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תוינוליחו תויתד לע רחא טבמ - ןימאהל אל (ךדוע)גרבניילק דעיבא 
.םידומע 304 .2004 .רתכו ביבא־לת תטיסרבינוא :ביבא־לת 

*זעוב יגח 

תדה לש שקיעה המויק איה תינרדומה הירוטסיהב רתויב תוקתרמה תויגוסה תחא 

אל היטרקומדהו םזילרבילה ,עדמה .תיתפרצה הכפהמה רחאלש םלועב יזכרמ ביכרמכ 

,תונורחאה םינשב ,תאזמ הרתיו ,ונברוק לטבו ונמז רבעש םלועמ דירשכ תדה תא וקחד 

יתדה םרוגה עיפוה ,ימלסומה יטסילטנמדנופה םויאה דגנ ברעמה לש םהלתמ חישב וולש 

םיבירי םה יטילופה םויה רדסו תיתדה הליהקה ,תדהש ררבתמ .המצוע־בר יטילופ ןכוסכ 

דחוימב םיניינעמ הלא םיכילהת .יטסינומוק־טסופה ןדיעב יברעמה םזילרבילל םילוקש 

םלשוה אל - םואלל תודהיה תכיפה - תונויצה לש ירוטסיהה טקיורפה .ילארשיה רשקהב 

התוססבתה םע האלמ החלצה המשרנ תונויצה לש יטילופה םויה רדס תניחבמ .ואולמב םלועמ 

תקולחמב ןותנו לבלובמ היהש ,יתוברתה םויה רדס תניחבמ ךא .תינוביר תילארשי הרבח לש 

ןיידע םיבר םילארשי תחאו םירשעה האמה לש התישארבש המדנ ,תונויצה לש התישארמ 

ראותה םש :תולבלבמ םילימה וליפא .תיתדה־תיתוברתה םתוהזל סחיב הכובמב םייורש 

תרצונה הימוטוכידה םאה .לוחל שדוק ןיב הלידבמה ,תיתד תועמשמ ךותמ קצונ ינוליח 

ןיב חתמנה ףצרה לש ראתמה יווק תא הנמאנ תראתמ יתד/ינוליח לש היגולומיטאה ךותמ 

?םיסקודותרוא ארטלואו םירומג םינוליח לש טועימה תוצובק יתש 

תויגוסהמ קלחל רהוצ חתופ תוינוליחו תויתד לע רחא טבמ - ןימאהל אל רפסה 

תודובעו תוגויאר ,םירמאמ לש ףסואב רבודמ .תצקמב תועטמ "רחא טבמ" םילימה .הלאה 

,השעמל .תיוושכעה לארשיב תוינוליחל תויתד ןיב רשקה לש תונוש תויווז ףיקמה ,תומלוצמ 

םיבלשמה ,גח יפסומב ללכ ךרדב תלבוקמ תאזכ תנוכתמ .םוידמב קר תאטבתמ תורחאה 

.האירקה תא תולקמה ,תונומתו הזורפל ימדקא שאר דבוכ ןיב 

ימדקא עדי ןיב בלשל ןויסינהו ,דואמ ןיינעמו אירק רפסה .לוספ םוש ךכב ןיא ךא 

רמאמ לכ ירחא .טלחהב ךרובמ אוה בחרה רוביצב הזה עדיה ינכרצ לש הבחר הסיפתל 

ןויאירה ךלהמב .הז ץבוקב םיפתתשמה םע ,ךרועה ,גרבניילק דעיבא ךרעש ןויאיר עיפומ 

ןיבל ןיבו ,םירמאמה ךותמ תולועה תולאשו תויגוס םירבחמה םע ררבל גרבניילק הסנמ 

תונויאר .דועו רקחמה הדשל םהלש רשקה ,םהיתועד ,םהלש תישיאה היפרגויבה םג תפשחנ 

רקיעב ,תויביסקלפרו תואנ יוליג לש הכובסה היגוסל סחיב תקתרמ תורשפא םיגיצמ הלא 

.הדשה תדובעו היגולופורתנאה םוחתב 

ךרועה דבלמ ,םיפסונ םינייארמ רוחבל רשפא היהש ןכתיי :תחא תרוקיב תדוקנ ןייצא 

אוהש ןורטאתב ןקחשכ אלו ,המלצמה ירוחאמ יאמבכ ,םיללצ תומדכ ראשייש ףידעש) 

.(להנמ ומצע 

.דניורפטוג רימא לש ךמפוק תלוכמ" רופיסב חתפנ ץבוקה :ומצע ןכותל רשקבו 

ץבוק אורקל ליחתהל ןנערמ .היואר הריחב ןכא וז רפסה לש יתכירעה רדסה תניחבמ 

רימא םע אקוודש ןייצל ןיינעמ .רצק רופיס לש תבייחמ אלו הלילק האירקב הזכ םירמאמ 

גרבניילקש תימצעה תויביסקלפרה תנדסש םושמ ,ךכש לבחו ,ןויאיר ךרענ אל דניורפטוג 

ביבא־לת תטיסרבינוא * 
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םייצחלמל לבגומ וניאש רפוסב רבודמ רשאכ דחוימב תניינעמ התייה םיפתתשמה ראשל ךרוע 

וימוליצש ,קביל סכלא םע ךרענ הזכ ןויאיר ,תאז תמועל .תואיצמה הדש לש םימצמצמה 

.רצק אוה ןכל ילואו המ־תדימב יופכ הארנ הז ןויאיר יכ םא ,רפסה תא םימתוח 

רמאמה .ביבא־לתב תויאקירפא תויסנכב קסוע ,רבצ הילג לש הרמאמ ,ןושארה רמאמה 

,תרבחמה לש הירבדל ,תמלענו תכלוהש תואיצמ דעתמ אוהש הדבועה םצעמ ולו בושח 

םיאקירפאה לש םששח לשב םגו ,תונורחאה םינשב םירימחמה הריגהה יקוח לשב רקיעב 

.ךוסכסה לש תשדוחמהו תומילאה ותוצרפתה םע ,לארשיל עיגהל םמצע 

.ןבומכ ,הדובעה תריגה לש הדלות איה ביבא־לתב תיאקירפא הייסנכ לש התוחתפתה 

הנידמב .תילארשיה טבמה תדוקנמ קתרמ אוה תדו הדובע תריגה ,היצזילבולג ןיב רשקה 

לש התריצי ,היתפמאו תוהדזה ןיבל דחפו תוששוגתה ןיב םיענ הנידמל תד ןיב םיסחיה הבש 

.תידוחיי תושבגתהב תנייפאתמ (ץראב רכומהמ ךכ־לכ הנושו תרחא) השדח תיתד הליהק 

,הקירפאב תדלומה תוצראבו םלועב םירחא תומוקמב תויסנכב גוהנה ןמ לידבהל ,המגודל 

דחפה לשב קר אל ;הענצב םייתדה םהיסקטו םתנומא תא םייקל םילדתשמ םינימאמה 

תויסנכה ,םירתסומ םיבלצה .םירגויסימכ דשחיהל אל ידכ םג אלא ,הריגהה תרטשממ 

רבעוה ימשרה הליפתה םוי וליפאו ,הנשיה תיזכרמה הנחתה רוזאב תועוער תורידב תויובח 

םתונרקס תא וררועי אל ןושאר םוי רקובב םיעקובה הליפתה תולוקש ידכ ,תבש םויל 

יבגל םיאקירפאה־פירצוגה לש סחיה אוה דחוימב ןיינעמ .םיימוקמה םירחוסה לש הקיזמה 

,וזב וז תובברעתמ ןניא תוליהקה .טלחומ רוכינ לש סחי - ופיב םייחה םיברעה־סירצונה 

הדרפהה ,רבצ לש התנעטל .תדב םינוש םימרזמ םיעבונה םייסקט םילדבה ללגב קר אלו 

,(םידוהיל הנתינ לארשי ץראש םינימאמ םיאקירפאה)הנוש תיטילופ־תיתד הסיפתמ תעבונ 

.תידוהיה הביבסב םזינוגטנא ררועל אל ןויסינה ןמ םגו 

.הז תא הז םימילשמ - ןמורפ םרו ןמדוג הדוהי לש םהירמאמ ־ םיאבה םירמאמה ינש 

םיכרוע םינוליח םהבש םינושה םינפואב ןייעמ ינשהו ,הבושתב הרזחה יכילהתב ןד ןושארה 

םירמאמה ינשמ .תוהז לש הקיטילופב םינד םירמאמה ינש ,השעמל .םיידוהיה גחה יסקט תא 

.תויתדו תוינוליח לש תוירוגטקה ןיב תילארשי תוהז ןורמת לש תונוש םיכרד םילוע 

םהינש ,השעמלו ,םייתד־שממ־אלו םינוליח־שממ־אל לש םייניב תיירוגטקל םינעוט םהינש 

ותעפשה התייה הבר המכ תולגל םיהדמ .1952־מ שיא־ןוזחה לש תולגעה לשמ םע םיבתכתמ 

קקוח רתוי רחואמ םינש 6 םנמוא .םינוליחו םייתד יניינעב ירוביצה חישה לע הז לשמ לש 

דחא ןושל עבטמ רתונ אל 1958 תנש לש םיחוכיווה תלוברעמ ךותמ ךא ,"ידוהי והימ" קוח 

לשמה ,השעמל .הדיחיה םתשיגפב ןוירוג־ןבל שיא־ןוזחה לישמהש תולגעה לשמב הרחתיש 

שארל שישקה םיאטילה גיהנמ לש םירתמהו ףירחה רסמה ךא ,תולגעב אלו תוניפסב קסע 

הנידמה ,רמולכ ,האלמה הלגעל ךרדה תא תונפל הכירצ הקירה הלגעה :רורב היה הלשממה 

ךישממ תולגעה לשממ הלועה ימוטוכידה יומידה .ךפהל אלו תודהיה תורישל ילכ איה 

ןמדוגש יפכ ,רבדה תמא .לארשיב םייתדו םינוליח ,םידוהי לש םיימצעה םייומידב טולשל 

אקווד ואל תושבגתמ ןהו ,ןתמו־אשמ לש ,ךילהת לש רצות ןה תויוהזש ,ורמאמב בתוכ 

ךרעמב דקמתמ ןמדוג ,תאז םע .םיימנידו םינתשמ םיטקייבוסכ אלא תעבוקמ תוהמכ 

ןעטמהו ןהיתורדגה ,ןהיעינמ לע דמוע וניאש ףא) תומלש תוצובק בתנמה ,םלש ידסומ 

הרזחה ךילהתש איה רמאמב ותנעט .תידרח תידוהי תוהז ץומיא ןוויכל (ןהלש יתוברתה 

תיתד הפקשה וליפאו םוטיבה ,םייח ןונגס תלעב ,השדח תיתרבח הירוגטק רצוי הבושתב 

ןמדוג .יתד שובל םתוא השיבלמו ינוליחה םלועהמ תומת תבאושה ,המצע לשמ תדחוימ 
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תויזואוטריו לש תויונמוימ ;תודיסחו הלבק ןיבל ,'גייא־וינ תונויער ןיב רוביחה תא ןייצמ 

םע תינוליחה תירלופופה תוברתב תונכדעתה ;תונויצ יטנאו יתדע רומוה ,תיתרושקת 

תורצוי הלא תויתוברת־תויתרבח תוריצי .תונושו תובר תואלכה דועו ,םיקידצ ירבקל היילע 

יניעב תמייאמ תבשחנו םידרחה לע ירמגל תלבוקמ הניאש ,השדח תיתרבח הירוגטק 

.םינוליח םניא יאדווב ךא ,םיאלמ םידרח םניא הבושתב םירזוחה לש םהידלי .םינוליחה 

לש לאיצנטופבו םידרח ־םיינוליח-םייתד לש הזה שלושמב תופסונ תוריקח ןימזמ רמאמה 

איה םא םג ,הנממ תקנויו תילארשיה היווהה תרגסמב תרצונה ,השדח תיתד תילארשי תוהז 

.םיינובירה היתודסומל תשחכתמ 

ןמורפ .תולגעה לשמ לש ינוליחה ןובלעה םשור תחת בתכנ ומכ ןמורפ םר לש ורמאמ 

.(הגיגח הלימה ןמ גייתסמ אוהש ףא)לארשיב םיידוהיה םיגחה םיגגחנ ובש ןפואה תא ןחוב 

םה .םיגגוח םה המ השעמל םיעדוי םניא (םיינוריעב דקמתמ אוה) םינוליחהש איה ותנעט 

,ובש הירוטסיהה ןמ גחה תא םינקורמ ,ילטנמורטסניא ןפואב גחה לש ותויסקטל םיסחייתמ 

םיקחשמה שרגמב םימלגמ םהש םשוגמה חרואה דיקפתמ םיכובנ ,דיקפת קחרמ םיניגפמ 

עיפומש ןויאירב גרבניילק םע דחי ההות אוה ?ללכ םיגחה תא גוגחל אל יאדכ ילוא .יתדה 

תיברעמ־תינוליחה הרבחב תררופתמה החפשמה יכרע תא קזחמ גחה ,ןוכנ .רמאמה רחאל 

לוגיסו המאתה ורבע םיגחהמ קלח ,ןוכנ :(הובגהו ינוניבה דמעמהמ ,תיזנכשא ,תינוריעה) 

ךא .חספ גח רקיעבו ,םכרד תישארב םיצוביקה ידי־לע רקיעב ,תויתכלממלו תוינוליחל 

רוציתו ירמגל םירחא םינכת םיגחב קוציתש ,האלמ תינוליח הכפהמ ללוחל רשפא ילוא 

םג וז ךא ,תיטילופ הלאש וז ?(יגולוקא גחכ רופיכ םוי ,ןוגכ)האלמ תיחרזא תיסקט תרגסמ 

ףקיה והמ רורב הז ןיא .רסחב הקול ןמורפ לש ורמאמ ,וז הניחבמ .תיגולויצוס היגוס 

לע םינותנ גיצהל ,ןמורפ לש יטילופה ונועיט םודיק םשל אקווד ,יאדכ היה ךא ,ורקחמ 

.ןמורפ לש ינתוכיאה חותינה חכונל םישקבתמ הלא םינותנ .םינוליחה לש תויתדה תדימ 

אל רפסמ יבגל םיגחה תוהמ לע ,הרקיעב תיסומלופ ,הכורא הסמכ המדנ רמאמה ,םהידעלב 

.םינוליח לש גציימ 

םירזוחה תא ההזמ ןמדוג :לארשיב השדח תוהז תיירוגטק לש החימצ םיהזמ ןמדוגו ןמורפ 

תא ההזמ ןמורפ ;תישיאה םתכפהמ תא םלועל ומילשי אל םידרחה יניעבש ,הבושתב 

ימ לש ותלגע חכוותהל וכישמיו תיתוברתה םתכפהמ תא םלועל ומילשי אלש ,םינוליחה 

תוהז תחמוצ ובש ירקמה יפואה לע תועיבצמ ןה .תוקתרמ תועפותה יתש .רתוי האלמ 

תויתד ןניאו ירמגל תוינוליח ןניאש תויוהז םירצויה םייופצ יתלבה םיקפואה לע ,תיתרבח 

.ןהיניב םזינוגטנאה ,ללגב ילואו ,תורמל ירמגל 
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