תובב ןונמא

תורפסכ תוילאוטפצרפ תוינבת
ירנא'זה רשקהל תורעה(
)דקומ לאירבגל "תויצאיראוו"ה לש

ריבס קפס .א

אמש וא יתינאילגה תינבת וא ינאירוגקריק-יטסילאיצנטסיסכא
,לבה תורמל רצויה אוה המ ?לרסוה לש הסיפתה תא איה הריכזמ
ברחה שיא רמא ,ברח שיא ינניא"
אקווד תכייושמה תוגה אל םא ,היצאטונוקו הדוהת ,דחא םקרימ
יוארה
ינניא .הזכ ברק להנל ןיב םזילאיצנטסיסקאה רציש חיכשה גוזימה קר אלו ,תורפסל
םיאתמה ,ברחה שיא רמא ,ברח שיא
םוגידו שומימ  -קויד רתילו ,יתורפס טסכט ןיבל יפוסוליפ טסכט
ליחתהל
"הזכ ברק
ךרד ;תוימויק-תויפוסוליפ תויעבו תוימויק תומרונ לש יתורפס
ךותמ(
רחבמ"
)"תויצאירווה
,רטראס( םיעודיה םיטסילאיצנטסיזכאה לש תיטויבמיס ךלמ

וז העיבקש אלא ,תימוחת ןיב אל ,תברועמ תכרעמ ורציש )ימאק
לקתיהל יושע השדחה תירבעה תורפסב ירשפא ןויד ל
איראוו"ה תא עיקפהל עבותה הז ,רומחה ןועיטל ליבוהל הלולע

איראוו"ב םירושק םירבדהש לככ ,ירנא'ז-יתרדגה ישוקב W
עמה הקמנהב ,יראלוגרו ילאנויגר-יתורפסה רשקההמ "תויצ

שוטנל םוצע יותיפ וכותב ןמוט ישוקה .דקומ לאירבג לש "תויצ
טסקט אלא ,התימאל תורפס ןניא "תויצאיראוו"הש ונייהד ,תניינ

איצוסא םרזב םייוסינ''כ תויצאירווה לש יתורפסה רשקהה תא
.יפוסוליפ ןויד תבוטל ,םימודמ םיילושל םתקיחדו ",ימויק-יביט
אלא
ותואב ,קוידב טוקנל הלולע תיפוסוליפה היגולופיטהש
עמב תוקסוע ןהש ךכב אוה תויצאירווה לש ןדוחייש  -ןאכמו
רשקהב ןוידל תויואר תויצאיראווה"  -ונייהד ,ךפוהמב ןועיט
המ  -תורחא םילמב .םייפוסוליפ םירמוחבו תוכרעמב ,םיכר
המצע תרטופה הרדגה לכ ".יפוסוליפ אקווד ואל ,יתורפס
ליבוהל רומא וניאו ליבומ וניא יתיווח רמוחכ טסקטב ההזנש

וניא ךא  -םייתורפס םינפוצב ,םייתורפס ךרע-יוושב שמתשמה

.םייתורפס םיביטאמרונל תייצמ

םורטקפסב תויצאיראווה תא תמקממ איהש ךכב תוירחאמ
תויפוסוליפ תונקסמל אלא ,תוילאנויגר תויתורפס תונקסמל

םיבושחה םייוסינה דחאל ,יתעדל ,תאטוח ברועמ וא ימוחת-ןיבהטושפ-אל דוסי תייעבב ,אופיא ,דקמתמ חוכיווה .תוילאנויגר
תירבעה תורפסב " -ימוחת-ןיב" ,לבה תולככ ,אוהש ףא-לע
יפתה תויתשתו סיסבה םאה .תיעמשמ-דח הניא הילע הבושתהו

.השדחה
?םיתורפס וא םיפוסוליפ םה "תויצאיראוו"ה לעב לש הש
םא :רנא'זה תניחבמ קר אל ףקת ימוחתךיבה רדגההש אלא ת לא םוחתמ תויועמשמו תויומד 'לוגליג'ו ,תורמהה לכ רחאל
יתונמא-יתינבת ,יתורפס לדומ היצאיראווה לע בילכהל הסננ יוהיז יםיינזאמה-ףכ הטונ ןאל ,וכותמ טסקטב תומייקה םוח
ליפא וא "ימוהתה ןיב"ה ןורקעהש חכווינ ,יטאמת וליפא וילע תובישח לעב אוה טסקטה לש העיבנה תורוקמו תויתשתה

ורפס ירנא'ז אקווד אל ,רחא רידגמ-רשקה לכב ןוכנ "ברועמ"ה
רוגה ילוא איהש ,ןושלה תרצוי ףסונ ישוק .יפוסוליפ ירנא'ז וא

.רנא'זה תרדגהל סחיב הנ

בי ארוקה .הצממ הניא חטבלו הטושפ הניא ךכ לע הבושתה

מ העטמ ךא ,תורפסה םוחתל "היצאיראוו"ה תא "ךיישמ"ה גיהנמ"( ימויק לשמ לש תרהצומ וליפאו ,הרורבה המגמב ןיח
נבת ימוחת-ןיבה יוסינל הנקמ וליאכ  -תיטנאמיסה הניחבה ;םיירשפאו םיילאנויגר תושממ-ירמחמ תעבונה )"םינאזיטרפה

קוד-ומכ תויצאטונוק.תלעב ,תחוודמ ןושל ,תיסאלק-ואינ ןושל םייגול חתפמ-יטפשמ וא תיפוסוליפ הרדגה ןוויכל תוגירחה לכ
נוקה רחא בוקיעש אלא .הצחמל-תויראטנמוקוד וא תויראטגמ נוקה ,אופיא ,אוה ימויקה-יתייווחה לשמה .ףכה תא םיטמ םניא
אראפל רבעמה .םותס יובמל ליבוהל לולע דבלב ינושלה טסק איראווה רחבימ"ב תוהזל לק ,אסיג-ךדיאמ .יטנאנימודה טסכט
נושל סכודאראפ ידכל ולש תויצארוגיפסנארטהו( יגולה סכוד
תיטאטס היווח"( םרקיעב םייפוסוליפ םיטסקט )י("תויצ
תח לש םוליצ ,קמוע ךתח .טסקטה םקרימ לש וקמועב רופתרקניא וליפא וא  -יתיווחה ןוויכל תוגירחהו )"תימאניד היווחו
של לש תובכש הלגי "תויצאיראוו"ל תינייפואה ןושלב קמוע,לשמל ךכ .ןוזיא תורצוי ןניא  -תוינקתפרה-תויתלילע תויצאב

,תינרדומ ,טויפ ",תימייניב ימי' ,תינונגע ,תינבר ,תיאנשימ דוקיפה תרשרש" היצאיראווה ההוזת תינשימ הקולח לכב
סל "תויצאיראוו"ה לש רשקה לש השוחתה תא קזחמ רבדהו שהה תורמל ,תיתורפס תינבת לעב יתיווח טסקטכ "הנוילעה
רשוק ינושלה שומישה קר םאה ךא .השדחה תירבעה ינושל םרקיעש םיפצר תולגל השקי אל .ולש תיפוסוליפה הכל
היצאיראוו"ה תינבת םאה ?תירבעה תורפסל "תויצאיראוו"ה םייומידב שומישה ףא-לע תאזו ") -עותעתה תרוצ"( יטנאמיס
טסקט ?העדותה-םרזב ,תינאדיורפ וא תיפיטיכרא-תינאיגנוי איה יראווה לש יתורפסה רשקהה תייעבש ףא .םיילאוזיוו םייתורפס
"םיינזאמ''
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חתה תוטאנידרואוק תכרעמ טטרשל רשפא ,הרתפנ םרט תויצא

תא רידגהל הסננ םא .א :ןוידה ךשמה תא ורשפאיש ,תויתל
לש היצקייורפ"כ ",יביטאיצוסא םרזב םייוסינ"כ  -תויצאיראווה
רנא'ז"כ ,תיתבכיש-בר ןושל םע תרשוקמה "העדות-סרז תבכש
עירכמה ומוקמב דרפנב היצאיראו לכ תניחבב ,חכווינ "ימוחת-ןיב
,ימויקה לשמה לש ,ונייהד ,ןאכ םייונמה ללכמ דחא טנרפר לש

םיינושל םינמסמ תלעב הרוטסקטה וא יפוסוליפה טסקטה לש
הניגעה תרצונ תבכרומ ןושל-אטמ תועצמאב .ב .םייטנאמיס
תיתורפס הטנאנימוד הווהמ וניא הז רשקה יכ םא ,תיתורפסה

רשקה"ל תובייוחמ טלחומ ןפואב רוציל לוכי וניאו ,וזכש רותב
ןוגכ םיקהבומ םייתורפס םינויפיא הב שי םא וליפא ",יתורפסה
וידראק תרשרשו םיזמרא יכרעמ ןכו ,היגולאנאה ,הרופאטימה
.דבלב םוידמ איה לכה תולככ ,ןושלה .תוכודכניס לש תימארג
אנימודה תולעב תויצאיראווב ןוגכ(  -םירחא םירשקהב ,םלואו

סמה תכרעממ קלח םוידמה ךפוה ) -תיטנאמיס-תינושלה הטנ
,תונוש תויצאיראווב םג ,ינש דצמ .ימינפה ןוזיאב תותואהו םיר

תויוהמ תלעב הטנאנימוד ןושלה תרצוי ,גייתמה טביהה תדוקנמ
ןוויכ ןאכ שי חטבל ,תשרופמ הרדגה תרצונ אל םאו  -תויטתסא
ינאהו "תויצאיראוו"ה לש תינוציחה תינבתה .ג ;ירשפא-יתרדגה
הרדגה תורצוי ,חונעיפ שרודה ,טסקטה לש תיסיסבה תויטאמג

ברה לשמה וא ",חותפה לשמ "ה לש ,תירנא'ז ומכ ,תירשפא
.ינוויכ

קיפסמו יחרכה .כ
בושיח ילב ןיע ףרהב קפסב לכה לטוה ךכ"
".סלפ ילב :תוחונה תיליבקמ לש קייודמ יסדנה
)תויצאיראווה רחבימ ךותמ(

פא ןויסינ וא/ו תויצאיראוובש יתדיחה טביהה חוצי »■ך
רגסימבש םייזכרמה םיטסקטה לש תישיא תונשרפל ■J

יוצימ םימייקמה םיטסקטה יתכרעהל(  -תויצאיראווה
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רש" ",סוסנ תצלוחב שיאה" םה תירנא'זה תרגסימה לש ףקות

כמ גרוח ") -םינאזיטרפה גיהנמ"ו "הנוילעה דוקיפה תר
אוו"ה תא רידגהל ןויסינ ,לכה תולככ ,אוהש ןוידה אשונ
צאיראוו"ה תא םקמל בייחת תאזכ הרדגה .רנא'זכ "תויצ

בריק ילעב םיטסקט םימייק ןכאו .תיסחי ",תיעבט"ה הביבסב
פק לש םימזירופאה ,ןוגכ ,הנושארבו שארב תינוציח ,תיתוהז
ימויקה לשמה וא ,בלצרבמ ןמחנ 'ר לש יתדיחה לשמה ןורקע
הלש תינורקעה תונטרפהו "תויצאיראוו"ה ידממש אלא .ןונגע
הכופה הרדגה אלא ",חותפ לשמ"כ םרידגהל םירשפאמ םניא
תב ההוזיש המו ,תכפוהמ בורל איה היצאיראווה לש תינבתה

איה המצע היצאיראווה ,רמולכ .לשמנ אלא וניא ,לשמכ הל

ומה רשקהב ,לשמהש דועב ,יטנאנימודה קלחהו לשמנה קל
כ קוסעי אל הז רמאמ .יומסה ינשרפה קלחה אלא וניא ,הזה
פוי ,ןוויכה לע זמרל ידכ ,םלוא .רגא'זה לש םיישממה םיריד
ריש ידכ ,בלסרבמ ןמחנ 'ר לש "גידניהמ לשמה" לא ארוקה
מ לש )!!תורפסכ( תויביטטרפרטניאה תויורשפאה ןהמ החוכנ
ה .ולש "לשמנ"ב םייק ילאנויגר יתורפס לאיצנטופ הזיאו ,הז
בתכ ונממ עובנל לוכיש המו ,הז טסקט לש תירשפאה הכלש

ה קלח תא רתויואתוחפ םירידגמ ,יתורפס שומימבו תיתורפס
נובירה תלאש קר אל .ןובשחב תחקל ךירצש תורשפאכ "לש
מל הסחיש ,המצעל-הלודב הרוטסקטב יתורפסה טסקטה לש

דקרמ לאירבג

הכירצ )יפוסוליפה טסכטנוקה ןוגכ ,תושממה ןוגכ( תורחא תוכ

'תואיצמ ייומד' אקווד םניא םה םנמאש  -םירשקהב דדמיהל
הסיפת אקווד ילצא תמייק .איהש היצנרפר םירשפאמה ךא
יתורפסה טסקטה לש 'תוילאטוט' תסרוגה החושק תיביטאמרונ
תוינבת רבעל החולשה תויטנארפר לכ יפלכ דבכ דשח וב שיו

םויקה לש "הכמנה" לבקמ ינניאש יפכ שממ .םירחא םיכרעמו
לש "יוושכע הבוג" יפלכ ולש תמזגומה הרומתהו יתורפסה
סרוג ינניא ",רקובב רחמל הנוכנהו םויהל הנוכנ"ה תואיצמה
אל תוזוחמל ,תידגנ ההבגהו טלחומ קותינ יעמשמ-דח חרואב
,ינש ןוירטירק .יהשלכ היצנרפר םירשפאמ םניאש םירורב
לש ותובייוחמ םצע :עבוקה םצעב אוהו ,ןיינעה ותואל ךיישה
ימלו '.תירבעה תורפס'ה לש הירשקהל הזה יתורפסה טסקטה
שי "תויצאיראוו"ה לש לבוקמ יתורפס ךויש םילבקמ םניאש
שי תאז ,תויצאיראווה ירהש .םינועיט לש הלדינ-יתלב רגאמ
לכמ ,רוגש 'יתורפס יומד' טסכטנוק לכמ תורעונמו תופח ,רמול
ילאירטאמ' רתויה תויצאיראווב םגש ,יתלילע ,יריל ,יפא יוליג

'יתורפסה יומיד'ה ןיא םיילאנויגר םויק ירמוח תניחבמ 'תויטסזאמ תירבעה תרופיסה לכל היה רשפא "םלוע דע" לש תרדאה
ןחבאל השק וליפא םלואו .הייומס םעפ אלו ,המומע תינבת אלא
הייוצמ  -תוילאטוט תוחפ השיגב טוקננ םאו .םייקתהל ןונגע
,דיימ הב ןיחבהלו חטשה ינפ לע תורפסה לש הטנאנימודה תא
בעה תרופיסה העדיש הלאמ רתויב תיכרעה אצומה תדוקנ ןאכ

רוחה םירשקהה לכל רבעמ .תמייק איה  -חטשה ינפל תחתמ דחא  -דחא דעצ קר ןאכמ .םויה דעו ןונגע ימי זאמ השדחה תיר

םירשקהב תויצאיראווה תא דודמל שי םייביטאמרונ-אלהו םיג
אוו"ה לא  -הז ירשפא םירבד ןוויכ לש םייחרכהה םישומימה
תורוקממ האצותכ תואיצמ יבייוחמ קר אל םהש ,םייתורפס
".תויצאיר
תבייוחמ ,השעמל ,איהש הסריג תווהמ ןהש אלא ,ןהלש
העיבנהתויכרע תויצפוא תומייק אלש זומרל יתשקיב אל ךכב
תורחא
תרופיסב םימייוסמ םינוויכו םימייוסמ םירשקה לש תואיצמ
תונורחאה םינשה האמ לש יתורפסה רשקהבש שיגדהל אלא -

.השדחה תירבעה
נטסיסבא םיטסקט ןיב תיטנאמיס תוהז תמייק םלוע תורפסב
לעינונגעה טסקטה ןיבל רתויב םייזכרמ םייטסילאיצ
םייקה
אוולרה ןוויכה תא ןבאל ךירצ הזה ןועיטה תא ססבל תנמ

לות תווהמ "תויצאיראוו"הש וז ,השדחה תירבעה תרופיסב יטנ

וז היצפואש תירוטסיהה הדבועה ".םישעמה רפס" תרגסמב

וכיספ-לאיר תבוטל ,השטננ ךכ רחאו םינוש תומוקמב החסונ
ידוחי רנא'ז הרציש הסריג אלא הניא הדלות התוא .ולש הד

זכרמ" תא תצקמב הנוש רואב הריאמ ,טילקו לק םזיגול
"שרגמה
,ילאטנמירפסקא
לע ,אוה-וימוחת לש תדמתמ הקידבב קסועה
תוינקסמ תוכלשה דעו ןאכמ .המודמהו ישממה יתורפסה
תוכורא
ויתולבגמ
ידבו ךרדה תלילס'כ רדגוהש ךילהת ,ויתויורשפא לעו

ןבומ"הו רורבהו רוגשה לכ לש יכרע ךופיהל חווט
"וילאמתק
תניתנ ידכ ךותו ,וב תינמז-וב תומדקתה ידכ ךות יאוותה
,םנמא ,ךרדה תונורחאה םינשה םישולש לש הזורפב
,הכורא
םוקמ
ומה 'ירב'הו 'אמש'ה ימוחת '.םייפוליח םיאווחל תורשפאו
םצעו ",תויצאיראוו"ב ירוירפא-ימוחת םניא םהילאמ םינב .תירשפא לבא
בייוחמ'כ ילצא שפתנש המ .ןתוהממ קלח איה תאזה הקידבה
יראווה בתוכל וילאמ-ןבומ תניחבב וניא "תיתורפסה תואיצמ
אוטפצרפ םיחטשמב לופיט לכ-טדוק ןובשחב תחקל ךירצו ,היצא

דוע אלא וניא "וילאמ ןבומ"ה יתורפסה םויקה .םיחדינ םייל

ודבאש תויואדו .ג

:וב שי ןינע ילוא ,וננינעב שי םוצמצ םאו"
,ודבאש תויואדו הטילפל ריתומ וניא םאו

יהה לכש אלא .תילארוירפא הקידבל הייוארה תחא רמוח-תבכש
םינבומו םייטאמוטוא םירשקהמ םינוש םהש ףא לע ,וללה םיטב
>"<3ודבאש תויואדו םוקמב והשמ ןתונ ילוא
,לשמל,ךב .יתורפס חרכהב וניאש ינקסמ יאוות םיווהמ ,םהילאמ
לעה דוקיפה תרשרש" לש הייומסה תינבתה תא רידגהל רשפא
התואב ךא ,תינוימד תימסוק הרוטקורטסב ינמז-וב לופיטכ "הנוי
הדימהשי קרפה שארבש הלאה םוגידה יטפשמ ינשב יכ המו ^
םייוצמה םירמוח תקידבו לופיטכ  -ךכמ רתוי ףא ילואו ידכ
,יראלוגר ינונגע טסקטמ ימינפה רבעמה תא ףיקהל |
וא
,שארה-תספוקב
תל )(2תבחרומה היצאיראווה ךותב תמגרותמה
ותוא םוקרל ןתינש טפשמ ידכל ,ינוגגע טסקט לע היצאיראו
הז לכ ;ישונאה חומה הנבמל טנרפרכ ,רודכה וא סובולגה תינב

תרגסמב -רתוי רחואמ םינש הרשע-שמח תבתכנה היצאיראו לכב
ילב
ןיינעה תרדגהש אלא .שארמ-תרהצומ תיטסיביטקייבוס
תייצקלס .תינושלה תיתשתה תא ןוכנ-לא תוהזל ונל רשפאתיש
ץימחת ,תירקימ תיביטאיצוסא תוהמ תלעב הכלשה ,היצקייורפכ

תודוקנו םינכתה ,תורחואמה "תויצאיראוו"ב השדחה םירמוחה

יטתסא-ינושל םזימוטאכ תויצאיראווה תרדגה םג .רקיעה תא
יסנטניאה ידממ תא חיכומ טסקטהו ליאוה ןיינעה ןיממ הניאיתורפס לופיטל םיכוזה םירמוח אלא םניא תוימויקה עגמה
תעקשומה )ךכב קר אלו ,ינושלה שומישב( תיתורפסה היצאקיפרהבתמשמ .ןונגע לש "םלוע דע" הכז ול גוסה ןמ יתינבתו
 )תילגעמה(  -הלאשהש אלא .הנממ תעבונהו היצאיראווב דע"ל "הזמע לאידע יחבש" ןיב יטננמיאה םיסחיה ךרעמםייתורפס םירוטאלומיס תכרעמב וא תורפסב ןאכ ונא םינד םאהןיבל )לשמנכ( היצאיראווה ןיב שיקהל אלא ונל ןיא " -םלוע

,יתורפס אקוודראל וא ,יתורפסך'רזו לכה תולככ אוה הדועיש "הזמע לאידע יחבש" ןיבש סחיכ ,הכותב ןומטה יומסה לשמה
רשקהה השענ ךליאו ןאכמ .לשמכ "םלוע דע" ןיבל ,לשמנכ
.התופקת לכב הלועו תרזוח

יתורפס ףצר ךרואל ךרעיהל בייח הקידבה ןויסינו רחאמ וניא רבכו ,ירמגל ריהנ "תויצאיראוו"ה לש ללוכה יתורפסה
תויצאיראווה לש םדקומה ספוטל חרכהב ונא םיעיגמ ירוטסיה יתילעהש 'ירשפא'ה גוסה ןמ תורתוס תוכרעה לש קפסב לטומ
ל ,דקומ לש יתרוקיבה-יתורפסה טסקטה  -םויה ןתנוכתמכהנקת תוינונגעה תורוטסקטה לש המזירפה ךותמ הראהה .םדוק
תדוקנ יהוז ".יביטאיצוסא ןוידב םייוסינ  -הזמע לאידע יחבש" איראוו"ה ךותב העוטנה תיתורפסה הטנאנימודל ףקותו לקשמ
תועבונה תויתיווחה תונקסמהו ,תורפס ורוקמש רנא'זכ "היצ
ןתנוכתמכ "תויצאיראוו"ה לש םולגה רוקמה יוצמ ןאכ ,דקומה
תשקבתמ .תורפסל )תיטאמוטוא אל ןיידעו( תורשקתמ ונממ
םג תללוכה הבחר תרגסמב ינונגעה "םלוע דע" דצב ,תיחכונה
לאידע יחבש"ש הז ,םדקומה ףצרה ןיב תפסונ האוושה אופא
וז תשלופמ תמוצב ").םישעמה רפס"(ינונגעה-ימויקה לשמה תא
ןיבל ,חורל-שלופמ תמוצכ ינונגעה טסקטה ןיב ,רמולכ ",הזמע
לכמ עבות ,תירבע תורפס רקבמכ ,ינאש תובייוחמה םג תמייק
"הזמע לאידע יחבש" םייקמ ,ןיע תיארמל ".תויצאיראוו"ה
.קיפסמו יחרכה ןוירטירק תניחבב ,ןאכ בתכנה טסקט
רשאמ ,רכומו עודי חסונל הלודג רתוי הברה תובייוחמ וכותב
הליע הניא 'קיפסמו יחרכה םומינימ' לש ןויד תרגסמש אלא
יכה תיטאמתה תרתוכה תחת םיעיפומה ,םירחואמה םיפצרה

םה 'ריחמ לכב' םייטסילאמינימ םירשקהו םירושיק אל .תקפסמ
ךרעמ תקידב ".היצאיראו"  -הליחתכלמ תבייחמ תוחפ
םיסחי
ןוידה תליע
ןיב ירשפא רשקל תופסונ תויצפוא תרדגה אלא ,הזה
ולש טנארפרה ןיבל " -םלוע דע"  -ינונגעה טסקטה ןיב
יחבש"
",תויצאיראוו"ה לש ןדוחי .השדחה תירבעה תורפסב הווהו רבע
.לשמנו לשמ ןיבש )!ךופהה( סחיל הווש ",הזמע לאידע
ןונגע
לכל רבעמ
 תויצפואה תחא לוצינב יוצמ םיידוחיה םינמסמהןיעמ ,ירשפא לשמנ רצי "תויצאיראוו"ה לעבו ,לשמ בתכ
ןויסנ
'רגאמ'ב תומייקה  -ןהיניבש הדוהתה-תוברו תוזעה ןמ איהו

אלא  -לשמל ירוירפא דומצ וניאש ,ילאוטפצרפ הבחרה
תינבתל
תורפסה
ילפק ןיב  -הזארפאראפב טוקננ םאו .השדחה תירבעה

"םינזאמ"

.תיתורפס תוסחייתה לש םדקומ ספוט ןיעמ ,השדח תיתורפסרתויב תיכרעה אצומ-תדוקנ'כ םדוק רדגוהש המ  -הקמועל
תולתב ,ונייהד ,הדמצהב הייוצמ התופקתש תינבתמ רבעמה לולע ' -תונורחאה םינשה םישולשב תירבעה תרופיסה העדיש
תלעב הניאש המוד תינבתל ,תינונגעה באה-תינבתב תטלחומה
םדוק שפתנש המ .תינסרדו תינעבות תרגסמל ךפהיהל היה
אוה ,תרכומו ההוזמ ,העודי בא תינבת איהש הזיאל תובייוחמ
"יתורפסה ינא'ה ןדבאל םורגל היה לולע הדוהת-תבר "היצפוא"כ
טסקטל דומצ "יביטאיצוסא ןוידב םייוסינ"מ רבעמה אוה אלש הגירחה .ןונגע לש תיסחיה ותגרדממ וניאש רפוס לכ לש
תבייוחמ התשענ ,יותיפה-בר 'ינונגעה טסכטנוק'ה ןמ ןכמ-רח
צעבו וב הייוצמ ותופקתש טסקט רבעל ,יביטאיצוסא רוקמב
ונגעה םיטסקטה וקפיסש אצומה תדוקנש יפכ שממ ,תואיצמ

.ותוימ

תדוקנ תאיצמל ןויסנב תידעלב תויהל התיה הרומא םיינ
דוע ,.ימינפ ךילהתכ לחה קותינה ךילהתש ןיחבי ארוקה

אמ ןבומ" תניחבב םהש םירבדהו "הזמע לאידע יחבש"ב

תורפסב םישימחה תונשב .םירשעה האמה תורפס םע עגמ

ופוסב תוישממה תורגסמה ןמ הגירחה התיה הלולע תירבעה
יימודמהו
רמאנה םא תמאב בושח אל" :יביטאיצוסאה יוסינה לש
תואצותה .ימויקו יתורפס קיר-ללחב עסמל ךיפהל ןונגע לש תונ
בותכה תא תמאב רזחשמ ") -הזמע לאידע יחבש"ב ,רמולכ( ןאכ
לש תירוגילאה(  -ינונגעה טסקטב ןרוקמש תויאדווה
בש"( "םש םג רזחשל לוכי ןאכ רזחשמש ימ "),םלוע תונש
דע"-ב( םש
יח )םישימחה-תונש ףוס לש היצאזירוגילאהו םישישה
ולגתנ -
אלא .ותליחתב ךכ לכ םירורב םניא  84) -ימע ,הזמע לאידע
תרגסמש
תלקלקע ךרדב( חרכהב תוליבומה ,ימינפ קלד תורסחכ
לעבל יוסינה לעב ןיב סחיה( תיאשונה תוביוחמה)רתוי
,תינורקע תויטארטיל-יב עקר לע .תויאחמלפ-ואינהו םזילאירל
לאידע ןיבש ימינפה סחיל יביטאלרוק ,ןונגע ,רמולכ ,חסונה

ומצע-הזמע םומינימ לש ןוויכל תיטקטה הגיסנה בטיה תרהבומ
יחת קר וזו ,םייאתידלמוגה םיטסקטב זונגה חסונל יתורפס
תיתורפסה תרגסמה ןמ תינקסמ הגירחכ אקווד ואל ,ינורקע
ארמהו ףצרה תוחתפתהש אלא :העירכמ ןיידע ) -הירטמיסה תל
רוגקריק לש טסקטב ,םישמ ילב ,רדגויש רשפאש המ .ללכב
תדוקנמ ות
אוה טלחומ-יביטאיצוסא ןוויכל אמייק-תב אצומ
יאנפ ללכ ךרדב ןיא יטסיביטקייבוסה תועדה הגוהל"(
רוציל
ךילהת
:תורחא םילמב ".הזמע לאידע יחבש" ךותב ימינפ
ותויזכרמ לע ףיסומ"ינאו " -םיטרפ-בר עקר וא תיטתסא היילשא
ומוציע .רובעי לב חרוכ הניא ינונגעה טסקטה לש צע תעד

ואיצמ-ייומד תודוסימ הגירחה רמולכ )'םייתואיצמ-ייומד'  -ימ
ףאו יחרכה וניה םיעודיה םיחסונהו תוירטאמה ןיב קותינה לש
',םוחת-ןיב' וא ,םוחתה אוה ,יביטאלר םזילאמינימ ידכ דע םיית
תוירטאמ ץומיא אוה ריחמהו .םייוסמ ריחמ םולשת םג בייחמ

הנקסמל דחא דעצ קר ןאכמ .רהצומבו שרופמב ,תוינונגע-אל
תועצמאב  -ךופיהה .השדחה תירבעה תרופיסה יל
בותכיש
:תשקבתמה
יגאירוגקריק טסקטנוקב רבחמה םעטמ רדגומש המ

ודג ורציש תורוגשה תוטנאנימודב יוצמ וניאש םייניבדכוחת וא

תוטנאנימודה לומ דגנ-תטנאנימוד רצוי ,ילאוטפצרפה לשמנה
וא ןקיתאה ,ררושמ רבד וניא  -יטסיביטקייבוס וא ,יביטקייבוסו
ליחתהל• ךירצ ,וז החוטב אצומ-תדוקנמו .תורוגשה
תא קודבלו
;ןקיטקלאידה
םדוק תויהל הלוכי הניא )וייחו ותוגה(ולש הרוצה"

לשמכ ןונגע לש "ןורחאה סובוטואה" ןיבש גולאידה
יתיווח
,תיריש לכ
שארב סחייתהל תבייח איה .תיטקלאיד וא תיתא

לשמנ לש ובותכישכ "סוסנ תצלוחב שיאה" ןיבל ,ימויק
פצנוק
הנושארבו
,ירישה דוסיב שמתשמ אוה הז םעטמ .ידוחייה ומויקל
דוסיב גולאיד .םייטנאמיס-טיינושל םירידגמ לעב ילאוט
אוהש(ירשפא
האוושהב .דחי םג יתדה דוסיבו יטקלאידה דוסיב ,יתאה
לשמנ ןיבל דחא לשמ ןיב גולאיד ,לכה תולככ ,םנמא
)רחא
האוושהבש דועב ,דאמ תיתיצמת ותביתב תרוצ אל
ררושמל
),רפוסל(
ןקיטקלאידל ,וב םולגה לאיצנטופבו ותמצועב עיתפמ אוהש קר
גסמה תא ותביתכ תצרופ )'יעוצקמה' ףוסוליפל(אוהש אלא
תוראצומ-תודמע יתשמ ,תיכרע הניחבמ ,םייקתהל ךירצ
ךרע-תווש
ראותמ תויהל בייח יביטקייבוס תועד-הגוה  (...)-תורצה

תילאוטפצרפ תינבת לומ ףקיה-תמוצע תילאוטפצרפ תינבת
ןיא יביטקייבוס תועד הגוהל ) (...הבשחמב רבד לש ורקיעמ
אלא הניא תחאהש תורמלו .תוחפ אל ףקיה-תמוצע
הזויבמיסךרדב
...םיטרפ-בר עקר לש תיטתסא היילשא רוציל יאנפ ללכ
ןמיס" לש ומוציע  -הל תמדוקה ןמ תעבונה תיחרכה
"ןויוויש
ולצא תמיק
"המנפהב ישונאה םויקה :תחא תיזכרמ הניצס קר
לכה תולככ אוה וניתומוקממ רפוס ןיבל ןונגע ןיב
הממ רתוי
:רוגקריק .ס(
רהל ןויסינה  -ןאכמו )"יעדמ יתלב .ב .נ" ךותמ
ביח ,רחא רפוס אוהש הזיא לע רמול יל רשפאתיש
היתוכלשהב
תינונגעכ ההוזמהו תינונגעה תיתורפסה הרדגהה תא

)*(.תונורחאה םינשה םישולשב תירבעה תרופיסה לש תויתייעבה
כב תיתורפסה הטנאנימודה םוצמיצ תועצמאב םג ,הליחתכלמ

גשה ינונגעה טסכטנוקב יוטיב ידיל האב איהש יפכ ,ריחמ
ניא ינורקע-יתורפס םזילאמינימל הגיסנכ שפתיהל לולעש המ

חמ ,תוטלחומה תוטנאנימודל ץוחמ לא תיטקט הגיסנ אלא

תורעה

קריקה הרדגהה לש היתוכלשה תא .ינונגעה-יתורפסה סמעמל
רמאמה יכרצל .םינוש םירפס רפסמב ומסרופ תויצאיראווה 1.
שמתשה
,תינאירוג
האר ,ומצע-תויצאיראווה רבחמ ,בגא ,טקונ םהב(

נוקב ןוחבל ךירצ 1959-1976) -

חתפב,סוריפפ יצוה( "תויצאיראו רחבימ" ץבוקב ית
"תויצאיראו רחבמ"1979).
.םיחסונ המכו המכב תמייק "הנוילעה דוקיפה תרשרש" היצאיראווה 2.

.םיכרד תשרפ לע ,השדחה תירבעה תורפסה לש ישממה טסכט

תהש ישממהו יתורפסה יטארטיל-ןיבה עקרה תא חוכשל ונל לא

,רידהמ יצוח "רצק עטק" ,דקומ .ג( תבחרומ היצאיראווב רוקמה
יב חסונכו ) 1יעה 'ר( "תויצאיראווה רחבמ"ב רצוקמ חסונב 1966),

ןמוציע( תויזכרמה "תויצאיראוו"ה וטטרוש םהב םינשב םייק).ד"משת הנשה שאר'לג "תונמא תורפס תוברת בירעמ"( םיינ
ידע יחבש " -יביטאיצוסא ןוידב םייוסינ"הו )םישישה תונש לש .בחרומה חסונל יתסחייתה ןודנה רשקהב

לאיצוח ;יביטאיצוסא ןוידב םייוסינ ,הזמע לאידע יחבש :דקומ .ג 3.
המ"
תיוור תיטתסאה ןושלה ):םישימחה תונש עצמא(  -הזמע

שרדמו טשפ ןושל ,םיאח"מלפ םימי םתוא לש תויטארטיל

" 1957.ריד

,ןהל תשרדנש תודוקנ ןוידה ףפח אל "ינורקע העירי רצוק" בקע 4.
לש תיטתסאה-תינושלה וכרד ןתמועלו ,תינמרתלא-תיאקסנולש

שרפתי וליפא ,תינוגגעה-ןושלה היילימל ףכה

האוושה ןכו ,ןושלה לש טביהה  -רקיעבו .תפסונ הרהבה ,תיגולודותמ
ךותמ.ןונגע
תייטנ
ינונגע טסקט ןיבל תורחואמה תויצאיראווה תחא ןיב תינורקע

םיניימודמה םירשקהל ,היצאסקיפל יכרע םזינוגאטנאכ רבדה
תוטאנידרואוק ןוניכב ,העש יפל ,אופא קפתסא '.םישעמה רפסי
.תוירשפא
♦
תינונגע תינבת םע תומיעה םצע לע רבדל אלש ,ח"מלפה רציש

29

"םיינזאמ"

