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ילארשיה לאמשהו אצקא־לא הדאפיתניא ־ תמא ןמז ףרוע)ריפוא ידע 
.םידומע 319 .2001 .רתכ :םילשורי 

ינש שי "תמא ןמז"לש רמול ןתינ ,ךרעש ץבוקל ריפוא ידע לש החיתפה תובקעב 

רדעהו תוידיימה אוה ןושארה ינורקעה ןבומה :יתביסנ דחאו םיינורקע םינבומ 

םירבדה לש הפישח תמייקש ,תוכסמ לוטנ ןמזהש אוה ינשה ינורקעה ןבומה :הביטקפסרפה 

ןהבש תונורחאה תוריחבה ברע ובתכנ םירבדהש איה תיתביסנה תועמשמה :םתייווהכ 

?םנמואה .חבשל וללה םינבומה תשולש לכ תא ןייצמ ריפוא ידע .קרב תא ןורש סיבה 

לש התצירפ תובקעב לארשיב ינויה לאמשה רבשמ אוה רפסה תביתכל עקרה 

.לאמשה הנחמ לש השקה ןיערגה םע םינמנ רפסב םיבתוכה בור .אצקא־לא תדאפיתניא 

רבשמ והז ,םתניחבמ .תרוקיבו הירואיתב םיעובקה םיבתוכה םע םינמנ םבור ,קויד רתיל 

רפסב םירסח אל .לאמשה תורוש םע םימתבו תמאב הנמנ וניאש ימ לש רבשמ וא המודמ 

ליבות אל ,םתעצה םיכובנה םתאש ,וז ךרדש ונעדי דימת" ,"םכל ונרמא" לש תודוסי 

שפנ־תרעסב ובתכנ ץבוקב םיטעמ־אל םירמאמש הדבועה ךא ."ונקדצ" ,"סויפלו םולשל 

םנוצר םג דיעי רבשמה קמוע לע .המודמ רבשמב רבודמ ןיאש החיכומ תושגרב םילובטו 

ךכב םיצור םה םא ןיב ."םכל ונרמא" הקעזה תועצמאב סיזרתקל עיגהל םיבתוכ המכ לש 

"ועדי" םהש הדבועה ."םינוי"ה לש השקה ןיערגה תא םג ללוכ רבשמה ,ואל םא ןיבו 

תוחישמ יטמרדה רבעמה חכונל םשפנ־תוולש תא רמשל םדיב העייס אל "וקדצ"ו 

אב הז ץבוק היה אל ,םהב םג הלטלטה הזחא אלמלא .אצקא־לא תדאפיתניאל דיווייד־פמק 

.םלועל 

וזל תיפולח תיטילופ הסיפת ול עיצהלו ךובנה לאמשל ןוויכ־תאירק תתל דעונ ץבוקה 

םוקמה םאה םלוא .רפסב תנתינ ןכא ןוויכ־תאירק .היינשה הדאפיתניאה ץורפ םע הסרקש 

וייח ךרוא ?ןותיעה ןמ רפסה רתומ המ ?ןותיעב תועדה ידומעב וא רפסב אוה תאז תושעל 

דע ןכש ,דיתעל תויזחת וילע וסיפדיש ידכ רצונ ןותיעה .רצק וניה ימויה ןותיעה לש 

ןותיעב תושעל הבוחו רשפאש המ .םיבר םישדח םינותיע וספדוי רבכ ןתופקת ררבתתש 

ארקיי הלשממה תושארל תוריחבה רחאלש תופצל ןתינ היה .רפסב תושעל השק ימוי 

ךיבמ תצק .ןתארקל ובתכנש תוכרעההו תויזחתה ונממ ואצויו ,ומוסרפ ינפל בוש רפסה 

.קרב דוהא לע ונוחצגלו והינתנ לש ותודמעומל םיסחייתמה םירמאמ םויכ אורקל 

לש םכרדכו .ירוקמ חותינו שדח עדי םיגיצמה ידמ םיטעמ םירמאמ עיצמ ץבוקה 

.הפייעל םמצע לע םירזוח וב םיעיפומה םינועיטהמ קלחו ידמ יטקלקא אוה ,םיצבק 

ץבוקב ידמ םיטעמ םירמאמ ,רבעב תירקחמה םתלוכי תא וחיכוה םיבתוכה לכש יפ־לע־ףא 

ויארוק ינפל שורפל הצר ץבוקהש תיטילופה הסיפתה .תירקחמ הייאר־תיווזמ ובתכנ 

.הלא םיחנומ לש ישחומה ןבומב תירוטסיה־או תיטילופ־א ,תירירווא ,תקחורמ תרתונ 

קדקודמו ינטרפ לופיט בייחמ הקיטילופהו הירוטסיהה לש תוישחומה תויועמשמב קוסיע 

םיתיעל .הקיטילופטמלו הירוטסיהטמל היינפ וב תמייק הז םוקמב .ץבוקב םייק וניאש 

לע הרעה") רבח ןנח לש םהירמאמב ,תיביטמרונ השיגב ובתכנש םירמאמ ףא שגופ ארוקה 

תא תרשל םיילארשיה םילאוטקלטניאל ארוק אוה ובש ,"ילארשיה לאוטקלטניאה תדמע 

ןור לשו (196 'ע ;"הדיגבכ ורידגה רבכ ןימיה ירבודש הדמעל" תופחדיה תועצמאב םמע 

.("בוריס ןמוי") רזוכ 
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467 (2 )ג תילארשי היגולויצוס 2001 -א"סשת 

וב עדימהו תילמינימ הביטקפסרפ וב הרסחש ןוויכמ עתעתמ ןמז הארנכ וניה תמא ןמז 

הלאשכ עבקה־רדסה לע תוחישב שבתשה המ הלאשב ןד רפסה ןיא ןכל .לבגומ 

תמגוד תולאשב ןויד רסח .היוקל תוכובנה םינויל ןוויכה־תאירק םג .תיטילופ־תירוטסיה 

?וניתווקת רחא ללוש ונכלה םאה ?וניעט ןכיה דעו ("םהה םיכובנה" אלו ,ונא)וניעט ןכיה 

םיעותעתךויזח היה ולסוא ךילהת םאה ?ללוש ונכלהש ךכב קלח היה אל תאפרעל םאה 

הבזכאה עודמו ,תוהובג הכ ויה םימעה ינש ברקב תויפיצה עודמ ,ןכ םא ?הלכ דעו לחהמ 

תולשב שי םיבתוכה תעדל םאה ?הלודג הכ שואייהו המיחלה תומוהתל הליפנהמ םברקב 

?תומיעה לש אוהה דצבו הזה דצב םולשל 

.השולש ןייצא .ימעטל ידמ טעמ ?ןמז ךרואל ודמעי ץבוקב םירמאמ המכ 

העצה םע תיטילנא השיג ("םימכח ויה ,םיקדוצ ויהת לא"> ורמאמב בלשמ דלפ באוי 

םירחתמ םיפחד ינשב אטבתמה ,ילכלכה םרוגה דמוע תיטילנאה ותשיג דוסיב .תיטילופ 

העצהה .ילאינולוק־הד ףחד םג וניהש ,יטרקומדה ףחדהו ילאינולוקה ףחדה :תונויצב 

תויחל רשפאש קדצה־יא תא אלא ,רומגה קדצה תא שפחל אל איה דלפ לש תיטילופה 

.ןזאמ־ ובא-ןילייב תונבה ןוגכ ,ותיא 

תא תוארל עיצמ ("ילארשיה םולשה הנחמו תויולחנתהה תדאפיתניא") יחרזא ןורי 

"הדימע" גשומה ביבס יונבה יטסינורכנא רפיס ןיב חוכיווכ ילארשיה ןימיה םע חוכיווה 

דצב יזכרמה רפיסה ןיב האוושהה דיימ תשקבתמ ןאכמ .לאמשה לש סויפה רפיס ןיבל 

דצב םאה .ילארשיה ןימיה לש רפיסה ןיבל - (הנתיא הדימע) "דומוצ"ה - יניטסלפה 

דצב יחרזא ןורי תעדל תמייק איהש יפכ סויפל "דומוצ" ןיב הימוטוכיד תמייק יניטסלפה 

.בישמ אוה ןיא ךכ לע ?ילארשיה 

רקחמל דוסי םרמאמב וחינה ("תוממוקתה דוע לש הימוטנא")יממח אמירו ירמת םילס 

ןושארה בלשב בתכנ םרמאמ .תיחכונה וזל תמדוקה התרודהמב הדאפיתניאה ןיב הוושמ 

העפותכ הדאפיתניאה לע דבלב טעומ עדימ ליכמ אוהו ,תיחכונה תוממוקתהה לש 

די רדעה לע תרוקיב לש (ימעטל ידמ םיקד) םיזמר קר םירזפמ יממחו ירמת .תיתרבח 

תוסחייתה הרסח אליממו ,םתרוקיב תא םיביחרמ םניא םה .הדאפיתניאל הלעמלמ תנווכמ 

תוביסה לע רקחמה .םינוש םינפ לעב ימנידו לגלגתמ עוריא לאכ הדאפיתניאה לא םדיצמ 

םיכילהת לע תוענכשמ תוחכוהו םירבסה ונל ןתנ 1987 לש הדאפיתניאה ץורפל 

הז ןיא .תמדוקה הדאפיתניאה לש הסיסבב ודמעש םיירוד־םייתרבחו םייטילופ ,םיילכלכ 

תוממוקתהל סחיב םג תאז תושעל יממחו ירמת לש םתמרב םירקוחמ תופצל םזגומ 
.תיחכונה 

־ךלה תא דעתמה הלועמ ינושאר רוקמב אלא ,ירקחמ רפסב רבודמ ןיא ,רבד לש וללכ 

תילארשיה הרבחה לש רקוח ןיא .ילארשיה לאמשב תיתועמשמ הצובק ברקב יחכונה חורה 

תדאפיתניאב ילארשיה לאמשה רבועו רבעש תא חתנל אובי תע הז ץבוקמ םלעתהל לכויש 

.אצקא־לא 

ןיילק םחנמ 

ןליא־רב תטיסרבינוא 
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