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ףוקזה רודה ץיבוניבר ינדו רקב־ובא הלוא'ח 
.םידומע 197 .2002 .רתכ 

*לייא ליג 

תנידמב יניטסלפה טועימה ברקב חמוצ שדח רוד :ותרתוכב תאטובמ רפסה לש ותנעט 

ידכ וא םתוצרל ידכ םידוהיה ןוטלש תחת חחותשהל ךישמהל ןכומ וניא הז רוד .לארשי 

השולש ןיב הנחבא לע תנעשנ וז הנעט .תויביטקלוק תויוכז שרוד אלא ,םברקב בלתשהל 

תיטילופ היצטניירוא םהמ דחא לכלש ,לארשי יחרזא םיניטסלפה ברקב "םייגולויצוס תורוד" 

:תידוחיי 

תמחלמ תא ורבעש םיניטסלפה .ףוקזה רודה לש תותבסהו םיבסה תבכש" :"םידרושה" .1 

ולטלטיה וללה .(25 'ע> "היתובקעב םהילע התפכנש הנידמב םיחרזא םמצע ואצמו 1948 

םעזו תורירמ ןיבל ,םקתשהלו דורשל ףוחדה ךרוצב םרוקמש תונתייצו הענכה" ןיב 

םהל היה תיטילופ הניחבמ ךא ,ןוטלשה דגנכ םינוא ירסח םנמא ויה םה ."שובכ ימויק 

:(33-32 'ע> יביטקלוקה ןורכיזה ירמושכ בושח דיקפת 

ךלהמב לארשי יחרזאכ ודלונ" םה .ףוקזה רודה ינב לש םירוהה :"קוחשה רודה" .2 

"1976 לש המדאה םוי יעוריא םע יטילופה םקרפל ועיגהו ...המויקל ןושארה רושעה 

לש היגטרטסאב ורחב ,יניטסלפה טועימה יגיהנמ תיברמ םינמנ םמעש ,וללה .(39 'ע> 

לש היצזילרביל ןעמל םכותב קבאמ לשו הנידמה לש םייטילופה תודסומב תובלתשה 

םקבאמו ,"היחרזא לכ תנידמ"ל לארשי תא ךופהל התייה םתרטמ .תוחרזאה רטשמ 

םג הנומט ןאכש אלא .יברע-ידוהי הלועפ ףותישל תומזוי תרגסמב תובר םימעפ לחה 

תומזויה ןולשיכ .ץיבוניברו רקב־ובא לש םהירבדל ,"קוחש" הז רוד לש ותויהל הביסה 

•ידוהיה סרטניאה תא ופידעה" לאמשה תוגלפמש םושמ)יברע-ידוהי הלועפ ףותישל 

טועימה תקוצמב הרכההו םזינמוהה ,םזילאיצוסה יכרע ינפ לע ירלוקיטרפה ינויצ 

רסוחו ,תסנכב םייניטסלפה םיאקיטילופה לש םינואה רסוחו דודיבה ,("יניטסלפה 

בוצקת תעיבק ,םימהו תועקרקה תואצקה")תמאב םיבושחה םימוחתב עיפשהל םתלוכי 

תוקימעמ רוכינ תושוחת"ל וכילוה ("ךוניחה תכרעמ לוהינ ...תוימוקמה תויושרה 

,הז רוד ךפהנ ךכ .(45-43 'ע)"יתימא יחרזא ןויוושל עיגהל יוכיסה רסוח םע המלשהו 

...םיירטנמלרפ־ץוחו םיירטנמלרפ םייטילופ םיעצמאב תיחרזא הכפהמ ליבוהל הסינ"ש 

:(46 'ע> "קוחשה רודל 

םיכילהת ינש יכרב לע יטילופה וקרפל עיגה"ש ,ישילשה רודה ינב :"ףוקזה רודה" .3 

רודה לש וקבאמ] לארשיב תויוכז לע יחרזאה קבאמהמ לוכסתה :םיליבקמ 

םישובכה םיחטשב תיניטסלפה תימואלה העונתה לש התלשבהו ['א 'ג - קוחשה 

עוריא תניחבב ויה 2000 רבוטקוא יעוריא .ולסוא ךילהת תובקעב דחוימב ,"הרוזפבו 

וקינעהו וללה םיכילהתה ינשל וסחייתה הלא םיעוריא ןכש ,הזה רודה יבגל דקממ 

יבגל הכובמ התע הרתונ אל ףוקזה רודה ברקב .םהמ עבנש תוהזה רבשמל תועמשמ 

הנושארבו שארב םמצע תא םירידגמ םלוכ" ןכש ,םמצע תא ורידגיש יואר דציכ הלאשה 

קרוי־וינ ,היבמולוק תטיסרבינוא 
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ףותיש לש תורשפאב םינימאמ םניא בוש ,ךכל םאתהב .(52 'ע)"םיניטסלפ םיברעכ 

יפכ ,תיניטסלפה תימואלה העונתה אוה םהלש יוקיחה םגדו ,יברע-ידוהי הלועפ 

.םישובכה םיחטשב ךכ־רחאו הרוזפב החמצש 

הנחבאה לע תוססובמה ,הלועפ תוצלמה םיבתוכה םיאיבמ רפסה לש ינשה וקלחב 

לארשי יחרזא םיניטסלפה בצמ לע םוריחה חוד לש ויכרוע ידי־לע וחסונש יפכ ,ל"נה 

םנאג דעסא םע דחי ,ל"נה חודה יכרוע םע הנמנ ץיבוניבר .2000 רבוטקוא יעוריא תובקעב 

רובעב הדמע תוריינ ורביחש םיתווצה דחא םע התנמנ רקב־ובא וליאו ,לאחתפי ןרואו 

אל לארשיב תיניטסלפה הליהקה לש הבצמב יתימא ןוקית"ש איה תירקיעה הנקסמה .חודה 

שי ךכל .(85 'ע> "רבעה תולוועמ םימלעתמו דיתעה ינפ תייפצב םיקפתסמ םא ןכתיי 

הנושארבו שארב םיללוכ םינושארה :םיילמס םקלחבו םיישעמ םקלחב ,םינוש םיטביה 

תויניטסלפה תועקרקה תעקפה לש לוועה תא ןקתל ידכ ,לארשיב תועקרקה רטשמב יוניש 

רוביצה ידיב תתל" םישרוד םג םיבתוכה .הנידמה תומדא תאצקהב תינבמה הילפאה תאו 

,יללכ ןפואב .(88 'ע> "דרפנ ךוניח להנמ תועצמאב האלמ תיכוניח הימונוטוא יניטסלפה 

אלו ,תוחרזאה" :"היחרזא לכ תנידמ"ל לארשי תא ךופהל תושקבמ ןכא הלא תושירד 

,תואבצק ומכ תוילסרווינוא טרפ תויוכזל ןה דיחיה סיסבל ךופהל הכירצ ,ינתאה ךוישה 

,ךוניח תמגוד םייתליהקה םיכרצה םוחתב ןויוושל ןהו ,רוידל יארשאל תואכז ,סמ תולקה 

ןורכיזה" תללכהב תזכרתמ םיבתוכה תעיבת ,תילמסה המרב .(90 'ע> "תויתשתו תואירב 

שוריפ .(93 'ע) "יתנידמ־ללכה רופיסב ['א 'ג - יניטסלפה טועימה לש] ולש ירוטסיהה 

םע דדומתהל" ותרטמש ,"לוועב הרכהו הטרח לש טפשמ" ץמאת טפשמה תכרעמש רבדה 

וליאו ,(92 'ע> "םיימואל־ונתאו םייטילופ םיעסשב םרוקמש םייטמוארט םיעוריא יעקשמ 

וברחש םירפכה לש החצנהו רוכזא םוזית ,1948 לש יניטסלפה ןוסאב תימשר ריכת הנידמה 

,היתוערגמ לכ לע ,רוא תדעווב םיאור םה .(95 'ע> "הבכנ"ל יתכלממ ןורכיז םוי עבקתו 

.(112-109 'ע) הלא תולאש םע תודדומתהה ןוויכב ךרדה תליחת תא 

תיתנחבאה ןושלה תא שטונ - "םיוואפיחו םיאופיה" - רפסה לש ישילשה וקלח 

הדבועה ןהל תפתושמש ,םיבתוכה תוחפשמ לש יביטקלוק־ישיאה ןרופיס תבוטל תוצלמההו 

םישגמ הז קלח ,םיוסמ ןבומב .תמדוקה האמה לש םירשעה תונש ךלהמב הפיחל ורגיהש 

,יתנידמ־ללכה רופיסב יניטסלפה רופיסה תללכהל םיבתוכה לש םתעיבת תא ןיפנא ריעזב 

םיבתוכהש םיילמסה םידעצה תטיקנמ רוא תונש קחרמ הקוחר לארשי תנידמ םא םג ןכש 

ךרדה תחת רותחל ךכבו ,בלושמב םהירופיס תא רפסל םילוכי םמצע םה ,םהילע וצילמה 

תודלות ,ךכ לע ףסונ .לארשיב םייתחפשמו םיישיא םירופיס םירפוסמ הבש הילאמ תנבומה 

.םימדוקה םיקלחב וגצוהש רתוי תויללכה תונעטה תא םיגדהלו ששאל םג תועייסמ תוחפשמה 

ןמ םלעתהל הפיחב תידוהי החפשמ לש התלוכי תדימ לע תדמלמ ץיבוניבר לש ותודע 

תורדענ ,דבכנהו המחלמהש "יתחפשמ רופיס" רציילו ,ריעה ייברע לש תינומהה הביזעה 

המרופרל ותעיבת תא תששאמ םג איה ןכל ."הקיתש לש םיקומע םישוג" ףוצר אוהו ,ונממ 

הנחבההש הדבועה תא בטיה המיגדמ רקב־ובא לש התודע .(137-136 ,134 'ע> ןורכיזה לש 

הל ןיא הרוזפב וא םיחטשב םיניטסלפה ןיבל "לארשי ייברע" ןיב תיתכלממה תילארשיה 

48 ינפל ,וכעו הפיחל דבעיו ןינ'גמ רוזחו ךולה םיענ התחפשמ ינב ןכש ,ךמתסהל המ לע 

,םיינידמה תולובגה תא םיצוח ןותיחהו תוראשה ירשק :וירחאו םיחטשה שוביכ ינפל ,הירחאו 

םיטילפה תונחמב םויכ םייוצמה הלא תא םג ללוכ יתחפשמה וא יטרפה ןורכיזה וליאו 
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,ןכ לע רתי .<161-160 ,155 ,153 ,145 ,143-142 ,132 ,123-121 'ע> הירוסב וא ןונבלב 

ןמזל ףרטצהש ימכ ,"בוט אוה יברעמ רבד לכ"ש ןימאמ ימכ ,רמחומ ,היבא תא הרואית 

תנוכשל החפשמה תא ריבעהש ימכו ,דחפ ךותמ התוא שטנ ךא תיטסינומוקה הגלפמל רצק 

הז רואית ,<162 ,156-150 'ע) הפיחב "ילאיר"ל התוא םושרל הסינו תברועמה ןוספלוו 

תויווחהו תודמעה ןמ תצקמ הכותב תברעמה תומד לש בלל עגונו זירז םושיר תניחבב אוה 

הדימב היוצמ המצע רקב־ובאש יפכ> קוחשה רודה לש הלאמ תצקמו םידרושה רוד לש 

.<תראתמ איה םתואש ףוקזה רודל קוחשה רודה ןיב תמיוסמ 

תניחבב אוה ,תאזמ הרתיו ,בושח רפס אוה ףוקזה רודה ,ןורחאה קלחה לשב רקיעב 

,תאז םעו ,ילארשי־ידוהיה ארוקל הנושארבו שארב ןווכמ אוה .ותעב אבש יתוברת ךלהמ 

םתואמ דחא היה וליאכ ,תקחורמ הדמע ךותמ ותוא אורקל הזכ ארוקל רשפאמ וניא אוה 

־ילארשיה ארוקה לע הפוכ ףוקזה רודה .תניועו הרז הייסולכוא ברקב שחרתמה לע "תוחוד" 

תססובמ הניאש וזכ ,תימצע הנבה לש תרחא ךרד (תופיקתב םיתעלו תונידעב םיתעל)ידוהי 

תוישיאה תוירוטסיהה לש תינדפק הריזש לע אלא ,םיניטסלפה לש החכשהו האצוה לע 

.לארשי/הניטסלפב םידוהיו םיניטסלפ לש תויביטקלוקהו 

,תישאר .ןועיטה תולבגמ לע המ־רבד םג רמול יואר ,רפסה לש וחבשב ונרבידש רחאל 

איה ,ףוקזה רודל קוחשה רודה ןיב דוגינה גוציי דחוימבו ,תורודל הקולחה :הנחבאל עגונב 

יכ השוחתה ןמ רענתהל לוכי וניא ארוקה ,תיתדבוע הניחבמ .הטעמה ןושלב תיתייעב 

םנמא וטלבתהש ,תויטנדוטסו םיטנדוטס לש תיסחי הנטק הצובק אלא וניא "ףוקזה רודה" 

לש םהיתופקשהו םהיתודמע תא חרכהב םיגציימ םניא ךא ,םינורחאה תוערואמה ךלהמב 

ידכמ רחואמ תאז םישוע םה ךא ,רפסה ךלהמב ךכב םידומ םירבחמה .םרוד ינב תיברמ 

תא םיגייתמ םה רשאכ ,היואר הניאש הרוצב תאז םישוע ףאו ,יזכרמה ןועיטה תא תונשל 

תיתדבוע היעב .<70 'ע)םיכובנו םואל ירסח ,םירוב ,"םיקינרדתסמ" ,םינדחפכ "םיפוקז אל"ה 

היעב לע םידע האמכ הדיעמ ,התוא רותפל םירחוב םה הבש היואר יתלבה ךרדהו ,וז 

תורודה תא גצייל םירחוב םה ותועצמאבש "לוק"ב תויבקע רסוח :הרומח תיגולודותמ 

לש ותפקשה תדוקנמ הביתכל "דיליה לש הפקשהה תדוקנמ" הביתכ ןיב סחיבו ,םינושה 

.לאוטקלטניאה 

ובש ןפואה אוה ,ימצע יוניכ אוה "ףוקזה רודה" :רתוי הטושפ הרוצב תאז רמול רשפא 

,השעמל) םהלש הפשה ןמ קלח אוהו םמצע תא גצייל םירחוב וז תיגולויצוס הדיחי ירבח 

םיחוודמ םה םא תעדל רשפא יא םיתעלש דע ,תאזה הפשה םע ךכ־לכ םיהדזמ םירבחמה 

,"קוחשה רודה" ינבל רשא ךא .<םמצע םהלש וא "ףוקזה רודה" לש ויתודמעו ויתועד לע 

רודש יוניכמ עבונ וניא םיגצוימ םה ובש ןפואה .םמצע תא גצייל ורחב ןכא ךכש חוטב יניא 

ער ךכב ןיא ."תיטרואת" ,תינוציח הגשמה תניחבב אוה אלא ,ומצע תא וב הנכמ הז 

תא רפסל ורחב םירבחמהש ךכ לע דיעמ ךכב ךורכה תויבקעה רסוח אלמלא ,ומצעלשכ 

תא וא ,םירחאה תורודה תא םרואית ,ךכיפלו ,"ףוקזה רודה" לש ותפקשה תדוקנמ םרופיס 

התועצמאבש תורדההו תוקולחה תכרעמ לש ףוקיש אלא וניא ,"םיפוקז" םניאש ליגה ינב 

,"רוד" גצייל תעבות ,המצע תא תננוכמ םילאוטקלטניאו םיליעפ לש תמיוסמ הצובק 

תועצמאב המוד רופיס רפסל רשפא היה ירה .תמייקה הגהנהה לש המוקמ תא לוטיל תעבותו 

ןיבל "עוצקמכ הקיטילופה" ןיב קבאמה לש ,תיטילופה היגולויצוסה לש הנושל 

!"תורוד" לש ידמל תיגולואדיאה ןושלה תועצמאב אלו ,"הקיטילופב םילאוטקלטניא" 

תא לולכל תעבותה הצלמהל דחוימבו ,תוצלמהה ןמ קלחל תעגונ היינשה הלבגמה 
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איהש יפ־לע־ףא ,וז הצלמה .יתנידמ־ללכה רופיסה תרגסמב יניטסלפה יביטקלוקה ןורכיזה 

וכרעו ןורכיזה לש תקפקופמ הירואת לע תססובמ ,ונלש יתאה םעטה תא תקפסמו תינמוה 

םיטקילפנוקו תומוארט לש הקחדהה וליאו ,אפרמ ןורכיזה ,וז הירואת יפל .ביטקלוקלו דיחיל 

תאירקב תוערפהו תויססבוא ,תוינתוכמס תודמע תומדב "קחדומה לש הרזח"ל הכילומ 

,ועבט םצעמ ,ןורכיזה וליאו תאפרמ החכשה ילוא ,רמולכ .ךפהל ילואו ,ילוא .תואיצמה 

,דיורפ תובקעב) םיטונ ונא אלא ,הז אלו הז אל ילואו .תקולחמ ררועמו תקולחמב ןותנ 

תובישח ול קינעהלו ,ידמ תובר תווקת ןורכיזה לע סימעהל (ילאוטקלטניא סוטיבה ךותמו 

הלוכי תאזכ תיביטלוקפס הירואת קר .וללה תווקתה תכרפהל ךילוהל הפוסש ,תזרפומ 

תיינבל יחרכה יאנת איה 1948 לש יניטסלפה ןורכיזב הרכהה" יכ הנעטה תא קידצהל 

דבכ הכ ןוסא לש החבשההו השחכהה רוציב איהש ,ךכל הוויטנרטלאה .תפתושמ תוחרזא 

םייחכ הומכ ,לארשיב ידוהיה רוביצב הכ דע השענש יפכ ,ויתונברוק לע ףרה ילב קיעמש 

רתויב םישק" םהש םיילמס םידעצב רבודמש ךכל םיעדומ םיבתוכה .(95 'ע)"לואש ןמז לע 

םתווקת תא םילותו ,םהילא ףואשל שיש םירובס םה תאז תורמלו ,ידוהיה רוביצל "לוכיעל 

,ימעטל .(97 'ע)יתוברת דרגנוואכ םילארשי־סידוהי םילאוטקלטניא אלמל םילוכיש דיקפתב 

השעמלו)ותליחתל אלא ,תפתושמו תינויווש תוחרזא תיינבל ןוכתמ הניאש ,אווש תווקת וז 

.וב ודיספי חרכהב םילאוטקלטניאהש קבאמ ,ןורכיזה לע ינסרהו רמ קבאמ לש (וכשמה 
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