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'המוחה ןמ םינפל'( "םילמסה לא יתכלהו
' 49).ע
 -םיקוח לבקל ידכמ םיקומע םילמסה

,םייח תלאל תוומ תלאמ היצמרופסנרט
תלשבה ךרד ילוא וא הלש התלשבה ךרד
.התוא םירפמה ,הייח לש םירבגה

ילבל' וראשי דימתו םייגשומ םירבסה

רצנ תור

.יעמשמ-דח רבסהל ןתינ וניא למס .יקוח
ישרשב ותוהמ רקיעו העדותב דחאה והצק

וניא םלועל .שפנב םילפאה םיקמעמה

רפוסה .ומסקו וחוכ הזו האלמ הראהל ןתינ

דוס תא ארוקל וריאשי ןוכנה ןשרפהו

לבקל םהיפ תא םירעופש םילמסה תייווח
םתריצי תדמוע םנמאה ;יקוח ילבל' םיקוח
?הזה ןחבמב ןבלב-זוע לש

םימייקש םיסותימה תא ףשוח ןבלב

לונגס
תועמשמו
תועמשמו ןונגס

:זוע לש ותריצי לש עקרקה תובכשב

רדב קבאמה ,רצואה שופיח ,םחרל הבישה
,השאה םע שגפמה ,ערב קבאמה ,ןוק
שגפמה ,םידוגינה דוחיא ,יטסימה ףותישה

הלא לכ  -דליה תדילו יזונימונה םע

דחי וללכנו תונוש תויגולותימב םימייק
םגדל סיסבה אוהש ימיכלאה סותימב

ואדנל בר

תועמשמל ןונגסמ"
ךונגע י"ש ירופיסב
ח"משת '/דקע" תאצוה

ןוגגע.י.ש

ךילהת :ונייהד ,גנוי יפל היצאוריבידניאה

ותוא רשקמה רוביגה לש תוחתפתהה
לע םידחא םירבד ןאכ רמוא .ותוימצעל
לש ורפסבש לבחו( פיטיכראהו סותימה
םיבושח ךכ-לכ םיגשומל רבסה ןיא ןבלב
אוה ,יפיטיכרא עורא אוה סותימה ):הלא

שרושבש םיכילהת לש תינמז-לע המכס

תווהתה יכילהתב רבודמ .תישונאה שפנה
םינמוט םיסותימה לכש הרובס ינא .האירב

ךילהת לש ומויקב הנומאה תא םבוחב
הקומעה תועמשמה תשוחת ןאכמ .תווהתה

פיטיכראה .סותימה םע שגפמב ונל שיש
שפנה םי ךותב ןחבומ ינרוצ ןיערג אוה
םויקב הניחבמה איה העדותה .תערומ-אלה
דיקפת ,אופא ,שי פיטיכראל .פיטיכראה
במה .העדותהו עדומ-אלה ןיב רושיק לש
םיסותימהו םיפיטיכראה תא ףשוחה ,רק
איבמ אוה  -המוד דיקפת אלממ ,הריציב

הריציה לש הנבה-תועדומל ארוקה תא
.אוה ושפנ לשו

ומד"ש ,ןייצמ ןבלב :ןושלה לע הרעה
כרא ןושלל הקדצה תווהמ תויאכרא תוי

אטנמונומ םילי0לו )' 54ע( "ההובג תיא
םורקל תחתמ"ש ,ןייצמ ףא אוה .תויל

וחמל עיגהל ןויסנ הלגי ןושלה לש הבעה

ותנ ינש םה הלא  -תועמשמו ןונג *ך
ינוציח ווק לע הרומ דחאהש ,םינ Wלע היונב ולש תיגולודותמה הזיתה תויהב

 רחאהו ,ריבחתו םילמ ,הרוצו ןושל לש .ןכותל ןונגס ןיבש רשקה ינדא,תוערואמ לש םינוש םיביכר תכרעמ לע משמל ןונגסמ" ואדנל לש ורפס שארב
הווהמה  -אובמ  -ךונגע י"ש ירופיסב תוע
םויה ליגר רקחמה םלוע .הלילעו םילמס

לש ,םיווק תחיתמ לש תודותמ ליעפהל

תא הביתכמ תועמשמהש תיתשתה תא

םינכת לש םלוע רצוי רשא רפוסהו ,ןונגסה
ידי-לעו ,הריציה דמימ יפ לע ,ברעו יתש
המדקהה אובמ .ונונגס ירחא יבש ךלוה
תוחיתמה תא הדגנהה ורד לע דדובל הז
ירקחמה דצה ןיב בלשמ ואדנל בר לש
יטמיתה רופיסה לש תוכרעמה ןיב תמייקה
ינפב םירעש חותפל ידכ ,יטקאדידה דצהו
יעב הפי וז הקימאניד .יטתסאה טקפסאהו

ראש וליאו ,טנדוטסהו הרומה ,ןייעמה
ףיסוהל ידכ תורוטקורטס ינחובל רק
.העיריה תא תוביחרמה תויועמשמ

תואבומה ,םיעצמאהו תודוסיה לע םיקרפה

לש תוארפרפ תניחבב םה  -תואוושההו
תורפסל רוספורפ ,ואדנל בר 'פורפ

לש הדובע ירפ " -רומג ליז ךדיאו"
",ןליא רב" תטיסרבינואב הוושמ תורפסלו
אוצמל םישקבמה םידמולמ םתואל ךיישוכית רפס-יתבב התליחתש הנש םישולש
תואטיסרבינואו םירומל תוללכמ ,םיינ
ןיבל הריציה לש תרגסמה ןיב רשקה תא
םיליגרתב ,ןונגע תוריציב קסע םהב
ןונגסה םא ןכש ,תינחורה הביטקפסרפה
ירה ,יתונמאה בוציעה ךרד לע החנמידכ ,הוושמ ןויעו תונשרפ ,ןונגס ,ןושלל
תועמשמו ןונגס .םדאה לש ושפנל םנווכל
הארוה ןעטמ התיא תאשונ  -תועמשמה
תא ןמאה בצעמ ,סוניטולפ יפל .תוהמואוה ןושארהש ,םירושימ ינשל םיקרפתמ
תסא האנהו ,םילמסב תיקולאה תואיצמההווהמ הלמה וב ןושלו תורוצ לש םקרימ
דועב ,תירופיסה הדיחיב םלגה רמוח תא
,ןאכמ .היוווהה תואלמל הגרעה איה תיט
תופקשהה ,תוסיפתה תא תמלגמ תועמשמה
טוונמה ןמאה לש ונקוידב הצוענ היעבהש

תועצמאב יוטיב ידיל םיאבש ,םיכרעהו
שואי ףא םיתעלו .םילימל רבעמש תוז יפל  -ןונגסה .םייחה ןיבל יפויה ןיב
ףא ,קיר ללחב םלועל םייק וניא  -רבחמה .ןהילרוגו ןהישעמ  -תויומדה
"תישונאה ןושלה לש העבהה תלוכימ רומג
תאז םעו ,ומצע ינפב תושי וניא אוה יכ ודוחיי לע קדצב עיבצמ ואדנל 'פורפ
םילימב זוע לש המזגהה ,ידידל ' 55).ע(
דב רעוצה ,ןכות לש יתוכיא ביכרמ אוה
לכב תיב-זב ותויהב ,ןונגע לש ינונגסה
ןומא-יא המצע איה הפשה חופינו תוהובג

תוישפנה תוימינפה תויוהמה םע דבב
לכ תא וגזמב ,תירבעה תוברתה ידבור
ןומא-יא םג תינמז-וב לבא םילימה תלוכיב
עיבצהש ,ןונגע י"ש אל םא ימו ,תוינחורהו
ןיב בליש ךכ .תחא השקמל ןושלה ינוג
.המצוע ןירקהל תיפיטיכראה תוהמה חוכב
בוציעהו ןכותה לש החימצה לע ותריציב
ןושלה ,דומלתהו הנשמה ,שרדמל ארקמה
רכזומ סגאה ':סגא'ה לע הנטק הרעה
יתשב בצינ ואדנל בר 'פורפ .תחא הפיפכב
ושל תודחאל םכפהו תידיסחהו תינברה
אל סגאלש ,ןייצמ ןבלב .הנומידל רשקהב
הבשחמה לש הירופ עקרק לע וילגר
ימינ תאו תויוקדה לכ תא האטיבש ,תינ
,רמול ןאכ יוצר .תובר תויועמשמ ורשקנ
יגשומ לש דסמהמ שמ וניא ךא ,תיטתסאה
ןושלה הקינעה ךכ .תויווחה לש ןימינה
.םחרה תרוצל ותרוצב רשוקמ םגאה יכ

בוקעה היהו"ב ןד אוה רשאכ .תודהיב דוסי
קיתע יפוא "הימי ימדב" רופיסל תיארקמה
שחרתה וב לכימה-לסוה-ילכה ,ןכ-ומכ
ינרשט לדניירקו םייח השנמב ",רושימל
תינברה תורפסהו דומלתה ןושלו ,יטנמורו
.סגא תרוצכ ותרוצ  -ימיכלאה םופואה
אוה "ולאו ולא"בש ןסכומב וא ותשא
ידימלת ינש" רופיסל ינדמל וק הליצאה
םייח םיווהתמ וב ישנ םחרכ סגאה :רמולכ
,ט"שעבה לצא תויועמשממ ןיכומיס ךשומ
"םימי בבלב" רופיסה הכז ךכו ",םימכח
לש היצמרופסנרטה תשחרתמ ובו םישדח
,המארע קחצי 'רל "קחצי תדקע"רפסמ וא
דמה ןושל הילע התרשהש הדגא תריוואל
ךילהת המצעב תרבוע הנומיר .רמוחה

mum
»ייייו
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הריתיה ותושיגר תא הלגמ רבחמה .שר
תוללוכ תורימא םע דחי רופיסב תועמשמל
תא םיווהמה בוציעה יכרד רבדב םיזמרו

הקיזב הריציה לש תיתונמאה תומלשה
.תיררה

ישנאל הכירדמו תפלאמ יאדווב
הארוה
בקעו הריציב
מאב רבעומה ישגרה ונעטמ
הנומת לבקל ידכ םיטנדוטסלו
,םיעצ
המלש
לש םג אוה
יפלכ ארוקה תא ןווכמ
רפוסה תומד תאו םינווגה לכ
תודלותב
.שחרתמה
הצמתמ ןונגסהש ,אופיא ,רורב
עבמב
,ינושלה
,תורופאטמ ,םייומידב
אלש ,ןייצמ רבחמה .תונמאה
תחא
תואצמנ
רצואב
תורוצבו םילמה
חת וא תויקודקד
ןרבסה תא תורתוס תוירואיתה
תוענומו
ןמ
,תויריב
תויומדה בוציע לע עיפשמה
גווסל תונמאה לש ןוירוטסיהה
אוהותא
םימרזה
.ןמזה בוציע
שיש ,רורב תאז םע
לעוםלועבו חורה םלועב םינושה
.תוברתה
ךכ
תוחתפתה תודלות תא םג םיאצומ ונא
אלו ,םבוברעו תונונגסה גורידב םיבלש

תוסיפת םנמא וחוור תונוש תופוקתב
ורחתה תורודה ךשמבו ,ןונגסל סחיב תונוש
לע העיבצה תחאהש ,תושיג יתש ןהיניב
אהו ,ןכותל ןונגסה ןיבש ינאכימה רשקה תונמאב בלש ןיב הלבקהה היוצמ דימת השקש הדיחו ,האילפ שרדמכ ןונגסה
ןיבש תינאגרוא תודחא םהב התאר תרח ,תע התואב תוברתה הייוצמ וב בלשל ןונגס לכל ירה ,הרואכל ,יכ םא ,הרתפל
האצרה הצרמ ואדנל יפורפ .שפנו ףוג ןיבש םירשקב קר אל םילגתמ םירעפהויכרד תא םיאטבמה ולש םינייפאמה םנשי
וב שומישבו ינושלה שיב רכיהה ינמיס
אוצמל ידכ תונוש תונירטקוד לע הצממ תא םשייל תונויסנב ףא אלא ,תופוקתה
תאו ,ןונגסל אשונ ןיבש הזתניסה תא הכורא הפוקת תקולח םשל תוירואיתה הסנמה רפוסה לש תימינפה השגרהה תאו
דחיילו םייחה רדסמ ץורפל ותביתכ ךרדב
בחה לש הסחיל ןונגסה ןיב םאתל ךרוצה טטצמ ואדנל 'פורפ .תורצק תופוקתל
.םינכתבו םינבמב תישיאה הלוגסה תא ול
הרובגה תא םרומ ןונגס םלה ןכל .הר םהיתועד לע םינוש םירקוחמ תואבומ
י"ש ירופיסב תועמשמל ןונגסמ" רפסב
קירה הפוקתהש דועב ,תיאוריה הפוקתב בחרנ רכ ךינפל אצומ התא ךכו ,תויפולחה
יפת ולגתנ ךכ .ןוויכ יוניש הבייח תיטנד דמול התא .ןכותו ןונגס אשונב ינוגברו הרושב ילוא ןיא ,ואדנל בר 'פורפל "ןונגע
תורחאו ,תויטסילובמיסו תויגולוכיספ תוס תונמאה לש תונושה תוטישה לכ תא ןאכ לבא ,ןודנה אשונב שודיח וא תדחוימ
תדוקנ םהב שיש שוגירו תונחבה םימייק
ושפיח רשא םייטסינרדומה םימרזה חורב ,ירושימה ,יווקה ןונגסה לע ,תינרדומה
תרגסמב יכרעהו יטתסאה ןיב דקומה תא ינפוא יפ-לע םיקלחתמ רשא ,םותחה שודנש המכ לכש ,תינונגע הריציל תיפצת
הבישח לש הכרד יהוז .יודבה םלועה וא תויטסיציסאלק תושיג לש הייארה .חמוצו הלוע םלוע תראשנ איה ,הב

ךרע לעב אוה ןונגסהש ,תיטסינומראה

הריקס .ןמזה בשמ יפל תויטסיריינאמ

תיפיצפסה תועמשמה תא שיגדמה יתעבה

איה ,תיטסלוכס הטיש יפ-לע ,וז תדמולמ

רחאל ,םירפוסה תדוגא דעוומ יניתרב .א.ק ררושמה לש ותשירפ םע
םירפוסה תדוגא לש יזכרמה דעווה טילחה ,הז דיקפתב תובר םינש
:דובכ-תדועת ררושמל קינעהל

תודעל תאזו
תנידמב םירבעה םירפוסה תדוגא לש יזכרמה דעווה יכ
 (27.3.89),ט"משת ,יב רדאב 'כ םוימ ותבישיב ,לארשי
ראותה תא קינעהל דחא הפ טילחה

דובכ םשל רבח
רקיה ונתימעל

יניתרב .א.ק
ותניב לע ,יזכרמה דעווב םינשה-בר ותורבח-ךשמ לע
,ירוביצהו ישיאה ורשוי תודימ לע ,הלוקשה ותצעו הלולצה
תימוימויה ותכאלמל רויש אללו רועיש אלל ותוריסמ לע

תורפסה לש המודיקל ,הדוגאה לש םיינחורה הינויעלו
.רצויכו םדאכ רפוסה לש ותחוורלו תירבעה
םיכרבמו בל ברקמ ול םידומ ונא ,דועו דוע לעו הלא לכ לע
.הירופ הריצי לש תואירבו תוכורא םינשב ותוא
,הבר הבהאבו הרקוהב
יזכרמה דעווה םשב

דוד ודנס דנלרוא בקעי
םירבעה םירפוסה תדוגא ר"וי ןגס םירבעה םירפוסה תדוגא ר"וי
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טאלג טהרגא

