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11 יעוריא ירחא הנשמ רתוי טעמ
–גנישווב ופסאנ 1002 רבמטפסב

ידומילל הדוגאה ירבחמ םייפלאכ ןוט
הדיעווה לגרל ,)א"סאמ( ןוכיתה חרזמה
דחא ,הדוגאב .ןוגראה לש תיתנשה
–תוצראב העפשהה–יבר םיימדקאה םיפוגה
םינחרזמה ןמ המכ םירבח ,תירבה
ןינייב לאו'ג .רתויב םיטלובה םינקירמאה
ןושארה האישנ ,דרופנטס תטיסרבינואמ
הדוה ,רבמטפסב 11 זאמ הדוגאה לש
הנורחאה הנשה יכ ולש יזכרמה םואנב
ידומילל השק הנש תועדה לכל התייה
לע ופקתוה םוחתה ישנא :ןוכיתה חרזמה
תא ,ריבסהל ךכ רחאו ,תוזחל םנולשיכ
רורטה לש תימואתפה ותוחקלתה
,תאז םע .ינקירמא–יטנאה ימאלסיאה
םשאה תא תולתל ןיא ,ןינייב רמא

אלא ,םהלש תוירואיתבו םינחרזמב
–יטילופב רקיעבו — ינקירמאה רוביצב
םוחתב םיקסועה םידמולמבו םיאק
םירבסה" םיציפמה ,"רורטה יעדמ" שדחה
"םיכחוגמ רמול אלש ,דואמ םיינטשפ
ןעט ,ךכמ עורג .תיברעה הירוטסיהל
תא תולשהל ולחה םינקירמאה ,ןינייב
ידוחיי ןפואב תנגומ" םצראש םמצע
היתולועפ לש תוכלשההמ והשלכ
."םלועב

רמש רתויב הפירחה ותרוקיב תא לבא
,"םינרמש–ואינה םינלמעות"ל ןינייב
ןונגסב השפכה עסמ"ב הנורחאל וחתפש
וז תרוקיב ."א"סאמ דגנ יטסיתראקמ
שדחה ורפס לא רקיעב ,םתסה ןמ ,הנווכ
∫Ó‚„ÏÈ ˘Ô ÚÏ ÁÂÏ ,רמרק ןיטרמ לש

ÎÈ˘ÏÂÌ ˘Ï ÏÈÓÂ„È ‰ÓÊ¯Á ‰˙ÈÎÂÔ ·‡Ó¯È˜‰.
אישנ לש וחור תרומ לע אלפתהל ןיאו
הרזגה קד רפסב :תיתרקויה הדוגאה
דגנ רומח םושיא בתכ רמרק ללוגמ
,דודיעל התכזש תימדקא הנילפיצסיד
,האנק ררועמ ףקיהב ןומימלו חופיטל
עיצהל הדיב הלע אל ןכ יפ לע ףאו
שחרתמל רשאב תוליעומ תויונשרפ
.םלועב רתויב ץיפנה רוזאב

אוה וילעש םוחתב בטיה יוצמ רמרק
תא להינ 1002 דע 5991 תנשמ .בתוכ
ןוכיתה חרזמה ידומילל ןייד השמ זכרמ
םויכו ,ביבא לת תטיסרבינואב הקירפאו

Ï·È ·ÓÚ¯· Â‡ÂÎÈ ÓÊ¯ÁÔ
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ןוטגנישו ןוכמב תימעכ שמשמ אוה
ÓÈ„Ïה ךרועכו בורקה חרזמב תוינידמל

‡ÈÒË ˜ÂÂ¯Ë¯ÏÈ, תריציל שדקומה תע בתכ
–ינואב םייקתמה ןבואמה רקחמל הפולח
.תירבה–תוצראב תובושחה תואטיסרב
לעופה ,םוחתב ףיקמ עדי לעב דמולמכ
אוה רמרק ,תימדקאה הריזל ץוחמ רקיעב
לע תלכשומ תרוקיב חוסינל ןוכנה שיאה
.הטיסרבינואה לש ןשה ילדגמב שחרתמה
התורדרדיה לע קתרמ רופיס רפסמ אוה
תויונמאנה לשב המלש הנילפיצסיד לש
וחטש םירקוח לעו היגיצנ לש תויטילופה
לע הלפאה תמאה תא תוארמ םהיניע
.םהלש רקחמה אשונ

רתויב הבושחה הדוקנה ,רמרק יניעב
חרזמה ידומיל לש םרופיסב

םנולשיכ איה תירבה–תוצראב ןוכיתה
םינקירמאה םינחרזמה לש יבקעה
םיעירכמה םיעוריאל רבסה תאיצמב
םירושעה תשולשב הריזב וללוחתהש
תאזה הפוקתה לכ ךשמב .םינורחאה
לש תיטנמור הנומת םידמולמה ורייצ
המרופר ףס לע דימת אצמנה רוזא
םדיב הלע אל םהיתויטה לשב .גושגשו
–ורטסטקה תויוחתפתהה תא ריבסהל
חרזמה תא וריעבהש תוברה תוילפ
לארשי לע הפקתהה ומכ ,ןוכיתה
,ןונבלב םיחרזאה תמחלמ ;3791–ב
לש תינאריאה הכפהמה ;5791–ב הצרפש
תונשב קאריע-ןאריא תמחלמ ;8791
;0991–ב תייווכל קאריע תשילפ ;םינומשה
תנשב תיניטסלפה תומילאה תוצרפתה
תירבה–תוצרא לע רורטה תפקתמו ;0002
ישנא ועתפוה בושו בוש" .1002–ב
,"םהלש רקחמה יאשונ ידיב הימדקאה
וקחדנ בושו בוש" .רמרק בתוכ
."םיעוריאה ינפמ הדצה םהלש תומגידרפה

לש ותעדל ,םיצוענ היעבה ישרוש
רקחמל הקיטילופה לש הלוחלחב ,רמרק
.םימיה תשש תמחלמ תובקעב ימדקאה
הירואיתב םירקוחה בור וקיזחה זא דע
לש "ותוחתפתה" תא התפצש ,תימיטפוא
המרופר תועצמאב ןוכיתה חרזמה
תאצמנה תילכלכו תיתרבח ,תיטילופ
ידומיל שאר ,ןאוא ר'גור .די גשיהב שממ
תנשב הדוה ,דראוורהב ןוכיתה חרזמה
בהלתהל אלש היה השק"ש 0991
...םירצמ תא תוארל ,רצאנ לש טקיורפהמ
רצוא ותואב הילע בותכל ,ויניעל דעבמ
קדצו ךוניחו ןונכת לש דואמ ןועט םילימ
םישדוחבש אלפ ןיא ."לכל יתרבח
לארשי לש יטמרדה הנוחצינ רחאלש
בוריסה ןמ ןוכיתה חרזמה ירקוח וכובנ
לע םותחל ,הסובתב תודוהל יברעה
הניחב לש ךילהתב חותפלו םולש םכסה
תונקסמה םע דדומתהל םוקמב .תימצע
,םיברעה לש םתוגהנתהמ תושקבתמה
םישאהל רתוי לקש םיבר םירקוח וליג
עלקנ וילאש םותסה יובמב לארשי תא
.רוזאה

אישנ ינארוח 'גרו'ג אשנש םואנ
לע ,רמרק תנעטל ,רשיב 8691–ב א"סאמ
ידומילב שדחה ילארשי–יטנאה ןדיעה
התייה ותרתוכש ,םואנב .ןוכיתה חרזמה
עבק ,"הקיתא לש היעבכ ןיטסלפ"
הנידמל םיברעה לש םתעיבת" יכ ינארוח
ןיאש תודבוע לע תססובמ ...]ןיטסלפב[
לש םהיתועיבת"ש דועב ,"ןיררוע ןהילע
ןיטסלפ לש קלחב תויחל םידוהיה
תירסומ היעב תוגיצמ ...הנידמ וב םיקהלו
תועיבתה תא ללש ינארוח ."השק
לע םידוהיה לש תויתדהו תוירוטסיהה
תינויצה תובשייתהל יכ עבקו לארשי ץרא
.תירסומ הקדצה לכ התייה אל תמדקומה
הרוטטקידה ןמ םידוהיה תחירב םג
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תינויצה הריגהה תא הכפה אל תיצאנה
חינהל רשפא–יא"ש רחאמ ,תימיטיגלל
לכ ויה ,הנימז התייה אל ןיטסלפ וליאש
הפוריא זכרמל ץוחמ םירעשה ראש
."םידיחיה םתוא ינפב םירוגס םיראשנ
לבסה תא םידוהיה וניבה ול היה בטומ
םתפיאש לע ורתיוו ינויצה לעפמה םרגש
.וירבד תא ינארוח םתח ,הנידמל

םדא לכל ומכ ,ןוכיתה חרזמה ירקוחל
תויטילופ תופדעה ןבומכ ויה ,רחא
וססיה אל םה 7691 ירחאו ,םהלשמ
םדקל ידכ תימדקאה המבב שמתשהל
ןתנ ,רמרק ןעוט ,ינארוח לש ומואנ .ןתוא
תיטילופ היטה לש גוסל היצמיטיגל
חרזמה ידומיל תא ןייפאל הפיסומה
.םויה דע ןוכיתה

-יברעה ךוסכסה ךפה רצק ןמז ךותב
םינחרזמה לש םתוניינעתה דקומל ילארשי
רתויב ירלופופה אשונלו םינקירמאה
רמרק .רוזאב תקסועה תימדקאה תורפסב
םירמאמו םירפס לש הריקס טטצמ
ומסרופש ןוכיתה חרזמה אשונב םייזכרמ
רתוי יכ הארמו ,2691-5891 םינשב
לש והשלכ טביהב םיקסוע םהמ שילשמ
בל תמושת — ילארשי-יברעה ךוסכסה
םיאיבמ רשאכ דחוימב ,רתויב תזרפומ
םיקבאמה ,תומחלמה תא ןובשחב
–ילופהו תויתרבחה תויוחיתמה ,םייתדה
תא תונייפאמה תויעבה ראשו תויט
,רמרק םכסמ ,הז תומיעב ןיינעה .הריזה
םיאשונב ןויד ןובשח לע אופא אב"
אלא .תיסחי החנזהמ ולבסש ,םירחא
לבוקמ היה םיעבשה תונש לש הריוואבש
םהיתויטנ יפ לע דמלל םיצרמל חינהל
קידצהל היה רשפא דימתו ,תויטילופה
ךוסכסב וקסעש םיסרוקה יוביר תא
לש ברה רפסמב ילארשי-יברעה
קובידה ,םנמאו ."םהילא םימשרנה

התמחלמבו לארשיב קוסיעה לש ימדקאה
.ןמזה םע רבגו ךלה קר םיברעב

ךרד ןמיס התייה 8791 תנש
לש יטילופה םזיביטקאב ףסונ

דראודא םסרפ תע התואב .םידמולמה
–ינואב תילגנא תורפסל רוספורפ ,דיעס
,Â¯ÈÈËÏÈÊÌ‡ ורפס תא ,היבמולוק תטיסרב
לש הסחי לע תפרוג תרוקיב ובו
.יברעה םלועל תיברעמה היצזיליביצה
יניטסלפ טילפכ ומצע תא גיצהש ,דיעס
תלטומ וז הנעטש ררבתה זאמ( לשונמ
ימדקאה ורקחממ רכינ קלח דחיי ,)קפסב
לש הסוסיבל םיעבשה תונש תישארב
חוכ ויהי תויניטסלפ תוצובק יכ הכרעהה
Â¯ÈÈËÏÈÊÌ‡ .ןוכיתה חרזמב המדק לש

בחר רשקהב םיניטסלפה תא דימעה
היתונברק ושענ םה תעכ :רתוי הברה
תשרשומה המודקה העדה לש םינורחאה
התועצמאבש ,םאלסיאהו םיברעה לע
דיעס .חרזמב ותטילש תא ברעמה קידצה
לכש רמול ןוכנ"ש עובקל ססיה אל
לע רמול היה לוכיש המב ,יפוריא
טסילאירפמיא ,ןעזג היה ,טניירואה
."ןיטולחל טעמכ ירטנצונתאו

הרומת ללוח Â¯ÈÈËÏÈÊÌ‡ לש ומוסרפ
התעמ .ןוכיתה חרזמה ידומילב שממ לש
קלח אלא ,לארשי קר אל ביואה היה
רקיעבו ,תיברעמה היצזיליביצהמ לודג
תילאוטקלטניאהו תיטילופה תיליעה
ושחש ,םיבר םירקוח .השארב הדמעש
םיאתהל רוזאה לש ובוריס חכונ לוכסת
,המדק לש םייברעמ םימגדל ומצע תא
לש השדחה המגידרפה תא החמשב ולביק
בתוכ ,"ןוכיתה חרזמה ידומיל" .דיעס
הדימ תומא לכמ ורענתה" ,רמרק
תונדקשה תא ורימהו ,תויביטקייבוא
התשפש היצזיטילופה תא .היגולואידיאב
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."תיכרע תוביוחמכ ווסה םהיתורושב
ללוגל" םירקוח ולכי Â¯ÈÈËÏÈÊÌ‡ תוכזב
לכל המדקהכ תויטילופה םהיתונומא תא
שדיק רפסה ."ושע וא ובתכש רבד
תויוביוחמ לש תמכסומ היכררייה"
הירחאו ,ןיטסלפ השארבש תויטילופ
לבא ."םאלסיאה םלועו תיברעה המואה
םצעב דיעס לטיב ,רמרק ןעוט ,לכל לעמ
יברעמה רקחמה לש היצמיטיגלה תא
וב םיקסועה לכש הנעטב ,חרזמה יניינעב
אלש וא עדומב — תונעזגב םיעוגנ
םימעה תא ריאשהל םיפאושו — עדומב
.תועינכ לש בצמב םייברעה

ותיילע םע ,םיעבשה תונש יהלשב
ןאריאב יטסיניימוחה רטשמה לש

,ןונבלב תיתדה םיחרזאה תמחלמ ץורפו
.םאלסיאב םירקוחה וליגש ןיינעה רבג
הארנש המ לע עיבצהל םוקמב ,םלואו
ורייצ ,האבו תשגרתמ הרעסכ םיברל
,םידורו םיעבצב םירבדה תא םינחרזמה
ךיחל רתוי םיבֵרע םיחנומב םשרפל וטנו
םאלסיאה לע ןגהל ןויסינב .יברעמה
–'גרו'ג תטיסרבינואמ וטיזופסא ןו'ג הארה
–טנמדנופה םימרזה ןיב יכ ,לשמל ,ןואט
תויטילופה תועונתל םיימלסומה םייטסיל
רפסב .בר ןוימד םצעב ררוש תויברעמה
‡ÈÒÏ‡Ì ÂÙÂÏÈËÈ˜‰, 4891–ב רואל אציש,
תוחוכה תיילע תא וטיזופסא ראית
וזב ןטסיקפבו ןאריאב םיימאלסיאה
:ןושלה

םיימאלסיאה םיכרעהו הירוטסיהה תלחה

הבינה םיינרדומה םיניינעהו םישעמה לע

םיימאלסיא םיגשומ לש תוננער תויונשרפ

המכסהו תודעוותה .םהלש הבחרה וא

תימאלסיא היצמיטיגל תקנעהל תושמשמ

לשממ לש תוינרדומ תוירטנמלרפ תורוצל

וצמוא דמחומ תד םשב ."ימאלסיא"

לשממ תורוצו היטרקומדה ,תויתקוחה

.תוימאלסיא ושענו תוירטנמלרפ

הדבועה ןמ םידרטומ ויהש םיפיקשמל
םינוסידמ חימצה אל דוע רוזאהש
וטיזופסא ץעי ומצע לשמ םינוסרפ'גו
תנשב בתכ ,"רוכזל שי" .תונלבסב ןיתמהל
ימלסומה םלועב היצזיטרקומדהש" ,4991
חרכהבו תוסנתה לש ךרדב תמדקתמ
םג .תונולשיכב ןהו תוחלצהב ןה הכורכ
תויברעמ תוילדואיפ תויכרנומ לש ןתכיפה
...ןמז השרד תויטרקומד םואל תונידמל
תירוטסיה הרומתל םידע ונא םויכ
לע המוש ,םייתניב ."ימלסומה םלועב
תיתבשחמ תוחיתפ תולגל ברעמה ישנא
–ימרטב ,הנושארבו שארב ,אטבתתש
רואיתל הב םישמתשמ םהש היגולונ
'םזילטנמדנופ' חנומה" .השדחה העפותה
רשקה תולעב תומדקומ תוחנהב ןועט
בתכ ,"...םייברעמ םיפיטואירטסבו ירצונ
הייחת' םיחנומה" .6991 תנשב וטיזופסא
םימלוה 'ימאלסיא םזיביטקא'ו 'תימאלסיא
הניחבמ ךכ לכ םינועט םניאש ןוויכ ,רתוי
לש תרוסמב םישרוש םהל שיו תיכרע
."יתרבח םזיביטקא לשו תיטילופ המרופר

וטיזופסא עיצהש שדוחמה שוריפה
–פואל דה ןימכ ,תימאלסיאה הקיטילופל
םישימחה תונש לש ירקחמה םזימיט
הרהמ דע השענ ,םישישה תונש תישארו
דישר עבק וז חורב .תימדקאה המכסומה
רמאמב ,וגקיש תטיסרבינואמ ידילח
לש התומד" ותרתוכש 5891 תנשמ
יכ ,"5991–ב תיברע–םינפה הקיטילופה
תונש תישארו םינומשה תונש ףוס
תפלחהל" קפס ילב ואיבי םיעשתה
םייונישל םג םתסה ןמו םיטילש
תודלותל רוספורפ ,לֹוו ןו'ג ."םירטשמב
,ןואט'גרו'ג תטיסרבינואב םאלסיאה
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לש הדעו ינפל אשנש םירבדב ריבסה
הנידמ — ןדוס יכ 2991–ב סרגנוקה
היוצמ — יאבצ רטשמב תטלשנה
ימכסה םגד תריציל ץמאמ" לש ומוציעב
לש םפותישל ילאוטקילפנוק–אלו
."הקיטילופב םינומהה

םג וזפחנ םינקירמאה הימדקאה ישנא
תומילאב הרתי תודקמתה ינפמ ריהזהל
קר איבהל הלולע וזש םושמ ,תיברעה
ץרא לכ ומכ .םיפיטואירטס קוזיחל
,וטיזופסא זא רמא ,תיטרקומדו תינרדומ
ךכב תויברעה תונידמה םג תוריכמ
האצותה תא קר הגישמ תומילאש
ךותב וז ךרד ושטני קפס אללו ,הכופהה
ונאימ ,םיעשתה תונשב ,ךכו .םינש המכ
תודוהל ןוכיתה חרזמה ירקוח בור
תוצובקה דצמ ברעמל הפקשנש הנכסב
אל .תויטסילטנמדנופה תוימאלסיאה
א"סאמ תדיעו תרגסמבש אופא אלפיי

קר וקסע 2002 רבמבונב המייקתהש
תואצרה תואמ שמחמ רתוי ךותמ עברא
ימאלסיאה םזילטנמדנופה לש ותחימצב
ופידעה סנכב םיצרמה בור .םילאה
רקיעב — םירחא םיאשונב דקמתהל
.רדגמ יניינעבו תיניטסלפה תוברתב

לש םתושקעתה לע רעטצהל אלא ןיא
הנייהת — םתדמעב קובדל א"סאמ ישנא
רחאל .רוזאב תויוחתפתהה הנייהת רשא
קרוי וינב ימלועה רחסה זכרמב עוגיפה
רוספורפ ,טיילוב דר'ציר זרדזה 3991–ב
,היבמולוק תטיסרבינואמ הירוטסיהל
ידומילל ןוכמה תוסחב הדיעו ןגראל
אל — הטיסרבינואה לש ןוכיתה חרזמה
רורטה לש ותעפוה תא ריבסהל ידכ
םע דדומתהל ידכ אלא ,קרוי וינב
,םימלסומה דגנ "השדחה תוימשיטנאה"
תרושקת ילכ לש םתייטנ" התוא העינמש
ךלהל ספתיהל ,חווידב זירפהל םיינומה
יפלכ תוניוע קוושלו יללכה חורה

םירבדה תא םיוושמ רשאכ ."םאלסיאה
תפקתמל ןינייב לאו'ג לש ותבוגתל הלאה
11–ב ימלועה רחסה זכרמ לע רורטה
תא הנגמ אוה הבש ,1002 רבמטפסב
רסומה ירמוש"ל םמצע םינממה הלא
דגנ האנש יעשפ" םימדקמו "יטוירטפה
ןיחבהל אלש השק ,"םיברעו םימלסומ
.תויועט לע רוזחל הייטנב

תיטילופה היטהה תורמל ,םלואו
ןוכיתה חרזמה ידומיל לש הרורבה

ץמוק תאז לכב זעמ ,תירבה–תוצראב
טלובה .הנוש הדמע אטבל הימדקא ישנא
סיאול דרנרב ןוירוטסיהה אוה םהבש
2891 תנשב .ןוטסנירפ תטיסרבינואמ
ובש רמאמ ÈÂ ÈÂ¯˜ ËÈÈÓÒב סיאול םסרפ
גיצהו דיעס לש ורוביח דגנ ץצוח אצי
רקחמה לש ודוסימ יוקל רואיתכ ותוא
םינש רחאל ,2002 תנשב .יברעמה
וכז ,תיעוצקמ תולג לש תוכורא
ןהל יוארה םוקמל סיאול לש ויתופקשה
‰Ó — ולש רכמה–בר לש ומוסרפ םע

‰˘˙·˘ø ‰‰˘ÙÚ‰ ‰ÓÚ¯·È˙ Â‰˙‚Â·‰

‰ÓÊ¯Á ˙ÈÎÂÈ˙, התורדרדיה תא דעתמה
הנולשיכ תאו תימאלסיאה תוברתה לש
הל ביצמש םירגתאה םע תודדומתהב
,שדחה ורפס הכוז הנשה םג ;ברעמה
‰Ó˘·¯ ·‡ÈÒÏ‡Ì, תררחסמ החלצהל
וניאש רחא רקוח .ינקירמאה קושב
תיתבשחמ תואמצע ןיגפהל ססהמ
ימ'גע דאופ אוה תילאוטקלטניא הרשיו
םירפסה .סניקפוה סנו'ג תטיסרבינואמ
±ÓÏÎÂ„∫ Ú¯·È»˙ ÂÚ¯·ÈÌ Ó‡Ê ∑∂π ,םסרפש

∫ÓÂÔ ‰ÁÏÂÓÂ˙ ˘Ï ‰Ú¯·ÈÌ¯‡ו 1891–ב

‡Â„ÈÒÈ‡‰ ˘Ï „Â¯ יכ וארה ,9991–ב
לשב הגרדהב הרערעתה תיברעה תוברתה
תויטילופ תועונתל הלש תוטילאה תברק
םיבתוכ המכ .תוילקידרו תומילא
סיירפ דוד םהבו — םירחא םירקוחו
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— שראק םירפאו ןיקמורפ דוד ,סנו'ג
הנקב התלע אלש הנומת םה ףא ורייצ
.םוחתב יטננימודה ימדקאה וקה םע דחא

שוקיבה רבג תונורחאה םינשב
חרזמב םיעוריאל םייפולח םירבסהל
רקחמה חפנ םג לדג ומיעו ,ןוכיתה
המגמל ומרתש םירקוחהמ םיבר .אשונב
,םייאמצע רקחמ ינוכמב םירבח וז

רתוי הבר םהב הבשחמה תוריחש
ןניא םהיתודמעש הלאל המיאתמו
םע .ימדקאה ןוט–ןובה תא תומאות
רבחמ ,ספייפ לאינד םינמנ ולא םירקוח
ÈÒÏ‡Ì ‰ÓÈÏÈËËÈ‡‰ םיחבשה רוטע רפסה

Ó‚ÈÚ Ï‡Ó¯È˜‰ )2002( םורופ' להנמו
תא םסרפמה ,היפלדליפב 'ןוכיתה חרזמה
ןביטס ;ÓÈ„Ï ‡ÈÒË ˜ÂÂ¯Ë¯ÏÈ תעה בתכ
ןוטגנישו ןרק'ב ריכב ינידמ ןשרפ ,ץרווש
È ÙÈÂ˙˘ ורפסש ,'תֹויטרקומד לע הנגהל

˘Ï ‰‡ÈÒÏ‡Ì )2002( םירשקה תא דעתמ
ינוגראל םיברעה םיכרנומה ןיב םייסנניפה
רומאכ אוהש ,ומצע רמרק ןיטרמו ;רורט
חרזמב תוינידמל ןוטגנישו ןוכמ'ב תימע
איצוהש יאמצעה רקחמה ןוכמ ,'בורקה
רמרקש יפכ .Ó‚„ÏÈ ˘Ô ÚÏ ÁÂÏ תא רואל
–ינואב םויה דמלמה םדא םוש" ,ןייצמ
ומצעל השרמ היה אל תינקירמא הטיסרב
חרזמה ידומיל לע תאזכ תרוקיב םסרפל
."הימדקאב ןוכיתה

םה ףא ואלימ םילארשי םירקוח
רקחב השדחה המגמב בושח דיקפת
דחא .תירבה–תוצראב ןוכיתה חרזמה
,ןומרכ לאגי אוה םהבש םיטלובה
חרזמה תרושקת רקחל ןוכמה' שאר
םילשוריב ויסיסבש )י"רממ( 'ןוכיתה
תרכינ העפשה עיפשמ ןומרכ .ןוטגנישוובו
תוכזב ,תירבה–תוצראב ירוביצה ןוידה לע
תורהצהל ,תמא ןמזב ,ולש םימוגרתה
ןמ חור ישנאו רוביצ ישיא םיעימשמש
םילארשי םירקוח ינש .יברעה םלועה

ינוכמל םהינש םירושקה — םיפסונ
םירוביח ומסרפ — םילשוריב רקחמ
–יבר לש תוינקירמאה תומישרב ועיפוהש
לאכימ אוה דחאה .הנורחאה הנשב רכמה
איצומה( םלש זכרמב ריכב תימע ,ןרוא
‰˘È˘ רפסה לש ורבחמ ,)˙ÎÏ˙ תא רואל

ÈÓÈÌ ˘Ï ÓÏÁÓ‰∫ ÈÂÈ ∑∂π± ÂÚÈˆÂ· ‰ÓÊ¯Á

‰˙ÈÎÂÔ ‰ÓÂ„¯È¨ 2002–ב רואל אציש;
התייה רפסל ,˜ÈÂÊÂÂÈ ןועובשה ירבדל
ןבלה תיבה לש היגטרטסאה לע העפשה
ירוד אוה ינשה רקוחה .רורטב המחלמב
םויהו ם"ואב לארשי רירגש רבעשל ,דלוג
רוביצ יניינעל ימלשוריה זכרמה' שאר
∫‰‡ÓÓÏÎÂ˙ ‰˘ שדחה ורוביחש ,'הנידמו

ÎÈˆ„ ˙ÂÓÎ˙ Ú¯· ‰ÒÚÂ„È˙ ·Ë¯Â¯ ‰‚ÏÂ·ÏÈ

‰Á„˘ וז הנידמ לש התוברועמ לע עיבצמ
רערעמו ,"רורטה תרשרש לש המר לכב"
תלעב הב האורה תלבוקמה העדה תא
.תירבה–תוצרא לש הנימא תירב

היהת העפשה וזיא רמול םדקומ ןיידע
לע ולא םיילארשיו םיינקירמא םינוכמל
ןזה םלוא .ןוכיתה חרזמב ברעמה תוינידמ
המוד ןוכיתה חרזמה ירקוח לש שדחה
םירזה" הנכמ רמרקש המל אילפהל
לש המוקישל ועייסש ,"םיימיטניאה
ףא .הלש תומגֹודב התבשנש הנילפיצסיד
וז תוחתפתהל דחיימ וניא רמרקש
תכשמתמה הקיחשה ,הבר בל תמושת
חרזמה ידומיל לע א"סאמ לש לופונומב
תולגתהל היושע תירבה–תוצראב ןוכיתה
לש רתויב בושחה קלחכ רבד לש ופוסב
.רופיסה

ידומיל לש ימדקאה דסממהש ןבומ
אל תירבה–תוצראב ןוכיתה חרזמה

לע שדחה םויאה תא הפי ןיעב האר
רתא .ולש תילאוטקלטניאה הינומגהה
,ספייפ לאינד לש ÓÙÂÒ ÂÂıß˜ טנרטניאה
לש םיימדקאה םיפוליסה תא דעתמה
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לכ הבר תוירלופופ רבצ ,א"סאמ ירקוח
ינפמ ידילח דישר ריהזה הבוגתבש דע ךכ
בטיה ןמוממו ףקיה בחר ימואל ץמאמ"
םיילוש הימדקא ישנא ידיב להונמה
תועינמש ,ןוכיתה חרזמה ידומיל םוחתמ
–ורפה םהיתועד ןה הארנכ םתוא
חכונל םתורירמ ןהו תוינוציקה תוילארשי
תוכזל וחילצה אל םלועמש הדבועה
הנפהש חותפ בתכמב ."םהיתימע תרקוהב
Ó‚„ÏÈ ˘Ô ÚÏ םוסרפ רחאל א"סאמ ירבחל

ÁÂÏ הריוואה" ינפמ ןינייב לאו'ג עירתה
"תירבה–תוצראב תיחכונה תיבופונסקה
–יצסידה לע ןגהל ויתימעל ארקו
תומשאהה לובמ ינפמ םהלש הנילפ
"תוירקשהו תוישיאה ,תועשורמה"
תאישנ העבק המוד חורב .הב תוחטומה
יכ ,ןוסרדנא הסיל ,תיחכונה א"סאמ
םינבומב הב שיש ףא ,רמרק לש ותדובע
חותינ איה ,"ךרע תלעב תוברעתה" םיבר
םהל שיש םישנא" םיעיצמש גוסה ןמ
תוברועמו תונויערה קושב יללכ ןיינע
םירסחש אלא ...ירוביצה ןוידב הקומע
תוירחא תריציל םייתטיש םילכ םהל
."ילאוטקלטניאה םרשוי לע רומשתש

תלאש תא התולעהב תקדוצ ןוסרדנא 
הילע לטומ וז הדוקנב םלוא ;תוירחאה
םנופצמב אקווד שפשפל הירבח לעו

יזכרמה םרזהמ םירקוחש העשב .םהלש
םיברסמ תוינקירמאה תואטיסרבינואב
תושקה תויעבה לא טבמ רישייהל

םירקוחה ומירה ,ןוכיתה חרזמה לש
ןומימש העשבו .הפפכה תא םייאמצעה
תוקלחמל םירשפאמ תומורתו ילרדפ
םירקחמ דועו דוע קיפנהל תוימדקאה
םינוכמה םישרדנ ,רבד םיריבסמ םניאש
תויביטקפא תויונשרפ עיצהל םייאמצעה
לע ומלשי ,אלו — רוזאב ללוחתמל
שממ ןיא ,ןכ לע רתי .רקויב םנולשיכ
םהיעגמ יכ הימדקאה ישנא לש םתנעטב
תוינידמה יעבוק םע רקחמה ינוכמ לש
ךופהנ .ילאוטקלטניאה םרשויב םימגופ
תא םירפשמ קר הלא םירשק ,אוה
תחת רבועה ,ירקחמה רצותה לש ותוכיא
םילוכי םניאש הלא לש תנחובה םניע
לש תורתומה תא םמצעל תושרהל
תוירואיתבו תלשוכ המגידרפב תוססובתה
.תואיצמה ןמ תוקתונמ

Ó‚„ÏÈ ˘Ô ÚÏ ÁÂÏ תא אופא ךפוהש המ

אוהש רופיסה קר וניא קתרמ ךמסמל
אוה וילאש רופיסה םג אלא ,רפסמ
–רטלא םירקוח לש םתחלצה .ךייתשמ
םוחת הכפה רמרק תמגוד םייביטנ
לש הריזל רוגס גוח םעפ היהש ירקחמ
בטיה תתרשמה תוחיתפ — חותפ ןויד
ומצע לע ןגמ אוהש העשב ברעמה תא
דומעל ליחתמ אוה התע קרש ביוא ינפמ
.וביט לע

Ó¯Ï‰ ·¯ÂÂ¯ÓÔ ‰È‡ ÚÂ¯Î˙ Ó˘‰ ·˙ÎÏ˙Æ


