
5 (ו)א תילארשי היגולויצוס ו998-ט''נשת 

תכרעמה רבד 

,תילארשיה הרבחב קומע רבשמ תעב םלועל אב ,תילארשי היגולויצוס ,הז תעיבתכ 

יוטיב םיאצומ םניא םלוא ,םינווגמו םירע בצמה לע םינוידה .היכרעו התומד לע תקבאנה 

־ יראה־וקלח ,השעמל - ןוידהמ רכינ קלח .לארשיב תימדקאה תורפסה תרגסמב תואנ 
יעדמב םייזעול תע־יבתכל תרכינ המורת םילעמ םיילארשי םידמולמ .תיזעולב עבומ 

תמישרב דבכנ םוקמ םישפות םיילארשי םירקחמו ,םהיטביהו םהימוחת לכ לע ,הרבחה 

.תילגנא תורבוד תוצראב רקיעב םלועב םיריכבו םיליבומ םיל"ומ לש םירפסה 

ןמ ,התומד לע הז חיש ,תילארשיה הרבחה לע הז ןווגמו ףיקמ ,קתרמו בושח ןויד 

הפשב ,תימינפה תרגסמב ־ לכל לעמו לכ־מדוק - בטיה שרשומ םוקמ אצמיש יוארה 

תבייח ,ץוח יפלכ בורל םינפומ הינפש ,תילארשיה הימדקאה .ונלשמ תומבבו תימוקמה 

.התוברת חופיטו לארשיב הרבחה יפלכ ,םינפ יפלכ םג תוביוחמ הל שיש רוכזל 

ימדקאה םלועב תירבעה לש הדמעמו המוקמ תא שדחמ לוקשל םוקמ אופיא שי 

םג אלא ,םהיתודובע תשגהב םיטנדוטסה לש םתפשבו הארוהה תפשכ קר אל ,לארשיב 

אלא ,הלוגס־ידיחי לש הנטק הצובקב רבודמ ןיא .םידמולמ יבתכב הרוגשה הפשכ 

וז הייסולכואש ןמזה עיגה .םינווגמ תודסומ תשייאמה ,הלדגו תכלוה הייסולכואב 

תוללכמב ,תוטיסרבינואב - ההובגה הלכשהה תודסומב םיצרמו םירוספורפ לש 

םג הב םילעופו םייח םהש הרבחה תודוא־לע םינוידה רקיע תא ולהני ־ םינוירנימסבו 

החונה הפש ,םלועב רתויב םגרותמהו ארקנה ,ץופנה רפסה בתכנ הב הפש ,םתפשב 

ןיבל הימדקאה ןיב רשק הב להנתמש הפש ,םהיתודסומל םירהונה םיטנדוטסה תובברל 

םלועב תילארשיה הימדקאה לש הדמעמ תוססבתהל סחייל שיש תובישחה לכ םע .םעה 

הז ןוידש ינויחו בושח ,(תילגנא רבודה םלועב תוחפל ,קפסב לטומ וניא הז הגשיהו) ולוכ 

תויעבה תרהבהל הימדקאה לש תיתועמשמ המורת הווהיו ,םינפ יפלכ םג אטבתי 
תשפות לארשי ,רואל האצוהה םוחתב .הילע םירבועה םיכילהתה תנבהלו הרבחה לש 

יניצר רוסחמ שי םלוא ,(הייסולכואה לדוגל תיסחי ,תונושארה ןיב) ריכב םוקמ ןיידע 

ירהש ,ירשפאה ברימל ףואשל שי ;םידדובב קפתסהל ןיא .םיירבע םיימדקא תע־יבתכב 

.תירבעה הפשב יוטיב ידיל הלא םירקוח לש םהיתודובע ואובי אל ,תומב רדעיהב 

- תמלוה תונעיה דימת תאצמנ םיירבע תע־יבתכ לש ריבס ןווגמ םהב שיש םימוחתב 

תומב תריציל םיגאודה שי וב םימוחתה דחא םניה תודהיה ידומיל .ןויעבו הביתכב 

,ןהלשמ תומב תוחפטמ םירומל תוללכמה ןמ המכ וב ,ךוניחה םוחתב םג ךכו ,תותואנ 

.םיטפשמב תעה־יבתכ לש תיסחי לודגה םרפסמ איה תפלאמ המגוד .ללכ־ךרדב ,םינותנש 

המורת ךכב םילעמ םהו ,םהיפד לעמ םילהנתמ םיירוקמו םיבושח ,םיירופ םינויד 

ןיד־יקספב יוטיב תחא־אל םיאצומ ףא םהידה .תילארשיה תונטפשמל תיתועמשמ 

תיטרואיתה ותובישח חכונל דחוימ יפוא לעבו רדגומ םוחתב םנמוא רבודמ .הקיקחבו 

תאזכ תרדגומ תרגסמל ץוחמ םג ךא ;טופישה ןיבל הימדקאה ןיב חיש־ודה לש תישעמהו 

תוינורקעה תוקולחמל הפישחלו םירקחמ לע םיחווידל ,עדיל אמצה לודג םיליכשמ להק שי 

.תונושה תודמעה ילעב ןיבש 

םיטנדוטסה יפלא ,תודסומה לכב היגולופורתנאלו היגולויצוסל םיגוחה לש עפש 

ותרבחב השענה ירחא בקועה לודגה ליכשמה רוביצהו םהב םידומילה ילספס תא םישבוחה 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Tue, 23 Feb 2021 08:49:30 UTC������������� 

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



תכרעמה רבד ףלש ןואיל 6 

.לארשי־תנידמב תירבעה הפשב ןויעו העבהל תופסונ תומבב ךרוצ םייק םג םייקש םידיעמ 

,ומוחתב םימייקה תעה־יבתכ לש ןטקה םרפסמל הזב אופיא ףרטצמ תילארשי היגולויצוס 

.םיפסונ םינואטב וילא ופרטצי דועו ,ןיינע וב ואצמי םיארוקו םיבתוכש הווקתב 

תויתרבח תויגוסב תוקסועה תולוכסאו תושיג ןווגמל המב היהי הז תע־בתכ 

םירקחמ לע תומישר :םינווגמ םיגוסמ תודובע ןימזמו ןיפכיד לכל חותפ אוה ;תויתוברתו 

תודהיה לע ,ןוכיתה־חרזמה רוזיא לעו תילארשיה הרבחה לע תודובע ;םייטרואית םיאשמו 

תויוברת ןיב תיתאוושה הריקס וא םיוסמ אשונב םידקוממ םיחותינ ;יברעה םעה לעו 

,היגולופורתנאל - םיפסונ תועוצקמל רשק שי היגולויצוסל .תונוש תופוקת וא תונוש 

הווקתב ךרדל םיאצוי ונא .תויתרבח תולאשב םיקסועה תועוצקמה רתי לכל םג ךא ,ןבומכ 

תויגוס ןובילל המב הז תע־בתכב ואצמיו ,םטע ירפמ םורתל ןוצר ולגי וניתימעש 
.םיירופ םינוידל הריזו תויתרבח 

,םירפס תרוקיבב וניברה) .ונמצעל ונבצהש תורטמה בור תא ונגשה יכ םירובס ונא 

לע ביגהל תביוחמ תימדקאה הייליהקה ונתעדל יכ ,דיתעב םג ןכ תושעל ונתנווכבו 

(.הנימזמ רפס תביתכ םצעש ןוידה תא ךכב ךישמהלו םהב רמאנה 

 * * *

יריכבמ דחא לש ותוקלתסה רחאל הנשמ רתוי תצק רוא האור הז ןושאר ןויליג 

םירבדב חתפנ ןויליגה ,ןכ־לע .אריפש ןתנוי רוספורפ ונתימע ,םיילארשיה םיגולויצוסה 

היגולופורתנאלו היגולויצוסל גוחה שאר ,בהנש הדוהי רוספורפ יפמ ורכזל סנכב ורמאנש 

דועב םסרפתהל רומא ןתנוי לש ורכזל ולוכ שדקויש ןויליג .ביבא־לת תטיסרבינואב 

ורפס תאצ ןויצל יצחו םייתנשכ ינפל ןגרואש סנכל ושגוהש תודובע וב וללכיי .הנשכ 

.םיאקיטילופה יבשב הרבח ,ןורחאה 

 * * *

לש הכרעה ךילהת תורבועה תודובע רבכ ולבקתה .הנכה יבלשב אצמנ אבה ןויליגה 

.םהיתודובע תא ונל שיגהל םיפסונ םירבחמו םירקוח םינימזמ ונאו ,םיינוציח םיארוק 

.םיימדקאה םירטסמסה ןמ דחא לכב דחא ,הנשב תונוילג ינש ועיפוי ,ןונכתה יפ־לע 

רואל ותאצ תארקל תונכהב ורזעש הלא לכל תודוהל ינוצרב ,תכרעמה ישנא םשב 

היגולופורתנאלו היגולויצוסל גוחה דיל יתרבח רקחמל ןוכמל :הז ןושאר ןויליג לש 

,םיינוציחה םיארוקל ;דהואו םח סחיבו ןומימב הבידנה ותרזע לע ביבא־לת תטיסרבינואב 

םירמאמ רסירתמ רתויב רבודמו) םק םרטש שדח לעפממ קלח םש־סוליעב תויהל ומיכסהש 

ונתוא וכיזש םינוש םימרוגל ןכו ;םיינושארה םיבלשב רזעש ,ךורב לייאל ;(ורקסנש 
.הכורבה וכרדב דחא לכ ,םדודיעב 

ךרוע ,ףלש ןואיל 
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