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 יריאי לבוי לש ותכורעת לע םירוהרה - הירלגב ןואיזומ
 )2011( ןולע העיצק ר”ד :טסקט

 ךילהת תא ולש הייארה תיווזמ ראתל יריאי לבוי ןמאה תא לארשי ןואיזומ לש םוליצה רצוא ןימזה םינש שולשכ ינפל
 ילויל 26-ב .תיתוברת תרתוכ תלוגכו תינוטקטיכרא הנינפכ שדחמ ותוא ללוחש ץופיש ,ןואיזומה לש תושדחתהה

 םיעוריא לש הרושב ,תחאב ומייתסה ץופיש לש םינש שולש .םשור בר סקטב שדוחמה לארשי ןואיזומ ךנחנ 2010
 ודקש הילע השקה הכאלמה תא םבוחב וריתסה רשא םירהוז םסק יעגר .תויגיגח תוחיתפו הלאג תוביסמ ,םיצצונ
 ,םינמז תוחול ,תוקעצ ,םיצצורתמ םילעופ ,םיצוחל םינלבק ,תכבאתמ העיז .העש העש ,םוי םוי םילעופ תורשע
 ,הירוטסיהה לש ,בוש אלל ףלוחה ןמזה לש ,ינעלובה ,רוחשה רוחה ךות לא ועלבנ ולא לכ -איפקמ רוקו שיתמ םוח
 ןותנה ןינבכ ,ןואיזומה לש ינמזה ובצמ .םתדובעל תמליא תודעכ ,ןואיזומה ,”ומצעלשכ רבד”ה תא קרו ךא םיריתומ
 וינסחמ לא ,ויברק ךות לא וינכתו ויטרפ אולמ תא עלב רשא םוקמ -”ןואיזומ-יטנא“ ןיעמל ותוא ךפה ,םימוגיפ תחת
 .”םעז רובעי דע“ ,ויפתרמו

 ,ונילא החיגמ התויה לע ,הרוחסה לש עתעתמה הייפוא לע סקרמ לרק דמע )1867( לטיפקה םסרופמה ורפסב
 הז אהיו -הב עקשוהש למעה תא םלועל הריגסמ הניאו ,בבר לכמ ”תקלחומ“ ,תמלשומ ,עתפל ,תואיצמה ךות לא
 .ןואיזומ -וא ,תינוכמ ,חצחוצמו יקנ האצרה רדח ,דגב

 ול בצינ ,םימוצע םייפסכ םיבאשמו הדובע תונש תורשע ועקשוה הב ,םייניבה ימי לש תינוריעה הלרדתקל המודב
 לש םתעדות לע טנפהמהו טנגממה וחוכב שלוח ,תינוריעה תוברתה תריפס לש ילובמיסה הזכרמב ןואיזומה םויכ
 .ןואיזומה -יפוסה דעיה לש םיפסכנה וירעשב אובת אוב רשא הרוחס/תונמא רוציל םיקקותשמה םינמא יפלא

 ונא וב קסופ יתלבה ןפואה לע ,הרוחסה שיטפ לע סקרמ בתוכ ”ודוסו הרוחסה לש יטסישיטפה יפואה“ לע קרפב
 .תורוחסה םלועב הרוחסכ עיפומה ,ץפח לכל ,והשלכ ץפחל תובחרנ תוינחורו תוילמס תויועמשמ םיסחיימ
 .”לע-ץפח”כו ”םוקמ-רפוס”כ ,ןואיזומה לש ,ינרדומ-טסופה ,שדחה ודמעמ תא החיכנמ יריאי לש ותכורעת

 ןיאש ,תיביטמיטלואה תונמאה תריציכ ומצע אוה אלא ,וילע ןתליהמ תוליצאמה ןה וב תויוצמה תוריציה דוע אל
 יחכונה יונישה חכונל קר .סירפב הקירפא תוברתל ןואיזומה וא ואבליבב םייהנגוגה ןואיזומ תא לשמל ואר :התלב
 תבחרה ןיא ירהש ,לארשי ןואיזומ ץופיש ביבס להנתהש רעה חישה תא ןיבהל ןתינ ןואיזומה תא ונתסיפת ןפואב
 ,ןואיזומב רבודמ רשאכ ,תכפוה היינבה לש הפוקשה הרוטקטיכראה :קולבב תספרמ תריגסכ ןואיזומה יניינב
 .תויתוברת תויועמשמ ריתע ינויזח לטקפסל

 תקיגולו דחמ הרוחסה ןויגה םע תכרפמה תישממה תואיצמה תבלצומ וב ,בכרומ רתאב םקמתהל רחוב יריאי לבוי
 םידבועה לש םוימויה תרגשמ רציימ ,תינמז ובו ,”ןואיזומה רוצייל לעפמה“ תא דעתמ אוה .ךדיאמ תונמאה תריצי

 .תונמא תריצי ,םיעובקה ןואיזומה ידבועו ,םירז םילעופ םבור ,םיינמזה

 תומירע תוכפוה ,םלשומ ןומזתו תוילאוזיו תויועמתשהל תושיגר ,לצרוא יקחשמ ,תודפקומ תויציזופמוק תרזעב
 םוליצה לש םלגה ירמוחל פייט-גניקסמה יטרסו דיסה תואספוק ,תומלוסה ,םימוגיפה ,עבצה תושרבמ ,םיזגראה
 םתכל םיכפוהו ”םיישומיש םילכ”כ םדמעממ םיעקפומ םה .יריאי לש םירצרצקה ואדיוה יטרס תרדסו יתונמאה
 דסומכ ,ןואיזומה לש תיגאמה ותלוכי תא יריאי לש וכלהמ רזחשמ ךכ .תיטתסא היווחל ,הרוצל ,עבצ
 .תדבוכמ תונמא תריציל וב גצומה דיימ-ידר לכ ךופהל ”יביטמרופסנרט“
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 תונמאה םלוע יכ רתויו רתוי רכינ םינורחאה םירושעב“ יכ סיורג סירוב ןקיטרואיתה ןייצמ ”תונמאה חוכ“ ורפסב
 תא תדכול ןכא יריאי לש ותריצי .]1[”תונמא דועיתלו דועיתכ תונמא לא תונמא תדובעמ וניניע תא טיסה
 ,”#1641“ הדובעב ,לשמל ,ךכ .”תונמא דועית“ איהו ”דועיתכ תונמא“ איה :וישכעה לש )”ןמזה חור“( טסייגטייצה
 ,יתיישעתה קיטסלפה תועיריל דעבמ ”סינודא תומ“ רויצב סנבור לואפ רטפ לש תונמנמשה םישנה תועבעבמ
 -תפשוחה ,הנגמה הפיטעה לש תושממב םיככחתמ ןשד ישנ רשב יגוציי .ללותסמ ןוליינ יערק ךותמ תועקוב
 הרביר הד הפזו’גל ”ואמולותרב ייוניע“ הדובעב .ומצע הנומתה השעמל תינוריא הלבקהב ,הריתסמ -הלגמ ,הסכמ
 .ומצע רויצל עיתפמ ינועבצו ינויציזופמוק דוהדה םילותה תעברא םירצוי
 ”יובס”ו )2007 ,בגש ןולא תיירלג( ”ןורכיז תונומרא“ )2005 ,ביבא לת ןואיזומ( ”םלוע דע“ ,תומדוקה ויתודובעב םג
 ביכרהו קריפ םימוליצ רופסניא לש הסירפ ךותו ,תוסיפ תוסיפ בכרומה םלוע יריאי רצי )2010 ,קאמיז הירלג(

 םימוליצ יפלאמ ימוליצה לולכמה תא הנבו ,תונדפקבו תויטיאב ללחה תא יריאי קרס ויתוריצי לכב .םיללח שדחמ
 םינעטמ ןועטו סומע ינוטקטיכרא ללחב קוסיעה תא תיחכונה הריציה הכישממ תיטאמת הניחבמ םג .םיריעז
 ןונגע י”ש תיב ,”יובס“ הרדסב יובס ןולמ ,”םלוע דע“ הכורעתב םילשוריב םיערוצמה תיב -םישחור םיינורכיז
 תויוברת לש הלוספק ,ןורכיזה תונומרא יבא ותויהב ,ןואיזומה אוה יריאי לש יחכונה ודעי .”ןורכיזה תונומרא”ב
 .תוזומה לש ןלכיהו

 ףוסוליפה לש תיטתסאה ותנשמל באז רוג ןליא סחייתמ ”םזימיספה לש הירוטסיההו טרופקנרפ תלוכסא“ ורפסב
 לש ”םיעלקה ירוחאמ“ לא עיגהל תלגוסמה איה“ תונמאה קר יכ רבס הזוקרמ יכ בתוכו ,הזוקרמ טרברה
 ירוחא“ תא ,”תונמא”ל ”הדובעה“ תא יריאי ךפה ,תשדוחמ הנרצהו טבמה לש תילקידר הטסה ךות  .]2[”תודבועה
 אשונה הלשממה שאר םניא דעותמה עוריאה ירוביגו ,עקרה לא ענצומ ומצע ןואיזומה .”המבה תמדק”ל ”םיעלקה
 .םוי ידמ שוריגל םידמעומה םירזה ,םויה יריכש ,םיניסה םילעופה אלא ,ןואיזומה ילהנמ וא החיתפב םירבד
 ןכותב תואלוכה תוצבשמ ,תוצבשמ םישישו האמ יושע ינויציזופמוק דירג הדיפקב יריאי הנוב ”ןישייבונורכ“ הרדסב
 ,תורטשוממה ,תוכורעה תורושה לש רודסה הנבמב שומיש ךות .ןמזב עגר לש האפקה ,יתעונת עגר לש בוהבה
 ומכ ,תונוש תוינרוצ תוקיטתסא ןיב לברעמ ,”ךומנ”ו ”הובג“ יפ לע תוגלטוקמה םעטה תויכרריה תא יריאי בברעמ
 .םינטנטקה םיעובירב רוצאה ילובמיסה חוכה ינעטמ תא רזבלו חיטשהל הסנמ

 ילובמיסו ילכלכ ךרע רבוצה ישממה הנבמל םידבועה לש ילמינימה הדובעה רכש ןיב לבסנ יתלבה רעפה יכ המוד
 ילכלכ יוושל םירמייתמה )תונמאה תוריצי( םיממוד סלכאמה ,ןואיזומב רבודמ רשאכ הנצקה ידכל עיגמ ,יטנגיג
 .]3[ותוא םירצויה םדאה ינב ייחמ המכו המכ יפ םוצעה
 םג תמייקתמה ,תרכומו העודי תילבולג תימואלניב העפות םה ”המואה ישדקמ“ תא םינובה םירזה םילעופה
 הדמעה ןמ תאצל רחב יריאי .תבכרומ תיתא הדמעב יוצמ ,תוננובתה יאשומכ םילעופב ןנובתמה ןמאה .לארשיב
 םע ישיאה עגמה רבע לא ,”המינפ סנכיהל”ו ,המלצמה ירוחאמ תרתתסמה ,הרקהו תרכונמה ,תקחורמה
 תא לבקמש יממ רזה םיתורישה ןתונ תא עובק ןפואב דירפמה ףוקשה ריקה תא ץתנל חילצה אוה .םילעופה
 םניא רשא ,םימוליצב םג ףקתשמ רצונש שדחה תוימיטניאה בחרמ .םקלח םע תישיא תורכיהל עיגהו ,תורישה
 .ךדיאמ ,תויטרפ לש םירידנ םיעגר דוכלל םיחילצמו ,דחמ ,תונורטפב םיעוגנו םימתכומ

 תשחרתמה הדובעה בצק לש ינמז-וב ןתמל ןויסינ ,בחרמב העונתה תריקח ךות הלפכה לש םיטנמומ רצוי יריאי
 רורפירהו הקזחה תוינועבצה ,ימרונפ-ומכה טבמה .ץפתשמה ןואיזומה לש ויתוניפ תורשעב תחא הנועבו תעב
 םע ןהו ,’גדירביימ לש תומודקה ויתוריצי םע ןה יתונמא תודלות גולאיד םילהנמ יריאי לש ויתוריציב יגולופוטה
 וא ”ןמזב העונתה לש גוצייה ינפוא”ב קר דקוממ וניא יריאי .יקסרוג סארדנא וננמז ןב ינמרגה םלצה לש וימוליצ
 .”םמצע םייחב“ עגרו עגר לכל ףורצ יפוי תקנעהבו ”םדאה חור“ רחא שופיחב אלא ,”םיינרדומה םייחה ןואש”ב
 תושחרתהה ןמ היינש רירבשל ומיעטהל ומכ ,ביבס ביבס הפוצה תא ףטועה לולכמ רצייל תשקבמ הכורעתה
 .התרק רבכש
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 סליטס ןיבש רפתב תויוצמה ,”תוענ תונומת“ ןה ולא .העונת לש תודדוב תוינשמ תובכרומ יריאי לש ואדיוה תודובע
 הבוגתכ עצבתה םוליצה“ .דידב ינויציזופמוק רבחימ ,יתעונת טנמלא ,תחא ףוג תווחמ תדכולה היצליסקיפ ,ואדיול
 הדוקנב תודקוממו תומקוממה החטבא תומלצמ לש הלועפ תצק המדמ יתמליצ וב ןפואה .ללחב תמיוסמ העונתל
 – יטמוטוא ןפואב אל ךא ,ללחב הגירח העונת שי רשאכ םלצמו חפנו העונת יאלג ומכ ביגמ ינא םיתעלשכ ,תחא
 .יריאי רמוא ,”תמלוצמה הלועפה לע ןיינעמ עדימ יל קפסל יושעש םוליצ הקידצמ העונתה יתמ רחוב ינא

 העונתה תגצהו תייאר לש םינוש םיגוס גיצמ יריאי .העונתה רקח אוה תודובעה לולכמ ךרוא לכל רבועה ינשה טוח
 רוזיפ -ואידיוה תודובע תמועל ,)ןשייבונורכ( העונת לש ףרג ןייעמ תרציימש העונת לש תיקפוא הסירפ -ןמזב
 .תונוש טבמ תודוקנמ תרקחנ ,םינפואה ינשב תגצומ ההז הלועפ .ןמז חווט יבג לע העונתה יעטקמ

 תונמאה לש רתויב םיבושחה םיגוצייה דחא אוהש ,לספה ביבס םיבבוס ,”דורמנ“ ואידיוה תדובעב ,לשמל ךכ
 ישונא ןועש לש םיגוחמ ןיעמל תכפוה םילעופה תעונת .יאמק ןחלופ המדמה העונתב ,ןויקינ ילעופ ,תילארשיה
 תויטטסה ידי לע ןאכ םלוגמה ,תונמאה תודובע לש חצנה ןויער דגנומ וזה ואדיוה תדובעב .רגינה ןמזה תא םידדומה
 .םדאה לש ”תופיקשה”ו תוינמזה תמועל ,דורמנ לש תילובמיסה תויזכרמהו

 יפויה‘ םלוא ,רשואב קלח לוטיל םדאה ינבל רתוה יפויה לש םוידמב קר“ ,באז רוג ןליא בתוכ ”הזוקרמד אבילא“
 לא -תונמאה -ותולג זוחממ יפויה תא ררחשלו לוענמה תא ץורפל עיגפמב עבות הזוקרמ .’תונמאה תכלממב אלכנ
 ןה שדחמ רוגסמל ,תיגולופרומ הצירפל ןויסינה .יריאי לש וכלהמ קוידב אוה הז יכ המוד . ]4[”םוי םויה ייח תויללכ
 .ילאיזומה דסומה סיסבב תדמועה הקיגולה לש ןהו תיתונמאה הריציה לש
 
 תדובע איה וליאכ דועיתכ תונמא לש גוויס“ :סיורג סירוב לש וטע ירפ ףסונ טוטיצב ולא םירבד םותחל תשקבמ ינא 

 :ןיינעה בל םהש ,הדוחיימ ,הקיטקרפה לש התוירוקממ תומלעתהו הנבה יא לש השעמ היהי ”הליגר“ תונמא
 תנבהב :תורבק יתבל םינואיזומ תוושהל םיגהונ הרקמב אל— .הלש החכנהכ אלו הלש הגצהכ אלו דועיתכ תונמא
 לש םימוידמב שמתשהל ןויסינ הניה דועיתכ תונמא .םייחה תא םיקחומ םייח לש תיפוסה םתאצותכ תונמא
 -ןואיזומה תא ךופהל הסנמ יריאי .]5[”םמצע םייחל תונפהל תנמ לע תונמא לש הגוצת יללח ךותב תונמא
 םימשונ ,םייח םדא ינב ףרה אלל םיענ וב ,”םייחה תיב”ל ,תותמ תונמא תוריצי ןכשמה ”תוומה תיב”מ םואילוזואמ
 .ולוכ דסומה לא םמצע םהב יוצמה תא ןירקהלו ,החמש ישגרנ וא םיכוב ,םיחמשו םיבוצע ,םיקחוצו
 

 .64 ,63 םידומע ,סורג סירוב ]1[
 .86 דומע ,באז רוג ןליא ]2[
 ולבס ,יבאד ובאב םייהנגוגה ףינס תא ומיקהש םירזה םידבועה יכ הלגתה רשאכ הז חתמ ץצופתה הנורחאל ]3[

 ץחלה תובקעבו ,ןואיזומה תא םירחהל תארוקה המוצע לע ומתח םיבר םינמא .רכש תנלהמו םיאנת -תתמ
 .ינעגופה הקסעהה ןפוא תא תונשל םתונוכנ לע םינלבקה ועידוה יתרבחה
 .80 דומע ,באז רוג ןליא ]4[
 .65 דומע ,סיורג סירוב]5[

 
 


