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.1998 .דחואמה ץוביקה תאצוה :ביבא־לת .םינורחאה םילארשיה הנחוא דוד 
.םידומע 320 

המרח דע הווצמ תמחלמל דחי ורבח רבע לכמ .לארשי ינפ לע ךלהמ תוהלב חור" 

ואינ ,יסורה רגהמהו שדחה יחרזמה ,ינויצ־טסופהו לחנתמה ־ 'םינורחאה םילארשי'ב 

םירבק ישדקמ ,הטרפהה יללהמ ,םישדח םירשעתמו םינשי םידרח ,לאמשמו ןימימ םינענכ 

ורפס תא הנחוא דוד חתופ ךכ ".רופגניס יצירעמו ןריא ידיסח ,םירז םילעופ ירוסרסו 

,תוהלב חור התוא ינפמ תילארשיה הרבחה תא ליצהל שקבמה ,םינורחאה םילארשיה 

םלועמו זאמ .םעפ ןאכ התרשש ול המדנש תילארשי תיתרבח תודיכל שדחמ ןנוכלו 

,םינושה םימעה ,תונושה תוצובקה ינב תא רבחמ המ .התוהזב תילארשיה הרבחה תטבלתמ 

,הלשממה שאר חצרנ זאמ יכ המדנ םלוא ?תויבטוקה תויטילופה תודמעה ילעבו תותדה 

םיאקיטילופ ידי לע תקזוחמה ,שממ לש הדרחל וז תוטבלתה הכפהנ ,ןיבר קחצי 
חישה זאמ ופלחש םינשבו ,אובל הרחיא אל תירוביצה הבוגתה .םהיכרוצל הב םישמתשמה 

םיעסשה לע רשגל ןתרטמש תועונתו תותומע ,תוצובק דועו דועב ףצומ ילארשיה ירוביצה 

.רבעב ,םתעדל ,התוא הנייפיאש תודחאה תא הל בישהלו תילארשיה הרבחב םייזכרמה 

.הלאמ תוברל ירשפא טספינמ אוה ונינפלש רפסה 

ללכב הרבחה יעדמל שדח וניא יתרבח סוזנסנוק סדנהל וא ססבל ,רתאל ןויסינה 

םיבר םילאוטקלטניאש העשב ,תואמה הנפמב .טרפב תילארשיה הרבחב םיקסועה הלאלו 

היגולויצוסה הרצונ ,קפסב לטומ תדכולמ תינרדומ הרבח לש המויקל סיסבה יכ ושח 

לימא ,ויתובאמ דחא יפ־לע תוחפל ,שדחה עדמה לש ודיקפת .יעדמ תעד־םוחתכ 

תקולחש ,תינרדומה הרבחב םג תיתרבח תודיכלל שדח סיסב תוהזל היה ,םייהקריד 

יעדמ ,רמיעו ,היגולויצוסה הענ זאמ .תחופו ךלוה היפתתשמ ןיב ןוימדהו הבר הב הדובעה 

ףתושמה תאיצמל תורתוחה - תוילאוזנסנוק תושיג ןיב ,תלטוטמ ןיעמב ,םללכב הרבחה 

הנושה ןמ תומלעתה וא יוכיד ריחמב םג הנותנ הרבחב םידיחיו תונוש תוצובק ןיב 

ןיבל ,וקזחל םישקבמ סוזנסנוקה יכמותש יתרבחה רדסב םימלוגמה חוכה יסחימו דירפמהו 

ביכרמה תאו תויוהז לש יוביר ,םיסרטניא ילדבה תושיגדמה - תוילאוטקילפנוק תושיג 

דוביר לש תולאשב תודקמתה לש הפוקת רחאל ,לשמל ,ךכ .סוזנסנוקב םולגה אכדמה 

תולאש הריזה זכרמל םיעשתה תונשב ורזח ,תיאקירמאה היגולויצוסב תויתוברת־ברו 

תקסועה תורפסב ,לשמל ,אטבתמ אוהש יפכ ,ביטקלוק לש ומויקל סיסבהו ךומא"ה 
.התוא םירשפאמש םינונגנמבו "תיחרזאה הרבח"ב 

,תוילאוזנסנוקה תושיגה ןמ ,המוד תלטוטמב הענ תילארשיה היגולויצוסה םג 

,תוילאוטקילפנוקה תושיגה לא ,םיעבשה תונש דע הב וטלשש ,תויטסילנויצקנופה 

לש ,הצואת רובצל הלולעה ,המגמ ןמסמ הנחוא דוד לש ורפס יכ המוד .זאמ הב תוטלושה 

םירפסש יוארו בושח יכ רמול ןתינ בויחל .םימחה סוזנסנוקה קיח לא הבישל הריתח 
לש הדיתע לע ירוביצה חוכיוול תונוש םינפ ופיסויו רוא וארי הנחוא לש הז תמגוד 

תוינשה םישולשב קר אלו ,חוכיווב ופתתשי הימדקא ישנאש ץוחנו בוט .תוילארשיה 

תא תחטשמ איה וב ןפואה לע ןנוקמ ןכא הנחואש ,תינרותה הקיטילופופב םהל תוצקומה 

לש וז החמשהמ ףח וניא ומצע הנחוא לש ורפס יכ המדנ תאז םע .לארשיב יטילופה חישה 

.רקבמ ומצע אוהש תונורסחה ןמ המכב הקול אוהו ,לארשיב ירוביצה חישה 
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467 (2)א תילארשי היגולויצוס 1999-ט''נשת 

,תיטרקומד העדות :םיכבדנ השימח וסיסבבש ,שדח ילארשי סותא עיצהל שקבמ רפסה 

לש עצמ לכ ומכ .תיתרבח תוירדילוסו תינוכית־םי הקיז ,ידוהי ףסומ ךרע ,םולשל ךוניח 

סוזנסנוק והשזיאל עולקל שקבמ הנחוא לש עצמה םג ,וננמז־תב תיטילופ הגלפמ 

וא ישוק לכ אלל הלא תונורקע ץמאל ולכי רבע לכמ תוצצה זכרמה תוגלפמ .יאליטרע 

ירוחאמ ,לעופב .םייבויח םיכרע לש וזכ תכרעמ םע חכוותהל ולכוי םיטעמ .יוניש 

.לודג לובלבו תורתוס דוסי־תוחנה םירתתסמ ,וללה תוילאוזנסנוקה תומסיסה 

לש ותומלעיה ,תוילארשיה תטרפה תודוא־לע הניקה איה רפסה לש אצומה־תדוקנ 

סופרוק ,יתוברת ןעטמ" ותוא ,םילארשיה לכל םעפ ףתושמ היהש חינמ הנחואש ,והשמ 

הדלונש תינויצה היגולואידיאה לע ססובמה" ךבדנ ול ופיסוה רוד וא הנחמ לכש ,"ףתושמ 

,וז תינויצ היגולואידיא לש הסיסב לע ,הנחוא תעדל .(12 'ע) "תידוהיה הלכשהה ןמ 

םיניבמ םהש ךות חכוותהל םינורחאה םילארשיה ולכי ,תיפוריאה תורואנה לע תססובמה 

תילאוטקלטניאה הטילאה ירבח ןיב הנבה התוא יכ ןייצל חכוש הנחוא .הז תא הז 

,הפוריא חרזמב םש־יא המוד ךוניח לע ,םיכסמ ומצע הנחואש יפכ ,הנעשנש ,תיטילופהו 

תונבומה דוסיה־תוחנה לע ןעשיהל ולכי אלש הלא תא ירוביצה חישה ןמ לילכ הרידה 

ןיא ילוא .אבא תיבמ תידוהיה הלכשהה לש "םירואנ"ה םידוקה תא וריכה אלשו ,ןהילאמ 

םייזנכשא םירבג םלוכ ויה ,הנחוא לש וירוביג ,ןזחו ןוסלנצכ ,דדלאו ץיבובילש הרקמ הז 

תנווכמ תוילארשיה לש התומלעיה ינפמ הנחוא לש ותדרח ?תילארשיה הטילאה ירבחו 

רוזמ איבי םדקל שקבמ אוהש שדחה סותאהו ,תיטסיטילא תוילארשי התוא רבעל הלוכ 

הנוחטב תא תרערעמ הלש הירוטירטל תושדח תוצובק לש ןתסינכש ,הטילא התואל 

,םימח ,יגולותימ ןוכית־םי אלא וניא ססבל שקבמ אוהש ינוכית־מיה רשקהה םג .ימצעה 

ךא ,רוזיאה ינבל סחיימ ברעמהש תויטסירולקלופה תונוכתה תא רמשמש ,יטגרנאו ססות 

.תיטננימודה תיברעמה הבישחל והשלכ דוגינ וא הפולח עיצמ וניא 

תוהלבה חור םה היבייוא .רפסה לש תיתימאה הרוביגה אופיא איה הנשיה הטילאה 

ןדיעב .םעפ ןאכ התיהש המדנ הנחואלש ,האלפנ תוילארשי התוא לש המויק לע תמייאמה 

הנחוא הסנמ ,הנשי הטילא התוא ץירעהל ךכ־לכ לבוקמ אל רבכ וב "תיטילופה תוניקתה" 
."םינורחאה םילארשיה" תרתוכה תחת שדחמ הרידגהל 

טסקטב תצמואמ האירק ?םינורחאה םילארשיה םה ימ :הלאשה לע תונעל הסגמ אובמה 

לש ויניעב בוטש ימ לכ םה םינורחאה םילארשיה :תחא הנקסמל הליבומ והשמ לבלובמה 

םא קרפה ןמ ללכ רורב אל .תדחכנ הטילא התוא לש הירבח ,עירכמה םבורב ,םהו .הנחוא 

לש דחכנ ןז ותוא ,רבע ןמזב םהב רבודמ םימעפל .דוע םניאו ויה םינורחאה םילארשיה 

יהוז .ברע תעל םירימת םייגולואידיא םיחוכיווב ודקיו רחש םע םישיבכ וללסש םידסיימ 

."םינושארה םילארשיה" ,הצרעה תוחפ הברהב ,הניכ בגש םותש ,בוריקב ,הצובק התוא 

,םיצימא םימחול המכ תוחפל וא ,ונחנא םה םינורחאה םילארשיה יכ המדנ תורחא םיתיעל 

.שדחמ ותונבלו "ףתושמה סותאה" לע ךכוסל םישקבמה ,הנחוא תמגוד 

דחי םתוא ךורכל ןויסינהש ,םיאשונ ןווגמב םילפטמה םירעש העבש הנומ ומצע רפסה 

תויומד םע תונויאר ,תויאנותיע תובתכמ רתוי םניא םיקרפה ןמ קלח .יתייעבו ץלואמ וניח 

הרנמ ץוביק תרבח ,ןיבר לחר :"םינורחא םילארשי" םתוא תא ןהב גצייל רחוב הנחואש 

שקבמ הנחואש ןוידה תא הררועש איה ותחיצרש המודש ,הלשממה שאר לש ותוחאו 

גולואידיאכ גצומה ,רבעשל תורדתסהה ל"כזמו םייח־תעבג שיא ,ןורהא־ק קחצי :ךורעל 

,'ץיבוביל והיעשי :חוכו םיסרטניא לש הקיטילופב םלועמ וידי תא ךלכל אלש ,םימת 
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לסרמ ףוסוליפהו ריזנה ;תילארשיה ותועמשמב לאמשה לש ילאוטקלטניאה הנאתה־הלע 

קובדל שקבמ רבחמהש תיטתניס תוינוכית־סי התוא לש הגיצנ ,יקארוש יירדנא ;האוביד 

"יעבט" תיב־ןב אוהש ירי'זלא אצוממ ידוהי ,תיברעמה הטילשה תא תרגתאמ הניאש ,הב 

תורשפאה תא גציימה ,לארשי תבשחמל גוחה ןמ ,סביל הדוהי ר"ד ;ברעמה תוברתב 

;ונלוכל ,ותעדל ,ףתושמ וניהש ,ידוהיה םירפסה ןוראב תוקבדלו תילאוטקלטניא תויתדל 

ךא ,םיתיעל םיניינעמ םתיא תונויארה .האלה ךכו ;ילאירא עשוהי רוספורפ ;באילא הבול 

הנחואש יפוריאה ילאוטקלטניאה עקרב ,טקשה םרובידב םינייפאתמ םלוכ םינייאורמה לכ 

.רי'זלאב הרקמב ודלונ םא םג ,הנשיה הטילאה ינב םתויהבו ךכ־לכ ךירעמ 

שמתשמ הנחוא םקלחב .ילאוטקלטניאה ונויפיא תא רפסל םיקינעמ םירחא םירעש 

.הרואכל יתרוקיב ןפואב ,ןורכיזו סותימ ,"יביטקלוק ןורכיז" תמגוד ,םייתנפוא םיגשומב 

יביטקלוקה ןורכיזב םיקרפל תוסחייתהו םיסותימ תיינבב ומצעב קסוע אוה םירחאב 

קסועה ,לשמל ,ישימחה רעשב .חוכיוול תונותנ ןניאש תוירוטסיה תודבוע לאכ ילארשיה 

םיסותימ תרציימכ תילארשיה תרושקתה תא גיצמ הנחוא ,תימוקמ היגולותימב תרושקתב 

ןכמ־רחאלש הקספב .ךותיה־רוכ לש היגולואידיאו תויתכלממ לש םילאוטיר ,הרובג לש 

לש ומויק תודוא־לע םיילארשיה םייפרגוירוטסיהה םיסותימה ןמ םיבר ומצעב רזחממ אוה 

קרפתהש "ונחנא" ,הנידמה םויקל םינושארה םירושעה ינשב ילארשי "יביטקלוק ונחנא" 

היונש הזית יהוז .םירופיכה־מוי תמחלמ לש רבשמה ביבס ,םיעבשה תונשב קר הרואכל 

קסוע ףסונ רעש .םהשלכ םיירוטסיה םיכומיס הל איבמ וניא הנחואש ,תקולחמב דואמ 

־יא םייטסיטילא םייפוסוליפ םיחוכיו ויה וליאכ םותימה תא רזחממו ,םיירבעה םינאישטינב 

.לארשיב תויטילופ תוקיטקרפו תויגולואידיאל יתימא סיסב םעפ 

,המצע הרבח התואל עוגעג ןיבל תילארשיה הרבחה תרוקיב ןיב אופיא ענ רפסה 

תוצירק ןיב ;רבחמה לש הזב תוחפל וא ,יביטקלוקה וננוימדב םעפ:התיהש יפכ 

תורפסה תא יתארק ינא םג ,םכחותמ ינא המכ האר" :ארוקל תוזמרמה "תוילאוטקלטניא" 

חרכהב החיטבמ הניא תורפסה תאירקש תוחיכומה תויגולואידיא תורימא ןיבל ",הנוכנה 

אוהש תונויערל דה רפסב אוצמל לכוי ,ויד שקעתי םא ,ארוק לכ .היחקל תמנפה תא 

,ומצעב הילע םתוח היהש תילארשיה הרבחה ינייפאמ לע תרוקיב ;םמיע ההדזמו םיכסמ 

םא ןעשיהל הנחוא לכוי ,לשמל ,"ןוכיתה םיל ןולח" קרפה לע .רומגה ךפיהה תא םג ךא 

לארשי תא יתרקיב ,רמול לכוי אוה ,ימצע ינא .ןאכ תילעומה תרוקיבה םע חכוותי 

ומכ) תוינוכית־מיה לבא .ינוכית־מיה בחרמה ןמו "ידוהיה ןמזה" ןמ תקתגתמה תיזנכשאה 

תויברעמה תא הפידעמה היכרריהה תלבקל תוסכ אלא הניא הב ןד הנחואש (תויברעמה 

תחת יהשלכ תונרתח הב ןיא .תוירוגיטקה תא תננוכמ המצע איהש יפכ תויחרזמה לע 

.ותוא גיצמ ומצע ברעמהש יפכ יברעמה לדומה 

אוה .םעפ היהש המל םיעוגעג ךותמ בתכנ וניא רפסה יכ ונל חיטבמ ומצע הנחוא 

םלועמ המייקתה אל ,ולוכ רפסב הילא עגעגתמ אוהש ,םעפ לש תוילארשי התוא .קדוצ 
.היגלטסונה תוזוחמב אלא 

לקנרפ לכימ 
ביבא־לת תטיסרבינוא 
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