
םירפס תרוקיב גנילרמיק ךורב 522 

םולשהו היטרקומדה תוכזב :תרחאה העדה ידהמ־לא ןימא 
.ביבא־לת תטיסרבינואו דחואמה ץוביקה ,םודא וק :ביבא־לת .ביגש דודו לסרמ :םוגרת 

.םידומע 233 .2001 

רתוי דוע בושח אוהו ,ויתולבגממ המכ תורמל ,ילארשיה ארוקל דואמ בושח הז רפס 

םיתיעל תשבולה ,תיאנותיע הסמ ןיעמ יהוז .רוקמב בתכנ אוה ונעמלש ,יברעה ארוקל 

םולשה :יעמשמ־דחו רורב דחא רסמ הל שיו ,יתרבחו יטילופ ,ירוטסיה רקחמ לש תולצחמ 

ןתוחתפתהל יחרכה יאנתו ברע ימע לש ינויח ךרוצ םעה לארשי םע תיברעה המלשההו 

לש היצזיטרקומדה ,ידהמ־לא יניעב .תיטילופהו תיגולונכטה ,תילכלכה ,תיתוברתה 

המ קוידב רורב אלש ףא ,הזב הז םיכורכ לארשי םע יתימא םולשו םייברעה םירטשמה 

המחולה בצמו לארשי יפלכ האנשהש תיעמשמ־דח עובקל ארי וניא ידהמ־לא .המל םדוק 

,ןכא ־ םייטסישפהו םיכושחה ,םיינדורה םייברעה םירטשמה ידי־לע וחפוט המיע תדמתמה 

ךות ,םנוטלש תא רמשל ידכ קרו ךא - רתויב תוטוב תויואטבתהמ עתרנ וניא ידהמ־לא 

.תורעבבו ינועב ,רוגיפב םייברעה םימעה תראשה ידכ 

םע הנמנ אוה ןיאש אוה ידהמ־לא ןימא לש ולוקל ףסומ ךרע ףיסומה רבד 

םיליטמ םשמו ברעמה תוצראמ תחאב חטבל םיבשויה םייברעה םילאוטקלטניאה 
ידהמ־לא .םהיטילש לעו םיתחשומהו םיירטירוטואה םייברעה םירטשמה לע תוארטסילב 

םילאוטקלטניא לש (בושחל לבוקמה ןמ רתוי הלודג ותעדלש) הנטק הצובק םע הנמנ 

לבונ סרפ ןתח רפוסה תמגוד ,רתויב םיעודי םהיניבמ המכ) םצראב םיבשויה םיירצמ 

ךכ ידכ ךותו ,ןוכיתה חרזמב ללוכ םולש רדסהל עיגהל אוה םנוזחש ,(זופחמ בי'גאנ 

,ידהמ־לא .תויברעה תורבחהו תונידמה לש תוחרזאתהו היצזיטרקומד ,היצזילרבילל 

המכ םג םסרפש ,("רשנ'לל היברע־לא ראד"> הנטק םירפס תאצוה לעבו ותרשכהב סדנהמ 

תויומדה םע הז ורפס םוסרפל דע הנמנ אל ,תיברעל םימגרותמ םיטלוב םיירבע םירפס 

רפסה ןמ םלעתהל התטנ תימשרה הבוגתה .יברעהו ירצמה ירוביצה חישב תוטלובה 

ןוגכ) תיתרקוי תונותיעב תובהלנ תורוקיב לש ללש רצקש רחאל םלוא ,ורבחממו 

ורפסו ידהמ־לא וכז ,"הריז'ג־לא"ב םינוידו (יריהקה םארחא־לאו ינודנולה תאיח־לא 

ןיד־לא דעס עדונה גולויצוסה אקווד םליש םוסרפה ריחמ תאש ןכתיי .תרכינ תוטלובב 

,ירצמה רטשמה לש היצזיטרקומדל וקבאמ תרגסמבש ,ןודל'ח־ןביא ןוכמ שאר ,םיהארביא 

,ררחושו תכשוממ הפוקתל אלכל ךלשוה ,רוכזכ ,םיהארביא .ידהמ־לא לש ודיצל בצייתה 

.רורב וניא יטפשמה ובצמ הלא תורוש לש ןתביתכ םויל דע םלוא 

,םייברעהו םיירצמה םילאוטקלטניאה לש יזכרמה םרזב תבקונ תרוקיב חיטמ ידהמ־לא 

העדה" התוא הנכמ ידהמ־לאש תינומגה היגולואידיאב םיפפותסמו םיכמות ,םירצויש 

תוימלסיא תויונשרפב היתורוקממ קלחש ,תיטסיניבוש תינמי היגולואידיא יהוז ."תחאה 

הניא איה דוע לכ ,תינמוהו תינלבוס תד וניה ומצע ירוקמה םלסיאה ,ידהמ־לא תעדל) 

רצייל אוה הרבחב לאוטקלטניאה לש ודיקפת ,וז הסיפת יפל .(היצזיטילופ יכילהת תרבוע 

לש היצזינומד ךות תינמואלה־תימואלה העדותה תא קזחלו יביטקלוקה ןורכיזה תא רמשלו 

בצמ לש דימתמ רוזחשו הריצי איה האצותה .(ולוכ ברעמהו ילארשיה ,ידוהיה) "רחא"ה 

הסובת קר חרכהב הניא "הסובת"ה ."הסובת־המחלמ" ותוא הנכמ ידהמ־לאש יתרבח 
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523 (2)ד תילארשי היגולויצוס 2002-ג"סשת 

תינויצזיליוויצ הסובת הרקיעב איה הסובתה .הייוטיבמ דחא הז יכ םא ,ברקה־הדשב 

הסובתהו הסובת תרציימ המחלמה וכותבש רוגס לגעמ והז .ימסוקה רדסה סרה טעמכו 

ךא תזעונ ךרד־תצירפ םנמוא השע ,ידהמ־לא יפ־לע ,תאדאס .האלה ןכו ,המחלמ תרציימ 

ךותב היצזיטרקומד יכילהתב הוול אל םולשה םכסהש ןוויכמ ,דבלב יקלח ךלהמ הז היה 

.םימע ןיב אלו ,םירטשמ ןיב םולש - יקלח םולשל היהנ םולשה םגש ןאכמו ,םירצמ 

םלועה ףצוה ,תיברע הסובתב המייתסהש המחלמ לכ תובקעבש רוכזל שי 

ועיבה הלא םירפס "?וניעט הפיא" תניחבב ,תימצע תרוקיב ילגב יברעה ילאוטקלטניאה 

:תויתרוקיב תויווז המכמ ,םייברעה םירטשמהו תוברתה לע תוטוב תורימא םעפ־אל 

המודב) תיברעמ־ןיעמה תילרבילה ,תימלסיאה־תיתדה ,תימואלה־תינמיה ,תיברעךפה 

הגוסב בלתשמ ידהמ־לא לש ורפס ,וז הניחבמ .יברעה לאמשה ןמו (ידהמ־לא לש ותשיגל 

־אל דוסי־תוחנהמ תעבונה ,וז החכותש אלא .יברעה םלועב החכות תורפס לש תרכומ 

דוסיה־תוחנה תא גיצמ ידהמ־לא .תוחפ דוע תולבוקמ תונקסמל ותוא הכילומ ,תולבוקמ 

תא סלקלו געלל םישל חילצמ אוה רקיעב .תחאל תחא ןטטוממו "תחאה העדה" לש 
.לארשי םע "היצזילמרונ"ה ידגנתמ 

יכ איה התיצמתש ,"תרחאה העדה" תא ביצמ ידהמ־לא ןימא ,"תחאה העדה" תמועל 

םיניטסלפה תויוכז לע רתוול ילבמ לארשי םע םולשלו סויפל עיגהל ןתינש דבלב וז אל 

.רוזיאה ימע לכל ירסומ םוקישו גושגש ,הכרב בינת וז תוסייפתהש אלא ,ברע ימע רתיו 

םיברעל םידוהיה ןיב ספא־טוכס יסחי לש יומידה תא רובשל האנ ןויסינ ןאכ שי ,דחא דצמ 

קר השעמל יכ רובס ידהמ־לאש םשורה תא תתל הלולע תרחא האירק םלוא ,רוזיאב 

תיברע־תידוהי הנידמל הכפוהל קויד רתיל וא ,לארשי תא סיבהל ןתינ םולש תועצמאב 

םידבוכמ םיירוטסיה םישרוש המכ שי "תרחאה העד"לש יפ־לע־ףא .(ךשמהב ואר ךכ לע) 

טעמכ ןיטולחל האכודו המלעוה וז ,(תמדוקה האמה לש םיעבראה תונש תליחת ןמל) 

העדה" הלחה 1973 תלפמ רחאל .רצאנ לש ינאכדהו יטסירטילימה ןוטלשה תפוקתב 

םיקיתווה היליעפ ידי־לע רקיעב תאשינ איה רשאכ ,חטשה ינפ לע ףוצל "תרחאה 

.םיניצקה רטשמ לש תופידרה תובקעב תולגל תאצל ןכל םדוק וצלאנ םקלחש ,םיירוקמהו 

לש העונת ןיידע יכ םא ,שממ לש העונתל ידהמ־לא לש ותריקס יפל הכפהנ וז המגמ 

העימשמ תרחאה העדה" יכ ותעדב שוחנ ידהמ־לא ,םוקמ לכמ .םיואמ ילאוטקלטניא טועימ 

הריפכבו הדיגבב תומשאהל הרטמ תישענ איה םא םג ,היהי רשא ריחמה היהיו הלוק תא 
."תוצמשההו תופרחה תנחצל תפשחנו 

רשאו ,1997 ראוני שדוחב המייקתהש ,"ןגהנפוק תדיעו" לע ובהי תא םש ידהמ־לא 

םילאוטקלטניא ופתתשה וז הדיעווב .יברע-ילארשי םולשל תימואלניבה תירבה תא הננוכ 

תוברת" יכ העבקש הרהצה הב החסונו ,לארשימו ברע תוצראמ םיבר םולש־יליעפו 

םנוצרל יוטיב הניא םינש לבוימ רתוי ברע ־לארשי יסחיב תררושה האנשהו המחלמה 

תמסיסב לגודה ילארשיה הנחמה לש םהיתופיאש ירפ אלא ,ןוכיתה חרזמה ימע לש ישפוחה 

דצה ןמ ,לארשי לוסיח תמסיסב לגודה יברעה הנחמה לשו ,דחא דצמ ,המלשה לארשי־ץרא 

איה ברע תוצראב ,תדחוימ בל־תמושת אלל וז הדיעו הרבע לארשיבש דועב ."רחאה 

ידהמ־לא .הב ופתתשהש תוטלובה תויומדה תמישר חכונל רקיעב ,םירעוס םיחוכיו הללוח 

.תירוזא־ללכ םולש־תעונת לש התליחת ןגהנפוק תדיעווב האור 

תאו לארשי תא ץירעמ ידהמ־לא ,םירחא םיבר םייברע םילאוטקלטניאל המודב 

בורל דוגינבש אלא .תויתוברתה ףאו תויעדמה ,תויגולונכטה ,תוילכלכה היתולוכי 
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ףיטמ ידהמ־לא ,האנשו הייחד ,םויא לש תושוחתב םלצא הוולמ וז הצרעהש ,םירחאה 

.םירצמל רקיעבו ,ברע ימעל רוזמ איבהל ידכ הלא תולוכיב רזעיהלו זעמ קותמ איצוהל 

היצזינומד השוע אוה ןיא ,לארשיב (קדצב בורל) חיטמ אוהש תושקה תורוקיבה תורמל 

אצוי אוה .םידוהיה דגנ םיברעה יעשפב םיברעה דגנ םידוהיה יעשפ תא "ןזאמ" אוה .הלש 

,תוימינפ תוריתס תאלמו תנווגמ הרבחכ אלו ,ןוגראכ לארשי תייאר דגנ תופיקתב 

ידהמ־לא .תחא העד הכותב םייקתהל הלוכי אלו ןיאש ןוויכמ התמצוע רוקמ תא תווהמה 

םייתדהו םייטסישפה־סיינמואלה םימרוגה תא ךוסכסה לש ןורתפה־יאל םיארחאכ האור 

ישעמ לטנ תא םהיניב קלחמ םג אוהו ,(והינתנ תפוקתב בתכנ רפסה) םידדצה ינשמ 
.תוירזכאהו העווזה 

תוחפ הברה ענכשמ אוה םלוא ,"תחאה העדה" לש רקבמכ ובטימב הלגתמ ידהמ־לא 

רקיעב ,הססבל הסנמ אוהש יפכ ,"תרחאה העדה" לש דוסיה־תוחנה תא שרופ אוה רשאכ 

לש ותסיפת ,רומאכ .תילארשיה הרבחה תוהמ יבגל ןרקיעמ תויוגשה ויתונחבא ללגב 

םילאוטקלטניאה ברקב לארשי לש הצופנה הייארה ןמ תוחפ הברה תיפיטואירטס ידהמ־לא 

.תילארשיה הרבחה לש התובכרומלו הנוויגל הרואכל עדומ אוהו ,ברע תוצראב םיבשויה 

הנוב אוה הילעש ,"םיברע־מידוהי" תוהזה לש אוושה־טסקמב הבשנ אוה ףא ,הז םע דחי 

אצומ וא םאצומש םידוהיהו לארשיב םייברעה םיחרזאהש איה ותחנה .ונוזח רקי תא 

תרגסמב תיטירק הסמל ךפהנש יפרגומד ןותנ קר אל םיווהמ םלסיאה תוצראמ םהירוה 

וא) יברע יתוברת שוג םג אלא ,(םיעבוק םירפסמה ובש) לארשיב יטרקומדה רטשמה 

לש - תויטילופה םג אליממו - תויתוברתה תויונווכמב ךפהמ ללוחל יושעש (יחרזמ 

דבלב וז אל .(יפוריא אצוממ םידוהי ידי־לע הטלשנו התנבנ הרוקמבש) לארשי 
תא רתוסה והשמ הב שיש אלא ,תיתואיצמ הניא לארשי תא "חרזמל" וז בל־תלאשמש 

רשאו תיברעמה (תיטילופה) תוברתה דיסח וניהש ,ומצע ידהמ־לא לש אצומה תודוקנ 

,וז הריתס בשייל םנמוא ןתינ תיטרואית .התמצוע רוקמ תא לארשי לש "תויברעמ"ב האור 

םיענומש םינבומ םימרוג "תויחרזמ"בו "חרזמ"ב ןיא ,תיטסילטניירואה השיגל דוגינב ןכש 

ינויווש סחי ,חרזאו םדא תויוכז דוביכ ,תינמוהו תיחרזא הרבח לש המויק ,היצזיטרקומד 

.ידהמ־לא לש ויתופיאש רקיע םניהש ,הנידמה ןמ תדה תדרפהו םיטועימו םישנ יפלכ 

ילעב "םייברע" םידוהי ןיא (הרצ תיליע תצובק איצוהל) תילארשיה הנידמבש איה היעבה 

.הניבהל הצור ידהמ־לאש יפכ ,תיברעה תוברתה תשרומל ־ םתפשב ולו - הקיז 

.המיע טקילפנוקב היוצמכו תויברעה לומ תבצינכ שארמ התמוה תילארשיה "תויחרזמ"ה 

ןיב תויטילופו תויתרבח תוכלשה תלעב תיתוברת תירב הז בלשב תוארל םג השק 

םתויחרזמל ,ילארשיה רשקהב ."םייחרזמ"ה םידוהיה ןיבל לארשיב םייניטסלפה םיחרזאה 

תופתושה תורמל ,תיברעה "תויחרזמ"ה ןמ דואמ םינוש םינבומ שי "םיחרזמ"ה לש 

.רבעה ןמ תורוסמב 

לפטמ אוהש םימוחתה ןמ םיברב טקדידוטוא ךא ,יסופיט לאוטקלטניא לש ורפס ונינפל 

תולודגה תויועטל תונחלסב סחייתהל םינכומ םא ,בר ןח וז תויטקדידוטואב שי .םהב 

הליעומה ותמדקהב רימש ןועמש קדצב רמואש יפכ - ןכש ,הסמב תויוצמה תונטקהו 

ירצמה ילאוטקלטניאה םלועה ללכ לש רשקהב ידהמ־לא תא םקממ אוה הבש ,רפסל 

לכלו .תויוגש דוסי־תוחנה לע ססבתהל ילבמ םג המוד וא ההז הזת ססבל ןתינ ־ יברעהו 

יפאוש םייברע םילאוטקלטניא אוצמל ןתינ ןכיה עיגפמב םילאושו רידת יילא םיאבה הלא 
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ןימא לש ורפס תא םג תדבוכמה תואירקה תמישרל ףיסוהל לכוא ,תוסייפתהו םולש 
.ידהמ־לא 

גנילרמיק ךורב 

םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה 
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