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היגולויצוס :ןוחטיבה םשב (םיכרוע)רזעילא־ןב ירואו 'גאחלא ד'גאמ 

הנתשמ ןדיעב לארשיב המחלמו םולש לש 
.םידומע 610.2004 .סדרפ תאצוהו הפיח תטיסיםינוא 

*יסייסח ידאב 

יכ םא ,הלגמ ןיידעו) התליג תיטילופואגה התביבס .תומילאב הדסונ לארשי תנידמ 

הרבחכ תילארשיה הרבחה תא בציע רבדהו ,יטילופה המויקל תודגנתה (התוחפ הדימב 

ותויזכרמל וסחייתה הרבחה יעדמ םוחתב םירקוח .דימתמ ינוחטיב ץחלב היורשה ,תמחול 

ןחבנ ילארשיה םזינוחטיבה .תילארשיה הרבחב םיכילהתו תועפות תנבהב ןוחטיבה לש 

לארשיב ירדגמה ןויוושה־יא ,המגודל .תונווגמ תויתרבח תויגוס תנבהל םרותה םרוגכ 

חישהמ םייחרזא םיאשונ לש םתקיחדמו אבצה לש ותויזכרממ תעבונה העפותכ רבסוה 

ןאירא .הז רשקהב איה ףא הנחבנ תילארשיה היטרקומדה תוכיא .(1999 ,גוצרה> ירוביצה 

.לארשיב ידוהיה רוביצה ברקב היטרקומדה תוסיפת לע ןוחטיבה תעפשה תא הארה (1999) 

הבוגתב תויטרקומד־יטנא תודמעב םידדצמ םויא תשוחת לצב םייחה םידוהיש התייה ותנקסמ 

םה ובו ,ימואל ןוחטיבו היטרקומד ותרתוכש רפס וכרע (1996)ימע־ןבו רגרביונ .םויאל 

"ןוחטיבה תשודק" םשבו ,ןוילע ךרע ןוחטיבב תוארל הטית תמיואמ היטרקומד דציכ וארה 

ללשמ קלח קר ןה הלא תומגוד .חרזא תויוכז ליבגיו םייטרקומדה םיכילהב ןוטלשה עגפי 

.אשונה לש ותויזכרמ לע דמלמה רבד ,לארשיב הרבחל ןוחטיב ןיב םירשוקה םימוסרפה 

בכרומה ,ךורע רפס והז .תיתועמשמ ול םרותו הזה עדיה ףוגל ףרטצמ ונינפלש רפסה 

ךוסכסל וסחייתה רשא םירקחמה תיברמש אובמב םינייצמ רפסה יכרוע .םירמאמ םירשעמ 

ויתוכלשהב וניחבה אלו תילארשיה הרבחל ינוציחב ותוא וספת יניטסלפ/יברע־ילארשיה 

ךותב םיאשונ לע ךוסכסה לש ותעפשהל סחייתמ רפסה .הכותב םיכילהתו תועפות לע 

,תוגלפמ לש היגולואדיא ,ךוניח ,םיירדגמ םיסחי ,הרבח-אבצ יסחי ומכ ,תילארשיה הרבחה 

.םירחא םיאשונו קוחל תויצ־יא ,ןיעקרקמ תוינידמ 

תיאבצ הקיטילופ" איה ותרתוכש ,ןושארה קרפה .םיקרפ העבראל קלוחמ רפסה 

קרפה .לארשיב הרבחו הקיטילופ ,אבצ ןיבש שלושמה רשקב ןד ,"תינידמ הקיטילופו 

םייונישל סחייתמ ,"תונוש לומ תודיחא :הרבחב יאבצה ןוגראה" איה ותרתוכש ,ינשה 

,ישילשה קרפה .םייוניש םילח הב םגש ,תילארשיה הרבחה םע ויסחילו ל"הצב םיללוחתמה 

לצב ךוניח וא ,םולשל ךוניחה אשונל סחייתמ ,"הרבחו ךוניח ,הטילש" איה ותרתוכש 

לש ןדיע תארקל" איה ותרתוכש ,ןורחאהו יעיברה קרפה .תילארשיה הרבחב טקילפנוק 

,היתוביוא םע המחול־יא לש בצמל תרבוע ןכא תילארשיה הרבחה הדימ וזיאב ןחוב ,"?םולש 

םעו ללכב םיברעה םע המכסהה־ יאל ינידמ ןורתפ םדקל ןויסינהמ תעפשומ איה דציכו 
.טרפב םיניטסלפה 

.התמוקת זאמ םימילא םיטקילפנוקב היורשה הרבחכ תילארשיה הרבחה תא ראתל רשפא 

הז םידוהיהו םיברעה לש תידדה תודגנתה לש הדלות אוה טקילפנוקה לש םילאה ןפה 

,רמולכ ,"דייסיטילופ" חנומב תאז אטבל ביטיה ןבא אבא .הז לש ימואל־יטילופה ומויקל 

הסיפתה עקר לע תחמוצ וז תודגנתה ,דקמתא ובש ,ידוהיה דצב .ביריה לש תיטילופ הדמשה 

לש תואנ יוטיבו םויק םהל רשפאל םיברסמ םברקב ויח םידוהיהש םימעה היפלש תחוורה 

הפיח תטיסרבינוא * 
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תוברתה תא אטבתש ,תינידמ תרגסמב חרכה שי ןכלו ,("תידוהיה היעבה")תידוהי תוברת 

לשב .תינויצה הסיפתב יזכרמה דוסיה והז .םיקסופ יתלב םימויאמ הילע ןגתו תידוהיה 

דקמתהל יתרחב ןכלו ,רפסב םירמאמה לכ תא הדיפקב רוקסל לכוא אל העיריה רצוק 

ןהו תונויצה תודוסימ ןה תעבונה ,םויאה תשוחת לש התעפשהל םיסחייתמה ,םהמ המכב 

.לארשיב ידוהיה רוביצה ברקב תוינוחטיב תונומא לע ךשמתמה םילאה ךוסכסהמ 

.םולשה ךילהת לע ויתוכלשה תאו האושה ןורכיז תא ןחוב לטרבו ןרפז לש םרמאמ 

ןברוקכ ימצעה־יומידהמו דחפה תשוחתמ תועפשומ ןוחטיבה תונומא דציכ םיקדוב םירקוחה 

הסיפת לע תנעשנ תינויצה תוימואלהש איה םתנעט .לארשיב םידוהיה תא םינייפאמה 

וז הסיפת .םימויאו תונכס ובוחב ןמוט דיתעה היפלש ,ידוהיה לרוגה יבגל תיטסינימרטד 

ןברוקה יומידש בל םישל בושח .ןברוקכ ימצע־יומיד ןכו הדחכהמ דימתמ ששח תננוכמ 

.היגולויצוסב טועימה יומידל ליבקמ <הילא םיכייתשמ םיבתוכהש הנילפיצסיד)היגולוכיספב 

החימצהו םייקתהל הכישמה וז הסיפת ,רמאמה ירבחמ םינעוט ךכ ,הנידמה םוק רחאל 

,טועימ לש "םיטקניטסניא" םה הלא .תונכס לש םדקומ יוהיזב ךרוצו םימויאל רתי־תושיגר 

םה רשאכ םתא דדומתהל תלבגומה ותלוכי חכונל ,דעומ דועבמ םימויא תוהזל בייח רשא 

ידוהיה רוביצל ותלהנהו האושה לש יביטקלוקה ןורכיזה לש בוציעה ךילהת .םישממתמ 

תובקעב .תונותיעבו תירבעה תורפסב ,ךוניחה תכרעמב :םירושימ השולשב רמאמב ןחבנ 

היווהה זכרמכ ותוא תוספותו ןוחטיבה תא תושדקמה תונומא רוביצב וססבתה הז ךילהת 

לש תוינידמה תא התחנה וז הסיפת .םירחתמ ול ןיאש ןוילע ךרעכו תידוהיהו תילארשיה 

ןוחטיבה תכרעמ לש התוכרעיה ,המגודל .הל הצוחמו ץראה ךותב תינוחטיבה תכרעמה 

רדעיה ,"היינש הכמ" רוציל תלוכי רדעיה ומכ ,תונוש תוחנה תעפשהב השבוג םימויאל 

אלו "רתויב עורגה טירסת"ל תוכרעיה ןכו ,ץראה רותיכמ ששח דילומה יגטרטסא קמוע 

.לעופב ףקשנה םויאל רתי־תבוגתל יוכיסה תא ולידגה הלא תוחנה ."רתויב ריבסה טירסת"ל 

ימידקת יוטיבכו ,ירוטסיה־לע ,ידוחיי עוריאכ תספתנ האושה ,ידוהיה ירוביצה חישב 

.האושה ןמ ירוטסיהה חקלה איה תונויצה ,וז הסיפת יפ־לע .םדאב ןומטה עשרל ימעפ־דחו 

עוריאכ האושה לע םיעיבצמ אלא ,האושב ירוטסיה ןויד םיכרוע םניא םירבחמה הז רמאמב 

לש תויזכרמה .דיתעל היצטניירוא םע ,תילארשיה הרבחב יוושכעה ןוידל יטנוולר אוהש 

ותעדותב תיזכרמ התשענ האושהש אריפש הטינא לש הנועיט תא השילחמ רמאמב האושה 

,אריפש) תיטמוארט־טסופ הבוגת ןיעמ ,רופיכ םוי תמחלמ ירחא קר ילארשיה רוביצה לש 

לע התעפשה תאו האושה תסיפת לש םיקומעה הישרוש תא טילבמ רמאמה .(87 'ע ,1997 

.תוינוחטיב תוסיפתו תונומא 

תונומאו ןברוקה יומיד ,דחפה תושוחת ,תישאר :הז רמאממ תולוע תונקסמ שולש 

תושוחת לש תויטנתואב בשחתהל שי ןכל .םולשה ךילהת לע תושקמ םהמ תורזגנה ןוחטיבה 

שי םיניטסלפה םע הרדסה ךילהת םודיקל ךרדבו ,תידוהיה הייסולכואה ברקב דחפה 
תובורעב תינתומ היהתש יואר תילאירוטירט הרשפ לכ ,רמולכ .וללה םידחפל "רבחתהל" 

ךבדנ אוה האושה ןורכיז ,תיגש .היבשות ןוחטיבלו לארשי תנידמ לש הנוחטיבל תונימא 

ןורכיז לע רתי־תונעשיה םלוא ,לארשיב םידוהיה לש תיוושכעה תוהזה תיינבב יזכרמ 

,תישילש .הנתשמ תואיצמב שדח דיתע לש ותיינב לע השקמ (תיבה חתפב ןוסאה) האושה 

תסיפתב (האושמו הדחכהמ) דחפה ביכרמ לש (תויטננימודה) תונטלושהש ךכב ריכהל שי 

םימויאל תינוחטיבה תכרעמה לש תיתדימ־אל הבוגתל ליבוהל הלולע לארשיב ןוחטיבה 

.הל םיפקשנה 
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לש םייוליג :לארשיב תיחרזאה הרבחהו תיאבצה הרבחה" ,רזעילא־ןב ירוא לש ורמאמ 

לש התכיעד ךילהת תא ראתמ ,"ינומגה־טסופ ןדיעב םזירטילימ־ואינו םזירטילימ־יטנא 

,םיירקיע חוכ ידקומ ינש לש םתיילע תאו ,אסיג דחמ ,לארשיב תידוהיה הרבחב תויתכלממה 

תיחרזאה הרבחה ,רזעילא־ןב לש ודידל .אסיג ךדיאמ ,תיאבצה הרבחה לומ תיחרזאה הרבחה 

ותוידוחייב תידדה הרכהל השירדבו סויפל הפיאשב ,תיטסירטילימ־יטנא השיגב תנייפאתמ 

ינוניב דמעמ ,יזנכשא אוה הצובקה ירבח לש יגולויצוסה ליפורפה .דחאה דצה לש ותוכזבו 

תשדקמה הסיפת ,רמולכ .םזירטילימ"ואנב תנייפאתמ תיאבצה הרבחה ,דגנמ .יטילופומסוקו 

־חרזמה בחרמב לארשי תנידמ לש הדמעמ חותינ .תיטילופ היעבל יאבצה ןורתפה תא 

תורשפאו תובלתשה םיזוח םניא םה .תיאבצה הרבחל םיכייתשמה ברקב תוימיספ רצוי ינוכית 

תרדסהל מ"ומ לכ יכ םיכירעמו ,("לזרבה ריק"ב םידדצמ)ינוכית־חרזמה בחרמה םע סויפל 

לארשי תנידמ תא תולכל איה תיפוסה ותרטמש ךילהתב ףסונ בלש אלא וניא ךוסכסה 

תולועפל היצמיטיגל םיקינעמ/םישמשמ הלא תודרחו םידחפ .תידוהי תינידמ תרגסמכ 

תויאבצה תודיחיב תרשל העינה תרודח תיאבצה הרבחה .תינפקות תוינידמלו תוינפקות 

אוה הכוניח ןיערגש ,תיגולואדיא הנוצק - תיל"הצה הנוצקב רתי גוציי הל שיו ,תורחבומה 

ןפה תא ןכוניחב תושיגדמה ,תויאבצ־םדק תוניכמ לש תודרפנ היצזילאיצוס תורגסמב 

תויצ־יא לש םייוליג םג ריכזמ רזעילא־ןב .יברע-ילארשיה ךוסכסה לש יתד־יגולואדיאה 

תיחרזאה הרבחה ,התמועל .םתנומא וצ תא תודגונה תודוקפל תיגולואדיא הנוצק התוא ברקב 

,"םיכרע"ל אקווד ואלו תונרמוחל םיכנוחמ הירבח ,אבצב תרשל הכומנ העינה תלעב איה 

בחרמה תא חתנמ רזעילא־ןב .ןבומכ ,םינוש םיעינממ ךא ,תונברס םע םיהוזמ םה םגו 

ךילהת ראתמ אוה .תיחרזאהו תיאבצה - תויבטוק תושיג יתש ןיב עוסשכ לארשיב יתרבחה 

ינש ןיב קבאמ תבוטל (המכסהב הטילשה) הינומגהה וא תויתכלממה תכיעד לש ירוטסיה 

ךילהתש תששוחה ,לארשיב תירוביצה הריזל יטנוולר הנורחאב השענ הז חותינ .םיבטק 

הרבחה ןיב םיחרזא תמחלמל וא "םיחא תמחלמ"ל ליבוהל לולע םיניטסלפהמ תוקתניהה 
.תיאבצל תיחרזאה 

רזעילא־ןב .הרורב הניא רזעילא־ק לש ותבושת ?הז חתמב הנידמה לש הדיקפת והמ 

תא םג ףיסוהל רשפא ךכל .<36 'ע)הנידמה לש החוכ תדיריו תויתכלממה תכיעד לע עיבצמ 

ןכא הנידמה םאה .תיאבצל תיחרזאה הרבחה ןיב חוכיווב הנידמה לש התומליא רואית 

הנפומ תיאבצל תיחרזאה הרבחה ןיב חוכיווהמ רכינ קלח אולה ?שלחנ החוכ םאה ?תמליא 

אצמנ אבצה םאה ?ימואלה סרטניאה תא גציימכ אבצה לש ותדמע יהמ !הנידמה יפלכ 

?הלשל םיפפוח ולש םיסרטניאה םאה ?תיאבצה הרבחה לש התקזחב 

לש הפמה :"ואנ ,"טסופ ,"ורפ ,"הרפ" :םר ירוא לש ורמאמב אצמנ תובושתה ןמ קלח 

השולשל םחייתמ םר ירוא ."תחאו םירשעה האמה תליחתב תילארשיה הקיטילופ־ויצוסה 

:תיאבצל תיחרזאה הרבחה ןיב ,רזעילא־ןב ראיתש חתמב הנידמה תוברועמ לש םישיחרת 

תא קזחתו (ותרדגהכ תינויצ־טסופ) תיחרזא תוהזב רחבת הנידמה ,ןושארה שיחרתב 

,ינשה שיחרתב .רזעילא־ןבמ הלאשהב ,תיחרזאה הרבחה לש הנוחצינ והז .היטרקומדה 

לש הנוחצינ והזו ,תימואלה תינתאה התרדגה תא קזחתו תידוהיה תוימואלב רחבת הנידמה 

ראתמ ,ינשה שיחרתה לש "תשטשוטמ" הסרג אוהש ,ישילשה שיחרתה .תיאבצה הרבחה 

.תינוציחו תימינפ תוביצי רסוחל הובג ןוכיסו םיבטקה ינש ןיב הערכה רדעיה 

תועינההו סויגה ביבס תיאבצל תיחרזאה הרבחה ןיב ררושה חוכיווה תא טילבמ רזעילא־ק 

םג ,תילארשיה הרבחב בחר סויג תרשפאמ ןיידע ימויקה םויאה תסיפת ךא ,ל"הצב תרשל 
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תודיחיל תובדנתהה רועיש יפל קר סויגה תדידמב קפתסהל ןיא ןכל .תיחרזאה הרבחה ברקב 

שי אלא ,(תיחרזאה הרבחה ברקב סויגה תכיעד טולבת זא ןכש) הנוצקל וא תורחבומה 

ןיא" תמחלמכ התסיפת תא וא ,המחלמל תיחרזאה הרבחה לש התמכסה תדימ תא םג ןוחבל 

;לארשי תומחלמ תא םחליהל ולכוי םירז םידבוע םג ,םכחו ןטק אבצל רבעמה םע ."הרירב 

ןהיניב רוחבל שיש ,"הרירב ןיא" תומחלמכ ידוהיה רוביצה יניעב וספתיי הלאש אוה רקיעה 

תויטוירטפה תדימ ןיב רשק םייק םא איה תפסונ הלאש .םידוהיה תנידמ לש ימויק ןולדיח ןיבל 

תיחרזאה הרבחה יריעצ םאה ?תיחרזאה הרבחל תוכייתשהה ןיבל הנידמל תוכיישה תשוחתו 

,תוכייש תשוחתבו תויטוירטפב רבודמ םאו ?תוחפ םיכייש וא תוחפ םייטוירטפ םישיגרמ 

םירייטצמ םה אסיג דחמ ?רבעשל םימעה־רבח תונידממ םישדחה םילועה לש םמוקמ והמ 

לשב ,אסיג ךדיאמ ךא ,(תיאבצה הרבחב םימקוממכ ךכיפלו)תינוחטיב הניחבמ םיינמחולכ 

ףחוד תוברת־תתכ רמתשהל םתואנקו הווהתמ ינוניב דמעמכ םבוצימ ,םיזנכשאל םתברק 

תורגתאמ הכותבש תומגמהו תילארשיה הרבחה לש התובכרומ ,רמולכ .תיחרזאה הרבחל םתוא 

.תיחרזא הרבחל תיאבצ הרבח ןיב הקולחה תא 

תועפותה חותינ ךלהמב ונממ םילוע םינווגמ תולוקו ,םיבר ןיינע ימוחת הסכמ רפסה 

תא טילבמ םירמאמה לכ ובתכנ וביבסש ריצה ,תאז םע .תילארשיה הרבחב םיכילהתהו 

לע הברה ותעפשה תאו םיבר םייח ימוחתב תילארשיה הרבחב ןוחטיבה לש ותויזכרמ 

ןיינעתמש ימ לכל בושח רפס והז .םיניטסלפה םע ךוסכסה תרדסה ןדיעל רבעמה ךילהת 

.לארשיב הרבחל ןוחטיב ןיב רשקב 
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