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  :אובמו המדקה
 היינשה םלועה תמחלמב ןפי לש התסובת דעו 19-ה האמה לש 90-ה תונשמ הגרדהב החתפתה תינפיה הירפמיאה

 ,1853 תנשב יאקירמאה ירפ רודומוק ידי לע ברעמה םע רחסמ יסחיב חותפל השרדנ ןפיש רחאל .1945- ב

 איבהש המ ,ברעמה תוטלתשה לש ילבולגה ךילהתה לומ לא ודי תלזואב הגרדהב ריכהל לחה ינפיה ןוטלשה

 התייה תירקיעה ןתרטמש םימוחתה לכב תכל תוקיחרמ תומרופר תרזעב ץאומ היצזינרדומ ךילהת תלחהל

 ךות .יברעמה תוטלתשהה םויא לומ לא תדמועו םיינרדומ םיטרדנטסב תלהנתמש תינפי םואל תנידמ רוציל

 תונווכמ ןתויהב ,תומרופרה .הצקל הצקמ ,ררחסמ בצקב ונתשה תינפיה הרבחהו ןפי םירופס םירושע

 .תלשחנל הבשחנש תויתרוסמה לש תמיוסמ השיטנו תורכינ תויברעמ תועפשהב ונייפאתה ,המדקו היצזינרדומל

 ברועמ רוביצו תחתפתמ היישעת ,ינרדומ אבצ ,ביציו יזוכיר ןוטלש םע הנידמל 1894 תנשל דע הכפה ןפי ,הגרדהב

 הנידמלש הנעטה .תויברעמה תוירפמיאל המודב ,תובשומו תוינולוק לע הטלתשה ןפי ,ךילהתהמ קלחכ .תיטילופ

 תלבוקמ התייה ,הנוכנה ךרדה תא םהינפב גיצהלו םישלח םימע שובכל תירסומה תוכזה שי הקזחו תיאמצע

 תחת ינפיה םואלה תא דכלל ןויסינ םע בולישבו וללה תויברעמה תושיגה תא וצמיא םינפיה .הפוקת התואב

 סיבהל החילצה ןפי ,1945 דע 1.ימיטיגל ילכל וכפה שוביכו תומחלמ ,תיטילופ תוביצי יא טיקשהלו תחא הרטמ

 יפכ היסא רוזא תא הדחיאש הירפמיא םיקהלו היסא חרזמ םורדב והשש תויברעמה תומצעמהו ןיס ,היסור תא

 ףלק - ברעמב וניא הרוקמש הירפמיא המק ,תינרדומה תעב הנושארל .תילוגנומה הירפמיאה זאמ השענ אלש

  .תוינולוקב הנוטלש תא רידאהלו קידצהל ידכ תובר םימעפ וב השמתשה ןפיש

 לע תבחרנ תילכלכ תוכמתסהב ןייפאתה אוה .םיטביה המכב ידוחיי היה ינפיה םזילאירפמיאה

 ויה םינפיה םיבשייתמהשכ ,םיימוקמה ןיבל תוינפיה תויסולכואה ןיב תיסחי תרכינ תובברעתהבו תוינולוקה

 םינפיה ,לשמל היסא חרזמ םורדב .ןפיל ץוחמ םישדח םייתקוסעת םיקפואו תויונמדזה ושפיחש םיחרזא בורל

 ,הליחת .םהמ הלענ וא דחוימ דמעמל ,םיימוקמה יניעב ,וכז אל ללכש ינפי אצוממ םירוסרסו תונוז ויה םינושארה

 תויסולכואה ,ילכלכ לאיצנטופ הלא םירוזאב התאר הנידמהש דע ןמז רבעש ןוויכמו ״םיילטניירוא םירז״ וארקנ

 םייניב דמעממ בכרומ היהש ,ינפיה אבצה אוה ףסונ דחיימ טביה 2.ןמז ךרואל ילאירפמיאה ןדמעמ תא ורבצ

 ןוטלשל אבצה ןיב תועדה יקוליח 3.ברעמב ויהש יפכ יתרקוי יתרבח סוטטס ילעב ויה אל אבצה ישנאו בורל ךומנ

 תוארוהל דוגינב םיתיעלו רושיא אלל הלא םירוזאב המחלמב חתפ אבצה תובר םימעפ .םיצופנ ויה יזכרמה

 
  .119 )2002 ,ןקוש :ביבא לת( הירוטסיהו תוברת תינרדומה ןפי ,ינוליש ימע ןב 1

2 Takashi Shirashi, ed. The Japanese in Colonial Southeast Asia (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2018) 7. 
3 Mark R, Pattie and Ramon Hawley Myers, The Japanese Colonial Empire, 1895-1945 (Chichester: Princeton 
University Press, 1987), 509.  
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 ,ךכל יא .שדחה יפרגואגה סכנב ריכהל ותוא חירכהו םותס יובמב ןוטלשה תא ריתוהש המ ,תושרופמ תוינוטלש

 םהלש תוחכונהו רתוי תוכומנה תובכשהמ - הטמלמ ליחתמה הזככ ינפיה םזילאירפמיאה תא ןייפאל ןתינ

 תמייקה תואיצמה לש הרירב תילב הלבקל ףוסבלו ,תוינוחטיבה ויתופיאשו אבצה ךרד ,תוידיתעה תוינולוקב

 השק היה ןפיל ,תויברעמה היתופתושמ הברהב תרחואמ הירפמיא התויהב ,תאז דצל 4.יזכרמה ןוטלשה ידי לע

 ןאוויטב .האירוקב לשמל ומכ תמיוסמ תימואל תוהז ילעב ויה רבכש תומוקמב התטילש תא ליחהל רתוי

 ןוטלשל תויסולכואה תא ףיפכהל דחוימב רגתאמ היה ןכ לעו הל ומדקש םישוביכה תא הפילחה ןפי ,םיניפיליפבו

 יכורא םירשקל סחייתהב ,תידוחיי תילאירפמיא העפות םה םג םיווהמ ןיסמ םיקלחו הירו׳צנמ שוביכ .שדחה

 תקהבומ תותיחנ תדמעב התייה ןפי .הירוטסיהה ךרואל ןיס לש תרערועמ יתלבה התונוילעו תונידמה ןיב םינשה

 ,ותוידוחיי דצל םלוא 5.ירשפא יתלבו ךרפומ ןויער היה הארנ ןפי ידי לע ןיס שוביכ ,הז דמעמל תוסחייתהבו

 תוקומע עפשומו ינייקח ותויהב ,יטמימ םזילאירפמיא לש הירוגטקה תחת יוצמ ינפיה םזילאירפמיאה

  .ותולהנתהו ויתוטישב ברעמה תומצעממ

 רוקחל יתרחב ,תירוטסיה ןהו תיתוברת ןה ,תיפרגומד הניחבמ ןה םישובכה םירוזאה ןיב ינושה תורמל

 לש יפרגונתא רקחמ - תוינולוקב ינפיה םזילאירפמיאה תא ונייפאש םיירקיע םימוחת השולש קמועל

 תוירדגמ תויגולואידיא תלחהו ,ליעי ילכלכ לוצינ ךרוצל תובחרנ שועית תומרופר ,תוימוקמה תויסולכואה

 תינרדומה היצטניירואה אוה םימוחתה תשולשל ףתושמה .היצזינרדומה ךילהתמ קלחכ ןפיב וחתפתהש תושדח

 םצעמו ינפיה שוביכל היצמיטיגל ןתנש המ ,תינפיה הירפמיאה תחת דחאמ םרוגכ הב שומישהו םתוא תנייפאמה

 תא תוגיצמש רקחמב תוצופנה תודמעל דוגינב ,םלוא .תוימוקמה תויסולכואב רתוי תבחרנ הטילש רשפא ךכ

 ,הירפמיאה לש םיטלחומ תונברוקכ תוימוקמה תויסולכואה תאו דבלב אכדמו שבוכ חוככ תינפיה הירפמיאה

 לבוקמכ םידיחא ויה אל ןתעמטה יכילהתו הירפמיאה תחת ותתשוהש תומרופרהש ירקחמב תולגל יתחכונ

  .יתדובעב טרפא ךכ לעו ,רתוי םיבכרומ ויה םישבכנל םישבוכה ןיב םיסחיהו ןועטל

 ינוג דח ןפואב תובר םימעפ גצומ ילאינולוקה ביטרנה ןכש הבר איה רקחמה תובישח ,תאז תובקעב

 םימרוג תבורמו םינש תכורא ,תימנידו הנתשמ תילאינולוק תואיצמ לש הבחר הייאר ענומש המ תיסחי יחטשו

 הטילש התייה תינושארה ןתרטמש תומרופרה .הז םע הז "םירשייתמ" אקווד ואלש םיסרטניא ילעבו

 ןוטלשה ,דחמ .תודגנתהו העמטה יכרדב ינפיה ןוטלשה דגנכ דחאמ םרוגל םיתיעל הכפה ,הלוצינו הייסולכואב

 
4 Shirashi, The Japanese in Colonial Southeast Asia, 9. 
5 Peter Duus, Ramon H. Myers and Mark R. Pattie, eds. The Japanese Informal Empire in China, 1895-1937 
(Princeton, NJ: Princeton University Press, 2014),  433. 
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 ןתעמטה ךא הייסולכואב תיברמ הטילש יכרצל תושדח תוכייתשה תוצובק םיימוקמה רובעב רצי ימוקמה ינפיה

 תויה .אכדמה ןוטלשה דגנכ תפתושמו המוזי תודגנתה הרשפאו םיימוקמל חוכ הקינעה הלא תוכייש תוצובק לש

 תונידמה םע ןפי לש ץוחה יסחי לע עיפשמו ונימיל דע יתאיסאה בחרמב יתועמשמ אוה ילאינולוקה ביטרנהו

 עיפשהל יושעש ןפואב וקוידו ביטרנה תרשעה תא תרשפאמ םוחתו םוחת לכ לש קמועל הגצה ,ושבכנש

 םירושקה םיכילהתהו םימוחתה תשולשב האור ינאו תויה ,ףסונב .הלא תונידמ םע ןפי לש היסחי לע תיתועמשמ

 תוירוזאה תלאשל תילרגטניא איה וז הפוקתש ךכמ קיסהל ןתינ ,תוינולוקה לכל הבר הדימב םיפתושמ םהב

   .תיתוברת וא תירוטסיה ,תיפרגואג הזיחא שי הז גשומל םאהו תיתאיסאה

 

 יטרואת רקחמ :ןושאר קלח
  תוימוקמה תויסולכואה ברקב יגולופורתנא רקחמ :׳א קרפ
 

 רקחב תובר העיקשה ןפיו תוימוקמה תויוברתל תינפיה תוברתה ןיב שגפמל ליבוה םינוש םירוזאב ינפיה שוביכה

 תוצובקו תוימואל וא תוינידמ תויושימ בכרוה אל רוזאה ,הפוקת התואב .שבכנש חטש לכ לש יגולופורתנא

 הנדועו התייה תופשה רשועו תיתוברתה תוינגורטהה םיימורדה םיחטשבשכ ,תויתליהק ויה תוכייתשהה

 תחא תושיל הבשחנ האירוקו ,תונוש תויתוברת תוליהק לש בר ברע התייה םלועמו זאמ ןיס .םלועב תנווגמהמ

 דצל .הדיחא םואל תנידמל םיכייש םמצעב ואר אל םינאירוקה ךא ,תימוקמ הפשו תפתושמ הירוטסיה םע

 תוירפמיאה ןובשח לע אבש היסא ירוזאב ינפיה שוביכה ,תויאמצע תויטילופ תויושי רדעיהו יתוברתה ןווגמה

 תויושיה סרהו תולובג לש שדחמ טוטרש ,םיחטשה לש תשדוחמ הקולחל ליבוה - וינפל וטלשש תויברעמה

 תא איבהש ״שדח יתאיסא רדס״ הרצי תינפיה תוחכונה ,ןכל 6.םימדוקה תונוטלשה ןמזב ומקוהש תוינוטלשה

 תוינרדומ תוימואל תויוהזכ תוימוקמה תויוהזה תא יביטקא ןפואב חתפל ,הז קרפב ןייצאש תוביסמ ,הירפמיאה

 .ילאירפמיאה סרטניאה יפ לע

 ךילהתמ קלחכ .19-ה האמה תליחתב היצזינרדומה ךילהת םע החתפתה ןפיב תיגולופורתנאה תועדומה 

 לע שגדב ,םינוש רקחמ ימוחת םתיאו ההובגה הלכשהה תודסומ םג וחתפנ ,הפנע ךוניח תכרעמ  תריצי ללכש הז

 רקחה םג ןפיב חתפתה ,וחתפתהש רקחמה ימוחת ןיב .םייסאלקה םידומילה תשיטנו םייברעמ םידומיל

 ,ינפיה םואלה לש םינפ יפלכ רקחב ודקמתה םירקוחה ,ןפי לש תוילאירפמיאה תופיאשה םורט .יגולופורתנאה

 
6 Li Naragoa and R.B Cribb, Imperial Japan and national identities in Asia, 1895-1945 (New York: Routledge, 
2003), 5.  



 6 

 ורשפא האירוקו ןאוויטל תונושארה תושילפה ךא 7,םורדבש הוואניקוא ינבו ןופצבש ודיאקוהב ונייאה ינב  לש

 רוזאכ יתאיסאה רוזאל סחייתהל וליחתה םינפי םיגולופורתנא הנושארל .תוינולוקל םג רקחמה תובחרתה תא

 לע השענש רקחמה ,״קוחרה חרזמה״ תרתוכה תחת .״יתאיסאה עזגה״ רקחכ םרקחמ תרטמ תא רידגהלו דחא

 ,תויתרבח תויונגראתה ,םיינפוג םינייפאמ ומכ םיטרופמו םיבר םייתוברת םיטביה ללכ תוימוקמה תויסולכואה

 םינפיה םירקוחה לשמל ןאוויט לש הרקמב םנמא 8.תפתושמ הירוטסיהו הנומאו תד ,םע ירופיס ,שובל

 תססובמ התייהש ןאוויטב םינשה ךורא יניסה ןוטלשה לש תיגולופורתנאה תוסחייתהה תא וצמיא םינושארה

 םואלה תנידמ תורדגה תא םמצעב וצמיא םינפיהש יפכ םלוא ,םיירברב לש םיגוס ינשל םיימוקמה תקולחל

 תויתוברת תוצובקל תיגולופורתנאה תוסחייתהה תא םג וצמיא םה ךכ ,תוילאירפמיאה תושיגהו תויברעמה

  .תימואל תוהזל לאיצנטופ םע תוצובקכ - תונוש

 .קהבומ ילאינולוק סרטניא היה תוינולוקב תויסולכואה יפלכ חתפתמה יגולופורתנאה רקחמל םלוא 

 תא לעייל ולכויש ךכ ,תיתוברת הניחבמ ושבכש תומוקמה תא ריכהל םיבייח ויה םינפיה ,םנוטלש תא ססבל ידכ

 תייגה הרשפא ,הבורב תיאלקח הרבחכ לשמל תינאירוקה הרבחה םע תורכיה .הירפמיאה יכרצל תומוקמ םתוא

 אלא ,תאז קר אל .התוקזחתהו הירפמיאה חותיפל הלצנלו וז היישעת חתפלו ץיאהל ןתרטמש תויררגא תומרופר

 םינפיה לש םנוטלשל תבחרנ היצמיטיגל הקפיס תוימואלו תויתאיסאכ תוליהקה לש תיפרגונתא הרדגהש םג

 ינפב גצוהש יפכ  תויברעמה תומצעמה תמועל תינפיה הירפמיאה לש ירקיעה היצמיטיגלה ףלק :רוזאב

 ןבלה םדאה תא חצנלו דדומתהל הלוכיש הדיחיהו הנושארה תיתאיסאה המצעמה וזש היה השבכש תוינולוקה

 יפלכ תואשנתהו הלפשה ,סנוא ,תוירזכא וגיצהש לעופב תויודעה דצל .היסא לע טלתשהל ונממ עונמלו

 קלח תחיקלו יברעמה שבוכהמ רורחשל תונמדזהכ תוימוקמה תוליהקה יפלכ המצע תא הקוויש ןפי ,םיימוקמה

 יתלחתה קוויש ותוא .הינולוק לכ לש תימואל תואמצעו תימצע הרדגהל תוכזה שומימ ךות היסא דוחיא ןוזחב

 תינרדומה הרושבה תא םהב תוארלו םינפיב ךומתל תוימוקמ תוימואל תוצובקל רשפא ,ירזכאה שוביכל םדקש

 תא שיגדהש ,״היסא חרזמ לש ףתושמה גושגשה בחרמ״ גשומה תא םינפיה וגה ,ךשמהב 9.יוקיחל לדומו

 החפשמ״ ןיעמ רוציל ,ףתושמ גושגש רשפאל תולוכיש הלאככ ,וזל וז תורושקכ רוזאב תוליהקל התוסחייתה

 
7 Akitoshi Shimizu and Jan van Bremen, Anthropology and Colonialism in Asia and Oceania (Richmond, UK: 
Curzon, 1999), 131. 
8 Ibid, 144-145.  
9 Naragoa and Cribb, Imperial Japan and national identities in Asia 2-3. 
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 תולוכי תונידמהש ינשדח ינויער זכרמ ןיעמ הווהמ ןפיש דועב הווש ןפואב הל תופתוש תונידמה לכש ״תירוזא

 10.ול תומדיהל ףואשלו ונממ דומלל

 הצמוא םימילש הרדגה ,ינאירוקה םואלה תוהמ תרדגה ךרוצל םיבר םיחמומ וחלש םינפיה ,האירוקב 

 דוגיבה תא ונייפא םירקוחה .תינאירוקה ״ןאה״ - ה תשוחת ונימיב תארקנו תימוקמה הייסולכואה ידי לע

 ,רעצ תאלמ ,תילוכנלמכ הלוכ תוברתה תאו םיינייגהה םילגרהה ,ןוזמה ,הקימרקה ,תונמאה ,ינאירוקה

 ןפואב ינפיה ןוטלשה תא ותריש הז גוסמ תורדגה .לבא לש םינייפאמ תלעבו הלכשה תרסח ,תיביאנ ,תיתודלי

 תוירחא םיריסמ תימוקמה תוברתב םייסיסבו םייגולויבכ בצעהו לבסה תרדגה ,תישאר .םיטביה המכב רישי

 ןיא ךכו ילאינולוקה שוביכל רשק ללכ ןיא ,קיתעו קומע הכ אוה בצעהשכ .ודי לע םרגנש לבסה יפלכ ןוטלשהמ

 רגובמ ךירצמ הלכשהה רסחו יביאנה ,"יתודליה" יפואה ,תינש .הלא תושגר רפשל תלוכי םוש שבוכה חוכל

 קוידב הזכ דיקפת אלמל הפאש תינפיה הירפמיאהו ,גוהנל דציכ שבכנה תא דמליו חתפי ,החניש - יארחא

 לש ךרוצה תא םג ואטיב ולא תורדגה ,ףסונב .םיבאשמ יוצימו הטילש יכרצל הלש תוינולוקה ראשבו האירוקב

 קידצמש ןפואב םהמ התוחנו םינפיהמ תדרפנ ךדיאמו םזינאיסא תמאות דחמש תינאירוק תוהז רוציל םינפיה

 םינפיה םירקוחה ידי לע ינאירוקה םואלה תרדגהו האירוקב יגולופורתנאה רקחמה ,ךכ .םנוטלשו םתונוילע תא

 התאר תינוציח הנידמ ,הנושארל .םיימוקמה ברקב תימואל תוכייש תשוחת לש התושבגתהל תורישי םרת

 םלוא .וז הסיפת תחת םיימוקמה לש תודחאתה רשפאש המ ,תדרפנו הדיחא תימואל הצובק םינאירוקב

 הטרחנש תימואל תודגנתה םג הדילוה ,הירפמיאה לש הטילש ילכ התויהו תימואלה הרדגהב הנומטה תוילילשה

 םואלה רורחשל האירק ךות ולישכהל וסינו ינפיה ןוטלשה דגנכ ולעפש תושדח תוימואל תועונת לש ןלגד לע

 יפרגונתאה רקחמהש ןועטל ןתינש ךכ ,ונימי דע תינאירוקה תונמאבו האירוקב םייק ןאהה גשומ 11.ינאירוקה

 ,תודגנתהל – ךדיאמו ,תימצע תימואל תוסחייתה לש העמטהל דחמ איבה הירפמיאה יכרצל ולש יוצימהו ינפיה

  .ןוטלשה תחת ושענש לוצינלו יוכידל

 חטש ,לשמל םיניפיליפב .תורז תועפשהמ קיר רוזאל עיגה דימת אל תינפיה תיפרגונתאה תוסחייתהה 

 שבגתהל הלחה ,20-ה האמה לש 40-ה תונש תליחת דע - יאקירמא ןכמ רחאלו ,ךורא ידרפס שוביכ תחת היהש

 הפשה .יתאיסאה ןוזחל םינפיה לש תופיאשה תא המאת אל וזש קר ,ינפיה שוביכה ינפל דוע תימוקמ תוברת

 ישפוח היה קושה ,תיברעמו תיאקירמא תיראלופופ תוברתל םיפושח ויה םיימוקמה ,תילגנא התייה תימשרה

 
10Ken’ichi Goto and Paul H Kratoska, Tensions of Empire: Japan and Southeast Asia in the Colonial and 
Postcolonial World (Ohio: Ohio University Press, 2003), 54-57.  
11 Sandra So Hee Chi Kim, “Korean Han and the Postcolonial Afterlives of the “Beautiful Sorrow”, Korean Studies 
41, (2017): 261-262. 
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 רתוי הכר דיב תיסחי םנמא ,הבוגתב 12.תמייק ךא ,הכרד תישארב התייה תיניפיליפה תוימואלה העונתהו תיסחי

 היצזינאיסאו היצזינפי יכילהת תיתשהל ןתרטמש תומרופר רפסמ ותיתשה םינפיה ,תורחא תוינולוקל האוושהב

 וגה ןכלו םהלש תיתאיסאה תוהזה תא ודביא םיניפיליפהש ונימאה םינפיה םישבוכה .תוימוקמה תוליהקה לע

 ביטרנה תא קזחלו תינפיה תוברתה תא םישבכנה ינפב גיצהל ןתרטמש תויכוניחו תויתוברת תוינכות רפסמ

 תואיצמ רוציל ותרטמש ,תוריח קינעמה ןוטלשכ ינפיה ןוטלשל היצמיטיגל ןתייש ןפואב ימוקמה יניפיליפה

 וטלשנ ראודהו וידרה תונחת ,רפסה יתבב שומישל הרסאנ תילגנאה הפשה ,ךכ םשל .תגשגשמו השדח תיתאיסא

 םיימשר םירושיא תלבקל תדה ישנא תא ובייחו הייסנכה תוליעפ תא וליבגהש םיקוח וקקחנ ,קודה ןפואב

 המדוק םיניפיליפו םינפי םירצוי לש הלועפ יפותיש לע שגדב תסיוגמ תונמאו םייתד םיסקט םויקל ןוטלשהמ

 ומדקש רתוי םייתרוסמ םייתוברת םינייפאמב םג ושמתשה םינפיה ,ךכ םשל .םייתלשממ םיביצקת תרזעב

 ןויפאהש קפס ןיא ,יניפיליפה הרקמב םג 13.רתוי תיטנתוא תיניפיליפ תוברת תוגהל ידכ םייברעמה םישוביכל

 היצטניירואב שומישה לשב רקיעב ינכפהמו וגוסמ ןושאר היה תיניפיליפה הייסולכואה יפלכ ינפיה יפרגונתאה

 םינפיהמ הדילסלו בר לבסל איבה ליפשמה יוכידהו לעופב התייהש הייפכה םלוא .ןייפאמ םרוגכ תיתאיסאה

 ךא תומרופרה לש העמטהב שחרתה ןהלש החימצהו תוימואלה תועונתה תושבגתה ךילהתש ךכ ,שדחה ןוזחהמו

  .תואמצע תלבקו ימואל רורחשל הפיאשו תודגנתהב םג

 תינפיה הירפמיאה תא תריש היצזינרדומה ךילהת םע ןפיב חתפתהש יפרגונתאה רקחמה ,םוכיסל 

 הטילש רשפא ךכבו תוימוקמה תויסולכואה םע תורכיה רשפיאש ךכב ,תישאר .םיירקיע םיטביה השולשב

 תוירפמיאל דגנתהל ךרוצו תוימוקמ תוימואל תופיאש ררועש ךכב ,תינש  .הלא תויסולכואב הקימעמו תבחרנ

 ולגדש תוימוקמ תוימואל תוצובקמ הלועפ ףותישב וליפאו היצמיטיגלב ינפיה שוביכה תא הכיזש המ ,תויברעמה

 רגובמכ ינפיה ןוטלשה לש ודמעמ תא הקידצהש הרוצב ונייפוא תוימוקמה תויסולכואה ,תישילשו .היצזינרדומב

 דוגינבו ןנובשח לע תמיוסמ הדימב םא םג ,תוינולוקה תא חתפל ותוירחאבו יוקיחל לדומ הווהמש ךנחמו יארחא

 ברקב האנשו הדילס ררג ,ןוכנל ואר םינפיהש יפכ ימואלה שוביגה תומרופרל הוולתהש יוכידה ,םלוא .ןנוצרל

 תועונת לש ןתורצוויה איהו ,)הפיקע יכ םא( תוינולוקל תפסונ המורתל איבהש המ תוימוקמה תויסולכואה

 קבאמ ךות הירפמיאה דגנכ ימוקמה םואלה תודחאתהל תובר ומרתו ינפיה ןוטלשל ודגנתהש ,תוינדרמ תוימואל

 .תינידמו תיטילופ ,תיתוברת תואמצע תגשהל

 

 

 
12 Naragoa and Cribb, Imperial Japan and national identities in Asia, 251.. 
13 Ibid, 252,255, 257-259, 261-262.  
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 תוינולוקב יביסאמ ילכלכ שועית :׳ב קרפ
  

 תוינולוקה לש יביסאמ שועיתב הנייפאתה תינפיה הירפמיאה ידי לע הלחוהש היצזינרדומה ,ילכלכה ןפב

 האצותכ  .התוחתפתהו תינפיה הנידמה יכרצ תא תרשל ןתרטמש ,תינפיה הלכלכל תומילשמ תולכלכל ןתכיפהו

 תוינולוקב שועיתה יפוא ,ילאירפמיאה ךרוצה ןיבל ןוטלשה ידי לע עבקנש שועיתה ןפוא ןיב רישיה רשקהמ

 תוירקיע תופוקת שולש ושבגתה ,ךכ .הב ןוטלשה יפואו ןפיב ילכלכה בותינל םאתהב הפוקתל הפוקתמ הנתשה

 תודבכה תוישעתה תפוקתו תיתיישעתה הפוקתה ,תיררגאה הפוקתה - הנוש יפוא תולעב שועיתו חותיפ לש

 םלועה תמחלמב תירבה תולעב לומו היינשה ןפי-ןיס תמחלמב ןיס לומ ןפי לש יתמחלמה ץמאמה תא ותרישש

 לע השבכנ ןהב תוביסנהו הפוקתבו הלש םייפרגומדה םיאנתב תידוחיי התייה הינולוק לכש ןייצל שי 14.היינשה

 הלכלכב הירוטסיהה ךרואל הנייפאתה ,לשמל ,תימורדה האירוק .שועיתה ןפוא לע תורישי עיפשהש המ ןפי ידי

 יצה ידי לע רחסמל התחיתפ התייה ,תינרדומה תעב ,הב הנושארה תימשרה תינפיה תוחכונהו הרקיעב תיררגא

 היה שועיתה .חושקו קודה יאבצ ןוטלשב הליחת ןייפאתה החופיס ,ךכל יא .1875 - ב הוואגנאק ברקב ינפיה

 לש תנווכמ העינמו תומדא לש תיביסאמ היינק ךות ,תונושארה םינשה רשעב ידעלב טעמכ יררגא שגדב

 חותיפלו תילכלכה השיגה םג התנתשה ןפיב ןוטלשה ייוניש םע ,םלוא 15 .תויררגא ןניאש תוישעת לש תוחתפתה

 ןוהו םיעיקשמ תסינכ רשפאו םיקסע תחיתפ לע לקהש יתיישעת טביה םג ,השוביכל ינשה רושעב ,ףסונ האירוק

 שועיתה רקיע ןכלו ,רתוי םיבכרומ םייפרגופוט םיאנתב הליחתכלמ הנייפאתה ,תאז תמועל הירו׳צנמ .ןפימ

 חוכו תורוחס לש הליעי הרבעהל שמשל הלכיש תובכר תכרעמ חותיפ ןוגכ שועיתה ימוחתב שארמ ויה חותיפהו

 שועית יפלכ הלש השיגהו ןפי הלגד ןהב תויתיישעתה תומרופרה ,תוינולוקה ןיב ינושה תורמל ,ךכ םא 16.יאבצ

 ,תומוד תופוקתב המוד שועית ווח תוינולוקהו ילאבולג ןפואב ועמטוה תישיאה התבוטל לוצינ יכרצל תוינולוקה

 .ןפי לש םיכרצהו ןוטלשה ייוניש יפ לע

 תיתשתה תחנהב הנייפאתה ,1919-1910 םינשה ןיב השחרתהש ,הנושארה תילאינולוקה הפוקתה 

 תינפיה הירפמיאה ,החותיפו השועית תא רשפאל תנמ לע .יררגא חותיפו תילאינולוק הטילש רובע תיטרקוריבה

 תויררגא תומרופר ושענ ,ךכ םשל .תוינולוקב התטילש תא ןממלו ךישמהל ידכ תאזו לובילו זרואל הקוקז התייה

 הרובחתו תובכר תכרעמ תמקהו ,ילמיסקמ דוביע יכרצל תויאלקחה תומדאה לש שדחמ םושיר לשמל ומכ תובר

 

14 Pattie and Myers, The Japanese Colonial Empire, 347-348, 356.  

 
15 Jun Uchida, Brokers of Empire: Japanese settler colonialism in Korea (London: Harvard UniversityAsia Center, 
2011), 232.  
16 I Pattie and Myers, The Japanese Colonial Empire, 356.  
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 אכדל ןתרטמש תומרופר םג ושענ ,יביסמה יררגאה חותיפה ךרוצל םלוא .תורוחס לש ליעי עונישל תובר המרתש

 הז ןפואבו שדח קסע לכ רובעב ןוישיר תקפנה בייחש ,האירוקב דיגאתה קוח קוקיח לשמל ומכ ,תורחא תוישעת

 ןניאש תוישעת לע תינפי תוטלתשה רשפא קוחה ,הז ןפואב .תימוקמ תולעבב םיקסע תחיתפ ליבגהו השקה דואמ

 ,היינשה תילאינולוקה הפוקתה 17.התוהמב תיררגא תויהל תינאירוקה הלכלכה תא תאש רתיב בתינו תויאלקח

 תוחתפתהמ האצותכ ,הנושארה הפוקתל תיסחי תוילרבילב הנייפאתה ,20-ה האמה לש 20-ה תונשב השחרתהש

 תויה ,יתיישעת שגדל םג בחרתה יררגאה שגדה .ומדוקל תיסחי ילרביל ןוטלש לש ותיילעו ןפיב תיטרקומד

 תובקעבש הלאכ ויה םנמא .רוצייהו היירכה תוישעת חותיפב ךרוצל האיבה תינפיה הירפמיאה לש תוחתפתההו

 תוטילאלו ינפיה ןוטלשה םע הלועפ יפתשמ ןיעמל וכפהו האירוק לש שועיתהמ תונהיל וחילצה הלא תומרופר

 וכלה טושפה לעופה לש ויפתכ לע םיסמועה ךכ ,רתוי השרדו הבחרתה היישעתהש לככ ךא ,תושדחה תוימוקמה

 תיילעל ואיבה היינשה םלועה תומחלמל תונכההו היינשה ןפי - ןיס תמחלמ ,1929 לש ילכלכה רבשמה .ולדגו

 הרוצב חתפל םיבר םיצמאמ ושענ ,תעכ .הירפמיאה יכרצל תוינולוקה לש יביסרגאה שועיתב תפסונ הגרדמ

 ,יתמחלמה ץמאמה דצל .קשנב ינפיה אבצה תא דייצל ידכב - לזרבה רוציי ןוגכ ,תודבכה תוישעתה תא תבחרנ

 חותפל םיקסעה ילעב תא האיבה ,לגר תוטישפ תעינמל תולודג תורבח לע היצלוגר יקוח ומכ המצע ןפיב םיכילהת

 הקוסעת תויורשפא חותיפ לע תזמרמ םינושה םימוחתב תבה תורבח תחיתפ הרואכל .תוינולוקב תב תורבח

 יבשות םינפיהש דועב רתוי תוטושפה תודובעב רקיעב וקסעוה םה יכ דעות בוש םלוא ,םיימוקמה רובעב

 18.רתוי תומכחותמה תוישעתב ,רתוי םיבושח םידיקפתל ושיוא תוינולוקה

 הירפמיאה לש תונושארה םינשב .םיינשמ םימוחתב תויצלוגר ושענ יתיישעתה חותיפה תא תוצמל ידכ

 ,ףסונב .הכולמה תיבל הלשממה תורצוא ןיב המוזי הדרפה התשענו ,םיקנבו תויסנניפ תוכרעמ האירוקב ומקוה

 ןניאש תוישעת יוכידש רחאל ,היינשה הפוקתב רקיעב השענ תוימוקמ רוציי תותשר לש יביסנטניא חותיפ

 תותשר .לופורטמה תלכלכ לע לטנ הוויהש המ הירפמיאה תלכלכב תוינולוקה לש תילכלכ תולתל ליבוה תויררגא

 ודחוא םיימוקמה תועבטמהו ,קימעהו ךלהש הירפמיאה שועיתל ושרדנש םלגה ירמוח תא קפסל םג ולכי רוצייה

 היה לוכי אל תוינולוקה לש יביסאמה ןחותיפ םלוא 19.וזב וז תורושק וכפה תולכלכה ךכבו ינפיה ןייה םע

 ךוניחה ימוחתב תומרופר לעופל ואצי ,ךכ םשל .ןמוימו בר ימוקמ םדא חוכ לש בחרנ סויג אלל עצבתהל

 ,םיבשותה תואירב לע רומשל ידכ .הירפמיאה תלכלכ תא תרשיש ישונאה ןוהב  העקשהל ושמישש תואירבהו

 
17 Jun Uchida, Brokers of Empire: Japanese settler colonialism in Korea, 232.  
18 Kwang Suk Kim, Growth and Structural Transformation (London: Council on East Asian Studies, Harvard 
University, 1979), 2-6.    
19 Duus, Myers and Pattie, eds. The Japanese Informal Empire in China, 136.  
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 האופר יתורישו םיינייגה םילגרה ,הנוזת ייוניש ומכ םיימוקמה לש םייחה חרואב םייוניש םדיק ינפיה ןוטלשה

 הרמוחב ופכנ םיתיעלו םיימוקמה תונוטלשה ידי לע המר דיב ורטשומ הלא לכ 20.תופורתב שומיש דצל תיברעמ

 שומישה דצל ,ךכל יא 21.שדחה םייחה חרוא יפ לע ולעפ אלש הלאמ תוסנק תייבג ידכל דע םיבשותה לע

 תחת םרוטשמו םיחרזאב הטילש יעצמאכ םג ושמיש הלא ,ילכלכה ןפב הירפמיאה ידי לע תונושה תומרופרב

  .ימוי - םויה םייחה חרוא תמרל דע םידיחא םיטרדנטס

 םשורה לבקתמ הרואכל .ןוידל הנותנו תיטנלוויבמא איה תוינולוקל הירפמיאה לש תילכלכה המורתה

 תוילכלכ תויונמדזה ,תיתואירב הניחבמ םיימוקמל רכינ ןפואב םורתל םייושע ויה הז גוסמ םיחותיפש

 יתלב ויה םייסנניפה םיאנתה .רתוי תבכרומ התייה תואיצמה םלוא .הסנרפו הדובע ,תויסנניפ תויורשפאו

 םיימוקמה תא וקיסעה םינפיה .םיימוקמה םע רשאמ רתוי םינפיה םיבשייתמה םע בורל וביטיהו םיינויווש

 לוהינל ןתרבעהו תומדא תיינק םג ומכ ,יביסמה יררגאה חותיפה .ןבומכ םיימוקמה תערל ,םילודג רכש ישרפהב

 ןובשח לע היה ץאומה שועיתה לש לועה ךכו תושבכנה תונידמב םיסיראה תעפות תא וריבגהו וכלה ,ינפי

 ולכיש הלאכ ויה תוינפיה תומרופרה ,ףסונב 22.תילכלכה החימצהמ םיחוור התאר אלש תימוקמה הייסולכואה

 ,תאז דצל םלוא .שוביכהמ הדילסו תודגנתה רקיעב וררוע רצקה חווטב ןכלו רתוי ךוראה חווטב קר ירפ תאשל

 השקמל וכפה דרפנב ויחש תוליהקו הינולוק לכב ימוקמה קושה תא ודחיא םצעב םינפיה ילאינולוקה שועיתב

 תועונת לש ןתמוקתל ,יוכידה דצל ,וליבוה הירפמיאה יכרצל וחתופש תוימוקמה רוצייה תותשר 23.תחא תילכלכ

 ,לשמל האירוקב .הירפמיאב העיגפו תודגנתה דצל ימואל חותיפל החונ עקרק תימוקמה הלכלכב וארש תוימואל

 הלכלכ חתפל תישממ תונמדזה היישעתב וארש הלאכ תועונת רובעב יזכרמ ןיינעל וכפה ינאירוקה רוצייה תותשר

 24.שוביכב תושונא עוגפל ךכבו םינפי םירצומ םירחהל ליבקמבו תימצע תוכמתסה לע תססבתמש תינאירוק

 ךכ םשלו םינפיב ילכלכה קבאמה תא סנ לע התלעה הקבאממ קלחכ תיניסה תימואלה העונתה םג ,ךכל המודב

 תוצובק וז הרטמ תחת דחיא םג אלא םינפיה םיקסעב עגפ קר אלש ןפואב םינפי םירצומ בושו בוש ומרחוה

 וחילצה אל הלא תועונת םנמא 25.הייסולכואה תובכש לכ ברקב תילכלכ תועדומו תוברועמ ריבגהו תונוש תויממע

  .תוינולוקב תימוקמה תימואלה תושבגתהב בושח בלשב רבודמ קפס אלל ךא ,תרכינ הדימב תילכלכ

 
20 Pattie and Myers, The Japanese Colonial Empire, 352- 354.  
21 Todd A. Henry, Assimilating Seoul: Japanese rule and the politics of public space in colonial Korea, 1910-1945 
(Berkeley: Los Angeles: London: University of California Press, 2014), 133.  
22 Jun Uchida, Brokers of Empire: Japanese settler colonialism in Korea, 232, 252.  
23 Pattie and Myers, The Japanese Colonial Empire, 352. 
24 K.M Wells, “The Rational of Korean Economic Nationalism under Japanese Colonial Rule, 1922-1932: The Case 
of Cho Man- Sik’s Products Promotion Society”, Modern Asian Studies 19, (1985): 836-842.  
25 Duus, Myers and Pattie, eds. The Japanese Informal Empire in China, 314.  
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 ועיגה הלא .תוינולוקב םינפיה םיבשייתמה אוה ונייצל שיש ילאינולוקה ילכלכה םקרמב ףסונ םרוג 

 םה ילכלכה םוחתב ,םלוא .הירפמיאה לש םיחילש ןיעמ וויהו ,יאבצה שוביכה ינפל ףא םיתיעל ,תונוש תופוקתב

 םע דחא הנקב ולע דימת אל החוור ייחו הסנרפל םהלש םיישיאה םיסרטניאהש ןוויכמ םמצע ינפב םינקחש ויה

 ילגל איבה ,םיקסע תחיתפב תולקההו ,לשמל האירוקב דיגאתה קוח לש ולוטיב .הירפמיאה לש םיסרטניאה

 ךפה האירוק חותיפב סרטניאה ךליאו עגר ותואמ .ינאירוקה קושב םירגהמה תוברועמלו האירוקל םינפי הריגה

 האירוק שועיתל תוינכת וחסינ םה .םהלש תוילכלכה תופיאשה תא םאתש ןפואב ,םיבשייתמה לש םג תויהל

 האירוק תא ריאשהל בושח היה הירפמיאלש דועב .החותיפ יכרצל האירוקל ןוה תמרזהב ילרגטניא םרוג וויהו

 רשקב ויהו הלשממה לע םיבר םיצחל וליעפה ,םיאנת אלל חותיפב וכמת םינפיה םיבשייתמה ,לופורטמב היולת

 דצלו הירפמיאב תוינידמה יוניש לע רישי ןפואב עיפשהל וחילצה הלא םעפ אל ,ךכ .תובושח תויטילופ תויומד םע

 הריתחהו ורבגו וכלה האירוקב תוימואלה תויודגנתההשכ .תימוקמה הייסולכואה םע רחסמ ירשק רוציל תאז

 ןכלו ,רחסמה ירשק תא דבאל וצר אל םיבשייתמה ,םעב הטשפתה תינאירוק תילכלכ תימצע תוכמתסה רבעל

 תודגנתהה לש העשה ביטרנ תא םמצע לע ולביק ךכ .הל הצוחמו ןפיל תינאירוק הרוחס לש אוציי וריבגה

 ,הז ןפואב .תילכלכ העיגפמ ענמיהלו םתסנרפ תא ליצהל ליבשב יביטקא ןפואב התוא ומדיקו תינאירוקה

 לש תמיוסמ תדימ לע ורמשש םיימוקמל הירפמיאה ןיב םייניב םרוג ןיעמ ויה תוינולוקב םינפיה םיבשייתמה

  26.ותמורתו ילכלכה חותיפה לע ןויצל היואר העפשה ילעב ויה יתעדלו תואמצע

 ןפי ידי לע השענש ילכלכה שועיתל תוסחייתהה הז אשונב יתלקתנ םהב םירמאמהמ םיברב ,םוכיסל

 תוינולוק ןנשי .תילכלכ הניחבמ יביטקפא היה שועיתה םאה הלאשב רקיעב יוטיב ידיל האב תוינולוקה יפלכ

 םיסנניפו םיילכלכ תודוסי םתואל ינפיה שוביכה רחאל  ןהלש תילכלכה החימצה תא ךיישל םיטונ ףא םירקוחש

 ינלצנ היה ינפיה ילכלכה חותיפהו תויה ,יתעדל םלוא .האירוק לש הרקמב לשמל ומכ ,שוביכה תפוקתב וחנוהש

 אל ,םהייחב תישממ העיגפ התייה ,תמיוסמ הדימב רפתשה םיבשותה לש םהייח חרוא םא םגש ירה ,ותוהמב

 םינפיה םיבשותה ןיב תוילכלכה תויונמדזהב ןויוושה - יא לשב םג אלא יביסאמה הקופתה לוצינ לשב קר

 ילכ דחמ ןתויה איה תוילכלכה תומרופרה לש רתויב תיתועמשמה העפשהה ,ןכל .םיימוקמה ןיבל תוינולוקב

 תוינונס  הלא ויה ןהל תודגנתהו תומרופרה לש העמטה יסופד תרזעב ,ךדיאמו ,הירפמיאה רובעב הטילש

 .תוינולוקה לש תואמצעל האיציב יטירק בלש - ימואל שגדב תוימוקמ תולכלכ לש ןתוחתפתהל תונושאר

 םיסרטניאה ןווגמ לע דיעמ ,ולשמ םיסרטניא לעב ףסונ םרוג וויה רשא ,םינפיה םיבשייתמל תוסחייתה

 
26 Jun Uchida, Brokers of Empire: Japanese settler colonialism in Korea, 227-262. 
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 בכרומה הזככ ילכלכה חותיפה לע דיעמש ץופנה ביטרנה תא רישעמו ילאינולוקה ילכלכה םקרמב ומייקתהש

    .םייטולוסבא םיטלשנו םייטולוסבא םיטלושמ

 
 םיירדגמ םידיקפת לש שדחמ בוציע :׳ג קרפ
 

 וזו ,תושבכנה תויסולכואה יפלכ תירדגמ היגולואידיאב םג הקיזחה תינפיה הירפמיאה ,הנוטלש תפוקתב

 ךותמ הבורב הצמואו ,י׳גיימ תפוקתב ןפי תא הנייפאש תירדגמה היגולואידיאהמ רישי ןפואב העפשוה

 םישנו םירבג לש םיירדגמה םידיקפתה תא שדחמ הרידגה וז היגולואידיא .תיברעמה תויתיבה תיגולואידיא

 תולהנתה לש שדחמ בוציעב ךרוצה .םהמ הפוצמה תיתרבחה תולהנתהה תא ןייפאל הדעונו ,יתחפשמה אתב

 דיעמ תיחרזאה הרבחה יפואש - תוימואלה תונויער לש םתחירפ תפוקתב התווהתהש השיגהמ עבנ תיתרבח

 הדיעמ השדח תירדגמ היגולואידיא חוסינ לש תועמשמה .םואלה תנידמ יפואל קודה רשק רושקו קהבומ ןפואב

 יבחרב ״תויטוזקא״ה תויסולכואה דגנכ ברעמב וגהנש היצזינרדומה תמועל תוירברבה יגשומ לש הלחה לע

 תוירדגמה ,םייתנפוא םיעצמאב שומישה לשב .תקהבומ תירדגמ תוברעמתהב יוטיב ידיל אבש המ ,םלועה

 רבעל תומדקתההו ״תירברב״ה תויתרוסמה תשיטנ תא רתויב יולגה ןפואב האטיב תינרדומהו השדחה

 םיירדגמה םייונישה ,שועיתה תומרופרו הירפמיאה תפוקתב יפרגונתאה רקחמל המודב 27.תיברעמה תוינרדומה

  .ןפי לש םיילאינולוקה םיסרטניאהמ רישי ןפואב םה םג ועבנ תוינולוקב

 התסינ הירפמיאהש היצזינפיה ךילהתמ קלח וויה תושדחה תוירדגמה תוקיטקרפה תלחה ,תישאר

 םיקרפב יתראיתש יפכ .ינפיה ילאירפמיאה ןוטלשה תחת ןתוא דחאל הרטמב ,תושובכה תויסולכואה לע תושעל

 תנווכמש תיתאיסא תוהז לע הססבתהו ,םיימוקמה םעטמ הלועפ ףותישל הקוקז התייה הירפמיאה ,םימדוקה

 28,תיטילופ הרהצהל וכפה הנפואהו שובלה ,ךכמ האצותכ .היסא לע תיברעמ תוטלתשה תעינמ ךרוצל תוינרדומל

 דדועל היה יושעש המ ,םימדוקה םישוביכה תמועל םיימוקמה לש םייחה חרוא רופישו תינפיה המדקה לש למסל

 שובלל םישדח םיטרדנטס חוסינ ,ףסונב .תינפיה הירפמיאב םתכימת תא עיבהל תוימוקמה תויסולכואה תא

 היה היצזינרדומל םדוק םא .ןפיב וויהש יפכ ,תוינולוקב דחאמ םרוג וויה החפשמה ייחב םירבגו םישנ ידיקפתלו

 תעכ ,תרכינ בל תמושת ךכל  הקנעוה אלו ,םירבגל םישנ ןיב ינושב ברעמל תיסחי תויטנלוויבמאו שוטשט ןיעמ

 תונורקע תחת הייסולכואה תא דחאל ,יוצמה תמועל יוצרה יתרבחה הנבמה תא שרופמ ןפואב רידגהל היה ןתינ

 ימוקמה רדגמה אשונל תוסחייתהה םימיוסמ םירקמב .הילע הטילשה תא קדהל תאז תרזעבו םיילאסרבינוא

 
27 Jason G. Karlin, Gender and Nation in Meiji Japan: Modernity, Loss, and the Doing of History (Honolulu: 
University of Hawaii Press, 2014), 69-70.  
28 Ibid,68-70.  
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 יונישל סיסבכ שמשל ולכיש תורדגה וקינעה ןכ לעו תוינולוקב ועציב םינפיהש יפרגונתאה רקחמהמ קלח התייה

 .הירפמיאה תבוטל תוימוקמה תויסולכואב םדקל וצפחש

 דובעל תאצל רומא אוהו החפשמה תסנרפ לוע לטוה רבגה לע ,הפוקת התוא לש תיברעמה היגולואידיאב

 .האירקו הניגנ ןוגכ םייתוברת םיקוסיעלו םידליה לודיגל ,תיבה לש תוארנל תגאוד השיאהש דועב ,םוי לכב

 לע דיעהו ,ןפיב הצמואש יפכ תירדגמה היגולואידיאה לש דוסיה תונורקעמ היה ״המכח םא ,הבוט השיא״

 .םיאבה לשממה ידיקפו םיאבה םילייחה ,םיאבה םיחרזאה ויהיש םיאצאצל תוהמיאכ םישנה לש ןתובישח

 וכז ןהמ טעמ יתמ יכ םא ,םירבגל המודב ,הבוח ךוניח קוחמ תונהיל וכז םישנ ,וז הלענ הרטמ תגשה םשל

 הסיפתה 29.דבלב ירבג םוחתל היה בשחנש ,יטילופה םוחתהמ תיתטישה ןתרדהל ףסונב תאזו ,ההובג הלכשהל

 הכימת ,תינתייצו הבוט תוחרזאל אבה רודה ךוניח .ההז טעמכ התייה תוינולוקב תוימוקמה תויסולכואה יפלכ

 אירב םייח חרואו םיסימ םולשת לע הדפקה ,היסא לש תררחשמה התויהב המלש הנומאו הירפמיאב תיביטקא

 תוירחאהו תויה .הנוטלש תוליעיו הירפמיאה לש התודרשיה רובעב רתויב םיבושחל וכפה ,םיינפיה םיטרדנטסב

 תונקהלו ןתוא חתפל ךרוצ היה אלא תוימוקמה םישנה תא חינזהל היה ןתינ אל ,התייווהב תישנ התייה ךוניחל

  .לבגומ ךא יואר ךוניח ןהל

 תוילכלכ תומרופר תתתשהל יחרכהכ םינפיה תונוטלשה ידי לע ספתנ תוינאירוקה םישנה סויג

 האירוקב 1911 - ב תונבו םינבל ךוניחה תכרעמ לש התמקה 30.תופסונ תוינולוקב םג ךכ ,החלצהב תוילאיצוסו

 רפסה יתב  .םיירדגמה םידיקפתה אשונב םירועיש םג הללכו םיילאירפמיאה םיכרעה תשרשה ךרוצל התייה

 םישנ ברקב םג הלכשהלו ךוניחל תובישחה םלוא ,םידמלנה םינכתה לע קודה חוקיפ תחת ויה םייתלשממה

 ,רצונש חורה ךלה תא ולצינ םישנ ינוגרא .רבעב ול וכז אלש ןפואב םישנל תויונמדזה הנתנו תינשדח השיג התוויה

 31.״םיירבג״ ובשחנש הלאכ םג םינוש תועוצקמ לש תבחרנ הדימל ללכש ילאמרופ יתלב ךוניח לע טלתשהל ולחהו

 ,תילאירפמיאה ךוניחה תכרעמל הלבק ךרוצל םישק םינחבמב דומעל וצלאנ םינאירוקה םידימלתהש תורמל

 הקינעה תינפיה תוברעמתההו היצזינרדומהש ודיעהש ןפיב דומלל וחלשנש םישנ לש ןהיתולוק עמשיהל ולחה

 םוחתש תורמל ,הז ןפואב 32.ןהל תויאכז ןהש תוילאודיבידניאהו שפוחה ,תואמצעה תושוחת תא הנושארל םהל

 
29 Takashi Fujitani, Splendid Monarchy: Power and Pageantry in Modern Japan (Barkly Calif: University of 
California Press, 1996), 191. 
30 Theodor Jun Yoo, The Politics of Gender in Colonial Korea: Education, Labor and Health 1910- 1945, 
(Berkeley: University of California Press, 2008), 60. 
31 Ibid, 60-61, 65-67. 
32 Ibid, 72. 
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 תא עונמל היה ןתינ אלש המדנ לעופב ,םייוצרה םיילאירפמיאה םיניתנה שוביגו הטילש יעצמא הוויה ךוניחה

  .הלכשה תלבקמ האצותכ השיאה דמעמ רופישו תישנה המצעהה

 יתיישעתה טביהב םג יוטיב ידיל ואב םיירדגמה םייונישה ,הירפמיאה רובע תינויח תוחרזאל ךוניח דצל 

 ךילהתמ קלחכ םילעפמה תחיתפו לוז הדובע חוכב תינפיה הירפמיאה לש ךרוצה .הדובעה תביבסב םייונישבו

 רפכה תא ןהינומהב ובזע םישנ תאז תובקעב .דחאכ םירבגו םישנ - םינמוימ לעפמ ידבוע ךירצה ,ץאומה שועיתה

 דובעל וכלה ןה .תויניערגה ןהיתוחפשממ ןתוא קתינו תוירפכה תוכייתשהה תוצובק תא קריפש המ ,ריעה תבוטל

 םירבגה דצל  תופתושמ תודובע וללכש םיירפכה םייחהמ ןיטולחל הנוש ןפואב תאזו ןתחפשמ סונרפ ךרוצל ריעב

 םישנה ,ךכ .תירבג וא תישנכ הכאלמה תרדגהבו הדובעב תירדגמ הדרפהב ונימאה םיינפיה תונוטלשה .הדשב

 תועש ומכ רתויב םישק םיאנתב ךא ,ןוזמ דוביעו ליטסקטה ןוגכ וחתפתהש תולקה תוישעתב תודובע ושייא

 ןהמ עונמל הלכיש המילא ףאו החושק השינע תכרעמ לש התומייקתהו םירבגה לש הלאמ רתוי תוכורא הדובע

 התייה ,האירוקב תיזכרמ התייהש היישעת ,לשמל זרואה רוציי .ןתדובעמ וחיוורהש םועזה רכשה תא ןמז לכב

 וצלאנ רשא ,תודבועה לכ ורטופ ןהירחאלש ,תומיוסמ תונועב קר אלא הפיצר התייה אל הדובעה ןכלו ,תיתנוע

 ,תוליעי חיטבהלו הדובעה חוכ תא קזחתל ידכ ,׳ב קרפב יתנייצש יפכ .הדובע םוקמ שדחמ אוצמל הנש לכב

 תואירב תוכרעמ חותיפ ,הנייגיה ,הנוזת וללכש רוביצה תואירב יאשונב תוקיודמ תומרופר וחסינ תונוטלשה

 לש יתואירבה ןבצמ לע רישי ןפואב עיפשהש המ ,הפיכא ימרוג תרזעב ןתוא וליחהו תופורתב שומיש דודיעו

 וב ךא ,רבעב היה אלש יפכ ןתואירב לע הרימש ורשפא ולא םיכילהת .יתרוסמה ןהייח חרוא תא הנישו םישנה

 33 .ילמיסקמ ןפואב ןתדובע תא לצנל היהי ןתינש ידכ ןהילע הפכנ ןמזב

 עגונב ירוביצה ןוידה תא החתפ תוינולוקב הייסולכואה ברקב תויברעמו היצזינרדומל תצאומה הפישחה  

  תורשפא חתפש המ ,תונוש תויואטבתהל שפוח רצונ הז ןפואב .השיאה דמעמ לע שגדב םיירדגמ םידיקפתל

 ושרדו ודגנתהש הלאכ תמועל ,ירדגמ ןויוושו תישנ המצעהב וכמתש הלאכ ויה וללה תולוקה ןיב .דרמלו תונשרפל

 ,לשמל האירוקב ״השדחה השיאה״ תעונת תורבח .תימוקמה הייסולכואה ברקב םייתרוסמ םידיקפת לע הרימש

 יכרע תחת רתחש יטננימוד לוקל וכפהו הלכשהו םידומילל התכזש תילאוטקלטניאה הבכשהמ רקיעב ויה

 תיאצחה ךרוא רוציקו ןרעיש ץוציקב ונייפאתהש ,ןהלש שובלהו הארמה .תיתרוסמה תינאירוקה החפשמה

 דואמ וששח תינאירוקה תימואלה העונתה יכמותו םיילאוטקלטניא .םינאירוקה ברקב היצסנס ררוע ,ןהלש

 אוה תינאירוקה השיאה לש המוקמשכ םייתרוסמה םיכרעה רבעל הרזחל וארקו ,וז תינרתחו השדח העונתמ

 דצל יוטיב ידיל ואבש תויתרוסמה תוירדגמה תוסיפתל ״השדחה השיא״ה ימרז לש תודגנתהה .תיבה קשמב

 
33 Ibid, 96, 111,114, 117-118.  
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 ןוזחה תא ,םירבגה םילאוטקלטניאה לש םתעדל ,הליזוה ,שבגתמה ינאירוקה ימואלה ביטרנב קלח תחקל םנוצר

 ,רצקה רעישה תרופסתל תוברה דגנה תובוגת תורמל .תינפיה הירפמיאל תודגנתהה תרגסמב שבגתהש ימואלה

 רתוי הפי ,רתוי החונ ,רתוי תינויווש התויהב הז גוסמ תרופסת לש תויאדכה לע יבמופב ןגהל ולחה םישנ

 ינאירוקה דגבה תשיבל יבגל הלאש ןמיס  תולעהל ולחה םישנ .הליעי הדובעל תיטירקה תוחונ תרשפאמו

  34.ןתואירב לע רומשל ידכ ררוואמ שובלל תוקוקז תוינרדומ םישנש דועב לברוסמו קנוח אוהש הנעטב ,יתרוסמה

  עיפשהל ןוצר ךותמ דחמ ושענ ינפיה ןוטלשה ידי לע ושענש תומרופרה דציכ תוארל ןתינ הז קרפב םג 

 תימואל תודיחא רוציל - הירפמיאה יכרצל םאתהב - ךדיאמ ךא ,תימוקמה הייסולכואה לע תיתוברת

 וב ,יטנלוויבמא בצמ רצי תומרופרה לש ינרדומה יפואה .םדאה חוכ יוצימו שועיתה תרבגה ךות ,תוימרופנוקו

 ,םיבר םינבומב ,ךדיאמו הירפמיאה יכרצל תלעותמו תטלשנ ,תאכודמ תימוקמה הייסולכואה התייה דחמ

 תא שוטנל תונמדזהלו ,תשדוחמ הרדגהלו תואמצעל ,הלכשהל ,ךוניחל עתפל וכז םישנ - החתפתהו המדוק

 תוינאירוקה םישנב ואר םיימוקמ םימרוגו תינאירוקה תרושקתה תובר םימעפש תורמל .םייתרוסמה םיכרעה

 ברקב תומגמו ״השדחה השיאה תעונת״ ומכ תועונת ,קדצומ ןפואב ףא םיתיעלו ינפיה ןוטלשה לש תונברוק

 ןתבוטל השדחה תואיצמה תא ולצינש םישנ ויהשו ,רתוי בכרומ היה רצונש םקרמהש וחיכוה תולעופה דמעמ

  .ימוקמ יפוי לאדיאו תישנ תוארנ לש תשדוחמ הרדגהבו ירדגמ ןויוושל האירקב ,רשפאה תדימב

 

  תילאינולוקה הפוקתהמ םינולע - יריפמא רקחמ :ינש קלח
 

 אובמ
 לש למסה .להק תעד בצעלו עיפשהל ץופנו ישומיש ,ינרדומ ילכל ובשחנ הלומעת ינולע ,םלועה תומחלמ תפוקתב

 תולעב לש םינוקייאה דחאל ךפה הנושארה םלועה תמחלמב תיאקירמאה הלומעתהמ )Uncle Sam( םאס דודה

 יפלכ רוביצה תאנש תא ררועל ידכ ףוכת ןפואב הלומעתב ושמתשה היינשה םלועה תמחלמב םיצאנהו תירבה

 לע תיגולואידיא עיפשהל ידכ הלומעת ינולעב שמתשה ינפיה ןוטלשה םג ,המוד ןפואב .הנידמב ידוהיה טועימה

 יתמחלמה ץמאמב הכימתל הירפמיאה יחרזא דצמ תיביטקא הבוגתו םיקומע תושגר ררועלו בחרה רוביצה

 .תינפיה תילאירפמיאה תוטלתשהבו

 20-ה האמה לש 40-ה תונשב שדוח ידימ ומסרופ וז הדובע לש יריפמאה רקחמל יתשמתשה םהב םינולעה

 םיללוכ רקיעב םינולעה .יטרואתה קלחב יתגצהש םיכילהתלו תונויערל תקהבומ תילאוזיו הגוצת םיללוכו

 יתמחלמ ץמאמב ונייפאתה םינש ןתואו תויה .הירפמיאהו המחלמה אשונב תובתכו תומוסרפ ,תונומת

 
34 Ibid, 74-79.  
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 איבהש המ ,םתבוטל תבצועמו תונורקעה ינש ןיב הזויבמיסה תא הגיצמ םינולעב הלומעתה ,דחאכ ילאירפמיאו

 ,תויטסירטילימ ,המחלמ תויגולונכט לע שגדב היסא תא גיהנהל יוארו ,ליעי ,ינרדומ ןפואב ןפי לש הגוצתל

 הלומעתל דוגינב .תיצאנה הינמרג ומכ ןפי לש היתופתוש תא םירידאמו המחלמה תא םישדקמה םירסמו

 הירפמיאה יחרזא לש תדמתמה המורתב תקסוע תינפיה הלומעתה ,בורל תוברת ירוביג הגיצהש תיאקירמאה

 םואלה תודיחאו םיעד תומימת תחת תאז לכו היסא לש התמוקתלו הירפמיאה תובחרתהל ,יתמחלמה ץמאמל

  35 .ללכה תבוטל דיחיה תברקה תא שיגדמש ןפואב ,ינפיה

 הגנמ ומכ םיימשר תוחפ םיפסונ םיעצמאב הרבעוה הלומעתה ,תופרוצמה תונומתהו תובתכה דצל 

 תוליעפל ותוא דדועלו ארוקה ברקב תויביטקא ריבגהל ולכי הלא לכ .תומוסרפו םידליל העיבצ יפד ,סקימוקו

 יתאצמ .םינוש םירצומל תומוסרפב םישודג ,דחוימב )Asahigraph( ףרגיהסא ינולע .דחאכ תילכלכו תינמואל

 תילאינולוקה הנומתה תא תורישעמ קר אל הלאש ןוויכמ תוימשרה תובתכהמ תוחפ אל תובושח תומוסרפה תא

 תובצועמ םג אלא ,רחסמו אוציי ,רוציי תומרופר לע ססובמ ותויהב ילאירפמיאה טקיורפב בושח חבטנ תווהמו

 תורבח ןתואב ןיחבהל יתלוכי רקחמה ךרואל .הפוקתה לש םיטרדנטסבו תוקיטקרפב להקל תונפל ידכ תוחסונמו

 ,יפוי ינולס ,תומלצמל דעו ,הנוזת יפסותו םינימטיוומ ןהירצומ תא הרודהמ רחא הרודהמ ,בושו בוש תומסרפמש

 התואב ותתשוהש תוסיפתלו תונורקעל גוצייכ הז קרפ ךלהמב תומוסרפל םג סחייתא ,ןכל .תונולמו הניגנ ילכ

   .תוינולוקל ורבעוהש םירסמה לע ךכמ קיסאו תינפיה הרבחב הפוקת

 יבגל ייתונעט תא שיחמהלו חיכוהל ידכ הלומעתה ינולע ךותמ םיילאוזיו םיעצמאב שמתשא הז קלחב 

 תחא הנומתבש תורמל .םיירדגמה םידיקפתה בוציעו ויתועפשהו שועיתה ,תוינולוקה לש יפרגונתאה רקחמה

 גיצהלו ,תיתוכאלמ םא םג םהיניב הדרפה רוציל תוסנל יתרחב ,םינוש םימוחתמ םירסמ ללש תויהל םילוכי

   .םוחת לכ רובעב תונומת רפסמ

 יפרגונתא רקחמ :׳א קרפ
 

 הירפמיאה דוחיא ךרוצל תויתועמשמ ךרד ןבא םיימוקמה לש יפרגונתאה רקחמב ואר םינפיה תונוטלשהו תויה

 ,תוימוקמ תויסולכואה ינב םינוש תודמעמ תוארל ןתינ תורודהמה ןמ הברהב ,תוינולוקב ינפיה ןוטלשה תלחהו

 רתויב םיהובגה תודמעמל דעו קפואב תוינברוא אלל םירידא םיבחרמב תויחש תוטושפו תוירפכ תויסולכואמ

 תוזחל ןתינ תונומתב .הכולמ ינב ףאו םינפיה םיטמולפידה דצל דחא ןחלושל םיבשויש םיימוקמ םיטמולפיד ומכ

 

35 Barak Kushner, The Thought War-Japanese Imperial Propaganda (Honolulu: University of Hawaii Press, 2005), 
68,71, 74.  
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 ,םיילרטינ הרואכל םיילאוזיו םיגוציי דצל .תוימוקמ תוישעתבו םיימוקמ םילביטספו םיגחב ,יתרוסמה שובלב

 ,הפשה לע ,רוזאה לע ארוקה תא דמלל ישממ ןויסינ ,קהבומ יכוניח טנמלא היה תובתכ ןתואלש תוארל יתלוכי

 רשקהב הז ןויסינ לע תודיעמ ,לשמל תופמ לש תונומת .המודכו יפרגואגה רוזאל םיימדנאה תויחה ינימ לע

 ודיצלו תינפיב םוגרת ויתחתמשכ תימוקמה הפשב בותיכ םינולעב גצומ םיתיעל ,ףסונב .יפרגומדו יפרגואג

 ידכש הנומאה לע קיסהל ןתינ ,ךכמ .רזה ביתכה לש תקיודמ הייגה תרשפאמש תוינפי תויתואב תיטנופ הביתכ

 תוליהקה תא ,יחטש ןפואב וליפא ,ריכהל םינפיה לע ,יוארל ינפיה םעה תא ךופהלו םינושה םימעב טולשל

 הלא םינולעו תויה .הלא תוליהק יפלכ םינווכמ ויהש היצזינפיהו היצזינרדומה יכילהת תלחה דצל תושובכה

 תויסולכואה תא םג שמשל היה לכי ינפיה םוגרתהש קיסהל ןתינ ,הירפמיאה יבחרב וצפוה םהל םימודו

  .התעמטהו תינפיה הפשל הפישח לש המוד ךילהתל תוימוקמה

 ידיל האב ,ינפיה שוביכה רובעב היצמיטיגלל יעצמאכ תאז תוינולוקב תויסולכואל היצזינרדומה תגצה 

 לע דיעמ םשובל .ןופיטפ רישכמב המהדתו הקומע תונרקסב לכתסמ גוז תוארל ןתינ הב 0.2 הנומתב יוטיב

 דחוימב ףירח תינפיה היצזינרדומה ןיבל םניב רעפהו תדדובמ וליפא ילואו רתוי תיתרוסמ הליהקל םתוכייתשה

 אל ,וזה תונומתה תרדסבש ןייצל בושח .תיתועמשמו תיטירקכ תוינולוקל תינפיה המורתה תא שיגדמש ןפואב

 הירפמיאה לש סחיה תשגדהל תובישח התייהש ךכמ הקיסמ ינא .םיימוקמה תברקב םינפי םילייח םיארנ

  .הרואכל ןהיפלכ יתפכאו ןיינעתמ ףאו רשפאמ ,ינלבסכ שוביכה יפואלו תויאמצעכ הלא תויסולכוא יפלכ תינפיה

 היסא חרזמ לש ףתושמה גושגשה בחרמ ןויער תחת היסא דוחיאו הירפמיאה לש תיטמולפידה תובישחה 

 גצומ ,הלודג שמש תריוצמ וילעש הז ןויער גציימש לגדה תומיוסמ תורודהמב .םינולעב אוה םג יוטיב ידיל האב

 ילגד דצל םיתיעל  לגדב תוזחל ןתינ םידעצמו תורצע ,תויטמולפיד תובישי לש תונומתב .ינפיה לגדהמ תוחפ אל

 ול םיכוז םינפיהש םחה סחיה שגדומ םינולעב ,ןפי תגהנהב דוחיאל ןוזחהמ קלחכ .ןפי לגדו היסא תונידמ

 ,0.6 הגנמה רויצב לשמל ךכ .רתוי הלענ ,םהילעמ תאשינ ןפי לש התויהל המכסה ךות ,תוימוקמה תוליהקהמ

 רבעל םיכייחמו ןפי ילגדב םיזחוא ,״יביטימירפ״ יתרוסמ שובלב םינייפואמה םיימוקמה תא תוארל ןתינ

 םפש וינפ לעו םייפקשמ דנוע ,הדיפקב קרוסמ ורעיש ,הפילח שובל -ןיטולחל תיברעמ תוזחב ינפיה טמולפידה

 םינטקה םיפוצרפהמ הברהב הלודג ינפיה טמולפידה תומדש תוארל ןתינ .די םרבעל טישומ ,ותוירבג תא שיגדמה

 לעו ינפיה ןוטלשל היצמיטיגלה לש הביל בל תא םיווהמ הלא לכ .הכרבב ותוחכונ תא םילבקמה םיימוקמה לש

 תתל וביל בוטב ןכומ ,תויברעמה תוירפמיאה תתיפלמ ררחשמ חוככ ,ךפהל אלא שבוכ חוככ אב אוה ןיאש ךכ

 םויא ינפב דומעל יוכיס לכ םהל ןיאש םיחדינ םימע םתואל היסאב ול תידוחייה היצזינרדומה תרושבמ

  .יברעמה םזילאירפמיאה
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 תא רקסמה ןולעה לשמל אוה תוינולוקל םינפיה ןיב םיסחיה תכרעמ תא רידגמש ףסונ ילאוזיו טביה 

 תא וארהו םהייח ןפוא תא וראיתש םיאלמ םידומע רפסמ ושדקוה הכולמה תחפשמל .ידנליאתה הכולמה תיב

 אוהש דיעמש המ גרד תובר תויומד םע ויתושיגפ ,ךלמה לש ולעופ תא ,יתוכלמה גוזה תא ,וב ויתוחוראו ןומראה

 וטיהוריה רסיקה דצל ידנליאתה ךלמה הארנ עגרל אל ףאש ,ןייצל שי םלוא .יזכרמו דהוא רוקיס לבקמ קפס אלל

)Hirohito( גרדה תא וגיצהש םירחא םינולעב .ןפיב תרערועמ יתלבהו הנוילעה תוכמסל היה בשחנש לשמל 

 םדיצל ךלוה אוה .0.7 הנומתב הארנש יפכ רלטיה ףלודא םהיניב ברעמה יגיהנמ דצל הארנ רסיקה ,ינפיה ינידמה

 תוחיכומ הלא תונומת .תובוחרב הינמרג ילגד דצל םיפנומ ןפי ילגדשכ הכרבבו הדהאב לבקתמ ,תחא הרושב

 םהילא סחיה .יטילופ דודיב ןיעמב םייוצמ םה ותחפשמו ידנליאתה ךלמה לביקש הברה בלה תמושת תורמלש

 יבחרב םיבבותסמ םינפיה הררשה ישנאש דועב תמסרופמ הנוסרפ לע קמוע תבתכ ןיעמ ומכ ,ומצע ינפב אוה

 .ברעמה לש םילוגדה םיגיהנמה דצל תוטלחה םילבקמו הפוריא

 ןופיטפב לכתסמ גוז 0.2       יתאיסאה גושגשה רוזא לגד תחת םיטמולפיד 0.1

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
.  
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  הרבסה תפמ 0.4                                                                                                       יונאהב םישנ 0.3
 

 0.6                                  ןאצ תעורכ התכאלמו תימוקמ השיא 0.5
 ינפיה םיימוקמה ידי לע הכרבב לבקתמ

 
                
    0.7 

 ךלמ

  רלטיה דצל וטיהוריה תמועל דנליאת
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   שועית תומרופר :׳ב קרפ
 

 יתאיסא בחרמ תריציו תוינולוקה דוחיאב תיגולואידיאה תובישחה דצל יכ יתשגדה ,יטרואתה קלחב ׳ב קרפב

 לש תוהובגה תויולעה .התייווהב תילכלכ התייה הירפמיאה רובעב תוינולוקה לש תירקיעה תועמשמה ,דיחא

 תויררגא ויהש ןפיבו תוינולוקב שועית תומרופר תלחהל איבהש המ דימתמ ןומימ שרד ילאירפמיאה טקיורפה

 םיחותיפב הוואגו לרומ ריבגהל ידכ ,םינולעב קהבומ ןפואב תוארנ םינושה םימוחתהמ תומרופרה .תויתיישעתו

 ,םייתיישעתה םיחותיפה לצב תושובכה תויסולכואהו ינפיה םואלה ברקב היצמיטיגל ררועלו םינושה

 תוניפס תיינב ומכ היישעתה לש תונומתו םיטרופמ םירבסהל ושדקוה םיאלמ םיפד .םימישרמהו םיינרדומה

 חותיפל למסכ ריעב תילמשחה תונורק תא םיפיצמ םינפיה םיעסונה לש תונומת ,רוצייל םינוש םילעפמ ,קנע

 ,הנומתב הארנה לע רבסה ףרוצ וזכ הנומת לכל .קשנו םינוש ברק יסוטמ לש תבחרנ הגוצתו עונישהו הרובחתה

 -םישדחה םיקשנהו תודבכה תוישעתה לש הרקמבו הדובעה רדסו םינושה םיכילהתה לע ,תגצומה היישעתה לע

 שועיתה םוחתב םג .0.8 הנומתב הארנש יפכ ,ומש בותכ הדיצלשכ קשנו קשנ לכ לש הנומת אוצמל יתלוכי

 ותוא ךופהל ,ארוקה לש תויביטקאל ליבוהל םינולעה לש ןויסינה לע תודיעמ תוטרופמה תורדגההו םירבסהה

 תונומת תוגצומ םיתיעל .המחלמב ןוחצינ ןעמל אצמוהש ליעיה קשנבו םישדחה םייגולונכטה םיחותיפב איקבל

 ץמאמל תומרות ךכ םצעמו לעפמב םירומיש תואספוק תונייממ םישנ לשמל ומכ ,ברעמב ומלוצש תומוד

 ןיב בושחה רשקה תא בוש תוחיכומ תויברעמה תונומתל תוינפיה תונומתה ןיב ןוימדה .הינמרגב יתמחלמה

  .תיברעמה וזל תינפיה תוינרדומה

 ןומהל קוקז היה ינפיה ןוטלשה לעופל שועיתה תומרופר תא איצוהל ידכ ,יטרואתה קלחב יתנייצש יפכ 

 תוחכוה ןנשי תאזל םגו םדאה חוכב עיקשהלו חתפל ידכ השענ תובר ,ךכ םשל .תורזו תוינפי ,תודבוע םיידי

 ךכב תוינולוקב תויסולכואב םיעיקשמ תונוטלשה דציכ תונומתב תוארל ןתינ .םינולעה יבג לע תובר תוילאוזיו

 הדובעל םירחבנה תא איבהל ןתרטמש תוינקדקד תויזיפ תוניחב תושענו לשמל דנליאתמ תויחא םירישכמש

 םיעקשומו םינפיה םינחובה ביבס םהינומהב םידגאתמ ,םיכיוחמ םיארנ םירזה .סיטב ףאו גידב ,תוניפס תיינבב

 תויסולכוא לש תונומת םע ןולע ותואב תוגצומ םיסייטו תויחא לש תונומתשכ .דסחב םהל תקנעומה הדובעב

 העקשההו הלא תויסולכוא רובע תינפיה המורתה תא םיצעמ רצונה רעפה ,תודדובמו ״תויביטימירפ״ תוימוקמ

 תורזוחה תומוסרפה הז הל ץוחמו ןפיב םדאה חוכב העקשה רשקהב לכמ רתוי קתרמ יתאצמש המ םלוא .םהב

 לכ לש תויארחאה תא ושיגדה ףאו תונוש םיכרדב ףוגה לע הרימשל וארקש ,ןולעו ןולע לכב וארנש תונשנו

 םעטמ הלא בורלשכ םינימטיול קנע תומוסרפ ןנשי םיבר םינולע לש ןושארה דומעב .ךכל גואדל לאודיבידניא

 תוחסונמ ןמצע תומוסרפה .)Normosan, Halibut, Orizanin( ןינאזירואו טבילאה ,ןאסומרונ ומכ תורבח ןתוא
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  לע דיעהל היושע וז העפות .ביואה תפש 40 - ה תונשב התייהש ,תילגנאב אוה קובקבה לע בותיכה לבא תינפיב

 תילאוזיווה תוארנה ילוא ,תאז דצלו דבלב תילגנאב תושעיהל הלכיש וזככ תוינולוקב תויסולכואה םע תרושקתה

 תוינרדומה םע ,ונימיב קווישל המודב ,רשקה לע הדיעה תויניטל תויתואמ תבכרומה וזככ תילגנאה הפשה לש

 ןנשישכ תוקונית ףאו םישנ ,םירבג -תויסולכואה לכל וקווש םינימטיוהש תוחיכומ תומוסרפה .המדקהו

 יוטיב ידיל האב םדאה חוכב העקשה .ןימטיו תוליכמה תויגוע תוקונית רובעב תונקל ןתינש תוריבסמש תומוסרפ

 .הייאר רצוק ומכ ,םייניע תלחמב לופיטל ארוק בותיכה ,1.3 הנומתב .םייפקשמל תורזוח תומוסרפב םג

  .הבושח וייח תוכיאש דעי להק ןהב םג האור ןכלו םישנל תנווכמ וזש קיסהל ןתינ תמוסרפב תישנה תוחכונהמ

 יתלוכי .םהידומע תא תואלממה תומוסרפה לש ברה ןווגמהמ דואמ יתעתפוה ,םינולעב ינויע ךלהמב 

 לכמ תומלצמ ,הניגנ ילכ ,ינפי עזגמ םיבלכ ,םישנ יקית ,עבונ טע ומכ םינווגמו םינוש םירצומל תומוסרפ אוצמל

 תוברת לש התוחתפתה לע דיעמ םירצומה ןווגמ .תופורתו תוחשמ ,תונולמ ,דוגיבו תובינע ,ןוזמ יפסות ,קבט ,גוס

 דציכ תוהתל אלש השקו םתלוכרמ תא גיצהל המרופטלפ םינולעב ואר םימסרפמה .תוינולוקבו ןפיב הכירצ

 ייח םמצעל תושרהל םיחרזא ולכי ,המחלמה לש םירחואמה םיבלשב ןפי העדיש ומכ םישק הכ המחלמ ינמזב

 םה םג ואר ןכ לעו תיתועמשמ תיקוויש תונמדזה םינולעב ואר םינוש םיקסעש קפס ןיא .הלאכש םיינגרוב יאנפ

 ינמיס הלעמ ףא םינולעה יבג לע תומוסרפה לש ןתצופת .הירפמיאה יבחרב םתצפהו םינולעה תספדהב סרטניא

 ידכל דע ןוכסיחל םיחרזאה תא המחלמה ךלהמב הדדוע תינפיה הלשממהש תלבוקמה הנעטה יבגל הלאש

 תוזחל ןתינו חתפתהש םייניבה דמעמ יפלכ התנפוהש תרוקיב לע םידיעמ ימדקאה רקחמב םיבר .תונפגס

 וטלשנ יתדובעב תסחייתמ ינא םהילא םינולעהש החנהב םלוא .ךכל םינווכמש הלומעת ינולעב םינוש םירמאמב

 לש תבחרנה ןתוחכונ ,רחא יתלומעת ןולע לכמ לשממה ידי לע תוחפ אל

 תורוחס תריכמב לגד וליפאו הכירצ רשפא ןוטלשהש החיכומ תומוסרפה

 .קינעמ הזכ רחסש ילכלכה חוכבו הירפמיאה יבחרב תוינפי

 

 

 

 

 

 

 קשנ לכ לע רבסה 0.8
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 לוהוכלא קוקיזל לעפמ .1.1                                                              תוינולוקב םילעופ תרשכה .1   תוינולוקהמ םיסייט 0.9

 

 

 

 

  םינימטיול תמוסרפ 1.4                                          םייפקשמל תמוסרפ 1.3               ינפי עזגמ בלכל תמוסרפ 1.2
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  תוירדגמ תויגולואידיא לש ןתצופת :׳ג קרפ

 .ןפיב היצזינרדומה ךילהתמ ילרגטניא קלח ויה תוירדגמה תומרופרה ,יטרואתה קלחב ׳ג קרפב יתרבסהש יפכ

 השדחה תירדגמה הקולחה ,ביטקלוקב תודקמתההמ האצותכ .תאש רתיב תאז םיחיכומ ,וז הפוקתמ םינולעה

 תיברעמה תירדגמה תויראניבה דציכ תוארל ןתינ .םינולעה יפדמ דומעו דומע לכב היוצמ וז הקולח לש החכנההו

 יגולופורתנאה רקחמה ,םירבגו םישנ לש התייווהב הנושה המורתהו יתמחלמה ץמאמה - אשונ לכב תפקתשמ

 ןיב רשקהו הכירצה תוברת ,תושדחה תוישעתה ,תוימוקמה תויוברתב םירבגל םישנ ןיב םילדבה גיצמש

 תומד לע ךכ - לכ תקהבומ שגד תמישו בחרנ הכ ישנ גוצייל יתיפיצ אל ,םינולעב ינויע םרט .לופורטמל תוינולוקה

 תיבב תורומ ,םידליו תוקונית הבהאב תוקיזחמ תוינפי םישנ תוארל ןתינ םינולעב .הדיקפתו תינרדומה השיאה

 דצל וז תוכלוה ,לובסייב תוקחשמ ,הדשב דחי תודבוע תודליו םישנ ,תונבו םינב ןביבסו חולה דיל תודמוע רפסה

 ,תיב תכאלמ ,הריפת ,הניגנ ומכ השדחה תוישנל תורשקתמש תויוליעפ תועצבמו ,ןפיב םיינברואה תובוחרב וז

 תינרדומה תינפיה השיאה לש שדחה שובלהמ םלעתהל םירשפאמ אל םהב תונומתהו םינולעה .תונמאו

 ונומיקה תמועל תאזו ךרבה הבוגל דע הדומצ תיאצח וא תטיוחמ הפילח ,קרוסמה ךא רוזפה הרעישב אטבתמה

 יפכ השיאה שובלב תמיוסמ תוילאודל בל םישל יתלוכי ,יתעתפהל .תיתרוסמה השיאה ףוג תא הסכמה בחרה

 רתוי לשורמ ונומיקו ירוביצה בחרמב תטיוחמ הפילח - דואמ דיחא הארנש ירבגה שובלה תמועל םינולעב גצומש

 תוארמה תונומתב .ירוביצה בחרמב יתרוסמה ונומיקה שובלל דמציהל שפוח רתוי היה םישנ לצאש הארנ .תיבב

 וז תוגצומ םיתיעלו ןפיב ירוביצה בחרמהמ םלענ אל ללכ ישנה ונומיקה שובלש תוארל ןתינ ,תילמשחב העיסנ

 רעשהמ החוקלה 2.7 הנומתב .2.6 הנומתב ומכ תינרדומ הפילחב תרחאהו ונומיקב השובל תחאהש םישנ וז דצל

 םע ךא תיברעמ הרוצב תושובל ,יניס אצוממ הארנה לככ תוריעצ םישנ יתש תוארל ןתינ ,םינולעה דחא לש

 ןהידיבו רורחשו החמש לע דיעמ ןכויח ,קרוסמ ךא רוזפ ןרעיש .ימוקמה שובלה םע ההוזמש רוגסה ןוראווצה

 לש הצופתה לע קוידב דיעמ הזכש ינוקייא גוציי .םיירסיק םידגבב השובל ,תינפי הבוב דחי תוקיזחמ

 תונומת יפ לע ,הז ךוניחש ןבומכו ,תירדגמ םישנה תא ךנחל ןויסינהו תוינולוקה יבחרב תוינפיה תוקיטקרפה

  .החמשב לבקתמ ,הלומעתה

 םיירדגמה םידיקפתהו שובלה לע קרו ךא הטלתשה אל תירדגמה תויראניבה דציכ תוארל ןתינ םינולעב 

 הדובע םיראתמש הז רחא הזב םיאלמ םיפד ושדקוה תומיוסמ תורודהמב  .הדובעה תביבס לע םג אלא החפשמב

 ידי לע תישענש םירהב הביצחהו היירכה תא תוארל ןתינ .תוינולוקהמ תויסולכואה ברקב תישנ הדובעו תירבג

 יפכ תויחאה עוצקמל הרשכה תורבועש ,תוידנליאתה םישנה תוגצומ ןכמ רחאל םידומעבש דועב םירבג םילעופ

 הדובע תביבסו םינולעה יפד תא תואלממ ליטסקטה תיישעת ומכ תולקה תוישעתהמ תונומת .2 הנומתב גצומש
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 רבעמ .תונייממו תורפות ,תועלוק ,הנתוכה תא תודירפמו וז דצל וז תובשוי הלא .ןהמ תפקתשמ ןיטולחל תישנ

 תודמענ תולעופה .תוטושפה תודבועל לוהינה ןיב תירדגמה הדרפהה תא םג תוארל ןתינ 2.1 הנומתב ,ךכל

 תירבגה תוחכונל בל םישל ןתינ ,ךכמ הנושב .םירורב תוחוכה יסחיו ינפיה הדובעה להנמ לומ לא תורודס תורושב

 םירבגו םישנ ןהב תונומתה .היינבלו רוצייל ,קשנל ,אבצל רושקה לכב -תודבכה תוישעתה ילעפמב ןיטולחל

 םישנשכ ,תדרפנ הדובעה תואלקחבו תיררגאה היישעתב םג .תובר אל יתחפשמה טסקטנוקל ץוחמ דחי םיארנ

 ותורצוויה תא תוחיכומ ,הדובעה תביבסב תוירדגמב תוקסועה הלא תונומת .ףיטק וא הדשה דוביעב דחי תודבוע

 םידיקפת תחת םישנה תא דחאמ הידיקפתו השיאה יפלכ תרבגומה בלה תמושת .ירבגהמ דרפנ ישנ ביטקלוק לש

 גוסמ הלומעת ינולעבש ןבומכ .תושקונ תורגסמל הפפכהו יוכידב הוול םא םג ,יתוהמ יונישב רבודמ ןכ לעו הלא

 תוינולוקב הפוקת התואב ורצונש תויטסינימפ תועונת ןתואש קיסהל ןתינ ךא ,גוס לכמ תוממוקתה תגצומ אל הז

  .ןהל ןתינש ךוניחה תרזעבו הדובעה תביבסב שדחה ביטקלוקה עקר לע וחמצ ןפיבו

 םיכילהתה לש הקימעמ הנבה ךרוצל בושח יגולודותמ רמוח תווהמ תומוסרפה ,רדגמה םוחתב םג

 -דעי להקכ ןהילא תונופו םישנ תוגיצמ תומוסרפהמ הברה .הז םוחת תחת תומרופרל םיוולנש תונורקעהו

 איה השיאה המוד תמוסרפבשכ ,השכרש השדחו תינרדומ המלצמב תשמתשמ השיא תוארל ןתינ 2.3 הנומתב

 תוברש דועב טעב תשמתשמו ץרמב תבתוכ השיאב תוזחל יתלוכי עבונ טעל תמוסרפב .םוליצה אשומ

 וספת יפוי ינוכמל תומוסרפה .יפוי ינוכמו םישנ יקית ויה ףרגיהסא לש ןויליג לכב טעמכ ועיפוהש תומוסרפהמ

 תחפוטמה ,הפיה תיברעמה השיאה .ןהילע עיפומה תיברעמה השיאה לדומ לשב ,דחוימב יביל תמושת תא

  .הז רשקהב םג ברעמל תומדיהל ךרוצהו הפוקתה לש יפויה לדומ לע דיעמש המ תובר םימעפ העיפומ תינרדומהו

  תומוסרפב יברעמב יפויה לדומ 1.6       תכנחמ תומדכ השיאה ״המכח םא הבוט השיא״1.5
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  תעצוממה תינפיה החפשמה 1.9                  תינפי תביתכ תולגרתמ תוינולוקב םישנ     1.7                                                             1.8

 

 הדובעה םוקמב תוירדגמ 2.1     דנליאתמ םישנ לש תיתוברתו תיעוצקמ הרשכה 2.0

 הדשב דחי תודבוע תויאלקח 2.2         

 תמוסרפ -דעי להקכ םישנ 2.3
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  הלעופו השדחה השיאה -שדחה גוסמ ביטקלוק 2.5                                               ליטסקט -תולקה תוישעתב םישנ 2.4

 יתרוסמו ינרדומ -ישנה שובלב תוילאוד 2.6                                                                                                                       
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 :תונקסמו ןויד
 

 .תוינולוקל ינפיה ילאירפמיאה ןוטלשה לש המורתה יוטיב ידיל האב םהב םימוחת השולשב יתקסע וז הדובעב

 לש יפרגונתאה רקחמב יתיאר תירוטסיהו תיפרגומד ,תיתוברת הניחבמ הינולוקל הינולוק ןיב ינושה תורמל

 ודמעש םיפתושמ םימוחת ,תושדח תוירדגמ תויגולואידיא תלחהו שועיתה תומרופר ,תוימוקמה תויסולכואה

 וב ושענש תומרופרהו םוחתו םוחת לכ לע יתטריפ ,יטרואתה קלחב .םירוזאה לכב ינפיה שוביכה סיסבב

 ייתונעט תא יתיביגו הירפמיאה חותיפו ילאינולוקה סרטניאה תא הנושארבו שארב ותריש הלא דציכ יתשגדהו

 תורכיהל שמיש יפרגונתאה רקחמה .הפוקתהמ תומוסרפו תונומתב רזעיהל יתלוכי וב ,יריפמאה קלחה תרזעב

 דחא רוזאכ יתאיסאה בחרמב הלגדש תינפיה היגולואידיאל םאתהב ןתונשל רשפאו תושבכנה תויסולכואה םע

 הירפמיאה תא ןה םג ותריש תוינולוקה לש יתיישעתו יררגא חותיפו שועיתה תומרופר .תינפי הטילש תחת

 ,םייגולונכטהו םייתמחלמה ,םייאלקחה היכרצ תא ןממל ידכ הירפמיאה תא השמיש הקופתה .תילכלכ הניחבמ

 ןפיב תוביסנל המודב ,תוירדגמה תויגולואידיאה .השרדנש תיפיזיסה הדובעל םדא חוככ ושמיש םיימוקמהו

 היתופקשהו הירפמיאה תא םאתש ןפואב םיהז םיטרדנטס תחת הייסולכואה דוחיא ךרוצל ושמיש ,המצע

 הביטו התוליעי ,התולהנתה לע רישי ןפואב העיפשמ הירפמיאה יחרזא תוכיאש הנומאה ךותמ תאזו תוינרדומה

  .הלוכ הירפמיאה לש

 לש םודיקכ תואריהל םהל רשפאו םהיניב ףתושמה אוה םימוחתהמ דחא לכל שיש תינרדומה היצטניירואה

 יפלכ תימואלה הסיפתה .תמדקתמה תינפיה הירפמיאה םעטמ ״תויביטימירפ״-ה תוימוקמה תויסולכואה

 םישדח םיקפוא וחתפ םירבגלו םישנל הדובעו האורבת ,ךוניח ,תויסנניפ תוכרעמ לש ןתמוקת דצל תויסולכואה

 רשפא ףאו וימדוק ןובשח לע ינפיה שוביכל היצמיטיגלל איבה הליחתש המ תוימוקמה תויסולכואה רובעב

 .תוימוקמה תויסולכואה - ותרזעל םיקוקזה םידליה לע ,יארחאה רגובמה - ןוטלשה לש רתוי הקודה הטילש

 םיסחיה .ליפשמו ינסרוד ,ירזכאכ רוכז ונימיל דע ינפיה שוביכהו דאמ שגרוה תואיצמל לאדיאה ןיב רעפה םלוא

 סחייתהל ידכ ,םלוא .תילאינולוקה הפוקתה תובקעב םויכ םג דואמ םיירירבש ,לשמל האירוק םע ןפי לש

 התויהלו הנתשמ ,תימנידכ תילאינולוקה תואיצמל סחייתהל שי ,רתויב קיודמהו יטנתואה ןפואב וז הפוקתל

 רקחמה .הצובק התואל םיידוחיי םקלחבו םיפתושמ םקלחבש ,םיסרטניא ילעב לש תונוש תוצובקמ תבכרומ

 תועונתל לדומכ םיתיעל שמישש המ ,תימואל תרגסמ תחת דחאתהל ידכ תונוש תוליהק שמיש יפרגונתאה

 ינפל ול וכז אלש ןפואב הלכשהו ךוניח םישנל הקינעה תירדגמה היגולואידיאהו ,ןוטלשה דגנכ ומקש תוימואל

 םוקל תונושאר תויטסינימפ תוצובקל רשפאו םינוש םיאשונב ירוביצה ןוידב ןתופתתשה תא רשפאש המ ,ןכ
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 יתאיסאה בחרמב תימואל הסיסתל איבה ינפיה םזילאירפמיאה ,ךכ .יתרוסמה יתרבחה הנבמל דגנתהלו

  .ךדיאמ אכדמה ןוטלשל תודגנתהו דחמ תינרדומ תוימואל לש העמטה יכילהתב

 םישבוכה ןיב םיסחיה תכרעמ .תידמימ דח תויהלמ הקוחר תילאינולוקה תואיצמהש ,ןועטל ןתינ תאז תובקעב

 ךכ לע .רחאה לש תטלחומ תויביסאפ תמועל דחאה לש תטלחומ תויביטקאב תנייפאתמ הניא םישבכנל

 לכ וז הדובעב ןיא ,םתייווהב םיינפי םיסרטניאל רישי רשק ךותמ תונוש תומרופר וליחה םינפיה תונוטלשהש

 יפלכ דסח השעמ תוינרדומה תומרופרב היה אל יכ תושיגדמש םויכ רקחמב תוצופנה תונעטה יפלכ תקולחמ

 תויסולכוא לש ןויצל היוארה תויביטקאה תא גיצהל תשקעתמ ינא וז הדובעב םלוא .תוימוקמה תויסולכואה

 םישדח םיירדגמ םידיקפתו תימוקמ הלכלכ ,תימואל הרדגה לש העמטהב םא ןיב ,תינפיה הירפמיאה דגנכ הלא

 שי ,ךכל רבעמ  .ותתיפלמ ררחתשהל ןויסינלו ינפיה ןוטלשל תודגנתה יכרצל םייונישה םתואב שומישב םא ןיבו

 ןפיב ההושה ינפיה ןוטלשל רבעמ םיפתתשמ לש תובר תוצובקמ בכרומ ומצעלשכ שבוכה חוכהש ןייצל

 ויהש הדובע ילהנמו םיקסע ישנא ,םיאמוסרפ ,םיגולופורתנא ומכ תיתועמשמו תרכינ וז הפוקתב םתמורתש

 .תילאינולוקה תואיצמה תריציב םייביטקא ויהו םהיתוחפשמ םע תוינולוקב וררוגתהש םינפי םירגהמ

 יוור ,ירנילפיצסיד יטלומכ הלוהינו הניינב תא חיכומ תינפיה הירפמיאה ןיינבל םיברה םיפתושל תוסחייתהה

 תינפיה הירפמיאל םעפ אל סחיימה ,םייקה ימדקאה חישה תא רישעמש המ ינטנופס וליפא םיתיעלו םידבר

 דבלב תונברוקכ תילאינולוקה הפוקתב תוימוקמה תויסולכואב תוארל תברסמ ינא ,ןכל .התיווהב תיאבצ תוזח

 בכרומה ספיספ איה תילאינולוקה תואיצמה .םיכרצו םיסרטניא לש תחא השקמכ ןוטלשב תוארל תברסמו

 תובישח הנשי ,תירוזאה הירוטסיהב וז תיתועמשמ הפוקת ביבס חישה לש קויד ךרוצלו תונושו תובר תוצובקמ

     .ולא לכ לש החכנהל

 יבחרב תונידמה םהב םירושע המכ לש הפוקת לע דיעמ ,תונושה תוינולוקב ושענש תומרופרה ןיב ןוימדה

 םימוחתה לכב תודגנתהו העמטה לש םימוד םינפואב ול וביגהו ילאינולוקה ןוטלשה יכרע תא וקני היסא

 ,םואל םהב תואורש הלאככ תוינפיה תורדגהה תא וצמיא תוימוקמה תוליהקה ימואלה םוחתב .ליעל םיניוצמה

 רוצייה תותשר ,ינאירוקה הרקמב .אכדמה ינפיה ןוטלשל דגנתהל םג ולכי קוידב תורדגה ןתוא תרזעב םלוא

 תוירדגמה תומרופרהו ילכלכ שגדב ימואל קבאמל תוימואלה תוצובקה תא שמשל ולכי ותתשוהש תוימוקמה

 ףתתשהל ןוצרו ןברקב שוביכל תודגנתה ררועל םג הלכי ךא ,םישנ ברקב ךוניחה תובישח לש העמטהל וליבוה

 הירפמיאה זאמ תוחפל ,יתאיסאה בחרמהש רעשל ןתינ ,ןכל .תימוקמה תימואלה תוהזה תריציב תיביטקא

 .ןלוכל תפתושמ תילאינולוקה הפוקתהשכ תירוטסיה וזל וז תורושק וב תונידמהש רדגומ רוזאל ךפה ,תינפיה

 רדגומו ףתושמ דחא רוזאל ,וזכ שי םא ,היסא תונידמ לש תוכיישה ןפואב הנדש היסאב תוירוזאה תלאשלו תויה
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 הפוקתה יפלכ הז רשקהב םיבר םירבסה קפסל היושע תילאינולוקה הפוקתה ,תערכמ תחא הבושת ןיא

  .הנידמו הנידמ לכ לש תירוזאה תוהזה לעו םויכ תונידמה ןיב םיסחיה לע עיפשהלו תינרדומה

 םלוכ וחכנ ,שדחה הדמעמו השיאה לש בחרנה רוקיסהו תוילכלכה תומרופרה ,יפרגונתאה רקחמה 

 לש תינפיה הדנ׳גאב םימוחתה תשולש לש םתובישח תא חיכומש המ תומוסרפבו תובתכב הלומעתה ינולעב

 סחיה תאו תוינולוקה יבשות לש תרכינה תוחכונב הלא םינולעב תוזחל ןתינ ,םזילאינולוקה יארב .הפוקתה

 ךכב םוחתב תמייקה תורפסה תא הרישעמו תמרות וז תילאוזיו תוחכונ .םיטביההמ דחא לכב םהיפלכ ינפיה

 .רתוי ילבולגה ,ילאירפמיאה רשקהב םג אלא ,ילאקולה רשקהב קר אל תינפיה הלומעתל תוסחייתה תרשפאמש

 תוליהקה לש בחרנה גוצייה ,תינפיה הייסולכואל םינווכמ ךכ םצעמו תינפיב םיבותכ םינולעהש תורמל

 רחאה תרדגה תרזעב תילאירפמיא תינפי תוהז לש התורצוויהב ילרגטניא קלח וויה הלאש חיכומ תוילאינולוקה

 הלענו תדרפנ םג ךכ םצעמ ךא ןחותיפל התגאדו תוינולוקב ןפי לש תוברועמב דחמ תבכרומש תוהז ,יתוברתה

 ביטרנה תא רישעמש המ ,הז לע הז םתעפשהו םישבכנל םישבוכה ןיב תידדהה העפשהה תרכינ הז ןפואב .ןהמ

 תעפשומ הניא הלומעתש החיכומ איה ןכש ,איה םג הבושח םינולעב תומוסרפל תוסחייתהה .ירוטסיהה

 לש םיסרטניאל םאתהב הכירצ תוברתל תכנחמ םג אלא דבלב תויטילופו תוינוטלש תודנ׳גא ידי לע תבצעתמו

 תומוסרפה ,ךכ .תבחרנה םתצופתמ האצותכ ןוה תריציל המרופטלפ םינולעה לש םתויהב ,תאזו םיקסע ילעב

 ,יזכרמה ןוטלשהמ תדרפנ םיסרטניא תצובק לש תוגציימ ןתויהב ילאינולוקה ביטרנה תא ןה םג תורישעמ

  .יגולואידיא טסקטנוקב רשאמ רתוי ינכרצה טסקטנוקב םישבכנהו םישבוכה ייח תא תוראתמ הלאשכ
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