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ינכתב םיפתתשמ  הנוי , אתבסו  רואנ 

ירופיס דועית  תא  םילשהל  ךרדב 

.1973 , 1956 לארשי , תומחלמב  ולפנ  היחאו  היבא  .לופכ  לוכש  התווח  הנוי  אתבס 

הנידמה לש  הרופיס  הנוי –  אתבס  לש  לוכשה 
יול רואנ  לש  אתבס  ץיבולקסח  הנוי 

הנוי אתבס  לש  לוכשה  ייח  רופיס  ןוטרס :
.הינמורמ תנשב 1948  ולעש  םינויצ , םירוהל  תנשב 1949 , הפיחב  יתדלונ 
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הקסע רנזור , הנח  ימיא  .לארשי  ץראל  םתעגה  דע  לובגה , תייצחב  ורסאנ  םיימעפו  השק  התייה  היילעה 
םה הצרא , םתיילע  םע  .הינמורב  לוסיפו  תונמואב  קסע  ןבוח , המלש  יבא  .הינמורב  תיאנותיע  הביתכב 
תוערפב גרהנ  רנזור , הנוי  יבס , - הלעבש הנרב , יתבס  םע  דחי  דחי  ולע  םה  .הפיחב  תיתחתה  ריעב  ונכתשה 

םיחא רבקב  םש  רובק  אוה  .הינמורבש  ישאי  ריעב  האושה ,
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רציי אוה  .ץע  תודובע  תוריציב ,  קסע  תיבב , היהשכ  ךא  "ל , הצל רידת  ליוחמ  היה  אבאש  תרכוז  ינא 
קחשל בהאו  הנח  ונמיא  ותשא , תא  ץירעה  אוה  .חפיטש  הנטקה  הניגב  ץע , טוהירו  םיקחשמ  תודנדנ ,

.םהרבאו הנוי  םידליה , ונתיא 
.תובבותשהו  קוחצ  לש  תולוקו  הייפאו  םילושיב  דימת  חירה  תיבה  םינש , ןתואב  ענצה  תפוקת  תורמל 

הברהל חרק  ןתנ  רתוי , ןוכנ  .הפיחב  הלגעו  סוס  םע  חרק , רכמ  יבא  .םינכשה  יידלי  תא  שמיש  ונתיב  רצח 
(. םימיל ררבתי  תאז   ) .הרזעל םיקוקז  ויה  םה  ותנבהל , יכ  ףסכ , אלל  ויתוחוקלמ ,

. שדק עצבמ  יניסב  המחלמה  הצרפ  זא  םלוא  םיקהל , םלח  הכש  קסעה  תא  םיטרפ , יטרפב  ןנכת  אוה 
אל הנידמב , ןוחטיבה  דרשמ  תוכרעמ  .םינש  ןב 33  אוהו  שדק  עצבמב  לפנ  ןבוח , המלש  יבא  תנשב 1956 

.םויכ םהש  יפכ  םיכמותו , םירדוסמ  םיכורע , ויה 
התייה יל  .רפסה  תיבב  ןורכיז  יסקטב  יתפתתשה  אל  .ךומתיו  קחשי  הווליש , אבאל , יתגרא  יתודלי  לכ 

הנוש יתשגרה  יכ  םא  ייתורבח , לככ  הדלי  תויהל  יתיצר  .המותי  ארקיהל  יתדגנתה  .וילא  אובל  רבק  תקלח 
.ןהמ תרגובו 

, ילעב המלשל  יאושנ  דובכל  ןולוחב , רוגל  יתרבע  .הפיחב  ןודרוג  רנימסב  תייטסירנימס  יתייה  ליגב 21 .
.תראפתל לעב  המלש  , ילעב  תא  יתלביקו  המלש  יבא  תא  יתדביא  ןכ , . 1970 תנשב  

רופיכ םוי  תמחלמ  הצרפ  ברימ , הרוכבה  יתב  תא  תקבוח  ידועב  .לוכשה  לע  אוה  יתביתכ  אשונ  ירעצל ,
ןב 22. אוהו  יבא  גרהנ  ובש  יניס , יאה  יצח  ותואב  םהרבא , ןחנצה  יחא  לפנ  וז  המחלמב  תנשב 1973 .

תיאבצה הקלחב  םירובק  םהינשו  יראב  ץוביקב  הנשל , תינמז  הרובק  םירובק , ויה  יחאו  יבא  םהינש ,
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.הפיחב
תליפנ ךיראת  םג  היה  ותלימ   םוי  .םהרבא  יחא  םש  לע  יורק  אוה  .םהרבא  ינב  דלונ  רבוטקואב 1977 

אל איה  .ל  " הצ ללחכ  האור  ינא  התוא  םגו  יחא  תליפנ  רחאל  השק , הלחמב  התלח  הנח , ימיא  .יחא 
יתדביא ליג 40   דע  .םינחנצל  סייגתהל  התמיתחב , ול  הרשפאו  יחא  יצחלל  התנענש  לע  המצעל , החלס 

.אמיא חא , אבא , .לארשי  תומחלמב  תיניערגה , יתחפשמ  תא 
, תופסונ תוחפשמש  ידכ  הנטקה , ונתנידמב  םולש  גישהל  חילצנש  תלחיימ  .ייבוהא  םדב  היוור  יצרא  תמדא 

.גושגשו טקש  לש  קפוא  םיאבה , תורודל  תללפתמו  הווקמ  .לוכשה  לגעמל  ופרטצי  אל 
, לובי אל  והלעו  ותעב  ןתיי  וירפ  רשא  םימ , יגלפ  לע  לותש  ץעכ  היהו  ': " קרפב א םיליהת "  " רפסב בותככ 

". חילצי רשא  לכו 
ינאש תולהנתהה , תא  ךישמהל  תלדתשמ  .הרזעל  םיקוקזה  הלאל  תרזועו  לוכשה  אשונב  תלעופ  ינא 
, המלש יבאל  תרבחתמ  וז  הרוצבו  תרייצמ  .החצנה  לש  םייח  עסמ  ימצע  לע  יתחקל  .תיבמ  תרכוז 

.ריעצ ליגב  וקספנ  וייח ,  ימוחת  לכב  ויתוריציש ,
תדימש הנימאמ  .ייחב  יתרחב  ךכ  יכ  יתיווחש , לוכשה  תורמל  םישנא , תבהואו  החמש  תימיטפוא , השיא  ינא 

יל שי  .םירחאל  םינפ  רואמל  ןבו  תב  ונכניח  .לארשיב  המיסקמ  החפשמ  יתמקה  .ונב  םג  היולת  ונרשוא ,
.בוטל הווקמ  דימתו  םימיסקמ  םידכנ  העבראו  םייחל   רבח  לעב ,

ץיבולקסח  ןבוח  הנוי.תונורכיז  הבכמ  וניא  ןמזהו  דימת  יתיא  יריקי  תולוקו  תשרומ 
הרשעה

.שאיו יסאי  םיקיתעתה  םג  םיתעל  םיעיפומ  תירבעב  , Ia?ii וא  Ia?i תינמורב : ישאי  : " הינמור ישאי ,  ריעה 
התייה ריעה  .הבודלומ  לש  ירוטסיהה  רוזאב  אצמנה  ישאי  זוחמ  תריב  הינמורב , הלדוגב  היינשה  ריעה  איה 

תודחואמה תוינמורה  תויוכיסנה  לש  תוריבה  יתשמ  תחא  , 1859 םינשב 1564 –  הבודלומ  תוכיסנ  תריב 
םלועה תמחלמב  טשרקוב  לש  ינמרגה  שוביכה  תעב  הינמור  לש  תיפולחה  התריבו   1862 םינשב 1859 – 

" .הנושארה
תוערפ ואר :  ) םידוהיב רתויב  םיירזכאה  םימורגופה  דחא  האושה  תפוקתב  עצוב  ישאיב  : " ישאיב תידוהיה 

, יטרפה ידוהיה  שוכרה  .ולפשוהו  ונוע  וכוה , םירחא  םיברו  םידוהי  וחצרנ כ-15,000  וכלהמבש  ישאי ,)
םיעוריאמ האצותכ  .זוכיר  תונחמל  ריעהמ  ולגוה  ודרשש  םידוהיה  תיברמו  יולגב  זזבנ  יתליהקהו  ירחסמה 

הנבנו ישאי  לש  לודגה  תסנכה  תיב  ץפוש  הנורחאל  .הצמשל  םהל  העודי  ריעהש  לארשיב  םיבר  שי  הלא ,
" .ישאי ידוהיל  ןואיזומ 

ןיב םירצמ , ןיבל  תפרצו  הינטירב  לארשי , ןיב  הלהנתהש  הרצק  המחלמ  איה  : " יניס תמחלמ  שדק , עצבמ 
תא "ל  הצ שבכ  המחלמה  ךלהמב  "ז .) ישת ולסכב  דע א ' ןוושחב  כ"ד   ) רבמבונב 1956 רבוטקואב ל-5   29

" יניס יאה  יצח 
הירוס תואבצ  לש  הפקתהב  רבוטקואב 1973 ,  6 "ד , לשת םירופיכה ה' םויב  הצרפ  : " רופיכ םוי  תמחלמ 

שא יפוליח  .ףקותל  שאה  תקספה  תסינכ  םוי  רבוטקואב 1973 , דע ל-24  הכשמנו  לארשי , לע  םירצמו 
" .ןלוגה תמרב  תירוסה  תיזחב  דעו 1974  יניס  יאה  יצחב  תירצמה  תיזחב  רבוטקואב  דע ה-26  וכשמנ 

.הווקת ינג  םינג , רפס  תיב  ץכ , תירש  תינכת  תליבומ  הרומ  "ה , עשת

ןולימ
תירוה הדלי 

הל הדבא  התודלי  ' םירגובמל תגאודש  הדלי 

הינמור ישאי ,
היינשה ריעה  איה  .שאיו  יסאי  םיקיתעתה  םג  םיתעל  םיעיפומ  תירבעב  , Ia?ii וא  Ia?i תינמורב : ישאי 

תוכיסנ תריב  התייה  ריעה  .הבודלומ  לש  ירוטסיהה  רוזאב  אצמנה  ישאי  זוחמ  תריב  הינמורב , הלדוגב 
 - םינשב 1859 תודחואמה  תוינמורה  תויוכיסנה  לש  תוריבה  יתשמ  תחא  , 1859 םינשב 1564 -  הבודלומ 

.הנושארה םלועה  תמחלמב  טשרקוב  לש  ינמרגה  שוביכה  תעב  הינמור  לש  תיפולחה  התריבו   1862
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םיטוטיצ
“ םינש ןב 33  אוהו  שדק  עצבמב  לפנ  ןבוח , המלש  יבא  ”

 “ יבא גרהנ  ובש  יניס , יאה  יצח  ותואב  לפנ , םהרבא  יחא  רופיכ 1973  םוי  תמחלמ  ”

“ תונורכיז הבכמ  וניא  ןמזהו  דימת  יתיא  יריקי  תולוקו  תשרומ  ” 
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