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תיתדה תונויצב תוניירואו םישנ - אבה חספב רואלא רמת 

.םידומע 342.1998 .דבוע םע :ביבא־לת 

יפרגונתאה רקחמה זכרמב דמועה שגפמה לע תדמלמ רואלא רמת לש הרפס תרתוכ 

דקומ הריגסמ הניא תרתוכה .תוימואלו תד ,תוניירוא ,םישנ ןיב שגפמ :קסוע רפסה ובש 

היגולופורתנאה תא תוקיסעמה תויזכרמ תויגוסב ןוידבו רואיתב קסועה ,רפסה לש ףסונ 
.תיוושכעה 

לש הכפהמ" לע דמלמ הרחבש ירקחמה הדשה יכ תנעוט רואלא רפסה חתפב רבכ 
תודהי ידומיל לש םתוטשפתהב יוטיב ידיל האבש תיניירוא תיטסינימפ הכפהמ יהוז ."שממ 

הליהקב םייתכלה־םייגולואית םייונישל ליבותש ,תיתדה תינויצה הליהקב םישנל םיצרמנ 
.רתוי תיטסינימפלו רתוי תיתדל התכיפהלו 

.תויתד םישנל שדוק ידומיל תועיצמה תושרדמ לש ןתחירפ תא תראתמ רואלא 

תונתשמ דומילה תורטמ .דומיל תוינכות לש ןווגמו יוביר לש איה תלבקתמה הנומתה 

תוינכפהמ תורטמ דעו לאה תדובעב תירדגמו תישיא תואמצע תקנעהמ - דסומל דסוממ 

הכפהמ"ב רבודמ .הנימאמ השיאכ דורשל תדמולל רוזעיש ימינפ ןסוח תקנעה לש תוחפ 

העפותל ,תודיחפמו תורזומכ וספתנ הב תופתתשמהש ,תילוש העפותמ רבעמב ,"הטמלמ 

.היתורגסמל רתויו רתוי תובר תוריעצ םישנ לש ןתופרטצה םע דסממה לש ובילל תרדוחה 

םינשה ךלהמב .ןליא־רב תטיסרבינואבש תונבל השרדמב דקמתמ רקחמה 

ךות (המכב תנייצמ הניא איה) השרדמב ונתינש םירועישב רואלא החכנ 1996-1992 

.ןהל הדע התיה איהש תודימלתה ןיב תוחישה תאו םירועישה ךלהמ תא תמשור איהש 

.תודימלתה תחא ידי־לע ןתיצחמו רואלא ידי־לע ןתיצחמ ,ונייאור תודימלת םיעברא 

תורקחנה םע רישי שגפמ והז .תודימלת שש לש ןהיתולוקב דקמתמ םיקרפה דחא 

השוחתל דוגינב .תרקוחה לש תויטרואית תוראהו תויונשרפ ידי־לע טעמכ ערפומ וניאש 

דומלל תונמדזהה לע (1992) רואלא לש םדוקה הרפס תאירקב יתשחש הדותה־תרכה לש 

תוריעצ םישנ לש ןמלוע יכ השגרהה םע יתרתונ הז רפסב ,תוידרח םישנ לש ןמלוע לע 

,ןהייח־חרוא ,ינוליחה יניירואה ןמלוע .המולעת רדגב רתונ תיתדה תונויצה תונב 
.טעמכ םילגנ םניא הלא לכ - דיתעל ןהיתופיאש 

תועמשמ איה תודימלתה םע תונויארה ךותמ תקקזמ רואלאש תיזכרמה הדוקנה 

םוצעיתו רושפא לש לאיצנטופ םימלגמ שדוקה ידומיל יכ הנבותה - תופתתשהכ דומילה 

לש תעדה־ןואמצל עיגמה איה ;תידוהיה הקיטקרפב תודמולה לש ןתופתתשה תא ביחריש 

,שדח םלוע תונבלו םילכה תא רובשל ,הנחמה תא שוטנל ןוצרב רבודמ ןיא .תורקחנה 

.תינויצה־תיתדה הליהקב תופתתשהה יכרד תא ביחרהל םיכרד אוצמל ןוצרב אלא 

ביחרהל אלא ,םאכו היערכ םייתרוסמה השיאה ידיקפתל שחכתהל הנווכ ןיא ,ךכל םאתהב 

.םישדחה םיקפואה תא ליכהל ולכויש ךכ הלא םידיקפת 

,קתרמ שגפמ והז .החכנ םהבש םירועישה ךותמ םירמוח הבחרהב האיבמ רואלא 

הדש לש איה תלבקתמה הנומתה .תודמולה ןיבל םידמלמהו תודמלמה ןיב ,שגרמ םיתיעל 

ןהל תופשחנ ןהש תולבוקמה תוסיפתה תא תורגתאמ תודמולה ובש ,םיקבאמ יוור 

תויווח ןיב טקילפנוק רצונ רואלא לש התנעטל .דחא ינומרה לוק ידכל דכלתהל תוברסמו 

רשקב גצומה עדימה טועימ .השרדמב םידמלנה םינכתה ןיבל תודמולה לש םוימויה 
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רואלא 208 'עב ,המגודל .וז הנעט םע תודדומתהה לע השקמ תורקחנה לש ןמלועל 

דיקפת ביבס תרגובה תישנה תוהזה רודיג לע תיכוניחה תיזחה תחרוט םייתניב" :תבתוכ 

ליבקמב .שדח יתכלה חיש רוציימ תוענמיהו תומייק תוכלה לע תונעשיה ךותב תוהמאה 

".תוהמאהו לופיטה תכאלמב םיקוסע ,םישנכ םירבג הבש תפחוסה תואיצמה תשטשוטמ 

החפשמב םידיקפתה־תקולח לע ידמ טעמ םידמלמ םירועישהמ םירמוחהו תונויארה 

תוהמיאהו לופיטה תכאלמב ףותיש לש תפחוס תואיצמ לע הרהצההו ,תינויצה־תיתדה 
.ההומתו השולת תרתונ 

יטרפה ,ירדגמה :תודמולה תוהז תא םיביכרמה םידממ השולש תרתאמ רואלא 

השעמ לש תובכרומהו סמועה לע ,התנעטל ,םידמלמ וללה םידממה תשולש .ימואלהו 

,התוא םיצעמו תובכרומה תא ףשוח ומצע דומילה .וב תוקוסע תודמולהש תוהזה תייווט 

םע תויחל ןהל רשפאיש ןפואב ךבסה תא רותפל תודמולל הווקת רוקמ הווהמ תעב הבו 

חצר רחאל דחוימב ומיע תתמעתמ רואלאש ,ימואלה דמימה אקווד .ןתליהק םעו ןמצע 

דמימה םויק .תודמולה ךרד תוחפו ,השרדמה להנמ לש ותארוה ךרד ןודינ ,ל"ז ןיבר קחצי 

.םירחאה םידממה םע וירשקו ויפוא ןכ אל ךא רורב ימואלה 

תא תונייפאמה תויודדומתההו םיטבלה ,םיישקה תא רפסה ךרואל הגיצמ רואלא 

תונושה תושיגהו תויעבה תגצהב תקפתסמ הניא איה .תיוושכעה היגולופורתנאה 

איה תטלוב המגוד .תודדומתהל תוישעמו תויתסיפת םיכרד העיצמ אלא ,ןביבס וחתפתהש 

הטקנ ןהבש םיכרדה תא תראתמ רואלא .הנילפיצסידה תא רגתאמה "גוצייה רבשמ" 

סחיב המוקמ לע תדמלמה הרוצב ישיאה העקר תא תפשוח איה .הז רבשמ םע תודדומתהל 

רואלא ,ךכ לע ףסונ .וב השענב יגולואידיאהו יטרפה הניינע תא הווסמ הניאו הדשל 

היינפה תאו הדשב םינקחשהמ קלח ינפל רקחמה ירצות לש הפישחה ןפוא תא תראתמ 

.רקחמל הפתושכ תודמולהמ תחאל 

תוניירוא ןיב שגפמב ןוידל שדקומ ,"ינויע" רדגומה ,רפסה לש יעיברה רעשה 

ץלחיהל ךכבו ,תופתתשה לעכ תוניירוא לע לכתסהל העיצמ רואלא .היגולופורתנאל 

תוניירואה תייאר .המדקה תסיפת דגנ תאצויה תיתרוקיבה השיגה תמרוגש קותישהמ 

ןיב תוטבלתהה :היגולופורתנאה לש דוסי־תויעב שולש םע דדומתהל תרזוע תופתתשהכ 

ןיב רשקהו :םיירניב רבסה יכרעממ ררחתשהל ישוקה :הנושה דועיתל הוושה תשגדה 

תוניירואה לדומ .תביוחמו תישעמ היגולופורתנאל תיתרוקיב תינויע היגולופורתנא 

תויהלו ךייתשהל םדא־ינב לש םנוצר ךרד תרקחנה תוברתב ןנובתהל עיצמ תופתתשהכ 

.רקחמה רקיע םה ,ותאצות אלו ,יניירואה ךילהתה .םייטנוולר 

.השרדמב רקחמה תפוקתל תורחואמ תויושחרתה לע ןעשנ רפסה לש ןורחאה וקלח 

לע קרוי־וינב ךרענש םנכמ םיחווידל ,תירבעה הטיסרבינואב ימדקא שגפמל הנופ רואלא 

לע תונעל ידכ זוע לדגמ ץוביקב השרדמ תמיקמ םע החישלו היסקודותרואו םזינימפ 

תשרדנ הלא "םיינוציח תורוקמ"ל היינפה .תיטסינימפ הכפהמב ןכא רבודמ םא הלאשה 

ןניא השרדמב תורקחנהש ןוויכמ ,הכפהמב ןכא רבודמ יכ התנעט קוזיח ךרוצל רואלאל 

,התווהתהב הכפהמ לע תחוודמ רואלא .תוינכפהמכ ןמצע תאו הכפהמכ דומילה תא תווח 

יכ רבכ המדנ תורקחנלש ךכב איה הכפהמה לש התמצוע .המילא אלו הטקש הכפהמ 

ןהמ הלאשה .ילמרונל ךפהנ ילקידרה ,תנעוט רואלא ,ךכבו ,הילאמ תנבומ תעדל ןתעיבת 

תאירק תובקעב תודהדהמה תולאשל ,יתעדל ,הרושק תיניירואה הכפהמה לש היתויועמשמ 

תינויצה הצובקה ןוצר ןיב רשקה רבדב איה ןהמ תחא .הנעמ אלל תורתונ ךא רפסה 
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םירעש תחיתפ ןיבל ,אסיג ךדיאמ ינוליחהו אסיג דחמ ידרחה םויאה חכונל ,דורשל תיתדה 

.היתושגל שדוקה ידומילל 

,הלש הרבחל םירכומ םניאש תולוק איבהל התיה הרקחמ תרטמ יכ תרפסמ רואלא 

לש הרפס תובישח .ילארשיה ביטקלוקל הרזח יצורע תשפחמה תיתדה תונויצהמ תולוק 

,ללכב .הלדה תילארשיה תיטסינימפה תורפסל הבושח המורת ותויהב םג הצוענ רואלא 

חיש־ודמ קלח הניה ,רואלא לש תנבומהו הטוהרה ,תפטושה התפשב ,תירבעב רפס תאצוה 

.לעופ אוה הבש הרבחל ימדקאה םלועה ןיב ,וב תועפושמ ונניא ונאש ,יחרכה 

תורוקמ 

.דבוע םע :ביבא־לת .תוידרח םישנ לש ןמלועמ :תורובו תוליכשמ .(1992) רמת ,רואלא 

רקה הנפד 
ביבא־לת תטיסרבינוא 
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