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תיתרוסמ הליהק ןיב שגפמה ־ תולגתסהו םזיטרקניס יבערש לחר 

.םידומע 277.2002 .רבוקיר'צ :ביבא־לת .תיטסילאיצוס הרבח ןיבו 

המורת הווהמ ,ןולקשא תללכממו ןליא־רב תטיסרבינואמ ,יבערש לחר ר"ד לש הרפס 

לארשי־ץראב ירפכה ידוהיה בושייה לש תיתרבחה הירוטסיהה רקחל תשדחמו תירוקמ 

ןויסינ לש ולרוג תניחבב ידמל קתרמ יוסינ הווהמ אוה דבב דב .הנידמה תמקה ינפל 

.(Syncretism) םזיטרקניסה לדומ אוה ,לילכמ יגולויצוס לדומ עקר לע םיוסמ יתובשייתה 

תנשב דסונש ,(יודב םש> דיבר םידבועה־בשומ לש יטרפה הרקמב קסוע יבערש לש הרפס 

תובשייתה םמצעל וויאש םינמיתה תודחאתה ירבח ידי־לע דסונ בשומה .רפח קמעב 1934 

,רוצייו םימ לש תוסכמבו םיביצקתב ,תיתובשייתה "תצבשמ"ב תוכזל תנמ־לעו ,תיאלקח 

ךכמ עמתשמה לכ לע ,םידבוע־בשומ לש "תיסלקה" תובשייתהה תרוצ תא םמצע לע ולטנ 

.ותודגאתהו בשומה תונורקע יבגל 

לע ,אסיג דחמ ,םינומא ויה וירבחש ,ינמיתה בשומה לש ויתורוקל אופיא שדקומ רפסה 

ובייחתה ,אסיג ךדיאמו ,החפשמו בצימ לש םייתרוסמ םימגד לעו תווצמ תרימשו תרוסמ 

תפוקתב לארשי־ץרא לש תילעופה הרבחה ידי־לע ושבוגש םייח תונורקע םמצעל לגסל 

.היינשה היילעה 

"ענמג־יתלב יגולואידיא תומיע" ןימזמה עקר ןאכ רצונ וינפ לע יכ החינמ תרבחמה 

תומיעה תא גיצהל תנמ־לע .דיברב םיבשייתמה ןמית ילוע ןיבל "תיבושייה הרבחה" ןיב 

.םזיטרקניסה לדומב תרבחמה רומאכ הרחב ,הזה יטנרהניאה 

תותד לש ןתצופתו ןתוטשפתה רקחב רקיעב ,תוברת ירקחמב לבוקמ םזיטרקניסה 

םינוש םישדח תוחוכ םע תושגפנה תויתרוסמ תורבח לש רקחב םג הבר הדימבו ,תורוסמו 

םאלסאה וא תורצנה םע תויתייסאו תויאקירפא תורבח לש ןשגפמ ,לשמל .ןהל םירזומו 

הניחבמ םיינרדומ םילדומ םיגציימה םייטילופו םיילכלכ תוחוכ םע וא ,םהיחילשו 

:ןילמוג־תוסחייתה לש תונוש תויורשפא ובוחב ןמוט ,תיתוברתו תיתרבח וא תיגולונכט 

.םזיטרקגיס םגו ,תושגפנ ןניאש תוליבקמ תוכרעמ תריצי ,ךוסכס ,תומיע ,תושגנתה 

םגד תריציו שדחה ןמ םיעטקמו םיקלח לש ץומיא וא גוזימ ועמשמ הז רשקהב םזיטרקניס 

םא יכ ,תמלשומו תנזואמ היצרגטניאב רבודמ ןיא .דחי־םג שדחהו יתרוסמה לש ברועמ 

ףצרב ידוחיי יוטיב ןתמו םתעמטה ,םדוביע ,םימיוסמ םיגהנמל וא םיכרעל תולגתסהב 

.שדחל יתרוסמה ןיבש 

םייגולופורתנאהו םייגולויצוסה וישומישבו "םזיטרקניס" גשומב תוכורא הנד תרקוחה 

,םישדח תוחוכ ןיבל הקירמא םורדבו היסאב ,הקירפאב תויתרוסמ תורבח ןיבש שגפמב 

תעגה תובקעב ,לשמל)וללה תושביה ןיב ומרזש תוחוכ ןיב שגפמב ןכו ,םרקיעב םייפוריא 

סחיב ירקחמ שודיח עיצהל ןויסינב םזיטרקניסה תא אופיא תצמאמ תרבחמה .(הינקל םיניס 

הטילק ,הריגה ירקחמב םיילארשיה םיגולויצוסה ידי־לע רבעב ועצוהש םילדומל 

תעיבקלו ־ םירבסה ןתמל לצונ "ילנויצקנופה לדומה" ,ךכ .לארשיב תובשייתהו 

םייונישלו תושדחה תומרונל םתולגתסהל ,םילועה תטילקל רושקה לכב ־ תוינידמ 

,רתוי םינדועמ םילדומ םג .רצונש ךרעמב םישדח "םידיקפת" ץומיא ךות ,םהילע םירבועה 

אל ,תידדה העפשה לש לדומה וא םייטסילרוטקורטס "תויכשמהו יוניש" לש לדומה ןוגכ 

לאידיא תא הנמאנ התרישש ,םזילנויצקנופ לש תיסיסבה המגידרפה ןמ התנעטל וגרח 
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םיגולויצוסה לש םהיתושיג ,ןכ לע רתי .םישימחה תונש לש תויתכלממהו "ךותיהה־רוכ" 

־יבשומב רקיעבו ,המצע היישעב םתוברועמ לשב ;רקחמה תורפס לע קר ועיפשה אל 

םינשב םינומהה תובשייתה לש םייתרבחה םיטביהב לופיטה םג וז םתשיגמ עפשוה ,םילועה 

.הלא 

וא םיינרדומטסופה הלאב אל ףאו ,םינשיה םילדומב שמתשהל אל אופיא העיצמ יבערש 

השחרתהש םיכרעה תושגנתה תא הנמאנ ראתל םתלוכיב ןיא ןכש ,םייטסיסקרמ־ואינה 

ויכרעב הנומטה תונשדחה ןיבל תרוסמה ןיב םיבשייתמה םילועה לש םברקב 

רפח קמעו דיבר לש תואיצמב שחרתה רשא תא .םידבועה־בשומ לש "םייטסילאיצוסה" 

לדומה לא תקצל ןכ־לע הסנמ איה םירשעה האמה לש םיעבראהו םישולשה תונשב 

.יטרקניסה 

,ינויכרא רמוחב יביסמ שומיש ןהיניב ,תונווגמ הריקח תודותמ תלצנמ יבערש ךכ םשל 

תודלותל רושקה ינשמ רמוחו ,בושייל םינושארה תורודה ינש ינב םיבשייתמ םע תונויאר 

."םידבועה־יבשומ" תריצילו תובשייתהה 

יצמאממ קלחכ 1934 תנשב עקרקה לע הלע רשאכ דיבר ותעשב היה דואמ ידוחיי ,ןכא 

תרוצב ומקוהש םינושארה םיינמיתה םיבושייה דחא ותויהב ,רפח קמעב תובשייתהה 

ןוגכ) תוקיתו תובשומ דיל תויאלקח תונוכשב ןמית ילוע ונכוש ןכל םדוק .םידבוע־בשומ 

.(הדוהי־הנחמ ,םיידעש ,לאילחנ 

,יאמצע ירפכ בושייל םיקקותשמה הירבח תא תולפהל ןיאש הרבס םינמיתה תודחאתה 

היכרעב הנוש הרבח ידי־לע ורצונש םיללכלו םייביטרפואוק תונורקעל ףופכ אהי םא םג 

תוצקהל םייאלקחה תודסומה תא ענכשל םהידיב הלע םיבר םיצמאמ רחאל .היתומכסומבו 

תונוש תובשייתה תורוצ ללכש ,רפח קמעב רצונש יבושייה ספיספב םתדע ינבל םג הלחנ 
.םינווגמ םייבושיי םימרזו 

לע ףסונ ,ףגנ־ןבאל דחאל דחא תואיצמב וכפהנ םידבועה־בשומ לש תונורקעה םלוא 

ןתמל ,תועקרק תאצקהל רושקה לכב דיבר ינב תא התווילש תדמתמ חופיק תשוחת 

יתחפשמה קשמה ,תימצעה הדובעה ,תימואלה עקרקה .רחא יקשמ עויסלו תואוולה 
םהידי ומב היינשה היילעה ישנא ורציש םיכרע םתוא לכ - תידדהה הרזעה ,ברועמה 

לש םיחנמ תונורקעל תולקב וכפהנ אל - תיגולואידיאה םתרכהו יבושייה םנויסנ ךותמ 

םויקש ,םיבשיימה תודסומה םע טקילפנוק ררוע םהמ דחא לכ טעמכ .דיברב םינמיתה 

.רוצייה יעצמאו עקרקה תקנעהל יאנתה םתניחבמ היה תונורקעה 

,םינמיתה תודחאתה ןוגכ ,םינוש םימרוג וברעתה דציכ םיטרפ־יטרפב תראתמ יבערש 

םיטרפכו הדוגאכ םיבשייתמה ןיב רושיג ינכוס ושמישו ,םיבשומה תעונתו יאלקחה זכרמה 

,הביזעב םיתיעלו תולגתסה יבאכב הוולש ,ךשוממו יטיא ךילהתב .תודסומה יגיצנ ןיבל 

וצלאנ ,םדיצמ ,הלא .םיבשייתמה לש םידחוימה םהיכרוצל דחאל דחא תונורקעה ומאתוה 

החפשמה לדוגל ,הדעה לש יעבטה הנבמל םירזו םישדח םיכרע עימטהלו גופסל ןכ־םג 

םיבר םירותיוול ףוסבל ךילוה הז ךילהת .םברקב םוימויה ייחו הגהנהה ,דובירה תורוסמלו 

ינב לש םתמכסהל ־ רחאה דצה ןמו ,תויפותישלו קשמל ,עקרקל סחיב תודסומה דצמ 

.םתובשייתהל םדוק םילשב ויה אל םהילאש תויפותיש לש םיבר םיביכרמ ליחהל דיבר 

תא העיצמ תרבחמה ,תולגתסהו הרשפ ,יוניש לש הז בכרומ ךילהת ןיבהל תנמ־לע 

הינייפאמ לכ לע הרתיו אל תיתרוסמה הרבחה .ליעל ראותש יפכ ,םזיטרקניסה לדומ 

להנל ,רשפתהל ועדי םידדצה ינש ךא ,םהיתונורקע לע ורתיו אל תודסומהו ,הילגרהו 
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תיתרבחהו תיקשמה ותחלצה ןעמל רשפאה לככ םיבחר המכסה יסיסב רוצילו ןתמו־אשמ 
.בושייה לש 

הליהק אלא ,תינרדומ וא תיתרוסמ אופיא התייה אל דיברב הרצונש הליהקה 
דחא לכב תונוש תודימב הב ובברעתה ינרדומהו יתרוסמהש ,יונישו רבעמ לש "תגזוממ" 

,היטביה לכ לע תיבושייה החלצהל הביסה התייה ךילהתה לש ותחלצה .הייח יביכרממ 

,םידבוע־בשומ רתונש םישולשה תונשב ומקוהש םינמיתה יבשומ ןיבמ דיחיה היה דיברו 

.קרומרמ־רפככ תיאלקח הנוכשל ךפהנ אלו 

תדובע לע ססובמ ותויהבו ,תיאשונו תיניינע הניחבמ בטיה יונב יבערש לש הרקחמ 

רבעמ ךות תוטיהרב בותכו םיבוט תורוקמ עפש לע ןעשנ ,ןזואמ אוה ,הבתכש טרוטקודה 

היה רפסל טרוטקוד תדובעמ רבעמב ,הז םע .התכלהכ הזת תיינבו ןיינעל ןיינעמ ףטוש 

תנבהל השדח המורת םהב ןיאש םיקלח לעו םימיוסמ םיטרפ לע םשו הפ "רתוול" רשפא 

ןועש ותויהב רתוימ ,(45-35 'ע> לשמל ,םידבועה־בשומ לש ותורצוויהב ןוידה .אשונה 

וניאו קיודמ וניא םג וקלח ."תובשייתהה תורוק ריצקת" לעו םיינשמ תורוקמ לע ולוכ 

רקיעבו) םילעופה־בשומ ןיבש ינויצולובאה רשקלו הקיזל רושקה לכב ,לשמל ,ןכדועמ 

רתוי םידבועה־בשומ לש תונורקעה תנבהל ינויח הז רשק .םידבועה־בשומ ןיבל <םינגךיע 

.שודיח םושמ וב ןיא רשאו הלא םידומעב עיפומה רמוחה ראש רשאמ 

ןיינע אוה ,דיבר לש הרופיס דבלמ ,רקחמב שודיחכ עצומה רתויב בושחה ןיינעה םלוא 

תרקחנה הפוקתב תובשייתהו היילע תטילק לש םיכילהת תנבהל יטרקניסה לדומה 

םג דיבר לש התחלצה תא ריבסהל רשפא־יא םנמואה .רתוי תורחואמ תופוקתבו רפסב 

אקווד דיבר ינב ודקפת אל םנמואה ?תויטסילרוטקורטס־תויטסילנויצקנופ םייפקשמב 

חתפתהל םג םא יכ ,דורשל קר אל םהל הרשפאש ,תידוקפתה המאתהה לדומ יפ־לע 

רצונ השעמל יכ התנעט תא הבר הדימב ססבל החילצמ יבערש ךא ,ןכש ןכתיי ?ססבתהלו 

הנוש הנבמ התנעטל שבוג דיברב .םיבשומה תעונת ךותב ידוחיי יתובשייתה םגד דיברב 

הרכה ילעב םינוגרא ירבח וטלקנ םהבש םיבשומה ראשל האוושהב םידבוע־בשומ לש 

םימשוימ ויכרע לכ אלש םידבוע־בשומ תריציל ךילוה הז שוביג .תמדוק תיטסילאיצוס 

ךות תויתוהמ "תוסיגנ" םהב ושענ ,אברדא ;לשמל ,עשוהי־רפכ לש תונדפקבו תושקונב 

ידמל תענכשמ יבערש .ןמית יאצוי לש תיתרוסמ הרבחכ םדוחיילו םיבשייתמל םתמאתה 

לדומ לש ותופקת תדימ לע רערעלו רהרהל ןתינ ךא ,ךילהתה לש ןויפאבו רואיתב 

לע דחוימב ,תויתרוסמ תורבחו תותד לש םימוחתב רקחמה ןמ ןאכל אבוימה ,םזיטרקניסה 

,תרחא וא ךכ .םירחא םיבושייל תוסחייתה רדעהו רחבנה הרקמה לש ותוידוחיי עקר 

ןהבש ,םישימחה תונש לש תובשייתהה יכילהת תניחבל הדימ־תמא שמשל לוכי לדומה 

םייתרוסמ החפשמ ינבמו תרוסמ תרימש לש עקר תולעב םילוע תוחפשמ יפלא וטלקנ 

.זא ומקש םישדחה םיבשומה תואמב 

םתוא לע תיגיגכ רה בשומה תונורקע תייפכש תחא־אל רבכ וארה םירחא םירקחמ 
דצמ הפיחדה .היכרע לע תרמושה תובשייתה תרוצכ בשומה ירכועב םימיל התייה םיבשומ 

םילועה־יבשומ תרזעל םיקיתווה ינבמ תואמ לש םתוסייגתה ,םיבשומה תעונת לש היגיהנמ 

העונתה לומ יומסה קבאמב וז העונת לש "הנוחצנ"ל וכילוה םהלש תיצראה תשורפתהו 

יטילופה רשקהה :ןהיניב ,הזה ירוטסיהה ךלהמה תא תוריבסמ תובר תוביסנ .תיצוביקה 

רותה" לע םיבשומל םיצוביקה ןיב םינשה־בר קבאמה ;ם"פמו י"אפמ ןיב קבאמהו בחרה 

,יבושייה דסממב הלא תועונת יגיצנ לש תודמעה ;םיבאשמ תאצקהלו "תובשייתהל 
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םולהתש תובשייתה תרוצ תאיצמל עגונב יתבשחמה ןועביקה ,רקיעבו ;יטילופהו ילכלכה 

.הנידמה לש תונושארה היתונשב םינומהה תיילע תא 

ורצונ אלו ,תוטילשה תובשייתהה תורוצ םידבוע,ה־בשומו ץוביקה ויה טדנמה תפוקתב 

תוחפ אל וסונ זא .היינשהו הנושארה תוילעה תפוקתב הרקש יפכ תובר תושדח תורוצ 

תוילעה ימיב תוטילשל ויהנש תורוצה יתש "ולשב" ןפוסבו ,תובשייתה תורוצ עבשמ 

אל תובשייתהה יטינרבקש ,ךשמהה ךרד םג וזש ,אופיא ,ךכ־לכ רורב היה .תואבה 

םישדחה םילועה תובבר לש םבושייל וכרענ רשאכ תובשייתהה תורוצ ןיב רורבל וצמאתה 

ינב לש םתלחנ רתונ ץוביקה ,היבו הינמ ולספנ היתומודו הבשומה .הנידמה תישארב 

תורשפא רתונ בשומהו ,וב ורחב הפוסבש תיגולואידיא הנכהו הרשכה ורבעש ןיערג 

תוצבשמ ןיבל תונחמבש םיברה םילועה ןיב רבחל היה רתונש לכ .תירקיעה היישעה 

תריציל רתויב םישרמ ןפואב וסייגתה םיבשומה ינבו םיבשומה תעונתו ,תודעוימה עקרקה 

םימילש אלא .ץוביקה לע בשומה לש ונוחצנ סוסיבלו םישדחה םיבושייה סוסיבל ,הז רשק 

הנכה אלל ,הרשכה אללש ררבתה הרהמ־דע :קהבומ "סוריפ ןוחצנ"ב רבודמ יכ רווחתה 

תונורקעל לגתסהל םישקתמ םילועה ,ןוצרמ תיגולואידיא הרכה אלל רקיעבו ,תינויער 

םע תומיעה לשב ןהו תויביטמרונ תוביסמ ןה ,בשומה ןויער םושייב םיכורכה םישקונה 

ךותב אופיא ורצונ "דיבר ירקמ" לש תובר תורשע .הצרא ואב םמיעש םילגרהו תורוסמ 

םא יכ ,"שממ לש םיבשומ" םניא םבורש רורב היה רבכ ןושארה רושעה םותכו ,רצק ןמז 

אל רבכ רוד תונש רובעכ .הילגרהלו השדחה היילעה בכרהל םאתומש בשומ לש םגד 

."םידבוע־יבשומ" םתונכל ןתינש םיבר םיבושיי םהיניבמ ורתונ 

דגנל ,דיבר לש ןויסינה דחוימבו ,יבערש לחר לש הז תמגוד םירקחמ ודמע וליא 

לש רחא לדומב םירחוב ויהש ןכתיי ,הנידמה םוק םע תובשייתהה יליבומ לש םהיניע 

וא ־ וניחבה אל םה .וקסע ובש יקנעה תובשייתהה עצבמ תא וכרד להנל תנמ־לע בושיי 

םיכרע לש השדח תכרעמ ןיבל תיתרוסמ הליהק ןיב שגפמבש - ךכמ ומלעתה אמש 

,עונכש ,ןתמו־אשמ ,תורבדיה לש םיכילה טוקנל יוצר םייתכלממו םייטסילאיצוס םייתרבח 

םילוע ליבשב תובשייתה לש רתוי ןוכנ (?יטרקניס) םגד רוצילו ,תולגתסהו רותיו 

טרפ־ירקחמל בחר רעש תובר תוניחבמ אופיא חתופ יבערש לש הרקחמ .הלאכ תוליהקמ 

ותואש לדומה ןחביי ךכבו ,רתוי תורחואמ תופוקת לע םג ללוכ ,רתוי םילילכמ םירקחמלו 

.רתוי קהבומ ןפואב העיצה 

יצראךב יסוי 
הפיח תטיסרבינוא 
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