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 םירומיה קיתב ןודלמ קירדומ טפושה תליספב ןודי ןוילעה
טנרטניאב
 ףא ,טנרטניאב םירומיה וניינעש ילילפ קיתב ןודלמ ומצע תא לוספל בריס קירדומ דדוע
םינווקמ םירומיה אשונב םיטילקרפה תווצ שארכ שמשמ ,ןח-ןבא רואמ ר"ד ,ונתחש

7/3/12זעוי לבוי

 ילילפ קיתב תבשלמ ומצע תא לוספל בריס ,קירדומ דדוע ר"ד ,ביבא-לתב יזוחמה טפוש

 תוטילקרפב תילכלכה הקלחמהמ ןח-ןבא רואמ ר"ד ,ונתחש ףא ,טנרטניאב םירומיה וניינעש

 םירומיה אשונב בלושמה המישמה חוכ תא הוולמה םיטילקרפה תווצ שארכ שמשמ ,הנידמה

.טנרטניאב

 קיתהש דועב ,תילכלכה הקלחמב ןהכמ ונתחש הדבועב ,רתיה ןיב ,ותטלחה תא קמינ קירדומ

 םידדומתמה דחא אוה ןח-ןבא ד"וע ,םלואו .הלכלכו יוסימ תוטילקרפ ידי-לע שגוה וינפלש

.)הלכלכו יוסימ( ביבא-לת זוחמ טילקרפ דיקפתל זרכמב

 רשא ,ןוילעה טפשמה תיב אישנל רוערע עובשה שגוה ומצע תא לוספל קירדומ לש ובוריס לע

.סינורג

 לוהינ לש הכובס היישרפב םימשאומה ,םימשאנ11 ובו םייתנשכ הז להנתמה קיתב רבודמ

.טנרטניאב םירומיה תשר

 תושגומה תויטרדנטס תושקבל דוגינב :ןפוד תאצוי איה קירדומל השגוהש תולספה תשקב

 ,ףיקע רשקב רבודמ םעפה- קיתב םידדצה דחאל םתברק לשב םמצע תא לוספל םיטפושל

.טפושה ינפב להנתמה ילילפה קיתה תוהמ לע ססובמה

 ,טנרטניאב םירומיה אשונב יתוטילקרפה "המישמה תווצ" שאר ןח-ןבא ד"וע לש ותויה לשב

 ומצע לוספל קירדומ טפושה שקבתה ,הלכלכו יוסימ זוחמ טילקרפ דיקפתל ותודמעומ לשבו

.ןח-ןבא-קירדומ הליה ר"ד תינטפשמה ,קירדומ לש ותבל יושנ ןח-ןבא ד"וע .קיתב קוסעלמ

 תיביטקייבוא תולספ

 :ןח-ןבא םע םייתחפשמה ויסחי תודוא לע ומצע תא לוספל אלש ותטלחהב טריפ ומצע קירדומ

 יכ התבוגתב תנייצמ הנידמה .ןהילע דקפומ ינתחש תומישמה ביט תא קיודמב עדוי ינניא"

 אלו הלכלכו יוסימ תוטילקרפ ידיב שגוה םושיאה בתכ .הזה קיתב העיגנ לכ ןיא ןח-ןבא ר"דל

.תוטילקרפב תילכלכה הקלחמה ידיב

 לע יהשלכ הכלשה לעב אוה הנידמה תוטילקרפב אלממ אוהש הטמה דיקפת יכ רובס ינניא"

 תולוכי ןניא טפשמה תואצות .קיתה תואצותב- טפושכ יל םג וחוכמו- ול שיש ישיאה ןיינעה

 תוטילקרפב ןח-ןבא ר"ד לש ודוקפת םוחת לע אלו ומודיק לע אלו ודמעמ לע אל עיפשהל

."הנידמה

 ןיב יתחפשמ ןוידל אשונ הווהמ קיתהש רשפא היפלש ,םירוגנסה תנעטל סחייתה םג קירדומ

 יתצעל אל קוקז וניאש" ,בתכ אוה ,"דואמ רשכומ ןתחב יתכרבתה ןכא" :ונתח ןיבל טפושה

 רושקה לכב יתחפשמ ינבב ץעונ ינניא ינא םג .וקוסיע יניינעב תונויער לש רזוח ןוזיהל אלו
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."ייתוקיספל

 ןוויכמ" :קירדומ בתכ הלכלכו יוסימ זוחמ טילקרפ דיקפתל ןח-ןבא לש ותודמעומל רשאב

 טילחהל ךרוצ יל ןיא וזככו ,םלועל האב םרטש הייגוסב רבודמ אליממ ,םיוק םרט זרכמהש

."הב

 לשו קירדומ לש םייעוצקמה םהיביתנ תובלטצה רבדב הנעט הלועש הנושארה םעפה וז ןיא

 רבדב עירכהל טפושה שקבתה ,2003-ב קירדומ ינפב להנתהש יחרזא קיתב .ןח-ןבא ונתח

\ .וינפלש ןידה ילעבמ דחא דגנ להנתהש ילילפ קית ךותמ רמוח לש יחרזאה טפשמב ותגצה

 ומצע תא לאש קירדומ .ןח-ןבא ד"וע היה ןיד לעב ותוא דגנ ילילפה טפשמב עבותה יכ ררבתה

 רשקב ,עדומ-תת וא עדומ חרואב ,יתעד תא תוטהל ילש החפשמה תברק הלולע םאה"

."הטלחהל

 תיתחפשמה הברקה לע םידדצה תא דימעהל יתטלחה ,םייתפש-תוזל תעינמל" יכ ןייצ אוה

 טפושה ןיב החפשמ תברק" ויפלש קומינב ,ומצע תא לוספל טילחה רבד לש ופוסב ."הרומאה

."תיביטקייבוא תולספ תקזח תרצוי טפשמב ברועמ םרוגל

 "תעדומ אל העפשה"

 לש םהירוגנס ובתכ ,שדחה קיתב ומצע לוספל אלש קירדומ לש ותטלחה לע ןוילעל רוערעב

 וא ןיד לעב וניא טפושה לש ונתח םנמא" יכ ,שורה ןוריו ןמדלוג בקעי ןידה יכרוע ,םימשאנה

 ,הבר הניא םינווקמה םירומיהה םוחתב הכלההו הקיספהש רחאמ םלוא ,ןודנה קיתב גציימ

 ןכתיו ,ותטלחה לע עיפשהל ידכב היהי טפושה לש םייתחפשמה וירשקב יכ ישממ ששח שי

 ותברק בקע תעפשומ תויהל הלוכי טפושה לש ותעד יכ ענמנה ןמ אל .עדומב אלש ףא

 םוחתב הנידמה לש התעד תייוותהו הרדסהב בושח הכ דיקפת לעבל תיתחפשמה

."םירומיהה

 הנידמה לש היתודמע תא ליבומו הוותמש אוה ןח-ןבא ר"דש רחאמ יכ םינעוט םירוגנסה

.ךילהל דצל ךפוה השעמל אוה ךכב ,טרפב םינווקמה םירומיההו םירומיהה םוחתב

 טפשמה יתבב התע םילהנתמה םייזכרמהו םילודגה םיקיתה4-מ דחא אוה ןודנה קיתה"

 םה ,"הבר העפשה לעב אוה הזככ .'לגד קית' הנוכמו ,טנרטניאב םירומיהה תוריבע תייגוסב

.םינעוט

 היהי זא יכ קפס ןיא" ,הלכלכו יוסימ זוחמ טילקרפל הנומי ןכא ןח-ןבא םא ,םירוגנסה ירבדל

 ששחל תוריבס רוציל ידכ ךכב שי ןכ לע .םינפ-אושמל ישממ ששחב יוצמ קירדומ טפושה

 וילע היה יכ ,קדצה ינפ תיארמ תניחבמ ,יוארה ןמו ,טפושה לש ודיצמ םינפ-אושמל ישממ

."האריי ףאו השעיי קדצ יכ יואר .ומצע לוספל

 יעוצקמה ורשויו ותויעוצקמ ,וירושיכ רבדב קפס םוש ונל ןיא" יכ םישיגדמו םיפיסומ םירוגנסה

 רוערע תשגה ןמזב וניניע דגנל ודמע וניתושגר אל .ןח-ןבא ר"ד ונתח יבגל םג ךכו טפושה לש

 סיסבה אוה תוחיתפבו תוניגהב להנתמה טפשמ יכ החנהה היפלו ,ללכה תבוט אלא הז

 תחטבהלו קדצ תיישעל ןוצרה ךותמו ,התוליעיו תיטפשמה תכרעמה לש התלועפ תחלצהל

.)1851/12 פ"ע( ."יביטקייבואו ןוכנ ,ןיקת טפשמ םויק
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