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תוילוש לש הנורתי :תוארוק םישנ שורפ סיריא 
*.םידומע 345.2000 .םיקפוא תיירפס ,דבוע םע :ביבא־לת 

ןהיתש .יטארקוטסירא ךוניחל ןהיתש וכז ...שילאקמ תינברה לש היתונב 

םינמור ירפס לצא תויוצמ ויהו רליש תוריצימ וארק ,תינמרגו תינלופ ועדי 

םירפסה חיר עקב םש םוקמ - רנטוק הל'עשוהי יבר לש ותיבב .םילודג 

תוחיר םע גזמתהו ביבס םירדחה לכ ינפ לע םיקבואמה תונוראה ךותמ 

תונבה ויה ־ תוחוראל הניכמ הבירפ אתבס ,רתיהש םיידמלמה ןיסירגה 

םיינלופ םינמור תוארוקו תונולחה דיל םיתיעל תובשייתמ תויליצאה 

תובהאה םושמ תוחנאנ ןהו תועמד תוגלוז ןהיניעשכ ,םיבע םיינמרגו 

לש לסלתסמה ארמגה לוק הלוע היה רצחה ןמ .םהב תוראותמה תודקויה 

ודמלש םיינעה ידלי לש הננר ילילצ וא ,שרדמה תיבב ודמלש םירוחבה 

(79 'ע ,שורפ לצא טטוצמ ,1962 ,קגורט) .ינוריעה "הרות דומלת"ה תיבב 

לס ךותמ דחא יתורפס קומיצ וניח ,ןילופ ורפס ךותמ ,קנורט היעשי לש הז רואית 

םיכוראו םירצק םיעטק - הלא תוריפ .הלש תויארה רדסמ קלחכ הגיצמ שורפש תוריפה 

רמוחה תא םיווהמ ־ הריש יעטקו םיבתכמ ,םיראוממ ,תויפרגויב ,הלכשהה תורפס ךותמ 

האנהה .הלופכ האנה ךכיפל תנמוזמ םיארוקל .הינועיט םינבנ וילעו וכותמש יריפמאה 

וללה .םהב לקתיהל יוכיס ןיא ונבורלש ,םיחוכש םיטסקט םע שגפמה ןמ תעבונ תידיימה 

תויועמשמו םיינושל םילילצ ,תויפרגונתא תונומת םיעיצמ (ליעל קנורט לש הז תמגוד) 

ובש ןפואהמ תקפומ תפסונה האנהה .תבכרומו הרישע הנומת ללכל םיפרטצמה תויתוברת 

.תקפסמ איהש תונכותה ןמו וללה םירמוחה תא תחתנמ שורפ 

תולאש תוחתפנ ,םיוסמ ןועיט רגסנ הבש הדוקנ לכב .קימעמו דפקומ ,רישע רפסה 

,רפסה תורטמ תא וז הריקסב גיצהל ךכיפל יתרחב .שדח ינויע בחרמל תואצויה תופסונ 

.דחא ןחבמ־הרקמב זכרתהלו ,תויללכה ויתונקסמ תאו תוירקיעה ויתולאש תא 

האמב ולחש תויטירקה תורומתה ךלהמב תוארוק םישנ לש ןמוקמב קסוע רפסה 

תיתרבחה הירוטסיהה לש הייארה־תיווזמ בותכ אוה .הפוריא ידוהי ברקב הרשע־עשתה 

לא לבוקמה ןמ ונטבמ תא טיסהל שקבמ אוהו ,היבתוכ לש אלו ,תורפסה ינעמנ לש 

רקיעבו םיארוק לא (תירבגה) תיליכשמה תיליעה ןמ :תופסונ תונחת יתשב לפוטמ־יתלבה 

טסיההו הבחרהה .תירלופופה תורפסה לא תינונקה תורפסה ןמו ,הרושה ןמ תוארוק 

תורפסל רבעמ לא רשקהה שרפנ ךכו ,תוארוקה לש םירפסה יפדמ יפ־לע םישענ 

.זעל תונושלב האירקבו וארקנש םיידייה םיטסקטב ןויד ללוכ אוהו ,תירבעה תיליכשמה 

יתרבחה דובירל התקיזב" ,תנעוט שורפ ",תיתורפסה תכרעמה לש וזכ הניחב" 

קר ויה אל תידוהיה הרבחב םישדחה חורה יכלה לש םהיאשנש הלעמ ,הינעמנ לש ירדגמהו 

וארקש םישנ םג אלא ,תינונקה תירבעה תורפסה לש םירכומהו םירהצומה היארוק ,םירבג 

האמה ףוס תארקלו ,זעלב תיפורא תורפס וארקש םישנ ,שידייב תירלופופה תורפסה תא 

.<13 'ע)"תירבעה תורפסה תא וארקש םישנ םג 

.226-223 'ע ,2001 ,2 'סמ ,טפירקס תעה־כתכב העיפוה וז המישר * 
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םירפס תרוקיב רואלא רמת 514 

ןיבו שידייב ןיב ,םישדחה םיטסקטה לש םיארוקה להק ברקב םישנה לש ןתוחכונ 

הרבחב ילושה ןדמעממ ,תרבחמה תנעטל ,העבנ ,תירבעב רתוי רחואמ וא זעל תופשב 

- תיזכרמה תעדה לש הרימשו דוביע ,דומילל הרטמ וויה אל ןהש הדבועה .תיתרוסמה 

אל ושע ןהש המ .יתרבח חוקיפמ תיסחי םייונפ ןבילו ןלכש ,ןהיניע תא החינה - הרותה 

רשוכבו ןחומב שמתשהל ןתינ היה ,וזמ הרתי ."תוברתה תרטשמ" תא דחוימב ןיינע 

לש םהיתוחומש דבלבו ,תוחראמה תורבחל תולעהל שיש יתוברת ןברוקכ ןהלש דומילה 

הרצונ ,יופצ־יתלבו ילסקודרפ ןפואב ,ךכ ."תיחשמ"ה רמוחב ועגפיי אל ךרדה־ימימת 

.(13 'ע> "יוניש הללוחו יוניש הרבע"ש תיניירוא הליהק 

:הזכ המירז וק יללכ ןפואב ןמתסמ ,תוארוקה םישנב םידקמתמ רשאכ 

.היחהו הצופנה הפשה התייהש ,שידייב האירק תולוכי גישה ןושארה תוארוקה רוד 

.תוניחתו םישרדמ ,ארקמ ירופיס לש םייתרוסמ םיטסקטל הליחת התנפוה וז תלוכי 

תוטשפ .קיזמ־יתלבו ךומנ עצמ וללה םיטסקטב ואר םה ןכש ןשפנל ןתוא וחינה םירבגה 

(תוארוקל וניזאה אלא ,וארק אלש) תורחא םישנל ומסק "ישגר"ה םייפואו םיטסקטה 

תורחא םישנ לומ הז םוחתב ןורתי ןהל הקינעהש תיבב האירק תאז התייה .םידלילו 
.רכמ־יברל וכפהנש שידייב םיירלופופ םינמור לש הגוס החתפתה רתוי רחואמ .םיריעצו 

,שגרה לא המינפו ,םלועה לא הצוחה וגילפהו ,תודהיהו תרוסמה ןמ וקחרתה הלא םינמור 

םוקמה תא םיאלממ תירבעבו שידייב םישנל םינועובש םויכ .החפשמהו תויגוזה ,הבהאה 

םניאש ידרחה םלועב םירבג ףאו רעונ ךא ,םישנל הרואכל םידעוימ םיטסקטה .הזה 

,זעל תונושלב הטילש ןמצעל תונקל םישנ ולחה אבה בלשב .םהב םיארוק םימכח ידימלת 

םיטסקט .(ידוביר ןוימ יפל) םייטרפ םירומ תועצמאב ןיבו םייתכלממה רפסה־יתבב ןיב 

טוישה .םיילקידר םייטילופ םיטסקט ףאו ,ינונקו ירלופופ ,רתוי בכרומ עצמ ועיצה הלא 

הרבחה לומו תונוטלשה לומ ,ץוחב םיוסמ ןורתי רבכ ןמיס הלא םיטסקטב תוארוקה לש 

(םיינרמשו םיליכשמ) םירבג .דובעל "תעדה תרטשמ" הלחה ןאכ .התוברתו תידוהי־אלה 

החפשמה קוריפל ,םינימה ןיב חוכה רדס רוערעל הכילומה הנכס הלא םיטסקטב ואר 

לחה האמה ףוס תארקל .תוללובתהל ףאו תיטילופ תוליעפל ,(תינגרובה וא תידרחה) 

רושק היה הז ןויסינמ קלח .ןכוניח לעו םישגה לש ןחומ לע טלתשהל דסוממ ןויסינ 

הידבר לע ,תירבעה ימוחתב .םיינויצ םיכרצל ןיבו םייתד םיכרצל ןיב ,תירבעה תארוהל 

דע םיבתוככו םיארוקכ םהל רמשנש ןורתי ,הנוילעה לע םירבגה לש םדי התייה ,םינושה 

.םירשעה האמה עצמאל 

הרקמכ ,קיד ריאמ קיזיא רפוסה לש ןחבמה־הרקמב קר זכרתא העיריה רצוק לשב 

ינושארמ היה קיד .שידייה ביבס שחרתהש ירדגמה־ילאוטסקטה קחשמה תא םיגדמש 

,"ןוגר'ז"ב בתוכ אוהש ךכ לע לצנתה ,םירחא ומכ ,אוה .שידייב בותכל ורחבש םיליכשמה 

ומצע תא ךימנה שידייב בתכש רבג .םישנה תא ליכשהל ךרוצב ,רתיה ןיב ,תאז קמינו 

םישנה .יתמלהו ידמעמה ,ירדגמה ויומידב העיגפב ןכתסהו ,םישנהו םעה־יטושפ תגרדל 

הפוריא ברעמל םג םכרד תא ושעש ,וירפס יקתוע לש םידקת תרסח היינקב ול ולמג 

ןתוסחבו ןתועצמאב םירבגה להק לא הליסמ עיקבהל רחב" ,תנעוט שורפ ,קיד .הקירמאלו 

תוגוס לש ןתטילק תא רישכהל ידכ םג תיחרכהכ התלגתנ םישנה לש ןתוסח ...םישנה לש 

ושמיש תוארוקה םישנה .שידייב תורפסה לש תבחרתמה תכרעמב ,םינמורה רקיעב ,תושדח 

חופיטל ,תיתורפסה תכרעמה תבחרהל ץורע םגו ץורית םג וירחא םיאבלו קידל אופא 

.(149 'ע)"הב םיעקושמה הלכשהה תונויער תצפהלו הפיה תורפסב האירקה ילגרה 
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ירדגמה היומיד תאו השיאה לש הדמעמ תא ,שידיי "םאה־תפש" תא לטנ רבגה רפוסה 

אוה ."השעמ" םהב השעו ,(תדדומ הצובק ברקב יתרבח קדצ רחא הריתח ,הבהא ,שגר) 

הלא .חותפו אמצ להק וויהש ,םישנה קיח לא םריזחהו םינכתה תאו הגוסה תא ביחרה 

םירסמל הפש ושפיחש םיריעצ םירבג ברקבו תורחא םישנ ברקב ןכותהו לילצה תא וציפה 

יפרמש םידמלמ םיליכשמ םירבג לש םהיתונורכז ךותמ האיבמ שורפש תויודעה .םישדח 

ךרד לעו םתביתכ ןפוא לע ועיפשה (תוחאו םא ,הדוד ,אתבס)"ןהיתומיא" לש םירפסה 

היווהה ןמ ןתוא ץליחש השוחתו הבשחמ לש קיפאב וכז ,ןדיצמ ,םישנה .םתבשחמ 

םיישעמ םירושימב ןכמ־רחאלו ,יטסיפקסאה רושימב הליחת :תונותנ ויה הבש תיתרבחה 

שידייה .םישדחה םירסמה םע ןהלש חישה תובקעב ןהב וטבנש תועיבתה תא וקיזחהש 

,םישנה לש תיתרבחה ןתוילוש םע הרבחתה הפשה תוילוש .רתויב ישנה רוזיאה התייה 

ץלחיהל םישנה ושקיב רשאכש הארמ הירוטסיהה .הכומנ חוקיפה תמר ובש רוזיא רצונו 

לא םעפה - התיבה הרזחב "תטשומ" ןה ,זעלה לא תאצלו תישנה־תיתיבה הפשה ןמ 

.הרצק־אל הפוקתל םיטסקט תורצויה ןשאר תא הפפוכש ,תירבעה 

המ לע ,תוילושה לש הנורתי לע דמלמ ,ולש הנשמה־תרתוככ ,שורפ סיריא לש הרפס 

.םירתוומ ןיא םא תורקל יושעש המ לעו ,הנממ ץלחיהל םישקבמ רשאכ תורקל לולעש 

םימשומה) תורואנהו הלכשהה ינצינ תחירפ ירחא םינש תואמ שולשל בורק ,םויכ 

הלידבמה תרשרשב רתויב הכרה הילוחה הלכשהה הרתונ ,(תואכרמב תיוושכעה הימדקאב 

יאדכ ןכיה תועדוי ונחנא לבא ,ןיידע תמייק תרשרשה .םישלחו םיקזח ,םישנל םירבג ןיב 

.ץוחלל 

רואלא רמת 

םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה 
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