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־ יתואיצמ אל דעומב סויפ לש תועדומ 
הבושת 

*אנאחור םידנ 

ימואל ךוסכסב סויפ" ירמאמ לע סרפ ןנחוי 'פורפ לש ותבוגתל סחייתהל רשפא 

סויפה יאנת לע חיש־ודב ישוקל המגודכ "יניטסלפה-ילארשיה הרקמב חוכו תוהז :ךשמתמ 

םימעה ינש לש תועדומבו הייארב רעפ לש םיאנתב .ומוציעב ןיידע ימואלה ךוסכסה רשאכ 

תשרודה סויפ לע הבישח לכ ,תירוטסיהה תוירחאהו רסומה ,קדצה יביכרמל עגונה לכב 

תואריהל היושע ,קזחה דצה לש דחוימב ,םידדצה לש תיביטקלוקה תועדומב קומע יוניש 

,ךוסכסה לע תועדומה רוציי יכילהתבו ומצע חוכה תורוקמב טלוש קזחה דצה .תיפוטוא 

ירוטסיה ךילהת אלא ,ליעפמ דחא דצש תוינכמ תולועפ תרדס וא הלועפ וניא סויפ ןכלו 

הקיטמלבורפה תא ףושחל איה וב שלחה דצה לש ותוירחא רשאו םיבר תורוד ךשמייש 

סויפה לש ראתמה־יווק תא טטרשלו ,היתורוקמ תאו רציימ קזחה דצהש תועדומב 
.יפוטוא הארנ אוה םא םג ירוטסיהה 

תועדומה תא ותנבהמ רקיעב םא יכ ,הנבה־יאמ תעבונ הניא םרפ 'פורפ לש ותבוגת 

וניא ךוסכסה לש הז בלשב םויפש ידיצמ האלמ העידי ךות ,רמאמב גיצמ ינאש תיפולחה 

ינבב רוא ינב תמחלמ" לע טוטיצה ,לשמל) םינטקה םיקוידה־יא תורמל ,ךכ .יתואיצמ 

הייוליג ויהי ,יטסילאינולוק לוועל תודגנתה"ב ךמות רמאמהש הנעטהו (209 'ע)"ךשוח 

ןעוט ינא ,ןכא .רמאמב תיזכרמה הנעטה תא הנוכנ גציי סרפ 'פורפ ,«210 'ע)"ויהי רשא 

לש תולאש םע דדומתהלמ סונמ ןיא ,סויפל יניטסלפהו ילארשיה םימעה לש םהינפ םאש 

סחייתה ןכ־ ומכ .םאתהב שדוחמ יטילופ תונבתו תירוטסיה תוירחאב האדוה ,קדצ ,תמא 

םירפיסה ינשל תונקהל ןיא ,ולש רפיסה שי דצ לכלש יפ־לע־ףאש יתנעטל סרפ 'פורפ 

דצה יכ קר ףיסוא ךא ,רמאמב יתרכזהש םינועיטה לע ןאכ רוזחא אל .תוימיטיגל התוא 

לוזגל קר אל וילע הליקמש הרוצב ןנוכ תועדומה רוציי ךילהתש ןיבהל ליכשמ וניא קזחה 

םוקמב תוארל ותוכז תא רחאה ינפב םוסחל ול תרשפאמ םג אלא ,רחא םע לש ומוקמ תא 

.המצע תמאה איה וז תועדומש ןימאהל ,ךכ לע ףסונו ,ותדלומ תא הזה 

לש הרוציי ךילהת ירוחאמ תודמועש תובכרומה תויגולוכיספהו תויטילופה תוביסה 

תוקבדש ןייצל בושח ,הז םע דחי .רצק רמאממ גרוחש אשונ ןניה תאזה תועדומה 

ידוהיה רוביצה ללכ תא הליבוה רשא איה - תאז "תמא"ב - הז רפיסב תיתרוקיב־אל 

חטשמ קלח) םישובכה םיחטשהמ םירכינ םיקלחמ תאצל תילארשיה העצהב תוארל לארשיב 

תיישע <תאז "תמא" יפל ,וילע תידעלבה תירוטסיהה תוכזה שי ידוהיה םעלש לארשי־ץרא 

לש ודוסיב דמועש אוה רפיס ותוא .הבידנ העצה תגצה ידי־לע םיניטסלפל הבוט 

םירכינ םיקלח לע רותיווה תועצהל םיניטסלפה לש םבוריסב האורה ,ילארשיה סוזנסנוקה 

ינש ןיב ךוסכסב רתויב ןכוסמה בלשל ליבוה רשא אוהו ,הבוט־תויפכ "תדלומה יחטשמ" 

.םימעה 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,היגולופורתנאלו היגולויצוסל גוחה * 
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וא ןוכתמ וב תוארל ןיא ןכלו ,ינכטה ןבומב םיכוסכס ןורתפל תינכות וניא סויפ 

םינוכתמ תוולל לכותש הייארו הבשחמ ךרד וניה סויפ .רבעב הסונ אוה ןכיה קודבל 
תורשפו םירדסה רשאמ תונוש תואצותלו רחא גוסמ םיכילהתל ליבוהלו רבעב וסונש 

ירוטסיה סויפל וא ךוסכסה ףוסל םיעיגמ םידדצה ןיא ,הלא םיכילהת ילב .תויטמגרפ 

הנממ (חרבוה וא)שרוגש ,רחא םע לש ותדלומ לע המקוה דחא םע לש ותנידמ ובש קבאמב 

תא תאטבמה תישעמ הרשפל םגו רדסהל עיגהל םילוכי םידדצה .ותיב תא הב האור ןיידעו 

היה ירוטסיה סויפש ךוסכסה ףוס תא הווהי הז רדסהש שקבל קזחה דצל לא ךא ,חוכה יסחי 

תויגוסה ןוביל לע רותיו ךות ,םיניטסלפה ידי־לע לבקתת וזכ תישעמ הרשפ םא םג .איבמ 

לש וביל־בלב ורתוויי הלא תויגוס ־ תירוטסיה תוירחאו קדצ ,תמא - ליעל ורכזוהש 

םויה קחרי אל ןכש .לארשי יחרזא םיניטסלפה ןיבל תידוהיה הרבחה ןיב ימינפה ךוסכסה 

םע הסחיב תיזכרמה היגוסכ ירוטסיהה לוועה תלאש תא תאז תיניטסלפ הצובק הלעת ובש 

.הנידמהו ידוהיה בורה 

היצרופרוקניא ידי־לע תומייק תויאר לש ןלולקש אלו הייאר לש יוניש םג שרוד סויפ 

תא ללקשל השק"ש הנעטה ,לשמל .שקבמ סרפ 'פורפש יפכ ,תונושה תויצטרפרטניאה לש 

'ע)"יברעה םלועה דצמ לארשי לש התמוקת םצע לע םויאה םע םייברעה םיטילפה שוריג 

םוקמב הקידב בייחמ ביכרמ לכ ךא ,היביכרמ ינש תא לבקל ןתינש הנעט ,דניה <210 

ךירצמ םויאה .שוריגה ןיינעל יתסחייתה םדוקה ירמאמב .םיביכרמה ינש תא ללקשל 

לש יזיפה ומויק םצעמ עבונש ענמנ־יתלב ביכרמ אוהש הרכהב תנגועמה תשדוחמ הקידב 

לש ותוחכונ םצע .תידוהי הנידמ הב םיקהל הצפח תינויצה העונתהש תדלומב יניטסלפה 

םויא תשגרה לש בצמב ומצע תא אצומ ינויצה טקיורפה ןכלו ,םויאה רוקמ הניה יניטסלפה 

ימואלו יטילופ יוטיב םישפחמ םה םא רמוחו־לק ,םיחכונ םיניטסלפה דוע לכ תדמתמ 

לש םא יכ ,תילארשיה היצטרפרטניאה לולקש לש ןיינע וניא הז םויא בושיח .וז תוחכונל 

יביטקלוקה ורשקו הזה םוקמב יניטסלפה תוחכונ - הטושפ תיזיפ־תירוטסיה תמאב הרכה 

וניח יברעהש ינפמ אל םויא הווהי רשקו תוחכונ לש יוטיב לכ .ותדלומב וילא יטנתואהו 

אל דוע לכ .ותדלומל יטנתואה ורשק תא אטבל הצורו םייק אוהש םושמ אלא ,ידוהי־יטנא 

םיבלשל ךוסכסה תא וליבויש םיכילהתל םורגל לולע אוה ,הז םויא לש ורוקמ ןבוי 

,יזיפהו ישונאה ריחמה תא םלשי ,רקיעב ,שלחה דצה םהבש ,רתוי הברה דוע םיינסרה 

הנבומה ,תידוהיה הרבחה לש סוזנסנוקה .ירסומה ריחמה תא רקיעב םלשי קזחה דצהו 

תוחכונ םישקבמה תיניטסלפה תודגנתהה יסופדמ ישחומ יזיפ דחפו דימתמ םויא ביבס 

םיכילהתב הכימתל תילארשיה הרבחה תא ליבומ רבכ ,סאמח לש רורטה תולועפמו 

הסרגהו ןינ'ג הנחמ שוביכ ביבס תונורחאה תויוחתפתהה .םירקובמ־אל םיינחוכ 

ינוגרא ידי־לע תכמתנה הסרג ,שוביכה ךילהתב ושחרתהש המחלמ־יעשפ לע תיניטסלפה 

הרבחה לש תירסומה המקרב זרוזמ םוסרכ ךילהת לש ותלחתה קר ןניה ,םיבר םדא תויוכז 

תורבח ופחד םויא תסיפתו תומוד "תותימא"ש דמלמ ירוטסיהה ןויסינה .תילארשיה 

.םהלש הירוטסיהב םיכושח םיקרפל ,םיאנתה ולישבהשמ ,וליבוהש םיכילהתל 

ןהשכ קר ןהילע הלוע התא" :תובכרב ןהומכ תויגולנאש ותנעטב קדוצ סרפ 'פורפ 

ידוהיה יאנילרבה לש תבכרה לע תאז־לכב הלענ ךא .<211 'ע> "ךנוויכב תועסונ 

סרפ 'פורפש ןוויכמ ךא ,רצק רמאמב וז היגולנאב שמתשהלמ ענמנ יתייה .וגיד־ךרועו 

דצה תא ןיבהל תונכב הסנמ אוה המכ דע תפקשמה ,"סויפ" לש חורב הב שמתשמ 

תועצמאב יתוא ענכשי אל אוהש הפיצ ןכא סרפ 'פורפ .ינא םג הב שמתשא ,יניטסלפה 
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ול גיצמ ינמרגה וניד־ך־העש "םיינלזגה םיצוריתה"מ םהדנש ,ידוהי יאנילרב ןיב האוושהה 

יניטסלפה ןיבל ,האושה ינפל ןילרבב השטנ ותחפשמש שרגמה לע הפוצ אוה רשאכ 

דימא תועקרק רחוס וניה יאנילרבהש ךכמ עבונ וניא עונכשה רסוח ךא .ותדלוממ הלגוהש 

המ לכ םה והדשו ותיב"ש חלפ וניה יניטסלפה וליאו ינוריע רוזיאב דחא שרגמ קר דביאש 

ךכמ עבונ עונכשה רסוח .הנבה יוליג לש יתימא ןויסינב בתוכ םרפ 'פורפש יפכ ,"ול שיש 

יגולוכיספו יטילופ ,יתרבח ךילהתב אטח לע הכיהו ירוטסיהה לוועב ריכה ינמרגהש 

־תבחר היישעת ,םייוציפ תוינכות ,ידוהיה םעהמ הליחמ תושקב ודמע וזכרמבש ,ךשוממ 

תינמרגה הרבחהש ךכ האושה ידממ תמנפהל ןווכמה ךוניחו ,ןורכיז תחצנה לש םידממ 

רתוי ,ןיידע רמאנ יניטסלפה חלפל וליאו ;לוועה לש שדחמ ורוציי ינפמ הניסח היהת 

רחא והשימ לש ותיב וניה ותיבו והדש ויה ובש םוקמה יכ ,ותיילגה ירחא הנש םישימחמ 

ולש ־ ותוירחא אלא הניא והדשמו ותיבמ ולושינל תוירחאה יכו ,רתוי הנוילע תוכז לעב 

ימע לכ ומכ ימואלה ותיב תא תונבל הצרו ןוכנ־אלה םוקמב חכנ אוה יכ ־ ויגיהנמ לשו 

,רחא תיבו הדש תונבל לוכי יניטסלפה חלפהש ןכתיי .םתדלומ םוקמב םלועהו רוזיאה 

,ותדלומב ותיבמ ושוריגל תירוטסיהה תוירחאה תא ילארשיה לוטיי אל דוע לכ לבא 

הנבה ייוליג ריזחהל ךירצו לוכי יניטסלפה .יערא תיב יניטסלפה לש רחאה ותיב ראשיי 

־ולושינל תוימיטיגל קינעהל לוכי וניא אוה ךא ,הינמרגב םידוהיה ןויסנ לש םוצעה באכל 

קר .ירוטסיהה לוועב תשרופמ הרכה שורדי אוה .הז ירוטסיה ןויסינ םשב ותדלוממ אוה 

תא ילארשיה לעמ ריסתש תיתימאה תידדהה הנבהל סיסבה תא רוציל לכות וזכ הרכה 

תמר תא דירות םג ךכו ,יניטסלפה לש ותוחכונ םצעמ תעבונה דימתמה םויאה תשגרה 
.תילארשיה הרבחב הדרחה 

יניטסלפה דצה לש תומולחה תמשגה וניה ירמאמב יתעצהש סויפהש ןעוט סרפ 'פורפ 

הרכה :יעמשמ־דח היהי וז תירוטסיה הרשפמ לארשיל חוורה .ךכ בשוח יניא .דבלב 

לש הייארב .ןוחטיבל רוקמה איה־איה וז הרכה .יביטקלוק ילארשי ידוהי םויקב תיניטסלפ 

לש ימיטיגל םויקב הרכה ןכש ,םולחה לש המשגה הניא תאז תירוטסיה הרשפ ,םיניטסלפה 

.הביאכמ הרשפ הניה םתדלומ לע רחא ימואל ביטקלוק 

אוה)ייארוק לע יירבד לש הפוצמה םתעפשה ןיינעב סרפ 'פורפ לש הנורחאה ותרעה 

־ הל תוירחאמ תובידאב יתוא רתופ אוהש העפשה ־ (יניטסלפה ארוקל רקיעב ןווכתמ 

הרשפה תא תוארל ברסמ אוה יכ ,תועדומב רעפה תא תרחא הרעה לכמ רתוי תפשוח 

תנתונכ תירוטסיהה הרשפה תא האורו ,ליעל יתרבסהש יפכ ,השוע יניטסלפה דצהש 

.יניטסלפה דצל "לכה" 

תורוד ךשמיי הז ךילהת ,יתנבהל ,ךפיהל .די־גשיהב ירוטסיהה סויפהש ןעוט יניא 

תארקל דועצל םינכומ ויה םיבר םיניטסלפ .דחי־מג םידדצה ינשל באכ םורגיו םיבר 

םיטילפה תלאש ןורתפו ,1967 תולובג סיסב לע תונידמ יתש :לשמל ,תישעמ הרשפ 

רשאו ילארשיה חישהמ חוקלש חנומ ותוא - "יפרגומדה םויאה" תא ןובשחב איביש ןפואב 

לע רתי .ומצע תאפרע רסאי ללוכ ,תיטילופה םתקוצמ ךותמ ותוא וצמיא םיבר םיניטסלפ 

םלשל תונכומ הזעבו תיברעמה הדגב תויניטסלפה תומילאהמ קלח ויה םיוסמ בלשב ,ןכ 

הנידמה" לש תוימיטיגלה תייגוסב ןיע־תמיצע לש עבטמב תיניטסלפ הנידמ תרומת 

תאו לארשי יחרזא םיניטסלפה תייגוס תא ריאשמ היה הז ישעמ ןורתפ ךא ."תידוהיה 

.ידיתע בלשב הלוע התייה ירוטסיהה לוועה תלאש .ןורתפל ץוחמ םיטילפה תייגוס 

הרשפל וא ,חוכ יסחי ידי־לע בתכויש רדסהל םידדצה ועיגי סויפל ךרדבש רשפא 
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הבושת - יתואיצמ אל דעומב סויפ לש תועדומ אנאחור םידנ 216 

דצ לכ לש םירותיווה תדימ התרגסמב רשאו חטשב תואיצמה יפ־לע עבקיתש תישעמ 

ראותמה סויפה ןכל .חטשב עבק רבכש תודבועה תדימלו וחוכ תדימל ךופה סחיב דומעת 

יניא ךא ,ךוסכסה לש הז בלשב ךכ הזש ןכתיי .סרפ 'פורפ לש ומעטל ינוימד וניה רמאמב 

תוצובקה יתשל יתימא ןוחטיבו יתימא םולש לש ןוזח דמוע ודוסיבש ןוימדב ער האור 

.ילארשיה ידוהיה םעהו יניטסלפה םעה ־ תוימואלה 
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