
147 (ו)ב תילארשי היגולויצוס ו999-ס"שת 

:תניימודמ תידילי הליהק 
תילארשיה תוברתב "תינענכ תורפס" 

*רבח ןנח 

תינויצ תורפס לומ תידילי תורפס 

םישק תוברק לש םוי רחאל ואיש לא עיגמ 1,"היחש תורחת" ,זומת ןימינב לש ורופיס 

םוקמ ,סדרפב םייתסמ ךוראה תוברקה םוי :1948 תמחלמ ךלהמב שיר־א־לת רוזיאב 

ובירי ,םירכ לודבע לשו - ילארשי םחול תעכ ־ ידוהיה רפסמה לש ףתושמה יוליבה 

הליב ובש ,הז םוקמב .היקשהה תכירבב הייחשב תורחתהל גהנ ותיאש תודלימ ודידיו 

םע תדדוימ התיהש תיברע החפשמ לש התרבחב טדנמה תפוקתב ותודלי ימי תא רפסמה 

.ותדיחי יבשב לפנ ,םיברעה תורושב םחלש ,םירכ לודבעש הלגמ אוה ,האפורה ומיא 

ןנובתמ ידוהיה רפסמה ."ךלש יברעה תא וגרה"ש ול עידומש ימ אצמנו ,היירי תעמשנ 

2".םיחצונמה ,ונלוכ ונייה ,יכונא יתייה ,רצחב ןאכ" :בצמה תא םכסמו םירכ לודבעתפוגב 

לש ינייפוא קלחכ בושו בוש ההוזש רופיסל תיסופיט אמגוד איה "היחש תורחת" 

בירי ,ןניק סומע ןוגכ םירפסמ םע דחי ,זומת .תילארשיה תוברתה לש "ינענכ"ה סופרוקה 

,םירחאו (ינפג אגרש לש םינודיספ) בתונ ןתיא ,(רימא ןרהא לש םינודיספ) םטיע 

רוד השמ ,ןויס הירא ,רימא ןרהא ןכו ,תינענכה העונתה דסיימ ,שוטר ןתנויכ םיררושמו 

םינשב ומסרופ םבורש ,םיינענכ רכיה־יוות ילעב םירישו םירופיס ובתכ ,םירחאו 

.1948 תמחלמ רחאל תונושארה 

ןחובש ירקחמהו ינויעה ,יתורפסה חישב לדגו ךלוה םוקמ הל התנק תינענכה תורפסה 

תימואל תוברת לש היסופד תורצוויה תאו תילארשיה הקיטילופה לש הקימנידה תא 

הנטק תיתורפסו תיטילופ העונתכ ללכ־ךרדב וב תגצומ תינענכה העונתה .לארשיב 

הינומגהל היציזופוא הדימעהש ,תיתוברתהו תינחורה התעפשהב הלודג ךא הלדוגב 

"קבאמב" תצובק ןוגכ םימוד םייטילופ םיפוג תועצמאב םג תילארשיה תוברתב תינויצה 

תומדקומה םישימחה תונשמ "תימשה הלועפה" ,םיעבראה תונשב ירנבא ירוא לש ודוסיימ 

םגו םירפוס ,םיגוה לש םהיתוריצי תועצמאב ןכו ,1957 תנשב חסונש "ירבעה רשנמה"ו 

.םירחאו ןניק סומע ,רגיצגד קחצי ןוגכ םינמוא 

לש תידוהיה התוהז תמועל ,ויפלש ןורקיעה בושו בוש רזוח וללה םיגוצייה דוסיב 

תא תקנויש תידילי תימואל תוברת לש תירבע הפולח תוינענכה הגיצה ,תינויצה תוברתה 

הרמוה ךכ םשל .תידוהיה תירוטסיהה תופיצרהמ אלו ,תימוקמה הירוטירטהמ התוכמס 

.םודקה חרזמב ירבע םויק לש םודק רבע לע תוקפרתהב תידוהיה הלוגה לש הירוטסיהה 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,תיללכ תורפסל גוחה * 

189 'ע> םירופיס רחבמ ,הרידנ הפורת ליסכוי'גנא :ךותב ."היחש תורחת" .(1973) המת ןימינב 1 

.ביבא־לת .(251-249 'ע> 1951/52 ,ב"ישת תנשל ץראה חולב הנושארל םסרופ .ביבא־לת .(201 

.201 'ע ,םש 2 
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לש ינויצה גוצייל יפולח גוציי ,זומת לש ורופיס ,"היחש תורחת"ב תוארל רשפא 

םקלחש ,םירחא םיבר םיינענכ םירופיסב םג הז גוציי תוארל רשפא .תירבעה תוימואלה 

םירופיס .1953 דעו 1948 רבמצדב לחה עיפוהש םינענכה ןואטב ,ףלא יפד לעמ ומסרופ 

לש ורקיע .1948 תמחלמ לש לבוקמה ינויצה שוריפל תדגונמ תונשרפ םידימעמ הלא 

לש הקבאמב איש הווהמה תימואל המחלמכ 1948 תמחלמ לש התייארב אוה ינויצה גוצייה 

םיברעב תמחלנ איה ךכ םשלו ,לארשי־ץ־ואב ידוהיה םעל ימואל תיב םיקהל תונויצה 

,ינויצה שוריפה תמועל .ינויצה םולחה לש ותמשגה תורשפא תא עונמל ידכ ומקש 

ןיאש המחלמ 1948 תמחלמב האורה תידיליה טבמה־תדוקנ תא םילעמ םיינענכה םירופיסה 

הרז המחלמ איה תאזה המחלמה ,דיליה יניעב ,ןכל .תירבעה הירוטסיהה םע טעמכ רבד הל 

דועב 3,שוטר לש ונושלב "תואכרעה" ,תיברעה תוימואלה ןיבל תונויצה ןיב תלהנתמש 

תוימואלה .םוקמה יגב םייברעה םידיליה לש תירב־ילעבכ םמצע תא םיווח ,םידיליה ,םהש 

תא ואצמ ןניגבש ,תויטנתוא־אל ,תובזוכ תורגסמ םרובע ןה הזמ תונויצהו הזמ תיברעה 

ואר ,המחלמה לש תויתימא־אלה תורטמה םוקמב 4.םהל אל קבאמב םידוכל םידיליה םמצע 

לכב ערתשתש "ירבעה םולשה תירב" תריציב המחלמה לש תיתימאה הרטמה תא םינענכה 

:תירבעה הנידמה תוחוכ ידי־לע ושבכייש םיבחרנה םיחטשה 

,ןונבלה ,ןשבה םע ןדריה ברעמ ־ הרומאה תמצמוצמה תירבעה תירבה 

.תיברעה הגילה תא רובשת - ןדריה חרזמו םיזורדה־רה 

־ץרא יסולכוא ראש ןיבל בושיה ןיב ההבגש הציחמה תא ריסת וז תירב 

יטעבו תידוהיה תורגתסהה תמשאב ,תידוהיה הריגהה תליחת זאמ תרפה 

.יטירבה ןורטפבו ןוציחה םלועב תטלחומה תולתה 

הניפ ןבא םא יכ ,ןאכ היהנ רז ינוציח םרוג דוע אלש ונל בורעת איה 

לכל בוציעו דבוכ זכרמ ,ץראה לש יתוברתהו ילכלכהו ינידמה הנבמל 

5.הזב םייוצמה חוכהו תוברתה ,בושיה ימרוג 

הדע אלא הניא תונויצה ,ינויצה שוריפל יבטוק דוגינכ בצומה ,הז ינענכ שוריפ יפ־לע 

תרחואמ העפות איה תיברעה תוימואלה וליאו ,תימואל תושיל הזחתמה תידוהי־תיתד 

.ויתורטמ תא תרשתש ידכ יברעמה םזילאירפמיאה ידי־לע האצמוהש 

לש ינענכה ןורקיעה םע המאתהב תאצמנ תוינענכה ןיבל תונויצה ןיב וזה הדגנהה 

.עירכמ תוהז ןורקע לש הגרדמל הירוטירטה תאלעה דוסי־לע תימואלה הליהקה ןוימד 

ףתושמ ןוימד לש רצותכ תימואלה הליהקה לע ןוסרדנא טקידנב לש העודיה ותנעט 

תניימודמה הליהקה ,הז תמועל 6.יביטקלוקה ןמזה לש ףתושמה םרוגה לע הרקיעב תדסוימ 

,1951 יאמ ,ףלא ,"('ףלאי יליעפ גוחב האצרה) תרפה ץראב תואכרעה" ,<שוטר ןתנוי) חלש לאירוא 3 

 7-6, 16-14.

,ףלא ."לבגומ ןוברעב תואברע" ,בוטגב עשוהי ;"תודבועו םימכסומ םירקש" ,ןורוח 'ע ר"ד 4 

.1950 רבוטקוא 

.ביבא־לת .<88-87 'ע) תוירבע תוחיתפ ,םירבדה תישאר .<1982> שוטר ןתנוי 5 

התוטשפתה לעו תוימואלה תורוקמ לע םיגיגה ,תוניימודמ תויליהק .<1999> ןוסרדנא טקידגב 6 

.ביבא־לת .<רואד ןד :תילגנאמ םגרת) 
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149 (1 )ב תילארשי היגולויצוס 1999-ס"שת 

תוהזה .ףתושמה בחרמה תא ,הירוטירטה תא אקווד הזכרמב הדימעמ םינענכה לצא 

תוימואלה ,ןכל .בחרמב םויקבו הדילה םוקמכ הנושארבו שארב הידי־לע תספתנ תידיליה 

תיזיפ םייקתמו ןכושש ימ לכ תא םיימיטיגל םיפתושכ הילא תחפסמ תניימודמה תידיליה 

.תרפה רהנ דעו םירצמ לובגמ הלודגה הירוס לש ףתושמה ימשה בחרמב 

תרצוימ - תוהז לש ןורקיעל הווהה תכיפה לש תועמשמב - "יוויה" לש הלועפב 

הירוטירטב וישכעו ןאכ תודלוויהה תא ,"תוידילי"ה תא תכפוהש תניימודמ תימואל הליהק 

אוה הווהב ןאכ אצמנש ימ לכ ןכל .תירבעה המואה לש ימואלה תוהזה ןורקעל ,תימשה 

.וזה הייליהקב ללכיהל יעבט דמעומ 

ךות היוצרה תילארשיה תורפסה תא שוטר ןתנוי רידגה וז תיבחרמ הדימ־תמא יפ־לע 

- רשא תידוהיה תורפסה לש התופיצרמ הדחה התנחבה 

ליבשב ,תאזה ץראב ,הזה םוקמבו ;םוקמבש תופיצר םינפ םושב הניא 

,תורוד לע תורוד לש דבכו לודג ללח החינמ איה ,המואו ץרא לש תורפס 

.תישפנה השיגה ,תוניינעתהה ,העידיה ימוחתל ץוחמ ,תוצראו םירע לש 

תומולחו םיפוסיכו יווה לש םיגשיה םוש ,המואו ץרא תורפס ליבשבו 
לע .הזה ללחה תא אלמל ולכוי אל ,הלסיוהו סוניירה תודג לעו ,הימפסיאב 

אל ,ידוהיה םלועה לש ןמזהו םוקמה תרגסמב ,תידוהי־ללכה תורפסה יכרב 

לכל ;תדלומ לש תורפס אל ,השולת ,השולק תורפס אלא ןאכ חומצל לכות 

.היצניבורפ לש תורפס בטומה 

לש תורפס ,תישרוש ,תדלומ תורפס ןיבל וזכ תורפס ןיב איה הרירבהו 

קפואה תא ביחרת ,רמול רשפאו ,הרומשה המוחה תא ץורפתש וז ;המוא 

;םוקמב ןמזה תופיצר לע ןיעו בל חקפת ;ילאירוטירטה םג ,ירוטסיהה 

אלו ,םדא אוה רשאב םדא תועורז קובחל םג עדת ילוא ,רבד לש ופוסבו 

אלו ,םלוע אוה רשאב םלועו ,הקווד תמיוסמ הדעל ןב ,ידוהי אוה רשאב 

ןתיאה ,קומעה ,בחרה סיסבה ןמ .ויתורוצל דדונה ידוהיל המב אוה רשאב 

.םיבחרמה לכל בלו ןיע חוקפל רשפא תדלומ לש 

,היתויעבו המואה יכרע לש םחותיפו םתטילק םשל ,הז דיתע םשל םלוא 
לע ,היכרע לע ,תידוהיה תורפסה לש התרגסממ תוררחתשה ,רורחש שורד 

7.תודהיה לש היתויעב לע ,הינכת 

הירוטסיהל הירוטירט ןיב המאתה־יא 

ןיב הדגנהל הליבקמה ,תילארשי תורפסל תידוהי תורפס ןיב המצע הדגנה התוא 

תוימואל ןיבל תילאירוטירט תוימואל ןיבו תינויצ תוימואל ןיבל תידילי תוימואל 

,יבחרמה תוהזה ןורקע - דחא ינענכ ןורקיע םע םאותב םנמוא תאצמנ ,תירוטסיה 

,תירבעה ןושלב תידוהי תורפס :ךותב "?תידוהי־ללכ וא תילארשי תורפס" .<1982> שוטר ןתנוי 7 

,תורפסל תורבחמב הנושארל הספדנ המישרה .ביבאילת .(47 'ע> ןושלה תויעבבו תרוקבב תוחיתפ 

.רוקמב תושגדהה .76-70 'ע ,1954 לירפא ,3 תרבחמ ,5 ךדכ 
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ביכרמ ,הקיחדמ ףא איה קויד רתילו ,תמאות הניא םג איה ןמזב־וב לבא ;ילאירוטירטה 

,זמור קר וליפא םיתיעלו ,ןעוטש ,ירוטסיהה ,ינמזה תוהזה ןורקע תא - ינענכה חישב רחא 

.םיירבע תובא םע תינתא תופיצר לש המויקל 

לש תיזחב הדימעמ תינויצה תוימואלה םע תידיליה תוימואלה לש הדגנהה ,רמולכ 

ויפלו ,ינענכ אוה םג ,ףסונ תוהז ביכרמ הקיחדמ לבא ,הווהה תשגדה תא תוינענכה גוציי 

,רחביש ימ ץמאלו דומלל ךרטצי ותואש ,רבעב רוקמל תופיצרב םייקתמ הזה הווהה 

.ירבעה םעה ןמ קלח תויהל ,וזה הירוטירטה ןמ קלח ותויהב 

םג ךכ בגאו ,תשטשטמ תונויצה לש יבטוקה הדוגינכ "תוידילי"ה ןמ תאזה תולעפתהה 

תוהזב ינתאה ביכרמה יבגל ינענכה חישב תמייקתמש תיסיסב תוריהב־יא ,הצימחמ 

םינענכה לש םיימצעה םיגוצייה ןיב קחרמ תרציימש הצמחה יהוז .תילארשיה תימואלה 

םג איה ךכמ תוחפ אל ךא ,םייתרוקיבהו םיירקחמה םהיגוציי ןיבל םהילא םיברוקמהו 

הליהקב רבודמ דחא דצמ ןכש .תינענכה תוהזה דוסיב םייקה יסיסבה לופרעה תא הקיחדמ 

.עירכמה התוהז ןורקעכ הירוטירטה תסיפת לע דסוימ הלש ןוימדה ןונגנמש תימואל 

קיפסמ יאנת םיווהמ םניא םדה־תברק וא החפשמה־תברק ,הז ןורקיע יפ־לע ,רמולכ 

,המואהו החפשמה" .תירבע הליהקל הליהקה תא םיכפוה םניא םה - תימואל תוכייתשהל 

־ שוטר בתכ - 8"טלחהב וזמ וז תולדבנו ןה תונוש תויוהמ יתש ,היגולויצוסהו היגולויבה 

הרבח"כ תירבעה תימואלה היווהה תא תפחוסה ותרדגהל עספכ ךא ןאכמו 
לש תוטלובה ןאכ דע 9."הנומאו עזג לדבה ילב םדא לכל החותפה תיתוברת־תילאירוטירט 

.ירבעה םעה תרדגהב ילאירוטירטה דמימה 

יוניגל ,לשמל ,תפרטצמה - תאזה תצרחנה תילאירוטירטה הסיפתה ,רחא דצמ לבא 

שוטר תא האיבמ הניא - תידוהיה הדעב החפשמה־תברק לש ןורקיעה שודיק לש בקונ 

ןב לש תימואלה ותוהזב ונודב .תוהז תנגוכמכ םדה־תברק לש תטלחומ הלילש ידיל 

,תילאירוטירטה תוהזה תבוטל עירכמ אוה םא םג .תיכרע־וד ןושל שוטר טקונ םירגהמה 

הלקשמל סחיב טבלתמו םדה־תברק לש תינתאה תוהזל םוקמ תאז־לכב ריתומ אוה 

:דמוע דוע הפקות ןהבש תורודה רפסמלו 

,ובלמ החכתשנש רחאל תומואה ןמ המואב עמטנ אצמיהל לוכי רגהמ דיחי 

ואצומ ץרא לא ימואל רשקו תוכייש תשגרה לכ ,ותעידימ אל ילוא םג םא 

ובלמ חכשיי אל בוש ותעד לע םדא דמעש רחאל ללכ ךרדב לבא .ומע לאו 

.וירוענ ימי לש יצוביקה רבעה תשגרה לע ,וב ךורכה לכו ישיאה ורבע 

תיווחש ,םידכנ םאו םינב םא ,ויאצאצ קר תויהל םילוכי תמאב "םיעמטנ"ה 

אוה ישיאה םרבעש ,םיכלוהו םיקחרתמו םבלמ םיקוחר םירוהה לש םתודלי 

יצוביקה רבעה אוה ,דבלב תדלומה לשו ,תדלומה לש רבעהו ,םתדלומב 

קר ,החפשמה ןליא תניחבמ קר ,םירגהמל ינשה ,הזה רודה ,םצעב .םהלש 

.אוה עמטנ רדגב ,םירוהה לש רבעה־תשגרה תניחבמ 

.ביבא־לת .(38 'ע> תוירבע תוחיתפ ,םימיה תישאר :ךותב ."המואה תדלוה" .(1982) שוטר ןתנוי 8 

.1952 רבמצד ,ףלאב הנושארל ספדנ 

.םש ,םש 9 
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151 (1 )ב תילארשי היגולויצוס ו999 - ס''שת 

,ותדלומב דלונ אוה .ללכ עמטנ רדגב אוה ןיא ,ומצע תשגרהב ,השעמל 

שי החפשמה ןליא .לעופבו שממ תדלומ ול איה .ותודלי רחשמ םינפ לכ לעו 

םרבע תא ליטהל םישקבמ םירוההש םוקמב ,טעמ עירפהל רתויה לכל וב 

- ,עירפהל םינווכתמ םירוההש םוקמב ,הקזח דיב םינבה לע םהלש ישיאה 

םהינב תדלומ םתדלומ ןיאש ,תאזה הדבועה תא תונשל ידכ וב ןיא לבא 

השדחה הריגהה ץרא לש יצוביקה רבעהש .םתדלומ םהינב תדלומ ןיאו 

יצוביקה רבעה ונניא ,םהינב לש ימצעה יצוביקה רבעה הז ,םירוהל ,םהל 

םג .וינינ תא תוארל םדא הכוז תוקוחר םיתעל [...] .םירוהה לש ,םהלש 

לכ ול רזו םדא לש ובלמ אוה קוחר ,ללכה ןמ אצוי ילב טעמכ ,באה לש ובס 

,םדא לש בלה־ןורכיז יבגל םה קיפסמ קוחיר תורוד השולש־מינש .וכרצ 

רוד .םלועמו־זאמו םימיה לכ לש הפוקתכ בלב רייטצהל לוכיה קוחיר 

המוא לש היווה שבגל ידכ וב שי רבכ השדח ץראב םירגהמל ישילש 
10.השדח 

תועיבקמ תדמתמ הזוזתב ןכ םא היוצמ תימואלה תוהזה לע שוטר לש הקירוטרה 

ותוהזל סחיב לשמל ,תויתומכ תוירוטסיה תועיבק תארקל ,תוירוטסיה־א ,תוינתוהמ 

רשאמ הווקתהו הכרעהה םוחתב רתוי תויוצמש ,םירגהמל ישילשה רודה לש היופצה 

הילע רבדמ שוטר ,ןנוכמ תוהז ןורקעכ םדה־תברק תא לולשל םוקמב ,ןכל .חרכהה םוחתב 

אמגוד .תמייק לבא ,תידדצ - תורחא םילימב "."המוא לש התייווהב תידדצ" העפות לעכ 

םסרופש "תרפה ץרא ירעשב" ורמאמב העיפומ שוטר לש הזה לופכה רובידל תקהבומ 
:1948 תמחלמ לש המוציעב 

תירבעה תימואלה היווהה"] איהש רמאל םג ילוא ןתינ תיגולויב הניחבמ 

לבא .תמא לש הדימ ךכב שי הרואכלו ,תידוהיה הריגהה תדלות ["השדחה 

תדיחיל םיכייש םינבה ןיא השדח המואבו .תיגולויב הדיחי הנניא המוא 

םינבה הנה ,םהש המ םיראשנ םהש אוה עבטה־ך־ודמ םירגהמה םאו .תובאה 

ללכל םיכייש םה .תובאה לש יתרבחה ץובקל םיכייש םניא םהיצלח יאצוי 

הז אל אוה רקיעה יכ .םיחמוצ םה הכותלו ,הכותמ ,הכותבש השדחה המואה 

תלדגמ ץרא איה ץראהש הז אוה רקיעה .םידוהי תטלוק ץרא איה ץראהש 
12.םירבע 

לש חוסינב םג עיפומ ,"םירבע תלדגמ ץרא" לש הרופטמב םייתסמה ,לופכה רובידה 

"ירבעה רעוגה לא בתכ" ־ תינענכה העונתה לש דוסיה־בתכב עיפוהש תירבעה תוהזה 

,דיליה ,"תדלומה ןב" רענתיש רחאל היפלש - 1943 תנשב שוטר ןתנוי ידי־לע םסרופש 

לש זעהו ןומדקה םלועה ,שדח םלוע" וינפל היחיו םוקי יזא ,תנוונמה תידוהיה חורה ןמ 

.40-39 'ע ,םש 10 

.38 'ע ,םש 11 

.רוקמב תושגדהה .75 'ע ,םש 12 
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תניימודמ תידילי הליהק רבח ןנח 152 

שיש רבד איה םישדחה םירבעה לש תוידוהיה 13".זאמ תאזה ץראה ינב ,םילודגה וניתובא 

םדא ,רמולכ .ןיעל הלגתי יתימאה ירבעה ףוגהש ידכ ותוא לישהל שיש ,ונממ רטפיהל 

חישב תדקפתמ הניא "תוידילי"ה ,תורחא םילימב .ירבע דלוויהל ילבמ ירבע תויהל לוכי 

תחכונ אלא ,תימואלה תוהזה תרדגה לש הרמהל תנתינ־יתלב תיתשתכ ,רוקמכ ינענכה 

.הרופטמכ ,הלאשהל תנתינכ תחכונ איה ,רמולכ ,הרמה־רב ,שכרנ ביכרכ הזה חישב 

,בחרמלו המדאל יעצמא־יתלב רוביחכ ,רוקמכ תשמשמו תארקנ ,תשרפתמ קר וז הרופטמ 

.ומצע יתימאה רוקמכ ןפואו םינפ םושב תחכונ הניא איה לבא 

לש תורשפאל "יעבט" רוקממ "תוידילי"ה תא תכפוה הלש תוירופטמב תאזה הרכהה 

תונויצה לש תימוטוכיד הסיפת תתרשמש תואיצמ־תנומת לש תורשפאל ,האירק 
הנעטה יכ ריהבהל םג הלוכי "תוידילי"ה לש תוירופטמב תאזה הרכהה .תוינענכהו 

םירבעל ךופהל םילוכי םניא ,לארשי־ץראל הלוגה ןמ ואבש הלא ,םירגהמהש תינענכה 

,ותיינב תורשפאל חתפ תחתופ דיליה לש תוירופטמה .תטלחומו תיפוס הקיספ רדגב הניא 

הירוטירטה ימוחתב ותדיל תדבוע לש יסיסבה יאנתה רשאכ םג ,דיליכ יתוברתה ובוציעל 

,רגהמ ןיבל דילי ןיב ,תינתוהמ ,תיפוסו הדח הנחבה םוקמב ,ןכל .םייקתמ וניא תימוקמה 

רבדב ,תיטמגרפ הנעט רבד לש ופוסב איהש ,הנעט תינענכה הביתכב אוצמל רשפא 

תומואה ןמ המואב עמטנ אצמיהל לוכי רגהמ דיחי" ובש טקיורפה שומימב םוצעה ישוקה 

ץרא לא ימואל רשקו תוכייש תשגרה לכ ,ותעידימ אל ילוא םג םא ,ובלמ החכתשנש רחאל 

14."ומע לאו ואצומ 

תילארשיה המואה תורפס ןיב השוע שוטרש הנחבהב םג תוהזל ןתינ המוד תויכרע־וד 

תופיצר םינפ םושב הניא" תידוהיה תורפסה לש התופיצר היפלש ,תידוהיה תורפסה ןיבל 

םייתשה ןיב הניחבמש הדימ־תמאכ ,שוטר לש ונושלב םוקמה ,בחרמה תבצה 15."םוקמבש 

רפסמ לע 16,"םוקמב ןמזה תופיצר" תא תמייקמש ,תיבחרמה ותרדגה תא ליחהל ול תמרוג 

לבא .הזה בחרמב םעפ־יא םייקתהש ימ לכ תא הכותב תללוכ איהש דע םירקמ לש בר הכ 

אל ,רמולכ ;"רבד לש ופוסב" תשממתמש הרדגהב רבודמ יכ םיעטמ שוטר לש וחוסינ 

תיתומכ תורבטצה לשו ךילהת לש ופוסב קר אלא ,ירוירפא חרואב אל ,שארמ אל ,אליממ 

17."ידוהי אוה רשאב אלו ,םדא אוה רשאב םדא תועורז קובחל םג עדת ילוא" איה 

ןורקע ידכל הירוטירטה תאלעה ןיב טקילפנוק ןכ םא םייקתה ינענכה חישה דוסיב 

תאלעה .תירבע תינתא תופיצר לע תימואלה תוהזה לש הסוסיב ןיבל ימואל תוהז 

הכותב תללוכש ,תימואל תוהז לש ידעלבה ןנוכמה ןורקיעה תגרדמל הירוטירטה 

תוהזב םגוזימ םג השוריפ ,םינווגמו םירתוס ,םיבר תויוהזו תוחוכ ,תויךוטסיה 

לע םג ץילמהל םינענכה תא הבייח תוהזה לש תאזכ היינב .תחא תימואל תילאירוטירט 

.תוהז תייפכ לשו תומילא לש תולועפ 

.35 'ע ,םש ,"ירבעה רעונה לא בתכ" ,שוטר ןתנוי 13 

.40 'ע ,םש ,"המואה תדלוה" ,שוטר ןתנוי 14 

.7 הרעה ליעל 15 

.7 הרעה ליעל 16 

.7 הרעה ליעל 17 
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153 (1 )ב תילארשי היגולויצוס ו999-ס"שת 

תינויצה הינומגהה יפ ־לע תוינענכ 

הלוכי תילארשיה תוברתב ינענכה טקיורפה לש תינומגהה תונשרפב תוננובתה 

תא הז םימילשמ םג ךא םידגונמ םניהש תוינענכה גוציי לש םיסופד ינש לע הב עיבצהל 

תיתטישו תיבקע תודגנתהכ ,תונויצה לש יבטוקה ךופיהכ תגצומ איה דחא דצמ :הז 

לש ילקידרה ךשמהכ תגצומ תוינענכה ,המאתהבו ,רחא דצמ ךא .ינויצה השעמלו הבשחמל 

ורמאמ אוה תאז הלופכ הדמעל רתויב עיפשמהו ץרמנה יוטיבה .תינויצה הלוגה תלילש 

'םיריעצה םירבע'ה תעונת לש היתורוקמו התוהמ" ,לייווצרוק ךורב לש עדונה 

,הז רמאמ 18.ג"ישת תנשל ץראה חולב 1952 תנשב הנושארל םסרופש ,"('םינענכ') 

תוברתב תוינענכה תעפות לש רתויב עיפשמ גוצייל םינשה םע ךפהנו םיבר םידה ררועש 

םמויק ךשמה לע םויאכ םג :הלופכ תוהמ ילעבכ םינענכה תא שרופמב גיצה ,תילארשיה 

19.הלוגה לע תינויצה תרוקיבה לש ילקידר ךשמהכ םגו םידוהיכ םילארשיה לש יתוברתה 

םג םיתיעל ,תושגרנ תובוגת לש הפוקת המכיס ץראה חולב לייווצרוק לש רמאמה תעפוה 

הגרדממ תימואל הנכסכ םינענכה תא וגיצהש תוברת ינקסעו רוביצ־ישיא לש ,תוירטסיה 

עיפוהש ,םרטב ןוחריב םסרפש רמאמב ומצע לייווצרוק חתפ הזה ןוידה תא .הנושאר 

סחייתה רמאמה 20.(הנבל ךכ־רחא) ןייטשנבל רזעילא לש ותכירעב י"אפמ לש המעטמ 

ןואטיב המסרפש)ירנבא ירוא לש ותושארב "הריעצה לארשי ץרא" תצובק לש התעפוהל 

תמקה תא ןייצש "ירבעה רעונה לא בתכ" םוסרפ רחאל םינש שולש ,(קבאמב םשב 

רתוי םיריעצ םירפוס םגו 'קבאמב' ירבצ" 21.שוטר ןתנוי תגהנהב "םיריעצה םירבעה" 

וא תעדמ ,יביאנ יוקיחו ךשמה" םה ,הז ורמאמב לייווצרוק בתכ ,"םירחא םיגוחמ םייניצר 

לבא 22."ט"יה האמב ונתורפס קיחב וחמצו ולעש תועדו ברק־תואמסיס לש ,םיעדוי־אלב 

התייווה לש הקומע הרכה ךותמ תודהיה תא ופקתש ,םימדוקה תורודה ירפוס תמועל 

הלוגה יפלכ תרוקיבה דוסי תא קר םיטלוק םיריעצה םיירבעה םירפוסה ,ינחורה המלועו 

םיריעצה םיעיגמ ,היכרעו תודהיה יניינעב תעוושמה םתורוב ךמס לעו" ,תאז תורפסבש 

תוירבעה םג :הלודג רתוי דוע תויבקעב ־ וא ,םה םידוגינ תודהיו תונויצ יכ ,הנקסמל 

."תיתדה תואדוה לש ףילחת ןיעמ קר איה תונויצהו תויה ,וז תא וז תורחא תונויצה םגו 

תא חסינש הז אוה ,תונויצה לש בהלנ ךמותכ עדונ אלש ,לייווצרוק אקוודש המית ןיא 

ביצה תיתרוקיבה ותדובע זכרמב .תוינענכה תעפות לש רתויב םיעיפשמה םירואיתה 

תודלות לש ינוליחה דמימה ןיבל יתדה דמימה ןיב לכ־קבוחו יבטוק דוגינ לייווצרוק 

לש קהבומ שומימ תוינענכב תוארל ותוא הדדועש איה וז הדבועש המוד .תירבעה תורפסה 

:ותסיפת יפ־לע השדחה תירבעה תורפסה תוחתפתה 

?הכפהמ וא ךשמה - השדחה ונתורפס .<א"לשת> לייווצרוק לש ורפסב ךכ־רחא סנוכ רמאמה 18 

.ביבא־לתו םילשורי 

ץבוק ,תשק :ךותב ."קבאמל הנבות ןיב ,םינענכהו ליווצרוק" .(1998) רואל ןד לש ורמאמ ואר 19 

(1976-1958) תרוקיבו ןויע ,תורפסל ןועברה "תשק" לש ותעפוה תישארל םיעבראה לבוי ןויצל 

.ביבא־לת .(45-32 'ע) 

.15-13 ,די ,םרטב ."'םישידחה םירבע'ה דרמב 'שודיה'ה" .(1948) לייווצרוק ךורב 20 

.32 'ע ,19 הרעה ליעל ,רואל ןד 21 

.רוקמב השגדהה .14-13 'ע ,20 הרעה ליעל ,לייווצרוק ךורב 22 
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העפותכ ,"םינענכה"ש ירה תיתורפס תופיצר לש תואר תדוקנמ 

זאמ ,ונתורפסבש ידועי־יטנאה וקה לש יבקע ךשמה םה ,תינחור־תיתורפס 
ייח לש "היצזילאמרונ" םשב לגוד ונתורפסב הז בושח םרז .ט"יה האמה 

םהיניעב .רחא םע לכ לש םייחה־ןפוא ידי לע תעבקנ "המרונ"הו ,ונמע 

ףא יפיצפס יתנומא־ידוהי דיקפת הזיא לע רותיוה ירה הז םרז ירבוד לש 

[."] .םע תארבהל החנהה אוה 

,יאכראה בויח תבוטל תולגה תונש םייפלא לש ידוהיה רבעה תלילש 

,"םינענכ"ל תינייפאה ,םיינענכו םיילארשי־םורט םייתימ תודוסי לא היינפ 

[...] .יקסבוחינרשטו רואינש ,יקסב'צידרב יבתכ ךותמ הלאשוה 

ןבומב תודהיו תונויצ ןיב םיקומע םידוגינו םילדבה שיש םהל תפכיא המ 

םהל הארנש המו הזה הווהה תא ,דבלב םמצע תא םיאור םה ?לבוקמה 

ןיאו !וז תונויצמ ךכ לכ הנושו ךכ לכ קוחר םתעד יפל הז ירהו ,םדיתעב 

םה וב םקשנ תא ,התעדמ אלש ,םהל הרציש איה וז תונויצש םיעדוי םה 

תודהיה יפלכ םיריעצה םישחש יתימאה תורזה שגר ףא לע .תודהיב םימחול 

ךיאו .םהלש דוסי־תייוח םילטבמ םה .התא תוהדזהל םיכנחמ םתוא וחירכה 

יפלכ תיביטקיבוא הכרעהל ,דובכ לש סחיל הז ירחא תופצל םה םילוכי 
23?היכרעו תודהיה 

תורפסה ללכ ומכ ,תוינענכה הבשחמהו תורפסה ,לייווצרוק לש ותעדל ,ןכ םא 

םגו תודהיה תלילש לע תדסוימה תורפס םג תחא הנועבו תעב ןה ,השדחה תירבעה 

לש תיתדה ותוגייתסה אקוודש הארנ .הלוגה תלילש לש תינויצה תרוסמה לש התכישממ 

םייתוברתה הירצותב ןנובתהל ול הרשפאש איה תינוליחה תונויצה ןמ לייווצרוק 

התוכמס תא ורשיאש ,לכ־תוקבוחו תוימוטוכיד ,תולילכמ ,תוינוציח תוירוגיטק תועצמאב 

.היתויפיצ לע ונעו הינומגהה תינויצה תוברתה לש המויקו 

תילארשיה תוברתב הרבג תוינענכה לומ תונויצה לש תאזה תימוטוכידה הגצהה 

לש תדחוימ תרבוחב הנתינ הז ימוטוכיד גוצייל הבר המורת .1973 תמחלמ ירחא דחוימב 

הללכ 1977 ףוסב רוא התארש תרבוחה .רמוע ןד חרוא־ךרועכ ךרעש הזורפ תעה־בתכ 

ותמדקהב 24.ןניק סומע םע ףיקמ ןויאיר הזכרמבו ,םירחא םיטסקטו ףלאמ םיטסקט רחבמ 

לש שדחמ ומוסרפ תמזוי לש רורבה רשקהה תא ,םיירק יסוי ,הזורפ ךרוע ריהבה תרבוחל 

25.1973 תמחלמ רחאלש רודה לש ויתושוחתל תונעיהכ "ינענכה" רמוחה 

ררוע 1973 תמחלמ רחאל תילארשיה תוברתב חתפתהש תוינענכב בחרנה ןוידה 

תרבוחה לע ףסונ .םינענכה לש תויטילופה תודמעבו תורפסב שדוחמ ןיינע ויתובקעב 

:ךותב ."<'םינענכ'> 'םיריעצה םירבעה' תעונת לש היתורוקמו התוהמ" .<א"לשת> לייווצרוק ךורב 23 

תושגדהה .ביבא־לתו םילשורי .<292 ,288-287 'ע> ?הכפהמ וא ךשמה - השדחה ונתורפס 

.רוקמב 

םוקמב ,דועית ,דחוימ ןויליג ,הזורפ .*ןניק סומע תא ןייארמ רמוע ןד> "ץראב זא ינענכהו" 24 

.12-4 'ע ,1977 רבמטפס-טסוגוא ,18-17 

.3 'ע ,םש ."הזורפל הזורפמ" ,םיירק יסוי 25 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.211 on Mon, 22 Feb 2021 12:52:23 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



155 (ו)ב תילארשי היגולויצוס ו999-ס"שת 

רוא הארש ,"ינענכ דע ירבעמ" ,טיבש בקעי לש ףיקמה ורקחמ טלוב הזורפ לש תדחוימה 

שרופ טיבש 26.שוטר ןתנוי לש ותריש לע ,טיבש םסרפש רמאמ רפסל םדק .1984 תנשב 

ותנעט תא ססבמ אוה וילעש ופקיהב םידקת־רסחו רתויב טרופמ ירוטסיה רקחמ ורפסב 
:האבה 

לש התוחתפתה תודלותב קרפ "תינענכ"ה הפקשהב האור ינא הז רוביחב 

יתנעט .השדחה תעב תידוהיה תימואלה העדותה לשו תירוטסיהה הבשחמה 

הרציש תויצפוא לש ילאקידאר חותיפ איה "תוינענכ"ה יכ איה 
,םודקה לארשי םע תודלותל הלש שוריפב תינרדומה היפארגוירוטסיהה 

העדות רחא ההימכה לשו שופיחה לש רתויב ילאקידארה יוליגה איהו 
־תימואל היווחו תוברת רחאו תילאירוטירט־תימואל־תירוטסיה 

ולש תינוציקה "תינענכ"ה החסונב רשא שופיח :תידילי־תילאירוטירט 

הלודג המודק תיבחרמ היצאזיליוויצל הקיז תסרוגה הירואית חוסינל איבה 

27.הינכתלו 

 [...]

ימואלה ןויערה תוחתפתה לש ןורחאה בלשה אוה "ינענכ"ה ימואלה ןויערה 

תינויצה היגולואידיאב אוה רורבה ורוקמ .השדחה תעב ידוהיה 

תינויצ־יטנא היגולואידיאל ךפהו הנממ קתינ אוהו תילאקידארה 

28.תילאקידאר 

חרואב החסינ איה ,ץרג תירונ המסרפש תוינענכה תעפות לע תודובע לש הרדסב 

הדימב דימת ךורכ היה הזה ימוטוכידה גוצייה ךא .ינענכה ימוטוכידה גוצייה תא יתטיש 

לש וז הקחדה .ינענכה חישה הנבמב בשייתמ־יתלבהו לפרועמה תקחדה לש הבר 

ןורקיעל םג תחא הנועבו תעב תביוחמש תויכרע־ וד - ילרופמטה ףצרה לש תויכרע־ ודה 

־ םודקה רבעה ןמ ינתא רוקמ לש ,תויטמירפל ,תוינושארל םג לבא ילאירוטירט הווה לש 

היתואצותמ תחא .תוינענכל תונויצ ןיב החונהו הטושפה הדגנהה תא הרשפאש וז םג איה 

לוטיב ידיל שוטר לש תינענכה הרישב ןוידה תא האיבהש תוירניב ,דתיה וז הדגנה לש 

:תינענכה היגולואידיאל הרושק שוטר לש תלפרועמה הקיטאופהש תורשפאה 

םג ךא ,דחוימ ,ירוקמ ןפואב שוטר תא תשמשמ תיטסינרדומה הקיטאופה 

,תואיצמה ינמיס קוליסל ,הטשפהל הלש המגמה .דואמ הטובו ףירח 

,בחרמל תיטרקנוק תוסחייתה תדדועמ הניא [...] םוקמו ןמז יפצר תריבשל 

שוטר לצא ןמזב שומישה .ןמזב ביקע ךלהמ רואית וא תיטמימ הפשב שומיש 

דואמ ילכ ןמזב המוקימל םרות ,תושחרתהה לש תוידיימה תא עיקפמ אקווד 

.<דיתע> עיגה אל ןיידעש ןמזב וא (הווה) 

םייגולואידיא םירסמ תרבעהל החונ הניא ,ןאכ הגצוהש יפכ ,וז הקיטאופ 

,17 ,תורפסה ."שוטר ןתנוי לש ותרישב הקיטאופל האידיא ןיב םיסחיה" .<1974> טיבש בקעי 26 

 91-66.

.םילשורי .(7 'ע> ינענכ דע ירבעמ .(1984) טיבש בקעי 27 

.14 'ע ,םש 28 
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תויועמשמ לש יוביר וא לופרעל הטונ איהש ןוויכ ,ינענכה רסמה תמגודכ 

.ןכותה שוטשטלו 

 [."]

הייטנ ,יטסימה ,יאכראה לא תיטסינרדומה הפשה לש התייטנ תאז תמועל 

,םימודק ןושל ידבר לא הבישבו םימודק םיסותימ תאייחהב תאטבתמה 
תוברת רוזחש לש הנווכה יוטיבל החונ תיתורפס היצפוא שוטר יבגל התיה 

לש יוטיב הרשפיא תיטסינרדומה הקיטאופה :רמולכ .המודק ,הקיתע 

ולכי אלש םיאשונ .רישה לש םיטקפסא המכב קר תינענכה היגולואידיאה 

29.םירישל ללכ וסנכוה אל וז הקיטאופ תרגסמב יריש יוטיב אוצמל 

תא גיצהל אלא רתונ אל תונויצל יטתיטנאו רורב רסמכ ינענכה רסמה גצוהשמ 

ןושלה םג .תינענכה הדמעה תא תמלוה הניאש הקיטאופב שוטר לש תלפרעמה הקיטאופה 

ןכש ,תינענכה היגולואידיאה לש יקלח יוטיבכ הז ירקחמ גוציי תרגסמב הגצוה תיאכראה 

לש ,ינויצה ,ינומגהה גוצייה לש וסיסבב תדמועש איה תוינענכל תונויצ ןיב הדגנהה 

תוברתה .תינומגהה תוברתה תבוטל תוינענכה תא סכנל ול תרשפאמש וז איהו תוינענכה 

תא רידגהל הלוכי איה ךכש ןוויכמ הלש יבטוקה "רחא"כ תוינענכה תא תרציימ תינומגהה 

.טלחומה הדוגינ לומ לאכ תוינענכה לומ לא המצע תא ןנוכלו המצע 

הרדס ,תורפסה ."שוטר תרישב תוינענכו תוימואל ,םזינרדומ ,זומתה סותימ" .(1985) ץרג תירונ 29 

ורמאמבש ןורימ ןד לש ותרהזאל ץרג התעש אל הלא הירבדב .139 'ע ,34 תרבוח ,2 ךרכ ,השדח 

,הצימאו האלמ 'תיגארט תעדי ךותמ וייח תא יחה םדאה" :בתכ ,"שוטר ןתנוי תריש לע" ,יצולחה 

םייביטימירפ םיטקניטסניא לש תומדב ופילחהל ןויסינ לכו ,שוטר תריש לש ישארה הרוביג אוה 

ןוגכ ריש .הדלונ וכותמש ,ינחורה םלועה לש תיתוהמ הנבה־יאמ עבונ ,תיתוברת־יטנא 'תויכיטס'ו 

ויגהנמ ,ויתונומת לע ינומדקה םלועה לא שוטר לש ותקיז ןיא המכ דע דמלל יושע 'החנמ ןברק' 

וב העיפומ הניא ךלומה לשו סולינה לא לש תילילאה היגרוטילה .רוזחיש לש תינטשפ הקיז ונושלו 

,םדאה ייח ביט לש תילאוטקא־תיריש הרדגה םשל אלא ,םיקיתע תומלוע לש תימתס האייחה םשל 

- תוינענכה לש היצקודרה דגנ ןורימ אצי הז ורמאמב ".םתוא האור שוטר לש הקירילהש ךרדכ 

זאמ ,ונתורפסבש ידועי־יטנאה וקה לש יבקע ךשמה" הניהש העפותכ - לייווצרוק ךורב הב חתפש 

הלופיט ךרד רשאו <23 הרעה ליעל ואר)"ונמע ייח לש 'היצזילאמרונ' םשב לגוד[ה] [...]ט"יה האמה 

יטסילסרווינוא חתפמ המוקמב העיצמו השדחה תירבעה תורפסב ינדרמה וקה תא הכישממ סוראב 

,תירשפא שוטר תרישב תיטוראה היוחה לש החוכנ הסיפת" :ימואלה רשקהה ןמ שוטר תא קתנמש 

ותרובגו רדוקה ורדה לע ,יגארטה ישונאה םויקה תייוחב תללוכ הנבה לש תרגסמב קר ,המודמכ 

הניא וז הלפא היוח .וז הריש לש ינחורה המלוע לכ תא הדימעמה ,דוסיה־תייוח - הוקתה תרסח 

יוצימל התורסמתהב .האמה תישאר לש תוימיטפואה 'היצזילמרונ'ה תורות םע דחא הנקב הלוע 

אלב ,םדאה ייח תוהמ לש םלש יוליגל שוטר תריש תרתוח ,רצי לש םישעוג םייתייוח תומלוע 

תורפסב םינפ עברא ".ימואל םיכרע־יוניש לש הקיטמלבורפל זמורמ וא יולג חרואב המצע קיקזתש 

.םילשוריו ביבא־לת .(220-219 ,217 ,208 'ע> תירבעה 
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"סמאיליו רצבמ לע ברקה" 

ינויצה חישה ידי־לע תוינענכה לש הז סוכינ ןונגנמל תקתרמו תינייפוא אמגוד 

ןתיא לש "סמאיליו רצבמ לע ברק"ל רוש ןנר דביעש תיעונלוקה הסרגה איה ינומגהה 

לש תוברקה דחא ינפל םילייח תדיחי לש תוכירדה יעגר תא ללוגמה 30,(ינפג אגרש) בתונ 

יקחשמל היגולנאכ רפוסמ 1948 תנש לש הווהב שחרתמש רופיסה ,בגנב יתעבג תביטח 

הקלחמה למסו הקלחמה דקפמ .םירוביגה לש םתודלי תפוקתמ הרובגה תולילעו הנוכשה 

ןיב םיגולאידהמ דחאב .םתודלי תנוכשב םינאידניאה תוברק ימימ קשנל םירבח םה 

לבחו .םינאידניא אל םה םירצמה"ש ךכמ ותבזכא תא אטבמ ,הקלחמה דקפמ ,ינד ,םיינשה 

,ךכל דוגינב לבא 31."םילודג םירבד זא תושעל ונלוכי .עורפה ברעמה יבחרמ וניא בגנהש 

לש ימדקה דרומב ושלגו ומק"ש ימכ וישנאו ינד םיראותמ ,ליחתמ ברקהשכ ,רופיסה ףוסב 

ןוימדה יקחשמ ,רמולכ 32."םייארפ םי'צנמוק תדעכ םיחווצמו םיעירמ םהשכ הנטקה העבגה 

םעפ םילוכי ,םידיליה ,ונחנא :תויוהזה יופימב תיסיסב הריתס םכותב םיללוכ םידליה לש 

,םינאידניאכ םעפו ;םינאידניאה םה םירצמה זאו םייאקירמאה םיבשייתמכ תוהדזהל תחא 

ןימינב .םייאקירמאה םיבשייתמה לש דצה ןמ םימחולש הלא םה םירצמה זאו ,םי'צנמוק 

דליה לש ותעדותב תאזכ הריתס אילפהל המוד חרואב ראתמ ,"ןובס .א" ורופיסב ,זומת 

וילע רפסמ זומת ."תשוחנ יושע ינאידניא למס וילעו םיפוצ עבוכ שבוח היהש" ןטקה 

אלו ,ןבה קימסה ,הנושמה ינאידניאה למסה ןיגע המ" תויונחה ילעב תלאש תובקעבש 
תובושתמ תובושת ומצעל הנוע היהו למסל םיהמת תוירבהש לע חמש היה ובלב לבא .הנע 

לטנו טבשה שאר תא תימהש ינקירמא - םעפו םדא ילכוא טבש ןב ומצע האר םעפ .תונוש 
33."למסה תא 

יוטיב רבד לש ורקיעב איה תירב־לעבל ביוא ןיב תויוהדזהב תאזה הריתסהש הארנ 

תוהזה תיינבב רבעה ןמ תורורב תויוהזל סחיבו תופיצרל סחיב תוריהב רדעהל קהבומ 

םירופה גח - ידוהיה רבעה ןמ קותינ רופיסה עיצמ ,דחא דצמ םנמוא .הווהבש תימואלה 

ליבשב םידליה םירגוא וב םהל םינתינש החמשהו השערהה יעצמא תאש ,ידוהי גחכ גצומ 

רופיסה ןיא רחא דצמ לבא .גחה רחאלש םינאידניאה תוברק לש רתוי בושחה עוריאה 

תוהזה תא ףילחהל לכותש יעמשמ־דחו רורב רוקמ תלעב תיפולח תוהז לע ץילממ 
.היוחדה תידוהיה 

הנבמ לש ינענכה גוצייב יסיסב טקילפנוק גיצמ ינפג אגרש לש ורופיס םגש קפס ןיא 

הלעוהש ינענכ טסקטל תטלוב אמגוד םג הווהמ הז רופיס ךא .תילארשיה תימואלה תוהזה 

העיפוהש הזורפ תרבוחב רמוע ןד ידי־לע שדחמ םסרופו ןונקה ילושמ םיעבשה תונשב 

עונלוקל גוחב טנדוטס זא ,רוש ןנר עונלוקה יאמב תא עינה הז םוסרפ .1977 תנשב 

.(1986) (תוכרוע) דורבסייו לחרו ץרג תירונ לצא ךכ־רחא סנוכ .1950 ,ביבאה גח ןוילג ,ףלא 30 

.החותפה הטיסרבינואה תאצוה .(185-183 'ע) הפוסא ,תינענכה הצובקה 

.185 'ע ,םש 31 

.םש ,םש 32 

,הרידנ הפורת ,ליסכוי'גנא ךותמ טוטיצה .(י"שת> בהזה תולוח ךותמ ,"ןובס .א" ,זומת ןימינב 33 

.8-7 'ע ,1 הרעה ליעל ,םירופיס רחבמ 
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ברקה" רצקה וטרסל סיסבכ ינפג לש ורופיסב רוחבל ,ביבא־לת תטיסרבינואב היזיוולטלו 
.(1978)"סמאיליו רצבמ לע 

ובש רתויב טלובה ךלהמה .הארשה אלמו קתרמ ינפג לש ורופיסל רוש לש דוביעה 

תוימואלה תומרונה לע רוערע לש רורב דמימ תסנכה אוה רוש לש טירסתה טקנ 

"סוזנסנוקה תריבש"ו 1973 תמחלמ ירחא רצק ןמז טירסתה לש ותביתכ .תובייחמה 

(רשנ ןורוד ןקחשה ידי־לע םלוגמה)ימע לש ותומדב תורכינ המחלמה תובקעב השחרתהש 

.ללכה ןמ ומצע תא איצומ אוהו הדיחיה לע הלטוהש תימואלה המישמב ףתתשהל ברסמה 

דחוימב טרסב טלוב 1973 תמחלמל 1948 תמחלמ ןיב היגולנאה תא קדהל ץמאמה 

ןבל־רוחשב םלוצמ טרסה דחא דצמ .םינמז לש ,לפרועמ ,ידירביה יומיד רצייל ויתונויסנב 

תפוקתמ ירטנמוקודה רמוחה חורבו הנידמה תישארו בושייה תפוקת לש םיטרסה חורב 

.1948 תנש לש תירוטסיהה תואיצמה לש "יטנתוא" יומיד רצייל רוש הסינ ךכב .המחלמה 

םהבש טלובה .םייומידב יטסינורכנא שומיש ךות ךופה ןוויכב טרסה לעופ רחא דצמ לבא 

"הקוזב קיטסמ" לש תופיטע תחיתפ לש יתודלי סקטכ להנתמש ברקל האיציה רדסמ אוה 

טלוב סקטה לש םזינורכנאה .קיטסמה תפיטעל הדומצה לרוגה תקתפ לש לוקב האירקו 

.1948 תנשב םייק היה אל "הקוזב" הסיעל־ימוג ןכש 

ןיבל םיעבשה תונש לש הווהה ןיב הנחבהה תא שטשטמ םינמזה גוצייב הזה לופרעה 

יפלכ יתרוקיבה טקפאה תא רצייל רושל רשפאמ אוה ךכב .1948 תמחלמ לש רבעה 

תינענכה תרוקיבב רזוח שומיש תועצמאב 1973 תמחלמל ומדקש תויטילופה תוביסנה 

.1948 תמחלמל סחיב תינויצה הביטקפסרפה יפלכ 

ותוא בתכש םגו ףסונ דעצ רוש ךלה 1948 לש טסקטב השוע אוהש שומישה ךלהמב ךא 

לש תרוקיבה לופכש לע ףסונ .לעופ אוה הכותבש תינויצה תינומגהה תינבתה ךות לא 

לופרע לש הקלחה ךות רופיסה תא רוש דביע ,המחלמה לש תינויצה תונשרפה לע ינפג 

תא תשטשטמש ,רופיסבש תיסיסבה תוריהבה־יא תא .ינפג לש ורופיסב םייקתהש תויוהזה 

ןגרא ,תירב־ילעבל םיבייוא ןיב רמולכ ,םינבל םיבשייתמ ןיבל םינאידניא ןיב הנחבהה 
תומאותש - םה תמועל ונחנא - תודרפנ תויוהז יתשל תונחמה ינש תא לציפו שדחמ רוש 

שומישה ןיא ,ולש םויסה תדוקנל דע ,ינפג לש רופיסב .תינומגהה תינויצה הקולחה תא 

אוה םא ־ וילא ךייתשמ רפסמהש "דצ"ה יבגל הבורע םוש קפסמ תינאידניאה הליבקמב 

.םי'צנמוקה־סינאידניאה דצב אוהש וא םינאידניא ויהי םירצמהש לחיימה ןבלה בשייתמה 

תוקדב :םניבל וניניב הניחבמש הרורב תינבת תקפסמ טרסה לש םויסה תניצס ,הז תמועל 

תשלוג םילייחה תצובקו ,ליחתמ ברקהו תמייתסמ הנתמהה רשאכ ,טרסה לש תונורחאה 

הכ דע ךרענש םוליצמ .עתפל תפלחתמ םוליצה תיווז ,ירצמה ביואה חכונל העבגה דרומב 

ןמ םיילארשיה םילייחב תננובתמו רחאה דצה לא המלצמה תרבוע ,ילארשיה ,דחא דצמ 

תויוהזה תא וכותב ללכש ,ידוהי ,ילארשי ,ימינפ ,דחא טבממ הרבועב .ירצמה דצה 

םילייחה םינותנ ובש בצמה עקרב םיחכונה םירצמה לש הלא ללוכ ,תוירשפאה 

ךותיחה תועצמאב ,ךכבו ,ידוהי־אל ,ירצמ ,ינוציח טבמל המלצמה תרבוע ,םיילארשיה 

.תודחב םהיניב הניחבמ איה ,הזה 

ןושאר ףוגב רפסמה לש ימצעה ןוניכה ירבדב ינפג לש ורופיסב השטשוטש ,תוהזה 

רוש לש וטרסב הרבע ,םוקמה ידילי ןיב ,היופכ ,הרז המחלמכ המחלמה תא הגיצהשו 

ןיב תימואל המחלמכ המחלמה תא האורה תינויצה תנוכתמל םאתהב ,לוציפ ,שדחמךוגרא 

.םיברעל םידוהי 
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ינויצה םוכינל תינענכ תודגנתה 

תויודגנתהו תויוגייתסה םינענכה יבתכב ועיפוה הלא תוינומגה תויונשרפ חכונל 

סכנמה ךלהמל ורבחש ויה דחא דצמ .ינויצה חישה םהיפלכ ליעפהש הלאה סוכינה ישעמל 

םסרופש ןויאירב ,לשמל .ולוכ ינויצה טקיורפה תא םמצעל סכנל וז ךרדב ושקיב ףאו הזה 

תמשגה איה תוינענכה יכ ןניק סומע רמא ,רמוע ןד לש ותכירעב הזורפ תרבוחב 
".תונויצה 

לש חנומ" ורמאמב תאז סוכינ תמגמ לע עיבצהש ומצע שוטר הז היה הז תמועל ךא 

ןיב דוגינה תא םירבעל םידוהיה ןיבש דוגינה ןמ םירזוגה תא ףקת ובש 35"תעד תבינג 

תודהיה לומ ביצמ אוה ןכש ,העטמ חנומ איה ,ןעוט שוטר ,תוירבעה ."תוירבע"ל תודהי 

תא גיצמש ידוגינ חנומ ,הירוטירט־תלוטנ תיתד הדע לש המש ודידל איהש ,תטשפומה 

הללכהה דצ" .הטשפה ,דתיה וליאכ ,תיבחרמה תישחומה תירבעה תדלומה ,םירבעה ץרא 

ונניא םיתפרצה ללכ .םוקמ םוש ןאכ ול ןיא ,תורצנבו תודהיכ םיגשומבש שחומהו 

תודהיה לש הדוגינ .םירבעה וניבגל רבדה אוה ךכו .תפרצ םה םיתפרצה ללכ ,תויתפרצ 

ינפמ שוטר ריהזה ךכ 36".תירבעה תדלומה ,םירבעה ץרא ,רבע [אלא ,תוירבע אל] אוה 

חנומ טקונה לכ" :תודהיב םרזכ תוירבעה תא הגיצמה תוירבעל תודהי ןיב העטמה הדגנהה 

.תאזה הלמה לש טשפומה ןבומב תודהיה דגנכ אלא ותוא דימעמ אוה ןיא תוירבע לש הז 

לש התדלוה םוקמב תירבעה היחתה לש התיווהו התוהמ םצע תא סרסמ אצמנ אוה הזבו 

לש התרגסמב" שוריפ המ הלאשה 37".הקיתעה תירבעה המואה לש התרגסמב השדח המוא 

שוטר לש ונוידב לפרועמה םוקמה והז ןכש ,לאשיהל תבייח "הקיתעה תירבעה המואה 

םג רורב הז םע דחי לבא .הרותפ־יתלב הלאשכ ינתאה ןיסחויה־ןליא תלאש תא ריתומש 

תשרפמש תינויצה הבצהל תודגנתה איה תוירבע ־תודהי תידוגינה הבצהל ותודגנתהש 

,תונויצה ,המצע תא דימעהל ידכ ,"תוירבע" ,הל חונה חנומה תועצמאב תוינענכה תא 

הכישמהלו הווה הל קינעהל ידכ תדרומ איה תודהיב :םידוגינה ינש תא תגזממש הסרגכ 

םידקהלו רבע הל קינעהל ידכ החוד איה תוירבעה תא וליאו ;יטרקנוקו ירוטסיה חרואב 

.ןוקיתה־תבועט תידוהיה תשרומה תא הל 

'םיריעצה םירבעה' תעונת לש היתורוקמו התוהמ" ,לייווצרוק לש ורמאמ תובקעב 

,<ןוק סכלא לש םינודיספ)ןניק ןתנוי לש וטע־ירפמ הבוגת ףלאב המסרופ ,"('םינענכ') 

- לייווצרוק תנעטל דוגינבש בתוכה ןעט הבו ,"תירבעה היעבב ידוהי למזא" התרתוכש 

ןיא :תודהיה לש "הלילש"ו "היחד"ב ןינע ,םלועמ ונל היה אלו ,ונל ןיא 

.ינחורה ונמלוע לש ומורב םידמועה םירבד הלא 

ולדחיש םהמ עובתלו םידוהיל ץועל םיאב ונא ןיא :רורב תויהל ךירצ 

אל .םירחא תושגרב תודהיה יפלכ םהיתושגר ורימיש וא ,םידוהי תויהמ 

.24 הרעה ליעל ואר .רמוע ןדל ןויאירב ןניק סומע 34 

.<60-62 'ע> תוירבע תוחיתפ ,םימיה תישאר :ךותב ."תעד תבינג לש הנומ" .<1982> שוטר ןתנוי 35 

.ביבא־לת 

.61 'ע ,םש 36 

.רוקמב השגדהה .61 'ע ,םש 37 
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ללכ ונל תפכא אל .םירחא תושגרב תודהיה ךישמתש ללכ ונל תפכא 

הרוצ לכבו ,םינש לש םיבר םיפלאו םיפלא דוע המויקב תודהיה ךישמתש 

לדחתש וא ,הנוצר תורמל וא ,איה הנוצרכ ,דחי היתורוצ לכב וא ,איהש 

ןיאו תודהיו םידוהי לש תויעבב ונקוסיע רקיע ןיא .םינמזה ןמ ןמזב תויהמ 

המואב ,ונמצע וגב ונא םיגוהו םיקסעתמ :ןהל םינורתפ םישפחמ וגא 
,ינידמה השוביגבו התחימצ תויעבב ,תשדחתמהו הווהתמה תירבעה 

38".יתוברתהו ינויערה ,ילאירוטירטה 

ינויצה ןונקהו תוידירביה 

תורשפאה תא תוינענכהמ הענמ תוינענכב תינויצה הינומגהה החיטהש תרוקיבה 

דוגינ ביצהל תוינענכה הצלאנ הז םוקמב .ינויצה חישה םע יכרע־ודו ינגורטה תומיעל 

חישה לש ותומלש תא רשיא ,הדרפהה יווק תא לפכשש ,תונויצל סחיב רורבו ירטמיס 

ימואלה חישה לש ויללכ תא ערפי ינענכה חישהש תורשפאה ינפמ ותוא ןסיחו ינויצה 
.ינומגהה 

תוהמכ תינענכה "תוידילי"ה תא הנבמ וז תוינגורטה לש הינומגהה תינויצה הסיפתה 

ןיימודמה ימואלה "ינא"ה לש םזיסיקרנה יכרצ תא תתרשמה "תיטנתוא"ו "הרוהט" 

ביכרמה .ינומגהה ימואלה חישה לש ויללכ תא ךכב תרמשמו תידוהיה תוינתאה תולובגב 

לש ופוסב דסוימ ינויצה חישה לש תיטנרהוקהו המלשה ןיעה־תיארמ ךותב לעופה יזכרמה 

.תידוהי .תינתא הדרפה לש וק לע רבד 

וא תירסומ וא תישפנ תויכרע־וד רדגב קר הניא ינענכה חישה לש תוידירביהה ,ןכ םא 

יטנרהוק ןפואב הנגראלו הריהבהל שיש תירוטסיה וא תילאוטקלטניא תוריהב רסוח 

אוהש ימ לש תויטנרהוקה תא תרבושש היצפוא הגיצהב אוה הרקיע אלא ,תנבותמו 
.תונויצה ליבשב "רחא"ה 

תושעל הסנמש יפכ שדחמ ונגראלו ורדסל שיש והשמ הניא רחאה לש תוידירביהה 

:יברעל המודש ירבע םג אלא ,דבלב יברע אל הז .ידירביה טושפ אוה רחאה אלא ,תונויצה 

היהי אלש ןכתייש םירבע לש אצאצ אוהש רגהמ םג אלא ,רוהט דילי קר אל הז ,דגנמו 

םוחת אלכ ,ידירביהכ רחאה לש גוצייהש אלא .יתימא דיליל ותוא ךופהלו ורפשל ןתינ 

וניא רחאה םא ןכש ,רחאה אוה וילא סחיבש ,זכרמה לש תויטנרהוקה לע םייאמ ,תוריהבב 

.יטנרהוק וניא זכרמה םג יטנרהוק 

ללכל ידירביהה רחאה לש שדחמ־ןוגראל הקושת ןיא םיינענכה םירופיסבש אלא 

תרפוסמש ,יתולגה ןובסה ןרצי ,ויבא לא ןבה לש וסחי תשרפ .יטנרהוק יתודחא טקייבוס 

הפשב באה לש ותטילש־יאש הדבועה תא השיגדמ "ןובס .א" זומת ןימינב לש ורופיסב 

האורה דליה .יתרבחהו ילכלכה ודמעמ רודרדלו ןובסה ינרצי ןיב ורוכינל המרג תירבעה 

,1952 רבמצד ,ףלא ."(לייוצרוק .ב ר"דל הבושת) תירבעה היעבב ידוהי למזא" .(1952)ןניק ןתנוי 38 

תרופ עשוהי ואר ,לייווצרוק לש ורמאמ לע תופסונ תובוגתל .19 הרעה ליעל ,רואל ןד ואר .5 

.269-268 'ע ,ודיב טעו חלש .(1989) 
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161 (1 )ב תילארשי היגולויצוס 1999-ס"שת 

וכרד תא ךפוה אלא ,ויבאב סאומה ריעצה םיניישעתה רודל רבוח וניא ויבא תלפמב 

.ויבא תאווצ תא םייקמש ,הארנה לככ ,רפוסכ וייחב תפומל באה לש תיטתפהו הרוהטה 

תמעמש ילנויצנוונוקה ימואלה רופיסל תפפוח הניא רופיסה לש תילפידאה תינבתה 

יפלכ ןב לש (תיעמשמ־דח אל) תויכשמה לש סחי זומת גיצמ ,הז תמועל .םידיליו םירגהמ 

אוה רחאהש תויה .ינויצה חישה תמגוד ינומגה חיש לש ותקושת איה תאזכ הפיפח .ויבא 

לע םייאמ אוה הזככ ןכש ,ידירביה היהי אל ומצע רחאהש בייח אוה ולש יארה־תנומת 

.ותוכמס לע םג ןכלו ולש תויטנרהוקה 

תוירוגיטקה תועצמאב חסונמש ידילי "רחא" תינויצה הינומגהה הננוכ ךכ םשל 

יתימא ידילי "רחא" - "רחא" לש תויטסיביטיינ תורדגה ןרקיעש תונויצה לש תוינומגהה 

קוחרה רבעב םייקתהש יתוברת םויק לא הבישל ההימכ איה "תוידילי"ל ההימכה .ימוקמו 

םהידימ ץראה לע הטילשה תגשהו ימואל םומיק לש תונויצה לש ירוטסיהה ךילהתל םדקש 

ןכש תירשפא־יתלב איה תאזכ הבישש איה הדבועה ךא .םיברעהו םיטירבה ,םיקרוטה לש 

םשל 39.הווהב תויטילופ תויגטרטסא תתרשמש הינבה דימת אוה המודקה "תוידילי"ה ןומיס 

ןמז םע תינגומוה תוימואל לש תוירוגיטקל תופפכומ דיליה לש תויסיסבה תונוכתה ,ךכ 

הילא םיכייתשמהש תניימודמה תימואלה הליהקה לש ףתושמ ירופיס ןמז ,רמולכ ,ינגומוה 

אלא ,םינפ־לא־מינפ תורכיה ךמס־לע אל - ןסרדנא טקידנב לש וחוסינכ ־ םירבחתמ 

תא ךכב לפכשמ ינויצה חישה 40.הדיחאו הרורב תפתושמ הנוכת ךמס־לע ,ךפיהל אקווד 

,תוירוגיטקה שבשמ ,רדסה ערופ חוכל דוגינב ,ידעלבה ימיטיגלה תוימואלה גוסכ ודמעמ 

לש תיסיסבה הירוגיטקה תא רערעל ידכ הב שי רשאו תינענכה תורפסה העיצמש 

הטילשה הבוגתה .תוביצי רסוח לשו רוערע לש תונוכת הב טילבהלו ימואלה טקייבוסה 

תוינענכה תא סכנמה "םזיביטיינ"ה .יטסיביטיינה הסוכינ לש איה תוינענכה תעפות חכונל 

לייווצרוק .תוינענכה לש גוצייבו הטילקב עבוקה עבטמל ךפהנ ינויצה חישה יככות לא 

תוינענכה לש תכשמתמה התוחכונו התעפשה לע עיבצה ,רפסב ורמאמ תא סניכשכ ,ומצע 

לילעב וחיכוה תונורחאה םינשב םייתרבחה־םיינחורה םיעוריאה" :"תוידילי" תשוחת לעכ 

- דבלב איה קר אל לבא - 'תימשה העונתה' .םינש 7 ינפלמש הזונגאידה תונוכנ תא 

תוגלפמה לכ ךותל םיתניב הרדח 'תוינענכה' .'םינענכה' תעונת לש הכשמה איה 

הדועתכ רהזי .סל 'גלקצ ימי' יל םיארנ לשמל ךכ - .הנתיא הדבוע איהו תונחמהו 

ןורבע זעוב חסינ טיבש בקעי לש ורפס לע ותרוקיבב 43".תקהבומ תינענכ תיתורפס 

:ינויצה רופיסה לש וביל־בל ךותב אילפהל תבלתשמ רשא וז תידילי תושיגר 

תשפחמו הירוטירט הרסחה תינתא הצובק לש היגולואידיא איה תונויצה 

,ילאירוטירט דסמ רצונש עגרמ םלוא .היתויעב תא רותפל תנמ־לע התוא 

תוילאינולוק־טסופ תורבחש שומישה תעב יטסיביטיינ ךלהמ לע קביפס ירטאיג לש התנגה ואר 39 

לש "םייטנתוא"ה םינמסמה םיפדעומ הילפאב קבאיהל ידכ הבש ,"תיגטרטסא" תונתוהמב תושוע 

 Benita Parry (1994). "Resistance Theory/Theorising :םג ואר .תידיליה תוברתה

 Resistance: Two Cheers for Nativism". In F. Barker, P. Hulme and M. Iversen

 .(eds.), Colonial Discourse/Postcolonial Theory. Manchester and New York

.67 'ע ,6 הרעה ליעל 40 

.274 'ע ,18 הרעה ליעל 41 
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תניימודמ תידילי הליהק רבח ןנח 162 

סיסב לעו ,רקיעה אוה םהלש ילאירוטירטה סיסבהש םישח ויבשותש עגרב 

םה עגר ותואמ [."] תיתימאה םמלוע־תפקשה תאו םתרבח תא םינוב םה הז 

,תילאירוטירט היגולואידיא ,הז קתעמ אטבתש היגולואידיאל םיקוקז 

החוורהו הלהצה רשפ הזו ,תילאירוטירט העדותל ,יתימ ףא היהיו ,יוטיבו 

42.וז הרותב הנושארל ונלקתנ רשאכ ,ונומיעפהש 

לוכיש חוכ ןכ םא שי ולש תינתאה תוהזה רוקמל סחיב ינענכה חישה לש תויכרע־ודל 

טושפ גוצייל תנתינ־יתלב תורחא ולומ ביצמ אוהש ךכב ינויצה ימואלה חישה תא רגתאל 

איה וסוכינו הזה םויאה לע תוטלתשה םשל הללסנש ךרדהש המית ןיא ןכל .יטנרהוקו 

.ולש תויכרע־ודה תקחדה ךות תילארשיה תורפסה ןונק ךותל ותטילק 

םידליל םידילימ 

תינענכה תורחאה לש יטנרהוק ןוגרא לש השעמ קר וניא הזה םוכינה השעמש אלא 

תריזב עיפומ אוה ,ידיליה ,ינענכה רחאה לש הינבההו ןוגראה השעמב ןכש ;תמייאמה 

אוה ,ןבומכ ,םכותבו ,םירחא "םירחא" רתיימה ,טלוב רחאכ ,ףדעומ רחאכ ימואלה חישה 

הארנ .יברעה רחאה אוה אלה - רתויב ישחומהו יטילופה ,יטרקנוקה רחאה תא רתיימ 

ןיב הרורב הימוטוכיד דימעהל ינומגהה ינויצה חישל תרשפאמ דיליה לש הדופטמהש 

לש םסוכינ .תונויצה לש הידגנתמב םיברעה תא תרתיימש םידילי־םינויצ־יטנאל םינויצ 

הריזכ ימואלה תומיעה תפמ תא טטרשל רשפאמ םידיליכ ינויצה חישה ךות לא םינענכה 

.ידוהי,ר־ינתאה חישה לש םיטלשנה ויתולובגמ תגרוח הניאש ,בושייל תנתינ ,תימינפ 

םזיסיקרנה תא ,תרוקיבהו רקחמה דצל ,ינונקה ביטרנה שמימ הבש תירקיעה ךרדה 
רופיסל ידיליה רופיסה לש תויכרע־ודה תכיפה הנושארבו שארב ,רתיה ולש ימואלה 

םסרופש - עשוהי 'ב 'א לש "תורעיה לומ" ןוגכ יזכרמ רופיסב .טידליצל טידילימ :ילפידא 

ורפכש ,םוקמהךב רחאה יברעה ראותמ ־ רימא ןרהא לש ותכירעב תשק תעה־בתכב 

תא הסכמש תמייקה ןרקה רעי תא תיצהל ידכ ידוהיה תורעיה־רמושל רבוח אוהו ברחנ 

לש רופיס וניה - 43ולש יכדרמ לש תעדונה ותאירק יפ־לע - הז רופיס .ורפכ תוברוח 

ויכרצ תא קפסל ידכ יברעב עייתסמ תישפנ הניחבמ לדלודמה ידוהיה ובש ילפידא קבאמ 

:תוימינפה תויגרנאה תא דביאש ימ לש םיכרצ ,תישפנ היגרנאלו תוינויחל םייטסיסיקרנה 

.2.3.1984 ,תונמאו תורפס ,תוברת - תונורחא תועידי ,"תימדקאה ותאובבו השעמה" ,ןורבע זעוב 42 

לכ"ש ךכמ ותוגייתסה תא טילבמ ןורבע ,תוינענכה תוחתפתהל סחיב ולש ותדמע תא וגיצהב ,ןכאו 

ךירצה ,תוימואלה גשומשו ,'ירבע'ו 'ידוהי' ןיב הרורב הלדבה ןיאש ,רורב וניא 'תוירבע'ה ןיינע 

תויהל תבייח תרגסימהש הז ןבומב ,תילארשי תוימואלב רדגומ תויהל בייח ,וניניע דגנ דומעל 

תוכייתשה לש גשומ אוה 'ילארשי' גשומה .יהשלכ תינתא 'תוברת' לש םינממס אלל ,תיטילופ 

תושגדהה לכ ".תויתדו תוינושל ,תוימואל ,תויעזג תוקולח לעמ תאצמנה תיטילופ הדיחיל 

.רוקמב תועיפומ 

.30.9.1970 ,ץראה ,"יתורפס ןורתפכ יברעה" ,ולש יכדרמ 43 
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163 (ו)ב תילארשי היגולויצוס 1999-ס'ישת 

וליבשב אוה יברעהשו תויביטבירדו לודלד ולוכש המצוע ילעב םידסיימ םיקזח תובאל ןב 

ותיא תוהדזההו דיליה לא תורבחתהה .תובאה רודב לשוכ דרמ דורמל תוסנל יעצמאה 

קר תימואלה תויביטקייבוסה ובש ילפידא ילנידיביל ךרעמ ךותל ותסנכה ידי־לע תושענ 

התופתתשה חוכמ רתוי דוע םירצבתמ קר תידוהיה־תינתאה התוהז תולובגו תקזחתמ 

יומידכ קר דקפתמו ול ינוציח אוה יברעה דיליהשו החפשמה ךותב ךרענש ילפידא קבאמב 

םע רשקה לע רבוג ילפידאה רשקה .ומצע תא ינאל ףקשמש הארמ יומיד ,ולש ירלוקפס 

ףדעומ ,החפשמ ןב לש םדה־תברק ךותב בא םע קבאמכ ,ילפידאה קבאמה .ימוקמה דיליה 

.דיליה םע ינתאה רשקה לש תוריהבה רסוח לע ,לופרעה לע 

רימא ןרהא לש ודודיעב ומסרופ םקלחש ,םישישה תונשב ובתכנש םירופיס לש הרדסב 

זנק־ןב לאינתע ,סלב ןועמש ,עשוהי 'ב 'א ,זוע סומע לש תוריצי - תשק ולש תעה־בתכב 

ןיב ,ולש םירחאה ןיבל ינאה ןיב הרואכל־שוטשטה - ןומרכ־אנהכ הילמע םגו (זנק עשוהי) 

הניחבמ םיצינה םידדצה ןיב תולובגה תצירפ ,ביואה ,יברעה "רחא"ה ןיבל םילארשיה 

ילפידא רופיס ךותב ביכרמל תכפהנ ,ינענכה גוצייה םע תבשייתמ ךכ־לכש תימואל 

םידוהי ,תודרפנה תוימואלה תויושיה ןיב תודחה תונחבהה תא לפכשמש יטסיגולוכיספ 

.תינויצה תורפסה ןונק לש דוסיה־תוחנה תא ךכב קזחמו ,םיברעו 

ראותמ ,"בגנה תריב עבש ראב" ,ןומרכ־אנהכ הילמע לש הרופיסב םחולה לש ותומ 

תונעל ער ןיינע איה המחלמה ,הנשמ הז המ ,םהלש ,וגלש" :ומרג ימ רורב אלש הזככ 

לש םתבהא רופיסב אלא ,המחלמה לש ימואלה תומיעב וניא רופיסה דקומ ,ןכאו 44".וב 

תיללכ תומילא לש עקרכ קר ול תשמשמ המחלמהש ,בגנה תוברקב םחולו תמחול 

הללכהה ןמו וללה תואמגודה ןמ עבונש המ .השיאה יפלכ רבגה לש ותומילאב תשממתמה 

תוברתב יזכרמ דסומכ יתורפסה ןונקה הנבמ לע תינורקע הרהבה םג אוה ןהמ הלועש 

חנומה :תינתא הדימ־תמא איה תילארשיה תורפסה ןונקב תטלשה הדימה־תמא :תילארשיה 

אל ןמז יגפל דע ןכש ,"תידוהי תורפס"ל םזימפוי רבד לש ודוסיב אוה "תירבע תורפס" 

ירוחאמ .תידוהי תורפס רבד לש ופוסב איה תירבע תורפס ,הבר הדימב ןיידעו ,בר 

ידכ - ןונקל סנכיהל יואר־אל וא יוארל טסקט תוכפוהש תויטתסאה תוקמנההו םילוקישה 
ואר) םידחוימ תונוישרו תודחוימ תוחנה ילבו המגיטס ילב ימיטיגל ירבע רפוס תויהל 

ךייתשהל רבד לש ופוסב ךילע (סאמש ןוטנא ילארשיה־יגיטסלפה רפוסה לש הרקמה 

תורפס תביתכ לש תיפולח תורשפא הגציי ,הז תמועל ,תוינענכה 45.םידוהיל ינתא ןפואב 

,תירבעב תידוהי תורפס לש הדוגינ - שוטר ןתנוי לש וחוסינב - איהש תילארשי תירבע 

.תיתד הדע לש תורפסכ המייקתהש 

ינתאה ןורקיעל תויצה ןמ תוררחתשה אוה תילארשיה תורפסה לש התרטמ רקיע ,ןכל 

םג תרשפאמ וז תוררחתשה .תירבעה תורפסה ךותל הסינכ סיטרכ תנתונש הדימה־תמאכ 

תירבעה תורפסה לש המלוע ךותל סנכיהל םידוהי־אל ידי־לע תבתכנש תירבע תורפסל 

ןיבל תירבעה ןושלב הביתכ ןיב - בטיה הווסומה - ידרוגה רשקה תא הזב ררחשלו 

לש ,תויכרע־ודה לש הקחדהה תייאר לבא .םיבתוכה לש תידוהיה תינתאה תוהזה 
התכזש תיביסמה הייחתה תא ירמגל רחא רואב הריאמ ,תינענכה הדמעה לש תוידירביהה 

.היבחרמ .<65 'ע> תחא הפיפכב .(1966)ןומרכ־אנהכ הילמע 44 

.193-186 ,1 ,םייפלא ."סליכא לש ובקעב תוכהל" .(1989) רבח ןנח 45 
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תורפסה הספתנ םישימחה תונשבש דועב .םינומשהו םיעבשה תונשב תינענכה תורפסה הב 

קוסיע רכינ םינומשהו םיעבשה תונשב ,ןוידל טעמכ היואר־יתלבכו תילושכ תינענכה 

לש תיביסמה תיתוברתה הדובעה התשענו ,תינענכה תורפסבו תוינענכב הרופ ירקחמ 

םייואר ףאש םייואר םיטסקט גציימ לש דמעמ לביקשו רימא ןרהא ךרעש תשק תעה־בתכ 

תעה־בתכ לש תדחוימה תרבוחה המסרופ ןכ־ומכ .תילארשיה תורפסה ןונקל סנכיהל 

לע סרוקה יכרכ ינש ומסרופ ךכ־רחאו רמוע ןד לש ותכירעב 1977 טסוגואב הזורפ 

.(דרובסייו לחרו ץרג תירונ ידי־לע ובתכנש) החותפה הטיסרבינואב תינענכה תורפסה 

תא ליכהל ,םישימחה תונשב הרק אלש יפכ ,ילארשיה ןונקה חתפנ הלא לכ תובקעב 

.וכותב תינענכה תורפסה 

תינויצ תימואל תוריגסמ ןונקה לש תוחתפיה לש תוזחה תורמל - וז הלכהש אלא 

ןונקל הפולחכ ,תינענכה וז תמגוד ,תוינויצ־יטנאו תוינויצ־אל תויורשפאל תוחיתפל 

הסינכה ןכש .המנפה אלל הלכה לש הלועפ רבד לש ופוסב איה - תילארשיה תורפסה 

לטבל ןויסינה תועצמאב אלא הרשפאתה אל ןונקל תינענכה תורפסה לש תאזה תרחואמה 

ןיב הדחהו הייקנה היציזופואל תוינענכה תפפכה תועצמאבו תמייאמה תויכרע־ודה תא 

־יתלב קלחכ - תונויצה לש "רחא"ה ־ "תוידילי"ה החסונ וז ךרדב ."תוידילי"ל תונויצ 

יפכ ,התודחא תא רובשלו התוא קרפל םייאמש טנמלאכ אלו ,הכותמ עבונכו הנממ דרפנ 

לש תוידירביהה .תויכרע־ודכו תוידירביהכ תוינענכ תסיפת םורגל הלולע התיהש 

הליהק ןוימד לש יתוברת טקיורפכ ילארשיה חישב ןכ םא תגצוימ תינענכה תורפסה 

תוירוגיטק ךותב תוינענכה הדכלנ ךכ .ידילי סותא לש ותועצמאב ךרענש הדיחא תימואל 

.ילארשיה ןונקה לש ולופכשל םרותש ינגרוא ביכרמל התוא וכפהש תוינומגה 

םלעוהש םזילאינולוק 

ינויצה חישה םילעמ ימוקמה יברעה תומדל ףילחתכ דיליה תומד תגצה לש וז ךרדב 

"תוידילי"ב שמתשמ אוה םוקמב ותושרשומ תא ססבל ידכ .ירוטזינולוק חישכ ומצע תא 

תינבתב ןוגראה .רגהמל דילי ןיב הדח הימוטוכיד לע תדסוימש תינבת ךותב התוא ביצמו 

תוינענכה תא סכנל ינויצה חישל הרשפא תויכרע־ודו תוידירביה הב ןיאש םידוגינ לש 

יאצאצ תגצה תועצמאב ירוטזינולוקה השעמה תא שטשטל ךכבו ,רגהמל רחא ,ידילי רחאכ 

.םייטנתואו םירוהט םידיליכ םירגהמה 

הנידמה תמקהו בושייה תפוקת לש גוצייהמ הגייתסה תינומגהה תינויצה תוברתה 

וזכרממ קיחרהש יזכרמה ינויצה חישה תמועל .ילאינולוק־יטנא קבאמ לש האצותכ 

הראית ,תינויצה תוחכונה לע םג לוחל םייושע ויהש ,םזילאינולוק לש םיגוציי ימיטיגלה 

תידילי תושי לש קבאמכ לארשי תנידמ תמקה תארקל קבאמה תא תינענכה הדמעה 

עריאש םזילאינולוקב קבאמבכ תוינענכה לש םיגוצייב תוננובתה .רזה ילאינולוקה שבוכב 

לש לארשיב ,םויכ הב ןנובתהל רמולכ ,לארשי תנידמ לש התמקהל המדקש הירוטסיהב 

,םינוש םיליתפ לע עיבצהל הלוכי ,תילאינולוק־טסופ הביטקפסרפמ ,םיעשתה תונש 

םוקמב .תפתתשמ לארשי ובש ימואלה רופיסה גורא ונממש ,הז םע הז םיבשייתמ םניאש 

תומיע תותיזח תילאינולוק־טסופה העפותה תגציימ םיברעו םידוהי ןיב ימוטוכידה דוגינה 

תוהז ילעב םיברע םע תומיעה וא יטירבה רזה ןוטלשה םע תומיעה ןוגכ תונווגמו תובר 
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,יכרע־ודה ימימה לש תינויצה הקחדהה וליאו .תיברע תוימואל לש תובזוכ העדותו 

הדמעה תא הרצייו הגציי ,ילארשיה הווהב תוינענכה לש תוילאינולוק־טסופה תא תללוכש 

תסכונמו הב תלבומ תוינענכה .תונויצה תא תננוכמש ,החונ "רחא" תדמעכ תינענכה 

המצע תא תונויצה תסיפתמ קלחכ אלא ,תנייאמ אלו תידוגינ אל תורשפאכ הידי־לע 

תא הקיחדמ איה הלש ימואלה ןמזה לש ינגומוה גוציי תועצמאבש ,תילאירוטירט תשרויכ 

רומישב ןומטה םויאה .הלש תילאירוטירטה העיבתה לע םימייאמה םייניטסלפה םירחאה 

תוימואלה לש תוינגומוהה תוירוגיטקה תעירפ לש םויאה ןכ םא אוה תוידירביהה 
שופיחה" .םיימואלה םייומידה רוצייל תידעלבה התוכמס תא רערעל היושעש תניימודמה 

אוצמל הקושתה תא" רשאמ רתוי אל גציימ ,גנאי טרבור בתכ ,"תיטסיביטיינ הפולח רחא 

46."ינאה לש תויברעמה תוחנהה תא ףקשיש רחא 

תא ןנוכיש ךכ ותוא הנב זכרמהש יפכ ןנוכמש טקייבוסה אלא וניא הזה "רחא"ה ןכש 

תוינויצה תוחנהה תא ףקשיש "רחא" אוצמל תיטסיסיקרנה הקושתה תא תרשמש ,זכרמה 

רדגב הניא "תוידילי"ו תונויצ לש תימוטוכידה הדמעהה .ימואל טקייבוסו תוימואל לש 

ירוקב יובש רתונ רבד לש ופוסבש ,ידילי ,"יטנתוא" ,"יתימא" רחא הזיאל היגלטסונ 

ינענכה דיליה תא תכפוה תאזה תימוטוכידה הדמעהה :ינויצה זכרמה לש ימצעה ןוניכה 

.ינויצה זכרמה תא ןנוכיש הז תויהל ותילכתש אצמומ דיליל 

תוביציל ,תניימודמ תוימואל לככ ,ןועטל ינויצה חישל תרשפאמש איה וזה תורחאה 

הסנמ ,תוימואל לכ ומכ ,תונויצה .ימואלה יומידה לש תוכמסל רקיעבו םימיה־תוכיראלו 

םייק רבד איה "תינויצ תוימואל" ןמסמה ידי־לע תנמוסמש תניימודמה הליהקהש ןועטל 

תוכמס רקיעבו תוביצי ,רוקמ תלעב תושי אלא ,האצמה אלו רצות אל :ןוימד אלו ,םלועב 

הביצי "תורחא" וזה תוכמסל־תנעוטה הדימעמ ,וז התדימע תא ןנוכל ידכ .ימואלה יומידל 

.זכרמה תוביצי תא תננוכמ איהש ךכ התוא תפקשמש 

הימוטוכידה תבייחמ ,ביציו יתודחא ,יטנרהוק היהי תינויצה תוימואלה בטוקש ידכ 

אוה ףא היהי - "רחא"ה לש היציזופואה - תינענכה "תוידילי"ה בטוקש םג הדחה 

לע רחאה הנעי אל ,ידירביהכ ןכש .יכרע־ודו ידירביה אלו ,ביציו יתודחא ,יטנרהוק 

לש ףקשמ רשאמ רתוי אל אוה רחאה וליבשבש זכרמה לש תיטסיסיקרנה הקושתה 
.ולש דוסיה־תוחנה 

וכפה ינגומוה ןמז לעב ימואל רופיס לש תוירוגיטק תועצמאב תוינענכה לש םיגוציי 

לש ןמזה תסיפת לע רוערעה תאו תולג תונש םייפלא ינפ־לע תוינענכה לש גולידה תא 

תידילי תירבע תוברת תיינב תועצמאב םוקיש־תב הגירחל תניימודמה תימואלה הייליהקה 

םיגוצייב התנבנש תינענכה "תוידילי"ה לש הסרגה .םירבעל תפתושמה הירוטירטב 

ףצר ךותב תמקוממש "תוידילי" איה תוינענכה לש םיירקחמהו םייעונלוקה ,םייתורפסה 

אצומ לש יאדו רוקמ לע העבצה תועצמאב התוהז תא תננוכמה ,ינגומוהו יראיניל ןמז 

תוהזה לש תננוכמה הירוטירטב הווהב שממתמ רשאו ירבע רבע ןמסמש ףתושמ ינתא 
.תימואלה 

הסיפת תועצמאב םיינענכה םיטסקטה לש תויכרע־ודה תקחדהב הקסע תרוקיבה 

תורחת"ב "ונחגא"ה ןושל :תינענכה תורחאה לש תיטסילאיסנסאו תינגומוה ,תיטמימ 

 .R. Young (1990). White Mythologies (p. 165). London 46
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םידוהי "ונחנא" ,םיברעו םידוהי "ונחנא"כ שרפתהל הלוכיש - זומת ןימינב לש "היחש 

תעבקתמ תאזה "ונחנא"ה ןושל - ילוכו יפוטוא דיתעב םיברעו םידוהי "ונחנא" ,דבלב 

תורשפאה תא ץימחהש חוטבו קצומ ידוהי ילארשי "ונחנא" ידכל ינויצה שוריפה ךותב 

לע רבדמה ,הזה רופיסה ףוס .יברעה רחאה םע םולש לש הלועפ־ףותישל וא גולאידל 

תינויצה האירקה וליאו ;"ונחנא" לש הלאכ תואירק ינימ לכ רשפאמו חותפ וגיה ,"ונחנא" 

.רורב "ונחנא"כ ותוא תעבקמש איה 

(ינפג אגרש לש םינודיספ) בתונ ןתיא לש ורופיסל ץרג תירונ הבתכש שוריפב םג ךכ 

העיבצמ איה ,1948 תמחלמ ימיב יברע רפכ לש ירזכא שוביכ ראתמה 47,"םיהלאל חבשה" 

לש תיפצתה תדוקנ ידי־לע הנבנה ,ףצרה ןוגרא םא" ובש רופיסה לש תויכרע־ודה לע 
םירשפאמ רופיסה יטרפ ירה ,םתועשרו םילארשיה תוירזכא תא טילבמ ,רוביגה־דליה 

.םיברעה לע טפשמ תאצוהל אקווד שמשמה ,הנוש ןוגראב םיעוריאה תא ןגראל ארוקל 

,ררבתמ ךכ ,םחולה .ידוהי לש הצלוח שובל םחול םייובשה ןיב הלגמ רמושה ליחה [...] 

דדונתמ רהזי לצא [...] .םהינזוא תא תרכו םיתמה תא זזב ,תינוכמ לש היעסונ חצר 

הייטנל לווע לע עוזעז ןיב וא ,םיברעה יפלכ סואימ לש סחיל םימחר לש סחי ןיב רוביגה 

םיברעה םע תוהדזה רוציל ןויסנה ןיב אוה קבאמה ןאכ וליאו .תיללכה תושידאב עוקשל 

םירזל ורשפא ,םהינכש םע םולשב תויחל תורשפאה לע ורתיווש לע םתעקוה ןיבל 

ףיסוהל רשפא ךכ לע ךא 48."שוביכל ופיצו םרפכ תא אלמל (םילגנאו םיברע םימחול) 

ינפקות גוציי ־ םיספרתמו םינפנחכ םיברעה לבא םיזזובכ רופיסב םיראותמ םידוהיהש 

הקולחה היפ־לעש תפסונ תורשפא איה הזה שוריפב קחדומש המ ןכלו .דחי םג דהואו 

העקוהה יכו תיעמשמ־דח הניא - םידוהי לומ םיברע - םיימואל םיטקייבוסל תינויצה 

ןיב תינתאה הימוטוכידה תוביצי תא רערעל הלוכי המחלמל םיפתושה לש תידדצ־ודה 

.ינויצה חישה ןעשנ הילעש םיברעו םידוהי 

םייתורפסה םיטסקטה לשו תינענכה הדמעה לש תינגורטהה תוינויציזופואה תמועל 
וחתפתה תילארשיה תוברתב תוינענכה לש היגוצייו התוחכונ יכ הארנ התרגסמב ורצונש 

תינענכה תורפסהו העונתה לש םיגוצייה .תינויצה תוברתה םע הלועפ־ףותיש ידכל 

לאיצנטופ ילעב םיטסקט סוכינ לשו בותכש לש םינונגנמכ רבד לש ודוסיב םילעופ 

ינענכה טסקטהו ,"רחא"כ ידיליה .הינומגהה תינויצה תוברתה תורישל ינויציזופוא 

תרזוחה ,יאר־תנומתכ רבד לש ופוסב םיגצוימו םירזוח ,תינויצה הדמעל "רחא" טסקטכ 
.תילארשיה תונויצה לש תיסיסבה היגולואידיאה תא תלפכשמו 

.12-9 ,1950 יאמ ,ףלא ."םיהולאל חבשה" .בתונ ןתיא 47 

םירקחמ - תאלמ :ךותב ."תורפסל היגולואידיא ןיב - תינענכה הצובקה" .<ג"משת> ץרג תירונ 48 

.ביבא־לת .(385 'ע ,א ךרכ)ותוברתבו לארשי תודלותב 
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