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תונכרצל הבהא ןיב - תיטנמורה היפוטואה זוליא הווא 
.םידומע 348 .2002 .ןתיב הרומז :דול 

*דלוינ ןור 

םירשעה האמב תירבה־תוצראב תיטנמורה הבהאה לש הרופיס תא רפסמ זוליא לש הרפס 

ינותיעבו תמוסרפ תועדומב ןוגכ)הלש םינוש םייתוברת םיעפומו םיגוציי חותינ תועצמאב 

ינב ,תירבה־תוצרא ידילי ,םינבל םישנו םירבג םישימח םע קמוע תונויאר תרזעבו ,(םישנ 

םינפ וכרענש ,םמצע תונויארה .הובג־יגוניבה דמעמהו ינוניבה דמעמה ,םילעופה תודמעמ 

תולאש תרדס יפ־לעו תויאשונ תוביטחל םיקלוחמה םינולאש יפ־לע םייונב ,םינפ לא 

.םהילע ביגהלו םהב ןנובתהל ושקבתה םינייאורמהש ,תונומתו םירופיס המכ יבגל 
הניאש ,תמכחותמו תידממ־בר הנומת תריציל תמרות רפסה לש הרישעה היגולודותמה 

לש ותמורת ךא ."תיטנמורה הבהאה" תארקנה תיתוברתה הינבהה לש ,הילאמ תנבומ 

םינועיטה ."הבהא תאז המ" הלאשל תיגולויצוס הבושת ןתממ רתוי הברה הלודג רפסה 

אל ררועל םייושעש תומוקמל יגולויצוסה ןוידה תולובג תא ביחרהל םיסנמ רפסב םיגצומה 

.הדשה ידבוע ברקב האילפ טעמ 

תיטנמורה הבהאה לש םייתוברתה םיגוצייב תויזכרמה תומתה רואיתב חתפנ רפסה 

ןוגכ ,םיילכלכו םייתרבח ,םייתוברת םייוניש דציכ הארמ זוליא .םירשעה האמה תליחתב 

,תיתיישעתה הלכלכה תוחתפתהו הדובעה קושל םישנה תסינכ ,תדה לש החוכב הדיריה 

התוא ומקימ ,תויטנמורהו תויתדה היתויועמתשהמ התוא וקתינ ,הבהאה תועמשמ תא וניש 

,תויטנמורה תומתהמ הקתנתה הבהאה .הלש ינתנהנה טנמלאה תא ושיגדהו יאנפה םוחתב 

תוברתה ךותב הרזשנ תינמז־ובו ,הרשע־עשתה האמה דע התוא ורידגהש תויתדהו תויסלקה 

תא וכפה (םוסרפה תיישעתו עונלוקה) םינומהה תרושקתב הבהאה לש םיגוצייה .תינכרצה 

.יטנמור טקאל ומצע הכירצה טקא תאו ,םיינכרצ םיסקטל הבהאה יסקט 

תיתוברתה המיבה זכרמל" תיטנמורה הבהאה הרבע םירשעה האמה תליחתב ,זוליא ירבדל 

תא גיצמ רפסה לש ינשה וקלח ."תיביטקלוק היפוטוא לש דקומל הכפהו ,תירבה־תוצראב 

תיטנמורה היפוטואהמ םילעמ םוסרפה םלוע דציכ תראתמ זוליא .טוריפ רתיב תאזה היפוטואה 

,ןדועמ ינחור עפש אב" הז םלוע םוקמב ,הירבדל ."ירמוחה תורתומהו םירצומה םלוע" תא 

המודב ,הבהאה .רוהט שגרלו שפוחל ,תויטנתואל 'תוילסרבינוא' תופיאשל םוכחתב הנופה 

."רדגמ לשו דמעמ לש טלחומ רדעיה גיצהל תרמייתמ הז ןבומבו ,לוכל הדעונ ,תונכרצל 

,םייתוברתה םינונגנמה תשחכה תועצמאב תאזכל תכפהנ תיטנמורה היפוטואה ,ןכ םא 

םיידמעמה םיטקילפנוקה תרתסה תועצמאבו ,התוא םירשפאמש םייתרבחהו םיילכלכה 

םיעפומ תועצמאב "רדגמו דמעממ" תררחושמכ תגצומ הבהאה ,לשמל ,ךכ .םיירדגמהו 

םינייאורמה לש םתוסחייתהבו ,םינוש עבט ירתאב תויטנמור תונצס לש םינשנו םירזוח 

הלא םירתאש רחאמ ,תיטנמור היווחל הובג לאיצטנופ ילעב תומוקמכ הלאכ תומוקמל 

.תויתרבח תועפשה ירסחו תוברת ילוטנ תומוקמכ םיספתנ 

הכירצה יסקט ידי־לע הבהאה תלבקמש (ילנימיל)יפסה דמעמה תא םג השיגדמ זוליא 

,"שודק" אוה ולש ןמזהו ,"רחא" רתאב םייקתמ יטנמורה סקטה .תגצוימו תיווחנ איה םכרדש 

ביבא־לת תטיסרבינוא * 
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ולש תויתרבחהו ,יתרבח סקטב רבודמ רבד לש ופוסב ךא .םוימויה לש ןילוחה ןמזל דוגינב 

זוליא .קלח וב םילטונש גוזה ינב ןיב רשקה תא קזחמ אוהש ךכב קרו ךא תאטבתמ הניא 

ףוגל גוזה לש רשקה תא םג םישדחמ תונכרצ לע םיתתשומה םייטנמור םיסקט"ש תנעוט 

םייומידה עפשב ותוא םפיצהבו ןילוחה םלועמ ותוא םיקתנמה תולובג םרידגהב ,יתרבחה 

.(142 'ע> "תרושקתה יעצמא לש הרואכל םיילמסהו םיירוביצה 

תידממ־דחה הביטקפסרפל הפתוש הניא זוליא ,ןורחאה ןועיטהמ ןיבהל רשפאש יפכ 

ןונגנממ רתוי אל םינומהה תרושקתבו הכירצה תוברתב םיאורה ,םיבר תוברת ירקבמ לש 

.ןכותמ תיתרבחה תוירדילוסה תא ןקורמו תויוהזו תויועמשמ ררופמו חיטשמש ,ןכוסמ 

הב םימייקש הלאה םינייפאמה דצל ,(תונויארה תרזעב החיכומ איהש הנעט) התנעטל 

.הזע תוימצעו תוהז תשוחת םדאה ינבל תרשפאמ תינכרצה תוברתה ,תרחא וא וז הדימב 

.ןוכנה אוה ךפהה .ותוא םיאכדמ םניאו 'ינאה' תא םינסרמ םניא הכירצ ירצומ" ,הירבדל 

.(146 'ע> "תיטמרדה ותגצהל םיליעומ םירזעב השעמל םישמשמ םה 

םע המיכסמ הניא זוליא .יטיופרתה סותאה לע קרפב זוליא הכישממ הזה וקה תא 

םיינאכדה םיטנמלאה תא השיגדמ רשא ,וקופ לע תכמתסמה השיגה לש רתוי תירגלווה הסרגה 

תוגהנתהה לש םיילנויצר־אלה םידממה תא םיפיפכמ ונא ותרזעבש ,יטיופרתה חישה לש 

תלעב תויהל" הלוכי "םיפחד" םתואב הטילשה אקווד ,התנעטל .םיינתלכש םידוקל ונלש 

רשקהב .רתוי הזעו תיטנתוא ימצע תייווחל רומאכ איבהל ךכבו ,"תררחשמ העפשה 

חילצמש הז אוה יטיופרתה סותאה לש ינאכד־ררחשמה טנמלאה ,"תיטנמורה היפוטוא"ל 

רשקה" םגד ןיבל ,םייטסטנפ םידממ תלעב היווח - ילאדיאה הבהאה םגד ןיב בשייל 
םיטנמלא בוליש לע תרבדמ זוליא) רתוי םייתואיצמהו םיילנויצרה םינייפאמה לעב ,"יגוזה 

רשקה לע הדובע ,רשקב העקשה - יגוזה רשקה םגד ךותב הדובעה קוש לש חישהמ 
.(המודכו 

לכל תורשפאמ גולוכיספה םע תוחיש המכ ובש םלוע וניא זוליא הגיצמש םלועה ךא 

היתורזגנמ תחא לא תוחפל וא ,תיטנמורה היפוטואה לא וכרד תא תושעל ךכב ץפחה 
יטיופרתה חישה לע םינומאה ,םיינוניבה תודמעמה ינב ,זוליא תנעטל .תויתואיצמה 

הרוצב בשייל וחילצי ,םייתוברת םייומידו םיגוציי לע תויצלופינמ תכירעב םילגרותמו 

דמעמ ינב .תינרדומה הבהאה סיסבב תדמועש הרואכל תיטגרהניאה הריתסה תא רתוי הבוט 

אוה יטיופרתה חישהו רתוי התוחפ םהלש םיגוצייה לולפת תלוכיש ,תאז תמועל ,םילעופה 

הבהאה ייחב לשכיהל רתוי םיהובג םייוכיס ילעב ויהי ,םהיבגל הכומנ תושיגנ תמר לעב 

םילעופה דמעמ ינב ברקב רתוי הובג תירבה־תוצראב םישוריגה רועיש ויפלש ןותנה) .םהלש 

(.תאזה הנעטה תא ששאמ הובג־יגוניבה דמעמהו ינוניבה דמעמה ינב ברקב רשאמ 

,לוכיבכ םיינרדומה (םיביטרנ)םירפיסה תא חנעפלו ןיבהל ,תווחל תלוכיה ,זוליא ירבדל 

,ןמוסמ תולוטנ תויטסינרדומ־טסופ תויתוברת תוינבהכ "תיטנמורה הבהאה" תא םיביכרמש 

הביחרמ םג אלא ,הביצי תויגוז קזחתל תלוכיה תא ינוניבה דמעמה ינבל הקינעמ קר הניא 

ןבומ .םתוריח תא - תורחא םילימב וא ,םהלש ימצעה לש תיטנתואה היווחה תולובג תא 

,םיגוציי םע קחשמל תיביטינגוקה תלוכיה־יא קר הניא םילעופה דמעמ ינב לש היעבהש 

,םילעופה דמעמ ינב לש םהייח יאנת" :רתוי רכומ ןויווש־יא דמוע הזה לשכה סיסבב ןכש 
הברה שיגנל 'יטנמורה םולהיה תא םיכפוה הלכשהבו יאנפב רוסחמו תלבגומה םתסנכה 

.(274 'ע)"תוחפ 

המורתה איה "הבהאה חיש" ךותל םיידמעמ םיטנמלאו ןויווש־יא לש םיטנמלא תסנכה 
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ביחרהל םירשפאמ רפסב םיגצומה םינועיטה .הזה בכרומהו רישעה רפסה לש תיתועמשמה 

תוחפל וא ,םהמ תענמנ תיתרוסמה היגולויצוסהש תוזוחמל ןויווש־יאב יגולויצוסה ןוידה תא 

טקיורפה רחא בקעמ ידכ ךות .הרבחה יעדמב תורחא תונילפיצסידל םתוא ריתוהל הטונ 

תויועמשמ "ןוה"ו ךויווש־יא" ,"דמעמ" םייתרוסמה םיגשומל הקינעמ זוליא ,היידרוב לש 

תויתרבחה תויואיצמל רתוי תויטנוולר ןה םיבר םינבומבש ,הצחמל תושדח וא ,תושדח 

.הרבחה ינעדמכ ונידי־לע תורקחנש 

טפשמה לש לתופמו ךורא ,םכחותמ ,בכרומ חוסינ אלא וניא רפסה יכ ונעטיש ויהי 

היפוטואה יבגל ןוכנ הז םימיוסמ םינבומב ."הלוחו ינע רשאמ אירבו רישע תויהל ףידע" 

דחייתמ הזה רפסה ךא .םירחא םיבר םייגולויצוס םירקחמ יבגל ןוכנ הזש יפכ ,תיטנמורה 

ףיסוהלו ,תאזה "תופידע"ה לש ישגרהו יתייווחה דממה לע םג רבדל ונל רשפאמ אוהש ךכב 

.רשואו הבהא לע חישל ןויווש־יא לש דממו ,ןויווש־יא לע חישל יטסילאיצנטסיזקא דממ 
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