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תובנ ןונמא 

שיאןד תא טיםבוםןד 
תומוחה  ןימש 

- "הזמע לאידע יחבש" לע 
'הניעו ודיע' לע תופמ 
,ןונגע לש 'הלוע דע'ו 
דקומ לאירבג תאמ 

חוכיוול ןיינע אוה ,יטנמס לדבהה האריש 
רוע םרקש ,(הלוכסאה ךותב רמ ימינפ 
תורפסל גוחכ 50-ה תונש ףוסב םידיגו 
קתעוהו תירבעה הטיסרבינואה לש םלוע 
.ביבא-לת תטיסרבינואל 60-ה תונשב 
,ךליאו 70-ה תונשמ לחה ,הבצייתה וז דגנכ 
אקאסה וירשקהב ןונגע רקח תלוכסא 
ינוא אוה הזכרמש םיינומאהו םיילאר 
איה) ,וז הלוכסא .ןליא-רב תטיסרב 
תמ (ןונגע רקחב םויכ רתויב הליעפה 
תא איצוהל עודיה יפיזיסה ץמאמב תנייפא 
לש םיסחי םייקל ,ירק ,שאה ןמ םינומרעה 
,טסינרדומה ןונגע ןיב הוולשו םולש 
ןונגע ןיבל ,ינוריאה לאוטקלטניאה 
רפוסה לש ודמעמ תא שגדל ;'ינומא'ה 
תייפוטואל ןוילע לדומ ןימכ לוגדה 
'ץימחמ' אוה םא םג רשא 'םכחה דימלת'ה 
 w , תא בצעמ אוהשמ םג ,ונייהד ,םיעגרל
•ובג לע •-דרומה סראה לש הגשהה רבוק •"י "יי0-™ תינא'י י® טיש-י יי"' "'אי ■י™'"1 "י3 יאנ "'יזיייייבל "י- 
.ירח אולמב "ה1;,אשב הרזחה" לש היתול קדקודמו דיקמ רואית ראתלמ עצמה רצקי תמליאה ותאחמ םושמ לטובמ ןמזה םרוג 

תא ותייווה ומב אוה םייקמ ןיידע ,התופ , . , י "יי י י י ," רתויה דצה ךא ,ןונגע רקח תודלות לש סרוג םג .הזמע לאידע לש ותורגתסהבש 
ג"ירת רמוש םדא תויה לש . י פ.ל ' א.ה וק חותמל היה ןתינש ,אוה ןיעל הלגנ םשל םייוסמ יתרבח טסכטסנוקל קוקז ןמזה 
יתוברת רשקה לש תומוהת יפ-לע ,תוועמ ייי"ייי' •י?ייט " 'כי' היצאיצנרפיד לאידפ יליאו ,תל-ב-הי הנידעה ותלועפ 
לע ןטוטהל השעמ םיגוליד בגאו ירבשמ 'רודה ותוא לש חמצהי ינענכה זיבל זדסי טסכטניק לכ ויטולזזל ןאכ טימשה הזמע 
תלוכסא' תא .הקעומ תיינימא לש הירבש •?ra תאז ™על "ינ אל בוש יליאו ותתיכ התיה וז אלפנ ■פ לע ,א - יתיבח 
לדוצרוק ךןךב הרואכל דסי 'ןליא רב עב םירקוח בצעל חילצה אל ינשה ייי'י םוקממ ונל העודיה 'תווזנה תנוזנת •הליחתכל 
תונוסרפה תא 'רנה' רשא אוה אוהו רקוחה םוקמ תאו 'יתוהמ המוק רועיש ריק לע תומוחה ןיב איה םג היולת ,רחא 
,םלואו ,םויכ הב תונהכמה תויטאנימודה -בח ישפת 'הלעמו ומכשמ' אוהש דדובה ;הזמע לאידע לש ורדח 
םיטקונ םהו וכרדמ דואמ וקחר וידימלת •םירקוח לש םירדעו םיצוביק ,תותור 
ןיבש תודבכה תוריתסה שוטשיט תקינכטב א'[י םויה זינגע רקח תפמש ,הזמ עבונה 
ןקפסה ןופובה ינפ ןיבל ינומאה סונאיה ינפ םילוכי ינא זיא ביש .תיתלוכסא-זיעמ הפמ םימצע לאש ליב םצע [.א] 
,ויבתכב םיבצועמש ,ןוקיריטאסה ,ינוריאה ליויצייק לש יונגע ישפ'לע רביל 
תופירחב ליווצרוק ןמיס ןתוא תוריתס השיפת רותמ עבונהו ןדס לש הז לומ עךי >תומוחה ןיבש שיאה רק. 
.ונממ הלעמל ןיאש ילאוטקלטניא רשויבו הפונתה לש המוקמ תא ;תילאטוט תינויער תורומת ומויק תונש רלהמב 
הלביקו הבצעתהש) ןליא רב תלוכסא .דקוממה ,יתדוקנה רקחמה חקל ףקיההו תןףןף יפןליח (רתויכ תופיקמ 
(ליווצרוק לש ותומ רחאל קר וז םינפ תוזח םיתייצמה םייקיח לש שעמ ['מ איהש .ןכסא ןיב םיקבאמ 'םירקןח לע | 
לש 'ןונגע רקח' לומ דגנ-לקשמכ המק תבתכומ תיזכרמ השיפתל ^ ללכ ךרדב םעטב תורומתמ םיעבונה םייוניש ,תול 
,רומאכ ,דסונש ,'תיללכה תורפסה עדמ' 'ם/1מאו 'תידם,ימ ףא וא 'ןייתינבת "יובגמ תושדח תוירקחמ תונפוא ןכו ,יתורפסה 
ריהבהלו רהמל שיש אלא.50-ה תונש ףוסב רלהמב אפוג ןונגע רשפ ל וניכזשמ רתוי לע הסיבמ העפשה ועיפשהש םירקבל 
אל םלועמ וז 'תיעדמ-תירקחמ' השיפתהש וניכז 'ת"ורחאה םינשה םישולש-טירשע אל םירקחמה ,ובירש המוד .ותוחתפתה 
הייושע הניא 'הלוכסא'הו ,תיזאפ-דח התיה רקחמה לש תימינפ םיסחי תרדסה ל "פם טסקט לכמ ףתןין תןכיאה תא םךיק 

לתב 'תיללכה תורפסה עדמ' .דחא רועמ !תינו^א^י"ל"^ 'מיד"א^ -רפ םיינונגעה םיטסקטה וכשמ רחא יתור 
יתש ןיב תוסירא סינש ךשמ סבסתס ביבא J י א ? קוסיע ספעעל יאעס יליא היה בו-ש תיניס 
השקיב הנושארה :תוינורקע תויציזופ 'י ' , """ ,י ררש רשאכ בצמה היה הזכ .רחא חטשב 
לש ישממ טסכטנוקב ןונגע תא ביצהל _סאה ןר^ךיך הבך הךימב לאיףבג ,ליווצרוק ךורב)םיליפנה רוד ןונגע רקחב 
ןונגעב תוארל ,ונייהד ,תיללכ תורפס '. י "י" ויהש (ןדס בר א''לדביו רנכוט םלושמ 
ורטסואה תורפסה ןמ דרפנ-יתלב קלח י ^ ^, י המלשו ינענכ דוד)םהמ םיתוחפב םיפקומ 
איהו ,היינשה תירקה-ה השיגה .תיראגניה םי יי ,'"^ס "ב^ס ל- י"- א" ר" ם'לי-נ;י 'י'ע "י™ איה הזכי 
ינונגעה טסקטב ןודל השקיב ,םויכ תטלשה י 111 דקפוה םיינונגעה םינפוצה חוציפ טקאו 
,'וכותמ טסקט'ה תונורקע בטימ יפל -חאה םינשה 30-20 ןכ)יחכונה ךלהמה .םיריעצ תורפס ירקוח ידיב 
םייטסילאמרופה תונורקעה יפ-לע ,רמולכ לש ורקיעמ ,ןותנ ןונגע רקח לש (תונור תא ושפתש םיריעצה םירקוחה ןמ קלח 
הלומרופ ,םלואו .'טסקטה תד' לש ,חוכב-תולוכסא יתש לש ןהידיב ,רבד ,םנמא ,ורבע תירקחמה 'המבה תמדק' 
הרהמ דע הרדרדתה וז תיסחי-תדבוכמ אוה ןתוא עינמהו ידסומ אוה ןסיסבש ךא ,םיליפנה רוד לצא תמייוסמ תוכנוח 
העבטמ-תיטסינוגיפא-תינשמ השיפתל רקחמ תלוכסא איה ןהבש הנושארה .יאדיא ןב ןונגע רקח ןיא ,רבד לש ורקיעמ 
בצעמה םכוחמ-םכח רצויכ ןונגע תייארבש לככ ;יתאוושהה וא) 'יעדמ'ה תורפסה ךשמה תניחב תונורחאה םינשה םישולש 

75 ם!וז*1נ 

*וובנ ןונמא 

שיאה תא םיבבוסה 

תומוחה ןיבש 
- "הזמע לאידע יחבש" לע 
'הניעו ודיע' לע תוהמ 
,ןומע לש 'הלוע דע'ו 
דקומ לאירבג תאמ 
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יק תפש רצויהו םמשל םייתורפס םינפוצ 
תיטרפה ותאנהל תיאליע תיתורפס דוד 
'היציזופ' .םירקוחה לש תיטרפה םתאנהלו 
רשפ''ב יתלחתא דה הל היהש)וז תירקחמ 
ידכל דע הרדרדתה (רנכוט לש רינגע 
האישל העיגהש ,תימצע הקסטורג 
םיינויחה היגצייממ דחא לש 'הפה תטילפ'ב 

רה ללה יאצבשתה אוה ןונגער רתויב 
שתב ספדיהל םייואר וירופיסו םינשוש 
:תינוריא-וטוא הרימא םצעב איהש (רוצב 
יפא ,תינונגעה תרופיסה אל ,התעמ רומא 
תיתטויטה התייווה אולמבו הערימב ול 
לש ןחבומ יתלבה םוסריפה םע הפשחנש) 
,ןוצבשתל םייואר (ןובזיעה ןמ םיטסקט 
תורפס-ירקוח לש םייוסמ גוס אלא 
אלמ שומימ םמצע תא ושמימ אליממש) 
םיצבשת ירבחמכ לושיב-ינוכתמ יבתוככ 

.(תרחסוממ תרופיס לש םינתרושקיתכו 
וז 'הלוכסא' החילצה ,ןכ-יפ-לע-ףאו 
ארימג דע טעמכ ןונגע רקח תא רדרדל 
לש הקומע היצאמטיגל-הד רוציל ףאו 
פס 'דסי אוהש הנעטב) ינונגעה טסקטה 
היצאמיטיגל-הדל .(ונממ תאצל שיש יתור 
יתלבה םוסרפה ,רומאכ ,םרת וז הקומע 
ןמש םילכה ירבשו תוטויטה לש ןחבומ 
אטחנ אל ,ןובשח לש ורוציק .ןובזיעה 
רקח לש וינפ תמגמש ןעטנ םא תוללכהב 
המגמ איה תונורחאה םינשה 20-ב ןונגע 
וא דובכ םיררועמ אל .תקהבומ תינורדימ 
רופה ןמ וגרחש םירקחמ םג דחוימ ןיינע 
לש ורמאמ ןוגכ ,ןנד תויתלוכסאה תולומ 
ןאמורה לא הפיאשה' תודוא ןורימ ןד 
רמאמ ,תינונגעה תרופיסב 'הנורבשו 
לש ותייטנ תדמוע ויעינמ דוסייבש 
ןאמורה יפלכ ומצע רקבמ-רקוחה 
תא טופשל ונויסנו ,יגולוכיספ-יתרבחה 
יפ-לע ותנעטל םייק-אלה ינונגעה ןאמורה 
םירבד .ןיינעה ןיממ ןניאש הדימ תומא 
עמה וירקחמ לע םג ורמאי הלאל םימוד 
הרדעיהש ,דקש ןושרג לש רתוי םיקימ 
תשיפתבש ןורוויעו תיאדיא היצפסנוק לש 
ומרג תירבעה תורפסה לש טילבתה-תפמ 
ינונגעה ןמוניפה רואית ןויסנ לש וקסאיפל 
.(''1980-1880 תירבעה תרופיסה")ורפסב 
לש םירמאמ המכ םידמועו םימייק ןכ ומכ 
ונתעיתר תא ררועמש המ ,םלואו .חמצ ידע 
םירושעה ינשב ובצועש םירקחמה לולכממ 
תיטארקונכטה היווהה אוה םינורחאה 
הארשה רסח םיביטומ קוריפ לש תינדקונה 
סאה לכל תפתושמ וז היווהו - תלחותו 
אצוי אלל טעמכ ,ןהיגירח לכ לע תולוכ 
הפונתה הספש דבלב וז אל .ללכהךמ 
ךרד-יאוות תרצויה ,הלודגה תירקחמה 
יבחר טסקט ירושימב תובחרנ תונכותו 

אלא ,ליווצרוקכ םירקוח הנייפיאש ,םיידי 

תוידסומה תורגסמהש המוד - תאזמ רומח 

רופמו תומכסוממ הגירח ןויסנ לכ וקנח 
המודו ,תיגיגכ רה תויופכ תויתינבת תולומ 
'וררק'ל יוכיס לכו ןוזח לכ תבש ךכבש 
עוצימה תומגמל רבעמ ,ןכא .שדח ירקחמ 
תבשונ ,תוישומנ ,רמול אל םא ,תוינוניבהו 
תיתורפסה הימדאקאה לש היתונורדסמב 

.תונקירה לש החור ץראב 
זוהש תוירקחמה תולוכסאה יתש דגנכ 
חמ המגמ 50-ה תונשב הבצעתה ,ורכ 

דילוה-הרהש ,תישילש תיתרוקיב-תירק 
בג ,וייחל 20-ה תונשב זא ,ריעצ רקבמ 
המגמ לש ןיעל-יולגה הנייפאמ .דקומ לאיר 
סמב בלתשהל השקיב אלש ,וז תירקחמ 
ברקה ןדיעה לש תורקעה תוידסומה תורג 
םמע דדומתהל השקיב אלו רעשב דמועהו 
םע דדומתהל השקיב אלא - םה םהילכב 
םילכב רנכוטו ליווצרוק ,ןדס לש םהירקחמ 
וכ השיפת בצעמ דקומ .ןיטולחל םישדח 
.טשפומ-ינלמסה ינונגעה רופיסה לש תלל 
תקסועו ,םוצמצב תמגדומ םנמא וז השיפת 
רעיו "םניעו ודיע" - דבלב םירופיס ינשב 
העונת בצעל ןויסינ הב שי ךא ,'םלוע 
השיפת ,םידממ תלודג תירקחמ-תיתרוקיב 
הבוגת םג איהש תיתרוקיב-תירקחמ 
אמ ינאיל תיאדיא-תיתשת םגו תיתייווח 
תורעה' ורמאמב .ןיטולחל שדח ירקחמ 'ןימ 
דקומ ריהבמ ,רפסב סנוכמה 'םניעו ודיעל 
תרשע לע ,יתעדל ,הנמנ ןונגע" :רמואו 
.20-ה האמה לש םיבושחה םינוקיאזורפה 
רתוי ותריצי ףקיה אולמב ,קפס ילב ,בורק 
רשאמ ןאמ םאמות לש יחרזאה םזינרדומל 
'לוגלגה'ו 'טפשמה' לש ידעלבה םלועל 
ויתוברמ לביק דקומ לאירבג .(15)"אקפקל 
ינש ןיב דמוע ןונגעש ,(ליווצרוק רקיעב) 
ותוהזל רשאב חוכיו ןיאו טעמכ .תומלוע 
חוכיווה רקיע .ינומאה 'לומתאה םלוע' לש 
ןמש םלועה לש גויתהו יוהיזה תודוא בס 
תורפסה לש המלוע והז םאה .רחאה רבעה 
םלועה אוה םאה ?תיראגנוה-ורטסואה 
בא' ןפואב) ששאמה ,ירבשמה-ינררומה 
תנעטכ) תוינומא תושיפת שדחמ ('ידרוס 
ןמש םלועה םאה ?('ןליא רב' תלוכסא 
ילאוטקלטניא םלוע אוה רחאה רבעה 
תנפצ' יקחשמ 'קחשמה םדאה' לש יריטאס 
עדמ' לש םיטארקונכטה תנעטכ) 'חנעפ 

?('תיללכה תורפסה 

רחאה רבעה ןמש ,איה דקומ לש ותנעט 
תב תיטסילאיצנטסיסכא השיפת תדמוע 
,םיילאראקאסה םירמוחה .20-ה האמה 
םיכוז םיינומאהו םיילאטנדנצסנארטה 
תופירחלו המצעהל תינונגעה תרופיסב 
טסכטנוקב שדחמ-סיקבדנ םהש םושמ 
ןב םדאה לש תונגה לכ רדענ ,ףושחו חותפ 
זאה ,תורוגשה תונגההש ;20-ה האמה 

נדנצסנארטהו וגלמ תונגוהמה תויחר 
ןהו ןתושמממ תועקופ - רבלמ תוילאט 
ויתורסומש םלוע לש יטואכ ללחב תופצ 
ןמאכ ,לודג רפוסכ .םמסמתההל תומייאמ 
תודדומתה ןוגגע בצעמ טסינרדומכו דסחב 
האמה ןב הווהה םלועו 'לומתא'ה םלוע ןיב 
ינחור רבע ףלח יגולואיכרא רבעי) 20-ה 
ףלח םיינרדומ םילאוטקלטניא ,ינומא 
תילאוטקלטניא תונללפ ,הקימעמ תוגה 
תואמה לש קומעה םזינמוהה ףלח החישק 
םיטסקט לש יטסיווגניל רקחמ ,ומדקש 
םינעטמב הקומעה הרכהה ףלח םיירטוזיא 
(ל"נה םיטסכטה לש םייטנדנצסנארטה 
ןויגיה לש םפקות גפ' ,הז םעטמ 
יספה יפואה בוציעו יטסילאיר-יביטאראנ 
גארפה ,ירק .(17)'םירוביגה לש יגולוכ 
סיד םירצוי יאכראה םלועה לש םיטנמ 
,יטתניסה ,ינרדומה םלועה ךותב תוינומרה 
ןייצמ '',אתידלמוג תורוק רפס" .וננמז ןב 
םגו ,הזמע לאידע ר"ד וילא המכש" דקומ 
םינונמיהו ודיע ןושל לש םילימ ט"צ 
מגל םא ,םייוסמ סחיב םינותנ ,םיימניעה 
תיתיווחה ותושממ םע ,ףיקע םאו רישי ,יר 
רעושמ םודק רשק םעו יתדה רוקמה לש 
ךא - "םייטגדנצסנארט תוחוכל הדעה ןיב 
לש יטתניסה םלועה ןיאש ןיעל רכינ 
שממ לש תונגה קפסל לוכי 20-ה האמה 
יפיטיכראהו יטנדנצסנארטה רבעה ינפמ 
ופה הידגארטה תעבונ ןאכמו ;יגולותימ 
הגיצנ' איהש ,הלומג תא קר אל תדק 
ימהו יגולואיניגה רבעה לש 'תיטנתוא 
אל .תניגו וזמג תא םג אלא ,ינומא-יגולות 
ןמ 20-ה האמה לש םלועה'ש דבלב וז 
תונגה קפסמ וניא 'הזמ תימלועה המחלמה 
םג תונגה קפסמ ודי הרצק - ומצע ינפמ 

.יאמקה רבעה ינעטמ ינפמ 
תימיטניא הרכה ללכל עיגה ןונגע י"ש 
ידבור לע תילאיצנטסיסכאה השיפתה לש 
םזילאיצנטסיסכא ןיב חתמה)היתויועמשמ 
ןינע ,ינוליח םזילאיצנטסיסכאל יתד 
ימדאקא ןויעמ אל ,(קימעמ ןוידל יוארה 
ימילאה חוכמ האצותכ אלא ,םיטסכטב 
ומב םייקתהש לודג רפסמ לש היצאנ 
םיסכאה .תומלוע ינש ןיב ותייווה 
,יביטיאוטניא אוה !ונגע לש םזילאיצנט 
ףוכאל ונילע השקי ,םנמא .ינקסמ םג ךא 
תופיקמו תובחר ,תויאדיא תולומרופ 
םיפקיהב ןייטצמה רפסמ לע ,הנייהת רשאכ 
,קפסה לכמ הלענ ךא ,ןונגעכ םיינחור 
ודיע"ב תניג) 20-ה האמה ינב וירוביגש 
םיאבומ ("םלוע דע"ב לאידעו "םניעו 
תולעב תוערכה עירכהל םהילע ובש בצמל 
והמה .ינוליח-יזפםילאיצנטםיפכא יפוא 
ווצב ןוכשל הלוכי הניא תימדאקאה תונג 
,םיערוצמל הסחמ תיב יבשוי םע ארח את 
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תיב יקמעמב אצמנ רקוחה לש דועיה ךא 
לע אל הרואכלש םיטסקטב ,םיערוצמה 
,ובתכנ ערוצמ לש ורוע לע םא יכ ליווג 
םלוע ןיב רוביחה .הלגומב אלא וידב אלו 
יחרזאה-ימדאקאה םלועה ןיבל םיערוצמה 
רשקה ךא ,ירשפא יתלב אוה ןגוהמה 
םיזנגה ןיבל וננמז ןב ןעדמ ןיב םרוזה 
.תערצה ריחמ תא עבות יאמקהו ירטוזיאה 
,אופא ,רמגנו ליחתמ יגארטה טקילפנוקה 
בייח םיסותימ רקוח :'תויטנתוא'ה תייגוסב 
םיטסקטה םע 'יטנתוא'ה עגמה ןיב עירכהל 
ןיבל םירמושמ םה וב םוקמב םימולעה 
ריזעמ' לש וינילקרטב תפייוזמ תוטטוש 
רשקהש) לטנדלוג דרהרבג ריבגה 'עדמה 
רשק אוה אתידלמוג לש המלוע ןיבל וניב 
לש הערכהה .(ףייוזמ רשק ,יטנתוא אל 
איה תומלוע ינש ןיב יורשה הזמע לאידע 
ילאיצנטסיסכא יפוא תלעב הערכה אופא 
תניג עירכהל רומא המוד הערכה .קהבומ 
,ינחורה טקילפנוקה :"םניעו ודיע"ב 
ימלשוריה םכחה ןיבל וניב יטוראהו יעדמה 
,רחא גוסמ הערכהב תחאב רמומ וזמג 
תאצל תניג שרדנשמ ,תימויק הערכה 
ירקחמה טקייבוא' םע ירורהס לוחמב 
לאירבג .םילשורי תוגג לע ולש יעדמה 
:ךכ תבכרומה הזיתה תא רייאמ דקומ 
הזמע לאידעכ םישיא יכ חינהל השק" 
וא םייחרזא םיטסינמוה קר םה תניגו 
,םייעוצקמ םיגולואיכראו םיגולוליפ 
םצעב םה ;םמוחתב םילבגומו םינזואמה 
ממ רתויש ,ימדאקא עדמ לש םיזואוטריו 
ךשמהב וא הליחתכלמ היוצמ םתושי תיצח 
,שרפומ ילאיצנטסיסכא םוחתב םתוחתפתה 
ומיד הזיאב תניג לש ותוישיאב םלגתמה 

לש יפואה יווקב הבורקה ,התפמ תוינ 
הלגתמהו ,ןאמ םאמות לצא םינוש םישיא 
יתגרדה רבעמב הזמע לאידע לש ותומדב 
היצנטסיסכאה ימורמ לא העונצ הריקחמ 
תמא לש היצאקינומוקה תלאש .תיתדה 
,םייביטקייבוא םיבתכ יוליג לש וא תימינפ 
וסמ תינחור תואיצמ לש המויק םירשאמה 
יסה ינשב ליבקמ חרואב תנחבנ ,תמיי 

.(31) "םירופ 

יחבש") הזיתה לש ינושארה יוטיבה 
לע ,1957 תנשב רוא האר ("הזמע לאידע 
,ןונגע רקחב תונועה יתש ןיבש רפתה וק 
רקחמה תא הסמעש הרומתה לש הפס לעו 
דועב .םיריעצ םירקוח לש םהיפתכ לע 
תלעב ךרד םמצעל םיצמאמ הלא םירקוח 
דקומ שקיב ,תירקחמ-תיטארקונכט תוהמ 
יפוא לעב - יטתסאו)ירקחמ 'וררקי דסייל 
דקומ ךמסנ ,הבר הדימב ךא .שדח (ישרדמ 
.ןונגע רקחב 'םידסיימה תובא'ה יגשיה לע 
תנפצ'ה תא לכו לכמ החד דקומש קפס ןיא 
תא ןייפיאש םצמצמה ירוגילאה 'חנעפ 

חבש לכל הייואר תופירחב .רנכוט םלושמ 

לש יתדיחה דוסיה" :הז ןיינעל דקומ זמור 
,"םניעו ודיע"ב רבוג םיפיטיכרא חונעיפ 
הטשפה"ה ןמ טעמ אל ערוג אוה ךא 
קבאמב ,רמולכ ."תונבומה לש הרומחה 
(ןונגע רקחב תוליבקמ ול שיש) ימינפה 
ןיבו "םלוע דע" לש הרומחה תוריזנה ןיב 
קלטניאה קחשמה לש עושעשה יביכרמ 
ניאה לע "םניעו ודיע"ב יטוריאהו לאוט 
יתביב ינבצעה שומישהו ולש םיטנגילט 
דקומ ףידעמ ,תוטירגיצ לש ןרועינל 'רפא 
ידעב ,החודו "םלוע דע" לש תוריזנה תא 
םיכוראה םירואיתה תא ,ףקותב ךא תונ 
םא םג ,קחשמה 'םנייפאס ומוהיה לש 
.שאב םיקחשמ םהש ,דבעידב ,רהבתמ 
יסיסבה עוגעגה קוחיר יכ דואמ רשפא" 
קוחירמ לפונ וניא 'םניעו ודיעי תואיצממ 
תרק התוא לש התואיצממ יסיסבה עוגעגה 
לבא ("םלוע דע"ב) אתידלמוג תימורק 
אלק תרגסמב 'םלוע דעיב ןותנ הז קוחיר 
ודיע'ב רשאמ רתוי הברה הרומח תיס 
החוד דקומ :תורחא םילימבו .(23)"'םניעו 
תידממ-דח תירוגילא היצאטרפרטניא 
הליזאה תנכסל בטיה עדומ אוהש םושמ 
תויצאווירדהו הבוחב תנמוט וזש םוצמצהו 

ולחה רבכש 'חנעפ תנפצ'ה קחשמ לש 
לע רנכוט לש וירמאמב ןייד תוטלבתמ 
תבוטל דקומ עירכה הליחתכלמ .ןונגע 
םינפ תכרעמ לע הבחר תיאדיא תרגסמ 
רחואמ ,הלביקשו) תמצמצמ תיתורפס 
הבוג דע ךומנו יקסטורג יוטיב ,רתוי 
תדי ירקוח ברקב םיילענה תוילוס 
ופמב דקומ החד ,הדימב הב ךא .('טסקטה 
תיאדיאה-תיתורפסה השיפתה תא שר 

ןונגע תשיפתו ,ללכב ןדס בר לש תיילוכה 
תמאב השיפתהש םושמ םא .טרפב ,ולש 
טקאש תינחור האריא תניחב ,ידמ תיללכ 
םא ,יתייעב אוה טסקטב הלש החכוהה 
תינחורה תופיצרה תיירואיתש םושמ 

נרפידה לכ לע ,ףוסבל ,רבגתש תידוהיה 
,ימינפ יטקלאיד חתמ תרסוחמ ,תויצאיצ 
םיינונגעה םיטסקטהש ותנעט םושמ םא 
תורשי לע םיסכמה םיינרדומ םיפצר םה 
החונינ תיארנ תילאראקאס 'תועמשמ 
וכידהו תופירחה-תוירורהסה לומ תצקמב 
ומצע ינונגעה טסקטה לש תימינפה תוימומ 
,אוה דקומ לאירבג ,הלא תוניחב לכמ - 
ואהו קהבומה ודימלת ,תיתשתה תניחבמ 
סקטב הארש ימ ,ליווצרוק ךורב לש יטנת 
רבשל ןוילע יתורפס יוטיב םיינונגעה םיט 
יתוברתהו ינומאה ףצרב קומעה ימינפה 
םינשה םישימחו האמב תודהיה הרבעש 

בצינכ ינונגעה טסקטה תשיפת .תונורחאה 
הו יטנדנצסנארטה - 'תומלוע ינש ןיבי 
- הזמ יטתניס-ינרדומהו הזמ ילאראקאס 

ויתושיפת לע ,הבר הדימב ,אופא ,תססובמ 
העיבקה םג :הזמ רתוי .ליווצרוק לש 
ינרדומהו ילאראקאסה ןיב טקילפנוקהש 
לע תססבתמ ינומד-ינסרה יפוא לעב אוה 
פידהש אלא .ליווצרוק בציעש תיתשתה 
רבכ תרכינ תושיפתה יתש ןיב היצאיצנר 
דועב :המיתה-חותיפ לש אבה דבורב 
תיטסילארומ איה ליווצרוק לש ותשיפתש 
הדוקנב הנוש דקומ לש השיפתה ,התוהממ 
ליווצרוק לצא שפתנש המ :יוניש תילכת וז 
תרגינ וילא ימויק-יתוברת רוחש רוח ןימכ 
םימדוקה תורודה לש תינחורה המצועה 
תולדל תודע וניאו קיר וניא דקומ לצא 
לממ ינרדומה םדאה לש לדחמהו שעמה 
שיש אלא - האלהו הנושארה םלועה תמח 

ולכ .חוכב תילאיצנטסיסכא תועמשמ וב 
נצסנארט ץוחה ,ינרדומה םדאה ,רמ 
תוערכה עירכהל רומא ינוליחהו ילאטנד 
הניאש תינחור המלידב יורש אוהו תוינחור 

תורמל ,ינומאה םדאה לש וקלח-תנמ 
ךותב דקפתמ ינרדומה םדאהש הדבועה 
הזמע לאידע לש תוערכהה .יטתניס םלוע 
כה ןה 'םניעו ודיעיו 'םלוע דעיב תניגו 
ימכ ותייצש םושמ אלו תויכרע תוער 
■ינצסנארטה םתושי תיצחמ'ל רש םאפכש 

םהיתוערכה תאש םושמ אלא ,'תילטנד 
,ינוליחה ,יולגה דבורב שממל םהילע היה 
:דועו תאז .יטתניסה ינרדומה םלועה לש 
איה הזמע לאידעו תניג לש םתערכה 
טלתשה םהבש 'יאמק'הש םושמ אל ,תיכרע 
אטא הזיאל ותייצ םהש םושמו םתושי לע 
םרבעמ דה-תבו דה תניחב ,ינחור םזיוו 
לעו הווהה ימענמ לע רתוול םהל ארקש 
קרטה לעו קינעמ הזש תימדאקאה הרכהה 
'עדמ יריזעמ' לש םיילאטנדלוגה םיניל 
םהלש הערכההש םושמ אלא ,םהינימל 
לש ילאיצנטסיסכאה ןבומב תיטנתוא איה 
םע םירשק ול שיש רקוח' ,תמא .גשומה 
יא תא תדמגמ תישונא-לע םימודק תמא 
רוזגל ןיא לבא ,'הווהה תוברתבש תחנה 
ןיבש חתמהו ,הווהה לש שיה לוטיב הזמ 
תיב יכוכ ןיבל לטנדלוג לש וינילקרט 
םושמ ,ולטבל ןיאש חתמ אוה םיערוצמה 
םישממתמ ,היהיש לככ יטתניס ,הווהבש 
אנתהו םוראה) רתויב םיקזחה םיעינמה 
ונדעתה ףא וא ומנפוה הלאש לככו .(סוט 
םיימניעה םירישה לש ינרקש םושירב 
דבוג םימודק תרקי לש היתודלות רקחבו 
היתורענ לעו הירמכ ירוג לע 'אתידל 
הלזיע םיטועה היגדלעו היגדלג תונטקה 
לבקל הלא םישקבמ ןיידע ,דורע םיקינימו 
םילמב .'יטתניס'ה הווהב ישחומ יוטיב 
ועה המחלמה ןמש םלוע'ה תייאר :תורחא 
ונייפאמש םזינאגרוא ןימכ 'ךליאו תימל 
תוצצורתהו תינחורה תולדה אוה ירקיעה 

 77

This content downloaded from 109.65.135.39 on Sun, 06 May 2018 08:36:29 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



 W₪₪K₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪^M

שפ הייארל הליבומ םיידימ םיקופיס רחא 
ינונגעה טסקטה לש תנזואמ-יתלבו תינט 
יגה .וב אטבתמה טקילפנוקה לש וקמועו 
לש םמלוע יפלכ ןונגע לש תינוריאה הש 
*ירגיצל רפאה יתב לע הימדאקא ימכח 
וניא ,תונטקה םהיתוגירטניא לעו םהיתוט 
יטתניסה ישחומה םלועה לש טלחומ לוטיב 

רבעה לש ץמרה ןכש ,20-ה האמה לש 
םיאצמימה לש רפאה תחתמ בהבהמ יאמקה 

ורתנאה ,םייגולואיכראה) 'םייתדבוע'ה 
תורמוחה ,םנמא .(הלאב אצויכו םייגולופ 
ךילה ינרדומה ןדיעה לש וכלהמב ורבע 
יטנתוא ינחור עובמ היהש המ !םוצמצ לש 
שיש םישחל וא תולוגס תויהל ךפה ,יאמקו 
םירקוחל וא םינפסאל יטודקנא ןיינע םהב 
לטבמ וניא ינרדומה םלועה לבא ,דבלב 
ןפוא - םייאמקהו םייגאמה תוחוכה תא 
בכרומ תויהל ךפוה םתעפשהו םתלועפ 

.רתוי יגארט ,םעפ אלו ,רתוי 

שיאה תא םיבבוסה .ב 

תומוחה ןיבש 

תורשפאה ,'ורקיעמ ךרפומ הז םעטיש סושמו" 
איה אתירלמוג תשרומ לע רומשל הדיחיה 

ינפב הרוגסו הלוענ התע תעל התוא רוצנל 

יכ היתובא לע תנעוטה ,תימשרה הרבחה 
(54 ימע)"הילמוגמו ויה אתידלמוג ילודגמ 

אוה דקומ לש ינונגעה רקחמ 
דואמ םצמוצמ הנושארבו שארב 

ונל ןיינע .תיתומכ הניחבמ 
,תיסחי תורצק תוסמ שולשב 
אוה ,הנבמה רבלמ ,ירקיעה ןנייפאמש 
,תוהמל ,םירבדה ירקיעל רותחל ןויסינה 
.ינונגעה גשיהה תוגספב תורישי לפטלו 
תא דקומ קצי תינבתה לש ןושארה הבלשב 
לאידע יחבש" יביטאיצוסא-יתייווחה ףצרה 
םינמסמ לעב שורד ןיעמ אוהש "הזמע 
יראוו'ל המודב) םייטתסא-סייתייווח 
תומדכ הזמע לאידע תשיפת .('תויצא 
השבגתה 'םנלסקא רפי תילאיצנטסיסכא 
ראתמ רצקה אובמב .זא רבכ האולמב 
רמאמ הניאש הסמ"כ הסמה תא דקומ 
תא רזחשל הסנמ אלא ,יביטקייבוא-יעדמ 
,'םלוע דעי רופיסה לש תיתיווחה הריוואה 

לש חוציפ ךמס לע אלו - ךכ ירכ ךותו 
חנעפל - שבי יטסירוגילא ןפוצ הזיא 
ותכ הסמה .טסקטה לש ותועמשמו ותוהמ 
לע תילאקיסומ היצאיראווב רתוי הב 
.ליגר רבסהכ רשאמ תוינונגעה תומיתה 
תויזכרמ תולאש םע דדומתהל יתשקיב 
יתיסינו ,20-ה האמב תוגהו תונמא לש 
."ילאיצנטסיסכאה תוגהה חסונל ברקתהל 

ןחובב ,םנמאו ,'יביטאיצוסא ףצר' ,ונרמא 
הנבמל הסמה תתייצמ ,טסקטורקימה לש 
תא רידגהל ןתינ םנמאו ,יביטאיצוסא 
,וינפ לע תוחפל, 'הזמע לאידע יחבש' 
תינבתהש אלא .ידמל ישפוח שורדכ 
תא ןייפאמה :ידמל העטמ תיביטאיצוסאה 
תורפסב וגוסב דיחי ותויה רבלמ ,שורדה 
טסטקל בר קודיה אוה ,תינרדומה תירבעה 
'םלוע דעי רחא תבקוע הסמה .ירוקמה 
תוהז ןיא לבא ,קודה בוקיע הרוביג רחאו 
היצאיראווה ןיבל ינונגעה באה לדומ ןיב 
ןבומב) ינרדומ לשמ אוה 'םלוע דע" - 
לאידע יחבש" וליאו ,(ינאיסחרובה לשמה 
.יטרואית-יגויע יפוא תלעב איה "הזמע 
ינויע-יתייווח אופא אוה תודדומתהה םיסב 

טסקטה םע תודדומתהה .יטסירטלב אלו 
רושימב אלו ינויעה רושימב איה ינונגעה 
תוגירח יתש דקומ גרח ךכב .רופיסה תונמא 
,ילאנויגרה םיסחיה רושימב תויתוהמ 
םיסחיה רושימבו רקבמו רפוס ןיבש ,רוגשה 

הלעה דקומ .תרוקיבה ןיבל תרופיסה ןיבש 
ןיבש םיסחיה תגרדמל 'םלוע דע' תא 
רתויב םיידוסיה םיטסקטה יבצעמ 
םישרפמה ןיבל תידוהיה תוברתה תודלותב 
רקבמה ןמ עבותה סחי ,'תותפסות'ה ילעבו 
שתה טסקטל דואמ הקודה תודימצ םג 
'ינא'ה לש יאליע יאמצע יוטיב םגו תיתית 
יוטיב תלבקמ הינשה הגירחה .לעפומה 
- המצעלשכל תיתרוקיבה הבוגתה יפואב 
ןונגע רקח לש וידסיימ וליעפה וב םוקמב 
םוקמב ,םהינפוצ לע םינפוצ חוציפ תונויסנ 
תכאלמ וננמז ינב םירקוחה םיליעפמ ויה וב 
ררדב דקומ טקנ ,תעגיימ םיביטומ קוריפ 
תללוכה ,תיתייווחה היצאטרפרטניאה 
תונמאנ םגו זעונ הטשפה ןויסנ םג הכותב 
טסקטה יפלכ הדומצ-תינשרפ ,תיריזנ 
תא רתאל ויתונויסנב םידקמתמה ,ירוקמה 
,ןונגע רבחתמ הבש תידמיכראה הדוקנה 
תויושממ יתש לא ,הזמע לאידע תועצמאב 
תושממה - יכרעיינחור בחרמב תוימוטוכיד 

ויהש יביטקלוקה ויתובא רבע לש תיאמקה 
,אסיג דחמ 'הילודגמו אתידלמוג ילודגמ' 
וייח לש תילאיצנטסיסכאה םתושממ לאו 

.אסיג ךדיאמ - 
ותלועפ תא לעפ 'הזמע לאירע יחבש' 
תוגשה ימוחתו עוריא ירוזיאב המישרמה 

לש ודי גשיהל ץוחמ ללכ ךרדב םייוצמה 
םירפסמ לש םלש רוד .ימדאקאה רקחמה 
אצמ (60-ה תונש תליחתב רקיעב)םיריעצ 
טסקטה םע תורבחתה תדוקנ תאזה הסמב 
לש תרופיסב ןושארה ךלהמה .ינונגעה 
הלבונה ,("ןקזה תומ" ירופיס) עשוהי ב"א 
ארה וירופיס ,זפרואל "הדנאסיל תומ" 
("חורל שלופמ קדס")זוע סומע לש םינוש 
תא בריקש ךלהמה ןמ תוקומע ועפשוה 

לא ןונגע לש םייטילונומה םיטסקטה 
"הזמע לאידע יחבש" .םיריעצ םירפסמ 
ינלמסה ררפיסה תא ,רצי םצעב ,עיפשה 
,(ונממ קלח היהו) 60-ה תונשב טשפומ 
םיבר םירפסמ לע הנשמ-תועפשה עיפשה 
העפשה עיפשמ אוה ןיידעו ,60-ה תונשב 
יסה לש םייומס-רתויה םידבורב הקומע 
קפס לכמ הלענ ;הנידמה רודמ תרופ 
ויגשיהל זפרוא קחצי תא ליבוה הז ךלהמש 
הנש 30 ףולחב ,רפוסכ ,רתויב םייתוהמה 
תניחבב איהש "ינוליחה ןיילצה" הסמה) 
ססבתמ ,רפסמה לש יטאופ 'ןימאמ ינא' 
לעו "הזמע לאידע יחבש" לע הבר הדימב 

תורכינ וז העפשה לש תורזגנ ;"םלוע דע" 
.("תיחצנה הלכה" םישרמה ןאמורב םג 
יתייווחה ףצרה לש ובוציע רחאל 
םיסכא תוגה םרז חסונב יביטאיצוסא 

בוציעל 70-ה תונשב דקומ הנפ ,ילאיצנט 
לביק הזה ןאפה .יתרוקיב ירקחמה דמימה 
דעיו 'םניעו ודיע' ןיב" הסמב ויוטיב תא 
תוריהזה איה וז הסמ ןייפאמה ."'םלוע 
ןוויכב דקומ גהונש תיתרוקיבה הרמוחהו 
גע םיטסכט ולביקש ,חוכב יטסירוגילאה 
'חנעפ תנפצ'ה יקחשמ ,םימייוסמ םיינונ 
."םניעו ודיע"ב הנשמה תויומדב לוציפהו 
קע תיתרוקיב היציזופ קפס אלל ,יהוז 
לש ךלהמה יפלכ קר אל תבצינה ,תינור 
רבכש ,תויתורפסה תוימדאקאב ןונגע רקח 
הנחבא םג אלא ,םידיגו רוע םרוק לחה 
ןונאקה ךותב הנושאר הגרדממ תיטתסא 

ומוקמ תא שיגדמ דקומ .ומצע ינונגעה 
אוהש ,ןוילעה ימויקה לשמה לש ידוחייה 
'תקדקודמ תינחור הרבגלא' לש הדלות 
תיגשומ המרב יוטיב תלבקמ ותמצועש 
ניא אירטו-אלקש לש םיגיסמ תקקוזמ 
'םייליכשמ'ה םיסופיטה ןיב ילאוטקלט 

.וזמגו תניג 

,היצנדנצסנארט") תישילשה הסמב 
וריע' םירופיסה ינשב יעדמ רקחמו תונמא 
,השעמל ,םלשוה ("'םלוע דעיו 'םניעו 
ילגעמ ינש לש רקחמה לש קודהה הנבמה 
יביטאיצוסא-יתייווחה - ולש תוסחייתהה 

קרש ,המודו .יטרואית-ינויעהו ,ינשרד 
ונא דחא ךרכב לולכמה סנוכש עגרמ 
תיכרעה ותוגירחב שממ לעופב םיחכונ 
ימדאקאה רקחמב שממתהש המל סחיב 
וב םוקמב ,ןכאו .תונורחאה םינשה 30-ב 
ףקיהה ןומיסב םירקוחה ילודג םג ולשכנ 
השעמלו)םרקחמ אשומ לש יאדיא-ינחורה 
וותהש המ לע בוטרוק ףיסוהל וסינ אל ףא 
בציע ,(ןונגע רקח לש םידסיימה תובאה 
תירקחמה ,תיתרוקיבה הרימאה תא דקומ 
םינשה 30-ב רתויב הבושחה תיאדיאהו 

בטימ דצל הל רומש המוקמש ,תונורחאה 
■ .ןונגע-רקח ידסיימ לש םהירקחמ 
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