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תודהיה לש םיליערה הינפ הלא .חוכ ,יוכיד ,תונוילע
השדחה
םילצונמ םגש ,הטילשו תונוביר לש הזכ בוליש לארשי םע וידיב קיזחה אל םלועמ
בושחה ביכרמל תעכ ךפה ,טקשב רבעב רבודש ,יחישמה טהלה .רחא םע יוכידל
תודהיב רתויב

בוקע2023 ץרמב 22ןיילק םחנמ

תמייקה ,"תודהי" היורקש תושי שי םש־יא םאה ?םידוהי ילב תודהי שי םאה

לש תוכמסה רוקמב תקסוע הניא וז הלאש ?םוקמו ןמז ינב םידוהימ קתונמב

תאזה תושיה תא רוציל םישנא ךימסה ימ הלאשב קוסיע ןאכ ןיא ,רמולכ .הריציה

תנעטכ תיתרבח־תישונא המזוי וזש וא ,תרוסמה תנעטכ ,םיהולא הז םא —

רבכ תמייק ובש ןותנ בצמב תקסוע ןאכ גיצמ ינאש הלאשה .ארקמה תרוקיב

,םידוהי אלל םייקתהל הלוכי איה םאהו ?התוא ורצי םדא ינב אל םא ימ .תודהי

?תיטרקנוק תיתרבח היווהמ קתונמבו

םינשה 2,000 ךשמב ונל תרכומה תודהיה — הדבוע .אלש ןועטל שקבמ ינא

םע ושדיח םימכחש תודהי וז .שדקמה תיב־טסופ לש תודהי איה תונורחאה

,השעמל .)136–132( אבכוכ רב דרמ ןולשיכו )הריפסל 70( שדקמה ןברוח

היווחה ,ןחלופה יכרד תא וניש םה .תודהיב תילטוט הכפהמ וללוח םימכחה

תא ופילחה שדוק יבתכ לש יביסנטניא דומילו הליפת .לאה םע רשקהו תיתדה

.ידוהיה םעב יתרבחה דובירה תא םג התניש תינברה הכפהמה .תונברוקה

ךכמ האצותכ .תיתרבח תיליעכ םייוולהו םינהכה םוקמ תא וספת םינברו םימכח

הניא תיתרבחהו תיתדה תיליעל ךרדה .תיליעל הסינכה לולסמ תיטמרד הנתשה

לש יתדו ילאוטקלטניא ץמאמב היולת אלא — יול טבשמ באל הדיל — תיגולויב

תיפרגואיג היצזילרטנצ־הד וללוח םג תוירוטסיהה תוביסנה .ותוישיאבו טרפה

תזכורמ הניא תיתדה תוכמסה .דבלב ילמס דקומ הראשנ םילשורי .תיטילופו

תנש רחאל .הנוהכה לש הנמזב היהש יפכ יכרריה יתד דסממב וא דחא םוקמב

לש דחא םגד ןיא תינברה תודהיב וליפא .רויפיפא אלו הייסנכ םידוהיל ןיא 70

.רוספורפו ןייד ,יממע ןשרד ,ןקיטסימ ,ר"ומדא םידמוע ןדמלה דצל .תוכמס

הנד ,םולששופיחטווינ
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תודהיה תא םיבצעמ םידוהי םאו ,םידוהיה בצמ תא םיפקשמ תודהיה ינפ םא

לארשי תנידמב םישוע םידוהיש המ ירה ,ןמזו םוקמ לש תוביסנל םאתהב

.הייסולכואו חטש לע תיביטקפא הטילש השוריפ תונוביר .תודהי רציימ תינובירה

.תודהיה תא וניש הייסולכואו חטש לע הטילש דציכ תעדה תא ןתינש אופא יואר

,תיניטסלפה ,ונלש הרקמבו ,תידוהי־אל הייסולכוא לע הטילש דציכ ,רקיעבו

.השדח תודהי החימצה

תירוזא המצעמ איהש םידוהי תנידמ לש המויקל םידקת ןיא תידוהיה הירוטסיהב

,תונוביר לש הזכ בוליש לארשי םע וידיב קיזחה אל םלועמ .רחא םע לע תטלושה

ינפל 63–140( םיאנומשחה תכלממ .רחא םע יוכידל םילצונמ םגש הטילשו חוכ

ןנחוי ,וז הנידמ לש יאנומשחה הטילש .תירוזא המצעמ התיה אל )הריפסה

רחאל הריפסה ינפל 125 תנשב םודא תכלממ ינב תא רייג ,ןושארה סונקרוה

םה .קרפה לע םויה דמוע אלו דמע אל םיניטסלפה לש ינומה רויג .םתוא שבכש

.ידוהיה ביטקלוקל ץוחמ ראשיהל םירומא

תוכייתשהה תצובק לש תונוילעב ןימאמ אוה .ירטנצונתא היה דימת ידוהיה םעה

ידוהיה הבש ,לילעב תיכרריה הסיפת וז .תומואה ראש ינפ לע ולש תינתאה

לש חוכ תלוטנ תונוילע התיה וז הירוטסיהה ךרואל לבא .ידוהי־אלה לע הלענ

םיתוחנ ויה םידוהיה ,אברדא .םידוהי־אלה לע הטילש ןונגנמ תרדענו ,הנידמ

.םהילע וטלשש תונידמו תוירפמיא וננוכש יתדהו יתרבחה רדסב םדמעמב

םעכ םמצע תא םתסיפתל םאתהב ולעפו ובתכ םידוהי ,תיבמ ,תאז תמועל

,דגנמ .םייחה חרואו תדה ,הרותה לש תונוילעב רבודמש ריבסה ם"במרה .רחבנ

לע תימויק־תיגולויב תונוילע ול שיש ביטקלוקב רבודמש ריבסה יולה הדוהי יבר

תידוהיה המשנה לע אינתה רפסב בתכ ד"בח תודיסח דסיימ וליאו .םימעה ראש

תויחישמ ,ולא תוסיפת יפ לע .תושונאה ראש לש התוחנה שפנה תמועל הלענה

ותונוילע תא יולגב שממי ידוהיה ובש ,שדח ימלוע רדס ןוניכ השוריפ תידוהי

תא ןנוכי םיהולאש עבקנ תידוהיה תרוסמב .םימעה ראש לע תיטילופהו תינחורה

שדחה רדסה תא הקיִתֱעֶה תודיסחה .עודי־אלה דיתעב םָׁש ֵיא הזה רדסה

היצזילאוטריפס הרצי איה ךכב .תישפנה העדותה לא תירוטסיהה תואיצמהמ

.תירוטסיהה תואיצמהמ קותינ ךות ,תויחישמה לש תילאוטקא )תוינחור(

קר אל ידוהיה םעב ולא תושיג לש הבחרה ןתוטשפתה תא ןיבהל ןתינ

ץראה - הצקה - השדחה תודהיה לש םיליערה הינפ הלא .חוכ ,יוכיד ,תונוילע https://www.haaretz.co.il/magazine/the-edge/2023-03-22/ty-article/.high...

2 of 11 25/03/2023, 17:43



ומייקתה ןתוסחבש תותדהו תורבחה תדמעל דגנ תבוגתכ םג אלא ,היגולואיתכ

לכמ ועפשוה םידוהי ,ןכא .תירוירפא תוחנ היה םידוהיה דמעמ .תוידוהי תוליהק

םייטילופ םינונגנמב םיריכב םידיקפת ואלימ םידיחיו ,ויח ןהבש תויוברתה

ויה םה םתד תא ורימה אל דוע לכ ךא .ורג ןהבש תונידמה לש םייסנניפו

םוחתו וטגה ,רדגומ יפרגואיג םחתמב רוגל וחרכוה םה םיתעל .תוחנה ,"רחאה"

.יוציפ ךכ לע הקפיס אובת דוע ותעשש הלענהו רחבנה םעה תסיפת .בשומה

רדגל רבעמ הינולוק

הנבה ורצי תינרדומה תוברתב םידוהי תובלתשהו הנרדומה ,היצפיצנמאה

תיכוניח־תילסרבינוא תוחילשל המגרות וז הסיפת .רחבנה םעה לש השדח

תרגתסמ תודהי םוקמב .היסקודותרואה לש תרגתסמה תונוילעה םוקמב

גיווצנזור ץנרפו )1918–1842( ןהכ ןמרה ,תישונאה הביבסל סחיב תיביספו

,)1888–1808( שריה לאפר ןושמש ברה םג תמיוסמ הדימבו ,)1929–1886(

,ידוהי חישמ־ךלמ אלל תויחישמ .תינויוושו תילסרבינוא ,החותפ תודהי ועיצה

,םתסיפתל ,ידוהיה םעה לש הרטמה .םירחא םימע לע ןוטלשו הירוטירט אללו

לש תודהי וז .תושונאה ללכל תודהיה לש םיינויערה היתולובג תא ביחרהל התיה

ןורהא ברה דדיצ הנושארה םלועה תמחלמ תעפשהב .חוכו קשנ לש אלו םינכת

,תתברתמ אלא תיתנידמ־אל תידוהי תוימואלב )1931–1869( תרמת לאומש

.)1960–1908( ןטיבא ףולכמ הקנלבזקב 1945–ב בתכ םימוד םירבדו

,תויטסילאירפמיא ויה םידוהי ובשי ןהבש בורה תורבחש ןמזב וחתפתה ולא תושיג

תורבחו םירוזא לע הטילש ינונגנמ ןנוכמ םזילאירפמיא .תוירנויסימו תוילאינולוק

םירוזאב תולחנתהה תא ךכל ףיסומ םזילאינולוק .םיל רבעמ וא לובגל רבעמש

הייסולכוא לש הדובעו עקרק יבאשמ לע הטילשה תא חיצנהל הרטמב ולא

םירציימ םזילאינולוקו םזילאירפמיא .תשבוכה המצעמה תבוטל םלצנלו ,תידילי

,םוקמה ינב לע תונוילע תדמעב םיאצמנ לחנתמהו שבוכה ,רזה םהבש חוכ יסחי

םייברעמה םילחנתמה לא .םידיליה רפסממ הברהב םינטק םה תירפסמש םגה

תונשל םירנויסימה וצר ,םיילאינולוקה םילחנתמה רשאמ רתוי .םירנויסימ וולתה

רשפאו ,רנויסימה לש תתברתמה תוחילשה .םידיליה לש םתוברתו םתד תא

ןיב יתוברתהו יתדה קחרמה תא תמצמצמ ,רואנה לחנתמה תא וילא ףיסוהל

םידילומו םינתחתמ ,םיבהאתמ ,הז לש ותפש תא הז םידמול םה .דיליל שבוכה

ץראה - הצקה - השדחה תודהיה לש םיליערה הינפ הלא .חוכ ,יוכיד ,תונוילע https://www.haaretz.co.il/magazine/the-edge/2023-03-22/ty-article/.high...

3 of 11 25/03/2023, 17:43



םימיצעמו ,םאה תנידמל םילחנתמה לש רשקה תא םיהקמ קחרמהו ןמזה .םידלי

ןילופורטמה לש ולא ןובשח לע םילחנתמה לש םיימוקמה םיסרטניאה תא

.הקוחרה

םה .םיילאינולוקו םייטסילאירפמיא םינונגנמב םידיחיכ הוואגב ובלתשה םידוהי

ןיוודא .םידבע יקיסעמו תובשומב םילחנתמ ,םיפסכ ישנא ,הלשממ ירשכ ותריש

1922–1917 םינשב ודוה יניינעל הנידמה ריכזמ היה )1924–1879( ויגטנומ

םולב ןואיל .יטירבה ילאירפמיאה רתכב הנינפה התיה וז תשבי־תתשכ

םיחטש לע הטלש וזשכ תפרצ תלשממ שאר םימעפ שולש היה )1950–1872(

תרמוש ,)1906–1812( יכדרמ המא תיאקירמאה תכנחמה .הקירפאב םיבחרנ

,םידבע תלעב התיה ,היני'גריו ,דנומ'צירב תידוהיה הליהקב הליעפו תווצמ

ךרואלו .תימורדה היצרדפנוקב יולגב הכמת תיאקירמאה םיחרזאה תמחלמבו

םירוחש םידבע תואמ יאבג תחפשמ הקיסעה 18–ה האמה לש היינשה תיצחמה

התיה םתודהי .םייבירקה םייאה יבחרב התולעבב ויהש םילודג רכוס יעטמב

ןויער תא ,תאז תמועל .ירנויסימהו ילאינולוקה טקיורפהמ קלח אל ,תישיא הדבוע

תוירנויסימ וז .ןמזה חורל ידוהי הנעמכ תוארל רשפא תילסרבינואה תוחילשה

יסחיו תילאינולוק הטילש םוקמב תיתוברת תוטשפתה ,הייסנכ אללו ןויסימ אלל

.םיידילי םימע םע חוכו תורמ

הסיפתל רטשמו תילאירוטירט תרגסמ וקינעה הנידמה תמקהו תונויצה

תעונת .םייוגל רוא תויהל לארשי תנידממ עבת ןוירוג־ןב .רחבנ םע לש תינרדומה

ןיב רעפ היה דימתש ןבומכ .תינויווש תפומ תרבח תריצי לע הרביד הדובעה

לשמל אוצמל רשפאש ומכ ,םתוגהנתה ןיבל םידוהי לש תימצעה םתסיפת

דחי המייקתה העדותה לבא .יטייבוסה שוגבו יברעמה םזילאינולוקב ,ב"הראב

תמחלמ ועיגה זאו .רואנה םלועל תפומ תווהלו רתויב םיבוטה תויהל הרמויה םע

.תויולחנתההו שוביכה ,1967

אל לודג ידוהי בור םע תונוביר .1967–ב הלחה אל םיניטסלפב הטילשהש ןבומ

תודהיה .הירחאו 1948 תמחלמב השענש ינתאה רוהיטה אלל םוקל הלכי

תמקה םע 1967 רחאל ץאוה ךילהתה .זא רבכ םידיגו רוע םורקל הלחה השדחה

םיאיבנ לש םמוקמ תא וספת םיכלמו םיטפוש ,עשוהי םירפסה .תויולחנתהה

.דומילה ירפס ןיב סומעו והימרי ,והיעשי :ירסומ רטשמו יתרבח קדצל ופיטהש
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.הדובעה תולשממ וחפיטש ,הצחמל ארפ לודיג תויולחנתהה ויה ןתישארב

ולש הלועפה ףותישש החיגשמ תרחאה דועב תחא ןיע םצע יתלשממה דסממה

תא החמשב וחתפ 1977 זאמ דוכילה תולשממ .יוסח ראשיי םילחנתמה םע

ךלמה ךרדב ססבתה תויולחנתהה לעפמ .םילחנתמה תוצובק ינפב ןהירעש

השענ ילארשיה םזילאינולוקה ,יברעמה םזילאינולוקכ אלש .הנידמ השעמכ

לארשי ןיב תיפרגואיגה הבריקה .רדגל רבעמ שממ ,םינכשה לש שרגמב

לש תיביסמ העקשהל םיחונ םיאנת הרצי ,הינולוקה ןיבל ,ןילופורטמה ,תינובירה

רקיהו רתויב לודגה טקיורפה והז .תויולחנתהה לעפמב יטרפה רזגמהו הנידמה

םג תיפרגואיגה הבריקה .ול תדבעושמ איהו התמקה זאמ המזי לארשיש רתויב

םיכמותו םירבח ,החפשמ ינב ,רמולכ .תולחנתה אלל םילחנתמ הרצי

םה .תילאינולוק הקיטקרפ אלל םילחנתמה לש הקיטילופבו היגולואידיאב

תיברמ אקווד ,יסאלקה םזילאינולוקל דוגינב .1948 יחטשב רוגל םיכישממ

םה .םידיליה םע אלו אצומה תנידמ םע תידירביה תואיצמ ורצי םילחנתמה

ןיב ינוימדה וקה תא םוי ידמ םיצוח םהמ םיבר .תידסומו תיסנניפ הב םייולת

ינתאה םלודיב לע םירמוש םה .הרזחבו תינובירה לארשיל תיברעמה הדגה

ןהמ םיחקול אלו םוקמה תונב םע םינתחתמ אל ,םיניטסלפה םידיליהמ

םהינכש לש ולאמ לכב תולדבנ םהלש תויריעהו תוימוקמה תוצעומה .םישגליפ

ךופהל ,םידיליה לש םתוברת תא תונשל םיפאוש אל םילחנתמה .םייפרגואיגה

,1948 יחטשב םירגש םילארשיהמ לודג קלח םג ומכ ,םה .םילארשיל םתוא

םתוהז תא קוחמלו ,תיברעמה הדגב םיחטשה תיברמ לע טלתשהל םיצור

.םיניטסלפה לש תוימואלה םהיתופיאש תאו תדרפנה

ורצי לארשי לש הנשמ ןלבקל תיניטסלפה תושרה תכיפהו תויולחנתהה תבחרה

.קוחר ,"םש" תושענ אל תויולחנתהה .םיל ןדריה ןיב דחא רטשמ 21–ה האמב

םידוהיה רפסמ .תידוהי תונוילע לש רטשמב רבודמ השעמל ."ןאכ"מ קלח ןה

ןיא ,ןכ םא .תצקמב ונממ ןטק וליפא וא םיניטסלפה רפסמל הווש הז רטשמ תחת

בורה תמסיס ירוחאמ םידוהיה לש תינתאה תונוילעה תא ריתסהל ךישמהל םעט

תונוילעב תואגתהל רשפא )2018( םואלה קוחב .תידוהי הנידמב יטרקומדה

היהש ,תובשה קוחב דכנה ףיעסב ךרוצ םג ןיא .תימואל תוידעלבבו תידוהי

םימכסהה .יתוכאלמ ידוהי בור רוציל ידכ ,הבושח תיצאנ־יטנא הרהצה

רגתאל הנעמה םג איה תידוהי תונוילע .ותוא לטבל םיפאוש םיינויצילאוקה

ירוביצה בחרמב תרבוגה םתובלתשה .לארשי יחרזא םיניטסלפה םיביצמש
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־תיניטסלפה םתוהז תשגדה ידכ ךות םידוהי ידיב םיטלשנש הקוסעתה קושבו

תואיצמ םירצוי ,םיידוהי תיחרזא הרבח ינוגרא םע םהלש הלועפ ףותישו ,תידילי

תינויווש תוחרזא לע תססובמ התויהב .תיחרזא־תינתא תוידירביה וז .תידירביה

תידירביה תואיצמ תמייק םילשוריב .רטשמה לש ינתאה סיסבה לע תמייאמ איה

יחרזא םניאו םידוהי םניא ריעה יבשותמ 40% .תינתא םגו תיפרגואיג םג איהש

יבשות םה םיניטסלפה םילשוריב ,תיברעמה הדגב םיניטסלפהמ הנושב .לארשי

הלכשהל םיילארשי תודסומ לאו הקוסעתה קוש לא םהלש תרבוג הרידח .עבק

,אסיג ךדיאמ יניטסלפה חטשב תויולחנתה תמקהו ,אסיג דחמ םילארשי ההובג

.תידוהי ריע איה םילשוריש לארשי לש תירוגטקה העיבקה תא לאל םימש

.תימואל־וד איה השעמל

ידוהי ךרעכ הכפהמו תולישמ

אל השדחה תודהיה .תודהיה תא וניש םיניטסלפב הטילשהו חוכה ,תונובירה

ילארשיה רטשמה תרגסמב אלא ,תיסאלקה תודהיה ומכ שרדמה תיבב הבצוע

תימצע העדותמ הכפה תוירטנצונתאה .טרפב םיניטסלפה לע הטילשהו ללכב

ןוירוג־ןבש ירסומה תפומה .שוביכו יוכידל תילסרבינוא תוחילשמ ,הלועפ תטישל

םירטשמל עויסו הטילש יעצמאו קשנ אוצייב רמוה ,ועבת הדובעה תעונתו

ירחא תיתדה תונויצה הררגנ 1967 דע .םהידגנתמ ירחא בוקעל םיינדור

ינוגרא ,םיבשומו םיצוביק הדסיי איה התומכ .תיתרוסמה וא תינוליחה תונויצה

תונויצה המתר המחלמה רחאל .תידרח־יטנא היגולואידיאו רעונ תעונת ,םידבוע

ושבכנש הייסולכואבו םיחטשב הטילשל הלש ינויצה םזיביטקאה תא תיתדה

רהב ווק־סוטטסה יונישל הזה םזיביטקאה ןווכמ ולסוא ימכסה זאמ .1967–ב

םירעבו ןורבח ,םילשוריב םייניטסלפ םירוגמ ירוזא בלב תויולחנתהלו תיבה

.לארשיב תוברועמ

ץוחמ רתוי דמוע וניא תיבה רה .םאתהב התנתשה תיסקודותרואה תודהיה

וב םשייל שי ,אברדא .לאה טילחי רשא דע וילא תשגל רוסאש םחתמכ ,םוחתל

תוצור ןה .ךכל רבעמ תורתוח שדקמה תיב ןיינב תוצובק .הנידמה תונוביר תא

םרובע .שדקמ־םדק לש תודהיל שדקמ־טסופ לש תדמ תודהיה תא ךופהל

.תידוהי הניא םימעה לככ םע לש תונוביר
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יחישמ ןדיע הראית תיסאלקה תידוהיה תורפסה .התנתשה תידוהיה תויחישמה

.גוגמו גוג תמחלמו חישמ ילבח ,לודג רבשמו הפורטסטק רחאל עיגיש

יחישמה ןדיעל ירוטסיהה ןדיעהמ רבעמה איה ,חישמ ילבח ,הפורטסטקה

לש רצות איה השדחה תידוהיה תויחישמה ,תאז תמועל .הירוטסיהל רבעמש

.תידוהי־אלה הביבסה לע חוכ תלעפהו תידוהי תונוביר תגשה ,תירוטסיה החלצה

וידימלתו ונב וליאו ,חישמל ךרד תצרופכ תונויצה תא האר באה קוק ברה

.הרואכל קר איה תונויצה לש תוינוליחה םתטישל .הילא ונעגהש םינימאמ

,תילנוסרפ תויחישמ הניא וז .תידוהיה תויחישמה תא תשמממ איה ,לעופב

.תונובירו ילאירוטירט ןוטלש םידוהיל שי הבש הפוקת אלא ,םדא וניא חישמה

אוה הלש ףסונ ןייפאמ .םימיה תשש תמחלמ רחאל דואמ הקזחתה וז השיג

קפסמו ירשפא ןולשיכ שארמ ללוש יחישמה םזינימרטדה .ינוויכ־דח םזינימרטד

תדועת הווהמ הז םזינימרטד .הצקה רבע לא האלה ךילהתה תא ףוחדל ץירמת

לע הטילשהו תידוהיה תונובירה תמצעה םיעצבתמ התוסחבש תיהולא חוטיב

הבזכאה לע השדחה תויחישמה ינימאמ תא םיצפמ וללה .םיניטסלפה

םיברה םהיצמאמ תורמל םתומכ םיסקודותרוא־םייתדל וכפה אל םינוליחהש

."הבושתב םינוליחה תא ריזחהל"

םידוהי־אל יפלכ תינחוכ־תינעזג השיג אנהכ ריאמ חתיפ ולא םימרזל ליבקמב

שארב העמשמ תידוהי תונוביר וידימלת רובעו ורובע .טרפב םיניטסלפהו ללכב

ותוליעפ תקתעה .םידוהי םניאש ימ לע םידוהי ידיב תומילא תלעפה הנושארבו

טרפב ,דעיל םיניטסלפה תא הכפהו תונובירל חוכה תא הרביח לארשיל קרוי וינמ

.קצומ סיסב אנהכ יכמותל שי הבש ןורבחב

־תידוהי תונוילע םע םיבלושמ םיניטסלפה לע הטילשו תונוביר ,ד"בח ידיסח לצא

תבורעת .ןורחאה יברה לש ותויחישמו תודיסחה דסיימ תנשמל םאתהב תינתא

יתב תא הריעבהש שאה תא הקילדהש וז םג איה וללה תוסיפתה לש הליער

םע דחי גוגחל ד"בח ידיסחו םילחנתמ עובש רובעכ םשל הריזחהו ,הראווח

.תופורשה תוינוכמהו םיתבה דצל םירופ תא םילייח

החלצהה .םידרפסו םיזנכשא ,םידרח םהילא םיפרטצמ תונורחאה םינשב

תילארשיה הרבחב ,ןוטלשב םידרחה תובלתשהו לארשי תנידמ לש תירוטסיהה

.תינויצ־אלה תיסאלקה תיסקודותרואה הדמעה תא וקחש תולחנתהה תעונתבו
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תודהיה לש םייטסילטנמדנופהו םיילרביל־יטנאה םינייפאמה םג ךכל םיעייסמ

תויתד תמר ןיב םינש ךרואל תיבקע המאתה םיארמ להק תעד ירקס .השדחה

לש רתויב םישקה םייוטיבה םויכ םיעיגמ הרקמב אל .תינעזגו תיצנ הדמעל

,ינקדצה הטעמה תא םיריסמ םה .הלא םיגוח םע םינמנה םינברמ וז תודהי

שיש רבד הנניא רבכ תידוהי תונוילע .חישה לש הרואכל יביטמרונהו סבוכמה

,םיילטנמורטסניא םניא הטילשו תידוהי תונוילע .ךפהל אלא ,וב שייבתהל

םימרזה לכל ףתושמ הנכמ רצויש ומצע ינפב דעי אלא ,תווצמ םויק םירשפאמ

תנידמ אלל םיידוהי דיתעו הווה ןיימדל השק םויהש םשכ .םייסקודותרואה

לע הטילשו תידוהי תונוילע ,תונוביר אלל תודהי ןיימדל השק ךכ ,לארשי

.םיניטסלפ

תויתדה תוצובקה .ןהילע הפיסומ אלו תווצמ לטבל העיצמ אל השדחה תודהיה

לש םייקה רגאמב התוא תולילכמ תיתד הבוחכ ל"הצב תורישה תא תואורש

ןונגנמל תוכיישו תוהז ,השדח םיבר תושר העיצמ השדחה תודהיה .תווצמה

הכפהמו תולישמ ,השדחה תודהיה לש השקה ןיערגה רובע .הטילשו תונוביר

לש ץבקמ אלא ,יזכרמ לשממ לש תינאירטרביל תוקיטקרפ קר ןניא תיטפשמ

םיינרמש םיכרע לש לסמ קלח ןה ,"תיביטמרונ החפשמ" םע דחי .םיכרע

היסקודותרואה לש ןותמה םזילרבילהו היטרקומד־לאיצוסה תא ופילחהש

.תילארשיה

והיעשי ןעטש יפכ הנידמה תחפשל תדה תא הכפה ילוא הנידמל תדה תדמצה

תוינתא לע תססובמ תילארשיה תוחרזאהש ןוויכ .ךפהה םג הרק לבא .ץיבוביל

.הנידמו תוינתא ,תד ןיב הרורב הדרפה לארשיב ןיא ,תדל הדומצ איהש םושמו

לארשיב םידוהיה בור .הלימה ןבומ אולמב םינוליח לש יתועמשמ רפסמ םג ןיא

הז בחר םורטקפסב .םזיאיתאל תינדפק היסקודותרוא ןיבש ףצרה לע םיאצמנ

,רבעמ יסקטמ קלחכ רקיעב תויתד תוקיטקרפ לש הנתשמ המרב תבורעת הנשי

םיסותימו העדותו תיתחפשמ תרוסמ ,תיממע תד ,תויזויגילר ,לאב הנומא

הניא ןאכמ םינוליחו הנידמו ןאכמ םייתדו תד לש תיראניבה הסיפתה .םיירוטסיה

.תילארשיה תואיצמה תא הנוכנ תפקשמ

םיווהמ םה .ןוחטיבה תכרעמו ל"הצ השדחה תודהיה זכרמב םידמוע הרקמב אל

לע םיניגמש ימו תויניטסלפה הייסולכואהו הירוטירטה לע םיירקיע הטילש ינוגרא
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איה .תיטסירטילימ הרבח איה תילארשיה הרבחה ,ךכל רבעמ .תידוהיה תונובירה

םימזגומ םיירמוח םילומגתו םיעצמא קר אל ןוחטיבה תכרעמלו אבצל הקינעמ

.תוחרזא ןכוסו היצזילאיצוס רישכמ אוה אבצה ,דועו תאז .דמעמו הרקוי םג אלא

םידוהי םניאש ימ .הבוט תוחרזאל החכוהכו הסינכ סיטרככ בשחנ יאבצ תוריש

הנידמל וסנכנש ימכ םיבשחנ אבצב םיתרשמו תיסקודותרואה הכלהה יפ־לע

יאבצ תוריש ,בחרה רוביצה יניעב ,רחאה רבעהמ .יגולויצוס רויג ורבעו תידוהיה

אבצב תורישה תיתדה תונויצה רובע .תואלמ תויוכז תלבקל יאנת אוה םידרח לש

.תיחישמו תיגולואית תועמשמ תאשונ תינוחטיב תוליעפ לכו הווצמ אוה

ןורוויעב םידעוצ

לש תיביטקלוקה תיתנידמה תרגסמהש הדבועב ןיחבה עשוהי .ב.א רפוסה

ןייפא ,הזה ידוהיה תא .הל הצוחמ םייק אלש שדח ידוהי סופיט תרצוי לארשי

:םלש ידוהיכ עשוהי

ידי לע טלשנש ידוהי הז ?ילארשי — תקיודמו תרחא ןושלב וא ,םלש ידוהי והימ"

חלשנ ,םירחא םידוהי םע תוירדילוסב בייח ,םידוהיל םיסמ םלשמ ,םידוהי

תויולחנתה לע רומשל ךלוה וא ,םהיתבמ םידוהי הנפמ ,םידוהי ידי־לע המחלמל

,לשמל .םירחא םידוהי םע םיבייחמ םיסחיב יחש ידוהי ,רוציקב .ןהב סאומ אוהש

טולקל ידכ ,ענצ לש רטשמל ילארשיה ידוהיה סנכנ לארשי תנידמ תמקה םע

תיקלחה םתוידוהי תא ךופהלו לארשיל תולעל ורחבש םירחא םידוהי יפלא־תואמ

ןושלה איהש ,תירבעבו תידוהיה תירוטסיהה הירוטירטב — המלש תודהיל

."םעה לכ תא תדחאמש תירוקמה

םידעוצ ונחנא םאה" זא לאש אוה .2012 לירפאב וללה םירבדה תא בתכ עשוהי

...ונתוהזב עובק קלח היהי שוביכה םאה ,דייהטרפא תנידמ לא יטילופ ןורוויעב

תואנקה םאה ...לגרודכה ישרגמב םיברעב םימורגופהו תונעזגה וכישמי םאה

םינש רושעמ רתוי ,םויה "?תילארשיה תוהזב תורקי תוקלח דוע סומרת תיתדה

.האירק ינמיסב ,םקלחב תוחפל ,ופלחוה וללה הלאשה ינמיס ,וגצוה זאמ

רובע .הנממ קלח איה ,ילארשיה הנבומב תדל ץוחמ תישענ הניא הטילשה

.םהלש תויחישמבו היגולואיתב יתוהמ ביכרמ איה םיסקודותרואה

דואמ תחכונ איה .לארשיל ץוחמ םג תשגרומ השדחה תודהיה לש התעפשה
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םיילרבילה םימרזב םג התוחפ הדימבו ברעמב תידוהיה היסקודותרואב

םתוהדזה ךרד הלש רתוי תוזר תואסרג םיצמאמ םהב םירבחהש ,םייתרוסמהו

דצל לארשי לגד תא אוצמל רשפא םיבר תסנכ־יתבב .לארשי תנידמ םע הקומעה

םמע ינב םע תורוש ףפוצל םיטונ תוילרבילה תוליהקה ירבח .יאקירמאה לגדה

המילא וז הפקתמ םיתעל .ינעזגה ןימיה דצמ תידוהיה םתוהז לע הפקתמה חכונ

הטילשו תונוביר ,לארשי תנידמ .שפנב תודיבאל םג האיבמ אלא תילולימ קר אל

לארשימ קתנתהל ברעמה ידוהיל השק .הרצ תעל הסחמו טלקמ םה םידוהי לש

לע יונבו קזח ,לארשיל םהלש יטנמור־ישגרה רשקה .הינפ תא הנשמ איה םא םג

הפ םא וליפא ,הליעפמ איהש חוכה לע תלצנתמ הניאש תידוהי תונובירב הכימת

.םהלש םיכרעה םלוסל דוגינב תדמוע תילארשיה תומילאה םשו

ינב .השדחה תודהיה םע תוהדזהל םילוכי אלש ברעמב םייביסרגורפ םידוהי

ינב .םלוע ןוקיתל םינופ ,ותעדות תא תבצעמ תוחפ רבכ האושהש ,ריעצה רודה

,טרפב ב"הראב םירוחשה תויוכזו ללכב םדא תויוכז לע הנגהב םיליעפ הז רוד

הסרג וז .ריוואה םוהיז תתחפהו םייח ילעב תויוכז ,הביבסה תנגהל םינוגראבו

תונובירה תדמעה תא םיחוד םה .םידוהיה לש תילסרבינואה תוחילשל תינכדע

תוינתא־לע תורגסמ םיעיצמ םה םמוקמב .תודהיה דקומב םידוהיה הטילשהו

.םיידוהי םיקומינ םהל םיפיסומו םלוע ןוקיתל

המעטמ הטילשו תונוביר ההזמ ,רמול שי תילארשיה תודהיה ,השדחה תודהיה

היחנה םג אלא ,תונובירל הקדצה קר הניא וז .יוכידו תידוהי תונוילע םע המשבו

יוכידל ילככ תונובירה לש התלעפהל תוירחא תלבקו תמיוסמ הקיטקרפ םשייל

תידוהי תונוביר ןנוכל אוה ,יטקרפ ןהו יגולואית ןה ,ידוהיה רגתאה .םיניטסלפה

יוכיד אלל תונוביר .תידוהי התונכל היהי יוארש תונוביר אהת וז .יוכיד אלל

תוימואלה דוע לכ .תונובירב םידוהי־אל לש האלמ תופתושו ןויווש העמשמ

םידוהי־אל לש תופתושו ןויווש ,םיירוטסיה םואלו תדכ תודהיל הרושק תידוהיה

רשפא .אל־ותו ןוטלשו המצוע תקולח לש תינוליח הקיטקרפ םניא תונובירב

ףוחדלו תידוהי הנידמכ לארשי תנידמ לש תימצעה התרדגה דגנ ןועטל ןבומכ

תונוילע לש הקיטקרפהו הירואיתהמו תירוטסיהה תודהיהמ ןיטולחל הדירפהל

ךלהמ והז .םיווש םיחרזאה לכ הבש תילארשי המוא רוצית וזכ הדרפה .תידוהי

ןיידע התסונ אלש תרחא תורשפא .ץ"גבבו הרבחב רבעב לשכנש תכל קיחרמ

רגתא .תונובירב םידוהי־אל ףותישל םיידוהי ירוטסיהו יגולואית סיסב אוצמל איה
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.תידוהיה תונוילעה ידגנתמ לש םחתפל חנומ הז

ןליא־רב תטיסרבינואב סוטירמא רוספורפ אוה בתוכה
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