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טיבש באז 

ונישש םיכילהת לש םיגוס ינשב קסוע ,יטואד ןלא לש ותכירעב ,הז םירמאמ ץבוק 

לש םיכילהת אוה דחאה גוסה .םינורחאה םירושעה תשולשב תילארשיה הרבחה ינפ תא 

הייטנו ןהיניב לדגו ךלוה יתרבח קחרמ םיפקשמ ,תוצובק ןיב םיניחבמה ,היצזילאיכורפ 

תושלחיה אוה ינשה גוסה ;םייתרבח םיחתמ םירציימ ךכ ךותמו ,תידדה היצמיטיגל־הדל 

תוילאיכורפה תויטנה תא החלצהב ונזיא רבעב רשא ,תודחאמ תויכרע תורגסמ יתש לש 

רשע־דחא .םייטרקומדה םיכרעהו תינויצה היגולואדיאה - תילארשיה הרבחב תועובטה 

םיסחייתמו ,הלאה םיכילהתה יגוס ינש לש םינוש םיטביה םיחתנמ רפסב םיסנוכמה םירמאמה 

ןדיקפתלו יניטסלפ־ילארשיה ךוסכסה לש ויתוכלשהל םג אלא םיימינפ םייונישל קר אל 

םניא םירמאמה .(היצזילבולגה יכילהת תמגודכ) תילסרבינוא תועמשמ תולעב תומגמ לש 

הרבחה תודיכל לש דיתעהו הווהה לע הבשחמ ררועמ ללככ רפסה ךא ,תחא השקמ םייושע 

.תילארשיה 

ןורוד ןועדג .אקווד ינשה גוסהמ םיכילהתב םיקסוע םינושארה םירמאמה תשולש 

יכ עמתשמ םנוידמ .תילארשיה הרבחה לש תיטילופה התוביצי תלאשב םינד קוק הקברו 

לש יזכרמה יוטיבהמ םלעתהל תילארשיה תיטילופה תכרעמה התטנ םינשה לכ ךרואל 

םינוליחל םייתד ןיב דחוימב ,תויסיסב תומרונ לע המכסה רדעיה אוה אולה ,תוביצי־יא 

הרומישל הנידמה הננוכש םיירקיעה םיידסומה םינונגנמה תשולש .םיניטסלפל םידוהי ןיבו 

תוינידמהו תוריחבה תטיש ,(הקוחל ףילחתכ) דוסיה יקוח ־ תיטילופה תוביציה לש 

רדעיה לש םיאנתל םיאתהל םילוכי םניאש ,תואר ירצק תונורתפב וחכוה ־ תירוביצה 

.בושו בוש הלשכ תינשנו תרזוחה םתאלטהו ,המכסה 

רומישל םילשוכה םינונגנמהמ דחא לש בירקת םוליצ אוה גנונפוה םחנמ לש ורמאמ 

םירושקה תותיחש ייוליג לש םתועמשמב ןד גנוגפוה .םהילע םירבדמ קוקו ןורודש ,תוביציה 

הרישי הריחבל רבעמהו תוגלפמ ןומימ קוחב םייונישה דציכ הארמו ,תוריחבה תטישב 

,תותיחשל םיבחר םיחתפ וחתפ (זירמיירפה)תסנכל תיתגלפמ תודמעומלו הלשממה תושארל 

ירבד םירשקתמ ןאכו) אוה סקודרפה .ןיקתה רדסבו קוחב לוזלזלו תותיחשמ ןיע תמלעהל 

עונמל ,היצזיטרקומדה תא ריבגהל ידכ ושענ הלא םייונישש (קוקו ןורוד ירבדל גנונפוה 

.םייטילופה םיכילהה לש םתופיקש תא ריבגהלו תותיחש 

היטרקומדה יכרע תרימשל רתויב קהבומה רישכמה תא ורמאמ זכרמב דימעמ יליזרב דג 

תעיבקב ברעתהל םילוכי ץ"גב יטפוש םא לאושו ,קדצל הובגה ןידה־תיב - לארשיב 

־ םימוחת ינשב ץ"גב תוליעפ תא ןחוב אוה ךכ םשל .יתרבח יונישל ךכב איבהלו תוינידמ 

ויתונקסמב תיעמשמ־דח עבוק יליזרב .הנידמו תד לש תויגוסו ימואל ןוחטיב לש תויגוס 
םיכילה לש יוניש וא תיטפשמה תונשרפב יוניש ללוחל רתויה לכל םילוכי םיטפושש 

םיחמוצ םהש הטילאה לש םייטסילרולפהו םיילרבילה םיכרעה תא םיפקשמש ימכ ,םייטילופ 

תויגוסב תכל תוקיחרמ תומרופר לש םיליעפ םינכוס תויהל םיטונ םניא ךא ,הברקמ 

םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה - םיכוסכס רקחל תינכותהו יברעמה לילגה תללכמ * 
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לע דקפומ רשא יזכרמ דסומ לש וחוכ תא גייסמ יליזרב ,ןכ םא .תוינידמ לש תויזכרמ 
.תילארשיה הרבחב תורתאמה תורגסמה תחא תרימש 

תוקולח :יטואד רידגהש ןושארה םיכילהתה גוסב םילפטמ םיאבה םירמאמה תעברא 

הקיטילופה ןדיע תורמלש תעבוקה הזת גיצמ ןהכ רשא .תוקימעמו תוכלוהש תויתרבח 

טילבמ רשא ,קימעמו ךלוה רבשמ ינפל םידמוע ונא םייתד-םינוליח יסחיב תילנויצוסנוקה 

תלאש ־ ןויד ירקמ העברא חתנמ אוה ךכל תושחמהכ .הלאה תונחמה ינש ןיב עסשה תא 

תוינוליחה תונמאהו תבשה קוח ,םידוהי־אל םילוע לש םדמעמ ,ןמאנ תדעו תונקסמו רויגה 

תדוקנמ ןכש ,הלא תויגוסב תופיקמ תורשפל ישעמ יוכיס ןיא יכ איה ותנקסמ .תויתד 

ןמיס תבצה ידכ דע ,לארשי תנידמ לש הנוליח אוה רבשמל רוקמה ,תיסקודותרואה טבמה 

.התודהי לע הלאש 

הרבחה לע םיעשתה תונש לש תיסורה היילעה לש התעפשה תא חתנמ ןמלטיג יבצ 

הז ךילהתב בושח םרוג .ךיפה יתלב ןפואב לארשי תא התניש וז היילע יכ ןעוטו תילארשיה 

לשב רשפאתהש רומיש ,תיסורה םתוהז תאו םתוברת תא רמשל םילועה לש םנוצר אוה 

לארשיל םאצומ תוצרא ןיב םיררושה םיחונינה םיסחיה ,העימטמ־אלה הטילקה תוינידמ 

םילועה לש םנוצרב הכישמה יעינמ לש םתשלוחו (םיעבשה תונש ילועל דוגינב) 

ימוחת ינשב דקמתמ ןמלטיג לש ונויד .הפיחדה יעינמ לש םקזוח תמועל ,לארשיל רגהל 

םתטילקש יפ־לע־ףא) םיעשתה תונש לש תילכלכהו תיגולונכטה החירפה - העפשה 

־ורפ תודמע לש לדגו ךלוהה ןלקשמו (תויעב תלוטנ התייה אל םילועה לש תיתקוסעתה 

וכלי הטילקה תויעב תוגגופתה םע יכ רובס ןמלטיג ,תיטילופה תכרעמל רשאב .תוינוליח 

יניעב הומת ךא .הלוכ הייסולכואל המודה ןפואב תיטילופה תשקה ינפ לע ורזפתיו םילועה 

תיסורה היילעה לש תיתוברתה התוחכונ םצעל טוריפ רתיב בתוכה סחייתה אל עודמ 

.ירשפא יתוברת יוניש לש ןכוסכ ףאו יתרבח יוניש לש יוטיבכ 

דמעממ תלבוסה תדדובמ הייסולכואכ לארשי יחרזא םיניטסלפה תא גיצמ 'גאחלא דגאמ 

יניטסלפה םעה - תיביטקלוקה התוהז תא תוביכרמ תוסחייתה תוצובק יתשש ,ילאירפירפ 

.הלש יחרזאה רושימב לארשיב ידוהיה בורהו ,תוהזה לש ימואלה רושימב יברעה םלועהו 

־ונתא היצטניירוא לש התוקזחתהו ,ותוא ףירחה אלא הזה בצמ תא הניש אל ולסוא ךילהת 

םג ולכוי הבש ,תיחרזא תוברת לש הנוניכ תורשפאב תעגופ לארשיב תידוהי תימואל 

,'גאחלא תעדל .םילארשי םיחרזאכ תילאירפירפה םתדמעמ תאצלו חונ שיגרהל םיניטסלפה 

טועימהו ידוהיה בורה יסחיב יחכונה רבשמה תא רותפל ידכ תיחרכה איה וז תורשפא 

.רבשמה לש תורדרדיה איה הל הדיחיה הפולחהו ,לארשיב יניטסלפה 

יתרבח קחרמב םיקסועה םירמאמה תעברא ןיב ןפוד אצוי יקסנקרש אריע לש ורמאמ 

־יא יכ ןעוטו ילכלכ־יתרבחה ןויוושה־יאמ שגרתמ וניא יקסנקרש .לארשיב תוצובק ןיב 

םיילכלכה םיצוליאל תיסחיו לארשי לש ילכלכה חותיפה תמרל תיסחי ריבס אוה הז ןויווש 

־יאל רשאב םג רבדה ךכו ,םצמטצמו ךלוה ףא אוה :(הטילקו ןוחטיב) הילע םילטומה 

־יא לע לארשיב תחטומה תרוקיבה ,יקסנקרש לש ותעדל .םיחרזמל םיזנכשא ןיב ןויוושה 

הייטנמו תיגולואדיא תויתמגממ ,םירקבמה לש תויעוצקמ רסוחמ תעבונ רבוגו ךלוהה ןויוושה 

תקמונמ תרוקיב .תורחא תורבחל סחיב טופיש לש ידמ םיהובג םיטרדנטס לארשי לע ליחהל 

תדידמב םיחמתמה םירקוחל ןיינע איה ומצע ןויוושה־יאל רשאב יקסנקרש לש ויתועיבק לע 

האוושהב ךכ־לכ ארונ וניא לארשיב ןויוושה־יא היפלש ,םירבדה חור ךא .ןויוושה־יא 

לארשיש בוטיק הב שיש ,ונל תרכומה תואיצמה חכונל דחוימב תממוקמ איה ,תירבה־תוצראל 
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םיברעה םיאקיטילופה לש םתייטנש איה ולש תפסונ תממוקמ העיבק .והומכ העדי םרט 

רוביצהו ,םיבאשמ הצקמה ימינפה לגעמל ץוחמ םתוא הריתומ הלשממה תא רקבל לארשיב 

לארשיב תילכלכ־תיתרבחה תואיצמה לע ןגהל ותוטיהל יכ המוד .ךכמ לבוס םיגציימ םהש 

.ולשמ תיגולואדיא תויתמגמל יקסנקרש תא האיבמ 

יגוס ינש לע תוינוציח תומגמ לש ןהיתוכלשהב םיקסוע םיאבה םירמאמה תעברא 

הרבחה לש םיידוחיי םינייפאמ העברא גיצמ יחרזא ןורי .הניחבל דימעמ רפסהש םיכילהתה 

לש התויה :םיילבולג םיכילהת לש תוכלשהל דחוימב העיגפל התוא םיכפוהש ,תילארשיה 

תיפוס הבציע םרטש ,הינכש םע יסיסבה תומיעה תא הרתפ םרטש ,תווהתהב הנידמ לארשי 

לארשיש הדבועה ;םיפוכת םירבשמ לש םתעפשהל הנותנ ןיידע התלכלכשו היתולובג תא 

,הבר ןיידע הב יתדה דסממה לש ותעפשה ,תידוהיו תינוליח תיתוברת תוהז הבציע םרט 

םיבחרתמה םירעפה ;ירוביצה חישה תא קיסעהל הכישממ תיביטקלוקה תוהזה תייגוס ןכ לעו 

לש הבר הפישח ;תיקלח תיטילופ הפיפחו תינתא הפיפח םהב שיש ,םיינעל םירישע ןיב 

.תימואלניבה תרושקתל לארשי לש םיימואלניבה היניינע ראשו יברע־ ילארשיה טקילפנוקה 

דיתע לע המ־תדימב תימיטפוא טבמ תדוקנ תגצומ ,ץבוקל םרות וכרועש רמאמב 

יטואד רשאו) םידדצה ינש ןיב הרועפ ןיידעש םוהתל רבעמ .יניטסלפ־ילארשיה ךוסכסה 

,ךוסכסה לש םייביטקייבואה וידממ ןורתפל יוכיס האור רבחמה ,(הילא סחייתהלמ ענמנ וניא 

לש ותמקהב ךמותו ,תיניטסלפה הנידמה תלאשו תוילאירוטירטה תולאשה תמגודכ 

וידממל רשאב .וטופיש םוחתבש םינוציקה לע חקפל חילציש ,יטרקומד יניטסלפ רטשמ 

,ביואה לש היצזינומד ,תיתד תונלבוס־יא ,תושגר תמגודכ ,ךוסכסה לש םייביטקייבוסה 

שיו ,הכורא הפוקת דוע םויה רדסמ ודרי. אל הלא יכ רובס יטואד ,דועו תומודק תועד 
.םהב טולשל דומלל 

תעדב תורכינה תומגמב ןדה ,ןאירא רשא לש ורמאמ לע םג הרוש תמיוסמ תוימיטפוא 

,תישאר .הז ןיינעב תועד יתש ךירפמ ןאירא .םולשה ךילהתל עגונה לכב תילארשיה להקה 

רשאכ ,םיקלח השולשל אלא םיינשל היוצח הניא תילארשיה להקה תעד יכ הארמ אוה 

ןיב דירפמ אוה ,תינש .תוינידמה בוציע לע הלודג העפשה תלוכי תלעב איה עצמאה תצובק 

הארמו ,ולש רצקה חווטל תועגונה תולאש ןיבל ךוסכסה לש ךוראה חווטל תועגונה תולאש 

לכב שחרתה יונישה יכו ,תרכינ הנצקה הלח אל ולסוא ךילהת לש ונולשיכ רחאל יכ 

תודע יהוז יכ רובס ןאירא .דבלב ןהמ המכב אלו םירקסב תורדגומה תויתרבחה תוצובקה 

,ןוחטיב לע רשפתי אל ךא ,םולש גישהל תורשפאב ןימאמ ןיידע ילארשיה רוביצהש ךכל 

הנושארבו שארב איה תיתרבחה הקולחה יניטסלפ־ילארשיה ךוסכסל תועגונה תולאשבש ךכלו 

.דבלב םייטילופ םיווק ךרואל תטטרושמו תיניינע 

רתויב רגתאמה אוה ימעטלו ,רלסנפ קרד לש וטע ירפ אוה ץבוקב ןורחאה רמאמה 

רקחב תוירקיעה תולוכסאה יתש ינפל ירקחמו ילאוטפסנוק רגתא ביצמ אוה ןכש ,ץבוקב 

הפולח ןהינפל ביצמו ,תינויצ־טסופהו (תינויצ־ואנה וא) תינויצה ־ תילארשיה הרבחה 

תועיבקמו תוללכהמ יקנ וניא רמאמה םנמוא ."תידוהיה הלוכסאה" התונכל ילוא רשפאש 

ורמאמב .רתויב בושחל ותוא תכפוה ולש הבחרה הייארה תיווז ךא ,ןמע חכוותהל רשפאש 

הרוזפב תידוהיה הרבחה ןמ תויכשמה לש םיסופד לארשיב האורה הזתה תא רלסנפ ריבסמ 

לש "םייתולגה" םישרושב ןד אוה .םויכ הרוזפב תידוהיה הרבחל ןוימד לש םיסופדו רבעב 

לש וישרושב ,םייטילופ םיסופדב ,תידוהיה תדל םילארשיה תקיזב ,תירבעה תוחתפתה 

לש ןורחאה קלחב .תירוטסיהה העדותה לא תולגה לש התבישבו ילארשיה םזילטיפקה 
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לש שרויכ ותוא גיצמו ילארשיה רקחמב ינויצ־טסופה םרזה לש וינויפאב ןד אוה ורמאמ 

תעונתמ ,תינרדומה תידוהיה הרוזפב ומקש םיידוהי םיילאוטקלטניא םימרז ־ וימדוק 
.תונויצה דע הלכשהה 

הקזח הנידמ םיקהל החילצה םנמוא תונויצהש הבשחמה הלוע רפסה תאירק תובקעב 

אל ,ןיידע וז הנידמל הביצהש םייתוהמה םידעיהמ המכ ךא ,תובר תוניחבמ אמייק־תבו 

המכסה רדעיהב הילע רומשל השקתמ הנידמהו ,הביצי הניא תיטרקומדה תכרעמה .וגשוה 

תילארשיה הרבחהש ךכ לע םיעיבצמ םירמאמה ןמ המכ םלוא .תויסיסב תויכרע תויגוסב 

תעבומה העדה תורמלו)תוקימעמו תוכלוהה תוקולחמה ללגב תאזכ המכסה רצייל השקתת 

הייסולכואב םויכ תמייק ,םימצמטצמו םיכלוה םיילכלכ־םייתרבחה םירעפה היפלש ,רפסב 

תומגמ לש ןהיתועפשהל דחוימב הפושח תילארשיה הרבחה .<הלא םירעפל הפירח העדות 

ךוסכסל והשלכ ןורתפ אצמייש תורשפאל רשאב תוימיטפואה תורמלו ,היצזילבולגה 

ויתועיגפ לע ףסונ)תויתרבח תוקולחמ לע ןירקמו ןאכ ןיידע ךוסכסה ירה ,יניטסלפ־ילארשיה 

הרצי תונויצהש תידוהיה הרבחהש ןעוט רלסנפ קרד ,הלא לכ לע ףסונ .(תורחאה תושקה 

ינכפהמה ףחדה תורמל ,םינוש םינמזבו תומוקמב תוידוהי תורוזפמ הבר הדימב הנוש הניא 

תיביטרגטניא תוסחייתה הזכ רפסב תשרדנו ,תרגתאמ תומשרתה וז .תונויצה לש רהצומה 

.הילע ביגיו תלבקתמה תיללכה הנומתל סחייתיש גוליפא ןיעמ ,המע דדומתתש יהשלכ 
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