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יעצמא :םיכוותמה םרפס תא רומיל לאיחיו יפסכ ןד ומסרפ םיעשתה תונש תליחתב 

תאצוה ינפל :וגוסמ ןושאר רפס ,קפס אלל ,הז היה .1990-1948 לארשיב תרושקתה 

םירדסהה תא ,לארשיב תרושקתה תודלות תא רקוסה רפס םסרפתה אל רואל "םיכוותמה" 

תא ,לארשיב םינומהה־תרושקת לש התוליעפ ךרד תא םיעבוקה םיימשר־יתלבהו םיימשרה 

תורוקב תויזכרמה תושרפה תאו תילארשיה תרושקתה ינפב םידמועה םירגתאהו תויעבה 

("םעה לוק" תשרפו ןובל תשרפ) תוינוחטב תושרפ רקיעב ןהיניבו ,לארשיב תרושקתה 

ידיקפת תא שיגדהל ושקיב םירבחמה יכ "םיכוותמה" ארקנ רפסה .לארשי תומחלמו 

.העפשהו עדימ לש תינוויכ־ודה המירזה תאו ,רוביצהו ןוטלשה ןיב תכוותמכ תרושקתה 

ןיב ךוויתל םייתרוסמ םינונגנמ לש םמוקמ תא םינומהה תרבחב םיאלממ תרושקתה יעצמא 

רומילו יפסכ ושקיב וז אצומ־תדוקנ ךותמ .ויגיהנמו וירחבנל םעה ןיב ,םיטלשנל םיטילשה 

,רפסה םוסרפ דעו הנידמה תמקהמ ,תילארשיה תרושקתה לש הדוקפת תא קודבל 

םייתוברתהו םיילכלכה ,םייטילופה המצועה ידקומ ןיב - הרבחב םידבר ןיב תכוותמכ 

.בחרה םעה ןיבל 

"םיכוותמה" לבקתה לארשיב תרושקתה לע םיימדקא םירפסב רוסחמה עקר לע 

היה .ןוכית ידימלתו םיטנדוטס ,םירומו םיצרמ ,תרושקת ירקוח ידי־לע היוארה תומימחב 

ךרד תא םיעבוקה תונקתהו םיקוחה - תילארשיה תרושקתה תרכהל ינושארה רוקמה הז 

אלא ,תיגולונורכו "השבי" הריקסב וקפתסה אל רומילו יפסכ .היתויעב תאו התלועפ 

ןיב .תושק תויעבו םילשוכ םידוקפת ,םייוקיל ,םילדחמ הפשחש תיתרוקיב תונשרפ ופיסוה 

ועיבצהו ,תבלוצה תולעבה תייעבל עגונה לכב דלונה תא ואר םה ,ןייצל בושח ,הלא 

לש היצזינימפה לע ,"םיילארשיה תרושקתה ינורב" לש םתיילע לע רתסומ־אל ששחב 

הרקויה תדיריו תרושקתב םישנ לש הקסעהה יאנת חכונל גיאדמ טביה)יאנותיעה קוסיעה 

וטג" תנומסתמ ולבסש ,הארוה תמגוד ,םימוד םיקוסיעל הרקש יפכ ,הז קוסיע לש 

לשממה ידסחב היולתה "תסרוסמ" תימוקמ תרושקת תחימצ לע ,("דורווה ןוראווצה 

תיאנותיעה הקיתאה לש רפע דע התכיעד לע ,(ישאר עדימ רוקמכו לודג םסרפמב)ימוקמה 

הלא לכל תודוה .תאש רתיב ףא ילואו ,םויכ םג תופקת וללה תויעבה בור .דועו לארשיב 

,תוטיסרבינואבו תוללכמב םינומה־תרושקתל םיסרוקה בורב הבוח־רפסל "םיכוותמה" היה 

.תונוש דומיל תוינכותבו רפס־יתבב 

תרגסמב "םיכוותמה" לש תילגנאל תמגרותמ הרודהמ רואל האצי הנשכ יגפל ,הנהו 

תילגנאל םוגרתה .תיאקירמאה "סרפ ןוטפמה" תאצוהב תרושקת אשונב םירפס תרדס 

רבתסמ .תילארשיה תרושקתב ןיינע םילגמהו םתפש הניא תירבעש הלא תא תרשל דעונ 

ןיינעמ רתא םלועב תרושקתה ירקוח תליהקל תקפסמ לארשיו ,הלאכ טעמ־אל שי יכ 

םיירוביצ םיצורע ,וברתה םיצורעה - תוריהמב תרושקתה החתפתה ןאכ ירה :ןרקסמו 

.דועו םייתרושקת תוריחב יקבאמ ולהנתה ,תומחלמ וכרענ ,ורחסמתה םיצורע ,וטרפוה 

יארוק ומכ ,םה .םיל רבעמ םיארוק םג ויהי ,1N/0utsiders^ שדחה ושובלב ,"םיכוותמ"ל 

םינומה־תרושקת לע עדיל רדוסמו טרופמ ,רישע רוקמ רפסב ואצמי ,םהינפל "םיכוותמה" 

תאצוה רחאל רושע טעמכ השענ םוגרתהש יפ־לע־ףא .1990 תנש דע ...לבא ,לארשיב 
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,הינכתו הינפ תא דואמ םייתניב התניש תילארשיה תרושקתהו ,תירבעב ירוקמה רפסה 

.ידמ םילקו םיטעמ םייונישב והומסרפו םרפס ןוכדע לע תובר רומילו יפסכ וחרט אל 

תחא ,לארשיב ?טנרטניאה אלל םויכ לארשיב תרושקתה תא ראתל ןתינ םאה :המגודל 

שי ,טנרטניאל תורבחתהבו יתיב בשחמ לע תולעבה רועישב םלועב תוליבומה תורבחה 

,עדימ ךוויתב הדיקפתלו בשחמ־תכוותמ־תרושקת לש הדוקפתל תדחוימ תועמשמ 

ךוויתה לולסמ ךרד רוביצה תעדותל הנורחאל ועיגה תובר תוישרפ .העפשהו תונשרפ 

רפוע דגנ תודשחה ,ל"ז הזח הרפע לש התומ תשרפ ,ביבר ךמסמ :לשמל) ,טנרטניאה 

רומילו יפסכ לש שדחה םרפסב לבא .(דועו ,תינימה הדרמההו יכדרמ רשה תשרפ ,ידורמנ 

שי ירהו .(רפסה ףוסב םיגשומה חתפמב עיפומ וניא ףא גשומה) טנרטניאה לע הלמ ןיא 

לש תויתייעבה לע םגו תרושקתה לש ךוויתה דיקפת לע תובר תוכלשה הז םוידמל 

םישקבמ ,ןמשיפ רזעילא םהיניבו ,"תרושקתה ינורב" יכ רבתסמ) תבלוצה תולעבה 
.(טנרטניאה לע םג טלתשהל 

תולטמהמ "ישפוח" אוה ךכיפלו ,דבלב םוגרת וניה שדחה רפסה יכ ןועטל ןבומכ ןתינ 

הרבע תילארשיה תרושקתה תפמ יכ רוכזל יוארה ןמ ךא ,תופסותו ןוכדע לש תושקה 

וקדבש םיבר םירקחמ זאמ ופסונ יכו ,"םיכוותמה" םסרופ זאמ םייתועמשמו םיבר םייוניש 

השימחכ וז הפוקתב ומקוה ןכ־ ומכ .הלש םינוש םיטביה וריאהו תילארשיה תרושקתה תא 

תרושקת ירקוח לש תילארשי הדוגא המקוה ,לארשיב תוטיסרבינואב תרושקתל םיגוח 

הביס ,דניה ,המצעלשכ ,וז הדבוע .לארשיב תרושקתה לע םירקחמ תורשע ומסרפתהו 

יפסכ ,ירעצל .הלא םירקחמ לש םהיאצממ רוכזאב תילגנאה הרודהמה תא ןכדעל הבוט 

רקחמב השענב רתויב םיאיקבהמו לארשיב תרושקתה לש םירקוחה יבוטמ ־ רומילו 

וסחייתה אל םה .םוחתב בחרתמה עדיה סיסבל סחייתהל וטעימ - לארשיב תרושקתה 

לארשיב תרושקתה ינכותב רדגמה ילדבה אשונ תא לארשיב וקדבש םיבושח םירקחמל 

תעפשה תא ,לארשיב תוריחבה תלומעת לע םירקחמה תא ,(תושדח דעו תומוסרפמ) 

תרושקתה תכירצ יגהונ תא ,תילארשיה יאנפה תוברת לע תיצורע־בר היזיוולטל רבעמה 

.דבלב תומגוד םניה הלא לכו - לארשיב רעונו םידלי לש 

לש ינימשה קרפב .דיתעה תארקל טבמה היה ונמזב "םיכוותמה" לש תונורתיה דחא 

םיראתמ םירבחמה ,"םירגתאו םיכילהת - םייפלא תונש תארקל" ארקנש ,"םיכוותמה" 

תילארשיה תרושקתב תויתייעב ידקומ שמשל םתעדל םידיתעש םיאשונ לש הרוש 

הקיתאה תסיסג ,"תרושקתה ינורב" ידיב תולעבה זוכיר :םללכבו ,םייפלא תנש לש 

,םתעדל "תסרוסמה" תימוקמה תרושקתה תחימצ ,ירוביצה רודישה רבשמ ,תיאנותיעה 

,יאנותיעה קוסיעה תרקויב תוחיפה היתובקעבו לארשיב תרושקתה לש היצזינימפה 

תירשפאה הקיחשהו ,תרושקתה לע חוקיפה תלוכי לע תיגולונכטה תוחתפתהה תעפשה 

,םייואר ויה רומילו יפסכ .עציההו םיצורעה יוביר חכונל םינומהה תרושקת לש החוכב 

ולישבה ןכא םבורש ,םירגתאהו תויעבה תא תוזחל םתלוכי לע תואמחמל ,בר קדצבו 

.םויכ לארשיב תרושקת לע ירוביצהו ימדקאה חישה בלל וכפהנו םיעשתה תונש ךלהמב 

אל יוארה ןמ ,2000 תנש תארקל IN/Outsiders םרפס תא םימסרפמ םה רשאכ םלוא 

אלא ,ןכל םדוק םינש רשע וזחש םיכילהתהו םירגתאה תמישר לע (תילגנאב) רוזחל 

תילארשיה תרושקתה תפמ ,לשמל .םישדח םירגתא עיצהל ףאו םשומימ םע דדומתהל 

תפוקתמ (ידורמגו סזומ ,ןקוש) תוירוקמה תוחפשמה שולש לש םתלחנ הניא תיוושכעה 

םניאש ,יטאנקר תחפשמ וא ןמשיפ רזעילא ,לשמל) םישדח םימרוג תעפוהו ,"םיכוותמה" 
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,"תרושקתה ינורב" לש םיפתושכ וא םיפסונ "םינורב"כ ,(שדחה רפסב רוכזאב םיכוז 

תורשפאה תמועל ,"ךותיה־רוכ"כ תרושקת לש רגתאה .רתוי ינכדע רואיתל היואר ,דתיה 

חכונלו רבעשל־תוצעומה־תירבמ היילעה ילג חכונל רתוי בושח היהנ ,"לבב לדגמ" לש 

הרבחב הלא היילע ילג לש יתוברת בולישב תרושקתה לש (הדוקפת־יא וא) הדוקפת 

.לבחו ,ךכל םיסחייתמ םניא רומילו יפסכ .תילארשיה 

רפסה הכז םהבש תואמחמה לכל היואר "םיכוותמה" לש תמגרותמה הרודהמה ,םוכיסל 

אוצמל היושעש הליהקה תא ביחרמ תילגנאל םוגרתה .רושעכ ינפל ,תירבעב ,ירוקמה 

.לארשיב םינומה־תרושקת לע תיתרוקיבו תנגרואמ ,תיתטיש תולכתסהל בנשא רפסב 

ךכבו ,ולש םידבכנ םיקלחב ןכדועי הז דדוב־טעמכו דחוימ בנשאש יוארה ןמ היה םלוא 

,םיעשתה תונשל דע תילארשיה תרושקתה םע קר אל הדח תורכיה וב םישמתשמל קפסי 

.תחאו םירשעה האמל רבעמה לש וז םע םג אלא 

ןמיו יבג 
הפיח תטיסרבינוא 
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