
 .הקיתא
19.10.09

 .דיקפת לש רסומ = הקיתא

:םיתורפסה תורוקמה
 םנשי תאז תורמל ךא .ב"הראמו הילגנאמ םה תילארשיה הקיתאל םייטפשמה תורוקמה
 .תונידמה תשולשב הקיתאה יללכ תכרעמב םילדבה

:הוושמ טפשמ
 .solicitors and barristers :םינוש םיאשונב םיחמתמש ןיד יכרוע לש םיגוס םנשי :הילגנא
 ,טפשמה תיבב תוחוקל גציימ בורל רטסירבהו תירחסמ הדובעב בורל קסוע רטיסילוסה
 תא ול היהש ימ םימעפלש בצמ רצונ וזה הקולחה תובקעב .תוגזמתה םיתיעל שיש תורמל
 היעבב ודמענ אל םה ןכלו ,טפשמה תיבב םשאנה לש גציימה היה אל ,המשאה לש עדימה
 הילגנאב .םשאנה לש המשאל רשקב תירקש הנעט ןועטל ששוחש ץראב ד"וע לש תיטאה
 עגונב הקולח ןיא יכ התיא דדומתהל םיכירצ ב"הראבו ץראבש ,וזה היעבהמ םיקמחתמ
 תורפסל הנפנ ,םשא אוהש םיעדויש םשאנ גוציי לש אשונב ןכל .םשאנה יבגל עדימל
 .תיאקירמאה
 םינוגרא קר שי .תמייק אלש ,תיאקירמאה ד"וע תכשלל םיסחייתמ תובר לארשיב :ב"הרא
 .הבוח איה תורבחה .ןידה יכרוע תכשלל תוכייש אלל ד"וע תויהל ןתינ אל ,ץראב .םירטנלוו
 תורמלו ,הקיטאה יללכ תא תעבוקש וז איה הכשלה ,ןידה יכרוע תכשל קוח י"פע ,וכ ומכ
 .תעבוק הכשלה ,תקולחמ שי רשאכ םג תובר םימעפ ,םתוא רשאל ךירצ םיטפשמה רשש
 תירטנלוו איה תורבחה ב"הראב .עוצקמה די לע םיעבקנו םידיחא םה הקיתאה יללכ ץראב
 The American Bar אוה רתויב םסורפמה ןוגראה .יאמצע תויהל לוכי ד"וע לכ ןכלו

Association. רבודמ .ירחסמה םוחתב ב"הראב םיליבומה םידרשמהו ד"וע וב םירבח בורל 
 היארה ,הקיתא יללכ לע ץילממ דוגיאה רשאכ ןכל .ש"מיבב ויה אל םלועל םבורבש םישנאב
 the American Trial Lawyers . ,הברהב רתוי ןטק ,ינש ןוגרא שי דגנמ .הנוש איה

Association. תוקולחמ שי ןכל .תוומו םייח לש ןיינע םה וללה הקיתאה יללכ םתניחבמ 
 םה -טילחמ אל םהמ דחא ףא ךא .אמגודל םיילילפ םיניינעל עגונב םינוגראה ינש ןיב תולודג
 םוחתה לע תינוביר תוירחא שי דחא לכלו ,ב"הראב תויושר 51 שי ?עבוק ןכ ימ .םיצילממ קר
 .הלש הדמעה תא תרחוב איהו

:םיטפשמה תורוקמה
 ,םייוניש הברה רבע אוה הנורחאה הנשבו 1961ב קקחנש קוח :ןידה יכרוע תכשל קוח .א
 יתבב העפוהמ ץוח( רז ןידל עגונב ץראב תיעוצקמ הקיטקרפ ךורעל םירז ד"ועל תושרה ללוכ
 .)לארשי בשות וניאש םדא םשאומ רשאכ האוש קיתב רבודמ ןכ םא אלא ,טפשמ
 הלאכ שי ,תושר הזש ,הווצמ רכש :אמגודל[ .םידיקפת תרדגהו הכשלה תמקהב חתופ קוחה
 תינתומ היהת םיטפשמל הטלוקפב דומלל תורישכהש :הבוח היהי הזש קוחב עובקל םיצורש
] .ונוב ורפ הדובעב
:םייזכרמהמ המכ .)53-80 'ס( תיעוצקמ הקיתא לע קרפ םג שי קוחב
 דובכב עוגפל לולעה רבד לכמ ענמיו ,ןיד תיכרע לש עוצקמה דובכ לע רומשי ד"וע" :53 'ס
" .עוצקמה
 רוזעיו תוריסמבו תונמאנב וחולש תבוטל ד"וע לעפי ,וידיקפת יולימב" )תונמאנ תבוח( :54 'ס



 םיסרטניא לש רוסיאה לש ףיעסה עבקנ הזה ףיעסה סיסב לע ".טפשמ תושעל טפשמה תיבל
 קוחה תעצהב ?םיסרטניא דוגינ ןיא ,טפשמ תושעל ש"מהיבל רזוע ד"וע רשאכ םאה .םידגונמ
 יוטיבה לש הנווכה .בחר ידימ יוטיב והז ךא ."קדצ" תושעל ש"מהיבל רוזעי בותכ היה
 הניא ד"וע  לש היישעה בור .ד"ועו םיטפושה י"ע הנוש ןפואב שרופמ "טפשמ תושעל"
 וניאש םושמ אלמ וניא הזה ללכה ןכל .ץועיי םוחתב איה אלא טפשמ תיבל תברקתמ
 לש תואיצמ ףקשמ הז הצרמה תעדל .טפשמ תיבב אלש קדצ לש רתוי בחר סרטניאל סחייתמ
 אשונ התייה אל ןכלו תחתופמ התייה אל לארשיב תיזכרמה תוליעפה רשאכ הנש 40 ינפל
 .ךכ לכ יתועמשמ יטפשמ

 .הקיתאה יללכ תא קקוחל הכשלה תא ךימסמ אוהו תסנכה לש קוח אוה ד"וע תכשל קוח
 .)םיינלבק םיאשונ אמגודל( םיפיצסו םייללכ הקיתא יללכ שי
 לע ,תוניגה לע הרימש ךות ,ארומ אלל ,תוריסמב ,תונמאנב וחוקל תא גציי ד"וע" :2 ללכ
" .טפשמה תיבל דובכ סחי לעו עוצקמה דובכ
 אשונ תא רידסהל הכמסה הז םויהו ,תמוסרפ לע טלחומ רוסיא היה הז םעפ :55 'ס
 .תמוסרפה
:תעמשמ תוריבע הלא" ."תעמשמ תריבע" איה המ רידגמ 'סה :61 'ס
 אל ד"ועש תויארב רבודמ( .ד"וע תכשל לש 90 'ס תרפה  .53-60 םיפיעסמ הארוה תרפה .1
) .תאז םירסוא םיללכהו קוחה יפל דיעהל בייח
 .109 'ס יפל תיעוצקמה הקיטאה יללכ תרפה .2
 .ןידה תכירע עוצקמ תא םלוה וניאש רחא לדחמ וא השעמ לכ .3
 .הקיטאה יללכ תא םסרפל התווצ ד"וע תכשל )א(98 'ס יפל

.םייללכה הכשלה יללכ .ב

 :ןידה יכרוע לש תונמאנה תבוח
 ול ונומו ,חצרב דשחנ םדאו ,תינימ תוללעתה הרבעו החצרנש השיא התייה :היהש הרקמ
 רוזיאב :עקרה .וייח תא ליצהל וצר ד"ועו ,תוומ ןידל דמעוה םדאה .הנידמה םעטמ ד"וע ינש
 .ולש ישילש הרקמ והזו וחצרנ םה םג אמש דשחה הלעו ,תוריעצ םישנ ינש ומלענ קרוי וינב
 ךא .תופוג אל םגו ,םינושארה םירקמה ינש םע ותוא הרשקש היאר ףא התייה אל ךא
 ךכל סייקה תא ופיני ךכ ךרדו םירקמה ינש תא רותפיש עדימ ונממ לבקל וצר םירטושה
 .יללכה עבותל וזה תינכתה לע ורפס אל םה .תוומ שנוע לבקי אלו ןועיט תקסע לבקי אוהש
 םהב ללעתהש רחאל תונושארה םישנה ינש תא חצר םג אוהש םהל רפיסו הצרתה םשאנה
 אוה .ןועיט תקסיעב תוכזל ידכ קר הז תא םהל רפסל לכי אוה יכ היאר אל הז ךא .תינימ
 וזמר םה זא קר .תופוגה תא ואצמו םוקמל וכלה ד"וע .תופוגה תואצמנ הפיא םהל רפיס
 רוחסל ןויערב םעזב ביגה עבותה םתעתפהל .ןועיט תקסע תרומתב עדימ םהל שיש עבותל
 ,ןכ ומכ .דואמ לודג ירוביצ ןיינע הזמ השע אוהו ךכ לע הבוט חצורל תושעלו םישנה תופוגב
 יוליג יבגל םיקוח שי יכ םגו הריקח יכילה שוביש ןיגב םושיא בתכ ד"וע ינש דגנ שיגה םג אוה
 ,)חוקלל תונמאנה תבוח ללגב( רבוג רוסיאהו תולגל םהל רוסא היהש ונעט םה ךא .תופוג
 לע לכתסה רוביצהש םושמ ךכ לע תירוביצ הרעס התייה ךא .טפשמה תיב םג טילחה ךכו
 לע תרבוג םיתיעלש ולש חוקלל הבוח ול שיש ןידה ךרוע לש אלו יסיסבה םדאה לש ותבוח
 ךכב ועט ד"ועש בשוח הצרמה .תונוש םימעפל הקיתאה תובוח .הרבחל תירסומה ותבוח



 .ועדי םהש ינפל יללכה עבותל ונפ אלש

 תונמאנ תבוח לעב לכ וא( ןידה ךרועש ותעומשמו תוחילשה קוחמ תרזגנ תונמאנה תבוח
 םייקה םיניינע דוגינה .ולש סרטניאל גאוד אוהש ינפל ןמאנה סרטניאל גואדל ךירצ ,)רחא
 יסחי רעפ ללגב ,מ"ומה לע תולבגמ שיו ,החרט רכש יבגל אוה חוקלל ד"וע ןיב דימת
 קית הז םא החרט רכש לביק אלש םושמ קר ויתוריש תא לטבל לוכי אל םג ד"וע .תוחוכה
 רתומ חוקלל .'וכו שארמ עידוהל ,ש"מיב לש רושיא ךירצ אוה תאז תושעל ידכו ,ש"מיבב
 .תונמאנה תבוח םושמ טעמ עגפנ ישפוחה קושה .הצריש יתמ ולש ד"וע תא רטפל

 רוסמת הייריעה ויפל ,הנומש תירק תייריעו שילזיימ ד"וע ןיב םכסהב רבודמ :שילזיימ ד"ספ
 עבקנ ףסונב .םאתהב ורכש תא ול םלשתו גירח אלל םהל שיש תיטפשמה הדובעה לכ תא ול
 ,ול םלשתו רחא ד"וע י"ע לופיטל אוהשלכ רבד רוסמת היריעה םאש החרטה רכש םכסהב
 תא עבות שילזיימו ,הרק הז םיוסמ בלשב .אליממ החרטה רכש תא שילזיימל םג םלשת איה
 .םכסהה יפל הייריעה
 שי תויריעה תדוקפבש םושמ הזוחה תא לטבמ הנושארבו שארבו ןידה קספ תא בתכ רגמש
 רושיא ןועט ,היריעל תורוחס וא םיתוריש תקפסאל והשימל לופונומ ןתונה םכסהש הארוה
 רצוי חוקלל ד"וע ןיב הזוח ,הזוחה יבגל הנקסמה אילול םג :ףיסומ אוהו .םינפה רש לש
 הבוח שיו ,םיריבסו םינגוה ויהי הזוחה יאנתש היאר תבוח שי ד"ועלו ,תדחוימ תונמאנ תבוח
 הזוחכ הזכ הזוח תגצה .)הזכ הזוח רסואש הזה קוחה ומכ( םינותנה לכל יברימ יוליג לש
 קוחל 15 'ס חוכמ הזוחה תא לסופ היה אליממ ןכלו .היעטה םושמ וב שי רישכו ןגוה
 .םיזוחה

 ומכ ד"ועב עוגפל הסנמ חוקלה רשאכ( םיגירחל ףופכב :ןיול בד :לאידע -שינייב ד"ספ
 תאז תושעל לוכי אוה הקסעה תא קיספהל הצור חוקל רשאכ ,)גרבדלוג יאקירמאה ד"ספב
 הנושב( השענ רבכש המ לע החרטה רכש תא קר אלא ,יפצה תא ד"ועל םלשל ךירצ אלו
 הקסעב ךישמהל חוקלה תא ףוחדל לוכי ד"וע תרחאש םושמ תאז ).הליגר הזוח תרפהמ
 יאנת שי ןכ םא אלא תאז .)םיזוחא לבקמ אוה םא אמגודל( תילכלכ ול הבוט אלו וב תעגופש
 רכש תא ול םלשי אוה ד"ועה םע רשקה תא קתני חוקלה םא םגש הזוחב שרופמ םידקמ
 .תואיצמה יפל קר אלו יפצה יפל החרטה

 ןיד יקספ שי ,תוכומנ תואכרעב ,רתוי םירחואמ ןיד יקספב .ןידה יקספ ןיב הריתס שי הרואכל
 תא לבקי ד"ועש החרטה רכש םכסהב שרופמב בותכ היה רשאכ ,ןיול בד תדמע תא וצמאש
 .החרטה רכש יפצ אולמ

 לש םיכמסמו םיפסכ בכעל לוכי אוה .ד"ועל ןובכע תוכז עבוק ,הכשלה קוח לש 88 'ס
 ןמאנל אלו ישילש םדא רובע קזחומ ףסכה ןכ םא אלא ,החרט רכש חיטבהל ידכ חוקלה
 .ומצע

 תרתוס םיכמסמ ןובכעל תילמרופה תוכזה וב בצמ רצונ רשאכ :ךב :ןומימ דוד ד"וע ד"ספ
 ףא ךב :הצרמ תרוקיב .חוקלה יפלכ תונמאנה תבוח תא ףידעהל ךירצ ,תונמאנה תבוח תא
 .יטרפה רוטקסב דבע אל
 .ולש תונמאנה תבוח ףרח ד"ועל תדמוע ןובכעה תוכז :רנרוד :רכארק דס"פ



 יניד םושמו ,רחא ריכש לכ לש וניד ומכ וניא ד"וע לש ונידש הז ,םיארמ ולא ןיד יקספש המ
 .ולש תונמאנה תבוחב תואטבתמש םימעפל תורחא תוארוהו םיטקילפנוק ול שי הקיתאה

26.10.09

 ד"וע לצא לפוטמ ןיינע ותואש ול עודיו ולופיטל ןיינע לביקש ד"וע" :ןשיה 27 הקיתאה ללכ
 ברסי אל ריבעמה .ןושארה ד"וע תמכסה ילב ,גוצייה תא ומצע לע לבקי אל ד"וע ,רחא
  ".ולש החרטה רכשל עגונב םיכוסכס ול שי ןכ םא אלא ,ותמכסה תא רוסמל

 החרט רכש ביצהל ןושארה ד"ועל םורגל לוכי הז ?םלוה אוה ביצמ ללכהש ןורתפה םאה
 ןכל .דואמ יתורירש תויהל לוכי אוהש דע ,ןושארה ד"ועל האלמ הטילש ןתונ הז .דואמ הובג
 ללכה תא ףוקתל ןתינ היה ךיא .הזה ללכה לע הפירח תרוקיב התייה תובר םינש ךשמב
 שי -קוסיעה שפוח ךרד איה תחא ךרד ?ללכה תא לוספל ןתינ ךיא .תוכמסמ הגירח ?הזה
 גוצייל תיטפשמה ותוכזב חוקלב העיגפ שי ,ןכ ומכ .ינשה ד"וע לש קוסיעה שפוחב העיגפ
 .םלוה
 ןושארה ד"וע לע ןגהל דעונ ללכהש הנעט אל ד"וע תכשל .םאנג דירפ ד"ספ לש רופיסה הז
 לש םיסרטניא הפידעמ איהש תודוהל הלכי אל הכשלה ךא ,יתימאה בצמה היה הזש תורמל(
 רדסה-יא תא עונמל דעונ ללכהש הנעט הכשלה אלא .)תוחוקל לש םיסרטניא לע ד"וע
 ,הכשלה לש הנעטה דגנ .עדי אל ןושארה ד"ועהו סייק עצמאב ד"וע ףילחי חוקל םא רצוויש
 םע ךלה ׁש"מהיב ךא .עדומ אוהש ןושארה ד"וע לש המיתח הז ךירצש המ לכש םינעוט
 לש -עגופ תוחפ ןורתפ שי יכ תיתדימ אל ךרדה ךא ,היואר תילכתהש )קרב( ורמאו רקשה
-גרבסרטש תטפושה  .העדוה קר ךירצ :שדחה 27 ללכ :שדחה ללכה סנכנ ןכל .המיתחה
 ןכלו ,חוקלה ינפ לע ןידה ךרוע תבוט תפדעהב קסוע ד"ספש הנייצ ךא קרב םע המיכסה ןהכ
 .תילכתה תגשהל יוארה יעצמאה תלאשל תסנכנ אל איה
 םע תשגנתמ איה רשאכ -ןובכעה תוכז לע ,ןומימ ד"ספמ ,בתכ אוהש םדוק ד"ספמ טטיצ :ךב
 תבייח ,חוקלה לש ותבוטל תונמאנה תבוח .רבגת תונמאנה תבוח ,חוקלל תונמאנה תבוח
 .ןידה יכרוע יללכ תא ליבוהל

 ינשל עגונב העיבתל םיקיפסמש םיטרפ ול רסמו ד"ועל עיגה חוקל :לאומש ףסוי ד"ספ
 תא םג קפסל חיטבה ךא ,םיטרפ קיפסמ ול ןתנ אוה ןושארה עבתנה יבגל קר ךא .םיעבתנ
 .םולכ השע אל ד"ועו ,רשקתה אל חוקלהו םינש 5 ורבע .השע אלש המ ,עדימה ראש
 .אשונה תא ררבל הסינו רשקתה אל אוהש ינפמ גרח ד"ועש הרמא הכשלה

.םוסרפה תייגוס

 .םילודגה םייונישה ולח הב ,ןורחאה רודב רתויב תילאוטקאה הייגוסה וז

 ד"וע" .רבעשל ,ד"וע תכשל קוח לש 55 'ס איה הנושארה תיטנוולרה קוחה תארוה :היה ויה
 ד"וע יאשר םהב תורוצהו םירקמה .ןיד תכירע עוצקמב קסועכ תמוסרפ ומצעל השעי אל
 תחא ד"וע םוזי אל": ןשיה קוחל 15 ללכ ".םיללכב וטרופי ,ועוצקמ תאו ומש תא טרפל
 התרטמש הלועפ .1 ....םיכסי אל ,ףתתשי אל ,ןתוא השעי אל ,ןלהל תויונמה תולועפה



 תשיכר וא .3 :וירבחב תנגוה יתלב תורחת הב שיש .2 .ןיד תכירעב קסועכ ומצעל תמוסרפ
" .עוצקמה תא תמלוה הניאש ךרדב תוחוקל
 הרטמב השעמה תא השע ד"ועש הקזח המק םימיוסמ םיבצמבש ,הקזח עבק ןשיה 16 ללכ
 תדחוימש היזיוולט וא וידר תינכתב לשמל .ןיד תכירע עוצקמב קסועכ ומצע תא םסרפל
 .יטפשמ אשונל
 ןתינ ."םינטפשמ" אלא ד"וע םהש ורמא אל ךא ,הלאכ תוינכתב ד"וע ועיפוה 80ה תונשב
 תוגהנתהה ךא .הז תא הריתמ התייה אל תיתילכת תונשרפו ,הנתשה אל ןויגההש ןועטל
 אל הזש דע .יטנוולר אל הארנ היה רבכ ומצע ללכה יכ ,הז םע המילשה הכשלהו הטשפתה
 .הז תא ףוקעל םישנאל ושרה ,ןקות
-ןב םשב ד"וע אוה ינולפ :ד"וע תכשל דגנ ינולפ ד"ספ 4/75 אוה אשונב ליבומה ד"ספ
 ולש לודגה קיתה .'וכו םיינברה ןידה יתב דגנ קבאמה תא ליבוהש םסרופמו עודי ד"וע ,השנמ
 קבאמה תא ליבוה השנמ ןבו ,ידוהי םע ןתחתהל התצרש היוג ,ןמדייס ןלה ד"ספ לש היה
 השנמ-ןב תא ונייאר תונורחא תועידי .התצרש ומכ התוא ורייג ןורחאה עגרבו ,ץ"גבל הלש
 ףתתשתהש ימכ ןידל דמעוה אוה ,ךכ לע .ליעפמ אוהש תונורתפה תאו ולש עקרה תא וראיתו
 אל הרטמהש ןעט השנמ ןב .ןיד תכירעב קסועש ימכ ומצעל תמוסרפ תושעל הרטמב ןויארב
 .ירוביצה קבאמה תא םדקלו ויבגל השענש םשור ןקתל אלא ומצע תא םסרפל התייה
 השיגה םויכ[ .יעוצקמה קוסיעה ןיבו ירוביצה קבאמה ןיב דירפהל שי .1 :בתכ יודנל טפושה
 ךא .'וכו ץ"גב ךרד ,עוצקמה ךרד רקיעב ירוביצה קבאמה תא םדקל אקוד שיש ,הכופה איה
 ירה .םייניע תמיצע -הנווככ העידי .2 ].ץראב םיטפושה יקיתוומ היה ואדנל 70ה תונשב
 .האצותה איה ומוסרפש עדוי אוה ,ולש הרטמה אל הז םא םגש עדוי אוה

 וזה הלבגמל םיקומינה דחא ?המל .תומוסרפ ריתהש דחא ישפוח עוצקמ היה אל תע התואב
 ינפמ ,םיברב הזכ רבד ןעטת אל הכשלה .םיריחמ הדירומש ,תורחתה תא דירוהל ידכ התייה
 דובכב העיגפ התייה תפסונ הביס .יטסילטיפקה סותאהמ ךפהה -תוכיא הדירומ תורחתהש
 עגופו יוצר אל רבד הזו ,תועיבת יובירל איבת תמוסרפש השיג התייה רבעב ,ןכ ומכ .עוצקמה
 לע ןגהל האווסהב ןויסנ היה .םירישעה ?םילאיצנטופה םיעבתנה ויה ימ .ירוביצה רדסב
 תא םדקלו ,םיעגפנל רוזעל ,תועיבת תאבהב תוחילש שיש איה הסיפתה םויה .דסממה
 .התנתשה הסיפתה .הרבחב תוריחהו ןויוושה
 :היה רתויב בושחה ד"ספ .הזה אשונב הכפהמל ואיבהש ןיד יקספ המכ ויה ב"הראב
 .ןוילעל עיגה ךכו ,תילרדפה הקוחה חכמ הנגה ול שיש ןעט אוה .Bates v. Arizona ד"ספ
 הריבעב )הלשמ םיקוח שי הנידמ לכל אלא ,הכשל ןיא ב"הראב( הנוזירא י"ע םשאוה סטייב
 הלפיטש תיטפשמ הקינילק וחתפ ד"וע המכ דועו אוהש ןוויכמ ד"ועכ ומצע םוסרפ לש
 אל הקינילקהש התייה הנעטה .םיטועמ םיעצמא ילעב תוחוקל ליבשב םיטרדנטס םיניינעב
 רובע םיריחמ וביצהש ,םיריילפ וציפה םה זא .הזה םוסרפה אלל דורשל הלוכי התייה
 םיריחמ םיבוגש םירחאה ד"וע ?ןידל םתוא דימעה ימ .תונוכשב םתוא וקלחו תוטושפ תולועפ
 שפוח סיסב לע הז תא קמנמו העשרהה תא לטבמ ןוילעה ש"מהיב .רתוי הברה םיהובג
 ותיא דדומתהל ןתינש ,ומצע תא אטבל ד"וע לש ,יביטקא יוטיב שפוח .א :םיגוס ינשמ יוטיבה
 תוחוקלה לש עדימל תושיגנ .יביסאפ יוטיב שפוח .ב .ףרוג רוסיאב ךרוצ ןיאו תולבגה י"ע
 .יוטיבה שפוחמ קלח םג הזש םמצע

-רטוח רורד ד"וע .ומצע םוסרפ לע ןידל דמעוהש ד"וע לש ינש הרקמ היה 1986ב :לארשיב
 ותבשש הפועתה הדשב םידבועה תודעוו תא גציי ,הכשלה שאר היה ןכמ רחאלש ,ישי
 ישאר .התיבשה דגנ וצ איצוהש הדובעל ש"מיבל ונפ הפועתה תודש תושר .הכורא התיבש



 רשאכ ותוא ופקתו ודרשמל ץוחמ ודמע םיבר םיאנותיעו ,ישי-רטוח לצא וסנכתה תודעווה
 .הרדושש תימשרה העדוהה תא רסמו תולאשה ןמ קלחל תובושת בישה אוה .דרשמהמ אצי
 אוה .יטפשמ אשונב תוינוכתב ד"וע ותויה תא ןייצש םושמ הכשלה י"ע ןידל דמעוה אוה
.יוכיז התייה םעפה האצותה .קרבו יודנל ובשי םש ,ןוילעל רוערע שיגה אוה .הריבעב עשרוה
 דוסיב אוה ןוידה רקיע ,הפ .ישפנה דוסיב רקיעב וקסע םש )השנמ-ןב( ,אוהה קיתב" :קרב
 ירוביצה דיקפתה תא אלממ אלא ומצעל תמוסרפ השוע ונניא ד"וע הזה בצמב ."יתוגהנתהה
 .תיעוצקמ תובישח לעב יניינע עדימ רסומו תעדל ךירצ אוהש המב רוביצה תא עדימו ולש
 ".תימצע החבשה םוש וירבדב ןיא" .וילע רמוש אלא ,עוצקמה דובכב עגופ אל אוה
 יכ .BATES ד"ספ תא ריכזה ןכ אוה ךא ,רחא ילארשי ד"ספ ריכזמ אל קרב ,השנמ-ןבמ ץוח
 .םלועב הכפהמל ליבוהש ליבומה ד"ספ והז

 ינידב בושח אוה ד"ספ .תויטפשמ תויגוסב החמתמש יאנותיע אוה ןירטיצ :ןירטיצ ד"ספ
 ןוילעה ש"מיב י"ע ןתינ ךא ,קוחב םייק אלש ,יאנותיעה ןויסחה תא עבק אוהש ינפמ תויאר
 ,םיוסמ ד"וע וב קסעש ,םיוסמ טפשמ לע ןותיעב הנטק הבתכ בתכ ןירטיצ :רופיסה .הקיספב
 תרטמל םוסרפ לע ןידל ותוא ודימעה זא .עדימה תא ול רסמ ד"ועש רורב םשור היהו
 ןירטיצל הנמזה וצ האיצוה הכשלה .רוקמה אוהש חיכוהל התשקתה הכשלה ךא .תמוסרפ
 ,בריס ןירטיצ .)םיעיגמ אלש ולא תא סונקלו םידע ןימזהל תוכמס שי הכשלל( דיעהל אוביש
 ,הנעטה תא לביק ןוילעה .קדצומ בוריסה יכ ,ןויסיח שורדל ותוא ליבוה הזו ,ותוא וסנק זא
 ריבא ,רגמש( תואנותיעהו יוטיבה שפוח .1 :םיירקיע םיאשונ ינש לע דואמ ךורא ד"ספ ובתכו
 איבמ רגמש .ד"וע לש תמוסרפה אשונ .2 .םיאנותיעל יסחי ןויסיח ןתמ תוברל ,)יוטיבה שפוח
 אוה .ץראל עיגה אל ןיידע ךא )ב"הראו הילגנא תומכ( תונוש תוצראב ולחש םייונישה תא
 ןכלו .יאנותיעה לש יוטיבה שפוח תא הבגמ רוביצל קזנהש רמאו ,הכשלל וא ,קקוחמל זמור
 .רוביצב םיעגופ םה יכ וללה םיללכה תא ףילחהל שי

 קקחנ ,יללכ ןוקית אלא הקיתאה יללכ לש קר היה אל 2000 תנשב השענש קוחל ןוקיתה
 קוחה תוארוה תא ףילחה הז ".2000 ,עוצקמ ילעב לש תמוסרפ תרדסה קוח" :קוח
 2 'ס :ךכ הניש קוחה ד"וע לש םוחתב .רחא ףיעסב -'וכו ונלש 55 'ס תא ,םיאפורה תדוקפב
 ,וקוסיעל תמוסרפ ןיפיקעב וא ןירשימב השעי אל ד"וע :תמוסרפ )רוסיא םוקמב( תרדסה" אוה
 הנפמ ףיעסה אלא ,ומצע 'סב רדסה ןיא "...ןידה יכרוע תכשל ןיקתתש םיללכל םאתהב אלא
 םושמ וא ,וב עוגפל וא רוביצה תא תועטהל ידכ םהב היהנ אלש דבלבו" .הכשלה יללכל
 הארוה יהוז "...עוצקמה םש תאו ומש תא ןייצל ד"וע יאשר ,ןכ ומכ ....עוצקמה דובכב העיגפ
 .המצע הכשלל

 תמוסרפ ןיפיקעב וא ןירשימב השעי אל השרומ אפור" :3 'סב אוה םיאפור יבגל הנקתה
 "...תונקתל דגונמש וא עוצקמה דובכב עוגפל ידכ הב שיש וא תועטהל ידכ הב שיש וקוסיעב
 .ליבגמ קר ומצעב אוה ךא -ריתהל הכשלל הנפמ 'סה ד"וע יבגל ....מ ץוח םסרפל ריתמ 'סה
 .הכשלה לש קנע קבאמ תוכזב הזו וזכ הרדסהל הכזש ידיחיה ןוגראה איה הכשלה
 םיללכ ןיא .היזיוולטבו וידרב ד"וע לש תומוסרפל תוסחייתה םוש התייה אל םיללכב םויה דע
 תא רשאל בריסו םחל ,זאד םיטפשמה רש ,ןילייב .רוסא לכה הז ןכלו ,הז תא םירידסמש
 ול וחיטבה םה רבד לש ופוסב .הצורמ התייה הכשלה ךא ,ידימ םיליבגמ ויה םה יכ םיללכה
 הברה שי הכשלל יכ ,הרק אל הז ךא ,וידרו היזיולט יבגל רסחה תא ואלמי םה הנש ךותש
 .חוכ



 הדובע וידיל רוסמל םדא לכ רחא י"ע וא ומצעב ד"וע לדשי אל" :ד"וע תכשל קוח לש 56 'ס
 ןיידע לודישה ,תרתומ לודגב תמוסרפש םוקמ ,ב"הראב ?56ל 55 ןיב סחיה המ ".תיעוצקמ
 .רוסא ראשנ
 ,םירחא י"ע וילע ורמאנש םירבד -םוסרפ .תמוסרפל םוסרפ ןיב ןיחבהל וליחה 80ה תונשב
-רטוח רורד זאמ .ומצע לע העדוה םסרפמ אוה ותמזויב -תמוסרפ .תובתכ לש הרוצב בורל
 ןוילעה ,ןוילעל ולעש םירקמה לכ .ד"וע לש םוסרפ לע ד"וע לש העשרה לש ד"ספ היה אל ישי
 זוחמ לש הקיתאה תדעו .ירוביצ סרטניא היה הבתכלש םושמ רתומ היה הזש טילחה
 .םיאניירתמש ד"וע תעבות אל רבכ איהש ,םיוסמ ד"ספ תובקעב ,העדוה המסרפ םילשורי
 המילשה הכשלהו םימיוסמ םיללכ יפל תועדומב תומוסרפ לע אוה רוסיאה ,םויה ,תיטקרפ
 םיללכל םאתהב ךא 'וכו תונותיעב תומוסרפ תושעל רתומ .תונויאר גוסמ םוסרפ םע
 .םימיוסמ

 .םידרפנ םיללכב אלא םיליגרה הקיתאה יללכב םיעיפומ םניא תמוסרפל םיעגונה םיללכה
 .אוהש םוקמ לכב ד"וע ותויה רבד תא פ"עבו בתכב ןייצל יאשר ד"ועש ןייוצמ םהב
 .םהילא תונפל ןתינש תומוסרפ אשונל תדחוימ ץועיי תדעו שי הקיתאה תדעוב
 תרימש לש 53 'ס :רחא ללכ שי ךא ,לדוגה תא םיעבוק אל םהו ,םיטלש םיריתמ םיללכה
 הלבגה שי םינותיעב תועדומל עגונב .עוצקמה דובכב עגופ ולדוגב גירח טלש .עוצקמה דובכ
 .דומעה תינימש דע -העדומה לדוג לע
 תונותיעב .1 ,ד"ועל תרתומ ,דבלב ןלהל טרופמכ תמוסרפ" :םסרפל רתומ הפיא .)א(3 ללכ
 אלש -עוצקמה דובכ( .תע יבתכו םיניזגמב ,ןיד יכרועל תמוסרפל וצקוהש םירודמב הבותכ
 ךירדמב םסרפל הרסא הכשלה( .ןופלט יכירדמ .2  .)תורחא תועדומ ינימ לכ דיל ומסרפי
 ).םלוכל חותפ היה אל הז יכ גווסמ יעוצקמ
 .העדומה ןכות )ב(

02.11.09

 םוסרפ יבגל היעב הררועתה ץראב ךא .יעוצקמ ךירדמב םסרפל ןתינ אלש רמוא )א(3 ללכ
 הזש תורמל ,רוסיא ךכ לע ןיא םוסרפ לש הקיתאה יללכ תניחבמ .תוחוקל לש םהיתומש
 תא םסרפל ולחה ב"הראב 80ה תונשב .תדגנתמ הכשלהו חוקלה ןוצרל דגונמ תויהל לוכי
 ולחה )ןמאנ ומכ( םילארשי ד"וע ידרשמ ,רוסא היה הז ץראבש תורמל ןכלו ,תוחוקלה תומש
 םוסרפה םע היעב היה אל הכשלל .םהלש תוחוקלה תומש םע דחי םמצע תא ל"וחב םסרפל
 .וחצינ ד"וע ידרשמ ,רבד לש ופוסב ךא לודג חוכיוו רצי הז .תוחוקלה תומש םוסרפ םע אלא
 ד"וע לע רבד עדוי אלש חוקלה תא תרשמ םג הז ךא ,ד"וע תא ראפל ידכ השענ הזה םוסרפה
 םוסרפ לע רוסיא שי ןכאו ?תדגנתמ הכשלה המל זא .ויתודוא ררבלו םתוא דודמל לוכי ךכו
 .םוסרפ תועדומב תוחוקלה תומש
].הבותכה תונותיעב רשאמ תושימג רתוי שי טנרטניא ירתאב םוסרפה יבגל[
 רצוי תוחוקלה םוסרפו ,תורחת הצור אל איהש םושמ הארנכ איה תדגנתמ הכשלהש הביסה
 .ןויווש לש קומינ ךותמ .תורחת

 ?ב"הראב םסרפמה ד"וע לש תומוסרפ לע לח ןיד הזיא
 תושדח ללוכש ל"וחב תידוהיה הליהקה ןעמל םידרוי לש ןותיע ,"ונלש לארשי" ןותיע :אמגודל
 םמצע תא ומסרפ םילארשי ד"וע ,ץראב הרתוה תמוסרפהש ינפל וליפא .תוילארשי תועדומו



 םג אוה ד"וע רשאכ הרוק המ ךא -םסרפל םירתומ ויה ל"וחב ד"וע םג םהש ד"וע .םש
?וילע לח ילארשיה ןידה םאה ?ילארשי
 תיטפשמה תכרעמה .םוקמ לכל ותיא אשונ םדאש )הרותה ומכ( ישיא ןיינע אל הז :טנרגא
 .ימ לע לח קוח הזיא עבקי יטרפה ימואלניבה ןידה לש
 .לארשי תנידמ לש םיתאה םיללכה תאו ילארשיה ןידה תרות תא ומיע אשונ ד"וע :הכשלה
 .תוגייתסה הנממ ןיאו הפיקת וז הדמע

 :תעמשמ תריבע רידגמ :קוחל 61 'ס
:תעמשמ תוריבע הלא.61

 רשקב ןיד ךרוע לע רוסיא וא בויח ליטמה רחא ןיד לש וא 60 דע 53 םיפיעסה תוארוהמ הארוה תרפה)1(
;ועוצקמל
;109 ףיעס יפל ועבקנש תיעוצקמה הקיתאה יללכ תרפה)2(
.ןידה תכירע עוצקמ תא םלוה וניאש רחא לדחמ וא השעמ לכ)3(

.הכשלה לש םייתעמשמה ןידה יתב ינפל ןידה תא ןיד ךרוע ןתי ,ץראל ץוחב הרבענ םא ףא ,תעמשמ תריבע לע.62

 קר אלא ,לוחיש ןידה המ רמוא אל 'סה .לחה קוחה ןיבל טופיש תוכמס ןיב הנחבה הנשי
 הרידגמ המצע הכשלה ,תאז תורמל .)המ יפל ןיוצמ אל ךא( ןודל תוכמס ץראב ׁש"מהיבל שיש
 .רורב ללכ

 ,רוסא -רתומ אלש המ .םסרפל ןתינש םירבד 13 לש המישר :תמוסרפה יללכ לש )ב(3 'ס
 .המישרב וללכי םיטירפ וליא לע לודג קבאמ היה 80ה תונשב .םירחא תועוצקמל דוגינב
 הנידמב ןוישיר ול שיש םסרפמש ד"וע לש אשונה יבגל םינש 10 לש קבאמ היה :אמגודל
 .המישרב ללכנ הז ,רבד לש ופוסב .תורחת עונמל התצר הכשלהש םושמ תאז .תרחא

 רשפאל )הצרמה י"ע( העצה התלע 80ה תונשב .דרשמהו ד"וע לש וקוסיע ימוחת :'י ק"ס
 ימוחתו ל"וחב ןוישר תוברל ,המישרב םיטירפה לכ וללכי וב הכשלה לש רפסב םסרפל ד"ועל
 הכשלה םא .תיללכ הקיטקרפ וא קוסיע ימוחת 2 םסרפל לכוי ד"ועש התייה העצהה .קוסיע
 ד"וע שי םא .םינושה םיחנומהו תורדגהה לע תורחת היהי אל ,קוסיע יראת 20 רשאת
 .רושיא שקבל ךרטצי אוה ףסונ םוחת ףיסוהל הצורש
 .ויכרצל םיאתמש ד"וע רתאל חוקלל לק :ןורתיה
 .הלבקתה אל וז העצה ךא ,החרטה רכש תא םג לולכל :עיצה רקנא
 ידכ םימוחת 4 םסרפל ןתינ :רבד לש ופוסב .ומדקל ידכ הברה השענ אל ךא לבקתה ןויערה
 הז םיינשמ הלעמל :הצרמה .ד"וע תבוט -רוביצה ינפב בוט רתוי ומצע תא גיצהל לכוי ד"ועש
 .חוקלל רזוע אל רבכו תיללכ הקיטקרפ רבכ
 .דיחיכ ולש אלמה םוסרפל יאשר דחא לכ ,דרשמב דחי םידבועש ד"וע

 .ירקש אל הז דוע לכ ישפוחב םושרל ןתינ אלא ,קוסיע ימוחת לש הרוגס המישר ןיא רבכ

 תונותיעב העדוה םסרפ אוה .ינמרג טפשמב םג קסועש דרשמ לעב ,יקי אצוממ ד"וע :ןסא ןד
 ןוכרדו תינמרג תוחרזאל וילא תונפל םילוכי ינמרג אצומ ינבש הזכ רותב ודרשמ תא גיצה םש
 םוחת הז :הצרמה .יתעמשמ ןידל דמעוי העדומה תא ריסי אל םאש הצחל הכשלה .יאפוריא
 .םינמרג לש םיאצאצ רובע םינוכרד תגשה -םוחתה לש םוסרפה לע הלבגמ ןיא ןכלו וקוסיע
 .הכשלה םע ךסכתסהל אל ידכ ענכנ ד"וע רבד לש ופוסב ךא



 תובוגת םימעפל ול ויהש ,ימחר ךות ןקתה ויה ןוירה תעינמל םיעצמאה :ב"הראב הרקמ
 ומסרפ ,ועגפנש תופסונ םישנ אוצמל ידכו תיגוציי העיבת ונגרא .ןטרסו תורקע לש יאוול
 וב ושמתשה םאה הלאשו ,ןקתהה לש םוליצ היה הב העדומ םסרפ ד"וע .םישנ לש ןיזגמב
 .ןקתהה בקע םרגנ קזנהש ןכתיי יכ ,ועגפנו
 קיספה אוה .)העדומ ךותב יטפשמ ץועיי( הרוסא תמוסרפ לע ןידל ודימעה :ד"וע ןוגרא
 .רערעו
 לש עדימה תלבק לשו ולש רובידהו יוטיבה תוכז םושמ העשרהה תא ולטיב רוערעב :ש"מהיב
 לבקמ אוה -ףסכ הלעי אל קיתב לופיטהו םניח איה החישהש םסרפ אוה ,ןכ ומכ .םישנה
 סרטניאה םשב לעפ אוה ,תאזמ הרתי ךא .םנשי םה םא העיבתה תוריפמ םיזוחא קר
 רשק חיכוהל וחילצה תובר םישנו םימישרמ ויה םוסרפה לש החלצהה ינותנ -ירוביצה
 ויה אל םעפ ףא תובר םישנ העדוהה אילולש וחכונ םה .תחלצומ התייה העיבתהו יתביס
 .םהל עיגמה יוציפב תוכוז אלו העיבת תושיגמ
 .השיגב יולת .תועיבת יוביר דדועל םיצור אל םא ילילש הזש ןועטל ןתינ

 םה םא םגש ןכתי .םהלש קוסיעה ימוחת םוסרפ רתיהב םישמתשמ ד"וע קיפסמ אל לעופב
 תא םסרפל ולכוי ,הביחרמ תונשרפ תחת לארשיב וליפא ,ליגרהמ הנושו שדח אשונב םיקסוע
 .םייקל ןתינ אלש תוחטבהמ רהזיהל שיש וריכזה ד"ספב ךא .הז

 .החרט רכש םוסרפ

 המכמ תאז .)ב(3 'סב םירתומה םיטירפב סנכנ אל הזש םושמ החרט רכש םסרפל רוסא
 :תוביס
 ומכ( עובק ןכש המ תא םסרפל ןתינ אל המל ךא .עובק רבד וניא הז םירקמה ןמ הברהב-
 .םוחתה תא ריכמ אלש ימל ליעוי הז יכ ?)הריד תשיכרל םכסה
 הזש הנעט התייה .ד"וע לע ןגהל סרטניא ,בוש .םיריחמ תדרוהל ליבוי םוסרפה .תורחת-
 קוח תא דגונ הזש תורמל ,ט"כש לש ילמינימ ףירעת היה םעפ .לופיטה לש תוכיאה תא דירוי
 .היפל ךלוה אל דחא ףא ךא ,הצלמה שי םויה .רתומ היה הכשלל ךא ,םייקסעה םילבגהה
 תוריש תתל הווש אלש וזכ המרל ט"כש תא דירותו העורפ היהת תורחתהש התייה הנעטה
 .חוקלל תונמאנה תבוחב העיגפ היהת ךכב .בוט
 .עוצקמה דובכב העיגפ-

 דעומ רחאל םישדוח 6ל תוחפל בייחמ םסרופש המש הארוה שי ט"כש םסרפל רתומש םוקמ
 .םוסרפה
 תא אוצמל חוקלל רוזעל -עוצקמה דובכ םושמ .ןותיעב דומע עבר דע םסרפל רתומ :'ד ק"ס
 .ךפהה אלו ד"וע
 םסרפל רתומ :אמגודל .טנרטניאב תושימג רתוי -דרשמה רתאל קניל םסרפל רתומ :'ה ק"ס
 לש הרקמב .דרשמב םירחא םידבוע לש אל םגו תוחוקל לש אל ךא ,ד"וע לש וליפא ,תונומת
 םדא יבגל ןויד הלע[ .ונק המ םינוקל ריכזהל ידכ תרתומ התייה הנומתה העינמה יעצמא
 ] .רוסא הז ץראב ךא הערכה ןיא ב"הראב .)ןקחש ומכ( ד"וע רובע םלטצמש רחא

 .רימחהל איה הלש הייטנה ךא ,רוסא המו רתומ המל הכשלה לש ץועיי תדעו הנשי



 רתומ ןכ ומכו ,ולש הקיטקרפה יבגל יאנותיעל עדימ רוסמל ד"ועל הריתמ הכשלה םויכ
 םמצעב םהל רוסאש ןבומכ .םהלש םיקיתהו ד"וע תודוא תונותיעל עדימ ץיפיש ן"צחי רוכשל
 רוסא אלש המ לכ םסרפל םהל רתומ :םיאפור יבגל ןידהמ הנוש הז .םירבדה תא בותכל
 םירחאל םג רוסא ,םסרפל םהל רוסאש המ ךא )רוסא רתומ אלש המ לכש ד"ועל דוגינב(
 אדוול איה אפורה לש ותבוח תומוסרפב קסועש השרומ םדא ול שי םאו םהילע םסרפל
 רבע אוהש הקזח המק ,הז תא רפה אוה םא .הלאה םירבדה תא םסרפי אל םסרפמהש
 .וילע החכוהה לטנו הריבע

 לכ הל תפכא אלש םויה הכשלה תיארו תואיצמה םושמ ?וללה םיפיעסה תא ןיא ד"ועל המל
 תועדומ לע תונדפק שיש םושמ תוועמ ןויגה הפ שי :הצרמה .םיאנותיע םימוסרפמ ךכ
 הזש "עוצקמה דובכ" םושמ הארנכ תאז .תואנותיעל עגונב בחר הלועפ חוורמ ךא ,תמוסרפה
 .וילע הבתכ תמועל ,ומצע תא םסרפי ד"וע םא לוז הארי
 לע ץוחלל ךירצ חוקלה יכ -טנרטניאה אשונב תושימגה תא הוולמ םג הארנכ הזה לאנויצרה
 .םיטלש וא תוצפוק תועדומ רוסא ךא .קנילה

 .תיעוצקמ הדובע וידיל רוסמל םדא לכ ,רחא י"ע וא ומצעב ,ד"וע לדשי אל :56 'ס

 ?לודישל תמוסרפ ןיב לדבהה המ
 ול רוסמי ךוותמהש היה לידה .םיוסמ רוזיאב ךוותמ םע רשק רצי ד"וע :ב"הראב הרקמ
 םכסהל םהיניב עיגהש תוחוקל לש המישר ןכו רוזיאב תוריד  לש םירכומו םינוק לש המישר
 .ויתוריש תא עיצמ אוה ובש בתכמ וללה םישנאה לכל חלש ד"וע .הריכמ
 תמוסרפש םושמ תאז .לודיש לע אלא ,רוסיא ןיא רבכ יכ ,תמוסרפ לע אל -ןידל דמעוה אוה
 .םידוקממ םישנא רחוב אוה ןאכ ךא ןותיעה יארוק לכל תיללכ איה
 .יתימא תוריש עיצמ אוהו ישיא ץחל ןיאש םושמ לודיש רשאמ תמוסרפל המוד רתוי :ש"מהיב
 .ילארטנ הז

?ורתוה תומוסרפ םא רוסא לודישה המל
 ויה אלש תוחוקלה לע ץחל םירצוי ויה .םיסנלובמא תפידר לש העפות התיה ב"הראב
 .המלש תיביטמרופניא הנומת םילבקמ
 ךירצש לבוקמ הפטעמה לע ,םוסרפ בתכמ חלוש ד"וע רשאכ ב"הראב ,ץחלה אשונ ללגב
 .םתוא םיעבותש ובשחי אל םישנאש ידכ תמוסרפ הזש תמוסרפ תויהל

 םג םתוא םימישאמש ,ד"וע לש תורוסא תומוסרפ לש םיקית םנשי תובר םימעפ לארשיב
 .העפותל דגנתה ןהכ םייח .לודישב
 חולשל הצרו ולשמ דרשמ חתפ אוה .פ"לצוהב קסעש רחא ד"וע לצא החמתה ד"וע :'א הרקמ
 וילא וריבעיש שקיב אוה .ורתוה תומוסרפהשכ 2000 תנש ינפל -לארשיב ד"וע לכל בתכמ
 .החרטה רכש תא םמיע קולחי אוהו פ"לצוהה יקית תא
 םיברועמו ןיינע יעדוי םישנאב רבודמ ירה -רתומ הז םא הקיתאה תדעו תא לאש והשימ
 שרופ "םדא לכ" ?56 'סב "םדא לכ" בותכ רשאכ וריתי ךיא ךא .תוריש עיצמ קר אוהו םוחתב
 .רתומ רבדה זאמ .ד"וע ללוכ אלו טוידהכ קר

 ד"וע היהנש רחאל ךא .ד"וע היהש ינפל הרובעתה תרטשמ םעטמ עיפוה ד"וע :'ב הרקמ



 תא עיצהו םירחא םידרשמל הנפ אוה .העונת תוריבעב םימשאנ גוצייל הקיטקרפ חתפ
 .םוחתב החמתמ ד"וע -רוביצל רזוע הז יכ תאז הרשיא הקיתאה תדעו .ויתוריש

09.11.09

 קרש תולועפה תא השוע וניא ומצע אוה( ד"וע דרשמ חותפל לוכי ד"וע וניאש םדא םאה
 הרואכל ?םוסרפ לש הקיתאה תוריבע לע רובעלו )ולש םיריכש םה ד"וע אלא ד"ועל תורתומ
 ד"וע לש ןתולועפ תא ביתכמ אוהש םושמ לבא .םוחת לכב הרוק הז -היעב הז םא ןיא
 .רוסא היהי הזש הארנכ

 .)קיטסלפ יחותינ( הקיטתסא ילופיטב תקסועש הרבח איה היצרופרופ :היצרופרופ ד"ספ
 הרבחה יגיצנל םיאב םישנא .םייסאלק םילופיט תמסרפמו םיאפורל ךוויתב הקסע הרבחה
 ירוסיא תא ופקע ךכבו -ךווית ימד םילבקמו םינוש םיאפורל םישקבמה תא םינפמ םהו
 90ה תונשב ןתינ ד"ספ .רומג רדסב הזש עבק )רימז לש ד"ספ( ׁש"מהיב .םיאפור לע םוסרפה
 .םוסרפה ירוסיאמ העיגר התייה רבכו
?ד"וע יבגל םג ףקת הזה ד"ספ םאה
:תא הקיתאה יללכב וקקוח ,הקיתאה יללכו קוחה תפיקע תא עונמל ידכ
 לעופה ,ד"וע וניאש ףוג וילא הנפהש ,חוקלל יטפשמ תוריש ןתיי אל ד"וע :)א(ב11 ללכ
 ?תובדנתהב הז תא השעי ימ ."ד"וע תוריש ןתמ םיברב םסרפמ וז הרטמלו ,חוור תרטמל
 גהנמה( החרט רכש רובע םג ,רחא ד"ועל תונפהל ד"ועל רתומ .םייתובדנתה םינוגראו תודוגא
.)שילש אוה
 ,וקיסעמ וניאש ימל יטפשמ תוריש ןתיי אל ,ד"וע וניאש ימ י"ע קסעומה ד"וע" :)ב(ב11 ללכ
 אמגודל ,ד"וע אוהש ריכש  "...יטפשמה תורישה ןעמל הבוגו חוור תורטמל לעופ קיסעמה םא
 לש םוסרפה ךרד עיגהש רחאל אל ךא ,קנבל יעוצקמ תוריש תתל רתומ ד"ועל .קנבב דבוע
 הרומת לבקמ אל קיסעמה םא ...לבא .)ןובזיע לוהינ אמגודל( ד"וע תוריש תא עיצהש קנבה
 .תונובזעה תא להנל לוכי ד"וע זא ,)תוחוקלל עיצמ קנבהש הבטה אמגודל( תורישה רובע
 יטפשמה תורישה לע ןכלו )יטפשמ תוריש אל( ןובזיעה לוהינמ חיוורמ קנבהש ןבומכ לבא
 ןיב םיסרטנא דוגינ לש הלודג הנכס שיש איה תיטרקנוקה היעבה .הרומת לבקמ אל אוה
 .)ול בייוחמ םג אוהש( ןובזיעה לש סרטניאה ןיבו )ול בייוחמ ד"ועש( קנבה לש סרטניאה

 םילעופה תצעומ .)61ב קר היה ד"וע תכשל קוח( :1960 תיטפשמ הצעומ רוערע ד"ספ
 לזומ יטפשמ תוריש הז ,םירבחל תתל התצרש םיתורישהמ קלחש הטילחה הרדחב
 םוי לכבש אוה רדסהה .)הדובעל םירושקש םימוחתב( םניח ד"וע םע תינושאר תוצעייתהו
 םותב .הצעומה ידרשמב רותה יפל הצעומה ירבח תא לבקי םייוסמ ד"וע םיירהצב ישילש
 השיגפ ול עבוק ד"וע -שי םא .העיבת םהל ןיא וא שי םא םילעופל רמוא ד"וע תוצעייתהה
 ךכ ךא )הכוזו( ירמגל רחא והשמל עגונב ןידל דמעוה ד"וע .םירחא ד"וע לע ץילממ וא ודרשמב
 .םוסרפה לש הזה ןיינעה םסרפתה
 שיו ףיקע םוסרפ הז :)םידבועה תורדתסה לש ש"מעוי היהש רחאל טפושל הנמתה( ןונסרב
 היואר הרטמה ךא לוספ הזה רדסהה .הזה ד"ועל תופידע ןתונ הז .םירחא םירבדל הנכס הזב
 הצעומה היהי ד"וע לש חוקלה .םילעופה תצעומ ?ד"ועל םלשי ימ .יואר ןורתפ אוצמל שיו



 .וילא התנפ הצעומה יכ ,םילעופה תא לדשי אל ד"וע ןכלו לעופה אלו
 .םילעופה תצעומ ןיבל דיחיה לעופה ןיב םיסרטניא דוגינ לש תיניצר היעב תרצונ :הצרמה

 אלא ד"וע לש המישר וצר אל םידבועה ינוגרא .30ה תונשב ב"הראב הררועתה וזה היעבה
 יללכ תא תדגונ הרוגס המישרש התייה הנעטה .וילע םיכמוס םהש ןויסנ לעב ד"וע
 .תמוסרפה

 דעב( הנעטה .םיללכב רתיה ןיא יכ ,אל ?םניח תינושאר תוצעיתה םסרפל רתומ ד"ועל םאה
 .תורחת ףיסוי הזש איה )דגנ וא

:ד"וע לש ולופיטל רבד תלבק
 לפטל אלש ד"וע טילחה .ולופיטל ןיינע לבקל אלש ותעד לוקיש יפל יאשר ד"וע" :12 ללכ
 תביס תא ץרתל ךירצ אלו -המוד ללכ שי ב"הראב ".ריבס ןמז ךות חוקלל עידוי ,םיוסמ ןיינעב
 תא לבקמש רטיסילוסל הנופ אוה רטסירבל קוקז םדא רשאכ םש .לדבה שי הילגנאב .בוריסה
 תא לבקל בייחש רטסירבל הז תא ןתונו קיתה לש brief ןיכמו היצמרופניא ףסוא ,םיטרפה
 .םלשל ןכומ חוקלהש .2 .וקוסיע םוחתב הזש .1 :םיאנת ינשב קיתה
 ןכומ אל דחא ףאש םישנאל ןורתפ ןתונו תונמואלו תונעזג ענומ :תיטירבה הטישה תונורתי
 ההוזמ אקוד ואל ד"וע יכ ,ער םש לש דחפ ןיא זא קיתה תא לבקל הבוח שי םא .םתוא גצייל
 לבקל םיצור אל ד"וע ובש בצמ שי ב"הראבו לארשיב .'קוחה הז ,ינא אל הז' -קיתה םע
 םיכירצ םה ,קיתה תא םיחקול םה םא ,תאזמ הרתי .הרבחב םידוהא אל םישנא לש םיקית
 .םהלש קסעב עוגפל לוכי הזו םיברב םיהוזמו םמצע לע ןגהל

 .ש"מיבב גוציי ומכ -תושעל לוכי הכשלה לש ד"וע קרש םירבד עבוק ד"וע תכשל קוחל 20 'ס
 .ילארשי טפשמ תיבב גצייל לוכי אל ילארשי וניאש ד"וע ןכל
 תכשלב רבח ?ד"וע והימ ...תויושר ינימ לכ ינפל ד"וע י"ע גצוימ תויהל יאשר םדא :22 'ס
 .ןידה יכרוע
 וא ,התימ הנידש הריבעב םשאנו ילארשי חרזא וניאש םדא" :ירוקמה .גירח :23 'ס
 ד"וע וניאש רוגנס ,רושיאב ,ומצעל תונמל יאשר ,תאזכ הריבע ןיגב הריקח ודגנ תלהנתמש
" .ןיד תכירעל ךמסומ ןכא אוהש יאנתב ,הז קוחב ותועמשמכ

 לש המשאה ודגנ השגוה .םידוהי דגנ רורט תולועפ לש הרטמל ץראב ןנתסה :יז'גח ד"ספ
 ול רתומ .יונימה תא רשאל םיטפשמה רש לש רושיא שקיבו ,רז ד"וע הצר אוה .הנידמה
 תוביסנה םהמ .הכשלה םע תיטפשמ תוצעייתה רחאלו תודחוימ תוביסנב קר רשאל
 םושמ רז ד"וע לש ויונימ תא רשיא אלו הכשלה תצלמה יפל ךלה םיטפשמה רש ?תודחוימה
 ול ןיאש התייה יז'גח תנעט .הנמאנ ותוא גצייל םילוכיש ץראב ד"וע קיפסמ םנשיש הכרעהה
 םיטפשמה רש .םילארשי גורהל ןוצר לש הריבעב םשאנ אוהש דוחייב ,םילארשיה ד"ועב ןומא
 עשרוה םש ,יזוחמ יאבצ טפשמ תיבב להנתה טפשמהו ,ילארשי ד"וע ונימו יונימל בריס
 ד"הוע י"ע שגוהש ,רוערעב .)רז ד"וע י"ע גצוימ תויהל ותשקב תא וחד בוש( הריבעב
 ול ןיאש ותדמע תא ולביקש םושמ יז'גח לש האשרהה תא לטיב יאבצה ןידה תיב ,ילארשיה
:תועד 3ל וקלחתה ץ"גב יטפוש .יביטקייבוס ןחבמ הז -םילארשיה ד"ועב ןומא
 .תודחוימ תוביסנ ןיא ןכלו תונמאנב ותוא גצייל םילוכיש םילארשי ד"וע שי :ןמסוז .1
 .הז תא רשאל היה ןכלו ,יביטקייבוסה ןומאה רסוחה םהש תודחוימ תוביסנ שי :ןוקתיו .2
.רשאל וילע היה ןכלו ,ולש ןומאה רסוחל עגונב ןכ יז'גיחש הנקסמל עיגה רשה



 ןייעי רשהש יוארה ןימ ,העשרהה תא לטיב ,םירוערעל יאבצה ןידה תיב הזה קיתבו תויה .3
 לש הלאשה יבגל הלודג תירוביצ הרעס ררועו הטלחהה תא תונשל בריס רשה .קיתב שדחמ
 ךכל קיפסמ תיתימא ,גוציל הכזיי םדא ןב לכש ונלש סרטניאה םאה -תויביטקייבוסה
 ?הזכ םדא גצייל םינכומש ד"וע ויהי תמאבש
 הניא הכשלה ותעדל .ןידה קספ לע )הפיחמ( ןמצלז ירא 'פורפ לש תרוקיב האצי הנורחאל
 הכשלה תוכזל אקוד הז ותעדל :קלוח הצרמה .דחא קית וליפא הדי תחתמ ריסהל הנכומ
 .תונמאנב םדא לכ גצייל םתלוכיו םדיקפת תא םיאורש

 .םהירזועבו םיצאנב ןיד תיישע קוח :ישילש יאנת ופיסוהו קוחה תא וליבגה הז ד"ספ רחאל
 ד"וע ושפיח .שיא 26 וגרהו שאב וצרפו ץראל ואבש םינפי םילבחמ ויה :וטומקא וסוק ד"ספ
 יכ( רז ד"וע י"ע גצוימ תויהל תוכז ול התייה אלו ,חצר ןיגב םשאוהש םילבחמהמ דחא ליבשב
 2 םייקתהב ותוא גצייל ןכומ היהש ילארשי ד"וע ואצמו )תוומ הנידש הריבע אל הז חצר
 תכשלל הנפי ש"מהיבש .2 .ומצע וטומקא וסוקמ אלו ש"מהיבמ אוה יונימהש .1 :םיאנת
 תא ורתפ יד וללה םיכלהמה .קיתה תא ותיא והזי אלש ידכ -וילע ץילמת הכשלהש ד"וע
 .קוינמד תשרפב םג הז תא וניאר .היעבה

 הז םימעפ הברה .וליבשב דע + ד"וע :םיעבוכ ינשב םדאה תא גצייל ד"ועל רוסא :א36 ללכ
 היהש םושמ דעכ םג ד"ועה תא הצורו עבות םדאהו לשכנש מ"ומב לפיט ד"וע רשאכ ררועתמ
 .מ"ומב ברועמ
 תא קחשל רוסא תאז לכב ךא ,םיסרטניא דוגינ אל הז ?ללכה ירוחאמ דמועש לאנויצרה המ
 .םידיקפתה ינש

16.11.09

 הפוצ ד"וע םא .)אמגודל תודע + גוציי( ךילה ותואב םידיקפת ינש אלמל לוכי וניא ד"וע
 דיעהל שרדנ אוה טפשמה ךלהמב םא .קיתה תא תחקל וילע רוסא ,רצווי הזכ הרקמש
 .גוצייה תא קיספהל וילע ,וחוקל תבוטל
 םיסרטניאה דוגינ תא ריבסהל ד"וע לש ותבוח ,םיסרטניא דוגינ לש בצמ ררועתמ רשאכ
 םג הזה הרקמב ךא .וגצייל הז ד"ועב רחוב אוה תאז תורמלש טילחהל לוכי חוקלהו ,חוקלל
?המל .ד"וע י"ע םידיקפתה ינש יולימ תא ריתהל הלוכי אל חוקלה תמכסה

 ,םהב ןימאמ אל וא םהב חוטב וניאש םירבד דיעמש ימ .ד"וע לש הזמ הנוש דע לש ודיקפת
 ןתמ םג אלא תודבוע לש יביטקייבוא רואית קר אל איה והשימ תבוטל תודע .רקש תודע דיעמ
 .דעב ןומא םינתונ ונא .וליבשב םידיעמש םדאב ןומא
 אלש דיקפת אלממ ד"וע .ותבוטל ןעטיש ידכ ולש חוקלב ןימאי ד"ועש חרכה ןיא ,תאז תמועל
 םש ,תודע ןמ הנושב ,ןעוטה אלו ,הבושח איה הפ הנעטה .תיביטקייבוסה ותנומאב רושק
  .וחוקל םא ההוזמ אל ד"וע .ולש תודעה םע ההוזמ דעה
 .וזה הדרפהה תא רמשל ידכ הרצונ וחוקל תבוטל דיעהל לוכי אל ד"ועש ללכהש הארנכ

 הריקח לש םיללכה םינבנ ךכ לע .ומצע םדא ןבב היולת תונמיהנה ,ישיא ןפואב תדדמנ תודע
 הזכ דחוימב ,ןיירבע אוה דעה םא אמגודל .תודעה לש לקשמל תיטנוולר תוישיאה .תידגנ
 לקשנ ד"וע ,דגנמ .ולש תודעל םיסחיימש לקשמה לע עיפשמ הז ,תונמיהמב תויעב ול שיש



 וא חוקלל ןימאהל ךירצ אל ד"וע .ונממ ענכושמ תישיא אוה םא אלו ונועיט לקשמ דבוכ י"פע
 הניא ד"וע לש הירוטסההו תוישיאה .טפושה תא ענכשל תוסנל קר אלא ,ומצעב ענכתשהל
 דסממה דגנ ץ"גב שיגהל לוכי יתד ד"ועו תונברה תא גצייל לוכי ינוליח ד"וע ןכל .הבושח
 םיטילופ םירקמב םימעפל םא ףא ,טפשמב רוטקפ תווהל הכירצ הניא ד"וע לש ותומד .יתדה
 .הרקמה לעופב הזש םיאור ונחנא

 אל הצרמה תעדל ?םיעלקה ירוחאמ חוקלל עייסמ ךא ,גצייל אלו דיעהל רחב ד"וע םא המ
 .דעכו ד"ועכ ודיקפת ןיב תושגנתה היהת אלש םושמ היעב ךכ םע תויהל הכירצ

 דוגינ ול שיש 'בו ,'א תא גציימ 'ג ד"ועש אמגודל ,םיסרטניא דוגינב רבודמ רשאכ :14 ללכ
 תא גציילמ עונמ ד"ועש קר אל .רחא הרקמב ותוא גצייל 'ג ד"ועמ שקבמ ,'א םע םיסרטניא
 ךכב 'אל ולש תונמאנה תבוחב עגפי אוהש םושמ יטפשמ ץועי ול תתל ול רוסא םג , חוקלה
 .'בל רוזעל וא גציילמ עונמ אוה .'ב לש בצמה תא ביטמ אוהש
 דרשמב ד"וע ראש תא םג ליכמו טשפתמ ללכה )םיסרטניא דוגינ( 16 + 14 ללכ יבגל כ"דב
 .'ב תא גציילמ עונמ ףתושה םג .ד"וע ותוא לש

 דחאב םדא ותוא םעטמ דיעהל דמוע אוה םא ,רוערע תוברל ,םייטפשמ םיכילהב םדא ןיד ךרוע גציי אל)א( :36 'ס
.גוצייה ןמ לדחי - וגצייל לחהש ירחא םדא לש ומעטמ דיעהל ןידה ךרוע ארקנ ;םירומאה םיכילהה יבלשמ

 ןיד לעב ידיב דיעהל ארקנ ןיד ךרועשכ תודע תריסמ לע ולוחי אל )א( ןטק ףיעס תוארוה)ב(
.יזוחמה דעוה תושרב וא טפשמה תיב תושרב וא ינכט אוהש ןינעב וא ,בירי

?'ב ק"סב ינכט לש תועמשמה המ
 לע חוקלה לש תודוס הרפיס רבד לש ופוסבו ןיינעב תברועמ התייה ןיד תכרוע :תינולפ ד"ספ
 רכשב העיגפ םגו חבש סמ לש האנוה היה םכסהב .הבג ירוחאמ ךרענש ירקש םכסה
 לש תודוס יוליג לש תואשרה 2 :תוריבע תרדסב ד"וע תכשלב העשרוה איה .הלש החרטה
 היה הזש הצרמה ןעט 36 ללכ יבגל .36 ללכ תרפהו ,חוקלה שוכר תרזחה יא לש 1 ,חוקלה
 קר אלא ,טפשמה תוהמל וא ומצע טפשמל עגנ אלש ינכט ריהצת השיגה איה -ינכט
 ד"וע תודע תא ללוכ וניא הזכ ריהצת .ןיטולחל ינכט ילארודצורפ ןיינע -עובש לש הכראהל
 .טפשמל רושקה לכל

 ןתינ המכסה שי םא -דגנכש דצה תמכסהב :םויה םייק אל רבכש גירח היה םדוקה 36ב
 הסיפתה אלו םיסרטניא דוגינ לש הסיפת ,ללכה לש הנשיה הסיפתה תא ףקשמ הז .גצייל
 ינש תא ךירעי טפושהש ידכ תיסרבדאה הטישל בושח הז :תירוביצה הסיפתה .תירוביצה
 ינש תא םיעמושש רחאל דימת .םמצע תא גיצהל יתימא ןויסנ םהל היהיו דרפנב םידדצה
 .רתוי תחתופמ היאר שי ,םידדצה

 .לופיטה תקספה

 יקוליח ועלגתנ םא אלא וב לופיטה תא קיספהל יאשר וניא ולופיטל ןיינע ד"וע" .א :13 ללכ
 תניחבמ וא תיקוח הניחבמ העינמ הרצונש וא לופיטה ןפוא יבגל וחוקל ןיבל וניב תועד
 הקידצמה תרחא הביס תמחמ וא ,תואצוהו ט"כש םולשת יא לשב וא , תיעוצקמה הקיתאה
" .לופיטה תקספה תא



 וחוקלל ךכ לע העדוה ,יוחיד אלל ,ןתי ,ומויס ינפל ןיינעב לופיט קיספהל ד"וע טילחה" .ב
" .וחוקל לש וינינעב עגפי אלש ןפואב לופיטה תא קיספהל ,רשפאה תדימב ,וילע הבוחו
 הז תא תושעל אל רוסא ,לופיטה תא קיספהל טילחמו החרט רכש לבקמ אל ד"וע אמגודל
 תוחפ ןמזב ,שארמ הז תא תושעל ךירצ היה אוה .מ"ומ ינפל יטירק עגרב ןורחאה עגרב
 .חוקלל ינעגופ
 ףופכב אלא וחוקל תא גצייל לוכי אל ד"וע קיספי אל ,ש"מהיב ינפל דמועו יולת ויינע היה" .ג
" .קוקיח לכ תוארוהל

 וצר אל רבכ ד"ועו דואמ ער ךלה טפשמה .עשרוהש ןושארה קינ"סשה :יול ריאי /ןיבור ד"ספ
 תא ורטפ ותשאו יול ריאי .םדקתמ הכ בלשב ש"מהיבמ תושר ולבקי אלש ועדי ךא ,גצייל
 םויסל םיכסהל ךירצ ש"מהיב ,רטפמ חוקלה רשאכ םג לח ללכהש רמא טפושה ךא .ד"וע
 .ותוא גצייל ךישמהל םיבייח ויה ןייטשנימו ןיבור ןכלו .גוצייה

 ,םייטפשמ-םדק םינוידה לש ןושארה בלשב .ליחתה טפשמהש דע בר ןמז חקל :יערד ד"ספ
 להוני טפשמהש טלחוה םייטפשמ-םדקה םיכילהה םותב .קחצי יבא ןד י"ע גצוימ היה יערד
 חוכה ייופי תא ףלשו ,הז תא תושעל םיכסה אל קחצי יבא ןד ד"וע .עובשב םימי 4 םויל םוימ
 .ךישמהל לכוי אל ןכלו םייטפשמ-םדקה םיכילהב קר ותוא גצייל וחוכ תא הפי יערד :ולש
 התא םא .You're in or you're out .הזכ רבד ןיא :ש"מהיב ).ול תוחונ ויה אל ןידה תועש(
 .ךל ריתי ש"מהיב ןכ םא אלא טפשמה ףוס דע הפ התא -םינפב

 תא ול תתל ולכוי אלש םושמ ,חוקלב עגופ הזש ונעט ?ד"וע ושע המ .היעב התוא :בצק ד"ספ
 .התחדנ םג וז הנעט .עובשב םימי 4 היהי הז םא ךרטציש יטפשמה תורישה

 םיאשונל םירחא ד"וע ול ויהו םימייוסמ םיניינעל קר ותוא גציי ותוא גצייש ד"וע :O.J ד"ספ
 .םינוש
 םיחילצמ םש ד"ועו ,םויל םוימ דימת טעמכ להנתמ טפשמה ,םיעבשומה ללגב ,ב"הראב
 .הז םע דדומתהל

.ןויסיחו תוידוס
:3ב ןודנ ונא ,חוקלה לש תודוסה תרימש םניינעש קוח תוארוה 4 םנשי
 ,אפור ,ד"וע( .םינושה תונויסחה וניינעש קרפב אצמנ 'סה :תויארה תדוקפ לש 48 'ס .א
 רחא םדא ןיבל וא ,וחוקל ןיבל ד"וע ןיב ופלחוהש םיכמסמו םיניד" ) ...םילאיצוס םידבוע
 בייח ד"וע ןיא ,חוקלל ד"ועמ ןתינש יעוצקמה תורישל יניינע רשק םהל שיו ...חוקלה םעטמ
 ".םנויסח לע רתיו חוקלה ןכ םא אלא ,הייארכ םרסומל
 בייח אל ד"וע ?ןויסיחה אטבתמ המב .אמגודל קיתל תורושקש תודבוע וא תוצע לע רבודמ
 הנושב ,תודעה תא רוסמל בייח אל אוה ,הרקמב תודעל ןמזומ ד"וע םא -היארכ םרסומל
 אל הז המל .בייח אל אוה -חסונהמ עמתשמש יפכ לבא .תודעל ארקנש רחא םדא לכמ
 .תיעוצקמה הקיתאב תיינעתמ אל איהו ,תויארה תדוקפב העיפומ הארוהה יכ ?רוסא
 וא הריקח ,יטפשמ ךילהב חוקלה תודוס תא תולגל רסוא :ד"וע תכשל קוח לש 90 'ס .ב
 תויאר םע ןיינע ול ןיא .)בייח אלא ררחושמ קר אל( ןויסיחה תא קזחל דעונ 'סה .שופיח
 לש ןיינע ןיא ולאה תורגסמל ץוחמ .םייטפשמ םיכילהב םניאש םייוליג וא ,תויוסח ןניאש
 .םילח אל םג תויארה יניד יכ ,ןויסיח
 י"ע ותעידיל אבויש רבד לכ דוסב רומשי ד"וע" :ד"וע תכשל לש הקיתאה יללכ לש 19 ללכ .ג



 ץוחמ םג -דוסב רומשי "...חוקלה י"ע טרופ םא תלוז ,ודיקפת יולימ ידכ ךות ומעטמ וא חוקל
 .שיש הרומח יכה תיעוצקמה הריבעה וז .רפסל ול רוסא םייטפשמה םיכילהה לש תרגסמל
 רשק ול שיש דוס וניא ,אמגודל החרט רכש ומכ והשמ -םיניינע םירבדב רבודמ .לכרל רוסא
 .ןויסיחה תבוחמ רתוי הרומח איה תוידוסה תבוח .תיעוצקמה הלאשל יניינע
 .דיקפתה יולימ ידכ ךות הלגתנש המ אלא ,יניינע רשק אל אוה ןחבמה

 .םייניע העבראב וצעייתה םה רשאכ קר לח ןויסיחה ויפל ,ד"וע לש ןויסחה ןיינעב ללכ שי
 לכוי ד"ועש ידכ השורד התייה ותוחכונש יאנתב ישילש םדא חכונ היה םע םג לוחי ןויסיחה
 רשק ול ןיאש רבח םע עיגמ חוקלה םא ךא .םגרתמ :אמגודל .חוקלל תורישה תא ןתיל
.ןויסיחה תא ללוש הז ,ןיינעל
 היה הבש החיש לע היה ןויסיחהש םושמ ןויסיח ןיאש עבקנ :'תושו ןייטשניבור .א ד"ספ
 .ישילש םדא חכונ
 ל"וחב םילארשי םיניירבע ץוליחל םגו ,םיניירבע םוקישל תינכת ול היה :דיפל תוריח
 ,ותשא חצרב קרוי וינב ספתנ םדוד ןבש םידרח תוחוקל ינש ול ויה .ולש תינכתל םתאבהו
 וסני םהש ורמאו דיפל תוריח לא ונפ םה .גניס-גניסב בשוי אוה םשו .ולש תבהאמה םע דחי
 ינב .דרשמב ושגפנ רקנא 'פרופו ,ונבו תוריח ,םידודה ינב .הבושתב רוזחל דודה ןב תא ענכשל
 ןבה לש ותוהש .קיתה תלעפהל שורד תודיפל םגו ,ד"וע אוה רקנאו ,תוחוקלה םה םידודה
 םיטרפה תא קועצל רקנאל רתומ םאה .ראשיהל ול תתל וטילחה םה ךא ןויסיחב העגפ
 התייה הבושתהו הבצוה םעפ וזה הלאשה ב"הראב .הזל אתכמסא אוצמל השק ?עמשש
 .תראשנ תוידוסה תבוחש וקספ קרוי וינב ד"וע ןוגרא .רוסאש

 דיל םירבדה תא רמא חוקלה םא יכ ?ישילש םדא ןיגב ןויסיח ןיאש ללכה לש לאנויצרה המ
 םישיגר רתוי תויהל םיכירצ ונחנא :ענכושמ אל רקנא .ול תפכא אלש הארנכ ,ישילש םדא
 .םהיתוחוקל לע ולכרי ד"ועש יתרבח סרטניא ונל ןיא .תוידוסה תנגהו ןויסיחה תבוחל

 ןב תא םג ךופהל שי :רקנא ?תלפונ ןויסיחה תבוח םאה ,גוז ןב םע חוקל עיגמ ובש הרקמב
.ולש ןיטינומל גואדל ךירצ ד"וע .ןויסיחה תבוח לע רומשלו חוקלל גוזה

.6 רועיש

 אל ןכלו הלח ןיידע תוידוסה תבוח ךא ,היוסח הניא ד"וע לש חוקל אוה ינולפש הדבועה בורל
 .םילילפב רבודמ םא דחוימב ,ויתוריש תא רכש ינולפש חוודל יואר

 רידסמ 20 ללכ ךא ,תיעוצקמה הקיתאה תובוחב םיבייוחמ םניא ד"וע םניאש דרשמה ידבוע
 לע רומשל םתבוח לע םידבועה תא דימעהל ךירצ ד"וע :םידבועה ללכ לש תוידוסה ןיינע תא
 .תירסומו תיזוח היעב תויהל לוכי הז ,הכשלה יללכל םיבייוחמ אל םהש תורמל .תוידוס
 אלש ד"ועש ןכתיי .תויצקנס דימעהל ךירצ אלא רסומ תפטהב יד אל ="םידבועה תא דימעי"
 ךא ,הזכ הרקמ היה אל .הכשלה ינפל ןידל דמעוי תוידוס לע ורמשיש לעפו וידבוע תא ריהזה
 דרשמב םידבועש ןויקנ ידבוע אמגודל( םירקמה לכ תא הסכמ אל 'סה .ןכתי אוה תיטרואית
 .)תינלבק הרבח לש םידבוע םה ךא

.תוידוסה תבוחו ןויסיחה תבוחל םיגירח



].םתוהזל היעב רצויש המ ,קוחב םיבותכ םניא םיגירחה[
 םיאשונב ץעייתמש חוקל :תילילפ הריבע עצבל הרטמב ד"וע םע ץעייתמש חוקל :'א גירח
 שקבמ חוקל רשאכ ךא .תוידוסו ןויסיח לע רומשל בייוחמ ד"ועו ימיטיגל הז ,םייקוח
 יסאלקה אוה הזה גירחה .ןויסיח תבוח ןיא ד"ועל ,קוחה לע רובעל ידכ תוריש /תוצעייתה
 תויהל ךירצ היה אל ד"וע  .הנורחאל רבוג וב שומישה ךא ,רבעב םודר היהש תורמל ,רתויב
 ,חוקלה לע הנגה לש ןויגיה ןיא רבכש םושמ תאז .לוחי גירחהש ידכ תילילפה הנווכל עדומ
 ד"וע ,הריבעה תא רבעש רבכמש ,ןבומכ( .תוריבע עצבל םישנאל רוזעל סרטניא ונל ןיאו
).תוידוסלו ןויסיחל בייוחמ םשאנה תא גציימה
 ורכשו רוביצה תאנוה לש הרטמל תמיוסמ הרבח ומיקה םישנא לש הצובק ב"הראב :אמגודל
 ימ לע דיעיש ותוא ונמיז .תילילפ איה הרטמהש עדי אל ד"וע .הרבחה תא םרובע םיקיש ד"וע
 אל ןויסיח :תוטילקרפה .ןויסיחל ןעט דיימ רוגנסהו ,הרבחה תא םיקהל השקבב וילא הנפ
 תוריש לש גירחה תובקעב לפונ ןויסיחה .2 .יוסח וניא בורל חוקלה םש .1 :ש םושמ לח
  .ןויסיח תבוח ול ןיאו הלאשל בישהל ךירצ ד"וע :ש"מהיב .תילילפ הריבע עוציבל

 ,אמגודל הזוח תרפה וא תימרת ומכ ,תיחרזא הלוועב אלא תילילפ הריבעב רבודמ אל םא
?לח ןיידע גירחה םאה
 ,ש"מיבל עיגמ היה ןיינעה םאש ראתמ הצרמה ךא ,אשונל תוסחייתה התייה אל :לארשיב
 .תולווע עצבל םישנאל רוזעל סרטניא ונל ןיאש םושמ ןויסיח ןיאש הפ םג עבוק היה אוה
.תיחרזא הלוועב םג ונתוא םיחנמ םיסרטניא םתוא
 רתוי ךלהמ הז .םייוציפ םולשתו הזוח תרפה אוה חוקלל בוט יכה ןורתפה םיתיעל :ב"הראב
 .תילילפ הריבע עוציב רשאמ ימיטיגל

 .גוזה ןב לומ תוידוס תבוח םג תללוכ תוידוסה תבוח

 ,החוקל וב ן"לדנ תקסעב רבוד .תוידוסה תבוח תרפהב המשאוהש ד"ועב רבוד :תינולפ ד"ספ
 ןיעקרקמ חבש סמ תא םליש אלש ךכ בקע ול ומרגנש םיקזנ לע רכומה תא עבת ,שכורה
 לעמש הממ 15% לבקת ,ףסכה תא בישהל חילצת םאש היה החרטה רכש םכסה .דועו
 תרעהו רזחוי ףסכה היפל ,הבג ירוחאמ םכסהל ועיגה שכורהו רכומה טפשמה תעב .ןרקה
 .ןוילמ 6 לבקי ןחלושל תחתמ ךא ,סמב בייח אלו ,רכומל ךפהנ הנוקה ךכב .לטובת הרהזאה
 םושמ םכסהה תא רשיא ש"מהיב .ד"וע לש החרטה רכשמ םגו סממ םג תוקמחתה שי ךכ
 העיבת .ןוילמ 7.5 לע היה יתימאה םכסההש םיברב התלג תינולפ .ירקש אוהש עדי אלש
 הננוגתה איה .םתוא ריזחהל מ"דסב עבתנו ,חוקלה לש ₪ 200,000 דיב הקיזחה :הנושאר
 התלג בוש איה .ףסכה לע ןובכע תוכז הל שי ןכלו ףלא 900,00 הל עיגמש הנעטו ריהצתב
 ןויסיחה תרפהב התוא המישאה הכשלה .ףסכה לע התנעט תא ססבל ידכ ש"מיבב דוסה תא
 .)19 ללכ( תוידוסה תבוח תא םגו )90 'ס(
 ובא ד"ספ לע ססבתה אוה .גירחב ללכנ הזש םושמ ןויסיח ןיא :)תינולפ תא גצייש( הצרמה
 ןולממ הלבק שיגהל ולש ד"ועמ שקיבו דחוש תלבקב םשאוה ןולקשא תייריע שאר :הריצח
 ׁש"מהיב ךא ,ןויסיחל ןעט רוגינסה .תפיוזמ הלבקהש ררבתה .יבילא ססבל ליבשב הירבטב
 .תילילפ הריבע עוציבל היה הז רשאכ ןויסיח לוחי אלש עבק
 תא ול תתל אוה חוקלל ד"וע לש יעוצקמ תוריש" :יקסייב .הצרמה תנעט תא לביק ןוילעה
 תומרל וחוקלל רזועש ד"וע ".בל םותבו תוניגהב ,תויעוצקמב ,תויקוח םיכרדב ץועייה בטימ
 .הכשלה קוחל 90ו 48 'סל סחייתה .ךכל ותבוח תא רפמו יעוצקמ תורישמ ךפהה ול ןתונ
 עובק ןכ ןויסיחהש הדבועה רואל דחוימב ,קוחב םיעיפומ אל םיגירחהש ךכמ דרטוה :רגמש



 .קוחב

 םינשב שיגהש סמה תוחוד תא קודבל ןיינועמ אוהש רמאו ד"ועל שגינ םדא :'א הרקמ
 ףידעהו ספתיהל ששחש היה ולש לוקישה .ףסכ בייחו והשמ "חכש" םא תוארל תונורחאה
 ןכומ אוהש היה ולש יאנתה .ןידל ותוא ודימעי אל הארנכ זא יכ איבחהש המ תא ריזחהל
 םוכס בייח אוהש הנקסמל עיגהש ח"ור רכש ד"וע .סמה תויושר ינפל ףשחיהל אל ךא ,םלשל
 הליג חוקלהש בתוכ אוה .רבסה ףוריצב ק'צ חלשו ףסכה תא חקל ד"וע .תיביר + סנק +
 .חוקלה והימ רפסל לוכי אל אוה ךא ,הסנכה סמל ףסכ בייחש
 םאה ךא .יוסח וניא חוקלה םש כ"דב .ןויסיח לח םע עירכהל ידכ ש"מהיבל ונפ הסנכה סמ
 םדא הבש הדיחיה ךרדה וזש תויהל לוכי ?הז ןויסיח רשפאל ןתינ ,רוביצה סרטניא ליבשב
 .ףסכה לכ תא ריזחמ אל אוהש תויהל לוכיו הריבע הפ התייה ,דגנמ .וישעמ תא ןקתי
 .וזה הלאשב תערכמ הקיספ ןיא

 לבקל ידכ דחוש ומלש תוימואלניב תויאקירמא תורבחש וליג ב"הראב 70ה תונשב :'ב הרקמ
 :םיללכ 2 עבק ןוילעה ש"מהיב ?ב"הראב הריבע איה ןפיב רשל דחוש םאה .םיזוח
 הרבחה .)הנידמה ךותב ומכ( הסנכהמ יוכינל תונתינ אל ל"וחב תויקוח יתלב תואצוה .1
 .תוקפוסמ תואצוהל תוברזר רוציל הכירצ
 .הינמה ךרע לעו הלכלכה לע עיפשהל לוכי הז יכ ,ע"ינ תושרל הז תא תולגל ךירצ .2
 םימולשת וליא תולגלו הרבחה יכמסמב ריקחת ךורעל הלש ד"ועמ השקיב תמיוסמ הרבח
 ושקב ד"וע ךא ,קתעה וצר סמה תויושר ,ןכומ היה ח"ודהש רחאל .אל וליאו ,םייקוח ויה
 ח"ודה םא .הישעמ תא ןקתל הרבחל רוזעל ידכ היה ץועייה .יוסח ח"ודה :ש"מהיב .ןויסיח
 ,ריקחת תושעל תולוכי ןמצע סמה תויושר .הזכ ךלהמב טוקנת אל הרבח ףא ,יוסח היהי אל
 ?םהל רוזעל הכירצ הרבחה המל ךא

 ,קפסל ול רוסאש ןבומכ ?הריבע עצבל הצור אוהש ול רפסמ חוקל רשאכ ד"וע לש ותבוח יהמ
 בייוחמ אוה  ,הריקחל ןמזומ אוה םא .ןויסיח ןיא הזכ בצמב םג ?רפסל ול רתומ םאה ךא
 תא בדנל ירטנלוו ןפואב ךירצ אוה םאה ךא .ולש חוקלה דגנ הריקחב דיעהל הזכ הרקמב
 ןיא ןויסיח ןיאש ומכ( תולגל בייח .2 .תולגל יאשר אוה .1 :תויורשפאה ?תויושרל עדימה
 .ןויסיחה תלילש ףא לע תראשנ תוידוסה תבוח יכ תולגל ול רוסא .3 .)תוידוס
.תונידמה ןיב הנתשמ הז .תיפוס הערכוה אל הלאשה :ב"הרא
 .בייח אל ךא יאשר -יאשר ד"וע ןכלו תוידוס תבוח ןיאו ןויסיח ןיא :הילגנא

 םיסימ ומכ( םיילכלכ םה ,עצבל םינווכתמ םהש ד"ועל םירפסמ תוחוקלש תוריבעה בורל
 אל דיספהל דחפמ ד"וע .אמגודל חצר ןיגב ומכ הפירח אל איה תירסומה העיבה ןכלו )'וכו
 ןישנועה קוחל 262 'ס ?ןידה המ ךא .םיפסונ םילאיצנטופ תוחוקל םג אלא חוקלה תא קר
 םיעצמאב טוקנל ךירצ ךא תויושרל תונפל הבוח םש ןיא .עשפ תעינמ-יא לש הניד אוה
 יאשרה .בייח = יאשרה ,הז יפל .תויושרה םע תורשקתה אוה ריבס יעצמא םויה ךא .םיריבס
 .ןישנועה קוחמ עבונ בייחהו ,יתאה רוסיאהמ רחחשמ

 הערתהב םג לולכ חוקלל ד"וע לש יעוצקמ תורישש ,יקסייב טפושה י"ע ןייוצ תינולפ ד"ספב
 .הריבע רובעל לולע וא יושע אוה הניגבש חוקלה לש ותמזוי לע תויושרל
 .262 'ס רשאמ רתוי .שממ לש הנכס ןיא םא םג ,הבחר הבוח חינמ יקסייב =לולע וא יושע
 תסנכה רשאמ רתוי -ד"וע לע דואמ רימחמ יקסייב ךא .הריבע לכל אל -עשפל סחייתמ 'סה



 .ידימ תכל קיחרמו ינוציק הז :הצרמה תעדל .הכשלהו

 :םוכיסל
 .תושר :הילגנא
 הרקמ היה אל ןיידע( .תושר -לעופב .)תונשרפ יולת( 262 'ס יפלו יקסייב יפל הבוח :לארשי
).תויושרה תא עדיי ד"ועש ץראב
 הלבח וא חצר תריבע רובעל הנווכ העדונש םוקמב :רבה .הנידמ יולת -חוכיוו :ב"הרא
 תנווכש םוקמ חוקלה לש דוס תולגל ול רתומ ,ןכ ומכ .תויושרל עידוהל יאשר אוה הרומח
 לע עדויש תירוביצ הרבח לש ש"מעוי :ילסקה קוח .רוביצל בר ילכלכ קזנ םורגל חוקלה
 ,הנתשמ אל הז םא .תעשופה הקלחמה לע הנוממל עידוהל בייוחמ ,תיקוח יתלב היישע
 .ןוירטקרידה לש יוליגה תבוחמ קלח רבכ הז זאו ,ןויריטקרדל דע תולעל ךירצ אוה

 ולש סרטניאה לע ןגהל ול ץוחנ דוסה יוליג םא חוקלה לש ודוס תולגל יאשר ד"וע .ב
 .)ד"ועה לש(
 וליגשכ קר התוא ורקיבש -הכשלה לש יוקלה תופידעה רדס לע ריעה יקסייב תינולפ ד"ספב
 ד"ועל חוקלה ןיב ךוסכס שי רשאכ :הדנקבו ב"הראב .הלש החרטה רכש תובקע היה יוליגהש
 לע ןגהל ול ץוחנ דוסה יוליג םא חוקלה לש תודוס תולגל לוכי ד"וע )אמגודל ט"כש לע(
 םשאומו רקשה תא דיעה ד"ועו רקש ד"ועל רפיס חוקלה :תפסונ אמגוד .ולש םיסרטניאה
 לארשיב םג ןידה הז םויכ .חוקלה דוס תא הלגמש ךכב ומצע לע ןגהל ול רתומ .רקשב
 .)תינולפ ד"ספ תובקעב(
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 הז בורל .רכשה תא עבק דציכ ריבסהל וילע ,ולש החרטה רכש תא עובתל הצור ד"וע רשאכ
 םימכסהה יטרפ תא תולגל ךירצ ד"וע תובר םיתיעל ןכלו ,רזחהה לש םיזוחא י"פע עבקנ
 .תוידוסה תבוח תא רפהלו
 תועיבצ לש גוס הפ שי .תוידוסה תבוח לע רומשל וילע ,ךוסכסל דצ וניא ד"וע רשאכ :תרוקיב
 .עוצקמב

 .ןויסיחה תא רפהל ןתינ אל ,ד"ועב עוגפל לולע הז םא וליפאש הרמא הקיתאה תדעו :רבעב
 דוס תא תולגל ד"ועל רתומ :ןויסיחל 'ב גירח תא עבקו וזה השיגה תא ךפה תינולפ ד"ספ ךא
 .ד"ועב העיגפ שי רשאכ שרדנ אוהש םוקמב חוקלה

 לוטיבל םכסה היה .השמומ אלש הקסע ,הינתנב סכנ רוכמל םכסה היה תינולפ ד"ספב
 רכש םולשת-יא לע איה תינולפ ד"וע לש העיבתה .)'א עוריא( םייוציפ םולשתו ,הקסעה
 חוקלה ןיבל הניב ןיינעב אלא ,הריכמה םכסה ןיינעב תעבות אל איה :)'ב עוריא( העיבת
 וילע דיעהל ןתינ היהי אל ,'ב עוריא לע 'א עוריא לש ןויסיחה תא םיליחמ ונחנא םא .הלש
 .יוארו קדוצ אוה הזה גירחה ןכל .תינולפ לש הבצמ תא םיערמ ונאו
 ןיגב( ולש העיבתל ינורקע 'א עוריא ןיינעו ד"וע לע ןנולתמ חוקלה רשאכ איה היינש אמגוד
 .ןנולתהל לוכי אל חוקלה זא יכ ןויסחה תא ליחהל ןתינ אל )'ב עוריא



 עקרה לש תודוס יוליג לע היה ןוידה .וזכ הנעט ןעט ד"וע וב ץראב דיחיה ד"ספ :דשא ד"ספ
 ולגתנ ובו החרט רכש ןיינעב חוקלל ד"וע ןיב תוררוב עקר לע ,ולש חוקלה לש ילילפה
 ןידל ותוא ודימעה .ילילפ רבע לעב אוה חוקלהש ררובל הליג ד"וע .תודבועה רופיסב םילדבה
 תא עישרה יתעמשמה ןידה תיב .ינטוולר וניא חוקלה לש ילילפה רבעהש םושמ יתעמשמ
 .ד"וע
 םושמ ,הנעטה תא לביק אל ׁש"מהיב ךא .תונימאל בושח ילילפה עקרה :רוערעב ד"וע תנעט
 העיבת להנל ןתינ היהי אלש וזכ המרב ץוחנ תויהל ךירצ עדימה .ץוחנ היה אל יוליגהש
 .וידעלב תקדוצ

 העיבת וא הנולת שיגמ חוקלה רשאכ איה וזה הנעטב שומישה לש םיסאלקה םירקמה
 ד"וע לע תרוקיב ירבד עימשמ אלא ,ד"וע דגנ הנולת שיגמ אל חוקלה םימעפל ךא .תילמרופ
 ,העיבת וא תימשר הנולת ןיא םא םג ,הזכ הרקמב םאה .)ש"מיבב וליפא וא תרושקתב לוכי(
 םגו ,תקולחמ ךכ לע שי ב"הראב ?ומצע לע ןגהל ידכ חוקלה לש תודוס תולגל לוכי ד"וע
 ןתינ העיבת וא הנולת שיש עגרב קרש ךכ לע רבודמ עגרכ ךא ,תקולחמב ועירכה אל לארשיב
 .תודוס תולגל

 היה אלשו ודיקפת יולימ תעב חוקלהמ לבקמ אוהש עדימב שמתשהל ד"ועל רוסא :21 ללכ
 .תרחא הריבס ךרדב ולבקל לוכי
 חוקלה תבוטל שומיש םהב השעיש ידכ ,תונמאנב עדימה תא לבקמ ,רחא ןמאנ לכ ומכ ד"וע
 התיה השיגפה םא .ד"וע רשאמ יסנניפ ץעוי לש דיקפת רתוי קחשמ ד"וע םיתיעל .דבלב
 ץועייב רבודמ םא :הקיספה תמגמ .לפרועמ בצמ ונינפב שי ,יטפשמ אלו ילכלכ ץועי ךרוצל
 ןויסיחה ,דבלב ילכלכ ץועייב רבודמ םא ךא .ןויסיחה לוחי ,יטפשמ ץועיי בגא ןתינש יסנניפ
 .לח אל

?חוקלב עוגפל יושע וא ,עגופש שומיש קר וא רוסא שומיש לכ םאה
 רתומ ד"ועל םאה .ודיב אלש הקלח שיו ,הינב תרטמל עקרק תוקלח הנוקש ןלבק :אמגודל
 הז יכ ,אל ?הובגה ריחמב )ולש חוקלה( ןלבקל הז תא רוכמל זאו לוזב עקרקה תא תונקל
 םושמ דיל הקלח תונקל הצור קר אוה םא המ ךא .ולש חוקלב עגופש ןפואב עדימב שומיש
 הזכ אל ךא ,עדימב שומיש השענ ?הינבה טקייורפ תובקעב הלעי עקרקה ךרעש עדוי אוהש
 םא םג -ומצעל אלו חוקלה תונמאנל לועפל ךירצו ןמאנ אוה ד"וע :הצרמה .חוקלב עגופש
 ,חוקלב העיגפ ןיא דוע לכ :דגנמ .ללכב ,"העידיב שמתשי אל" 'סב בותכ ירה .וב עגופ אל
 ?היעב היהתש המל
 :הקיתא יללכ לש תואסרג 2 רביח יאקירמאה רבה דוגיא .ב"הראב תקולחמב היונש הלאשה
 בותכ היה תחא הסרגב .ד"וע הברה םיברועמ ויה השרפבש ,Watergate רחאל םידשחה
 ינשל ןועטל ןתינ .חוקלב עגופש שומיש תושעל רוסאש בותכ היה ינשבו ,שומיש רוסאש
 .תואסרגה
?חוקלה תמכסהב עדימב שומיש תושעל רתומ םאה
 הדימב .וזכ אפייס ןיא ןאכ ךא ,םיכסה וא "רתיוו חוקלה םא אלא" בותכ קוחב בורל
 .ותוכז וזו עדימה לש םילעבה אוה חוקלהש ןוויכמ ,ןכש הארנכ חוקלב עוגפל הניא תילכתהו
 .םיסרטניא דוגינ לש בצממ רמשיהלו הנהנל ןמאנה ןיב ץייחה לע רומשל ךירצ ילוא ךא
 יבגל ילרטנ תויהל ונממ ענומ הזש ןוויכמ העיבתמ קלח "שוכרל" ד"ועל רוסא ,המוד ןפואב
 .ולש תונמאנה תובוחו הקיתאה תובוח



 החרט רכש לבקל ד"ועל רוסא םהב תונידמ שי .contingent feeל םכסהב אוה לודגה גירחה
 םיקיתב אל ךא ,רתומ בורל ,תויסקס-ולגנאה תונידמב .)תינולפב ומכ( תואצוהל םאתהב
 תורשפא ןתונ הז .םלשי חוקלה םהמ תוריפה תא םירצויש םייחרזא םיקיתב אלא םיילילפ
 בורל יכ ,תמייק ןיידע תויתיעבה לבא .הבוט העיבת םהל שי םא גוציי לבקל םיינע םישנאל
 תא לבקל אוה חוקלה לש סרטניאה ךא ,דובעל ילב בוט םוכס לבקלו הרשפ הצרי ד"וע
 תונמאנה תבוח לע דיפקהל םיכירצ וללה ד"וע ןכל .העיבתל תכללו ילמיטפואה םוכסה
 אמגודל( טפשמל רוביצה לש תושיגנ דדועל ידכ הז תא םיריתמ תאז תורמל לבא .םהלש
 .תועיבת יובירל םידגנתמ םהש םושמ הז תא םיבהוא אלש שי ךא ,)'וכו תויגוצי תועיבתב

:םירחא םיקוחב תונמאנ
:תוחילשה קוח
 וא תועידיב חלושה תערל שמתשי אל :5 ק"ס .תונמאנב חלושה יפלכ לועפל בויחה :8 'ס
 .ותוחילש בקע וידיל ואבש םיכמסמב
..ק"ס..חלושה תערל שמתשי אל :5 'ס
 .חלושב עגופ אל הז דוע לכ לועפל ןתינש איה השיגה הפ

 :תונמאנה קוח
 רשאל יאשר ש"מהיב .היתולועפמו תונמאנה יסכנמ האנה תבוט קיפי אל ןמאנ :13 'ס
 .תונמאנל רזוע הז רשאכ האנה תקפה
 .ללכב האנה תבוט תקפה רוסיא לע אלא ,העיגפ לע רבודמ אל

 .ש"מהיבב ד"וע

 הצור אוה ןכלו קדצ שפחמ טפושה .טפשמה תיבל ד"וע ןיב םה תוקולחמה בור הזה אשונב
 שי ב"הראב .ד"וע לש ןויסיחה תבוח ותוא ןיינעמ תוחפו ,תמאה תא רמאיו יולג היהי ד"ועש
 םינושה םידיקפתה .טפשמ ולהינ אל םעפ ףאש ד"ועו ,ש"מהיבב ד"וע ,םיטפושה :תוצובק 3
 .הקיתאה יללכ לש היארה לע םיעיפשמ

] .תוילילפ תוריבע ורבע ד"ועש אלא תיטפשמ הקיתא היה אל אשונה םיאבה ןידה יקספב[

 .תויאר תדמשה :ןמזיא ד"ספ
 לבקל ידכ םימיוסמ םישנאל דחוש ומלשש ודשחנ דגאב םיריכב -ילילה שגפמה :רזלב דס"פ
 םיריכב ד"וע ורכש םהו הרטשמל רפיס דגאב והשימ .םיאולימ תורישמ דגא יגהנל רורחש
 .ולש תודעה תא תונשל וילע וצחלו דרשמב תיליל השיגפל רפסמה תא ואיבהו רתויב
 תא ומייקו ד"וע ךותמ 2 לש העשרהה תא ולטיב ןוילעב .דע תדרטהל התייה המשאהה
 .ראשה לש תועשרהה
 אוה ,סנכנ דעהשכו ,דע ותוא םע השיגפ וזש עדי אלש ןעטש( ןונרא לאגי ויה וכוזש םיינשה
 הברה אל הז ןונרא לאגיל .₪ 33,000 לש סנק ןונרא לאגי לע ליטה יזוחמה ןכ ומכ .אצי
 .הפיחמ רזלג אוה ינשה ).םשא אוהש בשח אל טפושה םגש ךכ לע דיעמ הז ןכלו ,ףסכ

 .תוילילפ תוריבע לע אל ךא ,הקיתא תוריבע לע ורבע ילואש ונעט וללה ןידה יקספ ינשב
 .םיכסה אל ש"מהיב



 תבוטל דיעהל לולעש ילאיצנטופ דע םע םירבדב אובל יאשר ד"וע .םידע םע עגמ :37 ללכ
 רושיא( םיגירחל ףופכב אלא וחוקל דגנ דיעהל לולעש דע םע עגמב אובל ול רוסא .וחוקל
 .)'וכו ש"מיב
 םע שגפי אלש ד"וע ,ךופה הז ונלצא .רוסא הז םהב טפשמ תוטיש שי .רתוימ אל הז :הצרמה
 .ולש תונמאנה תבוח תא רפמ ילואו ןלשר היהי ,טפשמה ינפל וחוקל תבוטל םידעה
 הדובעה להנמ היהש )ותבוטל( וחוקל יפוא לע דיעהל אבש דע ןייאר אל ד"וע :היהש הרקמ
 לוכי היה הז .ותעשרהב הרזע וז תודע ".בנג אוהש" הנע וילע םיבשוח המ לאשנ רשאכ .ולש
 .ןכ ינפל דעה תא ןייארמ היהו לשרתמ היה אל ד"וע םע ךסחנ תויהל
 אל ד"ועש ידכ דע םע עגמב אובי ד"ועש םיצור אל )אמגודל הינמרג( תורחא תוטישב ךא
 .רקש תודע דיעהל םהילע עיפשי
 תישאר תודע טעמכ ןיא תוליעיה לשב ךא .ןידה יכרוע םע שגפיהל בייח ד"וע :לארשיב
 לוכי ד"ועש ןוויכמ יתייעב הז .תידגנ הריקח שי זאו ,תודע לש ריהצת ביתכ ד"וע אלא ש"מיבב
 ידכ דואמ תויפיצפס תולאש לאוש ד"וע .ינטנופסה טנמלאה רסחו םידעה יפב םילימ םישל
 ונחנא .דקממו ינרע טפוש שי םא הז תא עונמל ןתינ היה ש"מיבבו ,תמיוסמ תודע ררועל
 .ד"וע לש ותוירסומב םייולת

 .הקיתאה יללכב אלו תויאר ינידב תקסעתמ הבורב אשונב הקיספה
 ידכ טפשמ ינפל םמצע ןיבל םניב וחחוש ץוביק ירבח :)ול םיארוק ךכ ,ןכ( דואמ ןשי ד"ספ
 םושמ תויארכ תויודעה תא לוספל ש"מהיבמ שקיבו הדבועה תא הליג עבותה .תויודע םאתל
 ומאותש תויודע לש  םלקשמו םתונימאש עבק ךא םתוא לספ אל טפושה .תומאותמ םהש
 .ישממ ןפואב תעגפנ

 .8 רועיש

 .תויודע םאתל רןסא ךא טפשמל הנכהכ םידע ןייארל רוסיא ןיא :ילאירבג ד"ספ
?ולש תמדקומ תודע דעל תוארהל רתומ םאה
 לכ תא לבקל תיאכז הנגהה .הרטשמב ותודע קתעה תא דעל תוארהל רתומ :יפולא ד"ספ
 תא אל ךא ותודע תא דעל תוארהל רתומ .הרטשמה י"ע הפסאנש תודעה ללוכ הריקחה קית
 .םואיתל ליבוי הז יכ ,םירחא לש וז

 ?תוחנמ תולאש -"חוטב התא" ומכ הלאש דע לואשל לוכי ד"וע םאה
 יכ ול ריכזהל רשפא יא :הצרמה .תיעמשמ דח הניא ןורכז ןונערל תויודע םואית ןיב הנחבהה
 .םירשי םניאש ד"ועל ןורתי רצוי הז

 רתומ .ותודעל רושקש ןינעב דגנכש דצה לש םידעה םע שגפיהל ד"ועל רוסא :)ב(37 ללכ
 -רושקה ןיינע .דעה לש ןידה ךרוע תמכסהבו ותמכסהב הז םע דגנכש דעה םע םירבדב אובל
 ןתונ קרש דע לע םג לח ללכה .רשיה לכשב שמתשהל שי .יטפשמל יטקרפו ישעמש המ
 .ריהצת
 לש תצפושמ אסרג לבקל לוכי ד"וע .הרטשמה אוה םידעה תא ןייארמש ןושארה :תרוקיב
 עגופ הזו )אמגודל סנרב ד"ספ( םתדמע תא תונשל םהל המרג הריקחהש תויהל לוכי( תודעה
 .ומצע לע ןגהל םשאנה תלוכיב
 .ןגוה ךילהל תוכזה תא דגונ הזש םושמ הזכ ללכ ןיא :ב"הרא



 הריבע וז םויכ .םשאנה תויוכזל קיפסמ םישיגר ונייה אל הב הפוקת ירפ אוה ללכה :לארשי
 םה ךא ,הזה ללכה תא לטבל םינשה ךרואל םיצמאמ ויה לארשיב .)רזלג ד"ספ( תילילפ
 .ולשכ
 בתכ היה אל דוע זאש ןוויכמ דעה םע חחושל םהל רתומ היהש ונעט ד"וע רזלב ד"ספב
 הריקח שי רשאכ - תכל תביחרמ תונשרפ :רגמש .העיבת היהת ללכבש רורב היה אלו םושיא
 .טפשמ ללכל עיגהל לוכי הז יכ דעה םע רבדל רוסא ,טפשמל הליבומ אל ןיידעש הרטשמב
 .העיבת שיגהל אל וא ללכב דיעהל אל דעה לע ץחל רשפאל אל אוה הפ ןויערה

 לש הזמ הנוש אוה תוטילקרפה דיקפת הזה אשונבש הדבועל סחייתה קרב :דלוונירג ד"ספ
 היארה ןכלו םשאנה תא אלו ירוביצה סרטניאה תא גצייל אוה תוטילקרפה דיקפת .הירוגנסה
.רתוי הבחר תויהל הכירצ םהלש

?םשא אוהש חוטב התאש םדא גצייל לוכי התא ךיא
 םימשא םה םא םימשאנה תא לואשל םיכירצ ןידה יכרוע .דימת תלאשנ וזה רסומה תלאש
 ול ןימאמ אל ד"וע רשאכ וליפאו ,המשאב רופכל לוכי חוקלה .אלמה רופיסה תא תעדל ידכ
 .ויתיוכז םע אלא ,םשאנה ישעמ םע ההדזמ אל ןידה ךרוע .הנמאנ ותוא גצייל ךירצ אוה
 .טפשמב ךישמהל בייוחמ ד"וע .ברסי חוקלהו ןועיט תקסע לע םותחל ץילמי ד"וע םיתיעל
 .ותוא גצייל ךירצ ןיידע אוה -רפוכ חוקלה םא ךא ,רקשל רוסא ומצע רוגנסל
 תוסנלו ותבוטל רתויש המכ ןועטל ךירצ ןיידע ד"וע ,ד"וע ינפל םשא אוהש הדומ חוקלה םא
 םשאנלו דבלב תויארה ךמס לע תישענ םדא עישרהל העיבקה .ודגנ תויארה תא רערעל
 ול רפיס חוקלה רשאכ ןידה ךרוע .)ש"מיבב דיעהל אל תוכזו הרטשמב( הקיתשה תוכז תדמוע
 תויאר קיפסמ ןיאש ןועטל ךירצ אוה .התוא קזחמ אל םג ךא המשאב רפוכ אל ,םשא אוהש
 .העשרהל

 .דבלב תויאר סיסב לע השעית םדא לש ותעשרהש ללכה יפל תולעופ טפשמה תוטיש לכ
 תומייקה תויארה תא שילחהל וא העשרהל תויאר קיפסמ ןיאש חיכוהל אוה רוגינסה דיקפת
 ד"וע לש ודיקפת -תויודעה רחא תוטיל איה ונלוכ לש הייטנה .'וכו םידע תונמאנ רוערע י"ע
 .הנושו תפסונ היאר תיווזמ םירבדה לע לכתסהלו בושחל טפושל םורגל אוה

?גוצייה תולובג םהמ
 .הנוכנ הניאש עדוי אוהש תיטפשמ וא תיתדבוע הנעט הלעי אל ד"וע .היעטה רוסיא :34 ללכ
 לש הטמשה היה דחא רקש .דחא הרקמב רקיש יאקירמאה םיטפשמה דרשמ :היהש הרקמ
 ,יתנידמ אלו ילרדפכ ד"ספ גוציי היה ינש רקש .פ"דס תונקת לש ינטוולרה 'סהמ םילימ 3
 .רחא ןיד וביתכה תוילרדפה תונקתה רשאכ
 תיטפשמ הנעט הז ,יטנוולר אל וא לטוב אוהש םיעדוישכ אתכמסאכ ד"ספ וא קוח תאבה
 .תירקש
 אל הזש םושמ לח אל הזה ללכה העיבת בתכב :הנוכנ הניאש תיתדבוע הנעט ןועטל רוסא
 הז ךא ,תילילפ הריבע וניא העיבת בתכב רקש ןכל .ש"מיבב תרחא וחיכוי םומיסקמ -ריהצת
 .הקיתאה יללכ לע הריבע ןכ

 ?םייניע תמיצע תללוכ העידי םאה .העידי תשרוד הריבעה
 םייניע תמיצע .העידי וליאכ ,רריב אל ךא דשחש ימש עבקנ ןישנועה קוחל )1()ג(20 'סב
 יכ ךבוסמ רתוי הז ד"וע לש הרקמב ?הקיתאה יללכ יפל הז תא םישרפמ ךיא .העידיכ תבשחנ



 ךירצ הז הקיתאב :הצרמה .וב ןומאה תא רערעל הצור אלו םשאנה תא גצייל ךירצ ד"וע
 .רתוי םצמוצמ תויהל
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 דחא טפוש לע ?קובסייפ םע הרוק המ .ד"וע םירבח םהל שיו ד"וע םג םה םיטפושה ב"הראב[
].ד"ועל תמוסרפ ומכ הארנ הזש םושמ ד"וע םהש קובסייפב וירבח תא דירוהל וויצ ב"הראב

 :חוקללו ש"מהיבל ד"וע לש ותבוח

 היה אוהו םושיא בתכ ודגנ שגוה ,הריבע לע רצענ ,זניטרמ ,ד"וע לש חוקל :זניטרמ ד"ספ
 וחכש דמעמ ותואב ךא .םיכילה םות דע רצעמ ןוידב עבק ש"מהיב .םיוסמ ד"וע י"ע גצוימ
 בתכ תודבועב רפכ אל ד"וע ,האצותכ .ךילהה תא ליחתמש המ ,םושיאה בתכ תא אירקהל
 םושיאה בתכ תא םיאירקמ אל םא .לחה םרט טפשמה :תילארודצורפה הכלשהה .םושיאה
 דע רצעמב אוה םא( ותיבל םדאה תא םיררחשמ -םוי 90 דע )טפשמה תא םיליחתמ אלו(
 רוגנסהו ,בל ומש אל טפושהו עבותה .ריהמ טפשמ םדאל תתל איה הרטמה .)םיכילה םות
 .ןוילעל רוערע שגוה רורחשה לע .םשאנה רורחשל הינפ שיגה אוה םוי 90 רחאל .קתש
 ש"מהיבל רמאל וילע היהש ד"וע לע תרוקיב הריבעמ איה לבא .ןידה הז ,קדוצ אוה :שינייב
 ד"וע ןיא ןיידע( .ש"מהיבל רוזעל ד"וע לש ותבוח ?המ חוכמ .םושיאה בתכ תא ואירקה אלש
 ).שינייב םע םיכסמש
 ךא ,ש"מהיב יפלכ הבוח וילע ליטהל םוקמ שיש עדימ שי רוגינסל םהב םיבצמ שי :הצרמה
 היה אל הזה הרקמב .)ד"ועכ ומשב עגופ םג אוה( ולש חוקלב עוגפל ד"וע לע תווצל השק
 סרטניאל גואדל ךירצ עוצקמה .עבותה לעו טפושה לע התייה תוירחאהו דחוימ בצמ
 .ירוביצה

 לכ תא תעדל :ש"מהיב לש סרטניאה .ד"ועל ש"מהיב ןיב םיסרטניא דוגינ לש אמגוד תאז
 .הנבומ םיסרטניא דוגינ הפ שי .תויטנוולרה תודבועה

 ןידה רזג עוציב תא בכעל שקיבו טפושל הנפ ד"ועו רסאמ לש ןיד רזג וילע היה :ןיזמרק ד"ספ
 לע הכשלב וידל דמעוה אוה .רוערעה תא שיגה אל אוה לעופב ךא .רוערע ושיגהש םושמ
 "םידמוע" ןווכתהו שיגהל התייה ותנווכש -סומלוק תטילפ התייה וזש ןעט אוה .טלחומ רקש
 ?שיגה אל המל ,תמאב ותנווכ התייה תאז םא ךא תוכז ףכל ותוא ןודל ומיכסה הז לע .שיגהל
 .טרחתהש ןעט אוה
 יכ שיגהל אל טילחהש טפושל רמאל התייה ותבוחמ ,עוציב בוכיע לביקו תויה :ןוילעה
 .הז לע ןעשנ בוכיעה

 טרסה תקפה םשלו ,תפרצב טרס קיפהש םיטרס קיפמ היה ןוסנורב :)ב"הרא( ןוסנורב ד"ספ
 תורמל( וב םג העגנש לגר תטישפל העיגה הרבחהו לשכ טרסה .תדרפנ הרבח םיקה אוה
 תא םלשל ידכ םיסכנ ולצא שפיח םיסכנה סנוכ לגרה תטישפ יכילהב .)דירפהל ןויסינה
 .םש ויסכנ לע םג ותוא רקח סנוכה ,טרסה יומיב תעב תפרצב ההשש ןוויכמ ךא .תובוחה
 ול היה םא ותוא לאש סנוכה .ש"מיבב רקש תודעל ההז איה וזכ הריקחב רקש תודע
 היהש וליג ןכמ רחאל .תפרצב קנב ןובשח היה הרבחל :ןוסנורב .תפרצב קנב ןובשח הפוקתב



 .רקיש אל ךא ,קחמחתה /םכחתה אוה .רקיש אל :רוערעב הנעטה .תפרצב ןובשח ול
 .רתוי תובוטו תונוכנ תולאש לואשל ךירצ היה רקוחה .הנעטה תא לביק :ןוילעה

 ?)רקשל אל( קמחתהל חוקלל ץילמהל ד"ועל רתומ םאה
 םגו ךכ תונעל ול ץילמה ד"ועש רמאוי חוקלה יכ ,יאדכ אל הז תיטקרפ הניחבמ םג :הצרמה
 .ער םש ול איצוי הז ,תיעוצקמ הקיתא תריבע רבע אל אוה םא
 הקיתא אשונב הזה חוכיוול דקומ שמשמ אוה )הנש 20 ינפל( אצי הזה סייקהש זאמ
 .ד"וע לש ודיקפתו

 .רקש תודע דיעהל והשימל ץעייל וא ץילמהל רוסאש ןבומכ

 תועש המכ רחאל תמ לגרה ךלוה .חרבו עגפב )'א( םשאנ גציימ ד"וע :LA יטילקרפמ אמגוד
 )'ג( רחא לגר ךלוה .)'ב( תינוכמה תלעב לש ויחא היה םשאנה .הגירה םג אוה םושיאה ןכלו
 הריקח להנל לוכי ד"וע םאה .ןוכנ הזש ד"ועל רפיס םג אוהו םשא 'א הארנה לככ .ותוא ההיז
 ןעטתש 'ב תא איבהל ןתינ םאה ?ולש היארה תודע תא רערעל ידכ 'גל תיתדבוע תידגנ
 תחקל לוכי היה דחא לכש תוארהל איה תודעה תרטמ ?לכל שיגנ היה בכרה לש חתפמהש
 רשפא םאה .ןוכנ אוהש םיעדוי ונחנאש והשמב קפס ליטהל הזב םיצור ונא .בכרה תא
ֿ?תאז תושעל
 הז ,קפס תררועמ איה םא םג ,תיביטקייבוא תמא םירפסמש ןמז לכש םירבוס םיבר ד"וע
 דעה תלוכי ,םיינוציח םיאנת לע רערעל רתומש א"ז .וחוקלל רוזעל דקפומ ד"וע יכ רתומ
 .דעה תונימאו

 תובושתל וליבויש תולאש לואשל לוכי אל ד"ועש ךכ ,תודבועב רופכל ריתמ )ב(34 ללכ
 .םיירקש םהש עדוי אוהש דעה ירבד תא םכסל לוכי אלו תוירקש

?רקש תודע םידיעמ דע וא חוקל רשאכ ד"וע השעי המ

 שקבל ,דעה םע רבדל( רקש תודע לרטנל םידעצ תחקל ד"וע לע :יאקירמאה רבה תצעומ
 ד"וע לע ,דבוע אל וללה םידעצהמ דחא ףא םא .)'וכו םיוסמ טפשממ םלעתהל טפושהמ
 .רקשמ ולש חוקלהש ׁש"מהיבל עידוהל
 ,התוא עונמל תוסנל ךירצו התוא דדועל וא וזה תודעב שמתשהל רוסא : American trialל
 .יקנע ןויד ךכ לע שי ב"הראב .ׁש"מהיבל עידוהל ךירצ אל ךא
 .הלאשב םויד ללכ ןיא לארשיב

 אוהש ׁש"מהיבל רמוא התא םא .ב"הראב ןמדירפ 'פורפ לש האצרה לע תדמענ trialה תדמע
 ,יפיצפסה רקשה יוליגל רבעמ הזש ןוויכמ תודעהמ םלעתהל ול רמאלמ עורג רתוי הז רקשמ
 תא עדוי ד"וע ךיא :היעב דוע הנשי .ןרקש אוהש וילע םיקיסמ םיעבשומהו טפושה וישכע יכ
 הקזחב דואמ דגנתה ןוטגנישווב טפוש .ןויסיח הזל שיו .םשאנהמ ?תויתימאה תודבועה
 .ילרדפה ןוילעל סנכנ הזה טפושה ןכמ רחאל םינש .ןמדירפ תדמעל
 הריבע לע םש בשי רשאכ רהוסה תיבב עצובש חצרב םשאנב רבודמ :Nix v. Whitesideי
 וילא אבו םימעפ המכ וילע םייא ריסאה יכ תימצע הנגה היה הזש רוגינסל רמא אוה .תרחא
 המ עדוי אל אוה .ותוא גרהו ולש קשנה תא ףלש אוהו ןיכס ול שיש ששח אוהו תחלקמב
 קהוב והשמ האר תחלקמב :רוגנסל ותודעל ףיסומ םשאנה טפשמה ינפל המ ןמז .ןיכסל הרק



 ןכומ אל רוגינסה .הכזו המוד רבד ןעט והשימש עמש יכ ?יונישה המל .ןיכס הזש בשחו
 עידויש ול רמא רוגינסה .הרקמ לכב תאז השעי אוהש רמא םשאנהו וזכ תודע תולעהל
 .חצרב םשאוה אוהו רקשל אלש טילחה םשאנה .רקשה לע טפושל
 ענמ ךכבו וילע םייאו ןויסיחה תא רפהש םושמ הריתע ד"וע דגנ שיגה ןכמ רחאל םינש המכ
 .תיתקוחה ותוכז תאו טפשמ ונממ
 תוכמסב אל( ?תיתאה הלאשה םע המ לא .רקש תודע דיעהל תיתקוח תוכז ךל ןיא :ןוילעה
 סונמ ןיא ויפלש )וילא ופרטצתהש( ךורא ד"ספ בתכ :)טפוש ותוא( אישנה .)ילרדפה ׁש"מהיב
 תא עדיל בייח אוה חילצמ אל אוה םאו רקש תודע דיעהלמ וחוקלמ עונמל בייח אוה :ד"ועל
 ותוכמסב אל יכ תוכמס וזה העיבקל ןיא ךא ,ןמדירפל ריזחה אוה[ .רקש תודע וזש טפושה
 ].הקיתא לש םיאשונ ילרדפה ׁש"מהיב לש
 .םהלש הקיתאה יללכב םינוש םיללכ תועבוק תונוש תונידמ

 .םיכסמ אל רקנא .טפושל עידוהל םיבייחש תרמוא )אמגודל ןהכ 'ח( תורפסה :לארשיב
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 1899ב ךא .רקשיש ההובג תוריבס התייה יכ דיעהל םשאנל רוסא איה 18ה האמב הילגנאב
 תומשאה יבגל טעמל( רחא דע לכ ומכ תידגנ הריקחב רקחיו דיעהל רשכ םשאנהש וטילחה
 ב"הראב .רקשל סרטניא ול שיש ןובשחב חקי טפושהש רורב יכ ,)וב עוגפל לוכי הז יכ תומדוק
 תידוסי תוכז שי םשאנל יכ )הקיספב טלחוה( הקוחה תא דגנ אוהש םושמ אב הזה יונישה
 .ומצע לע ןגהלו ותודע תא גיצהל
 ןורתפ .יתייעב הז )רקש תודע הזש עדוי אוה יכ( דיעהל םשאנל אורקל ברסמ ד"וע רשאכ ןכל
 ול ןתיי ,רקש דיעי םשאנהש עדויש ד"ועש אוה ,וטועימב ערכ תעדה לע לבקתמו עצוהש רחא
 תולאש לש הליגרה ךרדב תישארה הריקחה תא להנל םוקמב ךא .)הרירב ול ןיא יכ( דיעהל
 לש ךרדב ותסרג תא רפסל ונממ שקבי אלא ,רקשה תודע תא ונממ ןימזי אל ,תויתדוקנ
 .ביטרנ
 .ןידה יכרוע עוצקמב רוביצה ןומאב עוגפל םיצור אל ונא יכ תיתכרעמ היעב לומ םידמענ ונא
 אוה ביטרנ לש ןורתפה ךא ,ילאידיא ןורתיפ ןיא ןכל .ש"מיבב רקש תודע םיצור אל ונא ,דגנמ
 אל ולש ד"ועש השוחת שי ןיידע חוקלל ךא ,הרוק המ םיניבמ םיטפושהש םושמ תיסחי בוט
 .וב דגוב

 המרב( תולגל ךירצ ד"ועש הנידמב םיאצמנ ונאו ,רקש תודע דיעה םשאנה :השעמ רחאל
 טפושל רפסמ ד"וע .)ןיידע הרק אל םעפ ףא הזש תורמל ,לארשיב ןידה הז תיטרואיתה
 וז ,הנממ םלעתהל שיו ,רקש תודע וזש םיעבשנל רמאי טפושה םא ?הרוק המ ,sidebarב
 ךומתי ד"וע םא .דיעהל ארקנ אל )טפושה( אוהש ןויכמ תודע אל הז -היאר אל הז יכ היעב
 רמוא ד"וע םא .תודעה ןכודב אל אוה דוע לכ דיעמ אל אוה יכ רקש תודע אל םג הז רקשב
 םא םג( ד"וע לש תודעל םשאנה לש תודעה ןיב תקולחמל ליבוי הז יכ ול רוסא ,רקש הזש
?תושעל לוכי אוה המ זא .םיעבשומל רפסמ אל טפושה ןכל .)תודעה ןכודל הלוע אוה

 ,הז תא תושעל םיבהוא אל םיטפוש ךא .ירקש לכה יכ mistrial לע זירכהל לוכי טפושה
 םיבייחמ םהב תונידמב וליפא ,םימלעתמ םג םיטפוש .ןמז זובזב איה תירקיעה הביסה רשאכ
 .הז ללגב עשפמ םיפח ואצי םיבר םימשאנש יניצר ךכ לכ ששח ןיאש םושמ ,ד"וע לש יוליג
 .םיעבשומה לע םיכמוס



 םה ,תולאשה תא םילאשנ אל םה ,ןכודה לע םידמוע אל םה .םידע םניא ד"וע :שיגדהל ךירצ
 .םשאנה לש תונימאה םע םהלש תישיאה תונימאה תא ברעל םהל רוסא ןכל .םידע אל

 ומצעל ארקש והשימ ."ארוקה תמיב" רודמב טפשמה דהב רמאמ ד"וע םסרפ 1956ב
 םשב ד"וע .המלידה לע ביגהל ד"ועל ארק אוה וב ,וזה המלידה לע רמאמ םסרפ ,סוינוגלט
 תא רפסל איה ותבוחו שמ"היב לש ורזוע אוה ד"ועש םושמ המליד ןיא :ךכ לע ביגה ןהכ םייח
 תוכז םע המ :הצרמה .תונוכנ תונקסמל עיגהל רוזעלו קדצ תושעלו ןתיווהכ תודבועה
 ?העיבתה לש עונכשה תבוחו ?ןויסיחהו הקיתשה
 אוה .ׁש"מהיב תא ריהזה אלו םק אל ד"וע וב ,דע לש רקש תודע לש הרקמ ראתמ ןהכ םייח
 .)הכשלה ינפל( הצעומה ידי לע עוצקמה תא תמלוה הניאש תוגהנתהב םשא אצמנ

 .טפושל יוליג תבוח שיש הארנכ :לארשיב
 תא םג םלגמ טפושה הפו ,םיעבשומ שי םש ךא .טפושל איה ,יוליג תבוח שי רשאכ :ב"הראב
 ןכל .םיעבשומל הימצרופניאה תא ריבעמ אל םעפ ףא טפושה םשו .םיעבשומה לש דיקפתה
 היה אל וב דחא הרקמ שי ךא .תנוכתמ התואב ץראב הז תא ליחהל םילוכי אל ונחנא
 הקרזנ העשרההו ,טפושל רפיס ד"ועו רקש דיעה םשאנהו ב"הראב ילילפ טפשמב םיעבשומ
 .הזכ הרקמב טפושל רפסל ךירצ היה אל ד"ועש עבקנש םושמ רוערעב
 ךירצ אל רטסירבה ,עדוי רטיסילוסה םא זא -רטיסילוסל רוגינסה ןיב לוציפ שי :הילגנאב
 .הזמ עדי אל רטסירבה ,תושלח ודגנ תויארהו םשא םשאנה םא .תעדל

 איה ".תמאה תא ררבל איה טפשמה תרטמ" ויפלש קרב תא תטטצמ שינייב :בורכששי ד"ספ
 החכוהב קר המשא תעבקנ םש -ילילפה טפשמה לש םוחתב דחוימב ,המיכסמ שממ אל
 'וכו הנידמה ןוחטב לע הרימש ,תוידוס ןוגכ םיפסונ םילוקיש םנשי .ריבס קפסל רבעמ
 .תמאה רוריב לע םילוע םימעפלש

 :רוגינסל טילקרפה ןיב םילדבה
 רתוי הלודג רוגינסה לש תוירסרבדאה תדימ .םידיקפתה ןיב לדבה שי common lawה תשיגב
 טפושה לש הרמאב דלוונירג ד"ספב יוטיב ידיל אב הז לארשיב .הנידמה טילקרפ לש וזמ
 לש ודיקפתכ תוטילקרפהו ש"מעויה לש םדיקפת אל :עבותה .רנטסק תשרפב רבודמ :טנרגא
 קדצה תדימש וזכ םא יכ ,העשרה םתס גישהל וניא םינושארה לש םניינע רשאב .רוגינסה
 .הב העובת
 יטרפה סרטניאל הירוגנסהו ירוביצה סרטניאל סחייתהל הכירצ תוטילקרפהש ,ןויער ותוא
 דימעהל ירוביצ סרטניא ןיא םאש ןיינעה שגדומ .ב"הראב םגו הילגנאב םג אצמנ ,םשאנה לש
 סרטניא .אשונה תא ףוחדל ךירצ טילקרפה ןיא ,תומיוסמ תולאשב ןודל וא םייוסמ םדא ןידל
 אל םשאנה לע טרפ עדויש רוגנס :אמגודל .קדצ תושעל אלא ,עישרהל אל איה תוטילקרפה
 תא רוסמל בייח אוה ,רוגנסל רוזעל לוכיש והשמ לע עדוי עבותה םא ךא .עבותל תולגל בייח
 איה הפ הנידמה .וזה הבוחה תא אלימ אל טילקרפה יכ ולטיבש ןיד יקספ רפסמ שי .וילא הז
 .קדצל תוירחאה תלטומ וילעש דצה םג ןכלו קזחה דצה
 .םשאנל רוזעל הלוכי התייהש היאר לע ןויסיח וצ האיצוה הרטשמה :הדעס ובא ד"ספ
 תא לטיב אוה ,הליג ש"מהיבשכ ,ןכמ רחאל םינש המכו ,רשקה ותואב הרקיש תעבותה
 .העשרהה



 םיללכה לע הדיפקמ תוחפ םויה תוטילקרפה .אשונב םוסרכ לח תונורחאה םינשב :הצרמה
 .בזע ךבש זאמ וללה

 הניאש ועדויב תיטפשמ הנעט בתכב וא פ"עב ד"וע הלעי אל :היעטה רוסיא :)א(34 ללכ
 םירבדה לש הטמשה ידכ ךות ד"ספ וא 'ס לש טוטיצ אמגודל =תיטפשמ הנעט .הנוכנ
 .םיעירכמה
 יכ ,רדסב תויהל לוכי הז ?ןוילעה לש תרחא הקיספ שיו םינשי ןיד יקספ איבמ ד"וע םע המ
 תוטסל לוכי ןוילעה .תרחא שרפלו םייקה בצמה תא תונשל ךירצש ןועטל תוסנל ול רתומ ירה
 םלעתהל ןתינ אל ,דגנמ ךא .תונשרפ תושעל דימת םילוכי יזוחמהו םולשה םגו וימידקתמ
 רשפא ,דגנמ .וזכ הקיספ םג גיצהל ךירצ -גיצהל םיצורש הנעטה םע תרדתסמ אלש הקיספמ
 .אל וא 34 יפל הייעטה הז םאה ןודל ךירצ .דגנמ ד"וע לש ותבוח וזש ןועטל

 תובייחמ תויטפשמ תואתכמסא ש"מהיבל תולגל בייח ד"וע ויפל ללכ שי ב"הראבו הילגנאב
 וחוקלש הלגי אל רוגנסה .תודגונ םה םא אקווד וליפא ילואו ,תודמע תא תודגונ םה םא םג
 יבגל הלח אל תוידוסה תבוח .ותדמע תא דגונש ד"ספ שיש רפסל בייח אוה ךא ,םשא
 התוא תא שי ינשה דצל ,ןכ ומכ .רתוי לודג ןתולגל בויחה ןכלו תויטפשמ תואתכמסא
 .ונלש חוקלב עגפיש ןורתי םהל םירסומ תמאב אל ונחנאש ךכ ,עדימלו הזה רמוחל תושיגנ
 תולולע םהו שי תויטפשמה תונעטל ךא ,םימידקת לע שממ לש העפשה ןיא תודבועל ,ףסונב
 .םלוכ לע לוחל
 תונעט יוליג בייחלו וזה השיגה תא ץמאל הקיתאה תדעו תא ענכשל הסינ הצרמה
.לבקתה אל הז ךא ,תויטפשמ

 לע תרוקיב :ןוקתיו .חבש סמ בויח לע רערעו הינתנב ן"לדנב קסע רשירק :רשירק ד"ספ
 ךירצ אל תוטילקרפל .ןיינעל תועגונה תואתכמסאה לכ תא ואיבה אלש לע ד"וע לעו בישמה
 ללוכ -רוביצה לכ סרטניא תא תגציימ איה .הל עיגמ אלש הנידמל סמ תובגל סרטניא תויהל
 לכ תא דגנכש דצהו ש"מהיב תעידיל איבהל תיללכ הבוח עבוק ד"ספ .םושינ ותוא
 םוחתב ,רוביצ גיצנ לע התייה תרוקיבה :םוצמצב תאז שרפל ןתינ ךא .ןיינעב תואתכמסאה
 .תושיגנ ןיאו תמסרפתמ הניא הקיספה וב

 הברה ויה )םויה רשאמ רבעב רתוי ךא( ב"הראב יזוחמ לש םיקיתב דחוימב ,תובר םימעפ
 ינשה דצל םג םלוכ תא קפסל ךרטצת תוטילקרפה ןכלו בחרנ ןפואב ומסרפתה אלש תוטלחה
.הידיב םיאצמנ םה םא
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:יחרזאה טפשמה לש רשקהב 34 ללכ
 לע רקיעב רבודמ ".יחרזא ךילהב תונעט בתכב השחכה עונמל ידכ וב ןיא 'א ק"סב ורמאה"
 .הנגה בתכ

 ,רבדב הדומ אוהש םשאנה ליבשב ןעוט ד"וע הב תילארשיה הטישה תא בהוא אל הצרמה[
 אל ויהי אל ךכ .רמוא אוה המ ןיבמ אוהש תוארהלו הז תא תושעל ךירצ םשאנהש םושמ
] .םושיאה בתכל סיסב היהיש ךירצ ילרדפה ןידב ,ןכ ומכ .ךכ רחא תונעט



 וב ןיאש בותכ )'א ק"ס( ןכ ינפל ךא ,ילילפה ךילהב תודבועב הריפכל סחייתמ 'ב ק"ס
 בתכ לע לח אל 'ב ק"ס .העיבת בתכ =תודבועב השחכה .תודבועב השחכה עונמל
 ןועטל ד"ועל רוסא ןכל .א34 ?העיבתה בתכ לע לח ןכ המ .הנגה בתכ לע אלא העיבתה
 השחכה לע קר לח :ב34 'ס .תויתימא ןניאש עדוי אוהש תויתדבוע תונעט העיבת בתכב
 תויביטיזופ תויתדבוע תונעט םג םינעטנ םימעפל ךא הנגהה בתכב כ"דב איה .רבעמ אלו
 .א34 'ס לח זאו

 וישכע .הנש היה ןוערפה ןמז .הנש ינפל ינולפמ ףסכ הוול חוקלה .תיטפשמ הצעל םדא עיגמ
 שי םאה .ול ןיא  ?איהשלכ הנגה תנעט שי םא לאוש ד"וע .האוולהה ןוערפ תא עבות ינולפ
 .רקש תודע דיעהל ול רמאל רוסא ?םלשיש דבלמ תרחא הבושת
 ושיגיש דע רבד םוש תושעל ךירצ אל אוה ילילפה טפשמב ?ילילפ טפשמב םג ןוכנ הז םאה
 הז יחרזא טפשמב .רופכל לוכי אוה זא םגו .תיטפשמ הבוח םוש ול ןיא -םושיא בתכ ודגנ
 טפשמב ךא .בוחה תא םייקל תיטפשמ הבוח ול שי ,הקסע עציב והשימ םא .הנוש בורל
 קיזהל תיטפשמ הבוח םשאנל ןיא עגרכ .חוצרל אל -רבעב התייה תיטפשמה הבוחה ילילפ
 ךירצ ד"וע ןכלו ,םלשל =ותבוח תא רפה/אלימ אל ןיידע אוה יחרזא טפשמב ךא .ומצעל
 .תיטפשמה ותבוח תא אלמלו םלשל ול ץעייל

 ילילפ טפשמב ?ילילפ טפשמב רופכל םדאל םיריתמ המל .)ינכטה טביההמ ץוח( ?ינושה המל
 םדאה דובכ י"וחו תופחה תקזח ללגב .יחרזאב ומכ ,עגפנה םדאה אלו הנידמה אוה עבותה
 ןכלו -םדא לילפהל השק םהב םיסחי חרזאל ןוטלשה ןיב םיסחי דסמל םיצור ונחנא ,ותוריחו
 ררועמ וניא החכוהה לטנ םוקימש תוארהל ךירצ .ריבס קפס לכל רבעמ לש החכוה ךירצ
 ".היארה וילע ורבחמ איצומה" יחרזא טפשמב .תיתקוח הלאש

 תונעט ןועטל רוסאש םה תומרופרהמ קלח ?א"דסב המרופרה םע בשייתמ 'ב34 ללכ םאה
 ןועטל רוסא ןכ ומכ .)...יתרבש אל הז תא יתחקל םא םגו ,הז תא יתחקל אל( תויפולח
 ךא ,ווהתה אל ןיידע וללה םיללכה 86ב .דרפנב ףיעס לכל שיחכהל שי אלא תפרוג השחכה
 ?המרופרה םע בשייתמ ללכה םאה .הקיתאה יללכ לש ב34'ס היה
 תונשלו וזה הלאשב ןודל וכרטצי הקיתאה יללכ תא שדחמ םיקקוחמ ויה םויה םא :הצרמה
 תא ףידעהל הביס ןיא בורל יחרזאב לבא ,רופכל םשאנל תתל ןיינע שי ילילפב .ןיינעה תא
 לש העיבת ומכ( םיכבוסמ םירקמב תויפולח תונעט ,ןכ ומכ .ינשה ינפ לע םידדצהמ דחא
 .תורתוס דימת םניא )ןיקיזנו תונלשר

 ?הזוח תתירכל מ"ומב רקשל ד"ועל רתומ םאה
 :אמגודל .המרמ ידכ הלוע ףוליס וא רקש לכ אל ךא -ד"ועל םגו רקשל רוסא חוקללש ןבומכ
 םלשל ןכומ אל אוהש ינשל רמוא ד"וע ךא ,100מ רתוי םלשל ןכומ אל אוהש רמא חוקלה
 וזה תוחקמתהב יכ ןמזה לכ הרוקש מ"וממ קלח הז ירה .רתוי בוט ריחמ לבקל ידכ 50 לעמ
 .םידדצה ינשל בוטש יתימאה ריחמל םיעיגמ
 .מ"ומ לש וביט הז .רתומ  -רבה דוגיא
 ,אמגודל רצומ לע תודבוע איצמהלש ךכ .ד"ועל רוסא חוקלל רוסאש המ .ימיטיגל בשחי חפנל
 .רתומ היהי "םיזגהל"ו וחבשב רבדל ךא .רוסא היהי ,תומייק םניאש
 דובכ לע הרימש םושמ ד"ועל ימיטיגל אל ןיידע חוקלל רתומש המש ןויד שי ,תאז תורמל
 .עוצקמה



 ןידל דמעוי אוה הרושכ אל לעפ ד"וע םא ןכלו מ"ומב ד"וע תוגהנתה לע הארוה םיללכב ןיא
 .תעמשמ תריבע לע הכשלה לש )3(61 'ס יפל

 .םיסרטניא דוגינ

 םיסרטניאה דוגינ .תונמאנה תבוח אוה םיסרטניא דוגינ לש רוסיאה ירוחאמ דמועש ןורקעה
 תא אלמל לכוי אל ד"וע הבש היצאוטיס שיש קיפסמ אלא ,ינוציקו טלוב תויהל בייח אל
 .םלוכל ילמיטפוא ןמז ול ןיאו םיקית הברה ידימ ול שי םא אמגודל .ךירצש ומכ ותבוח

 הרבח לש סרטניא לעב )15%( םילעבה דחא היה ילארשי ד"וע :םיסרטניא דוגינ לש אמגוד
 קוש .הינב תורבח םע םירשק הל ויה .םילארשיל תוריד קוושל ידכ המקוה הרבחה .ב"הראב
 הרבחהש גאדיש שקיבו ד"ועל הנפ ילארשי חוקל .תונקל וצר הברהו חרפ ב"הראב ןל"דנה
 .רורב םיסרטניא דוגינ הפ שי .הרבחב םילעב אוה ד"וע ךא .הריד ול רוכמת
 ויפלכ תיעוצקמה ותבוח תא אלמל לכוי אלש ששח םייק םא חוקל ד"וע גציי אל :א14 ללכ
 לשב וא ,רחא יפלכ ול שיש תונמאנ תבוח וא תובייחתה לשב וא )ד"ועה( ולש ישיא ןיינע לשב
 .תרחא המוד הביס לשב וא הדובע יסמוע
 אל( .וב קשוח אוהש ד"וע י"ע גצויימ תויהל תוכז ול שיש ,חוקלה לש גוצייל תוכזב עגופ הז
 םג ונחנא ד"וע לע רתוי רימחנש לככ ).תיתדימ הלבגה וז יכ ד"וע לש קוסיעה שפוחב
 ד"ועל רשפאל תמיוסמ הדימב ?ילמיטפואה ןורתפה המ .םהלש תוחוקלה לע רתוי םידיפקמ
 .חוקלה לש תעדומ המכסה שי דוע לכ ,ששח שי םא םג חוקלב קוסעל

 היה םשאנה .תרושקתה תא ןיינע ארונש 'וכו סנוא ללכש חצר רופיסב רבוד :יאקירמא ד"ספ
 תירוביצה הירוגנסה תא הצר אל םשאנה .ירוביצ רוגנס ול הנימ ש"מהיבו םיעצמא רסוחמ
 :דחא סכנ ול שי ןכ לבא .ףסכ ול ןיא ךא .חוקלל קיפסמ םירוסמ אל םהש בשחש םושמ
 .ד"ועל חיטבמ אוה הז תאו .ולש רופיסב םירצוי תוכז -תרושקתב תויוכזה
 אל ןכלו יסיסע רתויש המכ היהי רופיסהש הצרי ד"וע :םיסרטניא דוגינ לש הייעב הפ שי
 ידכ תויפש-יא ןועטל לוכי ד"וע .תוומ שנוע שי הינרופילקב ןכ ומכ .'וכו הרשפ הצרי
 ךא םייסיסעהו םיעיווזמה םיטרפה לכ תא רפסל סרטניא ד"ועל שי .תוומה שנועמ קמחתהל
 .םשאנב עוגפל לוכי הז
 ןעטי אוה רוערעב זאש עדוי אוה יכ .ד"וע תא לוספל טפושהמ שקיב עבותה הזה רופיסב
 .םלוה גוציי ונממ ענמש םיסרטניא דוגינ היה ןושארה ד"ועלש
 לשו תיעוצקמ הקיתא לש ןיינע הזש ןעטי דגנמש ד"וע ?וזכ הרוצב ברעתהל לוכי עבותה םאה
 .טפושה לש אל -הדעווה
 תטלחה תא הרשאש רוערעה תערכהל רערע עבותה .ד"וע תא לספ אלו הלאשב ןד ׁש"מהיב
 .ירוביצה רוגינסב אלו הזה ד"ועב אקווד ןומא ול שיו עדומ חוקלהש םושמ תאז .ש"מהיב
 אל .ןוכיסב םידמועש הזה םדאה לש וייח הז .ןיינעל עדומ תמאב אוהש ררבל גאד ש"מהיב
 םיקומינה י"פעו םיסרטניאה דוגינ תדימ י"פע ריבס הז םא טילחהל ךירצ -רתומ רבד לכ
 לש ותבוטל תוטלחה לבקמ ד"ועש חקפל בייח היהי ׁש"מהיב ,תאז תורמל ךא .הטלחהל
.)תמיוסמ הרוצב ןועטל רחב המל ותוא לואשל אמגודל( .חוקלה
 דוגינ לעמ גוצייל תוכזב רוחבל ,ילילפ אשונב ףידעמ ש"מהיב וב ,דואמ ינוציק הרקמ והז
 .םיסרטניא

 הברה שי תונידמב .םיסרטניא דוגינב וריכהש ןוילעה ש"מיבב תוחפל םירקמ 2 ויה ב"הראב



 .הלאכ םיילילפ םירקמ 2-3 שי ץראב .רתוי
 .יחרזאה םוחתב לארשיב הברה ררועתה אשונה
 קיתה תקידבב תגצוימ 'ב .'ב חוטיב תרבחמ םייוציפל העיבתב 'א תא גציימ ד"וע :אמגודל
 'א .קושב ד"וע םירכוש םה בורל טפשמל עיגמ הז םא .םהלש יטפשמה תווצה י"ע מ"ומבו
 .'ב םע םיבוט םיסחי לע רומשל ןוצר היהיש לוכי 'גל ךא .'ג וללה ד"ועמ דחא תא הנממ
 .היעב ןיא ,המכסה שי םא זאו .חוקלל הז תא רפסל בייח היה אוהש רמא ש"מהיב
 גישהש םושמ ,םתוא גציי םג ולש ד"ועש ול רזע אקוד ,חוטיבה תרבח םע הצרמה לש הרקמב
 ןכל .ול ורזע םוחתב תויאקבהו ולש עדיה .תרחא הילע םחליהל ךירצ היהש הבוט הרשפ ול
.המכסה לש יאנת םידימעמ ונא ,ףרוג ןפואב הז תא רוסאל םוקמב
 )םייקסע םילבגה אמגודל( דואמ םירדגומ םימוחתב םילודג םיקיתב הפוקת התייה ב"הראב
 תורבח ,םיקנב ,יחרזאו ילילפ( ףנע לכל קלחתמ םג הז ךא םצמוצמו לבגומ אוה קושה
 תובר םימעפ .עבתנה תא םיוסמ קיתב גציי ד"וע םהב םיבר םירקמ ויה ןכלו .)'וכו םיטרס
 .תונעטה תא ולבק

 .םיסרטניא דוגינב םיקסועש םיללכה םה 16ו 15 ,14 םיללכ

 רכשב קולחל לוכי אוה םהיניב המכסהבו רחא ד"ועל קית ריבעמ ד"וע ובש ףיעסה :30 ללכ
 חפטל ריבעמה ד"ועב רצבנ םאש דבלבו"... .)שילש אוה ץראב לבוקמה םוכסה( החרטה
 :היעבה ".ולופיטל ןיינעה תא לבקמה ד"ועמ םולשת לכ לבקל ול רוסא 14 'ס לשב ןיינעב
 ,ןכ ומכ .ךכ בקע עגפנ חוקלהו קיתה תא ריבעהל אל ותוא ץרמתמ הז .ילילש ץירמת רצוי
 דוגינ תא ליבגמ 30 ללכ .ט"כש לבקל ול רתומ ,16 ללכ יפל םיסרטניא דוגינ שי םא
 םיללכה ומכ ,םיסרטניא ידוגינ םירידסמש םירחא םיללכ שי ךא .14 ללכ לש קר םיסרנטיאה
 .םיינלבק םיאשונל םידחוימה

04.01.09

 ללכה .)שילש בורל( החרטה רכשמ קלח לבקלו 'בל קית ריבעהל 'א ד"ועל רשפאמ 30 ללכ
 .הקולח שי דימת טעמכ לעופב .המכסה שי ןכ םא אלא ,קולחי אל -הכופה הרוצב חסונמ
:תולאש ררועמ רבדה
 .ד"וע לש עוצקמ אל הזש -ךווית ימד לש גוס הז ?ט"כשב תוכז שי 'א ד"ועל המל .1
 הז )הרבעהה ימד( שילשה תא םלשמש ימ .חרכהב אל ?הזה םכסהל עדומ חוקלה םאה .2
 םוש ןיאו םולכ רובע ףסונ שילש םשלשמ חוקלהש ךכ .וילע הז תא םילגלגמ יכ -חוקלה
 .יתייעב ארונ הזה רדסהה .וזה תפסותה תא םלשמש ,חוקלל ךכ לע חוודל הבוח
 חוקלל ךכ לע חוודל ךירצ ד"ועש הארוה שי רבה לש תוצלמהב לבא ,המוד רדסה שי ב"הראב
 תחקל רוסא ד"ועל םהב תומוקמ המכ שי .)תפסותה המ ותוא עדיל ךירצ אל אוהש תורמל(
 אמגודל -חוקלה לע תיקסע תוירחא חקול אוה ןכ םא אלא הרבעהה לש החרטה רכש תא
 תא לביק אל הב תירוקמה הביסהמ בורל םגו הצרי אל 'ב יכ השק הזש( 'א ד"וע לע חוקיפ
 אוה ןורקעה לבא ,'וכו תונוש תויצינבמוק שי ןבומכ .הדובעהמ קלח השוע אוהש וא )קיתה
 .םתס חוקלהמ ףסכ םיחקול אלש

 .תרחא םכוס םא אלא שילשל יאכז היה ריבעמה ד"ועה 86 תנש דע .ךפהמ היה 30 ללכ
 .תרחא םכוס םא אלא יאכז אל אוה םויה



 רוביצהמ םייתימאה םיריחמה תא םיריתסמ עוצקמה לש הקיתאה יללכ ךיאל אמגוד דוע וז
 רכש לע םוסרפ ריתהל אל שפנ ףוריחב המחל הכשלה :תמוסרפב .החרט רכש יניינעב
 אלו הדליגה לש סרטניאל וגאד םה .םיריחמה תא דירות וזכ תמוסרפש םושמ תאז .החרט
 ןאכ םגו .ךוויתה ליבשב יוארה רכשהמ רתוי םלשמ חוקלה -היינשה אמגודה וזו .רוביצה לש
 .חוקלל םירפסמ אלו הכשלה סרטניא לע םירמוש

 רוסא 14 ללכ תוארוה לשב ןיינעב לפטל ריבעמה ד"ועמ רצבנ םא דבלב :ףיעסה לש אפיסה
 .קיתה תא וילא ריבעמ אוהש ד"ועמ אוהשלכ םולשת לבקל ול
 ?הנשמ הז המ זא ,םולכ לע חיוורמ ד"וע אליממ -אפייסבש ןויגהה תא ןיבמ אל הצרמה
 הז .רחא ד"ועל קיתה תא ריבעהל ץירמת ד"ועל תויהל ךירצ םיסרטניא דוגינ שי רשאכ אקווד
 םיפיעסב םילפוטמש םירחא םיסרטניא ידוגינו 16 ללכ םע המ ,ןכ ומכ .ילכלכ ןויגה דגונ
 אל אוה .עובק היהי ולש ד"ועש הצור ןלבקה .תיבה שכורל ןלבקה ןיב אמגודל ?םידחוימ
 ךא .ד"וע רבעממ האצותכ רצוויהל תולוכיש תורחא תויעבו ובטאב םימושירב תוריתס הצור
 14 ללכ יכ הזב לפטל םידחוימ םיללכ ועבק זא .שכורל ןלבקה ןיב םוצע םיסרטניא דוגינ שי
 .)1977 תוריד תואקסעב גוציי ד"וע תכשל יללכ( היצאוטיסל קיפסמ וניא

 ד"וע ,ןשיה קוחב ,רבעב .רחא קוסיעב קוסעל ד"וע לע תומיוסמ תולבגה שי :רחא קוסיע
 לש םימיוסמ םיגוס ויה ןשיה קוחב .הכשלהמ תושר שקבל ךירצ היה ,הינש הדובע הצרש
 הז( .הכשלהמ דחוימ רושיא ךירצ היה םיקוסיעה ראש לכ יבגלו ,טלחומ רוסיאב ויהש הדובע
 תא וניש .ד"ועל דבוכמ אל בשחנ היה הז .ןיעקרקמב ךווית :אמגודל .)תוחמתהה לע םג לח
 תולוולעש תוביסנב רחא קוסיעב קוסעי אל ד"וע" :דוע תכשל קוחל 60 'ס .ב"סשתב הז
 ".רחאה וקוסיע ןיבל ד"ועכ וקוסיע ןיב םיניינע דוגינ רוציל

 רתומ ,הז יפל קית םיריבעמ םא .הזב לפטמ 2003 )רחא קוסיע( ד"וע תכשל יללכל 1 'ס
 אצוה קרו 14 ללכב היה הזש ןועטל ןתינ לבא .14 ללכ אל הז ירה ?החרטה רכש תא לבקל
 וא ילכלכ ץירמת תתל ךירצ םאה :םינוויכה ינשל שרפל ןתינ -דחוימ לופיטב ךרוצ היה יכ
 לא השיגהמ תעפשומ תויהל הלולע 30 ללכ לש אפייסה לש תונשרפה ?רוסיאה תא ביחרהל
 .אשירה

 ".ןיינע ותואב םידגונמ םיסרטניא ילעב םידדצ ד"וע גציי אל" :ב14 ללכ
 תא גצייל :תעדה לע הלעת אלש תקהבומה אמגודה .ןיינע ותואבו ,םידגונמ םיסרטניא ךירצ
 ששח קר שי םא המ .םיעבתנ וא םיעבות ינש וב שיש אמגוד וא .עבתנה תאו עבותה
 ?םיסרטניא דוגינ חתפתיש
 ,ולש ישיא ןיינע לשב ,ויפלכ תיעוצקמה ותבוח תא םייקל לכוי אלש ששח םייק םא" :א14 'ס
 הביס לשב וא הדובע סמוע לשב וא רחא יפלכ ול שיש תונמאנ תבוח וא תובייחתה לשב וא
 ".תרחא המוד
 .הזכ בצמב םימשאנה ינש תא גציי אל ד"וע וב בצמל העיגה אל דוע לארשיב הקיטקרפה
 תויהל לוכיו הנוש ןפואב חתפתהל לוכי הז ךא ,אסרג התוא םע םימשאנ ינש אמגודל(
 .םייק ששחה ךא ).ןועיט תקסע לבקלו ינשה תא לילפהל אוה םהמ דחא לכ לש סרטניאהש
 ד"וע רשאכש תרמואש הקיספ םג שיו ןורחאה רושעב תורפס שי .אשונב יוניש לש ךילהת שי
 הדובע תושעל אלא םכסהה יפל קר תכלל אל ךירצ אוה ,המכסהב םידגונמ םידדצ גציימ
 .תמלשומ איהש



 ד"וע ןיא ןיינע ותואב םא םג ,רחא דצ ד"וע גציי אל ד"וע לש עובק חוקל וב דצש ןיינעב :ג14
 אל ךא תועיבקב חוטיבה תורבח תא םיגציימש ד"וע אמגודל ".עובקה חוקלה תא גציימ
 .x תא גצייל רוסא ןיידע ,רחא דצ דגנ םה xו עובקה חוקלה ובש בצמ םג קוחה יפל .תודיחיב

 ,ומיכסה םידדצהש ןיינעב לופיט לעו םכסה תכירע לע ולוחי אל 'גו 'ב 'ס תוארוה" :ד14
 ,'גו 'ב לע קר לח הז ךא -תעדמ המכסה לע ןבומכ רבודמ ."ד"וע ותוא י"ע השעיי יכ ,בתכב
 לוכי אל ד"וע ,חוקלה תמכסהב וליפא ,םיסרטניא דוגינל ששח קר שי םא .א 'ס לע אל ךא
 .םידדצה תא גצייל
 םושמ םיכסמ אל רקנא ךא .םייד םירורב אל םינוכיסה ששח שי רשאכש םירמוא שי ?המל
 שי ב"הראב ?גירחה לש ןויגהה המ .ד"וע י"ע רהבומ תויהל לוכי םג ששחהש רמוא אוהש
 םג תויהל ךירצ הזש בשוחו הז םע םיכסמ רקנא .הריבס תויהל הכירצ המכסההש יאנת
 .ןאכ

 חוקל גוציי םע תושגנתה עונמל ידכ תורשה תא םוחתל םיכסהל םילוכי וחוקלו ד"וע :ה14
 תבוחב עגופ אלו ריבס םוצמצהש תאז לכ .ד"וע לש תרחא הבוח וא ןיינע םע וא רחא
 .תונמאנה
 אל ךא םויסמ אשונב גצייל ד"ועל האשרה םינתונ .תורישה תא םוחתל םימיכסמ תוחוקלה
 םא המ .ריבס אוה םוחיתהש יאנתב תאז .תירשפא העיבתב אל ךא מ"ומב אמגודל .רחא
 תייעב תא רותפל אב הז .ןכש הארנכ ?ספות הז םאה ?םימשאנה ינש לש תילילפה אמגודה
 .תוריבס לש יאנת הפ שי 'דל דוגינב יכ ,'א ק"ס לש המכסהה
 ינפל םינשיה םיללכה ויה 'דו 'ג 'ב .'ה תאו 'א תא חסינ רקנא .העורג הרוצב חסונ 'סה :רקנא
 םה .םיעצמאה םיפיעסה תא ךירצ אלו לכה תא םיסכמ 'הו 'א )ותנווכו( ויניעב .'א היהש
 .'גו 'ב תא םג םיללוכו םיבחר םיפיעס םה .םימילשמ םיפיעס

 .)בינגמ ךיראת( 11.01.10

 .תונושאר תוקד 10 םילשהל

 ינש תוחכונב עצוב חצרה .המא תא חוצרל ותיב תא חירכהש יאודב באב רבוד :רישב ד"ספ
 .חצרה ןיבל יוויצה ןיב םימי רעפ בקע התחדנש ,חרוכה תנעט תא הנעט תמשאנה .היתויחא
 םיסרטניא דוגינ םהיניב היהש הנעט תמשאנה ,היתויחא תאו התוא גציי דחא ד"ועש ןוויכמ
 .םלוה גוצייל התכז אל ןכלו
 ןתינ היה דחוימה הרקמה תוביסנ םושמ .ד"ספ ירושימ ינשב דואמ רימחה ש"מהיב :הצרמה
 .הנוש האצותל עיגהל
 התייהש חיכוהל ךירצ ,םיסרטניא דוגינ ללגב ןגוה טפשמ ללשנש הנעט שי רשאכ :הכלהה
 .תרחא האצותל תורשפא
 הכז אל ד"ספ ןכל .םידגונמ םיסרטניא גציי ולש ד"ועש ,םשאנ לע דואמ השקמ הכלהה
.חצר תריבעב רבודש םושמ ןיעדויב רימחה ןוילעה ש"מהיב .הבר הדהאל

 ןועיט תקסע תושעל המיכסה העיבתה .םיחא ינש י"ע חצר לש רופיס םג :הנעד ד'גמא ד"ספ
 דחא לכ .הקסעה לש הקיתאל דגנתמ רקנא .הגירה קר לבקמ ינשהו חצרב הדומ דחא ובש
 אוהו ,דחא ד"וע י"ע םיגוצימ ויה םיחאה ינש .ולש תודבועה תא תמאותש הקסע לבקל ךירצ
 ענכשל חילצה ד"וע .ינשה חאה לע לקהל ידכ חצרב תודוהל וילע וצחל החפשמה םע דחי
 .התוא הרצי העיבתהו ,הזמ לודג םיסרטניא דוגינ ןיא .ותוא



 לעפ ד"וע יכ םיסרטניאה דוגינ םושמ חצרב םשאנה תעשרה תא לטיב :ןוילעה ש"מהיב
 .ולש םשאנה תבוטל אלו החפשמה ללכ וא ינשה חאה תבוטל
 .םיסרטניא דוגינ לש הנעט ןיגב העשרה לטבל תולקב ןתינ אל ב"הראב םג

.)תרבוחב 52 'מע( :םינלבק גוצייל םידחוימ םיללכ םנשי
 תולהנתהה לע תרוקיב שי םתורמלו ,םייללכה םיללכל םימדוק :תורידב תואקסעב גוציי
 .םמצע םיללכה לע םגו חטשב
.םיסרטניא דוגינ םושמ שכורה תא םג גצייל ןלבקה תא גציימה ד"ועל רוסא :2 'ס
 ןלבקל תונמאנ תבוח ול שיו הקסעה םושירב לועפל לוכי ןלבקה תא גציימה ד"וע :5 'ס
 אוהש( םושירה ךילהב .וירחאל ובאטב םושירה ךילה תא שיו ,השיכר תקסע שי - .שכורלו
 .וב לפטל לוכי ןלבקה לש ד"וע )ףתושמ סרטניא הרואכל
 .ןלבקל השוע אוהש תורישמ החרט רכש שכורהמ לבקל ד"ועל רוסא :3 'ס
 ?םושירה םע המ זא
 .םושירה רובע שכורהמ החרט רכש לבקל ןתינש רמוא 'ב5 'ס

 םושירה ןיינעב ךא -רכש ונממ לבקל וא/ו שכורה תא גצייל רוסא הקסעה ןיינעב :הנקסמה
 .םהינשמ ט"כש לבקלו םהינש תא תרשל ןתינ
 .ול ומלשש תורמל םתוא גציימ אל הזה ד"ועש םיעדוי םניאש תוטוידה ויהי :היעבה
 הז תא סינכהל ךירצש קר בותכ ףיעסב לבא תרתוכה וז :שכורל העדוה תבוח :4 'ס :ןורתפה
.היעטה הברה הפ שי .הזוחל

 דגנ הנעט ןכמ רחאל ןעטי אל ,הב לפיטו הקסעב ףתתשה וא ךמסמ ךרעש ד"וע :15 ללכ
 תבוח לע םירבדמ רשאכ ?המל .ךכ ןעוטש םדא גציי אלו הקסעה וא ךמסמה תורישכ
 דבוכמ אל הז תיעוצקמ הניחבמ .עוצקמל תונמאנ תבוח ד"ועל שי ,חוקלל רבעמ ,תונמאנ
.הליחתכלמ ולש ותדובע תא רקבי ד"ועש
.]14 ללכ אל הז יכ החרט רכש שילש שורדל לוכי אוה רחא ד"ועל הז תא ריבעמ אוה םא[

 תמכסה לש אצומ ןיאש םושמ ילוא )14מ רתוי( ןוידל הברה הלוע הז ללכ :)1(16 ללכ
 ,ןיינע ותואב חוקל ותוא דגנ לפטל לוכי אל ,חוקל ןעמל והשמב לפיט רבעבש ד"וע .חוקלה
 .תפתושמ הדובעל הזוח תכירעב תורבח ינש גצייש ד"וע :אמגודל .ןיינע ותואל רשקב וליפאו
 .ינשה חוקלה ליבשב וללה תוחוקלהמ דחא דגנ לפטל רוסא ד"ועלו תואכרעל ועיגה םה
 ,רושיגל אלא תועכראל וכלי אל ךוסכס לש הרקמבש םתוא םיתחהל :זאד לביק רקנאש פיטה
 .םתוא גצייל לוכי ןכ אוה םש
 :רקנא לש םילימב( .תונמאנה תבוחב העיגפל תימדת לש ששח שיש םושמ ?)1(16 ללכ המל
 ).הקיתא םע תונוז ונחנאש תוארהל
 ,עדימ ףותיש שי ךא ןיטולחל םינוש םיניינעה םא םג -עדימל שממ לש הקיז :)2(16 ללכ
 החפשמ יקיתב הברה ררועתמ הז .רבעב וב לפיטש 'א לומ 'ב תא גצייל ד"ועל רוסא
 םידרפנ השאהו לעבה .לעבה לש קסעה תא גציימ ד"וע :אמגודל .תובר םינש םיכשמנש
 היעב שי זאו שוכר תקולח ךורכ הזב ךא .ןישוריגה ךילהב התוא גציי ד"ועהש הצור השאהו
 .םיסרטניא דוגינ לש

 תא באה לש םירוקיבה ןיינע תא רידסה אל ןידה תיב ובש ,החפשמ לש ןיינע :אוהשזיא דס"פ



 ,ןכמ רחאל םינש המכ .ותיב לצא באה תויוכז ועבקנ םש ש"מהיבב לעבה תא גציי ד"וע .ותיב
 ןכלו ץראל התוא וריזחי אלש ששח באה .הפוריאב לויטל הדליה תא תחקל וצר םאה ירוה
 .תבה םע םיבסה לש העיסנ רוסיא וצ שקיבו יזוחמה ש"מהיבל הנפ רחא ד"וע תועצמאב
 הכשלב ןידל ותוא םידימעמ .םיבסהו םאה תא גצייו םירוקיבה ירודיסב באה תא גצייש ד"וע
:תונעט 'סמ ותנגהל ןעט ד"וע .2 ןטק 'ס תא ללכ אלש 'ס .16ל םדקש 'סה לע
 שממל באל רשפאל התיה ותרטמ ךילההש םושמ הלבקתה אלש הנעט .ןיינע ותוא אל הז .1
 .םדוקה ןיינעב ותוכז תא
 אוהש רחא וא ידוס עדימ לביק אל אוה יזוחמב באה תא גציי אוה רשאכ :תיתדבוע הנעט .2
 המ ריכזה אל שמ"היב( .עדימ לש ןיינע לע ססובמ אל 'סה לבא ,ןוכנ הז .וישכע לצנל לוכי
).הז אל הזש רמא קר ,לאנויצרה

 וגצוי םיחאה תשלש .םילשוריב שרגמב תולעבל הנעטש היסנכ םיעבות םיחא 3 :'א הרקמ
 רמאו ד"ועל הנפ םיחאה דחא .ד"ספ לע רוערע השיגה היסנכה .םיכוז םהו דחא ד"וע י"ע
 .ותוא ףיעה ד"וע .עקרקב יקוח סרטניא ןיא ויחאלו עקרקה לש דיחיה םילעבה אוה ותעדלש
 דגנ ךילה שיגה אוהו )ויחא דגנ ותוא גצייל לוכי תיתא הניחבמש( רחא ד"ועל הנפ חאה ןכל
 ימ .תונעט ףילחמ אלו דצ ףילחמ אל אוה ?'בו 'א תא גצייל לוכי ןושארה ד"וע םאה .'בו 'א
 שדח ד"וע ףילחהל םג םיכירצ םיינשה םיחאה ינש .'ג חאה אוה ,השדח תיזח רציו ףילחהש
 ,דחוימ רושיא ול תתל ךירצ הזה הרקמבש הקיתאה תדעוב ןעט רקנא .הלחתהמ לכה דמליש
 .רשוא אל הז ךא

 ונעט םהינש .היריע ידבוע לש תוצובק ינש י"ע היריעה דגנ העיבת התייה ב"הראב :'ב הרקמ
 ןכל .תוצובקה תחא םע הרשפ הגישה היריעה העיבתה ךלהמב .םירוחשו םישנ :היילפאל
 התלעו תוצובקה ינש תא גצייש דחא ד"וע היה .םיעבתנ אלא םיעבות ויה אל רבכ הצובקה
 .ןכש עבק ש"מהיב ?םתוא גצייל ךישמהל לוכי אוה םאה הלאשה

 ,רלבוקל הנופ ,ולש םיסנניפה םיניינעב לפטל לוכי וניא רבכש ןקדזמ םדא ,'א :רלבוק ד"ספ
 והשימש הארו קדב רלבוק .ןובשחהמ ול רסח ףסכ לש רכינ םוכסש םשור ול שיש ול רמואו
 .ותיב ,'אל סופורטופא הנומ ןכמ רחאל המ ןמז .'ב תבוטל ןובשחהמ םיקרמ 40,000 ךשמ
 ,הקיתאה תדעול תויעב הברה השועש ,רלבוק .'ב דגנ ומשב העיבת שיגיש ד"וע תרכוש איה
 .הקיתאה תדעו ינפל שגומ אוהו .'ב תא גציימ
 .ןיינע ותוא הז -)1(16 לש קהבומ הרקמ :ש"מהיב
 לוכי ד"וע קרש תולועפ( 20 'סל תלבגומש הדובע אל הז ןובשח תקידבש ןועטל לוכי היה אוה
 לפיט רלבוק :הנעטל הבושתה .םדא לכל חוכ ייופיה תא תתל לוכי היה אוה )םתוא ךורעל
 תולכתסה ךותמ קודבי אוהו הסונמ אוה יכ ד"ועל אלא ,רחא םדאל הנפ אל אוה -ד"ועכ
 .תיטפשמ

 אל ףיעסה .לפטיי אלש אלא חוקל דגנ גציי אל בותכ אל ?תועמשמה המ =חוקל דגנ לפטל
 .קיתב לופיט לש גוס לכ לע אלא ש"מיבב גוציי לע קר לח
 ותואב אל הז ?הרחתמ קסעב םג לפטל ול רתומ םאה -םיוסמ קסעב לפיטש ד"וע :אמגודל
 לש תונשרפה לש הלאש הז .הרחתמל רוזעל ותוא שמיש יקסע עדימ דמל אוה ךא ןיינע
 ."דגנ" הלימה

 .לוספ ןכלו תמוסרפ הז ןתנ ד"ועש םניח העש יצחהש רמא ןוסנרב :םילעופה תצעומ ד"ספ



 תא גציימ אל אוה ןכלו הצעומה אלא ,החרטה רכש תא םלשי לעופה אל :ןורתפ עיצה אוה
 תויתיעב האר אל .א:ש םושמ ןוסנרב לש הבושתה תא בהא אל רקנא .הצעומה אלא לעופה
 לעופל -תונמאנ תבוח ד"ועל שי ימלו הצעומל םילעופה ןיב םיסרטניא דוגינ היהי .ב .בצמב
 ?תורדתסהל וא

 תונמאנה תבוחש עבק ש"מהיב .ילילפ טפשמב 'ב תא גצייש ידכ ד"ועל םליש 'א :ןלזוג ד"ספ
 טימשמ( .רכשה תא םלשמ אוהש תורמל 'א אלו חוקלה אוה ןלזוג -'אל אלו 'בל איה
 ).םילעופה תצעומ ןיינעל עבק ןוסנרבש המ תא עקרקהמ

18.01.10

 תויהל לוכי אל ד"וע ,אמגודל תפרצב .ןידה יכרוע לש םדמעמ תא קזחל ודעונש םיללכ םנשי
 ידכ ?יאמצע היהי ד"ועש םיצור םה המל .רתומ הז ונלצא ).קנב לש תיב ד"וע אמגודל( .ריכש
 .יאמצע תעד לוקיש ליעפהלו חוקלל דגנתהל לכויש
 היהי אל אוה ,הדובע ןומה ול קפסמש עובק חוקל ד"ועל שי םא אליממ יכ ?יטקרפ הז םאה
 .רתומ הז תויסקס-ולגנאה תונידמב ןכלו .שממ יאמצע

 ד"וע רשאכ םיסרטניא ידוגינ לש תויעב תוררועתמ ?קנבה לש ריכש אוה ד"וע רשאכ הרוק המ
 ד"וע וניאש ימל רוסא ןכל ).ףסכב אל ןובזיע לוהינ לש אמגודה( .וחוקל וניאש ימל תוריש ןתונ
 אוה ,יתא וניאש והשמ תושעל ד"וע לע הרוי םאו ד"ועב טולשי טוידהה יכ .ד"וע דרשמ חותפל
 תופתוש רוציל לוכי אל ד"וע ,ןכ ומכ .ברסל השק היהי )ןכש( ד"ועל ךא ,ןידל דמעוי אל
 .לאנויצר ותואמ ,ד"וע וניאש ימ םע )יטפשמ תורישל(

 יפל( ד"וע וניאש ימ םע תופתוש רוציל רוסאש ללכה לש םוסרכ שי םלועב טאל טאל
 .הז תא םיסנמ ב"הראב תונידמ המכב .)ףתוש תויהל לוכי וניא רז ד"וע םג א"ז -הכשלה
 .ח"ורו םירז ד"וע םה ד"ועל םייעבט יכה םיפתושה .וללה םייונישל דה ןיא ןיידע לארשיב
 .םיימואלניב םה םילארשי םיקסע הברה םויה

 רז ד"וע לש גשומ שי ,םויה .גי89 - א98 'ס :הכשלה קוחל לודג ןוקית שי הנורחאה הנשב
 םויה .הבורקה הנשב תורקל רומא הז ךא ,ףקותל וסנכנ אל דוע ולא םינוקית -לארשיב
 לע םילארשיל ץעייל לוכי אוהו ,רז דרשמ ,ץראב הפ ףינס חותפל לוכי יאקירמא ד"וע דרשמ
 םג 58 'ס .ילארשיה קוחה לע ץעייל םילארשי ד"וע קיסעהל םילוכי םה ,ןכ ומכ .רז טפשמ
 לע םילח םילארשיה הקיתאה יללכמ קלח .רז ד"וע םע ףתוש תויהל ילארשי ד"ועל ריתמ
 אל םהו אליממ הרוק הזש ואר םה םויכ ךא ,ךכל הדגנתה הכשלה םינש ךשמב .םירזה ד"וע
 .העפותב םחליהל וחילצה

 תא םסרפל רוסא לארשיב .תוחוקל לש םוסרפ תלאש יבגל הררועתה םירז ד"וע לש הלאשה
 יבגל םויה לארשיב הכשלה תדמע .תומיוסמ תונידמב רתומ הז ב"הראב ךא ,תוחוקלה תומש
 טפשמה יבגל ,ב"הראב םסרפל םהל רתומש איה ,ל"וחב םימסרפמש םילארשי ד"וע
 .רתומש םויכ איה הדמעה ,ילארשי טפשמ יבגל לבא .םיאקירמאה םיללכה יפל ,יאקירמאה

 



:הניחבה
 .רמוחה לש תויגוסה לש הנבהה תא אלא ,םיללכה לש עדיה תא דודמל אל הניחבה תרטמ
 יטרקנוקה הרקמל םיללכה תא םשייל הזמ רתוי ךא ,םיטנוולרה םיללכב רוחבל תעדל ךירצ
 תעד תווח .תקמונמ תויהל תבייח הנעט לכ .םינוויכה ינשל ןועטל ןתינ דימת .הלאשב
 .תקמונמ
 יקספ רוכזאל השירד ןיא .םידומע 5 בותכל ןתינו תולאש 3מ יונבו יצחו םייתעש אוה ןחבמה
 .םיטנוולרה םייטפשמה םיגשומה תא תעדל ךירצ ךא .ןיד


