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טפשמה יתב
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6002/10/13למרכ 'ר ,םעונ 'י ,ד"בא- אישנ ןגס ,לגס 'צ :םיטפושה דובכ:ינפל

המישאמהלארשי תנידמ:ןיינעב
 םילשורי זוחמ ןמפואק 'נ ד"וע י"ע

ד  ג  נ

םשאנהלסילש ישי
 ןויחוא 'א ד"הוע כ"ב י"ע

ןיד תערכה

למרכ 'ר טפושה

םושיאה בתכ

 יפל- חצרל ןויסינ לש תוריבע שולש ול סחיימה םושיא בתכ שגוה םשאנה דגנכ.1

 .)"קוחה" :ןלהל(7791-ז"לשת ,ןישנועה קוחל )1(503 ףיעס

 הכולהת תרגסמב שחרתה ,םשאנל םיסחוימה םישעמה ועצוב ותרגסמב ,עוריאה

03 םויב המייקתהש .  דצל .םילשוריב 'גרו'ג ךלמה בוחר ךרואל ,ברעה תועשב ,50.6

 דגנכ תוחמל מ"ע ,תידרחה הליהקל םיכייתשמה ,םיבר םישנא וחכנ הכולהתה ביתנ

 תיבסלהו תילאוסקסומוהה הליהקה ינב םע תוהדזה תואל המייקתהש ,הכולהתה םויק

 םשאנה יכןעטנ .האחמ עיבהל מ"ע הכולהתה םוקמל אוה ףא עיגה םשאנה .לארשיב

 ץרפ03:91 העשל ךומסב .הכולהתה יפתתשממ ימ רוקדל מ"ע חבטמ ןיכס וכרדב שכר

 ישעמ ,המישאמה תנעטל .םידעוצהמ השולש רקדו הכולהתה יפתתשמ ברק לא םשאנה
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 ועגפנו ורקדנ ןכא וישעממ האצותכ .םירקדנה לש םתומל םורגל הנווכב ושענ הריקדה

 .ודיבםשאנה אשנש ןיכסהמ םידעוצהמ השולש

םושיאל םשאנה תבושת

 :הנושלכ הבושתה אבות םושיאה בתכל םשאנה תבושת תוהמ רואל.2

 תיעמשמ דחו הרורב הדוקפ תחת לעפ)כ.ר– םשאנה( אוה"

 ךשמה תא עונמל הווצמש אוה ךורב שודקה לש חילשכ

 ךשמה תעינמ .הכולהתב ךורכ היהש לודגה םשה לוליח

 העיגפ אל יאדוובו העיגפ לש ךרד לע היה אל םשה לוליח

 ךשמה תא רוצעל התייה הרטמהש אלא םישנא לש םפוגב

 ובש ןפואהמ םיטרפ רכוז אל ןבומכ )םשאנה( .הכולהתה

 ,דגנתהל ולש תלוכיה תא דביא םצעב אוהש רחאל לעפ

 ילש םילימב .רורב לוק ותואל).כ.ר ,גהנתהל תועטב בותכ(

."טמוטואכ לעפ ,ולש ותוישיא תא דביא אוה רמוא

 המשל הסרתהכ ויניעב הספתנ הכולהתה יכ ,םושיאל ותבושתב ,ףיסוה םשאנה

 יכ ןימאה ,םירחא ומכ ,םשאנה .ותליהק ינב ברקב השק עוזעז הררועו לאה יפלכ

 הנתנ אל וז הבשחמו לארשי םע לע תושק תוריזג ותחניי הכולהתהמ האצותכו תובקעב

 לש ךרדל התאיצי תליחתל רבוע .הריזגה עור תא ריבעהל תנמ לע ללפתה אוהו חונמ ול

 קלח תחקל היה םשאנה תעדבו ,םילשוריב ןויצ רכיכב הליפת תרצע המייקתה הכולהתה

 ."םשה לוליח לש ךלהמל השודק תפסות" :הב שי ותטישלש הליפת ,הליפת התואב

 םשאנה .הכולהתה תולהנתה ןוויכל וימעפ םש אוהו הליפת התואל עיגהל רחיא םשאנה

 שח" :םיחכונה דחאש הארנכ ,ןעטנ ךכ ,םלוא ,וידיל ןיכסה העיגה דציכ עדוי וניא

 ןיב םשאנה ערקנ ,ךשמהב ."ןיכסה תא וידיל רסמו םשאנה וב ןותנ היהש דחוימה עוזעזב

 דחו רורב ,קזח היה לועפל ול הרוהש לוק" ותוא ןיבו ותוישיאל דוגינב לועפל אלש ונוצר

 לוקשל יאשר וניא אוה םשה דבעכש ול הרוה ,ולש תוישיאה לע ןיטולחל טלתשהו יעמשמ

 רחבנ אוהש ול ריהבה ,םוקמהמ תכלל שקיב אוה םללגבש ותחפשמ לשו ולש םילוקיש
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 לע אל .םשה לוליח ךשמה עונמלו עצבל בייח אוהו חורבל ול רוסאש ול הרוה הזה ןיינעל

 ,רוגנסה ."םזיטמוטוא לש הלועפ הז .םישנאהמ ימ לש גרה אל יאדווב העיגפ לש ךרד

 םוליצ שיש ןוויכמ" :םשאנה י"ע ןיכסב שומישה םצע תא ללש אל ,םושיאל הבושתב

 םשאנה הארנ םש .ואדיוה תשגהל םימיכסמ ונחנא םירבדה תא םיאורו ואדיוו לש

."ןעטנש השעמל הוולתמש ישפנה דוסיל םיכסמ אל ינא  ... ודיב ןיכסהש

תויארה לע לע-טבמ

 םוימ העדוה ,הרטשמב םשאנה רסמ ןתוא תורמאה ושגוה ,םשאנה תמכסהב.3

 יתשב יכ התע רבכ ןייוצי .)2/ת(-50.7.4 םוימ העדוהו ,)1/ת(-50.6.03 ,עוריאה

 .וילא ונפוה רשא תולאשה לע בישה אלו הקיתשה תוכז לע םשאנה רמש הלא תועדוה

 ןכ .)5/ת–3/ת( םיננולתמה תעיגפ םע רשקב תויאופר תודועת המכסהב ושגוה דוע

 לע דיעה יחרזמ ל"סר .עוריאב ורצענש םירוצעה לע רמש רשא יחרזמ לט ל"סר דיעה

 יפוליחלו ,םשאנה לש ורצעמ רחאל ךומס םשאנה ןיבל וניב ומייקתהש םירבד יפוליח

 ךילה לע דיעה בטח רקוחה .ךשמהב תטרופמ תוסחייתה אובת םתועמשמלו הלא םירבד

 .)2/ת םשאנה העדוה תא הבג הז רקוח( ורצעמ רחאל םשאנהמ עבצא תועיבט תליטנ

 םיבלשו )הקלחב( הכולהתה תא ודעית רשא ואדיו תוטלק יתש ,המכסהב ,ולבקתה דוע

 ,)8/ת( תושדחה תרבח לש םוליצ תווצ י"ע המלוצ תוטלקה תחא .עוריאהמ םימיוסמ

 ידימ ועגפנ רשא םיננולתמה תשולש ודיעה .)9/ת( יטרפ םדא י"ע המלוצ תרחאהו

 תעד תווח המישאמה םעטמ השגוה ןכ .וקאט ןבוארו וסור םדא ,יזרט לגיל :םשאנה

 ד"ווחְו ,)9/ת( זופשא וצל םאתהב םשאנה זופשא תרגסמב הכרענש תירטאיכיספ

 הדיעה ,תעדה תווח תכירעב קלח הלטנ רשא ,טסרוד הנומר ר"דה .)א9/ת( המילשמ

 לע ,השעמל ,דיעה רשא ,ןהכ סחנפ ,םשאנל טרפ ,ודיעה םשאנה םעטמ .טפשמה תיבב

 השגוה  ןכ .)3/נ( תעד תווח הכרעש ,תירטאיכיספ ,רוא ןב ר"דו ,םשאנה לש ויפוא

 ושגוה ,ףסונב .רכז בכשמ תרמוח אשונב לשרגיונ דוד יכדרמ ברה לש ותעד תווח
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 תובוטה ויתודימ תא םיטרפמה םשאנה לש וירכממ השימח לש םהיריהצת המכסהב

 .)9/נ( חונה ויפואו

המישאמה תויאר

 לגעמ אוה ןושארה לגעמה :םילגעמ ינשל הקולחל תונתינ המישאמה תויאר.4

 אוה ,ינשה לגעמהו  ,וקאטו וסור ,יזרט םיננולתמה ,ירק ,םשאנה לש וישעממ םיעגפנה

 תיחמומה ןכו ,שחרתמל םירישי היאר ידע ויה אלש םידע ללוכ ,רתוי קחורמה לגעמה

.םיננולתמה תויודעב ,ךכיפל ,חתפנ .טסרוד ר"ד

יזרט לגיל

 םהמ דחא ,הירבחמ םיינש םע הדעצ ,הסויג ינפל תדמועה ,91 תבכ ,יזרט לגיל.5

 תוקעצ תא העמש איה םתדיעצ ךלהמב .דעצמה שארב ,וסור םדא ,ףסונה ןנולתמה אוה

 םיפתתשמה ברק לא ,הירבדל ,"ץפק" רשא םשאנב הניחבה עתפלו םיניגפמה תואירקו

 לגדה( ערפתהל לחהו ,וסור םדא ןנולתמה אשנ ותוא הוואגה לגד תא ףטח ,הכולהתב

 'בגה הריהבה התודעב .)7/נ הנומתב עיפומש יפכ ,םשאנה ידיב קזחומ הארנש הז אוה

 אשנ ותוא לגדה תפיטח היה ,התארש יפכ ,םשאנה עציב ותוא ןושארה רבדה יכ יזרט

 תולהקתה הלחה ,הכולהתה יפתתשמ ברקב םשאנה תויהבו ,ןכמ רחאלו ,וסור םדא

 םאה תעדוי איה ןיא הירבדל םלוא ,הדיב הכתחנ יזרט 'בגה .םשאנה ביבס תוששוגתהו

 .תעדוי אל ינא .יתטרשנ" :לגדל רבוחמה טומהמ וא םשאנה לש וניכסמ המרגנ העיגפה

 יזרט 'בגה הרשיא ןכ ."לגדה לש לקמהמ תוכמ הז השיגרמ ינאש םיבאכהש החוטב יתייה

 םשאנה יכ וא ןיכסב התוא רקדש הז היה םשאנה יכ ,עוריאה לכ ךלהמב ,הניחבה אל יכ

 .והשלכ עגמב המיע אב

וסור םדא
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 אוה רשאכ,"דעצמה שארל בורק יד" ,וירבדכ ,דעצ ,91 ןבכ אוה םג ,וסור םדא.6

 םע יב םולהל ליחתהו םדא ילומ דמענש הז הפיקתהמ רכוז ינאש דיחיה רבדהו" ,לגד ףינמ

 ףכב ךתח ,לאמש די תמאב םיכתח ינש ול ומרגנו וסור םדא רקדנ ךכמ האצותכ ."ןיכס

 ודיב לגדה תא אשנ אוהש רחאמ ,ותודע ךלהמב םיגדהש יפכו ,וירבדל .הזחב ךתחו דיה

  לאמש די תא יתמרה  יבטקטנטסניא ןפואב" :ורקודל םשאנה וילא ברקתהשמ ירה תינמיה

 ראווצה רוזיא רבעל רקודו" שארה הבוגל ןיכסה תא ףינה םשאנה ,דעה ירבדל . ". . .

 היה ,וירבדל ךכ ,תוריקדה ןוויכ ."התוא רקוד ,הנגמש ילש לאמש די תא רבוע .הזחהו

 םדא לש תילאמשה ודי  ."ןיכסמ תוקזח תוכמ" עברא רכז דעהו ,ראווצלו שארל ,הזחל

 הרבע ראווצה ןוויכל שארה ןוויכמ הדריש ןיכסה" :הזחהו ראווצה רוזיא לע הנגה וסור

 תא םינפה םרטו ,םלהב וסור םדא היה ,רקדנש רחאל דימ ."הזחל העיגהו ילש דיה תא

 לע לפנתהש רטושל עייסל שקיבש רחאל עדומ היה וז הדבועל .רקדנ יכ הדבועה

 עוריאה םוקממ .םד בז אוה יכ ןיחבה זאו ,רוחאל ףחדנ )וסור םדא( אוה םלוא םשאנה

 האלמ המדרהב חותינ רבע םש יאופר לופיט תלבקל םילוחה תיבל וסור םדא להבוה

 .ודי ףכ ידיג רוביחל

 ותודעב וירבד ןיבש םימיוסמ םילדבהל עגונב וסור םדא תמוע תידגנה ותריקחב

 ,ויתועדוה שולשב רסמ םתוא םיטרפה ןיבל ,תישארה ותריקח תעשב טפשמה תיבב

 לש גוס רבוע רקדנש םדא" :ךכ תאז ריבסה וסור םדא .הנושארה ותעדוהל רשאב רקיעבו

 יד האב הרטשמה לש תרקוחהו תאזה המוארטהמ יתיכבש םג רכוז עגר ותואב ינא .המוארט

 ינא .יתוא רוקחל אובל םידמועש יתעדי אל ינא , הרודצורפה המ יתעדי אל ינא .העתפהב

 יכה היהש המ לבא הרקש המ לכ יתעדיו האלמ הרכהב יתייה ןבומכ ינא .םלהב יתייה

 תיבב היהש העש ונממ התבגנ וז העדוה .". . . יב ולפטיש הז עגר ותואב יל בושח

 תוטרופמ תואסרג רסמ ןכ לע ,ינושאר לופיט רחאלו עוריאה רחאל רצק ןמז ,םילוחה

 הנושארה ותעדוה .הרטשמ תנחתב ורסמנ רשא רתוי תורחואמה תועדוהב רתוי תואלמו

 ותודעב רבדה טרופש יפכ ,היטרפו הריקדה ךלהמו ,ותודע תעשב ול הארקוה דעה לש
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 בשח יכ וסור דעה רמא העדוה התואב ,ןכ ומכ .העדוה התואב ראות אל ,טפשמה תיבב

 ןכמ רחאל דימ יכ ,תידגנה ותריקחב ,ריהבה םלוא ,ורבעל ףנומה לקמב רבודמהש

 ול םירוכז אל יכ ,ךכ לע תידגנה ותריקחב דמע וסור םדא .ןיכסב רבודמ יכ ןיבהו ןיחבה

 ארקנ ,50.7.3 םויב ,םימי רפסמ רחאל.הנושארה ותרמא ןתמ תעשב רסמ םתוא םיטרפה

 םויב ,תרחמל ונממ התבגנ תישילש הרמאו ,תפסונ העדוה ןתמל הרטשמל וסור דעה

 ילבמ ןתינ הז ורואיתו "םיטרפ יטרפב" עוריאה תא ראתל שקבתה אוה ,וירבדל .50.7.4

לע" עיבצי רואיתהש ,ורמואב רוגנסה וינפב חיטהש יפכ ודיצמ הנווכ לכ ךכל התוולנש

 יתתנש תודעה" :רמאו ךכל ביגה ,רומאכ ,דעה ."רתוי ףוטחי )םשאנה( אוה .גורהל הנווכ

 דעה אצי הינשה ותריקח םותב ."ידצמ הנווכ םוש ילב .הרקש המ לע תקיודמ תודע התיה

 רקוחה לע הנוממה ,הרטשמ ןיצקב ושגפ םכרדבו תוריקחה רדחמ רקוחה םע דחיב וסור

 רסמש ךות ,רתי טוריפב םיעוריאה תא ,בוש ,וסור םדא ללוג וינפב .העדוהה הבוג

 ,ןיצק ותוא יניעב םיבושח וארנ הלא םיטרפ .ותריקחב רסמש הלא לע םיפסונ םיטרפ

 םירבד רוסמל ידכ הרטשמל וסור דעה בש תרחמלו ,די בתכב םמשרל רקוחל הרוהש

 ותריקחב יכ וסור םדא ףיסוה דוע .תישילשה ותרמא "הדלונ" ךכו ,רדוסמ ןפואב הלא

 ןיצקה םע החישבו "םיינכט" םיטרפ רסמו לאשנ אוה ,ןיצקה םע שגפמל רבוע ,הינשה

 .רתוי ישפוח היה

וקאט ןבואר

 . . םיניילול לש םייבק לע הכלהש" ותב תא הכולהתה ךלהמב הוויל וקאט ןבואר.7

 לש ןוויכל הרזח רזוחו םש ללותשמ שיבכה זכרמ ןוויכל ץר והשימ יתיאר הינחה ןוויכמ  .

 ןיכסהמ וקאט דעה רקדנ ,ןכמ רחאל " . . . ילש תבה לע ןגהל יתיסינ .ילשו ילש תבה

 ןוויכל יתכלה ינאש היה וניניב שגפמה" :רמא הריקדה יבגל .ונטבב ,םשאנה זחא התוא

 ,םיוסמ הבוג דיגהל לוכי אל ,דיה תא םירמ ותוא יתיאר םינפלמ עיגה אוהו . . . ילש תבה

 לעמ ,)רקודה לש( ,ןימי די תפנה לש ןפואב תאז םיגדה וקאטדעה ."יב טובחל הצורו
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 המוהמ הלחה ,רקדנש רחאל .םימי רפסמל וקאט דעה זפשוא הריקדה תובקעב .שארל

 דעה ירבדל .םשאנב עוגפל אלש להקל ארק ודיב לוקמרב קיזחהש םירטושה דחאו

 לגרב":םשאנב טעב ףאו ,ללותשה ןיידעש ,םשאנל ברקתה אוה רקדנש רחאל ,וקאט

 תחא העדוה התבגנ וקאט דעהמ םג .ותבל ששחש רחאמ תאז ,"ולש ףוצרפה םע ילש

 החופנ ילש ןטבהשכ" :יאופר לופיטל ןיתממ ,םילוח תיבב היהש העש )םייתשה ןיבמ(

  .יט.יסה רדחל סנכיהל הכחמ ,םירביאה תא יל עורקל תדמוע ןתשה תיחופלשו תצצופתמ

 דיגתש ,והשמ יל דיגת ,והשמ ,והשמ ?וישכע הכירצ תא המל .יתוא תלאושו תרטוש העיגמ

 הל יתרמא" :ךשמהבו ."והשמ הל יתרמא ינאו .המשרש העדוהה התייהש המ הז .והשמ יל

 רמא ,לוקוטורפל הארקּוהש ותעדוהב ."יט.יסה רדחל יתסנכנו יתעד לע הלעש המ לכ

 ורצעל וסינםירטוש" ,הכולהתה ןוויכל ץר םשאנב ןיחבהש העש ,הריקדל רבוע יכ דעה

 ןוויכל וקאט דעה ץר ,ותב ןוויכלו ונוויכל ץר םשאנה תא הארשמ ."םהמ קמח אוה

 הכמ יתשגרה זאו ילש תבה תא ליפהל ונממ עונמל ידכ תושורפ םיידי םע דמע" םשאנה

 הרסמנ וז העדוהו ,הריקדל רשאב ,תפסונ תודע ןתמל הרטשמה י"ע ןמוז  אוה ."ןטבב

 עגונב ,תידגנה הריקחב ,טפשמה תיבב תוכורא רקחנ וקאט דעה .50.7.4 םויב

 םשאנה יכ ,רתיה ןיב ,ןייצ אוהו הריקדל רבוע םשאנה תולהנתהלו ותולהנתהל

 דעה .ןכ תושעל חילצהו ,וילע טלתשהל וסינש םירטושהמ חרבו קמחתה ,ללותשה

 ןיכסהו הטמל הלעמלמ התייה םשאנה לש ודי תעונת ,הריקדל רבועש ךכ לע דמע וקאט

 ןוויכל אלא הלעמל הטמלמ בצינ ןוויכב אל" :וירבדכו ."ןטבה ןוויכלו הזחה ןוויכ"ל הנווכ

."הטמל הלעמלמ בצינ

יחרזמ לט רטושה תודע

 י"ע ורצענש םירוצע לע רמש אוה עוריאה םויב יכ דיעה יחרזמ לט ל"סר.8

 רטושל רמאנש רחאלו ,םשאנה וילא אבוה רשאכ .הכולהתה ךלהמב ,םירחא םירטוש

 זא ,חצרת אל הרותב בותכ" :יחרזמ רטושה ותוא לאש ,תוריקדב דושח םשאנה יכ יחרזמ

 השעמ ןכתיי אלו םשה תוחילשב חוצרל אב אוהש יל רמא אוה זא תאז תא תישע המל

 דוע .רכזמב דעה י"ע ומשרנ ,םשאנה ול רמא םתוא ,הלא םירבד ."ץראב הזכ הבעות
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 םישלב ינש דועו םירוצע4 ונתיא ויה" :הרטשמה תנחתל םעיגהב יכ יחרזמ רטושה דיעה

 אוה . . . עצמאב ויה םירוצעה לכו הרוחאמ יתייה ינאו הרוחאמ דחאו המידקמ דחא

."ותוא יתספת םשו המוק הלעו תוגרדמה ןוויכל חורבל ליחתה ).כ.ר .םשאנה(

 תדיינב םתויהב דוע ורמאנ הלא ,וינזואב םשאנה עימשהש םירבדל רשאב

 גהנ ותואמ שקיב אל אוה יחרזמ רטושה ירבדלו ,גהנה ,ףסונ רטוש חכנ הב הרטשמה

 תא עמש גהנ ותוא םא רקיעו ללכ עדוי וניאש רחאמ םשאנה ירבד לע ד"כז ךורעל

 רכזמב םירחאה םירוצעה יטרפ תא םשר אל יכ ןייצ יחרזמ רטושה .ואל םא םירבדה

 רטושהש רחאלקר השענ ד"כזה םושיר ."ןילוח תחיש"ב רבודמ ,ותטישלו ,רחאמ ךרעש

 ךורעל הרוהש וידקפממ דחא םע םשאנה ןיבל וניב םירבדה יפוליח לע חחוש יחרזמ

 בליש אוה ,ותוא םיבבוסה לא רביד םשאנהש העש יכ יחרזמ רטושה דיעה דוע .םושיר

 דיעה ,הרטשמה תנחתל םירוצעהו םירטושה ועיגה רשאכ ,רתוי רחואמ .הרות ירבד

 דגונה ןוויכל וימעפ םש םשאנהש רשיא יכ םא ,חורבל הסינ םשאנה יכ יחרזמ רטושה

 אב" אוהש ול רמא ןכא םשאנה יכ ,תרזוחה ותריקחב תאזו ,ריהבה יחרזמ דעה .האיציל

 רחאל ,ןייצל שי ,האב וז הבושת ."ץראב תאזכ הבעות ןכתית אלו םשה תוחילשב חוצרל

 תינדלק ,בל םותבו ,םימעפ הברה ש"מהיבב םיאצמנ ונא" :לאשנ תידגנה ותריקחבש

 תנווכ אלל שארב השוע איהש תויעבט תומלשה יפל םג תולאשל תובושת תמשור תנמוימ

 תישע המל ,תלאש התאש ומכ הלאש דע לאשיהל לוכי םיימעפ אלא םעפ אל :לשמל דיזמ

 אלא ,הלאש לכ לע רוזחל ילב ,ךל הנוע תויעבטב םדאו חצרת אל בותכ הרותב ירה תאז

 .ץראב תאזכ הבעות תויהל לוכי אלו ,םשה תוחילשב יתאב ,הזכ רבד ןכתי אל ,םילשמ

 תלברוסמו הכורא הלאשל דעה תבושתו "?ירשפא םשאנה ןיבל ךניב םירבד לש הזכ ךלהמ

  תושרב תולאש ,רוגנסה לש תופסונ תולאשל הבושתב ,ךשמהב ."היה הז ,ןכ" :התייה וז

 םהיבגל הלא םירבד ול רמא ןכא םשאנה יכ דעה ריהבה ,תרזוחה הריקחה רחאל ואבש

"ןורכיזב יל טרחנש טפשמ הזו ,ןורכיזב םיטרחנש םיטפשמ שי יכ" דיעה
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בטח רקוחה

 ךכ ,םשאנה .ורצעמ רחאל ויתועבצא תועיבט תא םשאנהמ לוטיל שקיב הז רקוח.9

 תחיקל .ןתחקל יאנכטל רשפא אלו עבצאה תועיבט תא רוסמל דגנתה ,דעה דיעה

 עבצאה תועיבטל םשאנה לש ויתועבצא תועיבט תא תוושהל הדעונ עבצאה תועיבט

 תנומת ,7/ת- ןיכסה תזירא ,6/ת-ןיכסה( ילרודצורפ ךילהכ ןכו ןיכסה לע ואצמנש

 תעיבט תא רוסמל תואנ אוה ,ורוגינס םע םשאנה חחושש רחאל .)'א6/ת– ןיכסה

 ותועצמאב ושגוה ןכו2/ת םשאנה לש ותעדוה תא הז דע הבג ףסונב .ויתועבצא

 לע תוכורא ,רקחנ םג בטח דעה .)יטרפ םוליצ(9/ת-ו )ינשה ץורעה(8/ת תוטלקה

.תפסונ הריקחל )דועו וקאט ןבואר ,וסור םדא ומכ( םידע ונמוז הניגב הביסה

 עגונב )9/ת( תירטאיכיספ תעד תווח המישאמה השיגה ,ליעל רכזנש יפכ.01

 .)א9/ת(– המילשמ תעד תווחו ,םשאנה דגנכ ןתינש תולכתסה וצ חכמ תאז ,םשאנל

 תווצ י"ע םשאנל וכרענש תורזוח תוירטאיכיספ תוקידב לע הססבתה תעדה תווח

 ר"ד ,יזוחמה רטאיכיספה י"ע הנתינש תינושאר תירטאיכיספ תעד תווח לע ,הקלחמה

 יכילהב םירושקה םילוקוטורפ לע ,זופשא ךות תולכתסה לע ,50.7.11 םוימ ,ןאילק

 ,תעדה תווח תא וכרע רשא םיחמומה תנקסמ .ואדיווה תטלקב הייפצ ןכו ,םשאנה רצעמ

 ,הקלחמב םשאנה לש ותוגהנתהב הייפצ תוקידב רפסמ לע ,ףסונב ,הכמסנ רשא הנקסמ

 עוציב תעב וישעמל יארחא היה םשאנה יכ ,הנה ,לביק םתוא םירּוקיב תרגסמב תוברל

 :תונקסמהו םוכיסה קרפב רמאנ ךכו .עוריאה אושנ וישעמ

 לע עודי אל .תישפנ הערפהל יהשלכ תודע ישיאה עקרב ןיא"

 הקלחמב ותוגהנתה .תורחא תוינפוג תולחמ וא שאר תועיגפ

 לש םינמיס אלל ,תנגרואמ האצמנ תולכתסהה ךלהמב

 תוקידבב .טופישב העיגפ וא הטילש רסוח וא  תוירזומ

 תוערפה ,אווש תובשחמ ופצנ אל ,תורזוח תוירטאיכיספ

 דרח טעמ ,החישה ןכות תא םאותכ ךרעוה טקפאה .הסיפתב
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 רפסמב .ינואכיד אלו םמודמ אל ,)היצאוטיסה תא םאות(

 ךא ,עוריאהמ םימיוסמ םיטרפ רכוז אלש ךכ לע רסמ תוקידב

 דעצמ תאו ,ןורכיזב יהשלכ הערפה לש המויקמ ונמשרתה אל

 תטלק תא ומאתש םיקיודמ םיטרפב ראתל עדי הוואגה

 ,השעמה לע הטרח עיבה תושיגפהמ קלחב ."הוואגה דעצמ"

 םישנאב העיגפה תניחבמ ןהו ותחפשמל םרגש המ תניחבמ ןה

 רתוי שידא היה תורחא תושיגפב ,םתואירבל ללפתה ףאש

 תוטבלתה עוריאל המדק .םיעוצפב לפטמ םיהולאש ןעטו

 קחרתהל תיזיפ הסינ ףאו ,תובשחמ יתש ןיב תימינפ

 ענמיהל היה לוכיש ,ונתוא דמלמ הז רבד .עוריאהמ

 רוצעל יכ השעמ תושעל הבשחמה הרבג ףוסבל .השעמהמ

 ,ימינפ לוק לע רבדמ םויה .םילשוריו םשה ןעמל ,דעצמה תא

 וניא ןכ לעו ,היצפצרפב תוערפהל ךייש וניא וירואית יפ לעש

.שפנ תלחמ לש רוקממ

 אוהו שפנ תלחממ לבוס וניא ל"נהש םיעבוק ונא רומאה רואל

 תינוציק תיתד הנומא ךותמ השעש תא השע .וישעמל יארחא

."תיטנפו

 ,50.7.52 םוימ טפשמה תיב לוקוטורפ ירטאיכיספה תווצה ידיל אצמוהש רחאל.11

 ,"ותוישיא לוטיב"ו "םזיטמוטוא" ךותמ לעפ םשאנה היפל הנעטה רוגנסה י"ע הללכנ וב

:ןלהלכ הב רמאנו ,תעדה תווח המלשוה

:םילשכ רפסמ םימייק םשאנה חוכ אב תונעטב"

 "תוישיא תולטבתה"ו "םזיטמוטוא"ל דבכנה ןידה ךרוע ןתונש תורדגה .1

.רכומ ירטאיכיספ עדימ לע תונעשנ ןניא

:אוה תירטאיכיספ הניחבמ םזיטמוטוא .2

Automatic performance of an act or acts generally representative of 

unconscious symbolic activity. (Kaplan and Sadock, synopsis of 
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psychiatry p.280).                                                                                          

 תישפנ הנכה םעו הרורב הרטמב ,האלמ תועדומב עצוב השעמה ןודנה הרקמב

.ךכל תישעמו

 תולחמ ,היספליפא :ןוגכ םייחומ םיינגרוא םיבצמב םייק ללכ ךרדב םזיטמוטוא

 .הינרפוזיכס ןוגכ םיישפנ םיבצמב וא ,םזיטוא וא טרוט הל-הד לי'ג ןוגכ םידלי

 איה הנווכה םא ."תוישיא דוביא"ב הנווכה המל רורב אל תירטאיכיספ הניחבמ

 ףולחי אל רבדהו ,יטוכיספ םדאכ םדאה גהנתי– תילטוט תישפנ תוקרפתה

 .תינושארה ונתעד תווחב ללשנ הזוכיספה אשונ .תוינש ךותב

 לסילש רמש ,תינושארה ונתעד תווח תונקסמ ירוחאמ םידמועו םירזוח ונא

 תודע לכ האצמנ אלו ,ונדי לע קדבנש רחאל ,וישעמ לע אלמ ןפואב יארחא

 .תרחא שפנ תלחמ לכל וא יטוכיספ בצמל

 וא ,שפנ תלחמתעפשהב אלו האלמ תועדומ ךותמ השעש תא השע לסילש רמ

 ."תוישיא דוביא" וא םזיטמטוא

 תיבב הרקחנ ,טסרוד הנומיר ר"ד ,המישאמה םעטמ תעדה תווח תוכרועמ תחא.21

 תוטבלתהל עלקנ םשאנהש ךכ לע ךמסנ תעדה תווח תונקסמ רקיע יכ הריהבהו טפשמה

 ,םזיטמוטואכ לעופ אל אוה טבלתמ ונייהד ,ענמיהל הסנמש ימ"-ו עוריאל רבוע תימינפ

 תישפנ הניחבמ אירבה ,םדא ,הירבדל ."תיתוהמ תימינפ הריתס ןאכ שי תרמוא תאז

 הדימב .וישעמל יארחא ,תינגרוא תיגולוריונ הלחמ וא תישפנ הלחממ לבוס וניאשו

 החמומל קדבנ ותוא חלשיי ,תיגולוריונ– תינגרוא היעב תמייק יכ ששח ררועתמש

 היעבמ לבוס םשאנהש הנעט ןיאש רחאמ ןכ השענ אל םשאנה לש וניינעב .םיאתמ

 טבלתמ אל טמוטואה יכ" טבלתמ וניא םזיטמוטואמ לבוסה םדא ,התרבסל ,רומאכ .וזכש

 .ןאכ םיימתס ויה אל םירבדה .םימיוסמ םיביטקייבוא יפלכ ןווכמ אל אוה הזל רבעמו

 ,התודע פ"ע ,הקזחתה טסרוד ר"דה לש התעד ."קיספהל הרטמב םינווכמ ויה םירבדה

 אל ,רוא ןב ר"ד ,םשאנה םעטמ התעד תווח השיגהש תיחמומה םגש הדבועהרואל
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 רבעב הניכה אל יכ התריקחב הרשיא טסרוד ר"ד .שפנ תלחממ לבוס םשאנה יכ הנעט

 סחייתנ הלא םיגשומלו( יופש םזיטמוטוא וא םזיטמוטוא תנעטב וקסעש תעד תווח

.)ךשמהב

:הנגהה תויאר

םשאנה

 עוריאל רבועו ,רפס תירקב ררוגתה ,םידלי העבראל באויושנ ,03 ןבכ ,םשאנה.31

 ומדקש םימיב יכ דיעה םשאנה .ונמז ברימ תא ולזג ללוכב וידומיל .ללוכב דימלת היה

 תודוא ,םילשוריב תומר תנוכשב דמל וב ללוכל ךומסב ,תועדומ וצפוה עוריאל

 התואב קלח םילטונה לש םהישעמל עגונב יאנג ירבד ואב תועדומ ןתואבו ,הכולהתה

 העבנ תדחוימ הרמוח ןכש ,הכולהתה תא רוצעל האירק האב ,ןכ-ומכ .הכולהת

 הריבע וז . ." :םשאנה רמא הז ןיינעל .םילשוריב אקווד ךרעיהל הדמע  איהש הדבועהמ

 הז תוריבע הלאכ םישועש םישנאו . . . ןידב התימ הילע שי הז .הרותב רתויב תורומחהמ

 לע םימחלנו םילדתשמו םידיפקמ םהשכו םייתעבש רומח הז םילגד םע .השקו רומח ומצע

 םילשוריש. . . ומחלנו םייתעבש לע םייתעבש הז םילשוריב אקווד תושעל טפשמ תיבב הז

 תושעל רשפא. . . םיקולא ןיאש תוארהל אוה ךורב שודקה לש הלודגה ריעה .שדוקה ריע הז

 םוקמה הז םילשוריב. . . הזב תואגתהלו תולודג יכה תובעותהו םירומח יכה םישעמה תא

 הז .תימלוע תרושקת םע תוצוח שארב היסהרפבו הלודג הדעצב הזב םיאגתמ . . . שודק יכה

 רומח היה ,ותטישל ,םשה לוליח יכ רמאו םשאנה ףיסוה דוע."לובמה רוד תא ריכזמ

 אלשמ ,םלוא ,)םידלי ץומיאל ןוגכ( םימיוסמ םיכרצל הכולהתה תכרענ התייה ול תוחפ

 רומאכ איה הנווכהש יל רורב" :זא יכ הכולהתה ירוחאמ ,יפיצפס ,והשלכ סרטניא דמע

..". . . אוה ךורב שודקה דגנ המחלמ הזו  ןייד ןיאו ןיד ןיאו םיקולא ןיאש םלועל חיכוהל

 םשמ ,ןויצ רכיכב הכולהתל רבוע הליפת ךרעית יכ םסרּופ ןהב תועדומ האר םשאנה

 לועפל ךרוצב שח אוה ,ןכש ,הליפת התואב קלח תחקל ךרוצ שח אוהו ,הכולהתה האצי

 םדוק םוי .הכולהתה םויקבש רגיתה תאירקל דגנ לקשמ תווהלו ,רתומה תרגסמב
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 תחקלו אובל םיפתתשמהמ שקיבְו ,ורוגנס תיבב הרות רועיש םשאנה ריבעה הכולהתל

 וכליש מ"ע רוגנסה לש ודרשמב ,הליפתל רבוע ,רובעי םשאנה יכ םכוס .הליפתב קלח

 לעו ,בזע הלה יכ ול ררבתה ,רוגנסה דרשמל עיגהשמ ,אלא .השע ךכו ,הליפתל וידחי

– הדוהי-ןב תובוחרה תמוצל עיגה ףוסבלו ,הליפתה תרצע ןוויכל ופגב םשאנה אצי ןכ

 םש ודמע דגנמ . . ." :םשאנה דיעה הז בלשל רשאב .הכולהתה העיגה םשל 'גרו'ג-ךלמה

 םע דחי ונלחתה זאו. . . תוקעצ  ויה תותמעתהו תוחיתמ הליחתהו .םידרח לש הצובק

 םש ויה .דעצמל ליבקמב דומצב תכלל ונלחתה ,םתוא ריכמ אל ינא ,םידרחה לש הצובקה

 רמא ושפנב וצצורתהש תובשחמל רשאב .יסיפה טקפסאל רשאב ןאכ דע ."'וכו תוקעצ

 תא ורמגי םה םאש עדוי ינא ,םידעוצ םהש ךיא האורו דעצמה תא האור ינא" :םשאנה

 ונשבכ ,םילשורי תא ונשבכ וליאכש ךיא ,תאזה הוואגה םע תרושקתה םע םולשב הדעצה

 הז ,לארשי םעל ןוסא .ןוסא היהי הז ,אוה ךורב שודקה תא ונחצנ .אוה ךורב שודקה תא

 דועו ."הז לע תושק דואמ תוריזג היהי  הז .לארשי םעל ןוסא היהי הז .לודג םשה לוליח

 החומ אל דחא ףאשכ אקווד םילשורי ךותב םשהב המחלמ" :וירבדתא ריהבהל מ"ע ,רמא

 הז לע םירבוע ויה םלוכ םא . . . לארשי םע לע לודג דואמ ףא ןורח איבהל לוכי הז

 התייה. . . לארשי םע לכ לע םישעמה השוע לע קר אל סעוכ היה ה"בקה. . . הקיתשב

"הילכ תרזגנ

 ןיבה םלוא ,דחמ הכולהתה תקספהל םורגל בייח אוה יכ םשאנה רבס הז בלשב.41

 בלשב ,יוארה ןמ .ךדיאמ ,ישיאה רושימב "םולשת" וירחא רורגל לולע הזכ השעמ יכ

 ,תטרופמ הרוצב םיעגר םתואב םשאנה לש ושפנבו וחומב רבע רשא תא איבהל ,הז

 ,ויתובשחמ לע ,ויתויוטבלתה לע ,ושפנ יכלה לע דומעלו תוסנל מ"ע ,ונושלבו

 :םידגונמ םינוויכל ותוא ופדה רשא םיעינמהו ,ויפחד ,וילוקיש

 .הז תא םולבל ןאכ םיבייח זא רמוא ינא זא ךלוה ינאשכ וישכע .ןכ"

 הז םא יובאו יוא .רמגי הז םא יובאו יוא .דעצמה תא רוצעל םיבייח

 .קיפסמ אל יל הארנ היה הז .המיאתמ האחמ אלל םולשבו קלח רמגי
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 םיבייח זא .יניצר והשמ םוש ילבםולשב רובעל דעצמל הככ ונתי םא

 ךירצ המ יל םג רורב היה אל וליאכ .יל םג רורב אל ?המ .והשמ תושעל

 לוכי הז ,הז ןכ .םיענ אל רמגיהל לוכי והשמ תושעל וישכע .תושעל

 תא יתשגרה זא םג םייחה לכ תא תונשל לוכי הזש ?ןכ רצעמב רמגיהל

 רוציקב .םירבחהמ ללוכהמ .ןמז המכל הלאש ,החפשמהמ קתנתהל .הז

 ךירצ התא המ ךתוא בוזעת ורמא ילש םיסרטניאה לכ תא דגונ הז

 אל םא .הזל גאדי ה"בקהש הז .הלוח הטימל אירב שאר םע סנכיהל

 ושע אל .םישוע ויה םיצור ויה םילודג שיו םירחא םיקידצ שי זא ה"בקה

 עדוי אל ינא לש היעב ה"בקה לש היעב ,םהלש היעבה הז ,היעב ןיא

.ימ

 אל דחא ףא םא ,ינא םאש הנושארה השגרהה תא יל היה ינש דצמ

 םאו .והשמ השעי אל דחא ףא זא והשמ השעא אל ינא םא והשמ השעי

 תונוסא היהיו ארונ םשה לוליח הז רומאכ זא והשמ השעי אל דחא ףא

 לומ ,הזכ לומ םיישיא םיסרטניא .המל תופצל עדא אל ינאש .םייארונ

.והשמ תושעל ןאכ םיבייחש תאזכ השגרה לומ דחא דצמ םיסרטניא

 לכ הרוק המ בל יתמש אל רבכ ינא .תוחור תרעס דאמ יל היה רומאכ

 .הזמ חורבל יתלחתה ,יתבזע רבכ ינא תוחור תרעס ךותמ .הביבסב ךכ

 הנחת הזיא םש היה רכוז אל ינא ,הדיצה יתכלה בוחרה תא יתבזע

 חורבל המש רוזאב ילוא יתכלה הנחתל ילוא .הנומתב יל רוכז .ילוא

 בלשב הארנכ ,הארנכ הז בלשב .ןיכסל ילוא עיגנ וישכע .הזה אשונהמ

."העיגה הפיאמ יל רורב אל הלאשה וזו ןיכס יל התייה רבכ הז

 והשלכ םדאמ התוא לביק אוה ,הארנה לככ ,יכ םשאנה רמא ,ןיכסה ןיינעל

 וסיכל ןיכסה העיגה דציכ העידיה רסוח .ויסיכמ דחאב התוא "אצמ" אוה ךכמ רחאלו

 ,דחמ :םידגונמ םיבטק ינש ןיב ענ אוה רמולכ ,תויוטבלתהב עוקש היהש ךכמ עבונ

 לוליח" ךדיאמו ,המ רבד עצביש הדימב ,תאשל לולע אוה ןהב תוישיא תואצות

 הטימל סנכנ אל .ךבתסהל אל םיישיאה םיסרטניאה דחא דצמ" :וירבדכו ,"שדוקה

 הז תושעל המ .והשמ תושעל יתבשח וישכע . . . ישפנ יַלע םולש ,הזל ארקנ הלוח
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 בלשב ,םשאנה לאשנשמ ."אל ןכש לכ גורהל אלש יאדוו רוקדל .יל רורב אל ומצעב

 היה הז" :בישה ,ןיכסה תא ךילשה אל עודמ ,ותבשחמ התייה ןכא וז םא ,ותודע לש הז

 דוע."ילוא תויהל לוכי הז לבא ,אל רוקדל וישכע .תושעל המ תויוטבלתההמ קלח

 וא ,"ןגאלב תושעלו" סנכיהל קר ילוא :תורורב ויה אל ויתוינכות הז בלשב יכ ריהבה

 בלשב םשאנה היה ,ותודע יפל ,הז בלשב .ןיכסב שמתשהל אל ילוא ,םייאל ילוא

 סרטניא היה הז ,ילש םייחה לכ תא סורהל .ןאכלו ןאכל םיצחל" :תויוטבלתהה

 לש הז בלשב ,םשאנה ירבדל ."רובעי הז םא לארשי םע ללכל יובאו יואו . . . ישיא

 .וביבס שחרתמל בל םש אלו טעמכ אוה תויוטבלתהה

 תא יתספת" :םוקמה תא בוזעל םשאנה שקיב תויוטבלתהה לש הז בלשב

 ןוויכל ,רמאנ ,הערכהה לש הלחתהה .קסעהמ חורבל הדיצה יתחרבו םיילגרה

 הז ,תאזכ השגרה לע ןורכיז ןימ יל היה ךכ רחאו" :ןכמ רחאל ,ךשמהבו"ישיאה

 םיבייחש הזל ארקנ ימיֵמש לש הזכ ףחד ןמ ,התוא רידגהל דואמ השקש השגרה

 םדוקמ היהש הריחבה חכ תא וא תוטבלתהה תא יתשגרה אל םשו לועפלו תכלל

 קחד ןמ ,הזכ העיגנ ןמ םואתפ ,םיישיאה םיסרטניאה תבוטל הפ יתערכה וליפאש

 םשאנה ."דעצמה רבעל דועצלו השעמ תושעלו םוקלש רורב ףחדו הרורב השגרה

 ןוצר יפלכ םיישיאה םיסרטניאה לוטיב ,ונייה תולטבכו תוריסמכ ּוז ותשגרה תא ריבסה

 אלא ,הכולהתהמ הדצה הנפ ןכא אוהו םוקמה תא בוזעל ותוא הליבוה ותערכה .לאה

 תא רכוז ןיידע אוהו הריחבה תא ונממ הלטנש הייפכ התוא וילע התפכנ ןכמ רחאלש

 רבכ ,ותסרגל ,אוה ,השעמ תושעל םקש העש ,הז בלשמ .השעמ תושעלו םוקל ףחדה

 .הרטשמה תדיינב רוצע ותויה אוה ,עדומ ונה ול ,אבה ןורכזהו עריא רשא תא רכוז וניא

 תרטשמ תנחתב היהש העש "התיבה תכלל" ונויסינ תא ,וירבדכ םעמועמב ,רכוז םשאנה

 השעמ רחאל יכ ףיסוה םשאנה .)טלמיהל הסינ היפל הנעטל ותוסחייתהב תאז( הירומ

 וילע לטוהש דיקפתהש אלא םדגנכ ישיא ןיינע ֹול היה אל ןכש םיעוצפה םולשל ללפתה

.הכולהתה תא רוצעל היה
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 ותריקחב ותקיתשל וקומינ .הרטשמב ותריקח ךלהמב קתש םשאנה ,רוכזכ.51

 ללכ םתוא םישעמב ולילפהל ושקבי הריקחה ימרוג אמש ותשוחתב ץוענ היה הנושארה

 תועּומשמ האצותכ העבנ וז ותעד .םהב רושק וניאש םישעמ ודגנכ ולפטייו ,עציב אל

 התיה ותנקסמ ,ודיב היהש עדיהמו ,הרטשמה לש "תויואמרו םיקירט" ינימ לע עמשש

 תובישחל עדומ היה ,תוחפל תמיוסמ הדימבש ,ףא לע ,תוחפש המכ הריקחב רבדל

 רשא יחרזמ לט רטושה לש וירבד לע םשאנה עיבצמ ,היארל .הנושאר אסרג תריסמ

 ,הלא םירבד רמאש רכוז וניא ,ותסרגל ךכ ,םשאנה ,אוה וליאו ,ויפמ ואבש םירבד טטיצ

 םירבד רמול ותוא ןייפאמ אל ותעדלש רחאמ ,ותנעטל .בלש ותוא ללכ רכוז וניא יכ םא

 .עבצא תועיבט רוסמל בריס םג אוה וז הביסמ .רקיש יחרזמ רטושהש ןכתי ,הלא ןיעמ

 רחאל .תוטבלתה שח ,רומאכ ,הליחתב יכ ,תידגנה ותריקח תעב ,םשאנה ריהבה דוע

 רמא "לאה דבע" גשומה ןיינעל .ימינפ ףחד ףאו תוביוחמ שח ,יפוסה בלשב ,ןכמ

 . . וינודא יפלכ לטבתמ ונוצר לכש לטבתמש דחא הז םלשומו יתימא דבע" :םשאנה

 םיסרטניאל קר ,ולש םיסרטניאל סחייתהל אלש ומצע לע דובעל ךירצ םלשומ דבע.

 אל )דיחיה לש( הריחבה חכ כ"דב יכ ףיסוה תאז םע דחי ."וינודא ןוצר ה"בקה לש

 תורשפאה תא ללוש אוהש רחאמו ,וידיל ןיכסה העיגה דציכ עדוי וניאש רחאמ .ללשנ

 תא ול איבהש ימ לע סעוכ וניא אוה ,התוא אצמ יכ וא ודי לע השכרנ ןיכסה היפל

 ,םשאנה לאשנ ,תאז םע דחי ."הז תא יל וחלש םיימשהמ" :אוה ךכל ורבסהו ןיכסה

 רמש םשאנהו ,ויתובקעב םרגיי יתחפשמ סרה לש גוס הזיאו עצבל בשח השעמ הזיא

 השעמ עצבמ היה םא םג ,וירבדל ,ןכש ,תוירשפאה תוישנועה תויצפואה לכ לע ותודעב

 םג ךכ תובקעבו השעמה ידמימ תא םימיצעמ ויה כ"בשהו הרטשמהש לוכי ,הברהב לק

 אוה יכ ,רוא ןב ר"ד ,ומעטמ תיחמומל רמא םאה רכוז וניא יכ ןעט םשאנה .הבוגתה תא

 זאמ םישדוח העבראכ ופלחש ךכב תאז קמינ אוהו ,ןיכסב קיזחה וב בלשה תא רכוז

."הז תא הבתכ איהו יתרמאש ההובג תוריבס שי" :ףיסוה יכ םא ,תיחמומה םע חחוש
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 שיגהש לשרגיונ ברה :םיפסונ םידע הנגהה םעטמ ודיעה םשאנל ףסונב ,רומאכ.61

 םתוא םירבדה לע הקלח אל המישאמה .רּוכז בכשמ גשומה תועמשמל רשאב תעד תווח

 ,לארשי תנידמב םירחא םימרז םנשי יכ ןעטנ םלוא ,ותעד תווחב לשרגיונ ברה טריפ

 םשאנה תא ריכמה ,ןהכ סחנפ ד"וע דיעה דוע .תעדה תווחב תעבומה ותעד לע םיקלוחה

 לש ותודע .גוח ותוא ידימלת לע הנמנו ,םשאנה דמלמ םתוא הרות ירועיש עקר לע

 הנקסמל איבהל הדעונ וז תודע ,רוגנסה ירבדכו ,םשאנה לש ויפואל העגנ ןהכ ד"וע

 םדקש םויב ,םשאנה תיינפ לע ןהכ רמ דיעה ןכ .תומילא לש דמימ םשאנב ןיא היפל

 דעה .ןויחוא 'א ד"וע ,רוגנסה דרשמב שגפמ לע םכוסו ,הליפתה תרצעל עיגהל,עוריאל

 םרטב ,תויתחפשמ תוביסנ בקע םוקמה תא בוזעל ץלאנ םלוא דרשמב חכנ ןכא ןהכ

 השימח לש םהיריהצת ושגוה ,ןהכ ד"וע לש ותודעל ףסונב ,רומאכ .םשאנה עיגה

 לש ויפואו תובוטה ויתולעמ וטרופ םלוכבו םשאנה תא םיריכמה םיפסונ םישנא

 .םשאנה תא  וריכה םישנא םתואש יפכ ,םשאנה

 םעטמ ,תודעל אבוה ,םימוכיסה תעימש ךלהמבו תויארה תעימש םות רחאל.71

 םידעה ןכוד לע הז דע הלע ,הליחתכלמ .ןייטשנריא לאומש הבישיה דימלת ,םשאנה

 ,ףסונ ןוידל .תימצע הללפה לש ששחמ וילא ונפוה רשא תולאש לע תונעל ברס םלוא

 המישאמה כ"בש רחאמו ,םידעה ןכודל ןייטשנריא רמ רזח ,ל"נה ןוידה רחאל םייקתהש

 רמ רסמ ,רחא ךילהב ותבוחל  היאר שמשת אל ןייטשנריא לש ותודע יכ םיכסה

 רחאל ,םשאנל ןיכסה רסמש הז היה אוה עוריאל רבוע ,היפל ,ותודע תא ןייטשנריא

 פ"ע ךכ ,תמדוק תורכה ןיא ןייטשנריא ןיבל םשאנה ןיב .'גרו'ג ךלמה בוחרב וב שגפש

 הכולהתל הבישיהמ וכרדב ןיכסה תא שכר אוה דעה ירבדל .ןייטשנריא לש ותודע

 תא איבה אוה יכ דיעה ןייטשנריא .)הלואג תונכשב ,לאימחרי ובלכ" םשב תונחב(

ךותמ תאז ,הכולהתב קלח ולטיש םיבכר לש תוינוכמ ילגלג בקנל מ"ע ומע ןיכסה
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 םיבר םירטוש הארש רחאמ ןכ תושעלמ ענמנ דעה .הכולהתה בוכיעל םורגל המגמ

 .דחפ– ךכ תובקעבו

 רתוי ויה םידחא" :דעה בישה ךכ לע ?םשאנל אקווד ןיכסה הנתינ עודמו

 ינא הנרמאת יתומצע לכ שממ רוחב הארנ היה אוה .תונרקסמ ולכתסהו ודמע ,םישידא

 ונמדקתהש םירטמ המכ דוע הז ירחא .הנושאר םעפ ותוא יתיאר ,יתכלה זא ,והזו ,עזעוזמ

 ,דיב ןיכסה תא ול יתתנ ,וילא יתשגינ .הינש םעפ ותוא יתיאר זא תואמצעה ןג ןוויכל

 ינאש דוע ןיכסה לע לכתסה אוה" :רמא ךשמהבו ."םיטלשה תא םהל ערקת ךל ול יתרמא

 רמ."םוקמב יתראשנ ינא םדקתה אוה. . . ולש סיכל דחיב הז תא ונסנכה .ןיכסב זחוא

 תחפשמל רשקתה אל אוה ,ןכמ רחאל ףאו ,עוריאה רחאל דימ יכ דיעה ןייטשנריא

 .תוילילש ויה םשאנה לש וישעמל תובוגתהש דוע המ ,ורועל ששחש רחאמ םשאנה

 ,וייחב ול ועריאש םיילילש םיעוריא רשקש רחאמו ,ררועתה ונופצמש רחאמ ,םלוא

 תא רריבש רחאל( םשאנה תיבל ירוביצ ןופלטמ רשקתה אוה ,ןיכסה תניתנ השעמל

 ,םשאנה ירוהל ותוא התנפהש ,םשאנה תשא םע חחוש ,)441 ןיעידומב ןופלטה רפסמ

 ןיכסה תא רוסמל ששח אל דציכ דעה לאשנ רשאכ .םשאנה לש ורוגנסל ותוא ונפהש

 תוארל ךירצ תייה" :בישה ויתובוגת תא תופצל לוכי אוה ןיאשו ריכמ וניא ותוא םדאל

 שממ . . .  עזעוזמ דואמ תאזכ הרוצב שממ הארנ היה אוה ,עוריאה תעשב םדא ןבה תא

 עגרהמ יכ ,ףיסוה דעה."טלשה תא ערקיו ךליש דחא הארנ היה .םלוכמ תרחא בואכו רעסנ

 ופלח ,םשאנה ישעמ תובקעב הלומהה תא עמש רשא דעו םשאנל ןיכסה תא ןתנ וב

 רישכמל ןוכיא ךרענ יכ ריהצה המישאמה כ"ב יכ ןיוצי הז רשקהב .תורופס תוקד

 .םילשורי ריעה זכרמב היה רישכמה יכ אצמנו עוריאה תעשלו םויל דעה לש ירלולסה

 תופסונ תויאר תאבהל השקב המישאמה השיגה םימוכיסה תעימש רחאל

 .)2891-ב"משת ,]בלושמ חסונ[ ילילפה ןידה רדס קוחל561 ףיעס תארוהל םאתהב(

 תא ךירפהל ןתינ הידיל העיגהש השדח היאר תובקעב ,היפלהנעטה לע הכמסנ התשקב

 םיכסה רוגנסה .ןכ השענ יכ ןעט וב םוקמב ןיכסה תשיכר רבדב ןייטשנריא דעה תנעט
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 תודע תא קזחל ידכ ןהב אהיש תופסונ תויאר איבהל ול רשפאתיש ךכל ףופכב השקבל

 םינש71-כ דבועה,ןהכ ןליא רמ לש ותודע ,אופא ,העמשנ הז רשקהב .ןייטשנריא דעה

 הז גוסמ ,ןיכסה היפל ,הלואג תנוכשב72 לארשי יכלמ 'חרב ,לאימחרי "ובלכ"ב

 טקיט" םגו ,תונח התוא י"ע הרכמנ אל םלועמ ,םשאנה י"ע שומישה הב השענש

 דיעה דוע .תונח התוא לש וניא ,)7/ת( ,ןיכסה לש ןוטרקה תפיטעל דומצה "רוחמתה

 ובלכ" םשה תא םיאשונה תיב ילכ רכממל םילשוריב תופסונ תויונח ןיא יכ דעה

 ןייטשנריא דעה לש ותסרג ,היפל המכסה לע םידדצה ועידוה ,וז תודע רחאל ."לאימחר

 םע ןכמ רחאלו ,ותשא םע חחושו םשאנה לש ותיבל רשקתה וב דעומהו ןפואה יבגל

 לש ותורשקתה תוברל ,התמואו הקדבנ ,רוגנסה  לא ותוא התנפה רשא םשאנה לש ומא

 ,םשאנה ןיבל ןייטשנריא דעה ןיב תמדוק תורכיה ןיא יכ םכסוה ןכ .ירוביצ ןופלטמ דעה

 השע וב גוסהמ םיניכסה תא קפיס אוה יכ םיוסמ ןאובי טרפמ וב ,)11/נ( ,רכזמ שגוהו

 ושיחכה םכותמ השולש ,הרטשמה י"ע וקדבנ העברא ,תוחוקל השישל ,שומיש םשאנה

 .)2 'סמ חוקל טעמל( הז גוסמ םיניכס ורכמ וא וקיזחה יכ

 .)3/נ( רוא ןב .ח ר"ד לש תירטאיכיספ תעד תווח ,רומאכ ,השגוה םשאנה םעטמ.81

 רשא םדא וא שפנ הלוח ונניא םשאנה ,קפס אלל ,יכ ,הנה רוא ןב ר"ד לש אצומה תדוקנ

 הטילש רסוח לש בצמל עיגה" :םשאנה ,רוא ןב ר"ד לש התעדל .ןידל דומעל לגוסמ וניא

 לעפ אוה .וישעמל תועדומ רסוחו ,תימצע הרקב רסוח ,תעד לוקיש רסוח ,תטלחומ תימינפ

 ר"ד העבק ,התעד תווחל תונקסמהו םוכיסה קרפב."רומג םישוח לופרע ךותמ טמוטואכ

:ןלהלכ רוא ןב

 ,םינשה ךרואל ישי לש ותוישיא יבגל ופסאנש םירואיתה ללכ”

 ותוגהנתה ךשמהו ,הריקדה השעמ ינפל ותואטבתהו ,ויתויוגהנתה

 ךרדב תישפנ ביציו אירב םדא לע םיעיבצמ השעמ רחאל ויתובוגתו

 תושגר תרעס לש ינוציק ישפנ בצמ ךותש ,םילא אלו טקש ,ללכ

 תורמל וישעמ לע תטלחומ הטילש רדעיהל עיגה ץחלו הקוצמ
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 עגפ וכלהמב םזיטמוטוא לש בצמל סנכנו ךכמ ענמיהל הסינש

."שארמ תננכותמ אלו תנגרואמ אל הרוצב םישנאב

:הרמאו רוא ןב ר"ד הפיסוה דוע

."7791-ז"לשת ,ןישנועה קוחל 'ז43 ףיעסב ראותמה תא םאות הז בצמ"

 היה וב בצמה יכ רוא ןב ר"ד הריהבה טפשמה תיבב התודע תעשב

 ךותל תודקמתה םצעב ראתמש . . . רכומ בצמ הז" :"רופוטס" ארקנ עוריאל רבוע םשאנה

 ונימימ המ עדוי אל אוה זאו. . . ביבסמ הרוקש המל בל םשאל אוה זאו דחא אשונ

 בלש רחאל ,הירבדל .". . . בוט זוכיר ול שיש ימ ונתיאמ דחא לכל הרוק הז .ולאמשמו

 וילא םילפונש רבד אל אוהש יאדוב םישוח לופרע" :םישוחה לופרע עיגמ"רופוטסה"

 איה הסינכה וילא םג רשא ,המדרה לש בצמל הז בצמ הלישמה רוא ןב ר"ד ."תחא תבב

 יוצמ ,התטישל ,שגדה .תיתגרדה איהש םישוחה לופרעמ האיציה םג ומכ ,תיתגרדה

 התרגסמב היצאוטיס הנה "םישוח לופרע" .יתדוקנ בלשב אלו ךילהתבש תויתגרדהב

 רשק ןיאו םיעוריאה יבגל ןורכז ןיא ,הז בצמב ."עדוי אל אוהש והשמ ךותמ" לעופ םדא

 קלח אוה םזיטמוטוא ,רוא ןב ר"ד ירבדל .)"לולצ עדומ" לשבצממ לידבהל( עדומל

 םירקחמ הריכמ הנניא יכ רוא ןב ר"ד הנייצ דוע .םישוח לופרע לש בצמב שחרתמהמ

 ישנאו םימידרמה לש "םשרגמ"ב אוהש גשומ הז" :הירבדלו םישוח לופרעל עגונב

 ,רמולכ ,יתגרדה ךילהב ורוקמ אלמ םישוח לופרע לש בצמ יכ הרשיאו ,"ץרמנה לופיטה

 דודמל רשפאש תורדוסמו תועובק תוגרד ןיא" .םישוח לופרע לש תוגרד הנייהת ךרדב

 דודמל ןתינ אל ותוא ,םישוחה לופרעב הגרדה לש ךילהת םייק ךא ,"םישוח לופרע

 לופרע בלשב יוצמש ימ םגש ,ךשמהב ,הפיסוה תאז םע דחי .תקיודמ הרוצב תמכלו

 הלוכי ,םזיטמוטואל תויורשפאה תחא."תוגרד שי הביבסהמ הזה קותינב" ,םישוח

 ןב ר"ד תשיגל .תועדומ רדעה אוה םישוח לופרע .תישגר תירטאיכיספ היעבמ עובנל

 הז ,רקוד  אוהש ימל רע היה אל" םשאנה ,)תוריקדה עוציב תעב( עוריאה תעשב ,רוא

 הרשיא ךכ ,ונייהד .)50.11.71 םוימ לוקוטורפל521 'מע("אוהש םדא לכ תויהל לוכי
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 הלא ודמע ול ,ותליהק ינבמ ימ םג תע התואב רוקדל לגוסמ היה םשאנה ,תיחמומה

"עדוי אל אוה זא עדוי אל אוהש בצמ ותואל עיגה אוהשכ" :הירבדכו ,וילא ךומסב

 תאש בצמב היה אל אוה זא ןיחבהל עדוי היה אוה םא" :טפשמה תיב תלאשלו .)םש(

 יפוליח רוא ןב ר"ד ינפל ּואבוה רשאכ ."אלש יאדווב" :רוא ןב ר"ד הבישה"תנעוט

 םירבד ורמואב יכ רוא ןב ר"ד הבישה ,יחרזמ לט רטושה ןיבלו םשאנה ןיב םירבדה

 רשאב ."תונולבש םלקיד םתס" :אלא ,תועדומב םשאנה היה אל ,ול וסחויש יפכ ,הלא

 לוכי היה אוה" :ירקמ ןיינעכ רוא ןב ר"דה תאזב התאר ,םשאנה י"ע לגדה תסיפתל

 תלועפו ,"הבוגה ותואב והשמ סופתל לכי אוה ףא סופתל לוכי היה אוה ןזוא סופתל

 .תיארקא הלועפ ,םשאנה תניחבמ ,התיה הסיפתה

 ,רוגנסה תשקבל האבש תודע ,רוא ןב ר"ד לש טפשמה תיבב תפסונה התודעב

 :תאז תונכל ןתינ יכ הבישה,"םישוח לופרע"ל יעוצקמה חנומה והמ הלאשנשמ

"delirium", לש תולוכיב תיללכ הדירי הנשי" :הז בצמב .ירטאיכיספ– יאופר גשומ אוה 

 הז .הזכ בצמב עיפוהל לוכי יופש םזיטמוטוא" :הפיסוה דועו ." . . . םייוריג טולקל םדאה

 ךכ רחאו רתוי יללכ והשמ והז .אלש יאדווב רבד הזכdelirium לכב היהש ביוחמ אל

 ,קותינ לש בצמ אוהdelirium לש הז בצמ יכ הפיסוה דוע ."רתוי יטרפ והשמל םירבוע

 תוברלו ,ישגר בצממ ,וטנ-תויגולויב תויעבמ )ירשפא( ורוקמ הז בצמו םישוח לופרע

 לש בצמ ןיב לדבה יכ םייק רוא ןב ר"ד הריהבה תפסונה התודעב .יגולוריונ בצממ

deliriumלש בצמ ןיבל .stuporםא ,םשאנה לש וניינעב םילח םיבצמה ינש ,התטישל 

 הדירי תמייק םהינשב ךאstupor לש הזמ רתוי רצקו ינמז אוהdelirium לש בצמ ,יכ

 בצממ םג עובנל הלוכיה תימינפ תוסנכתהו ,הביבסהמ קותינ אוה ןייפאמהו הרכהב

 תולועפמ ודלונש תוירעזמה תואצותהמ עבונ רוא ןב ר"ד הכמסנ וילע ףסונ ןותנ .ישגר

 ןתינ התניחבמו ,ינעגופו ךורא בהל תלעב ןיכסב זחאש ףא לע ,םשאנה לש הריקדה

 אוהש המ לכו םישנא לש הצובקב סנכנ םדא ןב" :תואצותהמ םג ישפנה בצמה לע קיסהל

."דיב ול היהש לאיצנטופל תיסחי טעמ ךכ לכ אוה בוטה ונלזמל ללועל חילצמ
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 יבגל :תומכסהרפסמ ידיל ועיגה םידדצהש רמאיי תיתייארה הנומתה תמלשהל.91

 וליאו ,םינוש םירטוש י"ע םי"דכז4 ומשרנ ,עבצא תועיבט רוסמל םשאנה בוריס

 תועיבט ורסמנ  ויתובקעבשו םשאנה תא ענכשל רוגנסה ןמזוה וילא ךילהל עגונב

 היפל הרטשמב דקפ-בר תאמ העדוה תמייק יכ םכסוה .דועית םשרנ אל– עבצא

 ריפוא ןרע םשב ףסונ רטוש םג חכנ ,יחרזמ לט רטושה םע דחיב ,הרטשמה תדיינב

 םשאנה עיגה ,'גרו'ג ךלמה 'חרל םשאנה תעגהל רבוע יכ םכסוה דוע .רקחנ אל רשא

 ךומסב םשאנה עיגהשמו ,הליפתל וידחי וכלי םיינשהש מ"ע ןויחוא ד"וע דרשמל

 תעדוה ,המכסהב ,השגוה דוע .ודרשמב ןויחוא ד"וע תא אצמ אל ,00:91 העשל

 תוקעצ עמש ,םידעוצה ךות לא ץר אוהשכ םשאנב ןיחבה רשא )4/נ(ןמ ןוריל רטושה

 ינפמ וילע ןנוגְו הפצרל םשאנה תא ףדהו םוקמל ץר רטושהו ,תולהקתהב ןיחבהו

 ,הרוה רשא ,םוחנ השנמ רטושה תעדוה הנה5/נ .הרטשמ ןיצק תעגהל דע םידעוצה

 המכסהב שגוהןכ .ןיכסה תא ספת ףא ןכמ רחאלו םשאנהמ קחרתהל םישנאל ,לוקמרב

 ןיכסב זחוא םשאנה תא םיאור וב ןותיעמ םוליצ ונה7/נ .)6/נ( םשאנה רצעמ ח"וד

 םשאנב זחוא רטוש רשאכ ,וקאט דעה לש הנותחתה ונטב ןוויכל תינפומה ןימי דיב

.)הטמ יפלכ ראווצהמ( םשאנה לש ופוג ביבס ךורכ הוואגה לגדו רוחאמ

 םזיטמוטואה תנעט– ןויד

 רצרצק עוריאב רבודמ :תמצמוצמ תקולחמה תעירי יכ הלוע ליעלרומאהמ.02

 וכרא אל ,םשאנה לש ותודע יפ לע ךכ ,םה םג רשא םשאנה לש ויטבל ול ומדק רשא

 הב ןיכסהמ ועגפנ וקאטו וסור םיננולתמה יכ קלוח ןיא םישעמה ףקיה תניחבמ .בר ןמז

 ףא איהו התוא רקוד םשאנה תא התאר אל וז תננולתמ ,יזרט לגילל רשאב .םשאנה זחא

 הדועתב ןויעמ יכ המישאמה כ"ב ןעוט הז ןיינעל .העגפנ דציכ תעדוי הניא יכ הדיעה
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 לופיטה תרגסמבו ךתח עצפ ןיגב הלפוט יזרט לגיל יכ דומלל ןתינ ,4/ת תיאופרה

 ךומסב הדעצ יזרט לגילש הדבועל ןפרטצהב ,הלא תויתביסנ תויאר .םירפת ועצוב

 יזרט לגיל םגש הדבועה לע ,המישאמה תסרגל ךכ ,תודיעמ ,עוריאה תעשב וסור םדאל

.ךשמהב סחייתנ הז ןיינעלו ,םשאנה זחא הב ןיכסהמ העגפנ

 תועונת לעו וישעמ לע הטילש םשאנל התייה םאה איה הלאשה ,ךכ םא

 ,תיבויח וז הלאשל הבושתהש הדימב ."םזיטמוטוא" לש בצמב יורש היה אמש וא ופוג

 .חצרל ןויסינה תריבע לש הרדגב םיאב םשאנה לש וישעמ םאה הלאשה לאשת

 הקזח ,תרחא קוקיחב רמאנ םא דבלמ" :יכ עבוק ןישנועה קוחל 'ה43 ףיעס

 הארוהה תעבוק ,תאז דצל ."תילילפ תוירחאל גייס םהב ןיאש םיאנתב השענש השעמ לע

 םא אלא תילילפ תוירחאב םדא אשיי אל ויפל ללכה תא קוחל ב"כ43 ףיעסבש

 :עבוק הארוה התואל )ב( ק"ס .ריבס קפסל רבעמ החכוה ול תסחוימה הריבעה

 ."גייסה לוחי ,רסוה אל קפסהו ,תילילפ תוירחאל גייס םייק אמש ריבס קפס ררועתה"

 גייס לח אל וב םוקמ השעמ עוציב רמולכ ,תויפש הקזח תמייקתמ הליחתכלמ ,ןאכמ

 לע ,הז רשקהב ,לטומ לטנהו ,הריתסל תנתינה הקזח וז ,םלוא .תילילפ תוירחאל

 תלאשב ריבס קפס ררועל םשאנל יד הקזחה הריתס םשל יכ רכזוי המלשהל .םשאנה

 .)381 )3( ב"נ ד"פ,לארשי תנידמ 'נ םילבא סירוב69/8872 פ"ע 'ר( גייסה לש ומויק

:ןלהלכ עבוקה קוחל 'ז43 ףיעס תארוה לע תססובמ ,וז איגוסב ,םשאנה תנגה

      היה אלו השעש השעמל תילילפ תוירחאב םדא אשי אל"

 רדעה תמחמ ונממ תוענמיהה ןיבל ותיישע ןיב רוחבל ודיב

 ומכ ,השעמ ותוא ןיינעל ,תוינפוגה ויתועונת לש הטילש

 רבגתהל לוכי אל השועהש תינפוג הייפכ בקע השענש השעמ

 וא הניש תעשב תותיווע וא תירוטקלפר הבוגת ךות ,הילע

."הזוניפה לש וא םזיטמוטוא לש בצמ

 "הטילש" .עצבמה לצא הטילשה רדעה ביבס בוסנ וז הארוהב ןומטה סיסבה

 .הייצרה תלוכי ונייהד ,םינוש תוגהנתה יווק ןיב רוחבל תלוכיה השוריפ הז רשקהב
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 ומצע בצמהו ,םיישפנ וא םייזיפ :םימרוג רפסממ עבניש לוכי הטילשה לש הרדעה

 קלח ,4002-ה"סשת ,םילילפב ןידה לעימדק 'י 'ר( ףלוחו ינמז וא עובק אהיש לוכי

 לידבהל ,טלחומ הטילש רדעהב תקסוע 'ז43 ףיעס פ"ע הארוהה .)334 'מע ,ןושאר

 לש המרב הטילש רדעיה ןייפאמ םתוא ,תעדה תויפש יא םניינעש ,םירחא םיגייסמ

."שממ לש תלוכי רסוח"

 רוטפ םשאנה םאה הנה ,םשאנה תנגהב יוטיב ידיל האב וזש יפכ ,הלאשה.12

 תוענמיה ןיבלו םתיישע ןיב רוחבל ודיב היה אלש תמחמ וישעמל תילילפ תוירחאמ

 לש בצמב ותויה רואל ,תוינפוגה ויתועונת לע הטילש רדעה תמחמ תאז ,ךכמ

 םעטמש המילשמה תעה תווחב האב םזיטמוטוא חנומה תרדגה ."םזיטמוטוא"

 :ןלהלכ ,המישאמה

"Automatic performance of an act or acts generally representative of 

unconscious symbolic activity"                                                                                      

 המישאמה םעטמ תעדה תווח תונקסמ רקיע ,טפשמה תיבב טסרוד ר"ד הריהבהש יפכ

 ונייהד ,תוטבלתהו ,עוריאל רבוע תימינפ תוטבלתהל עלקנ םשאנהש ךכ לע ךמסנ

 הריתס תמייק טסרוד ר"דה תטישל .םזיטמוטוא לש בצמ ללוש ,השעממ ענמיהל ןויסינ

 ר"ד,רוכזכ ,הפיסוה דוע .םזיטמוטוא לש בצמ ןיבל תוטבלתה ןיב תימינפ– תיתוהמ

 םיביטקייבוא יפלכ םינווכמ םניא ,םזיטמוטואב הקולה לש וישעמ יכ ,טסרוד

 יכ רעוי .הכולהתה תא קיספהל הרטמ התייה  ןאכ םשאנה ישעמלו ,םימיוסמ

 םידדצה ינשמ םיחמומה ןכש ,"יופש םזיטמוטוא" ונה םיקסוע ונא וב םזיטמוטואה

 בקע הז בצמל עלקנ םשאנה יכ ןעטנ אלא ,שפנ תלחממ לבוס וניא םשאנה יכ םימיכסמ

 .הפלח ןכמ רחאלו ,לבגומ ,רצק ןמז קרפל הדלונ רשא הקומע תימינפ הרעס

 :תוירוגטק יתשל קלחנ ,תילילפ תוירחאמ רוטפל היושעה הנגהכ ,םזיטמוטוא
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 יופש םזיטמוטואו ,שפנ תלחמב ורוקמש )Insane Automatism( יופש יתלב םזיטמוטוא

)Sane Automatism( םימרוג ,תיגולוריונ– "תיזיפ" הלחמ וא ,ינוציח םרוגב ורוקמש 

 היה עוריאה תעשב :ףתושמ הנכמ הזל םגו הזל .תישפנ הלחמכ םיגווסמ םניאש

 לע טלש אל ךכמ האצותכו ,וביבסמו ותיא השענה רבדב תועדומ לוטנ םשאנה

97 פ"ע ;927 )2(ל ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ סימח םוחנ57/283 פ"ע :ואר( .ויתועונת / 78

-3 מ"ע716 )3(ג"מ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ תונרג  הווצמ טפשמה תיב יכ ,עבקנ .)246

 אלש ידכ" :הבורמ תוריהזב ,יופש םזיטמוטוא תנעט רקיעבו ,םזיטמוטוא תנעט ןוחבל

 . .J.E HALL WILLIAMS דמולמה ןושלכ אלא וניא רבד לש ותימאלש המ ידי לע ללוש ךלוי

 עירכהל טפשמה תיב אבשמ" :ןכו ."שארמ ןולשיכל הנודנה הנגה לש ןורחאה טלפמה .

 םג אלא םיחמומה לש תעדה תווח תא קר אל לוקשלו ןוחבל וילע לטומ ,וז ןוגכ הלאשב

 לש וישעמ ללוכ ,וחכוהש םייתדבועה םיאצממה תאו ,וינפל ואב רשא תויארה רתי תא

 תיאופרה תעדהתווחש תויארה לולכממ תֹוקסומ טפשמה תיב תונקסמ .ותוגהנתהו םשאנה

 יכ רהבוי .)92 )1( ו"ל ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ ינאדל08/078 פ"ע( :"ןהמ קלח קר ןה

 .תילילפ תוירחאל םיגייסהמ דחא לכ םויק רבדב קפסהמ תונהל םשאנה יאשר םויכ

  .תויארה רמוחב הנבומּו ,ססובמ ,ריבס תויהל בייח קפסה ,םלוא

 הנקסמל העיגה ,רוא ןב ר"ד ,םשאנה םעטמ תירטאיכיספה תיחמומה ,דגנמ.22

 רסוח ,תעד לוקיש רסוח ,תטלחומ תימינפ הטילש רסוח לש בצמל עיגה" : םשאנה היפל

 ."טלחומ םישוח לופרע ךותמ טמוטואכ לעפ אוה .וישעמל תועדומ רסוחו ,תימצע הרקב

 ביציו אירב םדא וייח ךלהמ לכב היה םשאנהש ךכ לע תכמסנ רוא ןב ר"ד לש התעד

 ,תושגר תרעס לש ישפנ בצמ ךותמ השע רשא תא השע אוהו ,תומילא לוטנ,תישפנ

 לש בצמל סנכנ" ,ענמיהל הסינש ףאו ,הטילש רדעהל עיגה םניגבש ,ץחלו הקוצמ

 רכזואש יפכ."שארמ תננכותמ אלו תנגרואמ אל הרוצב םישנאב עגפ וכלהמב םזיטמוטוא

 הז ,רקוד אוהש ימל רע היהאל" םשאנה יכ ,התריקח תעשב ,רוא ןב ר"ד הרשיא ,ליעל

 אוה– הנחבא תלוכי םשאנה לצא תמייק התייה םא ,ונייהד ."אוהש םדא לכ תויהל לוכי
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 ךוליהב םיעוריאה תריקסו תודבועה תניחב ,םלוא .םזיטמוטוא לש בצמב היה אל

 לש תיסיסבה החנהל תחתמ סיסבה תא טמושה ןפואב לעפ םשאנה יכ הדיעמ ,יטיא

 ןועט אוה רשאכ הכולהתה רוזיאל עיגה אוה יכ הלוע םשאנה לש ותודעמ :רוא ןב ר"ד

 ומדקש םימיב ףשחנ םהילא םימוסרפה .וז הכולהת לש המויק דגנכ זע ישפנ ןעטמב

 דעומ ברקתהש לככ הרבגו הכלהש שא וברקב וריעבה ,ותוֹנּומא ףוריצב הכולהתל

 הלועש יפכתאז ,הכולהתל תודגנתה לש המויקל תושפנ השע ףא םשאנה .הכולהתה

 םוי ןתנש רועישב וידימלתל םשאנה לש ותיינפ לע דיעה רשא ןהכ סחנפ לש ותודעמ

 םויב ,ומצע םשאנה .הליפתה תרצעל עיפוהל םיחכונהמ שקיב הבש ,םיעוריאה ינפל

 יכ ול ררבוהשמו ,םכוסש יפכ ,ןויחוא ד"וע לש ודרשמל עיגה ,עוריאל רבועו עוריאה

 הענ םש 'גרו'ג ךלמה בוחרל דע עיגה םשאנה .הכולהתל וימעפ םש ,רוחיאב עיגה

 אוהו היתובהל תא לידגהל הלחה וברקב הרעבש שאה ,זא-ואו ,תע התואב הכולהתה

 תוריבע םיעצבמ הב םיפתתשמהש הכולהתל דע היה אוה ןכש תימינפ הרעסל עלקנ

,היה ךכבו ,םילשוריב אקווד תכרענ וז הכולהת ,התימ םשנועש ,הרות ןיד יפל תורומח

 םצע רבדב הסרתה םושמו לאה דגנכ רגית תאירק םושמ ,םשאנה לש ותרבסלו ותעדל

 םירומח יכה םישעמה תא תושעל רשפא . . . םיקולא ןיאש תוארהל. . ." :וירבדכו ,ומויק

 יכ רמא ךשמהב ."לובמה רוד תא ריכזמ הז. . . הזב תואגתהלו תולודג יכה תובעותהו

 ,הלא תובשחמו תושגר ךותמ ."אוה ךורב שודקה דגנ המחלמ" :םושמ הכולהתב האר

 ,ירטמואג רוטב לודיג לע רבודמ יכ רמאל רשפאו ,םשאנה לש וברקב ואגו וכלהש

 שודקה תא ונשבכ" :השוריפ הערפה אללו םולשב הכולהתה תולהנתה יכ ותרכה העבנ

 ". .. לודג םשה לוליח הז . . . ןוסא היהי םא הז ,אוה ךורב שודקה תא ונחצנ ,אוה ךורב

 םירבוע ויה םלוכ םא . . . לאה דגנכ םילשורי ךותב וזכ "המחלמ" המייקתה םא" :ףיסוהו

  . . . לארשי םע לכ לע םישעמה השוע לע קר אל סעוכ היה ה"בקה . . . הקיתשב הז לע

 ."הילכ תרזגנ התייה
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 םינפ םושב יכ ,ותטישל ,ול רורב היה הב החיתר תדוקנל עיגה םשאנה ,ןכ םא.32

 אלש ימ לע םג וכילשי ךכמ תואצותה ,םולשב םייתסת הכולהתהש ןכתי אל ןפואו

 תא םולבל םיבייח ןכ לעו ,לאה לש הסובת םע םילשהל ןיא ,הכולהתב קלח חקיי

 איביש השעמב טוקנל בייח אוה יכ םשאנה "ןיבה" וז החיתר תדוקנב .הכולהתה

 העש ףא יכ הלוע םשאנה לש ותודעמ .הכולהתה יפתתשמ לש הסובתלו ןולשכל

 תורשפאל ףשחנ אוה "השעמ ותושעב" יכ ןיבה ,דאמ הרעס ושפנ וב הז בלשל עיגהש

 וב הלחה ,ןכ לע .וישעמל תוירחאב אשייו ישיא ןפואב םלשי ומצע אוה היפל

 ,םיקוחר םיילושל ,תיזיפ ,ומצע טיסה ףא הכלהמב ,הטושפ אל ,תימינפ תוטבלתה

 הטימל אירב שאר םע סנכיהל אל :ְוירבדכו ,ולש םיישיאה םיסרטניאה תא ףידעה

 אל אוה םא יכ ותנבהו "םשה לוליח" תעינמ ןוויכל בוש הענ תלטוטמהש ,אלא .הלוח

 וברקב וצצורתהש תוימינפה תויוטבלתהה ןאכ דע .תאז השעי אל שיא השעמ השעי

 ,עדומ היה אל יכ םא ,השעמ תושעל וילע יכ ותרכה הבצייתה ןפוסבש ,םשאנה לש

 החנ יכ םשאנה דיעה ,וז תיטירק הדוקנבו ,הז בלשב .השעמ ותוא לש וביטל ,וירבדכ

 םיבייחש הזל ארקנ ימימש לש הזכ ףחד ןמ ,התוא רידגהל דאמ השקש" :השגרה וילע

 .וישעמ תא עציבו הריזל רזח ,"וכרדל" םשאנה אצי הז בצמ ךותמ .". . . לועפלו תכלל

 תא לביק םשאנה םא םג :ןלהלכ רמאל שי הז רשקהבו ותושרב ןיכסה התייה הז בלשב

 ךכ לע דיעמ ןיכס התואב םשאנה השעש שומישהש ירה ,ןייטשנריא דעהמ ןיכסה

 לכבו ,ןתינה ץפחה תוהזלו הניתנה םצעל עדומ היה אוה ,ןיכס התוא לביקש העשבש

 ותואל עדומ היה אוה שומיש הב תושעל דמעו וסיכמ ןיכסה תא איצוהש העש ,הרקמ

 קרפ ,תוחפה לכל ,םשאנה לש ותושרב התיה ןיכסה ,רקיעה הזו ,דועו .ויתואצותלו השעמ

 תא שכר ןייטשנריאה דעה םא ןיב ,ןכ לע .וב השענש שומישל רבוע תוקד רפסמ לש ןמז

 ןיכסה םא ןיבו ,םשאנה ידיל ןיכסה תא רסמ ןכמ רחאלו תרחא וא וז תונחב ןיכסה

 לכל םשאנה ידיב התייה ןיכסה יכ איה הדבוע ,תרחא ךרדב םשאנה לש וידיל העיגה

 הרסמנש ןיכסב רבודמ ןיאו ,וישעמ תא עציב םרטב תוקד רפסמ לש ןמז קרפ תוחפה
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 וישעמ תנובת תא לוקשל ודיב קפיס היה םרטבו השעמה עוציבל דומצבו ףוכתב וידיל

 היה תוטבלתהה בלשב יכ קלוח ןיא :ירקיעה לולסמל הרזחבו .וידעצ תא ןנכתלו

 רמולכ ,הכולהתה ןוויכל דוגינב הלא םיילושמ קחרתה ףאו הכולהתה ילושב םשאנה

 הצח אוה ,השעמ עצבל םשאנה לש ובלב הטלחהה הלמגש העש .םידעוצהמ קחרתה

 בל לא רדח ,הכולהתה ילושב ויהש םיפוצה וא ותדע ינבמ םיניגפמה להק תא

 וסור םדא ודעצ ,ליעל ורקסנש תויודעה יפל ןכש ,השארב םיכלוהה ןוויכל הכולהתה

 ולש ימינפה ם"כמה תא "לענ" םשאנה .םידעוצה שארל ךומסב וא שארב יזרט לגילו

 כ"חאו לגדה תא וסור םדא ידימ איצוהש וא ,זאו לגדה תא וידיב אשנש וסור םדא לע

 הצח םשאנהש ףא לע ,רמולכ .)הייד הנבלתה אל וז הדוקנ( ךפהה וא ןיכסב ותוא רקד

 "ןברק"ב עגפ אל אוה ,הכולהתב םיפתתשמה להקו םיפוצ/םיניגפמה להק :םילהק ינש

 היה אלא ,רחא ףתתשמ וליפא וא ,םלצ וא רטוש ,ותדע ינבמ שיא רקד אל ,ימתס

 רתימ תלדבנה הרטמ ,בטיה הרורבו תרדגומ הרטמ ןוויכל טועשל ויד ריהבו דקוממ

 תוימתסל דגונמה חרואב ,רקיעו ללכ ירקמ וניאש ןפואב הרחבנְש ,תוירשפאה תורטמה

 ישאר ןיב דעוצ םג :לכמ ערה תא ורובע למיס רשא םדאב דקמתה אלא ,לרוגה דילו

 לש ויתובשחמו ויתונויער לכ ּוצמתה םדא ותואב ,ונייהד .לגדה אשונ םגו םידעוצה

.ליעל וטרופ הלאש יפכ םשאנה

 הקומע תוטבלתה ,םשאנה לש ֹותוטבלתה ירה ,ליעל רומאה תא םכסנ םא.42

 דבעכ" ומצע הארו  הטלחה ללכל םשאנה עיגהשמו ,הריחבתלוכי לע הדיעה ,תידוסיו

 תוימתס לוטנ ,תוירקמ לוטנ ,"ןמוסמ" ןברוק היה ודי לע עגפנש ןושארה ןברוקה ,"לאה

 תא לולשל שי ךכב .רוא ןב ר"ד הדיעהש יפכ ,ירשפא ןברקכ "דחא לכ" ונניא אוהו

 יכ ןייוצי .הייצר לע ודיעה וישעמ ןכש ,"יופש םזיטמוטוא" רבדב םשאנה לש ותנעט

 ,וקאט ןבואר יפלכ הריקד תעונתב ןיכסה תא ןווכמ םשאנה הארנ הב ,7/נ הנומתב

 לגד אצמנ ,ואדיווה תוטלקב הייפצמ ןכו ,רטוש י"ע רוחאמ זוחא )םשאנה( אוהשכו
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 תויתוכאלמה תא ףרצל שי ליעל רומאל .םשאנה לש ופוגו ויפתכ לע ךורכ דעצמה

  תויוטבחתהו תויוטבלתהה ,ושפנ תרעס לכ תא בטיה רכוז אוה היפל םשאנה תסרגב

 דעב ,"יהולא" סרטניא לש עקר לע תוליעפ לומ ישיאה סרטניאה תליקש ,רבעש שפנה

 םג ,םשאנה רשאכ תאז לכ ,תדיינב ותויהל דע ,המואמ רכוז וניא םיוסמ עגרמ ךא ,דגנו

 וא תויגולוריונ תולחמ לוטנו ביצי ,ושפנב אירב םדא ,רוא ןב ר"ד לש התעד פ"ע

 ךכ ,השעמל .םשאנה לש ישיאה עקרהמ םג תרתסנ םזיטמוטואה תנעט ,רמולכ .תורחא

 רבד םושמ הכולהתה םויקב הארש רחאמו ,ןימאמ שיא ֹותויהב ,םשאנה ירבדמ הלוע

 השעי רשא הז אוה יכ טילחה אוה ,םייקתהל הכולהתל חיניש ימל םג ,חלסיי אלש

 וינפל רשא םא ןיבמהו ,חסנתהל עדויה ,בשוח םדאכ רייטצה ,ותודעב ,םשאנה .השעמ

 תע לכ לצנמו יונפ עגר ץימחמ וניא םשאנהש הלוע ונינפל ואבש תויארהמ .בטיה

 דמלמ ומצע אוה ,ןכו ,)תקפסמ הרואת אלב תינוכמב ועסונב ףא( דומילל תירשפא

 אהי רשא "ירונימ" דעצב רחב אל עודמ םשאנה לאשנש העש ,הנהו .הרות ירועיש

 ול םרגיי השעמ השעיש הדימבש ךכל עדומ היה אוה ןכש ,הכולהתה תא רוצעל וחוכב

 תודמוע ויהש תוירשפאה תוישנועה תויצפואה לכ לע םשאנה רמש ,יתחפשמ סרה

 םא םג ,השעמה ידמימ תא ומיצעי כ"בשהו הרטשמהש תורשפאב תאז קמינ אוהו ,ודגנ

 ,ןייצל שי ,וז הנעט .הובג ריחמ ,הרקמ לכב ,םלשי וז המצעה תובקעבו ,ירונימ אהי

 םאש ןיבהל ויד ןֹובנ ,ונדמל ךכ ,םשאנה .תמכחתמ הנה ,םשאנה לש ויפמ האב איהשכ

 ,תאז םיצעהל ושקביש לככ ירה ,"לגד תפיטח" ןוגכ ירונימ השעמ עצבמ היה

 ,אלא .םישנא תריקד ןיגב ותשינעמ תילכתב הנוש אהי ךכ רובע םלשיש "ריחמה"

 ןכ לע .המ יהיו הכולהתה תא רוצעל שי יכ הנקסמל עיגה ,ותנומא תמחמ ,םשאנהש

 תקספהל ,תואדווב ,וחוכב אהיש ,יתועמשמ ,ינוציק דעצב טוקנל וילעש ול רורב היה

 שודק םוקמב דועו ,ותסובתל אלו לאה ןוחצנל איבהל ,תאז חכמו ,הכולהתה

 ר"ד– ומעטמ תיחמומל רמא םשאנהש הדבועה תא ףרצל שי ליעל רומאל .םילשוריכ

 ךכל שחכתהל ,ותודעב ,שקיב יכ ףא ,ןיכסב זחא וב בלשה תא רכוז אוה יכ ,רואןב
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 ר"דה ירבדכ ,רכז םשאנהש הדבועה .רוא ןב ר"דל ךכ רמא ןכא םאה רכוז וניא יכ ןעטו

 תחת לעפ אל םשאנה יכ הנקסמל איה םג הכילומ ןיכסה תזיחא םצע תא ,רוא ןב

 .םזיטמוטוא

 רכינו ,ייניעב הנמיהמו הנימא התיה רשא ,יחרזמ לט ל"סר לש ותודעמ :דועו.52

 רחאל דימ יכ הלוע ,םתייווהכ םירבדה תולשלתשה תא תרסומו תקיודמ איה יכ הב היה

 בותכ" :יחרזמ רטושה י"ע לאשנשמ ,הרטשמה תדיינב ותויהבו ,רצענו ספתנ םשאנהש

 אב אוהש :יחרזמ רטושה ירבדכ ,םשאנה בישה ,"תאז תישע המל זא חצרת אל הרותב

 ,םשאנה לש הלא וירבד ."ץראב הזכ הבעות השעמ ןכתיי אלו םשה תוחילשב חוצרל"

 םייסיסב םיטנמלא ינש םבוחב םיאשונ ,םיעוריאה רחאל רצק הכ ןמז ורמאנ רשא

 ינשהו ,"לאה דבע" אוה-דחאה :הנודנה היגוסב םשאנה לש םלועה תפקשהמ םייזכרמו

 םשאנה תא ריכה אלש ,יחרזמ רטושה .הכרדב ךישמהל הכולהתל רשפאל ןכתי אל יכ-

 יפמ ואבש הלא םירבד ןיגב רכזמ םשר ,ויעינמו ומלוע תפקשה לע רבד עדי אלו

 ףסונ ןפ שי ךכב .םשאנה ךכ לע דיעהש יפכ ,ותוליעפל תיצמתה תא םיווהמה םשאנה

 ףסונ ךבדנ םק ןאכמו ,יחרזמ רטושה לש ותודעל סחייל שי התוא תונימאה תא ססבמה

 .םזיטמוטואה תנעט תא אוה ףא עקעקמה

 ןיכסב שומישהו הריקדה תרוצ ןיינעל וקאט ןבואר לש ותודעמ םק ףסונ ךבדנ.62

 תעונת םשאנה י"ע ותריקדל רבועש ךכ לע דמע וקאט דעה :ויפלכ םשאנה עציב םתוא

 הלא תועונת .ןטבהו הזחה ןוויכל הנווכ ןיכסהו הטמל הלעמלמ התייה םשאנה לש ודי

 םשאנה תועונת םהיפל ,רוא ןב ר"ד ,םשאנה םעטמ תיחמומה ירבד םע תובשייתמ ןניא

.תודקוממ יתלבו תוימתס ויה

 וסינו ושקב םירטושהש העש יכ דיעה וקאט ד"וע ,הבושח הדוקנ וזו ,ףסונב.72

 ,רמולכ .ותסיפת לע השקיהו םהמ קמחתהו טלמנ םשאנה ,םשאנה תא )תיזיפ( רוצעל
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 מ"ע ויד דקוממו ינריע היהו ודגנ הנווכש תוליעפ תוהזל היה לוכי וב בצמב היה םשאנה

 םזיטמוטואה תודוסי םע ,לילעב ,תבשייתמ הניא וז תוגהנתה .וזכ תוליעפ לכסלו תוסנל

 .רוא ןב ר"ד י"ע םג וגצוה הלאש יפכ

 היה ,התעדל ןיכומיתכ ,רוא ןב ר"ד האיבה םתוא םיקומינה דחא :דועו.82

 ןיכסב ןומטה לאיצנטופה תמועל ,ויתוריקדב םשאנה קיפה ןתוא "תוטעומה" תואצותב

 ,םשאנה תפקתמל ץח שאר שמיש רשא ,וסור םדאש ,אלא .תיסחי ךורא בהל תלעב

 ברימ  תא גפס אוה ןכ לעו םשאנה תומולהמ תא תילאמשה ודי תרזעב עונמל חילצה

תמחמ תאז ךא ,קומע ןפואב אל ,ונטבב רקדנ וקאט דעה .דיה ףכבו המאב תומולהמה

 ונטב ןוויכל הנווכ העיגפה תאז תורמלו ,םשאנה לע טלתשהל וסינ רבכ תע התואבש

 ,ונייהד .תימתסו תירקמ די תפנהב אלו הטמל יפלכ הלעמלמ הריקד תיוזב ,וקאט לש

.םשאנה לש הריחב ירפ ויה אל "תוטעומה" תֹואצותה

 רמג רשא ,הריתי תויטאנפ הליגש םשאנב רבודמ יכ איה הנקסמה ,ןכ-יכ-הנה.92

 תונלבוס ובילב החנ אל ,המ יהיו םולשב םייתסהל הכולהתל חינהל אל ובלב רמוא

 לכ התחד ומלוע תפקשה ןכש ,הכולהתב םיפתתשמה יפלכ ,תילאמינימ ולו ,יהשלכ

 ,וישעמ לע דבכ ישיא ריחמ םלשל ,תטלחומ תועדומ ךותמ ,ןוכנ היה םשאנה ,הרשפ

 הביתנל עלקנ אלו ,ןנכותמ ןפואב ,ותמזוימ הכולהתל אבש רחאל ,הלא ךותמו

 ימ יפלכ קיודמב ןתוא ןוויכ ,ויתועונתב טלש אוה רשאכ השע רשא תא השע  ,יארקאב

 לש בצמב ותויהב לעפ אלו תעדה תוחסהמו הנשמ-תורטממ םלעתה ,הרטמכ ול ןמיסש

.והשלכ םזיטמוטוא

 ,הייצר רדענ היה היפל םשאנה תנעט התחדנשמ ,התע ןוחבל שי התוא הלאשה.03

 שולש םשאנל תוסחוימ ,רוכזכ .חצרל ןויסינ לש הריבעה רחא םשאנה רבע םאה הנה
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 ןתינ ,יזרט לגילל רשאב .םיננולתמהמ דחא לכ םע רשקב ,חצרל ןויסינ לש תוריבע

 םיעוריאה בצק רואלש ףא ,םשאנה זחא הב ןיכסהמ העגפנ וז תננולתמ יכ עובקל

 .העגפנ וב ןפואה לע דיעהל המצעיזרט לש החוכב היה אל ,םתושחרתה תוימואתפו

 ברק לא רדח רשא םשאנב הניחבה איה ,וסור םדאל דאמ ךומס יזרט לגיל הדמע ,רוכזכ

 ןכמ רחאלו ,וסור םדא זחא ותוא לגדה תא ףטוח אוה דציכ הניחבה ,םיפתתשמה

 תמאב יבחור עצפב רבודמ ,4/ת ,רורחשה תדועתל םאתהב .דיב הכתחנ יכ הל ררבוה

 ךתחל רחא רבסה םשאנה דצמ אב אלשמו ,הז םירבד בצמב .רירשל דע רדוחה ןימי די

 דחי .םשאנה לש וניכסמ העגפנ יזרט לגיל יכ הנקסמל תויתביסנה תויארה תוכילומ ,הז

 הניא וז העיגפ םאה תעדל ןתינ אלו ןייד ורהבוה אל העיגפה תוביסנש רחאמ ,תאז םע

 ,ריבס קפס לש המרב ,ןכתייש רחאמו ,וסור םדאב העיגפה תובקעב "יאוול רצומ" אלא

 רבע התוא הריבעה זא יכ ,הצרפש המוהמהמ האצותכ העבנ יזרט לגילב העיגפה אמש

 ,קוחל433 ףיעס יפל העיצפ לש הריבע איה יזרט לגילב העיגפה םע עגונב םשאנה

 רדס קוחל481 ףיעס תארוהל םאתהב תאז ,קוחל )1()א(533 ףיעסב תויונמה תוביסנב

 .2891-ב"משת ,]בלושמ חסונ[ ילילפה ןידה
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חצרל ןויסינ תריבע

 ןידכ אלש הסנמה" :אוה חצרל ןויסינ לש הריבע עצבמה יכ עבוק קוחל )1(503 ףיעס.13

 ,הריקדה השעמ םצע ונייהד ,יתדבועה דוסיה לש ומויק חכוה ,ונניינעב ."םדא לש ותומל םורגל

 שורדה ישפנה דוסיה םשאנה לצא םייקתה םאה הנה הלאשה .הנכהה רדגמ אצי רשא השעמ

 דוסיה והז" :הנשמ תודוסי ינש ללוכ ןויסינה תריבעב ישפנה דוסיה .חצרל ןויסינ לש וז הריבעל

 הריבעה" וא "תיסופיטה הריבעה"( עצבל םשאנה הסנמ התוא הריבעל שרדנה ישפנה

 ונייהד ,המצע ןויסינה תריבעל ישפנה דוסיה ףוריצב .)"תרמגומה הריבעה" וא "תמלשומה

 'נ סירס39/0515 פ"ע( "תמלשומה וא תיסופיטה הריבעה תא םילשהל )הנווכה( הרטמה

 תינתומו תשרוד תמלשומה הריבעה םא יכ ,רהבוי .)681 מ"עב281 )2( ח"מ ד"פ,לארשי תנידמ

 הבשחמ התואב הנתומ ןויסינה םג אהי ,םימיוסמ הרטמב וא עינמב ,תדחוימ תילילפ הבשחמב

 ןתינ ,םלשוה אל השעמה ןויסינה תריבעבש רחאמ– דועו .הריבעה תמלשהל תדחוימ תילילפ

 ,קוחל )1(503 ףיעס יפל חצרל ןויסינה תריבע ןיינעל .עצבמה לש תילילפה הבשחמל בר לקשמ

 הנווכ ונה וז הריבעב העשרה ךרוצל שרדנה ישפנה דוסיהו תדחוימ ןויסינ תוריבעב רבודמה

 שרדנ ןיא ,תאז םע דחי .דבלב תומילא השעמל הנווכ תחכוהב יד ןיאו ,תינלטק האצותל םורגל

 .קוחל )2( )א(003 ףיעס יפל תמלשומה חצרה תריבע תא תנייפאמה "הליחת הנווכ" חיכוהל

 .)105 )4( ה"נ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ ןהד89/9361 פ"ע 'ר(

 הנשי )"הליחת הנווכ"מ לידבהל( דבלב הליטק תנווכב יד היפל הכלהל יכ ,רהבוי

 תריבע ןיד יכ ,ןויסינ תוריבעב ללכה ,עודיכ :וז הריבע ןיגב השינעב יוטיב ידיל האבה הכלשה

 ףופכב( תמלשומה הריבעה לש וזל ההז ןויסינה תריבע לע שנועהו ,תמלשומ הריבע ןידכ ןויסינ

 תריבע לש שנועה ,קוחל )1(503 ףיעס תארוהל םאתהב ירה ,)93 ןוקיתל 'ד72 ףיעסב רומאל

.רסאמ תונש02 ונה חצרל ןויסינ
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 םירכינ ןיאו םשאנה לש ובלב תאבחנו הנופצ תילילפה הבשחמה ,םירקמה תיברמב.23

 עוציבל השורדה תילילפה הבשחמה המייקתה םאה הנקסמל עיגהל תנמ לע .םיינוציחה הינממס

 תונופצ ןוחבל םילכ ונא םירדענש ןוויכ" :תויטפשמ וא תויתדבוע תוקזחב רזעיהל ןתינ ,הריבע

 תויושעה תויביטקייבואה תוביסנל טפשמה תיב שרדנ ,ותנווכל עגונה לכב ,םשאנה לש ובל

 היפלו הדבועבש הקזח איהש "הנווכה תחנה" הדלונ ךכ .יתייאר ילככ ,שפנ ךלה לע  דמלל

 .וישעממ ההובג תורבתסהבו יעבט ןפואב תוחמוצה תואצותל ןווכתה םדא יכ חינהל ןתינ

 רבדב הקזח םיקהל ןהב שיש ,עוריאה תא תופפואה תויתביסנה תודבועה תכרעמב הדוסי

 ההובג תורבתסהבו יעבט ןפואב תעבונה האצותה תא גישהל םשאנה לש )ותייפצו( ונוצר

 .תימהל הטלחהה לש היביכרממ ביכר לע רותיו םושמ"הנווכה תחנה"ב ןיא .ותוגהנתהמ

 התרטמ רשאו ,רשיה לכשהמו םייחה ןויסינמ תדמלנה ,תיתייאר הדבוע תחנה אלא וז ןיא

,לארשי תנידמ 'נ תימע69/6213 פ"ע :"תימהל )תיביטקייבוס( הטלחה לש המויק חיכוהל

 ,רמאנ99 ,58 )4( ה"ל ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ ןאיסוטמ08/116 פ"עב .946 ,836 )3( נ ד"פ

 םימושיאה לש עירכמה בורב תקסומ תויהל הלוכי הנניא תילילפה הבשחמה" :הז רשקהב

 ךלמילא99/6445 פ"ע :דוע הארו(.". . . . תוינוציחה תוביסנה לולכמ ךותמ אלא םיילילפה

 תקזח" תמייק ,"הנווכה תחנה" רבדב תיתדבועה הקזחה דצל .)94 )4( ו"נ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ

 קוחל )ב(02 ףיעס תארוהב תנגועמ איהו הריתסל תנתינ הנניאש תיטפשמ הקזח איהש "תויפצה

 ,יאדוול הבורק תורשפאכ ,תואצותה תושחרתה תא שארמ הייאר ,הנווכ ןיינעל" :תרמואה

 ימכ האצותל םרגש ימ תא וארי":יכ ונה הז ללכ לש ותועמשמ ."ןמרוגל הרטמכ הומכ

 תוריבעב . . . האצותה תושממתה תא יאדוול הבורק תורבתסהב הפצ םא ,הל ןווכתהש

 תואצותב ץפח אלש הנעטב התוא רותסל םשאנה לוכי אל ,תויפצה תכלה הלח ןהבש

 ןוצר אקווד חכוה אלש תואצות יבגל םג םייקתמ הנווכה דוסיש התועמשמ ירהש .והשעמ

 תמייק רשאכ תאז. . . האצותה תושחרתהב םשאנה ץפח אל וליפאו ,ןתושחרתהב רישי

 .)056 'מעב ,רימע ןיינע( ". . . שחרתת איה יכ יאדוול הבורק תורבתסהל םשאנה לש תועדומ

 )3(3002 'חמ-'קת 'חאו גרומ ןדרי 'נ לארשי תנידמ20/4305 )םילשורי( ח"פתב רמאנש יפכ

 הנווכל ףילחת הווהת קוחל )ב(02 ףיעס תארוהב תנגועמה תויפצה תכלה םאה הלאשה ,1442
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 ,הארנה לככ ,איה המגמהו ,הערכוה םרט– קוחל )2( )א(003 ףיעס יפלש חצר תריבעב םג

 ןויסינ לש הריבע לע וז הכלה הלח םאה הלאשה םג תעבונ ,ןאכמ .וז הלאש לע הלילשב בישהל

 .)השינעבו ישפנה דוסיב ינושה תא חוכשל ןיאש ךות( חצרל

 .תויתביסנ תויארב התחכוהו הנווכה תחנה תקזח תא םשייל ןתינ חצרל ןויסינה תריבעב

 'בכ יפמ ,טפשמה תיב רמא ,874 )2(1002 לע-קת ,לארשי תנידמ 'נ ןהכ השמ89/361 פ"עב

 )1(503 ףיעס יפ לע חצרל ןויסינ תריבעב העשרהל שרדנה ישפנה דוסיה" :שינייב תטפושה

 ונאובב . . . דבלב תומילא השעמל הנווכ תחכוהב יד ןיא .תינלטק האצותל םורגל הנווכ ונה

 יעצמאב שומישל ךרע שי ,תיתייאר הניחבמש ירה ,ישפנה דוסיה תומייקתה תא ןוחבל

 תואצותל ןווכתמ םדא יכ הקזח ,םייחה ןויסינ יפ לע ןכש ,הריבעה עוציבל םאתומה

 רמא4 )1(5002 לע-קת ,לארשי תנידמ 'נ לאיומ קיימ30/9038 פ"עב ."וישעמ לש תויעבטה

 ךא .השעמה ינפל תחכומו תמייק תויהל תבייח גורהל הנווכה" :רתיה ןיב ,טפשמה תיב

 תייאר תוחפל וא ,לעופב המרגנש יפכ האצותב םשאנה לש ונוצר איה וז הנווכ ןייפאמה

 וטטוצ הלא םירבד( "האצות התוא לש שארמ תוזח רמולכ ,תינלטק האצות לש תורשפא

 .)343 )3( א"מ ד"פ,לארשי תנידמ 'נ םאזע68/931 פ"עמ

 ךא התיה םשאנה תנווכ אמש וא תינלטק האצותל םורגל הנווכ החכוה םאה.33

 םשאנה לש אסרג ונינפל ןיא וז הלאשל הבושת ןתמ םשל?תומילא ישעמ לש םעוציבל

 אלא ונידיב ןיא ,ןכ-לע .םיעוריא םתואמ המואמ רכוז וניא יכ ןועטל רחב אוה ןכש

 תוטרופמה תֹוקזחה םושיי ךות ,ןהמ הלועה הנווכה תא ץלחלו תוביסנה לע ןנובתהל

 ןאכמו ,יתייארילככ שפנ ךלה לע דמלל תויושע תויביטקייבוא תוביסנ ,רומאכ .ליעל

 .עצבמה לש וישעממ ההובג תורבתסהבו יעבט ןפואב תחמוצה "הנווכה תחנה" הרצונ

 םשאנה לש םירשפתמ יתלבה ונוצרו ותטלחה ןנה ונניינעב  תויביטקייבואה תוביסנה

 ןומה ךות לא תוצרפתה ,ותקזחב ןיכסה םויקל תועדומ ,הכולהתה תומדקתה תא רוצעל

 וימעפ םש םשאנה יכ רשיא ,וימוכיסב ,רוגנסה( לגדב זחואה רבע לא רשייה םידעוצה

 זחא הב ןיכסה תא םשאנה ףינה ,וסור םדא לומ ודמועב ,זאו ,)לגדה ןוויכל לכ םדוק
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 ,)תיכנא הרוצב( התחנהו הפנה תועונתב וסור םדא תא רקוד לחהו ,ושארל לעמ ,הבוגב

 וא תינלטק העיגפמ לצינ רשא ,וסור םדא לש והזחו וראווצ ,ושאר רבע לא רשייה

 םינומטה םיאירבהו םייעבטה םיטקניטסניאהו ותיישות תוכזב קרו ךא ,השק העיגפמ

 לומ לא )לגדב רוכזכ הזחא תינמיה ודי( היונפה תילאמשה ודי תא ףינהש ןפואב ,וב

 תוריקד עבראמ לבס וסור םדא .והזח לע ןגה הזכ ןפואבו ,ותוא רוקדל שקבמה םשאנה

 ןכו )דיה ףכ שרושל ךומס( לאמש די ףכב הריקד ,לאמש די תמאב תועיגפ יתש :ןיכסב

 דימ ןיכס תומולהמ4 תוחפל גפס יכ דיעה וסור םדא( .לאמש דצב הזחב הריקד

 תמאב תוישממ תועיגפב רבודמ יכ הלוע3/ת תיאופרה הדועתהמ יכ ,שגדוי .)םשאנה

 םוקישל חותינב ךרוצ היהו )םידיג וכתחנו ,םירשיימב םיערק( לאמש די ףכבו

 הזחב הריקדה ,ופוג לע תוריהמב ןגהל ליכשהש םושמו ,וסור םדא לש ולזמל .תועיצפה

 ללוחל הצר ךא ול ,היה לוכי םשאנהש ךכמ הלוע הליטקה תנווכ .הזחה ללחל הרדח אל

 ,תחא הריקדב "קפתסה"ל ,הכולהתה תקספהל םורגיש יתועמשמ עוריא רוצילו המוהמ

 ,תוזע ןיכס תומולהמ עבראב ךרוצ ןיא דבלב תומילא השעמ םשל .דחא םדאב ,תירונימ

 תמשגהל םיאתמ יעצמאכ ,וב ועגפ תחאכ ןלוכו ,וסור םדא לש וראווצלו ושארל ונווכש

 בר לאיצנטופ ,הידמימ בקע ,הב ןומטש ןיכסב רבודמ יכ ,קלוח ןיא ,ןכש ,ותרטמ

 .דחו ךורא ,בחר הבהל ,"םימישרמ" םידמימ תלעב ןיכס וז .תינלטק העיגפ תמירגל

 שומישה תרמוחמ המואמ תערוג הניא )7/ת( הזיראה ךותב הרתונ ןיכסהש הדבועה

 אולמ לוצינ תא עונמל הב ןיאש )דאמ קד ןוטרק וא( ריינ תזיראב רבודמ ןכש ,וז ןיכסב

 ,ושארל הנווכ ןיכסה היפל וסור םדא לש ותודע .ןיכס התואב ןומטה לאיצנטופה

 ןתינ אלו ,ךכ לע תודיעמ העיגפה תואצות ןכש ,תיתדבוע הנוכנ הנה והזחלו וראווצל

 םדאש רחאמ הלבקל ןיאש השובכ תודעב רבודמ היפל רוגנסה לש ונועיט תא לבקל

 התבגנ וז תודע ויפל ורבסה םושמ תאז ,הנושארה ותעדוהב וז הדבוע ןייצ אל וסור

 תא ךא רסמ ןכ לעו ,םיחותינה רדחל סנכיהל דמוע אוהשכ לובחו עוצפ ודועב ונממ
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 טפשמה תיבב ותודע דצל ,תעדה לע לבקתמ ,ינויגה ,ריבס רבסה והז .ותסרג ירקיע

 .הנמיהמו הביצי הריהב תודע התייהש

 דימ ,יחרזמ לט רטושל םשאנה רמא םתוא םירבדה תא ףרצל שי ליעל רומאל.43

 השעמ ןכתיי אלו םשה תוחילשב חוצרל אב" אוה םהיפל ,וישעמ עוציב רחאל ףוכתב

 לט רטושה לש ותודעו ,וז הרימא רמא ןכא םשאנה יכ עבקנשמ ."ץראב הזכ הבעות

 הנעט ,רבד רכוז וניא יכ הז בלש יבגל  םג ןעוט םשאנהש דוע המ ,ונילע הנמיהמ יחרזמ

 ןמ הלעמל .וישעמ תרטמ רבדב ,םשאנה יפמ ,ףסונ ךבדנ םק זא יכ ,רומאכ התחדנ רשא

 אוה תומ ןיד הכולהתב םיפתתשמה לש םנידש ךכל ןעט ומצע םשאנהש ,רמאיי ךרוצה

 .)2/נ תעדה תווח תא םג ךכ ךרוצל הארו(

 איהשכ תישענ םיעוריאה תניחב יכ בוש שגדוי ונירבד לש הז קלח לש ומויסל.53

 אלב ,הייצר רדעהב ונייהד ,"םזיטמוטוא" תחת הלועפ רבדב םשאנה תנעטמ הפח

 עדומ אוהש ךות לעפ םשאנהש ,ךכמ םלעתהל ןיאו ,איה תועמשמה .וישעמ לע טלשש

 .ךדיאמ ,ויתונווכ תא ףושחלו רבסה ןתילמ ענמנש ךותו ,דחמ ,םהב הצורו וישעמל

 .תיתייאר תועמשמ המק וז תוענמיהל

 םשאנה ךישמה ,וסור םדא יפלכ הנפה ןתוא ויתוריקד תא םשאנה םייסשמ.63

 עונמלו וספותל וילע ומק הז בלשמש ףאו ,הרטמב תוקבדו תושיחנ הליג ,וישעמב

 ותוא םיבבוסהמ קמחתהל חילצה ,היישות םשאנה הליג ,וישעמב ךישמהלמ ונממ

 דעה ךכ לע דיעהש יפכ ,וז הריקדמ .ונטבב וקאט ןבואר תא םג רוקדל ודיב הלעו

 ,ונילע הנימאו הנמיהמ םתיווהכ םירבד ראתלו םיטרפב קיידל השקיבש ותודעו ,וקאט

 ,דצל דצמ ,הנאו הנא ןיכסה תפנה ךות יארקאב וקאט ןבוארב עגפ אל םשאנה יכ הלוע

 ,ןיכסה הז הרקמב םג .ונטב רבע לא רשייה ,הטמל הלעמלמ ,תיכנא הריקדב אלא
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 הלוע ,5/ת ,תיאופרה הדועתהמו ,וקאט ןבואר לש ונטב ללחל הרדח אל ,לזמה הברמל

 ךומנ ןוטב המייתסה וקאט תא םשאנה לש ותריקד .ךכב המ לש העיגפב רבודמ ןיא יכ

 ,וירחאלו ,הז בלשב םשאנה לש ותולהנתהמ :ךפיהל .ךכל ןוויכ םשאנהש תמחמ אל

 לועפלו תוסנל ךישמה םשאנה יכ הלוע ,9/תו8/ת ואדיווה תוטלקב תופצל ןתינש יפכ

 הדבועה םג ומכ ,ותוליעפ ךשמה תא הענמ םירטושה תוטלתשה קרו ,ץרמה אולמב

 אל ךא ,וז הריקד תארקל ךורע היה ,ודיבש ןיכסבו וישעמב םשאנב ןיחבהש ,וקאטש

 ןיא הז הריקד עוריא לא יכ רמול ןתינ .ותב לע ןגהל שקיב ןכש הנממ ענמיהל חילצה

 האבש ,)תוחפל( תישימחה הריקדה לאכ אלא ,תדדוב ,תחא הריקד לאכ סחייתהל

 וישעמב םשאנה תא ףפא רשא הבשחמ ךלה ותואְו וסור םדא רקדנש תוריקדה רחאל

 תא לולשל ןתינ אל ,תאז םע דחי .וקאט ןבואר דגנכ וישעמב םג ֹופפא ,וסור דגנכ

 םשאנה תוללותשה לש הדלות הנה ֹוקאט רקדנש הריקדה ,הז בלשבש ,תורשפאה

 לש  ותּוברקתה ףוריצב ,)ואדיוה תוטלקב תוארל ןתינש יפכ( ,דכלהל אלש ונויסינב

 תא םימיקמ הלא םימרוג ינש .וילע טלתשהל ןוצר ךותמ םשאנה לש ונוויכל וקאט

 ךנואמב העצוב הריקדהש ףא ,וקאט תא םשאנה רקדש העש ,אמש ריבסה קפסה

 תוביסנב .ֹוסיִנהל ,ילוא ,אלא וקאט תא לוטקל ,חרכהב ,הדעונ אל וז ,הטמלו הלעמלמ

 ףיעס יפל הרימחמ הנווכב הלבח לש הריבע הנה םשאנה רבע התוא הריבעה הלא

 .ןישנועה קוחל )1()א(923

 יפל ,חצרל ןויסינ לש הריבעב םשאנה תא עישרהל יירבחל עיצמ ינא ,ןכ לע

 )א(923 ףיעס יפל ,הרימחמ הנווכב  הלבח לש  הריבעב ,ןישנועה קוחל )1(503 ףיעס

 ףיעס תוביסנב ןישנועה קוחל433 ףיעס יפל העיצפ לש הריבעבו ,ןישנועה קוחל ,)1(

 .קוחל )1()א(533

טפוש
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