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תויתדב יתרוקיב ןויד :תויוהזה תלוברעמב (םיברוע)ןמדוג הדוהיו הנוי יסוי 

.םידומע 422.2001 .ריל־ןו ןוכמו דחואמה ץוביקה :םילשורי .לארשיב תוינוליחבו 

*ןואיל םיסנ 

,ימוטוכידה יומידב טעמ אל יובש הארנ לארשיב הרבחו תד יסחיב קסועה רקחמה רקיע 

,תויוהזה תלוברעמב רפסה ."ינוליחה םלוע"ל "יתדה םלועה" ןיב הארנ יתלב לובג ביצמה 

הלאש ןמיס ביצהלו הימוטוכידה תא קרפל שקבמ ,ןמדוג הדוהיו הנוי יסוי לש םתכירעב 

.לארשיב תדה לש היגולויצוסב םירוגשה םינועיטו תוחנה לעמ 

:"ןוליחה תות" לש המוקמל תעגונ תחאה .תולאש יתש תובצינ רפסה לש ודוסיב 

ירוביצה ןוידה תא החנמה הירואת קר הניא היצזינרדומה יכילהת חכונל הגוסנ תדהש הנעטה 

תויואיצמה לש הינבהב ןוידבו הינבהב תשמשמה תיתרבח הקיטקרפ םג אלא ,ירקחמה וא 

ןתופקת תדימל תעגונ תרחאה הלאשה .היתופוקתל תילארשיה הרבחב תויביטקלוקה 

לש היגולויצוסב יטרואתה חישב תוחיכשה ,תוגשמהו תוירוגטק ,תוקולח לש תיטרואתה 

.ילארשיה םייחה םקרמב ןתגיפס תועמשמלו ,לארשיב תדה 

רשאו ,יתדה ןיינעל תויוסחייתה ללשב םיקסועה ,םירמאמ רשע־דחא דגאמ רפסה 

תואיצמב תוינכדע תויתרבח תועפות אלא ,דבלב יטרואתה דממה וניא םהיניב רשקה 

ןמדוג) הבושתה תעונת ,(רשיפ ;רלאה־יפצומ :בהנש) םיחרזמה לש םתויתד :תילארשיה 

,(ילע)יטילופה םלסיאה ,(ןמכיירו פמק> לארשיב הדובע ירגהמ לש יתדה םמלוע ,(וליבו 

.(הנוי :רבח) תוברתבו תוגהב הנידמו תוימואל ,תד יסחיו (לאידקש)יתד םזינימפ 

תוירואתל ינושאר אובמ ןיעמ םהב ארוקה ינפל םיגיצמ רפסב םויסהו החיתפה ירמאמ 
תושדח םיכרד םיללוס הלא םירמאמ .הרבחהו תדה יסחי לש םתניחבב תונושה תויגולויצוסה 

,רקחמב תילאינולוק־טסופה וא תינרדומ־ברה השיגה ןוגכ ,םיינכדע םייטרואת םישומיש לא 

.הל הצוחמו לארשיב תיחכונה תעב תרצונה תבכרומה תואיצמל תוביגמה 

יבגל הנעטב רהרהמ ,רפסה לש יריפמאה ופוג תא חתופה ,בהנש הדוהי לש ורמאמ 

תנעטל .ינויצה ימואלה טקיורפה ןיבל "ןוליחה" ןיב תילארשיה היגולויצוסב חיכשה יוהיזה 

םידוהיה לש תיתדה םתוהז תקוזחתב אקווד הקסע תיתד־אלה תינויצה הקיטקרפה ,בהנש 

,דחאה דצה ןמ ,ימואל־יטילופה ןויסינב הנומט ותנעטל הביסה .םמע היעגמ לכב םיחרזמה 

־יטסילטניירואה ןויסינב ,רחאה דצה ןמו ,ינויצה טקיורפל םיחרזמה םידוהיה תא רבחל 

יאצוי ןיבל ,"םיינרדומה" ,"םיינוליחה" הפוריא יאצוי ןיב תויוהז לש קחרמ ססבל יתוברת 

.ינרדומ "תוברת" םהל ץוחנש ,"םייתרוסמה" חרזמה 

־אלה היתוחסונבו תינויצה העונתב קסוע ,רבח ןנח לש ורמאמ ,בקועה רמאמה םג 

םיינויצה םימרוגה ידי־לע תרניכה םגא לש השודקה תיינבה לא ארוקה תא ברקמו ,תויתד 

תיינפ םתריגהב ואר ףאו ,תיתדה הקיטקרפל םיביוחמ םמצע תא ואר אלש ,םייפוריאה 

רקיע .הנוי יסוי גיצמ תרחא חיש תריזמ המוד הנעט .הפוריאב יתרוסמה םלועל ףרוע 
והיעשי םזכרמבו ,םינוש םיגוה לש תיתבשחמה תיגולואתה תודדומתהה תגצהב יוצמ ונועיט 

ןיאש הלוע ורמאממ .תוימואלהמ תדה תא דירפהל יפיזיסה יטילנאה ןויסינב ,'ץיבוביל 

יתדה עסשה תעפותל תעגונה היעבה רקיע ןומט ןאכ השעמלו ,יתבשחמ טוטהלב רבודמ 

ןליא־רב תטיסרבינוא 
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447 (2)ז תילארשי היגולויצוס 2006-ו"סשת 

ןפואב אלא ,תויתדל תוינוליחה ןיבש תויבטוקב וניא עסשה רוקמ .תילארשיה הרבחב 

תיטילופ הנעט חותיפ בגא ,תדה תא הכותב תדכול תימואלה הקיטילופה ובש יסונאיה 

.הנידמל תד ןיב הדרפהב ךרוצה יבגל 

לש םהירמאמ םידמוע ןהילעש תויצאוטיס יתשב הקיטקרפב םוקמ אצומ הז ישוק 

תוימואלל תד ןיב םיבכרומה םיסחיה תא רקוס ןושארה .לאידקש האל לשו ילע דאהוונ 

הרידגמ תוימואלה דציכו תוימואלה תא הרידגמ תדה דציכ :לארשיב תימלסומה העונתב 

לש יטילופה םסויגב ,יביטקפא ךא ,בכרומ תוהז טקיורפ לש וחוסינ תארקל ,תדה תא 

תוימואלה ובש ןפואה תא תראתמ לאידקש .לארשי יחרזא םיניטסלפה ברקמ םיבחר םירוביצ 

הזיחאה רומישל היצמיטיגל הקינעמ (יברעמה לתוכה הז הרקמב) "םוקמ"ב תמלוגמה 

שקבמ ,יתד ןוגרא אוהש ,"לתוכה תושנ" ןוגרא .םחתמב תינחלופה הלעפהב תיסקודותרואה 

תירדגמה תעמשמל עמשנ וניאו ,לתוכב ןחלופה ייחב רתוי ליעפ ןפואב ףתתשהל 

־אלה" הנידמה ידי־לע םג אלא ,היסקודותרואה ידי־לע קר אל תוחדנ ןה .תיסקודותרואה 

לש היתויחנה יפ־לע םוקמב ינחלופה רדסה תא לעופב רמשל הכישממה ,"תיתד 

.היסקודותרואה 

רקחמה תא תוולמה תוגשמהה תרוקיבב תדקמתמ רפסב היינשה ןוידה תריז ,רומאכ 

הבש תבכרומה היצאוטיסה תא תנחוב רלאה־יפצומ הנינפ לש הדשה תדובע .לארשיב תדב 

תוינתאהו תויסקודותרואה תוירבגה תוירוגטקל סחיב ,תיחרזמ תיתרוסמ היידוהי תאצמנ 

תדבוע לש םייתדה הייח תוחרוא דציכ הארמ רלאה־יפצומ .תילארשיה תואיצמה הביצמש 

חותינלו רואיתל םילבוקמה םינוירטירקב םידמוע םניא ,םחורי תבשות ,תיחרזמ ןויקינ 

היגולויצוסב תוטלובה תועפותה תחאב רלאה־יפצומ תעגונ ךכב .לארשיב תיתדה היצאוטיסה 

ןיב קר אל םוקמ תואצומה ,תיתדה תואיצמה לש תוירוגטקה תיינבהבו לארשיב תדה לש 

רשפאו)ירבגה יסקודותרואה הדימה הנקל איה יתנווכ .ןושלה תרגשב םג אלא רקחמה יפד 

.לארשיב "תדה" לש ישעמהו יטילנאה גוצייה לע תשומה ("יפוריא־חרזמה" ףיסוהל םג 

,רשיפ המלש קסוע הבש) תיחרזמה תוידרחה ומכ תועפות יאדווב גיצי הז הדימ הנק 

־ארטלואה םגדל דוגינב .תיתוברת הדיחכ (םידרח םניאש םיבחר םילהקל העיגנ הל שי רשאו 

תוידרחה לש יטילופה המוליג ,תינויצה הנידמהמו תוימואלהמ גיוסמה ,יזנכשאה יסקודותרוא 

.הנידמה לא הליעפ תוסחייתה לש רתוי בכרומ םגד גיצמ <ס"ש תעונת ,רמולכ) תיחרזמה 

ובש ,צרמל ם"ש ןיב ,1996־ב תוריחבה תכרעמב תועמקה סומלופב יוטיב ידיל אב רבדה 

סחיה םג אלא ,הנידמה תוארוה לא ס"ש לש בכרומה יגולואדיאה סחיה קר אל ףשחנ 

הרואכל םישקבמ ובש םוקמב ,צרמ חסונב ,תיתד־אלה הקיטילופה לש השקונה יגולואדיאה 

.תויתד תועפשה קיחרהל םיינוליחכ םיהוזמה תוחוכ 

תינשרדה תוליעפב יוטיב ידיל אב תידרח תוהז ןיבל תילארשי תוהז ןיב בכרומה סחיה 

ןמדוג הדוהי לש םרמאמ גיצמש יפכ ,הנושארה ץרפמה תמחלמב הבושתה תועונת לש 

וגצוה רשא תויתד תושירדב להמנש ,ימואל חור ךלה ואטיב תושרדה ינכות .וליב םרויו 

ןיבל הנידמה ןיב רוביח םהב היה תאז םעו ,קחרמ לש היינב םושמ היה םירסמב .רוביצל 

הנידמה ןיב סחיב היולגה תויטנלוויבמאה לע הז רמאמ דמוע ךכב .תוידרחהו םידרחה 

.הלש הקיטקרפהו תידרחה הפקשהה לש המלוע ןיבל ינויצה ימואלה לעפמהו 

ססבתמ תירוביצהו תינויעה העדותבו ןושלב הרוגשה הגשמהה תא רערעמש ףסונ רמאמ 

הקברו פמק הנאירדא וכרעש ,לארשיב הדובע ירגהמ לש םילהקב הדש תדובע יאצממ לע 

תואיצמה תויוקד לא תולודג תויטרואת תוגשמהמ וב ארוקה תא ךילומ ןרמאמ .ןמכייר 
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םייחה תונגראתה לש שודג רואית אוה רמאמה לש ורקיע .תויפרגונתאה יניעל תילגנ רשא 

םינפואה רחא בקוע רמאמה .לארשיב םייאקירמא םורד הדובע ירגהמ לש םיידסומה םייתדה 

,השק םייח םקרמב דודיעו המחנ לש םוקמל קר אל תוכפהנ תיתדה תוהזהו תדה םהבש 

תוביוחמ לש יגולואתה חותיפה .וילא תוביוחמ לשו םוקמל תוכייש לש ןגועל םג אלא 

־תינויצ העפות לש המויקל ןיינעמ רגתא קפסמ תוהז לש היצפוא תבצהו תינויצ־תיתד 

תינויצה העפותה לש םינועיטהו הקיטקרפה טהל תא הבר הדימב תמאותש ,תידוהי־אל תיתד 

הטילאה דצמ וז תוהז לש הנוניכל תירשפא הבוגת רחא בוקעל ןיינעמ היה .תידוהיה תיתדה 

.תידוהיה תיתדה תונויצה לש תינברה 

תא החנמה ירקחמה ןוימדה קפוא תא ביחרהל שקבמ תויוהזה תלוברעמב ,םוכיסל 

תיטרואת האירקל תוליסמ חינמ אוה ,תיטילנא :םירושימ המכב לארשיב תדה לש היגולויצוסה 

םיכרד םיללוס םירמאמה .חישה תא תוולמה תויטננימודה תוגשמהבו םינועיטב תשדוחמ 

תילאינולוק־טסופה וא תינרדומ־ברה השיגה ןוגכ ,םיינכדע םייטרואת םישומיש לא תושדח 

לע ףסונ .הל הצוחמו לארשיב תיחכונה תעב תרצונה תבכרומה תואיצמל םיביגמה ,רקחמב 

,תימרונפ הייארל דסמ ביצמ אלא ,תחא תיתד הצובק לש החותינב םוחת רפסה ןיא ,ךכ 

רבדהש יפכ ,תיטמת הקולחל רוקמ רוציל ףאו תועפות ןיב הוושמ ןוימד תולעהל הלוכיה 

םיסנוכמה םירקחמה ,תיגולודותמ .רפסב םויסהו החיתפה ירמאמב יוטיב ידיל אב ןכא 

תויתרוסמה תודותמה דצל רשא ,תוינכדע תוינתוכיא תוטיש לש ןווגמב םישמתשמ רפסב 

הניחבמ .יביסקלפר ןוידו יגולואנג חותינ םג תובלשמ תפתתשמה תיפצתה וא טסקט חותינב 

.יתדה ןיינעל "תויחמומה" תורגסמה תצירפל ןויסינ רפסב אוצמל רשפא תירנילפיצסיד 

רפסה בלשמ לארשיב תדה לש היגולופורתנאהו היגולויצוסה ימוחתמ םיאבה םירקוח דצל 

ןכו ,תוימואלו תוינתא תועפות ןוגכ ,תויתרבח תועפות רקחב איה םתויחמומש םירקוח 

,לארשיב תדה לש היגולויצוסב ןוידה תעירי תא ביחרמ רפסה ךכב .תיתרבח תוגהו ךוניח 

תיביסרוקסיד הניחבמ .תונשרפ שודגו רתוי ןנער טבמל התוא הנפמ אוה ,תאזמ הרתיו 

ארוקל םג שיגנ אוה ןכלו ,תירבעב בותכה יגולויצוס רוביח והז <רבדב שאר לקהל ןיאו) 

.יעוצקמה יגולויצוסה חישה לש הערמה תודשב ויד ןיירוא וניאש 

תיתרוקיב הביטקפסרפ דסמל תשקבמה רקחמה תרוסמ לא ףרטצמ תויוהזה תלוברעמב 

תוינתאב תויביטקלוק תועפות תניחבב דקמתה הכ דע ץמאמה רקיע .תילארשיה הרבחב ןויעב 

וב תוגצומה תושיגה חכונלש רעשל שי .תיתדה הריזה םג ןוידל תפרוצמ תעכ .תוימואלו 

הבר הדימב אוה ,ינויעה םוחתב שדחמ אוהשמ רתוי ,רפסה ןכש ,תוידגנ תושיג םג וחסוני 

תואיצמב ןהו ןמצע תונילפיצסידב ןה ,תילארשיה היווהב תיביסקלפר הפוקת לש רצות 

.תרקחנה 
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