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םיריצקת ץבקמ



 תינתילכתו הרצ הירוטסיה תארוהל הקימעמו הקומע הירוטסיהמ

 לזיק הירא ר"ד

 

 וב קימעהל שיש קומע רקחמ םוחת הירוטסיהב תוארל תשקבמה תימדקאה תירוטסיהה הסיפתה ןיב רעפב קוסעי רמאמה

 שי ובש רצ םוחתכ ילארשיה רפסה תיבב תעצבתמ הירוטסיהה תארוה ובש רעפה ןיבל "לודג" םוחת וב תוארל ךכיפלו

  .הכרעהה רצותל ינתילכת דובעיש

 היגוגדפ םינש ךשמב תילארשיה ךוניחה תכרעמ הססיב יכרריה הכרדה ןונגנמ תחת ,תינדפקו הקודה הכרעה תועצמאב

 לש םתארוה רבעל קימעמו קומע עדי םוחתכ הירוטסיהה לש התסיפתב היצקודר ךכמ האצותכו הדימלה םוצמצ לש

 .רפסה תיבב הירוטסיהה תארוהב םהילע הניחבב רתי תודקמתהו םייטקלקא םיאשונ

 

 יעצמאו תורגב תוניחב תרגסמב הכרעהה ךילהת תא וזכרמב םשש םידומיל ןונכתו תיללכ היגוגדפמ קלח אוה הז ךילהת

 הדימל"ב דקמתמ הדימלה ךילהת ,וז היגוגדפ קלחכ ."הדימל ליבומ רצות"כ ךוניחה תכרעמ השדיק םתואש םירחא הכרעה

 תומדקתהל" ילככו ההובג הלכשהל הסינכל יעצמאכ ןחבמה תא שדקמ ךילהתה ."ןחבמב החלצה"בו "ןחבמ תארקל

 רגובמה ייחל הסינכ ילככ תורגבה" ,רמולכ( "םייחל הניכמכ רפסה תיב" תסיפת ."רפסה תיב רחאלש םייחבו הרבחב

 םגו( םירומה לש הכרדהה יכילהת תא ,יביטקא בוציע ,ובציע אלא הכרעהה יכילהת תא קר אל וליבוה )"הימדקאלו

  .תורגבה ןחבמ תביתכ ךילהת תא ןבומכו )הארוהה יחרפ לש םתרשכה

 

 םהיניב היומסו היולג תורחת לש תכרעמ תריציו רפסה יתב גוריד תא הזכרמב המש רשא תירפסמה הכרעהה תייגוגדפ

 ימ" לע םהיניב תורחתהל םינושה תועוצקמה יחקפמל רשפאל ידכ תורגבה ינחבמ תמר תא םיאתהל ךרוצה תא הדילוה

 הלחה ,עמטומ םגו יתטיש ,יתגרדה ךילהתב ."השק תוחפה עוצקמה" ןכו "רתוי םידימלת ותוא םירבועש עוצקמה אוה

 )קימעמהו בושחה( עדיהו עוצקמה לש הבחר הסיפת רבעל אלו ותמרו דימלתה רבעל םאתומ תויהל ןחבמה תביתכ ךילהת

  .קינעמ אוהש

 

 הסיפתמ הירוטסיהה עוצקמ דודירל וליבוהש םידומילה ןונכת ךילהת תא תירוטסיהו תיגולונורכ טטרשל שקבי הז רמאמ

 ועיפשהו הז ךילהתמ ועפשוה רשא םירומה תרשכה יכילהתל ליבקמב תילטנמורטסניאו הרצ הסיפת רבעל הקימעמו הבחר

 רשפאמו קידצמ ןונגנמכ םויכ םישמשמה הירוטסיהל םירומה לש חישה יכילהת תיינבה תא חתני רמאמה ,ךשמהב .וילע

 .וז הייגוגדפ תא



 תינוביר היפרגוירוטסיהל תינברוק היפרגוירוטסיהמ :תוירחאו הריחב לש הירוטסיה

 ןג ןולא

 חישה ינייפאמ תודוא ירקחמב ."ידימ רתוי החילצמ" הכפהמ הב העפותה איה רקחמל תויוארה תוניינעמה תועפותהמ תחא

 םיחצנמ לש הירוטסיהמ ךרובמה רבעמב הנומטה הנכסה לע עיבצהל יתיסינ ,תילארשי העפותכו תימלוע העפותכ ינברוקה

 טרפב "םיחצונמה ןוחצינ" ."ידימ רתוי חילצה" הז ךרובמ רבעמ םג םימוד םיכילהת הברהב ומכ .םיחצונמ לש הירוטסיהל

 םדאה ינב ,"תבזוכ העדות תונברוק"כ ונלוכ תא תראתמה הסיפתה תא עימטהל וחילצה ללכב ינרדומ טסופה חישהו

 .הנוצרל םאתהב ונתוא הדיקרמה הינומגה לש םיטוח לע תובובכ וז השיג יפל םיגצומ

 םישרמ יאצמ חותיפ רשפא ינרדומ–טסופה שרדמה תיבמ היצקורטסנוק–הדה לעפמ ידי לע ליעפה טקייבואה לש וקוריפ

 לש תרושקתה יעצמא  ."תוטילאה" לש רצויה דיב רמוחכו יתרבח סודנהל ןותנכ ,ליבסכ םדאה תא םיראתמה םיחנומ לש

 דומע ןיעמכ ינברוקה חישה תא וצמיא רשא ,תוניימודמ ןברוק תוליהק לש ןחותיפ תא םיצעהל ורשפא ילבולגה רפכה

 .יתוהז שא

 ןפואלו ללכב רפסה תיב ילתוכל םג הרדח תילארשיה תוהזה בוציע לש ךוותה ידומעמ דחאל תינברוקה תוהזה תכיפה

 .טרפב הירוטסיהה דומיל

  .תינוביר העדותל תינברוק היווה ןיב הנוש ןונימ גיצהל תיפרגוירוטסיהה תורשפאה רחא תוקחתהל הסנא ירמאמב

 הריחבהו תוירחאה יגשומ תא ,טרפב ירוטסיהה ךוניחה חישבו ללכב ירוטסיהה חישב שיגדהל ןתינ דציכ ןוחבל הסנא

 ."דיתעה תאירב"ל ןהו "רבעה רוזחש"ל ןה ,דוסי ינבאכ

 המל תיפולח היפרגוירוטסיה בצעל רתחש ,ןוראב )ולאס( םולש לש תיפרגוירוטסיהה ותשיג תא חתפל שקבא הז רמאמב

 .)The lachrymose conception of Jewish history”(    "תידוהיה הירוטסיהה לש תינייכבה הסיפתה" הניכש

 ,םימורגופ לש רופיסכ קר טרפב םיידוהיה םייניבה ימי לש הירוטסיההו ללכב תידוהיה הירוטסיהה תגצה דגנ החמ ןוראב

 .הירוטסיהה ךרואל תוידוהי תוליהק לש םתריציב םיליעפה תוחוכה תמצוע תא שיגדהל שקיבו .לבסו תויביספ

 שקבמ ךא הירוטסיה דמלל ךיא הלאשל םג סחייתמ ,רפסה תיב ילתוכב "תינוביר היפרגוירוטסיה" עימטהלו חתפל ןוצרה 

 .הריחבהו תוירחאה יגשומ תא יכוניחה חישל ריזחהל תפאושה תירוטסיה-תיכוניח השיג חותיפל התוא ביחרהל םג



 )תינמז תרתוכ( הידפיקיוומ דומלל רשפא המ :הילפא ךרע ונייע

 עבג ןורש ר"ד

 

 תועצמאב תירבעב "תישפוחה הידפולקיצנאה :הידפיקיו" תא העינמה חוכה יסחי תכרעמ לש הניחב אוה רמאמה לש וניינע

 םישנ תוריזחמ :ךרע םילעמ טקיורפל סחיב האטבתהו הפקתשהש יפכ וז הידפולקיצנאמ םישנ תרדה לש הקיטקרפב ןויד

 םיצוביקה רנימסב תויטנדוטסו םיטנדוטס 100-מ הלעמל ולעפ הז טקיורפ תרגסמב .)2016-2012( הירוטסיהל

 רקח תודובע תביתכ תועצמאב לארשי לש הירוטסיהב תובושח םישנ לש דמעמה םודיקל ביבא לת תטיסרבינואבו

  .תירבעה הידפיקיווב םיכרעכ ללכה םע ןפותישו ןלעופ לעו ןהילע תוימדקא

 

 ךוניחה תכרעמב םידימלתו תודימלת ברקבו ,ללכב תשרב תושמתשמו םישמתשמ ברקב ירלופופ עדימ רוקמ איה הידפיקיו

 תונוכנ רבדב המודמ ןוחטיב תושמתשמלו םישמתשמל הנקמ וז םג ,תיננוכה לעש תוידפולקיצנאל המודב .טרפב לארשיב

 ןונגנמ לעופ הב םגו התפוקת חור לע תדמלמ וז םג ,רוקמ לככש תדמלמ הלש תיתרוקיב הניחב ךא .תקפסמ איהש עדימה

  .הירוטסיהב תויומדו םיעוריא ,תושרפ קוחמלו רערעל וא םמורלו םדקל וחוכבש

 

 םיטנדוטסה ודדומתה ,םיכרע 85-מ הלעמל ובתכנ וב ,הירוטסיהל םישנ תוריזחמ :ךרע םילעמ טקיורפ תרגסמב

 ונעטש תירבעה הידפיקיו תליהקב םיימינונא םיליעפ לש תובוגתב םרוקמש ,םהיתודובע לע םירוערע םע תויטנדוטסהו

 תורבח :ןהיניב .וז "הידפולקיצנאב ךרעל היואר אל" בותכל םיטנדוטסהו תויטנדוטסה ורחב הילע תרחא וא וז השא יכ

 ומחלש םישנ ,)ןמכייא טפשמב הדיעהש ןזייאפור-רפיש הלה וטגה תמחול תמגודכ( האושה תפוקתב תואטגב תרתחמ

 תמגודכ( תונושארה תוילעב ,)הרובג תואל תדמעומ התיהש ע"נדג תירשק ,גרבדלוג הבוט תמגודכ( הנידמ תמקהל קבאמב

 .)ילארשיה ריוואה ליחב ינכטה ךרעמה ינושארמ ,ארפק הנח תמגודכ( הנידמה תפוקתבו )הינגד ידסייממ ,ץרב םירמ

 .היניגוזימ לש םייוטיב םג תובוגתה וללכ ,תועדומ רסוחו ירדגמ ןורוויע לש םייוליג דבלמ .וקחמנ םיכרעה ןמ םיינש

 

 ףושחל הרטמב תירבעב "תישפוחה הידפולקיצנא"ב הירוטסיהל םישנ תוריזחמ :ךרע םילעמ לש ןויסינה תא גיצי רמאמה

 ,הז הרקמ סיסב לע .םישנ יפלכ הנושארבו שארב – הז ירלופופ עדימ רגאמב םייוצמה הרדהה לש הקיטקרפה ינונגנמ תא

 העדותב )ללכב םיטועימו( םישנ לש ןמוקמב ןוידל םילכו םירמוח תונוש תונילפיצסידב תורומלו םירומל עיצי רמאמה

 ךותב .םיינויוושכ םירייטצמה םינוגראב דחוימב ,הלפמה תואיצמה ןיבל ןויווש לע הרהצה ןיב רעפבו לארשיב תירוביצה

 .הלולכשלו תודימלתו םידימלתל תיתרוקיב הבישחל םילכ תיינקהב הברה תובישחה תא שיגדי ךכ



 תילארשיה ךוניחה תכרעמב שוביכה :דקפנה חכונה

  סומע-ןב רנבא 'פורפ

 

 רמולכ ,הירוטסיהל רבכ םיכייש יניס יאה יצחבו הזע תעוצרב ,תיברעמה הדגב םיחטשה שוביכו םימיה תשש תמחלמ

 תמושתל הכוז המצע המחלמהש תורמל ,תאז לכבו .תירוטסיהה הנילפיצסידה תרגסמב וב קוסעל לבוקמש ןמזה םוחתל

 הניאו טעמכ ,ילאינולוק בצמל רבד לש ופוסב הכפהש ,שוביכה לש היצאוטיסה ,תילארשיה ךוניחה תכרעמב תמיוסמ בל

 רקחמ תועצמאב שוביכה תוחכונ תא אוצמל היה ריבס םהב םימוחת םתוא תא קדוב הז רקחמ .םידימלתה ינפב תפשחנ

 דומילה תועוצקמב רמולכ ,ילמרופה ךוניחב .ךוניחה תכרעמ שומישבש הכרדה תורבוחו דומיל ירפס ,דומיל תוינכת לש

 בחרמלו ןמזלו ,תילארשיה הייסולכואל םיעגונש םימוחת השולשב אצמיהל רומא היה אוה ,התכב םידמלנה םינושה

 ללוכש ,היפרגואגה דומיל ;םירשעה האמה לש ןורחאה שילשה תא םג ללוכש ,הירוטסיהה דומיל :תלהנתמ איה םכותבש

 תויוכז ,תיטילופ הטילש לש תויגוסב ,ראשה ןיב ,קסוע רשא ,תוחרזאל ךוניחהו ,ןדריה רהנו ןוכיתה םיה ןיבש בחרמה תא

 תואנדס ןוגכ תויוליעפ ללוכש ,ילמרופ יתלבה ךוניחב שוביכה תא אוצמל היה ריבס ,ךכל ףסונב .היטרקומדו חרזא

 םימוחתה לכב יכ הלעמ תויוליעפהו םיטסקטה לש הניחבה .קוריה וקל רבעמש םיחטשב םיקסוע רשא םילויטו תודחוימ

 זוחאל הנידמל תרשפאמ וז המוגפ תוחכונ .תתוועמו תיחטש הרוצב הז ירה חכונ אוה םאו ,דקפנ תקזחב וניה שוביכה וללה

 ןוטלש תחת תאצמנה תיניטסלפה הייסולכואה ןמו םילחנתמה לש םתוליעפמ םלעתהל ,דחא דצמ :תווצקה ינשמ לבחה תא

    .הילאמ תנבומל רבעשל קוריה וקל רבעמש םיחטשב תילארשיה הטילשה תא ךופהל ,ינש דצמ ;שוביכ



 ילבולגה טביהה :תקולחמב ירוטסיה ךוניח

 הוונ לייא ׳פורפ

 

 ןורחאה רודב םישחרתמ ,יוארה רבעה ןורכיזו לבוקמה ירוטסיהה ביטרנה לע ומכ ,הירוטסיה תארוהו ךוניח לע םיחוכיו

  .הגשמהו יופימ לש ינושאר ךילהת םירשפאמ תוקולחמהו םיחוכיווה ובש בלשל ונעגהש הארנ .םלועב תובר תונידמב

 

 ירוטסיהה ביטרנה לע םיחוכיו לש תויזכרמ תואמגודב שומיש ךות תקולחמה ינייפאמ תא גישמהל אוה ילש רמאמה תרטמ

 תוברעתההו ךוניחה םוחתל תימדקא הנילפיצסיד לש רבעמה .םלועב תובר תונידמב תונורחאה םינשב םישחרתמה

 .תבכרומו תקתרמל היגוסה תא םיכפוה יואר ירוטסיה ןורכיז בוציעב להק תעד יליבומו םואלה תנידמ יגיהנמ לש תיטילופה

 ןבומכ רבודמ .ימנידה יטילופה רשקהב ןבומכו הדימלהו ךוניחה הדשב ,הנילפיצסידב תורומת הב םיברועמש רחאמ תאז

 רקחמ שפוח תורשפאמ ןניאש תויטרקוטוא תונידמב םיחוכיו אוצמל ןיא ןכש םיטרקומד םיכילהתל ופשחנש תונידמב קר

 תוריבש תויטרקומד תומייק תוביצי תויטרקומד דצלו תחא השקימ ןניא תויטרקומדה תונידמה םגש אלא .תואטבתהו

 .רבעה לע םירעוס םיחוכיו םיללוחתמ אקווד ןהבש תויקלחו

 

 :חוכיווה לש םינייפאמ השימח קודבל ןווכתמ רמאמה

 הירוטסיהה תארוה םוחת לע םיעיפשמ הימדקאב עוצקמה לש םייונישה הבש ןפואב קסועש ירנילפיצסיד ןייפאמ .1

 םוחתה תבחרה ומכ תולאשב רקיעב וקסעי הז ןייפאמ .םינוש ןורכיז יבחרמב רבעה תחצנהו תילמרופה

 לש ,םוי םוי ייח לש הירוטסיהה דיקפתב .תנווגמ יתרבח הירוטסיהל תוטילא לש תינויערו תיטילופ הירוטסיהמ

 .'דכו תושלחומ תוצובק לש הירוטסיה

 ןאצ יסכנ שי םאה ?ךיאו ריבעהל  ךירצ המ .תויונמוימ ןיבל םינכת ןיבש חתמב קסועה יכוניח ידומיל ןייפאמ .2

 ההובג הבישח תגרדב קוסעל שיש וא תודבועו רמוח ןנשל םוקמ ןיידע שי םאה  ?םהידעלב רשפא יאש לזרב

 תודבוע"ו ,תרושקת ייומיד ,םיגוציי לש הליזנ תואיצמב תודבועה דמעמ המ .תויונמוימ חותיפ לש

 ?"תויביטנרטלא

 לש ליזנ םלועב רבודמ ."הילע דומלל ללכב בושח הז עודמו תאזה הירוטסיהה ימ לש" לאושה יתרבח ןייפאמ .3

 דציכ .תוינרדומ-טסופה תורבחה לש ןוויגבו תונושב הרכהו ,תוטילא לוציפ לש ,םייפרגומד םייונישו הריגה

 העיגפב ןכתסהל ךכו םירבע יובירל רובעל ךרוצ שי םאהו תנווגמ ךכ לכ הרבחל דחא רבע ריבעהל רשפא

 .תוירדילוסב

 קחשנ ךכו קחשנ םואלה תנידמ לש יביטמרונה הדמעמ .תוריהמו תוקומע ןה םואלה תנידמב תולחש תורומתה .4

 ןונקהמ ררחתשהל רשפא םאה .20-ה האמה לש ןורחאה שילשל דע היצמיטיגל הל קינעהש ירוטסיהה ןונקה םג

 יתייעב רבעל תוסחייתהה .ירוטסיה ןונק לכמ דרפיהל ךרוצ שי ילוא וא .ומוקמב רחא ןונק ביצהלו ,ימואלה



 תורערעתה תרגסמב םיחוכיו םילהנתמ וילעש רתויב םחה אשונה אוה רבעב םואלה תנידמ העציבש םיעשפלו

 .םואלה תנידמ לש הדמעמ

 לע ,ךכל רבעמו ,ירוטסיה ידומילבש תמאה תעיבת םצע לע רערעמ םזינרדומ-טסופה תובקעבש יתוברת ןייפאמ .5

 דומילב ךרוצה םצע דגנכ תונעטל חתפ חתופ הז רוערע .םימיה ירבד לש יראניל יגולואלטה ןוויכהו דועייה

 ךרד הוותמלו הווהל ןפצמכ רבעב ישונאה ןויסינל תועמשמ לכ רדעהב אמש ששח ררועמ ךדיאמו ירוטסיה

 חתופ הירוטסיהה לש יתוהז יתוברתה דמעמה רוערעש ןבומ .המויקל תועמשמ דבעת תישונאה הרבחה ,דיתעל

 "הירוטסיהה רש"ל לאה תא תוכפוה ךכו תובר תונידמב תשדוחמ הייחתל םיכוזש םייתד םיינומא םיביטרנל חתפ

 .ומויק תילכתו ןכוסכ םדאהמ תוירחא תונקורמו

 

 ןכלו בושח דיקפת םיקחשמ םינייפאמה לכ לארשיבש תוארהל יתנווכב .ילש רמאמה תא וביכרי הלא םינייפאמ תשמח

 שדח הוותמ תבצהב ונל רוזעל הלוכי חוכיווה תוידממ בר לש הנבה קר יכ ןועטל הסנא .ידממ ברו בכרומ אוה חוכיווה

  .21ה האמה לש םייחה תואיצמ תא םאותה ץראב ירוטסיה ךוניחל



 יתד יתכלממה ךוניחב תירוטסיה העדות :"ינרדומ-טסופה רגתאה"

 בורטניו יעור

-טסופה תוסיפתה לש ןתיילע םע ד"מחב הירוטסיהה תארוה תדדומתמ וב ןפואה תא ןוחבל שקבא ירמאמב

 .ירוטסיה ךוניח לע ימלועה ןוידב תיתוהמ היגוס הווהמ ולא תוסיפתל דומילה תוינכות לש ןסחי .תוינרדומ

 תוינרדומ-טסופה תושיגה לש ןתוקזחתה לע ימדקאה רקחמה עיבצה ,םינוש םירשקהבו תונידמ ןווגמב

  1.ךוניחה תוכרעמב רבעה לש וגוציי לע םינורחאה םירושעב וללוחתהש תוקולחמל יזכרמ רוקמכ

 יושע הינייפאמ חותינ .אשונב ידוחיי ןחוב הרקמ הניה תיתדה תונויצה לש ךוניחה תכרעמ ,יתנעטל

 תודוסי לע תתתשומה ךוניח תכרעמ התויה לשב הנושארבו שארב ,םייקה רקחמל בושח ךבדנ ףיסוהל

 םלועה תונידמ בורב ןכש ,ןוידהמ הכ דע רדענ הז בושח דממ .םוחתה תארוה תא םיבצעמה םיינומא-םייתד

 ךוניחב בלושמ ינומאה ביטרנה ןיא אליממו הנידמה ןמ תדה תדרפומ ,הירוטסיה ידומיל לע חיש תורשפאמה

 חכונ תדדחתמ ד"מחה תכרעמ תתתשומ םהילע םיינומא-םייתדה תודוסיה לש םתובישח .ימשרה ירוטסיהה

 תיגולואיתה הקיזהו 2תיהולאה היצננמיאה רבדב תירלוקיטרפה הסיפתה :םהב םייזכרמ םינייפאמ ינש

 3.םירורב םיילאירוטירט תולובגל

 ,תולוק יובירו םזילרולפ תדדועמו םיטלחומ םיכרע לש םמויק לע תרערעמה ,תינרדומ-טסופה הבישחה

 תסיפתו םירשעה האמה תליחתב הרצונ תיתד תונויצה .יתד ינויצה רוביצה ינפב שדח יתועמשמ רגתא הביצמ

 .הפוקתה לש תולודגה תויגולואידיאה םעו ינויצה לעפמה םע תינויער תודדומתה לש האצות איה המלוע

 הנרדומה לש הנרק תדרי םע ,םינורחאה םירושעב ,םרב .שממ לש תיגולואית הכפהמל הליבוהש תודדומתה

 תויוחתפתהל סחיב ויתודמע תא שדחמ ררבל הז רוביצ ץלאנ ,תינרדומ-טסופה תושיגה לש ןתוקזחתהו

  .יח אוה ןברקב תיתוברתהו תינויערה

 ףקשמ אוהו היגוסב בחרנ ןויד תיתדה תונויצב להנתמ ,ןורחאה רושעב רקיעבו םיעשתה תונשמ לחה

 הנכס וב האורש ,םזינרדומ-טסופל הזע תודגנתה לע עיבצהל ןתינ ,אסיג דחמ .אשונב תונווגמ תועד לש ףצר

 ינרדומ-טסופה םרזה ,וז השיגב םידדצמה לש םתטישל .לארשי תנידמלו תידוהיה תוהזה לש הדיתעל הרומח

 םייתרבחה םירדסהה" תחת רתוח 4,"תוינימו תוימואל תויוהז תקיחמ לש תוברת" ץמאמ תילארשיה הרבחב

  6."העפשה תלוכיו תוהז ירסח םישנא לדגל" שקבמו 5"םייכרעהו

 ןוויגבו בחרמב םיאור אקוודש ךוניח ישנאו םיגוה םימייק יתד ינויצה רוביצה ברקב ,אסיג ךדיאמ

 תרקוחה הנעט ,הליפתה .הקומע תיתד תושדחתהו הייחתל תונמדזהכ ,םזינרדומ-טסופה תוכזב םירשפאתמה

                                                             
 .199-264 'מע ,)2017 ,ביבא-לת( ,הרעסב רבע ,הוונ לייא 1
 הקסוי ;64-115 'מע ,)1996 ,ביבא-לת( ,תיתדה תונויצב השעמל ןויער ןיב :םיכרד תשרפ לע הנומא ,ץרווש בד 2
 לש המוקמ לע סומלופה :'תואיצמה ןמ 'ה ןוצר תא ליכשהל'" ,ןוארב ןימינבו "תיתיילשא-יתלב תיתד תונויצ תארקל" ,בוטיחא
 ,םיינויער םיטביה :תיתד תונויצ תונש האמ ,)םיכרוע( ץרווש בד ,איגש יבא :ךותב ,"תודהיה לש הכרד תעיבקב הירוטסיהה
 .106-77 'מעו 30-7 'מע ,)2003 ,ןג-תמר(
 'מע ,)1997 ,ביבא-לת( ,תיתדה תינויצה תוגהב לארשי-ץרא לש הדמעמ :ןוימדהו תושממה ץרא ,ץרווש בד 3

81-11. 
  .2 'מע ,ז"עשת תבטב 'א ,579 ןויליג ,ןטק םלוע ,"ךתאצבו ךתיבב ידוהי" ,ןייטשניול לאגי 4
 .145 'מע ,)2003( ,151 ,ןיתעמש ,"םזינרדומ טסופה דגנכ קבאמב יתדה דימלתה לש יכרעה ומלוע בוציע" ,ןגד והיתתמ 5
 .14 'מע ,4.8.2017 ,ןושאר רוקמ ,"םפש םע הגלפמ אל" ,'ץירטומס לאלצב 6



 ברה לש ותוגה לע תונעשה ךותו ,"הנרדומה חכונל תירשפא יתלב טעמכו תססוהמ הכפה" ,ולרש רדמס

 ,ולא תווצק ןיבש ףצרב  7."ינרדומטסופה רוערעה עקרקב אקווד העיפוהו הבש איה םלוא" ,הפיסוה ר"גש

 לשמל םינבומ וז חורב .תינרדומ-טסופה הבשחמל סחיב רתוי תובכרומ הנומת תוגיצמה תושיגב ןיחבהל ןתינ

 ינחורה םלועב םישדחתמה תולוקל בישקהל תונוכנה" יכ סדנרב הדוהי ברה ,גוצרה תללכמ שאר לש וירבד

 יהוז יכ שיגדה םג אוה ךא ,"יתועמשמ ינחור םויקל יחרכה ךרוצ איה ,הז ללכב ונרודו ,רודו רוד לכ לש

  8."ןבתה ןמ רבה תרירב לש תבכרומ המישמ"

 2010 תנשמ ד"מחה לש הירוטסיהל םידומילה תינכות חותינב רמאמה דקמתי תיגולודותמ הניחבמ

 םיכפוה םיירקיע םינייפאמ ינש .תיניצר תילאוטקלטניא תודדומתה תרשפאמה ליג תבכש - הנוילעה הביטחל

 הדיקפת רבדב ךוניחה ישנאו תוינידמ יעבוק לש הרכהה :ןנד היגוסה חותינל היירופ עקרקל וז תינכות תא

 טסופה תושיגה לש המוצעה ןתעפשהו תיתרבחהו תישיאה תוהזה בוציעב הירוטסיהה תארוה לש בושחה

 האלמה תינכותה יהוזש הדבועה חכונ ,דחוימב דדחתמ הכרע ,ןכ ומכ .תירוטסיהה הנילפיצסידה לע תוינרדומ

 הרוצב הבתכנ איה - הנידמה תונשב ימידקת ןפואבו ,םיעבשה תונש זאמ ד"מחב המסרופש הנושארה

 .תיתכלממה תכרעמה לש הליבקמ תינכות אלל תיאמצע

 

                                                             
  .75 'מע ,)2016 ,ביבא-לת( ,תיוושכע תוינחורו םזינרדומטסופ ,תודהי ?ילש תודהיה תא זיזה ימ ,ולרש רדמס 7
 :2017 טסוגואב 9 ךיראתב הלדנ ,26.8.2011 ,ןושאר רוקמ ,'תבש' ףסומ ,"תויתייפכ אלל הרות" ,ןהכ לאידע 8
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 1972-2012  הניארקואב הירוטסיהב דומילה ירפס ?םנמאה ,םירחתמ םיביטרנ וא דיחא רופיס

  בגוי רתסא ׳פורפו לטסירק ידקרא רמ

 

 תושדח תונידמ לש ןתורצוויהל איבה הקוריפ .רתויב יטמרד יונישכ רידגהל ןתינ 1991 תנשב מ"הרב לש הקוריפ תא

 יטילופ ינידמ ףוג וויה אל םלועמש ןוויכמ ןושאר ןויסינ הז היה ןקלחל .תימצע הרדגה רבעל ןכרד שופיחב ולחהש

 ירחא םיאלנ יתלב םישופיחב הוולש תושדחתה לש ךילהת הז היה ןקלחלו שדחמ ןמצע איצמהל תוכירצ ויהו ינוביר

  .המואה יוניב טקיורפ תמלשהל היצמיטיגל ססבל היהי ןתינ םהילע ןימוי-יקיתע םיינוביר תורוקמ

 

 יחרזא רבשמ ךותב ןידע תססובתמה ,)17%( לודג יסור טועימ תלעב תימואל-בר הנידמ ,הניארקואב דקמתמ רמאמה

 תשיפת .התונובירל ישילשה רושעב תאצמנ הניארקוא ,רבעשל-מ"הרב לש תוקילבופרה ראשל המודב  .םמדמו ליעפ

 ךוניח תכרעמ לש קהבומ רצות םניה וז הפוקתב רוא וארש הירוטסיהב דומילה ירפסו ןנוכמה ירוטסיהה ךוניחה

 .ןיעל ףושח יניארקואה ימואלה רבעה תסיפתל עגונה ירוד-ןיבה רעפה .תשדוחמ תוהז תרדגה לש המוציעב תאצמנה

 הניארקואב ולדגש וירוהל רכומה הזמ הנוש ירוטסיה ביטרנ לע ךנחתהו דמל רשא םיריעצ לש שדח רוד םישגופ ונא

 .תיטייבוסה

 

 הניארקואב שומישב ואצמנש ןוכיתה רפסה תיב לש אי-'י תותכל דומיל ירפס ןיב הוושמה רקחמ גיצי רמאמה

 ,תינובירה הניארקוא לש ךוניחה תכרעמב םויה םידמלנ רשא הלא םע ,)תישימח הרודהמ( 1972 תנשב תיטייבוסה

 :םירשעה האמב חתפמ יעוריא השולש רואיתב תדקמתמ האוושהה .2012 תנשב הנושארל רוא וארו

 .1917-1921 מ"הרב לש התדיל .1

 .1929-1933  תיטייבוסה היצזיביטקלוקה .2

 .היינשה םלועה תמחלמב הניארקוא לש הקלח .3

 

  .דומילה ירפס לש discourse analysis)( חישה חותינ התייה רקחמה תייגולודותמ

 דומילה ירפסב ורחבנש םיירוטסיהה םיביטרנה תגצה ןפואב ,הרואכל ,יטמרד ינוש לע העיבצמ הנושארה האירקה

 .ינבמהו יטקדידה רושימב ףא אלא ירופיסה ןכותב קר אל הארנ ינושה .םיטייבוסה הלא תמועל םישדחה םיניארקואה

 'םיחותפ'כ םישדחה םיניארקואה םירפסה םיארנ ,םיטייבוסה םירפסב תגצומה תיטילונומ - תיגולואידיא השיג תמועל

  .יטרקומדה רגתאה םע רתוי בוט דדומתמש ימכו םינוש םיביטרנל

 

 ומודיק תא בטיה תרשמ 'תירוטסיהה תובכרומל תוחיתפ'ה יומידש ונל הלגי חישה לש רתוי קימעמ חותינ ,תאז םע

-תינתא-תימואל היגולונימרט ,םכרדב ,םיפשוח םישדחה דומילה ירפס .יוושכעה יניארקואה המואה יוניב טקיורפ לש

 קבאמה תקדצהלו "םה"ה תמועל "ונחנא"ה ןיב תיתעדות הדרפהל האיבמה ,)היומס םיתיעלו היולג םיתיעל( תיתמועל

 ןברוקכ התגצה תועצמאב רקיעב תינבנ תשדחתמה תיניארקואה תימואלה תוהזל היצמיטיגלה .יוושכעה ינתא-ימואלה

.ורחבנש חתפמה יעוריא תשולש לכב הכותבש יסורה טועימה לשו יטייבוסה רבעה רופיס לש דימתמ



  האושה לע תויודע תארוהב םיכרד

 הוונ לייא 'פורפו ןייטשנרוב טטשיינ ךליל ר"ד

 ואדיו תויודע הנירקהשכ ץרפש רבשמה תא הראית )1991( "הארוהה תוכופהת וא רבשמו ךוניח" הרמאמב ןמלפ הנשוש

 השועש רושיקה לע ןעשיהב ,ךכ רחא הנש םישולשמ רתוי  .םינומשה תונש עצמאב ליי תטיסרבינואב ,האוש ילוצינ לש

 ,האושה לע תויודע השעמל הכלה תשרפמ תילארשי התיכ ךיא ןחוב יחכונה רקחמה ,םייגוגדפו םייטאופ םילכ ןיב ןמלפ

 .ונימי תב לארשיב

 היוח ןיב ןזאל ךיא ?םויה לארשיב האושה לע תויודע תארוה הביצמש םירגתאה המ :ןה ונלש רקחמה ביצמש תולאשה

 ?תיתא הבוגת תורשפאמ תויגוגדפ םיכרד וליא ?ימדקאל ישיא עדי ןיב ,יתרוקיב דומיל ןיבל תישגר

 יתרוקיב קחרמל היטפמא ןיב בולישמ תרצונ איה .'תיטפמא הלטלט'כ תרדגומ האוש תויודעב הייפצב תיתא הבוגת

  ?)2015 גרבדלוג( םילארשי לצא וזכ הבוגת ררועל ןתינ דציכ .)2001 הרפק-הל( הווהל רבע ןיב הדירפמו

 .ונימי דעו 70 ה תונשמ תלעופה ,ךוניחה דרשמ לש תנווכמ תוינידממ תעבונ ,האושה תונברק םע םילארשי תוהדזה

 ךליאו ןאכמ .האושה אשונב תורגבה תניחב תנוכתממ שילש יבגל תושדח תויחנה ךוניחה דרשמ םסריפ 2015 רבמטפסב

 ?הזה יתאהו יגוגדפה רגתאה םע תורומה ודדומתי ךיא .הידימלת רובע תידוחיי םידומיל תינכת ןיכהל שקבתת הרומ לכ

 תיתא תוכמס םלגל םישרדנ םירומה ,םייביטלופינמ םיגוציי לש היצלפניאב יוורה ,םייח האוש ילוצינ אלל ןדיע תארקל

 התיכב הרוק המ השעמל הכלה ןחובו ,יגוגדפה רשקהב תיתאה הבוגתב דקמתמ הז רקחמ  .תודעה תא םידימלתל ךוותתש

 .ןתארוהל םירומ םירישכמו האושה לע תויודע םידמלמ הב

 םירועישה .םיצוביקה רנימס תללכמב האושה לע תויודע ודמלנ וב סרוקב ךרענ ,יפותישו ימצע רקחמ תנוכתמב ,רקחמה

 תוחנה ונרתיא םירמוחה חותינב ."הרומ ןמוי"ו "יתצובק ןמוי" ,"םיטנדוטס ינמוי" םהל ףסונ .וללמותו ואדיווב ומלוצ

 .האושה רכזל סחיב תומדקומ

 ינב ;דגנמ םידמועו םיצאנ ,האוש ילוצינ תויודע :)ואדיווב רקיעב( םינוש םיגוסמ תויודע לש הוושמ דומיל עיצה סרוקה

 תא ובציעש תויודע ורחבנ .םיימדקאו םיירלופופ םירצות ,הריש ,טרא ואדיו ,עונלוק יטרס ;םירומו םינייארמ ,החפשמ

-ןיב תוקיז ןהיניב תומייקמה תויודע ,םידמוללו הרומל תיעוצקמו תישיא הקיז ןהל שיש תויודע ,האושה רכז תסיפת

 .ןתארוהו ןתכירע תויודע תייבגב תוקסועה תויודע-אטמו  ,תוילאוטסקט

 ילוצינ םה םידוהיה הנידמה יחרזא לכ" יכ העיבקה תא המלה ,)עלבומו שרופמ ןפואב( סרוקב האטובש תיזכרמ החנה

 תונברק םע םמצע והיז םיטנדוטסה .)2017 ,הוונ( "חתפב תברוא הלילחש האוש לש םיילאיצנטופ תונברוקו האוש

 .הרובגלו האושל ןורכזה םוי םע דוחייבו ,םוימויב םיווח םהש תוימואלו תוישיא תומוארט ןיבל האושה ןיב ובברע ,האושה



 בוציעב םיטנדוטסה לש הליעפ תופתתשה ;תויוחו תושגר ףותיש הדדועש החותפ הריוא :ושיגדה סרוקב הארוהה יכרד

 םיירוטסיה ,םייתורפס םילכב  דמלנה רמוחל התיכב תושחרתהה רושיק ;תישיא הייוח תריקח ךרד הדימל ;הדימלה ךילהת

 .דומילה ךילהת לע תיביטקלפר תרוקיב חותיפו ;םייכוניחו

 דומילב הקמעהל יעצמאכ ושמיש תוישגרה תויווחה אקווד סרוקב ,לארשיב האושה תארוהב תומגמל דוגינב ,םוכיסל

-תיביספה הדמעהמ גורחל םהל הרשפאו ,יתרוקיב ןויעל אשומכ סרוקב השמיש האושה תונברק םע תוהדזהה .ימדקאה

 םינכוסל ךופהל םיטנדוטסה תא ודדוע ,תויודעה תדימל ךילהתב הריחבה בחרמ תא ושיגדהש הארוהה יכרד .תינברוק

 .םיליעפ םייתא



 ירוביצה בחרמל הימדקאה ןיב ירוטסיה ךוניח :רוביצה לש הירוטסיהה

 לט דורמנ ר״ד

 ירוטסיהה ךוניחה בוציעב ליעפ ןכוס אוה רוביצהש ךכב הרכההמ תורזגנה תויועמשמה תניחב אוה הז רמאמ לש וניינע

 ילתכ ןיב קר אלו ,ירוביצה בחרמב םג תבצעתמ הירוטסיהה תסיפתש ,םויה איה תחוור המכסה ,םנמא .לארשיב

 םירתאבו היזיוולטב ,עונלוקב ,החצנה ירתאב ,םינואיזומב הירוטסיהה גוציי תודוא ובתכנ םיבר םירקחמ .תואטיסרבינואה

 םיבחרמכ רפסה יתב תא םג ףיסוהל ןתינ ,תימדקאה וזל תיראלופופה הירוטסיהה ןיבש ךוותב ,ולא דצל .םירחא םיירוביצ

 תירוביצה הריזה לע ולא םירקחמש ,אלא .רוביצה לש תירוטסיהה הסיפתה תבצעתמ םהב םיימדקא-ץוח םיירוביצ

 םיגוצייה ינכרצל בל תמושת טעמ םינפמו – ׳וכו היזיוולטה ,עונלוקה – םיירוטסיהה םיגוצייה ינרציב ללכ ךרדב םידקמתמ

 .םייביסאפ םינכרצ תניחבב םירתונ םירחאו החצנהה ירתא ידקופ ,םינואיזומה ירקבמ ,היזיוולטה יפוצ ,הז ןפואב .וללה

 תירוטסיה תועמשמ םירציימה ולאכ ךא ,אסיג דחמ םינכרצל םכפהב תולעופ םינורחאה ולאל תתל שקבמ הז רמאמ

 ,וב בשחתהל שיש הזכ ,ירוטסיהה ךוניחה תריזב ףסונ ןקחש גיצהל ןויסינ הז היהי ,ךכב .אסיג ךדיאמ וכרצש םירמוחהמ

  .ומע – תיראלופופה הירוטסיהה ינרצי ,רפסה יתב ,הימדקאה – םינקחשה ראש לש םיסחיה תא חסנלו ונייפאל

 ,ךכ ךותב .הז גוסמ ךוניח םייקתמ ןהב תונושה תוריזה טוטרשל סיסבכ והמ ירוטסיה ךוניח לש הרדגהב חתפי רמאמה

 – ירוביצה בחרמב םג אלא ,םייעוצקמ םינוירוטסיה ידי-לעו תואטיסרבינואב קר אל םייקתמ ירוטסיה ךוניח יכ שגדוי

 איה תיזכרמה םתרשכהש ימ ידי-לעו – )ילמרופה ךוניחהמ קלחכ קר אלו ירוביצה בחרמהמ קלחכ( רפסה יתב וכותבו

 םינקחשה ינייפאמ ונודיי ,הז ןויד תרגסמב דוע .ךכל תיעוצקמ הניחבמ םירשכומ םניאש ימ ידי-לע ףאו עוצקמה תא דמלל

 העדותה תבצעתמ ןהב תונושה תוריזה ןיבש םיסחיה ןכו הירוטסיהה גוצייב םהל םידמועה םייזכרמה םילכה ,םינושה

 הבחר תיתרבח העפות אלא ,דבלב ילמרופ ךוניח לש אשונ וניא ,ןעטיי ,רבעל רוביצה לש וסחי .תירוביצה תירוטסיהה

  .תוברת תיולתו רתוי הברה

 ״םירצומ״ לש יביסאפ ןכרצ לש דמעמ בר-יפ-לע לבקמה ,יזכרמ ןקחשכ רוביצה לש המוד ןויפא רדעיה טלבוי הז עקר לע

 רוצילו ול םינתינה םיירוטסיהה םיגוצייה תא דבעל לוכי רוביצה וב ןפואב יטרואית ןויעל רמאמה רובעי ןאכמ .םיירוטסיה

 ןפואב וחתוניש תוניחב ךרד הירוטסיהל םיטנדוטס רובע גצוי רצק ןחוב הרקמ .םישדח םיירוטסיה הנבה וא גוציי םהמ

  .םהינפב גצומה ירוטסיהה רמוחה תא םיניבמ םידימלת וב ןפואה לע םייקה רקחמה לע תונעשה ךות תאז ,יתרוקיב

 העדותה בוציעב ליעפ ןקחשכ רוביצה תלבקמ תורזגנה תוחותפ תולאשו תויגוס לש הרוש תגצהב םייסי רמאמה

 םוחתב וכנחל תוסנל שי םאה ?תירוטסיהה העדותה בוציעב ישפח ןקחש תויהל רוביצל תתל ןוכנ הז םאה .תירוטסיהה

 םינקחש יבגל הנמו ?תיעוצקמ טבמ תדוקנמ ,תואנ ירוטסיה ךוניח םיליחנמ ךיא ?תוכמס וזיאבו ךנחי ימ ,ןכ םא ?הז

 ״לעופל איצומ״ל דרשמה לש ותכיפה םושמ ךכב ןיא םאה ?תירוטסיה ךנחל שי םתוא םג םאה ?ךוניחה דרשמ ומכ ,םירחא

 תוליהק יפל ןתקולחו ץראב תוירוטסיהה תושיפתה לש תשדוחמ הניחב ךירצמ ןקחשל רוביצה לש ותכיפה םאה ?דבלב

?)ינרדומה ןדיעה לש הזמ הנוש אוה םאהו( ינרדומ-טסופה ןדיעה תא םלוהה ירוטסיהה ךוניחה והמ ?םירזגמ וא



 יכוניח ילככ הפ לעב הירוטסיה :םישרוש תדובעל רבעמ

 יאגרש הילתע ר"ד

 

 הירוטסיהב רתוי תובחר תומגממ קלחכ ,רקחמ תטישכ הפ לעב הירוטסיהה לש התובישח הלוע םינורחאה םירושעב

 אוה הלש הכישמה ידקוממ דחא .םירחאו םיפופכ ,םישנ ,םירחאו םיינתא םיטועימ לש תוירוטסיהב תודקמתמה תיתרבח

 הירוטסיהב יוטיב ולביק אלש היסולכואב תושלחומ תוצובק לש ,ילולימ ןפואב םיתיעל "תולוקה תא עומשל" תורשפאה

 םיירוטסיה םירקחמב יוטיב ולביקש יפכ ,תומכסומו דוסי תוחנה לע רערעל ןתינ הפ לעב הירוטסיה תועצמאב .הבותכה

 ךרדה לע אלא ,תודבוע לע חרכהב םיססבתמ םניאש םייביטנרטלא םיביטאראנ עיצהלו םיבותכ תורוקמ לע םיססובמה

 ךא ,רקחמ תטישכ הפ לעב הירוטסיה לש החוכ רוקמ איה וז תינשרפ השיג .םידעה לש םתעדותב םיעוריאה ועבקתה הב

 םירקוחו םירומ םתוא לש םיירקיעה ישוקה ידקוממ דחא  .הירוטסיהל םירומו םינוירוטסיה ינפב הביצמ איהש רגתא םג

 טקורטסנוק אוה – הבותכ הירוטסיהל סיסבכ שמשמה הז םג – ןורכיזה יכ הנבההו תירוטסיהה תמאה תלאשל סחיה אוה

  .הווהה יעוריא ךותמ הנבנה

 הב םולגה לאיצנטופה לע ירמאמב דומעל תשקבמ ינא ,הארוהל םיטנדוטסל הפ לעב הירוטסיה תארוהב ינויסינ ךמס לע

 םיאשונל םידימלת רוביחב רוזעל תויושע תישעמה הדובעה םג ומכ תיביטקייבוסה היווחה לע שגדה .רקחמ תטישכ

 תויעבהו םירגתאה לע דומעל שי ,תאז םע דחי .ירוטסיה רקחמ לש הקיטקרפה תא םתוא דמללו םהמ םיקוחר םיירוטסיה

 הב תושעל ידכ ,התיכב תישעמ הדובעב ןהו ימדקא רקחמב ןה םהילע רבגתהל ךרדה לעו הביצמ הפ לעב הירוטסיהש

  .םימוד םיטקייורפו "םישרוש תודובע"מ גרוחה ןוכנ שומיש



 ןוכיתב 'הרסרוק'

 אתלוח דוד-ןב ידע ׳בג

 תא רבחל - 'ןווקמ ימדקא ןוכית'" תרתוכה תא אשנ ,2016 תנשב ביבא לת תטיסרבינוא םעטמ ץפוהש "ןוזח ךמסמ"

 טידרק רובצלו םייאמדקא םיסרוק דומלל ןוכית ידימלתל תרשפאמה תינכתב רבודמ ,תיצמתב ."הטיסרבינואל ןוכיתה

 ןוכיתב דמלל תורשפאה התועמשמש העצה רדגב ,ןוכיתב הירוטסיהל הרומכ ,יילא עיגה ךמסמה .ןוכיתה ךלהמב ימדקא

 לארשי לש הירוטסיהה" סרוקה םכותבו הירוטסיהב םיסרוק םג ועיפוה המישרב .תעצומ המישר ךותמ יאטיסרבינוא סרוק

 לש ודיקפת תרדגה התיה ןהבש תירקיעה ךא ,יב ונניק תובר תולאש .רסס רשא 'פורפו הוונ לייא 'פורפ לש ,"תינרדומה

 רתונ םוקמ המכו יכוניחה השעמה לש ורקיע המ .םיצרמו םינבומ םינכת שי רבכ שי ןווקמה סרוקלש העש ,התיכב הרומה

  ?הז בצמב ול

 הדימל םשל הדימל .תורגבל תובייוחמה תרגסמל ץוחמ הירוטסיה דמלל זפ תונמדזהב רבודמ יכ היה רורב ,תאז תורמל

 ,תיתכלממה םידומילה תינכותל דוגינב ,דועו תאז .ונימי דעו בושייה ימי תישארמ תילארשיה הירוטסיהב םיקרפ לש

 הירוטסיהה לש תיאבצו תינידמ-תיטילופ הניחב קר אל :ירוטסיהה טבמה לש םידקומה תא ביחרהל רשפאמ סרוקה

 ךרדב םיחפוקמה םיאשונל םג שדקוה ןויד .םיילכלכו םייתרבח ,םייתוברת םיכילהת טטרשל ןויסנ םג םא יכ ,תילארשיה

 יסחי ,תוצופתהו לארשי תנידמ יסחי ,יניטסלפ-ילארשיה ךוסכסה ןוגכ ,הירוטסיהב תיתכלממה םידומילה תינכותב ללכ

 .ב"צויכו הנידמו תד

 החנמה הרומכ ,יטבמ תדוקנמ ךילהתה :טבמ תודוקנ יתשמ יתנשה דומילה ךילהת תא ןוחבלו ראתל תשקבמ ינא רמאמב

 תוברל ,תאז .ןוכיתב ,ימדקא ןפואבו המרב ירוטסיה ךוניח תונקהל ןויסנל רשאב תונבותהו ,ויישק ,ויבלש לע ,סרוקה לש

 ,ןתינש המכ דע ,םידימלתה לש םטבמ דוקנמ ךילהתה תא גיצא ,ליבקמב .תודדומתה ךשמהל ורתונש םירגתאו תולאש

 .ואלימש בושמ ןולאש ךמס לעו הנשה ךלהמב םהמ יתפסאש םינותנו תוחיש ךמס לע

 :אבה ןפואב םגיצהל ןתינ יטמכס ןפואב רשא ,ךילהתל םיבלש השולש ראתי רמאמה

 

 דגנתהל וסינ םידימלתה הנשה תישארב .הנשה ךלהמב םידימלתה ינפבו יינפב ובצינש םירגתאה תא ראתל ןתינ ךכ

 תתיכב רבודמש הדבועה .וב עיקשהל הביס ןיא ןכלו "תורגבל הבוח רמוח"ב רבודמ ןיא יכ החנה ךותמ סרוקל תובייוחמל

 ףוסב( הירוטסיה תועש דוע דומלל ,תותיכה לכמ ,םהילע עודמ .רחבנה ןכותה יבגל םתהימת לע הפיסוה ,הנכות תסדנה

 םידימלתה

 תודגנתה

 תוסייגתהל  לוכסת ןיב

 )ינא( החנמה הרומה

 הדמתה

 הדימל

 קופיסל לוכסת ןיב



 תורזוח תוערפהב האטבתה האצותה .)ס"היבב םידימלת ןיא רבכ ןהב ישיש םוי לש תונורחאה םייתעשב ,םידומילה עובש

 תולגל יילע היה ,הבוגתב .רתוול ףידע – ייפלכ רישי רסמ תרבעהבו ,יתתיכה חישב ילמינימ הלועפ ףותישב ,רועישב

 הלוכי אל ינא יכ יתשגרה .התיכה תקזחה לש רתויב הכומנה המרב דקמתהלו )ידמעמ לע הרימשב ףאו( יתדמעב הדמתה

 בר שומיש תושעל הכירצ יתייה .ץמאמו הבישח ,םדיצמ האלמ תופתתשה תשרדנ םהב תומוקמל ןוידה תא םירהל

 היפואו הביט תא .ןובשחב ואב אל םיבכרומ םינויד .בשקו זוכיר לע רומשל ידכו הנבה רשפאל ידכ םייתוזח םיעצמאב

  .רמאמב ןוחבל שקבא ,הנשה לש הז בלשב התיכב הרצונש הקימנידהו הארוההה לש

 ,תינפת ולביק םירועישה .הדימל לש בלשל רבעמכ וראתל ןתינ תיצמתב רשא יוניש לח הנושארה תיצחמה עצמא תארקל

 החתפתה ,רועיש ירחא רועיש ,ךכ .םינכתב יתימא ןיינעו תידומיל הריווא הרצונו ,רמאמב דומעל הסנא היתוביס לע רשא

 רתיו ,עדיה תיינקהל שדקוה )תופוצר ש"ש 2 ךותמ תוקד 20( רועישה ןמזמ עבר ךרעבשכ ,תיתועמשמ הדימל התיכב

 ןה ,דמלנה אשונה םע תומיעו הקמעה התיה ןתילכת .אשונה ביבס ולביק םידימלתהש תויתתיכ תומישמל שדקוה ןמזה

 הדימל לע ססובמה ,ירוטסיה ךוניח תונקהל דציכ היה יינפב דמעש ירקיעה רגתאה .תיתתיכ המרב ןהו תישיא המרב

 )םיינשמו םיינושאר( תורוקמ חותינ תוברל הדימל תויונמוימ ןווגמב שומיש יתישע ךכ םשלו תיתרוקיב הבישחו תיטנתוא

   .םיבר

 ,יאטיסרבינואה ןחבמל תשגל שקבמ התיכהמ שילשכש ררבתהשכל ,תפסונ תינפת לביק הפוס ךא ,הנשה בור הכשמנ ךכ

 קימעהל' יתפדעה תע התוא דע ,התיכב חתפתהש הדימלה יפוא לע רומאה רואל .ואולמב סרוקה תא םייסל ונילע ךכ םשלו

 .תועובש השישכב רמוחהמ תיצחמכ םילשהלו הארוהה תייגטרטסא תא תונשל הז בלשב יתצלאנ ,ךכ .'קיפסהל ינפ-לע

 רשא ,ןחבמב תולאשה לש יופצה ןייפואל הנכהו רמוחה קפסה לש המישמל סייגתהל יילעו םידימלתה לע היה ,קוה דא

 תוריהמה רואל הארוהה תטיש תא תונשל חרכההמ העבנ ילש לוכסתה תשוחת .תואצרהה יאשונ ןיב הזתניסל השירד וללכ

 ןתוא יתמגרת ,תואצרהה לש ןנכות תא ימצעב דבעל יתשרדנ ,לשמל .תרתונה רמוחה תומכ תא ריבעהל יתשרדנ הב

  ."לוכיע"ל לקל )ברה( רמוחה תא ךופהל תנמ לע ב"צויכו חתפמ תודוקנ ,םיכילהת ימישרתל

 ימדקא ןחבמב ןחביהל הרחבו הרדיגמ האצי רשא םידימלתה תצובק לש היתולועפו היעינמ רחא תוקחתהל הסנא רמאמב

 התיכה ידימלת בור לש לוכסתל םג סחייתא .רתויב תויואר תואצותב ותוא רובעל החילצה קופיסה הברמלו ,ןיינמה ןמ

 התיה הנשה ףוס ינפל יצחו שדוחכ םהילע הסמעוהש רמוחה תומכ ןכלו יאטיסרבינואה ןחבמל תשגל ושקיב אל ללכ רשא

 ,וז תובכרומ תורמל יכ ,הדבועב םג ןודל שי .תיתועמשמו הליעפ הדימל ךשמה םהמ הענמ הרואכלו תממהמ םתניחבמ

 םות תא רתוי וא תוחפ ףפח ןחבמה דעומ( הנשה ףוסל דע שממ רמוחה תדימלל תפרוג תוסייגתה התיכה לכ התליג

  .)ל"הנש

 רובעו ירובע ןויסנ רדגב אוהש עוריא ,ןוכיתב יתתיכב "הרסרוק" תארוה ךילהת תוחתפתה תא ראתי רמאמה ,םוכיסל

 .ירוטסיהה ךוניחה לש וירגתאו ותילכת ,ותוהמ יבגל ךילהתהמ דומלל ןתינש םיחקלה תאו ,םידימלתה



 שגפמל תורגבל הנכה ןיב ,םיילארשי םידימלת לצא תירוטסיה הבישח תוחתפתה לע :תומיענ-יאו תומיע ,תומיא

 .יתצובק-ןיב

 גרבדלוג רירפצ ר״ד

 תורגתאמו תויזכרמ תויונמוימ יתש יבגל רקיעב ,םידימלת לצא תירוטסיהה הבישחה תוחתפתהב קסוע םלועב בחרנ רקחמ

 תודדומתה רגתאב קסוע ימלועה רקחמה .)תירוטסיה היתפמא( טבמ תדוקנ תליטנו תורוקמ םע הדובע -התוא תוביכרמה

-ןיב תומיעו תויתוברת-בר לש רשקהה .תירוטסיהה תומדה לש "הילענל סנכיהל" ישוקה םעו םירתוס תורוקמ יוביר םע

 תורוקמ םע תודדומתה לש ישוקה תא ולא םירגתאל ףיסומ לארשיב הירוטסיה תדימלל עקרה תא הווהמה יתצובק

 םירקוח דציכ תוארהל הסנא הז קרפב .תומיעב ביריה לש "וילענל הסינכ" םעו ,אימחמ יתלב רואב יתצובק תא םיריאמה

 באשמל םג ךא לושכמל ךופהל יושע לארשי לש ידוחייה יתוברת יטילופה רשקהה דציכו ,תירוטסיה הבישח תוחתפתה

 .תירוטסיהה הבישחה חותיפ יכרצל

 ידימלת  ןיבל םינוירוטסיה  ןיב רעפה לע תובורק םיתעל עיבצמ תורוקמ תרזעב הירוטסיה תדימל לע  ימואלניבה רקחמה

 ןפואב ירוטסיה רוקמ ןוחבל  ןוכית ידימלת לש ישוקב ,םיתעל ,אטבתמה רעפ .םיירוטסיה תורוקמ לא םתשיגב ןוכית

 תועצה לש ןווגמ ולעה ךוניח ישנאו םירקוח  .תורוקמ ןיב בוליש עצבלו ,ורשקה עקר לע רוקמה תא תוארל ,יתרוקיב

 The sourcer’s לשמל( ,םיבשחוממ םירזע ךרד ,םירתוס תורוקמ יגראממ לחה ,רוקמב שומישה  תוקיטקרפ  רופישל

apprentice(  תומלש םידומיל תוינכותב  הלכו )Read like a historian(.  םג תועדומה תרבוג הלחה  ןורחאה רושעב 

  .םיירוטסיה תורוקמ ןיבמו  ארוק דיחיה וב  ןפואה  לע  םידמולה לש תיתצובק  תוהזו הדימלה רשקה  לש תועפשהל

  רשאכו ,יתצובק ןיב תומיע לש רשקהב םירצונ םירתוס םיירוטסיה תורוקמ רשאכ תפסונ תועמשמ  לעב וניהש  ןינע

 .רוקמה תא םידימלתה תנבהל וא ,תויפרגוירוטסיה תוקולחמ ךותל םילחלחמ  הזכ תומיע תובקע

 תומשה(  תירוטסיהה תומדה לש טבמ תדוקנ תליטנ וא  תירוטסיה היתפמא לע רקחמה תוחתפתהב תוהזל  ןתינ המוד ךלהמ

 ןוידמ רבעמ רכינ .)הז רדסב ,תוינקירמאו תויטירב רקחמ תולוכסא םינמסמ הלביק וז הבישח  תונמוימש םינושה

 תיינבל  ,הז רגתא םע תודדומתהב םידימלת לש םינוש םיישק לע העבצהו ,תירוטסיהה תומדה  תעדות רוזחש  תובכרומב

 הגרדהב תרכינ ןאכ םג  .תונוש עוציב תומר תכרעהו ,טבמ תדוקנ תליטנ תלוכי ,תירוטסיה היתפמא תוררועמה  תולטמ

 תדוקנ תא לוטילו  היתפמא תולגל תונוכנה  לע ,הווהב םייתצובק-ןיבה םיסחיהו תיתצובקה תוהזה תעפשהל תוסחייתה

 ןה  ,אמגודל ,הקיסעמה העפות .תורחתמו תורז תוצובק  תונב וא םידמולה תצובק תונב תוירוטסיה תויומד  לש טבמה

 ..יתצובק ןיב תומיע לש  הירוטסיה תארוה ירקוח ןה ,האוש תארוה ירקוח

 ,תורגבה תוניחבב דימתמה ךא יטיאה יונישה םע דחוימבו ,ןורחאה רושעב םידומילה תינכתב ולחש םייונישה םע ,לארשיב

  .תירוטסיה היתפמא תלעפהו תונוש טבמ תודוקנ תליטנב ,תורוקמ תרזעב הבישחב )ירקחמה אל  םא( יטקדידה ןיינעה רבוג

  ,האושה תפוקתב תוירוטסיה תויומד לש תומליד רזחשל ,ירוטסיה  רוקמ תלאש לע תונעל םישרדנ םידימלת ,אמגודל ךכ

 םילוע לש תונוש טבמ תודוקנ םע דדומתהלו ,היבגל תונוש טבמ תודוקנ  םיאטבמה 1948 תמחלמל םינוש תומש  ריכהל



 ינפב םידמועה םירגתאה לע ולא תויוחתפתה תעיפשמ דציכ ןחבנ .50-ה תונש לש הלודגה היילעה תטילק יבגל םיקיתוו

 .תירוטסיהה הבישחה חותיפב םהב רזעיהל ןתינ דציכו םירומו םידמול

 ,רבעה תא עבוצ הוההו המצועב הווהה ךות לא ץבצבמ רבעה הב , לארשיב ומכ  תויוהז תברו תבטוקמ ,תנווגמ  הרבחב

 ןימי יכמות  םידימלת  .םהלש תירוטסיהה הבישחה לעו הדילה  יכילהת לע העפשה בר םרוג תויהל היושע םידמולה תוהז

 םידימלת .תוגלפמו תורתחמ ןיב תוירוטסיה תוקולחמ  םיראתמה תורוקמ הנוש הרוצב ךירעהלו ןיבהל םייושע לאמשו

 לש המרדב םינושה םיפתתשמה לש טבמה תדוקנ תליטנב םידגונמ םישקו תופדעה ןיגפהל םייושע םיזנכשאו םיחרזמ

 המוארטל  היתפמא תולגל םתונוכנב דאמ ולאמ ולא לדביהל םייושע םיברעו םידוהי םידימלת  .הלודגה היילעה

 דומיל  תרגסמב הרחתמה הצובקה תונב וא םתצובק תונב תוירוטסיה תויומד יעינמ תא ןיבהלו  ,רחאה לש תיביטקלוקה

 הבישחה לע םידמולה לש תיתצובקה תוהזה תעפשה רחא םיבקועה  םירקחמ גיצא קרפב  .יברע ידוהיה תומיעה וא האושה

 הסנאו הבישח ילשכו תויטה גיצא .םידומילה תינכתב תוצבושמה תוירוטסיה תויגוס לש הרושב  םהלש  תירוטסיהה

 .תירוטסיה הבישח חותיפ ךרוצל יתענהו יתסיפת באשמ םג הווהמ תיתצובקה תוהזה דציכ תוארהל



  הירוטסיהל הרומ לש הקיתא

 וקטק רמת ר"ד

 

 תורוקמ לש הבחר העירי ןיבל תמאתומ וא תיתמגמ ,תלבוקמ תונשרפ ןיב ;רפוסמ עדי ןיבל בותכ עדי ןיב ךוותמ אוה הרומ

 ,דעותמהו בותכה עדיה ינכוסכ ,םירומו תורומש תויהל הכירצ אצומה תדוקנ .תוקפסו תונוש הייאר תויווז ,רקחמ

 דקמתי רמאמב יזכרמה ןויערה .תוינשרפ תויצלופינמ םודיקל הסויגמ ענמיהלו תמאל בורק יכה ,תמא רמול םיבייחתמ

 הלעות ךשמהב .ךכל תוכלשההו ,"הניגנמ" וזיאבו םידימלתל םיריבעמ םהש המ לע הירוטסיהל םירומ לש םתעפשהב

 חיטבהל ידכ ,תאז .הירוטסיהה תארוהל םייעוצקמ םייתא תונורקע חסנל ,וב םיקסועהו ירוטסיהה ךוניחה ירקוחל העצה

 יללכ לע הרימש ידכ ךות ךא ,אסיג דחמ היגוס לכב תונוש תואר תודוקנמ ןודל ורשפאיש םיחותפ החישו הבישח יבחרמ

  .אסיג ךדיאמ ,יתרבחו יעוצקמ ,ישיא ,ישונא קדצו הרשוי ,הנידמהו םדאה דובכ יקוח ,היטרקומד

 הקיתא ןיבל ,ערו בוט לש תויכרע תוילאסרבינוא תויהתב תקסועה ,רסומ תרותמ תרזגנה תיללכ הקיתא ןיב ןיחבהל שי

 דיחי ,רדגומ רוביצ לש תולהנתה לכב "יואר וניאשו יוארה" לש תונורקעו תומרונ ,תוגהנתה יללכב תדקמתמה תיעוצקמ

 תארוה לש תיעוצקמ הקיתא :רמאמה לש וניינעל .העשה ךרוצו תוברת ,ןמז לש םיימוקמ םיאנתל םאתהב ,הצובקו

 תודמע ,תויונשרפ רופסניאל ץורפ הירוטסיהה תארוה םוחת ,רחא עוצקמ לכמ רתוי 1.ךוניחה תכרעמב הירוטסיהה

 ףונמכ ירוטסיהה עדיה תריסמב שומיש םישוע ,עדומ אל וא עדומ ןפואבש םירומ לש תושיגו ,תויטילופו תויתוברת

 םיימדקא תודסומל יתא דוק חסנל ןויערה ביבס םירקבל תושדח םיצרופש האחמה תולוק .םיוסמ יתמגמ םתוח תעבטהל

 םג תוסחייתההו הבוגתה המודו ףסה לע הייחדו תוחונ יא רצוי 'יתא דוק' חנומה םצע .אשונה תויתייעבל קהבומ יוטיב ןה

 ךפה 'יתא דוק' םילימה דמצ .תמדקתמו הליכשמ הרבחב הניקת תולהנתהל ימויק חרכה וב םיאורבו ותמורתב םידדצמל

 .רתלאל וקיחרהל שיש סואימ תמחמ הצקומ ;תעדה לוקיש תא שבשל לולעה יגאמ חוכ היה לשמ ,ראווצ לע תחנומ ברחל

 .אוה ךכ אלו

 תינשרפו תיטילופ ,תיתוברת ,תיתעדות הייטנ הלגתמ םהבש םיבצמב ןוזיאה תרפה תא עונמל אוה יתא דוק לש ודיקפת

 תארוה ןכש לכ אל ,הארוהב יתאה ביכרמה .התקתשה דע תדגונמ הדמע לש התרדה ךות תחא הדמע תרדאהל הרומ לש

 ,ששח אלל ,דדועלו םידגונמ תולוקל םוקמ תונפל ;ךפיהה אלו תיתרוקיב הבשחמו תעד לוקיש חפטל דעונ ,הירוטסיהה

  .ךפיהל אלו ,האנשה יובילבו תויתייפכב ,תונעזגב ,התסהב קבאיהל ;תירשפא הדמע לכ גציימה ,יוארו ינויווש ,ןגוה חוכיו

 שומישבו הב םימולגה הנכסהו תלעותה תא ןחביו הירוטסיהה תארוהל תשרדנה תיתא הנמאב קוסעי ונינפלש רמאמה

 ןואיתנפב טרחיי המ ועבקי המ סיסב לע :החכשהו ןורכיזה לש "ףסה ירמוש" םה הירוטסיה ירומ .התעפשה חוכ לש לוספ

 ןמרתלא ןתנ לש 'ףסכה שגמ' תא םידמלמ הירוטסיה רועישב הבש הנידמב ?קחמייש הבוח המו םהידימלת לש ןורכיזה

                                                             
 .רחא יביטנרטלא וא ירוסטנומ ,יפוסופורתנא ,יטרקומד ,יתד ךוניחב אלו ליגרה יתכלממה ךוניחה תוכרעמב קוסעי הז רמאמ 1



 ראותו הירוטסיהב הארוה תדועת ,ינש הצקב שיוורד דומחמ לש 'הער אלל ,םיירפכ :הבכנה םויל ריש' תאו ,דחא הצקב

 .וזה תוינגורטהה םע דדומתהל ידכ יד םהב היהי אל ,הארנה לככ ,הרבחהו חורה יעדמבו ךוניחב



 סותימ לש וילוגלג :רמאמ תעצה

  ןאיביבט העיצק ר״ד

  .םיננוכמ םיימואל םיסותימ תיינבהב םינכוסכ לארשי תנידמב יתכלממה ךוניחב הירוטסיה ירפס לש םדמעמב ןודי רמאמה

 תביטחב ךכ רחאו )ח – א תותיכ( ידוסיה רפסה תיבב יתכלממה ךוניחל הירוטסיה דומיל ירפס תקידב לע ססבתי רמאמה

 םיכירדמהו ,90 – ה תונש ףוס דעו םישימחה תונש זאמ רואל ואציש דומיל ירפס המכ ונחבייו  .)ט – ז תותיכ( םייניבה

   .םתוא ווילש הרומל

  :םיסותימ ינש ונחביי

  .םיעוריאל דואמ ךומסב הלחה ותיינבהש סותימ -  רודלפמורטו יח לת סותימ .1

  .םיעוריאה רחאל בר ןמז הלחה ותיינבהש סותימ  -  אבכוכ רב סותימ .2

 

 :ןחבי רמאמה

 .דומילה ירפסב סותימה תיינבה יעצמא •

 וצופינו ותוקדסיה ךילהתבו ,םינשה ףולחב סותימל תוסחייתהב ם"ילדמבו דומילה ירפסב םייוניש ולח םאה •

 .ירוביצה בחרמב

 .סותימה לומ הרומה •

 

   :וקדבייש דומילה ירפס

 אבכוכ רב סותימ

 'מע ,1960 ,ביבא לת ,תישימח הרודהמ ,קרברש ףסוי תאצוה ,'ו התיכ ,לארשי םע תודלות ,.מ ,זפרה ,.ב ,היחא .1

  .]1960 -מ  תישימח הרודהמ אוה ידיב אצמנש קתועה .1956 – ב רואל הז רפס אצי הנושארל[ .213 – 204

  .163 – 158 'מע , 1996 ,ביבא לת ירפס תאצוה ,'ו התיכ ,אמורו ןווי ימיב ,.ב ,ךורב ןב .2

  . 99 – 94 'מע ,1996  ,ביבא לת ירפס תאצוה ,הרומל ךירדמ ,אמורו ןווי ימיב ,.א ,ןייר .3

 תולעמ תאצוה ,תוברתהו ךוניחה דרשמ ,םידומיל תוינכתל זכרמה ,השדחה תעה ףס דע אמור תיילעמ .ש ,טיבש .4

1973.  

 ,תוברתהו ךוניחה דרשמ ,םידומיל תוינכתל זכרמה ,הרומל ךירדמ ,השדחה תעה ףס דע אמור תיילעמ .ש ,טיבש .5

  .1973 תולעמ תאצוה



  רודלפמורטו יח לת סותימ

  .140 – 138 'מע ,1959 ,ביבא לת ,קרברש ףסוי תאצוה ,'ח התיכ ,לארשי םע תודלות  ,.מ ,זפרה ,.ב ,היחא .1

 תרודהמ ,םידומיל תוינכתל ףגאה ,תוברתהו ךוניחה דרשמ ,1919 – 1914 ,השעמה ןחבמב תונויצה ,.ע ,ירזעלא .2

  .85 – 81 ,65 'מע ,ד"משת ,יוסינ

  .47 – 46 'מע ,1999 ,ביבא לת ירפס תאצוה  ,רחמה ףס לע ,20- ה האמה ,.א ,הוונ .3

  :תורעה

  .יתבתכ םתואש דומיל ירפסל סחייתהלמ יתענמנ .א

  .הלודג התייה םתצופתו םינוש ם"ילומ ידי לע ואציש דומיל ירפסב יתרחב .ב



 1 "התיכל ידוא תא ריזחהל"

 בינמ דעלג רמ

 לדגו ךלוהה( רעפה איה ,לארשיב ירוטסיהה ךוניחה ביבס ימדקאהו ירוביצה חישב תוננובתהב תוניינעמה תועפותה תחא

 ריהמ בצקב הנתשמו תכלוהה תואיצמה ןיבל םיינוכיתה ס"היתבב הירוטסיהה תארוהל שיש יומידה ןיב )יתעד תוינעל

 .יידמל

 ,תועמשמ תורסחו תושבי תודבוע לש ףסוא דימלתה ינפב הגיצמה ,תממעשמ ,תילטנורפ הארוה לש אוה לבוקמה יומידה

 .תורגבה תניחבב החלצהל דימלתה תא ןיכהל התילכת לכש הארוה

 ירועישל הבישחה תאו תונרקסה תא ריזחהל ךוניחה דרשמב עוצקמה יליבומכ ונלש תוינידמה  תא גיצהל הסנא הז רמאמב

 תיעבטה תונרקסה תא ונאכיד ,התיכהמ ידוא תא )הללכהב( ונאצוה  ןכא םינש ךשמבש ירחא יכ ןועטל שקבא .הירוטסיהה

 םידברב הבישח ודדועיש הכרעהו הארוה יכרד עימטהל ,תונרקסה תא םקשל התע םיסנמ ונחנא ,ותודליב וב תמייק התיהש

 .תוידוחיי תוינכותב יאדוובו תוליגרה תורגבה תוניחבבו הליגרה ל"הכתב  ןה תאז לכ .הובג רדסמ הבישח ללוכ ,םינוש

 .חטשהמ תונווגמ תואמגוד תועצמאב ןמושיי תא םיגדיו תועצומה תוינידמה תאו הסיפתה תא גיצי רמאמה

                                                             
 .אנפד השמ תאמ "ידומח ידוה" רישהמ ןרקסה דליה אוה ידוא 1



 )תינמז תרתוכ( האושה תארוהב תיפולח הכרעהו םיילטיגיד םילכ

 ץכ רמת

 הכרעהה .תויפולח הכרעה יכרדב תורגבה תוניחבמ קלח תרמהו הכרעהה תטיש יוניש לע טלחוה םינש רפסמ ינפל

 ךרדב עבקיי ןויצהמ 30%-ש התיה הטלחההשכ תורגבל הבוחה תועוצקמב ןהו םייניבה תוביטחב ןה הגהנוה תיפולחה

 לש הייפוא ךא ,תיתועמשמ הדימל :התייה המסיסה .םילבוקמה םיללכה יפ לע תונחביה אל תוחפל וא ,תונחביה הניאש

 לשו ןושארה בלשב תעדה ימוחת ילהנמ לש הטלחהל בחרנ רכ ריאשהל היה ןויערה .טרופמ ןפואב רהבוה אל וז הדימל

 .ינשה בלשב םירומו עוצקמ יזכר

 היהת םהילע הכרעההש םיאשונל םייניבה תוביטחב דומילה יאשונמ קלח תעדה םוחת תלהנה הרידגה הירוטסיהה ידומילב

 םיעצמאב ךרעוי אלא ,הניחבב דוע ללכיי אל ,תורגבה תניחבב רבעב ללכנש ,האושה אשונש טלחוה ןכ ומכ .תיפולח

 .םייפולח

 ךות ,האושה אשונ תארוהל לולסמ םירומל עיצהל התרטמש הדימל תביבס ונחתיפ )תיכוניח היגולונכטל זכרמ( חטמב

 הרושקה היגולודותמב םג קוסיעל תועצה ןכו םייתוזחו םיבותכ ;םיינשמו םיינושאר – םיבר םיירוטסיה תורוקמ בוליש

 דמלל ורחב וא וניינעתהש םירומ םע קודהה רשקהו הביבסה חותיפ תובקעב .דומילה ינכת דצל הנילפיצסידכ הירוטסיהב

 תיפולחה הכרעההש הבשחמה ילצא השבגתהו ,היתונורסחו היתולעמ לע הירוטסיהב תיפולחה הכרעהל יתפשחנ ,התרזעב

  .םמצע םינכתה דומיל דצל ,תירוטסיה תוניירוא חופיטל האלפנ עקרק תויהל היושע הירוטסיהב

 תוניירואל ,הנוילעה הביטחב ןהו םייניבה תביטחב ןה ,תיפולחה הכרעהה תארקל םידומילה תשדקהש הרובס ינא

 םידימלת רישכהל היהי רשפא ךכ .רדוסמו יתגרדה ןפואב תירוטסיה הבישח דומיל לש הינקהל עייסל לכות תירוטסיה

 תנחוב ןיעב אורקלו היצזידוירפ יהמ ןיבהל ,םייומיד ןיבהל ,םיינשמו םיינושאר – םיטסקט חתנל הנבומו יתגרדה ןפואב

  .םהירקחמבש הביטקפסרפל תועדומ ךותמ םירבדה תא ורקחש םינוירוטסיה ידי לע וראותש יפכ ,רבעה יעוריא תא

 תוניירואל לדגו ךלוה םוקמ תתל תונויסינ םישענ ,עוצקמה תלהנה ידי לע תרדגומ איהש יפכ ,םידומילה תינכתב ,םויה םג

 םידומילה יתעדל .הניחבה תארקל רמוחה תא קיפסהלו "ץורל" ךרוצה לשב תקחדנ איה םיבר םירקמב ךא ,תירוטסיהה

 תיתגרדהו הרודס הטיש תועצמאב ךכ לע שגדה תא םישל היהי רשפא ובש םוקמה םה תיפולחה הכרעהה תרגסמב

 ירזעב רזעיהל ףא ולכויו דעומ דועבמ ךכל ורשכוי םירומה .הנוילעה הביטחב בלש הלועו םייניבה תביטחב הליחתמש

 .טעמ אל עייסל הלוכי תיכוניחה היגולונכטה ךכב .ןיינעה ךרוצל וחתופיש םינוש הארוה

 רורב דימת אל הביטש השדח ךרדב םירכומ םיאשונ דומילב םיווח םהש םיברה םיישקל יתוא ףשח םירומ םע רשקה

 הרודס תינכת הוותות םאש הנימאמ ינא ."הנוש הרוצב לבא ,ושעש המ תא תושעל ךישמהל" ישוק לע וחוויד םה .םהל

 הכרעהל םיאשונכ ורדגוהש םיאשונ םתוא לע םשויתו יתגרדה ןפואב תירוטסיה תוניירוא לש היינקה לע שגדה תא םישתש

 הירוטסיההו רתוי הרורב היהת תיפולחה הכרעהה לש התרטמ ,הנוילעה הביטחב ןהו םייניבה תביטחב ןה תיפולח

 .קוזיחל הכזת הנילפיצסידכ



 םירומ לש תובוגת המכ גיצא ,תנווקמה הדימלה תביבס לע הדובעה ביבס יל התייהש תוסנתהה תא גיצא ,בותכאש רמאמב

 הכרעהה תינכתב בטיה בלתשהל יתעדל תולוכיש תירוטסיה תוניירוא לש תוירואית רפסמ רוקסא ,תיחכונה תינכתל

  .ךלהמה םודיקל םייגולונכט םילכ לש בולישל תועצה עיצאו הירוטסיהב תיפולחה



  


