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יוניש לש הקיטילופ ,תונוכשה םוקיש ינושמש לאינד 
.םידומע 336 .2002 .דחואמה ץוביקה תאצוה ,םודא וק ,.ביבא־לת 

ףיזר ןרע 

םינשב הלשממה םעטמ תונוכשה םוקיש טקיורפ תא להינ ינושמש לאינד 'סורפ 

.הז טקיורפב םיעגונה םירפס ינש ינושמש םסרפמ ,ןכמ רחאל רוד תונש .1982-1977 

:ינשהו ;<2002 ,םילשורי ,סנגאמ) תגשגשמ ריעל םילוע הנחממ ,ןיעה שאר :דחאה 

טקיורפ לש ותכרעהבו ורואיתב ולוכ קסועה ,יוניש לש הקיטילופ ,תונוכשה םוקיש 

םיעבשה תונש ףוסב ויה תונוכשה םוקיש טקיורפ לש םילודגה וימי .תונוכשה םוקיש 

תיתרבחה תוינידמב יתועמשמ ביכרמכ ומוקמ תא דביאו קמטצה אוה זאמו ,םינומשה תונשבו 

ולעש םישדח םיאשונש םג ןכתייו ,ומצע תא הצימ טקיורפהש ןכתיי .לארשיב תינוריעהו 

,םולשה יכלהמ ,1989 יהלשב עיגהל לחהש היילעה לג תטילק ומכ ,ימואלה םויה רדס לע 

־ואנ תוילכלכ תויגולואדיא לש תרבוגה ןתעפשהו יניטסלפה-ילארשיה ךוסכסב תוכופהתה 

.םיילושל אשונה תא וקחד ,תוינרמש 

הכרעה ירקחמ דילוהו תימדקאה הליהקב בר ןיינע ונמזב ררוע תונוכשה םוקיש טקיורפ 

,ןוינכטהמ םירחאו ןומרכ ימענ ,ןמרתלא לחר לש םהירקחמ ןויצל םייואר טרפב .םיבר 

הכרעה ירקחמב החיכש היעב .םיעשתה תונש תליחתבו םינומשה תונש ףוסב ומסרופש 

תלעפהב לחוהש רחאל תיסחי רצק ןמז םיכרענ םירקחמהש איה תירוביצה תוינידמה םוחתב 

ןמז לש הביטקפסרפ הרסח ןיידע ךא ,בר ירוביצ ןיינע םהב שי רשאכ ,תוינידמה יעצמא 

תורמל ,ירוביצ ןיינע ררועמ אשונה ןיא בוש קיפסמ ןמז ףלוח רשאכ ,דגנמ .םתכרעהל 

תשדוחמ הניחבב ןיינע שי ,ךכיפל .רתוי הברה תוקצומ תונקסמל עיגהל רשפא זא אקוודש 

- הלאשה הלוע ןיידעש אלא ,וכרדל אציש רחאל רוד תונש ,תונוכשה םוקיש טקיורפ לש 

.הזכ הכרעה רקחמ םוסרפמ םויכ קיפהל ןתינש םיינכדעה םירסמה םהמ 

טקיורפה תואצות תא תנחובה ,הרצה הכרעהל רבעמ םיגרוח ןכא ינושמש לש וירפס 

תלבקב םיבשותה ףותיש םוחתבו יתרבחהו יזיפה םימוחתב ול ורדגוהש םידעיה חכונל 

תוברתה םוחתב הנושארבו שארב ןה ינושמש הלעמש תויזכרמה תולאשה .תוטלחהה 

ילעב לש הקיטקטהו תיטילופה תוברתה הז טקיורפב ואלימ דיקפת הזיא :תיטילופה 

לע טקיורפה עיפשה דציכו ,רוביצה לשו םיאקיטילופה לש ,עוצקמה ישנא לש ,תונויערה 

תוברתה םוחתב אוה םירפסה לש ירקיעה רסמה ,ונייהד .תונוכשב תיטילופה תוברתה 
תיתרבח היצזינרדומ - תילארשיה הרבחב בחר יתרבח־יטילופ־יתוברת יוניש :תיטילופה 

םוחתב טקיורפה יגשיה לש הרצ הכרעה אקווד ואלו ,הבוטה הרבחה ,תיחרזא הרבח תיינבו 

.הקוצמה תונוכש םודיק 

לש הכרעההו ,תוינידמ תכרעה לש תילמרופ היגולודותמ לע ךמתסמ וניא רפסה 

רשאכ טרפב ,תיביטקייבוס םג םיתעלו ,הרקיעב תיתוכיא איה תונוכשה םוקיש טקיורפ 

.םינומשה תונש לש הנושארה תיצחמב טקיורפה לש ותעיקש תליחתל םימרוגב קסוע רבחמה 

םירקחמו םיכמסמ לע םג ךא ,טקיורפה שארב דמעש הפוקתהמ ונויסינ לע ךמתסמ רבחמה 

ונוגרא תרוצ ,תונוכשה םוקיש טקיורפ לש תטרופמ תירוטסיה הריקס גיצמ רפסה .םיפסונ 

םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה 
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- תחא הנוכש לש הרקמ רקח ללוכ ,תונוכש המכמ תוטרופמ תומגוד איבמו ,ותלועפ ךרדו 

.טעמכ םירושע ינש ךשמב טקיורפה ךלהמ ראותמ ובש ,הווקת חתפב ודד־לטפסוי תנוכש 

המייקתהש ,תונוכש הרשע־עבדאב םיעשתה תונש ףוסב ךרענש רקחמ גצומ ךכ לע ףסונ 

,חלוקו ריהב רפסה לש ונונגס .םינומשה תונש עצמאב םיבשותה לש האלמ תופתוש ןהב 

דסמלו טקיורפל עגונה לכב ףיקמ עדיו םייח ןויסינ תופקשמ וב תואבומה תוכרעההו 

.וילע ןעשנ אוהש יטילופה־יתרבחהו יטרואיתה 

טקיורפב םיבשותה לש תופתושה דמעמב תיצרא־ללכ הגיסנ לש ךילהת שיגדמ רבחמה 

תסנכל תוריחבה רחאל התייה הנפמה תישאר .םינומשה תונש עצמא זאמ תונוכשה םוקיש 

ופילחהש ,דוכילהמ םייעוצקמ םיאקיטילופ טקיורפה שארב ודמעוה ןהיתובקעבש ,1981־ב 

.םיבשותה תופתושל רתוי הבר תונכב ופיטה רשא ,ש"ד לש םינוריטה םיאקיטילופה תא 

תוירחא ולביקש רשה ןגסו רשה :תיזכרמ תובישח ילעבל וכפהנ םייתגלפמ חוכ יסחי 

תועצמאב יתגלפמה םדמעמ םודיקל טקיורפה תא ולצינו םהיניב םיכסכוסמ ויה טקיורפל 

,עוצקמה ישנא לש םדמעמב הדיריל האיבה וז הרומת .האנה תובוט תקולחו םייטילופ םייונימ 

.שרוש וכיה רבכ םילהנהו תוסיפתה יכ םא ,םיבשותה ףותיש ןורקע םג קחשנ ליבקמבו 

ידיסח ומכ םיימיטפוא ויה אל ןכ לעו ,חותיפ ירעמ ואב רשה ןגסו רשהש ןייצמ רבחמה 

םירע ישאר םג .תוטלחה לבקל םיבשותה לש םתלוכיל רשאב ש"ד ישנא ןיבמ תומרופרה 

הלשממה ,ךכ לע ףסונ .םיבשותה ףותיש תורגסמ תא ןכותמ םיתעל ונקור םייטננימוד 

ךותמ ולעפ הלא םימרוג ינשש רחאל ,תידוהיה תונכוסה לומ לא טקיורפב הלופיטב השלחנ 

,תובר םינש דוע דרש תונוכשה םוקיש טקיורפ .טקיורפה לש ותישאר זאמ םיוסמ ךוכיח 

רבצנש ןויסינה תוכזב תמיוסמ הפונתמ הנהנ ןיידע םינומשה תונש לש הנושארה תיצחמבו 

תא רידגמ ינושמש .תיטרקורויבה תכרעמהמ דרפנ יתלב קלחל ךפהנ טקיורפה םלוא .וב 

.וגישהל רשפא היהש חוכ םהידיל תחקל םישוחנ ויה אלש ,"םינססה םירמנ"כ םיבשותה 

.היתושלוחבו ,טקיורפה תרגסמב החמצש ,תימוקמה תוגיהנמה ינייפאמב טוריפב ןד אוה 

תונוכשה םוקיש טקיורפ לש תיתועמשמ המורתב ריכמ אוהו ,אקווד תוימיספ ןניא ויתונקסמ 

הכוראה ךרדב םילבגומ ויה טקיורפה יגשיהש אלא .תופתושה ןורקע לש תמיוסמ הרדחהב 

לשממב םיחרזאה לש הליעפ תוברועמ לש תרוסמ הב העובטש תיחרזא הרבח תיינבל 

ךילהתב קסועו הז אשונב קימעמ ,ןיעה שארב קסועה ,ינושמש לש רחאה ורפס .ימוקמה 

ךילהת ,םילוע ריעב תיטרקומד תופתתשהו תיחרזא תוברת תיינב לש ךשוממהו ךוראה 

בלש יכ םא ,וב דחא בלש קר היה תונוכשה םוקיש טקיורפ רשאו ,תודרומו תוילע וב שיש 

.טלחהב חינז יתלב 

טקיורפמ אופא גרוח ינושמש לש וירפסמ הלועה רתויב יטנוולרהו ירקיעה רסמה 

הרבחהו תירוביצה תוינידמה ,לשממה ,ימוקמה ןוטלשה םלועב עגונו תונוכשה םוקיש 

אטבתמה ךילהת ,רוזיב לש ךילהתב תוציחנה לע רבדל םיברמ לארשיב .התוללכב תילארשיה 

םהיניבו ,הרבחהו קשמה לש םינוש םימוחתב הלשממה לש הרתיה התוברועמ םוצמצב 

ללוחתמ ילמרופ יתלב רוזיב ךילהת ,השעמל .םיימוקמה םייחה לוהינו ימוקמה ןוטלשה םוחת 

גיהנהל יזכרמה ןוטלשה לש ותלוכי תשלחנ רשאכ ,םינורחאה םירושעב תילארשיה הרבחב 

יתלבה רוזיבה ךילהתש אלא .רבעב וחתופש החוור תנידמ ינונגנמ םייקלו תיבקע תוינידמ 

ךישמהו המרופר רבע אלש ,יקוחה דסמה אוה דחאה :םיירקיע םימוסחמ ינשב לקתנ ילמרופ 

הרבח לש תחתופמ תרוסמ לש הרדעה אוה ינשהו ;ורבע תופוקתמ תיזוכיר תרוסמ ףקשל 

תוריחבב העבצה לש תיסיסבה תוכזל רבעמ ,ןוטלשה תודסומ לע הרקבב תברועמה ,תיחרזא 
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.היינבהו ןונכתה קוח יפ־לע תויודגנתה ןוגכ ,קוחב תונקומה תולבגומ תויונמדזה לוצינ לשו 

,תוימוקמה תויושרב רצעיהל לוכי וניא יזכרמ ןוטלש יפוגמ תויוכמס רוזיב לש ךילהת 

לש הליעפ תוברועמל ףילחת םניא ישילשה רזגמל םידיקפת תרבעה וליפאו הטרפה םגו 

הז גוסמ תיטילופ תוברת .תוינידמ יסופד בוציעבו הרקבב ,לשממה תוכרעמב םיחרזאה 
םייתרוסמ םינממס םיטלוב תילארשיה הרבחה לש םינוש םידברב .לארשיב תחתופמ הניא 

תומרונ תורסח ,תיסיסב תונמאנ תרגסמכ תובחרומ תוחפשמ תויטננימוד םהבש ,לשממ לש 

סיסב לע הבר הדימב תישענ תורשמהו םיבאשמה תאצקהו ,ירוביצל יטרפה ןיב הדרפה לש 

שאר לע ינושמש לש ורפס .(תידדה הרזע לש ידמל תוחתופמ תומרונ תומייק יכ םא)יכויש 

םג ,תאז םע .ויונישל ךשוממהו יטיאה ךילהתה תאו הזה בצמה תא טוריפב ראתמ ןיעה 

,םיקזח םייכויש םינממס תלוטנו רתוי "תינרדומ" איה תימוקמה הקיטילופה םהבש תומוקמב 

רצות ילוא ןה תוברועמה רסוחו תושידאה .ילארשיה חרזאה לש תיסחיה תושידאה תטלוב 

תוביוחמה תלעב איה הנידמה םהיפ־לעש ,םייטסילאיצוס םיכרע רבעב שיגדהש ךוניח לש 

םולשתב ,תוריחבב העבצהב תמכתסמ טרפה לש ותוביוחמ רשאכ ,תויתרבחה תויעבב קוסעל 

אוה ,יתעד תוינעל ,ינושמש לש וירפסמ הלועה ירקיעה רסמה .אבצב תורישבו םיסמ 

איהש היינב ,תילארשיה הרבחב ךכ־לכ הרסח ןיידעש תיחרזאה תוברתה לש התיינב םוחתב 

ענמנ יתלב ףאו יוצר ךילהת יזכרמה ןוטלשה לש וחוכ רוזיבב םיאור םא רתויב תינויח 

תועמשמ לעב אוה תונוכשה םוקיש טקיורפ לש ורופיס ,ךכיפל .תיתרבחה תוינידמה םוחתב 

.תאזכ תיחרזא תוברת חותיפב דעצכ ,םויכ םג הבר 
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