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 תירבעב ׳דנוש׳ תורפסל שידייב ׳דנוש׳ תורפסמ רבעמה ןיינעל

 תאמ

 טיבש בקעי

 ״אניגער״ לש תורבוחה לש אובייה׳ יכ ,קורמש ׳ח ׳סורפ בתוכ 1׳שידייב ״דנוש״ה תורפס תודלותל׳ ורמאמב

 תורפס ןיבש ןוימדה תא קודבל יוארש״ 2,רמאמה ירבחמ לש םתנעט תא קר קזחמ לארשי ץראל ״הניבאס״ו

 תונשב ץראב ומסרפתנש םיילילפה־םייטנמורה םירופיסה ןיבל ןילופב תידייה תונותיעב םיכשמהב רודיבה

 ׳דנוש׳ה תורפס רקח ,ןכא 3.׳המצע חאב הרישי הרוצב ומייקתה םיעגמהש רבתסמ ...״םיעבראהו םישולשה

 המסרפתהש ,וז תורפס לש רטנווניא ונידיב ןיאש םושמ ראשה ןיב ,הבר הבחרה ןועט ןיידע תירבעבו שידייב

 םתוהז לע קיפסמ עדימ ונידיב ןיאש םושמ רתוי דועו .תורבוח לש תורדסב וא ןילופב שידייב תימויה תונותעב

 ילוגלג ירחא בוקעלו וללה ׳תוריצי׳ה ןיב תוושהל ונתלוכיב ןיידע ןיא ןכו ,תירבעב ׳דנוש׳ה תורפס יבתוכ לש

 ׳דנוש׳ה תורפסל — תיתפרצהו תינמרגה רקיעב ־־ תיפוריאה ׳דנוש׳ה תורפסמ םרבעמב םיכרעהו םינכתה

 .תירבעב ׳דנוש׳ה תורפס לא הכרדו ,שידייב

 ,םישולשה תונש תצורמב תירבעב ׳דנוש׳ תורפס לש התעפוה יכ עובקל תורשפא התע שי םלוא

 לשב טעמ אל הרצונש הקספה( היינשה םלועה תמחלמ תונשב הקספה רחאל תיביסנטניאה התושדחתהו

 ץתינ השעמל .שידייב ׳דנוש׳ה תורפסב קודה רשק הרושק )םיארוקב רוסחמה לשב אקווד ואלו ריינב רוסחמה

 תוינונק־יצחו תוינונק תוריצי דצב הב לולכלו תירבעה תורפסה לש תכרעמ־ברה תא םילשהל ידכ יכ ,רמול

 ירקיעה רוקמה שידייב ׳דנוש׳ה תורפס התיה ,תודבועמו תוירוקמ תוינונק־אל תוריצי םג תומגרותמו תוירוקמ

 תידייה — תויורפסה יתשש דועב .הלש ׳דנוש׳ה תוריצי תא תירבעה תינונק־אלה תורפסה הלאש ונממש

 תיתורפסה תכרעמל וסינכה ףאו תירוקמ תינונק תורפס ץמזב ובו ליבקמב הבר הדימב וחתיפ — תירבעהו

 יתש ץיבו ט״יה האמב תויפוריאה תויורפסב החוורש ,תמגרותמ תירלופופ תינונק־יצח תורפס תונושלה יתשב

 לש הגוסמ תינונק־אל תורפס ,שידייב תורפסה ץמ הנושב ,החתיפ אל תירבעה תורפסה ירה ,םלועה תומחלמ

 טועימו תירבעה תורפסה לש ימואלה הדמעמ ,הזע תיכרע־תיתוברת תיגולואידיא תודגנתה .׳דנוש׳ה תורפס

 ׳דנוש׳ תורפס לש התעפוה יאל םיירקיעה םילושכמה ויה לארשי־חאבו הפוריא חרזמב תירבע םיארוקה להק

 יוליגכ תירבעה תורפסהו תוברתה לש םיגולואידיאה יניעב הספתנ ׳דנוש׳ התורפס :תאזמ הרתי .תירבע

 תורפס איה תירבעה תורפסהש העש ,םעה ינומהל תנווכמה ,שידייב תיממעה תוברתה לש ׳ילילש׳ יטננמיא

 םיעצמאבו בר ץרמב וקבאנ וז הפקשה יאשונ .תיתוברתה תיליעל ץכ לע תנווכמו יתוברת־ימואל דועי תלעב

 קרו ,תירבעה תורפסל ׳תוינונק יצח׳ וא ׳תוירלופופ׳ ובשחנש תומגרותמ תורפס תוריצי תסנכה דגנ םג םינוש

 .הז גוסמ ׳הכומנ׳ תורפסב ירבעה ארוקה לש יתרבחהו יתוברתה ךרוצה לע ץגהל תע וביהרה םיטעמ

 325—354. ,מע ),ב״משת( בג ץיברת ,,שידייב ״דנוש״ה תורפס תודלותל׳ ,קורמש ;ח 1
 ׳מע 19-18 (1974), תורפסה ,׳לארשי ץראב תירבעה ״עשפה תורפס״ תודלותל׳ ,טיבש בקעיו רהז :האר 2

 35. הרעה 44,
 40. הרעה 341, ׳מע ,םש ,קורמש 3
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 305 ׳דנוש׳ תורפס לע [2]

 קורמשש ־־־ שידייב תילילפ־תיטבמורה ׳דנוש׳ה תורפס לש הרישיה התעפשהב ,םישולשה תונשב קר

 — םיארוקה להקל התקפסהבו הרוצייב קלח ולטנש תויומדה תאו היתורוק תא הבחרהב הנורחאב ראית

 ילעב וא ,ןילופב םג התוא וקפיסש הלא רבד לש ורקיעב ויה חאב היקפס .תירבעב ׳דנוש׳ תורפס םג העיפוה

 הקידוירפבו תיממעה תימויה תונותעה יפד לע ובתכש הצחמל־םירפוםו םיאנותיע רמולכ ,ההז דמעמ

 תופירחה תופקתהב בשחתהל ילב וז תוקסעתהב ךישמהל תונוכנ ךותמ הצרא ולעו ןילופב תיממעה תיתורפסה

 תמחלמ ברע ,רומאכ ,עיפוהל ולחה הלא ןיעמ ׳תוירוקמ׳ תורדס 4.תירבעה תורפסה לש ׳תומוחה ירטונ׳ דצמ

 רחאל לארשי־חאב רוא וארש תונושארה תורדסה תחא התיה ךכ .הירחאל ושדחתהו היינשה םלועה

 .םישולשה תונשב )תירבה תוצראבו(ץלופב תררחסמ תירחסמ החלצהל התכזש המצע הרדיס התוא המחלמה

 ןעקנארק א ןופ ןאמאר ,אניבאס׳ תירלופופה הרדיסה לש התלילע .וז תוליעפ הכשמנ 1946 תנשב דוע

 רחאל — התשענ איהו ביבא־׳לתל השרוומ הקתעוה ׳עביל עשיגארט א ןופ עטכישעג ע׳תמאנא ,רעטסעווש

 ןמור ,הריעצ הליפעמ לש היתורוק :הביבא׳ םשב תירלופופ הרדיסל — םימיוסמ םייונישו תופסות ,דוביע

 םישימחב העיפוה רשאו 1946 תנשב ׳קתרמה ןמורה׳ תאצוהב רוא התארש ,׳םיכשמהב תואקתפרהו הבהא

 לכ טעמכ דבעמה ינפב ויה אל יכ ,הארנ םיחסנה תאוושהמ .םידומע תואמ הנומשמ הלעמל הקיזחהו םיכשמה

 תורחא תורדס .תירוטדנמה לארשי־חאל ןילופמ תלתופמה תילילפ־תיטנמורה הלילעה תקתעהב םיישק

 תורפס לש ידמל ינרמשה יפואה ןמ וררחתשה יכ ןיעל יולגש ףא ,המוד יפוא ואשנ וז הפוקתב ועיפוהש

 ןיא ,שידייב תורדסה לש רטנווניאה ,רומאכ ,ונידיב ןיאו תויה .היפרגונרופה ןוויכל וברקתהו שידייב ׳דנוש׳ה

 לש דוביע ויה ןהמ ולאו ןקלחב וא ןלוכ ןה תוירוקמ םיעבראה תונש ףוס לש תורדסה םא ררבל ונתלוכיב

 .השרווב רוא וארש תורדס

 — ךשמתמ אלו םימי רצק ןויסנרבד לש ורקיעב התיהש ,תירבעב תירוקמה ׳דנוש׳ה תורפס תעפוה ,רומאכ

 תמגרותמ היפרגונרופו תילילפ־תיטנמור ,תיטנמור תורפס דואמ יביסנטניא ןפואב הספת המוקמ תא ןכש

 לארשי־ץראב ידוהיה ינושל־ודה ארוקה לש תילושהו תיקלחה תולתה תא םג הקתינ — )תמגרותמ־ודבספ וא(

 תעפוה םלוא .תירבע ׳דנוש׳ תורפס — ינושל־דחה ארוקל רקיעבו — התע ול האצמנשכ ,׳שידיי׳ תורפסב

 וז ׳תלקולק׳ תורפס לש התצופת תניחב)א( :תובישח ילעב םיניינע ינש דוע םיררועמ ונכותו ירבעה ׳דנוש׳ה

 תירוטדנמה לארשי־חאב תירבעב םיארוקה להק לש ויתונוכתו וביט תוחתפתה לע טעמ אל דמלל היושע

 לש יתרבחהו ינברואה עקרה תניחב)ב( :יראטילא ארוקכ יידמל הרוגשה ותימדת תמועל )ןכמ רחאל ףאו(

 םהמ המלעתה תינונקה תירבעה תורפסהש םייתרבח םירזגימ טעמ אל ריאהל היושע תירבעב ׳דנוש׳ה תוריצי

 ׳הירוטסיהה לש רצקה חווט׳ה תא תובר םימעפ תפקשמ תינונק־אל תורפסש ןוויכ .םתוא החינזה וא

(short-term) רתוי הנמאנ הרוצב תגציימ ףאו ,תינונקה תורפסה רשאמ רתוי הברה הריהמ הרוצב וילע הביגמו 

 התויה םושמ אקווד יכ ,חינהל ץתינ ירה ,םייביטקלוק םייתרבחו םייתוברת םיפיטואירטסו תויתוברת תומרונ

 רתיב אטבל תלגוסמ תירבעב תיממעה־תירלופופה תורפסה התיה ׳תורצ׳ תויתורפס תויצנוונוקל הלובכ

 התיה הלוכי אל תירבע ׳דנוש׳ תורפס :וזמ הרתי ףא ^אב םיינברואה םייחה לש םינוש םירזגימ תונמיהמ

 לכותש ילבמו יתוברת ךרצמכ התוא שרודה ויד בחר להק הל אצמייש ילבמ ,םיבתוכ הל ויהיש ילבמ עיפוהל

 שידייב ׳דנוש׳ה תורפס רקח יכ ,ןכ לע הארנ .םיאתמ יתוברת־ילכלכ־יתרבח עקרב היתולילע תא םקמל

 םג אלא ,םהיניבש םיעגמה רקחבו תירבעבו שידייב תורפסה תודלותב קרפ קר הרקמ םושב ונניא תירבעבו

 5.גשומה לש רתויב בחרה ןבומב ,תירבעה תוברתה לש התוחתפתה רקחב ךרע לעב קרפ

 32 תורפסה ,׳שידייב תינונק־אלה תורפסה לש היתודלותל הרידנ הדועת׳ ,קורמש ׳ח :םג הנורחאל האר 4
 33-13. ׳מע (1983),

 ילוי ,דרופסכואב ךרענש ,התורפסו שידיי תפש רקחל סרגנוקב האצרהב הבחרה רתיב יתנד הז ןיינעב 5
.1983 

This content downloaded from 132.66.160.121 on Wed, 22 May 2013 04:21:39 AM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

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


306 

 ץיברת יטוקיל

 תרדס סנגאמ ל״י ש׳יע םירפסה תאצוה המזי /ץיברת׳ לש לבויה ךרכ תעפוה םע

 םירמאמ רחבמ תוללוכהו ,תודהיה יעדמב םינוש םיאשונל תושדקומה תוארקימ

 .תעה־בתכ לש םינושארה םיכרכה םישימחב ומסרפתה רשא הארקימה אשונבש

 :רוא ואר הכ דע

 ימע 328 ),הרנ ׳י תכירעב( תוידוהי תובותכ לע הארקימ

 ימע 322 ),דלפנייו ׳מ תכירעב( ארקמה רקחב הארקימ

 ימע 326 ).ץיברוה ׳א תכירעב( ארקמה ןושל רקחב הארקימ

 ימע 359 ),ןאנש ׳א תכירעב( הדגאה תורפסב הארקימ

 91904 םילשורי ,תירבעה הטיסרבינואה ,םמאמ תאצוה לא תונפל אנ תונמזהב
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