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תינמרג-תילארשיההדעווהח"ודתשגהםע

ןלוגלכימר"ד
ךוניחידבועתרשכהבתוינכותחותיפלורקחמלרפסתיב–ת"פומןוכמשאר
תוללכמבהארוהו

–הינמרגמולארשימ–רקחמיתווצינשלשהדובעירפאוהונינפלחנומהףתושמהךמסמה
יתשלםישיגמ,הצימאותינדפקרקחמתדובעלשםינשעברארחאלו,תחארקחמתשרלוכפהש
דחאהוומצעבדחאהתוננובתהלותומכןיאמבושחסיסב,הכאלמהתאםהילעוליטהשתונידמה
.השעמלוהדימלל,והערב

תנשבתוינידמיעבוקלהשגוהותאצותשהמודךלהמלהזהךלהמהןיבתודירפמהנשםישולש
םיעוריארופסןיאתונידמהיתשבוםייחהיבחרמינשבושחרתהןהבשהנשםישולש.1985

הלאםיקומעםייונישדצב.ךוניחהתוכרעמלעולהקהתעדלע,לשממהתוכרעמלעועיפשהש
הדובעותונידמהיתשןיבםיסחיהגראמתאתנייפאמהתושיגרהתאההקהאלףלחשןמזהשהארנ
.ונינפלדועהבר

,םירחאוםייפרגומדםייונישתורצויתודדונתויסולכוא,םישטשטימתולובגההבהפוקתב
קפסןיא,םינושםיגוסמתויצלופינמלםיפושחהינכרצורתויבעיפשמדיקפתתקחשמתרושקתה
זירפהלרשפאיאשתישונאותיחרזאתוחילשאוה,הזןיעמחווטךוראובשוימיעדמךלהמש
.הימזוילשתוארתקיחרמותיארחאהשיגליוטיבהווהמאיה.התובישחב

לשםינווגינווגדועותושיחנותושימג,הלבוה,םואיתבייחםירקוחהודבעובדחוימההנבמה
לשדחילןהותכרעמוהנידמלכלשדוחיילןהםוקמובןתניישךכותמלשהתאורשפאישםידעצ
ןומאתיינבהשרדנוזהרקחמהתשרתאליבוהלידכ.תפתושמהרטמתיחנומהתרקוחההצובקה
יתלבתיעוצקמהרשויךאדחמתלוזלתושיגר,תידדהתרוקיבותימצעתרוקיברשפאתש
.ךדיאמ,םתייווהכרקחמיאצממתגצהלעתרשפתמ

תירקחמהותוכיאבקראלדדמנ,הלועפתוריזבםיכלהמלעעיפשהלותרטמש,ימושיירקחמ
םתואתחקלוויאצממתאץמאלתוינידמיעבוקעינהלחילצמאוההבהדימברקיעבוםגלבא
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ןמקלחתוחפלשהווקתשיןכלעורקחמהתלבוהבםיפתושויהתוינידמהיעבוקלארשיב.המידק
.הינמרגבםגהיהיךכשהווקתילוכ.תולועפלםגרותיתוצלמהה

ןוכנןיאשילהמדנותונידמהןיבםיסחיהשודיחלהנש50הנשהתונייצמהינמרגולארשי
אטבמהקוסיעךותםיאבהתורודהלעעיפשהלןכןויסינתועצמאבראשהןיבתאזתושעלמ
.ידדהדובכותונלבוס

ונאוגיסלהנומיס'פורפתושארבטרקאגרואיגןוכמםעהלועפףתשלהלודגתוכזונלהתייה
,גינפהילד'בגליתכרעהאולמ.םיפסונםירקחמוחימציורצונשםיילאיגלוקהםיסחיהשהווקת
עגרמתשרהתדובעתאהתווילש,ילארשיהךוניחהדרשמבתיגוגדפהתוריכזמהר"ויתינגס
ןושמשר"דלתודוהלתשקבמינאדועו.ךילהתהלכךרואלהבהליעפהפתושהתייהוהתמקה
לשותלוכיבןומאןתנשלע,התדובעתאתשרההלחההבהפוקתבךוניחהדרשמל"כנמ,ינשוש
.הזהבכרומהובושחהךלהמהתאליבוהלת"פומןוכמ

ר"דלוהפיחתטיסרבינואות"פומןוכממלזיקהיראר"דלעיבהלתשקבמינאהקומעהכרעה
לכלשהשיגרותלכשומהלבוהלעורקחמהךרעמתיינבלע,טרקאגרואיגןוכממיקסבודסקריד
תשוחתךותמהמישמהתאםהיפתכלעוסמעשתונידמהיתשמםירקוחלתדחוימהדות.ויבלש
.תוביוחמותוחילש

.הדותהוהכרבהלעםכלוכואובת

2015ץרמ,ה"עשתביבא,ביבאלת
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גיסלהנומיס'פורפ
ימואלניבדומילירפסרקחמלץינביילןוכמ–טרקאגרואיגןוכמשאר

תילארשי-תינמרגההדעווההשיגה,תונידמהיתשןיבםייטמולפידהםיסחילהנש50תואלמב
.תיביסנטניאתפתושמהדובעלשםינששמחהירוחאמ.התדובעתואצותתאדומילירפסרקחל
ביבא-לתבתוברתויתנידמןיבתושיגפלשןכלהמב;וחתונםיקרפתורשעוורקחנםירפסתואמ
תאולאואצמםרט,םיאצממבהדעווהירבחונדגיצפיילבוןילרבב,םילשוריב,גייוושנוארבבו
.תופתושמהתוצלמההוםיאצממהלשםימכסמהםיחוסינלםכרד

םגותינידמההמרבםגםיברתוריפאשנרשא,ךוראתוברקתהךילהתורבעלארשיוהינמרג
הדעווב,בלשלונמדקתהאלםאה,ולאשיששי,תופתושלשםינש50רחאל.תיחרזאההמרב
תרסחוליפאינשהדצהתסיפתתוויעםעתוקסעתההו,תרתוימהניהדומילירפסרקחלתפתושמ
,דמלמדומילירפסרקחלםייתנידמ-ברוםייתנידמןיבםיטקיורפםערבעהןויסינלבא.תלעות
,תולבוקמתוביטקפסרפבםגקפסליטהלבושח,בטיהתוססובמםיסחיהתוכרעמרשאכוליפאש
רשאכ,המכוהמכתחאלע.םירכומהולאלרבעמםישדחמוםיעיתפמםיאצממךכידילעףושחלו
הנושארהתילארשי-תינמרגההדעווה–וזכשהפיקמהקידבהתשענשהנורחאהםעפהזאמ
תבורמהתייהשהפוקת,הנש30רבכופלח–1985-ל1981םינשהןיבהלעפש,דומילירפסל
רחאלשםלועה.ימלועהדימהנקבםגאלא,תונידמהיתשלשהמרבקראלםיעירכמםיעוריא
הפוריאבםולשהורדסה.רתויךובסםגהדימהתואבלבא,רתויחותפהשענ”הרקההמחלמה”
המרבתיתוברתהיצטניירואוןוויכרחאשופיחהו,םימיואמםהילאמםינבומהרואכלםהש
תרגתואמתיאמצעההבישחהוב,הזכבצמבדחוימב.בטיהשגרומתישיאותיתרבח,תינידמ
,דומילירפסרקחלתודעוולשי,תונושתוביטקפסרפמםגהתושעלדומללשיוירמגלשדחןפואב
;חיש-ודלוהינלםוקמ–דחוימךרע2015-ל2010םינשהןיבהלעפשתילארשי-תינמרגהוזומכ
לעםיעיפשמםייבחרמואםיירוטסיהםיביטרנולא,הלאשלהקומעהנבהתרשפאתמוב,םוקמ
םייניעבןחבנםהב,ולאכםיבצמבקר.םדיתעתאםיבצעמורחאהלשוימצעהלשתואיצמה
חומצלתולוכי,ףתושמץמאמבןודינרזהליחתהארנשהמו,וילאמןבומכחקלנשהמתושדח
–םיילארשיוםיינמרגדומילירפסתביתכלתוצלמההשוביגךרד–ןאכומכו,המכסהוהנבות
.רתויםיבחרנםייתרבחםימוחתלםגלחלחל

וידחיודבעש,הדעווהירבחלקראלתונמדזהתתל:הזךמסמלשתירקיעההרטמהיהוז
םיאבהתורודל,רקיעבואםג,אלא,תישיאההמרבםגוברקתהוםינשרפסמךשמבתוריסמב
חטשהיאצממתאשדחמןוחבלותוביטקפסרפףילחהלתלוכיהתאחתפל,לארשיבוהינמרגב
.םילדבהבןיחבהלתלוכיהתאדבאלםהילעשרמואהזןיא.םישדחםישוריפלעדחידובעלו
םקמועלתדרל–ךכלתונווכמונינפלשךמסמבתוצלמההשיפכ–ףסונבוהתואדדחלשי,ךפיהל
המודב:קפסבלטומוניאדחארבדשינפמתאז.םתואןיבהלתוסנלוםתואריבסהל,םילדבההלש
תוישפוחןניאדומילירפסרקחלםייתנידמןיבתודעוםגרחאהוימצעהתסיפתלעםירחאםינוידל
ךכלשבדחוימב.לארשיוהינמרגןיבםיסחיהתכרעמלעגונבדחוימבףקתהזו–רבעהלשוליצמ
םיריעצהרובערוציל,הבושחההמישמהךוניחבהיישעהותוינידמהיבצעמינפבתדמוע
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.דיתעלםהיתווקתוםהלשתוישיאההווההתויווחעקרלערבעהלצםעתמעתהלתויונמדזה
רתויףאוינשהלעדחאהדומללםיכירצ,הדעווההצילממךכ,תונידמהיתשבםידמולהוםידמלמה
םניבהלןתינאלש,םייתוברתשוריפיסופדןיבהלתלוכיבקררבודמםאםג,ינשהמדחאה,בוט
שגפמהתודוקנתורמל–הכדעש,תוירוטסיהתונומתלתשגלךיאדומללםהילע.םתסךכ
תשדעךרדקרוארשואוריכהאל–לארשיוהינמרגלשהרקמבתורורבהתוירוטסיהה
.תשבוגמותרמגומהעדתוגציימןהרשאכםהלונתינשואתרושקתה

לעוהבחרהםתצופתלעםילכתסמרשאכדחוימב,תרושקתיעצמאלםיבשחנדומילירפסםג
לעורשואשתויונשרפהוםינותנהףסואמקומחללוכיתמאבאלםידימלתהמדחאףאש,הדבועה
רשא,דומילהירפסםילדבנ,תאזםע.ילטיגידואיגולנאןפואבםיכוותמםהםאןיב–הנידמהידי
ירפסל:תרושקתהיעצמאמדחןפואב,הרבחהלשיתוברתהןורכיזהתאתמיוסמךרדבםיגציימ
גפופקותשינויצסנסוליפאואילאוטקאעדימקפסלםירומאאלםהו,יטקדידהנבמשידומילה
םורתלו,תויתרבחהדימתומאלףופכיטנוולרעדימלשןימארוקמתויהלםהילע.רצקןמזירחא
סיסבלעםינושטבמתודוקנוםינועיטלוקשלתלוכיהתאחתפלףסונבוםינווגמםירושיכחותיפל
.םינותנותודבוע

היפרגואיג,הירוטסיהומכ"העדותיבצעמ"תעדימוחתברקיעב,דומילהירפסמתושירדה
ואדומילהתוינכתתוארוהיולימלעםיחקפמה,םייתלשממהםידרשמהדצמתולודגןניהתוחרזאו
םיתיעלםירועישבדומילהירפסבםישמתשמןיידעש,םירומהדצמ;םייעוצקמהםיחנמהםיווקה
רשא,תיעוצקמההקיטקדידהימרוגוהימדקאהדצמ;ילטיגידהןדיעהביצמשםירגתאלתודגנתהכ
םייטילופםימרוגדצמןכומכו,דומילהירפסבוללכיםיינכדעהםהירקחמיאצממשםישקבמ
לשהזבחרמךותב.תוריהבבםיתיעלדומילהירפסמםהיתויפיצתאםיאטבמש,םינושםייתרבחו
תולעופהקיטילופהועדמה,ךוניחהימוחתלשךוכיחתודוקנוםידגונמםיתיעלוםינושםיסרטניא
םידומילהתוינכתירבחמיפלכןהיתושירדתאןהםגתוביצמודומילירפסלתויתנידמןיבתודעו
.דומילהירפסו

,רואלםיאיצומהדומעלםירומאןהבתוברהתויפיצלםיעדומ,םניהו,ויההדעווהירבח
ולאומכתוצלמהםשיילםיתיעלהשקהזהמכםיעדויו,דומילהירפסלשםירבחמהוםיכרועה
רתוי,םייתייעבםיגוציייפלכתושיגרררועלהדעווהירבחםישקבמהזעקרלע.ןלהלואבויש
רתוי,תויתייעבתומגמלעעיבצהלםיצורםה.ללוכיונישלתויטולוסבאתושירדתולעהלרשאמ
םיסומעדומילהירפסודומילהתוינכותשםיעדויםה.ןטקטרפלכלעתרוקיבחותמלרשאמ
תוצלמההךרד.ףסונעדימדועבםתואאלמלםינווכתמאלםהןכלו,םויהרבכדומילרמוחב
תוסנל,םימעפלהשיגףילחהליוארהןמאלםאה,הלאשברוהרההתאררועלםיצורםהםהלש
יכתווקלשי,רבדלשופוסב,ךכ.רואיתהלשויטרפתאקמועלרתויןוחבלילואוא,הנושתרגסמ
.אשונהתאםידימלתהתסיפתהנתשתםג

,דומילירפסלתילארשי-תינמרגההדעווהינוידבקלחתחקלרתויבהרישעמהיווחוזהתייה
עקרלעדחוימןפואביתואהניינערשא,הירוטסיהלתיתנידמןיבההדובעהתצובקינוידברקיעב
,ןלוגלכימר"דםעיתואהשיגפהאיה.תידוהיההירוטסיההםוחתבימצעביתעציבשםירקחמה
ומישרההלשםימכחהםינועיטהוטקלטניאהש,טקיורפהתאלהנליתיכזהמע,ת"פומןוכמשאר
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ומישרהתוחפאל.דואמהלהדומינאתאזלכלע.הלשרושיגהתונורשיכומכהדימההתואביתוא
רשא,הדעווהירבחלשתילאוטקלטניאהתונמאנהותימדקאההמרה,ההובגהתוביוחמהיתוא
ינא.תובדנתהבבורלהתשענשםתוליעפלשתואצות,םיפיקמםיחותינםינוידהןחלושלואיבה
ררועולכשתופירחבשוהדעוולץעוישמישש,רנידןד'פורפלםגומכםוחבםהלתודוהלהצור
םיימדקאהםיזכרלהעיגמרתויבתדחוימהדות.םילארשיהוםינמרגהלשםהיכרדלונתושיגרתא
-יגשיהלועיגהשרדנרשאכוהדעווהתלועפלעוחצינרשא,יקסבודסקרידר"דולזיקהיראר"ד
.ינוגראהםוחתבקראלולע

2015ביבא,גייוושנוארב
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גינפהילד
,ךוניחהדרשמ,יגוגדפחותיפל'אףגאתלהנמ,תיגוגדפהתוריכזמהר"ויתינגס
לארשי

לשםתעדותםיבצעמהםיכילהתבקסוע,הינמרג-לארשידומילהירפסלשידוחייהרקחמה
יפותישלשדיתעתונבלזעןוצרובכרומירוטסיהרבעןהלשישתונידמיתשבםיריעצםידימלת
ךרענשהמודרקחמךישממאוהךכב.תונידמהיסחיבתיתועמשמךרדןבאהווהמאוה.הלועפ
.תונידמהיתשלשהימדקאהמוהלשממהידרשממםיריכבםיגיצנידילעםינומשהתונשב

,וייחךשמהבדמולהתאהוולתשהעדותבוציעלעהברהעפשהשידומילירפסליכהדבועה
.םיפתושהלכושידקהרשאתויתריציוילאוטקלטניאץמאמ,ןמזלשהברההעקשההתאהריבסמ

ילארשיהךוניחהרשוינמרגהץוחהרש,תונידמהיתשלשםירשמהעיגהרקחמלהמזויה
דומילהירפסבםיפקתשמשיפכ,תוסיפתוםיפיטואירטס,תודמעררבלהצימאהטלחהולביקש
.םישרדנהםייונישלרשאבתוצלמהשוביגלדחיעיגהלתנמלעתאזו

תוחישבוםיברםישגפמבהוול,םיברםיפתושוילאורבחשבכרומהוךוראהירקחמהךילהתה
םידוקלתושיגרוהנבה,תוננובתה,הבשקהשרדךילהתה.תונידמהיתשמהדעווהירבחלשקמוע
תונידמהיתשמםיגיצנהןיבםיצימאתורבחירשקורצונ.םינושהבישחיסופדלוםייתוברת
.דיתעבםגונתואתווללוכישמיש

יתבבורקחמהינוכמבםירוקיבומייקתהךוניחהתוכרעמםעתורכיההתאקימעהלתנמלע
תויסולכואמםידימלתםירומ,םילהנמםעםישגפמומייקתהםכלהמבשתונידמהיתשברפס
.תונוש

וררבתהוונבולםירבדהותווצלכךותבתוברתויוצעייתהומייקתהםיאצממהשוביגךרוצל
יוליגלשםיברםיעגרובויהששגרמוהרפמךילהת,ונלוכלשקתרמעסמהזהיה.בושובוש
.תושדחתונבותתריציו

ךרדה.דומילהירפסברקחמבוצלמוהשםייונישהתעמטהל,תבכרומוהכוראךרדדועונינפל
ונא.ןטקדעצבליחתיאוהךוראעסמלכומכ.ךוראעסמןיעכ,יתגרדהךילהתבעצבתהלהרומא
לשםינושהםיבלשבםייופצהםיישקהתורמל,ןכלע.הנוכנהךרדלליבומהזהעסמהיכםינימאמ
לולסלוםיישקרותפל,ןוכדעשרודהתאןכדעל,תושיגרבוםידודמםידעצבובתכללשי,ךילהתה
.הלועפיפותישלתושדחםיכרד

הנומיס'פורפ,םירקחמהתאוליבוהשרקחמהינוכמתולהנמל:םיפתושהלכלתודוהלינוצרב
תוברהמרתהכרדבתחאלכ.ת"פומןוכמתלהנמןלוגלכימר"דוטרקאגרואיגןוכמשאר,גיסל
,לזיקהיראר"דויקסבודסקרידר"ד,תילארשיהותינמרגה,תודעווהישארל.רקחמהםודיקל
יתשלשרקחמהיתווצירבח,יתימעל.םיבכרומהםיכלהמהתאתומיענבותויעוצקמבוליבוהש
לעםכלוכואובת.המיענהותצמואמההדובעלםתוישיאמוםתויעוצקממומרתש,תונידמה
.הכרבה

2015ץרמ,ה"עשתביבא,םילשורי
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אובמ

לזיקהיראר"ד
ת"פומןוכמ,הינמרג-לארשידומילירפסרקחתשרשאר
הפיחתטיסרבינוא,ךוניחלהטלוקפה,הכרדהוהארוה,הדימללגוחהשאר

תירקחמהניחברשפאלשקבמ,וקסנואתונורקעיפלעהוותוהשיפכ,יתנידמןיבדומילירפסרקח
אלהגצהעונמל,םיפיטואירטסםהמתוקנלהרטמךותמדומילירפסלשתבקונותיתרוקיב
הדימלהירמוחתארתויבןזואמהןפואבגיצהלןוצרךותמוםייכוניחםינכתלשתתוועמותקיודמ
1.אבהרודהיחרזא,םידימלתהינפבםינושהתעדהימוחתב

היתונקסמתאדומילירפסרקחלהנושארהתינמרג-תילארשיההדעווההמסריפ1985תנשב
דצהןמהלהונוזהדעוו2.םינושתעדימוחתבדומילהירפסבהכרעשרקחמתובקעבהיתוצלמהו
תוריכזמהר"ויוםידומילתוינכותלףגאהשארותעשבשמיששימ,ןדאחבשר"דידילעילארשיה
דלפנאירמגנאגפלוו'פורפידילעינמרגהדצהןמוילארשיהךוניחהדרשמבתיגוגדפה
הירוטסיהבדומילירפסהקדבהנושארהדומילירפסרקחתדעוו.רבונהתטיסרבינואמ
.םייניבהתביטחיאליגבדומילהירפסרקחלהלבגוההתוליעפודבלבהיפרגואיגבו

תדעוולוינמרגהץוחהדרשמל,רומןליא,הינמרגבלארשיתורירגשגיצנהנפ2009תנשב
Ständige(םינמרגהךוניחהירש Konferenz der Kultusminister der Länder in der

Bundesrepublik Deutschland(בושקוסעתשתינמרג-תילארשיהדעווןנוכלעיצהו
לעםינמרג-םילארשיהםינוידהתאשדחלךרוצה.דומילהירפסלשהקימעמתירקחמהניחבב
25ךשמבםיברםייונישורבעתונידמהיתשבתורבחהשהנבההמ,רתיהןיב,עבנדומילהירפס

1Pingel, Falk (2010). UNESCO Guidebook on Textbook Research and Textbook Revision.
Paris/Braunschweig.הכירע.דומילירפסלששדחמהכרעהלורקחלוקסנואךירדמ.)2015(קלאפ,לגניפ

.ת”פומןוכמתאצוה:ביבאלת.לזיקהיראר”ד:תירבעבחסונהלשתיעדמ
.ו”משת,םילשורי,תוצלמה,דומילירפסלשתידדההקידבלתינמרג-תילארשיההדיעווה2
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דומילירפסרקחלהנושארהתינמרג-תילארשיההדעווהתוצלמהומסרופשזאמופלחשםינשה
.1985תנשב

יתשלשדומילהירפסבוםידומילתוינכתבםגםיפקתשמולאםייוניששהתיההחנהה
דומילהירפסב,היינשהתאתחאה,תונידמהתגצהךרדתאשדחמןוחבליוארהןמןכלו,תונידמה
-ןיבםיסחיותרושקת,הריגהומכםימוחתבלשמל,תילבולגהתוחתפתההחכונלדחוימבתאזו
יתשבךוניחתודסומבורפסהיתבבהארוההיכרדלעתוברועיפשההלאתויוחתפתה.םיימואל
,הירוטסיההתגצהןפואב,דומילהינכתבםייונישל,רתיהןיב,ואיבהותורבחהיתשבותונידמה
הפולחתהתיה,ךכלףסונב.ךוניחהתוכרעמיתשבםיילאוטקאםיאשונןכותוחרזאהוהיפרגואיגה
םירומ,םילהנמ,דומילירפסיבתוכ,םידומילתוינכותיחתפמ,ךוניחיטינרבקברקברודלש
םינומשהתונשעצמאזאמ.הדימל-הארוההיכילהתבוציעוםינכתהלעםגהעיפשהוזוםידימלתו
ירגתאדצל,עיפשהרבדהוםיברםירגהמ/םילועםגהינמרגולארשיוטלק20-ההאמהלש
םישגדהמקלחלעןבומכורפסהיתבבתעדהימוחתתארוהלשהקיטקדידהלע,היצזילבולגה
וסנכוהובשןדיעבדחוימבםירחאדומילירזיבאבודומילהירפסב,םידומילהתוינכתתורטמב
יכרדתאוהדימלהתאםינשמםגוםירישעמרשאםיילאוזיווםיילטיגידםינכתרפסהיתבל
ףותישוהינמרגללארשיןיבםייטמולפידהםיסחיהןוניכל50-התנשברקתהםע.הארוהה
תירקחמהשדעתיינפהבםעטתולשממהואצמםינושםימוחתבתונידמהןיברבוגההלועפה
.ךוניחהתודסומבורפסהיתבבםידמלנשדומילהינכתרבעלתיתרוקיבוהקימעמ

-תילארשיההדעווהתאםיקהלתולשממהיתש,2010תנשב,וטילחההלאםירגתאחכונל
.2015תנשךלהמבהיתונקסמתאםסרפתשהרטמךותמדומילירפסרקחלהיינשהתינמרג
היפרגואיג,הירוטסיה–תעדימוחתהשולשבדומילהירפסתאחתנלטדנמהלביקהדעווה
םיילארשיהוםיינמרגהדומילהירפסבהאושהתגצהםהבוםישגדרפסמביבס–תוחרזאו
תולאשןוחבלדעונםגרקחמה.תונידמהמתחאלכלשדומילהירפסבהינמרגולארשיתופקתשהו
.תונידמהיתשלעותעפשהוהיצזילבולגהךילהתרואלםיללכהםירגתאהלשהסיפתךותמהלא

הביטחהןהוםייניבהתביטחןה,ליגתוביטחיתשבדומילהירפסתארוקחללטוההדעווהלע
דומילהתונשינפלעםיקדבנהםיאשונהםיפקתשמובשןפואהתאןיבהלןוצרךותמהנוילעה
תארקלוםהלשתורגבהתוניחבתארקלםינמרגהוםילארשיהםידימלתהתאתוליבומהתויזכרמה
לשדמלנהףצרהתאטטרשלהתיהרקחמהתרטמ.ידוסי-לעהרפסהתיבבםהידומילםויס
תאןיבהלןכותיגולונורכהניחבמםידומילהתונשינפלע,ורקחנשתולאשבםירושקהםיאשונה
–רקחמיריצינשלשהזףוריצ.תיטמתהניחבמםהיניבםירשקההתאוםיגצומםהובשןפואה
ןפואהתודואתבחרנוהקימעמ,הפיקמהנומתטטרשל,אבהבלשב,רשפאמ–יטמתויגולונורכ
יומידהתאויביטקלוקהןורכיזהתא,םיילאוזיוהוםיספדומה,םהינכתבדומילהירפסםיבצעמובש
ןפואוםיטסקטהלשתוריחבהתועצמאבםיתרשמםהתורטמוליאוהיינשההנידמהתודוא
המ”הלאשלהבושתהרמולכ(גוצייומכםיאשונבתעגלשקיבףתושמהרקחמה,ךכליא.םתגצה
רמולכ(גוצייהתרדהואגוציימתוענמיהבתורושקהתולאשבםגדבבדבךא)”?םירפסבשי
יטינרבקלרשפאלתולוכיהלאתולאשיגוסינשלתובושת.)”?םירפסבןיאהמ”הלאשלהבושתה
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םירפסהרקיעבוןהיתורטמ,םידומילהתוינכתתודואתונקסמקיסהל,אבהבלשב,ךוניחה
.ןהיתובקעבםיבתכנש

גרואיגןוכמלעהינמרגבות"פומןוכמלערקחמהעוציבתכאלמתאליטהלטלחוהלארשיב
הרטמךותמ.תעדםוחתלכלרקחמתווצםקוהלארשיב.גיוושנוארבבדומילירפסרקחלטרקא
לש)ר"מפמ(זכרמ-חקפמרקחמתווצלכבבלשלטלחוהרשפאהלככימושיילרקחמהתאךופהל
.תעדהםוחתבםיקסועוםיאיקברשאהימדקאהמםירקוחינשןכוךוניחהדרשממתעדהםוחת
3.רקחמהתשרשארכ,דומילירפסרתיהןיברקוחה,הלאתורושבתוכדמעוהםיתווצהלכשארב

םירקוחםניהשהימדקאישנאמובכרוהםיתווצה.תעדםוחתלכלרקחמתווצםקוההינמרגב
שארב.רקחמההדשלהעיגנילעבםהרשאםיחמומםיאקיטקדידןכוםייטנוולרהתעדהימוחתב
.דומילירפסרקחלטרקאןוכממיקסבודסקרידר"דיתימעדמעוהםינמרגהםיתווצה

רקחמעצבידצלכשםכוס,2010ינויב,הדעווהתלועפתארקלהנושארההנכההתשיגפב
גיצירבדלשופוסבוורקחיישםיאשונבתודקמתהךותאוהותפשבולשדומילהירפסלשידוסי
תורשפאהתאםגהללכהדעווהלשהדובעהתינכת.ףתושמןוידלעצמווהירשאויתואצותתא
.רקחמלוהנבהלםייחרכהםהרשאכדומילהירפסמםירחבנםיקרפםגרתל

ןוחבלושקבתההדעווהירבחלכםתרגסמברשאםידחוימםירגתאהביצהוזהדובעךרד
,םינושהתעדהימוחתבםידומילהתוינכותםעתורכיהךותדומילהירפסתאיתרוקיבןפואב
שומישךותחתנלודומילהירפסבםיילאוזיוהוםיבותכהםיטסקטהתודואםייתומכםינותנףוסאל
ליגהתבכשלןהתועגונהתוירוגיטקיפלעםהלשםירשקהה,םיטסקטהתאתוינתוכיאתוטישב
הדעווהירבחלכורבחרקחמהלשןושארהבלשב.םירפסהמדחאלכברקחנהאשונלןהו
קימעמןפואבודמלןתרגסמברשא,הינמרגבולארשיב,תואנדסותושיגפלתינמרגהותילארשיה
תוינכותתא,ןהיניבהנושהוהמודהלעתונידמהמתחאלכלשךוניחהתוכרעמתאבחרנו
הבשךרדהתאןכוםרושיאודומילירפסתביתכינונגנמתא,תעדהימוחתמדחאלכבםידומילה
.תונושהליגהתובכשבדומילהירפסבשומישםישוע

בקעתונידמהמתחאלכבהנושה–רמוחהףקיהאוהויזכרמוףסונרגתאדמעהדעווהינפב
םגךכיפלותחאאיהךוניחהתכרעמלארשיבשדועב.הלשךוניחהתכרעמהנבמתונושוהלדוג
הינמרגשירה,ךוניחהדרשמביזכרמרושיאןונגנמךרדםירבועםירשואמהדומילהירפס
עגונהלכבדחוימבוךוניחהםוחתבתואמצעההנממתחאלכלרשאזוחמתונידמ16-מתבכרומ
דמועםילארשיהםירקוחהינפבשררבתהתפתושמההדובעהתליחתברבכ.דומילירפסרושיאל
ירפסףקיההינמרגבשדועבהנוילעההביטחלוםייניבהתביטחלדומילירפסהאמכלשףקיה
4.תוחרזאוהיפרגואיג,הירוטסיהבדומילירפס1,200-לבורקאוהזוחמהתונידמלכבדומילה

שומישלםירשואמהדומילהירפסלכתאורקחילארשיביכהתיההלבקתהשתפתושמההטלחהה

,תיללכהירוטסיהבדומילירפסוםידומילתוינכתלשיתרוקיבחותינ:תדבעושמהירוטסיה.)2008(הירא,לזיק3
.ת”פומןוכמ:ביבאלת.2006–1948

,”הרבחהיעדמ”ומכםינושתומשבהנוכמתוחרזאהעוצקמהינמרגב4 עדימללוכו”הקיטילופ”וא”הרבההעדי”
בחרמבםיילכלכוםייתרבח,םייטילופםיאשונלעםגאלאהינמרגלשתיטילופהתכרעמהלעקראלבחרנ
.’וכוםיימואלניבםיסחיומכילבולגה
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הינמרגבותעדהימוחתמדחאלכברקחמהאשונליוטיבוגוצישיםהברשאדומילהתותיכב
םיפתושמהםינוידב.ההובגתופקתלעברקחמרשפאירשאגציימםגדמךמסלעעצובירקחמה
וא(ןילרב,היראוובמתוחרזאוהיפרגואיג,הירוטסיההימוחתבדומילירפסורקחיייכעבקנ
,ורחבנולאםירפס.הינוסקסוהיילאפטסו-ןיירדרונ,הנותחתההינוסקס,)גרובנדנרבןיפוליחל
,ךכמתעבונהההובגהתוריבסהושומישלםירתומםהןהבתונידמבהייסולכואהלדוגלשב
רשפאייםגדמהשהתיהוזהטלחהלתפסונהביס.םהינכתלףשחייםידימלתלשהובגרפסמש
ומכו,דעיהלהקכםידימלתהתצובקלשםינושםיבכרה,דומילהתוינכתבתונושתושיגלשהניחב
ירפסביוטיבידילואוביש,רבעהןורכיזתוברתבוםייטילופהםינייפאמבםיירוזאםילדבהןכ
.ורקחיישדומילה

,2011-בשומישלורתוהשםירפסהתמישרסיסבלעהשבוגש,תמצמוצמהםירפסהתצובק
ודבעשרקחמירזועידילעהתשענםירפסהתריקס.דומילירפס400-מרתויהליכהןיידע
םירחבנהםירפסבםייטנוולרםינכתרחאושפיחרקחמהירזוע.טרקאגרואיגןוכמתיירפסב
הקימעמהניחבלםירפסוננוסםימוכיסהלעססבתהב.הדעווהתויחנהיפ-לעםימוכיסוניכהו
עוצקמרובע.יטנוולרןכותילעבםיעטקרפסמתוחפלואםימלשםיקרפוליכהרשא,רתוי
סיסבכ.האושהתגצהלעגונבםירפס25-ולארשיתגצהלעגונבדומיליקרפ33ונחבנהירוטסיהה
;לארשיאשונבתרחאואוזכהמרבןוידוליכהש,דומיליקרפ29וויההיפרגואיגהםוחתברקחמל
5.האושהואןוכיתהחרזמבךוסכסהולארשיתגצהיבגלםירפס31ונחבנתוחרזאהעוצקמרובע

,תוחרזאירפס6-והיפרגואיגירפס10,הירוטסיהירפס19רקחמלורחבנילארשיהדצב
יזורדהויברעהרזגמלהירוטסיהירפס5ונחבנףסונב.האושהואהינמרגיאשונלגוצישיםהב
היפרגואיגהימוחתב.יתד-יתכלממהרזגמלהירוטסיהירפס3-ו)תיברעההפשבוספדוהרשא(
םייניבהתביטחבךוניחהדרשמידילעשומישלםירשואמהםירפסהלכורחבנתוחרזאהו
.הנוילעההביטחבו

ךלהמבושגפנםהרשאכךרדלםירקוחהואצירקחמהףקיהלעתפתושמההטלחההתלבקםע
תושיגורקחמילכוגצוהםישגפמהמקלחב.תופתושמהדובעתואנדסלרקחמהתונשלכ
קלחלומאתוהשרקחמילכוחתופןכוםינושםירשקהבדומילהירפסתניחבלתויטנוולר
ומאתוהרקחמהילכ.דומילהירפסלשהקימעמהחותינהתדובעתארשפאלידכםיתווצהמ
.תעדהימוחתמדחאלכלשתוידוחייל

ךותמםיאצממוגצוהתונידמהיתשבםינשהךלהמבומייקםירקוחהשתופתושמהתואנדסב
לש,םיטסקטהלשתידדההנבהרשפאלידכתונושתולאשונחבנוולעוהןכומכ.םירפסה
תיגוגדפההסיפתלרושיקךות,תאזלכ.םידמולהליגלםאתהבםירפסהךותבםהלשםירשקהה
,ירוטסיההעקרלםאתהבהלשתונושהתנבהךותתונידמהמתחאלכבהגוהנהתיטקדידההשיגלו
.הינמרגולארשילשיתוברתהוימואלה

תירבעההפשבםהלשתוח"ודהתאובתכוםהלשדומילהירפסתאורקחםילארשיהםיתווצה
לכ.תינמרגההפשבםהלשתוח"ודהתאובתכוםהלשדומילהירפסתאורקחםינמרגהםיתווצהו

.חפסנבהיוצמהדעווהתלועפתרגסמבורקחנשםינמרגוםילארשיהדומילהירפסלכלשהמישר5

אובמ 16

Open-Access-Publikation im Sinne der CC-Lizenz BY-NC-ND

http://www.v-r.de/de


ידיבתופשהיתשל,תינמזוב,ומגרותתפתושמההדובעהתונשךרואלכלםינוידהותוח"ודה
.ולעהםהשתולאשהלכלשוםירמוחהלכלשתידדההנבהרשפאלידכתאזוםייעוצקמםימגרתמ

תליאש,תידדההניחביכרצלתואמגודתגצהוםייניבתוח"ודתביתכ,םינוידה,תואנדסלרבעמ
תאףתשלושקיבשםיסנכינשםגםינשהךלהמבהדעווההמייקתוינשרפתודמעתגצהותולאש
סנכה.םיללוכםייתרבחםירשקהבהינוידתארישעהלוהלשםייניבהיאצממבבחרהרוביצה
לשתויטנלוויבמאהלע:לדבההתאםגרתל”היהואשונוןילרבב2012רבמצדבםייקתהןושארה
רפס"היהואשונוביבאלתב2014רבמצדבםייקתהינשהסנכה."ילארשי-ינמרגהחישבםיגשומ
הלאםיסנכינשלךומסב."הינמרג-לארשידומילירפסרקחמתובקעב:העדותבצעמכדומיל
תידדהההניחבהתארתוידועקימעהלםהלורשפארשאםיפסונםינוידהדעווהירבחומייק
ןכותעדהימוחתמדחאלכלתועגונהתוצלמהתביתכםוזילוםיפתושמםיאצממםכסלרקיעבו
.תונידמהיתשבךוניחהתוכרעמלתוישעמתוצלמה

רקחמהתאתצמתלומצעלשכבכרומןויסינאוהןאכשגומשתוצלמההוםיאצממהח"וד
תשקבמתיצמתה.םייזכרמםיאצממללכלםיחותינוםינותנלשלודגרשועליכמהבחרנה
עבטמ,ךכליא.םינטקהםיטרפלבלתמושתרדעיהבאוטחלאלויזכרמה/בושחהתאריאשהל
לעולטנהתואשהריחב–תונידמהיתשמםירקוחהלשתעדומהריחבברקיעבהניינע,םירבדה
תוינידמהםוחתבתוטלחההילבקמינפבתיזחבדימעהלושקיבםההתואותוירחאב,םמצע
םתעדלרשאתוצלמהתוגצומםיאצממהרחאלדימ.בחרהרוביצהינפבםגותיגוגדפהותיכוניחה
איבהלידכםשיילשי–לקאלץמואבתובורקםיתעלותוירחאבןאכםג–הדעווהירבחלכלש
םידמולהלשאבהרודלרשפאלידכדחוימב,תאז.תונידמהיתשבדומילהירפסינכתברופישל
םתלועפבךרעלעביכוניחילכםרובעווהירשארשפאהלככםינוגהוםינזואמםיטסקטלףשחיהל
-ןיבההליהקבוםתנידמייחב,םיברועמוםייתפכאתויחרזאוםיחרזאכ,תידיתעהםתופתתשהבו
ילבקמלשםתוירחאבוםהידיבהתעאוהתוצלמההםושייוםיאצממהדומילשןאכמ.תימואל
.אבהרודהתאםהיניעדגנלואריםהםגהווקתךותתאז,תוטלחהה
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הינמרגבהירוטסיההדומילירפסבלארשיגוצי

הינמרגבהירוטסיההדומילירפסבלארשיתופקתשה.א

תוינכתבקרוישכעלןוכנש,רמולןתינםגדמלורחבנשתונידמהלשדומילהתוינכותתניחברחאל
ןוידלתושרופמתוארוהןנשי,רפסה-תיבתוביטחיתשרובעהיראוובבהירוטסיהלדומילה
ירוטסיההחנומהםעתמעתהל,אמגודל,'יהתיכידימלתלע.ןוכיתהחרזמבךוסכסהאשונב
ןפואבםהבשמתשהלדומלל,"לארשיםעסויפ"חנומהםעםגלבא,"ןוכיתהחרזמבךוסכסה"
א"יתותיכלדומילהתינכתב.הווההורבעהןיב,רשקהבםיענםהרשאכםהברזעיהלויטילנא
:םייוושכעםיכוסכסלשםיירוטסיההםידממהקמועלאמגודכןוכיתהחרזמבךוסכסהרחבנב"יו
םעהלשקבאמה"תאולארשיתנידמתמקהתארתיהןיברוקחלםידימלתהלע,רועישהתרגסמב
תינכת."תיניטסלפההייסולכואהבורלשוברעתונידמלשתודגנתההרואלותואמצעלעידוהיה
תרגסמבןוכיתהחרזמבךוסכסבןודלתורשפאהקינעמןילרבב'יו'טתותיכלהירוטסיהבדומילה
הדימלהתרגסמבקימעהלםידימלתהםילוכיגרובנדנרבבםג.הירוטסיההלשיכרואךתח
השולשמדחאברוחבלו"ברעמהוימלסיאהםלועה"אשונבהירוטסיההירועשבתרבגומה
םגדמהתונידמשולשב.ןוכיתהחרזמבךוסכסהואהיכרות,תינרדומהתעבםלסיאה:םימוחת
חרזמבךוסכסהאשונתאתולעהל,דומילהתינכתבלעיאשונתרגסמב,תורשפאהנשיתורחאה
,םיכוסכסלתונורתפתאיצמלתונויסינלוימואלניבךוסכסלאמגודכהירוטסיהרועישבןוכיתה
.דומילהתוינכתבשרופמברכזומוניאאוהשוליפא

דומיללםירפס24-בלארשילשהתגצהךרדתאןחבשיטילנארקחמלעםיססבתמםיאצממה
תרגסמבוקדבנשהירוטסיההדומילירפסב.הנוילעההביטחל9-וםייניבהתוביטחלהירוטסיה
ךוסכסהלשיוושכעהבצמבואהירוטסיהבןוידהתרגסמבםירקמהבורבלארשיתגצומרקחמה
לערתויתובחרנדומילתודיחיךותבםיבלושמלארשיאשונבםיקרפה.ןוכיתהחרזמב
ךוסכסהאשונאבומולאםיקרפב.20-ההאמהלשינשהיצחבםלועבתיטילופההירוטסיהה
תוחתפתההלעססבתהבוחתנלםישקבתמםידימלתהרשא,רותפאלךוסכסלהמגודכ
הנוילעההביטחלםירפסהמקלחב.ונימיבולשתועמשמהתאןיבהלותוסנלידכ,ולשתירוטסיהה
ירפסבופקיהבםצמוצמאוהתאזתמועלוםידומעהףקיהתניחבמהבחרהסירפבאבומאשונה
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הרוצבאשונהתאגיצהלםיבתוכהםילדתשמםירפסהבורבםאםג.םייניבהתביטחלדומילה
ידכםוקמידללכךרדבןיא)עצוממב(םידומעהשישלשףקיהבשירה,תיביטקייבואותנזואמ
.תודבועלשםיתוויעוךרדירוציקמענמיהלהשק,ךכבקע.ותובכרומלערמוחהתאגיצהל
םיטביהםירדענםירקמהבורב.ןוכיתהחרזמברבשמבהנידמכויתמחלמףוגכתגצומלארשי
םיילכלכה,םייתרבחהםימוחתבלארשייגשיה,תילארשיההרבחהתוחתפתהןוגכםירחא
סיסבב.יטרקומדונניאשרוזיאךותבתיטרקומדהנידמכלארשילשתוידוחייהו,םייתוברתהו
םימרוגבתדקמתמה,תירוטסיה-תיטילופההשיגההיוצמןוכיתהחרזמבךוסכסבתודקמתהה
תויתרבחותוילכלכ,תויתוברת-תוירוטסיהטבמתודוקנ.םייטילופוםיישיא,םיינוגרא,םיינידמ
.רוכזאלםוקמלתוכוזןניאוטעמכהריגהבתועגונההלאכוא

תומיעבתודקמתהבתאטבתמןוכיתהחרזמבךוסכסהלשתירוטסיההתובכרומהתגצהםוצמצ
הביטחלםירפסרפסמבםגךאםייניבהתביטחלדומילהירפסברקיעביניטסלפ-ילארשיה
סיסבבתאצמנה,הירוטירטלםימעהינשלשהוושתוכזראתמיזכרמהביטרנה.הנוילעה
,םיכוזםיילבולגוםיירוזיאםירשקה.הלשתוחתפתההיאוותזכרמבוטקילפנוקהלשהירוטסיהה
תומיעכקרןוכיתהחרזמבךוסכסהתגצהלשהזםוצמצ.דבלבהטעומתוסחייתהל,ללכךרדב
םיסרטניאה,תיברעההגילהומכםירחאםיירוטסיהםימרוגתגצהיאמעבונ,יניטסלפ-ילארשיה
תונידמןיבטקילפנוקהתעפשהאשונבםג.תויברע-ןפהותונושהברעתונידמלשםימיוסמה
דבלבםיטעמםירפס.טעמקרםיעגונ,ןוכיתהחרזמבתויושחרתההלעחרזמהתונידמלברעמה
-ההאמהתליחתבהפוריאתומצעמלשםיילאינולוקהוםיילאירפמיאהםיסרטניאהתאםיראתמ
םישרושכ,היתובקעבודלונשתוחטבההותותירבהתאוהנושארהםלועהתמחלמתפוקתבו20
תנידמלעםויאהלשיתועמשמהירוטסיההדממבםינדםירפסהבור.ךוסכסהלשםיירוטסיהה
םישדקומהםירצקםיעטקבואםיקרפתתבללכךרדבתונכשהברעתונידמדצמלארשי
.ברע-לארשיתומחלמל

לארשיןיבםולשלוליבוישתונורתפרחאשופיחהלשהירוטסיההתאםיראתמםירפסהבור
הירוטסיההאשונבםיקרפהלכבטעמכ.םיניטסלפהןיבללארשיןיבותויברעההיתונכשןיבל
תחסונל,ולסואךילהתל,םירצמםעםולשהםכסהלתוסחייתהאוצמלןתינךוסכסהלשתינרדומה
תומזוישךכלהליבומםיינידמםימרוגבתוזכרתהה."םיכרדהתפמ"לוא"םיחטשתרומתםולש"
תושיגלשםינפהיובירומכלארשילשהירוטסיההךלהמבםולשהןעמלתויתרבח-תויחרזא
.ןוידהילושבקרתויוצמךוסכסלןורתפהיבגללארשיבתויתרבחותויטילופ

םילושכמהדחאכדומילהירפסבורבםירכזומתויולחנתההוילארשיהשוביכהךשמה
תיינבלםיעינמהוהזעתעוצרוםיחטשהשוביכלתוביסהרוכזיא.םולשהךילהתלםיירקיעה
תטלובםייניבהתביטחלםירפסב.רורבןפואבדימתאלותונושתורוצבהשענתויולחנתהה
לערזוחשאשונ.1967תנשינפלולאםירוזאלעתירצמהואתינדריההטילשהמתומלעתהה
םיסרוגםירפסהבור.2003רחאלהמקוהשהדרפההרדגוניה,תילאוזיוםגתובורקםיתיעלומצע
.רדגהתמקהלהליבוהשאיההיינשההדאפיתניאהןמזבתודבאתההיעוגיפרפסמבהיילעהש
.תיניטסלפההייסולכואהרובעתרצוירדגהשםיישקהםיראותמךכלליבקמב

השקהבצמהו,1967תנשרחאלהתפרחהו1948תנשבםיניטסלפהםיטילפהתייעבתווהתה
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קראוצמלןתינ,תאזםע.םירפסהמםיברבבחרנםוקמםילבקמ,םויהדעךשמנשםיטילפהלש
יפלכןסחילוברעתוצראבםיטילפהדמעמלזמרהנוילעההביטחלםירפסלשםצמוצמרפסמב
תונשתליחתלדעלארשילשםויקהתוכזבריכהלף"שאלשובוריס.םהלשםינוגראהוםיטילפה
תאיעמשמדחןפואבתונכלםישקתמדומילהירפסיבתוכמםיבר;םירפסהמרפסמברכזומ90-ה
ןפודאצויהרקממץוח.רורטתולועפםילארשיםיחרזאדגנםיניטסלפהלשתומילאהתולועפה
לארשילםתחירבוברעתונידמבםידוהיהתפידרתרכזומאלהנוילעההביטחלדומילרפסבדחא
.הירחאלולארשיתנידמתמקהברע

ראותמהכרדתליחתבלארשיתנידמתוחתפתהוהנידמהתמקהםרטןגרואמהידוהיהבושייה
תנידמתמקהלםימרוגה.ורקחנשדומילהירפסבורבטקילפנוקבקוסיעלתיסחיידימבררוציקב
תיסחישורדהמרצקןפואבםירפסהמםיברב–תראותמתונויצה:אבהןפואבםיטרופמלארשי
ימואלתיבםיקהלהרטמבהפוריאבהלחהשתימואלהעונתכ–ירוטסיההךילהתבהתובישחל
האושהרבדלשופוסבוהפוריאבםתפידרותוימשיטנאהינפמםידוהיהתחירב;ידוהיהםעל
תודואעדימםירפסהםיללוכבורל.לארשיתנידמתמקהלוליבוהשםיבושחםיעוריאכםיראותמ
תוחתפתההרשקהבתיטסינוגטנאהרוצבעיפומהזעדימםירקמהבורבךא,תידוהיההיילעהילג
ךכב.ץראבתיניתשלפההיסולכואבםייונישהלומלאתידוהיההיילעהוהניתשלפבתיפרגומדה
.ץראהחותיפלםילועהתמורתתגצומאלוהיילעהילגבןומטהיהשתומיעהלאיצנטופשגדומ
לשתיתוברתותילכלכ,תיתרבחההירוטסיהבןדאלםייניבהתביטחלםירפסהמדחאףאטעמכ
םיבושייתמקה,המדאהחותיפ,םידסיימהלשיטסילאיצוס-ינויצהביטרנה:ידוהיהבושייה
תויתשתןוניכוךוניחותואירבינקתמתמקה,םידבועינוגראוםייטילופתודסומדוסיי,םייאלקח
תאםיבתוכהםיביחרמםירפסהמטעמבקר.םירפסבםיעיפומאלהלאלכ.תויתנידמ-םורט
.התמקהזאמלארשיתנידמלשתוברתהוהלכלכה,הרבחה,םינפהתוינידמתוחתפתהלעעדימה

הינמרגללארשיןיבםיסחיהתוכרעמלשהירוטסיהלתוסחייתהטעמכןיאדומילהירפסב
אשונבקרפתרגסמב,אוצמלןתינדומילהירפסרפסמב.האושהעקרלעהלשתוידוחיילו
לבא,לארשיםע"סויפ"לםיסחייתמהםיעטק,הינמרגלשתילרדפההקילבופרהלשהירוטסיהה
םיגצומםה,רמולכ.)גרובמסקולםכסה(םימולישהלשיפסכהטביהבבורלםיזכרתמולא
תינמרגטבמתדוקנמירק,60-הו50-התונשבראואנדארלצנקהתוינידמלשטבמתדוקנמ
.תמצמוצמ

תגצהדציכןיחבהלןתינ,םייניבהתביטחלםידעוימהולארקיעב,דומילהירפסמםיברב
ןתינ.תרושקתהיעצמאידילעתבצועמ–ויתודואתירוטסיההתועדומהםגךכבו–ךוסכסה
תמייקאשונבםיקסועהםיקרפהמםיברב.םייטקדידהםיטביהבםגוםינכתבםגוזהמגמתוהזל
.ןוכיתהחרזמבךוסכסהתרגסמבתונורחאהתויושחרתההתודוארואיתהתאביחרהלהייטנ
דומילרפסמתופצלהיהןתינשיפכ,אשונהלשירוטסיהרואיתןובשחלעהאבוזהבחרה
תודימלתהוםידימלתהלעהווהלתוסחייתההלשיטקדידהןורקיעהרחאאלמלידכב.הירוטסיהב
תועמשמהתאןיבהלותונקסמקיסהל,םויהךוסכסהןיבלרבעבךוסכסהןיברשקלהינמרגב
לשב,תאזםע.ולשתיוושכעהתויטנוולרהךותמןוכיתהחרזמבךוסכסהלשתירוטסיהה
םוקמרתונאל,תויוושכעהתויושחרתהל–תיבקעהניאםיתעלוהמלשהניאש–תוסחייתהה
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ףאוזתוסחייתהתובורקםיתיעל.םיבכרומהםיירוטסיההםירשקההחותינלדומילהירפסב
לארשיןיברוביחההמגודלומכתוילאוטקאתוסיפת:תירוטסיההטבמהתדוקנתאתתוועמ
םתואלשרשקההותוביסנהמתוקתונמןהשכהירוטסיההלעתוכלשומ,”ברעמ”לואב”הראל
תמקהלשםינושארההימיבםייקהיהרבכהזרוביחוליאכאיהדימלתהינפבהגצההוםימיה
ירפסבירוטסיההרואיתהםוצמצלשהנכסהנומטתוילאוטקאתויושחרתהבתודקמתהב.הנידמה
ירפס.ךוסכסלןורתפןיאשהווקתתרסחהחנהלליבומה”יפוס-ןיאתומילאלגעמ”ללכלדומילה
לשרחאיסיסבןורקעםעתשגנתמשתיטסינימרטדתירוטסיההייארןאכםיגיצמדומילה
.הירוטסיההתסיפתבתוחיתפהןורקע–םויכהינמרגבהירוטסיההדומילתקיטקדיד

אל,יטופישןפואבדומילהירפסבםיקרפ-יתתואםיקרפתורתוכתוחסונמתובורקםיתיעל
תוסנמדומילהירפסבתורתוכה,תרושקתהיעצמאלשיוקיחידילע;יביטקובורפוליפאויתדבוע
תובר.תקולחמבתויונשותוישגרתובוגתררועלותו/םידימלתהבלתמושתתאךושמל
,"אוושתווקת"המגודל(יטסינימרטדןפואבתונשרפהחוורמתאתוליבגמוללהתורתוכהמ
ךוסכסלירקיעהםרוגכותיתייעבהנידמכלארשיתאתוגיצמןיגוריסלוא)"םימעהןיבהאנש"
םגאוצמלןתינהלאןוגכרשקהילוטנםיחוסינ.)”?ףוסאללהמחלמ–לארשי"(ןוכיתהחרזמב
ירקמלשמלרשאכ,תמיוסמהעדלהייטנתוהזלןתינדחוימבןאכ.םירפסהירבחמלשםיטסקטב
.םיקדצומויהתומילאהירקמשםשורהרצונךכ.תומילאישעמלהביסכםיגצומחופיקוהיילפא
תוברםימעפםורתלתולוכיםירחאלשםהילענבםמצעםישלםידימלתהמתושקבמהתומישמ
תומישמואםירבחמהירבד,דומילהתורוקמרשאכ,תנווכומהייטנםעתמדקומהעדתושבגתהל
.ךוסכסהידדצמדחאבתכמותההדמעםיטקונןמצעהדובעה

ףתושמןוכיתהחרזמבךוסכסהלשתונושהטבמהתודוקנתגצהבןוזיאלערומשלןויסינה
,רתויואםיינוציחתורוקמינשלשהלבקהידילעהשענהזןויסינ.ורקחנשםירפסהבורל
תליגמלשמל(םיננוכמםיכמסמםיאבומבורל.תונושטבמתודוקנמאשונהותואתאםיגיצמה
ואהזדצםאהאלאוהןוידלדמועהאשונה.תויודעואםייטילופםישיאלשתורהצה,)תואמצעה
לשםיסרטניאהתאוטבמהתודוקנתאתו/םידימלתהינפבףושחלהפיאשתמייקאלא,קדוצרחא
ךכבהרכהלתו/םידימלתהתאליבוהלוךוסכסבםינושהםיברועמהלשוםיירוטסיההםימרוגה
,וזתיטקדיד-תירוטסיההשיגלבא.תמיוסמטבמתדוקנךותמדימתתישענהירוטסיההתניחבש
תורוקמהןיבןוזיארסוחידילעתובורקםיתיעלתלכוסמ,רתויבהבושחהניההינפלעש
תו/םידימלתלםורגללוכישןפואב–ינשהלומדחאהםתבצהךרדבםגותומכבםג–םיינוציחה
ךרדםירפסהדחאבגצומיניטסלפהדצה,המגודל.ךוסכסהידדצמדחאבתכמותההדמעבטוקנל
ותואוליבוהרשאהווחשהילפאירקמתודוא,)תו/םידימלתהלשםליגןב(רענלשורואית
ולוקךרדגצוימהילארשיהדצהלומלא,)םינבומוםיילנויצרםינועיט(ח”תפתורושלףרטצהל
לעידוהיהםעהלשםינושארהתוכזלערבדמיטלחהןוטברשא,תויולחנתההיגיהנממדחאלש
טבמתודוקנלשןתבצה.)הנבהלםישקוםיילנויצראלםינועיט(םייכ”נתהןורמושוהדוהייחטש
יפלכהיתפמאררועלהלוכי,היינשהדצבתחא,ךוסכסהתאתורישיםיווחהםישנאלשתוישיא
אלשהאנש”וטומהתחתרשאתוינוציקהתועדבתודקמתהתוארלןתינבורלשאלא.םידדצהינש
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םידבאתמםילבחמלשהמגודל,)םיקידצמםינועיטו(תוישיאתויודעלשמלתואיבמ”סייפלןתינ
.םידוהיםילחנתמלשתוינוציקתורהצהםעדצבםיילאיצנטופ

ךכלםרוג,ינמז-לעהרואכל,ךוסכסלשביטרנךותבלארשיתנידמלשהירוטסיההןוגיע
/יברע-ילארשיהתומיעהתודואיהשלכהרימאילעבםהםייטנוולרהםיקרפבםימולצתהבורש
רשקההךותמתוניצקמותוריעסמתונומתבןזואמאלשומישהשענדומילהירפסב.יניטסלפ
רתויבתיתרוקיבןיעבתאזןוחבלשי.תרושקתהיעצמאבהשענשיפכ,ךוסכסהלשילאוטקאה
ירפסבורפסהתיבבםיילאוזיוםיגוצייבשומישלשתכלוהוהלדגהתועמשמהרואלרקיעב
הלאככועדימלרוקמכתונומתלשןכרעבריכהלתו/םיכירצתו/םירומהותו/םידימלתה.דומילה
–תונומתהתאסינכהלילבמ.דבלבתויצרטסוליאןהבתוארלאלויתרוקיבןפואבןתואחתנלםג
ששחהרבוגיתרוקיבןפואבןכירעהלוןרשקהל–תרושקתהיעצמאמוחקלנשולאדחוימב
םידימלתהתאןווכמבוטיסירמולכ,”עיפשהלרוסיאה”הנוכמשהמלעורבעיםירבחמהש
/םידימלתלםירשפאמהנוילעההביטחלםירפסהקרוקדבנשדומילהירפסןיבמ.תמיוסמהדמעל
ןהלשרשקהלןתואסינכהל,הברתועמשמתולעבתונומתחתנל,תיתרוקיבהניחבתרגסמב,תו
הירוטסיהבדומילהירפסב.ןהבשומישהירוחאמתורתתסמהתונווכהלשןנקנקלעתוהתלו
רפסמםייניבהתביטחלםירפסב.תומילאישעמהארמהתונומתלשיתועמשמרפסמעיפומ
-תיברעההייסולכואהדגנםילארשיהואםידוהיהדצמתומילאישעמםיאורןהבתונומתה
18(םילארשידגנכתומילאתוגיצמשתונומתהרפסממהברהבלודג)תונומת32(תיניטסלפ
םיריעצםינבאיכילשמתגצהידכלבורלתמצמוצמתיניטסלפהתומילאהתשחמה.)תונומת
הנוילעההביטחלםייראוובהדומילהירפסב.בטיהםישומחםילארשיםילייחםיבצינדגנמרשאכ
.תיסחיןזואמוניהםידדצהןיבתומילאהתגצהלשסחיה

-בהיראוובברואלואצישהנוילעההביטחלםירפסהתעברא,ורקחנשדומילהירפסךותמ
לשתיסחיתנזואמההגצההוךוסכסהאשונלםהבשדקומהםידומעהרפסמללגבםיטלוב2010

םישרושב"םירפסהםינדהנוילעההביטחלהיראוובלשדומילהתינכתלםאתהב.ךוסכסה
דע52םפקיהשםיקרפךותב"ימלוע-יטילופךוסכס"כןוכיתהחרזמבךוסכסהלש"םיירוטסיהה
–הירוטסיההךרואלומחלנהילע–הניתשלפלשחטשהרואיתבםיליחתמםיקרפה.םידומע72
ימיבםינבלצלםימלסומהןיבוהקיתעהתעבםידוהיהןיבלםיאמורהןיבםיתומיעהםהבםיגצומו
לשוםידוהיהלשםתוכזלהנעטהתאריבסהלתוסנלידכהארנהלככהשענרבדה.םייניבה
תועפשההתאראתלתנמלעםגהדימהתואבותינרדומהתעבעקרקהלעםיניטסלפה
יתת.יוושכעהךוסכסבתויושחרתהןתואבהשענשיגולואדיאהשומישהתאותויגולוכיספה
תמקהםע,טדנמהתפוקתבותינאמ’תועההכלממהןוטלשףוסברוזאבבצמבםינדםיפסונםיקרפ
תגשהלךרדאוצמלתונויסינבויניטסלפ/יברע-ילארשיהךוסכסהתגצהבןכומכ.לארשיתנידמ
חתנל,םכסלםייביטקייבואתונויסינתוארלןתינםיבחרנהםיקרפב,תיללכ.ןוכיתהחרזמבםולש
וליפאםיתיעלשאלא.תירוטסיההתולשלתשההתובכרומלשתונושהתומרהתאריבסהלו
.תויתמגממםגםעפידימוםיקיודמאלםיחוסינמ,תויתדבועתויועטמםיפחםירתונאלולאםיקלח
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םוכיס

תא,תרושקתהיעצמאבותגצהןפואךרדךוסכסלהשיגהבוציעתאםיראתמםיאצממה
השיגבשומישהתאוךכמעבונהתודבועהתוויעתא,ךכלהוולנהילאוטקאהבצמבתודקמתהה
–ינורקעןפואבשעובקלןתינךכלרבעמ.תונומתתועצמאברקיעבוישגרהדמימהתאהשיגדמה
לשתירוטסיההתובכרומהתאגיצהלןתינאל–היראוובבהנוילעההביטחלדומילהירפסאיצוהל
תינורקעהייעב.םייטנוולרהםיקרפהלשןטקהםידומעהףקיהלשבתמלוההרוצבךוסכסה
ןוידה.ןוכיתהחרזמבךוסכסבןוידהךותבלארשיתנידמאשונבןוידהןוגיעמתעבונתפסונ
לשתמלוההגצהבהוולמאוהדועלכ,קדצומובושחןכאהירוטסיההרועישתרגסמבךוסכסב
הנומתהתוכיאבבשחתהב.הזאשונליוארחותינעצבלןתינאלןהידעלבש,תוירוטסיההתוביסנה
תאז,ליעלתראותמאיהשיפכאשונהתגצהןפואתארקבלםוקמשי,לארשילעתלבקתמה
לשתינמרגהטבמהתדוקנךותמםיאצוירשאכדחוימבו,הדיחיהשיגברבודמרשאכרקיעב
לשירקיעהאצממברבדהנתשהאלשתולגלעיתפמ.לארשיתנידמםעתירוטסיהתוירדילוס
תנשבהתדובעיאצממתאהשיגהשדומילהירפסרקחלהנושארהתינמרג-תילארשיההדעווה

ךותמבורלתישענדומילהירפסבלארשיתגצהלתיטקדידההשיגה”:בתכנהלשח”ודב.1985
ךוסכסהמקלחכקרםגםיתיעלורקיעבהעיפומלארשישתרמואתאז,םיימואלניבהםיסחיה
ואתיקלחםיקחדנ]…[תיתרבחהותילכלכהתיתשתה,הנידמבינוטלשההנבמה.ןוכיתהחרזמב
.]22דומע,היינשהרודהמ,תוצלמה[”.םיעלקהירוחאמלאירמגלםיתיעל

הינמרגבהירוטסיהבדומילהירפסבלארשילשהתגצהלתוצלמה.ב

אלאןוכיתהחרזמבךוסכסהמקלחכידממדחןפואבקראלגצותלארשיתנידמשץלמומ.1
.םירחאםיאשונלשרשקהבםגהלשתיטסילרולפהותיטרקומדהתרוסמבוהירוטסיהבןודל
.הריגההטביהבןכוםייתוברתוםייטילופ,םייתרבחםיטביהבןוידהתאביחרהלתנמלעתאז

רחבנךוסכסהרשאכואןוכיתהחרזמבךוסכסבןוידהתאהביתכמםידומילהתינכתרשאכ.2
וגיצידומילהירפסירבחמשרתוידועבושח"םלועבםיכוסכס"אשונהתרגסמבהמגודכ
תאשיגדתשהנומת;לארשיתנידמלשהירוטסיההלשםידממתברותבחרנהנומת
תיטרקומדתיתשתלעהמקוההתליחתמרשאתיטרקומדהנידמכלארשילשתוידוחייה
תנידמלשתוימנידהותובכרומהתאראתלבושח.יטרקומדוניאשרוזאבלבתמקוממרשאו
תידדצדחתירוטסיההגצהמענמיהלץלמומ.תו/םידימלתהליגתאתמלוהההרוצבלארשי
.ןוכיתהחרזמבינמחול-יביסרגאםרוגכותויעבהתתיצמכלארשירואיתבהנצקהוא

הניחבמןוכיתהחרזמבךוסכסהלשחותינוללכיהירוטסיהבדומילהירפסשבושח.3
םיימלועהוםיירוזא-םייטילופהםירשקההתאריבסהלשיהזחותינב.תירוטסיה
ןיבהבירמרואיתידכלםינשהברובכרומהךוסכסהםצמוצמתובורקםיתיעל.םייטנוולרה
ידילעךכמהאצותכרצונשרסחהתאםילשהלשי.המדאחטשלעםיניטסלפלםילארשי
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רואיתתארתויביחרהלשי,לשמל.םיפסונםייזכרמםימרוגלעהבחרתירוטסיהתוננובתה
ןדיקפתו19-ההאמהףוסמןוכיתהחרזמבהשענהלעהפוריאתומצעמלשןתעפשהאשונ
םיסרטניאלבלתמושתרתוישידקהלםגיואר.טדנמהתפוקתבוהנושארהםלועהתמחלמב
םיכוסכסב–תונושהברעתונידמלשואתיברעההגילהלשומכ–םיימוקמהםימרוגהלש
ברעתונידמןיבםולשהימכסהרתוירחואמוהדגנתומחלמה,לארשיתנידמןיבלםניב
לעחרזמלברעמהןיבתומיעהתעפשהלששרדנהרואיתלםגהפקתוזהצלמה.לארשיל
.ןוכיתהחרזמהלשהירוטסיהה

תנידמדוסייתאומידקהשתויושחרתהלבלתמושתרתויקנעותדומילהירפסבשבושח.4
רוזעיהנידמהםוקםרטתיתרבחהותינידמהתוחתפתההרואיתשךכלרבעמ.לארשי
ןוכיתהחרזמבךוסכסהלשםיירוטסיההםישרושהתאבוטרתויןיבהלתו/םידימלתל
תינכתבםיפסונםירשקֶה.הניתשלפבתידוהיההרבחהבצמלשהנבהםגן/םהלרשפאיו
ואםידבועהתעונתלשהירוטסיהההמגודלומכ,הרטמההתואתאתרשלםילוכיםידומילה
םינווגמההיינבהיגשיהתאםידימלתלגיצהלשי.20-הו19-התואמבתינומהההריגההלש
ינוגראוםיינידמםינוגראלשהמקה,םייאלקחםיבושיילשהיינב(ירבעהבושייהלש
תודוקנמולאםינותנחתנלן/םהלרשפאלו)דועוךוניחותואירבתודסומלשהיינב,םידבוע
ענמיהלידכ.)תיעדמותימלוע,תיטילופ,תיתרבח-תירוטסיההניחב(תונושטבמ
ודמליתו/םידימלתהשץלמומ,יברע-ידוהיהךוסכסהלשתויטסינימרטדתויונשרפמ
םויק-ודלוןוזיאלורתחשםימרזותועונתולעפתיתנידמםורטהתידוהיההרבחהברקבש
םינדשםיקרפב.םיימואלםימרוגדצל)םולשתירבלשמל(םייברעהםיבשותהםעםולשב
רשקההתאריבסהלוםינושההיילעהילגבכרהתאןייצלןתינ,הריגההלשהירוטסיהב
םהבםיישקהתאוםהמדחאלכלואיבהשםימרוגהתאראתלץלמומ.םהלשירוטסיהה
הנידמההלקתנןהבתויעבהתאוםיגשיההתאןייצלשיףסונב.םיטלוקהוםילועהולקתנ
םידוהיהבולישותטילקםעתודדומתהבהתמקהרחאלשתונושארהםינשבהריעצה
.ברעתונידממ

ןיבתדחוימהםיסחיהתכרעמלשהירוטסיהבןומטרשאיכוניחהלאיצנטופהתאםשיילשי.5
ןורכיזהתוינידמלעםיקרפב.הזאשונבןוידהתאביחרהלץלמומןכלוהינמרגללארשי
יתייעברבעםעתודדומתההלעדומללםילוכיםידימלתהתילרדפהתינמרגההקילבופרב
ןורכיזהוהירוטסיההדוביעותורבדיה,םינמרגהלשתודדומתההיכילהתלשהמגודהךרד
לכבםייתנידמ-ןיבהםירשקהןווגמלעעדימליכהלךירצןכותה.ילארשי-ינמרגהרשקהב
יתשןיבםייטמולפידהםיסחיהןוניכרחאלרקיעב)הקיטילופוהרבח,תוברת,עדמ(תומרה
רבכתומייקויהשלארשיבתוימינפהתוקולחמהלעחוספלילבמתאז1965תנשבתונידמה
.20-ההאמהלשםישימחהתונשתליחתמ

הירוטסיההידומיללםידימלתהתארשקלהינמרגבתנתינהתיטקדידהתובישחהתורמל.6
לשתונושהתוטישבותושיגבתויבקעבקובדלץלמומ,תיוושכעטבמתדוקנתועצמאב
תאגיצהלץלמומןוכיתהחרזמבךוסכסהולארשיתגצהלעגונב.הירוטסיההתנילפיצסיד
ידוהיהבושיהלשתימנידהתוחתפתההדצלךוסכסהתולשלתשהוםיירוטסיההםישרושה

27הינמרגבהירוטסיההדומילירפסבלארשיגוצי

Open-Access-Publikation im Sinne der CC-Lizenz BY-NC-ND

http://www.v-r.de/de


ילכבורוקמרשאכרקיעב,יוושכעיטילופעדימ,תאזתמועל.תילארשיההרבחהלשו
אללורוקמהלשתיתרוקיבהניחבאללגצומרשא)תונותיעיעטקהמגודל(תרושקתה
דומילירפסבומוקמןיא,ירוטסיההרבסהלםרותוניארשאירוטסיה-יתרושקתטסקטנוק
הלאשבןויד(ירוטסיהחותינלהמדקהכהזעדימבשמתשהלץלמומרתויהלכל.הירוטסיהב
.)ילאוטקאהבצמבםידימלתהןיינעךותמתעבונהתירוטסיה

ןתיניתלבוענמניתלבכיניטסלפ-ילארשיהךוסכסהתאגיצמשביטרנתריצימענמיהלשי.7
רשקהב.החותפתירוטסיההביטקפסרפלשיטקדידהןורקיעהםעתשגנתמוזהגצה.ןורתפל
לשםבכרהל,םירפסהירבחמתאמםיטסקטל,תורתוכחוסינלרקיעבבלםישלךירצהז
.םיילאוזיוםיעצמאבשומישלוםיינוציחהתורוקמה

הדפקהדיפקהלךירצתועדותוביטקפסרפיובירבםילגודהםייטקדידהםינוירטירקהםוחתב.8
תונושהתוביטקפסרפהשבלםישלוםיירוטסיההתורוקמהלשתנזואמהריחבלעהרתי
רתויביחרכהףסונב.תרהצומואהיומסהדמעתטיקנמתוענמיהךותוהמודןפואבוגצוי
.הברתושיגרבדימלתלתומישמהתאחסנל

הירוטסיההימוחתבםיילאוזיוםיעצמאבשומישלשתרבוגותכלוההתועמשמהרואל.9
ידומילהרמוחהמקלחכתונומתבשומישהןפואבתושיגררתיבטוקנלשיתוברתהו
הבוגתררועלןתרטמרשאתונומתבםישמתשמרשאכרהזיהלשי.ןהלשרשקההתיינבהבו
תונומת.םיוסמדצתבוטלםידימלתהתעדתאתוטהלתולולעןהשןוויכמתמצעומתישגר
לומתומילאישעמתועצבמכתוילארשיתויומדלשתוידדצדחתונומתואהדמעתועיבמה
הצלמה.הרטמהתאתותרשמןניא)"תיילוגודוד"ביטומ(תומילאהןברוקכתורחאתויומד
ירפס.תרושקתהילכמתונומתתועצמאביוושכעהךוסכסהתגצהיכרדיבגלםגהפקתוז
רתויבבושחןיינע.דבלבםיירוטסיהתורוקממתונומתליכהלםיכירצהירוטסיהבדומילה
םוליצביבסתוביסנהלעעדימ(הוולנטסקטואבותיכידילערשקהלתונומתהתסנכהוניה
.)םלצלטידרקו
לעתוכמתסהוןוזיא,קויד.םירפסבםישמתשמהבהפשלתדחוימבלתמושתתתלשי.10

דיפקהלשיתורתוכהחוסינב.םיפיטוארטסתריצימענמיהלידכבדחוימבםיבושחתודבוע
ענמיהלשי.םיזעתושגרםיררועמהםיטנמלאמוםייטופישםיחוסינמענמיהלדחוימב
eye–בשומישמ catchersךותלרבסהיווילבםתואסינכהלשיןיפוליחלואםייתרושקת
.ירוטסיהרשקה
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)םיאצממ(הינמרגבהירוטסיההדומילירפסבהאושהגוצי

הירוטסיההירועישבוהירוטסיההתיינקהביזכרמךרעתלעבהניהםזילאיצוס-לנויצנהתפוקת
-לנויצנהתפוקתתועמשמ.דומילהתוינכתמרוריבבקיסהלןתינשיפכ,הינמרגברפסהיתבב
םישדקומהםיקלחהלשםידומעהףקיהבתאזתוארלןתינודומילהירפסבםגתעמטומםזילאיצוס
לעהינמרגלשהירוטסיהבהפוקתהלשדחוימהדמעמהתאםיאטבמדומילהירפסבור.הזאשונל
,םזילאיצוס-לנויצנבםינדה,וחתונשםיקרפהלכבטעמכ.ותגצהךרדבואשונבןוידהםוקימידי
אשונלתסחוימשתובישחהרוריבבתשגדומךכבו,רעשהידומעברבכהאושהמתונומתתועיפומ
םירחאםירקמםעהאוושהתישענאלםירקמהבורב.םזילאיצוס-לנויצנהלעלעה-קרפךותבהז
םיעיצמהםיחוסינבבורלתאטבתמהאושהלשתירוטסיההותידוחייהתועמשמה.םעחצרלש
רשא"היצזיליוויצהרבש"יוטיבהתאתובורקםיתיעלאוצמלןתינלשמל.תמייוסמדואמתונשרפ
.תישונאההירוטסיהבערקהתאודמעמהתארוריבבאטבמ

היינשהםלועהתמחלמלשרשקההךותבהאושהתאםימקממורקחנשדומילהירפסבור
,תויוכזתלילשלשםידוהיהורבעותואשךילהתהיפלהנבומביטרנה.םזילאיצוס-לנויצנהו
הלבוההותואטגהתמקה,חלודבהליל,גרבנריניקוחומכחתפמיעוריאךרואל.הדמשהוהפידר
תגציימהמגודכ;הדמשההתונחמלרבדלשופוסבםיעוריאהתולשלתשההליבומתוומהתונחמל
,תויוכזתלילשלשםיאשונהתאםישרופםירפסהמקלח.ץיוושואהנחמוזהדוקנבבורלאבומ
םיבלשהתשולשבםינדםירחאםירפסדועב,קרפ-יתתרפסמיבגלעםידוהיהלשהדמשהוהפידר
.דחאקרפתרגסמב

רדסתאםיביתכמשםהעשפהיעצבמשךכבםיעוריאהתגצהתנייפואמיללכןפואב
םיטביהתללוכאיה.הדמשהלדעוחלודבהלילךרד,גרבנריניקוחמםיעוריאהתולשלתשה
םיטעמםירפסקר.הנושלקשמלבקמטביהלכרשאכ,םייתוברתוםיילכלכ,םיירוטסיה-םיינידמ
.תוברתהייחמםידוהיהתאצוהאשונבםיעגונ

,עשפהיעצבמלשםטבמתדוקנמתובורקםיתיעלהזביטרנתרגסמבםיגצומתונומתותורוקמ
.יצאנםידלירפסךותמםירויאהמגודלוא,םימואנואהלומעתירמוחברבודמרשאכרקיעב
-לנויצנהאשונחותיפלםתסהןמםייחרכהםהולאתורוקמעשפהיעצבמלשםטבמתדוקנמ
תולועפהוםיקוחהשולאלשםטבמתדוקנמםימילשמםירואיתלשםרדעיהלבא.םזילאיצוס
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תישעמהתועמשמהתאןיבהל–תו/םידימלתה–רפסהלשדעיהלהקלעהשקמ,םהיפלכונפוה
תיטקדידההשיגה.ידוהיהןברוקהלשתטלחומההיצזינמוה-הדהתא,היגולואידיאהםושיילש
םיצאנהתפידרבןורחאהבלשה,תיסיפההדמשההרואיתבםגתשקבתמתוביטקפסרפהיובירלש
,תנזואמהשיגבםיטקונםירפסרפסמ.תונברוקהלשםטבמתדוקנברבודמרשאכ,םידוהיהתא
.םירויהתותיכתאודרששםילוצינתויודעלשןתללכהידילעהמגודל

ידוהיהתימדתתריצימענמיהלידכ,תינויחהניהתידוהיהתודגנתההותונגראתההלשןתגצה
התואב."חבטללבומןאצ"תניחבבאוהשהלועפהתלוכיוםינפהרסוחמ,העפשהללקה,יביסאפה
ךותבםהלשםינואהרסוחתא,תונברוקהלעהתפכנשתויביסאפהתאשיגדהלםגבושחהדימ
.הפוקתהתואבוררששםיאנתבתויביטקאוהמזוילתורשפאהתאךכבגיצהלו,הדמשההתכרעמ

םליגינבלשםלרוגרואיתידילעםויכםידימלתהייחבתעגלםירפסהםיסנמתוברםימעפ
םהלשיאנפה,רפסהתיבלרשקהבהאושהמםידליהייחתאםיראתמםהשךכב,האושהתפוקתמ
התואתאתוראתמהתויפארגויבמתואמגוד.םידוהיהיפלכהיתפמארוצילידכתאזוםתחפשמו
םיעוריאלעםירבחמהטסקטתאתוברםימעפתומילשמםיינוציחהתורוקמהלשקלחבהפוקת
.םיימינונאתונברוקלשהצובקכםידוהיהתאםיגיצמבורלרשא,תוירוטסיהתודבועו

ךכבוהווהלרושיקרוציל,ורקחנשםירפסהמדחאלכב,ץמאמהשענללכךרדבשרמולןתינ
םידימלתהייחבתעגלינשדצמוירוטסיההאשונבןוידהלשתויטנוולרהתאשיגדהלדחאדצמ
לשםתוליעפרואיתידילעתורודהןיברשגההנבנתוברםימעפ.וילאתושיגרםהבררועלו
םיתיעלש,םידימלתלתומישמתניתנוניההווהלרושיקלףסונןפוא.האושהרחאלםיצאנ-ואינה
.ירוטסיהיפואתולעבןניא

,המגודל.םייתייעבםיחוסינואםייוטיבאוצמלןתינורקחנשדומילהירפסבםיטסקטהלכב
רשאכתיביסאפהפשבהדמשההוהפידרהיבלשלכלשםירואיתהםיחסונמםירפסהמםיברב
לשםשוררצונ.םיעצבמהמםישעמהםידרפומךכבורוריבבםמשבםיניוצמאלתולועפהיעצבמ
םינטקםילגלג,ינשמדיקפתםיקחשמםיליעפמכםישנאההב,תיטמוטואהגירהתנוכמתכרעמ
קרםירכזומםיטסקטהבורבשהדבועה.םיישיאהלועפבחרמותוירחאאלל,המלשהתכרעמב
,םיעשופהראשמהמשאהתרסומשהנקסמלליבוהלהיושע,גנירגוסלבג,רלטיהלשםהיתומש
.היגולואידיאאללתודוקפיעצבמויהולאוליאכ

טסקטבםיבלושמה,םירויצבואתונומתבשומישםישועורקחנשהירוטסיהבדומילהירפסלכ
םטבמתדוקנתאדחוימבםימולצתהםיארמבורל.םיינוציחהתורוקמהרגאממקלחםיווהמוא
בלשמתונומתואינשהדצהלשתויואטבתהליבקמבתואבומאלדועלכ.עשפהיעצבמלש
היתפמארוצילהשקךכ.יביספויטאטסןברוקדיקפתידילתוארהתדוקנתמצמטצמ,הפידרה
ןווכמאלשומישאוצמלןתינןאכםג,הפשיחוסינלשםוחתלהמודב.תוגצומהתויומדלהבריקו
וארבסהילבתונומתבםירפסהירבחמלששומישה.תוחפםיתיעלורתויםיתיעל,תונומתב
הנכסתמייקשןוויכמ,דחוימביתייעבאוהדימלתלתומישמבואםירבחמהטסקטבהוולנרשקה
.םייביטקייבואוםייתימאםינייפאמלשתושחמהכולבקתיתוילאוזיותואשילקש

ףסונבהליבומ,וילאםיברוקמויהשםירחאםיעודיםיעשופבוארלטיהבתשגדומתודקמתה
רופיסבןפודתואצויותויגולותפ,תודדובתויומדכםיעשפהיעצבמוםיעשפהלשהטשפהלךכלע
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םיקחדנ,ורשפאתהשםיעשפהםללכב,םיירוטסיההםיאנתהוישונאהלאיצנטופה.הירוטסיהה
קלחתווהלהיושעהתייההאושהיעוריאבםיברועמהלכבםידברתבורמתוננובתה.הניפלךכיפל
התייהרבדלשופוסברשא,תיגולופורתנא-תיגולויצוסהניחבעיצהלוהפיקמתירוטסיההריקסמ
.אשונהלשתינמז-לעהותילאסרבינואהתויטנוולרהתשגדהלתמרותםג

הפקתוזהרימא.תקהבומתינמרגהביטקפסרפךותמקרוךאטעמכהשענהאושבןוידה
דועב.ליעלורכזוהשחתפמהיעוריאךרואלהפידרהותויוכזהתלילשיבלשרואיתלרקיעב
םיקלחבתונומתהו,ןילופבהדמשההתונחמתומוקמרפסמבתוחפלםירכזומהדמשההירואיתבש
,ףסונב.הפוריאידוהילכדגנכםיעשפםיגצומאל,הפוריאחרזממתונברוקםתסהןמתוארמולא
דחאףאןכומכ.תויטייבוסתומדאלעםידוהיהתדמשהתאהארמאלץיוושואלשטלושהביטרנה
תרוצןיבלהפוריאברעמבםידוהיהתוליהקלשםייחהחרואןיבשקומעהלדבהבןדאלםירפסהמ
תודקמתהה.םיצאנהידילעןיטולחלברחוהןמלועשתורייעבהפוריאחרזמידוהילשםייחה
םיעוריאלםויהינמרגהדימלתהתאברקלהדעונהינמרגמרקיעבםירואיתבדומילהירפסב
.ותנידמבזאועצובש

אוצמלןתינהזדצב.תונושםיכרדבתגצומתיצאנההיגולואדיאבתוימשיטנאהתובישח
לשהירוטסיההש,רמולןתיניללכןפואב.תונושטוריפתומרבוםיפקיהבםירבסהםירפסב
וזתרגסמב.דבלבהינמרגםוחתלתלבגומאיהוהידממלכלעלעתגצומהניאוטעמכתוימשיטנאה
הפוריאתמדאלעשחרתהלהלוכיהאושההתיהןללגבתוירקיעהתוביסהתאןיבהלהשק
לשתובתלשה-יאואהיצרגטניאלשתונושתורוצ,םינמרגהםישבוכהםעהלועפףותישהמגודל(
תנתונאיהש,הניהתינמרגההביטקפסרפהלשתיבויחהכלשה.)תונושהםהייחתוליהקבםידוהי
ירבחממדחאףא.םזילאיצוס-לנויצנהתפוקתבתינמרגההרבחהדיקפתתארוקחללודגבחרמ
ונשיןאכםג.םינמרגהלעתולטומהתללוכהתוירחאבוהמשאבקפסליטמאלדומילהירפס
ולאוהלועפהיפתשמ,םיארחאה,"םינטקהםיעשופה"תאללוכוניאש,הקולירוטסיהרואית
.םייתרבחללכןילמוגיסחישיגדהלתונמדזההתצמחומו,תוכומנהתוגרדבבצמהמוחיוורהש
לשותונברוקהלש,םיעשפהיעצבמלשתיסחיתיטאטסהנומתגיצמםירפסלשעיתפמרפסמ
וליאכםיתיעלהארנתורדגומתוירוגטקמהיונבה,וזהמגידרפתרגסמב.דצהמםיננובתמה
.םימוטאוםינואירסח,תועדומוהלועפשפוחאללםיבצינלשאבצהתייהתינמרגההייסולכואה
חווריקיפמכואםינישלמכהמגודל,םיברםינמרגוחקלשליעפהדיקפתהקחדומתובורקםיתיעל
,תרזופמהסמכםינמרגהתנומתירוחאמ,םידוהיםיחרזאמללשנששוכרמ,םיפיקעואםירישי
.חומתפוטשותלבלובמ,עוזעזלהמכסהןיבהענה

ידוהיתדמשהךרעמתאועינהווליחתה,םיעשפהיעצבמתולועפותוארוהה,ןונכתהשןוויכמ
תינויגההניהםיעשופהלשםהיתולועפטוריפךרואלםיעוריאהלשתיגולונורכהגצה,הפוריא
םשיילןויסינהשענותרגסמברשאכ,הזכשירופיסהנבמלבא.תירוטסיההתמאהתאתתרשמו
םיארוקהלשהיתפמאוהבריקרוצילןוצרהתאתינמזובותוביטקפסרפהיובירןוירטירקתא
,תושגרה,תויווחהתאףקשמה,םיינוציחתורוקמלשרגאמףיסוהלשרוד,תונברוקהיפלכ
.םידוהיהלשהבוגתהוהעדותה

31)םיאצממ(הינמרגבהירוטסיההדומילירפסבהאושהגוצי
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לארשיבהירוטסיההדומילירפסבהאושהוהינמרגגוצי

לארשיבהירוטסיהבםידומילהתוינכותלע

דע'זתותיכ(םייניבהתביטח:ליגתוביטחיפלעתקלוחמהירוטסיהבתילארשיהםידומילהתינכת
םלועהלשהירוטסיהבאיהתודקמתההםייניבהתביטחב.)ב"ידע'יתותיכ(הנוילעהביטחו)'ט
לשהירוטסיההםוחתמותיתרבחהותיטילופההירוטסיההםוחתמורחבנדומילהיאשונויברעמה
ןיבלתיללכההירוטסיההןיבבולישה,תחאאיהתישונאההירוטסיההורחאמ.תוברתה
םיגצומדומילהיאשונ.םנוגראבוםיאשונהתריחבבהחנמןורקיעאוהלארשיםעלשהירוטסיהה
,התובכרומלכלעהירוטסיההתאףקשירפסהתיבבעוצקמהדומילשידכ–תונושטבמתודוקנמ
ינבלשתונושתופקשהותונושתושיגמתועבונהתונושתוארתודוקנמהשעייםיאשונבקוסיעה
.םירקוחהםינוירוטסיההלשוהפוקתה

ינשהטוחביבסתרזשנלארשיתנידמבםידוהיםידימלתלהירוטסיהתארוההנוילעההביטחב
םידימלתהלשתוהדזההחופיטלסיסבאוהידוהיהםעהלשורבעדומיל.ידוהיהםעהתודלותלש
םעהלשדחוימהירוטסיההרופיסכןהתודמלנלארשיםעתודלות.הנידמהוהרבחה,םעהםע
שישהעפשההתאתפקשמתינכתה.תיללכההירוטסיההתרגסמבןהלשרשקההךותבןהוידוהיה
לארשיתנידמלשהמוקימתאו,לארשיבהרבחהוהנידמהלעתיטרקומדהברעמהתוברתל
.ןוכיתהחרזמב

:תותיכיפלעםידמלנהםיאשונהטוריפןלהל
.םידוהיהוםימלסומ,םירצונ:תמדקומההשדחהתעהוםייניבהימי–'זהתיכ–

.םייניבהימי:1הדיחי
.תמדקומההשדחהתעה:2הדיחי
לשםמוקמותינרדומההנידמהתוחתפתהוהשדחהרבחתריצי:השדחהתעה–'חהתיכ–

.הלאםיכילהתבםידוהיה
.תוכפהמהותורואנה:1הדיחי
.תוכפהמהתובקעבתוברתהוהרבחה,הקיטילופהלעקבאמה:2הדיחי
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19-ההאמהלשןורחאהעברהמתואמהיפוליחתעבםידוהיהוםלועה:השדחהתעה–'טהתיכ–
.1939תנשדעו
.יטסילאירפמיאהץורימה–תואמהיפוליחתעבםלועה:1הדיחי
.היתוכלשהוהנושארהםלועהתמחלמ:2הדיחי
.המחלמלםולשןיב:3הדיחי
.םלועהתומחלמןיבלארשיץרא,ךרדבהנידמלימואלתיבמ:4הדיחי
–'יהתיכ–

םירעואינשתיבתפוקתבלארשיםע:רפסהםעלשדקמתנידממ:1הדיחי
.ןהבתידוהיההליהקהוםייניבהימיבתוליהקו
.1920דעםימעבולארשיבתוימואלה:2הדיחי
–6'בי-'איתותיכ–

.האושהוםלועהתמחלמ,תוימשיטנא,םזיצאנ,תוירטילטוט:1הדיחי
.ןוכיתהחרזמבלארשיתנידמתאםינוב:2הדיחי
–הנוילעההביטחב)תרבגומהמרב(הריחבידומיל–

.הדובעתביתכתנדס:1הדיחי
–תואבהתויורשפאהךותמםיאשונינשלשקימעמדומיל:2הדיחי

תוילעהוהיינשהםלועהתמחלמימיבםאלסאהתוצראבתינויצהתוליעפה.1
.1948–1967םינשבםאלסאהתוצראמתולודגה

.םייניבהימיבםאלסאלתודהיןיבתויוברתהשגפמ.2
.האושהתפוקתבבוקרקידוהיתליהק.3
.תואמצעהתמחלמ.4
.היצפיצנמאהןדיעבתומגמוםיטבל:שדחםלועלומלא.5
.תירבהתוצראתודלות.6
.תינרדומהןפי.7
.תינרדומהןיס.8

לעםהםגםיססובמיתד-יתכלממהךוניחהרזגמבםייתכלממהרפסהיתבבהירוטסיההתארוה
ךותבןהוידוהיהםעהלשתידוחייההירוטסיהכןהםידמלנשלארשיםעתודלותויפלשןורקעה
הביטחבדומילהיאשונ.ןהיניבןילמוגהירשקתניחבךותתיללכההירוטסיההלשרשקהה
בושיימ,האושוםזיצאנ,השדחהתעבםימעהולארשיתודלותבהנרדומותרוסמ:םההנוילעה
.לארשיץראבהנידמתמקהלץראה

הירבשמ,הנרדומהתועפות:םיקלחהשולשלקלחנ"השדחהתעבהנרדומותרוסמ"אשונה
דחאהזאשונבןודינתויזכרמההנרדומהתועפותלףסונ.הנרדומבידוהיהםעהתודדומתהו
תוימואל,םזילרביל:תוינרדומהתויגולואידיאהתחימצ–השדחהתעהלשםיטלובההינייפאממ

.דבלבא”יהתיכבתינכתהתאםידמולץראברפסהיתבלשםבורבור6
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הנרדומהתואיצמבהנידמהוהרבחהייחןוקיתלםיינכפהמתונורתפוגיצהרשא,םזילאיצוסו
לשםלועהןוקיתתופיאשבקוסיעהתורמל.תורואנהןמםהיתונויערירקיעתאובאשוהווהתמה
תוינשהתנבהבתינכתהיפלעהשדחהתעהתפוקתדומילדקוממתוינרדומהתויגולואידיאה
.הנרדומהירבשמתויגוסבדחוימבדקמתמינשהקלחה.הנרדומהלשתובכרומהו

םלועהתמחלמלהאיבהשתיצאנההיגולואידיאהםידמולהינפבתופשחנהאושהאשונדומילב
יכרדוםידוהיהינפבודמעשתומלידהתוגצומתינכתב.םידוהיהלרוגלעהיתוכלשהוהיינשה
תוגצומןכוםיירשפאיתלבםיאנתבםדאהםלצתרימשלוםייחהשודיקלןויסינהםעםתודדומתה
.תווצמלעהרימשוהנומאתויגוסםעםתודדומתהיכרד

תנידמתמקהוןויצלהבישהךילהתשדמלנ"לארשיתנידמתמקהלץראהבושימ"אשונב
,הזךילהת.לארשיםעתודלותבתידוחייהעפותאוה,18-ההאמהיהלשמשחרתהשיפכ,לארשי
הדיחיהתנבנוביבסשיזכרמהריצהאוה,הימיקמינפבודמעשםירגתאהוהנידמהתמקהלאיבהש
תווצמהרמושיתד-ינויצהרוביצהלשותודדומתהיכרדברתיהןיבםיקסועהזאשונב.וז
תנמלע.לארשיץראבתינויצההעונתהלשהנוזחתמשגהבוהבוציעבקלחתחקלואובבתרוסמהו
דקמתמהנידמהתמקהוימואלהתיבהתוחתפתהךילהתתועמשמבםידימלתהתנבהתאקימעהל
,היילע:ןוגכלארשיץראבבושייהתושדחתהךלהמבינשהטוחכורבעשתויזכרמהתויגוסבןוידה
תמקהלוולנשםיינויערהוםייתרבחהםיחתמהוםיקבאמהםינודנהלאךותב.ןוחטיבותובשייתה
םיעוריאלסחייתמאשונבתגצומהתויושחרתההתכסמברוזשהףסונדומילדקומ.הנידמה
חרזמבהמקרנשהשדחהתואיצמהלעןתעפשהוםלועהתומחלמ:ןוגכםיילבולגהוםיירוזאה
.לארשיץראבוןוכיתה

דצל)תוצופתבוץראב(לארשיםעתודלותמםיקרפתרכהלשתורטמורדגוהיברעהרזגמב
.תימאלסיא-תיברעהתוברתלותשרומלהקיזהקוזיחוםאלסאהוםיברעהתודלותמםיקרפתרכה
לשהירוטסיההלע,םידיסבעהוםידיימואהלשהירוטסיההלעלשמלםידמולםידימלתה
ומכםיאשונםידמלנ'טהתיכב.תינרדומהתיברעהתוימואלהתודלותלעותינאמ'תועההירפמיאה
םלועהתמחלמ,ישילשהךיירה,הילטיאבםזישאפה,הירחאלשםלועהוהנושארהםלועהתמחלמ
תודלות:וללהםיאשונהרתיהןיבהקמעהבםידמלנהנוילעההביטחב.ידוהיהםעהתאושוהיינשה
יתשןיבהפוריא,םולשהימכסהוהירחאלשםלועה,הנושארהםלועהתמחלמ,20-ההאמה
ןכומכ."הרקההמחלמה"ןדיעבהירחאלשםלועהוהיינשהםלועהתמחלמ,םלועהתומחלמ
םוקדעוהרשעעשתההאמהתליחתןמלהשדחהתעבלארשיםעתודלותומכםיאשונםידמלנ
יתשןיבםידוהיהתודסומה,התושבגתהיבלשותינויצההעונתה,הפוריאבתוימשיטנאה,הנידמה
,תחאאיהתישונאההירוטסיההשרחאמ.הפוריאבםידוהיהתדמשהוםיצאנהוםלועהתומחלמ
םיברעהלשהירוטסיההןיבלתיללכההירוטסיההןיבבולישהשגדומםידומילהתוינכתב
םידימלתהםיעדוותמהזכבולישידילע.ידוהיהםעהלשהירוטסיההלשםגוםאלסאהו
חופיטםגרשפאמהזכבוליש.תונושתוצובקןיבתוקיזהוםירשקלותושונאהלשהתוינוגברל
.םידימלתהלצאתיתרוקיבותפעתסמהבישחחותיפלאיבמוםיילאסרבינואוםיטסינמוהםיכרע
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םילארשיהדומילהירפסבהאושהגוציוהינמרגתופקתשה.א

תופוקתןווגמבתגצוימהינמרגיכהלעמילארשיהדימלתהינפבהינמרגתגצומובןפואהתקידב
ימיתפוקתבהינמרגתודלותמםיעוריאלףשחנדימלתה.האושלתיארחאשימכקראלוםיעוריאו
היינשהםלועהתמחלמרחאלשהינמרגגוציי,תאזםע.20-ההאמהןבומכוהשדחהתעה,םייניבה
םיטעומתיטרקומדהתיברעמההינמרגלשםירוכזיאה.לארשיבדומילהירזגמלכברסחבהקול
איהתוסחייתההשירהםימייקםהרשאכולארשיבדומילהירזגמלכבדומילהירפסלכברתויב
תפוקתבהינמרגלעדמולוניאשטעמכילארשיהדימלתה.תילארשי-תידוהיטבמתדוקנמ
תינכתהנבמאוההזיוקיללרישיהםרוגה.תוינמרגהיתשלשדוחיאהו"הרקההמחלמה"
'ותותיכמיגולונורכרדסבהיונבוזתינכת.דומילהירזגמלכבהירוטסיהבתילארשיהםידומילה
תודלותמתורחבנתויגוסבתמייתסמו,ימורוןוויתודלותדומילבהליחתמאיה.ב"י-א"יתותיכדעו
עדומוניארשא,ילארשיהדימלתהלשהרסחםלועתנומתאיההרישיהתועמשמה.לארשיתנידמ
.המחלמהרחאלטרפבהינמרגוללכבהפוריאלעורבעשםייתועמשמםיכילהתל

ימילשיפרגואיגהרשקהב,"הינמרג"גשומהלארשיבםייניבהתביטחלשדומילהירפסב
,םייתד:םינושםיטביהבגצוימ,השדחהתעבימואלהרשקהבוהשדחהתעהתליחתוםייניבה
םירחאםירוזאלשגוציילהמודוניאויזכרמאוההזגוצי.םיילאוטקלטניאוםיירוטסיה,םייתוברת
.םימוליצהוםירויאה,תופמהלשרשקהבםגאלא,ללמהוםיאשונהלשרשקהבקראלטלובו
לשןתחימצ,הלכשהוךוניח,רויע,הלכלכתודואםיאשונהיתתלכםייניבהימיבםינדהםיקרפב
,קביל,הזנאהירע,גרובסנגר,רייפש,ןלק(הינמרגירעמתואמגודלעםיססובמ,תושדחםירע
םידוהיבםינבלצהוםיינוריעהלשהשונאההעיגפהלשהשקהאשונהרואית.)גארפוטרופקנרפ
תלבקאשונ.תיניינעהמינבןודנ)רייפשבטעמוץניימ,סמרוו,ןלק(סוניירהירעבםיבשויה
,הלוכזשתיטפשמההימונוטואהותיסיסבההנגההווספתשםוקמה,תירצונהריעלםידוהיה
.תיבויחהרוצבםיגצומ

שי.הינמרגמתואמגודבבושתגצוימהשדחהתעהתליחת,םייניבהתביטחלדומילהירפסב
תכפהמלחיתפכסופדהתאצמה,)היצמרופרה(תיטנטסטורפהכפהמהומכתועפותלשבחרנגוצי
תובקעבתינרדומההרבחהתווהתה,רואנםזיטולוסבא,תורואנהתעפותומכתויגוס.עדיה
תעפוהבקסועהקלחב.הינמרגבהבחרהבםיקסועדועויתרבחקדצןעמלקבאמ,תוכפהמה
ינגרובהםלועה.תיסחיתיניינעותיתדבועהרוצבהינמרגבהעפותהתראותמ,תוימשיטנאה
םגךכ.םיוולמהםירויאבןהוםיטוטיצבןה,ללמבןההינמרגמתואמגודתרזעבולוכטעמכראותמ
.תוימואלהןבומכו,םזילרבילה,תיטנמורההעונתהתעפוהלשאשונב

.הנושארהםלועהתמחלמוםזילאירפמיאהאשונברתיהןיבםידימלתהםיקסוע'טתותיכב
קלחולטנשתונידמהתחאכתרכזומאיה.תיניינעותיביטמרופניאאיההינמרגלתוסחייתהה
תמחלמלםימרוגהןוגכ,טקילפנוקהיבצמרואיתב.תומצעמהרתיןיביטסילאירפמיאהץורימב
טסקטה.םיתפרצהתודמעדצלםינמרגהתודמעתוגצומ,הירחאםירדסההוהנושארהםלועה
.םינמרגלםיסחייתמםהמםיבר,םייתוזחתורוקמברישע

לשהתוחכונ"םייניבהימיבתוליהקוםירע"דומילהאשונבהנוילעההביטחלדומילהירפסב
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ימיבתינמרגהריעההארמ.הפוריאירעתוחתפתהבןדהיללכהאובמהבלשבתטלובהינמרג
.)ןלק,גרבנרינ(וזהפוקתבתויאפוריאםירעלשתגציימהתבצעמההנומתלרחבנםייניבה
םירעתמקה.הזנאהירעתירבוגרובסגר,ןיירהקמעירעתועצמאבתגצומתילכלכהתוחתפתהה
הליהקלעגונהקרפה.הינוסכססכודלשויתולועפוקבילריעהתועצמאבתמגדומתושדח
/הינמרגבםירעהתוחתפתהמםיחוקלהתורוקמוםירויא,תואמגודללוכםייניבהימיבתידוהיה
חותינלשרוקמהאוהיזכרמהרוקמהוטרופקנרפריעהלשרויאאוהיזכרמהרויאה.זנכשא
.רייפשידוהילשהיגליווירפה

רקיעבתרכזומהינמרג,תוימואלהאשונבםינדה,הנוילעההביטחלםילארשיהדומילהירפסב
רוחבלהרומלתרשפאמםידומילהתינכת.תינרדומהתוימואלהתונויערםושיילםילדומהדחאכ
ינמרגהםואלהתנידמןויער.יקלטיאהוינמרגה,ינוויה,ינלופהלדומה–העבראךותמדחאלדומ
תואמגודהמקלחכםירפסבאבומ1871-ל1800םינשהןיבתינמרגהתימואלההעונתהו
ןואילופנלשרזהונוטלשוהינמרגלשתילאירוטירטההקולחה.וזהפוקתבתיפוריאתוימואלל
ללוכםירפסבתוימואלהגוציי.תינמרגהתוימואלהתוחתפתהלםיירקיעהםימרוגכםירייטצמ
ירואיתשןיעלטלוב.ןורכיזהלשהירוטסיההלשםיטנמלאוםייתוברת-םיירוטסיהםיטביה
םימצמוצמתמדקומהתינמרגהתימואלההעונתהלשםיירוטפיצנמאהוםיילרבילהםיטקפסאה
םילבקמדבכנםוקמ.תינתאהתונמואלהתורצוויהלתינמרגההמורתלתיסחידומילהירפסב
ךרד”כתינמרגההירוטסיההתגצוימהלאםיעצמאב.ולש”לזרבהוםדה”תוינידמוקרמסיב
יצמאמןוגכתונויצהלשהירוטסיההלשרשקהבםגהעיפומהינמרג.)Sonderweg(”תדחוימ
םעויעגמבלצרהבאזןימינבלשויצמאמתועצמאבתימואלניבהיצמיטיגלתגשהלםינויצה
.תולודגהתומצעמהברקבםינושםימרוג

תטלובהאושהוהיינשהםלועהתמחלמ,תוירטילטוט,תוימשיטנאבםיקסועהדומילהירפסב
ןיב,הינמרגבדקמתמרפסלכלשיראהקלחהדומילהירפסתעבראמדחאלכב.הינמרגתוחכונ
.תיצאנההינמרגלעבתכנהברהוראמייותקילבופרלעאצמנטעמ.1945-ל1919םינשה

תעייסמהירטילטוטהרטשמהתטישלשהתלחהבוהתוחתפתהבןוידלשדקומןושארהקלחה
ןיבהנחבהתמייק.םזיצאנוםזישפ,םזינומוקומכתוינוציקתויגולואידיאלשןשומימןפואתנבהל
חצרלהינהמשבו,ינידמןורקיעכתונעזגהתאץמיאםזיצאנהקרורחאמ,םירטשמהתשולש
תומחלמיתשןיבתיפוריאההריזבתורומתבןדינשהקלחה.םדאינבינוילימלשיתטישוינומה
םדמעמבוםיימואלניבםיחתמב,תוינמואלתועונתלשןתומצעתהבקסועהזקלח.םלועה
,ישילשהקלחה.םאלסאהתוצראבוהפוריאב,םידוהירקיעב,םיימואלםיטועימלשהנתשמה
.האושבוהיינשהםלועהתמחלמב,תיצאנהתוימשיטנאהלשתוידוחייב,םזיצאנבקסוע,יזכרמה
דעתיצאנההגלפמהתחימצתוביסנדומילבליחתמה,יגולונורכריצלעחתפתמאשונה
הינמרגלשץוחהתוינידמהנודנךשמהב.הינמרגידוהידגנהטקנשםידעצהוןוטלשבהתוססבתה
םיצאנהלשםתוינידמרואיתךות,היינשהםלועהתמחלמץורפלתוביסהתונחבנותיצאנה
תוחתפתה,ןילופבתואטגבםידוהיהדודיבוזוכיררחאםיבקועםיאבהםיקרפה.ושבכשתונידמב
תריקסךות,תודגנתהוירמלשםייוטיבםגםיאבומהלאלומ.םידוהיהתדמשהו"יפוסהןורתפה"
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רואיתתוברל,הדמשהלתובוגתהוהלצהתונויסינחותינבםתחנהזקלח.המחלמהיעוריא
.הפוריאידוהילשםייחלהרזחהוהאושהילוצינלשםוקישה

.האושהוםזילאיצוס-לנויצנהאשונתרגסמבדומילהירפסבאצמנראמייותקילבופרבןוידה
הפוקתלתרשוקמאלאדרפנירוטסיהםוקמתלבקמהניאראמיותקילבופר,תיגולונורכהניחבמ
,תינכתהניחבמ."תיטסילאיצוס-לנויצנהירוטסיהםורט"כתגצומאיהךכיפלוהיתובקעבהאבש
המצעינפבתדמועכראמיותקילבופרתאגיצמוזהפוקתתודואדומילהירפסברמוחה
לעורבעשםירבשמבותוינבמהתויעבבקרםידקמתמאלדומילהירפס.תינמרגההירוטסיהב
םינשבםינומטויהשםיילרביל-םייטרקומדהםייוכיסהתאםגםיראתמםה.ראמיותקילבופר
םירשעהתונשעצמאביטילופהבצמהלשתיסחיהתוביציהתאוהקילבופרהלשתונושארה
תמדאלעהמקוהשהנושארההיטרקומדהשוניהםירפסהמלבקתמשיללכהםשורה.הינמרגב
םירפסה.תינמרגההירוטסיההלשחותפהיפואהאטבתמךכב.שארמןולשיכלהדעונאלהינמרג
םייטילופםישיאתגצה.םלועהתומחלמןיבהינמרגבםידוהיהבצמלשאשונברקיעבםיביחרמ
הירוטסיההךלהמלעיביטקאןפואבועיפשהםידוהידציכתוארהלתרשפאמ,ואתנררטלוומכ
.הנושארהתינמרגההיטרקומדהלעהזהרקמבותינמרגה

ךוניחהירזגמלכבםירבדהעבטמ,תגצומהינמרג1945-ל1933םינשהןיבשהפוקתב
אל,יניינע,ימדקאאוהםירבחמהלשינושלהחוסינה,תאזתורמל.רתויבילילשרואב,לארשיב
םינוכמםינמרגה.תושגרתעבהלוטנטעמכויתדבועעדימתגצהלעהדפקהךותאבומוםהלתמ
הגהנהה,תיצאנהתוינידמה,תיצאנההנידמה,תיצאנההינמרג–התגהנהוהינמרגו,םיצאנרקיעב
תיצאנההינמרגלסחיבםיילילשםייוטיבדואמטעמםיאצמנ.יצאנהןוטלשהותיצאנה
,”תעשופתירטילטוטהנידמ”לשמל(התייסולכואו .)”םיצאנהםינמרגהלשםיעשפנהםהישעמ”
םידוהיהחצרלשמל(”יפוסהןורתפה”אשונבםג,הלאשינמיסאלל,תויניינעןהתורתוכהלכ
ןורתפה”עוציבבםיבלשה;ידוהיהםעהלשיתטישהחצרה–”יפוסהןורתפה”,תוצעומהתירבב
,”יפוסה יעטקתועצמאברעישירמסמםירופיסץובישמענמיהלןויסינהשענ.)”הזנאותדיעו”
ןוגכםייוטיבאצמנתוקוחרםיתיעל.םייתוזחרוקמיעטקכתויווגלשתונומתטעמתוגצומורוקמ
,”הטובימשיטנאיפוא” םירפסהלכב.”עשפנעורןוטלש”וא,”תוירזכאבתונורקהמודרוה”
ףלודא–םיצאנ:םיילאוזיוםיגוציבוללמב,תינמרגההייסולכואהךותמהבחרתשקתגצומ
,םירבג,הרושהןמםישנא,חטשבםילייחוםינמרגאבצידקפמ,תיצאנההגהנהבםיריכב,רלטיה
רטשמלםידגנתמויצאנהןוטלשהידי-לעופדרנשםידוהי-אלםינמרגםגךא;רעונינבוםישנ
תוצובקהלכלתוסחייתהםיללוכדומילהירפס.)רלדנישרקסואםלועהתומואדיסחומכ(יצאנה
ימ,תדישנא,םייטרקומד-לאיצוסהםהב,םידוהילקראלוםיצאנהידילעופדרנשתוידוהיאלה
.םינושםימואלינבןכואפרמיכושחושפנילוח,םילאוסקסומוה,”םיילאיצוס-א”ונוכש
לכתאףדררשאיצאנהרטשמהלשותובכרומאולמלףשחנילארשיהדימלתהשאיהתועמשמה
תיחפהלידכםירבדהלשוזהגצהבןיא.ותרדגהל”םלשומהםדאה”יומידתאםאתאלשימ
.האושהלשהתוידוחיימ

דומילהירפסלכבתולעומהיינשהםלועהתמחלמוהאושהתפוקתלםיעגונהדומילהירפסב
התייההמכדעהלאשהלע.וזהפוקתבםינמרגלסחיבתובקונתולאשלארשיבםירזגמהלכב
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תוירחאהתאםיגיצמםירבחמה,םהיפתושוםיחצורהויהימועשפלהפתושתינמרגההייסולכואה
תוינידמלתורחבנתואמגודםיאיבמםה.םעהחצרלוםידוהיהתפידרלתוירחאבתופתושהו
יתרבחדודיב,תילאיצוסהילפא,תויוכזתלילשהללכש1933תנשמהינמרגבתידוהי-יטנאה
ןמזדוע,לכיניעלתיצאנההינמרגבהשענשהמודמליםידימלתהשידכתאז.םידוהיהלשלושינו
ברקבהרזעתשגהלתונויסינטועימותודדובתואחמחכונלויתטישהינומההחצרהינפלבר
םיפתושויהםיברםינמרגשםיריהבמהםישדחםירקחמלףשחנדימלתה.תינמרגההייסולכואה
אבצהםגאלא,ס"סישנאותיצאנההגהנההקראל,"תידוהיההלאשהלשיפוסהןורתפ"ל,עשפל
דרשמומכ,םינושהלשממידרשמידיקפ,יחרזאהלהנימה,תינמרגהרדסהתרטשמ,ינמרגה
ישארהדרשמה,חרזמבםישובכהםיחטשלדרשמה,ץוחהדרשמ,םיטפשמהדרשמ,םינפה
.בושייועזגיניינעל

לעתססבתמםיצאנהםינמרגבהעובטהתייהתינחצרהתוימשיטנאההמכדעהלאשהתגצה
קרריבסהלןתינ,םעהחצריעצבמבהטלששתוישונאהרסוחותוירזכאהתאשתגצומההחנהה
רחאמ,תינוציקהתיצאנהתוימשיטנאהמהנוזינשםידוהילתימוהתהאנשב–ילנויצר-יאםרוגב
דעידוהיהםעהתדמשהךשמהלעםיצאנהורתיואל,תונושההמחלמהתותיזחבתוסובתהףאלעו
.הינמרגתעינכל

תמחלמךלהמבאמשוארתויםדקומבלשבעדומבהננכותידוהיהםעהתאושםאההלאשהלע
ןוסירוםירוצעמהףסלשתיבקעהדיריבהתוולשתוינוציקהלשהמלסההתייההיינשהםלועה
תיתונווכתהההשיגה(תושיגשולשתוגציימהתונושתובושתדומילהירפסבתואבומ,תונפקותה
תעצומה,)תבלשמההשיגה;םיימוקמםיכרציפל–תילאנויצקנופההשיגה;הליחתהנווכךותמ–
.םירחאוםילארשיםינוירוטסיהידילע

ירפסבהבושתההפוריאחרזמבםידוהיהלשיתטישהוינומההחצרהלעעדיימהלאשהלע
.ךכלעועדיםהיתוחפשמינבםגםמצעםיחצורלףסונב,הינמרגבדואמםיברשאיהדומילה
,ותואוקידצהוחצרהתאוראיתםהבםיבתכמםתחפשמינבלוחלשחצרלםיפתושויהשםילייח
.םידוהיבםירויומלוצםהבתונומתםגו

ינבםקלחב,האושבםידוהירעונינבוםידלילשםלרוגרואיתלםוקמןתינדומילהירפסב
.םידמולהלשםמלועלאשונהתאברקלוםבצמתאשיחמהלהרטמבתאז.םידימלתהלשםליג
תונומתב,םירישב,רעונינבלשםיישיאםינמויב,םידליייחלעםירמאמביוטיבידילאברבדה
תומלידםעדדומתהלדימלתהתאתודדועמהתובקונתולאשתולעומרפסלכב.םירויצבו
.האושהתפוקתברעונינבוםידליודדומתהםמעםיישקהתאתושיחממהו

םהילעופכנשםיישקהםעםידוהיהלשתודדומתההיכרדלבחרנםוקמםיקינעמדומילהירפס
תודדומתההיכרדןיבהנחבהםישועםה.הפוריאיבחרבםהלשהלועפהיפתשמוםיצאנהידילע
הבוגתיכרדלשבחרדענמםינייצמובםינושהםירוזאהותונושהתונידמהיפלעםידוהיהלש
.הקירפאןופצידוהיתבוגתדעו)הריגהדעתויאמצעהלועפתורגסמתמקה,תונגראתה(הינמרגב
דעוהפוריאחרזמבתואטיגבתודירמהובחרהםנווגמלעםיימויםויהםייחהמתואמגודתואבומ
רוביצכידוהיהלהקהתאגיצמדומילהירפסבירוטסיההרופיסה.תירבהתולעבתואבצלסויג
.יביסאפןברוקכקראלותירשפאיתלבתואיצמבליעפוםזוי
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לארשיתנידמתמקהלעקבאמבהירוטסיהבםידומילהתינכתתדקמתמב"י-א"יתותיכב
םיאשונשהניהתועמשמהוןוכיתהחרזמבםיעוריאבאוהדוקימה.היתודלותמתורחבנתויגוסבו
תויטנוולרםהבשירשאכקרםירכזומהמחלמהרחאלהפוריאםוקישו"הרקההמחלמה"ןוגכ
םימצמוצמםיטביהבהזקלחבתרכזומהינמרג.הבוציעולארשיתנידמ–תויזכרמהתויגוסל
ןידתיישעלעגונבתילארשיההקיקחה:לארשיתנידמבהאושהןורכיזבוציעלםיסחייתמהרתויב
;לארשיבירוביצהןוידה–םימולישהתשרפ;ןמכייאטפשמ;רנטסקטפשמוםהירזועוםיצאנב
איההינמרגלתוסחייתההוללהםירקמהלכב.ןכנימתדיפמילואבםילארשיהםיאטרופסהחבט
לעטפשמהתעפשה–תידוהיאיהטבמהתדוקנןמכייאטפשמאשונבהמגודלךכ.רתויבתירונימ
העיפומאיהשירההיינשהםלועהתמחלמרחאלשהינמרגתרכזומרשאכ.ילארשיהרוביצה
הינמרג,תיצאנההינמרגןיברוריבבהניחבמההרדגה–”תיטרקומדהותיברעמההינמרג”כ
ןיבהרורבהדרפהדימלתהרובעתרצויוזכהשיג.תיברעמההינמרגותירטילטוטהתיחרזמה
ןיא.הינמרגלשהיצזינומדתענומוהמחלמהרחאלשהינמרגויצאנהןוטלשהתפוקתבהינמרג
חרזמלשןמוקמ,המחלמהרחאלהינמרגלשםוקישהיכילהתלתוסחייתהוללהדומילהתודיחיב
.הינמרגדוחיאלוליבוהשםיעוריאהו”הרקההמחלמ”בהינמרגברעמו

לארשיבהירוטסיההדומילירפסבהינמרגלשהתגצהלתוצלמה.ב

ירפסרקחלהנושארהתינמרג-תילארשיההדעווהלשתוצלמהביכשיגדהלםישקבמונא.1
יוארתינמרגההירוטסיההרואיתב":)17'מע(בתכנ1985תנשבהיתונקסמהמסרפשדומיל
תינמרגההירוטסיההתייארמענמיהלוהווהלדעםייניבהימימםירשקהתאריהבהליוצרו
ףוסוניאהיינשהםלועהתמחלמםויס.םזילאיצוסלנויצנבהאישליחרכהןפואבהליבומכ
הקילבופרהלשותינמרגהתילרדפההקילבופרהלשהירוטסיהה.הינמרגתודלותלקוספ
ןיידעוזהצלמהש,םישיגדמונחנא."דומילהירפסבהבונודישיוצרתינמרגהתיטרקומדה
רמוחמקלחתווהלךירצ1990תנשבהינמרגדוחיאםגשהילאמתנבומתפסותבהפקת
.לארשיתנידמבםירזגמהלכבדומילה

דימלתהינפבאבומהעדיהתאביחרהלץלמומתינמרגהתימואלההעונתהרואיתתרגסמב.2
רקיעב(הלשםיירוטפיצנמאוםילרבילםיטנמלאתודואםגלארשיבםירזגמהלכבילארשיה
.הפוקתהתואבתינמרגהתונמואלהלשםיינתאהוםיידוחיהםידדצהדצלתאז)הכרדתליחתב
רוצילאלידכקרמסיבידילעהינמרגדוחיאלשידדצ-דחרואיתמענמיהלץלמומ,תאזםע
-לנויצנלחרכהבהליבומש)Sonderweg("תדחוימךרד"ברבודמשדימלתהלצאםשור
.םזילאיצוס

הניחבמדחוימבתיאמצעתירוטסיההדיחיכתיראמייוההקילבופרהתאגיצהלץלמומ.3
לשקרפהתחתםילארשיהדומילהירפסבתגצומאיהובשרשקההמהתואקתנלותיגולונורכ
עדיהתאלארשיבךוניחהירזגמלכבביחרהלץלמומ,ךכלעףסונב.םזילאיצוס-לנויצנה
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וזהפוקתבתינוטלשותיתוברתתוחתפתה,םייתרבחםיאשונתודואדימלתהלשירוטסיהה
.הנושארתינמרגהיטרקומדברבודמהיכהנבההתיינבהתארשפאלידכ

הינמרגלשגוציהתאלארשיבךוניחהירזגמלכבהירוטסיהבדומילהירפסבלילכהלשי.4
:םיאבהםיאשונהלעשגדתמישךותהיינשהםלועהתמחלמרחאלש
ןורכיזהתוברתבוציעוהינמרגלשתילרדפההקילבופרביצאנהרבעהםעתודדומתהה.א

.הינמרגב
חרזמוברעמהתונידמ,רבעשלהיביואיפלכהינמרגלשתיתמחלמ-טסופהתוינידמה.ב

.טדנרביליווראואנדאדרנוקםירלצנקהתגהנהתחת,הפוריא
עקרלעלארשיתנידמןיבלהינמרגלשתילרדפההקילבופרהןיבםיסחיהתכרעמתיינב.ג

ריעצהרודהותיחרזאההרבחהלעשגדםע,םימעהינשותונידמהיתשןיבדחוימהרשקה
הינמרגןיברעוניפוליחוםילארשיוםינמרגםידבועהידוגיאןיבהלועפףותישומכ(
.)לארשיל

רחאלהינמרגתקולחעקרלע1990–1989םינשבהינמרגדוחיאלשהירוטסיהה.ד
.תונידמהיתשמתחאלכלשהנושהתוחתפתההוהיינשהםלועהתמחלמ

.הבוצייוהפוריאהדוחיאךילהתבהינמרגלשיזכרמההדיקפת.ה
הנורחאהוז.םידומילהתינכתמםירזגנלארשיבדומילהירפסינכתשהדבועלתעדומהדעווה.5

תונשתליחתלדעושחרתהשםיעוריאבאלאיוושכעב,תעדומהטלחהךותמ,תקסועהניא
.20-ההאמהלשםינומשה
רחאלשהינמרגלרתויבחרנםוקמתתלץלמומ,תבייחמהםידומילהתינכותתלבגמחכונל
ןכוהינמרגחרזמוברעמבהנושהתוחתפתההלשהירוטסיהל–היינשהםלועהתמחלמ
.בתכיתוזרשאכהשדחהםידומילהתינכתתרגסמבןדוחיאלשהירוטסיהל

הירוטסיהבהבחרההידומילתרגסמבהינמרג-לארשייסחילעדומילתודיחיבותכלץלמומ.6
ןוניכבהנקוסעתהלאדומילתודיחישץלמומ.)לארשיתנידמלשםינושארהםירושעהאשונ(
םיעוריאה–ןבומכוהינמרגללארשיןיבםידחוימהםיסחיה,תונידמהיתשןיבםיסחיה
.הינמרגדוחיאלוליבוהש
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הינמרגבםיסלטאבוהיפרגואיגהדומילירפסבלארשיגוצי

הינמרגבםיסלטאבוהיפרגואיגהדומילירפסבלארשיתופקתשה.א

תוברת-ירוזאאשונהתרגסמבתורשפאמ,תונידמרפסמלשהיפרגואיגהעוצקמלדומילהתוינכת
דומילהתינכתיפל–"תימלועההקיטילופבחתמרוזא"-כ"טניירוא"-בןוידהתאםייפרגואיג
חרזמבךוסכסהתאואלארשיתאתואיבמדומילהתוינכתמקלח.היסנמגב’חהתיכלהיראוובב
סינכהלבחרמםירומלדומילהתוינכתתונתונתורחאתונידמב.תירשפאאמגודכןוכיתה
חותיפיכילהת”ומכםיאשונלשםתרגסמברועישהךותללארשילעתונושתוביטקפסרפ
.”ךוסכסלרוקמכםימהבאשמ”וא”תואלקחב

טעמכתגצוימאיהךכבולארשיתאםיריכזמורקחנרשאםגדמבשםירפסה150לכטעמכ
.םילודגםילדבהםנשיגוצייהףקיהתניחבמ,םלוא.הינמרגבתותיכהלכבורפסהיתביגוסלכב
תורוקמותופמ,תונומת,טסקטליכמהטרופמןכותלשףצראוצמלןתינםירפסהמתישימחכבקר
הביטחלםירפסבםגלבא'ח'זתותיכלםירפסהברקברקיעב,לארשיאשונלםישדקומהםיינוציח
תאזדצל.םידומעהנומשלעבקרפלדבלבדחאדומעןיבענןכותהףקיהדומילהירפסב.הנוילעה
196-ותופמ210ורפסנורקחנשםירפסב.םירחאםינווגמםירשקהבהרצקבלארשיתרכזומ
.לארשיתרכזומםהבםירחאםיילאוזיוםיעצמא

רפסמלשףצריבגלעלארשיתאםיגיצמהםינכתבםיירקיעםישגדהשולשבןיחבהלןתינ
תוינרדומהייקשהתוטיש.3,םימהתייעבביבסתומיעה.2,ןוכיתהחרזמבךוסכסה.1:םידומע
םירפסהמםיברב.תותיכהלכבורפסיתביגוסלכלשםירפסבםיעיפומולאםיאשונ.תואלקחב
היקשההתוטישתגצהםעואןוכיתהחרזמבךוסכסהאשונםעבלושמבעיפומםימהתייעבאשונ
קזחתמםיאשונהתשולשןיברושיקה.דחיםיאשונהתשולשלכםיעיפומםיתיעל;תומדקתמה
.יטננימודרתויורתויהשענךוסכסהאשונרשאכרתויםישדחםירפסהשלככ

םיקרפהתרגסמבלארשיהנודינ,'ח-ותותיכלדחוימב,םייניבהתביטחלםירפסבשדועב
לשרוזאברבודמיכתושיגדמרבכםיקרפהתורתוכרשאכ,ןוכיתהחרזמהואטניירואהאשונב
לשרוזאכטניירואה”וא”חתמןועטרוזא–ןוכיתהחרזמהובורקהחרזמה"לשמל(ךוסכס
ומכרתויםייללכםיאשונבםיקרפברקיעבהנוילעההביטחלםירפסבלארשיהעיפומ,)”ךוסכס
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,”הנגהוןוכיס,לוצינ–םיבאשמ” ןיבהיצקארטניא”וא”םינושםייגולוקאםירוזאבתואלקח”
.”םדאלעבטה

רפסמלשףקיהבלארשיתרכזומליעלוטרופשםיאשונהתשולשתרגסמבלארשיתגצהדצל
תואקספאוצמלןתינ.תורייתואהלכלכ,עבטירוזאומכםיאשונתחתםלשדומעדעתואקספ
םיעיפומלארשילםירצקםירושיק.חלמהםיתובישחלעואקט-ייהדקומכביבאלתלעתודדוב
ליכמולודגאוהםיאשונהןווגמ.םירויאותומרגאיד,תוקיטסיטטס,תופמלשבררפסמיבגלעםג
ינותנב,ךשמהב.'ו'התותיכלםירפסבץראבעבטהלשםידחוימםינייפאמטוריפרתיהןיב
תורוקמדעו'ח'זתותיכלםירפסבםילשורילשיפרגואיג-ינוריעהבחרמהואלארשיבםילקאה
Human-הלשהמגודלתומרגאידותוקיטסיטטס,םיינוציח Development Index,רפסמ
.הנוילעההביטחלו'י'טתותיכלםירפסבםלועבםימהתכירצואםלועהיבחרבתשרבםישלוגה

"ץפנרמוחתיבחכןוכיתהחרזמה"ומכתורתוכתחתןוכיתהחרזמבךוסכסבםינדהםיקרפה
הירוטסיהברצקיגולונורכךתחלםילבגומ”ןיטסלפךוסכס–ןוכיתהחרזמהתומיעהרוזא"וא
םיתיעלתפלחתמטבמהתדוקנ.הדובעתומישמותונומת,תופמבהוולמטסקטה.ךוסכסהלש
םיתיעלוףקותהדצכםיתיעלםירייטצמםיניטסלפהואםיברעהםגולארשיםגשךכ,תובורק
תונומתהוםיטסקטה,תאזםע.םולשלתגשהלתונויסינהםגםיראותמ,ללכךרדב.ןברוקכ
ותואלעתולעבלדצלכלשתונעטבותילאירוטירטההביטקפסרפבתמצמוצמהרוצבםידקמתמ
ןפואבדחוימבתטלובוזהעפות.דבלבםידדצהןיבםידוגינבםידקמתמםירפסה,ךכבקע.בחרמ
,)םיבאשמלתושיגנבוטפשמהתכרעמיפואב,תויתשתב(םילדבההתאהארמה,םילשוריגוציי
םינפםיגיצמםניאםירפסה.)תיברעה(םילשוריחרזמןיבל,)תידוהיה(םילשוריברעמןיב
תובישחתאםישיגדמםירפסה.)יגולוקאהוילכלכה,ילהנימהןפההמגודל(ריעהלשתורחא
ףאלש–הפיקעואהרישיהרוצב–רסמהםעבורל,תויטסיאתונומהתותדהשולשלםילשורי
םפקיהשרמולןתיניללכןפואב.ריעהלעתידעלבתוכזןיאתוינתאהתוצובקהואתותדהמתחא
תאתוארהלבחרמידובןיא,)םיינשואדחאלופכדומעבורל(םייטנוולרהםיקרפהלשרצה
.םיילאוטקאהוםיירוטסיההוידממלע,ןוכיתהחרזמבךוסכסהתובכרומ

רוסחמהםניהםירפסבםיעיפומהםייזכרמהםיביטומה,םימהביבסטקילפנוקבןוידהתרגסמב
רמוח","םימהלעקבאמה":המגודלןהתוינייפואםיקרפתורתוכ.םתקולחבהיעבהוםימב
”םימה–הבירמל לשהבצהידילעתובורקםיתעלםירפסבגצומםימהאשונ.”חוכםהםימ”
תונידמבוםיחטשב,לארשיבםימהלוצינתודואםינותנלומהשיגנהםימהתומכתודואםינותנ
הטילשהלשוןדריהתורוקמלשתיגטרטסאהתועמשמהםיתעלתגצומםיקרפב.תונכשה
.לארשיידילעםיחטשבםימהירגאמלשוןדריהימלשיברימהלוצינהןייוצמואםהבתילארשיה
יישקרואלואםימבירוזאהרוסחמהרואללארשיבהרואכלםימהזובזבראותמםירפסרפסמב
תינמזוב.יומסירסומוליפאויגולוקאןועיטןאכףרטצמו,םיניטסלפהםיחטשבבאשמלתושיגנה
הקולחבךרוצלבטיהתעדומההנידמכלארשיתגצומ–ליעלראותשהמלתמיוסמהריתסבו–
ללוכהזאשונבתורשפתאיצמלוהלועפףותישתריצילםיצמאמהעיקשמהוםימהלשהווש
םיתעלםישמתשמתונורחאהםינשבועיפוהשםישדחהםירפסה.םימבםייגולונכטתונורתפ
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תאםיגדהלידכ,הירוסוהיקרוטהמגודלומכ,לארשילעףסונב,רוזאבתופסונתואמגודבתובורק
.םימהביבסתקולחמהתלאש

דמועיאלקחהרוטקסבםימהבאשמללארשיתסחייתמובריהזהויארחאהןפואהלשרואיתה
תודואהביתכהשדועב.ליעלהראותשםימהתייגוסביבסךוסכסבתודקמתהלםיוסמדוגינב
תיתרוקיבהניהםימהביבסתומיעהוןוכיתהחרזמבךוסכסהלשרשקהבדומילהירפסבלארשי
רואברקיעבלארשיתגצומתואלקחבהייקשהתוטישלשרשקהבשירהלארשייפלכללכ-ךרדב
תיארחאתולהנתהותינכטתונשדחתרזעבש,רתויבתמדקתמהנידמכתגצומלארשי.יבויח
תקבאנאיה.שבי)יצח(רוזיאבםימישרמםייאלקחםיגשיהלהעיגמ,םימהבאשמםעהלוקשו
תחלמהומכתויגולוקאתויעבלשןתורדרדתהתאתמלובוםימהלשתקדוציתלבההקולחב
ולאםיקרפ.אשונלתיבויחההשיגהתאתושיגדמ”המכחהיקשה–בגנה"ומכתורתוכ.עקרקה
ואהלפטהינוכמ,בגנלתרנכהןיבםימהליבומ,רבדמבתופטפטבהייקשהברתיהןיבםיקסוע
םירעתויהלתינמזובלבא,אשונבתוביטקפסרפהברוןזואמהןוידהתאהבוטלןייצלשי.תוממח
תינרדומהנידמםנמאאיהלארשיויפלעםידימלתהלצארצוויהללולעההעטומהםשורל
.תיאלקחהבורבןיידעלבאתמדקתמו

.2,ןוכיתהחרזמבךוסכסה.1םיאשונהתשולשתרגסמבלארשילשגוצייהינפואירוחאמ
םייביטרנםינבמםידמוע,תואלקחבתוינרדומהייקשהתוטיש.3,םימהתייעבביבסתומיעה
,םיירקיעםיביטרנהעבראאוצמלןתינורקחנשםירפסב.םינושםייפרגואיגםילדומוםימיוסמ
ירוזא"ביטרנ,ץראהתונוכתבדקמתמשיתרוסמיפרגואיגביטרנ:לארשיתגצומםכרדואםהב
תאםיפקשמםינושהםיביטרנה.ךוסכסהביטרנוהמדיקהביטרנ,)Kulturerdteile("תוברתה
םילילכמםינויפיאםיליכמםה;רפסהתיבבדומילםוחתכועדמכהיפרגואיגהתוחתפתהיבלש
ןוויכמ.םיבושחםינכתןיברושיקינפואו)םייביסולקסקא(םיללושוא)םייביסולקניא(
רפסמאוצמלתובורקםיתיעלןתינדומילהירפסבדיחאדימתאלםינושהםיביטרנבשומישהש
ותואינבםניאשםיביטרנלשתוינמז-ובה.דחאדומילרפסבינשהירחאדחאםינושםיביטרנ
תייעבלשהמגודברקיעבתטלובוזהנחבה.לארשילעהביתכבתורתוסתורימאלהליבומ,ןמזה
.םימה

דומילהירפסמםיברבטלושה,"תוברתהירוזא"ביטרנםושיימתועבונתויניצרתויעב
ידומילםוחתבתקולחמברתויבהייונשאיההזביטרנסיסבבתאצמנההשיגה.ורקחנש
הרואכלםירוזיאהרשעלץראהרודכקלוחמוזהשיגיפלע.הינמרגברפסהיתבבהיפרגואיגה
לשהעובקהנוכתכןאכתספתנתוברתהרשאכ,תידעלבהרואכל"תוברת"ילעבםיינגומוה
ךותב.םירורבתולובגבןהיניבדירפהלןתינשתויאמצעתודיחיכםינבומתוברתהירוזאובחרמה
ףוגכתיטמוטואתספתנלארשי"יברעהםלועה"וליפאוא"טניירואהתוברתרוזא"ומכגצומשהמ
הדמעהוםירפסלתויתדבועתויועטתוללכומ,ךכמהאצותכ.תינתאואתיתד,תיתוברתהניחבמרז
ןיברוביחב.םיתוויעלותוידדצדחלהליבומוזהשיגמתעבונשתיברע-ורפואתימאלסא-ורפה
ספתיתלארשיוזתוארתדוקנמשהנכסההנומטטקילפנוקהביטרנןיבליתוברת-ירוזאהביטרנה
לשהייטנבןיחבהלןתינךכמהאצותכ.תיגולוקאהניחבמתוירחאתרסחהנידמכוןפקותחוככ
.ילאוזיווילולימןפואבתאטבתמה,רוזאהללכמלארשיתא"איצוהל"םירפסהירבחמרפסמ
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תיתייעבהנידמכלארשילשהנומתםירייצמדימלתלתומישמוםיחנומתומישר,ולאםירקמב
.רוזאבםיתומיעלתמרוגהתיטנטילימו

,םידוגינהטילבמהתוימוטוכידבתדקמתמההפשבשומישהשהלעמדומילהירפסרקח
םיילנויצומאואםייביטמרונםיחוסינ.םימהתייעבואןוכיתהחרזמבךוסכסהאשונבדחוימב
תעדשהנכסההנומטוזהטישבלבא,םידימלתהלשבלהתמושתתאךושמלהארנהיפכםירומא
.יברע-ילארשיהךוסכסהלשתיטסינימרטדהסיפתלליבותואםיוסמןוויכלטסותםידימלתה
לעקבאמה"וא"הפירשתקבאתיבחכןוכיתהחרזמה"ומכםיקרפתורתוכביוטיבידילאברבדה
תושקבמשתומישמבםגלבא"רורטהלשלעהתלוכי"ומכתורוקמתורתוכב,"'השודקהץראה'
הלאשבןודלו"םינשתואמהזמינשבדחארוזיאהיבשותםימחלנעודמ"ריבסהלםידימלתהמ
ךכ.םיגשומבשומישבםיוסמקוידרסוחבןיחבהלןתינךכלרבעמ.ךוסכסהתארותפלןתינדציכ
יפרגואיג-ירוטסיהגשומכקראלתובורקםיתיעל"הניתשלפ"גשומבשומישהשענהמגודל
,1948תנשלדעיטירבהטדנמהתחתתילאירוטירט-תיטילופהדיחיכואםיוסמרוזיאראתמה
יחטשתאםגולארשיתאםגוכותבליכמהללוכירוזאגשומכםיילאוטקאםירשקהבםגאלא
.תיניטסלפההימונוטואה

תואלבט,תומרגאידרקיעבתועיפומהיקשההתוטישלעדומילהירפסבםיקרפבשדועב
תונורתפתודעתמש,)היקשהתויוברתותוממח,בגנבםיבקילשלשמל(תונומתדצלתומכסו
לשהבוגהליפורפהניהתובורקםיתיעלהעיפומשהמכס(עבטהילושכמלעתורבגתהלםייסדנה
.תורוטקירקואתונומתרקיעבתועיפומןוכיתהחרזמבךוסכסהלעםיקרפב,)בגנ-ןוקריליבומ
םימילאםיעוריאתוגציימשתונומתבתרושקתיעצמאלשתיתמגמהםתעפשהתאתוהזלןתינ
םימוסחמואהזעתעוצרבםיסורהםיתב,)םישומחםילייחלומםינבאיקרוז(יפיטוארטסןפואב
הבריקהתאשיגדהלידכבתוברםימעפאבומעלסהתפיכויברעמהלתוכהביטומ.םילארשי
תולעבהתונעטמעבונשתומיעהלאיצנטופתאשיחמהלוםישודקהםירתאהינשלשתיזיפה
הנגפההגיצמםולשלןוצרהתאתגציימתוברםימעפהעיפומשהנומת.תותדהיתשלשתורחתמה
.םילארשיוםיניטסלפםיריעצתופתתשהבםולשהןעמל

תונומתותורוטקירק88תועיפומורקחנשדומילהירפסבלארשילםישדקומשםידומעב
ןהבתופסונתופמ12ןנשיךכלרבעמ.תויפרגוטרקתופמ39ןכוהילארשקהבואלארשיתודוא
םיסלטאבודומילהירפסבתועיפומהתופמהבור.רקחמבוקדבנשםיסלטאהינשבלארשיהעיפומ
רפסמןכותויפרגופוטתופמלשםצמוצמרפסמשי.ןוכיתהחרזמבךוסכסהוםימהיאשונבןניה
לשתויפרגוטרקהתושחמהה.םילשוריריעהתקולחוחלמהםי,םיצוביקהתסירפאשונבתופמ
תכרעמתרזעברידנהבאשמהתאלצנלוקלחלהליכשמשהנידמכלארשיתאתוגיצמםימהאשונ
תקפסאתויעבםעדדומתהלדיתעבםגלכותהנידמהשהחנההןהבתעלבומותחתופמתויתשת
ומכ,םיטקיורפןיידעםיעיפומתופמהמקלחבש,ןייצלבושח.םייגולונכטםיעצמאתרזעבםימה
היכרותמםימהליבומתינכתואחלמהםילןוכיתהםיהמ,ןאמעלהיכרותמםימתלבוההמגודל
.ומשויאלםלועמךא,ונודינםנמאש,לארשילסולינהמןיגוריסלואלארשיל

,םיסלטאבםגודומילהירפסבםג,לארשילשתילאירוטירטהתוחתפתהבתונדהתופמה
ןיב,תידוהיהתובשייתההתסירפלעםינותנםעלארשיתולובגבםייונישלעםינותנתובלשמ
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םגותוגיצמןהשתוירוטסיההתודבועבםגםיקוידיאבתוקולתופמלשהרוש.םיחטשבםגרתיה
םיחטשלןלוגהךוישהמגודלומכ,תוילאירוטירטהתוקולחהמקלח;תורתוכהחוסינב
;םילמסבותונושתוללכהבשומישתועצמאבןוזיארסוחרצונךכלרבעמ.תויוגש,םיניטסלפה
הנעטהועקרקהלוצינתרגסמבלארשילשתוליעפהםהב,םירקמלרקיעבהפקתוזהרימא
.םייפרגוטרקםינומיסידילעידדצדחןפואבתשגדומהילעתולעבל

םוכיס

םתרגסמבשםיאשונה.םינושםירשקהרפסמבהינמרגבהיפרגואגבדומילירפסבהעיפומלארשי
ךוסכסה:םילאוטקילפנוקהםיאשונהינשבבורלםידקמתמלארשיאשונבםירפסהםיביחרמ
טבמתדוקנמתוראותמשתואלקחבהיקשההתוטישבןכומכו,םימהתייעבוןוכיתהחרזמב
ןיבהפיפחבןיחבהלןתינ,תונורחאהםינשהלשםישדחהםירפסב.רתויתילרטינותיטסינרדומ
ירפסבתטקננההשיגלרישיסחיבתאצמנלארשילתוסחייתהה.טקילפנוקהביטרנוםימהתייגוס
ןפואהלעתורישיעיפשמ,לארשיהעיפומובשקרפבוארפסבטלושהיללכהביטרנה.דומילה
לעםיקרפברקיעבאוצמלןתינותוא–היצזינרדומהביטרנתרגסמבשדועב.לארשיתגצומובש
תא”תוברתהירוזא”ביטרנררועמ,יבויחרואבתויבקעבתגצומלארשי–היקשההתוטיש
ךוסכסהביטרנתרגסמב.”טניירואה”מילרגטניאקלחאלורוזיאברזעטנהניהלארשיש,םשורה
םע.תויביטקייבואותוביטקפסרפיוביר,ןוזיאלערומשלדומילהירפסירבחמבורםילדתשמ
םצמוצמהםוקמה.םיתוויעותוידדצדח,תויועטםגאוצמלןתינתנזואמותיניינעהגצהדצל,תאז
.ותובכרומלשקימעמדוביערשפאמוניאלארשיאשונלםיתעלשדקומשדומילהירפסב

היהןתינרשאלארשיבםירושקהםיאשונהמםיבר,םידדובםירקמטעמלשהדבועהתטלוב
םידימלתהברקבןינעררועלםילוכיויהרשאויעדמ-יפרגואיגןפואבדומילהירפסבםלילכהל
תנידמכלארשיתנידמאוהדומילהירפסמרדענשםיאשונהדחא.םהבםיעיפומםניאללכ
הדעווהזאהאצמשיפכ(םינומשהוםיעבשהתונשלשדומילהירפסבללכנהזאשונ.םירגהמ
וליאו,)1985תנשבהיתונקסמתאהמסרפשדומילירפסרקחלהנושארהתינמרג-תילארשיה
הדימהתואב.תונורחאהםינשברואלואצוהשםישדחהדומילהירפסמרדענאשונההתע
תדחוימהםיסחיהתכרעמעקרלעהינמרגללארשיןיבבחרההלועפהףותישמםירפסהםימלעתמ
םיאבאלתילארשיההרבחהוהלכלכהתדמועםהינפבהיצזילבולגהירגתא.תונידמהיתשןיב
ירפסרקחתדעוולשהעיבקהםעםיכסהלןיידעןתיניללכןפואב.דומילהירפסביוטיבידיל
םיאשונהתריחב,לארשייפלכתיבויחהתללוכההדמעהתורמלש,1985תנשמהנושארהדומילה
הניאש,תדחוימהנידמהניהלארשיש,םשורהתאםידימלתהלצארוציל"הלולעדומילהירפסב
."תרחאהנידמלכומכםיליגרםיימוי-םויםיכרצתלעב
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םיסלטאבוהיפרגואיגלדומילהירפסבלארשילשהתגצהלתוצלמה.ב
הינמרגב

תוילאוטקילפנוקתויושחרתהדקומכלארשילשתידדצ-דחהגצהמענמיהלץלמומ.1
לשרשקהבקרלארשיתאגיצהלאלוןוזיאלערומשלץלמומתאזםוקמב.תוכשמתמ
תאםגראתלץלמומ.םימהביבסםיכוסכסביטננימודהםרוגכואםיילאירוטירטםיתומיע
,תויפרגואיג-תוירוטסיהטבמתודוקנמהמגודלןוכיתהחרזמבלארשילשדחוימהםוקמה
תחאכלארשיתאגיצהלץלמומ.תויתרבחואתוילכלכ,תויפרגומד,תויתד,תויתוברת
.תיסחירצקןמזבריהמתוחתפתהךילהתהתשעשהנידמלשתוידוחייהתואמגודה

תאקזחלשי.Start-Upתנידמכהטילבהלולארשילשילכלכהןוויגהתאגיצהלץלמומ.2
רקחמבבושחההדיקפתתאשיגדהלותימלועההלכלכהלשםירשקהבלארשילשגוצייה
היגרנא,תיאופרהיגולונכטומכםייקסעםימוחתבםיינשדחההיגשיהתאוימדקאה,יסיסבה
רקיעבתאזתושעלץלמומםידומילהתוינכותתויחנהלעךמתסהב.טנרטניאתומרופטלפוא
הזרשקהב.היצזילבולגהךילהתלשםיילכלכהםיטביההתאםיריבסמהםירפסהיקרפב
תאןייצלוOECD-הומכםיימואלניבםינוגראבלארשילשהתורבחתאריכזהלםגןתינ
ילעבםיידיתעםימוחתבדחוימב,חותיפבורקחמבהינמרגללארשיןיבהלועפהףותיש
.הביבסהתוכיאתייגולונכטומכתוילבולגתוכלשה

לשרשקהבקר,)קט-ייההםוחתהמגודלומכ(לארשיבהלכלכהתגצהמענמיהלשי.3
-תיאבצהנידמכהתגצהמענמיהלידכבלארשילשתויאבצתורטמוםייגטרטסאםיסרטניא
.תיתמחלמ

םישבי-יצחםירוזאתודואדומילתושרודתוינמרגהתונידמבםידומילהתוינכותשםירקמב.4
ידכבלארשיתשמתשמםהבםיינשדחהםייסדנההםיעצמאהתאגיצהלץלמומ,םלוצינו
שיתינמזוב.םישדחםירפסרפסמבהשענןכאשיפכ,רוזאבםימהרוסחמתייעבתארותפל
תססבתמהלשהלכלכהוליאכםשורלםורגללולעשןפואבלארשיתאגיצהלמענמיהל
רתויראתלץלמומתואלקחבתומדקתמהיקשהתוטישדצל,ןכל.תואלקחהלערקיעב
.םי-ימתלפתהםוחתבםישדחםיחותיפלשמל,הייתשימתקפהלולוצינלםיטקיורפ

תועמשמתאשיגדהלשי,ןוכיתהחרזמבםייפרגואג-םייתוברתםיאשונםיראותמרשאכ.5
ץלמומ.ןהיניבןילמוגהיסחיותויטסיאטונומהתותדהשולשלשירוטסיההזכרמכלארשי
ןהלשםויק-ודהרואיתתאףידעהלאלאתורחתכקרתותדהןיבןילמוגהיסחיתאגיצהלאל
םייקתמשהלועפהףותישתאשיגדהלו,םילשוריבדחוימב,ינוריעהבחרמבהזדצלהז
.םינווגמםימוחתב

תאגיצהלץלמומ–תויוושכעותוירוטסיה–תוילבולגהריגהתועונתבןוידהרשקהב.6
םתטילקלםייתועמשמםידעצבהטקנהתוחתפתהךלהמברשא,םירגהמלשהנידמכלארשי
.םלועהלכמםירגהמלשםבולישלו

תוידוחייהעבטהתועפותתארתוישיגדהלץלמומםייסיפ-םייפרגואיגםינכתתרגסמב.7
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לשןרואיתידילע.)בגנבםישתכמה,חלמהםילשמל(לארשילםיידוחיהףונהיאוותו
רומישםוחתבהליבומכלארשיתאגיצהלןתינ)ידג-ןיעהמגודל(תונגומעבטתורומש
.הזגוסמעבטירוזא

תיבחכןוכיתהחרזמה"ומכטקילפנוקוהמחלמתושיגדמשתורתוכיחוסינמענמיהלשי.8
תאגיצהלאלשידכ”םימהלעקבאמה–לארשי"וא"חותמרוזאכטניירואה","ץפנרמוח
ענמיהלשי”תוברתהירוזא”ביטרנלשרשקהב.םיכוסכסתרחושהנידמכלארשי
רוזאךותבםיכוסכסלותוערפהל)דיחיה(םרוגכלארשיתודואםיינוציקםירואיתמ
םגהפקתוזהצלמה.ימלסיא-יתרוסמיפואלעבויטוזקא,טקשכראותמתובורקםיתעלש
תוצובק,דומילירמוחלשתודיחילרקיעבוםייטנוולרהםיקרפה-יתתלשתורתוכלורדסל
.תוולנהתומישמהוםיחנומ

םיפיטוארטסתוריבעמידדצ-דחןפואבש,תורוטקירקואתונומתבשומישמענמיהלשי.9
,תינרדומהנידמכלארשיתגצהתאןגעלשיתאזתמועל.ךוסכסהיאשונלשרשקהב
ישונאה,יעבטהןווגמהתאםיפקשמש,םירויאבותושדחתונומתבםגתנווגמותיטרקומד
.לארשילשיתרבחהו
-יפרגואיגהרואיתהןיבןיחבהלשי."הניתשלפ"גשומבשומישבתוריהזטוקנלץלמומ.10

אוה"הניתשלפ"גשומבןוכנהשומישה.יוושכע-יטילופהגשומהןיבלרוזאהלשירוטסיה
רשאכ.1948תנשבלארשיתנידמתמקהםורטלשהפוקתברוזאהתאםיראתמרשאכ
רקיעב"הניתשלפ"כץראהלשללוכהרואיתהמענמיהלשירתויתורחואמתופוקתברבודמ
תודיחיהואתונידמהלשםיקיודמהתומשבשמתשהלשיתאזםוקמב;םיקרפהתורתוכב
.ימואלניב-ינידמהטסקטנוקבגוהנשיפכתויטילופהואתוילאירוטירטה

דומילהירפסבלארשילשתויפרגוטרקתוגצהבםגתוריהזהנשמבטוקנלץלמומ.11
דיפקהלבושח,םינותנהרוקמטוטיצוםינותנהתונוכנדצל,תוירוטסיהתופמב.םיסלטאבו
ןכומכ.םינוכנתולובגוםירוזאינומיס,הפמהארקמ,הפמהתרתוכלשקיודמחוסינלע
ועצובשםייונישןיבהלרשפאירשאםלשיגולונורכתופמףצרתגצהלעדיפקהלבושח
,תיפרגוטרקההפשלעגונב.םירדסהלעיגהלתונויסינוןתמואשמיכילהתמהאצותכחטשב
שומיש,םיעבצהתריחבברקיעב,תילרטינהפשלעהרימשלהנוילעתובישחסחילשי
-אתוללכהמםגענמיהלשי.הדימינקתופלחהךרדםירצונשתוללכהיגורידבוםילמסב
שישומכ,הזעתעוצרוםיחטשה,לארשיתנידמיחטשלעגונבדחוימב,תופמבתוירטמיס
.יניטסלפ-ילארשיהךוסכסבתידדצ-דחתודקמתהמענמיהל
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לארשיבםיסלטאבוהיפרגואיגהדומילירפסבהינמרגגוצי

לארשיבהיפרגואיגבםידומילהתוינכתלע

םידומילתוינכתביוטיבידילםיאבהםייונישןורחאהרושעבהרבעלארשיבהיפרגואיגהתארוה
תונתונתושדחהםידומילהתוינכת.)תילטיגידהסרגבםגםבור(,םינכדועמדומילירמוח,תושדח
תואמגודתובלשמןה.הביבס-םדאןילמוגיסחילשגדןתמךותםייתביבסםיאשונלבחרםוקמ
םישחרתמהםיישונאהוםייסיפהםיכילהתהתאםידימלתלתושיחממהתויטנבלרותוילאוטקא
.דועוהקיטילופ-ואיגה,הלכלכה,הרבחהימוחתבתומלידותויגוסבןוידךותבחרמב

טרפ.תילנויגרהיפרגואיגבתודקמתמןניא,ןהלומדקשתוינכתהמהנושב,תושדחהתוינכתה
.םמצעינפבםיאשונכםלועבתונידמוץראילבחםידמלנאל,ןוכיתהחרזמהולארשיתנידמל
םיבלשמוםייבחורםייפרגואיגםיאשונותויגוסלםישדקומםידומילהתוינכתבםירכינםיקלח
ידוסיהרפסהתיבבהיפרגואיגבםידומילהתוינכת.ולוכםלועהמולארשיץראמתוברתואמגוד
הדימלתבוחןיאהנוילעההביטחב.לארשיבםידימלתהללכלהבוחןהםייניבהתביטחבו
.תונחביהו

:םיאבהםיאשונבתדקמתמ)'ט-'זתותיכ(םייניבהתביטחבהיפרגואיגבםידומילהתינכת
ץראלשהיפרגואיג-’טהתיכ,הביבסהוץראהרודכ–’חהתיכב,םיבושיוהייסולכוא–'זהתיכב
תודיחיתאתדקממ)ב”י-’יתותיכ(הנוילעההביטחבהיפרגואיגבםידומילהתינכת.לארשי
חותינ,ןוכיתהחרזמהלשהיפרגואיג,לארשיץראלשהיפרגואיג:םהוליגהתובכשיפלעדומילה
ץראהרודכויתוברתיתרבחהבחרמבםדאה,יבחרמהןונכתהוחותיפה,בחרמבדוסיתועפות
.הביבסהו
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לארשיבםיסלטאבוהיפרגואיגהדומילירפסבהינמרגתופקתשה.א

תרכזומהלאדומילירפסב.דומילהירפסלכבתגצוימהינמרג)'ט-'זתותיכ(םייניבהתביטחב
–'יתותיכ(הנוילעההביטחבםידמלנהדומילהירפסבםג.םימעפ33םינושםירשקהבהינמרג
.םימעפ131הינמרגהעיפומהלאדומילירפסב.םירפסהלכבהינמרגלשםירוכזיאואצמנ)ב”י
םינפואבםיעיפומםירוכזיאה.תיברעמההפוריאבתרחאהנידמלכמםימעפרתויהעיפומהינמרג
לכ.םימוליצוםירויא,תופמ,תומרגאיד,תואלבט,שגדומטסקט,ףיצרהטסקטבםיבלושמ:םינוש
תונומת19שיםירוכזיאהלכןיב.דומעיצחמרתויספותאלרוכזיאףאותיסחיםירצקםירוכזיאה
.תופמ8-וםירויאו

,היפרגומד:ומכםינווגמהיפרגואיגימוחתבםיקסועתרכזומהינמרגםהבםיאשונה
,םייפרגומדוםיילכלכחותיפידדמ,תילכלכהיפרגואיג,תירפכותינוריע–תיבושייהיפרגואיג
הלאםירפסבאוצמלרשפאיא.םייתדוםייתוברתםיטביהבןכוהיצזילבולג,תיזיפהיפרגואיג
הינמרגהעיפומםירקמהבורב.הינמרגלהבחרהבסחייתמש)ביטרנ(רדגומדחאאשונלעשגד
.הינמרגתאתוריכזמשתורתוכדומילהירפסבןיא.תופסונתונידמלשהמישרמקלחכ

םירוכזיא.תילכלכהניחבמהקזחותחתופמהנידמכהינמרגתגצומםירוכזיאהמלודגקלחב
דחא:המגודל.תוחתופמהתונידמהתמישרבהינמרגלשהובגההמוקימתאםישיגדמהלא
ברהתורבחהבורלשםיזכרמותולהנהואצמנ2004תנשביכןייצמהרצקטסקטאוהםירוכזיאה
הינמרגתארידגמהזרוכזיא.הינטירבוןפי,תפרצ,ב"הראבםגומכ,הינמרגבתוימואל
ןיבהינמרגתגצומהבשהלבטאיהתפסונהמגוד.היצזילבולגלשההובגהמרבתנייפאתמכ
חותיפידדמינש,דואמההובגםיירלולסםינופלטבוטנרטניאבשומישהתמרןהבתונידמה
.דואמתחתופמהנידמכהינמרגלעםידיעמה

םירפסב.הינמרגלשםירוכזיאדואמטעמשיתיזיפהיפרגואיגאוהםאשונשדומילהירפסב
סומךירדירפינמרגהגולרנימהוגולואיגה,לשמלומכםיינמרגםירקוחלשםירוכזיאשיהלא
הירואיתחסינשרנגודרפלאינמרגהרקוחהואםילרנימלשישוקתעיבקלהטישחתיפש
גולורואטמהאוהרוכזיאלהכוזשרחאינמרגרקוח.תושביהתדידנךילהתתאהריבסמה
םירקוח.םלועבםילקאירוזאןוימלתלבוקמההטישהתאחתיפשןפקרטפרימידלוגולוטמילקהו
תונושעבטתועפותבםיקסועהלאםירפס.ליגהתוביטחיתשלשדומילהירפסבםירכזומהלא
תואבומהלאתועפותםיגדהלתואבשתואמגודהםירקמרפסמב.עבטלםדאןיבןילמוגיסחיבו
.הבלאהרהנראוטסאבםקוממשגרובמהלמנלשמלומכהינמרגמ

הלאםיאשונב.דועוהריגה,התומת,הדוליומכםייפרגומדםיאשונבםיקסועדומילהירפס
םירוכזיאהבורב,תוחתופמתונידמבהלאתועפותלהמגודכהינמרגלשםירוכזיאאוצמלרשפא
הביטחבדמלנש"יתוברת-יתרבחהבחרמבםדאה"רפסב,המגודל.תונידמתמישרמקלחכ
טסקטה.יפרגומדההרומתהלדומבדקמתמהןוידשיתורגבהתניחבלהריחבאשונכהנוילעה
,ילילשהדולירועישהינמרגב.הינמרגתאצמנובשלדומבבלשלסחייתמלדומהיבלשתאחתנמה
אשונכאוהםגדמלנש"יבחרמהןונכתהוחותיפה"רפסב.דואמתוחתופמתונידמןייפאמשהמ
,היצזילבולגהתאתונייפאמהתועפותהמקלחכהריגהבקסועשקרפב,הנוילעההביטחבהריחב
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הלאתויונח.דועוםינילבת,תוריפ,תוקריתריכמלתויונחהגיצמההשחמהלהנומתהעיפומ
הנומתלדומצשטסקטה.ןילרבבגרבציורקעבורבתואצמנויכרותאצוממםירגהמלתוכייש
.ןילרבבםירגהמהאשונלערבסההתאביחרמוהתואריבסמ

.םייניבהתביטחבדמלנש"םיבושיוםישנא"רפסבתגצומיפרגומדהאשונלתפסונהמגוד
ינוילימתוטלוקהתונידמהתחאכהינמרגתגצומהריגהתוטלוקהתונידמהתאתרקוסההמרגאידב
הינמרג"איההוולמההמרגאידהתרתוכ.תפרצודנליזוינ,הילרטסוא,ב"הראםגומכ,םירגהמ
איהךכלעףסונב.םלועהלכמםיברםירגהמלדעיכהינמרגתאהגיצמוזהמרגאיד."הריגהלדעי
.הנושיתדויתוברת,ינתאעקרםעםישנאםיררוגתמהבשהנידמאיההינמרגשךכלעהעיבצמ
תאםיטילבמםינותנה.תונידמתמישרמקלחכהעיפומהינמרג,םיפסונםירוכזיאבומכ,ןאכ
הנידמהניההינמרגשךכמעמתמשמהותטלוקאיהשםירגהמהלשםיהובגהםירפסמה
.תיטסילרולפ

תוכיאיאשונבהינמרגלשםירוכזיאהנומשםיעיפומהנוילעההביטחהלשדומילהירפסב
םוקישלדומעיצחכשידקמ"הביבסהוץראהרודכ"רפסה.הנומתאוהםירוכזיאהדחא.הביבסה
הזטרופמטסקט."המקושוהעגפינשתיגולוקאתכרעמלשהרופיס"תרתוכהתחתןיירהרהנ
תונידמוהינמרגידילערהנהםקושדציכריבסמורהנהתכרעמבועגפשםימרוגהתאהנומ
ומרזוהשםיכפשהתארהטלורהנהתאםקשלידכוסייגתהשרהנהםרוזןכרדתופסונתויאפוריא
תאהגרדהברוגסלוטילחהשתונידמהתחאכהינמרגתרכזומ,רפסהותואב,רחארוכזיאב.וילא
.תולובג-יצוחםינוכיסםצמצלידכתוקוריהתוגלפמהתשקבלהנעמכתויניערגהחוכהתונחת

תורצקתואקספרפסמבהינמרגתרכזומ,ליעלוטרופשםיאשונהתרגסמבהינמרגתגצהדצל
תובשייתה(לארשימוהינמרגמתואמגודםעתירפכותינוריעתיבושייהיפרגואיגומכםיאשונב
הלביקשםימולישללארשיבהלכלכהתוחתפתהןיברשקה,)19-ההאמבלארשיבםירלפמטה
.הינמרגמ

אלאומצעינפבאשונכהינמרגהעיפומאלורקחנשםיסלטאבתויטנוולרהתופמהבורב
רתויתונבתוילכלכתופמרקיעבתויוצמתויסיפתופמדצל.םייפוריא-ללכםירשקהתרגסמב
.תודחוימתופמםילבקמןילרבריעהו)Ruhrgebiet(רהורהלבח,דחאסלטאב.םינשרשעמ
תאהשיגדמרשאתופמשולשלשהרדסכןודנולוסיראפלשתופמדצלתשרפנןילרבתפמ
ילארשיהסלטאבתללכנשרהורהלבחתפמ.ריעהלשתילנויצקנופהותירוטסיההתוחתפתהה
רבעשלדבכהישעתרוזאמוינפהנישויתוחתפתהבלשרבעלבחהשןוויכמתינכדעהניא
.חתפתמוינוגברוניהשםינרדומטסופםינייפאמלעבןילופרטמל

םוכיס

יבויחרואבדימתךאםירצקםירוכזיאבםנמאלארשיבהיפרגואיגהדומילירפסבהעיפומהינמרג
םידקמתמלארשיאשונבםירפסהםיביחרמםתרגסמבשםיאשונה.םינושםירשקהלשןווגמבו
,תחתופמהנידמלהמגודכתגצומהינמרג.הביבסתוכיאותוברתהיפרגומד,הלכלכברקיעב
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תיזכרמתובישחתלעבהנידמכתגצומאיהןכ.תויוברתןווגמלהחותפותיטסילרולפ,תינלבוס
רתוידומילהרמוחתשחמהלתשמשמותרכזומהינמרגםירפסהמלודגקלחב.םלועבוהפוריאב
םיברםינמרגתועדיגוהוםירקוחםיריכזמדומילהירפס,ףסונב.הפוריאבתרחאהנידמלכמ
תומישמשידומילהירפסלכב.םיברהיפרגואיגימוחתלעהעפשהםהירקחמתואצותלש
היפרגואיגהדומילירפס.הינמרגלםירושקהםיאשונדומללורוקחלםישקבתמהםידימלתל
.רבעהיעקשמלש"לצ"לכאלל,תינרדומה,השדחההינמרגתאםיגיצמ

ביחרהל1985תנשבהצילמהדומילירפסרקחלהנושארהתינמרג-תילארשיההדעווה
הצילמהאיה,הזרשקהב.הינמרגלשתילכלכההיפרגואיגבםייפיצפסםיאשונבקימעהלו
חתפתמילכלכרוזאוארהורהלבחומכהינמרגבםיבושחהלכלכירוזאתוחתפתהלסחייתהל
ןכומכ.עדיתריתעהיישעתלהדבכהישעתמרבעמהתאםיוולמהםייונישלוטראגטוטשב
.ןילרבלשהתגצהתאביחרהלדומילהירפסרקחלהנושארההדעווההצילמה

רהורהלבח.תיחכונההדעווהידילעוקדבנשדומילהירפסבומשויאלוטעמכהלאתוצלמה
ותלכלכשלבחהלשורבעתאןייפאמהףונהארמההנומתהעיפומףאותחאםעפהרצקברכזומ
ולחןכותהאשונלכב,1985תנשמתוצלמההזאמשרוכזלךירצ.הדבכהיישעתלעהססבתה
.תירוזאהיפרואיגבדועתודקמתהןיאלארשיבהיפרואיגבםידומילהתוינכותבשוםיברםייונש
תמגודתאדומילהירפסירבחמורחבהדבכההישעתהלשהטעומהתובישחבדקמתהלםוקמב
תוכיאתרימשבםיבאשמוםיצמאמהעיקשמשהנידמכהינמרגתאתוארהלידכןיירהרהנםוקיש
.עדיתריתעהישעתלםיבושחרתויםישענשםימרוגלעםיעיבצמםהךכב.הביבסה

רצקטסקטוןילרבלשהנומת.םינושםירשקהבדומילהירפסבםימעפרפסמהעיפומןילרב
ןילרבןיבהדירפהשהמוחהתרכזומהריגהאשונב.ינוריעגרדמלשאשונהתאםיריבסמ
ףסונב.הדחואןילרבשכ1989תנשבהלפנהמוחהשןייצמטסקטה.תיחרזמהןילרבלתיברעמה
הדילו"ןילרב"לספהלשהנומתהעיפומדומילירפסינשב.םירגהמליוושכעדעיכריעהתרכזומ
דוחיאלההימכה:ןילרבלשדחוימההדמעמתאלמסמאוההבךרדלולספלסחייתמהרצקטסקט
ךאלארשיבדומילהירפסבהפישחרתוילהכוזןילרב.ריעהיקלחינשןיבדרפניתלבהרשקהו
.ןילרבבקסועשרדוסמדומילקרפלאכךכלסחייתהלןיא.תיארקאדואמאיההתגצה

םיסלטאבוהיפרגואיגלדומילהירפסבהינמרגלשהתגצהלתוצלמה.ב
לארשיב

םירצקםינויצללארשיבהיפרגואיגלדומילהירפסבהינמרגתגצהתאליבגהלאלץלמומ.1
םיאשונבקימעהלתונמדזהתו/םידימלתלךכבקפסלותוכיאבותומכבביחרהלאלא,םידדובו
היפרגואיגהעוצקמלםידומילהתינכתש,הדבועהעקרלע.הינמרגלשהמגודהךרדםינווגמ
תונידמלתומלשדומילתודיחיהשידקמאל–הינמרגבםידומילהתוינכתומכ–לארשיב
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םיאשונןווגמבהינמרגלעעדימלשתיתדוקנהבחרהוהקמעהלוזהצלמהתנווכמ,תומיוסמ
.הנוילעההביטחהוםייניבהתביטחרובעהלוכםידומילהתינכתינפלעםימיאתמםינוידו
םיאשונהתרגסמבללכיהלהיושעליעלראותשיפכהינמרגלעעדימהלשהקמעההוהבחרהה.2

:םיאבה
יפוריאהרשקהבםירגהמהתטילקבםירגתאה–תיתוברת-ברםירגהמתנידמכהינמרג.א

;ילבולגהו
םינשתורשעךשמבריעהלשהקולחהעקרלעהינמרגדוחיאזאמןילרבתוחתפתה.ב

;הינמרגדוחיארחאלםינושםימוחתבהרבעשתורומתהו
תוינידמלרשקהבםייביטנרטלאהיגרנאתורוקמרחאשופיחהוהינמרגביגולוקאההנפמה.ג

;הפוריאתוצראבהנושהיגרנא
ילכלכההנבמהיונישלשםירגתאהרואלםינשהךרואלהינמרגתלכלכבתורומתותומגמ.ד

.היצזילבולגהירגתאו
תונידמהיתשלםייטנוולרהםיאשונבםינדהםיעטקדומילהירפסבבלשלהצילממהדעווה.3

לארשיוהינמרגןיבהלועפהףותישתאראתלםילוכיולאםיעטק.םיילבולגםירשקהברקיעב
,םייגולוקאםירגתאםעתונידמהתודדומתהבהנושבוףתושמבןודלםגוולאםימוחתב
:המגודלםניההזכשןוידלםיאתהלםייושעשםיאשונ.םייתרבחואםיילכלכ
.אמייק-רבחותיפוםילקאהייוניש.א
.עבטהתנגה.ב
.הריגה.ג
.תוריית.ד
.עבטיבאשמלעהרימשותוינכטתויתשת.ה

רכינ.היגרנאאשונבםינכתהתאדחוימב,םיילאוטקאםינותנבתופמהתאןכדעלץלמומ.4
סינכהלץלמומןכלותויפרגואיג-תוילכלכתויגוסבהקזחתודקמתההנשייללכןפואבש
ןיבלילארשיתווצןיבהלועפףותישעצומךכםשל.םיפסונםיאשונבתופמרועישהירמוחל
Leibniz-Institut(היפרגואיגלץינביילןוכמ für Länderkunde(איצוהש,גיצפיילב
Nationalatlasתילרדפההקילבופרהלשימואלהסלטאהתארואל Bundesrepublik

Deutschlandרתאהתרגסמבתופמהתאןכדעלךישממוwww.nationalatlas.de.
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הינמרגבתוחרזאבדומילירפסבלארשיגוצי

הינמרגבתוחרזאדומיללדומילהירפסינייפאמלע

םינושםירמוחותורוקמלשףסוארקיעבםיליכמהינמרגבתוחרזאבםישדחהדומילהירפס
לכלעקרםיגיצמהדומילהירפסירבחמתאמםיטסקטןכוהתיכבםינוידתכירעךרוצלםיאבומה
,םיימדקאםירמאממוןויעירפסמםיעטק,תונותיעיעטקםהדומילהירפסבתורוקמה.אשונ
םייטקדידתונורקעיפלעםירחבנדומילהירמוח.דועותוקיטסיטטס,תונומת,תופמ,תורוטקירק
תקולחמהןורקעתנבהוהיעבביבסןויד,תואמגודידילעהשחמה,םידימלתליגלהמאתה:ןוגכ
ירפסבתולולכהתומישמה.תעדהםוחתליזכרמוניהש)תוילסבורטנוקה(םייטילופםיאשונב
תינמרגהךוניחהתכרעמבתיוושכעההמגמהתרגסמבתאז,תורוקמהתאתומילשמדומילה
יפואתולעבתומישמםיליכמםירפסה,ךכליא.םידימלתהלשהדימלתויונמוימחותיפבתלגודה
ידילעובתכנשטסקטהיעטק.היימדהיקחשמואןויארתביתכ,הרקמחותינומכיתועמשמידותמ
ירפסיפואבהיעבה.וללהתורוקמלדבלבהמלשהוארבסה,המדקהבורלםיווהמםירפסהירבחמ
לשןכותהמתורישידומילהירפסירבחמתונווכתאןיבהלןתינאלשאיהוללהתוחרזאהדומיל
,תדדוחמתיטילופהדמעעיבמהרוקמ,יביטקובורפטסקטלשםכרע,ךכליא.דומילהירמוח
.םיעיפומםהובאלמהקרפהלשרשקההךותבקרררבתמ,תמיוסמהנומתואהרוטקירק
הניחבדודיעלתודעוימהתודגונמתודמעלשףסואמקלחתווהלהמגודלםייושעתורוקמה
רובעתומדלשןויפיאואןוידלתולאשתולעהלהרומאשהמדקה,םידימלתהלשתיתרוקיב
ץלחלשיוולוכרשקההתנבהרחאלקרתורהבתמדומילהרפסלשתונווכה.םידיקפתקחשמ
.טסקטבשרופמבתובותכןהתורידנםיתיעלשינפמ,וכותמןתוא
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הינמרגבתוחרזאבדומילירפסבלארשיתופקתשה.א

115-מםירפס31.תיסחיהטעומהניהתוחרזאבםיינמרגהדומילהירפסבלארשילתוסחייתהה
.תרחאואוזהרוצבלארשיבםיעגונורקחנרשאהנוילעההביטחהוםייניבהתביטחלדומילירפס
בגאךרדבכתוברםימעפוםירצקםירוכזיאבלארשיבןד)םירפס22(טלחומהבורה,םכותמ
טעומרפסמתועצמאבואםירויאב,םיפרגותואלבט,השחמהיעצמאותופמלעםינותנלשהרוצב
.תורושלש

ירפסןיבמהעשת.ןוכיתהחרזמבךוסכסהלשרשקהבקרעיפומלארשיאשונבטרופמןויד
םיטביהלוילארשי-יברעהתומיעהאשונלםלשקרפףאואקלחםישידקמורקחנשדומילה
הביטחלםירפסינש.םידומע14-לםידומע5ןיבענולאםיטסקטלשםפקיה.ולשםינושה
חרזמבךוסכסהאשונבםיקרפה.םידומע65-וםידומע29ךוסכסהאשונלםישידקמהנוילעה
םייטילופםינבמ"ומכםיאשונברתויתובחרדומילתודיחיךותבבורלםיבלושמןוכיתה
."ימואלניבןוחטב"וא"דחאםלועבדיתעהוםולשהתחטבא","םולשלתונכס","םיימלוע

לשיטילנאחותינ"תטישתועצמאבתישענרמוחלהשיגהליעלורכזוהשםיקרפהבורב
לעתונעלםידימלתהלעםייטילנאםיבלשרפסמךלהמב.תומודתויטקדידתוטישוא"ךוסכס
םהמוםייוושכעהםיסרטניאהםהמתולגל,ךוסכסהיאוותוםימרוגה,ןכותהאשונבתולאש
תויוחתפתהיבגלםהלשהכרעההתאחסנלוךוסכסלםידדצהתושרלםידמועהםיעצמאה
חתנלןתינדציכהזןפואבםידימלתהםידמולןוכיתהחרזמבךוסכסהלשהמגודהמ.תוידיתע
,םיטקילפנוקחותינלשהטישהתאםשיילרבדלשופוסבעיגהלידכב,םיימואלניבםיתומיע
דומילהירמוחותורוקמהםירחבנוזהרטמלםאתהב.םהבןודלוםיירשפאתונורתפלעיצהל
הנבמהוםינכתהתאםימיאתמדומילהירפסיבתוכ,ךכבקע.םידימלתלתומישמהתוחסונמו
.םידימלתהברקבתונווגמהדימלתויונמוימחותיפסיסבבתודמועהתוהובגהתושירדלםהלש
לשיטקדידהןוירטירקהתרגסמבןוכיתהחרזמבךוסכסהואלארשיאשונןודינולאםירקמב
,ןאטסינגפאבתומחלמהומכ,תורחאתואמגודבםישמתשמםירחאםירפס;תואמגודךותמהדימל
ךוסכסהלשתיטילופההמרבקראלןדורקחנשםירפסהמדחא.ןקלבהתוצראבואקאריעב
לעךוסכסלרוקמכרוזאבםימהתקולחתלאשלדחוימקרפשידקמםגאלאןוכיתהחרזמב
.היפרגואיגהדומילירפסלללכךרדבךייששאשונבעגונךכבוםיבאשמ

תונורקעהרחאבוקעלםילדתשמןוכיתהחרזמבךוסכסהתאםיגיצמהדומילהירפסבור
הנומתםיקפסמותוילאיסרבורטנוקותוביטקפסרפ-יוביר,תויעבבתודקמתהלשםייטקדידה
לשתילאוטקאהותירוטסיההתובכרומהתאףקשלוניהיזכרמהרגתאה.ךוסכסהלשתנזואמ
בללארבדלתנמלעתרושקתהילכבתוגצומשתוסיפתיתרוקיבןפואבבלשלןמזבובוךוסכסה
תוצקהלשי,ךכךרוצל.)דימלתהלשתונויסנבותויפיצבתדקוממההיצטניירוא(ריעצהארוקה
םיקימעמולא.הנוילעההביטחלדומילהירפסרפסמבהשענשיפכ,אשונהחותיפלםוקמיד
דצלוילארשיהדצלםוקמידםינתוונ,ןוכיתהחרזמבךוסכסהלשםיירוטסיההםישרושב
םיימואלניבוםיירוזיאםימרוגלשםדיקפתתאםיראתמ,םהיתודמעתאגיצהלידכביניטסלפה
תונומתםעתויתרוקיבבםיתמעתמותונושתודמעתולעבתויעדמתויונשרפםיבלשמ,םיפסונ
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.הלאתונומתירוחאמשתונווכהרוריבםעותוישגרתובוגתתוררועמה,ךוסכסהלשתוילאוטקא
ןוזיאלעהרימשךותותיסחיההובגהמרבךוסכסהלשםיגוצייםימייקורקחנשדומילהירפסב
.םידומעלשםצמוצמרפסמיבגלעוארתויםירצקםיקרפבםידדצהלשהגצהב

,םייתייעבםיגוצייםיללוכשםיברםיקרפאוצמלןתינךוסכסהלשםינזואמםיגוציידצל
םימצמצמםימרוגהשולשבןיחבהלןתינדומילהירפסרקחממ.םיתוויעוםיקדצומאלםירוציק
יעצמאבםוצמצויאשונםוצמצ,ינכתםוצמצ:וללהםיתייעבהםיגוצייהמקלחלםימרוגרשא
.השחמה

רשאכךוסכסהלשדבלבםירחבנםיטביהבתודקמתהמהאצותכםרגנינכתהםוצמצה
םיעגונההלאכואםייחרזא,םייתרבחםיטביה,תאזתמועל.םיינידמםימרוגלעהניהתודקמתהה
לארשיומכתוימוטוכידבשומישמהאצותכםרגניאשונםוצמצ.םיילושלםיקחדנ,םינפתוינידמל
רצונהידמ/השחמהיעצמאבםוצמצ.ינשבדחאםירוזשהםיאשונלשהדרפהואןיטסלפדגנ
רשקהאללתונומתלשןבולישואתומכסמתוגצמתרגסמבתודבועלשןתסיחדמהאצותכ
:וטלברתויבםייתייעבהםיגוצייהןיב.דבלברויאלתושמשמה
תורוקמדואמטעמםיללוכוםייגולונורכםימוכיסלםילבגומה"םיילירטס"םייתמכסםידוביע–

-יובירלשםינוירטירקבםידמועאלוךוסכסהלשהנבהלםימרותאלךכבו,םיינוציח
.תוילאיסרבורטנוקואתוביטקפסרפ

הפשבשומיש,םיקרפההנבמתרזעבאצומאללךרדכןוכיתהחרזמבךוסכסהתגצה–
תורשפאבקפסםיליטמוךוסכסלאצומןיאיכםיזמוררשאתורוטקירקותונומתואתיביטמרונ
.םיינידמתונורתפלש

תוויעואהטמשהידילעהמגודלתוידדצ-דחתוגצממואםירוציקמהאצותכתורצונתופסונתויעב
תאואתומיעהלשםייזכרמהםיאשונהתאתוטרפמהתומישרבתוילארשיהתודמעהתגצהב
תגצהבםיקוידיאותויועטףאאוצמלןתינתובורקםיתיעל.ךוסכסהןורתפלםימידקמהםיאנתה
אללרשא,תונומתבידדצדחיתמגמשומישךכלףסוותמםירפסהמקלחב.תוירוטסיהתודבועה
ליעלוטרופשםייוקילה.זעישגירםשורריתומולארשיתערלהיטהלליבומ,ףסוניטילנאדוביע
יעצמאלשתויביטקייבוסהתאתפקשמה,תמיוסמתוידדצדחלשהשוחתםיתיעלםיררועמ
.ןוכיתהחרזמבךוסכסלעגונבםיינומההתרושקת

המגודלרתויבםצמוצמןפואבןוכיתהחרזמבךוסכסהעיפומורקחנשםירפסהמםיברב
םולשהלעהרימשאשונבםינושםיקרפבתורזופמתונומתואקרפלרעשהידומעלעתונומתכ
ץוח.םהשלכםיילאוטקאםיטקילפנוקואתומחלמאשונבתופמלעםינותנכוםלועבםיתומיעו
קרלארשיהעיפומםיכוסכסחותינלתידותמהשיגדומילואןוכיתהחרזמבךוסכסהרשקהמ
ךכלרבעמ;םיינוציקםיימלסיאםינוגראלשדעיכוביואהתומדבינרדומהרורטהאשונבםיקרפב
.יניערגקשנתולעבתונידמתאםיטרפמהתופמבוםימוכיסבלארשיתאאוצמלןתינ

-םינפואםייתנידמ-םינפםיטביהבםינדאלםירפסהבורןפודיאצויםירפסרפסמדבלמ
לעתתשומהתינרדומהיטרקומדכלארשילעברעדימםיקפסמאלםיקרפה.לארשילשםייתרבח
לעםתעפשהוהנידמותדיסחילע,לארשיבתיחרזאההרבחהדיקפתלע,םייברעמתונורקע
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הלכלכהלעואיברעהטועימהלשודמעמלע,םירגהמלשהרבחכלארשילע,לארשיבהרבחה
הרסחןוכיתהחרזמבךוסכסהלשרשקהב.קט-ייהלדעותואלקחמלחהתנווגמהתילארשיה
תועדהותודמעהלשתוינוג-ברבולארשיבץוחהוםינפהתוינידמןיבןילמוגהיסחיבהקמעה
.ךוסכסלםיירשפאתונורתפלעגונבלארשיבהרבחהברקב

תאגיצמאוהרשאכהינמרגללארשיןיבתדחוימהםיסחיהתכרעמבהרצקבןדדחארפסקר
תדחוימתוסחייתהלכאוצמלןתינאלםירפסהרתיב.ןוכיתהחרזמבךוסכסבהינמרגדיקפת
.הלשהירוטסיהלותינמרג-תילארשיהםיסחיהתכרעמל

ידוהיתפידרןיבירוטסיההרשקהרכזומןוכיתהחרזמבךוסכסהאשונבםיקרפהבורב
ןתינשואטסקטבתורישיהעיפומהזרשקלהינפהה.לארשיתנידמתמקהןיבלםתדמשהוהפוריא
ינפבאשונכדיקפתתקחשמהניאוטעמכהאושה.תואמצעהתליגממםיעטקךותמותואקיסהל
אשונמתונורחאהםינשהתורשעךלהמבךפההאושהאשונשרקיעבוניהךכלרבסהה.ומצע
לכלןתינםירפסהמםיברב.דבלבהירוטסיההירועישבאשונלתוחרזאהירועישבםגעיפוהש
םיקרפ-יתתואםיקרפבבורל,האושל–תוילאוזיוואתוילולימ–תורצקתוינפהאוצמלרתויה
היטרקומדלסיסבהודוסיתויוכז,םדאתויוכזאשונתרגסמב,הינמרגבינוציקהןימיהאשונב
חרזמבךוסכסהלשרשקהבליעלרכזוהשיפכואהינמרגלשתילרדפההקילבופרבתיתקוח
.ןוכיתה

םוכיס

םירשקהילושבהרוכזיאוןוכיתהחרזמבךוסכסהלשרשקהלקרלארשיתגצהלשהלבגהה
תומדתגצהבםיתוויעלוםוצמצלתמרוג,)יניערגקשנ,ימואלניברורט(םיינידמ-םיינוחטיב
יעצמאבםוצמצהויאשונהםוצמצה,ינכתהםוצמצהךרדרתוידועםיקזחתמרשאלארשי
.תומחלמתלהנמתובורקםיתיעלוםיכוסכסוםירבשמתכומהנידמכתגצומלארשי.השחמהה
לעבוניה–ןפודיאצויםירקמרפסממץוח–דומילהירפסבלארשיבןוידהםגךכלםאתהב
ומכםיחוסינבעיפוהלםילוכיש,לארשילשםירחאםידדצ.םיילפורטסטקוםייתמחלמםינייפאמ
,”היטרקומדכלארשי” לארשיןיבתדחוימהםיסחיהתכרעמ”וא”םירגהמלשהרבחכלארשי”
תרגסמבהזיחאתודוקנםהלאוצמלתולקבהיהןתינשתורמל,יוטיבידילםיאבאל,”הינמרגל
,ליעלוטרופשםימוצמצבולארשילשהזםצמוצמגוציבהנומטההנכסה.תוחרזאתעדהםוחת
ץמחותוה/דימלתהלשהעדותבועבוקיתרושקתהיעצמאידילעתוצפומשתואשילקשהניה
בחרנןוידהזגוצילהוולתמאלרשאכרקיעב,לארשייפלכתיתפמאהדמעחתפלתונמדזהה
.תויושחרתההתובכרומתאםלוהש,ןזואמו
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הינמרגבתוחרזאבדומילירפסבלארשיתגצהלתוצלמה.ב

הקולכםיינמרגהתוחרזאהדומילירפסבלארשילתוסחייתההתאראתלןתינתיתומכהניחבמ.1
םהמםירופסבקרלארשיליהשלכבלתמושתםישידקמרשאםיטעמהםירפסהןיבםג.רסחב
דגנכלועפלהניהתיללכוהמידקמהצלמה,ךכליא.הזאשונבתואקספףצראוצמלןתינ
דומילהירפסירבחמלקראלהפקתוזהצלמה.לארשילתנתינהבלהתמושתבםוצמצה
הינמרגלשתילרדפההקילבופרהלשתונידמבךוניחהידרשמלםגאלא,רואלםיאיצומהו
.ךוניחבםיטרדנטסהתעיבקוהבילהתועוצקמ,םידומילהתוינכתלעםיארחארשא

קרהגיצהלאלולארשילשתנווגמותבכרומהנומתתגצהברתויברץמאמעיקשהלץלמומ.2
תיטרקומדההנידמכלארשיינייפאמבןוידהתאביחרהלדחוימבבושח.המחלמבהנידמכ
ךוסכסהאשונתרגסמבהבםינדרשאכ,)םייברעמםיטרדנטסיפלע(ןוכיתהחרזמבהדיחיה
הפמהתאותויטילופתועדןווגמתלעבהרבחכתילארשיההרבחהתאגיצהלשי.רוזאב
תאםגהכותבתללוכאיהשהדבועהתאגיצהלןכובחרדענמתלעבכתילארשיהתיטילופה
תוירוביצבתועדהןווגמלםגסחייתהלץלמומםיקרפםתואב.תסנכבםיגצוימהלארשיייברע
לשיטרקומדההייפואלויניתשלפ-ילארשיהךוסכסהלשירשפאןורתפלתועגונהתילארשיה
םיטקפסאתגצהבהינמרגבתוחרזאבדומילהירפסבקוסיעהתאביחרהלץלמומ.הנידמה
תוירוביצתותומע,טפשמהוקוחהתכרעמםהבולארשיבתיחרזאההרבחהלשםינווגמ
.דועורובידהותונותיעהשפוח,תורחאו
םינפהתוינידמןיבןילמוגהיסחיתאםגראתלשיןוכיתהחרזמבךוסכסהלשרשקהב.3

תובכרומרואלדחוימב,תיטקדידהניחבמ.יברעהויניטסלפהדצבולארשיבץוחהתוינידמו
דחוימבםילבוקמהםייטקדידהתונורקעברתוישהמכקובדלשי,ןוכיתהחרזמבךוסכסה
.דומילירפסברמוחהףקיהבםימוצמצםישענרשאכ

תועמשמהלשבןוכיתהחרזמבךוסכסהתרגסמבלארשיתאגיצהלשקבתמשתורמל.4
.הזרשקהבקרהגיצהללארשיבתואיצמהתאםאותאלוקפסמהזןיאירה,ולשתכשמתמה
םירחאםיאשונתרגסמבםגהינמרגבתוחרזאבדומילהירפסבלארשיתאבלשלץלמומןכל
תרבחלהמגודכלארשילשמלתויהלםילוכיולאכםיאשונ.הנידמהיעדמ/תוחרזאבםירושקה
.הנידמותדיסחיאשונלהמגודכלארשיואקט-ייהתלכלככלארשי,תיתוברת-ברםירגהמ

ןיבםיסחיהמןיטולחלטעמכםימלעתמורקחנשדומילהירפסשתעדהלעלבקתמיתלב.5
הישרושולארשייפלכהינמרגלשתדחוימהץוחהתוינידמרקיעב,הינמרגללארשי
תכרעמתאדחוימבגיצהלשי.דומילהירפסבהזאשונלילכהלץלמומןכל.םיירוטסיהה
ןוניכרחאלרקיעב)הקיטילופוהרבח,תוברת,עדמ(םינושםימוחתבתידדההםיסחיה
תיינבלהבוטהמגודשמשלהלוכיוז.1965תנשבתונידמהיתשןיבםייטמולפידהםיסחיה
תולאשדצלתונודינתוירוטסיהתולאשרשאכ,תויטרקומדתונידמןיבםיסחיתוכרעמ
עקרלעםיברםימוחתבםיידדצ-ודהלועפיפותישלתוסחייתהתחתםיילאוטקאםיאשונב
ךוסכסהאשונבלארשילשהבוליש–רקיעבףאילואוא–םג.םיפתושמםיילבולגםירגתא
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תדחוימהתוירחאלותונידמהיתשןיבםידחוימהםיסחילתוסחייתהשרודןוכיתהחרזמב
.לארשייפלכהינמרגתאשונש

םזילאיצוס-לנויצנהאשונםינורחאהםירושעבשתויכוניח-תויעוצקמתוביסשישחינהלשי.6
ירועישתרגסמבאשונלתוחרזאהירועישתרגסמבאשונמיתגרדהןפואבהשענהאושהו
םיכוסכסבוץוחתוינידמבתדקמתמההשיגתרגסמברקיעבואםגלבא.הירוטסיהה
תנידמיפלכתינמרגהץוחהתוינידמביסיסבהסוזנצנוקהיוטיבידילאובלךירצםיימואלניב
תאזאוצמלןתינאלתעכ.ולשתוידוחייהתוביסהוירוטסיההעקרהםעידוהיהםעהולארשי
םיסחיהעקרביזכרמםרוגכהאושהאשונלשרשקהב.ורקחנשתוחרזאבדומילהירפסב
ירפסלוהירוטסיההירועישלהיינפהףיסוהלהיהיוארהןמהינמרגללארשיןיבםידחוימה
םינדשינפלהירוטסיההירועישתרגסמבןודינהזאשונשהחנהבתאז,הירוטסיהבדומיל
דומילהירפסודומילהתוינכתןיבםואיתבךרוצןאכהלוע.ןוכיתהחרזמבךוסכסבולארשיב
.תעדהימוחתינשלש
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לארשיבתוחרזאבדומילירפסבהאושהוהינמרגגוצי

לארשיבתוחרזאבםידומילהתינכתלע

איהוםיינויעהרפסהיתבבהנוילעההביטחלוםייניבהתביטחלתדעוימתוחרזאבםידומילהתינכת
ךוניחהויברעהךוניחה,)יתדהויללכה(ידוהיהךוניחה:הירזגמלכלעךוניחהתכרעמלתפתושמ
הרכההלעןהותילארשיההרבחהיביכרמלכלףתושמהתשגדהלעןהתססובמתינכתה.יזורדה
.תונושהתויתרבחהתוצובקהלשןדוחייב

תשגדהךותתוחרזאהידומיללשדוסיהןבאתאהחינמםייניבהתביטחבםידומילהתינכת
םינושהדומילהיאשונםיפעתסמהנממרשאהנידמהוחרזאהןיבןילמוגיסחיותוקיזומכםיאשונ
םההמוהנידמאיההמומכתויגוסברתיהןיבםיקסועםייניבהתביטחבםיאשונה.ךרדהךשמהב
תויוכזויטרקומדהרטשמהתונורקעוםיכרע,ידוהיהםעהתנידמכלארשיתנידמ,הידיקפת
.חרזאהוםדאהתובוחו

לכלהבוחאשונ.לארשיתנידמבהקיטילופורטשמ:םיקלחהשולשהנוילעההביטחלתינכתב
הדובע("עוציבתלטמ"הלולכוזתרגסמב.)תועש180(דומילתודיחייתשלשףקיהבםידימלתה
הקיזרוצילודיקפתש)תועש90(תחאהדיחילשףקיהבימושייטקיורפ;תישילשהדיחי.)בתכב
.הרבחבוהליהקב,רפסהתיבבתואיצמהןיבלתינויעההדימלהןיב

אשונלכ.רטשמהאשונבונודינשתויגוסלשהקמעהוהבחרהםיווהמהריחביאשונהעברא
.)תועש90(תחאדומילתדיחיהווהמ

:הלאהםיביכרמהתאללוכ"לארשיתנידמבהקיטילופורטשמ"הבוחהאשונ
תידוהיהנידמהתויהבםהילעםיתתשומּהרטשמולארשיתנידמשםיכרעהלשקימעמרוריב–

.הלאםיכרעלשםרואלתואיצמהתניחבו,םידגונמהוםיפתושמהםיביכרמבןויד.תיטרקומדו
.תויטילופהתורומתהרחאבקעמולארשיבהקיטילופהורטשמהינייפאמתריקס–
יאשונכהכדעודמלנרשאותיטילופהתכרעמהמדרפניתלבקלחםיווהמשםיאשונבןויד–

.תיתרבחותילכלכתוינידמ;הנידמותדיסחי;לארשיבםיטועימהדמעמ:ומכדבלבהריחב
םיקרפלשםוצמצואהבחרהתורשפאתמייק.לארשיברפסהיתבלכבאשונהיקרפלכדומיל–

.םירומהוארפסהיתב,םירזגמהתטלחהלםאתהבםיפיעסוא/ו
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תנידמבהקיטילופורטשמאשונלרשקהבונודינשתויגוסלשהקמעהוהבחרהםההריחבהיאשונ
תוינידמ.3;לארשייחרזאםיזורדה,לארשייחרזאםיברעה.2;הנידמוהרבח,תד.1:םהולארשי
.ימואלןוחטיב.4;תיתרבח-תילכלכ

לארשיבתוחרזאבדומילירפסבהאושהוהינמרגתופקתשה.א

–תוחרזאבדומילהירפסבטלובואיזכרמאשונכהעיפומהנניאהינמרגיכרמולןתיניללכןפואב
איה,הינמרגתרכזומםהבתומוקמב.הנוילעההביטחלדומילהירפסבןהוםייניבהתביטחבןה
הנניאהינמרגלשוזכתיללכהגצהיכרורב.תמדקתמותיטרקומד,תיברעמהנידמכתגצומ
.תימואלניבההריזבהינמרגלשהדיקפתוהמוקמתאתפקשמהניאותקפסמ

ירוטסיהרשקהילוטנםיידארופסםירשקהבאלא,הפיצרהנומתךותבתגצומהנניאהינמרג
תורחאתויברעמתונידממתחאכהינמרגתרכזומןהבתואמגודבןיחבהלןתינ,ךכ.יוושכעוא
םיעוריאושחרתהוביפרגואיגבחרמכןיפוליחלוא)ידוחייהירוטסיהההמוקמלתוסחייתהאלל(
הנבהרשפאמונניאיחכונההגצההןפוא.םוקמוןמז,תוברתלשרשקהילוטנםהםג,םייחרזא
רשפאמונניאםגןכלותינמרגההמגודהתועצמאבםייטרקומדוםייחרזאםיכילהתלשתיתוהמ
תורטמלםאתהב(יחרזאהןוידברציילםיצורונייהשיפכיתועמשמויתרוקיבדומילךילהת
.)לארשיבתוחרזאהידומיל

רושיקאללהינמרגלשתילרדפההקילבופרהתאםיגיצמלארשיבתוחרזאבדומילהירפס
םהבתיתנידמהתרגסמהמדרפנאשונכםיגצומהאושהיעוריא.האושהלשרבעהיעוריאל
ייונישלעןוידבאוהתירוטסיהתושחרתהמקלחכהינמרגתגצומובשידיחיהרשקהה.ושחרתה
םיעבקנםהבםינפואהלעאוהןוידהןאכםג:םלועהתומחלמתובקעבםיילאירוטירטתולובג
.תורחאןיבמתחאהמגודכתגצומהינמרגו,תולובג

תמקהלתוקדצההןמתחאכותילארשי-תידוהיהתוהזביזכרמטנמלאכבורלתגצומהאושה
יקרפב(לארשיתנידמלשןנוכמהךמסמהלעןוידברבכ,ךכ.תידוהיםואלתנידמכלארשיתנידמ
.לארשיתנידמתמקהלאיבהשיזכרמהעוריאכהאושההלוע)דומילהירפסלשאובמה

תאתבצעמלארשיתנידמםהבםינפואהתאותנבהמקלחכהאושלדימלתהעדוותיךשמהב
יקוחלעןוידבםג.תילארשי-תידוהיהתוהזהלשרשקהבתימואלההעדותהויביטקלוקהןורכיזה
תקיקחלשרשקהב,ךכ.תילארשיההקיקחהינייפאממדחאכגצומהאושהןורכיזלארשיתנידמ
תנידמלשימואלהביטרנהלשתקיודמהגצהוז.םילוצינתויוכזוהמחלמיעשפ,ימואלןורכיזימי
.לארשי

םיאשונבותילארשיההיטרקומדבןוידהאוההאושהאשונהלועותרגסמברשאףסונהאשונה
אבומהאושבןוידהולאםיאשונב.תננוגתמהיטרקומדוםדאתויוכזלעהרימשלםירושקש
םושיילהקדצהכ;הירוטסיההיחקלרואל–םדאתויוכזלעתרמושההקיקחבךרוצלהקדצהכ
תוסחייתההולאתומוקמב.םינומההתרושקתלשהחוכבןוידלו;תננוגתמההיטרקומדהןורקע
חרזא,םדאתויוכזלתיוושכעהתוסחייתההלעוולוכםלועהלעהאושהלשהעפשהלאיה
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תימעפדחתירוטסיההעפותכתגצומאיה,האושהתרכזומםהבתומוקמהלכב.םיטועימו
”ינתארוהיט”לשתועפותואםעחצר,םיטועימבתינומההעיגפלשרוכזיאואןוידןיא.תידוחייו
.האושהדבלמ

לארשיבתוחרזאלדומילירפסבהאושהוהינמרגתגצהלתוצלמה.ב

ירפסבלארשיבםידימלתלעצומשהינמרגלעעדימהףקיהתאיתוהמןפואבביחרהלץלמומ.1
םידומילהתינכתהעיצמשהלועפהבחרמוהזיחאהתודוקנתאלצנלשי.תוחרזאלדומילה
.וזהרטמלתילארשיה

לשהמוקמתארתוייטסילוהןפואבףקשתשךכהינמרגלשהגצההתאקימעהלץלמומ.2
הינמרגתאםקמלשי.יטרקומדהיחרזאהחישבותימואלניבההריזבתינמרגההיטרקומדה
רתויהבחרהגצה.ילרביליחרזאחישךותבדיקפתוםוקמ,ןמזלשרתויבחררשקהךותב
תלוכי,םייטרקומדםיכילהתתנבהלתונושטבמתודוקנה/דימלתלוהרומלתתלהיושע
.תיתרוקיב-תיחרזאהבישחלשהעמטהוםינושםיכילהתןיבתוושהל

תיטילופהתכרעמהאשונבלארשיבתוחרזאבדומילהירפסבקוסיעהתאביחרהלןתינ.3
תולעבעויסבהיינשהםלועהתמחלמרחאלהתוחתפתהבוהינמרגלשתילרדפההקילבופרב
חקלכתויטרקומדהתוכרעמהתודסמתהותווהתהלעשגדםישלשי.תויברעמהתירבה
.האושהיעוריאוהיינשהםלועהתמחלמ,תיצאנההפוקתהלשירוטסיה

:םיאבהםיאשונברתיהןיבןחובהרקמכהינמרגלעעדימםילארשיהםידימלתלריבעהליוצר.4
.םירגהמתרבחכתינמרגההרבחה.א
םיימואלניבםירשקהבהתובלתשהךלהמבהינמרגבםייתרבחוםייטילופםייוניש.ב

.תוילבולגתויוחתפתהעקרלעו)הפוריאלשדוחיאהךילהתבהמגודל(
תדחוימהמגודכהינמרגלשתילרדפההקילבופרבהינמרגחרזמלשהתובלתשה.ג

.תיטסינומוק-טסופהרבחבהיצמרופסנרטיכילהתל
ןיבוננוכשםידחוימהםיסחיליוארםוקמונתילארשיבתוחרזאבדומילהירפסםגשיוצר.5

ןיבםיסחיהתכרעמלשתירוטסיההתובכרומבןודלץלמומ.האושהרחאללארשיוהינמרג
םייחהימוחתלכבםיידדצ-ודהםיסחיהתוחתפתהוהאושהעקרלעםימעהינשותונידמהיתש
םיסחיהתכרעמ.1965תנשבתונידמהיתשןיבםייטמולפידהםיסחיהןוניכרחאלרקיעב
ןיבינויוושחישוםירשקתיינבלהבוטהמגודשמשלהלוכיוזתונידמהיתשןיבתפעוסמה
תורשפאהתאשיחמהללוכיהזאשונךכלעףסונב.ןועטהןרבעתורמלתויטרקומדתונידמ
.ילארשיהוינמרגהריעצהרודהןיבידיתעהלועפףותישל

לשרשקהבןוידהתאביחרהלהיהיוארהאושללארשיתנידמתמקהןיברשקלעגונב.6
רתויהבחרהנומתלתיטרקומדותידוהיםואלתנידמכלארשיתנידמלשהתמקהלתוקדצהה
ברעמבתימואלהעונתכתינויצההעונתהתוחתפתהלש,תינרדומהתידוהיההירוטסיההלש
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איבהרשאקתונמודיחיעוריאכהאושהתאגיצהלאלו,)בחרילבולגךילהתמקלח(הפוריא
.לארשיתנידמלשהתמקהל

חצרםהבםירחאםייושכעםיכילהתלןכוהאושהומכםיירוטסיהםיכילהתלסחייתהלץלמומ.7
תוימואלתוצובקןיבםימילאםיתומיעותדואאצומעקרלעגרה,םדאתויוכזבהעיגפ,םע
.תויטרקומדדוסיתויוכזתסימרוהעיגפלםיאיבמשתורחאו
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הדעווהתוצלמהםושיילתויכוניחתולועפלתוצלמה

תופתתשהבתונידמהיתשלתופתושמתוימדקא-תויעוצקמהדובעתוצובקםיקהלץלמומ.1
תרחאההנידמהתגצהלדומילירמוחודומילתודיחיושבגירשאםיסונמםירומוםייאמדקא
רמוחתווהלתולוכידומילהתודיחי.תונידמהיתשלםיפתושמםיאשונרואיתלרקיעבו
,םינותנןוכדעבםגוקסעיהלאתוצובק.)ילטיגידואספדומטמרופב(דומילהירפסלםילשמ
.םיילאוזיוםיגוציותורוקמ

ודמליהינמרגבולארשיברפסיתבותרגסמבשטולייפלורבעוידומילהתודיחייכץלמומ.2
.םייונישתסנכהותונקסמתקסהרשפאירשאהוולמימדקארקחמתכירעידכךותןתוא

וחתפיתונידמהיתשמהארוהלםיחמתמוםיטנדוטסותרגסמבשץיקרנימסםייקלץלמומ.3
תויהלםילוכיולאכםיאשונ.לארשילוהינמרגלםיעגונהםינושםיאשונבדומילירמוח
הינמרגןכואמייקתבתוחתפתה,הריגהומכהיצזילבולגהירגתא,האושהןורכיזהמגודל
.םיימואלניבםירשקהבלארשיו
המגודל,לארשיוהינמרגלםיעגונהםיאשונבוקסעיתונידמהיתשמםידימלתיכץלמומ.4

הינמרגברפסיתבןיבהלועפהףותישלשםימייקםיטקייורפתרגסמב,תויגולוקאתולאשב
.לארשיבו
ידכהינמרגבולארשיבדומילירפסלשרואלםיאיצומלתואנדסואםיסנכןגראלץלמומ.5

.דומילירפסרקחלתינמרג-תילארשיההדעווהתוצלמהויאצממתאחתנלוגיצהל
הדעווהתוצלמהויאצממתאחתנלוףתשלןתרטמשםירומלתויומלתשהםייקלץלמומ.6

.דומילירפסרקחלתינמרג-תילארשיה
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תינמרג-תילארשיההדעווהידילעורקחנשדומילירפס

םילארשידומילירפס

)יללכ-יתכלממרזגמ(הירוטסיה

:'זהתיכ
.תיכוניחהיגולונכטלזכרמה:ביבאלת.םישגפנתומלוע:ןמזבתועסמ.)2011(העיצק,ןאיביבט-ילאיבא

:'חהתיכ
זכרמה:ביבאלת.16–19תואמ,תוכפהמוהמדיק:רבעהלאעסמ.)2010(העיצק,ןאיביבט-ילאיבא

.תיכוניחהיגולונכטל
.סכרתאצוה:הדוהיןבא.לומתאהםלועבתוינרדומותוכפהמ.)2010(ימענ,דרוולייא,הוונ

:'טהתיכ
היגולונכטלזכרמה:ביבאלת.רבשמבינרדומהםלועה:ןמזבתועסמ.)2011(העיצק,ןאיביבט-ילאיבא

.תיכוניח

:'יהתיכ
.תיכוניחהיגולונכטלזכרמה:ביבאלת.ןחבמבתוימואל:ןמזבתועסמ.)2008(העיצק,ןאיביבט-ילאיבא
.ךלילתאצוה:הווקתחתפ.'אקלחימואלםלוע.)2008(הלוש,רבנעוהשמ,לליהרב
זכרמתאצוה:םילשורי.ךרדהתישאר:תוימואלה.)2008(רירפצ,גרבדלוגוהנח,ךברוא,רזעילא,הקמוד

.ר"זשןמלז
.סכרתאצוה:הדוהיןבא.םימעבולארשיבתוימואלה.)2008(ימענ,דרוולייא,הוונ
.תיכוניחהיגולונכטלזכרמה:ביבאלת.תוליהקוםירע.)2008(הביבח,הידפודוד,ןיקצורוס
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:ב"י-א"יתותיכ
היגולונכטלזכרמה:ביבאלת.האושלוהמחלמלםולשמ:ןמזבתועסמ.)2009(העיצק,ןאיביבט-ילאיבא

.תיכוניח
.תיכוניחהיגולונכטלזכרמה:ביבאלת.ןוכיתהחרזמבהנידמםינוב.)2009(העיצק,ןאיביבט-ילאיבא
.ךלילתאצוה:הווקתחתפ.האושוםזיצאנ.)2010(הלוש,רבנעוהשמ,לליהרב
.ךלילתאצוה:הווקתחתפ.הנידמםינוב.)2009(הלוש,רבנעוהשמ,לליהרב
.ר"זשןמלזזכרמוםשודיתאצוה:םילשורי.האושותוירטילטוט)2009(לארשי,ןמטוג
:םילשורי.ןוכיתהחרזמבהנידמםינוב:תוימואלה,)2009(רירפצ,גרבדלוגוהנח,ךברוא,רזעילא,הקמוד

.ר"זשןמלזזכרמתאצוה
.סכרתאצוה:הדוהיןבא.האושותוירטילטוט.)2009(דוד,רחשוימענ,דרו,לייא,הוונ
.סכרתאצוה:הדוהיןבא.הנידמםינוב.)2009(דוד,רחשוימענ,דרו,לייא,הוונ

:םירבגומהירוטסיהידומיל
.תולעמתאצוה:ביבאלת.היצפיצנמאהןדיעבםיטבל,שדחםלועלומלא)2005(לאונמע,סקטא
.ר"זשןמלזזכרמתאצוה:םילשורי.החימצוםירבשמ,ןוזח:ב"הראתודלות)2007(הנינוי,םייהסרולפ
.1939–1943יצאנהשוביכהתפוקתבבוקרקתליהק:הרובגלתוברםינפ)2002(היציליפ,יארק

.םשודידסומוםידומילתוינכותלףגאה:ךוניחהדרשמ:םילשורי

)יתד-יתכלממרזגמ(הירוטסיה

.לארהןוריר”ד:יעדמךרוע.1870–1920'אקלח,םימעבולארשיבהלואגוהכפהמ)2006(הלוש,רבנע
.ךלילתאצוה:הווקתחתפ

ידו’ג’פורפ:תיעדמתכרוע.1920–1939'בקלח,םימעבולארשיבהלואגוהכפהמ)2006(הלוש,רבנע
.ךלילתאצוה:הווקתחתפ.למואב

ידו’ג’פורפ:תיעדמתכרוע.1939–1970'גקלח,םימעבולארשיבהלואגוהכפהמ)2006(הלוש,רבנע
.ךלילתאצוה:הווקתחתפ.למואב

)יזורדויברערזגמ(הירוטסיה

:םייניבתביטח
האמהלשהנושארהתיצחמבתיאפוריאהירוטסיה:הירוטסיהבםיקרפ,ביאבחדומחמבאהולאדבע

.)'טהתיכל(םייניבהתוביטחל,םירשעה
תוביטחל,םירשעההאמהלשהנושארהתיצחמבהפוריא:הירוטסיהבםירועיש,הללאטע,יטבוק

.)'טהתיכל(םייניבה

תינמרג-תילארשיההדעווהידילעורקחנשדומילירפס 70

Open-Access-Publikation im Sinne der CC-Lizenz BY-NC-ND

http://www.v-r.de/de


:הנוילעהביטח
.הפיח,השדחהתעבלארשיםעתודלות,)2012('גרו'ג,המאלס
.הפיח,20-ההאמהתודלות.)2008('גרו'ג,המאלס
.ביבאלת,ב"הראתודלות.)1992(תור,גרבנילק

היפרגואיגבדומילירפס

:'זהתיכ
.תיכוניחהיגולונכטלזכרמה:ביבאלת.םיבושייוםישנא)2007(הייבצ,ןייפוהריאמ,בגש

:'חהתיכ
.בירעמ:ביבאלת.םיינוציחתוחוכוםיימינפתוחוכ:ץראהרודכתאןיבהל)2004(םהרבא,יבהז
.תיכוניחהיגולונכטלזכרמה:ביבאלת.םדא,הביבס:ץראהרודכ)2011(ח"טמתווצ

:'טהתיכ
.תיכוניחהיגולונכטלזכרמה:ביבאלת.בחרמהוםדאה:לארשי)2007(היבצ,ןייפ

:ב”י–'יתותיכ
לת.21-ההאמהףסלעתורומת:ןוכיתהחרזמהלשהיפרגואיג)2008(תילד,ןל-סורגוןונרא,רפוס

.דבועםעתאצוה:ביבא
הביטחל21-ההאמהחתפבןוכיתהחרזמה)2003()םיכרוע(הריפוא,לגוףסוי,סלג,ןונמא,ןיטרק

זכרמהוךוניחהדרשמבםידומילתוינכותףגא:ביבאלת.היפרגואיגבםירמאמרחבמ:הנוילעה
.תיכוניחהיגולונכטל

:ב”י–א"יתותיכ
חותיפוהיפרגואיגבדומילרפס:יתוברת-יתרבחהבחרמבםדאה)2011(רפוע,לאירפוהריפוא,לג

.תיכוניחהיגולונכטלזכרמהוךוניחהדרשמבםידומילתוינכותףגא:ביבאלת.הביבסה
היגולונכטלזכרמה:ביבאלת.21-ההאמבלארשי)2009(הריאמ,בגשוהיבצ,ןייפ,סיריא,רציירג

.תיכוניח
זכרמהוךוניחהדרשמבםידומילתוינכותלזכרמה:ביבאלת.הביבסהוץראהרודכ)2010(יליב,ריבס

.תיכוניחהיגולונכטל
דרשמבםידומילתוינכותלזכרמה:ביבאלת.יבחרמהןונכתהוחותיפה)2010(הריאמ,בגשוסיריא,ינוליש

.תיכוניחהיגולונכטלזכרמהוךוניחה
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םיסלטא

:םייניבתביטח
תאצוה:ביבאלת.)תנקותמותשדוחמהרודהמ(םייניבהתביטחלוםיידוסירפס-יתבלסלטא.השמ,רוורב

.הנבי
.הנביתאצוה:ביבאלת.)תשדוחמהרודהמ(ילכלכוינידמ,יסיפסלטאהשמ,רוורב

:הנוילעהביטח
.הנביתאצוה:ביבאלת.שדחיאטיסרבינואסלטא)2002(השמ,רוורב
.לארשייופימלזכרמה:ביבאלת,ימואלהסלטאה–שדחהלארשיסלטא)2008(הירא,רחש
.אטרכתאצוה:םילשורי.ילסרבינואאטרכסלטא)2007(הירא,רחש

תוחרזאבדומילירפס

:םייניבתביטח
.םייניבהתוביטחלהיטרקומדותוחרזא,םעתשרומידומיל:תיטרקומדלארשי)2002(םעוניבא,תונרג

.סכרתאצוה:הדוהיןבא
.תוחרזאבדומילרפס:לארשיההיטרקומדהלאעסמ)1994(הנח,ריהנורתסא,יפלא,תידוהי,יקצורזימ

.תולעמתאצוהוךוניחהדרשמבםידומילתוינכתלףגאהתאצוה:םילשורי
.ריבד,ןתיב-הרומז,תרנכתאצוה:ביבאלת.לארשיתנידמבתוחרזא)2010(דוד,רחש

:הנוילעהביטח
.תיטרקומדותידוהיהנידמ:לארשיבםיחרזאתויהל)2000(ההלב,ןוסרפלאוהדרו,יזנכשא,הנח,ןדא

.תולעמתאצוהוךוניחהדרשמבםידומילתוינכתלףגאה:םילשורי
.יגמתאצוה:םילשורי.תוחרזאהתודוסי:לארשיבהקיטילופורטשמ)2011(םהרבא,ןיקסיד
תאצוה:הדוהיןבא.תואיצמהןחבמבתיטרקומדותידוהיהנידמ:תורגבלתוחרזא)2006(תירוד,רגרבמל

.סכר
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םינמרגדומילירפס

הירוטסיה

םייניבתביטח

היראווב
Bernlocher, Ludwig et al. , Geschichte und Geschehen 4. Leipzig: Klett 2007.
Bernlocher, Ludwig et al. , Geschichte und Geschehen 5. Stuttgart: Klett 2008.
Brückner, Dieter und Harald Focke (Hg.), Das waren Zeiten 4. Bamberg: Buchner

2010.
Brückner, Dieter und Hannelore Lachner (Hg.), Geschichte erleben 5. Bamberg:

Buchner 2005.
Cornelissen, Joachim et al. , Mosaik. Der Geschichte auf der Spur B9. München: Ol-

denbourg 2007.
Cornelissen, Joachim et al. , Mosaik. Der Geschichte auf der Spur B10. München:

Oldenbourg 2008.
Fink, Hans-Georg et al. , Geschichte kennen und verstehen 10.München: Oldenbourg

2004.

גרובנדנרבוןילרב
Bender, Daniela et al. , Geschichte und Geschehen 4. Stuttgart : Klett 2005.
Berger-von der Heide, Thomas und Hans-Gert Oomen (Hg.), Entdecken und ver-

stehen 9/10. Berlin: Cornelsen 2007.
Berger-von der Heide, Thomas (Hg.), Entdecken und verstehen 9/10. Berlin: Cor-

nelsen 2009.
Ebeling, Hans und Birkenfeld, Wolfgang (Hg.), Die Reise in die Vergangenheit 4.

Braunschweig: Westermann 2008.
Ebeling, Hans und Wolfgang Birkenfeld (Hg.), Die Reise in die Vergangenheit 5.

Braunschweig: Westermann 2009.
Funken, Walter und Bernd Koltrowitz (Hg.), Geschichte plus 9/10. Berlin: Cornelsen

2009.

הנותחתההינוסקס
Baumgärtner, Ulrich, Hans-Jürgen Döscher und Klaus Fieberg (Hg.), Horizonte 3.

Braunschweig: Westermann 2009.
Baumgärtner, Ulrich und Hans-Jürgen Döscher (Hg.), Horizonte 4. Braunschweig:

Westermann 2007.
Bender, Daniela et al. , Geschichte und Geschehen 5/6. Stuttgart : Klett 2006.
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Berger-von der Heide, Thomas (Hg.), Entdecken und verstehen 3. Von der Zeit des
Nationalsozialismus bis in die Gegenwart. Berlin: Cornelsen 2010.

Brückner, Dieter und Harald Focke (Hg.), Das waren Zeiten 4. Bamberg: Buchner
2010.

Burkard, Dieter et al. , Zeitreise 3. Stuttgart : Klett 2010.
Derichs, Johannes et al. , denk mal Geschichte 9/10, Braunschweig: Schroedel 2011.
Regenhardt, Hans-Otto (Hg.), Forum Geschichte 9/10. Vom Kaiserreich bis zur Ge-

genwart. Berlin: Cornelsen 2010.
Regenhardt, Hans-Otto und Claudia Tatsch (Hg.), Forum Geschichte 10. Vom Ende

des Zweiten Weltkriegs bis heute. Berlin: Cornelsen 2008.

הילפטסווןיירןופצ
Berger-von der Heide, Thomas (Hg.), Entdecken und Verstehen 4. Von der russischen

Oktoberrevolution bis zur Gegenwart. Berlin: Cornelsen 2007.
Brokemper, Peter, Elisabeth Köster und Dieter Potente (Hg.), Geschichte Real 3.

Berlin: Cornelsen 2005.
Brokemper, Peter, Elisabeth Köster und Dieter Potente (Hg.), Geschichte Real 3.

Berlin: Cornelsen 2013.
Brückner, Dieter und Harald Focke (Hg.), Das waren Zeiten 3. Das kurze 20. Jahr-

hundert. Bamberg: Buchner 2010.
Cornelissen, Joachim et al. , Mosaik D3. Der Geschichte auf der Spur. Vom Ende des

ersten Weltkrieges bis zur Gegenwart. München: Oldenbourg 2009.
Christoffer, Sven et al. , Mitmischen 3. Stuttgart: Klett 2009.
Derichs, Johannes et al. , denk mal Geschichte 1. Braunschweig: Schroedel 2010.
Sauer, Michael (Hg.), Geschichte und Geschehen 3. Stuttgart : Klett 2009.

הינוסקס
Baumgärtner, Ulrich undWolfWeigand (Hg.),ANNO 5. Braunschweig:Westermann

2007.
Baumgärtner, Ulrich undWolfWeigand (Hg.),ANNO 6. Braunschweig:Westermann

2007.
Bender, Daniela et al. , Geschichte und Geschehen 5. Stuttgart : Klett 2007.
Burkard, Dieter et al. , Zeitreise 3. Stuttgart : Klett 2007.
Burkhard, Dieter et al. , Zeitreise 4. Stuttgart: Klett 2007.
Osburg, Florian und Dagmar Klose (Hg.), Expedition Geschichte 4. Vom Zeitalter des

Imperialismus bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges. Braunschweig: Diesterweg
2006.

Osburg, Florian (Hg.), Expedition Geschichte 5. Von der Nachkriegszeit bis zur Ge-
genwart. Braunschweig: Diesterweg 2007.
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הנוילעהביטח

היראווב
Baumgärtner, Ulrich, Herbert Rogger und Wolf Weigand (Hg.), Horizonte 12.

Braunschweig: Westermann 2010.
Bäuml-Stosiek, Dagmar et al. , Forum Geschichte 12. Berlin: Cornelsen 2010.
Bender, Daniela et al. , Geschichte und Geschehen 12. Stuttgart: Klett 2010.
Brückner, Dieter, Harald Focke und Lorenz Maier (Hg.), Buchners Kolleg Geschichte

11. Bamberg: Buchner 2009.
Brückner, Dieter, Harald Focke und Lorenz Maier (Hg.), Buchners Kolleg Geschichte

12. Bamberg: Buchner 2010.

הנותחתההינוסקסוהינוסקס,ןילרב
Bender, Daniela et al. , Geschichte und Geschehen – Neuzeit. Leipzig: Klett 2005.
Le Quintrec, Guillaume und Peter Geiss (Hg.), Histoire/Geschichte. Europa und die

Welt seit 1945. Stuttgart : Klett 2006.

הנותחתההינוסקס
Lanzinner, Maximilian (Hg.), Buchners Kompendium Geschichte. Bamberg: Buchner

2008.

הילפטסווןיירןופצ
Arand, Tobias et al. , Geschichte und Geschehen Oberstufe. Stuttgart, Leipzig: Klett

2011.
Bahr, Frank (Hg.), Horizonte III. Von der Weimarer Republik bis zum Beginn des 21.

Jahrhunderts. Braunschweig: Westermann 2006.
Laschewski-Müller, Karin und Robert Rauh (Hg.), Kursbuch Geschichte. Von der

Antike bis zur Gegenwart. Berlin: Cornelsen 2010.
Lendzian, Hans-Jürgen (Hg.), Zeiten und Menschen. Paderborn: Schöningh 2011.

הינוסקס
Bahr, Frank (Hg.), ANNO 11/12. Braunschweig: Westermann 2008.
Bender, Daniela et al. , Geschichte und Geschehen 11. Stuttgart: Klett 2008.
Lendzian, Hans-Jürgen (Hg.), Zeiten und Menschen 2. Paderborn: Schöningh 2011.
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היפרגואיג

םייניבתביטח

היראווב
Altmann, Markus et al. , Terra Geographie 8. Stuttgart: Klett 2006.
Bacigalupo, Stefanie et al. , Seydlitz Erdkunde 7. Braunschweig: Schroedel 2010.
Büttner, Wilfried, Werner Eckert-Schweins und Bernd-Michael Lipke (Hg.), Diercke

Geographie 8. Braunschweig: Westermann 2006.
Dietersberger, Thomas et al. , Seydlitz Geographie 8. Braunschweig: Schroedel 2006.
Hartl, Martin et al. , Mensch und Raum 9. Berlin: Cornelsen 2004.

ןילרב
Autorenkollektiv (fachl. Beratung: UweMart), Seydlitz Geografie 7/8. Braunschweig:

Schroedel 2011.
Balzer, Werner et al. , Seydlitz Geographie 7/8, Braunschweig: Schroedel 2006.
Baumann, Matthias et al. , Heimat und Welt 7 und 8. Braunschweig: Westermann

2011.
Breitbach, Thomas et al. ,Mensch und Raum Geographie 7/8. Berlin: Cornelsen 2009.
Colditz, Margit und Notburga Protze (Hg.),Heimat undWelt 7 und 8. Braunschweig:

Westermann 2006.
Demmrich, André et al. , Diercke Geographie 7/8. Braunschweig: Westermann 2006.
Werner, Steffen (Hg.), Terra Geographie 7/8. Stuttgart : Klett 2006.

הנותחתההינוסקס
Bahr, Matthias et al. , Durchblick Erdkunde 7/8. Braunschweig: Westermann 2009.
Bahr, Matthias et al. , Durchblick Erdkunde 9/10. Braunschweig: Westermann 2005.
Bünstorf, Jürgen (Hg.), Terra Erdkunde 7/8. Stuttgart : Klett 2008.
Bünstorf, Jürgen (Hg.), Terra Erdkunde 9/10. Stuttgart : Klett 2009.
Döpke, Gisbert et al. , Diercke Erdkunde 7/8. Braunschweig: Westermann 2009.
Freytag, Martin et al. , Diercke Erdkunde 7/8. Braunschweig: Westermann 2005.
Haberlag, Bernd et al. , Terra Erdkunde 9/10. Stuttgart: Klett 2008.

הילפטסווןיירןופצ
Bremm, Andreas et al. , Diercke Geographie 2. Braunschweig: Westermann 2009.
Bremm, Andreas et al. , Diercke Geographie 2/3. Braunschweig: Westermann 2009.
Bünstorf, Jürgen (Hg.), Terra Erdkunde 9/10. Stuttgart : Klett 2011.
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הינוסקס
Baumann, Matthias et al. , Diercke Geographie 7. Braunschweig: Westermann 2004.
Bricks, Wolfgang et al. , Seydlitz Geographie 3. Braunschweig: Westermann 2005.
Irmscher, Ute et al. , Heimat und Welt 9. Braunschweig: Westermann 2006.

הנוילעהביטח

היראווב
Kulke, Elmar (Hg.), Mensch und Raum. Geographie 11. Berlin: Cornelsen 2009.

הילפטסווןיירןופצ
Boeti, Pasquale et al. , Terra Geographie Oberstufe. Stuttgart, Leipzig: Klett 2011.
Kron, Erich A. und Jürgen Neumann (Hg.),Mensch und RaumGeographie Oberstufe.

Berlin: Cornelsen 2010.

הינוסקס
Bauer, Jürgen et al. , Seydlitz/Diercke Geographie 11. Braunschweig: Schroedel,

Westermann 2008.

םיסלטא
Michael, Thomas et al. , Diercke Weltatlas. Braunschweig: Westermann 2008.
Streibel, Volker et al. , Haack Weltatlas. Stuttgart, Gotha: Klett 2011.

תוחרזא

םייניבתביטח

גרובנדנרבוןילרב
Ernst, Christian M. (Hg.), Fakt 2. Arbeitsbuch für Politische Bildung. Berlin: Cor-

nelsen 2009.
Floren, Franz Josef (Hg.), Politik Wirtschaft 3. Ein Arbeitsbuch. Paderborn: Schö-

ningh 2009.
Mattes, Wolfgang (Hg.), Team 3. Arbeitsbuch für Politik und Wirtschaft. Paderborn:

Schöningh 2010.
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הנותחתההינוסקס
Berger-von der Heide, Thomas und Tanja Laspe (Hg.), Politik entdecken 9/10. Berlin:

Cornelsen 2009.
Detjen, Joachim et al. , Mensch und Politik SI, Bd. 2. Braunschweig: Schroedel 2007.
Eichner, Detlef et al. , Demokratie heute 9/10. Braunschweig: Schroedel 2008.
Floren, Franz Josef (Hg.), Politik-Wirtschaft 9/10. Paderborn: Schöningh 2007.
Mattes, Wolfgang (Hg.), Team 9/10. Arbeitsbuch für Politik. Paderborn: Schöningh

2010.
Neumann, Harald-Matthias und Thomas Specht, Anstöße 2. Stuttgart : Klett 2010.

הילפטסווןיירןופצ
Berger-von der Heide, Thomas et al. , Politik entdecken 2. Berlin: Cornelsen 2009.
Floren, Franz Josef (Hg.), Politik Wirtschaft 9. Paderborn: Schöningh 2008.
Floren, Franz Josef et al. , Politik 3. Ein Arbeitsbuch für den Politik-Unterricht. Pa-

derborn: Schöningh 2005.
Floren, Franz Josef et al. , Politik, Wirtschaft 7–9. Ein Arbeitsbuch. Paderborn:

Schöningh 2009.
Floren, Franz Josef et al. , Politik, Wirtschaft 7–10. Ein Arbeitsbuch. Paderborn:

Schöningh 2009.
Heck, Stefan et al. , Politik und Wirtschaft verstehen 5/6. Braunschweig: Schroedel

2008.
Riedel, Hartwig (Hg.), Politik &Co. 2. Politik/Wirtschaft für das Gymnasium. Bam-

berg: Buchner 2011.

הינוסקס
Brandt, Uwe und Angela Hitzschke, Mensch und Politik SI, Bd. 2. Braunschweig:

Schroedel 2006.
Deiseroth, Dieter, Angela Ungerer & Heinz-Ulrich Wolf, Demokratie heute 10. Ge-

meinschaftskunde/Rechtserziehung. Braunschweig: Schroedel 2010.

הנוילעהביטח

היראווב
Brügel, Peter et al. , Internationale Politik im Zeichen der Globalisierung. Unter-

richtswerk für die Oberstufe. Bamberg: Buchner 2005.
Gleichsner,Wilhelm (Hg.), Internationale Politik im Fokus 12. Paderborn: Schöningh

2010.
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הנותחתההינוסקס
Immesberger, Werner et al. , Mensch und Politik SII. Braunschweig: Schroedel 2007.
Jöckel, Peter, Politik und Wirtschaft 11/12. Berlin: Cornelsen 2009.
Rytlewski, Ralf und Carola Wuttke (Hg.), Politik. Gymnasiale Oberstufe. Berlin:

Duden-Paetec 2005.
Rytlewski, Ralf und Carola Wuttke (Hg.), Politik. Gymnasiale Oberstufe. Berlin:

Duden 2009.

הילפטסווןיירןופצ
Jöckel, Peter und Dirk Lange (Hg.), Politik und Wirtschaft 2. Berlin: Cornelsen 2011.
Floren, Franz Josef (Hg.), Wirtschaft, Gesellschaft, Politik 12/13. Paderborn: Schö-

ningh 2006.
Stiller, Edwin (Hg.), Dialog Sowi. Unterrichtswerk für Sozialwissenschaft, Bd. 2.

Bamberg: Buchner 2009.

הינוסקס
Betz, Christine et al. , Globalisierung und internationale Politik. Institutionen,

Strukturen und Prozesse. Bamberg: Buchner 2008.
Jöckel, Peter: Grundwissen Politik. Berlin: Cornelsen 2009.
Kurz-Gieseler, Stephan (Hg.), Sozialkunde. Politik in der Sekundarstufe II. Pader-

born: Schöningh 2007.
Tschirner, Martina et al. , Buchners Kompendium Politik. Politik und Wirtschaft für

die Oberstufe. Bamberg: Buchner 2009.
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דומילירפסרקחלתינמרג-תילארשיההדעווהבכרה

םילארשיההדעווהירבח

ת"פומןוכמשאר,ןלוגלכימר"ד

הארוה,הדימללגוחהשאר;הינמרג-לארשידומילירפסרקחמתשרשאר,לזיקהיראר"ד
הפיחתטיסרבינוא,ךוניחלהטלוקפה,הכרדהו

הירוטסיהתווצ

)2011טסוגואמלחה(הירוטסיהר"מפמ,רתא-ץכהנרואר"ד

תדעוושאר;ביבאלתתטיסרבינוא,לארשיםעלשהירוטסיהלגוחה,ןידלוגהחמש'פורפ
ךוניחהדרשמ,יתכלממהךוניחבהירוטסיהלעוצקמה

תעבהקירפאןופצידוהיוהפוריאברעמבהאושהתרקוח;הירוטסיהלהרומ,הלמשתילאר"ד
השדחה

)2011ילוידע(הירוטסיהר"מפמ,ןורילאכימרמ

היפרגואיגתווצ

ךוניחהדרשמ,יגוגדפחותיפל'אףגאתלהנמ,תיגוגדפהתוריכזמהר"ויתינגס,גינפהילד'בג
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םינרואךוניחלתימדקאההללכמה,הביבסידומילוהיפרגואיגלגוחהשאר,יניזדמןונראר"ד
היפרגואיגלתיצראהכירדמוהריכבהרומרבעשל,םורבהרש'בג

תוחרזאתווצ

)2014רבמצד,ת"פומןוכמבסנכבהפתתשה(תוחרזאר"מפמ,ןוארוגלעי'בג

םילשורי,הכרבןרקתלהנמ,לעשמ-ביריילטר"ד

ןוירוג-ןבתטיסרבינוא,ךוניחלהקלחמה,רקחמתדימלת;תוחרזאלהרומ,ןזור-ןמטיבהואנ'בג
בגנב

)2012רבמטפסדע(תוחרזאר"מפמ,ןהכרדארמ

םינמרגההדעווהירבח

גייוושנוארב,ימואלניבדומילירפסרקחמלטרקאגרואיגןוכמשאר,גיסלהנומיס'פורפ

רקחמלטרקאגרואיגןוכמ,לארשי-הינמרגדומילירפסרקחמתשרשאר,יקסבודסקרידר"ד
גייוושנוארב,ימואלניבדומילירפס

הירוטסיהתווצ

גיצפיילתטיסרבינוא,ירוטסיההרנימסה,ןמקנקסנופלא'פורפ

ןיימ-טופקנרפבידוהיהןואיזומהוראואבץירפש"עןוכמהלשיגוגדפהזכרמה,ךפילןיטרמר"ד

היפרגואיגתווצ

גיצפייל,תירוזאהיפרגואיגלץינביילןוכמ,הגנדרווהטוא'פורפ
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רטסנימתטיסרבינוא,היפרגואיגהלשהקיטקדידלןוכמה,רמהלאכימ'פורפ

רטסנימתטיסרבינוא,היפרגואיגהלשהקיטקדידלןוכמה,רפירשהלאירבג'פורפ

תוחרזאתווצ

ןסיגתטיסרבינוא,הרבחהיעדמלשהקיטקדידלהרדטקה,רדנזגנגפלוו'פורפ

היגולונכטלןדזרדתטיסרבינוא,הנידמהיעדמלןוכמה,לביהנראקרמ'פורפ

ןוב,טרבאךירדירפש"עינוכיתהרפסהתיבלהנמ,רנגנלקנרפרמ

הדעוולירקחמץועי

תוברתלוהירוטסיהלבונבודןועמשןוכמשאר;םילשוריתירבעההטיסרבינואה,רנידןד'פורפ
גיצפייל,םידוהיהלש
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םיפסונםילארשיםירקוח

יתד-יתכלממהרזגמבדומילירפסרקח,ריפסהבוט'בג

יברעהרזגמבםייניבהתוביטחדומילירפסרקח,ןארמעריילכ'בג

יברעהרזגמבהנוילעהביטחדומילירפסרקח,שירהילערמ

םסאקר"דל,)יתד-יתכלממהךוניחבתוחרזאוהירוטסיהר"מפמ(גרבסקילגההלב'בגלהדות
לשהכרעהוחותיפלעהנוממ(חלאסתא'גנ'בגלו)יברעהרזגמבהירוטסיהר"מפמ(השוארד
.הזרקחמלץועייבועויסבםתמורתלע)יסקר'צהויזורדהךוניחבהדימלירמוחוםידומלתוינכת

ת"פומןוכמתווצלהדות
רקחמהתושרשאררבעשל,בגויםהרבא'פורפ
רקחמהתושרשארתינגס,ןמרבוגתניער"ד
ןוכמהשארתכשלתלהנמ,םמתיל'בג
רקחמהתושרתזכר,ןרואלט'בג
םיסנכוןויעימילהדיחיהשאר,ןידעהמענ'בג

םיפסונםינמרגםירקוח

היפרגואיגדומילירפסרקח,גנינובלאכימרמ

הירוטסיהדומילירפסרקח,ןבידןירטקןא'בג

תוחרזאדומילירפסרקח,ךירדירפסרלרמ

תוחרזאדומילירפסרקח,ןמטרההניז'בג

הירוטסיהדומילירפסרקח,הנורקרדןופןיטסרקר"ד

הירוטסיהדומילירפסרקח,לכימהנהוי'בג

היפרגואיגדומילירפסרקח,סיפלפלאכימרמ
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הירוטסיהדומילירפסרקח,ןמגנרטשהיניס'בג

הירוטסיהדומילירפסרקח,גנירגיווסנהוירמ

טרקאגרואיגןוכמתווצלהדות
טרקאגרואיגןוכמשארןגס,סקופטרהקא'פורפ
טרקאגרואיגןוכמתיירפסתלהנמ,ןחרתסא'בג
טרקאגרואיגןוכמ,תיביטרטסינימדאההלהנההשארןגס,סראיובסאיטמרמ
)טרקאגרואיגןוכמתיירפס(הינק-רגירגהטנר'בג,ץניההקירלוא'בג
הייטנווס'בג,רטלווןילורק'בג,רלימהנירטק'בג,רנרקםירמ'בג,יקצלוטשטומלא'בג
)רקחמתורזוע(ןייההירמהווא'בג,לדנש

תומגרתמלוםימגרתמלהדות
ביבאלת,רגיאהיטנא'בג
ביבאלת,רונמהיטק'בג
ןכנימ,רביירש-רטוזתירמש'בג
ןלק,ןמרדנסכלארמ
)בתכבםימוגרת(יטיסקרויוינ,ןקרבגשיבא'בג
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