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‰„Ï‚ÈËÈÓˆÈ‰ ‰ÊÂÁÏ˙

˘Ï ÁÂÙ˘ ‰·ÈËÂÈ

‡ÂÂÏÈÔ ‚Â¯„ÂÔ

שנים האחרונות היו חברי הקהילה החרדית בישראל ממבקריו התקיפיםב

 הנוהג השגור בבית המשפט העליון—ביותר של האקטיביזם השיפוטי 

להפוך על פיהן החלטות ממשלה שאינן מפרות כל חוק, בין אם משום שהן
עומדות בסתירה לזכויות שבית המשפט עצמו יצר, ובין אם משום שבעיני

 תשומת הלב העיקרית של ההנהגה1השופטים הן פשוט נראות בלתי סבירות.

והעיתונות החרדית הופנתה למעורבותו האקטיביסטית של בית המשפט בענייני
9 בפברואר בשנה זו, לאחר שורת פסיקות ששינתה את ה"סטטוס–דת ומדינה. ב

קוו" בן עשרות השנים בנושא דת ומדינה, כינסו מנהיגים חרדים מסיבת עיתונאים

2בה הכריזו על כוונתם לערוך הפגנת המונים בירושלים.

מיד קמה צעקה בקרב העולם הפוליטי, הממסד המשפטי, האוניברסיטאות

 כדבריו של מנהיג3והעיתונות: "הדמוקרטיה הישראלית עומדת בסכנה",

מרצ יוסי שריד. ארגונים שונים, שהבולטים שבהם הם תנועת מרצ, הקיבוץ
נגד שסיסמתה "להגן על–המאוחד ותנועת "חוקה לישראל", הכריזו על הפגנת

 הפגנה שתתקיים בגן סאקר, הנמצא בין אתר ההפגנה החרדית—הדמוקרטיה" 

 כביטוי סמלי של כוונת המפגינים—המתוכננת ובין בניין בית המשפט העליון 
"לגונן" על בית המשפט מפני תוקפיו הדתיים.
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,ראורבפב 41–ב האישל דע ,םיאבה םימיב תקולחמה לש התוחתפתה
.הנכסב תאצמנ ןכא תילארשיה היטרקומדהש החיכוה ,ןמצע תוביריה תונגפהב

וסנכתה הבש ,טפשמה תיב דגנ האחמה תנגפה דצמ אב אל םויאהש אלא

ןמ תעבונ הנכסה .הליפת תרצעל — רדס תוערפה אלל — םיפתתשמ 000,052
ובאטה לע ןגהל ידכ לארשיב להקה תעד יבצעמ ועיקשהש םילודגה םיצמאמה

הנגהה םשב .ןוילעה טפשמה תיב לע תרוקיב עימשהל רוסיאה — לכמ שדוקמה

ידומע תויהל םירומאש םישנא םתוא ושקיב ,קוחה ןוטלש לעו טפשמה תיב לע
תתתשומ ןהילעש דוסיה תויוריח תא סומרל תילארשיה היטרקומדה לש ךוותה

.היטרקומדה

ראוי להעיר שהתנהגותם של מנהיגים חרדים אחדים שמה מכשול בפני
9 בפברואר הדביקו מנחם פרוש ומשה גפני–הם. במסיבת העיתונאים ב–מאבקם

 והרב עובדיה יוסף, המנהיג4להחלטות בית המשפט את הכינוי "אנטישמיות",

הרוחני של ש"ס, כינה את השופטים "רשעים, סוררים ומורים", "ריקים ופוחזים",
 בנו, הרב דוד יוסף, אף הרחיק5והכריז ש"בגללם באים כל הייסורים לעולם".

 כינוי שמקורו במגילת אסתר, ומתאר את—לכת וקרא לברק "צורר היהודים" 

המן רודף היהודים; לפי המדרש מוצאו של המן מן העם העמלקי, אויבם הקדום
6של היהודים, שהתורה מצווה להרגו.

בדמוקרטיה, אפילו ההתבטאויות האומללות ביותר אינן מצדיקות, בדרך

כלל, קריאה לפתוח בהליכים משפטיים. ומכיוון שגם הביקורות הענייניות ביותר
של החרדים נגד בית המשפט גררו בעבר דרישות להגשת כתבי אישום, קשה

להאמין שרק החריפות יוצאת הדופן של ההתקפות הניעה פוליטיקאים, עיתונאים

ותנועות למען ממשל תקין לדרוש בתוקף נקיטת צעדים משפטיים. ברם, אפשר
שחלק מהתבטאויות החרדים אכן היוו הסתה במובן המשפטי, כגון השוואת

ברק להמן. לכן, אילו התמצתה התגובה להפגנה בדרישה שהיועץ המשפטי

לממשלה ישקול הגשת כתבי אישום נגד מי שנחשד בביצוע עבירה זו, היה ניתן
להבין זאת.

אולם במקום להתמקד בהתבטאויות הפסולות של אנשים מסוימים, יעדו

 בנימוק שאפילו מחאה שקטה—המרכזי של נחשול הביקורת היה ההפגנה עצמה 
נגד החלטות בית המשפט העליון עלולה לערער את "שלטון החוק" ולאיים על

הדמוקרטיה. כך גינה הנשיא עזר וייצמן את מארגני ההפגנה בטענה ש"מטרתן

 כיוצא בזה, שר המשפטים צחי7[של ההתקפות] לקעקע את שלטון החוק".
הנגבי טען כי הפגנת החרדים "מתריסה כנגד הלגיטימיות של שלטון החוק

8במדינת ישראל", וניבא כי "אנו עלולים להידרדר לתהום של הסלמה ואלימות".
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יו"ר מפלגת העבודה, אהוד ברק, גרס ש"הפגנת החרדים היא איום על
 ואילו10 ו"סימן להתרופפות החמורה שחלה בכיבוד הדמוקרטיה",9הדמוקרטיה"

יושב ראש הכנסת דן תיכון קבע, שההתקפות על בית המשפט עלולות "להפוך

11את ישראל למדינה ללא חוק ולהביא לאנרכיה".

נו דווקא על חופש הדיבור, אףֵהאוניברסיטאות, שאפשר היה לצפות כי יג

האפילו על הפוליטיקאים בחוסר סובלנותן להבעת העמדה החרדית. האוניברסיטה

העברית פרסמה הודעה רשמית שבה נאמר כי ה"השתלחות במערכת המשפט
 והדיקן יוסף אדרי מהפקולטה12מאיימת על החיים הדמוקרטיים הבסיסיים",

למשפטים באוניברסיטת חיפה יצא בהכרזה אפוקליפטית שלפיה "מדובר בסכנה

13קיומית למדינת ישראל".

דיקפת אלמל םירומא תיטרקומדה תרוסמה בטימ יפל רשא ,תרושקתה ילכ

היה וז המגמב טלוב .המוד הרוחס םה םג ועיצה ,יוטיבה שפוח לע הנגהב יזכרמ

‰‡¯ı, הפקתמל ארק ,ןותיעב רוט לעב ,בגש םות .לארשיב רתויב בשחנה ןותיעה
םידרחהש עבק ןמיזנב יזוע ותימעו 14,"תיטרקומדה לשממה תטישב קבאמ" תידרחה

ןשרפה ראית חור התואב 15."ילארשיה רטשמה םייקתמ וילעש דוסיה תא םיצפנמ"

תא ,ביבא לת תטיסרבינואב םיטפשמל הטלוקפהמ לגס באז ,ı¯‡‰ לש יטפשמה
16."קוחה ןוטלש תורמ דגנ ...הפקתה"כ הנגפהה

— תיקוח הנגפהש :המיהדמ תחא הנעט תחנומ הלאה תויואטבתהה לכ דוסיב

תיטרקומד–יטנא תויהל הלוכי — יטרקומד האחמ יוטיבל רתויב יוארה ילכה
,םיאנותיע תואמ ךותמ .טלחומ טעמכ סוזנצנוקל התכז וז הנעט םלוא .הדוסיב

תרושקתב ואבוה םהירבדש םירחא רוביצ ישיאו םיאמדקא ,םינטפשמ ,םיאקיטילופ

לש תינורקעה םתוכז לע ןגהל ןכומ שיא טעמכ היה אל ,תונגפהל ומדקש םימיב
,תנביל רומיל תרושקתה תרש ומכ ,םיטעמה םיגירחה .םתנגפה תא םייקל םידרחה

לכל ,יטרקומד רטשמב" :האשילקל םיבשחנ ויה תוליגר תוביסנבש םירבד ורמא

תיב אוה םא םג ,דסומ לכ דגנ תוחמל וא ןיגפהל ,תרוקיב חותמל תוכז שי דחא
17."ןוילעה טפשמה

גרסה אחרת לטענה כי הפגנת החרדים פגעה בשלטון החוק נבעה מהזיהוי

של מחאה המונית שקטה עם הסתה לאלימות. שר המשפטים צחי הנגבי הביע
דעה זו בבהירות רבה כשהצהיר: "היזמה לכנס רבבות אזרחים ולקרוא תגר על

הכרעות שיפוטיות מסכנת את שלומם של שופטי ישראל ואת לכידותה של

18החברה הישראלית כולה".

הטענה כי התבטאויות חריפות המכוונות נגד מערכת המשפט צופנות בחובן

איום על חייהם של השופטים, ובשל כך יש להשתיקן, אינה דבר חדש בדיון
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הציבורי בישראל. אבל הרעיון שהפגנות לא אלימות עלולות גם הן להוות איום
על חיי אדם הוא חדש, ומסמן הרחבה מבשרת רעות. הדבר מדאיג עוד יותר

הואיל והחשש מפני אלימות החרדים לא התבסס על מעשים כלשהם של מנהיגי

החרדים או תומכיהם, אלא על צעדי המנע שנקטה המשטרה. כך, למשל, ציין
, כי "בגלל הפגנה אחת מבצרים את היכל המשפט,ı¯‡‰יואל מרקוס, בעל טור ב

מציבים צלפים על גגות ומכינים מערך חילוץ בהליקופטרים", והסיק שאם הוצבה

שמירה כה כבדה, בוודאי היה צורך בכך: "העובדה ששופטי בית המשפט העליון
הולכים עם שומרי ראש כשופטי סיציליה המאוימים על ידי המאפיה או כשופטי

 מרקוס שכח19קולומביה, המאוימים על ידי ברוני הסמים, מעוררת חלחלה".

לציין שבישראל, בניגוד למצב בסיציליה או בקולומביה, מעולם לא נרצח או
 עמיתו של מרקוס, צבי בראל,20נחטף שופט, בידי חרדים או בידי כל אדם אחר.

הגיע לאותה מסקנה על סמך החלטתה של המשטרה להציב אבטחה סביב בתי

–השופטים: "מיד צפות תמונותיהם של שופטי ארגנטינה וצ'ילה, ניקרגואה ואל
סלוודור, שחלקם עדיין מסתובבים מפוחדים עם חבורה מאיימת של שומרי

21ראש, חלקם נרצחו וחלקם התפטרו כדי להגן על משפחותיהם".

מובן מאליו כי העובדה שאף שופט לא נרצח בישראל אינה פוטרת את
כוחות הביטחון מלנקוט אמצעי זהירות. אך אם ייבלם הדיון הציבורי בכל פעם

שתחליט המשטרה כי צעדים מסוג זה הכרחיים, לעולם לא יתקיים דיון בכל

 החל בהסכמים דיפלומטיים עם הפלשתינאים וכלה בהפרטת—נושא פוליטי טעון 
חברות ממשלתיות. בית המשפט העליון, מכוח גישתו האקטיביסטית, מכריע

כעת בנושאים שנויים במחלוקת שהיו מטופלים בעבר בידי הכנסת והממשלה.

העובדה שבעקבות מציאות חדשה זו שינו כוחות הביטחון את מדיניותם בעניין
ההגנה על שופטים אינה יכולה לשמש עילה לאסור על הציבור למחות נגד

 כשם שתגבור האבטחה סביב שרי הממשלה—תפקידו החדש של בית המשפט 

בעקבות הסכם ואי לא יכול היה להצדיק איסור על הפגנות נגד ההסכם.

ך הביקורת על הפגנת החרדים לא נעצרה כאן. כמה אישי ציבור ומספרא
מוסדות בולטים לא הסתפקו במתיחת ביקורת על ההפגנה, ופעלו להבטיח

את ביטולה. המכון הישראלי לדמוקרטיה, למשל, פרסם בעיתונות מודעות ענק

שבהן הכריז כי ישראל עומדת "על סף התהום" ו"על סף התרת כל רסן", וקרא
 פרקליטת המדינה עדנה ארבל נמנעה22למארגני ההפגנה לבטל אותה לאלתר.

מניסיונות ישירים לעצור את ההפגנה, אך בה בעת הצהירה בפומבי ש"קיוויתי
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מאוד שההפגנה של החרדים תבוטל", מאחר ש"בתי המשפט והשופטים חייבים
 יותר מכולם פעל נשיא המדינה, עזר23להישאר מחוץ לכל הוויכוח הציבורי".

וייצמן. בהיותו משוכנע שההפגנה "תוביל לשפיכות דמים", החל במסע דילוגים

 בעשותו כן, הוא לא רק ניצל את מעמדו24קדחתני במאמץ להביא לביטולה.
כנשיא כדי ללחוץ על החרדים להימנע ממימוש זכותם לחופש ביטוי; הוא גם

הכתים במשתמע את הקהילה החרדית עצמה, שהרי המסר הברור שעלה מדבריו

היה שלא ניתן לסמוך על ציבור זה כי יתכנס ויפגין בשקט ובאיפוק.
ךוניחה רשו והינתנ ןימינב הלשממה שאר םהיניב ,םיפסונרבים  םיאקיטילופ

תקולחמש הנעטב ,הנגפהה תא לטבל םידרחה םיגיהנמה ביקשו מן ,יול קחצי

הרבסה התייה םתדמע דוסיב .תימואלה תודחאב עגפת הז גוסמ תירוביצ
.תועדה יקוליח לש יבמופה ביטויה תתערער בעקבות הסולידריות הלאומיתש

יתששח" :תורצעה ןמ תחא ףאב ףתתשה אל עודמ ריבסהשכ תאז הדמע אטיב יול

תורבדיהה תוכזב רבדלו םידימלת ינפב דומעל השקתא ,הנגפהב ףתתשא םאש
ריכהל ילב חיש–וד םייקל רשפא–יאש ןוויכמ ,מוזרה הנעט יהוז 25."תודחאהו

דחא דצ לש ויתונעט תא אטאטל ןויסינה .תומייק תוקולחמהש ךכב לכ םדוק

רשפאש רתויב םיליעיה םיעצמאה דחא אוה ןיגפהללמנוע ממנו ו חיטשל תחתמ
הדבועה אוה דחוימב הגאד ררועמש המאבל  .גולאיד תעינמל תעדה לע תולעהל

תיארמ רוציל ידכ מודחקים תועדה יקוליח לפיוש — תודחא לש הזכ גשומש

לבוקמ תויטרקומדב .םיינדור םירטשמב ללכ ךרדב חפוטמ — סוזנצנוק לש ןיע
.יתרבח ןסוחלאות  םהב תוארלו ,מחאה לש םימילא–אל םייוטיב דדועל

סומידב םילרנגה ינש לש םהיפמ םג עמשנ הנגפהה לוטיבל ירוקמ קודיצ

םידרחה תנגפה תא ןה לטבל שיש ונעט םה .השדחה זכרמה תגלפמ שארב םיבצינה
הגלפמה דמעומ .יטרקומדה ןוטלשב עוגפל לולע ןמויקש תויה ,דגנה–תנגפה תא ןהו

עונמל ךרוצ היה" יכ לבק ,יכדרמ קחצי רבעשל ןוחטיבה רש ,הלשממה תושארל

ל"כטמרה ,ופתוש 26."םוקמ םושל ונתוא ליבות אל וזה ךרדהו ,הלאה תונגפהה תא
–יא ןכל ,דגנ–תנגפה ןגראתת ,הנגפה לכ דגנכ" :זירכה ,קחש–ןיקפיל ןונמא רבעשל

,תיניצר תוסחייתהל הכזת םא ,תאזכ הנעט 27."תונגפה ךרד הנידמ להנל רשפא

לש ןלוטיב תא םמיעו ,טפשמה יתבבו תסנכב םינויד לש םלוטיב תא םג בייחת
דחא דצ לש ויתונויסינ ןהב םגש — ירוביצ ןויד לש תורחאה תורגסמה תיברמ

.ינשה דצה לש תידגנ הבוגתב ללכ ךרדב םינענ ותקדצב ענכשל

הקריאות לבטל את הפגנת החרדים לא השיגו את מבוקשן, אך בכל זאת
הצליחו לפגוע בחופש הביטוי של משתתפי העצרת, מכיוון שהן יצרו אווירה

שבה המארגנים ראו עצמם מחויבים לקבל עליהם סייגים. ראש הממשלה נתניהו
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חילץ מהם הבטחה שלא יונפו שלטים ולא יינשאו נאומים בהפגנה נגד בית
 ואכן, החריגה היחידה שהתירו המארגנים82 רק תפילות תישמענה.—המשפט 

הייתה קריאתה של הצהרת סיכום בסיום העצרת, שקראה להפסקת ההסתה נגד

29החרדים וקראה לבית המשפט לחדול מהתערבותו בנושאים דתיים.

הנגד בגן סאקר, שתמכה–לא נעשה כל ניסיון דומה לקבוע גבולות להפגנת

בפסיקות בית המשפט העליון, ואכן הושמעו בפני 50,000 משתתפיה התבטאויות

 המוסר הכפול אף קיבל ביטוי משפטי,30טעונות במיוחד מפי אישי ציבור רבים.
כאשר היועץ המשפטי לממשלה אליקים רובינשטיין ונציב שירות המדינה שמואל

הולנדר החליטו שעובדי שירות המדינה יהיו מנועים מבחינה חוקית מהשתתפות

–בהפגנת החרדים, בשל היותה "פוליטית", אך יהיו רשאים להשתתף בהפגנת
 חרף העובדה שבין מארגניה הייתה מפלגה פוליטית, ואפילו נישאו בה—הנגד 

 רק לאחר שמארגני הפגנת החרדים הבטיחו להימנע31נאומים של פוליטיקאים.

 הסכים רובינשטיין— והסבו את שמה לעצרת למען "חיזוק היהדות" —מנאומים 
32להרשות לעובדי שירות המדינה להשתתף גם בהפגנה הזאת.

הנק תאגם הם  וצמיא לארשיב תיחרזאה הרבחה לש םייזכרמה תודסומה

םילגודה שארב דומעל תוכירצ ויהש ,תולודגה תואטיסרבינואה .הזה לופכה הדימה
דחא דצ םע תוהדזהל ופידעה ,מחאהה שפוחו הבשחמה שפוח יכרע שרשתהב

הטיסרבינואה .ןהיתובקעב תכלל ימדקאה לגסה ירבחו םיטנדוטסה רוביצמ ושרדו

תועשל ש תואצרההאת  הנגפהה םויב ולטיב ביבא לת תטיסרבינואו תירבעה
.הנגד–, בהכריזן במפורש כי הדבר נועד לאפשר לכל ללכת להפגנתםיירהצה

,תונותיעל העדוהב תירבעה הטיסרבינואה ישאר וריבסהש יפכ ,הטלחהל הקדצהה

םייסיסבה םייטרקומדה םייחה לע תמייאמ טפשמה תכרעמב תוחלתשהה" :התייה
סופמקב הנגרא ןליא–רב תטיסרבינוא 33."הארוההו רקחמה ,תימדקאה היישעה לש

ךכ לע םיטנדוטסה ינפב לגסה יריכב ובה הרצו ,תידרחה תרצעה דגנ הלשמ הנגפה

34."םימודאה םיווקה לכ תא ורבע" טפשמה יתב לע תרוקיבה ביטוייש

העיתונות הישראלית ויתרה גם היא על כל ימרה לאובייקטיביות. כלי

הנגד במילים "בעד הדמוקרטיה" או "מגינה–התקשורת המרכזיים תיארו את הפגנת

דמוקרטית. ידיעה–על הדמוקרטיה", מהן משתמע שהפגנת החרדים הייתה אנטי
הנגד כ"מפגן מרשים ורב עוצמה– תיארה את הפגנת·ÓÚ¯Èאפיינית שהתפרסמה ב

מתונה סביב עקרונות היסוד של–של אחדות ישראל החילונית והדתית

35הדמוקרטיה, שלטון החוק והגנה על בית המשפט העליון והמערכת המשפטית".

36 על הפגנת הנגד דיברה על "הפגנת ההמונים של המחנה הדמוקרטי".ı¯‡‰כתבה ב

משוא הפנים הגלום בניסוחים אלה שקוף במיוחד בשל העובדה שמארגניהן של
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˘˙È טענתם המרכזית של— ההפגנות טענו שהן באות לגונן על הדמוקרטיה 
החרדים הייתה שבית המשפט, כשהוא מעמיד את שיקול דעתו מעל זה של נציגי

דמוקרטית. באותו אופן, הפרשנים בתקשורת–העם הנבחרים, נוהג בצורה אנטי

השתמשו באמות מידה שונות להערכת ההתבטאויות של שני הצדדים. אף אחד
לא אמר, לדוגמה, שמנהיג מרצ יוסי שריד אשם בהסתה בגין הקריאה שיוחסה

 כמו כן, שלטים שהציגו את תמונתו של מנהיג37לו: "החרדים מבינים רק כוח!"

 אדם האחראי—ש"ס, הרב עובדיה יוסף, לצד תמונתו של האייטוללה חומייני 
 מעל הכתובת: "מצא את ההבדלים",—לרציחתם של אלפים מאזרחי מדינתו 

38לא עוררו תהודה.

המוסר הכפול שהונהג על ידי הממסד המשפטי, האוניברסיטאות והתקשורת
 אותו אמצעי שתפקידו—כאחד מדאיג מאוד. משמעותו היא שהשימוש בהפגנה 

 צריך להישמר—לאפשר לקבוצת המיעוט להביע את תחושתה כי נעשה לה עוול 

רק למען מטרות שהרוב אוהד אותן. גישה זו קרובה להחריד להשקפה
—הטוטליטרית, שלפיה הפגנות מותרות רק למען מטרות שהשלטון תומך בהן 

והסכנה הגלומה בה לדמוקרטיה רבה לעין ערוך מכל מה שהפגנת מחאה שקטה

פעם.–תוכל לעשות אי
אלא שהמתקפה על הפגנת החרדים לא הסתפקה בניסיון לשלול מן החרדים

אלימה. כמה אישי ציבור הרחיקו לכת ודרשו לשלול מהם–את זכותם למחאה לא

 פרופ' אוריאל39עוד זכויות יסוד בשל התקפותיהם על האקטיביזם השיפוטי.
פרוקצ'יה, דיקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית, העלה דרישה שכל

המימון הממשלתי למוסדות החרדיים יופסק כתגובה ישירה להפגנה ולהתקפות

המילוליות הנלוות על בית המשפט: "הם מתנתקים מהאמנה הבסיסית של החברה
הישראלית, ולכן לא צריך לתת למוסדות שלהם אפילו אגורה. אולי בדרך זו הם

ÁÓÂ¯Âדתי –המכר האנטי– ספי רכלבסקי, מחבר רב40ישקלו מחדש את עמדתם".

˘Ï Ó˘ÈÁ קיבל מהעיתון ,ÓÚ¯È·במה להצעתו לממשלה "לפרק את המסגרות 
 ההצעה המצמררת ביותר הופיעה41החינוכיות האוטונומיות [של החרדים]".

, בטורו של צבי בראל. החרדים, כך כתב, רוצים ליצור "דמוקרטיה אחרת,ı¯‡‰ב

שבה חברה נאורה מתירה למיעוט חשוך למשול בה", ולכן דרושה תגובה תקיפה:

הדידי לש היטרקומדה תונורקע תא אקווד ץמאל ןוצרה ררועתמ הזה בצמב

עוגפל הלולעש תוליעפ לכ לע תרסוא תיקרוטה הקוחה .היקרוט :הבורק

ידרוכה טועימה :הרבחה לע םימויא ינש הנמיס הנידמה ... המואה תודחאב

היהי םעהש עבוקה ,ףיעס ותוא תא םיליעפמ םהינש דגנ .םייתדה םיינוציקהו
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.שארמ םיעודי ויתורדגש יטילופ בולכב לועפל תויאשר תויתד תוגלפמ .דחואמ

היקרוטב ,םינוליחה לש שדוקה ןוראל ךפה םידרחה סויג הבש ,לארשיל דוגינב

םייתדה םיווהמ םש .ידמ תויתד תויטנ םילגמה םיניצקו םילייח אבצהמ םישרגמ

,לארשיב .ןידה תא לבקמש ,לודג טועימ ,הייסולכואהמ םיזוחא 03–כ םהיכמותו

הרבחהמ לודג קלח הבש הנידמ איה היקרוט .בלכב שכשכמ םיזוחא 02 לש בנז

42.לשממה ידי לע עבקנ םאלסיאה ןונימ לבא ,תימלסומ

 מדינה—מה שבראל מציע, בעצם, הוא שישראל תטפל בחרדים בדרך שטורקיה 

 מטפלת באזרחיה הדתיים: על ידי שלילת החירויות—דמוקרטית רק למראית עין 

הדתיות הבסיסיות שלהם. אחד מסימני ההיכר של הדמוקרטיה הוא יכולתה
לשאת ביטויי מחאה. להגיב למחאה בדרישה שינושלו זכויות אדם בסיסיות מן

 וקשה לתאר זכות בסיסית יותר מן הזכות לחופש דת בלי שה"מינון...—המוחים 

 דבר זה מסכן את הדמוקרטיה הרבה יותר מכל איום—נקבע על ידי הממשל" 
אלימה.–אפשרי העלול לצמוח מהפגנה לא

ולם, התוצאה החמורה ביותר של התגובה החריפה להפגנת החרדיםא

היא חוסר הנכונות הכמעט מוחלט לדון בעצם טענותיהם נגד בית המשפט

העליון, או אפילו להודות כי אפשר שיש בהן יסוד כלשהו הראוי לבדיקה. נראה
שמרוב עיסוק בניסיונות למצוא דרכים לשלול את זכויות האזרח של החרדים,

לא נותר זמן להתייחס לטענותיהם בעניין האקטיביזם השיפוטי. הסירוב לדון

בסוגיה זו בולט במיוחד בשל העובדה ששאלת גבולות הסמכות של ערכאות
השיפוט העליונות, ושאלת השלכותיו של האקטיביזם השיפוטי על השלטון

הדמוקרטי, הם נושאי דיון בוערים בכל רחבי העולם המערבי. והנזק שההתעלמות

מן הנושא מסבה לדמוקרטיה הישראלית גדול במיוחד מכיוון שהשאלה שעל
הפרק, התאמתו של אקטיביזם שיפוטי מצד בית המשפט העליון לתפישה

דמוקרטית, היא כל כך יסודית.

,טפשמה תיב יפלכ םידרחה םירקבמה ועימשהש תונעטל סחייתהל םוקמב
םיכרדב לארשיב םינטפשמהו הימדקאה ישנא ,םיאנותיעה ,םיאקיטילופה וקמחתה

טפשמה תיב לש ותוגהנתה יכ ןכתיי אלש החנהה הדמע םתשיגבבסיס  .שונות

לת תטיסרבינואמ לגס באז ןטפשמה ריהצה ךכ .הרעסל תיתימאה הביסה איה
ןוזיבג תור ומכ ימלוע םש ילעב טפשמ יחמומ רשא — טפשמה תיבש ,ביבא

יטסיביטקאכ והוראית ליגקמ תטיסרבינואמ רלטוק ןיווראו תירבעה הטיסרבינואהמ
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תרכהב" ,לגס לש ותעדל .רקיע לכ יטסיביטקא וניא םצעב — םלועב רתויב
הנכה אוה התע ללוחתמהש ,ךירעהל רשפא ...וילע לבקמ ץ"גבש יטופישה ןוסירה

תסנכה רבח לש וטפשמב םילשוריב יזוחמה טפשמה תיבב ןידה תערכה תארקל

רחאל ללוחתהל לולעש המל תובבלה תרשכה אלא הניא ...הנגפהה ...יערד הירא
רבדב תונעטה תא החדש רחאל 43."םחורל היהת אל וז םא ,יערד לש וניד תערכה

םישנא ןוילימ עברש רבסהה אלא לגסל רתונ אל ,תויודב תומשאהכ םזיביטקאה

םתבוגת תא לגרתל תנמ לע ןוילעה טפשמה תיב תוקיספ דגנ הנגפהל ועיגה
44.דחא םדא דגנ רתוי הכומנ האכרע לש הערכה לע תירשפאה

ברוח דומה נטען, שהחרדים פשוט אינם מבינים את צעדיו של בית המשפט

 שהופיעה בעיתון—לענייני דתות, פרסם כתבה  ı¯‡‰העליון. שחר אילן, כתב 
 בשם "שלוש אגדות חרדיות—כידיעה חדשותית, ולא כפרשנות או כמאמר דעות 

על השופטים", וכותרת המשנה שלה קבעה: "היחס לבית המשפט אינו מושתת

45על עובדות".

תיב דגנ םיאצוי םהשכ ,תיטפשמ הניחבמ ,ןעשיהל המ לע שי םידרחל םאה

םיקיתה דחאב ,ןיינעה ךרוצל ,ןנובתנ הבה ?קרב ןרהא אישנה תושארב טפשמה

ותקיספ :תנסורמה ותוגהנתהל המגודכ בושו בוש גיצהל םיגהונ טפשמה תיבשמגיני 
יםשימח ןב רדסה טפשמה תיב לטיב 8991 רבמצדב .תובישיה ינב סויג ןיינעב

ינבל ונתניש תויחדה רפסמ לע טילחהל יאשר ןוחטיבה רש היה ויפלששנה 

קוח חסנל וז ךרטצת הבש הנש לש תוהש תסנכל ביצקה טפשמה תיב .תובישי
תויחדה ןתמ ,הזכ קוח רדעהבש ףיסוהו ,תוריש תייחד ןתמל הרורב תוינידמ עבוקה

םידרחה יכ ןכתיי אלש התייה טפשמה תיב יכמות ועימשהש הנעטה .קספוי

הטלחהה תא ריבעה קר טפשמה תיבש ןוויכמ ,תאזה הטלחהה לע םיסעוכ תמאב
ןמ רתוי קוחר רבד ןיא ךא 46.םיצור םהש םינעוט םידרחהש המ הזו — תסנכה לא

יתלב איה תורישה תייחדל תמייקה הטישהש תושרופמ עבק טפשמה תיב .תמאה

תסנכל היהיש ידכ תפסונ הנש ופקותב ראשיהל יחכונה בצמל רשפיא אוה .תיקוח
תוכמסה תא ריזחהל הרירבה תא תסנכה ידיב ריאשה אל ךא ,הפולח עיצהל ןמז

.בר ןמז הז ופידעה ,תסנכב בורהו ,םידרחהש הטישה וז ירהו — ןוחטיבה רש ידיל

,לילעב הריבס יתלב התייה תויחדה ןתמ תוינידמ היפלש ותקיספב ,ןכ לע רתי
ליעפה ךכבו ,תידרחה הליהקה לע םעז רוביצה ברקב ןוילעה טפשמה תיב ררוע

.הברהב השקונ תוינידמ עבקתש תסנכה לע ץחל

המגודכ וז הקיספב םישמתשמה ומלעתה ונממש ,םידרחה םעזל ףסונ רוקמ
אלא ,והשלכ קוח לע הססבתה אל טפשמה תיב תטלחהש אוה ,יטופישה ןוסירל

תונושארה היתונש םישימח ךשמב ףקת היהש קוחה .םיטפושה לש םהיתועד לע קר
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עבק אלו ,תוריש תויחד קיפנהל תוכמסה תא ןוחטיבה רשל קינעה הנידמה לש
הז קוח לע ךמתסה ומצע טפשמה תיב .רשה לש ותעד לוקיש תלעפהל תולובג

תיב עבק 1891–בו 0791–ב .היגוס התואב וקסעש תוריתע שולש רבעב החדשכ

תיב לש ותוכמס םוחתמ גרוח אוה ,ונייה — טיפש וניא ללכ אשונה יכ טפשמה
תובישי ינבל תויאנוטיס תוריש תויחד לש תוריבסה תדימש קומינב — טפשמה

אשונה יכ עתפל טפשמה תיב טילחה 6891–ב .תיטפשמ אלו תיטילופ הלאש איה

זאש אלא — םייוניש םייתניב ולח אל ןיינעל עגונה קוחבש תורמל — טיפש ןכא
–םיתשב .ריבסה רדגב איה ןוחטיבה רש לש ותוינידמ יכ םיטפושה ועבק דוע

רבמצדמ הקיספב ,ןכ יפ לע ףא .הנוש אל ןיידע קוחה ןכמ רחאלש םינשה הרשע

6891 תנשב .ירפסמ יוניש :שחרתה רחא בושח יונישש םיטפושה וטילחה ,8991
םידמעומה ללכמ םיזוחא 4.5 וויהש ,תובישי ינבל תוריש תויחד 710,71 ויה

8 ןהש ,תוריש תויחד 277,82 לע רפסמה דמע 8991–ב וליאו ,הנש התואב סויגל

תא ךפהש יתוכיא יוניש רצי ,קרב בתכ ,הז יתומכ יוניש .םידמעומה ללכמ םיזוחא
47.הריבס יתלבל ןוחטיבה רש ידיב הנתינש תידבלבה הטלחהה תוכמס

5.4 אחוזים שונים–קשה לתאר טיעון משפטי קלוש יותר מזה האומר ש

8 אחוזים. אבל גם אם נקבל את נימוקיו של בית המשפט, הנקודה–איכותית מ
החשובה היא שהפסיקה הזאת, כמו פסיקות רבות אחרות של בית המשפט

בנושאים אחרים, הייתה בעיקרה הכרעה ערכית של השופטים ולא החלטה

 ולכך בדיוק החרדים מתנגדים. מתנגדי האקטיביזם השיפוטי—המבוססת על חוק 
רואים בו סכנה לדמוקרטיה משום שהם סבורים כי החלטות ערכיות מסוג זה

צריכות להיקבע בידי נציגיה הנבחרים של האומה ולא בידי בית משפט ממונה.

אלה שדחו את טענות החרדים נגד האקטיביזם השיפוטי, בעילה שבית המשפט
רק העביר את ההחלטה בעניין דחיית השירות לכנסת, ניסו במכוון להתחמק מן

48הנקודה הזאת.

כשהסניגורים של בית המשפט העליון מתכחשים לכך שלחרדים תלונה
לגיטימית, אין הם משתעשעים באשליה תמימה ובלתי מזיקה. הם אומרים,

למעשה, ששום נקודת מבט השונה משלהם אינה זכאית להתייחסות רצינית.

גישה כזאת אינה מותירה אפשרויות רבות לקבוצת מיעוט שמרגישה שזכויותיה
נשמטות מידיה בהליך שאין לה כל סיכוי להשפיע עליו. יתרה מזאת, היא מונעת

מכל אזרחי המדינה את הזכות לקיים דיון רציני בנושא בעל חשיבות מכרעת:

חלוקת התפקידים והסמכויות בין רשויות השלטון השונות.
בתנאים שכאלה, כשדיונים מהותיים בסוגיות יסוד מודחקים או נדחים מעל

סדר היום, יתקשה כל מגזר בחברה לשכנע אחרים שנגרם לו סבל אמיתי. קושי
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זה מתגלה במלוא עוצמתו בפרשנות שכתב אמנון דנקנר לאחר הפגנת החרדים:
"ממילא לא היה כאן עניין חיוני לוחץ וכואב על הציבור החרדי, שאחרת בוודאי

 לאחר שסירב להתייחס ברצינות49היה ציבור חרדי כה גדול נסחף לאלימות".

לטענות שהשמיעו החרדים, אומר להם דנקנר, למעשה, שהדרך היחידה להוכיח
שיש להם תביעות אמיתיות היא אלימות. המסקנה המשתמעת, כאילו קבוצה

הרוצה שהאינטרסים שלה יזכו להתייחסות רצינית תהיה חייבת להשתמש בכוח

הזרוע, היא התוצאה ההגיונית של הסירוב להכיר בדעות מנוגדות כאשר מביעים
אותן בדרכי שלום. מכיוון שרוב הישראלים אינם חפצים לחיות בחברה כזאת,

חובה עליהם להתיר, לעודד ולכבד את המחאה.

התגובה להפגנת החרדים ממחישה כי לא ניתן עוד להשלים עם הטאבו
הציבורי נגד מתיחת ביקורת על בית המשפט העליון כרע הכרחי לשמירה על

שלטון החוק. טאבו זה מהווה היום גורם שלילי המערער לא רק את שלטון

החוק, אלא גם סדרה שלמה של חירויות דמוקרטיות אחרות. עלינו לאפשר
לבית המשפט העליון, אשר פעל כה רבות לקידום חופש הביטוי בישראל, להיות

גם הוא מושא של חופש זה.

‡ÂÂÏÈÔ ‚Â¯„ÂÔ ‰È‡ ÚÈ˙Â‡È˙ ‰ÎÂ˙·˙ ÚÏ ÚÈÈÈ ÁÂ˜ ÂÓ˘ÙËÆ

‰Ú¯Â˙

,ÎÏ˙ 3˙ ,"קרב ןרהא לש הכפהמה תרות" ,רעיינ ללה האר וז היגוסב רתוי בחר ןוידל .1
,"ונניאש ןוידהו יטופיש םזיביטקא" ,ןודרוג ןילווא ;11-34 'מע ,8991/ח"נשתה ףרוח
˙ÎÏ˙ 3, 44-77 'מע ,8991/ח"נשתה ףרוח.

הלחה איה םלוא .ןכל םדוק םימי העברא תידרחה תונותיעב הזרכוה הנגפהה ,השעמל .2
.םיאנותיעה תביסמ רחאל קר הבחר תירוביצ בל תמושת ךושמל

3. ÓÚ¯È·, 31 9991 ,ראורבפב.

4. ‰‡¯ı, 01 9991 ,ראורבפב.

5. ‰‡¯ı, 21 9991 ,ראורבפב.

."םידוהיה ררוצ" אלו ,"תודהיה ררוצ" קרב תא הניכ אוהש ןעט ףסוי דוד ברה .6

7. ‰‡¯ı, 11 9991 ,ראורבפב.
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8. È„ÈÚÂ˙ ‡Á¯ÂÂ˙, 51 9991 ,ראורבפב.

9. È„ÈÚÂ˙ ‡Á¯ÂÂ˙, 51 9991 ,ראורבפב.

10. È„ÈÚÂ˙ ‡Á¯ÂÂ˙, 41 9991 ,ראורבפב.

11. ‰‡¯ı, 11 ןימינב הלשממה שאר לש וירבד ןה רתוי תונותמ תואמגוד .9991 ,ראורבפב
םה ,ןוילעה טפשמה תיב אישנו ןוילעה טפשמה תיב יטפוש ,ןוילעה טפשמה תיב"( והינתנ
ÓÚ¯È·, 01 ,"םתוא ףוקתל אלו םתוא דבכל ךירצו ,לארשי תנידמב קוחה ןוטלשל ונלש הבורע
היטרקומדב העיגפ"( דמימ תעונת גיהנמ ,לטימע הדוהי ברה לש וירבד ;)9991 ,ראורבפב
דמימ לש ףסונ גיצנ ,דעלג הדוהי ברה לש וירבד ;)9991 ,ראורבפב ÓÚ¯È·, 51 ,"תילארשיה
המסרפש תועדומהו ;)9991 ,ראורבפב ı, 21¯‡‰ ,"היטרקומדה תוישא לע רערעל ןויסינ"(
םישנאל וארקו "!היטרקומדה תא ףפוכל ןתינ אל" וזירכהש ,לארשיל הקוח ןעמל העונתה
.9991 ,ראורבפב È„ÈÚÂ˙ ‡Á¯ÂÂ˙, 11 ."קוחה ןוטלש לע הנגה"ה םשב דגנה–תנגפהב ףתתשהל

12. ‰‡¯ı, 41 9991 ,ראורבפב.

13. ‰‡¯ı, 11 9991 ,ראורבפב.

.9991 ,ראורבפב ı, 21¯‡‰ ,"שדחה רנויצקאירה" ,בגש םות .14

.9991 ,ראורבפב ı, 21¯‡‰ ,"הירגלוו תנידמב" ,ןמיזנב יזוע .15

םירחא םינותיע .9991 ,ראורבפב ı, 11¯‡‰ ,"תונלבוסהו קופיאה תאכרע" ,לגס באז .16
."הנכסב תויהל ךישמי קוחה ןוטלש"ש ריהצה ,לשמל ,·ÓÚ¯Èמ תליג יבצ .וירחא וקיזחה–ורחה
תא הניכ ולש ימח ;9991 ,ראורבפב ÓÚ¯È·, 51 ,"הנכסב תויהל ךישמי ןוטלשה" ,תליג יבצ
דובכ לא" ,ולש ימח ."קוחה ןוטלש לע ...רגת תאירק" םידרחה לש תרוקיבה תאו הנגפהה
דרמ" הנגפהה תא הניכ יקסבלכר יפס רפוסה .9991 ,ראורבפב ÓÚ¯È·, 21 ,"דבלב ךיניעל ,סיארה
.9991 ,ראורבפב ÓÚ¯È·, 51 ,"םישבכה תקיתש ,םינברה תמשא" ,יקסבלכר יפס ."ןוטלשב ינבר

17. ÓÚ¯È·, 31 םג רשא ,ןתיא לאכימ קית ילב רשה ןה תופסונ תואמגוד .9991 ,ראורבפב
,ראורבפב È„ÈÚÂ ̇‡Á¯ÂÂ˙, 41 ,"םירדענה תשולש" ,ענרב םוחנ ;9991 ,ראורבפב 31–ב ·ÓÚ¯Èב טטוצ
.9991 ,ראורבפב ı, 41¯‡‰ ,"ץ"גבה תיזחב" ,ולסכ ןרו ;9991

18. ‚ÏÂ·Ò, 51 9991 ,ראורבפב.

.9991 ,ראורבפב ı, 61¯‡‰ ,"הנידמה לש היניטעמ םתוא קתנל" ,סוקרמ לאוי .19

אל ללכ ךרדב ךא ,לארשיב טפשמ יתבו םיטפוש לע תופקתה ףא םיתעלו םימויא ויה .20
.םידרח דצמ

.9991 ,ראורבפב ı, 41¯‡‰ ,"רבדיהל אלו ,טופשל" ,לארב יבצ .21

.9991 ,ראורבפב ı, 11¯‡‰ב העדומה ,לשמל ,האר .22

23. ‰‡¯ı, 41 9991 ,ראורבפב.

24. ‰‡¯ı, 21 9991 ,ראורבפב.

.9991 ,ראורבפב ÓÚ¯È·, 51 ,"תנכוסמ תלוברעמ" ,ק'ז השמ .25

26. È„ÈÚÂ˙ ‡Á¯ÂÂ˙, 51 9991 ,ראורבפב.
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27. ÓÚ¯È·, 21 9991 ,ראורבפב.

28. ‰‡¯ı, 41 9991 ,ראורבפב.

29. ‰‡¯ı, 51 הנגפהה ינגראממ ,שורפ םחנמ לש דואמ םירקוסמה וירבד .9991 ,ראורבפב,
ורמאנ אל ,תיתד–יטנאה ותוינידמ הנושת אל םא טפשמה תיב דגנ "המחלמ"ב םייא םהבש
.עוריאה רחאל תונותיעה תולאשל הבוגתב אלא ,הנגפהב

.תונגפהה יתשב בורל ופנוה םיטלש ,םלוא .30

31. ‰‡¯ı, 41 9991 ,ראורבפב.

32. ‰‡¯ı, 51 9991 ,ראורבפב.

33. ‰‡¯ı, 41 םג האר .9991 ,ראורבפב È„ÈÚÂ˙ ‡Á¯ÂÂ˙, 41 אל העדוהה .9991 ,ראורבפב
.ימדקאה שפוחה לע םויא הווהמ יטופישה םזיביטקאה לע הפקתה דציכ ריבסהל החילצה

34. ‰‡¯ı, 51 9991 ,ראורבפב.

35. ÓÚ¯È·, 51 9991 ,ראורבפב.

36. ‰‡¯ı, 51 9991 ,ראורבפב.

וליפא .9991 ,ראורבפב ÓÚ¯È·, 51 ,"תוריחבה תארקל חוכ לש ןגפמ" ,ימלשורי םולש .37
.םינשרפה לכ ידי לע טושפה הנבומב הלבקתנ אל םידרחה תנגפהב תומילאמ תטלחומה תוענמיהה
הסמב תומילא התייה תאז לכבו המילא הנגפה התייה אל תאז" :הבתכ ·ÓÚ¯Èמ ארפק לכימ
,הפופצ ,תרשפתמ אל ,תוקידא לש ,תיתד הנומא לש שיא ןוילימ עבר .תאזה הרידאה תישונאה
.9991 ,ראורבפב 51 ,"םילשורי תקולח" ."תרטונ ,החוכב הריכמ

38. ÓÚ¯È·, 51 9991 ,ראורבפב.

רבד לכ יכ ,הל םיפתוש םיבר םילארשיש ,הקומעה הנומאה ןמ ועבנ הלא תושירד .39
,ı¯‡‰ב רוט לעב ,רלסרטש הימחנ ,המגודל .יטרקומד–יטנא השעמ חרכהב אוה םישוע םידרחהש
ךופהלו היטרקואיתב היטרקומדה תא ףילחהל — הרורב תיגטרטסא הרטמ" שי םידרחלש ןעט
.9991 ,ראורבפב ı, 41¯‡‰ ,"לובג ילב םידרח" ."תוללותאיאה לש ןאריאל תינרדומה לארשי תא
תניינעמו הנוש היצאירו עיצה ,ןליא–רב תטיסרבינואב םיטפשמל הטלוקפה ןקיד ,ץרווש דוד
םאה" .אבצב םיתרשמ םניא םבורש ןוויכמ ודוסימ לוספ םישוע םידרחהש רבד לכ :ןועיט ותואל
אוה ?"םידרחה םע דחי םחליהל הכירצ ,תומחלמב םילפונ הינבש ,תיתדה תונויצהש המחלמ וז

,עשוהי ב"א םירפוסה ורמאש םירבד האר תופסונ תואמגודל .9991 ,ראורבפב ı, 51¯‡‰ .לאש
יפ לע תויחל םינכומ םניא תיסקודותרואה תודהיה יגלפ בור"( ןמסורג דודו רהזי 'ס ,זוע סומע
םע ןויסינה"( ינימי רורד–ןב רוטה לעבו ,)9991 ,ראורבפב È„ÈÚÂ˙ ‡Á¯ÂÂ˙, 41 ."היטרקומדה יללכ
םויכ םייקה ןוזיאה רסוח תא ףילחהל םיצור םה ...הרשפו ןוזיא םיצור אל םהש חיכומ םידרחה
.)9991 ,ראורבפב ÓÚ¯È·, 71 ,"הרשפ ןיא ,תופתוש ןיא" ,ינימי רורד–ןב ."םהלש תילטוט הייפכב
תושירד קידצהל ידכ הלצונ איהו ,הל ומדקש םיידרח–יטנא תושגר הניזה טפשמה תיב דגנ הנגפהה
.תיטרקומד הרבחב קחשמה יללכ לש הטוב הרפה תובשחנ ויה תוליגר תוביסנבש

40. ÓÚ¯È·, 11 9991 ,ראורבפב.

.9991 ,ראורבפב ÓÚ¯È·, 51 ,"םינברה תמשא" ,יקסבלכר .41

.9991 ,ראורבפב ı, 41¯‡‰ ,"טופשל" ,לארב .42
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43. ‰‡¯ı, 11 9991 ,ראורבפב.

,ס"ש ידי לע אל הנגרוא הנגפההש הדבועה רואל רתוי דוע תידרוסבא תכפוה הנעטה .44
.םיזנכשאה הירחתמ ידי לע אלא

.טפשמה תיב לע םידרחה לש םמעזל הליעה ןה "תודגא" שולשש ןליא ןעט ותבתכב .45
סנקה ;תבשב םהיתויונח תא חותפל םיצוביקל הריתהש הדובעל ןידה תיב תטלחה :ןה שולשה
הצעומה שאר ,ג"בלר ברה לע ,הרואכל ,ליטה ןוילעה טפשמה תיבש טפשמה תיב ןויזיב לע
לש ומואנל סחיב קרב ןוילעה טפשמה תיב אישנל םיסחוימה המכסהה ירבדו ;םילשוריב תיתדה
תוסנמה "תוישונא םיניכ" לע רבידש ,עבש ראבב םולשה טפשמ תיבמ ,ןוגילא דדוע טפושה
ונתנש תונשרפב םידרחה וגש םירקמה תשולש לכבש ןעט ןליא .טפשמה תכרעמ לע טלתשהל
תא ןוכנ לא ןיבה ןליאש חיננ וליפא .קדצומ וניא םמעז ןכ לעו ,רבודמה השעמל וא הערכהל
תוטלחהמ םלעתה אוה ,"הנוכנ"ה תונשרפה תא אצמ םגו םיעוריא םתואל םידרחה לש םתונשרפ
רדסהה לוטיב :םידרחל תמאב ועירפהש ,ןוילעה טפשמה תיב לש רתוי הברה תויתועמשמ
ןידה יתב לש םהיתויוכמס תלבגה ,הבישי ידימלתל תוריש תייחד רשאל ןוחטיבה רשל רשפיאש
םיביטברסנוקלו םימרופרל רשפאל תויתדה תוצעומה תא תובייחמה תוטלחה תרושו ,םיינברה
.9991 ,ראורבפב ı, 41¯‡‰ ,"םיטפושה לע תוידרח תודגא שולש" ,ןליא רחש .ףרטצהל

המל" ,זועמ רשאו ,9991 ,ראורבפב ı, 11¯‡‰ ,"קופיאה תאכרע" ,לגס ,המגודל ,האר .46
.9991 ,ראורבפב È„ÈÚÂ˙ ‡Á¯ÂÂ˙, 71 ,"ץ"גבמ םידרח

47. ‰‡¯ı, 01 8991 ,רבמצדב.

דע יטופישה םזיביטקאה לש ישממה אשונל תוסחייתהמ ענמיהל ןוצרה אוה קזח הכ .48
התייה םתנגפה תרטמשו ,הזה םזיביטקאב וצפחש םה םידרחהש ועבק ףא טפשמ יחמומ המכש
היה לוורוא 'גרו'גש רזומ לופלפ — טפשמה תיב Ï‡ תסנכהמ ורבעוי תוטלחהש ךכל םורגל
,םידרחה ולשכ הב ,תסנכה ןמ הריזה תא קיתעהל ןויסינ םושמ אלא ]הניא הנגפהה[" .וב האגתמ
.ביבא לת תטיסרבינואב יתקוח טפשמל ריכב הצרמ ,זועמ רשא ןעוט ,"ןוילעה טפשמה תיב לא
םילגוסמ םניאש המ תא" .9991 ,ראורבפב È„ÈÚÂ˙ ‡Á¯ÂÂ˙, 71 ,"צ"גבמ םידרח המל" ,זועמ
ותימע רמוא ,"תיטופישה תושרה דגנ רורט תועצמאב גישהל םישקבמ םה ... תסנכב גישהל
,"תונלבוסהו קופיאה תאכרע" ,לגס .לגס באז ,ביבא לת תטיסרבינואב םיטפשמל רפסה תיבמ
‰‡¯ı, 11 הטושפה תועמשמה ןמ םלעתהל וחילצה הלאה תונעטה לכש אלא .9991 ,ראורבפב
יאשונב תונועט תויגוסב עירכהל הכירצ ,ןוילעה טפשמה תיב אלו ,תסנכהש :םידרחה ירבד לש
.הנידמו תד

.9991 ,ראורבפב ÓÚ¯È·, 51 ,"לודגה קופיאה" ,רנקנד ןונמא .49


