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םידילי ,םיבשייתמ ,םירגהמ גנילרמיק ךורב 
.םידומע 627.2004 .דבוע םע 

*דורגניו סכלא 

גנילרמיק :תילארשיה היגולויצוסה הריזב "עבט תעפות" אוה גנילרמיק ךורבש קפס ןיא 

תלוכיו הדח ןיע לעב אוה ,<!2000 תנש זאמ םירפס העברא) םיהדמ בצקב םירפס בתוכ 

חותיפב ךישממ םג אוהו ,לארשיב הרבחה לע ךרענש ברה רקחמה לש היצרגטניאב תניוצמ 

הבישחה תא שדחמ רידגה גנילרמיקש רמול רשפא .הווהלו רבעל תירוקמ תיגולויצוס השיג 

הירוטירטהו הנידמה .לארשיב תושחרתמו ושחרתהש תולודגה תויתרבחה תורומתה לע 

םיאצמנה םה המחלמו "הנידמה תוחוכ" ומכ םיאשונ ,ןכלו ,ולש ןוידה זכרמב תודמוע 

ומכ) םירחא םירקוח םג :חוכ לש םינבמ שיגדמ רשא ןושארה וניא יאדווב .חותינה שארב 

לכ ,אשונה תא וחתיפ (דחוימב ץיבורוה ןדו אריפש ןתנוי ,יולה־ינויצע הווא ,קסיל השמ 

ןמזמ ותוא וכפה הריהבה ותביתכ ןכו גנילרמיק לש בחרה וחותינ םלוא ,וניינע יפל דחא 

.לארשיב הרבחה רקחב רתויב םיניינעמה תולוקה דחאל 

"היתודלות לעו תילארשיה הרבחה לע" םירקחמ לש םוכיס אוה ולש שדחה רפסה 

תיתרבח־תירוטסיהה ותסרג .םינורחאה םירושעה תשולשב םירחא םירקוחו רבחמה וכרעש 

הכשמנו הנידמה םוק ינפל הדסונש הינומגהב דקמתמ ןושארה קלחה :םיקלח ינשל תקלוחמ 

הינומגהה ץק") םויה דעו "ךפהמה" ןמ ולחש תורומתב דקמתמ ינשה קלחהו ,1977 דע 
.("יתוברתה יובירהו 

ידוהילו ,תוצופתה ידוהיל לארשי ןיב םיסחיה לע ןיינעמ ןוידב חתופ גנילרמיק ךא 

םתוגשדחמ םשרתמ אוה ,ךפהל :הלוגה תא ללוש וניא אוהש ןבומ .דחוימב תירבה־תוצרא 

הניב םימקרנה םייתוברת־סייטילופה ןילמוגה יסחי לע דמועו הקירמא תודהימ םיקלח לש 

.תידוהיה הנידמה ןיבל 

םרטב" תפוקתמ :"ץראה תיינב"ב דקמתמ רפסה ,םלועב םידוהי לע יללכה ןוידה רחאל 

.1977־ב ןוטלשל דוכילה תיילע דעו "תירוטסיהה י"אפמ תטילש" לש תורצוויהו "הנידמה 

.ינונקה רופיסה יפ־לע קוידב יונב וניאש ןוויכמ ,דחוימב ןיינעמ בושייה תפוקת לע קרפה 

,לשמל) תושדח תונבה םהמ באוש גנילרמיקו ,הפוקתב ןיינעתהל םיכישממ םיבר םירקוח 

"הסדה" ןיב תואירבה יתוריש לע קבאמה יבגל וא ,םירעב תידוהיה תונגרובה יבגל 

,"הינומגההו הנידמה" אוה ואשונש ,אבה קרפה .(תיתורדתסהה םילוחה־תפוקל תיאקירמאה 

תיטילופ־תיתוברתה הינומגהה לש היביכרמ תא חתנל םוקמב .תוחפ חלצומ קרפ אוה 

םיכורכה םיברה םיישקה לעו הירואתה לע תוכורא בתוכ גנילרמיק ,הרצונש תידוחייה 

לש תילגנאה הסרגבש ןוויכמ ,עיתפמ אוה הז לשכ ."םינפבמ" הינומגהה תא ראתל ןויסינב 

תא הריהב הרוצב ראתמ אוה ,The Invention and, Decline ofIsraeliness תארקנה ,רפסה 

."הבישחה לע הטילש" לש םייזכרמה היביכרמ 

לש התטילש הרבשנ ךיא :רפסה לש ירקיעה ואשונל עקרה םה וללה םיקרפה ינש 

לוציפ לש בצמ רצונ "הינומגה" םוקמבו ,רתויו הנש םינומש רחאל "הדובעה תעונת" 

.<496 'ע> "תחא הרבחכ 'תילארשיה הרבח'ב התע ןודל השקש ךכ ידכ דע" ,יתרבח עסשו 

בגנב ןוירוג־ןב תטיסרבינוא 
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171 (1)ז תילארשי היגולויצוס 2005-ה"סשת 

לש "רמוחה תופייע"ו תימינפ תוררופתה ?יוושכעה עסשלו ןשיה רטשמה ץקל איבה המ 

תומחלמה ןמע ואיבהש תומלידהו םייונישה - רתוי בושח וליפאו ,תומדוקה תוטילאה 

־תת עבשל תלצופמ לארשיב הרבחהש ןעוט גנילרמיק .1973־ו 1967 םינשב "תוחלצומה" 

־תיתדה" :ןה תוצובקה עבש .הלשמ תודסומו תוהז ,היגולואדיא שי תחא לכלש ,תורבח 

תיסורה ,תילארשי־תיברעה ,תיתרוסמ־תיחרזמה ,תימואלה תיסקודותרואה ,תימואל 

,רפסה ףוס תארקל ,ךכ לע ףסונ .(13 'ע> "ינוליחה ינוניבה דמעמה לש אלאו ,תיפויתאהו 

.תילארשיה הרבחב "רדגמ"ב קסועה קרפ ףיסומ גנילרמיק 

םינייפאמה תאו ירוטסיהה עקרה תא גיצמ רבחמה ,הז רחא הזב ,תיתטיש הרוצב ,ךכ 

םיברה םירקחמה ןיב היצרגטניא ךורעל הבוטה ותלוכי .תוצובקהמ תחא לכ לש םייזכרמה 

תוצובקה לש תינכדעו הנמאנ ,תללוכ הנומת ביכרהל ול םירשפאמ םירקחמה לש םרשוע ןכו 

הקיטסימ ןיבג תופירח תוריתס תרצוי תוצובקה ךותב תימינפה הקיטקלאידה ,ןכ־ומכ .תונושה 

.תיטנגלא הרוצב תוראותמ רשא (המגודל ,םינומא שוג ךותב תימוי־םוי הקיטילופל תרבוג 

םיניינעמ תויתדה תוצובקב םיקסועה םיקרפה .הדימה התואב םיחלצומ םניא םיקרפהש ןבומ 

םיעלוק םניא "ינוליחה ינוניבה דמעמה" תאו "םיחרזמה" תא םיראתמה םיקרפהו ,דחוימב 

.הדימה התואב םיענכשמו 

קסוע אוהו ,רתוימ ךוגר'ז" ילב ,הרורב הרוצב בתוכ גנילרמיק ,םדוק יתרעהש יפכ 

עירפמ םייניב תורעהב זרפומה שומישה ,תאז תמועל .תמאב םיבושח םיאשונב ללכ ךרדב 

תא רישעהל ןתרטמש ,תוכורא םייניב תורעה םינומשכ תועיפומ קרפ לכ רחאל :האירקל 

הניאו הפיצרה האירקה תא השקמ תאזה הברה תומכה .רפסה ךותב רפס ןיעמ ,טסקטה 
.תובר תמרות 

הריחב יהוז ."דחיב" ארקנה ,קפוא םהרבא רייצה לש אלפנ רויצ עיפומ רפסה רעשב 

תויומד שמח וב תוארנ .ריבעהל שקבמ רפסהש רסמה תא בטיה אטבמ רויצה ןכש ,תניוצמ 

וא ןואכידב תועוקשכ תוארנ רשאו ,ןהיניב רשק לכ ןיא הרואכלש ,םירבגו םישנ לש 

ןכא ךכ םא הלאשה תלאשנ ךא ,תחלצומ איה הריחבה .ןהיניב רשקתל תלוכי תורסחכ 
.תילארשיה הרבחה תיארנ 

לש םישישהו םישימחה תונשל האוושהב ןה ,העוסש תילארשיה הרבחהש קפס ןיא 

יבגל תורתוס תועד תומייקש קפס ןיא .םויהו לומתא לש ןותיעה יפל ןהו תמדוקה האמה 

םיאשונו ,יברע טועימו ידוהי בור ,םישובכה םיחטשה ,הנידמו תד ומכ ,םייזכרמ םיאשונ 

הז המ" ןיינעב תוימיטיגלו תונוש תורדגה תומייק ,קוחר־אלה רבעל דוגינב .םיפסונ םיבר 

םינבומב תאטבמ "תויתוברת־בר"ה ,ךכ לע ףסונ .השדח היגוס הניא יהוזו ,"ילארשי תויהל 

תוינמואלהו "תוידוהי"הש ןעוט גנילרמיק .ןוכיס וא רבשמ אלו ,המידק דעצ ,גשיה םיבר 

תולוקה םה הלא יכו ,תילסרבינואה־תינוליחה תוידוהיה ןובשח לע תוקזחתמ תילארשיה 

תוצובקה עבש לש ןתגצהמ קלחכ .ותא םיכסמ ינא ."ונחנא ימ" תא םירידגמה ,םילועה 

"םייתרוסמה םיחרזמה" ןיב)תמיוסמ הגלפמל הצובק לכ ןיב רשקמ םג גנילרמיק ,תוילארשיה 

,רורב אל בצמ ,קויד־יא ןאכ שי םלוא .(האלה ןכו "היילעב לארשי"ל םיסורה ןיב ,ס"של 

זאמ םאה ?לארשיב (תיטננימוד) תינטלוש תיטילופ הגלפמ תמייק םאה :רסח טושפ וא 

הניא םא םג ,"תטלוש הגלפמ" ,ימואלה םויה רדס תא העבק רשא הגלפמ הנשי 1977 
?"תינומגה" 

םגו ,םינשה בור ךלהמב הטלש דוכילה תגלפמ ,1977 זאמ .ןכ איה הבושתה ,יתעדל 

ותעפשה ,המ־מושמ .הליבומה הצובקה דוכילה היה "תימואל תודחא תלשממ" לש תופוקתב 
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םעפ ידמ .חותינב העיפומ הניא (רסמהו ןוגראה ,היגולואדיאה) הרבחה לע דוכילה לש 

והינתנ ,רימש ,ןיגב לש םתעפשהו םהיתוינכות ,יללכ ןפואב לבא ,ךכל תוסחייתה תמייק 

דוכילה תעונת לש קימעמ רקחמ ענמנש דיחיה וניא גנילרמיק .רפסב םירקחנ םניא ןורשו 

םירקחמל האוושהבש םשרתמ ינא ךא ,תיגולויצוסה תורפסה לכ תא ריכמ יניא .התעפשהו 

דואמ הלד איה דוכילה תעונת תא תחתנמש תורפסה ,תירוטסיהה י"אפמ לע וא ס"ש לע 

.(ומצע ינפב אשונ ןה ךכל תוביסהו) 

םנשיש יאדו :תרקחנה הפוקתה לע תויקלח תונקסמ קיסהל רשפא רפסה תאירקמ 

תאז לכבו .םייסיסב םיאשונ לע םימיכסמ םניאש םיבר תולוקו םיקומע םייתרבח םיעסש 

לע וז העפשה לש התועמשמלו תטלשה הגלפמה לש התעפשהל היואר תוסחייתה הרסח 

.רקחמו השדח הבישח םישרוד הלא םיאשונ .הפוקתה 
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