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יברע ־ינויצה ךוסכסה תודלות תונברוק (תרש בקעי :תילגנאמ)םירומ ינב 
.םידומע 766.2004 .םיקפוא תיירפס ,דבוע םע :ביבא־לת .2001-1881 

*יול ליגי 

לע תעכ בתכנש המ ...לארשי לש תורגבתהה ינמיסמ דחא איה השדחה הירוטסיהה" 

ץראה לש הירוטסיהה לע 'יתימא' רתויו ןזואמ טבמ ,המדנ ךכ ,קפסמ לארשי לש הרבע 

ינש ןיב סויפהו םולשה תא תרשל ,והשלכ ןפואב ,לכוי ילואו ,התע דע עצוהש הממ 

, Tikkun תעה בתכב עודיה ורמאמב ,סירומ ינב טטרש ךכ ".תאזה ץראה לע םיצנה םיטבשה 

1.התמורת תאו יברע־ילארשיה ךוסכסה לש השדחה היפרגוירוטסיהה תולובג תא ,1988 תנשב 

ויוטיב ינצינמו סירומ לש הז ינרמוי רסממ רבד רתונ אל טעמכש המוד ,תונברוק ורפסב 
.יניס תמחלמ לעו 1948 תמחלמ לע תויצולחה ויתודובעב 

רקוס (Righteous Victims ירוקמה רפסל ןכדועמ ירבע םוגרת אוהש) סירומ לש ורפס 

תדאפיתניא דע הנושארה היילעה ןמ ,םינושה וילוגלג לע יברע־ילארשיה ךוסכסה תודלות תא 

לש טרופמ רואית ארוקה ינפל איבמ ,תרש בקעי לש טוהרה ומוגרתב ,רבחמה .הצקא־לא 

הניחבמ .ילארשיה דצב דוקימ ךותמ ,ירוטסיהה ךוסכסה לש םייאבצהו םיינידמה םיכלהמה 

יפל .ךוסכסה תקינורכ לש יסיסבה דומילה תא תתרשמה ,המישרמ הדובע סירומ קפסמ וז 

"תוטשפתה תרחושו תירוטזינולוקה" תינויצה העונתה ןיב ךוסכס ודוסיב הז היה ,סירומ 

לש הלרוגמ הטבמ תא הטיסמה ,(יפוריאה םזילאינולוקה לש הזמ הנוש םגדב יכ םא) 

םג ךא החלצה אלב וסינש ,םיניטסלפה ןיבל ,הייוואממו תידיליה תיניטסלפה הייסולכואה 

לש תונברוקל םידדצה ינש וכפהנ ךכ .תינויצה תוטשפתהה תא םולבל ,תינידמ הנובת אלב 

.םיטלשנ יתלבו םיידדה תומילא ילגעמ 

תלעב איהש המורת ,רפסה לש תירקיעה ותמורת אוה ךוסכסה לש הקינורכה רואית 

םע .העיצמ איהש טוריפה תדימבו התעירי בחורב תינושאר איה ןכש ,המצעלשכ בר ךרע 

תיתליהק־ןיבה תומילאה דוס תא חנעפל הסנמ אוה ןיא .הזת לוטנ רפס אוה תונברוק ,תאז 

ותולהנתה ינפוא םע ךוסכסה ישרוש תא רשוקה ,יתטיש רבסה ול עיצהלו תירוטסיהה 

םירשעב ותוא תנייפאמה םולשו המחלמ לש תויתדונתה חכונל טרפב ,םיכשמתמה ותנזהו 

לש ףסוא אלא הניא ךוסכסה לש הירוטסיהה ,סירומ לש ותטישל .תונורחאה םינשה שמחו 

יהשלכ תויתטיש הב ןיא ,םידדצה לש תועובקהו תויסיסבה יפואה תונוכת טעמלש ,םיעטקמ 

.תימרונפ תולכתסה ךותמ חונעפל תארוקה 

םיינשדחה ךא ,רתוי םיניינעמה םיקרפה .רפסה תא ןייפאמ תיחותינה תודיחאה רסוח 

הלא תומחלמב ןוידה .ידכב אלו ,יניס תמחלמבו 1948 תמחלמב םיקסועה הלא םה ,תוחפ 

הזיחא ןהל ונקש תומכסומה לע רגית ארק םהבש ,סירומ לש םייצולחה וירפס לע ךמסנ 

םיטילפה תייעב לש התורצוויהל לארשי לש התוירחא תמגודכ ,ינויצה יפרגוירוטסיהה חישב 

וכפהנש ,םיטילפה תייעב םע לארשי לש התודדומתה ךשמה דציכו ,1948 תמחלמב 

החותפה הטיסרבינואה * 

."הרבע תא תשגופ לארשי :השדחה היפרגוירוטסיהה" :רמאמה לש ירבעה םוגרתה ךותמ החוקל האבומה .1 

.41 'ע ,2000 ,דבוע םע :ביבא־לת .1956-1936 ,לארשי־ץראב םיברעו םידוהי - תועט ןוקית :ךותמ 
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לש וינועיט 2.יניס תמחלמ לש תילארשיה המזויה תא דילוה ,המחלמה רחאל "םיננתסמ"ל 

הדילוה עדימל תושיגנה קר אל ךא .ידוסי ינויכרא רקחמ לע ותתשוה הלא םירפסב סירומ 

,תירוטסיהה הנילפיצסידל תוינפה תרסח תוביוחמה ,הנושארבו שארב ,אלא ,תיתרוקיב השיג 

ויתימע לעו ומצע לע סירומ דיעהש יפכ ,תימואל־תיגולואדיא תוביוחמ דוע אלו 

. Tikkun'1 רמאמב "םישדחה םינוירוטסיהה" 

,רקוחה תשיג תא הכילומ איהש דבלב וז אל ,תיטסיביטיזופה השיגה יכ רבתסמ ךא 

םיירוטסיה םיקרפב ןוידהמ דבל .ותונשדח תולובג תא תמחות ףא איה ,דרוסבאה הברמל ,אלא 

תומחלמ לש ןתצירפ תוביסנ תא רקיעבו ,םירחאה םיכילהתה תא סירומ לש וירואית ,הלא 

תיניטסלפ-תילארשיה תשדחתמה תומילאה ישרוש תאו רבוטקוא תמחלמו םימיה תשש 

םימלתב ךלוה טושפ םירומ .יהשלכ תונשדח לש עוושמ רדעיהב םיקול ,םינומשה תונשמ 

.תומדוקה ויתודובעב (תוחפל תינורקעה)ותרוקיב יאשומ םקלח ,םימדוק םירקוח ושרחש 

אוה רתונש לכ .םירומ לש ותטישל ,שדחל תלוכיה םג הדייאתה ,תינויכרא הדובע רדעיהב 

דבכ לקשמ סחייל ןבומכו ,םייטסינויזיוור אקווד ואל ,םיינשמ תורוקמ לע ךמתסהל 

,תיתדבוע תונשדח לע השקמ ןויכראהמ קותינה םא םג ךא .םמצע םיאנידמה לש םהיתורהצהל 

הז בלשב ונממ תשקבתמה)תללוכ תוננובתהל תונמדזהה תא לצנל םירומ לוכי ןיידעש ירה 

ידכל םיירוטסיהה םיכלהמה תא רוזשת רשא ,(לארשיב תירוטסיהה הביתכה תורגבתה לש 

היופימל תורתוחה ,תוינרקח תולאש גיצהל תוחפל לוכי אוה הדימ התואבו .חנעפמ לעךועיט 

וא ,רתוי תורחואמ תופוקת דע 1956-1947 םינשהמ תילארשיה תוגהנתהב תויכשמה לש 

.הלאכ ןנשי םא ,התעיטקב תודוקנ רותיאל לכשומ דוסי תוחינמ 

המלסהב קסעש ,לובגה תומחלמ ורפסב .יואר שומיש השענ אל שיגנה עדימב םגש אלא 

תונימזה תוינידמה תופולחה תא גיצמ םירומ ,לארשי־ תמוזי יניס תמחלמל הליבוה רשא 

ןיוטיב תא ואצמ הלא תופולח .תויאבצה תופולחה ןמ ץוח ,תילארשיה תואנידמה לנסראב 

יטילופה חישבו ברע תונידממ ורדושש םינותמ םירסמל תובוגתב ,יטרואתה קר אלו ,ישעמה 

תומיעה תמגודכ) תינוטלשה הטילאה לש םצמוצמה לגעמב רקיעב ,ירוטסיה בלש ותואב 

לש הירוטסיה" תארקל תיתועמשמ העיספ תעסופה השיג יהוז .<תרש-ןוירוג־ןב 

קר וב תוארל תשקבמו ,ענמנ יתלבכ םיעוריאה ךלהמ תא תלבקמ הניאש ,"תוביטנרטלא 

.תונברוקב םירומ תא תתרשמ הניא וז תיחותינ השיג 3.המכ ינמ תחא תירשפא האצות 

הנידמה־סורט לש תינויצה העונתב םא ,תויגטרטסאה תומלידהו תופולחה־ידקוממ םיחוכיווה 

טעמכ ,הצקא־לא תדפיתניא לש המלסהה יכלהמ דעו התמקה ןמל הנידמה תגהנהב םאו 

.םייפילח םיירוטסיה םיביתנ לש תונרקח ןימזמה ןויד תרגסמב אקוודו ,רפסב םיפקתשמ םניא 

לע השקמה ,תיטסיביטיזופה תוקידאה ןמ דבל .קיר ללחב חמוצ וניא הז יחותינ ןועריג 

םצעב ,תוחפל םקלחב ,םיצוענ ןועריגה ישרוש ,םייטתופיה םישיחרת םע תודדומתה 

יביכרב דקמתמ רפסה" ,רמולכ ,רפסה חתפב הילע חוודמ ומצע רבחמהש היגולודותמה 

התתשוה יתשיג ...יניעב םיעירכמ םיארנ הלא ןכש ,יאבצה רושימבו ינידמה רושימב ךוסכסה 

.(הפסוה השגדהה ,13 'ע> "'םינפ תוינידמ קר שי - ץוח תוינידמ ןיא' העיבקה תלילש לע 

לובגה תומחלמ ;1991 ,דבוע םע :ביבאילת .1949-1947 ,םייניטסלפה םיטילפה תייעב לש התדיל .2 

.1996 ,דבוע םע :ביבא־לת .1956-1949 ,לארשי לש 

.108 ,3 ,תרוקיבו הירואית ."1948 תמחלמ לש השדחה הירוטסיהה" .(1993) הפפ ןליא .3 
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,םייפילח םירבסהל סחיב הפוקיתו תירקחמ היגולודותמ לש תקמונמו הבחר הסירפ אלב ,ךכ 

,ךוסכסה תורוקמ םע תדדומתמה ,תחתופמ תירקחמ תיתשת סומלוק ףניהב לטבמ סירומ 
.ילארשיה דצהמ תוחפל 

ןיבל "םישדח םינוירוטסיה" ןיב ,םיעשתה תונש תישארמ שחרתהש ,דעותמה שגפמל 

סירומ לש תויצולחה ויתודובע .תידדה הירפה לש םתוח היה "םייתרוקיב םיגולויצוס" 

התוער ומכ שממ ,תיתרוקיבה היגולויצוסה .הז ילאוטקלטניא ךילהתב תויזכרמ ויה 

יברע-ילארשיה ךוסכסה בצמ תא ולביק רשא תומכסוממ רענתהל השקיב ,תינוירוטסיהה 

הקיז ךותמ ךוסכסה ישרוש תא ררבל ץמאמה לע דבכ לצ הליטה וז .תירקחמ אצומ תדוקנכ 

םנויסינב .וינפל ףאו הנידמה ןדיעב ,לארשיב הווהתהש יטילופ־יתרבחה המצועה הנבמל 

קר אלו ירוטסיהה רקחמל ומרת ךכבו ,שיגנ ירוטסיה עדימב שומיש םיגולויצוסה ושע הז 
.תיגולויצוסה הירואתל 

.תנגפומ טעמכ תויתטישב ירוטסיהה רקחמה לש תיגולויצוסה תיתשתהמ םלעתמ סירומ 

ענמיהל רחב םא םג .ול תומרות ןניאו ירוטסיהה ונוידב תובלתשמ ןניא תוחתופמ תונבות 

ארוקה תא תונפמ ויהש ,תוטרופמ םיילוש תורעה לולכל תוחפל לוכי היה ,קמוע ןוידמ 

.ךוסכסה תורוקמל רשאב ,םינשיהו םישדחה ,םייגולויצוסה םירבסהל 

בוציע לע ךשמתמה קבאמה ,רתיה ןיב ,םינמנ םיקפסמ הלא םירבסהש תונכותה םע 

הטילשה דיקפת ;תיתליהקךיבה המרב תכסכסמ תיתשתכ ,וב הטילשהו חלופמה הדובעה קוש 

לע ותנרקהו ידמעמה המצועה הנבמ תווהתהב עקרקה לעו ןוהה אובי לע תידוהיה תידסומה 

ךותמ <םייתנידמ־םורטהו> םייתנידמה תיטילופה הטילשה ינונגנמ תוחתפתה ;ךוסכסה לוהינ 

ותווהתה ןיבל ךוסכסה לש לוהינה תקימניד ןיב תידדהה הנרקהה ;ךוסכס לוהינ לש הקימניד 

,דובירה םלוסה תא תינמז־וב םינבמו םייונבה ,ךוסכס ירושק םייתוברת םילמס ךרעמ לש 

לש הריבח דצל תורחת וב תורוזש רשא ,ילכלכ־יטילופה הנבמה ;לארשיב הרבחה לש 

,(המצע הנידמהו םייקסעה םידיגאתה ,אבצה ,תוגלפמה ,תורדתסהה תמגודכ)המצוע ינונגנמ 

הלא לכב ןוידה .דועו דועו ;ךוסכסה לש לוהינה ינפוא לע תינמז־וב ןירקמו ןרקומה הנבמ 

רשא תא ריאהל קר אל תשקבמו ךוסכסה לע ללוכ טבמ העיצמה הדובעל םורתל יושע 

.(13 'ע)ומצע רבחמה לש ותאירקכ ,"עודמ" לואשל םג אלא שחרתה 

תופקתשה יהוז ךא ,ברקה הדשבו היטמולפידב ,הקיטילופב ףקתשמ ןכא םילא ךוסכס 

ילוא .םהמ םלעתמ םירומש ,םירחא םימחתמב םיאצמנ התוא םיבצעמה םינונגנמהו ,דבלב 

תרתונ האצותה ךא ,ךרד ץרופ רקחממ ותוא הקיחרמ סירומ לש תיטסיביטיזופה תוקבדה 

הגצהב הבושחה ותמורת תורמל ,ךוסכסה תנבה תא םדקמ וניאש ,ירואית רפס - הניעב 

.הפוקתה ללכ לש תטרופמו תקיודמ הקינורכ לש 

רחאל דדרתמו ךלוהה ,חותינה םג .דיקפת םיאלממ םזיביטיזופה לש וילבכ קר אל ךא 

־לא תדפיתניאל תוסחייתהב תוינרמש תויטילופ תונקסמל ליבומ ,יניס תמחלמב קוסיעה 

חרכהב תודיעמ ןניא ויתופקשה ,סירומ לש תויבמופה ויתועפוהב ףקתשמל דוגינב .הצקא 

תילארשיה הדמעה תא לבקמה ,ןרמש ןוירוטסיהל יתרוקיב ןוירוטסיהמ ךפהנש ךכ לע 

תמייק (א) :תונקסמ המכ ,הרואכל ,תולוע הבחרה תירוטסיהה ותביתכמ .איהש תומכ טעמכ 

תובידנ חכונל םג תויונמדזה תצמחהו הנובת רסוח לש תכשמתמ תרוסמ םיניטסלפה לצא 

,הירוטסיהה ישוע לש םהיתויודע לע תכמסנ ןוירוטסיה לש ותכאלמ <ב> ;תילארשי תיסחי 

דיקפת אלממ וניא יטילופ־יתרבחה המצועה הנבמ (ג) ;אבצה ידקפמו םיאנידמה ירק 

;ישחומ יתלב עקר ןהל שמשמ רתויה לכל אלא ,תויאבצ־תויטילופה תויושחרתהב 
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ידי־לע רחבנה ביתנה תמועל ןתובישחב תוינשמ ןה םמצע םיאנידמה לש תומלידה <ד> 

חתנמה ,ןוירוטסיהל רתונש לכ ירה ,וללה תונקסמה לכ תא לבקנ םא .הליבומה הצובקה 

אלו .תילארשיה הדמעה תא םינפהל אוה ,2003-2000 םינשב הדאפיתניאה יכלהמ תא 

ךמסמ סירומ בתכ ומעש ,קרב דוהא לש ושרדמ תיבמ האציש וז רקיעב אלא ,ךכ םתס 

.ןתמלסהלו תויושגנתהה ץורפ םצעל תוירחאה רקיע תא יניטסלפה דצב הלותה ,ףתושמ 

.וז הנקסמ לש קימעמ רוריב ורפסב עיצמ וניא םירומ 

ותולכתסהב תיחותינ תופיצר עטוקה ,םירומ לש השדח תולגתה ונינפל ןיא ,ךכיפל 

רבעה לע בתוכה ןוירוטסיה םע ,הארנה לככ ,ונתוא שיגפמ תונברוק .הווהה לא רבעהמ 

,הגירח הניאש העפות יהוז .והשלכ רוביח םהיניב רוציל הסנמו ,הווהה לע ותולכתסה ךותמ 

םא ,תירוטסיהה הביתכה לע דימתמו זאמ ועיפשה םייתוברתו םייטילופ םירשקהש ןוויכמ 

,ירוטסיהה רקחמב תעגופ וז העפות ךא .הז הרקמבכ שממ ,ואל םאו עדומבו רהצומב 

.הנממ רכשנ אצוי אל "םיצנה םיטבשה ןיב סויפהו םולשה" םג ,תאזמ הרתיו 
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