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תינומה תד־תרמה לש הירואית תארקל 
תירבה־תוצראב םידוהי לש תורצנתה תנבהל המושייו 

1*רנזולק לאומש 

תינומה תד־תרמה לש ןויערה 

תנשמ (National Jewish Population Survey) תימואלה תידוהיה הייסולכואה רקס 

ללכמש ךכ לעו ,תבורעת־יאושינ 52"/« לש רועיש לע חוויד תירבה־תוצראב 1990 
העש יפל םיהדזמו םידוהיכ ודלונש הרשע־הנומש ליגל לעמ םישנא) םידוהי 6,840,000 

םידליה לכמ תוישימח יתש םהש ,הרשע־הנומש ליגל תחתמ םידלי 700,000 ,(םידוהיכ 

ךילהתש םידיעמ הלא םינותנ .(Kosmin et al., 1991) םידוהיכ םילדג םניא ,םיידוהיה 

־תרמהל םידע ונא .תד־תרמה לש רתוי קומע ךילהת ללוכ 2תינבמהו תיתוברתה העמטהה 

םהיתוטלחהו םידיחי לש קר אל ;תידסומ תד־תרמה ,רמולכ ,תינומה תיתרבח תד 

םידוהי לש םתמירז תנבהל רצ דקומ םיווהמ תבורעת־יאושינ .(idiosyncratic) תוידוחייה 

המכ רוקסי הז רמאמ .ודוסיב יתוברת־יטילופ אוה ךילהתה .תורצנה לא םייאקירמא 
'.תינומה תיתרבח תד־תרמה לש םייטרואית תודוסי 

:דיחיה לש תדה־תרמה לש תיסלק היגולונמונפ הרדגה קפיס סמיי'ג םאיליו 

םה ,ןוחטיב שוכרל ,תד תווחל ,דסח לבקל ,שדחמ תויחל ,רמומ תויהל 

תוימצעה תועצמאבש ,ימואתפ וא יתגרדה ,ךילהת םינייצמה םייוטיב םלוכ 

 (self) תרשואמ־יתלבו התוחנ ,עדומב הגוש ,הקולח הכ דע ,רתיהש,

התזיחאמ האצותכ ,עדומב תרשואמ! ,דמילע ,תקדוצלו תרחואמל תכפהנ 

(James, 1950,189).תיתדה תואיצמב הנתיאה 

רשאמ רתוי תויגשומ ןניה תויתדה ויתוסיפת ןכ־לעו ,תיפוסוליפ תוריהזל הטונ סמיי'ג 

תעב הנתיא הזיחא ,סמיי'ג לש ויחנומב ,םישיגרמה הלאכ םידוהיה ןיב שי .תויגולוטנוא 

.הינווליסנפ תטיסרבינוא ,סוטירמא רוספורפ * 

תא ןיכהל דובכהו תונמדזהה לע הרבחה יעדמ תועצמאב םידוהיה רקח ןעמל הרבחל הדות ריסא ינא .1 

,םילשוריב ריל ןו ןוכמלו ,ראלקס לאשראמ רכזל 1996 תנשב יתאשנש האצרהה תרגסמב הזה רמאמה 

.ירבעה חסונב ותרזע לע גרבנטור ילתפנ ר"דל הדומ ינא .הזה רמאמה תא יתיגהש ןמזב יתחראתה וב 

.1997 לירפאב 30־ב ריל ןו ןוכמב האצרהכ הנתינ הז רמאמ לש תמדוק הסרג 

תנייצמ תינבמ העמטה דועב ,תויועמשמו םילמס תותשר לש ץומיאב תעגונ תיתוברת העמטה .2 

.תויתרבח תוצובק ןיב תולובג שוטשט 

תוישיא ךותב עינמב בור יפ־לע הנדה ,תד־תרמה תודוא־לע ידמל הבחר השידח תירקחמ תורפס שי .3 

וא יגולוכיספ אוה חותינה .תרחא תד ץמאלו ,הב ךנחתהש תדה ,ותד תא שוטנל ול םרוגה דיחיה 

יאדכ ןכ־ומכ .(Rambo, 1993; Lofland and Stark, 1968 ,לשמל) ורקיעב יתרבח־יגולוכיספ 

.Snow, Zurchin and Eklund-Olson, 1980 תא ןוחבל 
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יפכ ,םרשואו םתונוילע ,םתקדצ לע םיריהצמו םעישומו םחישמכ ושי תא םילבקמ םהש 

אוה תורצנל םייאקירמא םידוהי לש רבעמה ,ללכ־ך־ודב לבא .הז רמאמב ןלהל חוודנש 

.תורוד השולש וא םיינש ינפ לע ערתשמה ,רתוי יתגרדה ךילהת 

םירמומ ;םידגובו םיקירעל ובשחנ תמדוקה האמב תיחרזמה הפוריאב םיידוהי םירמומ 

םגוח יניעב םימשאנ־אל תוחפל וא ,םידדועמ שוחל םייושע תאזה האמב םייאקירמא 

רשאכ דחוימב ,תינומהה הרמהה לש לגדה־יאשונכ םמצע םיאור םירמומהמ קלח .יתרבחה 

יתרבחה גוחה ירבח ידי־לע תעקומ הניא תוחפל וא ,דודיעב הכוז תדה־תרמה לש הלועפה 

.רמומה לש ידיימה 

,יתוברת־יתרבח ךילהת לע רשאמ תישיא המרד לע תוחפ תועיבצמ הלא תודבוע 

ךיישה חנומ איה תינומה תד־תרמה .(societal conversion)"תינומה תד־תרמה" והנכנש 

וא םירמומה רפסמל קר סחייתמ וניא גשומה .ורקיעב יגולוכיספ וניאו ,תיתרבח הירואיתל 

יונישל סחייתמ אוה ;יתרבחה ךילהתהמ עובנל םילוכי הלאש יפ־לע־ףא ,הרמהה בצקל 
.יללכ יתרבח יוניש לש םיוסמ גוס אוה יתד יוניש .היתודסומ לשו הרבחה לש יתדה יפואב 

ופוסו ,יתרבחה הנבמה לש שדחמ ןוגראו תוגלפתהמ עבונה יונישב םשומ ןאכ שגדה 

תורז תויתוברת תונוכת (internalization) תמנפה לש טושפ ןיינע הז ןיא .תד תפלחה 

תדה ןיב סחיה תא תונשל לולע אוהש ףא ,רוביצה לש ימינפ יוניש 4.םידוהי ידי־לע 

הירגנוהב ,הינמרגב תנקותמ תודהי לש העונתה תעפוה ןוגכ ,תורחא תותדל תידוהיה 

תודהיה יניעב רקיעב הריפכה ףא־לע תד־תרמהל בשחיי אל ,תירבה־תוצראבו 

הרקמבו ,יתרבחה דסומה לש תוהדזההו תוכייתשהה תפלחה אוה עבוקה רבדה .תיתרוסמה 

תורשפאה תא חיגמ תוינוליח גשומה .תרחאל תחא הרבחמ רבועש יתדה דסומה - הז 

וא הרבחש תיתרבח תורשפא ןיא ךא ,ןלהל ראוביש יפכ ,תרחא תד ץמאל ילבמ תד שוטנל 

ףרטצהל ילבמ תנגרואמ הייסנכ ובזעי דיחי וא דסומש ןכתיי .תד לכל ץוחמ ודמעי דיחי 

ירוביצ ףוגמ תקחרתמ הצובק־תתשכ תשחרתמ תינומה תד־תרמה ךא ;תרחא הייסנכל 

.הבחרה הרבחב תוטלקיהל תדמעומ תישענו 

(vulnerable) העיגפ תישענ טועימ תרבח רשאכ שחרתהל הלולע תאזכ תיתרבח הרמה 

הלא םיעוריא .ןיסולכוא תדידנ וא שוביכ ןוגכ ,םייתוברת־םייתרבח םיעוזעז תובקעב 

ידיל םיאיבמ ,ךכל םימיאתמ םיאנתה םאו ,הירבח יפלכ תירסומה התוכמס תא םישילחמ 

תורדגהה יונישב הכורכ השדחה הינומגהה .תרחאה הצובקה תוכמס לש יסחי קוזיח 

ינבמ" תריצי :תאז חסנמ (Berger, 1967) רגרב רטפש יפכ וא ,תואיצמה לש תויתוברתה 

המצע הלידבמ הצובק־תת ,הלא תוביסנב 5.םישדח ("plausibility structures")"תוריבס 

(cultural assimilation) התוברת תא תגפוס איה דועב ,טועימב תאצמנה הליהקה ךותמ 

(structural assimilation) תינבמ הטילקל תדמעומ תישענו רתוי הבחר הרבח לש 

structurally) רדגומ הנבמ לעב רזגמ ,תעב הב .(Gordon, 1964) הרבח התוא ךותב 

 differentiated) הצובק־תת התוא לבקמה רזגמכ טלבתמו ךלוה רתוי הבחרה בורה תרבחב

חספה רדסל ןחלושה תכירע ךות לא תיסרפה השדחה הנשה תדועס לש הכירעה ןפוא ץומיא ,לשמל ,4 

.תיראורוז תוהדזה אלב םידוהיה ידי־לע לבקתה גהונה .הריפסה ינפל תישילשה האמב ידוהיה 

הזל המוד ךילהתה ,תיתרבח היצקורטסנוקר תשחרתמ רשאכ ,רמולכ ,התד תא הריממ הרבח רשאכ .5 

ןתינ־יתלבהו ןתינה תרדגה לע העיפשמה ,השדח תיפוסוליפ היגולופורתנא תללוכה הכפהמ לש 

.םדא־ינב תטילשל 
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תוכלשה לעב יטילופ ךילהתב רבודמ ,ידוסי ןפואב .(Klausner, 1991) טועימה תרבחמ 

י '6.תדו החפשמ ,הלכלכ ללוכ ,םירחא םיידסומ םימוחתב 

םתרמה בצק ,ןמזה םע .הלאכ תויתרבח תורמה תובקעב תשחרתמ םידיחי לש םתרמה 

תומלעיהל העיגמ הניאש יהשלכ הדוקנב ללכ־ךרדב ןזאתמו ,רבוג םידיחי לש תיתדה 

(divided self) לצופמה ימצעה ךותיה לע סמיי'ג לש ותיפצת .הרבח־תתה לש תטלחומ 

יתרבחה רשקהל בל־מש וניא סמיי'ג לבא .יתרבחה הרוזחשל תוישיאה תמרב הליבקמ 

תוקחרתהל .(reintegration) שדחמ הבולישו תוישיאה לוציפל םרוג הווהמ אוהש ןכתייש 

לש הימיכלא רצויה ,יטסימ םזינאימוניטנא תוולתהל לולע רוביצהמו תוברתה תשרמ 

.יתוישיא יוניש ופוסו תיטמזירכ תוגיהנמ ידי־לע ףחדנ ,שפנה 

ידסומ ,יתרבח :םיבלש השולשב תינומה תד־תרמה לש לדומ טטרושי הז רמאמב 

תיתרבחה המרב חתוניו ,תיתרבחה תינבתה יוליגל שמשי ירוטסיה רמוח <1) .ישיאו 

 (2) 8;(societal) המרב וחתוני הקירמא תודהי לע יריפמא רקס ךותמ תויתומכ תואצות
.טרפה תוישיא לש המרב תיתורפס וחתוני םירמומ לש תויפרגויבוטוא (3) ;תידסומה 

שולש בוליש לש היגולודותמה םוכיס אלא ,ומצעלשכ ירקחמ ח"וד הווהמ וניא הז רמאמ 

9.התוללכב תאזה הדובעב רמוח ףוסיאל תוטישה 

תוירוטסיה תומגוד יתש :הרבחה תמרב תד יוניש 

םלסיאל התואנ הריווא תריצי :חרזמב תומלסאתה 

ןוטלש תחת דחוימבו ,יברעה שוביכה ירחא םיירצמ םיטפוק לש תומלסאתה 

תוינבת תגיפס) תיתוברת תוללובתהו (תוינושאר תוצובקל הסינכ) תינבמ תוללובתה לש םיגשומה .6 

תוצובק וחותינ דקומב .(71 'ע> ןודרוגמ ומאתוה (תחראמה הרבחה לש הלא ןוויכל תויתוברת 

,תוצובק ןייצמ אוהש יפ־לע־ףא .ימואל אצומ וא תד ,עזג לע תוססובמה הלא תא תוללוכה תוינתא 

יתרבח יוניש האור אוה .טרפה תוהז יונישל סחייתמו בור יפ־לע יתרבח־יגולוכיספ אוה וחותינ 

יונישל םדוק יתוברת יונישש ןעוט אוה .הרבחה תא םיביכרמה םידיחיב םייוניש לש האצותכ 

תוללובתמ תירבה־תוצראב תוינתאה תוצובקה בור .תד־תרמה טעמכ ריכזמ אוה ןיאש ןיינעמ .יתרבח 

םידווששכ ,לשמל .תירצונ תכל תירצונ תכמ (switching) "רבעמ" שי רתויה לכל .תד־תרמה ילב 

םפוסש תוללובתה ירקמ ראתמ אוה .תד־תרמה ןיא םיינרטול םיגוורונ םע םיגזמתמ םיינרטול 

.יתרבחה דסומה תמרב יונישב הליחתמ ונתשיג ,תאז תמועל .תינתא הצובק לש תטלחומ תומלעיה 

,דסומה תובקעב ךלוה טרפה .תד־תרמה וא תד תפלחה לע םירבדמ ונחנא ,יתדה דסומל ונעיגהב 

.תיתדה הצובקה לש תטלחומ תומלעיהב ללכ־ךרדב םייתסמ וניא ךילהתהו 

תומלסאתה תא אלו תיעיברה האמה דע תורצנה תוחתפתה תא ריבסי אל ןאכ עצומה לדומהש רורב .7 

.הרשע־טיתשה האמב היסא זכרמל ושלפש םילוגנומה 

תיגולויצוס השדע .הרקמ לכ לש ןידע גראמ ילעבו םיקומע םירואית תשקבמ תירוטסיהה הטישה .8 

רשקהמ וטשפוי םידחוימ םירקמ .םייללכ םיגשומב שרדית יתאוושהה ירוטסיהה רמוחל תנווכמה 

.םירחא םירשקהב םימוד םירקמל םסחייל ידכ ידיימה 

.ךשמהב ומסרופי הלאה תוטישה שולשב םידרפנ םירקחמ ,ה"עב .9 
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לש המגוד ונל הגיצמ (םירצונה תריפסל תירישעהו תיעישתה תואמה) םידימיטפה 

תשיג .םייזכרמה םייתרבחה תודסומה לע תיטילופ הטילש לש עקר לע תינומה תד־תרמה 

תופתתשהה ,תאז לכב .הל הפופכה הייסולכואה יפלכ בל־תובידנב הנייטצה םישבוכה 

ןוטלשב חתפמ־תודמעמ םתקחרהב המ־תדימב הלבגוה םימלסומ־אל לש תיתרבחה 

הנוילע תופידע .םימלסומל קר םידעוימ ויהש ,יאבצ תורישב םיכורכה דובכהו תוכזהמו 

.םלסיאה גושגשל התואנ הריוואו תילכלכ תוירופ ,תיתרבח תוביציל םיטלושה וסחיי 

ןוטסופ בתוכ .םיירקיעה םייתרבחה תודסומה לע תימלסומ הטילש ובייח וללה תורטמה 

 :(Poston, 1992, 15)

 The establishment of Muslim institutions... was an integral part of

 the process of Islamization. Included among these were the masjid,

 as a specifically religious agency, the madrasa, as an educational

 institution, a legislative system based on the Shari'a, a court
 system and an economic structure.

ידוהיה טועימהו יטפוקה טועימה ינב ושרדנ ,םהיתודסומ לע ורמשש יפ־לע־ףא 

תיתוברת תוחיתפ םלסיאה דדוע תאז םע .ימלסומה "תוריבסה הנבמ" תא לבקל םירצמב 

לש תופתתשה לע חוודמ ,לשמל ,(Levtzion, 1979)ןויצ־בל .יתד ףותיש ידי־לע םגדומכ 

העירשה לש תושבגתהה ,ןכ־לע רתי .םיטפוקה לש השדחה הנשה תוגיגחב םימלסומ 

תעפשהלו תוימודו תוינווי תוינוטלפא־ואינ תועפשהל הנותנ !רתיה דדגבבו קשמדב 

ךותל הננתסה תיטמזירכ תירוס תירצונ היגולואית .תוידוהיה הכלההו תוימדקאה 

הברקה .םישדח םירבח תלבקל םיחותפ ויה הרבחכ םימלסומהו ,ימלסיאה םזיציטסימה 

,סיליקךב בקעי תא קיסעה ,זיאומ ,תירישעה האמה ןב ידימיטפה ףיל'כהש ךכב תמגדומ 
הייסנכה תובא ויה היחאש הליצא היירצונ ,רשאל אשנ זיאומ .ותד תא רימהש ידוהי 

וז הדבוע .(Staffa, 1977,70; Lewis, 1984,97f) םילשוריבו הירדנסכלאב תיטיקילמה 

תיליעה לש תמדקומ הרמה .הרמהה לע הליקמש םייתדניב םימוחתב תוחיתפ לע הדיעמ 

ןדבואו תיסרפה הנוצקה לש תדה־תרמה .תינומה תד־תרמה לש רכיהה ןמיס איה 

הפשה לש הבחרה הלבקה .תופסונ תומגוד םה תירטסאורוזה הרומכה לש היצמיטיגלה 

.םיטועימה ידי־לע תוברתה תלבק תא המיגדמ תיברעה 

םגו (םיידוהי םירחוס ,םייטפוק םיטרקורויב) םיחמומ לש תיעוצקמ תידדה תולת 

תוביס םג .בורה ברקב טועימה גוזימ תא ודדוע םירוגמה תומוקמב היצרגטניא 

תילילפ השינעמ תוקמחתה ,סמ תונורתי ןללכבו ,ךילהתב דיקפת ואלימ תויטסינוטרופוא 

םוחתב תופידר לש בצמב וא ,תופידר לש הנותמ המרב .תושורי יבגל רתוי החונ הדמעו 

,תיתרבח היצרגטניא לש הבוגתל ליבות תודגנתהה .תודגנתה תולגל ןתינ ,לבגומ 

הרמהה ךילהתב המ־רוגיפ םימיוסמ םירקמב וא ,הרמהה רועיש תדרוה איה התאצותש 

.(McCagg, 1987) תופידרה תקספה רחאל תורופס םינשל 
הז םרוג חותינ .יתרבח עוזעז דמוע תינומה תד־תרמהל םימרוגהו םיאנתה זכרמב 

דדועל תויושע תופידרה יכ איה ונתנקסמ .תד־תרמהב תופידרה םוקמ תלאשל ונליבומ 

תופידרה תמצוע ןיב ,ונייהד ,ןהיניב יראיניל סחי ןיא לבא ,תטעומ הדימב תד־תרמה 

לע אל לבא ,הרמהה לש יותיעהו רועישה לע עיפשמ יוכידה .הרמהה תדימ ןיבל ןכשמו 

.תינומה הרמה לש התמצוע 
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םימרוגו תוכומנה תובכשה .יוכיד לש תופוקת םעפ ידמ ורבע םירצמב םיטפוקה 

ןיעב ואר ,םדיצמ ,םיטפוקה .םיטפוקה לע רתוי תינדפק תרוקיב ושרד םיקודא םיימלסומ 

:(Staffa,l977,21) הפאטס בתוכ .םהילע לטוהש ,הדיגה ,םמה לטנ תא הער 

 Not even educated Christians found respect in the eyes of many

 fanatical Pietists who, having no patience with monasticism,

 thought of the coptic monks as despicable owners of secret hoards

 ,to be squeezed for the benefit of the faithful

רתוי תוילכלכ תוביסמ עבנ ,וימדוקכ ,הזה דרמה .םיטפוקה ודרמ 726-725 םינשב 

האמב .דגנתהל ידכ תקפסמ הדימב םינגרואמ ויה םיטפוקה .תורישי תויתד תוביסמ רשאמ 

םימלסומ ןיב תוחיתמה הרבג ,םייעישה (Fatimid) םידימיטפה ןוטלש תחת ,תיעישתה 

ודרמ בוש .ףיל'כה ידי־לע םיירצונ םיצעוי תקסעה לע ורמרמתה םימלסומה .םירצונל 

אבש שואייהש הארנ" :בתוכ ןויצ־בל .השק דיב ואכוד הלא תודירמ .רטשמה דגנ םיטפוקה 

תומלסאתהה תעונת תא עינה רבד לש ופוסבש הז אוה ולא תוצחומ תוסובת תובקעב 

תא הסרהו תיטפוקה הליהקה לש הנוגרא תא הרבש הסובתה .(257 ,1979) "תינומהה 

שלח יתרבח רדסש ינפמ ,תדה־תרמהל עקרה תא הניכה תיתרבח הימונא .היגיהנמ תוכמס 

התתיפ תימלסומה הליהקה ,ךכמ בושח ילואו :וירבח לע תעמשמ ליטהל לוכי וניא 
.ונכ־לע יתרבחה רדסה תא בישהל החטבהב 

תדקמתמ תומלסאתה לע תורפסה ?םידיחי לש תד־תורמה לש םירועישל סחיב המ 

:ןעוט ,לשמל,(Lapidus, 1972,248) סודיפל .םידיחי לש תורמהב 

 In tracing the history of conversions to Islam in Egypt, our

 problem is not to say when Egypt became Muslim, but by what

 processes and by what stages a predominantly Christian province

 with a small Arab Muslim governing minority was converted to a

 .Muslim province with a relatively small Christian minority

ךרדה תא תללוסו תמדקמ םייתרבח תודסומ לע הטילשש ןעוט הז רמאמ יכ רוכזנ 

האצותכ תידסומ תוברתב יונישה תא האור טילוב רקוחה ,אסיג ךדיאמ .תינדיחי הרמהל 

אוה ."תירפסמ תונוילע" לש בצמ תרצויש ,םידיחי לש עירכמ רפסמ לש תד־תרמה לש 

:כ (Bulliet in Levtzion, 1979,32) תימלסומ הרבח רידגמ 

 A society in which Islam has achieved a numerical preponderance...

 in comparison with other religions that the Muslims' social

 ,institutions could determine the complexion of society as a whole

םיטפוק ןוילימ השימחכ ויה שוביכה ןמזבש ךירעה חילס ובא ?םירפסמל סחיב המ 

ךילהת היה סרפב .הרשע־שולשה האמב רתונ הז רפסממ עבר קרו ,םירפכ םיפלא תרשעב 

םיזמרמ םש םיעוריאה .תיעדמ תוכמס תולעבו רתוי תוקיודמ תויודע ואצמנ היבגלו ,המוד 

שומיש ךות ,סרפב תדה־תרמה תא רקח (Bulliet, 1979) טילוב .םירצמב םיעוריאה לע 

ןתינ .םיימלסומ תומשל םייסרפ תומשמ יונישה רחא בוקעל ידכ ,תויפרגויב 6,113־ב 

ויה .(logistic curve) תיטסיגול המוקע תועצמאב םידיחי לש תדה־תורמה תא ראתל 
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ךשמב תוריהמב לדגו ךלה תורמהה רפסמ ךא ,שוביכה ירחא דיימש םינשב תודדוב תורמה 

10.המוקעה הרשייתה ,900/0 ידכל עיגה םירמומה זוחא רשאכ ,ףוסבל .האבה האמה 

רועיש ,רמולכ)ואישל הז ךילהת עיגה סרפב .טועימכ וראשנ םתד תא רימהל םיברסמה 

תיצחמכ רשאכ ,שוביכה ירחא הנש םייתאמכ (רתויב ההובגה ותדוקנל עיגה הרמהה 

סרפ תייסולכוא התיה רבכ תופסונ םינש םייתאמ ךותב .תימלסומ ,דתיה הייסולכואה 

םירצמב רשאמ סרפב רתוי ריהמ היה הרמהה רועישש הדבועה .תימלסומ הלוכ טעמכ 

ברקב רתוי הנתיא התיה תיתליהקה תדה־תרמה (1) :םימרוג המכ ידי־לע תרבסומ 

לש תידיימ טעמכה הטלחהה <2) :ןויטנזיב ידי־לע רבכמ וצחלנ םהש םושמ םירטסאורוזה 
םירטסאורוזה ויה םיטסילאודכ .תירטסאורוזה הנוהכה לש התוכמס תא תוחדל םישבוכה 

הערפוה אל ,רפסה םעכ ,תיטפוקה תוגיהנמהש דועב ,םימלסומה יניעב רקיעב םירפוכ 

עדיל הקקזנ דדגבב תיתלשממה הלהנהה (3) :ליעל ורכזוהש תודירמה ינפל יניצר ןפואב 

הפוקתב .יצ''ללמ רותב םימלסומ ושעגש עגרב םתוא הטלקו ,םיסרפה לש תונורשכלו 

.םלסאתה ןטק זוחא קרו ,תירצמה היטרקורויבב םיטפוק וללכנ םירצמב תידימיטפ־םורטה 

רתוי עבומו שגרומ הנואכד יכ הדיעמ עגפנה טועימה לש תיתליהקה תוגיהנמה תבוגת 

תיתרבח הסיפת לע דיעמ רבדה .םייתרבח תודסומ תרמה לשב רשאמ םידיחי תרמה לשב 

ךראירטפה לש בתכממ המגוד איבנ .הרמהה ךילהת לש יביטקייבואה חותינהמ תגרוחה 

יפ־לע־ףא ,ןאסארוחב םירצונה ברקב תדה־תורמה תא הכבמה (תינימשה האמה)ירוטסנה 

:תירצונה הרומכה לש התוכמס הטמשנ אל ,תירטסאורוזה הרומכל דוגינבש 

 Where are the sons, father bereft of sons? Where is the great people

 of Merv, who though they beheld neither sword, nor fire or

 tortures, captivated only by love for a moiety of their goods, have

 turned aside like fools, from the true path and rushed headlong into

 the pit of faithlessness - into everlasting destruction... Alas, Alas!

 out of so many thousands who bore the name of Christians, not

 even one single victim was consecrated unto God by the shedding
 of his blood for the true world... and the Arabs to whom God at

 this time has given the empire of the world... and yet they attack

 not the Christian faith, but, on the contrary, they favor our

 religion, do honor to our priests and the saints of the Lord, and

 confer benefits on churches and monasteries... (Arnold, 1984, 86).

םיאצמנה םייתד םיטועימ יגיהנמ לש ילסרווינואה לוקה אוה ירוטסנה ךראירטפה 

.העיקשב 

תיתד תוינידמ :הפוריא לש התורצנתה 

תורצנה ץומיאב הלכו תונטק (conventicles, secret societies) תויאשח תופיסאב לחה 

ויתוחלצה תובקעב הטשפתהו תורצנה הכלה ,הריפסל 313 תנשב סוניטנטסנוק ידי־לע 

־מ ההובג וא הכומנ תויהל הלוכי תורחא תורבחב תורמייתהה תדוקנ .10 
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ןתעפשה תא ןויטנזיבו אמור וביחרה תיעיבשהו תישישה האמב .סוניטנטסנוק לש תויאבצה 

לולסמב המדקתה הפוריא לש תורצנתהה .החרזמלו הברעמל ,הפוריא זכרמל תירסיקה 
.תויטילופ תוביסמ ושחרתה תויתוכלמ תד־תורמה .חרזמב תומלסאתהה לש הזל המוד 

התנישו םיילכלכ תודסומ לש תויתוברתה תויצטניירואה תא הרידגה תיטילופ הינומגה 

םיקוחל העיגהש דע ,הבחרתהו הכלה העפשהה .תיתדה הכלהה יפ־לע קוחה תודסומ תא 

ךשמהב .תוירצונ תומרונ ץמאל םייתחפשמ תודסומ העינה ךכבו ,ישיא דמעמב םיעגונה 

.הייסולכואב םילאודיווידניא ברקב תד־תורמה םג ושחרתה 

.תנגרואמ תיתרבח תוליעפ אוהו ,תירצונה היצזיליוויצה לש ךוותה־דומע אוה ןויסימה 

םינימאמ סויגל תורצנה תשיג לש בושחה ןייפאמה אוה ,יטילופ רישכמכ דחוימב ,הז ןוגרא 

ההדוב .תוירנויסימ תותדב םירקוח ידי־לע ונייפוא תורצנהו םלסיאה ,םזיהדובה .םישדח 

תויריזנה תוליהקה ".הליצאה הרותה תא ודמל ,םיריזנ ,וכל" :המסיסב וידימלת תא חלש 

רקיעב ,תוקוחר תוצראל העיסנבו םייטסיהדוב םיטסקט םוגרתב וקסע םזיהדובה לש 

יפ־לע (exemplary prophets)"תפומ יאיבנ" ,םירומ לש רדסמ וראשנ םה תאז םע .היסאב 

ךא ,ינש תיב תפוקתב ןויסימ לש הרצק הפוקת התיה תודהילש ןכתיי .רבו לש ותרדגה 

.(Seltzer, 1988; Goodman, 1994) תיניצר העונתל םלועמ תאז המגרת אל איה 
,תימלסומה תוברתב יזכרמ םרוג איה ,תיתדה הנמזההו הלומעתה ,םלסיאה לש ,דא'זלעד/ד 

ילמרופ ןוגרא .םימלסומ־אל יפלכ תנגרואמו הליעפ השיגל הכפהנ תורידנ םיתיעל קר ךא 

the proof-) החכוהה טסקט .הדסוויהב לחה הב יזכרמ היהו ,תורצנב קר גשגש ןויסימ לש 

 text) לודגה דיקפתה אוה ירצונה ןויסימה לש (Great Commission): "וכפהו ןכ םא ואצ

,הרוצ תלבקמ וז תוחילש .(28 ,19 ,ויתמ יפ־לע הרושבה) "יידימלתל תומואה לכ תא 

לודגה ירוגרג רויפיפאה לש םיירויפיפאה םירזוחה תועצמאב ןומימו םדא־חוכ 

.ןויסימ איה הלוכ הייסנכה ,יסיסב ןפואב .(604-560) 

םושמ ,םייטנלוויבמאו םישולק תוינוליח תויוכמסו םיירנויסימה םינוגראה ןיב םיסחיה 

.תורויפיפאהו ןויסימה ןיב תוחיתמ תרצונ םעפ ידמ .המצוע זכרמ ומצעלשכ ןויסימהש 

לש תורצנל ותד־תרמה התיה ןויסימו ההובג הקיטילופ לש תבורעת לש תניינעמ המגוד 

ןויטנזיב םע תובורק תותירב םירובל ויה הליחתכלמ .865 תנשב ,סירוב םירגלובה ךלמ 

םיניינע רחא תיללכ הייהנ םיליצאה ןיב החוור םייבלסה םירוזיאב .ותכלממ םורדב 

ופאש הילא רתוי ההובג תוברתמ קלחכ הלבקתנו הספתנ רנויסימה לש ותד"ו ,םיינווי 

חוכ ףקת תיעישתה האמה עצמא ביבס .(Sullivan, 1994, 20) "בר טהלב םירברבה 

ותוראשיהל יאנתל הכפהנ תורצנל ותליבטו ,ענכנ סירוב ךלמה .םירגלובה תא ןויטנזיב 

.אמורל תחלשמ רוגישב לחב אל ,יטגזיב ירצונל התע היהש ,סירוב .תוכלמה סכ לע 

.תירגלובה הייסנכה ןוגרא םשל עויסו םירנויסימ תחילשב ביגה 1־ה סלוקינ רויפיפאה 

םילהנ ,םידרומב לופיטל םירושקה םייתכלה םיאשונב םירועיש םירובל קינעה רויפיפאה 

םייטמולפיד םיסחי ,םימיוסמ םיעשופ תשינעו תומחלמ לוהינ ,םיקירעב לופיט ,םייטפשמ 

לש תרכינ הדימ םמצעל וספת ,יגוגדפה םדיקפתב ,אמורמ הלא םירנויסימ .םידבעל םחיו 

הרזח 870 תנשבו ,םירוב תא ילוא הדיחפה םתמצוע .יתד דחוימבו ילכלכ ,יטילופ חוכ 

ןויסימה תזיחא תא םנמוא הלסיח וז הטלחה .(94 ,1994 ,םש) לופוניטנטסנוק לא הירגלוב 

םויה דע תימואלה תירגלובה היסקודותרואל סופדה תא העבק םלוא ,הירגלובב ירויפיפאה 
.הזה 

־תוצובק יפלכ יעמשמ־וד סחי םיניגפמ םירנויסימ .ירנויסימה דועייב ינוריא דצ שי 
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תותד גוזימ םיאור ונא םימעפל :הדהא םהיפלכ םיעיבמ םה אסיג דחמ .הרטמ 

 (syncretism) טנק ךלמ רשאכ ,לשמל .תורצנל רבעמה תלילסל ךרדכ (Kent) תא רימה

ושדוק רבכש םיאושינל השרה ,תויסנכל םילילא־ידבוע לש תולכיה ךפה אוה ,ותד 

ךישמהל םישדחה םירמומל השרה ןכו ירצונה לאל תויח ןברוק רשיא טעמכ" ,ךשמיהל 

םימרוג תוגציימ הרטמה־תוצובק ,אסיג ךדיאמ .(Hilgarth, 1986,57)"קיתעה םנחלופב 

,ירצונה ןויסימה האר םייניבה־ימיב .םירחאלו םמצעל םינכוסמה ,םירפוכ ,ולאגנ םרטש 

.םייגטשכ םהיתוצראב םילילא,ר־ידבוע לש ןחלופה ידירש תא ,ינידמ־יתד ןוגראכ 

תא 379־ב לטיב סויסודואיט דוק .תיעיברה האמב החתפתה רבכ םתוברת לע הפקתהה 

ברקב םילילא־ידבוע דגנ יטפשמה קבאמל המגוד הוויהו ,םירצונ־אל לש היצמיטיגלה 
.םיאמורה 

 We command that those persons who follow the rule shall embrace

 the name Catholic Christians. The rest, however, whom we

 adjudge demented and insane, shall sustain the infamy of heretical

 dogma, their meeting places shall not receive the name of
 churches, and they shall be smitten first by divine vengeance and

 secondly by the retribution of our own initiative, which we shall

 assume in accordance with divine judgement.

.םיינוויהו םייאמורה םיסותימה תירנויסימ תואנקב ופקתוה ןכ־ומכ 

,לשמל .הזה םויה דע ךשמנ הרטמ־תוצובק יפלכ רנויסימה לש יעמשמ־ודה סחיה 

םייאקירמאה םירצונה תרקוח ,(Ammerman in Marty, 1988, Ulf) ןמרמא יסננ 
לע םויאכ ועשונ אל ןיידעש םישנאה תא םיאור םהש תבתוכ ,םייטסילטנמדנופה 

:תיתרבח הנכס ןימ ,םירחאו םיטסילגנווא 

 Personal salvation is not only one's ticket but one's ticket into the

 community of the faithful... Catholics, liberal Protestants and

 Jews are among the unsaved. There is distance between the saved

 and the unsaved, not friendship... To the evangelical, it does not

 matter whether a person is a Jew or gentile, Hispanic or Anglo,

 black or white, rich or poor - just so long as she is saved, she is a
 ,sister to the Lord

הניכ ,1917 תנשב םיקרוי־וינ ףלא םירשעל ופיטהב ,(Billy Sunday)יידנס יליב 

םונהיג יגב ,םיבוקר ,םירורא ,ךרע ירסח ,רפעב םישלפתמ ,קדצ ירסח ,םיבעתנ" :םתוא 

.(Packard, 1988,101f)"םיללמוא םיאטוחו 

םידוהי לש םתד־תרמהו ןויסימה 

לא ותרגיאב .תורצנה לש התישארמ תופידעב התכז "הנוכנה ךרדל םידוהיה תרזחה" 

לש תיזה ץע לע תודהיה לש תורכה ףנעה תא ביכרהל הפיצו סולואפ ףאש ,םיאמורה 

ידיב ןשיה םוקמ תליטנ לש ןויערה תא הלעמ ןויסימה ,םידוהיה יפלכ ."תיתימאה הנומאה" 
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םתרכהו םתמדא לע לארשי תויולג ץוביק .הנשיה תא הפילחמ השדחה תירבה .שדחה 

."היינשה האיבה" תא ,הלואגה תא רשבת השדחה הרושבב 

הריתחה ,ללככ .םידוהיה לש םתד תרמהל םיעצמאה דחא קר הווהמ ןויסימה 

תירצונה הרבחה תפיאש תא תפקשמ תילסרווינוא תורצנתהל עיגהל תירנויסימה 

־תוגולפ תא הווהמ ןגרואמה ןויסימה .וז הפיאש ףקשמ םידוהיל ןויסימה ןכלו ;התוללכב 

םע הרושבה ירפמ תונהיל האירק בלשמ ןויסימה .ירצונה רוביצה לשו הייסנכה לש ץחמה 

,םייניבה־ימיב תוירנויסימ תוטיש .ישיא עגמו תידסומ הכרדה ,לודישו הייפכ לש הדימ 

םע ,הדוקפב םידוהיה לע םתייפכ תועצמאב ,םיישיא םישגפמ לש הטישה תא ובליש ,לשמל 

תומוקמבו דרפסב .תיטילופו תיתוברת הייפכ לש ףוריצ - יטסמותה ןויגיהה תוטיש 
.היצמרופרה ירחא םיעיפומ םידוהיל םייטנטסטורפ םינויסימ .ירפ םיצמאמה ואשנ םירחא 

דיקפתל םייעוצקמ םירנויסימ סייגל ,רתיה הייטנה .םייכוניחו םייעוצקמ ויה הלא םינויסימ 

.םידמולמ־אל םירצונ לע עיפשהל וחילצי םידוהיהש ששח תמחמ 

הלאהב דסונש (institum Judaicum)"ידוהיה דסומה" איה הפוריא זכרממ תחא המגוד 

תועצמאב (pietism לש) השודק הרטמ גישהל םדקומ ינמרג ןויסינ הז היה .1728 תנשב 

םיסרוק עיצה ,םידבוכמ תוטוידה ידי־לע םקוהש ,"דסומה" .םייעוצקמ םירנויסימ תרשכה 

תונווכמ ,תופסונ תומגוד .הדובעה תא ושעי םהש ידכ ,תינמרגה הרומכל םיידוהיו םיירבע 

הרבחהו (1809) םידוהיה ברקב תורצנה םודיקל ןודנול תרבח ןה ,םידוהיל רתוי תורישי 

םילקירלקו תוטוידה תווצ וקיסעהש ,(1842) םידוהיה ברקב הרושבה תצפהל תיטירבה 

םיידוהי םידליל םיירצונ רפס־יתב ומיקה םה .םענכשל ידכ םידוהי ורתיאש םייעוצקמ 

יתרבחה ,יתדה דמעמב ירוביצ ןוידב וקסעו חוכב־טירמומל תיפסכ הכימת ועיצה ,םיינע 

טנמלרפ ירבח לש םתכימתב וכז םה .(Ragussis, 1995, 15) םידוהיה לש יטילופהו 

וויה הלא םינוגרא .ירבסטפש דרולהו טנקמ סכודה לש תיתוכלמה תוסחב ףאו םירמכו 

רוביצה לא ירצונה רוביצה לש תיללכה השיגה תא ובציעו םהיתובקעב םיאבל לדומ 
.ידוהיה 

תווחא .הרטמכ שרופמב םידוהיה תא ןהל וביצהש ןויסימ תולועפ ושענ הפוריא חרזמב 

לאכימ .םיידוהי םירמומ חופיטבו רותיאב התחמתה ,לשמל ,בייקב רימידלו טנס 

תירצונה הייסנכה לש יאטילה זוחמה יקית תא ןחב (Stanislawski, 1987)יקסבלסינטס 

ותרישש םיטסיגוטגקה ןוגכ ,םיסונא םהיניב ;תורמה תובבר ויהש ךירעהו תיסקודותרואה 

הלא ללוכ ,םנוצרמ םירמומה אסיג ךדיאמו ,ריבכ יתרבח ץחלמ ולבסו יראצה אבצב 

וא ,םיהובג םייתרבח םידברב םיללובתמה וא ,תיעוצקמו תיכוניח תומדקתה ושפיחש 

תלבק םשל תירצונה הליהקל ונפש םיינעו םשנוע תא לקהל ידכ םתד תא ורימהש םיעשופ 

הנבמב םמוקמ תניחבמ םניבהל ןתינ לבא ,םיישיא םיעינמ ביבס בבוס הזה גוויסה .תובדנ 
.יתרבחה 

םיכרכ העבראב ,ראשה ןיב ,דעותמ תיראצה היסורב תורצנל םידוהי לש הרמהה ןויסנ 

םשה תחת ,ןורטיצ ידי־לע השרווב 1923 תנשב ומסרופש םייפרגויב םירואית לש 

תולועפ ראתמ ,השוטנה הליהקה לע הבר המצועב רבדמ ןורטיצ .םידמושמ 
םיגירח לשו ,תידוהיה תוברתהו הלכלכה ,הרבחה ילושב ויחש םידוהי לש תויטסינוטרופוא 

ואב ,תירבה־תוצראב ומכ ,הפוריא ברעמב .תבלושמו הקזח הליהק ידי־לע ומרחוהש 

לע םיעמוש ןיא טעמכו ,םיילוש ימרוגמו תיתרבחה תיליעהמ רקיעב םירמומה םידוהיה 

.תידוהיה הליהקה דצמ תומרח וא םייודינ 
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חרזמב םידוהיל עצוה ךוניח .םידלי ךוניח וללכ הפוריאב םירנויסימה לש תוטישה 

קוח היה ,הרשע־עשתה האמה תליחתב ,היסורפב ,לשמל ,ךכ .דחאכ הברעמבו הפוריא 

םידוהיל רפס־יתב ומיקה םירנויסימה .דומיל רכש ובג רפסה־יתב םלוא ,הבוח ךוניח 

תא חולשלמ םירוהה תא עיתרהל אל ידכ ,תללודמ הרוצב ואבוה םיירצונה םינכתה .םיינע 

.םידליה 

 Within the classroom, the mission teachers maintained a hybrid

 culture, which mingled Jewish tradition with Christian promise.

 As an example, on Christmas Eve 1837, Missionary Burling

 set up a Christmas tree in one corner of the room and Chanuka

 lights by the window. Jewish ceremonies were appropriated and

 reinterpreted for missionary purposes. Rabbis and the secular

 Jewish press protested these schools.

,וז דצל וז תויח תויוברת יתש םהב םיבצמב םיצופנ תותד בוליש לש הלאכ םירדסה 

.תרחאל תחא םינימאמ תצובקמ רבעמה לע םיליקמו 

ויה תובשומה תפוקת ףוסב .הקירמאב תובשומה תפוקתב םג ודעות םיידוהי םירמומ 

תיתליהק תוכמס .ידמל םידדובמ תובורק םיתיעל ויה םהו םידוהי םיפלא תשמחכ קר ןהב 

קרוי־וינ ,טרופוינ ,ןוטסלר'צכ ,םילודג םיזכרמ המכב קר תמייק .דתיה תססובמ 

תפוקתב היפלדליפב םידבכנ םידוהי לש םייחכונה םיאצאצה ןיבמ םיטעמ .היפלדליפו 

־תוצראב םיבדנתמ ינוגרא לש טלובה דיקפתה .םויכ םיידוהי םניה תיאקירמאה הכפהמה 

ןמצעל ומשש ,תוילמרופ ןויסימ תולועפ .ןויסימה תלועפל יתועמשמ סיסב קפסמ תירבה 

.(Sarna, 1987) הרשע־עשתה האמה תליחתב תועיפומ ,הרטמל םייאקירמאה םידוהיה תא 

העונת לע הבוגתב "םידוהיה לש תדה־תרמה" לע 1973 תנשב בתכש ,ראלקס לשרמ 

ץמאמהמ עתפוה ,"ושיל המואה תא ריזחהל" התמגמש ,"73 חתפמ" תארקנה ,תיטסילגנווא 

טטוצמכ)ןרוב ןאו לופ ,ןכא .(Skiare, 1993, 215) םתד לע םידוהי ריבעהל ךשמתמה 

הישרוש תא ןוחבל הייסנכה תא דדועמה יטנטסטורפ גולואית ,(Bioesch, 1989,140^ב 

:בתוכ ,תימלועה תינמוקאה העונתהמ קלח הווהמהו ,םיידוהיה 

 ...the church is betraying its evangelistic mandate if it withholds

 the doctrine of salvation from the very people who gave us the
 Messiah and the Savior of the world. Such an attitude could be

 construed as the worst kind of anti-Semitism because it means

 deliberately by-passing the Jews in giving out invitations to the

 banquet of the kingdom.

היצזילגנוואב קוסעל םיברמ םניא וננמזב םייאקירמאה םיילרבילה םירצונה ,השעמל 

,םיימורדה םיטסיטפבכ הבושח הדע ללוכ ,םייטסילטנמדנופה םירצונה ךא ,םידוהיה לש 

תויתתיכ תועונת .םתד תא רימהל םידוהי ענכשל ,תיתד הבוחכ ,ףואשל םיכישממ 

תינאירוקה הייסנכב הישרושש ,(Unification Church) דוחיאה תייסנכב ,תויאקירמא 

.(Fisch, 1984,13)"םיריעצ םידוהי רחא טהלב תרזחמ" ,תינאירטיבסרפה 
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ינפמ ילוא ,רבעשל םתד ינב יפלכ םירנויסימ םישענ םניא םירייגתמה םירצונ 

םירמומ לש הכורא הירוטסיה שי ךא ;ץוח יפלכ ןויסימב לגוד וניא ידוהיה רוביצהש 

־ימיב דנומייר ריירפו לופ ריירפ ;סולואפ חילשה :םיירצונ םירנויסימב ולעפש םיידוהי 

.(םילשוריב ןויצ הד םאד רטונ תא םיקהש)ןובסיטר סנופלא םיינרדומ םינמזבו ;םייניבה 

לאומסב הליחתמ הקירמאב תיניצר ןויסימ תדובע ושעש םיידוהי םירמומ לש הירוטסיהה 

תא םיקה אוה .1779 תנשב רצנתהו ינמרג אצוממ תיתד תידוהי החפשמל דלונש ,יירפ 

תיאקירמאה הרבחה תא 1802 תנשב םיקה ,הקירמאל ועיגהבו ,הילגנאב "םהרבא ינב" 

הליהקב רתוי רחואמו ,תינאירטיבסרפ הייסנכב תריש ךשמהב .םידוהיה יאנת רופישל 

תידוהי החפשמב לדגש ,סואהנטרג בקעי ,וננמזב .(Rausch, 1982, 23f) תיטסיטפב 

םיטסיטפבה לש יגולואית רנימסב דמלו רצנתה ,הקירמאל רגיה ,הירטסואב תיסקודותרוא 

.תימורדה תיטסיטפבה הדיעווה לש םידוהיל ןויסימה שאר־בשויל הנומ םימיל .םיימורדה 

Gartenhaus,) תושבי שמחב םידוהיל םינויסימ העבראו םירשע ול שיש בתכ 1963 תנשב 

 1963).

לש הכוראה תרוסמה לש היתובקע לע תולעל ןתינ ?םיירבעה םירצונה לש םמוקמ והמ 

הרוצ .הירסיקו (Antioch) היכויטנא םירעב םיידוהיה םירצונה וא םיירבעה םירצונה 
םילשהל םיכסה סולואפ .יטילופ־יתרבח יוניש אלל יתד יוניש רוציל תרתוח וז תינוגרא 

םייתוברתה םהיאצאצ .םישדחה םירצונה ברקב תוידוהי תווצמ המכ לש ןמויק ךשמה םע 

.הרשע־עשתה האמה ןמל הקירמא ןופצבו הפוריאב ועיפוה 

ןה ,תועמשמ־וד רצוי תורצנל םהלש יתדה רשקהו תודהיל םהלש יתדה־ינתאה רשקה 

לש ימואלה יתיבה ןויסימה תקלחמ 11.תידוהיהו תירצונה תוליהקה יבגל ןהו םהיבגל 

התסינ ־ ושי ןעמל םידוהי לש הכימת ןוגרא ־ (Assemblies of God)"לאה תופיסא" 

םיקהל םילוכי ושי ןעמל םידוהיש המיכסהש ךכב תידוהיה תיתליהקה תוהזה תא לבקל 

ןמזב וב ."תיחכונה תיתדה םתנומא תרגסמב ןיטולחל םיליעפ םייחישמ תסנכ־יתב" 

םתרבסה ךות םיידוהיה םיגהנמה םויק ,רמולכ ,היצמיטיגל לש ירצונ סיסב לע השקעתה 

Goble,) לבוג ,וז הסיפתל םאתהב .תונוביר לש תערכמ היעב ןאכ שי .םיירצונ םיחנומב 

:בתוכ ,ושי ןעמל םידוהיה יגיהנממ דחא ,(1981,14 

 If I legalistically avoid eating pork or driving on Saturday as a

 superior ethical specimen I am under the law but if I do it to be

 able to have a more credible witness for the Jewish Messiah to my

 saved orthodox neighbors, I am under the Messiah's Gospel; and
 not Moses' law.

םירמומה תא תלבקמה הבחרה הרבחה ברקב תוקפס ררוע הלאכ רבעמ־תוצובק םויק 

תיגולופורתנאה היפוסוליפה תא ררועל הטונ תאזה היווחה .םתונכו םתוריסמ םיסב לע 

סקמ ,היגיהנממ דחא רמא ,1915 תנשב תירצונה־תירבעה תיאקירמאה תירבה לש ינוגראה סנכב .11 

תונבהו םינבה ןיב תידימתה הפילדה תא םולבל דציכ איה וניבגל הפוחדה הלאשה" :ךייר 'ר 

"".םמעל רומג דספה תווהל ךכו ,םתד תרמהמ האצותכ םימעה ןיב תוללובתהל םיליצאה םיידוהיה 

 .(Rausch, 1982, 30f)
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םירמומב תיתרבח הטילש ,ןכבו 12.תיתימא תד־תרמה לש תורשפאב תקפקפמה הסומכה 

תידגנ הפיחדו רוביצ ותוא לש טלוקה רזגמה ללוכ ,לבקמה רוביצה לצא חיכש קוסיע איה 

האמה לש דרפסב ,רבעשל םימלסומו םידוהי ,םישדחה םירצונה יוכיד .םירמומה תטילקל 

.אלו ןכ ?םירנויסימה יצמאמל םיעיגפ םידוהיה ויה םאה .העודי המגוד איה הרשע־שמחה 

םא ,ןכ .ידוהילו ירצונ רנויסימל תורישי תורושקה תורמהה רפסמ תא םיכירעמ םא ,אל 

יפלכ תירצונה הרבחה לש תיללכ תוחיתפ לש ינוגראו ילמרופ יוטיבכ ןויסימה תא םיניבמ 

תוירדילוסהו תידוהיה תיתליהקה תוכמסה רשאכ תלעופ הנמזהה .םידוהי לש תד־תרמה 

לעמ וקרפש תודהיה לש םירזגמ םתואב אקווד הליעי איהו ,הדיריב תואצמנ תידוהיה 
.תאזה תוכמסה לוע תא םמצע 

:הקירמאב תידוהיה הליהקה רקח 
ידסומ יונישכ תד־תרמה 

תורדגהו תוחנה המכ 

ליעלד לדומה יפל תונביהל לוכי היה הקירמא תודהי תורצנתה לע ירוטסיה ןובשח 
ירצונ "תוריבס הנבמ" לש הינומגהל ופפכוה םיידוהיה תודסומה דציכ תוארהל ידכ 

חוודי אל לבא ,רקחמה ךשמהב השעיי ךכ .תידוהיה תיתליהקה תוכמסה תשלחה הוולמה 

םיידוהי םירגהמ לש תינבמהו תיתוברתה העמטהה תא דעתל ךרוצ ןיא עגרכ .הז רמאמב 

תיללכה תוברתב רבכ הבלתשה תיאקירמאה תודהיה .תיאקירמאה הרבחב םהיאצאצו 

םג ומכ ,תויכוניחו תוידוביר ,תויטילופ ,תוילכלכ תוכרעמל םירושקה םייתרבח תודסומבו 

תכרעמב םיעמטנו םיכלוה ףא םה ,רבוגו ךלוה ןפואב .הקיטתסאו שפונ ,תואירב תוכרעמ 

םיחנמה םייטננימודה םיכרעהו תומרונה .תירצונה רקיעב ,תיללכה תיתחפשמה הברקה 

,תירצונה הבוגתה תרגסמב היצמיטיגל ולביקו ובצועש הלא םה םיידוהיה תודסומה תא 

.תושונאה לש (ultimate concerns)"תוידוסיה תוגאד"ל ,תיטנטסטורפה תירצונה דחוימב 

םיירחסמה םימוחתב קר אל תידוהיה הכלהה תא ףילחה יאקירמאה יחרזאה קוחה 

לש תינבמה העמטהה תא םדקמה אשונ ,ישיאה דמעמה םוחתב םג אלא ,םיילילפהו 

םדקתמו ךלוה יתדה ידוהיה ןוגראה .םד־תברק תולעב תוירצונ תוראש־תוצובקב םידוהיה 

תיטנטסטורפ הסרג רבעל ,רמולכ ,תיאקירמאה "תיחרזאה תד"ב "תכ" לש דמעמ תארקל 

תינבמה העמטההמ קלח איה םידיחי לש םתד־תרמה .םיירוביצה םייחה לש תילרביל 
.םייזכרמה םייתרבחה תודסומב 

,רמולכ ,תורצנה תא םיצמאמ םניאו תדכ תודהיה תא םישטונה הלאל סחיב המ לבא 

החנהב הזכ יוניש ןייצמ ןוליח חנומה םימעפל .תרחא תד םיצמאמ םניא םגו ולבטנ אל 

תוטשפתהכ תיתרבח רדגומ ןוליח חנומה .תד לכל בייחתהל םיברסמ הלאכ םישנאש 

הניחבמ תונווגמ תוצובק הכותל גופסת ילואו ףיקתש דע תיחרזאה הרבחה לש הטילשה 

וא תדה תעפשה תא םירחאו םייטילופ ,םיילכלכ תודסוממ ריסת ןכו ,תינתאו תיתד 

האמב בשיחש ,גארפמ וויל ברה ,ל"רהמה לש ויבתכב ינחור ןויבצ תלבקמ תאזכ היגולופורתנא .12 

.םיהולאה ידי־לע עבקנכ לארשיו םודא ןיב יפואב לדבהה תא הרשע־ששה 
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147 (1 )א תילארשי היגולויצוס 1998-ט''נשת 

ןיא .תויתד תוכרעמב תפקומ תיחרזאה הרבחהש איה הדבועה .םייתדה םינוגראה תעפשה 

תוליעפ ןיא ןכ־ומכו ,םייטילופו םיילכלכ תודסוממ תקתונמה תיתועמשמ תיתרבח תוליעפ 

תוגאדה" לע הבוגתב רצונה יתדה דסומה םוחתל ץוחמ אצמיתש תיתרבח תובישח תלעב 

לש (functional requirement)"ילנויצקנופ ךרוצ" םג םיאלממ םייתד תודסומ ."תוידוסיה 

קיר־ללח םייק אל .הזכ "ילנויצקנופ ךרוצ" איה לעופב הלכלכש הדימ התואב הרבחה 

רשאמ רתוי ילנויצקנופ ךרוצ אוה םיוסמ יתד ןוגראש רמול ידכ הלאה םירבדב ןיא .יתד 

םינייפאמ םה .םיילכלכ תודסומ יבגל םיילנויצקנופ םיכרצ םה רחסמה דרשמ וא ןוהה קוש 

.תויטסיליטקרמ וא תויטסילטיפק תורבח 

תויפצתל ונביל־תמושת תא תונפהל ידכ הבחרה תירוטסיהה הנומתהמ עגרל דרפינ 

.תינבמ העמטה םיוולמה םיידסומ םיכילהתלו ,תיתומכ דבענש ,תויריפמא 

רקסה תטיש 

National Jewish Population Survey) תימואלה תידוהיה הייסולכואה רקחמ תווצ 

 [NJPS]) ונייאור םירקחנה .יארקא יתרפס גויח תועצמאב יצרא יאקירמא םגדמ רחב

הרוה לעב םדא וא ידוהי החפשמ־ק ןהב היהש תוחפשמ 2,441 ואצמנ םגדמב .תינופלט 

הלאכו תידוהיה תדה םע םיהדזמה םהיניב שי .רתוי וא הרשע־הנומש וליגש ידוהי 

םה םינתשמה .תינתא הצובקכ םידוהי םע םיהדזמ לבא ,תודהיה םע תוהדזה םילסופה 

תודידמ םקלחבו ,(household) תיבה־קשמ לש תויביטקלוק תודידמ םקלחב 
ודלונ יכ ורמא םינייאורמה םירבודה 2,241־מ 72»/» .החפשמה רבוד לש תוילאודיווידניא 

ינשל ודלונש הלא .הלאככ ולדוג ךא ,םידוהיכ ודלונ אלש רשע־הנומש ללוכ) םידוהיכ 

תחתמ ויהש הלא ןכו ,חותינהמ ואצוה תרחא תד יגב וא םייטנטסטורפ וא םיילותק םירוה 

2,441 ךותמ חותינה ךרוצל תוחפשמ 1,713 ורתונ .ןויארה תעשב םייתשו םירשע ליגל 

תעכו ,םידוהיכ ולדוג וא ודלונש הלאכ הז רקחמ םשל ורדגוה םירמומ .ינושארה םגדמב 
.תרחא תד םמצעל וצמיאש םיריהצמ 

לדג וא דלונ אוהש ןעוט םדאהש תדה תאוושה תועצמאב "העמטה" לש הנתשמ ונרצי 

:תוירוגיטק שמחל קלוח הז העמטה הנתשמ .םויכ המיע ההוזמ אוהש תדה דגנכ הב 
םתד איה תודהיהש םויכ םינעוטה וא םידוהיכ ולדג וא םידוהי ודלונש הלא (1) 

ךרדה ךרוא לכל םידוהי וראשנש הלא לש האוושהה תצובק וז .(67.894 :םיבישמהמ) 

.תינבמ העמטהב תורושק תורתונה תוירוגיטקה עברא .(1 הלבטב ידוהי/ידוהיכ םיעיפומ) 

םימרות םניאו תוידוהי־אל תורטמל םיפסכ םימרות ךא םידוהיכ םמצע םיהזמה הלא (2) 

1 הלבטב כמ/ידוהי> םיילכלכ םירגהמכ ורדגוהו ילכלכה לובגה תא וצח תוידוהי תורטמל 

אלש> ידוהי־אל גוז־ק םהל שיו םידוהיכ םיהדזמה הלא (3) .(םגדמה ללכמ 16.60/«) 

ורדגוה הלא .תותדה יתש ינב לש תיב ומיקהו ,החפשמה לובג תא ךכב וצח (רייגתה 

תאזה הירוגיטקה 13.(םגדמה ללכמ 3.40/־) 1 הלבטב יוג/ידוהי) יוג גוז־ןב םע םידוהיכ 

ואל ,תדיתרמה ךילהתב בושח ןונגנמ וא בושח רזגמ תיאקירמאה הרבחב םיווהמ תבורעתה־יאושינ .13 

mixed) תד־תרמה אלל םידוהיו םירצונ לש םיאושינ .םהיאצאצ יבגל אלא ,גוזה־ינב יבגל אקווד 

 marriage) לודג יד זוחא .תורוד השולש וא םיינש לש ךילהת תרגסמב לעופה בושח ןונגנמ םיווהמ,

הז הרקמבו ,םירצונ םע םינתחתמ תד־תרמה אלל הלאה םיאושינה ידלי לש ,זוחא םיעבשכ 
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.(mixed marriage) דהייתה אל ידוהי־אלה גוזה־ןבשכ תבורעת־יאושינל קר תסחייתמ 

רבכ ךא םידוהי ודלונש הלא <conversionary marriage). (4) םיידוהי םהינש דהייתהשכ 

ורדגוה ,יהשלכ תרחא תד ולביקש םיריהצמ םניא תאז םע ךא ,םתד יפ־לע םידוהי םניא 

תד ינבכ םמצע םיאור םה התע ךא ,םידוהי ודלונש הלא (5).(םגדמהמ 6.70/0)ןיא/ידוהיכ 

ןכתיי .םיבישמה ללכמ s.5% םיווהמו ירצונ/ידוהיכ הלבטב ורדגוה ,םירצונ םבור ,תרחא 

הלאכ ןכו ,ידוהי וניא םגוז־ןבש הלאכ תונורחאה תוירוגיטקה יתשב םיאושנה ןיב שיש 

תודמעה .תויתרבח תודמע תורידגמ תוירוגיטקה .תוידוהי־אל תורטמל קרו ךא םימרותש 

הירוגיטקב םיאצמנה .תד־תרמה לש הריירק ךותב םיבלש רודיס חרכהב תוגציימ הניא 

ונטלק ,תורוד ךשמנ תורצנל תודהימ םרזהש תויה .םהייח ךשמב םתד תא ורימה תישימחה 

תודוקנב םיאצמנ םיבישמהש תויה .דחא רודב שחרתמה ךילהתה לש קזב־תנומת ןאכ 

.םלש םייח ךרואב םירמומה רפסממ ךומנ םגדמב םירמומה זוחא ,םהייח ךרואב תונוש 

םידוהיכ ולדג אל וא ודלונ אל יכ ובישהש םישנא ונרפס אל ,ליעל רכזומכ ,ןבומכו 

.םידוהי םיבשחנ םה הכלהה יפלו ,היידוהי םא ינב םהיניב םיאצמנש יפ־לע־ףא 

םיאצממ 

וא העמטהה יגוס תשמחמ דחא לכ ןיב תויוחיכשה תוגלפתה תא הגיצמ ןלהלש הלבטה 

םימרוג (1) :תוירוגיטק המכל וקלוחש םימרוג רשע־השימח ןיבל וללה העמטהה־יא 

יתרבח לובג לש הייצח םינייצמה םימרוג (2) :תינבמ העמטהל תמדקומ הייטנ םירצויה 

לכ גציימש יתרבחה דמעמה לש תויתוברת תואצותכ םתוארל ןתינש םימרוג (3>־ו ;ינבמ 

הקולחה .הלבטל םיילושה־תורעהב תואבומ הלאה םינתשמה לש רתוי תואלמ תורדגה .גוס 

יפ־לע־ףא ,הלבטה תודיחא לע רומשל ידכ ,םירוט יפ־לע העצוב םוקמ לכב םיזוחאל 

־יתלב םינתשמכ ,תורושל םינושארה םימרוגה תעברא תא קלחל שי ינויגה ןפואבש 

,םיינבמה תולובגה תייצחב קר ךשמהב םינד ונא ,הז רמאמב םוקמ רסוח תאפמ .םייולת 

14.הלבטה עצמאב םימרוגה תוצובק 

שיש ךכב רשקל תופתוש תויסנכה .הייסנכב רוקיבו תיתד תוניצרל רתוי הטונ ירצונה ףתושה 

.תורצנל הלבטה אלל (communion) שדוק־םחל תליכא תוריתמה ןהיניב 

in Gordis et al. eds., 1997, 221- ירמאמב אצמיי ל"נה הלבטב תויפצתב רתוי ףיקמ ןויד .14 

 243.
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1 הלבט 

העמטהה תוירוגיטק יפל םינוש םינתשמ לש תויוחיכשה תויוגלפתה 

/ידוהי 

ירצונ 

ןיא/ידוהי  /ידוהי 

יוג 

כמ/ידוהי  /ידוהי 

ידוהי 

תמדקומ הייטנ ינתשמ 
 65  75  97  96  99 'ידוהיכ לדוג 

 40  38  51  54  64 2המרב ידוהיכ ךנוח 

 21  3  67  28  63 3ידוהי תויהל בושח 

 28  68  40  57  44 4ילרביל 

יתרבחה  הנבמה ימוחת לש םינתשמ 

 46  48  36  45  26 5תבורעת־יאושינב ךמות 

 59  58  40  48  23 6םיידוהי־אל םינוגראב רבח 

 54  55  0  100  0 7תידוהי־אל הקדצל םרות 

 62  47  50  34  17 8םיידוהי־אל םידידי 

 88  99  66  73  33 9כ"בב רקבמ וניא 

 38  14  6  7  1 10הייסנכב רקבמ 

תויתוברת תודלות 

 8  0  7  5  23 "השודק לש תויוליעפ 

 5  2  38  28  69 '2תיב־יסקט 

 3  5  28  11  37 '3היסהרפב םיסקט 

 64  43  38  36  10 '4דלומה־גח ץע 

 49  27  16  19  28 '5םידלי 3 תוחפל הצור 

תומלוסה וא תולאשה לש ילגנא חסונ :תורעה 

 1. Whatever the religion at birth, R was raised as a Jew.

 2. R has some Jewish education, either from formal schooling or from reading

 Jewish books and periodicals.

 3. R says that Judaism is very important in his/her life.

 X. R identifies self as relatively politically liberal.

 5. R would support or strongly support their child's marriage to a non-Jew.

 5. R belongs to non-Jewish community organizations, but not to any Jewish

 organizations.

 7. R contributes to non-Jewish charities but does not contribute to any Jewish
 charities.

.R counts no Jews among his/her close friends .!־ 

 -). R rarely or never attends synagogue.

 10. R attends church but not synagogue.
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 11. R observes some abstinences of Holiness Scale such as fasting or keeping
 kosher.

 12. R performs some of the home observances on the Religious celebration scale

 such as lighting candles on Friday evening.

 13. R observes one or more public acts such as Purim, Israel Independence Day,
 has attended a Jewish school or reads Jewish literature.

 14. R usually or always displays a Christmas tree in the home.

 15. R anticipates having a completed family with three or more children.

דלי יאושינל תודגנתה וא הכימת לע תלאוש ,תיעצמאה הצובקב הנושארה ,<5> הלאש 

־יאושינל סחיה .הלבטל תחתמ 5 הרדגהל בל־מישל שי .דהייתמ וניאש ידוהי־אל גוז־ןבל 

190/0 ,םגדמה ללכ ךותמ .יתחפשמה דסומה לובג תא תוצחל תונוכנה תא אטבמ תבורעת 

םיבישמהש רשפא .םהידליל תבורעת־יאושינ לש ןויערב וכמת 3296־ו ולביק 4996 ,ודגנתה 

דליהש הטלחה לכ תלבקכ טושפ וא תבורעת־יאושיג לע הצלמהכ הכימתה ןויער תא וניבה 

/ידוהיכ הרדגוהש הצובקה ברקב התיה תבורעת־יאושינב רתויב הכומנה הכימתה .טילחי 

.<460/" ,480/0 ,36"/» ,4596) רתוי הבר הכימת ועיבה תוצובקה רתיש דועב ,2696 - ידוהי 

תא תפקשמ תבורעת־יאושינב ךמות ידוהי/ידוהי תצובק ללכמ עברש הדבועה ,תאז םע 

רתוי תצק .ילוש ןפואב קר תודהיל הארנכ םירוסמ וז הירוגיטקב םישנאהמ קלחש הדבועה 

דוגינב דמועה רבד ,הידליל תבורעת־יאושינב תכמות הניא יוג/ידוהי הצובקה תיצחממ 

.ןויסינה םע םימלש םניא םהמ המכש רעשל שי .םהישעמל 

תא תפקשמ (5) הלאש .דחא רודל רבעמ תיתגרדה הרמהל תודע שפחמ ונלש לדומה 
וניא חותינה תדיחיכ החפשמל םחייתמה njps^ חותינ .םהינב יבגל םיבישמה תויפיצ 

םיבישמה לש 4496־ו םיבישמה ירוה לש 3496 ,ונלש םגדמב .ינשה רודה לע עדימ יד קפסמ 

לש םהינב ןיבמ .(mixed)גוזה־ןב לש תודהייתה אלב תבורעת־יאושינב םיאצמנ וא ויה 

,ידוהי־אל היה םירוהה דחא רשאכ .םידוהיכ םמצע תא םיאור 9596 ,םיידוהי םירוה ינש 

.םידוהיכ ולדוג םיידוהי םירוה ינב םהש םיבישמ לש 9596 .ידוהי םע ונתחתה 7596 

םחייתמה םגדמה חותינ .םידוהיכ ולדוג mixed) 2896) תבורעת־יאושיג ידלי ןיבמ 

גרוח הזכ חותינ לבא ,ינשה רודה לע רתוי בר עדימ קפסי חותינ תדיחיכ םילאודיווידניאל 

םירוה יגב לע רחא רקחמ לש תואצות קודבל רשפא ,תאז לכב .הז רמאמ לש ומוחתמ 

לע םירקחמ הנומשמ םינותנ ומכיס (Medding et ai., 1992) םירחאו גנידמ .תותד יתשמ 

.םירושע העבראב םיאושינה יגוס תא הארמ 2 הלבט .תירבה־תוצראב תוידוהי תוליהק 

:2 הלבט 

(םיזוחאב)םירושע עברא ךשמב םיאושינ יגוס 
 N=8854

 1980-1989  1960-1969 1970-1979 1960־ל 

 62  84 75  94 םידוהי ודלונ גוזה־ינב ינש 

 5  5 6  2 דהייתה ידוהי־אלה 

 33  12 19  5 דהייתה אל ידוהי־אלה 
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ודלונ םירוהה ינששכ ,הז רקחמב .לדגו ךלוה (mixed) תבורעת־יאושינ זוחאש רורב 

יאושינ ינבמ 840/0־ל האוושהב ,והשלכ ידוהי ךוניח ולביק םהינבמ 950/0 ,םידוהיכ 

 conversionary יאושינ ינבמ 41"/0"ו mixed.

יפ־לע תוירוגיטקל םיבישמה וקלוח ,הצובקב ינשה הנתשמה ידי־לע .1 הלבטל רוזחנ 

שי (1).ןוגרא ףאל םיכייתשמ םניאש הלאמ תומלעתה ךות ,תובדנתה ינוגראב םתוברועמ 

םיידוהי־אלו םיידוהי םינוגראל םיכייתשמה שי (2).דבלב םיידוהי םינוגראל םיכייתשמה 

םיכייתשמ םגדמה ללכמ 320/־, .דבלב םיידוהי־אל םינוגראל םיכייתשמה שיו (4) .דחאכ 

תבורעת־יאושינש יפכ ."םיינוגרא םירגהמ" םה הלא .דבלב םיידוהי־אל םינוגראל 

.םיינשמ םירשק לע תועיפשמ תוינגרוא תורבח ךכ ,םייתחפשמ םיסחי לע םיעיפשמ 

םניא ןכלו ,םיידוהי־אל םינוגראל קרו ךא םיכייתשמ ידוהי/ידוהי ורדגוהש הלאמ תישימח 

ןיבמ 580/0 ידכל לדג הז רועיש .יהשלכ תידוהי תיתליהק הצובקל וא תסנכ־תיבל םיכייש 

תונורחאה תוירוגיטקה יתש .שממ םירמומה ןיב 590/0־ו תיתד היצטניירוא םהל ןיאש ולא 

.וזל וז תומוד ךא ,תונושארה שולשמ תונוש 

,דבלב תוידוהי (7 הלאש) הקדצ תורטמל םהיתומורת יפ־לע וגווס םגדמב םיבישמ 

תוקדצל ומרת םיבישמה ללכמ 23"/» .דבלב תוידוהי־אלו תחאכ תוידוהי־אלו תוידוהי 

דחא ףא .רתויב םיניינעמ ויה העמטהה תוירוגיטק ןיב ןאכ םילדבהה .דבלב תוידוהי־אל 

םניא תבורעת־יאושינב םיאושנה הלאמ דחא ףאו ידוהי/ידוהי הצובקל םיכייתשמה הלאמ 

היצטניירוא םהל ןיאש הלאמ תיצחמ םלוא ;תוידוהי־אל תוקדצל ידעלב ןפואב םימרות 

תומוד תונורחאה תוירוגיטקה יתש םעפה םג .ןכ םישוע םירמומה ןיבמ המוד זוחאו תיתד 

הצובק ףאל הקדצ ןתמ־יאש יאדוול בורק .תונושארה תוירוגיטקה שולשמ תונושו וזל וז 

םהמ םישקבמ ויה םש ,תידוהיה הליהקב תיתרבח תוברועמ רסוח לע עיבצמ תידוהי 
.תומורת 

הנורחאב הלוע <8 הלאש) םיידוהי־אל םירבח קר םהל שיש בישמש זוחאה ,ןכ־ומכ 

תסנכ־תיבב רקבמ וניא טעמכש זוחאה .םירמומה ןיב 620/0־ל הנושארה הירוגיטקב 17"/0־מ 

אל לבא ,(10 הלאש) הייסנכב םירקבמה זוחאש דועב ,88"/0־ל 330/0־מ הלוע (9 הלאש) 

.380/0־ל !0/»־מ הלוע ,תסנכה־תיבב 

םוכיס 

המכ יוהיז רשפאמ ,םהב ונד אלש הלא ללוכ ,1 הלבטב םינותנה לש תיללכ הריקס 

ידממב הדיריה .םייתרבח תודסומ המכ ךותב תינבמ תוללובתהל םירושקה םינתשמ 

לע תזמרמ (תמדקומ הייטנ ינתשמ) הלבטה לש ןוילעה קלחב (socialization) תורביח 

,(reference group) "תוסחייתה תצובק" לעכ תידוהיה הליהקה לע תוכמתסהה תדימ 

תודסומה םהב םיבצמה תתיחפ .הכרעה לש הדימ־הנק םיצמאמ הנממ הצובקה ,רמולכ 

־תוצראב םידוהי יבגל "תוסחייתה תצובק" לש דיקפתה תא םיאלממ םיידוהיה םייתליהקה 

.ונלש לדומה ךותב גשומ ,"תיתליהקה תוכמסה דוביא" לע דיעמ תירבה 

תודסומה ןיב תולובגה .עקרב תאצמנ תיטנטסטורפה תורצנה לש תיטילופה הינומגהה 

הליהקה תורעתה ,יתדה ,יתחפשמה ,יתרבחה ,ינוגראה ,יפורתנליפה לובגה םה םידדמנה 

לש תוברועמ תויתחפשמ תוצובק לש ןתוטשפתה ,ןלהלו .תידוהי־אל הלכלכב תידוהיה 

תוגלפתה תועצמאב .הלוכ הליהקב ללוחתמה יונישה תא תופקשמ םידוהי־אלו םידוהי 
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תדמלמ תבורעת־יאושינב הכימתה .ללובתמה רזגמה לש ויפוא לע דומלל ןתינ תויוחיכשה 

תוכייתשה .הז רזגמ ירבחל הבושח הכ הניא רבכ הליהקה תולובג לע הרימשהש ונתוא 

,ידוהי־אל םירבח גוח ,דבלב תוידוהי־אל הקדצ תורטמל ףסכ ןתמ ,םיידוהי־אל םינוגראל 

תיתצובק תוהז לש םידדמ םלוכ ־ הייסנכב םירוקיבה יובירו תסנכה־תיבמ תוקחרתה 

תיסחי תילרביל היצטניירואמ רבעמהש חכווינ הלבטב ןנובתנו ךישמנ םאו .הנתשמ 

תכלוה הרימש .הז יונישל ףסונ דדמ איה תיסחי תינרמש תיטילופ־תיתרבח היצטניירואל 

תוכייתשה לע ,תוילמס ףא ,תויבמופ תורהצהו ץוחבו תיבב תודהיה יסקט לע תכעודו 

םא ,החפשמ לדוג לש השדח המרונ תלבק .הז ינבמ יוניש לש יתוברתה יוטיבה םה תירצונ 

הרוצב יתרבחה םמוקימ תא וניש םירמומהש ונתוא תדמלמ ,רישי יתד דדמ איה ןיא יכ 

.ידמל הקומע 

תופירחב םיניחבמ ,דלומה־גח ץע תגצהו תיב־יסקט תרימש :םייתוברת םינתשמ ינש 

ההובגהו הכומנה תוירוגיטקה ןיב 64"/« לש שרפה אצמנ תיב־יסקט ןיינעב .תוירוגיטקה ןיב 

ןיב הניחבמ דלומה־גח ץע תגצה .540/0 לש שרפה אצמנ דלומה־גח ץע ןיינעבו ,רתויב 

ילבמ תדה ידדמ תא שטנ ינוליחה ידוהיה .םירמומה ןיבל תדל םיכייתשמ םניאש םידוהי 

ןיבל תד םהל ןיאש הלא ןיב לדבהה רדעיה ,תאז לכב .הזה תורצנה למס תא ץמאל 

הביבסב תרהצומ תד רסוחש דיעמ םידדמה רשע־השימח ךותמ הרשע ינפ־לע םירמומה 
תיטילופ הניחבמ םינוש תדהמ םירכונמה .םיירצונה תודסומב תופתושל הווש תירצונ 

.תבחרומה תיתרבחה הריוואב םתיא םיפתתשמ ךא ,םירמומהמ 

התלבקב הליהקה לש תוכמסה ףקיה תא וליבגה םמצעלשכ םיידוהי םיירוביצ םינוגרא 

הפיאשה לש הגוזימ .םייאקירמאה םייתרבחה תודסומה בור לש יתדה םילקאה תא יעבטכ 

תורידח תא עיבמ םיישארה םייתוברתהו םיילכלכה ,םייטילופה תודסומב תירוביצה 

תאזה הדבועה תא םיחינזמ םייאקירמאה םידוהיה בור .ירצונה/ידוהיה יתדה םוחתה 

םיקסע לש םוחתל ץוחמ םיבצומו םיינוליח םה םייללכה תודסומהש היצזילנויצרה ידי־לע 
.םייתד 

תישיא היווחכ תורצנל הרמה 

?םיינחור םייוניש תוראתמה תויפרגויבוטואל סחייתהל שי דציכ 

הארמ רקסה חותינ .תינומה הרמהל תידוסיה תרגסמה תא תרצוי תירוטסיהה תרגסמה 

ספות דיחיה .וננמז־ינב םייאקירמא םידוהי ברקב תידסומה המרב וז הרמה תלעופ דציכ 

,אסיג דחמ .תישיאה היווחה לש הרסנמל דעבמ תחאכ הלא תומר יתשב תוערואמה תא 

וליפאו ,הימונוטואה תשוחתל תמרות תישיאה היווחל דעבמ יתרבחה לש וז תורבתשה 

תוישיאהש תויה ,אסיג ךדיאמ .אב אוה הנממ הנומאהו הרבחה דגנ דומעל תורשפא העיצמ 

תויטנ ,יגשומ ףצר ךותמ השדח תדל רבעמ שרפל לולע רמומה ,התרבחב תשרשומ 

ותד תא ןיבהל ליחתמ אוה ,תאז לכב .הגשיה הרבחב תדה לש הכרעה יללכו תוישגר 

.הילא דעוימ אוהש תדה לש "תוריבס הנבמ" ךותב תמדוקה 

לע םידיעמ תיתורפס הייטנ ילעב תורצנה ילבקמ םיידוהי םירמומ לש ןטק רפסמ 

םלוק תא אורבל תימע תרזע םיסייגמש םהמ שי .היפרגויבוטואב התוא םירזחשמו םתייווח 
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,בור יפ־לעו ,םהייחל יזכרמכ יתרמהה םנויסנ תא םיריבסמו םיספות םה .יתורפסה 

ןה ,הרמהה ירחא ובתכנ הלאה תויפרגויבוטואהש תויה .תינכפהמכ תשגרומ הטלחהה 
.השדחה תדה ירבחל תונווכמ 

קר ןניא ...תוינחור תויפרגויבוטוא" .לודיש לש הקירוטר אטבמ םירמומ לש ביטרנה 

"הרמהה ידי־לע שדחמ םידבועמה םייחל תודע םיווהמ אלא ,הרמהה לע ןובשחו־ןיד 

 (Shea, 1968, ix). תיתרבח הרהצה אלא ,דבלב תישיא הרהצה הניא היפרגויבוטואה

גרבלוטכיפ .סומסוקה בצמ תא עיבהל יעצמא םימעפלו יתרבחה יארהו תוימצעה לש 

 (51 ,1989 ,Fichtelberg), תא םיאור" םירבחמהש בתוכ ,םינטירופ לש תויודע רקוח

לעבכ שוחל דיחיה יבגל ושוריפ עשוויהל :תימסוק המרד לש םיטביהכ םיימוקמה םיעוריאה 

".ירוטסיה־ימלוע ףקיהב המישמ 

תא תפקשמ היפרגויבוטואה לש הקירוטרה .תד תשיטנ םג אוה השדח תדל רבעמ לכ 

תשיטנ לש םימעטה תא םגו ,השדח תד ץמאל והועינהש רבחמה לש םיישיאה םיעינמה 

15.תמדוקה תדה 

תורצנל םיידוהי םירמומ לש תויפרגויבוטוא 

ודלונש םידיחי לש תויפרגויבוטוא ששו םישולש ךותמ תוחוקל תואבה תומגודה 

האמה תליחת ןיבש הפוקתב תילגנאב ובתכנ ןבור .תורצנה תא ךשמהב וצמיאו םידוהי 

תיצחממ רתוי .םירבג ויה םירבחמהמ םישילש ינשכ .1993 תנשל דעו הרשע־עשתה 

וטלקש תוירנויסימה תוצובקה ־ ללכ־ךידב ,תויתייסנכ תואצוה ידי־לע ומסרופ םירפסה 

תויטנטסטורפל 450/« ,תילרביל תויטנטסטורפל םתד תא ורימה 220/־ .ןכותל םירמומה תא 

םיפקשמ םניא הלא םיזוחא .תימור תוילותקל 320/0־ו (םיירצונ־םירבע המכ ללוכ) תינרמש 

.תולבקמה תותיכה ןיב רבעשל־מידוהי לש תיללכה הייסולכואה תוגלפתה תא ןבומכ 
.תיפרגויבוטוא הביתכ דדועל םיילרביל םיטנטסטורפמ רתוי וטיי םיינרמש םיטנטסטורפ 

.םייסקודותרוא םיתבב ולדגש םידיחי ידי־לע ובתכנ תויפרגויבוטואה תיצחממ רתוי 

םירבחמהמ עבר .המרונה היסקודותרואה התיה היינשה םלועה־תמחלמ ינפלש רוכזל יאדכ 

גוז־ןבל םיאושנ ויה ראשהמ תיצחמכ .םתרמה תעב םיקוור ויה שילשכ .האוש־ילוצינ םה 

ףא .ידוהי־אל גוז־ןבל ופרטצה טושפ היינשה תיצחמהו ,ותד תא אוה םג רימהש ידוהי 

־יקשמ .ותד תא רימה אלש ידוהי םע םיאושינ הריכזמ הניא הלאה תויפרגויבוטואהמ תחא 

םיכישממ םירמומהמ תוישימח עבראכ .ןיטולחל םיירצונל וכפהנ הלא םירבחמ לש תיבה 

םע םייתחפשמו םייתרבח םיסחי לע םירמוש םהמ המכו ,ידוהיה ינתאה םאצומ לע ריהצהל 

םיגיהנמל וכפהנ הלא םירמומ לש םתיצחממ רתוי תצק .םתד תא ורימה אלש םידוהי 

ואר םירמומהמ שילשכ .הרושה ןמ םירנויסימב םקלחו םירמככ םקלח ,תירצונה הליהקב 

היווח - רקחמו תוננובתה ירחא םתד תא ורימה םירחאה .םתרמה ינפל רצק ןמז ןוזח 
.רתוי תיתגרדה 

םיתיעל םיאטובמ םהיתויווחל תויפרגויבוטואה ירבחמ וקינעהש םיירקיעה םישוריפה 

.תירוקמה הנומאל הביש תוכז תעיבתו השדחה תדה לש תושלוחה תפישח לש הרוצ שבולה רנ'ג־תת .15 

לעפוהש לוצינה תשוחת לע הבתכ ,הטרחתה ךכ־רחאו ,"ושי ןעמל םידוהי"ל הכשמנש הריעצ השא 

.(Kamentsky, 1992) העונתה ידי־לע היפלכ 
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רבעמ תרבחמ ,(Bronstein, 1980)ןייטשנורב רתסא .םהלש הרמהה ירופיס לש תומשב 

תראתמ ,השדח הנומאו השדח ץראל תיראצה היסור לש תואטיגהמ :בשומה םוחתל 

,תיטסיטפבה הייסנכל הרשע־עשתה האמה ףוסב וכשמנ שידיי ירבוד םירגהמ גוז דציכ 

־תירבע הליהק םיעבשה תונשב ומיקה ףא םינייטשנורבה .תינאירטיבסרפל ,ךשמהבו 
חישמה לע הרושבה תא םידוהיל איבהל תירנויסימה תוחילשה תא םישגהל ידכ תירצונ 

םייחב ראשיהל החילצה ,תפדרנ :רפסה תרבחמ ,(Schlamm, 1972) םלש הריוו .ידוהיה 

סולב האפרמ החתפו םידלי תאפורל הכפהנ ,ןזלב ןגרבב זוכירה הנחמב תוהש ירחא 

.הטלקמ אוה ושי ".ילש חישמל ,ושיל ,ול ייח תא יתקנעה החמשב" :תבתוכ איה .סל'גנא 

,דליכ .תד־תרמה לש הרופיס :ךמע תליהת :בתוכ (Simon, 1948)ןומיס לאפר 'מ באה 

,וגקיש תטיסרבינואב ,ךשמהבו ,קרוי־וינב ימרופר תסנכ־תיבב רקיב ,האמה תליחתב 

הנתשמ הניאש תיחצנ תמא תמייק"ש דמל םהמ ,סניווקאמ סמות לש ויבתכ רחא ךשמנ 

ןגמו םיננובתמה בא ,ינאיצרטסיצ רזנמ שאר ,דרנרב טנסל שדקומ ורפס ."םלועל 

םש ,הינמורמ הטילפכ לארשיל העיגה (Wurmbrand, 1979) דנארבמרוו ידו'ג .םידוהיה 

,היסורמ ידוהי רמומ ,יקסבורטסוא חאה לש ותייחנהבו ותרזעב .רמוכ לש ונבב הבהאתה 

.הינרופילקב תינרתול הייסנכב תתרשמ איה התעו ,ביבא־לתל ךומס ןוכיתה םיב הלבטוה 

תראתמ איה הבו ,תקנוחה הזיחאהמ החידבה :תרתוכה תא תאשונ הלש היפרגויבוטואה 
.ושיב שפוח תאיצמ דעו תידוהיה הכלהל תויצמ ינחורה העסמ תא 

םהייח רואיתב םירמוגו תודהיב םהיישק רואיתב תינייפוא ךרדב םיחתופ םירמומ 

םיילמרופ םיבלש תוהזל רשפא .הלואגל אטחמ עסמ םיראתמ םירופיסה .ושי קיחב םישדחה 

הרמהה תייווח תא בור יפ־לע םיווהמה םיבלש םיפקשמ םה ילואו ,הרמהה רופיס לש 

לש ינושאר דומיל <3> :ישגר רוכינ <2> :קותינ <1> :ןמקלדכ ,םיוסמ חוסינ לע םירמושו 

רמומה ידי־לע תסחוימה תועמשמה תינבת וז .שומימ <6>־ו :שוביג (5):ךופיה <4>;תורצנה 

.בלש לכ םיטפשמ המכב ראתנ .יתוברתה רשקהה ךותמ חוקל בלשה ןכותו ,בלש לכל 

,תוטיש שולש לש רויא תועצמאב יללכ יטרואית רואית קר גיצהל דעונ הז רמאמש רחאמ 

.ךופיההו ישגרה רוכינה :דבלב םיבלש ינשל תומגוד ךשמהב איבנ 

תיתוברתהו תיתרבחה תשרה לש תוכמסה תשלוחל סחייתמ ,קותינ ,ןושארה בלשה 

תודהיהמ תישגרה ותוקחרתה לע רפסמ בתוכה ,ישגר רוכינ ,ינשה בלשב .תודהיה לש 

םע ותורכיה תא ראתמ בתוכה ,תורצנה לש ינושאר דומיל ,ישילשה בלשב .הימרוגו 

.המצע הרמהה ביבס בבוס ביטרנה ,ךופיה ,יעיברה בלשב .הילא ויתובוגת תאו תורצנה 

ותובהלתה תא םדגנכ ראתמו ,המשא ישגר םע קבאנ רמומה ,שוביג ,ישימחה בלשב 

הליעפה ותורסמתה ריבסמ רבחמה ,תורצנה שומימ ,ישישה בלשב .השדחה תדב ותוולשו 

.השדחה תדל 

לש םינמיס תועצמאב ןויפיאל ןתינ ,ישגרה רוכינה בלש ,ינשה בלשה :תומגודל וישכע 

וא ,תוימצעה לש םנפומ טביה דגנ תונפקות לע הבוגתכ אובל לוכי ןואכידה .ןואכיד 

עיפומה "תועמשמה רסוח"ל תורושקה הלא דחוימב ,םויקה תודרח חכונל ידיברומ ןואכידב 

תשוחתב םיתיעל םיוולמ הלאכ חוד־יבצמ .ןפקות תא תודבאמ תוידוהי תובושת רשאכ 

דגנ םעז .תודבאתה תובשחמו "המשנה לש לפא הליל" ,אטח לש השגרה וא ,המשא 

וא תישגר תוקרפתה לש הרוצכ ,הז חתמב לופיטל יעצמא שמשל לוכי תודהיה וא םידוהיה 

הצובקה ירבח םיליעפמש תויצקנס .תודהיה תביזע תא קידצהל ידכ ,תיקלח וא ,סיזרתק 
לש םייתרוסמ םינונגנמ .רוכינה תשוחת תאו םירוסייה תא ריבגהל תולולע תרכונמה 
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רוקמכ ותוא לצנמו ,ולש חתמה לומ דמוע םדאה .הז רשקהב לועפל םייושע המאתהו הנגה 

.ידוהיה הדמעממ תימצעה ותוהז רורחשל קבאמב ךישמהל תנמ־לע היגרנא 

ךילהתל המגוד שמשל הלוכי (Cohn, 1911, 20) ןהכ דלופואיל לש היפרגויבוטואה 

ותוא וחלשש בתוכ אוה .תירגנוה תיסקודותרוא החפשמל 1862 תנשב דלונ אוה .הז 

תמדקומה ותוניינעתהש ןעוט אוה ,םיימור םילותקל בורק רגש יפ־לע־ףא .תונברל דומלל 

תא ,ותנעטל ,הליג ךשמהב קר .םיידומלתו םייארקמ תורוקמ ךותמ החתפתה חישמכ ושיב 

תא םמצעל וצמיא םייוגהש הבשחמה חכונל הייחד שח הליחת .םייוגה ברקב ותירב־ילעב 

יפכ תושעל ךילע ,ומשב םישוע םירחא המ הנשמ אל .יבבלב שחל לוק" .ידוהיה חישמה 

.תורצנל לבטנ םשו םייוגה תא לבקל דמל םש ,דנלטוקסל רגיה אוה ".ךל הרומ אוהש 

.ולש ישגרה קבאמב רכזנ אוה ,1892 ,ינויב 25 ,א םוי ,ותליבט הננכות וב םויה רקובב 

:רמאו וילא רביד והשימו ,דער ךותמ ררועתה אוה 

 What are you doing today? You are going to be baptized, aren't

 you? Do you know that as soon as you take this step, you are cut

 off from your wife whom you love so dearly... your children will

 never call you Papa... your brothers, your sisters, all your relatives

 will consider you dead.

.ןטשה אוה רבודהש ןיבה ןהכ דלופואיל 

 I felt ill as I approached the baptism. I was determined to delay it...

 but as I realized that all my fears were fabrications of lies from the

 greatest enemy of my soul... Satan was defeated by the power of

 .Jesus, who is the mighty God

תונעשיה ךות ,זאו ,הליבטה תדרח תא הלעמ ןהכ ,(counter-phobic)"תידגנ הדרח"כ 

לש ותב ,ותשא .השדחה הנומאה לש הירופואה ךותל הדרחה תא טלוק אוה ,לאה חוכ לע 

גילפה אוה .ותיא הראשנ ,תינבר תוכמס םע הצעייתהש רחאל ,טגיצמ םואבלטייט יבר 

,ןילקורבב גרבסמאיליווב רתוי רחואמו ,ליווסנוארבב ןויסימ םש חתפו תירבה־תוצראל 

תועצמאב יכ תירצונה ןויסימה תליהק תא ענכש אוה .םייטסיטפב םירמכ לש םנומימב 
.ומעל עיגהל דציכ םלוכמ בוט עדוי אוה ,ולש ידוהיה עדיה 

אטח לע יודיו םהירחאו ,ןוזחב וא םולחב ךורכ תויהל יושע ,ךופיה ,יעיברה בלשה 

יודיווב השדחה תוימצעה לש התדיל לע םיזירכמ םיתיעל .ושי לש לאוגה ודסחל העינכו 

הלועפ איה שדחמ תיתד הדיל ,התוא םירכוז םירוההש ,תירוקמה הדילל דוגינב .יבמופ 

קיודמה ךיראתה תא רוכזל םיטונ םתד תא םיריממה םישנא .דיחיה ידיב הריצי לש תעדומ 

ידי־לע טלשנה ימיכלא ךילהתב תוחפ רבודמש הארנ תירצונה הסרגב .הזכ עוריא לש 

.ותטילשב אצמנ וניאשו ול הרוקש המ־רבדב רתויו דיחיה 

םינברל רפס־תיב רגוב ,אמורב בר ,ילוז וינ'גוי לש וז איה ךופיה לש תטלוב המגוד 

ןוזח לע חוויד ,ששו םישולש ןב היה רשאכ ,1917 תנשב .הצנריפמ רוטקוד ראות לעבו 

אוה .ירצונה ,השדחה תירבה לע ינשרפ רקחמ רביח ,1938 תנשב ,ןכמ־רחאלו ,ושי לש 

תעב .הייסנכה ישאר םע םייתרבח םיעגמב אבו ,ילותק רנימסב תירבעו תודהי דמיל 

אמורב תידוהיה הליהקה תוגיהנמ .רתתסה ,וייחל הנכס הפקשנ רשאכ ,יצאנה שוביכה 
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,ינבר דיקפתב הנוהכ לע הימדקאה ייח תא ףידעהש הז םדא יפלכ םיברועמ תושגר השח 

־תולעב ידי־לע אמור שוביכ תובקעב .המחלמה תונש ךלהמב עגמ המיע םייק אל אוהו 

םוי תליפת ךלהמבש בתוכ אוה .ותנוהכ תא םייאקירמאה תוחוכה ול ובישה ,תירבה 

־ 1944 תנשב ,םירופיכה 

 My heart lay as though dead in my breast. And just then I saw

 with my mind's eye a meadow sweeping upward with bright grass
 but with no flower. In this meadow I saw Jesus Christ in a white

 mantle, and beyond His head the blue sky. I experienced the

 greatest inner peace... Within my heart I found the words, "You are

 here for the last time." I considered them with the greatest serenity

 of soul and without any particular emotion. The reply of my heart

 was: So it is, so it shall be, so it must be. (Zolli, 1954, 183)

תועצמאב רדגומה לאל שדח סחי :השדחה תירבב םיחילשה ירואיתל המוד וז הרמה 

לש תונורחאה תוניחתה תא לבקל ידכ ןידה־מוי ףוסב םיחתפנ םימשהש תעב .ידוהי שרדמ 

ירחא האוש־לוצינ לש ותרמה יהוז .חישמה לש ןוזחה לא םירעשה ךרד ץיצמ אוה ,הדעה 

וניא ןוזחה .ותוריחו ודמעמ לש תיסינ "הייחת"ו ומע ינבמ הדרפה ,ארונ דחפ לש םינש 

ךפהמה תא ,הליענה תליפתמ חוקלה חנומב שמתשנ םא ,םתוח אלא ,ךופיה קר הווהמ 

ירחא .תלאגנה המשנה תא לבקמ אוה ,ול ארוקה ושי לש ותומדב .תונחלס לש החטבהב 

לש הפרוח תא םמחל הרומאה הנוילע ההימכל אשומ ויבגל הגציי תורצנה" :בתכ ותרמה 

.(122 ,םש> "יפויל ינואמצ תא תוורל רומאה ול הווש ןיאש יפוי ,יתמשנ 

תונקסמו םוכיס 

תידסומ ,תירוטסיה :הללכה לש תומר שולשב תינומהה הרמהה ךילהת תא ונחב 

ילכ םיאצמנ םיגשומה ןיב .הללכה לש המרו המר לכב תודבועהמ םיגשומ ונרציו ,תישיאו 

תוחמתה ,תוריבס הנבמ ,תינבמו תיתרבח תוללובתה :הרבחה יעדמב םייטרדנטס הבישח 

ונשמתשה .הנגהה ינונגנמו לודיש לש הקירוטר ,הימונא ,יתרבח רדס ,תוכמס ,תיעוצקמ 

.יתד־יטילופ ןוגראכ ןויסימה ,יתרבח םלה ,תינומה הרמה :אשונל םיידוחיי םיגשומב םג 

היגולודותמב ףיקמ ןויד .םיישיאו םייתוברת ,םייתרבח םיגשומ גוזימ אוה םירגתאה דחא 

תועד המכ תיביטרנ רשקנ אבה ןוידל המורתכ לבא ,רמאמה ימוחתמ גרוח הזה גוזימה לש 

.תירבה־תוצרא תודהי לש תויעבל ןסחיינו ,תינומה תד־תרמה לש הירואיתב תויזכרמ 

תד ןב ינומגה חוכ ידי־לע תיטילופ תפקומה הרבח לש וז איה ןוידל תחא המגוד 

תודוסי תא שדחמ רידגמה "תוריבס הנבמ"ב ךמות יתד־יטילופ רטשמ ותוא .תרחא 

.םייתדה היתודסומ ללוכ ,תפקומה הייסולכואה יבגל תיתרבחהו תיתוברתה היצמיטיגלה 

ותוכמסו ותומלש ,ודוחיא תשלחהב הסנתמ תפקומה הייסולכואה לש יטילופה ןוטלשה 

ויתובקעבו ,תינבמה המרב רבשמ ,תיתרבחה תעמשמב הדירי ןכמ־רחאלו ,תיתרבחה 

תעצהל םיעיגפ זא םישענ הרבח התוא ינבו תודסומה .תועמשמה תמרב םג רבשמ 

ןוגכ ,ינשמ רשק לש תודסומ אקווד םה תונתשהל םילולעה םינושארה .תטלשה הינומגהה 
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החפשמ ןוגכ ,ינושאר רשק לש תודסומ רתוי רחואמ קרו ,םייטילופו םיילכלכ תודסומ 
.תדו 

הינומגהה תדל םתד תא םיריממ הפופכה הייסולכואב םידיחי ,הלאכ תוידסומ תוביסנב 

םיסנתמ םינושארה םירמומה .םיפופכה םהיתודסומ ךרד התע םהל תקפוסמה ,תטלשה 

תושיגה ,לדג םירמומה רפסמש ירחא .םתונמאנ תא םינשמ םה רשאכ בואכו דח רבשב 

לש יובירל רתוי תוחותפו רתוי תושימג תושענ הפופכה הרבחה ירבח לש תודמעהו 

תונדפק לעב ,רתוי ןטק יתד טועימ םירמומה דיל םייק ,ךילהתה ףוס תארקל .תונומא 
.תיתוברתו תינבמ הדרפה לש הדימ לע רמושה ,רתוי הלודג תיתוברת 

תססובמה ,רתוי היופכה תורצנתהה ןיבל תיסחי בלה־תבידנ תומלסאתהה ןיב לדבהה 

הפידר .ךילהתב הפידרה לש המוקימל סחיב תועמשמ לעב אוה ,ןויסימה תולועפ לע 

הפידר לש תופוקתב תשחרתמ רתויב הריהמה הרמההו ,הרמהה ירועיש לע עיפשהל היושע 

.ןיגוריסל תיתד תוחיתפו 

היה ןושארה יתרבחה עוזעזה .הז םגדל םיאתמ תירבה־תוצרא ידוהי לש םבצמש הארנ 

רושקה יתוברתה־יתרבחה רבשה אב ךשמהבו ,תובשומב הנטקה הליהקה לש הדודיב 

םרזה ךותל םידוהיה תא טולקל ועייס םיידוהי םייתליהק םינוגרא .תינומה הריגהל 

הל שי ךא ,"תיתביס" הניא וז תוינידמ .םייאקירמאה םייחה לש יזכרמה ילכלכהו יטילופה 

תכרעמ לש דחוימה היפואמ עפשומ ךילהתה .העמטהל הנכה לש "העפשה" המצעלשכ 

לש תמיוסמ הדימל תרסמתמו ,םייקתהל םיבדנתמ ינוגראל תרשפאמה תיטרקומד תיטילופ 

הכזש ךילהתהש הארנ .םיירוביצה תובדנתהה ייח ןיבל תיטילופה תכרעמה ןיב הדרפה 

יקוח לש תמיוסמ הרוצב ותכימת תא אצומ תורוד השולש וא םיינש ךשמב הרמה יוניכב 
.תיתדה הריחבה שפוחבו םייחרזא םיאושינב םיכמותה תושיא 

רתיל ךא ,"יתוברת םזילרולפ"ב תכמות הקירמאב תירוביצה היגולואידיאהש הארנ 

תיחרזאה הרבחה ךותל םינוש םיביכרמ תלבקל החותפ תלד לש תוינידמב רבודמ ,קויד 

היצטניירוא .תילרבילה תויטנטסטורפה לש תיחרזאה תדה ידי־לע תרדגומה ,תיללכה 

תונלבוס לש םיביטומ .ירצונ ןויסימ לש ןויערה תא תיפוסוליפ הניחבמ תמאות תאזכ 

ןויווש רבדב היתוחטבהב דומעל הטונ תכרעמה .תוימרופנוקל ץחלהמ ןמז־קספ םיגציימ 

,עמטיהל הנמזהה תא לבקל םידמעומה תוצובק תא תדדועמה הדבוע ,םיפרטצמה לכל 

.יפיצפס ןפואב ,םתד תא רימהלו ,יללכ ןפואב 

הארנ .הרמהל הביסה חרכהב וניא ךא ,םדקמ םרוג אוה ךילהתה לש יתוברתה ןכותה 

הלכשההו אסיג דחמ םינומהה תוברת :וז תרגסמב תובישח שי תוללובתהה ירשקה ינשלש 

הייוטיב לע ,רעונה תוברת דחוימב ,תיטתסאה םינומהה תוברת .אסיג ךדיאמ הדובעהו 

הצוחה ןפואב ידמעמ ןויווש ךותמ תוינימל התוחיתפו הלש פופה ינמא ,םיילקיסומה 

היצזיטילופה לש יטסילסרווינואה יפואה .לכ־תפקמ הרוצל ךפוה ,םייתדו םיינתא תולובג 

םיסחיו םיירסומ תונויערב תיתוברת תודכלתהל עייס םישישה תונשב םינומהה תוברת לש 

.םייתד 

תוחוכמ הדובעה תא דירפהל הטונ הדובעהו ךוניחה לש ילנויצרה יטסילטיפקה סיסבה 

תוברתה .תוברת תורציימה תוצובק םג ןה הקוסעתו ךוניח תוצובק .םייטסירלוקיטרפ 

םייתרבח םיסחי .תטלשה תיתדה תכרעמה ךותב תשרשומ תורצוי ןהש תיתקוסעתה 

תירצונ היצטניירוא לבקל םידוהיל םיעייסמ תויתקוסעת תוצובק ךותב םייתוברתו 

הרקויהו בצימה תאצקהב תטלוש הקוסעתה םלועב תויגשיה לש היצטניירוא .תילרביל 
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ךכבו ,רתויב םידיינה לש םהייחב לכ־ףרוג םרוגל ךפהיל הטונ הקוסעתה .תללוכה הרבחב 

־ליח איה תיליעה .תויעזגה אל יכ םא ,תויתדהו תוינתאה תודרפהה תא הדיצה תקחוד 

.תינומהה הרמהה לש ץולחה 

.תירסומ הניחבמ לפרועמ ראשנ םידוהיה לש םדמעמ ,ירצונה "תוריבסה הנבמ" ךותב 

ךילהתב קלח איה ףא תאלממה ,םידוהיה ברקב תימצע האנש תררועמ הז דמעמ תמנפה 

.תועמטיהה 

םירצונ לע דומלל ,תיאקירמאה הרבחב םינוויכה ינשב המירז לע והשמ תעדל בושח 

תא ןובשחב םיאיבמ םא םג םיבוט םינותנ ונל ןיא .םיידוהי םירמומ לע קר אלו ,םירייגתמה 

לעש החנהה .1990 תנשמ תידוהיה הייסולכואה רקס ךותמ ונתושרל םידמועה םינותנה 

בשחתהב .תואיצמל הבורק תויהל היושע דחא ירצונ רג שי םירמומ םידוהי העברא לכ 

םירצונ לש רתויב ריעז זוחא קר ,תירבה־תוצראב םירצונ לש רועיש אלל לודגה רגאמב 

.וז ץראב תידוהיה הליהקהמ יתועמשמ חתנ םיווהמ םירצנתמה ,תאז תמועל .םירייגתמ 
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