש הנומאו

 ?וז תונמדזה ינממ לולשל עודמ ,לואשל יל רתוי םא .הימונורטסאל החמומ לש ותוחכונב

 



 היהי הז תוחפל ,לבקתת רשא האצותב חוטבו ךומס ינאו ,היוגש םויכ תטלושה הירואיתהש חיכוהל לוכי ינא

 .ונידלי ךוניחב יניצר םגפ ןוקיתל יעצמא

 

 .םָלֹוק עָמְׁשִנ ,יִלְּב    :םיִרָבְּד ןיֵאְו ,רֶמֹא-ןיֵא  ד :'ד קוספ  ,'טי םיליהת

 ;םֶהיֵּלִמ ,לֵבֵת הֵצְקִבּו    ,םָּוַק אָצָי ,ץֶרָאָה-לָכְּב  ה

 .םֶהָּב לֶהֹא-םָׂש    ,ׁשֶמֶּׁשַל

 .חַרֹא ץּורָל ,רֹוּבִגְּכ ׂשיִׂשָי    ;ֹותָּפֻחֵמ אֵצֹי ,ןָתָחְּכ--אּוהְו  ו

 .ֹותָּמַחֵמ ,רָּתְסִנ ןיֵאְו    ;םָתֹוצְק-לַע ֹותָפּוקְתּו--ֹואָצֹומ ,םִיַמָּׁשַה הֵצְקִמ  ז

 

 .ףוסה

 - .חצנת דימת תמאה -
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



סיראלופ לא )תיווז( תולעמה  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



סובולגה לדומה פ"ע שמשה ינרק  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



.םילדומה ינש פ"ע סיראלופ לא הייפצ תיווז  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



.ץראה תעונת ןמזב זיגפמה סוטמה לש היצרטסוליא  
 
 

 



.סיראלופ לא הלעמה תיווז  
 

 
 

.שמשה םוקימ  

 



.שמשה ביבס ץראה בוביס  
 
 

 
 
 

.רוניצ ךרד עובקה סיראלופ לא תיפצת הארמה רויא  
 

 



 
.תחיינה ץראה לע דנליז וינו הילגנאמ שמשה לש הייפצה תיווז לש המרגאיד  

 

 
 
 
 

.חוטשה םלועה לש תוקיתע תופמו ך"נתה יפ לע םלועה הנבמ  
 

 


