
245 (1 )ד תילארשי היגולויצוס 2002-ב''סשת 

השדחה תויתכלממה ,2 ץורע ןרוי םענ 
םידומע 176 .2001 .גנילסר :ביבא־לת 

,"2 ץורע לש הכפהמה" לש הפוצרפ לעמ הכסמה תא ריסהל שקבמ ןרוי םענ לש ורפס 

לשו ץורעה ירדשמ לש תיפולח האירקל ,ילקידר ,יתרוקיב ךירדמ ארוקה ידיב תתלו 

תא ביצמ ןרוי ,תיטסיסקרמ־ואינה תרוקיבה לש תרוסמה בטימ יפ־לע .יתרבחה ודיקפת 

־ תבזוכה העדותה לש הדי־גשיהל ץוחמ - ולש רקחמה אשוממ קחרה ולש רקוחה תפקשמ 

<ולש ותודע יפ־לע ,ירקמ ןווגמ) תונוש תוינכותב הפוצ אוה הזה חוטבה קחרמה ןמו 

.תינחוכה ,תינמואלה ,תיניצה ,תיביטלופינמה ,תגעלנה ןתוהמ תא דעתמו 

,לארשיב תיקנע הכפהמ ללוח 2 ץורע" .םייניע־תוריאמ ולש תונחבאה ןמ תובר 

תומוצע תויומכש ןורקיעל יוניש־יאה תא ךפה אוה" ,רמוא אוה ",רבד הניש אל תינמז־ובו 

תונורקעל םזימרופנוקהו תונרמשה תא ךפה אוה ;וב תועקשומ טהלו היגרנא לש 

2 ץורע לש םלועב .םדקתמ ,ימאניד ,ריעצ ןונגסב םיעובטה ,םייתנפוא ...םיטשפומ 

,חוריאה תוינכות תא ראתמ ןרוי .(149 'ע) "'וישכע הרוקש המ' אוה םזימרופנוקה 
לבא ,"תויוערפומה יגוס לכ תא" הווארל תוגיצמו הרואכל תינלבוס תוחיתפב תורדהתמש 

םיאשונב ןוידמ תוענמנו ,"תועמשמ רסח היהי רמאייש המ לכ" יכ תוחיטבמ ךכ אקווד 

,ןייד הנליא לש ,"הדבוע" תוינכותמ תחא תא חתנמ אוה .םייתוהמ םייתרבחו םייטילופ 

םינומידקה תרדסמ .תוילארשי תוהז־ תודועת תולקב ףייזל רשפאש ךכ לע הבתכ הרדישש 

רשפא היה ,המצע ןייד לש החיתפה ירבדמ םג ומכ ,תינכותה ינפל ורדושש םימייאמה 

- ירשפא הזכ ףויזש הרפיס קר הבתכה :אל לבא ,שממ לש ףויז תיישעת הפשחנש ןיבהל 

הילע םימקה הנידמה יביואמ ,ךכ־לכ תילארשיה ,הדרחה תייזטנפל ךבדנ דוע הפיסוהו 
.התולכל 

ןמ תבשונש תיטגרנאה תויארפה איה תיטסילטיפקו תינגרוב המכ דע םיגדמו רזוח ןרוי 

וחבטממ תאצויה "תוילארשיה" לא תדקויה הקושתה איה תיביטלופינמ המכ דע ,ץורעה 

,תימויה תיתושדח־ וליאכה היירורעשה איה שארמ היופצו הליגר המכ דע ,זפוט ודוד לש 

תרסחו תיפוסניא תימצע תונ"צחיב תעקשומ ץורעה לש תיתריציה היגרנאה בור המכ דע 

ריאי לש חוריאה תינכותב ןייטשנייא קירא לש ותעפוה תא ןרוי ראתמ ךכ ,הנה .השוב 
:דיפל 

אוה המכ ריבסמ דיפל ריאי :ומצע ןויארל הלוכ תשדקומ ןויארה תליחת 

םיאשונה דחא ,רמולכ .שגרתמ אוה המכ ריבסמ ןייטשנייא קירא ,שגרתמ 

,היזיוולטב ןייטשנייא קירא לש ותעפוה םצע אוה תינכותה לש םייזכרמה 

תינכותה ...ומצע ןכותה אוה תוריכמה םודיק ...דיפל ריאי לש ותינכותב 

לא היינפה אוה הלש ןכותהמ קלח ,רמולכ .המויק םצע לש אלפב תקסוע 

.2 ץורעב תופצל ךדיל הלפנש תוכזה םצעמ התא לזמ רב המכ דע :הפוצה 

(10 'ע) 

תרוקיב וניא ,ןרוי לש ותודע יפ־לע ,הזה יתרוקיבה ןוידה לבא .בושח םג הזו ,ןוכנ הז 

ןויד אל םגו ,תויתא תוגירחו םייעוצקמ םייוקיל לע תוינורט לש ףסוא וניא הז .היזיוולט 

,תיתוהמה ,תידוסיה הטישה תא תוהזל ןויסינב קסוע ןרוי .םירדשמה לש םתוכיאב 
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םירפס תרוקיב רוד לאינד 246 

םיעגרל .רסחב הקול ןוידה ,רעצה הברמל ,ןאכו ,ץורעה לש ותלועפ ירוחאמ תדמועש 

המ לכ" .ץורעה לש תירחסמה ותוהמ לע ולש רבסהה תא תיתשהל שקבמ ןרויש הארנ 

וניא אוה ,רמולכ ,יתדבוע רקש וניא אוה" ,רמוא אוה ",רקש אוה 2 ץורעב םיאור ונחנאש 

לע הארנה רבד לכ ירוחאמ :דחא ילאיווירט ןבומב רקש אוה לבא ,תמאל דגונמ חרכהב 

םימסרפמ ךושמל ,םיפוצ ךושמל ...תחא הנווכ שי ,היהיש לככ יטנתואו ןכ ,יתימא ,ךסמה 

דחוימבו ,םירחא םיעגרב לבא .(18 'ע> "םהלש תומוסרפה תא וארי םיפוצהש גואדלו 

תכרעמב שמתשמ אוה ,"ןשוימה" ,ןושארה ץורעה לומ לא 2 ץורע תא דימעמ אוה רשאכ 

איה הנידמה לש ילככ היזיוולטהש םושמ" אל ,רמוא אוה ,ןשייתה 1 ץורע .הנוש תירבסה 

."רבעבכ הנידמה תא תרשל דוע לוכי וניא" ןושארה ץורעהש ןוויכמ אלא ,"ןשוימ דסומ 

.(12 'ע)"הווהל רתוי המיאתמ הרוצב ,רתוי בוט תאז השוע"ש ,2 ץורע ספת ומוקמ תא 

וז - תויתכלממ לש ,רתוי סג ,רתוי ימומרע גוס רדשמ הנידמה לש הזה שדחה תרשה־ילכ 

ונקסע רשאכ ,םדוק ונרכזהש תויתכלממה לש תינמואלה היזטנפה ,"השדחה תוימואלה" 

,ןרוי רמוא ",1 ץורע לש תויתכלממה" .ןייד הנליא לש תופיוזמ־וליאכה תוהזה־תודועתב 

רורחשהמ תויתכלממה תעבונ 2 ץורעב .הנידמה לש רישיה חוקיפב לודגה הקלחב היוצמ" 

2 ץורע רסמתה ,שלחנ הנידמל היזיוולטה לש ישממה רשקהש ןוויכמ .חוקיפ ותואמ 

ןבומב ,קומע ןבומב ,רמולכ .<45 'ע) "היזטנפה רושימב תמייקתמ איהש ...יפכ הנידמל 

תרדושמה עורזה - תויתכלממה לש תינויזיוולטה הדי וישכע אקוודש ןכתיי ,ירסותלאה 

.רתוי הליעי ,רתוי הכורא - הלש "יגולואידיאה ןונגנמה" לש 

לא רקחמה תשדע תא ברקל ךירצ ,הזה ךבוסמה ןיינעה שרושל תדרל ידכ לבא .ןכתיי 

,תמיוסמ הדימב תוחפל ,קתנתהל ךירצו ,םיטרפה לע םג לכתסהלו הלש אשומה 

תא ,וילאמ ןבומו ינושאר לכשומכ ,ההזמה ,תינרמשה תיטסיסקרמ־ואינה םלועה־תפקשהמ 

תא ,"גניטייר"ה תא הכילשמו ,הנידמה לש םיסרטניאה םע ןוהה לש םיסרטניאה 

תונמואלה תאו תונעזגה תא ,םויקה תדרח תא ,תיביטקלוקה תוהזה תא ,"תויתכלממ"ה 

הפוכ ןוהה דמעמש תבזוכה העדותה לע לכה תא תיתשמה ,הלש דחאה ירבסהה לסה ךותל 

,תישאר :רתוי הברה תבכרומ ,תושעל המ ,הנומתה .ול םידבעושמה תודמעמה לע 

,תוחפה לכל) תיטרקנוקה הנידמה לש םיסרטניאל םיהז םניא ןוהה לש םיסרטניאה 

ןבומב "הנידמה" לש םיסרטניאל םיהז םניא יאדוובו ,<רתוי םיילבולג ןוהה לש םיסרטניאה 

םירושק הנידמהו ןוהה .ותועמשמ תא "תויתכלממ" בחרה גשומל קינעמש הז ,רתוי בחרה 

ןמתוח תא תועיבטמ םהיניב םיסחיה תוכרעמו ,םינווגמו םיבר םינפואב הזל הז קפס אלל 

.רתוי בכרומ יטרואית סיסב שרוד וזה הקימנידה רואית לבא ,2 ץורע לש תללוכה הקסעב 

תודמעמו תוהז תשוחתמ ףח הייפצה לא עיגמ וניא - "םעה" ־ םיפוצה רוביצ ,תינש 

יא םיחרזא לש ףסואכ" יכ רמואו ,"ןיטולחל תינוימד תושי" םעל ארוק ןרוי .תויגולואידיא 

תולועפ לש ףסוא ידי־לע תורצוימ הלא תונוכת - "םעל תומייוסמ תונוכת סחייל רשפא 

:תינושל תדוכלמב ןאכ לפונ ןרוי לבא .םינרדב ייוקיח דעו להק־תעד ירקסמ ,תויתרושקת 

םיטקייבוסה לש םהיניעבו ;"תניימודמ" תושי אוה - "תינוימד" תושי וניא םעה 

םירסמל םישרדנ םניא םה ךכ םושמו ,ןיטולחל תישממ תושי אוה םעה ,םיניימדמה 

ןרוי .םעה לש תניימודמה ותומד תא ,שדחמ םעפ לכב ,םמצעל רצייל ידכ םייתרושקתה 

רתויב םימילאה ויביכרמ תא םיקזחמו םידדועמ היזיוולטה ירודישש ךכ לע םערתהל יאשר 

תוהז תשוחת לש ןיאמ שי הריצי רבדב החנהה דעו ןאכמ לבא ,הזה ןיימודמה סותימה לש 

.לודג קחרמה תינמואל־תימואל 
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247 (ו)ד תילארשי היגולויצוס 2002-ב''סשת 

תשרוד ,השדחהו הנשיה תויתכלממה ןיב ,ראתמ ןרויש םידיקפתה תפלחה םג ,ףוסבל 

ולעפ (ןרוי לש ונושלכ ,םייפרגונרופ וא) םייטסטנפ םיביכרמ ,דחא דצמ .ףסונ ןויע 

וקקזנ אל המוריעה תונמואלהו הטובה תונעזגה - הנשיה תידסומה תרגסמב םג םילעופו 

חישה ינפוא ,ןבומכ ,יכ םא)יוטיב םמצעל אוצמל ידכ תישממה הנידמה ילבכמ רורחשל 

ץורעה לש ויניינע ,ינש דצמ .(תושדח יוטיב יכרד ןהל ורציי וימודו 2 ץורע לש םישדחה 

,"בוטהו ןשיה" גוסהמ תיתכלממ תושר ידי־לע ,םימיוסמ םינבומב תוחפל ,םילהונמ ינשה 

דצמ .שדחה ץורעל עגונה לכב הנשיה תויתכלממה תא דיפסהל ידמ םדקומ ,רמולכ 

תוהז לש היזטנפ הדיקשב תוחפטמה תוינכות ןתואש רמוא אוה רשאכ קדוצ ןרוי ,ישילש 

רבד לש ופוסב תועייסמ ,תיתטיש הדחפה לע תונבנה הלא םגו ,תינמואל "תילארשי" 

תביטח :הנומתהמ קלח קר הז לבא .המחלמ תרחרחמו תינחוכ הלשממ לש הישעמ תרשכהל 

טעמ אל אצקא־לא תדאפיתניא תליחת ןמל תרציימ ,לשמל ,ינשה ץורעה לש תושדחה 

דחוימב ןייצל יואר) תימשרה תילארשיה הדמעה תגצהב תוקפתסמ ןניאש תושדח תורודהמ 

ןפואב תונוש הלא תורודהמ .(יפש־א ןמלסו לגנא יתיא תמגוד םיבתכ לש םהיתובתכ תא 

םינותיעה לש תושדחה ידומעמ םגו ,ןושארה ץורעה ידי־לע תורצוימה הלאמ יתוהמ 

ירשפא וניא הזכ רבסה לבא ,רבסה תושרוד ,התמגוד תורחאו ,וז הטושפ הדבוע .םילודגה 

.טטרשמ ןרויש ,תיטסינימרטדה ,תקדוהמה םלועה־תנומת ךותב 

רוד לאינד 

ביבא־לת תטיסרבינוא 
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