
 בא-בלח
 תרפע סדה לש ויתודובעב הצקה ישגפמ לע

רימת ילט

 .תושדח תורופאטמ לש ןיוליגב וא ןתאצמהב ןימאה ילש ינשה וגאה

 :וננוימד לע רבכ ולבקתנ רשא ,םיעודיו םיימיטניא םייומידב יתנמאה ,ותמועל ,ינא

 ."םימהו ןמזה תמירז ,םייחהו תומולחה ,תונוונתההו הנקזה

 'רחאה' ,סחרוב סיאול החרוח                                                           

 םע תויטנתוא תוחיש הנומש" ךותמ תחא ךלהמב ןדיבא דוד ררושמה דילקה ,"ףוחד לופכיש ןועט יפוג"

 "?ףוחד לופכיש ןועט ךפוגש רמוא התא עודמ" ,תדלקמו ךסמ םע תינפשוח שפנ-תחיש "להינ" ןהב ,"בשחמ

 םש ,ןאכ תויהל הצור ינא -" ,הלאש טפשמ לש תינבת ךותל ןדיבא לש ותוקקותשה תא בשחמה תנכות הריזחה

 ידרגנוואה ררושמה הדוה ,"דבלב דחא ףוג םע עוציב-רב וניא רבדהו ,תחא הנועבו תעב ,רחא םוקמבו

 ינפוג ,יובירל ךפהיל" ,בשחמה שקעתהו רזח "?ךל רמוא הז המ – 'ךמצע תא לפכשל'" .ודי-תלזואב

 סיאול החרוח רפוסה עיצמ ןדיבא לש תינדיתעה הינמולגמה ומכ אלש .ישונאה וחיש-ןב ול הנע ,"ינפוג-אלו

 ,םהש םינוש םישנא ינש לש תיטסילאירוס תוחכונב םלוגמ לפכושמה 'ינא'ה הבש  תימוימוי תואיצמ סחרוב

 ררבתמה ,ריעצ םדא שגופו ירוביצ ןגב לספס לע רגובמה רפוסה בשוי ,"רחאה" ורופיסב .דחא םדא ,השעמל

 ,אוה-היהש שיאה לש ותלהב תא טעמ עיגרהל רגובמה הסינ "ומצע םע שגפנ וניאש םדא ךל ןיא" :וליפככ

 ,ירבע לע והשמ תעדל באת ךניאה .ונחנא םיינש אל םנמא םא ,תעכ ונל הרוק הז רבד" ,השיגפה תורזומ חכונל

  "?דיתעב ךל הפצמה

 ץבוקל רבד-תירחאב ,סחרוב בתכ ,"דחא םהש םיינש" רוציל איה המישמה - העדותה יוביר וא ,ףוגה לופכיש

 תויהל תקפסמ הדימב הזמ הז םינוש ויהי םיחחושמהש ,ךכל עיגהל" :'רחאה' ורופיס םסרפתה ובש םירופיסה

 ."דחא תויהל תקפסמ הדימב הזל הז םימודו ,םיינש

 תופסונ תובכש םורעל אלא ,תישפנה תואירבה תא רגתאל ילב ,תונוש תויוהז תעצפהל ישפנה בצמה תחיתפ

 ןורטאיתב ,הביתכב – לעפ םהב םינושה םימוידמב תרפע סדה תא תובר הקיסעה ,תוינימו ןמז ,ןוימד לש

 שיגפהל תונויסינב ןייפאתמ ולש בכרומה הדובעה-ףוג .דנואסו ואידיו תודובעבו בצימב ,גצימב ,תובוב

 .התוער ךרד ףקתשהל תחא היווהל רשפאלו םיבצמו תויוהז ןיב גזמל ,םידגונמ הצק-יבצמ



 תומד תא וכותמ דהדהמ ,היווהב ןותנ בצמכ תרפע לש ותדובע תא ןיזמה ,םיכפהה לש הקימאנידה ןורקיע

 ילאודיווידניאו רז דוסי רידחהל היה ,סקז הירא ורידגהל ביטיהש יפכ ,ודיקפתש ,יסאלקה ילרטאיתה 'הטוש'ה

 קוחצה ,הידוראפה ךרד לע ;)ךכל םידעוימה םידעומב( ערפתהלו לוע קורפל" ,תיטסימרופנוק הרבח ךותל

 אב אוהש יפכ ,םייחהו תונמאה ןיב ךוכיחב ךא ."עבטהו םוקיה ירדסבו הרבחה ירדסב רופכל תוטשה חורו

 ינויסינ ןורטאית שיאכ .יטפמאה שגרה בצעתמו ידוראפה דמימה םעמעתמ ,תרפע לש ותדובעב יוטיב ידיל

 תחת רתוחו קחדומה עדומ-תתה תא ריאמה ,'רז'ה דיקפת תא ,םנמא ,תרפע ץמאמ )ןגצימ( רמרופרפכו רבעב

 רבוחמו ומצע-ולש תישפנה תויביסנטניאה יד-לע הבר המצועב לעפומ אוה תישגר הניחבמ ךא ,םויקה ירדס

 םוידמ ףילחמ  - סחרוב לע הזארפארפב – ולש 'ינשה וגאה'ש ןמזב ,הזה לופכה ךלהמב .םייפרגויב תודוסיל

 םויקה תולאשל ןמאנ ראשנש יעקרק-תת םרז רמשמ ומצע-אוה ,יטסיכרנא תוצל-השעמכ תוהזב-תוהזו םוידמב

 .תלוזה םעו םלועה םע,ורבע םע -  'ינא'ה - דחאה יסחיו תוומה לא םתמירזב םייחה :תויסיסבה

ןקזה רבועה

 תורבדה עשת'מ הנורחאב תרפע סדה בתכ "תוומה לא הדילמ :תינמז-וב הלועפ יריצ ינשל ייח תא קלחל"

 רמוחמ ,םחרה ןמ ןזומ ןושארה ריצה" ,תמ תייה ורפסב םיטסקטה ןיינמב 85 .סמ טסקטב 'ייח תא תוחנמה

 ,הנזהה תורוקממ ,רובטהמ קותינ אוה ינשה ריצה .וייח לכ דבעמ אוה ותואו םדאה קצונ ונממש ילויהה םלגה

 ."תחא הקימאנידכ םיריצה ינש יוצימ .דעומַל תישגרהו תילאטנמה הרשכההו תוומה תלבק

 הפשב םעפה – רציו הנממ קותינהו תימחרה הנזהה ןמ לצפתמה לופכה רדתל תרפע רזח רתוי רחואמ םייתנש

 הגופס ןמזב-ובו םיימחר-םיירבוע םייח היחש תוהז-תלופכ היווה לש תיביטסגוס תימינפ הנומת – תיטסאלפ

 ךילשה תרפע ,תמא-ןמזב תישפנו תינפוג תוחכונל ,תירסומ ,ביוחמה רמרופרפכ .הנקזו תוומ תעדותב

 התוא דביעו ואידיוב התוא םליצ ,תילרטאיתה היצאוטיסה ךותל יטרקנוק בחרמבו תישממ הלועפב ,ומצע-תא

 הווהמה ,ןג לש ובילב וישכע יורש  - ומצע תרפע לש ותומדב – 'ןקזה רבועה' :"שדחמ הדיל" בצימה ךותל

.וב םלוגמה ןמזה לפ)ק(כ אלפ תא ישוק-אלל לבקל עדויש ,ליכמו ינלבוס בחרמ ונעמל

  

 תיעצמאה ןיעה ךכ ,הצוחה ןנובתמ ןגהש המ .ןגה בלב הלוגעה הכירבה תרעפנ ,תיעצמא ,"תישילש ןיע" ומכ

 הכרעב ריכמ אוה .בוט-רדסו תפומ לש הכלממ אוה תרפע סדה לש ןגה .תומוהת ךותל תסרוק ,המינפ תננובתמ

 תודוקנ תאו ,םילולצה םיליבשה דוס תא עדוי אוה .הלש ראתמה יווק רחא בקועו תינוציחה תינבתה לש



 םיציצע-םידכ תועצמאב וללה תודוקנה תא שיגדמ אוה .ותוא םינובה םיעובירה תועלצ לש תוקיודמה שגפמה

 םיכבס וב ןיאו ,ינוחרפ אלו ,קורי אל אוה – ותוא תנייפאמ תמיוסמ תוחיחצ .עובק סומתירב םימקוממה

 לש לוחה עבצב שגפנ – םידכהו םיצעה לש םעבצ - סוחדו ההכ-רופא עבצ ,הז םוקמב .םירתסנ תומוקמו

 תא קנוי ,הילא דומצ ,עקרקה לע ערתשמ ,ןיגוריסל םיעיצפמה םהילעלעו סדה יפנע לש ןנגוסמ םגד .ותפצר

 .חותמ רוע היה וליאכ ,"ףוגב בותכ" היה וליאכ ,דמצנ אוה וילא חטשמה םע גזמתמ ,ךומנ טילבת והז .הדשל

 ,ופוג לש ילמס גוציי ןיבל ןגה תפצר ןיב  ירשפא רשק הלעמ – סדה – ןמאה לש יטרפה ומש לע הבשחמ

 .הרופאטמהמ הקתונ הימוטנאהש רחאל

 ןיבל ללחב וידודנ ןיב רשק ןמתסמ טאל-טאלש דע ,םידכה ןיב דיינתמו ענ שחרה .ןגה ללחב עמשנ ידימת שחר

 םעופ ךא ,'רבועה' ףוגב םרוזה יומס םד-רוזחמכ הלגתמ דנואסה .תירובטה הכירבב 'ןקזה רבועה' תעונת

 .ןגה לש ויקרועב

 תצווכמ ,תימלוג-תירבוע תפטעמב הפוטע תישונא תומדכ הארנ ,תמלענו העיפומש הייזה ,'ןקזה רבועה'

 תלוטנ התויהו ,םשוגמה הפוג הנבמ ;הילגר לע םמורתהלו םוקל בושו בוש הסנמ איה ,אוושל .המצע-ךותל

 .הבג לע תלפונו הבש איה ,תטשומ די אלל .הלש תופקדזהה תונויסינ תא  םילישכמ ,תועורז

 ישאר H O :ןתיתחתב תומושרה תומודאה תויתואה רורבב תוארנ ,ריוואב תוממורתמ הילגר תופכשכ 

 דח רבעמ םירצויו ,ירבועה "םלוג"ה ןמ םיגרוח ראווצהו םינפה .תרפע סדה – ןמאה םש לש םייזעולה תוביתה

 .ןמזו ליג יטמק ףשוחה ,רופיאה לוטנ ,םתכומה רועה ןיבל תפטעמה לש תיתמולפ-תירועה הרוטסקטה ןיב

.וכותב ותוא אלוכה םלוג-רבועה ןיבל רגובה רבגה תומד ןיב תרבחמ ,תחרקה תלוגלוגה

 היסרג לאירבג בתכ ,"תומוצעה ויפנכ ךכב והועירפה ןכש ,ומוקממ םוקל חילצה אל ,םיברה ויצמאמ תורמל"

 רצויכ .לא-חוכש םיגייד רפכב םיינעה הדנסילאו ויאלפ לש םרצחב תחנש ךאלמה ,רחא שישק-דלי לע סקרמ

 יתש ןיב רבחמה  "סורקיא" הזחמה תא ,הילמע ותייער םע ףותישב ,סדה רצי םירגובמל תובוב ןורטאית לש

 תלילע .סוראקיא לש ינוויה סותימהו "תומוצע םייפנכ םע דואמ ןקז שיא" סקרמ לש ורופיס :ףועמ-תודגא

 ינשמ רצונ םדאה" :תיצראה תולבגומה ןיבל ינחורהו הובגה לא ההימכה ןיב חתמה תא השיגדמ "סוראקיא"

 וב תמעפמו ,ץראו םיימש ןיב דנו ענ אוה" ,הינכתב בתכנ ,"ץראה רפעמו םיהולא םלצב – םידגונמ תודוסי

 קזח הדיבכה חוכ ךא ,םימש תסיפב ץרא תסיפ רימהל הסנמ אוה .לפתהו ימוימויה לומ לא יאלפה לש השוחתה

 לש הנב" – קונית – תישילש תומד הזחמה תלילעל ףיסוה תרפע ".חצנמ םעפו חצונמ םעפ ,דדונתמ אוה ,ונממ

 קוניתה .תועוצפה ויפנכ תא םקשל לוכי אוה ותרזעבו ותויח תא ונממ קנוי ,קוניתל קוקז ןקזה .המדא אמא



 ."רבכ חכש המדאה שיאש ,והשמ ותוא דמליש ידכ ןקזל קוקז

 ןקזהו קוניתה ןיב שגפמ ותוא לש עדומ-אלו יוזה לוגלגכ שרפתהל לוכי "שדחמ הדיל"ב עיפומה 'ןקזה רבועה'

 תומדכ אלא תודרפנ תויומד יתשכ אל ,םעפה ךא .ןכל םדוק הנש םירשעמ הלעמל הרצונש ,"סוראקיא" הגצהב

 ,ךכ .הדרפה תלוכי אלל ,וכותב ףקתשמו ינשה ךותל םרוז דחאהשכ ,תווצק ינש השיגפמה ,תילגעמ-תירובורוא

 רבכ תדהדהמ ןולדיחה תיווח םאה וא ףוסו הלחתה ןאכ שי םאה – וכרע תא יגולונורכה םירבדה רדס דביא

 ?תישארה עגרב

 ףוג ותוא ,"ףוגב םלוגמה טקייבוסה ,היווהה סוניכ בגא ,הלעי ךסמה תא" ,סניול לאונמע בתכש יפכ ךא  

 ,םוצמצל ןתינ יתלבו ינימ-םדק ילבולג ןותנכ ,תישונאה תואיצמה לש ינויח דמימ"כ ראית הייזנא היידידש

 תמצעומה הקזח תינפוג תוחכונ תמייקתמ "שדחמ הדיל"ב ."תוישפנה תויצקנופה לכ תונעשנ וילעש דוסיכ

 רועהש השוחת ררועמ 'ןקזה רבועה' לש םוריעה ופוג .רועה לש רתי-תפישחו בחרומ םינפ חטש תועצמאב

 רתוי םוריע" םיעגרל ,הארנ אוה .באכ עונמל וא ,תושוחת םולבל לוכי וניאו ידימ קד אוה ,יתמולפה ,רוויחה

 לכל ,השעמ לכל ,ןוצר לכל םדוק איה ,תוזרפ ריע ומכ החותפ" ,היולג התויהבש ותושיגר תא ףשוח ,"םוריעמ

 ."המצע תועיגפה – הדמע תטיקנ לכל ,הזרכה

 לש ירועה םינפה חטש לע םיכילשמ ,ףקדזהלו םוקל ירטנמה ןויסינה דצל ,עגמה רדעיהו תועיגפה תבירצ

 ותוא :'רוע-ינא' – היגולוכיספל היגולויב ןיב רשקה לש הפירח הנבותב ,הניכ הייזנאש המ תא 'ןקזה רבועה'

 ךמס לע ]...[ ,ומצע תא ומצע ינפב גצייל ידכ ותוחתפתה לש םימדקומ םיבלשב דליה שמתשמ ובש יומיד"

 . "ופוג לש םינפה חטש תא הווח אוה הבש ךרדה

 רביא – רועה דוקפת תא הייזנא האור ובש ןפואל בל םישל יואר תרפע הלעמש ירבועה יומידל סחייתהב

 תוטועפ תא תועקשמ רועה תושוחת"  :תיתדיל-םורטה תוחתפתהב –  רבועה ףוגב חתפתמה ןושארה השיחה

 תכרעמ תא ררועמה ,ןיידע לפרועמ םא םג ,ידמל בכרומו רישע םלוע ךותב ,םתדיל ינפל דוע ,ישונאה ןימה

 בחרמ לש ונוניכ תורשפאל תודוסיה תא קפסמו ,םויק לש תיעראו תילבולג השוחת החנמ ,תועדומ-הסיפתה

 םיעצמאה לכ ינפל ,רועה הווהמ ,ץוחה ינפב ןנוגמו בציימ לובגו םינפ-חטש ותויהל רבעמ ."יתישארב ישפנ

 ילעב ןיפילח-ירשק תריציל ,תלוזה םע עגמו תרושקת יעצמא" ,שונאה ןב לש ותושרל םידמועה םירחאה

  ."תועמשמ

 תיטסאלפה הפשה ךותל תרפע רידחמ ,םיינפשוח םיישפנ םיבצממ הנוזינה ,ינויסינ ןורטאית לש הקיתא ךותמ



 חנומב ראית טוקיניוו "תועמשמ ילעב ןיפילח-ירשק"כ רידגה הייזנאש המל ינושאר בער לש יומיד תננגוסמה

קוניתל הריבעמה ,תבציימו הליכמ תיהמיא הזיחא – Holding חכשנ-יתלבה

 ראיתש ןויב לש וירבדמ םג לבקל ןתינ ןקזה רבועה לש ותומדב עגמה -חתמל הארשה .תימינפ החוור תשוחת

 - התמירפ וא – התרתהש ,תישפנה ותחימצל תינושאר הינתהכ "ומא לע קוניתה לש תינפוגה תוקפרתה"ה תא

 קוניתהו םאה לש תלוכיה ."שפנה ייח לע םייאמה ןוסא" וייח-ימשב ןמסתו ,"םש אלל המיא" וב ררועת

 םה רועה יעיקב :"שפנה לש הארמ"ל ,הפיא ,ךופהת ,הייזנא לש ותרדגהכ ,רועה תועצמאב "חחושל"

."שפנב העיגפה קמועל רישי סחיב אצמנ רועב העיגפה קמוע" ךכיפלו ,שפנה לש םיקדסל הרופאטמ

   שקעתמ ,העדותהו ףוגה ,ןורכיזה תא ףיצמה – ילולימ-םדק ,יתשוחת ןויזיח – תרפע לש 'ירבועה לשמ'ה

 ןיבל ,ירועה ,ףושחה דקומה ןיב ענ אוה .תינויח היזטנפ לש דמעמב ,טעמ-אל הדירטמ ,הנועט תוחכונ לע

 שרופמה יומידב שמתשה )A. H. Modell( לדומ .ה .א יאקיטילנאוכיספה .ומצע-ךותב-רוגסה ימלוגה יומידה

 וא ףילחת" ןייפאל ידכ ,'ןקזה רבועה' לש םלוגה תייומד תפטעמה תא ריכזמה , )cocoon( "םלוג" לש

 ,'הזה םלועב ירמגל' ונניא אוה ,ותביבס םע רשק לכמ קתנתמ םדאה ובש בצמ – םחרה-תיזטנפל היצאירו

 הביבסה לש םיילופיטה םידוקפתב תילאטוט תולת ןמזב-ובו ומצעל-תוקיפסמ לש הילשא" וכותב חפטמו

 לכומ תויהל רוזחלו הדילל שחכתהל שקבמה ,יביסרגרה וגאה לש תיגולותפה הסיפתל דוגינב ךא ."תיהמיאה

 יהוז :ירמגל הנוש תונשרפ פירטנאג יראה עיצמ ,ינוציחה םלועה ןמ תימינפ תוקתנתה ךות ,םאה ידי-לע

 איהש דע" ,ךכ לכ הקזח התמצועש הקושת ,יהמיאה םחרל הרזחה תייזטנפ לע ורבדב ,עבוק אוה – הקושת

 וא םיינוציח םיטקייבוא םע םיסחיה לכ ,תויצביטומה ראש לכ .תרגובה תוישיאב תיטננימוד היצביטומל תכפוה

 ריבסה תיביסרגרה החירבה לש דיסחכ ."היסרגרה לש התפמה החוכ דגנכ "הנגה ידודג"ל םיכפוה ,םיימינפ

 ןוחטיבה לא רוזחל ףאוש יביסרגרה וגאה" ,תושדחתהל עוגעג הירחא תררוג דימת וזש פירטנאג יראה

 ."םינפ-תריבסמ רתוי הביבס ךות לא שדחמ הדילל ןיתמהל תנמ-לע םחרה לש יתדיל-םורטה

 ,"הנגהה ידודג" תא טטומש רחאל .תרפע לש ותדובעל רבעמ םג הניתממ "שדחמ הדילה" תורשפא 

 לא ללצ אוה ,'ןוילעה ינאה' ותונכל ןתינש המ לא ,"ןגה" לש ירפירפה בחרמה לא םריבעה ,רתוי ןוכנ ,וא

 םוהתה לא אל לגלגתמ ףסה :ותבישח תא ןייפאמה ירובורואה ןורקיעל הבשקה ךות ,תיביסרגרה היזטנפה

 .וכותמ תדלונה השדח תוהמ לא אלא ,ול רבעמש



 םג אלא ןקזל רבועה ןיב תווצקה שגפמ קר אל :ףסונ דמימב "שדחמ הדיל"ב תמייקתמ תירובורואה תוהמה

 תיומד ,תירבועה תפטעמה :תעקופה התלוכת ןיבל ,ףקדזהל תלגוסמ הניאש ,םינואה תרסח תומדה ןיב לוגלג

 הלגתמ 'ןקזה רבועה' .הביבס םירזפתמו היבקנמו היצירחמ םיכפשנה םיערז לש הלודג תומכ הליכמ ,קשה

 - שישק ןצבק לש העפוה םע )הגניל( תילאפ תוירכז רבחמה ,ןואה בר ידוהה לאה – "הגניל-הוויש" ןיעמכ

 עקבנה ץירח ךותמ םירגינ אלא ,ירכז )סולאפ( הגנילמ םיטלפנ אל םיערזה :תיניגורדנא הימוטנא ףשוח אוהשכ

 םוקמב :ךופה םיערזה לש העונתה ןוויכ הארנ ,תישנה הימוטנאה ךותמ .ישנ ןימ-רביאל המודה ,וילגר ןיב

 ןיבל ץוחבמ הנעטה ןיב ,תורדחנ ןיבל הרידח ןיב לופכ ךופיה לע םיזמרמו וכותמ םיאצוי םה ףוגה לא רודחל

 הרמה לש היווחכ אל ,ןוימדה לש ילקידר ךלהמ תרפע עיצמ ירבגה ףוגה לש טבמה תדוקנמ .םינפבמ הלכה

 רגת-תאירקכ ,"שפנה ייח לש הרשעהו הלמסהה תלוכי לש הבחרה"כ ,תאז חסינ ןורא סיאולש יפכ ,אלא תינימ

  .ול דגונמה 'רחא'ה לש ומויק תא ןיימדלו 'ינא'ה תולובג תא ביחרהל תשקבמה

 ןמאה לש וידי ;הכירבה יומד ,לוגעה םיירפה תא םישדוגו וידדצ לכמ ןקזה רבועה תא םיפיקמ םיערז

 תייצפוא .הצחרו עגמ יסקט תועצבמ ,םהיניב תועוקש ,םהיתועבצא-ןיב םתוא תוריבעמ ,םכותב "תוצחור"

 לש הרוש ךותמ הלוע אלא 'הכירבה' תא אלממו רגינה הרפמה ןעטמב קר אל תזמורמ "שדחמ הדיל"ה

 רבועה ןיב - תויוהמה יתש ןיב רשקה .רבועה תייווה לש רדעיההו קירה ללחה תבירצל םינועה ,עגמ-ייומיד

 םוזמז תא םזמזמו ,םידכה ךותמ הלועה שחרה תועצמאב םייקתמ  - וביבסש ןנוגמה בחרמה ןיבל םיערזה ןועט

.הקושתה

תופסונ תודובע לע תורעה /בא-בלח

 ץוביק תא ףיקמה תעבטה שיבכ ךרואל דעצ ןהב תועשה 24 ךלהמב תרפע סדה לש ופוג לע ורגינש בלחה ימ

 ולמס ,ויכריו ונטב דע ודריו ויפתכ-לע הטעהש םיניטע-םיקשה ךותמ ופטפט ,)2001 ,"בלחה ךרד"( ,ןושחנ

 -"ירבג בלח" – ינמזו ירופאטמ ןפואב קר ולו – רציילו תורכומ  תורדגה ףוקעל תונמאה השעמ לש ותלוכי תא

 קר תסחייתמ הנניא ,ןושחנ ץוביקב גצימל הלאנאיבב תרפע רצייש הרופאטמה .בידנו עפוש -"בא-בלח"

 הרופאטמ לע ,תישנהו תירבגה הימוטנאה ןיב רוביחה תועצמאב ,העיבצמ אלא ,תוינימה תויוהזה ךופיהל

 הדאנומ ןיעמ ,דחא םדא לש רוגסו ילגעמ רוציי-ךילהת :ןמאכ ומויק תוהמל תסחייתמו ותוא הקיסעמש תיזכרמ

 םלועב ענ ןמאה ןמזב-וב ךא .המצעל-הקיפסמו המצע-תא-הניזמ ,רציימב רצויה תא תפקשמה ,תיקראטוא



 להקל רשפאמו )?לוצינל( הבילחל ומצע עיצמ ,בושיי-םוקמב עיפומ אוה דדונ-ךלהכ :ותביבס לע ןירקמו

 תרקפה ...הנבגתה התע-הזש הניבג לש ירט שוג םהל ןופחלו "ויניטע" ךותל םהידי חולשל וביבסש םיפוצה

 תישנה תינפוגה היגולוכיספה תא הפשח הריבנה לש החותפה תורשפאלו הנזהה לש תילאטוטה תונעבותל ופוג

 'ישנ' גשומה תא םיניבמ םא ,תישנכ תספתנ ,ךכ-םא ,'תונמא'ה .רבגה-ןמאה לש ופוג לע הרורבו הרועפ איהשכ

 ...םייח-קינעמו דלוי ,ןיזמ ,רציימ-ףוגכ

 םייניעה תא םוצעל רשפא" :םידיקפת-יפוליח לש יביטמיטלוא יומיד תרפע רצי )"תמ תייה"( 57 .סמ טסקטב

 בלח קר רסח .גימצ לזונה ,םיחל דוע היילשה לש םימורקה .באה ףוג ,ופוג לע ךתוא החינמ תדלימש ןיימדלו

 ,הרואכל  ...םייריחנה תא גדגדמ היילישה ימורק חירו ,דלוי באל דלונ קונית ."שבוימ תועוקבה םייתפשה לע

 םגו הרפמהו עירזמה רבגה םג – "לכה-תויהל" לש תיטנטופינמוא היזטנפל קהבומ יוטיב אוה "דלויה רבגה"

 תויחל ןהל רשפאמו תויוהזה ןיב רבחמה רתסנה ךתה תא דימת ףשוח תרפע ךא ,תדלויו תירפומה השאה

 היה לוכיש סותאפה .רתי-תופיפצ רצוויתש ילבמו היינשה-לע-תחא םייאל ילבמ ,וזב וז ףלחתהלו וז דצל-וז

 רומוהה ,הינוריאה תוכזב רבצנ םרטב דוע גגופתמ ,תוהז-לע-תוהז לש הלופכ הסמעהמ האצותכ רבטצהל

 אלא רתי-תנעטה אל .השוחתה תלוכי לש חותיפ םא-יכ ,היישעתה לש גשיה וניא "בא-בלח" :תובידנהו

    .הרתי-הלכה

 לומ .ןבה לש וטבמ תדוקנמ באה תומדב תרפע לש וקוסיע תא םג הניזמ תידדהה תופקתשההו ףוליחה תנבות

 ידכ עסנ םשל ,גרוברטפ טנסב תונמאה ןואיזומב גצומה ,)1668-9( "דבואה ןבה תביש" טדנרבמר לש רויצה

 ןבה תביש רשאמ ןבה לא ולש הביש רתוי איה תרחואמה ותוהבא תעצפהש הדבועל עדומ אוה ,ונב תא ץמאל

 ערוכה אוה ינא טדנרבמר לש ורויצ לע הזארפארפב ....ינב לש אלו ילש אוה הכינחה סקט אוהש הפיא" :וילא

 ותיינפ םע תבברעתמ תיהבאה תוכמסה תעדותו באה תייצקנופ תניחב ."ינב לש וקיחב יינפ תא טילמו יכרב לע

 תויהל םויה ךפוה ינא" ,ןבה ץומיא םויב בתכ ,"...תאצמנש ןכיה תאצמנ וחורש םייח יבא" :יפרגויבה ויבאל

       "... באכ יל תראשהש תיעבטה השוריל רבחתמ ינא התא

 ידודנ" גצימה תא עציב םהב םיברע השולש ךשמב תרפע שבל םייח ויבא לש ויתופילחמ תחא תא

 עלב ,גנידיר םחתמב "ץראה תונמא" תכורעת חתפב ,הטימ לע בכשנ אוה ויבא תפילחב שובל .)2003( "הניש

 תוהזה יפוליח לע רבדמה ,ןבה לש טלקומה ולוק עקב באה תפילחל דעבמ .הקומע הנישב עקשו הניש ירודכ

 תומושר ,תופחיה וילגר קר ויה ,הכורעתה ירקבמ לש םטבמלו םעגמל ופוג תא ריקפמ אוהשכ .םידיקפתהו

 :הכופה הלועפ תרפע עציב 2006-ב .תירוקמה תוהזה לע דיעהש ,רערעמ ןמיס ,ומש לש תוביתה ישארב



 וזכרמב ,לגעמ וביבס ןמיס אוה ,תצבושמ הבינע דונע ,ההכ תירבג הפילחבו הנבל הצלוחב םעפה םג שובל

 ויה ,יצחו העשמ הלעמל ךשמנש ,המירפה ךילהת לש ופוסב .הלוכ הפילחה תא ,ךת-ירחא-ךת ,םרפו בשי

 םוחתמ אצי ,ופוגל ותפילח אלל ,ומצע ןמאהו הפצרה לע םירזופמ הנבלה הצלוחהו המורפה הפילחה יערק

 קוריפ לש הסוחד תועמשמ ןועט ךא ,הרואכל ,המרד-רסחו יטיא ,עגיימו ךשוממ טקא .ןמוסמה לגעמה

 םוריעל ההוזמו-שובל-םייקמ 'ןיא'ל 'שי'מ רבעמ סקט .תורדגהמו תומכסוממ ,תוהזמו תוכמסמ תוקרפתהו

.תוהז-לוטנו

 הלת )2001 ,ןילרב( "םא-תפש" גצימב .ףוגה לש הקוצמ יבצמ לש רשקהב תרפע לש ויתודובעב העיפומ םאה

 .היזופניא-תירוניצמ בלח קניו ,הלעמל תורושק וילגרו הטמל ושארשכ ,תוקד 30 ךשמב ,ךפוהמב  תרפע ומצע

 תרפע לציפ עדומ אלב .)שידייב( שרע יריש ול הרש ,ומא לש טלקומה הלוק תא עימשה ורובטל דמצוהש פייט

 ןמזב-וב .)"הניש ידודנ"( תיהבאה הנישה ןיבל ,)"םא תפש"( עיגרהלו םידרהל שקבמה יהמיאה לוקה ןיב

 בלחה תירוניצ םג  .תכשוממה היילתב ךורכה באכה ןיבל םאה הרשש שרעה ריש ןיב הרורב המילה-יא הרצונ

.'ןקזה רבועה' לש ותומדב רתוי רחואמ ץרפתהש ירבועה עדומ-אלה לא הכילשמ - ףוג-לוטנ ילירטס רזיבא -

תויחא .3

 לש הלופיטל וידי תופכ תא תרפע חינמ ,לארשי ןואיזומב הכורעתב גצומה ,"תויחא" ואידיוה בצימב

 לעמ ,םהיניב להנתמה חיש-ודב .הטסורינ יושע םילופיט ןחלוש לש ינשה ודיצמ ,ולומ תבשויה תיטסירוקינמ

 תא  תרפע לאוש "?ידועיס דיקפתב ךמצע לע םעפ תבשח" :םילוח דועיס לש אשונה הלוע ,הזיזגהו ףוישה ילכ

 תקבדה :התדובעב הכישממו תיטסירוקינמה הנוע ,"םעפ יל אצי ,ןכ",ןבל קולחב השובלה ,וידיב תלפטמש וז

 תא םרוצ תישנה תופייתהה ןחלופ .הכלב ןתכישמו ןתזיזג ,תרפע לש וידי ינרופיצ לע תויתוכאלמ םיינרופיצ

 םיחחושמה ינש לש תומלעתהה איה ההימת ררועמש המ ךא .םלוצמה םיירפב תוארנה תוריעשה רבגה ידי

 קלח )ןהל שי וא( ןהל היהש ,םישנ רשע לש םיירוטאינימ תואנקויד :תוקבדומה םיינרופיצה לע ריוצמש הממ

 גוז-תונב ,וייחב םייתריצי םיקרפל תופתוש ,תובוהא ,תודידי - ןמאה לש תיטרפה היפרגויבב יתועמשמ

 .םיינרופיצב לופיטה תכאלמ עקר-לע ,תרהצומ-יתלבו הטקש תוחכונ לע תורמוש ןלוכ – דעצ ןהב  םיכרדל

 ולש תיטסירוקינמה תא רוקחל ןמאה ךישממ "?)ידועיס לופיט תקנעה( ימל" :םירחא םיאשונ לע הבסנ החישה

 ינש לש םהיעיבג ךותמ םיעמשנה ,ישנ לוקלו ירבג לוקל לצפתמ חיש-ודה "?םיינפוסל ?םינקזל ?םילוחל" -



  .ןחלושה ידיצ ינשמ ,םיכומנ תואסכ לע םימקוממה ,ןלצרופמ םיקוצי ,םינבל בלחס יחרפ

 לע תולגתמה םישנה רשעש המדנו ,תרפע בתכ "ילש הנגהה ךרעמ תא תוחיטבמש ,ףס תורמוש יתש יל שי"

 ןה .ולש הנגהה-ךרעמ תא תוחיטבמה ףסה תורמוש ,ןכא ,ןה - ןפורגאכ הפילשל תונכומ ,תופיושמה וינרופיצ

 לש וייחל  ,םינוש םינפואב ,תורושק ןתויה םצע קר-אל :'תויחאה רדסמ'ל ןכוישב קר אלא ,ןמשב תוהוזמ אל

 תוחא" ,רידגה ומצע תרפעש המל ,הזה רשקה ףקותמ ,ןתויה אלא ,'תויחא'ל ,תירופאטמ ,ןתוא ךפוה דחא רבג

 ןהש ,ויתועבצא-תוצקב תומקמתמ ןה הלאככ . "השיא אל קר ,לוכה .הריזנו היינמחר תוחא ,הרבח ,תיגולויב

 הזיזגה תולועפ ,ןכש  ...ותומ ירחא ,חומצל תוכישממ ךא ,ולש השיחה תלוכי תא תושבשמ ,ופוג-תוצק םג

 תויראשה ןיבל ףוגה ןיב סחיה לע תורבדמו ,ינפוגה חופיטה ןחלופב עלבומה ילבינאק טביה תועילבמ ףוישהו

 .וירחא ריתומ אוהש תווצקהו

 יטוראה ןעטמה תא םינבלה םיבלחסה םכות לא םילפקמ ,הידיצ ינשמ ,הדובעה לש םייזיפה הילושב םימקוממ

 תירכז הקושת תיברעמה תוברתב םילמסמה ,בלחסה יחרפ .השיאהו רבגה ןיב גולאידל תחתמ ןפצומה

 לשב ןה תויטורא תויצאיצוסא םיקיתעה םינוויה ברקב וררוע ,תוינימו היירפה לש הקילובמיסל םירושקו

 :םיירבג םיכשא םע והוזש תולוגעה םהישרוש תועקפ לשב ןהו םהלש ינשוחהו יטוזקאה הנבמה

 תראשנ ,רקיעב ,תירכזה תוינימה לש למסכ .ךשא ,Orkhis תינוויה הלימהמ עבונ    Orchidחרפה םש

 אל :הנממ הלועה ישנה יומידה יפוא תא םאותה בצמ ,ילמס גוציי אלל ,המומד "תויחא" בצימב תישנה תוינימה

.תילופיט תומדל ההימכ אלא תקשחנ תוינפוג

 תרפע ןחוב ,קילאיבמ יטנמור תוחפ ..."תוחדינה יתוליפת ןק ךקיח יהי" ,קילאיב בתכ "תוחאו םא יל ייה" ...

 ךפוה אוהשכ ,וינרופיצ לע הנבש "םישנה רדסמ" דצל ,תיטסירוקינמה ןחלוש לעמ תירבגה היגולוכיספה תא

 .סמ טסקטב בתכ ,"ירוזא אפור יתייה" :ףתושו תירב-ןבל - ינחוכהו טילשה ,"רזנמה שאר"ל םוקמב ומצע תא

 ומע העסנש וגוז-תב םע דחי .תמ תייה ורפסב ומצע לע הטוע אוהש תויומדה ןווגמב תפסונ תומד הלעמה ,4

 תורונמ רואל םייגרוריכ םיחותינ וליפא ,לכה םש ונעציב" ,דיעמ אוה ,היינמחר תוחאל הכפהו תיליע הטלוול

 ."תידדה תונמאנו תוביוחמ קציש ,הקיתשו םד רשק היה הז .םיחתור םימב ולבטוהש חותינ יניכס םע ,סקול

 יפוי ינחלופל רושקה תברותמו יטתסא םלוע גציימ ינוציחה בחרמה ,"תויחא"ב םג ךכ ,"שדחמ הדיל"ב ומכ

 םיבלחסה ינשו ילירטסה הטסורינה ןחלוש ,םיינרופיצה חופיט ,"שדחמ הדיל"ב ןוניגה תוברתו ןגה .רדסו



 ףס יבצמ לע םיתתואמה ,םהילעמ ףחרמה רובידל וא ,םזכרמב רעפנה "רוב"ל םישידא "תויחא"ב םינבלה

 המ .תינימה תוהזה תלאשל תורושקה תויצקובורפל הרושק תודובעה יתש ןיב תפסונ הקשה-תדוקנ .הצקו

 הימוטנאל ךפה ,וינרופיצ תא חפטמה ידנדה רבגה לש ותומדב תירדנ'גסנרט הקיטקרפכ המדנ 'תויחא'בש

 תרפע רזוש םיבצימה ינשב .וילגר ןיב בקנ ךותמ םיערז ריגמה 'ןקזה רבועה' לש ותומדב תיבקנ-תירכז

.תירבגה ותוהז לש ףוצר קלחכ ותדובע ךות לא תוישנ תוקיטקרפ

  םימשבה לדגמ .4

 ,"תויחא" ןיבל "שדחמ הדיל" ןיב ,"םימשבה לדגמ" בצינ ,ולוכ ךורחו רוחש ,'מ 3.70 לש הבוגל אשנתמ

 - ההוזמ טקייבוא קפס – יסאלק לוסיפ-ןכ לע בצינ אוה – לספ קפס .םיגרושמ סדה ילע לש םגדב רטועמ

 ילאוטפצנוק טקייבואכ דקפתמ אוה - מ"ס 30-כ ירוקמה והבוגש ,ףסכ יכותיח יושע םימשב לדגמ לש הלדגה

 ,רוקמב ,אוה-ףא םימשבה לדגמ ירהש( םיינוטקטיכרא-םיידוהי םיביטומב תרפע לש וקוסיע תא ךישממה

 אלל םיילוסיפ םיטקייבוא גיצה הבש הנושארה הכורעתב ,1994-ב .)לדגמ לש ינוטקטיכרא םגד לע ססובמ

 תסנכה תיבב הליפתה תמיב לש ינוטקטיכראה םגדה לע ססובמה ילוסיפ הנבמ תרפע הנב ,תיגצימ תוליעפ

 םייתרבחו םיינפוג םיטביהמ אלא ,יגולואית טביהמ עבונ וניא הקיאדויב תרפע לש וקוסיע ךא .תפצב בהובא

 - םימשבה לדגמ תמועל ,הליהק לע תיפצת-תדוקנ ,היצקינומוקו רוביד לש םוקמכ המיבה :יתדה ןחלופה לש

 תא ררועל םירומאה חיר יחמצ תלכהל דעונש ,הלדבהה סקט תעב יתייב שומישב אצמנה ימיטניא ץפח

 ירוזחמה טביהה לע ,םימשבה לדגמ עיצמש תוררועה תיווח .תבשה תאצ םע שפנה תא ריאהלו םישוחה

 "שדחמ הדילה" תייצפואל תרשקתמ ,השדח הלחתה םע ףוס לש שגפמ למסמה ץפחכ ,ודוקפתב עלבומה

 .םלש לוגלג ךותמ קרפכ ,הלוכ הכורעתב תלפוקמה

 תנווכמה תוסחייתהה ךא .םיילגרו ןטב  ,וסרוטו םייפתכ ,שאר :יפרומופורתנא ןורקיע יפ-לע יונב לדגמה הנבמ

 תונפד תא םינובו ןגה תפצרל םידמצנה סדהה ילע לש רזוחה ביטומב רתוי תשגדומ 'ימצע'ה תפטעמלו 'ימצע'ל

 בלשל דע ,רויבהל תועצמאב ,הנבמה תא תרפע ךרח םיסדהה ילע "תרחת" ךותיח תא םייסש רחאל .לדגמה

  .הריבש-דע םתוא דיערמ ,םיפלוגמה םילעה ינפ-לע רבטצמ רפאהשכ ,תוכירפ ףס-לע ,ולוכ רוחש ךפה ובש

 H ינמ הירלגב ,גיצהשכ ,יטסאלפ ןמאכ וכרד תליחתב רבכ תרפע תא וקיסעה הכירחו הפירש יכילהת

  טקרפ-ייומד תוחול לש תבולשת תויושע ,הפצר-תודובע -)1997("תויציזופ-סנרט"ה תרדס תא ביבא לתב



 :ינוויכ-וד הבישח-ריצ לע רבידו ,לופכ רדתב תרפע חסנתה הז םדקומ בלשב רבכ .הפירש לש ךילהת ורבעש

 איהש יפכ ,הילכו תוחתפתה יכילהת לש תוינמז-וב תרשפאמ" ,הכורעתה גולטקב בתכ ,"תבלושמה הקינכטה"

 ןיבל םייח לש בוהבה ןיבש ףסה תדוקנב תעגל זא רבכ שקיב תרפע ."םיחטשמה תפירשב יוטיב ידיל האב

 תא םינשמ הלא .םיכורחה םיחטשמה ךותב םיחרוז ןירמ-הרטלוא ימתכ עיבטהו םייק-אלל םייק ןיב ,ןויליכ

 הידואלק הבתכ ,"תוקלדיה השוריפ תובהלתה ...םילחגכ ריאהלו בהבהל ושוריפ בהלתהל" :הבישחה ריצ

 ולש "שאה ירויצ"ב ןיילק ביא לש תיטנדנצסנרטה הקיטמיתל הפירשה טקא תא תברקמ איהשכ ,לטריה

 .60-ה תונש תישארמ

 ,רויבהל רישכמ ודיב ןמאה זחוא ,לוחכמ םוקמב :ןיילק לש וזל ינורקע ןפואב המוד תרפע לש הדובעה תקינכט

 לא וא ,דבה לא התוא ןווכמו רורפגב הבהלה תא תיצמ אוה עבצב ולוחכמ תא לובטל םוקמבו ,זג לע לעופה

 "םיטהול תובקע" וריאשה וירויצו קירו ןבל חטשמ לומ ולש "שאה תודובע" תא לחה ןיילק .ולומש טקייבואה

 בלש לא-דע םתוא איבמו הנב ומצע-אוהש םיטקייבוא ךרוחו ףרוש ,ותמועל ,תרפע .םינבלה םידבה לע

.הפישנב קלדיהלו בושל וא עווגלו תובכל םילוכי םה ונממ ,ןויליכ-ףס לש ירורפא

 יביטמרופרפ דמימ וכותב ללוכה טנמירפסקא לש גוסכ תונמאה השעמ תא ןיבמ ,תרפע םג ךכ ,ןיילק ומכ 

 תואיצמל רבעמו רמוחל רבעמש המ תא תווחלו שאב תעגל שקיב ןיילק .הובג חתמו הכורד היגרנא שרודה

 אל שאה לש הרופאטמל סחייתמ תרפע . )Void( קירה לא קוניז-תצפקמ ויבגל ויה שאה תובהל .תילגנה

 גצימה תדובעב .הטילשלו המילבל ןתינש ,םסרכמו ררופמ ,הלכמ ךילהתכ אלא ,םייטסימ םיחנומב

 םע יגרוריכ ןפואב דבוע אוהשכ :הלחתהל ףוסהמ ,הרודמ לש הרעבה ייח תא "רזחיש" אוה )2003( "םות"

 חיפהו ררופתמ רפאו תושחול םילחג לש המירעב םיברע השולש ךשמב תרפע לפיט ,חותינ רדח לש תוטצניפ

 -  היח הרעב לש יומיד לא יובכה הבצממ הרודמה רוזחיש .השדח תירופאטמ הבהל ,ץק-ןיא תונלבסב ,םהב

 דבור קפסמ – ימוקמ-ילארשיה רשקהב דובא םות תרזחה לש תויתוברת תויועמשמ ול סחיי תרפעש ךלהמ

 ,תוומה ףס לא דע העונתה :'ןקזה רבועה' לש ותומדב העיפומ איהש יפכ ,היגרנאה לוגלג לש המגידרפל ףסונ

.וכותב ףקתשמו רבעה ךותב רובק דיתעהש החנה ךות ,הלילח-רזוחו הדילה לא הרזח םשמו

 .שדח רבוע לע תננוגמה תוימלוג לש דמעמב תרפע לצא העיפומ המצע-ךותב הרוגסה ,היובכה היצפואה

 תא תפחודה וזכ אלא ,היוור ךותמ התובכל ןתינש וז אל ;תרחא שאב רועבל השוריפ ,סניול רידגה ,הקושת

 אוה ,םיקחרמל ףיקשמו הכורעתה ללח לא הפוצה לדגמהש ןאכמ .םיבשוח ונאש המל רבעמ -לא הבשחמה

  .הלודג תוררועתה לש עגרל םילחגו רפא תרמשמה ,תשחול הבשחמ לש ,השובכ הנתמה לש לדגמ



אבס .5

 

 לש הכורעתב "ינגוראה רוזאה" תניחבב אוה 'מ 4X3 לש לדוגב יוטנ ךסמ לע ןרקומה ,"אבס" ואידיוה טרס

 יערז םיאלממ ימוליצה םיירפה תא .רועב עגונ -  תוררוע לע רבדמ ,השוחתבו עגמב קסוע ,םח ,ינועבצ :תרפע

 וללה םיערזה .םינבלו םיריעש םיחנצמ תועצמאב חורב םירזפתמה םינטקו םירוחש םיערז – רדרדה ץוק

 תא םיאלממ ,ונטבו והזח-רעשב םיבברעתמ ,ורוע לע םיתחונ ,תרפע לש םיפושחה וינפו ופוג לע םיפרפרמ

 /יתפש לא םשיגמו /דיב םנפוחו /יצוק לא רזוח ינאש" עובלג רימא בתכש יפכ ,וינזוא ,ויניע ,ויריחנ

 – דלונה עגרה לא /יפעפע םב ריעמו

 לא  המלצמה תברקתמ ,ללחב ותוביציו ולקשמ תא דבאמש ףוגה לש ףוחיר ךות ,תטלחומ הממדב ,דנואס אלל

 לא םילחלחמ תושוחתו םייוריג .םיערזה גודגדו רועה חטשמ קר םיחכונ ובש ימוליצ עוביר תרגוסו ףוגה

 בכוש ףוגה  .םירורב ףוג יקלח תוהזל ןתינ דימת אל .עגמה – דבלמ רחא ןכות לכמ ותוא םינקורמו 'רוע-ינא'ה

 ףוג עטק םירחא םיעטקב .םהילעמ ףחרמ הירפה לש ךרובמ עגרש ,םייבשע ,םייררה חטש-ינפכ ,ףונ לש גוסכ

 רוע תפשוח הברקה המלצמה .המישנה בצקל םאתהב םיענ םיערזהשכ ,הלעמלמ עקושו ךפהתמ םינפ וא

 ,'ןקזה רבועה' ומכ .םיערזה תביש םע תבברעתמ ותבישש ,ריפאמ רעיש הסוכמה ףוג ,םתכומו ץורח ,ריעצ-אל

 ,תישוח תוררוע יבצמל םייחה עצמא לש העדות תברקמ 'אבס' ואידיוה תנרקה םג ,םיערזב שודגו אלמה

 תרדוח םיערזה לש הריעשה הליההשכ .דוריגו קנח ,היירג-ףדוע יבצמל ףרפרמה עגמה תא האיבמ ,םיעגרלו

 היווג ומכ ,םיינגרוא םירמוח וכותל גפוס ףוגהש המדנו תומצענ םייניעה ,ריהמ ףועפע רצונ ,םייריחנלו ןיעל

 .תוומה רחאל

 לש יזוידנרג טקא קפס ,קחשמ-קפס ,לילקו טקש ,טטרלפמ עגמב םיערזו רגוב ףוג לש שגפמ אוה "אבס"

 לש הרוגס העוב - תיקראטואה הדאנומה ביטומ תא ריכזמו רזוח אוה ,תעב-הב .תימצע-הערזה וא תוננוא

.ץוחבמ יוריגל קוקז וניאו ,ויערזב ומצע-תא-הרפמש ימ לש ,תימינפ-תוקיפסמ



  

היתפמא .6

 תוחכונ חינמה ,הנוש ינורקע הנבמ לע הדיעמ ,תרפע סדה לש הכורעתב ישימחה בצימה לש היתפמא תרתוכה

 הדשמ ורידהל לוכי וניא אוהש ןפואב ,טקייבוסל לוממש חינמ "היתפמא" חנומה ןכש .'ינא'ל רבעמ ,תלוז לש

.יתפמא סחי חתפמ אוה ויפלכ ,'רחא'ה בצינ ,ולש הייארה

 ,רשי ,ןבל ריקו טקרפ תפצרב ףצורמ חטשמ :שווקס קחשמ לש ללח המדמה ינבלמ ללח תרפע םחת הז בצימב

 ץירחה ךותמ .תשובחת תעוצרב הסוכמ ,המינפ וכותמ םידאמה ווק ןמוס ,ועצמאב ,ריקה בחור לכל .יקנו הובג

 ףעיה תוטבח לש ץפנה תולוק - לוממ בצינה הפוצה לש ופוגב םילקתנו םירזוח -  ללחה לא םיחטומ םידאמה

 ,Pressure Zone גוסמ םינופורקימ תועצמאב תרפע טילקה תוטבחה לוק תא .ריקה רבעל ורונש

 םינמטומה םילוקמר השיש ךותמ הצוחה םיטלפנ םהו םיחטשמב תוגפסנה לוק-תויורידת תטילקל םימאתומה

 .ריקב

 קר הזה בחרמב .תויתורחתו הפונת ,חוכ לע יונבה ,יטמרה-ירבג בחרמ ןמסמ שווקסה קחשמ לש ינבלמה ללחה

 ללח ךותב הערכהל דע הזב הז םירחתמה ,םירבג ינש :תובקע םהירחא םיריאשמ תינפוגה היגרנאה ילולסמ

 רפוסה ןייצמש יפכ ,"םהידלי אלו םהיתושנ אלו םהירבח אל ,תפכא אל שיאל ,םהב הפוצ  וניא שיא"שכ ,רוגס

 ןורפ ירנה חתנמה אפורה – "תבש" ורפס ירוביג ינש ןיב ףורצה קבאמה תא וראתב ןאויקמ ןאיא ינודנולה

 ךותמ שווקסה ריק לומ םהיניב םירחתמ ןאויקמ לש וירוביג ינש .סוארטש יי'ג םידרמה אפורה ודידי-ופתושו

 תוקזח תוכמב הזה ריקה ךרואל םיקחשמ םה" ..."אמצמ תוחפ אל יגולויב ףחד ,חצנל ושבוכל ןיאש ףחד"

 ,ולוכ שרגמה ינפ לע רודכה ירחא םיפדור ךכ-רחאו ,הז לש ולולסמ ךותמ הז הצוחהו המינפ םיזזפמ ,תורישיו

 ,רודכה לש ץפנה לוק" ,םייתימא המחלמ תולוק רוביגה עמוש רצק עגרל ... "שיאל שיאמ רבוע ןורתיהשכ

 השוע אוהש תועט לכ" :ימיטניא-ינפוגה דמימל בש אוה דימ ךא ," ...ןורפ לע קיעמ ,הבור תויריכ דהדהמה

 תקלצ ומכ ,המיתח ומכ ,דימ ול תרכומ תועט לכ ,ךכ לכ זיגרמ ,ךכ לכ קומע חרואב ול תינייפוא תועט איה

 יארפ-יאמק םוקממ תוטבחה לש ץפנה תולוק תא עינמ ןאויקמ ."ענצומ םוקמב תוויע הזיא וא רוע תמקרב

 תא ,יתורפסה רואיתה תועצמאב ביחרהל חילצמ אוהשכ ,תיטסיסיקרנ הדרחל דעו לייח לש קיעמ ןורכיזל

 .םיננרוקמ םישיית ינשכ םירבגה ינש םיזזפמ וב ,רוגסה רדחה לש ילמסה בחרמה



 םהיניב םימייקמה  - ןבלה ריקהו ומצע-אוה – םידקומ ינש תב הספילא הנבו קחשמל ףתושה לע רתיו תרפע

 המ לכ :תמלשומ תוידדה לש תיתא הרופאטמ הדילומ וזכ היצאוטיס .הז-לומ-הז לש יאר-יסחי םמצע ןיבל

 הרירבה .הטרח תלוכי אלל ,הלילש תלוכי אלל ,רוערעל ןתינ-יתלב חרכהכ תידיימ  רזחומ ריוואל חלשנש

 אוה הגיפסה תמצוע לע תודעה תלוכי תא ריקל קינעה תרפעש ךכב .תוירחאה תא ךילע לבקל איה הדיחיה

 תומילא לש םידה הכותב תרבוצה הדוהת-תביתכ דקפתמ ,השובח ותקלצש ,ףוג-ריקה ."רכוז ףוג"ב ורימה

 רמשמ קולופ ןוסק'ג לש רויצש ומכ ,תיביסנטניא תינפוג הלועפ לש ימתיר ןפוצ רמשמ אוה .באכ לש תיוועו

.רויצה תלועפ לש תימאנידה היפרגואירוכה תא וכותב

 

 ןתינ-יתלבה סחיה תאו ידדהה חתמה תא בוצקה דנואסה גציימ ,"היתפמא" תא ןייפאמש קירה ללחה ךותב

 :תיטמוארט המתחהכ ראת סניול לאונמעש גוסה ןמ תוירחא יהוז .ולומש "רחא"ל "דחא"ה ןיב השחכהל

 טילחה אלש תוירחא ,םזיטמוארט ןיעמ ,הל שחכתהל ןיאש תוירחא "ינא"ה לע ליטמ ,קוחר וא בורק - תלוזה"

 תינוויכ-וד םיסחי תכרעמ וחלוש םע להנמה ,שווקסה רודכ ומכ ."הנממ קמחתהל לוכי וניא לבא ,וילע לבקל

 ףדור" ,סניול יפ-לע ,'רחאה' ךכ ,ומויקמ םלעתהל לכויש ילבמ ,תיאליע תוריהמב וילא רוזחי םלועלו הלולצו

 ותנשמב "התא-ינא" הקיזל דוגינב  ."ינאה תא תדרוטה היססבוא היה וליאכ ,וילע ומצע תא הפוכ ,ינאה תא

 ,דיחיה לש המוארטכ תוירחאה תא ראתמ סניול ,םיינש ןיב ישונא שגפמ תעב תרצונה ,רבוב ןיטרמ לש

 ,"תוחיינה םינפה לע תפסוותמ הניא ]תלוזה םע[ שגפמה תעונת" .תלוזה לומ ומצע אצמ םרטב ושפנב העובטה

 ."ןמצע םינפב הנותנ איה" ,תיטאופה וכרדב בתכ אוה

 תודובע תרדסב תרפע הנב ,רחאה לע תוירחא תחיקלו ןומא לש הקידב לע תססובמה ,תיגוז םיסחי תכרעמ

 .ותוא ליבוהל ,רבעשל-ודימלת-ופתושל רשפאו ויניע תא הסיכ תרפע .רלירב איג ןמאה םע ףותישב השעש

 הרז הביבסו תוסיט ,לובג ירבעמ ללוכ ,הנולצרב דע תרפע לבומ ,קפסו רוערע אלל וב חוטבל ץלאנ אוהשכ

 םינמסמ הב רחבש ןורוויעה תיצאוטיס םג ךכ ,"הניש ידודנ"ב ומצע לע ליטהש הנישה בצמ ומכ .תרכומ-אלו

 תוריגסה ייומיד ךותמ .תלוזב ןומא-תעבה לש בצמ רצונ תולבגומהו הקוצמה ךותמ :תקתרמ הקיטקלאיד

 ,ןכש .'רחאה' לש השחכה תלוכי-יאו הלודג תולת םג הלוע  - תימלוג תפטעמ ,ןורוויע ,הניש – הלודגה

  ."תגגוח הגיגחהו אטבמ יוטיבה ונעמלש ימ :חישה שיא" םג אוה לוממש תלוזה ,ןמזב-וב



 תרפעש  םירגובמל תובוב ןורטאית תגצהל סיסב היהש "תינעתה ןמא" אקפק לש ורופיסב םג רוזש המוד חתמ

 בולכב וייח תיברמ תא יח - םלועב ןמאה לש ומויקל תינוציק הרופאטמ -"תינעתה ןמא" .םייבלו דבעל רחב

 לולכיש :וביל תמושתו ותבשחמ בטימ תא הנפה ויפלכ ,דבלב דחא רבדל ונמז תא שידקה אוה .)םלוג( רוגס

 רבתסהש המ לכ לע רתיו אוה וז הרטמ ןעמל .גייס אלל תומלש לש המרל דע ותזחשהו םוצה קורימ ;ותונמא

 ושאר םהל ענענמ ]היה[ םימעפ" .םירחא םדא ינב םע רישי רשק – הנושארבו שארבו ,ץוחנ יתלבו רתוימכ

 ןעמל ,הכבשל דעבמ ועורז תא םיקרפל בברשמ ףא ,קוחצ תבב םהיתולאש לע בישמ ,למע ידבו סמונמב

 םותכ  "...רבד םושלו םדא םושל בל םש אל בושו ומצעב ולוכ סנכתמו רזוח היה רחאו – הנוזר וששמי

 יכ תינעתה ןמא חינה ךליאו ןאכמ" :תשאונ תולת תרמוא ותושי לכו ,ובולכמ ןמאה אצי ,םוצה ימי םיעברא

 ."...תורבגה תחא לע התייה תלטומ – דואמ הנטק הסמעמ םנמא – ופוג תסמעמ לכו ...לכ לכו לכמ וב השעי

 תויביסאפ לא יותיפ לכל ברסמה רימחמ 'ןוילע ינא' לש תיזואוטריו תימצע הטילשמ דח רבעמ ראתמ אקפק

 .דועיסלו לופיטל קקזנה ינוציק עשי רסוחו תישגר תושידא ,הלודג

 תודובעו "תויחא" "בלחה ךרד" ,"שדחמ הדיל" ךותמ םג הלועה ,ןמאה לש ילאודה ומויקו תלוזל סחיה תלאש

 לש ותומב םייתסמ ורופיס ןכש ,תיזכרמ תועמשמ אקפק לצא תלבקמ ,תרפע לש תופסונ

 דבאמו תונמאה השעמ גגופתמ ,הפיא ,תלוזה אלל .ולש תונמאה השעמ לש תטלחומ החכישבו תינעתה -ןמא

 תא המיתחה אל ומצעב-ותעיקש ןכש ,'קיר'כ הלגתמ 'ימצע'ה םג אלא ןקורתמ תונמאה השעמ קר אל .וכרע תא

.תויתועמשמ תובקיעב הביבסה

 רדעיהל הכופה יאר-תנומתכ ,רשקה ותואב סניול לאש  "?תובידנ וא ןובאית איה "תלוז"ל "הקושת"ה םאה"

 חכונ וא ,ולש הייארה הדשל ץוחמ ,'ינא'ל ביבסמ אצמנ תלוזה םאה .יאקפקה רוביגה לש טלחומה ןובאיתה

 ינש -  תימחרה םלוגה תיזטנפ ןיבל 'תיטמוארט'ה תוירחאה ןיב ?תונעיהל ארוקו וצימחהל תלוכי ילבמ ,ולומ

 ןתינ – קותינ ןיבל תולת ןיב ,תוחכונל החירב ןיב ,'ימצע-אל'ל 'ימצע' ןיב םיככחתמ םהיתוצקש ףס-יבצמ

 םהיניב לוגלגו העונת תרציימ איהשכ ,תרפע לש ותדובע הענ ובש ירופאטמה בחרמה תא ןיימדלו רעשל

 .ינומרה רתוי םויקל םיכרד סלפל תשקבמו



12 'מע .גירש ףסוי :םוגרת .1975 ,םילשורי ,רתכ תאצוה ,לוחה רפס ,סחרוב סיאול החרוח ,"רחאה" רופיסה ךותמ 
,2001 ,"לבב" תאצוהב שדוחמ םוסרפ ,בשחמ םע תויטנתוא תוחיש הנומש ,ילש ינורטקלאה רטאיכיספה ,ןדיבא דוד 
.)1974 תנשב הנושאר האצוה(
.39 'מע ,םש 
.55 'מע ,םש 
9 'מע ,1 .סמ הרעה ואר 
105 'מע ,םש 
 ,1978 ,םילעופ תירפסו תירבעה הטיסרבינואה תאצוה ,םייתד תורוקמ יפ-לע תוזחמו םינויע ,ץלה תעיקש ,סקז הירא 
.10 'מע
 טקא – ךופיהב תוילת ץבקמ ,לשמל ,ללכנ 1998-2000 םינשב ,רלירב איג ןמאה םע ףותישב תרפע השעש תולועפ תרדסב 
 יפכ ,ינרדומה ץלה תומדל םאות תרפע לש תולועפה גוס ."ךופה םלוע" תועצמאב ותרזהו טבמה "ןונעיר" עיצמה ימויק-יטסיכרנא
 תיתרוסמ הרבח לש "יקנ" קוחצל תונמדזה ויתויוטשב דוע קפסמ אוה ןיא ,ראומ ינרדומה ץלה ןיא" :סקז הירא התוא ראתש
 םירכינ תינאטירופ-תיתיישעתה הרבחב םיטלושה דוריפהו רוכינה תותואש ,"ךושח" ץלכ עיפומ אוה ;היכרע םע תוהדזהל תלגוסמה
 ךרוצל תוילאנויצנוונוק ץל תויומד איצממ קר אוה ןיא .ץלכ ונימי-תב הרבחב תובורק םיתיעל שמשמ ומצעב ינרדומה ןמאה ...וב םג
 תובורק םיתיעל תכפוה ,התונשדח םצעב המצע תונמאה ,]רוקמב השגדהה[ ומצע הריציה השעמ אלא ,רודיבו עושעש
 ץלה תא תובורק םיתיעל ,ריכזמ ,ומצעל דעיימ אוהש יתרבחה דיקפתה ,ןמאה לש וייח חסונ ףאו ,ןווכמו עדומ תוצל-השעמל
 תועדומ ךותמ ,יסאלקה םזינרדומל סחיב סקז ידי-לע ובתכנ םירבדהש תחאה תוגייתסהה םע .)10 'מע ,סקז( "יתרוסמה ינורטאיתה
 לש ויתולועפ תא החנמה הקיטקטה תנבהל וללה םירבדה םיפי ,יטסינרדומ-טסופה ןדיעב ןמאה תומד לש תויטנלוויבמאל התוחפ
.יתוזחה חישהו סנמרופרפה הדשב תרפע
 ןיעמ ,םיטסקט 120 תרפע בתכ ,)רמורד ירוא :רצוא ,2003-4( ןולוחב תילטיגיד תונמאל זכרמב תמ תייה הכורעתל הנכהכ 
 םילוקמר 120 תועצמאב הכורעתב רדושש ,תואסריגה יובירו תולוקה יוביר .ןוידבל  תודבוע ןיב תבברעמה ,תיתונמא היפרגויבוטוא
 םיטוטיצ רפסמ ליכמ רמאמה.)וקשש האל :הכירע( .2004 ,רוחש לש םינווג תאצוה ,"תמ תייה" רפסב רואל אצי ,תוריקל םידומצה
.הז רפסב םינושה םיטסקטה ךותמ
 :בתכ 57 .סמ טסקטב .ופוגלו ומצעל םתוא סחיימ אוה םירקמה ינשב .םיסדהה יחיש תא םיימעפ תרפע ריכזמ "תמ תייה" ורפסב 
 ".םייסדהה תחפשממ ,ילש קוחר-בורק ,חיש אוה הזה קנעה ץעהש ןימאהל השק .המחה המדאה לע חכונ דוע סוטפילקא לש לצ"
 תרפע .םש לדגל וגהנ לילגה ייברעש םישביה םיסדהה יחיש תא חפטלו ,ומצעל שוכרל שקיבש רה עלצ לע רפסמ 7 .סמ טסקט
   .ופוג ךותל ותוא גיפסהו  ,ירתא ןמש םכותמ קיפה ףא ףוסבלו םתוא חפיט םיסדהה יחיש תא הקשה ךיא רפסמ
 המתה הרידנרא לע ןמאיי-אלה רופיסה" ץבוקב עיפומ ,"תומוצע םייפנכ םע דואמ ןקז שיא",סקראמ היסראג לאירבג לש  רופיסה 
.31 'מע .1980 ,ביבא לתו םילשורי ,ןקוש תאצוה  ,"תירזכאה התבסו
.1989 דע המיבה לע הלעוהו .1983 תנשב "אספוקה ןורטאית" תרגסמב הנושארל קפוה "סוראקיא" הזחמה 
.44 'מע ,)1972ב תפרצב הנושארל רואל אצי( ,2004 ,םילשורי ,קילאיב דסומ תאצוה ,רחאה םדאה לש םזינמוה ,סניול לאונמע 
.64'מע ,)1985 ,זירפ :הנושאר האצוה( ,2004 ,)ןזור תירוא :תיתפרצמ םוגרת( ,םירפס תעלות תאצוה ,'רוע-ינא'ה ,הייזנא היידיד 
122 'מע ,סניול 
.83 'מע ,םש 
.54 'מע ,םש 
.83 'מע ,םש 
.74 ,66 'מע ,הייזנא לש ורפס ךותמ הז רשקהב ,םיחוקל םה ףא ןויבו טוקיניו לש םיטוטיצה 
.60 'מע ,םש 
.78 'מע ,םש 
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 םלש קרפ שדקומ ,)2001 ,םיסותימ תרדס ,רואל האצוהו יופימ – הפמ תאצוה( ,תידוהה היגולותימה ,רטפ םרמע לש ורפסב 
 דיימו הרידא םוחיי תוואתב םישנה לכ והובהא" ותומד לש תוברה תואסריגה תחאב .הוויש ידוהה לאה לש םינפה תבר ותומדל
 הגנילה .31 'מע ."הדילהו גוויזה ,הקושתה – ןיע ףרהכ הרק לכה .םיריצ אלל ,תוקונית ףלא הנומשו םיעברא ול ודליו ורבעתה
 םג ךא ,וערז תא רצועו ורצי תא שבוכה ינרסומ יגוי ןפגס אוה .םידוגינ לש לא אוה הוויש" .תוברה ויתויולגתהמ דחא אוה )ןיפה(
 .)18 'מע( "...טטושמ לכ רסח ןצבק םג ךא ,םידליל באו יושנ תיב לעב אוה ]...[ ,המיז-ףוטש ףאונ
 םיכירצ ונחנא ,הבחרהב .תוינימ תויוהז לש יובירל םגו תירדגמ-תינימ תוהזל םג םיקוקז ונחנאש ןויערה תא חתפמ הז רמאמ"  
 עגרמ םינתשמו םיעטוקמ ,יובירל היצפוא ילעב ןמזב-ובו הפיצר תוישיא ילעב םיטקייבוס ,םיביצי ,םידיכל  וייהיש םדא ינב חפטל
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