
תימצעה־העדותה םרז:םהדנח סיסנארפ

ת א דפקל תמייאמה תימצע־העדות לש בלשל סנכנ ,השיגר תונמא התוא ,עונלוק,-!
•ותחימצ
ל ש בלשל םימת םסק לש יביטימירפ בלשמ רבע אוהש הזב רשבל םיאב ונא ןיא
י אדו—ותוחתפתה רחשב דוע ולצא לח הז רבעמ ;תיטתסא תוירחאו תינכט תונמכח
י שרפ תעברא ,םייהורטש לש תויתפ םישנ ,ןילפא׳צ לש ׳1<1<11161־ה תנש ,1921 ינפל
. תיפירג .ו .ד לש הפוסה ימותיו גנאל ץיר׳פ לש לרוג ,םרגניא סקר לש הפפילאקופאה
־ אל רידא לאיצנטופ לעבו ינעבות ,בכרומ אוה םוידמהש וניבה רבכ הלא םיאמיב
ן מא לכ לצא תבייחתמ איהש הדימב תימצע־העדות םהב התיה ;ותלוז לכמ תוחפ
ן ינע איה השדחה תימצעה־העדותה לבא .(ימצע־יוטיבב הכורכ תונמאהש ךותמ)
א יבמו רגת־תאירקל שלוגה ,ךרע־תלקה לש ,תולצנתה לש דוסי הב שי .ירמגל רחא
ה דבועל בל־תמושת ינזזות חרואב וישכע םיביסמ םיטרסה .ןוסא־תרה תואטחתה ידיל
וטקלטניאה ןכותה ,יתוזחה יפויה) רתיה לכו רקיעה הז וליאכ לשמ ,םיטרס םהש
.הז רקיע תמעטהל הנאות אלא וניא (ירודיבה ךרעה וליפא ,ילא
ת סנכנ הללכב תונמאה התיהש עגרב םלועל אב עונלוקהו ירוטסיהה הרקמה הצר
ת ולבגימל לעמ םמורתהל םילדתשמ םירפוסה ויה וב עגרב—תימצע־העדות לש בלשל
ה פוקתב ,לבא .עבצה לש ודיקפת תא שדחמ רידגהל ויה םילדתשמ םירייצהו ןושלה
; ינרדומ ותויה םצעבש לודגה ןורתיה עונלוקל היה ,תימצע־העדות תלעב ״תינרדומ״
. היה שדח חרכהב ,ערל םאו בוטל םא ,השעש דעצ לכו ,םירשעה האמה דולי היה אוה
ה יה דוקשו ליאוה ;רבעה לש העדת הייחדל קוקז היה אלו ,ול התיה אל הירוטסיה
ל ש העדתה תשדוחמה־הניחבה ונממ הכסחנ ,ולש םיינכטה ויבאשמ יוליג לע תודחב
ל ש תפומ־תוריצי תאירבב שומיש בורמ ודילחהש (תוביטקפסרפ ,םיוות ,םילמ) םילכ
ו תוא לש םירחא םיחטשב תוילגתהו םייוסינה ןמ המכ וב ופקתשנ חרכהב .רבעה
ן וילימב תיממע תוינאידיורפ ,וטקוקב םזילאירוסה ,יראגילאקב םזינויסרפסקאה :רוד
א לו ותוססבתהב ידמ רתוי היה קוסע רבכמ אל דע לבא .תוינוניב לש 1:<3>1!£1251"
ת ניחב ומצע תא לביק אוה .הילע רגנסל וא ומויק תוכזב קפקפל תוהש ול התיה
ך רוצ שח אוהש ,ותוהז םצעב קפס ליטהל ליחתמ אוה וישכע .וילאמ־ןבומה רבד
י לכ תויהל ךפה אוה .רצקה ורבע לע םינשנו־םירזוח םיזומיר ידי לע התוא רודגל
.ולש ודודיעלו ותעגרהל

, הבואכ תונשייב םיקהבומה הינמיסש ,תרגבתמה ;תימצע־העדות לש םיגוס ינש שי
י וטיב לש ךרד הב רשא ,תיטנדאקידהו ;הפועז הקיתש וא ,תמשוגמ תונפקות
ס חי םושב תדמוע הניאש תובישח תשבול (ןונגס ,םיסומינ ,רוביד־חרוא ,םישובלמ)
אוה ינשה גוסל סופיטה־באו ,ימהובה אוה ןושארה גוסל סופיטה־בא .אטובמה רבדל
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ל כב תונשנו־תורזוח תימצעה־העדותה תולעב ולא תויומד לע תויצאירו :ידנךה
י בא התואש) תינקמעה תימצעה־העדותה ,עונלוקב .תונמאה תודלותו הרבחה תודלות
- העדותה ;האצומב תיטנדאקיד איה (םייתפרצ םיאמיב לש םתריציב רקיעב םיאצומ
־ גבתהה־ליג תב איה (? ןיי׳ג יכייכל הרק המ ;דנוב סמיי׳ג יטרס) תיחטשה תימצעה
ן וגורעת איה (השק םוי לש הליל ;סנו׳ג םות) תעצוממה תימצעה־העדותה ;תור
־ תרוק דותמ דימת עמשומה—ירלופופה יוטיבב ןותנ שלשה לכל חתפמה .םיתשה לש
."תוריק לע ספטל"—חור
ק יל־ן׳ז .םהש ומכ "רודיב״ה תא אלו "תונמא״ה תא אל לבקל רשפא־יא םויכ
י דכ שממ ורועמ אצוי ,םעפ־יא ומקש רתויב םייניצרה םיטרסה־ישועמ דחא ,ראדוג
ת ינוריאה האצותהו) שאר־דבוכ לש הנווכ שיחכהלו שאר־דבוכ לש רבסמ ענמיהל
ו ליפא םישייבתמ דנוב סמיי׳ג יטרס .(ידמ רתוי ךכב חילצמ אוה םימעפלש איה
י דכ .לופכ תוריק־סופיט לע םישקעתמ םה ךכבו ,גנימלפ ירפס לש תיסחיה תוניצרב
י די־לע קפוהש ,אנאווכ יל ארק לא תיתוזח סהיתהל שי הכהאכ היסורמ תא ךירעהל
ל ש לושיבה עטק תא ריכתש ךילע הקזח סרקפיא קיתב ,ךכל המודב .הרבח התוא
ם הש הדבועה הדיבכמ הלאה םיטרסה לע .רמאפ יראה לש חבטמב ןוטייד ןל
, תננגוסמ הקינכטו תוליכר לש םיזומיר תחת תווסהל םיחילצמ םה תאזו ,חתימ־יטרס
ת ונמיהמ ןה תואצותה לבא .רבעה ןמ חתימ־יטרס תימצע־העדות ךותמ הקחמה
.םהמ רתוי הברה תוינרמויו ,םיירוקמה םימגדה ןמ תוחפ
ה יושעה תויתפכיא־אלה תא הבשחמב הלעמ איהו ,רסוב לש ןמיס איה וז הכובמ
ק ידצהל ידכמ עונלוקה אוה שישק םג םא .קדרד לש ורוביחב ןוצרמ־אלש תוחפנתההו
ן ווינה תא קידצהל ידכ דע םימי־עבש אוה ןיא ,םירגבתמ םירענ לש הלא םילותפנ
ה זיא אורקל קשח ונב ןיאשכ .ולש דראגנאוואה ותוא ךילומ וילאש יטנאזיבה
. טסורפ ,םנקיד ,יוטסלוט ,רבא׳פ לש םינמורל תונפלו בושל ונא םילוכי ,שדח ןמור
ר מוחב ,תוירע־יוליג לש תוילאבינאקב ,זכרתהל םיטונ םויכ םייניצרה םיטרסה
ל ש וגח תא ,העדתו השועמ הריטאסב ,יד־ילב־דע םיגגוח םהש םע—רוהט יעונלוק
.הזה יטסיקרנה קובידה תא קידצהל ידכמ תוטעומ רציש תפומה־תוריציש םוידמ

ט ילבה ,םיבכוכה תטיש לש התישאר זאמ ? תימצע־העדות לעב עונלוקה השענ יתמ
, (ךירטיד ןלרמ ,טסו יימ) הרוטאקיראקל םמצע םישל םינכומ ויהש םידדוב םינקחש
— תיבמופה ״תיטרפה החידבה״ לש תרוסמה הכלהכ הססבתה רבכ 40־ה תונשבו
ב ובל יבסורק גניב ןיב לוכיבכ־תוביריה ,הרטאניס קנאר׳פ לש ונוזר לע םיזומיר
ה תיה אל וז ךא .האלה ןכו ,סמיי׳ג יראהל האושנ התיה לביירג יטבש הדבועה ,פ1ה
ת א הלצינש ,תויושיא לש ןרוצייל תידובילוהה הנוכמה ןוברידל תפסונ הלובחת אלא
ן ושארה טרסהש רעשל יתייה זעמ .םהלש םמוסריפל םוידמכ תוחכיפב םמצע םיטרסה
ת א חפה היה—ותומלשב הלעמל תלתשהש ןושארה—תיתימא תימצע־העדות לעב
י רפמאה ומכ סותימ־ירצוי זא ונמנ םהילעש ,םינקחשה .(1953) ןוטסאה ןו׳ג לש ןטשה
לש דבה־תורוקב רחסמ תושעל ןאכ וארקנ ,הדי׳גירבולול הני׳גו הרא רטיפ ,טראגוב
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ת ומחגמ תוחפ הבושח התיה (םיככתו תוקתפרה לש יטסטנפ רופיס) הלילעהו ,םמצע
ם לגל לפרועמב טרסה היה רומא ,וירחא ואבש ךכ־לכ םיברל המודב .םתס לש
.ומצע ןוטסאה לש ויטרס לע הז הרקמב—םירחא םיטרס לע הריטאס
ו נניא ומצעלשכ אוהש—וליה הייפמ לש ותשפוח תא יטאט ק׳ז השע הנש התוא
ת רבוג תימצע־העדות לע הדיעה ולש תוירלופופהש אלא תימצע־העדות לעב טרס
ר כז לע תחדובמ תוקפרתהב היה רושק יטאט לש ונונגס .עונלוקה לש ומילקאב
־ וכמה ףדרימב ןוטסיק־ירטושל םיעוגעג—םיטרסה ־יאור להק דצמ םימליאה םיטרסה
• ירבסה לש ךחוגמה ןחה לא ,הליסמה יספ לא התופכה טייו לרפ לא ,ץאומה תויי

־ וקהש ךכב ריכמ אוה :יעמשמ־וד אוהש םושמ תימצע־העדות לעב םעט והז .יאוול
־ אלש תכרפומה ,הקינכטל געול אוה ךכ ךותבו ,תמאב קיחצמ אוה םליאה ןקימ
ס יוייד יטב לא ךשמנה "ןינא״ה םעטה ,ךכל המודב) .םליאה טרסה לש ,ןווכתמב
י שממה חוכב ריכמ אוה תאז םעו ,תוכחוגמ ןהלש תוינוכמהש אצומ דרופורק ןו׳ג לאו

, רשיה ןקחשמב ,ולא תוריבג וקפיס תובר םינש ךשמ .תובכוכה לש תויושיאל רשא
ע תפל ןמצע ןה ושענשמ ,רחא .רכז־יבוכשו תוינורטמ לש ךלוהו־טעמתמ להק

— הירחא ואבש העווזה־תוידמוק תאו ןיי׳ג יפייכ תא ושע ,תימצע־העדות תולעב
ן הל היהש הז ומכ טעמכ לודג םידיסח להק ןהל ודימעהו תופעות־ןוה ןהל וסינכהש
.(םויק־ךרוצ תויהל הכפה תימצעה־העדותה .םיבוטה ןהימיב
י נמז חרואב הטסוה ינוטסיקה רטושה לש וילולעת רכז לע תחדובמה תוקפרתהה
ם יריוצמ םינוטרס ןתואב התוא אוצמל היה רשפא :עונלוקה לש ףקיהה־םוחת לא
, "םייתונמא" עונלוקה־יתבב ירקיעה טרסה תא םימידקמה ץראל־ץוחמ םיינויסנ
ה מיבה לעו ,וידארה ינחדב לש ףרוטמה רומוהב ,היזיבלטה לש תמוסרפ ־ינוטרסב

 תולכ דע—תימצעה ־העדותה לעב ןושארה לודגה טרסה השענ 1959־ב קר .הלקה
, םיחדובמ רשאמ רתוי םיינמכח םיצבושמה םיזומירה ויה התע .ראדוג לש המישגה
ת מליאה הסרא׳פה לש תומכסומל אל ויה תונווכמו ;םיינשייב רשאמ רתוי םיינפשוח
ל ש ותוישיאב םלגתנש יפכ םיידובילוה םירטסגנאג־יטרס לש םיואמה רודיהל אלא

.יניצר ןטשה תא הכה ןימ השע ראדוג .טראגוב ירפמאה
ת א וגריה רבסה־תדבכ תימצעה־העדותה לש הבולביל אב ,1960 ,ךכ־רחאלש הנשב
־ העדות וב התיה םא קפס ,תוכמה תואמ־עכדא ,םדוקה וטרסש) ופירט לש ןרתנספה
ת ימצעה־העדותה לעב טרסה ילוא ,לאמ יאול לש תיתחתה תככרכ יזאזב ;(ללכב תימצע
ת נבהל וב םייובחה תוחתפמז, לע ,ימך לש הלולב ;םעפ־יא השענש רתויב הפירחה
ם יננוחמ םייתפרצ םיאמיב ויה םייתניב .ולש תבשוחמה תונשגרה לעו ולש וניינב

 21 0122668! ןוגכ םיטרסב תימצע־העדות לש הלוליהב גילפהל םיננוכתמ תוחפ
ת ושעל םיריעצ לש הרובח הדגאתהש תמיא־לכ ,הילגנאו הקירמאבו ;הפוכהו ?01716

ל ש "תנדועמ" הסריג היהת האצותהש יאדוול היה בורק ,ןטק ביצקתב "ינויסנ" טרס
ת יעונלוק הקינכט לש ללכושמ־ינועגש לוצינ וא (תועכגל היוללה) םירחא םיטרס

.(םמודהו ץפוקה ,ץרה םליאה טרסה) הנשי
.סנו׳ג םות לש הרקמל תודוה שדח בלשל תימצעה ־העדותה טרס סנכנ 1963־ב
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שמה תומש לש םיחדובמ םימושיר) ינקמעה עונלוקה לש ושרדמ־תיבמ םיטוטהל
ש וטיל ולביק (םיינמכח םימזינורכאנא ,הריהמ העונת ,םיבבוש םירבעמ ,םיפתת
ל ש וגוהמתל) רשא עצוממה להקה םעטב "ןוממ־ףרוג" רצונ ךכו ,תויחטש לש
ה ליחתכלמ הז טרס .דחאכ הפוקה לשו םירקבמה לש םתעד תא חינה (ומצע לו׳פדוו

׳ ויש1ע .ח״יה האמה לש ןמיהמה חסונב ןסוחו תואירב לש המינ לע טורפל ןווכתה
ת יתנפוא תוינרדומ ךפונ הזיא ופיסוה ,הזה רבדב וחילצה םא םיחוטב ויה אלש
, להקה .המיענ העתפה םהל התיה הרומש .יופצה ןולשכה םע םשפנב ומילשהו

ל קש אצמ ותחוורלו ,קסעב ףתוש תויהל הצר ,"תיטרפ החידב" לש חיר חירהש
ת אז םעו ,ועמשמכ־וטושפ "קיטספלס״מ ךכ־לכ תלדבנ הניא ,לכה ירחא—הניבהל
י נוט .וירעש תא םיראפמ ,ראשה ךותב ,ןרובסוא ןו׳גו גנידליפ ירנה לש םהיתומש
.ירלופופ ןטשה תא הכה השע ןוסדרא׳ציר
עשמו רידנ ףוע רבעשל—תימצע־העדות ילעב םיטרס וכפה םנו׳ג םות חילצה זאמ
ה לא לכ—תומארד ,רמז־יטרס ,חתימ־יטרס ,תוידמוק .האכדמה המרונה תויהל—עש
ה אופר םידקהל םתוסנב ;ולאה תוירוגיטקב ורקיעמ ךרפומ והשמב םתכובמל םישח
־ לע קר תוילאנאבמ ענמיהל רשפא־יא לבא .שארמ ךכב םידומ םה ,תרוקבה תכמל
ג ולאיד יעטק ופירט לילכה יראה אטאטל ולש טירסתב .הילא בל־תמיש תבסה ידי

י לבו ,ומצע ולש םי׳גו לי׳זמ ,הלודגה הילשאה ,רוכרש תוירטמ ,סרפסקא■ יאחנשמ
ם ירקבמה ןמ המכ תוארל ןיתמהו ואסיכ לע ול בשיתה רחא ;םיטרס דועמ קפס
א לו ויה אלש םיזומיר התע םילגמ ,םהיבצע וטרמנש ,םירקבמה .םיזומירב וניחבי
 ץרפמ ,ימד לש הפיה וטרס לע ,הילגנאב ,םתבוגת ךרדמ ונדמע ךכ לע ;וארבנ
ת א ולליה ,ורבכ רשיו טושפ טרסה לש וכות יכ ןימאהל ולכי אלו ליאוה .םיכאלמה
ה ידמוקמ תלבלובמ תידנולב וזיא לש יחקיפ יוקיח—השעמכ ורומ ןא׳ז לש הקחשמ
ת מייק הארב רשא תומדה התיה השעמל רשא דועב—30־ה תונש לש תפרוטמ
.ותלוז לכ איצוהל ,התוא ליכהש טרסל סחיתהב ,המצע תוכזב

ת גשהל רתויב הבוטה הטישכ תימצעה־העדותה תא קידצהל רשפא םירקמ המכב
ת וישופיחה תא דדוע ןידבש ,השק םוי לש הליל ,רטסל קיד לש וטרסב ומכ—תוירוקמ
ה דיממ סונמ ןיא ,הכולמה תחפשמ לצא ומכ ,תוישופיחה לצא ."םהש ומכ תויהל"
1 .םינקחשכ םהלש היצקנופל רשק לכ ילב ,תויושיא םה ;תימצע־העדות לש העודי

ה מ .קודיצו םעט ילב ללותשהל תימצעה־העדותל םיחינמ רתוי תובורק םיתעל ךא
, (הנימב־הדיחי אל םינפ־םושב ךא) החונ המגוד אוה רנוד ביילק לש ? טקיסופ שדח
תב תימצעה־העדותה לש תויצאירו המכו המכ שממ־לעופב וכותב אוה ליכמ יכ

ל ש דה ומצע אוהש ,יטאט קא׳זל םיינחלס םידה הלעה ראטס וגנירב לופיטה ,ןכ־יפ־לע״ףא 1
. םירחא םיטרסב הציצמה ,תבזוכ תימצע־העדות .דתיה תאז .,תושו ןודגנאל .ןוטיק ,ןילפ׳צ
י רוקמ היה ,הדימ התואב עדתו הדימ התואב ירלופופ ,1116 ,רטסל לש אבה טרסהו

.83ת<10 ,ראדוג לש וטרס לש תינשגר הסריגכ ורידגהל רשפא ;תוחפ הברה
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, ןימה לע ץצולתמ ןלא ידוו) ינלוח יקרוי־וינ־ידוהי רומוה תוללוכ וללה .וננמז
ל ע תצצולתמה סיטנרפ הלופ) תמקועמ הידמוק ;(ץוג ותויה לעו ,םירטאיכיספה
ר טיפ לש ותוחכנ ,המלצמה לש החיתפה־יטוטהל) םינחדב לש תומחג ;(ההובג התויה
ה נמש השא ,חנצמב תדרוי םרדנא הלוסרוא) תחדובמ־תיטסילאירוס הסרא׳פ ;(םרלס
ה נממ טלפמ ןיאש תיתחפשמה־תיעונלוקה הצלההו ;(ירנגאו ןארפוסכ השובל
.(רתוי יניצר גוסמ רסוימ־עדת טרס ומצע אוהש ,ינילפל 8% לש ״לוסליס״)

י וצמ אוה העודי הדימבש אלא ?טקיפופ שדח המב םזגומה—ןימב עדתה לופיטה
א וה תוקוחר םיתעלו הנושמ הדימב ןימ־רסח השעמל אוה—םיטרסה בורב םויכ
קזנש העשמ רשא ,"ס>0לאץ״־ו "11±5£ז" ןוגכ םילמ לע אוה דסוימ .תמאב עשעשמ
ולג" תגרדל תודרוי ןהו תחפקתמ תירוקמה ןתארוה תימצע־העדות ךותמ ןהל םיק
ט רס הזיא לע הדרחב םיעמוש ונא בושו בוש .םיעושעשה ־יקסע לש תוננגוסמ "תופ
ל כמ רתוי תכל קיחרמ״ש טרס ,ינלוח וא וא ,ןפוד־אצוי תמאב אהש שדח
— רשפאש המכ לכ תכל קיחרהל םיטרס־ישוע וצריש אוה ןידה ןמ םנמא .״וינפל רבד
ה רזחב קר דילוהל לוכי אוהש דע ןוויכ־יטלשב ךכ־לכ עפושמה ןוויכב אל יאדו ךא
ר שא טרסב ורומ ןא׳זו ודראב טי׳זירב לש יאמיבה היה לאמ יאול .ולחה וב םוקמל
ל ש םימת ךשמה תויהל לוכי הז רבד .וב תופתתשמ ןהש ךכב היה ורקיע יכ המוד
י וקיחכ ותוא שיגהל שי תימצע־העדות לעב רודב לבא ,"םיבכוכה־בכר" תרוסמ
.םולכ־אלו וירחא דוע ןיאש םיבכוכה־בכר ,תרוסמ התוא לש
ת א טירסהל טילחה רשאכ .תימצעה־העדותה תעונתב חתפמ־תומד ,םצעב ,אוה לאמ
ן ושלב הבתכנש רתויב תינמכח תבשחמ־תכאלמ ינפב דמע וניק ןומייר לש יזאז
־ ירב ףילחהל הסינ הלא תא .ןושל־לע־לפונ־ןושלו םייתורפס םיזומיר האלמה היודב
ה אצותהו ,תיהשומ העפשה ולש טרסל התיה .תויתוזח תויומכחתהו םייעונלוק םיזומ
ה קיפסה אל התוחתפתהש ,הנשיה ןושלה בואיס אלא השדח עונלוק־ןושל אל התיה
ת ולכתסה לש המוקמ לע אובל םייעונלוק םיזומיר םילוכי וישכע .לטנב תאשל הל
ח תימ וא (ראדוג לצא) יגולוכיספ חותינ לש תויתוזח תויומכחתה ,תיעצמא־יתלב
ה מוד תימצעה־העדותה לעב עונלוקה ,רתויב תובורק םיתעל .(דנוב יטרסב) ירופיס
.וטנארפסאב סיו׳ג סמיי׳ג לש תא בתכשל ןויסנ ןימל
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