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םיזנכשאה לש ביטגנה - םיאקורמה ןהכ ןתיא 
.םידומע 123.2003 .גנילסר 

*יול הרדנא 

היווחה לש םייטנדיסידה היביכרמ תא :תחא תיזכרמ הנעט ןעוט ונינפלש רפסה 

ץראב וקורמ ידילי לש יתוברת־ירוטסיהה עקרה ךותמ ןיבהל רשפא לארשיב תיאקורמה 

האחמה יסופד תלעב תידוהיה תינתאה הליהקה םה לארשיב םיאקורמה םא ,רמולכ .םאצומ 

ןיבהל רשפא ,םייבמופה תרושקתה יעצמאל וא תירוביצה ןיעל הפושחה ,רתויב םיינלוקה 

תנמ התייהש םהלש תיטסילמרופ־יטנאהו תיטסיביטקלוק־יטנאה תרוסמה עקר לע תאז 

,תויסלקה תויגולופורתנאה תודובעל ןהכ ןתיא לש ותנעט תפרטצמ ךכב .וקורמב םקלח 
תוימאלסיא תוצראמ םידוהי לש םבצמ תנבהל יתוהמכ יתוברתה ביכרמה תא ושיגדהש 

היגולויצוסב תוחיכש תומגמ יתש לומ ודמע הלא תויגולופורתנא תודובע .לארשיב 

טיעמהל השקיבש המגמה :רבעה תוברת לש התובישחב הטעימ ןהמ תחא לכש ,תילארשיה 

,(טדטשנזייא נ"ש לש ושרדמ תיבמ היצזינרדומ לש תוירואת)תיתוברתה תודימעה תמצועב 

תנבהל ךרע לעב ירבסה ביכרמכ יתוברתה דוסיה תא הלטיבש ,תילכלכ־תידמעמה המגמהו 

.תויביטקלוק תויוגהנתה 

עקרה תא סרופ אוה ןושארה קלחב :םייזכרמ םיקלח ינשמ בכרומ ןהכ ןתיא לש ורפס 

ינשה קלחה וליאו ,לארשיב םיאקורמה לש יתוברתה יפואה רבדב ויתונעטל יטרואתה 

.תיאקורמ־תילארשיה היווהה ךותמ םיעוריאו תויומד תגצהל שדקומ 

חטוש אוה הבש ,ולש תיזכרמה תיטרואתה הנעטה תא חתפמ רבחמה ןושארה קלחב 

וחותינ לע ןעשנ הז ןויסינ .<13 'ע> "תיאקורמה הדעה לש התוהמ תא ףושחל ןויסינ" 

ותדובעש ןוויכמ .וקורמב םידיחיו רוביצ ורפסב ןשד המלש לש ירוטסיה־יגולופורתנאה 

רתיב התוא גיצהל יוארה ןמ ,וילע ןעשנ ןהכ ןתיאש יזכרמה יטרואתה ףונמה איה ןשד לש 

םייטננימוד םייתוברת םיביכרמ יוטיב ידיל םיאב הבש ךרדה תא ורפסב חתנמ ןשד :הבחרה 

תורגסמל תימדקמה תוביוחמב םימסרכמ רשא ,וקורמב םידוהיה ברקב תוילאודיווידניא לש 

ןחבו םיאקורמ םינבר לש (תובושתו תולאש) ת"וש לש רגאמ קדב ןשד .תובחר תויתרבח 

האמבו הרשע־הנומשה האמב וקורמב תונוש תוידוהי תויליהקב הרבחה ירדס תא ותרזעב 

הליהקה לש תיסחי ביצי הנבמ רתאל רשפאש ןעוט אוה וז הניחב ךמס לע .הרשע־עשתה 

ןה תיטרואת רזענ ןשד .תימלסומה הרבחה םע ימיטניאה שגפמה ידי־לע בצועש ,תידוהיה 

םהיתודובע לע ןהו ,תיתרוסמה תידוהיה הרבחל עגונב ץ"כ בקעי ןוירוטסיהה לש ויתונבותב 

,םירשעה האמה לש םישישה תונשב וקורמב הדש תודובע וכרעש ,םיגולופורתנא לש 

תיגיירבווה הנעטב ךמות ץ"כ בקעי ןוירוטסיהה .ןזור סנרול וא ץריג דרופילק תמגודכ 

ןשדל םיגולופורתנאה ועייס ותמועלו ,תיתרוסמה תיתרבחה תרגסמה לש התוביצי יבגל 

,תויטבש תורגסמל השקונ תורשקיהמ תוענמיההו יטסילאודיווידניאה דוסיה תשגדהב 

.תויתקוסעת וא תוידמעמ 

גיצהל שקבמ אוה ןכש ,ןהכ ןתיא לש ותדובעל םיינויח הלא םילופכ םייטרואת תודוסי 

םהייח לע תטלחומ הכ העפשה תיאקורמה רבעה תוברתל סחייל רשפא דציכ ריבסיש םגד 

בגנב ןוירוג־ןב תטיסרבינוא * 
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תונושה תוידוהיה תוליהקה ןיב םילדבהה שוטשט בגא ,םויה לש לארשיב וקורמ ידוהי לש 

תא לטבל רומא םגדה .ילארשיה רשקהה לש תויטנוולרה םועמעו וקורמב תומייק ויהש 

ןכש ,וקורמב םינוש תומוקממ תוליהק לש ץוביק םיווהמ לארשיב וקורמ ידוהיש הדבועה 

,הקנלבזק .םירפכמ ועיגהש שיו ,התוערמ תחאה תונוש ,תולודג םירעמ ועיגהש הלאכ שי 

,שקרמ ;הפנא ריעה תוברוח לע התנבנש ,תיטסילאינולוקה תיתפרצה הריציה איה ,המגודל 

ךרואל וללה םינייפאמה ןמ םידחא לע הרמשו םירברב םיטבש ידי־לע הדסונ ,התמועל 

םידוהיה .יתד־ימלסומ שגד תלעב תיברע ריע איה ספ ריעה ,הלא יתש תמועל ;תורודה 

םיברע םיטבש ומייקתה םש ,םורדב סלטאה ירהבש םיינוניבו םינטק םירפכמ םג ועיגה 

םש ,ףירה ירהו וקורמ ןופצב תונטק םירעו םירפכמ ועיגה םידוהיה ןמ קלחו ;םירברבו 

ןפואב ופשחנ הלא תוליהקמ םידוהיה תיברמ ,דועו תאז .תרכינ תידרפס העפשה התייה 

תוברתל (םורדב סלטאה ירה תרשרשב)ךכורמו ףיקע ןפואב וא (תולודגה םירעב)יביסנטניא 

.<1956־ל 1912 םינשה ןיב טרוטקטורפה רטשמ לשב) תיתפרצה תיטסילאינולוקה 

לש תירבשמ היווח םג ורבע םה ,וקורמב םינווגמו םינוש תומוקממ םאצומ לע ףסונ 

םירוטזינולוקה ןמ הנקורתה רבכש ,וקורמבש ןבשומ תומוקממ ורגיה הלא תוליהק .הריגה 

האמה לש םישימחהו םיעבראה תונשב בצעתהל הלחה קרש לארשיל ואבו ,םייתפרצה 

םידיחא םייתוברת םינייפאמ רוציל רומא היה אל הזה יטמרדה יונישה םג .םירשעה 

בקעי לע ןעשנש)ןשד לש היצזיטרואתל רבחמה קקזנ ,ךכיפל .(ןהכ ירבדכ)"םייתוהמ"ו 

םיבחרמלו ןמזל רבעמ תיתילונומ תוברת לש התוביצי רבדב ןועיטה תא ססבתש ידכ <ץ"כ 

.םינתשמה 

לע הזמ רתוי דועו ,ץריג דרופילק לש ויתונבות לע ןעשנ ןהכ לש ותדובעב רחא דוסי 

םיישיא־ןיבה םיסחיב תוליזנה יביכרמ תא שיגדה רשא ,ןזור םנרול ודימלת לש םגדה 

דימתמ ןתמו־אשמ לע םיססבתמ וקורמב םישנא ןיב םיסחיה יכ ריבסמ ןזור סנרול .וקורמב 

יזכרמה םרוגה םניא םייטטסה םיילאידרומירפה םיביכרמה ובש ןתמו־אשמ ,תואיצמה לע 

התארש ,תיטירבה תיגולופורתנאה תורפסל דוגינב)תואיצמה תרדגה תא ליבגמה וא בצעמה 

,ןהכ לש ותנעטל .(תונוש תויתרבח תוכרעמ תנבהל יזכרמה חתפמה תא תוראש יסחיב 

םיאקורמה לש םתורענתה תא הריבסמ םיילאידרומירפה םיביכרמה לש תילושה תויטנוולרה 

ישוקה .םיילמרופ יתלבו םייקוה־דא םיסחי ףידעהל םתייטנ תאו ביטקלוקל תוביוחממ 

,םימלסומ תריקח ךותמ םהלש יטרואתה םגדה תא וחתיפ ןזורו ץריגש ךכב אוה הז ןועיטב 

ןמ תמלעתמ וז החנה .יתוברת גראמ ותואמ ילרגטניא קלח םיווהמ םידוהיה יכ וחינהו 

ורתונו ויה םידוהיה ,תורחא םילימב .וללה םיסחיה תא םיבצעמה םייטילופה םיטביהה 

.יתפרצה טרוטקטורפה תעפוהל דע יאדווב ןוכנ היה רבדה .תואיצמ תרדגה לכב יתד טועימ 

,לארשיב םיאקורמה לש תיטנדיסידה תוהמה רבדב יטרואתה ונועיטב ךומתל תנמ לע 

תועפות" הנכמ אוהש המ תא רפסה לש ינשה וקלחב גיצמ (וקורמ דילי ומצע אוהש)ןהכ 

"תועפות" לש ףטח ימוליצו תעטוקמ היפרגונתא ןיעמ יהוז ."תילארשיה הרבחב 'תויאקורמ' 

,תוחפ וא רתוי תורכומ ,תונוש תוירוביצ תויומד תונמנ וללה "תועפות"ה םע .תונוש 

םיגוציי וא ,<בילאס ידאו תוערואמ ומכ) םייזכרמ םיירוטסיה םיעוריא םג ןהל םיפסונו 

תוגצומה ,וללה "תועפות"ה חותינ תועצמאב ."הנומימ"ה ומכ םייביטקלוק םייתוברת 

תיזכרמה הזתה תא ששואל שקבמ ןהכ ,תוריהמ לוחכמ תוחירמ ןיעמב וא םיעטוקמ םיקזבהב 

תולגתסה תשרוד הימדקאהש םושמ ?הימדקאב םיחרזמ םיאמדקא טעמכ ןיא עודמ .ולש 

יטסילמרופ ינוציח טופישל הנותנה הביתכו הבישח דדועמה ,יטסילמרופ־יטרקורויב דסממל 
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יאקורמ חונימ סייגמ אוהש םושמ ?יאקורמ יאנותיע השעמל אוה רנקנד ןונמא עודמ .רכונמ 

ןחבמ םיאלפנה םירפסה רבחמ ,ןזח לאיזוע עודמ .םיישיא־ןיב םיסחיב "רוק"ו "םוח" לש 

םושמ ?םירפוסה תליהקב בושח רפוס בשחנ וניא ,תיאקורמ הלבונ - דנמדאו בלחה 

.סלטאה ירה םורמב תיאקורמה היווהל דרפה־ילב םירושק ותביתכו אוהש 

רבעמ ישוק לכ ילב תרבעומ תוברת יכ הלוע תונושה "תועפות"ה תא ןהכ לש וחותינמ 

'ע)"הקצומ תוהמ" רבדב הסיפתה .הדוסימ תיתייעב הסיפת יהוז ,יתכרעהל .םימיו תושביל 

םוקמל םוקממ התאשל רשפאש טבש תכסמ וא ץפח איה תוברת וליאכ ,תויאקורמ לש <13 

תופוקשת לע םיעיפשמה םינושה םירשקהה ןמ תמלעתמ ,תירמוח תוברתל ןואיזומב הנסחאלו 

:רפסה תרתוכב קהבומ ילמס יוטיב ידיל האב וז תויתייעב .הצובקה ירבח לש תויתוברת 

תא תמקממ וז תרתוכ ,יטרואתה ןועיטה ןמ לידבהל .םיזנכשאה לש ביטגנה ־ םיאקורמה 

לש רשקהב םתוא תנגעמ איה :רבעה ןמ תשרומה תוהמל סחיב אלו הווהל סחיב םיאקורמה 

רשא "תירוטסיה הנואת"ב קר רבודמש חינהל רשפא םאה ,ךכ םא .םיזנכשאה םע םהיסחי 

הרוטקוינוקב רבודמ םאה ?םיזנכשאה לש <ביטגנ> לילשת תנומת םה םיאקורמהש ךכל האיבה 

איה לילשתה תנומת יכ יל המדנ .ינקפוסמ ?הלאכ יפוא יכופיה הפריצש ,תירקמ תירוטסיה 

,יתכרעהל .תינויווש־אל חוכ תדמעמ וז תא וז תורידגמש ,תוצובקה יתש ןיב שגפמ לש הדלות 

תעבונ תטלובה התאחמו ,ימונוקא־ויצוסה הבצמ לש הדלות איה תיטנדיסידה תויאקורמה 

.םיפסונ םיבר םירבסה םנשיו .לארשיב רתויב הלודגה "תיחרזמ"ה הצובקה התויהמ 

ךופיהה אוה "ביטגנ" ירהש ,<תעד ילבמ ילוא) תאז תרמוא רפסה לש תרתוכה ,רומאכ 

םש רבדה לש וכופיהכ קר אלא ,ומצע לשמ םויק ןיא לילשתל ."ץוחב םש" תואיצמה לש 

.םיזנכשאה אוה ץוחב םש רבדה ,תרתוכה יפלו .ץוחב 

חינהל ונילע המושש ךכב ןומט ,תוברתה תועיבק לש החנהב םולגה ,רחא ישוק 

םיצמאמה הלאו ,התא םמצע תא םיהזמ םה םא םג ,הב םירבח תויהל םילדח הנממ םירשונהש 

ינסרודה רמאמה רבחמ ,רנקנד ןונמאש אצוי ךכ .תוברת התוא ינבל םיכפהנ הינייפאמ תא 

,לשמל ,ינומכ ,םיאקורמ םיאמדקא וליאו ."יאקורמ"ל ישוק לכ ילב ךפהנ ,תוחא יל ןיא 

םדקתהל תנמ לע דיבכמ אשממ ורטפנ וליאכ ,םהלש תויאקורמה לע חרכהב םירתוומ 

אוה תויאקורמה לש םיבושחה םינייפאמה דחאש םושמ ,הרואכל ,ץוחנ הז רותיו .הימדקאב 

םע בשייתהל הלוכי הניאש ,(ןהכ ירבדכ) תוילמרופו תוילנויצרמ העיתר לש הדבכנ הדימ 

.תיעדמה הדובעה 

םיאקורמה לש "םמלוע תשיפתב יתועמשמ ךבדנ אוה ילאנויצר־אלה דוסיה"ש ןוויכמ 

וקורמ דילי - ימצע ינא .וז םירפס תרוקיב בתוככ רתוי דוע ךובנ ימצע אצומ ינא ,(81 'ע> 

עתריהלו הלא םיילנויצר־אל תודוסימ "בכרומ" תויהל רומא ־ וקורמב ודלונש םירוהל ןבו 

לש ןייפאמב ןומט וניא הזה ןועיטה םע ילש ישוקה .ןהכ לש ורפס לע "תדסוממ" תרוקיבמ 

תרגסמב םירפס תרוקיב בותכל רומא ינאש ךכב אלא .ומצעלשכ תוילנויצרה רסוח 

תוריתסל סחייתהל לכוא דציכ ,ןכ םא .יתומכש תאו יתוא תמאות הניאש ,תיטסילמרופ 

,יאקורמ ינא םאש םושמ ,הלופכ ןאכ היעבה ?(רפסב הלאכ ןנשיו) תויטרואת תוימינפ 

ךא .רבחמה לש וינועיטב םייגול םילשכל שיגר תויהל רומא יניא ,ילנויצריאל ךכיפלו 

הדימ תומאב טפשיהל רומא וניא אוה ,יאקורמ לש רצות אוה רפסהש ןוויכמ - רתוי רומח 

.תרתוימ תאזה תרוקיבהש ןכתיי ןכ לעו ,תוילמרופו תוילנויצר לש 
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