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רחאה רבעה ןמ הייחתה
קילאיב לש הקיטאופה םע ריעצה ג"צא לש ותודדומתה
רגרוביונ ןיראק

יבצ ירוא רצי  1923,תנש ףוס דעו  1912תנשמ ,הלוגב תיתורפסה ותוליעפ ךלהמב
לא הנפה אוה וחוכ רקיע תא םלוא ,תירבעבו שידייב ,תוידוהי תופש יתשב גרבנירג
ןונגס ידכל שבגתהו ךלהש ידוחיי לוק ומצעל חתיפ הבו אקווד תידייה הפשב הריציה

גרעבנירג( 'אטסיפעמ' המאופב ןושארה קהבומה ויוטיב תא אצמ הז ןונגס '.יטסינרדומ
ינפל החתפו  1921תנשב גרבמלב המסרופש 1979 [1921/2], 378-317; 2007 Neuburger),
דחא ,השרווב םיידרגנווא םיררושמ תצובקל ףרטצהל תורשפאה תא ריעצה ררושמה
תונמנה תוריצי ג"צא רביח השרווב .תע התואב תידייה תורפסה לש םיבושחה היזכרממ

תעה בתכ תא רואל איצוה ףאו תידייה הפשב תיטסינויסרפסקאה תורפסה בטימ םע
לע םשאוהש םושמ ןילופ תא בוזעל ץלאנש רחאל  1922,תנש ףוס תארקל .ם^רט^בלא.
ןילרבב ררוגתהל ג"צא רבע ,תירצונה תדה ילמס תא ללחמה יתורפס גוצייב רוזנצה ידי

ג"צא לחה ןילרבב ותוהש ךלהמב  2002, 35).ןורימ( תיתורפסה ותוליעפ תא םש ךישמהו

הצרא ותיילע םעו  2005, 33-32),ןוזנומ־ףלוו( תירבעה הפשב הריש תביתכל תונכהב
.2ולש תידעלבה הריציה תפשל תירבעה התייה  1923יהלשב
תמלוהה הקיטאופ רחא שופיחה ןמיסב תדמועה ,שידייב תצמואמ הריצי לש הלא םינשב

,וז הנעט .ג"צא לש תמדקומה ותריש תוחתפתה תופיצרל רשאב הנעט םג הלוע וז םירבד תגצהמ
תונש תישארב היפל תלבוקמה הסיפתה ןמ תגרוח ,ןיכומיס הל איצמהל שקבא ונינפלש רמאמבש

'ילטנמיטנס'ה ןונגסל ףילחתכ ,ג"צא לש ותרישב 'יטסינויסרפסקא'ה ןונגסה תעפוה םע ,םירשעה
; 1980, 67דלפניו ,לשמל ,ואר( 'ךרדה תציפק' ןיעמ הב הלח ,ןכל םדוק הרואכל התוא ןייפאש
דואמ בכרומ ךרעמ ורמאמב גיצמ ןרטשרבונ  2002, 28; 1999, 94).ןורימ ; 1986, 122, 140ןרטשרבונ
'יטסינויסרפסקא'ה בלשה ןיבל ',תילטנמיטנסיה הריציה ,ג"צא לש תמדקומה ותריצי ןיב תוקיז לש
תאז םע דחיו , 133),םש( ןהיניב רבחמה עובק דוסיכ הללכהל הייטנה לע רתיה ןיב עיבצמו ,ותרישב
, 140).םש( 'ותביתכב שדח ףד' ג"צא חתפ הבש הריצי 'אטסיפעמ'ב האורו תלבוקמה הסיפתב קבד אוה

תוריצי םניינעש ,םיפסונ םירמאמב וגצוי ג"צא לש תמדקומה ותרישל רשאב יתנעטל םיפסונ ןיכומיס
.ןהל תורחואמ וא ןאכ תונודנה הלאל תומדוק

תובקעב  1958-1955,םינשב םג השע ךכו ,שידייב םיריש ץמוק בתכו ג''צא רזח  1939-1933םינשב
 2002, 54-24.ןורימ ואר ג"צא לש תיתורפסה היפרגויבה לע .האושה
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לש ופוסב ג"צא תא הליבוהש ןיפיקע־ךרד ןיעמ תוארל רשפא ,ומלוע תסיפת תאו ותוא
שידייה לא הנפ ג"צא יכ ןעוטה ,ןורימ ןד לש וירבדמ הלוע ךכ .תירבעב הריציה לא רבד
לש שידיי תורפסל ירהש ;תירבעב ללוחל השקתמ היהש ךרדה תצירפ תא הב ללוחל ידכ

םלוא הזורפב תיסאלק תרוסמ התייה םירשעה האמה תישארו הרשע עשתה האמה יהלש
תורוסמ וא תרוסמ רוציל ןחוכב היהש ,יקסבוחינרשטו קילאיבכ תויומד' ירמגל הב ורסח

התיה שידיי תריש ךות לא תינשדחה הצירפה ךכ םושמו ,,תויתימא "תויסאלק" תויריש

 1999, 101).ןורימ( 'החותפ תלדב הצירפכ טעמכ
ותביתכב םתוצחל ותלוכיב היהש רעשל השקש תולובג ג"צא הצח הלא םינשב ,ןכאו

ביצה קילאיבש תרגסמה ץופינב הכורכ התייה וז ןיעמ תולובג תייצחש םושמ תירבעב

הניחבמ ורידגהו הלא תולובגל רבעמ ומוקמ תא אצמש רחאל קר ,ןכ לע .ותרישב
ותריחבש ךכמ קיסהל ןיא םלוא .תירבעה הרישה לש המוחתב אובל ודיב הלע תיטאופ

רבד לש ורקיעב הצוענ התייה  1923-1916םינשב ולש תירקיעה הריציה תפשכ שידייב

,ןורימ ןעוטש יפכ ,קילאיב םע תומיע ינפמ ריעצה ררושמה לש ובלב ןניקש ששחב
הגצה , 101).3םש( םירשעה תונש עצמאב ותישאר קילאיבל ג"צא ןיב רשקה יכ עבוקה

דוד לשו ןרטשרבונ םהרבא לש םהיתודמע םע דחא הנקב הלועש ,םירבדה לש וז
 1986,ןרטשרבונ( תינוגיפא הריש ג"צא לש תמדקומה ותרישב םה ףא םיאורה ,דלפניו
הקיטאופה םע תויתטישב דדומתה ג"צאש ןובשחב האיבמ הניא  1980, 66),דלפניו ;125
ותוליעפל תונושארה םינשב רמולכ  1913-1912,םינשב רביחש םיריש המכב קילאיב לש

םייזכרמ תע יבתכב וספדנ ףא םהמ םידחאו ,תירבעב ובתכנש ,הלא םיריש .ררושמכ
,לוכיבכ ,םיבתכשמ  1980, 6-4),ןונרא( הריפצהו םלועה ,זאיסה רתיה ןיב ,הפוקתה לש

'עווג ץיקה' ' (1902),המחה ימודמד םע' ןוגכ ,קילאיב ירישב םימסרופמה ןמ המכ
תכל יקיחרמ םייוניש םהב םיסינכמ םה ךכ ךותבו ' (1905),ךפנכ תחת יניסינכה'ו )(1905
)ידוהיה( םדאה תסיפת לע הז ללכבו ,תיאקילאיבה הקיטאופה לע רגית םיארוק השעמלו
־יתרבחה ודמעמ תלאשב קתניי־לב רשקב הרושק התייה וז הסיפת .תמלגמ וז הקיטאופש
האמה תישארב תידוהיה תוברתה תייחת לש היפוא תלאשב םג ןכלו ,ררושמה לש יטילופ
הפוקת התואב הברעמו הפוריא חרזמ ידוהימ םיבר לש םהינייעמ שארב הדמעש ,םירשעה
 2007, 47-9).רבח ; 2002, 75-8בשרה ;(2-3 , 2009 Moss

האמב תויפוריאה תורבחב םואלה־תונידמ שוביגל וולנש םייתוברתה םיכילהתל המודב

ןורימ וארו ,םולב דלורה לש העפשהה תיירואית לע ןורימ ךמתסמ קילאיבל ג"צא ןיב רשקה תנבהב
אוה ,םינושארה ויריש תא םסרפל לחה ג"צא רשאכ ,הרשע שמח ליגב יכ בתוכ ןורימ 1999, 126-125.

ןעוטש ימכ ותמועל בצייתהל אל יאדוובו םיררושמה ריכב לש ובל־תמושת תא וילא קתרל לוכי אל'
םתוחש ,שבוגמ יתלב ",שלח" ררושמ הז בלשב ג"צא היה תירבעה ותרישב ןכש ,רגית ארוקו השוריל
הרוצב וירישב עובט היה )קילאיב ידימלת תועצמאב העיגהש וז ןיבו הרישיה וז ןיב( קילאיב תעפשה
, 94).םש( יתודגנתה םג וא דובכ ריכבה ררושמה בלב ררועל הלכי אלש
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ךותב תלטובמ אל הדימב הללוחתה תידוהיה תיתוברתה הייחתה םג ,הל ומדקש םינשה

ןתינש הריזבו ינאה לש יטנתוא יוטיבכ הספתנ וז הריש .4התועצמאבו תירילה הרישה

דיחיה  -הווהתמה תימואלה תידוהיה תוברתה לש הניפה ינבאמ תחא תא הב בצעל
 2007, 21-20; ,4-5 , 2009 Mossרבח ; 2001, 121ןילרב( ותוא בבוסה םלועה לא ותקיזו
יתוברת בחרמ ידכל תירבעה תורפסהו תידייה תורפסה ורבחתה הז ןיינעב 198 ,21).5
תומולג ויה וללה תויורפסה יתשמ תחא לכב ,תאז םע דחי םלוא  (4 , 2009 Moss),דחא
תודרפנ 'תוכלממ' יתשכ תורייטצמ ןה תחא אלו ,תונוש תויטילופו תויטאופ תויורשפא

לש ותביתכב שידייה תפדעה תא ןיבהל ןתינ הז עקר לע .6וזמ וז תוקתונמ ףא ילואו
אופא השק .ומע תומיעמ ענמיהל ןויסינכ אלו ,קילאיבל ותודגנתהל יוטיבכ ריעצה ג"צא

קר ]הלחה[ הרישב ןשדחכו ררושמכ ג"צא לש תיתימאה תיתורפסה ותמחלמ' יכ חינהל
 1999, 101).ןורימ( 'תירבעה לא שידייה ןמ ותריצי לש דבוכה זכרמ תא קיתעהש רחאל

תוצחל זעה ונוצרל יוטיב התייה שידייב ותריחב םצעב טקנש ןיפיקעה־ךרד ,הברדא
תידוהיה תוברתה לש ראתמה יווק תא תוותהל ואובב ,קילאיבש תולובג םתוא  -תולובג
הייחת תניחבב התייה ריעצה ג"צא לש ותריצי ,ןכ לע .םהילע רומשל שקיב ,תשדחתמה

יטילופ יפוא תאשונה תידוהי תוברת דימעהל הליחתכלמ השקיב איה .רחאה רבעה ןמ

ונודייש םירישה תא .ונממ לדביהל םוקמב הביבסמש םלועב תורעתהל תרתוחו קהבומ
דיתעש רידאה חתמה תא םירשבמה םירישכ ,דבעידב ,תוארל אופא ןתינ םירבדה ךשמהב

רחאל םירושע ינשכ םהיניב םיסחיה קותינל ליבוהלו םיררושמה ינש ןיב תולגתהל
,ןמצייו םייח לש ותסובתב ותוברועמ עקר לע ג"צאל ףרוע הנפי קילאיב רשאכ ,ןכמ

 2001, 9, 69.ןילרב ואר הז רשקהב טרפב הרישהו ללכב תונמאה לש הדמעמ לע
תא הביצהש ,תיטנמורה תוגהב עבקנ תימואלה תוברתל תירילה הרישה ןיבו םואלל דיחיה ןיב הז רשק
הריצי '.ןיאמ שי' המצע תא תרצוי איהש ךכב התואמצע תא תאטבמה תיאמצעו תדרפנ תושיכ דיחיה

.אוה־ויתולימב ,ולש ינאה תא ,ומצע תא הנובה ררושמה ידיב רתויב ענכשמה ןפואב תישענ וז ןיעמ
),ילסרבינוא דיחיכ ררושמה( אוה רשאב םדאה לש בלה ישחר תא תואטבמ הלא םילימ ,דחא דצמ
הירוטסיה עקר לע ,תמיוסמ הפשב ומצע תא עיבמה דיחיה לש ותוהז תא רידגהל תואב ןה ,רחא דצמ

,ולש םואלה תא קויד רתילו ,ומע תא גציימ ררושמה וז הניחבמ .תמיוסמ תוברת רואלו תמיוסמ
.ותוא םיביכרמה םידיחיה לש ישפוחה םויקלו םעה לש תיטילופה תואמצעל ברג? אוה הזכש רותבו

,םש( רדרה לש ותוגה לע ןילרב היעשי לש וירבד ואר הקיטנמורו תוימואל ,הריש ןיב רשקה לע
 2007, 20.רבח ןכו 86-80),
תידייהו תירבעה תויורפסה' ,יטסישידייה ץיבונר'צ סוניכ ןמל ונייה  1908,תנשמ לחהש רובס ןורימ

הלוחת־רב היה אל תחאה לש המוחתב השענש המו ] [...וזל וז תוניוע ףאו וזמ וז תודרפנ תוכלממ
היפלש ותדמעב ךומתל האב ,המדנ ךכ ,ןורימ לש וז הרבס  1999, 95).ןורימ( 'תרחאה םוחתב םושייו

סומ , 101).םש( הצרא ררושמה תיילע םע קר ג"צא תרישב עצבתהל לחה קילאיבב יתימאה דרמה
הריציה תונשב תירבעל שידייה ןיב םירבעמה יכ הארנו ,תצקמב הנוש ךרדב םירבדה תא גיצמ
םירפוסה וקספ  1918-1917םינשבש יפ לע ףא ,סומ יפל .ותסיפתב ךומתל םייושע ג"צא לש תונושארה
רצבתה םהמ דחא לכו ,תירבעהו שידייה ,תוידוהיה תופשה יתשב בותכל עירכמה םבורב םידוהיה
ןה םתוא וחנה תידוהיה תיתוברתה הייחתל רשאב תויגולואידיא דוסי תוחנה ןתוא ,תופשה ןמ תחאב

 (100 ,29 , 2009 Moss).תירבעה תורפסב ןה שידיי תורפסב
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חתמה רכינ הלא םירישב '.תינויצה תורדתסהה תגהנה לע קבאמב וב דדיצ קילאיבש
הוושמה ןוידה דקומב אופא דומעי הז סחי .םלועל ינא ןיב סחיה בוציעב הנושארבו שארב

ינש  -דבלב םיריש העברא תגצהב ןאכ קפתסא תורתוימ תורזחמ ענמיהל ידכ .ןלהלש
.קילאיב תאמ םיריש ינשל םתקיזב ג"צא תאמ םיריש
רקיעב השבגתה תיאקילאיבה הקיטאופה יכ ןורימ ןעוט יגיגה ינ^ה ־\זנ הדירפה ורפסב

המינה לע רבגתהל רגתאה קילאיב ינפל דמע וכרד תישארב .ררושמה תומדב הרומתכ
ררושמה לש ותודדומתהב ,ןורימ ירבדלו ,ןויצ תביח תריש תא הנייפאש תילטנמיטנסה
םינשב ,ןושארה בלשב .םיבלש ינשב ןיחבהל ןתינ ותרישב ינאה תובצעתהבו הז רגתא םע

תוינש לע תססובמה ,ןויצ תביח תרישב רבודה תומד דגנכ קילאיב ביצה 1894-1892,
,יגוציי־יביטקלוק ןפו ישיא ןפמ בכרומה שלושמ הנבמ ,יביטקלוק ינאו יטרפ ינא לש

רחאל ,םלואו  1986, 31-30).ןורימ( םהיניב ךוותמה ררושמה לש הז ,שדח ןפ םדצלו
תא קילאיב הצימ הז ידממ־תלת ינא לש תרגסמה ךותב הריצי לש ידמל הרצק הפוקת
וליבוה וישושיג .שדח יטאופ ינא רחא ששגל לחהו וב תומולגה תויטאופה תויורשפאה
, 347).םש(יטויפ־יטתסא ןפמו יתייווח־ישיא ןפמ בכרומה ידממ־וד ינא לש וסוסיבל ותוא

םילימב ,וא  -יביטקלוקה ןפה לע רותיו ךותמ ,ןורימ תעדל ,אופא רצונ הז ידממ־וד ינא

תאזה תימיטניאה תואיצמה תא םחתל ידכ .תימיטניא תואיצמ רחא שופיח ךותמ ,תורחא

:ןורימ ריהבמש יפכ ,יטויפה ינאה תא רצבל קילאיב לע היה
לש תישיאה ותריש תוחתפתהב 'הבתכ יל ןטק בתכמ'ו 'תובערה םייניעה' םירישה לש םתובישח

לש הז 'תורגבתהו תורבגתה' בלשב השיגדהל דקוש ררושמהש הדוקנב קוידב המולג קילאיב
ןמ וילא האבה העיבת לכ סורהלו קיחרהל ררושמה לש חרכהה ףאו תוכזה :ולש יטויפה 'ינא'ה

' [...].יבבלבש םלועב' תוזכרתהב ול עירפהל היושעה העיבת ,ול הצוחמש םלועה
ןהידעלבש ,תוזויבמיסה ןמ תוררחתשהה יצמאמב ול עייסלו ישיאה־יטויפה 'ינא'ה תא רצבל ידכ

,המכסומ לכמ רענתהל קילאיב היה בייח ,שממ לש םויק ומצעל ריתהל התע דע לוכי אל
, 255-254).םש( ול הצוחמש םרוגב הז 'ינא' לש תוהמה תא תיטמוטוא תרשוקה

־ואינה תילטנמיטנסה הרישה וינפל הביצהש רגתאה לומ וכרד תישארב דמע ג"צא םג
הימוחתב ףא אלא תירבעה תורפסה לש היתוזוחמב קר אל הזיחא הל התנקש ,תיטנמור

לש ודמעמ תלאש םע דדומתה אוה םגו  1986, 123),ןרטשרבונ( שידייה תורפס לש

הבר תופירחב ףקתוה הלהשירחאל ןמצייו םייחב קילאיב דדיצ רשע העבשה ינויצה סרגנוקה תובקעב

ותוא ריקפמ קילאיבש ג"צא שיגרה רתוי רחואמ םייתנשכ .ג''צא םהבו ,יקסניטוביז באז ישנא ידיב
,ג"צאש תעב ,בורוזולרא חצר תשרפב וילע ןגהלו ברעתהל ןוכנל האר אלש םושמ הלוכ המואה תאו

ןמצייו תרבעה יכ ריהבמ ןורימ  1999, 93-91).ןורימ( חצרל תוירחאב םשאוה ',םינוירבה תירב' רבחכ

קשיח אוה .ברוצ ישיא ןובלע םג אלא תונויצל יטילופ ןוסא קר אלי קילאיב יניעב התייה ודיקפתמ
גיהנמכו ררושמכ אוה־ובצמ םע ] [...ינויצה גיהנמה תלפמ תא התהיזש היגולנאה ךות לא ומצע תא

הכ דע ויהש ],הקיטילופהו תוברתה[ םיטנמלא ינש ןיב למשחמ עגמ הרצי היגולנאה  [...].תוברת
, 111-110).םש('ג"צא םע תודידיה רשק תוברל ,םיבר םירשק חרכהב ףרש הז עגמו .ותעדותב םידרפנ
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.תיתוברת־תיטילופ תועמשמ התייה וז הלאשל ,רומאכו ;'םלוע'ל וסחיב ירילה 'ינא'ה
ותרישב ףאש ג''צא ,ךפהל .םלועה לש הקחרה ידיל ותוא הליבוה אל וז תודדומתה םלוא

,רישב רבודה ידי לע גצוימה ,הז ינאש ידכ ,רשפאה לככ ינאה לא םלועה תא ברקל
לש ותודגנתהל ןיערגה תא הב תוארל שיש ,וז הפיאש .8תחא תושיל ומע גזמתהל לכוי
ליבומ' ,תירבעה הפשב ג"צא םסרפש ןושארה רישב רבכ יוטיב ידיל האב ,קילאיבל ג"צא

 1912:ינויב תיממ יתורפסה תעה בתכב ספדנש ... ',לועשמה
...לועשמה ליבומ

,רושימב ילגר תא לועשמה ליבומ

 תערוז םיבכוכ אלפ־ד? לעממהפסכנ יניעו ,ססות היכ יזח
.תעקוש שמש לש שךקה־תרךה לא
ילילכח םתכ־ויז ףלוז םש קחרה

 דקוי ם; יתאפב זונגה רהוזמ,יאשחב טבלתמ ספרתמ המ־רביז

.טקושה בחרמב םדאה תקנאב

,םיעיקרה ימוחת  -םילמגה םיקמעתמ
,הרודמב םיזחאנ םיקחרמ יספא

 -הפר םיסקמ היפ ...םדנ ליכ ביבס

) 1992, 9ג"צא( .הרישה לכיה ךות סנכנ הץםלוע

הארמב ןנובתמה רבודה לש ויתושוחתלו העיקשה רואיתל ולוככ ובור שדקומה ,רישה

תואיצמה ןמ הנושב .תיטתסא תואיצמ רבע לא תצקמב ץלואמ הנפמב רגסנ ,ביהרמה

האלמכ תגצומ תיטתסאה תואיצמה ,ןדבא לש תואיצמכ רישב תראותמה ,תישממה
ומעט .קפואב המלענ התע הזש שמשה תא ומעו 'הי־םלוע' הכותב הליכמה וזככ ,השודגו

',עווג ץיקה' קילאיב לש וריש תריגסב הנפמל ותוא םיוושמ רשאכ ררבתמ הז הנפמ לש
.םלועה לש ותונקורתה הל הוולתמש העיקש לש הארמ דימעמה
עווג ץיקה

םתכו בהז ךותמ עוג ץיקה
ןמגךאה ךותמו

םיברע יבע־לשו םינגה תכלש־לש
.ןמדב תוססובתמה

לש הפדעה ג"צא לש תמדקומה ותריציב האורה ,ןרטשרבונ לש וירבדל דוגינב תדמוע וז הנעט 8
 1986, 126).ןרסשרבונ( םייחה לע תורפסה
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םידיחי םיליט קר .סדרפה ןקורןןמו
תודיחי ת־וליטך

הנורחאה ףועמ ירחא ההונה םניע ואשי
.תודיסחה תוריזעב

ריךגס םויו טעמ דוע .בלה םת־המו
:הממךב קפדתי ןולחה־לע

?םכתרדא םתאלט ?םכילענ םתקדב'

) 1990, 236קילאיב( '.המךא יחופת וניכה ואצ

בטיה ריכמ םנמא אוהש ךכ לע הדיעמה םלוע תקבוח הנומתב וריש תא חתופ קילאיב
תנומת םלוא ,םלוע ארובכ ררושמה תא דימעמה ,יטנמורה יטאופה סותימה לש וחוכ תא

תא ליכמ הז םלועש ךכל ררושמה לש ותועדומ לע םג העיבצמ הביהרמה העיקשה
,םדאה ןמ עבטה לש תיתגרדה הגיסנכ הז ןדבא גצומ רישה ךשמהב ,ןכאו .וכותב ונדבא
ףתושמ הז םינוא רסוח .ודעב רוצעל לכוי ,ורובידב ותוא ארבש הז ,רבודה־ינאהש ילבמ

םלוא ...',לועשמה ליבומ' רישב ג"צא לש רבודלו 'עווג ץיקה' רישב קילאיב לש רבודל

ןדבאה תא לבקמ קילאיב לש ורבוד .יונישה תילכתב וזמ וז תונוש וילע םהיתובוגת
וידממ תא ול הריכזמו ולש האירבה חוכ תא הליבגמ תימשגה תואיצמה :תרמגומ הדבועכ

ותריש םע םקש יטתסאה םלועהש הדבועה םע םילשמ אוה ןכלו ,םיעיגפה םיישונאה

תואיצמכ בצומ אוה רשאכ םג ,תימשגה תואיצמה םוקמב אובל לוכי וניאו אב וניא
,הילא ליבקמב בצומ אוהש םושמ אקווד :קויד רתילו .הילא ליבקמב תמייקתמה תיפולח

םחליהל ותעדב שוחנ ,תאז תמועל ,ג"צא לש ורבוד .9תורישי הב תעגל לוכי וניא אוה
תימשגה תואיצמה לומ לא וחוכ תא ריבגהל ידכו ,עבטה לומ לא ולש םינואה רסוחב
ביצהל םוקמב ,ןכ לע .תיטתסאה תואיצמה ןיבל הניב הנחבהה לע רערעל שקבמ אוה
רבודה ןמ הנושב .םתוא דחאמ אוה ,הזמ הז םידרפנ םימוחת ינשכ עבטה תאו הרישה תא

תויהל ילבמ וב השענה תא ראתמו עבטה םלוע לומ לא בצייתמה ,קילאיב לש ורישב

.עבטה םלוע ךותב הליחתכלמ ומצע תא ביצמ ג"צא לש רבודה ,לוכיבכ ,ונממ קלח
תמועל .ומע תוהדזה ךותמ וב םישחרתמה םייונישה תא הווחו םלועב ךלהתמ רבודה
ורישב רבודה ,יביטקייבוא לכתסמ לש םשור רצויו קחורמ רתונה ,קילאיב לצא רבודה

רשאכ שגרתמ אוה :עבטב שחרתמה תא םיפקשמ הלאו ,ובל ישחר תא עיבמ ג"צא לש
.טקוש םלועה רשאכ םדנ ףאו עגרנ אוהו האישב העיקשה תמרד
השקמ םייושע םהש םשורה תא רוציל הרומאה ,עבטה םע רבודה לש ותוהדזה ,םלואו

,קילאיב לצא עבטל םדא ןיב הלבקהה ירהש ,ךכ רבדה ןיאש השעמל תפשוח ,תחא

ךשמהב ךכ לע וארו ),אצק  1949,קילאיב( 'ןושלב יוסיכו יוליג' ותסמב הז ןויער חסנל דיתע קילאיב 9
.םירבדה
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תקתעומ אלא ג"צא לש ורישמ תמלענ הניא ,הזמ הז םידרפנ םתויה תא השיחממה
 -גציימ אוהש םלועל ץוחמ לוכיבכ בצינה רבודה  -ירישה רובידה לש ינושארה דבורהמ

:ירישה רובידה תועצמאב תעצבתמ וז הקתעה .גצוימה םלועה לש ינשמה דבורה לא

תבצומ איה ןכלו ,עבטב תושחרתהל יאר תנומת ןיעמ אוה רבודה לש ימינפה ומלוע
ג"צא יכ תאש רתיב ררבתמ '...לועשמה ליבומ' רישה לש ומויס םע .וילא ליבקמב
ןמ הנושב .תימשג תואיצמל תיטתסא תואיצמ ןיב הנחבהה לע רערעל ונויסינב השקתמ
,םהיניב ץצוחה ןולחל דעבמ םלועב ןנובתמו ותיבב רגתסמה ,קילאיב לש ורישב רבודה
ךשוחב םלעיהל םייאמ וביבסמש םלועה רשאכ םג .עבטב ראשנ ג"צא לש ורישב רבודה

רבודה השועש םשכ ,ול הצוחמ טלפמ שפחל רבודה ןאממ תילילה הקיתשב עלביהלו
םוקמב .יפרוחה רוקה ינפמ ןנוגתהל ידכ יתיבה בחרמה לא גוסנה ,קילאיב לש ורישב
,ותוא ליכמ םלועהש ,הכ דע הארנש יפכ ,הז ןיא יכ ריהצמו תורצויה תא ךפוה אוה תאז

ךותב ,וכותב םלועה תא ליכמה לוביקה ילכ אוה רבודה :ךפהל אלא ,וכותב ,ךלהה תא

.םינפל ץוח ןיב ,הרישל םלועה ןיבש תודרפנה לע הרואכל ג''צא רבגתמ ךכב .ותריש
גייתסמ קילאיבש סותימ  -ארובה־ררושמה לש יטנמורה יטאופה סותימהמ .דועו תאז

,יעצמא יתלב ןפואב ררושמה לש ומלוע תא אטבמ רישהש עמתשמ 10 -רומאכ ,ונממ
לש יאליטרעה יפואה ,רומאכ ,םלואו .םה דח ,םלועהו רבודה ,רישהו ררושמהש ןאכמו

עבטהו הרישה תודחא תא רשאל אבש רוטה ...' -לועשמה ליבומ' רישב ןורחאה רוטה
וחוכב ןיאש ךכ לע דיעמ  -רבודה־ררושמה לש האירבה השעמ לע העבצהה תועצמאב

רמולכ ,יעצמא עגמ אוה םלועל רבודה ןיב עגמה .הז רושיא קפסל ירישה רובידה לש
ןיבל יוצמה ןיב רעפה תא אופא טילבמ ןורחאה רוטה .ןושלה תועצמאב ךוותמה עגמ
ריסהל ונויסינב רתוח רבודה ושומימ לאש לאידיאה ןיבל תואיצמה ןיב דוגינה תא ,יוצרה

'.תיעבט' תואיצמל תיטתסא תואיצמ ןיבש הציחמה תא
םא ,קילאיב תריצי םע בתכתמ סופדב רוא הארש ג"צא לש ןושארה וריש רבכ ,ןכ םא

םע ולש רישה השעמ תא תמעל שקבמ ג"צא הז רישב .תעלבומ ןיידע הילא הקיזה יכ
תודדומתה ךותמ ררושמכ וילע לטומה דיקפתה תא חסנמ אוה דבב דבו ,קילאיב לש הז

ןיב ,םלועל ינא ןיב הציחמה תא ריסהל ךרד אוצמל ןויסינב ,קילאיב לש הקיטאופה םע
הז ןיינע ".הקיטילופל תוברת ןיב  -ידוהיה הייחתה השעמ לש רשקהבו ,תואיצמל הריש

יתורפסה תעה בתכב  1913,טסוגואב ,הנשכ רובעכ רוא הארש רישב תאש רתיב הלוע

 ךפהל אמש וא ,תויחישמל ותכישמ דוסי תא תוארל רשפא הז סותימ לע ג"צא לש ותושקעתהב 10לכמ .יתורפס חותיפל םיכוזו ןאכ םילגתמ לדג הבש תידוהיה תוברתב םייחישמה תודוסיהש ןכתיי
ןירשימב אלא זמרה ךרד לע אלש חישמה לש ותומד גוצייל ג"צא שידקהש הנושארה הריציה ,םוקמ

 1979 [1921/2], 290-289).גרעבנירג(  1918רבוטקואב רוא התארש ',הווה םענופ עדנעגעל ידי התייה

ג''צא לש םירוענה רופיס עקר לע תרהבתמ '...לועשמה ליבומ' רישה לש תיטילופה תועמשמה 11
םיימואל םינכתב תנעטומ תעקושה שמשה לש הרופטמה ובש ',םובלא־רעדנאוו םעד סיוא :תונורכז'

לש ונויסינ ,תאז רואל .ידוהיה םעה לש תימצעה תוהזה ןדבא תא תנמסמ שמשה לש התומלעיהו
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לש ורישל דואמ הקזח הקיז םייקמ /העיקשה םע' תרתוכה תא אשונה ,הז ריש .חליסדג
':המחה ימודמד םע' קילאיב
המחה ימודמד םע

העיקשה םע

ישג־אנ ןולחה־לא המחה ימודמד םע

לענ הדיקשה םע ...םייולק םיעלס ,םידה
 -הנרנ םש םורממ םיבהא־ריש תירחאו

,יקפרתה ילנת
 -ישאר־לע ישאר ימיש ,יראוצ בטיה יתפל

הסקישה וז שמשו  -דחי ונחנ דוע םויה

.יקב־זת ימע היכו

...הנורחאב הארת ןה דחל ונתוא םויה

ארונה רהיזה־לא ,םיקבךו םיקשחמו

,שמש עקשת רשאכ ,ב־<*ה םע רחמ

;וניניע אשנ םמוד

, -םירהב רצ לועשמ ,םיפוקז םירוצ זחת

הרואה ימ :ינפ־לע ישפודל ונחלשו

,שמש עקשת רשאכ ,בר^ םע ,הוו ,רחמ

.ונבל ירוהרה־לכ

...םירז ,םיגונ םיתבב רוגנ ,יתב ,םימותי

,םינויכ קקוש ף3ןיב םורמל ואשנתהו

,שמש עקשת רשאכ ,ברעה םע רחמ

;ודבאי ,וגילפי .קחרמבו

:הב־ועמ םד טיבי .ונתאמ דחא לכ

,םינומדא רהיז־ייא ,ןמגךא יס?ך ינפ־לעו

;שמשה־ויז רזומ ...תצה םלועה־הצק

.ודרי םמוד ףגזיב

!...הבכ אל דע לומתא היה בורק הככ

םיהבגה תומלועה ,םיקיוחךה םייאה םה

ונתאמ דחא לכ ברי;ה םע רחמ

;םוניאר תומולחב וז

, -ה^יקשה־םך־ימךז? םינוא־ילב טבלתי

,םימשה־לכ תחת םירגל ונושיש

ףטעתי בלה ,יעד ,ב־$ה םע רחמ

.םינהיגל  -ונייחו

...האירבה םע גומהלו ,ואלפ־תחיק רגמל

םהילא ונאמצ וז בהזה־ייא המה

,םידרו םימי תחחמ ץנצנת ףעפע לכ לומל

;תדלומ ץרא לא?

;םנה םימודמד ומכש ,םידרו הבהא־תומי

םהילע ונל וזמך לילה יבכוכ־לכש

:ןיבת אלו טטרתו שרח רצת המשנהו

.תדעור ןרק רואב

'?...םנחב וז התיה םולכ  -םיבהאה־תמגמו'

תימגח ער־ילב ונראשנ םהילעו

) 1992, 12ג"צא(

;ה*;צב םיחרפ ינשכ

תימלוע הדבא םישקבמה םי־זבא ינשכ

.הירכנ ץרא ינפ־לע

) 1990, 133קילאיב(

תוימצעה ןויער לש ושומימ ןעמל לועפל ןויסינכ שרפתמ ומלועב שמשה תא ליכהל רישב רבודה
 2011 Neuburger.לצא ךכ לע וארו .תידוהיה )(selfness
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;תעקושה שמשב ומע תופצל התוא ןימזמו הבוהא השיא לא הנופ רבודה םירישה ינשב

איה קילאיב לצאש ,המע תוגזמתה ןיעמ הוולתמ העיקשב תוננובתהל ,םירישה ינשב
־ייא' רבע לא םיגילפמו םיממורתמ 'ונבל ירוהרה'( םיינהור־םייאידיא םיחנומב תראותמ

תנעמנהו רבודה( אקווד םיימשג־םייזיפ םיחנומב תראותמ איה ג"צא לצא וליאו )'רהז
העיקשה םע תוגזמתהה ,םירישה ינשבו ;)ה?5יקשה־םד־ימרז'ב םיטבלתמש ימכ םיגצומ
ךכ ךותבו םלועל רבודה ןיבש רשקב ימיטניאה רוביחה ןדבא :ןדבא לש ריחמב תינקנ
ימויקה רוכינה ,םלואו .םירבודה םיריהצמ הנממ הדירפה לעש ,הבוהאה יפלכ סחיב םג
קילאיב דועב :וזל וז תוכופה םיכרדב םירישה ינשב םיגצומ וילא תיוולנה תורזה תשוחתו

אוהש ךכב ארוקה לש ותייווחבו ותגוזו רבודה לש םתייווהב תורזהו רוכינה תא חיכנמ
םתורצוויה תא החודו הווהב םתוחכונ תא שיחכמ ומכ ג"צא ,םתורצוויה ךילהת תא םייבמ

וניאש ימכ ורבוד תא גיצמ ףאו ',ברעה םע רהמי הרופנאה הטילבמש יפכ ,דיתעה לא
.12רערעתהל הדיתע םלועה לא ותקיזש עדוי קר אלא לעופב רוכינה תייווח תא הווח
.םלועה םע ימיטניא עגמ םייקמש ימכ רייטצמ אוה ךכ ךותמ

רדגב ולוכ רישה ךרואל רתונ הז ימיטניא עגמ ,ךשמהב רהבוי דועש יפכ ,םלואו
רואל דוחייב ',העיקשה םע' ,רישה תרתוכב קהבומ יוטיב ידיל אב רבדהש יפכ ,הפיאש

רבדל אורקל' וחוכב שיש םשורה תא רצוי ג"צא ,ןכש .קילאיב לש וריש תרתוכל התקיז

תא שיגדהש ,קילאיב תמועל ,הזמ הז ולצא םילדבנ םניא ןמוסמו ןמסמש המודו 'ומשב
רוציל אב רישה ,קילאיב לש ודידל .רישה השעמ תא ותנבהל םאתהב םהיניב רעפה
',יתישארב'ה ,ילויהה הבצמב היווהה רבע לא ונייהד ,םילימל רבעמ לא ץיצהל תויונמדזה

ימ קר יכ ןעוט אוה הבש ',ןושלב יוסיכו יוליג' הסמב ונושלב ',והות'ה ' -יתימא'ה ןאכמו
לגוסמ היהי ,תונמסמ ןהש םירבדל תוהז ןניא םילימהש עדויש ימ קר ,הז רעפב ריכמש
'המחה ימודמד םע' םילימה ףוריצ ,ןכ יכ הנה ).13גצק-אצק  1949,קילאיב( הריש רוציל
,השוריפש ,העיקשה לש תימשגה תואיצמל דוגינ ביצמ אוה ךכבו תומיענבו תוכרב ןגנתמ
ןיב וז הדגנה .רועיש םהל ןיאש באכו ישוק םרוגה ןדבא ,רישה ךלהמב דומלל רשפאש יפכ

עבטל םדאה ןיב םיסחיה תכרעמ םע דחא הנקב הלוע תימשגה תואיצמה ןיבל םדאה ןושל

םדאה לומ לא ףונכ עבטה בצינ ',עווג ץיקה' רישב השענל המודב ,וב ףאש ,הז רישב

.תרחואמה ןהו תמדקומה ןה ,ג"צא תרישב רבודה לש רתויב םייסיסבה וינייפאממ דחא איה וז 'תונעדי'

 1986,ןרטשרבונ( הטשפהלו הללכהל הייטנב ג"צא לש תמדקומה ותרישב ןיחבמ ןרטשרבונ םהרבא

 2000, 157).םהש(חריו הלגרג הוביא רפסב רבודה לע ונוידב ךכ לע ריעמ םהש ןבוארו 129-128),

הנבמה ןורקיעה יפ לע רתיה ןיב ,הזורפה ןושלל הרישה ןושל ןיב דוגינ קילאיב דימעמ וז הסמב
חרק ינפ לע רהנה תא רבועש ימיל לושמ הזורפ ןושל טקונה םדא ,ותטישל .ןהמ תחא לכב טלושה
ןידילג ינפ־לע הרשפה תעשב רהנה תא רבועיש ימל לושמ ררושמה וליאו ',תחא השקמ יושע ,קצומ

ןאמור לש ונושלב ).גצק  1949,קילאיב( '] [...םוהתה תבהבהמ םיצרפה ןיב  [...],םיפצו םידנדנתמ
,יקפוא ריצ לע תנגראתמו הרקיעב תימינוטמ איה ,קילאיב יפ לע ,הזורפהש רמול ןתינ ןוסבוקאי
.ב 1987ןוסבוקאי וארו ,םייכנא ןוגרא תונורקעל תינענו תירופטמ איה הרישה ןושל וליאו
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ןויסינה ,הברדא .םהיניב רעפנש רעפה לע רשגל תלוכי לכ אלל ןולחל דעבמ וב טיבמה

לש תורזהו רוכינה תשוחת תא רימחמ עבטה תוזוחמ רבע לא ןוימדה יפנכ לע גילפהל
'.הירכנ ץרא ינפ־לע  /תימלוע הדבא' שקבמה דבואל לושמ אוהש ךכ ידכ דע םלועב םדאה

/המחה ימודמד םע' רישה לש יגרטה דוסיה ןומט םלועה ןיבל םדאה ןיבש הז רעפב

.התמצע לכב ותייווח תא ומע שוחלו רבודה םע תוהדזהל ארוקה תא רומאכ ררועמה
בגשנה ןיב חתמה תרימש תועצמאב רתיה ןיב ,תונוש םיכרדב רישב תרבעומ וז המצע
ילבמ םהב ןנובתמה םדאה ןיבל 'םיהבגה תומלועה ,םיקוחרה םייאה' ןיב ,ירמוחה ןיבל

קילאיב הברמ ירישה רובידה לש םינוש םירושימב חתמה תא שיחמהל ידכ .םגישהל
הנבממ דומלל ןתינש יפכ ,14םידוגינ םכותב םיליכמה 'םייתלובקת' םינבמב שמתשהל
רוטמ בכרומ םירוט דמצ לכ :ןושאר טבמב רבכ ודוחייב ארוקל הלגתמה ,רישב רוטה
הרבהה תפסוה לשב ,תאזמ הרתי .םיילגר יתש לש ינש רוטו םיילגר עברא לש ןושאר
הזכש רותבו ,ךרביפמאכ בור יפ לע עמשנ רישב טספנאה ,םירוטה יפוסב תשגדומ יתלבה

תרתוכל המודב ,הזירחה .הז רישב ראותמה הדיריל היילעמ רבעמה תא שיחממ אוה
תואטבמה םילימ וידחי תכרוכ איה רשאב םירבדה ןכות ןיבל הרוצה ןיב תרשקמ ,רישה
ובש ,לשמל ,ינשה תיבב רבדה ךכ .ימשגה םלועה ןיבל ילאידיאה םלועה ןיב רעפה תא
ובש ,יעיברה תיבב ;ישילשה רוטב 'הדוא' הלימה םע תזרחתמ ןושארה רוטב 'ארונ' הלימה
,ישימחה תיבבו ;'םוניאר /זורחה תועצמאב ',םינהיג' ,הכופיהל תדמצנ 'תרמרלןך' הלימה

'.תדעור'ו 'תדלומ' םילימה תא תרשוק הזירחה ובש

תודוסי ןיב ןילמוג יסחי לש הפנע תכרעמ םיננוכמה ,הלא םייתלובקת םינבמ
הז םשורו  1976, 16),גרבדלוג( תוסיחד לש םשור רישב םירצוי ,םינוש םיילאוטסקט
.ותבוהא םגו רבודה םג ,רומאכ ,הל םיפתושש תואלמ תייווחל ארוקה לצא םגרותמ
דוגינב .הילא הוולתמה תונקירלו רישב ןדבאה תייווחל ,ןבומכ ,תדגונמ וז תואלמ תייווח

תיתייווחה תואלמה םשור תועצמאב ירהש ,רישה לש יטתסאה עונכשה חוכ ןומט הז
,הרישה לש יטתסאה םלועה רמולכ ,ילאידיאה םלועה ןיב רעפה תא גציימו רישה רזוח

ימודמד םע' רישה ,וז הניחבמ םג .ןדבאה תשוחת תטלוש הבש ,תימשגה תואיצמה ןיבל

השעמ ןיב ,ירמוחל בגשנה ןיב הדרפהל רשאב קילאיב לש ותסיפת תא אטבמ 'המחה
תרתוככ ',הקיטילופו תוברת' ןיב ,רבד לש ופוסבו ,ימשגה םלועב הלועפה ןיבל רישה
היישעה תמועל ,תידוהיה תוברתה תואמצעל ןעט הב רשאו 1919־ב קילאיב בתכש הסמה
םסרפש םירבדל הבוגתכ הבתכנש ,וז הסמב ).הסר-גסר  1949,קילאיב( תינויצה תיטילופה

עירכמ דיקפת תוברתל םנמאש ריהבהל קילאיב שקיב ,העמ ןותיעה יפד לעמ ןיקשיסוא

ואר( עירכמ יטילופ השעמ הב תוארל שי וז הניחבמ יכו ,השוביגבו הנידמה דוסייב

תיתלובקת הרוטקורטסב ןייפאתמה עבמכ הרישה תא ןוסבוקאי רידגמ 'הקיטאופו תונשלב' ורמאמב 14
ןוסבוקאי( ןמצע םילימה לא תינפומ ,עמושה וא ,ארוקה לש ובל תמושתש ךכל תמרוגה )(parallelism
 155).ימע דוחייב ,א198ד
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תרמוש איה רשאכ קרו ךא הז דיקפת אלמל התלוכיבש אלא ),חסר  1949,קילאיב לשמל

לש ימשגה םלועב תיטילופה היישעה לומ ,חורה ייח תואמצע לע ונייה ,התואמצע לע

יפכ  .Moss 2009, 96ff).םג הז ןיינעב ואר( ונושלב ',םיטינרבק'ה  -םיינידמה םינקסעה
ימודמד םע' רישב רתיה ןיב ,קילאיב לש הקיטאופב תפקתשמ וז הסיפת ,ליעל יתיארהש

שקיב ,תאז תמועל ,ג"צא .םלועל םדא ןיב תונוש םיכרדב םיקמ אוהש ץיחב ',המחה
דואמ םדקומ בלשב שפיח אוה ךכל םאתהבו ,יטילופ השעמכ רישה השעמ תא דימעהל

.הז ץיח ריסהל םיכרד ותביתכ לש
רותפל אבש ימכ הליחתכלמ ותרישב רבודה תא רידגהש  -ג"צא ,ליעל רהבוהש יפכ

םע' רישה תרתוכב רבכ וז הדרפה תחת רתח 15 -הרישה תועצמאב תויטילופ תויעב
הרימאב רושיאל וז תינרתח המגמ הכוז ,רישה לש ןושארה תיבב ,ךכ רחא דימ '.העיקשה

יכ התועמשמ שמשה לש וז 'הייאר' ןכש ,םיבהואה גוז תא 'הארת' תעקושה שמשהש
...',לועשמה ליבומ' רישב ומכ ,דועו תאז .ןילמוג יסחי םהיניב םימייקמ עבטהו םדאה
ןוימדב קר אל וב ךלהתמש ימכ אלא עבטה לומ דמועש ימכ אל ראותמ םדאה ןאכ םג

לש ןושארה תיבב קר םנמא תגצומה ,בחרמב תידיתעה תוטטושה .שממ לעופב םא יכ
רישב וילא ונעדוותהש גוסה ןמ םלוע ירדס יוניש הבוחב תנמוט ',העיקשה םע' רישה
הרואפתל םדאה לש תוננובתהה אשוממ ףונה השענ הכלהמב ןכש ...',לועשמה ליבומ'
ךרד לע ןיבהל רשפא ילואש יפכ ,עבטה םע גזמתמ םדאהש רבדה שוריפ ןיא .ויתולילעל
תוגזמתה ירהש ,ומע דחאתהלו רהה לא תולעל ותבוהא תא ןימזמ רבודה רשאכ הלבקהה

רבודהש ',העיקשה־םך־ימךזב םינוא־ילב' תוטבלתה רמולכ ,ןדבא התועמשמ וז ןיעמ
םושמ עבטה םע עגמ תאז לכב תרשפאמ בחרמב תוטטושה ךא .יעיברה תיבב הילע רשבמ
.קילאיב לש ורישב םיבהואה גוז תא תנייפאמה ,ולומ תיטטסה הדימעה תא תקרפמ איהש

וב תוארל טלחהב רשפאש ,רישה בצקמב יטאופ גוצייל הכוז המירזב תויטטסה תרמה

אלש ,ג"צא לש ורישב לקשמה  1978).בשרה( 'תובחרה סומתיר' לש םינושארה וינצינ תא

,יראניב םא יכ ינושילש וניא ',המחה ימודמד םע' רישב וב שמתשה קילאיבש הז ומכ

ינשו םיטספנא העבראמ םיבכרומה ,קילאיב לש ורישב םירוטה תמועל ,תאזמ הרתיו
םיכורט השישמ םלוכ םייונב ג"צא לש ורישב םירוטה ,ןיגוריסל )םיכרביפמא( םיטספנא

רישה ןמ ארוקה תומשרתה תא הנשמ לקשמה קר אל ךא .םעצמאב הרוזצב םיקלוחמה
רישל םינקמ הלא לכ .תובכרומ תוינושל תורוגיפמ תוענמיההו ירופנאה הנבמה םג אלא
ןיב לוכיבכ־ינושארה עגמה ןמ תולעפתההו האילפה דוסי לוטיב תועצמאב יאזורפ יפוא

רבודה ,ךכל םאתהב .רישה השעמ תתשומ ,קילאיב יפ לע ,וילעש ,םלוע ןיבל ןושל
חש אוה .הפייעל ול רכומה העיקשה הארמ חכונל םעפתהל ןאממ 'העיקשה םע' רישב

'םובלא־רעדנאוו םעד סיוא :תונורכז' ג"צא לש םירוענה רופיס לש םויסה תואקספ תודיעמ ךכ לע 15
 2011 Neuburger.םג וארו  1979 [1921/2], 288),גרעבנירג(
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הניא הרישה ויפלש ,קילאיב ול קינעמש תבגשנה הליהה תא ול תונקהל ילבמ הז הארמב

.לועפל םיווצמ ונא הבש וז ,הל רבעמש המב םא יכ חטשה ינפ לעש תואיצמב תקסוע

ג"צא לש ונוצר תא ןבומכ תתרשמה ',העיקשה םע' רישב תואיצמה לש וז החטשה
ןושלב ףוכתה שומישב םג תרכינ ,תימשגה תואיצמה ןיבל תיטתסאה תואיצמה ןיב רשגל

השיגדמה  [...]'),םירז ,םיגונ םיתבן רוגנ ] [...םימותי ] [...םייולק םיעלס ,םירה'(יוביר
ןכלו ,טשפומה םדצמ םירבדה תא רומאכ האורה ,רבודה תייווח לש ינוטונומה ןוגראה תא

תנמ איה תונקירה קילאיב לצא ,תורחא םילימב .םלועה תונקירב ךכ םושמ שחו ,הוושה

ותוא ,הל הצוחמש םלועה לע אלו העדותה לע תטלתשמ איהו דבלב םדאה לש וקלח
היווהה לע תטלתשמ תונקירה ג''צא לצא וליאו ,ונממ קתונמ ומצע תא שח םדאהש םלוע

.הנממ ילרגטניא קלח הווהמה םדאה לע םג ךכ ךותבו ,הלוכ

גצוימה םלועל דוגינב דמוע וניא יטתסאה גוצייה ,ג''צא לצאש ןבומ הז עקר לע
וניאו קילאיב לש וזל הכופה הסיפתב לגודה ג"צא .ןירשימב ותוא ףקשמ אלא ותועצמאב

יפכ היווחה תא ףקשל ותלוכיבש רובס ,תימשג תואיצמ ןיבל הריש ןיב דירפהל שקבמ
תא גצייל ךכבו 'םמשב םירבדל אורקל' ,ןכל םדוק םירבדה תא יתחסינש יפכ ,וא ,איהש
ךוותמה ןייפואש גוצייה יכרד לע לוכיבכ רבגתמה ןפואב רמולכ ',יטנתוא' ןפואב היווחה
לש םימדקומה ויריש לש תיטתסאה השלוחה ,ךכיפל .קילאיב לש ותריציב ךכ לכ שגדומ

העיבצהו הרזח הילעש ',העיקשה םע'ו '...לועשמה ליבומ' םירישה לש הז ללכבו ,ג"צא
תיטאופה ותפקשה ןיב לדבהב חרכהב הצוענ הניא ,16םינורחאה םירושעב רקחמה תורפס

בותכל דיתע אוה ותריצי לש רתוי םירחואמ םיבלשב ירהש ,קילאיב לש וזל ג"צא לש
תימשג תואיצמל תיטתסא תואיצמ ןיב רבחל ונוצר לע רתוול ילבמ המשל היואר הריש
הקיטאופה לש חלצומ אל יוקיחמ עבונ וניא םג רבדהש יאדו .17הקיטילופל הריש ןיבו

לש וכרדב תכלל לוכי וניא וא הצור וניא ג"צאש םושמ אקווד ,הברדא .18קילאיב לש
דדומתה הסונמ יתלבו ריעצ ררושמכ .תיטתסא הניחבמ תקפסמ הניא ותריש ,קילאיב

הרישב תטלשה הקיטאופל תודגנתה תועצמאב ךרד ומצעל סלפל רגתאה םע ג''צא
,דואמ לודג היה רגתאה .תושדח תויטאופ יוטיב יכרד רחא שופיחו ונמז לש תירבעה
הז ישוק .ומע דדומתהל ישוקה לע םידמלמ 'העיקשה םע'ו '...לועשמה ליבומ' םירישהו
חסנמ ודועב ,לשמל ,ךכ .תורתוס תויטאופ תומגמ יתש לש ןתושגנתהב יוטיב ידיל אב

קבד םלועה ןיבל הרישה ןיב תיעצמא יתלב הקיז לש םשור רצויה ןפואב וירבד תא

; 2002, 15ןורימ ; 1984, 12םואבנדניל ,לשמל ,ואר ג"צא לש תמדקומה ותריש רבדב וז הנעט לע 16
 1986, 125.ןרטשרבונ
ןראפ יבצ ירוא' המאופה תאו 'אטסיפעמ' ךוראה רישה תא הז רשקהב ןייצל שי שידייב ויתוריצי ןיבמ 17

,ןבומכו ,זתיר זא־חג זמי* ,רוא הארש ןושארה תומאופה ץבוק תא  -תירבעב ויתוריצי ןיבמו ',םלצ
.וירחא ואבש הרישה יצבוק תא

 3.הרעה ,ליעל ואר ריעצה ג"צא לש ותריש לש תוינוגיפאה תנעט לע 18
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םיתבל הקולח ומכ ,תואיצמל הריש ןיב רעפה לע אקווד תועיבצמה בוציע יכרדב ג"צא
).19היווחה תונקיר תא התולדב השיגדמה( םירוטה יפוסב הזירח וא םיעבורמ

אורקל' רשפא היפלש ,ג"צא לש הקיטאופב המולגה החטבהל דוגינב .דועו תאז
רוביחה תא דחא עגרל וליפא הלא ויריש ינשב חיכנהל חילצה אל ג''צא /םמשב םירבדל

רמוא אוה וילעש םלועה ןיבל רמוא הז רבודש הרישה ןיב ,עבטה ןיבל רבודה ןיב
וניא רבודהש ךכב קהבומ יוטיב ידיל אב עבטה ןיבל רבודה ןיב רוביחה רדעיה .התוא
,הזה םלועה לש הווהב תוהשל ותורשפאב ןיא .רישב גצוימה םלועב חכונ תויהל לגוסמ

דיל ומע דומעל ותבוהאמ שקבמה ,קילאיב לש ורישב רבודה ומכ אלש '.וישכעו ןאכ'ב

תא תווחל קספש ',העיקשה םע'ב רבודה ,הווהב ותייווח תא עיבמ אוהש העשב ןולחה
תעשב שחרתהל דיתעה לע זירכמ אוהש ךכב חתופ ,ותוא 'עדוי' אוה תאז םוקמבו םלועה

תא וא ,תרחמלש םויב שחרתהל דיתעה תא ראתמו ךישממו םויה ותוא לש העיקשה
אופא דיעמ ג"צא לש ורישב ןמזה הנבמ .20לומתאכ רחמ לש הביטקפסרפהמ רכזייש המ

םלוע( ותועצמאב גצוימה םלועה ןמ קתונמ )הווהב םייקתמה( ירישה רובידהש ךכ לע
םלועה ןיבש קותינה לע עיבצמ רישב ןמזה הנבמ ,רבד לש ורוציק ).רבעה םלועו דיתעה

יוטיב ידיל האבה הקיטאופה לש םירחא םיטביה דועב ,ימשגה םלועה ןיבל יטתסאה
.יעצמא יתלב רשק םהיניב םימייקמ םלועהו הרישהש םשורה תא רומאכ םירצוי רישב

תדמלמ ףא איהו 'העיקשה םע' רישה לש תיטתסאה תוכיאב דואמ תעגופ וז הריתס
,העידיה ךרד לע םלועה םע רישיה עגמה ,חוורה הבש תדוכלמל הז רישב עלקנ ג"צאש

בושח רישב רבודמ הלא תוערגמ תורמל ךא .ומצע הזה עגמה ןדבאכ ,דספהכ הלגתמ
תא תעדל ירסומ ךרוצכ ג"צא לש תרחואמה ותרישב ההזמ ןורימש ןוויכה לע הרומה

תא בייחי תינויערו תיטאופ הניחבמש ךרוצכ רמולכ ,תיזיפ ,תידיימ העידי םירבדה
'ינרדומ םזילאיצנטזיסקא לש ומוחתל' סנכיהלו 'יטנמורה םזילאיצנסאה' ןמ תאצל ג"צא

םיווקב קר הז ךרוצ ןמתסה ג"צא תריצי לש ןושארה בלשב םנמא  1999, 167).ןורימ(
רישיה עגמה תא רוציל ןויסינב םייטאופ םישושיג תויוור םינש ךלהמב ךא ,םייללכ
תוחוכה דחאכ רהבתמו ךלוה אוה ',העיקשה םע' רישה רתוח וילאש עגמה ,םלועה םע

םיריש תביתכ םג אופא וללכ ולא םישושיג .ג''צא לש ותריצי תא םיעינמה םייזכרמה
הז בלשב ושענ וז הפוקתב םיצמאמה רקיע םלוא ,21ד"ערת ,תחא הנש ךשמב תירבעב

גרבדלוג לשמל ואר תורחאו ולא םיכרדב תואיצמה ןיבל הרישה ןיב תרצוי הרישה ןושלש תוציחמה לע 19

תמויס לע תססובמה הזירחב רבודמ םיתעל /העיקשה םע' רישב הזירחל רשאב 1976, 15, 21-20.
ובש םדקומ רישל תפסונ המגוד .ללכ הזירח הניא השעמלש ,הלימ לע אדירג הרזח לע וא תיקודקד
םסרפתהש ;ינגנ' רישה אוה ירישה רובידה לש םרוזה יפואל רוטהו תיבה הנבמ תא ג"צא םיאתה

 1992, 34).גרבנירג( חליעה תעה בתכב ד"ערת תנשב הנושארל

 1973, 13, 21.לייווצרוק ואר ג''צא תרישב ןמזה הנבמ לע 20
שידייה לע תירבעה תפדעהל םימעטה לעו ד"ערת תנשב ג"צא םסרפש םירישה לש הקיטאופה לע 21
 2007, 92-83.רגרוביונ ואר ותריצי לש הז בלשב
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רתוי החונ עקרק השמיש ןכא תעה התואב התוחתפתה בצמ יפ לעש ,שידייב ותביתכב
םייחל תורפס ןיב ,תימשג תואיצמל תיטתסא תואיצמ ןיבש תולובגה שוטשטל תירבעהמ
.הקיטילופל תוברת ןיבו
התייה ,םינש ןתוא לש הפוריא חרזמב תירבעה ןמ הנושב ,שידייהש ןייצל שי הז רשקהב

םג אלא םייחה תואיצמ תא הפקיש קר אל איה וזכש רותבו ,תימוימויה רובידה תפש
תואיצמ תא תפקשמה הפשכו :תורפסה ןיבל םייחה ןיבש הציחמה תא המ־תדימב החיכשה

ןמזה םע ,ירוטסיהה הווהה םע רורבו ץימא רשק אליממ המייק שידייה ,םוימויה ייח
הנושארבו שארב תמייקמה הפשכ ,שדוקה ןושלכ הספתנ ,תאז תמועל ,תירבעה .םוקמהו
,ג"צא וליאו ',סוניכה לעפמ' תועצמאב וז הקיז רמשל שקיב קילאיב .רבעה לא הקיזה תא

הדיעמש יפכ  1999, 112),ןורימ( הנממ ררחתשהל בשח ,ותריצי לש םינושארה םיבלשב
לע .םיידוהי תורוקמל םחייתהל הברה אל אוה תמדקומה ותריציבש הדבועה רתיה ןיב
תא וליאו ,הקיטילופה תפשכ ןאכמו ,ןומהה תפשכ שידייה הא וארש ויהש ןבומ הז עקר

קילאיב( האלהו הנממ הקיטילופהש תוברתה תפשכ ןאכמו ,דיחיה תפשכ ואר תירבעה
לשב ,שידייה התשענ הלכשהה תפוקתמ לחהש הדבועה םג המרת וז הייארל .חסר 1949,

חרזמ ידוהי לש םהייחב הריבכ תיטילופ תובישח לעב םרוגל ,תינמרגה הפשל התברק
תורפס תועצמאב ינרדומה יברעמה םלועה םע םתורכיה תא וקימעה םהמ םיבר .הפוריא

תינמרגב רוקמב הבתכנש )הפי תורפס ,רקיעב ילואו ,םג ךא ,תירלופופ תיעדמ תורפס(
םושמו  (1986 Barner).תינמרגל תינקירמא־תילגנאמו תויפוריא ברעמ תופשמ המגרות וא

חוחינ שידייב קבד ,םילודג םיצמאמ עיקשהל ילבמ תינמרג ןיבהל ולכי שידיי ירבודש
.תינרדומה ברעמה תוברת לש המלוע ',לודג'ה םלועה רבע לא תוחיתפ לש

תורמל ,שידייב תצרמנ הביתכ לש הפוקת רחאל ומצעל ריהבה ג"צאש יפכ ,םלואו
חוכ תלוטנ הפש ,יפוריאה רשקהב ,התייה איה ,המע האשנ שידייהש יטילופה ןעטמה

היסכנלו הל שידקהל ךרוצ ואר אל בורה תוברת ישנאש טועימ לש הפש ,יטילופ
היה אל ררושמכ ותוחתפתה לש םיוסמ בלשב ,ןכ לע .22תדחוימ בל תמושת םייתוברתה
םירשעה האמה תישארבש הפשב רמולכ ,הריצי תפש רותב תירבעב רוחבלמ סונמ ג''צאל
תידוהיה הייסולכואה ברקב ינויצה ןויערה לש ותושרתשה םע התימדת תא התנישו הכלה

םג  -תירבעה התייה תעכ .לארשי־ץראב בושייה לש ותוססבתה םעו םלועבו הפוריאב
ידוהיה םעה לש ותלוכי תא ןכלו תידוהיה תואמצעה תא תאטבמה הפש  -ג"צא יניעב
היה תירבעה לא שידייה ןמ רבעמה .תירוטסיהה תואיצמב ־טילופ חוכ לעב ףוגכ לועפל

תא רפהל ג"צא לש ונויסינב ףסונ דעצכ וניבהל שיש קהבומ יטילופ השעמ רדגב אופא

הקיטילופה ימוחת לא תורפסה ימוחתמ דימ רבוע אוה וז היעב גיצמ ג"צא רשאכש ןייצל ןיינעמ 22
המילאה תוימשיטנאה תוררועתה ןהו םייוגה דצמ שידיי תורפסב ןיינעה רסוח ןה :וידחי םתוא ךרוכו

גרעבנירג וארו ,םתמדא לעמ ידוהיה םעה תא םילעהל הפוריא ימע לש םנוצר לע ,ודידל ,םידיעמ
1979 (1921/2), 476.
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ןמוטה ,הז דעצ ,ךכיפל .23ותוגהב ןהו ותרישב ןה קילאיב להנתה ויפלש םוצמצה וצ
קילאיב ןיבל ג"צא ןיב םיישיאה םיסחיה קותינל איבהל דיתעש חתמה רקיע תא ובוחב

הקיטאופה םע להינ ג''צאש תומיעה לש ךשמה תניחבב אוה ,םישולשה תונש תישארב
ןיפיקעבו ',העיקשה םע'ו '...לועשמה ליבומ' םירישב ,ותריש תישארב רבכ קילאיב לש
.שידייב ותריצי תונש לכב םג

היפרגוילביב
ןנחוי ,ןונרא

ב"יןרת םיביסב וילע בתבניט הונג יתורפסה ילעפמ ליט היפרגוילביב :גרבנירג יבצ ירגא1980: ,

.ביבא לת ,סזומ .ע ,ח"ליטת
ןמחנ םייח ,קילאיב

.ביבא לת ,ריבד ?,ילאיב ג"ח יבתכ לב 1949:
תורו רימש הויז ,רנטרט לאומש ,טיבש יזוע ,ןורימ ןד :הכירע ,ר"צרת^נ"גרת םיריש 1990:
.ביבא לת ,תירבעה תורפסה רקחל ץכ ןוכמו ריבד ,דלפנש
היעשי ,ןילרב

.ביבא לת ,דבוע םע ,רבליז הילתע :םוגרת ,הוקיונגמ־חה ייטררימ 2001:
האל ,גרבדלוג

תירפס ,השדחה ונתורפסב םימעטו תוניחב :ןילוחל ץמואה ',הרישה תודוסיב םיקרפ השימח' 1976:

, 40-11.ביבא לת ,םילעופ
יבצ ירוא ,גרבנירג

.םילשורי ,קילאיב דסומ ,ןורימ ןד :הכירע ,םירייס :ד ךרכ ,ויבתכ לב 1992:
יבצ ירוא ,גרעבנירג
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