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?הבתכה לש ריצקת אורקל םיצור

,)םתשקבל ונוש יטרפה םמשב םיעיפומש םינייאורמה תומש( ןורי

ידכ ודוהל עוסנל םינש שולש ינפל טילחה ,ןופצה רוזאמ 31 ןב

ןימב יתלחתהו ,הרזח ךיראת ילב ,לכה יתבזע" .וייח תא לחתאל

הילדכיספמ הארי יל התיה .תיביסנטניא דואמ ינחור שופיח תייווח

לבא ,תויתמצוע ויה סארגב ילש תומדוקה תויוסנתהה וליפא יכ

.תימצעה הריקחה תא קימעהל ןכומ יתשגרהו םידחפ םש יתלשה

."יתוא הנרקיס דימת )םיחמצמ קפומש קזח ילדכיספ םס( הגנ'צה

,תיתרבח היצאוטיס הרצונ דחא ברע" .םיאתמה עגרל הכיח ןורי

יב הכסנ ולש תוחכונה .ביצי דואמ רבח ידצל היה .ףוחה לע

— השקב יתילעה ונשיעש ינפל .הז לע תכלל ונטלחה .ןוחטיב

רבוחמ רוזחלו תמאה תא תווחל ,םלועה לע הביטקפסרפ לבקל

איה לבא ,השממתה תאזה הייפיצה םימיוסמ םינבומב .הילא

.ילכ רבשל יתוא הכפה

יתרמא ,יתרסמתהו רוחאל יתבכשנ עיפשהל ליחתה רמוחהשכ"

יתשגרה םואתפ .עדוי ינאש המ לכ לע רתוול ןכומ ינאש ימצעל

,רורבו ימשג ףוג ילב יתפצ .הבחר רתוי הברה היווה קיזחמ ינאש

ינאש וליאכ .קנע זיקרוט־לוחכ ללח לומ ,ימצע תא תוארל ילב

ץראה רודכ לכ ,ינא קר אלו .םויקה לש ירוחא דממ הזיאב אצמנ

םע תרושקת הרצונש עגרב .יטנוולר אלו קוחר ספיפ ןימ אוה

הזה ןמזה לכ ,תוחידפ הזיא ,ואוו יתבשח הזה זיקרוט־לוחכה רבדה

רקשכ ,ןיע ףרהכ ,םולחכ ווחנ הפ םייחה .ללוש יתוא וכילוה

."ונממ יתחכפתהש

ינאו יתררועתה" .גגופתהל העפשהה הלחה תודחא תועש רחאל
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בוש ינאש יל םינמסמ ,םיקחוצ ילש םירבחה תא יביבס האור

אל ינא לבא ,םאקלוו יל השוע הזה םלועהו .םלועה םע תרושקתב

.יפוסניא יכבב אטבתהש באכ לש לג ינממ אצי .וב תויחל הצור

הזיא יתיכב .הזכ ימויק שואיי ןימ .רוזחל הצור אל ינאש יתרמא

."ףוחב דבל יתראשנ וכלה םלוכש ירחאו םייתעש

אל" .ץראל רוזחל ץלאנ ןורי ,ודוהב ולש הייהשה תזיו הרמגנשכ

רזוח ימצע תא ןיימדל יתלוכי אל .האלה ךישממ ינא ךיא יתעדי

התיה ילש השוחתה .תויגוז ,דומלל ,דובעל ומכ םייצרא םירבדל

תנבהב יל רזעש ,יתועמשמ דואמ ינחור ףחד יתקפיס דחא דצמש

הז ,םש הרק המ תמאב ןיבהל יתלוכי אל ינש דצמו ,ילש םויקה

המ ,יתרזח המל יתנבה אל .רובש ,דובא יתישענ .יילע לודג היה

לש הפוקת התיה וז .םירוהה םע רוגל יתרזח .ןאכ שפחל יל שי

רוחאמ יתראשהש המ לכ םע שגפיהל לש ,לודג באכו תועיקת

."םיעצפה לכב רובנלו

תונפל ול עיצהש ,רכמ םע תנמדזמ החיש התיה הנפמה תדוקנ

תססובמ היפרתוכיספ ,ימוקאה תטישב תלפטמש יהשימל

תויווח תוברל המוארטב לופיטב החמתמ רשא ,סנלופדניימ

ףוסו הרק הזש ירחא םישדוח הרשע הילא יתעגה" .תוילדכיספ

.םיגשומה םלוע תא ,היווחה תא ןיבהל לוכיש והשימ יתאצמ ףוס

קחורמ ךכ לכ היה ותיא רבדל יתיסינש ימ לכ הדוקנ התואל דע

לש הביטקפסרפהמ דרפיהל :היצרגטניא ךילהת ונלחתה .הזמ

רוזחל זאו .יל הנתנ איהש םיסכנה תא הנממ תחקל לבא חצנה

ןבומ היה אל הז .תויוכיאב ,ןאכ ילש תויונמוימב ריכהל ,הזה םלועל

םימוסחמ הברה רובעל ךירצ יתייה ,הלאה םירוזאל תשגל וילאמ

םויה ינא םימיוסמ םינבומב .םהש יפכ םייחב בלתשהל תוצרל ידכ

."שולש ןב

דסממה תביבחל הילדכיספה הכפה ךכ :םולשל פירט

עסמל האצי ןיברו הנר :"אל וא תומל םא רוחבל יתלוכי ינשה פירטב"

ילדכיספ



ןורי לחה הנורחאל .םידומילל הרזח ךרד רקיעב האב תובלתשהה

.תיביטרגטניא היפרתוכיספ לש לולסמב ,ךוניחב ינש ראותל דומלל

אוה ,"םוצעה באכה תורמל ,יתרבעש המ לע רעטצמ אל ינא"

לבא םייחב שיש לבסה תא האור ,בוט םוקמב ינא םויה" .רמוא

יתוא םינפמ ויה םא .המכח התיה אל הפל ךרדה .םתוא בהוא

הברה ימצעמ ךסוח יתייה ילוא ,ותיא רבדל רשפאש והשימל םדוק

."השקה ךרדב הז תא תושעל ךירצ יתייה הארנכ לבא ,לבס

םיאתמ ילופיט הנעמ אצמש דע ןורי רבעש שושיגה ךילהת

לש שחורהו ימנידה םזינכמה תא הבר הדימב םלוה ותקוצמל

ינילקה ןיינעה רבוג תונורחאה םינשב .תילדכיספה הכפהמה

רזע ילככ םיילדכיספ םימס לש םיילאיצנטופה תונורתיב ירקחמהו

עגונב חישה .םיישגר םיכילהת יוויללו םייגולוכיספ םילופיטל

,MDMA ומכ העדות ינשמב חקופמ שומיש לש יופירה תולוגסל

דצל .םירטסניימב ססבתמ הקסאוויא יסקטו היזה תוירטפ ,ןימטק

םידדומתמל הכימת תועיצמ ץראב תונוש תויתליהק תומזוי ,תאז

רבודמ .תוביסמבו םילביטספב תוינוציק םימס תויווח םע

,"םיבוט םישנא"ו "Safe Zone" ,"םיחטבמ ףוח" ןוגכ םיטקיורפב

םיידסממו םייאופר םיפוג םע םואיתב םילעופ םהיבדנתמש

םיזופשא תעינמל ראשה ןיב ,םיניילבל הנושאר הרזע םיקפסמו

.םירתוימ םירצעמו

,תויתמצועו תוינטנופס תוילדכיספ תויווח דוביע לש בחרמה םלוא

תרמגנ הביסמהש ירחא הברה שגרומ ןהלש לטלטמה טקפאהש

המגמה הנורחאל .רקפה חטש הבר הדימב רתונ ,סקטה םת וא

תוילדכיספ תויווח לש דוביעה תובישח רבדב חישהו ,הנתשמ

הנוכמ הזה דוביעה יעוצקמ ןוגר'זב .ילופיטה הדשב םוקמ לבקמ

רמוחה ובש ךילהת" ,תורדגהה תחא יפ לע איהש ,"היצרגטניא"

םישיגנ םישענ תילדכיספה היווחב וקפוהש תונבותהו ךרצנש

םעו ותיא ביטימש ןפואב ,וייחב ןמז ךרואל םיבלושמו םדאל

אלש פירט שי ,ער פירט הזכ רבד ןיא :תורחא םילימב ."ותביבס

םילפטמ רתויו רתוי הנורחאל ,םנמאו .היצרגטניא ול ושע



יכילהת לש ינטרפ יווילב םיעצקמתמ תונוש תונילפיצסידמ

םג ולחה הנורחאה הנשב .תוילדכיספ תויווחל היצרגטניא

םהבש היצרגטניא ילגעמ השימח תוחפל ץראב סנכתהל

ובש "םיתימע לגעמ" תוברל ,יתצובק ןפואב תויוסנתהב םיקימעמ

.םוחתב םייוצמש םילפטמ םה םיפתתשמה

החמתמש תינילק תילאיצוס תדבוע ,ןמשיילפ יליג לש הרקמב

היווח ,תימניד היפרתוכיספ בולישב הדרחו המוארטב לופיטב

הז" .תיעוצקמה הכרד תא הבר הדימב הללס תננוכמ תילדכיספ

הקסאוויא סקטב יתפתתשה" ,ןמשיילפ תרפסמ ,"רושעכ ינפל היה

.תלטלטמ לבא הבוט — הקומע דואמ תינחור היווח יתרבעו

הזל וארק חרכהב אל דוע זא .ילופיטה בחרמל התוא יתאבה

יתיא דועצל תושיגרו הנובת ויה ילש תלפטמל לבא ,היצרגטניא

התוא ךופהל ,תועמשמ הל תתל ,היווחב הנווכ םישל ,תאזה ךרדב

יבגל תונקסמ הנממ קיסהל שממ .ותיא דובעל רשפאש והשמל

."הנוזתה ,הריירקה ,ילש םיסחיה תוכרעמ

תונוש תוקינכטב שומיש השוע ןמשיילפ ,ןועבטב הלש הקינילקב

והילא ליג :םוליצ"תמלחש םולח לופיטה לא איבהל ומכ" .רקנש ןייעמ



תויווח רחאל ,התרדגהכ ,"החימצו יוניש יכילהתב יווילו דוביע"ל

,הריבסמ איה ,"ילכ ירמגל אוה רמוחה" .העדות תונשמ

היווחה .םייחה ןיבל הצקה תייווח ןיב רשג איה היצרגטניאהו"

לבא ,העדותל םישדח םיצורעל תשגל ונל תרשפאמ תילדכיספה

איה הז ןבומב .ונמצעב םיקלחל ונתוא הליבומ איה רבד לש ופוסב

תובהאתה ,המוארט ומכ תורחא הצק תויווחמ הנוש אל

."הלודג תיקסע החלצה וא תיביסנטניא

דועב ,םייחהמ ינגרוא קלח ןה תובהאתה וא המוארט לבא

סנכיהל הווקתב הלולג עולבל ומכ תצק איה פירטל הסינכש

.תמאה תא שוגפלו סקירטמל

,תוחפ וא רתוי םיינגרוא ,תוטישו םילכ ינימ לכב םישמתשמ ונלוכ"

.תזכורמו המוזי הדובע וז לופיטל תכלל םג .םיכילהת ץיאהל ידכ

הז יליבשב .םלוכל אל ?האירב יכה ךרדה וז םיילדכיספש ךל דיגהל

תכאלממ קלח .תפרוג הצלמה אל חטב וז לבא ,ןוכנ היה

,דירוול הנמכ אל תילדכיספה היווחב שמתשהל הז היצרגטניאה

."ילש םייחה תא ןיזמש והשמל התוא ךופהל אלא

?ןפוא הזיאב ןיזמ

םיילדכיספ םירמוח תיגולויזיפה המרבש וארה ירה םירקחמ"

.דחיב דובעל ,םירשקתמ אלש ,חומב םיקלח ינימ לכל םירשפאמ

הרוצב הז תא השוע ינא םא לבא ,יניצר ןגלב רוציל לוכי הז

.ילש תימינפה תכרעמב תרושקתה תא תרפשמ ינא תיביטרגטניא

."הלטלטב ךרע שי

?םונהיגכ תיווחנ הלטלטהשכ םג

לע םירבדמ ללכ ךרדב ונחנא ער פירט לע םירבדמ ונחנאשכ"

תוקקדזה וא דחפ ,םינוא רסוח לש היווח יהשוזיא הלוע .הדרח

.העדותה םע קבאמל סנכנ ינא ןכלו יתניחבמ תלבסנ־יתלב איהש

דמוע ינא לש תיסאלקה השוחתה הז םע העיגמ םימעפל

תא שוגפל םיכסמ ינא םא לבא .םלועל רובעי אל הזש ,עגתשהל



תא יתלצינ השעמל ,םינואה רסוח םע עגמב תויהל ,רבדה

םייסיסב יכה םידחפה םע חוטב בחרמב תויהל תונמדזהה

תונמב תעגל ונל תרשפאמ היצרגטניאה .םוימויב יתוא םיוולמש

תא תיחפהל ךכ ידי לעו ,הלאה םייאמקה םידחפב תונטק

."הדרחה

רוחש רוחל באשיהל
םידחפה תא הנורחאל שממ השגפ ,ביבא לתמ 35 תב ,ןריש

היה שגפמהש דיגהל הלוכי אל ןיידע איהו ,וללה םייאמקה

לבא ,הלילה ייח תנצסב ךכ לכ תבברועמ אל ינא" .םלתשמ

איה ,"אל המל יתרמא עבט תביסמ ןגראמ אוהש רפיס רבחשכ

ןרישו ץראה םורדב רבעש שדוחב המייקתה הביסמה .תרפסמ

םע ,ללכושמ ןזמ דיוו ותיא איבה אוה" .בורק רבח םע הילא העיגה

.םיילדכיספ ולש העפשהב ריכזמש ,ההובג דואמ THC תמר

העדות ןימ .םיענ דואמ ייה לש בצמל יתסנכנו תצק יתנשיע

ונסנכנ ,הצואת הספת הביסמה בלש והשזיאב .תאזכ החותפ

.השוחתה תא רמשל ידכ ,תצק דוע תחקל יתטלחהו הבחרל

.םזגומ ,םצעומ ,הנוש יתעדות בצמל יתרבע עגר ותואמ

ינא םא לאש יתיאש רבחהשכ .תוועתהל וליחתה יביבס םיפוצרפה

:יתשקיבו ותוא יתספת ךכ רחא דימו ,תעדוי אל ינאש יתינע רדסב

.הפמ יתוא איצות



,ןמז תסיפת יל ןיא ובש ,ליבקמ םוקי הזיאל יתקרזנש יתשגרה"

יתארקש היווח וז" .הכישממ איה ,"תוהז תסיפתו תואיצמ תסיפת

תוהזה לש הבילב והשמ .'וגאה תומ'כ תראותמו ךכ רחא הילע

רבדה תא יתדביאש יתשגרה טושפ .טטומתמ ךלש תימצעה

יכ ,רובידה תלוכי יל הדבא םג םיעגרל .תננוסמ תואיצמה וכרדש

יתבשח .תואיצמה םע רשקב תויהל הלוכי ינאש יתנמאה אל

המ ,ןוציק יבצמב פירט םיחקולש םישנאל הרוקש המ הנה ,ימצעל

אל םלועל ינאו העוקת ינא הפ ,ינא וז .ןיפלודל ךופהל ארקנש

."דוביאל יתכלהש ,והזש זוחא האמב החוטב יתייה .רוזחא

?טרטסיר הל תושעל ילוא ידכ היווחל רסמתהל תיסינ

השק התיה איה .הילא רסמתהל רשפאש היווח התיה אל וז"

התיה השוחתה םיעגרל .לפא דואמ .אלכב תויהל ומכ .ידמ תבאוכו

זאו .רוחש רוחל תבאשנ ינאש יתשגרה ,תוומ־ףס לע ינאש

בצמב חצנל עקתיהל איה הרירבה םא יכ .ףידע הז ילוא ,יתבשח

."תומל ףידעש רורב ,תומל וא הזה עזעזמה

:םוליצ"הפשה תא רבודו הזה םלועה תא ריכמש והשימ םע הז לע רבדל חונ רתוי" .יקסבוקטרט לאגיו רומדת רינ
והילא ליג



?ךכ רחא הרק המו

רקובב שש רוזאבו ,יב לפיט ,התיבה וילא יתוא חקל רבחה"

."רדסב יתייה הרואכל רבכ יתמקשכ .םדריהל יתחלצה

רוביחהו הגפ םסה תעפשהש ירחא םג .רדסב התיה אל ןריש לבא

.קומע םתוח הב עיבטה הלילהש השח איה ,החאתה תואיצמל

פירט ,ונ בוט'ב וביגהו רופיסה תא ועמשש םישנא טעמ אל ויה"

.תאזה הבוגתה לומ תממותשמ יתדמע ינאו ,'רבוע ,הרוק ,ער

םירבשמ ,םיכרד תנואת ,ןטרס :םייחב םישק םירבד טעמ אל יתיווח

תא חקל תיעמשמ דח הזה רבדהו ,תויתחפשמ תויעב ,םיישפנ

."היווחה לדוגל ףקות ןתיי והשימש הכירצ יתייה .בוביסב לכה

הל רוסאש העדי ןריש ,הרזעל התוקקדזהב הריכהש עגרמ

,"תינימ תומילאל ןברוק ויהש תורבח יתיוויל רבעב" .המהמתהל

םיריבסמש עוצקמ ישנא םע רבדל יל אצי הז ביבסו" ,תרפסמ איה

ובש ,עוריאל תוכימסב ,רצ תויונמדזה ןולח שי השק היווח ירחאש

וחתפתי יאדוול בורק זאו ,המוארטכ עבקתי אוה םא עיפשהל ןתינ

תוכהל בושח ,רמולכ .אל וא — המוארט־טסופ לש םינימסת

."םח ודועב לזרבב

םשו "םיחטבמ ףוח"ל םיימוי רובעכ התנפ רבח םע תוצעייתהב



תויווח לש היצרגטניא יכילהת יווילב החמתמש לפטמל התוא ונפה

האורש והשימ יתאצמ הנושארה ןופלטה תחישב רבכ" .תוילדכיספ

םירבדל סחייתהו דובכ ןומה הל ןתנ דימ אוה .ילש היווחה תא

ול שיש יתשגרה .המרד וא הירטסיה לש םוקממ אל לבא ,תוניצרב

.יל עיצהל המ

לש שוביגה ךרד לובלבהמ תאצל לע ונדבע הנושארה השיגפב"

,תורתוסה תושוחתה תא תחקל" ,ןריש הכישממ ,"היווחה

תויהל דחפה ,רוזחל אל ששחה ,ינא המו ינא ימ לש תובשחמה

םע דדומתהל וכרטצי יילא םיבורק םישנאש ,ילש הביבסה לע לטנ

רותב .ביטרנ והשזיאל םתוא ןגראלו — הפלפתהש יהשימ

."ילש רופיסה םע עגמ והשזיאב תויהל ,הלחתה

?בושח הז המל

תויתועמשמ תויווח ומכ ,ילש םייחל תינגרוא איה תאזה היווחה"

הלוכי ינא וינפ לעש ןוכנ .דבורמו בכרומ םייח רופיסל תופסאנש

רמצ טוח הפ שי .הצור אל ינא לבא .ייח תא תויחל ךישמהל

םיארוק הז ללגב .ותוא םורפל הצור ינאו ומצע ביבס ףפלתהש

תילדכיספה היווחה תא דבעל אוה ןויערה .היצרגטניא הזה לופיטל

םוקמ םינתונ םדוק .םייחה לע הטילש יהשוזיא ךמצעל ריזחהל ידכ

וב שמתשהלו פירטב קימעהל םא הרירב שי זאו באכל

."הדימלו רקחל המרופטלפכ

.תונשרפל ןותנו תישיא םאתומ ךילהת איה היצרגטניאה ,םנמאו

תילדכיספ היווח הללוחש רבש יוחיאל ילככ וב ושמתשיש שי

םוסקימל יעצמאכ רזוח שומיש וב ושעי םירחאש דועב ,תימעפ־דח

ינש ראות רגוב ,רומדת רינ .םיילדכיספה םהיתועסמב תויונמדזה

,ימוקאה תטיש חורב טסיפרתוכיספו תילנוסרפסנרט היגולוכיספב

תא ראתמ ,"םיחטבמ ףוח" טקיורפב ףתוש־דסיימ םג אוהש

אוה יסיסבה דבורה" ,וירבדל .יתבכש־תלת ךילהתכ היצרגטניאה

.היווחב יתרבעש המ לש רשפאה לככ רורב ביטרנ לש הבכרה

וב יתיליבש יתרגש־אלה העדותה בצמ ןיב יוחיא אוה ינשה בלשה



— ייח בור תא הלבמ ינא ובש העדותה בצמ ןיבל תועש סקיא

ייחב תילדכיספה היווחה לש תונקסמהו תונבותה תעמטה

ךס ךרד תירוקש היצמרופסנרטה איה תישילשה המרה .םוימויה

טקפא שי תורזוח תויוסנתהל .רבוע ינאש תוילדכיספה תויווחה

."יתוישיאה הנבמה קמועב םייתוהמ םייוניש תוללוחמ ןה ,רבטצמ

היווח הנניא םיילדכיספב תוסנתהה םלצאש םישנא תבוטל

תצובק ,תינילק תילאיצוס תדבוע ,ןזור ימת המיקה תימעפ־דח

הלחהש ,השדח המזויב רבודמ ."תיכילהת" תרדגומה היצרגטניא

תחא םישגפנ םיעובק םיפתתשמ הנומש .םיישדוחכ ינפל לועפל

טבמ םע תוילדכיספה םהיתויווח תא קמועל םיחתנמו עובשל

קמוע תצובק וז" .תואבה תויוסנתהל דיתע ינפ הפוצ

איה" .ןזור תרמוא ,"ךורא חווטל תורסמתהו תוביוחמ תשרודש

ךותמ תוביטקפסרפ לש דוהדהו תוננובתה תרשפאמ

."תיכילהתו תימיטניא תורכיה

תד ,רדגמ ,ליג תניחבמ ןווגמ םיפתתשמה ליהמתש תנייצמ ןזור

תויווחב םיסונמ םתויה אוה םלוכל ףתושמה .ימונוקא־ויצוס בצמו

הצובקל ףרטצהו ויתוביסמ הזה םלועל עיגה דחא לכ" .תוילדכיספ

תועסמל םוימויהמ ,ךשמתמ רקח לש ךילהת רובעל ידכ

."םוימויל תועסמהמו

?תויתצובקל שי ףסומ ךרע הזיא

היווח חטב ,תילדכיספ היווח לע הנושארל רבדל הסנמ םדאשכ"

תא ראתל ןויסינה םצעו תויטנרהוק אל םיתעל תוגשמהה ,השק

היווח לכב תעגל ומכ הז .עקרקמ דואמ םר לוקב םירבדה

אצמנ התאשכו .הז תא ףקתמו דהדהמ חישה .תבכרומ תיטמוארט

לש תולוק לע רבוג הליחתכלמ אוה ,תוכייש רציימש חוטב בחרמב

."רבדה ביבס השוב וא המשא

עבש ראבב םינורחאה םישדוחב תלעופ תפסונ היצרגטניא תצובק

םירבדמ" קובסייפה תצובק להנמ ,ןמפוה לאכימ תלבוהב



םיטנדוטס( "לארשי SSDP" םיטנדוטסה את שארו "הילדכיספ

.בגנב ןוירוג־ןב תטיסרבינואב )םיקזנ רועזמו תוינידמ יוניש ןעמל

לגעמ לכל .תיבב ילצא ,שדוחל תחא םישגפנ ונחנא עגרכ"

תאזה הקימנידה" .ןמפוה רפסמ ,"עצוממב שיא 12 םיעיגמ

והשימש הרוק .תוירדילוסו תוהדזה תשוחת םישנאל תקפסמ

אוה הצובקה ירבח לש ףוקישה ךרדו ,החושק דואמ היווח ףתשמ

ומכ תילילש ךכ לכ התיה אל איה ילואש ןיבמו הביטקפסרפ לבקמ

."הלחתהב התווחנ איהש

ונחנא" .םוקמ שי יטולוסבא ןפואב תוילילש תויווחל םג ,תאז םע

ךרד ,לשמל" .ןמפוה רמוא ,"םיקזנ רועזמ לע םג לגעמב םירבדמ

תובכעתה תועצמאב וא תויווח ןיב םיחוורמ תושעל יאדכש תרוכזת

ינאש והשימ יתיא היהיש יתגאד אל — ךרדב ויהש תואיגש לע

יתבבריע ,היווחל יתסנכנש ךיא יפלכ תועדומב יתייה אל ,וילע ךמוס

."םירמוח

ץיבוקשרה והילא :םוליצהביטקפסרפ קינעמ יתצובק לופיט .ןמפוה לאכימ



.עובשל תחא םילפטמ תצובק תסנכתמ םג הנורחאה הנשב

,"היצרגטניא יכילהת םיוולמש םישנאב ךומתל הדעונ הצובקה"

םידבעמ םיחנמה" .הצובקה תוליבוממ ,רקנש ןייעמ הריבסמ

תדבוע ,רקנש ."תוישיא תויווחו םיחנמ םהש הצובקהמ תויווח

םישנא" טקיורפ תא תלהנמ םג ,תיתחפשמ תלפטמו תילאיצוס

תישפנ תינושאר הרזע קינעמש ,ם"לע תתומע לש "םיבוט

.עבט תוביסמב םיפתתשמל

קפתסהל ןתינ הבש ,השק תילדכיספ היווח ןיב לידבמ המ

?היצרגטניא הכירצמש היווח ןיבל ,הביסמב ינושאר הנעמב

חטב ,עבט תביסמב הנושאר הרזעל םינופש םישנאה םיטעמ"

יפלא ףלא לידבהל .תיבל הרבע הכירצה בורשכ הנורוק ימיב

איהש היווח ,תמיוסמ תיביטאיצוסיד היווח רבוע םדאשכ ,תולדבה

התוא רבדל לוכיו תחא םעפ התוא רבדל לוכי אוה ,תעדומ יצח

רתוי הרוצב התוא דבעל ול עייסי תויווזה יוביר .םימעפ רשע

ןיידע רמוחהש ןמזב היווחה תא ספות התא ובש ןפואה .הביטימ

ירחא תספתנ איה ובש ןפואהמ ךורע ןיאל הנוש ךלש ףוגב אצמנ

."תואיצמה תא תשגפו תנשי ,תחלקתהש

םצמצל הדעונ איה ?תורתומ וא חרכה איה היצרגטניא זא

?החימצ רשפאל וא העיגפה תא

הכירצמ תילדכיספ היווח לכ אל .ןיבל ןיב הזש תבשוח ינא"

,רבח םע הילע רבדי םדאש קיפסמ שממ םימעפל .היצרגטניא

רבדכ הילא סחייתהל םג רשפא .התוא דוקרי וא התוא רייצי

היווחהש ךכב ןומט לאיצנטופה .םולכ התיא תושעל אלו ימעפ־דח

םע דחי עדומ־תתהו עדומה לש םיקלח תברעמ תילדכיספה

התא וליאכ הז לע לכתסהל רשפא .רמוחה לש תונוש תועפשה

םירבד תולגל לוכי התא דוביעה ךרד .תמלחש םולח לופיטל איבמ

.תואיצמה תא ספות התא ובש ןפואה לעו ךמצע לע םישדח

אל םדא־ןבל הרואית ,יטמוארט ןפואב תספתנש היווחב רבודמשכ

הסיפתהש ךכ ,ודוביעבו ביטרנה דודיחב ךל עייסל לוכי יטופיש



."הנתשת היווחה יבגל ךלש

וא תרחא הב ןנובתהל יל תרזעו תטיוסמ היווח םע יתאב םא

הצרא ינאש ער אל יוכיס ,תלעות הנממ קיפהל וליפא

.התוא רזחשל

"?הכירצ דדועמ הז םא לאוש התא"

.ןכ ,רמול רשפא

רקחמ יתכרע אל" .רקנש תקחוצ ,"הידעלב רשפא־יאש הלאשה"

תכירצ התנתשה םאו ךיא הצובקב םישנאה םע יתקדב אלו אשונב

דואמ היווח ובש ,ןידע בחרמ איה היצרגטניאה .םהלש םירמוחה

לבא .תועמשמ תשוחת ףיסוהלו הביטימל ךופהל הלוכי השק

תויטמוארט תויווח דוביעש דיגהל ומכ הז הכירצ דדועמ הזש דיגהל

תופסונ תומוארט שופיח םידדועמ ןכמ רחאל האבש הלקההו

."הלקה התואל בוש עיגהל ןויסינב

יבצמב יווילל תוטיש ןווגמב החמתמש ,יקסבוקטרט לאגי ירבדל

םסב קוסיעהש םושמ שומישל האירק לש דממ לופיטב ןיא ,ןוציק

אל הז" .ילוש םוקמ אליממ ספות םינונימב וא ותוכיאב ,ךרצנה

םה םירמוחה .יד.םאב וא הקסאוויאב רבודמ םא הנשמ דואמ

היווחל איה היצרגטניאה לבא ,הדוקנה לע ץחולש רגירטה

םג הילא תשגל ונלוכי .הארונ וא האלפומ איה םא ןיב ,תימינפה

םינמזמ םייחהש םירבשמ וא תיטגרנא הדובע ,היצטידמ ךרד

ברעמב םיילדכיספ םימסב שומישב הדחה היילעה .יעבט ןפואב

."הלאכ הצק תויווחל רישיו ריהמ דואמ רעשל םתוא תכפוה טושפ

?וכרד רובעל םהל רזוע התאו

היווחב תועמשמ יהשוזיא ושגפ בורל הנה םיעיגמש םישנא"

הרוצב התוא שרפל וא התוא דבעל ךיא םיעדוי אלו תילדכיספה

לבא ,הז לע בכעתהל םיצור ויה אקווד ואל םה .םתיא ביטיתש

ןימ .בל תמושת םהמ תעבותש ףוגב היווח יהשוזיא תראשנ



םיבאכבו תומולחב העיפומ איה .הנתשה והשמש השוחת

."איהה היווחל תרוכזת םהש ,םימיוסמ

ןיא ,רמולכ .תחלצומ היצרגטניאל יאנת אל אוה באכ ,תאז םע

היצרגטניא" .רכשנ תאצלו הכותמ ספטל ידכ םוהתל לולצל חרכה

םג ךרע שי" .ןזור ימת תרמוא ,"הלודג הקוצממ עיגהל תבייח אל

,שממתמ אלש פירט ומכ ,תינוניב היווחמ וליפא .תוחלצומ תויווחב

."ןומה דומלל רשפא

םואבלפא רמות :םוליצ



אליממ תבגשנ היווחל ער פירט ןיב לובגהש רמוא יקסבוקטרט

תודחא ,תולעתה לש הזטסקאכ תיווחנש תוסנתה" .קמקמח

תירבשמ היווחל ךופהל הלוכי ,'ההובג היווח' ארקנש המ ,המצועו

שי ,דגנמ .תימוימויה תואיצמל הנממ םילפונש ירחא תבאוכו

וא ישפנ רבשמל תומרוגו לודג לבס ומכ ןה תמא ןמזבש תויוסנתה

."תונבות קיפהלו חומצל רשפא וכותמש ,לודג ינחור

םדא־ןבל דיגת המ ?ידמ תכל תוקיחרמ תונבות הלא םאו

היצרגטניאהו ,רישלו ןגנל הז ודועייש פירטב היהשכ ןיבהש

?דימ הז תא שממלו הדובעהמ רטפתהל הז ותניחבמ

תומיהדמ ךכ לכ הלאה תונבותה םא .םייעובש הכח ,ול דיגא ינא"

תילדכיספ היווח ןמזב .םייעובש דועב םג הלאכ וראשיי ןה ,תונוכנו

יאדכ אלו ,ךלש םייחב םיוסמ רוזא לע ןיא־םוז לבקמ םימעפל התא

עגרכש ,םירחא םימוחת אלמ לע תועיפשמש תוטלחה לבקל ךל

תא בוזעל פירט ירחא טילחהש לפוטמל .תועדומב אל ילוא

ןובשח לע םג בושחל ילוא יאדכ ,הקיזומל רסמתהלו הדובעה

ךל שי ףסכ המכ ,עגר :וב חיטא לפטמכ ינאש אל הז .ולש קנבה

."היצרגטניא הזל םיארוק ןכל .דעצ־דעצ ?ש"ועב

םישנאל .דטיירבוא תצק ןה עסמ ךותב תונבות" ,ןזור ימת ירבדל

ילוא הזו ,עסמה ןמזב םלועה תא םילגמ ונחנאש היוגש הסיפת שי

הדבא ,ירחאש םויל םגרותמו גשמומ אל הז םא לבא ,תורקל לוכי

םוימויה ייח תרגסמל תונבותה תא םיאתהל תעדל ךירצ .הטנאופה

ללוכ יוניש תושעל טילחה תילדכיספ היווח תובקעבש םדאל .ונלש

תוחפה לכל ץלמומ — ותשא תא בוזעל ,הריירק ףילחהל — םייחב

תולאשה ונחביי הבש םישדוח השולש לש ןמז תרגסמ רידגהל

."המחג ךותמ לועפל אל ידכ ,הלאה

.תיטוכיספ הדוזיפא לע זמרל תויושע םג רתי־תויתיזזתו תויתמחג

העדות ינשמ ולטנש םישנאב לפטמ ונניא אוהש ריהבמ רומדת



,םסה תליטנ ירחא יתועמשמ ןמז קרפ םא" .הזכ בצמב םיאצמנו

אוהש רפסיו והשימ יילא עיגי ,ףוגב אצמנ אל רבכ רמוחהשכ

אצמנ אוהש יאדוול בורק ,תומצוע ןתואב היווחה תא שיגרמ

."רטאיכיספל ותוא הנפא ינא זאו יטוכיספ ףקתהב

,ישפנ וא ינחור רבשמל הזוכיספ ןיבש וקה יוהיזב תויחמומ ונחתיפ"

הרוק" .יקסבוקטרט ףיסומ ,"שטשוטמ םימעפ הברה אוהש

אלש םימרוג םע תיתמצוע תילדכיספ היווח םיקלוח םישנאש

םיגווסמ םה זאו ,םירטאיכיספ תוברל ,הזה םלועה תא םיריכמ

אל דוע םה יכ קר סרטסב םה ילואש תורמל ,םייטוכיספכ תועטב

זאמ ןושיל וחילצה אל ןיידע וא ,תוביטימו תוניבמ םייניע גוז ושגפ

.םיאתמ אקווד ואל ירטאיכיספה לופיטה הזכ הרקמב .היווחה

םלועב םיאצמתמ דואמש םישנא ,האוושמה לש ינשה דצהמ

רעשכ וא ןחבמכ תינוציק תוגהנתה לכ שרפל םילוכי ילדכיספה

וא ומצעל ןכוסמ תויהל לוכי םדא־ןבהש דועב ,וכרד םירבועש

."ותביבסל

דימשהל םוקמב אפרל
ןחלופ לשמל ,תיסקט תרגסמב תווחנש תוילדכיספ תויווח םאה

לאיצנטופ תולעב ןה ,)ןאמאש( ךירדמ ידי לע הוולמש הקסאוויאה

ומכ ,תיבגא םירמוח תליטנ רשאמ תועמשמ תקפהל רתוי בר

אוה לדבהה" .םתעדב םיקולח םילפטמה ?הביסמב דיסאב שומיש

הנווכ םע םיעיגמ םישנאשכ" ,ןמשיילפ תרמוא ,"ץראו םימש

אלו הנווכה אוה ץחה שאר ,התוא םינמזמו תאזכ היווח תארקל

."פירטה

.הביסמ לע הלוע חרכהב אל יסקט בחרמ"ש הרובס ןזור ,התמועל

ורבע גניפמקב וא םילביטספב םגש םישנא טעמ־אלב יתלקתנ

,שוגפל ורשפיאש ,ןפוד תואצויו תומיהדמ תוישגרו תוינחור תויווח

הריכמ ינא ,דגנמ .םהייחבו םמצעב םיקלח תונשל וא לבקל

םאתומ וא ןגומ קיפסמ היה אל םהלש )תרגסמ( גניטסהש םיסקט

."היצאוטיסל



,זכרמהמ 25 תב ,םתור תא התוויל ץורפה בחרמה תשוחת

ורפל םירבח םע יתסט" .הקסאוויאב הלש הנושארה תוסנתהב

ינחורה עסמב יזכרמ קלח ויהי הלאה םיסקטהש הנווכ ךותמ

היה חיתפהו הזה םלועה ךותל רשי ונתחנ" .תרפסמ איה ,"ונלש

ךרעב יתיווח .רוזחל ןמז ןומה יל חקל .ןודבא לש המרב ,השק דואמ

קר .רורב אל ראשה לכו רוחשו םודא אלמ ,םונהיג לש תועש עבש

לכו העיגרמ תומד היה אל ןאמאשה .קומע דחפו ישפנ באכ

לש בוברע ,ןגלובמו רזופמ היה ללחה .קזחומ אל היה גניטסה

יהשימ תרכוז ינא .קועצלו קוחצלו חונגל וקיספה אלש םישנא

תא הדביאש הדיחיה יתייה אל .תחרוצ התוא םיאיצומו תלתפתמ

םייחה תחמשל רוזחל םיבוט םישדוח המכ יל חקל .םש הז

.יתוא הוולמ ןיידע הזש איה תמאהו ,יל התיהש תוימיטפואלו

ימצע תא תאצומ ,דבל ראשיהל תדחפמ ,תודרחב ינא םואתפ

."םיכושח תורובב

ליחתה הז" .ץראל הרזחה רחאל ודדחתה וללה תושוחתה

הז .יתוא ורעריע שממש םירזוח ןטב יבאכ םע ,יזיפה ןפב אטבתהל

לע םג עיפשמ ,לוכיעה תכרעמ לע בשויש ליפט לש גוס הארנכ

דדומתהל יתיסינ .חור יבצמו םינואדל םרוגו תילנומרוהה תכרעמה

ףוג ןיב רוביחל תועדומ ךותמ לבא ,תיתפורוטנו תיתפורת הז םע

תא התשע הרבח .רתוי קומע והשמ לע בשוי הזש יתנבה שפנו

."רורב יל היה הז היינש התואמו הקסאוויאל םיבאכה ןיב רושיקה

אלש והשימ יתשגפ ףוס־ףוס" .יקסבוקטרט לאגיל התנפ םתור

הזב ריכמש" ,תרפסמ איה ,"שאר תולקב ילש היווחל סחייתמ

הככ ,םתיא תכלוהש המוארט המחלמב םירבוע םישנאש ומכש

שממ היה לאגי םע םינשסה דחא .הזה רבדה םע יתראשנ ינא

היווחה לש רוזחש קוידב היה אל הז .תועש שמח ךרעב ךראו סקט

רורב היה דימ .םירגירט יב ליעפהל דעונש והשמ ןכ לבא ,איהה

סורקיאה לש הקיזומה העיגהש םעפ לכב .ילצא בשוי הז הפיא

.תלפקתמ יתייה )הקסאוויא סקטב ןאמאשה עימשמש םיריש(

והשמש יתשגרה תרחמלו ןטבב םינגלב יל ויה סקטה לכ ךרואל



."ררחתשהל ליחתמ ,עגרנ

,םיילוקו םייתוזח םייוריגב בחרנ שומיש השוע יקסבוקטרט

ךכב ןיא םלוא ,תיתד־ומכ היגרנאב םיתעל ןעטנ ולוכ דמעמהו

היצרגטניא יכילהת יווילב תונוש תוקינכט עימטמ לפטמ לכ .חרכה

הווקמ ןמשיילפ .החיש לע קר ססובמ םמע שגפמהש הלאכ שיו

הקיטקרפ היהת אל תוילדכיספ תויווח לש היצרגטניאו םוי אוביש

הליהקה ללכב עמטות אלא ,םוחתל הקיז ילעב םילפטמל תידוחיי

םירושקש םינכת ךלש לפטמל איבמ התא םא" ,הירבדל .תילופיטה

םירושקש םינכת איבהל לכות אלש הביס ןיא ,ףסכו תוינימ ,לכואב

םיאצומ םישנא ,ובאט ןהש תועלבומ םירצוי ונחנאשכ .הילדכיספל

."םהלש םייחב תויתועמשמ תויווח לע רטסלפ םימש םמצע תא

והילא ליג :םוליצ



םיענמנש םילפוטמ שי יקוח אל והשמ תישעש דחפה םצעמ קר"

רדחל הז תא תאבה רבכ םא םג" .רקנש הפיסומ ,"הז לע רבדלמ

םינכתב תעגל תונמוימה תא שי לפטמלש חוטב אל ,לופיטה

."הלאה

ףתשל חונ שיגרי אל לפוטמ ותואש קיפסמ" ,יקסבוקטרט ירבדל

תמרב והשמ עגפנ רבכו — ימ םעו היצאוטיס וזיאב ,חקל אוה המ

םינכתה לע רבדל חונ רתוי היהי םדא ותואלש רעשמ ינא .הימיכה

,הפשה תא רבודו הזה םלועה תא ריכמש ,ינומכ והשימ םע הלאה

."היהיש לככ רשכומו םיהדמ ,50-60 ןיב לפטמ םע רשאמ

הלוכי תילדכיספ היווחל היצרגטניא םהבש םירקמ שי םאה לבא

קפס ןיא" ?הנממ חמצתש תלעותהמ קזנ רתוי םורגל

,"לפוטמה לש ויתודימל תמאתומ תויהל הכירצ היצרגטניאש

אל ינא ,ףחרמ תצק ןיידעש םדא יילא עיגמ םא" .ןמשיילפ תרמוא

עקרקל לע אקווד דובעא אלא פירטב היה המ רזחשל ונממ שקבא

לכב המוארט םירזחשמ אל ,ללכב .וישכעו ןאכל ותוא רבחל ,ותוא

."שדחמ התוא תווחל ומכ היהי הז םימעפל יכ ,בצמ לכבו ריחמ

.היצרגטניאב יוגש שומיש לש תפסונ הנכס לע עיבצמ רומדת

שיאל התיא עיגהו תינחור דואמ תילדכיספ היווח רבע םדא םא"

ולש הנומאב רושקש והשמכ התוא שרפי תדה שיאש ןכתיי ,תד

םיגהנמ ץמאל שקבתי םדא ותוא זאו .יתד טסקטנוקל התוא עבקיו

םיינוציק העדות יבצמב .תמיוסמ המגוד וא תד םע םיאבש םיכרעו

וז .יתא אל ייניעב אוה הזה דודיעה ןכלו םייגופס םייהנ םישנא

."הריחבה תורשפא תא םדאמ תללוש םיוסמ ןבומבש העמטה



היצרגטניא יכילהת יווילב םינמוימ םילפטמ םגש ףיסומ רומדת

רבשמ םע םדא עיגמשכ" .םהיתולבגמל םיעדומ תויהל םיכירצ

ינא ,רחא וא הזכ םסב שומיש ול םרגש השקה היווחל רבעמ אוהש

."האלה ותוא תונפהל יושע

.המגוד ןת

לפוטמה לש עדומ־תתהמ ולע תילדכיספ היווח ןמזב םא ,לשמל"

רתוי ביטרנ תריציב ול רוזעל לכוא ינא .תינימ העיגפ לש םינכת

ילופיט םרוגל ותוא הנפא ינא הדוקנ התואמ לבא ,היווחה לש רורב

קימעא אל ינא .תונדבוא יבגל ל"נכ .תוינימ תועיגפב החמתמש

.ילש תוחמתהה םוחת אל אוהש םוחתל

לע הוולמ איהש הרפיסש יהשימ יילא התנפ ןמזמ אל ,ינש דצמ"

היווחה תא יתיא קולחל ןוכנ רתוי השיגרה איה לבא ,גולוכיספ ידי

דוביעה תא איבהל זאו ,הרבע איהש תינוציקה תילדכיספה

ןיב בוליש .הלש עובקה לפטמה לא ןאכ השענש ינושארה

."ביטימ דואמ תויהל לוכי תונוש תולוכסאמ םילפטמ

םיתעל לבא" ,ןמשיילפ המיכסמ ,"תווצב דובעל םג הז היצרגטניא"

,הירטאיכיספה .הלאה הלועפה יפותיש םע םיריהז תויהל ךירצ

קותינ לע ללכ ךרדב תלעופ ,תיברעמה האופרה ללכבו

.םירבדה םע עגמ ןמזמ םיילדכיספב שומישהש דועב ,םינימסתהמ

הכאלמ אוה ןהיניב בולישה ןכלו תוידגנ םימעפל ןה תועונתה

תורישב לועפל םיכירצ ונחנאש הנימאמ ינא ינורקע ןפואב .הנידע

איה הילדכיספש ןימאהל הצור ינא .קתנה תורישב אלו רוביחה

."דימשהל םוקמב אפרל רשפא וכרדש רעש ,תואירבל רעש

םינפהתורייתתאםיכפוהךיא

לשיזכרמהחימצעונמל
םדוקמ ןכות
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