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תואירבה רקיעה ןוסנא הרפועו לבוש 'ט תידוהי 
.םידומע 446 .2000 .תולוכשא תיירפס ,סנגאמ :םילשורי 

ארוקה לצא יאדווב הכזי ,תואירבה רקיעה ,ןוסנא הרפועו לבוש תידוהי לש ןרפס 

הבחר הריקס איבמה רפס ונל שי "ףוס ףוס" ."ףוס ףוס" הבוגתב ,ןעדמהו רקוחה ,יקבה 

תואירבה תכרעמו תואירבה אשונ לש ,םיתואנ םיימדקא םילכב שומיש ךות ,תיעדמ המרב 

ןדו קסיל השמ לש םרפס רואל אצי זאמ ,השעמל .לארשיב תיתרבח טבמ־תדוקנמ 

תירוטסיה־ורקמ טבמ־תדוקנמ איבמה - (1977 ,ביבא־לת) הנידמל בושיימ ,ץיבורוה 

הרבחה לשו לארשי־תנידמ לש תיטילופה־תיתרבחה התוחתפתה תא תיגולויצוס־ורקמו 

.המוד ףקיהב תיעדמ הדובע ץראב המסרפתה אל ־ תילארשיה 

,בחר רשקהב לארשיב הרבחו תואירב לש היגוסל סחייתמה יצולח רפסב רבודמ ,ןכא 

םוחתב ילארשיה רקחמה ,השעמל .הז םוחתב םייזכרמ םיאשונ לש ןווגמ ללוכה 

,תירוטסיה־ורקמו תיתרבח־ורקמ טבמ־תדוקנמ ,דואמ טעמ קסע תואירבהו היגולויצוסה 

תויפיצפס תויגוס ןוחבל םיפידעמ םירקוחה בור .הרבחו תואירב ,הנידמ לש תויגוסב 

תויונמוימ שרודה העירי־בחר רקחמב קוסעלמ םיענמנו ,םתוחמתה םוחתל תוידוחייש 

אל הבורמ תספת" לש הנכס דימת ובוחב ןמוט רשאו ,דואמ־דע בחר עדיו תובכרומ 

.תושירדה לע תונעל חילצמ ןוסגאו לבוש לש ןרפס ,וז הניחבמ ."תספת 

םייתרבחה םימרוגה תנבהל םורתל" איה ,תורבחמה ובתכש יפכ ,רפסה תרטמ 

יתוריש תכרעמ לשו תואירבה בצמ לש יגולויצוס חותינ תועצמאב תואירבה לע םיעיפשמה 

.ןתחטבה תא תומייקמ ןכא תורבחמה .<13 'ע)"לארשיב תואירבה 

תינורקעה המרל רבעמ ותוידוחייו ותמורת המ ,ןוסנאו לבוש לש ןרפס ללוכ המ 

תורבחמה תעדלש םייאשונ םיקרפ רשע־השולש ללוכ רפסה ?אשונב ןוידה לש תכרובמהו 

השיגה תא .תואירבה םוחתב התוגהנתהו תכרעמה לש התחימצ תנבהל םייזכרמ םניה 

:הלחתהב תוגיצמ ןה רפסה לש החנמה 

שי תואירבה םוחתב םיגשיהל עיגהל ידכב יכ םיסרוג עדמה ישנאמ םיבר 

יפ לע ...תיתרבח ורקמה המרב יוניש ,תכל קיחרמ יתרבח יונישב ךרוצ 

ינויפאו תואירבה תעיבקב םייזכרמה םימרוגה תיתרבח ורקמה השיגה 

תוחנהו םיכרע ,יתרבחה הנבמה ,םייטילופ םיכילהת םה תואירבה תכרעמ 

ויתודמע ,ותוגהנתה ,דיחיה לש היגולויבה וליאו ,תויתוברת דוסי 

(13 'ע> .וז הדוקנמ תוחפ םייזכרמ םתובישח תורמל ,ויתוסיפתו 

.וז השיג חיכוהל חילצמ רפסב ןוידה ,ןכא 

לחה תכרעמה לש תירוטסיהה התוחתפתהב ןודל ןוסנאו לבוש ורחב וז העיבק יפ־לע 

קוחב ,תואירבל תד ןיב לארשיב ידוחייה רשקב ,הנידמה תמקה דעו הרשע־עשתה האמב 

,התומת ,םישנ ,הנקז - תואירבה לש םייגולויצוסה םיטביהב ,לארשיב תואירב חוטיב 

לש תיזכרמה היגוסב ןודל ורחב ןה סרתמה לש רחאה דצהמו :ילוכו םימס ,הנוזת ,האולחת 

רשקהו ,תואירב ןכרצכ ילארשיה ,יאופר־רפהו יאופרה םדאה־חוכ - תואירבה תכרעמ 

תדמע ןוגכ ,תוינשדח תויגוסל ןוסנאו לבוש וסחייתה ןכ־ומכ .תואירבו םילוע ,היילע ןיבש 

תודסומ לש ףיקמ רואית ונתנו ,המילשמ האופר יתוריש לש םתוחתפתה יפלכ רוביצה 
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תכרעמ םוחתב םילעופה ,דועו הכימת־תוצובק/םילוח/םינכרצ ינוגראו םייפורתנליפ 

םע דחי .תילארשיה תואירבה תכרעמ לש התנבהל םייזכרמ םיאשונ ןכא הלא .תואירבה 

.הז ןיממ רפסב בלשל יאדכ היהש םיאשונה לכ הלא ןיא ,הז 

רפסב םבלשל יוארה ןמ היהו ,ויד בחר יוטיב ולביק אל םייזכרמ םיאשונ השולש 

היגולואידיאה אוה ןושארה אשונה .םירחא םיאשונב ןויד ידכ ךות אלו ,םמצעלשכ םיקרפב 

המויק תונש םישימח ךרואל הרבעש םייונישהו לארשי־תנידמ לש תיתואירבה־תיתרבחה 

תואירב חוטיב לע <1954) םידליו תוהמיא חוטיב הפידעה וז היגולואידיא .הנידמה לש 

הלודגה היילעהמו האושה תמוארטמ הבר הדימב העפשוה איה ,יולה ש"ח ירבדלו ,<1995> 

םייתואירבה־סייתרבחה תויופידעה ירדס תא העבקש איה וז היגולואידיא .הירחאלש 

לש התוחתפתה ןוויכ לע הבר הדימב העיפשהש וז איהו ,תונושארה הנידמה תונשב 

,תונוש תויגולואידיא תויגוסב רפסה ךרוא לכל םנמוא תונד תורבחמה 1.תואירבה תכרעמ 

תונויערה תא יקב־אלה ארוקל ריבסיש דחא אובמ קרפ ללכל ןצבקל יאדכ היה לבא 

.לארשיב תואירבה תייגוס לש התוחתפתה סיסבב םידמועו ודמעש 

רישכמ וניהש ,ימואל חוטיבל דסומה אוה רתוי בחר ןויד ימעטל ךירצמש ינשה אשונה 

דסומה םקוה םהילעש דוסיה־ תונויערב לחה ,לארשיב הרבחו תואירבל רושקה לכב יזכרמ 

יתוריש לש ןומימה םוחתב ןהו הקיקחה םוחתב ןה ותעפשהו ויתויוליעפ ןווגמב הלכו 
.דועיסו תואירב 

תוישואמ ותויה ףקותמ ,רובידה תא וילע ביחרהל יאדכ היהש ישילש אשונ 

ללוכה ־ תענומה האופרה ןונגנמ אוה ,לארשי לש תיתואירבה־ תיתרבחה היגולואידיאה 

יפלכו הלא םיתוריש יפלכ הייסולכואה תודמע ןכו - בלח־תפיטו םינוסיח רתיה ןיב 

תויופידעה ירדס תעיבק לע הלא תודסומ לש םתעפשהו ,םתוא םיקינעמה תודסומה 

,ישילשה קרפב גצוי הז אשונ יכ יואר היה .אשונב םייקה ימואלה סוזנסנוקה לעו םיימואלה 

.לארשיב תואירבה דרשמ תושבגתהב קסועה 

,יוודבה רזגמה תייגוס אוה רפסב וגיצהל יאדכ היהש ,רתוי ידדצ טעמ ,ףסונ אשונ 

הרבחו תואירב אשונב לבושו ןוסנא וכרעש ללוכה ןוידהמ דרפנב תאז תושעל יאדכ היהו 

הליהקה לש הדוחייל ךרע־הווש תיוודבה הליהקה לש הדוחיי .לארשי־תנידמ ייברע ברקב 

ןוידה יפואמ גרוחה ינדיחי אשונ אלא ,ינללוכ אשונ הז ןיאש יפ־לע־ףאו ,תיפויתאה 

וז הייסולכוא הוולמה ברה רקחמה חכונל אקווד דרפנ יוטיב ול תתל יאדכ היה ,רפסב 

.תואירבה םוחתב דוע רובעל הילעשו הרבע איהש םיברה םייונישהו 

לש תישיאה התדמע תא הבר הדימב םיאטבמה דבלב םייקלח תונורסח הלא ,רומאכ ךא 

רפסה לע ןוסנאו לבוש תורבחמה תא חבשלו ךרבל יוארה ןמ ,ללככ .וז הריקס תרבחמ 

םיחרזאל ,םידימלתל יזכרמ עדימ רוקמ קפס לכ אלל שמשיש רפס ,רואל ואיצוהש יצולחה 

סחיב הבחר הנומת לבקלו תעדה תא ביחרהל ושקביש םוחתב םירקוחלו הרושה ןמ 

.ןחוכ רשיי ךכ לעו .תילארשיה הרבחב תואירבה תייגוסל 

ץרוש הרפש 

בגנב ןוירוג־ןב תטיסרבינוא 

,17 ,ילאיצוס ןוחטב ."לארשיב תואירבה תכרעמ לש יטסילרולפה ןוגראה" .(1979) ש"ח ,יולה 1 
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