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 ןוקייאל הכפהש תירוזחמה הלבטה לע םכל רפסל דמוע ינא
 הלש היצזירלופופהו ,םינש150 ינפל התדלוה : ילסרבינוא
.הקיזומבו תונמאב ,תורפיסב



:םיעטק השולש תללוכ האצרהה
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  םלוע לכ תא המש רשאתירוזחמה הלבטה  תדילו–ביילדנמ לשינואגהץוצינה
! תחא די ףכ לערמוחה

ינשהעטקב
לערבדא

היצזירלופופה
הלבטהלש
לשורפסב

.יולומירפ

.הקיזומבו תונמואב תירוזחמה הלבטב שומישל רובעא זאו

 ,הזילנאב הוולי הזה עטקה
 תודואתויגולותימוםירופיס
.ביילדנמ
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ביילדנמ י״ע תירוזחמה הלבטה ׳תאירב׳ ל עקרה
 תיצחמב םיאמיכה ןיב םירעוסה םיחוכיווה םה
19-ה האמה לשהינשה



4

...תודוסי ידמ רתוי
 םישח םיאמיכה
,ןדע ןגמ ושרוגש
 עגעגתהל םיליחתמו
4 לש טושפה םלועל
 ,המדא( תודוסיה–
)שא ,םימ ,ריווא

 רחאל ולגתהש םישדחה תודוסיה רפסמ תא טטרשמ םכינפלש רויצה
:הייזאובל לש הכפהמה

 אוצמל אוה ףילחתה  ,בוש ילבל ךלה הזה ןדעה ןגש ,תשבגתמ הרכההש עגרמ לבא
.היצמרופניאה םיב ״םישדח םיקוחו רדס״



John Dalton:
 תומלש תונמב העיפומ רמוחה תסמש ןעט
.םימוטא םיקיקלח לש )םיטנווק(

 םילקשמ לש בושיח תטיש רצי אוה
.)א״מ( םימוטא

 לש תימיכה תוהזה תא רידגה אוה
.םימוטא ץבקמכ הלוקלומ

:לחוימה רדסה רבעל לודג דעצ התוויה ןוטלדןהו'ג לש תימוטאה הרעשהה
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.תימוטאה הרעשהה תאולבק 'וכו  דרהרג ,טנארול ,ץרוו ומכ םידחא םינעדמ
.התוא וחד ,אמודוולטרב םיאמיכהו ,ךאמ טסנרא יאקיזיפה ומכ:םירחא

 םימוטא םילקשמ לש םינוש םיכרע ידמ רתוי רציו םלשומ היה אל ןוטלד לשסולוקלקה
.םוטאה  ותוא רובע

 םוטא הלימה תא קחומ יתייה ןודאה יתייה ול״ :)1837( ריהצהאמודש ,ךכ ידכ דע
״תיעדמה הפשהמ

Marcellin 
Berthelot

Ernst Mach
Charles-Adolphe 
Wurtz

August
Laurent

Charles 
Gerhard

6



Stanislao
Cannizzaro .הימיכל ןושארה ןויזופמיסה היה הז

 שומיש ידי לעש הארהוראזינק ,ןויזופמיסה ךלהמב
 םילקשמ  יתטיש ןפואב רוציל ןתינ ,ורדגובא תרעשהב
 לעב אוה ןמימ הבש הלקס לע םיססובמה )א״מ( םימוטא
.הדיחי לש הסמ
״לומ״ גשומה תא רידגה אוה
 ןיב סחיכ ,םוטאה לש תויכרעה תאו ,״לומ״ לש חפנה תא
 רובע לשמל .םירחאל רבחתמ םוטאה ובש לקשמלא״מה
 :ןצמח

[v = 16/8 = 2]
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1860-בהאורסלרקב סוניכה עיגה זאו



 זא היהש ,ריעצהביילדנמ היה ןוכנה םדאה
 לש לודג ץירעמו ,גרבלדייהב ןזנוב לשטנרוטקודטסופ
.רציש ״הסמה״ חנומו ןוטוינ
ןידורוב בוטה ורבח םע דחיהאורסלרקב חכונביילדנמ
.םסרופמ ןיחלמ היהי םימילש
 אוהווראזינק לשתטנפהמה ותאצרהמ םעפנביילדנמ
.הימיכב הכפהמ ללוחיו דמלש רועישב שמתשי Mendeleev, 

at 1860
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 רדסה תא עצביש ןוכנה םדאל הכיחו ,ןוכנה ןמזה היההאורסלרקב סוניכה
.תודוסיה לש לחוימה

* He will divorce the term ‘simple body’ and its negative definition as the limit of decomposability, 
and will replace it by a positivistic definition – the atomic weight as “a constant  of the element”.



 עקרב ליחתנ
...ישיא
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? ביילדנמ ירטימד היה ימ



1834-ב דלונביילדנמירטמד
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הביילדנמהביילינרוקהנביירטמדל ,ריביסב רשאקסלובוטב
! םידלי11-17 ויה  גוזל .ביילדנמץיבולבפ ןביאו

 הדסי,1847-ב תפחשמ רטפנ רפס תיב להנמ היהש באה רשאכ
.החפשמה תסנרפל ותוא הלהינו תיכוכזל תשורח תיב םאה

ביילדנמ תא תחקול איהו  ,לעפמה ףרשנ ,ןכמ רחאל רצק ןמז
 וא( מ״ק3000 לש קחרמ םיפמרטב תעסונו ,הזיל ותוחאו

 ריעצה הנבל אוצמל ידכ ,)םירחא תורוקמ יפלןילימ14,000
 .םיאתמ ךוניח

 לש יגוגדפה ןוכמלביילדנמ תא םושרל1850-ב החילצמ איה רבד לש ופוסב
.תפחשמ תורטפנ הזילו איה הנשה התואבו ,גרובסרטפ טנס
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:ביילדנמ בתוכ  ויתונורכיזב
 יתוא הכניח  איה ,לעפמה לוהינ ידכ ךות ״
 איה ...הבהאב  יתוא הנקית ...הלש היתולימב
 תא הבזע איה :תיעדמה יתוחילש תא יל הקינעה
 תאהלדלידו ,הפסכ לכ תא העיקשה ,ריביס
״היתוחוכ תיראש

 ,תוילשאמ ענמה- יל הרמא התומ שרע לע ״
 לא תונלבסב רותח .םילימב אלו הדובעב עיקשת
״תיעדמה תמאהו יהולאה
!התשרומו התאווצ תא אלימ אוה

.וייחב תבצעמהו הבושחה תומדה התייה םאהש רורב הז
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 בר קפס שי .םידלי6 ול ודלונו ,םיימעפ ןתחתהביילדנמ
 ותשא תאו ,םייקוח ויה הנושארה ותשאמ וישוריגש
 ךראש רעוס ןמור רחאל אשנ הנומתה תיארנההינשה
.םינש4-מ הלעמל

 ,רתנספל וטר׳צנוקלביילדנמ ןיזאה ,43 ןב רבכ ותויהב
 הריעצ תיטנדוטס ידי לע ןגונ רשא  ,ןבוהטב לש ״רסיקה״
 .הבופופהנבונביא הנא םשב ,תונמאל

 וליפא אוה ... הנא ירחא רזיחו תושאונ בהאתהביילדנמ
 הנא רבד לש ופוסב .ול אשנית אל םאב דבאתהל םייא
.1881-1882 םינשה ןיב ול האשינ

:ביילדנמ לש החפשמה ייח לע םילימ רפסמב ךישמהל יל ושרה
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 ,הנושארה ותשאמ םיפקת ןישוריג אלל ,ביילדנמ לש ויאושינ
 הייסנכה ידי לע השרדנש םינש7 לש ןוניצה תפוקת אללו

 התלע תורוקמה יפלו ,ירוביצ סעכ הררוע ,תיסקודותרואה
.תיסורה הימדקאב ותורבחבביילדנמל

 םהל םג רשפאל ראצהמ ושקיבו ואנקתה םיליצאהש ,רפוסמ דוע
.תחא השאמ רתוי תאשל
 ונל שי ...םישנ יתשל יושנביילדנמש םידומונא״ :ביגה ראצהו

.״דיחיו דחאביילדנמ קר לבא םיליצא הברה

 רדסל ידכ רתח ובש םוצעה חוכה תא תנייפאמ ,הנא ירחאביילדנמ רזיח הבש המצועה
.םיימיכה תודוסיה תא
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 ץצקי ותוא רעיש לדגמו ,תירטנסקא תוגהנתהביילדנמ חתפמ זא רבכ
 תומד אוה ,עורפה ורעשו תועוקשה תולוחכה ויניע םע .הנשב םעפ
.ירלופופ הרומו תיטונפיה
.הטיסרבינואהמ רטופמו םיטנדוטס תוממוקתהב ךמות אוה1890-ב

-טנס תטיסרבינואלביילדנמ רזח ,ןזנוב לצא תומלתשה רחאל1861-ב
 הימיכ״ ןושארה ורפס תא םימי60 ךות בתכ הנש התואב רבכו ,גרובסרטפ
 ילאוטקלטניאה וחוכל ןממס והז .םידומע500 ליכה רשא ״תינגרוא
...ץרפתמה
.הפוריאב הבר העפשה התייה רפסל

 רפסה לש םיכרכה ינש תא בתכ1868-בו ,רוספורפ תגרדל הלע1866-7-ב
.״יתוישיא תיצמתו ידלי ״ הניכ ותוא , ״)ימיחיבונסוא( הימיכה תונורקע״

:ביילדנמ לש הריירקה לע טעמ



15

 תונעוט תועומשה .ןאס׳אומ  יתפרצל דיספמ ךא ,לבונ סרפל דמעומ אוה1906-ב
 תדעווב הבר העפשה לעב היהשסוינהרא ול שחרש הביאהמ עבנ דספההש
 .לבונה

 .״תודימו םילקשמל דרשמה״ להנמל הנומ אוה1893-ב
.תירטמה הטישה תא היסורל סינכמ אוה
 קוקיזה תיב תאו ,הימיכל תיסורה הרבחה תא דסיימ אוה
.וקאבב ןושארה
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ןרוולו׳ז לש ורפסמ ורבק לע הארק הנא ותשא
 תא ףקישש הווחמ– ״ינופצה בטוקל עסמה״
.ןשדחה הגוז ןבל התבהאו התצרעה
.היוולב תירוזחמה הלבטה תא ואשנ וידימלת

-ב רטוע ״תולקשמו תודימל דרשמה״ לש ריקה
.תירוזחמה הלבטה לש הנורחאההסריגב1934

השק תעפשמ1907-ב רטפנביילדנמ

 יסור רוביגל ךפוה אוה
.םילוב לע עיפומה
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.הרומותויהמ העבנ ימיכה םלועב רדס רוצילביילדנמ לש היצביטומה
 עוצקמה יכ ,הימיכב םישקתמ םיטנדוטסהש ןיבמ אוה1861-ב רבכ
.רורב ןויגה אלל תודבוע לש ןוניש שרוד

״תרדוסמ תינכת שרוד יעדמה הנבמה״ :ומצעל רמוא אוה
 ןגראל ליחתמו ״ימיחיבונסוא״ לש םיכרכה ינש תא בתוכ אוה1868-ב
.םיעודיה םיימיכה תודוסיה65 תא

 לקשמב שמתשהל ליחתמ אוה ,וראזינקו ןוטוינ לש ץירעמ ותויהב
 םג שמתשהל ךרוצב חכונ אוה הרהמ דעו ,רדסמ םרוגכ ימוטאה
.תורחא תונוכתו דוסיה לש תויכרעב

[* Brock, p. 311 in Osnovy Ximii vol. ii]
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 תומש תא בתוכביילדנמ ,לחוימה רדסה תא גישהל ידכ
.םהלש תויכרעהוא״מה םע ןוטרק תוסיפ לע תודוסיה

 תונמדזה לכב הסנמ אוה רטילוס םיפלקה קחשמב ומכ
 לש לחוימה רדסה תא רוציל ידכ םיפלקה תא רדסל
.תודוסיה

 אוה .רוציי יכילהת לע תוניבגה ינרצי ינפב תוצרהל ןנוכתמ אוה1869 ראורבפ תליחתב
 ןיבמ אוהש םעפ לכו ,םיפלקה תא רדסמו הניש אלל םיפוצר םימי3 ורדחב בשוי

...סעכ בורב ץפקמ אוה !הל תגגופתמו וב תעתעתמ הנבהה ,והשמ

 ול הלגנ ומולחב .םדרנ אוהו ןחלושה לע ושאר לפונ ,ותושישתו ולוכסת םצועמ
 תודוסיה לכ וילעו ,ןחלוש ימולחב יתיאר הנהו״ : בתוכ אוהו לחוימה רדסה
.״רינ תסיפ לעלכה תא יתבתכויתורועינ דימ .יתפומ רדסב םירדוסמ
]2000ןרטארטס .פ[
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 תוטויטה תא תוארל ןתינ ןאכ
  וליאו םינוש םינמזב הלבטה לש
 הלבטה תיארנ הטמל
1869-ב המסרופש

״תודוסיה תוירוזחמ ןורקע״ ול הלגנש רדסה תא הנכמביילדנמ

The 1869 
Table

 תודומעו תורוש תוארל ןתינ
 תונוכתב תוירוזחמ תואטבמה

תויכרעבו
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 תיטרואית הרעשהכ תוירוזחמה ןורקעל סחייתמביילדנמ ,הלבטה תריצי רחאל
.אלפומו יביטקפא ןפואב הב שמתשמו

 בוהצב םיעובצ םיעודיה תודוסיה .1869 לש הלבטה לש תינרדומהסריג םכינפל
קוריב םה םירעפהו

 םירעפ ההזמ אוה ךכו םימוטאה םילקשמב תולודג תוציפק שפחל ליחתמ אוה
.״םתולגל שיש תודוסיל״ סחיימ אוה םתוא
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 ךירצםוינמולאל תחתמ לשמל .תודוסי-הקא וללה םירעפה תא הנכמביילדנמ
.׳וכו ןגנמ-הקא ,ןורוב-הקא ,ןרוצ-הקא שי והומכו ,םוינמולא-הקא דוסיה תויהל

 ןושארה״ :השורפוביילדנמ ץירעה התוא טירקסנסה תפשמ החוקלהקא הלימה
.״ירחא
 ״!ותוא ואצמ ,דוסי הפ רסח״ :םיאמיכל ןמיס הווהמ וזה הלימה
!!! קיר םוקמל ןכות קצויביילדנמ ,םצעב
 עוצימ ידי לע םירסחה תודוסיה לש תונוכתה תא תוזחל זעונ קיפסמ םגביילדנמ
!עבצה תא עצממ וליפא אוה .םינכשה תודוסיה תונוכת לש
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 תוירוזחמה ןורקעבביילדנמ לש הנומאה
 ךכ לע בתוכ אוהו .גייס אלל איה
 לע תוגשה יל ויהש תורמל״ :ויתונורכיזב
 םעפ ולו קפס יתלטה אל ,םינטק םיטרפ
 קוח לש תוילסרבינואבתחא
״תוירוזחמה

 רשא תיסור הרוטקירק םכינפל
 רשא ,םוצעה ונוחטב תא תאטבמ
 תא ץיפהל ול רשפא רבד לש ופוסב
.םיברב ןורקיעה
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 .הקיזיפב ללוכ ,םיעדמה תיברמב )םזיביטקידרפ( האובנ דאמ טעמ יתאצמ״
 .״ביילדנמ לש תוירוזחמה ןורקיע לש הרקמב רקיעב ,הימיכב היתאצמ לבא

- םיקיר תומוקמב ןכות תקיצי קוידב איה–תונתיזחת וא האובנ-םזיביטקידרפ
.תודוסי-הקאה םע השעביילדנמש המ

• Brush Stud. Hist. Phil. Sci. 2007, 38, 256-259] 

  .םינוירוטסיהו םיפוסוליפ ידי לע תובהלתהב רתכומביילדנמ לש גשיהה
: בתוכ רשאשארב אוה םהב טלובה ילוא
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 תיסורה הרבחה לש ןושארה תעה בתכב םסרפתה1869 לש רמאמה
ןיקטושנמ יאלוקינ ,ביילדנמ לש  ורבח ידי לע ךרענ רשא הימיכל

* Menschutkin [the son], Nature, 1934, p. 946
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: תינמרגבו תיסורב תירוזחמה הלבטה םכינפל

 בלומיש
 לש ונימילש
 שי םוינימולא
 הלאש ןמיס
 לקשמ לע
68 ימוטא
-הקאה והז
םוינימולא
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 ידי לע תוכמתנ תודוסי-הקאה לש תויזחתה לכ ,םינש6-68 ךות
.םיינויסינ םיאצממ

 םילקשמה תא םיפילחמ םימוטאה םירפסמה רשאכ  ,ןכ לע רתי
 םירדס יפולחל רשקב םג תחכומביילדנמ לש ותקדצ ,םימוטאה
 תמועל םוירולט לשמל( םימיוסמ תודוסי לש םמוקימב השעש
  )םוינרוא( םיימוטא םילקשמה תא ליפכה םרובע תודוסיבו ,)דוי

:תואמגוד רפסמב ןנובתנ הבה
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 תדמעמ תאזה הלבטה
 לש תופצנה תונוכתה תא
 דוסיה םע ,ןוקיליס-הקא
 קפוהו הלגתהש םוינמרג
 םוינמרג ארקנו, תינויסינ
 לש ותדלומ  םש לע
סנמלק ינמרגה ,והלגמ
.רלקניוו

 לקשמה בל ומיש
 תופיפצה ,ימוטאה
 .בר קוידב וזחנ תויכרעהו
ביילדנמ ,ןכ לע רתי

 תוזחל םג זעונ קיפסמ
.עבצה תא
 !תניוצמ המאתהה
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.ביילדנמ לש הרירקב הנפמ תדוקנ התוויה ,קוקל לופ יתפרצה ידי לע םוילג לש תילגתה

 תילגתה תובקעבש אלא ,םוינמולא-הקאכ רסחה דוסיה לש ומויק תא הזחביילדנמש קר אל
!יוגש אוה ינויסינ חרואב עבקנש תופיפצה ךרעשקוקלל בותכלביילדנמ זעמ ,םוילג לש

 הקידב עצבמ ,ביילדנמ לש ותרעה תא תוניצרב חקול קוקל לבא ,יטנגורא הזש םיבשוח הברה
ביילדנמ ידי לע הזחנש הזל בורק ךרע הלבטהמ הארנש ומכ לבקמו תפסונ

 עדמה לש הירוטסיהב רתויב םימישרמה םיגשיהה דחא״ : ךכ לע בתוכשארב
״ינרדומה
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 םויה .ןגנמ-הקא דוסיה לש ומויק התייהביילדנמ לש תומיהדמה תואובנה תחא ,יתעד תוינעל
 הרגס וילימא ידי לע זתנוס אוהו ץראה רודכ לע םייק היה אלםויצנכט .םויצנכטכ עודי אוה
.ןדבילומ ימוטא לש תיניערג הזגפה לש ךילהתב

 לקשמה הלודג המאתהבו ,99-100 אוה ןגנמ-הקא לש ימוטאה לקשמהש הזחביילדנמ ,ןכאו
98.9-כ אצמנםויצנכט דוסיה לש

.םיקיר תומוקמב ןכות תקיצי-םזיביטקידרפה לש לודגןוחצנ והז

The 1st Technetium Generator, 1958

Emilio 
Segre

Tc spectrum in the Red 
Giant Star Betelgeuse



:םיליצאה תודוסיה ולגתה1890-ב
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 ,הלבטה תא בבוד יזמר
 ןוגרא תא הליג תאז תובקעבו
...ךשמנ ךילהתהו ,ןואינו

 תא ךרועביילדנמ1905ב
 רצויוימיחיבונסוא ורפיס
.0 תצובק םע השדח הלבט

!חצנל ריעצו :ןמזה לכ חתפתמש יח רוצי איה הלבטה



ביילדנמל הקינעמ תיטירבה תיתוכלמה הרבחה1882-ב
 םייעדמה םיסרפב םיבושחהמ- ״יוייד תילדמ״ תא

31

:ביילדנמ לש ילאוטקלטניאה גשיהה םוכיס

:הקאה תויזחת לע ריהצמ )האורסלרקמ רוספורפ(סילאכימ טסוגוא
 ןווכמסילאכימ-״תושדח תוטנלפ לש תילגתל תולוקשה ,תומיהדמ תויזחת הלא ״
 )סמאדאוהיירוו( םיאקיטמתמ ינשש רחאל ,הלאג ידי לע ןוטפנ בכוכה לש יוליגל
.ןכש בכוכמ עבנ סונרוא לש הנושמה לולסמהש ךכ לע םיעיבצמ

.הלאג ידי לע ןוטפנכ הלגתמש סונרוא-הקא ונשי סונרוא דיל ,תורחא םילימב
 .ביילדנמ לש וגשיה תא ךירעהל הנוכנה ךרדה יהוז
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תונמאבו הקיזומב ,תורפסב תירוזחמה הלבטה
 ,תורפיסל וכרד תא אצמ רשא ילסרבינואןוקיאל הכפה תירוזחמה הלבטה
.תונמואו הקיזומ

 רשא יולומירפל ״תירוזחמה הלבטה״ רפסה לע טעמ םכל רפסל דמוע  ינא
ביילדנמ לש הלבטל עידצמ

 ךרדה תאו ,תירוזחמה הלבטה תא םיללוכש הקיזומ ימובלא רפסמ הארנ ךכ רחא
.הלש תולוקלומהו םימוטאה ,הימיכה תא תניימדמ תונמואה הב



 :תורפיסב הימיכ
 וניה הזה 'זאלוקה
.ןוחרקה הצק
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 יטירבה יתוכלמה דסומה ידי לע רחבנ רפסה
.םעפ יא בוטה עדמה רפסכ

:גוויסל ןתינ אלש ידוחיי רפס והז ,לבא
 תדעתמש הלודג תורפס  םג ליכמ רפסה
.ךרד ץרופ ןפואב תונורכיז

 הקינעמ רשא תינוידב תרופיס םג ללוכ רפסה
 ,יולומירפ לש ימינפה ומלועל הרידא הנבות
 הפוקתב הילטיא ידוהי לש ברה לבסל
 יולומירפ לש ולביסו ,המחלמה לש תרעוסה
.זוכירה הנחמב

 יולומירפ לש ורפס אוה ,הימיכה לש הטבמ תדוקנמ ,םלוכ לעמ הלעתמש רפסה לבא
.״תירוזחמה הלבטה״

34



21-ב שמתשמ יולומירפ
 תורופטמ וא םידוקכ  תודוסי

 תונוכתו ,םיישונא םיבצמ לש
 תא  הארמש הרוצב ,יפוא
.חורל רמוח ןיב ידרוגה רשקה

.יטאופ אוה רפסה
 תוסנתה הווהמ וב האירקה
 תעתעתמו תקתרמ

 רשאב יול ידי לע תעבומה שגרה תמצוע )א( :םיאשונ ינשל ימצע תא ליבגא ינא
רפסה תא םתוח רשא ,״ןמחפ״ קרפה )ב(- ו ,תירוזחמה הלבטה תילגתל

35



 ונל רפסמ יול .תיתוכיא הזילנא ארקנש הינש הנשב יול לש סרוקב ליחתמ רופיסה
 םרג ,ורדנאס-הדבעמב וגוז ןבלו יולל ,םהל ןתונ ,״רזופמהו ינפגסה ,.ד רוספורפש״
.הזילנאל תמיוסמ הקבא לש

.הקבאב לזרב ההזמ ישעמהורדנאס
...״לזרבמ יושע היהורדנאס״ :ודידי לש יפואה תונוכת תא ההזמ יטאופה יולומירפ

.תבגשינ הריש וניה לזרב דוסיה לע רופיסה

36



 הגשוה רשא םדאה לש ותוליצא״ ותעדלש ינפמ הימיכב רחבומירפ ,תאז תמועל
 ושורפ רמוחה תא עינכהל ..,רמוחה לע ותוטלתשהב הצוענ...תולבוי םייתאמ ךשמב
.״וניבהל
 ונדקש היתונופצ ןורתפ לעש ,ביילדנמ לש תירוזחמה הלבטה״ :יולומירפ רמוא ,ןכלו

 ונלכיע רשאםירישה םתוא לכמ רתוי  תיגיגחותבגשינ הרישםצעב איה ,םימי םתואב
״!םיזורח וליפא הב שי בל םישו :היסנמיגב
 םלועל םילימה םלוע ןיב הרסחה הילוחה תא , רשגה תא םישפחמ םאש״ ךכ
.״ידיתעה ונעוצקמבו תוחיופמה וניתודבעמבםש אוה...,םירבדה

 תעונת לש ודנמוקל ףרטצמ אוה ךכ רחא .דאמ בוטל קיפסממ ץפוקורדנאס לש ןויצה
.עורה ידי לע חצרנ לזרבה רבח :םיטסישפה ידי לע גרוהל אצומו ספתנ ,תודגנתהה

 ןתינש םירבדב קסועה עוצקמכ ול התארנש םושמ הימיכב רחבורדנאס״
 תא הב חיוורהל תורכיא וא תורגנמ  תעגיימ תוחפ ךרדו ,ששמלו תוארל
.״ומחל

37



 הזל המ לבא .הרישל תירוזחמה הלבטה תא הוושמ ךנה וב יוטיבה תא בהוא ינא ״ :וילוט

״?הזירחהןינעלו

 ,הלבטה לש תיפרגה התרוצב .קיודמ אוה הזירח רואיתה לבאֿ ילסקודרפ הארנ יוטיבה״:יול

 רואולפ :ליצא זג סולפ ןגולהמ תבכרומ דימת רשא ,הרבהה התואב תמייתסמ הרוש לכ

.״׳וכו  ןוגראו רולכ ,ןואינו
 תאזכ ,הלודג תילגת לש דוהדה ןאכ שי .תפסונ תועמשמ היובח טפשמ ותואב לבא״

 רשאכ תואדווב שחביילדנמ רשא  )יטאופ וליפא ,יטתסא וליפא( שגר :ךתמישנ תא תרצועש

 רדסל והובו והותה ךפוה ,ותוא ךירדה ימינפה ולוקש יפכ תודוסיה ןוגרא תובקעבש ןיבה

״יתפומ

 רידגמו רזוח יול ,1981-בהגר וילוט יאקיזיפה םע יול לש גולאידב
.ביילדנמ לש ותדובעבתבגשינה הרישה תא

38



:וילוטל טרפמו ךישממ יולומירפו
 תונוכתה לכש ינפמןאלמל שי רשא תוקיר ״תוצבשמ״ אצומביילדנמ ךכ רחאו ״

:ןוזח תברו תיאובנ הדובע יהוז ... םש םייקתהל תולוכיביילדנמ הפצ רשא
 ,תייוסינ הדובעב ךכ רחא ולגתה םלוכ רשא ,םיעדונ יתלב תודוסישארמ תוזחל

 תילטנמהאקתפרה יהוז-םינוכנה תומוקמב םירבד םקמל ,הירטמיס רוציל וא תוזחל

.״ןעדמלו ררושמל תפתושמה
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 ריעל ועלקנ תונוש תוביסמש...,ונירוטמ םידידי העבש ונלימב ונייה1942 ויתסב״

 יתרתונ ,הילו׳ג לש היאושינ ירחא ,ינא וליאו...הינפ הפיעזה המחלמה ללגבש הלודגה

 ,ןמחפ םוטא לש הגאסה תביתכ לע יתמלחו ,םותיו ןמלא ימצע יתשח ,יבנרא םע ידבל

 לש ,םיאמיכל קר העודיה ,תבגשנה תויטויפה תא םישנאל שיחמהל ידכ

 והזו ,תובר םינש רחאל קר לבא התוא יתבתכ ,ןכאו :ליפורולכה לש הזתניסוטופה

 ״.הז רפס םתוחה רופיסה

:בתוכ אוה ךכו  הימיכה לש הרישה לע ונל רפסמו יול ףיסומ ״בהז״ קרפב

40



:ןמחפה קרפ לע דחא טפשמב קפתסא חתמב םכתא רומשל ידכ

 לש תיאובנו תיתד טעמכ ,תיטתסא הרכה יהוז :רפסה תוהמ וניה הזה קרפה
 האירב רופס םג הווהמה ,וילוגלגו ןמחפ םוטא ךרד ,עבטב םייחהדוסיו רוזחמ
.יביטנרטלא
 תושגרתה שח ןיידעש םדא לכלו ,םיאמיכל הבוח תאירקכ קרפה לע ץילממ ינא
.היווהה תוכירפו ישונאה סוינגה חכונ בצעב הלוהמ

41
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 ךלהמ ףילחהל יל ושרה
 ןיב רשקה לע םכל רפסלו

תונמואו הקיזומ ןיבל הימיכה



 :ומכ םימסרופמ םיטרסל הקיזומ בתכ
 לש יומיבב( ׳וכו שקה יבלכ ,םיערה תרובח
 ימא יסרפב הכז םרובע רשא )הפניקפ םס
.רקסואב םג בשוח ינאו

 תחסונ״ יורקה םובלא טילקה אוה1958-ב
 הימיכ המדמ אוה וב רשא ״גנידליפ
 ילכל םיכפשנ םילקימיכה-הקיזומל
.םיילקיזומ םיוותל םיכפוהו
 םה ילכה תיתחתב םיבברעתמ םה רשאכו

 םסקה והז-םיימיכ םירמוחל םיכפוה
!ימיכה

 רשא יאקיזומ אוה )ןמדלפ עשוהיכ דלונ(גנידליפ יר׳ג
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 קורה וא יביסרגורפה קורה תוקהלב תובושחהמ תחא איהןוזמירכ גניק
 יורקה םמובלא תא ומסרפ םה2014-ב .דיולפ-קניפ ומכ ינופמיסה
 ןגלשא תודוסיה ידי לע הקהלה םש גצוימ ותפיטע לע רשא ״תודוסיה״
 .הריצי ימוחתכ וזב וז תוכורכ הקיזומו הימיכ ,בוש-םורכו
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.הקהלה ירבח תומש תא םיגצימה ,םירחא תודוסי םיעיפומ תירוחאה הפיטעה לע

.םירחא םירצומו ,יט תוצלוח ,םירטסופ לע הקהלה לש עסמה ךשמב העיפוה תאזה הגוצתה
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 .״םיעובירל םוקמ״ וא ״תוצבשמל םוקמ״ רייאמ ןו׳ג לש םובלאה תופיטע הנה
.תינרדומה התרוצב תירוזחמה הלבטה תא תוארל םילוכי םתא
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 טילקתה והז בגא
 לודגה חוורה תא השעש
.2001  זאמ רתויב



 לש הימיכה״ אשונב תודובע לש הרדיס טכרב ׳גרו׳ג יאמיכ/ןמאה רצי1968-ב
.״הקיזומה
 ןתינש ומכ .םסרופמ ןלילח היהש ויבאל דובכ קלח םג אוה הרדס התואב
 דאמ ןויער .הלילח רזוחו םירמוחל םיכפוה הקיזומ יוות :תודובעה לכב תוארל
.םייאמק תודוסימ תויתריצי לש קומע
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 תודוסי תא םלקדמ אוה ובש ריש בתכ-ררהל םוט , רמז-ררושמה
.רתנספ ילילצל תירוזחמה הלבטה
 עשעשמ רישה .׳א הנשב הימיכ ידימלתל רישה תא עימשהל יתגהנ
 דאמ
 ..עמשנו ואוב

48
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 רמוחמ יושע ישונאה ןימה :ול םיעדומ ונלוכש והשמב יתאצרה תא םכסל ןמזה עיגה
 .םוקיב רמוחה לכיושע ונממ רמוח ותוא- ימיכ

 םה ונתאמ דחא לכ לש ותומ רחאל רתונש המ
.תורחא תויווה ךותל םילגלגתמה ונלש  םימוטאה

 ,ןכלוםייחצינוםילאסרבינוא םצעב םה םימוטאה
 ״ןיסולכואה םשרמ רפס״  איה תירוזחמה הלבטה
.ונמלוע לש יטקפמוקה
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 תושיה אוה ... וב תופלוחה תויורשפאה ףוס-ןיא לשב עעונתמ ולוכ רמוחה ״
 אוה ,ונממ רוציל ,ותוא שולל לוכי דחא לכ .לכמ ןגמה תרסחו םוקיב רתויב הליבסה
.דחא לכל תייצמ
 ,הטסהל לקנב תונתינ ןה ,םויק תונב ןניאו תופפור רמוחה לש ןוגראה תורוצ לכ
״יפוס-ןיא אוה וללה תורוצה לש תוגרדה םלוס...הרתהל
.)םיטייחה תובוב וא אבה האירבה רפס ,ץלוש ונורב(

 ונורב ידי לע אלפומ ןפואב תעבומ תאזה הזופרומטמה
:בתכ אוה ךכו .זוכיר הנחמב הפסנש רפוסה ,ץלוש
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 ריכזמ הז .תודוסי273 שי הלבקה יפלש טסילבקה יל רפיס ,הרצק החיש רחאל
.יפוס ןיא גרדמב תועיפומ רמוחה תורוצ לכשץלוש ונורב לש ותרמא תא
 דומעי רשא יחצנ עדיהו ״רמוחב םדאה תריש״ איה הימיכהש ונל הרומ םג הז
.ותויתריצי תושרל דימת

 יתוא עמשש טסילבק יתשגפ2019 ראוניב22-ב
.תירוזחמה הלבטה לע יתשאל תובהלתהב רפסמ
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 .ונתוא ףפוא ימיכה םסקה
 הלבטה תא רצי ,תאזההטזורה ןבא תאחנעיפביילדנמ
.ומש לע יורק101 דוסיה .היווהה תודוסב עגנו ,תירוזחמה

 הימיכה לש הרישלו תויתריציל םירתכ רשק יולומירפ
! םוצע הימיכה םלועל ותוריש .הלבטב תולפוקמה

 אורקל ילואו ,ונדימלתל ותוא דמללו ורפס תא אורקל ונילע
 .ומש לע שדח דוסיל
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.תע םרטב וכלהשאקשורג ילאו ןייטשנרב לאוי ידידיל תשדקומ האצרהה

1943-2019



 תא טטריש אוה וב רשא ,2008-ב ןיינעמ רמאמ בתכזרוולא וגאיטנס
 תונחב אצמ רשא תוילקיזומ תודובעב םיימיכ תודוסי תעפוה לש תורידתה
.רבייסה

 הברה וילא ךשומש קומע ןויער םיווהמ ונימלוע יושע םהמ םיטנמלאה ,ןכא
.םינמא
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