
39 (1 )א תילארשי היגולויצוס ו998-ט''נשת 

הפוקתה יארב תובא ־תוכזו קידצה רבק 

*דקוש השמ 

יישק לש ןמיסב ודמע לארשיל וקורמ יאצוי לש םתיילעל ינשהו ןושארה םירושעה 

יתאבה וז השק תורומת תפוקתל יזכרמ יוטיב .תילכלכו תיתוברת ,תיתרבח תולגתסה 

לש הדמעמ תורערעתה תא יתראית וב ,<ז"לשת ,ןשדו דקוש) הרומתה רוד ךרכב 

תודדומתהה ינמיס לע דומענ הז קרפב .סלטאה ירה יאצוי תליהק לש תיתדה תוגיהנמה 

ונא םיעבשה תונש ףוסמ .םהינבו םילועה רוד לש ימצעה ןוחטיבה תרזחו לפשה תפוקת םע 

םתומצעתהבו םישודקה תרוסמ לש השודיחב ,וקורמ ינבר לש םדמעמ םוקישב םיפוצ 

םיקידצה יאצאצבו רבעה ןמ םהיקידצב הדעה ינב לש הכימתהו הנומאה ירשק לש שדחמ 

תוינומה תולוליהל ,לגרל־תוילעל דקומ וכפהנש ,(דחוימב אריצחובא תחפשממ) 

םיסקטב שדחמ םתפישח .ץראה יבחרב םירחא תומוקמבו בגנה תורייעב םיפטוש םירוקיבלו 

לש תורוסמה בוליש לש ךילהתה תא לכמ רתוי ילוא תלמסמ םוימויה יווהבו םייבמופ 

.תילארשיה תוברתה םקרמב הקירפא־ןופצ ידוהי 

,הרומתה דוד לש השדח הרודהמ לש סופדל הנכהה תעב בתכנ ונינפלש רמאמה 

;הנש םירשעכ ינפל ,תמדוקה הרודהמה תא םג רואל האיצוהש ,יבצ־ןב קחצי די תאצוהב 

םישישה תונש לש רקחמה תפוקת לש רואיתה רשקהב ןפוד־אצוי הארנ הז קרפ םלוא 

*ןופצ יאצוי לש םיקידצה םלועמ תוטלוב תויומדל תטרופמה תוסחייתהה לשב ,םיעבשהו 

םישמשמה םירמוחה .הווהה ייח לש תיטילופהו תינחורה תואיצמב תוליעפ ןניהש ,הקירפא 

תוקפס ררועל ידכ םיתיעל םהב שי תוימוימויה תוקיטקרפהמ םיחוקלהו גולופורתנאה תא 

תוקינעמ ןניא םיפטושה םיעוריאה תקימנידו הווהה תואיצמש הדמעב טקונש ימ לצא 

־גולופורתנאה .היפתתשמ תא ךיבהל ידכ םג ןהב שישו ,היד תיביטקייבוא הביטקפסרפ 

תיפצתה" ךמס־לע הווהב תוגהנתהה תניחבל תוירחא ומצע לע לטונ ףרגונתאה 

ענמיהל יתפדעה .םירקחנב העיגפמ ותנבה בטימ יפל תרהזנה השיג ךותמו ,"תפתתשמה 

תרחואמ הפוקתמ יתויפצת לש ףרוג שוטשט ידי־לע קרפה ןויבצב תעגופ התיהש הרשפמ 

1.תדרפנ תרגסמב ומסרפל יתטלחהו ,רתוי 

לבוקמהמ תצקמב םינוש םיללכ יפ־לע תיחנומ ותביתכש רמאמ הז ךמסמב האור ינא 

םצע ךותמ ,תיביסקלפר תישיא הדמע הז טסקטב ברעמ ינא .הליגר תילנויספורפ הביתכב 

.רבחמה לש היפרגויבהמ קלח םג הווהמ העפותה לש היתודלות תריקסש הדבועה 

רקחמ דימלתכ יתוחמתה ךילהת תישארמ תבלתשמ וקורמ יאצוי לש םמלועב יתוברועמ 

יב ררועו יביל־תמושת תא ךשמ הז להק ברקב תיתדה תוגיהנמה אשונ .היגולופורתנאב 

,יתרקחש הליהקב רוקיבל הנושארל יתעגה וב ברע ותואמ םיקומע הכישמו תוניינעתה 

תוביסנ רחא בוקעל יתכשמה .ימוקמה ברה לש ויונימ אשונב רעוס חוכיוול יתעלקנו 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,היגולופורתנאו היגולויצוסל גוחה * 

יתדמע ,םהירקחמ תא םהילע םיססבמ גולופורתנאה! ןוירוטסיההש םירמוחל סחיב הנוש השיג דצל .1 

.<ם"שת ,דקוש ואר) םתדובע ךרד לש םירחא םיטביהב םהיניב הברק לע אקווד רחא םוקמב 
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קידצה רבק דקוש השמ 40 

םיאשונב רקחמל יתרבעש רחאל תובר םינש םג וז הליהק ינב לש ינחורהו יתרבחה םויקה 

רדגב םויכ הניא תיביסקלפר הביתכ ,דבעידב .רתוי םיקוחר תומוקמבו לארשיב םירחא 

םינורחאה םירושעה ינש לש היפרגונתאה תורפסב ,ךפיהל .היגולופורתנאב ןפוד־אצוי 

לע ןהו רקחמה תעב ןה ,גולופורתנאה לש ותעפשה תניחבו ומוקמ תטלבהל הייטנ תרבוג 

אשונב יתוברועמ תא בלשמה רוזחש לש ןונגסש ןימאמ ינא 2.יפרגונתאה טסקטה םקרמ 

עייסמ ונימי־תב תילארשיה הרבחה תודלותב הבושח תיתרבח העפות לש היתודלות םע 

.הליחתכלמ יתטקנ הב תירקחמה הדותמב תושדח תומגמ לש קודיצ אלל םג התרהבהל 

אובמ 

תייציאוטניא לע טעמ־אל יתונקסמ וססבתה וקורמ ינבר לע הנושארל יתבתכ רשאכ 

:יתמכיס ךכו :יגולויצוסה ןוימדה 

תא הנווכ רשא תימשר יתלבה תיתדה תוגיהנמה וז התיה סלטאה ירהב 

הלא םיגיהנמ לש םתוכמס .טרפה לש ותוגהנתה לע החקפו םייתדה םייחה 

תוכז לע דחוימבו ,םתוקידצ לע ,םש הל האציש םתונדמל לע הססבתה 

,ועיבה ןתואש תויטמזירכ תונוכת וסחיי םהיניב םיטלובל .םהלש תובא 

,<א>ז"לשת ,דקוש) .םימשב םירבדמ ויה םה :הרימאב הליהקה ינב ,לשמל 
 84)

יתאצמ הז שומישל אתכמסא ךא ,טעמ רזומ ונמזב הארנ יטמזירכ גשומב שומישה 

ויתובקעב .הלא םירבד בתוכ יתייה אל ילוא וידעלב ,(1968) ץריג דרופילק לש ותדובעב 

דמע .ידוהיה קידצה לש תובאה־תוכזל יאקורמה (שודקה) טוברמה לש הכרבה תא יתיוושה 

הלענה הנוכתה תא ול וסחיי יתרקחש רפכה ינבש ,תג־תיירק בשות ,יתד גיהנמ יניע לומ 

תויומד המכ ויה לבא .(רקיה)זיזע־לא יבר הצרעהבו הביחב ותוא וניכו ,תובא־תוכז לש 

.תובא־תוכז לש הליהמ ןה םג ונהנש תויגשמ 

.ץראל היילעה תובקעב המרה םתדמעמ הלא םיגיהנמ לש םתליפנ באכ תא יתראית 

רוביצב הרתונש רסחה תשוחת תאו םהלש אצומה־תליהקמ יסיפה םקותינ תא יתדעית 

ןיידע התיה אל ,םיעבשה תונש תישארו םישישה תונש ףוס לש םימי םתואב .וקתענ ונממ 

־ינויצו םישודק םירבק ומסרפתה אל :רוביצל העודי וקורמ ידוהי לש םיקידצה תצרעה 

הרכהב וכז אל וא ורטפנ אל דוע םיבושח םימכחו ,םולחב ץראל ולגלגתהש םוקמ 

ואר)ןוריטל רמועב ג"לב לגרל־היילעב יוטיב ידיל האב םהלש םיקידצה תצרעה .תירוביצ 

ןהידממש תוימוקמה תולוליהב ןכו ,ץראב םייקה גהנמה םע הבלתשהש ,«ב>ז"לשת ,דקוש 

ידוהי ,ןכ־לע רתי .<ז"לשת ,ןשד ואר) בחרה רוביצה תעידיל ועיגה אלו תיסחי םינטק ויה 

לש יטילופה םסויגו ,תונושארה םינשה לש תורעתהה יישקמ ןיידע וששואתה אל וקורמ 

.תיתדע תוברת לש תרוסמ לוצינב עיתסה אל דוע הקירפא־ןופצ ידוהי 

וקורמל עיגהל 1991 ץיקב קר ידיב רשפאתה ,םינומשה תונש ףוסמ לפנ־ןויםנ רחאל 

אלש הדבועה יל הקיצה תובר םינש .סלטאה ירהב רויס ללוכ ,םייזכרמה הירתאב רקבלו 

.(1997) דקוש ,לשמל ,היגולופורתנאב תויביסקלפרה אשונב ןויד ואר .2 
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יתילעה רשאו ירקחנ יפמ יניעב הרייטצהש תומוקמו םיפונ לש הנומתה ןיב רבחל יתלוכי 

אלש ,תיפרגואיגה הרבחה לש םילייטמ תצובקל יתפרטצה .לילעב תוארמה ןיבל בתכה לע 

רקבל יתלוכי אלש יפ־לע־ףא .םישרושל הרזח לש החטבה וא תוירקחמ תורמוי הל ויה 

הז רויס תרגסמב .תובר םינש הבכעתהש הלאשמ יתמשגה ,הממור יאצוי לש אצומה־רפכב 

המלש 'ר ,ילאסב הוואקנא לאפר 'ר לש םהירבק) םיקידצ השימח לש םירתאב םג יתרקיב 

ןכו ,ןאזווב ןאווידךב םרמע 'רו סאפב רטע ןב הדוהי 'ר ,ןדמיאקואב "שחנה ןב" שנחלב 
.(הריווסאב וטניפ םייח 'ר לש ותיבבש תסנכה־ תיב 

ץראל ולעו וקורמב ודלונש םישנו םירבג השיש םג ויה לארשימ םיעסונה תצובקב 
םיזכרמב םויכ םיררוגתמ םלוכ .הרשע־עבש ליגב ילאסמ הלעש דחאל טרפ ,םידליכ 

םיעסונ םניאו תווצמ תרימש לע םידיפקמ םניא םבור ,יל ררבתהש יפכ .םילודג םיינוריע 

ךפהנש המב תוגיהנמ תדמע לטנש ,עבש־ראבמ גוזה ףא .םירחא םיקידצ ירבקל וא ןוריטל 

ףאו ןורימב םלועמ רקיב אל ,ןאוויד ןב םרמע 'ר לש ורבקב רוקיבה תעב אטוז־הלוליהל 

ררוע עסמה ,תאז תורמל .עבש־ראבב ירוח םייח 'ר לש הלוליהב וא תוביתנב הלוליהב אל 

קלח םג ףתשל וחילצה וללהו ,וקורממ םיעסונה ברקב םיקחדומ וא םימודר םימינ 

לש םרבעמ הלא הנומאו תרוסמ יריתע תומוקמל לגרל־היילעה תייווחב םירחאה םיעסונהמ 

ונידיב רבכ םייוצמ ;הז רוקיב ךמס לע וקורמב הלוליה ראתל יתנווכב ןיא .וקורמ יאצוי 

יב ררוע םיקידצה לש הרובקה תומוקמב רוקיבה םלוא 3.הלאכ םיעוריא לש םירואית 

םיתמה ןיבל םייחה ןיבש רשקה תוהמ יבגלו וקורמב ידוהיה תורבקה־תיב ףונ יבגל תולאש 

תחא לש הטוב הבוגתש ןכתיי .הלא םירוזיא יאצוי םידוהיה לש םמלוע־תסיפתב 

.ףונה לש תונשרפה דודיחב יל העיס ,אקווד יזנכשא אצוממ ,תופתתשמה 

לע ןובלעב לוהמ רעצ תורקבמה תחא האטיב ,ןאזווב תורבקה־תיבמ ונאצי רשאכ 

םוקמה ןחמ דואמ יתמשרתה ימצע ינא .וז הנקסממ יתמהדנ .םסרופמה רתאה תחנזה 

לש ורבק תא תופיקמה תודיוסמה תובצמה ,חותפה הדשה ,םירמוחה תוטשפבש המצועהמו 

יתיסינ .ללכ חנזומ יל הארנ אל םוקמה .ץעה תרמצל תחתמ תוחיופמ םינבא לג - קידצה 

תא רתס םוקמה הארמש הנקסמל יתעגהו ,תבזכואמה תרקבמה לש התומשרתה תא ןיבהל 

תירויצה תינבתה וז הייפיצל ילוא ועייס .וחופיטבו ורדהב םישרמ רתאל התייפיצ 

רתויו ,<ם"ואה תוסחב רומש רתאל ךפהנש) סאפב ידוהיה תורבקה־תיב לש תקרוממהו 

לש וז תימדת .וקורמב תוימלסומה תולשושהו תדה ידסיימ לש םיראופמה םירבקה ךכמ 

,ילאס אבב לש תראופמה רבקה־תזוחאב ץראב םג יוטיב הל האצמ וקורמ חסונ רדה 

.היתודוא־לע ועמש וא הב ורקיב םיבר םילארשיש 

התואב .בגנבש םרפכב סלטאה ירה יאצוי ירכמ לצא יתרקיב ,וקורממ יתרזח רשאכ 

ןבומכ .הכומסה תוביתנב ילאס אבב לש ורבקל םיבורקה ידידימ דחא םע יתילע תונמדזה 

םלוכש ,תוביתנב תורבקה־תיבב םירובקה רפכה ינב םירטפנה תובצמ תא ונדקפ ,וילאמ 

ונמייס .םישישה תונשב ילש תירקיעה הדשה־תדובע תא יתמלשהש רחאל םמלועל וכלה 

.ילאס אבב לש ונב ,ךורב אבב םיקהש הבישיה ןיינבבו םירוגמה םחתמב ףוטח רוקיבב 

אבב לש ותריטפ םוי תא תנייצמה תיתנשה הלוליהב םג תוביתנב יתרקיב תע התואב 

־תיבב לחהש ,עוריאהמ קלחב יתיפצ וז תונמדזהב .(1984 ראוני - ד"משת טבש 'ד)ילאס 

םיחרוא םבור ,םשובלב םירודהה םיחכונה וננוכתה תע ,ךורב אבב לש ותיבבש תסנכה 

.(1997)יול לצא וקורמ יאצוי םילארשי לש וקורמל עסמ רואית דחוימב ואר .3 
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.רבקה־תזוחאל דומצה תסנכה־תיבל שדח הרות רפס ליבוהל ,תיתפרצ ירבוד ץראל־ץוחמ 

תודבכנ תומורתב םיליבומה ובייחתה םירצק ךרד יעטקב רפסה לש האישנה תוכז לע 

שאר ןגס תא ,רבקה דילש דובכה תמיב לע ,ךורב אבב חריא הלק העש רובעכ .דואמ 

ל"כזמ ,תותדה רש ,ךוניחה רש ,היציזופואה שאר תא ,זאד ץוחה רשו הלשממה 

רדענ הלשממה שאר) םירחא םידבכנו ןויצל ןושארה ,אריצחובא תסנכה רבח ,תורדתסהה 

.<הלחמ תמחמ 

יתרבחה םדמעמב םייטמרד םייוניש ושחרתה םיעבשהו םישישה תונש ןמל ,קפס ןיא 

.םהלש תוברתהו תדה תרוסמל הנדע םג התיה םללכב .הקירפא־ןופצ יאצוי לש יטילופהו 

,יגרוטילה ,ירוטסיהה דצהמ חתפתהו בחרתה וז הלוג יאצוי תודוא־לע רקחמה םג 

,אשונל תונרקס שדחמ יב הררוע וקורמל יתעיסנ .יגולופורתנאה ןבומכו יתורפסה 

הרישעה תיגולופורתנאה תורפסה תא יתנחב .תונורחאה םינשב טעמ ונממ יתקחרתהש 

תיזכרמ הזיתופיה .תובר תוניחבמ הצומ אשונהש יל ררבתהו ,ןורחאה רושעב הבתכנש 

דורגניוו (1987) וליבו ירא־ןב <ד"משת> ימע־ןב (1983) גרבדלוג לש םהיתודובעב 

לש םתוחכונל היצמיטיגל קינעמכ וקורמב קידצה רבק לש ודמעמ תא תשרפמ (1990) 

תונומא תא תמאות קידצה רבק תצרעה .םבשומ םוקמ לש הירוטירטב םתוכזלו םידוהיה 

וז הזיתופיה .הליעי תימויק היגטרטסא וז התיהש הנקסמה תעבונ ךכל־יאו ,םימלסומה 

(sanctification of space) םוקמה שודיק לש תונשרפב תילארשיה תואיצמל םג הקתעוה 

בושייה לש הירפירפב ומקוהש חותיפה־תורייעל םישדחה םירבקה ידי־לע תקנעומה 

תחסונמ ,(1990) דורגניו לצא יוצימ ידיל האבה ,תרחא תיזכרמ הרעשה .ילארשיה 

לש סקטכ תורחא תולודג תולוליהו עבש־ראבב ירוח םייח יבר לש הלוליהה תא ותרדגהב 

םע תרשקתמ וז הרעשה .(ceremonies of ethnic renewal) תיתדע תוררועתה וא שודיח 

לש ץוחבמ לוצינב ףא וא םינפבמ תוררועתהב וארש ,םירחאו דורגניו לש תומדוק תודובע 

תוגיגחב ןוגכ ,תוחפוקמ תויתדע תוצובק לש תיטילופ הבוגתמ קלח תויתוברת תורוסמ 
.הנומימה 

(ח"נשת ;1985) ץיבומרבא לשו וליב םרוי לש םהיתודובעב יוצמ חותינ לש רחא שגד 

תוברתב תנגועמ תועמשמ־בר םרוגכ םולחה תסיפת .וקורמ יאצוי לש תומולחה רקחמב 

תוברתה לש תורוקממ ןהו םייסלק םיידוהי תורוקממ ןה תעבונ וז .תיאקורמה תידוהיה 

גוס ץופנ ,םימלסומה לש ןהו םידוהיה לש ןה ,םישודקה תצרעהב .תימלסומה תיאקורמה 

רקבמ קידצה וב םולחה .שודקה םע למגתמ שגפמב םידקמתמה ,רוקיב־תומולח לש דחוימ 

תויווח לש דוביע םירשפאמ ,םיקידצב הנומאה לש םירחא םייוטיב םג ומכ ,וינימאמ תא 

לש רפסה יקרפ ןמל תורפסב רזוח בורק ביטומ .תוימויק תוקוצמל ןורתפ םיקפסמו תוישיא 

םיאורה םירקחמה בורב יוצמו (The Predicament of Homecoming, 1974) דקושו ןשד 

תיתרבחה תואיצמה םע תודדומתה ךילהתמ קלח םיקידצה ןחלופ לש תוררועתהה תעפותב 

,לשמל) רבעה ילמס לש םדוביע ידכ ךות תישענ וז תודדומתה .לארשיב תיתוברתהו 

.(1987 ,וליבו ירא־ןב ;א"נשת ,יול הרדנא 
לש התוררועתה תנבהל תונורחאה םינשהמ תורפסה לש וז הבושח המורת דצל 

ןיבל ןימאמה ןיבש תבכרומה םיסחיה תכרעמ לא בלה־תמושת טועימ יניעב טלב ,העפותה 

ןמסמכ ונמזב יל הארנש גשומב טעמ קר יתלקתנ .םייחה םלועבש תובאה־תוכז אשונ 

ןמליטס םג דמע הילע ,וז הנוכת ."תובא־תוכז" :ונייהד ,תמ וא יח ,קידצה לש יזכרמ 

טסקט הווהמה רפסב וקורמ יאצוי יפמ ימעךב טקילש םירופיסב תופוכת העיפומ ,(1982) 
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43 (ו)א תילארשי היגולויצוס ו998-ט"נשת 

:יניעל וטלבש תויגוס יתשב םיקידצה אשונב ןודל יתנווכב .<ד"משת> הז אשונב יסיסב 

םע דיחיה לש ויסחיב תרחאהו ,קידצה לש ותרובק םחתמל דיחיה לש וסחיב תעגונ תחאה 

לש ותוכזל ןעוטה החפשמ־ןב וא ץרענה םכחה אוה אלה ,םייחה םלועב קידצה לש וגציימ 

.קידצה 

םייחה־תיבב ותליהקו קידצה 

תודחא תוליהקל וא הליהק לכל ,(1983)גרבדלוגו <ד"משת> ימע־ק לש םהינותנ יפל 

הלוליהה .ימוקמה תורבקה־תיבב תוחפל דחא קידצ היה ,וקורמ םורדב דחוימב ,תונכש 

תא ומייק ודיל וא רתאה םחתמבו ,הליהקה ינב לכ תא תורבקה־תיבל הסניכ קידצה לש 

ךשמב םג תובורק םיתיעל ודקפ קידצה רבק תא .םביל תא ודעסו ןאצ־ ינב לש הטיחשה 

החמשהש םוקמל רתאה ךפהנ הלוליהה תעב דחוימבו ,ישיש םוי ידמ ףא םיתיעלו ,הנשה 

ונל קפסמ ,לארשיל לגלגתהש יפכ הז עוריא רזחשל יושעה ,ינועבצ רואית .וב הרוש 

לש ודוחיי לע .עבש־ראבב תורבקה־תיבב ירוח םייח 'ר לש הלוליהה לע ותדובעב דורגניו 

רבכ דמע ,תסנכה־תיבל םואת ,יזכרמ דסומכ ,וקורמ םורד לש תוליהקב תורבקה־תיב 

לש ילאודיוודניא יוטיב הרשפיא קידצה לש רבקל היילעה .(1990 ,1983) גרבדלוג 
לש רתוי תוילמרופה תורגסמב רשאמ (םישנל דחוימב) רתוי ינויוושו ישפוח היהש ,תויתד 

.תסנכה־תיבב םדקומש סקטו ,טסקט ,הליפת 

־תיטילופה ותועמשמו םוקמה שודיק לש תיגולויצוסה הזיתל וקתורש םירקוחה םלוא 

תוהמ לש הז ךופיהב תימויקה תועמשמה תא ושיגדה אל לארשיבו וקורמב תיתרבחה 

אמש וא ,החמש לש ףאו תוליעפ לש םוקמל םיתמה תממד לש רתאמ תורבקה־תיב 

תורבקה־תיב הלע הממורב הנושארה ירקחמ תפוקתב דוע .וילאמ ןבומכ ךכל וסחייתה 

הליהקה רואיתב .תורחא תויסקט תויונמדזהבו לולא שדוח תודועס לש םינוש םירוכזאב 

לש םנכשמ םוקמ יבגל הפוצמהמ רתוי הז םוקמ רכזאל רפכה ינב וחרט ץראל־ץוחב ףונהו 

רוזיאב יתרבח ךירדמכ 1959־ב דבעש ,ןיבור ןסינ רוספורפ יפמ יל רסמנש יפכו .םיתמה 

,תויאשמהמ תדרל ,הז בושייל םעיגהב ,םילועה ובריס ,הממור ישנא לש תובשייתהה 

.תורבק־תיב לש םחתמ וב רשכוה אלש םושמ ,םליבשב ונבנש םיאנה םיתבה ףא־לע 

ומוקמכ בורק םחתמ ושדיק םהינקזמ המכש דע םהיתבל םילועה ודרי אל ,רפסמה ירבדל 

תינכותל םאתהב .הממורב תורבק־תיב םקוה אל דבעידב 4.תורבקה־תיב לש ידיתעה 

םינושארה םירטפנה בורו ,תוביתנב תורבקה־תיבל םיפתוש ויה םה ,תירוזאה ראתמה 

.םילשוריב רבק־תזוחא םהייחב דוע םמצעל וניכה 

םויכ וניהש ,המלש ידידי יתוא ךשמ ,ילאס אבב לש ורבקב הנורחאל יתרקיב רשאכ 

ודוד ,ויחא :ותחפשמ ינב תורבק תא ונדקפ .רפכה ינב תורבק לא ,וייחל םישישה תונשב 

קשנו הליפת ירבד רמא ,רצע רבק לכ דיל .יאבצה תורישה תעב לפנש ,ודוד־ןב לש ונבו 

,יל םירכומה תורחא תוחפשמ ינב לש םירחא םירבק ינשל ונעגה אל .הבצמה ןבאל 

ןיעמ ,רכומ םוקמבכ תורבקה־תיבב ונטטוש .םיבורק ויה אל םמיע המלש לש ויסחישו 

ירופיסמ םשרתהל אל השק .קחרממ תוארל ונלוכי ויתב תאש רפכה תיירוטירט לש ךשמה 

.3 הרעה ,19 'ע ,(1982)ןיבור לצא הז עוריאל תודע ואר .4 
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קידצה רבק דקוש השמ 44 

הדרפנ אל ,וללה תוליהקה יאצוי לש םלועה־תסיפתבש םילגמה הווהה תוגהנתהמו רבעה 

תורבקה־תיבש ךכ לע דמע (1990) דורגניו םג .םייחה תליהקמ טלחומ ץיחב םיתמה תדע 

טלוב םחתמב וא זכרמב קידצה לש ורבקש המוד .תיאקירפאךופצה תרוסמב תוחפ עיתרמ 

תוארל רשפאש יפכ) םיפסונ םיקידצו םימכח תופוכת ורבקנ ותונכשבש ,תורבקה־תיב לש 

המ־תדימב תוליבקמ תונוכת םוקמל הנקה ,(תוביתנב תורבקה־תיבב טלוב ןפואב םויכ 

וילא םינופה תא עמושה קידצה לש ותוחכונש אלא ,דוע אלו .םייחה תליהק ןוגראל 

יפכ רבעב וגזמתה ןולדיחהו תוומה בצע .תויח לש דמימ תורבקה־תיב םחתמל הקינעה 

יחה שודקב הנומאה לע .קידצה לש הליעפה תוחכונה תשוחתב םויכ םג הארנ רבדהש 

טטצמ ןמליטס .(1926 ,קרמרטסו ןוגכ)וקורמב םיימלסומה םישודקה ירקוח ודמע ורבקב 

,<ז"לשת> ןשד וא ".םיתמ םניא םיקידצה" :ול רמאש ,ורפצמ ידוהי (1982)ורמאמל וטומב 

."תמ־אל בייט יח יבר" הנוכמה ,םינותמ בייט יח 'רל הלוליה ראתמה 

םיבורקה רפע־ינכוש םג םהב ,םירבקה ןיב םיבבוס לגרל-םילועה ,הלוליהה ימיב 

םיפתשמ םה וליאכ ,םהיתוניב וא םדיל םילכוא ,םידקור ,םינכשו החפשמ ינבכ םהילא 

רבק־תזוחא םמצעל ונקש הממור ינקזש ןימאהל הטונ ינא .תולעתהה תחמשב םתוא 

רפכל דומצ וניאש תורבקה־תיבב הדיתעה םתרובק תא ששחב ופצ םילשוריב םהייחב 

תע ,רבעשל הליהקה שאר ינזואב עיבה הז ששחל יוטיב .השודק לש דמימ לכ לוטנהו 

יתוא לאש וז תונמדזהב .הערמל ןאצה תא ליבוה רשאכ ,רטפנ םרטב םינש המכ ונשגפנ 

םוקמ דיתע לע בשוח אוהש זא רבכ יתמשרתה .לארשי־ץ־וא תולובגב ,דניה הממור םא 

יבר לש ובס רבק הז היה וקורמב .םילשוריב רבקנ תג־תיירקמ זיזע־לא יבר םג .ותרובק 

תורבקה־תיב דיל םישבכ השיש לש הטיחשב תיתנשה הלוליהה תא וביבס דקימש זיזע־לא 

רבקנה .<ימעךב לצא םירכזומ םהינשו ,השודק לש דמעמב ותומב הכז ובס יחא םג) 

תלאשו תיסחי ריעצ ליגב םיכרד־תנואתב רטפנ ,ןאהד ביבח ידידי ,תוביתנב ןושארה 

.לילכ םויכ הקספ םילשוריב הרובקה תייטנ .םלועמ ותעד לע התלע אל ותרובק םוקמ 

אוה תובושח תוניחבמו השודקמ תרכונמו החיחצ עקרק וניא בוש תוביתנב תורבקה־תיב 

.סלטאה ירהב תורבקה־תיבל המוד 

תויתרוסמ תוקיטקרפל הקיזה תויכשמה 

ץראב תונושארה םינשבו וקורמב םיקידצו םימכח םע הממור ינב לש םהיסחי לע 

ינא ןאכ .ץראל םתיילעל ןושארה רושעה םות םע ,תויפצת תובקעב ותעשב יתבתכ 

יוטיב ידיל אובל וכישמה ןהב ,רתוי תורחואמה םינשהמ םיעוריאבו תוחישב ןודל ןווכתמ 

.םישודקה תצרעה לש תרוסמל םיינייפואה םירחא םיגהנמב תוקבדהו םיקידצב הנומאה 

ץיקה תשפוח ישדוח ךשמל הממורל יתרזח הנושארה הדשה־תדובע רחאל םינש רשע 

ואלמ .הממורב ירקחנ לש םיריעצה םיבשייתמה רודמ היהש ,ןתנ םע יתשגפנ .1976 לש 

רפיס ץק ןיאל רשואמ .ןבל באל היה ,םידלי אלל תובר םינש רובעכו ,הנש םיעברא זא ול 

הרק לכה .הנקש הרותה רפס לע יתלאשב הלחה ונתחיש .םירבדה תולשלתשה לע יל 

עמשו הרות רפס ומצעב בתכ אוהש האר הנהו ,שממ םדרנ אל דוע .םלחש םולח תובקעב 

בכשנ אוה .םולחהמ ותוא הקתינ תלדב הקיפד .םימשל הלוע רפסהש םירמוא םירחא 

,ןדע־ןגב אוה הנהו .עטקנש םולחה ךותב ומצע אצמ ,שממ םדרנש ינפל ,בושו ,שדחמ 
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אלש גאבמ תחפשממ רפכה ינבמ דחא לש ויבא הזש ול םירמואו ,ןקז שיא ותוא ליבומו 

.תובא־תוכז ול התיה אלש יפ־לע־ףא תדחוימ דובכ תאריב וילע רפסל וגהנ) .וימימ האר 

רפכה ינב וב וגהנ ,ךכל הכז אלש יפ־לע־ףא .תונברל וימי לכ ףאשו הטיחש דמל ונב 

־ןג תא בוזעל הצר אל ןתנ .קחשמ ןטק דלי ודילו ,שדוק־ןורא האר אוה (.םכח־דימלתבכ 

בר וניהש ,ותשא יחא ,וסיג תצעב לאש ןתנ .םולחה רמגנו ותנשמ ערפוה בושש דע ןדעה 

.(תונדמלל הייטנ הב ,רתיהש וקורמב הליהקה תאצוי החפשממ וניהוג ץראה ןופצב בשומב 

קידצל ועיגי םא דלי םהל דלווייש ול רמא ןכ 5.הרות רפס תונקל לכ־סדוק ול עיצה הלה 

וילע ועדי אלש קידצ לש ורבק לילגב הנורחאל ואצמש ףיסוהו ;וילע םיעדוי ןיא ןיידעש 

היחא ,ברה םהילא ףרטצה ךרדב .תפצל ותשא הקבר םע אציו ,רדנט רכש ןתנ .וישכע דע 

ורבע ,עודי־אל קידצ לש ורבק רחא שופיחב ןלוגה־תמר דע טעמכ ועיגה םה .הקבר לש 

לש ורבק הז היה .טלשו רבק םואתפ וארשכ ,הרזחב םכרדב ויהו ,רבד ואצמ אלו תוידאווב 

וללפתה ,תורנ וקילדה םה .ןכ־יגפל רצק ןמז תותדה דרשמ הליגש לאיזוע ןב ןתנוי 'ר 

התרה םיישדוח רובעכ ,ןכא .תב דלווית וא ןב םהל דלוויי םא לגע וטחשייש רדנ ורדנו 

,םהישופיחב ושגפש קידצה לש ורבק דיל ותוא טחשו הזעב לגע הנק ,חיטבהש יפכ .הקבר 

.ןורימב הגיגח ושעו וכישמה םשמו 

ול יתעצה .תבש לילב תסנכה־תיבל הסינכה דיל ןתנ תא יתשגפ םימי המכ רובעכ 

לצנל יאדכש ,תופוכת הילע רזחש ,ותלאשמ תא אלמל יתנווכתה .לויט םוי ונל השענש 

הצור ינא םא יתוא לאש דיימ .ףתושמ לויטל תואלקחב רתוי העוגרה ץיקה תנוע תא 

םייתנשכ ופלחש רחאמ ,יל גאוד לחה ןתנש ררבתה .יל רפיס וילע קידצה רבקל עוסנל 

רוסאש בישה ןתנ .ןיידע דרטומ יניאש ול יתינע .םידלי יל ויה אל ןיידעו ,יאושינ ןמל 

"!קידצה אלא ,ורזע םיאפורה אל" .ותשא התרה קידצה לצא רוקיבה רחאלשו ,לזלזל 

,הזה דליל יתיכיח םינש הרשע־מיתש" :רמאו ,הדיצה יתוא ךשמ ,ןטקה ונבב קיזחמ אוהשכ 

ריכזה החיש התואב ".קידצה תרזעב הז לכו ,וידעלב םייח ויה אל ייחש עדוי ינא תעכו 

לע רזח תופוכת .םישנ תקלחמב יאופר לופיטל עובש ידמ תעסונה ותשא תא בגא־ךרד 

.םיפסונ םידליל םתווקת 

םימכח םע ויסחיב תופסונ תויוחתפתה לע יתדמלו ,ןתנ לצא בוש יתרקיב 1981 ץיקב 

לאיחי ברה ,הנשב תחא תבש ,רפכב חראתהל לחה ןכ־ינפל םינש שולשכ .םיקידצו 

חרואה גהנ ,דסמתהש סופדב .אריצחובא ןורהא תסנכה־רבח לש ויחא ,הלמרמ אריצחובא 

וליאו ,(ןתנ לש ורוד ןב) חונ לצא תבשה רקוב תא ,המלש לצא תבשה ליל תא תולבל 

־יאצומב .<רפכב םיססובמה םיבשייתמהמ םתשולש)ןתנ לש ונחלושל בסה תבשה יאצומב 

תיבה היה םייתניבו ,תסנכה־ תיבב וחטבוהש םירדנה תא ןתנ לש ותיבל םיאיבמ ויה תבש 

.הז עוריאל שידקמ היה ןתנש תדחוימ הטיחשמ םינהנ ,םיתושו םילכוא םישנאב אלמתמ 

ירבדכ ,ולביקש העש לחה הז עוריא .רקוב תונפל םייתש העשה דע תכשמנ ,רתיה החמשה 

םישנאל ןתונ התאש המכ" :קופיסב ףיסוה ןתנ ךא .םרפכב ברה תא חראל "הנמזה" ,ןתנ 

תחפשמ יסינ לע יל רפסל ךישמה ןאכמ ".לופכ ךילא רזוח לכה םיישדוח רובעכ ,הלאה 

ןכתשהש ,ילאס אבב ,אריצחובא תחפשמ לש רחא בושח גיצנ רכזוהו ,וקורמב אריצחובא 

תוביתנב ילאס אבב לש ותובשייתה דעומ תא הרזחש הקבר .םינש עבש ינפל תוביתנב 

הרותה תויכשמה ןיב םיסקטבו רולקלופב רשקה תודוא־לע (1987) גרבדלוג לש ורקחמ ואר .5 

.הרות ירפסל םידלי ןיב רוביחה ,ילמסה דמימבו ;ידוהיה םעה לש תיגולויבה תויכשמהל 
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קידצה רבק דקוש השמ 46 

הל רזחוה ןכא קנראה .י"ל 300 ובו הקנרא תא הדביא רשאכ הרדנש רדנה ךמס־לע 

ותיבל םתוא הסינכהו ,י"ל 30־ב ץע יחופת תוביתנ קושב התנק הקבר .הרטשמה ידי־לע 

לש ותריטפ רחאל .רפכל רוזחל הרהימש ןוויכמ ,םש בכעתהל ילבמ ףא ילאס אבב לש 

רבקה־תזוחאב םירקבמ ,ונייהד) הקבר ירבדכ ,"ןמדזמש יתמ ולצא םיכלוה" ,ילאס אבב 

.(תוביתנב תורבקה־תיבבש 

ןורהא ידי־לע המקוהש ,י"מתל עיבצה תסנכל תונורחאה תוריחבבש רפיס ןתנ 
טפשמהמ יאכז אציש הז .תאזה החפשמהמ דחאל עיבצמ התאש חטב" :ריבסהו ,אריצחובא 

,1981 לש תוריחב ןתואבש ןייצל יואר ".ולש תובא־תוכז לע םידיעמ ול ויהש תורצה לכו 

וקבאמ םע והדזהש םיבשייתמהמ 50"/0 .ל"דפמל תיתרוסמה םתעבצהמ רפכה ינב לכ ושרפ 

שלגש ,רפכה יניינעב ימינפ חוכיו אלמלאו)י"מת תגלפמל ועיבצה אריצחובא ןורהא לש 

.(רתוי ףא הובג היה י"מתל םיעיבצמה רועישש רעשל שי ,ומוחתמ 

ונב ,ךורב 'ר םע ירכממ המכ ןיב ורצונש םירשקה לע יתדמל ןכמ־רחאל הרצק הפוקת 

לש ונב תא חראל ידכ דחוימב לודגו שדח לכוא־ןחלוש הנקש יל רפיס ןתנ .ילאס אבב לש 

תודוא־לע תועומשה יבגל הריהז הלאשב יתזמר רשאכ .ותיבב תבש הליבש ,קידצה 

םירזוח םידמוע וב םוקמב" :תוצרחנ ןתנ יל בישה ,אריצחובא ךורב לש ורבעמ םיעוריא 

ןב קוור ,המלש לש ונבל המוד הלאשב יתינפשכ 6".וב םידמוע אל םיקידצ הבושתב 

יל בישה ,םיינוליח ותוגהנתהו ותעפוהשו תסנכה־תיבל תכלל טעממה ,עבשו םירשע 

.אשונה לע רבדל ונרזח אל ".הלאה םישנאה לע רבדל דחפמ ינא" :תגיוסמ המינב 

ןבכ ,דוד ,הממורב ינשה רודה ינבמ רתויב חילצמהמ יתלביק רתוי תבכרומ הבוגת 

דחוימ סחי לע יל רפיס אוה .עבש־ראבב תגשגשמ תירחסמ הרבח להנמ ,עבשו םישולש 

ידכ ולצא רקבל םעפ ךלה רשאכ ,וכרד תישארב דוע היהשכ ילאס אבב לצא וב הכזש 

ןימזהו ,םירחאה םיניתממה ובזעש דע ילאס אבב ותוא בכיע ,ותעתפהל .ותכרב תא לבקל 

ול קינעה ףאו המורת ונממ תחקל בריס ילאס אבב .ברע־תחוראל וילא ףרטצהל ותוא 

ןימאמ אוה .ילאס אבב לש ונב ,ךורב לש ותורמ תא לבקמ וניא דוד לבא .הכרבל רלוד 

עדי ריבעהל לוכי אוה ,הלבקב וילע רבודמש רבד ,"שרופמה םשה" תא והשימל שי םאש 

,רוהט אוהשו שרופמה םשה תא עדויש ימ שי" :ריהבהל ךישמה אוה םלוא :ולש ןבל הז 

,םירחסממש הלאמ" וניהש לע ודגנ טריפ רתוי תיפיצפס הינורטב ".רוהט וניא ךורב לבא 

.קושב תוקרי תפיטעל ףוסבל תושמשמה ,"ילאס אבב לש תונומתהו קארעה םע ומכ 

.<ד"משת> "תרוסמ לש תויתד" רחא םוקמב יתיניכש המ תנייפאמ דוד לש ותוגהנתה 

אב אוה .תינוכמב עסונו היזיוולטו וידר ליעפמ לבא ,תבשב שא קילדמ וניא ,וירבדל 

.תבש לילב שודיק השועו ,תבשב םג םימעפל ,םיגחב תסנכה־תיבל 

אוה ,ילאס אבב לש ורבקל המלש םע יתעסנ רשאכ ,רתוי םירחואמה ירוקיבמ דחאב 

םחתמל יתוא ליבוה המלש .ךורב יבר לש החפשמה ייח לע ,ותמזויב ,ךרדב יל רפיס 

אוה ןיאש יתמשרתה .תינוכמב םיבשוי ונראשנ ךא ,ךורב אבב לש הבישיה ןיינבו םירוגמה 

ומצע ןיכה אל המלשו ,ותיב ינבמ והשימב וא תיבה לעבב לקתינ אמש ,תאצל ןיינועמ 

בישה המלש .ךורב אבב לע רפכב םיבשוח המ וז תונמדזהב ותוא יתלאש .שגפמל הכלהכ 

לש רבקה־תזוחאב ונרויס ידכ ךות ".ולש תוכזה תא ול ןתנ ולש אבא" :תישעמ המינב יל 

ויבא לש ושרויכ אריצחובא ךורב לש ותלבק ךילהת תא םיראתמה ,(1992) ירא־ןבו וליב ואר .6 

.ץרענה 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Tue, 23 Feb 2021 08:50:56 UTC������������� 

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



47 (1 )א תילארשי היגולויצוס 1998-ט''נשת 

דומצה ,תפרצמ הליקסוב רנוילימה לש הרובקה ןתיב תא המלש יל הארה ,ילאס אבב 

ןומימל ועייסש ,ויתומורת לע לומגתכ הז דובכב הכז הלה .ילאמ אבב לש רבקה הנבמל 

.הבישיה תיירקבו תורבקה־תיבב ךורב 'ר לש היינבה ילעפמ 

שוביש לחש יל ררבתה .ןתנ לצא ברע־תחוראל המלש םע יתחראתה ,רפכל ונבושב 

יל בישה ,ךורב 'ר לצא רקבמ אוה םא ימותל יתלאששכ .ךורב אבב םע ןתנ לש ויסחיב 

ותצרעה אושנ ,דיימ יתדמלש יפכ "!עבש־ראבמ רזעלא יבר תא יל שי" :סירתמ ןוטב 

ןימזה ןכאש ריכזה ןתנ .הנושארה ותשאמ ריאמ ונב ןב ,ילאס אבב לש ודכנ וניה יחכונה 

.תסנכה־תיבב ול וחטבוהש תומורתה ףוסיאב וליבשב חרט ףאו ,ךורב 'ר תא ונמזב וילא 

ןיבב םיטלובה תשולשש הפצמ ךורב 'רש ררבתה רשאכ ,הכיבמ הלקת העריא ףא הז ןיגב 

קר איצוה ןתנ .תוריל 100,000 דחא לכ וילעפמל ובדני - חונו המלש ,ןתנ - ויחראמ 

רמאו סעכ ךורב 'ר .י"ל 100,000 דחי ול ונתנ ףוסבלו ,חונו המלש ושע ךכו ,י"ל 30,000 

לש הללקהמ דחופ וניאו ול תפכיא אלש ונמזב ,וירבדל ,ביגה ןתנ .םתמורת תא חקיי אלש 

ןתנ .הממורב תסנכה־תיבל וקלח תא םרות אוה ,ףסכה תא םהמ חקיי אל םאו ,ךורב אבב 

,בגנב רחא רפכ בשות ,ברה לש ורזועש רבס אלא ,ךורב 'רל וז תזרפומ העיבת סחיי אל 

.וילעבל רזחוה אל הממורמ םימרותה לש ףסכה ,רבד לש ופוסב ."םירישע" םהש ול חוויד 

בקעי יבר לש ורבק לע הלוליהב ןתנ ותוא שגפ ,ךורב אבב םע הארתה אלש בר ןמז רחאל 

ךריב תאז תורמל .ולצא רקבמ אוה ןיאש לע ךורב 'ר וב ףזנ םשו ,םירצמב אריצחובא 

המורת וידיב ןתנ ריאשה וז תונמדזהב .תוביתנב ורקבל אוביש וב ריצפהו רבקה לע ותוא 

ןייצ אל אוה) "הפטעמ" ותיא איבהו רקוב תעשב תוביתנל ןתנ עיגה ןמז רחאל .האנ 

.וילא ךלוה ןתנ ןיא זאמ .ולבקל הצר אל ךורב 'ר לבא ,(המורתה םוכס תא ימיע החישב 

.ךורב 'ר לש ותביבסמ וילגר רידמ ךא ,ילאס אבב לש ורבקל הלוע אוה 

הנברד ,םיכרד־תנואתב ךורב 'ר לש ומיא הגרהנ רשאכש ןתנמ םג יתעמש ברע ותואב 

ילש אבאשכ יתוא םחנל אב והשימ" :סעכב ביגה ןתנ לבא ,ומחנל תכלל ותשא הקבר ותוא 

ףותיש ייח ומייק ,ץראל ולע זאמו ,וירוהל דיחי ןב היה ןתנ "?בלכ ילש אבא ?רטפנ 

אוה .תולעפתה הררועש תוריסמב םינורחאה וייח ישדוח לכ ויבא תא דעס ןתנ .םיקודה 

.לכ יניעל ול קינעהש דובכה סחימו ותובידנמ הנהנש ימ לש וביל־תמושתל יאדווב הפיצ 

ןתנ לש ותוקתנתהל ליבוה רשא קיודמה םיעוריאה רדס יל רהבתה אל ,תאז םע דחי 

.אריצחובא תחפשממ רחא תובא־תוכז אשונ םע ותורשקתהלו ךורב 'רמ 

םיגחה דחאב שחרתהש עוריא לע ןתנ יל רפיס ,רזעלא 'ר םע םיבורקה ויסחיל החכוהכ 

םע תויעב ול שיש" ,םהמ דחא .םילשורימ ועיגהש החפשמ ינב ינש רפכב וליב רשאכ 

ותואב תכלל הצר אל ןתנ .רזעלא 'ר לצא ברע ותואב דוע ורקביש דחוימב שקיב ,"ותשא 

ךא .וריצמ וז החנזה ןיגב חוכיוומ ששחו בר ןמז רזעלא 'ר לצא רקיב אלש ןוויכמ ,ברע 

רשע העשה ירחא רזעלא 'ר לש ותיבל ועיגה םהו ,ףוסבל הצרתה ,וילע וצחלש ןוויכמ 

שקיב ןתנ .וז תרחואמ העשב םירקבמ לבקל לכוי אל יכ ורזועל עידוה רזעלא 'ר .הלילב 

ןתנ לע סעכ רזעלא 'ר .וירבדכ ,"תוקעצ" ולחה ,וילא סנכנ רשאכ .דבל לבקתהל רזועהמ 

קוסע ינאש עדוי התא" :ותקדצהל ןעט ןתנ .םישדוח העברא רבכ ולצא רקיב אלש םושמ 

ןתנ "!גואדל ךרטצת אלו ,ךתוא ךרבא ינא" :ול בישה רזעלא 'ר ".תואירב תויעב יל שיו 

לש ורדחמ ןוצר־עבש אצישכ .ול רתענ ברהו ,ויחרוא תא םג לבקיש רזעלא 'רמ שקיב 

.תלדל רבעמ ועמשש תוקעצה רשפ לע וירבח ותוא ולאש ,ברה 

המ" :יתלאשו ,ךורב 'ר לש ודמעמ תודוא־לע ררבל ןוכנל יתאצמ ,ורופיס תא םייסשכ 
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ריעצה ונב לש הזל המוד ןונגסב יל בישה אוה "?ךורב 'ר לע רפכב םישנאה םויה םיבשוח 

ןתנ ומיכסה ,הז םיסחי רוכינ תורמל ".הלאה םישנאה לע רבדמ אל ינא" :המלש לש 

תורידה יריחמו תובישי הב ונבנ ,תוביתנ החתפתה ךורב 'ר לש ותמזויל תודותש המלשו 
.ורימאה 

ןופצב רחא רפכב ברכ תרשמה ,וקורמב הליהקה ינבמ רגובמו דבוכמ חרוא יתלאששכ 

אב אוה ,ןבומכ" :בישה ,תובא־תוכז ךורב 'רל שי םא ,הממורב הרכזאל ועיגהב ,ץראה 

איבהל גאד רוזיאב ולש םדוק רוקיבבש יל רפיס ףא אוה ".לודג ץע איהש החפשממ 

תא רוסמל ונתחמ שקיב ,ותיבב ךורב 'ר תא אצמ אלש ןוויכמ .ףסכ םוכס ךורב 'רל 

רשאכ ,ברוקמ ינא וילא ,חונ לש ותיבב הנוש התיה הריוואה .תורישי וידיל המורתה 

תחא תוחפל רזעלא 'רל עסונ אוהש יל רפיס חונ .ברע ותוא ךשמהב ולצא יתרקיב 

הרמא ןאכ .סוסיה וב רכינ ,ךורב 'ר לע יתלאששכ .ולצא תיב־ק רבכ אוהשו ,םייעובשב 

:תוישפוחב תגהונו עבש־ראבב דרשמב תדבועה ,םישולש תבכ ,הריכבה ותב תוצרחנ 

רזעלא 'ר לבא ,ולש אבאה ללגב םיאב ךורב אבב לא .רבדל םידחופ םה ,ךל דיגא אוב" 

תועצמאב)וילא תכלוהו רזעלא 'רב הנימאמ איה "!תושעל לוכי אוהש המ ללגב וילא םיאב 

לבקמש ,רזעלא 'ר לע תולעפתהב רפסל ךישמה היבא ."םייחה תוילעו תודירי" יפל (היבא 

7.רקוב תונפל 2 העשה דע םירקבמ 

לש םדמעמב העובק היכרריה לע דיעהל ידכ הב ןיא ליעל תראותמה םיסחיה תכרעמ 

םינתשמה תונמאנו הצרעה ירשק לש תוימניד לע תדמלמ איה ,ךפיהל .תובא־תוכז יאשונ 

.<תחא תיתחפשמ תלשוש לש תרגסמב ,ונינפלש הרקמבו)ןמז ךרואל 

ןתמו־אשמל אשונכ תובא־תוכז 

הנומאה יגהנמו תורוסמ םע ןתנ לש וירשק תכרעמב ירואית תא יתדקימ יכ םא 

:םיפסונ םיפתתשמ םג הז רואיתב ועיפוה ,הנש םירשעמ רתוי ינפ לע םישרפתמה םיקידצב 

לש ותבו המלש לש ונב ,ריעצה םיקסעה־שיא דוד ,ןתנ לש וליג־ןבכ חונ ,שישקה המלש 

םירענכ ועיגה חונו ןתנ ,יושנ רגוב רבגכ ץראל עיגה המלש .הרובחבש םירטוזה ,חונ 

ולדגו ודלונ םיריעצה וליאו ,ץראב וכוניח לכ תא לביק ךא ,וקורמב דלונ דוד ,םירגבתמ 

תילכלכה התולגתסהש הייסולכוא םיגציימ םה ,הממור יבשות בורל המודב .ץראב 

רתויב םיחילצמהמ ףא םניה דודו חונ ,המלש ,ןתנ .המישרמ התיה ץראב תיתרבחהו 

רודה תלחנ קר הניא םיקידצה ירושיכב הנומאהש דיעמ וניתויפצתמ טלוב אצממ .הליהקב 

.םיקידצה תרוסמ יאשונל הקיז םהב הרתונ ץראב ולדגו ודלונש הלא םג .שישקה 

הסנתמ אוהשכ הבזכא םיתיעל לחונ םג ךא ,המשגה ידיל עיגמ ,תולעתה שח ןתנ 

,ןדע־ןגל ותוא ליבומ םולחה .ותודלימ גפסש תויווחהו תוקיטקרפה לש םינושה םיעצמאב 

תובקעב .שדוקה־ןורא דיל קחשמ ןב ,ושפנ־תאשמב הזוחו םלענ קידצב שגופ אוה םש 

ילעפמל הממור ינב לש םדיצמ בידנ עויסו תומורת לע איה םג תססובמ וז םיסחי תכרעמש רעשל שי .7 

םע רזעלא 'ר ירשק לש ילכלכה ןפה תודוא־לע תובתכ תימויה תונותיעב ועיפוה הנורחאל .רזעלא 'ר 

'ע ,23.1.98 "ץראה" ףסומ ;2ב 'ע ,10.11.97 ,"ץראה" ,לשמל ואר .םיכמות לש בחרתמ לגעמ 

.קידצה לש וחוכב תונומטה תודרחו תוכרב לש תולת יסחי תוראתמ הלא תובתכ .46-44 
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49 (ו)א תילארשי היגולויצוס ו998-ט"נשת 

ירבק לא הלועו ,םלענ קידצ לש ורבק שפחל אצוי ,הרות רפס שכור אוה ,םולחה חונעפ 

יאצאצ לש םתברק תא רחשמ םג אוה .רתוי בורקהו קוחרה רבעה ןמ םירכומ םיקידצ 

הקיסעמ וז הנורחא תוליעפ .וקורמ יאצוי ברקב רתויב הדבכנה םיקידצהו םימכחה תלשוש 

םיפופאה השודקה יגציימ םע םיקודה םיישיא םיסחי םוקרל הכוז אוה .לכמ רתוי ילוא ותוא 

אוהש המדנ יכ דע ;וז המצוע םע תימיטניא הברק לש השוחת ול םינתונהו ,תיטסימ המצוע 

לש החטבההו הכרבה תואצותל רשאב קפס ןיא הקבר ותשאלו ןתנל .הב תעגל לוכי 

תובא־תוכזב םלגתמה ,השודקה חוכ תא ונממ לביקש ותחפשמ ןב לש וא ורבקב קידצה 

הקנראש תענכושמ הקברו 8,דבלב קידצל תסחוימ םנב תדיל .דכנל וא ןבל באמ תרבועה 

שארב דמועה החפשמה ןב לש תובא־תוכז לשב י"מתל עיבצמ ןתנ .קידצה תוכזב אצמנ 

.קידצה ירוסיימ קלחכ תשרפתמ ןודינה גיהנמה לש תיטפשמה ותוכבתסה .הגלפמה 

תויוביוחמ לע היונב וז .תשעוגו תרעוס הניה םיקידצה יאצאצ םע ןתנ לש ויסחי תכרעמ 

אוה .השודקה יאשונ תא בהוא ןתנ .קומע ימיטניא טנמלא ןהב שיש תויפצ לעו תוידדה 

םתבוגתל הפצמו תובידנב ופסכמ םהל םרות ,םתוא הקשמו ליכאמ ,ותיבל םתוא ןימזמ 

המרד ןיעמב הוולמ תרחואמ הליל תעשב עבש־ראבב ברה לא ותסינכ םג .םאתהב 

אצוי אוה ,תוידדהה תוקעצה ןקרופ רחאלו .חוכיו היהיש שארמ הפוצ אוה .תיתחפשמ 

קידצה לש אצאצ םע םידחוימ םיסחי םייקמ ןכא אוהש וירבחל החכוהה ודיבשכ ,סיופמ 

ןימאמה ןיב תוימיטניא ןיגפמה םינשה ךשמב ,תויפצתב דיחי וניא ןתנ .תובא־תוכז אשונו 

.תובא־תוכז יאשונל 

,ותליהק תרוסמב עדי ריתע ,שישקה המלש .קלוח ןיא ךורב 'ר לש תובא־תוכז לע 

לש החפשמה ייח יטרפב איקב ףא אוה .ךורב 'ר לש ורבעל עדומ ,חילצמ יאלקחו ןונש שיא 

ולש אבא" :ותבושת האב תאז לכ ףא־לע .רוביצל המגוד תווהל םילוכי םניאש ,קידצה ןב 

םיקסעה םלועב דקפתמה ,דימאה ,ריעצה דודו ".ולש תוכזה תא ול ןתנ <ילאס אבב) 

תוהמ לש השרוהה תלוכיב אוה םג ריכמ ,תינרדומה היגולונכטה ירזיבא לכב ףקומהו 

אוה ,םירחאה ןמ לידבהל ,םנמוא) ."שרופמה םש"ב םולגה עדיכ התוא ההזמ אוהו ,תיטסימ 

תירקתבש ,ןתנ (.הב קיזחמה לש תירסומה תוהמה ןיבל הז עדי לע תולעבה ןיב דירפמ 

דחופ אוה ןיאש וב תורגתהל זעה ,םיניקת ןיידע ויה קידצה לש ונב םע ויסחישכ ,תמדוק 

רבדמ אל ינא" :ותבוגתב ויפלכ הטוב יוטיבמ רהזנ אוה ,םהיסחי ושבתשהשמ ךא ,ותללקמ 

ודיב ןיא בוש ,יולג קותינ םהיניב לחו םהיסחי תכרעמ המגפנשמ ".הלאה םישנאה לע 

,ביר רחאל םגש ,םיבורק םישנא םמצעל םיריתמש יפכ ,םירוצעמ אלל אטבתהל שפוחה 

תרישש ,המלש לש ריעצה ונב לשו חונ לש הלאל ההז וז ותבוגת 9.וסייפתיש םהילע הקזח 

ינא" :שרופמב רמא רשאו ,החפשמ לועל סנכיהל זרדזמ וניאו ,ויתועדב ישפוח ,אבצב 

".הלאה םישנאה לע רבדל דחפמ 

ןיבל וניב עלגתהש ךוסכס תובקעב םינותיעב חווד ךורב אבב לש יטסימה וחוכ לע 

,26.9.91 "תונורחא תועידי") תושק תולחמב ופקתנ ותשאו אוהש ,תוביתנ תצעומ רבח 

ינזואב תועמשמ לפכ הב שי ,תילרטינ התנווכ םא םגש הבוגתב טטוצמ ךורב 'ר .(27 'ע 

,1974) דקושו ןשד ואר ,רחא םוקמב רתוי טרופמ ןפואב יתדמע הממורב תורקעה תויעב לע .8 

 150-122).

ןשד ואר ,רחא םוקמב יתדמע וקורמ יאצוי ברקב םירזו םיבורק ןיב ביר תעב הבוגת יסופד לע .9 

.(161-151 ,ד"משת) דקושו 
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קידצה רבק דקוש השמ 50 

סנכנש ןוויכ .תולוק 100 וליפא תוריחבב לבקמ היה אל ובא ףסוי ,יתכימת אלל" :ןימאמה 

ובא ףסוי וליאו ".תורצלו תויעבל ול םרג הזו ,תייצ אל אוה .תייצל וילע היה ,יתוכזב 

הלוח יתויהב הז לע יתבשח .אבבה לש ויפ תא תורמהל רתוי לוכי אל ינא" :ןויארב טטוצמ 

תויעב הצור אל ינא לבא ,אל וא תולחמלו תוללקל רשק שי םא עדוי יניא .םילוחה־תיבב 

".ןמזמ טדנמה תא ריזחהל ךירצ יתייה .ותיא 

ןיכומית ןהל ואצמנ קידצה לש ונב יפלכ הממור ישנא לש תוריהזה םהיתובוגת 

םיתיעל אלממה ,ברה .<ד"משת> ימע־ןב לש ורפסב םיעיפומה םינימאמ יפמ םיחווידב 

תמשגתמ וא םויאה חוכמ תלעופ וזו ,הללק לש היצקנסב טקונ ,ךוותמ וא טפוש לש דיקפת 

ינש ,םיקידצה יאצאצל ןימאמה ןיבש ןתמו־אשמב .(387 ,381 'ע ,לשמל ,ואר) שממ 

ינא" ,ול חיטבהש ,קידצה דכנ לע חוודמ ןתנ .תובא־תוכז לש עבטמב םיטקונ םידדצה 

,(365 'ע ,ימע־ןב)וטניפ םייח 'ר לע רפוסמל המודב ,"גואדל ךרטצת אלו ךתוא ךרבא 

תא איבת םא דחפת אלש ךחיטבמ" :הלוליהל קארע תויבח ליבוהל ששחש ידוהיל רמאש 

רבק לא אבה ןימאמה וא ".םולשב קארעה תא איבתש דע ,ךדעב ןגת יתובא־תוכז .הז 

רורב םינימאמה יחווידמ .(304 'ע ,ימע־ןב) "ךלש תוכזה תא יל הארה" :עבותו קידצה 

.ןתו חק לש םיליעפ ןילמוג־יסחי םילהנמ םהש 

,ונינפלש תובאה־תוכז יאשונו יאקורמה טוברמהש המוד ,ןמזהו םוקמה קחרמ תורמל 

ראתמש יפכ .המוד היגטרטסאב םיטקונ ,ךורב אבב לש ותומדמ ריטצמש יפכ דחוימבו 

הפצי ,ודמעמ לעו ודיבש הכרבה תויביטקפא לע דיפקמה ,יחה טוברמה ,(1976) ןמלקייא 

ומסק ,ויתובא־תוכז .וכרעב ריכמ ךורב אבב םג .םידבוכמה ויכמותמ תותואנ תונתמל 

,לואירטנומו סירפ ,הקנלבזקמ םיקסעה־ישנא לש םהיסיכ תאו םביל תא םיחתופ ותונינשו 

םיחילצמה םיאלקחל המודב ,תורודה תופילחב וחתפל םירחשמו ויבא רבקל לגרל־ םילועה 

.רתוי םיעונצ םהיגוניגו םתעפוהש ,בגנה ירפכמ 

ףיסוהל םיבר םינימאמ ינפל תוחותפה תויורשפאב יוניש ץראב לחש רעשל הטונ ינא 

םידמועה תובא־תוכז יאשונ לש ןוויגה תאו לגרל־היילעה ירתא לש הפמה תא תונשל 

יושע ןימאמה היה ,(1982) ןמליטס ךכ לע דמעש יפכ ,וקורמב םג ,םנמוא .םתריחבל 

רתוי םילבגומ הליהקה יגב ויה םש ךא :ותשקב אלמתתש דע םינוש םיקידצל תונפל 

תודיינה יישק לשב תובא־תוכז יאשונלו םימכחל םתוקקדזהבו םיקידצ ירבקל םתושיגנב 

םע תויוביוחמ תונשלו רוציל ,לשמל ,ןתנ קיפסה דבלב ןורחאה רושעב .תיפרגואיגה 

יאצאצו םימכח םע וז הפוקתב וירשק ךרעמש קפס ןיא .אריצחובא תחפשמ ינבמ השולש 

־תדימב בצעמ הז יונישש המוד .ירוקיב תרדסב וילע יתדמעש הזמ רישע ףא היה םיקידצ 

לש ןכרצכ עיפומ ןימאמה ,דבעידב .תובאה־תוכז אשונל ןימאמה ןיב תוחוכה יסחי תא המ 

םיאתמה םירושיכה לעב תא - תורישה ןתונ תא לקנב רוחבל לוכי אוהו ,םיקידצה תוריש 

.רתויב ול 

םירחא תומוקמבו וקורמב םישודקב תקסועה תיטרואיתהו היפרגונתאה תורפסב ןויעה 

.ץראב תופצנה תועפותהמ קלחל טלובה ןוימדה לשב אקווד תונשרפ לש תומליד ררועמ 

יבגל יפיטואירטס וא ןמיהמ גוויס ונידיב יוצמ םנמואה ?םיליבקמ םיסופד ונינפל םנמואה 

רוטקיו ?ןהיבגל ןיידע תוקתרמו תוליעי תויתרוסמה תוקיטקרפהש הייסולכואה תוצובק 

יבלש תנייפאמה העפותכ לגרל־תוילעה לש ןתוינויח תא שריפ ,לשמל ,(1973) רנרט 

.םישדח םייתליהק תונגראתה יסופדו םיימויק םיכרצ םיחמוצ םהב ,םיירוטסיה רבעמ 

,ליבומ הלא םיסחיו םיכרצ לש תוסיו תחטבהו יוטיב ןתמ םתילכתש םילמסה רחא שופיח 
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51 (ו)א תילארשי היגולויצוס 1998-ט"נשת 

.תויתרוסמה communitas־n תוצובק לש ראוטרפרה ךותמ אקווד םבוציעל ,וירבדל 

הייסולכואה ןיבש םיסחיב עגונה לכב דחוימב טלוב דמימ תשגדהב הז רשקהב קפתסנ 

ןתמו ךוויתה ידיקפתב תאזו ,םהל םיקקזנ םהש תובאה־תוכז יאשונ ןיבל ונרקחש 

םיטלובה ,לשמל ,ךכ .תילארשיה תואיצמב תואלממ הלא תויומדש םייטילופה תועמשמה 

תירוזאה תיטילופה תוליעפל תרחא וא וז הרוצב םירושק אריצחובא תחפשמ ינב ןיבש 

רוזיאמ הלא תויומד הריזחה תויתדעהו תויתדה תוגלפמה לש ןלקשמ תיילע .תימואלהו 

תיתנשה הלוליהה תמיב לע הנידמה ישאר לש םתוחכונ .תיאכרא תוגיהנמ לש םימודמדה 

םיסינהמ תוחפ אל ודיבש תובא־תוכז לע הדיעמ ,םתוא חראמ ךורב אבב דועב ,תוביתנב 

.ךומסה רבקב ןומטה קידצה ויבאל םיסחוימה 

ןילמוגה־יסחיו םירשקה תמצוע לע םידמלמ הז קרפב םירואיתה ,לכל רבעמ םלוא 

ךלוהה ןמזה קחרמו םוקמה יוניש תורמל .וז תונומא תכרעמב םיפתתשמה ןיבש םיבכרומה 

םהל תוקקדזהה הקספ אלו םיקידצב הנומאה לילכ הרקענ אל ,וקורממ האיציה ןמל לדגו 

םישדח םישרוש תוכהל תקפסמ תויח המיע האשנ וז תכרעמש ףא המוד .םוימויה ייחב 

תונתשמה תוביסנב םג םיריעצו םירגובמ לש םיימויקה םייוואמלו תויעבל המצע םיאתהלו 
.לארשיב םהייח לש 

תורוקמ 

ןשד 'שו דקוש 'מ :ךותמ ."שודקה לש ויתולאשמו תומולח" .<ח"נשת) םרוי ,וליב 

.(100-77 'מע> היגולופורתנאב הארקמ :תיתוברת־ןיבה היווחה ,(םיכרוע) 

.ןקוש :ביבא־לת 

.סנגאמ :םילשורי .וקורמ ידוהי ברקב םישודק הצרעה .<ד"משת> רכששי ,ימע־ןב 

רוד ,ןשד 'שו דקוש 'מ :ךותמ ."היסינות יאצוי לש תולוליהה" .<ז"לשת> המלש ,ןשד 

.(121-110 ימע) הקירפא־ןופצ יאצוי לש םמלועב תויכשמהו יוניש :הרומתה 

.יבצ־ןב קחצי די :םילשורי 

לע םייגולופורתנא םינויע :חרזמה ידוהי .<ד"משת> *םיכרוע) השמ ,דקושו המלש ,ןשד 

.ןקוש :ביבא־לת .הווה לעו רבע 

,(ךרוע)ימע־ןב 'י ."הרקמ חותינ :'הבושת תרצעו הבר הלוליה"' .(א"נשת) הרדנא ,יול 

תדע דעו :םילשורי .(180-167 ימע) הקירפא־ןופצ ידוהי לש םתוברתב םירקחמ 
.םיברעמה 

:ךותמ ."םייתרוסמה וקוראמ ינבר לש םדמעמב תורומת" .<<א)ז"לשת> השמ ,דקוש 

־ןופצ יאצוי לש םמלועב תויכשמהו יוניש :הרומתה רוד ,ןשד 'שו דקוש 'מ 

.יבצ־ןב קחצי די :םילשורי .(92-77 'מע> הקירפא 

,ןשד 'שו דקוש 'מ :ךותמ ."ןוריטל לגרה תוילעב לוחו שדוק" .«ב>ז"לשת> השמ ,דקוש 

93 ימע) הקירפא־ןופצ יאצוי לש םמלועב תויכשמהו יוניש :הרומתה דוד 

.יבצ־ןב קחצי די :םילשורי .(109 

."סלטאה ירה יאצוי תליהקב תיתדה הגהנהה הנבימב הווהו רבע" .<ם"שת> השמ ,דקוש 

םישדקומ) השדחה תעבו םייניבה־ימיב תידוהיה הרבחה תודלותב םיקרפ :ךותמ 

.סנגאמ תאצוה :םילשורי .(אפת-עת 'מע> <ץ"כ בקעי 'פורפל 
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דקוש ימו ןשד 'ש ."חרזמה יאצוי לש תויתדב תושדח תומגמ" .<ד"משת> השמ ,דקוש 

.ןקוש :ביבא־לת .(91-78 'מע> חרזמה ידוהי (םיכרוע) 

יאצוי לש םמלועב תויכשמהו יוניש :הרומתה דוד .<ז"לשת> המלש ,ןשדו השמ ,דקוש 

.יבצ־ןב קחצי די :םילשורי .הקירפא־ןופצ 
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