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.ולש ינושארה לקשמה יווישב הרגתמו ארוקה 

יביסקלפר רצומ ןימ ,תחנ אלב אסיכ 

- הלאשב ןודלו רוזחל ותוא חירכמה ,הזכש 

?םיבשוי ךיאו ?אסיכ הז המ 

הככ הז םאו ?ריש הז המ - הכלשהבו .רבדה תא שוחל םייחה לע בושחל תיביטקגיטסני ^ 
?םיארוק ךיא זא אוה המודמכ ליחתה ןויגהב םייתסהש המ" תוקלח לע בושחל ושוריפ ,דלוקושב *י 

םכתא אנוש ינא המכ דע םיעדוי םכניא" /םשור וא בישקמ ןנובתמ רחא /והשמכ האבה הקותמ תוכימס לע בושחל ,ההכ 

םכתקעצ םיקנוח םתא דציכ /ואר ,םישנא /לע ח"וד תנכהל הרמוי תודמולמ תורעה טבמאב הליבט לע בושחל ושוריפ ,ןושלב 

,ינומהה לוקה יחי/סופדל ץקה עמשמ ,רישב .(רופיסל החיתפה ריש ךותמ)"...תמאה םעטה תוטולבל רוזמ ,ירנילוק אפרמ 
הרוהטה /תעדה ןמו ינא ינא םינפ לכ לע ושוריפ ,רכממ רמוחב םייחה ,תוימויקה 
תולקב רהרהמו ינאל םימ לש תוסוכ באוש יסחי תא תמקורה הנידעה הקיטקלאידב .ןואכיד יטנא - בושחל 
/שארה תא רובשי שאר ץופקיש ימ /העיבטה םישועה ,טסקטה ןיבל ארוקה ןיבש ןילמוגה ןיע טיבמה ינאכמה חורפאב דחא טבמ 

הככ /תחתה לע לופי הטמ יפלכ ץופקיש ימו לש ורפס אופיא בצינ ,האירקה ךילהתב דחי תוקלחב ותרגורגל דע הפוצמה ,החכינ תחא 

לע בשוח ינאשכ' ךותמ)"...דומלל םיליחתמ םיבכרומה הרישה ירפסמ דחא ,ןיפורט ירוד טעמכ ידכל תשרקנה הכימסה הקותמה 

רובע .('תמאב הזכ רבד ןיאש ןיבמ ינא ריש ,תונורחאה םינשב רוא וארש םירגתאתמהו ,ולש חורפאה ילגר קמועל דע עובטה ,הטינח 

םישגפמב ןויסינה ריתעו ןמוימה םג ,ארוקה םייביטקינומוקה תוחוכה יסחי וב םוקמב יפכ ,המוטאה ,ההכה דלוקושה תילולשב 

הריש םע שגפמ והז ,העיזו ריר יריגמ םייטויפ טסקטה וב םוקמה והז .םיכפהתמ - םירוגשה טבמ ,הכירכה תנומתב הככ ול בצינ אוהש 

איה הנממ םירמוחל סחייתמה הז ןבומב ,השק ןפואב רתוומו ,םיללח ,חפנ וכותמ הנפמ יכ ,הרכהה הטאל תחמוצ רבכו - וב דחא 

ןבומב ,הזירז הריש ,השיגנ אל הריש ,הייושע .ךילהתה ליבומכ ולש תויטננימודה לע עדומ רבדה אל אוה תיביטקניטסניא בושחלש המ 

תריש ןיעמ ,הלמה לש ינקמחה ינטוטהלה ,העונת בחרמ ארוקל רשפאמה ,םוקמ יוניפ .הזה רפסב 
תררגנ ףא יתייהו ,הזכש ידבר-בר לגנו'ג ,ללכ-ךרדב וב ליגר אוהש הזמ לודג יאדוו ,תיביטקניטסניא-אל בושחל יכ אלא ,אל 

.ינוציחה ושובלב ינרדומ-טסופ ,רמול אוה םג לכויש תנמ לע ,הרישב ,תורפסב םגו הככ תויחל ,תיביטקניטסניא-אל אורקל 

תייצאיצוסא ךותמ אלו ,לגנו'ג וב תושעל ,(ארוקה) 
תיביטימירפהו תיתייחה ,הרוחשה תוינומדקה תופתוש רוציל ,השעמ :י - " ^ י "~ 
,ינושל לגנו'ג יכ אלא ,הלמל רידת הוולתמה יביטקא תויהל ,וכותמ ^ 
 1 |||jp ■ (ילולימ) ךבס וב שיש ךכ ךותמ ,יטאופ אלמל ,יביספ קר אלו ן ^ 1|ן§ן|א,
,םיינקרשו םימעור ,תולוק ןומה וב םנשיו ,אלמתהל קר אלו ללח 

 PUP םיידגא םירוצי ינימו ,םישחולו שוחלו ץמאמ ליעפהל
 11 m םיינאכמ םידש דצל ,םיידגא-ודואספו תודידבו לוכסית םג
לבא ,תוינויגיש תוילטנמורטסניא תועפותו ,הכימתו םחונ קר אלו יין^ '?■§1* — 

.טקש וב ןיא ,אל .טקש עגר וב ןיא :תורחא םילמבו \ ןי9וft*' -11 ץ— 
ימ תא עדוי ךניאש הז ןבומב לגנו'ג .האירק ליעפהל : 
רשא ,ליבשה לש ולוקיע ךשמהב שוגפת וב םוקמה והז 
הז ןבומב לגנו'ג :וב ךלוה התאש ךל המדנ "ביתכ''ה טסקטה 

,וב םימייקה םימודקה םייחה םתוא םגש - (תראב לש ונושלכ) י • $ "ד 
 ~~ J1 לש תויצע תויוחלתשה ךבסב בטיה םיסוכמ הקיזומה ,רישה

 N y |.-םיילולימ םיפנע ,רובידה ,וכותבש • ;י.
 W* '■, • ודייצל ןיא /קובקבב ומצע אלוכ דשה..." ברסמ - הרימאה יי
ומכ ביבס קורי לכה /רתוי םירחא םישנא הסרוכ תויהל קיספמו § 
 J "WM (58 'מע> "...םירחא םייד •לביקש םיבשע ףייעה) א-יקל ההונ.
,ארוקה ומצעל רשאי יאדו ,םיהדמ לגנו'ג וא הדובע םוי ירחא ? 1■ 
 Jm ךבסה המל לבא ,םיפנע-ברו קתרמו ןווגמ ינימב אליממ קנופמה?

 3HH|' הסכמ אוה המו ,ןרקסה ארוקה לאשיו ףיסוי וילע בסה (הקיתמ?
?םיאריק תמאב ךיא זא :הז הבכ םא 'ב ול שקבמו וכותבו 

םינזאמ 

דחה בצעה ביתנ 

,דלוקושב םייחה 

,ןיפורט ירוד 

1997 וישכע תאצוה 
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"םילמה ויה הממדה םודהב" 

.ופוסב דליה הנוב ולומל)ביציהו עובקה ימצעהו ,רפסב וב גוהנל רשפא ךיא ,רמולכ 

המודמכ ליחתה ןויגהב םייתסהש המ" היווה וכופיהכ אוה - (ולש ינאה תא םג לש תיביטקניטסניא תומילאב אלו ,םירישב 

תורעה םשור וא בישקמ ןנובתמ /רחא והשמב ותרוצב קר חכונ אוהשכ ,תערפומו תקרופמ םע ,לגנו'גב ךרד םיסלפמש יפכ ,ךרד סוליפ 

"."תמאה לע ח"וד תנכהל הרמוי /תודמולמ .תלכסתמהו הרובשה ,היוצחה יסלפמ ראשו ,םיפנעב ץצקמה הטי'צמ ןיכס 
תיביטקניטסניא היזטנפכ ליחתהש המ ,גולונומה ,רישיה רובידה ,לכמ בושחהו ןפואל דוגינב ,רמולכ ,תרחא אלא - םיכרד 

אלב םייתסה ,הקותמ תוכימסו ההכ תוקלחל ןוטה ותוא ,רבדמ ינא ךילא ,רבדמ ינא) האירק - ארקיהל טסקטה הרואכל שקבמ וב 

םילוכי דלוקושב םייחה ,יביטקניטסניא םיברב תוימיטניא לש עגמ קינעמה ,יודיווה תוכהל אל ךיא :תורחא םילמב וא - הכופה 

.ארונ הבוצע ,הרמ הקעומ םג תויהל ,ףוג רסחכ וכופיהכ עיפומ - (הרישה ירפסמ אלא ,ךתה וב עקבלו וב ךותחל אל ,ךבסב 

אסיככ ררבתהל הייושע החונה הסרוכה םג הריבש ,תיטקרטסבא תילאקוו תוחכונכ ביתנ תמאב אצמנ םש .ךבסל תחתמ לא תדרל 

רסוח ,ארוקה לש ונבשי תא דירטמה .איה ,םירבדל תחתמש דחה בצעה 
גוס תויהל םג לוכי הרואכל תויביטקינומוקה תודלי קחשמ לש ךופיה ןאכ שי השעמל ררבתמ הכופה האירקבש ,יל המדנ 

ביתנל ךופהל יושע ךבסה .הרישי הרימא לש הנה ,וק וק - ?התא הפיא ,וק וק - רכומ תא תארוקה האירקב יכו ;תרחא הזה םלועה 

.דחה בצעה ביתנ תא וב יתארק ינא ,רורב חכונה ןיב ,דימתמ םיאובחמ קחשמ והז - ינא ינושלה ףצרה רווחתמ ,ומצע דגנכ טסקטה 

דימתמ שופיח וב שי רשא קחשמ ,רדענל תולוק ינימב ךובסה ,תועמשמה הנוב 

ןמפילוט-רימש תליא תולגתהה לש קותמה גנועה תא רסח אוה לבא ותונכל םיבהוא םידחאש ףצר ,םיטוטיצו 
תא םותסל השעמל ךכבו ,יטסינרדומ-טסופ 

.תורחא תואירקל תורשפאה לעו וילע ללוגה 

השועה ,םלועה ררבתי ,הכופה ,וזכ האירקב 
תוישונא תויומדבו - דחמ תוינאכמב שומיש 

תויתיצמתבו - דחמ תרכנמ ןושלב ,ךדיאמ 

,םילמה ןועש םיחכונ תוימהו תולוק לילבב ,ךדיאמ באכ לש 
,ונאסור-הפי הנליא לש המוצעה תויטננימודב לבא - ןאכמ 

ימע 192 ,77 ןותע ירפס תאצוה לצה הז ,רדענה תמה באה הז)ןאכמ רדענה 
שפחמה ימצעה הז ,גומנה ךשוחה הז ,רזוחה 

תחתמ הכילהבו הכופה האירקב :(חפנ ול 

.הלפאב יורש ראשה לכו וב קר תקמעתמ ןכאו - ונאסור-הפי הנליא לש התרי *ן* ןכןפיהכ 'הןה לען,גה ךרבתי _ ךבסל 

לע תיב לש תידיימ הביבס ללוכ הזה הדשהו יריש םלוע הדימעמה הריש יהוז יךק לגנץג .ןל תארןק יתייה <יטת,טנאה 
הילותח ,התייחמצ םע רצח ,םתלוכתו וירדח ,תרחא ,הנוש הריש איה - םלשו שבוגמ ןליפא תךמןאן רתןי הק,חרמ יתייה ,רמ לגנו'ג 

ידדצו רצ בוחרו ,ןג וא הדש ןיעמ ,הירופיצו השיגרו תנדועמ הקיריל יהוז .תירוקמ ןכ לע 'םייח ןןמה 'הרןאכל 'ןב שיש ''רקע לגנץג 
םיימשה תסיפו ,(טעמכ) ובש המ םע :-ב רקיעב אטבתמ הדוחיי .תוינוציק דע ?םייח ןב שי תמאב םאה לבא 

דלי לש ומלועל המודה קפוא .םהילעמש תומדכ תירישה הנוסרפה בוציע - 'א טבמב 'ךופהה םוקמהמ 'ךומנמ 'םשמ 

.תודליה ביטומ הנשנו רזוח הירישמ םיברבו .םיחכונ הטבמו הלוק קרש ,תרדענ ,תמלענ הפןצ ןיב םילבוקמה □יסחיה תא ריממה 

קפס ,םיילאיר קפס םה םיראותמה םיפונה ךותמ :ךכמ תעבונה תיפצת תדוקנ - 'ב ררבתמ 'טסקטל ארוק ןיב ,ךכלשהבו 'הפצנל 
קפס ,ןורכיזמ םיבואש קפס ,םייוזה ,תמלענש ,הנניאש תומדה לש רצ ךרח לעו'גה ותוא ,רכונמה ינרדומ-טסופה םלועה 

,יטסילאירוס םויק אוה םמויק .םיירופאטמ לקתנ םהב םימצעב וא/ו םיפונב תעלבנש _ םיךלי תוךגא לש םלועכ _ רקה 'רקעה 

ותופקת לכש םויק .לפרעב יורש ,ירירווא לע בסנה טבמה ןמ עבונה רוביד והז .הטבמ לבא _ םלןע ןוןלית השועה והשימ .ןכופיהב 

רטליפה ךרד תוננוסמה םילמה לע תתתשומ /ןיעה לע //ךדועב /תמגלנ /ךניע" :ומצע .ךןפה 
ץפחה תא תכפוהה התעדות לש ישיא-יטרפה .(45)"לפרעל //הלמה /תצפנתמ אוה _ םידרמו רר היהש המ ,הככו 

- תיב ,ץע - יאדוו קצומ ,לוכיבכ ,אוהש ומצעל חינמ וניאו ררועמו השק וכופיהכ 
ילולימ אוה ומויקש ,קפסב לטומ והשמל ךמותו םחנמ היהש המו .ןיע וליפא םוצעל 
,(תיתבשחמ הירוגטקכ) ירוגטאק-יטנאמס שפנה איה יונה ךסונ היהש המ :קרופמו עוער וכופיהכ אוה - 
ללוכ :המילב לע יולת וא ףחרמ ,יודב ,יוזה םשרתהל אלש לוכי וניא הירישב ארוקה אוה - זפ לש תומולח חיטבמו ןוחטיב 

םדרנה ירדח",(11 )"םייודב ויפנעש תיז ץע" .והשמ ירטוזאה המלועמו ידוחייה הלוקמ ,רערעמה קפסה לש רועפה הפה וכופיהכ 

,(18)"הכשח לע חנומ תיבה" ,(15)"ףחרמ אוה םירישה לש םתעיבנ רוקמש ,המדנ היהש המו :ךשמתמ טויס לש םינפ שבולה 

"המילב לע יולת /רהנב קילחמה תיבה" קפס תורע קפס לש דחוימ העדות בצמב אוה רזהו) .רז וכופיהכ אוה - רכומו בורק 
תוטלע יצע" ,(97)"קד םיעוויע חיש" ,(21) העדותה תמולא וב יטונפיה ומכ בצמ ,היזה - ישממה חכונה ינאה (.רז ומצעל םג דימת 

.דועו (99)"חריה ,לבגומ הדשב ,רצ קפואב תדקמתמ .לצל ךפהתמ 

 mm

ןמפיילוט-רימש ת^יא 

"םילמה ויה הממדה םודהב" 

,םילמה ןועש 
,ונאסור-הפי הנליא 

ימע 192 ,77 ןותע ירפס תאצוה 

.הלפאב יורש ראשה לכו וב קר תקמעתמ ןכאו - ונאסור-הפי הנליא לש התרי ץ** 
לע תיב לש תידיימ הביבס ללוכ הזה הדשהו יריש םלוע הדימעמה הריש יהוז י■* 

הילותח ,התייחמצ םע רצח ,םתלוכתו וירדח ,תרחא ,הנוש הריש איה - םלשו שבוגמ 

ידדצו רצ בוחרו ,ןג וא הדש ןיעמ ,הירופיצו השיגרו תנדועמ הקיריל יהוז .תירוקמ ןכ לע 

םיימשה תסיפו ,(טעמכ) ובש המ םע :-ב רקיעב אטבתמ הדוחיי .תוינוציק דע 

דלי לש ומלועל המודה קפוא .םהילעמש תומדכ תירישה הנוסרפה בוציע - 'א 
.תודליה ביטומ הנשנו רזוח הירישמ םיברבו .םיחכונ הטבמו הלוק קרש ,תרדענ ,תמלענ 

קפס ,םיילאיר קפס םה םיראותמה םיפונה ךותמ :ךכמ תעבונה תיפצת תדוקנ - 'ב 

קפס ,ןורכיזמ םיבואש קפס ,םייוזה ,תמלענש ,הנניאש תומדה לש רצ ךרח 
,יטסילאירוס םויק אוה םמויק .םיירופאטמ לקתנ םהב םימצעב וא/ו םיפונב תעלבנש 

ותופקת לכש םויק .לפרעב יורש ,ירירווא לע בסנה טבמה ןמ עבונה רוביד והז .הטבמ 

רטליפה ךרד תוננוסמה םילמה לע תתתשומ /ןיעה לע //ךדועב /תמגלנ /ךניע" :ומצע 

ץפחה תא תכפוהה התעדות לש ישיא-יטרפה .(45)"לפרעל //הלמה /תצפנתמ 

- תיב ,ץע - יאדוו קצומ ,לוכיבכ ,אוהש 

ילולימ אוה ומויקש ,קפסב לטומ והשמל 
,(תיתבשחמ הירוגטקכ) ירוגטאק-יטנאמס """ 1"" שפנה אוה *רונה 

ללוכ :המילב לע יולת וא ףחרמ ,יודב ,יוזה םשרתהל אלש לוכי וניא הירישב ארוקה 

םדרנה ירדח",(11 )"םייודב ויפנעש תיז ץע" .והשמ ירטוזאה המלועמו ידוחייה הלוקמ 

,(18)"הכשח לע חנומ תיבה" ,(15)"ףחרמ אוה םירישה לש םתעיבנ רוקמש ,המדנ 

"המילב לע יולת /רהנב קילחמה תיבה" קפס תורע קפס לש דחוימ העדות בצמב 

תוטלע יצע" ,(97)"קד םיעוויע חיש" ,(21) העדותה תמולא וב יטונפיה ומכ בצמ ,היזה 

.דועו (99)"חריה ,לבגומ הדשב ,רצ קפואב תדקמתמ 
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