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סויפ יכילהתו טפשמה־תיב :תוומהו המלעה 

*יקסליב הרואיל 

 Athene: In the terror upon the faces of these

 I see great good for our citizens. (Aeschylus, Oresteia)1

חדקאה תא םישל השקב לש ןושל לכב ךממ שקבמ ינא ,הנילופ - ודראר'ג 

.םוקמב 

.אל - הנילופ 

םייקל תורשפא םוש ןיא ,ילא ותוא תנווכמ תאש ןמז לכ - ודראר'ג 
.גולאיד 

ןפואב ,ךילא ותוא ןווכל קיספא ינאש עגרב ,ךפיהה קוידב - הנילופ 

לש יזיפה ןורתיב שמתשת התא זא יכ .רמגנ גולאידה יטמוטוא 

,ןמפדוד 'א) .חוכיוה תא עירכהל ליבשב ךלש םירירשה 

2(.רוקמב השגדהה ;תוומהו המלעה 

אובמ 

ידכ תמאו סויפ תודעווב טפשמה־תיב תא ףילחהל תואירקה ובר הנורחאה תעב 

הביסה .תיטרקומד הרבחל רבעמה תא םילשהל יוכיד רטשממ וררחתשהש תורבחל רשפאל 

ןיבל ליגרה יטפשמה ךילהה לש ויתורטמ ןיב בשייל ישוקה איה תמאה תודעו תפדעהל 

ותמשא תא ררבל דעוימ ילילפה ךילהה .היטרקומדל רבעמה ךילה לש תורטמהו םיכרצה 

תרגסמה ,רבעמ יכילהב .םיעובק הרודצורפו תויאר יללכ יפ־לע ילאודיווידניא םשאנ לש 

דיחיב תודקמתהה ןיב ,תונברוקה תויוכזל םשאנה תויוכז ןיב בשייל השקתמ תיטפשמה 

'.דיתעה תיינבל רבעה טופיש ןיב ,םייתצובק םיעשפ ןיבל 

תורתוומ ,הז טופיש רבשמ לע הבוגתב וחמצש ,םינושה ןהימגד לע סויפו תמא תודעו 

בוציע ,תירוטסיהה תמאה רוריב ןוגכ ,טפשמל תוולנ תורטמ גישהל תנמ־לע השינע לע 

תודעו לע הביתכה .העוסש הרבחב תוצובק ןיב סויפו ,תגלופמ הרבחב יביטקלוק ןורכיז 

רבעמ ןמזב םיניירבעה תשינע לע רותיווה לש תוימיטיגלה תלאשב דקמתהל הטונ תמא 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,םיטפשמל הטלוקפה 

תינושארה התובהלתה אלול .הרוסמה הרזעהו תובשחמה ,תוחישה לע ץברו ולאנאל תודוהל ינוצרב 

.תבתכנ וז המישר התייה אל ,אשונהמ 

 .Aeschylus, Oresteia (The Eumenides), lines 990-991

.26 'ע ,תוומהו המלעה ,ןמפרוד 

Osiel, 1997; Teitel, :ואר ,רבעמ תופוקתב ררועמ ילילפ טפשמש םיישקב יטרואית ןוידל 

 27-68 ,2000.
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עבונה תמא תודעו לש בושח ןייפאמ תחנוז וז הביתכ .יטילופ םזיטמגרפ ךותמ היטרקומדל 

וז המישר 4.ןבךקמל ןברוק ןיב ירסרוודא שגפמ רדעה - תילילפה השינעה לע רותיווה ןמ 

חכונל שדוחמ ןויעל יואר אוה יכו ילאיווירט וניא רותיווה יכ ןעטתו ,הז חונז דוסי ןחבת 

transitional justice).5)"ירבעמ קדצ" לש תורטמה 

ןיב דירפהל ןויסינב אטבתמ תועיצמ ןהינימל סויפהו תמאה תודעווש ןורתפה 

תמקה לע טלחוה הקירפא־טורדב ,לשמל .יתרוסמה ילילפה ךילהה לש תונושה תויצקנופה 

תא רפסל תונברוקל הרשפא וז הדרפה 6.םינברקמלו תונברוקל תודרפנ תודעו־תת 

־ךרוע ידי־לע תידגנ הריקח לש עגופו ליפשמ ךילהל הפישח אלל הדעווה יגפל םרופיס 

םקלחב תודוהל םינברקמל ץירמת הנתנ הנינחה תחטבה ,רחאה ןוויכהמ .םשאנה לש וניד 

הדעו־תתל הרבעוה (restitution) הבשההו םייוציפה תלאש 7.דייהטרפאה רטשמ יעשפב 

םייטנוולר אל תויהל תונברוקה לש םתוכז" תא חיטבה הז לצופמ הנבמ .תישילש 

ילבמ ולבסש תועיגפהו תולוועה רופיס תא רפסל תורשפא םהל ןתנ ,רמולכ 8,"טפשמל 

יפ־לע םתונימא תא חיכוהל וכרטציש ילבמו םיוסמ ןברקמל םתודע תא רשקל ובייחתיש 

.תילילפה החכוהה לש הדימה־ינק 

ןיידע תינקת הניא הלמה .victimizer הלמה לש םוגרת הניה "ןבךקמ" הלמה :תינושל הרעה 

,ותונברוקל םרגש ימ ןיבל ןברוקה ןיב שגפמב ולוכ קסועש ,הז רמאמ יכרוצל םלוא ,תירבעב 

.וז הלמב שמתשהל יתטלחה ,רתוי הבוט הפולח רדעהבו 

רבעמ יכילהש תידוחייה תודדומתהה לע עיבצהל דעוימ "ירבעמ קדצ" יוטיבה :תינושל הרעה 

.קוחה ןוטלש ןורקעו טפשמה תויושר ינפב םיביצמ היטרקומדל 

 1998 ,Minow. ללכ־ךרדב תנתינש תפרוגה הנינחה תא הלספש ךכב תידוחיי התייה הקירפא־םורד

יאבצ רטשממ רבעמה ןמזב תיניטלה הקירמא תוצרא בורב ,לשמל ,היהש יפכ) שדחה רטשמה ידי־לע 

םדוקה רטשמה יעשפב וקלחב ןברקמה לש תטרופמ האדוהב תישיאה הנינחה תא התנתהו ,(יטרקומדל 

ינויד ,תורחא תמא תודעוול דוגינב ,ןכ־ומכ .(1 ףיעס ,6 קרפ ,ןושאר ךרכ ,הדעווה ח"וד ואר) 

ךכב וצר םא ,יבמופב דיעהל תורשפאה הנתינ תונברוקלו ,םייבמופ ויה הקירפא־םורדב הדעווה 

רתאב אוצמל ןתינ הדעווה ח"ודל םירושיק .(33 ףיעס ,6 קרפ ,ןושאר ךרכ ,הדעווה ח"וד> 

.www.truth.org.za :הדעווה לש טנרטניאה 

תדעווב ,השינע חיטבהל תדעוימ האדוהה ליגר טפשמבש דועב .האדוהה דיקפתב ךופיה ןאכ רצונ 

םיעשפ" יבגל קר הנתינ הנינחה יכ ןייצל שי .השינע ינפמ האדוהה הנסיח הקירפא־םורדב תמאה 

ןברקמה ישעמ יכ חיכוהל ןויסינב הדעווב ןוידה זכרתה ןכלו ,םיליגר םיעשפמ לידבהל ,"םייטילופ 

"יטילופ" ןיב הנחבה לש תושקה תויעבל רבעמ .יטילופ עשפ רדגב םניא םה ךכיפלו "םיגירח" ויה 

םיעשפה תועמשמב אלו ,תוגירחה תועמשמב קסע הדעווב ןוידהש ךכל םרג הז הנבמ ,"ילילפ"ל 

תועיגפ"ב קר זכרתה תונברוקה לש הדעו־תתב ןוידה ,ןפוא ותואב .םדוקה רטשמה השעש םייטילופה 

לע .דייהטרפאה רטשמ תחת םוימויה ייח םצע תא ןיבהל רשפא אלש רבד ,"חרזא תויוכזב תורומח 

.4 קרפ ,ןושאר ךרכ ,הדעווה ח"וד ואר ,הדעוול ןתינש חוכה־יופיי 

לש תוילאנבה לע ח"וד :םילשוריב ןמכייא ,דרפסב טדנרא הנח ידי־לע הינוריאב עבטנ הז יוטיב 

התלעה ,ןפשנירג לדניז לש המישרמה ותודע לע הבוגתב ,ךכ־רחא רפסמ םידומע .235 יעב ,עורה 

ילוא חיטבהל שיש - הלש התדמע תא תרתוסה הבשחמ - התרדגהכ "תישפט הבשחמ" טדנרא 

;240 'ע ,םש) טפשמה־תיבב ומוי תא (ונדמלמ ילילפה טפשמהש יפכ ,םשאנל קר אלו) אקווד ןברוקל 

.(Arendt, 1964, 229 :תילגנאב רוקמה לא רוזחל יאדכו ,קיודמ וניא וז הדוקנב תירבעל םוגרתה 
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הנח תיפוסוליפה .ןמכייא טפשמ ןמזב לארשיב התופירח לכב רבעב התלע וז המליד 

עבותה תטלחה תא תופירחב הרקיב ,טפשמה תא רקסל ידכ ץראל העיגהש ,טדנרא 

־ילוצינ לש םהיתויודעל יזכרמ םוקמ תתל ,רנזואה ןועדג הלשממל יטפשמה ץעויה ,ישארה 

־ ילילפה טפשמה לש תירקיעה הרטמה ןמ הייטסה תא דחוימב הרקיב טדנרא .האוש 

תועצמאב האושה רופיס תא טפשמב רפסל ןויסינה לא - םשאנה תמשא תא חיכוהל 

רקיעב וקסעש תויודע ,םהימימ ןמכייא תא ושגפ אל םבורש םילוצינ לש םהיתויודע 

זכרמל אקווד תורישי יארחא היה ןמכייאש דועב ,הפוריא חרזמב תוליהקה תדמשהב 

אלו ,ןמכייא לש ותמשא תחכוהב זכרתהל בייח היה טפשמה יכ הנעט טדנרא .הפוריא 

,רנזואה 9.האושה לש ידוהיה יביטקלוקה ןורכיזה תיינבהב וא תונברוקה לש םלבס רופיסב 

תויהל הלוכי התייהש יפ־לע־ףא ,םיכמסמ תועצמאב המשאה תחכוה יכ רבס ,התמועל 

דיקפתב תעגופו תונברוקל ארונ קדצ־יא השוע התייה ,תיטפשמ הניחבמ רתוי הליעי 

הרואכל רשפאמ סויפו תמא תודעו לש ינרדומה ןורתפה 10.ןמכייא טפשמ לש יכוניחה 

רחאמ .הירוטסיהה רוריבל תילילפ תוירחא תעיבקמ רבוע שגדהש רחאמ ,המלידה ןמ אצומ 

תויודעל קינעהל ןתינ ,םימשאנה לש םתוריח תא תונכסמ ןניא תונברוקה לש םהיתויודעש 

.םימשאנה לש םהיתויוכזב עגפי רבדהש ילבמ ךילהב יזכרמ םוקמ הלא 

סויפהו תמאה תודעווש הקולחו הדרפה לש ןורתפ ותוא יבגל קפס תולעהל ינוצרב 

השינע לע רותיו ,ויביכרמל ילילפה ךילהה קוריפ ידי־לע יכ ןועטל ינוצרב .תועיצמ 

,ןברוקה תויוכזל םשאנה תויוכז ןיב חתמה תא ךכרל ונחלצה ,תמאה רוריבב תוקפתסהו 

רותיווב ,ךכמ בושח .רופיסה תא רפסל רצוי טפשמהש דחוימה ץירמתה תא ונלכיס םג ךא 

קדצ" לש בושח ןורתי לע רותיו םג םולג טפשמה־תיבב ןברקמל ןברוקה ןיב שגפמה לע 

תומלידה םע תיבמופ המיב לעמ תיביטקלוק תודדומתה - (transitional justice)"ירבעמ 

ןברוק ןיב ןועט שגפמ ותוא לע רותיווהש אצוי ךכ .םדוקה רטשמה הלעהש תוירסומה 

לש ןמש דיעמ ןהילעש תורטמ ןתואב אקווד עוגפל לולע ילילפה טפשמב שחרתמה ןברקמל 

.סויפו תמא :תודעווה 

ןיא ובש ךילהכ "יטילופה טפשמה" תא שדחמ ןוחבל עיצא תמא תודעוול הפולחכ 

יללכמו ןוידה יללכמ תוטסל םינכומ ןמזב־וב ךא ,ןברקמל ןברוק ןיב שגפמ לע םירתוומ 

לש הסינכב יוטיב ידיל האב ךילהה לש תויטילופה .ליגר טפשמב םימייקתמה תויארה 

תרזחהל ,תגלופמ הרבחב יביטקלוק ןורכיז ןוניכל היוארה ךרדה ,ןוגכ) םייטילופ םילוקיש 

םילוקישכ (רבעה לש תוירסומה תומלידה םע תודדומתהלו תיחרזאה הרבחה לא תונברוקה 

תמאה רוריב לש ילילפה טפשמה לש תויתרוסמה תורטמה םע םנזאל שיש םיימיטיגל 

11.םיניירבעה תשינעו 

,םיקזח םייתצובק םיביכרמ ברעמ אוהש ךכב םיליגר םיטפשממ הנוש יטילופה טפשמה 

ןייפאתמ טפשמה .רוהטה יטפשמה ןועיטה ןמ תגרוח הלעמ אוהש תרוקיבהש ךכבו 

רטשמהו טפשמה־תיב לש וז ןיבל ותצובקו םשאנה לש םלועה־תפקשה ןיב תושגנתהב 

טפוש שדח רטשמ םהבש ,"ירבעמ קדצ" יטפשמב דחוימב תטלוב תושגנתהה .גציימ אוהש 

.220-217 ,[1964] 2000 ,טדנרא ,לשמל ,ואר 9 

.Bilsky, 2001a :ואר ,רנזואהו טדנרא לש םהיתודמעב יתרוקיב ןוידל .295 ,1980 ,רנזואה 10 

,קוחה ןוטלש תרגסמב יטילופ טפשמב םיימיטיגל םייטילופ םילוקיש לע עיבצהל הסנמה הביתכל 11 

•Shklar, 1964; Osiel, 1997 :ואר 
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.םהל ביוחמ אוהש םיכרעב ינושה תא םיגדמ ךכו םהיעשפ לע םדוקה רטשמה ישנא תא 

םיגוהנה ןידה ירדסמ תויטס בייחמ אוה ,יטילופה טפשמה לש דחוימה ויפוא ללגב 

האצותה ובש הוואר־טפשמל חרכהב ךפהייש ילבמ ,האראש יפכ ךא ,םיליגר םיטפשמב 

.שארמ העודי 

םלוה יעצמא תווהל לוכי יטילופה טפשמה םא הלאשה תא ןחבא המישרה ךשמהב 

יללכמ םנמוא הטוס יטילופה טפשמה ,האראש יפכ .סויפו תמא לש הלא תורטמ תמשגהל 

,וזמ הרתי .ןברקמל ןברוק ןיב שגפמ לש בושחה דוסיה תא רמשמ ךא ליגרה טפשמב ןוידה 

ירסרוודאה הנבמהש םיישקהו ,ןברקמל ןברוק ןיב שגפמ םייקל טפשמה לש השירדה אקווד 

םישענ םייונישה .םיליגרה ןוידה יללכמ תויטסל םימרוגש םה ,םידדצה ינשל רצוי הזה 

ידכו רבעה ןמ םייטמוארט םיעוריא לע תונברוק לש תויודע רשפאל תנמ־לע תובר םימעפ 

יכ תחוורה הזיתל דוגינב .תידגנ הריקח תרגסמב ןברוקה תמשאה לש העפותה ןמ ענמיהל 

לש וייוכיסב םיעגופש םה רצוי יטפשמה ירסרוודאה שגפמהש תומלידהו םיטקילפנוקה 

םע תיבמופה תודדומתהה אקווד יכ ןעטא ,"ירבעמ קדצ" לש תורטמה תא גישהל טפשמה 

,ךילהה לש תויזכרמה תורטמה תא המישגמש איה יטילופ טפשמ תרגסמב הלא תומליד 

ןוידה בסיי וילעש ריצה .סויפל תיתימא תורשפאו רבעה םע תירוביצ תודדומתה ,ונייהד 

יטילופ טפשמב חוכה ןוטלשל קוחה ןוטלש ןיב לובגה וק תא חותמל ןתינ דציכ היהי 

־טפשמל רדרדתי ךילההש ילבמו "רבעמ קדצ" לש תורטמה םע יוארכ דדומתהל תנמ־לע 
.הוואר 

ןתינ .ןמכייא טפשמל סחיב טדנרא לש התדמע תא רקבל םג ןתינ וז הביטקפסרפמ 

ןוחבל םוקמב ,ליגר טפשמ לש תרגסמל ןמכייא טפשמ תא םיאתהל התסינ טדנרא יכ רמול 

תנמ־לע ושענש תוילרודצורפה תויטסה ."ירבעמ קדצ" לש תורטמ םדקל ותלוכי תא 

לש רשקהב לבא ,ליגר טפשמ תרגסמב תוקדצומ ןניא האוש־ילוצינ לש תודע רשפאל 

תילארשיה הרבחה לש הסחיב הנפמ המדיק רנזואה לש ותריחב ,ירבעמ־יטילופ טפשמ 

וענמנ םיטפושה םגו העיבתה םגש התנעטב טדנרא הקדצ ,אסיג ךדיאמ .האושה־ילוצינל 

הרטמב תוגירחל ונתנש םיקודיצה ןכלו ,טפשמה לש תויטילופב שרופמב תורוהלמ 

ולכי אל ליגר ילילפ טפשמ לש תיתרוסמה תינבתל םיאתה ןמכייא טפשמ יכ תוארהל 

תויוכזב העיגפה םע תורישי דדומתהלמ וענמנ םיטפושהו העיבתה .םיענכשמ תויהל 

וז המישר .תונברוקה לש םהיתויודע תא רשפאל ןוצרה ןמ האצותכ המרגנש םשאנה 

םיטפשמ לע תורפסה תיברמ המלעתה הנממש תיזכרמה הלאשה םע דדומתהל תדעוימ 

תוטסל קדצומ תולובג וליאבו םירקמ וליאב :וירחאלו ןמכייא טפשמ לש רשקהב םייטילופ 

?"ירבעמ קדצ" לש יטילופ טפשמ ךלהמב "קוחה ןוטלש" תונורקעמ 

תוומהו המלעה 

"תוומהו המלעה" טרסב תשדוחמ תוננובתה תועצמאב ןוידה תא ךורעל יתרחב 

12.ןמפרוד לאירא ינאילי'צה רפוסה לש הזחמה לע ססובמה ,(יקסנלופ ןמור לש ויומיבב) 

.הזחמה ךותמ םיאבומ םיטוטיצה וליאו ,יקסנלופ לש ויומיבב טרסה תלילע לע ססובמ המישרב ןוידה 12 

.רבדה תא יתנייצ ,הזחמה ןמ הטוס טרסה םהבש תומוקמב 
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ר"ד עשופה ןיבל רבוקסא הנילופ ןברוקה ןיב ,הרעס לילב ,יתרגש־אל שגפמ רצוי טרסה 

רבודמש יפ־לע־ףאש התייה טרסב יביל־תמושת תא הכשמש הדוקנה .הדנרימ וטרבור 

רחוב טרסה ,יתרוסמה ילילפה ךילהל הפולח עיצהל שפוחה ןמ תינהנש תונמוא תריציב 

גולאידב לחה ,תויורשפאה תשק תא ןוחבל לוכי עונלוקה םלוע .הלאכ תופולח חתפל אל 

םלוא .שגפמה לע תנסורמ־יתלב תומילא לש תוטלתשהל דעו עשופל ןברוקה ןיב רישי 

לש תיתרוסמה ךרדב אקווד עשופל ןברוקה ןיב שגפמה תא בצעל רחוב ונינפלש טרסה 

הדיחיה ךרדה יכ איה טרסה לש תיזכרמה הרימאה .טפשמ־ןיעמ לש תנוכתמב שגפמ 

סנכיהל הריחבה .טפשמ־יומד ךילהל הסינכ איה עשופל ןברוקה ןיב תרושקת תרשפאמה 

תעבונ אלא ,םימידקתו םיללכ ידי־לע המרדב םיפתתשמל תבתכומ הניא יטפשמ ךילהל 

.רבעה יעשפ לע הז םע הז רבדל םהל רשפאתש ךרד רחא םידדצה לש שופיחה םצעמ 

המ ?לוק ןתמ לש ךרדכ טפשמה לע ונתוא דמלל הלוכי איה המ .יתוא הנרקס וז הריחב 

?היטרקומדל רבעמב תוכורכה תומלידה םע דדומתהל טפשמ לש וחוכ 

הריסא התייה הקרול הנילופ .טרסה תלילע תא הרצקב גיצא הלא תולאשב עגא םרטב 

הארנכ ,הקירמא םורדב הנידמ) התנידמב יאבצה רטשמה לש יוכידה תפוקתב תיטילופ 

לע חקפל היה ודיקפתש הריקחה יתוריש לש אפורה ,הדנרימ וטרבור ר"ד .התנועו *הלי'צ 

המלעה" לש הטלקה הל עימשהו תונידעב הב לפיט רשאכ הנומאב תוכזל חילצה ,םייוניעה 

ילילצל) תוירזכאב התוא סנא אוה ,הנומאב הכזש רחאל םלוא .טרבוש תאמ "תוומהו 

ןמזב הנילופ לש הלעב ,רבוקסא ודראר'ג ןידה־ךרוע .םימעפ הרשע־עברא (הריציה 

ידי־לע ףדרנש יתרתחמ ןותיע לש ךרועו םיטנדוטס גיהנמ ונמזב היה ,טרסב תושחרתהה 

ךכבו ,רבוקסא לש ותוהז תא הינעמל הנילופ התליג אל ,םייוניעה תורמל .תונוטלשה 

תורפהב קוסעתש הריקחה תדעו שארב דומעל התע הז םיכסה רבוקסא .וייח תא הליצה 

ותינוכמ תלקלקתמ טרסה חתפנ ובש הרעסה לילב .יאבצה ןוטלשה ידי־לע םדא תויוכז 

טרסה ךשמהבש ,(בוט ינורמוש) חרוא־רבוע ידי־לע ותיבל פמרט לבקמ אוהו ,ודראר'ג לש 

םלועמ איה) אפורה לש ולוק תא ההזמ הנילופש רחאל .הדנרימ ר"ד ותוא אוה יכ ררבתמ 

"תוומהו המלעה" לש תטלק הב תאצומו ,ותינוכמב תיבה ןמ תחרוב איה ,(ותוא התאר אל 

איה המעזב .התוא סנאו הניעש אפור ותואב רבודמ יכ התנומא תא תקזחמש ,טרבוש תאמ 

הנעממ חורבל ךישמהל םוקמבו ,תינפת הלח ןאכ םלוא .קוצל רבעמ ותינוכמ תא הכילשמ 

איה .תיטפשמה המרדה השעמל הליחתמ וז הדוקנב .היבקע לע הנילופ הבש ,הרבעמו 

תבחות ,ויניע תא תרשוק ,אסיכל הדנרימ ר"ד תא תתפוכ חדקא ימויאבו ,התיבה תרזוח 

לשב ררועתהש ,ודראר'ג ."תוומהו המלעה" תניגנמ תא ול העימשמו ,ויפל הינותחת תא 

טרסה .וייחל הרומתב הדנרימ ר"דמ האדוה איצוהל ול רשפאל הנילופ תא ענכשמ ,שערה 

,הרעס ליל ותואב תדדובמה הליווב שחרתמה יטפשמ־ןיעמ ךילה ותוא רחא בקוע ולוכ 

.תטפושהו המישאמה - הנילופו ,רוגינסה אוה ודראר'ג ,םשאנה אוה הדנרימ ר"ד ובש 

,האיטסרואה רופיסב תומודקה םקנה תולא תא ונל הריכזמ טרסב הנילופ לש התומד 

ישילשה הקלחב 13.ןושארה טפשמה־תיב תמקה לע ינוויה סותימה לא ךכב ונתוא הריזחמו 

יפל .טפשמה־תיב לש ותמקה רופיס תא ראתמ סוליכסייא ,האיטסרואה היגולירטה לש 

,תויטרפ םד־תומקנ לש תיפוסניאה תרשרשה תא ףילחהל דעונ יטפשמה ךילהה ,וז הסרג 

םידדצה תונעט תא ועמשי הנותא יחרזא ברקמ םיעבשומ־רבח ובש ןיד־תיב תמקה ידי־לע 

.Gewirtz, 1988 :ואר ,הבחרהל .ךליאו 470 הרוש דחוימב ,דסחה תוטונ ,סוליכסייא ואר 13 
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ןאכמ תפלחומ תויהל הרומא תיטרפ תומילא .םאתהב םניד תא וקספיו ,םהיתוחכוה תאו 

,ןידה־תיב תא ןנוכל תנמ־לע םלוא .תוניידתהו עונכש לש יבמופו ילנויצר ךילהב אבהלו 

אלו טפשמב ודיספי םא יכ םקנה תולא לש ןמויא םע הליחת דדומתהל הכירצ הנתא הלאה 

הללק וליטי ןהו ץראה טוקשת אל ,חצרש ומיא םד תא םוקנל ידכ סטסרוא תא ןדיל ולבקי 

עונכש לש ךורא ךילהל סנכיהל תצלאנ הנתא .םיחמצהו תויחה ,םדאה־יגב לע המויא 

הרבסל דוגינב .השדחה תרגסמב ןמוקמ תא אוצמלו ןמויא תא שוטנל םקנה תולא 

,םדה־תמקנ לש המילאה תמדוקה הטישה תא לילכ החד טפשמה־תיב דוסיי יכ תלבוקמה 

תולבקמ ןה אלא ,המדאה ינפ לעמ תוקלוסמ ןניא קר אל םקנה תולא סוליכסייא לש הזחמב 

.הנושארל וב דסוימש יטפשמה ךילהה לע חקפל העובק תוכמסו ריעב דובכ לש םוקמ 

דוסיה תא .םד־תמקנל טפשמ ןיבו ,שגרל הנובתה ןיב דח דוגינ תרצוי האיטסרואה 

תויומד הזחמב תוגציימ טלשנ־יתלבה סעכהו האנשה ,םדה־תמקנ לש ילנויצר־אלה 

ןוניכ לש םיישעמה םיכרצה םע בשייתמ וניא תושרוד ןהש קדצה .םקנה תולא - תוישנ 

רבגה ןיבו ישגרל ילנויצרה ןיב דוגינה תא האורה תרוסמל דוגינב ,הז םע .הטקש הליהק 

ןורתפ עיצמ םוליכסייא לש הזחמה ,רחאה קוליסו דחאב הריחב שרודה דוגינכ השיאל 

לש ירפכ הזחמב גצומ וניא טפשמה־תיבב םקנה תולא ףותיש .םהיניב טקילפנוקל ינומרה 

ינרדומה ןויסינל דוגינב .טפשמה תוהמ לש הקומע הנבהמ עבונכ אלא ,ןהימויאל העינכ 

האור סוליכסייא ,המקנו האנש ,באכ ןוגכ םיישגר תודוסימ רהוטמכ טפשמה תא גיצהל 

דחפה יכ תונעוט םקנה תולא .טפשמה לש םיננוכמו םיבושח תודוסי הלא םיביכרמב אקווד 

ןהש באכה יכו ,הליהק לכ לש ןיקתה המויקל יחרכה תרשפתמ־יתלבה ןתומילא ינפמ 

תולא לש ןתדמע תא תצמאמ הנתא ,ןוידה לש ופוסב 14.המכוח תונקהל ידכ וב שי תומרוג 

15".וניחרזאל העושי האור ינא ,הלא לש ןהינפ לעש רורטב" יכ הרמואב םקנה 

לגלגה תא ריזחהל ינרדומ ןויסינ איה "תוומהו המלעה" טרסה לש החיתפה תדוקנ 

.תויטמגרפ הריקח תודעו לש ןהידיל וריבעהלו טפשמה" תיבמ קדצה תא איצוהל - רוחאל 

,רבוקסא ודראר'ג ןידה־ךרוע הזחמב גציימ דיתע ינפ הפוצה תונתלעותהו םזיטמגרפה תא 

יעשופל הנאת הלע שמשת איה יכ ועדויב הריקחה תדעו תושאר תא ומצע לע לבקמה 

םקנה תלאכ תגצומש - הנילופ 16.הרבחב שדחמ םבוליש רשפאתו םדוקה רטשמה 

תרחובו ,תפתושמה םכרדב הדיגב הב האור ,ותטלחה לע ודראר'ג תא העיקומ ,תינרדומה 

- השיאה - הנילופ ,סוליכסייא לש הזחמל המודב .המקנו תומילא לש ךרדב הרואכל 

ר"דו ודראר'ג ,התמועל .תרשפתמ־יתלבה המקנה תא ןמפרוד לש הזחמב תגציימ 

 "There are times when fear is good. It must keep its watchful place at the heart's 14

 controls. There is advantage in the wisdom won from pain. Should the city, should

 the man rear a heart that nowhere goes in fear, how shall such a one any more

 .respect the right?" (Aeschylus, Eumenides, p. 153, lines 517-525)

:ונלש המלידה תא תוחפ ףקשמ תירבעב םסרפתהש יפכ םוגרתה .ילגנאה חסונה ןמ ילש וניה םוגרתה 15 

,דסחה תוטונ ,סוליכסייא) "יחרזאל תפקשנה הרידאה תלעותה תא םידיחפמה ןהינפב הניחבמ ינא" 

.(64 'ע 

תחינז ךות םדוקה רטשמה יעשופ ןיבל הרבחה ןיב השענש "סויפ" ןיעמ והז יכ דמול ןתינ 16 

קדצ" לש ךילהב שחרתהל יושעש יתימא סויפ הפולחכ עיצא המישרה ףוס תארקל .תונברוקה 

.תונברוקה ןיבל תיחרזאה הרבחה ןיב סויפ אקווד וניינעש ,"ירבעמ 
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םהינש םילגודו ,םדוקה רטשמה תאו שדחה רטשמה תא םיגציימ - םירבגה - הדנרימ 

המודב ,ודראר'ג .קדצ הצור השיאה ;תמא תדעו םיצור םירבגה .יטילופ םזיטמגרפב 

םלוא .יטפשמה ךילהה תבוטל תומילאה ךרד תא שוטנל הנילופ תא ענכשל ךירצ ,הנתאל 

תורמל) הגילופ לש טפשמב ליעפ ףתתשמל ךפהנו הנתשמ ומצע ודראר'ג ,עונכשה ךלהמב 

האדוהב קפתסהל הנילופ תא ענכשמ אוה .(ותרגסמב תושענה םדאה תויוכז תורפה 

הסנמה הדנרימ וטרבור לש ורוגינסל לעופב ךפהנו ,הדנרימ ר"ד לש ותתמהל ףילחתכ 

חדקאה תרזעב ,המצע תא תכפוהש ןברוקה הגיה הנילופ .וליצהל ידכ האדוה ונממ איצוהל 

.דחאכ תטפושלו תעבותל ,הדיבש 

והשמ לע רתוול םיפתתשמה ןמ דחא לכמ תשרודה הרשפכ טרסב גצומ יטפשמה ךילהה 

.ןיע תחת ןיע לש ךרדב המקנב ןוצרה לע ,תומילאה לע רתוול הכירצ הנילופ .בושח 
־ ולומגכ הדנרימ ר"דל לומגל הצור התייהש ודראר'גל תרמוא איה טרסה תליחתב 

השעי ודראר'גש תבשוח הניא םג איהו ,תאז תושעל הלוכי הניא איה לבא - ותוא סונאל 

הדנרימ לש הבותכו תטלקומ האדוה איצוהל ותחטבהב ןכל תקפתסמ איה 17.הנעמל תאז 

.רתוול ךירצ אוה םג ודראד'ג .הדנרימ ר"ד לש ילמסה שנועל ךפהנ רובידה .וישעמ לע 

חדקא ימויאב האדוה תאצוה ברעמש יטפשמ־ןיעמ ךילהל ותסינכ םצעבש ךכל עדומ אוה 

ודיתע תא םג ךכב ןכסל לולע אוה .םהל ביוחמ אוהש קוחה ןוטלש תונורקעב עגופ אוה 

,ויתונורקעל דוגינב דמוע רבדה ,ךכל רבעמ ךא .(םיטפשמה רשל ויונימ) יטילופה 

ךילהב ברועמ תויהל - ןשיה רטשמה לש ויעשפ לע רוזחל שדחה רטשמל רוסא םהיפלש 

יטפשמה ךילהב ףתתשהל ותונוכנ ,הז םע .םה דח לעופל איצומהו טפושה ,עבותה ובש 

.הלבס םהמש סנואה ישעמו םייוניעה יטרפ תא הנילופמ הנושארל עומשל ול תרשפאמ 

הדנרימ ר"ד .עשפמ ףח אוה יכ ןכתייש םדא לש חצר עונמל תורשפאה םג ול תנתינ 

.הכסמה ירוחאמש םדאה תא ףושחל ךירצ אוה וייח תא חיטבהל ידכ .רקשה לע רתוול שרדנ 

.יביטקלוקה ןורכיזה ןמ קלחל וכפהייש ידכ םיעשפנה וישעמב תודוהל שרדנ דבוכמה אפורה 

לע רותיו - הרשפ הניה תמא תדעו םג םלוא .הרשפכ טרסב גצומ ,ןכ םא ,טפשמה 

תורשפה ןמ טפשמ־תיב לש הרשפה ןכ םא תלדבנ המב .תמאה רוריב תרומת השינע 

,קויד רתיל וא ,לוק ןתמ אוה ריאמ טרסהש יזכרמה לדבהה ?תמאה תדעווב תושרדנש 

שגפמ תריצי ידי־לע ןברקמלו ןברוקל לוק ןתמב עייסמ טפשמ הבש תדחוימה ךרדה 

תא השעמל הלטיב הריקחה תדעו ,הארמ ןמפרוד לש והזחמש יפכ .םהיניב ילאוטקילפנוק 

דגנ רתויב םירומחה םיעשפה תריקחל המצמוצ הדעווה תוכמס ,אסיג דחמ .ישונאה לוקה 

םיעשפ לש םהיתונברוקש איה תישעמה תועמשמה .תוומב ומייתסהש הלא - םדאה תויוכז 

,םייחב הרתונו הסנאנ ,התנועש ,הנילופ .רבדל םילוכי םניאו םייחה ןיב דוע םניא הלא 

,וישכע .עגפיתו הלגתתש דחפ לשב ,הנוצרמ תובר םינש ךשמב דוסב הרופיס תא הרמש 

הלבס םהמש םיעשפה ןכש ,תמאה תדעווב התודעל ןיזאיש ימ ןיא ,רבדל הנוצרב רשאכ 

רטשמה יעשופ לש םלוק םג ,אסיג ךדיאמ 18.הדעווה לש התוכמס רדגל ץוחמ םילפונ 

.41 'ע ,תוומהו המלעה ,ןמפרוד 17 

תושונאה דגנ םיעשפבו המחלמ יעשפב ןוידה ןמ םג הכורא הפוקת ךשמב ללשנ סנוא לע רובידה 18 

ןכו ,רבעשל־היבלסוגויב המחלמב ןדה גאהב ימואלניבה טפשמה־תיבב הנתשה הז בצמ .טפשמה־תיבב 

תועמשמב ןוידל .(Askin, 1997; MacKinnon, 1993 :ואר) הדנאורב ימואלניבה טפשמה־תיבב 

.Ni Aolain, 2000 :ואר ,יונישה 
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ילבמ םיעשפה לע יללכ ח"וד תביתכל תלבגומ הדעווה תוכמס .תמאב עמשנ וניא םדוקה 

ןמ תוישיא תואדוה תובגל ךרוצ ןיא ,ךכיפל .םיילאודיווידניאה םיעשופה תא תוהזל 

םשו םינפ ןתית אלש דוגרפ ירוחאמ תודעב קפתסהל ןתינ .יבמופב םריעהל וא םירקחנה 

שגפמה אקוודש ,ןכ םא ,אוה עיצמ הנילופ לש טפשמהש הרשפה לש הדוחיי 19.העווזל 

םיישיאה םהיתולוקל רשפאמ ,ןידה־ךדוע לש וכוויתב ,ןברקמל ןברוקה ןיב ביאכמה 

רשפאמכ הזחמב (תומילאה ,חוכה) חדקאה לש ודיקפת ןיינעמ הז רשקהב .עמשיהל 

הנילופ ותשא תא הלגמו ןולסב שערה עמשמל ררועתמ ודראר'גש רחאל דיימ ,ךכ .גולאיד 

:רמאמה תישארב אבוהש גולאידה םהיניב להנתמ ,וחרוא לא חדקא תנווכמ 

חדקאה תא םישל השקב לש ןושל לכב ךממ שקבמ ינא ,הנילופ - ודראר'ג 

.םוקמב 

.אל - הנילופ 

םייקל תורשפא םוש ןיא ,ילא ותוא תנווכמ תאש ןמז לכ ־ ודראר'ג 
.גולאיד 

ןפואב ,ךילא ותוא ןווכל קיספא ינאש עגרב ,ךפיהה קוידב - הגילופ 

לש יזיפה ןורתיב שמתשת התא זא יכ .רמגנ גולאידה יטמוטוא 

20.חוכיוה תא עירכהל ליבשב ךלש םירירשה 

חוכה לע ונדמלל לוכי אוה המ ?הנילופ לש טפשמב חדקאה רשפאמ גולאיד ןימ הזיא 

תיסיפ חכונש ,חדקאה לש ומויק ?היטרקומדל רבעמ יכילהב טפשמה־תיב לש תולבגמהו 

ןיב רשקה לש וז החכש .ליגר טפשמב ןיעה ןמ ללכ־ךרדב םלענ ,הנילופ לש טפשמב 

ןיב ןוימדה לע בותכל םינוש םיבתוכל תרשפאמ ,טפשמל חוכה ילעב ןיבו ,טפשמל תומילא 

לדבהה לע דומעל ילבמ ,תיתורפס תונשרפל תיטפשמ תונשרפ ןיבו ,תורפסל טפשמ 

טפשמה לש ותולת תא ונינפל חיכנמ קר אל הנילופ לש חדקאה םלוא 21.םהיניב בושחה 

ןוזיאל תורושקה תודחוימה תומלידל שרדיהל ונתוא בייחמ םג אלא ,תומילאב (טפשמ לכ) 

יפ־לע־ףא יכ ןועיטה תא חתפא המישרה ךשמהב ."ירבעמ קדצ"ב טפשמל תומילא ןיב 

וניא אוה ,תקפסמ הריקחה תדעווש הז לע קפסמ טפשמה־תיבש ןורתפה תא ףידעה טרסהש 

קוח ,לארשיב .תויאשחב הבר הדימב םייולת ויהש ,םדוקה רטשמה יעשפ לש ילמס רוזחש ךכב שי 19 

תונהנ הלשממהו הדעווה םלוא ,(18 ףיעסב)ןוידה תויבמופ ןורקע תא עבוק 1968 - הריקח תודעו 

תמליד .(23 ףיעסו 18 ףיעס) םירחא םילוקישמו ןוחטיב ילוקישמ תויבמופה תא גייסל הבחר תוכמסמ 

.2000 רבוטקוא יעוריא רקחל רוא תדעו לש התלועפ תעב םימעפ המכ התלע תוידוסה/תויבמופה 

יעצמא־יתלבה שגפמה .םירטושה תויודעל ףרוג ןויסיח קינעהל הרטשמה תשקב תא התחד הדעווה 

דע המרג םיניגפמ דגנ קשנב םשומיש לע תודע םירסומה םירטושה ןיבל םיגורהה תוחפשמ ןיב םלואב 

21 ,ץראהב םיחווידה תא ואר .םידיעמה םירטושה דגנ תוחפשמה לש תומילא תויוצרפתה יתשל הכ 

.2001 ,טילבטור םג ואר .5א 'ע ,2001 סרמב 22 ,ץראהבו ;4א 'ע ,2001 ראורבפב 

.26 'ע ,תוומהו המלעה ,ןמפרוד 20 

הביתכל .204 'עב 2 הרעה ,Cover, 1992 :ואר ,הז טביהמ טפשמו תורפס םרזה לע תרוקיבל 21 

Sarat <fc Kearns, :ואר ,ןוידב יזכרמ םרוגכ תומילאה תא הסינכמה טפשמו תורפס םרזה תרגסמב 

 1990 ,1992; Minow. תרזועו טפשמה לש םילאה ביכרל תעדומה טפשמו תורפס תשיגב שומישל

.1991 ,ןמדלפ ואר ,ופשוחל 
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ףלשנש חדקאה ומכ .ןמיע דדומתהלו טפשמה־תיב לש ויתולבגמ תא םג ףושחלמ ענמנ 

תודוקנב הטוס אוהש םושמ קר חילצמ הנילופ לש טפשמה ךכ ,ךילהה תליחת תא רשפאו 

22."יטילופ טפשמ" תורפסב הנוכמש המל ךפהנו ןגוהה ןוידה יללכמ תויזכרמ 

,ךכב .תישילשה הכרעמב גרוה וניא הנושארה הכרעמב ףלשנש חדקאה םלוא 

בושחהו קדה וקה תא חותמל תורשפא ןמסמ טרסה ,חדקאב שומישה־יאו שומישה תועצמאב 

תונושה תומלידב ןודא המישרה ךשמהב ."הוואר־טפשמ"ל "יטילופ טפשמ" ןיב ןיחבמה 

תויחרכהה תויטסה תורמל יכ ןעטאו ,טרסב תוגצומ ןהש יפכ ,הלעמ יטילופה טפשמהש 

יואר ןכלו ,היטרקומדל רבעמה ךילהל םורתל יטילופ טפשמ לש וחוכב שי ,ןגוה ןוידמ 

.וב שומישה תא שדחמ ןוחבל 

:טרפב יטילופ טפשמ יבגלו ללכב טפשמ יבגל הלעמ טרסהש תומליד שולשב ןודא 

;תיביטקייבוא החכוהל תנתינ הניאש ,ןברוקה לש תיביטקייבוסה תמאה לא סחיה . 1 

;ןברוקה תמשאה .2 

.םימויאבו חוכב םשאנמ האצוהש האדוה לש התוליבק .3 

לש השינעה תייצקנופ לע רותיו ידי־לע הלא תומליד רותפל תוסנמ תמא תודעו 

טפשמ תרגסמב השינע לע ףרוגה רותיווה ,הארמ ןמפרוד לש והזחמש יפכ םלוא 23.טפשמה 

רבעמל ןתיא סיסב הווהמ וניאו תונברוקה תניחבמ קפסמ וניאש ךילהל ליבוהל לולע 

תודדומתה רשפאיש טפשמ בוציע אוה וילא רתוח הזחמהש ןורתפה .תיטרקומד הרבחל 

הזכ טפשמ ,",רבעמה קדצה" לש ויתורטמ תא םישגהל ידכ .הלא תומליד םע רתוי הבוט 

רסמה םלוא .יטילופ טפשמל ךפהיל ,רמולכ ,םיליגרה תויארהו ןוידה יללכמ תוטסל בייח 

שי אלא ,תקדצומ היהת ןגוהה ךילהה יללכמ הייטס לכ אלש אוה ריבעמ הזחמהש ףסונה 

ןיב בושחה לדבהה תא תורמשמש ןה הלא תולבגה .חוכב שומישה לע תולבגה ליטהל 

.ףלחוהש יוכידה רטשמ לש הווארה־טפשמ ןיבל יטרקומדה יטילופה טפשמה 

ילילפ טפשמ לש תומליד 

תירוביצ תמאו תיטרפ תמא 

הלאה םינשה לכ ךשמ .קיפסמ הז יליבשב לבא ,תנופציפ החכוה ילוא וז 

,ןזואב הפ ,שממ הזה לוקה תא ,ותוא יתעמש אלש תחא העש ילע הרבע אל 

24?הזכ לוק חוכשל רשפאש בשוח התא ,ילש ןזואב ולש קורה םע הפ 

תמאה" תא עובקל ןווכמש ךילה לעכ יטפשמה ךילהה לע בושחל לבוקמ 

רוביצב תספתנ תיביטקייבואה תמאה .תויטפשמ תורודצורפ תועצמאב "תיביטקייבואה 

.Bilsky, 2001b :ואר ,םייטילופ םיטפשמ יבגל תיטרואיתה תורפסה לש הריקסל 22 

הריקח עונמל ,ןהיאצממל סיסבכ תונברוק לש "תיביטקייבוס תמא" לבקל תודעוול רשפאמ הז רותיו 23 

.תיטפשמה תוליבקה יללכ תא ביחרהלו ,ןברוקה לש הליפשמ תידגנ 

.26-25 'ע ,תוומהו המלעה ,ןמפרוד 24 
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תיביטקייבואה תמאה תא תמעמ אוה רשאכ וז החנה לע רערעמ טרסה .רקשה לש וכופיהכ 

.ןברוקה לש תיביטקייבוסה תמאה םע טפשמה לש 

הלוכי הניא הנילופ .הנילופ תא ונמזב סנאש אפורה אוה יכ שיחכמ הדגרימ ר"ד 

ויה םייוניעה ןמזב ןכש - הייאר־תודע - יטפשמה ךילהה לש "תויארה תכלמ" תא גיצהל 

אלא ,יטפשמה ןבומב אל ־ "העימש"־תודע רתויה לכל איה התודע 25.תורושק היניע 

תעמוש איה רשאכ השענ הדנרימ ר"ד תא הלש ינושארה יוהיזה :חנומה לש ילולימה ןבומב 

רבעה ידחפ לכ תא שדחמ הב ררועל ויד יאדו היה הז לוק יוהיז .הנישה־רדחמ ולוק תא 

26.תיטפשמ הניחבמ קפסמ יוהיז וניא הז לבא ,הטלקמ־התיבמ הלהבב חורבל העינהלו 

תאשונ רשאו תוסוכמ היניעש ,קדצה תלא ,תישנ תומד אוה ברעמב קדצהו טפשמה למסש ןיינעמ 25 

רתוי רחואמ ףסוה אלא ,רוקמב היה אל םייניעה יוסיכ .תרחאה הדיב ברחו תחאה הדיב םיינזאמ 

קדצה תלא לש למסה יכ ןייצמ רבאק טרבור .(Curtis 8c Resnik, 1987 :ואר) הרשע־ששה האמב 

תא האור הניא איהש ךכב) םינפ־אושמ־יא רשפאמ אוה ,אסיג דחמ - יעמשמ־וד וניה םייניעה־תסוכמ 

אל טפשמב החכוההש בייחמ אוה ,אסיג ךדיאמו ,(םיניידתמה ירוחאמ םידמועה חוכה תא וא ףסכה 

Cover, Fiss ä Resnik, :ואר) היינש דימ דימת אלא ,(ומצעב האר אל טפושה) הרישי היהת 

םייניע יוסיכ ותוא לשב רצונש ,םשאנה לש הבותכ האדוהב ךרוצה ,ךשמהב הארנש יפכ .(1988 

.הנילופ ינפב רומח לושכמ הווהמ ,טפושה לש ןווכמ 

סחיה םלוא ,הזכ יוהיז ךמס־לע ועישרהל ףאו דבלב ולוק יפ־לע םדא תוהזל ןתינ ,ינורקע ןפואב 26 

תוריהזב וז תודעל סחייתהל הטיי טפשמה־תיב .יתוזח יוהיזל תיסחי ינדשח וניה לוק יפ־לע יוהיזל 

רתוי תורימחמ ויהי תויתייארה תושירדהו ,תמדוק תורכיה ןיא ןהבש תוביסנב דחוימב ,הבורמ 

תושרופמ טפשמה־תיב סחייתה הינטירבב עריאש תיסחי שדח הרקמב .<124 ,1994 ,בגשו טנרב> 

תורכיה ןיא רשאכ דחוימב ,יתוזח יוהיזל האוושהב לוק יפ־לע יוהיז ררועמש םידחוימה םיישקל 

"Evidence of Identification by Voice - Difficulties and Dangers for :ואר) תמדקומ 

 183-185 ,2000 Stringent Warning to Jury", Criminal Law Review, March).

היה דעה ידי־לע יוהיזהש יאנתב םלוא ,דבלב ולוק יפ־לע םדא תוהזל רשפאמ ילארשיה טפשמה 

ינטנופס יוהיז םייקתה אלש הרקמב .(תורכזיה וא רוזחש שרדש יוהיז אלו) טלחומו יאדו ,ינטנופס 

.יתייאר עויסל קקדזי אלא ,ולוק ךמס־לע קר לוקה לעב תוהז תא עובקל טפשמה־תיב לכוי אל ,הזכ 

תילמרופ השירד ןיא םלוא ,תונימא תכרעה לש הדימ־תומאל ףופכ יתוזח יוהיז םג ,ינורקע ןפואב 

,ימדק) יוהיזב קפס לש םיינוציק םירקמב קר שרדית ווכ תפסות יכ הארנו ,תיתייאר תפסותל 

:דבלב ולוק יפ־לע םדא יוהיזב ריכמ יאקירמאה טפשמה םג .(918-915 ,862-851 ,1999 

 It has been properly held... that a witness may testify to a person's identity from"

 "his voice alone (1961, 660 :ואר ,Wigmore; רוקמב תושגדהה).

הנורחאל התלע לוק יוהיז לע תססובמה תודע יפלכ טפשמה לש ינדשחה סחיל תיוושכע המגוד 

םואב גרהה לע םסאק םאסו הירבגא לש ותודע ךלהמב .2000 רבוטקוא יעוריא רקחל רוא תדעווב 

:אבה גולאידה להנתה (2001 ראורבפב 20 ,ישילש םויב הנתינ) םחאפ־לא 

עימדמ זג הז םאש ללגב ,הז תא עומשל רשפאו ,יח ירי היה עצובש ןושארה יריה :םסאק 

.עמוש ינאש לוקה יפלו ,ןיחבהל רשפא הבורה גוס יפל ,יח וא 

?תולוק ןיב ןיחבהל החמומ התאש בשוח התא :רוא טפושה 

הבור םע דמוע אוהש רטוש האור ינאשכ לבא ,תולוק ןיב ןיחבהל החמומ אל ינא :םסאק 
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רובשל הטילחמ הנילופ ,םוהתל הדנרימ ר"ד לש ותינוכמ תכלשהו תיבהמ התחירב.רחאל 

תמאה .התוא הניעו סנאש הז םע םינפ לא םינפ דדומתהלו רוזחל - תוינברוקה לגעמ תא 

םה ףאש םיפסונ םינמיס ינש לע תססובמ - הלש יאדווה יוהיזה - הנילופ לש תיטרפה 

,הדנרימ ר"ד לש וחיר תא ההזמ איה ,תישאר :טפשמ־תיבב היארכ שמשל םילוכי םניא 

־תיבב יביטקייבוא רוזחשל ןתינ וניא אוהו ונל שיש רתויב יטרפה שוחה וניה חיר םלוא 

ותינוכמב האצמש "תוומהו המלעה" לש תטלקה יפל םג ותוא ההזמ איה ,תינש 27;טפשמ 

ןבומכ תולוכי ןניא הלא "תוחכוה" .השטינ יבתכמ םייטסיניבושה ויטוטיצ ךמס־לעו 

לש תורפסו טרבוש לש הקיסומ - רוביצב תוצופנ הכ ןהש רחאמ .טפשמב תויארל בשחיהל 

.הדנרימ ר"ד תא דחייל תולוכי ןניא ןה - השטינ 

יניעב תיביטקייבוא תמאל בשחיהל םילוכי םניאש םירבד יכ ןיבהל וגל רשפאמ טרסה 

קר "תיביטקייבוא" הניה תיטפשמה תמאה יכ םידמול ונא .םירקש אקווד םניא טפשמה־תיב 

תניחבמ תיאדו תויהל היושע תיביטקייבוס תמא .רוביצב החכוהל תנתינ איהש הז ןבומב 

דבכ ריחמ םילגמ ונא ןאכ .תירוביצ העשרה סוסיב םשל תקפסמ הניא איה ךא ןברוקה 

תירוביצ הרכהב תוכזל תנמ־לע .יטפשמ ךילהל םנכנ אוה רשאכ םלשל ןברוקה לעש 

רתויב הקומעה תמאה הניהש ,תיטרפה תמאה לע רתוול תשרדנ הנילופ ,התוינברוקל 

.הקיסומו חיר לש ףוריצה - התוא סנאש ימ םע תימיטניאה תורכיהה לע תססובמה ,הלש 

גישהל ,רמולכ ,תיביטקייבוא החכוה גיצהלו טפשמה תושירדל המצע תא ףיפכהל הילע 

.הירוטסיהה ןמ קלחל ךפהיל לכות ךכבו טלקותו בתכיתש הדנרימ ר"ד לש האדוה 

ןברוקה תמשאה 

לבא .ךתוא יתיאר אל ימימ .ךתוא ריכמ אל ינא ,יתרבג - הדנרימ ר"ד 

לש יסאלק טעמכ הרקמ ,דאמ הלוח תא :דחא רבד קר ךל דיגהל לוכי ינא 
28...הינרפוזיכס 

לוכי ינא זא ,עימדמ זג הרויו הבעה הנקה םע הבורה םע דמועש רטוש ,תאז תמועל ,הרויו 

.עימדמ זג הזו יח הזש ,תואדווב ןכ ,ןיחבהל 

?שערה יפל :רוא 

ינא ...הז לש יריל יח ירי ןיב לילצב ןיחבהל לוכי ןכ יתייה ...דחיב םירבד ינש הז :םסאק 

.עימדמ זג אל הזש תואדווב דיגהל לוכי ינא לבא ,ימוג אל וא ימוג הז םא עדוי אל 

לש החיתנ שי .יח ירי וא ימוג לש ירי היה הז םא עדוי אל התא םוכיסב ,בוט :רוא 

21 ,ץראה) .הלאה םירבדב רהזיהל ךירצש ךכ ,חונמה הרונ אוה הממ תעדל רשפא ,הפוגה 

<4א 'ע ,2000 ראורבפב 

יכ עבוק אוה .ןברוקה ידי־לע לוק יוהיז לע ךמתסהל ןכומ וניא טפושה המכ דע שיחממ הז גולאיד 

.יריה גוס היה המ תואדווב עבוקו הייווגה תא חתנמה החמומה לש איה יוהיזל תיביטקייבואה ךרדה 

הבורקו תמדקומ תורכיה לש תודחוימ תוביסנב יוהיז ןייפאמכ ףוג חירב ריכמ ילארשיה טפשמה 27 

םג ,יוהיזל דיחי סיסב תילארשיה הקיספב הוויה אל םלועמ ףוג חיר ,הז םע .(920 ,1999 ,ימדק) 

.הלאכ תודחוימ תוביסנב 

.33 'ע ,תוומהו המלעה ,ןמפרוד 28 
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הנכומ איה .תומילאה לע רתוול הנילופ תא ענכשל חילצמ ודראר'ג ,האדוהל הרומתב 

ותאדוה .תמא םניה הירבדש הדנרימ ר"ד דצמ הרכה לבקת םא חוכב שומישה לע רתוול 

הנילופ לע ןאכ םלוא .טפשמב תשרדנה "תיביטקייבוא היאר" התוא תא קפסל הלוכי 

ףידעמ טפשמה ,םשאנה ירבדל ןברוקה ירבד ןיב תורחתב .תפסונ המליד םע דדומתהל 

דבוכמ אפור וגיה ונינפלש הרקמב םשאנה .ןורחאה הז לש וירבד תא תובר םימעפ 
"תעגושמ"כ תיארנו המוארטמ תלבוס הנילופ וליאו ;םינימא םיעמשנ וירבד - תברותמו 

תעגושמכ טרסה תליחתב הגיצמ ,רתויב הל בורקה ,הגוז־ןב וליפא .התוא םיבבוסה יניעב 

.היתומשאה תונימאב עוגפל ידכ הז טרפב שמתשהל רהממ הדנרימ ר"דו ,רומג רז ינפל 

הזככו ,אפור םג וניהש םשאנ תריחב ידי־לע "ןברוקה תמשאה" תעפות תא דדחמ הזחמה 

הנילופ תא םישאהל ידכ ,תויאופרה ויתונחבאב ,ונייהד ,"ותויחמומ"ב שמתשמ אוה 

םיטפשמב הלועש המליד יהוז 29.ליעל וירבדמ טוטיצה דיעמש יפכ ,התונימאב עוגפלו 

ווחש תועווזהש לככש אוה סקודרפה .תונברוק לש תויודעב שומישה תא השקמ רשאו םיבר 

תוחפ םינימאל ובשחיי םה ןכ ,רתוי הקומע תישפנ תקלצ וריתוהו רתוי םהב ועגפ תונברוקה 

התורשפא ןיבל הלוח התויה ןיב בושח לידבמ וק חותמל הסנמ הגילופ 30.טפשמה יניעב 

תוהזל תאז לכבו הלוח תויהל הלוכי ינא" :ודראר'גל הרמואב ,הנימא הדע תויהל 

.הל ןימאמ היה ליגר טפשמ־תיב םא קפס ךא ,הנילופל ףוסבל ןימאמ ודראר'ג 31".תולוק 

הנכיס תונברוקה לש םהיתויודע לע ךמתסהל ןמכייא טפשמב העיבתה תטלחה ,ותעשב 

,העיבתה הפידעה םש ,גרבנרינ יטפשמל האוושהב םידקת התוויהו העיבתה קית תא 

תורחתב 32.םימשאנה לש םתמשא תחכוהל םיכמסמ לע רקיעב ךמתסהל ,תומוד תוביסמ 

םירדוסמ םיכמסמ לע תוכמתסה ןיבל המוארט יעגפנ לש תומגמוגמו תועטוקמ תויודע ןיב 

םלוא 33.םינורחאה הלא תא גרבנרינב העיבתה הפידעה ,םמצע םימשאנה ידי־לע םיכורעו 

הוויה ןמכייא טפשמ .תונברוקה לש תכשמנ הקתשה לש דבכ ריחמ היה גרבנרינב הטלחהל 

34.האושה תונברוק לש םהיתויודעל תיבמופ המב הנתינ הנושארלש ךכב הנפמ תדוקנ 

תודעש רחאמ .תילילפ השינע לע רותיו ידי־לע וז המליד רותפל ודעונ תמאה תודעו 

דוע ןיא ,תירוטסיהה תמאה רוריב ךרוצל הדעונ אלא ,העשרה םשל תשרדנ הניא ןברוקה 

הרקמבש איה היעבה .ותונימאב עוגפל תדעוימה תידגנ הריקח תחת ודימעהל םוקמ 

לע ןיטולחל הרתיו הדעווה ,תורחא תובר תמא תודעווב םג ומכ ,טרסב גצומש ינוידבה 

לש הירבד לע הבוגתב .ליגר טפשמ־תיבב הנילופל הרוק היה המ םיגדמו הזחמל רבעמ לא ךלוה טרסה 29 

אוה הבש ,הרצק תידגנ הריקח ןיעמ להנמ ודראר'ג ,הדנרימ ר"ד תא תואדווב התהיז יכ הנילופ 

איהש ךכ לע עיבצמ םג אוה .ולוק ךמס־לע הפק־תיבב הדנרימ תא תועטב התהיז רבעב יכ הל ריכזמ 

.תיבב רגתסהלו םישנאב דושחל הל םימרוג הידחפשו הלוח 

.Lyotard, 1988 :ואר ,תוינברוקה לע רבדל םיעצמאה ןדבוא לע 30 

.25 יע ,תוומהו המלעה ,ןמפרוד 31 

.300-294 ,1980 ,רגתאה 32 

ידי־לע יאבצה רטשמה יעשפ תא דעית רשאו ליזרבב השענש םיהדמ טקיורפל סיסב התוויה וז הנבות 33 

רטשמה ידי־לע םירקחנל וכרענש םיטפשמה לש םילוקוטורפה לש אלמה ןויכראה לש רתסב םוליצ 

.Weschler, 1990, 7-79 :ואר .םייוניעה ישעמ לש םיטרופמ םירואית םיללוכה ,םדוקה 

 34 Bilsky, 2001a.
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ןכלו ,רתויב םירומחה םיעשפה לש ןברוקל תבשחנ הניא איהש רחאמ הנילופ לש התודע 

התודע - רבדלו ןכתסהל הצרת םא םג .הדעווה לש הריקחה תוכמסל ץוחמ הניה התודע 

ןיינעמ .הלש יטרפה טפשמל תקקזנ איה ןכל 35.הריקחה אשונל תיטנוולר הניא הנילופ לש 

אלא ,טפשמה־תיב ידי־לע תונברוקה לע הפכנש ךרוצ וניא רפסל ךרוצה תובר םימעפ יכ 

לולעו באוכ הכ וניה רופיסהש רחאמ םלוא .המצע הנילופ לצא ומכ ,םהלש ימינפ ךרוצ 

הנילופל תשרדנ ,הגוז־ןב םע התנבש ילמרונה םויקה לש תירירבשה המקרה תא סורהל 

רפסל התוא ףחודש רגירטכ דקפתמ טפשמה .הרופיס תא רפסל הל םורגתש הבוט הביס 

,תורחא םילימב 36.ודראר'גל םהיטרפ תא רפסלמ הענמנ ןכל םדוקש סנואה ישעמ לע 

תא הדנרימ ר"דמ איצוהל ידכ .המינפ הקיחרהש םיקלח םתוא רפסל התוא בייחמ טפשמה 

םתוא לכ תא הנילופמ דומלל בייח אוה ,רמולכ ,ןיד־ךרועכ דקפתל ךירצ ודראר'ג ,ותודע 

הרוצב םעפה עמשנ הנילופ לש רופיסה .םהילע התוא לואשלמ ענמנ רבעבש םיטרפ 

התודע .קיודמו טרופמ תויהל וילע ןכלו ירוביצה ןובשחו־ןידה ןמ קלחכ עמשנ אוה .תרחא 

ונא ינוריא ןפואב .רופיסו םש םע יפיצפס ןברוקל יללכ יפיטיכרא ןברוקמ התוא תכפוה 

לש התוהז םג אלא ,טפשמ ךלהמב תפשחנ הדנרימ ר"ד לש ותוהז קר אל יכ םילגמ 

קר אל איה ,ולש ןברוקה איהש ךכב הדנרימ לש ותרכה תא לבקל תנמ־לע - הגילופ 

,ךוראה הרעיש) הריעצ הרענכ המצע תא תראתמ םג אלא ,הרופיס יטרפ תא תרפסמ 

הנילופ - היאושינ ינפל המשב תבקונו (האפור תויהל היתווקת ,הלש טרבוש תבהא 

תוהזה (םוקישל ,קויד רתיל וא) ןוניכל םג ינויח יטפשמה ךילהה ,רמולכ .הקרול 

.ןברוקה לש תילאודיווידניאה 

םילוכי אלש הלא םע קר ,םיתמה םע קר תקסעתמ הדעוה לבא" :הרמואב יוטיב ךכל תנתונ הנילופ 35 

.(38 'ע ,תוומהו המלעה ,ןמפרוד> "".רבדל הלוכי ינא ,תאז תמועל ,ינא לבא .רבדל 

הסנאנש הדבועה לע ודראר'גל הנילופ לש הירבד תא וגיצהב ,הזחמה ןמ וז הדוקנב הטוס טרסה 36 

הניחבמ רתוי תבכרומ הז ןיינעב גיצמ הזחמהש הדמעה .ברע ותואב הנושארל תאז ול הלגמ איה וליאכ 

.תויללכב ורמאנ םירבדה ךא ,הסנאנש ךכ לע ןכל םדוק דוע ודראר'גל םנמוא הרפיס הנילופ .תירסומ 

תעימש לע שקעתה אלו תויללכה תודבועב קפתסהש ,ודראר'גל םג ךא ,הנילופל חונ היה רבדה 

תמעתהל ודראר'ג תא תבייחמ הנילופו ,הקיתש רשק ותוא רבשנ שחרתמ הזחמה ובש הלילב .םיטרפה 

:(36 'ע ,תוומהו המלעה ,ןמפרוד» הלש סנואה יבגל תודבועה םע 

?ודראר'ג ,יל ושע םה דוע המ - הנילופ 

(.התוא קבחמ ,הילא שגינ ודראר'ג) 

.ךתוא וסנא םה - (הל שחול)ודראר'ג 

?םימעפ המכ - הנילופ 

.תחא םעפמ רתוי ־ ודראר'ג 

?המכ - הנילופ 

.רופסל יתחלצה אל :תרמא .יל תרמא אל - ודראר'ג 

.תמאה אל תאז - הנילופ 

?תמאה אל המ - ודראר'ג 

.םימעפ המכ קוידב תעדוי ינא .ןמזה לכ ןובשח יתישע .רופסל יתחלצה אלש - הנילופ 
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"הדנרימ יללכ" :האדוה לש התוליבק 

 To speak of any confessions of crime made after arrest as being

 "voluntary" or "uncoerced" is somewhat inaccurate, although
 traditional.37

ר"דל םורגל ודעונ ,םהבש הנכסה תורמל ,הנילופ לש תימצעה הפישחהו יוליגה 

הדנרימ ר"ד .םדוקה רטשמה יעשפב וקלח לע רפסלו תיתימאה ותוהזב תודוהל הדנרימ 

הנימא היארל בשחית הבותכהו תטלקומה ותאדוה קר .הנילופל השעש המ לע רפסל שרדנ 

לש יביטקלוקה ןורכיזה ןמ קלחל ךפהיל הנילופ לש הרופיסל רשפאתו ,טפשמה יניעב 

איה .הדנרימ ר"דמ תחקלנה האדוהה לש התונימא יבגל תושק תולאש הלעמ טרסה .הצרא 

,ואידיו תמלצמ לומ אופק בשוי הדנרימ ר"ד .םימויאו הייפכ ,ץחל לש םיאנת תחת תנתינ 

האדוהב בשחתהל ןתינ דציכ 38.ול בתכוהש טסקט ךותמ םלקדמו ,ושארל תשובחת םע 

,םיעודיה הדנרימ יללכ לע זמרמ הדנרימ ר"ד לש ומש ןכש הזחמב הקד הינוריא שי ?וזכ 

תנמ־לע קותשל ותוכזו ןיד־ךרוע ידי־לע גצוימ תויהל ותוכז רבדב םשאנ עדייל םישרודה 

(הז םש אשונה) תירבה־תוצראב ןיד־קספב ועבקנ הלא םיללכ .ומצע תא לילפהל אל 

תמא ףשוח טרסה םלוא 39."ןוצרמו תישפוח" האדוה ןיבל היופכ האדוה ןיב ןיחבהל ךרדכ 

רובידה תוזח ירוחאמ .חוכשל םיפידעמ ונאש ,טפשמב תואדוה יבגל רתוי תיללכ 

אלוליא .טפשמה לש חוכהו תומילאה דימת םיבצינ טפשמב הל םידע ונאש תברותמה 

םיכפהנ חדקאה לש וחוכ יבגל הנילופ לש הירבד 40.תנתינ האדוהה התייה אל ,םהמ דחפה 

.ולוכ יטפשמה ךילהה יבגל הרופטמל 

 37 (Ashcroft v. Tennessee 322 U.S. 143, 160 (1944) (Justice Jackson dissenting (שי

.(גרבנרינ יטפשמב יאקירמאה ישארה עבותה תויהל הנמתהש הז אוה ןוסק'ג טפושה יכ ןייצל 

הגוס־תת םניהש ,םייתרטשמה רוזחשה יטרסבש תמאה תרתסה לעו תויתוכאלמה לע תיללכ תרוקיבל 38 

.1993 ,ןמדלפ ואר ,םשאנ תאדוה לש 

 39 (1966) 436 .Miranda v. Arizona, 384 U.S. תוארוהל סחיב ןידה־קספ לש ותועמשמב ןוידל

•Brooks, 2000, 8-34 :ואר ,םימשאנ לש 

ןכתיי אל יכ ודוה וז המלידב ונדש םידחא םיטפוש .הדיב תזחוא קדצה תלאש ברחה תועמשמ וז 40 

הז ןבומב הדנרימ יללכ .תמאב "ןוצרמו תישפוח" היהת יתרטשמ תוריקח רדחב תנתינש האדוהש 

ךרדה יהמ ועבק אלא ,"ןוצרמו תישפוח" התייה ןכא האדוהה םא ןוחבל ורמייתה אל םלועמ 

:תושרופמ וז הדמע אטיב ,הדנרימ ןיד־קספב טועימה תעדב ,ןלרה טפושה .התלבקל תימיטיגלה 

 The atmosphere and questioning techniques, proper and fair though they

 be, can in themselves exert a tug on the suspect to confess, and in this

 light [here he quotes Justice Robert Jackson dissenting in Ashcroft v.

 Tennessee], "[t]0 speak of any confessions of crime made after arrest as

 being 'voluntary' or 'uncoerced' is somewhat inaccurate, although

 traditional."... Until today, the. role of the Constitution has been only to

 sift out undue pressure, not to assure spontaneous confessions.

 (Miranda v. Arizona, 384 U.S. 515 (1966))
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357 (2)ג תילארשי היגולויצוס 200ו-א"סשת 

ךרואל - "תיביטקייבוס תמא"ל "תיביטקייבוא תמא" ןיב הנחבהל םיפשחנ ונא בושו 

לכה ךסב אוה .ולש ולוקב רבדל הדנרימ ר"ד םיכסה אל חדקאה ימויא תחת ותריקח לכ 

תטלקומ וז האדוה 41.הנילופ לש הרופיס יפל ול ביתכמ ודראר'גש םירבדה לע רוזחל ןכומ 

.הנילופ תא תקפסמ הניא ןיטולחל איה ךא ,טפשמב היאר שמשל הלוכי איה ןכלו ,תבתכנו 

שארמ הדנרימ ר"ד תא טעמכ הליטמ הנילופש רחאל עגר העיגמ "תיתימאה" האדוהה 

רסומ הדנרימ זא קר ,וייח לע םויא לכ דוע ןיא רשאכ ,הנכסה הפלחש עגרב .םיה לא קוצה 

אפורכ הלועפ ףתשל התפתה דציכ - "ןוצרמו תישפוח" - תיתועמשמה ותאדוה תא 

תונהיל לחה תיאשחה הרטשמה םע ותדובע ךלהמב דציכ ,םינועמל והשמב רוזעל לכויש 

דחאל הגרדהב ךפהנ דציכו ,ולש םילפוטמה־םינועמה לע לביקש טלחומה חוכה ןמ 

,םיילטורבה הירקוח לש םהיתואדוה רשאמ רתוי הנילופל הבושח התייה וז האדוה .םינעמה 

אבש אפורה - היצזיליוויצה תדיגב לע לכמ רתוי םידיעמ הדנרימ ר"ד לש וישעמ ןכש 

תוריבעב עשרוהש ,וספאנ תאזע יסקר'צה ןיצקה תשרפב ותופירח לכב אשונה הלע ילארשיה רשקהב 

לעופב רסאמ תונש הרשע־הנומש לש שנוע וילע לטוהו ,הדיגבו ביואל עויס ,לוגיר לש תורומח 

ןמ ואצוה הלא תוארוהש ךכ לע רוגינסה תונעט תא החד יאבצה ןידה־תיב .דבלב ויתוארוה ךמס־לע 

,רתוי דחואמ םינש עבשכ .ןידה־תיבל השוחנ חצמב ורקיש ב"בשה ירקוחשו ,ןידכ־אלו חוכב םשאנה 

ידי־לע הלא תוריבעמ הכוז אוהו תונוכנכ םשאנה לש ויתונעט ורבתסה ,אלכה־תיבב בשוי ודועבו 

לש שנוע וילע תשוהו הברהב הלק הריבעב ןועיט־תקסע יפ־לע עשרוה וספאנ> ןוילעה טפשמה־תיב 

ילהונ תקידבל יודנל תדעו המקוה ,השרפה תפישח תובקעב ,1987 תנשב .(הניגב רסאמ םייתנש 

לש תישיאה ותודע איה רתויב תוקתרמה תויודעה תחא .יללכה ןוחטיבה תוריש לש הריקחה 

תכלמ" לאכ םשאנ תאדוה לא וסחיב יונישה לע ,בונשרטס ןונמא ,זאד ישארה יאבצה טילקרפה 

:"תויארה 

תכרעמ יבגל תוילשאמ תוחכפתהו קומע עוזעז יל ומרג ביבשה םע יתכרעש רוריבה יאצממ 

ףניהבו ,עציב אלש תומשאב תודוהל םדאל םורגל ןתינ םא .ןתוללכב טפשמהו הריקחה 

םיטפשמ תכירעב םעט המו עצב המ ?קסופה ימו טפושה ימ זא - ותאדוהמ "וריזחהל" ,די 

טפושה לש ילירטסהו גזוממה ומלואב ,תויאר ינידו הרודצורפ יללכ יפ לע ,םינגוהמ 

?הרטשמה וא כ"בשה לש תוריקחה ירדחב רבכמ ץרחנ רקחנה לש וניד םא ,דמולמה 

קוחה תפיכא לע םינוממה הלא אקווד םא ךפכפהה ונמלועב ןומא תתל דוע ןתינ ימב 

םיפיסומ דועו (טפושה יפלכ) םהיפ אצומבו *רקחנה יפלכ) םדי ומב םיאטוח ־ ותטלשהו 

<334 ,1994 ,בונשרטס» ?הכמ לע רקש ,עשפ לע אטח 

,רקוחה ןיצקה אוה ןתוא בתוכש ימ ןכש ,תואדוה יבגל ליגרה בצמה לש הנצקה ןבומכ ךכב שי 41 

,וזמ הרתי ?תמאב האדוהה ימ לש - הלאשה תא הלעמ הז רבד .האדוהה לע םותחל קר שרדנ םשאנהו 

דושחה תא עינהל איה תיתרטשמה הריקחה לש התרטמ ,הדנרימ ןיד־קספב ןרוו טפושה ריבסהש יפכ 

Miranda v. Arizona, 384 U.S. 455) ראתי אוהש הצור הרטשמהש רופיס תסרג רשאל 

:ןמדלפ לש םיאבה וירבד תא םג ואר .(Brooks, 2000, 13 :ואר ;(1966) 

דחא .תויונמוימ לש הכורא הרדס תבייחמ םשאנכ ילילפ טפשמב ףתתשהל תלוכיה 

לש שרחה־רטושכ טפשמה ךלהמב םשאנה לע לעופה ןידה ךרוע אוה םיירקיעה םיכירדמה 

.תילילפה הריקחב תעצבתמ ,םשאנה לש תונוריטה ,תינושארה הכרדהה ךא .םיטפושה 

.(103 ,1993 ,ןמדלפ) 
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הצפח הבש וז איה אפורה ידי־לע ףוסבל תנתינש האדוהה .עגופו סנוא השעמלו אפרל 

איה ןכש ליגר טפשמ־תיבב ךרע לכ תרסח ,דניה וז האדוה לבא ;ךרדה לכ ךרואל הנילופ 

םהילע לאשיי םא הלא וירבד תא לכו לכמ שיחכי הדגרימ ד"דש רורבו ,חורל תרמאנ 

,תירוביצל תיטרפ תמא ןיב רושיגל ןתינ־יתלבה רעפל ונתוא ףשוח טרסה בוש .דיתעב 

."ןוצרמו תישפוח" האדוה ןיבל טפשמב הליבק האדוה ןיב 

הריציה לש התועמשמ תא ףושחל היושע הדנרימ ר"ד לש ותאדוה ןכות לע תובכעתה 

המלעה" ־ טרבוש לש ותריצי תובקעב ןמפרוד הל קינעהש םשב תלפוקמה ,הלוכ 

סאיתמ ידי־לע ןחלוהש ריש לע תססובמ טרבוש לש םירתימה תייעיבר 42."תוומהו 

.Asmus ינומלאה ררושמה לש ויתולמל (Matthias Claudius, 1740-1815) סוידואלק 

"המלע"ה ןושארב :םיתב ינשמ בכרומו ,המלעה תא תותפל תוומה לש ןויסינ ראתמ רישה 

,יתוא בוזע" :המלעה)ןיידע הריעצ הכ איה ןכש השפנל הבזעי יכ תוומה ינפל תננחתמ 

45:("ישפנל יל חנהו /יבוהא יתוא בוזע ,הריעצ ןיידע ינא /רזכאה תוומה שיא /יתוא בוזע 

רבחל הל תויהל אב אוה ןכש דוחפל הביס הל ןיא יכ המלעל בישמ תוומה ינשה תיבב 

ךביל יצמא /שונעל יתאב אלו ,ךל ינא ער /הנידעו הפי היירב ,ךדי יל יטישוה" :תוומה) 

וישעמל תוזמור ומכ רישה תולימ 44.("ייתועורזב הוולשב ימונת םונ /רזכא יניא ,המלע 

םע הרבעש םייוניעהו תוריקחה רחאל הנילופ לא אבש ,הדנרימ וטרבור ר"ד ,אפורה לש 

הבאכ תא לוכיבכ ךכשל ידכ טרבוש לש תטלקה תא עימשמ אוה .םיבאכ ךוכישל תופורת 

לדוגכ .היצזיליוויצל םהינש לש תפתושמ תוביוחמל החטבה ךותמו הנילופ לש ישפנה 

תונושה תויועמשמב יוטיב ידיל אב אוהש יפכ ,הנילופב היצויליוויצה תדיגב לש ןויערה חותיפל 42 

.Luban, 1998 :ואר ,"תוומהו המלעה"ב םיקסועה םירויצהו רישה לש 

,1989) יקסדורב הדע ידי־לע תירבעל םגרות רישה .*ותרזע לע רנורב הזו'זל יתדות)ישפוח םוגרת 43 

:תינמרגב רוקמה .(135-134 

 Das Maedchen:

 "Vorueber! Ach, vorueber!

 Geh, wilder Knochenmann!

 Ich bin noch jung, geh, Lieber!

 Und ruehre mich nicht an."

:תינמרגב רוקמה 44 

 Der Tod:

 "Gib deine Hand, du schoen und zart Gebild,

 Bin Freund und komme nicht zu strafen.

 Sei guts Muts! Ich bin nicht wild,

 Sollst sanft in meinen Armen schlafen."

 :*Gibbs, 2000, 107 :ןותמ) תילגנאל םוגרתבו

 "Give me your hand, you lovely, tender creature.

 I am a friend and come not to punish.

 Be of good courage. I am not cruel;

 You shall sleep softly in my arms."
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359 (2)ג תילארשי היגולויצוס 2001 -א"סשת 

םישמשמ היצזיליוויצה יגשיהש הניבה רשאכ הנילופ התווחש הדיגבה לדוג ןכ החטבהה 

לע .ולש ילטורבה סנואה ישעמל התודגנתה תא ךכרל יעצמאכ דבוכמה אפורה לש וידיב 

:ןבול דיווייד בתוכ ךכ 

תוברתה תא תגציימש ,וז הניגנמ :ןמפרוד לש הינוריאה תא ספספל השק 

תשמשמ סומסא לש רישה תולימ תא תוולל םוקמב ,הנילופ תניחבמ 

45.הנילופל תרקשמ היצזיליוויצה .סנואלו םייוניעל עקר־תניגנמכ 

איה אקוודש רחאמ ,הנילופל הבושח הכ הדגרימ ר"ד לש האדוההש ךכל הביסה םג וז 

םה אפורה קולחו טפושה תמילג ,הרושה ןמ םדא יבגל .הרהזא רורמת שמשל הלוכי 

םע הלועפ ףתשל םיטילחמ הלא םידיקפת־ילעב רשאכ ,ןכל .רסומה תולובג תא םינמסמש 

.דחוימב השק תיחרזאה הרבחב םתעיגפ ,(םיבוט םיעינממ םא םג) תחשומ רטשמ 

התוליבקו ,ןברוקה תמשאה ,תירוביצ/תיטרפ תמא - הכ דע יתגצהש תומלידה שולש 

לש ךילהב תרצוי ליגרה טפשמה תרגסמש תויעבל תוינייפוא - חוכב האצוהש האדוה לש 

הפולח .ליגרה ילילפה טפשמל תופולח רחא שופיחה תא ועינה הלא תויעב ."ירבעמ קדצ" 

םוקמ ןתמ ורשפא ןכלו השינעה דוסי לע רומאכ ורתיווש ,תמא תודעוול היינפ איה תחא 

ינוצרבש תפסונ הפולח .םשאנה תויוכזב עוגפל ילבמ תונברוקה לש םהיתויודעל יזכרמ 

הזכ ,רמולכ ,רהצומב יטילופ טפשמל ותכיפהו ליגרה ילילפה טפשמה יוניש איה גיצהל 

לש ךילה רשפאל תנמ־לע יתרוסמה ילילפה ךילההמ תונוש תויטס - יולג ןפואב - ריתמש 

.םייטילופ םיטפשמל תוידוחיי ןניהש תומליד יתשב ןוידל תעכ הנפא ."ירבעמ קדצ" 

םייטילופ םיטפשמ לש תומליד 

tu quoque - םייפכ־ןויקנ 

םהש הז םלצא יתוא םמוק יכהש המ .עצמאב יתוא יעטקת לא - ודראר'ג 

,לעופל םיאיצומהו םירוגנסהו םיעבותה ,םיעבשומה רבחו םיטפושה ויה 

תיסיסבה תוכזה תא םימשאנל ונתנ אלו תויארמ ומלעתהו תויאר ודב םהש 

םע־חצר םוי לכ עצבמ היה הזה םדא־ןבה םא וליפאש הככ .תיטפשמ הנגהל 

46.ןגוה טפשמל תוכז ול שי ,רקוב תחוראל 

תנמ־לע הדנרימ ר"דמ האדוה איצוהל ךירצש ןיד־ךרועכ טרסב דקפתמ ודראר'ג 

יכ הריקחה ךלהמב הלגמ ודראר'גש איה תניינעמה הדוקנה .הנילופ לש התמקנמ וליצהל 

.ברעה תליחתב טהלב ול ןעוט אוהש ירסומ םייפכ־ ןויקנ ותוא לע רומשל לוכי וניא אוה 

.םשאנה תויוכזב העיגפ חרכהב ברעמ םדוקה רטשמה תודוא־לע תמאה תא תולגל ןויסינה 

ןידה־יכרועו םיטפושהש רחאמ - ירבעמ־יטילופ טפשמ לכב םילקתנ הבש היעב יהוז 

 .Luban, 1998, 124 45

.31 'ע ,תוומהו המלעה ,ןמפרוד 46 
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האדוה איצוהל ידכ ,וזמ הרתי 47.םשאנה דגנ שארמ היטה תרצונ ,שדחה ןוטלשל םיביוחמ 

תוקבדב ורמשי םא 48.ליגרה טפשמה יללכ לע רומשל ןתינ דימת אל ,םשאנה ןמ 

;רואל האיצוהלו תמאה תא ררבל תונברוקה יפלכ תירסומה הבוחב ודגבי - םיללכה לע 

.םדוקה רטשמה ןמ הנוש שדחה רטשמה היהי אל - םיעצמאה לכב תמאה תא ורקחי םא 

,רוביצל גיצהל ןויסינה איה "ירבעמ קדצ" טפשמ לש תובושחה תויטילופה תורטמה תחא 

םילימב .םדוקה רטשמה לע שדחה רטשמה לש תירסומה ותונוילע תא ,טפשמה תועצמאב 

לש תונושה תשגדה ךרד תישענ טפשמב השדחה תיביטקלוקה תוהזה תיינבה ,תורחא 

ןוטלש" תרגסממ הגירח לכ ,ןכל .םדוקה רטשמה תא םיגציימה םימשאנה ןמ שדחה רטשמה 

tu quoque).49)"!הזכ התא ףא" - השקה המשאהל שדחה רטשמה תא תפשוח "קוחה 

ןויד יללכ לש תיתרבח תרוסמ רבכ השרתשה םהיבגלש ,םיליגר םיטפשמל דוגינב 

לובגה תא חותמל ןכיה הלאשה םע שדחמ דדומתהל הרבח לכ םיבייחמ רבעמ יטפשמ ,ןגוה 

תוטבלתה בייחמ אלא ,שארמ עובק וניא הז לובג 50."חוכה ןוטלש"ל "קוחה ןוטלש" ןיב 

וז המליד בשייל םיסנמ םירקוחה בור 51.שחרתמ טפשמה ובש ירוטסיהה־יתוברתה רשקהב 

םה ,יתעדל ,ךכב .דבעידב ןתקדצה ידי־לע וא קוחה ןוטלשמ תוגירחה תשחכה ידי־לע 

"ןכומה ןמ" הבושת רדעה ,ונייהד ,יטילופה טפשמה לש תיזכרמה המורתה תא םיצימחמ 

ותמורת ,יתנעטל .תבייחמ וקה תחיתמש תוירסומ תולאש ןתואב טבחתהל ךרוצהו 

אלא ,המלידה ןורתפ הניא היטרקומדל רבעמה ךילהל יטילופה טפשמה לש תיזכרמה 

ותעד תתל רוביצה ןמ דחא לכ בייחמש ןפואב וז תירסומ תוטבלתה לש התפישח אקווד 

.ךשמהב וז הדוקנל רוזחא .הילע 

ךילהל סנכנ ודראר'ג .הדנרימ ר"דל ודראר'ג ןיב הלבקה תוארל ןתינ הז רשקהב 
אלל חוכב שמתשהלמ התוא עונמל הצור אוה - תוירטינמוה תוביסמ הנילופ לש יטפשמה 

לככ הנתשמ אוה טפשמה ךלהמב לבא .עשפמ ףח אוה יכ ןכתייש םדא חוצרלמו הנחבה 

תעכ ןיבמש ,ודראר'ג ,רבד לש ופוסב .הנילופ לש הרופיס תותימאב רתוי ענכתשמ אוהש 

םיטרפה תא קר עדי אוה ןכל םדוק) הנילופ הרבעש סנואהו םייוניעה תועמשמ תא 

ר"ד תא טעמכ גרוהש הז אוה ,(תישונאה םתועמשמל ףשחנ אוה וישכע וליאו ,םייללכה 

םימעפ שולש ןתואב טרסב יוטיב לבקמ רבוע ודראר'גש יונישה ךילהת .וידי־ ומב הדנרימ 

 .Kirschheimer, 1961 47

םש ,הניטנגראמ ותוא ףוטחל ךרוצ היה םיילארשי םירקוח ינפל רבדל ןמכייאל םורגל ידכ ,המגודל 48 

,"חוכה ןוטלש"ל "קוחה ןוטלש" ןיב חתמה לע רשגל ידכ ,ותפיטח רחאל .היודב תוהז תחת רתתסה 

האדוהה .(307 ,1991 ,בגשו לארשיב טפשיהל םיכסמ אוה יכ הרהצה ןמכייאמ דסומה ינכוס ואיצוה 

יאנותיעל ןויאירב וירבדמ התוהמב הנוש התייה רבד לש ופוסב הרטשמב וירקוחל ןמכייא ןתנש 

םע ןויאירה לש ויקלח בור ולספנ טפשמב .וישעמב ןמכייא האגתה ובש ןויאיר - ןסאס ידנלוהה 

ךלהמב הנתינש ןמכייא לש ותארוהש דועב ,העימש תודע םתויהב (ישפוח ןוצרמ ונתינש) ןסאס 

יאנתב הדמע איה ןכש ,ןוצרמו תישפוח האדוהל טפשמה יניעב הבשחנ *ןבומכ רצעמ יאנתב)ותריקח 

.תוינטנופס לש דמימ ותוא דוע הב היה אלש םגה ,ביצמ "קוחה ןוטלש"ש תוליבקה 

 .Kirschheimer, 1961, 336 49

,ףלש ואר ,*"טפשמה תורמ" רתוי קיודמה חנומב ותפלחה ךות) "קוחה ןוטלש" גשומב ןוידל 50 

 1996, 59-31.

היה סויפו תמא תודעוול ותרבעהו הקירפא־םורדב טפשמה־יתבמ ןוידה תאצוהב בושח לוקיש ,לשמל 51 
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ודראר'ג תונושארה םיימעפב 52.הדמע טוקנלו וספותל ארקנ ודראר'גו חדקאה לפונ ןהבש 

הדנרימ ר"דל תויניצב הריבסמ הנילופ .חדקאה רבע לא ודי תא טישומ וניאו יביספ רתונ 

םושמ ,םהמ דחא ידיל ורסומלו חדקאה תא סופתל השעמל לוכי וניא ודראר'ג יכ בזכואמה 

ףוס תארקל ,תישילשה םעפב םלוא ."קוחה" תא גציימ אוה ןכש הדמע טוקנל ול רוסאש 

,ולש תויביספה ןמ ררחתשמ ודראר'ג ,הדנרימ ר"ד לש וידימ לפונ חדקאה רשאכ ,טרסה 

יביטקא ףתתשמל יביספ "הפוצ"מ ךפהנ אוה ךכב .הנילופל וריבעמו חדקאה תא ספות 

לוטילמ ענמיהל ול הרשפא "קוחה ןוטלש" ירוחאמ ותורתתסה יכ דמל ודראר'ג 55.המרדב 

התייהש תומילאב וידי תא "ךלכלמ" ךכבו ,חדקאה תא לטונ אוה .תוירחא ומצע לע 

לש םהישעמ ןיב בושח לדבה ןיידע םייק יכ דמלמ טרסה ,הז םע .הנילופל הכ דע הרומש 

תומילא ןיב לובגה לע רמוש ודראר'ג ,םיווקה תייצח תורמל .ודראר'גו הדנרימ ר"ד 

.הדנרימ ר"דב הרוי וא עגופ וניא אוה ןכש ,יחכונה רטשמל םדוקה רטשמה ןיב ,טפשמל 

עשפה לש ילמס רוזחש 

ללכב טפשמב תובושחה תועפותה תחא תא ודראר'ג לע רבועש יונישב תוארל ןתינ 

רוביצל רשפאמש ,תירוביצ המב לעמ עשפה לש ילמס רוזחש - טרפב יטילופה טפשמבו 

רובעא םרטב ךא 54.תרקובמ הרוצב יכ םא ,התושחרתה תעב תירסומה המלידב תוזחל 

ינוצרב ,(תירסומ המליד םע תודדומתהכ טפשמב רוזחש) רוזחשה לש הז דיקפתב ןודל 

רוזחש - הכ דע םיבתוכה לש םביל־תמושת תא זכירש טפשמב רוזחש לש רחא ןפב תעגל 

לש תיגולוכיספה העפשהב תקסוע וז הביתכ .ןברוקה ידי־לע הווחנ אוהש יפכ עשפה 

,ימיטיגל־אל רוזחש ןיב איה הנחבהה רשאכ ,ןברוקה לע טפשמה־תיבב שחרתמה רוזחשה 

תגשה לש היווח וב שיש אפרמ רוזחש ןיבל ,ירוקמה עשפה לע תיטמוארט הרזח הווהמה 

55.ןברוקה תניחבמ הטילש 

ןיעמל לגלגתמש ,הנילופ הרבעש סנואה לש רשקהב ינשה גוסהמ רוזחשב קסוע הזחמה 

הווח ןברוקה םהבש ,םיבר סנוא יטפשממ לידבהל .הנילופ ידי־לע הדנרימ ר"ד לש סנוא 

בוריסב ןוידל .םירוחשה יוכידב ליעפ קלח םיטפושה ולטנ הבש ,דייהטרפאה לש הירוטסיהל רושק 

.Dyzenhaus, 1998 :ואר ,סויפהו תמאה תדעו ינפל רקחיהל אובל םיטפושה 

.הזחמה ןמ בוש הטוס טרסה וז הדוקנב 52 

.Bilsky, 1996 :ואר ,דחאכ םילעופכו םיפוצכ ,ןמכייא טפשמב םיטפושה לש לופכה םדיקפתל 53 

לעמ רבעה רוזחש לש ךרדב טפשמה־תיבב תמאה רוריבבו ,ןורטאיתל טפשמ ןיב רשקב יללכ ןוידל 54 

:ואר ,םייטילופ םיטפשמב ןורטאיתל טפשמ ןיב רשקה יבגל .Ball, 1975 :ואר ,תירוביצ המב 

 1997 ,Christenson, 1999; Osiel.

Brison, :ואר ,הטילש לש הדמע ךותמ יטמוארטה רבעה לע הרזח לש יטיופרתה ךרעב ןוידל 55 

לקתנ אוה ,ילילפה טפשמה תועצמאב וייחב תשדוחמ הטילש גישהל הסנמ ןברוקה רשאכ .1997 

תובר םימעפ איה האצותה .תויסקס־ולגנא תוצראב ילילפה ךילהב ימשר דצ וניא ןברוקה ןכש היעבב 

.ןברוקה תמשאהו הטילשה ןדבוא תשוחת לע הרזח - טפשמה־תיבב "תינוינש תוינברוק" תייווח 

קקחנ לארשיב .Beloof, 1998; Fletcher, 1995 :ואר ,ילילפה ךילהב ןברוקה דמעמב םייונישל 

הריבע יעגפנ קוח ואר) תומילא תוריבע יעגפנ דמעמ קוח <2001 סרמב 2־ב> הנורחאל 

.(1782 ח"ס ,2001-א"סשתה 
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הנילופ לש הטפשמ ,רוגינסה ידי־לע תידגנה התריקח ךלהמב "ינש סנוא" ןיעמ לש היווח 

ךופהל הל רשפאמו וז תורשפא ינפמ הילע ןגמ (ליגרה יטפשמה ךילהה ןמ תויטסה לשב) 

ךופיה ידי־לע רבעה תומוארט םע תדדומתמ הנילופ .הדנרימ ר"דל סחיב םידיקפתה תא 

,ותוא תרשוק איה :הילא הדנרימ ר"ד לש וסחי תא תרזחשמ איה .הטילש תגשהו םידיקפת 

לכ ךלהמבו ,חדקאב וילע תמייאמ ,םיתורישל ותוא תחקול ,ויפל הינותחת תא תבחות 

הלכי אל סנואה ןמל 56.טרבוש תאמ "תוומהו המלעה" הריציה תא בושו בוש העימשמ הלא 

םלואב התוא םיאור ונא טרסה םויסב .הילע הבוהא הכ התייהש הריציה תא עומשל הנילופ 

יטפשמה ךילהה ,הז ןבומב ."תוומהו המלעה"ל םיניזאמ םהשכ ,ודראר'ג םע םיטרצנוקה 

"ירוביצה ינאה" תאו טרבוש תא המצעל ריזחהל הנילופל רשפאמ גיצמ טרסהש דחוימה 

תבשה" - תמיוסמ תומימתב - טפשמב יורקש המ תא וגל עיצמ וניא טרסה לבא .הלש 

ותחפשמ םע הדנרימ ר"ד תא הניע תיווזמ האור איה טרצנוקה ןמזב ןכש ,"ותומדקל בצמה 

רבודמש ןיבו יתימאה הדגרימ ר"דב רבודמש ןיבש ונל רורב .טרצנוק ותואל םיניזאמ 

בושת אל םלועל טרבוש תעימש ,(הזחמב גצומ רבדהש יפכ) הנילופ לש הנוימד ירפב 

לש ילמסה ךפוהמה רוזחשה תועצמאב ,הנילופ לש טפשמה םלוא .רבעבכ המימת תויהל 

הקיסומל ןיזאהל תאז־לכב הל רשפאו הנילופ יבגל יטיופרת דיקפת אלימ ,ירוקמה עשפה 

תיחרזאה הרבחה המכ דע םג הארמ םיטרצנוקה םלואב עטקה .הנממ תונהילו טרבוש לש 

םיצלאנ םינברקמו תונברוק רשאכ ,תירירבש ,דניה םירטשמה יוניש תובקעב תינבנש 

.םיטרצנוק םלוא ותואב וידחי םמוקמ תא אוצמל 

תומלידה םע תודדומתה וניינע .ןיעה ןמ רתוי יומס טרסב הלועש ינשה רוזחשה 

ךא ,תורפסב יתרוקיב ןויעב ןיידע הכז אל הז ןיעמ רוזחש .םדוקה רטשמה לש תוירסומה 

הרבחה ובש ,ליגרה טפשמל דוגינב .םייטילופ םיטפשמב רתוי ץופנ אוה אקווד ,יתנעטל 

טפשמב ,רחאה דצה ידי־לע הליפשמ הריקחל תובר םימעפ ףושח ןברוקה תא הריתומ 

םהמ עונמל החילצמו תונברוקה תנגהל (העיבתה תועצמאב) תסייגתמ הליהקה יטילופה 

יללכמ תוטסל תצלאנ העיבתה ,ןכ התושעב םלוא ".היינש המוארט לש היווח ללכ־ךרדב 

ר"ד תא תרשוק הנילופ רשאכ - יטוראל םילאה ןיב השילג שי רוזחשה ךלהמב יכ ןייצל שי 56 

חילצמ ,ןמפרודמ לידבהל ,יקסנלופ ."הבהא תוכישנ" ותוא תכשונו ונזואב תשחול איה ,הדנרימ 

האור המלעה ובש ,"תוומהו המלעה" רישל רתוי ןמאנ אוה ךכבו ,םיבצמה ןיב השילגה תא שיגדהל 

,"המלע"ה יומידל סחיב תונמואב תויוחתפתהה תריקסל ."יבוהא" ול תארוק םג ךא "ארפ" תוומב 

.Luban, 1998 :ואר ,הלש תויטוראה תא השיגדמה השיגל התוילותב תא השיגדמה השיגמ 

ידי־לע ונמזוהש האושה־ילוצינ ,תחא המרב .ןמכייא טפשמ םיגדמש יפכ ,רתוי דוע ךובס אשונה 5 7 

םתוא ריבעהל ןמכייא לש ורוגינסל טעמכ הרשפא אלש תכמותו תדהוא המב ולביק דיעהל העיבתה 

רנזואה עבותה אקווד הז היה ןמכייא טפשמב םלוא .היינש תוינברוק לש רוזחש תידגנה ותריקחב 

אל עודמ" הלאשב המלגתהש ,םלרוגב תונברוקה תמשאהל תודחא םימעפ הלגלגתה ותריקחש 

:ןמכייא טפשמ - טפשמב (לוצינכ דיעהל אבש)יקסייב טפושה לש ותודע ,המגודל ,ואר "?םתדרמ 

.185 'ע ,(1974 ,םילשורי) תויודע 

ךרדב יצאנה רטשמה רציש תוירסומה תומלידה םע תודדומתההו קוחה ןוטלשמ תוגירחה רוזחש 

קוחה ןוקיתב תסנכה ינויד תרגסמב ,ןמכייא טפשמ חתפנ םרטב דוע ולחה דבעידב ותטיפשל 

בכרה שארב תבשלמ יולה ןימינב טפושה תא עונמל דעונש ,םהירזועבו םיצאנב ןיד תיישעל 

ןמכייא יכ ןייצל שי הז םע .(18.1.1961 םוימ הבישי ,754-763 'ע ,30 ,תסנכה ירבד ואר) םיטפושה 
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־טפשמ השעמל וניה תלהנמ איהש טפשמה יכ הנעטל תפשחנ איה ךכ לשבו ,ליגרה ןוירה 

ךילה ןיב לדבה לכ ןיא ,קומעה ןבומב ,ןכלו ,םשאנל תויסיסב תונגה חיטבמ וניאש הוואר 

.ןשיה רטשמה טקנש יוכידה יעצמאל הז 

תורפה ןיב האלמ הלבקהל ןועטל ןתינ םאה :איה םיפוצה ינפל תבצינש השקה הלאשה 

וא) הנילופ לש טפשמה ןמזב תושחרתמש תורפהה ןיבל םדוקה רטשמה לש םדאה תויוכז 

םג אוה ,ןהיניב ןוימדה לע עיבצמ טרסהש יפ־לע־ףא ?<רחא ירבעמ־יטילופ טפשמ לכב 

םע דדומתהל םיצלאנ ודראר'ג ןהו הנילופ ןה .םילדבהל ונתושיגר תא דדחל ונל רזוע 

יפ־לע־ףא ,לשמל .קוחה ןוטלש תחת חוכב שומישל רורב לובג טוטרש לש המלידה 

,(הווהב הדנרימו רבעב הנילופ) םיפוטחה ןמ האדוה איצוהל התייה םיכילהה ינש תרטמש 

טעמל) ותוא הנעמ הניא איה ,ןיד־ךרוע לש ותנגהמ תונהיל הדנרימל תרשפאמ הנילופ 

תסנוא הניא איהו ,האדוהה םשל האדוהב תקפתסמ איה ,(ותחירב תעינמ יכרוצל ותרישק 

ןוימד־תודוקנ הלגמ טפשמב רבוע ודראר'גש ךילהתה םג .וסוניאל תמרוג וא ותוא 

תורשפה רחא בוקעל םינמזומ םיפוצה .רבעב הדנרימ ר"ד לע רבעש ךילהתל תועיתפמ 

לע לטנש דיקפתה תא אלמל ידכ טפשמה ךלהמב תושעל ךירצ ודראר'גש תוירסומה 

קוחה ןוטלשש ןיבמ אוה ובש םוקמל דע - הנילופ לש תומילאה תא ןתמלו רוצעל - ומצע 

.לכה תוזח וניא ומצע 

שחכתהל ללכ־ך־חב הטונ שדחה יטרקומדה ןוטלשהש הדבועב בר ץמואב הדומ טרסה 

ונא טפשמ םייקל ןויסינה םצעב ,קוחה ןוטלש תוזח לע דיפקנ המכ דע הנשמ הז ןיא - הל 

תא הפטח לארשי־תנידמ ,ןמכייא טפשמב ,לשמל .םיטפוש ונא םתואש הלא לא םיברקתמ 

לש םהיתויודעל תיטפשמה המבה תחיתפ 58,הנגה ידע איבהל ול הרשפא אל ,ןמכייא 

אל וירחאלו וינפלש הנידמב גרוהל אצוה אוהו ,ותנגה תלוכיב העגפ האושה תונברוק 

תונחבה תושעל ונתלוכיב ,תאז־לכבו 59.ילילפ טפשמ תרגסמב תוומה שנועב השמתשה 

.קדצומ יטילופ טפשמ ןיבל הוואר־טפשמ ןיב 

,תופצל להקל רשפאמ ,וב םישחרתמה םיילמסה םירוזחשה תועצמאב ,יטילופה טפשמה 

םישנא לש תונתשה ,ןוגכ) ןיעה ןמ םייומס םיכילהת םתואב ,ןורטאית תמב לעמ ומכ 

רבוע ןכיה - ירסומה ונטופיש תא םישרודש (טעמכ לבגומ־יתלב הריקח חוכ םילבקמש 

ןחבמה והז ."תולענ תורטמ" ןעמל אל וליפא ,דוע רוסא חוכב שומישה ול רבעמש לובגה 

טפשמ לע רבדל אלש ,טפשמב ללכ וכז אלש ויתונברוקל דוגינב ,ותריחב יפ־לע יטפשמ גוציימ הנהנ 

הלועמ גוצייב תלהנמ איהש טפשמב הכוז הדנרימ ר"ד יכ הזחמב תנעוט הנילופ ,המוד ןפואב .ןגוה 

יטפשמ גוצייב םלועמ התכז אל איהש דועב ,םיטפשמה רש תויהל דיתעש ימו תמאה תדעו שאר לש 

.והשלכ 

.לארשיב תוניסח םייצאנ םיעשופל קינעהל הבייחתה אל תילארשיה העיבתהש רחאמ 58 

ןמכייא טפשמ תא גיצהל וסינ םה ןכש הלא תומליד םע ללכ ודדומתה אל ןמכייא לש ויטפוש 59 

- יכ עבוק טפשמה־תיב ,לשמל ,ךכ .ליגר ילילפ טפשמכ 

יפל טפשמ לכב םשאנל תוחטבומה תובורעה לע רומשל השקתנ אל תאזה הלאשה רוריבב 

יפ לע קר וניד תא ץורחל שי .יאכז תקזחב אוה םדא לכש ,ונלש ילילפה ןידה ירדס 

,םייעוצקמ םיטפוש םה טופישה תכאלמב םיקסועה .טפשמה תיב ינפב תואבומה תויארה 

טטוצמ) ...רוביצה לש תונחובה ויניעל םתכאלמ תא םישוע םהו ,תויאר תליקשב םיליגרה 

.(321 ,1980 ,רנזואה לצא 
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איה םאה וא ,ונממ קלחל התוא ךופהי ארונה הרבע םאה - השדחה הרבחל רתויב השקה 

(םדא תויוכז תורפה) רבעה ןיב רורב לובג ןומיס ידי־לע רחא דיתעל ופיפכהל לכות 

.(טרפב םימשאנ תויוכז לעו ,ללכב טרפה תויוכז לע הרימש) הווהל 

ענמיהל תוסנמ תמאה תודעו .תמאה תודעוול סחיב טפשמה לש וחוכ םג הז ,יתעדל 

תודעוול ןוידה תדרפה ידי־לע ןברוק תויוכזל םשאנ תויוכז ןיב טקילפנוקה ןמ לילכ 

תויוכזל םשאנה תויוכז ןיב טקילפנוקה ,הז תמועל ,טפשמב .השינע לע רותיוו תונוש 

ידכ יכ תעדל םיחכונ ונא .ולש ירסרוודאה הנבמה םצעמ ,יזכרמ ריצ הווהמ ןברוקה 

עוגפלו םיליגרה ןוידה יללכמ תוטסל םיתיעל ךרוצ שי םדוקה רטשמה תא טופשל 

הדיגבכ שרפתהל הלולע קוחה ןוטלש לע תטלחומ הדפקה .קוחה ןוטלש לש דוסי־יללכב 

בטיה םיעדומ םינטפשמש יפ־לע־ףא .םהיפלכ הרבחה לש תוירחא־תליטנ־יאכו תונברוקב 

יללכמ הגירח לכ יכ תחוורה תיעטומה הסיפתה לשב השיחכהל םיטונ םה ,וז המלידל 

.הוואר־טפשמל ותכיפהו טפשמה לש תטלחומ היצמיטיגל־הדכ הומכ םיליגרה ןוידה 

קדצה" יטפשמ תא רקיעבו ,םייטילופה םיטפשמה תעפות תא םירקוחה םינוש םידמולמ 

טפשמה לש "תויטילופ"ה תשחכה תא םירקבמ םה .וז הסיפתב קפס םיליטמ ,"ירבעמה 

תא דימעהל תשרוד וזכ השיג 60.םייטילופ םיטפשמל רתוי הנכ השיג חתפל םיארוקו 

וז ,יתעדל .ירוביצה ןוידה זכרמב תונברוק תויוכזל םשאנ תויוכז ןיב תירסומה תוטבלתהה 

טפשמה ,טבלתהל ותונוכנ םצעב .יטילופה טפשמה לש תובושחה תומורתה תחא םג 

תחשומל ךפהנ חוכב שומישה יתמ - לובגה תא שדחמ םעפ לכ טטרשל לוכי יטילופה 

םצע .םדוקה רטשמה ןיבל הניב ןיחבמה לובגה תא ביצהל הטילחמ הרבחה ןכיה ,תיחשמו 

,לכמ רתוי ,הרבחל רוזעל תויושע ירוביצ ןוידל תירסומה המלידה תפישחו ישוקב האדוהה 

הבש הריזה תויהל לוכי יבמופ טפשמ ,הז ןבומב .הלש םיירסומה םידוקה תא שדחמ עובקל 

ךרדה יבגל ילסרווינוא ללכ עובקל רשפא־יא ,יתעדל 61.קימעמ ןוידב וכזיו תומלידה וגצוי 

Kirschheimer, 1961; Shklar, 1964; Osiel, 1997; Bilsky, 2001b 60. ואר ,השיגה חותיפל 

 .(Bilsky, 2001c) תיטרקומד הרבח לש תומלידו םייטילופ םיטפשמ לע ירפס תא

תוארל ןתינש ןעוט ןוסגטסירק .םייטילופ םיטפשמ לע ןוסנטסירק לש הירואיתה תא הביחרמ יתשיג 61 

תודגונמ תוסיפת ןהבש תויונמדזה ,תויתרבח תומליד לש "םילטסירק" ןיעמ םייטילופ םיטפשמב 

:וירבדכ .יבמופ ירסרוודא ךילהב וז םע וז תותמועמ הרבחה לש דוסיה־יכרע יבגל 

 Political trials bring together for public consideration society's basic

 contradictions, through an examination of competing values and

 loyalties... It is the thesis of this book that certain political trials are

 creative, placing before society basic dilemmas which are clarified

 through the trial. These trials become crystals for society. In them we

 can see the issues we must face and can better understand the choices we

 must make... They provide society with a crucible for defining and

 refining its identity. (Christenson, 1999, pp. 1, 5)

תולאש ןוגכ ,יתוהמה טפשמה תולובג ןניינעש יטילופ טפשמב תולועש תומלידב דקמתמ ןוסנטסירק 

,יתשיגל .ןהב אצויכו טפשמו רסומ ,תימיטיגל האחמו קוחל תויצה לובג ,יוטיבו ןופצמ שפוח לש 

םתלוכי־יא לשב - הרודצורפה לש המרב רבכ םייטילופ םיטפשמב הלועש המלידה תא תוארל שי 

תוערכהה תא יתרוקיב ןפואב ןוחבל הרבחה תא םיבייחמ םה ,םיליגרה ןוידה יללכ יפ־לע לועפל 
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איה וז תורשפא־יא אקווד םלוא ,קוחה ןוטלשל תומילא ןיב וקה תא חותמל ךירצ הבש 

בייחמ יטילופה טפשמה ,תורחא םילימב .יטילופה טפשמה לש תויביטקפאה תא החיטבמש 

תוירסומה תומלידה םע תיבמופ המיב לעמ דדומתהל התוללכב הרבחה תא השעמל 

אקווד רצונש טקילפנוקה .שדחה רטשמה לש טפשמה תכרעמ ינפב ביצמ םדוקה רטשמהש 

ןיחבהל שדחה רטשמל וז תונמדזה רצויש אוה ילילפה טפשמה לש ירסרוודאה הנבמה לשב 

הרבח ןוניכל יטילופה טפשמה לש רתויב הבושחה המורתה ילוא וז .ומדוקמ ומצע תא 

.תיטרקומד 

יטילופה טפשמה תמוצב תיחרזאה הרבחה 

ךא .םינברקמהו תונברוקה - וב םיפתתשמה ןמ תובושת שרודו תולאש הנפמ טפשמה 

תושקה תולאשה .הרבע לע ןידל השעמל תדמוע הרבחה לכ ,"ירבעמ קדצ" יטפשמב 

אלא ,םינברקמ וא תונברוק ויה אלש םישנא םתוא לא ,תיחרזאה הרבחה לא אקווד תונפומ 

:ןמכייא טפשמ יבגל ירוג םייח ררושמה בתוכ ,לשמל ,ךכ .דצה ןמ םיפיקשמ 

תא טופשל םיברסמ ונא .ונמצע תא טופשנ רשא ילב םתוא ונטפש ונאו 

שקבנ ,חוכ רוזאנ םא ,םוי אובב .וינפב תאז תושעל ונלוכי אל .ונמצע 

,טלפמכ ונמצעל רמול ונל השק .הלצהה ןעמל רתוי ונישע אל עודמ תעדל 

םינודנהמ םיבר ועדי רשאמ רתוי ןאכ ונעדי .ונעדי ןכ רשאב ,ונעדי אל יכ 

ןנשנ םא םג .תמוצה היה ןאכ .המחלמה םותב וערכוהש הלאמ ,םש תוומל 

ודירפה םניבל וניניבו ,תולובכו תוקיר ויה ונידי יכ ןנשו רוזח ונמצעל 

לכונ אל ,רוזעל םיברסמה לש שפנה ןויוושו קחרמה ,הלודגה המחלמה 

62?םתאו :ונירחא ךלוהה לוקהמ חורבל 

לש ךילהת דדוע אל אוהש התייה ,ירוג יפל ,ןמכייא טפשמ לש הלודגה הצמחהה 

עגנש ,םילשוריב ןמכייא ,טדנרא הנח לש הרפס .לארשיב הרבחה לש ימינפ שפנ־ןובשח 

ורתונ ירוג לש ויתולאש .ירוביצ ןויד ררוע אלו ונמזב תירבעל םגרות אל ,הלא תולאשב 

ןכל וניה ןמפרוד לש והזחמב תיחרזאה הרבחה תמשא לש אשונב לופיטה .הנעמ אלל 

לא הרזחב תולאשה תא הנפמ איה הנילופ לש טפשמב םיוסמ בלשב .דחוימב ןיינעמ 

םיסחי תכרעמ ודראר'ג לחה ,ותוהז תא הפשח אלו םייוניעב הדמע איהש ןמזב .ודראר'ג 

וייח תא הל בח אוה .הנילופל ודראר'ג ןיב ץבורש "ןומדקה אטחה" והז .תרחא השיא םע 

אל אוה הילא ובוח תא ךא ,הב לפטמו הנילופ םע ןתחתמ ודראר'ג .הדיגבב היפלכ םשאו 

תלאוש הנילופ הליל ותוא ךלהמב .טפשמה דע המדנ תוחפל ךכ וא ,םלועל עורפל לכוי 

המכ ,תרחאה הרוחבה םע שגפנ םימעפ המכ ,התפיטח ןמזב השע אוה המ הנושארל ותוא 

םיטפשמל ףתושמה ,תורחא םילימב .ןגוהה ןוידה יללכ סיסבב תודמועה (תויטילופה) תויכרעה 

וז המכסה־יא .םמצע קחשמה יללכ רבדב םידדצה ינש לש שארמ המכסה םהב ןיאש אוה םייטילופ 

לע תלבקמ איהש קחשמה יללכ תא שדחמ ןוחבל התוללכב הרבחה תאו טפשמה־תיב תא תבייחמ 

.אבהלו ןאכמ המצע 

.249 ,1963 ,ירוג 62 
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איהש הרומחה המשאהה תא חטשה ינפ לא תולעמ הלא תולאש 63.ןימ־יסחי ומייק םימעפ 

רשפאמ םג הלש טפשמה לבא .ונעמל התנעתה איהש ןמזב הב דגב ודראר'ג - ול תסחיימ 

םיעשופה תא טפשמל איביש ונמזב הל חיטבה אוה - תוועמה תא והשמב ןקתל ודראר'גל 

לוכיש דיחיה רבדה תא תושעל תונמדזה ול תנתונ הנילופ .םהישעמ תא םיברב םסרפיו 

סויפה אוה - בחרה רוביצה ןיבל תונברוקה ןיב - הז סויפ ,יתעדל .ול חולסל העינהל 

ןיב סויפה ,בושחל לבוקמש יפכ ,אלו ,טפשמב םירשפאתמה תיתימאה החילסהו יתימאה 

וא החילסל םינתינ םניא הנועמל הנעמ ןיב ודירפהש םיעשפה .םינברקמל תונברוקה 

דדומתהל םיכרד אוצמל תוסנלו םהילע תמאה תא תעדל אוה תושעל ןתינש לכ 64.סויפל 

תא ונתיאמ ריתסמ ןברקמל ןברוק ןיב סויפב המש תורפסהש שגדה יכ יל המדנ .,דמיע 

הרבחל תונברוקה ןיב סויפה - יטפשמה ךילהה תרזעב גישהל ןתינש סויפ יכילהת םתוא 

תונברוק יפלכ הרבחה לש תוירחא תליטנ לש התליחת וגיה טפשמה םויק םצע .תיחרזאה 

תלחתה לש המזירפה ךרד ונחובל שי ,טפשמה לש ותחלצה תא ןוחבל ידכ .םדוקה רטשמה 

תא טפשמה דדוע המכ דע - םדוקה רטשמה תונברוק ןיבל הרבחה ןיב סויפה ךילהת 

תחאו דחא לכ לש םתוירחאל סחיב תולועש תושקה תולאשה םע דדומתהל הרבחה 

.יוכידה רטשמ תומייקתהל הירבחמ 

םוכיס 

האדוה תאצוה - תרהצומה ותרטמ תא גישהל חילצמ הנילופ לש הטפשמ ,םוכיסל 

הצור ודראר'גש דועב .ודראר'ג לש ויתולאש ןיבל הנילופ לש היתולאש ןיב היירטמיס רצוי ןמפרוד 63 

ודראר'ג םייק םימעפ המכ תעדל הצור הנילופ ,הדנרימ ר"ד ידי־לע הסנאנ איה םימעפ המכ תעדל 

ץבורש ירסומה רעפה תנבה תא תקזחמ קר וז היירטמיס .הרצעמ תפוקתב תרחא םע (ןוצרמ) ןימ־יסחי 

תדעו שארב דומעל הכוזו הרבחב דבוכמל בשחנה אוה ודראר'גש דועב ךא .ודראר'גל הנילופ ןיב 

*ודראר'גכ םישנא יפמ) הרבחה .םינימא םניא הירבדש תעגושמכו הלוחכ תספתנ הנילופ ,הריקחה 

.הלש התמשא תלאשב טטחלמ תענמנ הדועב (ןברוקה תמשאה ליעל ואר) הנילופ תא השעמל המישאמ 

ךשמב ומישאה םילארשיה .תילארשיה הרבחב התלגתהש יפכ ,וז הדמעב דרוסבאה תא ףשוח ירוג 

ךכ לע םשא תושגר העיבמ הנילופ םג> "חבטל ןאצכ" וכלהש לע האושה תונברוק תא הכורא הפוקת 

הכלה ןכלו התומל ליבוי רבדהש הששחש רחאמ תפטחנ איהש הקעצ אלו ודראר'ג תווצמכ התשע אלש 

ידכ תושעל םה ולכי דוע המ ןוצרמ םמצע תא ולאש אל םלועמ םילארשיה ,הז תמועל .("חבטל ןאצכ" 

ןויסינ אלל ךא רנטסק טפשמ ןמזב הנושארל ולע הלא תולאש .הדמשהה תא עונמלו םלועב עירתהל 

ואר> י"אפמ תגהנה לעו רנטסק לע המשאה לכ תלטה ידי־לע אלא ,יתרבח ימינפ שפנךובשח תושעל 

.(1999 ,יקסליב 

(Pogrund) דנורגופ ןימ'גנב יאנותיעה ידיילע "סויפ יכילהת" סנכב ורמאנ וז חורב םירבד 64 

ורצי תודעווה ,ותנעטל .םינברקמה םע סייפתה אלו חלס אל ומצע אוה יכ רמאש ,הקירפא־סורדמ 

גוסה ןמ תיתרבח תוסייפתה ונימזהו ,תוצובקה ןיב םיסחיהו תונעזגה תלאשב הרבחב ימינפ ןויד 

ואר ,םינברקמל תונברוקה תחילסלו ,ןברקמל ןברוק ןיב סויפל הייפיצה לע תרוקיב .אקווד ינשה 

שגר רומיש לש תירסומה הדמעה תוכזב הנעטה תא תססבמה תקתרמ הסמל .2001 ,רנורב לצא 

.174-136 ,2000 ,ירמא ואר ,סויפה וצ דגנו תונברוקה לצא הניטה 
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ריחמב התלע וז החלצה םלוא .ירסומה ונולשכ לע הדנרימ ר"ד לש "ןוצרמו תישפוח" 

לוק יוהיז לע תוכמתסה) ליגרה ילילפה טפשמה לש ןגוהה ןוידה יללכמ תובר תוגירח 

איצוהל ידכ םימויאו םירקש ,חוכב שומיש ,ושפנב הלוח ןברוק לש תודע תלבק ,חירו 

טפשמה יללכמ הטסש הדבועה לשב קר חילצה טפשמה ,השעמל .(ילוכו ,הדנריממ האדוה 

הרודצורפ לע םידיפקמ ונייה וליא ,לשמל ,ךכ .יטילופ טפשמל ךכב ךפהנו ליגרה 
,הנמיהמ־אלכ תזרכומ התייה התודעש וא תודעל תלספנ הנילופ התייה ,הליגר תיטפשמ 

ויה טפשמה תועצמאב תיחרזאה הרבחה לא הרזחב ןברוקה תלבק לש תודוסי םתוא לכ זאו 

וק רבוע ןכיה השקה הלאשה םע דדומתהל ונתוא בייחמ טרסה ,אסיג ךדיאמ .םימלענ 

רובע־לאה וק תא חותמל ןכיה .הוואר־יטפשמל םיימיטיגל םייטילופ םיטפשמ ןיב לובגה 

.חוכב ימיטיגל־אל שומיש יבגל 

,םימשאה תשינע הניא יטילופה טפשמה לש תירקיעה הרטמה יכ וניליג ךכ ךותב 

הרטמכ הזחמה תליחתב הארנש המ םג םלוא .הלמה לש לבוקמה ןבומב אל תוחפל 

הרטמכ ךשמהב ררבתמ - וישעמ לע הדנרימ ר"דמ האדוה תלבק ־ ךילהה לש תירקיעה 

הנומט יטילופה טפשמה לש ותמורת יכ ונדמלמ הזחמה ,יתעדל .תיפוסה הרטמה הניאש 

.ומצע ךילהב 

ןאכמו ,תיטרקומד הרבחל רבעמל ןתיא סיסב רוציל איה יטילופה טפשמה תרטמ 
.תמאה רוריב איה יטילופה טפשמה לש הנושארה הרטמה :הנשמ־תורטמ שולש תורזגנ 

הכירצש תמא אלא ,םייביטקייבוא םיחמומ ידי־לע תעבקנה תמאב רבודמ ןיא םלוא 

הבושח "תיביטקייבוסה תמאה" ,ךכיפל .םמצע םינברקמהו תונברוקה לש םהיפמ ררבתהל 

ךורא ךילהת ליחתמ אוהש ךכב איה טפשמה תובישח ."תיביטקייבואה תמאה" ןמ תוחפ אל 

לשו םדוקה רטשמה תונברוק לש םהיתויודע ךותמ יביטקלוק ןורכיז ןוניכ לש בכרומו 

ןומט תיטפשמה "תמא"ה לש החוכ רקיע ,הירוטסיהה ירפסל דוגינב .םיעשפה יעצבמ 

ןמ דרפנ־יתלב קלחכ תונברוק לש תויודע לע ןעשנה יבמופ רופיס לע תססובמ התויהב 

.הרבחה לש יביטקלוקה ןורכיזה 

תירסומה המלידה םע תירוביצ תודדומתה איה יטילופה טפשמה לש היינשה הרטמה 

םא קר תגשומ וז הרטמ .קוחה ןוטלשל תוביוחמ ןיבל קדצ תיישע ןיב לובגה תחיתמ לש 

תבייח הרבח לכ .םימידקתו םיללכ ידי־לע בתכומ תויהל לוכי וניא לובגה וק יכ םיניבמ 

.תשדוחמ תיתרבח המכסה ךותמו יפיצפסה הרבע סיסב לע לובגה וק תא שדחמ טטרשל 

.רקיעה תא הצימחמ טפשמה־ימכח ידי־לע תילסרווינוא הרוצבו שארמ וקה תחיתמ 

,יתיארהש יפכ ,הז סויפ .סויפה ךילהת איה יטילופה טפשמה לש תישילשה הרטמה 

םשאנה ןמ תשרוד הניא תיטפשמה האדוהה .בושחל לבוקמש יפכ ,םשאנל ןברוקה ןיב וניא 

ירשפאה דיחיה סויפה ךילהת .עשופל חולסל טפשמב שרדנ וניא ןברוקהו ,החילס שקבי יכ 

תוירחא תליטנכ הומכ טפשמה תיישע .תונברוקה ןיבל הרבחה ןיב אוה טפשמה תועצמאב 

ליחתהלו ןברוקה תמשאהמ ענמיהל הדיצמ תונוכנ יוליגו תונברוקה יפלכ הרבחה לש 

ביצמ הזכ יטילופ טפשמ לכש לודגה רגתאה .הרבחה תמשא םע םג דדומתהל הז םוקמב 

.םדוקה יוכידה רטשמל םיהזל ךפהילו וקה תא תוצחל ילבמ הלא תורטמ גישהל דציכ אוה 
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תורוקמ 
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.125,13-12 ,תרוקיבו הירואית ."רנטסק טפשמ" .(1999)'ל ,יקסליב 

.דחואמה ץוביקה :ביבא־לת .רלהאמ דע טדצוממ ינמרגה דילה .(1989)'ע ,יקסדורב 
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תועידי תאצוה .הדאפיתניאב תיטפשמה תכרעמה :שא תחת קדצ .(1994)'א ,בונשרטס 
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.106-93 ,45 ,םינמז ."םיילילפ םיכילהב רוזחש 
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