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!תרשרשה הקתונ אל דוע 
םוזכ הזיזע לש הרמאמל תורעה 

*סרפ ןנחוי 

־םיזנכשא יסחיל שדח רבסה העיצמ םוזכ הזיזע ,המישרמו תדעותמ ,הרישע הסמב 

תונוילעה תעדות לש תושבגתה איה םוזכ לש החותינב אצומה־תדוקנ .לארשיב םיחרזמ 

.יפוריאה םזילאינולוקה תחלצהל יתוברת יוטיב אלא הניאש ,ברעמה תוברתב 

.דיעס דראודא לש ושרדמ־תיבמ ,דיצזילעניידלא'ד אוה חותינה ילכו חתפמה־גשומ 

לכמ טעמכ יברעמה לש לילשתה אוה (יתוברת למסכ רתוי דועו ,דיחיכ) ילטניירואה 

םכופיהו ,ברעמה תלחנ םה - רדס ,המדק ,ןויקינ ,תוליעי ,הרשוי ,תוילנויצר .הניחב 

"תוילטניירוא" םיסחיימש ךכב תאטבתמ "היצזילטניירואה תיינבה" .חרזמה תא ןייפאמ 

,םוזכ יפל ,ךכ .תויברעמ הרבחו תוברתמ םרידהל םיניינועמש הצובק וא טרפ לכל 

םה םתוברת ישרושו ירוטסיהה םאצומ :םידוהיה יפלכ היצזילטניירוא לש ךילהת חתפתה 

תיתליהקו תישיא תולגתסה :םיירקיע הנגה ינונגנמ ינש וליעפה ברעמה ידוהי .טניירואב 

רתויה תוידוהיה תוליהקה לע תילטניירואה תימדתה תכלשהו ,ברעמה תוברתל 
.הפוריא־חרזמל הינמרגמו ,הינמרגל תפרצמ :תויתרוסמ 

םירמוא ",םיילטניירוא ונייה םנמוא" .גויתה תלבק םע םיבלתשמ םינונגנמה ינש 

תמועל .תוררחתשה ךילהתב םייוצמ רבכ יתליהקו תישיא ינא לבא" ,םידוהיה לוכיבכ 

תילטניירואה תימדתל םימיאתמ םהו ,ןשיה גוסה ןמ םידוהי הפוריא־חרזמב םימייק ,תאז 

םיווקמ העימשה־ידבכ ,םישרחה ןמ תולדבתה ידי־לע ".ונל קיבדהל םתיצר תועטבש 

,םידוהיב תעגונ איהש לככ תרשרשה הרצונ ךכ .(ןבומכ ,ןמפוגג םיעמושל תומדיהל 

םרות עיגיש דע תוכחל ובריס הפוריא־חרזמ ידוהימ םיבר .קתרמ הנפמ לח ןאכ ךא 

םיטעמ ,תירבה־תוצראל ורגיה םיבר .העמשמכ הטושפ ,ךרד־תציפק ושפיחו ,ברעמתהל 

1.לארשי־ץראל - רתוי הברה 

פיטואירטסה לע תולקב םינועה "םייטנתוא" םילטניירוא ואצמנ (י"א> הניתשלפב 

םירוב ,םיכושח ,םילשחנב וראות ץראה יבשותש לככ :םיטסילאינולוקה וטטרשש 

םיגיצנל ויללוחמ וכפהנ ןכו ,רתוי קדוצו לודג ינויצה לעפמה השעג ןכ ,רתוי םיתחשומו 

שורד היה םיניתשלפה לש (,דיצזילטניירוא) חורזמה .ברעמה תוברת לש רתוי םיקהבומ 

ידוהיו םיברעה דועב .לארשי־תנידמ :ףוסבלו ,בושייה ,םידוהיה לש בורעימל אופיא 

דחמ .ונממ וגרח ןוכיתה־חרזמה ידוהי ,יטסילטניירואה לדומל ומיאתה םיינוליחה הפוריא 

."תילטניירוא" תוברת ילעב םה ,אסיג ךדיאמ ,ינויצה הלואגה ךילהתמ קלח םה ,אסיג 

?ץוח יפלכו םינפבמ ינויצה ןוזחה תיינבה לכ תא שבשל לולע וניא הז ףוריצ םולכ 

חרזמ ףצרה ךרואל גורידב חרזמה תודע ינב ובלוש ,ביאכמו ךשוממ ךילהת רחאל 

ושכר ,(!ההזמה יחרזמה אטבמה תא ודביא ףא םהידכנ־םהינב) תירבע ודמל םה .ברעמ 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,היגולופורתנאו היגולויצוסל גוחה * 

םניא תילארשיה הרבחה לע התעפשהו ונימיב ברעמה תוברתב הדמעמ ,תירבה־תוצרא תודהיש ןיינעמ 1 

.רמאמב ללכ םירכזואמ 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Mon, 22 Feb 2021 16:42:51 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



!תרשרשה הקתונ אל דוע סרפ ןנחוי 436 

םבור ,(םיזנכשאל האוושהב ךומנ םיגרודמ םג םא) תינרדומ הלכלכל םייטנוולר תועוצקמ 

עיבצמ עירכמה םבור ,(הרקויה תונוכשב אל םג םא) תיתדע תוברועמ םירעב םירג 

לש ומוכיסב 2.(תוגלפמה ןיב הנוש תוגלפתהב יכ םא) תויתדע־ברה תולודגה תוגלפמל 

םיברעה ןמ הלעמלו םיזנכשאה ןמ הטמל םמוקמ תא וספת חרזמה תודע ינבש קר אל ,רבד 

ידי־לע ןה ,םמוקימ לש "ןותחתה לובגה" לע תואנקב ןגהל ולחה םהש אלא ,םיילארשיה 

יתרבח קחרמ תנגפה ידי־לע ןהו (םיזנכשאל האוושהב) תוינמי תוינידמ תודמע תטיקנ 

יוליגב תוארל שקעתמ הלעמ םותחה .(םיזנכשאל תיסחי ,בוש) םיברעל הביאו רבגומ 

תא (םוזכ חסונ ,היצזילטניירואה תרשרשב ,העש יפל ,ןורחאה בלשה ,ונייהד)וז העפות 

,לארשיב תודע יסחי רפסב םג ואר) 1968־ב דוע ולש טרוטקודה לש תירקיעה המורתה 

.(1997 ,ביבא־לת ,םילעופ תירפס 

("היצזילטניירוא") םברקב םיבשויה םידוהיל םיפוריא־ברעמה ושעש המ :דחא טפשמב 

ילוע תא סוכ התואמ ומיעטה םהיניבש םינויצהש ,הפוריא־חרזמ ידוהיל ברעמה ידוהי ושע 

העדותב וראשנש ,לארשי ייברע לש "םנולקב ודבכתה" םינורחאה הלאו ,ןוכיתה־חרזמה 

תא םדקל השק אל .לארשי יחרזא ראשמ םייברעמ תוחפו "םיילטניירוא" רתוי השעמבו 

אל םג םא) תיטרקומדה תיחרזאה העדותה ילעב ,לארשי ייברע :ףסונ ןטק דעצב תרשרשה 

םימשוגמה תונויסנה לאו יתלומחה רטשמה לא לוזלזב םיסחייתמ ,(שממ תווש תויוכז ילעב 

.תיניתשלפה תושרה סיסב לע תינרדומ המוא תיינבל והשמ 

תולאש המכ לש ןנמז עיגה ,םיירקיעה ויווקב םוזכ לש לדומה ונינפל שורפשמ ,התע 

.תויתרוקיב 

"ברעמה תוברת" תדיל םע ולחה אל םתרדהו םתלפשה ,תודהיהו םידוהיה תאנש .א 

.םינורחאה םינשה םייתאמב ונל תרכומ וזש יפכ ,תיטסילטיפקה־תילרבילה־תינוליחה 

תאזו ,םידוהיה תובלתשהל תונולח החתפש איה ברעמה תוברת ,רבד לש וכופיה 

,רמולכ .תד־תרמה אלל ךא ,תכל־תקיחרמ תיתוברת תולגתסהל השירד ךות םנמוא 

וכפהנ ךכ ידכ ךותו ,תדרפנה תילמרופהו תיטילופה םתוהז לע ורמש םידוהיה 

םג הארנכו ,תירבה־תוצראב רתויב תלכשמהו הרישעה תינתאה הצובקל הגרדהב 

הראשנ אל ברעמה תודהי ,ןכ־ומכ .(!יתקדב אל) תיברעמה הפוריא תוצראמ המכב 

הכפהנ אלא ,וינפל תחתופ תילרביל תוברתש תויונמדזהה ןמ הנהנה חרוא תניחבב 

וחמצ הלא לכ דצב .םייברעמה הקיטילופבו תונמאב ,עדמב ,תוגהב יזכרמ םרוגל 

תינרדומה תוידרחה ,תויביטוורסנוקהו תוימרופרה תועונתה ,הלכשהה תוברת 

המרג םידוהיה לש היצזילטיירואהש םשרתמ םוזכ לש התסמב ןייעמה .תונויצה...! 

ןיא .םברקב ,תימצע האנש ,"תוחונ־יא" לש תושוחת חותיפלו (!)םלודלידל רקיעב 

ךילהת היה וליא :הפוריא תודהי לש בורעימה תואצות םע ונמנ הלא םגש שיחכהל 

יאנותיע היה אל ,םישקעמ רדענו קלח תילרבילה הפוריאב םידוהיה לש בולישה 

תוינשה תובשחמהש רוסא ,תאז םע .תירוטסיה תומדל ךפהנ לצרה ז"ב ומשש ריעצ 
.תוינושארה תודבועה תחכשל ומרגי םידוהיה בורעימב תוננובתהה תררועמש 

תידוהיה הירוטסיהב ירקיע ףא וא דיחי עינמ חוככ "ברעמתהל" הפיאשה תייאר .ב 

יבתכב בטיה םידעותמ םה םלוא ,בר םוצמצב םוזכ לש התסמב םיראותמ הלאה םיכילהתה לכ 2 

העבצהה יסופדב ךפהמה ינפל ובתכנ - ילשו הלש - םירבדה .םהינוגל םיילארשיה היגולויצוסה 

.1999 לש תוריחבב 
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437 (2)א תילארשי היגולויצוס ו999-ט''נשת 

ךות ,םינוש םינוויכל התנפ וטגה ןמ האיציה .רסחב היוקל יל תיארנ תינרדומה 

,(םידוהי הרשע לכ ןיבמ הנומשכ) הבורב ,תידוהיה הריגהה .תונוש תורטמ תשגדה 

אל יאדווב ,דובכב סנרפתהלו תופידרמ ררחתשהל ידכ תאזו ,הקירמא ןופצל התנפ 

קר תויברעמה ,דתיה םינויצה יבגל םג .תיברעמה היטרקומדל ץולח־ליח שמשל ידכ 

,ףוסבל .תירקיעהו תרהצומה םתרטמ ,דתיה תידוהיה תויתכלממה שודיח :הנשמ־תרטמ 

ויה ,וטגה תומוח תא והיבגהו תוקידאה תא לרימחהש ,תולדבתמה תוידרחה תוליהקה 

ימצעה בורעימה תרשרש תא .ןהל תונעיה אלו ,בורעימה תועצה לע היצקאיר תניחבב 

קר לבא ,תועמשמ־תברו תיבקע המגמכ אופיא תוארל שי תלוזה לש היצזילטניירואהו 
.תינרדומה תודהיה לש הירוטסיהה ספיספ תא תוביכרמה תומגמה תחאכ 

עסשכ יברעה־ילארשיה עסשה תא סופתל" ,םוזכ תבתוכ ",ןוכנ הז היהיש ןכתיי" .ג 
".ינתא עסשכ יחרזמה־יזנכשאה עסשה תאו ,יעזג 

תויסולכוא ןיא אלה ?םיעזג םה םידוהיה וא םיברעה םולכ ?ןאכ "ןוכנ" קוידב המ 
תוינעל .הריגהו םימורגופ ,םישוביכ תואצות ,םיטבשו םימע לילבמ רתוי תוברועמ 

תואיצמה לע יללכ לדומ "שיבלהל" שוביכ־רב וניאש רצי ןאכ לעופ ,יתעד 

רשפא היהי זאו ..."ינתא" ־ רתוי ןותמ ךוסכסו "יעזג" אוה רומח ךוסכס .תילארשיה 

...םיאבוימ םיפלח ץראה תרצותמ לדומל םג ביכרהל 

תודעה יסחיל ידעלב רבסה קפסמ םוזכ לש תורדה,ד תרשרש לדומ הדימ וזיאב .ד 
?םתנבהל יבלי/7 אוה הדימ וזיאבו ?לארשיב תוידוהיה 

םיעסש תרבסהב ךלמה־ךרדכ תוילכלכו תויטילופ תוביסנו םיאנת השיגדמה השיג 

תודהי לש תימואלה תוררועתהה :םיאבה םימרוגה תא ארוקה ינפל שורפת םייתדעניב 

.הל המרג ףא ןיפיקעבו ,ןוכיתה־חרזמה ידוהי לש תוררועתהה תא המידקה הפוריא 

,הקיטילופב) תושקובמה תודמעה ויה הב 'ךרדב הנידמ" ץראב הרצונ ךכמ האצותכ 

.םיזנכשא ידי־לע ןלוככ ןבור תוסופת (תוברתו ךוניח ,תועקרק ,הקוסעת ,ןוחטיב 
םתונמוימבו תילמרופה םתלכשהב חרזמה תודע ינב לע עצוממב ולע םיזנכשאה * 

התלע תיחרזמה הדוליה .(הצחמל תינרדומ וא) תינרדומ הרבחב םישקובמה תועוצקמב 

המועז תלוכיו רתוי הכומנ םייח תמר בייחמש המ ,תיזנכשאה וז לע םיינש יפ טעמכ 

ןוכיתה־חרזמה ילוע בור ,ףוסבל .הווש הסנכהה רשאכ וליפא שוכר רובצל רתוי 

םיתיעלו ,םג אלא ,םייטנתוא םייתדע תודוסי קר אל וטלב הב תוברת לע וכנחתה 

המחלמ לש בצמב ,ןדוע המ תדימבו ,ויה ברע תונידמ רשאכ) םייברע תודוסי ,רקיעב 

הווהמ וניאש) קיפסמ יגולויצוס רבסה םניא הלא החיתפ־יגותנ םולכ .(לארשי דגנ 

,תינתאה הצובקה היא ?תודעה ןיב ידממ־בר רעפ תורצוויהל (!תירסומ הקדצה ןבומכ 

־םייטילופ־מיילכלכ םיחוור תקפה םשל הלאכ תונורתי לצני אלש טרכח היא 

וא/ו ואצומ תוצראב ול ושעש "היצזילטגיירוא"ל רשק לכ אלל תאזו ,םייתוברת 

?תויברעמ ןניאש תויוברת םע שגפמ בקע "תוחונ־יא תשוחתל" 

:השולש קר ןאכ ריכזא .תוחפ־אל המצע־יבר תוחוכ ודמע יתלחתהה רעפה לומ לא 

ברע תונידמ דצמ יטילופה־יאבצה ץחלה לומ דחואמ ידוהי רוביצ שוביגב ךרוצה .1 

תישאר ימיב םילולע ויה ,םוטא ריקב תמאב ולקתנ וליא ,חרזמה תודע ינב ןכש) 
.(יוצח בלב בלתשהל וא בלתשהל אל הנידמה 

םירעפל "תינלבוס" איהש ,תיברעמה היטרקומדה ינחבמב דומעל ךרוצה .2 

.קוחה ינפל ןויווש־יאל אל ךא ,םיילכלכ 
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חוכ סיסב רציש המ ,חרזמ תודע לש קוחד בור ךכ־רחאו לודג טועימ תורצוויה .3 

.ונממ םלעתת אל (המוגפו תיקלח וליפא) היטרקומד םושש 

תולובגל "ןכוסמ" ךרואב ברקתמה םג ךא) יטמרדה ויוצימל עיגמ םוזכ לש החותינ .ה 

.ומוקמב חרזמה תודע ןב לעב הדימעמ תיטסינימפ הליעפ וב עוריאב (ותוריבס 
תודוסי םתואמ תעבונ ,תיטסינימפה תנעוט ,ותשא תא תוכהל לעבה לש "תוכזה" 

םוזכ .החפשמה דובכ תרימש ןעמל ותב תא חוצרל יוודבה לש "ותוכז"כ םייתוברת 

יגב לש היצזילטניירואב יומס ךכ־לכ אל םויא ןאכ שיש (!תושיגרבו) קדצב הריבסמ 

וענמיי תוחפל וא) םינימה ןויווש לש ןורקיעה תא םמצע לע ולבקי אל םא חרזמה תודע 

.(םישנ יפלכ תומילאמ 

םינמזומ יגולויצוס ןויע ילושב וליפא יכרע ןויד םילבוס םניאש םיארוקה ןיבמ הלא 

השיגב יפוד שי םולכ :הלאשל ופרטצי ילוא ונמיע וראשנש הלא וליאו ,רחא רמאמל רובעל 

,תורחא םילימב וא ?תיתוברת הרומת לע קבאמ ריחמב תומילא ינפמ המצע לע הניגמה 

תא לוספיש ימ יאדווב אצמיי ?יתוברת םזילרולפ וא םירדגמה ןיב ןויווש :הממ בושח המ 

לליאכ םירדגמה ןויווש ןעמל קבאיהל שי :לוכיבכ המודמ אוה דוגינה .הלאשה םצע 

םלוא ...תואכודמ םישנ ןיא וליאכ יתוברת םזילרולפ ןעמלו ,םלועב יתוברת יוכיד ןיא 

רכז וניאש טרפה תויוכז לע הדימע ןיבש הריתסב םישח ונא ,"וליאכ"ה םחתממ ונתאצב 

.תיברעמ הניאש תוברתל ןויווש תעיבת ןיבל 

ןה תימצע תרוקיבו תימצע העדותש םושמ רתוי הברה דוע ףיקמו קומע דוכלמה 

רשפא תיברעמ הייאר־תיווזמ קר ...אקווד ברעמה תוברת לש רתויב םילשבה הירצות 

הפולח לע עיבצהל השק הנממ םג ךא ,"חורזמה תרשרש" ןוגכ תויתרוקיב תונבות חתפל 

...תויווכ אלל ךא ,שמש־יפוטש ונתוא ריאשתש ,הפידע 

דיעס דראודא לש הרופהו הקימעמה ,תכשוממה םתפישח אלל :עמשנ לכה רבד ףוס 

תאירק תא תמייס התע הזש הסמה ןמ םינהנ ונייה אל ,ברעמה תוברתל םוזכ הזיזעו 

.הילע תרוקיבה 
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