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תירבה־תוצרא ידוהי - תוהדזה הליהק הריגה ןוהבר יזוע 
םירשעה האמה יהלשב 

םידומע 220 .2001 .סנגאמ :םילשורי 

םירגהמה יאצאצ לש םתובלתשה יכילהת רחא בקוע הז יפרגומד־יגולויצוס רקחמ 

תירבה־תוצרא ךותב תיפרגואיגה םתודיינ תניחב תועצמאב תיאקירמאה הרבחב םיידוהיה 

הייסולכוא לש תימינפה הריגהה יכילהת ןיב ןילמוגה־ירשק חותינו םירשעה האמה יהלשב 

הלא תויגוס .יתליהקה ןוגראה יסופדבו תיתדה־תינתאה תוהדזהה יסופדב םייונישל וז 

.הנבלה הייסולכואה ללכל סחיב הוושמ הביטקפסרפב תונודינ 

ודמעש רקחמה תולאש תניחבל רקוחה שמתשה םהבש תידוהיה הייסולכואה ינותנ 

־לע ימגדמ סיסב לע וכרענש תירבה־תוצראב תידוהיה הייסולכואה ירקסמ םיחוקל וינפל 

1970 םינשב (National Jewish Population Survey) תוידוהיה תויצרדפה תצעומ ידי 

הלאב ,רמולכ ,("Core Jews")"תיניערגה תידוהיה הייסולכוא"ב דקמתמ רקחמה .1990־ו 

יתד רשקכ תודהיל רשקה תא םיאור םהש ןיב ,םידוהיכ רקסה תעב םמצע תא ורידגהש 

םיהדזמ ךא םידוהיכ ודלונ אלש םישנא ללוכ ,םידוהיל םמצע תא םיבשוח קר םהש ןיבו 

.הלעמו הרשע־הנומש ינב תירבה־תוצרא ידיליב הניה תודקמתהה .םידוהיכ רקסה דעומב 

.תירבה־תוצראל ץוחמ ודלונש םידוהי םג וקדבנ םירופס םירשקהב 

־תוצרא תודהיב יונישה תומגמב ןוידהו הייסולכואה ירקסב ףסאנש רמוחה חותינ 

יונישה תומגמב ססובמו בחר יתרבח־ירוטסיה ןוידב םינגועמ הפלחש האמה יהלשב תירבה 

ןוידה רשאכ ,םירשעה האמה ךלהמב תירבה־תוצרא תודהיב ושחרתהש יתרבחה־יפרגומדה 

לש ללוכה רשקהב חתונמ תירבה־תוצרא ידוהי לש תיתדה־תינתאה תוהדזהה תייגוסב 

תיתאוושהה תרגסמהו יטרואיתה ןוידה יכ ןייצל שי הז םע .תיאקירמאה הרבחב העפותה 

יכילהת ןיב רשקב תורפסב םייקתמה ןוידהש דועב ,תיאקירמאה הרבחה ימוחתל םילבגומ 

דחוימבו ,תירבה־תוצראל ץוחמ םיידוהי םירוביצ ברקב תוהדזה יסופדב יוניש ןיבל הריגה 

ושענש וז היגוסב םירקחמ יבגל ןידה אוהו ,הז רקחמב תוסחייתהב הכוז וניא ,לארשיב 

.הילרטסואבו הדנקב ,תיברעמה הפוריאב תוידוהי־אל םירגהמ תויסולכוא ברקב 

םייתועמשמכ םילגתמ םהב דקמתמ רקחמהש םירשעה האמה יהלשב םירושעה ינש 

תיתד־ונתאה םתוהדזה ,תירבה־תוצרא ידוהי לש תיפרגואיגה תשורפתה תניחבמ רתויב 

־תוצרא ידוהי תא ונייפא שדוחמ יבחרמ רוזיפו תיפרגואיג תודיינ .הליהקל םהירשקו 

לש םייתרוסמה םירוזאל ץוחמ בשייתהל םירחוב םישדחה םירגהמה .וז הפוקתב תירבה 

הריגהה םרזמ קלח הגיה וז תודיינ .תירבה־תוצרא חרזמ־ןופצב תידוהיה תובשייתהה 

הענה ,תיללכה הייסולכואה ברקב תונורחאה םינשה תורשעב תירבה־תוצראב חתפתהש 

םיהובג תידוהיה הייסולכואה לש הריגהה ירועיש ,הז םע .ברעמלו םורדל חרזמךופצמ 

תועינב הוולמ וז תיפרגואיג תודיינ רשאכ ,םינבלה ללכ לש הלאמ יתועמשמ ןפואב 
םיעגמה לע תוכלשה שי הז ילכלכ־יתרבחו יפרגואיג רוזיפל .תילכלכו תיתלכשה 

םיעגמהו תרבוגה תיתרבחה תוינגורטהה :תיתצובק־ץוחהו תיתצובק־מינפה תוהדזההו 

הפישחה תא םיריבגמ םידוהי־אלל םידוהי ןיב םירבוגה םיילמרופ־אלהו םיילמרופה 

לש תיתצובקה הקיזה תא תונשל םייושעו םייללכ םייתוברת תוגהנתה יסופדל 
.תידוהיה הייסולכואה 
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235 (1 )ד תילארשי היגולויצוס 2002-ב''סשת 

ץוחמ ררוגתהל םירחוב םישדחה םירגהמה תובר תוליהקב יכ רבתסמ םיאצממה יפ־לע 

תוליהק לש יתועמשמ קוזיח רכינ ,הז םע ;תידוהי תובשייתה לש םייתרוסמ םירוזאל 

םירוזאבו תירבה־תוצראב תומיוסמ תונידמב רשאכ ,הריגהה ידעיב תוקיתו תוידוהי 

ידוהי בור ,לשמל) םיילנויצרופורפ־אל םירועישב םידוהי םיררוגתמ ןכותב םימיוסמ 

,<הל תינופצו ימאימב ןכו ,יחרזמ־מורדה הקלחב רקיעבו הדירולפב םיררוגתמ םורדה 

.ןכותבו תונידמה ןיב רתוי ןזואמ ןפואב תרזופמ הנבלה הייסולכואהש דועב 

ךרעמב דבלב ילוש ביכרכ 1990 תנשב ולגתה תיתד־ונתא תוביוחמו תיתצובק הקיז 

םיידוהי עקר ינתשמ .תידיתע הריגה ילוקישו תונידמ ןיב תודיינ םיריבסמה םינתשמה 

ךכ לע עיבצמ רקוחה .הריגה לש תוגהנתהב םילדבה דבלב הטעומ הדימב םיריבסמ 

תיאקירמאה הרבחב ןמז ךרואל וללוחתהש תויתוברתהו תויתרבחה ,תוילכלכה תורומתהש 

רשאמ רתוי תידוהיה הייסולכואה לש תובשייתהו הדידנ לע האמה ףוסב ועיפשה התוללכב 

הריגהל יכ ,תורפסל המאתהב ,תופצל ןתינ היה ןכ־ומכ .תויתצובק תויתד־ונתא תוקיז 

ייוטיב לע השילחמ העפשה היהת תירבה־תוצרא ידוהי לש םייתרוסמה םיזוכירהמ 

ינותנ לש חותינב רתוי תרכינ וז ,דמגמ יכ רבתסמ ךא .רקסב וקדבנש תידוהיה תוהדזהה 

הצופנ העפותל התשענ תיפרגואיג תודיינ רשאכ ,1990 ינותנ לש חותינב רשאמ 1970 

המצועבו יפואב םילדבה ריבסהל החוכמ הדביאו ,ידוהיה רוביצה לש םיבחר םיקלח ברקב 

.יתדה־יתצובקה רושימב תוגהנתה יסופד לש 

־תויפרגומד תוגוכת ןיב יתועמשמ רשק לע עיבצמ םינותנה חותינ ,אסיג ךדיאמ 

תויבקעב הארמ הלא םימרוג לש העפשהה ןוויכ .םייתד־ונתא תוגהנתה יסופדל תויתרבח 

םירוגמ" ,"תירבה־תוצראב רתוי רחואמ רוד" םינתשמה יכ ,ןייצמ רקוחהש יפכ ,ידמל הבר 

.תידוהיה תוהדזהה תשלחהל םילעופ "םיימגודנא םיאושינ וניאש יתחפשמ בצמ"ו "ברעמב 

לש םיקזחמ תודוסי םישמשמ "הובג ילכלכ־יתרבח בצימ"ו "רתוי רגובמ ליג" ,םתמועל 

לע םיעיבצמ ,1990 ינותנ ךכמ רתוי דועו ,1970 ינותנ ,הז םע .תידוהי תודיכלו תוביוחמ 

הלגתמה ינושה תועצמאב ,תידוהי תוהדזה לע תיפרגואיג תודיינ לש הפיקע העפשה 

ןייפאתמה ,תירבה־תוצרא חרזמ־ןופצב יתרוסמה ירוזאה זוכירה ןיב תוהדזהה תמרב 

רקיעב ,הריגהה יכילהת תובקעב ורצונש םישדחה םיזוכירה ןיבל ,הקזח תידוהי תוהדזהב 

טביהב טעמל ,םינושה םיטביהב תידוהי תוהדזה לש תוכומנ תומר תולגתמ םהבש ,ברעמב 

־יזכרמ יגש לש םתוחתפתה לע םיעיבצמ םינותנה יכ ןייצמ רקוחה .לארשיב םירוקיבה 

זוכיר לעב ןילופורטמ יוצמ םהמ דחא לכבשכ ,תירבה־תוצראב תידוהיה הייסולכואב דבוכ 

־תיתרבחה םתביבסב הזמ הז םילדבנה ,(סל'גגא־סולו קרוי־וינ) רתויב לודג ידוהי 
.תיתד־ונתאה םתוהדזהבו תיתוברתה 

םיזוכיר לש םתיילעו תירב,היתוצרא ידוהי לש תיפרגואיגה תשורפתב םייונישה 

ןפב םייונישב םג םיוולמ תיתד־ונתא תוהדזה לש תונוש תומר ילעב םישדח םיירוזא 

לש ןמז ךרואל תושלחיהה ףא־לע יכ רבתסמ םלוא .וז תוהדזה לש יתליהק,־!־ינוגראה 

ילמרופ־אלה רושימב ,תידוהיה תוהדזהה לש םיילמרופה םייתליהקה םיינוגראה םייוטיבה 

תוילמרופ־אל תויתרבח תותשר ורמשנ םיגושה הריגהה ידעיב םג יכ 1990 תנשב אצמנ 

תודהיה רומיש תא ףיסוהל שי ילמרופ־אלה רושימב תודהיה ייוטיבל .יתד־ונתא סיסב לע 

.רבעמ יסקטו םיגח ןויצ ללוכ ,תיטרפה תיתחפשמה תרגסמב 

,האמה יהלשב תירבה־תוצרא ידוהי לש תיתד־וגתאה תוהדזהב הלא יוניש יכילהתל 

תשביה ךותב תידוהיה הייסולכואה לש הריגהה יכילהתל ןיפיקעב וא ןירשימב םירושקה 
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הבורמ תובישח שי ,תיאקירמאה הרבחה תא ודקפש םיללוכ םיילכלכ־ םייתרבח םיכילהתלו 

תוינתאל הריגה ןיב ןמז ךרואל םירשקה תניחבל הריגהה תורפס לש יטרואיתה רושימב 

םיזוכיר יבגל ,תשרדנה תוריהזב ,הז רקחממ םג שיקהל ןתינש קפס ןיא .תינרדומה הרבחב 

,ךכל רבעמ םלוא .ידמל םיליבקמ םיכילהת םישחרתמ םהבש הצופתב םירחא םיידוהי 

תושדוחמה הינבההו הרדגהה יבגל ןה רתויב תויתועמשמ תוימושיי תוכלשה שי הז רקחמל 

הלקשמ ללוכ ,תירבה־תוצראב תידוהיה הליהקה לש ידסומה־ילמרופה ןפב תושרדנה 

יסחי יבגל ןהו ,וניוצש הריגהה יכילהת תובקעב תיאקירמאה הריזב הנתשמה יטילופה 

.םיבכרומה םהידממ לע תירבה־תוצרא תודהי םע לארשי 

.וננמז־ןב ידוהיה םלועב תורומתב םיקסועה לכל הבוח־תאירק הווהמ הז רפס 

םשל רזעלא 

םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה 
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