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ןהיתולובגו הריגה תויוכז :תובשה קוח ימרכ המענ 
.םידומע 204 .2003 .ביבא־לת תטיסרבינוא :ביבא־לת 

*סייו תעפי 

םייטילופה םילכה תועצמאב תובשה קוחב יתטיש ןויד עיצמ ימרכ המענ לש הרפס 

ןיב חתמה תא ןוידה זכרמב דימעמ רפסה .תילרבילה תיטילופה הרותה לש םייגולודותמהו 

,תינורקעה הריתסה ןיב ךוותל ןויסינ רדגב אוה רפסה .הריגהו תוחרזא :חתפמ יגשומ ינש 

־ןיד תתל תושרדנ ןניא ךא ,ןהיחרזאל סחיב ןויווש תוגהונ תוילרביל תונידמ היפ־לעש 

הדועב םימיוסמ םדא־ינבל השיגנ תוחרזאה תא םיכפוהה (םינוירטירק)םינחבה יבגל ןובשחו 

לש תקדקודמ הניחבב םיזכרתמ רפסה לש םינושארה ויקרפ תשולש .םירחא ינפב המוסח 

תויפוסוליפ תוירואת לש ןרואל םירגהמ לש הרדהלו הלכהל םייואר־יתלבו םייואר םינועיט 

הבחרהב ןחבא ותואש ,יעיברה קרפה .טשפומו ינורקע אוה םחוסינו ,תוילרביל תויטילופ 

תשולשמ לדבנו ,תיניטסלפה הבישה תוכזל תידוהיה תובשה תוכז ןיב סחיה תא ןחוב ,ךשמהב 

םיילרביל תונורקעל הבהא יריש השולש אוה יפוסה רצותה .ישעמ יתויהב וימדוק 

.תחא שואיי תרישו (תולק תויוגייתסהב) 

קוח לש ומויק תא בשייל רשפא םיאנת וליאב ןוחבל תרבחמה הסנמ ןושארה קרפב 

םושמ ןה (הבחרהב תקסוע איה ךכבו)יתייעב אוה קוחה .ילרביל יטילופ רסומ םע תובשה 

לעופ וניאש םושמ ןהו ,םידוהי־אלה םיחרזאה לש ימצעה דובכה לע םויא הווהמ אוהש 

לע תוכמתסה ךותמ)ימרכ הניחבמ ,וז הלשכמ לע רבגתהל תנמ לע .םיחרזאה לכ תבוטל 

קוח לש ותקדצה תא ססבל רשפא םא תנחובו ,ןויוושל קדצ ןיב (זנג םייח לש ויתונעט 

ןושארה קרפה .לארשי לש םייברעה היחרזאל סחיב ןויווש גהונ וניאש יפ־לע־ףא ,תובשה 

טועימה - ףדרנ טועימ לש תנקתמ הפדעהל רישכמכ תובשה קוח לש ותקדצה תא חסנמ 

ןגהל ללכ ךרדב הדעונ תנקתמ הפדעהש)הלשכמה לע רבגתהל וא ףוקעל תנמ לע .ידוהיה 

השיגדמ ,(ידוהיה בורה תבוטל תנקתמ הפדעה השעמל אוה תובשה קוח וליאו ,טועימה לע 

תנקתמ הפדעה תישענ ובש ,המקהה בלש ,הז בלשב .הנידמה ןוניכ בלש תא תרבחמה 

הריגה יקוחל השירדה ןמ הגירחה ,תימצע הרדגהמ תונהיל הכז אלש ידוהיה תבוטל 

.התנעטל ,תקדצומ איה םילפמ יתלב םיילסרבינוא 

םכסה גשוה אל דוע לכ" :דואמ הבחר הרדגהל תרבחמה לצא הכוז המקהה בלשש אלא 

ריבש אוה ידוהי בור לש ומויק ,יפוס ןפואב הנידמה תולובג ורדגוי אלש דעו ,ביצי ינידמ 

תוכז שומימל תועיבת תועמשנ דוע לכ םג םייתסה אל המקהה בלש .אמייק־רב ונניאו 

הרדגהה תוכז תא תשמממה הנידמכ לארשי לש המויק תא רוריבב ןכסיש המ ־ הבישה 

־לע השעמל הכלה רכות לארשי לש וז התוכז יכ רורב הז ןיא דוע לכו - םידוהיל תימצעה 

רשא ,לארשי תנידמ לש התמקה בלש םא .(53 'ע)"ללכב יברעה םלועהו היתונכש ידי 

,םיילארשיה הריגהה יקוחב ילרביל ןוקית תכירעל יחרכהה יאנתה אוה תרבחמה ירבדל 

דציכ ,היתונכשל לארשי ןיב םולש ימכסהו עבק תולובג לש םנוניכ םע קר וצק לא אובי 

וז היהת לארשי ובש (ןבומכ ,יטתופיה) הרקמב תירסומה הריתסה תא בשייל רשפא היהי 

?עבק תולובגמ ריחמ לכב ענמיהל הסנתו םולשה ימכסהל םילושכמ דימעתש 

הפיח תטיסרבינוא 
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ינפ לע םואלה ינב תפדעהל הקדצהה תא ןחוב ,רפסה יקרפ ןיבמ רצקה ,ינשה קרפה 

ןו'גו רצלוו לקיימ ,רימת לעי ןוגכ םיילרביל םיגוה לש םתביתכב ןויד ידכ ךות ,םירז 

םשב ימואל סיסב לע תורבחה ןורקע תלבגה תא קידצהל ןויסינה ןמ גייתסמ הז קרפ .סלור 

,ירדילוסה ןועיטה לומ .החפשמל הנידמ ןיב הלבקהה תריצי תא החוד תרבחמהו ,תוירדילוסה 

תידדה תכרעמ סוסיבל תופולחב יתליהקה ןועיטה תאו ימכסהה ןועיטה תא תנחוב תרבחמה 

תונידמה בור .תוירדילוסל תוימואל ןיב תלבוקמה תוכימסה לע תרערעמו ,תויוכזו תובוח לש 

הקדצהה ןורקעכ תימואל תימצע הרדגה ץמאל ...ורחב" ,תרבחמה תרמוא ,תוינרדומה 

תטקונ ימרכ הז רשקהב .<62 'ע) "המוא השעמל םיננוכמ םניא ןהירבח רשאכ םג ,ןהלש 

הביסה חרכהב םניא םיימואל םיכרעש ךכ לע תדמוע איהשכ ,תינדשחו תינקפס הדמעב 

קרפב הינועיט תכרעמ .הלש היצזילנויצר םישמשמ אלא ,םירבח־אלל םירבח ןיב הנחבהל 

.ילארשיה הרקמל תקהבומ תוסחייתה ילב ,תינורקע איה הז 

:ובשייל רשפא יאש המ תא בשייל ןוצרב תוקומע תוריתס תולגתמ ישילשה קרפב 

הריגה תוינידמל םיירשפא םינחב טטרשמ קרפה .תילרביל תימואל־ונתאה הנידמה טקיורפ 

איהש יפכ ,ימואל טועימ ןיבל םירגהמ ןיב הנחבהב ךכ םשל תשמתשמ תרבחמה .תילרביל 

םיינורקע םינועיטל התודמציה ךותמש אלא .הקילמיק ליוו ידנקה רקוחה לש ויבתכב העיפומ 

רשקהל עיצמ הקילמיקש תונחבהה לש םוגרתה תכאלמ תא המילשמ הניא ימרכ ,םייטרואת 

,ירוביצה רדסה ןועיט) הריגהה האיבמש קזנה ינועיט תא תטרפמ איה .ונרוזאב םיוסמה 

השעמל ךא ,תילרביל הפקשה ךותמ םתוא תלסופו (יתוברתה ןועיטהו ילכלכה ןועיטה 

.תובשה קוח תרגסמב םירגהמב ןוידה תרגסמל םתוא םגרתל רשפא 

,הז גוסמ םינויד ררועל לוכי היה תונושארה םיעשתה תונשב םירגהמה לש םרפסמ 

.ימואל טקילפנוק תרגסמב בשוחמ יפרגומד ךלהמכ ילארשיה ןוידב וז הריגה הספתנ אלמלא 

שבגתהל ולכי אלו ושבגתה אל הריגה התוא דגנ םיילכלכו םייתוברת ,םייפרגומד םינועיט 

קסע אלש הנגה וק הססיב תילארשיה "תננוגתמה היטרקומדה"ש םושמ ,ירוביצ חיש ללכל 

תיטרקומד־יטנאו תינתוכמס תיטילופ תשרומ לש היתונכס חכונל תילארשיה םינפה תיזחב 

עוגפל ולכיש ,םתונלמעו םתוצירח וא תיסורה םתוברת חכונל ןיפולחל וא ,םירגהמה לש 

םויאה לע ססבתה אלא ,תוכומנה תובכשה לש םיסרטניאבו לארשיב םייקה יתרבחה םקרמב 

שוטשטה .םיחטשה יבשותו לארשי תנידמ יחרזא םיניטסלפה ,רמולכ ,ינוציחה יפרגומדה 

לכש הדבועה תא הווסמ (ימואלה טועימה) םיניטסלפה ןיבל (םירגהמה) "םילוע"ה ןיב 

.םינורחאה לש םקזנמ דחפה לשב םישישב םילטב םינושארל סחיב קזנה ינועיט 

ובש ,"הבישו תובש ,הריגה" - רתויב יתייעבהו ןורחאה קרפב תרווחתמ וז הדבוע 

שי ירוטסיהה ןוידלש ינמוד .תיניטסלפה הבישה תוכזל ידוהיה תובשה קוח ןיב סחיה ןחבנ 

,תירוטסיה הניחבמ .ךבתסמו ךלוהה ,ירסומ־יטרואתה ןוידל רשאמ הז רשקהב עיצהל המ רתוי 

.םירשעה האמב הבישל םימידקת ןיא טעמכ ,ןקרב רזעלא ןוירוטסיהה הנורחאל הארהש יפכ 

ישוג־ןיבה קבאמהו הרקה המחלמה תוביסנל ראשה ןיב תועגונו ,תובר ןה ךכל תוביסה 

ןיב םיטועימה תנגה ימכסהמ תיללכ הבזכאל םג ומכ ,םירשעה האמה לש היינשה תיצחמב 

התטנש ,תפרוג תימואלניב המכסה הרצונ היינשה םלועה־תמחלמ רחאל .םלועה תומחלמ 

,היטרקומדל סיסבכ וליפאו תינוטלש תוביציל רתוי קזח סיסבכ תרקובמ תינתא הדחאהל 

.םייניש ילוטנ םיטועימ תנגה ימכסהב תונגועמה תוימואל־בר םואל־תונידמ תריציל אלו 

תויטרקומד לש תפרוג הכימתב וכז ןה ךא ,םזילרבילב תודושח ןניא יאדווב הלא תונבה 

תוננובתה ,רמולכ ,הז גוסמ ירוטסיה ןויד .תירבה־תוצראכו הילגנאכ תויברעמ תוילרביל 
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ןמ תכסוח התייה ,םיליבקמ םירקמ תניחב תועצמאב תיניטסלפה "הבישה תוכז" תלאשב 

לש דמעמל םיאכז ןכא םיניטסלפה םא הלאשב תוסמלפתה ןוגכ ,םיהומת םינועיט תרבחמה 

תויוכזל ם"ואה תדעו לש תוינידמו תויחרזא תויוכז רבדב תימואלניבה הנמאה חכונל "טילפ" 

םבוריס לשב םבצמל םיניטסלפה תוירחא לש הומתה ןוידל הבישה וא ,(118-117 'ע) םדא 

לש םהינועיטב תוחגנתה תרבחמה ןמ ךסוח היה ירוטסיה ןויד .(113 'ע) הקולחה תעצהל 

ןכל םדוק ירהש ,תוילאינולוק־טסופה םהיתודמע תפיקתו הראשב ימזעו דיעס דראודא 

־םידוהי (םיגיצמ ןיידעו) וגיצהש םיכרפומ תוכז ינועיט תסירפמ הבר הנובתב הענמנ 

אלא ,דבלב תישיאה םתדמע תא םיגציימ םניא דיעס וא הראשבמ לידבהל רשא ,םילארשי 

.היתודסומו לארשי תנידמ לש םיימשר םיגיצנכ םישמשמ 

התיינתהו הבישה תוכזב תינורקע הרכה לש תורשפאה רוכזאמ הלוע תדחוימ המורת 

םייטילופה םינוידה תא סלכאל דיתע הז ביכרמש ינמוד .(116-114 'ע)השומימ לע רותיווב 

.ושומימב תדדצמ הניא םא םג ,הבחרהב וב ןודל הרחבש ימרכ התשע ןוכנו ,תואבה םינשב 

המישמב דומעל לוכי אוה םא קפס .יטנגלאו םכחותמ יתבשחמ ליגרת אוה ימרכ לש הרפס 

םע תינמנ איה יכ המצע לע הדיעמש ימכ ,המצעל תבתוכה הדימעהש תירשפא־יתלבה 

תוימואל־ונתא .(20 'ע)"יטילופ רסומ לש היואר הרות םזילרבילב םיאור םדועש" הלא 

רתוי ףא הכובס יל תיארנ וז המישמו ,יתנבה בטימל ,רפסה לש ותמישמ יהוז - תילרביל 

רמול אלש ,המצעלשכ תבכרומ הרתונו התייהש ,"תיטרקומדו תידוהי הנידמ" - התמדוקמ 
.תירשפא יתלב 
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