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:לארשי תנידמ תודלותב םייתרוקיב םיטנמומ - 48־ל 50 (ךרוע)ריפוא ידע 
םירמאמו תוסמ/םיעוריא דועית 

.םידומע 545.1999 .ריל ןו ןוכמ :םילשורי 

,דומע דצל דומע ,ןיפולחל םיעיפומה םירפס ינשל השעמל קלחנ ונינפלש רפסה 

,םלוע תקבוח ,הלועמ הקינורכ אוה דחאה .הזה רדוהמה םובלאה לש ובחורלו וכרואל 

ינויצ־אללו ינויצלו גירחלו ינונקל ,טלשנלו ינומגהל ,ילושלו יזכרמל הווש םוקמ תנתונה 

- הרורב איה הקינורכב היטהה .המויק תונש םישימח ךשמב וזה הנידמה לש הירוטסיהב 

(narrative) רפיסב ללכ־ך־ודב םיעלבנ וא םיקונחש הלאכ ,םירחא תולוק לש הטלבה 

.היזיוולט תוינכותבו םיסקטב ,םימובלאב ,רקחמב ,דומיל ירפסב הלעומ אוהש יפכ ינויצה 

זמר ןיאו תרחאה ינפ־לע תחא הצובק לש הטלבה ןיאו היכרריה ןיא םירחאה תולוקה ךותב 

סנוא לש ןברוקו לכסותמ פופ רמז .יזכרמה רפיסה לש תונברוקה ןיב תוחוכה־יסחיל 

םישימח לש םירמאמ תפוסא אוה ינשה רפסה .הקינורכה רופיסב בחרמ ותוא םילבקמ 

תטיש יפ־לעו םכרד יפ־לע השיאו שיא ,וללה תוצובקל םיסחייתמה רוביצ ישנאו םירקוח 

.םתדובע 

תואיצמב תוחוכה ינזאמ לש תופקתשהה וא היכרריהה רדעהמ תמגפנ הניא הקינורכה 

פופ ריש ןיבש הז ןוזיא לע הרימשה .הנידמה לש המויק תונש ךשמב הנתשמה תילארשיה 

תמרוצ ,תונויצה לש הנוועב ונממ וחקלנ וירוהש דליל לכסותמ ןמוא ןיב ,חבט השעמל 

םינוירוטסיההש ךכ לע לבוק דנז המלש םירמאמה ןמ דחאב .םירמאמה תפוסאב רתוי 

.תונויצה לש יתימאה הנברוק והימ םיתיעל םיחכוש םייתרוקיבה םיגולויצוסהו םישדחה 

השוחת הריבעמ הניא יאדווב ונינפלש הפוסאה - ואל םא הנוכנ וז המשאה םא עדוי יניא 

םיקונח תולוק החיתפה רמאמב איבהל רחוב ריפוא ידע רשאכ םג .וז הלאש יבגל הרורב 

תולוק וגצייש תוטילא רחוב אוה ,רבדה ילעב לש םירישי םיטוטיצ תועצמאב רבעה ןמ 

לש הזכרמב ויה םה ול םיקונח תולוקל םישיגר ויה םא קפסש םידבוכמ םישנא - הלאכ 
.תיתוברתהו תיטילופה המבה 

המומע תשק ינפ־לע םירזופמ ,םימרות םישימח איבהל רפסה לש וכרוע ץמאתה אלול 

יוארה ודיקפת תא אלממ היה תודקוממ תומורת רשעב קפתסמ היהו ,ןיינעו תויושיגר לש 

רסמל ,המדנ ךכ ,םיעלוקה םירמאמ המכ רפסב שי הז םע דחי ךא .תיתרבחה תרוקיבב 

"תפומה" תוריצי לובמ לע דגנ־תבוגת תווהל דעונש ,יפולח םובלא לש יללכה 

הנידמה לש הייחו הלעופ תא םכסל וסינ הבר תויחטשבו בר ןוזפיחבש תוקפקופמה 

רפיבה לש רתוי הרורב תיפולח הנומת םירייצמ ,תחא השקמכ ,הלא םירמאמ .תינויצה 

תא ולש ותיב חתפמ איבמה גנילרמיק ךורב לש שיגרה ורמאמ ,לשמל .קחדומהו רחאה 

לאחתפי ןרוא .1948 תנשב תינויצה העונתה העציבש ינתאה רוהיטה לע תרחאה הייארה 

וליאו ,םיילארשיה םיניתשלפה לש םלרוג לע רתוי בחרו אלמ טבמ םיפיסומ הראשב ימזעו 

,ברע תוצרא ידוהיל יניתשלפה ןברוקה ןיב םירשוק בהנש הדוהיו יול ליגי לש םהירמאמ 

ןיב דירפמה ישונא ץיח תווהל םג ומכ םיניתשלפה םוקמ תא סופתל ידכ ןאכל ואבוהש 

רשיפ המלשו תירטש םולש ימס ,בלכ־ןאהד טאירנה .םיניתשלפ םתואל ירוטדנמה בושייה 

ייחב םינוש םיתמצב םיחרזמה לש םבצמ תא קימעמ חותינבו תיתרוקיב הפשב םיטטרשמ 
.הנידמה 
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ותרתוכש יפכ ,רפסה .תילארשיה תואיצמב םישנה לש ןבצמל תוסחייתה דואמ טעמ שי 

אלו בכרומ ןויעל טרפ ךא ,הנידמה ייחב "םייתרוקיב םיטנמומ" איבהל דעונ ,החיטבמ 

טנמומ הארנכ אצמנ אל ,"רוחש" טרסה ךרד תיחרזמה השיאה לש הבצמב ךכ־לכ ריהנ 

רחא םוקמ לכב .לארשי־תנידמב תוידוהיהו תויניתשלפה םישנה לש ןהייחב יתרוקיב 

הניחבמש םושמ ןוידה לש יראה־קלח תא ספות ישנה יתרוקיבה טנמומה היה םלועב 

םג ומכ יטסינימפה רקחמל םתוטובו םתודח תא םיבח וללה םינוידה בור תיפרגוירוטסיה 

יתרוקיבה רקחמב דובכ לש םוקמב ,קדצבו ,טלחהב הכוז ,בגא ,ןורחאה הז ;יטסיסקרמה 

רפסב תוסמו םירמאמ טעמ אל שיש יפ־לע־ףא ,ךכו .הווהבו רבעב תילארשיה הרבחה לע 

יניתשלפה עדיה רוצייל תויוסחייתה ,לארשי לע ילארשיה עדיה לש היגולויצוסב םיקסועה 

ןוידה ןמ וליפא םירדענ יתרוקיבה רקחמה לע ותעפשהו הל הצוחמו לארשי ךותמ 

חתפתה םהבש םירחא תומוקמל הוושמ ןויד רדענ ןכ .יטרקנוקה הזמ יאדוובו ,יטרואיתה 

ןווגמ לש ,הפייעל החותמ רבכש ,העיריה תא ביחרהל תנמ־לע אל ,יתרוקיב רקחמ 

הבשחמה לש התוחתפתה ישרוש לע תוהתל ןוצר ךותמ אלא ,ץבוקב םילפוטמה םיאשונה 

.לארשיב תיתרוקיבה 

תעה־בתכ לש םינש שמח םכסמה ץבוק והז לארשיב הנש םישימח לע רפס והזשמ רתוי 

.תועתפה הברה ןיא .ןאכ אצמנ תעה־בתכ לש ויתורבוחב שיש המ לכ .תרוקיבו הירואית 

רסוח לע ,םיתיעל ,הסכמה תינרדומ־טסופ תירבע תורדשמה תוסמו םילתופמ םירמאמ דצל 

םירקחמ םנשי ,יעוצקמה רקחמל בשחנש הממ קלחכ תוקהבומ תוירסומ תודמע טוקנל ץמוא 

תימלוש ןוגכ ־ םינויצ ינש םיבנגתמ םשו הפ .אליעלו אליעל םייטסיביטיזופ םיירוטסיה 

יזכרמה רתאה והז .תיתרוקיבו תינויצ־טסופ איה המינה בורל ךא - ץיו םעיחיו ינולא 

ובו - המצעל התנבש ילאוטריווה םלועה ןיב דימתמ חתמב תאצמנש הצובק לש םויכ 

םימלוע־תירב תונבלו ןוכנה רבדה תא תושעל םירחוב םיניתשלפו םישנ ,םיחרזמ ןבומכ 

ןיאמ שי םינוב ךכ ידכ ךותו ,םיירדגמהו םיינתאה ,םייתדה ,םיימואלה םהיאכדמ דגנכ 

ןיבל - םיידוחיי תאז־לכב ךא לכה םה םלוכ ובש ףתושמ יתוברתו ירסומ םיכרע־םלוס 

םלוע ;םייאטיסרבינואה ןשה־ילדגמל וא ריל ןו דסומב תכרעמה ידרשמל ץוחמש םלועה 

לש יסחיה חוכה ובשו רתוי תויטנסרטניאו תוינלובחת ,רתוי תורעוכמ ןה תויצילאוקה ובש 

תא םג ומכ תויטילופ תודמעו תוירסומ תוסיפת לש תותשק רצוי הרבחב תונושה תוצובקה 

.יתרבחהו ילכלכה קדצה תדימ 

הרמוימ ,ןכאו - קחורמו ילרטינ ןפואב הלאה תוחוכה לע בותכלו תבשל רשפא־יא 

תונורתפ עיצהל רשפא־יא םג ךא - תרוקיבהו הירואיתה ישנא וקחרתה וז תירקש 

תויתימאה תויומדה ,ןכאו .ומצע קבאמב ברועמ תויהל ילבמ ברעהו םכשה םיילאוטריו 

הכ .ירנבאו סיוויד - "םירוא" ינש לש אוה ויארוק יכסמ לע ןירקמ הזה רפסהש רתויב 

השק הפש ירוחאמ םירתתסמ אל םלועמ ,םיילאוטריו אל םלועל לבא הזמ הז םינוש 

םתרוקיבב טנמומו טנמומ לכ ,םתעדותב קזחה דצה הניא הירואיתה םא םגו ,תלתופמו 

.םייפולח םדא־ינבל ךפהיל ילבמ תופולח םיעיצמה םדא־ינבל םכפוהו ךכ לע רפכמ 

הפפ ןליא 
הפיח תטיסרבינוא 
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