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תינויצה האמהו טנרגא ןועמש :טפשמב לארשי בהל הנינפ 
.םידומע 437 .1999 .דבוע םע :ביבא־לת 

רחא טילקרפ :ינורכז ןונמא ןרק לאכימ 
.םידומע 375.1999 .יצרא דה :ביבא־לת 

היפרגויב ־ קרב ןרהא :ודובכ יקציול ימענ 
.םידומע 406 .2001 .רתכ :םילשורי 

תונורחאה םינשב ומסרפתהש תויפרגויב שולש תוכזב רשעתהל הכז יטפשמה םלועה 

לש םייחה־ירופיסב יכ ,הלוכ הרבחה לש הייכז הניה וז הייכז םלוא .וב תוריכב תויומד לע 

בר רמוח שי ינורכז ןונמא ןידה־ךרוע לשו קרב ןרהא טפושה לש ,טנרגא ןועמש טפושה 

,תויטילופ) תונוש תוישרפ לעו יסיסבה הייפוא לע ,לארשי־תנידמ לע תובישח־ברו 

םיקלחו ,םינטפשמכ םנמוא רבודמ .םינשה ךרואל התוא וקיסעהש (תוירוביצ ,תויגוחטב 

ןה ךא ,טפשמה־תיבב וררבתהש םיקית לש םירואיתב םיקסוע םירפסה תשולשב םירכינ 

לש םייתועמשמ םיטביה םיפקשמ םיקית םתואב םיברועמה תשולש ןהו םמצע םיקיתה 

םירבשמ ,טפשמה־תיב לש וחתפל ואבוה םהינותנ רשאו וללוחתהש םיקבאמ - הרבחה 
םהיתוכלשה רשאו ועריאש םישעמ ,םיטפוש לש םרוריבל ואבוה םהירה רשאו ושחרתהש 

.יטופיש ןורתפ ושרד 

ךא ,הנידמה תודלות לש המלש הנומת תתל ידכ םהב ןיא וידחי םירפסה תשולש לכ 

םירפסב ןויעמ .הלא םירפסב טרופמו רמאנ רשאל תוסחייתה ילב היתודלות תא ןיבהל ןיא 

יניינע ,הנידמו תד :ןוגכ ,הרבחב תוירקיע תויגוסב רתוי תרדוח הנבהל עיגהל ןתינ הלא 

םיתומיע ,תודהי יהמו ידוהי והימ ,(יתוהמה קוחה ןוטלש אוה) טפשמה תורמו ןוחטיב 

ןיב ,םידרפסל םיזנכשא ןיב ,םינוליחל םייתד ןיב םיסחי ,םייתרבח םיישקו םייטילופ 

.תודהיל תונויצ ןיב ,ןוחטיבה תוחוכל םיניטסלפ ןיב ,םיברעל םידוהי 

דחאו ,(קרבו טנרגא) ןוילעה טפשמה־תיב לש םיאישנב םיקסוע םירפסה ןמ םיינש 

תטיסרבינואמ תינטפשמ ,בהל) הימדקא ישנא ידי־לע ובתכנ םיינש :(ינורכז)ןיד־ךרועב 

לע ובתכנ םיינש :(יקציול) תיאנותיע ידי־לע דחאו ,(הנידמה עדמ שיא ,ןרקו ,ןוטסוב 

םרטב ומלועל ךלהש םדא לע דחאו (ינורכזו קרב) םדיקפתב ןיידע םינהכמש םישנא 
רבחמ לכ - תנווגמ העירי ונינפל םישרופ םירפסה תשולש .<טנרגא) רפסה םסרפתה 

עיגהש האושה־טילפ - דחוימה הייח־רופיסו תומד לכו ;ותנווכו ,ועוצקמ יפ־לע ,ותשיגו 

־תוצראב וידומיל תא םילשהש רוסמ ינויצ ,<קרב> ריעצ דליכ המחלמה רחאל הפוריאמ 

אבצב תרשל אל קבאנש ץראה דיליו ,<טנרגא)ולש ינויצה םולחה תא םישגה זאו תירבה 

.(ינורכז)ןופצמ ימעטמ 

םהלש) םינטפשמ לצא קר אל תוניינעתהב וכזי (השולשה לכ) הלא םירפסש יוצר ,ןכבו 

יעדמ ישנא לצא םג אלא ,(בהל לש הרפס דחוימב ,תמיוסמ הדימב םידעוימ םה ילוא 

,םיקתרמ םירואיתה ,הריהב םהמ דחא לכב הביתכה .םהב ןויעמ םיכחהל ןתינ יכ ,הרבחה 

.הבשחמ ררועמ ןכותהו 

םלוע .תויללכ תורעה המכ ריעהל יוצר ,רפס לכ לש םירבדה ירקיעל סחייתא םרטב 

.הנממ עפשומו הב השענה תא ףקשמ ,הרבחב בטיה בלושמ אוה ;רוגס םלוע וניא טפשמה 
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451 (2)ג תילארשי היגולויצוס 2001 -אי'סשת 

םלוא ,וז הדבועב היד לארשיב תיטפשמה הימדקאה הריכה אל בר ןמז ךשמב יכ ינמוד 

,רקחמב ,הארוהב - יטפשמה קוסיעהו ,וז היגוסב תישממ הרומת הלח תונורחאה םינשב 

.חורהו הרבחה יעדממ תוירואיתב ףאו םייגולויצוס םינותנב רזעיהל הברמ - הביתכבו 

ריכהל ילבמ טפשמה־תיב לש הקיספה תא ןיבהל רשפא־יא יכ בטיה תוריהבמ תויפרגויבה 

,תירבה־תוצראב דחוימבו ,םירחא תומוקמב .םתוישיאו םהיתופקשה לע ,םיטפושה תא 

ןקלח - טפשמה םוחתב ימדקאה קוסיעה ןמ וילאמ ןבומ קלח הניח תויפרגויב תביתכ 

וללה .םינוירוטסיה ידי־לע אקווד תובתכנ ןבורש ינמוד םלוא םינטפשמ ידי־לע תובתכנ 

רתויב בושח רמוח םיקפסמ ךכבו ,םיצוחנה םינותנה ברימ תא תולדל דציכ םיעדוי 

המכב וליפא וכז יאקירמאה טפשמב תולוגדה תויומדה ןמ המכ .םייטפשמ םיחותינל 

תונשרפה תא וא ימידקת ןיד־קספ לש ותועמשמ תא ןיבהל הסנמהו ,תחא לכ תויפרגויב 

ןתינ ןכרד .הלא תויפרגויבב תוידוסיב ןייעי םא תושעל ביטיי הקוחב וא קוחב ףיעס לש 

היושע יטפשמה בצמה יבגל הנבהה םימעפלו ,ןיד־יקספב תודיחו םימלענ חנעפל םיתיעל 

.ןתאירק תובקעב ןיטולחל תונתשהל 

לש הרפס ,ןורחא רואל אציש הז אוה רתויב ברה ןיינעה תא הארנכ ררועיש רפסה 

ןבומכ תעבונ וז היופצ תוניינעתה .קרב ןרהא ןוילעה טפשמה־תיב אישנ לע יקציול 

םדאכ ול שיש הרוכבה תוכזמ ךכמ רתוי דוע םלוא ,תעכ אלממ אוהש ריכבה דמעמהמ 

הרבחה לע ליבקמבו ,ילארשיה טפשמה לע ומתוח תא עיבטמ עדומו ןנכותמ ןפואבש 

קזחתה קרב לש ודמעמ .יוטיב ידיל הב םיאבש םיכרעב ןהו ותקיספב ןה ,הלוכ תילארשיה 

ידגנ לקשמכ - תילרביל הנומא ילעב םינוליח - םיוסמ רוביצ יניעב תונורחאה םינשב 

הארנ ןוילעה טפשמה־תיב רשאכ ,םרקיעב םיידרח ,םייתד םימרוג לש םחוכ תורבגתהל 

רבודמש לככ הגיסנב תאצמנש הנידמב םייטרקומדה םיכרעה לע ןגיש ןורחאה רצבמכ 

.תמדקתמ ,תינרדומ ,תיטרקומד הרבחב 

ןיבל קרב ןיב רעפנש ערקל תוסחייתהב הרפס תא הליחתמו הז טביהל הרע יקציול 

תרוקיבב אטבתמ רשאו ותוחאל ןתינ םא תעדל השקש ערק ,יתדה הנחמב םירכינ םיקלח 

תונגפהבו (שאר־רמושב םוקמ לכל הוולמ אוה ןכלו)וייח לע םימויאב ,ותקיספ דגנ הפירח 

ןיבהל השקתמו הז סחימ עגפנ ,הרואית יפ־לע ,ומצע קרב .ושארב דמוע אוהש דסומה דגנ 

ידרח בר תונמל עיצה ףאו תדל דובכ הלגמ אוה ,ינוליח שיאכ ,ותניחבמ .ורשפ תא 

,וזמ הרתי .התחדנ הבידנה ותעצה ךא ,ןוילעה גרדב טפשמה סכל (ללכ ןטפשמ וניאש) 

־תנידמ תויה תא תורידת ריכזמ ומצעב אוהו ,םייתד תבוטל ויה ויתוטלחה ןיבמ המכ 

תודהיה לש התמורת תא ,רתוי תוקוחר םיתיעל יכ םא ,וליפאו ,תידוהי הנידמ לארשי 
.םיילסרווינוא םיכרעל 

ךכב ןיא יכ (ןיבהל הלשכ תרבחמה םגו)ןיבהל קרב ליכשה אל הז ןיינעב אקווד םלוא 

אצומ אלל ךרד לע הלע אוה ,תיטופיש תונתלעפ ןעמל לעפ קרבש עגרבש איה תמאה .יד 

תומיעל עיגהל ךרוצ םוש היה אל ,הז תמועל ,םלוא .םידרח םע רבדיהל ותלוכי תניחבמ 

תא תראתמ יקציול .ןולא םחנמ טפושה (טופישה ןמ ןהו הימדקאה ןמ ןה)ותימעו ורבח םע 

שיגדה רשאו 1980 תנשב לבקתהש טפשמה תודוסי קוחמ דוע ותליחתש ,םהיניב חתמה 

תחת ,לארשי תשרומל (ןודינה אשונל הקיספבו הקיקחב ןורתפ רדעהב) תונפל ךרוצה תא 

תירבה־תוצראב וא ,הילגנאב קוחה) לבוקמה טפשמל ,זא דע לבוקמ היהש יפכ ,תונפל 

ירבע טפשמכ לארשי תשרומ תא שרפל ונויסנב תוטיהל הליג ןולא טפושה .(רקיעב 

יקציול .ךכמ תוגייתסה הליג קרב טפושהש דועב ,וז הטיש לש התלעפה תא קידצהלו 
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םגש ,הזה קוחב רתויב בושח טביהמ תמלעתמ םלוא ,רפסה תליחתב דוע הז תומיע הריכזמ 

וז אהת) לארשי תשרומל תונפל שי יכ עבוק קוחהש אוהו ,ונמיה ומלעתה קרבו ןולא 

ףופכב קרו ךא (קרב לש ותטישל ,הברהב בחר גשומ וא ,ןולא לש ותטישל ,ירבעה טפשמה 

יקציול .רשויו םולש קדצ ,תוריח - היטרקומדה תיצמת ילוא םניהש תונורקע העבראל 

ןולא לש המוד תומלעתה לע םצעב תרזוח ךכבו ,קוחה לש הז יתועמשמ קלח הריכזמ הניא 

תא ליעפהל ךרוצ שי םא הלאשב םיינשה ודקמתה ,םהיניב ותמעתה ובש טפשמ לכב .קרבו 

לש םתועמשמ תא שרפל ןויסינל ושרדנ אל םלועמו ,לארשי תשרומל תונפלו קוחה 

טפשמב םהיניב תומיעה עיגה ואישל .וז תשרומב רשויו םולש ,קדצ ,תוריח תונורקעה 

הז הרקמ תראתמ יקציול .(יקסב'גרו'ג טפשמ) תוגלפמ ןיב םייטילופ םירדסהב קסעש 

,םניד־יקספב רתויב םיטובה םייוטיבה יכ ינמוד םלוא ,תוטיפש לש היגוס עקר לע תומיעכ 

קרב לש ונוצר־יא יפלכ ןולא לש תונלבסה ןדבוא עקר לע ויה ,ןולא לש הזב דחוימבו 

רשאכ וליפא .ילארשיה טפשמב לארשי תשרומל ,רתויב הנטקה ולו ,לגר־תסירד תתל 

לש רשקהב קר תאז גיצמ אוה ,לארשי תשרומ לש ילוגסה הכרע תא ריכזהל גאוד קרב 

וא ך"נתה ןמ - תאז תשרומ ךותמ המגוד תתל ילבמ ,תאז םגו ,םיילסרווינוא םיכרע 
.ל"זחמ 

טפשמב רבודמ .בטיה תאז ריהבמ ,םירצק םיטפשמ המכב תראתמ יקציולש ,דחא רופיס 

ןיינעתה הז הרקמב .תויטרפל ותוכז םשב ןקוח רובעל ברסל ריסא לש ותוכז הנודינ ובש 

רמאנו ,היגוסל ירבעה טפשמה לש ותשיג רבדב בר לצא (יקציול לש הרואית יפ־לעו קרב 

יפ־לע לועפל אל זא טילחה קרב .וז תוכזב הריכמ הניא תודהיה יכ בר ותוא ידי־לע ול 

יאקירמא טפשמ ותואב (א) :םלוא ,תיאקירמא הקיספ לע ךמתסה הז םוקמבו ,תודהיה 

טפושה ,בכרהל ורבח <ב> ;הלבקתהש הכלהב אלו ,טועימ תעדב רבוד קרב ךמתסה וילעש 

ךמתסהב אקווד ךא (ריסא לש ופוגל הרידח רוסאל שיש) הנקסמ התואל עיגה ,ןהכ םייח 

ףא םסרפתה םימיל <ג> ;יתד־אל םדאכ יכ םא וב החמומ ןהכ טפושהש ,ירבעה טפשמה לע 

טועימ תעד לע קרב ךמתסה עודמ הלה ההת ובש ,ידוהי־יאקירמא ןטפשמ לש רמאמ 

יטפשמה בצמה רשאמ אליממ רתוי תמדקתמ הניה תילארשיה הטלחההש דועב ,תיאקירמא 

תוילרביל תוטלחה המכב ןייטצה ךא הז טפשמב בשי אל ןולא טפושה .תירבה־תוצראב 

ךות ,בורל תינרמשה ותשיג ףרח ,םיריסא תויוכזל םירושקש םיאשונב דואמ תומדקתמו 

ופרטצה םיינוליחה טופישל־ויפתושו קרב ,ותמועל .לארשי תשרוממ אקווד באוש אוהש 

םדאה דובכ :דוסי־קוח תלבק רחאל קר םירוצעו םיריסא יפלכ הלקה לש וז השיגל 
.ותוריחו 

םיליבומה ןיב ,םילוגד םיטפוש ינש לש וניה םינומשה תונשב שחרתהש לדחמה ,ןכ םא 

םיינשה ולכי ,םהיניב םיתומיעה םוקמב .ינוליח רחאהו יתד דחאה ,תילארשיה תוגטפשמב 

תוברתב לארשי תשרומ לבקתת ובש (שידחו) שדח בצמ רוציל ןויסינב הלועפ ףתשל 

ךא .רשויו םולש ,קדצ ,תוריח תונורקעה יפ־לע - תיללכהו - תילארשיה תיטפשמה 

תודוסי קוחב הנומטה תורשפאה תא וצימחה (אוה־ותדמעמ דוחל דחא לכו) דחי־םג םהינש 

יתדה הנחמה ןיבל וניב ץרפש תומיעב םימיל ךכ לע םליש קרב יכ ינמוד .1980 טפשמה 
.ותוללכב 

הנינחה ןיינעב :לשמל ,תמעתהל ןוכנ קרב היה - ינוחטבה םלועה - רחא םלוע יבגל 

שוריגה לש הרקמב ,(הנינחה דגנ טועימ תדמעב היה ובש) 300 וק תשרפב םיברועמל 

ךא ,שוריגה דגנ טועימ תדמעב היה ובש) םילבחמה רשע־השימחו תואמ עברא לש ינומהה 
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םייוניעה אשונבו <דחי םיטפושה לכ םשב ןתינש ןידה־קספל ףרטצהו ענכנ רבד לש ופוסב 

רחאל קר יכ םא ,ב"בשה ינקתמב םייוניע רוסאל גאד ןוילעה טפשמה־תיב אישנכ ובש> 

םגה ,ץראל־ץוחב ןהו לארשיב ןה ךכ לע תרוקיב גפסו םינוש ןיד־יקספ המכב תאז ריתהש 

.יקציול השרדנ אל הז אשונל אקווד ךא .(וז תרוקיב וילע העיפשה המכ דע רורב אלש 

יבגלו םירחא ןיד־יקספ יבגל םינותנ לש עפש האיבמ יקציולש שיגדהל שי ,הז םע דחי 

לש תוטויט ,לשמל) תודוס תפשוח איה .ןוילעה טפשמה־תיבב תררושה תיללכה הריוואה 

תטפושהו ,שוריגה ןיינעב רואו קרב - םיטפושה םהב ורזח ןתביתכ רחאלש ןיד־יקספ 

הליבשב ונכוהש תוסרג יתש ןיב הטבלתה קויד רתילש ,300 וק ןיינעב תרופ־ןב םירמ 

טפשמה־תיב אישנ ןיב רצונש םוצעה חתמה תא תראתמ איה ןכ־ומכ ;(םיחמתמה ידי־לע 

תדמע לע רתוול קרב םיכסה םרטב) 300 וק תשרפ עקר לע קרב ןיבל רגמש ןוילעה 

חתמה חכונל סייגתה ,בכרהב ללכ היה אלש ,ףסונ טפוש הבש ךרדה תאו <ולש טועימה 

םאיבהלו םיטפושה ינש ןיב רשפל גאדו ,םיטפושה ברקב םיסחיה תא רעכלו רערעל םייאש 

תא ןתמי רגמש וליאו בורה לא קרב ףרטצי היפלש) הרשפ ידיל ףוסבו תורבדיה ידיל 

,טעמכ םינשרפה לכ לש םתעד יפל ,הללמוא התייה המצעלשכ הטלחהה .(וניד־קספ 

םע דחי .יקציול ידי־לע בטיה םירהבומ הלא םירבדו ,תיטפשמ הניחבמ הארנכ תיעטומו 

תויהתב היארוק תא הריאשמ איה ,רפסה לכ ךרואל הלגמ איהש םיבר םירבד תורמל ,הז 

טפשמב ברעתה רשאכ השעיי אלש רבד השעש ינומלאה טפושה לש ותוהזל רשאב תובר 

.בכרהב היה אל ובש 

לככו קתרמ רפסב רבודמ לכה ךסב ךא ,תוערגמו םילדחמ םנמוא שי הז רפסב ,םוכיסל 

.הרבחה יעדמ ישנאל ףאו ןטפשמ לכל הבוח־רפסבו ,ןמיהמ הארנה 

.בהל הנינפ לש התדובע אשונ ,טנרגא ןועמש ןיבל קרב ןרהא ןיב רשוק רישי וק 

םתונדמל תוכזבו ,תוכורא תופוקת ךשמב ןוילעה טפשמה־תיב לש םיאישנ ויה םהינש 

ינפל ,היה קרב ;וכותב שחרתמה לעו הז דסומ לע תערכמ העפשה ועיפשה םתוישיאו 

הדעו שאר־בשוי ורבעב היה טנרגאש דועב ,הלשממל יטפשמה ץעויה ,טפושל ויונימ 

םירבחכ ונהיכ םהינש ;יטפשמה ץעויה לש ויתויוכמס תא רידגהלו ןוחבל השקבתהש 

תומחלמ לש םייתייעב םיטביה ןוחבל תנמ־לע ומקוהש תויתכלממ הריקח תודעווב 

תא הרקח רשאו ומש־לע הארקנש הדעווה שאר־בשויכ טנרגא - תקולחמ תוררועמ 

לש התוירחא תא וא הקלח תא הקדבש ןהכ תדעווב רבחכ קרבו ,םירופיכה־םוי תמחלמ 

תוגנלפה התירב־תולעב ידי־לע ,הליתשו הרבס םיטילפה־תונחמב השענש חבטב לארשי 

םירושקה םייזכרמ םיטפשמ ינשב םיברועמ ויה םהינש ;ןונבל תמחלמ ךלהמב ,תוירצונה 

תטיש לש םידיסח ויה םהינש ;קוינאימד טפשמב קרבו ,ןמכייא טפשמב טנרגא - האושל 

התוא תנייפאמש תיטפשמה תרוקיבה לע ,הבש הבותכה הקוחה לע ,תיאקירמאה טפשמה 

המש איהש שגדה לעו ,(קוח לטבל ליגר טפשמ־תיב לש תיטופיש תוכמס לש ןבומב) 

ןפואב ,וקבאנ םהינשו ;הטישה לש הדוסי תא םתנבה יפ־לע הווהמש שגד ,םדא תויוכזב 

םע םיתומיעב ,רומאכ ,קרב - תודהיה לש התועמשמו התוהמ תא ןיבהל ,יעוצקמו ישיא 

ותודליב דוע טנרגאו ,ינתלעפ טפוש ותויהב ידרחה הנחמה םעו יסקודותרואה דסממה 

דסממה לש ודי־דבוכ םע ,תודהיה לש התועמשמ םע דדומתהל ץלאנ" ,בהל ירבדכ ,רשאכ 

.(28 'ע)"הנוש ותויה לע םדא םלשמש ריחמה םעו יסקודותרואה 

,בהל יפ־לע יכ ,טנרגא יבגל לרוג־תרה התייה תודהיה תועמשמ םע תאז תודדומתה 

ןיב ,תססותה וגקישל תקחורמה יקטנקב ליוויאול ריעהמ וירוגמ תא קיתעהל ויבא רחב 
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םירפס תרוקיב ףלש ןואיל 454 

הרומבש רחאל ,"ליוויאולב יסקודותרואה דסממה" ןיבל וניב השק תומיע תובקעב רתיה 

היה אוהש דועב ,הליהקה יסנרפ ידי־לע תבש לוליח לש השעמב ויבא ספתנ תירבעל 
תוינרדומה תכפהמל המצע תא םיאתהל ידכ שדחתהלו שדחל תודהיה לע" יכ העדב 

תוטיסרבינואה תחאב םיטפשמ דומלל ,ןועמש ,ונב לחה וגקישב ."םלועה תא תפחוסה 

תיטפשמה תרוסמה בטימ תא גפס םש ,וגקיש תטיסרבינוא ,תירבה־תוצראב תוליבומה 

טעמכ ויתימע לכל דוגינב)יאקירמא יטפשמ ךוניחו ינויצ תיב לש הז בוליש .תיאקירמאה 

םדוק דוע - דחי ורבח (הפוריאב תיטפשמה םתרשכה תא ורבעש ,ןוילעה טפשמה־תיבב 

טלובה טפושכ ,ילארשיה טפשמל תידוחייה ותמורתב ךשמהב ועייסו - הצרא ותיילעל 

אב הז רבד .תילארשיה תיטפשמה הטישה ךות לא תויאקירמא תושיג ץמיאש ילוא ןושארה 

םיאתמ הרקמב ,תעה אובב הלוכיש ,טועימ תעד לש הכרע תעיבקב ,לשמל ,יוטיב ידיל 

ודוהב רובידה שפוח לש ותובישח לע ותדימעב וא ;תימידקת הכלהל ךפהיל ,רתוי 

ןותיע ןכו) הז ןותיע רוגסל וצה תא לטבל ,םעה לוק לש םסרופמה צ"גבב ,תונוטלשל 

תרוקיב ירמאמ ומסרופש רחאל לטוהש (תיטסינומוקה הגלפמה לש םינואטב םהינש ,יברע 

םיביכרמ ינש ומייקתה הז טפשמב .הלשממה דגנ (םימי םתוא לש הדימה־הנק יפל) םיפירח 

הקוחה ןמ החוקלש) תונותיעה שפוחב שגדה תמיש - תיאקירמאה הטישה לש 

הריגסב טפשמה־תיב ברעתה אל ןכל םדוק רצק ןמזש ןתניהב ,הכלה יונישו ,(תיאקירמאה 

וחורו ,ילארשיה טפשמה תודלותב םיבושחה דחאל בשחנ הז טפשמ .ןותיעה לש תמדוק 

.קרב לש תיטפשמה ותפקשה בוציע לע ךשמהב יאדווב העיפשה 

טפשמה תטישל םיטפושה ינש וסחייש ךרעב המזגה שי ימעטלש ףיסוא רגסומ רמאמב 

םוחתב ,םויכ יוטיב ידיל אב איהו ,תודבעב הריכמה הקוחב הרוקמ וז הטיש .תיאקירמאה 

בר שומיש ןוגכ ,םלועב תויטרקומדה רתי לכל תיסחי הגירח השינעב ,לשמל ילילפה 

אלל םלוע־רסאמ שנועב וא ,תויולבגומ ילעב םישנאלו םיריעצל ללוכ ,תוומ שנועב 

שי ךכל .ךרע־יטועפ םישעמ לע ךשוממ רסאמ שנועב וא ,רורחשב םעפ־יא תוכזל תורשפא 

ןהו םיטפושה "ונימב ןה ,תיטפשמה תכרעמה לש תינוציקה היצזיטילופה תא ףיסוהל 

ןפואב ןוילעה טפשמה־תיב לעפ רוגו שוב ןיב תונורחאה תוריחבב רשאכ ,תוטלחהה ןכותב 

ינש לומ םיאקילבופר העבש לש בור) םיטפושה לש תיטילופה תוכייתשהל םאתהב רורב 

תירבה־תוצרא התייה ,םעה לוק ןיינעב הטלחהה הלבקתהש ןמזב ,דועו תאז .(םיטרקומד 

לש םרסאמו קוחל ץוחמ לא הגלפמה תאצוה ללוכ ,םיטסינומוקה דגנ קבאמ לש ומוציעב 
.הגלפמה ירבח 

,(תירבה־תוצרא לש התוברתל ,םצעב) תיאקירמאה הקוחל טנרגא לש ותדהאב םלוא 

ינויצכ - הלופכ תונמאנ לש הלאשב טנרגא קבאנ דימתמו זאמ .קרב לצא ןיאש ןפ היה 

תיאקירמאה תוברתה תא ךירעהש םדאכו ,היילע תועצמאב ותנומא תא םישגהל טילחהש 

תוחרזאה לע רתוול טילחה רשאכ ויטבל לע ,לשמל ,תרפסמ בהל .ךנחתה הבש 

,טפשמה־תיב ילתוכ ךות לא םג ותוא וויל הלא ויטבל .בושייה תפוקתב דוע תיאקירמאה 

קבאמב ,םחלנ רשאו היידוהי־אל השיאל יושנ היהש ןיצק ותוא - טילש צ"גב תעב לשמל 

הכלהה ףא־לע תוהזה־תדועתב םידוהיכ וידלי תא םושרל ,תיקלח החלצהבו יטפשמ 

:אבה ןפואב הז הרקמב טנרגא לש וילוקיש תא תראתמ בהל .אשונב תיסקודותרואה 

ותיא דדומתהל ץלאנש רתויב השקה הרקמה טילש ןיינע היה טנרגא יניעב 

,תוילסרבינואה תא רשאל ותהימכ ןיב ערקנ אוה .טפושכ ותנוהכ ךלהמב 

לש הדוחיי לע רומשל יוארש ותרכה ןיבל ןופצמה שפוחו םזילאודיווידניאה 
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ןיב גוליפ :ותוא ףודרל בש גוליפ לש לפאה םויאה .ימואל ןממסכ תודהיה 

וירבח ןיב ,ינוליחל יתדה הנחמה ןיב ,תונויצל תודהי ןיב ,םואלל תד 

(276 'ע> ...םיטפושה 

ןיב תירבה־תוצראב ותויהב דוע שחרתהש ערקב רכזנ טנרגא יכ תבתוכ בהל ךשמהב 

זא ןהיכש לוגדה ידוהיה טפושה)ןאכמ סיידנרבו ןאכמ ןמציו ,תונויצה לש םיגיהנמ ינש 

תוגיהנממ סיידנרב לש ותשירפל םרגש ערק - (הקירמאב תינויצה העונתה גיהנמכ 

איה זאו ,תונויצה יפלכ םתשיג ביבס ויבא ןיבל וניב טעמכ רעפנש ערקב ודילו - העונתה 

"?תוינרדומל תודהיה ןיב רשג שי םאה" :טנרגא לש םיגונה וירוהרה ךותמ ,הריעמ 

םע םג דדומתהל ץלאנ טנרגא .גירח היה אל םיישיאה וייח־תורוק עקר לע הז ערק ךא 

(תיאקירמאה תוברתה ןמ הארנכ קניש) תוילרביל התואו תוילסרווינוא התוא ןיב חתמה 

הרבג ,רבד לש ופוסב ,ןאכו .תוינוחטב תויעב םע תדדומתמש הנידמל ותוריסמ ןיבל 

,תנחוב בהל 267 'עב .םיישונא־ללכה םיכרעה לע - הנידמל הגאדה - תונויצה םימעפל 

לש ותבושת ."תיטרקומד הנידמ וא תידוהי הנידמ" הלאשה תא ,הנשמה־תרתוכ ןושלכ 

המכב טנרגא םשייש ןורתפ ,"תננוגתמ היטרקומד" לש ןויערה התייה וז היגוסל טנרגא 

תירמייווה הינמרגמ ללוכ ,תוירוטסיה תומגודב טנרגא רזענ ןאכ .הערכהל םישק םירקמ 

,רודרי תשרפב היה םושייה .םיחרזאה־תמחלמ תובקעב ןויסינה־תדומל ,תירבה־תוצראמו 

,תודגונמ תויטנ ןיב טנרגא ערקנ בוש .תוריחבב דדומתהלמ דרא־לא תגלפמ הלספנ הבש 

לש ותשיג יכ תמכסמ בהל .ןוילעה טפשמה־תיב אישנכ ןהכל לחהש רחאל רצק ןמז תאזו 

ןיב חתמה עקר לע םג אלא יניטסלפ־ילארשיה ךוסכסה עקר לע קר אל..." השבוג טנרגא 

ודיקפתב םיינושאר םידעצ דעצ טגרגאש הדבועה עקר לע םגו ינוליחל יתדה הנחמה 

לש ןורתפל ףואשל ותוא בייח הז ןורחא ןותנ יכו ,(270 'ע)"ןוילעה טפשמה תיב אישנכ 

.טופישל ויתימע ןיב הרשפ 

אלא ,קרב ירבדכ ,"טפשמ ץראה לכ אולמ" קר אלש בטיה הריהבמ בהל ,ןכבו 

־תפקשה ,םהלש ישיאה עקרה םג אלא ,תעבוק םתונדמל קר אלו ,םדו רשב םגיה םיטפושש 

הרפס .תויפרגויב ירפס לש םתובישחל החכוה שי ךכב .םתטלחה לש תוכלשההו םמלוע 

קומעו רתויב ידוסי אוה .היתובקעב וכלי םירחאש תווקל שיו ,השדח ךרד סלפמ בהל לש 

.(תומש חתפמב קר הקפתסהש ,יקציול לש הרפסב רסחש םיאשונ חתפמ ללוכ) רתויב 

לש םג אלא ,םיטפוש לש קר אלו - הלאכ םירפס לש המלש הרדסל קוקז לארשיב טפשמה 

.תאז חיכוי ינורכז לע ןרק לש ורפסו ,םיריכב םינטפשמ 

טפשמה לע רתויב הלודגה העפשהה ילעב םיטפושה םע םינמנ קרבו טנרגאש קפס ןיא 

תויומדה ןיב וניה ינורכזש קפס ןיאו ,טפשמל ורידחה םהש םישודיחב דחוימב ,לארשיב 

טפשמל תידוחיי המורת ,סרתמה לש רחאה דצה ןמ ,ומרתש ןידה־יכרוע ברקב תובושחה 

םילוכי םניא םיטפושש דועב .וב דקמתהל טילחה רשאכ ןרק רחב הבוט הריחב .ילארשיה 

־ךרוע ,םחתפל םישגומה םיקיתה גוסב םייולת אלא ,וקסעתי םהבש םיאשונה תא רוחבל 

לש תנוכתמב ,תושרופמ תועדוה ידי־לע אל םנמוא - ותדובע יסופד תא בצעל לוכי ןיד 

,ינורכז לש הרקמב .רוביצה יניעב ומצעל רצוי אוהש תומדה תועצמאב ךא ,תמוסרפ ןיעמ 

.ןטפשמ תויהל טילחה םרטב דועו ןיד־ךרועל היהנ םרטב דוע רייטצהל הלחה וז תומד 

הררוע וז היישרפו ,טסיפיצפ ותויה בקע ,ןברס ינורכז השענ יאבצה ותוריש ךלהמב 

חתפ רשאכ זופשאל ךפהנש) רסאמל חלשנו ןידל אבוה רשאכ הבר תוניינעתה התעשב 
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םירפס תרוקיב ףלש ןואיל 456 

לש וקבאמ רואיתב ורפס תא חתופ ןרק .(ןידה־רזג לבקתה םרטב דוע בער־תתיבשב 

תשרופמ הארוהב התיבה בושל ול רתוה רשאכ החלצהב רתכוה רבד לש ופוסבש ,ינורכז 

.הרשפ ןיעמ הגשוה ןכמ־רחאל רשאכו ,יטילופה גרדה לש 

םג אלא ,ינורכז לש ותומד בוציע לע התכלשה לשב קר אל ןרקל הבושח תאז המגוד 

תנבהל התואנ תרגסמ הווהמש ,תיחרזא הרבח לש םישרמו קהבומ יוליג םושמ הב שי יכ 

תיחרזא הרבח לארשיב ןיא ,ןרק לש ודידל .ינורכז לש תונווגמהו תופנעה ויתולועפ 

תרגסמ ,לשמל - תודסוממו תוימשר תורגסמל ץוחמ םילעופ הבש תרגסמ ,ונייהד ,הקזח 

םיקבאמב ליעפש ןיד־ךרוע לכ ,םצעב .דסממה לומ םיקבאמו תוגלפמל ץוחמ הקיטילופ לש 

לש המגוד הווהמ תונוטלשה לומ םייתובדנתה םינוגרא םשב וא טושפה חרזאה ןעמל 

לודג הכ חתנ יכ ,דחוימב טלוב רבדה ינורכז לש הרקמב .תיחרזאה הרבחה םוחתב םישעמ 

ןרק יכ םא ,הזה גוסה ןמ היה <ול ץוחמ ףאו טפשמה־תיב ילתוכ ןיב)ולש יטפשמה גוצייהמ 

ןיב ךוסכס ,םיזוח תנכה לש םירופא םיאשונב םג לעופ ינורכז לש ודרשמ יכ שיגדהל גאוד 

ףא שידקמ אוהו ,םיברועמה םידדצל םיבושח םג םא ,םימוד ךרע־יטועפ םירבדו םינכש 

ןבומכ שדקומ רפסה רקיע ךא .ליגר ןיד־ךרועכ ינורכז תדובע לש הז טביה רואיתל קרפ 

היה םיימעפ .הז קוסיעמ ותוגייתסה ףא־לע ,הקיטילופל ותסינכ ללוכ ,םיירוביצה ויקבאמל 

םידמעומה ןמ קוחר אל םג ךא חוטב־אל םוקמב םיימעפ ,תסנכ־רבחל דמעומ ינורכז 

;ירגבא ירוא לש ותושארב ,"הזה םלועה - שדח חוכ" תמישרב הנושאר םעפ :ולבקתהש 

ןמ תומישר המכמ הבכרוהש ,"לארשיל ןויוושו םולש - י"לש" תגלפמב היינש םעפו 

לעפש ןטפשמכ ןה ,ירנבא ירוא םע םינש־יבר םירשק ינורכזל ויה הז רשקהב .לאמשה 

םולשל הצעומב ללוכ ,םינוגראב םידיקפת אלימש רוביצ־שיאכ ןהו יטפשמ ץעויכ 

ךילהת ינפל הברה ף"שא םע םירשק ורשקש םיטעמה םיפוגה ןיב התייהש ,ןיטסלפ-לארשי 

ירנבא) תויומד יתשב רבודמ .קוחה יפ־לע ורסאנ הלאכ םישגפמש ינפל וליפאו ולסוא 

ןרקו ,םה ףא םיבכרומ םהיניב םיסחיה ויה םינשה ךלהמבו ,תוינתלעפו תובכרומ (ינורכזו 

.היואר תושיגרבו ןיינעמ טוריפב תאז ראתל ביטימ 

םינודינש םיאשונ םתואב ,ןבומכ ,ללוכ ,תובר תוישרפל רושק ינורכז היה ןיד־ךרועכ 

לש תויוכזו תוינורטב תויגוס ,רובידה שפוח ,הנידמו תד - קרבו טנרגא לע םירפסב 

םירתועה תא גצייל קר אל ינורכז עדי וללה םימוחתה לכב .םיחטשב םיניטסלפ 

הרכה ךותמ ןוידה תא להנלו םייתריציו םיירוקמ םינועיט תולעהל םג אלא ,םיניידתמהו 

לכב יכ ,ותשיגל ןמאנ ףרגויבב ינורכז הכז תאז הניחבמ .רתוי םייללכה םיטביהה לש 

עקרה תא ראתל ןרק ליכשה ,תוניידתהו תוניידתה לכב ,קרפו קרפ לכב ,אשונו אשונ 

לש ןויערה ,רומאכ רשאכ ,םיקבאמה לש םהיתוכלשהו םתועמשמ תאו יתרבחהו יטילופה 

.ומויסל דע שממ ,וכרוא לכל ינשה־טוחכ רבועו ,רפסל אצומ תדוקנ הווהמ תיחרזא הרבח 

םינוש םיטביה וריאהב ישממ ןפואב םרות ,םייטפשמ םיאשונב רקיעב ןדש ,הז רפס 

ןברס היה ינורכז ןכש ,הנידמה לש התודסוויה ןמל טעמכ תילארשיה הרבחה לש םיבושחו 

לועפל ךישממ אוה םהבש הלא םימיל דעו ,תומדקומה םישימחה תונשב דוע (ןושאר) 

.תויגולויצוס תונבות אלמו אירק ןונגסב בותכ רפסה .ירוביצהו יטפשמה םוחתב 

תווקל שי .תויפרגויב לש הגיגח - רתויב םייבויח םניה םירפסה תשולש ,םוכיסל 

ינעדמ ,םינטפשמ - םירחא םג יכ תווקל שי .קוספ ףוס ,היישע לש םוכיס םושמ ךכב ןיאש 

םיפסונ ןיד־יכרועו םיטפוש שי .םהיתובקעב וכליו סומלוק ולטיי - םיאנותיעו הרבחה 

לש הבוציעל ,תוירוביצה םהיתולועפבו תיטפשמה םתיישעב ,םויכ םימרותו רבעב ומרתש 
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הרבחה תנבהל ףיסוי ,ידוסי רקחמ לע תתשומה ,םהילע קודב עדימ לכו ,לארשיב הרבחה 

תולעהל ,יגולויצוס תע־בתכב ולו ,םוקמ שי ילוא ,ןניקסע תויפרגויבב םאו .תילארשיה 

יעדמ םוחתב םידמולמ יבגל םג הביתכ לש הז גוסל שרדיהל םוקמ ןיא םאה :םיוסמ רוהרה 

אל רגתא םיווהמ וללה םירפסה ,וז הניחבמ ?תולוכסאכ וא תוצובקכ וא םיטרפכ ־ הרבחה 

לש םירחא םימוחתמ םירקוחו םיגולופורתנא ,םיגולויצוס יבגל םג אלא ,םינטפשמ יבגל קר 

.הרבחה יעדמ 

ףלש ןואיל 
ביבא־לת תטיסרבינוא 
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