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תכרועה רבד 

תדובע ירחא האב וזשכ דחוימב ,תרגתאמ המישמ הניח יעדמ תעיבתכ לש הכירע 

םע ףותישב ,ףלש ןואיל .ףלש ןואיל יפורפ דיקפתב ימדוק לש הרישעמו הרוסמ הכירע 

חתופה ,הנושאר הגרדממ בושח יעדמ לעפמל תודוסי חינה ,הנושארה תכרעמה ירבח 

ךות .היגולופורתנאבו היגולויצוסב םיניינעתמהו םירקוחה תייליהק ינפל םיבחר םירעש 

תויליהק ברקב םיימדקא הרקויו ןיטינומ תלעב תיזכרמ המבל תעה־בתכ ךפהנ רצק ןמז 

תולאשב םיקסועה ןיינעו השעמ ישנאו תוטלחה ילבקמ ,םיטנדוטס ,םירומ ,םירקוח לש 
.לארשיב תויתרבח 

וכפהנ םינכשה םע םיסחיהו תולובגה ,ןוחטיבה תולאש הבש ,תילארשיה הרבחב 

תעיבתכ ,ןכל .יתרבחהו יטילופה םויהירדסמ תוקחדנ תויתרבח תולאש ,חתפמה־תולאשל 

םינוש םיטביה ריאהלו םיימוקמה םיכילהתב ונתנבה תא קימעהל שקבמה יגולויצוס 

דעי םג אלא ,ימדקא דעי קר אל אלממ לארשיב םייחה לש יתרבחה םקרמב םיעגונה 

,תילארשיה הימדקאה" :ןושארה ןויליגב ףלש 'פורפ לש וירבדכ .הנושאר הגרדממ יתרבח 

יפלכ ,םינפ יפלכ םג תוביוחמ הל שיש רוכזל תבייח ,ץוח יפלכ בורל םינפומ הינפש 

ןושארה ךרועה ,ףלש 'פורפל הרקוההו הכרבה אולמ ".התוברת חופיטו לארשיב הרבחה 

ןסינ :ושרפש תכרעמה ירבחל בל־ברקמ תודוהל וז תונמדזהב תשקבמ ינא .ךרדה ללוסו 

,רוא־לא רמת ,ןולייא הנח :םדיקפתב ךישמהל ותואינש םירבחל תודות .זוליא הוואו ןיבור 

:םישדחה םירבחל תוכרב .בהנש הדוהיו רימש ןנור ,ןייטשפא־ןיול חנ ,ןייטשנרב הרובד 

תא לטסירק ילט המייס םיכרועה יפוליח םע .אנאחור םידנו ילאערזי הנפד ,ץיבוקרב הצינ 

תוזכר יתשל תודות .הרוסמה התדובע לע הל הדומ ינאו ,תכרעמה תזכרמכ התדובע 

לש ,ןהלש תפתושמ הדובעבש הווקמ ינא .תרפא ידעו רזואה ילריש :תויחכונה תכרעמה 

ססבלו ךישמהל חילצנ םיכירעמה־םיטפושה לשו םירמאמה יבתוכ לש ,תכרעמה ירבח 

יתרבחהו ירקחמה םויה־רדס בוציעב תפתתשמה תססות המבל וכפוהלו ,הז בושח לעפמ 
.לארשיב 

היגולויצוסה לש המסק"ש בתכ ,היגולויצוסה םע השיגפל הנמזה ורפסב ,רגרב רטפ 

ובש םלוע ותוא תא שדח רואב תוארל ונתוא תצלאמ הלש הביטקפסרפהש ,הדבועב ץוענ 

לש הראהה .העדות לש תדמתמ הרומתב תקסוע היגולויצוסה ,וזככ 1."ונייח לכ ונישע 

הוולתמה שוגירה קר הניא יתרבחה־ישונאה םויקה לש םיעודי־יתלבו םישדח םידדצ 

םא ,בוש .העדותבו עדמכ היגולויצוסה לש יטסינמוהה קודיצה םג אלא ,יעדמ אצממל 

חותפ ,בחר קפוא אלא הניא תיגולויצוסה הביטקפסרפה" :רגרב רטפ לע ךמתסהל 
תוצראל םישוח ול שיש שיא אוה ,ובטימב ,גולויצוסה .םדא לש וייח ינפ לע ררחושמו 

ויניע אשונהו םדאה־תויורשפא לש הלדנ־יתלבה ןרשעל ותוימינפב חותפה ,תורחא 

השוע ,הנבהל ותריתחב" 2".תישונא תועמשמ ילעב םישדח תומלועלו םישדח םיקפאל 

תיירפס ,דבוע םע :ביבא־לת .(29 'ע) היגולויצוסה םע השיגפל הנמזה .(1970) רטפ ,רגרב 1 

.םיקפוא 
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תכרועה רבד גוצרה הנח 

והז 3".םיליגרה םוחיתה־יוקב תובשחתה אלב םדא־ינב לש םלועב וכרד תא גולויצוסה 

םירמאמה .ןותיעה תכירעל םג ימיע האיבמ ינא ותואש ,ילש יגולויצוסה "ןימאמ ינא"ה 

טופישב םיחמומה־מיארוקה תא החנתש תילאוטקלטניאה הרשויה ,תכרעמה ןחלושל ועיגיש 

,רקחמ תוטישל ,םיאשונל תכרעמה ירבח לשו ילש תוחיתפהו ,םהילא תוחלשנה תודובעה 

,הווקמ ינא ךכ ,הלא לכ - רוערעו רוהרה ,ןוידל ולעיש תויגוסלו תויטרואית תושיגל 

תוחפ אלו ,הרבחב ,תיעדמה הייליהקב ודמעמ תא ססבל תילארשיה היגולויצוסל ורשפאי 

.יטסינמוהה םלועב ךכמ 

ול רוסא ךא ,העשה־תונותיעל ףילחת תויהל ־ ךירצ וניאו - לוכי וניא יעדמ ןותיע 

תעב רבכ .סויפב קסע ףלש ןואיל ךרעש ןורחאה ןויליגה .וביבס השענהמ םלעתהל םג 

תויריה ידהשכ רואל אצי.יחכונה ןויליגה .קחרתמו ךלוה סויפה יכ הארנ ןויליגה םוסרפ 

לש ורמאמל סרפ ןנחוי לש ותבוגת .דימתמ קוחר הארנ סויפהו ןיידע םידהדהמ םיעוגיפהו 

,אנאחור םידנ לש ותבושתו ,יניטסלפ,ר־ילארשיה הרקמב חוכו תוהז לע אנאחוד םידנ 

,ונתוא םידדועמ םג םה ךא .םימיה יעוריא לא ,םיארוקה ,ונתוא םירבחמו םירזוח 

דדועת תכרעמה .וז המב יבג־לע ךשמתמ ימדקא ןויד להנלו ביגהל ,םירקוח תייליהקב 

וקסעיש םירמאמ הכרבב לבקתו ,וז המבב ומסרפתהש תודובע ביבס וחתפתיש םינויד 

לש רקחמה וא/ו תויעבה זכרמב תודמועה תועפות לש גושימלו רקחמל תונושה םיכרדב 
.תילארשיה הרבחה 

םיעוריאלו ירקחמ,ד־יגולויצוסה חישל - הלופכה תויטנוולרל תוביוחמה חורב 

היגוסב בהנש הדוהיו רואלא רמת ןיב גולאיד וז תרבוחבש ןוידה רודמ איבמ - םיידיימה 

לע םיכמסנ םהש ךות ,יגולויצוסה ןוימדהו תואיצמה םלועל םרושיקו הארוה ינפוא לש 

תאצוה ,השדחה היירפסה)ןורוויעה לע וגאמאראס הזו'ז לש ורפס לש תיתרוקיב האירק 

קרוי־וינב םימואתה ילדגמ לש הסירקהו עוגיפה חותינ לעו ,(2000 ,דחואמה ץוביקה 

,יגולויצוסה םויה־רדסל תועצהו תונויער לש רשוע קר אל גולאידב שי .2001 רבמטפסב 

ןוידה תמבב האור ינא .הביתכה ןונקב חיש ןוגראלו תושדח הביתכ יכרדל העצה םג אלא 

.םיאשונו םיבתוכ תניחבמ :עמשמ יתרת ,לכל החותפ המב 

,רד לאקזחיו ןהכ ןוני ,ףלש ןואילכ םיקיתו םירקוח דצל ,תיחכונה תרבוחב ,ףוסבל 

לגיסו המק תימע ,גרבנטכרט הלאיסרג ־ םיריעצ םירקוח לש םירמאמ השולש םילולכ 

הלא םיריעצב תוארל תשקבמ ינא .םהלש טרוטקודה תודובע ירפמ םימרותה ־ ןידלוג 

היגולויצוסב תוארל םיריעצה םירקוחה לא תדחוימ האירק תונפהלו ,ךרד ינמס 
תונייטצמ תוירנימס תודובע לע םיססובמה םירמאמ גיצהל ולכוי הבש המב תילארשיה 

םירקוחהש קפס לכ יל ןיא .טרוטקודה תודובע לש רקחמה תוריפ לע ןבומכו ,א"מ תודובעו 

גאדנ ,ונדיצמ ,ונא .תילארשיה היגולויצוסה תיינבב הבושח הילוח םניח םיריעצה 

םודיקה יכילהב ךרעומו רכומ קלח ווהי וב םימוסרפהש ידכ תעה־בתכ לש המרה תחטבהל 

.םיקיתווה לש םג ומכ ,םיריעצה םירקוחה לש 

תכרוע ,גוצרה הנח 
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