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 לארשיב תובוחר תומש :ימריעח בחרמב תיטילופ חלמסח

 לג-רב םרוי

 הפיח תטיסרבינוא ,היפרגואיגל הקלחמה

 אובמ

 תומשה .םייפרגואיג םיבחרמל הקינעמ איהש תומשל תובישח תסחימ הליהקה ,הרבחה םג דיחיל המודב

 אלל םה תומש אלל תומוקמ - הירוטירטהו םדאה ןיבש רשקל םיימיטניאה םיעצמאה דחא תא םיווהמ

 .(Relph, 1976)יתוברתו יתרבח דוחי אללו היצטנירוא

 םינוש םיירוטסיה םיכילהת לעו םייתרבח-סייתוברת םינייפאמ לע דומעל רשפאמ בחרמב תומשה רקחמ
 (Lind, 1962) תובר תואמגוד ךכל שיו םיבושי תומשב זכרתמ תומש חותינ ללכ ךרדב .בחרמב ושחרתהש

(1955,1967,1983,Zelinsky). םיירוטסיה -םייפרגופוט םירקחמ םקלח ,םיבושי תומש ורקחנ ץראב םג 
 האוושהב .(1984) טואילקו ןהכ ,(1957)יאנליו ירקחמ ןוגכ םייטמטסיס םקלחו ,(1946) סרפ לש ותדובעכ

 םלועב תובוחר תומש רקחמ בר .תובוחר תומשב רקחמה תיסחי לד םיבושי תומש חותינב וקסעש םירקחמל

 - אמגודל האר) .תמיוסמ ריעב תובוחר תומש לש הירוטסיהל סחייתמו ירוטסיה רקחמ אוה

.(Pillsbury,1969; Field, 1980; Algeo, 1978; Gilpin, 1970 

 (Suttles, 1984)ריעה ךותב ושחרתהש םייתרבח םיכילהת תנבהב עייסל םייושע תובוחר תומש ירקחמ
 תוצובק .ריעה ךותב םייתרבח תוחוכ יקבאמ לע ריאהלו חיצנהל יושע אוה למס הווהמ בוחרה םשו רחאמ

 ,תוריב ריעב .םהיניעב םיבושחה תומש םתצופת בחרמל תתל הנפאשת ריעב תוררוגתמה תונוש תוינתא
 .(McCarthy, 1975)ןונבלבש יתוברת-ןיבה יטילופה "קחשמה" תא םיפקשמ תובוחרה תומש ,אמגודל

 יסופד ינש םילעופ ליבקמב יכ חינהל שי ,ריעב םייתרבח תוחוכ יקבאמ םיפקשמ תובוחרה תומשו רחאמ
 .ריעב תיתוברת תויכשמה תמייק דוע לכ םייקתי תויכשמהה סופד .הרומתל ינשהו תויכשמהל דחאה - תוגהנתה
 םייושע ,תוכפהמו םייאבצ םישוביכ םיינוציק םירקמבו תויגולואדיא תורומת ,םייפרגומד םייוניש תאז תמועל
 .תובוחרה תומש יונישל איבהל

 תומש לש ןכותה םלועב ףקתשמ אוהש יפכ יתוברתה (סוזנצנוקה)"ףתושמה הנכמה" תא ןייצמ ףסונ טביה
 תמועל .תיתרבח המכסה לש "ןיעלג" םיווהמ תונוש םירעב םמצע לע םירזוחה תומש .תובר םירעב תובוחרה

 .םייתוברת-סייתרבחה "םיילוש"ל םיכייתשמ םתויה לע דיעהל הייושע םימיוסמ תומש לש הכומנ תוחיכש תאז

 ,תילארשיה ריעב תובוחרה תומש לע 1987-86 םינשב וכרענש םירקחמ רפסמ םכסי יחכונה רמאמה
 םש םימקממ דציכ !תילארשיה ריעב תובוחרה תומש םיעבקנ דציכ :תויזכרמ תולאש עבראל תוסחיתהבו

 יתובוחרה תומש ןיעלג והמ !תובוחרה תומש לש ןכותה םלוע והמ !ריעב תובוחרה תכרעמ ךותב בוחר

 םירעב תינויכרא הדובעב הז ךרוצל עייתסנו ,םיירוטסיה-סייפרגואיג רקחמ ילכ ושרדי םיאשונהמ קלח

 ןהו רבעב ןה עגינ ,ןמזה דמימב .תויללכ תומגמ חותינלו רואיתל םייטסיטאטס םילכ שורדי רחא קלח ,תורחבנ
 םיברועמהו םיידוהיה םיינוריעה םיבושיה ללכב ףאו תומיוסמ םירעב םיאשונ ומגדוי בחרמה דמימבו ,הווהב

 .ץראבש

 132 -119 ימע ,(1992) 34-33 היפרגואגב םיקפוא

This content downloaded from 132.74.95.21 on Wed, 12 Nov 2014 11:31:12 AM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


 הוגוחרל תומש7ז תעיגק .1

 .ותוהמו ותוחתפתה - הטלחהה ךילהת .א

 תישארב ,תינמתועה הפוקתה יהלשב .תינוריעה תכרעמה ךותב לבוקמ טנמלא םה תובוחר תומש ,םויכ

 םיכרדה םהב וארקנו "םייממע" ויה תומשה ,אמגודל ופיב .תומש ואשנ תובוחר דאמ טעמ ,םירשעה האמה

 תובוחר ויה ל"נה הפוקתה לש ופיב רבכ ךא .הישנמ ךרד וא הזע ךרד ,םילשורי ךרד :ריעהמ ואציש תוישארה

 .השאפ .'ג תורדש ,דראווה 'חר ,סורטסוב 'חר - םישיא תומשב וארקנש

 רצונ אל ןכלו ,תיסחי תטעומ ןהב תיתרבחהו תילכלכה תוליעפה ,תונטק ויה הפוקת התואב ץראב םירעה

 ,אמגודל הלופעב .תכשוממ הפוקת דוע ל"נה בצמה ךשמנ ץראב תומיוסמ םירעב .תובוחר תומשל שוקיבה
 הדסוויה רחאל םינש 24,1949 תנשב קר התלועפ תא תומשה תדעו הלחה (הנידמה םוק דע הנטק הרייע התיהש)

 .(15.9.49 תומשה תדעו תבישי ,121/1/ר קית ,הלופע ריעה ןויכרא) .ריעה לש

 לת ריעה לש הרקמב ןודל שי לארשיב םירעב תובוחרל תומשה תעיבק לש הירוטסיהה תא ןיבהל תנמ לע

 תומש תעיבקל יקוח ךילה הב רצונש הנושארה תירבעה ריעה התויהב בושח ךרד ןויצ הווהמ ריעה .ביבא

 לת .יוקיח דקומ הב תוארל תורחא םירעל המרג ,ץראב םייתוברת-סייתרבח םיחנומב ,התויזכרמ .תובוחרל

 תומש ורזגנ ונממש "ןכותה-םלוע"ל הדימה תומא תא םג אלא ,ךילהתה תוחתפתה תא קר אל המיגדמ ביבא

 .ץראב תובוחרה

 םינושארה תומשה .ריעב תובוחרה תומש תעיבק ךילהת סופד ביבא-לתב שבגתה םירשעה תונש עצמא דע

 'א רדא ב"יב ,הנוכשה יבשות לכ תפיסאב תיקוח אקנפשוג ולביק ךא ,ריעב ןושארה תיבה תיינב ינפל דוע ונתינ

 םג אלא ,םייטרקנוק תומש יבגל קר אל חוכיוה חתפתה ,הל המדקש וזו ,תרכזנה הפיסאב .(1910) ע"רת

 רחואמ םינש רפסמ .(1988 ,לג-רב)תובוחרה תומש תא בואשל שי ונממש ןכותה םלוע - תיתוברתה םתוהמל

 םוקמב םישדח תומש עבוקה ,הנוכשה דעו ידיל תומשה תעיבק ךילהת רבוע ,1-ה םלועה תמחלמ ברע ,רתוי
 תרבעהל םיאיבמ ,ךדיאמ תפסונה התודסמתהו ,דחמ היבשות רפסמו ריעה חטש לודיג .תיללכה הפיסאה

 הב םינהכמו תובוחר תומש אשונל הדעו-תת הנממ וז הדעו .תוברתה תדעו - ףסונ ףוגל תומשה תעיבק ךילהת

 תומש תדעול הדעו-תת תכפוה םינשה תצורמב .(םעה דחאו קילאיב ןוגכ)חור-ישנא דצל ,םינקסע ,םירחבנ

 שאר ,ףוגנזיד ריאממ ופיב יטירבה טדנמה תשירדמ הקזח הפיחד הלביק תינוריע תומש הדעו תריצי .תינוריע

 לת ריעה ןויכרא) .םאתהב םיטלשו םיתב ירפסמ תתל ןכו ריעה תובוחר לכל תומש עובקל ,ביבא-לת ריעה

 תומש האממ הלעמל ונתינ וז הינפמ האצותכ (28.1.1925 ופיב לשומה ןגס בתכמ ,566/76 קית ,3 הביטח ,ביבא

 .ביבא-לת ריעה תובוחרל

 תדוקפ יפ לע "תושר-תדעו" יהוז .ץראב םיינוריעה םיבושיה בורב םייקה ףוג איה תינוריע תומש תדעו ,םויכ
 ,ריעה תצעומב יטילופה ךתחה תא םיגציימ הדעוה ירחבנ .ריעה תצעומ י"ע תרחבנה (1934-מ דוע)תויריעה

 ירמוח" .(1 רויא)יתמכס המירז םישרת תרזעב והשלכ בוחר םש תריצי תא ראתל רשפא .תמיוסמ היצנדקב

 לש ןה תוינפהמ קלח .המצע הדעוה ללוכ ,םינוש תורוקממ תועיגמה תועצהו תוינפ םה תומשה תריציל "םלגה

 .םימיוסמ תומש תחצנהב םינינועמה םינוש םיפוג לש םקלחו םייטרפ םיחרזא

 ךילהה םייתסמ ברל ,הינפה תא תוחדל םיטילחמ רשאכ :םיינשל תוקלחתמ תומשה תדעו תוטלחה
 הזרכהו רושיאל ריעה תצעומל תיפוס הטלחהל תרבעומ העצהה ,תיבויח איה הטלחההשכ .הדעוה תרגסמב

 כ"הס .רתוי םיקימעמו םידחוימ םינוידל "קוה-דה" תודעו ,הכותמ ,עובקל תומשה תדעו הלוכי םימעפ .םיימשר

 ירוחאמ תולעופש ץחל תוצובק :םייזכרמ םימרוג תוצובק שולשמ תעפשומ תומשה תדעו תדובע יכ ןייצל שי

 םהל קינעהל שיש ריעב תובוחרה יאלממו ,רבעב ועבקנש םייללכ םינוירטירקו תונורקעמ ,(םהינפלו)םיעלקה

 .תומש

 תדעו תבישיב .1958 תנשב ביבא-לתב היהש עוריא - ןוגכ ,רכזנה ךילהה לש םיבר םירקמ םיגדהל ןתינ

 םש לע בוחר וישכע עובקל היריעה לע םיתרחאה תועובשב ץחול "בירעמ" ןותעה יכ ר'ריה רמא ריעה לש תומשה

 בוחר םש תא תונשל םג אלא ,ןותעה שרוד תינורקע הטלחה קר אל .ותומל םייתנש תאלמב ךבילרק .ע 'רד

 .(11.2.58-ב הבישי ,תומשה תדעו קית ,9 הביטח ,א"ת תיריע ןויכרא) .תכרעמה תיבל ךומסה "ץראה תרצות"
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 זא "בירעמ" תשירדבש ןויגהה תא לבקל םאש תויתדה תוגלפמה גיצנ ןעוט ל"נה הבישיב חתפתמש חוכיוב

 תעונת תיב םקוממ הז בוחרבש םושמ ,יחרזמה ר"וי היהש סקנפ .צ.ד 'חר םשל ןויצ תבהא 'חר תא תונשל ךירצ

 םאש שרוד הדעובש תורחה תעונת גיצנ .יטילופה "קחשמה" ךישממ 17.2.58-ב ,הבישי התואל ךשמהב .יחרזמה

 לאיזר דוד בוחרל (ופיב ,סורטסוב רבעשל)שישרת 'חר תא תונשל שורדי אוה זא ,ועצוהש םייונישה תא ולבקי

 ,זמר דוד בוחרל ןוקריה 'חר םש תא ,ןויגה ותואב ,תונשל שקבמ הדעוב י"אפמ גיצנ .רנורג רכבל ןועשה רככ תאו
 ןינעב עיבצהל ונניא תוריח גיצנ .במולוג רככל ןודנול רככ תאו ,י"א ילעופ תגלפמ תיב םייק ל"נה בוחרב יכ

 העבצהה תכרענ הירחאלש הקספה תזרכומ .הדעול ץוחמש "וירבח םע ךכ לע ץעיתהל ךירצ" אוה יכ (זמר)הז

 ,םש ,א"ת תיריע ןויכרא) .במולוגו ןלפק ,לאיזר ,סקנפ ,זמר ,ךבילרק - תובוחר :םמוקימו תומשה םירשואמו

 .(7.2.58 ,םש ,תומשה תדעו ,לוקוטורפ

 הדעוה תא חירכהש ירוביצ חוכיו ררועתה ןכלו םימייק תובוחר תומש יונישל תורושק ויה ל"נה תוטלחהה

 תובוחר תומש יוניש לש םייללכה תונורקעה לע ויה וכשמנש םינוידה .ןכמ רחאל םישדוח רפסמ שדוחמ ןוידל

 המכסה ,לקשמ יווש גשוה ףוסבל .תוגלפמה יגיצנ ןיב כ"ומכ להנתה חוכיוה .םייפיצפסה תומשה לע ןכו םימייק

 .(9.5.58 םוימ הבישי ,םש) .תובוחרה תומשב םייונישה ולבקתהו ןוזיאו

 תובוחר תומש אשונב תוטלחה תלבק ךילהת -1 רויא

 | םיירוביצ םיפוג תוינ
 ו
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 .המגדה - תוינורק!»תומלהה .1

 .תוינורקע תוטלחה עובקל םעפל םעפמ ןרוצה הלוע םירעה תוצעומבו תומשה תודעוב הטלחהה יכילהתב

 תדעול רחבנ 1934 תנשב .ביבא-לתמ תפסונ אמגוד איבנ .םיוסמ ךרוצמ וא עוריאמ תועבונ תוטלחה ללכ ךרדב
 דדובה םדאכ בשחהל לוכי ישי-ןב .ישי-ןב .ז.א - הלש דובכ ריכזמכ תוכורא םינש ךשמב ןהיכש ימ תומשה
 תנשב .(1968)היריעהמ ותשירפל דע ,ביבא-לתב תובוחרה תומשל תיתומכו תיתוכיא - הדבכנ המורת םרתש

 .1942 ץרמב ריעה תצעומ י"ע רשוא ןונקתה .ריעה תובוחרל תומש תעיבק רבדב תונקתל העצה חסינ אוה 1941

 תא ןונקתה ןייצמ הלא םינינעל טרפ .תומשה תעיבק ךילהתו ,הבכרה ,הדעוה לש הידיקפת תא רידסמ ןונקתה
 .ריעה לש ירבעה הנויבצו ,החצנהה ,תוילמסה - ונייה ,ריעב עובקל שיש תומשה תוהמ

 תומשב .ףונו עבט תומש ,וצראו לארשי ימי ירבדב םירושקה םיילמס תומש ףידעהל שי - תוילמסה אשונב
 תויללכה םהיתויוכז םע דחי" ןובשחב איבהל שי .המואה לכ לע םילבוקמה תומש רכבל שי םישיא לש החצנה

 ...וצראו לארשי םע לש היחתה תעונתב םהיתויוכז םג ,ב''ויכו עדמ תונמאב ,תורפסב ,תונקסעב ,םישיאה לש

 לת ריעה לש ירבעה הנויבצ תרימש םשל .לארשי תדמ ואציש םישנאל ןורכז תומש ביבא-לתב םיעבוק ןיא

 שי - ירבע וניא ותחפשמ םש םא .בוחרה עבקנ ומש לעש שיאה לש ירבעה ומש תא םיטלשב שיגדהל שי ביבא

 םהירוביח תומשב תובוחרה תא עובקל יואר םירבחמו םינבר יבגל ...ירבעה יטרפה ומש תא םג עובקל

 .(22.3.1942 םוימ ,ריעה תצעומ תוטלחה ,תומשה תונקת ,א"ת תיריע ןויכרא) ."םעב םיעדונה םיירקיעה

 ביבא-לת ריעה תצעומ העבק ,1925-ב ,םדוק הנש םירשעכ ,ועבקנש תונושארה ןניא הלא תוינורקע תוטלחה

 ,יבנלא תובוחרכ ,םיבר םימידקת תובקעב תאזו םייחב םדועב םישנא םש לע תובוחר תומש עובקל ןיא יכ

 םירעב םג שחרתה םייללכ תונורקע תעיבקב ךרוצה .(1988 ,לג-רב)דועו ה"אזמ ,םעה-דחא ,קילאיב ,רופלב

 ריעה לש תומשה תדעו .תובוחרל תומש תקנעהב ךרוצה ררועתה רורחשה תמחלמ תובקעב הפיחב .תורחא

 בוחרה םש תא עובקל שי pלו ,ריעה לש ירבעה הנויבצ לע רומשל שי :תונורקע רפסמ ,1951 ינוי שדוחב ,העבק

 דובכל ונתינש תומש ןכו תינמרגה הבשומב תובוחרה תומש תא ףילחהל שי .שיאה לש (ירבעה)יטרפה ומש לע
 - לידבהלו ,םייברע םישיא תומש לטבל אל ויה תורחא תוינורקע תוטלחה ."זיגרהל םייושעש" םיילגנא םישיא

 ןיאש הטילחמ הפיח תיריע ףא ,ביבא-לתל המודב .תיביטקלוק החצנהב קר וחצנוי לארשי תוכרעמ יללח
 .םתד תא ורימהש םידוהי םש לע תובוחר אורקל

 תיליע תרצנב .המוד ךרדב תולעופ תונטק םירע ,דבלב תולודגה םירעה לש ןתלחנ ןניא תוינורקע תוטלחה

 ףונהו םירה תומש ונייצי תובוחרה תומש יכ ,התישארב ריעה תא הלהינש תידרשמ-ויבה הדעוה הרשיא ,אמגודל

 ,ריעה תצעומ קית ,תיליע תרצנ ןויכרא) .רוזאה יחרפ םש לע הנייהת תואטמיסה וליאו ,תיליע תרצנמ ףקשנה

 .(13.6.63 ךיראתמ תידרשמ -ןיבה הדעוה תבישי לוקוטורפ

 .ןודנב תוטלחה תלבק לש הכובסה תכרעמב ךרד ירומו םימלב תווהמ תומש תודעו לש תוינורקע תוטלחה

 םיננערמ םעפל םעפמ .הקיחש ןהב הלח םיתיעלו םינוש םימרוג י"ע תופקתומ ןהש תוינורקע תוטלחה לש ןעבט
 ,הפיחב .ץחלה תוצובקל העינכמו הגיסנמ עבונ תוטלחהה ןונעיר .ןתחת תושדח םיעבוק וא תוקיתו תוטלחה

 ןוזיא לע רומשלו רוזחל ךרוצ שי יכ םיטילחמו תונורקע רפסמ לע ןויד שדחמ ךרענ םיעבשה תונש ףוסב ,אמגודל

 אורקל אלש ודיפקה ביבא-לתב .םמודהו עבטה םלועב ,תורפסב ,ך"נתב םרוקמש תומש ןיבו םישיא תומש ןיב
 ףוגנזיד 'חר - דחא טלוב גירח) .הלבקתהש תינורקעה הטלחהה דוביכ ךות ,םהייחב םישנא םש לע תובוחר תומש

 תוינורקע תוטלחה ןנשי ,ל"נה הטלחהה תרימש תמועל .(1934 תנשב ,םייחב ודועב ריעה שאר ש"ע ארקנש

 םייונישמ עבונ תוינורקע תוטלחה לש ןתצירפ ."ריעה לש ירבעה הנויבצ תרימש" ןוגכ הווהבו רבעב ץרפנ ןרדיגש

 תומשה תדעוב תיטילופה הקימנידל םירושקה םיישעמ םימרוגמו ,םלוע תפקשה ייוניש ,םייתוברת-םייתרבח

 .ריעה תצעומבו

 .ריעה תוגוחר תפמ ךותב תומשה םוקימ .2

 תיעב - תקהבומ תיפרגואיג תועמשמ תלעב ,תפסונ היעבב תוקסוע תומשה תודעו ,בוחרה םש תעיבקל טרפ

 תומש תפלחה תשרפ)ביבא-לת תיריעמ הלעמל האבוהש אמגודב .ריעבש תובוחרה תכרעמ ךותב םשה םוקימ

 םלוכ - הירפירפו זכרמ ןיב ןיחבהל שי יכ תומשה תדעו ר"וי שרופמב ןייצמ ,(1958 ,"בירעמ" תינפ תובקעב
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 תחצנהל םינופה םיברסמ ,רבעב תומשה ונתינ הז רוזאבו רחאמ .ריעה זכרמב תומשה תא חיצנהל םיצחול
 תוטלחה ללכ ךרדב .(9.5.58 םוימ תומשה תדעו לוקוטורפ ,9 הביטח ,א"ת תיריע ןויכרא) .ילאירפירפ בוחרב םשה
 ,הלעמל האבוהש אמגודב .םוקימה עבקנ ינשבו םשה עבקנ ןושארה בלשב - םיבלש ינשב תושענ תומשה תדעו

 תלאשב ףא .1958 תנשב מ"ומל רצותכ םמוקימ עבקנש דע םינש רפסמ וכיח במולוג .או זמר .ד לש םהיתומש

 רחאל ,ישי-ןב .ז.א .תורחא תויריעל רבעוהש ןיינעמ םידקת ביבא-לת הרצי ,תומשה תוהמל המודב ,םוקימה
 .ביבא-לתב תובוחר תומש םוקימל תמיוסמ הטיש אוצמל שי יכ ןיבה ,(1934)ריעה לש תומשה תדעול ותריחב
 תורוד ךותב הכילה אופיא איה ריעה זכרמל ןווכב ,ביבא-לת לש הלובג אוהש ,ןוקריה ןמ הכילהה" ותעדל

 "...הריעצה ביבא-לתב ידומיל לויטב םיכנחמ ליבשב דחוימ ךרע רבדל .לארשי לש הלוגו הלואג ייחב תופוקתו

 תובוחר תומש לש היצזילאנויגר רוציל - תומש לש תוצובקל ריעה חטש תא קלחל עיצה ישי-ןב .(1951 ,ישי-ןב)
 תומש 140-כ לש העצה ,תומשה תדעו רובע ןיכה ישי-ןב .םכות יפ-לע םירוזאב םיצבוקמ הלא תומש רשאכ

 ,תונושה תופוקתב ץראה חטש יביחרמו ילידגמ לש תומש ועבקנ ריעה לש יחרזמ ינופצה לובגל ךומס .תובוחרל
 תא םילמסמה תומש לש תוצובק רתוי המורד .דועו יאנומשח תיב ,ןונ ןב עשוהי ,ךלמה המלש ,ךלמה דוד - ןוגכ

 ,הזיימרוו ,הבודרוק)הלוגב תוידוהי תוליהק תומש תצובק - האלה .םינורחאה תורודב תונויצה תוררועתה
 ,תומש ירוזא תריצי ןויער .(2 רויא האר) .דועו םיירבע םירפוס ,םייניבה ימיב םינטייפ תומש תוצובק .(אנליו

 .(29.8.34 ריעה תצעומ תוטלחה ,209 קית ,10 הביטח ,א"ת ןויכרא) .ריעה תצעומ י"ע יקוח ףקות לביק

 עגא-לת ריעג תוגותו תומש לש תוצוגק - 2 וויא
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 רכינ קלח (3 רויא) .תומש ירוזיא איה ףא העבקו ביבא-לת תובקעב הכלה הפיחב תומשה תדעו 1953 תנשב

 זוכירל הצלמה התוויה ,םוקימ לע תינורקעה הטלחהה ,ל"נה ךיראתה ינפל ונתינ הפיח לש היתובוחר תומשמ

 םלוע םילעופ תונוכשכ ונבנש ,זמר תומרו ןנאש הוונ תנוכשב .רדגומ דוחיי ילעב םירוזאב ,ריעב םישדח תומש

 תנוכשב תאז תמועל .וז הנוכשב םיחיכש רמב ,בוכורוב ,ןודרוגכ תובוחר תומש :הדובעה תעונתל רושק ןכותה

 בהנשה ףוח ,הידבש ,הירביל :תונידמ תומש - ימואל-ויב אוה תומשה רוקמ ,תיתרקוי הנוכשכ תבשחנה ,הינד

 .המודקה תילארשיה הירוטסיהלו ך"נתל םירושקה תומש םיחיכש ,(דוד הוונו הילמרכ)תורחא תונוכשב .דועו

 תוינגומוה ןה תונוכשה רשאכ רשפאתה דיחאה p^ םלוע יכ הארנ הפיחב תובוחרה תומש תפמ תריקסב

 .תושדח תונוכש ןהש וא תיתרבח העחבמ

 רוציל םה ףא םייושע םינטק םיינוריע םיבושי .תולודגה םירעה תלחנ ןניא תובוחר תומש לש היצזילנויגר

 הווהמ בקעי-ןורכז .ותיסולכואו בושיה הנבמל רושק תומשה תוצובקל עקרה רשאכ ,םבושיב תומש ירוזא

 תא הווהמ ןקלח - תונוכש רפסממ בכרומ הז בושי .ול תינייפוא תומש ירוזא תעפותש ןטקו קיתו בושיל אמגוד

 לש הירוטסהל םירושק הבשומב תובוחרה תומש .תונוש תופוקתמ םילוע ינוכש ןקלחו הקיתוה הבשומה

 תומש לש p^ םלוע תרש הוונב וא זמר הוונ תנוכשב תאז תמועל .ילינ תודש ,ןייה ,ןפגה ,םידסיימה :בושיה

 תומש .דועו םימסקה דברמ ,םירשנ יפנכ ,םילואגה ,זמר ,הדובעה ,למעה :הילעלו הדובעל רושק תובוחרה

 םיילושו "קיתו" זכרמ לש ינייפוא הנבמ לעב בושי לש ימוטוכידה הנבמה תא םישיגדמ בקעי-ןורכזב תובוחרה

 םייפרגופוטה םילדבהה בקע תטלוב תאז העפות הלופעב .םיפסונ םיקיתו םיבושיב םייק הנבמ ,"םישדח"

 הלופעב תובוחר תומש תניחב .הרומה תעבגב תונוכשה ןיבו רושימב קיתוה זכרמה ןיב יפרגואיגה קחרמהו

 .תויליעה תונוכשב רשאמ רתוי ,עבטהו תואלקחה םלועב םרוקמש תומש םיחיכש קיתוה הקלחב יכ תדמלמ

 םיחצנומו םיכלוה הידבכנו ריעה תובא לש םהיתומש ךכיפלו הלש זכרמה תא םג הווהמ הלופע לש קיתוה קלחה

 םיכיראתב הדעוה תובישי ,121/1/ר תומשה תדעו קית ,הלופע ריעה ןויכרא) .תויליעה תונוכשב אלו הז רוזאב

 .(םינוש

 ומוקימב םג אלא ,םשה תוהמב קר אל םיאטבתמ ריעה ךותב תונושה ץחלה תוצובק ןיב םיקבאמה

 תובישחלו הברה תוילמיסל םיעדומ תובוחר תומש אשונב תוטלחהה ילבקמו ץחלה תוצובק לכ .יפיצפסה

 םוקימ" .בושיה זכרמב בחרו ךורא בוחר - ושוריפ טלחומה ונבומב בוט םוקימ ."בוט םוקימ" לש הלודגה

 .הפיח ריעב ללוחתהש ימוקימ קבאמ םיגדנ .ריעה לש הירפירפב רצו רצק ,(אטמיס)ידדצ בוחר היהי "עורג

 לאמשהו ןימיה ןיב יטילופה חתמה .תובר םינש ךשמב םילעופה תוגלפמ תוטלוש הבש ריעכ העודי הפיח

 תומשה תדעו הטילחה םיעבשה תונש ףוסב .הווהב םג אלא רבעב קר אל םייקתה תובוחר תומש אשונב

 הבישי ,תומשה תדעו קית ,הפיח תיריע ןויכרא) .הפיח ץרפמב ומקמלו י"חל תרתחמה ןוגרא םש תא חיצנהל

 בוחרה יכ - הנעטב ל"נה םוקימל ןימיה יגיצנ םידגנתמ (25.10.79)תומשה תדעו לש האבה הבישיב .(13.9.79 םוימ

 ןודל הטלחה תלבקתמ .תואטורגו םינשי םינסחמו םיכסומ ףקומה םהוזמ בוחר אוה הפיח ץרפמב דעוימה

 ךרעמה יגיצנ םינעוט שדוחמה ןוידב .(6.10.80)רתוי רחואמ הנש המייקתה האבה הבישיה .וינעב תפסונ הבישיב

 לביק ףלקמ ףולא בר םגו ,י"חל לע ועדיו םילעופ יפלא בוחרב ורבעי יכ - עורג וניא ץרפמב םוקימה יכ הדעוב

 תפסונ הנשו םירתוומ םניא ןימיה יגיצנ .ץרפמב םוקימה תא ריאשהל הטלחה תלבקתמ .רוזיא ותואב בוחר

 ןוינכטה דיל רתוי בוט םוקימל רבעומ י"חל ןוגרא לש ומשו - יונישל איבהל םיחילצמ םה ,16.9.81-ב ,רתוי רחואמ

 .(םירכזנה םיכיראתהמ תובישיה ילוקוטורפ ,ל"נה ןויכראה האר) .למרכב

 לש ותובישח עקר לע הפיחב תובוחר תומש תעיבק תורוקב ןפוד תאצוי הניא "י"חל" םשה םוקימ תשרפ

 תוטלחהה ילבקמ לש םמלוע תפקשה תא בטיה םישיגדמ הפיחב רתויב םיכוראה תובוחרה .חצנומה םשה

 וירחאו ,תורדתסהה תורדש אוה (מ"ק 6.5)הפיחב רתויב ךוראה בוחרה .(בוט םוקימ = בוחר ךרוא) .ריעב
 ךרוצ היה ,ישוח אבא ,ריעה שאר לש ומש לע ףוצר ךורא בוחר רוציל תנמ לע .(מ"ק 3.5)ישוח אבא תורדש

 .רחא בוחרל (םריב)רחא םש תרבעהו ,(הילד ךרד)דחא םש לוטיבב

 לארשיב ריע לכב .םשה לש ותוהמ תלאשמ התובישחב תלפונ הניא םשה םוקימ תלאשש רמאל ןתינ םויסל

 ינוריעה בחרמב םימייקה םילדבהל תורושקה תויוטבלתהו םינוידל תואמגוד אוצמל קפס אלל ןתינ
 תומש לש הוושמ חותינב קוסענ םיאבה םיקרפב .תובוחר תומש אשונב תשגדומה תילמיסה םתועמשמבו

 .יטסיטטס רקחמל ירוטסיה רקחממ - רקחמה תטיש יוניש ךות לארשיב םירעה ללכב תובוחרה
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 הפיחב תובוחר תומש לש תוצובק - 3 רויא

 לארשי! תובוחרה תומש לש ןנותח םלוע .3

 םיידוהיה םיבושיה ללכמ שילשכ תווהמה םירע 23 לש הצובק הרחבנ שפנ 5.000 לעמ ונמש םירעה ךותמ

 :םיאבה םילוקישה ןובשחב וחקלנ םירעה תעיבקב .(רקחמה תכירע תפוקתל םיסחיתמ םינותנה)םיברועמהו

 תרחבנה הצובקה .הווהבו רבעב היסולכואה בכרה ןכו ,םירעה ןיב תיפרגואיגה הבריקה ,הלדוג ,ריעה קתו

 תומישרו תוינוריע תופמ ךותמ וחקלנ םירעב תובוחרה תומש .(1חולו 4 רויא האר) םיגוס השימחל הקלוח

 .תורקחנה םירעב תובוחר תומש 7,000-מ הלעמל ונייומ כ"הס ,תיתלשממה תודידמה תקלחמ תאצוהב תובוחר
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 .תומשה יאשונ תובוחרה ומשמו ןלדוג ,תורחבנה םירעה :1 .סמ הול

 (*)היסולכוא תובוחר רפסמ
 1985 .'000-ב

 הצובקה ריעה

 תוקיתו םירע (1 םילשורי 458 1071
 .תולודג ביבא-לת 323 1666

 הפיח 225 734

 ןג-תמר 116 420
 הינתנ 110 381

 תובוחר 70 309

 תוקיתו םירע (2 וכע 3 80
 .ירוטסיה ןיעלג םע הירבט 30 126

 דול 41 156

 הלמר 43 176

 .תורחא תוקיתו םירע (3 הירהנ 29 182

 הלופע 24 135

 ןיקצומ .ק 29 81
 התיצ סנ 16 85

 .תולודג תושדח םירע (4 עבש ראב 115 364

 ןולקשא 55 363
 דודשא 70 194

 תושדח םירע (5 קמעה לדגמ 14 42

 .תויתנבו - תונטק תיליע תרצנ 25 55

 לאימרכ 18 48

 םיקפוא 13 24
 תוביתנ 9 27

 תורדש 9 9

 .55-54 ימע ,1986 ,יטסיטטס ןותנש ,ס"מל ,רוקמ .לגועמ (*)

 תומש לע םרקחממ טואילק .ת ןהכ .ס לש ןוימב ונשמתשה תובוחרה תומש לש ןכותה םלוע ןוימל סיסבכ

 כ"הס .הנושה רקחמה תמרמ אצוי לעופכ ןוימ תוצובק ופסונ ,ךא .(Cohn Se Kliot, 1982)לארשיב םיבושי
 :ןה תוצובקה .ןכות תוצובק 11-ל תובוחרה תומש וקלוח

 ,ןומרחה ומכ םירה ,ןדריה ומכ םילחנ ,םילשורי - ןוגכ ,םירחא םיבושי לש תומש ללוכ ,לארשי ץראב תומוקמ (1
 .בגנה ומכ םירוזאו

 .םייח ילעב תומש םטועימ ,רמת ,ןרוא - ומכ םיחרפו םיצע תומש ללכ ךרדב - עבטהמ םרוקמש תומש (2
 .ףונ הפצמ ,היסנכ ,םי - ומכ ריעב םידחוימ םירתא םש לע - ריעב םיימוקמ םיטנמלא (3
 .ריעב תידוהי אל היסולכוא לעו ,תילארשי-הרפה הפוקתה לע םידיעמה - יברע םרוקמש תומש (4
 .טלווזור וא ןייטשנייא - ןוגכ םישיאו ,דנלוה ,ןוטגנישוו - ומכ תועדמו תורוקמ תומש - םיימואל-ןיב תומש (5
 .היסולכואה רובע למסל וכפהש םינוגרא תומשו תונויצב ,תודהיב םיבושח םיגשומ - םיילמיס תומש (6
 .םירוביגו םיאיבצמ ,םימסרופמ תוברק ,אבצ תודיחי ומכ - האושו אבצ ,הרובג םיאטבמה תומש (7
 .19-ה האמה ףוס דע תופוקתה לכב םיידוהי חור ישנאו םיפוסוליפ ,םיאיבנ ,לארשי יכלמ - םימודק-סישיא (8

 .ריעב םינוש םיליעפו רובצ ירחבנ ,ריעה ידסיימ - םיימוקמ-סישיא (9

 ,תונמאהו תורפסה תובא ,בושיה יצולח - הנידמה תמוקתו תונויצה תא םילמסמה - םיינרדומ-סישיא (10
 .דועו םייטילופ םיגיהנמ

 .התבע ילכו םירפס ןומ םירחאה םינוירטירקב וגווס אלש תומש - רחא (11

 רתוי וא םייתשל גוויסל ןתינ םטועימ ,דבלב תחא הירוגטקל םיכייתשמ םה - גוויסו ןוימל םילק תומשה בר

 .אטבמ םשהש תירקיעה תועמשמל םאתהב אוה גוויסב יפוסה לוקישה ,הלא םירקמב .תוירוגטק
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 רקחמה »רע תצופת - 4 רויא

j ביבא-לת 
 <9 * םילשורי ו

 עבש-ראב

 רקחמה ירע לכב תוירקיע תוירוגטקל תובוחרה תומש תוגלפתה - s רויא

 רקחמה ירעב תובוחרה תומש תוגלפתה

12 10 8 

 תומשה ללכמ םיזוחא

 וחא

 םיימוקמ םישיא

 םיינרדומ םישיא

 םימודק םישיא

 האוש ,הרובג

 ילמיס

 ימואל-ןיב

 יברע רוקמ

 ימוקמ

 עבט תומש

 ץראב תומוקמ
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 רתויב הלודגה הצובקה .תורקחנה םירעב תובוחרה תומש לש ןכותה םלוע תוגלפתה תא גיצמ 5 רויא

 הירחא .הנידמהו תונויצה תודלותל םירושקה םיינרדומ םישיא תומש םה ,תומשה ללכמ תישימחכ הווהמה

 תוצובקה שולש .עבטהמ םרוקמש תומש ןכו ,האושו אבצ ,הרובג החיצנמה תומשה תצובק העיפומ לק רוגיפב

 הבישה :תינויצה היגולואידיאב תודוסי תופקשמ ןהו םירעב תובוחרה תומש ללכמ תיצחמכ תווהמ ל"נה

 םידסיימה תובאה לש םתוישיא תחצנה ןכו ,הנידמה תמוקתל הרושקה תידוהיה הרובגה ,עבטלו המדאל

 ,(ll.O'yfe)םימודק םישיא ,(13.6<56)םילמס :םיאבה םימוחתמ םה תומשה ראש .לארשי תנידמ תמקהל ומרתש

 ,a.8%)םיימואל-ויב םיימוקמ םישיא תומש םיעיפומ ןכותה םלוע תיתחתב .ao.8%)י''אב תומוקמ
 .זוחאה תיצחממ תוחפ - יברע רוקממ תומשה .u.6%)םיימוקמ םיטנמלאו

 לש םרקחמב אצמנש יפכ לארשיב םיבושיה תומש לש ןכותה םלועמ הנוש תובוחרה תומש לש ןכותה םלוע

 רתויב הלודגה הצובקה תא םיווהמ דומלתבו ך"נתב םרוקמש םיקיתע תומש םהיאצממ יפ לע .טואילקו ןהכ

 םיינויצ תומש םיעיפומ ישילשה םוקמב קרו ,(is.2%)עבטהמ םרוקמש םיבושי תומש תצובק הירחאו ,(39.5<ו6)

 ןהו ןוימ לש תוינכט תוביסמ ןה עובנל לוכי ינושל רבסה .(Cohen Kliot, 1982) .(16.5^) םיימואלו

 תוינוריע תומש תודעוב תופדעה תמועל םיבושי תומשל תיתלשממה הדעווב תונוש תופדעהב םייניינע םילוקישמ

 תיטנוולר הנניאש העפות ,םרתאב םיקיתע םיבושי לש םמש שודיח תפדעה :אמגודל .תובוחרב תוקסועה

 ,עבט ,םיינויצ תומש)וידחי ל"נה תוצובקה שולש תא םינחוב םא .תובוחר תומש ,ונייה בושיה םינפ תמרב

 בחרמב הלאה תודוסיה ינשו תובוחרה תומשו םיבושיה תומש ןיב יתוברת ןוימד םייק יכ םיאור ,(םיקיתע

 .ידוהיה םעהו הנידמה תמוקת ,תינויצה היגולוידיאה ךותמ םהיתומש תא םיקנוי

 תומש לש ןכותה םלוע ןהב םירע ןנשי יכ הלגנ ,(2 חול)תונושה םירעב תומשה תוגלפתהב ןנובתנ רשאכ

 ,עבטה םלועב םרוקמ תומשהמ תיצחמ לאימרכב :אמגודל .םצמוצמ תוירוגטק רפסמב זכורמ תובוחר

 םש לע םה תובוחרה תומשמ bo/400 תובוחר ריעב .ףונב םרוקמ תומשה תיצחממ הלעמל תיליע תרצנבו

 תומשה תודעוב תיבקעו הרורב תוינידמ לע דיעמ תוירוגטק לש ןטק רפסמב תומש זוכיר .םיימוקמ םישיא

 תוזכרתה (א :לארשיב םירעב תובוחר תומש ןווגמ לש םיסופד ינש םימייק יכ רמאל ךכיפל ןתינ .תוימוקמה

 תדמלמ ,ומגדנש םירעה יגוס יפ לע ,הלא םיסופד תצופת תניחב .תובוחר תומש לש ןווגמ (ב !רדגומ ןכות םלועב

 - יכ ןכתי .ינשה סופדה ינייפוא תוקיתוו תולודג םירעב וליאו ןושארה סופדה ינייפוא תושדחו תונטק םירעב יכ

 תיתרבחה תוינוג ברה יכ ןרתי ףא .לודגה תובוחרה יאלמ םושמ ,רתוי לודג "ןורמת בחרמ" ונשי תולודג םירעב

 תומשה תודעוו תוטלחה תא םיעבוקה םייטילופה םילוקישה לע העיפשמ תולודגה םירעב תבכרומהו

 .תוימוקמה

 םיקיתוה םיבושיה םתמועל .(2 חול האר)ףונהו עבטהמ תומש ןהיתובוחר תומשב תומיגדמ תושדחה םירעה
 יברע םרוקמש תומש .עבטהמ תומש תוחפו םיימואל-ןיב תומש ,תונויצה תודלותמ םישיא תומש םישיגדמ

 ,הירבט ,וכע)הלודג תיברע היסולכוא ,הווהב םהמ תמייק וא ,רבעב ויה ןהמ המכבש ףא םירעה בורמ םירדענ

 .(הלמרו דול
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 .*םידחפנ םינוירטרק יפ-לע ,רקחמה ירעפ תופוחדה תומש תוגלפתה :2 חול

 ריעה 'א 'ב 'ג 'ד 'ה ר 'ז 'ח 'ט 'י 'אי

 ביבא-לת 211 7 15.9 7.3 16 59 0.1 19 7 112 55

 םילשורי 165 15.9 20.4 54 13.8 63 13 2 3.9 85 1.9

 הפיח 214 9.6 13 85 7.1 51 7.7 3.7 11 114 0.5

 ןג תמר 20.9 7.1 145 158 14.5 2 19 9.8 114 4

 הינתנ 318 111 16.8 113 59 45 05 51 7.3 16

 עבש ראב 15.9 6 26,4 14 118 17 0.8 9.8 9.9 2.7

 ןולקשא 16.2 51 252 14.6 9.6 21 19 11 8,3 2.7

 תובוחר 20.7 411 51 54 8.4 0.6 1 7.4 3.9 0.3

 דודשא 15.9 6 61 18 10.3 15 16 215 15.4 2.6

 הירהנ 23.2 58 10.9 16,5 7.1 21 16 18.7 13.7 12

 הלמר 254 10.2 21 221 61 618 11 11 6,2 1.7

 דול 27.6 16 5.8 218 5.8 6,4 7.7 6.4 15

 הלופע 27.4 59 52 17.8 19.2 15 0.7 81 116 15

 הירבט 25.1 55 152 16,5 7.8 1 1 61 15.1 3.6

 הנויצ-סנ 17.8 23 7 253 223 118 10.5

 ןיקצומ תירק 235 3.7 11.1 221 56 17.3 113 12

 וכע 36,2 12 7.5 265 18.7 25 612 12

 תיליע תרצנ 18 54 27.3 18 29.1 32.7 18

 לאימרכ 61 293 2 512 83 2

 קמעה לדגמ 14 4.8 14.3 214 14 23.7 28.6 14

 תוביתנ 259 25.9 14.8 111 7.4 14.8

 םיקפוא 29.2 53 25 53 291

 תורדש 353 555 111

 .דרפנב ריע לכב תומשה ב''הס = ft>100 :הרעה *

 םירחא - 'אי םיימואלניב - 'ו םיינרדומ םישיא - 'א :ארקמ

 םיברע רוקמ - 'ז םיימוקמ םישיא - 'ב

 ימוקמ טנמלא - 'ח םימודק םישיא - 'ג

 עבט - 'ט האוש,אבצ,הרובג - 'ד

 "יאב תומוקמ - 'י םיילמס - 'ה

A "תובוחרה תומשב "םישיאה ןיעלג. 

 םירושקה םישיא תומש :רתויב תוחיכש תוצובק יתש יכ ררבתה תובוחרה תומש לש ןכותה םלוע חותינמ
 תוצובק םג ןה רתויב תוחיכשה ןתויהל ףסונב .אבצו הרובג םיחיצנמה תומשו לארשי תנידמו תונויצל

 םישנאה םה ימ .לארשי ירעב תובוחרה תומש ןיעלג תא םיווהמ הלא תומשש חינהל רשפא ןאכמ .תוינגומוה
 ו ץראב םיבר תובוחר םיאורק םמש לעש

129 

This content downloaded from 132.74.95.21 on Wed, 12 Nov 2014 11:31:12 AM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


 .רתויו שפנ 5000 ונמש םיינוריעה םיבושיב ,ץראב תובוחרה תומש לכ ורקסנ הריקחה תא קימעהל ידכ

 תומש ואצוה המישרה ךותמ (1985 ,ידרשמ ןוכימל זכרמה)תיצראה תובותכה תמישר תרזעב העצוב הריקסה

 רפסמה אוה םיבושי השולש יכ התיה החנהה .לארשיב םירעה תובוחרמ השולש תוחפלב וחצנוהש םישיאה

 וא ,םירע ישאר ןוגכ - תימוקמה המרהמ וחצנוהש םישיא ןיבל תיצראה המרהמ תויומד ןיב ןיחביש ילמינימה

 .םירע שולשמ רתויב םיחצנומו ,ל"נה ןוירטירקל םינועה םישיא תומש 130 - ואצמנ כ''הס .ריעה ידסיימ

 תומשה תרשע ולאו ,דאמ םיחיכש תומש םימייק לבא ,םירעה לכב ץופנ וניא םישיאה תומשמ דחא ףא

 :רתויב םיחצנומה

 םיבושי 53 -ב יקסניטוב'ז .ז םיבושי 58 -ב לצרה .ז.ב

 " 41 - ןוירוג-ןב .ד " 52 - ןמציוו .ח

 "38 - זמר .ד " 39 - קילאיב .נ.ח

 " 37 - רודלפמורט .י " 38 - ןהכ ילא

 " 36 -קוקברה " 37 -ןוסלנצכ.ב

 תוירוגטק יפל םיהצנומה םישיאה תומש תוגלפתה - 6 רויא

 1985 ,שפנ 5000 לעט םיבושיב ,םתחננח תוחיכשו םישיא תוטש תוצובק

 טש תוחיכש

 ם םינו*'' 10-3

 םינבו

 אבצו הרובג

 תונמאו תויפמ

 תונויצמ תונא

 i m םיבושי 29-11

 הקיטילופ ® םיבושי 60-30

I I I I I I ■4— 1 

0 5 1 0 1 5 20 25 30 35 
 תומש יפטמ

 תונויצה דוסי ,לארשי תנידמ תמוקתב םתמורתו םתוליעפל םאתהב תקלחנ םיחצנומה םישיאה תצובק

 תובאב .הנידמה םוק רחאל םג ולעפש םיאקיטילופ םקלחו "םידסיימה תובאה" - םקלח .תידוהיה תוברתהו

 ןב :םיאקיטילופה תא םינייצמ םישיאהמ םיינש .קוק ,ןוסלנצכ ,ןמציוו ,יקסניטוב'ז ,לצרה -ל הנווכה תונויצה

 תורפסה תא חיצנמ תומשהמ דחאו ,(ןהכ ,רודלפמורט :תידוהיה הרובגה תא םיחיצנמ םירחא .זמר ,ןוירוג

 .קילאיב :תירבעה
 םוחתמ םישיא יוביר .ולעופל ימואל סוזנצנוק לע דיעמ ,תוישיא לש המש םיחיצנמה םיבושי יוביר יכ חינהל שי

 .לארשי ירעב תוטלחהה ילבקמ רוביצ לש תויגולואידיא-תויטילופ תופדעה לע דיעהל יושע םיוסמ

 תובאש ,המוד יסיחצנומה םישיאה ראשל םג תינייפוא ,םיחיכשה תומשה תרשעב ,הראותש המגמה םאה

 .דבלב םיבושי 10-3 -ב םיחצנומ תומשה ראש .תיסחי ההובג החצנהל םיכוז תונויצה

 רויאמ .םינושה םיבושיב תומשה תוחיכש תדימ יפל ,םיחצנומה םישיאה 130 תומש תוגלפתה תגצומ 6 רויאב

 60-30 -ב עיפומ וז הירוגטקמ םש לכ - רתויב םיחצנומה םה ,"תונויצה תובא" תירוגטקמ םישיא יכ ,הלוע הז

 ןטק רפסמב חצנומ ,"םיחצנומה תמישר"ב םיעיפומה ,םינמואו םירפוס ,םיאקיטילופ םתמועל .ץראב םיבושי
 .םש לכ םיבושי 10-3 -כ - םיבושי לש
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 םימיוסמ םישיא יכ הארנ .לצרה םשה יוצמ היהי ושארב ,"החצנה גרדמ"ב םישיאה תמישר תא גרדנ רשאכ

 לוכשא יול :רבעב תולשממ ישאר - אמגודל .המישרב הובג םוקמב םייוצמ םניא (םימסרופמו םיעודי םהיניבו)

 לאגי :םיאקיטילופ .(20)ר"זש ,(26)יבצ-ןב :הנידמה יאישנ .(11)ריאמ הדלוג ;(22)תרש השמ ;(םיבושי 25)

 .(םיבושי 3)ןייד השמ ;(14)ןולא

 םישיאה תובישח לע תדמלמ איה ,תירקמ הנניא המישרה יכ הארנ ?החצנהה גרדמ תא ריבסהל ןתינ דציכ
 תא ךכיפל םיווהמו הבחר הרקוהל םיכוז תונויצה תובא ,הלעמל רמאנש יפכ .הווהבו רבעב תירוביצה העדותב

 אוה ,החצנהה תוחיכש תא ריבסהל יושעש ינש םרוג .לארשי ירעב תובוחר תומש לש ומצע לע רזוחה ןיעלגה

 ;(םיבושי 31)רנרב ;(םיבושי 32)בורוזולרא - ןוגכ ,םישיא תומש .ץראב הדובעה תעונת תודלותל שיאה תובישח
 אוצמל השק הדובעה תעונת ישנא תומש תמועל .לארשי ירעב ההובג הצופתל םיכוז ,(םיבושי 25)לטפסוי

 וז העפות .יקסניטוב'ז תא איצוהל ,םייטילופה זכרמהו ןימיה תודלותל םירושקה םישיא םיחצנומה תמישרב
 הימרזל הדובעה תעונת םהבש ,לארשי תנידמו תינויצה העונתה לש תיטילופה הירוטסהה י"ע רבסהל תנתינ

 ילדבה .(1967 ,טדטשנזייא) .תימוקמהו תימואלה המרב תטלשה העונתה תא תורוד ינש ךשמב וויה םינושה
 םינוגראה תומש ןוגכ - םירחא םיילמס תומשב םג םיאטבתמ לארשיב לאמשהו ןימיה ןיב החצנהה

 םיינמיה םינוגראה תומש םתמועל .דחא לכ םיבושי 48 -כב םיחצנומ "ח"מלפ"הו "הנגהה" תומש :םייתרתחמה

 .רתוי הכומנ החצנהל םיכוז (םיבושי 20)"י"חל"ו ;(םיבושי 29)"ל"צא"

 היתונשב וא הנידמה תמקה ינפל ורטפנש םישיא .החצנהה תוחיכשל ריבסמ אוה ףא הווהמ ןמזה םרוג
 םיינוריע םיבושי ונבנ הנידמה לש תונושארה היתונשב .רחואמ ורטפנש םישיאמ הבחר החצנהל וכז תונושארה

 ,תובוחרה יאלמ םויכ .לודג תובוחרה יאלמו הריהמ התיה יונבה חטשה תוטשפתה ,תומייק םירע ובחרוהו םיבר
 ןמזה םרוגו ןכתי .םישיא תחצנהל םיאתמ בוחר רתאל יביטקייבוא ישוק םייקו תיסחי ןטק ,תומש אלל

 לש אמגוד הנשי תאז םע ,ןייד השמו ריאמ הדלוגכ םייטילופ םישיא תומש לש הכומנה םתוחיכש תא ריבסמ
 .םיבושי 38-ב םיששה תונש ףוסב חצנוהו לארשיב הרובג למסל ךפה ומשש ,ןהכ ילא םשה

 ,םייפרגואיג םינתשמב רבסה ונשפח ,ןמזה םרוגב וא יטילופה םרוגב החצנהה תדימ תא ריבסהל ןויסנל טרפ
 תובישח תא ריבסהל לוכיה םיוסמ םגד וא יתוהמ ינוש ןיא יכ םיאצממהמ הארנ .המוקימו ריעה לדוג :ןוגכ

 םיבושי בורל ,םיינוניבו םינטק םיבושי לש םירקמל טרפ ,הנוכנ תאז הללכה .הלא םינתשמ תרזעב החצנהה

 .םימודק תומש וא ,ףונ ,עבט יאשונב תובוחר תומש םיפידעמה ,םישדח

 םיניסל

 וניסינ ,תירוטסהה טבמה תדוקנמ בורל ,תחא ריעב תובוחר תומש וקדבנ םהב ,םימדוק םירקחמל דוגינב

 רוזא לש טסקטנוק ךותב תובר םירע ןיב ,יתאוושה רקחמ תרזעב טבמה ףקיה תא ביחרהל יחכונה רקחמב
 רשפא ןכל ,םינש תורשע ךשמב תוטלחה לש רבטצמ םוכס םיווהמ ,ריע לכב תובוחרה תומש .דחא יתוברת
 תויטילופ תופדעהו םייתרבח םיכרע ,םייתוברת םילמס ןיב הנחבהל בושח רישכמ תובוחרה תומשב תוארל

 .םינושה םיבושיב

 רחאל הרקש יפכ ,בושח ירוטסה ערואמ תובקעב תונתשהל םילולע םה ,תובוחרל תומשה ועבקנש רחאל
 תומשב הנפמ תדוקנ התיה רורחשה תמחלמ ,(1948-ב תומייק ויהש)לארשיב םירעה בורב .רורחשה תמחלמ

 תלועפ .ירוטדנמה ןוטלשל וא תיברעה היסולכואל םירושק ויהש תובוחרה תומש בור ופלחוה :תובוחרה
 ורתונ ןיידע םייברעו םיילגנא תומש םנמא .ינוריעה בחרמה תא םיידוהיו םיינויצ םילמסב למסל הדעונ הפלחהה

 .ץראה תודלותל וא תימואל ןיבה םתובישח בקע ורתונ הלא ךא ,םיבושי המכב

 לש םהיתומש הלא ,םיחצנומה םישיא תומש לש ימואלה סוזנצנוקה תא העבק תינויצה היגולואידיאה
 םישיא תחצנה יפלכ היטה תמייק יכ הארנ ןכ .לארשיב םירעה לכב טעמכ םיעיפומה ,"םידסיימה תובאה"
 ב יטילופה ךפהמה רחאל .לארשיב ימוקמהו יזכרמה ןוטלשב רבעב התובישח תובקעב תאזו ,הדובעה תעונתמ

 תומש םיחצנומו םיכלוה ,תונושה היתומרל תילארשיה הקיטילופב תויתדה תוגלפמה לש ןדמעמ קוזיחו ,1977

 .םינבר ללוכ ,םינוש םישיאב רומגו ,תרתחמה ינוגרא תומשב לחה :ןימילו תויתדה תוגלפמל םירושקה
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