
י טייבוסה ביטקלוקה :טקרמיונ לואפ
ןיצינדלוק לש ותריציב

ל ודגה ם כ ט ה ־ ר ש :יליוושאגו׳זד הנוכמה ,ןילאטס ףסוי
ו תגהנהב אלכה תייווה לש תטרופמ הנומת ןיצינ׳זלוס רייצמ ןושארה לגעמה ןמורב
ד חוימב תנווכמ הניאש ,הידממב תפעוסמ הריצי יהוז ."יחצנ״ה ןילאטס ףסוי לש
י די־לע רוביג ןימ הזיא רוציל רפוסה לש ונויסנ .תונווגמה היתושפנמ וזיא חתפל
ה לובחת אוה /ב הגרד הנידמ־ץעוי ,ןידולוו יטנקוניא טמולפידה לש תומדה תסנכה
־ לעב ןיערג ללכל ולש ןמורב בורל םייוצמה םיפפורה תווצקה תא רושקל האבה
. עוציבב שפוח לש תיסחי הדיממ הנהנה יטייבוסה גרדימה שיא אוה ןידולוו .תועמשמ
ת א ול הוושמו תישיא תודיינ לש הז ילמס יוטיב וליפא רבחמה ץצקמ ףוסבל
ת לוברעמב עלבנו ףצומ ןידולוו יטנקוניא ךכ הנה .תילמס המרונ לש םיתואנה םידממה
 הצרחנ הרמוחב דחאכ םיריסאבו םירהוסב תזחואה תיטייבוסה הקיטקלאידה לש

ר יסאכ וייח תא םייסמ אוהו ,ותלעמו ותגרד תא ונממ םילטונ .רזכא שפנ־ןויוושבו
.ליגר ינידמ
־ תפקשה לש "תטלחומ״ה תונוילעל חצונת־לב היאר וז תיטייבוסה םירבדה־תסיפתב
ם יאיצומש ופוס תודגנתה לש יוליג לכ .ירוטסיהה םזילאירטמה תרותמ הבואשה םלוע
ל ש תויעצמאה־יאב שח ארוקה ןיא ."ןינעה תבוטל" ותוא םיצחומו ואובחממ ותוא
י די־לע דבה לע תנרקומה ,תיללצ־הלועפ סופיטב ,םצעב ,אלא םייתמארד תוערואמ
י פב יורקה ,םילפא םיממז לש ילפוטסיפמה םעצבמ ,ןיעה־ןמ־יומס סכט־רש הזיא
א לא הנישל קוקז וניא בוש ,תוומלא־ייחל הכזש ןויכ .(ןילאטס) "יחצנ״ה ןיצינ׳זלוס
. ותיערמ־ןאצ לע החוקפ וניע םלועלו ,ודרשמב הנאו הנא הלילה לכ ךלהתמ אוה
־ ןופ ךירנייה הוותמ התואש הבשחמה תרגסמל ךשמנ התא ןוצרב אלש וא ןוצרב
־ יתלבו הרשי הנניא הפוצה לא תרבעומה הלועפה גווכוכה ןורטאית ותריציב טסיילק
ל יצאמ אוהש ידי־לע םיטוחב ךשומ אוה .המיבה ירחאמ ראשנ ןקחשה ירהש תיעצמא
ם יקרפל ,ןכאו .םייחל תוררועתמ ןה ונוצר חוכבש ,תובובה לע ולש דבוכה־זכרמ תא
א וה ןתואש תובובה וינפל תודימעמש תולובגה תעידי ןמאה בלב תמסרכמ יאדו

. ינאה־תרכה לש םוצמיצ איה יזיפ דבוכ־זכרמ ךותל ותעדות לש הלצאהה .ליעפמ
ב צמ לש ילמסה םוליגה .םיווש םיאנתב םישגפנ להקהו ןקחשה הז גוסמ תרגסמב
־ רסוח הב רשא המורילפה וז .ולש ובנז תא ךשונה יר1ב1רואה שחנה אוה הז
ח וכה) vis motrix־ה תא םיענומש רחאמ טילשה םויקה־ןפוא אוה היצאיצנרפידה
.םצמצמה ,לותלתפה לולסמל ץוחמש תורטמ לע דוקשלמ םדאה שפנ לש (עינמה
ו ז המורילפ ךותב .יטייבוסה סורובורואה בכרוה וילעש לולצה יארקמה עקרה והז
־ ףוס םהמ זג תיטסימ המזיראכ וזיא בקעש ,םייטסילאיצוסה חישמה־תומי םישרפנ
ףסוי היה חרכומ יוניש־תילכת התנושש וז הזואיתופאב .יטקלאידה קבאמה ףוס
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ן יאו ,םלשנ אל ןינבה ,ןיידע םת אל ברקה" יכ באכל דע תעדל ,"יחצנ״ה ,ןילאטס
ל ע בסומ םיעשת ליגב ולש הנישה־ידודנ לע קדה זמרה 1."ותוא ףילחיש שיא
ת ובשחמ םעפנה ,יחצנה ךלהתה" ,ךכ הנה .וחור תא ומקיעש תולדגה־יעותעת
ה ריבכ תרומזת ןימ ,וכותב התאג תימינפ הניגנמ ןימ .הלילב ודרשמב ,תולודג

י זיפאטימה שוריפל ארוק (Schroeder) רדרש רודואית 2."תכל־תוניגנמ ול הקפיס
ר בודמ וב םדאה ."תינגוכיספ תיטוריא הזאטסקא" ונלש השגרהה־יבצמ לש הזה
ה שגרהה תא רידחהל לכוי לקנבש דע ויתושגרב ךכ־לכ תיקוביד הרוצב עוקש
3.וביבסש עבטה לש םייוליגה לכ ךותל ולש תיטאטסקאה

י יוליג לש המוארט הנועט "ארב" רשא םלועה לע ןקזה גיהנמה ליטמש קנעה־תיללצ
ו תמשנב וטרחנ היסנכ־אמא םע וירוענ־יבהבהא וליאכ רבדה המוד .תולדג־ןועגש
, היסנכה תלהקמב רש ,השדחהו הנשיה תירבה לע ךנחתה אוה .החמיי־לב םתוחכ
.הנוהכ־יחרפל ןוירנימסב רוסמ דימלת היה ,םינוקיא ינפל ךרב ערכ
ת ורגבתהה ליג ירחא קר ילוח םיפקתנ םינקיטורבנ־וכיספה בור יכ ןעוט דיורפ
ת וינימ תוקחדה .םהינפל םידימעמ םיליגר ןימ־ייחש תושירדה ןמ האצותכ ,תינימה
ב רקתהל תורשפאה־יא ,שפוחה תלבגה ומכ םיינוציח םימרוג םע דחי ,ימינפ םרוגכ
ם יתוויע ידיל םיאיבמ ׳וכו ליגרה ינימה השעמבש תונכסה ,ליגר ינימ אשומ לא
4.םיילמרונ םיראשנ ויה ילוא ןכ אלולש םישנאב

ש ריגש הןדאקאבא היסגכה־חקפמ לש וייח לע סח ןילאטסש ונל רפסמ ןיצינ׳זלוס

ב טיה ןיבה התרבחב תחא תיסקודותרוא הנומא רימהש ןויכ .רנימסה ןמ ונמזב ותוא
ה זירכמ היתוליפתבש טלחהב הצורמ" היה אוהו ,תיסקודותרואה תוילאטנמה תא דאמ
ז כרמב ןילמרקה יפסכב ךמת ךכ םושמ .םיהולא־ריחב גיהנמ אוהש היסנכה וילע
ה גלפמה הלהינש רמה קבאמה תורמל "."קסרוגאזב תיסורה תיסקודותרואה היסנכה
 הייטנ התואמ ררחתשהל ןילאטס חילצה אל םלועמ ,היסנכה דגנ תיטסינומוקה
א ב ,ןילמרקב ןקזה יתדה ךראירטפה רקיב רשאכ .תיסקודותרואה תדל תיכרע־וד
ל א וכילוה ועורזב קיזחמ אוהשכו הסינכה־תותלד דיל וינפ תא םדקל" ןילאטס

ה תוא ול תתלו ...םש־יא וליבשב הנטק הזוחא וזיא אוצמל בשח םדוק .ןחלושה
®."המשנה ןעמל ,םעפ םינתונ ויהש ומכ .הנתמב
ה בורע שמשל יושעה ,יתדה םוידיאה לש זעה יתעינמה יפואה לע ונדמע רחא םוקמב
. תויקוביד תולבגה התא האיבמ תדהש ןעוט דיורפ .םיבצע־תולחמ לש ןהיתונכס דגנכ
ל ש התווצמ תלבקב םלוא .דיחי לש תיקוביד הזורבנל הבר הדימב איה המוד ךכבו
ו ל תונבל דיקפתה תא דיחיה ןמ תכסוחה ,תיללכה הזורבנה לש התלבק הכורכ תדה

ה עונמתה תא סרוה אוה תאזב ירה תדה ןמ שרופ דיחיה רשאכ ןכל 7.תישיא הזורבנ
ת גירה״כ הומכש תילאפידא היצלטסנוק תרצונ ךכמ האצותכ .תיללכה הזורבנה לש
ו ידיל םדאה לבקמ וקוליס םע .ירוקמה םיהולאה־םלצ אוהש 8,"יביטימירפה באה
י דיל האב הז ילרוג בלשב .םיהולא לש וטילקרפ תניחב תוומהו םייחה לע תוכזה תא
.ןילאטס ףסוי לש הזורבנ־וכיספה יוליג
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יטסיקרנ דממ :ן י ל א ט ם לש יתוברתה לאידיאה
ו תדיגסב םינוקיאה לע ריעצה ףסוי םדוק ריתעהש הננערה תידיבילה היגרנאה ןעטמ
־ לכה םיהולאה לש ותוקלתסה םע .יטילופ ןימאמ־ינא לא שדחמ וישכע ןווכ תיתדה
ל ש ותמשנב העיפוהו הרזח ןכמ־רחאלש ,ודיביל לש הדבכנ תומכ הררחתשה לוכי
ה תוא למיס אוה .הנישל קוקז היה אל בוש ,רומאכ ,תוומלא־ןב ותויהמ ,םלואו ."יחצנה"
 ןימ ,םיכפה־תגיזמל חורו רמוח לש תוינשה ףוס־ףוס הנויה הבש תיטסימ תודחא
 ותוריח םוצמיצ אופיא ךכ .יטקלאידה ךילהתל יגולוטכסא ןורתפ הזיא לע בל־תאובנ

ה יתושירדל קודה רשק רושקה ירקיע יאנת הארנכ איה תוצעומה־תירבב דיחיה לש
ן ויבצה .ןוירטלורפה לש הרוטאטקידב לילעב יולג אוהו תיטסילאיצוסה תואיצמה לש
ת וכזה תא ומצעל לטונ אוה הנובתה םשב .ביטקלוקה לע לצאומ הזה ירטילאטוטה
ל ש תונקתל תויצ הז גוסמ רטשמב .הרבח התואב טרפ לכ לש ולרוג תא ץורחל
־ יתלב םיארנה םירבד לבקל שרדנ טרפה .רובעי־אלו יאנת אוה טילשה םוידיזרפה
c redo quia absurdum ,םונאילוטרט ןומדקה היסנכה־יבא לש רקיעה ,ןכא .םיינויגה
. ללוחת־לב תיטסיסקראמ המגוד תגרדל ןאכ הלעומ ,(ךרפומ הזש ינפמ ןימאמ ינא)

ו טלשש תויתדה תונשמה ןמ ררחתשה אל םלועמ ,הלעמל רמאנש ומכ ,ומצע ןילאטס
ד ימעה קר םצעב ךא ,יתגלפמ וקכ היסנכה סרהל ףיטה אוה ,תמא .וירוענ־ימיב וב
ה אצותכ .ותעשב הצמישל ןתנ ותואש הז לש ומוקמ לע יטילופה ןימאמ־ינאה תא
ל ע אב אלש ישפנ דוגינ רדגב ןילאטס לש הדוסיב־תיתדה ותייטנ הראשנ ךכמ
ל ש ןוקיאה תא גיצה ומוקמ לעו לוכי־לכ לא לש יתדה םלצב טעב אוה .ונורתפ
ת יטייבוס תוברת תריצי :רמולכ-ולעפ תא רוחאל רקסשכ ."יחצנ״ה ןילאטס
ת יסיקרנ הייטנב ןיחבמ דיורפ .ותוחילשב קופיס אוצמל דוסי ול היה—"תילאידיא"
ם הלש לאידיאהש הרכהה תא םירידחמ תוברתה יאשונב .תאזה תישפנה הלצאהב
ך ותב תיטתופיה תישיא הביא לכ תתחפומ ךכ בגא .תומוא ראש לש הז לע הלוע

ך ייתשמ אוהש הדבועה לע תואגתהל םדא לוכי דימת ירהש ,תילאידיאה הרבחה
ם ידדצ וב ויה (יאמור חרזא) civis Romanus לש סוטאטסה .חוכ ־תרידא המואל
ת וכזה .תיאמורה תורסיקה לש םיבולעה םיאבילפה ליבשב וליפא המוק־תפיקז לש
ת ומרגנה תולוועה לע םינפב םייוצמה תא תוצפל אופא הב שי ץוחבמש םישנאל זובל
8.המיגפ םהלש הביטחה ךותב םהל

ד וסי םג הב ןנקמ ,יתוברתה לאידיאב תעלבומ תימינפה הביאה לש וז התחפה יכ ףא
ר חא אלמל ידכ תומזגומה ויתוואת תא ןסרל בייח דיחיהו ליאוה יתוברת חפ5 לש
ל כב טילשה אוה תוברת לש התוהמ םצעב עובטה הזה חפמה ."קחשמה־יללכ"
א וה .שארמ דושח דיחיה ,תיטייבוסה הקיטקלאידה תרגסמב .םייתרבחה םיסחיה
, תולבגומ תויורשפאל יוטיבה איה הצובקה .יתוברתה חפמה תניחבמ חוכב־הזיתיטנאה
ס ודומ" םוש חינמ וניא םהינש לע לחה קוחה .תולבגומ־יתלב תופיאשל יוטיב דיחיה
ע ובטה ינמצמצה הדימה־הנקל תישיאה ותפאש תא ףוכי ןכ םא אלא דיחיל "ידנארפ1א
ה מישמה ביבס זכורמ ישונאה ןימה לש וקבאמ ,דיורפ ירבדל .תוברתה לש התוהמכ
וז העיבת ןיב—רשוא המע איבתש המכסה ,רמולכ—החונ המכסה תאיצמ לש" תחא׳י!
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י פכ המלשהה תורשפא דגנכ 10."הצובקה לש תויתוברתה תועיבתה ןיבו טרפה לש
ר צויה ןמאה ןיב ערקה לע רשגל ןיא יכ ןעוטה ,דיר טרברה םק התוא אטבמ דיורפש
ל וכי .יחצנ אוהש ןאכמו ,תוברתה תועיבת לע סופורטופאכ ביטקלוקה ןיבו

ם זילאיצוסה םע ,היטרקומד־ לאיצוסה םע ,םזילרבילה םע תורשפ תושעל ררושמה
ם ה ןיא לבא ,תוברתל םינורטפ ויהיש רשפא םדצמ הלא םירטשמ .יתכלממה
ת ודידבב ריכהל םילוכי םניאש ינפמ ררושמה לש תרצויה תוליעפל בורעל םילוכי

ת ונורקעב הריפכ ,תיתרבחה הנמאה ןמ השירפ איה תודידבה .םהיחרזאמ הזיא לש
11.םזיביטקלוקה

6 3 ןב ,רבעשל־הרומו ןשלב ,ןיבור ׳ץיברוגירג בל (ריסא) קצה אוה ונניינעל המגוד
ם ינומא שיאה רמש אלכה תומוח ירחאמ ףאש ינפמ דחוימב יגארט הרקמ הז היה
ב האש ינפמ שגר־ירסח םידיקפ ידי־לע רסאנ אוה" .תיטסיסקראמה היגולואידיאל
ו תקחד תוערואמ לש תדחוימ תולשלתשה 12."הדימה לע רתי ףתושמה ןינעה תא
ם ירהוסו אלכ ־ידיקפ דגנ םק אוה .ומע דדומתהל היה לוכי אלש הריתס לש בצמל
ת עבוקה הקיטקלאידל רע ראשנ ךכ ךותבו ,רסאמל־וירבח תויוכזו ויתויוכז לע ןגהל
ה שעמ ,רבעה ןמ הנומת םייחל הבש ןיבור לש וחור יניעל 13.הלאה םישעמה תא
ל לימו קוניצל לטוה דחא קצ .ןכל־םדוק הנש םירשע בוקרח לש רהוסה־תיבב היהש
ו קיתשה רהמ־שיח 41"!םייטסינילאטסה םיניילתה האלה" :אופקה אתה ןמ היה
ל א דודיב־יאת תואמ־שלשב םיריסא תואמ־שלש ושח" זא םלוא .ולוק תא םירהוסה
! םילעופה םד תא םיתוש םה !םימדה־יבלכ האלה׳ :וגאשו ,ןהב ומלה ,םהיתותלד
ם ידחאמ תיזזת־יזוחא תולוק ועקב עתפלו ׳! םזינינלה יחי .ונבג לע ונל שי שדח ראצ

10 ״...׳בער־יריסא ,ומוק׳ :םיאתה ןמ

, תונקייד ,תונקדקד ןוגכ יפוא־תונוכת לע רגנינמ לראק עיבצמ תויסיקרנב ולש ןוידב
־ הל־ןיאש ותוריסמ 10.תויטוריא־ולאנא תויטנל ןסחיל רשפאש הזע האנשו תוירזכא
ת יסיקרנ תורכמתה לש המתוחב העובט יתוברת לאידיא לש ותריציל ןילאטס לש ץק
־ תכיראמ הטרדנא) monumentum aere perennius תיינבל רסמתמ אוה .תאזכ
 הימונוטואה הבחרתה "לאידיא״ה לע וז הדיקשב .(ויצארוה—הזנורבמ רתוי םימי

 וכמ האצותכ .ותמשנבש םידברה־תת ןובשח לע היתולובג הצק דע ולש ינאה לש
א וה ךכ .ולש עדומ־תתה ןכות תא תעלוב ,הפיעל רבכ הסומעה ,ולש וגאה תריפס
ה זואיתופאה םצע תא םישמ ילבמ סרוה אוה ךכ בגא לבא ,הניש־ידודנמ לובסל ליחתמ
ה דל ףאושה ,ןקיטורבגה לש וז הנוכת רשאמ קנאר וטוא .ולש תויחצנה־ןחלופ לש
ת ונשרפל קר הכוז אוה ולש היוודה תימצעה־תועדומה בקעש אלא (תויחצנ) תיטרפ
ת לצאה אופא אוה בוקרח אלכב הלעמל ראותמה דרמה 17.ותמשנ לש תינסרה

.ןילאטס לצא ינאה־ידיקפת לש תינוטאטאקה תוררופתהה

ם ד א ־ > נ הנוכמה ,׳ץיבוסינד ןאוויא
ו תוינומלא לש תיתימאה האובבה אוה ,וראתמ ןיצינ׳זלוסש יפכ ,יטייבוסה ביטקלוקה
ינא ןיא רבחמה לש םינמורה ןמ דחאב ףא .העוגנה ותמשנ לש .א.ז ,ןילאטס לש
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 רוביגה ןיא ׳ץיכופינד ןאוויא ייחכ דחא םויב וליפא .ירוביג ינא לש ותעפוהב םילקתנ
 ןאוויא ותוא אוה אלא תימצע־היצאיצנרפיד ילבחב טבלתמה הכלהכ רדגומ דיחי
 .םינאוויאה ראש לכ לש הזמ םוקמ םושב לדבנ וניא ריסאכ ומויקש ףוצרפ־לוטנ יסור
 הייטנ םיסחימה ,םימיוסמ םירקבמ ידי־לע ךרוצה־יד תשגדומ הניא וז הדבוע
ז דבאלו (Hayward) דרווייה .רוביגה לש יטתאפה וקבאמל רתוי תילאודיבידניא
(Labedz) םע הוקת־רסח ברקב ותוואגו ימצעה־ודובכ ,ותורשי" תא םישיגדמ 
 סורהל—ותניבמ םיאלפומה םימעטמ—םתא רומגו־יונמ הרואכלש םיירותסמ תוחוכ
 ןקורלו ,ותדלומ תא בוהאל ותוכז תא ונממ לולשל ,ולש תישונאה ךרעה־תרכה תא
 "ורשי לע רומשל" ׳ץיבוסינד ןאוויא לש ןויסנה 18."תועמשמ לכמ וידי־השעמ תא
 הב הרבחב ."ותניבמ םיאלפומה םיירותסמה תוחוכה" ןמ תוחפ אל תכל־קיחרמ אוה
 *רופיס .תדחוימ הקדצה םושל קוקז ןאוויא לש ומויק ןיא רהוסה־תיב תריווא תטלש
 ־תמחלמ תומיב םינמרגה ידיב לפנ אוה .ומצע שיאה ומכ שממ םיכוביס רסח וייח
 וצרא־ינב ידיב רסאנ םייסורה םיווקה לא רזחשמ .חורבל חילצהו ,הנושארה םלועה
 ותוא וררחיש םינמרגה יכ וטילחה תונוטלשהש ינפמ היריביסב ךרפ־תדובעל ןודנו
 םיבייחמ ןכ־יפ־לע־ףאו ,וז הנעט לש הסוסיבל החכוה ץמש ןיא .םליבשב לגריש ידכ
 אלפומ וא ירותסמ רבד םוש רתונ אל בוש הנחמל עיגמ אוהש העשמ .ןידב ותוא
 ־הנכמה לש הירפירפה ךרואל תכשמנ םדאה תוישיא לש היצקיפיאלה .ותניבמ
 רגנה וב רסומ־הזחמ" אוה ןיצינ׳זלוס לש ןמורה ךכיפל .רתויב ךומנה ףתושמה
 ־לכ לש ורסאמ אוה וילע רזגנש רסאמה 18."םדא־לכ אוה בוכוש ׳ץיבוסינד ןאוויא
 םייקתהל ולש קבאמב הנומט םדא ־לכ לש הקמנהה .דושח אוה םדא לכש ינפמ ,םדא
 קבאמה .הז ןמורב םיירותסמ תוחוכ תולגל ןיא םוקמ םושב .תואצותה המ לדבה ילב
 לש ףסונ ץוצמק תאצוהב ןאוויא לש הישותה יכ ררבתמ .םוקמ לכב להנתמ ןוטלשל
 םינומהה לש םירצמ־רסח הדמתה־חוכ לש הדותע איה םיינונטקה וירטושמ םחל

 גצימה ,טסיטפבה ,הקשוילא לש תומדה וליפא .םויקה־תמחלמ ליבשב םיאולכה  
 ־לא־תנווכמה תערכמ הרוצ םושב תרדגתמ הניא םלועל ,תירטוזא תיתד הזיתיטנא 
 ,העבשב תקזחומ םדאה תמשנ וב אלכ לש םויק םה םייחה לכש ,ולש ןועיטה .וגאה  

 דמעמ קיזחהל ול רשפאמ הז רבד .םדאה לש ובצמ ישקל ולש קמקמחה ונורתפ אוה
.תלבוקמה םויקה־תמרל תחתמ וליפא
 .הוקת לש הפר ןרק תראשנ הנחמה תריווא לע ךוסנה רדוקה ךודכידה לכ ךותב םלוא

 ןאוויא היהיש המכ לכ .היריביס לש ינופצה םילקאב תיפרחה שמשה ומכ איה הפי  
 ןכומ אוה דימת ,ומצעל םחל לש ףסונ ץוצמק ותוא תגשהב ימומרעו חלוממ יסורה
 וקה .ויפכ־למעב ולש תפסונה הנמה תא חיוורהל תורשפא ול ונתי םא השק דובעל
 םינומהה לש המוצעה תלוכיה אוה ,ירקיעה רמול אלש ,הז ןמור לש קהבומה
הגלפ .הדובעל םיקופקיפה־רסח םסחיו הברה םיגוסמ בערו רוסחמ לובסל םייסוייי

 .אלכה־תיב רצחל ביבסמ םינבל תמוח םיקהל הווטצמ ןאוויא ךייתשמ הילאש 1
 ץמאתמ והירה ,דקוש אוה ולש ותייבש לע יכ עדוי הרובחה ישנאמ דחא לכש 1
םלואו .הרומתב לבקי רשא ןוזמה תפסותל יואר תויהל ידכ תובהלתהבו שאר־דבו:
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. םחלל רותה ןמ ותוא םיאיצומ ,יהשלכ לבה־תנאותב ,ושינעהל ריסאב םירחוב םא
ל סא קוניצ־רוב ,"תיחפ״ה ךותל םדא־ינב םיכילשמ .התימ־רזגכ והומכ הז רבד
ד מעמ קיזחהל ריסאה יושע םחלל רותה לא רוזחל הוקת תרתונ דוע לב ךא ,קינחמו
־ הנחמ ךותב ואצמל רשפאש דיחיה "ירותסמה חוכה" הז ,םצעב .דבלב ןוצרה־חוכב
 דרוי רשאכ .ענכיהל ןאממה ,הלדנ־אלה ,יביטקניטסניאה םייחה־רגאמ והז .רסאמה
ה יה הצלמ .קוחצ־תבב המיבה תא בוזעל ןאוויא חילצמ ,הז רסומ־הזחמ לע דסמה
־ תשולש ויה" .עבצאה ןמ וצצמנש תומשאה ולא ־יא לע רסאמ תונש רשע לש שנוע
ה מפשה־תעורתמ ,ולש ןידה־רזגב הלאכ םימי השולשו ־םישימחו תואמ־שש םיפלא
ר ומוהה ךפונ 20."תרבועמה הנשה ללגב ויה םיפסונה םימיה תשולש .תורוא־יוביכ דע
ה קוחר יסורה ןאוויא לש וחורש ךכל ןוחצנ־תרוטע החטבה אוה ןורחאה קוספב
.ויפכב לווע אל לע וילע ופכש הלפשההו רוסחמה תורמל ,רבשיהלמ
/ ץאקול גרואיג ירבדל ,אוה ענכוי־לב יצוביק הדימע־חוכ לש הז יבויח עקשמ
ם יתוויעהו הייחת ברע דמוע םזילאיצוסה םלוע היפלש תיזחתל תקפסמ הקדצה
־ תונשיה ויכרד םע דחי תושדחה תואיצמה תודבוע ידי־לע ולסוחי םייטסינילאטסה
 חכונ ונשיתה רבכ ׳ץאקול לש ויתואובנ 21.יתימאה םזיסקראמה לש תושדחה
י פ־לע ןודל םא .היקבולסוכ׳צב ק׳צבוד תפוקת לש הנולשכו םימיה־תרצק "הרשפה״ה
י רה ,םיטייבוסה םירפוסה תדוגא הטקנש יוכידה ידעצו ןיצינ׳זלוס לש וירפס לרוג
ר שאכ .בל־ירוהריה לש םוחתל ךייש אוה ףא "םייטסינילאטסה םיתוויעה לוסיח"
ת ראתמ הניא ,הנוירטמ לש התיכ ,ןיצינ׳זלוס לש הליבונה יכ זירכמו ףיסומ ׳ץאקול
א וה לווע ירה 22/ץיכופינד ןאוויא התוא ראתמש ומכ דיתעל תיתרבחה המדקאה תא
ה תניש אל וב מ״הרבב חדינ רפכב םייחה תא תראתמ הליבונה ,תמא .רפוסל השוע
ו ז תושילת םלוא .יתרוסמה םייחה ךלהמ תא תרכינ הדימב םזילאיצוסה תעפשה
א רוקה לע איבהל ידכ רבחמה טקונש יתורפסה יעצמאה איה הווהה ןמ ןיע־תיארמלש
ו ז הדוקנב קרו ,התמ הנוירטמ .ךפוהמ םויס תניחבב טעמכ אוהש ןיד־רזג עיתפמב
׳ הדובע־םוקמ הל היה אל םלועמ .הרבחב הלש דגונה דיקפתב שוחל םיליחתמ ונא
ה דימה־תומא" .םיטילשה םינקתל הלגתסה אל םלועמ ,תורחאכ השבלתה אל םלועמ
ת ושפיט בורמ ...הנינשלו לשמל ...תיחלצוי־אלל התוא וכפה הלש תויתאהו תוירסומה
׳ רנוירטמש םישח ונא ןיא ולוכ רופיסה לכב 28."םולשת ילב םירחא ליבשב הדבע
ר פוסה לש םושיאה־בתכ אב שממ ףוסב קר .םייטיבוסה םייחה לש דחוימ רצומ איה
ל ש דסחתמה טופטיפה דגנ תמא לש הטרדנאכ תאשנתמה תצחומ המולהמ ומכ

ה תוא ,דתיה איהש ונוניבה אל םלועמו ,הדי־לע ונייח ונלוכ" :םיטסימרופנוקה

 24."הלוכ ונצרא אל ףא .ריע םוש ן1פת אל .רפכ םוש ןוכי אל ...הידעלבש תקדצ
ה תיבב לילעב תיארנ דיתעל "תיתרבחה המדקאה" ירה ,׳ץאקול לש ותעדל דוגינב
ל ש דסומ דוסי תגרדל השירפה תא רבחמה םמורמ וז הליבונבש םושמ הנוירטמ לש

ה יגיהנמה לש בלה־השק עזגה ,זמרה ךרד־לע ,עקומ םג ןאכ .דיחיה תויוכז
ה ימצעתה לש ןוילע ירסומ ןורקע הזיא יפ ־לע טפשנ אוהשכ ,ונימי לש תיטייבוסה
.תדמועו־היולת איה ונימי לש היסורבש ,דיחיה
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תונריעה ירוסיי
ם ג ומכ וז ותריציל חתפמה־לילצ תא ןיצינ׳זלוס עימשמ ןושארה רודמה ןמורב
־ רוצי ראשיהל ,דימת רהזנה םדא לוכי םאה" :תויתורפסה ויתוריצי רתי לכל

2״ז שונא ן ויצ (א :םידיקפת ינש האלממ םתס ״םדא״ לש תיטנמיסה תועמשמה 5
, תויועט ומצעל תושרהל לוכי וניא טרפכ (ריסא) קצה .יובירל ןמיס (בו ,דיחי רפסמל
ק א םלוא .ולש רסאמה־תפוקת רמגל ברקתמ אוהשכ םג־המ ,הפ־תטילפ וליפא וא
ת וגרדה .םיקצה רתי לכ לש םנחבמ םג הז ירהש ,ומצעל ול דחוימה ןחבמ הז

ל ש תונתשמ תויומכ לע םיבסומ תונוש םויק־תורגסמל סחיב תועדומ לש תונתשמה
א יה ,הנייהתש לככ ךרע־תותוחפ הנייהתו ,תויוכז לש ןתחכיש .הרקמ לכב תויוכז
ח לשיתו טסימרופנוק־ןונכ הלגתת אמש הנכס ךכב שי דימת .תוומו םייח לש ןינע
, ונירוואמל רחא רהוס־תיבמ רבכמ אל רבעוהש דחא קצ .דייח־ימי לכל היריביסל
 תא ןושלה וזב ראתמ ,הבקסומ דיל םינעדמו םיישפח תועוצקמ ילעבל רהוס ־תיב
, תושונא תולחממ יתמלחה ,יח ינאש הנש םיתשו־םישימח יל הז" :השדחה ותביבס
א ל םלועמ ךא—םיימדקא םיסרפ יתלביק .םינב יתדמעה ,תופי םישנל יתייה יושנ

ן יא ...רוחש םחל 1 האמח יצחו־היקנוא ...1 יתעגה ןכיהל !םויה ומכ רשואב יתכרבתנ
ם וי ןימ הזיא .םיקצה תא םיכמ םניא םירמושה !חלגתהל רתומ !םירפס לע רוסיא
?  הז אוה םולח ילוא ז ימלועל יתכלה ילוא ? הריהזמ הגספ ןימ הזיא ? הז אוה לודג
, ןיבור בל ןשלבה בישמ וז הכובנ תוצרפתה לע הבושתב 26 ״ז ןדע־ןגב ינא ילוא
ת ילע לבא .םונהיגב ,םדוק ומכ קוידב ,אצמנ התא" :הכורא רסאמ־תפוקת הצרמה
27."ןושארה רודמה—ובש רתויב םמורמהו בוטה רודמה לא

א וה בייחמ םג ירה םונהיגב תופידע לש םוקמב ריסאה תא הכזמ ןושארה רודמה םא
ר מולכ ,רודמה לש רתויב הכומנה הירפירפה ירהש ,העדות לש תפסונ הגרדב ותוא
י נפמ ךכ־לכ םה םישק םג תונריעה ירוסיי .דימתמ םויא רדגב תראשנ ,היריביס
ת א רכוז םדא ןאכ .בצמ ותואב תועלבומה תורומחה תונכסל רע דיחי לכ ךכ ךותבש
. תינלטקה הליפנה ןמ תחא העיספמ הלעמל קחורמ וניא םלועלש ,לבח־לע־ךלהמה
ת נתינ ושפנל רהזנ אוה דימת םא שונא ־םלצ לע רומשל םדא לוכי ךיא הלאשה לע

ה תא יח" :ןטרסה ףגאב תוירקיעה תויומדה תחא ,בוטולגוטסוק יפמ תזמורמ הבושת
י פואב ןיחבמ אוה דימ וז הנקסמל עיגה ךא רשאכ לבא 28 ״! תונקת רפמ התאשכ קר

ר פכ ,קלט־ש5אל רוזחיש וילע הקזח םילוחה־תיבמ ורורחיש ירחא .הלש יטתופיהה
ר שוכה־תעש וז .ושפנל ול שי דחא םוי קר .ותולגו ותייבש ימי בור תא השע וב ןטק
ו ל טטושמ אוה .שפוחל תררוס ההימכ התוא עיבשהל ,םיללכה תא רפהל ולש
ת וקזחומה תויחהש ספות אוה ןאכ .תויחה־ןג לא וכרד השוע אוה ףוסבלו תובוחרב
ן המ הלטינש ןויכ .רעושת־לב הער ןהל םורגל ילב ןתוא ררחשל רשפא־יא יבשכ

ו דיבכי קר ישפחל ןוחלשי םא .ילנויצארה שפוחה גשומ תא וחפיק ,ןתדלומ תביבס
.ומוקמ תא אצמי אל םיילמרונ םייחל בושי םעפ םאש ספות אוה ףוסבל 29.ןהילע
י כ ףא ,תיביטקלוקה המשנה לש אלו דיחיה שפנ לש ילוח םרקיע תונריעה ירוסיי
ןוילעה־ינאהש ןעוט דיורפ .תמיוסמ הרבחב םידיחי לש ללכ תולחהל םה םילולע
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 ךותמ אצוי אוה .שונא־ירוצי לש ישפנהו ילכשה הנבמב ןיינועמ וניא יתוברתה
 שי ולש ינאהש ,ונממ שרדנה לכל תיגולוכיספ הניחבמ לגוסמ םדא לש ינאהש החנה
 אוה ןיא הדוקפ איצומ ןוילעה ינאה רשאכ ןכל .ולש דיאה לע לובג אלל הטילש ול

 וליפא ירהש תיעטומ החנה וז דיורפ תעדל .הל עמשיהל םדא־ינב םילוכי םא לאוש
 תויתוברתה תושירדה םא .דיאה לע תלבגומ הטילש קר םהל שי םיילמרונ םישנא
’ 0.םייטורבנ םייוליג הלגי וא דורמי ירה ,םדא לש ותלוכי רועיש לע תולוע
 םידיחיה ללכש ילוח אוה יטייבוסה רטשמב ידנארפוא סודומכ ררושה תונריעה בצמ
 .הניש־ידודנל ןברק ומצע אוהש ,"יחצנ״ה גיהנמה לש הלצאה תניחב וב םישח
 לש ותוישיא תוחתפתהב ex post facto רדגב אוה וז תנומסת לש סיזגיגוכיספה
 הב היסנכה תורישל שדוק וייח ויה ,הלעמל וניארש יפכ ,וירוענב .ןילאטס ףסוי

 םיינימה םיפחדה תקחדהש ירב .ינבצע טהלב הנחלופב קבדה רוסמ רבח אוה היה
 הניש־ידודנ לש םירקמה בור״ש םושמ תאזו ,הז רשקהב הליבקמ המלשה איה
 תא ןיציג׳זלוס ראתמשכ 31."ינימ קופיס רסוחב םתביס תא אוצמל רשפא םיינבצע
 ־תיבמ ורורחישל םדוק .וז החנהל קוזיח ףיסומ אוה ירה בוטולגוטסוק ןטרסה־הלוח
 שי בוש יכ ,םייחה ובש יכ אוה שח .שגר־תרעס לש ימואתפ לג ותוא ףקות םילוחה
 תויהל תוכזה ;הדוקפל תוכחל ילב ךלהתהל תוכזה״ לע רבדמ אוה .החטבה םהמע
 תוכזה ;רסאמ־הנחמ לש םירוקרזב ואמוס אלש םיבכוכב ןנובתהל תוכזה ;דבל
 ;םיבתכמ־תביתב םיבתכמ םישל תוכזה ;ךשוחב ןושילו הלילב רואה תא תובכל
 .ולאכ תויוכז הברה ...דוע ויה ...רהנב ץוחרל תוכזה ;ןושארה־םויב חונל תוכזה
32."םישנ לא רבדל תוכזה התיה ןכותבו

 לש המוארטכ םראתמ ןיצינ׳זלוסש םירבד השודג םילדחמ לש וז תיתונמא המישר
 ירה הוקת בוטולגוטסוק תא תואלממ ולא תונטק תויוכזש םגה .יטייבוסה םדאה
 ־תיבמ ותאיציל םדוק .תומל ןאממה ץוחמ שונא לש רפא ,ונוימד ירפ אלא ןה ןיא
 בציתהל בושי םרטב הלילה תא ןתא תולבל םישנמ תונמזה יתש לביק םילוחה
 הריעצה האפורה ,טראגנאג הרו ר״ד לש התיב לא וכרד השוע אוה .ותולג־םוקמב
 התע םלואו .ויפלכ תושגר הלצא םג וחתפתה לופיטה ישדח ךשמבש ,וב תלפטמה
 ותלכיב ןיא ,הילא הזעה ותגרע תא שממל—דבלב דחא םוי ךשמל—ןירוח־ןב אוהש
 ךיא לש השגרה שי .דעו־םלועל ותולג םוקמ ,קרטישוא לא רזוח אוהו תאז תושעל
ת ויחה־ןג תא 1בזע ינפל רצק ןמז .ומויסל ברקתמ ןמורהש לככ ינימ סוריסו תונוא
 דמצומה טלש לא ובל־תמושת תכשמנ ותעיסנ ינפלש תורופסה תועשה תא הליב וב
 היה חרכה םש יחה םוזירה ףופיק יכ תרמואה תבותכה תא ארוק אוה .קיר בולכ לא
 םהדנ בוטולגוטסוק .התוא רויעו היחה לש היניעב קבט ליטה והשימש ינפמ ואיצוהל
 ®גמש ךכב גנוע ול אצמ ער שיא הזיא .דירחהל דע יתואיצמה ,הזה בצמה חכונל
 לבא .םייחב עונצה המוקמ תא וז הירבמ ללש ,םלועה לע ףיקשהל עשפמ־ףח רוצימ

 השע עשר ותואש הדבועה רקיעב אלא ומעז תא ררועמש אוה הז יוזב השעמ אל
 ויתב ומויס לא תמרוצ המינב ןמורה עיגמ וז הער הרושבב 33."הככ םתס" תאז
.ןדבאו שואיי לש תיללכ תרגסמ
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הקיתשה ־רשק
ם עה לש םמודה ולכסל תבצמ רפוסה םיקה ןיבולוש ןטרסה־הלוח לש ותומדב
ל ש םילג־םילג ינפב דמע ,ירוטסיה םזילאירטמב הצרמ רבעשל ,ןיבולוש .יטייבוסה
ם דאה־םלצ לש ןורחאה רוישה וליפא ובלמ חכתשנו גומנש דע ורשי לע תופקתה
ם עפ התיהש וז לש ןיע־תיארמו הקיתש לש לגוממה עצפה אוה רתונש המ .ובש
ה דוותמ ןיבולוש רשאכ וז הקיתש תרפומ םימחר לש עגרב .הריהזמ תימדקא הריירק
ו קנסיל םיפורט לש ויתורות וטלש רשאכ .בל־גומכ יח יכ בוטולגוטסוק ינפל
ל כ וקנסיל עיקוה ,רבד לש ותימאל .ודגנכ םוקל שיא זעה אל ,תיטייבוסה היגולויבב
ו דמשוה רשאכ ולוק אשנ אל ןיבולוש .וינפל הווחתשה אלו ערכ אלש עדמ־שיא
־ תופירש םוש ,ןבומכ ,ויה אל .םהלשמ העד ילעב םירקוח ידיב ובתכנש דומיל־ירפס
ם ייוצר ־יתלב םירפס .תרתוימ המארד בשחנ הז רבד .תורודמ םוש ,תוימשר םירפס
ד חוימה ףגאה חוכ־אבו הגלפמה־ריכזמ ,ךמסמ הזיא חסינ קר ןיבולוש .רונתל ובחתנ
 החמ אלש לע םשא־תשגרה עיבמ ןיבולוש 84.םייק רפסה היה אל בושו ,וילע םתח
. םתקיתשב דומעל ופידעה האחמ־לוק עימשהל ולכיש םישנא עודמ המת אוה לבא
ד חפ ףקתנ םעה ךיא התאר ,היאקספורק הנבוניטנאטסגוק הד׳זדאנ ,ןינל לש ותנמלא
, הזדיקינו׳זדרוא .התקיתשמ הזז אל ךא ,םיטלתשמ קושה־ילילא ךיא התאר ,םמהמ
ג רבלסילש־רצבמב אלכנ ,30־ה תונשב שועיתה לע הנוממ היהש קיתווה קיבשלובה
י לב ןכ־ירחא דבאתה אוה ?ויפ תא הצפ אל עודמ .היריביסל חלשנ ןכ־ירחאו

3".האחמ־לוק עימשיש

: רמוא אוה בוטולגוטסוק לא ותונפב .הקיתש לש הז רשקב ןויגה הזיא אצומ ןיבולוש
ה מכ לכ .ךילע ורבעש תוירזכאה םינשבו לבסב םזילאיצוסה תא םישאת לא םלועל"
8"!דעו־םלועל םזילטיפאקה תא הירוטסיהה האיקה ירה ,ךכ לע בושחתש ד אמ רשפא 8
ש י םג ילוא .ולש הארונה םשאה־תשגרה םע תויחל ןיבולושל רשפאמה ןויגהה הזש
ל בונ־םרפ תא םש לבקלו םלוהקוטשל אובל ןיצינ׳זלוס לש ובוריסל רבסה ןאכ
י כ םמייזנ קרוי־וינה ןעוט 1972 ראורבפב 8 ךיראתמ הבקסוממ הבתכב .תורפסל
, ןיבולושמ לידבהל ,רפוסה 37."תוצעומה־תירבל רוזחל השרוי אל אמש ששח" שיאה
א לא תינידמ תודגנתה לש ןושלב העבוה אל ותאחמ םלואו .רבידו ויפ תא חתפ
ר טשמה דגנ אוה ןיא ,רבד לש ורוציק .תירסומ המרופיר לש ןושלב רקיעכ
. ונממ תועבונה תולקלקהו ינידמה תויאדכה־ןובשח דגנ אלא אוה רשאב יטסינומוקה
א רוק־לוק לש ומתוח השעמל עובט ,ןיצינ׳זלוס לש וחסונ יפל ,םזינינלה לש סנסנרב
ס ומלופב תקולחמה־עלס והז .ינכפהמ־רטנוק אליממ והירה ךכיפלו ,יטסינאמוה
ן יצינ׳זלוס לש ומש ךכ םושמ .עבוקו ץרוחה יטייבוסה םוידיזרפה ןיבו רפוסה ןיכ
ה מגוד דימעהל הגהנהה לש יתמארדה ןויסנב ערה תומלגתהכ בושו בוש הלועו רזוח
ד גנ ךרענש טפשמ לע רפסמ הלעמל רכזומה רמאמה .םיחרזאה לכל הארתה לש
־ יטנא םרוג אוהש םשאנה לע זיעלמ רוגיטקה וב יקסבוקוב .ק רימידאלו שרופה
ה דרוה ול תחטבומו חורב־רגהמכ ןיצינ׳זלוס רכזומ וז הפקתהב .עשפנ יטייבוס
ןיצינ׳זלוס לש רתסלפה־יבתכ" :םשאנה םע רשקל ףתוש היה וליאכ לשמ ,הגרדכ
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 ,יטייבוסה םעה לש ודובכ תאו ונתדלומ יגשיה תא רפעב וללועש ,יטייבוסה םעה דגנ
 ונתנ ...ברעמב חפונש יתרגישה יטייבוס־יטנאה הלומעתה־עסמל םיאתמ רמוח ויה
38."תיטייבוסה תואיצמה לע זעל איצוהש ינפמ טושפ ...לבונ־סרפ תא ול

 ,ןטרסה ףגא ןמורב תירסומ המרופיר ןעמל ןיצינ׳זלוס לש ורבוד שמשמה ,ןיבולוש
. םיישונא הביח־ישגר לש טושפה יוליגב רקיעב אלא הקיטילופב ןיינועמ וניא םלועמ
ם תס וז ירה ,רבד לש ותימאל .המצעל הרטמ הנניא רשואה לא םדא־ינב תכרדה
ת ושונאה הלוכיש רתויב םמורמה לאידיאה איה שונא־תביח םלואו .הרז הדובע
ו נל ויהי רשאכ" :איבנ לש תומימתב ולש ןימאמ־ינאה תא םכסמ אוה .וילא ףואשל
ן יידע ,וב קנחיהל בלח יד ונל היהי רשאכ ,וניבקעב ןתוא סומרל ןבל םחל תורכיכ יד
ו נל םייוצמה םירבדב דחי קולחנ םא לבא .המינ אולמכ וליפא םירשואמ היהנ אל
ק ר וברו־ורפ תווצמלו רשואל קר גאדנ םא !םויה םירשואמ תויהל לכונ ,םוצמיצב
ם ימולע־תווקת לש ץג שי 39."הדיחפמ הרבח רוצינו הניב ילב המדאה ינפ תא אלמנ
ן טרסה־ילוח ינש ןיב החישהש םע "יטאה םזילאיצוסה" לע ןיבולוש לש ותזרכהב
ל ש ילפוטסיפמה קנעה־לצ תורמל הוקתה רשבמ ראשנ םדאה 40.המויסל הברק
.תיטייבוסה היווהה לע םישלוחה םינטקה םינילאטסה לכ לש וא ןילאטס

םיטייבוסה םירפוסה תדוגא דגנ ן י צ י נ ׳ז ל ו ס ר ד נ ס ק ל א
א שונה התיה ,ירסומ והנכמ אוה םיקרפלש ,יתא םזילאיצוסל ןיצינ׳זלוס לש ותאירק

2 2 םויב ךרענש םיטייבוסה םירפוסה תדוגא לש דעווה בשומב םויה־רדס לע ירקיעה
: בוריזוא "רבח״ה רמא ,רבחמה ןמוז הילאש ,הבישי התואב .1967 רבמטפסב
ו תונפב) ,יביטימירפו ןשי אוה .םירטסיליפ לש םזילאיצוס אוה ירסומ םזילאיצוס"
א וצמל םדא לוכי ךיא ,תאז ןבהל אל םדאל וכ דיא ןבמ ינניאו (ןיצינ׳זלוס לא
ל א רפוסה לש תישרשה ותשיג םיינזאמה־ףכ לע תלטומ הז חוכיווב 41."והשמ הזב

ר תוי" :ןושלה וזב ,ןטרסה־הלוח ,בוטולגוטסוק ץילממ הילעש ,יטרקומדה ךילהתה
י תבשה רמולכ ,אבצב היטרקומדה תא ץיפהל יתיסינ .היטרקומדל רוסמ יתייה ידמ
ה נבה :רמול אלש—יטרקומדה ךילהתה לש וז הרשי הנבה 42."ילע םינוממל רבד
 תרות לע םידמוע ידמ רתוי .ונימי לש היסורמ ,רפוסה ירבדל ,תרדענ—המימת
" תכרעמ ךותב םינמתסמ םהש ומכ םדאה יכרצב םיבשחתמ ידמ תוחפ ,םזילאיצוסה
ל בוסה היפוסוליפל־רוסיפורפל געול ןיצינדלוס .םוי־םוי לש תיטמגארפ תוסחיתה
ל בלבמ היה טושפ ילוא 1 ולש תואצרהב ללכב םש רטריט המ״ :(!)ןורגה־ןטרסמ

ך כ־לכ עשי־רסח היה םא תאזה היפוסוליפה לכב םעטה היה המו ? חומה תא םישנאל
4"?ותלחמ חכונ 3

י תדמע ללגב וינפ לע ןיצינדלוס תא חיכומ םירפוסה־תדוגאמ בוריזוא "רבח״הש ומכ
‘ לכשומה לע רזוח ,הדוגאה ריכזמ ,יקסנילאס ךכ ,"ירסומה םזילאיצוסה" תייגוסב

י די־לע עבקנ םזילאיצוסהש רובס תישיא ינא" :ירוטסיהה םזילאירטמה לש ןושארה
ה קיטקלאידה לש הז דסומ דוסי דגנ ויתונעט תא הנפמ רפוסה 44."הלכלכה יקוח
הז שיגדמ ןיבולושל בוטולגוטסוק ןיב הלעמל תרכזומה החישב .תיטסיסקראמה
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ה ברה הדיספה הקיתאהש הדבועב הצוענ םזינילאטסה לש ותרצ לפש ןורחאה
ם יקוחהו דוסיה־תונורקע ,םיסחיה לכ הבש הרבח םלועל תוארהל ונילע" .הכרעמ
ל כ תא עובקל תוכירצ הקיתאה תושירד .דבלב הנממו ,הקיתאה ןמ םירשימב םיעבונ

א וה ,הלכלכל הקיתאה תא םידקהל ךירצש ,ןיצינ׳זלוס לש ללכה םלוא 45."םילוקישה
ך ילהתב הלכלכה־תרות לש תוינידמה תונקסמה תא ללוש אוהש ינפמ וכופיהו־רבד
לש םרשאב ןיינעתהל ךירצ יתאה םזילאיצוסה ןיאש רבחמה ןעוט דועו .יטקלאידה
םג ותבהאמ םדאה קינעי הז גוסמ םילקאב .תוירבה ןיב הביחה־ישגרב אלא תוירבה
לדחנש ונילע הריזג םייח־ילעב תבהאמ לדחנ םא" :תטהולה ותאירק .םייחה־ילעבל
4"םלצב־ארבנה תבהאמ םג . רצייוש טרבלא תאמ םייחל הצרעה לש דה הב שי 6
הדיעווב בו׳צשורכ הטיקינ לש היצזילרבילה תינכת םע לחהש רצקה המישנה־חוירב
ישארה ךרועה ,יקסבודראווט רדנסקלא ןוגכ םילרביל הגהה דיל ובצוה 1956־ב 20־ה
ךכ תוכזבו תיסחי תונריתמ לש יללכ םילקא תוצעומה־תירבב היה ."רימ יבונ" לש
םלוא .תירוקמה ותרוצב עיפוהל לוכי ׳ץיכוסינד ןאוויא לש וייחכ דחא םוי היה
לש יטסינאמוהה ןימאמ־ינאה רשפאתנ הב "הרשפה״ה ימי ויה תמאב םירצק

ר מאשכ .הגלפמה לש יוכידה ־יעצמאל היסורב םירפוס םייופצ בוש םויכ .ןיצינ׳זלוס
ו לצני םייסורה םירפוסהש ךכל תופצל רשפא החטיבב" יכ 1962־ב ינטיו .פ םאמות
ס סיב 47,"םתריצי תא תפפואה הריוואב השדחה העוצרה־תרתה לכ תא הדימה אולמב
ל כ ףרח ,ינטיו לש ותעד .איהה תעב בו׳צשורכ לש תילרבילה ותדמע לע ותווקת תא
ת ואר־רצוק רמול אלש ,תומימת לש הנוגה הנמ םג הב שי ,הבש הננערה תוימיטפואה
ראתמ אוהשכ םייסורה םייחה לש יתימאה קפודל רתוי הברה בורק ןיצינ׳זלוס .ינידמ
א וה" :ןינעה תכוטל ולש הליבונב ,יזוחמה דעווה ריכזמ ,בורוזונק לש ותומד תא
ו רבד ןיד ךכ ,רבעב הבקסומב ןילאטס לש ורבד ןידכ .ורבדמ וב רזח אל םלועמ
,רבכ הז תמ ןילאטס יכ ףאו .לטוב אל םלועמו הנוש אל םלועמ :םויכ בורוזונק לש
48."ןאכ היה ןיידע בורוזונק

םייוצמ םדוע םזינילאטסה לש םיספרתמה ורבד־ישועו םינטקה םינילאטסהש הדבוע
וז הליבונב יכ ןעוטה שאבאראב ירוי לש הבוגתה ךותמ תררבתמ םוקמ לכב

8 4."ישממ יתרבח ןכות תורודח ןניאש תוטשפומ תוירוגיטקב לעופ" ןיצינ׳זלדס

ש וחל השק" :רוטסרווילס .ג .ר לש תרוקבה ירבד יתגלפמה וקל םיבורק הזל המודב
ת פוקת לש תיסחיה תונריתמה 50."םויה לש םייחל שגר הזיאב ןיצינ׳זלוס לש ורופיסב
ם יכשומ בוש םינטקה םיינומלאה םינילאטסה ןכש ,רבעה תלחנ רבכ איה בו׳צשורכ
ד ימעמ םויכ וב דמוע ןיצינ׳זלוסש ןחבמה .םיירוביצה םייחה יחטש לכב םיטוחכ
ה ננערה תוימיטפואה תא םג ומכ םהימודו בוטסרווילסו שאבאראב לש םילופליפה תא
.רפוסה לש יאובנה ונוזח דצב געלנ רואב ינטיו לש

ן י צ י נ ׳ז ל ו ס דעב ומצע דסחב קסופ :׳ץ א ק ו ל ג ר ו א י ג
ל עפ ונוסאלש לוגד רקבמ לש וידי־השעמ אוה ,ןיצינ׳זלוס ,׳ץאקול גרואיג לש ורפס
לכב ת1צרל היה בייח ןכל .ןיעה־יחוקפ םייטסינומוקה םינורטפה לש םתוסח תחת
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 לע ותעד עיבהל ררועתהש הדבועה .וילע ןוכרה רוזנצה תא שממ ורפס יפדמ דחא
 לע העיבצמ ,תוצעומה־תירבב הלעמב־הנושארה "הטארג־ןונ הנוסרפ״ה ,ןיצינ׳זלוס
 ׳ץאקול ומכ יטנגילטניא שיא" יכ רמוא ואה גניווריא .רפוסה םע תישפנ תוהדזה
 תובוט תודימ ןתוא דעב ןיצינ׳זלוס תא חבשמו רזוח אוהש עדי אלש רשפא םא קפס
 ירבדב ההימת תררועמה תחא הדוקנ 51."תוקוחר םיתעל קר ןתוא הליג ומצע אוהש
 ןהב ןיא ...ינילאטסה םלועב םוימוי־ייח לש תויעבה" :׳ץיכוסינד ןאוויא לע ׳ץאקול

 ־עמשמל הרזומ הרעה ילוא וז היהתש המכ לכ 52."הנחמה ייח םע שממ הווש דצ םוש
 םינודא לש חורה־יבצמל תווחתשהל ךירצ םדאשכ התוא ןיבהל תאז־לכב רשפא ,ןזוא
 ,השעמל ,אוה הנחמב בצמה ירהש תמכסומה העדה תא תרתוס וז הרימא .םיינמחג
.ומצעל אוהשכ יטייבוסה םלועה—הבר הדימבו ,תינילאטסה היסור
 שאר ף1כל ןורחאה הז לש ובוריסב הקווד הנומט ןיצינ׳זלוס םע ׳ץאקול לש תוהדזהה
 לש הרוצ שובלל הלוכי הניא הקיתשבש וז האדוה םלוא .הגלפמה לש םיביתכתל
 ףדרנה רפוסה תא קידצהל ףרה ילב ׳ץאקול חרוט תאז תחת .היולג תויראדילוס
 וב ןמור לש שדח סופיט רצי ןיצינ׳זלוסש ןעוט אוה דכ הנה .םייתורפס םיקומינב
 .תימינפ המארדו רתויב ימאניד השעמ־רופיס ידיל איבמ תדחואמ הלילע לש הרדעיה
 ןיא הרואכלש ,םתעונתב םייתמארד ,םידיחא־םיירופיס םירשק רצוי ודצמ הז רבד
 58.בושח תויעב־ לולכמ לע שונא תובוגת לש תוללכל םפרצל רשפאו םהיניב רשק

 תא םיפקוע םהירה ,יתורפס רשקה ךותב תועמשמ םישבול הלא םירבד םא םג
 לש הנכת :תרחא ןושל .לילעב הלגתמ רפוסה לש ותרושב ובש ישפנה דבורה־תת

ן עוט (siochower) ראוכולש יראה .התעבה תרוצ ידי־לע עבקנ תיתורפס הריצי
 ,הנבמב ,הרוצב השוע אוהש שומישה—ןמאה לש םידחוימה תונורשכה תועצמאב" יכ
 ׳המ׳ה לש ןופסה דבורה לא םיעיגמ ונא ךכו ולש ׳דציכ׳ה והז-סייומידב ,םיבצקב
04."ולש

 ןיצינ׳זלוס לש ויתוריציש חיכוהל ןויסג איה ,הרוהטה תיתורפסה ,׳ץאקול לש ותשיג
 ויב ידוסיה לדבהה יכ ןעוט אוה ."יטסילאיצוסה םזילאירה" תא הנמאנ תופקשמ
 הרשפאמה ,סקראמ לש תיתימאה וחורב ץוענ םזילטיפאקהו םזילאיצוסה יעינמ
 םיטסקה־רה תא איבמ אוה המגודל 55.וידי־ומב ולש הירוטסיהה תא תושעל םדאל
 אל דא ,תיגולואידיאה המארדה לע םיפיקשמ קר" םה םיאפורה וב ןאמ םאמותל

 םא .׳ץאקול לש ןועיטב תויתוכאלמ לש לוצליצ שי 56."הב תולעופ תושפנ הקווד
י ע ירה ,וידי־ומב ולש הירוטסיהה תא השוע ,סקראמ לש תיתימאה וחור יפל ,םדאה
 זאמ לש ויתויומדש ולש הנעטה .םייטיבוסה םייחב ןיעל רבדה הלגנ םא קפס ןאכ
 ׳יוביגה ,תמאה ןעמל .תמזגומ איה 75תיזיפה המלחהב הדיחיה ןתרטמ תא תואור
 םע ינויערה שגפימב ושאר תא סינכמו הריהזמה ותודידבמ אצוי ,פרוטסאק סנאה
 'ברעמה םדאה לש וקבאמ ךותב םיזוגנ םויקה ילוקיש ,םיחתותה ןואשל לעמ .חרזמה
 זמורה תובקעב דלוה ןיצינ׳זלוסש רמואו דוע ףיסומ ץאקול רשאכ .ותוהז תרימשל
 םומדקתה תא" תרשמ אוה הזב יכו [םייחל ריד] וקנראקאמ לש שדחה יטסילאיצוסה
 "יתורפסה הקינכטה תא קידצהל הסנמ אוה הזב ירה 58,״תירוטסיה־ויצוסה היווהה
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 הנקסמה תא ץאקול קיסמ ךכ־רחא .התימאל תינאיסקראמ המורתכ ןיצינ׳זלוס לש
 תובישח תלעב רבעמ־תפוקת ראתל תנמ־לע וז רופיס ךרד ול ררב ןיציב׳זלוס״ש
 דחוימב שיגדמ אוהש ךות ,םזילאיצוסה לא תושונאה לש הכרדב תגלפומ תירוטסיה
89."רתויב םירורבה םיילילשה היתוחוכ תאו תוקומעה היתוריתס תא

 רופיסה ךרד לש התרירב יכ בושחל םג ונא םיטונ ,םדוסיב םינוכנ םירבדה יכ ףא
 לש ןינע רקיעב אוה ןונגס .ןובשחב איבמ ׳ץאקול ןיא ותואש ישפנ דבור־תת תפקשמ
 לש חנומ) "תופתתשהה לש הקיטסימ״ב שאר לקהל ןיא םלועל ךא תעדומ הריחב
 יורש יטסילאיצוסה הנחמה םא .ישיא ןונגסל םרותה ,עדומ־תת ןכות לש (לירב־יול
 ןכות ,רחא חסונ .וז תוחתפתה ףקשמה אוה רפוסה לש ונונגס ,הבושח רבעמ־תפוקתב
 ־סחי ךותב תולצאהכ רבד לש ופוסב עיפומ הנושארו־שארב יתרכה־תת אוהש
 ךרד ןיא ,הז רשקהב רבדה תא םיאור ונאשכ .ןוילעה ינאה לש עדומה םילמוגה
 שפנה תא אלא "םהילאמ םירורבה םיילילשה םיווקה" תא תפקשמ רפוסה לש רופיסה
 רשק תורושקה—תולתלתפה תוישיאה תובוגתה .יטייבוסה םעה לש הצוצרה תיצוביקה
 המ גישהל תונווכמ ןניא םינפ־םושב—ללכ הילא תורושק ןניאש וא ,הלילעל ףפור
 ־תונמ" תא רקיעב אלא 06"המגודו חא הל ןיאש תומלש" ׳ץאקול יפב יורקש
 חילצמ ןיצינ׳זלוסש הדבועה .תיטוכיספ תיתשת תופשוחה תונושה "תורכתשהה
 תורמל ,תונייטצה לש ןמיס תאז־לכב איה םייטיבוסה םייחה לש היח הנומת רוסמל
.ולש יתרבחה "ןותנ״ה תוהמב עובטה ישפנה ןועריגה

 תרדגומ תיכיספ תיתשת תולגמ ןיצינ׳זלוס רדגסקלא לש ויתוריצי :רבד לש ומוכיס
 ןייפאל ׳ץאקול גרואיג לש ןויסנה .הילע םתעד ונתנ אל טעמכ תורפסה־ירקבמש
 אוהו ליאוה רסחב הקול התימאל־תינאיסקראמ המורתכ ןיצינ׳זלוס לש ונונגס תא
 .יגולוכיספ רשקהב תועמשמ שבול רבדה .ןכותב ןויד בגא ןונגס לש ודיקפת תא ףקוע
 תוברת" רוציל למעה הנישה־ףורט "יחצנ״ה תא ,ןילאטס לש ותומד תא ראתמ רפוסה
 עיבצמ תונריעה בצמ .תקהבומ תיטסיקרנ הייטנ וזיא לע דיעמ אוה ךכבו "תילאידיא
 תולגתמ ךכמ האצותכ .יטייבוסה םעה לש ופוג לע תלצאומה תינוטאטאק שפנ לע םג
 ־ןיא לש תיללכ השגרהו סוריס ומכ תויטוכיספ תונמסת יטייבוסה ביטקלוקה ךותב

.תונוא
 .תיטייבוסה הקיטקלאידה תרגסמ ךותב תיתא הזיתיטנא האטבמ ןיצינ׳זלוס לש ותריצי
 ־ןונ הנוסנרפ" השענ םזינינלה תונורקע יפל תיתימא המרופירל ותאירק ללגב
 תריווא תורמל הוקת לש הפר ביבש ויבתכב רתונ תאז־לכב .ולש ותדלומב "הטארג
 םינילאטסה יכ רורבש ינפמ רקיעב ,תינילאטס־טסופה הפוקתב תיללכה ךודכידה
."יחצנ״ה לש ותומ ירחא םג םייחב םדוע םינטקה
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MIT, 1971, רגו 15 ׳ע.
.רגו 22/23 ׳טע ,םש22
 לש ילגנא םוגרת ,"הנוירטאמ לש התיב" .םיעוט ונניא םלועמ :רדנסקלא ,ןיצינרלוס23
.100 ׳ע ,1903 ,הניילוראק־םורד לש הטיסרבינואה תאצוה ,היבמולוק ,קוטסקלב .ו לופ
.100 ׳ע ,םש21
.4 ׳ע ,ןושארה רודמה :רדנסקלא ,ןיצינרלוס25
.9 ׳ע ,םש38
.9 ׳ע ,םש27
 .קרוי־וינ ,גרוב דודו לתב םאלוקינ לש ילגנא םוגרת ,ןטרסה ףגא :רדנסקלא ,ןיצינ׳זלוס28
.464 ׳ע ,1969 ,םטנב ירפס
.505 ׳ע ,םש29
.רגו 143 ׳ע ,״היתומוערתו תוברתה״ ,אכ ךרכ ,(ל״נכ) יבתכ לכ : דנומגיז ,דיורפ80
.1 הרעה ,180 ׳ע ,״תוינימה תרות לע םירמאמ השולש״ ,ז ךרכ ,םש : דנומגיז ,דיורפ31
.150/151 ׳טע ,ןטרסה ףגא :רדנסקלא ,ןיציג׳זלוס82
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.532 ׳ע ,םש38
.׳וגו 438 ׳ע ,םש84
.׳וגו 439 ׳ע ,םש85
.440 ׳ע ,םש38
, 5 ׳ע ,1972 ראורבפב ,9 ,סמייט קרוי־וינב תדחוימ הבתכ ,"ןיצינ׳זלוס לע השדח הפקתה״37
.3 רוט
.4 רוט ,5 ׳ע ,םש38
.443 ׳ע ,ןטרסה ףגא :רדנסקלא ,ןיצינ׳זלוס38
J ־ב ,"ךולב טסנראל אובמ״ ,ראוכולש יראה לש ורמאמ האר40 u d a is m, 1972 ףרוח.
.550 ׳ע ,״חפסנ״ ,ןטרסה ףגא : רדנסקלא ,ןיצינ׳זלוס41
.218/219 ׳טע ,םש42
.149 ׳ע ,םש43
.546 ׳ע ,״חפסנ״ ,םש44
.442 ׳ע ,םש45
.׳וגו 269 ׳ע ,םש46
, 1972 ,ןגישימ תטיסרבינוא תאצוה ,רוברא ןא ,היסורכ השדחה תורפסה :.ס סאמות ,ינטיו47
.51 ׳ע

 ,קרוי־וינ ,דרווייה םקמו דיולפ דוד לש ילגנא םוגרת ,ןינעה תכוטל : רדנסקלא ,ןיצינ׳זלוס48
.83 ׳ע ,1964 ,רגיירפ .א קירדירפ

 תכוטלל "חפסנ״ב טטוצמ .1963 טסוגואב 31 ,הטיזאג היאנרוטארטילב ירוי ,שאבאראב48
.105 ׳ע ,ןינעה
 תפוטלל "חפסנ״ב טטוצמ ,1963 רבוטקואב 19 ,הטיזאג היאנרוטארטילב .נ .ר ,רוטסרווילס80
.114/115 ׳טע ,וינעה
D .״ןיצינ׳זלוסו ׳ץאקול״ :גניווריא ,ואה61 i s s e n t s, 644 ׳ע ,1971 רבמצד ,קרוי־וינ.
.14 ׳ע ,ןיצינ׳זלוס :גרואיג ,׳ץאקול52
.׳וגו 43 ׳ע ,םש83
 רפסב ."תוחטבהו תולשכמ המכ :תורפסל תיטילאנא־וכיספה השיגה״ :יראה ,ראוכולש84

L iteratu re a n d  P sych ology, 108 ׳ע ,2 .סמ ,1971 ,ןוסניקיד ילרפ תטיסרבינוא ,קניט.
.׳וגו 48 ׳ע ,ןיצינ׳זלוס :גרואיג ,׳ץאקול85
.48 ׳ע ,םש88
.׳וגו 48 ׳ע ,םש87
.48 ׳ע ,םש88
.76 ׳ע ,םש89
.76 ׳ע ,םש80
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