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.תוינוליחב םתמחלמב דבל אל רבכ םינמיה םיאנקה
יביסרגורפה לאמשהמ עיתפמ עויסל םיכוז םה
תומלעתמש תוצובק ליכהל ןכומ אוהש דע ,ךכ לכ וכרד תא ןיצקה יתוברת־ברה לאמשה
ןמשב םיצורית תתלו היטרקומדהמ

.16–ה האמהמ ולת לע דמעש ,ירבאב דגסמ תא םיאנק םידניה םינמואל ובירחה 1992 רבמצדב

לש םהייח תא ובגש ,ינתא עקר לע תומילא תומוהמ וצרפ ,היהדויא תינופצה ריעב ,עוריאה תובקעב

לש ןוילעה טפשמה תיב רשיא ,םיעוריא םתוא ירחא הנש 28 ,םידחא תועובש ינפל .םדא ינב 2,000–כ

תגלפמ — תידוהה םעה תגלפמש תתואמ הז ןיד קספ .דגסמה רתאב שדח ידניה שדקמ םיקהל ודוה

הצצה קפסמ הז דירטמ עוריא .ודוהב םידניהה לש תיתדה םתונוילעל ףקות תתל תנווכתמ — ןוטלשה

.תינוליח הנידמל ךופהת אל םא עיגהל לארשי היושע וילאש םוקמל

רתיל .הערכוה אל לארשיב הנידמו תד ןיב םיסחיה תלאש ,הדסוויה רחאל הנש 70–מ רתוי ,םויה דע

תוימוקמ תומזוי( התמקה ןמזב התיהשמ רתוי וליפא תדה ידיקפ ידי לע תטלשנ הנידמה ,קויד

רחא םוקמ לכב תספתנ הנידמו תד ןיב הדרפהה .)תאז תונשמ ןניא תבשב תירוביצ הרובחת תלעפהל

קלח תונורחאה הנשה 20–ב ךא .תילרביל היטרקומד לש יסיסב ןייפאמכו ,תיטילופ המדיקכ םלועב

רומא היהש המ ,השעמל .הנידמו תד תדרפהל וקבאמב ,לבלובמ וא ,הפרנ השענ ילארשיה לאמשהמ

םהידיב דקפוה — הנידמל תד ןיב הדרפהל קבאמה — לאמשה לש תויזכרמה תורטמה תחא תויהל

ינולא תימלוש םוש .לאמשה םע םיהוזמ םניא ללכש םיאקיטילופ ינש ,ןמרביל רודגיבאו דיפל ריאי לש

םילאוטקלטניאהמ קלח יניעב התכישמ תאו הרהוז תא הדביא תוינוליחה תייגוס .המק אל השדח

.לאמשה לש םיטסיביטקאהו

ןתושיגר תא תוהקהל ודמל לאמשה תוגלפמ ,תירטנמלרפה תכרעמה ללגב :תוביס המכ ךכל שי

וא םישנ הרידמש הגלפמ לכ ,היטרקומדב( תוידרחה תוגלפמה תוגציימש היטרקומדהמ הייטסל

שטנ לאמשהש ךכל תפסונ הביס .)הרוסא תויהל הכירצ ,הנידמה יקוחל ןוילעכ יהולא קוחל תסחייתמ

וטלתשה ,יניטסלפ־ילארשיה ךוסכסה וא ,יתרבח ןויווש־יא לש םיאשונש איה הנידמהו תדה תייגוס תא

הביס שיו .הנידמה תוינוליחב קמועל תורוזש הלא תויגוס יתש המכ דע ןיבהש ילבמ ,ולש הדנ'גאה לע

ןאכל אבייל ולחה םילארשי םיאמדקא ,20–ה האמה לש 90–הו 80–ה תונשב :הבושחו תישילש

םזיביטלרו םזינרדומ־טסופ ,תויתוברת־בר ,םזילאינולוק־טסופ ומכ םייאקירמא םיילאוטקלטניא םירצומ

תא תוארל ולחה םה ךכ ךותב .םזילרבילה לש דוסיה תוחנה תא רקבל ולחה םתעפשהבו ,יתוברת

תילסרבינוא תרגסמכ אל ;תונבל תוטילא לש הקיטקרפכ אלא ,יטילופ חוכ ןוגראל ךרדכ אל תוינוליחה

הכפה ,דיחיה תוינוליחה זועמ ,צרמ .תויתד תוצובקבו תויוברתב הטילשל תימומרע ךרדכ אלא ,הבחר

התסינש ,הדובעה תגלפמ .םיגליבירפו "םינבל"כ וריוצ םינוליחה הירחובש ינפמ "תיזנכשא הגלפמ"ל
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יאבג יבא לש ויתויוסחייתה( תינוליחהו הנבלה התוהז תא הנתימ ,םייתרוסמו םיחרזמ םיעיבצמ ךושמל

תא .)ץרפ רימע ידיב סיסקבא־יול ילרוא לש הסויג — ךשמהבו ,תחא המגוד קר ןה תידוהיה תרוסמל

,דגנמו ,ןימיהו ןימי־זכרמה תוגלפמ ידיב התע יוצמ הנידמו תד תדרפהל קבאמה :םלוכ םיאור האצותה

,יחרזמ םיסינ 'פורפ לצא ומכ( לאמשה לש ביבחת תויהל הכפה םזילרבילהו תוינוליחה לש הפיקת

.)הז ןותיעב םסרופש ןויארב

םתבשחש המ אל איה תינוליח הנידמ

.הרבחב תוצובקה לכ לע עיפשמש יתרבח ךילהת אוה ןוליח .יללכ ןוליח ךילהתמ הנוש תינוליח הנידמ

תעדה לע לבקתמ תוחפ הברה 21–ה האמב ,םיהולאב ןימאהל אל השק היה 15–ה האמב םא

לאה דגנ עצובמ אלש( עשפל ;)םימשמ שנועכ ספתנ וניא רבכ אוה( עבט ןוסאל רבסהכ לאב שמתשהל

וא םינתחתמ ונחנא( תובושח תוטלחה תלבק ינפל םידמוע ונאשכ וא ;)םירחא םדא ינב דגנ אלא

תובר תויתד תוליהק ,וז הסיפת יפל ,ןכל .)יהולא וצל תייצל ידכ אלו ,וניכרצל םאתהב הריירקב םירחוב

םינתחתמו קנב ןובשחב םיקיזחמ ,היגולונכטב םישמתשמ ןהירבחש ןוויכ ,ןוליח רבעש םלועב תויח

.הבהא םשל

חוכ ןוגרא לש הרוצ אלא ,םלוע תפקשה וא הנומא לש ןיינע אל איה .רחא ןיינע איה תינוליח הנידמ

הנידמה ןומימב םילעופש רפס יתבלש הטלחה ,לשמל( הנידמה תודסוממ תדה תדרפה ידי לע יטילופ

םיאושינ סקט להנל לוכי רוביצ דבועש וא ,םהידימלת ינפב תויתד תושירד דימעהל רוסא

הפוריא העסוש 18–ה וליפאו 17–ה ,16–ה תואמב .יטא ךילהתב החתפתה תוינוליחה .)יחרזא־ינוליח

תייסולכואמ דבכ ריחמ ובגש תובאוכו תוירזכא ,תוכורא תומחלמ הלא ויה .תוממדמ תד תומחלמב

ןה :תיתד התיה ןתוהמ ךא ,תונווגמ ויה ןהל תוביסה .הילגנאמו השודקה תימורה הירפמיאהמ ,תפרצ

איבהש ,הילפטסו םכסה .תירצונה הנירטקודב דגב ינשה דצהש ושיגרה םילותק ןהו םיטנטסטורפ

ךירצ םולשש ןויערה תא עבט אוה :ונימי לש ימואלניבה רדסה תא רשיב ,1648–ב תומחלמה םויסל

.תורחא תונידמב ברעתהל רוסא תונידמלשו ,םיימואלניבה םיסחיה לש תיזכרמה הרטמה תויהל

ייחב ברעתהל הל לאש ןויערה ידי לע הרדגוה וז :תילרבילה הנידמה דוסיב םידמוע םימוד תונויער

.הב תויחש תונוש תוצובק ןיב יתרבח םולש םדקל הכירצ הנידמהשו ,תיתדה םתנומאבו םישנאה

םיגיהנמו םיפוסוליפ ובציע ,תושדח תד תומחלממ ענמיהל ידכו הייעטו יוסינ לש ךורא ךלהמ רחאל

תילרבילה הנידמה לש דוסיה ןבאל ךפהש ןויער ,הנידמה לש תיתדה תוילרטינה ןויער תא םייטילופ

התרדגה לע רתוול הילע ,הברקב תויחה תוצובקה לכ תא גצייל הרומא הנידמה םא .תינרדומה

ידי לע יתרבח םולש חיטבהל הלוכי וזכ הנידמ .תילסרבינוא תויהלו םיינתא וא םייתד םיחנומב תימצעה

לש הרקמב םהיניב ןגוה רושיג ידי לעו ,הווש ןפואב הבש תוצובקה ןווגמב םירבחה לכל סחייתתש ךכ

הניחבמ תילרטינ הניאש הנידמ תגהנתמ דציכ קוידב הארמ תידוהה היהדויא לש המגודה .ךוסכס

םתד ינפ לע תטלשה הצובקה לש תדה תא הפידעמ איה ;דצ תרחוב איה ,יתד ךוסכס ץרופשכ :תיתד

חוכ הגיצמ איהו ;בורה לש תומילאל )שוריפב וא( עלבומב היצמיטיגל תנתונ איה ;טועימה ינב לש

איהש ךכ ידי לע ,תינלבוסו הכר התיה ןכ ינפלש תד הניצקמ איה ,ךכמ רומח .קוח לש הווסמב ילטורב

.השעמל הכלה יתד ךוסכס הניזמ ךכו תחא תיתד הצובק לש הרצה תונמואלב התוא תלהומ

דע ,הבר תוניצרב תדל תוסחייתמ תוינוליח תונידמ :ךפהל .תיתד־יטנא הנניא ,ןבומכ ,תינוליח הנידמ

וצ יפ לע תיתדה ותנומא רחא רותחל דחאו דחא לכל ורשפאיש םיאנתה תא רוציל תוצור ןהש ךכ ידכ

Firefox http://www.haaretz.co.il/misc/article-print-page/.premium-MAGAZ...

2 of 8 9/20/2021, 11:44 AM

https://www.haaretz.co.il/magazine/.premium-MAGAZINE-1.8317698
https://www.haaretz.co.il/magazine/.premium-MAGAZINE-1.8317698
https://www.haaretz.co.il/magazine/the-edge/.premium-1.4548067
https://www.haaretz.co.il/magazine/the-edge/.premium-1.4548067
https://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.8320203
https://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.8320203


לש םחוכ תא הפיימ תינוליח הנידמ .תד לע לילכ רסאש יטייבוסה םזיאיתאהמ ךפהה והז .ונופצמ

הנידמה תא האור איה .תונשרפ הל עיצהלו םינוש םיבצמל התוא םיאתהל ,םתדב ןודל םידיחיו תוליהק

תושעל םהילע יתמ וא ,שרגתהלו רבקיהל ,אשניהל םהילע דציכ היחרזא רובע טילחהל הרישכ־יתלבכ

םייטרקורויבהו םיילנויצרה ,המשנה ירסח הנידמה תודסומ תא האור אל תינוליחה הנידמה .תוינק

.תיתד תוירסומ לש תויגוס רידסהל םיכמסומכ

םילותקה .תינוליחה הנידמה תא )ינוציקה ןימיה וא( יתדה ןימיה החד םלועמו זאמ תובר תונידמב

זובב תינוליחה הנידמל וסחייתה דימת םילארשיה םידרחהו םיאקירמאה םיטסילגנוואה ,םיתפרצה

םידרחה ;"םיטנטילימה םינוליח"ה תא הנורחאל ףדיג ,פמארט לשממב יללכה עבותה ,רב םאיליוו(

.)חישמ לש ורומח תא תינויצה הנידמב םיאור ןמזמ רבכ לארשיב

לאמשה לש ודצמ יופצ יתלב עויסל וכז םה םינורחאה םירושעב .דבל אל רבכ םינמיה םיאנקה לבא

.םיינורקע תויהל םיכירצ ויהש םיניינעב תדה םע רשפתהל ןכומו תוינוליחה תא החודה ,יתוברת־ברה

?הנגהל קוקז תמאב ימ

לע חוכיו שטינ הב ,תפרצב שחרתמב רכזיהל יאדכ ,לאמשה יניעב תוינוליחה תושלחיה תא ןיבהל ידכ

שולש לע רסאנ הבש ,1989–ב יירק לש רברפב "הלערה תשרפ" זאמ .םירושע המכ רבכ תוינוליחה

דחאה :םיגלפ ינשל יתפרצה לאמשה לצפתה ,שאר יוסיכ םע ירוביצה ןרפס תיבל סנכיהל תורענ

תונש ףוסב .)"יביסרגורפ" לאמש םג הנוכמ( יתוברת־בר רחאהו )יטסילסרבינואו יטסילאיצוס( יתרוסמ

תונויער ולחה ,םלועב היצזינולוק־הדה תועונת לש ןתוטשפתה םע ,80–ה תונשבו 70–ה

הירי'גלא לש היצזינולוק־הדה םע .ברעמב הבר הדהא רובצל םזילאינולוק־טסופהו תויתוברת־ברה

הרבעש ,תפרצ תא ףודרל םזילאינולוק־טסופה לחה ,תפרצל רבעשל תובשומהמ תצאומה הריגההו

.הכותב םיברעה םירגהמה לש תבחרנה תיתרבחה הרדהה תומדב םג ודהדיה הלש המחלמה יעשפו

רסא 2004–בו ,םיירוביצ םיחטשב םייתדה םינממסה תלאש תרדסהל הדעו םיקה קאריש קא'ז אישנה

יתד ןממס םיאשונ םהשכ רפסה יתבל אובל איהש תד לכמ ןוכית ידימלת לע "יסאטס ראנרב קוח"

תחא תויהל הכירצ הקילבופרהש ןויערה םשב הטלחהה לע ןגה לאמשה לש דחא גלפ .והשלכ קהבומ

ןורקיע היה תדה שפוח .)הנידמל תד ןיב דירפמש 1905–מ יתקוח ףיעסב עבקנש יפכ( תדחואמו

דגסמב וא תסנכה תיבב ,םתיבב תושעל םירחוב םישנאש המ ,יטרפה בחרמל ךיישש הזכ ךא ,בושח

לש הטילשל למסכ שארה יוסיכ תא וארש ינפמ ןה ףא רוסיאב וכמת תומיוסמ תויטסינימפ .םהלש

.השיאה ףוגב באה וא לעבה

,םתנעטל :המצע תוינוליחל תודגנתה ידכ דע תכל קיחרהו הטלחהל דגנתה לאמשה לש רחא גלפ

רשאכו ,הייפכ לש הקיטקרפ איה תוינוליחב הנומאה ;תיטסילטנמדנופ השעמל איה תילרבילה הנידמה

םהילא םג .קוחר אלה רבעה לש תוילאינולוקה תוקיטקרפה תא תפקשמ איה ,םימלסומ לע תיפכנ איה

הנידמל תודגנתה לש הרוצ איה תורענ ןתוא לש ןתד יכ ונעט הלא :תויטסינימפ לש רחא גלפ ףרטצה

.הנממ הימונוטוא לש סוסיבלו ןהילע אשנתהל הסנמה תילאינולוקו הנבל

היאקור ,2011–ב .ומצע לאמשה ךותב קבאמה דקומל ךכ הכפה תורדומ תוצובק ןתוא לש תויתדה

תמוצע לע םותחל הבריס ,ינוליחה םזילרבילה לש תרקבמו ילגנס אצוממ הייתפרצ תיאנותיע ,ולאיד
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םישנא 11 ,ךכ רחא םינש עברא( ותצוה וידרשמש ירחא ודבה ילרש יריטאסה יתפרצה ןותיעב הכימת

םינלאמש םיתפרצ םילאוטקלטניא לש הקדצהה ומכ ,ךכל התקדצה .)עזעזמ ןפואב וחצרנ ןותיעהמ

יואר וניא השעמה ןכלו ,דגסמ לש התצהמ רתוי העורג התיה אל התצההש התיה ,הילא ופרטצהש

תוריעצ לש תדה שפוח לע ןגהל שקיבש יביסרגורפ לאמש ותוא .לביקש תיתרושקתה בלה תמושתל

תכל וקיחרה אל םאלסיאל וגעלש ןותיעה לש תורוטקירקה םא ההת ,הלער שובלל ןתוכז לעו תוימלסומ

לאמשה לש שדחה "ברקה סוס"ל ,הליל ןב ,הכפה "היבופומאלסיא"ה .היבופומאלסיאל וכפהו

ינש ןיב הזה חוכיווה .ןתד לע הנגהל תושלח תוצובק לע הנגהה ןיב בבריעש ,יתפרצה יביסרגורפה

לאמשה תנגפהל ףרטצהל תיטסילאיצוסה הגלפמה הבריס זא ,ןורחאה רבמבונב טלב לאמשב םיגלפה

.ימלסומ יתרבח ןוגרא ,CCIF–ה ידי לע הנגרואש היבופומאלסיא דגנ

תפרצל הידועס ןיב

היצזיטניירוא ורבע 50–ה תונשב לארשיל ולעש םיחרזמה םג ,תפרצב םימלסומה םירגהמה ומכ

ויה תורבעמה יבשותמ 80%–מ רתוי ,1952–ב( הנידמה ינונגנממ ורדוהו )יביטימירפ "רחא"ל וכפהנ(

םיבשומה תומדאו ;בוחרב ויה ראשהו ,ןוכיתב ודמל םיחרזמה םירענהמ 27% ,60–ה תונשב ;םיחרזמ

שולשל הריכח יזוח םהל הקינעה הנידמה ןכש ,ךרע תורסח ויה ,םיצוביקה תומדאל דוגינב ,םייחרזמה

הנייפיאש תיגולואידיא הקושת התואב תוינוליחה תא ואר אלו םייתרוסמ ויה םיחרזמה .)דבלב םינש

םימלסומה םהיליבקמ ומכ :ךכמ רתוי .)םיתפרצה םיאקילבופרה תא וא( םיקיתווה םיזנכשאה תא

הרדהלו קומע ןויווש־יאל הבוגתכ רקיעב ,םיטסילטנמדנופו םייתד ,םייתרוסמ רתוי וכפה םה ,תפרצב

.תיתרבח

:תוריהמב הנתשה םיחרזמה לרוג .םילארשי םיחרזמל םיתפרצ םימלסומ ןיב ןוימדה רמגנ ןאכ ךא

ס"ש תגלפמ המקוה 1984–ב ,תוריחבב דדומתהל תוידרח תוגלפמל הרשפיא לארשיש ןוויכמ

התיה אל םלועמ לארשי תנידמש ןוויכ ,טושפ ךלהמ היה הז .חוכו יטילופ גוציי םיחרזמל הקינעהו

תויזנכשאה תויטסילטנמדנופה תוגלפמה תמישרל הפרטצה ס"ש .ויה התוא ולהינש ימ קר — תינוליח

ךפהש המ ,יטילופ גוצייל םיחרזמה לש הסינכה סיטרכ התיה תדה .התמקה זאמ הנידמב ומייקתהש

תילארשיה הקיטילופה תא הניש הזה יתדה טרוטקלאה .יתדה ןימיה לש ביציהו קצומה ןיערגל םתוא

.ןוטלשהמ יזנכשאה לאמשה תא חידהו חצנל

:םויה םג תדהדהמ רשא ,םיחרזמ םינלאמש םילאוטקלטניא ינפב תיתימא המליד הדימעה ס"ש

הטילאה תגלפמכ ?תידרחה הגלפמה תא ץמאל שי םאה ,תורדומהו תואכודמה תוצובקה תגיצנכ

ומכ( ילאינולוק־טסופה לאמשב םידבוכמ םירבח המכ ?תינלאמשה צרמב ךומתל שי םאה ,תיזנכשאה

רישי ןפואב תגציימ ךא םישנ הרידמה הגלפמ ,ס"של םתונמאנ לע וזירכה )תירטש םולש ימס 'פורפ

תרפא ומכ ,תויחרזמ תויטסינימפ םג .ךכ לכ בחרנ ןפואב ולפוהש םיחרזמה לש םיסרטניאה תא רתוי

.רדגמ ינפ לע תוינתא שיגדהל ורחבו "ןבלה םזינימפ"ה תא וחד ,ךלהמה םע תוחוכ ודחיא ,תירטש ינש

ביגה ובש ןפוא ותואב םיחרזמ דגנ תבחרתמו תכלוה תיעזג הדרפהל ביגה ילארשיה לאמשהמ קלח

תונעזגה תא )קדצבו( עיקוה אוה .םירברפה לש היצזימאלסיאל יתוברת־ברה יתפרצה לאמשה

ידי לע תאז השע אוהו ,םהיתונברוק ויה םיחרזמהש ילכלכה לוצינה תאו הטובה תילאינולוק־ןיעמה

.יתוברת דובכ תואל תעכ הכפהש ,)הנממ קחרתהל אלש הריחב תוחפל וא( ס"ש לש תויתדב הכימת
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התיה אל רבכ תוינוליחהו ,הנקת תרסח תיזנכשא תוטילא תגלפמ לש יומידהמ לובסל הליחתה צרמ

תא קחד ,לארשיב ןהו תפרצב ןה ,יביסרגורפה לאמשה .תינלאמשה הדנ'גאה לש רובעי לב יאנת

,תוינוליח ןה תוטילאה םא :תידרוסבא הנקסמל םלועה תא שרפמ אוה וכרדש יראניבה ןויגיהה

רבדה שוריפ ,םייתרוסמ וא םייתד םה )לארשיב םיחרזמה ,תפרצב םימלסומה( םילעופה תודמעמו

שוריפ ,םיאכודמה לש םדובכ תא הבישמ תדה םא ,דגנמ ;הטילש לש הקיטקרפ איה תוינוליחהש

דבלב 27% תמועל ,םינוליח ויה םיזנכשאהמ 66% ,2009–ב( התוא ץמאל ךירצ לאמשהש רבדה

הטילשל הווסמ התויהב תוינוליחה הדשחנ ,תפרצב ומכ ,לארשיב .)ךכ םמצע תא ורידגהש םיחרזמהמ

.םתרדה םשל םייתד םיטועימ יפלכ חוכ תלעפהל הלובחת אלא הניאש ךכב ,תינתא וא תידמעמ

איה תוילרטינל הלש הרמויה יכ איה הנידמו תד תדרפה דגנ יתוברת־ברה לאמשה לש תפסונ הנעט

םיטסינרדומ־טסופ םה םייתוברת־ברה לכ .תמייק הניא םלועל תוילרטינש ינפמ ?עודמ .םינפ תדמעה

םימיוסמ תוקיטקרפו םיגשומ ,םיבחרמש יתודליה ןויערה לע רבגתהל לכונ ונלוכש םיווקמו ,םבל רתסב

רתוי תוילסרבינואו תוילרטינל ןועטל הלוכי הניא תינוליח הנידמ ,םרובע .םירחאמ םיילרטינ רתוי םה

.)תפרצל ךרע תווש הידועס ,הז ןויגיה יפל( היטרקואיתמ

יכ אוה ,)איבל יש 'פורפ לשמל הלעהש( תוינוליח דגנ רתויב םכחותמה הארנכו ,ןורחאה ןועיטה

רבגתהל ןויסינ( יתרבחה קחשמב תינקחשה םגו תכוותמה םג תויהל רמייתהל הלוכי הניא תוינוליחה

תוינוליחל ןועטל הלוכי הניא הנידמה ,וז הדמע יפ לע .)ןדמ־ןוזיבג תנמא דקומב םייק וז הריתס לע

.םינוליחל םייתד ןיב םיכוסכסב ךוותל דגנמו ,דחא דצמ

םהילעש םיכרעה תא יתועמשמ ןפואב השילחמש ,הריעז היישעתל הכפה םזילרבילה לע תרוקיב

תפרצב ,יביסרגורפה לאמשה .םהב יזכרמ קלח ראשיהל הכירצ הנידמה תוינוליחש ,ןגמ לאמשה

הרותהמ רכינ קלח ססבמו תובר ינמ תחא הנומא לאכ תוינוליחל םויכ סחייתמ ,לארשיבו

יכ קיסהל ןתינ ,םיווש םדאה ינב לכ םא ,תישאר :תויסיסב תויועט יתש לע ולש תילאוטקלטניאה

זא ,םינוליח םה םינעזגו םינבל םירבג םא ,תינשו .םה ףא םיווש םהיתונומאו םהיתונויער ,םתוברת

יוניכל המודב ,"תוינוליח־תוימואל" תוילרבילה תונידמה תא התניכ ולאיד( תונעזג איה תוינוליח

הרקמבו ,תובר ינמ תחא הנומאל ,בוטה הרקמב ,תוינוליחה הכפה ךכ .)"תויטסילאיצוס־תוימואל"

.תינעזג ףאו ,)םירחאב טולשל םיצורו םיטלושש הלא לש היגולואידיאה( תטלש היגולואידיאל עורגה

הלכשהל תודסומב תירדגמ הדרפה ושרד תוילארשי תויסקודותרוא תוצובקשכ ,הלאה תוביסה לכמ

יאכז דחא לכ םא ,ןכא :אילפהל לבלובמ ןפואב לאמשהמ םיקלח וביגה ,םיירוביצ םיבחרמבו ההובג

?םיירוביצ םיבחרמב םישנ רידהל תויאכז ויהי אל תויתד תוצובק עודמ ,ותוברתל

שארמ עודי ןולשיכ

וזש םושמ ,םיאקירמאה וא םיתפרצה ,םידנקה לש תויתוברת־ברה תא לארשיל אבייל תמאב רשפא יא

תיאקירמאה הקוחב העבקנ הנידמהמ הייסנכה תדרפה( הקזח תינוליח הנידמ לש תרגסמב תמייק

תילארשיה הנידמה ,תאז תמועל .)טפשמה יתב ידי לע וטקפ־הד תלבגומ תדה הדנקבו ,תיתפרצהו

דרשמ ,ךוניח .תויתד תוצובקל רורב ןורתי תנתונו םייזכרמ םימוחתל םיעגונש םייתד םיקוח תללוכ

הנידמה לש םייזכרמ ןיינע ידקומ םיווהמ בורלש – החפשמה ינידו תוחרזאה קוח ,הריגה ,םינפה
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תא םג ךכל ףיסונ םא .יתועמשמ ןפואב הנממ םיעפשומ וא תונברה ידי לע םיטלשנ — תינוליחה

,ליהבמ ןפואב ,הנידמה תא תוארל תולקב ןתינ ,םהל םינתינה קנעה יביצקת תאו םייתדה םילחנתמה

תויתוברת־בר אבייל ןתינ אלש ךכל תפסונ הביס .תונוש תויתד תוצובק ידי לע תטלשנש תושיכ

תויוכז ביחרהל הדעונש הדוסימ תיטרקומד העונת התיה תויתוברת־ברש איה לארשיל תיברעמ

.)םימלסומ ,םיחרזמ ,םירוחש ,םישנ ,םיאומוה( תומילאו הילפא ,הרדהמ ולבסש תוצובקל תויטרקומד

יטילופ גוצייל תוכוז הלא :)םיזנכשא ןהו םיחרזמ ןה( דואמ הנוש לארשיב תויתדה תוצובקה לש ןבצמ

םידרשמ המכו המכב תוטלוש ןה ;תויצילאוק קרפל וא םיקהל לוכיש קזח יטילופ חוכ תווהמו

תד ידומיל לש אלמ דוסבס ,יאבצ תורישמ רוטפ( בחרנ תובטהו תויוכז לסל תוכוז ןה ;םייתלשממ

דיתע תא עובקל חוכב םיקיזחמ ףא )םילחנתמה( םקלח ;)ןהלש רפסה יתבל יתיירורעש ביצקתו

.הנידמה

תונווכתמ ןניא תויתדה תוצובקהו תוגלפמה בורש ףיסוהל שי רתי תויוכז לש הז ספתנ־יתלב ףקיהל

ןה םימעפל .םיטילפו םירגהמ ,םיניטסלפ ,םיברע ,םיאומוה ,םישנל תויטרקומדה תויוכזה תא ביחרהל

ימ לש ותגצה וא ,םידרחה ברקב סויגמ תוטמתשה ,המגודל( קוחה ןוטלש תא ןהילע תולבקמ אל וליפא

הנידמב תמייקתמ תילארשיה תויתוברת־ברה ,ךכ .)דגובכ תידרחה הליהקה ךותב םיליפודפ עיקומש

ןניאו םוצע יטילופ חוכב תוקיזחמ תויתד תוצובק הבש ,םיקומע םייתד תודוסי לע תנעשנ אליממש

תויתוברת־בר סיסב לע תירסומ תוניסח ןתמ .תויתוברת־בר לש תיטרקומדה הדנ'גאב תוכמות

תומכמ םינהנ רבכ םה ובש בצמב ףסונ ןורתי םהל קינעמ ,תיתד הדרפהב םילגודש הלאל תיברעמ

לכב דחוימב רורב הז ןיינע .תויטרקומד תומרונל םיביוחמ תויהל אל תוכזה :תספתנ יתלב רתי תויוכז

.ירדגמ ןויוושל רושקה

,תואמטכ ןתגצהב ,םישנ תרדהב הבר היגרנא העיקשמ ,תוילותקהו םאלסיאה ומכ ,תידרחה תודהיה

שידקהל תורישכ יתלב ,ןהילעבל טג תתל תורישכ יתלב ,תודעכ וא תוטפושכ שמשל תורישכ־יתלבכ

,תסנכה תיבב םידיקפתב שמשל תורישכ יתלב ,הרות רפס בותכל תורישכ יתלב ,םידומילל ןהייח תא

יתלב ,םיקוח תונשלו חסנל תורישכ יתלב ,הבישי ידימלת ומכ הנידמהמ תובטה לבקל תורישכ יתלב

תויהל תורישכ יתלב ,תורחא םילימבו ,ןיינמ םילשהל תורישכ יתלב ,רוביצב רישל וא רבדל תורישכ

.ירבגה בחרמהמ תורדומ םישנהש אלפ ןיא .םירבג לשכ ינחורו ילכלכ ,יטילופ דמעמ תולעב

לבקל תוחרכומ ,ויהיש לככ תוחוד ,הלאה תויתדה תופקשהה ,תוליהקו םידיחי לש תויטרפ תונומאכ

תוקוח תא תורתוס ןהש יפ לע ףא ,ב"הראב וא תפרצב ומכ( תינוליחה הנידמה ידי לע האלמ הנגה

םיטרדנטסב דומעל תוחרכומ ,תויטרפ ןהשכ ןהילע ןגהל שישו ןתינש תונומאה ךא .)הלאה תונידמה

הנידמה .הנידמה יגיצנ לש םתכימתל תוכוזו ירוביצה בחרמב יוטיב ידיל תואב ןהשכ רתוי םירימחמ

תיטרפה הריזהמ תוקיטקרפו תויועמשמ ריבעהל ,רוסא ףאו ,ןתינ אלש ןויערה לע תתתשומ תילרבילה

,"השיא ינשע אלש" ךכ לע םיהולאל םידומ ובש ירוביצ סקט לש ותריצי ,המגודל( תירוביצה הריזה לא

.ירוביצה בחרמב התוא לובסל ןיא ךא ,יטרפה בחרמב תלבסנ איה תירדגמ הרדה ,םאתהב .)יוג וא

םיכרע גצייל םירומא םה .יטרפ בחרמ לככ ספתיהל םילוכי םניא םיירוביצ םיבחרמ תויטרקומדב

שאר תויהל היה לוכי ידוהיה םולב ןואיל( תוינויוושו תויביסולקניא ,תוילסרבינוא — םייזכרמ םייטרקומד

התיה תיתפרצה הנידמהש םושמ ,הב הטשפ רבכש תוימשיטנאה תורמל 1936 לש תפרצב הלשממ

תולעב ןהו ,תומלשומ אל דימת ןה תוילסרבינואו תוילרטינש ןבומכ .)תילרטינו תינוליח ,תילסרבינוא

לכמ הברהב תובוט ןה ךא ,)רדומ דימת הרבחהמ קלחש ןוויכ ;תוברתו הפש שי הנידמלש ןוויכ( היטה
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תונידמב קר :תכוותמ םגו תינקחש םג תויהל הלוכי תוינוליחהש הביסה םג וז .תרחא תורשפא

ךכל הדיחיה הפולחה .םיפתושמ םייח לע ןתמו אשמ ןהיניב להנל בחרמ תוליהקו תוצובקל שי תוינוליח

תורשפא ,ילארשיהו ידוהה הרקמה םיארמש יפכ .תכוותמ םגו תינקחש םג היהת תיתד הנידמש איה

תוינוליח תונידמ קר .תיתרבחה הצובקה לש תולובגה תא החישקמ דימת טעמכ תדהש ןוויכ ,לשכית וז

וז דצל וז תויחל תולוכיש ,תונוש תוצובק לש ףתושמ םויק ןגראל ליבשב קיפסמ הבחר היירטמ תווהמ

.הייפכ רסחכ רדגומש בחרמב ןמצע ןיבל ןניב תורשפל עיגהלו

רעוב תיבהשכ

טטומתמ ובש עגרב םייקתהל הלוכי הניא המואה תנידמ" :טדנרא הנח הבתכ "תוירטילטוטה תודוסי"ב

םיקוחה םוקמב אובל ורוקמב דעונש ,הז יטפשמ ןויווש אלל .קוחה ינפב ןויווש לש הלש דוסיה ןורקע

רתי־תויוכז ילעב םידיחי לש יכרנא ןומהל תקרפתמ המואה ,תילדואיפה הרבחה לש םינשיה םירדסהו

ותוהמב דגונמה רבד ,תויגליבירפו תופדעה תויהל םירזוח לוכל םיווש םניאש םיקוח .תויוכז ילוטנ וא

.)לטרז תידע :םוגרת ,2010 דחואמה ץוביקה( "המואה־תנידמ לש העבט םצעל

תקזחמ איהש םושמ ,תובר ינמ תחא הנומא קר אל ,םואלה תנידמ לש יזכרמ ןורקיע איה תוינוליחה

:תוינוליחה לע תרתוומ הנידמהשכ הרוקש המל הבוט המגוד איה ודוה .קוחה ינפב ןויוושה ןורקע תא

לש םייוכידל םיאנתה תא תרצוי ,)םימלסומ( תרחא ינפ לע )םידניה( תחא הצובק הפידעמ איה

איה תוינוליח .תוינמואל תורטמ תרשל הליחתמ רשא ,תדב הנצקהל תמרוגו םינושארה ידיב םינורחאה

ודוהבש הרקמ הז ןיא .יתרבח םולש סדנהל תרזוע איהש םושמ ,תילרבילה הנידמה לש יזכרמ ןורקיע

ררושש םולשה ,ררופתמ הנידמה לש ינוליחה הייפואש עגרב :תיתרבח הסיסת הנורחאב תשחרתמ

המ קוידב הז .התונוילעל תנעוט ןהמ תחאו וזב וז תורחתהל תוליחתמ ןהש ךכ סרוק תויתד תוצובק ןיב

תודהיה לש היצמיטיגלה תא וללשו ורידה ,ינידמ חוכמ םינהנש ,םידרחהשכ לארשיב הרקש

.תוינוליחה יניעב תויתוהמ תויגוס לש ןמוחתל שולפל ולחהו תימרופרהו תיביטברסנוקה

תמאה לע זירכהל ידכ תורחתהל קיספהל תונוש תונומא ילעב םישנאל תורשפאמ תוינוליח תונידמ קר

וא תפרוטמ ,וצריש הנומא לכב ןימאהל םישנאל תורשפאמ ןה קר ;הדיחיה הפקתה תמאכ םהלש

ינפמ גשגשל תדל תרשפאמ תינוליח הנידמ :ךכמ הרתי .הרבחה לע םייאל ילב ,היהתש לככ החוד

אובב ,תוכפוה הנידמה תותד לכ יכ ,תדה לש תינחורה התוהמ תא לסחל ושוריפ תד תנידמל ךופהלש

ינפמ רתוי בוט ללכה תבוט תא םדקל תולוכי תוינוליח תונידמ ,ףוסבלו .תונימא אלו תוחוד תויהל ,ןמזה

,ללכה תבוט ןעמל תושבוגמ תויתדו תוינתא תוליהקב םתורבח תא תועשהל םיחרזאל תורשפאמ ןהש

תונמאנה תייעשה .ןויוושבו ידדה דובכב ומייקתי תונווגמ תוצובקש ךכל םייחרכהה םיכרעכ תרדגומש

ינא ,הייברעכ ,רשאכ יתוהז תא העשמ ינא .תישיאה תוהזה תקיחמ וא השיטנ השוריפ ןיא הצובקל

דגנ ןקבאמב םישנל ףרטצמ ינא רבגכ רשאכ ;)ב"הראב הנורחאל הרקש יפכ( תוימשיטנא דגנ הניגפמ

;תויסיסב חרזא תויוכז לבקל םקבאמב םיאקירמא־ורפאל ףרטצמ ינא ,ידוהיכ רשאכ ;תינימ הילפא

תונעזגל דגנתמ יחרזמשכ ;תואטיסרבינואה תא ליבוהלו סלכאל םיחרזמל עייסל ץמאתמ יזנכשאשכ

ךתוהז תא תועשהל תלוכיה .לתוכב ללפתהל תימרופר לש התוכזב ךמות ידרחשכ וא ;םיברע יפלכ

בצמ ,ירסומה ןוימדהו תירסומה ךתוהדזה לש םיסנכתמה םילגעמה תא ביחרהל השוריפ תיפיצפסה

תוריבסהש אצמ ,היטרקומדל ילארשיה ןוכמה ידי לע ךרענש רקס .תוינוליח תונידמב קר םייקתמש

ושעי םייתד םידוהיש תוריבסהמ הברהב ההובג התיה םיברע יפלכ תונלבוס וניגפי םינוליח םיחרזאש
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תונלבוס ןיבל תוינוליח ןיב רשקה ,ךופה ןפואבו ,תונעזג ןיבל תד ןיב רשקל תודע ךכב תוארל ןתינ .תאז

.רחאה יפלכ

תויתדה תמר תולעב תורבחה יכ ןעט ןמרקוצ ליפ גולויצוסה ,םיימואלניב םייטסיטטס םינותנ סיסב לע

,חצר ,םימילא םיעשפ לש רתויב תוכומנה תומרה תולעב ןה ,הידוושו קרמנד ומכ ,רתויב הכומנה

לע רתויב הקזחה הנגהה תא ןהל שיו ;םיינתאו םייעזג םיטועימ יפלכ תונלבוס רדעיהו תותיחש

.תויחרזאו תויטילופ תויוריח לעו םישנ לש ןהיתויוכז

םיצורית תתלו תיטרקומדה הדנ'גאהמ תומלעתמש תוצובק ליכהל ןכומש ,יתוברת־ברה לאמשה

םיניינועמש הלא :הרבחב םיינויצקאירה תוחוכה תורישב ישומיש טוידיאל ותעידי אלל ךפה ,ןמשב

ךופהל םיצורש הלא ,תורחא תוצובק ינפ לע תמיוסמ תיתד וא תינתא הצובק לש התונוילע תא עבקל

תימיטיגל איה ירוביצה בחרמהמ םישנ תרדה םרובעש הלאו ימיטיגל־יתלבל יתדה םזילרולפה תא

.ןתלכה ומכ קוידב

ךא ,םייטרקומד תונורקע לע הבחר המכסה שי רשאכ תשגרמ תויהל היושע םזילרבילה לע תרוקיב

תויועטל יארחא םזילרבילה .תוירחא־רסוח הווהמ םזילרבילה לע תקסופ יתלב תרוקיב ,רעוב תיבהשכ

.םיפתושמ םייתרבח םייחל רתוי הבוט הטיש ונאצמ םרט עודיה לככ ךא ,תוחלסנ יתלב ןקלח ,תובר

םיברע ,םישנל ןויוושו יניטסלפ־ילארשיה ךוסכסל ןגוה ןורתפ — לאמשה לש תיזכרמה הדנ'גאה

בחר ןווגמ ידי לע רתויו רתוי תטלשנ הנידמה ,םויכ ךא .תינוליח הנידמב קר חילצהל הלוכי — םיחרזמו

:ונינפל תדמועה הלטמה וז .ונממ דוע גישהלו ןחוכ לע רומשל ןתעדב תושוחנש ,תויתד תוצובק לש

תוצובקל רשפאת הנידמל תד ןיב הדרפהה קר יכ ,ןתינש להק לכל ,קסופ יתלב ןפואב ריבסהל

םינוליחו םייתדל רוזעת תינוליח הנידמ קר ;זכרמב זחאיהל תילארשיה הרבחב תוינגורטההו תודחוימה

הכירצ אלו ,תוינוליח תוידוהי־אל תונידמב הגשגיש תיסקודותרוא תודהי( הלא םע הלא םולשב תויחל

ןורתפ לכ .גשגשלו חורפל תודהיל רוזעת תינוליח הנידמ קר .)הנידמה יפסכ תא קר אלא ,ינידמ חוכ

 .תילכלכ הכיעדו הנידמהמ םיריעצ לש קותינ ,קוחה ינפב ןויווש רדעיה ,םיטקילפנוק רוציל יופצ רחא

.ריל ןו ןוכמב הריכב רקחמ תתימע איה זוליא הווא

ןבמש ברמ :םוגרת
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