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ץוביקב תוהמיא לש תורוד השולש :רובידל הקעזל הקיתשמ ןדמל הלארא 
.םידומע 272.2004 .ןיקנבט די 

*ןייטשנרב הרובד 

תולוק לש היווח איה ,דובירל הקעזל הקיתשמ ,ןדמל הלארא לש הרפס תאירק 

רופיס תא תורפסמ רשא ,ץוביק תורבח ,םישנה לש ןהיתולוק אוה אשינה לוקה .םידהדהמ 

.תבתוכה תרקוחה לש תיסחי תטעומ תוברעתה בגא םיארוקה לא רבעומ הז רופיסו ,ןתוהמיא 

םינשב) םיגרטקמה םיבר לש םהיתולוק - םיפסונ תולוק ינזואב ודהדה האירק ידכ ךות 

לש תולוק ;םתודלי תויוסנתה תא םיסרופו ץוביקב ףתושמה ךוניחה לע (רקיעב תונורחאה 

,רחא וא הז ןפואב ץוביקה םע ושגפנ רשא (תילארשיה הרבחב יתועמשמ חלפ םהש) םיבר 

תורישב ,לודג חא וא דוד לצא םינשנו םירזוח םירוקיבב ,תותבסו םיבס וא םירוה ירופיסב 

לש םהיתולוק םה םיפסונ תולוק .החפשמ תמקה ינפל דוע ,ןמז תרצק תורבחב וא ל"חנב 

,הלא םיפסונ תולוק .דבכ ריחמבו הקירח לוקב םיתעל ,םתומד תא םויכ םינשמה םיצוביק 

ריבסאש יפכ ,האירקה ךילהת לע טעמ אל ועיפשהו ינזואב ודהדה ,טעמכ ורכזוה אל םא םג 

.ךשמהב 

התועמשמו הביט תא ןוחבל האבש ,טרוטקוד תדובע לע םסובמ ןדמל הלאדא לש הרפס 

לש רשקהב הנודנ וז תועמשמ .ץוביק תורבח ,םישנ לש ןהייחב ץוביקב תוהמיאה לש 

תוהמיאהו החפשמה אשונ .טרפב יצוביקה ךוניחבו ללכב ץוביקב תכל יקיחרמ יוניש יכילהת 

רפש ףסוי ,םישישה תונשב רברג־ןומלט הנינוי םהיניב ,םיריכב םיגולויצוס קיסעה ץוביקב 

הלארא לש הרפס .םיעשתהו םינומשה תונשב ןמטיו השסו לאפר־ןב ילאו םיעבשה תונשב 

,רתוי רחואמ םינש רשעכ רוא האורו םיעשתה תונש עצמאב ךרענש רקחמ לע ססובמ ןדמל 

ריצ הווהמ תיצוביק־ םינפה הקימנידה .תכל יקיחרמ םייוניש רבועו רבע ץוביקהש הפוקתב 

,םיצוביק תושנ לש תורוד השולש ןיב ןיחבמו ןמזה דממ ביבס יונב רשא ,הז רפסב יזכרמ 
.הנוש הרוצב תוהמיאה תא םישנה ווח רוד לכב רשאכ 

תונב ויהש ,םידסיימה רודמ םישנ :ליג תוצובק שולש יפ־לע םישנה תא הרחב ןדמל 

תוהמיאו ;ןויארה ןמזב 60-45 תונב ,ץוביק תודילי ,ינשה רודה תונב ;ןויארה ןמזב 85-75 

הנבומו טרופמ ,חותפ היה ןויארה .ןויארה ןמזב 40-27 תונב ,ץוביקב ישילש רוד ,תוריעצ 

רשפאש ,יפותיש בושייב תוהמיאה תייווח לש הביט לע דומעל התצר תרקוחה .הצחמל 

,תיטרפו תישיא היווחכ תספתנה ,תוהמיאה תייווח ןיב ענמנ יתלב חתמ וב רצווייש תופצל 

תונוש תודימב הכמתו הקספ ,העבק ,הברעתה רשא ,(ץוביקה) תיפותישה תושיה ןיבל 

תופוקתב םינוש םייוטיב לבקי הז חתמש איה רקחמב דוסיה תחנה .תונושה תופוקתב 

תכל תקיחרמ תויפותישמ הלוכ תילארשיה הרבחב יתועמשמה רבעמהמ קלחכ ,תונוש 

רתויב תינוציקה וב התייה תויפותישהש ,ץוביקב םג רכינ הז רבעמ .םזילאודיווידניאל 

היווחב ,החפשמה ייחב ,יטרפה םוחתב םג רחא םוקמ לכבמ רתוי המתוח תא העיבטהו 

.םישנה לש תוהמיאהו תורוהה תייווחב דחוימבו ,םירבגו םישנ לש תיטרפה 

ץוביקל (םינושה תורודה תב) השיאה לש הסחי :םיבר םייח ימוחתב ועגנ תונויארה 

תויטננימוד ,םידליה תיב םהב ,ץוביקב םינושה ךוניחה ירדסהל הסחי ;םייפותישה ויטביהלו 

הפיח תטיסרבינוא 
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התסיפת ;תיתחפשמ הנילל תיפותיש הנילמ רבעמהו (תודסיימה רודב דחוימב) תלפטמה 

הצוחמ וא ץוביקב הדובעל התשיג ןכו ;הלש־המא םעו הידלי םע היסחי תא ,התוהמיא תא 

תונויארה ךא ,הצחמל הנבומ רקחמ ךרעמב ,הארנכ ,שארמ םינותנ ויה םיאשונה־תת .ול 

גיצמ רפסה .תושגר יסומעו םינועט ,םיבקונ םג םיבר םירקמבו ,םיטרופמו םיקומע ויה 

ןהירבד תא התנב ןדמל .רפסה לש ורקיע םהש ,םיקרפ ינשב תוגויארה ינכות תא ונינפל 

דחא ריצ :קויד רתיל וא .טרפהו ביטקלוקה ־ הזב הז םירוזשה םיריצ ינש ביבס םישנה לש 

ריצהו ;וילא תוכיישהו ביטקלוקה תועמשמ תא התווח השיאה ובש ןפואהו ביטקלוקה אוה 

תישיאה התוהז תא השריפו התנבה ,הספת השיאה ובש ןפואה אוה ,טרפה ריצ ,רחאה 

םירורב םייוניש ולח תורודה ךלהמבש איה ןדמל לש תיסיסבה התנעט .תיהמיא־תירדגמהו 

.תוהמיאה תייווחל הנוש תועמשמ וקינעהש םייוניש ,הלאה םיריצה ינשב רתויב 

ירבד םיאבומ ישיאה אובמה קרפב רבכ :הז ןועיט שיחממה ןפואב ןגרואמ ומצע רפסה 

,ןדמל לש החותינ יפ־לע ,ןייפאמ רשא יסיסבה אשונה תא גצייל ידכ ,רוד לכמ תחא ,םישנ 

קרפו "ביטקלוק"ה קרפ) םיקרפה ינשמ דחא לכ ,ךשמהב .םיוסמה רודב תוהמיאה תא 

לש ןהיניעל דעבמ םינחבנ םימיוסמ םיאשונ־תתו ,תורודה תשולש יפל קלוחמ <"טרפ"ה 

תוגויארה תיינבה :הינבהב אוה תרקוחה לש התוברעתה רקיע .םינושה תורודה ןמ תוהמיאה 

ריצו ,אסיג דחמ טרפ־ביטקלוק ריצה ־ םיריצה יפ־לע םיקרפה תיינבהו ,םיאשוג־תתל 

תא ןדמל הריאשמ וז הינבה ךותב .אסיג ךדיאמ תורודה ךלהמב ולחש תורומתה לש ךרואה 

טעמ תייוולב ,םנושלכ תונייאורמה ירבד תא האיבמ איה .תורבודה םישנל המבה רקיע 

םיעגונ ,םיפלאמ ןכא םירבדה ."תינרתח האירק" וא קוריפ ,תונשרפ ,תוברעתה דואמ 

,ךשמהב ריבסאש יפכ ,ינא .תרכינ הדימב עיפשמ תארוקה לש המוקמ םגש קפס ןיאו ,בלל 

.תודסיימה רודב דחוימ ןיינע יתאצמ 

תענמנ יתלבה תויטנלוויבמאהו תונייאורמה ירבדמ הלועה הברה תובכרומה לע ףסונ 

םינייפאמ אוצמל רשפא תורודה ןמ דחא לכבש תנעוט ןדמל ,ךכ־לכ ןועט אשונב תמייקה 

,"רובידל הקעזל ,הקיתשמ" - רפסה לש ומשב םג יוטיב ידיל האב וז הנעט .םיידוחיי 

הנוש תוסחייתהב םג ךכיפלו ,תויפותישל הנוש תוסחייתהב ןייפאתמ רוד לכ ,רמולכ 

:תוהמיא לש םיירוד םיסופיט השולשב ןיחבהל רשפאש תנעוט ןדמל .תוהמיאל 

תוהמיאה תייווח תא תקתוש איה :"תקתוש־תיגולואידאה" םאה - ןושארה רודהמ םאה - 

לע ,תמיוסמ תרוקיב תמינב םג םא ,תובהלתהבו תוהדזהב תרפסמ ךא ,הלש תיטרפה 

.תיטרפה תיהמיאה תוימיטניאה לע רותיווב ולגדש ,ץוביקה יכרע 

תורגסמל הישעמב תתייצמ איה :"תקעוז־תימרופנוק"ה םאה ־ ינשה רודהמ םאה - 

.הרובידב ןדגנ תקעוז ךא ,תויפותישה 

םיכרצל דואמ תרשוקמ איה :"תדבדמ־תילאודיווידגיא"ה - ישילשה רודהמ םאה - 

'ע) ץוביקה יגיצנלו תולפטמל ,המצעל תורישי םתוא הגיצמו הלש םיילאודיווידניאה 

 18).

בכרומו ןועט אוה הלאה םיירודה םיסופיטהמ דחא לכ ,ונינפל םיגצומה םירמוחה יפ־לע 

ימכ תוגצומ ,תודסיימה רוד ,ןושארה רודה תונב .ליעל םיפיעסב גצומ אוהש יפכמ רתוי 

וארש רחאל ,קומע דספה תשוחתבו באכב ,רתוי רחואמ ךכב ודוהו ןתוהמיא תא וחפיקש 

יל הארנ .רתוי הברה תישגרו החותפ תוהמיא תווח ןהיתודכנ תא רקיעבו ןהיתונב תא 

תוטעמ אל תואבומ .ןתוהמיא תא וקיתשה ןמצע ןהש ךכ לע הרומ "הקיתש" ביכרמהש 
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םיאב ויה םהשכ לשמל"." :אובמה קרפב (83 תב) הזיל לש הירבד ןהיניבו ,ךכל ואבוה 

יתייה םעפ אל ,רקובב םיררועתמ םה ךיא האור תאו ,םינשי ויה םהו ,םינטקה םידכנה 

וא רקובב המיקה לש דמחנה הזה רשקה תא ונדספה םצעב ונחנאש ילעבל תרמוא 

,םידכנה ואבשכ זא לבא .היה אל יכ ,רסח הזש יתשגרה ךכ לכ אל זא .ןושיל דלי ביכשהל 

הז תא ונחתיפ אל דואמ .שגר ירסח ,רשק ירסח ,והשמ ירסח ונייה ונחנאש יתוניבה זא 

םילימ ןכא הלא .<15 'ע)"יתצמחהש והשמ הז יליבשב תוהמיאה ...(הכורא הקיתש) ...ונלצא 

הברה הרישעו תבכרומ איה תודסיימה רוד יבגל תלבקתמה האלמה הנומתה ךא ,תושק 

ותואב םייחה תייווח לשו ףותישה ייח לש הקומעה םתועמשמ תא טרופמב וראית ןה .רתוי 

םייחה תא תויחל יאדכ היהו ,יואר היה םולחהש םויכ םג תונעוט ןבורו ,םולח ןהל היה .ןמז 

יכ םא ,ןהידלי תא תוחפקמ ןהש זא ושיגרה אלש תורמוא ןבור .ומישגהל םירומא ויהש 

םכסלו ךירעהל ןאובב תונעוט ןה ,םירישע ויה ןהייח .ץחלו חתמ יעגר לע רפסל ועדי 

הרישעמו רתוי החותפ ,רתוי החונ תוהמיא ווחש ,םיאבה תורודה תונבש החוטב יניא .םתוא 

תוננובתה לכש רוכזל שי .תימצע תומלש לש הדימ התואב ןהייח תא ומכסי ,ןהירבדל ,רתוי 

תלכתסמה תדמוע ובש םוקמה לע רקיעב הדיעמ איהו ,תיתייעב איה הזכ ליגב רוחאל 

.עגר ותואב 

תוסחייתה םיאצומ ונייה ,תונורחאה םינשב םיכרענ תונויארה ויה וליא ,יתכרעהל 

טבמב םא הלאשל הבוגתב .זא רבכ ךכל וסחייתהש ויהו ,הטרפהה יכילהתל רתוי תבאוכ 

.יאדכ היה הז יל" :הרלק תנייאורמה התנע ,ץוביקב תויחל יאדכ היהש הרובס איה רוחאל 

,תיב יל היה לכואה רדח .לכואה רדחב הטרפהה תא תבהוא אל ינא .הרוקש המ באוכ לבא 

רדח קר אל ,םיבר םיצוביקב .<57 'ע)"תיבה תא יל וחקל ...תיב אל הז הדעסמ הז וישכע 

השקה לועב ואשנ רשא ,םישישקל םיצוחנה םיפסונ דוסי יאנת םג אלא ,םויכ חקלנ לכואה 

תעב ישארב ודהדה ,ורמאנ אלש ,הלא םירבד ,הליחתב יתרמאש יפכ .תונושארה םינשב 

.האירקה 

םישנה ןה ינשה רודה תושנ .תויהתו תובשחמ יב וררוע ישילשהו ינשה רודה ירבד םג 

תוגצומ ןה .תיטרפה הנילל תפתושמה הנילהמ רבעמה תא ,תויתגרדהבו טקשב ,ופחד רשא 

המלשה התוא ילב ךא ,תייצל חרכהה תא ומינפהש הלאככ ,תוינתייצכ ןמצע תא תוגיצמו 

דביא אל רשא ,םעזו היופכ תונתייצ לש בוליש ןהב היה .ןהיתוהמיא לש הליעפו הקומע 

רבעמה תא וללוחש ןה ,תונתייצה תורמל ,תאז םע .תונויארה תעב םג וצקועמ ירמגל 
תונתייצ התוא םע בלתשמ וניא רשא ,תועמשמ־ברו ינכפהמ רבעמ - תיטרפה הנילל 

תוהמיאה לע רובידה תא תוחתופש ןה ינשה רודה תוהמיא .יפותישה וצל בוריסמ ששחו 

.ישילשה רודב םצעתמו ךלוה רשא רוביד ,המירזו םוח ,שגר ,החמש ,יפויו רוא תאלמ היווחכ 

םילטב םה ךא ,תושישתו תויטנלוויבמא לע םג םירבדמה תולוק םעפ ידמ םיעמשנ םנמוא 

תקחוד רשא ,תבצעמה תיזכרמה היווחה לש םיישגרה רשועהו רשואה תמועל םישישב 

ורצי אל תרקוחהו תורבודה םאה :יתויהת םע יתראשנ בושו .תורחא תויוביוחמ הדצה 

היה םא .ןתדובעל טעמכ וסחייתה אל ישילשהו ינשה רודה תונב ?תוהמיאה לש הרדאה 

ןיא ךכבו ,הרבגש איה תוהמיאהש רורב (םודיקו הריירק) הדובעל תוהמיאה ןיב טקילפנוק 

ברקב .דספהו ריחמ לש תוכרעהו תויוטבלתה ,םיטקילפנוק ונודינ אל טעמכ ךא .האילפ 

ריצ אוה הדובעל תוהמיאה ןיב חתמה ,הלכשה תולעב םישנ ברקב דחוימבו ,תוינוריע םישנ 

םא ההמת ינא .ילוש אוה הז חתמ ,ןאכ תוגצומ ןהש יפכ ,ץוביקה תושנ יבגל .ןהייחב יזכרמ 

.תרחא תצק םירבדה תא ואריו הרוחא ולכתסי יתמו 
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,ישילשה רודה תונב ונייאור רשאכ .הטרפהה יכילהתל וז היגוס רושקל ינוצרב ןאכ םגו 

תורשפא ,תויטרפ ,הלועמ יצוביק ךוניח .תרכינ הדימב םיילידיא םייח לש הנומת ורייצ ןה 

.םימיוסמ םיכילהת ושחרתה זאמ ךא .הלאב אצויכו הליעפ תורוהב גוזה" ןב לש ובולישל 

קושב םישנ לש ןתיילפאו ,ילאיצנרפיד רכשב םיבר םירקמב הכוז ץוביקה ךותב הדובעה 

םיתעלו תורשפאל וכפהנ ץוביקל ץוחמ תורכתשההו הדובעה .ץוביקה ךותל הקתעוה הדובעה 

קר אל .וללה םיכילהתה ןמ תקתונמ ראשיהל הלוכי הניא תוהמיאה תייווח .חרכהל ףא 

וליבוי ןאל .תילכלכה םייחה תואיצמ םג אלא ,תימיטניאה תיטרפה היווחל רדוח ביטקלוקה 

םניא ,םיעשתה תונש עצמאב ורסמנש יפכ ,ישילשה רודה תונב לש ןהירבד ?הלא םייוניש 

דע ,תוהמיאה לש התויזכרמ תרדאהבו ןתויטרפב תועוקש יל תוארנ ןה .תובוט םירשבמ 

םיאנתב ןויוושל םיקבאמ ־ ןהלש םיידוחייה םיקבאמל חוכה תא ואצמי ןה םא ההות ינאש 

ילוכ ,םישדח תוחוכ הריעמו םיפסונ םינוויכ תחתופ הפוקת לכש ןוויכמ ךא .םינתשמ 

.ןהל אצמיי ןכא הז חוכש הווקת 
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