
ץינדונ הצינ 

ךוניחל קפקופמ לדומכ ארקמה 
םולשבאו סופידא /תונרג השמ 

,1996 ,דמח ירפס ,תונורחא תועידי תאצוה 

,מע 254 

רוהט תויהלמ קוחר ארקמה לש ירקיעה רסמה 

,םיבר תורוד ךשמב דמלנו שפתנש יפכ הלענו 

,תויונערופ לש הכורא המישר .ולא ונימי -זע 

םיילילש םירסמו םיירסומ-יתלב םישעמ 

,ארקמה ירפס ד"כ תא םיאלממה ,םהב םיכורכה 

תונושה םהיתויועמשמ לע םיחתונמו םיראותמ 

סופידא" :תונרג השמ ר"ד לש ורפסב 
."םולשבאו 

םירומחה םישעמה לש תימיטיגלה השיפתל 

,הנומאה םשב וא ,יהולאה-וצה םשב ושענש 

.תונרג ר"ד יפל ,תונכוסמ תוירסומ תוכלשה שי 

סחיב םגו ארקמה ירופיס יבגל םג ןוכנ רבדה 

לזרבה ןאצ יסכנ ןיב תוללכנה תפומ תוריציל 

.רפסה-יתבב תודמלנה ,תירבעה תורפסה לש 

"םולשבאו סופידא"ב םירמאמה תפוסא 

קוסיע ןיבל ארקמה ירופיסב ןויד ןיב תקלחתמ 

תורפסה לש הקיסאלקל תוכיישה תוריציב 

םיבחרה םיאשונה ינש ןיב םירשקהבו ,תירבעה 

תיתשתה תיינבב דוסי-ינבא םיווהמה ,הלאה 

.הרבחהו םעה לש תירסומהו תיתוברתה 

תנייפאמה תיתרוקיבה חורל ןמאנ הז רפס 

:םהיניב ,תונרג השמ לש םימדוקה וירפס תא םג 

,"ארקמב רקחמ ינויע - חצנהו תוומה" 

- ולשמ הנומא" ,"הבוחה ףכ - ך"נתה" 
."'ץיבובייל .י לש ותנשמו ינוליחה ידוהיה 

ר"ד חיכומ ,שפנ לכל הוושו הטושפ הפשב 

שיש תוידרוסבאה תא ,לעש רחא דעצ ,תונרג 

לש התלודג חכונ לא תומעפתהבו הליהב 

,שדוקה יבתכ לע הרושה הפורצה תוינחורה 

םיכרעהמ קלחו ,ארקמה ירופיס תיתדבועשכ 

תולילע אלא םעא ,םכרד םירבעומה 

םיילילש םהש םיכרע תופשוחה ,תוידנאקמ 

.תחכופמו תילנויצר הייאר לש הדימ-הנק לכב 

.ית דעו יאמ תונרג ססבמ ולש הזתה תא 

לבקל רשפא תורבידה תרשע תא םא .תישאדבמ 

תצק טבמב ךיא תונרג חיכומ ,םטושפכ ןיבהלו 

הנטק אל םיצרש-תפוק תפשחנ ,קימעמ רתוי 

,תועשפנ וליפאו ,תועזעזמ תויועמשמ לש 

םיירסומ םיווצ לש הווסמל תחתמ תושחורה 

,הזכ אוה תורבידה תרשע לש הנבמה .םייאליע 

לאה תדמעל םיווצהש ,תונרג ר"ד רמוא 

םיווצל םימדוק םילילא תדמעמ תוענמיהלו 

םא ךא ,חוצרל רוסאש הזמ אצוי .םיירסומה 

היהי אל" לע וא ,"יכונא" לע רבוע והשימ 

.תוירזכאבו ,ותוא חוצרל הבוח ,"ךל 

תונרג הארמ תונווגמו תמר תואמגוד ךרד 

תאו תוויעה תא ;תורצויה ךופיה תא חיכומו 

ךיא :םירפסה רפסב םיפקתשמה םי-מדה ףוליס 

םיחצור" אלא םניא םיתעל "הולא" יריחב 

םיכלמ לש תוירזכאה תודוקפה תא ,"םימויא 

;חמטל ,גורהל ,דימשהל :םיקידצל משחנש 

ירפוס לש גנועה תונשודממ תומעפתהה תא 

.לאה לש תוירזכאה ישעמ רואיתמ ארקמה 

,םייוגל סחמ קר אל יוטמ ידיל םיאב םידנדה 

ןיבש םיסחיבו םידלילו םישנל סחיב םג אלא 

וניממ תבשחנה ,תודבעה ,לשמל .ודבחל םדא 

,םדאל םדא ןיבש תוירקיעה תולוועה תחאל 

ןה הלאו .תמיטמרונ תואיצמכ ארקמב תשפתנ 

תורחא תובר ךותמ תוטעמ תואמגוד קר 
."םולשבאו סופידא"ב תונודנה 

םניינעמ םה תומודק תועדו םיסותימ ץופינ 

ןיאש שיגדמ רבחמהשכ ,םירמאמהמ קלח לש 

ויתורוקממ םעה קותינל הפטה םושמ ויתועדב 

היפרגומה תרכה - ךפהה אלא םיידועיתה 

תחכופמ תרוקיב ידי-לע תושעיהל הכירצ 

.תומודק תועדמ תררחושמו 

חיטבמ אוה רשא תא םייקמ רפסה רבחמ 

לש תויונשרפבו חותינב ,"רבחמה רבד"ב 

םיפרוצמ ךכל .םייתורפסהו םייארקמה םיאשונה 

לע תרוקיב םיללוכה ,םייטקדיד םירסמ וידגדב 

שפתיהל םילולעה ,םייואר יתלב םירסמ 

לש תיתרוקיב אל הארוה תובקעב םיימיסיגלכ 

,תויתורפס תוריע יבגל םג ןוכנ -םדה .ארקמה 

םיסחייתמ םידמה .ןונגע לש תוריע ןהיניב 

לש תיפיטוארטס תילילשה ותומדל ראשה ןיב 

תויומד" :ןונגע לש ותריציב ידוהיה תמועל יוגה 

"ןונגע יבתכ לכב אצמת אל םייוג לש תויבויח 

םושמ ךכב שי ,תונרג לש ותעדל .(163 'מע> 

הב ךרדל רכינ ןוימדו םירצונל האנשה תחצנה 

ויהש הלא ,םייוגה ירפסמב םיכושחה" וגהנ 

ןומהה תא וסיסתה רשאו ,םש ימולע ללכ ךרדב 

"תוליהבמ םד תולילעב םידוהיה דגנ רעבנה 

וירבד תא תונרג גייסמ ,תאז םע .(163 ימע) 

לש וירופיס תארוהמ ענמיהל ץילממ וניאו 

םילפא םירסמ ילעב םהש הלא ללוכ ,ןונגע 

שיגדמ ךא ,"לכורהו תינודאה" תמגוד ,דחוימב 

.םירסמה תא ןזאל בושחש 

דעומ ךסוח אל םירחא םיידנע םירפוסמ םג 

םירסמב קוסיעה דבלמ .תרוקיבה טבש תא רפסה 

תרוקיבה תשלוג ,םכופיהב וא םייטסינמוה 

םירשקהב םג תדקמתמו "םולשבאו סופידא"ב 

םיקלחו םירפוסה לש םתוישיא חותינ ןיב 
םהלש תישיאה היפרגויבב םירעושמ וא םיעודי 

קסועה םלש קרפב .םהיתוריצי ןיבל 
ןונגעש רמאנ ,"ןונגע תריציב תויסיקרנ"ב 
לכמ רתוי וירופיסב ולש "ינאה" תא טילבמ 

גראמב תונמדזה לכב בלשמ ףאו ,רחא רפוס 

ףאו ומש ךותמ תויתוא ,ומשל םיזמר תולילעה 

ומצעב בהואמ ,תונרג יפל ,ןונגע .שממ ומש תא 

חישמ תויהל הצור .שרופמב ךכ לע ריהצמו 

ליבקמבשכ ,ויארוקב השוב ילב עתעתמו 

ףשוח אוהש "תימצע הבהא לש תונוט"ל 
ושאר לע םישל ומצעל השרמ םג אוה ,וירופיסב 

קימסהל ילבמ תועינצהו הוונעה רתכ תא 

ןוויכש איה תונרג ר"ד לש הנקסמה .השובמ 

עבונ הז דרוסבאש תעדה לע תולעהל השקש 

הבהאה יכ ןכתיי" ,בתוכה לש הנובת רסוחמ 

ימע)"ותעד לע ותוא הריבעה הלודגה תימצעה 

רקיעבו ,ויארוקב לזלז טושפ ןונגעש ,(60 
.וישרפמב 

רשקהב ,םירחאו הלא םינועיטל םיקוזיחכ 

יובש היה ןונגע דגחמה תעדלש ,"פירט וגא"ל 

ןונגע לש םיבתכמ ךותמ םינכת איבמ אוה ,וב 

וא תוראותמה םוימויה ייחמ תודוזיפאו 

"סופידאו םולשבא"ב הז קרפ .םהמ תועמתשמ 
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ןיב השענש טלחומ בוברעל המגוד תווהל לוכי 

ןיבהל ןויסינ לש וליפאו ,רצוי לש היפרגויב 

.ותריצי ןיבל ,ולש תיטרפה היגולוכיספה תא 

,םייתשה ןיב רושקל ונתפוקתב המגמה תורמל 

ןיבל תוריציה ןיב הנחבא תושעל דואמ בושח 

ילאוטקלטניא לובג לע רומשל תוחפל וא ,ןרצוי 

ינייפוא וקכ "רפסמה ינאה" תטלבה .והשלכ 

ךותמ תויתוא בוליש וא ,ןונגע לש וירופיסב 

תויוצמ הרקמב אל וא הרקמבש ,תיב-ףלאה 

הקינכטל יוטיב תויהל םילוכי ,ומשב םג 
םהל שיש םינוש םיזמרל םג ילואו ,תיתורפס 

לש תיטרפה הינמולגמל דנעמ תצק תועמשמ 

לע שגד רתוי תצק םשוה אלש לבח .רצויה 
לש ,תונמאה בוציעב דואמ םידוחיי םיטנמלא 

תצק םיריבסמ ויה ילואש ,ןונגע לש ותביתכ 

לש תועמשמה תא ומכ ,םידברה תא תרחא 

רשקהב אקווד ואלו םמצעלשכ ןונגסהו בוציעה 

,בגא ,םזיסיקרנ גשומה .רצויה לש יטרפה וגאל 

הבהאלמ תוחפ אל תימצע האנשל ןווכתמ 
"רפסמה ינאה" לש שוטשט וא הטלבה .תימצע 

.בתוכה לש וגאה בצמ לע םיעיבצמ חרכהב אל 

הרקמ לכב - ךפהה קוידב ןכתייו ,ןכש ןכתיי 

תוכירצש תויתורפס-ץוח תוחנה ןה הלא 

בתוכה לש היגולוכיספה תרכה לע ךמתסהל 

תויטנוולר חרכהב אל ןה זא םגו ,היקמעמל 
תונרג ר"ד לש דוסיה-תוחנה .הריציה תנבהל 

תועיפומ ןהש יפכ ,ןהמ תועבונה תונקסמהו 

רשפא .תוילושו תויחטש ןה ,ןודנה רמאמב 
תא םלגל רצויה לש המגמ תוארל טלחהב 

.הלאכ תונוכת תולעבכ ויתויומד 

לש ויתוריציב םירסמב יתרוקיבה קוסיעה 

תוריציה ינכתבו םינושה םיביטומב ,ןונגע 

םיישיאה םיטביהב קוסיעהמ יניצר רתוי הברה 

ויתוריציב רקוחה תעדל םיפקתשמה ,רצויה לש 

.ןונגע לש 

תולובג לש טלחומ שוטשטל תפסונ המגוד 

רמאמב היוצמ ותריצילו רצויל תוסחייתה ןיב 

"םיחוח ...לעו תלצבח לע הדש לע" תרוקיבה 

רבחמה .("תורסייתה" לעו "לשמכ םייחה" לע) 

לע ובתכנש םידמל הבוגתכ וירבד תא ץרתמ 

לש התצרעה תא .הדש סחנפ לש ותבוהא ידי 

שדוק תדרחכ תונרג םגרתמ רפוסל הרענה 
'מע> "המע ולש תוצירפה יצברמ לא" הדצמ 

,תלצבח לש הרפסל ןה תוסחייתהב .(197 

יוצמ הדש סחנפ לש ותביתכל ןהו ,"תורסמתה" 

תיתורפס תוסחייתה ןיב רורב הנחבא רסוח בוש 

תוהז שי םא םג .המשל תוליכר ןיבל תיניינע 

:רויצ 

לאונמע 

אמדק-רב 

 h
 Vv

תואיצמ ןיבל םייתורפס םירואית ןיב הרומג 

,הריציה תניחבב םייטנוולר אל הלא ,התייהש 

.םירבדה ןיב תונרג רשוק הבש ךרדב אל יאדוו 

ותכלשהו םיישיאה םיסחיה לש יכרעה טופישה 

ףאו תכל יקיחרמ תוריציה לש ןטופיש לע 

היהתו)הבהא יסחי םוגרתב .םגפל םעטב םיקול 
"תוצירפ יצברמ"ל (היהתש לככ "תפרוטמ" 

,םיוסמ ןבומב שדוק לוליח םג תוארל רשפא 

םיכרעל סחיב .הזה יתוליכרה דבודנ םיקסוע םא 

בוברעה לבא ,חוכיוול םוקמ שי ,המצע הריציב 

,הלא םירשקהב ,תואיצמל תורפס ןיב טלחומה 

,רקחמהו ןויעה ירבדל תוניצר ףיסוהלמ קוחר 

.תילאוטקלטניאה תוניגהה רסוחמ ףא וב שיו 

תונרג השמ ר"ד לש ורפסב םייתוגה םיקלחב 

.ימיטיגל חוכיוול תונתינ ,תוניינעמ תודוקנ שי 

םע דנחמה סמלפתמ ,ורפסב םיוסמ םוקמב 

גיצמ דחא דצמ .'ץיבובייל והיעשי לש וידנד 

'ץיבובייל לש ותדמע תא תוניגהב רבחמה 

תודוקנ שי ךא .ו רבד תועמשמ תא ריבסמו 

,ןהמ תחאבו ,'ץיבובייל לע תונרג קלוח ןהב 

ולש ויתודמע תא ןיפיקעב רתוס אוה ,תוחפל 

.תותימא לש תחכופמ הייאדב תולגודה ,ומצע 

"הרדנמלס" קרפב אוצמל רשפא ךכל המגוד 

קינטצ .ק לש ותריציב קסועה ,קינטצ .ק לש 

.ק לש ותודעש רמוא תונרג .האושל רשקהב 

דוסיה ןמ הכירפמ ,"ומצע תחשה רובמ" ,קינטצ 

העווזה לא ועלקנ םינמרגהש הנעטה תא 

ולעפ םהש החנהה תא תקזחמו יארקאב 

הכירפמ ,ןכ" .תוינעזג תוירואית תעפשהב 
לוכיבכש תינודזה הנעטה תא וזה תודעה 

םייצאנ םישעמ םישענ המצע לארשי תנידמב 

'ץיבובייל והיעשי לש וחור ירפל קומכ הנווכה) 

םירבדל קרו ךא סחייתהב ".(םיצאנ- ודוהי - 

לש יתימא עוזעז עמתשמ ,הז עטקב םירמאנה 
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ירבדל ,וא ןעט 'ץ-בוביילש םירבדמ רבחמה 

חוכיוול סנכיהל ילבמ ."איצמה" ,תונרג 

איה הלאשה ,םירבדה ןכות יבגל יגולואידיא 

לש וז העיבקמ רבחמה לש ותועזעדזה םא 

ףקותש עוזעזהמ יתוהמ ןפואב הנוש 'ץיבובייל 

ןימאהש סותימ םיצפנמשכ ,לשמל ,יתד םדא 

'ץיבובייל .היהיש לככ ןכוסמו יביטימירפ - וב 

תנידמבש ןעט אל אוה .תימיטיגל הנעט ןעט 

םישעמל סחייתה אוה ,האוש תשחרתמ לארשי 

הז ןיינעב ביחרהל רשפא .םישענש םימיוסמ 

,ןועטלו (םירבדהמ הרישי הנקסמכ אקווד ואל) 

טילש לכל וא ,רלטיהל תוסחייתהש ,לשמל 

.םיהולאל תוסחייתה דואמ הריכזמ ,רחא ינדור 

ידיל אובל יושעש ,םדאה עבטב והשמ םייקש 

תויהל הזה לאיצנטופה .םימיוסמ םיאנתב יוטיב 

תיתוברת הריווא וא ךוניח תובקעב לצונמ 
תוריחה תלילש תא םירשפאמה ,תיתרבחו 

.ןיקתה ירסומה דוקה תאו הבשחמה לש תישיאה 

.דואמ הרצק םייצאנ םישעמל ךרדה ןאכמ 
היגולנאב רבחמה האור המל הלאשה תלאשנ 

ןיבל ונתנידמב םישענה םימיוסמ םישעמ ןיב 

וחור ירפ ,תינודז הלילע האושב ושענש םישעמ 

םצעמ תועזעדזהה ?'ץיבובייל והיעשי לש 

םייניינעה םינכתה תא ןוחבל ילבמ ,האוושהה 

רבחמל םגש הדבועה תא הריגסמ ,םירבדה לש 

םיגשומל סחיב תונומאו תומודק תועד שי ומצע 

הלילעב רבודמש תטלחומה העיבקה .םינוש 

תלטבמו תצרחנ איה 'ץיבובייל לש תינודז 
תואיצמל תוסחייתה .תרחא תורשפא לכ שארמ 

אוהש יפכ ,תוינפ רסחו חכופמ ןפואב םיגשומלו 

,רפסה ארוק תא ויפל ךירדמו הפצמ ,עבות 
.רבחמכ ויבגל םג הנוכנ תויהל הכירצ 

םישעמו תויוללעתה ,תוחיצר ןיב האוושה 

םגו םלועה יבחרב םישענה םיירסומ יתלב 

ןיבל ,תרחא וא וז היגולואידיא םשב ,ונתנידמב 

ירפ תויהלמ הקוחר ,האושב ושענש םישעמ 

האוושהב רבודמ אל ,ןבומכ .והשימ לש ונוימד 

העיבקה םצע לבא ,היפקיה לע האושה לש 

אל םג בושחו ,דוסי תללושמ תויהלמ הקוחר 
.םפוגל םירבדה תא םינחובשכ עזעדזהל 

הנקסמל הרהמ דע ליבות תילנויצר תוסחייתה 

םימייקתמ ,ומייקתה םזיצאנ לש םייוטיבש 

.אוה רשאב ישונאה ןימב ומייקתיו 

סופידא" ךותמ םיקרפה ,רבד לש ומוכיסב 

תוגה ירבדבו ארקמב םיקסועה "םולשבאו 

םיקסועה הלאמ רתוי הברה םיבושחו םישבוגמ 

לע ,ארקמה חותינל סחיב .תויתורפסה תוריציב 

תכל קיחרמ שודיח ןיא םנמא ,םינושה וידבר 

םיסותימ ץופינכ רדגוהש המ .םירבדה תייארב 

תוחפו תד ישנאל ןווכתהל ,ילוא ,יושע 
תא דנחמה ענכשמ וז הניחבמ .םינוליחל 

םתעדמ זיזי אלש חינהל ריבסו ,םיענכושמה 

.םינימאמה תא 

ינוליח עקר ילעב םידימלתש חינהל השק 

לכמ .םינושה םירסמה ןיב ןיחבהל ועדיי אל 

"םולשבאו סופידא"ב םיאבומה םירבדה םוקמ 

.םיילאיווירט םתויה תורמל ידמל םיניינעמ 

םולג םירבדה לש םכרע ,יתרוקיבה טביההמ 

םינוש םידבר חותינבו תודקמתהב רקיעב 

תוענמיה לע הדפקהבו ,יארקמה טסקטב 

יבתוכל ללכ- ךרדב תברואה םומעשה תדוכלממ 

בוש םיקסועה ,יארקמהו יתורפסה רקחמה 

,םייתימה םיאשונב ,םיבר תורוד ךשמב ,בושו 

םידימלתה תא ןיינעלו שדחל םישקתמ ןכלו 

■ .םיארוקה להק תאו 

; .י " .י : 

t r^■ 1 העיגנ 
( 1 / ם'יצ(י ם'י'ש 
/ /י \ J תולודג תובהא לע 

סאילא טא 

 Y הבשחמ יחופתו ץע י-ופ 

קמוס ינור :רחנ  הסיעלה ירפ ביקרה חופת תכלממב 

ץע ןושל יסיסע קסש יעלות 

תמטפ לע זומת רקיב תורגוס 

(דהזאמ,ד ץובקה תאצוה ,"טיבבצה דזזי/דז אסיב" :ךותמ) 

.הסיגנה רה 

תא סעול סאילא יבא .הלש הבורדרגל הנאת ילע סינכהו הוח יניע חא חקפ אוה .ןדעךג יצע תא רבב רדנג הבהאה חופת 
םייניש הב םיצעונ םיבוהאהו הימונורטסג םג איה ,רבתסמ ,הבהאה "הסיגנה רה תמטפ לע" ותיא ספטמו הזה חופתה 

.הבר הוואתב 

העיגנ 
םירצק םיריש 
ת!לודג תובהא לע 

קמוס ינוד :רחב 

סאי^א ינא 

הבשחמ יחופתו ץע י-ופ 
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