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'רבוג תירונ 'פורפ

רפוסה לש ולוק
י"של דגמ ןרהא ןיב
ןונגע ",,של
ןמגע

ןיאש ,יתוא דמלל ידכ ,עיתרמהו רדוחה ,םכחה ויניע טבמב היה

תישיא תורכיה .א

,מ

.הז גוסמ תולאש ןונגע תא םילאוש
ןיבל וניב םיבתכמה תפילח תא יתמסרפ הנש  80יבאל ואלמשכ

םייחה דסח :דגמ ןרהא ירפס ? -ןונגע י"של דגמ ןרהא ןיב ה ₪1 I

,שטאשטוב רפס לש רואל ותאצוה ביבס רקיעב הבבסש ,1ןומע

ולש היפרגויבה תא ראתמה ,ירבע רפוסכ ץראה-ןב לש ונקויד -

תא אורקל םג יתדמל ירוענמ .2וב הברה ול עייס ןונגעו ךרע יבאש

הלאש לע הבושת ןתונ וניא ,תונושארה וייח תונש םישולשב
הבחרה ,ךשמה שרודה םיאשונה דחא והז .דבלב זמרב אלא ,וז

תייווח .וז תונמוימב םויה דע האג ינאו ,ןומע לש דחוימה דיה-בתכ

.םויה דעו זאמ יתוא הוולמ ןומע

םהיניב ,וילע םיפסונ םירפוס לש םתעפשה םג והומכו ,הקמעהו
.זזה םייח

לש ותריצי לע תויתורפסה תועפשהה אשונב ןוידל החיתפכ
םירבד המכ הרצקב ןאכ ורכזוי ,טרפב דגמ ןרהא לעו ללכב רפוס

תרוסמ ךותב תוליעפ איה תוברת .ב
תועפשה לש

הנמזהבו החיתפכ ,וילע ןונגע לש ותעפשה לע דגמ ןרהא רמאש

שי .ישיאל רבעמ םיגרוח םיישיאה וירבד .רתוי קימעמ רקחמל

םהילע םינדש ןימויה יקיתע םיאשונה דחא אוה תועפשהה אשונ

ותציחמב םייחה םירפוס לש תיסופיטו תינורקע תודע םג םהב

ףושיח .תורפסו תונמא יאשונב םינדש זאמו ,תוברת הרצונש זאמ

.הב םיקבאנו ותעפשהמ םינוזינ ,לודג רפוס לש

הירוטסיהב םימודקה תרוקיבה ישעממ דחא אוה ןחותינו תועפשה

אוהש ,דגמ ןרהא םע ילש ישיאה רשקה תא יתראית ירפסב

עפשומ אוהש ןמא לע םירמואש עגרב ,םעפ אל .תרוקיבה לש

לע הפיקמ היפרגונומ בתכש ,ןהכ לארשי ,יבא לש הזל ךשמה

רוביצה ברקב תוחפל ,השגרה שי ,העפשהה רוקמ תא םירתאמו

לש ותעפשה לע ירבדש ןוויכמ  (1976).דגמ ןרהא יקרפ :ותריצי

.םיעפשומ םלוכ .איה אלו .יאנגל ,ילילש והשמ םירמואש ,בחרה

,ןונגע-תיבב הנושארל ורמאנ דגמ ןרהא לש ותביתכ לע ןונגע י"ש

ךותב תוליעפ איה תוברת .עפשומ תויהל אלש תורשפא ןיא

.ןונגעל ילש ישיאה רשקה לע םג תואנ יוליג דוע ףיסו"

.ללכ תועפשה אלל רוציל תורשפא ןיא .תועפשה לש תרוסמ

ייחמ קלח איה ותריציש ,לוגד רפוס קר וניא יליבשב ןונגע

.תומייק ןה םא אלו ,וללה תועפשהה םע םישוע המ איה הלאשה

ילש היפרגויבהמ קלח םג אלא ,ילש תורפסהו תוברתה ייחמו

לש תרוסמ אלל ,קיר ללחב רצויו יח ,עפשומ וניאש ימ ,אברדא

,ןהכ לארשי ל"ז יבא .ירוה תיבמ ןומע תא יתרכה .יתודלי ףונמו

,הלד היהת ולש ותריצי םגש הנכס שי ןכלו ,וירוחאמ תוברת

םעפ אל .םינשה תבר ותודידיב ךרבתה ',ץאצובב ךנחתהו לדגש

.הבולעו תיחטש

התייהו ,ונתיבב םג רקיב ,ביבא-לתל םילשורימ ןונגע דרישכ

םאש ,בושחל איה הגשהה-תונטק" :ןמכיפ בקעי לש ונושלבו

",תויתורפס תוחיש" ומע חחושל ףאו פ''אפ וריכהל תוכזה יל

שממ לש לוספ לטוה ,אוהש יממ עפשוה תלוכי-לעב ררושמ

:ןומע תא לואשל ןיאש חקלה תא דחוימב .הברה ןהמ יתדמלש

."3ותריציב

יתלאששכ ,הרשעה ליגב יתויהב ינא יתישעש יפכ .תנווכתה המל

הילוח איה ,הז ללכב תיתורפס הריציו ללכב תונמא תריצי לכ

ותוא יתדמלש ",םניעו ודיע" :ורופיס לע הברה יתומימתב ותוא

.תוירוקמ יוליג ךותמ ךשמה ;שודיח ךותמ ךשמה .תלשלשב

יד ".שדח ןוכית"ב תורפסל ירומ ,טהב בקעי לצא םינש ןתואב

שי םא .הריציה תודוסמ דחא אוה שודיחה ןיבל ךשמהה ןיב חתמה

םינואמ
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 שודיח קר שי םא .יוקיח ,הרגש ,תוילאנב הז ירה  -ךשמהקד וניאש רפוס ןיאש טעמכ תירבעה תורפסב ,לשמל ךכ
גאוד

הבוהנכס שי
הכרעההו ןונימה לבא .םיארוקה םע רשק רסוח לש
,ןמרתלאל וא ןונגעל ,רנרבל ,קילאיבל ולש רשקה תא שיגדהל
ויניעב דימת םה  -ךשמהב קד וא שממ לש שודיחב רבודמ םא
.ותוירוקמו ותואמצע ,ודוחיי תא ססבל העשב

,ונויסינ תדימב םייולת וללה .ארוקה ,ךירעמה ,ןנובתמה
לש גפסש ,וילע ויהש תועפשהל עדומ ומצע רפוסה םעפ אל
,ןהמ
תויונמאבו הקיזומב ,רויצב ומכ ,לביקש הרשכהבו
ותונמוימ ,ימצעה ולוק תא אצמש דע יוקיחל לדומ ןהב הארש
ףא אוהו
.תורחא

םג תובורק םיתעל לבא .תונוש תויונמדזהבו תונויארב ןהילע דיעמ

וירבד
",העפשהו יוקיח" ל"נה ותסמ תחיתפב ןמכיפ בקעי לש
"םיחמומ"ה קרו ,וילע תועפשהל עדומ וניא ומצע רפוסה
םילוכי

תולואש םיפנכב" :תועפשה לש הז אשונל וטומכ שמשל
םילוכי וייחב הווח םדאש המ לכ ,השעמל .ןרתאלו ןתוהזל
עיפשמ -
הבותכה ,וז הסמ ".חטשל לעמ דחא חפט ףא ףוע היבגהל ןיא
,םיילילשו םיבויח םיעוריאו תויווח .ןיעדוי-אלבו ןיעדויב ,וילע
תדוקנמםג תוחפ אל לבא םייתורפס ,םייתונמא ,םייתוברת
.םירחא
,ותריש לע תועפשהב ונד םעפ אלש ררושמ לש טבמה

תויתיצמתב הכותב תלפקמ איה .רבסה םגו תוננוגתה םג הב
גפסשי,דחוימה ולוק תא רצויה אצמש העשמ קר ,רומאכ
.הנממאשונ
המ אלא ורבחמ לבקמ ררושמ ןיא" :הז ןועטו יזכרמ ,בושח
הצורמו ותריצי תא רישכמ אוה ,ןהמ ררחתשהו תועפשה
:ונממ ןטקש יממ לבקמש לודג שיש אלא דוע אלו ,לבקל רשכוהש
אל תימצע תלוכי ילב ;לוטיל חוכ ול שיש ימ אלא לטונ ןיא :ללכבו

ףלא ויהי םא םג  -בוט דחא זורח ףא בותכל םלועמ םדא רשכוה
ץוחמו תיבמ תועפשה  -דגמ ןרהא .ד

".וינפל תוריהזמ תואמגוד

יתורפסהו ינחורה ומלוע תא ובצעש ,תונושארה תועפשהה
לשםילימבו
ומע ול שיש יממ אלא עפשומ םדאה ןיא :תורחא
,עפשומ רפוסה ןיא .ףתושמ ינחור עצמ .ףתושמ "המשנ שרוש"
.םירוהה תיבב ןרוקמ ,דגמ ןרהא
.ומצעמ והשמ וב אצומ אוהש יממ אלא

לשו םירוהה תיב לש הברה תובישחה תא יתראית ירפסב

אלא ,רז דוסימ העפשה ןיא" :הז אשונב אטבתה ןמפוש 'ג םג
.ותריצי לעו דגמ ןרהא לע תיבב הריוואה
תא שדחמ ךב ררועמש רפוס התא ארוק רשאכ .ךל בורקה ןמ קר
,דציכ דגמ ןרהא ראית "ידוהי שיא" בלל תעגונה ותסמב

םימשרה
ךכש ךל המדנש ךכ-ידכ-דע ,ךלש תושגרהה תא ,ךלש
אוה ,וב קנחמו םמוחמ ףירצהשכ םירהצה רחא תבשב"
]ויבא[
."4העפשהה תדלונ זא  -התא תיאר קוידב

ארמג רפס םהינפל חתופ ,ןחלושה לא םרסוא ,וינב ינש תא לטונ

."5וילע םהישאר תא הפוכו דבכ
רצויה לש ותריציב ומצע תא רצויה אצמש העשמ :ףסונ ללכו

הרשכוה ,הנממ עפשומ תויהל ןכומ היהו התוא םינפה  -רחאה
םולשב ,תחא הפיפכב ונכש םירוהה תיבב "םירפסה ןורא"ב
רצוי לכש ,וילאמ ןבומ .העפשה הנממ לבקל ןכומ אוהו
ויניעב הקיתעה היתורודל תידוהיה תוברתה ירפס תומיענבו
.השדחהו
רחוב
עפשומ אוהש רפוסה לש הריציה ללכ ךותמ ,דחא ביכרמ ול
תואיקבה תאו רפסה תבהא תא ול וליחנה באהו םאה
ןושלב

לש תרוסמה תא וכישמה םה .םינושה הידברל תירבעה
םיתבה
,ונממ
וניאש המ לכמ תומלעתה ךות ,וילא סחייתמו ותוא דדובמ

םיאתמ
,תויגולואידיאו תויתרבח תועונתל סחיב ןידה אוה .ול
רבכ .תונויצל ןושאר רודו הלכשהל ינש רוד :ודלונ םהבש
תיבב
.וילא תוסחייתמה "ינחור בא" ןהל תורחובה

תונויצה תובאו )ג"לי(הלכשהה ירפסב וארקו תירבע ועדי םירוהה
).6לצרה ,רקסניפ(

דגמ ןרהא ארק הננערב םירוהה תיבב "םירפסה ןורא"ב

העפשהה תוודחו העפשהה תדרח .ג
קילאיב לש םירישה תא ,םכילע םולש לש םירופיסה תא"
לש אלפנה ומוגרתב 'ארטסוטרס רמא הכי תא ,יקסבוחינרשטו
תוודחו העפשהה תדרח :תודגונמ תושוחת יתש ןיב עלקנ רצוי לכ.הברה דועו "7ןמשירפ

.העפשהה
ןהיתובקע תא םילעהל רצויה לש ץמאמ רכינ דחא דצמ
תורורבה ןהיתובקע תא תולגמ ולש םירוענה תורבחמ
לש
םינושארה הביתכה תונויסינ .םינושארה וירוביח לע הלא תועפשה
אל החיכש ,לבא .ןהל שחכתהלו רכנתהל ,וילע תועפשהה לש

םתואתוחפ
תירבעה תורפסה ימוחתב תוחפל ,הכופהה העפותה םג
תוקחל ,וילע םיצרענה םירפוסה תובקעב תכלל םיסנמ ולש
רקוחה לש אל( ומצע רצויה לש תוארה תדוקנמו ,יל תרכומה .םהומכ בותכלו

םירצוי םירכזנ ,ירפסב אבוהש "םירחא לש תוריציה חתפמ"ב
םע ולש רשקה תא קזחל ןיינועמ אקווד רצויה ).ארוקה לש אלו
,ןומדק-בא
ןרהא לש ומלועב דבכנ קלח םהל היהש ,דואמ םיבר תוריציו
אוה הילאש ,היגולואיניג ול רוצילו ,םיינחור-תובא וא דגמ

תוארל ,םע תונמיהל לש ןבומב ,לע סחייתהל .ךייתשהל רחוב
.וכרד ךשמהב ותוא וויל ןכמ רחאלו ריעצה

האג אוה .ובלל רקיה םרסמ רפוס לש תרוסמל ךייש ומצע
תא ףשחנש ,הייחתה תורפסבו הלכשהה תורפסב האירקה
הילא
ןתוא שיגדמ ,ךירעמ אוהש םירצויה לש וילע תועפשהה תא ןמסל
היסנמיגב וידומילב ןכמ רחאלו וירוה תיבב "םירפסה ןורא" ךותמ

"העפשהה תדרח" תא .םכישממכ ומצע האורו ,תונוש
תויונמדזהבהאירקה םע הנווגתהו הבחרתה ,רעונה תעונתבו הילצרה
הבושקה
".העפשהה תוודח" הפילחמ

דחא השענ ,םימיל .ורוד-ינב לש תילארשי-ץראה תורפסב

□'jwn
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ףסומה ךרועכ ,הווהתמה תורפסה לש רתויב םיטלובה םיחפטמה
םירכוזו ,ולצא תיתורפסה םכרד תא וליחתה םיבר ".אשמ"תורפסל

עדומה רפוס לכ הוולמה "העפשהה תדרח"מ קלח איה וז תודע

.דחוימה ולוקל דואמ דרחו ,וילע תועפשהלו ותביתכל ,ומצעל

.טרופמ רקחמל הכחמו בתכנ םרט הז קרפ םג .הבוטל ותוא
ויהש תועפשהה ןמ המכ לע דגמ ןרהא דיעה םינשה קחרממ
םירפא" :רהזי 'ס לש ןושארה ורופיס איה ןהמ תחא .ותוריעצב וילע

?רתי תדרח .ו

זא יתייה" :דיעה ) (2006םערב רינ םע ןויארב ".תספסאל רזוח
הנוש היה הז .קומע םשור ילע השע רופיסהו ,םי-תודש
ץוביקבןושארה ורופיסל רדחש ינונגע ןונגסל המגוד יתשפיחשכ
ןרהא לש
ינאוהמ לכמ
,ןיסנגמ וליפאו זזהו ןונגעמ הנוש קר אל ,וינפל בתכנש
הקידב שרוד ןיידעש והשמ יתיליג "םירווש לש ןעטמ" :דגמ
:רמואואלא
,ןוזניסומ לאגי ומכ םיריעצ םירפוס זא ובתכש םירבדהמ םג
המגדהל הנקסמה תא םידקא .םיארוקה תא וב תפתשמ

רתי-תדרח ;אווש ששח היה דגמ ןרהא לש ששחה ילואש

."8םחש ןתנו רימש השמ

.טרפב זזהו ןונגע לש םהיתועפשהמו ללכב תועפשהמ
םג אלא םינושארה וירופיסב קר אל תורכינה ,הלא תועפשה

ןונגע לש ולצו ורוא .ה

שרושמ" ויה ןומעו זזה לש םתריציש תודיעמ ,ותריצי ךשמהב

דחוימה ולוק תא אוצמל ול ועייסו ,דגמ ןרהא לש "ותמשנ
זאמ םירפוסה לכ תא םיוולמו וויל ולצ םג לבא ןומע לש ורוא

.ןתרזעב

.וירחא םיאבהו ורוד-ינב לע עיפשמ דימת ורודב לודג .םויה דעו

ןושארה םירופיסה רפסב סנוכש "םירווש לש ןעטמ" רופיסה

תחת ,רחאה דצה ןמ לבא הביתכה תמר תא הלעמ אוה דחא דצמ

ינוי ,םינפבמ( "למנב" :םירופיס ינשמ בכרוה ) (1950םימי חור

העפשההמ ץלחיהל השק רתוי דועו ,לודגל השק דבכה ולצ

חורל סנוכשכ  1943).רבמבונ ,ונייחמ("םירוושה תקירפ"ו )1943

לע לודג תעפשה לש הז אשונב םירקחמ .ותביתכ לש תממהמה

םימי חור חסונ ".םירווש לש ןעטמ" :ארקנו שדחמ דבוע ,םימי

קילאיב לש ותעפשה תא קדבשכ ,ןורימ ןד לשמל ובתכ ותביבס

םיכחמ ןיידע םייונישה יטרפ .םימדוקה םיקרפה ינש חסונמ הנוש

,ורוד-ינב לע ןמרתלא לש ותעפשה לע םחש היחו ,ורוד-ינב לע

,םיקרפה ינש ומסרופשכ .רורב םינמזה חול לבא ,ףיקמ רקחמל

ורוד-ינב לע רנרב לש תטלובהו הכורבה ותעפשה לע ינא יתבתכו

,ןכל -1945.ב קר הנושארל םסרופש 'םושלש לומת' עיפוה םרט

בתכנ םרט ,יתעידי בטימל ".ןסרל םסק ןיב" :תרבודה תרתוכב

קרפהמ עטק ,לשמל ,ןיב הילע עיבצהל יתיצרש תינונגסה הברקה

הזורפה לע ןומע לש הכורבה ותעפשה תא ראתיש ףיקמה רקחמה

הייפיצה לע "למנב" םדקומה קרפהמ עטק ןיבל "םילעופה קושב"

"תינומע" ובתכש םירפוס ויה .היקזנ תא םג דבב דבו ,תירבעה

לבא ,תרכינ םנמא איה .תיתייעב איה ,תומוקמה ינשב הדובעל

וחילצהש דע בר ןמז רבעו ;עשוהי ב"א ומכ ,םהידעצ תישארב

דבועמה רופיסה קר .םושלש לומת תעפוה ,ינפל ,רומאכ הבתכנ

ולצ תחת וראשנש הלאכ ויהו .דחוימה םלוק תא תולגל ץלחיהל

ילוא ,ןכלו .וירחא עיפוה םימי חורב סנוכש "םירווש לש ןעטמ"

.9םמורתהל וחילצה אלו

אוה ילואו .אווש ששח היה ,העפשה רבדב ,דגמ ןרהא לש ששחה

התוויל ,העפשהה תוודחל העפשהה תדרח ןיב תוטבלתהה

ויחסונ לע אלו רופיסה לש רחואמה חסונה לע רקיעב ססובמ

.דגמ ןרהא תא םג םהיניבו ,םינש ךרואל םיבר םירפוס הוולמו

וטלקנש ,ןומעו זזה תועפשה תורכינ טלחהב ,תאז םע .םינושארה

םתעפשהמ רקיעב אלא ורוד-ינב לש םתעפשהמ ששח אל אוה

המל ומיאתהו דגמ לש "ותמשנ שרושמ" ,רומאכ ,ויהש םושמ

שרושמ" ויהש זזהו ןונגע ,רתב רקיעבו ,ול ומדקש םילודגה לש

.הליחתכלמ וב היהש

וב שחש ולש רופיס ,קדצב אלש םגו קדצב ,לספ םעפ אל ".ותמשנ

םיטפשמ המכב ,ןומע י"של דגמ ןרהא ןיבש הברקל המגודה וז

עלבנו ויד שגרומ וניא ןיידע דחוימה ולוקש בשחו ,רתי תועפשה

ןיבל ),םיהז רחואמהו םדקומה חסונה("םירווש לש ןעטמ" ךותמ

.10וילע תויתורפסה תועפשהב

םיכחמ תוריציה יתשב .םושלש לומת ךותמ םיטפשמ המכ

ותודע איה וילע זזהו ןונגע תועפשהמ ששחל תואמגודה תחא

ענמנש ךכ לע ") (1973הרפש 'ש םע ןויארב ,םינשה קחרממ
וירופיס רחבמב "םירווש לש ןעטמ" ןושארה ורופיס תא לולכלמ

(1973):םויה תוצח

:םיברע םילעופ לש להק ךותב הדובע תועצהל םירבעה םילעופה

:ןונגע י"ש
לכ דיבו ונירבחמ המכ ודמע םיעורקה םהידגב ךותב םיצווכמ"

םתצקמ .םיאושיק השולש םינשו םחל רככ יצח ובו ןטק לס דחא

רוכזל הצור ינניאו םתוא בהוא ינניאו יתבתכש םירבד יל שי"

דחפו הוקת םתצקמו .םהיניעב הווש לכהש םדא ינבכ ודמע

בהוא ינאש םירבד שיו .ימצע לע הרומח תרוקיב יל שי .םתוא

םויה תסנרפ םהל אוצמל הוקת .תובצעה םהיניעב ויה םילחלחמ

עודמו ".ץבוקל םתוא סינכהל אל בטומ יכ יתבשח תאז לכבו םתוא

?ותוא בהא ןכש "םירווש לש ןעטמ" ןושארה ורופיס תא ללכ אל

 56).ימע ,םושלש לומת(".םייברע םומדקי אמש דחפו
:דגמ ןרהא

ינפמ ,ותוא בהוא ינא יכ ףא ץבוקל רופיסה תא יתסנכה אל" -

,ההימתב ,קוהיפב .םיצוביק-ירבח םיסנכנ םיראווס ינורחא"

תעפשומ ןושלהש יתשגרה ;יירוענ תואטחמ דחא וב האור ינאש

.רוגיפ לש הכילה םתכילהו הדימע הניא םתדימע .הלאש-ןמיסב

."12ןונגעמ ,זזהמ דאמ

דיתעש הממ םידחפנ וליאכ ,םמצע לש םחוכב םיקפקפמ וליאכ
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".םיקינולסו םיברע לש םתומד ינפמ םיטעמתמ וליאכ .שחרתהל
) 9ימע ,םימי חור(

תינוריאה המינה תא שיגדהל ךרוצ ןיאש המוד .דועו תאז
ןמא ןומעמ לודג ונל ימו .דגמ ןרהא לש וירפסמ םיברב תמעפמה

םיקרפו ,םדוק רבכ תפומ ירופיס טעמ אל םסרפ ןומעש ןבומ

תידורפה ,תיריטאסה הביתכה תא םג ךישממ דגמ ןרהא .הינוריאה

ותריציב ןידה אוה  1935.תנשמ לחה ומסרופ םושלש לומת ךותמ

תרוקיבה םע דחי ,ןומע לש ותריציב טעמ אל הדצמה תגלגלמהו

חילצה לבא ,םהמ עפשוה דגמ ןרהאש קפס ןיא ,ןכלו .זזה לש

םמצע יניעב דואמ םיבושחה םירפוסהו םירוספורפה ,םירקבמה לע

,םידחוימה ולוקבו ונונגסב וז העפשה עימטהל וכרד תישארב רבכ

העשב הבו ,ןומע לש וכרד תא ךישממ םג אוה ךכב .םתביבסו

.ידוחייה ולוק תא ,רומאכ ,אוצמל םתרזעבו

הבושחה ותסמב בתכש המ תא אורקל יאדכ .ולש וכרדב ךלוה
יתורפסה "ןימאמ ינאה"תא תשרופה "(1993),רפוסל ארוקה ןיב"

לע הריטס אוהש" בהזה תשבדו ףפועמה למגה ורפס לע ,ולש

רפוסה לש ולוס .ז

וירבדל ,ירמגל תירקמ אל תוישרפ תוכימסב ''.17רקבמו רפוס יסחי

.ןונגע לש ותריצי לע

ןרהא שיגדה " (1979)13רפוסה לש ויתוקיתשו ורוביד" :ותסמב
",ימינפה בצקה"הו ;"ימינפה ןוגינה"לש הברה תובישחה תא דגמ

לש םסחי תא דגמ ןרהא חסינ ) (2006םערב רינ םע ןויארב
:םהל ומדקש םירפוסה לא ולשו ורוד-ינב

"ןהיניבש המב אלא םילימב וליפא ועיבהל ןיאש רבד ותוא ,רמולכ"

םהימיב 'דכו 'םירוט' ',תורפסל תורבחמ' ומכ הרובח ונייה אל"

לש םהיתוריצימ טטיצ המגדהכ ".14ןונגס ילעב" םהש םירצוי לש

,ךז ןתנ לש 'תארקל' תרובח ןיעמ אל םגו ,ןמרתלאו יקסנולש לש

החיתפה יטפשמ תא ,םהיניבו ,וילע םיבוהאה םירפוסה ןמ המכ

תפתושמ 'תיתורפס היגולואידיא' ונל התיה אל .םירחאו רוד השמ

".םויה תסינכ םע" :ורופיסמו ",הימי ימדב"ורופיסמ ןונגע לש

,זזה תאו ןומע תא ונלביק .ונל םדקש רודה יפלכ תונדרמ אל םגו

לש קהבומה ישיאה ןוגינה" תא תוטילבמ הלא תוחיתפ :עבקו

אל תויתורפסה תומחלמה .םהלש םירישי םיאצאצ ונייה אל יכ םא

ןיבש םיקוסיפה ידי לע עבקנש ןוגינ .וב תועטל רשפא יאש ,ןונגע

םהל רשא' ,ונמצעל ונרמא .בר םעט ןהב וניאר אלו ,ונתוא וניינע
'."18ונל ונל רשאו םהל

."15תוקיתשהו רובידה

גישהל הסנמ אוה התואש ,דגמ ןרהא לש שפנה תאשמ יהוז
:םירחא לש םהיתוריציב האירקה תועצמאב

הבש "(1993),רפוסל ארוקה ןיב" ,ל"נה תיטאופ-סראה ותסמ

ותוהדזה לע הדיעמ ,וילע ךמסנו םימעפ המכ ןומע תא ריכזה

,רופיס ,ריש  -תיתורפס הריצי םיארוק ונאשכש בשוח ינא"

םירבד ,רקיעב לבא .רפוסהו םדאה :ןומע םע דגמ ןרהא לש הברה

'םיבהוא אל' וא 'םיבהוא' ,עדומ אל ןפואב ,לכ םדוק ונחנא  -ןמור

ילואו תוחפ אל םיפשוח ",תודע קיחרהל" ידכ ןונגע לע בתכש

תא אלא ,ןושלה תא אלו ,הלילעה תא אלו ,םירוביגה תא אל -
רחא קר .םילימה תניגנמ תועצמאב ונילא עיגמה ,רפוסה לש ולוק
םימוגיפה דחא התיה ןונגע לש ותריצי ."16םירבדה רתי םיאב ךכ

.ימצעה ולוק תעימשל דגמ ןרהא עיגה םתרזעבש

!ומצע ותוא רקיעב

םירפוס לש םסחי לע בתכשכ םג תרכינ ןומע םע ותוהדזה
:םהירקבמל

ובתכי המ םהל תפכא אלש םיריהצמה םירפוסל ונימאת לא"

ןונגע ש"ע םילשורי סרפ ול קנעוהש רחאל םסרופש ןויארב

םהב וציצי םה ,םינותיע תאירקמ םמצע ורידי םא םג .םהילע

ועיפשהש םירבד הרשע" :תרתוכה תחת  (1996),לווע ורפס לע

וכילוי ,םימשה ףוע וא םהיאנוש וא םהירבחש ,העידיב ,רתסהב

:וילע םירפוסה תועפשה תא דגמ ןרהא ריכזה " (1996),ילע

.ךכל םישידא םניא םלוע תליהתל וכזש םירפוס םג .לוקה תא

לש ותרישו יקסנולש ימוגרת ,זזה ,ןומע ,יקסבוחינרשט ,קילאיב

בותכל זעהש רקבמ לע תותימצל יודינ רזג ,לשמל ,ןונגע י"ש

ותוכז" :ןומע לש וקלח טלוב וז הרפצ תיגולטק המישרב .ןמרתלא

םאו .וירפסמ דחא לע דובכ תארי ךותמו יידמל הנותמ ,תרוקיב

הבושה ,ולש השעמה רופיסל ספתנ התאש ךותמש ,איה ןונגע לש

:ןנוק ותומ ינפל ,לבונ סרפב הכזו םיינפוח אולמ םיחבשב קנופ יכ

םירבד ינש .ךלש התייה וליאכ ךל תלגרומ ונושל תישענ ,בל

..."19יימי תא ורציק םירקבמה

תובר תויהל תויושע תוקיתע םילימש :ונממ דמל התא םילודג

תדמלמ ,םתוא התווילש תרוקיבבו דגמ ןרהא ירפסב האירקה

בותכל רשפא םיארי ירפסו םישרדמ לש תירבעבשו :תויועמשמ

טעמ אל לבס דגמ ןרהא .הלא וירבדב ןווכתה ןומעל קר אלש

לש תובכרומהו תויוקדה לכ לע ,אליעלו אליעל 'תינרדומ' תורפס

וירפסב הנממ ערפנ םג לבא ,תרוקיבה לש "העורז תחנ"מ

 189-179).ימע ,םייחה דסח(".םדאה שפנ
העפשהה תדרח :העפשהה לש םיבטקה ינש םיטלוב הלא םירבדב

.םירקבמה לע םיגלגלמה
תימדקאה" "תונשרפה" דגנכ ותעד עיבהשכ ,הסמ התוא ךשמהב

התייה וליאכ ךל תלגרומ ונושל תישענ" :טפשמב תזמרנה ,דחא דצמ

ותריצי לע" :בתכ "?ררושמה ןווכתה המל"דמלל האבה ",הרקיעב

העפשהה תוודחו ;"תינומע"רבדמ התא תעד ילבמ ,רמולכ " -ךלש

ןהמ | [ תובר תויצטרפרטניא ובתכנ ,לשמל ,ןונגע לש

בותכל רשפא ] [ םישרדמ לש תירבעב" :רחאה דצה ןמ

תויתדיח הכ ןה ] [ ויתוריצימ תובר יכ וז תא וז תורתוסש

ךרדה תא הארהו "רשכהה"תא ןתנ ןומע ,רמולכ "'.תינרדומ' תורפס

רביד ךכב ".טשפה ךרד לע ןתוא םיארוק םא ןקמועל תדרל השקש

ןיאש ,דמיל אוה .םעפ לש תירבעב תינרדומ תורפס לש תורשפאל

"םיכוותמה" תא החדו ,ותריצי לעו ומצע לע רקיעב ,דגמ ןרהא

.אקווד "תיוושכע"תירבעב תינרדומ תורפס בותכל ךרוצ

תובורק םיתעל" :ויארוקל רפסמה ןיב םיצצוחה םירתוימה םיברה

!ם:נזאח
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',ותריציו וייח ןמפוש .ג .קפוא לא קפואמ' .ןירבוג תירונ 4.
אוה עורגה הרקמב ,אלא ,ויניעב םירתוימ קר אל ]םיכוותמה[ םה וידחי תאצוה /ותריציו

ןיבו וניב ץיח םיווהמ ,ופוג לע םישמורה םיקרח ינימכ םתוא שח

תויורשפא" :איה ותנקסמ ."20םהמ רענתהל ונוצר לכו ,םיארוקה

ויתויואטבתהל תואמגוד םש דועו  406.ימע ,יב ךרכ ,ג"משת ,א"ת תטיסרבינואו

.תועפשה לש הז אשונב ןמפוש לש

דסח' :דגמ ןרהא' .ןירבוג תירונ 5.
',םייחה רסחי
ימע ;םייחה
 22.ימע
:ךשמהב 22.
רסחי :ךשמהב
'.םייחה דסח'
'.םייחה

ןוויכ לכל ארוק לכל תוחותפ תויהל תוכירצ הריצי לש השוריפ

 26.ימע ,םש 6.

."21הרומג תוריח ךותמ תישענ האירקה היהת ךכו ,אוהש

 27.ימע ,םש 7.
 100.ימע ,םש 8.

םייחה דסח :דגמ ןרהא :ירפס דובכל הביסמב ירבד לע ססובמ
ןונגע תיבב ,למרכ תאצוהב ירבע רפוסכ ץראה-ןב לש ונקויד -

■ (15.3.2012).ב"עשת רדאב א"כ ,םילשוריב

.ןאכ תרגסמהמ םיגרוח הז אשונב םיאלמ תומוקמ יארמ 9.
,ומע תונויארב רקיעב ורמאנ וילע ןונגע לש ותעפשה לע דגמ ןרהא לש וירבד 10.

.םינבא ץרא' :ורפסב סנוכ ,ןהמ רחבמ .תויתורפסה ויתוסמב םג םשו הפו
, 2011.יבצ ןב קחצי די תאצוה ',םירמאמ .ילארשיה ןמזה יליבשב

ז"טב הרטפנש ,יתדידיו יתדימלת ,הלועמה תמגרתמהו תררושמה ,הרפש 'ש 11.
הדלונ .םילשוריב ןונגע תיבב הביסמה ינפל רצק ןמז )(9.2.2012ב"עשת טבשב
1931.

תורעה

 178; 183.ימע ',םייחה דסח' 12.

יפוליח'
יפוליח' 1.
םיבתכמ
םיבתכמ
ןיב ןיב
לארשי
לארשי
ןהכ ןהכ
ןיבו ןיבו
ןונגע י"ש
ןונגע י"ש
דודו דודו
',ןוירוגךב
',ןוירוגךב
תכירעב
תכירעב
תירונ תירונ

 207-198.ימע ',םינבא ץרא' 13.

 201: 202.ימע ,םש 14.

.ה"משת ,דקע תאצוה .ןירבוג

לארשי
לארשי 2.
).ךרוע(ןהכ
).ךרוע(ןהכ
רפסי
רפסי
.שטאשטוב
.שטאשטוב
תבצמ
תבצמ
ןודכו
ןודכו
הליהקל
הליהקל
',השודק
',השודק
יצוח
יצוח
םע םע

 201.ימע ,םש 15.
 206.ימע ,םש 16.

.ז"טשת ,דבוע

בקעי
בקעי 3.
:ןמכיפ
:ןמכיפ
יוקיח"
יוקיח"
".העפשהו
".העפשהו
:סנוכ
:סנוכ
.רצויה-תיבב'
.רצויה-תיבב'
תוסמ
תוסמ
לע לע
תויעב
תויעב
',תורפסה
,יתורפסה

 214.ימע ,םש 17.

רסוח" :ירמאמ םג וארו  133-131.ימע ,א"ישת ,דחואמה ץוביקה תאצוה

 164.ימע ',םייחה דסח' 18.

לע ) (12.2.2010ע"שת טבשב ח"כ ,יתבש .ןושאר רוקמ' ".קתניהל תורשפאה

 213.ימע ',םינבא ץרא' 19.

".זוע סומע לש תיתורפסה החפשמה" ,ןכו "העפשהה תוודחו העפשהה תדרח"

 166-151.ימע  2011,ץיק  24,ןויליג ',תורפסל תע-בתכ .גג'

 214.ימע ,םש 20.
 215.ימע ,םש 21.

ןהכ לאומש

ןילופ ,ןילופ
המשא ישגר םוש יל ןיא
יח ינאש

םימעפל

ואנןלךיבב

חמש ולפא

ריתסהל ץמאתמ

ינא ךלוה ףכו

םיטמק
.םיניוע םימי לש

קיקחל

ביש רטפאה חירל תחתמ
הפרשה חיר תא

.םיתמה לש
גלשה לש אמסמה קהיבה

דבל יח ם-זא

דבל תמו
דחופ אוה דבל
בזענ אוה דבלו

.ויהלאמ

םינזאמ

This content downloaded from 109.65.135.39 on Wed, 02 May 2018 07:45:45 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms

