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ןוירוגךבל לארשי ימכח תובושת :תוידוהי תויוהז לאפר־ק רזעילא 
.ןוירוג־ןב תטיסרבינוא ,ןוירוגךב תשרומל זכרמה ,יבצר םולשו ינרוג ףסוי םע ףותישב 

םידומע 339 .א"סשת 

לש טרופמה ובתכמל ובורב שדקומ ולש ינשה רעשה .הזה רפסה תא גווסל השק 

והימ" הלאשה ביבס 1958 לש יתלשממה רבשמה תובקעב ,לארשי ימכחל ןוירוג־ןב 

.םיבישמה לש יתיבפלא רדסב ארוקה תוחונל תורדוסמה ,ןמצע תובושתלו ,"?ידוהי 

אוצמל ןתינ היה התע דע ןכש ,בושח תוריש רקוחל השוע אוהו ,ץעי־רפס והז ,וז הניחבמ 

אלא .הכרבה לע ךרועה דומעי ךכ לשב קר .תלפכושמ תרבוחב קר תובושתה תא 

חתפנ רפסה :תוירוקמ תופסות שולש ןאכ תופרוצמ לארשי ימכח לש םהיתובושתלש 

,לשמל ,ואר)ומצע תוכזב םוחתב יזכרמ רקוח - ינרוג ףסוי לש הרצק תירוטסיה המדקהב 

,לארשי תרוסמב תורג לע יבצר םולש לש רמאמ שי ינשה רעשה חתפב :(1990 ,ינרוג 

;ידוהיה ביטקלוקל תופרטצהל הריכמ איהש הדיחיה ךרדל סחיב הכלהה תשיג תא ריאמה 

תירוטסיה־תיגולויצוס הריקס ןתונ ,לאפר־ןב רזעילא תאמ ,רפסה לש ןושאר רעשהו 

רבשמ תא םקממו ,השדחה תעב תידוהיה תוהזה תויעב םע תודדומתהה לש תיתטיש 

םע ותליחתש ,רתוי בחר רשקהב םימכחה תובושת תאו ןוירוג־ןב לש בתכמה תא ,1958 

רתוי וידחי תווהמ הלא תופסות שולש .הלאה םימיה םצע דע ךשמנ רשאו ןוליחה תליחת 

.םימכחה תובושת לש דבלב הרהנה ןה ןיא יכ רורבו ,רפסה תיצחממ 

קלח .המצע היגוסה לש בכרומה הנבמה תא ףקשמ רוביחה לש הז הנבמ ,םיוסמ ןבומב 

םושרל דציכ) םהינפל התלעוהש תמיוסמה הלאשה תא תורשוק םימכחה תובושתמ רכינ 

רקיעבו ,הילא תוכייתשה םישחו תידוהיה הליהקב םייחה הכלהה יפל םידוהי־אל לארשיב 

םיצפח םירוהה ינש לבא היידוהי הניא םאה םהבש םיברועמ תוגוז לש םידלי םושרל ךיא 

רתוי תובחר תוסיפתלו לארשיב רתוי תובחר תוישעמ תולאשל (ידוהיכ םדלי תא םושרל 

תוישעמה תולאשל תובושתה ,הלא לש םדידל .תוצופתבו ץראב ידוהיה םויקה רבדב 
וכישמי תובחרה תולאשה יכ ירמגל רורב ,רחא דצמ .הלא רתוי תובחר תוסיפתמ תורזגנ 

בורו .הלעמ ןוירוג־ןבש תוישעמה תולאשל ןתניתש הבושתל רשק ילב ונתוא קיסעהל 

תודהיה ימרז לכ לע ליבק היהיש ןורתפ רחא ןוירוג־ןב לש ושופיח יכ םימיכסמ םיבישמה 

,בייחתמ ףאו יעבט וניה תודמעה יוביר .הזכ ןורתפ ןכתיי אל :אווש־תווקת תניחבב וניה 

.הדיחיו תחא "תידוהי תוהז" אלו ,"תוידוהי תויוהז" :רפסה םש תא קידצמה אוהו 

תובושת לשו 1958 רבשמ לש תידוחייה תובישחל רשקב תורפסב תקולחמ שי ,ןכא 

הז ןוגכ ,ונממ םירומח רבכ ויה זאמו ,םימי־רצק היה ומצע רבשמה .בינהש םימכחה 

שחרתמה הזו 1,טילש ןימינב ןיינעב ןוילעה טפשמה־תיב לש ןידה־קספ ביבס שחרתהש 
תרכומ הניאש הרוצב ורייגתהש ימ לש םדמעמ תלאש ביבס םיעשתה תונש תליחתב לחה 

טילש לש וידלי תא םושרל שי יכ ,העברא דגנ השימח לש בורב ,ןוילעה טפשמה־תיב קספ זא 

ןה ,קוחה הנוש ךכמ האצותכ .םמואל יפל םידוהיכ ,היידוהי־אל תיטסונגא התייה םמאש ,ידוהיה 

,תובש יאכז םניה "ידוהי" לש החפשמ־יבורק םג יכ עבקנ הקיקחב .םושיר ןיינעל ןהו תובש ןיינעל 

רויג גוס הזיאל שריפ אל קוחה .רייגתהש וא היידוהי ומאש ימ קר אוה "ידוהי" יכ םג עבקנ ךא 

.הנווכה 
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225 (ו)ד תילארשי היגולויצוס 2002-ב"סשת 

ךא ,1958 רבשמל םלש רוביח םנמוא שידקמ (2000) םליע 2.יסקודותרואה םרזה ידי־לע 

תישעמ תובישח התייה אל ןמצע תובושתל יכו ,תירקמ התייה עוריאכ ותוצרפתה יכ רובס 

יסחיב ןוידל סיסב םליעל שמשמ הז םיוסמ רבשמ ,רבד לש ופוסב .(27 'ע ,םש> הבר 

רבשמ לש ונורתפ לע ועיפשה אל תובושתה יכ תקולחמ ןיא .לארשיב םינוליחו םייתד 

ןכש ,התוא הפצו ןוויכ ןוירוגךבש העפשה וז התייה ,העפשה ןהל התייה םאו ,ומצע 1958 

רעשב ינשה קרפה) תויתכלהה תושיגה ןוויכל הקזח הרוצב הטומ היה םילאשנה בכרה 

רושיא לבקל ןוירוג־ןב הוויק םא .(םהיתובושתו םילאשנה לש חותינב קסוע ןושארה 
־יאושינ ירפ תוגוזל םיידוהי־אל םידלי לארשיב תידוהיה הרבחב "עימטהל" יתכלה 

.ודיב וצפח הלע אל - ךכב םיצורה תבורעת 

תלאשב קסועו אוה־ורוביחב העיריה תא ביחרמ אוה רשאכ לאפר־ןב השוע בוט ,ןכל 

ןיינע תא .תוידוהיה תוצופתב םג אלא ,לארשיב קר אל - התוללכב תוידוהיה תויוהזה 

תתל הניא ותרטמ .דיתע םג ול שיו רבע ול שיש ,ךילהתב בלשכ גיצמ אוה "לארשי ימכח" 

םג ונתוא תודרומה ,הלאה תויעבה לע הבישחלו ןוידל תרגסמ ונל קפסל אלא ,תובושת 

.םיאבה תורודב םג ,הארנה לככ ,ונתוא דורטל וכישמי רשאו םויכ 

לע ןהו תויכשמה לש םייזכרמ תודוסי לע ןה העיבצמ וז הבחר הפוקתל ןוידה תבחרה 

תורגתסה ןיב ,םיימואלו םייתד תודוסי ןיב םיימינפה םיחתמה .תובושח רבש תודוקנ 

ןוגכ םיעוריא םלוא .הפוקתה לכ ךרואל םימייק ויה ,תויחרזמל תויברעמ ןיב ,תובלתשהל 

םייונישהו ןוכיתה חרזמב הבצמ תוחתפתה ,לארשי־תנידמ תמקה ,הפוריא תודהי ןברוח 

ידוהיה םלועה תנומת תא רכה אלל וניש םאלסיאה תוצראב תוידוהיה תוליהקב םיבושחה 

םירגתא םע דדומתהל תוכירצ ידוהי םויק לש תונשיה תולאשה .הפוס דעו האמה תישארמ 

תודוקנ לע עיבצמו הלא םירגתא הפממ לאפר* ןב לש החיתפה רמאמ .םיקתרמו םישדח 

השדח תיגולואידיאו תיטרואית תוכרעיה תובייחמ תוינידמהו תויתרבחה תורומתה ןהבש 

תא דימעהל ותרטמב ןכל חילצמ לאפר־ןב .ידוהיה םעב תובושחה תוצובקה לכ דצמ 

אוהה ירוטסיהה עוריאב ןה ןויד תרגסמ ונל קפסלו ,ןרשקהב לארשי ימכח לש םהיתובושת 

.תיללכה הלאשב ןהו 

לע ,תוילארשי־תוידוהי תויוהז ןיב בטיה ןיחבמ לאפר־ןב יכ הדבועה הבושח דחוימב 

תליהק לע םיגדמ אוה ןתואש ,תוצופת לש תוידוהי תויוהז ןיבל ,תודחוימה ןהיתויעב 

ןוימד" םייקתהל ךישממ םייתשה ןיב .תירבה־תוצרא לש וז - םלועב הלודגה תוצופתה 

תויטרקומדב םידוהי .ויתושלוח תא ןהו ותמצוע תא ןה תוארל בושח לבא ,"יתחפשמ 

,תדה שפוח ןיבל הנידמה יקוח ןיב חתמ לש תולאשב טבלתהל םיכירצ םניא תויברעמה 

ןהב שיש תוצראב קר אל .םהיבגל תיתליהק־םינפ הלאש ,דניה "ידוהי והימ" תלאשו 

הנידמל ןיינע וניא ידוהיה ביטקלוקה תולובג - תוצראה לכב אלא ,הנידמו תד תדרפה 

תובורק םיתיעל םיגהונ םיידוהי־מינפ םינוידש המ - םג ריכזמ לאפר־ןב .וב קוסעל 

יחרזאה ןויוושה תשירד ןיבל תידוהי הנידמכ לארשי ןויפא ןיב חתמה תא - חוכשל 

דיימ התשענ (הלעמל 1 הרעה ואר) טילש ןיינע תובקעב קוחה יוניש ירחא החותפ הראשנש הלאשה 

ךרוצל ץראל־ץוחב ושענש םייסקודותרוא־אל םירויגב טפשמה־תיב ריכה הליחת .תקולחמ דקומל 

וניא לארשיב רויג לע יסקודותרואה ןילופונומה יכ עבק ןכמ־רחאלו ;(תובש םג הארנכו) םושיר 

דמועו יולת אשונהו ,המכסה רסוח לשב תבכעתמ וז .הקיקחל אשונה תא ריבעהו ,קוחה ןמ בייחתמ 

.טפשמה־תיב ינפל ןיידע 
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תיברעה הליהקה יבגל - תמשוימ תויהל הלכיו ־ תמשוימ איהש יפכ ,היטרקומדה לש 
,הלודגה 

המכמ םיבושח ,הלאכ םיאשונב םירחאה םייטילופה םירבשמהו ,1958 רבשמ תשרפ 

תתל ךרוצה ררועתמ הב קרש ,לארשי לש דוחייה תא תטלוב הרוצב םימיגדמ םה :תוביס 

,תויגולואית תולאש ןניה תורחא תוידוהי תוליהקבש תולאשל תובייחמ תויטפשמ תובושת 

ישעמ ךרוצ ןהב ררועתמ ןיא ללכ־ךרדב .אדירג תויגולויצוס וא תוירוטסיה ,תויגולואידיא 

םיוסמ הנבומ רשקה ךותמ תושקבתמ הלאכ תובושתש וא ,הלאכ תולאשל תובושת תתל 

הב עירכהל ךרוצ ןיא ,הלאכ תובושת יבגל תקולחמ שי םא ףא .ןהיבגל תקולחמ ןיא ובש 

רשק ילב ,היחרזא לכ לע - וביטמ ־ לחש ,הנידמה טפשמ תועצמאב בייחמו ךמסומ ןפואב 

והימ" הלאשל תונוש תובושת .תידוהיה םתוהז תלאש יבגל םהיתושיגל וא םהיתונומאל 

תא הנוש ןפואב רידגת ןהמ תחא לכש ,תונוש תוידוהי תוליהק רוציל תולולע "ידוהי 

ןיבו ,הלאכ תוידוהי תוליהק ןיב רשקה תלאש .הילא ףרטצהל םיכרדה תאו היתולובג 

.ןהינוגו ןהיתורוצ לכ לע ,תוידוהיה תוהזהו הרבחה ירקוחל תקתרמ הלאש היהת ,ןהירבח 

טלובו ,םימכחה תובושתב תובר םימעפ עיפומ לארשי־תנידמ לש הז דוחייל תושיגר 

תא תמלוהכ הטושפה תיתכלהה הבושתה תא םיאור םניאש הלא לש םהיתובושתב רתוי 

ןיב םיבכרומה םיסחיה תא בטיה םימיגדמ םג הלא םירבשמ .לארשי לש בכרומה םויקה 

םיעבקנ הנידמה יקוח ,היטרקומדב .ןהינוג לכ לע ,תוידוהיה תוצופתה ןיבל לארשי־תנידמ 

תעגונ איהש ףא ,לארשי ידי־לע "?ידוהי והימ" הלאשב הערכהה םלוא .היחרזא ידי־לע 

־אל םימרז לש םתלוכי לע ,לשמל ,תלצוא ,הנידמב םיעגונה םירדסהב קר תורישי 

,הרואכל ,ךכב .לארשי יקוח יפל האלמ הרכה םהירבחל תונקהל תודהיב םייסקודותרוא 

וז הדבוע .תוצופתב םג תודהיב םזילרולפה תלאש לע העיפשמ לארשי יקוחב הערכה 

רשקה תשוחת תא םג תקזחמ ךא ,תוידוהיה תוליהקה ןיב םיסחיב חתמ תדוקנ הווהמ 

.ןהיניב 

לש הניחב בגא תוררועתמה תובושחה תויגוסה תא הצממ הניא "?ידוהי והימ" הלאשה 

לכל בושח תוריש השוע הז ךרכב הל ןתינש לופיטה יכ קפס ןיא .ונימיב תוידוהי תויוהז 

.ותוא תוניינעמ הלא תולאשש ימ 

תורוקמ 

לארשי תנידמ לש המוקמ :תימואלה תוהזה רחא שופיחה .(1990) ףסוי ,ינרוג 
.דבוע םע :םיקפא .1987-1945 םינשב תירוביצה תידוהיה הבשחמב 

יסחי לע הראהכ 1958 ידוהי והימ סומלופ :ווק סוטטסכ תודהי .(2000) לאגי ,םליע 
.דבוע םע .לארשי תנידמב םיינוליח םייתד 
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