
צחי הנגבי עשה מאמצים עילאיים 
לתקן את הרושם של חטאיו, ולה־
ציג דיוקן של אדם שמעד באופן נקודתי, 
למד היטב את הלקח ושינה את דרכיו. 
ואכן, בניגוד לאחרים, העביר בהתנה־
גותו מסר של חרטה כנה. שופטיו ניסו 
להסתכל במרקם הנסיבות שבהן פעל, 
בפרספקטיבה של נורמות שהיו שכי־
חות באותה עת ולהתייחס למעשיו דרך 
פריזמה מקלה. הם נדרשו לתמרונים לא 
מעטים כדי להתעלם מסעיפי המרמה 
והפרת האמונים בפרשת המינויים הפו־
ליטיים, שוחד בחירות וניסיון להשפיע 
על בעלי זכויות הצבעה, ולהאשימו רק 
בעדות שקר. מעשה זה החליטו, אינו 
יכול להסתייע בשום אמות מידה מק־
לות. בדברי התביעה, שהד נמצא להם 
גם בפסק הדין, נאמר בפירוש שלמר הנ־
גבי ניתנו הזדמנויות אחדות לומר אמת, 

אך הוא בחר לדבוק בשקריו.
הנגבי ופרקליטיו היו שבעי רצון מה־
חלטת בית המשפט, אף על פי שעננת 
קלון ריחפה עדיין מעל האשמה בעדות 
הכזב. אולי ציפו שהדיינים יפזלו לעבר 
ארון הספרים היהודי, שראה באמירת 
האמת ערך יחסי שמותר לעיתים לנגוס 
בו מעט, כאשר ערכים גבוהים ממנה 
ניצבים בדרכו. להלן דוגמאות אחדות: 
סכנה  נשקפה  כאשר  ויצחק,  אברהם 
פלשתים,  ובארץ  במצרים  לשלומם 
הציגו את  נשותיהם כאילו היו אחיותי־
הם (בראשית, י"ב-י"ג; כ"ו-ו'). הם דחקו 
את האמת למען הצלת החיים.               

שמואל הנביא, בהתבקשו למשוח את 
דוד למלך, חשש מנקמת שאול שעדיין 
כיהן בתפקיד. בורא עולם אישר לו שי־
מוש באמתלה לאמור: "עגלת בקר תיקח 
בידך ואמרת לזבח לה' באתי" (שמואל 
א', ט"ז). גם כאן נדחתה אמירת האמת 

מפני הצלת חיים.  
הקדוש ברוך הוא שולח את משה אל 
פרעה בבקשה: "נלכה נא דרך שלשת 
אלוקינו",  לה'  ונזבחה  במדבר  ימים 
אתכם  "אעלה  בפועל:  הכוונה  כאשר 
ודבש"  חלב  זבת  ארץ  אל  ממצרים 
(שמות ג', י"ז-י"ח). ערך האמת נדחה 

מפני ערך גאולת ישראל. 
במסכת כלה (ט', א') מצאנו דיון בין 

בית הלל לבין בית שמאי בשאלה, כיצד 
להגיב למראה כלה לא יפה. בית שמאי, 
אומרים "כלה כמות שהיא", ובית הלל 
למרות  וחסודה".  נאה  "כלה  אומרים 
שדברי בית הלל הם שקר לבן, אמירת 
האמת נדחתה מפני יצירת הרמוניה בין  

בני זוג בתחילת דרכם.
כאשר אברהם ושרה מתבשרים על 
הולדתו הקרובה של בנם, נאמר: "ות־
צחק שרה בקרבה לאמור אחרי בלותי 
הייתה לי עדנה ואדוני זקן" (בראשית, 
י"ח–י"ב). ברם, כדי לא לעורר את זעמו 
של אברהם, משנים  מלאכי השם את 
דבריה ומוסרים לו שאמרה "ואנוכי זק־
נתי" (שם י"ח, י"ב). הם  מקריבים את 

האמת מפני הערך של שלום בית.
לאחר מות יעקב חששו אחי יוסף 
מנקמתו בהם על שמכרוהו לעבד. הם 
מסרו לו אפוא שאביו, בשכבו על ערש 
דווי, ציווה שימחל להם לאמור: "שא 

נא פשע אחיך וחטאתם כי רעה גמלוך" 
(בראשית, נ', ט"ו-י"ז). יוסף ידע שאינם 
מדברים אמת מכיוון שלא סיפר לאביו 
על פשעיהם כלפיו, אך דחה את עוון 
בדיותיהם מפני שהבין שנקטו בצעד זה 

רק כדי להציל את חייהם. 
דוגמאות אלה אינן תופסות לגבי 
הנגבי. למגינת הלב, אי אפשר למ־
צוא בין הסיבות לכזביו שום סגולות 
נעלות, שכדי לקיימן נאלץ לטענתו 
לשקר. מכאן, שגם לפי אמות מידה 
יכול להימלט מכתם  מקראיות אינו 
הקלון. אמירת האמת נותרה להיות 
היא  נתון  במצב  אם  גם  נכבד  ערך 
נדחקה מפני ערך אחר חשוב ממנה 
באותן נסיבות. הפשרה בין הערכים 
הישר  שעשיית  לאנשים  רק  נועדה 
ולא למי  נר לרגליהם,   והטוב היא 
שעושים פלסתר מערכים כדי לקדם 

אינטרסים אישיים. 
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מאמר מערכת 

העברת חוק ההסדרים והתקציב אתמול היא הישג חשוב 
ביותר לראש הממשלה. הצבעתם של שני חברי האיחוד 
הלאומי יעקב כץ ואורי אריאל בעד התקציב, מסמנת מעבר 
לגילוי האחריות הלאומית, גם את האפשרות שיצטרפו בעתיד 

הקרוב לקואליציה.
ראש הממשלה הראה שוב שהוא יודע להתרכז בעיקר ואי־
נו חושש מביקורת בתקשורת כמו גם מעסקאות המצריכות 
ללכלך את הידיים בדרך לאישור התקציב. אישור התקציב 
והמשך הקו הכלכלי שנקבע מאז עלה לשלטון שווים למדינת 
ישראל עשרות מונים יותר מהקצבות שונות שמריחות מכניעה 

לסחטנות. 
כמה התפתחויות מצטלבות בעתוי הנוכחי. האחת והחשובה 
ביותר, ישראל מסיימת שנה נוספת של הצלחה כלכלית אדי־
רה. פלישת המסתננים מבהירה את מהות ההישג של ישראל: 
אנחנו היום כמו ניצולים ברי מזל שהרפסודה שלהם משייטת 
בבטחון כשכל האוניות הגדולות מסביב טובעות בים הסוער. 
לא פלא שמכל עבר זורמים לכאן מהגרים בלתי חוקיים כדי 

להתלות על הרפסודה.
אישור התקציב מניח את היסוד גם להמשך היציבות הפולי־
טית. בכל אופן כך היה רצוי לכלכלה ולאזרחי ישראל. בוודאי 
לא היה רצוי שהממשלה תתחיל מעכשיו לגלוש אל פירוקה 
ואל בחירות חדשות. אך היציבות הקואליציונית מאוימת על 
ידי מפלגת העבודה שבה מדברים כל העת על פרישה וגם על 
ידי ישראל ביתנו, שמנהיגה ממתין להכרעת היועץ המשפטי 
לממשלה בנוגע לכתב האישום נגדו, וליברמן עצמו פועל למ־
עשה בשירות סוכני המכירות של 'קדימה' כשתפקידו לשחוק 
עוד  בעתיד  לפתות  אפשרות  עם  נתניהו  של  מנהיגותו  את 

בוחרים מהימין.
סיפקה את הסחורה שראש  לא  נראה שמפלגת העבודה 
הממשלה נתניהו קיווה לקבל ממנה. היא העניקה לו מידה 
מסוימת של שקט תעשייתי בחזית השביתות. אך מנהיגיה אינם 
תורמים למאבק של ישראל בזירה הבינלאומית ולא פעם נראה 
ששר הבטחון ברק מחבל בה. נתניהו העניק כמעט שנתיים 
צ'אנס לתהליך שלום מרחיק לכת, בשילוב מפלגת העבודה. 
עכשיו מתברר שהעבודה נשלטת מהמוקאטעה ומאחר ששם 
החליטו אבו מאזן ועריקאת שתם עידן התהליך המדיני וה־
משא ומתן, מפלגת העבודה אומרת אמן ומתכוננת לפרישה: 
בלי תהליך שלום, אין להם מה לעשות בממשלה, הם אומרים, 

ונותנים להבין שנתניהו אשם.
יותר, של הק־ נתניהו מתכונן עכשיו לחצי השני, הגדול 
דנציה שלו. אם הרמזים שפיזר אתמול ח"כ יעקב כץ מספיק 
ברורים הרי שבקרוב תתכונן ממשלת ימין ללא רגל שמאלית. 
ראש הממשלה כאילו אומר: נתתי צ'אנס לשלום משך שנתיים, 
אך הפלשתינים תקעו את התהליך. עכשיו יצטרך נתניהו לה־
תוות דרך להמשך כהונתו בעידן של מלחמה מדינית. המטרה 
העקרית תהיה להמשיך בצמיחה הכלכלית, אבל אם באמת 
העבודה תצא, תהיינה לשר הבטחון הבא שתי משימות שאחת 
מהן בהולה: להפסיק את זרם המסתננים בגבול סיני. השניה, 
להתכונן למערכות כבדות תוך כדי תכנון רפורמה עמוקה במ־

שרד הבטחון.

החצי השני של 
הקדנציה

אמנון לורד

ערך אמירת האמת
ד"ר אורי אדלמן

אינו יכול להימלט מכתם הקלון. הנגבי


