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היתודלותו התינכת ,הבישיה :הרות ילהוא ראיורב יכדרמ 

.םידומע 648 .ד"סשת .רזש זכרמ :םילשורי 

*ןשד המלש 

ידומילל םימדקתמה תודסומה םיטלוב לארשיב הנידמל תדה ןיב םיסחיה תשרפב 

,תושגר יוור סומלופ לש ודקומב םיאצמנ הלא .םיידרחה "ללוכה"ו "הבישיה" ־ דומלת 

םידרח ,םינוליח - תילארשיה הרבחה יקלח בור תא ומע ףחוסה ,תונומאו םיסרטניא 

תידוחיי איה ותדובעו ,ריכב ןוירוטסיה אוה ונינפלש הבעה ךרכה רבחמ .םיינרדומ־םייתדו 

ללגב םיגולויצוס לש םבל תמושתל יואר רפסה .העפותה תא הפיקמ איה ובש ןפואב 

תימינפ היעב אוהש אשונ ,תילארשיה הרעסה ןיעב אצמנה אשונב ףיסומ אוהש הנבותה 

ףלא ךשמב רשא ,םידומיל םיחילצמ דציכ הלאשב דקוממ רוביחה .הרימחמו תכלוהה ,השק 

תאז לכב קתרל ,םיאשונ םתוא ביבסו םיטסקט םתוא ביבס םיבבוס רתויו הנש תואמ שמחו 

,םידומילה תוינכותב םיקסועה םיקרפב טרופמ תאזה היגוסה רוריב .םידימלתו םירומ 

םיסחיב ,םיפסכהו להנמה ירדסב םיקסועה םיקרפב ןכו ,םידומילה ירדסבו הארוהה יכרדב 

לש ומוחתל םיקישמ הלא םינורחא םיקרפ .םידימלתה תרבחבו םידימלתל םירומה ןיב 

.התוא תבבוסה הרבחל הבישיה ןיבש םיסחיב קסועה קרפב דחוימב רומא רבדהו ,גולויצוסה 

םתושבגתה תישארב ליחתמה ,רתוי וא תוחפ יגולונורכ רדס יפל יונב םיקרפה ןמ דחא לכ 

תורוזפב םייניבה־ימיב ךישממ ,ןושארה ףלאה ףוסב זנכשאבו דרפסב הרותה תודסומ לש 

הרשע־עבשה ,הרשע־ששה תואמה דע עיגמו (דועו הילטיא ,זנכשא ,דרפס) תוירקיעה 

טוריפב םימייתסמ םידרפנה םינוידה .(לארשי ץראבו ןילופב דחוימב) הרשע־הנומשהו 

ךרכ .םירשעה האמב האושה ברע דע ,הירגנוהבו אטילב הרשע־עשתה האמב תויוחתפתהה 

תוטעמ הלא ךא ,תולק הכירע תויעבמו תורזחמ יעבט ןפואב לבוס ךכ־לכ לברוסמו לודג 

.לודגה ופקיהב בשחתהב 

תודלותב םהלש יוטיבבו םיימינפ־סיידוהי םיירוטסיה םימרוגב אוה רפסב ירקיעה שגדה 

אלה ,תידוהיה הרבחל ץוחמש תוידסומ תוליבקמל תועדומ הלגמ רבחמה ,תאז םע .תובישיה 

תוטיסרבינואה ןכו ,םלסיאה תוצראבש תובישיל תוקישמה ,תוימלסומה "תוסרדמה" ןה 

תוצראב תובישיל תוקישמה ,(.ררשע־שולשה האמב ןדוסיב לחה) הילטיאו הפוריא ןופצב 

וללה ןהיתוליבקמ ןיבל תובישיה ןיב ןוימדהו ינושה תודוקנ לע דמוע רבחמה .תורצנה 

ראתמ אוהו ,הפיקמו הבחר איה רבחמה לש תירוטסיהה הייארה .(תוטיסרבינואה דחוימב) 

תעה יהלשב לארשי ץראבו לבבב הליחת ודסונש ,תובישיה :ילגעמ ךילהת (עלבומב יכ םא) 

תיתרבח הירפירפ התייה ןביבס .רוביצ ישאר לש םייטרפ תודסומ ןרוקמב ויה ,הקיתעה 

ויה םיכמותה .ןמויק רקיע אב הנממו ,םימרותו םיכמות ןונגנמ לש ,תיצרא־קב ,הלודג 

וררופתה ,הרשע־שולשה האמב םייתסהש ךילהתב ,םייניבה־ימיב .תיצרא־ןיב התומע ןיעמכ 

תובקעב .לארשי ץראו לבב תובישי םג וקרפתה םמעו ,םיקיתעה םיידוהיה הייסולכואה יזכרמ 

וכמתנו ולהונש ,תויטרפו תונטק תובישי - שדח גוסמ תובישי זנכשאבו דרפסב ודסונ תאז 

לש תותומע ישארו םירומ לש ימשר יונימ ילבו ןונגנמ ילב ,דבלב םיימוקמ םישיא ידי־לע 

תוצראב דחוימב)ישילש גוס ץופנ הרשע־הנומשה האמה דעו םייניבה־ימי ףוסמ .םיכמות 

רוביצה ידי־לע ונמומו ולהמו ,םיימוקמ םייתליהק תודסומ ויהש תובישי ,רמולכ ,(זנכשא 

ביבא־לת תטיסרבינוא * 
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,תובישי לש יעיבר גוס ץופנ ,ונימיב םג ךשמהבו ,הרשע־עשתה האמב .ימוקמה יתליהקה 

לע ולוכ ןעשנה ,יטרפ דסומכ הבישי :הקיתעה תעב לבב לש ירוקמה גוסה תא ריכזמה 

תוליעפה יטרפב ףעתסמ הז ילגעמ תוחתפתה הנבמ .םימרותו םיכמות לש ןגרואמ ףרוע 

.םינושה תומוקמבו תופוקתב תובישיה לש 

ינבמ תובישיה ידימלת ויה ןהב קסוע רפסהש תופוקתה בור ךשמב ,רבחמה תנעטל 

רוביצה תגהנהל הנכה הוויהו םינש המכל לבגומ היה הרשכהה ךשמ .תוינע־אלה תובכשה 

תונטק ויה ןקלחו ,רתויה לכל םירבח 30-20־כ ונמ תובישיה .תיטילופו תיתד הניחבמ 

ונוכ הילטיאבו» תוישעמ תויעבב ונדו םימכח ודמל םהבש תודסומ ויה ןקלח .דואמ 

ופפותסה םיריכבה םימכחה דצל .תוליהקה לש ןיד־יתבכ םג ושמיש ןקלחו ,("הימדקא" 

ךותמ ,ימשר־אל היה דומילהמ בושח קלח .תודרפנ תותיכב ךא ,םהמ ודמלש םידימלת 

הבישיה .םייטרפהו םיירוביצה םהיקוסיעב םימכחה רחא םידימלתה לש הביקעו תודימצ 

גוסהמ הבישיב םג .םייניבה־ימימ ,הרקיעב תיזנכשא תוחתפתה איה קהבומ יכוניח דסומכ 

תיתועמשמ הציחמ רדעיהו ,הבישיה שאר היהש הרומה םע קודה עגמ לש ןורקיעה רמשנ הזה 

שאר לש יטרפה ותיבב ודמלו וררוגתה םידימלתה .םירומל םידימלת ןיב תויטרפ לש 

אפור וא םיפסכ הוולמ םיתעל היה הבישיה שאר .ללכ ךרדב חוורמ תיב היהש ,הבישיה 

שאר לש ותשאל ומליש םידימלתה םיתעל .םידימלתה לש םהידומיל תא ןמימ אוהו ,דימא 

(וננושלב םירטסמס)"םינמז" המכ רחאל .(םידומילה תרומת אל ךא)םתלכלכ תרומת הבישיה 

ןכ ומכ .תוטיסרבינואב םיטנדוטסל המודב ,תרחא ריעב םכח לצא דומלל םידימלתה ורבע 

.וכרענ אל תוניחב ךא .םהידומילב ושקתהש םידימלתל ורזעש ,(םילגרתמ)"םינרזח" ולעפ 

ןקלחש תונחבה ,דרפס תובישיל זנכשא תובישי ןיב תונחבה ורכינ םייניבה־ימיב רבכ 

תוידרפסה תובישיה :םידומילה תוינכותל הרושק תובושחה תונחבהה תחא .םויה דע תורכינ 

יולימ תארקל ,ישעמ־יעוצקמ דומילב בר שגד ומש אלא ,טשפומ ינויע דומילב וזכרתה אל 

.(םיניידו םיטחוש ,םינבר ןוגכ) םימיוסמ םייתד םידיקפת 

,ןוליחו היצזינרדומ יכילהת הפוריא תוליהקב וחוור הרשע־עשתה האמה תישארב 

ןבורו ,וקמטצה תויתליהקה תובישיה .תויזנכשאה תובישיב םייתוהמ םייונישל ואיבה הלאו 

ודמע ןשארבש ,תויטרפ תויתליהק־לע תובישי (אטילב דחוימב) ודסונ ןמוקמב .ורגסנ 

תוחורל הבר תושיגרו תועדומ ויה הלא תודסומב .תירוביצ הרשמב וקיזחה אלש םינבר 

תבבוסה הרבחה יגפמ םידקת תרסח תורגתסה התייה ךכל הבוגתהו ,תושדחה תוינוליחה 

לע ינויעה דומילה דממ תא המיצעה השדחה תורגתסהה .(תיתרוסמ הרתונ וזש יפ־לע*ףא> 

רתוי דוע החתופ התע .תויזנכשאה תובישיב םדוק םג טלבש דממ ,יעוצקמה דומילה ןובשח 

,ילסקודרפ ןפואב .םידומילה תינכות לש הפקיה םצמוצו ,דומילב תילאוטסקטה הקמעהה 

םידומילה יפלכו תיתליהקה תונברה יפלכ לוזלז חתפתה ,הרשע־עשתה האמה לש אטילב 

ןדיעב .םיינויע םידומילל ןמז תונפל ידכ ,הליפתל שדקוהש ןמזה םצמוצ ןכ ומכ .התארקל 

,ןהיתוחפשמו תחראמה הליהקה תונב ןיבל םידימלת ןיב םיכודיש ושענ תויתליהקה תובישיה 

־םיכמותה גוח ךותב םיכודיש ורצונ םמוקמב .הלאכ םירשק דוע ומייקתה אל התע ךא 

ורגתסהו וסנכתה םהבש ,ןהלשמ םייטרפ דומיל תומלואו תוימינפ וליעפה תובישיה .םימרותה 

.התוינוציקב השדח דחי תשוחת תובישיה וחתיפ ךכ .םידימלתה 

־עשתה האמב םיהובגה תודמעמה לש תיללכה תיתדה תופפורתהה בקע ,רבחמה ירבדל 

לא .תובישיה ידי־לע וכמתנ הלאו ,ינועה תבכשמ ואבש םידימלתה רועיש לדג ,הרשע 

.םידימלתה תרבח ברקב םישדח דובכ ינוניגו םילמס לש חותיפ הוולתה הזה ךילהתה 
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תוברעתהב לחה ,םידקת רסח ןפואב תובישיה לוהינב םיברועמו םיליעפ ושענ םידימלתה 

התייה וז תוברעתה .תובישי ישאר לש ףאו םירומ לש םיונימב הלכו םידומילה תוינכותב 

התייהש תויתשרומ ,תובישיה לוהינב התע החמצש ,השדח תיתחפשמ תויתשרומב םג הרושק 

האמב .תימוקמה הליהקה דצמ הרקבל ןותנ היה אלש ,יטרפה לוהינה לש םינפה דחא 
("לארשי תדוגא" תעונת) םייטילופ םינוגראב תובישיה ונגראתה ,האושה ברע ,םירשעה 

ללחה תא אלמל ידכ ורצונ הלא תויונגראתה .(אטילב "תובישיה דעו") םייטילופ־ומכו 

ןגושגש .תובישיה תא ןכל םדוק וקיזחהש ,תוליהקה לש תרבוגה ןתופפורתה תובקעב רצונש 

,לודג גשיהל ונמזב בשחנ הפוריא חרזמב הרשע־עשתה האמב תויתליהק־לעה תובישיה לש 

תובישיה ידימלת רפסמ ךא .תוירוביצה תובישיה תוקרפתהו תוליהקה תופפורתה חכונל 

םינשב 25,000 לע הלע אל הלוכ הפוריאב םידימלתה רפסמ .תיסחי לודג היה אל תושדחה 

הייסולכואה סיסבשכ ,םירשעה האמה לש היינשה תיצחמב ,האושה ירחא .האושל ומדקש 

ירפסמ :תיתוהמ תוחתפתה דוע הללוחתה ,רתוי הברה ץופנ ןוליחהו רתוי הברה ןטק היה 

ורופיס .רתוי ףא ילואו םיזוחא תואמב ולדג ברעמה תוצראבו לארשיב תובישיב םידימלתה 

םיגולויצוסה תאמ םירפסל תונפל לכוי ךכב ןיינעתמש ימו ,הזב קסוע וניא ראיורב לש 

:תיטוזקא העפות התע הרצונ לארשיב .(Helmreich) ךיירמלה םאיליוו ןמדירפ םחנמ 
הייסולכואה חלפ .תידרחה תיזנכשאה הרבחה לכ תא השעמל ועלבו ,וברתהו ובחרתה תובישיה 

השעמל ולסיח תובישיה ,תאזה החלצהה תועצמאב ."םידמול תרבח"ל ולוכ טעמכ ךפהנ הזה 

לארשיב הרותה תודסומ ,ךכו .ןהלש םיילאיצנטופה םימרותהו םיכמותה לש הירפירפה תא 

הכימת סייגל ידכ ,תיטילופ תוליעפו תונגראתה לע תערכמ תונעשיה םמצע לע ורזג 

.ןמויקל ןומימו 

המגמב אל ךא ,םיטרפב הנוש תוידרפסה תובישיה לש ליבקמה תוחתפתהה לולסמ 
תוידרפסה תובישיה תא האיצוה ס"ש תעונת לש התומדב תידרפסה תוידרחה תחימצ .תיללכה 

ןיבל וללה תובישיה ןיב השדח הקיז הרצי העונתה .תיתרבחה ןתודידבמ תוטעמהו תוקיתווה 

ידמולל הדהא םישחור םה תאז לכב ךא םמצעב םינדמל םניאש ,םיחרזמ לש הלודג הבכש 

התע תופקומ ןהו ,תוידרפסה תובישיה וברתהו ובחרתה תאז תובקעב .םהיתודסומלו הרותה 

תוצראמ םימרות לש יאדווב)םימרות לש םג ילואו ,םיכמות לש הלודג תיתרבח הירפירפב 

רתוי ,הרשע־עשתה האמב אטיל תובישיל םויכ תומוד תוידרפסה תובישיה ךכב .(ברעמה 

לש התמגמ ךא .תויזנכשאה תוידרחה תובישיה ־ ןהלש תורישיה תוכישממה ןהל תומודשמ 

השעמל רוצילו תודסומה תא ביחרהל איה ,תיזנכשאל המודב ,תידרחה־תידרפסה הגהנהה 

םירקמ יל םיעודי) ."םידמולה תרבח"ל םיפרטצמ םניאש ימ לכ לש תיתד היצמיטיגל־הד 

תמלשה ךרוצל ירישע םדאל תסנכה־תיבב וניתמה רשא ,קרב־ינבב םייזנכשא םידרח םהבש 

.הבישי־ינב לש תוזח התייה אל םתוזח םא ףרטצהל ושקיבש ימ תא ונמ אל ,הליפתל ןיינמ 

םג שממתת ןכא וז המגמ םא ונדמלי דיתעה (.תיתד הניחבמ םייוארכ הרכה םהמ וענמ ךכ 

איה השדחה תילארשיה תואיצמה תא ונתנבה .לדבה םייק ןיידע העש יפל .םידרפסה ברקב 

רפסה תמורת .לופרע ךכל ףיסומ תוידרחה תובישיה ביבס ירוביצה חוכיווהו ,תעטוקמ 

םרות רפסה .ירוטסיהה םרשקהב לארשיב םייתבישיה תודסומה לש םתבצה איה ונינפלש 

קרפה .חוכיווב תולעהל םיגהונ אתגולפה ילעבש ,הרואכל־מיירוטסיה םייומיד תפישחל םג 

תולוכי רשא תורעשהבו תונכותב דחוימב רישע ,ונימי תואיצמל קישמה ,רפסב ןורחאה 

תעפות יבגל םיינטרפ םירקחמלו םייגולופורתנא־ויצוס םירוריבל אצומ תודוקנ תווהל 
.ללכב לארשיב תדה אשונ יבגלו הבישיה 
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