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ןובנ לאונמע 

תידוהיה הנידמל  ןיבלמ  עצבמ 

2013 דלומ ,'  ' תואצוה תינויווש , תונויצ  זנג , םייח  רפס : תרוקיב 

לע 1948, הרפכב  תוכזל  ידכ  ומצע •  חוכמ  יבויח  לעפמכ  אל  ךא  תוביסנה  חרוכ  ךמס  לע  לארשי  תמקהל  קודיצ  אוצמל  הסנמ  רבחמה 
לש 67 ' בהזה  תא  הרומתב  רוכמל  דלומ '  ' זכרמב וירבחו  זנג  םייח  םישקבמ 

 

תוימואל ןיב  הנחבהב  ורפס  תא  חתופ  זנג  םייח  רוספורפ 
הנחבה יהוז  תיחרזא ."  " תוימואל ןיבל  תיתוברת " - ונתא "

איה לשמל , תיתפרצה , תוימואלה  .תיתוכאלמ  אל  םא  תיתייעב 
תא הווהמ  תיתפרצה  תוברתהש  םושמ  תיחרזא " תיתוברת  "
לש הקוחה  .תיתפרצה  תוחרזאלו  תימואלה  תוהזל  סיסבה 
ימכ יתפרצה  ." םעה  םשב   " הזרכוה תישימחה  הקילבופרה 
ינמואלה ךוניחה  לע  דיעהל  לוכי  ינא  תפרצב , ךנוחו  לדג  דלונש ,

ימ .תיתפרצה  הקילבופרה  לש  תיזוכירה  ךוניחה  תכרעמ  לש 
ןמזומ דבלב  תיחרזא "  " איה תיתפרצה  תוימואלהש  בשוחש 

ולש תוימואלה  .לוג  - הד לראש  לש  וימואנ  תאו  וירפס  תא  אורקל 
תיתפרצה תוימואלה  .השוב  תרסח  תיתוברת " - ונתא  " התייה

אל םא  תיתוברת "  " לעופב איה  ךא  תיחרזא "  " ילוא תיארנ 
". תיתוברת ונתא  "

תוברתל הרושק  תינקירמאה  תיחרזאה  תוימואלה  וליפא 
לש םיגוס  ינש  ןיב  וז  הנחבה  הרקמב , אל  .תינקירמאה 

סנה ינקירמא  - ידוהיה ףוסוליפה  לש  ותבישח  ירפ  איה  תוימואל 
הירפמיאה דילי  אוה  ןהוק  תאז .) ריכזמ  זנג  םייחש  יפכ   ) ןהוק
האמה לש  תונשב ה-20  ץראל  הלע  תירגנוה , - ורטסואה

ומכ תונשב ה-30 . תירבה  - תוצראל רגיה  ףוסבלו  תמדוקה ,
העונת םולש ,' תירב   ' תעונתב ליעפ  היה  ןהוק  סנגאמ , הדוהי 

ןיב לדבהה  תא  הווח  ןהוק  .תימואל  - וד הנידמ  תמקהב  הלגדש 
ןיבל תירגנוה  - ורטסואה הירפמיאה  תא  הקריפש  תוימואלה 

תוימואלה ןיב  ןיחבהל  ול  בושח  היה  .ינקירמאה  סותאה 
הפוריא לש  הלוספ " תוימואלה ה" ןיבל  "ב  הרא לש  הרשכ " ה"

.תינויצה העונתה  לשו 

תוימואלש ןעוט  אוה  ךא  תיחרזא ." - ונתא תוימואלה ה" תא  ףסה  לע  לסופ  וניאו  תיחרזא "  " תוימואלל תונויצה  תא  רימהל "  " הסנמ וניא  זנג 
תועיבתל הווש  ןפואב  סחייתהל  הילע  , " תישאר .וירבדל  תימיטיגל ,"  " תויהל תנמ  לע  םיאנת  ינשב  דומעל  תבייח  תיתוברת " - ונתא "

הל םימדוקש  הצובקב , םירבחה  םיטרפה  לש  םיסרטניא  לע  תססובמ  תויהל  הילע  , " תינש תורחא ." תוימואל  תוצובק  לש  תוליבקמ 
". תיכרע הניחבמ 

ינשב דומעת  איהש  יאנתב  קר  תיתוברת " - ונתא  " תוימואלל קינעהל  ןכומ  אוהש  תוימיטיגל " שוריפ ה" המ  ריבסהל  חרוט  וניא  זנג 
ןויד ומצעל  ךסוח  זנג  .יביטקייבוס  גשומ  אקווד  איה  תוימיטיגלש  אלא  המויסקאכ , וזה  תוימיטיגלה  יאנת  תא  עבוק  אוה  .ולש  םינוירטירקה 

זנגש םיאנתה  ינש  תא  אקווד  עודמו  תימיטיגל , תויהל  תנמ  לע  םיאנתל  הקוקז  תיתוברת " - ונתא  " תוימואל םצעב , עודמ , הלאשב : בושח 
? עבק

תויתורירש תומויסקאב  הברמ  זנג 

תוילאירוטירט תועיבת  שי  לשמל , םיאודבל , תיברעה ? תוימואלה  לש  תוליבקמ " תועיבתל  הווש  ןפואב  סחייתהל   " תונויצה הלוכי  ךיאו 
הווהמ ולא  תועיבתל  הווש "  " תוסחייתה .םירז  םייתלשממ  - אל םינוגראו  םייברע , תסנכ  ירבח  תיניטסלפה , תושרה  ידי  לע  תוכמתנה  בגנב ,
םדוק םייקתהל  לארשי  תנידמ  לש  התוכז  תא  לולשל  יבעוז  ןינח  לש ח"כ  סרטניאה  עודמו  .בגנב  תילארשיה  תימואלה  תונובירה  לע  רותיו 



זנג םייח  פורפ '

? תידוהי הנידמכ  הלש  םויקה  תוכז  לע  ןגהל  הנידמה  לש  סרטניאל  תיכרע " הניחבמ  "

םיטרפה לש  םיסרטניאל  תירסומ  תומידק  שי  ש" לשמל , בתוכ , אוה  .הלאכ  תומויסקא  עובקל  הברמ  זנג 
הנידמהש איה  תאזה  הרימאה  לש  הכלשהה  (.  35-34 מע ' " ) הצובקה לש  הלא  ינפ  לע  הצובקב  םירבחה 

ידכ םיסמ  םלשל  סרטניא  ןיא  םידלי  ילב  קוור  חרזאל   ) םיסמ םלשל  חרזא  לש  ובוריס  תא  דבכל  תבייח 
שוטנל סרטניא "  " ןיא קסע  לעבל   ) אבצב תרשל  וא  לשמל ,) זנג , לש  וידימלת  לש  דומילה  רכשב  ףתתשהל 

יטרפה סרטניאה  םאה  ףוטח ? לייח  תרומת  םילבחמ  רורחש  םע  המו  םיאולימב .) תרשל  ידכ  וקסע  תא 
סרטניא  ) ןוחטיבל יתצובק " סרטניאב ה" העיגפה  תא  קידצה  התיבה  דעלג  תא  לבקל  טילש  תחפשמ  לש 

תולאש ולא  טילש ?) תקסעב  ררחושש  לבחמ  ידי  לע  יחרזמ  ךורב  לש  וחצר  םע  הנורחאל  עגפנש  יתצובק 
.תומויסקאב קפתסמ  אוה  .זנג  לצא  ןוידל  תוכוז  אלש  תובכרומ 

ץראב תידוהי  הנידמ  לש  התמקה  תא  קידצהל  ידכ  םיצמאמו  הבשחמ  הברה  עיקשמ  זנג  תאז , תמועל 
וז תוכז  םיבר , םידוהי  רובע  לארשי .) ץראמ  קלחב  שיגדהל : שקבמ  זנגש  יפכו  קויד , רתיל  וא ,  ) לארשי

תילילפ הריבעל  המוד  אקווד , לארשי  ץראב  תימצע  הרדגהל  םתוכז  תא  שממל  םידוהיה  תטלחה  זנג , לצא  ךא  .המויסקא  איה  אקווד 
ידכ רוגס  תחקרמ  תיבל  ץרפש  הלוחל  המוד  היה  ידוהיה  םעה  זנג , לש  ותטישל  .ילילפה  טפשמב  ךרוצה " תנגה   " הנוכמש המ  תקדצומ – 

איה רבדה  תועמשמ  .תילילפה  הריבעה  תא  קידצה  שפנה  חוקיפ  .וייח  תא  ליצהל  ידכ  עגר  ותואב  הל  קוקז  היה  אוהש  הפורת  גישהל 
תוכזה שומימ  תא  קידצמ  היה  אל  זנג  האמה ה-20 , עצמאב  הפוריאב  האושה  אלמלאו  האמה ה-19 , ףוסב  היסורב  םימורגופה  אלמלאש 

.הנממ קלחב  וא  לארשי  ץראב  םידוהיה  לש  תימצע  הרדגהל 

יברע - ילארשיה ךוסכסהו  רבעב  םידוהיה  תפידר  ןה  תוביסנה  רשאכ  דבלב , תיתביסנ  איה  תימצע  הרדגהל  תידוהיה  תוכזה  זנג , יפל  ןכל ,
: ידוהי בור  תלעב  תידוהי  הנידמ  לש  המויק  םצע  תא  קידצהל  היהי  ןתינ  אל  יברעה , םלועה  םע  ךוסכסה  אללו  םידוהי  תפידר  אלל  .הווהב  

רשא לארשיב  ידוהי  בור  תומייקתהל  הפיאשה  תא  םיקידצמ  יניטסלפ , - ידוהיה ךוסכסה  ךשמה  רקיעבו  הווהבו , רבעב  םידוהיה  תפידר  "
םלוא .ותוברת   תא  רמשלו  ונוחטיב  לע  רומשל  ידכ  הנידמה  תושרל  םידמועה  םיעצמאה  לכ  תא  ליעפהל  הז  רוביצ  לש  ותלוכי  תא  חיטבי 

הבוחה ןיינעב  םיברועמה  לכ  לע  תלטומ  תירסומ  טבמ  תדוקנמש  ןוויכ  ינמז , תויהל  ךירצ  הפקתו  תינורקע  אלו  תיתביסנ  איה  וז  הקדצה 
שיש תויגולוכיספה  תוכלשהה  תאו  םיניתשלפל  םידוהיה  ןיב  םילאה  טקילפנוקה  תא  םידוהיה , תפידר  תא  םויס  ידיל  איבהל  ףואשל 
תא דבאת  תפסונ  תיברע  הנידמ  תמקה  םג  יברע , - ילארשיה ךוסכסה  םייתסיו  הדימבש  ןעוט  וניא  זנג  (. 152 מע ' " ) הלא תועפותל 

.התקדצה

, יטגולופא קר  אל  .םיברעה  יפלכ  יטגולופא  תויהל  ךרוצ  שיגרמ  אוה  ךרוצה " תנגה   " ידי - לע םידוהיה  תביש  תא  קידצמ  זנגש  םושמ  אקווד 
הליכהלו תוסנלו  לארשי  - ץראל םתבישל  םיברעה  תודגנתה  תא  ןיבהל  תדחוימ  תירסומ  תוירחא  תלטומ  םידוהיה  לע  : " ינסייפ םג  אלא 

ןעט ןכנימ ב-1938  ימכסהב  ךמתש  ימ  .ןורחא  לכאיי  אוהש  הווקתב  ןינת  ליכאמש  ימכ  ןסייפ  רידגה  לי  ' צר ןוטסניו צ' סויפ ." לש  ךרדב 
תירסומ תוירחא  ןהל  התייהשו  יאסרו , ימכסהל  הינמרג  לש  התודגנתה  תא  ןיבהל  תדחוימ  תירסומ  תוירחא  תפרצלו  הינטירבל  התייהש 

הליהקה לש  סויפה  יצמאמ  ומכ  ךרעב  וחילצה "  " הינמרג יפלכ  תויטרקומדה  לש  סויפה  יצמאמ  .המחלמה  ץורפ  תא  עונמל  תדחוימ 
.םיברעה יפלכ  לארשי  לשו  תימואלניבה 



תואמצעה תזרכה  תוליבקמ ;" תועיבתל  הווש  ןפואב  סחייתהל  "

" תידוהיה הינומגה  " המ םיברעה  תא  ליצהל 

םידוהיל הנידמ  קינעהל  קדצומ  היה  האושהו  םזישפה  תיילע  םע  רצונש  ףוחדה  ךרוצה  ללגב  םא  םג  : " בושו בוש  הנעטה  לע  רזוח  זנג 
םא םנמואה ? (.  126 מע ' " ) םיברעל בר  קדצ  - יא המרג  וז  הטלחה  יכ  תוארל  בושח  ןיידע  וזכ , הלועפ  לש  םיקדוצ  אלה  היטביה  תורמל 
לככ התייהש  תיברע  הנידמ  םויה  תמייק  התייה  המוקמב  המק , התייה  אל  לארשי  תנידמ  וליאו  םלועל  האב  התייה  אל  תינויצה  העונתה 
ויה םה  .קאריעב  ומכ  ינשה  תא  דחא  םיגרוה  ויה  וא  הירוסב , ומכ  םגיהנמ  ידי  לע  םיחבטנ  ויה  היבשות  .ןדרימ  וא  הירוסמ  קלח  הארנה 

ומכ תלשוכו  תיתוכאלמ  תיברע  הנידמ  דוע  ןאכ  תמייק  התייה  .יברעה  םלועה  ראשב  ומכ  םיטועימו , םישנ  תיילפאמ  תורובמ , ינועמ , םילבוס 
םה לארשי  ייברע  .היינשה  םלועה  תמחלמ  רחאל  תואמצעל  ועיגהשו  הנושארה  םלועה  תמחלמ  תובקעב  ורצונש  תויברעה  תונידמה  ראש 

שלושמהו םילשורי  חרזמ  יבשות  םילארשיה  םיברעהש  הדבוע  .ילכלכ  גושגשמו  תוריחמ  םינהנש  ןוכיתה  חרזמב  םידיחיה  םיברעה 
.זנג לש  ותטישל  םהל  םרגנש  קדצה " יא   " לע רתוול  םיברסמ 

ללגב תואמצעל  העיגה  אלש  תיניטסלפ "  " המוא התייה  אל  .תונויצה  אלמלא  ללכ  תמייק  התייה  אל  תיניטסלפ " תיברעה ה" תוהזה  םג 
הלועפ ופתיש  םהיגיהנמש  םושמ  הפוריאב , םידוהיה  תאושל  םיליעפ  םיפתוש  ויה  לארשי  ץרא  ייברע  ףסונב , .לארשי  תנידמ  לש  התמקה 

.רוזאה ןמ  םיטירבה  תא  שרגלו  ןוכיה  חרזמה  תא  שובכל  הינמרגל  רוזעל  ידכ  ןהו  הפוריאב , םידוהיה  לוסיח  תא  ןנכתל  ידכ  ןה  םינמרגה  םע 

.תידוהי םואל  תנידמ  ונתויה  לשב  םג  אלא  זנגד ,) אבילא   ) םהלש עקרקב  תיקלחה  ונתזיחא  לשב  קר  אל  םיברעה  תא  סייפל  עיצמ  זנג 
יחכונו ימ ? לש  שוריפ   ) תידוהי תימצע  הרדגה  לש  יחכונ " שוריפ   " שיש ןעוט  אוה  תידוהי ." הינומגה   " תידוהיה הנידמב  שי  זנג , לש  ותעדל 
ההז לארשי  ייברע  לש  םדמעמ  םלוא  (. 80 מע ' " ) תידוהיה הנידמב  תוחנ  יחרזא  דמעמ   " ילעבל לארשי  ייברע  תא  ךפוה  רשא  יתממ )?
םינהנ םה  ךא  יטננימודה  יתוברתהו  ימואלה  סותאה  םע  םיהדזמ  אל  םנמוא  םה  תיטרקומד : םואל  תנידמב  ינתא  טועימ  לכ  לש  ודמעמל 

םג וזה  תרוקיבה  תא  ליחהל  רשפא  הדומ ש" אוה  .לופכ  רסומ  טקונ  אל  אוהש  רמאיי  זנג  לש  ותוכזל  .בורה  לש  ולאל  תווש  תויחרזא  תויוכזמ 
הניארקוא לע  הינודקמב , יחה  ינבלאה  טועימל  סחיב  תינודקמה  המואה  לע  היקבולסב , יחה  ירגנוהה  טועימל  סחיב  תיקבולסה  המואה  לע 

סרטניאה ינפ  לע  טועימה  לש  סרטניאה  תא  המ  םושמ  ףידעמ  זנג  רבד , לש  ופוסב  םלוא , (.  81 מע ' " ) האלה ןכו  םיינמורה  היטועימל  סחיב 
, תימצעה הרדגהה  לש  יתנידמה  שוריפה  ץומיא  םא  : " טועימה לש  ןויוושבו  דובכב  תעגופש  םואל  תנידמ  לע  רתוול  ןכומ  אוהו  בורה , לש 

(. 86 מע ' " ) וצמאל אל  בטומ  םירחא –  לש  ןויוושלו  דובכל  סרטניאב  עגופ  םיבר , לש  ימואלה  סרטניאה  תא  תרשמ  אוהש  םגה 

" הינומגה .םואלה ה" תנידמ  המקוה  ומשבש  םואלל  וירבדכ ) " ) הינומגה  " תוקינעמ םלועב  םואלה  תונידמ  בורש  הדבועל  ןבומכ , עדומ , זנג 
תאו ילמס  תא  תעבוק  יטננימודה  םואלה  תוברתש  הנידמה , תפש  איה  יטננימודה  םואלה  תפשש  ךכ  ידי  לע  לשמל , יוטיב , ידיל  האב  וזה 
איבמ רשא  ןייטשניבור , ןונמאל  דוגינב  .תופדועמ  תוחרזאתהו  הריגה  תויוכזמ  םינהנ  יטננימודה  םואלה  ינבש  ךכ  ידי  לע  ןכו  הנידמה , יגח 

לדומה תא  קידצהל  תנמ  לע  הריגהו  תוברת  תניחבמ  יטננימודה  םואלל  תופידע  תוקינעמ  רשא  תויאפוריא  םואל  תונידמ  לש  תובר  תואמגוד 
: הפוריא תונידמ  לש  הריגהה  תוינידמ  ןיבל  לארשי  לש  הריגהה  תוינידמ  ןיב  ןוימד  ונשיש  הדבועה  ןמ  הנוש  הנקסמל  עיגמ  זנג  ילארשיה ,



" הז שוריפב  תילארשיה  הריחבה  תא  ןיטולחל  הניבלמ  הניא  תינומגהכ  תימצע  הרדגהל  םתוכז  תא  םישרפמ  םלועב  םירחאש  הדבועה  "
(. 99 מע ' )

90 שאלפ ביט , םיחר ח' דבע  םוליצ : .הבכנה  םוי  תונגפה  תידוהי ? הנידמ  ילב  ויה  םה  הפיא 

תולובג תידוהיה –  םואלה  תנידמ  רובע  טטרשל  הסנמ  אוהש  תולובגל  רשקב  איה  זנג  לש  םינועיטה  תכסמב  הלודגה  השלוחה  םלוא 
ןיב עירכהלו  םינוש  םינועיט  ןוחבל  איה  תוחפל , הז  רפסב  זנג , לש  הבישחה  תטיש  .תירסומ  הניחבמ  םיקדצומ  ותטישל , תויהל , םיכירצש 

ךא .ויניעב  תויואר " ל" תולוספ "  " ןיב תודמע  גרדל  ןבומכ  זנג  לש  ותוכז  תיטרואיתה , המרב  .ומעטל  םייואר  אל  םינועיט  ןיבל  םייואר  םינועיט 
תויה תיטסיניבוש ." כ" הבישה " תוכז  תיברעה ל" העיבתה  תא  רידגמ  זנג  לשמל , .תואיצמב   ןתעפשה  תא  התיחפמ  אל  תויגולואידיא  תליספ 

איה הבישה " תוכז  העיבתהש ל" הדבועה  תומלעתה ." היואר ל" איהש  ירה  תירסומ " הניחבמ  הלוספ  הדמע   " אוה םזיניבושה  ותנעטלש ,
ןח תאצומ  אל  הנעט א ' הנעט א ;' םינעוטש  שי  תילגעמ : ולש  הבישחהש  םושמ  זנג  לש  הבישחה  לע  העיפשמ  אל  יברעה  םלועב  תיטננימוד 

'. הנעטמ א םלעתהל  שי  ןכל  יל ; תרדתסמ  אל  וא  ייניעב 

תומוקמה םושמ ש" םהיתבל  רוזחל  לש 1948  םיברעה  םיטילפל  רשפאל  רשפא " יא   " ותטישל .םיטילפה  תלאשב  המוד  תומימת  הלגמ  זנג 
' מע " ) םייפואו םהיפונ  תניחבמ  םירקמה  בורב  רכה  ילבל  ונתשה  םיטילפה  לש  םיירוקמה  םהיתומוקמל  םיבורקה  תומוקמהו  םיירוקמה 

ןיאש תויקוחו  תוימיטיגל  "ם מ-1947  ואה לש  הקולחה  תינכת  לש  תולובגל  ( 128 מע '  ) סחיימ זנג  .ענכשמ  אל  הז  םיברעה  תא  (. 123
לש העבצהה  םג  ומכ  הצלמה , רדגב  התייה  ( UNSCOP  ) יטירבה טדנמל  ןורתפ  שוביג  ךרוצל  המקוהש  הדעווה  לש  הקולחה  תינכת  .םהל 

"ם ואה תצלמהש  עגרהמ  .דבלב  הצלמה  רדגב  ןהו  בייחמ  חוכ  ןיא  תיללכה  תרצעה  תוטלחהל  ירהש  רבמבונב , "ט  כב תיללכה  תרצעה 
בייחמה טדנמה  תא  לטבל , הלוכי  התייה  אלו  הלטיב , אל  "ם  ואה תרצע  תצלמה  .הפקות  תא  הדבא  איה  םידדצה  דחא  ידי  לע  התחדנ 

לש שאה  תקספה  יווקש  ןעוט  אוה  רשאכ  העוט  םג  זנג  .ידוהיה  םעל  ימואל  תיב  םיקהל  ידכ  הינטירבל ב-1923  קינעה  םימואלה  רבחש 
היגשיה בור  לע  רתוותש  ידכ  לארשי  לע  וצחל  הינטירבו  "ב  הרא תולשממ  תנשב 1955 , (.  129 מע ' " ) תימואל - ןיב הרכה   " ולביק  1949

ירחא וטקפ  - הד תולובגל  וכפה  שאה  תקספה  יווק  םנמא  .הקולחה  תינכת  לש  תולובגל  רוזחתש  ידכו  תואמצעה  תמחלמב  םיילאירוטירטה 
תולובגל וכפה  אל  םלועמ  םה  ךא  הקולחה ,) תולובגל  גוסית  איהש  ידכ  לארשי  לע  ץוחלל  וקיספה  הינטירבו  "ב  הראש םושמ   ) שדק עצבמ 

.הרוי - הד

לע 1948 הרפכ  שפחמ 

הנידמה ןיב  תיברעמה  לארשי  - ץרא לש  תילאירוטירטה  הקולחה  ןעוט ש" אוה  רשאכ  ינויצה  לאמשה  תיילשא  תא  יסופיט , ןפואב  אטבמ , זנג 
תועמשמ םינשב 1949-1967 . לארשי  לש  לובגה  וק  סיסב  לע  תושעיהל  תירסומ  טבמ  תדוקנמ  אופא  הכירצ  תידוהיה  הנידמל  תיניטסלפה 

רובע תירסומ "  " ךא (.  132 מע ' " ) םיירוקמה םהיתומוקמל  םיניתשלפ  לש  תינומה  הביש  תייחד  איה  הבישה  תעיבתל  רשאב  וזה  הדמעה 
םא םתוא  לואשל  חרט  אל  םירחא  םיבר  ומכ  זנג  וסרהנ ב-1948 . םהיתבשו  הדלוחמו  דולמ  ושרוג  םהירוהש  םיברעה  רובע  אל  יאדווב  ימ  ?

הרזח  ) עיגהל הצור  אוה  ןאל  שארמ  עדוי  אוה  ילאטנמורטסניא : אוה  רסומ "  " הלימב ולש  שומישהש  ןוויכמ  םהילע , לבוקמ  ולש  רסומ " ה"
.הרטמל המיאתמש  המלש  רסומ  תיירואית  הנוב  ןכלו  לש 1949 ) שא  תקספה  יווקל 



". שפיט הדלוח , וז  : " My Promised Land ורפסב ינויצה  לאמשה  לש  תאזה  הילשאה  תא  םילמ  שולשב  םכסמ  טיבש  ירא  יאנותיעה 
רפכ אוה  הדלוח  לש 1967 . תונובירה  יוניש  אל  לש 1948 , סרההו  שוריגה  אוה  הבכנ )" ה"  ) ירוטסיהה לוועה  םיברעה , רובעש  איה  הנווכה 
ראש ומכ  זנג , םייח  תובר .) םינש  ךשמ  זוע  סומע  רבח  היה  ובו  ינפל 48 ,' הברה  םקוהש   ) ץוביק לש  םש  הז  םויה , סרהנש ב-1948 . יברע 

אל םלועמ  וזכ  הרפכ " . " היגשיה ב-1967 לע  רותיו  ידכ  ךות  התשע ב1948  תונויצהש  המ  לע  תירסומ  הרפכ "  " שקבמ ינויצה , לאמשה 
.שפיט הדלוח , הז  .םיברעה  ידימ  אל  יאדו  ןתנית ,

לע תורשכ " תדועת   " ומצעל קינעהל  שקבמ  אוה  רשאכ  עובצ  ינויצה  לאמשה  ויפלש  ןועיטה  םע  דדומתמ  אוהש  רמאיי  זנג  לש  ותוכזל 
ירחא ינתא ) רוהיט  הדילוה  אלש  הטילש   ) ןורמושו הדוהיב  תידוהיה  הטילשה  תא  הנגמ  ךא  לש 1948  זנג ) לש  ונושלכ  " ) ינתאה רוהיט  ה"

וב שמתשהל  לארשי  תנידמ  לש  היביוא  ולחה  דייסונ  לש ג' הליבקמל  ךפהש  םושמ  קרו  םייק ב-48 ,' היה  אל  ינתא  רוהיט  גשומה  . 1967
, דואמ השלח  תייגוסל 67 ' ( 139 מעב '  ) זנג לש  ותבושת  תונש ה-90 . לש  רושעב  תקרפתמה  היבלסוגוי  תומחלמב  חבטה  ישעמ  תובקעב 

ןיבהל רשפא  ןכלו  האושה , לש  המוארטה  תחת  ןיידע  ויהו  תונוביר  ירסח  ויה  םידוהיה   1948 בש - ןעוט  אוה  תישאר , .העובצ  אל  םא 
, םיאשר ויה  אל  םה  םאה  .קדצומ  היה  םידוהיה  לש  דחפה  םג ב-1967  ךא  .םיברעה  יפלכ  םהלש  ינתאה " רוהיטה   " ישעמ תא  קידצהלו ) )

תמחלמ זאמ  םינש  ורבעש 19  םושמו  הנידמ  ילעב  ויה  רבכ  םהש  ללגב  קר  ןורמושבו  הדוהיב  ושע ) אלש  יפכ  " ) ינתא רוהיט   " עצבל זא ,
הדוהיב תידוהיה  תובשייתההש  ןעוט  זנג  תינש , האושה .) תמוארטמ  ררחתשהל  רומא  ידוהי  םינש  המכ  ירחא  ריבסמ  וניא  זנג   ) תואמצעה

ינפל םולש  היה  אלש  םושמ  תודבועה , ןחבמב  תדמוע  הניא  וז  הרימא  ךא  .םולשל  לושכמ  הווהמ  איהש  םושמ  תירסומ  - יתלב איה  ןורמושו 
ןוטלשה ידי  - לע ינדריה  ןוטלשה  תפלחה  רשאמ  רתוי  ירסומו  קדצומ  והשמ  לש 1948  הבכנ " םיאור ב" אל  םמצע  םיברעהש  םושמו   1967

ילארשיה ב-1967.

Gabriel CC BY 2.0 םוליצ : תולובגב 1967 . רוזאה  תפמ  ןומדקה ; אטחה 

רפסל ןורחאה  קרפב  .וז   תועיבצב  הקול  ומצעב  אוה  תירסומ , תועיבצב  הקול  ינויצה  לאמשהש  הנעטל  זנג  לש  ותוסחייתה  ףא  לע  ןכל ,
ךרואל .ידמ  רתוי  הסנמ  לש 1967 . קדצומ " אלה  לוועה   " ןיבל לש 1948  קדצומה " לוועה   " ןיב לידבהל  בושו   בוש  זנג  הסנמ  רבד )" ףוס  )"

יבגל םייטמסוק  םייוניש  םע  םנמוא   ) קוריה וקה  ךותב  תימיטיגלו  תקדצומ  תונויצהש  ויארוק  תאו  ומצע  תא  ענכשל  הסנמ  אוה  םידומע   196
םע דדומתהל  שאונ  ןויסינב  רבודמ  רבד , לש  ופוסב  .לוחל   שדוק  ןיב  לידבמה  אוה  קוריה  וקהשו  לשמל ,) הנידמה  ילמסו  תובשה  קוח 

קוריה וקל  גוסית  לארשי  םא  םולש  רדסהל  עיגהל  היהי  ןתינש  רובס  זנג  ינויצה , לאמשב  םימרזה  בור  ומכ  .ילרביל  ינויצ  לש  םשא  תושגר 
(. הנידמה ךותב  םילמס  תצק  דוע  לע  רתוותו  )

הידגרטהש הארנ  ךא  יגרט " ןיינע   " ורובע איה  קוריה  וקל  רבעמ  לארשי  לש  תילאירוטירטה " תוטשפתהה   " יכ הרימאב  ורפס  תא  םייסמ  זנג 
הזמ האצותכ  ונתודרשה ב-1948  לע  הרפכו  החילס  םיברעהמ  לבקל  הפיאשה  איה  ללכב , ינויצה  לאמשה  לשו  טרפב , ולש  תיתמאה 

.טעמכ םינוק  אלל  תיטילופ  הרוחסל  הכפהש  הפיאש  וז  ב-1967 . וננוחצנ   לע  רתוונש 

- לת תטיסרבינואב  םיימואלניב  םיסחיל  הצרמ  םילשוריב , תידרחה  הללכמב  תרושקתו  הנידמה  עדמל  גוחה  שאר  אוה  ןובנ  לאונמע  ד"ר 
.תוינידמל  תלהק  םרופב  ריכב  תימעו  היילצרה , ימוחתניבה  זכרמבו  ביבא 
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