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 הטלחה

 

 
 ,ורבענ רשא הרובעת תוריבע שמחב ויתועשרה תא שדחמ ןוחבל רתוע שקבמה 

 ןידכ אלש שומיש רבעב השעשו ,םייחה ןיב וניא בושש ויחא ידיב ,ותנעט יפ-לע ךכ
 ,רזוח טפשמ לש ומויקל הריתע תלוז תורשפא לכ ,שקבמה ךכ ,ול הרתונ אל .ויכמסמב
 תושרל היינפ לש ךרדב ןהילע גישהל ןתינ אל בושו תוטולח וכפה ויתועשרהו ליאוה
 הז דציכ הלאשל יקלח הנעמ רתועה יפב .תכמסומה טופישה תאכרעל וא תילהנמה
 הדוהש ימכ םשאנ לש ותקזחהלו – ןתוללכתשהל יאנתש ,תועשרה ןתוא ומרגנ
 ינפב וא עבות ינפב וילע הגשהה דעומ רבע ןיפולחלו םלוש סנקה יכ אוה ,ןעוציבב
 לוטיבל השקבב העיבתה תויושרל ותעשב הנפ יכ ,ריבסמ שקבמה .טפשמה-תיב
 ותנולת תא ררבלמ הענמנש הרטשמה וז התייה םלוא ,ומש לע ומשרנש סנקה תועדוה
 יכרד לכש אוה שקבמה לש ותנעטב רקיע ,ךכ וא ךכ .ותומ רבד עדוויה םע ,ויחא דגנ
  .תרמגומ הכפה וזשמ אלו העשרה םרטב קר הפי ןחוכ ןידב תועובקה הגשהה
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 ןידה רדס קוח לש ויתוארוה .שקבמה דיב איה תועט הז ןורחא ןינעב יכ ,ינמוד 

 העשרההו הידוהה תקזח יכ תועבוק ,1982-ב"משתה ,]בלושמ חסונ[ ילילפה
 רחאל סנקה תעדוה לוטיבל ןודינ לש ותשקב התנענ וב םוקמ ולוחי אל היתובקעבש
 התשגהל בוקנה דעומה ףלחש רחאל טפשיהל ותשקב וא ,)קוחל )ח(229 ףיעס( םלושש
 תויושרל תורשפאמכ אלא ולא תוארוה אורקל ןיא .)230 ףיעס( רומאכ העדוה לש
  .ןידב עשרוהש ימכ היה בשחנ תרחאש ,םדא לש ותמשא תלאשל שרדיהל תוכמסומה
 
 םעט ומצעלשכ אוה ותופחל תויאר גיצהל םשאנ לש וחוכ יכ יניעב ירב ,םרב 
 ,יתוהמה םירבדה בצמב ,אופא ,יוצמ רקיע .רכזנה גוסה ןמ תושקבב הכימתל יואר
 רחא אלמל ליכשה אלש םושמ ולו ,ונידב עשרוה עשפמ ףח םדא םולכ הלאשב םכתסמו
 הגשהה תולועפ ןיב תויומידק רדס עבוק וניא קוחה ,אליממ .קוחבש ךילהה תוארוה
 אוהש םדוק תילהנמה תושרל תונפלו םידקהל םשאנ בייחמ אוה ןיא ,ונייה ,תוירשפאה
 תואכרעל היינפ ןיב יתוהמ לדבה ,אופא ,האור יניא .טפשמה-תיב ינפב ויתוגשה איבמ
 לש התדמעה ןיבל ,טפשיהל ןוצר רבדב העדוה לש התשגהל דעומה תכראה ךרוצל
 המ ,רבדה אוה ךכ םא יכ ןועטל ,םנמא ,היה ןתינ .רזוח טפשמל המשאה תלאש
 םימי 90 הביצקמו ,קוחל )2()א(229 ףיעסב הבוקנה ןמזה תלבגמל שי תועמשמ
 לש וכשמהב היוצמ ךכל הבושתה יכ ,המוד .טפשיהל השקב רבדב העדוה לש התשגהל
 .רוגיפ תפסות סנקה לע ףסותית ,דעומב העדוהה השגוה אל םא יכ עבוקה ,ףיעס ותוא
 העדוהל שרדיהל טפשמה-תיב תא ךימסמ אליממ קוחל 230 ףיעס ,יתנייצ רבכש יפכו

   .םירומאה םימיה 90 ףולחב השגוה םא ףא וזכש
 
 יתנקסמ ,הימעטבו השקבב שממ שי יכ העד ללכל יתעגהש רחאלו ,ךכ דוסי לע 

 תיב ינפב הניחבל אופא אבות שקבמה לש ותמשא תלאש .לבקתהל הניד יכ איה
 רמוח חכונל יכ ,התוכמסכ ,הבישמה רובסת םא אלא ,ביבא-לתב יזוחמה טפשמה
   .ודגנ םימושיאה לע דומעל ןיא בוש םייקה תויארה
 
  .)23.02.2010( ע"שתה רדאב 'ט ,םויה הנתינ 
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