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 ריצקת
 ןויכראה ןמ הל ובשויש שורדל תיאכז הניא הניו ידוהי תליהק יכ ןוילעה טפשמה תיב עבק 2015 תנשמ ןיד קספב

 ידוהי תליהק לשמ ינויכרא רמוחו םיירוטסיה םיכמסמ ,םילשוריב םקוממה ,ידוהיה םעה תודלותל יזכרמה

 ןיב ,רשקתמה לארשיב ןוילעה טפשמה תיב לש ןושאר ןיד קספ והזש ןמתסמ .ןויכראב ודקפוה רשא ,הניו

 יתוברת ןיינק תוקולחמ ,ללכ ךרדב ."יתוברתה ןיינקה יניד" תונכל גוהנש המ םע ,ןיפיקעב ןיבו ןירשימב

 םיקיזחמה יטרפ םרוג וא רז םרוג יפלכ ,תנחבומ תינתא הליהק וא םואל תנידמ דצמ הבשה תושירדב תוקסוע

 ךוסכסש ךכב םה ,ןידה קספ לש ודוחיי םג ומכ ,הרקמה תודבוע תוידוחיי .םהל אל תוברת יסכנ םהידיב

 יתש – לארשי תנידמ ןיבו הניו ידוהי תליהק ןיב היה הניו ידוהי תליהק לש תוברתה תשרומ יסכנ לע הטילשה

 טפשמה תיב .סרתמה לש דחאה ודצמ תובצינו ידוהיה םעה תשרומל ןתקיזב תודחואמ לוכיבכ רשא תויושי

 יסכנ" תניחבב םה הניו ידוהי תליהק לש ןויכראה ירמוח יכ עמתשמ הנממ רשא תינשרפ הדמע טקנ ןוילעה

 אלא ,ישעמ ןיינעכ קר אל התחדנ הניו ידוהי תליהק דצמ הבשהה תשירד .לארשי תנידמ לש "םיימואל תוברת

 וראשיי ,הירטסוא ידוהי תורוק תא םידעתמה םיירוטסיה םיכמסמ יכ איה ןידה קספ תאצות .ילמסה ןבומב םג

 ידוהי תליהק רשא ביכראו החצנה זכרממ קלח תווהל ולכוי אלו ,םילשוריב ילארשי ירוביצ ןויכראב םינסחואמ

 ,םיירוטסיהה םיכמסמה תבשהש ךכמ המלעתה טפשמה תיב תטלחה .הבשומ םוקמב םיקהל תשקבמ הניו

 חוכ תשגדהלו התויכשמה ןויצל ,הליהקה תמוקתל ילמס טקא םג םה ,הניווב תידוהיה הליהקה תיבב םנוכישו

 ,םירנירטקודו םיילמרופ םיטביהב ,ולוככ ובור ,דקמתה ןוילעה טפשמה תיב לש וניד קספ .הלש תודרשיהה

 ןיבש םיסחיה תכרעמל םיעגונה םיימכסה םיטביהב םג ומכ ,תויטנוולרה קוחה תוארוה לש םושייבו תונשרפב

 חרכהב אל אוה ןידה קספ ,הלאל עגונה לכב .ידוהיה םעה תודלותל יזכרמה ןויכראה ןיבו הניו ידוהי תליהק

 ךותמ טפשמה תיב לש ויתוריחבל תועמשמ הנשי תאז לכב ,ודוסימ יוגש וניא ןידה קספ םא ףא םלוא ,העטומ

 תיב לש ויתוריחב יכ איה רמאמב יתָנעט .םיליבק םלוכ ,םיירוטסיה תורוקמו תויטפשמ תויורשפא לש תשק

 יביטקלוקה ןורכיזה תוסיפתל עגונב דואמ םיוסמ ביטרנ םיפקשמ ,ןהלש רבטצמה לולכמה דוחייבו ,טפשמה

 גשומה לש המ תדימב הרצ הסיפת ףקשמ ןידה קספמ הלועה ביטרנה .ןוילעה טפשמה תיב לש יתוברתה ןיינקהו

 תיתוברת תוהז לש םוקישלו ןוניכל יעצמאכ )restitution( "הבשה" יכלהמ תועמשמ לשו "תיתוברת תשרומ"

 תוניגהה תבוח תא השילקמכ תנמתסמ ןוילעה טפשמה תיב תסיפת ,תמיוסמ הדימב תוחפל .תיתליהק תוהזו

 תא תרמשמל הדיב ודיקפה רשא תוידוהי תוליהקל הבח לארשי תנידמ רשא ,תירופטמה תונמאנה תבוחו

 םיימואלה תוברתה יסכנ לש םדמעמ ןוניכש ךכב אוה ןידה קספב ישוקה .ןהלש םיירוטסיהה תוברתה תורצוא

 ,הליהקה לש רבעה תורצואל הניו ידוהי תליהק ןיב רשקהו הקיזה תוחיפ לש ריחמב השענ לארשי תנידמ לש

 .רמאמה קסוע הלא לכב .הלא רשקו הקיזמ תומלעתה רמול אלש

 

 תיב לש ןידה קספו הרקמה תודבוע .1 .הניו ידוהי תליהק תשרפב ןידה דספ .ב .המדקה .א

 לש הקיטילופהו טפשמה תיב .ג .יתדבועו ירנירטקוד – יתרוקיב חותינ .2 ;ןוילעה טפשמה

 ןיינקה תסיפת .3 ;הבשהה דסומו יתוברתה ןיינקה יניד .2 ;יביטקלוק ןורכיז .1 .ןורכיזה

 .4 ;הניו ידוהי תליהק תשרפב ןוילעה טפשמה תיב לש יביטקלוקה ןורכיזהו יתוברתה

 .םוכיס .ד .הניו ידוהי תליהק ןויכרא ירמוח לש היצטיגידה תוירשפא תוכלשה

                                                             
 ,יאדוד ןור ,ידורב רמות ,קהנריב לאכימל הדומ ינא .םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,םיטפשמל הטלוקפה ,ריכב הצרמ *

 תמדוק הסרגל תורעה לע ירפוע-רוש לכימו ןבס ןליא ,גרבספ היליס ,ןהכ תיגרמ ,ירפח םדא ,ןמסיו עשוהי ,ץיבורוה לגיס
   .רמאמה לש
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 המדקה .א

  1."ןויכראב טולשל חוכה אלב יטילופ חוכ אצמנב ןיא"

 שורדל תיאכז הניא הניו ידוהי תליהק יכ ןוילעה טפשמה תיב עבק 2015,2 תנשב ןתינש ןיד קספב

 םיירוטסיה םיכמסמ ,םילשוריב םקוממה ,ידוהיה םעה תודלותל יזכרמה ןויכראה ןמ הל ובשויש

 .ןויכראב ודקפוה רשא ,הניו ידוהי תליהק לשמ ינויכרא רמוחו

 ,ןיפיקעב ןיבו ןירשימב ןיב ,רשקתמה לארשיב ןוילעה טפשמה תיב לש ןושאר ןיד קספ והזש ןמתסמ

 יניד ,ןלהל 'ג קלחב טרופמכ .)Cultural Property Law( "יתוברתה ןיינקה יניד" תונכל גוהנש המ םע

 עגונב תובוחו תולבגמ תועבוקה ,תויתנידמו תוימואל-ןיב ,תומרונ לש גראמ םיללוכ יתוברתה ןיינקה

 ,םרומיש תא קידצמה ידוחיי ךרע ילעבו םייטנתוא תוברת יצפחבו םיכמסמב ,תוריציב שומישה יכרדל

 תיב לש ןידה קספ לש ודוחיי םג ומכ ,הרקמה תודבוע תוידוחיי .םהלש תוריבעהו לוצינה יכרדל עגונבו

 לש תוברתה תשרומ יסכנ לע הטילשה ךוסכסש ךכב םה ,הניו ידוהי תליהק תשרפב ןוילעה טפשמה

 הצובק התואל תוכיישה תויושי יתש – לארשי תנידמ ןיבו הניו ידוהי תליהק ןיב היה הניו ידוהי תליהק

 םוחתב תוקולחמ ,ללכ ךרדב .ידוהיה םעה תשרומל ןתקיזב תודחואמ ןהש םירעשמ ונייה רשאו תינתא

 ,תנחבומ תינתא הליהק וא םואל תנידמ דצמ הבשה תושירדב דקמתהל תוטונ יתוברתה ןיינקה יניד

 ןיינקה יניד לש המגידרפה רקיע .םהל אל תוברת יסכנ םהידיב םיקיזחמה יטרפ םרוג וא רז םרוג יפלכ

 תא לצינ רשא ,רז םרוג ידי לע העצבתה תוברת יסכנ תליטנ ןהבש תוביסנל עגונה לכב הבצוע יתוברתה

 אוה הניו ידוהי תליהק  תשרפב ןידה קספב ןודנש ךוסכסה 3.שבוככ םיבר םירקמב ,ולש חוכה תדמע

 ודצמ לוכיבכ םיבצינה םימרוג ינש ןיב היה תוברתה תשרומ יסכנ לע הטילשה ךוסכס דקומ .רחא

 םימרוג םהינש – ידוהיה םעה תודלותל יזכרמה ןויכראהו הניו ידוהי תליהק :סרתמה לש דחאה

 ,הניו ידוהי תליהק :ידוהיה םעה תשרומל םירושקה םיטביה רמשלו ןנוכל םתוביוחמב םידחואמה

 תודלותל יזכרמה ןויכראה וליאו ,הניו ידוהי לש תשרומלו הירוטסיהל סחייתמה רתוי ימוקמ לגעמב

 .הל הצוחמו לארשיב ,ותוללכב ידוהיה םעה תשרומ לש ןוניכו רומיש לש תיווזה ןמ ,ידוהיה םעה

 הניו ידוהי תליהק לש ןויכראה ירמוח יכ עמתשמ הנממ רשא תינשרפ הדמע טקנ ןוילעה טפשמה תיב

 הניו ידוהי תליהק דצמ הבשהה תשירד 4.לארשי תנידמ לש "םיימואל תוברת יסכנ" תניחבב םה

 איה ןידה קספ תאצות .ילמסה ןבומב םג אלא ,יטפשמה רושימב ישעמ ןיינעכ קר אל התחדנ

 ירוביצ ןויכראב םינסחואמ וראשיי ,הירטסוא ידוהי תורוק תא םידעתמה ,םיירוטסיה םיכמסמש

 תשקבמ הניו ידוהי תליהק רשא ביכראו החצנה זכרממ קלח תווהל ולכוי אלו ,םילשוריב ,ילארשי

 .הבשומ םוקמב םיקהל

 םיכמסמה תבשהש ךכמ םלעתה ןוילעה טפשמה תיב לש ןידה קספ ,ןלהל 'ג קלחב טרופמכ

 ןויצל ,הליהקה תמוקתל ילמס טקא םג םה ,הניווב תידוהיה הליהקה תיבב םנוכישו ,םיירוטסיהה

 ,ולוככ ובור ,דקמתה ןוילעה טפשמה תיב לש וניד קספ 5.הלש תודרשיהה חוכ תשגדהלו התויכשמה

                                                             
PressUniv  ever: A Freudian Impression 4 (Eric Prenowitz trans., ChicagoJacques Derrida, Archive F. ואר  1

.”)(“there is no political power without the power to control the archive 1996). 
 ,ובנב םסרופ( ידוהיה םעה תודלותל יזכרמה ןויכראה 'נ Israelitische Kultusgemeinde Wien  12/9366 א"ע ואר 2

 א"נד ואר .התחדנש ףסונ ןוידל השקב השגוה ןידה קספ לע .)הניו ידוהי תליהק תשרפ :ןלהל( )03.06.2015
4580/15Israelitische Kultusgemeinde Wien  24.09.2015  ,ובנב םסרופ( ידוהיה םעה תודלותל יזכרמה ןויכראה 'נ( 

 .)הניו ידוהי תליהק תשרפב ףסונ ןוידל השקבה תייחד :ןלהל(
d by John ; Imperialism, Art and Restitution (Edite James Cuno, Who Owns Antiquity (2008):לשמל ,ואר 3

Henry Merryman, 2006) 
 .ןלהל 1ב קלח ואר 4
 .ןלהל 'ג קלח ואר טרופמ ןוידל 5



3 
 

 םג ומכ ,תויטנוולרה קוחה תוארוה לש םושייבו תונשרפב ,םירנירטקודו םיילמרופ םיטביהב

 תודלותל יזכרמה ןויכראה ןיבו הניו ידוהי תליהק ןיבש םיסחיה תכרעמל םיעגונה םיימכסה םיטביהב

 לש המ תדימב הרצ הסיפת אוה הז דבורל תחתמש עינמה חוכה ,ןעטאש יפכ םלוא 6.ידוהיה םעה

 לש םוקישלו ןוניכל יעצמאכ )restitution( "הבשה" יכלהמ תועמשמ לשו "תיתוברת תשרומ" גשומה

 7.תיתליהק תוהזו תיתוברת תוהז

 רשא ,תירופטמה תונמאנה תבוחו תוניגהה תבוח תא השילקמ וז הסיפת ,תמיוסמ הדימב תוחפל

 םיירוטסיהה תוברתה תורצוא תא תרמשמל הידיב ודיקפה רשא תוידוהי תוליהקל הבח לארשי תנידמ

 ףא ןכלו 8,יתוברתה ןיינקה יניד דוסיבש םיכרעה םושייב הקול יתנבהל רשא הסיפת םג וז .ןהלש

 קוחל א14 ףיעס לש םושיילו תונשרפל עגונב טפשמה תיב לע תירשפא תרוקיבל חתפ תחתופ

 דקומב הדמע ותונשרפ רשאו ירוביצ ןויכראמ םיסכנ תרבעה לע תולבגה ליטמה ףיעס – םינויכראה

 9.ןידה קספ

 התוא איה ,עבוק םינויכראה קוחל א14 ףיעס רשא ,תוריבעה תלבגמ דוסיבש תילכתה 10,ןלהל טרופמכ

 לש השגנהו רומיש ,דועית לש תילכת – הניו ידוהי תליהק דצמ הבשהה תעיבת תא תססבמש תילכת

 םתואל םידחוימ הקיז ירשק םהל שיש ימ ידי לע ידוחיי ךרע ילעב םייתוברת םיסכנו םיכמסמ

 םייתוברת םיסכנו םיכמסמ םתואל הניו ידוהי תליהק תקיז ךכ םושמ .םייתוברת םיסכנו םיכמסמ

 ,הניו ידוהי תליהק לשמ ינויכרא רמוחו םיירוטסיה םיכמסמש תורשפא לוקשל יואר היה יכ ,הרומ

 ובש םוקמה ,הניו ידוהי תליהק ידיל ובשוי ,ידוהיה םעה תודלותל יזכרמה ןויכראב ודקפוה רשא

 .הלש תוברתה יסכנ תא רמשלו להנל תולוכיהו םילכה הידיל ורזחו המצע תא המקיש הליהקה

 ,ודוסימ העטומ ונניא םנמא הניו ידוהי תליהק תשרפב ןידה קספש ןה רמאמב תויזכרמה ייתונעט

 ןתינ היה .ילארשיה ןידה תוארוה לש תונשרפהו םושייה תמרב תואיצמה ביוחמ היה אל אוה םלוא

 ינויכראה רמוחהו םיירוטסיהה םיכמסמה תא הבישמה ,תרחא תיטפשמ האצותל עיגהל יוארו

 תוברתה יסכנ לש םדמעמ ןוניכש ךכב ןומט ןידה קספב יזכרמה ישוקה ,תעב הב .הניו ידוהי תליהקל

 תורצואל הניו ידוהי תליהק ןיב רשקהו הקיזה תוחיפ לש ריחמב השענ לארשי תנידמ לש םיימואלה

 רבדב תוסיפתמ עפשוהו ןוזינ ןידה קספ .הלא הקיזו רשקמ תומלעתה רמול אלש ,הליהקה לש רבעה

 עגונב רוביצה לש םינמאנ ושמשיש יוארש ימל םתונקהל ךרוצה ןמו םיימואל תוברת יסכנ לש םדמעמ

 םתואל הקיזה לעבו ןוכנה ןעמנה – הניו ידוהי תליהק תא רימה ןידה קספש אקע אד .הלא םיסכנל

 – ידוהיה םעה תודלותל יזכרמה ןויכראבו לארשי תנידמב ,םהב קסע ןידה קספ רשא תוברת יסכנ

 רתוי םישלח ,םימייק םהש םגה ,תוברת יסכנ םתואל ןהלש ירוטסיהה רשקהו ןתקיז רשא תויושי

 הנניא רמאמב יתָנעט יכ שיגדהל שקבא ,םירבד לש םפוגל הנפא םרטב .הניו ידוהי תליהק לש הלאמ

 ןירשימב ותוא ופקיש םיטפושהש ילבמ ,טפשמה תיב תטלחה דוסיב ,עדומ ,"יומס עינמ" היהש

 איה .רתוי הנידע יתָנעט .ודוסימ יוגש ןידה קספ יכ ןועטל שקבמ ינניא ,רומאכ ןכ ומכ .םתטלחהב

 לש ויתוריחב ,םיליבק םלוכ ,םיירוטסיה תורוקמו תויטפשמ תויורשפא לש תשק ךותמש ךכל תעגונ

                                                             
  .ןלהל 1ב קלח ואר תטרופמ הריקסל 6
 .ןלהל 'ג קלח ואר 7
 הניו ידוהי תליהק תשרפב ןידה קספ תא קידצהל ןתינ םא הלאשה תררועתמ ,םש טרופמכ .ןלהל 'ג קלח ואר הז ןיינעל 8
 ךומסה טסקטהו ןלהל 115-119 םיילוש תורעה ואר וז השיג טוריפל( יתוברתה ןיינקה ינידל תימואל-ןיבה השיגה סיסב לע
-ןיבה השיגה לע ססבתהב ןידה קספ תא הרקמה תוביסנב לקנב קידצהל רשפא-יא יכ איה יתדמע ,םש קמנאש יפכ .)ןהילא
 תויהל םיכירצ ימ ידיב עירכהל םיאבשכ וז השיג ללכשלו ןובשחב איבהל יוארש םגה ,תאז ;יתוברתה ןיינקה ינידל תימואל
       .הניו ידוהי תליהק לש ןויכראה ירמוח םיקזחומ

 רמוח יכ עבוק םינויכראה קוחל א14 ףיעס .)םינויכראה קוח :ןלהל( .171 ח"ס ,1955-ו"טשתה ,םינויכראה קוח ואר 9
 גייסה .דובעשל וא לוקיעל ןתינ היהי אלו רחא ירוביצ ןויכראל וא ךזנגל אלא ונממ רבעוי אל ,ירוביצ ןויכראבש ינויכרא
  .עבקש םיאנתבו זנגה תמכסהב ושענ דובעשה וא לוקיעה ,הרבעהה ןהבש תוביסנב יוצמ ךכל דיחיה
 .ןלהל )ב(2ב קלח ואר 10
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 ןורכיזה תוסיפתל עגונב דואמ םיוסמ ביטרנ םיפקשמ ,ןהלש רבטצמה לולכמה דוחייבו ,טפשמה תיב

 קספ ביטרנ תפישח ןכש ,דקמתהל שקבא ךכב .ןוילעה טפשמה תיב לש יתוברתה ןיינקהו יביטקלוקה

 תיטפשמ האצותל עיגהל ,ילוא ,יואר היה עודמ הנעטל ןה ןידה קספ תאצותל ןה רבסה תקפסמ ןידה

 .הניו ידוהי תליהקל ינויכראה רמוחה תאו םיירוטסיהה םיכמסמה תא הבישמה ,תרחא

 ןפואב חתנמו הניו ידוהי תליהק תשרפב ןידה קספ תא גיצמ 'ב קלח :ןמקלדכ אוה רמאמה ךלהמ

 תיב לש ויכלהמ תא רתוי בחר טבממ ןחוב 'ג קלח .ןידה קספ לש םירנירטקודה ויטביה תא יתרוקיב

  תיזכרמה יתנעט .ןורכיזה לש הקיטילופהו יביטקלוקה ןורכיזה הדשב םייוצמה םיכלהמכ טפשמה

 ,ןוילעה טפשמה תיב תדמע תא םג ומכ ,הניו ידוהי תליהק דצמ הבשהה תשירד תא ןיבהל ידכ יכ איה

 ןורכיז" אשונב רקחמלו הביתכל ןכו יתוברתה ןיינקה ינידב חתופש יפכ הבשהה דסומל תונפל שי

 העדות תושבגמ תוצובק םהבש םינפואה לע רוא ךפושה היגולויצוסה םוחתמ גשומכ "יביטקלוק

 ,ןוילעה טפשמה תיב לש תוינשרפה ויתוריחב יכ הרומ הלא םימוחתב ןויע .ןתוהזו ןרבע לע תפתושמ

 הניו ידוהי תליהק לש הדמעמ תוידוחייל לקשמ תונתונהו תודבכמה הלאכ – תורחא ויה ול בטומ

 לש הרבעל םיעגונה ינויכרא רמוחו םיכמסמ רמשל ול רשפאלו וידיל בישהל םיאתמש טקייבוסכ

 11.םכסמ 'ד קלח .הליהקה

 הניו ידוהי תליהק תשרפב ןידה קספ   .ב

 ןוילעה טפשמה תיב לש ןידה קספו הרקמה תודבוע   .1

-ה האמהמ הירטסוא ידוהי תורוק תא םידעתמה םיירוטסיה םיכמסמ ,היינשה םלועה תמחלמ רחאל

 םעה תודלותל יזכרמה ןויכראל הניו ידוהי תליהק ידי לע ורבעוה ,היינשה םלועה תמחלמ דעו 17

 םירושקה םיכמסמ אוה ותוחמתה םוחתשו 12ירוביצ ןויכראכ לארשיב רכוהש ןויכרא – ידוהיה

 ,1978-ו 1971 ,1966 ,1952 םינשב תומיעפ עבראב ורבעוה םיכמסמה .םלועה יבחרב תוידוהי תוליהקל

 הליהקה לש תלוכיה רסוחו האושה רחאל הירטסואב תידוהיה הליהקה לש השקה הבצמ עקר לע

 תליהק המקתשהש רחאל ,םינשה ףולחב 13.ןיקת בצמב םתרימש תא חיטבהל זא העוערהו תררופתמה

 בלשב .םידממ בחר ןורכיזו ךוניח ,החצנה טקיורפ הליהקב שבגתה ,שדחמ המצע תא התנבו הניו ידוהי

 םיכמסמה תא הידיל בישהל ידוהיה םעה תודלותל יזכרמה ןויכראה ןמ הניו ידוהי תליהק השקיב הז

 א14 ףיעס תארוה לע ןעשנ בוריסל ילמרופה קומינה .בריס יזכרמה ןויכראה .ןויכראה ידיל ורסמנש

 ןויכראל וא ךזנגל אלא ונממ רבעוי אל ירוביצ ןויכראבש ינויכרא רמוח היפלש ,םינויכראה קוחל

 .עבקש םיאנתבו הנידמה זנג תמכסהב וא ,רחא ירוביצ

 תלעפה ךרוצל הנידמה זנגל תונפל םידדצה ומיכסה ,יזוחמה טפשמה תיבב להנתהש ,ןוידה ךלהמב

 אלש טילחה הנידמה זנג 14.תורחאה םהיתונעט תרימש ךות םינויכראה קוחל א14 ףיעס יפל ותוכמס

 תא תוקידצמה תוביסנ וללכתשה אל ,תישאר 15:םירבטצמ םימעט ינשמ םיכמסמה תרבעה תא רשאל

 םיכמסמה ,וז תיללכ הנעטמ קלחכו ,תינש 16.ירוביצ ןויכראמ רמוח תרבעה לע תורוהל ותוכמס תלעפה

 הנידמה זנג תטלחה 17."תותימצל הלאשהב ןווכמ תנווכב" יזכרמה ןויכראל ורבעוה םיירוטסיהה

                                                             
 קסוע וניא רמאמה םלוא ,יטרפ ימואל-ןיב טפשמו ןידה תרירב יללכ ימוחתמ תובר תולאש ררועמ ןידה קספ םנמא 11
 לע תולח ילארשיה ןידה תוארוה יכ התייה ,טפשמה תיב לש םג ומכ ,ןוידל םידדצה לש אצומה תחנה .ולא םיטביהב
      .ןוידה ךרוצל ילש אצומה תחנה םג וזו ,ןודנה ךוסכסה
 .לדנה טפושה לש וניד קספל 2 'ספ ,2 ש"ה ליעל ,הניו ידוהי תליהק תשרפ ואר 12
 .לדנה טפושה לש וניד קספל 2-3 תואקספ ,םש 13
 .לדנה טפושה לש וניד קספל 4 'ספ ,םש 14
 תידוהיה הליהקה ןויכרא יפסוא ןיינעב – ירוביצ ןויכראבש ןויכרא רמוח תרבעהל השקבב" הנידמה זנג לש הערכה 15
  .)הנידמה זנג תטלחה :ןלהל( )15.10.2012( "ידוהיה םעה תודלותל יזכרמה ןויכראב םידקפומה הניווב
 .9-10 תואקספ ,םש 16
 .7-8 תואקספ ,םש  17
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 לע לח םינויכראה קוחל א14 ףיעס ,הרקמה לש תויתדבועה תוביסנב יכ ,אצומ תחנהכ ,החינה

 תרבעה ךכ םושמו ,הניו ידוהי תליהק ידי לע יזכרמה ןויכראל ורבעוהש םיירוטסיהה םיכמסמה

 תיב ,הנידמה זנג תטלחה חכונל .הנידמה זנג לש המכסה הנועט יזכרמה ןויכראה ןמ ינויכראה רמוחה

 18.םיכמסמה תבשהל הניו ידוהי תליהק תעיבת תא ףסה לע החד יזוחמה טפשמה

 םיכמסמה לש יקוחה םילעבה איה יכ הניו ידוהי תליהק הנעט ,ןוילעה טפשמה תיבל שגוהש רוערעב

 קוחל א14 ףיעס יכ הניו ידוהי תליהק הנעט דוע 19.יזכרמה ןויכראל ולאשוה קר רשא ,םיירוטסיהה

 תוביסנבו ,ירוביצ ןויכראל םליאשה םיכמסמ לש יקוחה םילעבה ןהבש תוביסנב לח וניא םינויכראה

 תרשפאמ איהו 20,הלחש איה ,1971-א"לשתה ,הליאשהו תוריכשה קוחל )ב(29 ףיעס תארוה ולא ןוגכ

 21.שארמ ריבס דעומב העדוה הנתינש דבלבו ,המויסל דעומ עבקנ אל רשא ,הלאשה תא םייסל ליאשמל

 תא ריזחהל םידדצהמ ימל הנווכ לכ התייה אל" היפלו יוהיש תנעט ,דגנמ ,ןעט יזכרמה ןויכראה

 םמוקמ ,תימואלו תירוטסיה תובישח שי םירבודמה םיכמסמל יכו "הניול םיירוטסיהה םיכמסמה

 22.ירוביצה סרטניאב עגפת ונממ םתרבעהו יזכרמה ןויכראב

 םתוא ןייצא ,םיטפושה יקומינ תובישח תאפמו ,הניו ידוהי תליהק רוערע תא החד ןוילעה טפשמה תיב

 :דרפנב

 קוחל א14 ףיעס תלוחתל איבהל הב יד ירוביצ ןויכראב ינויכרא רמוח תואצמיה יכ עבק לדנה טפושה

 ,תאז ;תאז הריתמה הנידמה זנג תטלחה רדעיהב ןויכראה ןמ םירמוח איצוהל רוסיאה ובו םינויכראה

 לדנה טפושה תדמע ןכ ומכ 23.הניו ידוהי תליהק ידיב הרתונ םיכמסמה לע תולעבה יכ םיחינמ םא ףא

 קוח לש תויללכה ויתוארוה לע רבוגה ינטרפ ןיד תניחבב אוה םינויכראה קוחל א14 ףיעס יכ התייה

 ןיד יפ לע ירוביצ ןויכרא לש ודיקפתבו ודמעמב הדקמתה לדנה טפושה תקמנה 24.הליאשהו תוריכשה

 ןויכראב רמוח לש תואצמיהה םצע ךכ םושמו ,ינויכרא ךרע ילעב םירמוח לש ירוביצ לוהינו רומיש –

 תדקפה .תרחא הארוה הנידמה זנג הרוה ןכ םא אלא ,ןויכראה ןמ ותאצוה ינפב הכושמ הווהמ ירוביצ

 ,לדנה טפושה תטישל ,ירוביצה ןויכראה תילכת .רזוח יתלב דעצ איה ירוביצ ןויכראב ינויכרא רמוח

 לש הירוטסיהה ןיבל תינרדומה לארשי תנידמ ןיב הקיזה תוברל ,ירוביצה סרטניאה תא תרשל" איה

 לע .ירוביצ ןויכראב םייוצמה םירמוח ריבעהל וא איצוהל רוסיאה עבונ םג ןאכמו 25,"ידוהיה םעה

 תודמלמ ףא תודבועה ןודנה הרקמב ויפלו ,ףסונ קומינ לדנה טפושה ףיסוה רומאה יטפשמה חותינה

 תליהקל םיירוטסיהה םיכמסמה תבשה לע תורוהל ןיא וז הביסמ םגו ,"תותימצל הלאשה"ב רבודמש

 תרימשל עגונה לכב ירוביצה ןויכראה לש תדחוימה תוחילשב שרופמב ריכה לדנה טפושה 26.הניו ידוהי

 םוקמ ,הניו ידוהי תליהק ןניינע רשא תוירוטסיה תויודעל רשאב םג םלוא 27,תוירוטסיה תויודע

 .הניו ידוהי תליהק לש ביכראהו דועיתה תודסומ אלו יזכרמה ןויכראה אוה ,ותטישל ,ןוכנה הדקפהה

 קוחה תעצהל רבסהה ירבדמ טטצמ אוהשכ לדנה טפושה לש וניד קספל ףרטצה ןייטשניבור טפושה

 תילכת ,הלא רבסה ירבד יפל 28.םינויכראה קוחל א14 ףיעס תא ףיסוהל השקיב רשא תיתלשממה

                                                             
 קספל 7 'ספ ידוהיה םעה תודלותל יזכרמה ןויכראה 'נ Israelitische Kultusgemeinde Wien 11-04-35776 )ם-י( פ"ה 18
 .)15.11.2012 ,ובנב םסרופ( ןידה
 .לדנה טפושה לש וניד קספל 5 'ספ ,2 ש"ה ליעל ,הניו ידוהי תליהק תשרפ 19
 .)הליאשהו תוריכשה קוח :ןלהל( 1971-א"לשתה ,הליאשהו תוריכשה קוח 20
 .לדנה טפושה לש וניד קספל 3 'ספ ,2 ש"ה ליעל ,הניו ידוהי תליהק תשרפ 21
 .לדנה טפושה לש וניד קספל 5 'ספ ,םש 22
 .לדנה טפושה לש וניד קספל 6-8 תואקספ ,2 ש"ה ליעל ,הניו ידוהי תליהק תשרפ 23
 .לדנה טפושה לש וניד קספל 8 'ספ ,םש 24
 .לדנה טפושה לש וניד קספל 6 'ספ ,םש 25
 .לדנה טפושה לש וניד קספל 8 'ספ ,םש 26
 .לדנה טפושה לש וניד קספל 11 'ספ ,םש 27
  .ןייטשניבור טפושה לש וניד קספל 'ז 'ספ ,םש 28
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 ,תויטרפ םיידיל םתושרבש םירמוח ריבעהל םיירוביצ םינויכראמ עונמל התייה א14 ףיעס תפסוה

 םיינויכראב ורמשייש יואר ימואל ירוביצ יפוא ילעב םירמוחש השיגה תא םישגהל – יכרעה רושימבו

 ףא ךמתו הרקמה לש תויתדבועה תוביסנב םג דקמתה ןייטשניבור טפושה .םהמ ואצוי אלו םיירוביצ

 תניחבב אוה ,הניו ידוהי תליהק ידי לע יזכרמה ןויכראל םירמוחה ןתמ יכ הנידמה זנג תדמעב אוה

 תעדל 29.הנידמה זנג תטלחהמ םירכינ םיקלח ץמיאו טטיצ אוה ותדמעב הכימתל ."עבק תלאשה"

 ,"עבק תלאשה"ב רבודמ יכ תודמלמ תודבועה ,הנידמה זנג תטלחה לע ססבתהב ,ןייטשניבור טפושה

 תארוה ,הרקמ לכב .וידיל םירמוחה תא ריזחהל לוכי ליאשמה וא דיקפמה ןפוד תואצוי תוביסנב קרו

 יטפשמה חותינה דצל .הנידמה זנג תאמ המכסה שרוד רבדה יכ הרומ םינויכראה קוחל א14 ףיעס

 ירוטסיהה רושימב" ,יזכרמה ןויכראב םירמוחה תרתוהב יכ ןייצו ףיסוה ןייטשניבור טפושה ,הזה

 ידוהיה םלועה זכרמ תא לארשיב םיקהל ונידיב הלעשמ" יכו "ןוכנה ותיב תא ןויכראה אצמ קומעה

 קר אל יכ התייה ןייטשניבור טפושה תדמע ,תורחא םילימב 30."ויסכנ תא רזפל אל ,ותוא קזחל שי

 תליהק לש םירמוחהו םיכמסמהש ךכל הקדצה שי םמצעלשכ םיילמרופה םייטפשמה םיטביההמ

 .הליהקה תקזחב אלו ,יזכרמה ןויכראב לארשיב ונכשי הניו ידוהי

 תא ביחרה ףאו ןייטשניבור טפושהו לדנה טפושה לש ןידה יקספל המכסהב ףרטצה רצלמ טפושה

 לדנה טפושה ידי לע ורכזוה רשא םיקומינל עגונב תוברל ,הניו ידוהי תליהק תשקב תייחדל הקמנהה

 קוח ,תישאר :םירושימ העבראב דקמתה רצלמ טפושה לש וניד קספ .ןייטשניבור טפושה ידי לעו

 רבוגו ,הליאשה תוריכשה קוח תוארוה תא החודה דחוימ ןיד םיווהמ ובש א14 ףיעסו םינויכראה

 ןויכראל םיכמסמהו םירמוחה תא הריבעהב יכ עבק רצלמ טפושה יתדבועה רושימב ,תינש 31.ןהילע

 יטפשמה דסומה יכ סרג רצלמ טפושה ."תדמתמ הלאשה"ל התייה הניו ידוהי תליהק תנווכ ,יזכרמה

 רחב אוה ותוא רשא ,Permanent loan לש דסומה אוה יזכרמה ןויכראל םיכמסמה ורסמנ ורדגבש

 םק הלאכ תוביסנב ,רצלמ טפושה תעדל 32."תותימצל הלאשה"ו "תדמתמ הלאשה" חנומב רימהל

 יפל הלחה בלה םות תבוח לע ססבתהב "תדמתמה הלאשה"ב רופכל יאשר קינעמה ןיאו יניינק קתשה

 תליהק ןיב הלועפ ףותישל םכסה לע ךמסנ רצלמ טפושה ,תישילש .הליאשהו תוריכשה קוח תוארוה

 לש היצטיגידו הקירס תמזויב קסע רשא ,ןוטגנישווב האושה ןואיזומו יזכרמה ןויכראה ,הניו ידוהי

 תדקפהב ריכהש הלועפה ףותיש םכסה ,רצלמ טפושה תדמע יפל 33.הירמוחו הליהקה יכמסמ

 הליאשה תוריכשה קוחל 29 ףיעס תארוה תא עמתשמב תוחפל ללוש ,יזכרמה ןויכראה ידיב םירמוחה

 ריבס ןמז ינשה דצל העדוה ןתמ ךות ,התפוקת לע םכסוה אלש ,הליאש םייסל ליאשמל תרשפאמה

 יכ תדמלמ םיימואלה ןורכיזהו תשרומה תסיפת יכ רצלמ טפושה ןייצ ,יעיבר קומינכ ,ףוסבל .שארמ

 זנג תטלחה תניחב לע עיפשמ אוה ףא הז גוויסשכ ,"םיימואל תוברת יסכנ" תניחבב םה םירמוחה

 34.יזכרמה ןויכראה ןמ םירמוחה תאצוה תא רשפאל אלש הנידמה

 ורשיא ףאו הנידמה זנג תטלחה לע וכמסנ םלוכו ,ןוילעה טפשמה תיב יטפוש תשולש יקומינ םה הלא

 לש וניד קספל דסמ וויה וז הטלחה יקומינ ןכש ,הנידמה זנג תטלחה תא ףא רוקסאו בכעתא .התוא

 .תרוקיבל םייואר ,ןלהל טרופמכ רשא ,ןידה קספב םיטביה םתוא תוברל ,ןוילעה טפשמה תיב

                                                             
  .ןייטשניבור טפושה לש וניד קספל 'ח 'ספ ,םש 29
 .ןייטשניבור טפושה לש וניד קספל אי 'ספ ,םש 30
 אלא ,)וניד קספל 8 'ספ( לדנה טפושה לש וניד קספב םג עיפוה הז קומינ ,רומאכ .רצלמ טפושה לש וניד קספל 2 'ספ ,םש 31
   .הז קומינל סחיב טריפו שיגדה ,ביחרה רצלמ טפושהש
 .רצלמ טפושה לש וניד קספל 3-5 תואקספ ,םש 32
 .רצלמ טפושה לש וניד קספל 7 'ספ ,םש 33
 .רצלמ טפושה לש וניד קספל 9 'ספ ,םש 34



7 
 

 ילבו םיאנת אלל ,"תותימצל הלאשה"ב התשענ יזכרמה ןויכראל םירמוחה תריסמ יכ רבס הנידמה זנג

 הפוקתב יכ הניו ידוהי תליהק תנעט תא ןייצ הנידמה זנג 35.הניוול רזחוי ףסואה יכ הנווכ התייהש

 ידיב תרמשמל ויכמסמ תא רסמש ינעו שלחומ ףוג התייה הליהקה ,היינשה םלועה תמחלמ רחאלש

 תא הידיל בישהל תניינועמ איה ,שדחמ המצע תא הליהקה התנבשמ תעכ םלוא ,יזכרמה ןויכראה

 ונווכתה הניו תליהק ישאר ,קדב אוהש תורוקמה יפל יכ עבקו הנעטה תא החד הנידמה זנג .םיכמסמה

 הקדצהו תובישח שי יכ ןייצו ףיסוה הנידמה זנג 36.םהשלכ םיאנת אלבו תותימצל רובעי ףסואהש

-ללכ תשרוממ קלח" אוה םיכמסמה ףסואש םושמ לארשי תנידמב הניו ידוהי תליהק יכמסמ תרתוהל

 יכ הנידמה זנג ןייצ דוע 37."ידוהיה םלועה לש הירפירפל ותוא חלשת םילשורימ ותקחרה .תידוהי

 קומינ 38."ויסכנ תא רזפל אל ,ותוא קזחל שי .ידוהיה םלועה זכרמ תא לארשיב םיקהל ונידיב הלע"

 םיירוטסיהה םיכמסמה תא רמשל הניו ידוהי תליהק לש תלוכיב דקמתה הנידמה זנג לש ןורחאו ףסונ

 יעוצקמ תווצו םיתואנ םייזיפ םיאנת עיצהל הלוכי הניו ידוהי תליהק יכ עבק הנידמה זנג .םהב לפטלו

 גולטק תכיפהב יסחי ןורתי יזכרמה ןויכראל יכ רבס אוה ךא ,םיכמסמה ףסואב לפטל לגוסמה

 ידיב םיכמסמה תרתוה תא קידצמה ףסונ קומינב רבודמ ,הנידמה זנג תדמע יפל .בשחוממל םיכמסמה

  39.יזכרמה ןויכראה

 יתדבועו ירנירטקוד – יתרוקיב חותינ   .2

 לע תרוקיבה רקיע םג ומכ ,ןוילעה טפשמה תיב לש וניד קספב ישוקה רקיע ,ןלהל 'ג קלחב טרופמכ

 לקשמ ןתמ-יאבו ןוילעה טפשמה תיב תקיספב יתוברתה ןיינקה תסיפתב יתנבהל םייוצמ ,ןידה קספ

 תשקבמה הסיפת לש ץומיאו שוביג ךות ,תאז ;ןויכראה ירמוחל הניו ידוהי תליהק ןיב רשקל קיפסמ

 תליהקל הנושארבו שארב איה תירוטסיההו תיתוברתה םתקיז רשא םיכמסמ לארשי תנידמל סכנל

 םייתדבועה םיאצממב םיישקה לע דומעל בושח ,ןידה קספ תועמשמ אולמ תא ןיבהל ידכ .הניו ידוהי

 תחא הנועבו תעב הלא םיישק ,ןלהל 'ג קלחב ןעטאש יפכ .ןידה קספב רשא תויטפשמה תועיבקבו

 םפוגל הנפא םרטב .הנממ םיעבונו ,ןוילעה טפשמה תיב תקיספב יתוברתה ןיינקה תסיפת תא םיפקשמ

 דוסיב בצינ רשא ,עדומ ,"יומס עינמ" טפשמה תיבל היהש ןעוט ינניא יכ שיגדהל שקבא ,םירבד לש

 תיב תטלחה יכ ןועטל שקבמ ינניא ןכ ומכ .םיטפושה תוקיספב ,ןירשימב ,עבויש ילבמ ותטלחה

 תויטפשמה תויורשפאה תשק ךותמש ךכל תעגונו רתוי הנידע איה יתנעט .לילעב תיעטומ טפשמה

 ,ןהלש רבטצמה לולכמה דוחייבו ,טפשמה תיב לש ויתוריחב ,םיליבק םלוכ ,םיירוטסיהה תורוקמהו

 טפשמה תיב לש יתוברתה ןיינקהו יביטקלוקה ןורכיזה תוסיפתל רשאב דואמ םיוסמ ביטרנ םיפקשמ

            .ןלהל 'ג קלחב ביחראו ףיסוא ךכ לע .ןוילעה

  ?םנמואה – "תותימצל הלאשה" )א(

 ןויכראה ידיל םיכמסמה תרבעה תא גווסל שיש ושיגדה ןוילעה טפשמה תיב יטפוש ןה הנידמה זנג ןה

 דסומ םייקש הנעטה :םירבטצמ םיקומינ ינש לע הנעשנ וז העיבק ."תותימצל הלאשה"כ יזכרמה

  .ןודנה הרקמה תוביסנב םידדצה תנווכ התייה וז יכ העיבקהו "תותימצל הלאשה" לש יטפשמ

 "תותימצל הלאשה" לש יטפשמ דסומ לש ומויק .1

                                                             
 .הטלחהל 7-8 תואקספ ,15 ש"ה ליעל ,הנידמה זנג תטלחה ואר 35
 .םש 36
  .הטלחהל 10 'ספ ,םש 37
 .םש 38
 .הטלחהל 9 'ספ ,םש 39
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 Permanente-כ גווסל שי םידדצה ןיב תורשקתהה תא יכ עבק הנידמה זנג ,ןושארה קומינל רשא

Leihgabe.40 ןיב תיטפשמה תורשקתהה תא גוויס םג ךכו "תותימצל הלאשה" חנומל תאז םגרת אוה 

 ,םינויכרא לש רשקהב רוגש "תותימצל הלאשה" לש גוסהמ יטפשמ דסומ יכ ןייצ זנגה .םידדצה

 רומשל ןיינועמ רסומה רשאכ ללכ ךרדב םייקתת תותימצל הלאשה" יכ ףיסוהו םינואיזומו תוירפס

 לש הז גוסמ םימכסהב" יכו 41,"ותושרל רוזחי אל אוהש העידיב םג ףסואל/סכנל יהשלכ הקיז לע

 'תותימצ' הלמהש יפכ ,תרזוח-יתלב איה ףסואה תריסמש םיניבמ םידדצה לכ 'תותימצל הלאשה'

 הקיטקרפ ראיתו רקס רצלמ טפושהו ,וז העיבק וצמיא ןוילעה טפשמה תיב יטפוש 42."תדמלמ

 םינואיזומו םינויכרא לש םילהנב ץופנ דסומכ "תותימצל הלאשה"ו "תדמתמ הלאשה" לש תיטפשמ

 ןיעמ רצוויהל יושע הז דסומ תרגסמבש ףיסוה דוע .ילטנניטנוקה טפשמב ןה לבוקמה טפשמב ןה

 וז תוברל ,בלה םות תבוח חוכמ "תדמתמה הלאשה"ב ליאשמה לש הריפכ ענומה "יניינק קתשה"

 43.הליאשהו תוריכשה קוחבש

  םידדצה תנווכ .2

 44."תותימצל הלאשה" לש התייה ןודנה הרקמב םידדצה תנווכ יכ עבק הנידמה זנג ,ינשה קומינל רשא

 לע הרדגוה םידדצה ןיב תורשקתהה יכ הנידמה זנג עבק 45,הקנודא ןיליווא לש הרפס לע ססבתהב

 יפל יכ ןייצ הנידמה זנג ."תותימצל הלאשה"ל הז חנומ םגרתו ,"Permanente Leihgabe" םהידי

 אלבו תותימצל לארשיל רובעי םיכמסמה ףסוא יכ ונווכתה הליהקה ישאר ,קדב אוהש תורוקמה

 תבשהל םיאנת ועבקנ אל" ןכלו ,"םילשורי לש תיתוברתה התויזכרמ קזחל הנווכ ךותמ" םיאנת

 ורכזל הליהקה אישנ אשנש דפסה לע וכמסנ הלא תויתדבוע תועיבק 46."בושל רומא היה אלש ףסואה

 הרבעהה ךלהמב וחכנ אל הניו ידוהי תליהק םעטמ םיריהצמה יכ הנעטה לע םג ומכ ,הליהקה ןרפס לש

 הניכש המ תא החד ףא הנידמה זנג 47.םהיריהצתל לקשמ סחייל ןיא ןכלו םירמוחה לש הנושארה

 תא רסמש ינעו שלחומ ףוג התייה הליהקה המחלמה רחאל ויפלש ,"הליהקה תשקב דוסיבש ביטרנה"

 תשקבמ איה ,רתוי םיבוט םימי ועיגהשמ תעכו ,רתוי םיבוט םימי אוב דע רתוי קזח ףוגל ויתורצוא

  48.ןודקיפה תא בישהל

 הליהקהש ףא יכ ןייצ ןייטשניבור טפושה .הז יתדבוע ךלהמ םה ףא וכישמה ןוילעה טפשמה תיב יטפוש

 םישישה תונשב השענש המ יבגל רמוחבש תויצקידניאה" ,תולעבה תוכז תא הידיב רמשל השקיב

 רוספורפ לש וריהצתמ טטיצ טפושה ."תותימצל הלאשה – זנגה ןושלכ וא ,עבק תלאשה רבעל תורומ

 ףרטצה רצלמ טפושה 1966.49-ב רמוחה בצמ לע ,יזכרמה ןויכראה םעטמ לעפש ימ ,סקופצרווש ןועמש

 תליהק ןיב 2003 תנשב םתחנש הלועפה ףותיש םכסהל סחייתמה קומינ ףיסוהו הלא תועיבקל אוה ףא

 לש היצטיגידבו הקירסב קסע םכסהה .ןוטגנישווב האושה ןואיזומו יזכרמה ןויכראה ,הניו ידוהי

 תליהק לש תולעבה תוכז ןיינעל תויזוח תוינת עבקו ,האושה ןואיזומ ןומימב ,הניו ידוהי תליהק ירמוח

                                                             
 .םש 40
 .הטלחהל 7 'ספ ,םש 41
 .םש 42
 .רצלמ טפושה לש וניד קספל 5 'ספ ,2 ש"ה ליעל ,הניו ידוהי תליהק תשרפ 43
 .הטלחהל 8 'ספ ,15 ש"ה ליעל ,הנידמה זנג תטלחה 44
BIS  1945EIT VON ZUDEN IN DER JIENER WIE D .EMEINDEGIE VIERTE D ,DUNKAAVELYN E:םג ואר ; םש 45

( 2000). ASCHENBUCHT HEUTE )ןלהל: Adunka( 
 .הטלחהל 8 'ספ ,15 ש"ה ליעל ,הנידמה זנג תטלחה 46
 .םש 47
 .םש 48
 .ןייטשניבור טפושה לש וניד קספל 'ח 'ספ ,2 ש"ה ליעל ,הניו ידוהי תליהק תשרפ  49
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 תוללוש םכסהה תוינת ,רצלמ טפושה תעדל 50.יזכרמה ןויכראה ידיב םירמוחה תדקפהו הניו ידוהי

 תוחפלש העיבקה תא תוקזחמ ףאו 51,הליאשהו תוריכשה קוחל 29 ףיעס תארוה תלוחת תא עמתשמב

 תא וראתב .הידיל םיכמסמה תבשה תא שורדלמ העונמ הניו ידוהי תליהק ,ףקותב םכסהה דוע לכ

 שודיח תויורשפא םע ,הנש םישולש לש תיסיסב הפוקתל םכסהב רבודמ יכ רצלמ טפושה ןייצ ,םכסהה

 52.םויסל תויצפואו ,םעפ לכב םינש שמחל

  יתרוקיב חותינ .3

 םא ףא .תוקפס תוררועמ ןוילעה טפשמה תיב לשו הנידמה זנג לש הלא תויתדבועו תויטפשמ תועיבק

 תויורשפאמ ומלעתה ןוילעה טפשמה תיב לש וניד קספו זנגה תטלחה תאז לכב ,תיקלח תונוכנ ןה

 לע דומעל ידכ הז חותינ יתוא שמשי 53ךשמהבו ,םירבדה תא טרפא ןלהל .תוחפ אל תוליבק ,תורחא

 .ולא םיכלהמ דוסיבש ןורכיזה לש הקיטילופהו יתוברתה ןיינקה תסיפת

 וניד קספב שרופמב רומאכ ןייצ ןוילעה טפשמה תיב יכ שיגדהל יואר ,םירבד לש םפוגל הנפא םרטב

 עיגהל ידכ םיקיפסמ ,הרקמה תוביסנב ,םינויכראה קוחל א14 ףיעס תארוה לש םושייהו תונשרפה יכ

 תועיבקב יתרוקיב ןויד הז ןבומב 54.הניו ידוהי תליהק ידיל ןויכראה ירמוח תא בישהל ןיאש הערכהל

 תכרעמ לע ותלחה תומישילו "תותימצל הלאשה" לש יטפשמ דסומ לש ומויקל רשאב טפשמה תיב

 רשא ,ףסונה ןדאה תא ללוש וניא ,יזכרמה ןויכראה ןיבו הניו ידוהי תליהק ןיב רשא תיזוחה םיסחיה

 .םינויכראה קוחל א14 ףיעס – ןוילעה טפשמה תיב לש וניד קספ תא קידצהל ןתינ ומצעלשכ וסיסב לע

 לש יטפשמ דסומ לש ומויק תייגוסב ןוילעה טפשמה תיב לש ונויד לע בכעתהל יואר תאז לכב םלוא

 ןידה קספמ דבכנ קלח ספותה ,הז ןויד ןכש ,ןודנה הרקמה תוביסנב ותלוחת לעו "תותימצל הלאשה"

 יביטקלוקה ןורכיזהו יתוברתה ןיינקה תסיפת לע דמלמו דיעמ 55,הנידמה זנג תטלחהמ םג ומכ

   .ןלהל 'ג קלחב הב ןודאש היגוס – ןוילעה טפשמה תיב תקיספבש

 "תותימצל הלאשה" לש יטפשמ דסומ לש ומויק

 התישאר ."תותימצל הלאשה" לש גוסהמ יטפשמ דסומ לש ומויקל העגנ הנושארה העיבקה ,רומאכ

 ףוריצב הריחבהו תירבעל Permanente Leihgabe חנומה לש קיודמ אל םוגרתב וז העיבק לש

 תועטב רבודמ ןיא 56."עבק תלאשה" אוה חנומל קיודמהו ןוכנה םוגרתהש ףא ,"תותימצל הלאשה"

 )םייק ןכא רשא( "עבק תלאשה" לש גוסהמ יטפשמ דסומ ןיב לדבה שי ןכש ,אדירג םוגרתב תילולימ

 תניחבב ,הנושארל רצונו ןנוכ ןלהל טרופמכ רשא ,"תותימצל הלאשה" לש גוסהמ יטפשמ דסומ ןיבו

  .ןוילעה טפשמה תיב לש וניד קספבו הנידמה זנג תטלחהב ,ןיאמ שי

 ךכ לע תדמוע ןרוהנייא הילט ,ןוילעה טפשמה תיב לש וניד קספבו הנידמה זנג תטלחהמ הנושב

 57."תדמתמ הלאשה" וא "עבק תלאשה" אוה Permanente Leihgabe חנומה לש ןוכנה םוגרתהש

                                                             
 ןייצ אל ,םכסהה ןמ טטיצש ,רצלמ טפושה .רבחמה ידיב יוצמ ,יטפשמה ךילהב היארכ שגוה רשא ,םכסהה ןמ קתוע 50
 .האושה ןואיזומ ןומימב ,הניו ידוהי תליהק ירמוח לש היצטיגידבו הקירסב קסע םכסהה יכ וניד קספב
 .רצלמ טפושה לש וניד קספל 8 'ספ ,2 ש"ה ליעל ,הניו ידוהי תליהק תשרפ  51
 .רצלמ טפושה לש וניד קספל 6 'ספ ,םש 52
  .ןלהל 'ג קלח ואר 53
 טפושה לש וניד קספל 2 הקספ ןכו לדנה טפושה לש וניד קספל 8-ו 6 תואקספ 2 ש"ה ליעל ,הניו ידוהי תליהק תשרפ 54
 .רצלמ
 תטלחה םג ואר .רצלמ טפושה לש וניד קספל 3-9 תואקספ ןכו ןייטשניבור טפושה לש וניד קספל אי-'ח תואקספ ,םש 55
 .הטלחהל 11-ו 5-8 תואקספ  ,15 ש"ה ליעל ,הנידמה זנג

 3א יתחפשמ ןוה  "לארשיב םייתוברת םיניינקו תונמא תוריצי לש הדקפהה וא הלאשהה תועמשמ" ןרוהנייא הילט ואר 56
 .)ןרוהנייא :ןלהל( )2015( 24 ,1
 .םש 57



10 
 

 העבקנ אלש הלאשה ירקמב 58.הלאשהל הנתמ ןיב םיניחבמ ,ירטסואה ןידה יפ לע יכ תנייצמ ןרוהנייא

 תנייצמ ןרוהנייא 59.ליאשמה תשקבל לאשומה ץפחה תא בישהל הבוח הנשי ,הלאשהה תפוקת םהב

 הפוקתל רסמנ ץפחהש ךכב תנייפואמ Permanente Leihgabe ,תינמרגה תיטפשמה תורפסה יפל יכ

 ותוכז לע ןה ולש תולעבה תוכז לע ןה רמוש ליאשמה ךא ,שארמ עבקנ אלש ןמז קרפל וא ,הכורא

 60.דיתעב סכנה תבשה תא עובתל

 טפשמה תיב יטפוש לשו הנידמה זנג לש יטפשמה ךלהמב ישוקה תא שיחממ ןרוהנייא לש הנויד

 תפוקת לע םכסוה אלשמ יכ שרופמב הרומ הליאשהו תוריכשה קוחל )ב(29 ףיעס תארוה :ןוילעה

 חכונל .שארמ ריבס ןמז ינשה דצל העדוה ןתמ ידי לע הליאשה תא םייסל יאשר דצ לכ ,הליאשה

 תוארוה ןוגכ ,רחא יטפשמ רוקמ לע ןעשיהל ושרדנ ןוילעה טפשמה תיב ןה הנידמה זנג ןה ,וז הארוה

 קוחל )ב(29 ףיעס תארוה לע רבוגה יפולח יטפשמ דסומ לש ומויק ססבל ידכ ,הוושמ טפשמו רזה ןידה

 לשו הנידמה זנג לש תועיבקה ,ליעל רומאכש אקע אד .המע דבב דב לח תוחפל וא הליאשהו תוריכשה

 לש קיודמ אל ילולימ םוגרתב ןפוסו ןרקיע .ישממ סוסיב תורדענכ תונמתסמ הז ןיינעב טפשמה תיב

 לש גוסהמ יטפשמ דסומ לש ומויקל םיישממ ןיכומית שיש ילבמ ,Permanente Leihgabe חנומה

  61.תורחא טפשמ תוטישב "תותימצל הלאשה"

 יטפשמ דסומ לש ומויק תא ססבל שקיב רשא ,רצלמ טפושה לש וניד קספב יוצמ ,המוד ,ףסונ ישוק

 לבוקמה טפשמב ןה ,םינואיזומו םינויכרא לש תוקיטקרפ"ב גוהנה לע "תדמתמ הלאשה" לש גוסהמ

 תרכזומה וז טרפבו ,הז אשונב הקיספבו תיטפשמה תורפסב ןויע 62."ילאטנניטנוקה טפשמב ןהו

 :"עבק תלאשה" לש דסומ אוה גהונה יטפשמה דסומה יכ דמלמ ,רצלמ טפושה ידי לע תטטוצמו

 שורדל תלוכיה הרומש ליאשמל ,תרתוס המכסה רדעיהבו ,שארמ העבקנ אל רשא הפוקתל הלאשה

 קרפה אוה ,רצלמ טפושה ססבתה וילע רשא ,יזכרמ רוקמ ,המגודל ךכ .לאשומה סכנה תבשה תא

 דסומ יכ דמלמ הז קרפב ןויע םלוא Deangelis.63-ו Malaro לש םרפסב ,Permanent Loans אשונב

 Malaro .רצלמ טפושה ידי לע ראותמה הזמ טעמב הנוש ,םינואיזומהו םינויכראה םוחתב ,הלאשהה

 ,הרורב הרדגה ול ןיא רשא ,תוביסנ יולתכ Permanent Loans לש דסומה תא םיראתמ Deangelis-ו

 חנומה יכ שרופמב םינייצמ םה םנוידב 64.ןמזב הבוצק תינמז הלאשהב רבודמ ןיאש הדבועה תלוז

Permanent תניחבב איהש הלאשה וא "תותימצל" ותנווכ ןיא Perpetual; תלאשה" ןכותשכ ,תאז 

 הניא עבק תלאשה ללכ ךרדב יכ םינייצמ םה דוע 65.םידדצה תומכסהמו הרקמה תוביסנמ רזגנ "עבקה

                                                             
 .23-24 'מעב ,םש 58
 .םש 59
 .24 'מעב ,םש 60
 אלש וב שמתשהלו סכנב קיזחהל תוכז איה הליאש" יכ עבוק הליאשהו תוריכשה קוחל 26 ףיעס יכ ףיסוהל שי ךכ לע 61
 וב שמתשהלו סכנב קיזחהל תוכזה איה הליאשה תוהמ ,הז ףיעסמ הלועכ ."הרומתב אלש התנקוה תוכזהשכ ,תותימצל
 םות רחאל המייקל וכישמה םידדצהש וא ,הליאשה תפוקת לע םכסוה אל םא יכ עבוק קוחל 29 ףיעסו ,תותימצל אלש
 ריבס ןמז ינשה דצל העדוה ןתמ ידי לע הליאשה תא םייסל יאשר דצ לכ ,השדח הפוקת עובקל ילב הילע םכסוהש הפוקתה
 ,)קוחל 27 ףיעס תארוה יפ לע( הליאש ןיינעל ןה תוריכש ןיינעל ןה עבוק הליאשהו תוריכשה קוחל )ג(2 ףיעס ,ןכא .שארמ
 קוחל )ג(2 ףיעס תוארוהב ןיאש המוד םלוא ,"םידדצה ןיב םכסהה ןמ תעמתשמ תרחא הנווכ ןיאב" ולוחי קוחה תוארוה יכ
 הרומ קוחל )ג(2 ףיעס תארוהש ךכ לע קלוח ינניא .הליאשהו תוריכשה קוח יפל הליאשה דסומ תוהמ תא תונשל ידכ
 דסומ לש הלאמ תונוש תורשקתה תונוכתמ עובקל םהל רשפאמ תורשקתהל םידדצה לש םיזוחה שפוח יכ שרופמב
 ,הליאשהו תוריכשה קוח תוארוהל דגונמה ,"תותימצל הליאש" לש יטפשמ דסומ ססבל ידכ תאז לכב ןיא םלוא ,הליאשה
 .רצלמ טפושה לש וניד קספמ עמתשמש יפכ
 .רצלמ טפושה לש וניד קספל 5 'ספ ,2 ש"ה ליעל ,הניו ידוהי תליהק תשרפ 62
 ,Marie C. Maalaro & Ildiko Pogany DeaGelis, A Legal Premer on Managing Museums Collection:ואר 63

Edition, 2012).  rd286 (3-282 
 .282 דומעב ,םש 64
 .םש 65
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 ,הכיפה יתלב "השק הטלחה"מ ענמיהל שקיב ליאשמהש םושמ ,ןמזב המוחת ,תינמז הלאשה תניחבב

  66.תונמאה ץפח תא וידיל לבקל ןינועמ היה ,סרתמה לש ינשה דצה ןמ ,ןואיזומה וליאו

 םה ףא Anne Marrie Rhodes,67 לש הרפס ןוגכ ,רצלמ טפושה ךמתסה םהילע רשא ,םיפסונ תורוקמ

 הלאשה" לש גוסהמ יטפשמ דסומ םויק לע תודמלמה ןהשלכ התכמסא וא הדמע םיאטבמ םניא

 קספבו הנידמה זנג תטלחהב רומאל דוגינ ךותמ 69,המיגדמ ןרוהנייאש יפכ ,ןכ לע רתי 68."תותימצל

 עבק תלאשהל עגונב ליאשמה לש הבשה תשירד םהבש םירקמל תואמגוד ןנשי ,רצלמ טפושה לש וניד

)Permanent Loan(, תיטפשמ הביתכ וא הקיספ ,תואמגוד אצמנב ןיא ךא ,טפשמה יתב ידי לע הפכאנ 

 ."תותימצל הלאשה" לש גוסהמ יטפשמ דסומ  לש ומויק לע תודמלמה

 ףיסוה ,"תותימצל הלאשה" לש גוסהמ יטפשמ דסומ לש ומויק תעיבק לע ססבתהב 70,רומאכ ,ףוסבל

 תושרל םידמועה רידה יתלב ןוישירו "יניינק קתשה" םירזגנ הז יטפשמ דסוממ יכ רצלמ טפושה קספו

 יכ חינא ןוידה ךרוצל .ולאשוהש םיכמסמה תבשה תשירדל תונעיהל ןיא יכ םירומהו יזכרמה ןויכראה

 ידיל איבמ בלה םות ןורקע ןהבש תויתדבוע תוביסנ ונכתיי ,הליאשהו תוריכשה קוח תקיקח רחאל םג

 תאז לכב ,םירבדה בצמ הז םא ףא םלוא 71.רידה יתלב ןוישירו יניינק קתשה לש הלאל תומוד תואצות

 ומויק ססבל שקיב רצלמ טפושה :ותקמנה לש יגולה ךלהמב ןומט רצלמ טפושה לש וניד קספב ישוקה

 תאז לכ ;"תותימצל הלאשה" לש גוסהמ )םייק וניאש( יטפשמ דסומ לע ךמתסהב יניינק קתשה לש

 תויולת תונירטקודל הינפה לע הססבתה ,ןיאמ שי תניחבב ,יללכ יטפשמ דסומ ותוא תריציש תעב הב

 .רידה יתלב ןוישירו יניינק קתשה לש גוסהמ תוינטרפ תויתדבוע תוביסנ

 םידדצה תנווכ

 תנווכ ןודנה הרקמב היפלו תיתדבוע התייה ןוילעה טפשמה תיב לשו הנידמה זנג לש היינשה םתעיבק

 לש תועיבקה תויתייעב ."תותימצל הלאשה" לש יטפשמה דסומה תא ץמאלו םשייל התייה םידדצה

  .םירושימ המכל תעגונ ,הז טביהב ,ןוילעה טפשמה תיב לש וניד קספ לשו הנידמה זנג

 תודלות אשונב הקנודא ןיליווא לש הרפס לע תרכינ הדימב ונעשנ רצלמ טפושה ןה הנידמה זנג ןה

 התייה םידדצה תנווכ יכ דומלל ןתינ ונממש רוקמכ 72,ונימי דעו 1945 תנשמ הניו ידוהי תליהק

 ,תישאר :םירושימ ינשב תיתייעב הקנודא לש הרפס לע וז תונעשיה .תותימצל היהת הלאשההש

 הניאש הלאשהל ןווכמ ,וב תשמתשמ הקנודא רשא ,Permanente Leihgabe חנומה ליעל רומאכ

 הקנודא ידי לע תואבומה תורחאה תואמגודה לכ ,תינש .תותימצל הלאשהל אלו ןמזב תלבגומ

 אוה וב תשמתשמ הקנודאש חנומהשכ( הנתמ לש תוביסנל תועגונ הנידמה זנג ידי לע תוטטוצמהו

                                                             
 .283 דומעב ,םש 66
 Marie Rhodes, Art Law & Transactions, 273-Anne- (2011) 307:ואר 67
 Georgia O'Keeffe Found. (Museum) v. Fisk Univ., 312 S.W.3d 1 (2009) ןיינעב ןידה קספ תא םג וארו 68
 יפילח םא םגש הדמעב הכימתל רצלמ טפושה ידי לע טטוצמ ןידה קספ .רצלמ טפושה לש וניד קספל 9 הקספב רכזומה
 ויה ןידה קספ תוביסנ יכ דמלמ ןידה קספב ןויעש אקע אד .םתשקבל תונעיהל םוקמ ןיא ירה ,םתדמע תא וניש םיקינעמה
 יאנת תא תונשל השקיבש איה ,תונמא ףסוא יטרפ ודקפוה הב רשא הטיסרבינואה הרקמ ותוא תוביסנב .ןיטולחל תורחא
 ,הלאשהה םכסה לש – Cy Pres – "בוריקב םויק"ל הנעט ןוחבל םוקמ שי ןורקיעב יכ עבק טפשמה תיב .הליאשה םכסה
 לש הנירטקודה תא ליחהל םוקמ ןיא ,הרקמה ותוא תוביסנב ,םירבד לש םפוגל יכ עבק רתוי רחואמ ןיד קספב םלוא
  S.W.3d 582 (Tenn.Ct.App. 2011)39 , .Fisk Univ: In re 2 :ואר ."בוריקב םויק"
 .םש 23 םיילוש תרעהב םירכזנה תורוקמה טרפבו  30- 29'מעב ,56 ש"ה ליעל ,ןרוהנייא ואר 69
 .רצלמ טפושה לש וניד קספל 3-5 'ספ ,2 ש"ה ליעל ,הניו ידוהי תליהק תשרפ 70
 םלוא ,הליאשהו תוריכשה קוח דצלש תורשפאב ריכמה )2005( 482-488 שומישו הקזחה – ןיינק יניד ןמסיו עשוהי ואר 71
 יניינק קתשה לש גוסהמ יטפשמ ןורקיע לחוי ןהבש תויתדבוע תוביסנ ונכתיי ,הליאש תווהמ ןניאש תוביסנב קרו ךא
  .רידה יתלב ןוישירו

BIS HEUTE 1945EIT VON ZUDEN IN DER JIENER WIE D .EMEINDEGIE VIERTE D ,DUNKAAVELYN E :ואר 72
( 2000) ASCHENBUCHT הטלחהל 5-7 תואקספ ,15 ש"ה ליעל ,הנידמה זנג תטלחה ואר הקנודא לש הרפס לע תונעשיהל; 

 .רצלמ טפושה לש וניד קספל 3 'ספ ,2 ש"ה ליעל ,הניו ידוהי תליהק תשרפ



12 
 

(Schenkung, חנומב תשמתשמ הקנודא ,הניו ידוהי תליהק לש הרקמל עגונב קרו Permanente 

Leihgabe,73 תליהק לש הרקמב אקוודו ,תוירוגטקה יתש ןיב הניחבה המצע הקנודאש דמלמ רבדהו 

 הלאשהל הנתמ ןיב וז הנחבה ,וזמ הרתי .ןמזב תלבגומ יתלב הנתמ לש הרקמ התאר אל הניו ידוהי

 הניחבה המצע הניו ידוהי תליהק יכ דמלל ףא היושע ,הקנודא לש הרפסב תניוצמה ,ןמזב תלבגומ יתלב

 עגונב אקוודו ,תרזוח יתלב הנתמ לש תוביסנ ןיבו )ןמזב המוחת אל יכ ףא( הלאשה לש תוביסנ ןיב

 .הנושארה הפולחה תא הטקנ ,הלש ןויכראה ירמוחל

 ,ףסואה תבשהל םיאנת לש םתעיבק-יאמ דומלל ושקיב ןייטשניבור טפושה ןה הנידמה זנג ןה ,תינש

 ,ןמזב תלבגומ יתלב הלאשה לש תוביסנבש המוד םלוא 74,תותימצל הלאשהל התייה םידדצה תנווכ יכ

 תא םייסל תוכזה תדמוע ליאשמל ,תרתוס המכסהל תויאר רדעיהב :ךופה אוה לדחמה תרירב ללכ

 זנג תוכמתסה םג 75,תנייצמ ןרוהניאש יפכו ,וזמ הרתי .לאשומה שוכרה לש הבשה שורדלו הלאשהה

 ידוהי תליהק ןרפס תייוולה תעב ורמאנ רשא םירבד לע 77,ןייטשניבור טפושה ויתובקעבו 76,הנידמה

 דפסהה ירבד לש קיודמ םוגרת ,הנידמה זנג תטלחהב רומאכ אלש :תיתייעב איה רגניז םהרבא הניו

 ורמתשי הליהקה לש ןויכראה ירמוחש התייה הניו ידוהי תליהק תנווכש ךכל תודע ללוכ וניא תירבעל

 המצעלשכ איה ,םידדצה תנווכל היארכ היוולהב דפסה לע תוכמתסהש דוחייבו 78,"חצנל" לארשיב

 .המ תדימב תישקומ

 תריסמ תוברל ,הליהקה תולועפ ויפ לעש ביטרנ תראתמ הנידמה זנג תטלחה ,רתוי יללכ ןפואב

 קספב הצמוא רשא ,הנידמה זנג לש וז העיבק 79.הריעצה תידוהיה הנידמה תא קזחל ודעונ ,ןויכראה

 תובכרומה תא – ךכמ רתויו ,המצע הניו ידוהי תליהק תדמע תא התחד 80,ןוילעה טפשמה תיב לש וניד

 תוליהק לש תוברתה תורצוא םוקיש תלאשל םיעגונה םינושה םיטביההו תומלידה לש תוידממ ברהו

 טפשמה תיב תועיבק .ודרשש םיפסוא לש יוארה םמוקימ תוברל ,האושה תא ודרש רשא תוידוהי

 תיטופיש הנקסמ הרזגנ ןהמו ,תויללכ תוירוטסיה תועיבק ויה הז רשקהב הנידמה זנגו ןוילעה

 ןויכראל הניו ידוהי תליהק לש ןויכראה ירמוח תלאשהל עגונה לכב "םידדצה תנווכ"ל רשאב תיתדבוע

 תיב ידי לע הראותש וזמ תבכרומ הנומתהש המוד ,יללכה ירוטסיהה דממל עגונה לכב .יזכרמה

         .יירבד טרפא .הנידמה זנגו ןוילעה טפשמה

 םוקישה ילעפמ תא הבחרהב רקוס יקסרודיש בד 81"תוחרופ תויתואו םיפרשנ םיליווג" ורפסב

 ךלהמב ודחכנש הלאכו ודרשש הלאכ ;תוידוהי תוליהק לש םינויכרא םירמוחו םיפסוא לש הבשההו

 ימואלה םירפסה תיבו תירבעה הטיסרבינואה יצמאמ תא הבחרהב רקוס יקסרודיש רתיה ןיב .האושה

 הלא םיכלהמ יכ ןייצמ יקסרודיש 82.האושה תא ודרש רשא תוירפסו םיפסוא ידירש םילשוריל ריבעהל

 ולביק אל לארשיל ץוחמ תוליהקה ידעווב םירבחה ןמ םיבר .םהינימל תודמעו תוקולחמ ,םינוידב וול

                                                             
 הכמתסה םהילעש תורוקמה ,הרעהב ןיוצמכ .םש 3 םיילוש תרעה 6 'מעב ןכו 26 'מעב ,56 ש"ה ליעל ,ןרוהנייא ואר 73
   .Permanente Leihgabe חנומב שומישה תא וללכ אל הקנודא
 לש וניד קספל 'ח 'ספ ,2 ש"ה ליעל ,הניו ידוהי תליהק תשרפ ;הטלחהל 8 'ספ ,15 ש"ה ליעל ,הנידמה זנג תטלחה ואר 74
 .ןייטשניבור טפושה
 .26-27 'מעב 56 ש"ה ליעל ,ןרוהנייא ואר 75
 .הטלחהל 8 הקספ ,15 ש"ה ליעל ,הנידמה זנג תטלחה ואר 76
 .ןייטשניבור טפושה לש וניד קספל 'ח 'ספ ,2 ש"ה ליעל ,הניו ידוהי תליהק תשרפ ואר 77
 .26-27 'מעב ,56 ש"ה ליעל ,ןרוהנייא ואר 78
 הלועפ אלו תיללכ המגממ קלח התייה ,ןכ םא ,ןויכראה תרבעה" :הטלחהל 8 'ספ ,15 ש"ה ליעל ,הנידמה זנג תטלחה ואר 79
   ."הריעצה תידוהיה הנידמה תא קזחל הדעונ וז הרבעה .הגירח
 .ןייטשניבור טפושה לש וניד קספל 'ח 'ספ ,2 ש"ה ליעל ,הניו ידוהי תליהק תשרפ ואר 80
  .)יקסרודיש :ןלהל( )2008( תוחרופ תויתואו םיפרשנ םיליווג יקסרודיש בד ואר 81
 .202-291 'מעב ,םש 82
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 לש תוברתה יסכנ לע לארשי ץראב ידוהיה םעה לש ותוכז" רבדב תירבעה הטיסרבינואה תדמע תא

 83.םילשוריב אוה םיפסואה לש יוארה םמוקימ יכ התנעט תאו ,"וברחש תוליהקה

 תשקבמה הדמעל אקווד ואיבה ,האושה רחאלש ןברוחה ןמ םקתשהל ןתפיאשו ,תוליהקה יכרוצ

 ידי לע תאבומה המגודה יכ ןייצל בושח ונניינעל 84.רוקמה תליהקב םיבשומה םיפסואה תא םקמל

 םיצחלה יכ ןעט רשא ,הניווב תידוהיה הליהקה שאר בשוי ,לרק םלהליו לש איה הז רשקהב יקסרודיש

 לש הלוסיחל םימרוג ,םילשוריל התיירפס תרבעה תא זרזל הניו ידוהי תליהק דעו לע םינשנו םירזוחה

   85.הניו ידוהי תליהק

 םידח ,םירישי ,םייתדבוע ןיכומיסו תויאר ודמע אל ןוילעה טפשמה תיב תושרלו הנידמה זנג תושרל

 םלוא 86.יזכרמה ןויכראה ידיל הניו ידוהי תליהק ירמוח ורסמנש תעב םידדצה תנווכל רשאב םירורבו

 תועיבקב רכינ ישוק ונשי ,)רומאכ תויאר ויה אלש םושמ אקוודו( רומאכ תויאר ויה אל םא ףאש המוד

 התייה הניו ידוהי תליהק תנווכ ןהיפ לעש ,ןוילעה טפשמה תיב לשו הנידמה זנג לש תויעמשמ-דחה

  .חצנל לארשיב ורמשיי הליהקה לש ןויכראה ירמוחש

 יללכ ןפואב הז רשקהב ודעות רשא תוירוטסיה תויודע םע דחא הנקב תולוע ןניא הלא תועיבק ,רומאכ

 טפשמה תיבו הנידמה זנג 87.יזכרמה ןויכראה ןיבו הניו ידוהי תליהק ןיב ינטרפה ךוסכסה ןמ קתונמבו

 תובכרומב תקסועה הפנעה תורפסל םג ומכ ,הלא תוירוטסיה תויודעל והשלכ לקשמ ונתנ אל ןוילעה

 םירפס יפסוא ריתוהל ןוכנ םא הלאשל רשאב ,תויתליהק-םינפ תודמע תוברל ,תודמעה לש תוינוגברבו

 לבקל ןתינ היה 88.םילשוריל םריבעהל שיש וא ,םשל םבישהל וא רוקמה תוליהקב ןויכרא ירמוחו

 התייה המ עובקל ידכ םילכו עדימ םהידיב ןיא היפלש ןוילעה טפשמה תיב לשו הנידמה זנג לש הדמע

 "םידדצה תנווכ" תא עובקל ןוילעה טפשמה תיבו הנידמה זנג ורחבשמ םלוא ,"םידדצה תנווכ"

 ירוטסיהה עדימה לולכמל סחייתהל יוארו ןוכנ היהש המוד ,תויללכ תוירוטסיה תויאר לע ךמתסהב

  .ונממ עמתשמה לכו ,הז רשקהב יטנוולרה

 םתחנש הלועפה ףותיש םכסה היה םידדצה תנווכ לע דומלל רצלמ טפושה שקיב ונממ רשא ףסונ רוקמ

 קסע םכסהה 89.ןוטגנישווב האושה ןואיזומו יזכרמה ןויכראה ,הניו ידוהי תליהק ןיב 2003 תנשב

                                                             
 תימואלה היירפסב סוכינו רומיש ,לזג לש הירוטסיה – סירביל סקא שיג תימע ואר הז אשונב דוע .287-288 'מעב ,םש 83
  .)שיג :ןלהל( )2014( 31-77 םילשוריב
 .)2008( 287-288 ,81 ש"ה ליעל ,יקסרודיש ואר 84
 תימואלה היירפסה םעטמ לעפש ,ימנוש המלש דציכ בתוכ ,75 'מעב ,83 ש"ה ליעל ,שיג םג ואר .287 'מעב ,םש 85
 תידוהיה הליהקה ישאר לש ךשמתמה םבוריס לע חוויד ,הפוריאמ תוברת יסכנ לע הקזח תלבקל תירבעה הטיסרבינואהו
 לש הריוא" סינכמ רבדהש ובתכמב ןייצ הניווב הליהקה להנמ יכו ,םתושרב םיאצמנה םירפס םילשוריל ריבעהל הניווב
 טפשמה תיב לש וניד קספמו הנידמה זנג תטלחהמ עמתשמכ אלש יכ םידמלמ םג הלא םירבד ."הניו תלהקל היצדיוקיל
 יכו הידיב וראשיי הליהקה לשמ תוברתו ןויכרא ירמוחש ךכב תובישח ואר ןכ הניווב תידוהיה הליהקה ישאר ,ןוילעה
      .הליהקה לש המויק ךשמהל ינויח רבדה
 זנג .) 72 ש"ה ליעל( הקנודא לש הרפס ןוגכ םיינוינש תורוקמ לע וכמתסה ןוילעה טפשמה תיב ןה הנידמה זנג ןה ,רומאכ 86
 תונש תישארב םירמוחה לש תינושארה הרבעהה תעב םידדצה תנווכ לע תודמלמה תויאר וינפל ויה אל יכ ןייצ ףא הנידמה
 'פורפ לשמ ריהצת ךילהב שיגה יזכרמה ןויכראה .)הטלחהל 8 'ספ ,15 ש"ה ליעל ,הנידמה זנג תטלחה ואר( םישימחה
 לפטל ידכ רתיה ןיב ,הפוריאב יזכרמה ןויכראה חילש 1966 תנשבו יזכרמה ןויכראה דבוע היהש ימ ,סקופצרווש ןועמש
 ואר( ןייטשניבור טפושה ידי לע טטוצמה ,הז ריהצת .יזכרמה ןויכראל הניווב תידוהיה הליהקה ןויכרא תרתי תרבעהב
 'פורפ ינפב רשיא לרק םלהליו יכ ןייצמ )ןייטשניבור טפושה לש וניד קספל 'ח הקספ ,2 ש"ה ליעל ,הניו ידוהי תליהק תשרפ
 וריהצתב רומאה תמועל יכ אוה ןיינעמה ."ץראב םימלועל ראשייש ןודקפ ךא ,ןודקפ אוה ינויכראה רמוחהש" סקופצרווש
 לש ויתוששח לעו תרחא הדמע לע אקווד תודמלמ תוירוטסיהה תויודעה ,טסקטה ףוגב ליעל רומאכ ,סקופצרווש 'פורפ לש
 רומאה ןמ הלועכ אלש ,םייעמשמ-דח םניא תוחפל םירבדהש המוד םלוא ,תואסרגה ןיב עירכהל שקבמ ינניא .לרק םלהליו
 קספל 'ח 'ספב ןייטשניבור טפושה ידי לע םיטטוצמה תורוקמה תרתיש דוחייבו ,ןייטשניבור טפושה לש וניד קספל 'ח 'ספב
 ."ץראב םימלועל ראשיתש" הלאשהב רבודמש ךכ לע אלו ןויכראה ירמוח תא ריבעהל המכסה לע קרו ךא םידמלמ וניד
 Michael:םג ואר .םש 131 םיילוש תרעהב םירכזומה תורוקמה טרפבו ,287-288 'מעב ,81 ש"ה ליעל ,יקסרודיש ואר 87
. Brenner, After the Holocaust: Rebuilding Jewish Lives in Postwar Germany (1997) 
 .287-288 'מעב ,81 ש"ה ליעל ,יקסרודיש ואר   88
 טפושה ,50 ש"הב ליעל רומאכ .רצלמ טפושה לש וניד קספל 6-7 תואקספ ,2 ש"ה ליעל ,הניו ידוהי תליהק תשרפ ואר 89
 .ותוהמו ותילכת תא ןייצל ילבמ םכסהל הנפה רצלמ
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 ןיינעל תויזוח תוינת עבקו ,האושה ןואיזומ ןומימב ,הניו ידוהי תליהק ירמוח לש היצטיגידבו הקירסב

 יכ עבק רצלמ טפושה .יזכרמה ןויכראה ידיב םירמוחה תדקפהו הניו ידוהי תליהק לש תולעבה תוכז

 תוקזחמ ףאו 90,הליאשהו תוריכשה קוחל 29 ףיעס תארוה תלוחת תא עמתשמב תוללוש םכסהה תוינת

 םיכמסמה תבשה תא שורדלמ העונמ הניו ידוהי תליהק ,ףקותב םכסהה דוע לכ תוחפלש העיבקה תא

 ,הנש םישולש לש תיסיסב הפוקתל םכסהב רבודמ יכ רצלמ טפושה ןייצ םכסהה תא וראתב .הידיל

  91.םויסל תויצפואו םעפ לכב םינש שמחל שודיח תויורשפא םע

 המלעתה איה .טעמ תיטומ ףאו תיקלח איה הלועפה ףותיש םכסהל רצלמ טפושה לש וז ותוסחייתה

 םידדצהמ דחא לכ יכ שרופמב עבק )םכסהה תפוקת תא ןייצ רשא ףיעסה( םכסהל v(1) ףיעסש ךכמ

 אל רצלמ טפושה לש ותוסחייתה ןכ ומכ .םימי םיעשת לש שארמ העדוהב םכסהה תא םייסל יאשר

 שרופמב עבקנ םהב רשא ,preamble-ה ,החיתפה ףיעס תא םג ומכ ,םכסהל II(1) ףיעס תא הטילבה

 ןויכראה אוה ינויצה ןויכראה וליאו ןויכראה ירמוח לש םייקוחה םילעבה איה הניו ידוהי תליהקש

 .רקחמ יכרוצל תאזו ,)the depository archive( םיכמסמה םידקפומ ובש

 לש םייקוחה םילעבה איה הניו ידוהי תליהקש )א( םיכסה יזכרמה ןויכראה ובש םכסהב אופא רבודמ

 הניו ידוהי תליהקל )ג( ;םיכמסמה תדקפהל קרו ךא שמשמ יזכרמה ןויכראהש )ב( ;ןויכראה ירמוח

 וניא הזכ םכסה .שארמ םימי םיעשת לש העדוהב ,ויפיעס לכל ,םכסהה תא םייסל יטפשמה חוכה

 תוריכשה קוחל 29 ףיעס תארוה תלוחת תא לולשל ושקיב םידדצהש ךכ לע דמלמה םכסהכ ןמתסמ

 הידיל םיכמסמה תא בישהל שורדל תיאכז הניו ידוהי תליהק יכ דמלמ םכסהה ,רעצמל .הליאשה

 תויעמשמ-דח תויאר אצמנב ויה יכ ןועטל שקבמ ינניא הז רשקהב םג .שארמ םימי םיעשת לש העדוהב

 תריסמ דעומב המייקתהש יפכ ,יזכרמה ןויכראה ןיבו הניו ידוהי תליהק ןיבש םיסחיה תכרעמ ןיינעל

 םכסה ןיינעב תוברל ,יביטקלסהו יקלחה םירבדה רואית ןפוא יכ 92ןועטל שקבא תאז םע .םיכמסמה

 תינומלא הדוקנ ידכ תמצמצמה יביטקלוק ןורכיזו יתוברת ןיינק תסיפתמ עובנל יושע ,הלועפה ףותיש

 .הפקשל יושע רעצמל וא ,הניו ידוהי תליהק לש תיתוברתה התשרומ תא

  םינויכראה קוחל א14 ףיעס )ב(

 ויפלו ,םינויכראה קוחל א14 ףיעסל סחייתה ןוילעה טפשמה תיב תטלחהב ,רבטצמה ,ףסונה ךבדנה

 טפשמה תיב .עבקש םיאנתבו הנידמה זנג תמכסהב אלא ,ירוביצ ןויכראב אצמנה רמוח איצוהל רסאנ

 יוצמ ינויכרא רמוחש ךכב יכו תרזוח יתלב איה ירוביצ ןויכראב ינויכרא רמוח תדקפה יכ עבק ןוילעה

 ןד אל ןוילעה טפשמה תיבש םגה 93.םינויכראה קוחל א14 ףיעס תלוחתל איבהל יד ירוביצ ןויכראב

 תא ,ותעדל ,תוקידצמ ןניא ןודנה הרקמה תוביסנ יכ הנממ עמתשה ,ותטלחהב שרופמב וז היגוסב

 ,םיאנתב ,הריתמה הארוה ןתמ רמולכ ,םינויכראה קוחל )ב(א14 ףיעס יפל הנידמה זנג תוכמס תלעפה

 םירכינ םיקלח המכסהב וטטיצ ןוילעה טפשמה תיב יטפוש ,רומאכ .ירוביצ ןויכראמ םירמוח איצוהל

   .ףקות הל ונתנ ףאו הנידמה זנג תטלחהמ

 ןושל םע תבשייתמ םינויכראה קוחל א14 ףיעס תייגוסב ןוילעה טפשמה תיב תטלחה ,תילולימ תוחפל

 טפשמה תיב תושרל הז רשקהב םג ,תאז םע .תיעטומכ הגווסל ןתינ רשא הטלחהב רבודמ ןיא .ףיעסה

 איה ףא תזמרמ ולא תופולחמ תומלעתה .תוחפ אל תוריבס ,תורחא תוינשרפ תופולח ודמע ןוילעה

                                                             
 .רצלמ טפושה לש וניד קספל 8 'ספ ,םש 90
 .רצלמ טפושה לש וניד קספל 7 'ספ ,םש 91
 .ןלהל 'ג קלח ואר ףסונ טוריפל 92
 טפושה לש וניד קספל 'ח-'ז תואקספ ;לדנה טפושה לש וניד קספל 6 'ספ ,2 ש"ה ליעל ,הניו ידוהי תליהק תשרפ ואר 93
  .ןייטשניבור



15 
 

 תויה תא ןוילעה טפשמה תיב תסיפתל םג ומכ ,ןוילעה טפשמה תיב תקיספב יתוברתה ןיינקה תסיפתל

 94.תידוהיה תוברתה לש התושדחתהל דיחיה רתאהו ידוהיה םעה לש תידעלבה הגיצנה לארשי תנידמ

 טוטיצ ךות ןייטשניבור טפושה ןייצש יפכ ,םינויכראה קוחל א14 ףיעס לש םושיילו תונשרפל עגונה לכב

 םינויכראמ עונמל התייה א14 ףיעס תפסוה תילכת 95,תיתלשממה קוחה תעצהל רבסהה ירבדמ

  .תויטרפ םיידיל םתושרבש םירמוח ריבעהל םיירוביצ

 ףוג םניא הידי לע להונמה ןויכראהו הניו ידוהי תליהק .ןודנה הרקמה תוביסנ ויה הלא אל םלואו

 ןה תועמשמ תבר התייה םינודנה םיינויכראה םירמוחל םתקיז רשא ,םיירוביצ םיפוגב רבודמ .יטרפ

 ,השעמל הכלה .הליהקה ירמוח ןיבו םניב רישיה יתוברתה רשקה ללגב ןה םהלש תולעבה תוכז לשב

 םא םג ,ותוהמב ירוביצ ןויכרא אוה ,םירמוחה תבשה השקבתה וילא רשא ,הניו ידוהי תליהק ןויכרא

 ןודנה הרקמה םא קפס ,תורחא םילימב 96.םינויכראה קוח תוארוה יפל ירוביצ ןויכראכ רכומ וניא

 א14 ףיעס קקחנ ןניגב רשא ,ירוביצ ןויכראמ ינויכרא רמוח תאצוה לש תוקהבומה תוביסנל םיאתמ

  .םינויכראה קוחל

 ןהבש תוביסנב לוחל ךירצ םינויכראה קוחל א14 ףיעס םא רקיעו ללכ רורב אל יכ ףיסוהל שי ךכ לע

 טרפבו ,ירוביצ ןויכראל םירמוח ליאשמ ,ינויכרא רמוח לש םייקוחה םילעבה אוה רשא ,ישילש דצ

 ירוביצ ןויכרא ןהבש תוביסנ ןה הלא .ליאשמה םרוגה ידיב הרתונ םירמוחה לע תולעבה ןהבש תוביסנב

 ,יטרפה טפשמה םוחתמ ,תיזוח  םיסחי תכרעמ תמייקתמ אלא ,ינוטלשה ועבוכב קרו ךא לעופ וניא

 ףא הלח םינויכראה קוחל א14 ףיעס תארוה יכ עבק ןוילעה טפשמה תיב 97.ליאשמה םרוגה ןיבו וניב

 ןתינש םושמ תישקומ העיבק וז 98.הניו ידוהי תליהק ידיב הרתונ םיכמסמה לע תולעבה יכ םיחינמ םא

 םיבייחמכ ,"ירוביצ ןויכראבש ינויכרא רמוח" הביתה תאו ,םינויכראה קוחל א14 ףיעס תא שרפל

 רבדה ךכ המכו המכ תחא לע .ותקזחב קר אלו ירוביצה ןויכראה תולעבב ויהי םינויכראה םירמוחהש

 ןויכראה ןיבו הניו ידוהי תליהק ןיב תיזוח םיסחי תכרעמ המייקתה הז רשקהב יכ םיחינמ םא

 ,םילשוריל הניוומ םיכמסמה תרבעה לש תומיעפה עברא לכש ןובשחב םיאיבמ םא דוחייבו ,יזכרמה

  1981.99 תנשב םינויכראה קוחל א14 ףיעס תקיקח ינפל הברה ורק ,יזכרמה ןויכראל םתריסמו

 הלָאשה לע לוחל הכירצ הניא םינויכראה קוחל א14 ףיעס תארוהש המוד ,םירבדה ינפ םה הלאשכ

 ףיעס לש ףקותל ותסינכ םרט העצבתהש ,ינויכרא רמוח לש םילעבה ידי לע ירוביצ ןויכראל תירטנולוו

 רורב אל תאז לכב ,הלוחת רב אוה א14 ףיעס יכ םיחינמ םא ףא ,וזמ הרתי .םינויכראה קוחל א14

 ,ירטנולוו ןפואב ירוביצ ןויכראל ולאשוה םינויכרא םירמוח ןהבש תוביסנב לח ףיעסה םא וילאמ

 העיבק .רומאכ םינויכרא םירמוח לש יקוחה םילעבה אוהש ימ ידי לע ,ןמזב תלבגומ הפוקתל תוברל

 םיינויכרא םירמוחו םיפסוא תלאשה תורשפא לש ,השעמל הכלה ,ןויא העמשמ תאזכש תיטפשמ

 העיבק .ליאשמה םרוגל הבשה תלוכי רדעיה העמשמ ,הלָאשה לכ ןכש ,םיילארשי םיירוביצ םינויכראל

                                                             
  .ןלהל 'ג קלח ואר 94
  .ןייטשניבור טפושה לש וניד קספל 'ז 'ספ,2 ש"ה ליעל ,הניו ידוהי תליהק תשרפ ואר  95
 לש ותלהנהב וא ותולעבב אוהש ןויכרא – "ירוביצ ןויכרא"" :םינויכראה קוחל 2 ףיעסב "ירוביצ ןויכרא" תרדגה ואר 96
 ."ירוביצ ןויכראכ ,תומושרב המסרופש העדוהב ,הלשממה ידי לע רשואו ,םיחוור תקפה ותרטמ ןיאש ףוג

 להנימה תויושר לש תיזוחה תוירחאה זרא־קרב הנפד ;)1985( לארשיב תושר יזוח ולש הלאירבג ,יללכ ןפואב ,ואר 97
 א"ע לשמל ואר( ןכ תושעל תינוטלש-תירוביצ הקדצה הנשי םא םיינוטלש םיזוחמ ררחתשהל ןתינ ןידה יפל ,ןכא .)1991(

 ;111 )1(טנ ד"פ ,רשנ תייריע 'נ מ"עב ינולא .ה תבולשת 2064/02 א"ע ;506 )5(דנ ד"פ ,ןוחטיבה דרשמ 'נ בגר 6328/97
 לש ותוידוחייב ןיא ,תאז םע .)481 )5(טנ ד"פ ,י"מ 'נ מ"עב תיפותיש תיאלקח הדוגא – תוקרי ילדגמ ןוגרא  2553/01 א"ע
 ירוביצ ןויכראל רסמנש ינויכרא רמוח לע לח וניא םינויכראה קוחל א14 ףיעס ,ללככש הנעטהמ עורגל ידכ ינוטלשה הזוחה
 קוחל 29 ףיעס תוברל ,םייביטיזופסידה היללכו ,תיזוחה םיסחיה תכרעמ יכו ,הלאשה ןוגכ תיזוח םיסחי תכרעממ קלחכ
 ,תודחוימ תוביסנב קר ירה ,םירבדה ינפ םה הלאשכ .םינויכראה קוחל א14 ףיעס תארוה לע םירבוג ,הליאשהו תוריכשה
 .םינויכראה קוחל א14 ףיעס תארוה לע ססבתהל הנידמה לכות ,ינוטלשה הזוחה ןמ ררחתשהל הקדצה הנשי ןהב רשא
 .לדנה טפושה לש וניד קספל 6-8 תואקספ ,2 ש"ה ליעל ,הניו ידוהי תליהק תשרפ ואר 98
 .1014 ח"ס ,1981-א"משתה ,)2 'סמ ןוקית( םינויכראה קוחב ףסוהש ,1955-ו"טשתה ,םינויכראה קוחל א14 'ס ואר 99
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 םדעתל ידכ םירמוח לואשל םיירוביצ םינויכראל רשפאתיש ירוביצה סרטניאל תדגונמ תאזכש

 .ילארשיה רוביצה ינפב םתוא ףושחלו

 םירמוח ריבעהל תוכמסה תא הנידמה זנג ידיב ,רומאכ ,ריתומ םינויכראה קוחל )ב(א14 ףיעס ,ףוסבל

 תורשפאל ללכ שרדנ אל ןוילעה טפשמה תיב .זנגה ידי לע ועבקייש םיאנתל ףופכב ,ירוביצ ןויכראמ

 תבשה לע תורוהל הנידמה זנגל ול יואר ,לח םינויכראה קוחל א14 ףיעס םא ףא ,ןודנה הרקמבש

 תרתוה ןוגכ םיאנת תעיבקל ףופכב ,הניו ידוהי תליהק – םייקוחה םהילעבל םיינויכראה םירמוחה

 תוריבסה תא ןוחבל ןוכנל אצמ אל ןוילעה טפשמה תיב 100.יזכרמה ןויכראה ידיב ילטיגיד קתוע

 ילהנמה טפשמה יללכ רואל ,םינויכראה קוחל א14 ףיעס יפל הנידמה זנג תוכמס תלעפה לש תויקוחהו

 ינש םנשי ,םירבדה ינפ לע תוחפלש ףא ,תאז 101.תינוטלש תוכמס תלעפה לע תיטופישה תרוקיבהו

 תודבועו יטפשמה בצמה ,תישאר .)ב(א14 ףיעס יפל זנגה תוכמס תלעפה תא קידצהל ולכי רשא םינועיט

 םא .םהלש יקוחה םילעבה ידי לע ןויכראה ירמוח לש הלאשהב רבודמש ,רומאכ ,םידמלמ הרקמה

 תוכמס תלעפה תא תוקידצמה תוביסנ הלא זא וא ,תותימצל הלאשהל התייה אל ןכא םידדצה תנווכ

 יניד םוחתמ םילוקיש ,אבה קלחב טרפאש יפכ ,תינש .םינויכראה קוחל א14 ףיעס יפל הנידמה זנג

 ,םהלש אצומה תליהקל ןויכרא ירמוח תבשה לש תירסומ-תיכרעה תועמשמהו ,יתוברתה ןיינקה

 זנג תטלחהש אצמנ .הניו ידוהי תליהק ידיל ןויכראה ירמוח תבשה תא קידצהל םה ףא םייושע

 ןותנ תניחבב ןה ףא ,ילהנמה טפשמה יללכ יפל התוא ןוחבלמ ןוילעה טפשמה תיב תוענמיהו ,הנידמה

     .ןודנה הרקמב ןוילעה טפשמה תיב לש ותייטנו ותמגמ לע דיעמה

   םייניב םוכיס )ג(

 םהיטרפ יטרפל ירנירטקודה יטפשמה בצמהו םידדצה תנווכ ,הרקמה תודבוע חותינב יתודקמתה

 תיב לשו הנידמה זנג לש תויתדבועהו תויטפשמה םהיתועיבק יכ הדמעה וא החנהה ןמ תעבונ הנניא

 ןדצל תובצינ רעצמלו ,קפסב תולטומ תועיבקב רבודמ ,תאז םע .לילעב תועטומ ןלוכ ןה ןוילעה טפשמה

 טפשמה תיב לשו הנידמה זנג לש תועיבקה לש ןתורבטצה .תוחפ אל תוליבק ,תורחא ,תופסונ תופולח

 ידיל הניו ידוהי תליהק לש ןויכראה ירמוח תא בישהל ןיא היפלו ,תינורקע הדמע תפקשמ ןוילעה

  .הניווב אלו םילשוריב אוה ןויכראה ירמוח לש יוארה ילמסהו ירוטסיהה םמוקמו ,הליהקה

 דסומ ,ןיאמ שי תניחבבו השעמל הכלה ,ןוילעה טפשמה תיב רצי הקידצהלו וז האצותל עיגהל ידכ

 ןוגיע וא תורחא טפשמ תוטישב תוליבקמ ול ןיאש ףא ,"תותימצל הלאשה" לש ינורומיסקוא יטפשמ

 התייה םינויכראה קוחל 14 ףיעס תארוה לש םושייו תונשרפ םנמא .תילארשיה טפשמה תטישב

 המצעלשכ וז הדבוע םלוא ,ןוילעה טפשמה תיב עיגה הילא רשא תיפוסה האצותל עיגהל ידכ הקיפסמ

 הלאשה" לש יטפשמ דסומ םויקל עגונב טפשמה תיב טקנ רשא תודמעה תועמשממ התיחפמ הניא

 תוסחייתהב וז היגוסב טפשמה תיב לש ותודקמתהו הפיקמה ותוסחייתה תא רוטפל ןיא ."תותימצל

 ,הלאשל עגונב תויתוהמ תודמע תפקשמה תטרופמו הפיקמ השיגב רבודמ .אדירג בגא תרמאכ הילא

 שי ,יטפשמ דסומ ותוא תריצי ידכ דע ,הניו ידוהי תליהק לש ןויכראה ירמוח אצמיהל םיכירצ ימ ידיב

                                                             
 .148-152 ש"הל ךומסב ןלהל 'ג קלחב רומאה תא ואר הז ןיינעל 100
 הכירצ התייה תאזכש תיטופיש תרוקיבש המוד ,וניינעב .)2010( 439 ילהנימ טפשמ ,זרא-קרב הנפד יללכ ןפואב ואר 101
 ואר תוריבסה תליעב ןוידלו הריקסל( קרפה לע םידמועה םינושה םילוקישה חכונל הנידמה זנג תטלחה תוריבסב דקמתהל
 תטלחה יכ ןועטל שקבמ ינניא .)1982( 102 ,בי םיטפשמ ,"ילהנימה טפשמב תוריבסה תרוקיב לע תורעה" דקש לכימ םג

 תיטופיש תוברעתה קידצמה ןפואב לילעב הריבס יתלב הינפ לע איה ,םינויכראה קוחל א14 ףיעס יפל ותוכמס תלעפהו זנגה
 ותמגמ לע דמלמ זנגה תטלחה תוריבס תדימל יהשלכ תוסחייתה רדעיה יכ רובס ינא תאז םע .הטלחהב תיעמשמ-דח
   .ןידה קספ לש תיללכה
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 יטפשמ סוסיב אל םגו ,תורחא תונידמב תוליבקמ ול ןיא רומאכ רשא ,"תותימצל הלאשה" לש ,ןיאמ

     .ילארשיה ןידב

 תליהק תנווכ יכ ,יתדבוע ןיינעכ ,ןוילעה טפשמה תיב עבק הקידצהלו וז האצותל עיגהל ידכ ,דועו תאז

 ךכ לע תודיעמה תויאר אצמנב ויה אלש ףא ,תאזו ;תותימצל םיכמסמה תא רוסמל התייה הניו ידוהי

 דצמ תאזכש הנווכ לע דיעהלמ םיקוחר וז היגוסב םיירוטסיהה םירמוחהש ףאו יעמשמ-דח ןפואב

  .הניו ידוהי תליהק

 ,ועינהש תוחוכה עקר לע ןוילעה טפשמה תיב תטלחה תא ןוחבל איה רמאמה לש אבה קלחב יתרטמ

 ,יזכרמה ןויכראב ,םילשוריב הניו ידוהי תליהק לש ןויכראה ירמוח םוקימ :הטלחהה תא ,יתעדל

 סוכינ הקידצמה הריחב ,ידוהיה םלועה זכרמ איה לארשי תנידמ היפלש תימואל-תיטילופ הריחבכ

 ןמ תומלעתה ךותמ התשענ וז הריחב .לארשי תנידמל ץוחמ תוידוהי תוליהק לש םיידוהי תוברת יסכנ

 קספ תועמשמ .תוליהק ןתוא תניחבמ תוברת יסכנ םתוא לש "הבשה"ה תלועפ לש תננוכמה תועמשמה

 הכלה ,השענ ידוהיה םעה לש הירוטסיהה ןיבו תינרדומה לארשי תנידמ ןיב הקיזה קוזיח יכ איה ןידה

 תנידמ תשקבמ ןהל רשא ,תוליהק ןתוא לש תוברת יסכנ לש – תינויער ולו – הליטנ ידי לע ,השעמל

 ןורכיזה תניחבמ תוכלשה שי ןוילעה טפשמה תיב לש הז ךלהמל יכ תוארהל הסנא .זכרמ שמשל לארשי

 יניד לש תוארה תדוקנמ דוחייב ,השקומ ךלהמב רבודמ ךכ םושמו ,הניו ידוהי תליהק לש יביטקלוקה

  102.םדוסיב םיחנומה םיכרעהו יתוברתה ןיינקה

 ןורכיזה לש הקיטילופהו טפשמה תיב   .ג

 הליהקה לשמ םיינויכרא םירמוחו םיירוטסיה םיכמסמ הידיל בישהל השקיב הניו ידוהי תליהק

 היהת רשא היהת יכ קלוח ןיאו ,ןוצרמ התשענ הדקפהה יכ קלוח ןיא .יזכרמה ןויכראב ודקפוהש

 םיאצמנה םימרוג ינשב רבודמ רבד לש ופוסב ,יזכרמה ןויכראה ןיבו הניו ידוהי תליהק ןיב תקולחמה

 הדחכהל איבה רשא ,האושה תפוקתב יצאנה לוועמה רטשמה לומל ,סרתמה לש דחאה ודצב

  .הניו ידוהי תליהק לש תוררופתהלו

 טפשמה תיב תדמע תא םג ומכ ,הניו ידוהי תליהק לש הבשהה תשירד תא ןיבהלו ליכהל ידכ ,תאז םע

 ןוגכ םיפסונ טפשמ ימוחתבו יתוברתה ןיינקה ינידב חתופש יפכ הבשהה דסומב רזעיהל ןתינ ,ןוילעה

 םושמ אלא ,ולא םיניד יפל הבשה תבוח םיבח וימודו יזכרמה ןויכראהש םושמ אל 103,ירבעמ קדצ

 יולת חרכהב אל הניו ידוהי תליהקל הבשה לש ךילהל תויוקפנו תויועמשמ ןוניכ ,ןלהל טרופמכש

 רקחמהו הביתכה אוה הז רשקהב עייסל לוכי רשא ףסונ רוקמ .בישמה םרוגה לש םינייפאמבו תוהזב

 תושבגמ תוצובק םהבש םינפואה לע רוא ךפושה ,היגולויצוסה םוחתמ גשומכ "יביטקלוק ןורכיז" לע

 יתוברתה ןיינקה יניד ןיב ןילמוג ירשק םנשי יכ תוארהל הסנא .ןתוהזלו ןרבעל עגונב תפתושמ העדות

 ,הליהק לש יביטקלוק ןורכיז יביכרמ םישבגתמו םיבצועמ ובש ןפואה ןיבו םניבו ,הבשהה דסומל

 תוכלשהה ,תויועמשמה תנבהל תיטנוולר וז תינויע תרגסמ יכ ןועטל שקבא דוע .םואל וא הצובק

                                                             
 טפשמה תיב לש הערכהה תונוכנב קפס םיליטמ םה ףא רשא ,םייתלעות לשמל ,םיפסונ םילוקיש ונכתיי ,וזמ הרתי 102
 םימרוגו תוליהק עיתרהל היושע הניו ידוהי תליהקל ןויכראה ירמוח תבשה לע תורוהל אלש הטלחהה ,המגודל ךכ .ןוילעה
   .הז גוסמ םייתלעות םילוקישב ןודל רמייתמ וניא ירמאמ .לארשיב םיירוביצ םינויכראל םירמוח ליאשהלמ םיפסונ

 תויטפשמ – תוקיטקרפו תויביטמרונ תושיג ,םיניד ךרעמל סחייתמ ,usticeJransitional T – "ירבעמ קדצ" חנומה 103
 קפסל איה הרטמה .ןמז ךרואל ,היגוסל תומילא תוברל ,רכינ ירוטסיה לוועמ ולבס רשא תורבחל עייסל דעוימה – תורחאו
 םילוכי ירבעמ קדצ ינונגנמ .םיפתושמ םייח לש םיביצי םיאנתל רבעמו רבעה תואצות םע תודדומתה םירשפאמה םילכ
 תומרופר ,םיילילפ םיטפשמ ,םוקיש ,יוציפ ,תולצנתה ,תוירחא תחיקל ,הרכה ,תמא יוליג יכילהת ,רתיה ןיב ,לולכל
 בחר ירבעמ קדצ לש םילכהו תוילכתה ,יוסיכה חווט יכ ןייצל רתומל .םייתליהק סויפו תמא ינונגנמו ,תוידסומו תויתקוח
 :ואר ,ירבעמה קדצה םוחת לש תיללכ הריקסל .רמאמב ןד ינא וב רשא ,הבשה לש יתדוקנהו רצה טביהה ןמ רתוי הברה

Transitional Justice (2000). Ruti Teitel, 
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 הריקסב חתפא .ןידה קספ דוסיבש ביטרנב םג ומכ ,הניו ידוהי תליהק תשרפב ןידה קספבש םיישקהו

 "הבשה" גשומה תועמשמ תוברל ,יתוברתה ןיינקה יניד לשו "יביטקלוק ןורכיז" חנומה לש הרצק

       .הניו ידוהי תליהק תשרפל ךישמא םשמ .יתוברתה ןיינקה ינידב

 יביטקלוק ןורכיז   .1

 ,הליהק לש ףתושמה רבעה ןורכיזל סחייתמו היגולויצוסה םוחתמ חוקל "יביטקלוק ןורכיז" חנומה

 ול םינתונה םייביטמרונו םיילמס ,םייתוברת םיביכר תועצמאב בצועמ אוהש יפכ םואל וא הצובק

 ,עדי ,הנבה שי םיוסמ רוביצמ קלח םיווהמה םידיחיל ןהבש תוביסנל הנווכה ,ללככ 104.תועמשמ

 םלוגמ יביטקלוק ןורכיזש םגה 105.וב ושחרתהש םיעוריאלו םרבעל עגונב םיפתושמ העדותו םייומיד

 םיילמס םיעצמאו םיגוציי לש תכרעמ הנשי ,התרגסמב םייקתמה חישבו ,הצובק התוא תעדותב

 ,םיטרס ,ןורכיז ימי ,םיסקט םהבו ,ףתושמה יביטקלוקה ןורכיזה תא תרמשמו תבצעמ ,תננוכמה

  106.דועו םימוליצ

 רמשמו בצעמה ןפואב ןרבע לש ןורכיז תוחתפמ תוליהקו תוצובק יכ חינמ יביטקלוק ןורכיז גשומה

 הצובקה ךותב םירבוע הלא םיביכרמו ,הלש תוהזה תסיפתו הליהק לש ימצע יומיד ןוגכ םיביכרמ

 םיסחיה לע םג ומכ ,הצובקה ךותב םיסחיה לע עיפשמ יביטקלוקה ןורכיזה ,הז ןבומב .ןמז ךרואל

 יביטקלוק ןורכיז לש םירצותו םיכילהת 107.םירחא םימואלו תוליהק ,תוצובק ןיבו הצובקה ןיבש

 ;)הצובקל תוכייש תרדגה( יתרבחה םוחתה תוברל ,םימוחת ןווגמב תיתרבח הצובק שמשל םילוכי

 תויגולואידיא םודיקו יטילופ חוכ סוסיבב באשמכ החכשו ןורכיז יביכרמב שומיש( יטילופה םוחתה

 םירושימה לולכמב 108.)היכרעו הצובקה לש תוברתה יביכרמ יוהיז( יתוברתה םוחתהו )תומיוסמ

 לכ ,תושקבמה תורחתמ תוצובק ןיב תוחוכ יסחי לש רצות הבר הדימב אוה יביטקלוק ןורכיז ,וללה

 איה רבעה תונשרפ .םהילע עיפשהלו הרבחה תעדות תא ובצעי רשא םיביטרנה תא בצעל ,הכרדב תחא

 יסחיל םירושק רבעה תעדות בוציע יכילהת ,הז ןבומב ךכיפלו ,יוושכע יטילופ חוכ שוביגל יעצמא

 109.םהב םיכורכו הווהב םייטילופ תוחוכ

 ןורכיזמ עפשומ טפשמה בוציע .ידדה העפשה סחי שי יביטקלוק ןורכיז ןיבו טפשמה ןיב יכ רובסל גוהנ

 לש יביטקלוקה ןורכיזה יביכרמ לע תועיפשמ תויטפשמ תועיבקו תומרונ וליאו ,אסיג דחמ ,יביטקלוק

 ןיינקה יניד ,וז תיללכ תרגסממ קלחכ יכ תוארהל הסנא תעכ 110.אסיג ךדיאמ ,םואל וא הצובק ,הליהק

 .יביטקלוק ןורכיז יכילהתל ןירשימב רושקה םיניד ךרעמכ םינמתסמ םהבש הבשהה דסומו יתוברתה

 .יביטקלוק ןורכיז יכילהת ןיבו םניבש הקיזבו יתוברתה ןיינקה ינידב קוסעא אבה הנשמה ףיעסב

       .הניו ידוהי תליהק תשרפל בושא ןכמ רחאל

                                                             
 לש היעבה לע :הירוטסיהל ןורכיז ןיב" הרונ רייפ :לשמל ואר "יביטקלוק ןורכיז" לש ותועמשמו ותוהמ אשונב ןוידל 104
Misztal, . Barbara A; Maurice Halbwachs, On Collective Memory (1992))1993( 4-19 ,45 םינמז ,"םוקמה

(2003). Theories of Social Remembering 
    .)2007( 297-299 הלומעתו ןורכיז ,הירוטסיה רבלג באוי ואר 105
Joyce Robbins, Social Memory Studies: From "Collective Memory" to the  ,Jeffrey K. Olick:ואר 106

, 105, 106 (1998).OCIOLOGYSEVIEW OF RNNUAL AHistorical Sociology of Mnemonic Practices, 24  
 ,Jeffrey , 149 (2008); TUDIESSEMORY M, 1(2) history and the claims of the pastMemory, Ross Poole:ואר 107

, 333 (1999).HEORYTOCIOLOGICAL SK. Olick, Collective Memory: The Two Cultures, 17(3)  
RITICAL C, 12 Reading the Past Against the Grain: the Shape of Memory StudiesZelizer, arbie B:ואר 108

228 (1995).-, 214, 226OMMUNICATIONCASS MTUDIES IN S 
National Tradition Yael Zerubavel, Recovered Roots: Collective Memory and the Making of Israeli ,:ואר 109

.(1995)11  
Rev. L. & Soc. Sci. , 3 Ann. Law & Collective Memory,  Joachim J. Savelsberg1 and Ryan D. King :ואר 110

 וא ערה ןושלל תיטפשמה תוירחאה יללכמ עפשומ תויהל יושע האושל עגונב יביטקלוק ןורכיז ,המגודל ,ךכ .(2007) 189
 תויושחרתהו האושה תפוקת לע "רמול ןתינ"ש המל רשאב רוסאהו רתומה תולובג תא םיעבוקה םיניד – האוש תשחכהל
 .הב
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 הבשהה דסומו יתוברתה ןיינקה יניד   .2

 ריכה טפשמה ,היגולויצוסה םוחתב ,ליעל ורקסנש יפכ ויתויועמשמל ,יביטקלוק ןורכיז חנומה דצב

 יטפשמ ףנע אוה יתוברתה ןיינקה יניד ףנע ,ןלהל טרופמכ .ותוא חתיפו יתוברתה ןיינקה יניד ףנעב

 ןורכיז לש םיביכרו תודוסי ובש ןפואה לע ,ןיפיקעב ןיבו ןירשימב ןיב ,םיעיפשמ ויביכרמו ויללכ רשא

 הבשה תובוחב ,תיתנידמ הטילשב םרקיעב םיקסוע יתוברתה ןיינקה יניד .םישבגתמ יביטקלוק

 יתונמא-ירוטסיה ךרעו תוידוחיי ילעב תוברת יסכנל עגונה לכב ,תּוריבע תולבגמב םג ומכ ,רומישו

 תוימואל-ןיב – תומרונ לש גראמ םיללוכ םה 111.םואל תנידמ וא הליהק ,םע ןוגכ תנחבומ הצובקל

 תוברת יצפחבו םיכמסמב ,תוריציב שומישה יכרדל רשאב תובוחו תולבגמ תועבוקה – תויתנידמו

 לע הנגהה תרדסה דוסיב .112.םתוריבעו םלוצינ ,םרומיש תא קידצמה ידוחיי ךרע ילעבו םייטנתוא

 חכונל םיקדצומ תוברת יסכנ םתוא לע ינוביר חוכו הטילש יכ החנהה תבצינ םיימואל תוברת יסכנ

 תוהזהו תוברתה ,הירוטסיהה ירשק גראמל עגונה לכב םיסכנ םתוא לש ןנוכמה דיקפתהו תויזכרמה

 תושירדו תיתנידמ הטילש ,תוריבע תולבגמ .םואל תנידמ וא הליהק ,םע ןוגכ תנחבומ הצובק לש

 יתוברתה ןיינקה יניד ךרעממ תועבונ ,תנחבומ תוהז תקיזו תוידוחיי ילעב תוברת יסכנל עגונב 113הבשה

 .םתוא תונגעמו

 ,תורדגומ םואל תונידמ ןיבש םיסחיב םיקסוע קר אל יתוברתה ןיינקה יניד ,וז תיללכ תרגסממ קלחכ

 תוליהק לש תיתוברתה ןתוהז לש רומישו ףוקיש ,שוביג ,ןוניכ ותילכתש ילכ םישמשמ םג םה אלא

 ,הז ןבומב 114.םילח םה הבש םואלה תנידמ לומ לא תוברל ,תונחבומ תויתוברת וא תוינתא תוצובקו

 יתוברתה ןיינקה יניד םירקמה ןמ קלחב .בכרומ אוה יתוברתה ןיינקה יניד לש תוערתשהה חווט

 יניד םירקמה ןמ רחא קלחב .הילע הנגהבו השוביגב ,אמלע ילוכ יפלכ תימואל תוהז ןוניכב םיקסוע

 הילע הנגהבו השוביגב ,תינתא הצובק וא הליהק לש תיתוברת תוהז ןוניכב םיקסוע יתוברתה ןיינקה

 התוא תנכוש הכותב רשא תיתנידמה תושיבו הירוטירטב )תרחאו( רתוי הבחר תימואל תוהז לומ לא

 115.המצע לשמ יתוברת ןיינק יסכנ לע הנגהל תנעוטה תמיוסמ הליהק

                                                             
   .Stamatoudi, Cultural Property Law and Restitution, 14 Irini A-(2011) 19 :ואר המגדהו הריקסל 111
ed., 2002); John  th304 (4-John H. Merryman & Albert E. Elsen, Law Ethics and the Visual Arts 161:ואר 112

, 339, 355 (1989); Frank G. EVR L. .ALIFC, 77  The Public Interest in Cultural PropertyHenry Merryman, 
ULTURAL COURNAL OF JNTERNATIONAL I, 7(2) The Fundamental Aims of Cultural Property LawFechner, 

Identity and Cultural Property: The Protection of Cultural , 376 (1998); Patty Gerstenblith, ROPERTYP
, 559 (1995).EVR B.U.L.5 , 7Property in the United States 

 ;1955-ו"טשתה ,םינויכראה קוח ;2007-ח"סשתה ,תימואלה היירפסה קוח :הלאה הקיקחה ירבד תא ילארשיה ןידב ואר 
 :הלאה תוביטקרידהו תוימואל-ןיבה תונמאה ןכו ,1978-ח"לשתה ,תוקיתעה קוחו 1983-ג"משתה ,םינואיזומה קוח

the ; 14, 1954 .Cultural Property in the Event of Armed Conflict of May Convention for the Protection of
Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of UNESCO 

the Protection of the UNESCO Convention for ; the Ownership of Cultural Property of November 14, 1970
UNESCO Convention ; World Cultural and Natural Heritage, Nov. 16, 1972, UNESCO Doc. 17/C/106 (1972)

Council Directive 93/7 of 15 March ; Oct. 17, 2003 for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage,
ral Objects Unlawfully Removed from the Territory of a Member State, 1993 O.J. 1993 on the Return of Cultu

24, 1995, art. 3(2),  .UNIDROIT Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects, June; (L074) 74
.34 I.L.M. 1330 
   

,Essays on  -Thinking about the Elgin Marbles  John Henry Merryman:לשמל ואר ,ולא תולבגמ תריקסל 113
206 (Second Edition, 2000).-Cultural Property, Art and Law, 170 

 ,COLUM. L. The Paradoxes of Cultural PropertyNaomi Mezey 107 ,:ןכו ;112 ש"ה ליעל ,Gerstenblith ואר 114
(2007).2018 -, 2014REV. 2004   

 םיכרע םדקל םירומא יתוברתה ןיינקה ינידש ךכב תימינפה הריתסהו חתמה לע םג תדמוע Mezey .2005 'מעב ,םש ואר 115
 ןיינקה ינידל םיוולנה ,תונובירה חוכו יניינקה דממה וליאו ,תיתוברת הקיזו תיתליהק תוהז ,תימצע תוהז לש גוסהמ
 םייתוברת הקיז ירשקב שמתשהל תוצובקו םידיחי לש םתלוכיל עגונב ליבגמו עבקמ תומרונ גראמ םירצוי ,יתוברתה
  .הלא םירשק ססבלו תוברת יסכנ םתואל עגונב םיימניד
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 ןקיטרואיתה ,Merryman .םיבכרומ םה יתוברתה ןיינקה יניד ךרעמל םיקודיצהו ינויעה סיסבה

 ןורכיז ,תמא :יתוברתה ןיינקה ינידל תויזכרמ תוילכת שולש ןייצמ ,יתוברתה ןיינקה יניד לש יזכרמה

 116.הכותב םידיחיל םג ומכ ,םואלל וא הליהקל ,הצובקל תוברת ירמוח לש תפתושמה תועמשמהו

Merryman השיגה :יתוברתה ןיינקה ינידל ,ותטישל תודגונמ ,תויזכרמ תושיג יתש ןייצמ ףא 

 תא השיגדמ תימואלה השיגה internationalist(.117( תימואל-ןיבה השיגהו )nationalist( תימואלה

 רוקמה איה רשא ,םואלה תנידמ ןיבו ,יתוברתה ןיינקה יניד יאשונ םה רשא ,תוברתה יסכנ ןיבש רשקה

)source( יתוברתה ןיינקה יניד לש תויזכרמה תוילכתה תחא ,וז השיג יפ לע .תוברת יסכנ םתוא לש 

 תולובגל ץוחמ לא "םיימואל" תוברת יסכנ לש האיצי עונמל חוכו תוכז רוקמה תנידמל תונקהל איה

 יניד ידי לע תנגומה הצובקה ןיבו יתוברתה באשמה ןיבש הקיזה ירשק לשב תאזו ,רוקמה תנידמ

 הקיז םהל שי רשא תוברת יסכנל עגונב הבשה תושירד הקידצמ ףא תימואלה השיגה .יתוברתה ןיינקה

  118.רוקמה תנידממ וחקלנו ואצוה רשאו ,רוקמה תנידמ ןוגכ ,תנחבומ הצובקל תידוחיי

 הקיז תולוטנו תוילבולג ןה יתוברתה ןיינקה יניד לש תורטמהו תילכתה ,תימואל-ןיבה השיגה יפ לע

 אוה ןגומה טקייבוסה ,וז השיג יפל .תוברתה יסכנ רוקמ איה רשא ,םואלה תנידמל םיקודה רשקו

 רשאב תושונאל ותשגנהו ורומיש תובישח לשבו וב ןומטה ךרעה לשב ,ומצעלשכ ,יתוברתה באשמה

 ילעב תוברת יסכנ לש השגנהלו רומישל רשאב םייטפשמה םיללכהש תסרוג תימואל-ןיבה השיגה .איה

 ,אשונל רתויב םימיאתמה םיפוגה ידי לע רוביצל םתשגנהו םרומיש תא רשפאל םיכירצ ,ידוחיי ךרע

 ,הז עקר לע .הכותב וא תירוקמה םואלה תנידמל ץוחמ הלא םיפוג לש יפרגואיגה םמוקימב תולת אלל

 ץוחמ לא תוברת יסכנב רחס תולבגמו אוציי תולבגמ תלטהל דגנתהל הטונ תימואל-ןיבה השיגה

 םג ,הדוסיבש לנויצרהו התוהמ יפ לע ,ןכ ומכ ."יתוברתה ןיינקה יניד םשב" תירוקמה םואלה תנידמל

   119.יתוברתה ןיינקה יניד חוכמ לקנב הקדצהל תונתינ ןניא רוקמה תנידמל הבשה תובוח

Merryman 120:תורחתמכו תודגונמכ וללה תושיגה יתש תא ,ןויגיה לש הבר הדימב ,ראתל הטונ 

 ךרעה תא השיגדמ היינשהו ,ולש רוקמה תנידמל יתוברתה באשמה ןיבש רשקה תא השיגדמ תחאה

 ותוא םע ההוזמ הצובק לא הקיזה ןמ קתונמב ,אמלע ילוכ יפלכ יתוברתה באשמב ןומטה יזנירטניאה

 ןיב תומיעה לאיצנטופו חתמה דצב יכ שיגדהל תאז לכב בושח .הילע רבוגה ןפואב ףאו ,יתוברת באשמ

 ןיינקה ינידל תימואלה השיגה לע תנעשנה ,רוקמה תנידמל םג ןהבש תוביסנ ונכתיי ,תושיגה יתש

 121.תימואל-ןיבה השיגה לש םיכרעהו תוילכתה תא שממל תולוכיהו םילכה השעמל ויהי ,יתוברתה

 ילעב תוברת יצפח שיגנהלו רמשל םילכ ויהי רוקמה תנידמל םג ןהבש תוביסנ ונכתיי ,תורחא םילימב

                                                             
  .345-349 'מעב ,112 ש"ה ליעל , Merryman ואר 116
 ,EVR L. .ICHM, 83 Thinking about the Elgin MarblesJohn .H. Merryman .:ואר ןתמגדהלו תושיגה יתשב ןוידל 117

1881 (1985). 
 International Legal Framework for the Return, Restitution or Forfeiture The New Nafziger, James:ואר 118

A Brief History of the Creation by UNESCO ; , 15 N.Y.U. J. INT'L L. & POL. 789 (1983)of Cultural Property
to its Country of Origin  of an Intergovernmental Committee for Promoting the Return of Cultural Property

or its Restitution in Case of Illicit Appropriation, 31 MUSEUM 59 (1979).  
 םילבקמ םא ףא ,היפלו ,יתוברתה ןיינקה יניד לש תינאיטרביל תילכלכ הסיפתב םג יוצמ תימואלניבה השיגל ףסונ יוטיב 119
 יניד תועצמאב תולטומה ,שומישה תולבגמו תוריבעה תולבגמש ירה ,יתוברתה ןיינקה יניד דוסיבש ,םיכרעהו תוילכתה תא
 םיסכנל תוברת יסכנ לש םתכיפהו םיליגרה יטרפה ןיינקה ינידש דועב ,תאז ,ןתרטמ תא תוגישמ ןניא ,יתוברתה ןיינקה
 ,ational The InternEric A. Posner:ואר .ןמז ךרואל םתשגנהו םרומיש תויורשפא תא אישהל היופצ םיריחסו םיריבע

, 8 CHI. J. INT’L L. 213 (2007).Protection of Cultural Property: Some Skeptical Observations 
  .345-349 'מעב ,112 ש"ה ליעל Merryman   ואר 120
 תישממ הנכס תמייק הבש םואל תנידמ ידי-לע יתוברת ןיינק יסכנ לש הבשה תשירד ןיב לדבה ונשי ,אמגודל ,ךכ 121
 םיימינפה המחולה יקבאמל רבוע הירוס תמגוד םירוזאב ,לשמל( רוביצל םתשגנהו םרומיש ךשמהל רעצמלו םתודירשל
 םיבאשמה ,םילכה תא הל שי רשא םואל תנידמ ידי-לע יתוברת ןיינק יסכנ לש הבשה תשירד ןיבל )םהב םישחרתמה
 ואצוה רשא ,יתוברת ןיינק יסכנ לש רשקהב ,לשמל( בחרה רוביצל םתשגנהו יתוברת ןיינק יסכנ רומיש ךשמהל תוביוחמהו

   .)הבשה תשירד תססבמ ןיס םהילא סחיב רשאו ןידכ אלש ןיסמ



21 
 

 הלאשל שרדנ תימואל-ןיבה השיגב ךמותש ימ ףא ,הלאכ תוביסנב .אוה רשאב בחרה להקל ידוחיי ךרע

 .תימואלה השיגה דוסיבש םילוקישל לקשמ תתל שי ,ינש רדסמ לוקישכ תוחפל םא

 םהש לככ םייואר םילוקיש םה ,"תימואלה השיגה" תונכל גוהנש המ דוסיבש םילוקישה ,ימעטל

 יסכנ םתוא לש תובישחה תאו םימיוסמ תוברת יסכנ ןיבו תנחבומ הצובק ןיבש רשקה תא םישיגדמ

 ינרובס ,רבטצמבו ,דבב דב .תנחבומ הצובק התוא לש תיביטקלוקה תוהזה יביכרמ תיינבהל תוברת

 רומיש ךכ םושמו ,ילסרבינוא תויהל יושע תוברת יסכנב םולגה ךרעה ,תימואל-ןיבה השיגה חורב יכ

 התוללכב תישונאה הרבחה יכ םיחיטבמה םיאנתבו ןפואב ושעייש יואר תוברת יסכנ םתוא לש השגנהו

 םילוקישב תודדצמ תושיגה יתש ,וז יתדמע יפל .םתפישחמו תוברת יסכנ םתואל השיגמ תונהיל לכות

 ינניא .םהיניב תומיעו חתמ םנשי םימיוסמ םירקמב םא ףא ,תובישח ילעב םלוכו ,םירבטצמו םינוש

 השיגה ןיב יתיזח תומיע ונשי ןהבש תוביסנב םירבדה בצמ תויהל ךירצ המ ,הז רמאמב עירכהל שקבמ

 ,תנחבומ תיתוברת הצובקל וא ,םואלה תנידמל םהבש םירקמב םלוא ,תימואל-ןיבה השיגל תימואלה

 םוקמ שי זא וא ,תימואל-ןיבה השיגה לש םיכרעהו תוילכתה תא םישגהל תולוכיהו םילכה םנשי

 תיינבהל םיבושחה םימיוסמ תוברת יסכנ ןיבו תנחבומ הצובק התוא ןיבש רשקל לקשמ תתל יתעדל

       .תנחבומ הצובק התוא לש תיביטקלוקה תוהזה יביכרמ

 הבשהה תבוחל ,ישעמ ןיינעכו ,תימואל-ןיבה השיגל תימואלה השיגה ןיב תקולחמה דצב ,ךכ וא ךכ

 םיכוסכסו תוקולחמ 122.יתוברתה ןיינקה יניד ךרעמב יזכרמ םוקמ ,ןידכ אלש וחקלנש תוברת יסכנ לש

 תינתא הליהק לש וא ,םואל תנידמ לש הבשה תושירדב דקמתהל םיטונ יתוברתה ןיינקה יניד םוחתב

 המגידרפה ןמ רכינ קלח .םהל אל תוברת יסכנ םהידיב םיקיזחמה יטרפ םרוגמ וא רז םרוגמ ,תנחבומ

 תא לצינ רשא ,רז םרוג ידי לע תוברת יסכנ תליטנ לש תוביסנל עגונב בצוע יתוברתה ןיינקה יניד לש

 וזזבנש תוברת יסכנל עגונב ןה לוחל היושע הבשהה תבוח 123.שבוככ םיבר םירקמב ,ולש חוכה תדמע

 תולבגמ תרפה ךות הנידממ ואצוהש םיידוחיי תוברת יסכנל רשאב ןה )שבוכ דצ ידי לע ,לשמל(

 124.םייתוברת םיניינק לש םתאצוה ןיינעב תויתנידמ

 תוברת יסכנ םתוא ןיבש תוקיזב םידקמתמ םקלח .ילאוד אוה הבשהה תבוח דוסיבש םילוקישה גראמ

 םיקסוע םקלח 125.תוברת יסכנ םתואל רוקמ תווהמה הנידמה וא הליהקה לש תיתצובקה תוהזה ןיבו

 לווע לע ,יקלח ולו ,רופיככו לוועמה םרוגה יפלכ "קדצ תיישע"כ הבשהה טקאל תוולנה תויועמשמב

 סכנה לש ותובישחמו וכרעמ תעבונ קר אל הבשהה תלועפ ,וז תואר תדוקנמ 126.השענש ירוטסיה

 השענש קדצה רסוחב לוועמה דצה לש הרכהה תניחבמ ןה תופסונ תויועמשמ הל שי אלא ,יתוברתה

 127.ירוטסיהה לוועל ןברוקה ויהש הליהקה וא הנידמה ,םעה לש "ןוקית"ה תשוחת תניחבמ ןהו

 .קהבומה יתוברתה ןיינקה יניד ףנעב קר תמקוממ הניא ,ליעל הראותש היינשה םילוקישה תיירוגטק

 ;"ירבעמ קדצ" לש תוביסנ םע תודדומתה תעב הבשה יכלהמל םג תכיושמ וז םילוקיש תיירוגטק

 לווע םע םימואלו תונידמ דצמ תודדומתה לש רתוי בחר ךרעממ קלח איה הבשהה תבוח רשאכ ונייהד

                                                             
-ןיבה תונמאה ןכו  ESTITUTIONRAW AND LROPERTY PULTURAL C ,TAMATOUDIS A.RINI I, 14-.(2011) 19:ואר 122
 .112 ש"ה ליעל תוניוצמה תוימואל

 James Cuno, Who Owns Antiquity (2008); Imperialism, Art and Restitution (Edited by John:לשמל ,ואר 123
Henry Merryman, 2006).   

Edited by 14 -, 1rt and RestitutionImperialism, Ain  Introduction, John Henry Merryman):םג ואר ; םש 124
. 21 UC Davis The Retention of Cultural PropertyJohn Henry Merryman, ; 2006)(John Henry Merryman, 

.Law Review, 477 (1988) 
  .1910-1916 'מעב ,115 ש"ה ליעל ,Merryman, Thinking about the Elgin Marbles ואר 125
 xli, 308-Elazar Barkan, The Guilt of Nations, xv- (2000) 349:ואר 126
 ,n of Holocaust The RestitutioThérèse O‘Donnell:ןכו ,33 'מעב ,111 ש"ה ליעל ,IStamatoud  םג ואר ;םש 127

?, 22 EUR. J. INT‘L L. 49, Looted Art and Transitional Justice: The Perfect Storm of the Raft of the Medusa
59 (2011).-54 
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 תויהל יושע ,הבשה תבוח הלח םניינעב רשא ,םיסכנהו תוביסנה ףקיה ,הלאכ םירשקהב 128.ירוטסיה

 ,וז הירוגטקל רשא .יתוברתה ןיינקה יניד ידי לע םינגומה םיידוחייה תוברתה יסכנ ףקיהמ בחר

 ןוקיתכ הבשה לש רתוי תויללכ תויוקפנ םג אלא ,ידוחיי ךרע ילעב םייתוברת םיסכנ קר וניא דקומה

 ,םיפסכ ןוגכ ידוחיי ךרע ילוטנ םיסכנל עגונב םג םייקתהל היושע הבשה ךכ םושמ .ירוטסיה לווע

  129.הלאב אצויכו תועקרק

 ןתינ היהיש ילבמ ,הזב הז בברעתהל םייושע הבשהה תוירוגטק יתשו םימוחתה ינש ,ישעמ ןיינעכ

 תמחלמ ךלהמב .האושהו היינשה םלועה תמחלממ איה ךכל תחא המגוד .ןיטולחל םהיניב דירפהל

 הינמרג ידי לע םידקת ירסח םידממב םיידוהי תוברת יסכנ ולזגנו ודדשנ ,וזזבנ היינשה םלועה

 רשקהב ,הבשה יכלהמו הבשה תבוח .םיישילש םידדצ ידיל ועיגה םיבר םירקמב הלא םיסכנו ,תיצאנה

 ילעב םיסכנ ,לשמל( יתוברתה ןיינקה ינידל םירושק םקלח ;םילוקישו םיסכנ יגוס גראמ םיברעמ ,הז

 רתוי תובחר תוסיפתל םירושק םקלחו )וכותב תמיוסמ הליהקל וא ,ידוהיה םעל ידוחיי יתוברת ךרע

 130.תושונאה דגנ םיעשפו ירוטסיה לווע לש םירשקהב "הבשה"ה יכלהמ תועמשמ לש

 יכ תדמלמ ,םתרגסמב םייק אוהש יפכ ,הבשהה דסומו יתוברתה ןיינקה יניד תוילכת לש וז הריקס

 ,הצובק לש יביטקלוקה ןורכיזה בצועמ ובש ןפואה לע הרישי העפשה הל שיש םיניד תכרעמב רבודמ

 םיננוכמה םיילמס םיעצמאו םיגוציי םה ,יתוברתה ןיינקה יניד אשונ ,תוברתה יסכנ .םואל וא הליהק

 ,תוברת יסכנ םתואמ תודרפיהה םצע ,וזמ הרתי .ףתושמ יביטקלוק ןורכיז לש םיביכרמ םיבצעמהו

 וא ,הבשהה תשירד יאשונ ,תוברתה יסכנב הקזחה תלבקו השומימ םג ומכ ,םהל עגונב הבשה תשירד

 הליהקה ,הצובקה לש יביטקלוקה  ןורכיזה תא םיבצעמה םיביכרמ םלוכ םה ,השומימ-יא ןיפולחל

 דסומו ,יתוברתה ןיינקה ינידב םיוותומה תופדעהה ירדסו תוערכהה .םהילע םיעיפשמהו םואלה וא

 תויגולואדיאו תוסיפת םג ומכ יביטקלוק ןורכיז לש םיביכרמ םיפקשמ ,םהמ קלח הווהמה הבשהה

 .םהילע םיעיפשמ רעצמל וא ,רבעל עגונב תורחתמ

 תליהק תשרפ לש רשקהב תילמרופ הלוחת ןיא ,םהיביכרמל ,ליעל וראותש יפכ ,יתוברתה ןיינקה ינידל

 ןודנה הרקמה תוביסנב תיביטמרונה תיתשתה ,ןוילעה טפשמה תיב תטלחהמ הלועכ .הניו ידוהי

 תוארוה םללכבו יטרפה טפשמה םוחתמ םינידבו 131םינויכראה קוחל א14 ףיעס תארוהב התצמתה

 לש תועמשמה תנבהל תובישח שיש ינמוד ,תאז םע .םייללכה םיזוחה ינידו הליאשהו תוריכשה קוח

 ןפואב ןוחבל םישגינ רשאכ ,םהיניב קשממה לשו יתוברתה ןיינקה יניד לש ,"יביטקלוק ןורכיז"

 התייה אל םא םג .ובש תויטפשמה תוערכהה תאו הניו ידוהי תליהק תשרפב ןידה קספ תא יתרוקיב

                                                             
   .127 ש"ה ליעל ,O‘Donnell םג ואר .132 ש"ה ןלהל ,Barkan ואר 128
    Eur. J. Int’l L. 349, 353Holocaust LitigationTransnational Bilsky, Leora 23 ,-.(2012) 359:םג ואר ;םש 129

Bilsky תועיבת ויה הבשהה תועיבתמ רכינ קלח ובש ,האושה לש רשקהב ןהיגוסל הבשה תועיבת לש היגוסה תא תרקוס 
   .םיידוחיי םייתוברת הקיז וא ךרע ילוטנ םירחא םיסכנ יגוס תבשהל תועיבת וא תוירטינומ

 םיעגונ םניאש הבשה לש םיבצמו תוביסנ לש תוריקסב דקמתמה( 111-156, 88-142 'מעב ,132 ש"ה ןלהל ,kanBar ואר 130
 A Strange Case of Hornstein, Alison:םג ואר .)ידוהיה םעל וא תידוהי הליהקל הקיז ילעבו םיידוחיי תוברת יסכנל

OLUMBIA C, 1 Holocaust Art: the Historical and Cultural Property Debate Over Who “Owns” Bruno Schulz
(2007). 142 ,AWLUROPEAN EAST EOURNAL OF J 

Hornstein הנעטה חכונל רתיה ןיב וב הנדו ,"םשו די"ל ץלוש ונורב לש "םידובא םירויצ" לש םתאבה רופיס תא תרקוס 
 ותויה ללגב סא-סא ןיצק ידי לע חצרנש ,ץלוש ונורב ידוהיה רייצה לש ורכִז תחצנהל יוארה םוקמה אוה "םשו די" יכ
    .2001 יאמ 30 ץראה ,"לארשיל ואבוה ץלוש ונורב לש םידובא םירויצ" ןמלמ יסוי םג ואר .ידוהי

 התילכת לכ ןכש ,יתוברתה ןיינקה ינידמ קלח התוהמב איה םינויכראה קוחל א14 ףיעס תארוה יכ ןועטל ןתינ ,ןכא 131
 תשרפ ,המודב ואר( םהב םולגה יתוברתה ךרעה לשב תאזו ,לארשיב ירוביצ ןויכראמ םירמוח ואצוי אלש חיטבהל איה
 4 'ספ , 15 ש"ה ליעל ,הנידמה זנג תטלחה ;ןייטשניבור טפושה לש וניד קספל 'ז 'ספ ,2 ש"ה ליעל ,הניו ידוהי תליהק
 תשרומה לולכמל סנכנש המ :תינויכראה תכרעמה תוביצי תא קזחל איה םינויכראה קוחל א14 ףיעס תרטמ"( .הטלחהל
 .)"לולכמה ןמ םיוסמ דועית עורגל ןתינש רשיא – הנידמה זנג – תכמסומה תיתכלממה תושרה םא ידעלב ,םשמ אציי אל
 תיב ידי לע ושענש יפכ ,םינויכראה קוחל א14 ףיעס לש הלחההו תונשרפה ןפוא ,ןלהל תוארהל שקבאש יפכ ,תאז םע
 .ליעל ורקסנש יפכ יתוברתה ןיינקה יניד לש תוכלשההו תוילכתה םע דחא הנקב הלוע וניא ,ןוילעה טפשמה
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 היהו ינויער רוקמ םיווהמ הלא םיניד ,ןודנה הרקמה תוביסנב תילמרופ הלוחת יתוברתה ןיינקה ינידל

  .יירבד תא ןלהל טרפא .םדוסיבש תוילכתהו םילוקישה לע ןעשיהל יואר

 הניו ידוהי תליהק תשרפב ןוילעב טפשמה תיב לש יביטקלוקה ןורכיזהו יתוברתה ןיינקה תסיפת .3

 תליהק יניעבש ךכמ העבנ ןויכראה ירמוח לש הבשהה תשירד הניו ידוהי תליהק תשרפ לש רשקהב

 הירוטסיהה תא ףקשמהו דעתמה ידוחיי יתוברת ךרע היה הליהקה לש ןויכראה ירמוחל ,הניו ידוהי

 יכמסמ ,הליהקל םלוא ,ידוחיי יתונמא ךרע ילעב תוברת ירמוחב רבודמ ןיא םנמא .הליהקה לש רבעהו

 התויכשמה םג ומכ הליהקה לש הרבעל רשאב יביטקלוק ןורכיז לש "תולוספק" תניחבב םה ןויכראה

 םג איה הליהקה לש התקזחל ןויכראה ירמוח תבשה ,הניו ידוהי תליהק לש הטבמ תדוקנמ ,וזמ הרתי

 םלועה תמחלמ ינפל םייק היהש בצמל היתודסומו הליהקה תא תירופטמ בישמה "ןקתמ" ךלהמ

 ,הליהקה לש התודירש תשחמהל ילמס ךלהמ םג איה ,הז רשקהב ,ותומדקל בצמה תבשה .היינשה

 תוהז לש שדוחמ ןוניכ .המחלמה תוארומו ירוטסיהה לוועה ףרח התויכשמהו המצע תא םקשל החוכ

 לש תוהזה תשוחת לש בוציעו שוביג םג ומכ ,המצע תא תמקשמה תשדחתמ הליהקכ הליהקה

 םיעגונה םילוקיש םלוכ םה הלא 132.הליהקה ידיל ןויכראה ירמוח תבשהב אופא םיכורכ ,הליהקה

 .יתוברתה ןיינקה יניד תוילכתל

 ןניא הלא .דואמ תוידוחיי תוביסנב הבשהה תייגוס תא תררועמ הניו ידוהי תליהק תשרפ ,ןכא

 ,תישאר .ירבעמ קדצ לשו יתוברתה ןיינקה יניד לש םירשקהב הבשה תשירד לש תוליגרה תוביסנה

 טפשמה םוחתמ ךוסכס לש ומויק .ןידכ םהב קיזחמה ידיל ועיגה ,הבשהה תשירד אשונ ,םיסכנה

 קיזחמה ,ללוכ טבמב ,תינש .םיסכנב הקזחהה םצע לש תוימיטיגלה תא עקעקל ידכ וב ןיא ,יחרזאה

 לש ךרדב תוברל ,ותוללכב ידוהיה םעה תשרומ תא ןנוכלו רמשל ביוחמ – יזכרמה ןויכראה – םיסכנב

 הנושב ,תישילש .האושה תפוקתב ולזגנו וזזבנש םיידוהי תוברת יסכנו םירמוח תבשהל םיכלהמ

 ןויכראהו לארשי תנידמ ןודנה הרקמב ,ירבעמ קדצ ילוקיש עקר לע הבשה יכלהמ לש תורחא תוביסנמ

 רשא ,תללוכה תינתאה הצובקה ןמ קלח םהש אלא דבלב וז אלו ,לוועמה םרוגה תניחבב םניא יזכרמה

 ןורכיזב םיקסוע םירבדהש לככ ,תורחא םילימב .תושונאה דגנ םיעשפהו לוועה ישעמ ועצוב היפלכ

 תוילמס תויועמשמ לע איה ףא הנעשנ יזכרמה ןויכראה דצמ הקזחהה ךשמה תשירד ,יביטקלוק

 הדמעמ שוביג ןיבו לארשיב תוצופתה תוליהק לש תוברתה תורצוא זוכיר ןיב רשקל תועגונה תויואר

 .םיחצנ חצנל ידוהיה םעה זכרמכ לארשי תנידמ לש

 ידוהי תליהק לש ןויכראה ירמוחב םיכורכה יביטקלוקה ןורכיזה יטביהל עגונב הז תויועמשמ יוביר

 ידכ םהב ןיא ,ןויכראה ירמוחב הקזחל רשאב תורחתמ תושירד ןיב תומיעה לאיצנטופ םג ומכ ,הניו

 תניחבמ .הניו ידוהי תליהק לש הטבמ תדוקנמ ןויכראה ירמוח תבשה לש תויועמשמה תא תונשל

 ףא  םימייקתמ ,ןכל םדוק ורקסנש יפכ ,הבשהה ךלהמ לש תויועמשמהו םיכרעה ,הניו ידוהי תליהק

 ךשמהל םא ףאו ,סרתמה לש דצ ותואמ בצינ – לארשי תנידמ – בישמה םרוגה ינוציחה לגעמב םא

 עגונב היוארו תימיטיגל ,תילמס תועמשמ שי יזכרמה ןויכראה ידי לע ןויכראה ירמוחב הקזחהה

 תדוקנמ ,הבשהה יכלהמ דוסיבש םיכרעהו תוילכתה שומימ .לארשי תנידמ לש יביטקלוקה ןורכיזל

 תוברועמה וא םשאה תגרדבו בישמה םרוגה תוהזב קר יולת חרכהב אל ,הניו ידוהי תליהק לש הטבמ

 םייושעש םילוקיש םה הלא לכ ,ןכא 133.וידיל ועיגה םיסכנה ובש ןפואב םג ומכ ירוטסיהה לוועב ,ולש

                                                             
 ,Amending Historical Elazar Barkan:םג ואר ,הליהק ידי לע תוהז לש שדוחמ שוביג ןיבו הבשה יכלהמ ןיב רשקל 132

AMING /NTONESSLAIMING THE C, 16, 22 in Injustices: The Restitution of Cultural Property, An Overview
(Edited by  DENTITYITHNIC EATIONAL AND NEGOTIATION OF NROPERTY AND THE PULTURAL C :ONESBTHE 

2002). Elazar Barkan and Ronald Bush, 
 :"תורומח תורפה תונברוק לש ןוקיתו דעסל תוכזה רבדב תודחואמה תומואה תונורקע" ךמסמ תא םג ואר 133
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 תוילכת םמצעלשכ םה םלוא ,םידגונ םילוקיש לומל הבשה ךלהמ לש ותקדצהו ותמצוע לע עיפשהל

 ךלהמל רושקה ירוטסיהה לוועב "םתכומ" וניא בישמה םרוגה םא ףא םייקתהל םייושעש םיכרעו

 םייקתהל םייושע הניו ידוהי תליהקל ןויכראה ירמוח תבשה לש ךרעהו תילכתה ,וזמ הרתי .הבשהה

   .לארשיב םיידוהי תוברת ירמוח זוכירב ךרע שי דבב דב םא ףא

 תא רכבמ אוהש ךות הניו ידוהי תליהק לש הבשהה תשירד תא ןוילעה טפשמה תיב החד ,ותערכהב

 אלו ותוא קזחל שיש ידוהיה םלועה זכרמ איה לארשי"ש םושמ ,לארשי תנידמ לש הקזחה תשירד

 הכירצ אלו ןיא לארשי תנידמלו יזכרמה ןויכראלש חינמ רומאכ בוריסש אלא 134."ויסכנ תא רזפל

 שקבמ ינא ךכ לע .הניו ידוהי תליהק דצמ הבשה יכלהמל – תילמסו תינויער םג ולו – תוביוחמ תויהל

 ילככו ידוהיה םעה זכרמכ לארשי תנידמ ןוניכ לש תובישחהמו ךרעהמ טיעמהל שקבמ ינניא .קולחל

 רבעה ירמוחל יזכרמה ןויכראה תקיזב רופכלו ,ידוהיה םעה לש תוברת תורצואו תשרומ רומישל לוביק

 תא לוקשל ךירצו לוכי היה ןוילעה טפשמה תיב יכ ןועטל שקבמ ינא תאז םע .הניו ידוהי תליהק לש

 רשקה ,הקיזה הל ןכש ,תופידע םהל תתל ףאו ,הניו ידוהי תליהק תניחבמ הבשהה ךרעו תוילכתה

 .ןויכראה ירמוחל רתוי םיקודהה ירסומהו יתוברתה ,ירוטסיהה

 תוביסנב תיטפשמה תיתשתהו תיתדבועה תיתשתה ,רמאמה לש םימדוקה םיקלחב יתיארהש יפכ

 קספ .הניו ידוהי תליהקל ןויכראה ירמוח תא בישהל שי היפלש תיטפשמ העיבק ססבל ולכי הרקמה

 ןורכיזה הדשב םג םקוממ אוה .דבלב יטפשמה הדשב אופא םקוממ וניא ןוילעה טפשמה תיב לש וניד

 .הניו ידוהי תליהק לש שדוחמה ןוניכהו תויכשמהה ךרע לקשממ תיחפמו םצמצמ אוהו יביטקלוקה

 תואכז רדעיה רבדב ,הניו ידוהי תליהק תשרפב ןוילעה טפשמה תיב לש תיטפשמה הערכהל ,הז ןבומב

 הליהקה לש ףתושמה ןורכיזה לע העפשה ,הליהקה לש ןויכראה ירמוח תא הידיל בישהל הליהקה לש

 ךותמ המצע תא םקשל החילצה אלש ימכו הליהקה לש "רבעה טוח" לע רתוול הנכומ התייהש ימכ

 .תירוטסיה תויכשמה לש ריצו העדות

 םיאנת אלבו תותימצל רובעי ףסואהש וננוכתה הניו תליהק ישאר" ןהיפ לעש תורימאו תועיבק

 ונידיב הלעשמ" יכ 136,"ןוכנה ותיב תא ןויכראה אצמ קומעה ירוטסיהה רושימב" יכ 135,"םהשלכ

 תא ריתוהל שי יכו 137,"ויסכנ תא רזפל אל ,ותוא קזחל שי ידוהיה םלועה זכרמ תא לארשיב םיקהל

 ותוא חלשת םילשורימ ותקחרהו תידוהי-ללכ תשרוממ קלח" אוהש םושמ לארשיב םיכמסמה ףסוא

 ןורכיזה בוציע לע העפשה ןהל שי רשא תורימאו תועיבק ןלוכ ןה 138,"ידוהיה םלועה לש הירפירפל

 םיישילש םידדצו לארשי לש יביטקלוקה ןורכיזה לע םג ומכ ,המצע הניו ידוהי תליהק לש יביטקלוקה

 קזחומה ימואל יביטקלוק ןורכיז זכרמב םישל :תחא המגמב לוכהו ,הניו ידוהי תליהקל עגונב

                                                             
“Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations 

of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law”: 
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RemedyAndReparation.aspx הז ךמסממ הלועכ, 

 ימואל-ןיב טפשמו םדא תויוכז לש תורומח תורפה תונברוקל עגונב ימואל-ןיבה טפשמה םוחתב תיוושכעה המגמה
 ךמסמ ,ךכב .ןברוקה תנידמ לש התובח וא התמשא סוסיבל השירדמ קתונמב ,reparation – ןוקית איה ,ירטינמוה
 ךמסמל 16 ׳עס( ןוקיתה תא קפסל לוכי וניא לוועמה םרוגה םא ףא ירוטסיהה לוועה תא ןקתל תונידמ דדועמ תונורקעה
 ךמסמ ,ןכא .)תונורקעה ךמסמל c 'ספ 3 ףיעס( לוועמה תוהזל רשק אלל דעס קפסל תונידמ בייחמ םוקמ לכמו )תונורקעה
 יכ דמלמ תונורקעה ךמסמ ,תאז םע .הניו ידוהי תליהק לש הרקמה תוביסנמ לילעב תונוש תוביסנב קסוע תונורקעה
 דוסי תשירדב םינתומ םניא ,ירוטסיה לווע ןוקיתמ קלחכ ,הבשה יכלהמ ,ירבעמ קדצ לש תוביסנל םיעגונה םירשקהב
 .בישהל שרדנה דצה ןמ .םשא

 .ןייטשניבור טפושה לש וניד קספל אי 'ספ ,2 ש"ה ליעל ,הניו ידוהי תליהק תשרפ ואר 134
 .הטלחהל 7-8 תואקספ  ,15 ש"ה ליעל ,הנידמה זנג תטלחה ואר 135
 .ןייטשניבור טפושה לש וניד קספל אי 'ספ ,2 ש"ה ליעל ,הניו ידוהי תליהק תשרפ ואר 136
 .םש 137
 .הטלחהל 10 'ספ  ,15 ש"ה ליעל ,הנידמה זנג תטלחה ואר 138
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 ידוהי תליהק לש ינטרפה יביטקלוקה ןורכיזה תא םיילושל טיסהלו לארשי תנידמ ידי לע להונמהו

  .הניו

 ידיב ןורכיז ירמוח זכרל תושקבמה תויטילופ תועיבק ןה הלא .אדירג תויטפשמ תועיבק ןניא הלא

 ןויכראה ירמוח תבשה ךלהמ לש תובישחהו ךרעה לש השלקהו לוליד ריחמב םג ,לארשי תנידמ

 לש יטילופה דממהש המוד .הזכש ךלהמל תוולנה תוילמסה תויועמשמה לכ םע ,הניו ידוהי תליהקל

 םג ומכ ,תדרפנ תיתליהק תידוהי תוהז לש המויקב הריכמה הסיפת ןיבש חתמב קסוע ןידה קספ

 תנידמב תוארל תשקבמה הסיפת ןיבו ,םתוא תדבכמו ,לארשי תנידמל ץוחמ ידוהי רבע לש ומויקב

 חתמה .תידוהיה תוברתה לש תושדחתהלו רומישל דיחי רתאו ידוהיה םעה לש תידעלב הגיצנ לארשי

 םייחה שודיח ויפ לעש ,ילאירוטירט-ינידמ ינויצ ביטרנ ןיב חתמ םג ףקשמ ולא תוסיפת יתש ןיב

 ביטרנ ןיבו ,הפוריא תודהי ןברוחמ תרזגנה תירוטסיהה הנקסמה םע בשייתמ וניא הפוריאב םיידוהיה

  139.לארשי תנידמל ץוחמ תיאמצע תוהז תולעב תוידוהי תוליהק לש שדוחמה ןוניכה חוכב ריכמה

 םינשה ךרוא לכל יוטיב ולביק םה .ולא םיחתמל ןושארה גוצייה הנניא הניו ידוהי תליהק תשרפ

 הלאו ודרשש הלא – תוידוהי תוליהק לשמ םינויכרא םירמוחו םיפסוא לש הבשההו םוקישה ילעפמב

 ,הנידמה םוק רחאל ,ימואלה םירפסה תיבו תירבעה הטיסרבינואה תשירד 140.האושה ךלהמב ודחכנש

 תינויצ הסיפת הפקיש ,וברחש תוליהקה לש תוברתה יסכנ לע תוכז אהת לארשי ץראב ידוהיה םעל יכ

 תא תללוש םג ךכ םושמו ,תויכשמה חוכ םע תיתליהק תידוהי תוהז לש המויק תא תללושה תימואל

 ץוחמ תידוהי תוהזל םוקמ ןיא ,וז הסיפת יפל 141.הלש תוברתה יסכנ תא הידיל בישהל הליהקה תוכז

 תנידמב קרו ךא םמוקמ ,תידוהיה תוהזל תובישחו ךרע ילעב תוברת יסכנ ךכ םושמו ,תינויצה תוהזל

 הסיפתה לש תוידעלבה תשירד לש ףוקיש התייה םילשוריל םיידוהיה חורה יסכנ תרבעה .לארשי

 תדוקנמ 142.תידוהיה תוברתה לש התושדחתה רתאכו ידוהיה םעה לש תידעלבה ותגיצנכ תינויצה

 הנקסמל דגונמ היה הפוריאב םיידוהיה םייחה שודיח ,תילאירוטירטהו תינידמה תינויצה תוארה

   .הפוריא תודהי ןברוחמ תרזגנה תירוטסיהה

 הסיפת 143,ליעל וטטוצש ,םיטפושה לש תויואטבתהמו תועיבקהמ ץלחל ,יתעדל ,ןתינ הז עקר לע

 .לארשיל ץוחמ תיתליהק תידוהי תוהזל הקיז ילעב תוברת יסכנל עגונב תילאירוטירט תימואל תינויצ

 עינמ ןוילעה טפשמה תיבל סחייל שקבמ ינניא 144.איה רשאב הלוגה תוימיטיגל תא תללוש וז הסיפת

 יכ איה יתָנעט  .ןידה קספ תא םבתוכבו םעירכהב םיטפושה יניע דגנל לוכיבכ דמע רשא ,רתסנ יטילופ

 ןהש תויואטבתה ףוריצב ,טפשמה תיב לש תויטפשמהו תויתדבועה תועיבקה לש רבטצמה לולכמה

 רבעו תוהז שוביגב לארשי תנידמ לש דיקפתל בושק היה רשא ביטרנ םיפקשמ ,ןידה קספמ קלח

 ןורכיז יביכרמו רבע ,תוהז שי הניו ידוהי תליהקלש ךכל קיפסמ לקשמ ןתונ וניא ךא ,םיידוהי

   .ומצע תא אשונה יח תויהל םישקבמה ,הלשמ יביטקלוק

 יפכ ,יתוברתה ןיינקה ינידמו יביטקלוקה ןורכיזה ימוחתמ תונבותל טפשמה תיב לש הרתי בל תמושת

 תועדומ ךותמ דחאה :םיטביה ינשמ תאזו ,תרחא הערכהל ואיבהל היושע התייה 145,ליעל ורקסנש

                                                             
 הינמרגב םיידוהיה םייחה תושדחתה לומ לארשי תנידמו תידוהיה תונכוסה :הינמרגב םיידוהי םייח" לזרב המיענ ואר 139

   .)1993( 99-134 ,ח וננמז תודהי ,"1945-1953
 .76-77-ו 36-37 םידומעב טרפבו ,31-77 'מעב ,83 ש"ה ליעל ,שיג ואר 140
 .37-39 'מעב ,םש 141
 .םש 142
 .ןהילא דומצה טסקטהו 135-138 ש"ה ואר 143
  ,תרוקיבו הירואית ,"תילארשיה תוברתב ״תולגה תלילש״ תרוקיבל -תונוביר ךותב תולג" ןיקצוקרק-זר ןונמא םג ואר 144
 הירואית ,"תילארשיה תוברתב ״תולגה תלילש״ תרוקיבל -תונוביר ךותב תולג" ןיקצוקרק-זר ןונמא ;)1993( 23-55 ,23 ד
 .)1994( 113-132 ,113 ה ,תרוקיבו

 .םהילא ךומסה טסקטהו 104-130 ש"ה ליעל ואר 145
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 העיפשמ הניו ידוהי תליהקל ןויכראה ירמוח תבשה רבדב ,בויחל וא הלילשל ,תיטופיש הערכהש ךכל

 תויורשפאה תשקל בל םישבש ךכל תועדומ ךותמ ינשהו ,הניו ידוהי תליהק לש יביטקלוקה ןורכיזה לע

 םג תיטופישה הערכהב לקשמ תתל יואר היה ,טפשמה תיב ינפל ודמע רשא תוימיטיגלה תויטפשמה

  146.הניו ידוהי תליהק דצמ הבשהה תשירד דוסיבש םילוקישל

 .שדחתהל תושקבמה תויח תוליהק ןיבו ודחכנש תוליהק ןיב ןיחבהל יואר הלאכ םירקמב ,לשמל ךכ

 רשא ,ידוהיה םעה זכרמ לארשיב האורה הסיפתב םעט שי ,ודחכנש תוליהק לש תוברת ירמוחל רשא

 תוידוהי תוליהק לש תוברת ירמוחל רשא .ידוהיה םעה לש תוברתה יסכנ םיזכורמ תויהל םיכירצ וב

 הבשהה סרטניא ,יתדמעל .רתוי בכרומ םירבדה בצמ ,םקתשהלו שדחתהל תושקבמה לארשיל ץוחמ

 םנמא .לארשי תנידמ ידיב תוברת ירמוח זוכירבש ךרעה לע רבגיש יואר הניו ידוהי תליהק לש ינטרפה

 התייהש הליהקל םיאצאצ הב ורתונ אל טעמכו ,תשדחתמ הליהק איה תיחכונה הניו ידוהי תליהק

 ירמוח תבשה לש ןנוכמה דמעמה ןכש ,ןיינעה בל ונניא הז יתעד תוינעל םלוא 147,האושה ינפל תמייק

 ,ךרע שי הליהקל .יתומכה ודמממו הליהקה ירבח לש תורודה ףצרמ קרו ךא רזגנ וניא הליהקל תוברת

 הליהקה תויכשמהל ,וזמ הרתי .התוא םיביכרמה םידיחיה רוביצ לש הזמ דרפנ םויקו דמעמ

 דסומ .הליהקה תא םיביכרמה םידיחיהו תודיחיה ךסמ תגרוחה תילמס תועמשמ שי התושדחתהלו

 תבשהל .תילמסה המרב ןה תישעמה המרב ןה תוהזו ןורכיז לש תויכשמה הליהקל רשפאמ ןויכראה

 הליהקה סוסיבל דסמ הווהמה תילמס תועמשמ הניוובש ןויכראב םמוקימלו ןויכראה ירמוח

 .התויכשמהלו

 ינידל תימואלה השיגה איה ןוידל אצומה תדוקנ םא תולק רתיב הקדצהל תונתינ ןכא הלא ייתודמע

 שלחנ הניו ידוהי תליהק לש הבשהה סרטניא לקשמ הרואכלש ךכמ םלעתמ ינניא .יתוברתה ןיינקה

-ןיבה השיגה יפ לע ,רומאכ .יתוברתה ןיינקה ינידל תימואל-ןיבה השיגה איה ןוידל אצומה תדוקנ םא

 רשא הצובקל קודה רשק תולוטנו תוילבולג ןה יתוברתה ןיינקה יניד לש תורטמהו תילכתה ,תימואל

 איה יתוברתה באשמה לע הנגהה ,תימואל-ןיבה השיגה יפ לע .תוברתה יסכנל םיידוחיי הקיז ירשק הל

 הבשה תבוח םג ךכ םושמו ,איה רשאב תושונאל ותשגנהו ורומיש תובישח לשבו וב ןומטה ךרעה לשב

 היה הרואכל ,הז עקר לע .יתוברתה ןיינקה יניד חוכמ לקנב הקדצהל תנתינ הנניא רוקמה תצובקל

                                                             
 טפושה ןייצ  )וניד קספל 11 'ספ ,2 ש"ה ליעל ,הניו ידוהי תליהק תשרפ :ואר( לדנה טפושה לש ותטלחה םויסב יכ שיגדא 146
 האב הירוטסיהה .זוירוק וא ביבחת רדגב הנניא הירוטסיהה לע הרימשה יכ םידדצה ןיב תקולחמ ןיא יכ ,המדנ" :לדנה
 וז הירוטסיה .ידוהיה םעה לש הירוטסיהל סחיב תאש רתיב ןוכנ רומאה .ךרד – דיתעלו ,רשְּקֶה – ונא ונימיל קינעהל
 קר אל הירוטסיהה .עיגה םהילא םינושה תומוקמהו םינשה ךרואל ותודרשיהו ידוהיה םעה תרימשל הלענ ילכ התוויה
 םילוקיש לשב םג םיאבומ םיטשפומה םירבדה ]...[ ותוא הרידגמו תבצעמ ףא אלא ,ידוהיה םעה תורוק תא תדעתמ
 רבדהש לככ ,טפשמה תיב ילתוכל ץוחמ םהיניב תוקולחמה תא רותפל תוסנל םידדצל בוש עיצהל תנמ לע תאז .םיישעמ
 ירוביצה ןויכראלש יפכ .ותנגה תובישחבו ירוביצ ןויכראב יוצמה ינויכראה רמוחה דמעמב ריכה קקוחמה ,רומאכ .ןתינ

 לש האלפנהו תידוחייה הירוטסיהב ריכהל שי ךכ ,ולצא תדקפומה תירוטסיהה תודעה לע הרימשה יבגל תדחוימ תוחילש
 הרימשהו שומישל רושקה לכב םידדצה ןיב חוקיפב הלועפ ףותיש ענומ וניא הז ןיד קספ .תורודה ךשמב הירטסוא תודהי
 ."גשוי ןכא הלועפ ףותיש יכ יתווקתו ,םיירוטסיהה םיכמסמה לע
 .םיטביה ינשב ,עמתשמב תוחפל ,ןידה קספ לע תרוקיבה תמצוע תא תוקזחמ קר לדנה טפושה לש הלא תורימא ,ימעטל
 יביטקלוק ןורכיז לש םיטביה לע ןידה קספ לש העפשהה דממל ,עמתשמבו תיקלח תוחפל ,עדומ היה לדנה טפושה ,תישאר
 םג ומכ ,הנקמ הירוטסיההש "דיתעל ךרדה"ו "רשקה"ל סחייתה ךא ,"הירוטסיה" חנומה תא טקנ לדנה טפושה םנמא(
 תודהי לש האלפנהו תידוחייה הירוטסיה"ה תא ןייצ ףא לדנה טפושה ,תינש .)"הרידגמו תבצעמ" "הירוטסיה"ה ובש ןפואל
 תשירדל תיטופישה ותטלחהב והשלכ ישממ לקשמ קינעהל לדנה טפושה תא ועינה אל ולא לכ ."תורודה ךשמב הירטסוא
 רבדב תבייחמ אלה ותעצהל לדנה טפושה ריאשה ולא תא .הניו ידוהי תליהק לש יביטקלוקה ןורכיזה ביכרמלו הבשהה
 לדנה טפושה ,תורחא םילימב ."םיירוטסיהה םיכמסמה לע הרימשהו שומיש"ל רושקה לכב ,"םידדצה ןיב הלועפ ףותיש"
 םיסרטניאה וליאו ,הניו ידוהי תליהק לש ןויכראה ירמוחב הקזחהה תוכז תעיבקל עגונה לכב יזכרמה ןויכראה תא רכיב
 םידדצל תבייחמ אל "האירק" איה התוקפנ לכש בגא תרמאל וקחדנ ,עמתשמב תוחפל ורכזוהש םגה ,הניו ידוהי תליהק לש
  .םהיניב הלועפ ףתשל

 תואמ המכ ריעב ויה המחלמה םותב" יכ ןייצמ הנידמה זנג .הטלחהל 8 'ספ ,15 ש"ה ליעל ,הנידמה זנג תטלחה ואר 147
 םינשב טעמב קר לדג רפסמהו ,םירחוב 4,000- כ ופתתשה 1946- ב תמקתשמה הליהקה לש תונושארה תוריחבב .םידוהי

 ידוהי לכ לעש רבדה תועמשמ ,םדוק הב ויחש םידוהיה ןמ 5%- כ ריעב ויח המחלמה רחאל תונושארה םינשב םא .תואבה
  ."םירשע ורדענ .םש היהש
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 ןיינקה יניד תוילכתל רכנתמ וניאש דבלב וז אל הניו ידוהי תליהק תשרפב ןידה קספ יכ ןועטל ןתינ

 ןיינקה ינידל תימואל-ןיבה השיגהמ בייחתמ ףא ילואו ןמע דחא הנקב הלוע אוהש אלא ,יתוברתה

 תוילכת תמשגהל רתויב םיאתמה םוקמה אוה יזכרמה ןויכראה יכ םיחינמ םא דוחייב ,יתוברתה

 148.יתוברתה ןיינקה יניד דוסיבש השגנההו רומישה

 תא שילחהל היושע ןכא יתוברתה ןיינקה ינידל תימואל-ןיבה השיגב תודקמתה ,םירבדה ינפ לע

 השיגב ןיאש ינמוד ,רתוי קדקודמ טבמב םלוא ,הניו ידוהי תליהק תשרפב ןידה קספ יפלכ תרוקיבה

  .םיקומינ המכמ תאזו ,ןידה קספ לע תרוקיבה לקשממ טיעמהל ידכ תימואל-ןיבה

-ןיבה השיגה לשמ םילוקישו םיביכרמ הנייצ אל ,היתויואטבתהלו הידברל ,ןידה קספ תקמנה ,תישאר

 קספ דוסיבש עינמה חוכה תא הב תוארל השק ןכלו ,טפשמה תיב ידי לע הרכזנ אל וז השיג .תימואל

 ,תימואלה השיגל הייטנ אקווד ףקשל תוטונ ןידה קספב טפשמה תיב תויואטבתה ,ליעל רומאכ .ןידה

 לש תוברתה יסכנל הקיז לעבכ ,לארשי תנידמב אצמנה ימואלה ביטקלוקה תא האורה השיג יכ םא

 תומישי הרקמה תוביסנב התייה םא ףא ךכיפל 149.הלוגב וא לארשיב :אוה רשאב ידוהיה םעה

 הלועה ביטרנה תועמשממ טיעמהל ידכ ךכב היה אל ,תימואל-ןיבה השיגה לשמ םילוקישלו םיביכרמל

 .ןכל םדוק ראותש יפכ ,ןידה קספמ

 אל – תימואל-ןיבה השיגהו תימואלה השיגה – תושיגה יתש ,ןיוצ רבכש יפכ ,רקיעה ימעטל הזו ,תינש

 תא שממל םילכו םיעצמא רוקמה תנידמל םג ןהבש תוביסנ ונכתיי .וז תא וז תואיצומ חרכהב דימת

 ןתינ ,המודב .תימואל-ןיבה השיגה דוסיב םיחנומה ,בחרה רוביצל השגנההו יתוברתה רומישה יכרע

-ןיבה השיגה דוסיבש םילוקישה ןה תימואלה השיגה דוסיבש םילוקישה ןה היפלש הדמע טוקנל

 היהי תומיע לש םימיוסמ םירקמב ,תאז םע .הז דצל הז רודל םילוכיו םייואר םילוקיש םה תימואל

 ,תימואל-ןיבה השיגל םיעגונה םילוקיש לש תויטנוולר ,הז ןבומב 150.רבוג לוקיש הזיא עירכהל ךירצ

 לש הבשהה תשירדל ןותנ הרקמ תוביסנב לקשמ תתל תורשפאה תא לולשל ידכ ,המצעלשכ ,הב ןיא

 ידיב שי םא ,הבשהה תשירד דוסיבש םילוקישלו תוילכתלו הניו ידוהי תליהק ןוגכ תנחבומ הצובק

 היה ןכא הז יכ המודו .תימואל-ןיבה השיגה תוילכת תא םישגהל תולוכיו םילכ תנחבומ הצובק התוא

 .ןודנה הרקמה תוביסנב בצמה

                                                             
 םילשוריב יזכרמה ןויכראל" יכ ןייצ םש .הטלחהל 11-13 תואקספ ,15 ש"ה ליעל ,הנידמה זנג תטלחה :הז ןיינעל ואר 148

 קהבומ ןורתי שי יזכרמה ןויכראל ;הניו תליהקל רסחש ףסואל עגונב יתוברת קמועו עדי שי םילשוריב תימדקאה הליהקלו
 תיתועמשמ הערה העמשמ הליהקה לא ןויכראה ןמ ףסואה תא ריבעהל הטלחה .הליהקה ינפ לע בשחוממ גולטק תיינבב
 יבחר לכמ דועית לש רשוע ץראב שי" יכו ,)הנידמה זנג תטלחהל 9 'ספ( "ותוא םישקבמש ימ ידיב דועיתה תא תתל תלוכיב
 יבחרמ םירקוח ,ונרבע לע ונלש תונבותה תא הרישעמו םיפסואב תרזענה תססות תימדקא הליהק שי ,ידוהיה םלועה
 ןה אצומ לארשיל עיגמה רקוח .תידדה הרשעהו םינושה תודסומה ןיב הלועפ ףותיש שי ,ץראב תופוכת םיסנכתמ םלועה
 תכרעמה שארב דמועה ,הנידמה זנג .םהב םייוצמש םיאשונה לעו םהילע םיעדויש םידמולמה תא ןהו םיפסואה תא
 ,לארשיב רוביצה תחוורל לארשי תנידמב ינויכראה רמוחה לש ורומישו ותרימש לע ןומא ,לארשי תנידמב תינויכראה
  .)הנידמה זנג תטלחהל 10 'ספ( "םיאבה תורודה ןעמלו רקחמה תבוטל
 השגנההו רומישה תולוכיב םירעפה יכ תדמלמ הז רשקהב הנידמה זנג תטלחה לש תקדקודמ האירק יכ ןייצל בושח תאז םע
 לעש םייזכרמ םיאנת השולש ןייצ הנידמה זנג .תועמשמ יבר הכ םניא הניו ידוהי תליהק ןויכראל יזכרמה ןויכראה ןיב
 תטילקל םימלוה םייזיפ םיאנת לש םמויק :הניו ידוהי תליהק ןויכרא לש רומישהו השגנהה תולוכי תא ןוחבל שי םהיפ
 להקל דועיתה תא שיגנהל תלוכיו ,םלועפתלו םיפסואב לופיטל עובק יעוצקמ תווצ לש ומויק ,םתקזחהלו ןויכראה ירמוח
 ,םינושארה םיאנתה ינש תא אלממ הניו ידוהי תליהק ןויכרא יכ ןייצ זנגה .)הנידמה זנג תטלחהל 9-10 תואקספ( בחרה
 ןויכראלש" ,בחר להקל דועיתה תא שיגנהל תוינכת שי הניו ידוהי תליהק ןויכראלש םגה יכ ןייצ ישילשה יאנתל עגונב וליאו

 ןויכראל ;הניו תליהקל רסחש ףסואל עגונב יתוברת קמועו עדי שי םילשוריב תימדקאה הליהקלו םילשוריב יזכרמה
 תא םילבקמ םא ףא .)הנידמה זנג תטלחהל 10 הקספ( "הליהקה ינפ לע בשחוממ גולטק תיינבב קהבומ ןורתי שי יזכרמה
 םיאצמנ םניא הניו ידוהי תליהק ןויכרא ןיבו יזכרמה ןויכראה ןיב תולוכיב םירעפה יכ המוד ,הז רשקהב זנגה תועיבק
 רשא ,תידוחייה הצובקה ןמ קתונמב תוברת יסכנ לש םוקימ הקידצמ תימואל-ןיבה השיגה םסיסב לעש םירקמה םוחתב
 ,םואלה תנידמ ידיב תוברתה סכנ תרתוה ובש הרקמב רבודמ ןיא .השיגו רומיש ילוקישמ ,תוברתה סכנל הקיז ירשק הל
 זנג דמע םהילע רשא ,םילדבהה .וילא השיג תעינמ וא ורומיש-יא ,ותדחכהל איבהל היופצ ,תידוחייה הצובקה ידיב וא
 .וב ךורכה לכו הבשהה סרטניא תא קוחדל ידכ םהב שי םא קפס רשא םיסנאוינכ רתוי םינמתסמ ,הנידמה

  .ןהל ךומסה טסקטה תאו 147-148 ש"ה ליעל ואר 149
  .ןהל ךומסה טסקטה תאו 120-122 ש"ה ליעל ואר 150
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 בשחוממ גולטק תיינבב יזכרמה ןויכראל שיש םימיוסמ תונורתי רבדב הנידמה זנג ירבדל בל םישב ףא

 םג ,וקידצה אל הניו ידוהי תליהק לש שבגתמה ןויכראה לש תולוכיהו םיבאשמה ,ןויכראה ירמוח לש

 .יזכרמה ןויכראה תושרב ראשיהל םיכירצ ןויכראה ירמוח היפלש הערכה ,תימואל-ןיבה השיגה יפ לע

 םימלוה םייזיפ םיאנת עיצמ הניו ידוהי תליהק לש שבגתמה ןויכראהש ךכב הריכה המצע זנגה תטלחה

 ,םירבדה ינפ לע 151.םלועפתלו םיפסואב לופיטל עובק יעוצקמ תווצ ול שישו ןויכראה ירמוח תטילקל

 ,תימואל-ןיבה השיגה ירקיע תא דוגנל היופצ התייה אל הניו ידוהי תליהק ידיל ןויכראה ירמוח תבשה

 השגנההו רומישה תוילכת תא םישגהל תונווכהו םיבאשמה ,םילכה ויה הניו ידוהי תליהק ידיב םג ןכש

 לקשמ םינתונ םאו ,ךכל בל םישב .יתוברתה ןיינקה ינידל תימואל-ןיבה השיגה דוסיבש רוביצל

 ןויכראה ירמוח ,תימואל-ןיבה השיגה יפ לע יכ עובקל ןוכנ םא קפס ,הניו ידוהי תליהק לש סרטניאל

 הניו ידוהי תליהק ןויכראל םג ,הנידמה זנג תטלחהמ הלועכ .יזכרמה ןויכראה ידיב ראשיהל םיכירצ

 תולוכי ,הטלחהה תביתכ דעומב םא ףא ,ןויכראה ירמוח תא שיגנהלו רמשל תולוכיו םיאנת ויה

 םישב ףקות הנשמ תלבקמ וז הדמע .יזכרמה ןויכראה לש ולאמ תותוחנ ויה ולש בשחוממה גולטקה

 םג שממל לוכי היה יזכרמה ןויכראה רקחמבו בשחוממ גולטק תיינבב יסחיה ונורתי תאש ךכל בל

 .הניו ידוהי תליהק לע םכסומ היהש ךילה ,ןויכראה ירמוח לש םיילטיגיד םיקתוע תריצי תועצמאב

 .םכסל הנפא ןכמ רחאלו וז הנורחא הדוקנב טעמ ביחרא

 הניו ידוהי תליהק ןויכרא ירמוח לש היצטיגידה תויורשפא תוכלשה   .4

 תונורתפ תורשפאמה תויגולונכט לקנב תקפסמה הפוקתב ןתינ הניו ידוהי תליהק תשרפב ןידה קספ

 תבשה םע דבב דב לארשי תנידמב םתראשהו ןויכראה ירמוח לש םיילטיגיד םיקתוע תקפה לש גוסהמ

 ריתוהל הנידמה זנג תא ךימסמ ףא םינויכראה קוח 152.הניו ידוהי תליהקל םיירוקמה ןויכראה ירמוח

  153.לארשי תנידמ חטשמ ינויכרא רמוח תאצוה םרט רומאכ םיקתוע וידיב

 ירמוח תקירס לש תורשפא ןוילעה טפשמה תיב עיצה ,םידדצה ןיב רשפל השקיב רשא םייניב תטלחהב

 םיירוקמה ןויכראה ירמוח ,ןוילעה טפשמה תיב תעצה יפ לע .םהמ םיילטיגיד םיקתוע תקפהו ןויכראה

 םיקתועה תא לבקת הניו ידוהי תליהק דועב ,לארשיב יזכרמה ןויכראה ידיב רתוויהל םירומא ויה

 154.םיילטיגידה

 תוברתה ץפחל השיגה תויורשפא תא םישגמה ףילחת שמשל םיתעל םילוכי םיילטיגיד םיגוציי

 םיגוציי לש םינותנ ירגאמ ,וזמ הרתי .םאולמב טעמכ ,ותפישח תאו ,ךכב םולגה ךרעה םע ירוקמה

 רוזחאה תויורשפאו הפקיהש השיג ,תוברת ירמוחל הכומנ תולעְבו הלק השיג םירשפאמ םיילטיגיד

 םיירוקמ תוברת ירמוחל םדא לש תופשחיההו השיגה תולוכי לע ךורע ןיאל תולוע הב תונומטה

 תמא לש ,תואדו לש תורטמו םיכרע תמלגמכ תספתנ ישחומה ץפחה תויטנתוא ,תאז םע 155.םייטנתואו

 ךרעה תסיפת ביבס םינבנה םייתרבח םיסחי לש ףא תמיוסמ הדימבו ,תויטתסא לש ,תירוטסיה

 156.ומצע יטנתואה יזיפה תוברתה ץפחב םלוגמה ירוטסיההו יתוברתה

                                                             
 . 147 ש"ה ליעל ואר 151
 תועצמאב רומישל םייטנתוא תוברת ירמוח לש יזיפ רומישמ רבעמהו תילטיגיד הביבסב יתוברת רומיש אשונב ןוידל 152
 תיגולונכטו טפשמ :תיטפשמ תשר ,"ילטיגידה קותעישה ןדיעב החכשו ןורכיז ,טפשמ" חספ איג ואר ,םיילטיגיד םיקתוע
 .)2011 ,םיכרוע קהנריב לאכימו ןרוק-ןיקלא הבינ( 361 ,עדימ

 .םינויכראה קוחל 16 'ס ואר 153
 .2 ש"ה ליעל ,הניו ידוהי תליהק תשרפ ןיינעב ךילהה תרגסמב ,31.3.14 םוימ הטלחה ואר 154
 .367-369 'מעב ,152 ש"ה ליעל ,חספ ואר 155
Two Ways of Thinking about Cultural Propertyryman, John Henry Mer ,80 :םג ואר ; 269-370 'מעב ,םש 156

(1986). 831 L.L 'NTI J. .MA ; ןכו:(Hannah Arendt ed., Harry Zohn trans.,  LLUMINATIONSI ,ENJAMINBALTER W
 תדבאמ תונמאה תריצי ינכטה קותעשה ןדיעב יכ ןימינב ןעט "ינכטה קותעשה ןדיעב תונמאה תריצי" הסמב .)1968

 הטילשה לשו יטנתואה ישחומה ץפחה לש תוידוחייה םג תעמתשמ ךכמ .הלש תויתוכמסה ןמו ינחלופה הדמעממ ,התליהמ
   .וב
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 העצה ידיל איבהל ךירצ היה יתוברתה ןיינקה יניד דוסיבש םילוקישה לולכמש המוד ,ךכל בל םישב

 ידיל ובשוי םיירוקמה ןויכראה ירמוח יכ ונייהד ,ןוילעה טפשמה תיב ידי לע העצוהש וזל תדגונמ

 .ןויכראה ירמוח לש םיילטיגיד םיקתוע ורתוויי יזכרמה ןויכראה ידיב וליאו ,הניו ידוהי תליהק

 ידוהי תליהק דצמ הבשהה תשירד דוסיבש םילוקישה תא םישגהלו דבכל רשפאמ היה הזכש ןורתפ

 ירמוח לש בשחוממ גולטק תיינבב יזכרמה ןויכראה לש יסחיה ןורתיה תא לצנל ליבקמבו הניו

 תיב ,תורחא םילימב .הניו ידוהי תליהק ןויכרא תושרל דימעהל ,ןכ םג ,ןתינ היה ותוא רשא ,ןויכראה

 חתמה תא בשייל רשפאמ היה רשא ,)היצטיגיד( ישעמ ןורתפ לש ומויק לע דמע ומצע ןוילעה טפשמה

 )הרקמה תוביסנב םייק היה ןכא הזכש חתמש לככ( תימואל-ןיבה השיגל תימואלה השיגה ןיב

 .םתשגנהו םרומיש ,ןויכראה ירמוח תבשה לש םיכרעה תא תחא הנועבו תעב םישגהלו

 ,ןויכראה ירמוח לש םיילטיגיד םיקתועב קפתסת הניו ידוהי תליהק יכ ועיצהב ,וז הדוקנב םג ,םרב

 תפקשמה הדמע טפשמה תיב טקנ ,לארשי תנידמ ידיב םיירוקמה םייזיפה םיקתועה תרתוה ךות

 ,םייטנתואה רוקמה ירמוחב הטילשל תוולנה תויתוכמסהו תוינחלופה תויועמשמה היפלש הסיפת

 הסיפתל ףוקיש אופא שי הז טביהב םג .הניו ידוהי תליהק ידיב אלו לארשי תנידמ ידיב תויהל תוכירצ

 הקיזה ןמ םלעתהב ,לארשי תנידמב ןויכראה ירמוח תא םקמלו סכנל תשקבמה תילאירוטירט

 .הניוול ןויכראה ירמוח לש תיטנתואה תילאירוטירטה

 םוכיס   .ד

 תויתדבוע תועיבקו םייטפשמ םיקומינ לש ץבקמ דגאמ הניו ידוהי תליהק תשרפב ןידה קספ

 תויהלו ןוכשל םיכירצ הניו ידוהי תליהק לשמ ינויכרא רמוחו םיירוטסיה םיכמסמ עודמ םיריבסמה

 קספ לש תקדקודמ הניחב .הניווב רשא הניו ידוהי תליהק תיבב אלו ,םילשוריבש םר תעבגב םיקזחומ

 תיב רשא תויתדבועה תועיבקהו םייטפשמה םיקומינה לש תמיוסמה םתוריבש לע תדמלמ ןידה

 היה רשא ,תוחפ אל תוליבק ,תורחא תופולחמ תומלעתה לע םג ומכ ,םהילע ךמסנ ןוילעה טפשמה

 .יתדבועה רושימב ןה יטפשמה רושימב ןה ,ןוחבל יואר

 לארשי תנידמ ידיב זכרל שקבמה ביטרנ ןמתסמ וללה תועיבקב יכ התייה רמאמב תיזכרמה יתנעט

 קספ ,השעמל הכלה .תורז תוידוהי תוליהק לש הירוטסיהו תוברת ירמוחב הטילשהו הקזחהה תא

 תוהזבו יביטקלוקה ןורכיזב םיננוכמ םיביכרמ לארשי תנידמל הנקה הניו ידוהי תליהק תשרפב ןידה

 לש םיימואלה תוברתה יסכנ לש םדמעמ ןוניכש אוה וז הדמעב יזכרמה ישוקה .הניו ידוהי תליהק לש

 לש ריחמב ושענ ,הניו ידוהי תליהק ידיל ןויכראה ירמוח תא בישהל בוריסה םג ומכ ,לארשי תנידמ

 תומלעתה רמול אלש ,הליהקה לש רבעה תורצוא ןיבו הניו ידוהי תליהק ןיב רשקהו הקיזה ןמ העירג

 לש תועמשמהו תוילכתה ,םיכרעה תא השילקמ ןוילעה טפשמה תיב תסיפת ,המ תדימב תוחפל .םהמ

  .םימלגמ םה הרבע תא רשאו םיכייש םה הל רשא ,הליהקה ידיל ןויכראה ירמוח תבשה

 יתוברתה ןיינקה ינידב םג ומכ ,יביטקלוק ןורכיז לש תיתרבחה העפותב ןויע ,רמאמה ןמ הלועכ

 הניו ידוהי תליהק תשרפב ןידה קספ תוכלשה חונעפל ליעי םילכ זגרא קפסמ ,םדוסיבש תוילכתבו

 יתוברתה ןיינקה יניד ןהו יביטקלוק ןורכיז לש העפותה ןה .ןידה קספ תא םיעינמה תוחוכה רותיאלו

 יביכרמ םישבגתמו םיבצועמ ובש ןפואה ןיבו תוברת יסכנ לש הבשהה דסומ ןיב רשקה תא םיריבסמ

 ןורכיז ןיבו יתוברתה ןיינקה יניד ןיב רשקה תנבה .םואל וא הצובק ,הליהק לש יביטקלוק ןורכיז

 לע העפשה חוכ םינקמה םינידכ יתוברתה ןיינקה יניד לש יטילופה דממה תא הריהבמ יביטקלוק

 ידוהי תליהק תשרפב ןידה קספמ דמלנה חקלה 157.הווהה תסיפת לע םג – אצוי לעופכו רבעה תסיפת
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 םירקמב יטרפה טפשמה םוחתמ םיללכ לש םושייהו תונשרפה ןיינעל םג המישי וז הנבות יכ אוה הניו

 ןידה קספ תאצות .יביטקלוק ןורכיז יביכרמ לש בוציעה ןפוא לע העיפשמ תיטופישה הערכהה םהבש

 וניא הז ,ימעטל םלוא ,תיטפשמ הניחבמ היוגש האצות חרכהב אל איה הניו ידוהי תליהק תשרפב

 תיב לש וניד קספ ןכלו ,יטילופ חוכ אוה ןויכראב טולשל חוכהש ןיבהל אוה רקיעה .רבד לש ורקיע

 תוהזבו יביטקלוקה ןורכיזב טולשל חוכה תא לארשיב יזכרמה ןויכראל קינעה רשא ,ןוילעה טפשמה

 .ודוסיב יטילופ אוה םג ,הניו ידוהי תליהק לש


