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הונ הנח ,ןסח ראנמ ,גוצרה הנח ,בלב־ןאהד טיירנה ,ןמדירפ הלאירא ,ילאערזי הנפד 

הקיטילופ רדגימ ןימ יואדיב־לגופ היבליסו 

.םידומע 400 .1999 .םודא וק ,דחואמה ץוביקה 

ןיב םיסחיה תא ורידגיש קוסיפ ינמיס אלל ,ךכ ־ הקיטילופ רדגימ ןימ רפסה תרתוכ 

אצומה תדוקנ לש ןמיהמ גוציי הווהמ - רפסבש םינוידה זכרמב םידמועה םיגשומה תשולש 

דרפנב םייק םהמ דחא אל ףא ,הזב הז םיכובסו םיבולש הקיטילופו רדגמ ,ןימ :ולש 

ףאו ,תירדגמ םלועל ,דניה הקיטילופ .םירחאה ידי־לע הנתומ םהמ דחא לכו ,םירחאהמ 

ןניא תוישנו תוירבגו ,חוכ יסחי לש גרדמב דימת ןותנ רדגמ ;"תילרטינ" אל םעפ 

,םלועב "יעבט" ןפואב ןותנ וניאו ,הקיטילופמו רדגממ דרפנ וניא ןימו ;"תוילסרווינוא" 

.הנממ דרפנ וניאו תוברתה ידי־לע אוה ףא הנבומ אלא 

,הלאה םיגשומה תשולש ןיב םיסחיה תשר תא םיפשוח רפסבש םירמאמה תעבש 

וא ,תחא "תוישנ" ןיא .םהמ דחא לכ לש תודחאה תיילשא תא םג םיקרפמו םיכישממו 

השיאל היידוהיה השיאה ןיב ,תיזנכשאה השיאל תיחרזמה השיאה ןיב ינושהו ,השיאה 

תוכלשה ול שיש ידמעמ ינוש םג אלא ,יתד וא ימואל וא ינתא ינוש קר וניא ,תיניטסלפה 

תומכסומב םג אלא ,םוקמבו ןמזב קר אל היולת הקיטילופ ,ןפוא ותואב .תויטילופ 

לכ ,ךכל םאתהב .תויטילופ תויושי ןמצעלשכ ןניהש ,תוירבגהו תוישנה יבגל תואצמומ 

ואשונ תנבהל קר אל ינויח ןכלו ,םיטביהב רישע ,ןועיט יצורע המכ ינפ־לע חתמנ רמאמ 

ןפוא תנבהל אלא - "הדובעה םלועב רודגימה" וא "לארשיב תוחפשמ" - יפיצפסה 

ללכ לע ןהל שיש הפיקמה תועמשמה ,ללכב תויטסינימפה תוירואיתה לש הבשחמה 

ורחבנש הלא לע קר אלו ,עדיה ימוחת ללכ לע ןתעפשהו ,םלועה תודוא־לע הבשחמה 

.הז רפסב ןחביהל 

תומרונב שומיש ךות ,תיפיצפס היגוסב תדקוממ האירק ןה הווהמ רמאמ לכ ,ךכ 

תוירנילפיצסיד תומרונ ןתוא לש ןוידל הדמעה ןהו ,התניחבל תולבוקמ תוירנילפיצסיד 

רפסמ תיינמב קפתסמ וניא ,לשמל ,הדובעה םלועב ןוידה .ןהלש תוירדגמה תפישחו ןמצע 

עוצקמ תמועל הב הכוז "ישנ" עוצקמש הכרעהה תדימ לש ןדמואב וא עוצקמ לכב םישנה 

,םימיוסמ תועוצקמל םירבגו םישנ טוונל תורשפאמה הדימ,היתומא תא שרופ אלא ,"ירבג" 

,דניה "תונמוימ" םא :המגודל ,הלא הדימ־תומא סיסבבש םיסרטניאה תא רקוחו ךישממ ןכו 

יהמ טילחמ ימ ,"תונמוימ" תעבקנ דציכ לואשל שי ,יעוצקמ טווינל הדימ־תמא לש גוס 

־תמא הניה "תונמוימ" אקווד עודמ ,הנושארבו שארבו ,התוא שי ימל ,תשרדנה תונמוימה 

עוביקו רוציי םיתרשמ םהש ךכב תוירדגמב םיעוגנ םיפשחנש םיסרטניאה ?תעבוקה הדימה 

םיפיטואירטס לש הדלות םמצע םהש םושמ - ךכמ רתויו ,םיירדגמ םיפיטואירטס לש 

ןויווישה יא רבסהל ונתוא תושמשמה תוירואיתה"ש תויה .דחאכ םיישנו םיירבג ,םיירדגמ 

תא ןוחבל שי ,הארמ ילאערזי הנפדש יפכ ,(212 'ע) "תוקפסמ ןניא [םינימה ןיב] הזה 

הביטקפסרפמ אלו ,ירדגמה טביהה תא תללוכש הביטקפסרפמ ןמצע תוריבסמה תוירואיתה 

לוכיבכש ,הדובעה קוש לש "תישונא תוילסרוויגוא" וזיאל "יטנוולר־אל"כ ותוא תטפושש 

.םיימואלו םיידמעמ ,םיילכלכ םילוקישב קר הנתומ 

ןיינע איה החפשמה" ,לארשיב ,ךכ .ואשונ לש ילארשיה טביהב ןויד םג ליכמ רמאמ לכ 

היבליס תנעוט ,(114 'ע) "ישיא־יטרפ ןיינע ןכמ רחאל קרו ,קהבומב יטילופ־ירוביצ 

םשכ ,"תוינרדומ־טסופל תויתחפשמ ןיב" סחיה תא קר אל ךכב הריאמו ,יוא'זיב־לגופ 
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ןידה לש הינומגהה" :לארשי־תנידמב תוחרזאהו תוימואלה לש ןדמעמ תא םג אלא ,הרמאמ 

"היתולובגל ץוחמו לארשי תולובג ךותב ,יברע־ידוהיה טקילפנוקל תורישי הרושק יתדה 

לש יטרפה וניינע אוהש יגפל ,קהבומ ימואל ןיינע אוה החפשמה דסומ" ןכלו ,(144 'ע> 

יניד לש רשקהב החפשמה דסומ" תא רקוחש ןוידל עיגהל תנמ־לע .(114 'ע> "חרזאה 

"הרבחה תא ןייפאמה ,ימואל־יתדע־ידמעמה ,ירדגמה דובירהו ילכלכה חותיפה ,תושיאה 

יברעמ יביטמרונ יתחפשמ םגד הדימעמה תלבוקמה השיגב תרפוכ יוא'זיב־לגופ ,(164 'ע) 

אל תויפולח תונעטל הליבומ תוירקחמ תומכסומב וז הריפכ .ולומ לכה תנחובו (יזנכשא) 

,התוללכב תילארשיה הרבחה ינייפאמל סחיב םג אלא ,לארשיב החפשמל סחיב קר 

הסיפתב םהינש לע רדגמה תעפשהו תוינתאה םוקמ ,תוחרזאה םוקמ לע רחא טבמ ןשארבו 

השיאה דמעמ לש הביטקפסרפמ יתחפשמה הנבמה תאירק .לארשיב הרבחה לש תימצעה 

ינויצה לעה־רפיס רואל ללכב תוינתאהו דמעמה ,החפשמה תאירקל םג הליבומ וכותב 

ןהש ךכ לע תומרונב תרוקיב תחטהל םג הז תובקעבו ־ וכותמ אל לבא - ימואלה 

ימואלה לעה־רפיס ובש ןפואה תא ןוחבל םוקמב ימואלה לעה־רפיסל ןמצע תא תופיפכמ 

.תוחרזאה לשו תוינתאה לש ,רדגמה לש - םירפיסה ראש תא הנבמו הנתמ 

לע הנוידב ,ןסח ראנמ .ןחבמל תודמוע תויתרוסמ תוירקחמ תודמע קר אל לבא 
יוושכע גשומ דציכ תפשוח ,"החפשמה דובכ םשב םישנ חצרו הנידמה ,היכראירטפה" 

ללכ־ךרדב שמשמ אוהש יפ־לע־ףא יוכיד ילכל ךפהיל לוכי "תויתוברת־בר" תמגוד 

רדס ךותב תויוכז עיצמש ,"םזילרולפ"ל דוגינב)יגרדמ־יטנאו חותפ םיניינע־בצמ רואיתל 

ןיבל היכראירטפב הרוקמש הקיטילופה ןיב" שגפמה רבדב הלאשה תניחב ,ןאכ םג .(יגרדמ 

העוגנ הקיטילופה ובש ןפואה תא תנחובה הביטקפסרפמ (269 'ע> "הנידמב הרוקמש וז 

םשכ ,"דובכה לש הקיטילופה" תלאשל רבעמ הברה ןוידה תבחרהל הליבומ תוירדגמב 

־רחס ,ןסח תנעטל ,תלהנמ הנידמה ,"דחא"ה דוביכו "תויתוברת־בר" םשב :רמאמה 

ישנה יוכידה תא רצבל תוריחה תא הקינעמ איה תינידמ תונתייצל הרומתב ־ ןיפילח 

םישנ עודמ" הלאשב קסוע ונויד רקיעש ,רמאמה .תילאינולוקה התטילשל הנותנה הרבחב 

בירקהל "רתוי לוז הזש" איה ותנקסמ רשאו ,"'החפשמה דובכ' ןעמל תוברקומ םירבג אלו 

םג ,בוש ,אלא ,רדגמל סחיב קר אל תויפולח תונכותל ליבומ ,(302 'ע> רבג רשאמ השיא 

,םיילאינולוקה םייתנידמה םיסחיה תנבהלו לארשי־תנידמב תוחרזא גשומה תנבהל סחיב 

.םיירדגמ םיסרטניא םיתרשמכ ליבקמבו תוירדגמב םה ףא םיעוגנכ םיפשחנש 

הניה ,ותרגסמבו יוכידה תורמל ,םייפולח םיצורעו םיכרד תצירפל תורשפאה םג 

שומיש דציכ תוארמ ןמדירפ הלאירא םגו גוצרה הנח םג .תירדגמ הקיטילופמ קלח 

־ץוח תועונתב ןה :תוילמרופה תורגסמל ץוחמ תוליעפ רשפאמ םיישנ םיפיטואירטסב 

הקיטילופה ןוגכ ,תילושכ תספתנה הקיטילופב ןהו ,םולשה תועונת ןוגכ ,תוירטנמלרפ 

.יתובדנתהה ץורעה ־ "ישנ"ל בשחנה ץורע ךרד וא תילפיצינומה 

לוטיבל האירקכ ,תועטב ,םזינימפה תא" םישנה תסיפתב קסוע ןמדירפ לש הרמאמ 

לש היתוכלשהבו ,(36 'ע)"םירבגה ומכ תויהל השירדכ ,תויביטקרטא לע רותיווכ ,תוישנ 

חכונל ,התוא גציימ םולשל קבאמהש ,"תיתיב" הקיטילופב ןתריחב לע וז היוגש הסיפת 

,רבד לש ופוסב ,םירצונה ןילמוגה־יסחי לע העיבצמ ןמדירפ .תירוביצ תונוא־ןיא תשוחת 

בחרמה לא םישנ לש ןתסינכ .תילארשיה העדותה זכרמ ןיבל "םיילושה ןמ" תוליעפה ןיב 

יהמיאה ןפהו ישנה ןפה תא ףושחל וחילצה ןהש ךא ירבג אוה םגש - ןוחטיב לש ילאודה 

ןכו ,הנכסב םינותנה םינב לש הלועפכ ,םידליו םישנ לע הנגהכ ןוחטיבה)ותוא םיננוכמה 
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קר אל - (םיישנכ םיספתנה םירחא םיכרע לע ןוחצינה ךרע תא הפידעמה ןורתפ תרוצכ 

,אבצ ןוגכ םיכרע תודוא־לע חישה הדש תא התניש םג אלא ,תוישעמ תואצות הבינה 

דיתעה בוציעב תישנ תופתושל ץורע תבתנמ קר אל םיילושה ןמ הלועפה .המצועו ןוחטיב 

םיילושהש םיכרעהמ קלח ץמאל תצלאנש ,הינומגהה יונישל רישכמ םג איה אלא ,יתרבחה 

.תרחא תיתרבח העדותל תכפהנ ךכ ידכ ךותו ,הילע םיפוכ 

לע רמאמב ,בלכ־ןאהד טיירנה .םייוניש רבוע ליעפה ישנה םלועה םג ,ליבקמב 

תירקשה העדותה לש התוררופתה ךילהת לע העיבצמ ,"תויזנכשאל תויחרזמ ןיב םזינימפ" 

ןיב םילדבהה תא קר אל תפשוחו ,הילאמ תנבומ תוירדילוסו תישנ "תוילסרווינוא" לש 

לש הירוטסיהה רחא בקעמ .ןהיניב יוכידהו לוצינה יסחי תא םג אלא ,םישנ לש תוצובק 

איה םג ןנובתהל בלכךאהדל רשפאמ ןתויחרזמל תויטסינימפ תוליעפ לש ןתועדומ תיילע 

תא ףושחלו ,ולש דוסיה־תוחנה לש ןהיתולובג ךותמ אל ינויצה ימואלה לעה־רפיסב 

־יאו םירבש לש הקחדהלו הרתסהל ילככ "םהילאמ םינבומ"כ םינותנה רפיסה יביכרמ 

ירדגמה ביכרמה לשו ,יחרזמה ינתאה ביכרמה לש הערפהה .ולוכ לעה־רפיסב תומאתה 

הלועפה־ףותישל תודוה םג תקחדומ יזנכשאה ינויצה רפיסה לש ותומלשל ,וכותב ישנה 

ןניאו תינתא הניחבמ תורווע ןה ,ירדגמה ןטבמ תוריהב תורמל :תויזנכשאה םישנה לש 

השיאה לש היוכיד תכשמה ריחמב שחרתמ ילכלכה ןרורחשש <ךכל תושחכתמ וא)ךכל תורע 

.(ילוכו הקנמכ ,תלפטמכ ,תיב־תרזועכ) םיישנ ףילחת־יתוריש ןהל תקפסמה ,תיחרזמה 

,םיירדגמ יוכיד ינונגנמ לש הפישח דצל ,םיקפסמ גוצרה לשו בלכךאהד לש ןהירמאמ 

םישנה לש הקיטילופה לש יטסיביטקאהו ירוטסיהה רופיסה תא םג ,םיישנ־מינפו םיינתא 

הטומ הקיטילופב (הלש יאבצה טביהה תא םג ומכ) תילארשיה הקיטילופה לשו לארשיב 

,תישנ הביתכ אוה וריצש - הונ הנח לש הרמאמ ,הז תמועל .תינתאו תירדגמ הניחבמ 

תיתשתה תא קפסמ ־ תירדגמ הביטקפסרפמ תירבעה תורפסה לש ןונקהו תישנ האירק 

,הנושה הנילפיצסידה תורמל .תירבעב המסרפתהש רתויב הקימעמהו הפיקמה תיטרואיתה 

־תודוקנו םייטרואיתה םיחותיפה ,תויטרואיתה תויגוסה לש םלוחלחב ןיחבהל השק אל 

הזילנאוכיספה ,עונלוקה ,תורפסה לש תויטסינימפה תוירואיתהש תויפולחה טבמה 

תירקחמה הבשחמל תועיצמ - וחתופ ןה םהבש םיירקיע םימוחת םתוא - היפוסוליפהו 

הגיצמ הוג ,תירבעה תורפסב טבמה ךרד .תיטילופהו תינידמה ,תיתרבחה תיטסינימפה 

האירק ,תיטסינימפה תיטרואיתה הבשחמב יחכונה עגרה לש תידוחיי תיתרוקיב האירק 

הדמע העיצמ הוג .ןהל תורסמתהמ הפחו תוירואיתה גוצייב הריהב תינמז־וב הניהש 

:דחא םיוסמ הרקמל סחיב ,הקמועב תדחוימו הפקיהב תטלחומ תורכיהמ תעבונש ,תיאמצע 

שומישה ןיבל תוירואיתה ןיב בולישה .התוא םידחיימה םיביכרמה לע ,תירבעה תורפסה 

הלועפה ןפואכ הלגתמ ,יטרפה הרקמה רואל ןתניחב ךות ,ילארשיה הרקמה חותינל ןהב 

לש התחלצהל ןפוד־ אצוי לדומ וניה הז קרפ .ולוכ רפסה תא דחיימש יתרוקיבה ירקחמה 

םיבחר םירשקהו יללכה ורשקה תא ןה ,יטרפה הרקמה תא ןה ריאהל וזכ תירקחמ הלועפ 

הניא ,תויטסינימפה תוירואיתה לש תרוסמה בטימבש ,המצע הירואיתה תא ןהו ,ול רבעמ 

,םהל תענכנ איהש םירקשה תאו הבש םיקדסה תא ףושחל ,המצע תא ןוחבל הלדח 
.תונתשהלו 

ןיבול ילרוא 
ביבא־לת תטיסרבינוא 
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