
241 (1 )ד תילארשי היגולויצוס 2002-ב"סשת 

תוילארשיה רגתא - ס"ש (ךרוע)דלפ באוי 
םידומע 520 .2001 .דמח ירפסו תונורחא תועידי :ביבא־לת 

תוריהמב ומלענו לארשיב תיטילופה הפמה לע ולעש תורחא תויתדע תוגלפמ ומכ אל 

היוצמ איה 1984 תנשמ ,דועו תאז .הנש םירשעל בורק הז וז הפמ לע תאצמנ ס"ש ,תיסחי 

הלקשמ ,הלש תסנכה־ירבח רפסמ תניחבמ תוקזחתהו הלידג לש ךשמתמ ךילהתב 

־תמושתב התכז איהש ךכל רבסההמ קלח והזש חינהל שי .ןהב הגוצייו לארשי תולשממב 

ובתכנ םיעשתה תונש ךלהמב .םירשעה האמה לש םינומשה תונש ףוסב לחה תירקחמ בל 

(ןואיל םיסנו ואל ינב ,סיליו ןורהא ,ץיבורוה ירנ לש הלא ,לשמל) ס"ש לע םירקחמ המכ 

םלוא ,<טהר םחנמ ,רינ לאוי ,ןייד הירא) םיאנותיע ידי־לע ובתכנש םירפס השולש ןכו 

וכרועל תודוהל שי ךכ לעו ,וגוסמ ןושארה וניה ונינפלש םירקחמה ץבוק ,יתעידי בטימל 

.תרקחנה העפותה לע ימוחת־ברו קימעמ ןויד םייקל תונמדזהה לע ךרבלו 

־דחא ליכמ אוהו ,תיטילופ הגלפמכ ס"שב קוסיעה אוה הז ץבוק לש ףתושמה הנכמה 

־יתדה עסשהו ס"ש :םהיניב ,םיטביהו םיאשונ לש בחר ןווגמב םיקסועה םירמאמ רשע 

תכרעמהמ "הבוג" ס"שש יפסכה ריחמה ,(רהוז) ףסוי הידבוע ברה לש ונוזח ,(ןהכ)ינוליחה 

ס"ש לש "ינוי"ה יומידהו <יקסליב> יערד הירא לש וטפשמב הקירוטרה ,<רלסט> תיטילופה 

ןכ ינפל רוא ואר םירמאמהמ קלח .(רעיו ןמרה> היעיבצמ לש "תויצינ"ה תודמעה דצל 

,<דלפ ,רהוז ,רעיו ןמרה ,לשמל) םדוק םוסרפ לע םיססובמ וא תורחא תופשבו תומבב 
.םישדח םניה םירחאו 

(םיטעמ־אל םישוביש הב ולפנש) תטרופמה היפרגוילביבה םע דחי ,הלא םירמאמ 

,תירקחמ הניחבמ ס"ש לע םלענהו עודיה לש הנומת לבקל ונל םירשפאמ ,תוחתפמהו 

וז תרגסמב .ינטרפ רקחמל תוניתממה תולאשה תאו םיירקחמה םירגתאה תא דדחלו 

ןויד המכ דע תוארהל הווקמ ינא ךא ,תויזכרמהו תוינורקעה תודוקנה לכב ןודל רשפא־יא 

.ץוחנ הז 

־תדיחי לעו ,תילארשיה הרבחהו ס"ש - ןוידה דקומ לע תדמלמ ץבוקה לש ותרתוכ 

תויגולודותמ תויעב יתש ונינפב הדימעמ וז השיג .ס"ש - וזכרמב תדמועה חותינה 

םישוע אלא ,ס"שב םיקסוע םניא םירקחמהמ קלחש רבתסמ ,ןוידה דקומל רשאב :תוינורקע 

תאז םינייצמה שי .הירגתאו תוילארשיה תולובגל רשאב ונתנבה תא םדקל ידכ שומיש הב 

הניא ס"ש ,רמולכ .ןיפיקעב הלוע רבדהש שיו ,(397 'ע ,יולו ןמלה) םהירקחמב שרופמב 

.תילארשיה הרבחה תנבהל ילכ םיתיעל תשמשמ אלא ,ןוידה דקומב דימת תאצמנ 

דחא לכ ,םיקסוע םירקחמה לכ .ס"ש - חותינה־תדיחיב תעגונ רתוי תיתוהמה היעבה 

תידרפסה תוידרחב דקמתמ םהמ דחא אל ףא םלוא ,תיטילופ הגלפמכ ס"שב ,וכרד יפ־לע 

הניה ס"ש תגלפמ .תינושארהו תיזכרמה העפותה ,יתעדל ,איהש ,(ןיפיקעבו ,רהוז טעמל) 

.הישרושל תדרל ןתינ ותועצמאבש ילכה םג איהו ,וז תוידרח לש םייזכרמה הייוטיבמ דחא 

תוידרחה .ס"שב ןויד לכל םייחרכה סיסבו יאנת הניה תידרפסה תוידרחה תנבה ,רמולכ 

.ס"ש תועצמאב ,רתיה ןיב ,בצומ הז רגתאו ,תוילארשיל רגתא הביצמש וז איה תידרפסה 

םניא ,העפותה תא םיביכרמה הלא ,םיידרפסה םידרחהש הדבועה תא ריבסהל ןתינ ךכ קר 

ליג ,הלכשה ,הסנכה ,אצומ לש תולבט תועצמאב אוה ירקיעה םיוטיבו ,הז רפסב םינודינ 

םתואב לוזלז לש יוטיב וא לשכ ,לוספל הנעט הלא םירבדב תוארל ןיא .העבצה יסופדו 
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.רפסה ךרואל ינשה־טוחכ רבועש רסח והז םלוא ,הלא םירמוחב שומיש םישועה םירקחמ 

לע עדיה ,התוגהנתה יסופד לעו הייפוא לע ,הגלפמה לע ןומה םידמול ונא דועב ,רמולכ 

הרשוע לע ,התיא ההוזמ איהש תיתרבחה הצובקה לעו התוא םיביכרמה תוצובקהו םיטרפה 

.רתויב טעומ וניה ,ימינפה 

ןיא .רתוי וא תוחפ תינגומוה הדיחי לאכ ס"של םיסחייתמ םירמאמה לכ טעמכ ,לשמל 

תאו ,וז הגלפמב תוגצוימה תויסולכואה ןווגמ תא קימעמ ןפואב חתנמה דחא רמאמ ולו 

םינייצמה שיש ףא ,דועו תאז .התודסוויה םוימ ךכ בקע התוא םיוולמה םיימינפה םיחתמה 

"הכר" תד לש רתויב םיבחר םיילושמו השק ןיערגמ בכרומ ס"ש ירחוב רוביצש אחרוא בגא 

תא ריבסהל ןויסינב תיניצר תוסחייתה ךכל ןיא ,(לשמל ,D. Hervieu-Leger לש היחנומב) 

דציכ ,ענכשמו ינטרפ חותינב ,םיארמ רעיו ןמרה ,המגודל .וז הגלפמ לש התולהנתה יכרד 

לשו התגהנה לש תואיצמב ןגועמ וניא "תוינוי" תודמע תלעב הגלפמכ ס"ש לש סותימה 

,הנעמ אלב תרתונ רשאו ,הז חותינמ תעבונה תקתרמה הלאשה ."םייצינ"ה הירחוב רוביצ 

וירחוב להק ברקב טועימ תדמעב אצמנה גיהנמ לש העפותה תא ריבסהל ןתינ דציכ :איה 

גיהנמ ותואש הגלפמה דעב עיבצמ רוביצ ותוא תאז תורמלו ,תויזכרמ תויגוסל עגונב 

,ינורקע ןפואבש עירכה ףסוי ברה ,לשמל ?םינשה םע םילדג קרש םירפסמב השארב דמוע 

םצמצמ אוהו ,םולש תרומת לארשי־ץ־ואמ םיחטש ריזחהל ןתינ ,םימיוסמ םיאנת םייקתהבו 

לעו ,וז הלאש לע תונעל ןתינש המוד .יתכלהה ןוידב הקיטסימה לש הלקשמו המוקמ תא 

תוננובתה תרזעב קר ,טרפב םייטילופה הייוטיבבו ללכב העפותב תועגונה תורחא תובר 

.תיתד־תיתוברת העפות לעכ ס"ש לע 

םא תוחפ־אל הבושח תירוטסיהה הייארה ,רלסטו רהוז לש םהירמאממ הלועש יפכ 

האירק תועצמאב ,המגודל .התוחתפתה תאו ם"ש לש התושבגתה תא ןיבהל וננוצר 

דע היפלש התנעט תא החיכומ רלסט ,םהיפיעסו ביצקתה ירפס לש תנמוימו תקדקודמ 

,התעדל ,המייקתהש הילפאה ןוקיתב קסעש םוי־רדס םע הגלפמ ס"ש התייה 1992 תנש 

תיתד הכפהמ ללוחל תשקבמ איה 1992 תנשמ וליאו ,ידרפסה־ידרחה רוביצל סחיב 

רוביצה לע עיפשהל תניינועמ ס"שש םינעוט ןמרקבו רשיפ םג .(211-210 'ע> לארשיב 

,דלפמ הנוש ןפואב ס"ש תא םיאור ,רלסט ומכ ,םהש הארנו ,(342 'ע> ולוכ ילארשיה 

הריתס ןיאש ףא .המיע ההוזמה רוביצה ליבשב הפולח דימעהל הנוצר תא שיגדמה ,לשמל 

ונא ובש ןפואה לע תובר תוכלשה ,ןבולישל וא ,ןהיניב הערכהל שי ,הלא תושיג ןיב 

.ס"ש לש תיטילופה התוליעפ לע םיננובתמ 

אקווד ,םלוא .תוחפ םיבוט שיו רתוי םיבוט שי ;הווש הניא הז ץבוקב םירמאמה תוכיא 

ךכ לע רתוי דיפקהל םוקמ היה ,הרקחנ אלש העפותב קסועה יצולח לעפמב רבודמש םושמ 

המכ לש הללכה־יא ריחמב םג ־ רתוי םינטק ויהי םינושה םירמאמה ןיב תוכיאה ירעפש 

םיססובמה הלא :םירמאמ יגוס ינש שי רפסב .םירושימ המכב אטבתמ הז רבד .ץבוקב םהמ 

,יולו ןמלה ,רעיו ןמרה ,יקסליב)וחותינ לעו ,אהי רשא ויפוא אהי ,ינושאר רמוח ףוסיא לע 

ןתינש יפכ)יתטיש־אלו שלח ,יקלח וניה םהב ינושארה רמוחהש הלאו ,(דלפ ,רלסט ,רהוז 

םיטונ הלא םירמאמ .עוער ולוכ הנבמה ךכמ האצותכו ,(םיילושה־תורעהמ דומלל 

־םואב) תויוגש ףאו תוססובמ ןניא ןקלחש ,תכל־תוקיחרמ תועיבקלו תופרוג תוללכהל 

,תוירוגטק עיצמה ,לילכמ ןוידב לוספ םוש ןבומכ ןיא .<ןמרקבו רשיפ ,ךירמאו יול ,יאנב 

ססובמ תויהל בייח אוה םלוא ,הנודינה העפותה תנבהל תועייסמה תורדגה וא תוירואית 

רמוחה לש תיתשתה .םירחא םירקוח לש םאו בתוכה לש םא - בר ינטרפ רקחמ לע 
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רשא ותשיגו רקחמה תטיש ויהי ,ימדקא רקחמל ףתושמהו בייחתמה סיסבה הניה ינושארה 

.ויהי 

:תואמגוד יתש ןלהל 

איה ךכ םשל .תינויצ־יטנא וא תינויצ הגלפמ ,דניה ס"ש םא קודבל תאצוי יאנב־םואב . 1 

:המגודל .תירוטסיהה תרגסמל ,קדצבו ,תקקזנ 

הנגה יעצמאכ ,18־ה האמה עצמאב השבגתה תידרחה םלועה תפקשה" 
...הזכרמבו הפוריא־ברעמב ובשנש המרופרהו הלכשהה תוחור ינפמ 

רשק לכ היה אל הפוריא־ברעמב תידוהיה היסקודותרואה תמוקתל 

,תאז תמועל ,הפוריא חרזמב .דבלב הלכשהל היצקאיר ,דתיה וז ,תונויצל 

ןה תגייתסמ הבוגתכ ,19־,ד האמה עצמאב קר היסקודותרואה השבגתה 

(103 'ע> ".תינרדומה תונויצל ןהו הלכשהה תעונתל 

לע הבוגתכ ואב הנושה ינוציחה הארמה ץומיאו תולדביה,דש הירבדמ הלוע רחא םוקמב 

לארשי תנידמו ינויצה ןויערל רשאב ךש ברה לש ותפקשה"שו ,(104 'ע> תונויצה 

תואמב הפוריאב השבגתהש יפכ תינויצ־יטנאה תיסקודותרואה השיפתב בטיה תנגועמ 

.<111 'ע> "19־הו 18־,ד 

האמב תינויצ־יטנא הסיפת ןכתית ךיא ,תישאר .תוהומת ןניה הלא תועיבק 
הדמעה ,יתעידי בטימל ,תינש ?תינויצ הסיפת שיש ינפל הברה ,הרשע־הנומשה 

האמה תישארב לחה ,םיבלשב ,הרצונ וזש איה היסקודותרואה ירקוח ברקב תלבוקמה 

.(א קרפ ,ה"נשת ,םילשורי ,החאתנ אלש ערקה ,ץ"כ 'י ,לשמל ,ואר> הרשע־עשתה 

אב אל הנושה ינוציחה הארמה ןיינעש עדוי היסקודותרואה לצא יוצמה לכ ,תישילש 

ףסא ,רפיש לש םהירמאמ ,לשמל ,ואר)ןכ ינפל םייק היה אלא ,תונויצה לע הבוגתכ 

םירקחמ :השעמ ישנאו םיקידצ ,(םיכרוע) םירחאו רואילא 'ר :ךותב ,לטרבו 

תולדביהלשו ,<90-88 ,78-73 ,52-50 'ע ,ד"נשת ,םילשורי ,ןילופ תודיסחב 
הברהב ומדקש םישרוש ויה םירחא תומוקמבו הינמרגב םיסקודותרואה לש תיתליהקה 

,לארשי־ץראלו הנידמל םיידרפסה םידרחה לש םסחי לע ןוידב ,ךכ לע ףסונ .תונויצל 

תורוקמה לש םתובישחל תוסחייתה ןיא ,םייזנכשאה םהיחא לש הזמ עודי ןבומב הנושה 

.ןיינעה תרבסהב יזכרמ ביכרמ הניה הלא תורוקמ לש םתעפשה .םיידוהיה םייטסימה 

,םיינשמ תורוקמ לע ססובמ אוהש דמלמ הז רמאמ לש םיילוש,■ויתורעהב ןויע ,ףוסבל 

ךדיאמ ,תידרח־אלהו תידרחה תונותיעב םרוקמש םירופס תונויאר לעו ,אסיג דחמ 

השק .ןובשחב ואבוה רוקמכ ויתולבגמו ותונימא ,ןותיעה לש ויפואש ילבמ ,אסיג 

םרט הז רמאמ לש םינושה ויארוק יניע תא ורבע הלא תויעבו םישוביש דציכ ןיבהל 

.ומוסרפ 

םה םחותינב יכ םידיעמו ,תכ וא הייסנכ ,דגיה ס"ש םא הלאשב םינד ןמרקבו רשיפ .2 

'ע> "ונלש תונשרפ דצל ,הילא םיבורקה לש וא ס"ש ירבוד לש םהיתולוקב" םירזענ 

תטלקהו קחצי ןונמא ברה ,רהוז ירוא ברה לע רקיעב םיכמסנ םהש אצמי ןייעמה .(321 

עדוי ס"ש לצא יוצמה לכ .יערד הירא לש וטפשמ לש רשקהב הקפוהש "םישאמ ינא" 

ינפל םנמוא רבדמ אוה .דחוימב הילא בורק וא ס"ש לש רבוד וניא רהוז ירוא ברהש 

ידרחה הנחמל קהבומ ןפואב ךייתשמ אוה םלוא ,םיידרפס םיידרח םירוביצ 
ברהש הדבועה .(8 הרעה ,426 'ע ,תירטש םולש רזח וז תועט לע> יאטילה־,דגנתמה 
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תכפוה הניא <הז רשקהב דואמ בושח הזו ,קויד רתיל ינמית)ידרפס וניה קחצי ןונמא 

שיש תמוערתל תוביסה תחא ,השעמל .הילא בורקל וא ס"ש לש רבודל תיטמוטוא ותוא 

תטלקל רשאב .םינוש םיבלשב הב ךמת אל אוהש הדבועה איה קחצי לע ס"שב םישנאל 

םא ,ןכ םאו ,<325 'ע)"תוריחב תטלק" ןכא איה םא תוהתל םוקמ שי ,"םישאמ ינא" 

עמשה־תוטלק תא עמשיש ול יד ךכל החכוה שקבמהו ,"אל" איה הבושתה .תגציימ איה 

תורוקמה ,רבד לש וללכ .םינשה ךרואל תוריחבה תוכרעמב ס"ש תעונת הציפהש 
.ס"ש תעונת תא הנמאנ םיגציימ םניא ונחבנש 

ס"ש תדגנה תועצמאב השענ םתנעט תחכוהל םיבתוכה לש ךלהמהמ קלח ,דועו תאז 

רקחמה ,תמאה ןמ וז הדגנהב שיש ףא .םייזנכשאה םידרחה םע םיידרפסה םידרחהו 

היפלש םירבחמה תעיבק :לשמל .תטלחומ הניא איהש םידמלמ םיינושארה תורוקמהו 

"תיזנכשאה תידרחה הרבחה לש השקה ןיערגה" ברקב "תינשמ איה הבושתב הרזחהה" 

תוליעפ שי תויודיסחהמ קלח ברקב ןהו םידגנתמה ברקב ןה .הדוסי תועטב (323 'ע> 

דצמ דודיעבו תשרופמ הכימתב ,תוצובקהמ קלחב ,הכוזש ,הבושתב הרזחה לש הפינע 

םרזה םע ההוזמה "םיכרע"ו ,זלעב לש "הנומאו הרות" ,בלסרב ,ד"בח :לשמל) הגהנהה 

.(יאטילה 

םיעבוק םירבחמה ,המגודל .ןוידה יטרפב םג הלוע תוססובמ־אל תוללכהל הייטנה 

םישיאה ,תידוהיה תרוסמב חתפמ תויומד ויתושרדב ןייצמ רהוז ירואש םעפ לכ"ש 

רוביצ ינפל םיאשינה םירבדב היהי ךכש יעבט .(338 'ע> "םידרפס םה ריכזמ אוהש 

םע דחי הנתשמ רבדה םלוא ,הנודינה תטלקה לש הרקמב םיעמושה רוביצ הזו ,ידרפס 

תקסה" ;"תונויצהו הנידמה ,תדה" :רהוז לש הלא תוטלק ,רתיה ןיב ,ועמש) להקה 

תינרות הטישפ" :"םיינוליחו םייתד לע" ;"ינילק תוומ - ץרפמה תמחלממ תונקסמ 

,רבד לש וללכ .(זבלא ןבואר ברה םע דחי התשענש תטלק ,"ביבא־לת ,רוברב תיבב 

שי ,םיצרמו םינשרד תורשע יפמ עמש־תוטלק יפלא תרציימה הצובקב רבודמ רשאכ 

.תיארחא תירקחמ הנקסמל עיגהל תנמ־לע תוטלק שולשמ רתוי הברה עומשל 

לש תינוגברה העפותב ןומטה ירקחמה לאיצנטופל רהוצ ונינפל חתופ הז רפס 

תידסממ תד ,הקיטילופ ,הלכלכ ,רדגמ :ןוגכ ,םיבר םיאשונב ס"שו תידרפסה תוידרחה 

לכל רבעמ .םימוחת םתוא לכ ןיב תומייקתמש תובכרומה םיסחיה תוכרעמו ,תיממע תדו 

אצומה תדוקנ תא הווהמ הז יצולח ץבוקש אוה רתויב בושחה רבדה ,תרוקיבהו תונכותה 

תוידרחבו ם"שב ןיינעתמה לכל יחרכה ןגוע הווהי אוהש קפס ןיאו ,ןוידה לכל 

םהש םייצולח םילעפמ לש םעבט .המכסה־יא ךותמ םאו המכסה ךותמ םא ־ תידרפסה 

לש ותמורת לע קולחל רשפא־יא .םינש ךרואל םתוכזל תדמוע וז םלוא ,תרוקיב םיררועמ 

ןוידה תא דדחיו דדועי אוהש תווקלו ךכ לע הדות ריכהל ונילעו ,הז םירקחמ ץבוק 

,ס"ש ןיב תוידדהה תועפשהבו תילארשיה הרבחה םע היסחיב ,הנודינה העפותב ירקחמה 
.תילארשיה הרבחהו תידרפסה תוידרחה 

ןלפק ימיק 

ןליא־רב תטיסרבינוא 
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