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תעדל הצור וניאו עדוי וניא בל־רב

,לוחכמ תוכישמב תישונאה היווחה תובכרומ תאו שגרה יקמעמ תא דוכלל החילצמה תונמא תריצי ומכ
)16.7 ,"ץראה"( בל־רב רמע לש הבוגתה החילצה ךכ ,םילילצ ןיבש םיחוורמב וא תכתמ ירומיקב
תואקספב רוצאל ,ראר'ג הדלא'ח תיטילופה הריסאה ןיינעב ,)15.7 ,"ץראה"( יול ןועדג לש רמאמל
"ראר'ג בל־רב הרקמ"ש ךכל רבעמ ךא .ילארשיה שבוכה תעדותבש השחכהה תביל תא תורופס
לארשיב יתוהמ יטילופ יוניש םדקל שקבמש ימ לכש הלאש ררועמ אוה ,השחכהה ןונגנמ תא ףשוח
.תעדה תא הילע תתל בייח

תגיהנמ ,ראר'גל רשפאל ידכ עבצא ףקנ אל הזש ךכ לע םינפה ןוחטיבל שדחה רשה תא ףקת יול
התמש התב תייוולהב ףתתשהל ,"תיממעה תיזחה" לש תינידמה הכשלה תרבחו תיניטסלפ רוביצ
,התרזעל ץלחיהל הסינ אקווד יכ בישה ,בל לרעו םוטאכ ותגצהמ עגפנ יכ רכינש ,בל־רב .הימי ימדב
םילהנה יכ ררבתהשכ ול חוור המכ דע ןייצ אוה בל יוליגב .ותוכמס םוחתב וניא רבדה יכ דמל לבא
,רמול הצור .םיקוחה רפסב םינגועמ אלא ןמדזמ רש לכ לש תעדה לוקישל םיצורפ םניא הלאכ םירקמב
.ךפהל אלו רשל לעמ בצינ קוחה הבש תכרעמב ונכרבתהש ונירשא

it is the innocence which constitutes the crime, יאסמהו יאזחמה ,רפוסה בתכ
האמ תאלמב ילש ןייחאל בתכמ :דער ילש קוניצה" ,התרתוכש הסמב ,ןיוודלוב סמיי'ג יאקירמא־ורפאה
בלבש innocence הלמה תא תירבעל םגרתל דציכ תחא אל יתיהת .)1963( "היצפיצנמאל הנש
העידי־יא ןיבש והשמב אלא ,תוממתיהב אל וליפאו תומימתב רבודמ ןיא ירהש ,יתומלאה טפשמה
ךכב םכתסמ וניא וצרא ינבו וצרא תא ןיוודלוב םישאמ ובש עשפה .השחכהלו תעדל ןוצרה רסוחל
תוחפ אל רומח ."םדא ינב יפלא תואמ לש םהייח לע סרהו ןברוח טימהל םיפיסומו וטימה םה"ש
."תאז תעדל םיצור םניאו םיעדוי םניא םה"ש הז ותניחבמ

הדלא'ח יהימ תעדל הצור וניאו עדוי וניא אוה .בל־רב םע ,ןיינעהמ קלח תוחפל וא ,ןיינעה םג הזו
.התב תייוולהב ףתתשהלמ העונמ איהש ךכל הביסה המו ,רסאמב תקזחומ איה עודמ ,ראר'ג
תא םש אוהש םושמ ןוצר עבשו עוגר אוה ,ךפהל .ותוא םידירטמ םניא תעדל ןוצרה רסוחו העידי־יאה
וצ תא איצוהש ,"רוזאה לש יאבצה דקפמה" :םהידיב תדקפומ וללה םירבדה לכ תעידיש ימב וחטבמ
בתכ תא ןיכהש יאבצה עבותה ,היתודוא לע לילפמה עדימה תא וקפיסש כ"בשה יניצק ,הדגנ רצעמה
יניצקו ,השנוע תא רזגו השירדה תא לביקש יאבצה טפושה ,רסאמ שנוע הילע ליטהל שרדו םושיאה
ןוחטיב דגנ הריבעב העשרוהש ימכ רמולכ ,תינוחטיב הריסאכ הדמעממ בייחתמכ הב וגהנש ס"בשה
.הנידמה

יאשונ םידמוע םהירוחאמש ,םיעוציבבו תוקיספב ,תוטלחהב ,םיקוחב קפס ליטהל הצריש עודמו
םיחמומה לש םתושרל ירה ?ךכ לכ םיסונמו םימאותמ ,םינמוימ ,םיבר תוגרדו תורשמ ילעבו םידיקפת
רסאמלו רצעמל םיניטסלפ יפלא תואמ םהימדוקו םה וחלש ןהבש ,םינש 54 ןב רובצ ןויסינ דמוע וללה
יבתכ יפלא תואמ ,כ"בש תוח"וד יפלא תואמ ,רצעמ יווצ יפלא תואמ .הנידמה ןוחטיב דגנ תוריבע ןוועב
תוברל ,תויסיסב תויוכז יללושמ םיריסא יפלא תואמ ,םייאבצ םיטפוש לש תוקיספ יפלא תואמ ,םושיא
?הלא לכ לע רערעיש אוה ימ .הנושאר הגרדמ החפשמ בורק תייוולהב ףתתשהל תוכזה

יאדוול בורק .ראר'ג לש הרקמה תא קודבל טילחמ היה בל־רבו ,ררועתמ היה קפסה יכ עגרל חיננו
יכ דמול היה הליחת .הנממ ץלחנ היה דציכ תעדל ןיאש תלוברעמל ותוא תפחוס התיה וזכ הריקחש
תילהנימ הריצעכ אלכב הקזחוה ןהבש תוברה םימעפב יכו רורט תריבעב העשרוה אל םלועמ ראר'ג
אל םא ."תיממעה תיזח"ב היולגה תיטילופה התוליעפ התיה התאילכל הביסה ,תינוחטיב הריסאכו

היה אוה ,םילארשיה לש טלחומה בורל הרוקש יפכ ,קותיש וילע ליפהל ידכ הזה םילמה דמצב יד היה
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םייטילופה ויגיהנממ תובר תורשעש ,הנוגרא ישנא ברקב אל יאדו ,ןפוד תאצוי הניא ראר'גש הלגמ
לש הרקמה ,בחרה יניטסלפה רוביצה ברקב םג ךא .םיילהנימ םיריצעכ םבור ,אלכב םיקזחומו וקזחוה
תא תנכסמ שוביכל תיטילופ תודגנתה ויפל ,ללכה תא אלא ללכה ןמ אצויה תא גציימ וניא ראר'ג
רתויב לודגה רפסמה תא חלשש םושיאה ףיעס .תניוזמ תודגנתה רשאמ תוחפ אל רסאמב ת/דגנתמה
.תיטילופה תוכייתשהה אוה אלכל םיניטסלפ לש

,ולסוא ימכסה :בל־רב לש העדותה תיזח לא היישנה םוהתמ תוחכשנ תולוע יאדו ויה הז בלשב
תמקה ,תיניטסלפה תושרל תויחרזאה תויוכמסה תרבעה ,תיניטסלפה הייסולכואה יזכרממ הגיסנה
תא םייסל לארשי הבייחתה זאמ לבוי יצחמ רתוי ףלח .דועו ,וב ןהכל הרחבנ ראר'גש יניטסלפ טנמלרפ
םיטפושהו כ"בשה יזכר ,"רוזאה ידקפמ" ןיידעו ,םישובכה םיחטשה יבשות לש םייחב התטילש
.םיפסונ םיניתנ ינוילימ לשו ראר'ג לש םלרוג תא עובקל םיכישממ םייאבצה

,םהייח בור תא ויח םה .שוביכל םישחכתמ םידוהיה לארשי יחרזא לש טלחומה בורה יכ לע הומתל ןיא
תוכרעמה ,םינונגנמה םרובע .תרחא תואיצמ םירכוז וא םיריכמ םניאו ,תשבוכ הנידמב ,םלוכ אל םא
תא סומחלו םתודגנתה תא אכדל ,םיניטסלפב טולשל ידכ הליעפמ הנידמהש םידיקפתה יאשונו

םייקוח יתלב םה םהישעמו םלעופ לכש יפ לע ףא ,"קוחה ןוטלש" םע יעבט ןפואב םיהוזמ ,םתמדא
עסמ יופצ ,הרכההו העידיה לא השחכהה ןמ ,ךופהה לולסמה תא תושעל םיזעמש ימל ,דגנמ .לילעב
ךכ לכ םיטעמש אלפ ןיא .רבעב ויהש ימ תויהל ךישמהל דוע ולכוי אל ופוסבש ,ימינפ תומיע לש רסיימ
.הזה עסמל תאצל םינוכנ

אמות הדיאע כ"ח תא ףסה לע החד אל אוהש הדבוע .ןופצמ רסח םדא וניא ירה בל־רב ,תאז לכבו
לש ודוקפתמ ותעד החנש ירחא קר אלא ,וימדוק םישוע ויהש יפכ ,ראר'ג ןיינעב וילא התנפש ,ןאמילס
ףגאל וירבחו בל־רב אופא ולכוי דציכ :רמאמה תישארמ הלאשל ונתוא ריזחמ הז ."קוח ןוטלש" ותוא
תירקש העדותב םייובש םה דוע לכ ,הלשממה תוינידמב יוניש םדקל היצילאוקב "זכרמ־לאמש"ה
ךא ,דחאכ ותשחכה תאו שוביכה תא טטומל וחוכבש — ימואלניב ינוציח ץחל דבלמ ?שוביכ תשיחכמ
תיתטיש הפישח תועצמאב איה השחכהה תא קודסל הדיחיה ךרדה — קפואב ןמתסמ וניא ןיידע
עדיה ףוגלו הימדקאב שוביכ ירקוחל ;שוביכה דגנ םייטילופ םיליעפו םדא תויוכז ינוגראל תיביסנטניאו

םירבחה לאמש ישנא לש םכוויתב תושעיהל לכות תאזה הפישחה .םירושע ךרואל ורציי הלאש םוצעה
יקסל יבגו זר יסומ תסנכה ירבח איה תקהבומה המגודהשכ ,ןוקיבורה תא ןמזמ וצח רשא ,היצילאוקב
.קלח וב תחקל וירבחו בל־רב לש תונוכנה אוה ךילהתה תחלצהל םידקמ יאנת יכ ןבומ .צרממ

התב לש הבכשאה סקטל האלכמ ראר'ג הרגישש םירבדל ובל הטי םא בל־רב השעי בוט ,םייתניבו
ךרד תדלומה ימש תא יתקביח הזה באכה חוכמ ...תעגעגתמ ינאש םושמ ,יתב ,תבאוכ ינא" :אהוס
תבאוכה םאה ינא .רהוסהו גרוסה תורמל הנתיאו האג ינא .הפיח/ןומד תדוצמב רשא יאת רהוצ
יתבהאכ הלודג הל יתבהא יכ הל רמולו החצמ לע הקישנב יתבמ דרפיהל היה יתיצרש לכ ..עוגעגמ
."הזה ביאכמהו השקה ישונאה דמעמב ךדצל תחכונ יניאש יתב יל יחלס .ןיטסלפל

תיניטסלפה הרוזפבו םישובכה םיחטשב תיניטסלפה הקיטילופהו הרבחה תא תרקוח דלפנזור ר"ד
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