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ידוהי "ורחשוה" ךכ :שבתשהש יקוויש קימיג
היפויתא
,יונישל ."םירוחש"כ וספתנ אל היפויתא ידוהי 20–ה האמה דע יכ הלגמ שדח ירוטסיה רקחמ
ידוהיל םתוא "קוושל" ןויסינ יארחא ,תיאקירמא־ורפאה האחמה םע תיחכונה םתוהדזהב ואישש
םיפסכ סייגל ידכ ב"הרא

,וגנאולב םייחש "םירוחש םידוהי" ראית ובו ,םלועב ויתועסמ לע רפס ינמרג רנויסימ םסרפ 1777-ב

אלש ךכב ,וירבדל ,םוקמה יבשות ראשמ ולדבנ םה .ונימי לש וגנוקב המייקתהש תיאקירפא הכלממ

םירוחש םידוהי לע םיחוויד ולבקתה ודוהמ םג .םהלשמ ןימלע תיבב םהיתמ תא ורבקו תותבשב ורביד

"הריפצה" חוויד ,"אקירפאב םישוכה ראותכ רוחש םהינפ רוע רשא םידוהי" .םינש תואמ ינפל רבכ

.ודוה םורדבש רָּבָלָמב הליהקה לע 1878-ב

םיספות לארשיב היפויתא יאצוימ םיבר" .רתוי תבכרומ הנומתה ןאכ ?היפויתא ידוהיל רשאב המו

תטיסרבינואב תורפסל גוחהמ ןהכה ןר ר"ד תוברתה רקוח רמוא ,"ךכ םיספתנ ףאו 'םירוחש'כ םמצע

השקתה תונורחאה םינשב לארשיב היפויתא יאצוי תליהק לש תואחמה רחא בקעש ימ .ביבא לת

.ב"הראב הרוחשה האחמהמ םילמסבו םיחנומב שומישה תא ספספל

רחאל יכ ןהכה ףשוח ,"היפויתא ידוהי לש םתרחשה" תרתוכה תחת ,שדח ירוטסיה רקחמב ,םלואו

הלאככ וגצוה אלו טעמכו םירוחשכ והוזו והדזה אל ללכ הירבח 18-ה האמה ףוסב הליהקה "יוליג"

םניא היפויתא ידוהי יכ "דיגמה" ןותיעה בתכ ,המגודל ,1868-ב .ךפהל .תונותיעבו תירקחמ תורפסב

גיצהש ,יאקירמא-ידוהי ןותיע בתכ 20-ה האמה תליחתב ."אקירפאב םירגינה יטבש תורחשכ םירוחש"

."םירוחש לש הלאל תומוד ןניא םהינפ" יכ ,הליהקה ינב לש םהיתונומת תא

.עיתפמ אצממ הליג אוה ,ןויכראה יקמעמל ללצ ןהכהשכ ?םירוחשל היפויתא ידוהי וכפה יתמו ךיא זא

ירפסל סנכנש ,'ץיבולטייפ בקעי ינלופ־ידוהיה ןחרזמה אוה "םתרחשה"ל יארחאש ימ יכ ררבתה

.םנעמל לעפו 19-ה האמה ףוסב ידוהיה םלועל היפויתא ידוהי תא "שדחמ הליג"ש ידוהיכ הירוטסיהה

ךשמהב .םירוחשכ םגיצהל רחב 'ץיבולטייפ ,תויקווישו תוילכלכ ,תויטילופ תוביסמ יכ אצמ ןהכה

.קובקבהמ אצי רבכ דשה ךא ,טרחתה

ולעופמ קלחכ ,םיאקירמא םידוהי ינפב האצרה 'ץיבולטייפ אשנ ,ב"הראב ןושארה ורוקיבב ,1911-ב

יכ בתכ ןכמ רחאל םינש עברא ."שבח לש םירוחשה םידוהיה" תרתוכה תחת ,הליהקל םיפסכ ףוסיאל

תעפשה" :רחא רבסה םג עיצה ,תאז דצל ."םידיליה םע םיענמנ יתלב םיעגמ" לשב ההכתה םרוע עבצ

ךותב תידוהי שפנ" 'ץיבולטייפ האר היפויתא ידוהיב ."תפרושה תיפויתאה שמשה לש םוחה ,םילקאה
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.ותרדגהכ ,"רוחש ףוג

היפויתא ידוהי לש םעבצ ,תיקלטיאו תינמרג ,תיתפרצ רבוד ,רחא להקל הנפ 'ץיבולטייפשכ ,דגנמ

.ינוציחה םארמ וא םרוע עבצ לע הלימ ןיא היפויתא ידוהי לע ורפסב וליפא .ותוא קיסעה אל טעמכ

דבלב תחא םעפ היפויתא ידוהי לש ,"ריהב רוחש"ה עבצל שרדנ אוה רחא ימדקא רמאמב ,ךכמ הרתי

.םירוחשה םיאקירפאהמ םתוא לדבל ידכ אקווד תאזו -

"םתורוחש" תא םיאקירמאה־םידוהיה ינפב אקווד שיגדהל בושח הכ 'ץיבולטייפל היה ,ךכ םא ,עודמ

אשונל היה רועה עבצ ב"הראב יכ ריכזמו ,ןהכה רמוא ,"קחשמה יללכ ויה הלא" ?היפויתא ידוהי לש

תריחב ,ידוהיה םג ,בחרה להקה ינפב ,ב"הראב" .הריגהה ינולאשב ימשר ףיעסכ עיפוה ףאו רבודמ

.ןהכה רמוא ,"תואיצמה תביוחמ התיה עבצה

םתוא לדיבש "דוחיי"ל וכז םה ךכב יכ ןייצמ ןהכה .םירוחשכ אקווד םגויתל תפסונ הביס התיה לבא

.ב"הרא ידוהי לש םבל תובידנ לע ןהיניב ורחתהש ,םלועה יבחרב תורחא תוקקזנ תוידוהי תוליהקמ

ףיסומ ,"תומורתו םוסרפ - עמשמ ,תוידוחיי םהל קינעהש אוה םירוחשכ היפויתא ידוהי לש םגותימ"

.'ץיבולטייפ אלימ "רטייריפוק"ה דיקפת תאשכ "ימוסרפ קימיג"ב םצעב רבודמ יכ םכסמו ,ןהכה

.ןהכה ירבדכ ,"םיצוק הדשב שאכ" ב"הראב הטשפתה "םירוחשה םידוהי"ל היפויתא ידוהי תכיפה

,םלואו ."העידיה א"הב םירוחשה םידוהיל עבצ ילוטנמ היפויתא ידוהי וכפה" םיינש וא רושע ךותב

ויהש תוקפסה תא ריבגהל התיה הלולע התשגדה ,תישאר .הנכס םג הנומט התיה "םתרחשה"ב

,"עזג"ב קוסיעב םג ךורכ היה עבצב קוסיעה הבש ,ב"הראב ,תינש .םתודהיל רשאב ,אליממ םימייק

עזג' ינב םהש בתכו בשח אל יאדוובו ,םידוהי יאצאצ םהב האר 'ץיבולטייפ" .ץפנ רמוחב היה רבודמ

םירבדה תויאקירמא םיינזואב םלואו .ןהכה שיגדמ ,"םרוע עבצ לע קרו ךא רביד וירמאמב .'רוחש

.עזגב ,)ידוהי ירק( "ןבל" ךא ,רועה עבצב רוחש תויהל ןתינ אל ירהש ,תרחא ועמשנ

,"םירוחש"ה היפויתא ידוהיל םיבורקכ והוזי ב"הרא ידוהי םא .דיקפת הקחיש תימשיטנאה הנכסה םג

דע" .הרעבת רמוח דוע םינעזגלו םימשיטנאל קפסל ךכבו ,"םינבל־אל"כ םיגלטוקמ תויהל םילולע םה

בתכנ ,"םינבל לאכ ונילא סחייתהל וצלאנ ךא ,םיעשורמ םירבד ןומה ונילע רמול םימשיטנאה ולכי התע

לוכיבכ־םינעדמהו ידיִאֹורְגֶנ עזג ונחנאש ןועטל וליחתי םימשיטנאה" .וגקישב ידוהי ןותיעב 1921-ב

."םינבל םניא םידוהיהש ןויערה תא ץיפהלו האלה תכלל ודדועתי קר םימשיטנאה

האצות גישה םיאקירמאה יניעב היפויתא ידוהי תא "ריחשהל" 'ץיבולטייפ לש ןויסינה ןמזה םע ,ןכאו

הסינ םיוסמ בלשב ."תימויק הנכסל - תיטוזקא תוידוחיימ" הכפה ,ןהכה ירבדל ,"תורוחש"ה .הכופה

תיאקירמאה תידוהיה תונותיעב ויברוקממ דחא םסרפש ,ןמזומ רמאמ .הסרפ תיינפ עצבל 'ץיבולטייפ

הרדגוהש "תועט"ב רבודמ יכ בתכו ,םירוחשכ היפויתא ידוהי לש םתגצה תא עיגפמב ללש ,1929-ב

."הקיזמו תינסרה"

אדוול ידכ ."םידוהי םה רתויב ץרחנ ןפואבו םירוחש םניא ץרחנ ןפואב" היפויתא ידוהי יכ בתכנ רמאמב

שי יכ םש בתכנ ,ידוהיה םעה לשמ רתוי היפויתא לש הרשבמ רשב םה יכ תועטב דושחי אל שיאש

,םייקנ ,םיירסומכ וגצוה ףא םהו - "עדיל אמצ ,תוצירח ,תודחא ,תודיכל" - "תוידוהי תונוכת" םהל
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.םצרא ינבמ רתוי םיצורחו םיאירב

וטמשוהש םיעטק אצמ וכותבו ,רמאמה לש ירוקמה דיה בתכ תא ןהכה רתיא 'ץיבולטייפ לש ןויכראב

םושמש ששח עיבמ 'ץיבולטייפ ר"ד" .תונעזגב ב"הרא ידוהי תא םימישאמ רשא ,תיפוסה הסרגהמ

ןיינע םהב םיעיבמ םניא ב"הרא ידוהי - 'םירוחשה םידוהיה' תועטב םהל וארקו רוע יהכ ולש םישנאהש

וא ,תיטירבה ודוהבש י'צארקבו ייבמובב לארשי ינבל הרזע טישוהל וברסי םאה" .םש בתכנ ,"רתוי בר

המלשש והשימ רובס םאה ...?םינידנולב הלאה םישנאהש תויזה שי והשימל םאהו ?ברָעבש םינמיתל

"?בהבהצ ןקז לעב םייניע־לוחכ ידרונ היה ומצע ךלמה

וכפה"ש ימ ויה םיאקירמא־ורפאה ברקב .העיתפמ האצות םג התיה היפויתא ידוהי לש "םתרחשה"ל

היפויתא ידוהי תאו םמצע תא ואר םה ,וירבדל .ןהכה ירבדכ ,"םידובאה םהיחאל היפויתא ידוהי תא

םקלח - תידוהי־הרוחש־תיאקירמא - השדח תוהז תחת ,תעכו םתדלוממ תולגב םיאצמנה םירוחשכ

.ורייגתה וליפא

האמה לש 80-ה תונשב ,לארשיל םהינומהב עיגהל ולחה היפויתא ידוהיש דע םירושע המכ דוע ופלח

םיחווידה ילושל ותוא הקחדש וא ,םרוע עבצל ללכ הסחייתה אל תימוקמה תרושקתה ,הליחת .הרבעש

.ןהכה דיעמש יפכ ,"תורוחש"ה תא םמע ואיבה אל םמצע םילועה םג .םהילע

רוחש םלועמ קלחכ םמצע תא םיאור היפויתא יאצוימ דואמ םיבר" ,םירושע העברא ץקמ ,םויכ םלואו

תוהדזה םישחו היתודלותב םיניינעתמ ,תיאקירמא־ורפאה הליהקה ירחא תוכירדב םיבקוע ,ילבולג

תא תובורק םיתעל םיספות יפויתא אצוממ םניאש םילארשי םג .ןהכה ירבדכ ,"התוברת םעו התיא

.וירבדכ ,"תואשנתהב םאו ילרטיינ גויתכ םא" ,םירוחשכ היפויתא יאצוי

,םירוחש אל ונחנא" .ןהכה לש הנותחתה הרושה םע המיכסמ ,היפויתא ידוהי תדוגא ר"וי ,יאדרי תרפא

הליהקה םע ץראב תיפויתאה הליהקה לש תוהדזהה תא ,הירבדל .תרמוא איה ,"םיפויתא ונחנא

הקיזומ ,הירבדל ,וז תרגסמב ."םלוכ לע העיפשמש ,היצזילבולג"ב תולתל ךירצ ב"הראב הרוחשה

ילב םג םירוחשה םירמזה תא ץירעהל םילוכיש ,לארשיב "םינבל" ברקב םג םירטסניימל הכפה הרוחש

 .םמצעב הלאכ תויהל

םלועה לכב םיטועימ" .רחא דממ ךכל ףסונ ,הרוחש הקיזומ ילילצל םידקור היפויתא יאצוישכ ,םלואו

.יאדרי תרמוא ,"תיאקירמאה הרבחה לש DNA-ה אוהש ,ב"הראב ןבל-רוחשה ךוסכסה םע םיהדזמ

םג עיגמ הזו ,םיאקירמא-ורפא םירפוס לש םירפסב הז תא םיארוק םה ,סקילפטנב הז תא םיאור םה"

."לארשיל

לכל .םירוחש ודלונ אל היפויתא ידוהי .םתיירב עבטמ םינבל וא םירוחש םניא םדא ינב"ש שיגדמ ןהכה

ךילהת איה םתרחשה" ,וירבדל .רמוא אוה ,"רוחשכ ,סג ןפואב ,ספתנש ,ההכ רוע עבצ םהל שי רתויה

תונוש תופשב ,םינוש םירתאב ללוחתהש ,ךילהת .רעשל היה ןתינש יפכמ הברהב ריעצ ירוטסיה

."םינושמ ףא םיתעלו םינוש םינפואבו

תוליהק רקחל ןועבר - "םימעפ" תעה בתכב רוא האריש רמאמב ןהכה םסרפי אלמה רקחמה תא
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תודהי תשרומל זכרמה :יתכלממה דיגאתה לש ןווקמ סנכב עובשה גיצי וירקיע תא .חרזמב לארשי

היילעה תמלשנ םהב םימיב םייקתי סנכה .הליהקה לש ירוטסיה רקחב םג קסועש - היפויתא

.םשמ םילועה 2,000 ינורחא לש םתעגה םע ,היפויתאמ

הפיסומ ,"םירוחשל םתוא הכפהש איהו הדמע טוקנל םיפויתאה תא הצליאש איה לארשי תנידמ"

התשקה ,םידוהיכ םהב ריכהל הנידמה הבריס ןהבש םינש תורשע ךרואל ,הירבדל ,הרק הז .יאדרי

יתרבחה טסקטנוקה" .הקוצמ תונוכשל םתוא הקחדו הערל םתוא התלפה ,חרזאתהל םהילע

ותוא אוה הרדההו הילפהה ןונגנמ לבא" ,תנייצמ איה ,"ב"הראב םירוחשה לש הזמ הנוש ירוטסיההו

."ןונגנמ

קובסייפב "ןויכראה תמקנ" תצובק לא ופרטצה ?הירוטסיהב םיניינעתמ
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