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לארשיב ילאיצוס ןוחטיב לג ינו'ג 
.םידומע 172 .2004 .סגגאמ ל''י 

*ןונבל הדרו 

תנידמ לש היתודוסי תא חינה רשא ,'גדירווב חוד הינטירבב םסרופ 1942 תנשב 

תיחרזא תוכזכ תילאיצוס הנגהל תוכזב הרכהה הנושארב העבוה הז חודב .תינרדומה החוורה 

היהש יפכ ,םיינעל תיביטקלסו תיטסילנרטפ הגאד דוע אל .תיטרקומדה הנידמב תיסיסב 

לש םומינימ חיטבתש ,תיתנידמ ןוחטיב תשר אלא ,הפוקת התוא דע דעסה תוכרעמב גוהנ 
.חרזא לכל הגאד 

הביצהש ,לארשיב החוורה תנידמ הננוכ הזה חודה חורב ,ורפסב לג ינו'ג ראתמש יפכ 

from cradle to) םייחה יבלש לכ ךשמב הייסולכואל הנגה קפסל לע תרטמכ המצעל 

 grave», םהיניבו ,םידעי רפסמ שי וז תכרעמל .ילאיצוס ןוחטיב לש תכרעמ תועצמאב

תיללכה ותנקסמ .הדובעה קוש לא הרזחה דודיעו םיבאשמ לש שדחמ הקולח ,ינוע תעינמ 

תילארשיה החוורה תנידמ לש הידעי ,הדסוויה רחאל הנש םישימחכ ,םויכש איה לג לש 

,םיימואתפ םיעוריא םע תודדומתהל תונורתפ תקפסמ תכרעמה םנמוא .םקלחב קר ושמומ 

תלוחת ומכ תועפות םולבל החילצמ הניא איה ךא ,הקוסעת ןדבוא וא סנרפמ תריטפ ומכ 

לש התקיחש ךילהת אוה רפסב רקסנה ךילהתה ,ןכ םא .ןויווש־יאב לודיגו ההובג ינוע 
.החוורה תנידמ 

תורמלו ילאיצוסה ןוחטיבה תכרעמ לש התובישח תורמלש ,רבחמה ןייצמ אובמה קרפב 

לע ,וז תכרעמ הנבמ לע םייקה עדיה לד ,לארשיב םדא ינב לש םהייח לע הברה התעפשה 

ישנא ברקב ןהו תוינידמה יעבוק ברקב ןה ,ןתוחתפתה ןפוא לעו היתוינכות ינייפאמ 

קפסל לכויש ,ןכדועמו ףיקמ רוקמ תווהל איה רפסה לש ותרטמ .בחרה רוביצהו עוצקמה 

תכרעמה לש התוחתפתה תא ווילש ,םיכילהתה חותינ לעו תונושה תוינכותה לע עדימ 

התועצמאבו ,תיבחרמו תירוטסיה איה רפסה רבחמ לש ותשיג .ונימי דעו טדנמה ימימ 

תוצובק לש ילאיצוסה ןנוחטיב תחטבהל תודעוימה תוכרעמה יתרוקיב ןפואב תונחבנ 

תא ןיבהל ןתינ אל" ,לג לש וירבדלש םושמ תאז .תילארשיה הרבחב תונוש הייסולכוא 

ןהיתוכלשה תא ןכו הווהב ילאיצוס ןוחטיבב תוקסועה תוינכתה לש דוקפתה ןפוא תאו הנבמה 

תירוטסיהה תוחתפתהה תא ןיבהל ילבמ הרבחב תונושה תוצובקה לש םייחה תמר לע 

ןוחטיבה תוכרעמ יכ תדמלמ וז תירוטסיה הניחב .«2 'ע> "תיחכונה ןתורצוויהל הליבוהש 

תולעב ןניא ,היינשה םלועה תמחלמ רחאל תושעותמה תונידמה תיברמב וחתופש ,ילאיצוסה 

ןוכנ היהי רוחאל טבמב .שארמ ורדגוהש םידעי שממל ודעונש םירדוסמו םינגרואמ םינבמ 

ובצוע ןה םכלהמבש םייטילופ םיכילהת לש םתאצות ןה תומייקה תוכרעמהש עובקל רתוי 

הדוליה דודיע תא לג ןייצמ ךכל המגודכ .וצמוא ןה םתרגסמבש םייתרבח םירשקה לשו 

ילאיצוסה ןוחטיבה תוינכותמ קלח ץומיאל עינמכ לארשיב <ל"ו ־ שיגדהל שי ,תידוהיה) 
.םישישהו םישימחה תונשב 

.תונושה ילאיצוסה חוטיבה תוינכות יפ־לע םינגרואמה ,םיקרפ הנומש ללוכ רפסה 

תנידמו תירוביצה תוינידמה ימוחתמ םירקחמ לע םיססבתמ םייטרואתהו םייריפמאה םירמוחה 

,ןורוד םהרבא ומכ םירקוח ידי־לעו ומצע רבחמה ידי־לע םינשה ךלהמב וכרענש ,החוורה 

ביבא־לת תטיסרבינוא * 
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.ימואל חוטיבל דסומה ירקסמ רקיעב םיחוקל רפסב םיגצומה םינותנה .םירחאו ןטק ףסוי 

,תילארשיה החוורה תכרעמ לש התוחתפתה תא ורקסש םירחא םירפס המכל ףרטצמ רפסה 

ןורוד 'א)לארשיב החוורה תנידמו <2002 ,רימת 'יו ךלמינבא 'מ)תקתקתמ החוור םהיניב 

תורפסל הבושח המורת םיווהמ הז רפסב םיטרופמה םיינכדעה םיאצממה .(1992 ,רמרק 'רו 

.אשונב הכ דע המסרופש תירקחמה 

הנומ ,ילאיצוסה ןוחטיבה תכרעמ לש דוסיה יחנומ םיטרופמ ובש ,ןושארה קרפב 

תעצומה הנושארה ךרדה .תכרעמה לש םינושה היסופד ןיב הנחבהל םיכרד המכ רבחמה 

,ךרוצ :ילאיצוסה ןוחטיבה תכרעמל סיסב םישמשמה ,האצקה תונורקע השולש לע תססבתמ 

ידי־לע ,ילאיצוס ןוחטיבל תונושה תוינכותה ןיב ןיחבהל רשפא וז ךרדב .יוציפו חוטיב 

תוטישה רוריב תועצמאב תאז .תינכותו תינכות לכב םייטננימודה האצקהה תונורקע יוהיז 

יפואו תואלמגה הבוג ,תינכותה לש תורהצומה היתורטמ ,תואכזה םיעבקנ ןסיסב לעש 

.העיצמ תינכותהש םיתורישה 

.תונושה תוינכותב תואכזל םיאנתב תדקמתמ תונושה תוינכותה ןיב הנחבהל תרחא ךרד 

תטישב תדקמתמ ,תוינכותה טוריפבו רפסה יקרפ ןוגראב רבחמה ץמאמ התואש ,וז השיג 

,דעסה סופד :םיסופד העברא ןיב הניחבמ וז השיג .תינכותו תינכות לכב תואכזה תעיבק 

.הדובעל תיוולנה החוורה סופדו תוילאירוגטקה תואבצקה סופד ,ילאיצוסה חוטיבה סופד 

תינכותה ,לשמל ,ךכ .וז הטיש יפ־לע תוגווסמ רפסה יקרפ ךרואל תורקסנה תוינכותה 

סופד לע תססבתמ ,ימואל חוטיבל דסומה ידי־לע תלעפומה ,לארשיב הסנכה תחטבהל 

ןחבמב תינתומ הלמגה וא הבצקה תלבק ובש ,תוקקזנה ןורקע יפ־לע לעופ הז סופד .דעסה 

איה תפסונ המגוד .טרפה לש תוקקזנה תדימ תא םירידגמה ,הסנכה ןחבמב וא םיעצמא 

ותוכייש ןורקיע יפ־לע תולעופה ,תוילאירוגטקה תואבצקה סופד לע תוססובמה תוינכות 

ינחבמב הינתה אלב ,הלמגל תואכז הנקמ תוכייתשהה םצע .תיתרבח הירוגטקל םדא לש 

ךיישכ רכוי ןכאש אוה וב דומעל ךירצ םדאהש דיחיה יאנתה .חוטיב ימולשתב וא םיעצמא 

,םידליה תואבצק ןה לארשיב הז גוסמ תוינכותל תומגוד .הבצקב הכזמה תיתרבחה הירוגטקל 

.הדילה קנעמו ל"הצ יכנל תואבצקה 

רשא ,לארשיב החוורה תנידמ לש התוחתפתה רואיתל שדקומ רפסה לש ינשה וקרפ 

בקוע קרפה .ילאיצוסה ןוחטיבה תוינכות תלעפהל תיארחאה איה ,יפוריאה םגדל המודב 

החוורה תנידמ לש התוחתפתה תא ווילש ,םיילכלכהו םייתרבחה ,םייטילופה םיכילהתה רחא 

,לשמל ,ךכ .םויה דעו םיעבשה תונש זאמ ולחש םייוניש דחוימב טרפמו ,טדנמה ימי זאמ 

החימצה םע דחי ,1992 ףוס דע 1989 ףוסמ םישדח םילוע ןוילימ יצחכ טולקל ךרוצה 

וצקוהש םיבאשמה תומכב לודיגל ואיבה ,הפוקת התואב תיטילופה תוביציהו תילכלכה 

התיילע ,ךשמתמ ילכלכ ןותימ :הכופה המגמ הרשיב םייפלאה תונש תליחת .החוור יאשונל 

לכ ,םיניטסלפל לארשי תנידמ ןיב םילאה קבאמה תושדחתהו ןוטלשל דוכילה תגלפמ לש 

תיאקירמא הקירוטרב שומיש בגא ,רצואה יריכב ברקב תוילרביל־ואנ תומגמ וקזיח הלא 

דעי םויכ הווהמ ילאיצוסה ןוחטיבה תכרעמ ,ךכמ האצותכ .החוורה תנידמ תא תללושה 

.תובר הייסולכוא תובכשב הקוצמה תבחרה איה םתועמשמש ,םיצוציקל יזכרמ 

־ החוורה תוינכות לכ לש טרופמ רואית גצומ ישישה קרפה דעו ישילשה קרפה ןמ 

םיקרפה הנבמ .םידלי םע תוחפשמלו םילטבומל ,תויולבגומ ילעב םישנאל ,םישישקל 

הכרעה תנתינ ףא ףוסבלו ,הווהב הבצמו תינכותה תוחתפתה תגצומ קרפ לכב :ידמל המוד 

.הלש דעיה תייסולכוא לש היכרצל הנעמ הנתנ הבש החלצהה תדימל רשאב תיתרוקיב 
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תויסולכוא יבגל ,תונושה תואלמגה ילבקמ יבגל םינותנהו םיטרפה יוביר תורמל 

תא לקמ םיקרפה לש המודה ימינפה ןוגראה ,םינתינה םימולשתה הבוג יבגלו ןוכיסב 

תינכות לכ יבגל תטרופמ הנומת לבקל םיארוקל רשפאמו ,יניינעו רורב חוסינה .האירקה 

.התוללכב תכרעמה לא עדוותהל םג ןמזב־ובו ,דרפנב 

םידיחיב תדקוממה ףסכב תואלמג תכרעמ"כ תרדגומה ,ןוחטיבה תשרב ןד יעיבשה קרפה 

הקיפסמ הניאש ,דאמ הכומנ הסנכה ילעב םה וא יהשלכ הסנכה םהל ןיאש תיב יקשמבו 

התישאר יכ הלעמ ןוחטיבה תשר תוחתפתה לש תירוטסיה הניחב .<2000 ,לגו ןורוד)"םויקל 

תא םיקהל השירדה יכ דומלל ןיינעמ היה ךכל רשקהב .טדנמה תפוקתב דעסה תוינכותב 

אשונ התייה ,דעס יתוריש קפסל ידכ ,ימואלה דעווה לש תילאיצוס הדובעל הקלחמה 
תונשב ידוהיה בושייה לש םירחבנה תפסאל הרחבנש םישנה תמישר לש העצמב יזכרמ 

השיגב ףלחוה אוהו ,דעסה ןויערב תוכופהתו םייוניש ולח םינשה ךלהמב .םישולשה 

איה ,1982 תנשב ,ףקותל הסנכה תחטבה קוח לש ותסינכ .הסנכה תחטבה לש הקיטקרפכו 

.לארשיב ילאיצוסה ןוחטיבה תכרעמ לש התלשבהב יתועמשמ ךרד ןויצ 

היתואצות תא ןחוב רבחמה ןאכ ןכש ,רתויב ןיינעמהו בושחה אוה ןורחאהו ינימשה קרפה 

.תונוש הייסולכוא תוצובק לע היתועפשה תקידב ידי־לע ,תילארשיה החוורה תוינידמ לש 

תילארשיה החוורה תנידמ ,תונושה תוינכותה לש ןתלשבה תורמלש םידמל ונא קרפהמ 

לע האצוהה .הייסולכואב םירכינ םיקלח לש התואנ םייח תחוור לע רומשל החילצמ הניא 

ירועישב לודיגל איבמה רבד ,תורחא תונידמ תמועל הכומנ איה לארשיב תיתרבחה הנגהה 

הקולח תעצבתמש תורמל ,ךכ לע ףסונ .תידרחהו תיברעה הייסולכואה ברקב רקיעב ,ינועה 

ילכלכה םבצמ .תוסנכהה תקולחב בר ןויווש־יאב תנייפאתמ לארשי ,םיבאשמה לש שדחמ 

הריבס םייח תמר תחטבהב תכרעמה לש הנולשיכ לע דיעמ םישישקהמ םיבר לש עורגה 

.הנקזה תפוקתב 

תוסנלו ףסונ דעצ דועצל לוכי היה לגש השוחתה תרתונ רפסה תאירק רחאל ,תאז םע 

עודמ לואשל יוצר ףאו רשפא .רתוי רגתאמ ןפואב תוירוטסיהה תויוחתפתהה תא גיצהל 

תויגולואדיא וליא ?הל תוכוז ןהש תיתרבחה הנגהה תדימב תוחפוקמ תומיוסמ תוצובק 

םע םיביטימה ,תילאיצוסה הנגהה יקוח תקיקחב תוינידמה יבצעמ לש םהיניע דגנל ודמע 

םלועמ התכז אלש ,תיברעה הייסולכואה תמועל ,המגודל ,םישדחה םילועה תייסולכוא 

,הדובעה ירגהמ תייסולכוא תא ריכזמ וניא רפסהש הרקמ והז םאה ?היכרצל םלוה הנעמב 

?יהשלכ תילאיצוס הנגהב םיכוז םניאו לארשיב תוכשוממ תופוקת םיהוש הירבחמ םיברש 

היה ,תכרעמה תוחתפתה לש היתוכלשהבו היתויועמשמב ןדה ,רתוי בקונ יתרוקיב ןויד 

.ץוחנה ירוביצה ןוידה תא ררועלו היגוסה תנבהל בושח ךבדנ ףיסוהל לוכי 

,לארשיב החוורה תכרעמ לש םוגעה הבצמ לע תרוקיבו באכ ךותמ בתכנ רפסהש רכינ 

םירדגומ חתפמה יגשומ .החוורה תוינידמ לש "הקיטקרפ"ב םיניינעתמל דואמ ץלמומ אוהו 

לש התוחתפתהב םייזכרמ םיעוריא תונייצמה תולבטה האירקל םיעייסמ ןכו ,תוריהבב 
.היתואצות יבגל םינותנה ימישרתו תכרעמה 

תורוקמ 

.דחואמה ץוביקה :ביבא־לת .תקתקתמ החוור .(2003)יסוי רימתו הירומ ,ךלמינבא 

,הוושמ תיצרא־ןיב הביטקפסרפב הסנכה תחטבה תכרעמ .(2000)ינו'ג ,לגו ,ןורוד ,ימהרבא 

.27-5 ,58 ,ילאיצוס ןוחטיב 

.דבוע םע :ביבא־לת .לארשיב החוורה תנידמ .(1992) ףלר ,רמרקו ןורוד ,ימהרבא 
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