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,הווה ידכל היצקודרל ןתינ אלש רבע."" 

לש תיתאה תומידקה ךותב ןמסמ המדנהו 

יתוהזל רשק לכ ילבמ ,רחאל תווירחאה 
"".ילש 

1991 ,וניניב ,"רחאל דחאה ןמ" :סניול 'ע 

שי אמש ?העבטמ "הנשי" הירוטסיהה םאה ?"השדח הירוטסיה" לש התועמשמ יהמ 

?לארשי לש הרבעב עגונה לכב "שדח"ו "ןשי" םיגשומה לש (?תירוטסיה)הניחבל םוקמ 

קפסל הרומאה וז ,הבתכנש הנורחאה תא "השדח הירוטסיה"כ רידגי יביאנה בישמה 

רופיסל םיננער םיווק ףיסוהל ,הכ דע םירכומ־אל םיאשונ תולעהל ,םיטרפה ברימ תא 

 (histoire, history) ןשיה תא ןיטולחל םינשמ הלא םיטרפ םא המ ךא .ןשי ,רמולכ ,םייק,

,שדחל ,וישכעו ןאכ לע ,הווהה לע ונדמלל הירוטסיה הלוכיה ?שדח רופיס ךכ םירפסמו 

רבדב המו ?רבעל ךפהנשמ ,ןשייתהשמ קר הזכ אליממ וניה הבישח־רב הווה לכ םא 

דועו דוע שרפיש ,ותוא ףושחיש ןוירוטסיהל ןיתממו רתתסמ רופיס לכ ןיאש תורשפאה 

המ" :ונרבעב עגונה לכב תעכ ונתוא תניינעמ הכש הלאשל דחא רבסה ידכל םינמיס 

הימוטוכיד התואל םוקמ שיה ,ללכ הניא תמאה לש היגולואיכרא םא "?םש הרק תמאב 

יתש תוצוחה תויטרואית תויעב ןה הלא ?שדחש המ לכל ןורתי ללכ־ךרדב הקינעמה הנשי 

תלוכיל עגונב הלאשה תא דדחל הסננ םא .ילארשיה םינוירוטסיהה חוכיו תא ברעו 

עמשת איה ,תיוושכעה תקולחמה לש הביל בלב התבצה ךות ,רבעה רופיס לש שודיחה 

תבקונ הנחבה קידצמו ,ןשיה הזמ רחא תמאב לארשי לש שדחה ירוטסיהה רופיסה םאה :ךכ 

תינבת לכמ חרכהב קמוח ,ןיטולחל הגוש תניחבב ,תמאב "שדח"ה ,רחאה אמש וא ,םהיניב 

רופיס לכל ץוחמ ראשנו ,(רבע־רבכש־הווה אלא וניאש רבע לכמ ,רמולכ) תירוטסיה 

?"שדח" וא "ןשי" 

תונעיהל חילצמ אוה ופוס דעו ותליחתמש אוה רמאהשליירג ןליא לש ורפסב הפיה 

- ףסונ ,רמולכ ־ "שדח" ירוטסיה רופיס רפסלו ,המימתה הרדגהה רגתאל תוחפל 

קפסה וקתשיש ילבמ םג ךא ,םלעתהל ילבמ ,בר םוכחתב ןכ השוע רפסה .לארשי לע 
.הדיחיהו תחאה תיתימאה הסרגה תא רפסל תירוטסיהה הדותמה לש התלוכיב לטומה 

,לארשי לש] הלאה תולודגה תולאשה ןמ תודחא" :ורפס חתפב רבכ ריהצמ רמאהשליירג 

]וחטיב לב ןיאו ,ןיידע תוריהב ןניא [דחי םג "םישדח"ו "םינשי" םינוירוטסיה םיקסוע ןהב 

רשפאמה אוה הז תונרמוי רסוחש הארנ (.'ג 'י - ילש השגדה ,9 'ע)".דחא םוי ורהבויש 

םינוירוטסיהה ידי־לע (18 'ע) "תסיוגמה תינויצה היפרגוירוטסיהה" תליספב אוצמל ול 

הנידמה תמקה :הרובג ירופיסמ קר בכרומ וניא לארשי לש הרבעש הנבהל המורת םישדחה 

קרפה לע דמועה .(10 'ע> "םיניטסלפה םיטילפה לש וז ,הארונ הידגרט" םג התוויה 
חוכיו" וניה םישדחה םינוירוטסיהה וכילוה הילא "הלודגה תיפרגוירוטסיהה תוטטומתה"ב 

תקולחמל היהת תפסונ תובישח .הל ינורקעהו לארשיב להנתמה <49 'ע) "תוהז לע 
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תונשרפ לש התוירשפאל ,םייניטסלפה םילאוטקלטניאל םג המגוד הווהת םא תילארשיה 

םקלח תא ,ילארשיה תומד תא םויכ םיאור םה וב ןפואל רשאב םג ,הירוטסיהה לש הנוש 

וזל המודבו ןכתייש ,תימואלה םתוהז לש הבוציעבו רוזיאב יחכונה בצמה תווהתהב םהלש 

לש תוקחרתה התוא ךא .סותימהו היגולואידיאה ןמ הב םג שי ,םיינויצה םהיבירי לש 

הריתמה איה םירבדה ולהנתה וב ןפואל רשאב הנורחא תמא עובקל ןוצרה ןמ רמאהשליירג 

:םישדחה םינוירוטסיהה לש םתדמע יפלכ םויכ תילעומה תרוקיבה תא םג גיצהל ול 

,תקדוצ איהש השוחתה ,טושפ ןבומ תונויצל ןתנש המ לכ הלאש ןמיסב רבכ דמעומ..." 

'ע> ".לארשי לש המויק ךשמהב יתימא ןוחטיב ןיידע ןיאש העשב ,ילוכו קדצ הב שיש 

(.'ג 'י ־ ילש השגדה ,513 

םהיתודוא־לע םיאשונה לש רתויב תנווגמו הבחר הריקס ךות תאז לכ השוע רפסה 

םעה תויעב לכל דיחי יתביס ןורתפכ תונויצל התנקוהש תויזכרמב לחה ,חוכיווה להנתמ 

/הרבח לכמ הנוש תוהמ תודהיב האורה טבמ־תדוקנמ הל ונתינש תוקדצהה ,ידוהיה 

,םיצולחה)"םימיקמה רוד" תא ובבסש םיימואלה םיסותימהו ,תרחא תישונא תד/תוברת 

קרו ךא קשנב שומישה ,תימצעה הברקהה ,תוטשפה ,תירבעה הדובעה ,המדאה ילאוג 

הלא .(...היילעה תטילק ,תדה םע ערקה ,תידמעמה העדותהו םזילאיצוסה ,הנגה יכרוצל 

תויטנרהניאה היגולותכסאהו היגולואלטה תא דיימ תורתאמה ,תושדח תוזית םע םיתמועמ 

תודבוע ןמיגדהב ,םיססובמ־יתלבכ םיסותימה םתוא לכ תא תוקרפמהו ,תונשיה תוסיפתל 

רחאלו המדאל סחיב םימיקמה לש ךשמנה םזילאינולוקה) טעמכ תוכופה תוירוטסיה 

תרש־ילככ םזילאיצוסב שומישה ,תימצעה הברקהה תיישעמו הרובגה תאצמה ,יניטסלפה 

.(...תילארשיה תוברתב תולגה תייחד ,ילארשיה םזירטילימה ,דבלב תימואלה הרטמל 

תובישח תולעב תויומד לש ילאוטקאה ןדמעמל רשאב םיטרופמ םינויד ךרוע רפסה 

םחנמ ,לוכשא יול ,תרש השמ ,ריאמ הדלוג ,ןייד השמ ,שנס הנח ,ןוירוג־ןב> תירוטסיה 

־יאצוי םיעוריא ,(...יח־לת ,הדצמ)ילטנמיטנס ךרע ילעב םייפרגואיג תומוקמ ,(...ןיגב 

תועפותו (...ןונבלב תויאבצה תויוברעתהה ,הלשממ תליפנ ,לארשי תומחלמ) ןפוד 
.(...תיניערגה תלוכיה תלאש ,הדיריה) תועמשמ תולעב תויתרבח/תוינידמ 

לש "יתימא"ה סחיה היה המ :האושה תא תובבוסה תולאשב ןוידל הנקומ דחוימ םוקמ 

םיטילפה יפלכ הז סחי אטבתה דציכו ,םידוהיב םיצאנה ועציבש חבטה יפלכ בושייה 

היהש לכ ושע אמש ?"תודבוע"ה ןמ בושייה יגיהנמ ומלעתה ןכא םאה ?ץראל ועיגהש 

ןפואב ,סרתמה ידיצ ינשמ תועדל ןתינ םישרמ גוציי ?הפוריא ידוהי תלצה ןעמל רשפא 

ילארשיה ןורכיזה ןיב תילאירוגיטק טופשל תלוכי רסוח ידיל ארוקה תא איבמה 

םג ומכ ,בושייה יגיצנ לש םיידוחייו םייקלח תונורכז ןיבל םינש ןתואב עגונה יביטקלוקה 

אלא ,האושה לש דחא ינגומוה רופיס ,תחא הירוטסיה ןיא יכ ןיחבהל ןתינ" :םילוצינה לש 

תונדפקב ךרוצ שי ךכיפל [...] תולדבנ תוביטקפסרפ ,תונוש תואירק ,תוירוטסיה 

תא ףא םיתיעלו ,םילדבהה תא ןיבהל ידכ בר ילאוטקלטניא רשויבו הלודג תירוטסיה 

ייח תא הל היחש לארשיב תידוהיה הליהקה ןיבל החצרנש הלוגה תודהי ןיבש ,תוריתסה 

תוהזה לע תומוצע תוכלשה הל שיש ,תאז םע ,תחא הלאשב .<127 'ע)"...הלש םוימויה 

םלועהו לארשי ,הינמרג-לארשי ,תוצופתהו לארשי יסחי לע ,תבצעתמה תילארשיה 

האושה םוקמ והמ :עירכהלמ רמאהשליירג עתרנ אל ,(וללכב יברעה םלועהו) התוא בבוסה 

תורשוקה םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ןמ ןמרמיצ השמ לש תוזיתה לומ ?הירוטסיהב 

,ישילשה ךיירה לש הינמרגב הלועה םזיצאנה לש הלאל םינויצה יעינמ ןיב תירב ןיעמ 
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רפסה ןיא ,(149-147 'ע> חצרה ישעמל םינמרגה לש תידעלבה םתוירחאב תוזזקמהו 

ןורכיזה לע הכרעמה םאש תוצרחנ עבוק אוה ;ןתוא תורתוסה תועדה תגצהב קפתסמ 

תעגונ איהש םושמ קר הז ירה ,יפוסניא ברק תניחבב הניה האושה לש ילארשיה 
רגתסהל םלועל ולכוי אלש םיעוריא םתואמ דחא איה האושה" :עוריאה לש ותוידוחייב 

תדמשה לש התויה תמחמ אקווד ,ןיטולחל הלבק־רב רבסה וא תילוק־דח תונשרפ ךותב 

(.159 'ע)".ללכ הדימ־רב וניאש עוריא םיצאנה ידי־לע םידוהיה 

רבדל" :דחא לזרב־ללכ החנמ תילארשיה הירוטסיהה לש היכלהמ רחא תוקחתהה תא 

".תאזה םינוירוטסיהה תקולחמב וברעתהש םילארשיה תא קרו ךא רוביד ידכל איבהלו לע 

תילארשיה הרבחה לש "ימינפ חוכיו" התויה ,בתוכה תעדל "דניה ךכל הקדצהה 

ארוקה לצא אקווד תררועתמ וז הדוקנל רשאב םלוא .<10 'ע> התוהז לע תדדומתמה 

לש השוחת ןתניחב לש תודחהו תוריהבה ,תונידעהמו תודבועה תוינוגברמ םשרתמה 

םהב םימוסרפה בור יכ הדבועה תובישח תא <םש> ומצע בתוכה ןייצ אלה .תוחונ־יא 

םיחוכיווה דחא לש וז הפיקמ הריקסב שי םא ?תירבעב םרוקמב ובתכנ שמתשה 

,םינוליח לומ םייתד) םויכ לארשי לש תוהזה תויעב לכב טעמכ םיעגונה םיילאוטקלטניאה 

־תוינידמ לומ תישפוח הלכלכ ,םולש לומ םיחטש ,לאמש לומ ןימי ,םיזנכשא לומ םיחרזמ 

,המצע תקולחמל תירשפא המורת םושמ (...תינוכית־םי תוהמ לומ תיברעמ הנרדומ ,דעס 

אלא ,תיתפרצב קר אל ךרעיהל הילע היה ,הב רבודמש תוהז התוא לש התושבגתהל 

,ידוחיי ,יתועמשמ לוק םושמ וזכ הדובעב ללכב שיה ךא !חוכיווה תפשב םג עמשיהל 

?לארשיב םג עמשיהל ךירצש 

־תיבמ תוירוטסיה תוזית לש ןחותינבו ןתגצהב רקיעב קסוע רפסה ,ונחכונש יפכ 

תא קידצהל ךכיפל לוכי המ ."תונשי" ־ ןאכמו ,רבכמ הז תורכומ ,םירחא לש םשרדמ 

,המצע "תוילארשי"ה לש התנבהל קר אל םורתל לוכי רמאהשליירג לש ונוידש ונתעיבק 

יכ המדנ ?"השדח 'השדח הירוטסיה'" ונתרכהל איבמ ןכא בתוכהשו ,התווהתהל ףא אלא 

,ןשיה .הירוטסיהה לש םירופיס ינש ,תונושו תוירקיע תוסרג יתש וניניעל שרופ רפסה 

הברקו תוידעלב לע תנעשנה תויביטקייבואל ונעטב םישודיחל דגנתהל הטונ ,ולגרהכ 

עבותו ,ובירי תא ריכזמה ןפואב םיתיעל גהונ ,(אל אקווד וא) עיתפמב ,שדחה .רוקמל 

תורישי התוא אלב ,רתוי הנידעו תננגוסמ ךרדב םא םג ,םימיוסמ םירקמב ומצעל 

ךכ .תמאה לע תוכמסה תא ,וימדוק לש ("םיצולח תורוד" ,בגא ,תנייפאמה) תספסוחמ 

םג (ומדוק ימגפ לע עיבצהל קר רומאה)"שדח"הו (סיוגמ ,יגולואידיא)"ןשי"ה םיחילצמ 

עסמה ןמ טעמ ףייע ,אוהו .ולבלבלו םתוא תנייפאמה תונמחולב ארוקה תא ךיבהל דחי 

קקותשמ ,תילארשיה הירוטסיהה לש שגפיהל־אל־ךכ־לכ־םיצמאתמה היליבשב ךוראה 

ףגנ־ןבאב עתפל לקתנ ,הווהל רבע ןיב הערכהלו רופיסה ףוסל ,ךרדה הצקל עיגהל 

לש גוליפאה .היה אל דועש המ ,"שדח"ה :<שדחמ ליחתהל וא) ךישמהל ול הרומה 

קרו ךא תמאב בסנ םינוירוטסיהה חוכיו יכ בושחל העטנ לבל ונריהזמ רמאהשליירג 

הביצמ תקולחמה .רבעב קר עגונ אוהש ,"םיעוריא לש תונשרפ וא ,תודבוע" תודוא־לע 

היהתש המבו ,לארשי לש תידיתעה התוהזב רבודמ" :רתוי דוע הבושח הלאש השעמל 

ונל רשפאל םוקמבש ,הז ינדרוט םוקמב ,ןאכ (.493 'ע> ".אבה רודב תילארשיה הרבחה 

בורק ,הל ןיאש אלא ,המייתסה אל ךרדהש קר אלש הנבותל ונחרוכ לעב ונררועמ ,החונמ 

וזמ רתוי דוע השדח ,"השדח הירוטסיה" תבתכנ יכ המדנ ,ןיעל הארנה ףוס לכ ,יאדוול 

תשרפנה תודגונמה <127 'ע> "תויפרגונורכ"ה לש ןתונוש .םישדחה םינוירוטסיהה לש 
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,הדמתהבו תויבקעב תודבוע תונמל ןויסינה לש ותויתייעבב שוחל ול החינמ ארוקה יניעל 

,רבעה לש תילקידר הבשחמש ןכ־סא ןכתייה .דיחיו דחא יתימא ירוטסיה רופיס ךכ רפסלו 

ךרדב ,איה אקווד ,תמרות ,"תיגולונורכ" ,תחא תירופיס תלוכי לכמ גרוחכ וב הריכמה 

אל חרכהה לע רומשל וזכ הנבות חילצתה ?רחאו הנוש ,רמולכ ,שדח "ךשמה"ל ,הנוש 

לכמ הנממ תבייחתמה השילתה דצל ,רבעה רקחל יארחאו יניצר ,דודמ סחיב תיחפהל 
?הירוטסיה 

רוזחש ,רמאהשליירג לש תילטנמונומה הלטמה תא הוולמה שאוימו יניצ ןוט הז ןיא 

תרבוע לארשי לש הירוטסיהל המורתהש הבשחמה הארנכ אלא ,ויתוסרגל ילארשיה רבעה 

אקווד תאצמנ הניא תובישחה .דחי םג הילע תרוקיבהו תיתרוסמה תינויצה הסיפתה ךרד 

אסיג ךדיאמ ליבוי רבדהש ילבמ תאז ,תונושה תוסרגה ןיב תילאירוגיטק הערכהב 

,רמולכ ,ןהיתש תא רקבל רשפאו ןתינש חיכומ בתוכה .דחא רופיס ידכל ןהלש הזיתניסל 

ונתוהז לע חוכיוול ־ תרמוא תאז ,לארשיל ־ תרמוא תאז ,ןהיתשל "ןמאנ" ראשיהל 

לש וריש תשדקהב חתפנש ,רפסה .תונשל תלוכי לכ ילבל דע תעבוקמו העובק הניאש 

חונמה הלשממה שאר ןייצ ותוא ,ירוג םייח לשמ רישב םתחנ ,ל"ז ןיבר קחציל ןמטיוו טלוו 

,הליחתב רבכ "תמו רק" לטומה ,ןמטיוו לש ןטיפקה ןיב ,וכרואל .רתויב וילע ביבחה הזכ 

- חצרה השעמ ינשה טוחכ חתמנ ,ירוג לש "וזכש תוער" ופוסב הנירקמש יחה םוחה ןיבל 

הלאל הארוה םושמ םולשה ךילהת ליבומ ייחב תושקנתהה ןוסאב שי םא !יוויצ ןיעמכ 

איהש ירה ,לארשיב (!רוכזל) בושחל קיספהל אל האירק ,לארשי תא בושחל ןיידע םיסנמה 

הלחתהכ םיגשומל הנוש תועמשמ הנקמו ,רכומה יגולונורכה ירוטסיהה רדסה תא תפרוט 

.ןוקיתל תנתינ הניאש המוארט וניה תילארשיה הרבחה תא בוש ילבל עצפש עוריאה .ףוסו 

הנוש דיתע לע קבאמ ,השדח "השדח הירוטסיה" התוא קוידב ותועמשמש ,ערק והז 

לעב דיתע .ורבע תא קחומ וניאש ,(ומצע קבאנה לש יוזיח תלוכי לכל רבעמ ףא) ןיטולחל 

תרחא תוערל תדגונמ הניאש ,"הנשי" תוער התואמ םג ,ראשה ןיב ,בכרומ הז ןיממ ןורכיז 

."השדח" תוער ,(!רחא וא יניטסלפה) רחאה םע תוער ,לארשיב 

טדימשדלוג להי 

סירפ ,רטננ תטיסרבינוא 
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