
211 (1 )א תילארשי היגולויצוס ו 998-ט''נשת 

לש תורישי תוריחבו םירמיירפ :תילרוטקלאה הכפהמה (ךרוע)ןורוד ןועדג 
.םידומע 223.1996 .דחואמה ץוביקה תאצוה ,םודא־וק .הלשממה שאר 

:ןושארה ודומעב רבכ םיטלוב הז ףסאמ לש ותשלוחו וחוכ 

תוריחב ־ ןהב קסוע אוהש תוילרוטקלאה תורומתה יתשש ינפל ובתכנ רפסה יקרפ .א 

.השעמל הכלה ומשוי - הלשממה־שאר לש הרישי הריחבו (סירמיירפ) תומידקמ 

תורומתה לא (הטעמה ןושלב) תרוקיבב םיסחייתמ םירמאמהו םיבתוכה לכ טעמכ .ב 

.ל"נה תוילרוטקלאה 

.השעמ רחאלש המכוח םניא הינוריאהו הדרחה ,תורהזאה ,םעזה תואובנ ?"וחוכ" עורמ 

יכ ,םויכ תוחפל ,הארנש הפקשה חותיפל וסייוג ילאוטקלטניא ץמואו ןוימד ,עדימו עדי 

.םיאקיטילופה בורמ רתוי םעפה וקדצ םיאמדקאה בור .תואיצמה ןחבמב הדמע 

תמיוסמ העפות יפלכ תויתרוקיב תודמע לש תכרעמ חותיפל םלש רפס תשדקה 

ךמות רמאמ לכשכ ,םות דע תרוקיבה תא תוצמל הרשפיא (!םירבחמ רשע־השיש ףותישב) 

.ותוא םילשמו ורבחב 

תוילרוטקלא תורומתב ןויעל תודחא תועש שידקמש ימ ,תישאר ?"ותשלוח" עודמו 

?הרוצ וזיאבו ומשגתה תוימיספ תויזחת וליא ?ןהיתובקעב השעמל הרק המ דומלל הצרי 

?תומרופר יתשב וא תחא תרגסמב םיקזנה תא (רעזמל ףא וא)ןתמל ןתינה 

.םיללושו םיבייחמ לש ןגוה גוצייל תוחפל ,ןוזיאל אל םא ,ףסאממ םיפצמ ונא ,תיגש 

הדמעב ענכושמה בתוכהש ןכתיי .ךרועל בתוכ ןיב הנחבהל םוקמ ןאכ שיש יל הארנ 

.הטומ..,ו שבוגמ ,ןכ רמאמ בותכיש בטומ יזאו ,הכופיה םע "קדצ תושעל" השקתי תמיוסמ 

.הפךוחתפ םהל תתלו םידגנתמו םיקלוח םג סייגלו תוהזל הפוצמה ,ךרועה ןכ אל 

ותשיג לש הדלות םג איה" ,ןושאר דומע ותואב ,ךרועה ,ןורוד ןועדג בתוכ ",היטהה" 

"...תיביטקייבואךיעכ הגצהב ['פ 'י - ?] חרכהב ןימאמ וניאש ךרועה לש תימיטסיפאה 

יפ־לע םיפתתשמה תריחבב :ןימאמ ןורוד רוספורפ ןיא קוידב המב בושחל תצק דיחפמ 

?עבטמ לכל (!תוחפל) םידדצ ינש לש םמויקב ?גולונומ לע גולאיד לש ותופידעב ?םתמר 

ליבוהש קבאמב וטלב םינטפשמ השולש :םישיא לע בושחנו תונורקעה ןמ הפרנ םא 

קר אל םמצע וחיכוה םתשולש .ןייטשניבור ןונמאו ןיל לאירוא ,ןמכייר לאירוא :תומרופרל 

גזממ ,לשמל ,ןייטשניבור 'א .יטילופה השעמב ןויסינ ורבצ םג אלא ,הבשחמ ישנאכ 

םימוחתב תומישרמ תוחלצהו (ינויצוטיטסנוקה טפשמה םוחתב) ימדקא עקר ותוישיאב 

רתוי וא דחא לש םהירבדל םג ןיזאהל ארוקל "עיגמ" אל םאה .םיילשממו םיירטנמלרפ 
?הלא רבד־ילעבמ 

לש יטילופה ןויגהה" :טרופמ רמאמב אובמב רבכ הגצוהש השיגה תא חתפמ ןורוד 

תטיש תמייק םאה" :ךכ תחסונמ הז רמאמב חתפמה תלאש ."תוריחבה תטישב תומרופרה 

יפלכ ,ןאכ תעצומ םצעב ".תילילש איה הבושתה ?םירחובה תופדעה תא תפקשמה הריחב 

תויגוצייל עיגהל ןתינ אל םא .תויביטקייבוא יפלכ ליעל הגצוהש השיג התוא ,תויגוציי 

תויביטקייבואה תופרטצמ הז ןבומב .לדתשהל וליפא םעט ןיא ,תמלשומ (תויביטקייבואל) 

הגשהל תונתינ ןניאש שונא־תורטמ לש (תיפוסניא ,םירובס שי) הכורא הרושל תויגוצייהו 
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.הוושמה ןוידה לא תקולחמה לש התועמשמו הסמוע אולמ תא ריבעמש המ ,ןתומלשב 

.םירחובה תופדעה תא תרחא וא וז הדימב תפקשמ הריחב תטיש לכ ,יתעד תוינעל 

םיילכלכ ,םיינידמ םיאנתב םירחוב תופדעה ףקשתש הטישה רותיאל "םצמטצמ" ונדיקפת 

.תויפולח תוטישמ דתזי בוט םינותנ םייתוברתו 

תא (!המכסהב) טטצמ אוה :יניינעה ןוידה ינפל ריעז לושכמ דוע חינהל חרוט ןורוד 

םייטילופ םיכילהת לע עיפשהל ןתינ יכ" הבשחמה תא 1985 תנשב רידגהש ,ןאירא 

.תיביאגכ "רחא וא הז קוח לש ילמרופ יוניש תועצמאב םיבכרומ 

תכרעמל *הליעומ הניא תוחפל וא) הקיזמ ,הנכותל רשק אלל ,הקיקח לכש ןכתייה 

,ומצע ןאירא ללוכ ,ץבוקה יפתתשמש (!ארוקל) בוט המכ ?תיטרקומדה תיטילופה 

תרוקיב לש םירעש ט"מב םיעקושו ,םייביאנ תואריהל ששחה ןמ ןיטולחל םימלעתמ 

םג) םיבושח םינוקית לע תזמור םג אלא ,תמיוסמ הקיקח לש קזנל קר אל תנעוטה ,תבקונ 

.קזנה תא םצמצל וא לטבל םייושעה (הקיקח ידי־לע םה 

תילארשיה תוריחבה תטיש .תימואלניבה האוושהה אוה רפסב םיפלאמה םיטביהה דחא 

ךכ לע .רבטצמ ימואלניב ןויסינמ תומלעתהב ןכ־לעו ,תידוחיי האצמהכ הגצוה השדחה 

הניאש תוריחב תטיש ןיא יכ (ץבוקה ףוסב ול וצקוהש םידומע העבראב)יבוקעי דג בישמ 

םלוא ?תידוהל ,תינמרגל ,תיאקירמאל ,תיתפרצל ההז תילגנאה הטישה םולכ :תידוחיי 

הריחב לש בצמ םייק דבלב לארשיבש דמלמ רימאו ןאירא לש רתוי טרופמה םחותינ 

איה ץייווש דועב) תקקוחמה תושרב תולת ךות (לעופב) הנידמ־שאר לש הרישי תיאמצע 

וניא ךא ,טנמלרפה ידי־לע רחבנ הלשממה שאר :ךופה בצמ הב םייקש הדיחיה היטרקומדה 

תאז לכב אוה ילארשיה דוחייה אמש הבשחמה תא הלעמ וז הריהזמ תודידב .(ונומאב יולת 

?ידמ דחוימ 

:םיילרוטקלא םירדסה תכרעהל בושחו ןיינעמ הדימ־הגק ןוידל איבמ רורד לאקזחי 

םא ,ותנוהכ תפוקת לכ ךשמב רחבנה תא םיחנמ תוריחבה ילוקיש םא .לושמל תלוכיה 

,("תוריבסה" םשב םג אלא ,קוחה תוחילשב קר אלו) ףרה ילב ופרועב ףשונ טפשמה־תיב 

ראשו הלשממה שאר ושקתי ,תפפור היצילאוקהו תונטק תועיסל תלצופמ תסנכה םא 
.ינוטלשה םדועיי יולימב םירחבנה 

תחכשנ תינוטלשה תוליעיהש רוכזנ םא רתוי דוע תטלוב ץבוקל הז רמאמ לש ותמורת 

תורידאה תועקשהה ןיב סחיה אלא הניא תוליעי ירהו ,תיגולואידיאה תקולחמב םעפ־אל 

ןויסינה .חרזאל ןתונ ןוטלשהש םיתורישה לש תומכהו המרה ןיבל ןוטלשב עיקשמ חרזאהש 

חור בשמ תויהל לוכי היה ןתוליעי תדימ יפ־לע ןהיניב תוושהל וא תוריחב תוטיש קודבל 

...אלמלא ,ןנערמ 

לש ויתונקסמו וינועיט תלבק ןיבל ארוקה ןיב ,יתעד תוינעל ,םיבצינ םילושכמ העברא 

.רורד 

תורטמה תא עצבל תלוכי איה לושמל תלוכיש ימותל יתרבס :לושמל תלוכיה תרדגה .א 

תינכותב עיצמ וא/ו)ומצעל רידגמ (דיקפת אשונב ןיבו דסומב רבודמש ןיב) טילשהש 

ןוטלשה ידעי תא רידגהל המישמה תא ומצע לע לטונ רבחמה !אל לבא .(ומעל 
הנידמ" לארשי היהת וידעלבש ..."ינויצ־ידוהי דוחי" ,לשמל ,וב ללוכו) ילארשיה 

,רתויב םיינללוכ םה וליפא ,םיינידמ םידעי תרדגהש אקע אד .("תועמשמ תרסח 

הכפהנ הזב .םגוריד לעו םשוריפ לע אתגולפ הליחתמ זא ירהש ,תקולחמב הכורכ 
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213 (1 )א תילארשי היגולויצוס ו998-ט"נשת 

,היטרקומדב ןויד ךפוהה ,לכ־קבוח לע־ןיחבתל הליעומ תפסותמ "לושמל תלוכיה" 

.םירתוימל אל םא ,םיילושל הלאב אצויכו ,תד ,ןוחטיב ,םולש 

יוביר בקע חוכ־ןועגשל ספתיהל יופצ הלשממ שאר ,דחא דצמ .תחאב קפתסא :תוריתס .ב 

,תסנכה ידי־לע םירשה ייונימ לש רושיאב ךרוצה תא לטבל יוצר רחא דצמ ;ויתויוכמס 

־תוצרא אישנל ומכ ,תוירטנמלרפ תוטלחה לע וטו תוכז הלשממה שארל קינעהלו 

(."הקירמא םימלוח"ה הלאב הפיזנ ירחא רפסמ םידומע תואב הלא תועצה) .תירבה 

זעוב ,תיתטישה ותריקסב :תמדוקה הפולחה לש תולבגמו תוערגממ תומלעתה .ג 

.תילרוטקלאה הרומתה ידיל רבד לש ופוסב ואיבהש םיכילהתה תא םכסמ אריפש 

;םידחושמ םקלחו םירמרוממ םקלח ,םיקירעב בושו בוש היולת התיה הלשממה תושאר 

,דתיה הלוכ תינידמה תכרעמה ;יופצה ופילחמ תוריתחל ןותנ היה "ןרות" הלשממ שאר 

רובס רורד ?"לושמל תלוכי" ידי־לע ןייפואמ הזכ בצמ םאה .(תקשוחמ וא) תקתושמ 

.הלשממה תושארל םיבוט םידמעומ תרירבל הליעי תננסמ תווהמ ןניא סירמיירפהש 

,הטעמה ןושלב ,המיאתמ םייתניב תמייקש הדיחיהו תחאה האצותהו ,םיריבס ויקומינ 

םברקב אצמנ .תוגלפמה ינקסע וקפנש םישיאה ןווגמ תא רוקסנ הבה לבא ;ויתורהזאל 

לבא) .ריאמ הדלוג :תרתוכה־תלוגו ,םודרהו השקונה רימש תא ,םינואה־רסח תרש תא 

רכינ קלח :הללכה רתיבו (!סרפו ןיבר ,ןיגב ,לוכשא ,ןוירוג־ןב תא םג םהיניב אצמנ 

לכ לע םילח (םטרפלמ עצמה רצקש ,םירחא לשו) רורד לש םייתרוקיבה וינועיטמ 

;סירמיירפ ףוריצב הנידמה שאר לש הרישי הריחב לע אקווד ואלו ,יטרקומד רטשמ 

.םהיניבש המו םישיא־ילדח ,םינואג ןוטלשל םיעיגמ רטשמ לכב טעמכ 

םיאמדקאה תמשאהש עבשיהל ןכומ יתייה ,תואבה םינינפב יתלקתנש דע :ןונגסה .ד 
.הלילע אלא הניא תואשנתהב 

:םיאבה םיאטחב לארשיב רטשמה לש שדחמ ובוציע ךילהת תא םישאמ ינא 

רדעה ...םיתסומ תוצרא ימע לש םתעדב םיפלוח חור יכלה ירחא הריהנ... 

...תויתוכאלמ תוחנהל רתי־לקשמ ןתמ ךות הבר תודידר ...תללוכ היאר 

...היטרקומדה יכרעב שממ לש הנבה םוקמב תואמסיס ...תיעוצקמ תורוב 

...תינקתפרה תונשדח 

האיה הוואג לש תינימשב תינימשמ גרח בתוכהש ,ארוקה ידידי ,ךל המדנ םא לבא 

,ינאו .(151 'ע> ..."הרתי הרהוי םושמ וז העיבקב ןיא" :העוט אלא ךניא ,םכח דימלתל 

?הכייא ,ךרוע ,ךרוע :הקעזב קפתסא ,םכדבע 

לש יטילופה ןדמעמ לע תוילרוטקלאה תורומתה תעפשה תא תנחוב גוצרה הנח 

הטילחמ גוצרהש ןורקיעה .םישנו םייברע־םיחרזא ,חרזמ תודע :תונוש םיעיבצמ תוצובק 

ירטנמלרפה הנוגראש הצובק :טושפו ריבס וחיוורי וליאו המצוע ודיספי תוצובק וליא ויפל 

השלח תירטנמלרפ הצובק וליאו ,דיספת ("םיעמשוממ" הלש תסנכה ירבח) שבוגמו ליעי 

וז הרבסש לככ תינויגה .יפלקה לא תסנכה תונורדסממ קבאמה תריז לש הטסהמ חיוורת 

הריחבהמ םייתדה ודיספהו םיברעה וחיוורה ןכא םא ,השעמ רחאל ,םיהמת ונא ,תעמשנ 

וז ןיע־תיארמ .תוכופה טעמכ תוארנ תואצותה ,ןהינפ לע .הלשממה שאר לש הרישיה 

ועפשוה אל םולכ לבא ,הטישה יפוליחמ אלו ,ןוטלשה יפוליחמ ןבומכ עובנל היושע 
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תורומתה תעפשהב ןודל האובב ?הריחבה ךרדמ ןה םג הז הרקמב תוריחבה תואצות 

;ליעל רכזוהש ינוגראה ןיחבתב תקפתסמ גוצרה ןיא ,םישנ תורחביה לע הריחבה תוטישב 

העיגמ :ילמרופ ןויוושב קפתסהל תוכירצ ןניא םישנ .טעמכ ונממ תמלעתמ איה ,השעמל 

,חרזמה תודעש ןיינעמ ."סותימ איה תוילסרבינואה"ש םושמ תאזו ,תנקתמ הפדעה ןהל 

גוצייה םוסחמ תא ןמזמ ורבע ,(בוריקב) םישנה רועישכ אוה תידוהיה הייסולכואב ןרועישש 

ויה םה םאה ?סותימ תוילסרווינואה ןיא םהיבגל םאה .הלשממב ףא הנורחאלו ,תסנכב 

?םישנהמ תוחפ םייטילופ חופיקלו הילפהל אשונ 

םלוא ,הלשממבו תסנכב םישנ לש ידמל עובקה ןמוקמ תא תויתטישב תרקוס גוצרה 

תועד עיבמ רבג היה ול" :ןוגכ הנעט םואתפ העיפומ ,ידילוסהו ריהזה חותינה תובקעב 

רהממ היה אל ןיברו ...הזיעמ ס"ש התייה אל [ינולא תימלוש לש היתועדל] תומוד 

לבא ,הלאכ "ןטב תושוחת" שי יל םג ..."ןידה תא םילבקמ ויה אל צרמ ירבחו ...תונעהל 

יאנידמב עוגפל "וזעה אל" םייתדהש ךכל איבהל רשפא תומגוד וליא ?ןוחטיבה ןיינמ 

ועיגהש םישדח םיסוטמ ןיגב הנושארה ןיבר תלשממ תא ליפהל הזעה ל"דפמה ?רבג 
...תבשב תירבה־תוצראמ 

תכרעמב םישנה לש ךומנה ןגוציי תמולעתל ונתוא ברקמ וניא הז סומלופ םלוא 

:ןיינעמ אבה טפשמה ,הז רשקהב .םירחובה רוביצמ 500/» תווהמ ןהש יפ־לע־ףא תיטילופה 

[זא] ...יכ םא ,תויתמישר תוריחבה רשאכ רתוי םיבוט םיגשהל עיגהל תוטונ םישנ" 

".םיילאיר יתלבה םינותחתה תומוקמל םישנה תא ףוחדל חיטנ תמייק... 

תיצחמ ןה םישנ רשאכ "ףוחדל היטנ" שי ימל :השריפ אלו גוצרה הנח המתס 

.התוא "ףוחדל" םישנ םג תוכירצ ,המישרה ףוסל עיגת יהשימש ידכ ?םירחובה 

יכ (?רעצב)וב תעבוק גוצרהש ,רמאמה תליחתב היוצמ הלאה תוהימתה לכל הבושתה 

יתחוויד וילע אצממל רשקתמ הז ןועיט ."הצובקכ ןמצע תא תורידגמ ןניא" [בורל] םישנ 

אשונה תא ןייצל םיידוהי־םיילארשי םינייאורמ לש גציימ םגדמ שקבתה רשאכ :הנורחאל 

תא 30/0 קר ונייצ ,ותובישחב ינשה אשונה תא ןכו (תוריחבה רשקהב) רתויב םהל בושחה 

940/0 תוראשנ ,םישנ םה השאה דמעמ תא םיבישחמה לכש חיננ םא םג .השאה דמעמ 

.םירחא םיאשונ רתוי תובישחמה 

םיריבעמ םירקחנהש רסמה ןמ םלעתהל השק ךא ,הלא תודבוע לע רעטצהל רשפא 

.(םירבגהו) םישנה בור לש תיטילופה תוהזב יזכרמ םוקמ ספות וניא רדגמה :םתועצמאב 

תוחפו ימצע ןוה תוחפ שי םישנל) רמאמה יפד תא םיסלכאמה םייפולחה םירבסהה בור 

איה תיטילופה תוברתה .אבצב דוקיפ ידיקפתב ותריש אל ןה ללכ־ךרדב יכ ,תוארנ 

טעמ־אלו חרזמה תודע לע םג םיעבשה דע םישימחה תונשמ ולח ,(הזב אצויכו "תירבג" 

םילושכמ לע םירבגתמ הירחוב ,תגצוימ תויהל תפאוש הצובק רשאכ םלוא :םייתד לע םג 

...רתוי םירומח 

(טרקומד לכל) הביאכמה הדבועה לומ םיבצינ ונא ,םילוקישהו םינועיטה לכל רבעמ 

תואצות תוחיטבמ ןניא רוביצה לש תיברמ תופתתשה תוחיטבמה תורואנה תוטישהש 

.ןתוא ומזיש םירואנה םיגוחה ןוצר תא תועיבשמה 

,הרושה ןמ חרזאה .הכיפה־יתלב הדבועל ,יתעד תוינעל ,הכפה תילרוטקלאה הכפהמה 

ברסי ,הלשממה שאר תאו תסנכב וגיצנ תא תורישי רוחבל וחוכב השעמל הכלה שחש 

ושח ץבוקה יפתתשמ בור םג .ןהיניב רוחבל וילעש "תומישר" ול וביתכי וב בצמל רוזחל 
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תורדסמ־תודעוול םייגלטסונה םהיעוגעגו םתרוקיב ,םסעכ .וז תטעובו היח דוסי־תדבועב 

.הנשויל הרטע וריזחי אל המכוחו ןויסינ תוריתע 

סרפ ןנחוי 
ביבא־לת תטיסרבינוא 
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