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 תירוביצה הצעומה לש 11-ה סוניכה תא חותפל הצור ינא :ןומרכ קירא ◆

 וזו ,ךילהתב ונלחתה ,0002 ילוי תישארב ,םינש שולש ינפל קוידב .ונלש

.חור תחנ תצקל הביס טלחהב

 לבא הרעסה ןיעב קוידב הניאש היגוסב לפטל םויה םישגינ ונחנא

 ומצע תא קתני םויה ונלש ןוידהש דואמ בושח .תויושגרתה הרצי איה

 םינשה שולשב ונלש ךלהמה לש תירקיעה הנווכהש ינפמ ,וישכעו ןאכהמ

 תודוסיה תא בצעל םיצור ונחנא .המידק לכתסהל איה תונורחאה

 תאזכ תישונא וא תיטילופ היווהמ וא תואיצממ םיקתונמש םייתקוחה

 .תרחא וא

 וא הז טועימ לש תוקוצממ ,תואיצמהמ םלעתהל רשפא-יא ,ינש דצמ

 ןומא דביא אוהש ןעוט טועימ םא .יוטיב ידיל תואב ןהש יפכ רחא

 לכתסהל ונלש ןוצרל רשק ילב ,הז םע דדומתהל ךירצ ,טפשמה תיבב

.תטפושה תושרה בוציע לש ךלהמב המידק

 תילארשיה הרבחב םיכילהת לש הניחבו םינויד לש םינש שולש םותב

 הרכהה תשרתשמו תכלוה ,טרפב יתקוחה ךילהתה ביבסו תסנכבו ,ללכב
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תטפושה תושרה

 הבצועש תיתשתה לש המלשה ;יתקוחה ךילהתה תמלשהב רבודמש

 דצמ ,דוסי יקוח תקיקח ידי-לע דחא דצמ - הנידמה תונש 55 ךשמב

.ןוילעה טפשמה תיבב הקיספה תועצמאב - ינש

 תובשחמו תונויער הלעמ יתקוחה ךלהמה תא םילשהל ץמאמה ,הז םע

 תולאשמ תחא .ןאכ סנכתנ ונחנא תאזה היגולודותמה ביבסו ;רופיש לע

 םייפלאה תונש תישארב לארשי תנידמב תטפושה תושרה תייגוסב עקרה

 תבר ,ךכ-לכ העוסש הרבחב יביטמרונה ןוידה לש ומוקמ ןיינעב איה

.ךכ-לכ םינווג

 תא ויתורעהב לולסי ,רגמש טפושה ,ונלש שאר בשויהש ענכושמ ינא

 טטרסל ץמאמה ןיינעב הצעומה תא יתנכדע םדוקה סוניכב .ןוידל ךרדה

 השיש-השימח רבכ היטרקומדל ילארשיה ןוכמב השענש "הקסע"

 םיקדובו הקוחה תמלשהל ךרדב ףגנה ינבא תא םידדובמ ונחנא .םישדוח

 קוח הקוח תדעוולו ללכב ירוביצה חישל עיצהל םילוכי ונחנא המ

.הזה ךלהמה תמלשה תא ץיאהל ידכ טרפב תסנכה לש טפשמו

 הארנכ שידקנ רבמבונב .ץמאמה תמלשהל בורק יד םידמוע ונחנא

.תאזה היגוסל תירוביצה הצעומה לש רתוי ךורא סוניכ

.חותפל ,תירוביצה הצעומה שאר בשוי ,רגמש טפושהמ שקבל הצור ינא

 ירבדב רצקאו ,תיטופישה תכרעמל שדקוי םויה ןוידה :רגמש ריאמ ◆

 .ילש החיתפה

 תדעו שגית וז הטלחה יפל .יררה תטלחה תא תסנכה הלביק 0591 תנשב

 בותכש יפכ "ידוסי קוח" - דוסי יקוח לש םתקיקחל טפשמו קוח הקוח

 הקקוח זאמ .תחא הקוחל רבד לש ופוסב ובלושי הלאו - הטלחהב

 אוה .תסנכה דוסי קוח היה םהבש ןושארה .דוסי יקוח לש הרוש תסנכה

 .יררה תטלחה לש התלבק ירחא םינש הנומש ,8591-ב תסנכב לבקתה

 לע-דמעמ םיקינעמ ךיא הלאשה הררועתה ןושארה דוסיה קוחב רבכ

 רבדב הארוהה - תסנכה ירבחל הבושח זא התארנש תמיוסמ הארוהל

.תוריחבה תטיש

 הבוח ,ונייהד ,תיתומכ הבוח תעיבק לש הטיש התייה זא הטקננש הטישה

 ףיעסב היוטיב תא האצמ איהו ,תסנכה ירבח בור ןוקיתה דעב ועיבציש

 רבדב המרונ תעיבק לש ףסונ ןווגמ ףסוותה 2991-ב .תסנכה דוסי קוחל 4

 רמאנ ותוריחו םדאה דובכ דוסי קוחל 8 ףיעסב :הקוחה תוארוה תונוילע

 אלא רבודמה דוסיה קוחב תוטרופמה תויוריחב עוגפל ןיאו קקוחל ןיאש

.יתוהמ ןחבמ - רמולכ ,הקיקחה ןכות םניינעש םימיוסמ םיאנתל ףופכב

 ידכ שרדנה ,יתוהמה ןחבמה ןיינעב ןהו סחוימה בורה ןיינעב ןהש ןבומכ
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 חקפל ידכ הב שיש קוח תארוה תבייחתמ ,תויוריחה ןמ תחאב עוגפל

 םאתהב ,התוא רקבל ידכו התוכמס תא הליעפמ תסנכה ובש ןפואה לע

 התייה הרחבנש ךרדה .םירמושה לע רמוש העודיה תיאמורה הרמאל

 טפשמה תטיש יפל תולעופה תוצראה לש ןבור בורב תלבוקמה ךרדה

 תיב ידיב הנותנ יתקוחה יטופישה חוקיפה תוכמס היפלו תיסכס-ולגנאה

 בושל אלא יל ןיאו ,טפשמה תיב לש יתוהמה ודיקפת הז .טפשמה

 ןוילעה טפשמה תיב אישנ ,לשרמ טפושה שיגדהש םירבד לא הרצקב

 ירוברמ לש עודיה ןידה קספב ,3081-ב תירבה-תוצרא לש )םיטפושה ןקז(

 ;ןידה והמ עובקל אוה תיטופישה עורזה לש התבוחו המוחת :ןוסידמ דגנ

 שרפלו ריהבהל חרכהב בייח םיוסמ הרקמב קוחה תא םשיימש ימ

 טפשמה יתב ,הז תא הז םירתוס םיקוח ינש םא .יטפשמה ללכה תא

 ,תוטושפ םילימב .םהמ דחא לש ףידעה ופקות תדימ לע טילחהל םיכירצ

 שי םא עבוקה אוה טפשמה תיבש אוה תירבה-תוצראב זא עבקנש המ

 רשא םרוגה והז .סרגנוקב לבקתמש ליגר קוח ןיבל הקוחה ןיב הריתס

laiciduJ-ה תא םייקמ  weiveR, תמאתה לע יטופישה חוקיפה תא ונייהד 

 .רתוי הובג גרדמב תאצמנה הקוחה תוארוהל הליגר הקיקח

 תוגלפמה ןומימ קוח םא הלאשה הנושארה םעפב הררועתה 9691 תנשב

 קוחל 4 ףיעסב יוטיב ול ןתינש ןורקיעה תא םאות תסנכב זא לבקתנש

 ןוילעה טפשמה תיב .תוריחבה ןויווש לש ןורקיעה ונייה ,תסנכה דוסי

 ,תסנכה ירבח בור לש ןחבמה תא ,יביטטנווקה ןחבמה תא זא םשיי

 .קוחל ףקות תתל ןיא ,תוחפל 16 םוקמב 42 קר ועיבצהו ליאוהש עבקו

 קוח תסנכה הקקוח ומוקמב .ףקות לביק אל ןומימה קוח ךכ בקע

 ,רמולכ .16 לש בורב ויתואירקמ תחא לכב לבקתה ןכא אוהו ,שדח

 ךרדש תורורב עבק וכרדב הרקנש ןושארה הרקמב ןוילעה טפשמה תיב

 תארוהל התמאתה לע ונייה ,קוח תארוה לש התויקוח לע חוקיפה

 ,וזמ הרתי .טפשמה תיב ידי-לע יטופישה חוקיפה ךרד איה ,הקוחה

 לע הדיפקהו שדח קוח הקקוחש ךכב וז ךרד הצמיאו הלביק תסנכה

.תוחפל תסנכ ירבח 16 לש בורב ותלבק

 הלע אל טפשמה תיב תוכמס לש אשונהש ךכל תובישח ןיא ,יתפקשהל

 אל ,ןאכ רבודה אוה ,זאד הלשממל יטפשמה ץעויה :ןמגרב ץ"גבב ןוידל

 זא יתנעט .ןווכמ היה הזש בשוח ינא .תוכמס רדעיה לש הנעט הלעה

 תא םאות הזה ליגרה קוחה םא :םייתשה ןמ תחאש טפשמה תיב ינפל

 ךירצ טפשמה תיב ,המאתה ןיא םא לבא ;ותוא רשאל ךירצ ,דוסיה קוח

 .קוחה תא לטבל
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 גציי רומאה טפשמבו ,הנידמה לע םכסומ היה יטופישה חוקיפה ןיינע

.הלשממל יטפשמה ץעויה התוא

 ןחבמה יפ לע וגהנ םא הלאש התלע רשאכ ,רתוי םירחואמ םיבלשב ןכל

 ןחבמ שי הזה ףיעסבו - ותוריחו םדאה דובכ דוסי קוחל 8 ףיעס לש

 ךירצ ןוילעה טפשמה תיב עבטה ךרדמ - ירפסמ אלו יתוכיא ,יתוהמ

 ןוחבל תיטנרהניאה תוכמסה לעב ףוגה אוה יכ ,יטופישה חוקיפב ןודל

 וא :ירוברמ תשרפב ןידה קספב רמא לשרמ טפושה .תויתקוחו תויקוח

 תנתינ הניא איה ןכלו קוח לכל לעמ ודמעמש ןוילע קוח איה הקוחהש

 רבד לכ לש דמעמל הווש דמעמ הקוחל שיש וא הליגרה ךרדב יונישל

 םירחבנה תיבש תמיא לכ התוא תונשל רשפא ןכל .הרושה ןמ הקיקח

 שי םא תרמוא תאז - הנוכנ איה הנושארה הפולחה םא .ךכב הצרי

 ,הקוחה תא רתוס ליגר הקיקח רבד םא ירה - הקוחל ןוילע דמעמ

 לכ ,ונייה - הנוכנה איה היינשה הפולחה םא לבא ;ףקת וניא אוה

 רדגב ןה תובותכ תוקוח יזא - ליגרה קוחהו הקוחה ,םיווש םיקוחה

 הביט םצעמ רשא תוכמס ליבגהל םעה לש ךרע רסחו ידרוסבא ןויסינ

 .הלבגהל תנתינ הניא

 הב שיש הקוח םיצור םתא םא :רמא לשרמ טפושה תוטושפ םילימב

 יזא ,הליגר הקיקח קקוחל האובב תסנכה תא םג תובייחמש תומרונ

 טפשמה תיבל תתל םיכירצ םתא ,הקוחל ליגר קוח ןיב הריתס שי םא

 םירמוא םתא םא ,תאז תמועל .ירוברמ תשרפב השעש יפכ ,טילחהל

 ךכב םעה ליעוה ךיא קקוחל הלוכי תסנכהשו םיווש םיקוחה לכש

 ?םתוא קקוחש

 יטופיש חוקיפ שי ונלשל המוד טפשמ תטיש תולעב תוצראה בורב

 לע בוסיי ,תודעווב םגו האילמב ,םויה חוכיווהו ;טפשמה תיב ידי-לע

 .תפדעומה הטישה תאז םא ,היוארה הטישה תאז םא הלאשה

 'פורפ יתרבחמ שקבל הצור ינאו ,םיחתופ העברא ונל שי :ןומרכ קירא ◆

.הנושארה תויהל ןוזיבג תור
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תטפושה תושרה לש תיתקוחה הרדסהה

 תוסנל אלא ,רדסה עיצהל וניא םויה ידיקפתש הרובס ינא :ןוזיבג תור ◆

 םירבדה דחא .רתוי הרופ היהי ונלש ןוידה הכותבש תיתשת רוציל

 םידומ םלוכ דחא דצמש אוה םויה להנתמש חוכיווב ייניעב םיטלובש

 לע הבישחה תליחת זאמ תילארשיה הרבחה תא הוולמ הזה חוכיווהש

 ןמ דחא אוה טנמלרפה תמועל תטפושה תושרה דמעמ ןיינע .הקוחה

 םיאשונה דחא אוהו 0591-ב יררה תטלחהב ןוידב ולעוהש םיאשונה

 תאז ;יתקוחה ךלהמה תא םילשהל ת ֹומזיה תא םיבכעמש םיבושחה

 הברה ,ינש דצמ .םימי תכוראו דואמ תיניצר וליאכ תקולחמ שי ,תרמוא

 ,תונבה-יא דואמ הברה טושפ הפ שיש םירמוא הזה אשונה לע םירבודהמ

 .ןוכנה ןורתפה אוהש דחא ןורתפ שיש הארנ דימ ,הרוק המ ןיבנ קר םאו

 הרבחב הרואכל יכ ,הלאה םירבדה ינש ןיב חתמ אוהש הזיא שי

 םישועו םיניבמו םידמול זא - םיניבמ אלש איה היעבה םא ,תילנויצר

 ,חתמ הפ שי תמאב המל ריבסהל תוסנל הצור ינאו ;ךירצש המ

 םה אלא ,ונלצא קר םימייק אלש םיחוכיו םה הלאה םיחוכיווה המל

 הרקמ אל הז המלו ןוטלש תויושר לש הנבמ לש ןויערל םייטננמיא

 תרדוסמ דואמ דואמ תרוסמ ןהל שיו הקוח ןהל שיש תונידמב םג

 םימייק םהב םיקסוע ונחנאש םיחוכיווהש תירבה-תוצראו הילגנא ומכ

 םיחוכיווה סיסבב לבא ,תודרומ םהב שי ,תוילע םהב שי .םיכשמתמו

 תא םיקלחמ ךיא הלאשה לע ךשמתמה קבאמהמ קלח םה הלאה

.תרדוסמ הרבחב תוחוכה

 םה םתִא רבדל םיצור ונחנאש םישנאה לכש איה ילש דוסיה תחנה

 אל ינא .םדא תויוכזלו קוח ןוטלשל ,היטרקומדל םיביוחמש םישנא

 םהלש קהבומה םויה רדסש םישנא םע רבדל םיצור ונחנאש תבשוח

 םירבדה תא םיצור םניא םהש אוה םהלש רתסנה םויה רדס וליפא וא

 בושח ,דוסיה תחנה תאזש ינפמ אקוודש תבשוח ינא .םתשולש - הלאה

 םילאדיאהמ דחא ףא "סכנל" םידדצהמ דחא ףאל תתל אלש דואמ

 םדא תויוכזו היטרקומד םיצור ונחנא םא אל אוה חוכיווה יכ ,הלאה

 ונחנא ךיא אוה חוכיווה - ןכ איה הבושתה ךכ לע - קוח ןוטלשו

 בשויו ןוילעה טפשמה תיב אישנ ןיב םירבדה יפוליח .םתוא םיגישמ

 םהינשש רוריבב םילגמ םינורחאה תועובשב אישנה תיבב תסנכה שאר

 איהש הזיא הפ ונל שיו ;היטרקומדה םשב םירבדמ םהש םירובס

.ונלש דוסיה יגשומ םע הרוק המ המולעת



ה 
ירוביצה הצעומ

וניכה • ת
ה ס

ע-דחא
רש

41
תטפושה תושרה

 תולכשומל רוזחל בוט םעפל םעפמש אוה יתדמל ינאש םירבדה דחא

 וישכע ונחנא .ונלש הבישחל סיסבה לוכה ךסב םהש ינפמ ,םינושאר

 שער דואמ הברה וב שיש ינפמ ,תיתקוח הבישחל בוט אל אוהש ןדיעב

 ץחל ךותב הקוח תונשל בוט אל .תונשל ןוצר דואמ הברהו תכרעמב

 הארנש והשמ ןקתל ןוצר רצוי ינמז עוריאש ינפמ ,םיינמז םיעוריא לש

 ,םימלבו םינוזיא לש תיתכרעמ הסיפת לע תרבדמ הקוח וליאו ,ןיקת-אל

 ררגיהל אל הקוח לע םיבשוחש םישנאל אקווד דואמ בושחש יל המדנו

 רמאש ומכ ,העשה ןמ קתנתהל רשפא-יאש ירמגל רורב .העשה יניינעל

 םייוניש וביני םייתקוח הרהבהו ןוידש תויהל םג לוכישו ,ןומרכ 'פורפ

 לוכי ףא אוה אלא ,ילילש וניאש דבלב וז אל ,הזה רבדה .םיימוקמ

 ,ונלש הדובעה תקולח תניחבמ ,תאז לכב ונחנא לבא .יבויח תויהל

 דוסיה תולכשומ .דוסיה תולכשומ לע רבדלו הנחבהה לע רומשל םיצור

 שי .םיינוטלשה תוחוכה תא תונבל ןוצר ונל שיש םה תויתקוחה

 שולשו תויזכרמ תויושר שולש :טושפ רופיסב רבודמש תרמואה השיג

 קוסעת תוירקיעה תויושרהמ תחא לכו ,תויזכרמ תוינוטלש תויצקנופ

 תויושרהמ תדרפנ היהתו תחא תיזכרמ תינוטלש היצקנופב קרו ךא

 הקיקחב תקסוע תקקוחמ תושר ,עוציבב תקסוע תעצבמ תושר ;תורחאה

 תדרפה איה תוריחל תיזכרמה הבורעהו .הטיפשב תקסוע תטפוש תושרו

 וז תולדבנ תויושרהו ,תויצקנופה יפל תויושרל קלחתמ חוכה - תויושרה

.וזמ

 לועפל הלוכיש תושר ןיאש ינפמ - ירשפא ונניאש קר אל הזה יומידה

 תירוטסיהה המגודה ילוא .יוצר וניא םג אוה - הלש היצקנופה ךותב קר

 ילגנאה לדומהו ,ילגנאה לדומה תא רחב היקסטנומש איה רתויב הבוטה

 הלאה םימיה םצעב םיאור ונחנא .תויושר תדרפה ילב קהבומ לדומ אוה

 ידי-לע םהלש תויושרה תדרפה בצמ תא תצק רפשל םילגנאה לש ןויסינ

 תיבמ ותדרפהו - הנוילעה תיטופישה האכרעה - םידרולה תיב קוריפ

.תקקוחמ תושרכ םידרולה

 לבא ,ינקירמאה לדומה אוה תויושר תדרפה רתוי הברה וב שיש לדומ

 תויושרהש יעבטה ןבומב יקלח אוה תויושר תדרפה לש לדומה םש םג

 לכ .תילנויצקנופה המרב הפיפח ןהיניב שיש אלא ,ירמגל תודרפנ ןניא

 בצמ רצוי הזה רבדה .תויצקנופה ןמ תחא לכ השוע תויושרהמ תחא

 .םימלבו םינוזיא לש רטשמ שי הלאה תויושרה ןיב :היטרקומדב יחרכה

 היצקנופב קוסיעה לע ףסונ ,הלאה תויושרהמ תחא לכ ,תרמוא תאז

 תולועפב םג תקסוע - עוציב וא הטיפש ,הקיקח - הלש תיזכרמה
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 הנבמה הז .ןהילע תוחקפמו תורחאה תויושרה תולועפ תא תוליבגמש

 רמאש יפכו ,תינורקע היעב הפ שיש ינפמ ,ינוכסח דואמ םג אוהו ,ןוכנה

 !?םירמושה לע רומשי ימ - רגמש טפושה

 תחא ףאבו ,ןוילע חוכ שי ןהמ תחא לכל זא ,תודרפנ תויושר שי םא

 .הרקב ילב חוכ שי הלאה תויושרהמ תחא לכל ןכלו ,תעגל רוסא ןהמ

 אל םג ונחנא .הרקב םג היהת תויושרהמ תחא לכ לעש םיצור ונחנא

 רקבי קר םהמ דחא לכשו ,םיפוג לש תיפוס-ןיא היסרגר תושעל םיצור

 שיש והשימ השעי הרקבה תייצקנופ תאש ךירצ אלא ,רחא והשימ

 לש תכרעמ לש יתקוחה ידוסיה ןויגיהה ןכלו ,תכרעמב רחא חוכ ול

 תוכמסה לע ףסונ ,תומייקה תויושרהמ תחא לכלש אוה םימלבו םינוזיא

.תרחאה תושרה תא ןסרל תויוכמס םג שי ,הלש תירקיעה

 תוטישב תוטלובה םיכרדהמ תחא ,םיכרד ינימ לכב הרוק הזה רבדה

 ןיב הלועפ ףותיש לע ססובמ הקיקחה ךילהש לשמל איה תומיוסמ

 תוקקוחמ תויושר שי .תקקוחמה תושרהו תעצבמה תושרה ,הלשממה

 םינוש םיביכר ןיב קחשמ אוהש הזיא שי םש םג .םיתב ינש ןהב שיש

 לוכי יתואישנ וטו :תירבה-תוצראב ומכ בצמ שי .תקקוחמה תושרה לש

.סחוימ בורב קר הקיקח רשפאל

 םג .תעצבמהו תקקוחמה תושרה ןיב ןילמוג יסחי לש ןונגנמ שי

 תושרב לבא ,תוירחא איהש וזיא היהתש םיצור ונחנא תטפושה תושרב

 תתל םיצור ונחנא :תפסונ תינבמ היעב שי ,תורחאמ לידבהל ,תטפושה

 ןונגנמב דואמ םיריהז תויהל םיכירצ ונחנא ןכלו ,תולת-יאו תואמצע הל

A-ה ytilibatnuocc )תטפושה תושרה לש חוכה תלעפה לע )חוויד תוירחא. 
 הלבגה ילב הנוהכ תעיבק איה ללכ ךרדב גשומ הזה רבדה הבש ךרדה

 הז .ותטלחה לשב טפוש קיחרהל רשפא-יא ובש ןמז ךשמל הנוהכ וא

 םג רצוי הז לבא ,טילחמ טפושה ובש ןפואה תניחבמ תולת-יא רצוי

 ,רכש יאנת - תורחאה תויושרה לש םיטנמלא ינימ לכ ידי לע הרקב

.םייונימה יכרד ,םיטפושה רפסמ

 יביטמרונה גרדמה .יביטמרונ גרדמ שי ,תויושרה ןיב םירשקל ליבקמב

 םיטקאו הנשמ תקיקח ,קוח ,דוסי יקוח ,הקוח :םיבלש המכמ בכרומ

 ברועמ בצמ ,תויצקנופהו תויושרה ןיב בצמהמ לידבהלו .םיילאודיבידניא

 ימו ןוילע ימ רורב אל ןכלו לוכה רתוי וא תוחפ םישוע םלוכ ובש

.הרורב הייכררייה שי - יביטמרונה גרדמב - הפ ,ןותחת

 .דוסי יקוחו הקוח םימייק םא אל איה תונוש טפשמ תוטישב הלאשה

 םא הלאשב תקולחמ הברה ןיא םיריכמ ונחנאש טפשמה תוטיש בורב
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 ךשמתמ חוכיו שי תילארשיה טפשמה תטישב .הנוילע הקוח םהל שי

 תועמשמה המ וא הקוח היהתש בוט םא הלאשב אל 2991-מ תוחפל

 לש היעבהמ תצקמ .הקוח שי םא תימדקמה הלאשב אלא הקוח לש

 הדבועהמ עבונ תטפושה תושרה דיקפת לע תקסופ-יתלבה תקולחמה

.הקוח ונל שי םא הלאשב עירכהל יאדכ ןכלו ,תוריהב ונל ןיאש

 םה דוסיה יקוח םאה ?םדמעמ המ לבא ,דוסי יקוח ונל שיש רורב

 שיש קפס ןיא ?םיווש םה םאה וא רתוי הובג יביטמרונ גרדמב תמאב

 הרואכל .םיילאודיבידניא םיטקאל ,הנשמ תקיקח ,קוח ןיב גורידה ונל

 זא ,הטמו קוחה תא קר חקינ םא ,ךכש ןוויכמש רמול ידכ ךכב שי

 .הנוילעה תושרה איה ,הקיקחה לע תדקפומ התויהב ,תקקוחמה תושרה

 רמוא קוחה ןוטלשו ,קוחה תא תרצוי איהש ינפמ ,הרואכל ןוכנ הז

 תטפושה תושרהש םיעדוי ונחנאו ,קוח יפל לועפל הכירצ הלשממהש

 םאש ירמגל רורב לבא .התוכמסמ תגרוח תעצבמה תושרה יתמ תעבוק

 תויהל ליחתהש ומכ בצמל וליפא וא דוסי יקוחו הקוח לש בצמל עיגנ

 תרוקיב רקבל תורשפאה לע וב ונרבידש בצמ ,2991 ינפלש םינשב ונל

 בצמה זא ,דוסי יכרע לש םחוכמ תקקוחמה תושרה תא תיטופיש

 ןיאש הטישב םג .קקוחמה תא םג ליבגמש והשימ שי ובש הזכ היהי

 תולבגה ,קקוחמה לע תולבגה שי ,קקוחמה לע תיטפשמ הלבגה הב

 הלבגה שי םא איה הלאשה לבא .תויטילופ ,תוילנויצנבנוק ,תוילמרופ

 שי ,תוחפל תיקלח ,םיוסמ ןבומב ,2991 זאמו ,קקוחמה לע תיטפשמ

 ליעפמ ימ איה הלאשה דימת .ישארה קקוחמה לע תיטפשמ הלבגה

 אישנה הלעהש הבושחה הלאשה תררועתמ ןבומכו ,תאזה תרוסמה תא

.םירמושה לע רמוש ימ ,רגמש

 םהל תתל םיצור ונחנאש הלא לש חוכה תלעפה לע הרקבה ךרעמ המ

 רוריבב הלועש תבשוח ינא ?תקקוחמה תושרה תא ליבגהל חוכ םג

 אל םג לבא ,תיטופיש תרוקיב תללוש אל היטרקומדש איהה הנומתהמ

 הלאשל הבושת תנתונ אל היטרקומדש יאדווב .תיטופיש תרוקיב תבייחמ

 ןגלב תצק דימת שי הטיש לכב .תטפושה תושרה תא םינוב ונחנא ךיא

 לדומה אוה ןושארה לדומה :םירוהט םילדומ ינש שי לבא ,ירוטסיה

 לכ - דחא דוקדק םע תויללכ תואכרע לש לדומ הז ,לודגב .יסקסולגנאה

 ;הלעמל הטמלמ הב םילוע ;תיכררייה תכרעמ איה תיטופישה תכרעמה

 שי ;תומר ינימ לכב םירוהרה שי ;הטמלמ םיכוסכסה לכב םיליחתמ

 אוה הנבמה סיסבב לבא ,תכרעמה ךותב תימינפ הדובע תקולח תצק

 זא ,שי םאו - םיילהנמו םייחרזא םיילילפ - םיניינעה לכו ,שלושמ
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 .טפוש לש דיקפתהמ קלח םהש ינפמ ,הטמלמ םיליחתמ - םייתקוח םג

 .ןוסידמ 'נ ירוברמ לש הטלחהב בר רוריבב וישכע הז תא ונעמש

 בייח טפושה קוחה תא םשייל ידכ ;קוחה תא םשייל ודיקפת טפושה

 תללוכ קוחה והמ העיבקה ,יביטמרונ גרדמ שי םא ;קוחה והמ עובקל

 דיקפתהמ קלח ןכלו ,רתוי תונוילעה תומרונל קוחה תמאתה לש העיבק

 תויהל רמייתמש המ לש הדימעה לש העיבקה אוה ,הרדגהב ,יטופישה

 אל ,הזה גוסהמ הטיש שישכ םג .יביטמרונה גרדמה לש תושירדב קוח

 תושעל היהי רשפא .רבד לכ ןמזה לכ השעי טפוש לכש ןוכנ חרכהב

 וא םייתקוחה םיניינעה רקיעש תאזכ הדובע תקולח ילמרופ-אל ןפואב

 תוהמ תניחבמ ,ןורקיעב לבא .הנוילע תושרב ויהי םיילהנמה וליפא

 רבדהו ,םינוזיא ללוכו םילולקש ללוכו םיכרע ללוכ דיקפתה ,הטיפשה

.הטיפשה תואכרע לכב ןוכנ

 לוכ םדוק רמואש לדומ הז .ילטנניטנוקה לדומה אוה ינשה לדומה

 הריצי שיש םיעדוי םש םגש ןבומכ .יטרקורויב יד דיקפת הז הטיפשש

 הז .ןופיטפה תטישב םשייל רשפא-יא .ינכט ןיינע קר אל הזו ,תיטופיש

 ,הטיפש לבא ,ותוא םשיימ התא זאו קוחה והמ ההזמ התאש קר אל

 תריצי לש דיקפתהו ,עבק רחא והשימש תומרונ לש םושיי הז ,ןורקיעב

 קוחה לש המרב ,םירחא תומוקמל דיקפת אוה ןהלש בוציעהו תומרונה

 הנשמ תקיקח לש המרב ,תקקוחמה תושרה לש המרב ,תסנכב ישארה

 תרמוא תאזה הסיפתה .הנשמ תקיקח קקוחל םיכמסומש תומוקמב

 ,דואמ לודג ילהנמ ביכר וב שיש דיקפת אוה הטיפשה דיקפתש

liviC-כ רתוי וא תוחפ ותוא םיאור  ecivreS. הרשכה לולסמ ןאכ שי 

 הדובע שיו ,ילהנמהו ילילפה ,יחרזאה ןיב הדובע תקולח םישוע .דחוימ

 טפשמה תיב םע םודיק ןונגנמ שי .הלאה םימוחתה ןמ דחא לכל

 העיבק שי םיקוח לש לוטיב תוצורש הזה גוסהמ תוטישב .ןוילעה

 םיקוח לוטיב לש היצקנופהש ,תישעמ תירוטסיה קר אל ,תיטפשמ-תרות

 אוה םיקוח שוריפ יכ ףא ,םיקוח שוריפ לש היצקנופהמ תיתוהמ הנוש

 דיקפתל יטירק ןיינע אוה םיקוח שוריפ .הבושח דואמ דואמ היצקנופ

 דוחייהו ,תיתקיקחה הלועפב תוברעתה אוה םיקוח לוטיב .יטופישה

 לטבל תוכמסב אוה הקוחל טפשמ תיב לש דיקפתל םינתונ ונחנאש

 .ןוילעה קקוחמה לש םיקוח

 םייונימה תטישב םיטלוב דואמ םילדבה שי הלאה תוטישב ללכ ךרדב

 תיבב :הקוחל טפשמה תיב תכרעמל םיליגרה טפשמה יתב תכרעמ ןיב

 עקר ילעב םתצקמ ,םיריכב רתוי הברה םינטפשמה ,הקוחל טפשמה
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 איה הקוחל טפשמה תיבל הריחבהו ,ירוביצ עקר ילעב םתצקמ ,יטופיש

 תויושרב הבחר המכסה לע תססובמ איה .תיטילופ רתוי הברה הריחב

.ןמזב תלבגומ איהו ,תויטילופה

 איה ילארשיה טפשמב היעבהו ,םייטרואתה םילדומה ינש םה הלא

 הטיש התייה איה :תברועמ הטישה ,םירבד הברהב ומכ ,ונלצאש

 רתוי תברועמ הטיש התשענ םינשה םעו ,תירוטסיה הניחבמ תברועמ

.רתויו

 :תאזכ תשלושמ תיסקסולגנא תכרעמ ירוטדנמה ןוטלשהמ ונלביק

 ;םולשה טפשמ יתב - ילילפו יחרזאב תולפטמש תונושאר תואכרע

 וא םיבושח וא רתוי םילודג םיניינעב תלפטמש תברועמ האכרע

 תיב לע תוכזב םירוערע תעמושו הנושארה האכרעהמ רתוי םיכבוסמ

 ול שיש ןוילעה טפשמה תיב ;םייזוחמה טפשמה יתב - םולשה טפשמ

 יזוחמה טפשמה תיב לע ,תוכזב - םירוערעל טפשמ תיב לש היצקנופ

 איה הנושארה תילארשיה הילמונאה .םולשה טפשמ תיב לע ,תושרב וא

 .ץ"גבב הנושאר האכרעב םיילהנמ םיניינעב בשוי ןוילעה טפשמה תיבש

 וצר אל :ירוטדנמה טפשמה לש הירוטסיההמ תעבונ תאזה הילמונאה

 ,רתוי םיכומנה ויהש ,םיידיליה טפשמה יתבל הלאה םיניינעה תא תתל

 ובשי ובש טפשמה תיב אוהש ,ןוילעה טפשמה תיבב הז תא דיקפהל וצר

.םילגנא םיטפוש רקיעב וא םג

 ול שיש ןוילע טפשמ תיב ונל שי ןכלו ,הזה לדומה תא ונצמיא ונחנא

.הלודג תינושאר תוכמס

 לבא ,תוחמתמ תואכרע המכ ונל שי ,הדובע תקולח ונל שי וישכע

 דוע שי ןוילעה טפשמה תיבל .ןוילעה טפשמה תיבל תופופכ ןה םג

 :תוריחבה ןיינעב לשמל - תובושח לבא ,תובר אל - תוינושאר תויוכמס

 טפשמה יתב םג וישכע שי .ןוילעה טפשמה תיבל םיכלוה תוריחב ירוערע

 .םייזוחמה טפשמה יתב ךותב הדיחי קוח יפ-לע םהב םיאור .םיילהנמה

 אוה לבא ,יצ"גב ונניאש לולסמ ,דרפנ ילהנמ לולסמ םיחתופ םה

 טפשמה תיב לע םירוערעב םג תבשל ןוילעה טפשמה תיבל רשפאמ

 תיב ,תרמוא תאז .הנושאר האכרעב יזוחמ טפשמ תיבכ ותבשב ילהנמה

 םג ול שי לבא ,םיילהנמ םיניינעב היינש האכרע שמשמ ןוילעה טפשמה

 .םימיוסמ םיניינעב תינושאר תוכמס

 תקולח תא ללכבו ,תיטופיש תכרעמ לש דיקפתה תא ןיבהל רשפא-יא

 .םירבדמ ונחנא הילעש הרבחה תא ןיבהל ילב ,תויושרה ןיב הדובעה

 המ ןיבהל ידכ ונל םיבושח ,םיבושח םיכילהת ורק תילארשיה הרבחב
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 יוניש ונתשה תיטילופ הניחבמ ,לוכ םדוק .םויה ונינפל תדמועש היעבה

 ירחא ליחתה הז .יטילופה רושימב הירפירפל זכרמה ןיב םיסחיה ידוסי

 ונל ןיא .ןושארה ךפהמה םע ,7791-ב הצואת לביקו םימיה תשש תמחלמ

 תחא ריצ תגלפמ - הנידמה לש םינושארה םירושעב ומכ בצמ דוע םויה

 ארוק גנילרבמיק ךורבש המ ,הרבחב יכרעה סוזנסנוקה יונב הביבסש

 םישנא - ראשה תמועל הנידמה םהש םישנאה - 'םילסוחאה ןוטלש'

 הרבח התיה זא .םיפתוש תויהל ,םילבסנ תויהל לש םינוש םיסחיב םהש

 דואמ דואמ ,תינויצ דואמ דואמ הרבח "י"קמ ילבו תוריח ילב" לש

 רבדה .תיתד-יטנא אל הזה בלשב יכ םא - תינוליח יד םגו תסיוגמ

 ינימ לכ לש המוצע העונת :יפרגומדה ןיינעה ללגב םג הנתשה הזה

 יפרגומדה יטילופה חוכב הלודג דואמ היילע ,םידוהי לש תושדח תוצובק

 רדסבו םיסחיב יוניש ונל שי .אקווד חרזמה יאצוי םידוהי לש ירוביצה

 תוספות ןהש םוקמבו תוידרחהו תויתדה תוגלפמה לש ירוביצה םויה

 תוחוכ לש ליעפ רתוי הברה קבאמ םויה ונל שי .תילארשיה תוירוביצב

 לש תוטלובה תרבגה לש השוחת .זכרמל סנכיהל םיצורשו םיילושב ויהש

 איהו ,הזה רבדל המרג תילארשיה הרבחה ךותב תוימינפה תוקולחמה

 רשפא-יאש ימויקה חרוכה לש האצות םג איה לבא .ותוא העינהש םג

 הלחתה שי ילוא וישכע .גפ תצק הזה ימויקה חרוכה .ךשמית הינומגההש

 ילואו ,המכסה לש ,חיש לש הקירוטר איהש וזיאל הרזח לש יהשלכ

 םיקזחה תוחוכהש דואמ הכורא הפוקת התייה לבא .הקוח לש םג

 עגרב .סננוסיד וררועש תוחוכ ,םידירפמ תוחוכ ויה תילארשיה הרבחב

 תלבק ינונגנמ תוהז לש הלאשה ,םיעסשה תא םיקזחמש תוחוכ שיש

 רתוי וא תוחפ הרבחהשכ יכ ,הבושח רתוי הברה תייהנ תוטלחהה

 ,םיבצעמש תוטלחהה תלבק ינונגנמ זא ,םימיוסמ םיכרע ביבס תרשייתמ

 תקולחמב םייונש םניא תאזה תכרעמה תא םיליחנמ ,םימרות ,םיקזחמ

 תמועל .טפשמה יתבבו הלשממב ,תסנכב - היצמיטיגל םיכירצ םניאו

 תלעבו תבטוקמ ,העוסש רתוי הברה תויהל הליחתמ הרבחהשכ ,תאז

 ילבקמ לש תוהזה זא ,הכותב םיסרטניא לש טקילפנוק שיש השוחת

 םרג הזה רבדה .הבושח רתוי הברה תכפוה תומרה לכב תוטלחהה

 רכינ ישוקו תיטילופה תכרעמה לש הלודג דואמ השלוחל ראשה ןיב

 ןיב תיטילופה תכרעמה ךותב רבעמ םיאור ונחנא .תוטלחה לבקל

 .היצמיטיגל ןהל ןיאש תורצ תולשממ ןיבו תוקתושמ תודחא תולשממ

 לש תופוקת ,תיטילופה המרב ךורא קותיש לש תופוקת םיתעל שי

 הרוק רבד ותוא .הלודג תודגנתה הילא שיש תיטילופה המרב העונת
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 לש הלודג תוטלוב :יברע-ידוהיה עסשב רבד ותוא ,םינוליח-םייתד יסחיב

 רצונ תאז תובקעב .ןהב לפטל תויטילופה תוכרעמה לש לשכו תוקולחמ

 .תקולחמל לעמ תכרעמ הב ואר .תיטפשמה תכרעמה לע דואמ לודג ץחל

 תא גישהל ולכי אל רבכש םייטילופה תוחוכהש עגרבש איה הידגרטה

 ידכ טפשמה תיב לא תונפל וליחתה תיטילופה תכרעמה ךרד םהיתורטמ

 טפשמה תיב - דחא דצמש בצמ רצונ ,םהלש םיגשיהה תא ולצא לבקל

 דצמ ,אלמל הלוכי אל תיטילופה תכרעמהש םידיקפתה תא אלמל ארקנ

 לבקמ אוה ,לוכי אוהש ךרדב םתוא אלמל הסנמ אוהשכ - ןבומכ ,ינש

 .ולש הקיספהמ םיעגפנ םישיגרמ תיטילופ הניחבמש םידדצהמ תופקתה

 הז תיטילופה תכרעמב וישכע םיאור ונחנאש קתרמ רבד ,בגא ךרד

.טפשמה תיב לא ןימיה לש תיתטיש היינפ לש הלחתה

 .תוקולחמהמ תוחפ יטפמיס אוהו ,תיטילופה תכרעמב הרק רבד דוע

 ;היטרקומדב בושח רבד וליפאו ,היטרקומדב יעבט רבד הז תוקולחמ

 ךיא הלאשהו .תיטילופה תכרעמב התחשהו תונחוכו תויניצ םג שי לבא

 תכרעמה לע לודג ץחל רצי הז .דואמ השק הלאש איה ןהב םחליהל

 קבאמה לבא .ץרפב דומעל הרומאש תכרעמ הב ואר קדצבו ,תיטפשמה

.הלאה םיסחיב חתמל םרוג תוירוביצה תומרונה לע יטילופה

 לש תונורקעה לע חוכיו היה אל םצעב םישישהו םישימחה תונשב

 .הילא םייונימה תטיש לע ,הלש הנבמה לע ,ונלש תיטופישה תכרעמה

 הדיקפת תא תאלממ תיטופישה תכרעמהש השגרה התייה לוכה ךסב

.תיטופישה תכרעמב הובג דואמ ןומא היהו ,בוט

 לש רתוי לודג ךרוצ :וישכע יתראיתש םשכ ,היצזיטפשמ התרק זאמ

 תמיוסמ תונעיה ,טפשמה תיב לא תונפל תירוביצהו תיטילופה תכרעמה

 ,הדימע םוקמ ימוסחמ לש לוטיב ידי לע הזה ןיינעל טפשמה תיב לש

 לע ריבעמ אוהש תרוקיבה תבחרה ידי לע ,ףסה יאנתב הלקה ידי לע

 תודימה רהוט לש םיניינעב הלודג רתוי תוברעתה ידי לע ,תורחא תויאר

.תוטיפשה תכלה לש םיוסמ םוצמצ וא םיוסמ ןודיע ידי לעו

 ילכב שמתשהל תכרעמב תרבוג הייטנל םג תמרוג תאזה היצזיטפשמה

 טפשמב שומיש .תכרעמה לש התחשהב לפטל ידכ ילילפה טפשמה לש

 חתמ ררועמ הז ,תוירוביצ תוריירק לסופ הז .ןולק וב שי ילילפה

 רצוי הז .תיטילופה תכרעמה ןיבו קוחה תפיכא תכרעמ ןיב לודג דואמ

 ,יטפשמה ץעויה תויוכמס לע טנרגא תדעו ןמזב ויה אל רבכש םיחתמ

 בינה םג הז .תוטילקרפה ביבס שערל תמיוסמ הדימב יארחא הזו

 רתוי תמאב טפשמה תיב םא הלאשה - םזיביטקאה לע חוכיווה תא
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 טסיביטקא אוהש בוט םאה ;טסיביטקא אל אוה םאה ;טסיביטקא

 םויה שיש קפס ןיא לבא ,ןאכ וז היגוסל סנכיהל הצור ינניא .המודכו

 טפשמה תיב לש םוקמה לע ילארשיה רוביצב תקולחמ לש הסיפת

.תילארשיה הרבחב ץ"גבכ ןוילעה

 לוכי לבא .דואמ טעמ ברעתמ אוהו ,דואמ ריהז ונלש טפשמה תיב

 םג אלא ,ברעתמ אוה המב קר הניא םזיביטקאה םע היעבהש תויהל

 ןיאש יל המדנ הפ .ןויד ןימזמ אוה המבו תוברעתה ןימזמ אוה המב

 תוחפל תיקלח תולהנתמ תויטילופה תולאשהמ הברה םויהש תקולחמ

.טפשמה תיבב

 ךילהת והז .הלאה םיכילהתה ינשב םג ךמות ,ישילשה ,ןורחאה ךילהתה

 קלח קר הזו ,תיטופיש תרוקיב לש תוכמסה ןיינעב היצזיתקוח לש

.תאזה הנומתהמ

 ,תאזכ תוכמס היהתש בוט םא ,תאזכ תוכמס שי םא 2991-מ חוכיווה

 תוכחל ךירצ אל םא ,הקוח רדעיהב תאזכ תוכמס היהתש בוט םא

 לכ אוה .םייק ןיידע - תאזכ תוכמס תתל ידכ המלש הקוח היהתש

 הזה חוכיווה לבא .םויה רתוי וילע עמשנש החינמ ינא .חתפתמ ןמזה

 ינפמ ,תיטופישה תכרעמה ךות לא תואדו-רסוח לוחלח לש היעבל םרג

C( לבוקמה טפשמה לש לדומה תא הלביק תילארשיה תכרעמהש nommo 
waL( - זא .תיתקוח תרוקיב רקבל תוכמס טפשמה יתב לכל ןתונש לדומ 
 לואשל רומא אוה ,קוח לטבי אל םולש טפשמ תיב םא םג ,היצנטופב

 םילעמ ןיד-יכרועש תונעטה גוס הנתשה ,תרמוא תאז .יתקוח קוחה םא

 חותיפ אוה תיתילכת תונשרפ םג .ןתִא דדומתהל םיכירצ םיטפושהו

 רשא תואדו תוחפ םירצוי הלאה םירבדה לכ .תונורחאה םינשה לש

 ליעפהל םיטפושה לע רתוי לודג לטנ םיליטמ םה ןכלו ,קוחה תוהמל

 תכרעמה לכב השוחת איהש וזיא ונל שי ןכל .םייכרע םינועיטו תויתריצי

 דיקפת רתוי םיאלממו ימושייה םדיקפת תא תוחפ םיאלממ םיטפושהש

.יכרע-יתריצי

 .סמוע לש דואמ הבחר העפות לוכ םדוק שי תיטופישה תכרעמה ךותב

 לודיגו הייסולכואה לודיג ללגב תצק ,הלש תוגרדה לכב המותס תכרעמה

 ונלש דואמ הלודג הייטנ ללגב תצק ,םיטפושה רפסמב קיפסמ אל

 דודיעו חותיפ ידי-לע הב לפטל םיסנמ וישכע - תויטפשמ תויוניידתהל

 ומכ ,תכרעמה לש תוליעי רסוח ללגב תצק - םייפולח םינונגנמ לש

 איה .דואמ םישק םיבצמל תמרוג סמועה תייעב לבא .תוכרעמה לכב

 תצקמ .רוא תדעו ,יוודנל תדעו - לופיט תונויסינ ינימ לכ הדילוה
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 תיבל תויוכמס רתויו רתוי לש תיתטיש הרבעה שיש אוה האצותהמ

 ,הקיקח ילב הז תא תושעל רשפא הבש המרב תוחפל ,םולשה טפשמ

 םוחתב ונל שי ךכ םושמ .הזה ךלהמה ןיינעב תיטנלוויבמא תסנכה יכ

 ןויסינב םולשה טפשמ תיבב םיניינעה בור לש זוכיר יחרזאה טפשמה

 תוחפב לפטמש דסומל טאל טאל ןוילעה טפשמה תיב תא ךופהל

 שיש םירקמ לש לבסנ-יתלב סמוע שי ןוילעה טפשמה תיבב יכ ,םירקמ

.תינורקע תובישח רתוי םהב

 תאזה תכרעמה ךותל לוחלח ,דחא דצמ :תונוש תומגמ יתש הפ שי

 תיב לש לודיב ,ינש דצמ ;םזיביטקאה ,היצזיתקוחה ,היצזיטפשמה לש

 ילהנימ טפשמ השוע רבד לש ורקיעבש טפשמ תיב רותב ןוילעה טפשמה

.הלודג תירוביצ תועמשמ ילעב םיטפשמ השועו

 תכרעמה ,יסלק ןפואב .םיטפוש יונימ אוה םויה ונלש ןורחאה אשונה

 תכרעמב הרקש המ .סוזנסנוק לע תססובמ ונלצא םיטפוש יונימ לש

 ססובמ היה סוזנסנוקה דחא דצמש אוה ונלש םיטפושה יונימ לש

 םיקסעתמ אלו םיילאודיבידניא םיטקא םישוע םצעב םיטפושש הז לע

 לש שוביגבו בוציעב ,תינושאר ,תיזכרמ ,תרהצומ ,האלמ תוקסעתה

 ןוילעה טפשמה תיבו ללכב טפשמה יתב לש הקירוטרהש עגרב .תומרונ

 יונימ ןיינעב ירמגל יעבט ץחל ררועתה ,הזה ןיינעב התנתשה טרפב

 יונימ ןיינעב תופיקש רתוי הברה םויה ונל שי ,דחא דצמ .םיטפושה

 המגמ ונל שי ינש דצמ .ןיינעה תבוטל איהש רורב אל ילו ,םיטפוש

 םיטפוש יונימ לש ךילהתב ,תנכוסמ דואמ איהש תבשוח ינאו ,תניינעמ

 .תיטילופה תכרעמה לורטנ :םינורחאה םייונימב האישב התוא וניאר -

 ,םינטפשמה ןיבו םיאקיטילופה ןיב סוזנסנוק גישהל ןויסינ רתוי ןיא

 לרטנל ידכ םייונימה תדעו ךותב חוכה יסחי לש לוצינ םצעב שי אלא

.תיטילופה תכרעמה תא

 היהנ ,הנש םירשע ינפל םיאתמו ביצי היהש בצמהש איה ילש הנקסמה

 - תילארשיה הרבחה לש םיבכרומ םיכילהת ללגב רצונ הז .ביצי אל

 אלו הלשממה ללגב אל ,קקוחמה ללגב אל ,טפשמה תיב ללגב אל

 הינפב תובצינש תויעבהו תילארשיה הרבחהש םושמ הז ;תותיחשה ללגב

 בצייל ךיא אוה תיתקוח תכרעמ לע ונבשחב ונלש רגתאהו .תונתשמ

 רבכ ןהמ המכו ,הז תא תושעל םיכרד המכ שי .תכרעמה תא שדחמ

 היהיש תעדל םיחרכומ .וישכע דע ונרמאש םירבדב יוטיב ידיל תואב

 - םיקוח-לטבמ-יתריצי רתוי דיקפת ולבקי טפשמה יתבש לככ ,לוחלח

 עגרכ הדמע טוקנל הצור ינניא ;ותוא םהל תתל ךירצש תויהל לוכי
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 בצמל שי .טפשמה יתב לכ וא ןוילעה טפשמה תיב קר הז םא הלאשב

 היהי אל ,ןוילעה טפשמה תיב קר הז םא .תונורסח ול שיו תונורתי הזה

 הברה היהי ןוילעה טפשמה תיב לש םייונימה לע ץחלה זא לבא .לוחלח

 ,קקוחמ דיקפת םצעב אלממש דסומ היהי אוהש ינפמ ,לודג רתוי הברה

 :התוללכב הנומתה תא רוכזל םיכירצ ונחנא ןכל .טפוש דיקפת קר אל

 ,תורקבמ תויוכמס רתויו רתוי ןמז ךרואל ריבעהל רשפא היהי אל

 וילא םייונימהו ולש דיקפתה לש הסיפתהש דסומל ,תובושח ,תוחקפמ

 ךירצ ךכ םושמו .םיקוחה תא םשיימ ורקיעבש דסומ לש הסיפת איה

 תושרהמ קלחל יתועמשמ רקבמ דיקפת תמאב םיצור םא טילחהל

 תייומד תכרעמ ךותל ונתוא איבי הזש ןובשחב איבהל ךירצ .תטפושה

 תאזה הרקבה תא השעיש ףוגה לש לודיב םע ,תילטנניטנוקה תכרעמה

 גוסב ,הנוהכה ךשמב ,יונימה יכרדב רושקש המב הנממ עמתשמה לע

.םידמעומה גוסבו סוזנסנוקה
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םייתקוחה תודוסיה - לארשיב תטפושה תושרה

 היהיש ךירצ תיתקוחה תרגסמה ךותבש קפס ןיא :קרב ןורהא ◆

 ,הזכ קרפ ונלש הקוחה ךותב שי םויה רבכו ,תטפושה תושרה לע קרפ

 'פורפש המ לכל טעמכ יתמכסהש רמול לוכי ינא .הטיפשה דוסי קוח שי

 הרוצב התוא הגיצהו תיללכ תרגסמ העבק איהש םושמ ,הרמא ןוזיבג

 יקוח םא הלאשב תקולחמ שיש הירבדל יתמכסה אל .תיביטקייבוא יד

 ןיא .תיקוח-לע וא תיתקוח המרונ ילעב םה לארשי תנידמב דוסיה

 .ךכ הזש רמא ןוילעה טפשמה תיבש םושמ ,תאזה הלאשב תקולחמ

 ןוילעה טפשמה תיב ילואש םירובסה שי .ךכב הנובתה לע תקולחמ שי

 .תוקולחמ שי הלא לכ לע .הז תא תונשל ךירצ םא תקולחמ שי .העט

 דוסיה יקוח לארשי תנידמב םויה םא תיביטקייבואה הלאשה לע לבא

 אל - 'וכו תיטופיש תרוקיב שי םאו םיליגרה םיקוחה לעמ םידמוע

 המ תיטסיביטיזופ תקולחמ תויהל הלוכי אל ,תקולחמ תויהל הלוכי

.תואדו-רסוח שי ןאכש בשוח ינניאו ;לארשי תנידמב םויה בצמה

 תושרה תא רידגהל ךירצ ,ןבומכ הזה קרפה ךותב ,תאזה הקוחה ךותב

 .יירבד רקיע הז לע אלש םושמ תויעבה תא הלעמ קר ינא .תטפושה

 תושרהמ קלח ויהי - ןוילעהו יזוחמה םולשה - טפשמה יתבש יאדו

 םאה - םייאבצה ןידה יתב םע המו ;ןכ םג הדובעל ןידה יתבו ,תטפושה

 תטפושה תושרה לע קרפה םאה ?אל וא תטפושה תושרל םתוא סינכנ

 ?םיזורדה ,םיימלסומה ,םיינברה ,םייתדה ןידה יתב םע המ ?םהילע לוחי

 יתב לש רבעמה םע וישכע ?תטפושה תושרהמ קלח ויהי םה םג םאה

 דרשמ לא לטבתמה תותדה דרשמ לש הכישמה םוחתמ םיינברה ןידה

 ?הל םיכייש ויהי םהש תטפוש תושר היהתש םוקמ ןיא םאה ,םיטפשמה

.ןהב קוסעל וכרטצת טלחהבש תולאש הלא

 .טפשמה יתב תכרעמ תואמצע אוה ריכזהל הצור ינאש רחא אשונ

 הייונש הנניא איהו ,תישיא תואמצעל תקלחתמ תאזה תואמצעה

 תורמ ןיא :הניינעב םירדסה תויהל םיכירצש יאדו לבא ,תקולחמב

 ונניא השירפה ליג ;םיטפושה לש רכשב עוגפל רשפא-יא ;קוחה לע

 ליג תא םגו ,היסנפ ליג דע הנש 51 ,םינש רשע ,םינש שמח ,בוצק

 אוה .הטיפשה דוסי קוחל 4.7 ףיעס דגנ ינא .עובקל ךירצ היסנפה

 םיאנת םימייקתמ םא טפוש רטפל םיטפוש תריחבל הדעוול רשפאמ

 ,יטופיש טקאב קר תושעיהל םילוכי טפוש ירוטיפ ,יתעד יפל .םימיוסמ

 הטישב אל םגו ,וב ושמתשה אל םעפ ףאש ,4.7 לש טנטפה אל
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I לש תינקירמאה tnemhcaepm. תואמצעה לע רקיעב רבדמ ינא לבא 

 טפשמה יתב תכרעמב םויה ןיא .טפשמה יתב תכרעמ לש תידסומה

 יתב םג .םיטפשמה דרשמ לש ךמס תדיחי ונחנא .תידסומ תואמצע

 .יואר אל רבד הז יתעד יפלו ,הארנכ ךמס תדיחי ויהי םיינברה ןידה

 הכירצ .הזה ןיינעב םירדסה עובקל הכירצ ונלש הקוחהש בשוח ינא

 איה ךיא עובקל םג םיכירצ זאו ,תטפושה תושרה לש תואמצע תויהל

 תושרה תא להנל ךירצ ןוילעה טפשמה תיב אישנ אלש רורב .תלהנתמ

laiciduJ ומכ תודסומ תויהל םיכירצ ,תטפושה  licnuoC  , laiciduJ 
ecnerefnoC, לכ .הלאה םיאשונב תוקסועש תורחא תונידמב ןויסינ שיו 
 תושרה לש הנבמה םג םתִאו ,ונלש הקוחהמ קלח תויהל םיכירצ הלא

 הז ונלש ומכ הנטק הנידמל ילאדיאה הנבמהש בשוח ינאו ,תטפושה

 ןוילעה טפשמה תיבו תירוערע האכרע ,תיללכ תחא תינויד האכרע

 .ילאדיאה הנבמה והז .תושרב היינפ הנשי וילאש טפשמ תיב היהיש

 ץילממ אל םג ינא .הזה ילאדיאה הנבמה תא הלביק אל רוא תדעו

 ילאדיאה הנבמהש תרגסמ עובקל הכירצ הקוחה לבא ,דימ ותוא לבקל

.הכותב בלתשהל לכוי הזה

 רפסמ ,ילאדיאה הנבמה יפ לע :ןוילעה טפשמה תיב בכרהל רשא

 'פורפש ילטנניטנוקה הנבמה אל הז .ןטק תויהל ךירצ וב םיטפושה

 יחרזא טפשמ תיב לש תודרפנ תוכרעמ ונל ןיא .ותוא הריבסה ןוזיבג

 ןיאש תודרפנ תוכרעמ - הדובע טפשמ תיבו ילהנימ טפשמ תיב ,ילילפ

 ,ןוזיבג 'פורפ התארהש ומכ ידימריפ הנבמ שי אלא ,רשק םוש ןהיניב

 .ןטק תויהל ךירצ ןוילעה טפשמה תיבב םיטפושה רפסמ תאזה הטישבו

 ףוסל ןתוא איבהל םג היהי רשפא םא ,ומשגתי רוא תדעו תוצלמה םא

 טלחהב לוכי ןוילעה טפשמה תיבב םיטפושה רפסמ זא ,ןהלש בוטה

.הזמ רתוי ךירצ אל - 11 ,9 תויהל

 ןוילעה טפשמה תיבל ופיסוי םימיוסמ םיניינעלש ןויערהש בשוח ינא

 - םיצ"גב יניינעל :חלצומ אל דואמ דואמ ןויער אוה ץוחבמ םישנא

 אוה טפשמ תיב .םייתקוח םיחמומ - םייתקוח םיניינעל ,םיצ"גב יחמומ

 תיב לא ףרצל םואתפ םיליחתמ םא .טפשמ תיב אוה טפשמ תיב

 תיב לש ימינפה ךרעמה לכ תא שבשי הז ,ץוחבמ םישנא טפשמה

 תוכלה חתפל תלוכיה לכ תא ,טפשמה לש תואדווה לכ תא ,טפשמה

 ןיד תיבב לארשי תנידמ לש רצקה ןויסינה תא ריכמש ימ לכ .טפשמב

 ונחנא תונורחאה םינשב .חלצומ אל הזה ןויסינהש המכ עדוי דחוימ

.וב םישמתשמ אל טעמכ
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 לבא ,טפשמה תיב לש םיאישנה תא הנממ ימ עובקל ןבומכ ךירצ היהי

.וב קסעתהל הצור אל ינאש אשונ הז בוש

 איה ילש אצומה תדוקנ .קוחה תויתקוח לש אשונל דימ רובעל הצור ינא

 וא הדיתעה הקוחה תא רותסיש קוח ,ונל היהיש יתקוחה הנבמה יפלש

 ,שקבתמ הזש בשוח ינא .יתקוח אל קוח היהי - דוסיה יקוח תא םויה

 'פורפש המ םע םיכסמ ינא .תוניצרב הקוח לא סחייתהל םיצור םא

 הקוחה תא רתוסש קוחש תבייחמ הניא היטרקומדהש הרמא ןוזיבג

 היטרקומד םיצור םא לבא .תאז תבייחמ הניא היטרקומדה .לטב היהי

 םיכירצ ונחנא זא ,המצע תא תפכואש היטרקומד םיצור םא ,תיניצר

 ,רצי ןנוכמהש קוחה תא דגונש ליגר קקוחמ לש קוח שי םא ובש רדסה

 תשרדנ .יתקוח אל אוה ליגרה קוחהש רמולו אובל ךרד איהש וזיא היהת

 ,תירטנמלרפ-םינפ היהת תרוקיבהש תעדה לע הלוע אל .תרוקיב ןכ םא

 התוא תושעל םיכירצ אלו ,תינוציח תויהל הכירצ תרוקיבהש רורב ןכלו

 תושעל ךירצו תינוציח תויהל הכירצ איה אלא ,םילכסותמ םיאקיטילופ

 בצמה תא עונמל דואמ בושחש בשוח ינא ,תאז םע .יטופיש ףוג התוא

 תושרה לע קרפה ךותב ,המצע הקוחב הארוה ןיא ובש ,הקירמאב היהש

 .שרופמב הז תא עובקל ךירצ .יתקוח-אל קוחל הרוק המ יבגל ,תטפושה

 טפשמה תיב םואתפ המ הנורחאה תעב המקש הקעזה לכל רשאו

 תא עבקת תסנכהש םיצור םתא - איה הבושתה ;םיקוח לטבמ ןוילעה

 תונורחאה הנשה םישימחב תסנכהמ ענמ והשימ .הז תא ועבקת ?הז

 טפשמ תיב דגנ אוהש רמאו אב תסנכה שאר בשוי םג !?הז תא עובקל

 תרוקיב היהתש הז דעב ינא - רמא אוה תורחא םילימב ;הקוחל דרפנ

 שיש עבקת תסנכהש בוט .עבקת זא ,הז דעב התא םא זא .תיטופיש

 הזש הז דעב ינאו ;רבדה הדיב לבא ,תויתקוח לע תיטופיש תרוקיב

 דוסי קוחב ןכא .הזה ןיינעב הארוה ןיא םא הטישל בוט אל .עבקיי

 לשו '69 לש ,'59 לש םינושארה הקיקחה דוסי יקוח תשולשב ,הקיקחה

 דוסי קוח תועצה שולשב קר .הז ןיינעב תוארוה ויה 0002 וא '99

 ינא ,תיטילופ תקולחמ התייה .םייניעה תא ומצע תונורחאה הקיקחה

 זא ;םולכ רמאנ אלש ורמא ךכ רחאו ;יאביל היה םיטפשמה רשש בשוח

 ,שיש םיעדוי ונחנא לבא ,ןיאש ובשחיש הלאכ שי ,םולכ םירמוא אלשכ

 רדסה עובקל ךירצ .קקוחל ךרדה אל תאזו ,יחרזמה קנב שיש םושמ

 קוח רטפי אל ליגר קוחש )א( - דוסיה יקוח ךותב ,הקוחה ךותב שרופמ

.יתקוח ונניא קוחהש עובקל ךמסומ טפשמ תיבש )ב( ;דוסי

 .הזה עוריאב םייתנש ינפל הז לע ונרביד .הקוחל טפשמ תיב דגנ ינא
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 תא םייתנש ינפל הלעה רצינמרק 'פורפ .םינועיטה לע רוזחא אל ינא

laiciduJ לש אשונה  weiverP: קר הל שיש תיתפרצה הטישה weiverP 
 ריבגמ הזש םושמ ,weiverP דעב דואמ ינא .weiveR הל ןיא לבא

 תא ריבגמ הז ,יטרקומדה דוסיה תא ריבגמ הז ,היצזיטרקומדה תא

 לש העצהב ול דגנתמ ינאש המ .דוסי יכרעל קקוחמה לש תוביוחמה

 weiverP-ה תאש ,ןיטולחל ירוקמה ילארשיה טנטפל הז ,רצינמרק 'פורפ
R-ה תאו דחא ףוג השעי weive םיצור םאש בשוח ינא .ינש ףוג השעי 

weiverP, קוח תועצה לש תויתקוחה תא קודבל לכויש ףוג םיצור םא 

 שיש המ תושעל ךירצ זא ,ומסרופ םרטו הקיקחה ךילה תא ורבעש

 היהי הלאה תועצהה לש תויתקוחה תא קדובש ףוג ותוא זא לבא ,תפרצב

 ינש לש ןויערה .המסרופ איהש רחאל קוחה תעצה תא קדובש ףוגה םג

P-ה תא קדוב דחאש ,םינוש םיפוג weiver ה תא קדוב דחאו-R weive 
 תפרצבש םושמ תפרצב םייק אל אוה .חלצומ-אל ןויער יתעד יפל אוה

 םג שי ןהבש תונידמב םייק אל אוהו .weiverP קר שי ,weiveR ןיא

weiverP םגו weiveR - רשפא םיצור םתא םא .תורחא תונידמו לגוטרופ 
 laiciduJ םג שי ןהבש תונידמה לכב ,יתעידי בטימל .הזל סנכיהל םעפ
weiverP, םגו - קוחה תעצה םוסרפ םרט - רמולכ laiciduJ  weiveR, 

R-ה תא השוע ףוג ותוא - םסרופש ירחא קוחה - רמולכ weive ה תאו-
P weiver. ינשב לוחל םיכירצ תונורקע םתוא .תעדה לע לבקתמ םג הזו 

 םיפוגה ינש ןיב תורחת היהתש רוסא .תוכרעמ יתש הפ ןיא .םיבצמה

 השועש ףוגהש - רצינמרק 'פורפ עיצהש המ הרקיש יוצר אל ללכבו ,הלאה

R-ה תא weive ה תא השועש ףוגה לש הטלחהה תא לטבל לכוי-P weiver. 

 העצהה ,רדסב העצהה רמאי ,weiverP השעיש דחא ףוג בשוי ,תרמוא תאז
R-ה תא השעיש ינש ףוג בשי ךכ רחאו ;םסרופת weive העצההש רמאיו 
.תויטילופ תופקתה ריבגי קר הז יתעד יפל .רדסב אל

 יפכ ונלש תרוסמה ;יטסילרטנצ-הד וא יטסילרטנצ םאה הלאשל רשא

 לכ .תיטסילרטנצ-הד תרוסמ תמאב איה ,הפ התארה ןוזיבג 'פורפש

 םא .םידדצה ןיב קר ןה ולש תוערכהה לבא ,יתקוח טפוש אוה טפוש

 .הלוכ תכרעמה לע תוכלשה הזל שי ,ןוילעה טפשמה תיבל עיגמ רבדה

 אל ינא .הלאה תוטישה יתשמ תחא לכל דואמ םיבוט םיקומינ שי

 םגו הזל םג םיבוט םיקומינ שי ;קומע ידמ רתוי הז לע רוזחל הצור

 איה ;רתוי הבוט איהש םושמ אל תיטסילרטנצה השיגב ךמות ינא .הזל

 תוירוביצהש םושמ תיטסילרטנצה השיגב ךמות ינא .רתוי הבוט הנניא

 תחא לע תסנכה ירבחו ,טרפב הזב םיקסועש םישנאה ,ללכב תילארשיה
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 אוהש הזיא ךירצו ,ולוכ ךלהמה לכ תא עולבל םהל השק - המכו המכ

 .טושפ אוהש רבדל תילארשיה הרבחה לש ךוניחו םינטפשמה לש ךוניח

 לוכי הנוזיראב םוקמ הזיאב ול בשויש ינקירמא טפוש לכ הקירמאב

 ,הנוזירא לש הקוחה תא לטבל לוכי אוה .הנוזירא לש קוח לכ לטבל

 אוהו ;הדנקב ןידה אוהו ;תירבה-תוצרא לש הקוחה תא תדגונ איה םא

 אל הז ,זיזמ אל הז דחא ףאלו .הילרטסואב ןידה אוהו ;ודוהב ןידה

 טפוש ,המ - עירפהל ליחתה םואתפ הז ןבומכ ונלצא .דחא ףאל עירפמ

 לטיב הלופעב םולש טפוש םא הרק המ - !?קוח לטבי הלופעב םולש

 ינש ןיב ספות וניא קוחהש רמא אוה ךכ ,הנקת לטיב אוהש םשכ !?קוח

 שאר בשוי לש ותדמעב ךמות ינא םאו ,הז דגנ םיקומינ שי לבא .םידדצ

 ,תילארשיה תסנכה ,תילארשיה הרבחהש בשוח ינאש םושמ הז ,תסנכה

 ףוסה דע םויסה .ףוסה דע הזה ךלהמה תא םייסל הלשב הניא ןיידע

 תקפסמ הנכה התייה אל לבא .הז תא השעי טפשמ תיב לכש ייניעב אוה

 ,רמא אוהש המ רמולו אובל לוכי תסנכה שאר בשוי םא .הזה רבדל

 ךומתל ןכומ ינא ןכלו .התִא דדומתהל ךירצש היעב הפ שיש ןמיס זא

 תאזש םושמ תאז השוע ינניא .ןוילעה טפשמה תיב קר היהי הזש העצהב

 חישה תא רתויב תמאותה איהש םושמ אלא ,רתויב הבוטה העצהה

 עבקנ ךכ .הזה אשונב ונלצא לשב-אלהו ןזואמ-אלה ,יתקוחה ,ירוביצה

 ונתויהב הילע ונדבע ינאו רגמש ריאמש הקיקחה דוסי קוח תעצהב

 תאזה העצהה לע יתנגה ינאו ,העצהה התייה תאז .םייטפשמ םיצעוי

 הפירח הפקתהב אצי ותעשב ,בגא .תקרב לש ורכזל תסנכב היהש ןוידב

 זא ינא .טפשמה יתב לכ לע זא רביד אוה .ןהכ םייח טפושה יילע

 בשוח ינא .תאזה העצהה לע וישכע ןגמ םג ינא .תאזה העצהה לע יתנגה

nO העצה איהש  ecnalaB, תוחורבו םויהד תילארשיה הרבחב בשחתהב 

 הז ןבומב יטסילרטנצה ןועיטהש בשוח ינא .הב תובשונש תויטילופה

 ןויערב ךמות טלחהב ינא .חלצומ ןויער אוה טפשמה תיב קר היהי הזש

.הזה

 - הנש םירשע ,רשע - םינש המכ ךכ ץורי ןיינעהש איה ילש הבשחמה

 ךכ רחאו - הלאה םיאשונב קסעתי אל ןמאנה םכדבעש רמול רתומל

 .םעפ דוע הז לע בושחל וכרטצי בשוח ינא

 דקמתא .םיטפושה יונימ לש היעבל יירבד בור תא שידקהל הצור ינא

 םיטפושה תריחב לש הרטמהש בשוח ינא .ןוילעה טפשמה תיבב רקיעב

 ויהי םה רתויב םיבוטה םינטפשמה םג םהש "םישטנעמ"הש איה

 ךכ תופנל איה הרטמה תרמוא תאז .לארשי תנידמ לש םיטפושה
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 םיטביהה תא ריכי - רתויב בוטה ןטפשמה היהי רחבייש שיאהש

 ןטפשמ היהי ,טפשמ להנל עדֵי ,טפשמה תטיש לש םיילמרופ-םיינכטה

 'וכו סמונמ היהיו םידדצה לע קעצי אלו ןידה יכרוע לע קעצי אל ,ןגוה

 תכרעמ תא ןיבמ אוהש ןבומב יללכ יביטמרונ טביה םג וב היהישו 'וכו

 תא האור אוהש ,טפשמה חתפתמ ךיא האור אוהש ,לארשיב טפשמה

 'פורפש םשכ ,ןיבמ אוהש ,ךלוה אוה ןאלו אב אוה ןכיהמ - טפשמה

 ,חש קחשמ וא לגרודכ קחשמ לש םיללכ אל הז טפשמהש ,הרמא ןוזיבג

 הווהב רבעב - םדאה לש םיכרצה תא ,םדאה תא ףקשמ אוהש אלא

 ותואשו םיכרעה ןיב ןוזיא שרדנ ןכלו ;םיכרע יוור אוה ןכלו ,דיתעבו

 המ הז .רתויב הבוטה תויביטקייבואב הז תא תושעל ךיא עדֵי םדא

.שפחל םיכירצ ונחנאש

 עדיו "שטנמ" היהי אוהש רמולכ ,ילמרופ רתויה דצה תא בוזעא וישכע

 טפושהמ שפחמ ינאש המ :יביטמרונה דצל רובעאו ,'וכו 'וכו םיללכה תא

 יכרע תא ,הרבחה לש םיכרעה תא שבגלו בצעל תלוכיה ול היהתש אוה

 תלוכיה ול ויהישו ,ולש םיכרע אל םה םא םג ,הרבחה לש קמועה

 טפשמה ךלהמ תא עובקל םהיפ-לעו הלאה םיכרעה ןיב ןזאל םילכהו

.ןהב םילעופ םיטפושהש תורגסמב

 יתמכסה .ףוקיש אוה ייניעבש המ הזו ,תושעל ךירצ רחוב ףוגש המ הז

 ףוקישה ייניעב .םייפוקיש םיטפוש תבשל םיכירצש רימז תדעו םע

 תילארשיה הרבחה לש דוסיה יכרע תא ףקשל טפוש לש תלוכיה אוה

 ליטהל ךירצ טפושה ולש םיכרעה תא אל .רתויב הברה תיביטקייבואב

 אל םה םא םג ,המצע הרבחה לש קמועה יכרע תא אלא ,הרבחה לע

 ןיידע המודכו םיהולאב ןימאמ אלו יתד ונניאש טפוש .ולש םיכרעה

 לש ,ירבעה טפשמה לש דוסיה יכרע תא לארשי תנידמב ףקשל ךירצ

 רבדמ טפשמה תודוסי קוחש 'וכו רשויהו קדצהו םולשה ,לארשי תשרומ

 היהתש ךירצ ןיטולחל ידרח ,ןיטולחל יתד אוהש טפושו ;המודכו םהילע

 םהש םיינוליח םיכרע שיש ,ינוליח טפשמ םג שיש ןיבהל תלוכיה ול

 ויהיש ךירצו םתוא םג ףקשל תעדל ךירצ אוה .םייתדה םיכרעל םידגונ

.תושגנתה ידיל עיגמ רבדה רשאכ םהיניב ןזאל םילכה ול

 םיניינעב ילארשיה ירוביצה חישה לש תיסיסבה תועטהש בשוח ינא

 ,םיכרעב םיקסוע םיטפושש ןוויכמו ,תאז איה םהב םיקסוע ונחנאש

 םיכרעה יפל םייח םג תילארשיה הרבחה ונחנאו םיאקיטילופה ונחנאו

 םיטפושה ובש ןפואה לע עיפשהל םיצור ונחנא ,םיעבוק םיטפושהש

 .םיטפושה תריחב ןפוא לע עיפשנ ןכלו ;הלאה םיכרעה תא םינזאמ
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 elbatnuoccA יאקיטילופש ומכו .elbatnuoccA תויהל םיכירצ םיטפושה
A-ו ,םעה ידי-לע רחבנ elbatnuocc זא ,םיגיצנה ידי-לע רחבנ רתוי ןטק 
 ידי-לע רחביהל םיכירצ םה ,elbatnuoccA תויהל םיכירצש םיטפושה םג
.תסנכה ידי-לע ורחביי זא ,םעה לכ אל םאו ,םעה

 ךירצש המ .יונימ אל איה םיטפושה לש הקיספה ןפוא לע עיפשהל ךרדה

 םיצורמ אל םאו ;אל ותו רתויב בוטה טפושה תא תחקל הז יונימב

 תוערה תואצותה לע רבגתהל ידכ םיכרד רוציל ךירצ ,ולש תואצותהמ

 טפושמ השירדב תיתבשחמ תועט שיש בשוח ינא .ןהל םרוג אוהש

 שארמ ,תסנכ רבחמ ,רחא שיאמ םישרודש ytilibatnuoccA התואל

 .רחא יאקיטילופמ ,הלשממ

?תירבעל ytilibatnuoccA תמגרת ךיא ,ןוזיבג 'פורפ
 תויהל ,ןובשחו ןיד תתל ךירצש השוריפ ytilibatnuoccA :ןוזיבג תור ◆

.תויחוויד יפלכ יארחא

.חוויד תבוח הזל ארק… :ןומרכ קירא ◆
A-ה .ןובשח האור אל הז ,ןוכנ אל הז ,אל :קרב ןורהא ◆ ytilibatnuocc 
 דוסי תוסיפתל ytilibatnuoccA איה ,ירמגל תרחא איה םיטפושה לש
 ytilibatnuoccA איה ,יטפשמה ןבומב ytilibatnuoccA איה ,דוסי יכרעלו
 ,הצור אוהש המ תושעל לוכי וניא טפושה .תינוגראו תינויד

A-הו ytilibatnuocc יכרעלו דוסיה תוסיפתל ביוחמ אוהש הז ןבומב איה 
 - השוע תסנכהש יונישל יוטיב תתל ביוחמ אוהו ,הטישה לש דוסיה

 ןאכ רבודמ אל .דוסיה יכרע תאו דוסיה תוסיפת תוא הנשמ איה םא

 ונחנא - ונחנא םאש בושחל תועט .רחאה ןבומב ytilibatnuoccA לע

 ונחנאש המ ושעי םה ,םיצור ונחנאש יפכ םיטפוש הנמנ - םיאקיטילופה

 אל ונחנאו ,דואמ ער הז ,םיצור ונחנאש המ ושעי םיטפושה םא .םיצור

 .הלאכ םיטפושל ףואשל םיכירצ

 תא ףילחנ ,םינש עברא לכ םיפלחתמ םיאקיטילופה ,הרקיש המ וארת

 תובשחמ שי הפוריאב טנניטנוקב ןכאו ?םינש עברא לכ םיטפושה

 הנומש לכ יתקוחה טפשמה תיבב םיטפושה תא םיפילחמ םש .הלאכ

 ןויגיה הזיא זא .הז תא םיצור אל ונחנא לבא ,הרשע-םיתש ,רשע ,םינש

 רשע דועב ,ךכ רחא לבא - הנמנ םיאקיטילופה ונחנא - רמולו אובל שי

 םיטפוש ףילחנ ?הזמ אצוי המ זא ,ונניא רבכ הנימש יאקיטילופה ,םינש

 ונחנאש טפוש ותוא םא הרקי המו .ימינפ ןויגיה םוש הזב ןיא ?ןמזה לכ

 ?הצור ינאש המ השעי אל םינממ

 הווקמ ינאו ,םיצור ונחנאש המ ושעי אל הנמנש םיטפושהש הווקמ ינא
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 ,םיצור ונחנאש המ השוע אל םבורו ,םיצור ונחנאש המ ושעי אל םהש

 .ךכ דובעי קוידב הז תילארשיה הרבחב םא חוטב אל ינא יכ םא

 ונחנא םצעבו םיצור םתוא םינממהש המ םישוע אל םה תמאב םאו

 יונימ תטיש ךירצ המ ליבשב זא - רתויב םיבוטה םישנאה תא םישפחמ

?תיטילופ הלוכ-לכש

 ריכמו םיטפוש תריחב לע םלועב תורפסה תא ריכמ רתוי וא תוחפ ינא

 דגנ תרבוגו תכלוה המגמ שיש האור ינאו ,רבדב םיעגונה םישיאה תא

 לודגה םלועבש ןעוט אל ינא .יונימה ךילה לש היצזיטילופל תונויסינ

 תינרדומה המגמה לבא .יטילופ אוה ,אוה ךופהנ ,יטילופ אל אוה יונימה

 יתבבש ךכב לשמל ויוטיב תא אצומ הז .תאזה היצזיטילופה דגנ איה

 ידי-לע השעיי יונימהש המגמ רתויו רתוי שי םייתקוח-אלה טפשמה

 העצהה אל תאז ,בגא .םיטפושמ תובכרומ ןבור וא ןלוכש םייונימ תודעו

 קזח יטילופה דוסיה םששו םייתקוח טפשמ יתב שי ןהבש תונידמבו .ילש

.השענש המ יפלכ תרוקיב שי ,רתוי

 הקירמאב תוריחבב ?הקירמאב ומכ ונלצא היהיש םיצור םתא ,ייתובר

 ?םיטפושה דחא ,סנוויטס םש בתכ המ םיעדוי םתא ,רוג דגנ שוב -

 - דיספה ימ עדוי ינא ,תוריחבב חצינ ימ עדוי אל ינא" בתכ אוה

 ןוילע טפשמ תיב ונלצא היהיש םיצור אל ונחנא ."ינקירמאה טפושה

 אישנ ךלוה ;ןיטולחל יטילופ טפשמ תיב הז .ינקירמאה טפשמה תיב ומכ

 שי ךכ רחאו ,םירנירטקוד םיריעצ םישנא הנממ ,ןגייר ומכ ינקילבופר

 םילוכי אלו רבד םוש תושעל םילוכי אל םהו ,יטרקומד סרגנוק וא אישנ

 ןומא הזיא ?הזה רבדב ונגשה המ .יאמצע תמאב אוההש םושמ עיפשהל

 ,םינקירמאה טפשמה יתבב ןומא ןיא ?תינקירמאה הטיפשב שי רוביצב

.םהומכ תויהל הצור אל ינאו

 תריחב ןפוא תא זכרל איה לודגה םלועב תרבוגו תכלוהה המגמה

laiciduJ ידיב תונושה םהיתואכרעל םיטפושה  noissimoC ה ידיב וא-

A tnemtniopp  noissimoC  laiciduJ. ןוויכל וישכע תכלוה המצע הילגנא 

 ןוויכל וכלה הקירפא םורדב .הזמ ואצי םה ךיא תוארל ןיינעמ .הזה

 לבא ,םיאקיטילופ םש שי .םיאקיטילופ םש ןיאש רמוא אל ינא .הזה

 .תיטילופ המגמ אל איה המגמה

 תא רשפאש המכ דע הנטקה תויהל הכירצ ונלש המגמהש בשוח ינא

 םיטפושה תא ןוחבל ,םיטפושה יונימ ךילהת ךותב תויטילופה תועפשהה

 .ושע םהש המ תא לטבל םיאקיטילופל רשפאלו רתויב םיבוטה

 םיידרח-םייתדה םיגוחה דצמ ןוילעה טפשמה תיבב ןומאהש םיבשוח םתא
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 טפשמה תיבב םא רתוי לודג היהי ,ןומא םהל ןיא םויהש םינעוטה

 םה Y םיטפוש X ךותמש עדנ ונחנאו םייטילופ םייונימ ובשי ןוילעה
?םידרח אל םה ראשה לכו םידרח

 םש שיש םושמ ,ילש לאדיאה אל איה ,םיטפוש תריחבל הדעו ונל שי

 םהש םירש ינש םש שי .יטילופה טביהל דואמ דבכ לקשמ בשוח ינא

 ינש םש שיו ;םיאקיטילופ םהש תסנכ ירבח ינש םש שי ;םיאקיטילופ

 תא יתאצמ םעפ אל .םילכסותמ םיאקיטילופ םה םימעפלש ןיד יכרוע

 הדעוול םיטפושה תשולש ןיב תקולחמ שי םימעפל .תאזה הדעווב ימצע

 ;ןניינעב טועימב םש יתראשנ ינאש תוטלחה דאמ הברה ויה .הלוכ

-ש םושמ ,ךכ בקע הריחבה תדעו בכרה תא תונשל יתעצה אל ,בגאו

On ecnalaB ידידי .יונימב יטילופ טביה שי ונלצא .הבוט הדעו תאז 

 םייונימה לע העפשה שי םיטפשמה רשל המכ םכל דיגי רגמש ריאמ

 ,רתויב בוטה תא רחבא ינא םייטילופ םייונימ ינש ןיב םא .םייטילופה

 .הנבומ הז הככ ,יטילופ טביה שיש תויהל לוכי םהמ דחא לכב תאז לכב

 אלש חטבו הז תא תונשל עיצמ אל ינא לבא ,חלצומ אל הז ייניעב

.דוע הז תא לידגהל

 יעוצקמ ןיב הדעווב ימינפה סחיה תא תונשל ךירצ אלש בשוח םג ינא

 םהשכש םירוספורפ אלו תסנכ ירבח אל ףיסוהל ךרוצ ןיא .יטילופל

 ךירצ אלו .םילכסותמ םיאקיטילופ ויהי םה םג יאדו הדעוול םיאב

 .רתויב םיבוטה תא רוחבל הז ךירצש המ .ןיד יכרוע דוע ףיסוהל

 השענ אלש - המ דוסי לע עדוי ינניא - תרמא תא ,ןוזיבג 'פורפ

 ןויסינ השענ ךיא דועו .תונורחאה תוריחבב סוזנסנוקל הדעווב ןויסינ

 תוריחבה דימתש איה ךלש השיגה םאה .חילצה אל אוה .סוזנסנוקל

?דחא הפ תויהל תוכירצ

.םלש רזגמ לרטנל אל לבא ,דחא הפ אל :ןוזיבג תור ◆

 עיגהל רבוגו ךלוה ןויסינ השענ .םלש רזגמ ונלרטנ אל :קרב ןורהא ◆

 לש תועש ויה יל ,הדעווה ינפל םג ,הדעווב קר אל ,בגא .סוזנסנוקל

 אלו יתענכשו יתרבידו יתבשיו ,םייטילופה הדעווה ירבח םע םינויד

 .םיכסמ ינאו ,סוזנסנוק שפחל ךירצש תסרוג תא ,םינפ לכ לע .יתענכש

 תא לואשל ךירצ םאה .סוזנסנוק שופיח השענ ןכא םירקמה בורבו

 דגנ ינא .ילוש רבד הארנ הז ייניעב ?םהלש תופקשהה לע םיטפושה

 יפל םג ,ירמגל ילוש רבד הז ייניעב לבא ,הזה חלצומ אלה ןויערה

 תולאוש הנשמה תודעו .הלאה תולאשה תא לואשל רשפא םויה .הנבמה

 ןה .המ םיקדוב אל םעפ ףא ונחנא .תולאש ינימ לכ דמעומה תא
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 תנידמב דחא ףא .ולש תיטילופה הפקשהה המ ותוא תולאוש אל יאדו

 ,ץיווקניר ימל עדוי הקירמאב דחא לכ .עיבצמ ינא ימל עדוי אל לארשי

 הטישהש בשוח ינאו ;עיבצמ ,ינקירמאה ןוילעה טפשמה תיב אישנ

 יטפושמ דחא לכ לש ומש דיל הינמרגב .הבוט רתוי הברה ונלש

 .'וכו 'טסינומוק' ,'טסילאיצוס' םיירגוסב םיבתוכ יתקוחה טפשמה תיב

 ארפ' ,'טסיביטקא' םיבתוכ ילוא זא ,קרב ןורהא םיבתוכשכ ונלצאו

 דחא ףאש םושמ ,קינתוריח וא קיני"אפמ םיבתוכ אל לבא ,'וכו 'םדא

 תופקשהה תא ריכמ אל ,עיבצמ ינא ימ ליבשב עדוי אל הזה םלואב הפ

 םושמ ,ןתוא םיעדוי אל ילש םידליה םג .ןתוא ריכי אלו ילש תויטילופה

 לא םכדובכמ הליחמב הז תאו ,הזה רבדב שא ינפמ ומכ רהזנ ינאש

.וסרהת

 ןייארל הצור האילמה םאו ,םידמעומ ןייארל הצור הנשמה תדעו םא זא

 וליפא רשפא םייקה ןונקתה יפל .הז תא תושעל הלוכי איה ,םידמעומ

 ,חלצומ הזש בשוח אל ינא .ןוילעה טפשמה תיבל דמעומש טפוש ןייארל

.הז תא תושעל רשפא לבא

 עבוקש טפשמ תיב ,יטסיביטקא טפשמ תיב ונל שיש איה הנעטה

 אל ונחנא ,בגא .הזה רבדה לע עיפשהל הצור ינא ןכלו ,םיכרע

 םיטסיביטקא אל ונחנא ,םירחאה טפשמה יתבמ רתוי םיטסיביטקא

 אוה םזיביטקא לע הזה רובידה לכ .םינש הברה ינפל ויהש הממ רתוי

 תור ובשי .םזיביטקא הז המ רידגה אל דחא ףא דוע .קרס רוביד

 ,םזיביטקא לע םלש רפס ובתכו ןתוד באויו רצינמרק יכדרמ ,ןוזיבג

 עדוי אל ינא .םש םיאצומ אל םזיביטקא לע תחא הרדגה וליפא לבא

 םיזוחה קוחל 93 ףיעסב בל םותש עבוק ינא םא ;םזיביטקא הז המ

 קר ?םזיביטקא אל וא םזיביטקא הז ,יביטקייבוס וא יביטקייבוא אוה

 ונחנאש בשוח אל ינא ,םינפ לכ לע .םזיביטקא שי ירוביצ טפשמב

 תוינוג-דחו תודיחא שיש בשוח אל ינא .םירחאמ םיטסיביטקא רתוי

 שי .ןוילעה טפשמה תיבב יתאצמש חותיפ הז .תיתוברתו תיתפקשה

 תיב לכ ומכ וניתועדב םיקלחנ ונחנאו ,טועימ ונל שיו ,בור ונל

 ונחנאש םיאור ,םישקה םירקמה לע םילכתסמ םא .רחא ןוילע טפשמ

 הלאה םירובידה לכ .ינקירמאה ןוילעה טפשמה תיבבמ רתוי םיקלחנ

 הנבה רסוחו עדי רסוח הברה םהב שי ,םהב אצויכו םזיביטקא לע

.הרוקש המל

 תשרוד היטרקומדהש םיכסמ ינא םג ?ןורתפה תאז לכב ןכ םא המ

 אל םה םיטפושה .םיטפושה אלו ,תלהנתמ הנידמה ךיא עבקי םעהש
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 ותעד תא עיבי םעהשו תוריחב תבייחמ היטרקומדהו ,םיאקיטילופ

.ולש םיאקיטילופה תועצמאב

 תעפשה ידי-לע אל איה ,יתרמא ינאש ומכ ,הז תא רותפל ךרדה

 .ןיטולחל הלוספ ךרד תאזש בשוח ינא .םיטפושה יונימ לע הקיטילופה

 טעמכ' ורמא .דמעמה ןיינע תא לשמל וחק .ירמגל תרחא איה ךרדה

 הרביד ןוזיבג 'פורפש דמעמה יניד הלא - 'ןידב דמעמ שי םדא לכל

 םוקמב זא ,הז תא הצור אל תסנכהש חיננ .םהלש היצזילרבילה לע

 ,'ןוילעה טפשמה תיב לש םיטפושה תא ףילחנ ואוב' רמול םוקמבו רטקל

 gnidnatS ךירצש רמאיש קוח וקקוחת ;הזה ןיינעב קיפסמ קוח וקקוחת
 ער היהי הזש בשוח ינא .סרטניא ול שיש ימל קר - ןידב דמעמ -

 השדחה הקוחב ,בגא .תחלצומ אל הקיקח היהת תאזש בשוח ינא ,דואמ

 הנידמב םדא לכלש רמואש שרופמ ףיעס שי '66-מ הקירפא םורד לש

 תסנכה םא לבא .ונלש הקיספה תא ,לדומה תא וצמיא .gnidnatS שי

 קסעתנ ונחנאש םיצור אל םתא םא .הז תא הנשתש זא ,הצור אל ונלש

 םכדבע ,םכל עידומ ינאו ;קוח וקקוחת ,ןורמושו הדוהי לש םיניינעב

 ןיא ןוילעה טפשמה תיבלש רמאת תסנכה םא .ןמאנ דבע אוה ןמאנה

 המ לע תוכמס ול היהת אל ,ןורמושו הדוהיב הרוקש המ לע תוכמס

 תרמואש העצה התלעוה תמדוקה תסנכב ,בגא .ןורמושו הדוהיב הרוקש

 ,תרבוע התייה איה םא .אבצ יניינעב קוסעי אל ןוילעה טפשמה תיבש

 םא הלאשב ןכ םג ראשה ןיב םיקסוע ונייה אל .הזב םיקסוע ונייה אל

 םיאב םילחנתמה וישכע .רהצי תא דירוהל אל וא רהצי תא דירוהל

.הז לע םתוא ךרבמ ינאו ,ןוילעה טפשמה תיבל

 gnidnatS הצור וניא קקוחמהו קקוחמה ינא םאש אוה הבשחמב םגפה
 םדא הנמי אוה ,הז תא גישהל ידכ זא ,רצ gnidnatS הצור אוה ,בחר

 ךניא קקוחמה התא .הטישה אל תאז .gnidnatS דגנ היהיש בשוח אוהש
 ךל ,השקבב .הקיקחב ךתפקשה תא עיבהל ךירצ התא ?gnidnatS הצור

 רמאתו ,םיטיפש אל םהש םיניינע שיש ,טיפש לוכה אלש רמאתו תסנכל

 השעת איהו ,םירחאו הלאכ םיניינעב הז תא התשע תסנכה .םה המ םג

 יניינעב וא אבצ יניינעב וקסעיש םיצור אל םא .םירחא םירבדב הז תא

.הז תא עובקל ךירצ ,רורט

 אל ונחנא .תסנכה לש ימינפה לוהינה לע םיחקפמ ונחנא - רחא ןיינעב

 תא םישוע םידרפסה ,הז תא םישוע םינמרגה ;הז תא םישועש םידיחיה

 :טושפ רתוי רבד ןיא .הז תא םיצור אלש חיננו ,הקעצ המק לבא 'וכו הז

 - םיטיפש םניא תסנכה לש םיימינפה םיכילהה - רמאתו אובת תסנכה
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 אובת םא - וירבח לכו ןמאנה םכדבעש דימ םכל עידומ ינאו .השקבב

 לש וא תסנכה שאר בשוי לש תוטלחההו הנבמה ןיינעב הריתע ונילא

.'וכו 'אל הזש םתרמא םכמצעב םתא' ,דיגנ ונחנא ,תודעווה

 ךרדה ,הצור אל קקוחמהש הרוצב ותוא שריפ טפשמה תיבו קוח שי םא

 ושרפי םישדחה םיטפושה ילוא .םישרפמה םיטפושה תא תונשל הניא

 איה הנוכנה ךרדה .רדסב אל הזו הז .אל ילואו םיצור םתאש ומכ

 העיגפ ךכב ןיא - רמואו רזוח ינאו ;קוחה תא ןקתל ,שדח קוח קקוחל

 תובשה קוח וא הסנכה סמ קוחש רמוא טפשמה תיב םא .טפשמה תיבב

 איה ,הצורמ אל תסנכהו ךכו ךכ אוה ולש ןבומה - אוהש קוח הזיא וא

 םכידיב ,רמא ןוילעה טפשמה תיבש המב ןוכנ אל םיכרע ןוזיא האור

.קוחה תא תונשל תורשפאה

 ןתיי ןוילעה טפשמה תיב םא הרקי המ הלאשה הז םצעב ראשנש המ זא

 וישכע דע .היעבה איה תאז .םיצור ונחנאש שוריפה אל אוהש הקוחל שוריפ

 תיב לש הנבמב יוניש לע בשוחש ימ לכש חוטב ינא .דואמ טעמ הרק הז

 םיאור םישנא .הלאה םירקמה לע אל ,בשוח אוה הז לע אל ,טפשמה

 םינשה רשעב :הקיטסיטטס יתישע ינא .ץ"גב אלא םיקוח ילטבמ אל ונב

 ונלטיב ונחנא .הנשל םיקוח הרשע ולטיב הקירמאבו הינמרגב תונורחאה

 .לארשי תנידמ לש םילודגה םיטסיביטקאה הז .יצחו םייתנשב דחא קוח

 רבגתהל םיכרד שי זא ,היעב שי הקוחה םע םג ,היעב שיש חיננ לבא

 הלוכי תסנכהש קוסיעה שפוח דוסי קוחב תורבגתהה תקספ הנשי .הז לע

 המל דוגינב שריפ טפשמה תיבש ,דוסי קוחב הארוה ,קוח שי םא .קקוחל

 טושפ קוח קקוחל הלוכי תסנכה ,םדאה תויוכז םוחתב תבשוח תסנכהש

 תכל ונקחרה ונחנא .'…ךכו ךכ ףיעסב רומאה ףא לע' :וב בותכ היהיש

.הלאה םירבדב תסנכה דעב דואמ ינא .הזה ןיינעב םידנקה תמועל וליפא

 היעבה המ ירה .תולק רתיב הקוחה תא תונשל רשפאל ךירצ לבא

 תא תונשל רשפא-יאש איה םיאקירמאה םע היעבה ?תיאקירמאה

 הקוחה תא תונשל רשפא-יא השעמל הכלה .תינקירמאה הקוחה

 ןמאיי אל ?תונשל רשפא-יא ונלש דוסיה יקוח תא לבא .תינקירמאה

 ונלצאש יפ לע ףא ,ינקירמאה חוכיווה תא םיאביימ ץראב ונחנאש ךיא

.דחא דגנ םיינש לש בורב תונשל רשפא הטיפשה דוסי קוח תא

 .דחא דגנ םיינש לש בורב ותוא תונשל היהי רשפאש הז דעב אל ינא 

 ירבח 08 ,תסנכ ירבח 07 לש בורב ותוא תונשל חיננ רשפאש דעב ינא

 רשפאיש לולסמב לבא - היצילאוקה תאזש םושמ ,16 אל - תסנכ

.רדסב אל קספ התעד יפל טפשמה תיבש המ תא תונשל תסנכל
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 איה םיכרע לע עיפשהל ,תסנכה תועצמאב ,תילארשיה הרבחה לש ךרדה

 יוניש לש ךרד ,הקוח תיישע לש ךרד ,הלאה םיכרעה תקיקח לש ךרד

 עיפשהל איה הבוטה ךרדהש בשוח אל ינא .ןתנ טפשמה תיבש שוריפה

 שידקהל אל הזה דבכנה סוניכל עיצמ ינא ןכל ,םיטפושה יונימ ידי-לע

 תריחבל הדעווה לש בכרהה תא תונשל ךיא היגוסל תובשחמ ידמ רתוי

 תודמעה תא אטבל ךרד תתל ךירצ םיאקיטילופל .הזב ועגת לא .םיטפוש

 יקוח תא תונשל םהלש תוכמסה - וב םיחמתמ םהש םוחתב םהלש

.דוסיה יקוח תא בצעל ,דוסיה

 םג ,עבש ראבב רצינמרק יכדרמ הלעהש העצהה יבגל :ןומרכ קירא ◆

 ירבחמ תחקל הצור ינא ,הילא תינפומ שאהשכ םגו ;הילע םותח ינא

 ירוחאמ אבחתמש המש איה תיתוהמה הרעהה לבא .ימצע לא שא תצק

 ,תימדקמ תרוקיבב קוסעתש תטפוש תושר דוע תמקה וניא ונלש העצהה

 .הקיקחה ךילהתב םיקקוחמה תיבו םירחבנה תיב ,תסנכה קוזיח אלא

 גורחל תלוכיה תא ןסרל ותרטמש תסנכל ץעיימ ףוג היהיש איה הנווכה

.תיתקוחה תואיצמהמ
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הטיפשב תויגוציי לומ תויעוצקמ

 ,קרב אישנה לש העצהל ןכות תתל םידעוימ יירבד :ןרטש הידידי ◆

 ינאו .'שטנעמ' םג אלא ,רתויב בוטה ןטפשמה קר היהי אל טפושהש

 טפושש והשימל תיטנוולרה "תוישטנעמ"ה תנוכת יהמ ןיבהל תוסנל הצור

 הפוצב רבודמ אל .ןוילעב רקיעב לבא ,ןוילעה טפשמה תיבב אקווד ואל

.תשרדנה 'תוישטנעמ'ה יהמ ררבל ךירצ ןכלו ,שיבכה תא הנקז ריבעמש

 תיגולוכיספ תיתשת ול ויהי דבב דבש עוצקמה שיאמ םישרוד ונחנא

 ,רבד דועו ,ךר רבד הז םג ,המיאתמ תיתא הדמע ,ךר רבד הז ,המיאתמ

.הקיספב ולש תישיאה תוהזה ,הכו הכ ןיב ול שיש

 לש הלעפה תכרעמ התייה וליאכ טפשמה תכרעמ לש הגצהב םעט ןיא

 ,רורבו קיודמ ןכות ,ןיטולחל םירורב םיללכ לש תכרעמ - הסיבכ תנוכמ

 ןיעמ םירבוסש רתויב םייניצר טפשמה תרות ישנא שי ןבומכש יפ לע ףא

 תבייחמ תמא תבושת ןתונ טפשמהש ןועטל םעט ןיא ונרובע לבא .ךכ

 לש םיללכה תכרעמש ןועטל םעט םג ןיא .עבטה יעדמב תמא ומכ ,תחא

 הריתס לש הרקמ לכבשו הריתס הב ןיאש תינומרה תכרעמ איה טפשמה

 תועדומ שי םויה .טמחש לש םיללכ תכרעמב ומכ ,ישילש ןורתפ שי

 רמוא קרב 'פורפ .טפשמ םישוע ונחנא ךכ אלש ילארשיה טפשמב ההובג

 םילעמה תונשרפ יללכש ,ותא םיכסמ ינא ךא יתנוטק ינאו ,ורפסב

 לש ,םיטרדנטס לש תכרעמ ונל שיש רורב .הדגא םה דיחיו דחא ןורתפ

 ןכלו ,תקהבומ תיחרכה האצות םיטיבנמ אל םימעפ הברהש ,תונורקע

 קספה תא רוחבל ךירצ ןכותמו ,תויורשפא לש םחתמל םישרדנ ונחנא

 יטופישה תעדה לוקיש תא ליעפמ טפושה ךכ ךרוצל .ןודנה ןיינעב שרדנה

 הליקש ןושלב רבדל ךירצ אוה .רקש וא תמא ןושלב רבדל לוכי וניאו

.ןהיניב רוחבל ךירצ אוהש תויורשפא לש םחתמ ול שי יכ ,ןוזיאו

 םגו ;תונשרפ לש הלאש איה ,קוחה תאירק קר אל ,תואיצמה תאירק םג

 איה םג ,העבטמ דימת תינומושר איהש ,תואיצמה לש תאזה האירקה

 ,הזה ןוידב חיכשה טביהב אקווד דקמתהל הצור ינא לבא .תוהז תייולת

 תאירקש איה יתנעט .טפשמה תאירק אלא ,תואיצמה תאירק וניא אוהו

.תוהז תייולת איה המרונה

 םיללכל ידמ בכרומ רבד אוה טפשמהש תועדומ ונל שי ,תרמוא תאז

 טפושה והימ הלאשל היד תמגרתימ הניא תאזה תועדומה לבא .םירורב

 תונוכתהו םירושיכה יתעדל .תאזה הכאלמה תא תושעל םיאתמה

 הנבומב 'תונעוצקמ' הזל ארקא ינא ,תיטופישה הדובעל םייטנוולרה
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 תואיצמה ירמוח תא טפושה לש המנפהה תמר תא םג םיללוכ ,בחרה

 הלאשל יטנוולר דואמ ולש םייחה ןויסינ .באוש אוה םהמש םינווגמה

 אוה םהלש האירקה ירמוח ,םייתוברתה םייוריגה - קוספי אוה דציכ

 תונומאה תכרעמ .דועו ולש תילמרופ-יתלבהו תילמרופה הלכשהה ,ףשחנ

 תיטנוולר רקיעבו ,השעי אוהש תוערכהל יטנוולר ןיינע איה ולש תועדהו

 םייתד ,םיימונוקא-ויצוס ,םיירזגמ - םימיוסמ תוהז ילגעמל ותוכייתשה

 יוטיב ידיל םיאב הלא לכ .םירחא תוהז יגהונמ וקוחיר םג יטנוולרו -

 תולעב תויכרע תוטלחהל שרדנ אוה םהבש םירקמב לבא ,םוי םויב אל

 םניינעבו ,םהילע םירבדמ ללכ ךרדב ונחנאש םירקמה ולאו ,תועמשמ

 תוחונ-יא לש השוחתה הנוזינ םהמש םירקמה ולא .םיקולח ונחנא

.טפשמה תיב יפלכ רחא וא הז רוביצב

 יפ לע ,תישיאה ותעד יפ לע קוספי טפושהש עיצמ ינניא ,שיגדהל בושח

 "ןימאמ ינא"ה תא שממי טפושהש עיצמ אל ינא .ולש תויציאוטניאה

 טביה שיש אוה שיגדהל הצור ינאש המ .לוספ ןבומכ הז לכ .ולש יטרפה

 םחותמ אוה ,תיטפשמה תרוסמה ידי-לע םחותמ אוה ;הקיספב ישיא

 לבא ,דקפתמ אוה הבש הביבסה ידי-לע םחותמ אוה ,םידקתה ידי-לע

 .יטנוולר םלוע אוה ,טפושה לש ישיאה םלועה ,ינחורה םלועה

 הפ םיבשויהמ קלח לש םשארבש חינמ ינאו ,איה הלודג הלאש

 .ישיאה טביהה בושח םהבש םירקמה ףקיה המ - עגרכ תרקנמ איה

 קרב רוספורפ ;בושח הז הרקמ לכבש םירמוא םינקירמאה םיטסילאירה

 ןיא .תיסחי םימצמוצמ םהו יוטיב ידיל אב הז םישק םירקמבש רמוא

 הלאשב עירכהל רשפא-יא םג ;קיודמה ףקיהה המ הלאשב עירכהל ךרוצ

.תאזה

 תימדתה תובצעתמ םהבש הלאכ םה םישקה םירקמהש בושחנש קיפסמ 

 .טפשמה תיב יפלכ לארשיב רוביצה לש ןומאה תמרו הלועפה תלוכיו

 םישקה םירקמה לבא .תיחרכה איה .תונעוצקמה דגנ אצוי אל ינא

 ינא .טפשמה תיבל ןוכנה לנויספורפה לע הבישחה לש הבחרה םיקידצמ

 רקחמ תירבה-תוצראב םסרפתה םינורחאה םימיבש ,םכל חוודל הצור

 תאזה הלאשה תא קוידב וקדבש ססקטמו וגקישמ םירוספורפ ינש לש

 ילרדפה טפשמה תיב תא וחקל םה .םישקה םירקמה לש םחתמה המ -

 ותואב ונתינש ןיד יקספ יפלא וקדבו השולש בכרהב בשויש םירוערעל

 םיאשונ ביבס הקיספה תא וגלטק םה הדובעה ךרוצל .טפשמ תיב

 הנימש טפוש קספ ךיא וקדבו תינקירמאה תוירוביצב תקולחמב םייונש

 הייטנה :יטרקומד אישנ הנימש טפוש קספ ךיא לומ ינקילבופר אישנ
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 תננולתמש השיא :תואצותל המגודו .ןאכמ תילרבילהו ןאכמ תינרמשה

 ,םיטרקומד םה םיטפושה תשולש םא - ינימ עקר לע הילפא לע

 ;םירקמהמ זוחא 57-ל םיעיגמ הנוילעה לע הדיו אצת איהש םייוכיסה

 ינש םא ;זוחא 94-ל דרוי הז ,ינקילבופר דחאו םיטרקומד ינש שי םא

 השולש ונל שי םאו ;זוחא 83-ל עיגמ הז ,טרקומד דחאו םינקילבופר

.םיזוחא 13-ל עיגמ הז ,םינקילבופר

 לש תויקוחה תא תפקות תיקסע הרבח :ןיינע ותוא ןיממ היינש המגוד

 טילבמש אשונ הז תינקירמאה תוירוביצב .הביבס תוכיא הניינעש הנקת

 םיטפושה תשולש םא .םיטרקומדהו םינקילבופרה ןיב םילדבהה תא

 םא - ךפההו ;זוחא 52 םה החלצהה ייוכיס ,םייטרקומד םייונימ םה

 תא תוקזחמ ולא תודבוע ,הרואכל .זוחא 57 - םינקילבופר םה השולשה

 ונניא ,םייונימה תטיש ,תירבה-תוצראב םש םישוע םהש המש הנעטה

 ולא .םישוע םינקירמאהש המ תא תושעל עיצמ אל ינא .ךכ ןכאו .בוט

.םהל דגנתהל שיש ,םייטילופ םייונימ

 האכרע לש תללוכה תכרעמהש חינהל ריבס-יתלבש רמול הצור קר ינא

 ךכ לכ איה ,תיעוצקמ-יתלב ךכ לכ איה תירבה-תוצראב תיסחי ההובג

 תוישיאה תועדל תנתונ - ונחנא אלו - איהש דע ,תילנויספורפ-אל

 תיטרפה היציאוטניאה תא תומאות וללה תואצותהש בשחש ימ .יוטיב

 העפשהל תויטנוולר שי טפושה לש תישיאה תוהזלש תודוהל ךירצ ,ולש

 :םיטושפ םה םירבדה .הגאדל הביס לכ ןיא .רחבי הבש הערכהה לע

 ונחנאשכו תונמא תריצי םיאור ונחנאשכו טסקט םיארוק ונחנאשכ

 ונחנאו תונשרפה לא ונמצע תא םיאיבמ ונחנא ,םדא לש וינפ םינחוב

 ךרד ןיא .ירמגל רורב הז .היעב םוש הזב ןיא .ונחנאש ימ ךותמ םיטילחמ

 רבודמשכש אוה ןוכנ .תרחא תושעל תולוכי תונוכמ קר .הז תא ףוקעל

 ,יתד טסקט שרפמ ינאשכ יכ .תפסונ היעב שי ,תיטופיש תונשרפב

 לע עיפשמ אוה ,קוחל תונשרפ ןתונ טפוששכ לבא ,יילע קר איה העפשהה

 םיקודה תויהל םיכירצ קחשמה יללכ ןכל .התוללכב הרבחה לעו תלוזה

 וא תוברתה רקוח ,רמאדאג 'פורפכ ונל ימ לבא .הליגר תונשרפמ הברהב

 םירבדה תא קוידב רמואש ,םירשעה האמה לש רתויב בושחה תונשרפה

 לש ישיאה קפואה ןיב גוזימ ,םיקפוא גוזימ שרדנ :עגרכ רמוא ינאש

 .טסקטה לש ילרטיינ ,יביטקייבוא תויהל הזחנה קפואה ןיבל ןשרפה

 .קוח לע תיביטקייבוא וא תילרטיינ תיפצת תדוקנ ןיא תיטופיש תונשרפב

 יחרכה ,ךכש בוטו םזיביטקייבוא גישהל ןויסינ שי .ירשפא-יתלב רבדה

.הצמתמ ןיינעה הזבש לבקל השק לבא .ךכש
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 הצור ינא ?םישוע המ ?לעופב הלאה תונויערה תא םשייל רשפא דציכ

 .םיטפוש לש םיגוס העברא ראתל רשפא .תיטרקנוק העצה ןאכ עיצהל

 הקוחל טפשמ תיבב .ילאירוטקס יגוצייה טפושה אוה דחא גוסמ טפוש

 םהש םישנא ,המודכו חור ישנא ,תד ישנא ,םינבר ,לשמל ,ויהיש םיעיצמ

 החוד ינא .םהלש יונימל תיטנוולר אל תונטפשמהש וא םינטפשמ םניא

 תיבב בשי הזכ טפוש םא ,תישארש םושמ ,לוכו לוכמ הזה ןויערה תא

 איה הדבועה .םינוא רסח ,קתושמ ומצע תא אצמי אוה ,הקוחל טפשמ

 ובשיש םינטפשמה םיחמומה ול ונתיש "תוארוה"ב יובש היהי אוהש

 רתוי דוע היהי ,יביטקפא היהי םאו .יביטקפא אל היהי אוה .בכרהב

 תשרפמש תינשרפה הליהקל ףתוש היהי אל אוה זאש םושמ ,עורג

 חינהל ריבס ,תיטפשמה תרוסמב תיב ןב אל אוהש ןוויכ .קוחה תא

 םע בשוי לשמל ןמאנה םכדבע .ידמ תוישיא ויהי ולש תוערכההש

 הז המכ דע האור ינאו ,הטיסרבינואב ןיד תיבב םיטפוש םניאש ימ

 םירוספורפ - םייטנגילטניא תיסחי םהש םישנא םיבשוי :םויאו ארונ

 האצותהו .תרוסמבו תאזה הבישחב תיב ינב םניא םה לבא - םידבוכמ

 ךירצ ןכל .בלל תחתמש המ וא רקרקמ בלהש המ אוה עבוקש המש איה

.םויה רדס לעמ תאזה תורשפאה תא דירוהל

 וז םג .םיישיאה םיוותה רסח ,ילנויספורפה טפושה אצמנ ךופהה הצקב

 רוחבל םיפידעמ ונחנא םימעפלש בשוח ינא .הבוט אל תורשפא ייניעב

 לכ .תיטרפה ותוהז לע המואמ םיעדוי אל ונחנאש םדא הזכ דיקפתל

 ינא המל יתרבסה .םדא די עגמ לוטנ יתרבח ראדר תויהל אוה ודיקפת

 ךכ הז תא גיצהל ןויסינה םצעש בשוח ינאו ,ירשפא יתלב הזש בשוח

.םויה רדס לעמ ריסהל עיצמ ינא הז תא םג ןכלו ,יתייעב ןויסינ אוה

 טפושה :םויה רדס לעמ ריסהל עיצמ ינא תישילשה תורשפאה תא םג

 ,יתדה טפושה - השינ טפוש ,אסיכ טפוש - ילאירוטקסה ןעוצקמה

 .תואסיכ ללכמ ואצי םישנ ,םשה ךורב .יחרזמה טפושה ,יברעה טפושה

 הצובקה .בושח רבד הז םילמסו ,לודג ילמס ךרע שי אסיכ טפושל

 וניא טפשמה תיבש תרמוא - םיברעה ,םייתדה - אב אוה הנממש

 אל הז ,יתעדל .בושח הז .ונלשמ והשימ םש שי ,רחאה תרהט לע קר

 הנעמ תתל לוכי אל ילאירוטקס ול ארוק ינאש טפושש םושמ .קפסמ

 ותעדב קולח אב אוה ונממש רוטקסה ןהב אקוודש תולאשב שממ לש

 המל םיעדוי ,אסיכ טפוש וב םיאור הליחתכלמ .הייסולכואה ללכ םע

 םנמא רוטקסל םיבואכה םיאשונב תויפיצפסה ויתועד .ותוא םינממ

 תויטנהש ןוויכו ;שארמ תורורב ולש תויטנה תוחפל לבא ,תועודי ןניא
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 הזה גוסהמ םישנאה לש רפסמהש עובקל ךירצ ,שארמ תורורב ולש

 היהי אל אוה ,היהי ךכ םאו .םיינש ,דחא - דודמ ,םצמוצמ היהי בכרהב

 אקווד ,טועימה תעד תא עיבהל היהי השעיש דיחיה רבדה .יביטקפא

 דימת היהתש !?ונחוורה המ זא .גציימ אוהש רוטקסל תובושחש תויגוסב

 הז !?ורבד רמאנ תוחפלש דיגהל לכוי רוטקסהש !?תראופמ טועימ תעד

.תיתוברת-בר הרבחב קיפסמ אל

 תא בטיה אטבמ וניא ילאירוטקס טפוש ,יתעדל ,תוקמעתה רתיב

 םירחא .ילופיט - יל וחלסת - ךילהת תרבוע ונלש הרבחה .ונלש הרבחה

 ינא תומכסה-יא שישכ ?תרמוא תאז המ .היפרתותימ ותוא וניכ רבכ

 .סותימב ימצע תא םג אלוכ ינא אליממו ,סותימב רחאה תא אלוכ

 ול שי יכ ,הזככ יברע טפוש וא יתד טפוש טפשמה תיבל הנממ ינאשכ

 ול .יארחא אוה ,ההא' דיגהל םילוכי םיטפושה ראש ,הייפאכ וא הפיכ

 אל הסיפת וז .'םחוכ אב אוה .וללה םידחוימה םיסרטניאה לע טדנמ שי

 ידיל אב אל ידוחייה אסיכה םא .חוכ תקולח לש הסיפת וז .תיגולאיד

 ,ןמז ךרואל תרבטצמ תוחונ רסוח תשוחת תרצונ ,תיפוסה העפותב ,יוטיב

 ןיב חתמה ןאכ רכזוה .תיתייעב איה היפרתותימה .םיווח ונחנאש המ הזו

 הנוק ךכ לכ אל תישיא ינא .הירפירפו הינומגה ןיב וא הירפירפו זכרמ

 ,ןבויש הצור ינא .ירבד תא קר רמוא אל ינא לבא ,הזה חותינה תא

 ינחוכ יוטיב ילאירוטקס טפוש לש תילאירוטקסה הסיפתב םיאורה שי

 הרבחב ,ייתובר לבא .הירפירפל תונטק תוזוחא הצקמש הינומגה לש

 הטישה אליממ .הירפירפ ןיבל זכרמ ןיב לדבה ןיא רבכ תילארשיה

 תויתרבחה תומושתה תא תנתונ אלו תדקפתמ אל תאזה תילאירוטקסה

.ןהל םיפצמ ונחנאש

 תקולח לע רתוול אוה ,הכ דע יירבדמ עבונ טעמכ הזו ,עיצמ ינאש המ

 טפוש .ןיע התואב םיטפושה לכ לע לכתסהלו תילאירוטקס תואסיכ

 ךכ ,הצובק לש הֶ ּפ אוה ,תוהז לש גציימ אוה ,אסיכ טפוש ,ילאירוטקס

 ,ץפח ינא ורקיבש טפושה ,בחרה ןעוצקמה טפושה ותמועל .ספתנ אוה

 אוה ,םירחא גציימ אל אוה .תוהז לעב אוה ,תוהז לש הֶ ּפ אל אוה

 טפושה לש תוהזה תילאירוטקסה הסיפתב .ודיקפת הזו .ומצע תא גציימ

 תנוכת איה טפושה לש תוהזה ,עיצמ ינאש הסיפתב ;גוציי תנוכת איה

 לכ .טופישה תנוכתמ קלח איה תוהזהש ,אוה ןיינעה שרוש .טופיש

 הרבחב טועימ תוצובקמ קלח םהש םיטפושה קר אל ,םיטפושהמ דחא

 םיטפושה לכ ךכיפל .ךכב ריכהל םיבייח 'זכרמה יטפוש' םג ,תילארשיה

.םירחאמ דחא דחייל הביס ןיא .םהיניב לדבה ןיא .ייניעב םיווש
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 תונוכנ ןה לבא ,ןוילעה טפשמה תיב ןיינעב אקווד ואל תוספות ייתונעט

 תעבוק תוהזה םהבש םירקמה ,םישקה םירקמהש לככ ,ןכש .םש דחוימב

 תיתרבח העפשה םע םיכרע תוטומ תוערכהל םישרדנ םהבש ,רתוי

 לככו .היבגל םיבושח ירבד םג ךכ ,הנותנ האכרעב רתוי םיבורמ ,הבר

 תיטמוטוא םהב הבושתהש םירקמב רקיעב תלפטמ הנותנ האכרעש

.תטעמתמ היפלכ ילש ןועיטה תובישח םג ךכ ,רתוי

 ,תויוהזה תפינמ לכ תא ןוילעה טפשמה תיב ךות לא איבהל רשפא-יא

 םיברע המכ .התוא ןווגל הסננ ,התוא ביחרהל הסננ ?השענ המ זא

 תוהזהש דיגהל רשפא תמאב יכו ?ןוילעה טפשמה תיבל איבהל רשפא

 ,הלודגה ריעהמ ירצונ יברע לש תוהזל המוד רפכהמ ימלסומ יברע לש

 ידרחו יתדו ?הז יפלכ יגוציי חוכ לעב הז תמאב םאה ?דראוורה רגוב

 טעמ לע םימיכסמ םה !?ןבומ אוהש הזיאב םדא ותוא םה יכו -

 ךותל איבנ ךיא ,ךכ םא .הנוש םהלש סותאה .תיטקרפ הניחבמ דואמ

 רשפא ןכש המ .רשפא-יא ?היד הבחר תויוהז תפינמ טפשמה תיב

 תישיאה תוהזה דצבש םיטפושה תא תונמל :'תוישטנמ' הז תושעל ךירצו

 ילעב םה )א( :תונוכת יתש דוע םהל שי ,םהילע םירחאלו םהל העודיה

 לבא ,םייללכ םייתרבח םירקבמ םה .םהלש תישיאה תוהזה לע תרוקיב

 עקרקב םיבקע ועקתי םה ,הלאכ ויהי אל םא .םמצע לש םירקבמ םג

 דואמ בושח )ב( ;ראשה לא חתפיהל ולכוי אלו םהלש תיטרפה תיתוהזה

 ,רחאה לש תוהזה תנבה :ירק ,תיתוהז היתפמא לש תלוכי לש המויק

I sa - ונייהד ,תלוזה םע היתפמיס םג םיבוטה םירקמבו  uoy. 

 חותפ תויהלו תוהזה לש רקבמ תויהל ,תוהז ךותמ אובל לוכיש ימ

 אל תתל רשפא יתעדל םהידיבש םישנא לש הצובק וז ,רחא לש תוהזל

 תא קר אלו ,תירוביצה הרֵפסה תא קר אלו ,תיטרפה הרֵפסה תא קר

 ;תיטופישה תרוקיבה לש ןידה םוי רישכמ תא םג אלא ,םזיביטקאה

.תיתוברת-בר הרבח ,תינגורטה הרבחב יוצר טפשמ תיב הזש םושמ

 .ילמרופ גוציי תויהל לוכי אל שרדנה גוצייה :תורתוכב שממ תורעה דוע

 אל - שארה לע המצ ול שיש הז וא הייפאכ וא הפיכ שי םדאלש הז

 ותואש קודבל ךירצ .קיפסמ אל הז תיתוהמ ,קיפסמ הז תילמס .קיפסמ

 םדאש ;הרודס הנשמב יוטיב ידיל תאזה תוהזה תא איבהל לוכי םדא

 ,התוללכב הרבחל םירצות ןתונש ןבומב תוהז לש יתִמא אשָנ אוה הז

 ,תיתוהמ הדובע היהת הדובעהש ידכ .אב אוה הנממש הצובקל קר אלו

.תוילמרופ תויוותמ קחרתהל הכירצ איה

 ונניאש ידרח .רכונמ אלו ףתתשמ גוציי תויהל ךירצ גוצייה ,בושחו ,תינש
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 ,יתוהמ יגוציי ןפ וב היהי םא םג ,םייטרקומדה קחשמה יללכב ףתוש

 לכוי אל ,ול םיעודי טפשמה עיקר יליבש לכש ןטפשמ היהי םא םג

 תאזה תיתצובקה היפרתב ,ןאכ ראתמ ינאש ךילהתב בוט ףתתשמ תויהל

 תנידמ לש דוסיה יכרעל ףתוש ונניאש יברע .קפסל רומא טפשמש

 גציימ ילוא אוהש יפ לע ףא ,ףתתשהל לוכי אל אוה םג ,לארשי

 הליהק אוהש טפשמ תיבב רבודמש ןוויכ .הלודג הצובק לש יתוהמ

 ץורפיש םדא .הליהקהמ קלח ונניאש םדא תחקל רשפא-יא ,תינשרפ

 ףתוש תויהל לוכי אל תינשרפה תוימיטיגלה םחתמ לש םימוחתה תא

.תאזה הליהקל

 ברע לארשי םעמ דרפנ ונבר השמשכ :הרות רבדב םייסל הצור ינא

 הכיא" :הלאה םילימה תא רמוא אוה ,תיפוס םהמ דרפנ ,ץראל ותסינכ

 םינֹבנו םימכח םישנא םכל ובה :םכבירו םכאשמו םכחרט ידבל אשא

 ררבתמ םיקוספה ךשמהמ ."םכישארב םמישאו םכיטבשל םיעודיו

 הנייהת הטיפשל דמעומלש איה ונבר השמ לש הצעה .םיטפושל הנווכהש

 ;יטפשמה רמוחב תואיקב ירק ,המכחה תנוכת :תורבטצמ תונוכת שולש

 ןהמש תונוכתה יתש ולא - הובג QI ,ילאוטקלטניא רשוכ ,הניבה תנוכת
 תישילש טופיש תנוכת שי לבא - ולש רצה ןבומב לנויספורפה בכרומ

 תא אל ,ימצע תא סינכמ ינא ןאכו ?םיעודי הז המ ."םיעודי" - תשרדנ

 הלימה שוריפ לע הנוש העד שי םהמ דחא לכל - ם"במרה תאו י"שר

 םיגציימ םהב םיאורש ימ ,םילבוקמ ושוריפ "םיעודי" ידידל ."םיעודי"

 ונרזחש רחאמ .םיטבשה לש ,"םכיטבשל" ?ימ לש תועדה תא .תועד לש

 ונלש םיטפושהש עיצמ ינא ,תיתוברת-בר הרבח ,םיטבש תרבח תויהל

.םהיטבשל םיעודי םג ויהי םינובנו םימכח םתויה דצב
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םיטפוש לש יונימה יכרד

 םיטפושה יונימ ןיינעב תבייחתמש הנושארה הלאשה :רצינמרק יכדרמ ◆

 ,םיטפוש תריחבל הדעו ונל שי .תולעל ךירצ ללכב הזה אשונה המל איה

 איה תאזה הדעווהש םירמוא ,הכלהכ דקפתמ ללכ ךרדבש דסומ הז

 וא הרק המ זא ,םלועב שיש םיטפוש תריחבל םיחלצומ רתויה םיפוגהמ

?שדחתה המ

 תריחב לע שדחמ לכתסהל םיבייחמש םירבד ורקש איה הבושתה

 היצקנופה ןיב רשק שיש החנהה ךמס לע רמוא ינא הז תאו ,םיטפושה

 ינאו .טפושה לש יונימהו הריחבה יכרד ןיבל אלממ טפשמה תיבש

 שחכתהל רשפא-יאש םיידוסי םייוניש ינש ולח היצקנופה ןיינעבש בשוח

.םהל

 רבעב היה אלש רבד ,הקיקח לע תיטופיש תרוקיב שי םויה - דחאה

 לש תושיגרה .תיטילופו תירטשמ הניחבמ הבר תועמשמ לעב אוהו

 ולטובש םיקוחה רפסמש הדבועה .המוצע איה ויפלכ תיטילופה תכרעמה

 איהו ,דיתעל הבושח היצקידניא םושמ יתעדל הב ןיא ,ןטק םויה דע

 המב ןאכ רבודמש קפס ןיא .תיטילופה תכרעמה תא העיגרמ אל םג

 דקפוהש 'ילנויצנבנוק-יתלב קשנ' םויה םג הנכמו הניכ קרב אישנהש

 תושרהש היצקנופב יוניש קפס אלב שי ךכבו .םויה טפשמה יתב ידיב

.האלממ תטפושה

 םזיביטקא חנומהש םושמ ,'םזיביטקא' חונימה לש הלאשל סנכא אל

 רקיעב ללוחתה ינשה יונישה לבא .ותוא רידגהל השק תמאבש חנומ אוה

 תוכז אשונב בושח יוניש לח .ןוילעה טפשמה תיב לש תיצ"גבה היצקנופב

 יתעדל .חווט ךורא יוניש רבכ אוה ,םייתנש ינפל הרק אל אוה .הדימעה

 .תוטיפשה אשונב יתִמא יוניש לחש בשוח אל ינא .ךרובמו יוצר יוניש הז

 לש הליעה תוחתפתה םע יוניש לח לבא ,יתִמאמ ירוטר רתוי אוה יונישה

 םיאור ,תמדוק הקיספב םג בטיה םיקדוב םא יכ ףא ,תוריבסה רסוח

 .תוריבס רסוח לע םש רבודש

 .יכרע טפשמ תיבל יכרע-יתלב טפשמ תיבמ ונרבע אלש םיכסמ ינא

 יכרע דימת היה טפשמה תיב .רחש תרסח תאזה הזתהש בשוח ינא

 תובקעבש אוה הזה יונישה לש ורקיעו ,יוניש לח לבא .יכרע ראשנ אוהו

 ןיבל השוע טפשמה תיבש המ ןיב ךוכיחה לדג ונרכזהש םייונישה

 לש ןיינע תמאב הז - ןאכו ,רוביצב השוחתה הלדגו ,תיטילופה תכרעמה

 .הנידמה יניינע תא להנמ טפשמה תיבש - רוביצב השוחתו תרושקת
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 ןודנ ןיינעהש איה תרתוכהו ,טפשמה תיבל ץר והשימ ןיינע לכב טעמכ

 .טפשמה תיבב

 ףוסל סחייתהל שקבמ ינא ןאכו ,תילארשיה תואיצמה לש ןותנ דוע שי

 קחשל עדוי אלש קקוחמ ונל שי :קרב אישנה לש וירבד לש אפיסה

 .תקקוחמה תושרהו תטפושה תושרה :תויושרה ןיב גנופ-גניפה קחשמ תא

 ובש גנופ-גניפ קחשמ לע יונב בוטו ללכושמ יטרקומד הנבמש קפס ןיא

 ,קקוחמה דצמ ,אוה קחשמה רקיעו ,קחש יביטימ םהש םינקחש ינש שי

 ,ונממ החונ הניא )קקוחמה לש( ותעדש שוריפ עבוק טפשמה תיב םאש

 ותנווכ תא בטיה ריהביש קוח ןוקיתב ביגהל קקוחמה לש ודיקפת זא

 רמול ששוח ינאו ,תאזה הריזב בוט ןקחש וניא ילארשיה קקוחמהש

 דקממ ינאש היעב ןאכ שי .הז ןיינעב ידיתע רופיש תא האור אל ינאש

 "סדנה"ל לק ךכ-לכ אל תיטילופ תוברתו ,ונלש תיטילופה תוברתב התוא

 .םייתקוח םייוניש םה םא םג ,םיינבמ םייוניש ידי-לע

 קקוחמהש דואמ הווקמ ינא ,הרהזא תרעה ןאכ םושרל שקבמ ינא

 לש םירבדב ותוא עמשי והשימ ילואש רגתאל הנעיי אל ילארשיה

 תיב לש תוכמסה תעיבק לש םוחתל סנכיי קקוחמהש :קרב אישנה

 ,אל המו טיפש המ היגוסב ,הדימעה תוכז ןיינעב קדצל הובגה טפשמה

 האור ינאש רמול בייח ינא .אל ימ לעו יטופיש חוקיפ םיליעפמ ימ לע

 ןוידה תאצותש דואמ הווקמ ינא .קוחה ןוטלשל דואמ הרומח הנכס ךכב

 .ץ"גב לש םייפנכה תא ץצקל הפונת לבקתש המזי היהת אל הפ םויה

 חוטב ינניאו ;תיארנ איהש יפכ תסנכה לש תאזה הנומתה תמייק

 םייונישה םע םישקתמש הקיטילופבו רוביצב םיקלחה תא םחנל רשפאש

 ריבגת תסנכה זא ,בוט' הרימאב טפשמה תיב לש דוקפתב ולחש

 .'הקוחה תא הנשנ זא ,םיישק תרצוי הקוחה םאו .הלש דוקפתה תא

 לש םתעד לע הנלבקתתש תובושת ןניא הלאה תובושתהש בשוח ינא

 .םיאקיטילופה לש םתעד לע אלו החונ הנניא םתעדש רוביצב םיקלחה

 םג ,דואמ בושח אשונ אוה םיטפושה םה ימ אשונהש םלועב לבוקמ

 תיחפהל רשפא היהי אלו ,יזכרמו בושח אשונ הז םתוא םינממ דציכ

 היולת תויהל היושע קספה לש תוימיטיגלה םג .הזה אשונה תובישחמ

 הרעה רמול ךירצ הזה רשקהבו .טפושה לש יונימה תוימיטיגל תלאשב

 לש ךילהת רבוע תוכמס רותב תוכמסל יתרבחה סחיה לכ :רתוי תיללכ

 וא דיקפת אשונ אוהש םושמ רמא והשימש הדבועה .תידוסי השלחה

 תועמשמהו ףקותה – רוחבל תילמרופ תוכמס ול שיש םושמ רחב והשימ

 ;דואמ השלחנ - תינרדומה תיוושכעה תירוביצה ןיעב - תוכמסה לש
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 ,יתעדלו .רתוי תופירח ושענ היצמיטיגלו תוימיטיגל לש תויעב ןכלו

 הלאש ןאכ שי ןכל .רתוי תופירח הנישעית ןה ,ןמזה רובעיש לככ

 דוחייב ,םיטפושה יונימ ןפואב םייקה בצמה םאה :הנושאר הגרדממ

 ידוקפתה יונישב בשחתהב - ןוילעה טפשמה תיבל םינמתמש םיטפושה

 םירחבנש ימל הקיפסמ תוימיטיגל ןתונ - ןוילעה טפשמה תיב לש

.קרפה לע תדמועש תיתִמאה הלאשה יתעדל וז ?תמייקה הטישב

 תתל ךירצש תחא הלאש דוע שי ,תאזה הלאשל הבושת ןתמ ךרוצל

 ?יתקוחה םוחתב טפשמה תיב לש דוקפתה יפוא המ :הילע תעדה תא

 המ - ןוכנ רתוי וא תוחפ לבא ,קיודמ ירמגל אל - ףיסומ יתייה ינאו

 .תושיגר רתויה תויטפשמה תוירוביצה תולאשב ץ"גב לש דוקפתה יפוא

 ,הדח הערכה ןיא יכ ,תויטננימוד לש הלאש חרכהב איה הלאשה ןאכו

 .םירחאה םידדצה ןיבל יעוצקמ ינכט ,יטפשמה דצה ןיב ,תימוטוכיד

 םייוטיבב ושמתשה םירחא ,'םיישונאה' יוטיבב שמתשה קרב אישנה

 יל הארנש יוטיבה ,בגא .הלאב אצויכו 'םייתפקשה' ,'םייתוהז' - ומכ

 ותוא איצוהל חמש יתייה .'יטבש' גשומה אוה םירחאמ חלצומ תוחפ

 ןיינעה לבא .דחוימב הקזח התכמסא ול שיש יפ לע ףא ,ןוקיסקלהמ

 ינאו ,רחא רבד לכמ רתוי ןונבל תא היציצוסאב יל ריכזמ םיטבשה לש

 תויטבשה תניחבמ היצזינונבלל תכלוה אל תילארשיה הרבחהש הווקמ

.הבש

 הביתכב רקיעב ,בתוכ קרב אישנה .תקולחמל םיעיגמ ונא ןאכו

 לע עיבצמו תיתקוחה הקיספה לש דחוימה יפואה לע ,ולש תימדקאה

 יתקוחה טפושה לש דיקפתהש רמוא אוה תאז לכבו ,הזה דחוימה יפואה

 תויביטקייבוסה תוסיפתה תא אלו יתרבחה סוזנסנוקה תא ףקשל אוה

 רסומהו קדצה תוסיפתל יוטיב ןתיל ןטפשמה לע" :יתקוחה ןטפשמה לש

 רפסה ןמ 17 'מעמ ארוק ינא ךכ ."יח אוה הב הרבחב רואנה רוביצה לש

 רוביצ' גשומהש תומלשה ליבשב רמול ךירצו ,"תיתילכתה תונשרפה"

.הזה רפסה ךשמהב חותיפו ןודיע רבוע 'רואנ

 תויתקוח תולאשש בשוח ינא .תאזה הרימאה לע קלוח ינא ,דובכה לכב

 לש רסומהו קדצה תוסיפת יפל עירכהל רשפא-יא תויתועמשמו תויניצר

 בורב ,רואנה רוביצה בורל .םייח ונחנא הבש הרבחב רואנה רוביצה

 המ ,תושבוגמ תוסיפת שישכו ;הלאכ תושבוגמ תוסיפת ןיא ,םירקמה

 שיש ןימאמ ינניא .תוסיפת ילדבה אוה רואנה רוביצה ברקב אצמנש

 הרבחה ךותב ויניע תא וילא תאשל םוקמ אוהש הזיא יתקוחה ןטפשמל

 תולאשה לע בישהל ול תורשפאמש תוסיפתה תא רתאל לכוי ובש



74
החיתפ בשומ

 לארשיב תיתקוח הקיספ ארוקש ימל ירמגל רורב .עירכהל וילע ןהב

 תיטופישה םלועה תסיפת ובש קהבומ אשונ והזש ,םירחא תומוקמבו

 תא אלמל ןתינ אל ,תאז שיחכהל ןוכנ אלו ,דיקפת האלממ טפושה לש

 .תיטופישה םלועה תפקשהל שרדיהל ילבמ תיתקוח תונשרפ לש דיקפתה

 שפוח ויניעבש רמוא ןוילעה טפשמה תיב לש םיטפושהמ והשימ םאו

 בושחל לוכיש והשימ שי ,הנושארה הרושהמ דוסי תוכז אל אוה קוסיעה

 רוזעל תולוכי אל רואנ רוביצ ברקב תוילאוזנסנוק תוסיפת םוש .תרחא

 תטפושלש האור "םודיק" ןיינעב ןידה קספ תא ארוקש ימ .הזה ןיינעב

 וז הדבועו .יוטיבה שפוחל תונוש תושיג סיסבב שי ןישח טפושלו רנרוד

 שקבא ינא ,ןכל .הנידמו תד יניינעב ןיד יקספב דחוימב ,הפי תשחמומ

 תפקשה רוריב ,ייניעב :םדוק רשקהב יתילעהש העצהה תא חתפל

 קלח ותואל ,ןוילעה טפשמה תיבל ויונימ םרטב טפושה לש םלועה

 יפואמ שקבתמ ,הלאה תולאשב קוסעיש ןוילעה טפשמה תיב לש

 תפקשה לע רבדמ ינא .ירוביצ טפשמב יתקוחה טפושה לש דיקפתה

 הזיאל( ,יתגלפמה ןיינעהמ קהבומו ץרחנ ןפואב לידבהל ,תיטופיש םלוע

 הלאש תויהל ךישמהל הכירצש הלאש טלחהב וז .)ךייתשמ םדא הגלפמ

.תיטנוולר-יתלב

 ררבל ךירצש םירמואשכ םג .תנדועמ תוסחייתה תבייחמה העצהב רבודמ

 םדאל םורגת אלש הרוצב ,ןודיעב תאז תושעל ךירצ ,םלועה תפקשה תא

 הנילעת ךכ רחאש תולאשב תויפיצפס תודמע לע לעניהל וא בייחתהל

 םירבד הלא - םדא ינב לש םלוע תופקשהש ןיבמ דחא לכ .וינפל

 יאדווב ,םיטפוש רטפל עיצמ אל דחא ףאו ,תונתשהלו חתפתהל םילוכיש

 תדעו הצמיאש םגדהמ רתוי ןוכנ יל הארנ הז .עיצמ ינאש לדומב אל

 אוה והשימש הדבועה .דגנתהל שקבמ ינא רימז תדעו עיצהש םגדל .רימז

 לוקיש איה תרחא וא וז הדעמ איה יהשימש הדבועה וא שדח הלוע

 םושמ היהת הזה לוקישה תסנכהבש בשוח ינאו ,יטנוולר-יתלב ןיטולחל

 םכרעמ תיחפמ םג הזש בשוח ינא .תילארשיה הרבחה לש המוצע הגיסנ

 םדאה לש הבושח תוהז איהש וזיא שי וליאכ ,הלאה םדאה ינב לש

 ששחה .םוקמ אוהש הזיאב ודלונ וירוהש וא דלונ אוהש ךכב תאטבתמש

 דוק םֵׁש רבד לש ופוסבש םג אוה רימז תדעו העיצהש ףוקישהמ ילש

 םירמוא וליפאו ,תאז םירמוא אלש יפ לע ףא ,תיעוצקמה המרב תוחיפל

 רוסאש המר תוחיפ ידיל איבהל ףוקישה לש ופוס ,יתעדל .ךפהה תא

 ,רומאכ ,קינעי ירוביצ-יתקוחה םוחתב םלוע תופקשהב ןוויג .הילע רתוול

 ,דבב דב :רתוי הלודג תוימיטיגל ןוילעה טפשמה תיבב תאזה הקלחמל
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 קסועש דסומ םושש שאה ינפמ תרחאה הקלחמה לע ןגת הקולחה

 תיב םוש ;הנממ טלמיהל לוכי וניא ירוביצ טפשמבו תיתקוח תרוקיבב

 יכה םירבדל סנכיהל אלש לוכי וניא תיתקוח הדובע השועש טפשמ

 ,לשמל ,ואר .הקיטילופל םיבורק יכה ,סומלופ יררועמ יכה ,םישיגר

 היהת אל וזה הקלחמב םיטפושל .היראוובב רפסה יתבב םיבלצה ןיינע

 לע םג ךלהת תאזה שאהש הביס ןיא לבא ,תווכיהל וכרטצי םהו ,הררב

 ,תאזה שאה ינפמ תרחאה הקלחמה לע רומשל רשפא .תרחאה הקלחמה

.הלש דמעמה תא רצבל ךכו

 ןיינע והז .דבוכמ ,יניצר רבד איה םלוע תפקשהש בשוח ינא תאז תמועל

 והשמ הז .ותוא שבגמו וב רחוב םדאש ,םדא לש הימונוטואה םוחתבש

 םינטפשמה רוביצש ןויערה ,תיטרקומד הניחבמ .וב שייבתהל ךירצ אלש

 תפקשה םוחתב םלא וילע רזוג ןוילעה טפשמה תיבל עיגהל ןיינועמש

 היטרקומדה ומכ הריעצ היטרקומד .םיעווע ןויער אוה ולש םלועה

 תונוכנה תא םינטפשמה רוביצ ברקב אקווד חתפל הכירצ תילארשיה

 םדאש םלוע תפקשהש ןויערה .םלוע תפקשה אטבלו תודמע טוקנל

 ייניעב אוה יוניממ ותוא לסופש לטנ איה התוא אטבמו הב ןימאמ

 ונלצא - הלבקתהש הדמעה תדה םוחתבש םג איה הדבועה .ידרוסבא

 .הנוש הדמע איה - ןוילעה טפשמה תיבב "יתדה אסכה" - המימי םימימ

 ,יתימאה רופסה ונניא ירבעה טפשמה אשונ יכ רמול ימצעל השרמ ינאו

 תולאשה ."יתדה אסכה" ירוחאמש רופיסה אולמ ונניא םוקמ לכמו

 שי .הנידמו תד תויגוס קר אל ןה תילארשיה הרבחה תא תוקלחמש

 לש םייזכרמ םיליפורפ תונבל ןהיפל רשפאש תויזכרמ תופסונ תויגוס

 יונימב ונתוא ןיינעל ךירצש ןותנ והז .תוירקיע תויטופיש םלוע תופקשה

 טפשמה תיב לש תירוביצה הקלחמל ,ןוילעה טפשמה תיבל םיטפוש

 הגרדהמ תונטפשמ םהיניבו ,םירחא םירושיכל ףסונב ,ןבומכ .ןוילעה

 תונמל ונאובב תוחפ הברה ונתוא ןיינעל ךירצש אשונ והז .הנושארה

 ,יתרמאש ומכ .ןוילעה טפשמה תיב לש תירוביצ-אלה הקלחמל םיטפוש

 שי לבא ,תויכרע %0 לומ תויכרע %001 לש הימוטוכיד הפ ןיא

 דצה .יכרע דצ אוה ירוביצה טפשמב יטננימודה דצה .יטננימוד דצ

 .תיטפשמ תוניירוא לש דצה אוה ירוביצ-אלה טפשמב יטננימודה

 קדצ ומכ ,םותסש יגשומב שומיש שי יטרפה טפשמב םגש הדבועה

 .הרומאה הסגה הללכהה לש התופקתמ תערוג הנניא רוביצה תנקת וא

 לדבהה תא דדחל ןוכנ הטיפשה לש סותאבש םג רמוא יתייהו

 דקמתהל םיכירצ םיירוביצ-אלה םיאשונב םיקסועש םיטפושה :תוחילשב
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 טפשמה לוכ ויפל ,יטופיש םגד חתפל יניעב ןוכנ אל .תיטפשמ תוניירואב

 אלש המ לכב ,ךפהל .םיכרע יפל רכומו טפשנ לוכהו ,םיכרע וניה

 ,קוחל הנמאנ תונשרפ לש הטישל בושל יואר ,יכרעה טופישה וב בייחתמ

 אולמב יתקיקחה רשקיהל ,קקוחמה תנווכל ,ןושלל ,קוחל תסחייתמה

 ןקתל תפאוש הניאש ,קוחה לע תכמסנה הוונע ךותמ ,לקשמהו דובכה

 תיטפשמ האצותל קוחה שוריפ ךמס לע ןשרפה עיגה םא .םלועה תא

 דיקפתהו ,שוריפה תאצות ןיידע איה וז ,היוצר יתלב ויניעב תיארנש

.קקוחמה לש ודיקפת אוה ןקתל

 ימוטוכיד גוויס לע תססובמה הקולחל ןעוט ינא ןיא :שיגדמו רזוח ינא

.הנוש תויטננימוד לע הייונבה הקולחל אלא ,תודגונ תויצקנופ לש

.תאזה הדבכנה הצעומה לש החתפל םישל שקבמ ינאש ןויערה הז

 אובל יושע וז השיג יפלש תופקשהב ןוויגה אוה וז השיגל ףסונ ןורתי

 םיטפושב ןייפאתמ טפשמ תיב םא .רתוי ץרמנו קהבומ יוטיב ידיל

 אוהש חיש-בר חיטבמ הז - תולדבנ ,תונוש םלוע תופקשה םיאטבמש

 תופקשה ןיב גולאיד .הרופ רתויו רישע רתוי ,ןיינעמ רתוי ןכלו ,תולוק-בר

 תניחבמ םג .תוקתרמו תוינשדח תובוכרתו תוזתניס םג רצייל יושע תונוש

 הפשהש לככ לדגת יטופיש דסומה לש היצמיטיגלה ,ותוללכב רוביצה

 .רוביצה ברקב תוחוורה תונוש תופקשה רתוי אלמ ןפואב ףיקת תידסומה

 הניאש הטישמ רתוי תויטופישה תודמעה לש ןוויג החיטבמ וז השיג

 ללכ םיניינעתמ ןיא םא .םיטפושה לש םלועה תופקשהב ללכ תניינעתמ

 תפקשהב םיקיזחמ םלוכש םיטפוש לש הצובק הנומתש ןכתית ךכב

 קפס ןיאש הרבח ,תיטרקומד הרבחבש הקדצה םוש ןיא .תחא םלוע

 הקומע תיגולואדיא תובייוחמ הל שישו ,תונוש םלוע תופקשה הב שיש

 תחאל תויטננימוד וא תוידעלב יארקאב ןתייש בצמ רצוויי ,הזה יוגיהל

 לגלגתהל םילולע ,םיררבמ ןיאו םיקדוב ןיא םא .םלועה תופקשהמ

 .הזכ רבד רצייל

 םג התלעוהשו ,לגס באז הנורחאל עיצהש העצה לע רוזחל שקבמ ינא

 בשוח ינא .הימדקאה ןמ םישנא םיטפוש תריחבל הדעוול ףרצל - רבעב

 והז .םיטפוש תריחבב יעוצקמה דצה תא קזחל האב תאזה העצההש

 תריחבב יטילופה דצה קוזיחל דגנתמ ינא .ותוא קזחל בושחש דצה

 טפושה ימ טילחהל םיאקיטילופ לש תלוכיהש בשוח ינא .םיטפוש

 .ידמל השולק איה ןוילעה טפשמה תיבל יונימל רתויב םיאתמה יזוחמה

 דצה קוזיח תועמשמ ,תילארשיה הרבחב םויה הקיטילופה לש הדמעמב

 תויהל ונמתיש ימ לש הרקויב תוחיפ - הדיחיו תחא איה יטילופה
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 .הער העצה וז ןכל .תיטופישה תכרעמה לש דמעמב תוחיפו םיטפוש

 העצה איה יעוצקמה דצה תא קזחל העצהש בשוח ינא ,תאז תמועל

 ונמתיש הימדקא ישנא היפל הדמעל סיסב אצומ יניא .ןוכנה ןוויכב

 :ןמקלדכ םה העצהה דוסיבש םילוקישה .םילכסותמ םיאקיטילופל וכפהי

 יעוצקמה דצה תא דימת םיגצימ ןידה יכרוע תכשל יגיצנש ןוחטיב ןיא

 הכשלה יגיצנ ,תיעוצקמה הכרעהה תלוכי תניחבמ םג .יטילופה דצה אלו

 הימדקא ישנאל וליאו ,יטופיש גזמ ןוגכ םיאשונל דחוימב םימיאתמ

 תרוקיב יפל תיעוצקמה תלוכיה תכרעה םוחתב הבושת תויהל הלוכי

 לש תונמוימ לש קהבומ םוחת והז ןכש ,דמעומ-טפוש לש הקיספה

 דצב ןוויגה תא הלידגמ וזכ תפסות ,ךכל ףסונב .תיטפשמה הימדקאה

 ,ולש הפקשהה לע עיפשמ וכותמ אב םדאש עוצקמה םג יכ ,יעוצקמה

 םתיא ואיביש ,הטיפשהמ םיאבש םישנא ויהי זא .ולש השיגה לע

 ,הטיפשה םלועל ץוחמ םיאבש םישנא ויהיו ;םיטפוש לש םלוע תסיפת

 דואמ בושח רסמ םג והז .הנוש הסיפת היהת ,חרכהב ,םתסיפתש

 ואצמי םהלש ןידה יקספש יחרכה אלש אוה םייזוחמה םיטפושל

 בושח רסמ הז .ןוילעה טפשמה תיב לש םיטפושה יניעב אקווד ןח

 ונלצא האב אלש תואמצע ,הטיפשה תואמצע לש םיטביהה דחאכ

 ללכב תויתרוקיבו תויתריצי חתפל ןויערה םג ךכב ןומט .יוטיב ידיל

 הטישב הלא םיחנומב דבכ ריחמ םימלשמ ונחנא .תיטופישה תכרעמה

 לעופב יונימב םיטפוש איבהל בייחמ אוה ,בגא .בייחמה םידקתה לש

 שיש בשוח ינא .הזה רבדבש תויתייעבה לכ לע ,ןוילעה טפשמה תיבל

 רתויה תואכרעה לש םיטפוש לצא תויתריצי דדועל קהבומ סרטניא

 היהי םהלש יעוצקמה טופישהש הלאה םיטפושה לש העידיה .תוכומנ

 בר ןוויג רוצייש רבד איה ,תקזחמ העידי איה רתוי ןווגמ יעוצקמ טופיש

.טפשמה םוחתב תויתריציה תא קזחיו רתוי

 תועצה ןה לבא ,תוחפ תובושח ןאכ ריכזהל הצור ינאש תופסונה תועצהה

:הזה םורופב תולעהל הצור יתייהש

 רתיב ןוילעה טפשמה תיבל םידמעומ עיצהל רשפאל איה תחא העצה 

 בושח הזה רבדהש בשוח ינא .םויה השענש הממ ת ּורישיו תוטשפ

 הבושתהש בשוח ינא .תוריגס שי וליאכ תונעטה לשב תירוביצ הניחבמ

 יכרוע תכשלל רשפאל אל הביס םוש ןיא .תוחתפיהב איה הלאה תונעטל

 ."תויצילאוק" רציל היהי ךירצש ילבמ דמעומל העצה תורישי שיגהל ןידה

 .תיטפשמה הימדקאל תויהל הכירצ םידמעומ עיצהל המוד תורשפא

 םישנא יונימ ןיינעב ןוניצ תפוקת דיתעל עובקל ןוכנש םג בשוח ינא
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 תרוסמהש הדבועהש בשוח ינא .ןוילעה טפשמה תיבל יטפשמה תורישהמ

 םיחלצומ םייונימ ונל ויהש ,רבעב ךכ התשע אל ונלש תיטפשמה

 ישוקה לע ליפאהל הכירצ אל ,ןוניצ ילב ןוילעה טפשמה תיבל דואמ

 םיקיזחמש םישנאל תיתִמא היעב שי .ןוניצ םיגיהנמ ןיא םא םייקש

 טפשמה תיבל םמצע םהלש יונימה םא ,ןידל הדמעה לע תוכמסה תא

 םהלש םיקיתה לרוגש םישנאה לש הדמעב יולת תויהל יושע ןוילעה

 לכמ תעדה לע לבקתמ-יתלב בצמ הזש בשוח ינא .םהידיב אצמנ

 המרל םיניינעה דוגינ לש אשונה תא ולעה הבש הנידמבו .הניחב

 היצאוטיס וז .הליגר יתלב תוהק ןאכ שי ,תושיגר לש ךכ-לכ תחתופמ

 תורישה לש תכרעמה שארב דמועש ימש היצאוטיסה םג .תירשפא-יתלב

 התוא לש םיגיצנה ,ול םיפופכה ובש דיקפתל דימ רבועו יטפשמה

 תכרעמהש תוינידמה לעו םהילע הנוממ היה אוה לומתא דעש תכרעמ

 ןיד ךרוע לומ וינפל םיעיפומ הלש ישארה טוונה אוהשו הליעפה תאזה

 אלו האירב אל היצאוטיס איה תאזה היצאוטיסה - תכרעמהמ ונניאש

 דצ לומ הנידמה ,םיווש םידדצ ודמעי טפשמה תיב ינפלש םיצור .הנוכנ

 לש יטפשמה תורישה לע דקפומ היה וישכע דעש םדא לצא לבא ;רחא

 היתפמא ,תוהדזה לש השוחת החתפתה אלש תויהל לוכי אל הנידמה

 חוורלו סותאל ,תוינידמלו ויתחת םידבועש םישנאל תודחוימ היתפמיסו

 ?הזמ חכוש אוה טפושל הנמתמ אוהש עגרב םאה .בציעו הרשה אוהש

 תעגפנו ,הזה ןפואב עגפנ טרפה ןיבל הנידמה ןיב ןויוושהש בשוח ינא

 יאשונל שממ לש ןוניצ גיהנהל ךירצש בשוח ינא ןכלו ,קדצה תוארה םג

.הלאה םידיקפתה
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ןויד תוצובק

א ןויד תצובק

:החנמ

םילשורי ,תירבעה הטיסרבינואה ,םיטפשמל הטלוקפה - דולק ,ןיילק 'פורפ

:)תיב-ףלא רדס יפל( םירבודה תומש

"יסילופ" תרבח ל"כנמ - יפא ,היעשוא

ביבא-לת תטיסרבינוא ,םיטפשמל הטלוקפה - תימלוש ,ינולא

 רבעשל רצואה רש - םרוי ,רודירא ד"וע

ןוילעה טפשמה תיב אישנ - ןורהא ,קרב 'פורפ

;היטרקומדל ילארשיה ןוכמב הריכב התימע - תור ,ןוזיבג 'פורפ

םילשורי ,תירבעה הטיסרבינואה ,םיטפשמל הטלוקפה  

 יתא ,ינבל כ"ח

מ"עב תועקשה הרטנמוי תרבח ל"כנמ - םוחנ ,לטנגנל

רבעשל כ"ח - יגח ,םורימ ד"וע

םרמע ,ץילמ ר"ד ד"וע

ביבא-לת תטיסרבינוא ,םיטפשמל הטלוקפה - רשא ,זועמ 'פורפ

ןוילעה טפשמה תיב אישנל רזוע - לאגי ,לזרמ ד"וע

;היטרקומדל ילארשיה ןוכמב ריכב תימע - דוד ,סאימחנ 'פורפ

 ביבא-לת תטיסרבינוא ,הנידמה עדמל גוחה  

ביבא-לת תטיסרבינוא ,תירוביצ תוינידמל הקלחמה - באז ,לגס 'פורפ

תילאיצוסה םידבועה תורדתסה תריכזמ - יתא ,ץרפ

רבעשל הלשממל יטפשמה ץעויל הנשמ - תידוהי ,פרק ד"וע

 ילוי ,רימת כ"ח

.תיללכה הרדגהב ליחתנ :ןיילק דולק ◆

 טפשמה היה רמול הצור ינאש ןושארה טפשמה :ינולא תימלוש ◆

 תאז .םייטסרד םייונישל םילשב אל ונחנא םויה :ןוזיבג תור לש ןושארה

 תמייקה תואיצמב לבא ,דיתעל העצה וזיא ןיכהל םילוכי ונחנא תרמוא

 לשב דוחייב ,םייקה הנבמב תודונת תושעל דואמ ןכוסמ היהי םויה

 תסנכה ,דואמ תניינעמ העפות שי .תסנכב םויה הנשיש תויביסרגאה

 איה .ןוילעה טפשמה תיב לש הקיספ לש גנילור רבוא תושעל תששוח

 ןכלו ,גנילור רבואה תא תושעלמ העיתר הזיא שי ,דובכ הזיא שיש תעדוי
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תטפושה תושרה

 - הזה ןיינעה תא ריכזה קרב אישנה .דגנ תוצרפתה לש ךרדל הכלה איה

 ,הקיקחה תא ונש ,תרמוא תאז ,גנילור רבוא ושעת םיצורמ אל םתאשכ

 דוסי קוח לע ונמזב ונדבע ונחנאשכ .רבעב הלאכ םירבד םג ויהו

 תולשממה .ץ"גבה תא וילא סינכהל תודגנתה התייה זא רבכ ,הטיפשה

 שי" רמא אוה ;ןדע ותחונמ ןיגב םחנמל טרפ ,ץ"גבה תא תובהוא אל

 .ץ"גבה תא ובהא אל םידסממהו הלשממה ישאר לכ ."לארשיב םיטפוש

 םיצ"גב ול ןיאש תאפרעב אנקמ אוהש ןיבר קחצי לש הרעהה העודי

 .םיטפשמ דרשמ ול ןיאו

 ,בר ברע ויה םה לבא ,תוריח ולביק םה םירצממ ואצי לארשי ינבשכ

 ?"םעל םתייה הזה םויה" םהל רמאנ יתמ .םהמ האצי אל דוע תודבעה

 ברע ןיידע ונחנא .תועובשל חספ ןיב לדבהה הז .הקוח ולביקש ירחא קר

 הרכה ילב ,ןוכיתה םיה ןגאמ ,הפוריא חרזממ ןאכל ועיגה םישנא .בר

 ,עבוקה רבדה אוה בורש רבוגו ךלוהה שומישה שיו ,היטרקומד לש

 תעצה העיצמ תסנכב םישנא השולש לש העיס םא .תסנכב בור וליפא

 םע רופיסה היה הז .לודג בור הל שי זאו ,היצילאוקל הקוקז איה ,קוח

.היגוגמדו םזילופופ הז "ידש לוקכ ןומה לוק" .ישימחה דליל תפסותה

 קוח רקבמ וא הנשמ קדצל הובגה טפשמה תיב רשאכש ןאכ רמאנ

 אלש .בחרה רוביצה תעד תא ןובשחב איביש ,דוסי קוח חוכמ שדח

 תיב .ןוכנ אלו בוט אל אוה םזילופופש ינפמ !ללכב הז תא תושעל זיעי

 תובישח ללכב שי םא .עבק אוהש תומרונה יפל גוהנל ךירצ טפשמה

 תיטפשמה ,תיכוניחה תובישחה וז ,םישוע ונחנאש הדובעל יהשלכ

.תיטרקומדהו

 תנטקה ידי-לע אל םייונימה תדעווב םיאקיטילופה תא ללדל דעב ינא

 העצהה תלבקב לבא ,םייקה חתפמה יפל הקזח רבכ םהל שי יכ ,םרפסמ

 חרכומ אל הז .הימדקאהמ םישנא ףיסוהל - רצינמרק יכדרמ גיצהש

 האיבה ,ןוזיבג 'פורפ .הנידמה עדממ םג תויהל לוכי הז ,םינטפשמ תויהל

 ולדג םלוכ םה .הער יכה המגודה אוה אבצה .אבצה תא המגוד רותב

 שולש .דחי םיבשוח םהו דחי ולדג םלוכ םה ,םיחרפ תגורע התואב

 גולויצוס וא ץעוי םהל יתעצה יכ בזכאתהל גנועה יל היה םימעפ

 - ורמא םה זא ,ףוסוליפ וא יולת-יתלב יתרבח גולוכיספ וא יולת-יתלב

 זאמ .תונוכנה תולאשה תא לואשל עדוי אוהש יתרמא ?ןיבמ אוה המ

 דעב ינא .םתוא זיגרמש והשימ םהל ןיא )אבכוכ-רב ףולא( לירב תמש

 .תפסות ידי-לע אלא בכרהה יוניש ידי-לע אל ללדל

 לודגה םקלחב ןוילעה טפשמה תיב אישנ לש םירבדהש תרעטצמ ינא
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 לא רוביד היה הזש וא תולצנתה ןימ וזיא - הקיטגולופאה חורב ויה

 אוה רשאכ .תויביסרגאה םעו תסנכה םע היעב םויה ונל שי .תסנכה

 ונחנא !?ללכב התא ימ - ול ורמאש תסנכ ירבח ויה ,םהינפל עיפוה

 ."הלוגס ידיחי" םהש ורמאש תסנכ ירבח ונל ויהש תרכוז ינא .ונרחבנ

 ,סינכהל םיצורש םינוקיתו תורעה שי םנמא .הלוגס ידיחי אל םה זא

 לארשי תנידמב דיחיה רצבמה םויה אוה קדצל הובגה טפשמה תיב לבא

 רושקש המב םגו תקחוש היטרקורויבב רושקש המב םג - םדאה תויוכזל

 .הלשממה יתוריש לש םילהנהו םיקוחה םוחתב םגו תיללכ היטרקורויבב

 התא םאו םייואר םיטפוש םה ויהש םיטפושהש יתִא םיכסמ התא םא

 הקיספב םג ,םדאה תויוכזל תבותכה םויה אוה ץ"גבהש יתִא םיכסמ

.ותוא קזחל יאדכ זא ,ולש

 תשולש לא הארנה לככ ונתוא חקיי ןוידה יפואש האור ינא :םורימ יגח ◆

 לש ךרדב ףסונ קרפ הזה ןוידב האור ינא .ןיילק 'פורפ רידגהש םיאשונה

 .תטפושה תושרה לש קרפב תויתקוח תועצה עיצהל ,תירוביצה הצעומה

 ,תאזה המרב הזה ןוויכב ןוידה תא תוארל ךירצ ךכ הז תא ספותש ימ

.ותוא האור ינא הככו

 יילע םילבוקמ ןורקיעב ,תטפושה תושרה לש תיתקוחה הרדסהל רשא

 רבעל דועצל יוצר אל דואמ יתעד יפלו ,קרב אישנה לש וירבד

 היונב תכרעמהו תילארשיה הרבחהש בשוח ינניא .הקוחל טפשמ תיב

 הווהתמ תרוסמ שי יתעד יפלו ,הקוחל דחוימ טפשמ תיב לש ותמקהל

 העובק הניאש תרוסמ ,ןוילעה טפשמה תיב ידי-לע תיטופיש תרוקיב לש

 תרוקיב לש ךרדב המצע תא העביק לבא תויתקוחו תויקוח תורמסמב

 םצעבש קרב אישנה לש וירבד םע םיכסמ םג ינא .הקיקח לע תיטופיש

 לעו ,רחא קוח לכמ רתוי ההובג תיתקוח תיקוח המרונ עבק דוסיה קוח

 תרוקיבהו ,קדביהל ךירצ ול הריתסב דמועש המו ,תונוילע ול שי ןכ

 ילוא םיכירצ ונחנאש בשוח ינא הזה ןבומב .תלעפומ תויהל הכירצ ןאכ

 תועצמאב שרפמ קוחה וא הקוחהש הממ רתוי םישרופמ םירבדל ליבוהל

 הכילהב דדצמ ינניאו ,ךכל רבעמ הברה אל לבא ,הטיפשה דוסי קוח

.הקוחל טפשמ תיב לש המגמב

 ןוויכב רקיעב ,קרב אישנה ירבד לע תרוקיב ירבד המכ רמול הצור ינא

 תויצרופורפ תתל ךירצש בשוח ינא יכ ,ינולא תימלוש וב הליחתהש

 אלו ,ואישנב דחוימבו ןוילעה טפשמה תיבב תחטומה תרוקיבל תונוכנ

 תקקוחמה תושרה לש המוקמב רושקה לכב םינוזיאה תא דבאל ךירצ

 תסנכהש שקבל וא תויוכמס תתל עיצמ אל ינא .תטפושה תושרה תמועל
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 דואמ םיסחי תמייקמ הדוסיב תסנכה .תורתוימ תויוכמס הידיל לוטית

 תיב םעו ,ןוילעה טפשמה תיב םע דחוימבו ,תטפושה תושרה םע םישיגר

 םוקמ יכ ,ןוידה תא חקול ינא םשל אל אקווד .קדצל הובגה טפשמה

 .טרפה םוחתב ללכ ךרדב אוה תקקוחמה תושרה םע תשגפנ תסנכה ובש

 תרוקיבה לש עטקב אוה ,תטפושה תושרה םע תשגפנ תסנכה ובש םוקמ

 תוטיפש תלאשו .תסנכה לש םיכילהב תוברעתה לש עטקבו תיטופישה

 יתייה ינאו ,התוא לואשל םוקמ שיש הלאש איה םג תסנכב םיכילהה

 תטפושה תושרה ,םינחבמה לכ יפ-לע ,רתויב שרופמה ןפואב ןאכ רמוא

 םיכילהה לעו תסנכה לע תיטופישה תרוקיבב רתי שומיש השמתשה אל

 ללגב ברעתהל םוקמ היה ובש םוקמב הענמנ וליפא איה םיתעל .הכותב

 ןיבל הניב םיסחיה תוכרעמלו קקוחמה ףוגל הל התייהש רתיה תושיגר

 .ןוילעה טפשמה תיב

 ןיב םויכ םייקתמש הזה חתמה ,הזה לקשמה יווישש בשוח ינא ןכל

 ינאו ,תיעמשמ-דח תינפת לבקל ךירצ אל ,תסנכה ןיבל תטפושה תושרה

 םא" - קרב אישנה לש האירקה חסונב תפרוג האירק ארוק יתייה אל

."קקוחת תסנכהש זא ,הצורמ אל תסנכה

 דימת שי ."הצורמ אל תסנכ" ול םיארוקש הזכ רבד ןימ ןיא ,תישאר

 ,תינש .רחא וא הז ןיינעב הצורמ אלש תסנכה ךותב רוביצ אוהש הזיא

 - תסנכה תא איביש סוזנסנוק אוהש הזיאל הז ללגב עיגהל ללכב השק

 .תקקוחמ אל איהו ,הרוק ךכ-לכ אל הז ןכלו ,קוחל - הצורמ אל איהשכ

 םייסיסבו םיידוסי דואמ םירבדב תונבה הב ןיאו ,תומכסה הב ןיא

 יבועל הדימה לע רתי סנכיהל הצור אל ינא .ןאכ םהב םינד ונחנאש

 תא יתבהא ינאו ,םשמ אב ינא .םיעגופ םירבד רמול אל ידכ הרוקה

 לש הנבהב רושקש המ לכב קפס ליטמ ינא לבא .םש יתייהש הפוקתה

 .םיינויצוטיטסנוקה םיאשונה תא םיקקוחמה

 םיאשונה תא וישכע קקוחלו אובל תסנכה לש הנמזה ךכ םושמ

 לע רבדמ אל ינא - הצורמ אל איהש םעפ לכב ,הלאה םייתוהמה

.ךרוצ הב ןיאו המוקמב הניאש הנמזה תאזש בשוח ינא - סקדוק

.םירחבנה תיב הז .רשפאש תיטרקומד יכה השיגה וז לבא :לגס באז ◆

 תושפנה תא ריכמ התאו ןיינעה תא ריכמ התא לבא ,ןכ :םורימ יגח ◆

 תאו תוצעייתהה תרוצ תאו תעדה לוקיש תרוצ תא ריכמ התאו ,תולעופה

 ;ןיינעו רבד לכב תסנכה תא ןימזהל ךירצ אל התא .הזב רושקש המ לכ

.הלאה תויצרופורפב םירבדה תא תוארל ךירצ .אובת אל םג איה

 תוחפ תכרעמה תא בייחמ ינא עודמ הלאשב הלימ דוע דיגהל הצור ינא
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 םירבד רמול םיכירצ ונחנאש בשוח ינא יכ ףא ,איהש יפכ רתוי וא

 ןוילעה טפשמה תיבש יטופישה םזיביטקאה וליפא .קוחב רתוי םירורב

 חרזאה תויוכזל הלצה שרק היה אוה .םזגומ וניא יתעד יפל ,וב םשאנ

 בוט .הז ןיינעב תסנכה לע וכמסת לאו ,םינשה לכ לארשי תנידמב

 םזיביטקא' הל םיארוקש ןוילעה טפשמה תיב ומכ וזכ תכרעמ הנשיש

 ובש םוקמב חרזא תויוכז תורציימש הדימ תומא תעבוק איהו 'יטופיש

 .הירבח ןיב תועדה יקוליח ללגב הז תא תושעל הלוכי אל תסנכה

 לע רתי תכל קיחרהל םיכירצ אל ונחנאש בשוח ינא תאזה הניחבהמ

 ךירצ אלש בשוח ינאו ,ונלש תרוסמב בצועש הנבמ ונל שי .הדימה

 תונקהל וליפאו תיטופישה תרוקיבה תא ליעפהל ךירצ .ונממ קחרתהל

 רתוי רחואמ רבטציש המ וא דוסי קוח ךרד תיתקוח תוכמסב התוא

 םרוגה בצייתהל ךירצ ובש םוקמה תא תסנכה ידיב תתל אלו הקוחל

.יתקוח טפשמ תיב רבעל תכל תקיחרמ הכילה תכלל אל םגו יתרוקיבה

 ונל רוזעתש הלאש תולעהל הצור ינא ךישמנש ינפל :ןיילק דולק ◆

 םישנא דואמ טעמ שיש ןיבמ ינא .הקוחל ןיד תיב לש אשונב םדקתהל

 ינא .רורב הז .יהשלכ תיטילופ תנוכתמ יפל הקוחל ןיד תיבב םיכמותש

 םישנאה תבוגת המו ולש הבוגתה המ קרב אישנה תא םג לואשל הצור

 טפשמה תיב לע רבדיש הטיפשה דוסי קוחב ףיעס היהי לשמלש העצהל

 ידכ הנוש תצק ילוא היהת הרודצורפה .הקוחל ןיד תיבכ בשויש ןוילעה

 רזע קוח לוטיבל תיביטמרונ המוד ילוא קוח לוטיבש שיגדהלו ריהבהל

 הזל ןתינ ילואו ;רבד ותוא אל הזש עדוי דחא לכ תיטילופ לבא ,ינוריע

 .הזה אשונב קוסעל ןמז ונל היהי ילוא .הנוש דממ

?הנוש דממ הז המ :האירק ◆

 הפיקע תרוקיב לש היעב שי .הנוש תצק היהת הרודצורפה :ןיילק דולק ◆

 .םשל זקנתי הז לכו הרישי תרוקיבו

 דוסי קוח תעצה .הזה ןיינעב עדימ תצק רוסמא ינא :קרב ןורהא ◆

 יטפשמ ץעוי זא יתייה ינא .5791 רבמצדב התייה הנושארה הקיקחה

 טפשמ תיבכ ובשיב ןוילעה טפשמה תיב לע רבוד םש .הילע יתדבעו

 ,ולפנ םהשכ ךכ רחא .הז תא הלביק הנושארה ןיבר תלשממו ;הקוחל

 יתייה ינאו ,םיטפשמה רש היה םג אוה ,הלשממ שאר קר היה אל ןיגב

 .העצהה תאז ,הארת' ול יתרמאו וילא יתאב .הלשממל יטפשמ ץעוי

 .הירטמה תא ריכה אוה .הירוחאמ בצייתת ךלש הלשממהש עיצמ ינא

 בטימלו .דרשמל יארחא רתוי רחואמ היה אוה .היה רודירא םרוי םג

 תיב ןוכיי' 15 ףיעסל 1 ןטק ףיעס היה סינכה אוהש יונישה ינורכיז
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 טפשמה תיב אוה ןוילעה טפשמה תיב ,2 ןטק ףיעס .'הקוחל טפשמ

 בכרהב בשי הקוחל טפשמ תיבכ ותבשב ןוילעה טפשמה תיב ,3 .הקוחל

 .העשת סינכה אוהו ,העבש בותכ היה תמדוקה העצהב .העשת תוחפל לש

 היה הז .הרישיהו הפיקעה תרוקיבה ןיינעב העצה דוע התייה ךכ רחא

 התואב ךלה ישילשה הקיקחה דוסי קוח םגו ,ינשה הקיקחה דוסי קוח

.ילש ןויערה םג הזו .חור

 תיב" שיש ומכ .'ותבשב ןוילע טפשמ תיב' רמאייש אוה ילש ןויערה

 תיבכ ותבשב" וא "קדצל הובג טפשמ תיבכ ותבשב ןוילע טפשמ

 ,'הקוחל טפשמ תיבכ ותבשב' היהי ,"םיילילפו םייחרזא םירוערעל טפשמ

 ןיינעב לשמל ,תדחוימ הרודצורפ םיחרכומ .תדחוימ הרודצורפ היהתו

 תויארהמ תונוש הקוחכ ןוילעה טפשמה תיבל תואבומה תויארה .תויארה

 לש ותעצה .ב"ויכו 'תויתרבחה תויארה' ארקנש המ ,הקוחכ אל תואבומה

 קודיצ ןיא .םיעיבצמהמ םישילש ינש לש בורל איה ןייטשניבור ןונמא

 אל ינא .הז תא סינכהל ילוא רשפא הפ לבא ,םירחא תומוקמב ךכל

 .אחינ לבא הז תא בהוא

 בשוי ןוילעה טפשמה תיבשכש הז דגנ ינאש הז םלואב יתרעהש המ

 .'קדצ' םשה תא דוע ול ופיסוי הקוחל טפשמ תיבכ

 ,רקובב םויה היהש ןוידל רשקב רמול הצור ינא :לטנגנל םוחנ ◆

 תושרה לש הלאה תויגוסה לע ונרבידש תומדוקה םימעפהמ לידבהלש

 בשוח ינא .חונינ רתוי היה אוה םעפה ,םימדוקה םיסוניכב תטפושה

 תמועל ןיינעה לש הריוואב ,יתניחבמ ןפוא לכב ,יוניש אוהש הזיא שיש

 ופוסב תוקולחמהש בשוח ינא .הזה ןיינעב ונקסעש תומדוקה םינשה

 טפשמה תיב ןיבל תסנכה ןיב תוחוכה יקבאממ תצקמ .תועודי רבד לש

 טפשמ תיב לש העצהב יוטיב ידיל האב ,תסנכה לש הקירוטרה ,ןוילעה

 םאש םיניבמ ירה הקוחל טפשמ תיב ועיצהש הלא םג ,ימעטל .הקוחל

 ואצי םה ,רבד לש ומוכיסב ,םהלש תודורווה תווקתה לכ הנמשגתת

 ,ילמיטפואה הרקמב יכ .םויה םהלש בצמה תמועל הנותחתה לע םדיו

 םומיסקמ ,דחא גיצנל הכזי הזה רבדה תא ריבעהל חילצהש טועימה

 םלוע תסיפתמ םיעיגמ רבכ םירחאה םיגיצנה .םיוסמ בכרהב םיינשל

 תיב ,תאז תמועל .השק רתוי הברה היהת םיידיה תדרוה םשו .תרחא

 לכמ ררחושמ דחא לכו ,תורחא תוסיפת לעו קדצ יכרע לע ןומא טפשמ

.תיבהמ ןתִא עיגמ אוהש תואתנכשמה

 לש תונווכה לכש בשוח ינאש הזה ןבומב ,יקנ ,םיענ היה רקובה ןוידה

 איה הלאשה .םיבוט םיטפוש םיצור םלוכ תורוהט תונווכ םה םלוכ
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 .הז תא האור ינא ךכו ,'תופיקש' הזל ארוק דחא .היגולונימרטב וישכע

 ןכלו .האצותה ןחבמ אוה ולש ןחבמה .שיגר דואמ ,קד דואמ חוכיו הז

 עיגהל רשפאש בשוח ינא .םירבד םתואל עיגנ ךיא עגרכ הנשמ אל

 דחא דוע ףיסוהל םאה תוקולחמ שי .םיסנאוינב רתוי תובוט תואצותל

 תוניצרב בשוח אל דחא ףא .אל וא םיטפוש יונימל הדעווב םיינש וא

 .םיטפוש יונימל הדעווב םיאקיטילופה לש ילאטוט בורל איבהל ךירצש

 יונימל הדעווב גיצנ ןובשח לע אובי הימדקא גיצנש תויהל לוכי לבא

 תעדל ידכ ,עומיש רשפאל ןכ ילוא רשפא וא ,רחא והשמ וא םיטפוש

 ןיינעהמ קלח הז .םהיכרע יפ-לע ורחביש םישנאה לש תועדה תא

 יקספ תא בתוכ יזוחמ טפוש .תוחיתפ שי דוע לכ ,וילע בושחל רשפאש

 לוכי התא ,םיירוביצ םיניינעב ןד אוה םא .םהמ םשרתהל רשפאו ,וניד

 םירבדב םיקסוע אלש םיטפוש שי םאו ;ומלוע תסיפת המ םשרתהל

 אבש ימ :רחא רוקמ אוהש הזיא ךירצ ןכל .היעב הפ שי ,הלאה

.וירבדמ תצק בתכ םגש וילע הקזח הימדקאהמ

 ינאש קרב אישנל רמוא ינא תיטילופה תכרעמה לש התשלוח ללגב

 רמוא ינא .תומדוק םימעפבמ ףלא יפ תויהל הכירצ תושיגרהש בשוח

 ךכ-לכ התוחנ תימדת תלבקמ תיטילופה תכרעמה .לודג באכב הז תא

 תקקוחמ ללכב תסנכה םא הלאשב יתחתפ םדוק ןוידב .רוביצה יניעב

 איה ילש היצנדקבש חיכוהל יתיסינו ,אלש םש יתנעט .םייכרע םיקוח

 קוחה .הרֵרב תילב תלעופ קר איה ,יכרע קוח םוש איצוהל החילצה אל

 קוח היה הז .הררב רסוח לש האצות היה וב הנד איהש ידיחיה יכרעה

 התייה אל .ץצופתהל דיתע היה הזו ,תסנכה לש החתפל דמע אוה .לט

 .הערכהה תא ונל םיחקול ויה תרחא ,הררב

 העיבק איהש הזיאל עיגהל תיטרקומדה תרגסמה לש תלוכי רדעיהב

 וקיתה ללגב ,תונורחאה םינשה רשע דע שמחב םוחת םושב תיביטמרונ

 ןאכ שי ,ןמצע תוגלפמה ךותב תויכרעה תוקולחמה ללגב ,הלש קתשמה

 הצור ינא ןאכו .ןוילעה טפשמה תיב לש הלודג רתוי הברה תושיגר

 .קרב אישנה רמאש המל תוניצרב דואמ סחייתהלו םורימ יגח לע קולחל

 לע ,םתִא יתייה דועשכ ,תויתדה תוגלפמב יירבחל דימת יתרמא ינא

 ושרפי ותרובחו קרבש םידחפמ םה יכ הקוח קקוחל אלש םהלש ןויערה

 םישוע אל םגש איה האצותהש ,םיצור םהש ומכ אל הקוחה תא םהל

 ךרוצ ול ןיא .הקוח ילב הצור אוהש המ שרפמ טפשמה תיב םגו הקוח

 השוע אוה יכ ,הקוחה םע רדתסמ אוה ךיא ריבסהל תוינמלטנ‘גב וליפא

 .והשמ ועבקי םתניחבמ םהש יאדכ ךכ םושמ .הצור אוהש המ
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 תיב םע רבדיהל םייטילופה תוחוכה ונל שי זא ,בוט היהי אל םא

 התא ,םורימ ד"וע ,ךירבדב .ונלש איהש הקיקח וז .ןוילעה טפשמה

 אל המלו הקוח ךירצ אל המל .תויתדה תוגלפמה לש םיידיל קחשמ

 םאש העדה תא לבקמ אל התא ?ןוילעה טפשמה תיב לע ךומסל ךירצ

 הקיקח איהש וזיא ריבענ זא ,ןוילעה טפשמה תיב םע ונל חונ אל

 האירקה תא לבקל ןכ ךירצ שוריפבש רמוא ינא .הז תא ןקתתש תסנכב

 לש םיבושחה תודסומה ינש ןיב תויהל ךירצש גולאידהמ קלח הזו ,תאזה

 איה תונשרפה - המכסה רדעיהב .ןוילעה טפשמה תיבו תסנכה ,הנידמה

 םתצקמו ןווכתה אוה םירבדה תצקמלש וא ןווכתה קקוחמה הזל אלש

 יללושמ םה ץ"גב ףקוע ףיעס לע םירובידה ,יתעדל .תונשל הצור אוה

 הז .ץ"גב ףקוע קוח רבד הזכ ןיא .תסנכה לש הדיקפת תניחבמ דוסי לכ

 ןוילעה טפשמה תיבש המ בוט םכל הארנ אל .יטרקומדה ןוצרהמ קלח

 .תונעטב ואובת לא ?םילגוסמ אל םתא .תרחא וטילחתו וסנכתת ?רמוא

 תא דדועל ךירצ ןוילעה טפשמה תיב לש וקוזיחב הצורש ימ אקווד ןכל

 םיצור םה םא :תסנכב הל ךנחל ךירצש העיבת וז .הלאה םיכילהתה

 תמאב בצעלו תילארשיה הרבחה לש תויביטמרונה תוכשומ תא תחקל

 ,םיעיבצמש םשכ עיבצהלו ביצקת יניינעב ןודל קר אל ,היכרע תא

 רוסאו .וקקוחיש ,םש םירמואש המ םהל חונ אל םא .ורמאיש זא

 היהת אל רבד לש ופוסב זא ,דחפנ םא יכ ,הלאה םיכילהתהמ דחפל

 ונתי אל ,ךכמ רתויו ;לארשיב היטרקומדה לש תיביטמרונ הקיקח םוש

 םיצור ונחנאו .השוע אוהש המ תא תושעל ןוילעה טפשמה תיבל תוכמס

.בטיה הז תא תושעל ךישמי אוהש

 תילארשיה תואיצמב .תושפנ תנכס םה םייטילופ םייונימ :לגס באז ◆

 םש יתקוחה טפשמה תיב לש ןורתיה לכ םע הינמרג ומכ היהי הז

 תא ריבסהל הסינ קרב אישנהש יל המדנו .המודכו ונמי תוגלפמה -

esool ot yaw tseb ehT  - ןמורט אישנה לש הרמאה תא בהוא ינא .הז
truoc emerpus no mih tup ot si dneirf a. יירבחל רמוא ינא הז תאו 

 אוה ,ןוילעה טפשמה תיב לש טפוש אוה םדאש עגרב .םיאקיטילופה

 גישת אל יאקיטילופה התאו ,ךילע םש אל רבכ אוה ,ןוילע טפוש רבכ

 דואמ הברה חכוה הז .הזבתת הלוכ תכרעמהו תיצר התאש המ תא

.םימעפ

 לע םיישדוח ינפל "ץראה"ב רמאמ יתבתכ ,בכרהב רושקש המ לכב

 .םירוספורפ ינש דוע ףיסוהל יתעצהו םיטפוש תריחב לש היצזימדקאה

 ינאש אל הז .יאקיטילופ ףיסוהל העצהה עקר לע הז תא יתבתכ
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 םה םירוספורפהמ םיברש עדוי ינומכ ימ ,םירוספורפ ינש ךירצ םויה

 ולאשו ,תירבה-תוצרא אישנ תויהל ךלה ןוטסנירפ אישנ .םיאקיטילופ

htiw pu def tog I  רמא אוה זא ,תאזה הרצה תא ךירצ אוה המל ותוא
scitilop. תירבה-תוצרא אישנ תויהלו ןוטסנירפ תא בוזעל הצר אוה. 

 תאו םירוספורפ הזיא הלאשה שיו ;הזה ןויערהמ בהלנ אל דואמ ינא

 המורתה .דגנ לקשמ רוציי הז לוכ םדוק לבא ,המודכו וחלשי םה ימ

 תכרעהב ,תיתִמא הרוצב ורחבי םה םא ,תויהל הלוכי םירוספורפ לש

 םייזוחמה םיטפושה לש תוערכהב וקמעתי םה .האכרעה לש ןידה יקספ

 קר ושעיי אל םירבדהש עיצמ ינאו ,ועבקיו ןמזה תא הזל ושידקיו

 ימ וטילחי םה קר םינוילעה םיטפושהש רמולכ ,רצינמרק 'פורפ חסונב

 תויהל הלוכי הימדקאלש בשוח ינא .םיבוט יכה םייזוחמה םיטפושה

 רומא הז לבא ,תיחכונה הדעווה םע תויחל לוכי ינא םנמא .המורת

 .דגנ לקשמ תאז לכב תויהל

 תקתרמה הלאשה .קרב אישנה לש השיגב םיסנאוינה תא םג יתעמש

 תיבל טפוש הנממ התא םרטב השוע התא םירוריב הזיא איה השקהו

 הנשמה תדעו תאז לכב ילואש קרב אישנה רמא זא .ןוילעה טפשמה

 אל התאש תרמא התאו ;םידמעומה םע חחושת ,םידמעומה תא ןייארת

 הדעו לע ילוא אלא ,הנשמה תדעו לע קר אל רבדמ יתייה ינא .דגנתמ

 םע היעב שי יל .םיטפוש תריחבל הדעווה ירבחמ השימח לש תבחרומ

 ,תינעוצקמה השיגה תא בהוא ארונ ינא דחא דצמ :התוא הלעמ ינאו ,הז

 רמוח אורקל עדוי אוהו ןזאל עדוי אוהו יטפשמ ןעוצקמ הזיא וישכע אב

 ךלוה טפוש םויה ינש דצמ .'וכו רואנ םירמ ,סינורג חסונ ,האלה ןכו

 שפוחב לשמל ןאכ רבודמ .תורידא תויגוסב תיכרע האכרעב עירכהל

 דובעי אל אוהש דיבעמ םע םתחש דבוע לע הלאשב לשמל ,קוסיעה

 םהש םירבד ינימ לכב םיכרע לש םיחותינ ןומה ןאכ שי .רחא םוקמב

 תוברועמ ומכ ,השינע ומכ םירבדל םיעגונ םה לבא ,םייטמרד אל

 ןיינעב לשמל תאז תוארל רשפא .תיטופיש תרוקיב ףקיה ומכ ,תיטופיש

 לווע ול השענ הפו - 'רבח איבמ רבח' ורמא - דרלגנא תא איבהש קרב

 דרלגנאש עדי אוה ,רדהנ רבח אוה לוכ םדוק זא .ותוא ןקתל יוצרש

 ,תורפסהמ תאז ונעדי ונחנא ;םזיביטקא רסוחו יטופיש ןוסיר אטבמ

 ,טפוש תפקשה המ הלאשה תאז לכב הנשי .םירבדה לש האירקהמ

 קוח שי ונלצא ;תולפהב רבודמ הקירמאב .השינע לע הפקשה וליפא

 תרגסמב ותוא לטבל דחא םוי רשפא ילואש קוח דוע הז .הז ןיינעב

 םורופבו תוריח ןיד קספב ,הלש םישדחה םיחותיפהו תיתקוחה הכפהמה
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 ךיא עדוי אל ינא זא ,תויגולואדיא תולאש דואמ הברה שי לבא .בגנה

 .תופיטה ןיב תכלל

 ,תירבה-תוצרא חסונ הדעווב יבמופ עומיש הצור יתייה אל ינא דחא דצמ

 תריחבל הדעו בשתש יוצר ילוא היה ינש דצמ .הזל םייונב אל ונחנא

 דומעל ידכ טפוש םע חחושתו ,הדעווה לכ וא העבש וא השימח ,םיטפוש

 םיצור ונחנאש ןוויכ ,ץנטש ותוא םהש םיטפוש ינש ונמי אלש הז לע

 ."םיטפשמ" תעה בתכב הזה ןיינעה לע יתבתכ םעפ .ןווגמ אוהש הזיא

 תיבל טפוש אובי אלש טמרופ אוהש הזיא לע בושחל יאדכש בשוח ינא

 ןעוצקמ הזיא הזש וליאכ קחשנ ונחנאו 'הסר הלובט' ןוילעה טפשמה

 הז תא תבהאו תדמיל התא ,קרב אישנה ,תורטש ינידב וליפא .ינכט

 ךירצ .םיכרע לש תובכרומו תוקומע תוערכה שי תורטש ינידב םג ,דואמ

 'פורפ ילוא .םיטפושה םע חיש ותוא תא תונבל הנבמ אוהש הזיאב

.ןויער אוהש הזיא ריכמ ןיילק

 ינא ,ןאכ הלועש םיקוח לטבל תוכמסהו םיקוח תולטב לש ןויערל רשא

 תוצעייתהב הנושארה םעפב לומתא ותוא יתילעה - דחא רבד קר רמוא

 טפשמה תיב ידיב םיקוח לטבל תוכמסה - תסנכה ר"וי לצא התייהש

 תלאשל רשק ילב ,ןוילעה טפשמה תיב לש אלמ בכרה לע לוחת ןוילעה

 לש בצמ רצווייש יתיצר אל ינאש ןוויכמ אלמ בכרה יתעצה .בורה

 הז תא ונילעה .יהשלכ היצלופינמ ושעש ודיגי אלש ידכ ,ןיע תיארמ

 אצמ הז םירחאו ןילביר יניעבש יתיאר .הז לע ורבדיש חינמ ינא .לומתא

.ןח

 רודכה תא וקרזת לא" םורימ יגח רמא .תניינעמ תינורקע הלאש ןאכ שי

 אוהש םיגיהנמה תא לבקמ םע לכ" ?דלפנזור םולש רמא ךיא ."תסנכל

 היצפסנוקהש םינימאמ ונחנא ."ידמ דבכ שנועה ץראב לבא ,םהל יואר

 םויה 15 ףיעס .עדימה תוכז לע רפסה תא '86-ב יתבתכ ינא .תסנכ איה

 ןעמל קוספל תוכמס ול ןתונ קר אוה ,ץ"גבל םיאנתה תא עבוק אל

 איה תסנכה .הזל םיכסהל חרכומ ינא ,הלאשה וז קוידב לבא .קדצה

 הלעה לומתא .םעה לש תונובירה תא הלש תונוילעב תגציימ איה ,תסנכה

 ינא ,דגנתמ קרב אישנה .תפרצ תוברת חורב השיגה תא ןיילק 'פורפ

 דוסי קוח לוטיב תא לבקת רחמ תסנכה םא .םידגנתמ םירחא ,דגנתמ

 םא .התיבה ךלה ותוריחו םדאה דובכ דוסי קוח זא ,ותוריחו םדאה דובכ

 ךלה ץ"גב יזא ,תיטופיש תרוקיב לוטיבל דוסי קוח רחמ לבקת תסנכה

 תימלוש תוכזב ןיירושמ אוה יכ ,תוחפ תצק ץ"גבל הרקי הז ילוא .התיבה

 .'84-מ ינולא תימלוש לש גשיהה הזו ,הטיפשה דוסי קוחב ינולא
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 שי .בושחל תרחא ךרד יל ןיאו ,ונלש תודמלתהה תפוקתב ונחנא

S םויה gnidnat םיכילה לש תוטיפש-יא שי הילגנאב .םדא לכל טעמכ 

 שי הינמרגב .םיכילה לש תוטיפש-יא אלא ,ת ּויקוח אל ,םיירטנמלרפ

 לטנגנל קדוצ ןכל .קקוחל רשפא םיצור םא .ןיא הילגנאב ,םזיביטקא

 .היטרקומד ףקוע קוח קר שי ,ץ"גב ףקוע קוח רבד הזכ ןיא ,השיגב

 קקוחמה דחא םוי .ימיטיגל הזו ,הקיספה תא לטבל אובל לוכי קוחה

 .םיכרד תונואת יעגפנ ,יחרזא אשונב קרב אישנה לש תונשרפהמ להבנ

 בכר הז רבד לכו םיכרד תנואת הז רבד לכש קספ ןוילעה טפשמה תיב

 הדחפ תסנכה .יעונמ בכר הז תוענ תוגרדמ םא ןוילעב ןויד היה .יעונמ

 ןוקית תא ולביק ;יעונמ בכר הז תוענ תוגרדמ םגש קוספי קרב אישנהש

 תוגרדמ טעמל יעונמ בכר" ,ובתכו םיכרד תונואת יעגפנ קוחל 4 'סמ

 לוכי אל קרב אישנה םג ,הנטקה ךתב לחרב תרבדמ תסנכה םא ."תוענ

 םושמ ,התוכז תאז ,תיטופיש תרוקיב הצור אל רחמ תסנכה םא .ליעוהל

 .הז דגנ תושעל המ יל ןיא ;תסנכה איהש

 תרוקיבל דגנתהל תנמזומ תויהל הכירצ אל שממ תסנכה :םורימ יגח ◆

 םוקמל הז תא םיקיחרמ ונחנאש יל הארנ .הקיקח תועצמאב תיטופישה

 .וילא קחרתהל תסנכה תא ןימזהל ךירצ אל יאדוובש

 הצור ינא .ןאכ ונודינש םיאשונהמ המכ לע רוזחא ינא :רימת ילוי ◆

 יוטיבה .תסנכה לש הדמעמל רשקב ,וב םייס לגס 'פורפש ןוידב ליחתהל

 לוזלזה לש ,הצובקב םגו האילמב םג יחכונה ןוידה ךלהמב הלעש

 עדמל 'פורפכ אלא תסנכ תרבחכ אל וישכע הז תא תרמוא ינאו ,תסנכב

 .ינלטק ךילהת הפ רצונ .תילארשיה היטרקומדל ןוסא אוה ,הנידמה

 לש ופוסב ,ךשמיי ךילהתה םא .עדומב ינלטק הלימב תשמתשמ ינא

 םדאל תוכמסה תא ריבעהל קוח וקקוחי קר אל וב בצמ רצווי רבד

 תא ריבעהלו תסנכה תא לטבל תינומה השירד היהת םג אלא ,דחא

 בושח קוחה ןוטלשש םישנא רותבש יל המדנ .דחא םדאל תוכמסה

 ינויח רבד הז ייניעב .תסנכה קוזיח לש ךלהמ תויהל בייח ,םהל

 םג ןודל היטרקומדל ןוכמה תא הנימזמ ינא .תילארשיה היטרקומדל

 וליפא ילואו םירחבנה קוזיח לש תולאשב םינד ונחנא ךיא היגוסב

 תבשוח ינא .תורחביהל תוירושיק לש םימיוסמ םינוירטירק תאיצמב

 דמעמל רוזחת תסנכהש ידכ תושעיהל םויה בייח ירשפא ץמאמ לכש

 תסנכב תבשוי ינא .היטרקומדל ןכוסמ יחכונה בצמה יכ ,יואר ירוביצ

 ץרפב דומעל השק יכ ,לוזלזה תדימל םעפ אל התפתמ ינא םגו ,וישכע

 .הל רוזעל םיכירצ ונחנאו רוזעל הכירצ תסנכהש תבשוח ינא לבא ,הזה
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 איה ,תסנכל םיזב ,וב םיבשויש ימדקא םורופ לכבו םעפ לכבש הדבועה

 תבשוח ינא ;בלהמ הז תא תרמוא ינא .תילארשיה היטרקומדל ער ןיינע

 הדגנההש לככש קרב טפושל םג תרמוא ינא .דואמ ונתוא שילחמ הזש

 היהתש לככ .רתוי עורג בצמה היהי ,דדחתת תסנכל טפשמה תיב ןיב

 ,םירחא םירבדב םגו התא ךירבדב םגו םיטפושה ירבדב םג השוחת

 רבד םוש לע טילחהל םילוכי אלש םירומג םירוב םיבשוי תסנכבש

 תיבב הז תמועלו - ירוביצה חישב עמשנ הז ךכ - עדימ םהל ןיא יכ

 שילחיו תומיעה תא רעפה דדחי ,תורחא תויוכיא ילעב םיבשוי טפשמה

.טפשמה תיב תא

 אל הז .ץ"גב ףקוע קוח חנומה תא ונרצי ,הימדקאהו תונותיעה ,ונחנא

 טפשמה תיב לש ותוכזו ,קקוחל תסנכה לש התוכז יכ ,ץ"גב ףקוע קוח

 .קקוחל הכירצ תסנכהו ,תסנכל םירבדה תא םיינורקע םיניינעב ריזחהל

 תבשוח ינאו ,טילחת תסנכהש המ הז טילחת תסנכהש המ - ערל ,בוטל

 שי" :רמוא טפשמה תיב םימעפל .תאזה היגולונימרטהמ רטפיהל ךירצש

 קוחל רשקב םגש תרכוז ינא ."קקוחל תסנכה תשקבתמו ,הנוקל ןאכ

 תיב לש ודיקפת אל רבד לש ופוסב .ץ"גב ףקוע קוח לע חוכיו היה לט

 .םעפ אל הז תא רמא קרב טפושה םגש יל המדנו ,הזב קוספל טפשמה

 איבהל תסנכה לש תלוכי רסוח וא תסנכה לש תונלשר ןאכ התייה

 טילחת תאזכ הלאשבש יואר היה .טפשמה תיב לש וחתפל הז תא

 ישנאו םיאקיטילופה ,םיניידתמה םידדצה ינשל דיגהל ךירצ .תסנכה

 וא םיטילחמ אלש םיאקיטילופה לש תונלשר םימעפ הברהש ,טפשמה

 םיניינעה תא תררוג ,םדוק רמא םורימ יגחש ומכ ,טילחהל םיחילצמ אל

 ונחנא זא ,יטופיש םזיביטקא עונמל םיצור ונחנא םא .טפשמה תיבל

 םיצור םישנא .םיקקוחמה תיבב תאזה תוליעפה תא תושעל םיכירצ

 האור ינאו ,והשמ דיגהל םיצור םהשמ רתוי תמיוסמ הצובקל ךייתשהל

 םה וליאכ תואריהל םיששוח םישנא :תסנכב תויוליעפ טעמ אלב הז תא

 העיתר ןימ הזיא שי .הזב תעגל םיצור םניא םה ןכלו ,ץ"גב תא םיפקוע

 ךירצש תבשוח ינאו ,םויה רמאש המ קרב אישנה רמאש בוטו ,תמדקומ

 .הז תא רמולו רוזחל

 .וילע הקולח ינא ,עדוי קרב טפושהש יפכ ,םיטפוש תריחבל רשא

 הדעווב םייתנש יתבשי .ךילהתב אוה תקולחמה רוקמש תבשוח ינא

 אל .הנממ איה ,תרחוב אל םיטפוש תריחבל הדעווה .םיטפוש תריחבל

 .תופולח ןיב רוחבל הז רוחבלש ודמיל יתוא וליאו ,ןווגמ הינפל אבומ

 תריחבל הדעוול םיסחייתמ ויה םאש קרב טפושל תורישי תרמוא ינא
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 לש האכרעב רקיעב ,הריחב םהל התייה תמאב םאו דובכ רתיב םיטפוש

 היהו רפסמ םידמעומ הדעווה ינפל םיאבומ ויהו ,ןוילעה טפשמה תיב

 םא - ןייארל תורשפא התייהו םידמעומה לע יואר רמוח הינפל אבומ

 םישיגרמ ויה הדעווב םירבחה זא - ימינפ עומישב םאו ירוביצ עומישב

 םיטפושהש בצמה חכונל דחוימב ,םויה רצונש המ .ךילהתהמ קלח םהש

 ,ןיידתהל םילכ ןיא הדעווה ירבחלש אוה ,םמצע ןיבל םניב םיניידתמ

 ןוידל עיגהל םילגוסמ אל םג םהו םיעדוי אל םה יכ םילכ םהל ןיא

 היהשכ .דחא דמעומו דחא םוקמ שי םא ,ןויד םייקל םעט ןיא יכ ,יתִמא

 ,רבד לש ופוסב .ןוידל ולעוה קוידב אל םה ,םירחא תומש תולעהל ןויסינ

 םניאש הב םירבחהו הדעווהש אוה הדעווה תלועפב לשכהש יל המדנ

 רפוש בצמה .ימוג תמתוח םהש םישיגרמ ןוילעה טפשמה תיב ירבח

 תואכרעב םיטפוש ןיינעב עדימ רתוי תצקו םיקית לבקל וליחתהשכ

 .רתוי תוכומנ

 רשפאמש עומיש .הרידא תירוביצ תובישח שי הזה ןוידלש תבשוח ינא

 תיב תא ברקל ידכ ,דואמ בושח םיטפושה םה ימ תעדל רוביצל

 ידכ ונימי לש םיחנומבש תבשוח ינא .קיחרהל ידכ אלו רוביצל טפשמה

 ,םהל היהיש יוארש תבשוח ינאש ומכ ריכב דמעמל וכזי םיטפושהש

 ועמשיי ןהש בושחו טפשמו קדצ יאשונב םהיתודמע ועמשייש בושח

 בושח .וילא תושיגנ שי רוביצלש ןויד היהי הזה ןוידהש בושחו יבמופב

 םע רבדי ,קרב טפושל םעפ אל יתרמא הז תא םגו ,טפשמה תיבש

 ופוסב ,טפשמה תיב .ומצע תא ריבסיש ,רוביצה םע תמעתי אלו רוביצה

 אלו בשק רוציל ךירצ אוהו ,הרבחב ךכ-לכ בושח דיקפת אלממ ,רבד לש

 ,ללכב הרוק אלו הדעווב הרוק אל - הרוק אל הזו ;םזינוגטנא רוציל

.תונתשהל םיכירצ הלאה םירבדהש יל המדנו

 'פורפ ןאכ עיצהש הצעהש תבשוח ינא :הקוחל טפשמ תיב לע תחא הלימ

 בשוי טפשמה תיב יתמ הנחבה תושעל םעט שי .הנוכנ הצע איה קרב

 בכרה תא תונשל םעט ןיא .ץ"גבכ בשוי אוה יתמו הקוחל טפשמ תיבכ

 םינויד ןיב לדבהה תא ןגעל ידכ הב יד תאזה הנחבהה .טפשמה תיב

.םייתקוח םינויד םהש םינויד ןיבל םירוערע םהש

 ,הקוח תדעוול יתרבח הרמאש המל ףרטצהל הצור ינא :ינבל יתא ◆

 תסנכה ,תסנכה תא קזחל דואמ בושח .תסנכה קוזיח לע ,רימת ילוי

 ולפנו ושענש הקידבל תונויסינו הקידב חוכמ המצע תא קזחל הכירצ

 םיבוט תויהל םיכירצ םידמעומה .םידמעומה לש הריחבה תוטיש לע

 העצה התייה .רתוי ההובג תישיא המר ילעב ,רתוי םילבוקמ ,רתוי
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 ,רתוי תולודג תוגלפמב םירחובה ללכ ועבקי תוגלפמב זירמיירפה תאש

 חוכמ םיאקיטילופהו תסנכה .ויה רבכ תוריחבה יכ ,הלפנ תאזה העצההו

 לבא .תאזה היעבל שרדיהלו ארקיהל םיכירצ תוריחב תעב אלש םמצע

 אל איה תסנכה לש השלוחה .ךכל טפשמה תיב ןיינע המ האור אל ינא

 לכ .הטיפשה תכרעמ לש קזוחה וא הילא טפשמה תיב תוסחייתה ללגב

 טפשמה תיב ןיע תיארמלש תויהל לוכי ,םוקו שישכו ,םרוג אוה םרוג

 דצמ תסנכב תוליז וא לוזלז האור אל ינא לבא ,הזה םוקווה תא ספת

.תסנכה תא קזחל תארוק טלחהב ינא תאז לכבו ,טפשמה תיב

 המכ דיגהל הצור ינא .רמוא קרב טפושה דובכש המב תכמות ינא

 ןורחאה ןויאירב ןהכ םייח תא יתלאששכ .שטנעמ הלימה לע םירבד

 םג םהבו ,ותבושתב םירבד ינימ לכ ויה זא ,שטנעמ הז המ ותומ ינפל

.םיפי םירפס אורקלו םיטרצנוקל תכלל

 םא :םיירוביצה םיעומישהו םיעומישה תא תבהוא ךכ לכ אל ינא

 םיקלחל וא םיאקיטילופל םיענ היהי אל םדא ירוביצה עומישב

 הארנ אל הז .הנמתי ןכ וא הנמתי אל הזה שיאה זא ,הייסולכואב

 ןתמו הפישח ,רצינמרק 'פורפ ריכזהש ומכ ,הז יל הארנ ןכש המ .יל

 המ תעדל דואמ בושח טלחהב .אטבתהל םיטפושל דודיעו היצמיטיגל

 תוליעפה לולכמ יפל אלא ,עומיש יפל אל לבא ,םדאה לש עבצה

 .ןיד ךרוע רותב ותוליעפ יפלו תימדקאהו תירוביצה

 'פורפ ןיינעב םיטפושה יונימ תכרעמב הזה לוקלקה לע ריעהל הצור ינא

 .טפשמה תכרעמל קזנ םרוג הזשו ןיקת אל היה הזש תבשוח ינא .ןהכ ילינ

 .קרב טפושה דובכ לע תקלוח ןכ ינא הזה ןיינעב ,םיקוח לוטיבל רשא

 ,םייתקוח אל םיקוח לטבל טפשמה יתב לכ לש םתוכמסש תבשוח ינא

 ,וילאמ ןבומ הז .ןיינע ותואב םיניידתמש םידדצה ינש לע לח לוטיבהו

 םויה רדסש םיאקיטילופ תסנכב שי .הקעזה המ לע הניבמ אל ינא

 תיב לש הפיקת אוה ,םהלש רוקיבה סיטרכ ,םהלש תורדגתהה ,םהלש

 רפע אוה וירבדל דחא דצמ .תסנכה ר"וי השעש ומכ ןוילעה טפשמה

 תצקמש תעדל ךירצ .תיתיזח הפקתהב םתוא ףקת ינש דצמו ,םהילגרל

 אל יואר ילואו ,תסנכב םירבח לש םייטילופ רוקיב יסיטרכ הז הזמ

 לגס 'פורפ ועיצהש הימדקאה יגיצנ םוקמב .ידמ רתוי הזמ שגרתהל

 ןפוא םושב ךירצ אלש המ ,םינשמ רבכ םא - רימת ילוי 'פורפו

 אלו ,ןידה יכרוע תכשל יגיצנל רתוי םוקמ שיש תבשוח ינא - תושעל

 םיעדויש הדובע ישנאו חטש ישנאל אלא ,םהלש םייטילופה םידדצל

.םיימדקא אקווד ואלו תישענ טפשמ יתבב הדובעה ךיא
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 ונבור םויה ,ול ונמכסה דימת אל םעפש המש חמש ינא :ץילמ םרמע ◆

 תוטלחהה לע העיפשמ טפושה לש םייחה תייפוסוליפש - ול םימיכסמ

 ,התוא םיהזמ ךיא קר איה הלאשה .ךכל םימיכסמ םירבודה בור .ולש

 שיא רבעב .תומדקתה וז יתניחבמ לבא ,ןויאירב אל וא ןויאירב םא

 ותוא וריאשתו ,וב עוגנלמ סה ,טפושה לש יכרעה םלועה לע רביד אל

 ;קוחה אלא וינפל ןיא ,ןיינע לש ופוגל ןד ,יביטקייבוא טפוש אוה -

 בור אלא ,ךכ לע רבדמ יתדה םלועה קר אל ,םשה ךורב ,םויה וליאו

 תפקשה טפושל יכ ,תאזה הדבועהמ םלעתהל ןיאש םימיכסמ םירבודה

 שיו ןיעדוי ןיאבו ןיעדויב ויתוטלחה לע םיעיפשמה םיכרע םלוסו םלוע

.דואמ הבושח תומדקתהו גשיה ונליבשב ךכב

.תויתדבועל אל ,תויכרע תוערכהל ןווכתמ התא :םורימ יגח ◆

 תרוקיבו ןיינעב הקוחל טפשמ תיב ןיינעב תקולחמה :ץילמ םרמע ◆

 ילילפה םיניינעב .תויכרע ןניאש תוטלחה ןיינעב אל איה תיטופיש

 האכרע שי .תורורב תואכרע שי .הז לע רבדמ אל דחא ףא ,יחרזאהו

 לע .הזה אשונב ןד אל דחא ףא ,תושרב תישילשו היינשו הנושאר

 םא איה תלאשנש הלאשה זאו .יכרעה טביהה לע ?חוכיווה המ

 וא ולש תויטופישה תוטלחהה לע עיפשמ םדא לש יכרעה םלועה

 םירקחמ .תיכוניחה היגולוכיספה םלועמ אוה ילש םדוקה עקרה .אל

 ,תויגולוכיספ תוקידב םישועש םיגולוכיספ ומכ םייעדמ םירקוחש םיארמ

 ינחורה ומלועמ תועפשומ הקידבה תואצות ,קפס אלב תויעדמ תוקידב

 .טפושה לש ינומאהו יכרעה םלועהמ םלעתהל רשפא-יא ןכל .קדובה לש

 תא חכוש אוה טפשמה סכ לע בשוי םדאש עגרב יכ הנעטה לבקל וילע

 הגוה רמא רבכ .תיתואיצמ אל הילשא תאז ;תיבהמ איבה אוהש המ לכ

 המ לע םיבשוח םניא לבא ,םיבשוח םהש המ תא םישוע םדא ינב :תועד

 תייפוסוליפ יפל םוי-םויב גהנתמ םדא - תורחא םילימב ;םישוע םהש

 היעבה ,תחא הטלחה קר לבקמ אל טפוש ירה .ולש תיכרעה םייחה

 אוה תיטמוטוא זא .םוי-םוי תוטלחה לש הרדס לבקמ אוהשכ איה

 עיפומש ימ לכו .עדומב אלשו עדומב ולש יכרעה םלועה יפל גהנתמ

 רשפא-יאו ,םוי-םוי םימייקו םינוכנ הלאה םירבדהש עדוי טפשמ תיבב

 טפושה לש יכרעה םלועב םיבשחתמ םא איה הלאשה .םהמ םלעתהל

 יא ,הנידמו תד ןיב הנידמב הדרפה ןיא דוע לכש יל המדנ .אל וא

 לוכי אל ,הנידמהו תדה ןיב הדרפה ןיאש עגרב .ךכמ םלעתהל רשפא

 תויהל לוכי אלו ,'יתדה םלועה יתוא ןיינעמ אל' דיגי טפושש תויהל

 םיטפוש טעמ אל ,ברה ירעצלו .יתדה םלועב איקבו עדוי וניאש טפוש
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 גשומ וא ,חנומ םהינפב םימעפל ריכזמ ד"וע .תודהיב רבד םיעדוי םניא

 יונימל הדעווב ךמות ינא .םירבדמ המ לע םיעדוי םניא םהו ,תודהיהמ

 הדעווה ביחרהל םעטה המ ;הדעווה בכרה לש הניא היעבה .םיטפוש

 טפשמל 'פורפש רמא ימ !?םינברו הרות ישנאב אל המל ?םירוספורפב

 הלאש איה ,אל וא לכסותמ אוה םא הלאשה !?רחא והשיממ בושח

 יאקיטילופ ותוא לש תלוכיה המ איה הבושח רתויה הלאשה .תרחא

 ,םולכ עדוי אל אוה ולש יכרעה םלועה לע .טפוש לש יונימ לע עיפשהל

 יאקיטילופה - תיעוצקמה ותלוכי לע ,ןויאיר אלו עומיש ול םישוע אל יכ

 טעמ אלב יתבשי .טפשמה םלועב איקב וניא יכ טילחהל לוכי אל

 רמוא התא ,רוביצ גיצנ אבש אוה לעופב הרוקש המ .ר"וי רותב םיזרכמ

 ןויסינ ול שי וישכע דע ,הלועמ אוה ,עוצקמ שיא אוה הזה שיאה" ול

 עוצקמה שיא התא םא" רמוא אוה זא ,"ומצע תא חיכוה אוה ,בוט

 עבוקש ימ לעופבו "!?םיאתמ אל אוהש דיגאש ינא ימ ,וילע ץילממ

 םירבח םהב תודעוב תוטלחה תולבקתמ לעופב ךכ ,עוצקמה ישנא הז

 טפוש יילא אב היהו םיטפוש תדעו רבח יתייה םא םג .רוביצ יגיצנ

 אוה ,תרצנב םולשה טפשמ תיבב ומצע תא חיכוה הזה שיאה" רמואו

 ינא םאה ."ותלוכי תא חיכוהו םיבוט ןיד יקספ בתכו םיאתמ היה

 לבא .וב ךומתא ינא תיטמוטוא !?תויוטש רבדמ אוהש ול דיגהל לוכי

 לש יכרעה םמלוע םויהו ,דמעומה לש יכרעה םלועה איה היעבה םא

 ךיאו ,םולכ וילע עדוי אל יאקיטילופה ,הדעווה יניעמ יומס םידמעומה

 דציכו ךיא איה הבושחה הלאשה ןכל ?טפוש אהי ימ עבקי אוהש רשפא

 אל ונחנא ,םיכסמ ינא .הטיפשל דמעומה לש יכרעה ומלוע תא רתאל

 םיצורשכ :ימדקאה םלועה תא המגודל וחק לבא ,תינקירמאה הטישב

 ,ומצע דמעומל םינופ אל ,ריכב הצרמל הצרממ הגרדב והשימ םדקל

 הצור יתייה יעוצקמה טביהב קר אל .ותוא וכירעיש םירחאל אלא

 ןולאש אוהש הזיא תויהל ךירצו .יכרעה ומלוע לש טביהב אלא ,קוסעל

 ותעד לע םירורב םייכרע םיאשונב תעד תווחו תולאש לש עובק הנבמב

 תחקל ךירצ .יתדה םלועהו םישנה חרזאהו טרפה תויוכז םוחתב םדא לש

 הז ;שיאה הז - ול ורמאי יאקיטילופ אובישכו ,םיאשונ לש המישר

 ומצע תא גיצה אוהש המ ךמס לע אל ,םירוביד ךמס לע אל ומלוע

 .תודבוע ,תויוגהנתה ,םירקחמ ךמס לע אלא ,הדעוול ומצע תא רכמו

 .תרחא הפקשה תתל לוכי הזש תויהל לוכי

 םא .ןכש בשוח ינא ,הקוח דעב ינא םא םויה יתוא לאוש התא םא

 תיב לש ותמקה תא עונמל רוסא יזא ,םייכרע-םייתד םיאשונב עגינ אל
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 ללכ לש יכרעה םלועה תא ףקשי אוהש ךכל ףופכב ,הקוחל טפשמה

.םיחרזאה

 תוכמסה תא ןתנ ימ ,םילאוש הברהש הלאש לאוש ינא ,ןורחא רבד

 ?םהב הטילחה אל תסנכהש םיאשונב טילחהל טפשמה תיבל

 ,טפשמה יתב קוחב ,הקיקחב תוכמסה תא הנתנ תסנכה :קרב ןורהא ◆

 קוחל 15 ףיעס ,ץ"גב תוכמס תחסונמ ךיא הארת .הטיפשה דוסי קוחב

 .הטיפשה דוסי

 םהש םירבד שי .טיפש תויהל בייח לוכה אלש תויהל לוכי :ץילמ םרמע ◆

.םייתייעב ,םייכרע

?הנופל ןתיי אוה דעס הזיא :האירק ◆

.'תסנכל ךלת' ול דיגי :ץילמ םרמע ◆

 ןעמל דעס תתל תוכמס ,ץ"גב ,ךל שי ,תרמוא תסנכה ירה :קרב ןורהא ◆

 .קדצה

 ,ותוכמסב שמתשמ אוהש הדבועו קסופ אוהש הדבוע ירה :ץילמ םרמע ◆

 ןוזיאה תא םהיניב אוצמל ךירצש םימוחת שי ,דואמ טושפ אוה ןיינעה

 .תקולחמה תא רותפל ילב

 םרמע לצא רתיה ןיב םיגשומ בוריע םייקש בשוח ינא :זועמ רשא ◆

 ,ןילביר ןבואר ,תסנכה ר"וי לש הפקתמב םג טלב הז בוריע .ץילמ

 ףא הגיאדמ אל תיטופישה תרוקיבה ,םצעב .ןוילעה טפשמה תיב לע

 ןילביר םג ירה .ץ"גב הז םתוא גיאדמש המ .תיטקרפ הניחבמ דחא

 קוח לטיב םולש טפושש לע ,תסנכה םשב בלענ אוה :הזב ליחתה

 הנידמב לשומ ןוילעה טפשמה תיב - רחא אשונל דימ רבעו ,הקקוחש

 תרוקיב לש היעב הנניא תאז לבא ,םירחבנה תודסומה םוקמב תאזה

 .תיטופיש

 תרוקיב לש םוחתב אלו ץ"גבה םוחתב רתוי איה תרוקיבה ,יתעדל

 ןוזיבג תור .ןוילעה טפשמה תיב לע המשא תצק יתעדל שי ןאכ .תיטופיש

 וא וסרק ונלצא ןוטלשה תודסומש ללגב ינוטלש ללח רצונש הריכזה

 ךירצ היה ןוילעה טפשמה תיבש בשוח ינא .הכלהכ םידקפתמ םניאש

 .ותבוטב אלש םשל סנכנ אוה .תאזה השינל הסינכ ינפמ יותיפב דומעל

 עגופש הנידמל תוריש השע אוה .ומצע תא בירקה אוה הבר הדימב

 הזה םוחתב אקווד .ץילמ ריכזהש ,הנידמו תד לש אשונב ,תישאר .וב

 בייח ינא .םיציב לע ךלוהש ןוילעה טפשמה תיבל ש"לצ תתל ךירצ התא

 אשונב וירבחו קרב לש ןידה יקספ תא דמלל השקתמ ינאש תודוהל

 תתל םיכירצ ויה םה םצעב .רויג לש אשונבו הבישי ירוחב סויג לש
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 ;תסנכל הכרא ונתנ םה .תאז ושע אל םה תאז תורמלו ,ידיימ השע וצ

 םיאשונ רידסיש קוח קקוחל תסנכל וננחתה םה ;תסנכהמ ושקיב םה

 לע תרוקיב יל שי ,תאז תמועל .תיטופיש העדותל קקדזיהל ילבמ הלא

 תוקיספה תחאש בשוח ינא .םירחא םימוחתב תיטופישה תוברועמה תדימ

 הבוחש וב עבקנ .טילש ןיד קספ אוה ןוילעה טפשמה תיב לש תובושחה

 ,יקסבוזרוז ןיד קספמ תוחפ בהלתמ אל ינא םייטילופ םימכסה םסרפל

 םייטילופה םימכסהה םוחתל סנכנ טפשמה תיב ןאכ .ויתובקעב אבש

 דמועו יולתש קיתמ רשואמ אל ינא .ךכמ רשואמ אל ינא .םתוא קדובו

 לוכה ךסב ירה .םידקוממה םילוסיחה ןיינעב ,ןוילעה טפשמה תיבב עגרכ

 אל טפשמה תיבש קוח הינטירבב אלו תירבה-תוצראב אל וקקוח אל

 שיאו ,םיפסונ תומוקמבו קריעב םידקוממ םילוסיח ועצב םהו ,הזל סנכיי

 טפשמה תיב דמוע הפיא .טפשמה תיבל הז םע עיגהל ותעדב הלעה אל

 ,השולש-םיימוי ינפל ,םירתועה חוכ אב תא ונעמש ?הזה אשונב ןוילעה

 אל ןוילעה טפשמה תיב םאש ,רתוי וא תוחפ ריהצה אוה .היזיוולטב

 וליפא ,ודידל .המחלמ יעשפ עצבמ ןוילעה טפשמה תיב זא ,ותעדכ עירכי

 הז ,ודיל גרהיי דחא ףאש ילב תישיא יסיטנר תא לסחל חילצמ התא

 טפשמה תיבל ךלוה ןיד ךרועש השדח העפות ללכב וז .המחלמ עשפ

 םא ,ינש דצמ .ןידה קספ ןתינש ינפל דוע להקה תעד תא ומצעל ןיכמו

 הדליל שיגר אל אוהש ודיגי ינשה דצהמ זא ,יתעדכ טילחי טפשמה תיב

 השינל טפשמה תיב תסינכמ רשואמ אל ינא .םיימוי ינפל עוגיפב הגרהנש

.םייוארו םיבוט םיעינממ השענ הזש יפ לע ףא ,תאזה

 היגוגמד ףא ילואו הנבה יא הברה שי .ץ"גב ףקוע קוח ןאכ רכזוה

 איה .קקוחמה איה תסנכה !?ץ"גב ףקוע קוח הז המ .תאזה הרימאב

 איה תסנכהש בשוח אוה םא העוט ןילביר כ"ח .ןובירה הנניא םנמוא

 ץ"גב ףקוע קוח .התוא רחובש אוה ןובירה ,תאז םע דחי לבא .ןובירה

 תעצה וא קוח ותוא הז ריכמ ינאש דיחיה היטרקומד ףקוע קוח וא

 ןוילעה טפשמה תיבש המ :התייה התיצמת .רנלו ןיד קספב הנודינש קוח

 רשאכ .ץ"גב ףקוע קוח והז .לטבנ ונחנאש שארמ םיעידומ ונחנא - קוספי

 ,ףיסוה אוה ,היטרקומד ףקוע קוח הזש ןיד-קספ ותואב רמא קרב טפושה

 ,תסנכה יניעב ןח אצמת אלש הקיספ לכש רורב ינש דצמש ,תאז םע

 - ילש ןיד קספ לכ' רמוא קרבש אל הז .הלטבל תנמזומו תישפוח תסנכה

 יתעד םא ,הז תא תושעל םיישפוח םתא' רמוא אוה אלא ,'ולטבתו ואוב

 .'םכל תיארנ הניא ןוילעה טפשמה תיב תעד םא ,םכל תיארנ הניא

 ,אלמ טעמכ וא ,אלמ בכרהב תבשל ךירצ ןוילעה טפשמה תיב ,יתעדל
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 יטסרד יוניש ךירצמ הזש ןבומכ .יתקוח אשונב קר אלו ןיינע לכב

 לש ותקיספב תוירקמ היהתש ןכתיי אל .תיטפשמה תכרעמה לש הנבמב

 הרקמהש בשוח ינא .ילילפ וא יחרזא םוחתב וליפא .ןוילעה טפשמה תיב

 קוחה ןושל תניחבמ ,בגאו( ,ףסונ ןויד בכרוה ובש ,ינמחנ גוזה-ינב לש

 ןתונה אוה ,הטלחהה תא ךפה ףסונה ןוידהו ,)ףסונ ןוידל םוקמ היה אל

 רמול ךירצ ,הנידמב הנוילעה האכרעה ותויהב ,ןוילעה טפשמה תיבש

 .דחא לוקב רבדלו ,הנורחאה הלימה תא

 יתתנ '87 תנשב :םיטפושה יונימ תטיש ןיינעב תורצק תודוזיפא יתש

 תיב לש ותמורת לע הילרטסואבש שאנומ תטיסרבינואב האצרה

 ןכמ רחאל םסרפתה הז( .טרפה תויוכז לע הנגהל ןוילעה טפשמה

 רוספורפ ,לפמק דינא יתוא הלאש ,)ןרובלמ תטיסרבינוא לש תעה-בתכב

 ,יל דיגת" :הילרטסואב תויתקוח תומרופרל הדעווה תרבחו הטלוקפב

 םירחוב ונלצא ךיא הל יתרמאשכ "?םכלצא םיטפוש םירחוב ךיא

 לוכי ןוילעה טפשמה תיב ךיא הניבמ ינא וישכע" :הרמא איה ,םיטפוש

 הנממ טניבקה םשש יל המדנ( ."טרפה תויוכזל תאזכ המורת תולעהל

 .)םיטפושה תא

 האציש תסנכ ירבח לש הצובק םינש המכ ינפל יתיוויל :הדוזיפא דועו

 ילרדפה ןידה תיבב ונרקב .ץיוושבו הינמרגב הקוח יאשונב תומלתשהל

 ךיא ןידה תיב אישנ תא לאש ץרפ ריאיו כ"חו ,ץיוושבש לש ןאזולב

 םאהו ,םייטילופ םייונימ םה םיטפושהש הדבועה תא לבקמ רוביצה

 אל ינא" :ההימתב בישה ןידה תיב אישנו .יטילופ קבא םהב קבד אל

 המל זא ,יתוא התנימ הגלפמ וזיא םיעדוי םלוכ ירה .הלאשה תא ןיבמ

 היהת תאזשכ לבקל םילוכי ונחנאש המ רתוי וא תוחפ הז "?םיפצמ

.ונלש הטישה

 סאמות לש עומישה םייקתהשכ יאקירמאה סרגנוקב רקבל יל אצי

 לש הנעט ודגנ התלעוה .ןוילעה טפשמה תיבל ויונימ תארקל סנרלק

 עמשיהל הצור אל ינא .ןיבמ ינניאש ייחראמל יתרמא .תינימ הדרטה

 הכפהש יהשימ דירטה אוהש וא ןכ ינפל הנש םירשע לבא ,טסיניבוש

 ללכב םכל עירפמ אל םא יתלאש .םיטפשמל רוספורפל ןכמ רחאל

 אוהש רחאמ לבא ,הנווכה םצעב וזש ,יל ורמא זא ?ינוניב ןטפשמ אוהש

 לע וליאו ,בוט ןטפשמ אל אוהש דיגהל טקרוק ילקיטילופ אל הז ,רוחש

 .ותוא ליפהל רשפא תינימה הדרטהה ןיינע

 ,םירבדה עבט הז ילואו ,ונלש ןוידהש תששוח ינא :ןוזיבג תור ◆

 ךותמ תיתקוח היגוס איהש היגוסב לופיטבש הנכסה לע קוידב עיבצמ
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 תמיוסמ המרב תסנכהש הז .תמיוסמ תיטילופ תיטפשמ היצלטסנוק

 אל וא בוט אוה רחא וא הז עגרב ישיא בכרהב טפשמה תיבשו השלח

 תינבמה הלאשב הפ םיקסוע ונחנא לבא ,דואמ הבושח היגוס וז ,בוט

 שי דימת הריחב תוטישבשו םיכאלמ אל םה םישנאש חינהל הרומאש

 ,םיעדוי ונחנאש ישונאה עבטה לע םייסיסב םירבד המכ שי .תולקת

 םירדסהמ לידבהל ,הקוחב ןגעל םיכירצ ונחנא םהל הנעמה תאש

.תונתשמ תויטילופ תועפותל רתוי םיפופכ םהש םייקוח

 ץלחל וא ןגעל הסנמש רבדה איה הקוחהש םירמוא ונלוכ ?הקוחה יהמ

 םימיכסמ ונלוכ ונחנא םהילעש םיכרעה תא הליגרה הקיטילופהמ

 לכמ ,ונלש םיאקיטילופהש םיצור דימת ונחנא .דוסיה יכרע םהש

 תתל םיצור ונחנאו ,תויהל םילוכי םהש םיבוט יכה ויהי ,תוגלפמה

 דוסיה יכרע לע הנגמש תיתקוח תכרעמ ךותב קבאיהל תוריח םהל

 הז ,ירעצל ,ונלצא הרוקש המ .תוגרדה לכמ םיאקיטילופה ינפמ ונלש

 ךות לא הליגרה תיטילופה תכרעמב ונלש םיישקה תא םיאציימ ונחנאש

 םיפירחמ ונחנא ,תיתקוחה היעבה תא רותפל םוקמב .תיתקוחה תכרעמה

 םיצור םהש המל עיגהל םילוכי אל םיוסמ עגרבש םישנאש ינפמ ,התוא

 התייה הרומאש תיתקוחה תכרעמב םילבחמ ,תיטילופה תכרעמה ךרד

 .דואמ ןכוסמ הזה רבדהש תבשוח ינא .תיללכה תרגסמה תא םהל תתל

 השוע הקוחה תא םא ,תיזכרמה היעבהמ קלח היהי דימת הז ,הררב ןיא

 ןויסינה ןיינעב תיטפקס יד ינאש תודוהל החרכומ ינא ןכלו .קקוחמה

 ,םייחרכה םינטק םייוניש דעב ינאו ,םילודג םייתקוח םייוניש תושעל

 ךירצ זא ,חלצומ והשמ שי םאש - ינרמשה טנמלאה םע המיכסמ ינאו

.ותוא םיעזעזמש ינפל ותוא רפשל

 םינרמש תויהל םיכירצ ונחנא זא ,םינרמש תויהל םיצור ונחנא םא

 םיביכרב תונרמש איהש וזיא שי תוביציה רסוח ללגב ,יתעדל .תויבקעב

 םקלחו םייומס םקלח ,םייוניש םג שי לבא ,תכרעמה לש םימיוסמ

 הטישה תאו םייונימה לש קלחה תא רומשל םיצור םא .דואמ םילודג

 השגדהה תאו טפשמה תיב לש תיעוצקמה הסיפתה תאו תילדימריפה

 בוטש תבשוח ינאו ,הז תא תושעל רשפא ,תויטילופ-א לע הלודג דואמה

 הזה רבדהש ידכ םירחא םירבד תושעל ךירצ זא לבא .הז תא תושעל

 תויעבהש קדוצ התא .תויצ"גבה תויעבה תא םצמצל ,לשמל .ביצי היהי

 תויעבה תא םימצמצמ ךיא .תודגנתהה בור תא ררועמש רבדה ןה הלאה

 םירומא םיטפושה .טילחהל המ םיטפושל םירמואש הזב אל ?תויצ"גבה

 תוליעפה לש ףסה יללכב קחשמב ןתוא םימצמצמ .םייאמצע תויהל
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 תויתייעב לש םירוזא השולש ונל שי םויהש תבשוח ינא .תיטופישה

 אלא ,הנידמו תד קר אל ,םייתד קר אל :ץ"גבה תקיספב תיגולואדיא

 הלא .תמא ןמזב ןינ'גו םחל תיבו םילוכיס ,המחלמה יניד לש ןיינעה םג

 ,תוברעתה תבוטל םינפ שי טלחהב ,ןאכלו ןאכל םינפ םהל שיש םירבד

 בוט היהש ךלש הכרעהל הפתוש ינא .תוריהז תבוטל םינפ שי טלחהב

 אל ליכשמ היה טפשמה תיב וליא ,דואמ םמוקמ הזש יפ לע ףא ,רתוי

 ,תידוהי הנידמ לש הזה ןיינעה םג שי לבא .תמא ןמזב הזל סנכיהל

 המרב ,תידוהיה הנידמה לש המרב אלא ,היטרקואתה לש המרב אל

 םידוהי ןיב םיסחיה לש םייטפשמה םיטביההו חוכיווה לכ .תימואלה

 אב אוהו ,תיגולואדיא הניחבמ דואמ ןועט אשונ םויה הז םג ,םיברעו

.טפשמה תיב יפלכ רוביצה לש תושוחתב יוטיב ידיל

 ינא .םיטועימל שיגר דואמ אוה ,םיטועימה לש ןגמה אוה טפשמה תיב

 .בורהמ םיקלח דבאל ליחתמ טפשמה תיבש אוה הרוקש המש תבשוח

 תושעל ,איה תחא ךרד .םישוע ונחנא המ איה הלאשהו ,היעבהמ קלח הז

 רסוחל םג ,ןאכ רמאנש המ לכל הפתוש ינא .יטילופ טפשמה תיב תא

 דיגהל רשפא-יא לבא .וב הלודגה הנכסל םגו הזה רבדה לש תלחותה

 הזה ףחדה היהיש ילב הלאה םירבדב קוספל ךישמי טפשמה תיבש

 ינפמ טפשמה תיב לע ןגהל הצורש ימ ,יתעד יפל ,ןכלו .היצזיטילופל

 םירוזאהמ טפשמה תיב לש הכישמל םידעצ תושעל חרכומ היצזיטילופה

 .הלאה

 לבא ,קפאתמ טלחהב טפשמה תיב .הדובעהמ תצקמ השוע טפשמה תיב

 טפשמה תיבשכש איה ןהמ תחא .תוביס יתש ךכל שיו ,קיפסמ אל הז

 אל טפשמה תיבב ןומא ןתונ אלש ימ .טפשמה תיבב יולת הז ,קפאתמ

 אוה וישכע ילואש בושחל יושע אוה .קפאתמ טפשמה תיב המל עדוי

 אוה ,תכרעמב שער היהי אלשכש לבא ,תכרעמב שער שי יכ קפאתמ

 םג תובישח שיש תוארל בושח ןכש תבשוח ינא הפ .קפאתהל קיספי

 תוטיפשו הדימע םוקמ לש םיאשונ קקוחל ךירצ ילואו ,יצ"גבה אשונל

 תולבגמ הילע ןיאש הדיחיה תושרהש היהי אלש ידכ ,הזה גוסהמ םירבדו

 ,קקוחמה ףוגב קוחה ןוטלש ונל שי םויה יכ ,טפשמה תיב איה תויקוח

 םיוסמ ןבומבו ,ףוג םוש ונל ןיא .טפשמה תיבב קוחה ןוטלש ונל ןיא לבא

 תיב לש תיפיצפס הטלחה קר אל לטביש ףוג םוש ונל תויהל לוכי אל

 ונל ןיא .טפשמה תיב לש הלודג תיביטמרונ הטלחה םג אלא טפשמה

 ונחנא .העט אוהש טפשמה תיבל דיגהל לוכיש והשימ ונל ןיא .הזכ ףוג

 .יפוסה ףוגה אוה טפשמה תיב לבא ,ןותיעב הז תא בותכל םילוכי
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 ןבומב אל ,יפוסה ףוגה תוטישהמ קלחב תויהל הרומא תסנכה

 תירוביצ איה הילע הרקבהש ןבומב אלא ,התוא רקבל רשפא-יאש

 .תיטפשמ אל ,תילאנויצנוונוק

 הקיספה לש הירוטסיהב םיקתרמ יכה םירקמה דחא אוה טילש ןימינב

 ןיאו םיכרע אלל םיטפוש םש ונל ןיא .םש הרק המ ובשחת .תילארשיה

 לבא ,תויוהז-רפוס םע םיטפוש ונל שי ,תויוהז אלל םיטפוש םש ונל

 םינועט יכה םירקמה דחא ונל שי .הנשיה היצפסנוקב ודבעש םיטפוש

 ינפב ןנחתה טפשמה תיב :תילארשיה תיגולואדיאה היווהב םויה דע

 התצר איה .אל הרמא תסנכה .הזה "חופת"ה תא ינממ וחק ,תסנכה

 ךכ-לכ אל טפשמה תיב ךא הלש רדסהה תא רשאי טפשמה תיבש

 דגנ העברא לש הטלחהב התחדנ תכרעמה תדמע .הלועפ ףתשל הצר

 תרמוא תאז .וירבח םע םיכסהש ,ינאמ טפושה היה ישימחה ;השימח

 תמאבש םיטפוש םה טועימה יטפושמ םיינש .העברא דגנ העברא ויה

 רטסוק :תדל ברוקמ דחאו יתד דחא - תיתדה הרדגהה תא םילבקמ

 ,םינוליח םהינש ,טנרגאו יודנל ,טועימל ופרטצה םיטפוש ינש .גרבליזו

 השע אוה - ןמסוז ויה בורה יטפוש .םיקפואמ לבא םילרביל םהינש

 הארש דיחיה .ידוהי אוה ימ לש ןיינע אל הז יכ ריהצהו ,ינכט הז תא

 המכ ריהצהש ןהכ םייח .ןוזנרב הז "ידוהי אוה ימ" לש ןיינע תצק הזב

 ןיינע הז היפלו ידוהי אוה ימ לע תיגולואדיא דואמ הרהצה םדוק םינש

 תורמל .ילמרופ יצח קר הז תא תושעל הפ רהזנ ,ירמגל יביטקייבוס

 ןבומכ הז ,יגולואדיאה שקומה תא קרפל וסינ םיטפושה לש םבור בורש

 ;ותוריחו םדאה דובכ דוסי קוח ונל ןיא .תסנכל רזוח הזו םהל רזע אל

 המכ דע םיאור ונחנא וישכע קרו תובשה קוחל ןוקית תקקוחמ תסנכה

 םושרל הצורו טפשמה תיבל אב אוהו דלי דוע טילשל דלונ .ארונ אוה

 טפשמה תיב זאו .ומואלב ידוהי ,םינושארה םידליה תא ומכ ותוא

 רורב קוחה :םידומע ינש לש ןיד קספב ,רמוא םיטפוש השולש בכרהב

 היה טילש ןימינב לש יעיברה דליה ,םויה .הדוקנ ,ידוהי אל התא -

 תיבל אב היה אוה םויהש ינפמ ,לארשי תנידמב יתקוח רבשמ השוע

 זא ויה טפשמה תיבל .יתקוח ונניא תובשה קוחל ןוקיתה ,רמואו טפשמה

 רבכ םתאו ,יתקוח אל הז תמאבש דיגהל לוכי היה אוה :תויצפוא יתש

 ,יתקוח ןכ הזש דיגהל לוכי היה אוה .הרוק היה המ םכמצעל םיראתמ

 .הרוק היה המ םכמצעל ראתל םילוכי םתא בושו

 הלאכ םיניינעב תיטופיש תרוקיב רסוח ?הזה רבדהמ תדמול ינא המ

 תרוקיב לע רתוול הז ללגב ךירצ אל .חוכ ןומה וב שיש רבד אוה
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 ונחנא יכ ,דואמ בושח רבד הז תיטופיש תרוקיבש תבשוח ינא .תיטופיש

 ,ןורחאה ןמזב ונל שיש ומכ םיקקוחמ אל יאדוובו ,קקוחמהש םיצור אל

 ונחנא לבא .קדצבו ,םהילע םיכמוס ונניא .הצור אוהש המ השעי

 םיקקוחמ לע הרקבה םשב ,תיטופישה תרוקיבה םשבש רהזיהל םיכירצ

 םיאור אלש הזב וחוכש דסומל תוכמסה תא ריבענ אל ,םיארחא-אל

 תוערכהה תא יכ - תיתִמאה תוכמסה לע תרבדמ ינניא .גלפמ םרוג וב

 ,חוכה לע ,תיזחנה תוכמסה לע אלא - טפשמה תיבב םישוע אל הלאה

 לש טפשמה תיב אוהש הזב אוה טפשמה תיב לש וחוכ .םירירשה לע

 .ונלוכ

 ,םיברעל תויוכז ןתונ אוה םא דואמ טפשמה תיב לע סועכל םילוכי

 תויוכזה םא לבא .םיברעל תויוכז םיבהוא אלש םישנא הברה שי יכ

 ,הללכב תילארשיה הרבחה לש תיתִמא תוביוחמ תרגסמב ןה םיברעל

 .וב ועגפי אל לבא ,תיטילופה המרב טפשמה תיב לע וסעכי זא

 תוגוז ומכ םה םילאוסקסומוה תוגוזש רמוא טפשמה תיב םא לבא

 םייגולואדיא םייכרע םיטופיש טופשל רמייתמ אוה םא ,םילאוסקסורטה

 ילוא אוהו קדוצ ילוא אוהש הנשמ אל הז ,תקולחמב דואמ םייונשש

 םש םיבשוי הלאה םיטפושהש ושוחיש רוביצב םישנא ויהי .רואנ

 םיכרעה תא םיגציימ םניאו םישיגר םניאו טופשל תוכמס םילבקמו

 תושיגר תויהל הכירצ לבא ,םיכרע םתוא שי םלוכל אלש רורב .םהלש

 .הרצב ונחנא ,תאזה היעבב לפטנ אל ונחנא םא .םיכרעל

 םיניבמ םלוכש - הזה ןיינעב םימדקתמ תמאב ונחנאו - םלוכ ורמא

 טנרגא .דואמ םיעיפשמ םייכרעה םיניינעהו ,תונוכמ אל םה םיטפושש

 טנרגא ;תיתוהמה תיכרעה םלועה תסיפת ןיינעב ןמסוזל המוד יד היה

 יוודנלו טנרגא .תקולחמ שישכ םישוע המ הסיפתב ןמסוזמ הנוש היה

 תקולחמ שישכ יכ ,קחרתמ טפשמה תיב תקולחמ רשאכש ,ורמא

 םויה םהש ,םיילרבילה םיאקיטילופה זאו .טילחהל ךירצ רחא והשימ

 תא ונדדוע ןורחאה רושעב .תסנכב ומחליי ,תילארשיה הרבחב בורה

 תיבל וצוריש ,תסנכב דובעל םיחילצמ אלש םילכסותמה םיאקיטילופה

 :םיאקיטילופה םה תסנכה תא שילחמש יממ לודג קלח םויה .טפשמה

 דבכמש רטנמלרפ ףא .טפשמה תיבל םיצרו תסנכב דיספהל םירמוג םה

 תיבל ץר אוה תסנכב דיספהל רמוג אוהשכו ,תסנכב םחלנ אל ומצע תא

 ןתונ אל ,םדא תויוכז הצורו ומצע תא דבכמש רטנמלרפ ףא .טפשמה

 טפשמה תיב .םדאה תויוכז ןה המ טילחהל תוכמסה תא טפשמה תיבל

 ונחנא יכ ,המידק ןתוא ףחדי אוה םימעפ הברהו ,םדאה תויוכז תא םשיי
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 ונחנא .םישוע ונחנאש הממ םיבוט רתוי הברה םירבד םירמוא דימת

 עובקל לוכי אל טפשמה תיב לבא ,םוצע חוכ טפשמה תיבל תתל םיצור

 .הזה גוסהמ םייכרע םיניינעב

 רשפאש הנימאמ אל ינא ?תושעל ךירצ תאז לכבש תבשוח ינא המ

 ינאו ,גצייל םילוכי ונחנאש תבשוח אל ינא .יגוציי טפשמ תיב תושעל

 הרובס ינא ,הזמ רתוי .םימלש םיבכרהב הז תא רותפנש תבשוח אל

 טפוש אוה טפושש השגדהה .םימוצע תונורתי שי תילדימריפה השיגבש

 ינפמ אלא ,םיכרע ול ןיאש ינפמ אל ,ללכ ךרדב קתונמ טפוש .הבושח

 ,םיקהבומ םיכרע ויה ןוקתיו טפושל .ינשמ דיקפת אוה ולש דיקפתהש

 םישנאל רוזעל ודיקפת .קתונמ תויהל ךירצ טפושש רמא אוה לבא

 ףתתשהל אל ,ןתוא רצייל אל ,תומרונה תא ריהבהל ,םיכוסכס בשייל

 ןימזהל אל ,יביספ תויהל ךירצ אוה .דואמ הליעפ תופתתשה קבאמב

 םא .רחא גוסמ חוכ לבא ,חוכ דואמ הברה ךל שי םש ,םיסייקה תא

 קזחל .דוקדקה תא דואמ קזחל דעב ינא זא ,הזה דיקפתב שמשמ התא

 סמועה תא םהמ דירוהל ,טפשמה תדחאה לש ןבומב דוקדקה תא

 םירחוב ונחנא הבש המרב םיטפושה תא רוחבל ךישמהלו לבסנ-יתלבה

 ןיינע לכ לע אטבתהל לכוי אל טפוש תויהל הצורש ימ .םויה םתוא

 המלשה שיו ,ריחמ הזה רבדל שיש תעדל ךירצ אוה .יגולואדיאו יטילופ

 ללגב .תירוחאה תלדב הז תא ונל םיסינכמ אל םיטפושה - ריחמל

 תיבב אל ,םהלש תיבב םיעימשמ םה הלאה תועדה תא - םדיקפת

 .םהלש ןידה יקספ ךרד אל ,טפשמה

 ,יתעד יפלו תווצקה ינשמ לבחה תא קיזחהל ןויסינ וישכע םיאור ונחנא

 םיטפוש הצור ינא .םומע היהי דימת םורטקפסה .חלצי אל הזה ןויסינה

 םינכומש םיטפוש לבא ,יחרזא בל ץמוא הברה םע ,דואמ םייעוצקמ

 ןיינעה לש השגדהב םתוא רחבנ זאו ,תאזה הלבגמה תא םהילע לבקל

 תתל ךירצ וליפא זאו ,עומיש םהל תושעל ךירצ אל םג זא .יעוצקמה

 רוסא םג זא לבא .םייטילופ םיניינעב םיאטבתמ אלש םישנאל סרפ

 ןידה יקספל תירוחאה ךרדב םייטילופה םיניינעה תא סינכהל םהל

 .תוביוחמ ךכב םיאור םה .םהלש

 לש תוירחאה ךרעמ לש רופיש הצור ינא .םימלבו םינוזיא הצור ינא

 תבשוח ינא .ימדק תדעו תא שממל ךירצ אלש תבשוח ינא .םיטפושה

 לע תוירחאהש ךכב ןומט תיטופישה תכרעמה לע הרקבהמ תצקמש

 .תיטופישה תכרעמה ידיב הנניא תיטופישה תכרעמה לש ילוהינה קלחה

 .ראשיהל ךירצ אוה הככו ,דואמ בכרומ קחשמ אוה םימלבו םינוזיא
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 :ןוכנ ןורקיע אוה ונלש םייונימה ךילהת לש ןורקיעהש תבשוח ינא

 חילצהל רשפאו ;סוזנסנוק גישהל הרטמב תויושרה לכ לש הלועפ ףותיש

 םידמעומה ןיינעב סוזנסנוק גישהל היה רשפאש יתנבה ינא לשמל .ךכב

 תתל היה ךירצ :רימת ילוי הרמאש הממ תצק םינתונ ויה םא ,הלאה

 היה רשפאו .םידמעומ ןיב לוקשל םהל םינתונש הלאה םישנאל השוחת

 רשפאש ,םויה הזה רבדה תא ףוחדל םיחרכומ אלש השוחת םהל תתל

 םהל היהו ,הז תא תושעל ולכי םהו ,ןוכנ ודבע אל םה .שדוח דוע תוכחל

 .שדוח דוע םהל תתל היה רשפא ,הז תא ושע אל םהש רחאמ לבא .ןמז

 אל זא ,םיחרכומ אלשכ .המכסה גישהל םיצור םא יטירק ךכ-לכ אל הז

 בושח לוכה-ךסבש תבשוח ינא .םכח רבד אל הזש תבשוח ינאו ,םיגישמ

 תלעפהבמ רתוי הברה גישהל רשפא המכסהבו ,המכסהה תא גישהל ןכ

 םיקלחו קוחל הזה רבדהמ םירכינ םיקלח סינכהל הצור יתייה ינא .בור

 .הקוחל םג הזה רבדהמ

 זנטעש אוהש הזיא איהש הטיש ,הלשממ שארל הרישי הריחב הפ ונישע

 רשפא וישכע יכ ,ינמז ןיינע הזש וירבדב קדוצ קרב טפושה .דבוע אל הזו

 .תוטישה תחאב רחבנ ךכ רחאו וישכע הז תא השענ .הז תא תושעל

 םג אוה יטילופה דוקדקה זאו ,יטופיש טופיש לש הטיש ונל שיש וא

 טפשמ תיב - הזל ארקנ ךיא בושח אל - הנוש אוה לבא יעוצקמ

 וא ;תרחא דקפתמש רחא דוקדק הז לבא - תירוביצ הקלחמ ,הקוחל

 םירוערעל טפשמ תיב ונל שי זאו ,תיטופישה תכרעמה תודחא שיש

 םלוכש אוה יטופישה ליפורפה זא לבא ,הלחנהו הדחאה םג השועש

 אל דואמ ינא .םייעוצקמ תמאב םהו ,םישוע םלוכש המ תא םישוע

 אל םעפ ףא התא זנטעש תטישב יכ ,זנטעש תטישל רובעל הצילממ

 םג הז לבא ,הצור התאש הפיא רמגיהל לוכי הז .רמגיי הז ךיא עדוי

 תפוקת לש הזה זנטעשה ,היהי אלש ךיא לבא .רחא םוקמב רמגיהל לוכי

 היצפסנוק תושעל השקבב .תומלועה ינשמ ערה תא ונל ןתיי םייניבה

 .םינוב ונחנאש המ לש תיטנרהוק

 הצור תא ,ןיבהל הצור קר ינא ,ךיירבד רקיעל המיכסמ ינא :רימת ילוי ◆

 .םתוא ירידגת ךיא איה הלאשה ,טפשמ תיבב ונודיי אלש םיאשונ ויהיש

 יתקיקח ךלהמ הפ השענש ידכ ,הלאשה םצעב תאז ?אל המ רידגנ ךיא

.יוושכע ךלהמ אלו

 אל אוה ןורתפהו ,הלאה םירבדב היעב שי הטיש לכב :ןוזיבג תור ◆

 קחשמ שי ךכ רחאו והשמ םיעבוק .ךשמתמ דימת אוה ןורתפה ,ימעפ-דח

 שיש הזמ להביהל ךירצ אל .ןהיניב תוקבאנ תויושרה .תויושרה ןיב
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 הז ,םירבדה עבט הז ,תטפושה תושרה שארו תסנכה ר"וי ןיב קבאמ

 אל ,םייולג תויהל םיכירצ ,םיסמונמ תויהל םיכירצ .תויהל ךירצ דימת

 רתוי תוצרל םדיקפת - חוכ רתוי םיצורש םינוגרא .חכוותהל אל םיכירצ

 .םייונב םה הככ .חוכ

 אלש יתלחתה גולאיד לש ךרדב הז תא תושעל רשפא םא תלאוש תא

 ,תינקירמאה הטישה לשמל ,תוטיש שי .ךכ בטומ ילוא .קוקח היהי

 תרוקיב לש תונוש תומר וחתיפ רהמ יד לבא .הקוחב עיפומ ןיינק ןהבש

 טעמכ ינקירמאה ןוילעה טפשמה תיב םצעב ,ליד-וינה זאמו תיטופיש

 רבכ הדנקב .תילכלכו תיתרבח תוינידמ לע םיקוח לסופ אלו ברעתמ אל

 עיפומ אל ןיינק .הקוחל ןיינקה תא ללכב וסינכה אל ,םימכח רתוי ויה

 לש ןיינע הז .םדאה תויוכז לע םיימואל-ןיבה םיכמסמהמ דחא ףאב

 הלאש וז ?תואירבה לס תא עבקי ימ - תואירב לס ןיינעב לשמל :קחשמ

 תיבל .תיטופיש המכח לש הרפוא וז ,טפשמה יתבב ןמזה לכ הלעתש

 יקספ ןתונ אוהו ,הקוחב תויתרבח תויוכז שי הקירפא םורדב טפשמה

 תואירב יבאשמל תושיגנה ןיינעב םיברעתמ-אל-רפוסו םיריהז-רפוס ןיד

 לפטל לוכי אל אוהש עדוי אוהש ינפמ ,תוילכלכו תויתרבח תויוכזלו

 הערכההש קחשמ הז .הקוחב תובותכ הלאה תויוכזהש יפ לע ףא ,הזב

 בושח - םתרמא םכלוכש המ רזוח הפ .ותוא רותפת אל המצע תיתקוחה

 :ינשה ינפמ לטבתי אל דחא ףאו ןוכנ וקחשי םינקחשה לכש היטרקומדל

 אל םגו קקוחמ ינפב טפשמ תיב אל ,טפשמ תיב ינפב קקוחמ אל

 םינוזיאה לש תכרעמה זאו ,חוכה לכב קחשל םיכירצ םלוכ .הלשממ

 .ךירצש ומכ דובעת םימלבהו

 תדימ תא דדומ יתייה ינא ,תיטופישה תרוקיבה ןיינעב :רודירא םרוי ◆

 טפשמה תיבל שיש תיטופישה הרקבה תדימב הנידמ לש היטרקומדה

 שי תירטילטוט הנידמב םג ,ונייהד .הנידמה לש תונושה תויושרה לע

 היה הז .העונת חוד תושעל רטוש לש הטלחה לע חיננ ,תיטופיש הרקב

 רבד הז ,תעצבמה תושרה לע תיטופיש הרקב .תיטייבוסה היסורב םג

 תקקוחמה תושרה לע תיטופיש הרקב .ילמרונ ןיינע וב םיאור ונחנאש

 רושק אל הזו ,םירבדה תא האור ינא ךכ .היטרקומדה לש אישה הז -

 תיטופיש הרקב ןיא םאש רורב לבא .ןהב םינד ונחנאש תוישעמ תולאשב

 ינפמ ,ללכב תיטופיש הרקב ןיאש רבדה שוריפ ,תקקוחמה תושרה לע

 ,רטושה לע םג הרקב תויהל הכירצ .הנוצרכ השוע זא תקקוחמה תושרהש

 .רשה לע הנוממה תסנכה לע םגו הרטשמה לע הנוממה רשה לע םג

 זא ,הקוחל טפשמ תיב אוה ןוילעה טפשמה תיבש םיעבוק םאש ןבומ
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 הקוחל טפשמ תיב .ירשפא הזו ,םש יוניש קר הז .רבד ותוא הז

 תיב םיצורש ושוריפ ,ונלש םיאנתב רקיעב ,ןוילעה טפשמה תיבמ דרפנב

 ךרוצ היה אל ,הקוח םיצור ויה םאש ינפמ ,הקוח ילב הקוחל טפשמ

 הרקבה תא תניירשמ רבכ איה ,הקוח שי םא :הקוחל טפשמ תיבב

 ונניא - םירמואש ינפמ הקוחל טפשמ תיב םיצור לבא .תואיכ תיטופישה

 .הקיטילופה לש היצזיטופיש השענ ןכלו ,טופישה לש היצזיטילופ םיצור

 וליחתי - הקיטילופב וקסעי םיטפושהש תודגנתה ךותמ - םיאקיטילופה

 .טופשל

 טפשמה תיב לש ןיד קספמ הצורמ ינא םימעפל ,םדא לכ ומכש ןבומ

 הנשמ אל הז לבא .אל םימעפלו םייטפשמ וא םיירוביצ םיניינעב ןוילעה

 תיב המ ,המחלמ ינידב םירושקש םיניינעב וליפא .תללוכה הכרעהה תא

 הז תא רמוא ינאו ,בשוח ינא ?המחלמ ינידב השוע ןוילעה טפשמה

 תנידמל הלודג המורת םרת ןוילעה טפשמה תיבש ,קרב אישנה תוחכונב

 םיברעה םיללחה לש הרובקה תא תועש 48-ב תוהשהל וטילחהב לארשי

 וליא ,הרוק היהש המ הז .לארשי תנידמ לע הלילע ענמ אוה .ןינ'גב

 .תיאבצה תושרה תטלחה תעצבתמ התייה

 תרחא תוריחב תדעו תושעל רשפא היהש ןבומ - תוריחבה תדעו ןיינעבו

 רבדה אל הז .העבש וא הרשע וא העשת תחקל היה רשפא ;םיטפושל

 עיצמ והשימשכ .עצבתמו םייקש דיחיה רבדה הז לבא ,ירשפאה דיחיה

 וא תוריחבה תדעוול בר ףיסוהל וא תוריחבה תדעוול רוספורפ ףיסוהל

 תא חתופ אוהש עדוי אוה ,עיצמ אוה המ עדוי אוה ,היהי אלש ימ

 ,תדבוע תאזה תוריחבה תדעו .הנממ אצי המ עדוי אל אוה לבא ,הביתה

 תויהל לוכי ,תצק התוא ןזאל רשפא .בוט תדבוע איה רתוי וא תוחפו

 אלש יאדכ ,ךכ התוא ןזאל ונחלצה םא לבא ,התוא ןזאל לודג ץמאמ

 .אצת תוריחב תדעו הזיא םיעדוי ונניא רפוי ןוזיאהשכש ינפמ ,הב עגינ

 ,יטופיש ונניא ץחלהו ,תוריחבה תדעו תא תונשל ץחל שיש םושמ אקווד

 ץרפב דומעל ךירצ ךכ םושמ אקווד ,םייטילופ םיסרטניא דצמ אוה אלא

 םדא ףיסוהל רשפא היהש ,בשוח והשימ םא םג .יוניש לכל דגנתהלו

 .רחא וא הז

 לכ לוספל ךירצ טפשמ תיב לכ ,יטרואת ןפואב - םיקוח תליספ ןיינע

 ,ןידה לש תורמ שי טפשמה תיב לעש ינפמ ,יתקוח ונניא ותעדלש קוח

 עובקל רשפא ,תאז םע .ול תייצל טפשמה תיבל רוסא - ןיד ונניאש ןידו

 טפשמ תיבכ ותבשב ןוילעה טפשמה תיבל עיגמ הז הבש הרודצורפ

 רשאכש ןויערה תא הלעמ יתייה ינא :הרשפ תושעל םג רשפא .הקוחל
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 .הקוחל טפשמה תיבל ידיימ רוערע וילע שי ,קוח לסופ ךומנ טפשמ תיב

 אוהשכ אלא הליספל דגנתמ אוהשכ אל ,קוחה תא רשאמ אוהשכ אל

 ינפמ ,תוריהמ תוליספ תצק םולש טפשמ תיבמ ענמי םג הז .לסופ

 טפשמה תיבב הטלחהה תא ולטבי דימש הצרי אל םולשה טפושש

 םג רשפאו .הזכ בוליש תושעל ירשפא טלחהב זא .אירב אל הז .ןוילעה

 ומורב דמועש ירקיעה רבדה אל הז .םולש טפשמ תיבל תוכמס תתל אל

 .םלוע לש

 ךוניחה אלו ןאכ ונלביקש יסקסולגנאה יטפשמה ךוניחה ללגב ילוא

 הרצונש ןוכנ זא .תחא הנוילע תיטופיש האכרעב לגוד ינא ,ילטנניטנוקה

 טפשמה תיבש ךכב תחא הנוילע תיטופיש האכרע ךשמתמ תצק ןפואב

 ,םייפוס םה הרואכלש םירחא טפשמ יתב ינימ לכב לפטמ ץ"גבכ ןוילעה

 עיצמ יתייה ינא .יאבצה ןידה תיב ןיינעב תצק הז תא וניניש ונחנאו

 דוסי תקוח לש העצה םיעיצמ רבכ םא רמולכ ,ומשב דליל אורקל

 אל םעפ ףא ינא .םידרפנה ןידה יתב לע רוערע היהיש זא ,הטיפשה

 ,םעפ התייהש תישיא הביסמ ץוח ,הדובעל ןיד יתב ךירצ המל יתנבה

 תיב לע תוכזב רוערע דעב ינא .הדובעל ןידה תיב תא ומיקה הללגבו

 ילוקיש לוכה ךסב !?ץ"גב לש הרוצב אקווד היהי הזש המלו ;ינברה ןידה

 ,םייק רבכש בצמל תילמרופ הקנפשוג ןתיי קר הז .םיהז םויה תוברעתהה

 ונחנאו ,תיטפשמה הכלהה לש תודיחאל םרוג הזו ,םייק אוהש בוטו

 יאדו יטפשמה בצמה תא השעתש הדיחא תיטפשמ הכלה םיכירצ ץראב

.רתוי

 .קרב אישנה לש ותדמעל תפרטצמ ינאש ןייצל הצור ינא :פרק תידוהי ◆

 ינאו ,הזה םוחתב הקיקחה תועצה תנכהב םינש ךרואל הפתוש יתייה

 םילשהל םיכירצ ונחנא ןיידעש ךכל ףופכ ,תונוכנ תועצה ןהש תבשוח

 יכילה רוציק ךיא - לשמל היצזילרטנצה אשונב .תילרודצורפ הבישח

 ,לארשיב ןויערה תועמשמ המ וא ,ןוילעה טפשמה תיבל ךילה לש הרבעה

 תואכרע לש תורתוס תוקיספ הב םייקל השקו הנטק הנידמ איהש

 .ןמז ךרואל קוח לש ותויקוח ןיינעב תוכומנ

 דצמ .ןאכ תושעל םיסנמ ונחנאש המב יטנרהניא טקילפנוק שי יתעדל

 תיללכ תרגסמ עובקל ,תילמיטפוא הקוח עובקל םיצור ונחנא דחא

 תוברתה לע ןמזה לכ בושחל םיצלאנ ונחנא ינש דצמו ,תיטסילוהו

 ןוידל םירבוע ונחנאשכ רתוי דוע קזח הזה ץוליאהו ,לארשיב תיטילופה

 הלאש איה םיטפושה יונימ יכרד לש הלאשה .תוילאוטקא תולאשב

 ונחנאשכ קר םייקתי הב ןוידהש החינמ אל ינאו ,דואמ תילאוטקא
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 ךות תונורקעה תא שבגל אלא סונמ ןיא .תללוכ הקוח שבגל ליכשנ

 יכרד לש תולאשב תוברל ,ונלש תיטילופה תוברתה לש ןובשחב האבה

 .תקקוחמה תושרל תטפושה תושרה ןיבש סחיה תלאשבו ,םיטפוש יונימ

 תדמלנה הדבועה לע תרבדמ ינא ,תיטילופ תוברת לע תרבדמ ינאשכ

 ןיאש ,םיילרוטקוינוק דואמ םה דוסי יקוחב םייונישש ,תואיצמה ןמ

 ינא תיטילופה תוברתה ןיינעב .דוסי קוחב םירבדמש הדבועל דובכ

 טפשמל הצעומה לש סנכב :יתוא המיהדה ידש הדוזיפא רפסל החרכומ

 ןתיא יקימ הקוחה תדעו ר"וי הלע ,םיטפוש יונימ ןיינעב רבודשכ ,ירוביצ

 ירבח ,וירבדל .ותוריחו םדאה דובכ דוסי קוח לש תוימיטיגלה דגנ ןעטו

 העבצהב לבקתהש קוחה ןכלו ,םיעיבצמ םה המ לע וניבה אל תסנכה

 ירבחש ןעוט התא ךיא" ותוא ולאש .תועטב ותדיל ;ימיטיגל וניא וזכ

 יתמשרתהו( התייה יתבושתו "?ועיבצה םה המ לע םיעדוי אל תסנכה

 ללש םע תסנכה ירבחמ תופצל רשפא-יא" :)תוניצרה אולמב הרמאנש

 לע קוידב וניבי םהש ,תועבצהה ללש םעו םהב םיקסוע םהש םיאשונה

 ,קוח ותואב םידקמ ירוביצ ןויד היה אלש ןוכנ זא ."םיעיבצמ םה המ

 וניבה אל תסנכה ירבחש םושמ ימיטיגל ונניא קוחש הבשחמה לבא

 תונבות םויה ונל שי .הרזומ תוחפל יל תיארנ ,םיעיבצמ םה המ לע

 ,םיטפושה יונימ יכרדב םייוניש תסנכהמ תששוח ינא לבא ,תושדח

 .בוטל רתוי וא תוחפ ןמצע תא וחיכוה תוגהונה םיכרדהש םושמ

 תוגיצנ תסנכה ומכ ,הרואכל .קיזמ אל הארנכש גוסהמ םייונישב וליפא

 לבא ,חתפנ המב םיעדוי ונחנא ,םיטפושה יונימל הדעוול הימדקאהמ

 .תסנכה לש הקיקחה רונתמ אצי המו רומגנ ונחנא ךיא ןוחטיב ונל ןיא

 תורגסמב ךיא תוארל הז תושעל םיכירצ ונחנאש המש תבשוח ינא

 תויעבהמ קלחל הנעמ תתל םילוכי ונחנא הקיקח ייוניש ילב תומייקה

 תויטופיש תודמע ,תויגוצייו תויעוצקמ לש תולאשב לשמל ,וררועתהש

 םירבודה תשולש לש תואצרהה תא יתעמש .תיטופיש םלוע תפקשהו

 יאנתב רקחמכ וא ימדקא סומלופכ יל עמשנ הזו ,הזה אשונב ורבידש

 םלוע תפקשה ןיב לדבהה המ ,יתנבה ךכ לכ אל םג ינא .הדבעמ

 הנכמ קרב אישנהש המ ןיבל ,תישיא םלוע תפקשה תמועל תיטופיש

 ןויד ךרוצל 'תישיאה ומלוע תפקשהמ קתנתהל טפוש לש תלוכיה'

 םירבדה ינש .תיטופיש םלוע תפקשה ךותמ תויביטקייבוא תומרונב

 איה ;החוכמ לועפל הלוכי הניא תישיא םלוע תפקשה - דחא םניינע

 הרובס ינניא .הבחר תיטופיש םלוע תפקשהמ קלח תויהל הכירצ

 ךרדב םתוא ןבלל וא הנשמ תקיקחב םירבדה תא רידגהל חילצנש
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 ןיידע םיכירצ ונחנאש תבשוח ינא יכ םא ,תישעמ תוקפנ ונל חימצתש

 תוריהבל עיגהל ידכ תומייקה תורגסמה תא םירפשמ ונחנא ךיא בושחל

 תיבל םירחבנש םיטפושה לש תיטופיש םלוע תפקשה לש רתוי הלודג

 םיטפושה רותיא לש הלאש קר תאזש תבשוח אל ינא .ןוילעה טפשמה

 תיב לש הנבות-תינכת איהש וזיא לש הלאש לוכ םדוק וז .םימיאתמה

 לע לבוקמ .תופיקש םיצור ןהבש תונילפיצסידה המ ,ןוילעה טפשמה

 לע םיבשוח ונחנא םא לבא ,ילאירוטקס גוצייב רבודמ ןיאש םלוכ

 ךירצ ,תיתרבח םלוע תפקשה גצייל ךירצ ןוילעה טפשמה תיבש הז

 םא - תיתד םלוע תפקשה גצייל ךירצ ,תיטסינימפ םלוע תפקשה גצייל

 תריחב תרגסמב הבישח ךרעמ תויהל ךירצ זא - םלוכ לע לבוקמ הז

 אלא ,רתויב םיבוטה תא רחבי קר אלש ןוילעה טפשמה תיבל םיטפוש

 תיבש םיבשוח ונחנא המ ןיינעל תיוותמ תינכת איהש וזיא היהתש

 אוהש ידכ ,תיתרבח םלוע תפקשה תניחבמ גצייל ךירצ ןוילעה טפשמה

 םיטפושה ןיבמ רוחבל ןווכמ תנווכב םיכירצ ונחנא זאו ,יגוציי היהי

 תמייקמה ,תיטופיש םלוע תפקשה םיגציימש הלא תא רתויב םיבוטה

.יללכה הוותמה תא

 רפסממ לודג היהי םידמעומה רפסמש םג אוה ,ןבומכ ,רבד לש ושוריפ

 האיקב אל ינא לעופב יכ ,הז תא רמול תססהמ ינא .תויונפה תורשמה

 הריחבה תדעווש תבשוח ינא לבא ,םויה םג רבדה ךכש ןכתיו ,םיכילהב

 רוחבל ולכויש ידכ ,תומוקממ םידמעומ רתוי עבק ךרד הל ויהיש ךירצ

 ימ תא ןוילעה טפשמה תיבב ןהכל תועדה לכל םירשכומה םיטפושהמ

 תא ףקשמ םג אוהש תדמלמ ולש תישיאהו תיעוצקמה הירוטסיההש

 םיטפוש תריחב לע םירקחממ .הב םיניינועמש ,תמיוסמה םלועה תפקשה

 לש התבוח - תשרופמ הדימע חוכ ןהבש תונידמ המכ שיש יתדמל

 רפסמ שיגהל םידמעומה תמישר תא עבוקש ימ לש וא תצעיימה הדעווה

 .תרחובה תושרל םידמעומ לש רתוי לודג

 ךירצ הזש תבשוח ינא .םיטפושה יונימ יכרדו תופיקשה ןיינעל ןאכ דע

 הקיקח ייונישב אלו המצע הדעווה לש םיימינפ םיכילהתב תושעיהל

.הרטמה תא םהב אטבל השק היהיש

 דואמ םה ,תסנכה קוזיחב ךרוצה רבדב ןאכ ורמאנש םירבדה ןיינעל

 .תסנכה דמעמ תורדרדיה תא בל באכב האור ינא יכ ילע םילבוקמ

 תיבל תויוכמס ןתמ לש תיטירבה הטישה תא ןוחבל םוקמ שי יתעדל

 ונניא קוחש אצומ טפשמ תיבשכ .יאנת לע םיקוח לטבל טפשמ

 תא טנמלרפל םינתונו ,טנמלרפל תרדסומ ךרדב רזוח קוחה ,יתקוח
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 תא תרדוסמ הרודצורפבו הקיקח לש רצוקמ ךילהתב ןקתל תונמדזהה

 םא .הרקבה דיקפת תא טפשמה תיבל רומשל ןויסנ הז .תויתקוחה יא

 ,חוכ יקבאמ לע אלו ידדה דובכ לש םיסחי לע בושחל םיצור ונחנא

 הרזח רודכה תא לגלגתש הטיש איהש וזיא חיטבהל םיכירצ ונחנא זא

 ,תסנכה יניעב ןח אצומ אל םא' ןונגסב תיללכ הרהצהב אל ,תסנכל

 תואירקהמ וששח תא עיבהש ימל תפרטצמ ינא .תונשל הלוכי איה זא

 תרדסומ ךרדבש תבשוח ינא לבא ,םויה ונלש תיטילופה תוברתב הלאה

 לע ביגהלמ קמחתהל תורשפאה תא קקוחמל תתל יואר אל תדסוממו

 ינושה לש תוריהזב רבדה תא ןוחבל שי תאז םע .טפשמ תיב לש הקיספ

 .תונידמה יתש ןיבש תיטילופה תוברתב

 הצור אל ינא זא ,תיתקוח תרוקיב לע םיכלוה תמאב םא :לגס באז ◆

 הרקי הזש ןימאמ אל ינאש תויה לבא ,הלאה םילגלגב זירת עוקתל

 יאנתל המאתה ילגנאה לדומל יתינבש רמול הצור ינא זא ,רהמ ךכ לכ

.הזל דגנתמ קרב אישנהש עדוי ינאש יפ לע ףא ,היבשותלו ץראה

 ריהצי ןוילעה טפשמה תיבש עגרבש הזכ אוה םייונישב ילגנאה לדומה

 קוח תא םאות ונניא קוחש רמאיו seitilibitapmocnI לע תינבומ הרהצה
 ,הזה אשונב ןויד םייקל תבייח תסנכה היהת ,ותוריחו םדאה דובכ דוסי

 תרושקת ישנא ,תסנכ ירבח לש הרובח היהתש וא ;המודכו תויועמשמב

 היצפוא .תחא היצפוא וז ,קוחה יונישל תסנכה תא ליבותש םירוספורפו

 השולש לש בורב לבקת איה םא קר הזב ןודת תסנכהש איה היינש

 וחכוותי .הזה קוחה תא הצור איהש הז תא )תולוק םיעשתב( םיעבר

 הסנמ ינאו ,ןיינעה תא יתילעה ינא .הזב ונודיו הזב ונייעי ,הז לע

 הז ;היצילאוק םשוריפ ןיא תסנכה תולוקמ םיעשת .ןודי הז תוחפלש

 הלעמ ינא .קוחה תא הצור רתוי וא תוחפ ריקל ריקמ תסנכהש וליאכ

 ,רמול רשפא ,ןוילעה טפשמה תיב ,יחכונה יטפשמה בצמב יכ ,הז תא

 רתויה חוסינה תא םתא ואצמת ;ואישנ תוחכונב ומצע לש לצהמ להובמ

 אוה ,םיקוח לטבמ אל אוה ,ססהמ םויה ןוילעה טפשמה תיב .ןידע

 רעשב ןושאר בצייתמ ינא ןכל ;קופיאב ןוסירב ,תוריהזב הז תא השוע

 .רבודמ המב ללכב עדוי אל ףיקתמש ימ .וילע תופקתהה לכ לומ

 תיב לבא .םתוא לטבל טלחהב היה רשפאש םיקוח דואמ הברה שי

 ינא הככ ,יתקוח קותיש ןיעמ םויה שי .הז תא השוע אל ןוילעה טפשמה

 םא .תרדהנו תניוצמ תסנכה תקיקח לכש הזמ עבונ אל הז .הזל ארוק

 ויהיש ןימאמ ינא ,טפשמה תיב םעטמ seitilibitapmocnI תרהצה היהת
 הרבחה יעדממ םירוספורפ לש המלש הרובח זאו ,הלאכ תורהצה הברה
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 איבהלו םדקל ולכוי יאדו ,םימיוסמ םירקמב תסנכ ירבחו םיטפשמהו

 ילגנאה לדומהש בשוח ינא .יחכונה בצמבמ תיתקוחה הטישל ףונמ רתוי

 ןויד םייקל ךירצש הז רמוא ינאש המ לכו ,קמוע ןויד רבע אל הזה

 .תאזה תורשפאב םג קמוע

 לכב ינשה טוחכ יתוא הוולמש המ-רבדב חתפאו םידקא :ץרפ יתא ◆

 תואיצמה ןיב השק המליד יל שי ןויד לכב .הזה ןוכמה לש םינוידה

 יוארה ןורתפה ןיבל יביסרגא לופיט אוהש הזיא תבייחמש תיוושכעה

 יתייה אל ;תאזה המלידה תא דואמ שיחממ םויה לש אשונה .ןמז ךרואל

 הזמ השק ילוחב עוטנ היהי טעמ דוע דיגא ינאש המל ןורתפהש הצור

 היהת תינבתה לבא ,תיתדוקנ ןוכנ ילוא היהי ןורתפה יכ ,םויה שיש

 .דיתעל תנכוסמ

 הרקע תקקוחמה תושרה .תקקוחמ תושר םצעב ןיא םויה ,ירעצל

 תכרעמה תא הריכמ ינאו ,הקיקחה תא הוולמ ינא םינש 81 .ירמגל

 תושרה .תסנכה רוקיע לש דואמ השק ךילהת שי .םינפלו ינפל םש

 .םיקקוחמה תיב לש תויתוהמה תוטלחהה לכ תא טעמכ תפטוע תעצבמה

 תרמוא איה היצילאוקב איהשכו ,היציזופואב איהשכ תקעוצ היציזופואה

 ,היעב שי אישנה ינודא הפ .םדגנ האצי איה לומתאש םינוגינה תא

 תואיצמב ,השארב ןוילעה טפשמה תיבו ,טפשמה תכרעמ תדמוע הפיא

 !?ןכוסמ תורואמ יוקיל שי הנידמב םייתוהמ יכה םיפוגה דחאב הבש

 דחא ;ומצע לש םיקוחה לש רתויב לודגה רפמה אוהש םיפוגה דחא הז

 .םירדסהה קוח - םייואר תוחפ יכה םיקוחה דחא תא עטנש םיפוגה

 רענתמ ןוילעה טפשמה תיב יתעדלו ,העש תארוהכ דלונ הזה קוחה

 ,םוגפ ילוא הזש :ומכ תורימאל רבעמ והשמ דיגהל ולש תובוחהמ

 תיב ךותב םוגפ ךילה אוהש הזיא שי .יקוח רשכה לביק קוחה לבא

 קוח .ורבד תא דיגי ןוילעה טפשמה תיבש ןמזה עיגהו ,םיקקוחמה

 לכמ םירזממ םינב דילוה אוהו העש תארוה רותב ליחתה םירדסהה

 תא תקנוח תעצבמה תושרהו ,היצקיפ איה תקקוחמה תושרה .םינוויכה

 .לוכה

 רישכהש קוח היה ץ"גב יפקוע םינושארה םיקוחה דחא :רודירא םרוי ◆

 הז .םיטפשמל םירוספורפ השולש ותוא וניכה ,תסנכ ירבח לש השרפ

.יאבילו תירטיש ,ןייטשניבור היה

 םאו ;םש םידלונ קקוחמה לש םימוגפה םינבהמ קלח ,ירעצל :ץרפ יתא ◆

 תרבדמ ינא .םש םתוא ןקתל ךילהת שי ,היואר הרוצב םש ודלונ םה

 הלוכי ינא .תגצהש דוסיה תחנה תא יתדביכ דואמ ינא .רחא והשמ לע
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 ,טוידהכ ןאכ תבשויו טפשמה םלועמ דואמ הקוחרש ימכ ,ךל דיגהל

 ולטבתש וא - יתרמאו קקוחמלו תוינידמה יעבוקל יתינפ ינא תחא אלש

 לע םהש םיקוח שיש הז עורג יכה רבדה .םייח םהל ונתתש וא םיקוח

 ךוותב אצמנ הרושה ןמ חרזא .ךירצש ןאל םילחלחמ אל םהו ףדמה

 םורימ יגח .םיצורפ םיבצמב םיקקוחמה תיב ןיבל טפשמה תיב ןיב

 תכרעמל רזוח חרזאה לבא ,"תסנכל ורזחי" רמא ילירטס דואמ ןפואב

 הב שי ,תוקילקל תבותכ איה .תבותכה אל איה תסנכה םויה .תינויקיק

 .תולאש ןומה תררועמ םויה הלש תיטירקה הסמה לבא םייואר םיכילהת

 ינא .קתוש קקוחמה ,הפורת ןיאש בצמב אצמנ חרזאה םהבש םיבצמב

 ,םייקותיש םגו םינוגע םג ונחנא אלא םינמלא קר אל ונחנאש תרמוא

 ןוילעה טפשמה תיב הלאה םיידרוסבאה םיבצמב .םירבדמ הפיא יולת

 םיקזחל הנורחא תבותכ אוה ,בגא ךרד .הנורחאה תבותכה םימעפל אוה

 הברה שי תאזה תכרעמל עיגהל חילצמש דחא לכ לעש ינפמ ,םישלחבש

.ךרדב םילפונש

 תויתרבח תויוכז שי .ריכשהל ברח םהש םויה םינטפשמ טעמ אל שי

 ,הנידמה לעו קקוחמה לע הבוח תודילומ אל לבא ,תוכז תוקינעמש

 תואירב חוטיב קוחב .הלוח תכרעמ וז .תבותכל ךפוה טפשמה תיב זאו

 םיקוחה דחא ,תיסחי ,םירואנ יכה םיקוחה דחא תא םיאור יתכלממ

 המ וארת לבא ,תויהל םירומא ויהש םיילסרבינוא יכה םיילאיצוסה

 המ לכ .םויה דעו ,ופקותל סנכנ אוה ובש דעומה ,95.1.1-מ ול הרק

 וליאו ;םירדסהה קוח לש רצוקמ ךילהב רקענ הנידמה תוירחאב רושקש

 סמה לע ףסונ - קימעהו בחרתהו ךלה חרזאה תבוחב רושקש המ לכ

 רוקיב לעו םיתוריש לע ףסונ םולשת ומכ .ףיקעה סמה ול שי ,יסיסבה

 סחיב םיקחש עיקרה םריחמ לסבש םיתורישה ;החמומ אפורו אפור

.'דכו עבוקה דעומה 39/21/13-ב םתולעל

?םינטפשמה תמשא הז המל :ןוזיבג תור ◆

 םיצעוי וחסינש םיקוח םיחקולש הז םיבוצעה םירבדה דחא :ץרפ יתא ◆

 ידרוסבא דוקיר ןימ הפ רצונ לבא ,םדיקפת הז ,תסנכה ךותב םייטפשמ

 ,תוכזכ ץפומ אוה .םייח לוטנ םצעב אוהש קוח קקוחמ םיקקוחמה תיבש

 ,תוכז לוטנ השענ אוה ביצקת ןיא םאש םינטק םיפיעס וב שי לבא

 תיב .יואר רבד אל הז .טפשמה תיבל עיגהל שרדנ חרזאה תחא אל זאו

 קוח :המגודל .תרדוסמ תכרעמב הנורחאה הנחתה תויהל ךירצ טפשמה

 יכה לסה םע םיקוחה דחא תויהל רומא היה יתכלממ תואירב חוטיב

 םיקוחב המכו המכ תחא לעו ,דואמ הלודג וב תומימעה לבא ,רדגומ
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 םיבייח םיקוח ובש בצמ רוציל הז םיבושחה םירבדה דחא .םירחא

 תרצוי איה יכ ,תאזה תוניילולה םע יד .הבוח הדילומ םגש תוכז קינעהל

 .אירב אל ךילהת

 ינא .תגציימ הפינמ תושעל רשפא-יאש ןרטש 'פורפ םע המיכסמ ינא

 אל איה ילש הפינמה יכ .תיפוס-ןיא איה הפינמה - רתוי דוע השקא

 בחור תא גציי ןוילעה טפשמה תיב ובש בצמ לע ךלנ םא .ךלש הפינמה

 הלאש רוסא שארמ ןכל ?םירבדמ ונחנא הפינמ הזיא לע זא ,הפינמה

 ףא ,תועודי אל תויטילופה ויתועדש ימ םג ,ינש דצמ .קחשמה יללכ ויהי

 תבשוח תמאב ינא .ונממ קלח ןניא ןה בשוי אוהשכש רמוא אל דחא

 ,תונמוסמ תועד לש ןבומב עבצ לוטנ היהי ןוילעה טפשמה תיבש בושחש

 לש תועדהו םלועה תוסיפתו םיכרעה ץבקמל בושק תויהל ךירצ אוה יכ

 .לוספל ותוא ךפוה אל הז ,אוהש יתמ תועד עיבה םדא םא לבא ,םלוכ

 יל שי הפו .רחבנ אוה םהיפ-לעש םינוירטירקה ויה המ איה הלאשה

 יתייה אל ,ןוילעה טפשמה תיבל םיטפושה תא םידימעמש עגרהמ .הרעה

 לאשא ינא לבא .תוירוגטק יפל םתוא םימש ובש בצמ היהיש הצור

 ןיינעה ?לזפה תא ףקשמ אל ןוילעה טפשמה תיב המל ,הכופה הלאש

 םישנא ובש ךילהת לש קחשמה יללכב אלא ,ןוילעה טפשמה תיבב ונניא

 קחשמ יללכ יפל םידמעומ רותב ןוילעה טפשמה תיב לא עיגהל םילוכי

 הזיא תושעל ךירצ ,ןוילעה טפשמה תיבל ךרדב תונחתב .ןיטולחל םינגוה

 אל ,םיטפוש תריחב לש המרל םיעיגמש עגרהמ לבא .תיב קדב אוהש

 תד ןב וא ,תמייוסמ הדעמ אוהש םושמ טפוש ורחביש הצור יתייה

 ונחנא .'דכו ידרח אוהש םושמ וא יברע אוהש םושמ וא תמייוסמ

 תמאב םרז אוהש הזיאמ אבש ימ חרכהב אלש הז תא תסנכהמ םיריכמ

 ךותב אלו ינועה ךותב אל ולדגש םישנא תחא אל .םרז ותוא תא גציימ

 היתפמא הב שיש םלוע תסיפת איהש וזיא םע םיאב חופיקה תשוחת

 לגדל וא יתרבחה לגדל םייואר רתויה םימחולה םה םימעפלו ,םיכרעו

 ,ןחבמ אל אוה הדילהו אצומה לש ןחבמה .ינמואלה לגדל וא יתדעה

.ךילהתב שבושמ והשמ לבא ,ןוילעה טפשמה תיבב דחוימב

 טפשמה תיבו .םיטפושה תוכיא ןיינעב תיב קדב תושעל ךרוצ שי

 םיטפושה לש רוצייה ךילהת .הדימריפה תפצרמ קתונמ ונניא ןוילעה

 והשמו .הטמל טפשמ יתבמ וא תיתכלממה טפשמה תכרעממ וא ליחתמ

 םיכירצש תויהל לוכי .תיב קדב בייחמ םויה לש םיטפושה תוכיאב

 םיללכ שי .הרשכהה ךילהת והמ ,תויהל יואר ימ לש םיטרדנטס תויהל

 לע טפשמה תיבו ,ןהילע תובקונ תולאש יל שי םימעפלש תורימאו
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 הניחבמ הרוק והשמ .היואר הרבח לש ימויק רמסמ יליבשב אוה ויגוס

 ימ .תוטלחה תלבק ,ןיד יקספ ,תומודק תועד ,םיטפושה תוכיא :תיטפשמ

 אוהש ךכ רחא ןנולתי אלש ,ולש רדחה ךות לא המלצמה תא סינכמש

 איהש זא ,תרושקתב רתויו רתוי םויה תשמתשמ טפשמה תכרעמ .רקובמ

 אל תויצאוטיסב התוא תמלצמ םג איה םימעפלש הז לע ןנולתת אל

 םינש המכ ינפל םיאנותיע תוביסמ לש םיבצמ תרכוז אל ינא .תוחונ

 וביגה םיטפוש םגו ןיד יכרוע םג הבש תינ"צחי תכרעמ התייה םהבש

 .םהב קוסעל אלש ורהזנ םיטפושה רבעבש םירבדל

.ךתוא תודירטמש םיטפוש לש הפ תוטילפל תואמגוד ינת :לגס באז ◆

 ,תויתדע הפ תוטילפ ויה ,תויטסיסקס הפ תוטילפ ויה :ץרפ יתא ◆

 תרמוא ינא .לאמשו ןימי לש הפ תוטילפ ויה ,תויתד הפ תוטילפ ויה

 .תילירטס תויהל הלוכי אל איהש תעדל הכירצ טפשמה תכרעמש עגרכ

 יכ ,תונעט ויהי דימת םהילא עיגמש ימלו ,םדו רשב םה םיטפושה

 יתלב בצמב םיטפושה .םיצורמ אל ואצי %05 םיכלהמהמ תצקמב תוחפל

 הכירצ תכרעמה לבא ,הטושפ הנניא תואיצמה .סמועה תניחבמ ירשפא

 ,המצע לש תיבה ךותב השוע איהש המ לש ףרה תא תולעהל תאז לכב

 ,הטמל לחלחמ הזו ,חרזאה לצא טפשמה תיב לש ומוקממ קלח הז יכ

 .ןוילעה טפשמה תיבל הלעמל דע הלוע הזו

 איהש וזיא לש ןוויכהמ ביגהל הלוכי ינא הקוחל טפשמ תיב ןיינעב

 תידוהי הרבח שי ונלצא .האירב תינוגרא תכרעמו תינוגרא תוברת

 תבשוח ינא ןכל .בכרומ רתוי הברה ליהמתהו ,תידוהי-אל הרבחו

 תיב לש ןיינעל דחוימ בשומב בשת הינסכא התוא היפלש הבושתהש

 קקוחמה ןיבש חישה ,יתעדל .ןוכנ דואמ ךילהת איה הקוחל טפשמ

 חוטבו ךומס תויהל ךירצ חרזאהש חיש אוה ןוילעה טפשמה תיב ןיבל

 תכרעמ רוציל אל רהזהל דואמ ךירצ ןכלו ,יוארכ וב םישענ םירבדהש

 תכרעמה תויהל ךירצ הזה םוקמה יתעדל .ןיע תיארמל אל וליפא הלופכ

 .ןוילעה טפשמה תיב הז הדימריפה דוקדק .ההובג יכה תיטפשמה

 םיעדוי ונלוכ .המת תצק ינאו תסנכה תוכיא לע םירבדמ :היעשוא יפא ◆

 שי .תילארשיה הרבחה לש הירלקפסא הז ,תחא השקמ הנניא תסנכהש

 .םיארוטו םיניצקו םידרפסו םיזנכשא שיו ,םינוליח שיו ,םידרח

 תיטפשמה הליהקה יריכב ;תיניצר וב תוסחייתההו ,דואמ יניצר הפ ןוידה

 .תסנכב תמייק אל תאזה תואיצמה .םינדו םיסנכתמ לארשי תנידמ לש

 םתא ?ןאכ וב םינד םתאש אשונב םיניינעתמ תמאב תסנכ ירבח המכ

 ןיבל םניב םיניידתמ וא םינד ,םיאיקב תסנכה ירבח תמאבש םיבשוח
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 ירבח תא ןיינעמ אל הז !?םוי םויב םכתא םידירטמש םיאשונב םמצע

 תורחא תויעב ,םהלש תויעבה םהל שי .הזב םיקסוע אל םה .תסנכה

 ,הרימא איהש וזיא רמאו סנכל אב תסנכה ר"וי זא .ןיטולחל תונושו

 גוסהמ םירבדב תוניצרב תקסועו הנד הלוכ תסנכה וליאכ הארנ רבכו

 ליחתה הקוחה תדעווב ןתיא לאכימש דע ,שדוח ינפל דעש בל ומיש .הזה

 םעפב .תסנכב לארשיל הקוח לע תוניצרב ונד אל וליפא ,הקוח לע ןודל

 תסנכתמ תסנכה לש טפשמו הקוח קוח תדעו ,םייעובשל תחא ,הנושארה

 לבא ,רמגיי הז ךיא עדוי אל ינא ,הליחתמ איה .הקוחה אשונב ןודל

.םיליחתמ

 המ .לארשי תסנכ תא םיניינעמ ךכ-לכ אל םכתא םידירטמש םיאשונ

 םיתורישה תקפסאו םהלש תודרשיהה רצי הז תסנכה ירבח תא דירטמש

 ךותמ אלו ,םהלש םירזגמה ךותב אקווד ,םהלש םיידיימה םירבחל

 איה לארשי תסנכ .ילארשיה רוביצל םיגאוד ךיא הבחר םלוע תסיפת

 הדימב ולש רוטקסל גאוד דחא לכש םיילאירוטקס םישנא לש רוביצ

.תרחא וא תאזכ

 ןודל רשפאש חיש-ינב הפ שיש בושחלו תוניצרב ךכ-לכ הזל סחייתהל

 תושרה איה תסנכה ,תאז לכבו .ןוכנ אל הז ,הזה גוסהמ אשונ לע םתא

 ליבשב המכסהל התִא עיגהל רבד לש ופוסב תבותכה איהו ,תקקוחמה

 תוירחא תלטומ תיטפשמה הליהקה לע לבא .םיאתמש המ תא קקוחתש

 אוהו ,קקוחמל הנכומו תלשובמ תאזה הסיעה תא איבהל דואמ הלודג

 המכ דע תונבהל עיגהל הסניו ולש םלועה תסיפתו הייארה תא ףיסוי

 גיצמש םשכ ,%09-ב אל וליפא ,תטלחומ םיעד תומימת ןיאו .רשפאש

 שי .דואמ הבחר המכסה ןיאו ,בור אוה יליבשב בור לכ .לגס באז תאז

 .התוא שבגל ךירצ לבא ,המכסה

 דע התייהש יפכ םיטפוש תריחבל הדעווה לע רומשל הבוחש בשוח ינא

 םאה ?םירחא הז ימ .םירחא ףיסוהל ךירצש הז תא לבקמ אל ינא .םויה

 ?בוט רתוי םמצע ןיבל םניב םירדתסמ תמאב ןידה יכרוע תכשל יגיצנ

 רתוי הברה םניבל םניב םירדתסמ םיריכב םירוספורפ םיאמדקא וא

 הברה םירבדה תא תושעל הכירצ ,הלאה םיאנתב תאזה הדעווה ?בוט

 יתעמש לבא .הריחב םע רתוי הברה ,םיחותפ רתוי הברה ,םיפוקש רתוי

 תא יל ורערע תצקש ןוילעה טפשמה תיב אישנ לש תורימא יתש םויה

 התייהו דחא דמעומ היהש רמא אישנה תחאב .הזה ןיינעב הבשחמה

 םירפות הככ ,תוימוקמ תויושרב םיזרכמ םירפות הככ .תחא הרשמ

 לכ .לארשי תנידמב זרכמ רפתנ הככ ,םייתלשממ םידרשמב םיזרכמ
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 יאדכ םאו רופת הז ימ לע לאוש לוכ םדוק זרכמל ךלוהש הנידמ דבוע

 תווח תשקב ןיינעב .ולש תודמעומה תא שיגמ םתס אל אוה .תשגל ול

 םידגנתמ תצק שי דחא לכל .תעדה תווח תא ןימזהל יממ םיעדוי - תעד

 ,תמייקה תנוכתמה לע רומשל עיצמ ינא .םיאנקמ תצקו םיסעוכ תצקו

 תכרעמה ךותב הדובעה יכרד תא רפשלו םירחא םיטנטפ שפחל אל

 םימעפל ,םהל רתומ - רוביצה ישנא לש תרוקיבהמ להביהל אלו ,תאזה

 ,םהלש םירחובה לש תונוצרה תא קפסל םיצור םה םימעפל ,םתבוח וז

 תבשוי תאזכ הדעו לכבש ץילמ םרמע םדוק הפ רמא .ימיטיגל הז םגו

 ףתוש רבעב יתייה .הלש תוצלמהה תא האיבמש תיעוצקמ תוכמס

 ןמוס אל םא ,ללכ ךרדבו ,הזה גוסהמ תוירוביצ תודעו דואמ הברהב

 שיאה לש תיעוצקמה תעדה תווח תא םילבקמ ,רחביהל ךירצש ימ שארמ

 םיילאיצוסה םיתורישה שאר זא ,ילאיצוס דבוע םירחוב םא ;יעוצקמה

 רוביצה יגיצנו ,םוי םויב הז תא היח איה ,ילאיצוסה דבועה תא הריכמ

 ןיינעהמ להביהל ךירצ אלו ,ןיינעו רבד לכב טעמכ הככו ;התא םימיכסמ

.הזה

 אל ינא ."וקקוחי - םיצור" תסנכה לע רמוא קרב טפושה תא יתעמש

 לע רומשל בייח ינא ירה ,המיאתמה תוריהזב הז תא רמול ךיא עדוי

 ;תסנכל םיאתמ הזה ןונגסה לבא ,ןוילעה טפשמה תיב אישנ לש ודובכ

 תנידמ חרזא םויה יתויהב .ןוילעה טפשמה תיב אישנל םיאתמ אל אוה

 םרומ שיא אוה ןוילעה טפשמה תיב אישנ יליבשב ,הרושהמ לארשי

 רבעמ תצק הז ןוילעה טפשמה תיבו ןוילעה טפשמה תיב אישנ .םעמ

 םיצור" עומשל הצור אל ינא .םוי םויב ןהב םיקסוע ונחנאש תומרל

 ."םהילע הז תא ליפמ ינא ?ינממ םיצור םה המ" רמולכ ,"וקקוחי -

 תובוגתה תא לבקנ רחמ יכ ,תרחא תואריהל ךירצ הזש בשוח ינא

 סנכיהלו טפשמה תיב לש ודמעמ תא רערעל לבח היהיו ,תסנכהמ ,םשמ

 .הלאה תומרל תדרל ךירצ אל .תאזה תוחצנתהל

 רמוא ךכ לע .הדובעל ןיד תיב לע רודירא ןידה ךרוע ,ךממ יתעמש

 םדאה לש וזועמ הזו ,םילעופ תצעומ ריכזמ רבעב יתייה :דחא טפשמ

 עקר לע רקיעב ,הדובעל ןידה תיב הז םויהו ,לארשי תנידמב דבועה

 ךלש האירקה תא הנקי דוע והשימש ששוח ינאו .תורדתסהה תשלוח

 .הזה ןיינעה תא רומגל

 המ יפ לע .רחא אלו הזכ אוהש בוט - תסנכה לש יפרגומדה בכרהה

 .םידקפתמ םילרנגה ךיא וניאר ?לרנג היהש ימ יפ-לע ?םתוא ורחבי

 לצא רתי ירושיכ שפחל אלו הלאה תוניפל סנכיהל אל עיצמ ינא ןכל
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 הפוצרפ והז ,תילארשיה הרבחה וז .רוביצה ירחבנ לצאו תסנכה ירבח

 הלאכ םיאשונל תוסחייתהה רסוח ,תובהלתהה ,תומהלתהה ,תוקעצה -

 הדובעה יכרד תא רפשל םיצור ונחנא םאו ;ונלש ףוצרפה הז - םירחאו

 םתריהל ןאכ תבשויש תאזה הליהקה לע אקווד הבוח ,תוסחייתהה תאו

 םירחבנש םירחבנל רבעמ תצק תלוכיה שי םכל יכ ,חגנתהל אלו ,רוזעלו

.ןותנ עגרל

 תוסחייתה איה םיאקיטילופל םויה ךרואל תוסחייתהה :לזרמ לאגי ◆

 היצילאוקה ןיב הדרפה הפ תושעל ןוכנ אל םא איה הלאשהו ,הצובקל

 וא ךירצשו םייקה בצמה תא םיריאשמש החנהב ,היציזופואה ןיבל

 גוציי לש םייקה בצמה םאה .הדעווה ךותב יטילופ קוסיע היהיש יואר

 תסנכה לע הרימאל רשאו ?ןוכנ בצמ אוה תסנכ ירבחל גוצייו הלשממל

 תדרפהב תסנכה וז ימ איה הלאשה - הנשתש ,הצור תסנכה םא -

.התוא תונשל יואר םאהו לארשיב תמייקה תויושרה

 תטיש לע תיביטרגטניא הבישח בושחל ךירצ אל םא איה הלאש דוע

 .יתקוחה רשקהב תטפושה תושרה לעו ץמאל םיצור ונחנאש לשממה

 המכ ,תונשל רשפא המכ הלאשב היולת "ונשת" - תסנכה לע הרימאה

 לדומה םאו תמייקה לשממה תטישבו תמייקה תוריחבה תטישב תלוכי שי

 לדומה םע דחא הנקב הלוע וילע םיצילממ וא וב םירחוב ונחנאש

 לשממה תטישלו תוריחבה תטישל רשקב םיצילממ וא וב םירחוב ונחנאש

 תטישו לשממה תטיש יפלש ,תורשפאה תא הלעמ ינאו .תויהל הלוכיש

.אוה םג הנתשמ תמייקה תויושרה תדרפהב םיסחיה ךרעמ ,תוריחבה

 .יברעה חוכה לש תיניצר דואמ תורדעיה האור ינא הזה ןוידהמ :האירק ◆

 לע תקקוחמש תיטילופ תרגסמ תסנכב האור לארשיב יברעה רוביצה

 .הזב קלח שי םיברעה תסנכה ירבחלש תויהל לוכיו ותוא תולפהל תנמ

 תידוהיה הנידמה לש םילמס םהינש - תסנכהו ןוילעה טפשמה תיב

 טפשמה תיב תא דבכמ דואמ ץראב יברעה רוביצה לבא - תיטרקומדהו

 רשפאש ןורחאה םוקמה .הירואת קר אלו ןגמ וב האור אוה .ןוילעה

 הפקשה איה ןוילעה טפשמה תיב תפקשה םאש יפ לע ףא .וילא חורבל

 ןוכנ .םש גצוימ אל יברעה רוביצה זא ,יתרבח וא יתד סוזנסנוק לש

 טפשמה תיבל ןארבו'ג םילס טפושה דובכ לש הנורחאל יונימ היהש

 ומכ ,בורה תא גצייל לוכי וניא טפשמה תיבש בשוח ינא .ןוילעה

 טפשמה תיב םאה ?בורה תא גצייל הז המ .ןוזיבג תור 'פורפ הרמאש

 םידוהי ןיב םיכוסכסב ןודל ךירצ אוהש תטפוש תושר רותב וילע לבקמה

 ?בורה תא גציימ אוה זא ,אשונב תוקיקח איצוהלו ,םיברעל
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 תכרעמו ןוילעה טפשמה תיבש ונלוכל ריכזהל הצור ינא :סאימחנ דוד ◆

 תדקמתמ הקיטילופ לש הרדגה לכ .הקיטילופב םיקסוע ללכב טפשמה

 ,םיכרעב קסוע טפשמה תיב .הרבחב םיכרע לש תיתוכמסה האצקהב

 םיניינעב הקיספה לשמל ךכ .הצובקה תמרב וא טרפה תמרב םא

 תיב דחא דצמ .תיטילופ איה תיחרזמה תשקה תצובק לש םייתרבח

 םהש םינעוט םיטפוש ינשה דצהמו תויטילופ תוטלחה טילחמ טפשמה

 .םייביטקייבואו םייטילופ-א תויהל םיצור

 םימורופב וז יתדמע תא יתרבסהו יתקוח טפשמ תיב דגנ תישיא ינא

 ןה טפשמה תיב לש תובר תוטלחהש רמוא ינאש יפ לע ףא .םירחא

 תיטפשמה תכרעמהש ,להק תעד ירקסב האור ינא ,תויטילופ תוטלחה

 האוושהב דואמ ההובג המרב גרודמ ןוילעה טפשמה תיב דחוימבו

 דואמ הצובקמ האב איהו ,תמיוסמ הדירי שי .םירחא םיירוביצ תודסומל

 תניחבמ הדגנ תוטלחה הקיספהמ קלחב התאר תאזה הצובקה .תירלוקיטרפ

.הובג ןוילעה טפשמה תיבב רוביצה ןומא לוכה ךסב לבא ,היכרע

 םא איה הלאשה ,הובגה ןומאה תורמל .תרחא איה היעבהש בשוח ינא

 וא החותפ תינוגרא תכרעמ םמצעב םיאור טפשמה תכרעמו טפשמה תיב

 ותוא תא קחשל הצור ,המצע תא חיצנהל הרוגס תכרעמ וז םא .הרוגס

 תכרעמ איה יכ תאז תושעל הלוכי איה ,רבעב הקחיש איהש קחשמ

 בשוח ינא .הימדקאב ומכ ,שממ תוטלחה תלבק תניחבמ תימונוטוא

 ןכלו ,תיתוברת-בר וא תיטסילרולפ איהש הרבחב הז תא תושעל רוסאש

 תצק ,תושיגנ רתוי תצק ,תוחיתפ רתוי תצק :הטושפ הדוקנה יתניחבמ

 ?םיטפוש תכרעה ןיא הז המ .תימצע תרוקיב רתוי תצק ,תופיקש רתוי

 בהוא אל דחא ףא .הרקבו הכרעה תוכרעמל קוקז ןוגרא לכ רטסמס לכ

 תופיקש לש ןדיעב ונחנא .החותפ תויהל הכירצ תכרעמה .תימצע תרוקיב

 תכרעמב דחא דסומ תחקל םילוכי אל ונחנאו ,יטיליבטנואקא לש ןדיעו

 הלאשה .תויגוצייהו תופיקשה יללכ םילח אל וילעש דיגהלו תירטשמה

 לע םילבוקמש תופיקש יללכ בצעל הלוכי תכרעמה התוא דציכ איה

 .המצע לע קר אלו םיחרזאה

 תרגסמב ןורתפל תונתינ תויעבה לכ אל .לוכה רותפל םילוכי אל ונחנא

 םינוזיאה תדוקנ תא לולכל הכירצ תיטפשמ הניחבמ הקוחה .תיתקוח

 תויוכמסהמ קלח .םיטרפה יטרפל סנכיהל אלו תונושה תוכרעמה ןיב

 .םייוניש תושעל רשפאו ,ללכיהל תוכירצ דוסי קוחב

 תועדלו םיטפושה לש יפואל ושדקוה םילימ הברה :ינולא תימלוש ◆

 איה תאזה הנידמהש ונילע ונלביק ונחנאש ,ריכזהל הצור ינא .םהלש
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 אצמנ הזו ,הנידמה לש ןנוכמה ךמסמב ונשי הז .תילרביל היטרקומד

 '35-מ לבא ,הנושארה הקיספב אל יכ םא ,םיבלש-םיבלש ,הקיספב

 הלשממה לש דוסיה יווקב שרופמב רמאנ הז ,הקיספב םג ונשי הז

 .הקוח ןיאש יפ לע ףא ,םירבדה תא וניאר ךכו ,94/3/11-ב הנושארה

 "הצובק לש תוילטנמ" ונשי עמשמ ,הרבחב לבקתה הז ללכ רשאכ

 ,תיטפשמה תכרעמל סנכנש והשימש תויהל לוכי אל .םיטפושה תצובק

 לוכי הבש תרגסמ התואב לעפי אוה ,הנייהת רשא ויתועד הנייהת

 שי ,םינרמש שי .תילרביל היטרקומד לש בחרמב ולש ןויערה עונל

 תועדה ןיינע .הצובק לש תוילטנמ הנשי ,וק ונשי לבא ,רתוי םייביסרגורפ

 ונחנא םא ,תאזה הצובקל סנכנ אוהשכש ינפמ ,יטנוולר ונניא תויטילופה

 לש םיבחרמל גורחל לכוי אל אוה ,ותוא קזחנו הזה ןויערה לע רומשנ

 יכה םישנאה תא רוחבל הז בושחש המ .םזישפ וא וא תיתד היפכ

 ןויערהמ תגסל ונלחתהש אוה וישכע ונל הרוקש המ .םעוצקמב םירשכומ

 לש הזה ןיינעב קוסעל ונלחתה 5691-ב .תילרבילה היטרקומדה לש

 ,הלאב קוסעל הבשיש תדחוימ הדעו המקוה ,םדאה תויוכזו הקוח תנכה

 תויוכזל הדוגאהו םדאה תויוכזל הדוגאהו ,םינוידב ופתתשה םיטפוש

 לחה לכה םואתפו ,ונמדקתה ונחנאו ,ופתתשה ןידה יכרוע תכשלו חרזאה

 תבותכ ,וילאמ ןבומ רבד ץ"גבכ ןוילעה טפשמה תיבב ואר לכה .תגסל

 הז לע םג הנשי םואתפ .וזוזי םירבדש הווקתב ,םדאה תויוכזל הדיחי

 בושחל אל הז ,ןאכ ונלש ךרדב תושעל םיבייח ונחנאש המ .תרוקיב

 ,ונלש תועצהב ,ונחנא הפיא אלא ,םיטפושה לש תועדה תא אצמנ הפיא

 הזה אשונהו ,תילרבילה היטרקומדה לש ןויערה תא רתויו רתוי םינגעמ

.תיזכרמ תבותכ ונליבשב אוה קדצל הובגה טפשמה תיב

 ונחנא - תודבכה תורבוחל הלאה םינוידהמ תצקמ סינכהל םוקמב

 איצוהל ליחתי הזה דסומהש יאדכש יל המדנ - תוריינ לש ףדוע םילבקמ

 ןה המו היטרקומד התוא איה המ לש םוחתב הכרדה רתוי וא תועדוה

 טועמ תויהל תוכזה ,רקבל תוכזהו םימודאה םיווקה םה המו תויוכזה

 תושעל ךירצו .םיאיבנה ויה ךכ .דיחי לוק הז םא םג םיכסהל אל תוכזהו

.בושחה רבדה הזש יל המדנ .ןיבי ארוק לכש ןושלב הז תא

 ךכ םא ?ידוהיה יתדה ןידה תא תעדל ךירצ טפוש לכש רבדה שוריפ המ

 תזרכה" ונלש ןנוכמה ךמסמה .ימלסומה ןידה תא םג תעדל ךירצ אוה

 דימת איה תיטרקומד הנידמו ,תיטרקומד הנידמב קסוע "תואמצעה

 תעיבקב ףתוש תויהל תוכזה הנשי םדא לכלש ינפמ ,היחרזא לכ תנידמ

 יפואה .היחרזא לכ תנידמ הנניאש םלועב תיטרקומד הנידמ ןיא .ולרוג
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 יקוחב אל ,ךוניחבו תוברתב עיקשהל ךירצ .הלש תוברתה אוה הלש

 ינא .בורה לע ןוזיבג תור לש הירבד יבגל הלאש הפ התייה .הייפכ

 ינא .רוביצה תעד בורל אלא ,ידוהיה בורל תנווכתמ אל איה ,יתנבה

 ,רתוי הבורק ילש םיברע םירבח המכ םע יתעד םירבד המכבש החינמ

 לע םירבדמ ונחנא םא .ס"שמ םישנא המכ םע רשאמ רתוי תפתושמ

 ,היטרקומדכ היטרקומד לע םירבדמ ונחנא םאו ,ץראב רוביצכ רוביצה

 ךמסמ לש תאזה הלודגה הליגמל יתדגנתה ינא .הז תא ןגעל ךירצ

 תואמצעה תזרכה ."תואמצעה תזרכה" תא ןקתל ךירצ אלש ינפמ ,תרניכ

.בוט קיפסמ תחסונמ

 ,תואמצעה תזרכה אוה ונלש הנידמה לש ןנוכמה ךמסמה :זועמ רשא ◆

 היטרקומד הלימה .תידוהי הנידמ רותב לארשי תא המיקהש איהו

 הנידמ" םש סינכהל עיצה ןוזנרב טפושה .ידכב אלו ,םש העיפומ אל

.הז תא ואיצוהו ,"תיטרקומד

 .ם"ואה לש הטלחהל תונווכתהב הז תא רמא אוה :ינולא תימלוש ◆

 הלשממה לש דוסיה יווקב תועיפומ הקילבופרו היטרקומד םילימה

.תויתדה תוגלפמה לכ תורבח ויה הבש הנושארה

 תוסנל ילב ןאכ ורמאנש םירבדה לע תורעה המכ קר :קרב ןורהא ◆

 .אשונה תא תוצמל

 ,ואטבתה םכמ םיברש ומכ בשוח ןכא ינא .תסנכה - ןושארה ןיינעה

 .תסנכה לש התובישח לעו התויזכרמ לע דומעל הנוילע תובישח שיש

 ,םירפסבו םירמאמב םאו ןיד יקספב םא ,ילש תויואטבתההמ תחא ףאב

 היהתש ךרוצה לע יתרביד .אוה ךופהנ .תסנכב הרס יתרביד אל םלועמ

 ץועיי תסנכה ירבחל תתל ךירצש ,הנתיא ,הקזח תקקוחמ תושר ונל

 תונפל לכוי אוה םהילאש תורוקמ ויהי תסנכ רבח לכלש ידכ ,יעוצקמ

 יוטיבה לש תועמשמה היהת ,קזח טפשמ תיבש בשוח אל ינא .ב"ויכו

 הקוקז הנידמה .הקזח תסנכ ןובשח לע אבש רבד אוה ,היהת רשא הזה

 תעצבמ תושר ,קזח טפשמ תיב :הקזח ןהמ תחא לכש תויושר שולשל

 ןיינעב קזח גשומה תא רידגהל תוסנל ילב ,הקזח תטפוש תושרו הקזח

 לע רמוא יתייה אל ייחב ינאו ,תסנכה דוביכל הנוילע תובישח שי .הזה

 בשוח אל םג ינא ,םהילע רמא תסנכה שאר בשויש םירבד תסנכה ירבח

 םישנא שי תסנכבש ,היעשוא רמ רמואש המל םיכסמ םצעב ינא .ךכ

 לבקל ךירצו ,ערלו בוטל תילארשיה הרבחה תא תגציימ איה ,םינוש

 .תאזכש רותב התוא

 תונוש תוכלה הקיספב ונשגדה םעפ אלו ,יזכרמ דיקפת קחשמ קקוחמה
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 .תסנכה לש תויזכרמה תא שיגדהל תואבש תונוש תוכלה ונרצי וא

 ןויערה לע ססובמ תובישי ירוחב סויג לש ןיינעב ןידה קספ לכ לשמל

 אל תעצבמה תושרהש ,הנידמלו םעל ךכ-לכ םייזכרמ םיניינע םנשיש

 ררחשיש אוה ןוחטיבה רשש לשמל ,םניינעב הטלחה לבקל הלוכי

 תיביטמרונה הטלחהה תא וילע לבקל ךירצש ימ ןכלו .תובישי ירוחב

 תא ונלספ ןכלו ,תקקוחמה תושרה איה תאז ,םושייהמ לידבהל ,תיללכה

 תסנכהש ונרמאו ,הבישי ירוחב רורחש ןיינעב ןוחטיבה רש לש הטלחהה

 יביטברסנוקה וא ימרופרה רויגה לש ןיינעב .הזה אשונב טילחהל הכירצ

 ,יסקודותרוא רויג קר תויהל ךירצ אל רויגהש ונעבק ,ץראב השענש

 ונרמא ,יביטברסנוקהו ימרופרה רויגה לש וניד המ ונרמא אל לבא

 עבונ הז .הטלחה לבקת תסנכהשו תסנכל הזה ןיינעב תכלל ךירצש

 םייחה םקרמב תסנכה לש תויזכרמהו תובישחה לש תיסיסבה הסיפתהמ

 .ונלש םייטרקומדה

 םיכירצ ונחנאש הרובס הניא תסנכה םא" ,האילמב יירבדב יתרמא

 ,"הרבד תא רמאתו אובת תסנכהש ,םיחטש לש םיניינעב לשמל קוסעל

 שקבמ ינא ,יירבד ועמשנ ךכ םאו ;לוזלזב הז תא יתרמא אל ינא

 ינא .תונכה אולמבו תמאה אולמב הז תא יתרמא .םכינפב לצנתהל

 םהו ונעבק ונחנאש םיניינע םנשיש הרובס תסנכה םאש בשוח תמאב

 יכ - ונתוכמס חוכמ םהב םילפטמ ונחנאש יפ לע ףא - הל םיארנ אל

 אשונה לע בושחל תוחפל תסנכה לש התבוח אלא ,התוכז קר אל הז זא

.ןאכלו ןאכל הדמע שבגלו הזה

 תמחלמ זאמ ,םיחטשב הנידמה לש תיאבצה תוליעפה ןיינעב לשמל

 תוחוכה לש םתוליעפ לע תיטופיש תרוקיב םיליעפמ ונחנא םימיה תשש

 קוח יקקוחת ,תסנכה ,תא" תסנכל תרמואש הלשממה האב .רוזאב ונלש

 לשומה וא יאבצה לשממה תוליעפ לע תיטופיש תרוקיב היהת אלש

 טלחהב ינאו ."ולש םימיוסמ םיטביהב אל תוחפל וא ללכב ,יאבצה

 לש הדיקפת תא הזב האור טלחהב ינא לבא .הז תא לבקמ יתייה

 ינאו ,הז תא לבקל הצור אל איה םאו הזה אשונה לע בושחל תסנכה

 לש ןורחאה סנכב .תיטפשמה תויביטקפאה אולמ תא הזל ןתונ יתייה

 היה אל אוה .בתכמ הלשממה שאר בתכ ,תליאב ןידה יכרוע תכשל

 יטפשמ ןחבמל ואב תטפושה תושרה ינפב" :ךכ רמא אוהו ,עיפוהל לוכי

 ינא ;רורטה לוכיסל התמחלמב לארשי תטקונש םיעצמאה תחא אל

 תכרעמש םיעצמאה לש תיטופיש הניחב לש המויקב הרתי תובישח האור

 טטיצו רמא אוה הככ ."רורט עונמל וא לכסל ידכ תטקונ ןוחטיבה
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 ןידה קספ תא טטיצ אוה .ןינ'ג לע םג דחא ,יתתנ ינאש ןידה יקספמ

 ."בותכל ךירצ הככ ,הצור ינאש המ הז" ,רמאו

 אל ןוילעה טפשמה תיבלש תרמואש השגוהש תיטרפ קוח תעצה התייה

 םיצור אל .המודכו אבצה תוכרעיה לש םיניינעב טופיש תוכמס היהת

 ינא .דקוממה לוכיסל רשקב טופיש תוכמס היהת ןוילעה טפשמה תיבלש

 תא רמול תכמסומ תסנכהו ,הז תא רמול ךירצ זא .הז תא ןיבהל לוכי

 עגר היהי הזש בשוח ינא .הז תא תרמוא אל תסנכהש חמש ינא .הז

 .הלאה םירבדה תא רמאת תסנכה םא תילארשיה היטרקומדל בוט אל

 תוירחאב ריכמ ינאו ,תאזה הרימאה לש תוימיטיגלב ריכמ ינא לבא

 .םתוא רמול אל וא הלאה םירבדה תא רמול תסנכה לש תימואלה

 .הלאה םיאשונב הלש תוירחא איה תוירחאה

 תחאב .טפשמה תיבל תסנכה ןיב וילע רבדמ ןמזה לכ ינאש גולאידה הז

 ,טפשמה תיבל תסנכה ןיב גולאיד היהיש ךירצש יתרמאש תואצרהה

 גולאידה לע אל ."רבדנו שגפינ אוב .קדוצ התא" ,זא תסנכה ר"וי רמא

 טפשמה תיב התא - ושוריפש גולאיד לע רבדמ ינא .רבדמ ינא הזה

 לא רבוע רודכה וישכע ;תרחא וא תאז הנקסמל עיגמו קוח שרפמ

 ,תאזה הסיפתה ,תאזה השיגה ,הזה שוריפהש רמול הלוכי איהו תסנכה

 הז .קוחה לש ןוכנ שוריפ הל תיארנ אל ךמצעל תלטנש תאזה תוכמסה

 דיקפת אוה שרפל דיקפתה ,ןוכנ אל אוה שוריפהש תרמוא תסנכהש אל

 הזה שוריפה תרמוא תסנכה לבא ,תסנכה לש דיקפת אל אוה ,יטופיש

 ךירצש המ לכ .הנשמ ינא ןכלו ,התוא הצור אל ינאש האצותל ליבומ

 ,יביטקאורטר היהי אל יונישהש אוה ןגוה יטרקומד רטשמב קודבל קר

 הרקמה לע לוחי אל יאדווש ,ךליאו התעמ אוה השעת תסנכהש יונישהש

 טפשמה תיבש המ הארנ אל תסנכל םא לבא .ןידה קספנ ובש יפיצפסה

 תיב ,טפשמה תיבל אובי שדחה קוחה ,שדח קוח קקוחת תסנכה ,קספ

 רובעי הז ,האריי אל שוריפה םא ,שדחה קוחה תא שרפי טפשמה

 ןיא ;ףוס ול ןיאו הלחתה ול ןיאש גנופ-גניפה הז ,גולאידה והז .תסנכל

 תיבו םייתקוח םירבדב רבודמ םא .רמוגש דחא ןיאו ליחתמש דחא

 העיבמ תסנכהו ,תסנכל רזוח הז ,יתקוח אל אוה קוחהש רמוא טפשמה

 ,שדחמ קוחה לע רוזחל הכירצ אל איה וא הלוכי אל איה .התדמע תא

 ןפואב ,תרחא ותוא קקוחל הלוכי איה לבא ,שדחמ ותוא ולספיש םושמ

 טפשמה תיבו ,טפשמה תיבל אב הזה יתקוחה ןוקיתה .יתקוח היהי אוהש

 אב הז ,תסנכל הארנ אלש טפשמה תיב לש שוריפ שי םאו ,קדוב

 :םילכה דחא תא יתעצה .הז םע דדומתהל ךיא םילכ שי תסנכלו ,תסנכל
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 תולק רתיב לכות תסנכהש ידכ ,תידנקה הלבגהה תקספ תא ביחרהל

 תוירחא הילע לבקת איה םא ,םדאה תויוכזב םיעגופש םיקוח קקוחל

 היהי קוחה זאו ,קקוחת איה רומאה ףא לע ,רמולכ ,ךכל תשרופמ

 תונשל םג רשפא ,ךכב ךרוצ שי םאו ;ינמז קוח היהי ,תלבגומ הפוקתל

 .דוסיה יקוח תא

 םדאה דובכ דוסי קוח תא הצור אל תסנכה םא ,רמואו רזוח ינא

 אובי הז םאו ;דוסיה קוח תא לטבנ ונחנא .הז תא רמאתש ,ותוריחו

.הזב אצויכו ףקות הזל ןתיי טפשמה תיבש רורב ,טפשמה תיבל

 טפשמה תיב יטפוש לכ הזה ןיינעבש חינמ ינאו - ינאש םיאור םתא

 ,רתויב הברה תוניצרב הדיקפתבו הדמעמב ,תסנכב םיקסוע - ןוילעה

 איהש הזיאב וא תסנכה יוזיבב וא תסנכה תשלחהב ןיינע םוש ונל ןיאו

 .ונלש תסנכה לא םעה לש תיבויח אל הדמע ידיל איבתש הרימא

 ןוויכמש ךכ לעו יטופישה ךילהה לע ןאכ םגו האילמב םג רבוד הברה

 ןתונ טפוש לכ רמולכ ,תיטופיש תויביטקייבוס םג שי זא ,םיכרע שיש

 תויביטקייבוס דגנ רבדל לוכיש ןורחאה ינא .'וכו ולש םיכרעל יוטיב

 תעד לוקיש לע רפס ,'87-ב דוע רפס הז לע יתבתכ ינא ,תיטופיש

 תא דימעהל ךירצ ,תאז םע .תיטופיש תויביטקייבוס שיש רמואש יטופיש

 תיטופיש הטלחה לכ אל .ןוכנה המוקמב תיטופישה תויביטקייבוסה

 דע דואמ הכורא תיביטקייבוא ךרד שי .תיביטקייבוס הטלחה איה

 לשמל ,םיכרעב רבודמשכ םגו .תיטופישה תויביטקייבוסל עיגמ התאש

 עונמל ידכ וא היפרגונרופ עונמל ידכ יוטיבה שפוח תא ליבגהל םאה

 יוור ןיינע יאדו הזש ,הזב אצויכו ןוחטיב תניחבמ רוביצה םולשב העיגפ

 הנניא םיכרע תייוור איה תמיוסמ היגוסש הדבועה ,םידדצה לכמ םיכרע

 לכש יביטקייבוא בחרמ הברה שי .תיביטקייבוס איה הטלחההש תרמוא

 ךותב תיפוסה האצותל עיגמ אוה םימעפלו ותוא רבועו ךירצ טפוש

 לא עיגמ התא םישקה םירקמהמ המכב קר .יביטקייבואה םחתמה

.יביטקייבוסה םוחתה

 .תוטומ ,תודחושמ ולש תועדהש םיחיכומ םייעדמ םירקחמ :האירק ◆

 יביטקייבוס אוהש ,ולכש לדוגב ,שמתשמ טפושכש תויהל לוכי ךיא זא

 ינשש םיארמש םירקחמ שי !?יוטיב ידיל אובי אל הז אמלע יילוכל

 .הזמ הז הנוש שוריפ ותוא ושרפי םהו ,טסקט ותוא תא םיארוק םישנא

 ןתוא ,טסקט ותוא הזש יפ לע ףא ,הנוש םהלש יתוברתה עקרה יכ

 ?יביטקייבוס אל הזש דיגהל לוכי התא ךיא זא .םילימ

 ינאש המ תא תדגונ אל ךלש הרעהה .תקולחמ ןיא :קרב ןורהא ◆
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 ,טסקט ותוא תא ארקנ ונינש .רמוא ינאש המ תא הניצקמ איה ,רמוא

 התואל עיגנ ונינש זא ."ש"מק 09 לעמ עוסנל רוסא" בותכ טסקטבו

 םייושע טלחהב ונינש .רוסא הז ,ש"מק 001 םיעסונ םאש הנקסמ

 םייושע ונינש ;ש"מק 09 קוידב תעסנ םא הרוק המ הלאשב קלחתהל

 ותוא ףחד והשימו דמע בכר חיננ( העיסנ הז המ הלאשב קלחתהל

 לע הז קולחנ םהבש םיילוש םירקמ ויהי יאדו )?העיסנ הז םאה ,רוחאמ

 רמואש ןורחאה ינא .קולחנ אל ,תאזה הלאשב ,הזה טסקטב לבא .הז

 .יביטקייבוא לוכהש

 םיוסמ עגר עיגמ .יביטקייבוס טביה שי יטופישה ךילהבש בשוח ינא

 תא ראתל ןוכנ אלש אוה רמוא ינאש המ לכ .הלח םלועה תפקשה ובש

 ,אוה ךופהנ .ופוס דעו ותליחתמ יביטקייבוס ךילהכ יטופישה ךילהה לכ

 וילושו יביטקייבוא ותיברמש אוה יטופישה ךילהה לש ןוכנה רואיתה

 ךרד םיניינעה ךלהמ תא םיקדובשכ תוויע שי וז הניחבמ .םייביטקייבוס

 ןוילעה טפשמה תיבש םושמ ,ינקירמאה ןוילעה טפשמה תיב לש םייניעה

 ,הנש לכ הקירמאב םינתינש ןיד יקספ לש םינוילימ ךותמ ,ינקירמאה

 ךכ ידיל איבמ אוה הריחב לש ךרדבו לוחלח לש ךרדב טאל טאל

 .הנשב םיקית 08 ,םירפסמה ולא .ןיד יקספ םינומשב הנשב קסוע אוהש

 םיטפושה לכש קית ורחבי אל םה ?םיקית םינומש םירחוב םה ךיא

 םלוכש הכומנ האכרע לש ןיד קספ ונשי םא .ןוכנ אל אוהש םימיכסמ

 ךותב ןוכנ אל קית שי זא .ותוא וחקי אל ,ןוכנ אל אוהש םימיכסמ

 ,ןוכנ אוהש םיבשוח םלוכש קית וחקי אל םה .ותוא םיריאשמו תכרעמה

 ,תקולחמ םהילע שיש םיקיתב םירחוב שארמ .וילע רוזחל ךרוצ ןיא

 השימח םה ינקירמאה ןוילעה טפשמה תיב לש ןידה יקספמ םיבר ןכלו

 השימח לש טפשמ אוה ינקירמאה טפשמהש םשורה רצונו ,העברא דגנ

 לע הנוש הרוצב טסקט וארקי דימת םישנא ינשש תורמל .העברא דגנ

 ,רבד ותוא רתוי וא תוחפ וניבי םה םירבדה בור תא ,םימיוסמ םיניינע

 'הנש' גשומה תא ינאש ןבומכ .'וכו הפוקת התואב םייח םה םא רקיעב

 ינא .םינש והשמו 009 יחש ןושארה םדאה ובתכשמ תרחא וישכע ארוק

 .הנוש היה הנש גשומהש חינמ

 לע תקולחמ שי ןכאו ,םיכרע לע תקולחמ שי םא םגש ןיבהל םיחרכומ

 .תיטופיש תויביטקייבוס דגנ לוקש אל הז ,םיכרע יוור טפשמהו ,םיכרע

 תוסיפתו םיללכו תרוסמ םג שיו ,םייביטקייבוא םיביכר ןומה שי

 לכ .טפשמה תיב לש תרוסמ שי .יביטקייבוא תויהל טפוש תואיבמש

 לש וללחב םימייק םניא םיטפושה .תרשרשב הילוח אוה ונתאמ דחא



ה 
ירוביצה הצעומ

וניכה • ת
ה ס

ע-דחא
רש

001
תטפושה תושרה

 רבליזש המו בתכ טנרגאש המ - םדוק ויהש םיטפוש ונל שי ,םלוע

 ,הזמ קתנתהל לוכי אל ינא ,ינממ קלח הז ובתכ םהש םירבדה - בתכ

 רבכ ינאש הז לע רבדל אלש ;יכרד תא ןווכמ הזו ,יילע עיפשמ הזו

 תוחפל ינא ,תוחפל ימצע םע ביוחמ ינא ,ןוילעה טפשמה תיבב הנש 25

 ,ימצע ילש ןיד יקספמ הטוס ינא םא ;ימצע םע יביטקייבוא תויהל ךירצ

 ןמזה לכ תויהל לוכי אל ינא ירה .רבסה אוהש הזיא תתל ךירצ ינא

 קספמ וישכע הטוס ינא םא ,וישכע ילש תויביטקייבוסה יפל יביטקייבוס

 ריבסהל ךירצ ינא ,והשמ רמול ךירצ ינא ,הנש 01-02 ינפל יתבתכש ןיד

 .הטוס אל טעמכ ינאו ,הז תא השוע ןכא ינא .הז תא

 אוהש המ השוע טפושש הבשחמה לע הפ םכל רמול דואמ יל בושח

 הככ אל - םייביטקייבוסה ויכרע יפל טופשל חילצמ אוה דימתשו הצור

 םידגונש ןיד יקספ לע םתוח ינא םעפ אל .להנתמ יטופישה ךילהה

 תא הצור אל ינא ,םתוא הצור אל ינא ,תיביטקייבוסה יתפקשה תא

 יתייה אל ,ישפוח יתייה םא ,הבוט אל איהש בשוח ינא ,תאזה האצותה

 ינניא ,רובידה יפ-לע סונא ימצע תא שיגרמ ינא לבא ,הז תא השוע

 תרביד התאש הלא ומכ םירקמ ןיאש רמוא אל הז .תרחא קוספל לוכי

 לש הקיספהש בשוח ינא .םיתב תסירה איה תטלובה המגודה .םהילע

 ימצע תא לכוא ינא ,קוח יפל התשענ םיתב תסירה ןיינעב טפשמה תיב

 יקספ לש המישר יל שי .דואמ טלוב רבד הז .הילע העש-העשו םוי-םוי

 תרמואו תברעתמ התייה תסנכה םא דואמ חמש יתייה .הזה גוסהמ ןיד

 .ןוילעה טפשמה תיב לש הקיספה תא תענומו םיתב סורהל רוסאש

 ,תיטופישה תויביטקייבוסה לש היצרופורפב םירבדה תא דימעהל ךירצ

 בשוח ינא .םיטפוש תריחבל הדעווה לש הלועפל יתוא איבמ הזו

 ,עדימ קיפסמ ןיא הדעווה לש תולועפה לע ורבידש םכמ םיברלש

 רתוי תרפסמ אל איהש ינפמ ,הדעווה תמשאב הז ילואו ,םירבדה עבטמ

 ןיא וישכע הדעווה לש תופיקשהש בשוח ינא ;תופיקש שי .המצע לע

 ,ןוילע טפשמ תיבל אל ,דמעומ ונל שישכ .םעפ היהש המל התוושהל

 םירבדה ונל שי ?וילע ונל שי המ ,יזוחמה טפשמה תיבל ןיד ךרוע חיננ

 הנבומ ןולאשב םינופ ונחנא ךכ רחא .ומצע לע אלממ ומצע אוהש

 םג ,םהילא הנפנש רמוא אוהש הלאל אקווד ואל ,םישנא ינימ לכל

 םיצור םא ,םיילוש תרעה .וילע תולאש םתוא םילאוש ונחנאו ,םירחאל

 ירבח םתוא תושעל םיבייח אל ,תיעוצקמ העד ונתיש ידכ םירוספורפ

 ,םישוע ונחנא הז תאו ,תולאשב םירוספורפה לא תונפל רשפא ,הדעו

 ץוחבמ םינוש םישנא םילאוש ונחנא .םילאושו םינופ טלחהב ונחנא
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 ,עיפוה אוה םהינפבש םיטפוש םילאוש ,הזה דמעומה לע םכתעד המ

 והשמ בתכ אוה םא הימדקא ישנא םילאוש ,עוצקמל םירבח םילאוש

 תדעוול םאו ,דמעומה תא תנייארמ הנשמ תדעו ךכ רחא .הזב אצויכו

 דמלל הנניא ותרטמש עובש לש סרוקל ותוא וחלשי ,קפס שי הנשמה

 ידכ םלש עובש לש תאזכ תיגולוכיספ הקידב ,וילע ןנובתהל אלא ,ותוא

 ךיא ,ולש יטופישה גזמה ךיא ,ביגמ אוה ךיא ,לעופ אוה ךיא תוארל

 ןבואמ ,ויתודמעב עוקת שיא אוה םאה ,ותדמע תא תונשל ולש תלוכיה

 ךסבש בשוח ינאו ,הלאה םירבדה לכ תא םישוע ונחנא .ןבואמ אל וא

 שיש רתויב םיבוטה םידמעומה תא איבהל םיחילצמ ונחנא ךכ לוכה

 ינפלמ רתוי בוט םויה יזוחמהו ונלש םולשה טופישש בשוח ינאו ,ונל

 תכרעמב לדגו ךלוה רופיש שי .הנש םישולש וא םירשע וא רשע

 לש תויואטבתהל רשאו .תויועט שי .הלאה תואכרעב ונלש תיטופישה

 תליספל השקבב עיגמ רבדה םימעפל .רצהל אלא יל ןיא ,לשמל םיטפוש

 ,לסופ ינא םימעפל .יתדמע תא עיבמ ינאו ,יילא אב הז זאו ,םיטפוש

 תושקב 051-כ שי .םיללכ םנשי הז לע םג .לסופ אל ינא םימעפל

 תושקבה תא הארת התא .ישילש וא ינש טפוש לכ לוספל םיצור .הנשב

 הארת ,תויניצר ןניא ןהינפ לעש הלא תא דירות םא .יילא תושגומש

 אל ינאש םינעוט .רזוח טפשמב ןידה אוה .הריבס הרוצב לסופ ינאש

 ואוב" הז לע םירבדמש הלא לכל עיצמ דימת ינא .רזוח טפשמ ןתונ

 וארת ."יתיעט הפיא יל ודיגתו ,רזוח טפשמל תושקבה תא וארקת

 הז ,תויניצר ןהש שמח שי םא ,רזוח טפשמל תושקב םיעבראכ ךותמש

 ינאש רמול ןוכנ אל הז .םייתש וא תחא לבקמ ינא שמחה ךותמו .הברה

 .םיטפוש לש תויואטבתהל רקיעבו ,תוליספל שיגר אל

 תא םידמול .ידמל תיניצר הדובע איה הדעווב תישענש הדובעה

 םירמוא ,שיגדהל יל בושח .םהילע םייקנ העבש םיבשוי ,םידמעומה

 םיאב םה ךכ רחאו ,םהיניב םיטילחמו םיבשוי םיטפושהש רוביצב

 םיטפושהש תחא  ּולו הדעו תבישי ןיא .הככ אל הז .קולבכ םיעיבצמו

 תא אצומ ינא ןהבש תובישי רכוז ינא .םהיתועדב הב םיקלחנ םניא

 לש תוימיטיגלה דגנ ןועטל אב אל ינאו ,רדסב הזו ,טועימב ימצע

 .המודכו התוא ףילחהל ךירצש וא הדעווה

 לכ הרוק אל הז ירה ;הקיר היציזופ לבויב םעפ שי ןוילעה טפשמה תיבב

 וא םישימח םיכירצ הנש לכ זא ,םולש יטפוש 004 םיכירצ ונחנא .ןמזה

.דואמ ןטק רפסמב שי םינוילע םיטפוש לבא ,םולש יטפוש םישולש

 לכו ,עיצהל לוכי םיטפשמה רש ,הז דיקפתל דמעומ עיצהל לוכי ינא
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 ,עיצהל לוכיש ימ רותבש בשוח ינא .עיצהל םילוכי הדעו ירבח השולש

 םא .רתויב בוטה אוהש בשוח ינאש דמעומה תא עיצהל איה יתבוח

 עיצהל לוכי ינא ,רתויב םיבוטה םהש בשוח ינאש םידמעומ ינש יל שי

 עיצהל ךירצ ינא ,רתויב םיבוט םהש בשוח ינאש השימח שי םא .םיינש

 האור אל ינא ,דחא קר שיש בשוח ינא תאזה הרשמל םא לבא .השימח

 בשוי הזכ הרקמב םאש בשוח ינא .דחאמ רתוי עיצהל ךירצ ינא עודמ

 ימ תא עיצהל ךירצ אוה ,הנוכנ אל ילש הריחבהש בשוח הדעווה שאר

 תא עיצהל םילוכי םירבח השולש לכו ,רתויב בוטה אוהש בשוח אוהש

 .תושעיהל ךירצ הז הככו ,רתויב בוטה אוהש םיבשוח םהש ימ

 ןימאמ תמאב ינאש םושמ ,סוזנסנוקל עיגהל דואמ יניצר ןויסינ השענ

 םירקמה בורב .יאדכ זא ,סוזנסנוקל תאזכ הדעווב עיגהל רשפא םאש

 ןיאו םיקלחתמ ונחנא םהבש םירקמ המכ שי .סוזנסנוקב ןה תוריחבה

 ,סוזנסנוק רתוי וא תוחפ היה הנורחאה הדעווב םייונימל םג .סוזנסנוק

 תוחדל ,םתצקמ לש וא הדעווב םייטילופה םירבחה לש השקבל הביסהו

 דומלל ןויסינה םע םולכ אלו הל היה אל ,הדעווה לש הבישיה תא

 עודמ הלאשל הפ סנכיהל הצור אל ינא .רתויב םיבוטה םידמעומה לע

 ,הדעווב ןוידה תא תוחדל ושקיב קיציא הילדו ןוליא ינב ,םולהי לואש

 בוטה דמעומה תא שפחל ןוצרה ןיבל הז ןיב - םכחיטבהל לוכי ינא לבא

 םא ,םייטילופה יירבח" ,הדעווב יתרמא ינא .םולכ אלו היה אל רתויב

 ,הנכ השקב איה הדעווה תא תוחדל םכלש השקבהש ןימאמ יתייה ינא

 םותב השגוה אל םכלש השקבה לבא .התוא לבקל רשל עיצמ יתייה ינא

 .קדוצ אל ינאש יל ורמא אל םהו ,יתרמא ינא םילימה הלאב ."בל

 םיניינעתמ ןכא ונחנא ןוילעה טפשמה תיבל דמעומ ונל שישכ - עומיש

 יתפתתשה רבכ ינאו ,טפוש םינממ ונחנאשכ .הזה שיאה אוה ימ תעדל

 םיצור ןכא ונחנא ,ןוילעה טפשמה תיבל םיטפוש דואמ הברה יונימב

 ריכמ ינא ךכ .ולש ןידה יקספ תא םיארוק ונחנא ןכלו .אוה ימ תעדל

 יקספ תא ארוק ינא קר אל .ןידה יקספ תא ארוק ינא .םיטפושה תא

 יקספ םירשע לבקי הדעווה ירבחמ דחא לכש םיגאוד ונחנא ,ולש ןידה

 ,טפוש אוה דמעומה םא .ןידה יקספ תא םיארוק ןכא הדעווה ירבח .ןיד

 ,קשב לותח אל הז ,קסע ונל שי ימ םע םיעדוי רתוי וא תוחפ ונחנא

 עבק יונימל איבהל םילדתשמ ,םירחוב ונחנא םירקמה בורבש םג המ

 המלש הנש .םיימוי אלו םוי אל ונתא בשי אוה .ינמז יונימב היהש םדא

 ייניעב הז .ולש הרדשה טוח המ יתיאר ,ונחכוותה ,רדחב יתא בשי אוה

 ךיא ,ןוטלשה דגנ דומעל לוכי אוה ךיא - םיבושח יכה םירבדה דחא
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 הלאב אצויכו ,םירבחה דגנ דומעל לוכי אוה ךיא ,ידגנ דומעל לוכי אוה

 וניאר ,ותוא ונקדב המלש הנש .הרדש טוח שי שיאלש םידיעמש םירבד

 ונלצא ויהש םידמעומ הברה ויה .םיעיצמ ונחנא זאו ,םידדצה לכמ ותוא

 אוה םא .הזה םעטהמ עבק יונימל םתוא ונעצה אלו לעופב יונימב

 לש דרוקרה ונשי ,רוספורפ אוה םא .ולש יטופישה דרוקרה ונשי ,טפוש

 םירבדה תא םיארוק ,בתכ שיאה המ םיעדוי ונחנא זא ;ולש הביתכה

 םלועה תפקשה המ ,יביטברסנוק וא ילרביל אוה שיאה םא .בתכ אוהש

 םיבושח םקלחו רתוי ילוא םיבושח םקלחש הלאה םירבדה לכ - ולש

 אל ונחנא םא .רבודמ המב םיעדוי ונחנאו ,ריינה לע םילוע - תוחפ

 טילקרפל וא הלשממל יטפשמ ץעוי ונשי םאו .םיניינעתמ ונחנא ,םיעדוי

 ,ידמל בר םינש רפסמ ךשמב םהלש דוקפתה לש דרוקר ונל שי ,הנידמ

 .םיניינעתמ ונחנאו

 תומש ינש ונילעהו תומוקמ ינש ויה הנורחאה הבישיבש םירובס םכלוכ

 םהמ רחא .תומש העברא ונילעהו ,תומוקמ ינש ויה .ןוכנ אל הז לבא

 הלשממל יטפשמה ץעויל יתנפלט ינא .הלשממל יטפשמה ץעויה היה

 םימוסרפה לכ תא ,ולש תעדה תווח תא לבקל הצור ינאש ול יתרמאו

 הצור ינא .יתארקו יתבשי ינאו םימוסרפ לש תרבוח יל איבה אוהו ,ולש

 אל ינא ,לעופב יונימ ול תושעל לוכי אל ינא .קסע יל שי ימ םע תעדל

 ונניאש ןיד ךרוע ונל ראשנ ?ונל ראשנ ימ ."קשב לותח" תונקל הצור

 ולש שארה ךיא קדוב ינא .וילע עדוי אל ינא ןכלו ,ירוביצה תורישב

 הלאכ םג םהב שי .םירחאו הלא םיכרעל ולש תוביוחמה המ ,דבוע

 הברה בתכ אוהו דמעומ ותעשב היה לשמל גרבנדלוג ןונמא .ובתכש

 ונחנאו ,ךכ-לכ תמצמוצמו הנטק ונלש הליהקה ,בגא .םירבד דואמ

 ררבל ךירצ ינא םאה .םיימינונא םישנא אל הלא ,הז תא הז םיריכמ

 אל םאה ?זועמ רשא לש וא רצינמרק יכדרמ לש תופקשהה המ

 ופתתשה אל םה ?םהלש םינוירנימסב יתפתתשה אל םאה ?םתִא יתרביד

 ,בתכ אוהש המ לכ תא יתארק ינא - יקסבוחיד וא ?ילש םינוירנימסב

 םימוסרפה תמישר תא יתשקיב ,ונלצא טפוש תויהל ותוא יתעצהש ינפלו

 ונחנא .יל חלש אוה .ןידה יקספ תא יל חלשיש ונממ יתשקיב ;ולש

.םידמעומהמ דחא לכ לע בטיה םיעדוי

 הזש בשוח ינא .ירוביצ עומיש הזיא היהיש יאדכש םירמואו םיאב

 אל ינא .ןוכנ רבד הזש בשוח ינניאו םיאקירמא םירבד לש הקתעה

 .הדנקו הקירמאמ ץוח הז תא השועש יברעמה םלועב הנידמ םוש ריכמ

 ונחנאש המ .הזכ יבמופ עומיש ןיאו ,ונלש תויעבל תומוד תויעב םהל םג
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 ךכ ,םידמעומה תא שארמ םוי 12 םימסרפמ ונחנאש אוה םישוע ןכ

 םיארוק ונחנא - תימינונא  ּולו ,הרעה ול שי ,היעב ול שי והשימ םאש

 םג ןכלו ,תידוסי הדובע םישוע ונחנאש בשוח ינא .לוכה םיקדובו לוכה

 אל ינא .םיבוט םיטפוש םה םירחוב ונחנאש םיטפושה רבד לש ופוסב

 ,ןוכנ הז ,תויועט שי .הפי דבוע הזו ,דבוע הז .הז תא תונשל עיצמ יתייה

.הפי דבוע הז לוכה ךסב תאז םע דחיו !?העוט אל ימ לבא

 טפשמה תיב תא ולידביש - האילמב רמא רצינמרק יכדרמש המל רשא

 - םייצ"גב אלה םיטפושה ןיבל ולש םייצ"גבה םיטפושה ןיב ןוילעה

 ,םיצ"גבב םג בשוי דחא לכ .לוכב םיבשוי ונלוכ ;םיטפוש 12 ונחנא

 אל ןה תויכרעה תויעבה .תויהל ךירצ ךכו ,ילילפב םגו יחרזאב םג

 תנקת תא דגונש הזוחש םירמוא .טפשמה תטיש לכב ןה ,תויצ"גב קר

 יושנ רבג לש הזוחב רבודמ ובש קית וישכע יל שיו ,לטב רוביצה

 תנקת תא דגונ הז םא תעדל ךירצ ינאו ,האושנ אל השיאל חיטבהש

 םע המ וא .םיזוח יניד הז ,ירוביצ טפשמ אל הז ?םיכרע אל הז .רוביצה

 ,הלאה תונחבהה תא תושעל רשפא-יא ןכל ?םיכרע אל הז - 'בל םות'

.הז תא תונשל יאדכ אל ,הפי תדבוע הדעווהש ןוויכמ יתעד יפלו

 שיש הרמא איה .הרמא ןוזיבג תורש םירבדה תובקעב הנורחא הרעה

 םיצור טפשמה יתב םאו ,טפשמה תיבל שאה תא וכשמש תויוליעפ

 לש תמייקה הטישב ךישמהל םיצור םתא םא ,תאזה שאה חקלתת אלש

 םימוחתב תוליעפה תא ומצמצת םג זא ,'וכו םיטפוש תריחבל הדעווה

 ינא םירבדהמ קלח לע ןכבו .'וכו רתוי םישק ףס יאנת ויהיש ;הלאה

 התשענ תילארשיה הרבחהש בשוח ינא .םיכסהל אל וא םיכסהל לוכי

 דמעמה יניד לש היצזילרבילה רואל רתוי הייקנ ,רתוי האירב ,רתוי הבוט

 ןידה קספ הז .שקנ לש שוריגה-יא דיגנ ינולא לש ןידה קספב ליחתהש

 םיכסמ ינא ,תאז םע לבא .בתכ רגמשש ןורקיעה תא עבקש ןושארה

 תוחיתפה ליבשב ריחמ םליש טפשמה תיב - דחא רבדב ןוזיבג תור םע

 לאוש ינאש הלאשהו .'וכו תירוביצ תרוקיב לש ריחמ ,קפס אלב ,תאזה

 ינאש ,םליש טפשמה תיבש ריחמה םא איה הלאה םינשה לכ ימצע תא

 ריחמ אוה ריחמהש איה יתעד .יאדכ ריחמ אוה ,תירוביצו תישיא םלשמ

 םירקמה תא ונמצמצש הזב דמעמה תא ונחתפש הזבש הדומ ינא .יאדכ

 אל ,תוריבסה גשומ תא ונרשעהש הזב ,הז תא ונלטיב אל ,תוטיפש-יא לש

 ,תירוביצה הקיתאה לש םוחתב רקיעב ,ותוא ונרשעה לבא ותוא ונאצמה

 שיש הלאה םינוידה ראשה ןיב אוה ריחמהו ,ריחמ ונמלישש בשוח ינא

 םושמ יאדכ אוה ריחמה םוי לש ופוסבש יל המדנ לבא ,םיוסמ ןורתי םהב
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 רתוי ,רתוי החוטב ,רתוי הבוט הרבחל תילארשיה הרבחה תא השע הזש

 .םדא תויוכז לש דוביכ רתוי רקיעבו ,קוח ןוטלש לש

 ךירצש ימש בשוח ינא .הז תא תושעל רשפא ,הז תא לולשל םיצור םא

 תא תסנכל איצוא אל טפוש רותב תוחפל ינא .תסנכה וז הז תא תושעל

 ,ירמגל ימיטיגל הז ,הז תא תונשל הצור תסנכה םא .שאהמ םינומרעה

 לוכה .היטרקומד ףקוע קוח שי לבא ,ץ"גב ףקוע קוח ןיא .רומג רדסב הז

 .חותפ
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ב ןויד תצובק

:החנמ
הפיחב יזוחמה טפשמה תיב טפוש - ןליא ,ףיש טפושה

:)תיב-ףלא רדס יפל( םירבודה תומש

 םיפסכה תדעו רבח - םייח ,ןורוא כ"ח

היטרקומדל ילארשיה ןוכמב רקחמ תרזוע - הליהת ,רלושטלא ר"ד

םהוש הצעומה שאר - רחש ,ימע ןב ד"וע

יאבצה טפשמה תיב אישנ - ישי ,רב ףולאה

 רבעשל הלשממל יטפשמה ץעויל הנשמה - המלש ,ןמרבוג ד"וע

ןוילעה טפשמה תיב תטפוש - הילד ,רנרוד תטפושה

 ןליא-רב תטיסרבינוא הלכלכל הקלחמה - ןויצ ןב ,ברפרבליז 'פורפ

)סומידב( ןוילעה טפשמה תיב אישנ - קחצי ,רימז טפושה

 תסנכה ריכזמ ןגס - דוד ,בל

 היטרקומדל ילארשיה ןוכמב ריכב תימע - ןד ,רודירמ ד"וע

תסנכב הקוח תדעוול תיטפשמה תצעויה תרזוע - ימת ,עלס ד"וע

 ביבא-לת זוחמ היינבו ןונכתל ררע תדעו ר"וי - הרפע ,ןמדירפ ד"וע

 מ"עב "רודלש" ל"כנמ - ימס ,ךירדירפ

 ריפס תללכמ אישנ - באז ,רוחצ 'פורפ

ןח ,ףשר כ"ח

 ןוילעה טפשמה תיב תטפוש - הבוט ,ןהכ גרבסרטש תטפושה

 דחא םוי .הידוהי לכ לש םנומאב הכז הרייעה לש הבר :ףיש ןליא ◆

 בהזה תועמ תא איבה .םיימויל הל הצוחמ תאצל הרייעה ריבג הצר

 ברה לביק ,יאבגה תוחכונב .ולצא הרימשל ןדיקפהל שקיבו ברל ולש

 .ויתועמ תא שקיבו ריבגה רזח םיימוי רובעכ .ריבגהמ בהזה תועמ תא

 ילצא תדקפה אל םלועמ .רבדמ התא המ לע עדוי ינניא" ברה ול רמא

 תא ךל יתרסמ יאבגה תוחכונב ירה" רמאו ריבגה םמותשה ."בהז תועמ

 ארקנ לבא" ,ברה בישה ,"ארבנ אלו היה אל" ."םימי ינש ינפל ייתועמ

 ןעוט ריבגה" ,ולאשו ברה וילא הנפ .יאבגל וארק ."ויפ תא לאשנו יאבגל

 רבדכ היהה .תאז רכוז ינניא ינא .ךתוחכונב ידיב ויתועמ תא דיקפהש
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 אצי ."םוקמ לכמ יתוחכונב אל ,ארבנ אלו היה אל" ,יאבגה רמא ."?הזה

 ,הכח" ,ול רמאו ברה וילא הנפ .שאר יופחו לבא ברה לצאמ ריבגה

 תרמא עגר ינפל ירה" ,האילפב ריבגה ולאש ."בהזה תועמ ךל הנה

 קר יתיצר" ,ריבגה ול בישה ."'ארבנ אלו היה אל' יאבגה תוחכונב יל

 ."דבוע ינא ימ םע הארתש

 םישנאה תא רחבנ ונחנא ךיא איה הלאשה יכ ?הזב חתופ ינא המל

 .יאבג ותוא םע םידבוע ונניאש דיגהל לכונש ידכ ,רתויב םיבוטה

 .םיבוט יכה םיטפושה תא םירחוב ךיא היהת ןושארה ןוידב הלאשה

 תא היתורוש ןיב לא רוחבל הכירצ תכרעמהש הברה רמאנ רבכ

 תיטופיש תכרעמב םייתעבש ןוכנ רבדה לבא ,רתויב םיבוטה םישנאה

 תוערכה ןה תוערכהה .ןיד יפ לע םיכוסכסב םיעירכמ םיטפושה הבש

 .ןתושעל םיכירצ םיניוצמ םישנאו תושפנ ינידב םג ןבומכו תונוממ ינידב

 לכ .ברח אלו קנרא אל ןיא תיטופישה תכרעמלש הברה רמאנ רבכ

 הל םירשפאמש םילנויצרה דחא הז .תיבויחה התימדת אוה הל שיש המ

 ויהי אל ורחבייש םיטפושה םא .רוביצה ןומאב תוכזלו דקפתלו ךישמהל

 אלא ,קזניי טפשמה תיבל אבש ימ קר אל ,רתויב םיבוטה םיטפושה

 רוביצה ןומאב רושקש המב ,ךכמ עמתשמה לכ לע הלוכ תכרעמה עגפית

 .תיטופישה תכרעמב

 תונידמ לש םירצק םייתאוושה םירקחמ היטרקומדל ןוכמהמ ונלביק

 םירבדה .תונידמ ןתואב םיטפוש לש הריחבה ךרד ןיינעב םיל רבעמ

 םג בוט םיל רבעמ בוטש המ חרכהב אל לבא ,םיבושח הלאה

 לצא לשמל ,הריחבה תרוסמ חרכהב אלש םושמ ,ונלש טפשמה תטישל

 םיאקיטילופ ידי לע הריחבה תרוסמ איה ,םיל רבעמ םיאקיטילופ

 םיטפוש ןהב םירחובש תונידמל ןורתפ חרכהב אל .לארשי תנידמב

 הנידמב תויהל ךירצש ןורתפה ירהכ ןויסינ לש תורצק תופוקתל םיריעצ

 המוד הלודג הנידמל ןורתפה חרכהב אל .םייחה לכל טפוש תרחובש

 ןיבל דמעומה ןיב םירשקה לוצינב רושקש המב ,הנטק הנידמב ןורתפל

 םילוכי םירשקהו ,דחא לכ תא ריכמ דחא לכ הנטק הנידמב .םינממה

.תורשכ-יתלב תורטמל םילצונמ תויהל םיתעל

 תוכומנה תואכרעלו תונוילעה תואכרעל יונימה יכרד ןיב לדבה שי םא

.טופישה תואכרע לכל רוחבל הכירצ הדעו התוא חרכהב אל ,רתוי

 .םכינפל גצוהש רמוחה תא םתארקש החנה תדוקנמ אצוי ינא ,ךכ וא ךכ

 ןהבש תונידמ שי .תחוורה הטישה איהש הטיש תולדל השקש וניאר

 לשמל ךכ .םישנא לש ןווגמ םע םייונימ תדעו איה םייונימה תדעו



ה 
ירוביצה הצעומ

וניכה • ת
ה ס

ע-דחא
רש

801
תטפושה תושרה

 תעצבמה תושרה ןהבש תונידמ שי .דרפסב ,הקירפא םורדב ,תפרצב

 לשמל ךכ .הנממה ףוגב ירקיעה ןוטה תונתונ ןה תקקוחמה תושרהו

 תונידמ שיו .םיילרדפה טפשמה יתבב תוחפל ,תירבה-תוצראבו הינמרגב

 .הדנקבו הילגנאב לשמל ,תרחובש תאז איה תעצבמה תושרה ןהבש

 תיב וא ןוילעה טפשמה תיבל הריחב ןיב הנחבה ןהב שיש תונידמ שי

 .םירחאה טפשמה יתב ןיבל ,יתקוחה טפשמה

 הדעווה םאה - הדעווה בכרה :הלאה תולאשה תא ןוידל גיצהל הצור ינא

 ?התוא תונשל ךירצ םאה ?תילאדיאה הדעווה איה םויה לש תנוכתמב

 לש הריחבל םינוירטירקה םה המ ?התוא תונשל ךירצ ךיא ,ןכ םא

 לשמל עיצמש יפכ ,םידקמ ןויאיר ןייארל יאדכ תמאב םאה ?םיטפושה

 םאה ?תויגוציי ךירצ םאה ?תופקשהה תא ןוחבל ידכ ,רצינמרק יכדרמ

 תויהל םיכירצ םינוירטירק םתואו הדעו התוא םאה ?ןוניצ תפוקת ךירצ

 ימ ?םירחא טפשמ יתבל הריחבבו ןוילעה טפשמה תיבל הריחבב םיפקת

 ?ןויסינ תפוקתל םיטפוש רוחבל יואר םאה ?טפושה תא ודיקפתמ ריבעי

 רחא אשונ לכ תולעהל רשפא ,ןבומכו ?טפושה הנומי ליג הזיא דע

 םייונימל םינוירטירקהו יונימה ךרדל יטנוולר םכמ דחא לכל הארנש

 .םיטפוש לש

 רבדלו םידקהלו תילעהש תולאשב תעגל תוסנל הצור ינא :רודירמ ןד ◆

.םייקה בצמה יוניש ןיינע לע

 םא קרש תויהל ךירצ ללכהו .היארה וילע ,תונשל הצורהש בשוח ינא

 דואמ לודג רופיש ידיל איבי יונישהש תוריבס לש הבר הדימב רורב

 תטיש לש תוביציל תומידק תתל ךירצ יתעד יפל .תונשל רתומ ,בצמב

 עגופ הז .תבשונ חור לכ םע ףלחתמ ןיינעל התוא ךופהל אלו ,רטשמה

 תדבאמש תכרעמל תכרעמה לכ תא ךפוה הזו ,ןוטלשה לש תוימיטיגלב

 םאה ,ומצע תא לאשי דחא לכ ,ןוידה ףוסב ןכל .הלש תוימיטיגלהמ

 .םתוא תושעל יאדכש ךכ-לכ םיבושח םיעצומה םייונישה

 תעדל ךירצ םייק בצמ תונשל עיצמש דחא לכ ,דואמ יטקרפ ,ינש ןיינע

 עגרב .דיחיה יונישה היהי אל הז .ןויד ליחתי ,לבקתת ותעצה םאש

 ןיבהל ךירצ לבא ,דואמ הפי הז םיימדקא םיאשונב .חתפנ לוכה ,חתפנש

 יאקיטילופ םצעב ,םיאקיטילופ ינש ילב ימדקא חסונ םוש היהי אלש

...קיפסמ ןכ םג הז זא ,םיימעפ עיבצהל לוכי דחא

 .יאמדקא ונניא יאקיטילופ ףאש היומס החנה םג הזב שי :ףיש ןליא ◆

 םיאמדקאו הימדקאב םיאקיטילופ םג שי .הלאכ םג שי ,אל :רודירמ ןד ◆

If ti יוטיבה חורב יונישה ינפמ ריהזמ ינא .הקיטילופב  nia 't nekorb , 
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noD 't xif  ti. רטשמ ונחנא .הקוחב יאדווב ,ללכ ךרדב ןוכנ יוטיב הז 

 והשמל ןויער שיש ינפמ קר ,הככ םתס םייוניש םישוע ונניאו ,יתקוח

 .בוט רתוי תצק

 תועצהה .וילע תועמשנש תונעטהו רחובה ףוגה לע והשמ רמול הצור ינא

 תא לידגהל ןה ,תסנכב רמולכ ,יטנוולרה רוביצב תועצומש תויתִמאה

 םה םיאקיטילופה לכש ןועטל הצור אל ינא .םיאקיטילופה לש העפשהה

 יונימה תא ןייפאמה לע ולכתסת לבא ,םירחא םה םירחאה לכו הלאכ

 יונימהש ,אוה יזכרמה ןויפאה .הנממ יאקיטילופהש ,יאקיטילופה לש

 ,ל"כנמל וא רשל וא ,ריעה שארל וא סיפה לעפמ שארל .יניינע ונניא

 ךירצ אוה יכ - בושח יונימה המל םיקמנמ ,םיאתמה שיאה אל הנמתמ

 אל ינא …תסנכ רבח תויהל הנממל רזע אוה יכ ,הגלפמה תא גצייל

 .תוגלפמה לכב ,ןמזה לכ הז תא םיאור ונחנא לבא תומש דיגהל הצור

 .והשימב ךמת אוה יכ ,ןוירוטקריד שאר בשוי היהנ אוה

 שי .יונימב תויניינעה תא הדירומ יאקיטילופה חוכ תפסותש ירמגל רורב

 ריבסהל ךירצ אל ינא ;טפושל יונימ הזו ,יניינע היהיש בושחש יונימ

 .םוחתל םיאקיטילופ תסנכהמ רהזיהל יליבשב הקיפסמ הביס וז .המל

 ושע אלו ,םייניינע דואמ םהש בשוח ינאש םיאקיטילופ םנמא שי

 ךלוה טועימ םה יתעד יפלש הדומ ינא לבא .יונימב םייטילופ םילוקיש

 .הזכ ןוכיס חקול יתייה אל ינאו .םצמטצמו

 הפ ולע .םינוירטירקה אוה וילע רבדל הצור ינאש רחא בושח אשונ

 יתקסע םינש הנומש .םלוע תפקשה ןיינעב יתעדל דואמ תויניצר תולאש

 עבראו םיטפוש תריחבל הדעווה שאר בשוי םינש עברא יתייה ,הזב

 רמול לוכי ינאו .הזב םיוסמ ןויסינ יל שי זא ,הדעווה רבח םינש

 םיכרע תכרעמ וא המרונ התייה םעפ :ראותש המ ןוכנש ינויסינמ

 ויה םירבד המכ .ךכ בשוח וניא והשימש ךתעד לע תילעה אלו ,תמכסומ

 .םיכרעה תוכרעמ לע תקולחמ שי םויהו ,דואמ םימכסומ

 לועפל ךירצ אל טפושהש ,תלבוקמ דואמה הרימאה תא לבקמ אל ינא

 .בורה לש חווט תוכורא תומגמ יפל אלא ,ףלוחה בורה לש תומחגה יפל

 .תויטרקומד חרכהב ןה בורה לש חווט תוכורא תומגמהש החכוה ןיא

 הנש םישימח תויהל לוכי בורה .בור לש ןיינע אל ללכב איה היטרקומד

 ללכב טפושה ?ינעזג ןפואב לועפל ךירצ טפושה זא ?המ זא ,תונעזג דעב

.בורה תא שפחל ךירצ אל

 וניא בורה םא םג ,םייטרקומדה םיכרעה תא שפחל ךירצ טפושה

 איהש תמיוסמ םיכרע תכרעמ שיש בשוח תמאב ינא ןכלו .יטרקומד
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 לבא ,וישכע התוא רידגא אלו ,היטרקומד לש הביל ,תמצמוצמ דואמ

 טפוש לאשא םא .הכותב אצמנ טפושהש חוטב תויהל הצור יתייה

 ,גרבנרינ יקוח תא רחמ ועיצי םא ,יל דיגת" ,םיטפוש תריחבל הדעווב

 וא יאדכ הז םא קודבנ ,עדוי אל ינא" יל בישי אוהו "?דגנ עיבצת התא

 לש םיקוחה תועצהמ עזעדזמ אלש ימ .הזכ טפוש הצור אל ינא - "אל

 .יתניחבמ טפוש תויהל לוכי אל ,זא ויהש אנהכ

 ,הזמ עזעדזהל אלש לוכי ימ לואשל יתעד לע הלעמ יתייה אל םעפ םא

 ןוזיבג תור לש הסיפתה תא לבקמ אל ינא יכ ,עדוי אל רבכ ינא םויה

 םהש םישנא שיש ןוכנ .יתעדל ןוכנ אל הז .היטרקומדה דעב םלוכש

laiciduJ דגנ םהו ,היטרקומד דעב  weiveR. דגנ אוהש ימ לכ אל לבא 

laiciduJ  weiveR טרקומד םג אוה. 

 ונחנאש רתויב םייארונה תונעזגה ירבדמ עזעדזמ אל םדאה םא

 םא ;םישנאה ןויווש לש ,םיידוסיה תונורקעה ולצא ןיא םא ,םיעמוש

 אל ינא זא םהלש תויוכזב םינוש ידוהיו יברעש קוח לבקל לוכי אוה

 .טפוש היהי אוהש הצור

 וא םיחטש רומשל וא םיחטש רוסמל דעב אוה םא ותוא לאשא אל

 ותוא לואשל בושח לבא ,תורשכב הדרוה וא תבשב הרמחה תצק דעב

.רתויב םיידוסיה םירבדה לע

 תוכירצ ןה לבא ,הזב ישוקה לכ םע ,הלאה תולאשהמ להבנ אל ינא

 םידמעומל תועצה ויה רבכ ,ירעצל .רתויב םיידוסי םירבדב קר קוסעל

 ,טפושל הנמתה אל הזכ דמעומ .תונעזגל תובורק םהיתועדש הטיפשל

.הלאכ םירבד תורקל םילוכי לבא

 אל וזו ,תיטפשמ היעב לכל יחרכה דחא ןורתפ ןיאש ןוכנ ,הז םע

 לכ וליאכ הזמ תיגול הנקסמ עיגהל ןוכנ אל לבא .תיטמתמ תונעוצקמ

 תכרעמה ךותב םיימיטיגל םניאש תונורתפ שי .רתוימ ןורתפ אוה ןורתפ

 .ונלש

 המ לכ תורמל ,תאז לכב ,םייעוצקמ רקיעב םהש םיטפוש הצור ינא ןכל

 .םייעוצקמ רקיעב הצור ינא .תויוהזה לע ונרמאש

 רוספורפ ,ןמציו ןוכמב יאקיטמתמ רבח יל שי ,רופיס םכל רפסא

 ,ותעבצה לע יתא רבדל אב אוה תוריחבה תוכרעממ תחאב .הקיטמתמל

 דואמ העצה ול התייהו ,צ"רמ ינש דצמ לבא ,הדובע עיבצהל הצר אוה

 סינכהל הפטעמב לכוי דחא לכש הצור יתייה" רמא אוה .תיטמתמ

 םישוע ויהו ,צ"רמ השולש ,הדובע העבש סינכמ יתייה ינא .תולוק הרשע

."לולקש
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 םיקתרמה וירבדב ונל רפיס ןרטש הידידי ?הז תא רמוא ינא המל

 םא .טפושב םייולת ינימ עקר לע הילפא ןיינעב תוכזל חרזאכ ייוכיסש

 ,"ןבל" לצא לופא םא ;דואמ םיער ויהי ייוכיס ,"רוחש" טפוש לצא לופא

 ףוסב .טפשמ לכב ובשי םיטפוש 005-ש רשפא יא ירה .בוט יבצמ היהי

 .גרבסרטש תרבג לצא וא רנרוד תרבגה לצא "לפונ" ינא

 תאז .דואמ תוער תומגמ סינכהל תיטנגלא ךרד קר איה תויפוקישה

 הז .דואמ ער חתפ הז .היהיש המ הז לבא ,םיסינכמה תנווכ אל םנמא

.םייניינע אל םילוקיש לא יניינעה לוקישהמ החירב

 ףוסבש קפס ןיא ,הליגר הב םיקלחה לש תוחתפתההש ,תילמרונ הרבחב

 תיבב .הקיטסיטטסב םילודג קיפסמ םירפסמה םא ,תויפוקיש היהת

 תואמב .םישנא טעמב םש רבודמ יכ ,תויהל בייח אל הז ןוילעה טפשמה

 הצובק .ןמז חקול הז לבא .תיטסיטטס ,בצמה תויהל ךירצ הז םיטפוש

 הז הככ .הלש קיודמה רועישל דימ עיגת אל ,הלוגהמ העיגה קרש השדח

.ייניעב ןוסא אל הזו ,הרוק

 ןושארה אוה יעוצקמה ןיינעהש בשוח ינא .תויגוצייל דגנתמ ינא ןכל

 ררבמ יתייה אלו ,הצקב קר אוה םלוע תפקשה לש ןיינעהו ;הלעמב

 תכרעמה תא לבקמ אל הזה שיאהש ריבס דשח שי םא אלא ,ותוא

 שי .תילרטיינ תכרעמ הנניא טפשמ תכרעמ יכ .םיכרעה לש תידוסיה

 לבא - לאמש דצב וא ןימי דצב העיסנ - םיילרטיינ םירבד םג הל

 אלו םדאה אוה הזכרמש םיכרע תכרעמ לש דואמ םיינורקע םירבד שי

 .םייונב ונחנא הילעש תידוסיה תכרעמה לכ וז ,ללכה

 הזה בכרהה אקוודש דיגהל רשפא-יאש בשוח ינא ,הדעווה בכרה ןיינעב

 ינא לבא .הרותב רחא םוקמ אוהש הזיאב וא עובשה תשרפב בותכ

 לש הגצהה םע האולמב יתמכסה אל ,ןוכנ .ער אל ןוזיא וב שיש בשוח

 קדצ התשע אל איהש ששוח ינא - תוריהזב הז תא דיגא ינא .קרב 'פורפ

 ונלש תרוסמב לבא ,םייטילופ םישנא העברא שיש ןוכנ .הדעווה לכל

 ונחנא ךכ לבא ,הקוחב בותכ אל הז ,היציזופואהמ אוה דחא תוחפל

 .המכח תישאר ,דחא רועמ העבראב רבודמ אל רבכ זא .םיגהונ

 אל םה םגו ,הכשלה ישנא ןיב םיאקיטילופ םימעפל םג שיש ןוכנ ,תינש

 .עוצקמ יישנא תאז לכב םהו .דחא רועמ דימת

 ךירצ .וישכע דע תובוט תואצות ןתנ הזה בכרהה לוכה ךסבש בשוח ינא

 אצמ אל לבא ,יל וחלסת .תודעווהמ קלחב הרקש המ תא ולצא עונמל

 אל :תואקסע ושע ןוילעה טפשמה תיבב םייונימ יבגל םגש ייניעב ןח

 לוקישה קוידב הז .ךכ תושעל ןוכנ אל .'ב הנומיש דע 'א תא הנמנ
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 ינא .רחא סרטניא הצר דחא לכ אלא ,תויגוציי אל הז .יניינע-אלה

.הלאה םירבדהמ קחרתהל ךירצש בשוח

 ?בוטה שיאה אוה שיאהש םיאצומ ךיא ,יניינעה לוקישה ןיינעל ,ףוסבל

 לבא .ןהב םיגוה ונחנאש תולאש הלא ?םיאתמ שיאהש עדוי ינא ךיא

.הקידבה ךרד תלאשב אלא ,םינוירטירקה תלאשב תורושק אל ןה

 היה ייניעב רתויב בושחה רבדה .דיגהל יתיצרש םייללכה םירבדה הלא

 הצור הכו הכ ןיב בורה" הרימאב םילק םייח ונמצעל השענ אל ונחנאש

 ,תמיוסמ םיכרע תכרעמ לע ןגהל םיכירצ םיטפושה .ןוכנ אל הז ."הז תא

 ,הב םיכמות םהש תעדל הצור ינא ןכלו .התוא הצור אל בורהשכ םג

 .טועימ וא בור לש ןיינע אל הזו

 לחש יונישה לע דומעל הצור ינא םירבדה חתפב :רנרוד הילד ◆

 ןודל ללכב םויה ונתוא איבמש המ םצעב הז .תירוביצה תוסחייתהב

 .םייונימה תדעו בכרהב

 ,הנידמה לש הימי תישארמ ןידה יקספ לש האירקב ,רוחאל תולכתסהב

 םיאשונב רתוי קסוע טפשמה יכ .םייונישו תוחיתפ שיש תבשוח ינא

 תא לשמל הריכזמ ינא .ויתורודב טפשמה תיב קסעשמ םיילסרבורטנוק

.הרומ ןולא תשרפ

 םה .םייטסיביטקא ויה ,םידסיימה ,םינומדקה םיטפושהש תבשוח ינא

 תויוכז תא הנתנ אל םלועמ תסנכה ירה .םדאה תויוכז תא ונל ונתנ

 ביטקלוקהש ,דואמ תשבוגמ ,דואמ תמחול הרבחב וליחתה םה .םדאה

 היה םהה םימיב .םדא תויוכז לע המלח אל איה .הינייעמ שארב היה

 .ןויוושה לע הלאה םיפיה םירבדה תא ובתכ םה .יאבצ רטשמ

 ושלחנ תעצבמהו תקקוחמה תויושרהש הפ עריא ?הפ עריא המ ,ןכ םא

 תבשוי ינא רשאכ םוי לכ .רבד םוש לע םיכסהל תולוכי אל ןה .וכלהו

 ינא ,ייתובר" תרמוא ינא ,םימיהדמ םיגוסמ תוריתעב ,טפשמה תיבב

 תא להנמ ץ"גבהש ןותיעב םיארוק םתאש המש םכל דיגהל הצור

 לכונ אל ,"הנידמה תא תלהנמ תעצבמה תושרה .ןוכנ אל הז ,הנידמה

 .תוינפ שי לבא ,םיחוד ונחנא ,ברעתהל

 .הנידמה תא להנמ אל דחא ףא :ףיש ןליא ◆

 ,םדאש ןותיעב ארוק התא .הנידמה תא להנל תבייח איה :רנרוד הילד ◆

 אוה ,הצור אוהש המ ול ונתי אל םאש םייאמ רחאו הזכ ןוגרא וא

.ץ"גבל ךלוה

 .רעצמ דואמ דואמ הזו ,ונלש ןוטלשה תשלוח לשב הרצונש הריווא וז

 ,תטלוש תושר איהש וזיאל לוכיבכ ךפה ןוילעה טפשמה תיבש ןאכמ
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 שמתשמ אל אוה .הזכ ונניא אוה .התוא ריבסהל תיטילופ ךירצ זאו

 טפשמ תיב ונחנא .שמתשהל םיכירצ םיטפושש המל רבעמ ויתויוכמסב

 .םדא תויוכז לש הקירוטר םע ,ריהז יד

 שי ,דואמ הפי לעופ הזה בכרהה ?בכרהה תא תונשל ךירצ ,המ ןכ םא

 אל דוע ןוילעה טפשמה תיבב יתפוקתב .םיליד וב ושע ילוא ,תויעב וב

 .םיליד ושע

 הריחבה תודעו .הליכאב קרמה םעטו ,בוט לעופ הז ,ירשפא בכרה הז

 - םיטפוש ורחב לוכה ךסב ,םירחאו הלאכ םייוניש םע ,םהיתורודל

 תנידמש יל המדנו .ההובג המרב ,בטיה םידקפתמש - ועט ןה םשו הפ

 דסומ רצונ .ויתורודל ןוילעה טפשמה תיבב האג תויהל הלוכי לארשי

.אב טפושו ךלוה טפוש - לארשי תנידמל ידוחיי

 טפשמה תיבלו טופישל הסינכה סיטרכ אוהש דחא סיסב תויהל ךירצ

 ןבומש הרמאו החתפ ןוזיבג תור .םיכרע תכרעמ איהש הזיאב ,ןוילעה

 ןבומ הז םא תעדוי ינניא .'וכו םדא תויוכזו היטרקומד הזש וילאמ

 תבשוח אל ינאו ,ילמינימה סיסבה הזש תבשוח ינא לבא ,םלוכל וילאמ

 החינמ ינא לבא ,בתכ שיאה המ קודבל וא שורדל וא רוקחל ךירצש

 .לוכה לע םכסומ הזש

 עגרב .בכרהה ןיינעב ,ףיש טפושה ,תגצהש הנושארה הלאשל עגר רוזחנ

 דוע הצרי ינשה ,רוספורפ דוע הצרי דחאה זא ,םיצופיש תושעל וסניש

 עדנ אלו ,יטילופה הנבמב תסנכל לגלגתי הזו ,האלה ךכו ,ןיד ךרוע

 הריחב תדעו היהתש היהי ףוסהו ,תיטילופ איה תסנכה .םשמ אצוי המ

 .הזב עוגנל דואמ ןכוסמ .םיטפושה ואריי ךכו ,תיטילופ

 בצמ םא איה הזה רשקהב ,רנרוד תטפושה ,הלאשה :ףיש ןליא ◆

 ,םירש ןוויכמ וא תסנכה ןוויכמ תוקזח תושירד םיעמוש ונחנא ובש

 תא תיחפהל לשמל ,תדגונמ השירד ןיא רשאכ ,םיאקיטילופ דוע ףיסוהל

 תיליבקמב הזכ בצמ םאה ,הימדקא ישנא ףיסוהל וא םיאקיטילופה

 ןוויכב יוניש קר לבא ,יוניש היהי ןכאש ךכ ידיל איבהל לולע אל ,תוחוכ

 .דחא

 םייחה ןויסינ .ףיש טפושה ,יתעד תא רמול הלוכי קר ינא :רנרוד הילד ◆

 רמוא התא ךלש קוחה תעצהב ,קוח תעצה שיגמ התאש הארמ ילש

 םיאקיטילופ העברא ףיסומ התאש איה האצותה .רוספורפ ףיסוהל

 ידכ הפ םיבשוי ונחנא ,היעבה וז .םג ילוא רוספורפו ,תסנכ ירבחו

 .םיישעמ תונורתפ לע בושחל

 תשרוד אל איהש תבשוח ינאו ,הז ןיינעל תחא העצה קר יל שי
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 רתויל רשפאל ,רתוי עיצהל תורשפא העיצמ ינא .תוחיתפ - איהו ,הקיקח

 ינא זא ,תונותיעב בתכנ הז .תחתופ יתייה הזב .ןוידל עיגהל םידמעומ

 השולש יכ ,םיענ אל דואמ היה ןורחאה ןוידב .הז לע רוזחל הלוכי

 םה .העבצהב ףתתשהל ובריס םולהיו ןולא ,קיציא הילד ,םיאקיטילופ

 "?םתשגה אל המל" התייה הבושתה זא .םידמעומ יד םהל ןיאש ורמא

 םג לבא ,םיאמדקא רשפאל היה רשפא ילוא .סוזנסנוקל ועיגה אל לבא

.קוחב תעגונ יתייה אל הפ

 אל ינא .תונעוצקמ הז יל עודיש דחאה ןוירטירקה ,םינוירטירקל רשא

 םהל ןיא ?דחא רועמ םה םיטפושה לכ םאה .רחא ןוירטירק תעדוי

 ,טועימו בור ונל שי .תונוש תופקשה םהל שיש יאדווב ?תונוש תופקשה

.םייסיסב םיכרע ונל שי יכ םא

 שי .םינוש םינוזיא ונל שי םיטפוש רותב לבא ,םיפתושמ םיכרע ונל שי

 ךירצש בשוחש טפוש ותמועלו ,טרפה תויוכז תא רתוי שיגדמש טפוש

 .'וכו יוטיבה שפוח תא רתוי שיגדהל

 םילגלגתמ םה .ירוביצה טפשמב אקווד םירוק םניא הלאה םירבדה

 יוצר .יחרזאה טפשמלו ילילפה טפשמל לגלגתמ הז .טפשמה לכ ךרואל

 םלוכ אל ,םיילרביל רתוי תצק ,םינרמש רתוי תצק םיטפוש ויהיש תמאב

 םינממש םייונימב אליממ םינזאתמ הלאה םירבדה לבא ,דחא רועמ

 .הדעווב

 רשואמ ךכ-לכ היה אל רימז קחצי םגש תבשוח ינא ,תויפוקישל רשא

 הז תא דיגי אוהו הפ אוה ,יתעד יפל ירוביצ ץחלל תונעיה ןימ וזו ,הזמ

 ןיינעה תא יכ ,דימת השדיח אל תאזה הדעווה הזב - ינממ בוט רתוי

 יתדה אשונה םג .איצמה רימז קחצי אל ,"ידרפסה" טפושה תסנכה לש

 .םישנה ןיינע םגו הלע רבכ

 .ירבג אסיכ שפחל טעמ דוע ךירצ זא :ןהכ גרבסרטש הבוט ◆

 היעבה ןפוא לכב .הזל ונעגה אל דוע לבא ,ןיוצמ הז :רנרוד הילד ◆

 רבגב רבודמ םא הזה ןיינעה ,תונמל ימ תא םילקוש ונחנאשכ .הרתפנ

 ילוא היהי ךכש הכירעמ ינא .םשה ךורב ,יטנוולר אל ללכב ,השיאב וא

 .םירחא םימוחתב םג

 ."יברע אסיכ" הנוכמש המ ונל שורד אל םויהש החוטב אל ינא ,תאז םע

.הז לש תוילמסב תלזלזמ אל ינא ,טושפ אל הז

 ?טושפ אל הז המל :ףיש ןליא ◆

 ?השעת המ ,בוט והשימ ןיא םא :רודירמ ןד ◆

 לבא ,תונמל ךירצ אל ,טושפ אל הזש ללגבש יתרמא אל :רנרוד הילד ◆
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.יברע אוהש ללגב קר טפוש תונמל ךירצ אל ןבומכ

 .תורחא םילימב ,רבד ותוא הז :רודירמ ןד ◆

 התא זא ,היואר המרב ,םידמעומ ינש ךל שי םא לבא :רנרוד הילד ◆

 .תאזה תויפוקישל יוטיב תתל יואר ,םיטפוש 41 וא 21 ןיבמש בושחת

 ,תונכב תרמאנ איהו הרימאה תאזש אוה ששחה יכ ,ןוכנ הז :רודירמ ןד ◆

 רשפא יא ירה .תויגוצייה ליבשב בוט תוחפה תא םירחוב ךכ רחא לבא

 .קיודמ לקשמ יפל הז תא דודמל

 .םויה דע השענ אל הזש האור התא :רנרוד הילד ◆

 דואמ ינאש תורמל ,ימצע לע דיעהל חרכומ ינא ,בגאו ,ןוכנ :רודירמ ןד ◆

.יברע טפוש היהיש יתיצר דואמ ,תויפוקישה דגנ

 .יאדווב ,תיצר :רנרוד הילד ◆

 .ולומ דמעש ידוהיה טפושל הוותשמש והשימ יתאצמ אל :רודירמ ןד ◆

 אוה ,בוט רתוי אל אוה םא .רחביי אוה ,בוט רתוי יברעה דמעומה םא

.רחביי אל

 םיטפוש ויה םהיתורודל םיטפושה ןיב םג ?המ עדוי התא :רנרוד הילד ◆

 .םיבוט תוחפו םיבוט רתוי ןוילעה טפשמה תיבב

 .ןוכנ :רודירמ ןד ◆

.היעבה תא רותפל רשפא ,ארונ אלש ךכ :רנרוד הילד ◆

 לבקל תונוכנב תופפורתהה לע רקובה ונעמש :ןהכ גרבסרטש הבוט ◆

 םג היולת םויכ תוכמס :ןוכנ תטטצמ ינאש הווקמ ינא .תוכמס תעיבק

 ,ךכ בשוח והשימ םאש תבשוח ינא .םיטפושה לש יונימה ךרדב קר וא

 טעמכ ,םיטפושה לש יונימה ךרד המ ללכב עדוי ונניא רוביצה .תועט וז

 הז לוכ םדוק זא ,תוכמס לבקל תונוכנב תיללכ תופפורתה שי םא .ללכב

 יא ,ךממ רגובמ דוביכ יא ,תודסומ דוביכ-יא לש תיללכ הריוואמ עבונ

 םוסרכ וא הסיגנ תנמתסמ .תטפושה תושרה דוביכ יא םגו תושר דוביכ

 לש יונימה ךרדמ עבונ אל הז לבא ,םיטפושה יפלכ םישחורש דובכב

 יתב לש תוכמסה תא לבקל תונוכנב םוסרכ היהי אלש ידכו .םיטפושה

 ,ןתינש לככ םינוכנ ןיד יקספ ,םיבוט ןיד יקספ ןתניהל םיכירצ ,טפשמ

 לבא ,דרפנב קדביהל הכירצ יונימה ךרד .ךרד יריאמו םיחנמ ןיד יקספ

 יונימה ךרד ללגב ,תוכמס לבקל תונוכנב תוחיפ שיש ךכל םרוג רותב אל

.תיחכונה

 תוליגר תואכרעל טפוש תריחבל רשקב היצאיצנרפיד הזיאל םוקמ שי

 וזש תבשוח ינא .ירוביצ םוחתל טפוש תריחבלו ירוביצ-אל םוחתל וא

 הצור יתייהו ,תחא הביטח אוה טפשמהש תבשוח ינא .היוגש היצפסנוק
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 ,יתקוחב ,ילהנמב ,יחרזאב ,ילילפב בשויש ימ ,םיטפושה לכ לצא תוארל

 לש היצוטיטסנוקה וז םהלש תישיאה היצוטיטסנוקהמ קלחש - םלוכב

 .טפשמה לש ,הנידמה

 העונת שפוחו יוטיב שפוח ,ןויווש לש םיכרעה לכש רמול תנווכתמ ינא

 אל םה .ולוכ טפשמהמ ילרגטניא קלח םה ותוריחו םדאה דובכ ןכו

 םה לבא ,רשקה ותואבו הרוצ התואב ,הדימ התואב םושייל דימת םיאב

.ילרגטניא קלח

 טפשמה תיבמ ,רתוי הכומנ האכרעמ ןוילעה טפשמה תיבל יתאב

 ,םיטפשמהמ דואמ הברהב .ןמז דואמ הברה םש יִ ּתריֵש .יזוחמה

 אלא ,קוח לטבל הרטמב ולע אל וררועתהש תוינויצוטיטסנוקה תולאשה

 .יתקוח ונניא ילילפ קוחב םיוסמ ףיעסש לשמל ונעטש

 .םדא חצר אוה דוש ידכ ךות יכ ,חצרו דושב םשאנ םדא :המגוד ןתא

 קוחה יפל םשאנ אוה םגו ,חצר אוהשכ ותא אצמנ דושה תרבעל ופתוש

 .תרחא ותוא שרפל ושקיב לבא ,ףיעסה תא לטבל ושקיב אל .חצרב

 אל - היה אל ףתושה םדאלש םושמ ?עודמ .יתקוח אל ףיעסה יכ ?עודמ

 אוהו תילילפה הנווכה אל ול התייה אל ,האר סנמ אלו סואר סוטקא

 ,יארחא אוהש עבוק קוחה .חצרה לש ילילפה סוטקאה תא השע אל

 .ןבומכ םשא אצמנ אוה םא ,חצרב םשא

 ,יחרזאה קוחה .התא דדומתהל ךירצ יזוחמ טפשמ תיבש הנעט תאז

 ,םיכרע םינבומ םלוכב .דוסיה יקוח םיטלוש םלוכב ,דועו ילילפה קוחה

 םיכרע םיאצומ ונחנא .תישממ הניחבמ אלא תינויער הניחבמ קר אל

  .םיקוח 75-ב שרופמב הלאכ

 לופיט הנניא רוביצה תנקת ?םיעובק םיכרע אל םא הז המ - 'בל םות'

 קדוצ אל םא הזוח ףכוא אלו םשיימ אל התא ,םיזוח ינידב ?םיכרעב

 ,קוחב בל םות לש הרדגה ןיא ,קוחב קדצ לש הרדגה ןיא .ותוא ףוכאל

 ?ןכותב הז תא אלמל ךירצ ימ .קוחב רוביצה תנקת לש הרדגה ןיא

 אובת לא" וא ?"קקוחמה תא לואשל ךלא ינא ,עגר" דיגהל ךירצ טפושה

 הז המ שרפל בייח ינא יכ ,ךלש הזוחה תפיכא לע הדואש ידכ יילא

 קדצ לש היצפסנוקהמ דימת רזגנ קדצה ןיינעו ?"תוחפל הזה ןיינעב קדצ

.בחרה ןבומב

 תרחא וניחביש םיטפוש לש גוס ךירצש רמול ןוכנ אלש תבשוח ינא ןכל

 .םירחא םיטפושמ

 יתבשי .רמא רודירמ ןדש המ לכל תפרטצמ ינא ,הדעווה בכרה ןיינעב

 םירבחה תעידיל איבהל הצור ינא .םיטפוש יונימל הדעווב םינש המכ
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 ונחנאש חטשה תדובע ,עקרה תדובעש ,תאז םיעדוי םלוכ אל ילוא ,הפ

 הז .רתויב תידוסיו תפקמ איה ןוידל ללכב הלוע דמעומהש ינפל םישוע

 טפשמה תיבב .םיטפושמ האירק רמוח הברה םילבקמ ונחנא .דוס אל

 ,םייזוחמ טפשמ יתב לש םיטפוש םה בורהש ינפמ ,השק אל הז ןוילעה

 ינא .רוערעב םהילע םיבשוי ונחנא .ונינפל םישורפ םהלש ןידה יקספו

 .ןטפשמכ קר אל ,ולש ןידה יקספ ךרד םדא םיריכמש םכל רמול הצור

 אלש םולש טפשמ תיב לש םיטפוש ויהש ישיאה ינויסינמ תעדוי ינא

 ,םהלש ןידה יקספמ הברה לע םירוערעב יתבשי לבא ,תישיא יתרכה

 שיאה לש תופקתשהה יפ לע ,יזוחמה טפשמה תיבל םהילע יתצלמהו

 .ולש ןידה יקספ ךרד ןטפשמהו

 ןיד יכרוע לש לנפ םג שי .הצילממ אל וא הצילממ ןידה יכרוע תכשל םג

 תויביטקייבואו תוילרטיינ םהל סחייל םילוכי ונחנא .םייניצר ,םידבוכמ

 .ריכמ אוהש המ יפל דחא לכ -

 ,הטיו םולוקירוקה לע הנשמה תודעווב תולאש דמעומה תא םילאוש

 ןיינעתמ אוהש המ לכו ןיד ךרוע רותב השעו בתכ אוהש המ לכ לע

 תויוליעפ ,םהב ןיינעתמ אוהש טפשמל ץוחמ םימוחת ,םיביבחת - וב

 םינולאש םג ונל שי .תומלש תומישר ונל שי .תורחא וא תוירוביצ

 הדעווהש םינולאש אלא ,בתכמ םתס אל הז .םיאלממ םיצילממהש

 .אוה קר אלו ,רימז טפושה תושארב השענ הזש תבשוח ינא ,הרביח

 םיכירצ םיטפושהו ,תולאשה לכ תא םיאלממ .ףתתשה גולוכיספ םג

 םגו תאז םישוע םיטפושה לבא ,המיענ הדובע אל וז .תוקירבור אלמל

 .םיצילממה

 ,םדא ינב ונחנא לבא .הרוק הז ,םיאתמ אל והשימ תונמל רשפא

 תא החיכוה תאזה תנזואמה הדעווה .רתויב הבוטה הטישב רוחבל ךירצו

 עוגפל ךירצ אלו ,םירבד ףיסוא אל ינאו ,רמא רודירמ ןדש ומכ המצע

 םוחתב סכנ םה םיאקיטילופהש רמול הז רשקהב םג הצור ינא .הב

 ךירצ דחא לכ לבא .םהל םיקוקז ונחנא .םהל הקוקז היטרקומדה .םהלש

 ,טופישב תוברועמהו םיטפושה יונימ לש רדגב .ולש תורדגב ראשיהל

 םיכירצ םמצע םהש תוביסמ םג ,תילמינימ תויהל הכירצ םהלש המורתה

 לש ופא תמשנ ,רתויב בושחה רבדה יכ .ןהב ריכהל וא ,ןהב תוצרל

.דבלב ןידה ארומו תוילרטיינה ,תויביטקייבואה אוה ,טופישה

 אל םאו ;הז תא ןקתל ךירצ ,ונרעצל ,םשו הפ םילשכנ םא זא

 רותב תרבדמ אל ינא .תאז תושעל לועפל ךירצו ,לבח ,הז תא םינקתמ

.ןמסדובמוא
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 יובירה םצע ,םלועב תוטישה לכ תא ונחב ,תורחא תוטיש יבגל וישכע

 .ונלש הטישה תארקל ךלוה םלועה םויה .היעב שיש הארמ תוטישה לש

 תטלחומ הדרפהל םש םיכלוה .הילגנאב ללוחתמ רתויב לודגה ךפהמה

 .דואמ םייואר םה ,םייואר םניא םיאקיטילופהש ינפמ אל ,הקיטילופהמ

 הדרפה ילב רשפא-יאו ,תינויחו הבושח הקיטילופהמ הדרפהה לבא

 ומכ תיטרקומד הנידמב היואר תיטופיש תכרעמ לבקל םיצור םא ,וזכ

 .ונלש

 תטפושהש ,ואיבהש המגודה אוה וילע רבדל הצור ינאש ןורחאה רבדה

 םיבשוח םיטפושהש לאל הדות .ןישח טפושהמ תרחא הבשח רנרוד

 .םימוחת ינימ לכב ינשהמ דחא תרחא

 םהש םיכרעל תויהל הכירצ םיטפושה לש תוביוחמה ?תנווכתמ ינא המל

 םיכירצ םיטפושהש הבחרה תיתשתה וז ,תיטרקומדו תידוהי הנידמ יכרע

 םוחתב ןויווש םג ללכיי ןויוושה ךותב םא הלאשה .הל םיביוחמ תויהל

 היונש איה .םלועב תקולחמב היונש הלאש איה רחא וא הז ילכלכ

 הז ,הבישחה תא הרפמ הז .ער הזב ןיאו ,םיטפוש ברקב םג תקולחמב

.תעבוקה איה בורה תטלחהו ,בור תטלחהל איבמ

 תיבב בשֵי ,ילכלכ ןויווש ללוכ ,ןויוושש בשוחש ימ קרש עבקא ינא זא

 אל ונלש דוסיה קוחב ללכנ אל ילכלכ ןויוושש בשוחש ימו ,טפשמה

 ,ונלש דוסיה קוחב ללכנ אל ללכב ןויוושש םיבשוחש הלאכ םג שי ?בשֵי

 .הז תא רמוא אל קוחה יכ

 אל הזל רבעמו ,בחר סיסבו תירטנמלא תוביוחמ שיש תבשוח ינא ןכל

 .םוחתו םוחת לכב טפושה לש תוישיאה תופקשהה תא קודבל םיכירצ

 רשוכה איה טפוש לש תונוכתה תחאש איה הדבוע לבא ,ןימאהל השק

 הז םא - ותא בחס אוהש הממ לטרעתהל וא ,תולעתהל תורשפאהו

 האלהו םויהמש תעדלו - יטרפ ןיד-ךרוע וא ,רוגינס וא ,עבותכ ודיקפתמ

 .עבות אל אוה ,רוגינס אל אוה ,הזל רבעמ אוה ,לע-תבישי בשוי אוה

 .הלאשה אל תאז ,ןוניצ תפוקת ךירצ אל ילוא ,ןוניצ תפוקת ךירצ ילוא

 ינא' רמול לגוסמ תויהל ךירצ אוה ,ולש ישפנה הנבמה תניחבמ לבא

 סנכנ ישיאה ןיינעהו ,ןבומכ ותוא שרפמ ינאש יפכ ,ןידה יפ לע טפוש

 אל ינאש שארמ תורדגומ תופקשה תוסנכנ אל לבא ,הפ תמיוסמ הדימב

 דוסיה תונורקעל תוביוחמהו תוחיתפה וסנכיי ,ךפהל .ןהמ ררחתשהל לוכי

 תופקשמ ןה לבא ,תונטק םילימ יתשב תמאב תואטבתמש ,יתרכזהש

 לש תוביוחמה תאזו ,תיטרקומדהו תידוהיה הנידמה ,דואמ לודג םלוע

 .טפושה
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 תידוהיה תוביוחמה תא ,תרגסמה תא קדוב הז :ףיש ןליא ◆

 .תיטרקומדהו

 תנידמ לש המויק תא ללוש םדא םא ,ןכ :ןהכ גרבסרטש הבוט ◆

 .טפוש תויהל ותוא הנממ יתייה אל ינא ,לארשי

 .תדרפנ הקספ אל תאז :ףיש ןליא ◆

 הנידמהש בושחל הייטנ ול שי תמאבש חיננ :ןהכ גרבסרטש הבוט ◆

 !?הז תא יל דיגי אוה ,תידוהי-אל הנידמ תויהל הכירצ

.יברע טפושל היינפה םע רדתסמ קוידב אל הז :רוחצ באז ◆

 הנידמל ביוחמ יברעה טפושה .דואמ רדתסמ הז :ןהכ גרבסרטש הבוט ◆

 תווש תויוכז ןיאש רמוא אל הז .ביוחמ תויהל חרכומ אוה ,תידוהי

 תואלמ תווש תויוכז שי תיטרקומד הנידמ רותב ,ךפהל .םיטועימל

 שי ,אוה רשאב םדאו םדא לכל תואלמ תווש תויוכז שי ,םיטועימל

 םיטועימה לכל יפסכ עויס שי ,ןחלופ שפוח שי ,תדמ שפוח שי ,תד שפוח

 העבצהה יפל אל ,םייביטקייבוא םיינויווש תוחתפמ יפל ,הדימ התואב

 תא םיקחומ םא אלא ,ונלש הנידמה תאז .םידדצה לש תיטילופה

 תויחל וא תאז תוארל הצור יתייה אלו ,היטרקומדה תא וא תוידוהיה

 .תאזה הנידמב

 תאזה היגוסהש חינמ ינא .ןוניצה תייגוסב קוסעל הצור ינא :רב ישי ◆

 םייחב ,תויתא תומרונ תצק ונתשה יכ ,התופירח אולמב וישכע הלוע

 תועומשה תונוכנ םא .ןוקית ןאכ בייחתמ ייניעב לבא .ונלש םיירוביצה

 תיבב ןוידל הלעי םימיוסמ םידמעומ לש םניינעש ןותיעב ומסרופש

 לבסנ-יתלב ייניעב הז ,תמיוסמ הריקח רמגיתשכ ,ןוילעה טפשמה

 לש ותנבה ןיבל הקיקח םויסב יונימ לש היינתה ןיב עספכ יכ ,ןיטולחל

 .היתואצותמ םג ,רתיה ןיב ,עפשוי יונימהש בושחל לולעה דצהמ לכתסמ

 .בורקה ידיימה לגעמב ןוניצה הז .תעדה לע לבקתמ אל טושפ הז יניעב

 יכדרמש יל המדנ .םירחא םילגעמב ןוניצ לע םג ילוא בושחל ךירצ

 ןויסינה תפוקת םגש ,קדוצ אוהש בשוח ינאו ,םדוק רמא רצינמרק

 .היואר-אל העפות הינפ לע איה רתוי תוהובגה תואכרעב םיטפושה לש

 .יעבט ןפואב להנתמ חרכהב אל ןויסינב םדאו ,םדא אוה טפוש

 - ויבתכב ,ותוישיאב רכינ םדא ,ןהכ גרבסרטש תטפושה הפ הרמאש םשכ

 .שקבתמ ןוניצ ןכל .הריקח תואצותב וא ,ןויסינ תופוקתב אל - שיש המ הז

 תורישב יטפשמ דיקפתמש יואר אל - בורקה לגעמה אוה ידיימ דחא לגעמ

 ,טופישה םוחתבש תויהל לוכי םג לבא .יטופיש דיקפתל ץפוק התא הנידמה

 .הקידב בייחמ "ןויסינה" תואצותב םינתומה לעופב םייונימה ןיינע
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 .םיטפוש לש קר םה לעופב םייונימה :ןהכ גרבסרטש הבוט ◆

 חרכהב אל ןויסינב םדאו ,םדא אוה טפוש ןיידע לבא ,ןכ :רב ישי ◆

.יעבט ןפואב להנתי

 ונייה לשמל וניתש .יתואיצמ ונניא רמוא התאש המ :רנרוד הילד ◆

 .טועימ תעד תווחב ונייהו ,תוטפוש

 תוארנה תניחבמ לבא ,ןכתא הנימש ימ תוכזלו ןכתוכזל הז :ףיש ןליא ◆

 .יתייעבכ ספתיהל לוכי הז ,יתייעב הז תירוביצה

 .תיטרואת הניחבמ :רנרוד הילד ◆

 םירחא םישנא .םיטפוש לש קר אוה ינמז יונימ :ןהכ גרבסרטש הבוט ◆

 םג םתוא םיריכמ ירה םיטפושה ,ןוילעה טפשמה תיבל םיעיגמש

 .תורחא תואכרעמ

 ךסב ,ותביתכב רכינ םדאה םא ,רמוא ינאש המ קוידב הז :ףיש ןליא ◆

 םג סנכית תאזה הניחבלש רוסא ,םייעוצקמה וייח ךלהמב היישעה

 לוכי אל .לוספ אוה ןויסינ לכ יכ ,הליחתכלמ ןויסינ רדגותש הפוקת

 תואצות יפלו ,הריקח וא ,העיבת להנמ וא אצמנ םויהש םדא תויהל

 .ייניעב לבסנ-יתלב טושפ הז .הנמתי אל וא הנמתי אוה ,הריקחה

 ונתוא תורפהל םידמב הפ ךתוהש תא לצננ ילוא ,רב ףולאה :ףיש ןליא ◆

 ,היתומאמ איה רנרוד הילדש ,תיאבצה םייונימה תדעו לש אשונב תצק

 .רגמש תדעו חודב

 שיש הז ןבומב ,המוד יד איה םייאבצ םיטפוש תריחבל הדעווה :רב ישי ◆

 טפשמה תיב לש טפושלו ןוילעה טפשמה תיב אישנל :םיטפושל גוצי הב

 םוקמבש הז אוה דיחיה ינושה .ןידה יכרוע תכשלל תוגיצנ שי .ןוילעה

 תא הפ ףילחמ ןוחטיבה רשו ,ףולא דועו ל"כטמרה אצמנ םיאקיטילופ

 .םימוד דואמ היצפסנוקה וא ,לדומה לבא .םיטפשמה רש

 תמאב אוה .הנבמה בושח לוכה ךסב .תאז לכב ףיסוא ינא :ףיש ןליא ◆

 ל"כטמרה םיאצמנ םיאקיטילופה םוקמב .םיאקיטילופ תוחפ לולכי

 ,ןוחטיבה רש הב םיאצמנ יכ ,המוד הדעווה ,הזל רבעמ .א"כא שארו

 ןידה ןיב טפוש ,םירוערעל יאבצה ןידה תיב אישנ ,םיטפשמה רש

 שי לוכה ךסב .ןידה יכרוע תכשל לש דחא גיצנו םירוערעל יאבצה

 שי .הדעוול םיאבומש םינוירטירקה הז ,רחא יתוהמ ינוש .םירבח העשת

 תניחבמ ,בגא - תיחרזאה הדעווב ומכ קוידב ,תוליגר תעד תווחו םיספט

 הקתעה אוה תיחרזאה הדעווב שיש הפיה ספוטה ,תירוטסיה הטודקנא

 .אבצהמ

 היה רגמש ריאמו םיטפשמה רש יתייה .הז תא רכוז ינא :רודירמ ןד ◆
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 ונל הצעייש ףולא ןגס ,ןרטש סיריא ר"ד םע ונבשי .יטפשמה ץעויה

 םירבד יתוא הדמיל איהו .הריחבה תדעו תדובע יכרד תא רפשל דציכ

 תונויאר אוה רתויב ןכוסמה רבדהש הרמא איה ,לשמל .יתעדי אלש

 הנפת לא .ךתוא תועטהל םילולע תונויאר .בתכב םירבד םיפידע .םיישיא

 ותוא םיריכמש םישנאל הנפ ,םהיתומש תא ןתנ דמעומהש םישנאל

 דוגינב ,דחא יאנתב בתכב תעד תווח חק .םיטפושכ םהינפב תועפוהמ

 לכוי אל ,איה וא אוהשו ,ידוס היהי לוכהש ,הנורחאל םישועש המל

 תא ,לשמל ואר .זרכמ אל הז .תיניצר היעב הפ שי .המ רמא ימ תעדל

 הצור התא .וב רחוב אוהו ,ותוא ריכמ ןוחטיבה רש ,ל"כטמרה יונימ

 ,יתוא םילאושו ;תימיטניא היצמרופניא הצור התאו ,םדא לע תעדל

 ,רבד םוש דיגהל ןכומ אל ינא ."?וילע רמוא התא המ :ותוא ריכמה

 םירבדה תא חיכוהל לכוא דימת אל .וינזאל עיגיו ףולדי הזש יוכיס ללגב

 .ערה ןושל הז .טפשמב השורדה הדימב

 זא ,"םיער םירבד ךילע רמוא רימז" :דמעומל רמאי הדעווה רבח םא

 ןיב הלודג תושגנתה הפ שי ןכל .רתוי םולכ הדעוול רפסי אל רימז קחצי

 איהש ,ןוידה לש תויבמופהו דדומתמה לש טרפה תויוכז לע ןגהל ןוצר

 תוקיפסמה תויאר יפ לע ללוכ ,יונימב יניצר ןויד ןיבל ,יתעד יפל תינסרה

 .הריחב רשפאל ידכ תשקבתמ תויאשחה .ילהנמה רושימב

 אבומש רמוחב אוה יתוהמה לדבהה ,םייאבצה ןידה יתבב :ףיש ןליא ◆

 שי לוכ םדוק ,תובחרנה תעדה תווחלו םיספטל רבעמש םושמ .הדעוול

 ,ר"צפ לש תעד תווח היהת תיאבצה תוטילקרפהמ דמעומ לכ לעש הבוח

 םיבושח םיפסונ םירבד ינש שי לבא .אלש ןיבו ,הצור דמעומהש ןיב

 תועד םג עומשל ילוא יוצרו ,הזב קוסעי רימז קחציש חינמ ינאו ,דואמ

 ןידה תיבב וא תיאבצה תוטילקרפב ותורישב יאבצ דמעומ :תורחא

 איה דקפמ תעד תווח .'דקפמ תעד תווח' הנש יצחב םעפ לבקמ יאבצה

 .ותויעוצקמו ותדובע ךרדבו ותוישיאב םיווק תללוכ איהו ,תטרופמ דואמ

 .הדעוול תואבומ ,תכרעמב םימי לוע ותויה זאמ ,ןלוכ הלאה תעדה תווחו

 תעדוי הדעווהש קר אלו .םידקפמ המכ לש תעד תווח ןהב שי ללכ ךרדב

 ותוא גריד דקפמה ךיא םג תעדוי איה אלא ,וידקפמ לכ וילע ובשח המ

 םהש םידקפמ ירה שי יכ .דקפמ ותוא לש םירחאה םידוקפל תיסחי

 זא ,םיינלטק רתוי םהש הלאכ שיו ,תובוט תעד תווח ןתיל םיטונ רתוי

.דקפמ ותוא לש םירחא םידוקפל תיסחי ומוקמ תא תעדוי הדעווה

 ארקנש המ רבוע םודיקל םויה דמעומש אבצב ןרס בר לכ ,דועו תאז

 םיגולוכיספ לש תויפצת ללוכ ,םיטסט ינימ לכ - 'הכרעה זכרמ'
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 לש םיימויב וא םימי השולשב םש םידדומ .םיריכב םידקפמ לשו

 םירחא םירושיכ ינימ לכו ותוישיאב םיווק תויביסנטניא דואמ תוקידב

.אבצב םודיקל םיבושחש

 הטיש שי אבצב ,הזב יד אל םאו ,הדעוול תואבומ הלאה תעדה תווח םג

 ךרעומ דקפמ לכ .םיירטמ-ויצוס םינולאש לש ,תונורחאה םינשב השדח

 .ולש תוגלוקה ידי לע םגו ,וידוקפ ידי לע םג ,וידקפמ ידי לע םג

 .תולעמ םישיש תואמ שולש לש הכרעה :רוחצ באז ◆

 תווח םג .תונורחאה םינשה לש טנטפ הז .םינוויכה לכמ ,ןכ :ףיש ןליא ◆

 .תואבומ הלאה תעדה

 הצורש ימ תרמוא תאז ,םישדח םיטפוש :ןהכ גרבסרטש הבוט ◆

 השולשמ תבכרומה הנשמ תדעו רבוע ,הנושארה םעפב טפושל תונמתהל

 .ןידה יכרוע תכשל גיצנו תסנכ רבח ,ןוילע טפשמ תיב טפוש - םירבח

 .תנחוב תומלתשה לש עובש - םיטפוש תומלתשהל ןוכמ םג םירבוע

 הניחב ןהו תשדוחמ תיעוצקמ הניחב ןה ןחבנ דמעומה עובש ךשמב ,םש

 .תישיא

 לש תרזועה ,הקוח תדעווב ןיד תכרוע ינא ,עלס ימת ימש :עלס ימת ◆

 אשונב לד תצק ילש ןויסינה .תסנכב הקוח תדעוול תיטפשמה תצעויה

 .ןיינעב םירבד ינש דיגהל יתיצר תאז לכב לבא ,הזה

 .תעדה תא וילע תתל ךירצש רבד ןכ אוה ףוקיש לש ןויערהש תבשוח ינא

 םג לקשמ הזל םינתונש תבשוח ינאו םויה םג השענ הזש תויהל לוכי

 רתוי הייכררייהב םא םג ,יטנוולר לוקיש הזש םיבשוח םא לבא ,םויה

 .ןחלושה לע תויהל ךירצ הזש תבשוח ינא ,תויעוצקמה לוקישמ הכומנ

 ,תוילמסה ללגב קר אלו ,ןוילעה טפשמה תיבב רקיעב יתעדל בושח הז

 ,ןוילעה טפשמה תיבב םיטפושה ןיב הרופ רתוי חיש רוציל ידכ םג אלא

 לומ אצמנ התא םא םג בושח רבדה ;םיבכרהב םיבשוי םימעפ הברהש

 םצע .יפיצפס קיתב ןוידל רבעמ םגש הנימאמ ינאו ,רחא וא הז טפוש

.רבד לש ופוסב עיפשמ רתוי ןווגמ םיטפושה בכרהב הדבועה

 ואבוי םיטפוש יונימל הדעווה ינפלש ,ךכב תובישח שיש םג תבשוח ינא

 .לעופב תונמל ךירצש םיטפושה רפסממ םידמעומ רתוי

 .החותפ תלדל תצרפתמ תא .שי דימת :ןהכ גרבסרטש הבוט ◆

?ןוילעה טפשמה תיבב םג :עלס ימת ◆

 .ןוילעה טפשמה תיבב םג :ןהכ גרבסרטש הבוט ◆

 הדעווהש דחא דמעומו דחא םוקמ קר שי םא ,ןפוא לכב :עלס ימת ◆

 הצור ינאש רבד דוע .הנוכנה ךרדה אל וזש תבשוח ינא ,ותוא תלקוש
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 סחיב ללכב אלא ,ןוילעה טפשמה תיב יטפושל אקווד רושק וניא רמול

 ינא .טופישב ןויסינ םהל ןיאש םידמעומ יבגל דחוימבו ,םיטפוש יונימל

 לע הברה ורביד .ןויסינ תפוקת לש ןויערה לע בושחל ךירצ ןכש תבשוח

 תואיקבל ,תויעוצקמל רבעמ התוא ןוחבל השקש ,טופישה לש הנוכתה

 ומכ ןיא הלאכ תונוכת לע דומעל ידכש תבשוח ינא .הלאה םירבדלו

 שיש תעדוי ינא לבא ,יתייעב רבד הזש הזל תעדומ ינא .טופישב ןויסינ

 הזו ,םיטפוש יונימ לש הזה ךילהתל ןויסינ תפוקת וסינכה ןכש תוטיש

 תפוקת ירחא םירבדה תא ןחוב ימ איה הלאשה .ןוכנ רבד יל הארנ

.ןויסינה

 וא הזכ ןיד קספ םיבהואש הלא תוברל ,הדעווה ירבח :רודירמ ןד ◆

 .רחא

 .תחא הרעה יל שיו תסנכה ריכזמ ןגס ינא ,בל דוד ימש :בל דוד ◆

 יקספמ המשרתה ,הדעווב הרבח התייהש הרמא ןהכ גרבסרטש תרבגה

 תלוכיה תא לוקשל ואבש ,יזוחמ לש רמאנ האכרעב םיטפוש לש ןיד

 לש תיטופיש תלוכי לוקשל הדעוול שי םילכ הזיא .ןוילעה טפשמה תיבל

?תיטופישה תכרעמהמ אל םיאבש םישנא

 בתכ אוהש המ לכ תא ונל שי ,רוספורפ הז םא :ןהכ גרבסרטש הבוט ◆

 .ולש הרוספורפה לש הפוקתה ךשמב

?הטיפשל תימדקא הביתכמ שקיה תושעל רשפאו :בל דוד ◆

 התא תימדקאה הביתכב לוכ םדוק ,רשפא ,ןכ :ןהכ גרבסרטש הבוט ◆

 תא האור התא ,ילאוטקלטניאה רשוכה תא ,יטילנאה רשוכה תא האור

 תא ,יתילעה ינאש הלאש התוא תא האור התא .לודגב ,םלועה תסיפת

 תונורקעל ,היטרקומדה תונורקעל ,םדא תויוכזל םדאה לש תוביוחמה

 רמוח הברה ארוק התא ,םדאה תא האור התא .הטישה לש דוסיה

 .ישיאה םגו ,יטפשמה םוחתב רושקש המ לכ - בתוכ םיוסמ םדאש

 ,ויתימע תא לאוש התא זא ;ינלבס אוה םא עדוי אל התאש ןבומכ

 קיתה תא קדוב התא לבא ,תורישי קוידב אל ,וידימלת תא לאוש התא

 גישהל רשפאש םיבוט יכה ןידה יכרוע תא הצור התא םא .ולש ישיאה

 הנשל דרשמה תא ורגסת" ,םהל רמוא התאו ץוחבמ םיאבש ,תכרעמל

 .ולבקתי אל ילוא םה ףוסב יכ ,אובי אל דחא ףא ,"ואובתו

 .םינכתסמ םישנא :בל דוד ◆

 .ואובי אל םיבוטה ,םינכומ אל םישנא :ןהכ גרבסרטש הבוט ◆

 …ורחביי םהש םיענכושמ ויהי םה םא :בל דוד ◆
 שי .השק הזו היעב וז .ואובי אל םה ,אל :ןהכ גרבסרטש הבוט ◆
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 ,יתוא קודבת ,יילע לאשת" ,םירמוא ה'זיטסרפה תניחבמש םישנא םג

 דימעת לא לבא ,יתוא דמלתו יילע רוקחת ,תישיא אל ,יתוא רוקחת

 ."ןכומ אל ינא הזל .הווש אל ינאש יל דיגת ךכ רחאו ןויסינב יתוא

 .עוצקמ לכב ,הז תא םישוע הדובע לכב :בל דוד ◆

 םינש רשע טעמכ ןיד ךרוע יתייה .יוניש םעטמ תסנכ רבח ינא :ףשר ןח ◆

 .תסנכל יתרחבנש ינפל

 םישוע אלו ןוילעה טפשמה תיבל יונימה לע ןמזה לכ םירבדמ ונחנא

 ,םייונימה רתי ןיבל ןוילעה טפשמה תיבל יונימ ןיב הנחבהה תא קיפסמ

 ןושאר יונימ ןיב הנחבהה תא םישוע ונניא ,קויד רתיל וא ,בורה םהש

 ,לוכ םדוק .הנוש איה היצאוטיסהש בשוח ינא .טפוש לש םודיק ןיבל

 רשפאש יפ לע ףא ,םינוירטירק םתוא םה םינוירטירקה םהינשבש ןוכנ

 הדובעב תוליעיב ,תיעוצקמ תוכיאב רבודמ ,ימעטל .םהילע חכוותהל

 .םיאתמ טנמרפמטבו

 .יטופיש גזמ הזל םיארוק :ןהכ גרבסרטש הבוט ◆

 םירקמ לש י"צגב גייס הז לבא ,גייס שיו .ןוכנ ,יטופיש גזמ :ףשר ןח ◆

 .לארשי תנידמ לש דוסיה תונורקעב רפוכ ךניא :םיינוציק

 .םיינוציק םירקמ קר הלא :ףיש ןליא ◆

 קודבתו ךלת התאש אל הז .םיינוציק םירקמ קר הלא ,קוידב :ףשר ןח ◆

 קר אלא ,לרביל וא ןרמש אוה םא ,דמעומ לש תויטילופה תועדה המ

.תידוהי הנידמ תויהל הכירצ אלש בשוח אוה םא

 .תיטרקומד וא :ףיש ןליא ◆

 םילדבה ןבומכ שי לבא .הז תא בוזענ לבא ,בושח רתוי הברה :ףשר ןח ◆

 ןושארה יונימבש הז בושח יכה ,לוכ םדוק .םייתוהמ דואמ םילדבה םהש

 תמדוק הקיספ ןיא ,טפושכ םדוק ןויסינ ןיא .םדוק ןויסינ ונל ןיא

 .התוארל רשפאש

 הקיספה ,הבר הדימב יזוחמב םגו ,יאדווב הנושארה האכרעב ,ינש רבד

 ,לוקשל ךירצ ינאש לוקישה תרמוא תאז .תיטסיביטיזופ רתוי הברה איה

 קוחה תא תונשל תלוכיה תא הזה םדא ןבל ןתונ ינא הדימ הזיאב

 .לקשמ לעב תוחפ הברה אוה לארשי תנידמב

 ,תוחפ הרומח תועטבש הנכסה הנושאר האכרעבש אוה ישילשה רבדה

 .בייחמ ןיד קספ אל הז הרקמ לכבו ,דיתעב התוא ןקתל רשפא יכ

 ונחנא םא םג ,םירבדה עבטמ ,הנוילעה האכרעבש הז יעיברה רבדה

 טפשמה תיב תאז לכב ,תיביטמרונ תודיחא לש ןויערה תא םילבקמ

 טפשמ יתבמ תוחפ הברה תיטופישה תרוקיבה לש תיזחב אצמנ ןוילעה
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.יזוחמהו םולשה

 לש למסהו לגדה איה הנוילעה האכרעהש הז ,יתניחבמ ישימחה רבדה

 יממ בושח רתוי הברה הברה םש אצמנש ימ ,תרמוא תאז .תכרעמה לכ

 אוה המ ,רמוא אוה המ םיאור יכ ,הלופעב םולש טפשמ תיבב אצמנש

 .יטירק הזו ,השוע

 תתל ךירצש בשוח ינא ,הנוילע האכרעל יונימבש ןכל איה האצותה

 תונעוצקמ לשו תוכיא לש אשונל ,הלאה םילוקישה ןיבמ ףדוע לקשמ

 לובסל ןכומ ינאו ,ליעי אל היהי ןוילע טפושש לובסל ןכומ ינא .ןטפשמכ

 הלעמהמ הקיספ איה ולש הקיספה םא ,םיניידתמה לע תצק קעצי אוהש

.דוסיה יכרעל ןיטולחל ביוחמ אוהש ןבומכ יאנתב ,הנושארה

 יכרעל ןוילע טפוש לש תוביוחמה ,תרמוא תאז .רתי לקשמ לבקמ הז ןאכ

 טפוש לש תוביוחממ הבושח רתוי הברה איה לארשי תנידמ לש דוסיה

 .הלאה תוביסהמ ,לארשי תנידמ לש דוסיה יכרעל םולש

 בכרהל ןוילעל הדעווה בכרה ןיב לדבה תויהל ךירצ יתעדל ,בגא ,ןכל

 .טפשמה יתב רתיל הדעווה

?המל לואשל רשפא :עלס ימת ◆

 האצותהש בשוח ינא .דבועו ןזואמ ןוילעל בכרהה .ריבסא ינא :ףשר ןח ◆

 לוכי יתייה ינא םא .רתויב בוטה רבדה הזש חוטב אל ינא לבא ,הבוט

 ינא .הזה ןיינעהמ הקיטילופה תא ןיטולחל איצומ יתייה ,והשמ תונשל

 היוצר אל תוחכונ איה הדעווב םיאקיטילופ לש תוחכונה םצעש בשוח

 לש תוחכונ םע תמיוסמ היעב םג יל שי .ללכב המוקמב אלו הבוט אלו

 הז ךיא עדוי ינא לבא ,םישמתשמה להק הז םנמא יכ ,םש ןיד יכרוע

.דובעל םיכירצ אלו םידבועש םיסרטניא ינימ לכ םש שיו .דבוע

 םאו .םיטפושה םה םהילע ךמוס ינאש םישנאה תאזה תכרעמה לכמ

 םיטפושה ברקב םג .סומידב םיטפוש קר חקול יתייה ,יב יולת היה הז

 ןבומב הקיטילופ אל תאז לבא ,תיתכרעמ הקיטילופ לש םילוקיש שי

 עגרב .טפשמה תכרעמ לש תימינפה הקיטילופה אלא ,הלימה לש יתִמאה

 דואמ התא זא ,סומידב טפוש התאו ןיטולחל תכרעמהמ תאצי התאש

 ךכ לכ רבכ םה ;םיאישנל לשמל הרוק תוחפה לכל ךכ .הזמ ררחושמ

 יפ לע ףא ,םיישיא םיסרטניא ןיא רבכ םהל תוחפלש ,הדימריפה שארב

 …םהלש םיפדעומה תא םהל שיש
 .ןורכיזה םהל שי :ףיש ןליא ◆

 םיאמדקא םג הזל ףיסומ יתייה .ןורכיזה םהל שיש איה היעבה :ףשר ןח ◆

 .תיטילופ םירבוחמ אל ןיטולחל םהש דבלבו ,ןפוד יאצוי רוביצ ישיאו
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.תסנכב רובעי אוהש בשוח אל ינא לבא ,השוע יתייה ינאש יונישה הז

 לע םישל ךירצש בשוח ינא ,תסנכב וישכע הצרש תאזה העצהה ןיינעב

 .הל םיעינמה תא ןחלושה

 ?םה המ :בל דוד ◆

 .הקיטילופה תא קזחל :ףשר ןח ◆

 .םיאמדקא ףיסוהל העצה םג שי :עלס ימת ◆

 .םיאקיטילופה הז תיתִמאה העצהה .קרס תעצה וז :ףיש ןליא ◆

 ,ןכוסמו ידוסיו יתוהמ דואמ רבדמ תעבונ תאזה העצהה :ףשר ןח ◆

 ןורקיעה לש הפדעהו קוחה ןוטלש לש ןורקיעב הריפכמ תעבונ איה

 הז המ תידוסי הנבה-יאמ תעבונ תאזה הפדעההו .בורה ןוטלש לש

 בורהש השוריפ היטרקומדש םיבשוחש םישנאב רבודמ .היטרקומד

 הזמ לודג ללכ שי ןכלשו ,ךרע יווש ונלוכש םיניבמ אל םהו ,עבוק

 .הזה ןוזיאב ,טפשמה תכרעמ אוה וילע ןגהל רומאש ימו ;עבוק בורהש

 אל ירה ?תרמוא תאז המ" םירמוא םהו ,תידוסי הריפכ הזב םירפוכ םה

 ,והשמ עבק הזה תיבב בורהש ירחאש יל דיגי והשימש תעדה לע הלעי

 יתקוח חוכיו הזו ,חוכיווה הז ."הזב רופכל יאשרש תכרעמב והשימ שי

 תא םוסחל ךרוצה ןכל .ןכוסמ ךכ לכ םג אוה ןכלו ,דואמ קומע ,ידוסי

 ארונ ןיינע אלא ינכט ןיינע אל הז .יטירק ךכ לכ אוה הזה ךלהמה

 ןבומכ אוה לבא ,יתקוח טפשמ תיב לש הלאשהמ םג גרוח אוה .יתוהמ

 .ירמגל הל דומצ

 התוא תגציימ טפשמה תכרעמו ,םיכרע תכרעמ םג הז :רודירמ ןד ◆

.םויה

 הנידמ איהש ,לארשי תנידמ לש תידוסיה םיכרעה תכרעמב :ףשר ןח ◆

 .חוכיווה םצעב הז לעו ,רבד לכ עובקל לוכי בורה ,תיטרקומדו תידוהי

 רתויב ןיינעמ" הרמא איה ,דואמ האלפתה ןוזיבג תור :רנרוד הילד ◆

 יכ ,וילאמ ןבומ הז ,ןיינעמ אל ללכב הז ,"…םילחנתמהו ןימיה םויהש
 .טועימב וישכע םמצע תא םיאור םה

 תוריבסה לע ןידה קספ תא וארת םא ,שדח אל םג הז ,בגא :רודירמ ןד ◆

…תוניגההו ןויוושהו
 .ד"בח לש היה הז :בל דוד ◆

 ויה טועימ תצובקכ םידרחהש םירמוא דימת יונישב ונחנא :ףשר ןח ◆

 .הזב םינימאמ םג ונחנא .ונלש םילודג יכה םיכמותה תויהל םיכירצ

 .ךכ םיבשוח אל םה לבא

 התוא הנוב יתייה ינא .ןושאר יונימל הדעווה ןיינעב ףיסוהל הצור ינא
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 הלאש ינפמ .זוחמב םיטפושה תא םש םש יתייה ,לוכ םדוק .תרחא

.ונתוא םיריכמ םה ,םהינפב םיעיפומ ונחנאש םישנאה

 .םינושארה םיצילממה םה :ןהכ גרבסרטש הבוט ◆

 .ןוכנ :ףשר ןח ◆

 .םייניע עבראב םג .בתכב קר אל :ןהכ גרבסרטש הבוט ◆

 תעדל םהומכ ןיאש בשוח ינא יכ ,הדעווב םתוא םש יתייה ינא :ףשר ןח ◆

 ינפמ ,םהבש םיקיתווה ןבומכ ,יואר םהינפל ועיפוהש ןידה יכרועמ ימ

 םשכ ,ןאכ .רתויש המכ םידדומתמה תא תוארל תונמדזהה םהל התייהש

 רקיעב ,תויעוצקמב רקיעב רבודמ ןאכ .םינוש יתעדל םילוקישה ,יתרמאש

 .הלודג תוחפ הנכסה םש יכ ,םייטירק תוחפ םה םירבדה רתי .תוליעיב

 דחפמ התא' לש הזה רופיסה תא הנוק אל ינא - ןויסינה תפוקת ןיינעו

 ידכ דע התא םא ,ןויסינה תפוקתמ דחפמ התא םא .'ןויסינה תפוקתמ

.תודמעומ שיגת לאו ,המל עדוי התאש הארנכ ,ךמצעב חוטב אל ךכ

 תויהל דחא עגרל דחפמ יתייה אל ינא .ימצע לע דיעהל לוכי ינא

 הזש ענכושמ יתייה יכ אלא ,ץימא הזכ ינא יכ אל ,ןויסינ תפוקתב

 .רומג רדסב

 םג ןוכנ תויהל לוכי יתעדלש רבד לע םירוביד שי - הזל הביטנרטלא

 תועיבתל טפשמ יתב שי .הדובע ידכ ךות הטיפש - תכרעמה תמרב

 דואמ חמש יתייה .דואמ הפי םהב תבשל םילוכי ןיד יכרועו ,תונטק

 אוה .תודבועב טילחמ םדא ןב ובש בצמ הז .דצ יטפוש רתוי תוארל

 דצל ,דצ יטפושכ םתוא םישלו ןיד יכרוע תחקל רשפא .יתייעב תצק

 םה םא תוארלו תכרעמה ךותב םתוא ףשפשל הז ידי לעו ,תוכרעמה

 אוהש הזיא ,ןויסינ לש הדימ איהש וזיא ךירצ לבא .אל וא םימיאתמ

 םישנא לש םיבצמה תא םיריכמ ונלוכ .תועט ןקתל ונל רשפאיש בצמ

 .תועט םהש םיעדוי םלוכש

 החנהב םג ןויסינ תפוקתל ןווכתמ התא ,החילס ,ףשר כ"ח :ףיש ןליא ◆

 ןידה יכרועו םיאקיטילופהו ,הדעווה לש בכרהה תא הנשמ אל התאש

?הליבח תקסע וזש וא ,םש םיראשנ

 תדמוע ןויסינה תפוקתש בשוח ינא .הליבח תקסע אל וז :ףשר ןח ◆

 לוכי .היד תנזואמ יחכונה בכרהב הדעווהש בשוח ינא יכ .המצע ינפב

 אלש רבד הזו ,יתייעב רתוי הז ,רתוי תיטילופ הדעווהש לככש תויהל

 םיטפושב רושק אקווד הזו ,םיאקיטילופ לש תויעבה תחא .םדוק יתרמא

 ,ותא רבדמ אוה זא .יאקיטילופ לש ונומאב תוכזל ךירצש איה ,םינהכמ

 אל וא ךמת יאקיטילופה םיטפושהמ הזיאב םיאורו ,ותוא ענכשל ךירצו
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 אלש הפיא ,הקיטילופב םתוא םיעבוצ ונחנאו .ןהכמ טפוש הזו ,ךמת

 תויהל םיאקיטילופל הביס דוע וזש ךכ .הקיטילופב םתוא עובצל ךירצ

 הז תא רימחמ היה הז ,ןויסינ תפוקת התייה םאו .תכרעמל ץוחמ ללכב

.טלוב ןפואב דוע

 םישנאב ימעטל ןוזיאה רסוח אוה ,יל עירפמ דואמש ןורחא רבד

 תירוביצה תכרעמהמ - םיאב םה הפיאמ לש ןבומב ,הטיפשל םינמתמש

 הזמ עבונ הז .הרוק הז המל ןיבהל לוכי ינא .תיטרפה תכרעמהמ וא

 שי ,םיצילממ ךל שי ,םדוק ןויסינ שי תירוביצה תכרעמב לוכ םדוקש

 .תיטרפה תכרעמבמ רתוי ,רבודמ ימב קודבל ךרד ךל

 .םודיק ,הזכ ךשמה ןימ הזב םיאור םג םה :רנרוד הילד ◆

 ישנא .ילילפה דצב רקיעב ,תויכשמה םיאור םה ,קוידב :ףשר ןח ◆

 יניעב "םיער"ה םיבשחנ םירוגינסהו ,"םיבוט"ה םיבשחנ תוטילקרפה

 לבא .ךכ הז המל ןיבהל לוכי ינא לבא .הזל םיכסמ אל ינא .תכרעמה

 .תתוועמ תכרעמ רצוי הז יכ ,בוט אלו ןוכנ אל הז

 טפוש התאשכ רקובב תרחמלו טילקרפ תויהל דחא םוי לוכי אל התא

 ודבע םישנאש הז תאו ךלש םיישיאה םירשקה תא קר אל חוכשל

 ינאשכ :ימצע לע דיעמ ינא ,בוש .תאבהש ןעטמה תא םג אלא ,ךתא

 התא ,הרוק הז ךיא עדוי אל ינא ,קדוצ ינאש ענכושמ ינא ,קיתב גציימ

 ךלש ךרדהש ךמצע תא ענכשמ התא ,קדוצ התאש ךמצע תא ענכשמ

 לש םיוסמ גוסל הטומ תכרעמ םירצוי ונחנא םאו .הנוכנה ךרדה איה

 .ןזאל הזה ןיינעה תא ךירצ .היעב םירצוי ונחנא ,םישנא

 .הלאכ תוינכת םוש יל ןיא םגו ,ןיד ךרוע יתייה אל ינא :ןורוא םייח ◆

 יל שי .ןולקשאב הזה שגפמה תא ושע המל ימצע תא לאוש ינאשכ

 ונייהו ,לוחב םילדגמ רתויו רתוי הנוב הזה םורופהש איהו השגרה

 ןיב רעפה .םילדגמה תא תונבל ידכ הפ לוחה תאו םיה תא םיכירצ

.לדגו ךלוה םייח ונחנא הבש תואיצמה ןיבל ןאכ םירובידה

 ,רבשנ סרח רבחל םיסנמו ,תואפרב הפ קסוע ינאש השוחת יל שי

 וישכע .תילארשיה הרבחה לש תויעבה שרוש לע םירבדמ ונחנא םצעבו

 ונימ ךיא הלאשב ונלחתה אל המל .'םיטפוש יונימ ךרד' הזל םיארוק

?םייטילופה םיגיצנה תא

 ליחתנ ואוב .תסנכ ירבח ינש תויהל םיכירצש החנהה תא םילבקמ

 יכרוע לע םינותיעה תא ארוק ינא .םתוא םינממ ךיא הלאשהמ וישכע

 תאז .תסנכהמ עורג רתוי וליפא ילוא ,תסנכב ומכ הארנ הז .ןידה

 עיגמ אל ינאו .יונימב היעב שי העשתה ךותמ העברא לצא - תרמוא
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 רמוא הז זא יכ ,הצוחה םיאקיטילופה תא איצוהל ךירצש הנקסמל

 םיטילחמ םה רחמ יכ ,תומוקמה לכמ םיאקיטילופה תא איצוהל ךירצש

 הצור םג ינאו ,רחא םוקמב םיטילחמ םה ךכ רחאו ,תסנכב קוח לע

 .להנתמש קבאמה תא ןייפאל

 ,תילארשיה הקיטילופב שי .םיקקוחמ אל המל הלאשב ליחתה ףיש ןליא

 .הקוחה וא הקיקחה םוחתב םדקתהל רשפאמ אלש וקית ,תסנכב וא

 הנשי ינש דצמו ,ךילהתב םדקתהל הצורש הצובק הנשי דחא דצמ

 ,הקוח םוש הצור אלש הצובקמ ינוג-בר בכרה תבכרומש היצילאוק

 לא תרבחתמ איהש הצובקמו ,הפ ונמנ םימעפ ףלא רבכש תוביסמ

 .תסנכה ךותב תורחא תוצובק

 תומיוסמ תוצובק .ץראב תירוביצה תואיצמה לש תופקתשה איה תסנכה

 תונשל אל איה הדיחיה ךרדהש הנקסמל ועיגה תילארשיה תוירוביצב

 םע דדומתהל רשפא-יאש תויה .םיללכה תא תונשל אלא ,םיקוחה תא

 ,םיטפוש יונימ ךרד לע קבאמה .םיללכה תא תונשל םיצור ,םיקוחה

 טפשמ תיב לע קבאמהו ןוילעה טפשמה תיב לש ובכרה לע קבאמה

 יוניש לע קבאמב םיעטק םלוכ םה 'וכו 'וכו טפשמ תיב לומ הקוחל

 .קחשמה יללכ

 םייסיסבה םיכרעה םימייק קחשמה יללכ יוניש לע קבאמה ירוחאמ

 רבעב .תויטילופ תוקולחמל רבעמ רודירמ ןד תאו יתוא רבחל םילוכיש

 שי םימיוסמ םימוחתבו ,תופירח תוחפ ןה םויהו ,תופירח דואמ ויה ןה

 .ונלש תויתרבחה תוסיפתב לשמל ,םויה םג הקומע דואמ תקולחמ וניניב

 המכסהל עיגהל ישוק םוש ונל ןיא לבא ,הז תא ןזאמ הנווכב ינא

 אלש הבילה ,םתרמא םתאש המב םירושקש םיאשונ לש הכורא הרושב

 .החכוה השורד אלש ,תמכסומ ,תמדקומ החנה התייה .החכוה תשרוד

 םוש ,שדחמ הבילה תא רוציל חילצנ אלש ןמז לכו .החכוה תשרוד םויה

 תוקבדמ תועצמאב ,הזה רבשנה סרחה תא רבחל ןויסינ םוש ,תואפר

 םישגפמ המכב ילש דיקפתה הז ,לצנתמ ינא .הפי הלעי אל ,רתוי תובוט

 ךותמ םלוכ םיאקיטילופה תא איצוהל עיצמ ףשר ןח .םיידי תופרל - הפ

 לש םיפסכה תדעוומ םתוא איצות םג התא .םיטפוש יונימל הדעווה

 ?תסנכה

 .םש םמוקמ ,אל :ףשר ןח ◆

 ,תסנכב הקיקחב דואמ לודג ןוחטיב-יא םויה יל שי :ןורוא םייח ◆

 תעיבט וישכע וחקי םא ירה .עיבצמ דחא לכש המב ,םימיוסמ םיאשונב

 ילואש ןילביר ןבוארל דיגהל יתזעהשכ .תומרל רשפא הזב םג ,תועבצא
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 .קדוצ ילוא התא ,עמש" יל רמא אוה ,תסנכל םיאתמ אל הז תאז לכב

 .בושחל ילב הזל םיכלוהש וידרב עמוש רבכ ינא ."הז לע בושחל ךירצ

 .םויה יתוא דירטמ יכהש רבדה אל הז לבא ,תורתוכב איה העבצהה

 .ורתפי הז תא

 שי תאזה תיתוהמה הלאשבו ,הפ תולעהל יתיסינ תיתוהמה הלאשה תא

 םושמ אל .וררועת לאו וריעת לא - רודירמ ןד םע המכסה םויה יל

 לוכי אל ינאש םושמ אלא ,בוט יכה אוה םייקה הנבמהש בשוח ינאש

 .תויגוציי ריבגהל םתילכתש םייוניש עצבתש תכרעמה לע ךומסל םויה

 עדוי ינא .תקהבומ תויגוציי לע הקירבמ האצרה התייה ןרטש 'פורפל

 םישנל תויגוציי .תויגוצייב םיליחתמשכ וניתומוקמב וליפא הרוק המ

 םיזוחאב הז םגו ,םישישק לע םירבדמ ךכ רחא .ןבומו לבוקמ הז -

 המ יתיאר ינא ,םירבח …םיבסל-ומוה לע םירבדמ ךכ רחא .םילודג

 .טושפ ונניא ןיינעה .תויגוצייב הרוק

 בצמב ימצע אצומ ינא .דואמ קוחר דוע תאזה תויגורידב ךישמהל יתלוכי

 תודעו ךותב םיאקיטילופ לש םפותיש לע הפ ןגהל ךירצ ינא - הנושמ

 ,םיטפוש יונימל הדעווה ןיינעמ הברהב הלודג היעב הפ שי .הזה גוסהמ

 ותרדגהב יאקיטילופש אוה ןאכ םירמוא םצעבש המ ,דובכה לכ םע יכ

 .רשויב טילחהל ךירצ ובש םוקמ םושב תבשל יואר וניא

 .סרטניא גציימ ינא .'םיסרטניא ילב' הז ,'רשויב' אל הז :רוחצ באז ◆

.הטושפ ארונ תירבעב םירבדה תא דיגהל הצור ינא :ןורוא םייח ◆

 .הקיטילופ ףוס ןיא שי הימדקאה לש םיונימ תודעווב ,םירקי םירבח

 שי הקורוס םילוח תיב לש םייונימ תודעוובו .רחא םשב הזל םיארוק

 ,ישונא םוקמ לכב ללכבו .רחא םשב הל םיארוק קר ,הקיטילופ ףוס-ןיא

 היעבה תא םירתופ זאו .תימיטיגל הקיטילופ שי ,םיטפוש ברקב םג

 הלימה תועצמאב ,ןרטש 'פורפ םג רמאש המבו קרב אישנה רמאש המב

.שטנעמ - שידייב הלוכי-לוכה

 היה לוכה םא יכ .רבד םוש ךירצ היה אל ,שטנעמ היה םלועה לכ וליא

 םישטנעמ קר ויה םלוכו םלועב םישטנעמה לכ םיפסאנ ויה זא ,שטנעמ

 ינא לבא .םיטפוש אל םג הארנכו ,םיקוח אלו םיללכ אל ךירצ היה אלו

 תיתייעב היצאוטיסב ימצע תא אצומ ינא ןוידה םייקתמש לככש הדומ

 תוררחושמ תויהל תוכירצ הלאה תוכרעמה לכש רסמה .הזה ןיינעב דואמ

 ינא .תילארשיה הרבחל תוהמב דואמ ןכוסמ רסמ אוה רוביצ ישנאמ

 הצור והשימ .'רוביצ ישנא'ב 'יאקיטילופ' גשומה תא יתפלחה הנווכב

 םתויה ףקותמ עבונ וניא הז םראותש םירחא רוביצ ישנא העברא עיצהל
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 וא םיטפשמל רפס תיב ילהנמ םתויה ףקותמ וא הימדקאב םירוספורפ

 םהש הדבועהמ טושפ אלא ,םילוח תיבב הקלחמ ילהנמ םתויה ףקותמ

 תוגיצנ ול ןיאש רוביצב השוחת היהת םא היהי המ ובשִח .רוביצה יגיצנ

 ןעמל םיצחולש םישנאהמ קלח .הז תא הצור ימ עדוי ינא .םוקמ םושב

 םוחתב חוכיו הז .תויגוצייה תכרעמ תא רובשל םיצור וללה םיכלהמה

 .תוגלפמה ןומימ לש וליפאו תוגלפמה לש ןמוקמ לש ,תויגוצייה לש ,רחא

 םיאקיטילופהש רבד הז תוגלפמה ןומימ .הזה םוחתל יתשלגש יל וחלס

 הז תא תושעל רשפא ;תוגלפמ תכרעמ םיכירצ אל ןכל ,סיכל םיחקול

 תיטילופהו תיתגלפמה תכרעמה לכ תא ךירצ אל םג .לוזב רתוי הברה

.רחא םוקמל ךלוה לוכה .תיגולואדיאהו

 ותוא לבקל אלו הזה ןיינעב רהזיהל הפיט עיצמ ינאש רמוא ינא ןכל

 רבכ םלוכל .תאצמנ איה הבש יזכרמה םוקמב תקולחמה תא דימעהלו

 הכרה ןטבה שופיח אוה תיטופישה תרוקיבה ןיינעב קבאמהש םויה רורב

 ןוילעה טפשמה תיב לש וא ןוילעה טפשמה תיב לש ודמעמ לע קבאמב

 תמכתסמ הלוכ תיטופישה תרוקיבה .תיטופישה תרוקיבה אלו ,ץ"גבכ

 ארונ ינאו ,יתשגה ינאש ץ"גבב בגא םהמ דחא ,םיקוח השולש-םיינשב

 .לטוב קוחהש ,עבש ץורעב רושק היהש ץ"גב הז לבא .ךכ לע האג יתייה

 לג לע דחא ,ס"מלה לע דחא ,תונורחאה םינשב הלאכ השולש דוע ויה

 .תועקשה יצעויו

 דקומ שיש השוחת הל שי .הקיטילופה לש דחפה אוה תסנכה לש דחפה

 דדומתהל רשפא-יא םא - םיבשוח זאו ,ותא דדומתהל רשפא-יאש חוכ

.וחוכמ ותוא רקענ ,ותא

 דואמ םהש חוכ ידקומ דואמ הברה תילארשיה תואיצמב שיש הדומ ינא

 םינפ םושב לבא .השק דואמ תומיעב ינא םהמ םיבר םע ,םיחונ אל

 הפולחהש עדוי ינא יכ ,םחוכמ םתוא רקעל תעדה לע הלעא אל ןפואו

 .הב תויחל הצור אל ינאש תואיצמ איה הזה חוכה דקומ רדעיהל

 השענש ,הניפל לופיל אל םכל עיצמ ינא .חוכיווה לש ושרוש םצעב הז

 יטפוש תא םא םג .ךוסחי אל הז .םש ןטק רופיש השענו הפ ןטק רופיש

 קספש ררבתהל לולע םייתרחמ זא ,םיאקיטילופ השיש ונמי טפשמה תיב

 יסיסבה ןורקיעה תא לבקמ אלש ימ יניעב ןח אצומ וניא ןושארה ןידה

 ,םינממ םיאקיטילופ השיש ךירצ אלש דיגיו אובי אוהו ,תכרעמה לש

 םירשע ךירצ זא ,רשע םינשב ךלי אל הז םאו .רשע םינש ךירצ אלא

...העבראו

 עירכהל תלגוסמ הניא איהש אוה תילארשיה הרבחה לש לודגה ןוסאה
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 תכלוה עירכהל תלוכיה רבוע ןמזהש לככש ששוח דואמ ינאו ,היעבב

.םישלחנו םיכלוה ,הז לע םיקבאנש הלא לש תוחוכהש םושמ ,הנטקו

 איה לבא ,ילאירפירפ אשונ לע ,תירפירפ הלאש יל שי :רוחצ באז ◆

 וניתומוקמב טופישה תוכיאב לדבה שי םאה .יתוא הדירטמ דואמ

 לדבה אוה םאה ,לדבה שי םאו ?ביבא-לתב טופישה תוכיא תמועל

 םיטפוש יונימ ןיב לדבה שי םאה ?םיטפוש יונימ יכילהב רושקה

 ,ןכ ןכא םא ?זכרמב םיטפוש יונימ ןיבל םתוכיא ןיב וא הירפירפב

 שלושמב םאה זא ,ךכ לע רבדל םינכומ ויהי םישנאש חוטב אל ינאו

 שלושמבמ רחא טופיש םילבקמ םישנא ,ןורשה-תמר-הננער-הילצרה

 ?םיקפוא-תורדש-תוביתנ לש תועימקה שלושמ הביחב ול םיארוק ונחנאש

 .םויה רדס לע התוא םישל יוארש בשוח ינאש הלאש תאז

 עציה לש היעב שיש ירמגל רורב .הזל ביגהל הצור ינא :רנרוד הילד ◆

 ועיגה ןוילעה טפשמה תיב לא ,הרוחא לכתסת לבא ,םורדה רוזאב

 עבש ראבב יתנהיכש ,ימצעב ינא ללוכ ,םיטפוש רפסמ םורדה רוזאמ

 שמח יתעסנו תטפוש תויהל יתיצרש ינפמ עבש ראבל יתעגה ;םינש שמח

 .םוי לכ ,עבש ראבל םילשורימ םינש

 ונחנא .תואצותה ויהי המ תעדוי ינניא ,הקיטסיטטס השעת םא ,ןכל

 אל הז לוכה ךסבש תבשוח ינא .ונתלוכי בטימכ םישוע הריחבה תדעווב

 .יטמרד

 .יטמרד לדבה ןיא ,רמולכ :רוחצ באז ◆

 הזו ,תמיוסמ תוירקמ םג שי הלאה םירבדב .הווקמ ינא :רנרוד הילד ◆

 .הז תא שיחכהל רשפא-יא .עציה לש ןיינע שי יללכ ןפואב לבא .רורב

 רמול הלוכי ינא .םילימ המכ ףיסוהל הצור ינא :ןהכ גרבסרטש הבוט ◆

 םוש ןיא םיטפושה תריחב ןונגנמב ,ישיאה ןויסינהו תוירחאה אולמב

 םיבייח םלוכ ךכ רחאו םיוסמ ףס לוכ םדוק רובעל םיבייח םלוכ .לדבה

 .םיהובגה םינויצה לש םיהובגה םיגרדל עיגהל ,רטכיר םלוסב רובעל

 אלש תניינעמ העפות שי .ןופצל וא הנומידל יונימ הזש ללגב הרשפ ןיא

 המכל םמצע תא םיעיצמ םיטפוש תויהל םיצור דואמש ןיד יכרוע טעמ

 לע םישקעתמ אקווד אל םה תרמוא תאז ,יביטנרטלא ןפואב ,תוזוחמ

 ,ןופצל הריד רובעל םינכומ םה .םורדל תכלל םינכומ םה ,ביבא-לת

 תא הדעווה ירבח םע תנחוב ינא .בר בויחב האור ינאש העפות וזו

 טופישל םימיאתמ םה םא לוכ םדוק ,הלאה םישנאה לש םירושיכה

 .תושימגה לש ןורתיה שי הלאל זאו ,ללכב

 תיבל לאיצנטופ וב םיאור ונחנא - םולשה טפשמ תיבל הנמתמש ימ
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 טפשמ תיבב תריש אוה ובש זוחמ ותואב דימת אלו ,יזוחמה טפשמה

 לוכי .הזה ןיינעב דיקפת תקחשמ הנניא היפרגואגה ,רמולכ .םולשה

 דובעל םיצורש םידמעומ שי יכ ,םידמעומ רתוי שי זכרמלש תויהל דואמ

 רוזאב שי יכ ,תירפסמ הניחבמ רתוי םיבר םה ללכ ךרדבו ,זכרמב קר

 טושפ שי זאו .םיילאיצנטופ םידמעומ רתוי הברהו ןיד יכרוע רתוי הברה

 יכרוע לש רתוי לודג רפסממ וא רתוי בחר םורטקפסמ הריחב תורשפא

.םידמעומ ןיד

 ןיאש םיאצומ ונחנא םאו ,תומכה ללגב תוכיא לע םירשפתמ אל ונחנא

 םירחוב אל ונחנא בבס ותואב ,םינוירטירקב דמועו םיאתמ והשימ

 .האבה םעפל םיכחמ ונחנא אלא ,טפוש

 וב תוארל ןכומ היהי ףיש טפושה ילוא ,ןורתפ יל שי :ןורוא םייח ◆

 לש ותלאשל הביסה הפ הנומט יתעד יפל .ןוידה לש תחא םוכיס תעצה

 אוהו ,םיטפשמל הטלוקפ םוש ןיא המורדו ןויצל ןושארמ :רוחצ 'פורפ

 הטלוקפ ומיקי םא זא .םיטפשמל הטלוקפ ריפסב םיקהל הצור ארונ

 .עציהה הלעי םיטפשמל

 ךירצ אל .ךלש היפרגויבה לע תרביד תא .תנתונה איה לבא :רוחצ באז ◆

 .ביבא-לתמ וא םילשורימ אב תונמתהל ןוצרה םא והשלכ לדבה תויהל

 רבכ תאזה הצעומה לש םינוידה תא הוולמ ינא םג :ןמדירפ הרפע ◆

 ינפל היה הזש יל המדנ ,םהמ דחא תא תרכוז ינאו ,הכורא יד הפוקת

 הדעווב רבח םג אוהש תבשוח ינא ,תסנכה ירבחמ דחא .תובישי יתש

 תרוקיבה אשונ תא רותפנ אל םא" רמא ,םיטפוש יונימל תיחכונה

 אל הז ,תומשל ריכזהל הצור אל ינא ."הקוח היהת אל זא ,תיטופישה

 לע רבד לש ופוסב םא יתהמתו יתמערתה דואמ זא ינא .ילנוסרפ ןיינע

 ךלנו הטסבה תא רוגסנ ואוב זא ,ךכ םא יכ ,ןיינעה לופייו םוקי הז

 ילוא זא ,תטפושה תושרה אוה םויה ןוידה אשונ םאש תבשוח ינא .הפמ

 אשונ לש לודגה לולכמה ךותמ םיטפושה יונימ לע רובידב ונמזגה תצק

 תא םיקידצמ ונחנא םוקמ אוהש הזיאב וליאכ הארנ .תטפושה תושרה

.לוכה תוזח ךכב םיאור תצקש הז

 תמאבה דיקפתה ירה לוכה ךסב יכ ,םמוקמ דואמ הז ישיא ןפואב יתוא

 הלודגה הסמה וז .םיכוסכס ןורתפ אוה תיטפשמה תכרעמה לש בושח

 ללכב וא תיטפשמה תכרעמב רוביצה ןומאש תבשוח ינא .הרוקש המ לש

 - ותוא םדקל םיצור ךכ לכ ונחנאש ןויער - קוח ןוטלש לש ןויערב

 וא עבש ראבב טפשמה תיבל עיגמש טועפ הרקמ ותוא לע ססבתמ

 ךוסכסה ןורתפ לעו ,הפיחב טפשמה תיבל וא תג תיירקב טפשמה תיבל
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 ןידה קספ תמאבש תעדל ךירצ םשמ אציש שיאה יכ .הרקמ ותואב

 .הזל םיסחייתמ אל וליאכ ןאכ לבא ;ןוכנו לוקש היה ותא אצי אוהש

 טפשמה תיב יטפוש יל וחלסיו - םינחוב קר ונחנא םויה וליאכ הז

 שיש קפס ןיא .תרמצב בשוי ימ תא - ונתא ןאכ םיבשויש ןוילעה

 איה תיתִמאה תועמשמה ןיינע לש ופוסב לבא ,דואמ בושח דיקפת הזל

 לש המרב ,תיטפשמה תכרעמה הדעונ ומשלש ךוסכסה ןורתפב תמאב

 .רחא גוסמ םירבדו החפשמ יניינעל טפשמה תיב ,םולשה טפשמ תיב

 .וניטס תצק ילואש תרמוא ינא ןכל

 איהש וזיא הפ התייה :הזה ןוידה ךלהמב הפ ולעש םירבד יבגל

 דמעומה לש ויתודמע המ תעדל ןוכנ אל וא ןכ םא הלאשל תוסחייתה

 .תורחא תועצה יפ-לע וא רצינמרק יכדרמ לש העצה יפ-לע ,הטיפשל

 ןויאיר אוהש הזיא ךרד הזה תודמעה רוריב לש אשונה לכש תבשוח ינא

 תמיוסמ הדימב דדועי וליפא אוה ילוא יכ ,ןוכנ ונניא שממ השעייש

 שי םא יכ .תמאה תא הלגנ ונחנאש חוטב אלו ,תועיבצ איהש וזיא

 תא ןבומכ תופיל הסני אוה זא ,תונמתהל רורב דואמ סרטניא ,םדאל

 אל ,הז םע .רתוי הברה דוע ןכוסמ הזו ,ןח אצמת איהש ידכ ,ותעד

.תונמתהל ואובב ץעורל ול ויהי םדא לש ויתועדש הצור יתייה

 תומשמ דחא ,רצינמרק יכדרמ המגודלש ןותיעב ונארק ןורחאה ןמזב

 ללגב רחביהל אלש לולע ,ולעוהש ןוילעה טפשמה תיבל םידמעומה

 .הנכס שי הזב םג .רחא ןיממ וא הזכ ןיממ ויתועד

 אל םדאלש ,ןיינע לש ופוסב תמאב םיפצמ ונחנא המ דחא דצמ זא

 וא ןתוא הקננ ואוב זא ,שמשל תוכירצ אל ןה םא !?תועדו הרשוי ויהי

 איהש הזיא רוציל לוכי הזש תבשוח ינא יכ ,לוכה ךסמ ןתוא לרטננ

.תויתייעב

 קזיחו ,המיכסמ ינא - םיטפוש יונימל הדעווב םיאקיטילופה גוציי ןיינעב

 םיטפוש יונימל הדעווב םיבשויש םיאקיטילופהש ,ןורוא םייח םג הז תא

 .םייוצר םניא ונתניחבמש םינוויכל ןוידה תא וטיסי םה אמש ששח שי -

 ילוא אוה וישכע ונל שיש ןורתפהש רחאמש רמול הטונ ןכ ינא ןכל

 ,יוניש אוהש הזיאל ףואשל ךירצ אל ,'וכו וברמב בוטה ,וטועימב ערה

 .תאז תושעל ןוכנ אלו ,הזה ןוזיאה תא רערעל יתעדל לוכי יוניש יכ

 אל וא ןוכנ ןכ םא היגוסב קוסיע םג ןאכ ונל שיש רמוחב יתיאר ינא

 ךירצ אשונה ילואש וא הקוחב םיטפושה יונימ ןפואב קוסעל ללכב ןוכנ

 ךרד ןיב דירפהל םוקמ שי וליפא ילואו ,הליגר הקיקחב קר עיפוהל

 אובת איה - ןוילעה טפשמה תיבב ,הנוילע האכרעב םיטפושה יונימ
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 איה - םירחאה םיטפושה לש יונימה ךרד ןיבו - הקוחב יוטיב ידיל

 ,הווש תוסחייתהב תדדצמ ינא הזה ןיינעב םג .קוחב יוטיב ידיל אובת

 תוכומנה תואכרעב םיטפושה לש יונימל תסחיימ ינאש הדבועה ללגב

 .תוהובג רתויה תואכרעב םיטפושה יונימלמ תובישח תוחפ אל

 וצרי םא ,הנש םישימח דועבש ,חישק ךכ לכ היהי הז :ןורוא םייח ◆

 .רשפא היהי אל ללכב ,תאז תונשל

 יתיארו ,ןונגנמ אוהש הזיא הקוחב םג רוצינ ונחנא ,אל :ןמדירפ הרפע ◆

 .הקוחהמ קלחכ םייק הז תונוש תונידמבש

 .הקוחב הז םויה ,הטיפשה דוסי קוח שי :רנרוד הילד ◆

 םג דחא ןיד תויהל ךירצ יתעד יפל ,הפ תרמוא ינא :ןמדירפ הרפע ◆

   .הלאל םגו הלאל

 המ תא ,תוחיתמה תייגוס תא ןוידל תולעהל הצור ינא :ףיש ןליא ◆

 תקקוחמה תושרה ירבחמ קלח ןיב תושגנתה לולסמכ םג ילוא ןמתסמש

 .תטפושה תושרה ןיבל ,תעצבמה םג ילואו

 ,תויושרה ראש ןיבל םינטפשמה ןיב וליפאו ,תטפוש תושר ןיב תוחיתמ

 ,םייקתת איה דימת ,תמייק איה דימת .יעבט רבד איה ,תעצבמה דוחייב

 דימת ,תיאבצה תוטילקרפה לש תכרעמה ,הנממ יתאב ינאש תכרעמבו

 והשמש ןמיס ,חתמ ןיא םאש יתרמא ,הז לע יינפב וננולתהשכ .חתמ היה

 לצא וא ,אבצה הז ילש הרקמב ,תעצבמה תושרה לצא וא - רדסב אל

.חתמ תויהל בייח קוסיעה יפואמ יכ ,םינטפשמה

 םיסותימה ץופינ ןדיע לש ,תונורחאה םינשה לש רצות םג אוה חתמה

 עמשנ םימעפל תרוקיב חתומ אלש ימ םויה .תואכרמב תושודקה תורפהו

 .הזמ שגרתהל ךירצ אל םג ןכל .עבטה ךרדכ אלש

 תחנה .ןורחאה ןמזב רבג חתמהש השוחת איהש וזיא שי ,תאז לכב לבא

 תושרל אל ,תטפושה תושרל אל - בוט וניא הזה חתמהש איה דוסיה

 ,תויושרה לכ לע דציכ הלאשה תלאשנ .תקקוחמה תושרל אלו תעצבמה

 תויגוסה תא ןוידל הלעמ ינא ןאכו .הזה חתמה םע דדומתהל ,ללכב םא

 םיכירצ םירבדה רקיע יכ ,רובידה תא הז לע ביחרא אלו ,ןתוללכב

 ?קחשמה יללכ יוניש לע בושחל םיכירצ תמאב םאה .םכמ עמשיהל

 תא םצמצל םאה ,הדימעה תוכז תא םצמצל םאה ,לשמל ,רמולכ

 תוחפל ,הזה בלשב רבכ עיבהל ימצעל השרמ ינא ?םיטיפשה םיאשונה

 ינויסינ ךותמ בוש ,תצרחנה יתעד תא ,תוטיפשהו הדימעה תוכז אשונב

 רבעמ .דואמ ער ןויער היהי הזש בשוח ינא .תיאבצה תוטילקרפב

 דואמ טעמ תברעתמ תטפושה תושרה לוכה ךסבש עדוי ינאש הדבועל
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 םרוג איה ברעתהל תורשפאהש עדוי ינא ,תעצבמה תושרה תוטלחהב

 תולבקמ תויושרה םרטבש עדוי ינא .הנושאר הגרדממ בושח ןסרמ

 לבקתהל תולולע ויהש עדוי ינא .ץ"גבה לא ןהינפ תואשונ ןה ,תוטלחה

 םיאורש הלאכ שי .ץ"גבה אלוליא ,הטעמה ןושלב ,תובוט אל תוטלחה

 תתל ךירצ םוקמ לכמ לבא ,יבויח רבד הזש בשוח ינא ,ילילש רבד הזב

 .תאזה הדוקנל תעדה תא

 הנד איהשכ רתי ןוסירב גוהנל הכירצ תיטופישה תכרעמה םאה

 תוהמ תא תונשל םאה ?תקקוחמה וא תעצבמה תושרה לש תוטלחהב

 ?םיניינע הנהכו הנהכ דועו ,לשמל הקוחל טפשמה תיב תא ,תכרעמה

 םג ןבומכו ,תושדחה תודוקנב םג קוסענו ונקספה ובש םוקמב ליחתנ

 .םיטפושה יונימב

 .תיקסע היגטרטסאב תקסועש הרבח שאר בשוי ינא :ךירדירפ ימס ◆

 ןהש תויוביוחמה תא ,ןדיתע תא ןנכתל תוכירצ ,תולודג רקיעב ,תורבח

 הז .תורחתהל תוצור ןה הבש הרוצה תא ,תועקשהה תא ,ןהילע תולבקמ

 םינעוצקמ יפלא תורשע בשוח ינא הזה עוצקמב שי .דואמ חתופמ עוצקמ

 .עגרכ םלועב

 היגוסל רקיעב ,םויה ןוידל תשגל הצור יתייה ינא וכרדש רוביחה הז

.תיתכרעמ רתויה ,היינשה היגוסל םגו ןאכ הילע ונרבידש הנושארה

 .וזמ וז תועבונ ןה :רימז קחצי ◆

 הצור ינא לבא ,ילוא תורוצ הברהב תמאב תורושק ןה :ךירדירפ ימס ◆

 ןיינע הזו ,רובידה תא הילע ביחראו ,תחא הדוקנ לע קר עיבצהל

 ילוא ,ילשמ ינעוצקמ דסממל ךייש תויהל היגליבירפה יל שי .תונעוצקמה

 ,םישנא סויגב הנש םירשעמ רתוי יתקסע ינא .ירוביצ תוחפו רכומ תוחפ

 םישנא האממ רתוי םויה שי .ץובישבו םודיקב ,הכרעהב ,תונויארב ,ןוימב

 ינא .ילארשיה קשמב םידיקפת ינימ לכב םיאצמנו הרבחב ילצא ודבעש

 תחקל וצרתש תויהל לוכי .םיפתושמ םיגשומ הברה ילו םכל שיש בל םש

 יכ .םינעוצקמכ ,םכלש רשקהב םהילע בושחלו הלאה םידממהמ קלח

 ונחנא םא איה הלאשה לבא ,תמלשומ הנניא תכרעמ םוש לוכה ךסב

 .תומלשל תצרחנ קיפסמ הרוצבו קזח קיפסמ םירתוח

 םיאיבמו תונעוצקמו תויגוציי ןיב ןוזיאה לע הברה םירבדמ ונחנא

 המכ לש היעב שי וישכעו ,ונסיכב רבכ תונעוצקמה וליאכ ןובשחב

 אקווד הצור ינאו ,תונעוצקמה ךותל סינכהל םיצור ונחנא תויגוציי

 .תונעוצקמה לש דדובה אשונב דקמתהל

 .םוי-םוי םייתוכיא ןיד יקספמ רבד לש ופוסב רצונ םיטפושב ןומאה
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 לאוש ינאו .תתל הכירצ תכרעמהש תיתוכיא הקופת שי תרמוא תאז

 תויהל לוכיש רמוא אל הלוע תויגוצייה לש הלאשהש הז םא ימצע תא

 לצא ,הללכהב ,םוי-םויב תונגפומה תויעוצקמה תמרו תויעוצקמה תמרש

 ונחנאש םשכ הבוט הנניא ,םירקמ יפלא תורשעב ,םיטפוש תואמ

 ,תונעוצקמ דודמל עדוי אל ינא .בושחל םיטונ ונחנאש םשכו םיבשוח

 תונעוצקמש םינימאמ ונחנא םאו ,הלאכ תולוק שי םאש רמוא ינא לבא

 ילוא זא ,תמסרוכמ תוימיטיגלהש םיאור ונחנא םאו ,תוימיטיגל תקזחמ

 אלא ,גוציי לבקל ידכ םייתרבחו םייטילופ םיצחל לש ןיינעה קר אל הז

.תשרדנה הדובעה אולמ תא ונישע אל םינעוצקמ רותב ונחנא ילוא

 יתיארו ,ול ךייש ינאש םינעוצקמה רוביצ ןיינעב ןוכנ הזש עדוי םג ינא

 העפות שי .םימוחת דואמ הברהב םינעוצקמ םידסממ לע םירקחמ

 תרמוא תאז ,םינעוצקמה לש ימצע טופישל הייטנ לש תיגולויצוס

 תייארמ םהלש ימצעה יומידה תשוחת תא םירזוג אל םינעוצקמה

 ינאו ,םילכירדא לע ובשחת ,םיאפור לע ובשחת - םתוא םהלש תוחוקלה

 הז םצעב םיכירעמ םתא .םיטפושב רושקש המב םג ןוכנ רבדהש חוטב

 בוט םינעוצקמ רותב םכלש ימצעה יומידהש םישיגרמ םתאו ,הז תא

 תכרעמ תאז .םידבכמ םתאש םינעוצקמ לש הכרעהה םכל שי םא ,רתוי

 תיעוצקמ תכרעמ שיש לככש בשוח ינא ןכלו ,רבד לש ופוסב הרוגס

 .תונעוצקמה לש טביהב המצע תא רתוי רקבל הכירצ איה ,רתוי

 שיש םויה יתיארשו יל וראותש םיכילהתב שיגרמ ינא ,אשונ דוע שי

 שי רבד לש ופוסב ,היצטפאוקל םג .היצטפאוק לש דממ אוהש הזיא

 ,ךתוא יתסייג ינא' :הדליג לש העפות רוציל הלוכי איה .הלשמ תונכס

 ,טיברשה תא הככ םיריבעמ רודל רודמ ונחנאו ,אבה תא סייגת התאו

 גואדל םיכירצ ונחנאו ,דוחל רבד ןימ ונחנא רבד לש ופוסב לבא

 .'ונלש םיסרטניאל

 היצטפאוק םישוע ונחנא ;היצזיטרדנטסו תודיחא לש הנכס םג שי

 תורשע םג ךשמיהל לוכיש ךילהתב טאל טאל זאו ,ונל םימוד םישנאל

 היגולואדיא לש ןוויכל תנוונמ תויהל םואתפ הלוכי תכרעמה ,םינש

.הסנכנש המלש

 סייגמ התאש הרוצב ,ילשמ תולודג רתוי תורבחבש לשמל עדוי ינא

 םאה .הנש םירשע דועל םימעפל הרבחה לש יפואה תא עבוק התא

 ינא ?םיטפוש םינממ ונחנא רשאכ הז תא םישוע ונחנא הדפקה התואב

 יכ ,תרוקיב ךותמ לאוש אל ינא הלאה תולאשה תא .עדוי אל טושפ

 יאדכש בשוח ינאש תולאש ולא .היגולנאב אלא ,קיפסמ עדימ יל ןיא
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.םמצע תא ולאשי ,םיטפושה ,םינעוצקמהש

 םילהנמ ללכ ךרדב םה םינעוצקמ :תולעהל הצור ינאש טביה דוע שי

 אל הז לבא ,טפוש דיקפתב ללכהמ אצוי תויהל לוכי ןעוצקמ .םיעורג

 לע תללוכ תולכתסהב וא ,והשימ לש הריחבבו שויאב בוט אוהש רמוא

 שרדנ ,תאזה תעב ,םויה קוידב המ הטלחהבו הלש םיכרצה לעו תכרעמה

 לכב שיש ןוכיס וא דשח דוע הזו .רחא רוזאב וא הזכ רוזאב טפושמ

.תאזה תכרעמה

 ןימאמ ינא .תונעוצקמ לש גשומה ןיינעב דיגהל הצור ינאש רבד דוע שי

 תרדגה ,תרמוא תאז .האופק הנניא יטופישה םוחתב םג תונעוצקמהש

 הרדגהה הנניא ,0002 תנשב םויה תונעוצקמ ארקנש המ לש םידממה

 רתוי םיכורא ןמז יקרפ חקול ינא .0691 תנשב תונעוצקמ ארקנש המ לש

 תונעוצקמ לבא .ביצי יפוא תלעב תונעוצקמ ומכ תיסחי יל םיארנ םה יכ

 ושוריפ ןיא אבצב ןיצק תויהלש םויה וליפא עדוי ינא ,הנתשמ רבד הז

 לש הנבהב ,תוברעתהב ךרוצ שי - םינש רשע ינפל ומכ תונעוצקמ התוא

 לודגב .םישעמל תויועמשמ איבהל ךרוצ שי .רוביצ לש הנבהב ,הליהק

 תונעוצקמ לש םינוירטירקה ,חתמנש עוצקמ הזש ןוויכמש רמוא יתייה

.יוניש לש ךילהת רובעל םיכירצ םה םג

 לוכי ינא .תונעוצקמ לש םיטנמלאה םה המ ,בשחנ המ יתעמש אל ינא

 לעש םינוירטירקה תונורחאה הנשה םירשעבש היגולנאב םעפ דוע דיגהל

 לוכי תייה .םימעפ שולש תוחפל ונתשה םימדקמו םיסייגמ ונחנא םהיפ

 לבא .יגטרטסא ץעוי הז יגטרטסא ץעוי הז יגטרטסא ץעויש בושחל

 ינפ לע הנתשמש גשומ הז .תונעוצקמה גשומ תא ןמזה לכ ןנערל ךירצ

 תוסיפתב ,רוחאמ םיאופק ראשיהל אל דואמ רהזיהל ךירצו ,תופוקתה

.הפוקתל תומיאתמ ןניאש

 תנגועמ דואמש םינעוצקמ לש המגידרפ שיש בשוח ינא ,יללכ ןפואב

 ןובשחב קיפסמ האיבמ אלש הפורצ תוילנויצרב הנכס שי .תוילנויצרב

 תויועמשמ שי .תונעוצקמה לש ינכטה טקאל תוסחוימה תויועמשמה תא

 תללוכ תונעוצקמש ילש יעוצקמה םלועב דיגהל לוכי ינאו ,ינכטה טקאל

 טקאל ,ינשה דצב טושפה םדאה ידי לע תויועמשמה לש הנבהה תא

.השוע ינאש ינכטה

 תויושרהו תטפושה תושרה ןיב עגרכ הרוקש המל יתוא רשקמ הז

 עגרכ תטפושה תושרהש בשוח ינא .תקקוחמה תושרה רקיעב ,תורחאה

 רסוחו שבוי אוהש הזיא שיו ,הפורצ תילנויצר ,תינעוצקמכ תרייטצמ

 .הלש םיינכטה םיטקאל תוסחוימה תויועמשמה לש הנבהו תרושקת
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 תוקחתהה תא םג וב לולכלו תונעוצקמה גשומ תא ביחרהל עיצמ ינא

 טפוש לכש בשוח ינא .תויכרעה ,תויתרבחה תויועמשמה רחא תדמתמה

 ונרבידש גשומה לש ןיערג אוהש הזיא םייקל ךירצ היה רבד לש ופוסב

 תונבהל רוסאש רמואש ימ לכ םע ךלוה ינא .תופיקש לש ,ןכ ינפל וילע

 יסחיה לקשמב עגופ םצעבש ןונגנמ אוהש הזיאל הז תא ךופהלו הז תא

 םירבדה לכ לשו תולתה רסוח לשו תויביטקייבואה לשו תונעוצקמה לש

 .םיצור ונחנאש םיבוטה

 ךיא לע םג לכתסמ ,לודג רתוי ןעוצקמ אוהש לככ ,םדא לכ לבא

 ילנויצר דואמה ינכטה טקאה ךותב השועו ,ינשה דצב םיארנ םירבדה

 תונעוצקמ םיכירעמ ונחנא תוחפל ךכ .דעצ דוע ,יעוצקמ דואמה ,ולש

 טקאה לש תויועמשמה תא ןובשחב איבמ םדא ותוא .ונלש םוחתב

.תיתִמא תונעוצקמ תאז .השוע אוהש ינכטה יעוצקמה

 ךירצו סינכהל םיצור עגרכש םיפסונ םידממ לע בושחל םוקמב זא

 ותוא ביחרהל ךירצש תונעוצקמ לש אשונב ןימאמ ינא ,םתוא ףוחדל

 רמוא ינא .רתוי הבוט תומלשל הריתחב תמאב דובעי אוהש גואדלו

 םיתוויעהו םיילילשה םיטקפאה .הכרעה הברהו דובכ הברהב הז תא

.יעוצקמ דסממ לכב שיש םיתוויעו םיילילש םיטקפא םה יתראיתש

 תריחבל הדעווה בכרה ןיינעב ילש אצומה תדוקנ :ןמרבוג המלש ◆

 ,תאז רמוא ינאשכ לבא .בכרהה תא העש יפל תונשל ןיאש איה םיטפוש

If  ti לש הרימאה ללגב אל הז nia 't nekorb  , d no ’t xif  ti. ןקתל רשפא 

 העשה תא אוצמל ךירצ לבא ,ונקתל ךירצש בשוח ינאו ,בכרהה תא

 יתעדל המ לע דומעא דימו ,ןוקיתל המיאתמה הריוואה תאו המיאתמה

.ןוקית ןועט

 ונל היהש םלועהש ינפמ ,בכרהה תא ןקתל ךרוצ שיש בשוח ינא

 בשוח ינא .תוירשפאה תוניחבה לכמ ,םלוע ותוא ונניא בוש אוה .הנתשה

Z ןימל ,דוסיה ינבאל םעפב םעפ ידמ רוזחל ער אל ירמגל הזש ore 
B gnitegdu, תושעל ךירצ ינא המ ,הנוב ינא המ תוארלו קודבל ליחתהל 

 בושח דסומל םג ,תודסומל ירוטסיה עקר ןיא וליאכ ,שדחמ תונבל ידכ

.תטפושה תושרה ומכ ךכ לכ

 ששחה ינפמ רקיעב ,בכרהה תא עגרכ תונשל ןיאש הנקסמל יתעגה לבא

 ,םיטפוש יונימב יטילופה דוסיה לש תורבגתה היהי ףילחתהש דבכה

 בורש אוה ,תאז חיכוהל רשפאש בשוח ינאו ,ילש ןויסינהש םושמ

 דיגהל הצור אל ינא ,לודג קלח .םייואר-אל ויה םייטילופה םייונימה

 .םייואר-אל ויה םייטילופה םייונימהמ לודג קלח לבא ,םייונימה לכש
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 אוה ילש ששחה ,תמייקה םיטפוש תריחבל הדעווה תא הנשנ םא ןכ לע

 .הרקיש המ הזש

 ,הייפכה ,"סקריש"ה והז ,יחכונה בכרהב םגפ וב אצומ ינאש רבדה

 ןמסוז אישנה .םייטילופה םיגיצנה םע הדעווב םיטפושה לש תוברועמה

 .םיטפוש תריחבל הדעווב "םיליד"ה לע ,בוט-אלה ףותישה לע עירתה ל"ז

 .ןורחאה ןמזב קר חמצש ןיינע אל הזש ךכ

 תודימצהמ תחנ-יא שי .רוביצה לש םיבושח םיקלחב ,רוביצב תחנ-יא שי

 לש דמעמל תינסרה איה האצותה .םיאקיטילופו םיטפוש לש תאזה

 ונמתנ ונמזבש םיטפשמה רש היה ימ םירכוז אל ללכ ךרדב .םיטפושה

 ירבח ויה ימ רכוז אל דחא ףאש יאדוובו ,םירחאו הלא םיטפוש

 תא םירכוז לבא ,ןידה יכרוע תכשל ירבח ויה וא ,הדעו התואב ,תסנכה

 לש םיטפושל םייונימה תא םיסחיימ קדצב אלש וא קדצבו ,םיטפושה

 .הדעווה ירבח םהש ןוילעה טפשמה תיב

 םיטפוש השולשב ךרוצ ןיאש - "המואה"ב 5991-ב בתכ ןורי ןבואר 'פורפ

 'פורפ יפל .דחא טפוש וב אהיש קיפסמו ,הדעווב ןוילעה טפשמה תיב לש

 תופתתשהה יניעב .הדעוול םיצעוי ןיעמ קר תויהל םיכירצ םיטפושה ןורי

 םע ףותישב ,הריחבב םיעירכמו םיעיבצמ לש דיקפתב ,םיטפושה לש

 ,ןמזמ אל ונסנתה .הלוספ איה ,םיטפוש םניאש ,םייטפשמ-אל םימרוג

 לאשימ טפושה ףותישמ התיהש תחנה-יאמ ,תסנכל תונורחאה תוריחבב

 םע ולש ףותישה ןמ תוחונ-יא התיה .תיזכרמה תוריחבה תדעווב ןישח

.םיאקיטילופה

 םיטפושה ןיב רשקה תא קתנל הז ,תושעל ךירצש םירבדה דחא

 תושרה לע םירבדמשכש רוכזל ךירצ ,רבד לש ופוסב .םיאקיטילופהו

 יווצב ,תורטשב ,םינכש יכוסכסב ןד רשא טפושה לע םירבדמ ,תטפושה

 .םיילילפה םיניינעב םג ןבומכו ,הלאב אצויכו העינמ

 םניב םיחרזא לש םיכוסכסב ,ינולפ קיתב ןדש טפושה לש דוקפתה

 תריחבל הדעוול רשק םוש ול ןיא ,תונוטלשה ןיבל םניב וא םמצע ןיבל

 אוה ,םיטפושה לש ,ינויחה ,יזכרמה דיקפתה רבד לש ופוסב .םיטפוש

 .םהב עירכהל ,םיכוסכס רותפל

 םעפ ,יתד אפור םעפ ,יברע אפור םעפ וב לפטמו םילוח תיבל אב םדא

 לש הריחבה לש ןונגנמהש תעדה לע הלעי אל שיאו ,האלה ןכו ,האפור

 קפסמ טפושה .תוריש לבקמ הלוחה .לופיטל תובישח וב שי םיאפורה

 .םיכוסכס ןורתפב םיבשותל ינויח תוריש

 לכ .יזכרמה רבדה רותב תויעוצקמה לע תויהל בייח שגדה ןכל
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 םיטפושה לש םייחה תייפוסוליפו םלועה תפקשה רבדב תויגולואדיאה

 תוליעפהמ דואמ םיקוחר לבא ,םיבושח דואמ םירבד ןה האלה ןכו

 םיקיתב ,הסנכה סמ לש םיקיתב ןדש טפוש לש ודיקפת לש תימוי-םויה

.הלאב אצויכו םילילפ לש

 לש הריחבב קר תמייק איה זא ,הריחבל תדחוימ תועמשמ שי םא

 ,תיטפשמה הכלהה תעבקנ םשש םושמ ,ןוילעה טפשמה תיבל םיטפוש

 רקיעבו ,תוכומנה תואכרעב םיטפושה לש ןידה יקספ תא םינקתמ םש

 יניינעל טפשמ תיבכו ץ"גבכ ןוילעה טפשמה תיב לש דוקפתה ללגב

 .הקוח

 אל םאה - וז הדוקנב ימצעב חוטב אל ינא - הלאש הלעמ ינא ןכל

 יטפוש תריחב לש הרודצורפה ןיב הנחבה תושעל לוקשל תעה העיגה

 ןיינעב ?םיטפושה רתי תריחבל הרודצורפה ןיבל ןוילעה טפשמה תיב

 ,יזוחמ ,םולש - ןוילעה טפשמה תיבל תחתמש תומרה לכמ ,םיטפושה

 היעב איהש וזיא שיש יתעמש אלו ימע ךותב יח ינא - הדובעל ןיד יתב

 ןיינעב איה היעבה ,היעב שי םא .םדוקפתב רושקש המ לכב רוביצב

 בצמה ןמ הנושה רדסה אוצמל ךירצ םשש ןכתייו ,ןוילעה טפשמה תיב

 .םייקה

 לש ותרעה תובקעב ,תונעוצקמב ךרוצה ןיינעב הלימ רמול הצור ינא

.תיטילופה תכרעמה תא ףוקתל הצור ינניא .ןורוא תסנכה רבח

 .רתומ הז ?המל :ןורוא םייח ◆

 עודמ ןיבמ אל ינא .הזה רשקהב ךרוצ יל ןיא ,אל :ןמרבוג המלש ◆

 תרגסמב ,יזוחמ אפורב ,זוחמ סדנהמב ,זוחמ טילקרפב רוחבל רשפא

 תוחיתפבו ,רוביצ יגיצנ ףותישב םיילנויספורפ םישנאו םיזרכמ תודעו לש

 םש ,הדובעל ןיד תיב טפושו םולש טפושו יזוחמה טפושה ןיינעב אקוודו

 .תיטילופה תכרעמה לש םיגיצנ תויהל םיכירצ

 ?זוחמ יסדנהמל םיזרכמה תודעו לע םירוביד םעפ תעמש :ןורוא םייח ◆

 םירבדמשכ רקיעב תאז םיעמוש .םיטפושל עגעגתתש יל ןימאת ,עמשת

 היינב ירתיה ןיינעב תוכלשה ול שיש םושמ ,זוחמה לע הנוממה לע

 םייונימב הרוק המ ךל רפסי אוה ,רודירמ ןד תא לאשת ,המודכ

 .הלאה

 םייטילופה םיטנמלאה לש םתמורתש העדב ןיידע ינא :ןמרבוג המלש ◆

 םתוכיאל םורתל היושע הנניאו הפיסומ הנניא םיטפוש תריחבל הדעווב

 .ילש תיזכרמה הדוקנה תאז .םיטפושה לש

 יואר םא אלא ,םיטפושה לש יונימה תטיש ונניא אשונה :רימז קחצי ◆
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.דציכ ,ןכ םאו ,תטפושה תושרב םייקה בצמב םירבד תונשל

.םיטפושה לש יונימה תטיש לע הרצקב וישכע רבדא

 לכב טעמכש ,ילש םירבדה םוכיסב םגו םירבדה חתפב רמול שקבמ ינא

 ךרואל הנד ,םויה ןאכ וגצוה אלש תופסונ תולאש דועבו הלאה תולאשה

.םיטפוש תריחבל הדעווה ידי-לע התנומש הדעו תוידוסיבו ןמז

 ןונמא תסנכה רבחו ,שאר בשוי יתייה ינא הלאה תולאשב הנדש הדעווב

 הדעווב לבוקמש םשכ .םירבח ויה ןור-איג ירוי ןידה ךרועו ןייטשניבור

 .הדעווה לש םיירקיעה םיביכרמה תא וגציי םה ,םיטפוש תריחבל

 המסרפ איה .המלש הנש תויביסנטניאב הכודמה לע הבשי תאזה הדעוה

 ,ןיינעל רשק ול שיש ימ לכמ תוסחייתה השקיב ,התמקה לע העדוה

 .םימרוג הברהל התנפ התמזימו ,םישנא הברה בתכבו הפ לעב העמש

 םייטרפה םינוכמלו םיחמומל התנפ איה ,תויעוצקמה תניחבמ ,רתיה ןיב

 הקיזחמ - הדעווה לש חודה הז .יעוצקמ ןוחבא ןיינעל ץראב םיליבומה

 תריחבל הדעווה ינפל וישכע חנומ חודה .ןהכ-גרבסרטש תטפושה ותוא

 .םייתסה אל ןיידע ןוידהו ,וב ןודל הלחה איה .םיטפוש

 תוצלמההו תויעבה לש המישר שיו ,םייקה בצמה רואית שי הזה חודב

 .ןאכ ונודנש תולאשל הדעווה לש תובושת ןהב ,הדעווה לש

 חודב הגיצה איהש בצמה רואית ,הדעווה םויק רבדש רעטצמ ינא

 היהש ינפמ ,הזה דבוכמה םורופה ינפב ויה אל ללכ ,הלש תוצלמההו

 .הלאה תוצלמהה סיסב לע ןוידה תא ליחתהל ,יתעד יפל ,רשפא

 תא ץרמנ רוציקב םכינפב גיצהל הז וישכע תושעל ןווכתמ ינאש המ

 רמול שקבמ ינא הז ינפל .ןאכ ולעש תולאשה רקיעל תובושתה רקיע

 לכ יבגל העידי רסוח שיש ,ונתעתפהל םא עדוי אל ,וניליג ונחנא :תאז

.תולאשב ןאכ יוטיב ידיל םג אב הזו ,ךילהה

 תוידוסה לע תונעטה לכל דוגינב איה תואיצמהש ינפמ ,הנושמ תצק הז

 .ללכב להנתמ הזה ךילהה ךיא םיעדוי אלש ךכ לעו הזה ךילהה לש

 דחוימ ןויליג ןידה יכרוע תכשל האיצוה םייתנש וא יצחו הנש ינפל

 .הנידמב רתויב ידוסה ףוגה - התייה ולש תרתוכה .הלש ןואטיבה לש

 לכו םיכילהה לכש ינפמ ,הזה רבדהמ תואיצמהמ קוחר רבד ןיא

 הז דמעומ לע הדעווב ןוידה םצע איצוהל ,הזה ףוגה לש םינוירטירקה

 ומסרופש םיללכבו דוסי קוחב ןבל יבג לע רוחש םיבותכ ,רחא וא

.עודיו יולג לוכה .תומושרב

 ,ךורא קרפב ,ןאכ םיבותכ םה ,רוביצב םיעודי אל םירבדהש ןוויכמ לבא

 .בלש ,בלש ךילהה תא םיגיצמש ,םידומע םיעברא וא םישולש ילוא
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 ןיינעתמש ימ .'םיעדוי אל ונחנא' ורמאי םישנאש ךכל הקדצה םוש ןיא

.תעדלו אורקל ןמזומ אשונב

 היהש המש בשוח ינא ,תחא הרעה ריעהל הצור ינא :רודירמ ןד ◆

 אל רבד םושש אוה ,הנורחאל דע קר היה הז ירעצל ,הדעווב בוט

 אלש בוטו ,םיעלקה ירוחאמ הרוק המ םיעדוי אל ןכל .הצוחה ףלד

 רמוא המ םיעדוי אל .הרודצורפה תא אל ,םיבהוא אלש המ הזו .םיעדוי

 עומשל ליגר רוביצה .הז םדא רחבנ המל וא ,אוהה רבחל הזה טפושה

 .הרוק תמאב המ ,תופלדה ,םוקמ לכמ ,הלשממהמ

…ךבלמ הגאד רסה :רנרוד הילד ◆
 .הז תא וניאר ןורחאה ןמזב ,ירעצל :רודירמ ןד ◆

 .ארונ והשמ הז :רנרוד הילד ◆

 .הרעהה לע החילס .הרודצורפה אל ,היעבה תאז לבא :רודירמ ןד ◆

 .םידמעומה תומש ומסרופ ןמזמ אל קר :עלס ימת ◆

 אלש המ .תעדל הצורש ימ לכל עודיו עובק ךילההש יתרמא :רימז קחצי ◆

 .דמעומה יבגל תונושה תועדה ןה ,עודי היהיש רוסא יתעד יפלו ,עודי

.תכרעמה לש לדחמ והז ,םירבד םיפלוד םאו

 הז .הז תא רוביצה ינפב םיחתופ אל ,םיפשוח אל רדוסמ םוקמ םושב

 ועיבי אל םישנא ,יולג-אל היהי ןוידה זאש םושמ ,תושעל רוסאש רבד

 .םתעד תא

 ול םיארוקש קוח ונשי ,תאזה הדוקנה תא םכל םיגדהל ידכ ,בגא ךרד

 םיירוביצ םיפוג בייחמ הזה קוחה .קיודמה םשה אל הז ."תוקמנהה קוח"

 ןטק רפסמ םש שיו ,תוטלחהל תוקמנהה לכ תא טרפל רוביצ ידבועו

 הז .םדא םינממ אל הָ ּמָל - תוטלחהל םיגירחה דחא הז .םיגירח לש

 .יונימה לש תוכיאבו ךילהתב עגפי הז תרחאש םושמ ,תולגל רוסאש רבד

.עודיו יולג ךילהה ,הז דבלמ לבא

 תישאר :הלא ןה ןאכ ולעש תוירקיעה תולאשל הנתנ הדעווהש תובושתה

 ןיא ;םיילאדיא םירדסה לע םירבדמ אל ונחנא - הדעווה בכרה ןיינעב

 תא םינחוב .םיירשפא םירדסה לע םירבדמ ונחנא .םיילאדיא םירדסה

 .םירחא םירדסהל האוושהב םתלועפ

 הצילמה איה .ולוכ םלועב השענ המ תעדויו העמשו הקדב הדעווה

 בכרהב תעגל אל - דחא הפ ויה תוצלמהה לכ - תיעמשמ-דח הצלמה

 לש םיעלקה ירוחאמ .הטיפשה דוסי קוחב עובק אוהש יפכ ,םייקה

 םיירקיעה םילוקישה דחא ,שרופמב הבתכ אל הדעווה הז תאו ,הדעווה

 בכרהה רופישל העצה לכש ששחה אוהו ,יולגב ןאכ עמשוהש לוקישה היה
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 תועצהה תחא הרמא ,לשמל .בכרהב עגפתש הטלחהל תסנכב לגלגתת

 יואר אל ,םיפסונ םילוקיש לשבו תויושרה תדרפה לש ןורקיעה לשבש

 םיטפוש הנממש הדעוובש יואר .םיטפשמה רש היהי הדעווה שאר בשויש

 העצה הלעהש ימ םג םלוא .ןוילעה טפשמה תיב אישנ שאר בשויה היהי

 ונחנא םאש ינפמ ."הזה רבדב תעגל אל ,הלילחו סח" ,ףוסבל רמא תאז

 ונחנא זא ,םיטפשמל רוספורפ אוהש רבח ,המגודל ,םיפיסומו הזב םיעגונ

 ,בטיה דבועש הנבמ אוה וסיסבב הנבמהו .הנבמה לכ תא סורהל םילוכי

 ,תואיצמב ,לעופב אלא הכלהל קר אל ,הנש םישימח ינפל ותוא ונבש יפכ

 לע בוט הארנ אוה םא םג ,והשלכ יוניש וליאו .דמלמ ןויסינהש יפכ

 .לארשיב תוברתהו הרבחה עקר לע דחוימב ,םינוכיס ובוחב ןמוט ,ריינה

 .בצמה יונישל תירקיע הביסכ ללכ ךרדב תגצומה הנעטה הנוכנ אל

 םינממ םהש ,םיטפוש תריחבל הדעווב םיטלוש םיטפושהש איה הנעטה

 דצמ םירותיו שיו תורשפ שי ,ןתמו אשמ שי .ןוכנ אל הז .םישנאה תא

 ,לוכה ךסב .העשת ךותמ השולש ,םירבחהמ שילש קר םה ,םיטפושה

 בשוח ינא ,הנש םישימח ךשמב ושענש םייונימה לע לכתסמ התא םא

 תעגל אל התייה הדעווה לש הצלמהה ןכל .בוט הדבע תאזה תכרעמהש

 .הדעווה לש בכרהב

 םעפ הדעווה ינפל הלעש ןיינע הז ,ףוקיש לש ןורקיעה יבגל תחא הלימ

 .םינפבמ םגו ץוחבמ םג ,םעפ רחא

 ?הדעווב ןייטשניבור :ףיש ןליא ◆

 היה .הדעווב היה ןור איג םגו ,הדעווב היה ןייטשניבור :רימז קחצי ◆

 לש בכרהב יוטיב ידיל אבש תויגוציי לש ןורקיעהש ,לוכה לע םכסומ

 תיב לש בכרהב ונריכי אל ומוקמ ,תימוקמ תושר לש בכרהב וא תסנכה

R ןיב אוה לדבהה .ףוקיש לע ונרביד ונחנא .טפשמ evitatneserpe - ןאכ 
R ןיבל - תויגוציי לע רבודמ evitcelfe - ףוקיש לע רבודמ ןאכ. 
 אוה עירכמהו ןושארה לוקישה ןבומכש ונרמא ?ונרמא םצעב המ

 :םינפ יתש תוחפל ול שיש יוטיב וטיה תויעוצקמה .תויעוצקמה

 'יטופישה גזמה' יורקש המ ,תינש ;יטפשמה ןורשיכה ,תישאר תויעוצקמה

 לכ .םיסומינה ,תונלבוסה ,תוחיתפה ,טופיש לש דיקפתל המאתהה -

.תויעוצקמה הז - הלאה םירבדה

 השירדה לע הנוע דמעומ םא ,רמולכ ;ףוקיש לע רבוד ,הז לע ףסונ

 לש האכרעב טפוש תונמתהל םיאתמ אוהש רבדה שוריפ ,תויעוצקמ לש

 וזיאמ .הנומתל סנכנ ףוקיש לש לוקישה זאו ,ןוילע וא יזוחמ ,םולש

 יוטיב ןתיי ןוילעה טפשמה תיב םא בוט היהיש הזה ןבומב ?הניחב
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 םיפצמ הנידמב םינוש םירזגמש םושמ )א( - תונוש תועד וא םירזגמל

 )ב( ;תרחא וא תיטילופה תכרעמה תועצמאב תאז םישרוד וליפאו ךכל

 ולוכ בכרומש טפשמ תיב יפלכ רוכינ שיגרהל יושע רוביצהש ינפמ

.םתִא תפתושמ הפש ול ןיאש בשוח אוהש םישנאמ

 טפשמה תיב בכרהב ףוקישה ןורקע םייק ,המגודל ,תירבה-תוצראב םג ןכל

 …ידרפסה טפושהו יתדה טפושה היה דימתמו זאמ ונלצאו .ןוילעה
nO ,םישנ תונמל וליחתה תרופ ןב ירחא - םישנ יונימ יבגל  eht  stirem, 

 תיבב תטפושכ השיא יונימ לש לוקיש היה ןכ תמייוסמ הפוקתב לבא

 אל םצעב שרופמב הרמא הדעווהש המ לכ ,הז ןיינעב .ןוילעה טפשמה

 .תימשר הקנפשוג הזל הנתינ וישכעו ,דימת םייק היה הז .םולכ שדיח

 ,יזכרמה לוקישהש רחאל ,לוקישכ ףוקישה תא םג םיאיבמש ועדי

 ןד ,התא םגו ,ןוכנ הזש בשוח ינאו .לוכה הז .וקופיס לע אב ,תויעוצקמ

 .יברע טפוש תשפיחש תרמא ,רודירמ

 .םירחאהמ בוט אוהש ,דחא יאנתב קר לבא :רודירמ ןד ◆

 .שרופמב תרמוא הדעווה הז תא :רימז קחצי ◆

 אוה םא" םויה תרמא התא ,אל ,ךכ םירמוא אל םתא :רודירמ ןד ◆

 תא אל םירחובו ,ותוא םירבוע םלוכ ,ךומנ ףס םימש ."ףסה תא רבוע

 .בוט יכה

 לוכי אל התאש םושמ ,םירחאמ בוט אוהש הזכ רבד ןיא :רימז קחצי ◆

 .הז תא דודמל ךירצ אל ,הז תא דודמל

 חיננו ,תודוקנ האמ רמאנ ,תודוקנ לש הלאקס ןימ חקינ רמאנ םא

 וירחאו .תודוקנ םינומש לביק והשימש רמולו אובל לגוסמ תייה התאש

 המורתהש רמול לוכי התא זא ,תודוקנ הנומשו םיעבש ול שיו יברע שי

 .תודוקנ יתשמ רתוי הווש יברע טפושכ ןתונ אוהש

 יטנוולר -אלה לוקישה היה הזש רמוא יתייה הז הרקמב :רודירמ ןד ◆

 ותוא ינפל םשאנה שיאב רושקש המב יכ .הטלחהה תא לוספל ךירצש

 .בוט תוחפה טפושה תא תרחב ,טפוש

 םלועב םיבשוח ךכ .יניינע לוקיש הזש הבשח הדעווה לבא :רימז קחצי ◆

 ינא .תמלשמ תיטופישה תכרעמהש ריחמ הז ,ךל דיגהל הצור ינא .בחרה

.הזל עדומ

 םישנל תנקתמ הפדעה ןיינעב בתכ אצמ טפושהש ןידה קספ :רודירמ ןד ◆

 .ותוא יתבהא אל - תויתלשממה תורבחה קוחל 81 ףיעס יפל

 .בכרהב רבח םש יתייה ינא .רדסב :רימז קחצי ◆

 .קוחל ילש ןוקיתל תמכסה התא ,רודירמ ד"וע :ףיש ןליא ◆
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 ינא .ידגנ גירח ךל היה .קוחל ךלש ןוקיתל יתכמסה אל ינא :רודירמ ןד ◆

 .'וכו םתדע ,םתד ,םנימ ללגב םיבוט תוחפ םישנא ונמיש הזל יתדגנתה

 אצמש המ לבא .ןוכנ הז ,הזל יתדגנתה .יתעדל םייונימב עגופ םג הז

 .ןוקית אל הז ,ומצע ןויבצהמ קלח הז םש רמוא

 ןורקיעה דעב םיוסמ ריחמ םלשל ןכומ ינאש ,איה יתעד :רימז קחצי ◆

 תיב לש דמעמה תא רפשמ הז לוכה ךסבש בשוח ינא .ףוקישה לש הזה

 לקשמה תא תמאב תעדל ךירצ לבא .הרבחב ולש דוקפתה תא ,טפשמה

 לע אוביש רוסא ןפוא םושבו ,לבגומ דואמ לקשמה .הזה ןורקיעה לש

.תויעוצקמ ןובשח

 םייקה ךילהה רופישל תוצלמה אלמ הזה חודה - ךילהל רשקב וישכע

 אוה .םויה םייקה בצמה לע תוצלמהה לכ תא הנוב אוה לבא .םויה

 םושמ ,יטסרד יוניש אל ,תוכפהמ םיעיצמ אל ונחנא - שרופמב רמוא

 םאו ולש תוריפה תא םיקדוב םא ,בוט בצמ אוה םויה םייקה בצמהש

 רחאל - תויעוצקמב רבודמשכ לשמל .תורחא תונידמל ותוא םיוושמ

 לש ךילהה לכ תא דואמ ונרפיש ,םיחמומה לכ תא הדעווב ונעמשש

 ,דואמ יביסנטניא אוה ףסאנש עדימה םויה םג יכ םא ,עדימ ףוסיא

 שיש הנשמ תדעו תבשויש אוה ליגר דואמ רבד .תורוקמ דואמ הברהמ

 םישקבמ ונחנאו ,"קיפסמ אל הז" תרמוא איהו ,עדימ הברה רבכ הינפל

 ךילהת הז .'וכו 'וכו "הנש יצח דועב אובת" םירמואו תוצלמה דוע

.דואמ ידוסיו ךשוממ

 הז ,םיטפוש תריחבל הדעווב םיטפושל תויטננימוד איהש וזיא שי םא

 ;תוניצרב דואמ הזה דיקפתה תא םיאלממ הדעווב םיטפושהש םושמ

 שרדנה ןמזה תא םישידקמ םניא ,הדעווב םירחא םירבח ,רמול יל רצו

 םהל שי ןכלו ,רמוחב םיטלוש םיטפושה .תוניצרב הז תא תושעל ידכ

.םרפסמל תיסחי תויטננימוד רתוי

 לכש תרמוא תוצלמהה תחא .תוצלמהה לכ תא טרפל הצור אל ינא

 עובש לש סרוק םירבוע - דואמ םיטעמ םיגירח שי - םידמעומה

 םירחא תועוצקמ ינימ לכב .'הכרעה זכרמ' םיארוקש המ הז .היימינפב

 םינחבמ - םויב הז תא םישוע םימעפל וא תועש המכב הז תא םישוע

 ,תויטפשמ תויצלומיסב ,דחי םייח םה םלש עובש .המודכו םיינכט-וכיספ

 ףא ,וישכע רבכ םייק הז .םיחמומ לש תויחנהה יפ לע ,םיירוביצ םינוידב

 םיחמומה לכ .הז תא הרשיא אל ןיידע םיטפוש תריחבל הדעווהש יפ לע

 ןיא לבא ,הזל םיברקתמש םירבד שי ;בוט רתוי רבד ונל ןיאש ורמא

.הזמ בוט רתוי רבד
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 .טפושכ יונימ ךרוצל םישרדנה םירושיכה ןיינעל ומסרופש םירבד שי

 םירשעכ שי .םיטרופמ הלאה םירבדה .םייללכ םירבד אל הלא

 המישרהו ,דמעומ לכ לצא םיקדוב המ לש ,תטרופמ המישר ,םינוירטירק

 .תומושרב תמסרופמ תאזה

 הברה לש ןויסינהמ הדמל איה .דואמ הסונמ םיטפוש תרחובה תכרעמה

 הטישב יסיסב יונישל תיתִמא הביס םוש האור אל ינא ןכל .םינש דואמ

 תונשל תיתִמא הביס םוש ןיא .ןאכ םיעצומש םירופישה דבלמ ,תמייקה

 .םלועב הבר הכרעהל הכוז םגו םיבוט תוריפ החימצה םגש הטישה תא

 אל ונחנאש יפ לע ףא .תורחא תונידמב תוכרעמ םיריכמ ונחנא

 תוכרעמה ןיב איה ונלש תכרעמהש רמול לוכי ינא ,םייביטקייבוא

 לע ,שדח יוסינב תאזה תכרעמב עוגפל .לארשי תנידמ לש רתויב תובוטה

 ןוכיס ךכב שי - תסנכה ןמ אצת איה ךיא םיעדוי ונניאש העצה דוסי

 .לארשי תנידמ לש םילודגה םיגשיההו םיבושחה תודסומה דחא לש

 תריחבל הדעווה לע תרוקיבה םצעב המ ןיבהל יתיסינ :ימע ןב רחש ◆

 הרטמה - תרוקיב לש תחא המגמ .תומגמ יתש ההזמ ינאו ,םיטפוש

 תונשל וא םיטפוש תריחבל הדעווה תא ףילחהל אל תמאב איה הלש

 ףיסוהל םיצור אל ,רמולכ .הלש םירצותה תא תונשל אלא ,הבכרה תא

 תרחא הגלפמב וא ס"שב וא צ"רמב םיבשוח תמאב יכ ,יאקיטילופ דוע

 ,ונדצל רתוי אוה ה'לשיומש רחאמש םיצור אלא ,הכלהכ גוציי ןיאש

 םיסנמש עמוש ינאש םייוניש לש דחא גוס הז .טפוש תויהל רחביי אוה

 .ףקות לכב דגנתמ ינא הזל .תושעל

 םינימאמ ןכש םישנא לש הז ,עמוש ינאש םייונישה לש ינשה גוסה

 בור הז ,בגאו ,טפשמה יתב תכרעמב ןומא םהל שי ןכש ,תכרעמב

 וא זכרמה רבחש םיצור אל םה ,רפשל םיצור םה .תילארשיה הרבחה

 םה ;רתוי םיבוט םישנא ורחבייש םיצור םה ,רחביי הזכ יטילופ ברוקמ

 רשפא דימתו ,ןיוצמ אוה טפשמה תיב ,םירמוא םה .חיבשהל םיצור

 .הדמע וזכב ךומתל לוכי ינאש בשוח ינא .רפתשהל

 ףוקישל ןועטלו אובל הסנמש ימ ןיינעב והשמ דיגהל הצור ינא וישכע

 לבוקמ ,רימז טפושה ותוא גיצהש יפכ וא ףוקיש חנומה .תויגוצייל וא

 םירבדמש הלאש השוחת יל שי לבא .הרבחה בור לע לבוקמ אוה .יילע

 תישאר .םלוכ אל ,םתצקמל תוחפל ,תורחא תונווכ םהל שי ,ףוקיש לע

 ףוקיש ןיב ןיחבהל הצור ינאו ,ךרעכ ףוקיש הנניא םהלש הרטמה ,לוכ

 טעמכ וא םוחת לכבש ןימאמ לשמל ינא .רישכמכ ףוקיש ןיבל ךרעכ

 ,רבגה םודיקל הדוגאב וליפא ,תגצוימ תויהל הכירצ השיא ,םוחת לכב
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 .םישנל אלמ גוציי תויהל ךירצ ,רמולכ .הזה ןיינעה ךרוצל

 םישנ גוצייש ןימאמ ינאש םושמ ,תואמגוד הברה לע בושחל לוכי ינא

 םישנאהמ קלחש השוחת יל שי תאז תמועל .ומצע ינפב ךרע אוה

 םיגשומה ,רימז טפושל הלילח ןווכתמ אל ינא ,ףוקישה לע םירבדמש

 .םהילע םילבוקמ אל ללכב 'ףוקיש'ו 'תויגוציי'

 טפשמה תיבב ףוקיש םיצור םה ,םידרחה תא ולט - המגודה הנהו

 ורמא ןה לבא ,ףוקישל תונכומ אלש תוצובק שיש חיננ לבא .ןוילעה

 איה ייניעבש ,הצובק וליפא תחקל ןכומ ינא .ףוקיש תוצור ןכ ןהש

 לש הצובקה ,הלש ביוא ןוילעה טפשמה תיבב האור חרכהב אלש הצובק

 יתייהו ,תאזה הצובקה תא דבכמ דואמ ינא .םיימואל םינויצה םייתדה

 איה תמאב םאה לבא ,תילארשיה הרבחב תבלושמ היהתש דואמ הצור

 ךרעכ ףוקישל הנכומ איה םאה ?ינברה ןידה תיבב םג ףוקיש הצור

 הריתמ הניא הכלהה - קדצבו ,היהת םהלש הבושתה ?רישכמכ אלו

 ןידה תיבב בר ונניאש טוידה הריתמ הניא ,ינברה ןידה תיבב השיא

 םתצקמ וא םישנא םתוא ,המישנ התואב .עודמ ריבסת איהו ,ינברה

 תלאשו ,הקוחל טפשמ תיבב תבשל םדא לוכי - םירמואו םיאב ,תוחפל

 אוה ,בר תויהל לוכי אוה .תיטנוולר אל ,ולש תואטפשמה ,תויטפשמה

 דרח יתויהב ,ינא םג ,הזה וקב וכלי םה םא .רחא והשמ תויהל לוכי

 תויפוקיש היהת .ףוסה דע הזה וקב ךלא ,ןוילעה טפשמה תיבב העיגפל

 רבדמש ימ םא תוארל הצור ינאו .לארשי תנידמב יטופישה רזגמה לכב

 השוחת יל שי .הלאה םימוחתב םג דומעי ,תויפוקיש לע ךכ-לכ ההובג

 .ךרע אלו רישכמ איה תויפוקישהש ררבתי ףוסבש

 …ימרופר ברב קפתסנ :האירק ◆
 רשקהב יטילופ חוכיו הפ חותפל הצור אל תמאב ינא :ימע ןב רחש ◆

 .הזה

 תמאב הל שיש תויפוקיש :תועפות יתש הפ שיחמהלו אובל הסנמ ינא

 הרטמ וא תיטילופ הרטמ הל שיש תויפוקישו ,הירוחאמ תיכרע הרטמ

 איהש יפכ ,הקלחב וא ,תילארשיה טפשמה תטישב העיגפל וא לוסיחל

 .תוצרחנ דגנתמ ינא הזלו ;םויה

 ןתוא רותפל ןויסינהו ,םיטפוש תריחבל הדעווה דגנ תונעט דוע ןנשי

 ךירדירפ ימסש בשוח ינא .ןוכנ אל ןויסינ אוה תאזה הדעווה תועצמאב

 וא תויפוקיש ,תויגוצייל רבעמ ,תרבדמש הנעט הנשי .ךכ לע רביד

 - םיבכעתמ ןיד יקספ הנה - ותוצירח ,טפושה לש ויפוא לע ,הקיטילופ

 לכ ריבסא ינאו ,ילארשיה טפשמב םיתוויע יבגל היטה הנשי .המודכו
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 .תונעטהמ תחא

 טפשמבש ריבסמש חוד האיצוה ,איחי ןוד לחר יל המדנ ,ןיד תכרוע

 הארמ איה .םישנל תוסחייתהב םיתוויע שי ,הקיטסיטטס יפל ,ילארשיה

 וא םיוסמ טפוש לע םילח אל הלאה םיתוויעה .םייטסיטטס םיתוויע

 ,תוחפ בוט ןיד תוכרועל סחיה .םייתכרעמ םה אלא ,םיוסמ םרוג לע

 איה ,תיטילופ-אל הנעט איה .דחא גוסמ הנעט וז .םישנל סחיה םג ךכו

 ילוא העוגנ טפשמה תכרעמש תוארהל האבו םיתוויע ןקתל האב רתוי

 םיעדוי ונחנא .הרקי אל הזש גואדל ךירצו תומודק תועד ןהש הזיאב

 תעדוי תכרעמה .תוחפ םויהו ,םיכמ םילעבל תונחלסב וסחייתה רבעבש

 םיטפוש בכרהל הדעווש רבד אל הז .תונתשהל הכירצ איהו ,תונתשהל

 .רותפל הלוכי

 םלועל .טפושה לש ותוצירחב וא ותוכיאב ,ויפואב הניינע היינש הנעט

 חוכ תריחבב קסוע ינא םג .הגוש הנניאש הדעו םיקהל וחילצת אל

 םיבוט יתרחב - "םחורי בזוע הדומ" - ילש יזכרמה םוחתה אל הז .םדא

 .רתוי םיערב םתוא יתפלחהו םיער יתרחב םג םיתעלו םיער יתרחבו

 ופוסבו ,םיצור קר םתאש המ לכו תודעוו םיגולופרגו םינוכמ יתלעפהו

 .יתלשכ רבד לש

 ןיטקהל ילוא רשפא לבא .תורקל לוכי הז רתויב תיעוצקמה הדעוול םג

 ןיב חוכיווה .תוטיש תונבל רשפא םא ,בוט דימתו ,תונולשיכה זוחא תא

 אוה - לשמל רוחבל ךיא - גרבסרטש תטפושה ןיבל ףשר תסנכה רבח

 לוכה .תרחא ךרדבו וזכ ךרדב הצור תאו ןוכמ הצור התא .ימיטיגל חוכיו

 חוכיו הזו ,התוא רפשל דעונ הז ,הטישב עוגפל דעונ אל הז .ימיטיגל

 .ימיטיגל

 הפיא .הדעוול בוש םיכלוהש ךכב ןומט היעבהמ קלחש בשוח ינא לבא

 איה הריחבל ךשמהב םיטפושה תוכיא לע הרקבה תכרעמ ?ןורתפה ןכ

 וילא הבאשנש םוקו אוה לשמל בושמה .תיביטקפא אל הרקב תכרעמ

 תיבל קר הנעטב אב אל ינא - ירוביצה רזגמה .ןידה יכרוע תכשל

 הז תא ול ןיא .הרקבו םידדמ תוכרעמב הקול רזגמכ - ןוילעה טפשמה

 ,דספה וא חוור לע עיבצהל לוכיש יקסע ףוג אל הז .םימוחת הברהב

 .הז תא ול ןיא םימוחת הברהבו

 רשפא .טפושה תא רקבל םיאבש םימוחת הרואכל שי טפשמה תכרעמב

 .ןמסדובמוא ומיקה וישכע .ותוא איצוהל יתעמשמ ןידב לשמל

 .רוערע םג שי :ןהכ גרבסרטש הבוט ◆

 ונניא רוערע ,ןיחבהל הפ הצור ינא לבא .רוערע םג שי :ימע ןב רחש ◆
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 לע ץרפתמ אוה ,ער גזמ טפושל שי םאש םושמ .תקפסמ הרקב תכרעמ

 אוה הרוקש המ זאו .הז תא תוארל רוערעב דואמ השק ,ןידה יכרוע

 הארת - םירמוא ,םיטפוש תריחבל הדעווה תא םירקבמש ןידה יכרועש

 טפשמה תיב םלואב ןיגפה אוה תוסג הזיא תיאר ,ינולפ ורחב םה ךיא

 ןיינעל בל םש והשימש דע םינש דואמ הברה תופלוח זאו .'וכו 'וכו -

 רומרמה הז ,בושו ,הדעווה יפלכ רומרמ הברה שי .םדא ותוא תא איצומו

 תוכרעמ םיכירצ ,זוחא האמב הז תא עונמל הלוכי הדעווה אל ,ןוכנ אלה

.רבגי ןומאה זאו ,ןתוא םיקהל םיכירצו הרקב

 ,תוחפל ייניעב ,ףוסה דע המינפמ אלש תוברת איה תילארשיה תוברתה

 רבעשל אישנה ןגס לש המגודה תא ןתא ינא .םייטרקומדה םיכרעה תא

 אישנל תולוק בורב דיספהו תולוק בורב רחבנ רוג 0002 תוריחבב .ר ֹוג

 הדירולפב םידוהי םישישק 003 םא חוכיו היה .ןהכמ םויהש אישנה ,שוב

 .'וכו עיבצהל ואצי אל וא עיבצהל ואצי

 םיהוזמש םיטפוש השימח - םיכילה המכ ירחא ןוילעה טפשמה תיבב

 רמולכ ,ודגנ םיטרקומד העבראו ,שוב דעב ועיבצה םינקילבופרה םע

 הטישה תפלחהל ארוק רוג אישנה ןגס תא םתעמש םתא .רוג דעב

 םושב ?התוא ףיקתמ ?תיטפשמה הטישה תא עקעקל הסנמ ?תיטפשמה

 .תרגוב תיטילופ תוברת שי יכ ?המל .אל ןפואו םינפ

 ומוציעב םויה םיאצמנ םתא .תססבתמ תאזכ תוברתש דע ןמז ףלוח

 רתיה ןיב ,תילארשיה הרבחב םיכרע תונשל םיסנמ ;יתוברת קבאמ לש

 אלש דואמ תולודג תוצובק ויהי .ןוילעה טפשמה תיב לע הפקתהב

 םיבשוחש הלא ןיב ינא .הז תא תושעל תוסנמש הלא דצב ,ךכל ומיכסי

 לש תוברתה תא םירקמהמ קלחב הררג תילארשיה תוברתה .הררב ןיאש

 ריבסמ ינא זא ,הצור ינאש ומכ קסופ אל טפוש םא :לגרודכה שרגמ

 םא איה הלאשה .הדבע איה המבו ולש אמיא ימו דלונ אוה ךיא ול

.ךכל ענכיהל ךירצ

 .תיכרע ,תיטילופ ,תיתוברת איה הביסה ,חתמה תביס וזש בשוח ינא

 וליפאו ,הדעווה בכרה לש רחא וא הזכ יונישב התוא רותפל רשפא-יא

 הזכ יוניש יכ .ןוילעה טפשמה תיב ירוחאמ תודמועש תוסיפת לש אל

 דיגהל אלא יל רתונ אל ןכל .רתוי תולודג תוצובק לש דגנ תבוגת רוציי

 בואכל ,הילע רעטצהל ,תאזה תרוקיבה תא לובסל וכרטצת םתא - םכל

 המ ,המקהב ןיידע איהו ,המקהב הנידמב הרוקש הממ קלח הז .התוא

 .תושעל

 .ןוילעה טפשמה תיב לש םיטפושה אל איה היעבה :ןמדירפ הרפע ◆
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 .הקוח לבקל יוכיסל עירפמ הזש איה היעבה

 .החדנ הזש ומכ ,החדיי הז :ימע ןב רחש ◆

 ליחתא .םילק םייח ונמצעל םישוע ונחנא ,יתכרעהל :ברפרבליז ןויצ ןב ◆

 רמא קרב טפושהש םשור יל שי ,תוטיפשה תלבגה לש ינשה אשונהמ

 יתייה תרחא ,הפ אצמנ אל אוה ;וילע טרחתמ אוה םויה דעש והשמ

 םילימל יכ ,הקימניד רצי הזו ,"טיפש לוכה" םעפ רמא אוה .ותוא לאוש

 טפשמה תיב ,םיברה םינוידה לכמ יתמשרתהש המכ דעו .הקימניד שי

 קפאתמ דואמ אוהו ,וינפל ויהש טפשמ יתבמ יביטקא תוחפ הזה

 .וחוכ תלעפהב

 לבא ,תודבוע אקווד ואלו תימדת ,תימדת לש ןיינע טושפ הז ןכל

 לע האילפה התייה המ ןיבמ אל ינא ,בגא ךרד .תוימדתב לזלזל רוסא

 חילצמ אלש ימל טלפמה הז ץ"גב ,ץ"גבל וישכע םינופ םילחנתמהש

 אוה ,טועימב היה לאמשהשכ זא .תסנכב הצור אוהש המ תא ריבעהל

 .ץ"גבל םיכלוה םה זא ,טועימב םילחנתמה םויה ;ץ"גבל ךלה

 .תויוכז לש המזירפ התואב הז :רנרוד הילד ◆

 …הסנמ אוה זא ,ןכ :ברפרבליז ןויצ ןב ◆
 .יטילופ חוכ אל הז :רנרוד הילד ◆

 תושרל ךלי אוה ,תאזה תושרב חילצמ אל אוה ,ןכ :ברפרבליז ןויצ ןב ◆

 .ךלי ןכ ילוא ,תרחא

 לע ףא ,בוט ןויער הז ןוילעה טפשמה תיבב תדרפנ הדעווש בשוח ינא

 םוש תושעל אל ,תיטקרפ דואמ הרוש היהת ילש הנותחתה הרושהש יפ

 ךיא םיעדוי אל ונחנא ,עגינ ונחנאש עגרב יכ ,תעגל רוסא יכ ,רבד

 טפשמה תיבב תדרפנ הדעו ,תילאוטפסנוקה המרב לבא .רמגיי ןיינעה

 .דואמ יל תיארנ ,ןוילעה

 חותפל רשפא-יא .תידוס הדעווה .הדעווה לש תימדתה םע היעב שי

 ינאו ,רוביצב השוחתה וז .םינוידה רדס והמ קוידב תוארלו ףיעסה תא

 שיגרמ אוה .יטנגילטניא רוביצ הזש ,רואנ-אלה רוביצה לע רבדמ אל

 אל הזש יל הנעת לאו .רבח איבמ רבחש שיגרמ אוה ,תידוס הדעווהש

 הז ךיא שפחמ ינא ,תיביטקייבואה תמאה תא שפחמ אל ינא .ןוכנ

 .רייטצמ

?ךכ רייטצמ הז המל :ףיש ןליא ◆

 .הילע תונעל עדוי אל ינאש הלאש הז :ברפרבליז ןויצ ןב ◆

?רבדמ התא רוביצ הזיא לע :ןמדירפ הרפע ◆

 .ימואל יתדה רוביצה :רודירמ ןד ◆
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 .אקווד ואל :ברפרבליז ןויצ ןב ◆

 דואמ םישנא ברקבש ךל דיגהל הצור ינא :ןהכ גרבסרטש הבוט ◆

 התאש המרב ,אקווד םינטפשמ אל ,יארקאב יתשגפ ינאש םייטנגילטניא

 - םיראתהו םהלש דיקפתה תניחבמ "דואמ ההובג המר" הל ארוק תייה

 .וילע תרוקיב שיש אל הז .רכומ ונניא אוה .הזה ןונגנמה תא םיעדוי אל

 תא .םתוא הנימ ימ יפל אלו םהלש טופישה יפל םיטפושה תא םיטפוש

 השע ימ ;רבדמ התא רוביצ הזיא לע תעדוי אל ינא זא .םיעדוי אל הז

 הקיטסיטטס איהש וזיא וא לאשמ אוהש הזיא וא רקחמ אוהש הזיא

 ?הזה רוביצה הז ימ ?םייונימל הדעווהמ הצורמ אל רוביצהש תרמואש

.רוביצ ותוא והימ תעדל וניצרו ,רוביצ םשב תרביד התא

 םשב רבדמ ישוקב ינא ,רוביצ םשב רבדמ אל ינא :ברפרבליז ןויצ ןב ◆

 לדבה שי .רוביצ רידגהל הסנמ אל ינא .בוש תאז רמ ֹוא ינא לבא ,ימצע

 .ןוילעה טפשמה תיבל טפוש לש יונימל דיקפ לש יונימ ןיב תאז לכב

 לש היצנדק יתישע לבא ,תוחפ חלצומ וא חלצומ יתייה - ורחב יתוא

 .תרוקיב יל שיש דיגהל ליבשב הז תא רמוא אל ינאו יתמייסו םייתנש

 בשוח יתייה םא .ךילהת הפ ההזמ ינאש םושמ םירבדה תא רמוא ינא

 ןיא םידרחלו רחאמ יכ ,עוגר יתייה זא ,םידרחהמ קר האב תרוקיבהש

.רבד םוש הרקי אל .בור

 לבא ,גצימ םגדמ וניא ילש םגדמה ,עדוי יניא ,העוט ינאש תויהל לוכי

 ישנא לע םג אלא ימואל יתד רוביצ לע קר חרכהב אל רבדמ ינא

 ינא .רבח איבמ רבח ןוילעה טפשמה תיבבש איה השוחתהו הימדקא

 המ .ירמגל תורחא תויהל תולוכי תודבועה תיביטקייבוא ,בוש רמוא

 םא - הזה יומידהש הז ,הילע רבדל יתיצרש הדוקנה וזו ,יתוא דיחפמש

 ינא זא ,יפיצפס רזגמב קר אל הצואת ול רבוצ אוהו - ןוכנ אל אוה

 .תובושת יל ןיא ןכל .ךכ רחא ורקיש םיכילהתהמ דחפמ

 .תפרטצמ טלחהב ינא :רנרוד הילד ◆

 תכרעמב והשימש ,ילש תיזכרמה הדוקנה התייה וזו :ברפרבליז ןויצ ןב ◆

 םילוכי ונחנא המ תוארל ךירצ - הבישחה תא תושעל ךירצ תיטופישה

 הלאה תויצילאוקה תא רוציל אל תאז לכב ידכ לקלקל ילבמ תונשל

 .טפשמה תיב םצע לע תומייאמש

 דועו םיינטרפ םירבד המכ רמול הצור ינא :רלושטלא הליהת ◆

 םיטפוש לש תויטילופה םהיתועדב רושקש המב .תינורקע תחא הרעה

 רדעיהש רוכזל ךירצ ,םיטפוש לש תיטילופ העד לוקשל תורשפאבו

 ןתא ינא .ךופהה ןוויכל םג ךלוה םיטפוש לש תיטילופ העדב תובשחתהה
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 םייונימב אלא ,ןוילעה טפשמה תיבל םייונימב אל אקווד ,המגוד םכל

 המצע דואמ הברה ול שי לבא ,רטוז טפשמ תיב בשחנש טפשמ תיבל

 תיב .םיימוקמ םיניינעל טפשמה תיב אוהו ,תוינורקע תולאשב אקווד

 - תינוריעה רזעה תקיקח ןיינע לכ תא קדוב םיימוקמ םיניינעל טפשמ

 .'וכו תבשב עונלוקה יתב ,תורשכה יקוח

 עודי היה לבא ,תיטילופה ותעד הקדבנ אלש םדא ובש בצמ רצונש חיננ

 לשמל ,תויטילופ תועד וא תמיוסמ תיטילופ תוברועמ איהש הזיא ול שיש

 טפשמ תיבב טפוש רותב בשוי ,הזה גוסהמ והשמ ,'יוניש' לש ןוויכב

 לוכי הזה רבדה .םייתדו םינוליח ןיב חתמ הב שיש ריעב םיימוקמ םיניינעל

 .תינוריעה טופישה תכרעמב ןומאב קדס אוהש הזיא ,תבשוח ינא ,רוציל

 תודמעומ יתשגה - תסנכל יתרחבנש ינפל בר אל ןמז - ינא :ףשר ןח ◆

 אל םנמא - העיס םעטמ הפיח תייריע תצעומ רבח יתייהו ,הטיפשל

 התייהו - הלש ןוויכה רורב היה לבא ,תילמרופ הניחבמ תיתגלפמ

 יכ ,לסופ אל וא יתוא לסופ הז םא ,הפיחב םינטפשמה ןיב תקולחמ

 העדב דחא היה הדעוובו ,תודמעומה תא יתשגהו ,םימידקת ינימ לכ ויה

…יתוא לסופ הזש
 .ןוניצ ךירצ היה יכ :רנרוד הילד ◆

 .היעב וזש בשוח ישיא ןפואב ינא םג :ףשר ןח ◆

 וליפאו ,הקיטילופ קבאב וליפא ההוזמ היהי טפושש יוצר אל שוריפב

 .קתנ תויהל בייח .'וכו תובדנתהב הקיטילופ

 טפוש ןיינעב איה ריעהל הצור ינאש האבה הרעהה :רלושטלא הליהת ◆

 ןיינעב הפ רמאנש המל רשקב ילש השוחתה לבא ,רמול יל רצ .יברע

 .ינוציק דואמ םזילנרטפ ךותמ הפ םירבדמ םישנאש איה םיברע םיטפוש

 ויהי ןוילעה טפשמה תיבל ועיגיש םייברעה םינטפשמהש תבשוח ינא

 .ירוד ינב םינטפשמ

 .ןמז הברה ךכ לכ תוכחל םיצור אל ונחנא :רנרוד הילד ◆

 תיסיסבה תרגסמל ביוחמש ןטפשמ קרש רמול :רלושטלא הליהת ◆

 יואר דמעומ אוה ,תיטרקומדו תידוהי הנידמכ לארשי תנידמ לש

 ילש השוחתהש רמול תבייח ינא .יתייעב רבד הז - טפוש דיקפתל

 לש הזה רופיסה םגש איה ,םילארשי םיבוט םיברע םינטפשמ ןיינעב

 לש הליספב הפ רבודמ .חתפיי דועש רופיס אוה "תיטרקומדו תידוהי"

 תידוהי הנידמכ לארשי תנידמב ךמות ונניא אוהש חיננ ןוויכמ םדא

 לארשי תנידמ לש היצאירו איהש וזיאב לשמל אלא ,תיטרקומדו

 .היעב הפ היהת .היחרזא לכ תנידמכ
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 תוטילקרפ ישנא ףותיש ןיינעב איה ריעהל הצור ינאש תפסונ הרעה

 דואמ תוניינעמ תוירואת שי .םיטפוש רותב ,הינווגל ,רבעשל הנידמה

 אוהש הזיאב םיכפוה םיירוטלוגר םידיקפת ילעב םישנאש היצלוגר לש

 םה ךורא ןובשח יפל .םתוא הרידסמש היישעתה ייובש תויהל בלש

 םה רבד לש ופוסב .ביבא םויל תדפורמ הסרוכ ןיעמ םמצעל םיניכמ

 היישעת התואב ללכ ךרדב ךכ-רחא םמוקמ תא חיטבהל םיצור תמאב

 ישנא ,ילסקודרפ תצק ןפואבש איה הקיצמה השוחתה .ולפיט םה הבש

 אלא ,יטרפה קושל אל םהלש הריירקה ףוסב ועיגי הנידמה תוטילקרפ

 ,ןילמוג ירשק לע עיפשהל יושע ,תבשוח ינא ,הזה רבדהו .הטיפשל אקווד

 הזה רבדה תא איבהל ךירצש תבשוח ינא .םייתייעב םהש םירבד לע

 .ןובשחב

 ינאש ןוויכמ ,התוא רמול יל בושח תמאבש ,הנורחא תינורקע הרעה דוע

 םע תדדומתמ טפשמה תכרעמ ךיא .תרושקת לש היצלוגרב תקסעתמ

 רמאנ ?תרושקתה ידי לע רקיעב עבקנ הלש ירוביצה יומידהש הדבועה

 םירצותה ,בוט תלעופ איה ,תניוצמ איה םיטפוש יונימל הדעווהש הפ

 ןפואב היהש םשכ אל ירוביצ יומיד שי ,תאז לכבו ;םיאלפנ הלש

 םינוש םירוביצ לש םתלחנ אוה הזה רבדהו .טפשמה תכרעמל ירוטסיה

.םינווגמו

 ךורא ךילהת היה הז - םיטפוש יונימל הדעווב תופיקשה ןיינע לכב

 ןיד יקספ שי םימעפל .דועו דועו דוע רודחל התסינ תורשקתהו ,דואמ

 םעפ אל ןה ןיד יקספ תואצות .האירקל תלבסנ-יתלב הרוצב םיכורא

 ריבעהל תלגוסמ הנניא איהש םושמ ,תרושקת תיישעת רובע תובכרומ

 אקווד ,התסהב םיקסועש ןיד יקספ לע לכתסנ ,לשמל .םיבכרומ םירסמ

 לש הרֵבעמ םדא תוכזל לשמל ףוסב טילחה טפשמה תיב .םיצ"גב אל

 לש ירוביצ יוניג ךות יוכיז לש םיבכרומ ןיד יקספ םיספתנ ךיא ,התסה

?םירבדה

 םירבדה תא םיאיבמ קיפסמ אל טפשמה יתבש איה ילש השוחתה

 הרושק הנניאש תולהנתה איה תרושקתה לומ תולהנתה .ןובשחב הלאה

 יוא"ו "!םיטפוש תריחבל הדעווהמ ףילדמ והשימ !טלעווג" תרימאב קר

 הרבח אל איהש ינפמ יהשימ הצור אל תחא תטפושש ונעמש יובאו

 רתוי הברה םירבד לע םג תרבדמ ינא ,דיחיה רבדה אל הז ."הלש

 ינא .הקיספה לש םירצותב ,םייטופישה םירצותב םיאטבתמש םייתוהמ

 תריחב לש טביהב קר אל ,ןובשחב איבהל ךירצ םתוא םגש תבשוח

.תיתרושקת תולהנתה לש טביהב תמאב אלא ,םיטפושה
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 אבצל - ונרעצל אל וא ונרעצל - םויה ךפוה אבצהש ומכ ,וישכע

 רוציל םירומאש םירבדב לעופ תמאבש אבצל ,לארשיל םיטקפאה

 ,היזיוולטב בוט וארייש םירבד ינימ לכ רוציל םירומאש םירבדב ,העתרה

 וא אבצהש ומכ קוידב .הזה רבדל לגתסהל ךרטצת טפשמה תכרעמ םג

 .וילא םילגתסמ םירחא תודסומ

 - םירבד הברהל חתפמ איה ייניעבש תחא הדוקנ ריכזא :רודירמ ןד ◆

 ינא ,רלושטלא הליהת לש םינורחאה םירבדה תובקעב .ןומאה ןיינע

 .ילסקודרפ ,יטקלאיד ךלהמ הזיא שי .ךופה רבד אקווד דיגהל הצור

 אל אוהש שיגרי רוביצהש הזב הנתומ תכרעמב רוביצה לש ןומאה

 תכרעמה לע עיפשמ אוהש שיגרי רוביצהש לככ .תכרעמה לע עיפשמ

 אוצמל ידכ הטפש תכרעמהש רוביצב ובשחי םא .תחפי ולש ןומאה ,רתוי

 הז .קומע היהי רבשה ךכ רחאו ,החמש היהת עגר ותואב ,ויניעב ןח

 םיטפוש יבגל והשמ רמול הצור ינא .םירחא םייח יחטש הברהל דוגינב

 תייגרוריכ ןיינעבש ומכ קוידב .דואמ בושח הז יתעדל ,םיטפוש םיטפושש

 לע רמוא דחא גרוריכש המ יפל אלא ,להקה תעד יפל לעופ אל ינא בל

 ,םיטפשמ ןיבמ אל ובורב רוביצה .יתוא ןיינעמש המ הז .רחא גרוריכ

 ותוא לבקמ אוה יתעדלו ,דואמ ול בושח יתעד יפל דחא רבד לבא

 דוע הז ,הגוש איה םא םג .תיניינעו הייקנ תכרעמהש עדוי אוה :לארשיב

 .לקלקתה אל

 אוה ןומאב יזכרמה רבדה לבא ,ףכת וב עגא ינא ,לוקלק שי הנורחאל

 שפחי וא רוביצה לש וצקועמ דחפיש ימ .רוביצה תא תוצַרל ףואשל אל

 .רוביצה תא דבאי רוביצה לש ושבוד תא

 םייונימה ךרד לע הכובש רוביצה םא - םייונימה ךרד יבגל םג ןוכנ הז

 ,יעוצקמו יניינע ונניא רבכ אוה יונימהו עיפשהל חילצה אוהש שיגרי

 דואמ בושחש ,יטקלאיד ךלהמ ןאכ שי .תיטילופ תכרעמ וזש ןיבי אוה

 .םעפ ףא ותוא חוכשל ךירצ אלש רבד הז .ותוא ןיבהל

 הריחבה תא גצייל הכירצ אל איהש אוה תאזה תכרעמה לש התוהמ

 ,תונעיהל הכירצ אל איה .בורה תא גצייל הכירצ אל איה .תירוביצה

 ,רתוי תפקשמ היהת איהש לככ .ללכב "תפקשמ" תויהל הכירצ אל איה

 .המוקמ תא ,הדיקפת תא דבאת איה ,רוביצה תא רתוי הצַרתש לככ

 םדא לע ןגהל הכירצ איה .ללכב בורה םע קסעתהל הכירצ אל איה

 הכירצ איה .ןוטלשה לומ םדאה לע ןגהל הכירצ איה .רחא םדא לומ

 ללכב ,בשוח בורהש המל תובישח ללכב םהב ןיאש םיכוסכסב עירכהל

 .םולכ שממ ,אל
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 - הפ רכזוהש ןיינע הזו ,ןומאב דואמ רושק דחא רבד דוע שי וישכע

 .תויעוצקמה

 השוע אל תכרעמה דחא רבד .תיעוצקמ תכרעמה לוכה ךסבש בשוח ינא

 005 לצא וקדבת ,טפוש רחבנ :הילע תרוקיב וב יל שיו ,בוט קיפסמ

dravraH הנורחאל ארק םהמ ימ - םימייקה םיטפושה  waL  weiveR 

 !?ולש תויעוצקמה תא רפשל ךישממ םהמ ימ ?ןיינע אוהש הזיאב

 לע הדובע קיפסמ ןיא ,הלש תובישחה לכ םע ,תכרעמבש בשוח ינא

 םייעוצקמ תויהל םיכירצ ,ןוילעה טפשמה תיבב קר אל ,םיטפוש .הז

 היהת םא .םהלש הריחבב קר אל ,ןמזה לכ - תיטופיש תויעוצקמ -

 .הריחבה ירחא םג תויעוצקמב לפטל ךירצ לבא .ןומא היהי זא תויעוצקמ

 ,הפ םגו תמדוקה האילמב תצק ועמשנש םירבדל ךשמהבש בשוח ינא

 לצא לח אל אוה .טופישה ןיינעב תילארשיה הרבחב לודג יוניש לח

 טפשמה תיבב .בוט אל ןוויכב לח אוה ,םלצא לח אוה םאו ,םיטפושה

 .ירוביצה ץחלל ענכנ וא הנענ ידמ רתוי אוהש ששוח ינאש םירקמ ויה

 הצחל הלשממה ךיא יתיאר .םישרוגמה ץ"גב ןיינעב הזכ ששח יל היה

 .םיטפושה ןיב הרשפ התיה ךכ רחאו התשעש השעמה ידי לע

 .םיאקיטילופה לצא יונישה אוה שחרתהש רומחה יונישהש בשוח ינא

 שפוח לע ונאר'זב ץ"גב ,םדוק רנרוד הילד םג הריכזהש תואמגודה לכב

 ;"הרומ ןולא תא דירות" :ןיגבל רמוא יודנל טפושה ובש ץ"גבה ,קוסיעה

 ןולא תא דירומ ינא" :רמוא אוה .אל ?"םינלאמש" ?רמוא ןיגב המ זא

."הרומ

 הז .ןוט ןוב הז םויה טפשמה תכרעמ לש הפיקת .ונתשה םיאקיטילופה

 .וב שייבתמ ינאש רוביצ לש ןטק אל קלח לצא ,ירעצלו ,תולוק איבמ

 ןתוא לע ולכסת םא ,תאז לכבו ,ןומאב תמיוסמ הדימב עגופ הזש רורב

 ןתיי רוביצה ימב - תויסלקה תויושרה שולש ןיב וושת ,ונלש תוכרעמ

 ?ופסכ תא רומשיש ןתית ימל - רוביצה שיא תא לאשת ?ןומא רתוי

 רוביצה יכ .טפושלש ךל דיגי אוה - ?טפושל וא רשל וא תסנכ רבחל

 .םהינימל םיאקיטילופל רשאמ רתוי הברה לדוג ירדסב םיטפושל ןימאמ

 דואמ הברה שיש ינפמ םייק הזה חתמה לבא .בוט יאקיטילופ ןיאש אל

 ונייה םעפ .טרפל ללכה ןיב םה םינודינה םיאשונה רשאכ ,תכרעמל חוכ

 ונרבעש חמש ינא .ויתויוכז לע דמע אל טרפהו ;ללכ לש דואמ הנידמ

 .ונלש תוילמרונהמ קלח הז .הב בושח רתויו רתוי טרפהש הנידמ תויהל

 ,חוכ דואמ הברה ול שי .הלאה םיכוסכסב עירכמה אוה טפשמה תיב

 ינא הפו .םיכרע תכרעמ לע תומחלנ ןה .וב תומחלנ תורחא תוצובק ןכלו
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 ונחנאש תאזה תכרעמה .הלודג תקולחמ ןוזיבג תור לע קלוח ינאש בשוח

 דואמ הפקתמ תחת איה ,םיכרעה תכרעמו טפשמה תיב ,הילע םירבדמ

 ריווא ומכ טעמכ התוא תויחל ולגרתהש םישנאה םא ;הקזחו הפירח

 .טטומתת איה - הילע ונגי אל ,המשנל

 שיש ןוכנ אל .םינוויכ ינימ לכמ הפקתמ תחת תאצמנ תאזה תכרעמה

 ןכותל אל יאדווב ,היטרקומד לע המכסה ןיא .היטרקומד לע המכסה

 אל ולש תוהמה .ינכטה ןבומב אלא ,קוחה ןוטלש לע המכסה ןיא .הלש

.ןפוא םושב תמכסומ

 תיעוצקמ דואמ םג איה תיטפשמה תכרעמה .לודג קבאמ ךותב ונחנא

 ותואב בורה תעדב םייולת אלש תונורקע םשב לועפל תרמייתמ םגו

 הילע טלתשהל םיסנמ ?התִא םירדתסמ ךיא ןכל .הז לעמ םה אלא ,עגר

 תליגממ אל ,תרחא הליגממ חוקל הז .תיבב הכלמה תא שובכל ,םינפב

.תור

 אוה קבאמהש ,תאזה תוהמה תא ןיבהל םיכירצ ונחנאש בשוח ינא

 יללכ ןיאש איה ונלש היעבה .עירפמ וניא חתמה .לודג דואמ קבאמ

 .תודוסיה תא תונשל תלוכיב ,תלבסנ-יתלב תולק שיו ,םימכסומ קחשמ

 לע סימענ ונחנאש ישוקה איה ,הזל רזוח ינאו ,הקוח לש תובישחה

 רשפא ינויצילאוק ץחלבש רוסא .תולקב השעיי יונישהש רוסא .יונישה

 .םיידוסיה םיכרעה תא ,םיידוסיה םיללכה תא תונשל היהי

 .בושח דואמ קבאמה .קבאמה הז לע

 לש לוקישה ןיינעב ידמ ןרהט תצק ינאש זמרב רנרוד הילד יל הרמא

 .ףוקישה

 קבאמהש ילהנמה טפשמה םלועמ ,םייטפשמ םיחנומב דיגהל לוכי ינא

 םייונימב םירבדה ךכ .רזה לוקישה תעינמ לעו ,יניינעה לוקישה לע אוה

 .תורחא תולאש ינימ לכבו םייטילופה

 םג ,יניינעה לוקישה לש רצבמ םעה יניעב תויהל ךירצ טפשמה תיב

 - ללכב םייחב וא ,ירעצל ,תיטילופה תכרעמב .יניינעה לבא ,העטומה

 םג שי - תירבעה הטיסרבינואב יונימב םגו םימעפל 'הסדה'ב יונימב םג

.םירז םילוקיש

 םירז םילוקישש ןויערה םע תיביטמרונ המרב רשפתהל ןכומ אל ינא

 לע אלא ,םיטפושה לכ ךס לע םירבדמ אלש ןוויכמו .תכרעמל וסנכיי

 יתוא טופשל םילשוריב וא תליאב תויהל םויה הנוממש יפיצפסה טפושה

 ןפוא םושב ןכומ אל ינא ,יחרזא ךוסכסב טופשל וא העונת תרֵבע לע

 התאש המ תא .רתויב בוטה שיאה תא הצור ינא .םולכ לע רשפתהל
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 ךל שי .דיקפ לכ תושעל ךירצ ,ןידה יקספב אלא ,ךירפסב קר אל דמלמ

 םיאתמה שיאה םאו .רתויב םיאתמה שיאה תא חקית התא - דיקפת

 ללכב הז - השיא וא יסור וא ינמור וא יאקורמ הרקמב אוה רתויב

 .הדומ ינא .ןרהט ינא הזה ןיינעב .חקית רתויב בוטה תא .יטנוולר אל

 איה ףוסבו ,תיטילופ תצק תכרעמל תכרעמה תא תכפוה תורשפתה לכ

 .ןומאה תא דבאת

 הפ םיבשוי ונחנא עודמ ימצע תא תלאוש ינא ,ייתובר :רנרוד הילד ◆

 תיבל םיטפוש םינממ ךיא ,םיטפוש םינממ ךיא תועש המכ םינדו

 טפשמה תיבלש תבשוח ינאו ,לעפ הזה ןיינעה רשאכ ,ןוילעה טפשמה

 .ץראב תובכשה לכמ םצעב ןומאו םלועב ןיוצמ םש שי ןוילעה

 יפל ,םייונישו םישדח תונויער לש הלועפ השעי אוה םא ,הזה ןוכמה

 .רומח קזנל איבהל לוכי אוה יתעד

 .לארשי תנידמ לש תירוקמ הריצי אוה ןוילעה טפשמה תיב ,ייתובר

 הרועמ רודירמ ןד .הבכש ירחא הבכש ,חמצ אוה הנש שמחו םישימח

 ,םירשה ,תסנכ ירבח ,םיאקיטילופה יכ דיעמ אוהו ,םייטילופה םייחב

 הסיסבב לבא ,התוא בוהאל אל ,הקיספ לבקל אל ולכי םה .ותוא ודביכ

 איה ?תבתוכ איהש המ תא תבתוכ תרושקתה עודמ .התוא ודביכ םה

 .תעמוש איה רשא תא תפקשמ

 תא סורהל םישפחמ ,ךתוא םישפחמ יכ ,םידירטמ הלאה םירבדה

 השוע אל ינא .קדוצ התא ,דואמ םיקזח תוחוכ הארנכ שי .הנבמה

 הלועפה ןכלו .הקומע הדרחב ינא .דואמ תששוח ינא ,םילק םייח יל

 האור ינא .יתוא הדירטמ תאזה הלועפה ,השוע הזה דבוכמה ןוכמהש

 .תונויער םע םיאב ,ילשמ םינוש אלש םיכרע ילעב ,ילש םיבוט םירבח

.תידרחה תונותיעב הלאה תונויערה תא ארוק התא

 טפשמה תיב לע הפקתהה .םייקה לע רומשל טושפ איה םויה היעבה

 אוהש ינפמ וא ,םדא תויוכז לע רמוש ונניא אוהש ינפמ הנניא ןוילעה

.ןוכנ ןוזיא השוע אל

 תאצל הלוכי אל ינא ,הזה ןחלושה ביבס קר רבדל הלוכי ינא לבא

 .רבדל וידרל

 .תכרעמה לע הנגה תמחלמב ונחנא ,המחלמב ונחנא :רודירמ ןד ◆

 םישנא יביבס םיבשוי .יתאב תמאב ןכל .קדוצ התא :רנרוד הילד ◆

 ;תרבוח אצת ףוסבו ,םכסנו ןויד תוצובק ךורענ" םירמואו םידבוכמ

 ךיא יכ ,הזמ תדעור ינא ."ךכו ךכ תויהל הכירצ הריחבה תדעווש רמאנ

.ירמגל תרחא האצותה ?םייחה תואיצמב ,האלה לגלגתמ הזה רבדה
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 לוכי הז ,קזח ןומאהש יפ לע ףא - הזה רבדב וכישמי םא ,ייתובר

   .תונפל ימל היהי אלו ,בוט אל עיפשהל

 .תיטרקומדו תידוהי הנידמל רשקב ריעהל הצור ינא :ןהכ גרבסרטש הבוט ◆

 וא תידוהי קר וא תיטרקומדו תידוהי הנידמ הצור ינא םא הנניא הלאשה

 םיביוחמ ונחנא .הז תא תעבוק ונלש הקוחהש אוה ןיינעה .תיטרקומד קר

 .היקוחלו לארשי תנידמל םינומא עבשנ הנמתמש טפושו ,ונלש הקוחל

 םא וא ,תידוהי הנידמב הצור אלש יברע טפוש סינכהל םיצור םא ןכל

 תונשל ךירצ ,תיטרקומד הנידמב הצור אלש ידרח טפוש סינכהל םיצור

 ךירצ ךכ-רחא ,תובשה קוח תא לטבל ךירצ ךכ-רחא ,הקוחה תא םדוק

 ךלש ,רחא רודב ,םויה אובבש תויהל לוכי זאו ,םירבד המכ דוע לטבל

.תרחא היהי הז ,רחא והשימ לש וא

 הנידמ הז המ םיכרעל תוביוחמה לע .ונלש הקוחה תאז םויה לבא

 לבא ,רבדל וישכע ןמז ןיא - תיטרקומד הנידמ הז המ וא קוידב תידוהי

 ונחנאו .קוח תנידמב םהל תוביוחמ שיש םיגשומ ינש הלאש איה החנהה

.ונלש הקוחה תאז ,ונלש קוחה הזו ,קוח תנידמ

 אל ןוילעה טפשמה תיבבו .יברע טפוש ונלביק אל וללגבש ישוקה הז אל

 ונל שי עגרכ .יברע טפוש לבקל חמשנ ונחנא .הזכ ישוק םוש ררועתה

 םיטפוש תויהל םילוכי םהש דיגהל ונלוכי ול םיחמש ונייהש םידמעומ

 .ןוילעה טפשמה תיבב

 ,רתוי םיריעצ םישנאמ רקיעב ותוא תעמוש ינאש רבד הז .השק רבד הז

 .העצהב שממ שיו
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ג ןויד תצובק

:החנמ

הפיח תטיסרבינוא ,םיטפשמל הטלוקפה - לאירא ,רודנב 'פורפ

:)תיב-ףלא רדס יפל( םירבודה תומש

הפיח תטיסרבינוא ,םיטפשמל הטלוקפה - תימלוש ,גומלא ר"ד

הנידמה תטילקרפ - הנדע ,לברא )סומידב( תטפושה

 גוחה ;היטרקומדל ילארשיה ןוכמב ריכב תימע - רשא ,ןאירא 'פורפ

הפיח תטיסרבינוא ,הנידמה עדמל  

הבהז ,ןואלג כ"ח

תסנכה ריכזמ - הירא ,ןאה

ןליא-רב תטיסרבינוא ,םיטפשמל הטלוקפה - הפי ,ץשרבליז ר"ד

םיקסע שיא ,ד"וע - םרוי ,ץיבוברוט ר"ד

המלש ,ןהכ ד"וע

היטרקומדל ילארשיה ןוכמה אישנ - קירא ,ןומרכ 'פורפ

רבעשל הלשממל יטפשמה ץעויה - יבצ ,רבנע ד"וע

 ;היטרקומדל ילארשיה ןוכמב ריכב תימע - יכדרמ ,רצינמרק 'פורפ

םילשורי ,תירבעה הטיסרבינואה םיטפשמל הטלוקפה  

יזוחמה טפשמה תיב - הנויבס ,יולטור תטפושה

ריאמ ,תירטש רשה

 טפשמה תיב אישנ ;תירוביצה הצעומה ר"וי - ריאמ ,רגמש טפושה

)סומידב( ןוילעה  

ביבא-לת תטיסרבינוא ,םיטפשמל הטלוקפה - סומע ,אריפש 'פורפ

 

 אוה הקוחב תטפושה תושרה תרדסה לש אשונה :רודנב לאירא ◆

 תררועתמש תויעבהמ קלח קר ונעמש אובמה תואצרהב .בכרומ אשונ

 שי ונלצא .הקוחב םירידסמ המ הלאשה תררועתמ ראשה ןיב .ותרגסמב

 המ .םירחא םייפיצפס םיקוחו טפשמה-יתב קוחו הטיפשה :דוסי-קוח

 םיטפוש תריחב ?תרחאה הקיקחב תויהל רומא המו ,הקוחב תויהל רומא

 ,ידוחיי טפשמ תיב שי לארשי תנידמב .םויה תואצרהה דקומב הדמע

 םיקוח לע תיטופיש תרוקיב :תיטופישה תרוקיבה אשונ ןבומכ שיו ,ץ"גב

 ?ךילהה היהי המ ?היהת איה ימ ידיב -



161
ןויד תוצובק

 ורמאנש םירבדהמ הברהל םיכסמ אל ינא תישאר :תירטש ריאמ ◆

 םלוכ היפלש םלועה תסיפתל םיכסמ אל ינא םגו ,האילמה תבישיב

 םילגוסמ אלו ןוחבל םילגוסמ אלש הלאכ - םיאקיטילופה תא םיראתמ

 היעב שי .ןיטולחל הז לע קלוח ינא .שארמ םילוספ םה ןכלו ,טילחהל

 ןקלח םעו ,ועמשנש תופיה תעדה תווח לכל רשקב םג .םיטפוש יונימב

 םיוסמ םדא םא עבוק ימ ,הז תא ןחוב ימ איה הלאשה ,םיכסמ ינא

 תפקשה לש ,םהילע םירבדמ םתאש וללה םינוירטירקב דמוע תמאב

 ?הז תא קדוב ימ ?טפוש לש ומלוע תפקשה תא םינחוב ךיא .םלוע

 ךילהתה םויה ,םיטפוש יונימ לע םירבדמ םא ?הז תא םיקדוב ךיא

 ךרוע תויהל קוחה יפל ךירצ טפוש תויהל הצורש ימ לכ .טושפ ארונ

 .םיטפוש יונימל הדעוול תודמעומ שיגהל לוכי אוה זאו ,םינש שמח ןיד

 וייח תורוק ,וייח יטרפ םע ,םיכורא דואמ םיספט אלמל שקבתמ אוה

 םיטפוש לש תוצלמה איבהל שקבתמ אוה .האלה ןכו םינותנו ותחפשמו

 אוה רדוסמ הזכ ספוטבו ,הדובעב ותוא םיריכמש ןיד יכרוע לש וא

 זאו .וילע ץילמהל לוכי ימ ,הצלמה לבקיש הצור אוה ימ בותכל שקבתמ

 ,םהילע תוצלמה תשקבמ ,וללה םישנאל הנופ םיטפוש יונימל הדעווה

 ךרוע לע ץילמהל הצור טפוש םא .תעד תווח לש הנבומ ספוט םש שיו

 םירושיכה תא ריכמ אוה ךיא ותוא םילאוש ,טפוש תויהל םיוסמ ןיד

 ותנבה תא ,ולש יטופישה גזמה תא ,דמעומה לש םיילאוטקלטניאה

 תא ריבעמו בתוכ טפושהו ;האלה ןכו האלה ןכו ותמכח תא ,רמוחב

 םכסמ םגו ,תטרופמ תוחפ םימעפלו תטרופמ רתוי םימעפל ,תעדה תווח

 .האלה ןכו 01 ךותמ 5 ,01 ךותמ 7 דיגנ ,ןויצב התוא

 דיב םילבקמ הנשמה ירבח וא םיטפוש יונימל הדעווה ירבחש ספוטה

 לע םיצילממ .םיטפושה לש תעדה תווח לכ וב תואצמנש ספוט אוה

 .הנשמ תדעוול ןמזומ אוה ,רמגנ הזה ךילהתה לכש רחאלו ,דמעומה

 יונימל הדעווב םיטפושה דחאמ ללכ ךרדב תבכרומ הנשמה תדעו

 דוע םיפתתשמ .הדעווה שארב דמוע אוה .ןוילע טפוש אוהש ,םיטפוש

 ,רחא והשימ וא ןיד ךרוע דחא ,תסנכ רבח דחא ,תוחפל םירבח ינש

 אובל לוכי ןיינועמש ימ ,הדעוול ףרטצהל םירחא םירבח םג םילוכיו

 ןויאירה .טופישל םידעוימש םישנאה תא ןייארלו םיקיתה תא דומללו

 עבר ,םיטפשמה דרשמב ילש תוסנתהה יפל תוחפל ,ךשמנ הנשמ תדעווב

 תעבוק הנשמה תדעו זאו .הזמ תוחפ םג םימעפל ,תוקד םירשע דע העש

 ,ןויצ ול תנתונ איה ,םצעב .טופישל הזה שיאה לש המאתהה תדימל ןויצ

 - טופישל דמעומ ללכב וב האור אל הנשמה תדעווש ימ .ד ,ג ,א ,+ב ,ב
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 טושפ .רבד םוש ול םיעידומ אל םג ,יחכונה בצמב ,ירעצל .קרפהמ דרוי

.דמעומכ ותוא םישיגמ אל

 לוכי ימ - םולשה טפשמ תיבב םיטפוש הרשע תונמל לשמל ךירצ םא

 ןוילעה טפשמה תיב אישנ וא םיטפשמה רש וא ?םידמעומה תא עיצהל

 לשמל ינא םא .דמעומ עיצהל םינכומ דחיבש הדעו ירבח השולש לכ וא

 םולשה גרדב טופישל דמעומ לע ץילמהל ךירצו יטפשמה אסיכל בשחנ

 המישרה תא לבקמ ינא זא ,האלה ןכו ןוימה לש ךילהתה לכ תא רבעש

 .טופישל יואר אצמנו הנשמה תדעו לש ךילהתה תא רבעש ימ לכ לש

 .טופישל םידמעומ לש תומלתשה סרוק רובעל םתוא ונבייח םג הנורחאל

 ירושיכ לש ,תיעוצקמ-רפוס אל דוע ,הכרעה איהש וזיא םש םישוע

 ימצעב ןייארל יתגהנ תישיא ינא .םדוק ושע המ עדוי אל ינא .דמעומה

 וא ,בורקמ דומעל ידכ ,העש יצח ,דחא דחא ,טופישל םידמעומה לכ תא

 ,וללה םישנאה לש םהיתונוכת תא ,לוכי ינאש המכ דע דומלל תוסנל

 םמלוע תסיפת המ ,טופישה אשונב םיניבמ םה המ עומשל ,םתא רבדל

 ךיא תוארל יתיצר - ראתמ רצינמרק יכדרמש םשכ םמלוע תסיפת אל -

 ינאש והשימ רובע עיבצהל לוכי אל ינא ,טושפ - שיאהמ םשרתמ ינא

.ריכמ אל

?ךל שי תולוכי הזיא ?םשרתהל הז המ ,החילס :ןהכ המלש ◆

 .שיאהמ םשרתמ ינא :תירטש ריאמ ◆

 ,הז תא שי ןטפשמל ,ןטפשמ לש תיעוצקמ תלוכי שי יל :ןהכ המלש ◆

 .הז תא שי אפורלש ומכ

 רתוי אל ינאו ינממ בוט רתוי םשרתהל לוכי אל התא :תירטש ריאמ ◆

 ךיא הז יטירק אוה ייניעבש םייזכרמה םיאשונה דחא ןכל .ךממ בוט

 תרגסמב ,יתעצה ינא .טפוש תויהל שיאה לש וירושיכ תא םינחוב

 םינויד השימח הז לע ויה - השארב יתדמע ינאש םיטפוש יונימל הדעווה

 סינכהל ךירצש - תועש המכ ךשמנ םהמ דחא לכ - םיכורא דואמ

 הדעווהש ידכ ,טופישל םידמעומל תוישיא ינחבמ ,םייגולוכיספ םינחבמ

 יגולוכיספ ןחבמ שיאה תא וקדבש עוצקמ ישנא לש ףד הידיל לבקת

 רשפא .טפוש לש וירושיכ םה המ עבוקש קוחה ,םיטפוש יונימל קוח יפל

 רבח לכ זאו ,יטרקנוק ןויצ הזה שיאל תתלו ןחבמ רותב הז תא ךורעל

 לש ןויצה תא רמואש ףרג םע ףד לבקמ ןויאירה ינפל ,הנשמה תדעו

 .הזה שיאה

 ?םייגולוכיספ םינחבמ קר וא םייטפשמ םינחבמ קר :רודנב לאירא ◆

 תונוכתה תעיבקל תוישיא ינחבמ לע קר רבדמ ינא :תירטש ריאמ ◆
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 םירזגמה לכב םויה השענ הזה רבדה ירה ,םירבח .קוחב תושרדנה

 לכל םידמעומה תא םינחוב הככ ,סיטל םידמעומ םינחוב הככ ,קשמב

 בשוח התא .םתוא רחוב רוביצה - הלשממ ירש ריכב יתלשממ דיקפת

 ןוכמ וא עוצקמ ישנא םאש בשוח ינא ?רוביצב רחביהל טושפ רבד הזש

 תודסומ לכ םע ,דסומה םע ,כ"בשה םע םידבועש הלאכ ,םוחתב החמתמ

 טנמלא תוחפל הנשמה תדעו ידיב ןתונ ינא ,הזכ ןחבמ ושעי הלשממה

 ףיסוהל עיצמ לבא ,םויה דוע םישועש המ לכ תא לטבמ אל ינא .ףסונ

 םדא לע ,לשמל .תיעוצקמ הרוצב םידבועש םישנא הלא .םישועש המ לע

 םה םא לבא ,עשת ,ולש םינויצב ,ףרגב האור התייה הנשמה תדעו דחא

 םינחוב ויה ,םלוכל םודא רוא קילדמ היה הז ,ספא ונממ םימשרתמ

 םינחוב ;העש אלא - העש עבר אל ותא םיבשוי ויה ,קמועל רתוי ותוא

 .'וכו ותוא םילאוש ,ותוא

 .םיטרפה לכל גגה תא רבד לש ופוסב תתל הכירצ תיתקוחה המרה

 ונחנא .םינטקה םיטרפב אצמנ םיהולא ;םיבושחה םה םיטרפה ירה

 ,טפשמה תיב לש ודמעמל םיששוחו ןוילעל טפוש ונמי ךיא לע םיחכוותמ

 רמוא ינאו .ןוילעה טפשמה תיבב ןומאה לע קר ןעשנ אוהש םיבשוחו

 עגפנ טפשמה יתבב רוביצה ןומא יתעדל .ילוש ןיינע הז .אלש םכל

 לבקל ליבשב םינש שמח וא הנש רותב םיכחמ םישנאש הדבועה ללגב

 היה אל .טפשמה יתב דגנ תיטילופה תכרעמב הרוק המ ואר .ןיד-קספ

 יתייה ינאו ,טפשמה יתב דגנ םיקוח העברא-השולש וב ויה אלש עובש

 .םיטפשמה רשכ םתוא ליפהל תוסנל ךירצ

 ןקתל רשפאש רבד הז .עגפנ רוביצה ןומאש חיננ :רודנב לאירא ◆

?הקוחב

 .הקיטקרפב הז .הקוחב אל הז :תירטש ריאמ ◆

?ןיינעב הקוחב תושעל רשפא המ איה הלאשה :רודנב לאירא ◆

 םינוכנה םידעצל םיקוחה תא .יוטיב קר איה הקוח :תירטש ריאמ ◆

 ינפל ,תושעל םיצור המ טילחהל םיכירצ לוכ םדוק זא .תושעל ךירצ

 הבוט איה םא םיקדוב ךכ-רחאו הקוח םישוע אל ירה .הקוחל םיעיגמש

 ,לשמל וליאש בשוח ינא .עיגהל םיצור ןאל תעדל םיכירצ .הבוט אל וא

 הניחבמ ,טפושה לש ויתונוכת לע תוקידב ושענ םיטפוש יונימ יבגל

 הנשמה תדעו ירבחל לק רתוי הברה היה ,קוחה עבוקש םשכ ,תיגולוכיספ

 .ןורחאה לושכמה אל הז .והשמ לע תכמסנש הדמע איהש וזיא שבגל

 עיגהל םירומא םה ,יגולוכיספה ןחבמה ירחאו הנשמה תדעו ירחא יכ

 ירחא םיבקועש םיחמומ םיגולוכיספ םע םייעובש דועל ,טופיש סרוקל
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 לע תיתִמא הכרעה רבד לש ופוסב לבקל ידכ ,סרוקה ךותב םתלועפ

 .שיאה

 ליג דע הנוממ אוה .יילע לבוקמ הזו ,םצעב םייחה לכל הנוממ טפוש

 טפוש ,עצמאב ותוא ףילחהל רשפא דימת ,קשמב רחא דבוע לכ .םיעבש

 םאש בשוח ינא .התוא ןקתל דואמ השק ,תועט השוע התא םא .אל

 ויה וליא ,םולשה גרדב ,טפשמה יתבל הסינכה גרדב ןוכנ םינייממ ויה

 טפשמ תיבל רתויב םיבוטה םישנאה םיסנכנ ויה ,יתִמא ןוימ םירצוי

 םיבוטה םייזוחמה םיטפושה םיחתפתמ ויה םהמ תיטמוטואו ,םולשה

 לסופ אל ינאו .ןוילעל םיעיגמ ויה רתויב םיבוטה םייזוחמהו ,רתויב

 אלש םישנא ,םייזוחמ לש אל םגו ,ץוחבמ ןוילעל ףוריצ לש תורשפא

 .תאזה היצנדקב הז תא ונישעו ,חותפ טלחהב ינא .םיטפוש ןכ ינפל ויה

.םדוק םולש טפשמ תיבב ויה אלש יזוחמל םיטפוש ןומה ונסנכה

 לכ שי יכ ,וילע רבדל יתיצרש םיטפוש יונימ ןיינעב דחא טרפ שי

 םייתנש היהש ימ רותב םכל רמוא ינא .תונוכנ אל ןהש תודגא ינימ

 תודגאה .תאזה הפוקתב םיטפוש 051 ונינימ .םיטפוש יונימל הדעו שאר

 םיעיבצמו הדמע םע שארמ םיאב ,תחא די םיעיבצמ םיטפושה וליאכש

 יונימל הדעווב העבצהה תטיש תא יתיניש ינא .תונוכנ ןניא ,דחי

 ,רמאנ ,ויה םא ,השארב יתדמע ינאש םיטפוש יונימל הדעווב .םיטפוש

 שארמ גאוד יתייה ינא ,תומוקמ הרשע קר ויהו םידמעומ םישולש

 :םלוכ לע תעד תווח ונתנ .םלוכ םידמעומה לכ לש הריקס היהתש

 םירחא ,יתעד תא רמוא ינא ,ותעד תא רמוא ןוילעה טפשמה תיב אישנ

 ףוסבו ,תומש םישולש םע העבצה קתפ יתנכה שארמ .םתעד תא םירמוא

 ימ .תולוקה תא ורפסו הצר אוהש הרשעה תא ןמיס דחא לכ ןוידה

 .רבע ,קוחב םישרומה תולוקה בור תא לביקו תולוק הברה יכה לביקש

 תא יתלביק ינא .עיבצמ ינשה המ עדי אל דחא ףא .לפנ ,אלש ימ

 .םתוא יתרפסו םיקתפה

?ןוילעה טפשמה תיב ןיינעב םג ןוכנ הז :רודנב לאירא ◆

 התייה ,תוחפל ינשה הרקמב ,ןוילעה טפשמה תיבב .אל :תירטש ריאמ ◆

 .ורחבנ דחא הפ .חוכיו םוש ונל היה אל .םיטפוש ינש לע שארמ המכסה

 אל הדעווב םיטפושה תשולש תחא םעפ אלש ,דיעמ ינא .ועיבצה העשת

 ללכב םה .ןידה יכרוע םג ל"נכ ,םיאקיטילופה בגא ל"נכו ,דחי ועיבצה

 המכסה התייה ,תוחפל ילש הרקמב ,םויה טפשמה תיבב .ןמזה לכ וקלחנ

 .דחא הפ טעמכ תללוכ

 לע אל אוה ?ןוידה המ לע ירה .הקוחה לע רבדל הצור ינא ,ינש רבד
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 הלאשה .ץראב טפשמה תכרעמ לע אוה ןוידה .ןשי ןויד הז ,הקוח תמקה

 תכרעמב בושח יכה רבדה ,יתעדל .יתקוחה רדסהב ןקתל ךירצ המ איה

 תכרעמ לש תויביטקפאה וז ,ןוקית ידיל אובל בייחש ,םויה טפשמה

 עגרמ םדאל חקולש ןמזה ,דחא :םימוחת ינשב תויביטקפאה .טפשמה

 אוה ןיד קספ עיגמ םא .תררבתמ איהש דע ,תיטפשמ העיבת שיגמ אוהש

 םישנא ןכל .ץוחנש המלו שורדש המל רבעמו לעמ ,יתעדל ;ךורא ךורא

 .תכרעמה תא זיזהל תלוכי רסוחל ,שואייל תמיוסמ הדימב םיסנכנ

 יונישב - םיכרד ינימ לכב הזה ןיינעה םע דדומתהל יתיסינ ינא

 תיב תויוכמס תלדגהב ,טפשמה יתב תכרעמ לש המרופרב ,תונקתה

.תכרעמה תא זיזהל ליבשב יצחו ןוילימ ינש םישורד .םולשה טפשמ

 ,טפשמה יתב לכב רושיג ,תכרעמב יזכרמ קלח רותב רושיגה תסנכה

 םיכילהתה רוציקל איבהל ידכ ,היינש תרמשמ תלעפה ךרד התשענ

 תא תוצמל םדאל דואמ השק ,םויה תיתקוח הניחבמש בשוח ינא .הלאה

 אוה ,תועגפנ ולש סיסבה תויוכז רשאכ יכ .טפשמב ולש דוסיה תויוכז

 הברהו ףסכ דואמ הברה ול הלוע הז .תיטפשמה תכרעמל תכלל ךירצ

 הרוצב תעגפנ ,ויתויוכז לע דומעל ,השעמל הכלה ,ולש תלוכיה .ןמז דואמ

 תכרעמב יוניש ידיל איביש והשמ הקוחב ןקתל םיצור םא זא .תיטסרד

 איהש וזיא היהתש ידכ ,הזה דצב לפטמ אקווד יתייה ינא ,טפשמה

 דוסיה תויוכז לכ תא תוצמל לוכי םדאש תמאב החיטבמש תרגסמ

 .ולש

 יונימל רשקב הנושארה הדוקנל ביגהל הצור יתייה :גומלא תימלוש ◆

 הרואכל םא םג ,יתקוחה ןיינעל םג קודה רשק הל שי ,יתעדל .םיטפושה

 איהש ללגב יתקוחה ןיינעל קודה רשק הל שי .תוחפ הבושח תיארנ איה

 והשמ שיש ןכתי .תושעל םיטפושהמ םיפצמ ונחנא המ הלאשל הרושק

 הדשב השענש המל המודב ,ןחבמ ןימ ,יביטקייבוא ילכ חותיפב ךשומ

 הצורש ימ לכ .הלאכ םינחבמב שמתשהל דואמ לבוקמ םש .הדובעה

 דואמ ,רורב דואמ גוריד ונל היהיו ,ךכ ונחבי - םידמעומ תואמ -

 .םייפיצפס םיכרצ יפל ,תיעוצקמ דואמ הרוצב חתופי הזה ילכה .טושפ

 הז .קיפסי אל הזש איה ונלוכ לש היציאוטניאהש תבשוח ינא לבא

 הברהו רתוי תבכרומ םיטפוש תריחבב ונלש הרטמהש םושמ קיפסי אל

 דמע .םיכוסכסב תיתוכיא הערכה וקיפיש םישנא תריחבמ תדבורמ רתוי

 :ושעי םיטפושהשהצור היהש בכרומ רבד עיצהשכ ןרטש הידידי הז לע

 ,תיפיצפסה הצובקה תא ורקבי תאז םעו תיפיצפס הצובקל גוציי ונתי

 דודמל רשפא-יאש םירבד הלא .ללכל הלודג תושיגר םג םהב היהתו
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 .םילבוקמש םינחבמה גוסמ ןחבמב םתוא

 אל דחא ףא ?רוזעל לוכי אל הזכ ןחבמ המל לבא :רודנב לאירא ◆

 ?הזכ טנמלא היהי אלש המל .דיחיה רבדה הזש ותעד לע הלעמ

 לש ךרעל רשקב סוזנסנוק ןיא הדובעה הדשב םג :גומלא תימלוש ◆

 ונל םינתונ הלאה םינחבמהש םיבשוחש םישנא שי .הלאכ םינחבמ

 הרושקש דובכו תויטרפב העיגפל רשקב תונעט שי .תונוכנ-אל תואצות

 - םירמוא ונחנא הדובעה יסחי םוחתבש אל הז .הלאכ םינחבמב

 ,יתעדל .רחא םוחתל ותוא םשייל קר רתונ זאו ,"אלפנ ילכ ונל שי"

 לש תויתייעבה ,רתוי ההובג האכרעהש לככ ,םיטפושב רבודמ רשאכ

 םדוק יתרמא .תבחרתמ הרטמהש םושמ ,תרבגתמ הזכ ןחבמב שומיש

 םהש םיטפושב רבודמ םא .ונלש תורטמה לע בושחל םיכירצ ונחנאש

 איה ,תבכרומ רתוי הברה רבכ איה הרטמה ,רתויב הנוילעה האכרעב

 תיטננימודה הרטמהש רמול רשפא .תויפיצפסה תוערכהל תמצמטצמ אל

 םחתמה קוידב הזו .ךרד תנווכה לש הרטמב רבודמ 'תיכרע' הרטמ איה

 שיש ןכתי ,תאז םע .לקלקי אוהש תויהל לוכי ;ונל רוזעי אל ןחבמה ובש

 ילכ חתפל יאדכ ילוא רמולכ .יונימה תטישב הדרפה לע בושחל םוקמ

 וא תוחפ ,רתוי תוכומנה תואכרעל ףקת היהיש םיילמרופ םינחבמ לש

 םא ןיב ,רתויב ההובגה האכרעב קר חיננ .הפוריאב גוהנה ןונגסב רתוי

 ,אל םא ןיבו יתקוח טפשמ תיב םג אוה ןוילעה טפשמה תיבש טילחנ

 רשפאש תבשוח ינא .רחא ילכ חתפנש וא יטנוולר היהי אל הזה ילכה

 תא דירפהל ילואו ,תונוש תורטמ יפל םינוש םילכ חותיפ לע בושחל

 םירומא םהש האכרעה יפל םיטפוש תמאתה לש הניחבהו הריחבה יכרד

 .הב ןהכל

 שי ןוילעה טפשמה תיבב :הרעה ריעהל קר הצור ינא :תירטש ריאמ ◆

 ךרעב הנשב שי םולש טפשמ יתבב .הנשב הנש ידמ םיקית 000,4 ךרעב

 הז ,םיטפוש םישרדנ וכרוצלש יזכרמה רבדה .םיקית 000,007 - 000,006

 וניניב תועד יקוליח שי .טפשמ תיבל םיאב םישנא הז ליבשב .עירכהל

 .טפשמה תכרעמ בורב רתויב בושחה רבדה הז .עירכת -

 יונימל הדעוול רשקב תורעה יתש ריעהל הצור ינא :ןואלג הבהז ◆

 ,םירחאו רצינמרק יכדרמ ועיצהש העצהה תא תלבקמ ינא ,םיטפוש

 .םיטפוש יונימל הדעווב םיאקיטילופה לש תוגיצנה תא לידגהל אל

 רחאמ .תקקוחמה תושרל רתי תיצמיטיגל ינפמ ריהזהל הצור םג ינא

 ןיינעב םירובידה לכש תבשוח ינא ,תוגיצנה תלדגה-יאב תכמות ינאש

 םדקל הצריש ימ םג יכ ,תויפיפ ברח ווהי רבד לש ופוסב ,םיאקיטילופה
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 תצק הז ילוא ,תבשוח ינא ,ומצע תא אצמי הלאה םיאשונה לכ תא

."הדליג"ל היצמיטיגל-הדה ללגב "הדליג"ה לע ןגמ ,רמול םזגומ

 םג הז לבא ,תירטש ריאמ לש םירבדל רשקב תצק ,איה תפסונ הרעה

 תעדל ידכ תתל רשפא םילכ וליא ,םינחוב ךיא ,ועמשנש תורעהב רושק

 הלעהש ןויערה ינפמ ריהזהל הצור שממ ינא .םיטפושה תא רוחבל ךיא

 ימסקמב זחאיהל ןויסינ אוהש הזיא יתניחבמ הז ,תירטש ריאמ ןאכ

 רחמו תיגולוכיספ הניחב הז וישכע - שקב זחאנה עבוט ותוא ומכ ,אווש

 שיש ןוכנ .רהזיהל העיצמ ינא .ףרגילופ - םייתרחמו ,היגולופרג היהי הז

 וא רתוי םיכומנה טפשמה יתבל ילוא .ילכ אוהש הזיא היהיש ןוצר

 ינא .תבהלתמ אל ינאש הדומ ינא .םיאתמ הז רתוי תוכומנה תואכרעל

 תרחא הנילפיצסידמ ,ץוחבמ והשימ םישפחמ ונחנאש בורמש תבשוח

 דואמ ינא .היעב תרצונ ,ןאכ םיחילצמ אלש המל הנעמ ןתיי ילואש

 תררועתמש יפ לע ףא ,םיטפושה לש םלועה תפקשה תניחבב תכמות

 .םילימ המכ הז לע ונפלחה ונחנא .םלוע תפקשה םיקדוב ךיא הלאשה

 תצרחנה השיגה לע תבשוח ינא לבא ,עומיש לש תכרעמ ןאכ ונל ןיא

 יתעבצה המל וא תיטילופה יתעד המ עדוי אל דחא ףא"ש תאזה

 יד ינא לבא ,תוריחבב תעבצה המ תעדל ךירצ אל ילואש - "תוריחבב

 אשונ חקא ינא .םלועה תפקשה המ םיעדוי אל ונחנאש הזמ תדרטומ

 םישרדנש תוטפושו םיטפוש - תקולחמב יונש אל אוהש הווקמ ינאש

 תויואטבתה םיעמוש ונחנא .םישנ דגנ תומילא לש םיקיתב ןודל

 לכב םיטפוש לש םיריפחמ ןיד ירזג םג ךכ-רחאו ןיד-יקספ םיארוקו

 םתוא לש םלועה תפקשה המ תעדל בושח אל זא .הלאה םיאשונה

 ןונגנמ םיחתפמ ךיא תעדוי אל ינא !?הלאה םיאשונב לשמל ,םיטפוש

 םה הלאה םידיקפתל םידמעומ תויהל םיאב הלאה םישנאהשכ .הזכ

 ינא .תויואטבתה לש ,הביתכ לש ,היישע לש דרוקר אוהש הזיאמ םיאב

 .ןובשחב םיאבומ תויהל םיכירצ הלאה םירבדהש תבשוח

 .תובישחה רדס יפל אקווד ואל ,תורעה המכ ריעא :ץיבוברוט םרוי ◆

 לע רבוד לוכ םדוק .תויבטוק וזיא התייה םדוקה ןוידבש בשוח ינא

 תלוטנ תדבוכמ היספורפכ טופישה לעו הסואמ הכאלמכ הקיטילופה

 הז ,תובושח דואמ תולועפ םישוע הלא םגו הלא םג זא .םיסרטניא

 המ לע רביד אל דחא ףאו ;הרדגהבו חוכה קחשממ קלח הז ,רורב

 הזכ ליד השועו תבשוי םיטפוש יונימל הדעווהשכ לבא .הקיטילופ הז

 הצור ןוילעה טפשמה תיב אישנשכ .הקיטילופב תקסוע איה ,רחא וא

 ,ןבומכ .הקיטילופב קסוע אוה םיטפוש יונימל הדעווה שאר בשוי תויהל
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 אוה ,חוכה ימ לצא איה הייגוסה לבא ,לוספ םוש ךכב האור אל ינא

 יאקיטילופ' יוטיבה ומכ .הז ידי-לע תויבויח תורטמ םדקי אוהש בשוח

 לבא" :רמוא קרב אישנה .'לכסותמ טפוש' םג שי ,ןאכ רכזוהש ,'לכסותמ

 אל הז לע .רורב הז ,"םיבוט יכה םיטפושה תא רוחבל םיכירצ ונחנא

 "בוטהו רשי תישעו" ,ןולא םחנמ טפושה לצא ומכ הז ,חוכיו היהי

 בשוח אל ינא .ךיא איה הלאשה ,תאז םיצור ונלוכ .הנוכנ אצומ תדוקנכ

 שיו ,םיצור ונחנא הז תאש רורב ."םיבוט יכה" תא רמול ונתוא םדקמש

 ,התוא רותפל ךיא תעכ עיצהל ךלוהש םדאה אל ינאו ,היעב איהש וזיא

 תכרעמהמ םילבקמ ונחנאש השוחתה :הילע עיבצהל הצור ינא לבא

 אל ינא .בוט דואמ בצמהש איה ,יעבט הזו ,ךכ דימת הזו ,תיטופישה

 ,קפס אלב ,תיסחי הנוכנ איה .הנוכנ האולמב איה ןוצר תועיבשש בשוח

 רקחיהל ךירצ םא הלאשה לעו תולוק ףויז לע םירבדמ תסנכב םא יכ

 לבא .ץצונ םולהי איה טפשמה תכרעמש חטב זא רקחיהל ךירצ אל וא

 יאדו הז תאו - םינחוב ונחנאו המצעלשכ הילע םילכתסמ ונחנא םא

 לכתסמש ומצעל דחא לכ לבא - ןאכ הרצקה תרגסמב תושעל רשפא-יא

 הזו ,התנומ תינולפ דציכו הנומ ינולפ דציכ עדוי םינושה םייונימה לע

 .רופישל ריבכמל םוקמ שי .רתוי תוכומנו רתוי תוהובג תואכרעל ןוכנ

 רהזיהל ךירצו ,הז תא םישוע ךיא איה הב דקמתהל ךירצש הלאשהו

 םגו תקדצומ הנניא איהש לוכ םדוק בשוח ינא יכ ,ןוצר תועיבשמ דואמ

 .םיישק תרה דימת איהש

 הזיא ערקנ םואתפ ןורחאה ןמזב ול םידע ונייהש ךילהתבש בשוח ינא

 הז" ,דחא רקוב ורמא זאו ,תופיקש וזיא הרצונו הדעווה ינויד לעמ ךסמ

ytirailimaF" :רמאש לי'צר'צ הז היהש יל המדנ ."ליעומ ךילהת אל חטב  
sgnirB  tpmetnoC", וא הנומ אל ינולפ ךיא םיעמוש ונחנאשכ זא 

 ,ינש דצמ .תכרעמל רתוי לודג דובכ ונלצא רצונ אל ,התנומ אל תינולפ

 תרוקיבה היהתש ילבמ ןוקית לש ךילהת תוארל לכונ אלש תויהל לוכי

 אל הזש ,םייונימ יניינעב תקסוע איהשכ ,טופישה תכרעמ .תירוביצה

 לכ ומכ תישונא תכרעמ רבד לש ופוסב איה ,טפשמה סכ לע תבשל

 .ליעוהל לכוי קר תופיקש רתיב םירבדה לש לועיתהו ,חקו ןת לש תכרעמ

 תלוכי ידמ טעמ ,בשוח ינא ,תכרעמל שי - הלש ןוצרה תועיבש תובקעב

 וכז אלש ןוקית ינועט םירקמ הברה םיריכמ ונחנאו ,תויועט ןקתל

 .יתאוושה טפשמ ונדמלש רכוז ינא .תוכומנ תואכרעב ויד ריהמ ןוקיתל

 תיב ומכ הארנש והשמ שי הילגנאב םולש טפשמ תיבבש זא וריבסה

 .ראופמ דואמ הנבמ ןיא הילגנאב ןוילעה טפשמה תיבל לבא .שדקמ
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 תא קזחל דואמ ךירצ ,םולש טפשמ תיבל םיאבשכש םירמוא יכ ?המל

 ,םיילמרופו םייסקט םיביכרמ הברה שי טפשמב .םיניידתמה לש דובכה

 ךמצע םע תבשל אב התאשכ ,ינש דצמ .ללכב םהב לזלזמ אל ינאו

 ןיבל וניניב ,בטיה בושחל םיכירצ ונחנא לבא .היעב שי ,הדמע טוקנלו

 ,תויטרפב ותא רבדל םילגוסמו םילוכי ונחנאש ימ ןיבל וניניב ,ונמצע

 הברה תכרעמל שי .השק היהנו ךלוהש רבד הז שדוקה ץראב םויהו

.ןקתל ךירצש םיניינע דואמ

 םעפ .רקובה הילע ועיבצה ,תרחא המגמ האור ינא הנוילעה האכרעב

 תיכרע תכרעמ רציש יתוברת זנטעשמ יונב היה ןוילעה טפשמה תיב

 קודבל הכירצ תכרעמה .זנטעשה לש תוצווכתה שי םויה ;תניינעמ דואמ

 ,תיתִמא השוחתב לפטל אב בושמה .קיפסמ השוע אל איהו המצע תא

 .הזכ תתל יוארו ,רחא יוטיב הל ונתנש יתיאר אלו

 םייזוחמה טפשמה יתבבש - הפ וילע רבודש ינבמה יונישה ןיינעב

 המוד ?הקיטילופ אל םא הז המ - ינבמ יוניש דגנ םידגאתמ םיטפושה

 הלא ,רבד לש ופוסב .דודשאב למנ דועל דגנתמ ץרפ רימע ובש בצמל

 תולאש םע םג דדומתהל ךירצ אוהש ןיבמ אלש ימ ,תרמוא תאז .םייחה

 ךירצ היה ןמזמ רבכש קפס ןיא לבא .הזה חבטמל סנכיי אלש ,הלאכ

 ,הקוח לע םירבדמ םא .םיאשונה לכב ןודתש הנושאר האכרע תושעל

 תויעב שיו ,תולגתסה תפוקת השורד ,רקובב רחמ תויהל לוכי אל הז

 ,םיינש ויהיש ךירצ ,קפס אלב לבא ,ןתִא דדומתהל םיכירצש תוישונא

 הפוקתהמ רכוז ינא .ךכ לע בושחל ךירצ - םירוערעל טפשמ יתב השולש

 תולאשב ןדו בשי ןוילעה טפשמה תיב םימלש םימי - החמתמ יתייהש

 ןקתיהל ךירצ היהש אשונ הזו ,ןהב ןודל ךירצ ןוילע טפשמ תיב אלש

 .ןמזמ

.םיטפוש יונימ ןיינעב תיניצר היעב ןיאש בשוח ינא :ןהכ המלש ◆

 םעפ לכ .םלועב תובוטהמ תחא תמאב ,יתעדל דואמ הבוט הטיש ונל שי

 םא זא" :ןתיא יקימ רקיעב יתוא לאוש ,הזה חוכיוול םיסנכנ ונחנאשכ

 תוצרא הברהב התוא םיקחמ אל המל ,תניוצמ ךכ-לכ הטישה

 ללגב ילוא ,תורחאה תונידמהמ תוברבש איה הבושתה ."?םלועב תורחא

 ושכר םיאקיטילופה ,ונתאמ ןמז רתוי הברה הזה םוחתב תולעופ ןהש

 אל םיאקיטילופו ,םיטפוש יניינעב תוקזח רתוי הברה חוכ תודמע

 לבא ,םיאקיטילופ קר אל .םייחהמ המויסקא תאז .חוכ לע םירתוומ

 הנידמב וליפא .ותקולחו חוכ לע קבאמב םיקסוע ,םיאקיטילופ רקיעב

 תרוסמ םע ,םייטילופ דואמ םייונימה ,הילגנא ומכ תיסחי תתברותמ
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 יאקיטילופל רוסא המו תושעלו יאקיטילופל רתומ המ לש םימי תכורא

 אל טעמכ איה ונלצאו ,ימצע ןוסיר לש דואמ הדבכ תרוסמ וז .תושעל

 דגנ שוב תא םדוק ריכזה קרב ןורהא .רבד ותוא הז הינמרגב .תמייק

 דואמ הדבכ תוברועמ שי תורחאה תוטישה לכב .תירבה-תוצראב רוג

 לש ימצע ןוסיר לש הדבכ תרוסמ שי ןהבש תונידמב .םיאקיטילופ לש

 ימצע ןוסיר ןיא ןהבש תונידמב .ער אל תדבוע הטישה ,םיאקיטילופ

 הלרטנש הטיש שי ונל .עורג רתוי תדבוע הטישה ,םיאקיטילופ לש

 ,םיטפושה תריחב לע תיטילופה העפשהה תא הריבס דואמ הדימב

 םלועה לכב ונלש םיתימעה םע םישגפנ ונחנאשכ .תניוצמ הטיש תאזו

 םהו הצרעהב ןהירוחמ תואצוי םהיניע ,תאזה הטישה לע םהל םירפסמו

 היעב ןיא ."ונלצא תאזכ הטיש םשייל םילוכי ונייהש יאוולה" םירמוא

 םג ,םייונימב תונולשיכ שי - םייתייעב םייונימ ןיאש אל הז ;תיתועמשמ

 םעפמ תלשכנ אלש תישונא הטיש ריכמ אל ינא לבא .ןורחאה ןמזהמ

 הבוט הטיש עיצהל לוכי והשימ םא איה הלאשה .העוט אלו םעפל

 תואיגשב אלה ,םיעוט םלוכו .רתוי הבוט הטיש ריכמ אל ינא .רתוי

 ,םייואר-יתלב םייונימ םיפחוד םיטפושה :תויועט שי םיטפוש תריחבב

 םולשהמ ,תואכרעה לכל ,םייואר-יתלב םייונימ םיפחוד םיאקיטילופה

 בושמהו .הבוט האצותה ,לוכה ךסב לבא .ןוילעה טפשמה תיב דעו

 הכרעה ןוחבל ןיוצמ יטסיטטס יעדמ ילכ אוהש ,ץיבוברוט םרוי ריכזהש

 רתוי בוט םתוא םיריכמש עוצקמה ילעב ידי-לע םיטפוש לש תיעוצקמ

 בורל ונתנ ןידה יכרוע בורש הנושארבו שארב הארה ,רחא םרוג לכמ

 הרקבה ,תרמוא תאז .דואמ תוהובג דע תוהובג תוכרעה םיטפושה

 .דואמ הבוט לוכה ךסב האצותהש התארה תיעוצקמה

 היעבה .םש םגו הפ םג ,תווצקל ילוא וספתנ יתרושקתה רוקיסבש ןבומכ

 תריחב לש אשונב ללכב דקמתהל אל עיצמ ינאו ,תרחא איה ונלש

 תמושת הברהל הכז אוה .יתעד יפל ,יתייעב אשונ אל אוה יכ ,םיטפוש

 ,רזומ םירקמ ףוריצ הזיא ללגב יכ ,תונורחאה םייתנשב רקיעב בל

 ,ןוילעה טפשמה תיב לכ תא םיפילחמ ,םינש שמח-עבראב םואתפ ונחנא

 ןומה ןומה רצוי אוהו .םיירוטסיה םידממב יטמרד עוריא תמאב הזו

 דמעמב דקמתהל םישקבמש איה היעבה .תויעב דואמ הברהו בל תמושת

 הנגמב הכשמהו ך"נתב התישאר .םייתקוח םיגשומב ,תטפושה תושרה

 איה היטרקומדה לש היצפסנוקה לכ .ןוטלשה ןוסיר לש הלאשב ,אטרכ

 אוה לוכ םדוק הז ותוא ןסרל ךירצש ימו לוכי-לכ אל אוה ןוטלשהש

 שי ןכלו ,הזה ןיינעב ידמ רתויל ונממ תופצל ךירצ אל לבא ;ומצע
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 הערכה לש דחא דיקפת הל שי :םידיקפת ינש שי הלו ,תטפוש תושר

 םיכוסכסב הערכה לש ינש דיקפת הל שיו ,םיחרזא ןיב םיכוסכסב

 קבאמה .תיתקוחה המרב וא תילילפה המרב ,ןוטלשה ןיבל חרזא ןיב

 דחאש תטפושה תושרה ןיבל החוכ תא ליעפהל הצורש תושרה ןיב הזה

 ינא .דימתמ חתמ רצוי ןוטלשה תא ןסרל אוה םיירקיעה הידיקפתמ

 ירמגל רורב ,םיינכט םירחא וא הלאכ םיטרפל סנכינש ילבש בשוח

 תויוכמסב וא הלאכ תויוכמסב ,רחא וא הזכ בכרהב טפשמה תיבש

 אלש ידכ ,ןוטלשה תא ןסרל תוכמסו חוכ לעב םרוג תויהל ךירצ ,תורחא

 רטשמ לש םייסיסב תונורקעל דוגינב לעפי אלו ולש תוכמסהמ גורחי

 .יטרקומד

?וישכע םייקה בצמהמ והשמ תונשל ךירצ :רודנב לאירא ◆

 היצפסנוקל עיגהל ךירצ לוכ םדוק לבא .הזל עיגא דימ ינא :ןהכ המלש ◆

 תא חתפ רגמש ריאמש זאמ תונורחאה םינשה רשעב יכ ,תיסיסבה

 ,הדימעה תוכז תבחרה תובקעב טפשמה תיבש זאמו ,תוטיפשה אשונ

 לע תכלוהו תרבוג הפקתמ שי ,םיאשונ לש רתוי בחר םוחתל סנכנ םג

 תופקתההו ;ןוטלשה ןוסירב ודיקפת תא אלממש ןוילעה טפשמה תיב

 רחא וא הזכ ינוטלש חוכ לצנל ושקיבש תוצובקה דצמ ללכ ךרדב ןה

 וא תוכמסל ץוחמ וא לועפל ןוטלשל םורגל וסינו םירבד גישהל ידכ

 םע תבשייתמ הנניאש תרחא ךרדב וא תוניגהב אל וא תוריבסב אל

 ךירצ אוה ,רוביצה ןעמל םייק ןוטלשה .םייסיסב םייטרקומד תונורקע

 .תוניגהבו תוריבסב לועפל ךירצ אוה ,רוביצה לש ןמאנ חולש תויהל

 הכירצ תוברעתההו ,תוברעתה אובל הכירצ ,הז תא השוע אל אוהשכו

 איה ,רתוי הז תא השוע איהש לככו ;תטפושה תושרה דצמ קר אובל

 הנתשהש המ .תופקתה רתוי תפטוחו רתוי היטרקומדה תא תתרשמ

 .טפשמה תיב לש הלודג רתוי תצק תוברועמ איה ,תונורחאה םינשב

 םירשעב טפשמה תיב השעש המ ןיב תנגוה האוושהש איה תמאה לבא

 םינשה םירשעב ןוילעה טפשמה תיב השעש המ ןיבל תונורחאה םינשה

 תיב השעש המש הארמש ןפואב ןיטולחל תלעופ הנידמה לש תונושארה

 ,הרשע יפ יתועמשמו דבכ הנידמה לש תונושארה םינשה רשעב טפשמה

 הברהו - תרוקיבב הז תא רמוא אל ינא - רתוי ץימא ,רתוי ףוצח

 םישימחה תונשב ןוילע טפשמ תיב םקשכ .קפס אלב יטסיביטקא רתוי

 זעמו תצצופתמ היפרגומד םע ,תררופתמ הלכלכ םע ,רוצמב הנידמב

 התא" ,ןוטלשל דיגהל זעמ וא ,"ןותיע רגוס אל התא" - ןוטלשל דיגהל

 ותוא לבקל בייח התאו ,בהוא אל התאש קינתוריח הזיא לבקל בייח
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 לוספלמ ץמוא הרשע יפ שרוד הז ,"ךוניחה דרשמב הדובעה תורוש ךותל

 תוברת התנתשה ?הנתשה המ .הזכ והשמ וא יחרזמ קנב קוח םויה

 לש תולבגמב ריכהל לארשיב ןוטלשה לש תונוכנה התנתשה ,ןוטלשה

 ובש יתִמא יטרקומד רטשמ לש תונורקע ינפב שאר ןיכרהלו הלש חוכה

 .ותוא ןסרלו ןוטלשה תא ליבגהל תכמסומה תוכמסה אוה טפשמה תיב

 תאזה המיאהמ טלמיהל םיכרד ,םשמו ןאכמ שפחל הסנמ ןוטלשה זאו

 יוטיב ידיל אב הז ,םינפוא ינימ לכב יוטיב ידיל אב הז .ול הקיצמש

 תיב לע תועובש המכ ינפל ןילביר יבור רמאש םירבדב טלוב דואמ

 .רתוי אלו תוחפ אל - 'ץטופ תכירעב ותוא ומישאה .ןוילעה טפשמה

 ןיינעב ,חכוותהל ךישמנ הארנכ וילעש רבדה הנשנו רזוח הזה ןועיטב

 ההובג רוביצ ןומא תמר לע תועיבקב רמוש טפשמה תיב .רוביצה ןומא

 לוכה ךסב .ל"הצ טעמל ,ןוטלשה תודסומ לכ ןיב רתויב ההובגה ,דואמ

 םג לבא .זוחא 58 דע 08 תוביבסב ראשנ רוביצה לש ןומאה רועיש

 וארה םירקסהו ,םינורחאה םישדוחב םירקס ושע "תועידי" םגו "בירעמ"

 תמועל םידקת אלב טעמכ ,דואמ הובג ןומא רועיש .זוחא 09-ל 08 ןיב

 לש ןומאה רועישל האוושהב םידקת אלב הז .םירחא ןוטלש תודסומ

 הז תירבה-תוצראבו הפוריאב .תורחא תונידמב טפשמ יתבב רוביצה

 תיב" רמואש יגוגמד ןועיט אוהש הזיא הפ שי .זוחא 06 05-ל רתוי בורק

 קיספה רוביצה ןכלו ,השוע אוהש בהוא אל ינאש והשמ השוע טפשמה

 דואמ רוביצהש המ השוע טפשמה תיב ,ןוכנה אוה ךפהה ."וב ןימאהל

 ץימאו יעוצקמ טפשמ תיב שיש הדבועה תא ריקומ דואמ רוביצהו .הצור

 ףוקתל הצורש ימ לבא .הובג רועישב ןומא וב ןתונ אוה ןכלו ,יאמצעו

 רתוי הברה הדימ שיש הז לע תססבתמש הנומת גיצמ טפשמה תיב תא

 לודגה ןבורב ,טפשמה תיב יפלכ דואמ תוינפקות תויואטבתה לש הלודג

 וא ןיטולחל העוער תיכרע תיתשת לע תוססבתמש תויואטבתה וא ולא

 יבור לש הרקמב ומכ ,היטרקומדה ינונגנמ תנבהב תטלחומ תורוב לע

 הנהו ,ןמזה לכ ךפהתמ לגלגהו תויה הרקי רתויב דמחנה רבדה .ןילביר

 םיכלוה םואתפו ,היצילאוקל ץוחמ המצע תא תאצומ ס"ש וישכע לשמל

 התייה איה יכ ,הל תושעל וזעה אל רבעבש םירבד המכ ס"של תושעל

 ץורתו ץ"גב תא הלגת איה רהמ המכ הארנ ונחנאו ,היצילאוקה ךותב

 דואמ דואמ הרוצב ץ"גב תא ופקתש הלא לכ .ותוא קזחל שורדתו וילא

 וצריו ץ"גב תא ולגי םה ךפהתמ לגלגהשכ ,תונורחאה םינשב המילא

 .ותוא קזחל

 ,ןוילעה טפשמה תיב לש יתקוחה ןפב דקמתהל הצור ינא :אריפש סומע ◆
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 הרעה ריעא ילוא הז ינפל לבא .םייונימ לש רשקהב ,יתקוחה ודיקפתב

 תיטופישה תרמצה לש האצותה ןחבמב םיטקונ ונחנא םא .תידדצ

 לכ יפ-לעש בשוח ינא .הובג אוה הל תתל יוארש ןויצהש ינמוד ,ונלש

 עצוממה ןוילעה טפושה תא םיוושמ ונחנא םא ,יתאוושה הדימ הנק

 תמקהמ ונלש ןוילעה טפשמה תיב יטפוש עוצימ תא וא ,ילארשיה

 ,תונקותמ וניניעב תובשחנש תונידמב םימוד תודסומל ,םויה דעו הנידמה

 ,תישיאה הרשיב רושקש המ לכב ,תירבה-תוצראב ןיב ,הפוריאב ןיב

 - ןוילע טפוש לש יעוצקמ דוקפתב ,הלכשהב ,עדיב ,היצנגילטניאב

 ינאו - ףיסוא םיירגוסב .הובג ןויצ אוה וניטפושל קינעהל שיש ןויצה

 םאש - טינקהל תוצרל ילבמו ,ןאכ אצמנ אל תירטש ריאמש רעטצמ

 רטנמלרפה לש םינשה ךרואל עוצימה ןיב המוד האוושה םישוע ונייה

 יטירבה טנמלרפב ותימע תמועל ,ילארשיה תסנכה רבח לש ,ילארשיה

 חוטב אל ינא ,ינקירמאה סרגנוקב וא תיתפרצה תימואלה הפסאב וא

 תא לבקמ ינא ,תאז םע .אל ןיטולחל .המוד האצות םילבקמ ונייהש

 םג - הנושארה םעפב אלו ,ןוכמה ירקוח רקיעב םויה ולעהש הזיתה

 רישי רשק שיש - ןוזיבג תור םג ,ןרטש הידידי םג ,רצינמרק יכדרמ

 חוקיפ ירק ,יתקוחה ןפב ,ומצע לע לטונ טפשמה תיבש היצקנופה ןיב

 םע םג רבד לש ופוסבו ,יונימל םישרדנה םירושיכה ןיבל ,יתקוח יטופיש

 .וללה םישרדנה םירושיכה תא רתאל רומא הזה ךילהה .יונימה ךילה

 יעוצקמ ףוג ןוילעה טפשמה תיב תוברל ,טפשמה תיבש ונסרג דוע לכ

 םיכרעמ קתונמב ,םיקהבומ םייעוצקמ םיניינעב קרו ךא קסועש רוהט

 יונימהו הקידבה יכילה יזא ,םייגולואדיאו םייתוברת ,םייתרבח ,םייטילופ

 ומכ םירושיכ ןוחבל וניצר .םיינויגה ויה המימי םימימ ונלצא םיטוקנה

 .רומג רדסב היה הזו ,קוחה עדי ומכ ,הטלחה רשוכ ומכ ,תישיא הרשי

 וניטפושש יוארש ונסרגש םירושיכה ויה ולא .וילא ונרתחש המ הז

 םיעדומ רתויו רתוי ונחנאש יל המדנ ,םויכ לבא .םהב םיכרובמ ויהי

 טפשמה תיב לש ךכ-לכ הבושחה תיתקוחה היצקנופהש ךכל םימיכסמו

 תועפשהב הכורכ ,תיתקוח תיטופיש תרוקיב ליעפמש דסומכ ,ןוילעה

 תיתקוח תוינידמ ,היגולואדיא ,םלוע תפקשה לש םייכרע םילוקישבו

 לואשל םיבייח ונא ,םירבדה עבטמ ןכלו .חווט תכוראו הקומע ,הבחר

 לע ףסונב תויטנו תונוכת לוקשנש יוארה ןמ אל םא ונמצע תא

 תויהל ךפוה הז .םהילאמ םינבומה םיישיאהו םייעוצקמה םירושיכה

 קודבי ימ איה הלאשה ךא .יתעדל ,הזמ קמחתהל רשפא-יא .יטנוולר

 ןאכ .םילכ וליאב ,הדימ תומא וליא ךמס לעו וללה םירושיכה תא
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 ,ףרגילופה וא ,היצנגילטניאה ןחבמ וא ,ירטמוכיספה ןחבמה וא ,ןולאשה

 הזכ רושכמ .וחלצי אל ,ריכזה תירטש ריאמש םיעצמא ולאב אצויכו

 ,םדוק עיצה רצינמרק ‘פורפ .תויכרע םלוע-תופקשה ךירעהל לוכי וניא

 רשפאי הז םאה ?רוזעי הז םאה .םייונימה תדעוול םיאמדקא לש תפסות

 יונימל הדעווה ירבחל םגש חינהל שי ?תיגולואדיא-תיכרעה הקידבה תא

 ולשמ תיכרע תיגולואדיא הדנ'גא שי ,םהמ תחאו דחא לכל ,םיטפוש

 ליטנ םאה .וקדבי םהש הקידבה לע עיפשהל יושע הז םגו ,הלשמ וא

 ,ןוזיא ,עוצימ אוהש הזיא לש שארמ העובק החסונ איהש וזיא םהילע

 תוינידמ םוחתב ,תיטרקומד-לאיצוס םלוע תפקשה לעב דחא - ליהמת

 ןימינב לש וא ןמדירפ ןוטלימ לש דיסח אוהש דחאו תילכלכ-תיתרבח

 הברהש ןבומכ .הז תא םישוע ךיא עדוי אל ינא ?הזה םוחתב והינתנ

 יונימ וא תריחב לש םירורבו םייולג םייטילופ םילדומב ,לק רתוי

 .הפוריא תשבי תונידממ קלחב וא ,תירבה-תוצראב הזש ומכ ,םיטפוש

 תיב אוה )הליגרה תיטופישה תכרעמהמ דרפנה( יתקוח טפשמ-תיב

 ךמס לע םיתעל םינוממ םיטפוש .םייטילופ םה םייונימה .יטילופ טפשמ

 ,הלאכ םייטילופ םילדומב .םהלש יתגלפמה וליפאו יטילופה דרוקרה

 ךכ אל .םייעמשמ-דח םילדומ םהש םושמ ,הטושפ רתוי הברה הבושתה

 .םיססהמו םיששגמ ,םיטבלתמ ונחנא ןכלו .ונלצא בצמה

 איה תיתקוחה הניחבהמ הב קוסעאש הנושארה היגוסה :רבנע יבצ ◆

 .םיקוח לוטיב לש הלאשה תרדסה

 םרוגש המ הזש ינפמ ,רתויב הבושחה היגוסה ילוא תאזש המדנ יל

 ןיבמ אל רוביצהמ לודג קלח םגו ,טפשמה תיב ןיבל תסנכה ןיב חתמל

 לש האצות אוה טפשמה תיבל ולש סחיהו ,הז תא םילכוא ךיא קוידב

 ,תיתקוחה המרב הרדסה לוכ םדוק בייחמש רבד הזש יל הארנ .הז

 טפשמה תיב לכוי קוח לטבלש ,יב יולת היה רבדה וליא ,עבוק יתייהו

 ןיאו ,ךומנ טפשמ תיב ינפב הלוע וזכ הלאש םאו .בחרומ בכרהב ןוילעה

 טפשמ תיבב רקיעבו ,ךומנ טפשמ תיבב הלעת איהש ןידה ןמש קפס

 תיב םאש עבוק יתייה ,תוילילפ תורבעו םירצעמ לש תויגוסב םולש

 לבא ,תאז תושעל תוכמסה ול היהת ,וזכ הנעט תוחדל הצור ךומנ טפשמ

 תיבל התוא איבהל וילע ,וזכ הנעט לבקל םוקמ שיש רובס אוה םא

 ,התדמע תא גיצהל שקבתת הנידמה םג ןבומכ םשו ,ןוילעה טפשמה

 הז וילא םילגרומ אל ילוא םיכומנ טפשמ יתבש םירבדה דחאש ינפמ

 .יחרזא ךוסכסב וליפאו ,הלשממל יטפשמה ץעויה לש תובצייתה שקבל

 ינשה ןוקיתה תא הלטיב ל"ז ןייטש הינה ?יחרזמה קנב ןיינעב הרק המ
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 התעט איהש תודוהל הנכומ התייה אל ןורחאה המוי דעו ,לג קוחל

 ןוילעה טפשמה תיב לש רוערעב ןיד קספ תא לבקל הנכומ התייה אלו

 התדוה איה דחא רבדב לבא .םיטפוש 11 וא העשת לש בכרהב ןתינש

 תא שקבל ילב םייחרזא םידדצ ינש ןיב הקספ איהש ךכב ,התעט איהש

 רבד תעדה לע הלעי ךיא .ותעד תא עיבהל הלשממל יטפשמה ץעויה

 !?קוח לוטיב לש היגוסב הזכ

 תא זיגפהל םימכחותמ ןיד יכרועל תלדה תא חתופ אל הז :ןומרכ קירא ◆

?ידגנ ךילהב תויתקוח תונעטב םולשה טפשמ תיב

 הזש בשוח ינא תיכוניח הניחבמ .םויה חותפ הז ,תישאר :רבנע יבצ ◆

.תויתקוח תונעט ןועטל ךירצש דמול רעונש ןיוצמ

 .חתפמה תלימ אוה ןוזיאה ,םירחאה םירבדה לכב ומכ ,ןאכ םגש יאדווב

 הזש ינפמ אל הז ,טילחהל לכוי טפשמ תיב לכ אלש יתרמאש הזו

 לשבתש דע תוכחל ךירצ ,רחא רבד לכב ומכ אלא ,תיטפשמ ןוכנ אל

 ןוכנ הז תיטפשמ הניחבמ .הז תא לבקל ןכומ היהי רוביצהש דע ,תעה

 תובוגתה .אל דוע לבא .תיטפשמ הנעט לכב ןודל ךירצ טפשמה תיבש

 תשעתת תסנכהש ךרוצ שיש ,תסנכה לש םגו ,הלאכ ןה תוירוביצה

 .הדמע הב יל שיש הנושארה הדוקנה וז .קקוחתו

 תרדסה הז תיטפשמה תכרעמב תינויח יל תיארנש היינשה הלאשה

 ינש תא יוארכ אלמל לכוי ןוילעה טפשמה תיבש ךכ ,טופישל תואכרע

 ,םייתִמא םייטפשמ םיכוסכסב הערכהה ,ןושארה :ול שיש םידיקפתה

 :םירמוא םה .תונעטה רקיע תא ןידה יכרוע יפמ עמוש ינא ןאכו

 ."וב עירכמ טפשמה תיבש דע םינש עברא-שולש הכחמ רוערע ילצא"

 טפשמה תיב ,םוי ךותב ,דימ זא ,תסנכה םע היעב הזיא שישכ לבא

 ונלוכו .עירכמ אל אוה םייתִמאה םיכוסכסב לבא .סנכתמ ןוילעה

 .רוביצה ןומאב תויתייעבל םרוג םיטפשמה תוכשמתה ןיינעש םיעדוי

 יניינעב ןוידהש ךכ ידיל איבתש טופישה תואכרע לש הנוכנ הרדגהו

 תכרעמב ןומאל דואמ הבושח ,תומותס תואכרעב לקתיי אל םוי-םויה

 .טפשמה

 תוחפ שיש םידמלמ םירקסה ,ןומאה לע הזה חוכיווב :ןאירא רשא ◆

 57 ,07 אוה ,דואמ הובג תמאב אוה הזה תוחפה לבא .היהש יפכמ ןומא

 ןיבל תיטופישה תכרעמב ןומא לע הלאשה ןיב רעפ שי .זוחא 08 וליפא

 ןוילעה תבוטל ןה תואצותהו ;ןוילעה טפשמה תיבב ןומא לע הלאשה

 - העפשהה לע רמא ןהכ המלשש המ ןוכנ .רקס לכב תודוקנ 6-01

 טפשמה תיבל שחור להקהש ןומאב רתויב תוהובגה תונידמה ןיב ונחנא
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 תופתתשהבש יל המדנ לבא ,תונורחאה םינשב םוסרכ שיש ןוכנ .ןוילעה

 לוטיב לע ןורחאה רקסב הלאש ונל התייה .הובג ןיידע ןויצה רתוי הבחר

 דגנתמ להקהש ןוכנ אל .םיקוח לוטיבו ןוילעה טפשמה תיב - םיקוח

 ךירצ ינא ,להק םע ילש תוחישב .הזב ןיינועמ אל וא הזמ דחופ וא הזל

 .הז המ ריבסהל

 טפשמה לע הברה ונרביד - הפ התלעוהש הדוקנ דועב קוסעל הצור ינא

-ה        .דבלב ילרדפ אוה ינקירמאה יטילופה יונימה .ינקירמאה

noitca ילרדפב אלו ,תונידמה ךותב אוה ,הקירמאב יטופישה יטילופה. 
iruossiM-ב םישמתשמ תונידמה תיצחמב  nalp. ה-iruossiM  nalp 
 תמישר לשומל עיצהל תיעוצקמ הדעוול תונוש תויצאירווב רשפאמ

 ןיעמ שמשמ אוה .המישרה ךותמ רחוב לשומהו ,יונימל םימיאתמ םישנא

 .םדקומ ןוניס ןיעמ השועו םייונימ תדעו

 םע תסנכה ירבח לש האוושהב הזה ןוידב לווע םישוע ונחנאש המדנ יל

 דועיי ,תחא לכב ןיטולחל תונוש תויצקנופ יתש שי .תיטפשמה תכרעמה

 ןוידב וליפא ,היצמיטיגל-הד :תקדוצ ןואלג הבהזש יל המדנו - הנוש

 ,ןיטולחל הנוש דיקפת שי יאקיטילופל .יוצר ונניא ,רקובה יאדוו ,ונלש

 ,יאקיטילופה םע היעבה .רתוי יעוצקמ דועיי שי טפושל .רחא דועיי ול שי

 לוכה ןיבהל בייח אוה .תועוצקמה לכב תויהל בייח אוהש איה ,ןבומכ

 רתופ אל הז .רתוי הברה טפושהו ,אשונ לכב עיבצמ אוה יכ ,אשונ לכב

 המדנ לבא .םיעמוש ונחנאש תרוקיבהמ תיטופישה תכרעמה תא ןבומכ

 תגפוס וא תטלוק ,תיטופישה תכרעמה .היעבה תא םיכפוה ונחנאש יל

 םיסחיימו הזה ףוקישה לע םילכתסמ ונחנאו ,הרבחה לש תויעבה תא

 תרוקיב שיש ןוכנ .תכפהתמ היעבהש יל המדנ .טפשמה תיבל תויעבה תא

 ,אקווד טפשמה תיבב אל אוה היעבה רוקמ לבא ,טפשמה תיב לע

 רושקש המב ןוכנ םג יאדו הז לבא .הלוכ הרבחה לש תויתייעבב אלא

 .ל"הצב רושקש המב ןוכנ היה הז שולש-םייתנש-הנש ינפל .תסנכב

 תרוקיבל האיבה תינידמ-תיטילופ-תיתרבחה היצאוטיסהש הפוקת התייה

 רפתשה תמאב אבצה םא עדוי ינניא .אבצה דוקפת לע דואמ השק

 ,קאריעב המחלמה ירחאש םכל דיגהל לוכי ינא .תונורחאה םינשב

 .ליגר-יתלב ןפואב חילצה ל"הצש םידמלמ םירקסה

 זכרתהל םיכירצ ונחנא .להק תעד ירקסמ ידמ רתוי בהלתמ יתייה אל

 תסנכה ,הקוחה תויהל םיבייח ןוידה לש םיטנמלאהו ;הקוחב םויה ןוידב

 ןיב םיסחיה רמולכ .הקוחה איה ונל הרסחה הילוחה .טפשמה תיבו

 םה םירחאה םיאשונה לכו םיטפושה יונימו טפשמה תיב ןיבל תסנכה
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 הקוחבש יל המדנו ,הקוחל רזוח ינא ןכלו .הקוח ילב םינוש םיסחי

 לבא ,בושח הזש יאדו ,םיילוהינ תונורקע אל ,תונורקע תויהל םיבייח

 תוינויצוטיטסנוקה תויעבה ,תינויצוטיטסנוקה היעבה תאז אלש יל המדנ

 ינאש תונורקעה תשולש הלא .תיטופיש תרוקיבו םיטפוש יונימ ,הנבמ ןה

 .הקוחב עיצמ יתייה

 ,שאר בשויה תכשלב ,ןויד תסנכב ונלצא םייקתה לומתא :ןאה הירא ◆

 איה ילוא ,התלעש תועצהה תחאו .םויה םילעמ ונחנאש םיאשונה ןיינעב

 תססובמ וז העצה ,םיקוח לוטיב לש אשונב םייניב תעצה תויהל הלוכי

 תוכמס היהת ןוילעה טפשמה תיבל היפל - תיטירבה הטישה יפ-לע

 - תסנכל רמאי אוהו ,וריזחהל ןוכנל אצמי אוהש קוח תסנכל ריזחהל

.שדחמ ותוא וקקוחת ,ייק-וא

 יהוז .ונלצא ןיאש ,ףסונ טנמלא םייק הילגנאב :אריפש סומע ◆

 טפשמל תילגנאה תכרעמה לש ,תופיפכה תמייוסמ הדימבו ,תוכייתשהה

 .יאפוריאה טופישלו

 םויה םייקה חתמה לומ םייניב ךרדב תכלל ןויסינ הז :ןאה הירא ◆

 - הבוט ונלש הטישהש בשוח ינא םג .םיטפוש יונימל הדעווה ןיינעב

 ךירצ לבא ,עורגל ךירצש בשוח אל ינאו ףיסוהל ךירצש בשוח אל ינא

 ינש םיאיבמ םייונפ תומוקמ ינש שויאל םא .הרוקש המל בל םישל

 ,העשת ךותמ העברא וא השימח העבצהב םיפתתשמו דבלב םידמעומ

 .ער הארנ הז

 הפוצ איה 95 תב השא :אמיאה ןחבמ שי יל .ולש ןחבמה שי דחא לכל

 הז .רוביצה בשוח המ עמוש ינא הנממו ,םינותיע תארוקו היזיוולטב

 .ילש ישיאה ולגזוב ןחבמ

 הבושח לבא ,תידדצ תצק ילוא ,ןוידל תחא הלאש דוע תולעהל הצור ינא

 תדימ לע ,תיסיסב איה יתעדלש הלאשה תאז .ונלש םיאשונב הרושקו

 ינאו ימצע תא לאוש ינא .תרחאה לש הלועפב תושר לכ לש תוברועמה

 ואובי םיטפושהש ןכתייה ,הזה ןחלושה תא םיבבוסה תא םג לאוש

 ,ןכ םא ?הקיקחה ךלהמ לע עיפשהל ידכ תקקוחמה תושרה לש םינוידל

 ול דיגהלו טפשמה תיבל אובל תסנכ רבחל רתומ םא לאוש ינא זא

."קקוחמה תנווכ יהמ טפושל ריבסהל הצור ינא"

 אובל םינווכתמ אל םלועמ םיטפושש ךל דיגהל הצור ינא :רגמש ריאמ ◆

 .האילמה םלואל

 םג ויה .םלוכב אל לבא ,ןוכנ הז ילוא םירקמה בורב :ןאה הירא ◆

 תוחכונה םצע .העבצהב וחכנ םיטפושש םירקמ םג ויה ,םירחא םירקמ
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 םכל היהי םא ;םכחתפל יתמשש הלאש וז .העפשה הב שי רבכ - םהלש

.הב וקסעת ,ןמז

 ןיינעל ןמז הברה ךכ-לכ םידחיימ ונחנאש ייניעב רזומ :יולטור הנויבס ◆

 הרוקש המ ללגב הארנכ ,הרוק הז המל תרהרהמ ינא .םיטפוש יונימ

 .תונורחאה םייתנש-הנשב הנידמב

.ןיינעב הנורחאה תוצעייתהה ללגב :ןהכ המלש ◆

 תדעו יכ ,םדוק ליחתה רבכ הז .הז קר אל הז לבא :יולטור הנויבס ◆

 םייתנש ינפל הלעפ הז תובקעב המקוהש רימז

 םיקחרתמ ונחנאש רזומ תמאב .לומתא ררועתה אל הז זא ;ךרעב

 םיכלוהו ,םהב ןודל םירומא ונחנאש ,םייתקוחה ,םיירקיעה םירבדהמ

 לבא .הקיקחב ןגועי אוה המכ ,יתקוח אוה המכ דע רורב-אלש םוחתל

 תא תוחפל םורתל םג הצור ינא זא ,םירבד המכ הפ ורמאנש רחאמ

 .הרצקב שממ הז תא השעאו ,הזה ןיינעב ייתועד

 המל רבחתמ םג הזו ,גומלא תימלוש ןאכ הרמאש המ םע המיכסמ ינא

 םא .םינוש ףס יאנת ךירצש תויהל לוכי :תירטש ריאמ םדוק רמאש

 אוה ייניעב ,תיטופישה תכרעמל הסינכל ללכב ףסה יאנת לע םירבדמ

 יאנת וא ,ףס יאנתו .םויה הרוק הז הבש ךרדב ,קפסמ-אל ףס יאנת

 גוס לש טביההמ םג - ןיטולחל םינוש תויהל םיכירצ ןוילעל הלבקה

 תוחפ םולשל םיכלוהש םישנאש רתויב טושפה טביההמ םגו םיניינעה

 רומאש ימ .ןוילעה טפשמה תיבל תונמתהל םירומאש הלאמ םירכומ

 וא יזוחמה טפשמה תיב לש םוחתהמ אב ןוילעה טפשמה תיבל תונמתהל

 םסרפ דחא - םירבד םסרפ רבכ אוה ,עודי רבכ אוה ,םירחא םימוחתמ

 הריחבה ךרד .םהיתועד תא םיעדוי - םירמאמ םסרפ רחא ,ןיד קספ

 יפלכ תוחפל תיארנ איהש המיכסמ ינא ,םייונימה תדעווב םיטפושה לש

 ."ימוג תמתוח" תיאנוטיס ,תמכסומ ידמ רתוי ,רוביצה

 הזל הקקזנ רימז תדעו .םייתוישיאה םינחבמב תלזלזמ ךכ-לכ אל ינא

 תרזענו םיקית תעמושש האכרעב תטפוש ינא .לזלזמ יד סחי האטיבו

 יכה תויעבב ,םהינימל םיגולוכיספ לש תעד תווחב ,הז גוסמ םינחבמב

 - וישעמל יארחא םדא םא הטלחהב ,ץומיאל דלי תריסמ לש תויטירק

 שי םדאל םא עובקל םיאבשכ לבא ,םירטאיכיספה לע םינעשנ ונחנא

 הזב שי יכ ,יתוא םמוקמ הז !?הז תא םילסופ - טפוש תויהל םירושיכ

 ,רדסב הז ,םינחבמ יפ-לע תירוה תולגוסמ יא עובקל .לופכ רסמו רסומ

 אל הז םינחבמ לע ךמתסהב ,טפוש תויהל יואר אל םדאש עובקל לבא

 אל הז .ןיינעל רתוי החותפ תויהל הכירצ תכרעמהש תבשוח ינא !?יואר
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 הז .םיפסונ םילכ ןיבמ ילכ תויהל ךירצ הז לבא ,דיחי ילכ תויהל לוכי

 ינימ לכ קדוב הז .קדוב טלחהב הז היומס הרוצב .טלחהב והשמ ןתונ

 - תרהצומה םלועה תפקשה תא אל ,םיעדומ אל םירושק םירבד

 םיקדבנ תרמוא תאז .םיימינפה םינכתה תא אלא - בשוח אוה המ

 םה ונרעצל ךכ-רחאו םהילע םילוע אל ונחנאש םיאשונה לכ ןאכ

 םייוטיב םימעפל ,םיטפוש לש םייוטיב ךותמ תכרעמה ךותב םילגתמ

 וא ,תונלבסו תונלבוס לש םיאשונה - םהלש תוגהנתההמ וא ,םיללמוא

 לש ןויסיח תרימש ךותמ תושעיהל םילוכי םינחבמה .םיירדגמה םיסחיה

.םיקדבנה

 ינימ לכלו היישעתלו םיקנבל םישנא לבקל הזה ילכב םישמתשמ ונחנא

 תוירחא םע הנש 53-ל םדא םינממ ונחנא ןאכו ,הברהב םירטוז םירבד

 הניחבמ .םדא ייחל ,םישנא לש ףסכל ,םישנא לש לרוגל ךכ-לכ הלודג

 דחא דצמ םילכשומ קיפסמ אל הזה ךילהתב ונחנאש השיגרמ ינא ,וז

 רשעב רשפא-יאש תעדוי ינא .הנשמה תדעו ללוכ ,םיחותפ קיפסמ אלו

 יאדווב ,םדא לש ונקנק לע תוהתל תוינשמ תמאב ,תולאש לש תוקד

 קודבל ,ןרטש הידידי וא רצינמרק יכדרמ ועיצהש המ לע דומעל אל

 הנשמה תדעו תא םירבועש םישנאמ תעדוי ינא .ולש תוהזה תא תמאב

 םילכ ךל ןיא םא זאו ,םדא קודבל רשפא-יא .דבוכמ ונניא רבעמהש

 שדוח לכ טעמכ .ינומלא וא ינולפ רמואש המ לע ןעשנ התא ,םירחא

 םינשה םירשע לכב .והשימ לע ץילמהל השקב תלבקמ ינא םיישדוח

 ינאש ילש השוחת ךותמ הזו .םישנא השולש לע ילוא יתצלמה תונורחאה

 דיגהל הלוכי ינא .יכרעה ,ישיאה טביהב בוט קיפסמ םתוא הריכמ אל

 יד תעדוי אל ינא לבא ,טפשמה תיבב עיפומ אוה ךיא ,עדוי שיאה המ

 אלמל םיססהמ אל םירחא םישנאש תעדוי ינא תאז תמועל .םדאה לע

 םה הלאה םיספטהו ;תורכיהה ילב םג ,ץילמהלו הלאה םיספטה תא

 וחינה אל רימז תדעו לש םיאצממה .טפשמה תיבל הסינכה חתפמ

 ,רתוי תולכשומ םיכרד אצמנ ונחנאש הווקמ דואמ ינאו ,יתעד תא

 עגרכ תרבדמ אל ינא ,בושו .ףסה יאנת תא ועבקיש ,רתוי תומיאתמ

 םיכרד עובקל םיכירצ תמאב םשש תבשוח ינא .ןוילעה טפשמה תיב לע

 ןרטש הידידימ ילואו רצינמרק יכדרממ עומשל הצור יתייה ןאכו .תורחא

 הפצמ התאש המ תא עובקל םילוכי ךיאו ימ יתנבה אל יכ ,ךשמהב

 ינא ,םישוחינב קוסעל הצור אל ינא .םישנא םתוא לע לבקנ ונחנאש

 .הזה ןיינעל תויהל םילוכי בשוח התא םילכ הזיא ךממ עומשל חמשא

 .תירטש ריאמ םדוק הז תא הלעה .תכרעמה תוליעי ןיינעב םילימ יתש
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 ,תאזה היגוסה תא רותפל תונורחאה םינשה לש תונויסינה לכ ,יתעד יפל

 אל ,תויוררובו םירושיפו םירושיג ינימ לכ ,ימדק וא רוא תדעו תרזעב

 ,החפשמל טפשמ תיב םקוה .תוליעי תניחבמ וישכע דע םמצע תא וחיכוה

 תיבב רבעב רשאמ רתוי הברה תונוזמל רותב םיכחמש תעדוי ינא לבא

 םא .חטשב תודבועה הלא .םצמוצמ םיטפוש רפסמ לצא יזוחמה טפשמה

 וישכעו ,יזוחמה טפשמה תיבב ילהנמה טפשמה תיב תא ומיקי וישכע

 המ תעדוי אל ינא ,ןוילעה טפשמה תיבל תונוטיסב םירוערע וליחתי

 ןמזה לכ ונחנא .ןוילעה טפשמה תיב לעמ סמועה תא דירונ ךיא ,היהי

 שיש תוכלשהה תא ףוסה דע קודבל ילב ,םישדח םילכ ינימ לכ םיסנמ

 .לבסנ-יתלב סמוע םולשה טפשמ תיב לע ונלטה .תכרעמה ללכ לע םהל

 םידדומתמ אל םהו ,ןויסינ ירסח ,דואמ םיריעצ םישנא ונומ דבב דב

 םילעופ ללכב ונחנאש איה תורצה תחא .הזה רידאה סמועה םע תמאב

 תויארה יללכ לכ .ונל המיאתמ ךכ-לכ אל איהו ,תיסקס-ולגנאה ךרדב

 הלוח הער םהש תבשוח ינא ,םהיפ-לע םידבוע ונחנאש הרודצורפהו

 טפושה .ךרוצל אלש םינוידה ךשמ תכראהל םימרוג םה .תוניחב הברהמ

 לכב קוסעל ךירצ אוה יכ ,הברה ךכ-לכ בותכל ךירצ אוהש אצומ

 ךרואל .םהינימל תוליבק יללכ לש ירפ - תונעטה תיברמב וא תונעטה

 םצעב יתִמא רבד םוש לבא ,תונשל ןמזה עיגהש תועד הברה ויה םינשה

 .השענ אל

 קקוחל ןויערהש תבשוח ינא - רבנע יבצ ןאכ הלעהש יתקוחה ןיינעל

 ,םיקוח לוטיב לע זירכהל ךמסומ טפשמה תיבש ףוס ףוס זירכיש קוח

 יארונה חתמה תא ריסי תמאב אוה יכ .ךרובמ ןויער היהי הזש יל המדנ

 .רוביצב וישכע םייקה הזה

 שיש בשוח אל ןילביר יבור וליפא ?רוביצב חתמ שי הפיא :ןואלג הבהז ◆

.חתמ

 תבשוח םג ינא .םירוביד ןומה ,הביתכ ןומה הז לע שי :יולטור הנויבס ◆

 תולאשה תקידבל םויה שידקמ ,יזוחמב וא םולשב ,ונתאמ דחא לכש

 םיעיגמ ךכו ;ןובנ הז םא תעדוי אל ינא .יטופיש ןמז ןומה תויתקוחה

 טפשמ תיבו ;יזוחמה טפשמה תיבב ךכ .תוכלשה ןהל שיש תואצותל

 ןוכנ .תוביצי רסוח לש בצמ רצוי הזו ,תמיוסמ הדימב וילע ךמסנ םולשה

 תוילרודצורפ םיכרד אוצמל ךירצ .תאזה הינפהב היעב תויהל הלוכיש

 .ךבוסמ הז ,רוצע והשימו ילילפ ןיינע שי םאש רורב .עירכהל תויואר

 ןוילעה טפשמה תיבל ואובי םישנא רבד לש ופוסבש הנימאמ ינא לבא

 תויתקוחה תומלבורפה תאלעה םויה .םייתִמאה םירבדה ליבשב קר
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 תועיבת לש ךומנ יכה בלשהמ ,טפשמה יתבב ק ּוחש עבטמ התשענ

 .ךרובמ רבד הזב האור ינאש ךכ ,םייזוחמה טפשמה-יתב דעו תונטק

 בוט ,הזה ןוידה - רקובה רמאנש המ םע המיכסמ ינא :לברא הנדע ◆

 םיחוכיוומ קתונמב ,ןורחאה ןמזה יעוריאמ קתונמב םייקתמ היה  ּול היה

 אלא .ןורחאה ןמזב ויהש םירבדה יפוליחמ םג קתונמב ,םייונימ ביבס

 לש םיאשונב םינויד םייקל יניינעו יניצר ןפואב םיצור תמאב םאש

 יאדווב זא ,הזה רשקהב ,הקוח וא קוח ינוקיתב ללכב וא ,םיטפוש יונימ

 אל םהש םיאשונב תקסוע ללכ ךרדב הצעומה תמאבש ומכ בוט הזש

 איה הדבועה ,יוצמה ןיבו יוצרה ןיב לבא .ירוביצה םויה רדס לע שממ

 ונחנאש תולוקהמ קתנתהל רשפא-יאו ,תמאב םירבדב םינד ונחנאש

 ונלוכש החינמ ינאו ,רמאנש המ םע המיכסמ םג ינא .ביבסמ םיעמוש

 ,היטרקומדל תוביוחמ ךותמ הזה ןוידה תא םימייקמ ונחנאש ,םימיכסמ

 .תאז רמול רתוימ וליפא ילואו ,רורב הז .םדאה תויוכזלו קוחה ןוטלשל

 הז ,הקוחה ןיינע תא םייקל ךירצש יאדו ,המיכסמ ינא ,הקוח ןיינעב

 תבשוח אל ינא ,אקווד הזה רשקהב לבא .לוכה לעמו לוכה ינפל דוע

 חוקיפ תויהל ךירצש המיכסמ ינא .םייטמרד םייונישב ןאכ רבודמש

 ינא ,רכזוהו הלע רבכש המו םיקוח לוטיב ןיינעב ,הז םע .יתקוח יטופיש

 םירבדה תא האור ינאש ומכו תומייקה תושוחתה םע ,םויהש הרובס

 תיב ידיב עגרכ היהת תאזה תוכמסה תמאבש הפידעמ יתייה ,תואיצמב

 קר ולו ,טפוש םושב עוגפל ילבמ ,טפוש לכ ידיב אלו ןוילעה טפשמה

 יטפוש .ךשמנ ןוידהו לטוב ףיעסה .סמה ץעוי לש הנורחאה המגודה ללגב

 םיאשונל שרדיהל דימת םיחמש יאדווב םירחא םיטפוש ומכ םולש

 ןוידהמ ןוידה תא תצק םיטיסמש םיאשונ ,םינוש תצקו םייביטקרטא

 .רתוי ןיינעמ ןוידה תא םישוע ,תרמוא תאז ,ומצע

 םירקמ תמאב םה לטבל שרדנ טפשמה תיבש םירקמה ,לוכה ךסב

 םישענש םירבדה גוסמ הז לבא .הזה ןיינעב ןוסיר טלחהב שי .םידדוב

 .תוברתהל לוכי הזו ,תכשומ תלטוטמה זאו םיליחתמ םהו ,םייתנפוא

 תיב תוכמסל הז תא ליבגהל יאדכ םויה לש ןדיעבש המיכסמ ינא

 תוכמסה תא ריבעהל רשפא היהי ךכ רחאש תויהל לוכי .ןוילעה טפשמה

 לע ללכבו הטיפשה תכרעמ לע םירבדמשכ .רתוי תוכומנ תואכרעל םג

 םינוזיא לש ןיינעב קוסעל םיכירצ ונחנאש יאדווב זא ,תוכרעמה שולש

 םימלבו םינוזיא - רתוי םייתוהמ םירבד הזה ןיינעב יאדווב שיו .םימלבו

 תרכוז אל ינא .ץוחבמ תוברועמו הקיקח ,ינש דצמ תרוקיב ,דחא דצמ

 םירבדמ תמאב םא לבא .הנורחאה הפוקתב ומכ חתמ לש תופוקת
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 רש םע המיכסמ ינא זא ,טפשמה תכרעמב םיישק וא םילשכ לע

 תמאבש ,הלכלכ יניינעל רש םויה ,תירטש ריאמ ,רבעשל םיטפשמה

 וא םייונימה אלו ,תכרעמב רוגיפהו יוהישה אקווד איה תירקיעה היעבה

 אשונה המ הצעומב םיבשוח ונייה םא .םויה רדס לע םידמועש םיאשונה

 אשונה לע םיטילחמ ונייהש תבשוח ינא זא ,וב לפטל יאדכ יכה היהש

 הזיא ןאכ שי .ןוידה תא םילעיימ ךיאו םימדקמ ךיאו םיזרזמ ךיא - הזה

 ;םלועב תוראופמהמ איה תיטופישה תכרעמה דחא דצמ :דרוסבא אוהש

 תוצראב םגו תויסקס-ולגנא תוצראב ,םוקמ לכב זא ,םלועב עסונ התא

 היישעה לכ לע הכרעהו הרכהל הכוז תיטפשמה תכרעמה ,תשביה

 יאדוובו ,תרוקיבהמ םלעתהל רשפא-יא ,הז םע .המויק תונש םישימחב

 ןוילעה טפשמה תיבו ,ללכב טפשמה יתב ןיינעב ןורחאה ןמזב תרוקיבהמ

 תאזה הפוקתב עיגה הז ךיא ריבסהל ולכוי םירקחמש החינמ ינא .טרפב

 תרושקתה םג הז .טפשמה תיב לא ונפוה םירוקרזה לכש הז ךיא ,םואתפ

 ןידה יכרוע תכשל לש בושמל םגש החינמ ינא .תברועמ דואמ איהש

 הברה ךכ-לכ שי םואתפש הדבועה םגו .ןיינעל המורת איהש וזיא שי

 דחי הלאה םיאשונה לכ .הרצק הפוקתב ןוילעה טפשמה תיבל םייונימ

 םג םואתפו .ןוילעה טפשמה תיבל םירוקרזה תא ותיסה םה םואתפ -

 ומכ ,ףוקישה ןיינע םג הלעו ,תוחונ-יאהו תחנ-יאה וא תרוקיבה הפצ

 ןומאב םיוסמ ןבומב עגופו לחלחמ הזה אשונהש קפס ןיאו ;ןאכ רכזוהש

ytirailimaF" רמואש ימ םע המיכסמ אקווד ינא .תכרעמב  sgnirB 
tpmetnoC" ןחלושה לע םיטפושה תא םש התאש הז ,םיוסמ ןבומב יכ 
 הזש קפס ןיא - תורתוכב אשונהש הזו ,תרוקיבהו םינוידה תא םגו

 המלו ותוא ולספ המל - טפוש לכ לע םירובידלו תמיוסמ תוליזל איבמ

 ,תינרוחא לגלגה תא ריזחהל רשפא-יאש תבשוח ינא .ותוא ולספ אל

 םא םדאש ,טואבלג ץ"גבב ןיד קספב ןישח טפושה ראתמש ומכ םימיל

 שבולו ורעש תא רדסמ היה ,ןוילעה טפשמה תיבל תולעל הצור היה

 ליח הזיאב ראתמ אוה .טפשמה תיבל שדוק תדרחב הלועו המילגה תא

 םיינוציחה םינממסל םג רבחתמ הזו טפשמה תיבל אב אוה הדערו

 תרוצ ,טפשמה תיבב תולהנתהה ,אב התאש ךרדה - ןאכ ורכזוהש

 רבדה הזו ,םיוסמ ןבומבש קפס ןיא .לוכה לע ךילשמ הז - רובידה

 .הרוצ איהש וזיאב עגפנ ןומאה ,תעדה תא וילע תתל םיכירצ ונחנאש

 דימ זא ,תרוקיב וא ,רפשל וא ןקתל העצה איהש וזיא םעפ לכ שישכ

 הז םא ,םיפרטצמ םלוכו םיפרטצמ ןידה יכרועו תפרטצמ הימדקאה

 ןובשח תושעל ריווא עגר חקול אל דחא ףאו .רקבל הז םאו תוכהל
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 ילש אבא לע וא ולש אמיא לע ,רוביצה לע הזל שי תוכלשה הזיא ,שפנ

 ריבסה םדאה שי דחא לכל - ריבסה םדאה היה אוה יתניחבמ - ל"ז

 ,ריבסה םדאה יניעב םיארנ םירבדה ךיא בשוח אל דחא ףאו ;ולש

 תאו םירבדה תא ןיבמ אל אוה .ותינומל הלוע התאש תינומה גהנ יניעב

 ,סגננו ךלוה ןומאהש האור אוה - םילעמ ונחנאש תויתקוחה תויעבה

 .םידרח דואמ תויהל םיכירצ ונחנא הזלש תבשוח ינא .טעמתמו ךלוה

 ?היואר העצהה םאה - שפנ ןובשח תושעל ךירצ דחא לכ העצה לכ לע

 הב ןיאו היואר תאזה הכפהמה םאה ?היואר תאזה הכפהמה םאה

 תרבחתמ ינא ןאכו ?םירבדה תא רמשל ךירצש וא ןומאב עוגפל ידכ

 לוכי .םיבוט רתוי םירבד שיש תויהל לוכי .רקובב ורמאנש םירבדל

 ןיב ינא לבא .רחא וא הז םדא הדעוול ףרצנ םא רפשל רשפאש תויהל

 רבכש םשכ .הלש תנוכתמב הדעווה תא ריאשהל ךירצש םיבשוחש הלא

 הבר הכרעה תמאב עמוש התא ,םלועב בבותסמ התא םא - ןאכ רכזוה

 .םייונימה הנניא ונלש היעבהש תבשוח ינא לוכה ךסבו ,הזה ןיינעל

 הלעה בושמהש תרוקיבב .םיבוט םבורב םיטפושה .הבוט תכרעמה

 יאדווב הז .לפוטי הזה ןיינעה ךיא תועצה שי וישכעו .לפטל ךירצ

 תוכפהמה תא תושעל ךירצ אלו המלש תכרעמ לע ךילשהל ךירצ אל

 תדוקנמ הבוט המצעלשכ העצה לכש תויהל לוכי .םילעמש תונויערבש

 .ליעוהלמ רתוי עוגפל רבד לש ופוסב תולוכי ןה לבא .תמיוסמ טבמ

 הברה ןאכ שי .תרוקיבה האב הפיאמו הקעזה האב ןיאמ בל ומיש

 םיאב הפיאמ לוכה ךסב לבא .הזל סנכא אל ינא .םיטנסרטניא דואמ

 ,הז תא הז הב םיריכמ ידש הליהק איה תיטפשמה הליהקה ?םיטפושה

 יתבב םיעיפומש םישנא הלא ?םינטפשמה םה ימ .הרוגס יד הליהק איה

 תא םיריכמ םייזוחמ םיטפוש ,טפשמ יתבב םיעיפומ ןיד יכרוע ,טפשמ

 םילפונ אל םידמעומה .םהילע םירוערעב םיבשוי םה ,םולשה יטפוש

 ביחרהל םיצור םא .'וכו תוצלמהה תואב הז ידי לע .םימשה ןמ םואתפ

 המ םע טלחהב המיכסמ ינא .השקבב ,םידמעומה לגעמ תא תצק

 לש תוקידב ןהש הזיא תושעל םיצור םא - יולטור תטפושה הרמאש

 ,םולש טפוש .םינכומ ויהיש םלוכ ,השקבב ,תורחא תוקידב וא די בתכ

 ינא ,ינש דצמ .ןכומ היהי תכרעמ וזיאל סנכנ אוהש הנושארה םעפב

 םתא .םיטפושה לש דמעמב ,םיטפושה לש תויטרפב העיגפמ הריהזמ

 עסמ תא רובעל וליחתי םא .טופישל אובל וצרי םישנאש םיצור םג

 יאדוובו !?וצרי םישנאש המל ,הזה תושפכהה עסמ תאו הזה םירוסייה

 תוכרעמל ואובי םיבוט םישנאש םיניינועמ םתא .רתוי תוריכב תואכרעב
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 ינאש ינפמ ,תיבכוכ המש ינא ןאכו ?םיעיגמש םישנאה ימ .הלאה

 ינא לבא .הלאה םירבדה לע רובידב רושקש המב עוגנ תצק םדא-ןב

 ?םיאבש םישנאה ימ .הזה ןיינעל תיביטקייבוא קיפסמ ינאש הווקמ

 .הימדקאב וא תורחא תוכרעמב וא םייזוחמ םיטפוש ויהש םישנא

 דואמ בוט ןויער הזש תבשוח ינאו ,לגעמה תא ביחרהל תצק רשפא

 המל לבא .הריחבל ודמעי םהו ,תועצה דועו םידמעומ דוע ושיגי םא

 רזגמ שי !?ירוביצה תורישהמ םישנא ףיסוהל אל המל ?הימדקאהמ קר

 תבשוח אל ינא .ותוא תגציימ חרכהב אל ןידה יכרוע תכשל .לודג ירוביצ

 .רבד לש ופוסב ןיינעה תא הנשיש המ הזש

 הנימאמ אל ינא רבד לש ופוסב יכ ,תיבכוכה םע בושו - ןוניצה ןיינעל

 רשקה המ תלאוש ינא לבא - תיביטקייבוא יכה תויהל הלוכי ינאש

 טפשמה תיבל דמעומ התאש הז ןיבל ןידל והשימ תדמעהש הז ןיב

 תרחא וא תאזכ הדמעהב סרטניא הזיא שי ןוילעה יטפושל ,המ .ןוילעה

 אל ינא ?ךתוא לסופ הז ,קית תרגס וא ןידל דימעמ התאש הז !?ןידל

 םילוכי םיירוביצ םידיקפתב םישמשמש םישנאש ןויערה תא תלבקמ

 ירה ?םינש שולש דועב המו .טופיש ידיקפתב ונהכישכ עגפיהל ךכ-רחא

 לכ ךירחא ףודרי הז ,ןידל ותוא תדמעה וא והשלכ תסנכ רבח תטפש םא

 ללכב ךתוא לסופ הז ,תרמוא תאז .םינש שולשב רמגיי אל הז .םייחה

 הצור ינא ?הלאכ םידיקפתל ואובי םישנאש המל .הלאכ םידיקפתמ

 םיטילקרפ לע םעפ אל יתעמש .םילחלחמ הלאה םירבדהש םכל דיגהל

 ויהי אלש הזל םורגי אוהש םהל ןמיס ןידה ךרועו טפשמה תיבמ ורזחש

 םיכירצ ונלוכ הזה ןיינעהמו .תחא םעפמ רתוי הז תא יתעמש .םיטפוש

 םישנא ,ןוכנה אוה ךפהה .היהי אלש חיטבהלו רהזיהל דואמ דואמ

 םיאנתה לכל ףופכו ,םייואר םה םא - םידיקפת ושעו לגדל וארקנ

 םיצור םהש םידיקפתב שמשל םתוא לוספל ךירצ אל הז ,םירחאה

 .םירחא ומכ קוידב ,םהב םדקתהל

 .הנוש תצק תיווזמ ונלש אשונה תא ףוקתל שקבמ ינא :ןומרכ קירא ◆

 םישרדנ ונחנאש תירקיעה היגוסה ,תיתקוחה טבמה תדוקנמש בשוח ינא

 ןיב רקיעב ,תויושרה ןיב םיסחיה איה ,לארשי תנידמב רושקה לכב הל

 עיבצהל הצור ינא תאזה הדוקנב .תקקוחמה תושרל תטפושה תושרה

 הקוחהו הקוח ונל שי םא חוכיו שי .הילמונא לע הנושארבו שארב

 איה הדבועה .תיטנוולר-אל ןיטולחל הערכהה .הקוח ונל ןיאש וא הכנ

 ללכנ תידיתעה הקוחב ללכייש הממ זוחא 09-מ רתויש רמול רשפאש

 .'29-ב עקתנו םישימחה תונשב ליחתה םתקיקח ךילהת .דוסיה יקוחב
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 םתוא .םדוק היהש המל םימוד םניא םירתונ %7.5 םתואש איה היעבה

 ,הקיטמלבורפה לכ תא ,ףגנה ינבא לכ תא םכותל םיזקנמ םירתונ %7.5

 תאזה הדוקנב עוקת םיקקוחמה תיבש הדבועהו .ירוביצה חוכיווה לכ תא

 המכ לע דיעמ הז הנושארבו שארב .םיקקוחמה תיב לש ותמשא הנניא

 תא ךכב האור םג ינא .תילארשיה הרבחב רתויב םיקומעה םיעסשהמ

 טפשמה תיב ,םוקו רצונ :היצזיטפשמה לש םיכילהתל תורוקמה דחא

 .יטנוולר אל ללכב הז - דגנ ,דעב ,ער ,בוט - םוקווה ךות לא סנכנ

 ךרד ,הז ןבומב .תאזה היגוסה תא ןוחבל תיטילנא הרוצב הסנמ ינא

 טפשמה תיבל םיעשתה תונש לש ןוילעה טפשמה תיב המוד אל ,בגא

 לבא ,ןהכ המלש רמאש הלימ לכ לבקמ ינא .םישימחה תונש לש ןוילעה

 תיב '49-'29 זאמש הדבועה לע ףסונ .ירמגל תרחא תואיצמב םייח ונחנא

 תילארשי הרבחה ,תיטופיש תרוקיב לש היגוסל שרדנ ןוילעה טפשמה

 תבייח תאזה הילמונאה ,רמולכ .ןיטולחל הנוש תואיצמהו ןיטולחל הנוש

 םלועל םיחתמה .יתקוחה ךלהמה תא םילשנשכ קר רתפית איה .רתפיהל

 םינעטמהמ הברהש איה ילש הכרעהה לבא .וראשייש יעבטו ,וראשיי

 תא ונמייס אל .זזקתהל טלחהב םייושע םויה םהל םידע ונחנאש

 תויוכז לש ןיינעב ןיידע ונלחתה אל ,םדאה תויוכז תלאשב ךילהתה

 .יתקוחה דסמה תא ונמלשה אל .םיחותפ םירבד הברה שי .תויתרבח

 הלאה תויושרה יתשב םיסחיה תלאשב ןוידה תא דדובל רשפא-יא

 חישה םייקתמ הפיא .יביטמרונה חישה לש ומוקמ ןיינעב חוכיווהמ

 טפשמה תיבמ האבש הרורב דואמ הקירוטרל םידע ונייה ?יביטמרונה

 .הזל שחכתהל רשפא-יאו ,תילארשיה הרבחב םויא לש הקירוטר ,ןוילעה

 ,ונלש יטרקומדה רטשמה לש הנבמה יפ-לעו ועבטמ יביטמרונה חישה

 טפשמה תיב סנכנ הזה םוקווה ךות לא םא .םירחבנה תיבב םייקתמ

 תרצונ ,הקירוטר הזל תפרטצמ םאו .עוגנ השענ אוה ונוצרמ אלש ,ןוילעה

 םינתונ זוחא 57 .הנממ חורבל םילוכי אל ונחנאש םויא לש הננע הזיא

 תא חלפל ליחתמ התא םא לבא ,ןוילעה טפשמה תיבב דואמ הובג ןומא

 טפשמה תיבב ןומא םינתונ זוחא 63 יתדה רוביצה ברקבש האור התא ,הז

 אל ,תילארשיה הרבחב בושח טועימש הדבועהמ חורבל רשפא-יא .ןוילעה

 ותוא תא ןתנ אוה .ןוילעה טפשמה תיבב ןומא לש לקשמ ותוא תא ןתונ

 .הובג לקשמ ול ןתונ יברעה טועימה ,הז תמועל .תורחא תוביסנב לקשמ

 תא ןייצ ןהכ המלשו ,רבד לש ופוסבו ,עגפנ טועימה לש ךרוצה ,רמולכ

 .טועימה לע הנגה לש דיקפת שי טפשמה תיבל ,הז

 טטצל הצור ינא .םיטפוש יונימ הניינעש הדוקנ תולעהל הצור ינא הפו
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 .יתקוחה ךלהמב ונתא םיאצמנש םייתד םירבחמ עמוש ינאש םירבד

 רורב ."תינשמ הלאש איה םיקוח לוטיב לש הלאשה" :םירמוא םה

 .םיקוחה תא לטביו תיטופיש תרוקיבב קוסעיש םרוג עובקל ךירצש םהל

 רושק אל ללכב הז ."תונשרפב איה" ,טועימבש ימ רמוא ,"ונלש היעבה"

 .םיקוח לוטיבב

 .ץיבר ברה הז תא רמא :רגמש ריאמ ◆

 םירחא תומוקמבו ,ץיבר ברה הז תא רמא לומתא :ןומרכ קירא ◆

 ברקמ אל םג ,ותעדב הלעמ אל דחא ףא .םירחא םישנא הז תא םירמוא

 רשאכ לבא .לארשי תנידמב םייקה הנבמב ,ץ"גבב עוגפל ,םיטועימה

 תא םקשל הצור התאש וא תונשרפה תלאשל שרדיהל ליחתמ התא

 .רקובה ןאכ ולעש תולאשל שרדיהל אלש רשפא-יא ,העגפנש תונימאה

 רצינמרק יכדרמו ןרטש הידידי - רקובה הזימרב ןאכ ולעהש תויגוסה

 לש ופוסב ורדסוי ןהו ;תאזה תילמונאה תואיצמהמ תורזגנ - ןוזיבג תורו

 .תוכרעמה יתש ןיב םירחא םיסחי לש בצמל עיגנ רשאכ קרו ךא ,םוי

 בשוח ינא .ורדסוי םירבדה ,ורדגוי םירבדה לבא ,ראשיי םלועל חתמה

 ופוסבש עדוי ,זוחא 63 םתוא ללוכ ,ילארשיה רוביצב עירכמה בורהש

 תיבב ונתי תונשרפה תאש הזכ היהי תיטרקומד הנידמב הנבמה ,םוי לש

 תא לשמל הלעמ אוה ,הקעז לוק םירמ ץיבר םהרבא .ןוילעה טפשמה

 .םיינבר ןיד יתב לש ןיד יקספ 54 לספ ןוילעה טפשמה תיבש הדבועה

 51 ףיעס יפ-לע הז ,תיתקוחה תונשרפה לע ללכב הז :רגמש ריאמ ◆

 .קוחל

 דימת ,תוניטר הנייהת דימת ,תונעט וראשיי דימת :ןומרכ קירא ◆

 ,קלוסי ,רדסוי ילמונאה בצמה רשאכש בשוח ינא לבא .ורמאיי םירבדה

.םויה םימגרותמ םירבדהש יפכ יטילופ יוטיב הזל היהי אל

 תסנכה שאר בשוי .יטילופ יוטיב שי הלאה םירבדבש איה היעבה

 אל וא קידצהל הצור אל ינא .תרחאו תאזכ הרוצב הקעז לוק םירמ

 הסנמ ינא .םינויצ תתל הצור אל ינאש אוה וניניב לדבהה .ותוא קידצהל

 קפס ללכב יל ןיא לוכה ךסבו ,תיטילנא הרוצב תואיצמה לע לכתסהל

 תא םילשהל ימויקה חרכהה הז ,ךרוצה הז - הז ירוחאמ לפוקמ המ

 יכדרמ רמאש הרעהל ביגהל הצור ינא .ותוא רידסהלו יתקוחה ךלהמה

 עיצה אוה ולש האצרהב .לופיטל הכוז אל איה המ םושמו ,רצינמרק

 הקלחמל ,ןוילעה טפשמה תיבב תיעוצקמ הקלחמ ןיב הנחבה תושעל

 ןיב הנחבהה תא השוע התא םא .דואמ תניינעמ הנחבה תאז .תירוביצ

 וא תירוביצה הקלחמהו ןוילעה טפשמה תיב לש תיעוצקמה הקלחמה
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 םע חיש לש הנוש גוס םג הז ,הזמ רזגנש המש בשוח ינא ,תיתקוחה

 םויה ונחנא לבא .םייקתי אוהו םייקתהל בייח חישה .םיקקוחמה תיב

 לש םיללכה תא רידגהל םיסנמ ונחנאש בלש ותואב םויה םיאצמנ

 תיתשת וא עדי קיפסמ יל ןיא ,הדמע טוקנל הצור אל ינא .הזה חישה

 .תאזה היגוסל סחייתהל עיצמ ינא .הדמע טוקנל ידכ תיעוצקמ

 םיטפושהמ םיבר ופלחתי תובורקה םייתנשבש ונעדי םינש ךכו ךכ ינפל

 רשע ,המידק לכתסהל םילוכי ונחנא םויה םג .ןוילעה טפשמה תיבב

 תיבב םיטפוש ופלחתי ,ןמז תודוקנ הזיאב ,יתמ עדנ ונחנאו ,םינש

 ליפורפ הזיא תיללכ הרוצב טטרשל םוקמ טלחהב שי .ןוילעה טפשמה

 תניחבמ ליפורפ אל - ןוילעה טפשמה תיבב םיצור ונחנא םיטפוש לש

 הסיפת םיגציימש םיטפוש אלא ;המודכו םירדגמ וא םיברע וא םייתד

 ןכו יתרבחה םוחתבו ינרמשה םוחתב ,םדא תויוכז לש םוחתב תיכרע

 הדעוול גצוי אוהשכ ,הלאה םיליפורפה לש טוטרשש בשוח ינא .האלה

 ינא ,רמולכ .הזה ךילהתב רוזעל קר לוכי ,הלאשמ ןימכ םיטפוש יונימל

 טפשמה תיב ןיבש םיסחיה לע הנש םיעברא-םישולש הרוחא לכתסמ

 הנש םיעברא המידק לכתסהל וישכע הצור ינאו ,םירחבנה תיב ןיבל

 םילכהש יל המדנ .םיסחי תכרעמ לש הרוצ התוא היהתש תווקלו

 עיצה אל דחא ףא .םיינוציק אל םה ,םייטמרד אל םה ןאכ םיעצומש

 שי לבא .הקוחל דרפנ טפשמ תיב םיקהל ,עיצי אל םג יתכרעהלו ,ןאכ

 ,הילמונאהמ עבנש המ תא הנושארבו שארב רידסהל ידכ הלאה םילכב

.תרחא תואיצמל ךרד לולסנ םג ילוא ,הילע רבגתנשכו

 דיגהל הנושארבו שארב םיכירצ ונחנאש איה תמאה :ץשרבליז הפי ◆

 ונחנא םצעבש ,עגרכ הב םיאצמנ ונחנאש תיתקוחה היישעב ונמצעל

 ונחנא םצעבו ,הטיפש דוסי קוח שיש ינפמ ,םדקתמ בלשב םיקסוע רבכ

 דוסי קוח לש ונוקיתב אלא ,הטיפשה דוסי קוח תריציב אל םיקסוע רבכ

 ,ןושארה דקומה :םינד ונחנא םהבש םידקומ השולש םנשי .הטיפשה

 לע תיטופישה תרוקיבה לש דואמ יתוהמה אשונה לכ - תויוהמה דקומ

 םילעמ ונחנא לבא ,הקיקחה דוסי קוחב תולעל לוכי הזה אשונה .הקיקח

 תרוקיבה תאש החנה ךותמ הטיפשה דוסי קוחב תורשפא רותב םג ותוא

 תריחב - ינשה דקומה .תטפושה תושרה השעת הקיקח לע תיטופישה

 תא ךירצ םהמ דחא לכ .תכרעמה תוליעי - ישילשה דקומהו ,םיטפוש

 לע תיטופישה תרוקיבה תוהמ ,ןושארה ןיינעב .ומצע ינפב ולש לופיטה

 םירבדה ךותמ הלוע ןושארה :םיאשונ ינשב קוסעל הצור ינא ,הקיקחה

 .ןהכ המלש לש תורעהה ךותמ ינשהו רגמש טפושה לש םינושארה
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 תאזו ,"םירמושה לע רומשי ימ" הלאשה תא ונתוא לאש רגמש טפושה

 המרג הבר הדימב תינוטלשה תוברתהש ןוכנ .הילע ונינע אלש הלאש

 הזש תבשוח ינא הבר הדימב .תיטופישה תכרעמה לש היצמיטיגל-הדל

 הצימאה תכרעמה םא םגש - רמא ןומרכ קיראש המ ללגב םג רצונ

 אל איה רתויב תוצימא תוטלחה הנתנ םישישהו םישימחה תונש לש

 ןוטלש לש ילמרופ חישב תוטלחהל העיגה אלא יתוהמה חישב הקסעתה

 אל וא ךירצ היה ןוילעה טפשמה תיב םא איה הלאשה וישכע .קוחה

 ינא .יחרזמה קנב תשרפב ואישש יביטמרונה חישב קסעתהל ךירצ היה

 תתל הביטקפסרפה ונל ןיא םויה לש ןמזה תדוקנבש הלאש וזש תבשוח

 .תעדה תא הילע

?ילמרופה חישל תנווכתמ תא :רודנב לאירא ◆

 תיב לש ותלוכיו םיקוח ,דוסי יקוחב ילמרופה חישל :ץשרבליז הפי ◆

 תיב - תידסומה הייכררייהל ,ידסומ חישל תנווכתמ ינא .טפשמה

.הילא סנכנ אל טפשמה

 אוה עגרכ הרוקש המ יכ .טופשת הירוטסיהה הבר הדימבש תבשוח ינא

 לש הרימאה םג וזו ,ונלוכ ןאכ םירמוא ונחנא תאזה היישעה תובקעבש

 תשרפב תאזה תשרופמה הרימאה תא ןגעל ךירצש ,תקקוחמה תושרה

 דואמ םג הז תא רמא רגמש אישנהו .דוסיה יקוח ךותל יחרזמ קנב

 .הכאלמה תא ומייסתו תקקוחמה תושרה םתא ,ואוב" ,רקובה שרופמב

 תקקוחמה תושרה םצעב םא ."םכמ שקבמ ינא ,היישעה תא יל ונת

 טפשמה תיב אישנו "ךכל הנכומ ינא" :תרמואו האב רבד לש ומוכיסב

 התייה אל יתיישע לכש תויהל לוכי ,אברדאו אברדא" :רמואו אב ןוילעה

 רורב רסמ שי תאזה הבישיב זא ,"תאזה האצותה תא גישהל ידכ אלא

 תמאב ילוא לוכה ךסבש רבד הזו .היישעה תמלשהל םלוכ תעד לע דואמ

 וא יחרזמ קנב לש ךרדב תושעיהל ךירצ היה הז םאה .תעה ול הלשב

 םישימח דוע הזל תוכחל םיכירצ ונייהו ררועתהל הכירצ התייה תסנכהש

 טילחהל ידכ בחרמ קיפסמ ונל ןיאש תבשוח ינא ?הנש האמ דוע וא

 ךירצש תבשוח ינאש רבד רגמש ריאמ טפושה ןאכ רמא .םירבדה לע

 הקיקח לבקל ןכומ וליפא ינא" :דואמ בושח אוהו ותוא םינפהל דואמ

 ונייהד edirrevo לש ךרדב ,תיטופישה תרוקיבל הבוגתכ תסנכה לש

 .הקוחה תא דגונ ותויהב קוח תלטבמה הקיספל תסנכה לש היצקאירכ

 תאצלו ררבל ךירצש רבד םגו דואמ הבושח הרימא תאזש הרובס ינא

 הנידמ לש תואיצמב םיאצמנ ונחנאש ינפמ ,דואמ רורב רסמב ותא

 לדומה .ידנקה לדומה תא חקינ ואוב .העוסשו תיתייעב ,תיתוברת-בר
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 תועצמאב הזה אשונהמ חתמה תא גגופ ,רבד לש ומוכיסב ,הזה

O edirrev. ירמשת יאוב" ,לארשיב תקקוחמה תושרל םירמוא ונחנא םא 

O - הרימש ילכ הל םינתונו ,"םירמושה לע תא edirrev םצעב תאז 

 ,'29-ב הזה ךלהמה לש ותישאר .ךלש הלאשל הבר הדימב ,הבושתה

 ונלוכ ונחנא" :םירמואו םיאב םצעב ונחנאו ,3002-בו '59-ב וכשמה

 היישע ונישע רבד לש ומוכיסבש תבשוח ינא ."הזה ןויערל םילשב

.דואמ הבושח

 השולש ייניעב ףקשל הכירצ םיטפוש תריחב - םיטפושה יונימ ןיינעל

 ינש רטמרפ ;תויעוצקמ ,עדי לש רטמרפ אוה ןושאר רטמרפ :םירטמרפ

 תפקשה לש רטמרפה אוה ישילש רטמרפ ;תוישיא לש רטמרפ אוה

 םירבדמ ונחנא םא ,הנוש רשקה םילבקמ הלאה םירבדה .םלועה

 ;ןוילעה טפשמה תיב לש םיטפושב וא תוכומנ תואכרע לש םיטפושב

 ידיל אובל יתעדל םיכירצ הלאה םירטמרפה תשולש ,הרקמ לכב לבא

 יאדווב ,םיטפושל עדי ינחבמ תכירע תלסופ יתייה אל ,עדי ןיינעב .יוטיב

 ,ןאכ רמאנש ומכ .הטיפשל םילבקתמ םהש ינפל ,תוכומנ תואכרעב

 המ לכ דעב ינא ,ןבומכו .הז תא ףקשל לוכי אל תוקד המכ לש ןויאיר

 דסומ לכב םילבוקמש תוישיא ינחבמ לע םדוק הרמא יולטור תטפושהש

 םינושארה םיבלשב תיטופישה תכרעמל הסינכ ןיינעב יאדווב ,אוהש

 'פורפ ,םלוע תפקשה רוריב ןיינעב .תאז תלסופ יתייה אל טלחהב .הלש

 ."םדא לש םלועה תפקשה המ ררבל לוכי ינא םצעב ךיא" ,לאש אריפש

 לע וא תוהובגה תואכרעה לע םירבדמ ונחנאש רקיעב תבשוח ינא

 לע דרוקר שי לוכה ךסב .יזוחמל םולשהמ םתוא םימדקמש םיטפוש

 אוה המו בשוח אוה המ ,להנתמ םצעב אוה ךיא ,בתכ אוה המ - םדא

 ;בתכ אוה המ םיעדוי טלחהב ,הימדקאהמ לשמל אב םדא םא .רמוא

 אל ולא .ולש תודמעה המ םיעדוי ,ירוביצה םוחתב בתכ אוה םא םג

 בתכ םדא םא .םתוא םיריכמ ונחנאש םישנא הז אלא םירתסנ םישנא

 םהו תעדה לע םילבקתמ דואמ םהש םירבד ,הנידמו תד יניינעב לשמל

 ןוירטירקה לע הנוע יאדו אוה ,םיבחר דואמ םהו םייטסילרולפ דואמ

 החרכומ ינאו ,הב דקמתהל םצעב ךירצש הלאשה .הלאה םירבדה לש

 ןיינעמ יכהש רבדה ילוא איהו ,תצרחנ הבושת הילע יל ןיאש רמול

 קדובש ימ לש תרגסמה תא תונשל ךירצ םא הלאשה איה םלוכ תא

 םיטפוש ונל ויהיש הצור יאדו דחא לכ יכ .הלאה םירטמרפה לכ תא

 תילרביל םלוע תפקשה םהל היהתשו הרותה תא םיעדויו םינובנ ,םימכח

 הצור אוהש הזה ןחלושב חכוותי והשימש תבשוח אל ינא .תיטסילרולפו
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 אוה ןחובש ףוגה םאו םיקדוב ונחנא ךיא איה הלאשהו .רחא והשמ

 תולאשב אקוודש רמול החרכומ ינא .ןוידל הלאשה תאז .ןוכנה ףוגה

 היה ןכ לבא .תונורתפ תוחפ שי ,אריפש 'פורפל דוגינב תישיא יל ,הלאה

 תניחבמ בשוח םצעב םדא המ עדוי התא ךיא הלאשה ןיינעב ןורתפ יל

 ונחנאש הדבועב םג .הפינמ ךירצש םיכסהל לכונ ילוא .ומלוע תפקשה

 םיבייח אל .תומדקתה םושמ שי הפינמ ךירצש םירמואו ןאכ םיבשוי

 .לוכה תא ןושארה םויב אוצמל

 הפינמ תרצוי אל תואיצמה םא איה הלאשה :גומלא תימלוש ◆

 ןפואב התוא רוציל יסנת םא ,רבד לש ופוסבש

 איה הלאשה .ןוויג תרצוי תואיצמה םג ירה .תוויע הב היהי ,יתוכאלמ

.הזה גוסהמ תופינמ שארמ ןנכתל רשפא המכ דע

 השוחתהמ הדלונ תרוקיבהש תבשוח ינא תאז לכבו :ץשרבליז הפי ◆

 .תקפסמ הפינמ ןיאש

 םג ןיא .הפינמ ןיא ,תינקירמאה הטישבש ינמוד :אריפש סומע ◆

 ,הזכ ןווגמ ןימ רצוי ירוטסיהה ךילהתה ילוא .הפינמ לש היצפסנוק

 .ןמז ךרואל

 לכב ןהכמה אישנה .דבעידב הפינמ תרצוי הירוטסיהה :אריפש סומע ◆

 .ולש עבצבש םישנאה תא סינכהל הסני ,ןותנ ןמז

 רתוי היהתש ,תרחא הפינמ םיצור םג םישנא :גומלא תימלוש ◆

.םמעטל

 הטישה לש התויה םצעמ הפינמ תרצונ תינמרגה הטישב :אריפש סומע ◆

 שי .תולודגה תוגלפמה יתש תמכסה תא ךירצ ,תרמוא תאז .איהש יפכ

 השורד תולודגה תוגלפמה יתש תמכסה .תוביצי תולודג תוגלפמ יתש םש

 .םירחא םיאנת הברה דוע שיו ,יתקוחה טפשמה תיבל טפוש תונמל ידכ

 ןיא ילו ,שרופמב ןהב ןודל ךירצש תולאש יתש שי :ץשרבליז הפי ◆

 :הבושת

?הפינמה בחור תא תונשל ךירצש המכסה שי םאה .א

?תינושארה האצותל ליבומ הדעווה יוניש םאה ,ןכ םא .ב

?החוטב אל תא :גומלא תימלוש ◆

 אל ינא .הנושארה הלאשה ןיינעב החוטב ילוא ינא :ץשרבליז הפי ◆

 תעדוי אל ינאו ,קיפסמ יתבשח אל וא ,היינשה הלאשה לע רמול תעדוי

 תינויצוטיטסנוק הניחבמש תבשוח ינא ,תכרעמה תוליעי ןיינעב .רמול

 המרב לבא ,תוחפ בושח אל הזש יפ לע ףא ,תוחפ ןיינעמ הז ילוא

.תוחפ ןיינעמ הז ילוא תיתקוחה
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 .תינויצוטיטסנוקה המרב אל איה תוליעיל הבושתה :ןומרכ קירא ◆

 םינחובשכש תבשוח ינא .תרמוא ינאש המ קוידב הז :ץשרבליז הפי ◆

 לבא ,תוליעיל סחייתהל טלחהב ךירצ ,תטפושה תושרה ןיינע תא שדחמ

 הנוהכ ןמזש תויה ,ינויצוטיטסנוק ןויד תויהל ךירצ הזש החוטב אל ינא

 םיעגונ אל ונחנאש רבד אוה הנוהכ ןמזש סוזנסנוק היה .קוחב עיפומ ןכ

 ינא .אלמ סוזנסנוקב ותוא הריאשמ יתייה אל .תולתה-יא ןויער ללגב ,וב

 הריחבל ןחבמ אוהש הזיא ,תוכומנ תואכרעב תוחפל תנחוב יתייה ןכ

 ,םירחא םירבדב אקווד תולתה-יא תא תנזאמ יתייה .םיטפוש לש ,שדחמ

 החוור םהל שיש השוחתה תא םהל תתל אלו םתדובע תא לעייל ידכ

 הלע ןכש ףסונ רבד ."היעב ןיא וישכעו ,יתינמתה ,רדסב" - דעו םלועל

 ךירצמ ןכ אוה לבא ,תויתקוחה תמרב אוהש תבשוח אל ינא בושו ,ןאכ

 ינידו יולטור תטפושה וילע הרבידש םיטפשמה ךרוא הז ,ןיינעה תא

 טלחהב לבא ,ןוידל דואמ בושח הז םג ,בוש .םירחאה םירבדב תויארה

.תיתקוחה המרב אל

 תויהל לוכיו ,הדוקנ הירבד ףוסב הנייצ ץשרבליז הפי :רודנב לאירא ◆

 .הקוחב תויהל ךירצ המ - ןוידה ךשמהב רתוי התוא ביחרנש יאדכש

 תיטופישה תכרעמב תורושקש תולאשב ןאכ םיקסוע אל ונחנא ,רמולכ

 תויהל ךירצ המ הלאשב אלא ,ללכב תיטופישה תכרעמה תיינבב וא

 וליפאו יואר אוהש רבד לכ אל .יתקוחה רדסהה תויהל ךירצ המ ,הקוחב

 לש תילמסה תועמשמה לע ,הקוחב היהיש םוקמ שי ,ינויח וליפאו בושח

 .האלה ןכו הז תא תונשל ליגרה בורה לש תלוכיב העיגפהו הזה רבדה

 תמאב םאה - ןאכ וילע זמרנ קר - תכרעמה הנבמ ןיינעב רבד ותוא

 תוחפ דוע בצמה תא התשע םיילהנמ םיניינעל טפשמ תיב תמקה

 ?ץ"גבל ףסונ ילהנמה טפשמה תיב יכ ,וישכע דע היהש יפכמ ילמרונ

 רתוי טעמ ןאכ קוסעל הצור ינא .הב קוסעל ךירצש הלאש תאז םג

 איה תמאהו ,תרושקתב ,ילארשיה רוביצב :תרחא הדוקנב הבחרהב

 ברקב םג אטבתה הזש בשוח ינא ,תיעוצקמה הליהקב םג הבר הדימב

 הסיפת איהש הזיא תונורחאה םינשב החתפתה ,ןאכ םירבודהמ םיבר

 טפשמה םוחתב דחוימב ,טפשמה תוהמ לש תילקידר "תיטסילאר"

 תאזה הסיפתה .ירוביצה טפשמה םוחתב אקווד ואל לבא ,ירוביצה

 תאזה הסיפתה יפל .תיתואיצמ אל איה לבא ,התרדגהב ילוא תיטסילאר

 ,טפשמ תיב שי אלא ,טפשמ ןיא - הגלפהה ךרד לע רבדמ ינאש ןבומכ -

 ,תונורחאה םינשבו .ןוילעה טפשמה תיב הז לוכה אלא ,טפשמ תיב ןיאו

 םא וליפא ,קרב טפושב םלגתמ לוכה אלא ,ןוילעה טפשמה תיב ןיא
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 םישגמ הזה רבדה ןבומכו .הב קלח ול היה אלש הקיספ לע םירבדמ

 תובוגתה תניחבמ םג ,תויטופישה תוטלחהה תניחבמ םג - ומצע תא

 יתואיצמ אל הז ןיידע לבא .תסנכה ירבח לש תובוגתה ,תוירוביצה

 קסוע אלו ירוביצ טפשמ דמלמ ינא .ירוביצה טפשמה םוחתב םג

 יקספ לש םוכיסב אל םגו תוישיאה תויטילופה ייתועד לש הארוהב

 ;'ירוביצ טפשמ' ארקנש ףנע שי .ןוילעה טפשמה תיב לש םינורחאה ןידה

 .תויטילופה אל ,תויעוצקמה ייתוסיפת תא תמאות וב הקיספה םימעפל

 .תומימע לש רתוי הלודג הדימ שי ירוביצה טפשמה םוחתבש ןכתיי

 .םיכרעמ קיר וניא םעפ ףא יטפשמ ףנע .טפשמה ימוחת לכב שי םיכרע

 תוחפ אוה ילוא .יכרע רבד איה יחרזאה ןוידה םוחתב םג ,קוחה תרטמ

 לש תיתִמא תילאיר הסיפתו .יכרע אוה לבא ,תיטילופ תקולחמב יונש

 תללוכה הנומתב לוכה ךסבש הארמ ,ירוביצה טפשמה לש םג ,טפשמה

 עוצקמ ישנא ללכ ךרדב .םישימג רתוי תצק םיתעל ,םייטפשמ םיללכ שי

 ימצעל ראתמ ינא .ץ"גבל תוריתע לש תואצות בטיה תוזחל םילוכי

 יכ ,יוכיס ול ןיא ירמגלש בשוחש ימ .תושגומ אל םג תוריתע הברהש

 יתרמאש המ .טפשמה תיבל הנפי אל תובורק םיתעל ,םירורב םיללכה

 ןתא ינא .ישעמ רבד אלא ,תינורקע תיטרואת תרוקיב קר וניא וישכע

 המגודו ,ללכב תיטופיש תרוקיב ןיינעב איה תחא המגוד .תואמגוד יתש

 םירבד אל הלא ,בגא .םיקוח לע תיטופיש תרוקיב ןיינעב איה היינש

 תרוקיב שי .ךכ הז תא ספות אל רוביצה םג .יטמרד ןפואב םינוש

 תיטופיש תרוקיב התמועלו ,בושח ןיינעב הלשממ תטלחה לע תיטופיש

 ריבעהל ןיא .בושח ךכ-לכ אל ןיינעב תויהל לוכיש תסנכה לש קוח לע

 ןורתי וליפא שי םימעפל .ןוילעה טפשמה תיבל םלוכ וללה םינוידה תא

 ילוא היה חמצ ןיד קספ .ןוילעה טפשמ תיבב היהי אל ןוידש ךכב לודג

 תיבש היה ףידע .קוח םויה דע לטיבש תיטקרפ בושח יכה ןידה קספ

 תורורב תויאר לבקמ היה ,יזוחמ יאבצ ןיד תיב וא יזוחמה טפשמה

 םיריצע תאבה ךוראל הכירצש ריבסה ןמזה והמ התייה הלאשה .ןיינעב

 יפ לע ףא ,7 ץורע ןיינעב ןידה קספב םג .יכרע רבד םוש הזב ןיא .ץראל

 תרטמ התהוזש רחאל .יכרע רבד םוש היה אל ,םינותיעה תורתוכב היהש

 ץורעל תתל ותרטמש קוח םאה :הטושפ הלאש התייה הלאשה ,הקיקחה

 הניא ותילכתש קוח וא היואר ותילכתש קוח אוה ןוישיר םיוסמ יניירבע

 וא שרדנה לע הלועה הדימב איה קוסיעה שפוחב העיגפה םאה ,היואר

 קספ טפשמה תיב .יכרע רבד םוש הזב ןיא .שרדנה לע הלוע הניאש

 בכרומ אשונ התייה ,איה םג הרכזוהש ןיינקה תוכז .קוסיעה שפוח יפל
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 ,יטפשמ יעוצקמ ןיינע התייה תאזה תובכרומה .תיטפשמ הניחבמ רתוי

 .תכל תוקיחרמ תויכרע תויועמשמ לעב ןיינע אלו

 םישגמש עוצקמ טפשמב םיאורה שי .םיטפוש תריחב אוה ינש ןיינע

 םהשלכ םיכרע םישגמ אלש עוצקמ ףא טעמכ ןיא םצעב לבא .םיכרע

 שי האופרב - םשרתמ ינאש המכ דע .תעד-לוקיש לש הדימ וב ןיאשו

 בשוח אל דחא ףאו ,תויטפשמה תוטלחהה בורבמ תעד לוקיש רתוי

 תוטלחה תלבק ןיינעב םישקונ םיידסומ םיללכ םהש הזיא עובקל

 ללוכ ,טפשמ .םימדקתמ םייאופר םימוחתב אל םג ,תויתרגש תויאופר

 לוקיש לש םימיוסמ םיטנמלא וב שיש עוצקמ אוה ,ירוביצ טפשמ

 תופקשהה תא וא םיכרעה תא עבק ךרד אטבמ וניא אוה לבא ,תעד

 לבא ,יטילופ הזשכ ,'יכרע' םירמוא .םיטפושה לש םייטרפה תויטילופה

 קר “יכרע” ודיגי .םולכ ודיגי אל הז לעו יכרע אוה יחרזא ןויד םג

 לוכהו ,םיגירח ןיאש רמוא אל ינא .תיטילופ תועמשמ שי ןיינעלשכ

 ונניא יטפשמה קוסיעה לש יזכרמה םרזה םא לבא .היצרופורפ לש ןיינע

 תושעיהל הכירצ םיטפוש תריחב ,םייטילופה ,וללה םישיגרה םיניינעב

 םאו .תורחא הדימ תומא ךמס לע אלו תויעוצקמ הדימ תומא ךמס לע

 ,ןורתפה זא ,ןאכלו ןאכל םינפ ןהב שיש תולאש ,תויתייעב תולאש שי

 תכל תוקיחרמ הדימ תומא עובקל ונניא ,קרב אישנה קדצב ןייצש יפכ

 ,תיטילופ הניחבמ הקיספה םא .םיטפוש יונימ ןיינעב רתויב תויתייעבו

 לע זא ,היואר הנניא ,דוסי קוחלו קוחל הנתינש תונשרפה תניחבמ

 דוסיה-קוח תא וא קוחה תא ונשי .םיטפושה תקיספ תא תונשל תסנכה

 םתלוכי ךמס לע אל - םיטפוש יונימל םייתייעב םינונגנמ ועבקי אלו

 לע אל ,םהלש עקרה ךמס לע אל ,טופישל םידמעומה לש תיעוצקמה

 םיניינעב תויטרפה םהיתופקשה ךמס לע אלא ,םהלש שונאה יסחי ךמס

 .תושיגר תויטפשמ תויגוסל העיגנ םהל שיש

 יל המדנ לבא ,תיטנמס הנושארה .תורצק תורעה יתש :אריפש סומע ◆

 ,ןוכמב ונלש םינוידב ,םיטונ ונחנא .תויתועמשמ תוכלשה תלעב איהש

 יטופישה חוקיפה תייגוסל ,םירחא תומוקמב םגו תירוביצה הצעומב

 .תובר םימעפ םויה הז תא ונישע .'םיקוח לוטיב' לש םיחנומב יתקוחה

 - תורחא תופשבש יל עודי אל .הזה יוטיבב שמתשהל אל עיצמ ינא

 םיצורשכ המוד יוטיבב םישמתשמ ,תינמרג ,תידרפס ,תיתפרצ ,תילגנא

 חוקיפ לש תוטיש ינימ לכ שי .יטופיש יתקוח חוקיפ לש היגוסה לע רבדל

 .תולטבמ אלש הלאכ שיו םיקוח תולטבמש הלאכ שי .יתקוח-יטופיש

 תא םילטבמ אל ,לוטיב לש רידנה הרקמה הרוק םא ,םימעפ הברהו
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 המ ,םינפ לכ לע .קוחב ףיעס-תת וא ףיעס הזיא קר אלא ,ולוכ קוחה

 "יסקס"הו ןיעל טלובה הצקה קר הז 'םיקוח לוטיב' םשב םינכמ ונחנאש

 לש ללוכה ךילהתה לש יטילופהו ירוביצה ןוידה תניחבמ םג ,רתוי

 בור .ןוחרק ומכ אוה יתקוחה יטופישה חוקיפה .יתקוחה יטופישה חוקיפה

 תחתמ םה ולש תוהמהו ולש תובישחה ,ולש טקפאה רקיע ,וניינבו וניינמ

 הקיקחה לע םיתעל תויומסו תופיקע תועפשה ול תועדונ .םימה ינפל

 םיוסמ ףיעסש הזרכהה וא לוטיבה .הנידמב טפשמה תוחתפתה לעו

 ונחנא םא .ןיעל טלובה ןכלו ןפוד אצויה רבדה הז .גירחו יתקוח וניא

 ןיינעל לווע םישוע ונחנא ,'םיקוח לוטיב' יוטיבב עבק ךרד םישמתשמ

 .יואר יתקוח יטופיש חוקיפל עיגהל ץמאמב םילבחמו

O-ה לש לדומהמ לעפתהלו רהמל אלש עיצמ ינא edirrev ונחנא .ידנקה 
 ,תמייוסמ הדימב ,ןייפאמש יסקס-ולגנאה קופיאה ונל ןיא .הדנק אל

O ונל היהי םא .הדנק תא edirrev, עיפוי תסנכה תקיקחבש ירשפא יזא 

O-ה edirrev לוכי קקוחמהש תעבוק תידנקה הטישה .הרגשבש ןיינעכ 

 ,תיתקוחה דוסיה תויוכז תליגמ םע דחא-הנקב הלוע ונניאש קוח קקוחל

 היהי הז קוח" יוטיבה )םיאנתה ראש ןיב( עיפוי רתוסה קוחבש דבלבו

 ךפהיי הז דואמ רהמ ונלצא .תויוכזה תליגמב רומאה ףא לע ףקותב

 .הרגשבש החסונל

 התפתמ תאז לכב ינא ?םויה הרגשב אל הז המל זא :רודנב לאירא ◆

 תרוקיבה ןיינעל רבחתמ הז .ךירבד תובקעב תחא הרעה דוע ריעהל

 ךותב הקלחמ ידי-לע וא ןוילעה טפשמה תיב ידי-לע םא ,תיטופישה

 .טפשמ תיב לכב וא ,עיצמ רצינמרק יכדרמש ומכ ,ןוילעה טפשמה תיב

 ,רבד לש ופוסב .חלצומ יכה אל יומיד יתעדל איה "תיטופיש תרוקיב"

 תיב .חרזאה תא תבייחמ הניא תיתקוח-יתלב המרונש אוה ןויערה

 תיטפשמ הטיש ,ןכלו .םלעתהל לוכיש אוה חרזאה ;לטבמ וניא טפשמה

 וא ןוילעה טפשמה תיבש ךכ לע אלא ,יטפשמ ףוג לכ לע אל תרבדמש

 םה קר ,ןוילעה טפשמה תיב יטפוש 11 וא ןוילעה טפשמה תיבב הקלחמ

 הנִגמ הניא הקוחהש אוה םיחרזאה תניחבמ הלש רסמה - לועפל םילוכי

 םיכירצ םתא זא ,יתקוח ונניא קוחש םיבשוח םתא םא :שממ םהילע

 ידכ ןוילעה טפשמה תיבל תונפלו ןיד יכרועל ףסכ הברה םלשלו חורטל

 ייחמ קלח תמאב איה הקוחהש הסיפתה תדמוע התמועל .הז תא לטביש

 קזח הזה רבדה תירבה-תוצראבש הביסה וזש בגא בשוח ינא ,םוי םויה

 ביוחמ אלו הקוחה לש הרישי הנגהל יאכז ומצע האור םדא ;ךכ-לכ

 םייקיש ידכ ,והשלכ דחוימ בכרהב ןוילעה טפשמה תיבל תורישי תכלל
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 םא הלאשב ןוטלשה ןיבל חרזאה ןיב תקולחמ שי םא .תרוקיב לש ךילה

 רשקב ךמסומה טפשמה תיבב הנודנ תאזה תקולחמה ,ןידכ לבקתה קוח

 .רבודמ ובש ךילה ותואל

 תיב .םולשה טפשמ תיבב הז תא ןעטיש הז יתעצהש המ :רבנע יבצ ◆

 טפשמה תיבל הז תא ריבעהל וא ,תאז תוחדל לוכי םולשה טפשמ

 .ןוילעה

 ררחתשהל הצור םדא םא ;לשמל רצעמ יכילהב רבודמ :רודנב לאירא ◆

…להנל ליחתי אוה ,רצעממ
 ינפל .םדוק וילע יתזמרש עדימ ףיסוהל התפתמ ינא :אריפש סומע ◆

 התייה זא העצהה .הקוח תעצה לש התביתכב ברועמ יתייה םינש הברה

 ךרד איה ,קוחב ףיעס לש וא קוח לש תויתקוח ףוקתל תחא ךרד :תאזכ

 .תוכזב הרישי העיגפ לש םירקמל קר תלבגומ איה לבא ,ת"יצגב ,הרישי

 ומצע האורש ימ .הליחתכלמ תמצמוצמ הדימעה תוכז ןאכ ,תרמוא תאז

 תונפל יאשר ,הקוחב ול תחטבומה תוכז ,תיתקוח תוכזב תורישי עגפנ

 .קוחה לש ופקות לע גישהלו יתקוחה ןוילעה טפשמה תיבל הרישי היינפ

 תרחא ךרד .םויה לבוקמש המ תמועל דואמ תמצמוצמ הדימע תוכז וז

 תיבב ררועתמ תויתקוחה ןיינע םא ,איה קוח לש ותויתקוח לע גישהל

 :תויורשפא המכ שי ךכ םא .והשלכ ןיינעב ןויד בגא והשלכ טפשמ

 אוה םא ומצעל טילחי ןידל בשויה טפשמה תיבש איה תחא תורשפא

 .תיתקוחה הלאשב ללכ קוסעל ילבמ וינפלש ןיינעב עירכהל לגוסמ

 הגשהל סחייתהל ילבמ יטרקנוקה ךוסכסב טפשמה-תיב עירכי ,ןכ םא

 איה תחא תורשפא .תויורשפא יתש בוש שי יזא ,אל םא .תיתקוחה

 לע הגשהה תא החדיו תיתקוחה הלאשב עירכי ןידב בשויה טפושהש

 והשמ הזה ףיעסב האור אל ינא ,יתענכתשה אל" :ורמאב קוחה תויתקוח

 .ופוגל וינפלש ךוסכסב עירכיו ןודיו ךישמי ,זאו ,"הקוחה תא דגונש

 ףיעסהש ,ענכתשי טפושהש איה ,תניינעמ רתויהו ,תרחאה תורשפאה

 יאשר ,ונלש איהה העצהה יפ-לע ,הזכ הרקמב .הקוחה תא דגונ םנמא

 ףיעסב בשחתמ אל ינא" :דיגהל ,ןודנה יטרקנוקה ןיינעה ךרוצל ,טפושה

 ךוסכסב עירכי יזאו "הקוחה תא דגונ אוה יכ ,יתקוח-יתלב אוה יכ הזה

 אלש דצ .םילדומה ינש ןיב בולישה הזו ,ףסונ ךבדנ הפ שי לבא .םאתהב

 ןוילעה טפשמה תיבל ןירשימב רותעל לכוי ,תאזה הקיספהמ הצורמ

.רומאכ טפשמה תיב לש תיתקוחה הטלחהה לע גישהלו הקוחל

 דוסי קוח לש העצה ונמסרפ םיעבשה תונש תישארב :רגמש ריאמ ◆

.קוחה לש ןושארה חסונה היה הז .הקיקח
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 תאזה הנושארה העצהב .הלופכ העצהכ הז תא שיגהל זא ונחלצה אל

 יתקוחה אשונב תיטופישה תרוקיבב ןדש ףיעס היה הקיקח דוסי קוח לש

 טפשמה תיב ונניאש טפשמ תיב ינפל הלוע וז הלאש םאש םש רמאנו

 .ןוילעה טפשמה תיבל אשונה תא ריבעהל יאשר טפשמה תיב ,ןוילעה

 ,םיטפוש השולש לש בכרהב השקבה תא עמשי ןוילעה טפשמה תיב

 .קדצל הובגה טפשמה תיבב יאנת לע וצ תאצוהל השקבב ןוידל המודב

 ןוידל טפשמה תיב רובעי ,ןוידל יוארה יתקוח אשונ הזש וטילחי םא

 .םיטפוש העשת וא העבש ינפב ןיינעה ףוגל

?יאשר וא בייח טפשמה תיב :ץשרבליז הפי ◆

 יפל לבא ,םש חסונה היה המ קוידב רבכ רכוז אל ינא :רגמש ריאמ ◆

 הבושח הארוה דוע התייה .ריבעהל בייח טפשמה תיב ,ינורכיז בטימ

 תורשפאה :ןמזה ךשמב דוביאל הכלה איה לבא ,הזה דוסיה קוחב

 קרפ היה .הנקת לש התויקוח דגנ תונעט תסנכב תולעהל תדסוממה

 ינפל ותולעהל היפל וכמסוה תסנכה ירבח .וז היגוסב ןדש דחוימ

 הנקתש ונייה ,הנקת לש תויקוח-יא לש הנעט :תסנכב המיאתמה הדעווה

 הנניא ,הנקת םסרפל ךמסוהש רחא םרוג וא רש םסרפש תמייוסמ

 תכלוה תרגסמ איה ,הנשמ תקיקח לש תרגסמהש רובס ינא .תיקוח

 לע םג בושחלו בושל יאדכ .הבר חרזאה לע התעפשהו ,תבחרתמו

 וחסונב הקיקחה דוסי קוחב הצמואש הטישה .תונמדזהב וז היגוס

 תלאשב ןודל ךמסוה דבלב ןוילעה טפשמה תיב .תיזוכיר התייה ןושארה

.תויתקוחה

 תיטופיש תרוקיב .רתוי בחר ןבומכ אוה תיטופיש תרוקיב לש גשומה

 .היתועורזל תעצבמה תושרה לש התלועפ תויקוח לש הקידב לכ תללוכ

 לשמל .רש לש טקא תקידבב וא הנקת תקידבב אטבתהל לוכי הז

 תרוקיב התיה וז - םימעפ הברה םויה רכזוהש עודיה 'םעה לוק' ןיינעב

 ןותיע רוגסל ךמסומ היה םינפה רש םא הלאשב ונדש ןוויכ ,תיטופיש

 לש הדלות איה תויקוחה תייעב .תונותיעה תדוקפל 91 ףיעס יפ-לע

 םג קבוחש יטופיש חוקיפ ידכל חתפתי הזש יעבטו ,ילהנמה טפשמה

 ךימסמש רדסהה תא תונשל ןיאש ןימאמ ימצע ינא .יתקוחה ןיינעה תא

 תרוקיבב ןודל ןוילעה טפשמה תיבו ,הקיספה יפ-לע וטקפ-הד םויה

 וז ןיב ,ץ"גבה ינפל םוי םוי תלהנתמש תיללכה וז ןיב - תיטופישה

 תיתקוחה תרוקיבה תוכמס םוחתל שיש רובס ינאו ,תויתקוחב תקסועש

 הלשממה שאר .תויזוכיר לש ןורקיע עובקל ונייה ,ןוילעה טפשמה תיבל

 ץעויה ,קרב ןורהאל רסמ ,םיטפשמה רש ותויהב ,7791 תנשב ,ןיגב
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 אוה הקוחל טפשמה תיבש ןויערל םיכסמ אוהש ,זאד הלשממל יטפשמה

 ,תאז תובקעב .םיטפוש העשת לש בכרהב ותבשב ןוילעה טפשמה תיב

 .םסרופש חסונה תא שביג קרב ןורהא זאד הלשממל יטפשמה ץעויה

 ךרדב יטופיש חוקיפ לש תאזה העיבקב םירושקה םירדסהה תניחבמ

 .3081 תנשמ - ירוברמ 'נ ןוסידמ לש ןידה קספ תא רקובב יתרכזה .ללכ

 טפשמה תיב לש תוכמסה לש שרופמ רוכזא תינקירמאה הקוחב ןיא

 תאזה היצאוטיסה .ןוסידמ תשרפב הקיספ חוכמ רצונ רבדה .ןוילעה

 תיבב תוכמסה לש תויזוכירל רשאב .תירוביצ הניחבמ ונל הבוט הניא

 םולשה טפשמ תיבב ןודל םא :ןמז ךסוח הזש רובס ינא ,ןוילעה טפשמה

 .יתקוח ונניא םיוסמ קוחש וא תיתקוח הנניא תמייוסמ הנקתש הנעטב

 ונייה ,ןוילעה טפשמה תיבל עיגי הז יזוחמב רוערעה ירחא אליממ ירה

 תויקוח יבגל ןעוטש םדאה לש היעבה תא .ןמז רתוי חקיי טושפ הז

 - טפשמה תיב לכל שיש תויוכמסה תרגסמב רותפל ךירצ רצעמה

 עשופ הז םא .הרקמב יולת - תוברעב םדא ררחשל ,םייניב יווצ תתל

 הלק הרבע הז םא .תוברעב ותוא וררחשיש חינמ ינניא ,חצרב םשאומש

 רבד אוהש הזיא וא תיב רצעמ ול ונתי ,תוברעב ותוא וררחשי ,רתוי

 רבוד .ררועתתש היעבה תאז אלו ,תונורתפ םויה רשפאמ קוחה .רחא

 התלועפב תעצבמה תושרהו תקקוחמה תושרה לש תוברועמ לע םויה

 ןוזיבג תור הז תא הריכזה .תורחא תוצראב תטפושה תושרה לש

 םוחתב הנוכנ הרימא התייהש בשוח ינאו ,תירבה-תוצרא לע הירבדב

 םיאשונב תעצבמה תושרהו תקקוחמה תושרה לש תוברועמ שי .הזה

 ,תרמוא תאז .הטיפשל רשקב אל ,תטפושה תושרב םירושקש םיילהנמה

 תירבה-תוצראב תקקוחמה תושרלו תירבה-תוצראב תעצבמה תושרל ןיא

 הלועפב .שממ הטיפשב וקסעב טפשמה תיב לש ותלועפ ןיינעב דמעמ

 רוגיפב לשמל קוסעל הלוכי תסנכה .רבד ותוא הז ונלצא םג ,תילהנמה

 ךרוצב וא תמייקה תכרעמה תא תרחא תונבל ךרוצב וא טפשמה-יתבב

 .ירשפא הז .טפשמה תכרעמ תא להנת איהש ידכ םיטפוש תצעומ םיקהל

 .לשמל ןיד קספב ריהמ לופיטל םיקוח ולבקתנ תירבה-תוצראב םג

 םהב ןודל רשפאש םיאשונה לש יוצימה תא ןאכ רמאנש המב האור ינא

 ,םיטפושה תריחב תדעו לש הבחרהה לש אשונה .יתקוח ןויד תרגסמב

 םיבושח םה הלאה םירבדה לכו ןוימה ןפוא ,םידמעומה לש ןוניסה ןפוא

 רימז תדעו תובקעבש טלחהב בשוח ינא .םהב לזלזמ אל ינא .דואמ

 יתישע ינמזב .תפסונ הקימעמ הקידבל יואר הזה אשונה ,הילא רשקבו

 ידכ ,השולשמ אלו םישנא השישמ תבכרומ היהת הנשמה תדעווש ןויסינ
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 ינא .הריחבה תדעו תאילמ ירבח ךותמ ינוג-ברו רתוי בחר בכרה היהיש

 לע קלוח םג ינא .הצממ ןויד היה אל תוקד רשע לש ןוידש יתרבס םג

 .תקפסמ תומלתשה איה עובש תב טופישל םידמעומ לש תומלתשהש העדה

 אל םהב ןודל ךירצש םיטרופמ םירבד הלאש ןובשחב איבהל ךירצ לבא

 .תיתקוחה תיטופישה תרוקיבה לש םושייה תרגסמב אלו תיתקוח תרגסמב

 אוהש הזיאל םוקמ שי םאה ,הדעווה בכרה תניחבמ :רודנב לאירא ◆

?יוניש

 בכרהש בשוח ינא .הדעווה בכרה תא הנשמ יתייה אל ינא :רגמש ריאמ ◆

 ןורקיעה .עברא לומ שמח לש ןורקיעה לע קלוח ינא .ןזואמ הדעווה

 יגוס יפל הקולחה תא תוצוח תויורבחתהה יכ תואיצמב לעופ וניא הזה

 רערעמ התא ,תסנכב עצוהש יפכ בכרהה תא הנשמ התאש עגרב .םירבח

 .ןידה יכרוע תכשל יגיצנו םיטפושה - םייעוצקמה םישנאה לש בורה תא

 םלוק קלחל םילוכי תמייקה תואיצמב ןידה יכרוע תכשל יגיצנש ןבומכ

 דימת אל םגו .םיטפושב ךומתל םיבייוחמ םניא םה .םתעד לוקיש יפל

 תמרש ךכל יתוהמ םרותש םרוג םה לבא .םיחוכיו שי ,םיכמות םה

 אוה הכשלה סרטניא .הבוט היהת יעוצקמה ןויסינה תניחבמ םיטפושה

 ינא .רערעמ יתייה אל הזה ןוזיאה לע ןכלו .םיטפושה לש סרטניאה ומכ

 לש ומצע אשונה ,יתרמאש םשכ .וב שורדש המ תא ףקשמ אוהש בשוח

 טלחהב ינאו ,וב קימעהל רשפאש אשונ אוה םיטפושה תריחבב ןוניס

 .יניינע לופיט וב לפטל ךירצ תיתקוחה תרגסמל ץוחמש רבד הזש רובס

 םיאשונב טפוש לש הפקשה ירחא תיתִמאה תוקחתהב ישוק האור ינא

 .הלאה םירבדה תא קודבלו תוסנל שיש רובס ינא יכ םא ,םייכרע

 .הזה אשונב תירבה-תוצראב ןולשיכה תא יתיאר יכ ?ןקפס ינא המל

 הריחבה .םכל עודיכ טאנסב השענ יטילופה ןוניסה תירבה-תוצראב

 םא .טאנסה ךותב העש התואב יטילופה בורה ןמ רתויב תעפשומ

 בורב ןידה אוהו ,םייטרקומד םידמעומה ללכ ךרדב זא ,יטרקומד בורה

 תובושת םמצעל םיצמאמ םישנאה רשאכ רבד לש ופוסב .יאקילבופר

 םינחבמל המוד קוידב הז .םיכלוה ןאל םיעדוי רבכ םה ,ןכומה ןמ

 ;םתוא לואשל םידמועש תולאשה המ רבכ םיעדוי םה .םיינכטוכיספה

 היה הככ .םינוע םלוכש תולאש לע םינוע םה ,רתוי םימכחותמ םה םאו

 תוכמסה ןיינעב תירבה-תוצראב בור לש דואמ יטירקה ןיינעב לשמל

 תירלופופ התייהש העד עיבהל ואטבש םיטפוש שי .תיתוכאלמ הלפהל

 םאת דימת אל הז ,יונימה ירחא ובשי םהשכ ,ןכמ רחאל .טאנסב זא

 .טאנסב ןוידה תעב ועיבה םהש המ תא
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 אישנה רשאכ אוה ,ירקמ הז יכ םא ,רתויב בוטה בצמה :רודנב לאירא ◆

 ךרוצ שי תמאב זא יכ .טאנסב בורה תגלפממ הנוש הגלפמל ךייתשמ

 .סוזנסנוק אוהש הזיאל עיגהל

 ונל קיפסמ ?תירבה-תוצראב הריחבל גואדל ונל המל :רגמש ריאמ ◆

 לידבהלש אוה רוכזל בושחש המ לבא .םהלש היעב וז .ונל שיש המ

 וא 81 ליגב םיטפוש םירחוב ונניא ונחנא ,תיאפוריאה תשביה ןמ

 ,הינמרגב הרוקש המ הז .םיטפוש ויהי םהייח ימי לכש ידכ ,םירשע

 ידומיל רמגמ ,ותישארמ עוצקמ םש איה הטיפשה .הילטיאב ,תפרצב

.טנרפרכ ,הטמלמ הזב ליחתמ םדא הטיסרבינואה

 ,דומילה לש ןוילעה דבורב ,םיטפשמה ידומילב רבכ לבא :אריפש סומע ◆

.ךכל דחוימ הרשכה לולסמ שי

 םג ,םולשה טפשמ-תיבל םג ?השעמל הרוק המ :רגמש ריאמ ◆

 תישעמ תוסנתה םהל שיש םישנא םירחוב ונחנא ,הרובעתל טפשמ-תיבל

 .טפשמ-יתבב ועיפוה םה .תיטופישה תכרעמה ינפב העפוהב יהשלכ

 העפוהב ךל שי ןוישיר הזיא איה דואמ הבושח הדוקנ לשמל ונלצא

 ול ןיאש םדא .השגדהב הנשמה תודעווב םילאוש הז תא .תיטפשמה

 ,הדעווה תא רובעל םיוסמ ישוק ול שי ,םיטפשמב העפוה לש ןויסינ

 תיבב הריוואה תא ריכמ אוה ךיא ,אצמתמ אוה ךיא ותוא םילאוש יכ

 קפס ןיא יכ .המאתהל הבושח היצקידניא איה תוגהנתהה םג .טפשמה

 ,תיזכרמ הנוכת אוה ,וילע שגדה תא םימש דימת אלש ,יטופישה גזמהש

 ,ןלבס אוה הדימ וזיאב :טפוש תריחבב ןובשחב התוא איבהל ךירצו

 הלוכי אל הרצקב ותִא תרבדמש הדעו .גהנתהל ךיא עדוי ,ןלבוס

 ללוש אל ינא ןכל .גזמ םחו ינטלתש ץרפתמ םדא וניא םא תעדל

 לבא ,תועירכמ ןהש בשוח אל ינא .תויגולוכיספה תוקידבה לכ תא

 םדא םא .םדאה תריחב לש הקיאזומל ,ןווגמל םינותנ תופיסומ ןה

 לש וכופיהו ,ךיתושירדב רשפתמ התא םימעפל ,יטפשמ יוליע אוה

 ,ותעשב ונלספ היגולופרג .תויתועמשמ הלאה תוקידבה לכ לבא .רבד

 ;רבד םוש רמוא אל הזש ונל ורמא היגולופרגל םירוספורפהש ןוויכמ

 המיתחה תא ףייז ימ תוהזל לוכי התא ובש עוצקמ קר איה היגולופרגש

 םירחא ויהי םא .יפואה תא ויפ-לע תוהזל לוכי ךניא לבא ,קישה לע

 יאדכש ,גזמל ,יפואל היצקידניא ןפוא לכב איה היגולופרגש ודיגיש

 םישנאה תא םירחוב הפוריאב .הזה ןותנה תא לולשא אל - ךכל רוזחל

 התאו ,םיטפשמה ידומיל םויס םע ,ךרדה תליחתמ הטיפשה עוצקמל

 תורישה תא רובעל ךירצ םדא ונלצא .הגרדל הגרדמ תיטמוטוא םדקתמ
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 תורישב תרשמכ וא יטרפ ןיד ךרועכ ,עוצקמב ךכחתהל ךירצו יאבצה

 ,ולש ןויסינה תא רישעמ הז .םיגוסה לכמ םיטניילק ול שיו ,הנידמה

 יבתוככ םיטפושה תוכשלב הקיטקרפב םיליחתמ םש - הפוריאמ לידבהל

 התייה םש וליפא .ונלש הטישל המוד הטישה הילגנאב .תעד תווח

 - רוביילה תגלפמ יריכבמ ,ןמדלוג דרולמ התוא יתעמש - הנעט ותעשב

 הבר הדימב ונרבגתה ונחנא .םינרמש םישנאמ קר בכרומ טפשמה תיבש

 .תובכשה לכמ םישנא תריחבב תוינוג-בר ידי-לע הקיטמלבורפה לע

 הנממש ימש איה ,התוא ןיבמ ינאש םשכ ,תופיקשה לש תועמשמה

 תיבב םמוקמ תא ואצמי םיגוחה לכמ םישנאש גואדל ךירצ םיטפוש

 .תונוש תויוסנתהו תופקשה םע םישנא ויהי םג אליממ זאו ,טפשמה

 המו טרפה תויוכז לע םתעד המ לשמל קודבל ךירצ התא לבא

 ,םיטפושה יונימל רושקה לכב .טפשמה תיבב תולעייתהה לע םתעד

 רובס ינניא ,תויזוכירה רדעיהבו תויזוכירב ,ילהנימה יטופישה חוקיפל

 תכרעמה לש ליגרה לוהינה יניינעב ברעתהל היטרקומדל ןוכמה לעש

 לש הנוגיע אוה בושחה .תכרעמה ידיב תאז ריאשהל ךירצ .תיטפשמה

 .דוסיה קוחב תיתקוחה תיטופישה תרוקיבה

 .תקולחמ ןיא הז לעש יל המדנ :רודנב לאירא ◆

 .תיזוכיר תיטופיש תרוקיב לש ןויערב ךמות ינא םג :רצינמרק יכדרמ ◆

 הקלחמב היהי הזש - תמיוסמ היצאירווב וב ךמות ינא ,יתרמאש ומכ

 ךרדב תכלל ןוילעה טפשמה תיבל םג היהי ןוכנש בשוח ינא .תדחוימ

 םימוחתב םיחמומ ויהי םישנאש ןפואב ,טפשמ ימוחתב תוחמתה לש

 ובש םלועבש בשוח ינא .םיחמומ םה םהבש םירבדב ובשיו םינוש

 התוא ףילחהל ךירצ ,תתחופ דמעמהו דיקפתה םצע חוכמ תוכמסה

 אוהש ינולפש הדבועה .תונעוצקמה תרבגה תויהל לוכי ףילחתהו ;והשמב

 .הזכל ותוא תכפוה הניא םיסמו תיחרזא הרודצורפ לש םוחתב ןעוצקמ

 יתעמש .ירוביצה טפשמה לש םוחתב רושקש המב םג ןוכנ הארנ הזו

 וז .ירוביצ קלחו יעוצקמ קלח ןיב הנחבה תא םישועש ןיינק ינידב

 תויהל ךירצ אוה .תוחפ אל יעוצקמ אוה ירוביצה קלחה .תיעטומ הנחבה

 לש דוחייה ףסוותמ ,הז לע לבא .ירוביצה טפשמה לש םוחתב יעוצקמ

 טפשמה םוחתב דחוימב תיטנוולר הניהש תיטופישה םלועה תפקשה

 לע רפסב בתכ קרב אישנהש םירבדל םיכסמ ינא הזה ןיינעב .ירוביצה

 תונשרפ ןיבל תיתקוח תונשרפ ןיב סחיה ןיינעב ,תיתילכתה תונשרפה

 ךכ-לכ טעמ שי ובש יטפשמ םוחת ןיא .םיכרעל םיללכ ןיב סחיה ,תרחא

 יתייהו ,יתקוחה טפשמב ומכ םיכרע הברה ךכ-לכ תאז תמועלו םיללכ
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 םיללכ - םימייק םהינש דימתש ןוכנ .ילהנימה טפשמב םג - רמוא

 קרב אישנה הזה ןיינעב .םהיניב סחיה המ איה הלאשה לבא - םיכרעו

 הברקה .םירחא טפשמ ימוחת תמועל הכופה הדימריפה ןאכ - קדוצ

 הברקה .םירחא טפשמ ימוחתל האוושהב ןאכ תדחוימ הקיטילופל

 תיטופיש תרוקיבב .דחוימב ןאכ הפירח - טפשמה תולובג ןכיה - הלאשל

 אשונ אוה קקוחמל םיריאשמש תעדה לוקיש בחרמ םוחת םג ,םיקוח לע

 .דחוימב לודג וניה ולש תומימעה בחרמש

הנניא תועמשמה םאה - תיטקט הלאש הפ שי :רודנב לאירא ◆

 הקלחמל וכלי תיעוצקמ םיבוטה םינטפשמהש

 ץפח אל התא םא םג ,תיטקרפ ,תירוביצה הקלחמל וליאו ,תיטפשמה

 .תויטילופה םהיתועד יפל םישנא וכלי ,ךכב

 םייעבט םידמעומש ,לשמל ,בשוח ינא .ךכ בשוח יניא :רצינמרק יכדרמ ◆

 םיקסועש םייזוחמ םיטפוש ויהי ירוביצה טפשמב תקסועש הקלחמל

 .ירוביצ טפשמב

 .םויה רבד ותוא הז :לברא הנדע ◆

 יבוטל יתנווכ .בוחרהמ ואוביש םישנאב רבודמ ןיא :רצינמרק יכדרמ ◆

 ירוביצ טפשמב םיחמומה יבוטמ ירוביצה טפשמה םוחתב ןידה יכרוע

 .הז םוחתב םיחמומה םיטפושה רומאכו ,הימדקאה ישנא ברקמ

 ינא ,ךפהל .תיעוצקמ הניחבמ תוחנ והשמ םינפ םושב ןאכ ןיא ,יתניחבמ

 .םיקהבומ הביאש תורוקמ האור

 אל תרחא .םיקוח לטבל תזרפומ היטנ היהתש ינששוח :רגמש ריאמ ◆

   .םויק ול היהי

 ללכב קוסעי אוהש םושמ ,םויק ול היהיש בשוח ינא :רצינמרק יכדרמ ◆

 ירחא םגו .להנימב םג אלא ,םיקוחב קר אל ,תיטופישה תרוקיבה

 ינניאש ךכ .תוליעפ לש ןטק אל חתנ ראשיי םירוערע לש הטישל רובענש

 םישנאש יל הארנ אל .םיבר םיקוח לטבל ץירמת ןאכ שיש בשוח

 התאש המ םע םיכסמ ינא .םמויק תא קידצהל ידכ םיקוח לטבל וטילחי

 רפסממ רתוי יתועמשמ יתעדל הזו - םויה דעש ,רודנב 'פורפ ,תרמא

 םייתקוח םניא םיקוחש עבק טפשמה תיב םהבש םירקמה - םירקמה

 ויהי אלשו הלאכ ןיאש רמוא אל הז .םיקהבומ םייכרע םירקמ ויה אל

 .דיתעב הלאכ

 ןקתת לא ,לעופש המ ?ןיקת ונניא וישכע בצמה םאה :רודנב לאירא ◆

 תרוקיבה םוחתב וישכע ןוילעה טפשמה תיב תדובע םאה .ותוא

 ,דוסי-קוחב תאזה תוכמסה ןוגיעל רבעמ ןכלו ,הניקת הנניא תיטופישה
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 אל הז .תוריחבה תטיש תא ונרכזה ?ךכ-לכ יתועמשמ ןוקיתב ךרוצ שי

 ,ןויסינ תושעל ךירצ המל .םירחא תומוקמבו תאזה הרוצב לבוקמש רבד

 ?עורג וניא בצמה לוכה ךסב םא

 לומ רשאכ ?םייתועמשמ םה םייכרעה םיאשונה יתמ :רצינמרק יכדרמ ◆

 קיזחהל ךירצש רמואש ךרע ןיא .וב שגנתמש דגונ בושח ךרע שי ךרע

 תולאש שי .טפושל ותוא איבמ התאש ינפל רצעמב ןמז הברה לייח

 תוריחה התייה וליא .'וכו תיביטרטסינימדא תוכרעה לש ,תויחונ לש

 ןיד קספ ךכב היה ,בושח ירוביצ סרטניאב וא תרחא תוכזב תשגנתמ

 .הזה שרגמב "םיריעצ" ונחנאש רמוא ינא לבא .יתועמשמ יכרע

 גוויסה תניחבמ ירוביצ אשונ ןודנ יחרזמה קנב תשרפב :רגמש ריאמ ◆

 יטפשמ רוערע לש ןיינע ,ןיינקה תוכז לש היה םנמא .ולש יתוהמה

 יזוחמה טפשמה תיב תעדל התייהש הטלחה דגנ םיקנב לש ליגר

 ךלוה היה אלש אשונ הז ךלש הקולחה יפל לבא .תינויצוטיטסנוק-יטנא

 ,ליגרה יטפשמה בכרהל ךלוה היה אלא ,ירוביצה בכרהל טפשמ תיבל

 .קהבומ יתקוח אשונ הזש תורמל

 המבו ,קוח לש תויתקוח ןיינעב תיניצר הנעט שי םא :רצינמרק יכדרמ ◆

 ךלוה הז ןאל הבושתה זא ,תאזכ הנעט התייה יחרזמה קנבב רושקש

 לכ אל .תננסמ תויהל הכירצש םיכסמ ינא .תירוביצה הקלחמל - הרורב

 .תכרעמה תא קינזהל ךירצ יתקוח וניא קוחש ןעוט והשימש םעפ

 תויעב לש תובכרומ קנבב שיש ןוויכמ הלאשה תא יתלאש :רגמש ריאמ ◆

 .םיקיתה בורב ךכו ,תויתקוח תויעבו תוליגר תויטפשמ

 ץעוי ןיינעב ףיעסב טפשמה תיב עבקש המ הז - "לטוב" :לברא הנדע ◆

 ילצא יתישעש ךל עד .טפשמה תיבב רזוח ןויד קידצמש ןיינע הזו ;סמ

 ,בחור תוכלשה הזיא ,הזל שי תוכלשה הזיא תעדל ידכ םינויד השולש

 .יתטלחה אל ןיידעו - תויתועמשמ תוכלשה הזיא

 ויפלש ,הנכוה ונמזבש קוחה תעצהב עיפוהש רדסהה :רצינמרק יכדרמ ◆

 החנהה .שקבתמ רדסה אוה ,םיטפוש השולש ינפל םדקומ ןויד שי

 ךות ,דומעיש ביצי רדסה תונבל רשפא וליאכ ,ןאכ םיחינמ םידחאש

 ביצי רדסה היהי הזשו ,טפשמה תיב לש היצקנופב יונישהמ תומלתשה

 ךותמו .תיתואיצמ אל יניעב איה ,םימי ךרואל ול םיכסי רוביצהשו

 ןוצר אוה רדשמ רוביצהש המ .יוניש שקבתמש בשוח ינא ,תאזה הייארה

 המגוד ןתא .ןוילעה טפשמה תיבב תופקשהו תודמע לש הבחר הפינמב

 םיקיזחמש םישנא קר ויפל רמאמ רנטואמ 'פורפ בתכ .הבחר הפינמל

 ינא .ןוילעה טפשמה תיבל תונמתהל םילוכי תילרבילה תרוסמב תוינמ
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 תפקשה לעב טפוש סינכהל קרב אישנה לש ןויסינה .ךכ לע קלוח

 וליא .יוארו ןוכנ ןויסינ אוה ,הנידמה יקוחל ביוחמ לבא תידרח םלוע

 תיבל תוימיטיגל ףיסומ היהו הכרבב לבקתמ היה םג אוה ,חילצמ היה

 המ תעדל ,ץשרבליז הפי הז לע הדמע ,ךרד שיש בשוח ינא .טפשמה

 יונימב םירבדמ אל ,בוש ירה .םירגובמ םישנא לש םלועה תופקשה

 םישנאה ללכ ךרדב .םייח ןויסינ םהל ןיאש םימי-ילוע םישנא לש

 רבודמ םא .תויואטבתה לש דרוקר םהל שיש םישנא םה רבודמ םהבש

 ןתינ ןידה יקספמ .םהלש ןידה יקספ תא חתנל ןתינ ,ונהיכש םיטפושב

 .םייללכה םיווקב ,תיטופיש םלוע תפקשה ץלחל םיטעמ אל םירקמב

 םתביתכמ םהיתופקשה תא ץלחל ןתינ ,הימדקא ישנאב רבודמ םא

 לע תימדקאה הביתכב יוטיב ידיל תואבה תונושה תודמעה ,לשמל -

 - הבשחמ לש םינוש םימרז רתאל ןתינ .תוילכלכו תויתרבח תויוכז

 תוסיפת םהל שיש ימל ,תוילכלכ תויתרבח תויוכזב רתוי םידדצמש ימ

 .ןויווש לע םירמאמב םג יוטיב ידיל אב הז .הזה ןיינעב רתוי תוינרמש

 ןימזתש ,תיללכ הלאש םג םיאלממ םירמאמש ןולאשב ףיסוהל ןתינ

 תולאש ףיסוהל ןתינ ךכלו .םהלש םלועה תפקשה תא רייצל םתוא

 אשונב ביחרהל ןתינ ,הנשמה תדעו תכרועש ןויארב םג .תופסונ תויללכ

 .ךרוצה תדימב ,הז

 ןויערה םדוק ריכזה ןומרכ 'פורפש ןויערה לע הרעה ףיסוהל שקבמ ינא

 הכירצ התייה םיטפוש תריחבל הדעווה יתעדל .םייטופיש םיליפורפ לש

 םייביסמה םיטפושה יפוליח לש הזה טקיורפה תארקל שארמ ךרעיהל

 השולש יפל םיליפורפ תפמ ןיכהל הילע היה .ןוילעה טפשמה תיבב

 םימוחת הזיאמ :םייעוצקמה םימוחתה אוה דחאה רטמרפה .םירטמרפ

 םיכירצ םה ןינמ - ינשה רטמרפה .םידמעומה אובל םיכירצ םייעוצקמ

 תורוקמה הלא - ירוביצה תורישהו הימדקא ,ןיד-תכירע ,הטיפש - אובל

 .םלוע תופקשה אוה ישילשה רטמרפהו .ןובשחב םיאבה

 אוהו ,תד לש ןיינעה ןבומכ שי ?םלוע תופקשהכ האור ינא המ ,וישכע

 תיטילופ המינ םג הזב שי .תד קר הניא תדש איה תמאהו .היה דימת

 רבד םוש ךכב האור אל ינא .רומג רדסב הזו ,ללכ ךרדב תמיוסמ

 םלועה תפקשה יהמ תעדל הצרש ימ לכ .ךכמ םלעתהל ןיא ךא ,ער

 היה .תודוס ויה אל ;ויבתכ תא ארוק היה ןוליא םחנמ לש תיטופישה

 םג לבא .דרלגנא לש םלועה תפקשה תא ,בשוח ינא ,חנעפל רתוי השק

 חתמ לש אשונה םייק .לודג רתוי תצק ץמאמב תושעל היה ןתינ תאז

 םישנא שי .תונתליהקו תונרמש ןיבל יטסילאודיווידניא םזילרביל ןיב
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 שיו ,ינשה הצקל רתוי םיבורקה םישנא שי ,דחאה הצקל רתוי םיבורקש

 ידיל אובל הכירצ תיטסינימפ םלוע תפקשהש בשוח ינא .עצמאב םישנא

 דואמ בושח .םימרז שי םזינימפה ךותב םגו ,ןוילעה טפשמה תיבב יוטיב

 לוק אל - תויתרבחה תויוכזה לש קזח לוק ןוילעה טפשמה תיבב היהיש

 תויהל ךירצ ,יתדה טפושה דצב .תולוקה דחא לבא ,הז ןוויכב דיחא

 ,ינויצ אל טפוש ןוילעה טפשמה תיבב תויהל ךירצו .םיאתמ ידרח טפוש

 .יברעה דצהמ

 הז המ ,תוירניב תוערכה ןה תויטפשמה תוערכהה לבא :רודנב לאירא ◆

?רזוע

 לש הקיספה תא קודבת םא ,תוירניבה ךותב .רזוע הז :רצינמרק יכדרמ ◆

 רתוי תילרביל םלוע תפקשה ול שיש םדאש הארת ,ןמז ךרואל םדא

 תינרמש םלוע תפקשה ול שיש םדאו ,תוטלחה לש םיוסמ גוס טילחמ

 לא ךרדב חישה םג אלא הערכהה קר אל הבושח .הנוש ןפואב טילחמ

 םג םייניב יכרד טעמ אל שי .תירניב איה הערכהה דימת אלו ,הערכהה

.תויטופיש תוערכהב

 םירבד שיש ןבומכ .ןיד יקספ שארמ תופצל לוכי ךניא :רגמש ריאמ ◆

 תנוכתמ יפ-לע ולש קספה תא קסופ םדאש ןוכנ הז ןיא .ןפוד יאצוי

 םינתונ ונחנאש ששוח ינא .ךרדה ךרוא לכל ותוא הוולמש שארמ העובק

 .הקוחל טפשמ תיב תמקהל םיקומינ ןאכ

 האצותל עיגהל הצור התאש החנהב ,ךלש ךילהתב :ץשרבליז הפי ◆

 ?הילא עיגהל הצור התא דציכ ,תאזה

 תריחבל הדעווה בכרה ,יתרמאש ומכ ,יתניחבמ :רצינמרק יכדרמ ◆

 תושרה לש תוגיצנ שיש הזש בשוח ינא .ער אל בכרה אוה םיטפוש

 .תוימיטיגלה תניחבמ ןוכנ ןויער הז ,תקקוחמה תושרה לשו תעצבמה

 קוזיחל םגו יעוצקמה דצה קוזיחל הימדקא ישנא ינש ףיסומ יתייה ינא

 לש םתוגהנתהו םהיתונוכת ,םהיתופקשה תא ררבל רוזעל לוכיש קלחה

  .םידמעומה

 תורישהמ םג תוגיצנ ףיסונש תרמוא לברא הנדע זא :ץשרבליז הפי ◆

.ירוביצה

 םישועש יפ לע ףא ,תאז תושעל ןוכנש בשוח אל ינא :רצינמרק יכדרמ ◆

 תרגסמבש העינמ ןיא .ןוכנ אל הזש יל הארנ .םידחא תומוקמב ךכ

 לבא ,ירוביצה תורישה ןמ ןיד יכרוע םג ויהי ,ןידה יכרוע לש תוגיצנה

.תרגסמ התוא ךותב

 איהש תודעוול הימדקא ישנא הסינכה המצע תסנכה :רבנע יבצ ◆
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 היהיש בותכ קוחב ,תוגלפמ ןומימל תירוביצה הדעווה לשמל ;המיקמ

 בותכ תסנכל יטפשמה ץעויה תא תרחובש הדעוובו ;הימדקאהמ דחא

 .הימדקא גיצנ היהיש שרופמב

 ןיינעב הבוט המגוד וז ילוא .תיטקרפ הלאש םג שי :רודנב לאירא ◆

 העצה םאה .םיטפוש תריחבל הדעווה בכרה

 םייתסהל הלוכי אל ,יוצר הארנ ונלש ןוויכב ירונימ ןוקית אוהש הזיאל

 םינוויכב םירזומ םינוקיתב תסנכב םינוידה לש ךותיהה רוכ רחאל

 ,הימדקא ישנא ינש חיננ ףיסוהל םיעיצמ ונחנא ,רמולכ !?םיכופה ירמגל

 …"םיכ"ח העברא לכל הימדקא ישנא ינש ףיסוהל ךירצ תמאב" :ודיגיו
 חותפל רוסא .תסנכב הקיקחה ךילהתב היהי הז ךכש חוטב :רבנע יבצ ◆

 יכ ,אשונה תא תולעהל ץילממ יתייה אל תאזה הביסהמ קר .הזכ חתפ

 .תיפוסה הרוצה תא לבקי הז תסנכב

 םויהש המב קוסעל הכירצ הקוחה םכתעדל םאה :רודנב לאירא ◆

 םויה ?תיטופישה תכרעמה הנבמב ,קסוע אל טעמכ הטיפשה :דוסי-קוח

 ,הליגר הקיקחל ראשומ רתיה לכו םיפיעסב ץ"גב תויוכמס לש טוריפ שי

 ךירצש ןיינע הז םכתעדלש וא ;תונקתו םיווצל וליפא ,תובורק םיתעלו

 ויתויוכמס המ - םולשה טפשמ תיב ,לשמל :יתקוח רדסה וב תויהל

 ?תוינורקעה

 הלעה רבנע יבצש הדוקנה לע ףיסוהל קר הצור ינא :רגמש ריאמ ◆

 .םייונישה ןיינעב

 ונבתכ ונחנא .טפשמה יתב קוחל 7 ףיעס לש קתעה אוה )ג( 51 ףיעס

 לש ףסונ יוניש הירחא רורגת יוניש תעצה לכש ונרבסהש םושמ ותוא

 ףאל יוצר הארנ היה אלש ,קדצל הובגה טפשמה תיב לש תויוכמסה

 .העצהב לפיטש םרוג

 ינש לכ וב םילקתנ ונחנא תונותיעה תצעומבש קומינ הז :אריפש סומע ◆

 - בוט ןויער אוהש ןוידה םשל חיננ - ןויער םע והשימ אב .ישימחו

 :םירמוא ונלוכ ונחנאו ,הפוגל הייואר ,תיתקיקח המרופר איהש הזיאל

 הז ."הזמ אצי המ עדוי ימ ,תסנכב גצוי הזש עגרב ;תעגל יאדכ אל ,אל"

 םימעפ הברה אוהש ,יטקט לוקיש ,וננמזו וניתומוקמ יאנתבו וניתונוועב

 .ונלש תוליעפה תא החנמש המ הזש ,ךכש ונל יובא לבא .ןוכנו ילאר

 אוה ,ילאדיא וניא םא םג ,וישכע בכרההש יל המדנ :רודנב לאירא ◆

 ,רפשל רשפאש תויהל לוכי טלחהב .ותא תויחל רשפאו ,ריבס בכרה

 - הימדקא ישנא לש תפסות ידי-לע ,יעוצקמה דמימה לש קוזיחב לשמל

 יטקטה לוקישב בשחתהל ילוא רשפא ןאכ לבא ,םיגצוימ םניא םה עגרכ
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 םינוויכב אקווד ואל םייונישל ןיינעה תא חותפל הלוכי העצהה םצעש

 .םייוצרה

 םימעפל .לקשיהל ךירצ יטקטה לוקישהש םיכסמ ינא :רצינמרק יכדרמ ◆

 יטקטה לוקישהש טילחמ שארמ יתייה אל ,תאז םעו .עירכמ לוקיש אוה

 גישהל רשפאש תויהל דואמ לוכי .תאזה הנקסמל אקווד ליבומ יתִמאה

 .הקידבל יוארה אשונ הז .תאזה העצהל תסנכב הכימת

 טלחהב היהי זא .ולש קוחה תעצה תא איבי ןתיא לאכימ :רבנע יבצ ◆

 .הקוחה תדעו שאר בשוי אוה .תאזה העצהה תא סינכהל םוקמ

 רדסומ תורחאה ןוטלשה תויושר לש הנבמה ,תאז לכב :רודנב לאירא ◆

 ,תיטופישה תכרעמה ןיינעב וליאו ,םימייקה דוסיה-יקוחב טוריפב יד

 טפשמה תיב ,םולשה טפשמ תיב םה טפשמה יתבש רוכזאו ץ"גבמ ץוח

 םא איה הלאשה .רבד םוש םצעב ןיא ,ןוילעה טפשמה תיבו יזוחמה

.הלאה םיניינעב רתוי בר טוריפ היהי הקוחבש יואר

 יתיאר ,הז לע יתרבידשכ .קוחב אובל ךירצ הז .אל יתעדל :רבנע יבצ ◆

 רשאו .קוחב רדסומ תויהל ךירצש רבד לבא ,דואמ בושח רבד ךכב

 יכדרמ הארהש יפכ ירה ,םימייקה דוסיה יקוחב םייקש הבורמה טוריפל

 םימצמוצמ ויהי דוסיה יקוחש היה יוארה ןמ ,ולש הדובעב רצינמרק

.םיליגר םיקוחל ורבעי םתצקמו ,הברהב

 תוכמס המ םיעדוי אל .םולכ רמאנ אל ןאכ לבא :רודנב לאירא ◆

 האכרעה יהמ וא יזוחמה טפשמה תיב תוכמס וא םולש טפשמ תיב

.תושימג ןאכ היהתש םיצור ונחנאש תויהל לוכי לבא ,הנושארה

 קר ולו הליגר הקיקחל הז תא ריאשמ יתייה ,תאז לכב לבא :רבנע יבצ ◆

 יקוח ןיב לידבהלו קקוחל קקוחמה תא ליגרהל ידכ ,ןורקיעה תניחבמ

.םיליגר םיקוחו דוסי

 ,הקוחב םיטרפל סנכיהל ךירצ אלש תבשוח ינא :גומלא תימלוש ◆

 ןושאר יזכרמ רבד :םייזכרמ םירבד ינש לולכל הכירצ הקוחה יכ

 ,הנוילעה תוכמסה תרגסמ ,תיללכה תוכמסה תרגסמ ,תוכמסה אוה

 תימינפה הקולחה .תכרעמה לש תוכמסה תרקת רמול רשפא ילואו

 וילע דובעל רשפא-יאש רבד הז ,תכרעמה ךותב תאזה תוכמסה לש

 תויוכמס תא ןגעתש הקוחש תבשוח ינא .הקוחה ךותב םיטרפ יטרפל

 םייקש רדסהה תא רתוי וא תוחפ לולכל הכירצ תיטופישה תכרעמה

 הקוחב לולכל ךירצש ףסונה טרפה .הפי דבועש רדסה אוהש ,םויה

A הז תאזכ ytilibatnuocc, הכירצ ,תכרעמ לכ ,תושר לכ - רמולכ 

A ןיבל תוכמסה ןיב ןוזיא לע דובעל ytilibatnuocc, לש םיוסמ טוריפו 
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A ytilibatnuocc תויעבהמ הברה רותפ לוכי תיטופישה תושרל רשקב 

 ןיב ןוזיאהש ןבומכ .תויטילופה תויעבה ,רוביצה ןומא - םויה ורכזוהש

A-ל תוכמסה ytilibatnuocc םא ,דואמ ןזואמו דואמ ריהז תויהל ךירצ 

 ןוזיאהמ ןיטולחל הנוש תויהל ךירצ אוהו ,תיטפשמה תכרעמב רבודמ

 .תויעוציב תויושרב וב רבודמש

 .הקוחב רהבומ תויהל ךירצ הז ךיא ריהבהל הלוכי תא :יולטור הנויבס ◆

?לשמל המ

 תויהל ךירצ הקוחב הזה חודה ןתמש יתבשח ינא :גומלא תימלוש ◆

 ומכ ,םהירחא בוקעל דואמ לק תילמרופש םיניינע םהש םיניינעל קר

 ,רמולכ .ןיד יוניע לש םיבצמל עיגהל ילב םיוסמ בצקב בויח לשמל

 לולכל הכירצ אל הקוחה .הלאכ םיבצמב לפטל תוכמס לע תרבדמ ינא

A ytilibatnuocc םהלש הקיספהמ םיצורמ אל ונחנאש םיטפוש יבגל 

 לבא .המודכו תיטילופ הניחבמ ,תיכרע הניחבמ ,תיגולואדיא הניחבמ

 .תילובמיס הניחבמ ולו תוירחא לש םיוסמ טנמלא ,לולכל הכירצ הקוחה

 הארמ קפסל ידכ תאז תושעל ךירצ ךא ,ןיע תיארמ קוידב אל הז

 .ןזואמ

 קוח לוליד - הכופה קוידב תויהל הכירצ ונלש המגמה :ץשרבליז הפי ◆

 אל ךירצ .םיטרפ ףדועב םיסומע םה .הלשממה דוסי קוחו תסנכה דוסי

 דחא רבד יל הלע לבא .רדסב חסונה לדומש תבשוח ינא .םהל ףיסוהל

 ותולעהל םיחרכומ אלו ללכב ותוא ונלעה אלו ונד אל ,הזה רשקהב

 קוחב עיפוהל ךירצ ילוא ןכ אוהו ידיתע ןוידל חתפ והז לבא ,םויה

 ,תרמוא תאז .תואכרעה תויועצקמתה לש ןויערה לע תרבדמ ינא .דוסיה

 טפשמ תיב לש תרגסמב ראשיהל םיצור תמאב ונחנא םא ררבל ךירצ

 םולשה טפשמ תיב תא קלחל לשמל םיצור ונחנאש וא ,לוכב ןדש םולש

 .המודכו םיילהנמ ,םיילילפ ,םייחרזא םיניינעב ןדש טפשמ תיבל

 וא .הקוחב וב ןודל עצומ אלש רבדה קוידב הז :רודנב לאירא ◆

 .םיעבוק אלש וא ,וללה םיטרפה תא םיעבוקש

 םיתעלו ,תסנכה לש הליגר הקיקחל ראשומ הז .םיטרפ םוש ןיא םויכ

 .הקיקח-יאל םג ,תובורק

 .אוהש ומכ דוסיה קוח תא ריאשהל איה ילש הנקסמה :ץשרבליז הפי ◆

 איה הפ הלעה רודנב לאיראש הדוקנהש בשוח ינא :אריפש סומע ◆

 םילוקיש ינש ןאכ שי .תיחוסינ הניחבמ קר אלו ,הבושח הדוקנ

 ,דחא דצמ .םהינש לש םומינימה תושירדב דומעל ךירצש םייביטרפוא

 לאש - םישימחה תונשב הז לע בתכ רבכ ןיצקא 'פורפ - םיעדוי םלוכ
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 יקרפ חוסינ ,ינש דצמ .וילאמ ןבומ הז .םיטרפב קוסעל הקוחל הל

 הקיקח לש ונלש הילמונאה תרגסמב ,לעופב .דיחא תויהל בייח הקוחה

 לכב דוסי יקוח ונל שי ,דוסי יקוח לש יתטיש אל ךילהתב ,םיכשמהב

 ,תושירדה יתשב דומעל ךירצ יפוסה רצומה .תורוצ ינימ לכבו םילדג ינימ

 םינוש םיקרפש ןכתיי אל .דיחא םג לבא ,ינטרפ אל יתקוח חסונ - ונייה

 .הנוש הנבמ ילעב ויהי ,םינוש דוסי יקוח לש םירצות ,הקוחה לש

 - ללוד תסנכה דוסי קוח .תסנכה דוסי קוח שי ,בל ומיש :ןאה הירא ◆

 קוח השענ ונחנא - רמאו אב אוה דחא םוי .רבנע יבצ לש וידי השעמ

 וסנכנ םיטרפה לכ .תסנכה קוח שיו תסנכה דוסי קוח שי זא .תסנכה

 חלצומ הז .תסנכה דוסי קוחב ואצמת םייללכ םירבדו .תסנכה קוחל

 .דואמ

 ןוזיבג יתור התלעהש הדוקנ התואש בשוח ינא ,םוכיסל :ןומרכ קירא ◆

 הכירצ הבר הדימב ,תויושרה ןיב חישה ןיינעב הלש הפיקמה האצרהב

 תואיצמבש בשוח ינא .תטפושה תושרה ןיינעב ונלש העצהה תא תוחנהל

 יביטמרונה חישה דקומ ,תירטנמלרפ היטרקומד לש היווהבו תילארשיה

 תיבש םירמוא ונחנאו הדובעה תחנה תאז םא .םירחבנה תיבב אוה

 תיב תא םיקזחמ ךיא איה תוירקיעה תולאשה תחא זא ,שלח םירחבנה

.עגרכ וננחלוש לע דמוע אל הז .םירחבנה

 תושרה לש יתקוחה הדמעמ המ תמאב איה הלאשה ,הז עקר לע

 שולש ירחא םימיכסמ ונלוכש בשוח ינא ,הקוחה ןוניכ םע .תטפושה

 אל הקוחה .תיטסילמינימ תויהל הכירצ הקוחה - ןאכ םינויד תונש

 דואמ הברה לש תוהזה לע חכוותנ ןיידע .םיטרפ יטרפל סנכיהל הלוכי

 םירדסהה תמרב ןתוא רותפל ךרטצנ ,תקולחמב תויונשה תויגוסהמ

 עיגנ םא םג .דואמ םידבכ םיאשונ ולא .הליגר הקיקח לש םייתקיקחה

 תדב םיאשונ הברה ,הנידמו תד ןיינעב תויוארהו תויוצרה תורשפל

 הפ שי .רויגה תלאשב לשמל .הליגרה הקיקחה לש חישל וראשיי הנידמו

 ימ - םידוהי םירדגומ םניאש לארשי יחרזא 000,003 דע ןוילימ עבר

 הקיקחה תמרב םנורתפ אוצמל וכרטצי הלאה םירבדה לכ ?הזב לפטי

 םינוידה דחאב ,רצינמרק יכדרמ .תידוסי דואמ הלאש הנשי .הליגרה

 אוה ,טפוש אוה טפשמה תיב" - הרופטמב שמתשה ,ונלש םיימינפה

 ;קרוש טפושה ,יתקוח-אל אוהש קוח הקקוח תסנכה ,"שרגמה לע קורשי

 .תסנכל רזוח הז .לטב קוחה ,יתקוח יתלב קוח לע זירכמ אוה םאו

 לטיב טפשמה תיבש אשונ ותואב קסעתהלו רוזחל םירחבנה תיב לע

 אשונה תא םילבקמ ונחנא םא .וחתפל בצומ רבדה .ותוא שבגלו בצעלו
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 ןוילעה טפשמה תיבב לודגה ןורתיה זאש יל המדנ ,רצינמרק 'פורפ ,הזה

 ןורתי הזב האור ינא .תוקלחמ יתש אלו ,תחא הקלחמ ותויהב אוה

 םירקבל תושדח שרדיי אל ןוילעה טפשמה תיב זאש ינפמ ,דואמ לודג

 הלאכ םיקוח לש םלוטיב ירחא שופיחב ומצע תא קיסעהל וא קסעתהל

 םירמ אוה .יביטמרונ בצעמ וניא הז ןבומב ןוילעה טפשמה תיב .םירחאו

.רורמתה תא

 קוסעי ןוילעה טפשמה תיב ,רורמתה תא םירהל ידכ :אריפש סומע ◆

.ךכמ סונמ ןיא .יביטמרונ חישב

 לש הנוניכ רחאלש םימיה לע םירבדמ ונחנא לבא .ןכ :ןומרכ קירא ◆

 תייה .ןושארה דוסיה קוח קקוחש ינפל התייה 'םעה לוק' תקיספ .הקוח

 טקנש המזויה ,םירבדה עבטמ זאו .הב היה אל רבד םושש תואיצמב

 .הקוח היהתש ירחא הנוש היהת לודג ץמואב טפשמה תיב

 םיסנכתמ ונחנא .וניצימ אלו וניצימ ,רבד לש ופוסב ,ונלש ןוידה תא

 הלאשה .טפשמה תיב לש בחר בכרה ,רתוי תיזוכיר הסיפת ביבס ןאכ

 תיב םע חישב טפשמה תיב לש ודיקפת תרדגה .הרדגהב םג איה

 ךירצ .קיר ללחב לעופ וניא אוה .תיתקוח הרדגה שוריפב תאז םירחבנה

 ,)תורחאה תוצובקה תחאב יתעמשש הרעה תאז( רבד דוע ןאכ רוכזל

 בשוי לש הקעצה התייה םג וז .םיתחשומ רוביצה ירחבנש השוחת הנשי

 ןובשחב איבהל םיבייחש הדוקנ תאז .םיתחשומה םה ,תסנכה שאר

 .ןאכ םילהנמ ונחנאש חישב

 ינא .םיטפוש תריחב ןיינעב אוה ריעהל הצור ינאש ןורחאה רבדה

 היגוס הנניא םיטפוש יונימל הדעווה בכרה תייגוסש בשוח טלחהב

 .תיתקוח

 תנגועמ איה .תיתקוח היגוס יאדווב איה םויה :רודנב לאירא ◆

.קהבומ יתקוח ןיינע ןכ הזש יל המדנו ,דוסי-קוחב

 ,תחא היגוס תאז ,בכרהה יבגל הלאשהש בשוח ינא :ןומרכ קירא ◆

 רפסמב םיעגופ םניאש ןאכ ורכזוהש םירבד המכ תוחפל דוע םנשיו

 יזוחמב ןומיסו ןוניס לש ךילהתה לכ ,לשמל .םיטפושה לש בכרהב וא

 המ ,ינש רבד .ןוילעל סנכיהל ךרדה ךשמב לוכי ימו יואר ימ תארקל

 םיליפורפ תרדגה וא תויצקנופ תרדגה ,רמולכ ,'הפינמה' ,הפ םתארקש

 רפסמב םיעגונ אל ונחנא םא םג .בושח רבד הז - תורחאו הלאכ םינשל

 אל - םיללכ המכ הפ שי תוחפל ,םיטפוש יונימל הדעווה לש בכרהבו

 תא עיגרהל םייושעש - ונלש ןוידה תרגסמב לבא ,הקוח לש המרב

 תאזה הדעווב ןומאה תא ריזחיש ןוויכ אוהש הזיא תתל םייושע ,תוחורה
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 הלאה םירבדה תאש בשוח ינא - ישילשה רבדהו .ותוא קזחי תוחפל וא

 תוקחתהל תובישח שי - רצינמרק יכדרמ םגו ןרטש הידידי םג ורמא

 קוידב לבא ,חרכהב תיתגלפמ הפקשה אל ,םיטפושה לש הפקשהה רחא

 .האלה ךכו ירבע טפשמו יראטינומוקו ינאירטרביל ןיבש יופימה יפ-לע



םויס בשומ





312
םויס בשומ

םוכיס ירבדו תוצובקה יחוויד

:החנמ
היטרקומדל ילארשיה ןוכמה אישנ - קירא ,ןומרכ 'פורפ

:)תיב-ףלא רדס יפל( םירבודה תומש

ביבא-לת תטיסרבינוא ,םיטפשמל הטלוקפה - תימלוש ,ינולא
 רבעשל רצואה רש - םרוי ,רודירא ד"וע
 הפיח תטיסרבינוא ,םיטפשמל הטלוקפה - לאירא ,רודנב 'פורפ
 ;היטרקומדל ילארשיה ןוכמב הריכב התימע - תור ,ןוזיבג 'פורפ
 םילשורי ,תירבעה הטיסרבינואה ,םיטפשמל הטלוקפה 
)סומידב( ןוילעה טפשמה תיב אישנ - קחצי ,רימז טפושה
ביבא-לת תטיסרבינוא ,םיטפשמל הטלוקפה - רשא ,זועמ 'פורפ
יגח ,םורימ ד"וע
 םרמע ,ץילמ ר"ד ד"וע
היטרקומדל ילארשיה ןוכמב ריכב תימע - ןד ,רודירמ ד"וע
ביבא-לת תטיסרבינוא ,תירוביצ תוינידמל הקלחמה - באז ,לגס 'פורפ
תילאיצוסה םידבועה תורדתסה תריכזמ - יתא ,ץרפ
ןג-תמר ,םיטפשמל תימדקאה הללכמה ןקיד - דולק ,ןיילק 'פורפ
 ;היטרקומדל ילארשיה ןוכמב ריכב תימע - יכדרמ ,רצינמרק 'פורפ
 םילשורי ,תירבעה הטיסרבינואה ,םיטפשמל הטלוקפה 
ןח ,ףשר כ"ח
הפיחב יזוחמה טפשמה תיב טפוש - ןליא ,ףיש טפושה
 טפשמה תיב אישנ ,תירוביצה הצעומה ר"וי - ריאמ ,רגמש טפושה

)סומידב( ןוילעה 

 .וב םדקתהל םיליחתמו ךורא ךילהתב םיאצמנ ונחנא :ןומרכ קירא ◆

 אל .תיטסילמינימ יד הקוחל איבי יתקוחה ךילהתה לש ופוס יכ הארנ

 טפשמ תיב לש ןויערה ,יתכרעהל .םיינכפהמ םייונישב רבודמ תויהל לוכי

 .תמ סוס - ירטנמלרפ קיפסמ יוטיבהש הווקמ ינאו - אוה הקוחל

 ונניא ןיינעה ,ידמל תיעמשמ-דחו הרורב איה םויה תירוביצה הרכהה

 הזיא ןהש רמוא יתייהש תויגוס ןנשי ,תורחא תויגוס ןנשי .חישב םייק

 ההזמ אל תוחפל ינא רמולכ ,תמייקה תואיצמל םירופיש הצקמ אוהש

.תכרעמה לע םידבכ םימויא
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 לש טבמ תדוקנמ תחא הרעה דוע ריעהל הצור ינא הז עקר לע

 התשענ .ןוירוטסיה אוה ,ןטפשמ אל אוה ןמאנה םכדבע ;ןוירוטסיה

 ,רצינמרק יכדרמ התוא וליבוה .בשוח ינא ,ןפוד תאצוי הדובע ןוכמב

 םייתנש טעמכ ךשמנש ךורא ץמאמ היה הז .שינייב ישיבאו רמ'צרק דוד

 תקיקחמ הליגר הקיקח תופנל ,דוסיה יקוח לכ תא תחקל - יצחו

 תיתשתה תא תסנכל ךכ-רחאו תסנכה לש הקוח תדעוול עיצהלו דוסי

 םיעברא ךלהמב הלביק רבכ תסנכהש המ לכ תא הליכמש תירקיעה

.דוסיה יקוח וקקחנ ןהבש םינש המכו

 .הקקחנ רבכ הקוחהמ זוחא המכו םיעשתש ,רמואש ימ שיו ,רמול רשפא

 וא ,הכנ איה לבא הקוח ונל שי םא חוכיווה םייקתה הזה עקרה לע

 קמחתהל רשפא-יא .תינשמ הלאש תאז תוחפל ייניעב .הקוח ונל ןיאש

 ומלשוה אל ןיידעש םיזוחא העשתה וא העבשה וא השימחהש הדבועהמ

 ךילהתה .תויתייעבה תויגוסה תא ,תקולחמה ירקיע תא םכותב םיזקנמ

 ביבסש הדבועל שחכתהל םג רשפא-יאו ,'29 ירחא עקתנ יתקוחה

 תואצויו רוטיק הברה אצוי יתקוחה ךילהתה תא םיכישממ ךיא חוכיווה

 רתוי וא תוחפ דצ לכו ,םידדצה לכמ הקירוטר הנשיו תויצומא הברה

 םישולש וא הנש םירשע המידק לכתסהל חילצנ םא .ינשה לע םייאמ

 אצמנ ונחנאש בשוח ינא ,םויה הב םיאצמנ ונחנאש ןמזה תדוקנמ הנש

 טפשמה תיב זא .הנש םירשע ינפל התייהש תואיצמל המוד יד תואיצמ

 קסע טנמלרפהו ,חינהל ךירצ היהש המ תא חינהו הוותה ויתוקיספב

 הווקמ ינאו ,דואמ תיתועמשמ הפוקתב םיאצמנ ונחנא .קסעש המב

 דגנל האורש ימ שי .הזה ךלהמה לכ תא הב םילשהל חילצנש דואמ

 תירוביצה הצעומב .ךלמה ךרדמ דרת הלגעהש םימויאו תונכס ויניע

 תעבונ ילש תימינפה השוחתה .םיגוסה לכמ םיטועימ םיבשוי תאזה

 תאזה הרעהה תא ריעהל ןוכנל יתאצמ .הרקי אל הזה רבדה :םינוידהמ

.יפיצפסה ןוידל םיסנכנ ונחנאש ינפל

 םיכירצ ונחנא ,תטפושה תושרה לע םירבדמ ונחנאשכ :רימז קחצי ◆

 ךירצ םא הלאשה םצע אוה ללכה .טרפה ןיבל ללכה ןיב ןיחבהל

 ןכא םאו ,ללכה ןמ עבונ טרפה ;םייקה בצמב תוהמ לש יוניש סינכהל

 הרוש שי ןאכו ,םישרדנה םייונישה םה המ ררבל ךירצ ,יוניש סינכנ

.םינוש תונויערו קוח תועצה לש הכורא

 ונייה הב םירבחהש ,םיטפוש תריחבל הדעווה לש הנשמה תדעווב

 ןיד ךרועו ןייטשניבור ןונמא תסנכה רבח ,שאר בשוי דיקפתב ינא

 ,ףוקיש ,הדעווה בכרהב םייוניש לש םיטרפב תוידוסיב ונד ,ןור-איג
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 וב ןוידה .יצחו םייתנש ינפל חוד השיגה הדעווה .המודכו הריחבה יכילה

 טעמכש בשוח ינאו ,םייתסה אל ןיידעו םיטפוש תריחבל הדעווב לחה

 חודב יוטיב ואצמו הדעווה ינפב םג ונודנ ןאכ ונודנש תולאשה לכ

 .הטישה רופישל תובר תועצהו םייקה בצמה תא םיטרפ יטרפל ראתמש

 ,ךרוצ ןיאש איה הנשמה תדעו לש הרורבה הדמעהש אוה בושחה רבדה

 שקבמ ינא ךכל .יתוהמ יוניש םייקה בצמה תא תונשל ,רוסא םצעבו

 םויב םייקתמה ךילהה םצעש אוה ילש םשורהש ינפמ ,יירבד תא דחייל

 םירבודה .םייקה בצמה תא תונשל ךירצש החנה לע יונב הזה םינוידה

 םושמ ,תונשל ךירצ המ ורמא ,קרב אישנה איצוהל ,רקובה תבישיב

 תא חינמש בצמ ונניא וסיסבב םייקה בצמהש הארנכ איה החנההש

 ,הנכס וברקב ןמוטש בצמ הז יכ איה החנההש הארנ ,הזל רבעמ .תעדה

 לאוש ינאו .ללכב לארשיב הרבחל ךכ-רחאו טפשמה תיבל לוכ םדוק

.יתוהמ יונישב ךרוצ שי ןכא םאו .הנוכנ תאז החנה םא ימצע תא

 לארשי תנידמ ,יהשלכ תטפוש תושר לש םיירקיעה םינחבמבש בשוח ינא

 רוציקב הצור ינא .לודג החלצה רופיס איה אלא ,יוארכ תדמוע קר אל

 אל ,ךכ לע םירבדמ אל ללכב ונחנאש םושמ ,םה המ רמול ץרמנ

 תילארשיה תוירוביצב ןמזה לכ םיעמוש קר ונחנא .הז תא םילקוש

 תכרעמ םידדומ המב ןכבו .תיטופישה תכרעמה לע תרוקיבו תונעט

 םיעדוי ונחנאו ,םייפכ תייקנ תויהל הכירצ תיטופיש תכרעמ ?תיטופיש

 הלעמ אל שיא .בצמה קוידב אל הז םלועב תונידמ דואמ הברהבש

 תכרעמש םיעדוי ונחנא .לארשיב טופישה תכרעמ דגנ תאזכ הנעט

 תא תרקבמ איהש םושמ רתיה ןיב ,תיאמצע תויהל הכירצ טופיש

 בטיה םיעדוי ונחנאו .הלש םיירקיעה םידיקפתה דחא הז .ןוטלשה

 קוידב אל הז ,תורגפמ תונידמב קר אלו ,םלועב תונידמ דואמ הברהבש

 .לארשיב תיטופישה תכרעמה דגנ תאזכ הנעט הלעמ אל שיא .בצמה

 תיעוצקמ המר לע דומעל הכירצ תיטופיש תכרעמש םירמוא םג ונחנאו

 האוושהב לבא ,הבוט יכה המרב ונחנאש רמול הצור אל ינא .הבוט

 בשוח ינא ,םלועב תויטופיש תוכרעמל םגו לארשיב תורחא תוכרעמל

 ,ןכל .ההובג תיעוצקמ המר לע תדמוע לארשיב תיטופישה תכרעמהש

 תכרעמה ,הנש םישימחמ רתוי ירחא ונמצע תא םינחוב ונחנא םא

 ,התוא םינממש תודסומה םע ,התוא םירידסמש םיללכה םע תאזה

 םיעדומ תויהל םיבייח ונחנא .ימואל-ןיב הדימ הנקב בוט רצות הקיפה

 וליפא .ןוכיס לש דוסי ןומט דימת יונישבש םושמ .תונשל ונאובב הזל

 אל ונחנא .ןוכיס לש דוסי שי ןיידע ,הבוט העצה ונל תיארנש העצהב
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 עקות וניא שיאשכ רמוחו לק ;השעמל דובעת יהשלכ העצה ךיא םיעדוי

 .תסנכב לבקתתש העצהה איה הזה םורופב שבגתתש העצההש ונדיל ףכ

 העצהה ומכ ,םייונישל העצההש ןויסינה רואל שושחל דוסי ונל שי

 ומכ םייתסת אל ,םיטפוש תריחבל הדעוול הימדקא ישנא ינש ףיסוהל

 תכרעמ םינכסמ ונחנאש תעדל םיכירצ ונחנא .תסנכל תסנכנ איהש

.בטיה תדקפתמש

 ןבומכ שי .רופישל םוקמ ןיאו תמלשומ תכרעמהש רמול הצור יניא

 רובעל הצור ינא לבא .הלאכ תועצה אלמ חודהו ,רופישל םוקמ הברה

 תוקידצמ ןה םא לואשלו תכרעמה דגנ תוירקיעה תונעטה לע הרצקב

.תרוקיבה תא

 ללגבש ,איה תכרעמה דגנ דואמ תקדצומו דואמ תיניצר תחא הנעט

 טפשמ תיב אל - יוארכ תדקפתמ אל איה דואמ דבכ הדובע סמוע

 ןיא םישנאלש ךכ ידיל איבמ הז .ןוילעה טפשמה תיב אלו םולש

 ער רבד הז .דעומב םינתינ אל ןידה יקספשו תונעט ןועטל ןמז קיפסמ

 ידיב אוה ;טפשמה תיב ידיב אל אוה יונישה לבא .תונשל םיבייחש

 תיבש םושמ .תסנכהו הלשממה - ירק ,טפשמה תיב תא רקבמש ימ

 בצמה תא רפשל לכוי אל אוהו ,ירשפא-יתלב לטנב דמוע םויה טפשמה

 םינתינ םניא םישרדנה םיבאשמה .םיפסונ םיבאשמ לבקי םא אלא

 תויופידעה רדסב הובג םוקמב תאצמנ הניא טפשמה תכרעמש םושמ

.תסנכה לש וא הלשממה לש

 טפשמה תיבש איה הנעטה .תויגוצייה ןיינעב איה הצופנ הנעט דוע

 דחא רוע םייושע םלוכ ,היבחרמ םיאב םיטפושה לכש ,גציימ ונניא

 הלאה םירבדה .המודכו רבח איבמ רבח ,תמיוסמ הפקשה םיגציימו

 ריכמ אל ינא .תואיצמה ןמ םיקוחר םה ךא ,םעפ רחא םעפ םיעמשנ

 ומכ ךכ-לכ יפוקיש ,דחוימב ןוילע טפשמ תיבו ,ללכב תיטופיש תכרעמ

 תונידמב םינוילעה טפשמה יתב לע ורבעת .לארשיב ןוילעה טפשמה תיב

 ונשיש גוצייה המ וארתו ,תורחא תונידמבו הינמרגב ,תפרצב - תורחא

 גוצייב קר רבודמ אל .הז תא םיעדוי אל םישנאש בשוח ינא .םש

 לש גוצייב םג אלא ,םייחרזמ לש גוצייבו םייתד לש גוצייב ,םישנ לש

 ימשר ןותנ אל ןבומכ הז .לאמש ישנאו ןימי ישנא ,םינרמשו םילרביל

 תאזה תויפוקישה ,םייק הזה גוצייה לבא ,םכל רמאיו אובי אל דחא ףאו

 ידיל תואב אלש ,םיטפושה לש תוישיאה תופקשהל ועיגת םא .תמייק

 .הזה ןבומב וליפא אלמ ףוקיש ואצמת ,םתדובעב יוטיב

 רתויב תורדסומה תוכרעמה תחא איה םיטפוש יונימ לש תאזה תכרעמה
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 םינוירטירקהו ,םיקוחבו דוסי קוחב בותכ רבסהה .יולגו ימשר ןפואב

 עודי אלש דיחיה רבדה .םימוסרפה טוקליב םימסרופמ םיטפוש יונימל

 .רחא וא הז דמעומ לע םיימינפה םינוידה הז ,עודי תויהל ךירצ אלו

 םניא הלאה םינוידה - תרחא וא תיאבצ ,תילהנמ - תכרעמ םושב

 תחת רתוח הז תרחאש םושמ .םייבמופ ויהי םהש רוסא .םייבמופ

.תכרעמה

 םוקמ לכמ וא ,טפשמה תיבב רוביצה לש ןומא ןיאש םיעמוש ונחנא

 םירבדהש בשוח ינא .הלודג הנכס תעבונ ןאכמו ךלוהו קחשנ ןומאהש

 הזה םשורה תא רצוי הנשנו רזוחה רובידה םצע לבא .םינוכנ םניא

 אבצה דבלמש רוכזל םיכירצ ונחנא ,לוכ תישאר .בחרה רוביצה ברקב

 ןיידעש ,תיטילופה תכרעמה אל יאדווב ,לארשיב תרחא תכרעמ םוש ןיא

 לכ יפל ,רוביצהמ םיזוחא םיעבשמ הלעמל .ךכ-לכ לודג ןומאל הכוז

 םינימאמ םה .טפשמה תיב לע םיכמוס םהש םירמואו םיאב ,םינחבמה

 ומכ תויטרקומד תונידמבמ הובג רתוי הברה רועיש הז .טפשמה תיבב

 .הינמרג וא תירבה-תוצרא

 רתוי וא תוחפ םיעדוי ונחנא ,טפשמה תיבמ גייתסמש רוביצב קלח ותוא

 וניא םויה םיגיצמש המ .גייתסמ אוה המל םיעדוי םג ונחנאו ,אוה ימ

 תיב וא ןוילעה טפשמה תיבש ששחה ןמ תעבונ הניא תוגייתסהה .ןוכנ

 ,הרעס םעפ רחא םעפ ררועמש ,יתִמאה רבדה .םיקוח לוספי רחא טפשמ

 ,םיליגר םיניינע אלא ,םיקוח לסופ טפשמה תיב םהבש ןיד יקספ אל הז

 ,תבשב רגסנש שיבכ לע ,השיא חפיקש יתד ןיד תיב לע תרוקיב :םייצ"גב

 טפשמ תיבש םירבד םה הלא .רשכ אל רשב אובי רשפאל הטלחה לע

 ינבמ יוניש לכב הנתשי אל הזו ,תוכומנ תואכרעב םג םהב ןודל ךירצ

 אל הז ,תסנכה ידי-לע השעי םיטפושה לש יונימה םא םג .השעיש

 לע קבאמ ,תויוברת לש קבאמ תפקשמ טפשמה תיב לע תרוקיבה .הנתשי

.ךשמי הז קבאמ ,תרחא הטישב םיטפוש ונמי םא םגו .םינוש םיכרע

 טפשמ תיב והז .הינמרגב יתקוחה טפשמה תיב תא המגודל וחק

 ןותנ אוה תירוביצ תרוקיב וזיאל וארתו ,טנמלרפה ידי לע הנמתמה

 .םינוש םיכרע לע קבאמ להנתמ םש םגש םושמ ,ולש תוטלחהה ללגב

 לש יוסיכ תחת לארשיב טפשמה תיב דגנ להנתמש יתימאה קבאמה הז

 ךרד לע קבאמה וא םיקוח תויתקוח לע תיטופישה תרוקיבה דגנ קבאמ

 "רבח איבמ רבח" יכ םינוידב ונעמש םויה םג .םיטפושה לש יונימה

 ןיטולחל הזש ןוויכמ ."םיידוס םיכילה"ו ,"דחא רועמ םייושע םלוכ"ו

 םא זא ,דוסי הזל ןיאש עדוי תכרעמה תא ריכמש ימ לכו ,ןוכנ אל
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 היטרקומדל יתִמא תוריש תושעל הצור היטרקומדל ילארשיה ןוכמה

 ,תכרעמב יתוהמ יוניש שרדנש החנהה תא ץמאל ךירצ אל אוה לארשיב

 םירבדה לע םירזוחש םישנאה דגנ תאצל דציכ בושחל ךירצ אוה אלא

 הז םימעפל .םירקשמ םהש רמול הצור אל ינא .הלאה םינוכנ-אלה

 ,הלאה תונעטה תא רוביצב םישירשמ םה לבא .העידי רסוח ךותמ השענ

 טפשמה תיב תמאב ,ךכמ האצותכ .טפשמה תיבב ןומא רסוח תוערוז ןהו

 ןכל .הלאה תוססובמ-יתלבה תופקתהה ללגב תאז ךא ,הנכסב ןותנ

 ילארשיה ןוכמה ןאכש בשוח ינא .טפשמה תיב לע הנגהל ץלחיהל ךירצ

 ,םירקחמ וא םילאשמ תועצמאב ,בושח תוריש תושעל לוכי היטרקומדל

.היטרקומדה יכרע לע םג ןיפיקעבו ,טפשמה תיב לע רומשל ידכ

 תמייקו הרירש התייה בר אל ןמז ינפל דעש בשוח ינא :ןומרכ קירא ◆

 ,)האלמ תילרביל הקוח וצרש ימ ברקב רקיעב הרמאנ איהו( ,החנהה

 החנהה םעו ;םייקה בצמה בטומ ,ךכו ךכו ךכ לע רשפתהל ךירצ םאש

 .רתוי תמייק אל תאזה החנהה .תוטעומ אל םינש ונייח ונחנא תאזה

 התואל ימצעל השרמ ינאו ,היטרקומדל ילארשיה ןוכמה לע תרביד התא

 םויה םייח ונחנא .תאזה תירוביצה הצעומה תא םג סינכהל הריס

 ךלהמה תא םויס ידיל איבהל םיסנמש םינוש תוחוכ שי הבש תואיצמב

 םימייאמ טלחהב םה ונתצקמ יניעב תוחפלש תונויער תועצמאב ,יתקוחה

 ןכלו ,'לארשי תנידמב םייטרקומדה תודוסיה' םיארוק ונחנאש המ לע

 םייח ונחנא .תמייק הניא רבכ ווק סוטטסה לע רומשל תורשפאה

 .הז תא םייסל ידכ םינורחאה תונויערה םישבגתמ הבש תואיצמב

 ךלהמ ליבוה אוהו םיטפשמה רש היה רודירמ ןד ירבחשכ ,לזמה עורל

 עקתנ אוה .םלשוה אל ךלהמה ,תויוכזה תליגמ תא םייסל רומא היהש

 אל ונחנא ,רמולכ .בוש הלועו תשחור עקרקה םויה .םוקמ אוהש הזיאב

 רוציל ידכ תורופחמל סנכיהל םיכירצ ונחנאש יטטס בצמב םיאצמנ

 רומשל שוריפב םיכירצ ונחנא העונת ידכ ךותש בשוח ינא .תונגה

 ךירצ לבא ,םהב םינימאמ ונלוכ ךומכש ענכושמ ינאש תונורקעה לע

 םילעופ תוחוכ הזיאו תאזה תואיצמה לע תוחוקפ םייניעב לכתסהל

.הכותב

 ומצע תא שיגרמ דצ לכו ,תונוש תוסיפת שי םישנא הברהל ,בגא ךרד

 הלודג תובישח שי חותפה חישל ןכלו ,תרחא וא תאזכ הרוצב םיואמ

 ךיא םיעדוי אל ונחנא והשמ םיחתופ ונחנאש עגרבש החנהה .דואמ

 טעמכ איה הז םע לבא ,הנוכנ איהש תויהל דואמ לוכי ,םייתסי אוה

 םיעגונה לכ תא ףתשל הזה חישב םיצור ונחנא םנמא םא תענמנ-יתלב
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 קר ינא .םיילושב תורעה טלחהב הלא לבא .תומכסהל עיגהלו רבדב

 תא האור ינאש םירחא םישנאלו רנרוד תטפושל ,ךל חיטבהל הצור

 הווקמ ינאו ,המידק הטש איה עגרכו ,הריס התואב םיאצמנ ונמצע

.ונלוכ לע לבוקמש ןוויכ אוה הלש ןוויכהש

:םימוכיסה תא תונושה תוצובקה יחנממ עמשנ

 הברה הפ ורמאנו ,רמאנש המ לכ םכסא אל ילוא ינא :ןיילק דולק ◆

 םירבדה יל םיארנש םירבד לע רובעל הצור קר ינא .םיניינעמ םירבד

.םיירקיעה

 םג שגיר אוהש בשוח ינאו יתוא שגיר דואמש רבדב חותפל בייח ינא

 החתפ איה .רימת ילוי תסנכה תרבח לש הרהצהה - םירחא םירבח

 המכ עדוי ימה םעפב עומשל הל השק תצקש הרמאש ךכב הירבד תא

 םימרוג םצעב ונחנא ,ונלש םיגוחב אקוודש ךכבו תסנכה לע תופקתה

 ונלוכ ןבומכ ונחנאש הל יתרמא םנמא ינא .תסנכה לש היצמיטיגל-הדל

 לבא ,םהל רוזעל ונל ורזעי תסנכה ירבחש םיצור םג ונייהש ,םימיכסמ

 ינאו ,המוקמב התייה תאזה הרעההש בשוח ינא ,תאזה הצילמל רבעמ

 הזיא ,םזילופופ הזיא שי .בושח הזש בשוח ינא .הילא ףרטצמ תמאב

 ומכ קוידב ,רמול רתומ ,ונל הבושח תסנכה רבד לש ופוסבו ,היגוגמד

 םג ינאו ,הדובכ לעו הדמעמ לע ןגהל ךירצ ןכלו .ןוילעה טפשמה תיב

 הרוצב ןיבהל ןתנו םירבד םתוא לע רזח קרב אישנה םגש דואמ חמש

 הדמעמב עוגפל ןויסינ םוש וירבדב ןיאש תענכשמו הרורב דואמ דואמ

.הזב ליחתהל בושח יל היהו ,בושח רבד הזש בשוח ינא .תסנכה לש

 ,סנכיהל לוכי רמאנש המ לכ היתחתמש תרתוכ איהש הזיא שי םא

 םדוק - םינוויכה לכמ תודרח לע רבדמ ינאו .'הדרח' הלימב רחוב יתייה

 הנעט שי דחא דצמ .םויה אוהש יפכ בצמה לע ןגמש ימ ינפמ לוכ

 יכהו ,םילבסנ םימגפ םה שיש םימגפהש ,ער אל וא ,בוט םויכ בצמהש

 תורדרדיהל םורגל לוכיו ןכוסמ אוה םויה םיעיצמש המ לכש ,בושח

 תכרעמב ,טפשמ תיבב םיכמות םלוכ ירה ינש דצמ .דואמ הריהמ

 אב אוהש בשוח אל ינא ,םויה תועצה םע אבש ימ לכו ,הקזח תיטופיש

 אלא ,םשו הפ תונשל ךיא ןויער אוהש הזיא ול שיש תוארהל ידכ םתס

 בצמהמ םידרח םה ילואו ,בוט ךכ-לכ אל בצמהש ,םיבשוחש םישנא שי

 .'הדרח' תרתוכל תחתמ םידחאתמ ונלוכ ןכל .המ רבד וב ונשי אל םא

.הרצקב ןהילע רובעלו תועצהל תונפל הצור ינא ןאכמו

 וליפא .לטבל הצורש ימ ןיא ,תוינכפהמ תועצה ןיאש רמול הצור ינא

 אל ,וילע יתבתכש ,םיינוציח םישנא םע ,הקוחל ןיד תיב לש ןויערה
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 ינאו ,ןויער הלע ןכ תאז תמועל .תמייאמ וא תיניצר דואמ הרוצב הלע

 דוסי קוחב לשמל עובקל םיכסמ אוהש רמא אישנהש יתעמש וליפא

 .הקוחל ןיד תיב רותב םג בשי ןוילעה טפשמה תיבש )51 ףיעסב( הטיפשה

 תרוקיב לש תאזכ תוכמס שיש רוריבב רידגהל םימיוסמ תונורתי שי

 תרוקיב יהמ ,הפיקע תרוקיב יהמ - םיכילהה לכ תא עובקלו תיטופיש

 אל הז .הלאה תוקינכטה לש םידברה לכל וישכע סנכא אל .הרישי

 המכ םיגישמ הז תא םישוע םאו ,הז תא תושעל ךירצ לבא .טושפ ךכ-לכ

 תרוקיבש ,םעפ ידמ עמשנש ןויערה תא לבקמ אל תישיא ינא .םירבד

 רזע קוח תקיקח לע תיטופיש תרוקיבמ הנוש הניא םיקוח לע תיטופיש

 .רבד ותוא תויהל לוכי הז תילאוטקלטניא הניחבמש ךכ ,הלמרב ינוריע

 עובקל ךירצ ןכ לעו ,תרחא ירמגל איהש הירטמב םינד רבד לש ופוסב

 לע .בחרומ בכרהב םיכמות םלוכש הארנכ .הקוחל ןיד תיבב הז תא

 תרוקיבש ןויערה לע לבא ,המכסה שיש חוטב אל ינא בורה תלאש

 לכמ הנוש תצק איהש הכאלמ תאז תסנכה לש הקיקח רבד לע תיטופיש

 ףיסומ ינאו .המכסה שי ,ןוילעה טפשמה תיב לש תורחאה תוכאלמה

 םיפקות הז רבד לע אלש ,הירטמב ןדש ימ תוחפל ,םיעדוי ונלוכש דימ

.םירחא םירבד לע אלא ,ןוילעה טפשמה תיב תא

 םירמוא .ףוקישה ךילהו ףוקישה תלאש איה ןוידב התלעש תפסונ היגוס

 הנש םישולש ינא .םדוק םוי 12 םימסרפמש םיללכ שי ,ףוקש לוכהש

 ועדי אל הנורחאה תעל דע תוחפלש רמול בייח ינאו ,תאזה ה'זנרבב

 םכל רמוא ינא .םינויד ויה ילמרופ ןפואבש ונל רפסל ךירצ אל .הברה

 םינוירטירק שי - יאדו קדוצ רימז קחצי .תאזה הנעטב תמא שי ,ייתובר

 תא איצוהל רשפא-יא .ןוילעה טפשמה תיבל תונמתהל לוכי ימ םירורב

 לכ .םיללכ שי .ןוילעה טפשמה תיבל ותוא תונמלו רפסה תיב לש תרשה

.טושפ ךכ-לכ אל הז ,תישעמ לבא ,תילמרופ הניחבמ ןוכנ הז

 ,םידגנתמה לש קר אל ,םינטפשמ לש בחר רוביצ םג ובו רוביצה לכ םא

.היעב הנשיש הארנכ זא ,קוידב םיעדוי אלש םירבד םש שיש רמוא

 לש השגרה שי ,תוידוס לש השגרה שי - תושגרה לע חוודל לוכי קר ינא

 דחא דמעומ םיאיבמ םא ;םירוגס םירבד לש השגרה שי ,'םירדח ירדח'

 ארקנ הז תיממע ןושלבו לבוקמה ילהנימה טפשמב זא ,תחא הרשמל

 לבא ,תאזה העדל ףרטצמ ינא ;ער אל אוה האצותה ןחבמ .רופת זרכמ

 ,תיתש םירמוא םלוכ םא" :הקירמא םורדב הרמא הזיא שי ,תאז םע

 זא ,העפות איהש וזיא שיש םירמוא םלוכ םא ,תרמוא תאז ."ןושיל ךל

 .היעב איהש וזיא הארנכ שי .התוא שיחכהל קיפסמ אל
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 רימז קחציש המ דואמ ענכשמ .הדעווה בכרה ןיינעב לשמל ןידה אוה

 השולש ךל ויהי ףוסב - םירוספורפ ינש םיצורש ךכב םיחתופ םא :רמוא

 תוחדל ךירצ אלש רמוא קר ינא דחא ףאב עוגפל הצור אל ינא .םינבר

 אל תישיא ינא - דחא בר םש היהי םא םג .ףסה לע ירמגל הז תא

.ךכל דגנתמ יתייה

 תועד הברה ,תוגשה הברה ועמשוה .םיירקיעה םירבדה הלא ,ייתובר

 םג ,תיתרבח הקעז ןימ ,דואמ םישק םירבד םג ועמשוה .םינוש םינוויכב

 תדבוכמ הרוצב העמשנ איה .עמשיהל הכירצ איה םגו ,תיתד םג הקעז

 ןויסינש בשוח ינא .התוא עומשל םוקמ תמאב היהש בשוח ינאו ,דואמ

 דחא ףא .ליעוהל לוכי אל רבד לש ופוסב ,תומיוסמ תודמעב רפחתהל

 םוש השענ אל םאש בשוחש ימ שי .ילפורטסטק אוה בצמהש רמא אל

 זא ,םיוסמ רבד השעיי םאש רמואש ימ שיו ,רדרדיהל יושע בצמה ,רבד

.יידיב אל איהש בוטו השק איה הריחבהש בשוח ינאו .רדרדיי בצמה

.השקבב .ףיש ןליא ,חווידב ךישמנ :ןומרכ קירא ◆

 אל .הצומ אל אשונה ונלש הצובקבש איה ילש השוחתה :ףיש ןליא ◆

 ,םיטפושה יונימל בר ןמז ונשדקה יכ םיאשונ ידמ רתויב ןודל ונקפסה

.'וכו תופיקש ,םינוירטירקה ,הדעווה

 עיגהל םיכירצ טופישלש ונלש הצובקב תקולחמ התייה אלש ןבומכ

 םיכוסכסב םיעירכמ םיטפושהש הדבועה לשב קר אל ,םישנאה בטימ

 ,תונוממ ינידב ןהו תושפנ ינידב ןה ,תולרוג ךכב םיצרוחו ןידה יפ לע

 אלו קנרא אל הז תיטופישה תכרעמל שיש המש הדבועה לשב םג אלא

 ילוא םיגישמ תימדתו ,הלש רתויב בושחה סכנה איה התימדת .ברח

.םישנאה יבוט תוכזב רקיעב

 לכמ םייתאוושה םירקחמ ללכ ןוידה ינפל ונתעידיל אבוהש רמוחה

 ץמאל ךירצ חרכהב אלש הרהזא ונלצא העמשוה לבא ,םלועה יווצק

 אלש םושמ ,יונימל רשא תונושה טפשמה תוטיש תא "שדקו האר הזכ"

 הנידמ ןיד חרכהב אל ;לארשיב ןוכנ םיל רבעמ ןוכנש המ חרכהב

 תוחפ םיבוט םירשקה םשש םושמ ,ונלש ומכ הנטק הנידמ ןידכ הלודג

 םיטפוש תרחובש הנידמ ןיד חרכהב אלו .ונלצא ומכ הנטק הנידמבמ

 ילבו רתוי םיקיתו םיטפוש תרחובש הנידמ ןידכ ןויסינ תופוקתל םיריעצ

.ןויסינ תפוקת

 איה ןוידל הלעוהש ןושארה אשונה ,םיטפושה יונימ לש םיאשונל רשא

 הדעווה לש ישונאה בכרהב יונישב ךרוצ אוהש הזיא שי םא הלאשה

 אלש םישנאה בור לש הקצומ העד העמשוה ונלצא .םיטפוש יונימל
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 לש םירצותהש הדבועה תא ושיגדהש ויה .הדעווה בכרה תא ללכ תונשל

 בינמש בכרה םינשמ אלו ,תובוט תואצות םויה דע ובינה הדעו התוא

 םינשמ ויה םדיב רבדה היה וליאש ובשחש הלאכ ויה ;תובוט תואצות

 לבא .הדעווהמ םיאקיטילופה תאצוה לע רבוד רקיעב .הדעווה בכרה תא

 ידי-לע וא - הדעווה בכרה תא תונשל ךירצש ובשחש ולא םג ולא

 הימדקאהמ םירחא םישנא תפסוה ידי-לע וא םיאקיטילופה תאצוה

 םיליחתמ ךיא םיעדוי יכ ,תאזכ הדעו תונשל דואמ ןכוסמש ובשח -

 יוניש ,רבד לש ופוסבו .ותוא םימייסמ ךיא םיעדוי אל לבא ,יונישב

 אלש םישנא הדעוול ונומיש םורגל לולע הדעווה לש ישונאה בכרהב

.בר קזנל ומרגי אלא ,תילוגס המורת הל ומרתי

 עונמל ידכו ,רבח איבמ רבח הבש הדעו הדעווב םיאורש בשחש ימ היה

 ,הדעווה ינוידב תוחיתפ רתויו תופיקש רתי היהתש ךירצ תאזה העדה תא

 טפשמה תיבש בשחש ימ היה .הדגנ תונעטה תא םיזהל ידכ קר ולו

 רוציל ידכ ,םייונימה ןיינעב ללוכ ,ומצע תא קוושל ךיא תעדל ךירצ

 הצובקב ונלצא בורה תעד ,תויפוקישל רשא .רוביצב רתוי תיבויח תימדת

 תיבב שי ללככש רמאש ימ היה .תויפוקישה תא ץמאל ךירצ אלש התייה

 לשמל וב שי ןכש ;תויפוקיש ,תפסונ הלועפ םוש ילב ,םויכ רבכ טפשמה

 םע ןקותי רבדה - םש אצמנ אלש ימו ;'וכו חרזמה תודע ,םייתד ,םישנ

.יברע טפוש לש אשונה לע לשמל םשוה דחוימ שגד .ןמזה

 .תרתופ איהשמ רתוי תויעב רוציל הלולע תויפוקישש העדה העמשוה

 ?םינקז ?תיבסל-ומוהה הליהקה ?םימרופרה םע המ ?לובגה םשוי ןכיה

 בצמבמ תויעב רתוי רצוויהל תולולעו ,לובג ךכל ןיא ...דועו ?םיריעצ

.םויכ

 םצעבו ,םימיאתמ-אל םימרז סינכהל הלולע תויפוקישהש ובשחש ויה

 םיצחלל תונעיה רתוי היהתש לככו ;םיירוביצ םיצחלל תונעיה הב שי

.תיטופישה תכרעמב רוביצה ןומא רתויו רתוי שלחיי ךכ ,םיירוביצ

 ,השארב דמע אוהש הדעווה לש העדה תא גיצה רימז רוספורפ

 לע רוזחא אל ינא זא ,רשפאש בוט יכה הז תא השע אוהש ןוויכו

 ידמ רתוי שיש ורבסש ימ ויה ,תויפוקיש לש הזה רשקהב .וינועיט

 ,טופישה תכרעמב ,תוטילקרפהמ רקיעב ,ירוביצה תורישהמ םייונימ

 ישנא םתִא םיאיבמש ןעטמה ללגב ןוזיא רסוחל םורגל לולע רבדהשו

 רשפאל ךירצש ובשחש ויה .העיבתהמ אבש ימ דוחייב ,תוטילקרפה

 ידכ ,ןוילעה טפשמה תיבל ללוכ ,טפשמה תיבל תויודמעומ רתוי גיצהל

.רתוי תבחרנ היהת הריחבהש
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 הדבועה דגנ תוצרחנ אציו ןוניצה תפוקת לע ונלצא רביד דחא םדא

 םישנאש ,םינוכנ ןותיעב םימסרפתמש םירבדה םא טרפב ,ןוניצ ןיאש

 םה זא קרו תוטלחה לוכ םדוק לבקל םיכירצ תוטילקרפהמ םימיוסמ

 םורגל לולע הזכ בצמ .ןוילעה טפשמה תיבל םייואר םידמעומ ויהי

.יונימה לע העפשה היהת הרכהה-תתבש

 ינימ לכ ויה .תונעוצקמה היה טיהלה ,יונימל םינוירטירקל רשא

 הז יטפשמה עדיהש קפס ןיא - תונעוצקמ לש הרדגהל םיסנאוינ

 םירבד לע םג שגדה תא ומשש ויה לבא ,תונעוצקמב ליבומה ןוירטירקה

.'וכו יטופישה גזמה ,הליהקה תרכה ןוגכ ,םיפסונ

 ועמשוה ,תופקשהה תא קודבל רצינמרק יכדרמ לש ןויערלו תועדל רשא

 ,הבילה תונורקע ןיינעב קר יזא ,תופקשה קודבל םאש תועד ונלצא

 הצימש ימ היה .םייח תופקשה אלו םייסיסב םיידוסי תונורקע ונייהד

 וא 'םייטרקומדו םיידוהי תונורקע'ב הבילה תונורקע לש הרדגהה תא

 ךיא הלאשל רשאו ;םצעב ונלש הקוחה םע ,דוסי קוח םע בשייתמש המ

 הזיאב הקידב תושעל ןיאש ורבס אשונה לע ורבידש ימ בור ,קדביי הז

 וא םישנא םתוא לש םיבתכה לע ססבתהל ךירצ אלא ,דרפנ ךילה אוהש

 םישנאל םורגל הלולע תאזכ הקידב .ועימשה םהש תויבמופה תועדה לע

 הקידב ,ןכ לע רתיו ;תועיבצ םושמ ךכב היהיו ,םהיתועד תא ריתסהל

 תופקשהל ךשמיהלו הביל תונורקע לש הקידבב ליחתהל הלוכי תאזכ

.טפשמה יתבל תונמתהל םייואר םישנאל ועירפי קרש תורחא

 ןוילעה טפשמה תיבל םייונימה תודעו םא הלאשב םג הרצקב ונד ונחנא

 וקלחנ הפו ,טופישה תואכרע רתיל תודעווהמ תונוש תויהל תוכירצ

 ונלש הטישה לש דוסיה יכרעש ןוויכש ובשח םישנאה בור .תועדה

 הדעו התוא יזא ,ילהנמה טפשמב קר אלו ,טפשמה יפנע לכב םיעמטומ

 .תודעווב דירפהל ןיאו םידמעומה לכב ןודל הכירצש וז איה

 תיטופישה תכרעמה ןיב חתמה תא םיגיפמ ךיא הלאשב םג הרצקב ונד

 אוה םיוסמ חתמש רמאנ .תקקוחמה רקיעבו ,תעצבמה - תויושרה ןיבל

 וא רדסב אל והשמש ןמיס זא םייקתמ וניא אוה םאו ,יחרכהו יעבט

 לשב םג םייק םיוסמ חתמ .תיטופישה תושרב וא תויושרה ראש לצא

 .ענמיהל רשפא-יא הזכ חתממו ,'תושודקה תורפה'ו םיסותימה ץופינ ןדיע

 ילואו ,חתמב תמיוסמ המלסה שיש השוחת איהש הזיא שי תאז לכב

 איה ןוידל התלעוהש הלאשה .תושגנתה לולסמל עיגהל םילולע ונחנא

.םיללכב והשמ תונשל ךירצ םא

 טפשמה תיב .קחשמה יללכ תא תונשל ןיאש ורמא ואטבתהש טעמה
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 ,יטסיביטקא אוה םאו ;רייטצמ אוהש םשכ יטסיביטקא אל אוה לעופב

 לש ןיינע רתוי הז .ורבע םינשב ול ומדקש טפשמה יתבמ הנוש אל אוה

 תונורחאה םינשב לחש רתויב לודגה יונישה .תוהמ לש ןיינעמ תימדת

 תורמלו ;םיאקיטילופב אלא ,םיטפוש םהש ךרדבו טפשמה יתבב אל הז

 תא תוצרל ןויסינ לכו ,תיטפשמה תכרעמב בר ןומא רוביצל שי תאז

 הריציב רבודמ .םייקה לע רומשל יואר .הכופה הבוגת ידיל איבי רוביצה

 תיטופישה תכרעמה לע ןגהל ךירצ ןכלו ,בר ןומאל התכזש תילארשי

 .םייוניש ידיל איבהל אלו

 ןיינעב תולאשב ודקמתה ונלש הצובקב םינוידה םג :רודנב לאירא ◆

.תיטופישה תרוקיבבו םיטפושה יונימ

 העדה .הקוחה לש היצזילמינימ התייה הנמתסהש תיללכה השיגה לכב

 הטיפשה :דוסי-קוחב וא הקוחב לולכל םוקמ ןיאש התייה תטלשה

 תכרעמה הנבמ ןיינעב לשמל ,םש םילולכ אל םויכש םיניינעב םירדסה

 אשונה איצוהל( תונושה תואכרעה ןיב תויוכמסה תקולח ,תיטופישה

.המודכו ,)ץ"גב לש ידוחייה

 .תיטופישה תרוקיבבו םיטפושה יונימב דקמתה ןוידה רקיע ,רומאכ

 הלאש התייה תחא הדוקנ .תויגוס המכ וררועתה םיטפושה יונימ ןיינעב

 תמאתה - הב בר קוסיע היה תאז לכבו הקוחב הנודנ אל םנמאש

 תא קודבל רשפא םאה ?המאתהה תא קודבל ךירצ םאה ;םיטפושה

 תוחפל םיטפוש לש המאתה תוקידב וללש אל םירבודה בור ?המאתהה

 .תויגולופרג וליפא ילוא ,תויגולוכיספ תוקידב גוסמ ,תוכומנ תואכרעל

 לש הנשמה תודעו םע רתוי תוקימעמ תוחישל תורשפאה לע רבוד

 תא תולגל ונווכיש תולאש וללש אל םג םיבר .םיטפוש תריחבל הדעווה

 המכ ,הז םע .םהלש יפואה תאו םידעוימה םיטפושה לש םלועה תפקשה

 רשפא .תוליעי תוטיש ןה וללה תוטישה םא קפס ועיבה םירבודה ןמ

 יוכיסה לבא ,תלעות לש תמיוסמ הדימ ןהב היהתש ןכתיי ,ןתוא טוקנל

 ןוניסלו רתויב םימיאתמה םיטפושה יונימל תוליעי ויהי וללה תוטישהש

.בר אוה םא קפס - תוחפ םימיאתמ םידמעומ

 הדעווה ינוידב שדוחש יוטיב וא ,תויפוקישה היה ררועתהש ינש ןיינע

 םיכירצ ,ןוילעה טפשמה תיב דחוימב ,טפשמה יתב םאה .הפינמ -

 ךותמ םירחאו הלאכ םירוטקס לש תופקשה לשו תועד לש הפינמ ףקשל

 וא תאזכ הפינמ תוכזב העד ועיבה םירבודה ןמ םיבר ?ילארשיה רוביצה

 םייואר םישנא קר ונומיש דיפקהל ךירצש וריהזה ךא ,תאזכ תויפוקיש

 אל העדה ,ןבומכ ,הזה ןיינעב םג .םימלוה םייעוצקמ םירושיכ ילעבו
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 הנושארבו שארב שיגדהל יוארש ורבסש םירבוד ויהו ,הדיחא התייה

 ,םיימיטיגל םהש יפ לע ףא ,םירחא םילוקיש .תיעוצקמה תלוכיה תא

.דבלב םיינשמ םילוקיש תויהל םיכירצ

 ןויערה - םיטפוש תריחבל הדעווה לש בכרהה היה ררועתהש ןיינע דוע

 המכש םגה .םירחא וא הימדקא ישנא ,םיפסונ םירבח הדעוול ףיסוהל

 יעוצקמה קלחה תא קזחל ךירצ תאזכ הבחרהבש ורבס םירבודהמ

 אמש ,יטקט ששח םג ררועתה ,יטילופה קלחה תא תיסחי שילחהלו

 םינוויכב הקיקח ידיל רבד לש ופוסב וליבוי הלאכ םייונישל תועצה

 םא קודבל ךירצו ,יטקטה ןיינעה תא קודבל ךירצ יכ םא .םייוצר אל

 אלש םייונישב םייתסתש יוכיס שי הדעווה בכרה רופישל העצה ןכא

.הבוטל

 תוכמסה זוכיר דעב ינא .תיטופישה תרוקיבה היה יזכרמ ןיינע דוע

 רקיעב ,יתעד דגנ בור ןמתסה ךא ,ןוילעה טפשמה תיב ידיב תאזה

 רוביצה ןומא - קרב אישנה רקובב ריכזה דחאה תא :םילוקיש ינשמ

 אישנה דחוימב ריכזה רחאה תאו ;תסנכב הכימת לבקל תלוכיה וא

 תושיגר תולאשב הערכהה תוליעי לוקיש - הצובקה ינויד תרגסמב רגמש

 תואכרעה ןיב לגלגתי רבדהש ילבמ ,דיחיו דחא ןוידב הזה גוסהמ

 קיזמ רסמ וב שי ןוילעה טפשמה תיבב זוכירהש בשוח ינא .תונושה

 דחא טפשמ תיבמ הנתשמ טפשמה וליאכ ,טפשמה לש היצזילנוסרפ לש

 ,הקוחה תוהמב עוגפל יושע םג הזו ,יוצר אל הז .רחא טפשמ תיבל

 שממל יאכז אוה ןתואש ,חרזא לכל תויוכז רצויש יתוהמ ןיד התויהב

.ןוילעה טפשמה תיבל אל יאדווב ,טפשמ תיבל תונפל ילב םג

 רבדב שרופמ רדסה עובקל יוארש ומיכסה הצובקה ירבח לכש יל המדנ

 תיב לכ השעיש תיתקוח תרוקיב ,תסנכה יקוח לע תרוקיבל תוכמס

 ותעצהב וכמת אל הדעווה ירבח בור .ןוילעה טפשמה תיב וא טפשמ

 ןוילעה טפשמה תיבב תדחוימ הקלחמ תמקה רבדב רצינמרק 'פורפ לש

 ןיאו ישוק שי .םיקוח לע תרוקיב םהבו ,ירוביצ טפשמ לש םיניינעל

 םג המו ,םינושה םייטפשמה םימוחתה ןיב ןיחבהל יניינע ךרוצ םג

 תא יתוהמ ןפואב שובלל היושע תאזכ תיתקוח הקלחמ טפשמ תיבבש

 הצעומה לש םימדוק םיסוניכב ןודנש יתקוח טפשמ תיב ותוא תרוצ

 ןויער יתקוח טפשמ תיבב האר אל םיפתתשמהמ דחא ףא םעפה .תאזה

 ךמס לע רקיעב םיטפוש תאזכ תירוביצ הקלחמל תונמתהל םייושע .יואר

.קיזהל לולע הזכ יונימו ,תויטילופה ילוא ,תוירוביצה םהיתופקשה

 תקספ לש הבחרה לש ,הב ךמות ימצע ינאש תורשפא םג הרכזוה
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 תסנכה יניעב םא .קוסיעה שפוח :דוסי-קוחב םויה תמייקה תורבגתהה

 קקוחל לכות איה ,תויתקוח דגנ טפשמ תיב לש ןיד קספ ןח אצומ אל

 שרדייש ילב ,תלבגומ הפוקתל םיוסמ בורבו םימיוסמ םיאנתב קוחה תא

.המצע הקוחה לש יוניש

 תושרה לש יתקוחה רשקהה לע םירבדמ ונחנאשכ :ןומרכ קירא ◆

 .בחר רשקה לע םירבדמ ונחנאש חוכשל רוסאש יל המדנ ,תטפושה

 חתמב דימת ויהיש םיסחי רידסהל ןויסינ לע םירבדמ םצעב ונחנא

 תטפושהו תקקוחמה תושרה ןיבש םיסחיה תוכרעמב םויה .תויושרה ןיב

 .םיחותפ םירבד המכ הקוחה תמרב שי ןיידע תעצבמהו תטפושה וא

 ירמגל רורבש בשוח ינא ,תיטופיש תרוקיבב רבודמשכ ,הזה טסקטנוקב

 .הקוחה היהתשכ טפשמה תיב לש ודיקפת היהי המ

 לש האצרהה לע ןאכ רבדל הצור ינא .תילמונא תואיצמב םייח ונחנא

 רושימב םג ולחש םייוניש לע ,םויה ונלש סוניכה חתפב ןוזיבג 'פורפ

 .ןורחאה רושעב רקיעב ,היטרקומדה לש ינבמה דצב םגו יתרבחה

 םוש ילב ,תסנכה תא ושילחה הבר הדימבש רמול רשפא הללכהב

 רצונ אוהו ,םירחא םיכילהת תובקעב הרק רבדה .טפשמה תיבל רשק

 תא הילע תתל בושחש הדוקנ םג תאז .תויושרה ןיבש םיסחיה תכרעמב

.תעדה

 םיגיצנ ידמ טעמ םיפתתשמ םויה ונלש סוניכה לש םינוידב ברה ירעצל

 אל םה לבא ,תאזה הצעומב םירבח םה .ידרחהו יתדה טועימה לש

 תועינצה לכ םע ימצעל השרמ ינאו ,םויה ידמ רתוי ןאכ םיפתתשמ

 ינפל שממ םתוא תולעהל יוארש יל המדנש םיקומינ המכו המכ תולעהל

.ןוידל םיסנכנ ונחנאש

 .ןוילעה טפשמה תיבב ןומאה תייגוסב הניינע הנושארה הרעהה

 םינש הברה רבכ היטרקומדל ילארשיה ןוכמב םישוע ונחנאש םירקחמה

 תיבב רוביצה ןומא תדימש קפס םוש אלב םיארמ םירחא םירקחמ םגו

 הקיחש הלח .דואמ ההובג טרפב ןוילעה טפשמה תיבבו ללכב טפשמה

 ונמייקש סוניכב .תינשמ תועמשמ תלעב איה לוכה ךסב לבא ,תמיוסמ

 וילא תונפהל שקבמ ינאש דחא ןותנ ןרטש הידידי הלעה אישנה תיבב

 יתדה רוביצה ברקב - ןוידה חתפב ןאכ ותוא ביצהל יואר .תעדה תא

 לש ןומאה תדיממ יצח טעמכ איה ןוילעה טפשמה תיבב ןומאה תדימ

 בשוח ינא .יתוא העטמ ונניא ינורכיז םא ,זוחא 63-כ ,רוביצה ללכ

 תוניצרב םינווכתמ ונחנא םנמא םא ,הזה ןותנל בל םישל בושחש

 תוחפל הקוחה תמלשהל עיגהל םיצורו המכסהב הקוח לש הזה ךילהתל
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 רבודמשכ ןתוא תולעהל םיברמ אלש תודוקנה תחא .המכסהל ןויסינב

 תורוקמ ןיב הזה רוביצה ברקב חתמה תייגוס איה יתדה טועימב רקיעב

 ךורכ היהי לארשי תנידמב תיחרזא הרבח תיינב לש ךילהתה .תוכמסה

 ינש םע תויחל ךרוצב וא המלשהב וא רותיווב םוקמ אוהש הזיאב

 ,ונלש םינוידב םעפ ףא תאזה הדוקנב ונבחרה אל .תוכמס תורוקמ

 םהש יל המדנש ,תוששחל ,תונדשחל תורוקמה דחא הז ,בוש לבא

 עמוש ינאש תולוק הזה עקרה לעו תאזה הדוקנב קוידב .םייטנרהניא

 ללכ ךרדב םירמוא תטפושה תושרה וא טפשמה תיב לש תאזה היגוסב

 הברה אוה םיקוח לוטיבמ וא תיטופיש תרוקיבמ ששחה הזה רוביצבש

 רמולכ .ןוילעה טפשמה תיב לש ללכב תונשרפל ששחהמ יתועמשמ תוחפ

.תאזה הדוקנהמ רזגיהל הכירצ תאזה היגוסב תושיגרה םג

 ולעי ןאכ םיבשויהמ תצקמ תוחפלש הווקמ ינאש םיפסונ םיאשונ םנשי

 חתמה ןיינעב םינוידה לכב הלועש הדוקנ לשמל ומכ ,ךכ-רחא םתוא

 םייתסי רשאכ ,רבד לש ופוסב .תיטרקומד הנידמו תידוהי הנידמ ןיבש

 תרחא הרוצב וא תאזכ הרוצב רידגת הקוחה םתסה ןמ ,יתקוחה ךילהתה

 .הנידמה לש תוהזה תייגוסב תרחא הרוצב וא תאזכ הרוצב עגית וא

 ךכ ,הנידמה תוידוהי לש תועמשמה לע תורדגה המכל שרדית הקוחה

 תידוהי ןיבש הזה חתמה .ולש טבמה תדוקנמ יתדה טועימה ןעוט

 .תודרח ןתוא ,תוששח םתוא ירוחאמ ןכ םג םתסה ןמ אוה תיטרקומדו

 םהמ םלעתהל ונל רוסא יתעדל .קדצבו ,ןיילק דולק םג ןתוא ןייצ

 םיצורו ינכט רתוי וא תוחפ ילוא אוהש ןוידה ךות לא םיסנכנ ונחנאשכ

.הלאה תויגוסל םיינבמה תונורתפה תא אוצמל

.ןוידל םיאצוי ונחנאשכ ריעהל ןוכנל יתאצמש תורעה יתש הלא

 וניינע .ךלש תורעהה תא וישכע תרעה ובש םוקמהמ ליחתא :םורימ יגח ◆

 ,לארשיב תטפושה תושרה לש תיתקוחה הרדסהה אוה הזה ןויעה םוי לש

 תידוהי הנידמ לש תולאשב קוסעל ןיינעה ןמ אל הזש יל המדנ ןכלו

 ןאכ ונפסאתה ומשלש ןיינעב םידקוממ ראשינש יואר אלא .תיטרקומדו

.תורעה המכ ריעהל הצור ינא ךכל רשקבו .םויה

 ,םינווגמ םיניינעב תירוביצה הצעומה לש הכורא םינויד תרוש ירחא

 ינאו ,הקוח לש העצה ללכל הז תא לישבהל ךירצ ובש עגרה עיגמ

 טפשמו קוח הקוחה תדעווב תוחפל תירטנמלרפה הרובחהש טלוק םג

 הדיב עייסל םיכירצ ונחנאש בשוח ינא .תוניצרב הזב קוסעל הליחתמ

 הבישחל םג רתוי םיבוט םילכ םש תתל ידכ רשפאש המ תא רוצילו

.הטלחהל םגו
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 בחר סקדוק לע אל ,תיסחי הרצק הקוח לע בשוח ינא תישיאה יתסיפתב

 יפילח יל םיארנ ונלש דוסיה יקוח הזה ןבומב .לוכה רוקסל הסנמש

 ,רתוי הרצק תואריהל הכירצ הקוחה רקובב רחמ לבא ,הזה בלשב הקוח

 הצוחה דוסיה יקוחב אצמנש בר רמוח איצוהל יתסיפת יפ-לע ךירצו

 הרורבו הריהב הקוח רצייתו ןיינעה תא הברהב רצקתש הטישב לועפלו

.םיטרפב תכבתסמ אלו

 ינאו ,ןנוכמה םג תויהל ךרטצי קקוחמהש רובס ינא רבד לש ופוסב

 יל םיאתה אל הז .ןורחאה ןמזב ןרמש תצק ימצע תא אצומ ללכב

 יתדמל ןויסינה םעו םינשה ףולח םעש הארנכ לבא ,רבעב ךכ-לכ

 היהי ןנוכמה .ידמ תולודג תוכפהממ ענמיהל ךירצ ,חילצהל םיצור םאש

 לככ תסנכב לבקתת הקוחה .יוצר םג הזש בשוח ינאו ,הארנכ קקוחמה

 םיפוג ויהיש יוצר אל םא ונמצע תא ונלאשו הזב ונד ונחנא .הארנה

 תסנכה ,הרטמה תא גישהל םיצור ונחנא םאש בשוח ינא .םיפסונ

.ןנוכמה תויהל הכירצ

 ינא - טפשמה תכרעמב ןדש קרפה ,וב םיקסוע ונחנאש קרפל תעכ

 ,ןוילעה טפשמה תיב תויהל ךירצ הקוח שרפמה טפשמה תיבש בשוח

 םג הקוחב עובקל ךירצש תויהל לוכי .תיטופיש תרוקיבל תויוכמסה אלו

 טפשמ תיבכ ותבשב ןוילעה טפשמה תיב הנוכמש המל םיידוחיי םיללכ

 ינאו .ללכה תויהל ךירצ הז לודגב לבא ,קוחו הקוח רקבמ וא הקוח לש

 טפשמ תיב ,הקוחל ןיד תיב תריצי לש םינוויכ רבעל הכילהש בשוח

 ,םייקה ןוילעה טפשמה תיבמ תקחרתמש היצנטסניא איהש הזיא ,הקוחל

 המיאתמ הנניא םג איה ןיינעה תוביסנב .הלודג הלשכמ תויהל הלולע

 תעיבק תוברל ,ותוא עובקל ךירצו ,ייניעב ללכה והז ןכל .לארשי תנידמל

 ןבומב תסנכב האור אל ינא .תסנכב ימינפה ךילהה לש תוטיפשה ןורקע

 לעש בשוח ינאו ,תוטיפשה ןורקע ללכמ ותוא איצוהל ךירצש ףוג הזה

 םרוג ,ןנוכמ םרוג איהש םושמ ,ההובג תיביטמרונ המר תלעב התויה ףא

.הטיפש תויהל הכירצ איה םג ,הקוח לע טילחמש

 יזכרמה ןיינעה תויהל ךירצ הזש ייניעב חוטב אל ,הריחבה ךרדל רשא

 תונמדזהה םג אוהו תיתוליכר דואמ ןיינעמ אוה .וב םיקסוע ונחנאש

 לכבו .ירקיעה רבדה אל אוה לבא ,תרוקיב עיבהל הצורש ימ לכ לש

 ,הז ןיינעבו ,ןאכ יזכרמ דואמ דואמ ןיינע השענ אוהש האור ינא תאז

 ,תמייקה הטישל רבוחמ ימצע אצומ ינא בושש ריעהל הצור ינא ,ןכ םא

 תולוכיש תונוש תויצאירו לע בושחל לוכי ינא .םימייקה םיבכרהל

 לבא ,תובוט תוחפ אל ילוא ןקלחבו רתוי תובוט ילוא ןקלחב תואריהל
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 םייקה בכרהב קובדל דעב ינא .יל תיארנ הניא ןיינעה תחיתפ םצע

 םהינימל תד ישנאו םיאמדקאש תורשפא לסופ אל ינאו ,אוהש-תומכ

 םהמ לבקל רשפא ,הלאכ םישנאב ץעייתהל רשפא .הדעו יצעוי ויהי

 וא הפ-לעב וא בתכב תודמע תחנה לש םזינכמ רוציל רשפא ,הבוגת

 ךירצש בשוח אל ינא לבא ,םיפסונ םירבד לע בושחל לוכי ינאו שגפמ

 .םייק בכרה תונשל

 ןורקע תא עובקל ןיאש רובס תישיא ינא ,גוצייה ןורקע ןיינעב םג

 הריבס תרוסמ רצי ןוילעה טפשמה תיב .הקוחב אל םגו הקיקחב גוצייה

 .הז תא תונשל ךלוה יתייה אל ינאו ,ובכרה תריחב לש ייניעב ןיטולחל

 היהש וימדוקלו קרב אישנל בגא תרעהב ןאכ דיגהל הצור ינא תאז לכבו

 טפוש םג אוהש 'שטנעמ' הזיא ףוס ףוס אצמי והשימש תופצל רשפא

 עיצמש ימש תופצל ךירצ .יברעה רזגמהמ יאמדקא םג ילואו ןטפשמו

 ידבור ךותב אוצמל תורשפאל רע היהי הדעווה ירבח ברקמ תועצהה תא

 המר םגו םייעוצקמ תודוסיו יטופיש גזמ ילעבו םימיאתמ םישנא הרבחה

 ךותמ םיאב םהו ןוילע טפושל םישורדש תוישונאו המוק רועישו תישיא

 ינא לבא ,קקוחמ תויהל ךירצ אל יתעדל גוצייה ןורקע .הרבחה ידבור

 .תועצהה תעצה לש בלשב הזל םירע תויהל ךירצש בשוח

 הרובחב תוארל הצור יתייה ינאש רמול הצור ינא רבד לש ופוסב

 םגו ,תירוביצה הצעומל תיוולנש וזבו רקובה ןאכ התייהש תירטנמלרפה

 לש םימדקמ ,תסנכל רשק ןיידע הל שיו התייהש תירטנמלרפה הרובחב

.םויה וב ונקסעש הזה דואמ בושחה קרפה לש םג הבו ,הקוחה ןויער

 תכרעמ לכ .םיטפוש יונימל הדעוול הרצקב סחייתהל הצור ינא :ףשר ןח ◆

 ילב תכרעמש אוה תוכרעמה תרותב ןושארה ללכה יכ ,תרוקיב הכירצ

 .טפשמה תכרעמל םג ןוכנו תוכרעמה ללכ יבגל ןוכנ הז .תסרוק תרוקיב

 רקיעש בשוח ינא .תושק תויעב ןתצק ,תויעב שי טפשמה תכרעמב

.תובר שיו ,ביצקת רסוחמ תועבונ טפשמה תכרעמב תויעבה

 הדעונש תיניינע תרוקיב ןיב ןיחבהל םיבייח ,תרוקיבב רבודמ םא לבא

 תרוקיב ןיבו - תיחרכה השעמלו הבושח תרוקיב וז - תכרעמה תא ןקתל

 םג שיו ,תכרעמה תא סורהל םצעב הדעונשו בל םותב אלש תישענש

 השק הנחבהה תכאלמ .טפשמה יתב תכרעמ לא תינפומש תאזכ תרוקיב

 ינש דצמו ןקתל ידכ תיניינע רקבל דחא דצמ חילצהל השק .דואמ

 ,וצרת םא וא .תכרעמה תא סורהל הסנמש ימ ידיב ילכל ךופהל אלש

 המדנו .קוניתה תא ךופשל ילב םימה תא ךופשל ךיא איה הלאשה

 תושעל ךירצ תאזה תרוקיבה תא .תוריהזב דואמ :איה הבושתהש יל
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 תכרעמב תויעב שי םא ,יתרכהו יתנבה בטימל .תוניתמבו תוריהזב

 .םיטפוש יונימל הדעווהמ תועבונ אל ןה ,שיש בשוח ינאו ,טפשמה

 .הבוטו הנוכנ האצות הגישמ האצותה ןחבמב םיטפוש יונימל הדעווה

 ויהש הלאכ שיו ,םש ויהי אלש הצור יתייה לשמל ינאש הלאכ שי ,ןוכנ

.סנאוינה תמרב םינוקית הלא לבא ,םיאמדקא םש ויהיש םיצור

 הרטמ התוא השעש הז אוה הדעווה לש ןיקתה דוקפתה אקווד ,ךדיאמ

 תאזה הדעווה תא ונמיס םהו ,תאזה תכרעמה תא בירחהל הצורש ימל

 ןמזב רקיעב ,דואמ דואמ תיביסנטניא הפקתה התוא םיפיקתמו הרטמכ

 םייניצר םישנאב רידא קזנ לאיצנטופ שי תאזה הביסהמו ,ןורחאה

 תא ןקתל ועיציו ואובישו בל םותב ןיטולחל םהישעמ תא םישועש

 שיש תרמואש דוסי תחנה שי ,תאזה העצהה םצעב יכ .תאזה הדעווה

 םה .תאזה דוסיה תחנה לע םיצפוק םיברחמ םתוא .ןוקית שורדש והשמ

 םש םיצור אל םה .םהל החונ אל איה ,ןוקיתה תעצה תא םילבקמ אל

 תא םיטטצמ םה לבא .ירמגל רחא והשמ םיצור םה .םיאמדקא דוע

.םה םכרדל םיכישממו תאזה דוסיה תחנה

 תויהל ךירצ הזה רשקהב הזה סוניכהמ תאצל ךירצ יתעדלש רסמה ןכלו

 תא השוע איה יכ ,םיטפוש יונימל הדעווב תעגל ךירצ אל :דואמ רורב

.בטיה הלש הדובעה

 ןקתל ןויערה םורגיש קזנה ,תלעות לומ קזנ לוקישב ,יתנבה בטימל

.ונממ חמצתש תלעותהמ לודג רתוי הברה הברה

 תסנכה רבח לש הנקסמל םיכסמ ינא - ףוסהמ ליחתא :רודירמ ןד ◆

 ונלש דיקפתה יתעד יפל .הדעווה בכרהב עוגנל היהת תועט .ןח ףשר

 רסמ ןאכמ אצי םאו ;הפקתה תחת תאצמנש תכרעמ לע ןגהל אוה

 רסמה ,טפשמה תכרעמ דגנ תלהנתמש דואמ השקה המחלמה תרגסמב

 יוניש הצורש ימ .הזש תומכ הז תא וריאשת !ועגת לא - תויהל ךירצ

 םאשו ץוחנ יונישהש ההובג תוריבסב חיכוהל ךירצ ,יניצר יתקוח ןיינעב

 ןוקית ןיא ,לודג לוקלק ןיא .לודג לוקלקל לודג ןוקית ןקותי ,השעיי אוה

 לש בכרהב עוגנל ךירצ אלש איה יתעד ןכלו ,םילודג םינוכיסה .לודג

.םויה םיריכמ ונחנאש םיטפוש תעיבקל הדעווה

 דולק .ונניינעל םיעגונ םהו ןאכ ורמאנש םירבד לע תורעה המכל ןאכמ

 אלש דיגהל חרכומ ינא .םידדצה ינשמ הדרח שיו .הדרח שיש רמא ןיילק

 ,םידדצה ינשמ הדרח שי םא .הזה שודקה ןוזיאה ייניעב ןח אצומ ךכ-לכ

.הדימ התואב תקדצומ הדרחהש רבד לש ושוריפ ןיא

 קדוצ וניא אוהש רמוא אל הז ,דרח םדא םאש איה היינש הרעה
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 שיאה לע החידבה תא רפסל בהוא ןילביר יבור .וינפמ דרח אוהש המב

 ול רמוא ,"תותיחנ שגר יל שיש יל םירמוא" רמאו רטאיכיספל ךלהש

 םוקמ שיש בשוח ינא ,תרמוא תאז ."תוחנ התא ,ןוכנ הז" רטאיכיספה

 ללכב הרושק אל איהו ,הפקתמב הנותנ תכרעמהש םושמ ,הזה דחפל

.םהילע הנִגמ תכרעמהש םיכרעב הרושק איה .הדעווה בכרהב

 הלעמו םינש 11 ינפל ונקקוחש דוסיה יקוח אקווד עודמ ?ןיינעמ הז עודמ

 ינאו ,םלוכ הפ םירמוא ?השק תרוקיב האצי הנממש הדוקנ תויהל וכפה

 קוח וא יאבצה טופישה קוח ,םיקוחה לוטיב אל הזש ,קדצבש בשוח

 בושחה רסמה אלא ,הז גוסמ םירבד וא תועקשה יצעוי וא תועקשה

 םירחא םינוידבו ןויד ותואב ילש םירבדהו .ורמא הלאה םיקוחהש דואמ

.הזב וקסע תסנכב

 הנושאר םעפ וז .לבגומ בורהש שרופמב םצעב רמאנ ?םש רמאנ המ

 המ תושעל לוכי אל אוה .לבגומ אוהש יכרע ןפואב תיעמשמ-דח רמאנש

 יכ ,תרחא םיבשוחש םישנא הברה הממוק תאזה הרימאה .הצור אוהש

 טביה אוה בורה ןוטלשש ןבומכ .בורה ןוטלש איה היטרקומד םליבשב

 ,תונידמה בורב .ונימיב היטרקומדב ,יזכרמה אל רתויב בושחה אל דחא

 דיקפת .ןוטלשב ךמות בורה ,תויטרקומדב םג ,תוירוטטקיד תונידמב םג

 תיב דיקפת .בורה תא גצייל אוה הנושארבו שארב הלשממהו תסנכה

 .בורה ןיבו טפשמה תיב ןיב רשק ןיא ללכב .הזב עגונ אל ללכב טפשמה

 ןיב ,םידיחי ןיב עירכהל ,דיחיה לע רומשל אוה טפשמה תיב דיקפת

 ךרדב בשח אוהש המ .בשוח בורהש המל רשק ילב ,ןוטלשה ןיבל דיחיה

 והשימ עישרהל ,והשימ תוכזל דואמ תוצרל לוכי בורה .קוחב עובק ללכ

.טפשמה תיב תא ןיינעמ אל ללכב הז -

 יכ אלא ,בוט אל ףוג איה יכ אל ,תלבגומ תסנכהש הז םש רמאנש המו

 .תיטפשמ קר אל ,תירטשמ העיבק םש ונעבקו .בורה תא תגציימ איה

 תכרעמ הפ שי .תסנכה תדמוע השארבש תיכררייה תכרעמ הפ ןיא

 - תסנכל רשאו ,תגאוד איהש המל תגאוד תסנכה .םידוקדק המכ לש

 לעו םדאה לע הנגההו .טפשמה תיבל - טפשמה תיבלש המו ,תסנכל

 םהב עוגנל בורל רוסאש םיסרטניא ,תויוכז ,םיכרע םתוא לעו ויתויוכז

 לבא ,הז תא השעת איהש יאוולה .תסנכה לש ידעלב דיקפת אל הז -

 ,הצרת איה םא םגש דוסיה יקוחב ונרמא ונחנא .דיחיה הדיקפת אל הז

.המחלמה הז לעו רקיעה הז .יב עוגפל לכות אל איה

 יוניש םוש הרק אל ;ישעמה ןבומב הכפהמ השע אל םצעב אוהה קוחה

 ררוע אוה תאז לכבו ;טפשמה יתב לש תוקיספה ןבומב לודג יתקוח
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 םעפב הלאה םיטושפה םירבדה תא רמא אוה יכ ,םעז הברה ךכ-לכ

.שרופמב תסנכ תקיקחב הנושארה

 תכרעמל עגונ אל ונלצא הרקש לודגה יונישהש בשוח ינא ןאכמו

 ןיד יקספ .םוצע יונישה םש .תיטילופה תכרעמל עגונ אוה .ללכב טפשמה

 ,שאר תדרוהבו הענכהב ולביק םידוהיו םיברע ,םינוליח ,םייתד םעפש

 וילע ןוזנרב טפושה םויה היה ול .תומוצע תומוהמ םויה םיררועמ םה

 וראת ,תבשב היזיוולט ןיאש ,דישאר לא םוראב ,הליווב עידומ םולשה

 ובכרה תא םינשמ ויה המכו ויה טפשמה תיב לע תופקתה הזיא םכל

.האלה ןכו הרומ ןולא תדרוה לע רבדל אלש

 ףוקתל ליעומ םגו ימיטיגל השענ .םיאקיטילופה קר הז הנתשהש המ

 קלחש אלפ ןיאו .םיטעמ אל םיגוחב תיטילופ ליעומ ;טפשמה תיב תא

.הז תא טלוק רוביצהמ

 ןוויכב ילואו ,תונתשהל ךירצ אוה .הנתשי טפשמה תיבש אל איה היעבה

 רתוי אלו בשחתהל תוחפ ךירצ .םיפקות םתוא םיבשוחש הממ ךופה

 הנשמה תדעווב ונלצא התלעש תיזכרמה הלאשב רושק הז .בשחתהל

 וא יטקלאיד ןפואב טפשמה תיבב רוביצה ןומא - ןוידב הצובקב וא

 תיבש לככש ,תורחא תוכרעממ לידבהל ,הזכ אוה הרואכל ילסקודרפ

 .וב ןימאהל קיספי רוביצה ,רוביצה תא תוצרל רתוי ףאשי טפשמה

 עיפשהל לוכי אוה םא .וב ןימאי אוהש וא וילע עיפשי רוביצהש וא

 לע עיפשהל לוכי ינאש שיגרמ ינאש עגרב .וב ןימאי אל אוה ,וילע

 זא - ןתניתש הקמנהה לע םג ,ןתנייש ןידה קספ לע םג ,רחבייש טפושה

 אל הזש עדוי ינא תרחמל ;הליל ותוא לש הנגפהב ,חמש ינא הלחתהב

 .ירטנמלאה הנבומב הקיטילופ לש טפשמ תיב הז .תמא לש טפשמ תיב

 יקספ לע חוודמש רבוד שי טפשמה תיבבש רעטצמ וליפא ינא ןכלו

 והשימ בושחי אלשו ,רבוד ןיאש לע ריחמה תא םלשמ יתייה ינא .ןיד

 ןימאמ רוביצה .םסרפתהלו םסרפל לכויש ידכ ןיד קספ בתוכ טפושש

 ולש תוקיספל םיכסמ אוה יכ אל ,יקנ אוהש בשוח אוהש ינפמ טפושב

 רוביצה .רוביצה תא תוצרל תוסנלו תועט תושעל יתעד יפל רוסאו .דימת

 ,םירחאו ,ףיש ןליא הפ ורמא .יונימה יכרדל תודגנתה ,יתעד יפל ,ול ןיא

 המ - עודי אל דחא רבד .םיטפוש יונימל הדעווה ןיינעב עודי אל המ

 םאה ?ל"כטמר םירחוב ךיא עדוי הפ והשימ םאה .הדעווה ךותב הרוק

 ,רחבנה תא ריכי אל רחובהש ונייהד ,זרכמ יניד םייקל שרוד והשימ

 ,בושח תוחפ אל הז ?םידמעומה םיפולאה ימ עדי אל ןוחטיבה רשש

 יוצר ,הברדא !?הלאכ םיזרכמ יניד ויהיש שרוד והשימ .דובכה לכ םע
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 םינותנו תישיא תורכיה יפ-לע רחבתו ,בוט רתויש המכ ותוא ריכתש

 תורחא תואמגוד שיו ,כ"בש שאר וא דסומ שאר וא ל"כטמר .םיפסונ

 הנומש תאזה הדעווב יתבשי .יונימ לש תרחא הטישב םינמתמ ,תובר

 םירבדה דחא .הב רבח יתייה םינש עבראו השארב םינש עברא - םינש

 התאש ינפל תעדל הצור התא .היצמרופניא לבקל אוה רתויב םישקה

 םא ,דחא ףאל םעפ ףא היצמרופניא ןתא אל ,ךל רמוא ינאו .הנממ

 ודגנש שיאה .השק ןוזיא הפ שי .ועדוויי יירבדש םילקבש לק ששח שי

 תיטפשמ הז תא חיכוהל לכוא אל לבא ,והשמ וילע עדוי ינא ,םירבדמ

 אוה ילוא ,רבדא ינא םאו ;רבדא אל ינא םא רחביי הזה שיאה .וישכע

 ותוא םידימעמ אל ירה .בושח רתוי המ טילחהל ךירצ ,ןוכנ .רחביי אל

 םא .רחביי אל אוה ילוא ,לוכה ךסב .רהוס תיבל ותוא םיחלושו ןידל

 .הבוט הריחב היהת אל זא ,רוביצל חותפ היהי הזה ןוידהש הצרנ ונחנא

 ןושל לש ץמש הב שיש הלימ רמול זעי אל דחא ףא .הער הריחב היהת

 דיחיה רבדהש בשוח ינא ןכל .ןוכיס תמאב הז .ןכתסמ אוהש ינפמ ,ערה

 אלו יונימה לש הקמנהה תא םיריכמ אל םהש הז םישנאל עירפמש

 תצובק שי הפ ?המוד רבדה המל .ןיינעה עבטמ התוא ריכהל םילוכי

 הצור רוביצהש לככ לדגו ךלוה חוכה ,םיידיב בר חוכ הל שיש םיטפוש

 העפות וזו ,הייכררייהל ןותנ אל הז .ןוטלשה לומ ויתויוכז תא רתוי

 המל .הרישי הריחבב רחוב אל םעה תאזה הצובקה תאו ;דואמ תיבויח

 תסנכ ירבחו םירש לצא עמוש ינאש סעכל ,םכל דיגא ינא ?סעכה המוד

 ?םיביצקת ףגאב הלאה םידליה הז ימ" - רצואה לש םידיקפה דגנ

 אלא .רבד ותוא הז "!?ללכב םתוא רחב ימ .דיב םהל שי חוכ הברה

 יובאו יואו .אל ןאכ .םירחבנה ידיב ,ןבומכ ,איה תיפוסה הערכהה םשש

 לדבהב תאזה תכרעמה תא דחיימש רבד שי םא .הזל עמשנ םא ונל

 םא םג .תדחוימ איה הזב .יניינע אוה לוקישה הלצאש הז ,תורחאמ

 םילוקיש תלקוש איה ,תטפוש איהשכ .יניינע אוה לוקישה ,העוט איה

.םייניינע

 גציימ אוה יכ ,רתויב בוטה אל אוהש יפ לע ףא וב רחבא ינא" לוקישה

 ותאצרהב ןרטש הידידי ונל ריכזה .ייניעב יניינע-אל לוקיש הז "והשמ

 ינא ,ןבואר היהי טפושה םא :תירבה-תוצראמ רקחמה תא תקתרמה

 תפקשה יפל וא עבצה יפל ,עשרוא ינא ,ןועמש היהי טפושה םאו ;הכוזא

 ,טפשמ ותואב םיטפוש 005 ובשי אל ירה ?םיצור םתא המ .םלועה

 המ !?תויגוציי ךירצ ינא זא ,'ב טפוש אוהו 'א טפוש הפ ינא הרקמב

 גציימש טפושה ,יתוא טופשי םינקילבופרה תא גציימש טפושה !?שוריפ
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 אצי אוהו יאכז אצא ינא - םורימ יגח תא טופשי םיטרקומדה תא

!?הזב שי ןויגיה ןימ הזיא ...בייח

 וא '88-ב תוריחבה תחאב םעפו ,ןמצייו ןוכמב יאקיטמתמ רבח יל שי

 הדובעה ןיב טלבתה אוהש בשוח ינא .עיבצהל המ טבלתה אוה '29-ב

 הצור ינא ,עמשת" ,רמא אוה .םיאקיטמתמ לש ןויער ול היהו ,צרמל

 הפטעמה ךותל סינכהל ונל וריתיש עיצמ ינא .הזמ תצקו הזמ תצק

 .'צרמ' השולש 'ךרעמ' העבש םישא ינא .הצור ינאש סחיב םיקתפ הרשע

".הככ הז תא ורפסי

 ירה .םדא לכ וטפשי םהו ,םיטפוש 005 לש תויגוציי ושעי וליאכ הז

 םיטפושה לכ ,רמולכ .יוטיב ידיל אובת אל אליממ תויגוצייה .תוטש הז

 גציימה לצא לופיי דחא - תוירקמ היהתש וא ;קית לכב תבשל םיכירצ

 תויפוקישהו תויגוצייה ןכל .םידוהיה תא גציימה לצא דחאו םיברעה תא

 חרבנ ונחנאש עיצמ ינאו ער רבדל חתפ ןהו ,םוקמ ןהל ןיא יתעדל

 .הזמ

 תקתרמה האצרהב ןוזיבג יתור התלעהש םירבדל הרצק הנורחא הרעה

 תרמא .תיתוהמ העיבק איהש הלש תחא העיבק לע קלוח ינא - הלש

 הז ךותבו ,קוחה ןוטלש םיצור םלוכו היטרקומד םיצור םלוכש לבוקמש

 תרוקיבל םידגנתמש םישנא שיש הדבועה .יילע לבוקמ אל .ןוידה ךרענ

 החיכומ אל איה לבא ,הנוכנ איה היטרקומד םיצור םג םהו תיטופיש

 םישנא הברה .היטרקומד הצור תיטופיש תרוקיבל דגנתמש ימ לכש

 םגו םלועב םישנאה בורש םשכ היטרקומדה לש תוהמל םידגנתמ

 רטשמל איבהל ידכ םימחלנ םיבר .הזל סנכא אל .התוא םיניבמ ינא

 ,יטרקומד אלו ילרביל אל אוהש ,וזכרמב וניא םדאהש ,ותוהמב רחא

 ךותב בוש ינאו ,ונלש קבאמה לבא .היטרקומדה ילכב םישמתשמ םהו

 םירחא ,קבאינ אל ונחנא םא .היטרקומדה לש הבילה לע אוה ,קבאמ

.ךופהה ןוויכב וקבאיי

 אוה ןוילעה טפשמה תיב לע הפקתמל ץורית שי םא :זועמ רשא ◆

 לע אלו ,ץ"גב לע איה הפיקתה .תחאכ ןודז ךותמו הנבה רסוחמ עבונ

 התייה אל ןוילעה טפשמה תיב דגנ הלודגה הנגפהה .תיטופישה תרוקיבה

 אלא ,לטיב ןוילעה טפשמה תיבש תועקשה יצעוי קוחב רבעמה ףיעס לע

 ףא םיחתפנ - ןילביר כ"ח לש וירבד .ץ"גבכ ותבשב טפשמה תיב לע

 קוח לוספל זעמ םולש טפושש ךכ לע ,תסנכה םשב ,בלענ אוהש הזב םה

 ןוילעה טפשמה תיבש לע הפקתה םצעב אוה םירבדה ךשמה לבא ,הלש

 ינא וליפא ,םירבדה ןמ המכב .םייביטרטסינימדא םיניינעב ברעתמ
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 אוהש םימוחתל רדח טפשמה תיבש בשוח ינא .וב דדצמ ימצע תא אצומ

 טפשמה תיבש ,ךכ לע קדצב עיבצה רודירמ ןד .רבעב םהב היה אל

 הקירוטרהו ,תוחפ רביד אוהש אלא ,תוחפ אל השע רבעב ןוילעה

.דיקפת ןאכ תקחשמ

 תיבל ודגנתה טועימ תוצובק אקווד רשאכ הילמונא הררש רבעב

 םיניינעה .ותנגה תא הנשקבת ןהש םיפצמ ונייה יכ ףא ןוילעה טפשמה

 ,ס"ש םג ךכו ץ"גבל הנפ ןימיהש רקובה רכזוה .תונתשהל םיליחתמ

 העיגפה דגנ הריתעב ןוילעה טפשמה תיב לש ונחלוש לע םויה תאצמנה

 .םידלי תוכורב תוחפשמב

 וא טפשמה תיב ןובשח לע תסנכ םיגיצמש ךכב תוויע שיש בשוח ינא

 ונלש הצובקבש אוה רזומה רבדה .הקזח תסנכל םיקוקז ונחנא .ךפהל

 ןגמהו ,רבעבו הווהב תסנכ ירבח ויה תסנכה תא ףירח יכה ףקתש ימ

.קרב אישנה אקווד היה תסנכה לש לודגה

 ינפל יתיצרהש ילש הצובקב יתרפיס ,םיטפוש יונימל הדעווה ןיינעב

 ,הילרטסואבש שאנומ תטיסרבינואב םיטפשמל הטלוקפב תובר םינש

 םויסב .טרפה תויוכז לע הנגהב ונלש ןוילעה טפשמה תיב לש ודיקפת לע

 תרבחו יתקוח טפשמל רוספורפ ,לפמק הינא יתוא הלאש האצרהה

 ,"?םיטפוש םינממ םכלצא ךיא" :הילרטסואב תיתקוח המרופרל הדעווה

 ינא וישכע" :הרמא איה זא .ונלצא םיטפוש םירחוב ךיא הל יתרפיס

 הנממש אוה טניבקה םש יכ ,"םדיקפת תא עצבל םילוכי םה ךיא הניבמ

 הדעווב הקיטילופ ברעל הלודג תועט וז היהתש בשוח ינא .םיטפושה תא

 תכרעמב םיטפוש יונימ ןיינעב רמול המ ןיאש אל ,םיטפוש יונימל

 בצמהמ הצורמ ינא לוכה ךסב .ןוילעה טפשמה תיבב רקיעב ,תיטופישה

 םישיגרמ ןאכ םיטפושש - יל םרצש והשמ היה תאז לכב ךא םייקה

 םירבח רשאכ טפשמה תיב לע 'םוהילע' הזיא ,הפקתמ הזיא שי וליאכ

 ונחנא" :רודנב לאירא לש חונימב שמתשמ ינא .ןוקיתל תועצה םיעיצמ

."רתוי בוט הריסה תא טישהל םיצור ונחנא ,תחא הריסב ונלוכ

 םייק תירבה-תוצראב .ןוילעה טפשמה תיבל םידמעומ לש עומיש יבגל

 סרגנוקה לש ןוזיא אוה םש עומישהש רוכזל םיכירצ ונחנאו ,עומיש

 אל םג אוהו ,הזבמ יד אוה םש עומישהו ,אישנה ידי-לע םייונימ דגנ

 ויוניממ רתוי גאדומ ינא .םיטפושה לש רתוי הבוטה תוכיאה תא חיטבמ

 ידכ עומישל קוקזש ימ ?וילע םיעדוי ונחנא המ .הרובעת טפוש לש

 תונמתהל יואר וניא ןוילעה טפשמה תיבל ותוא תונמל םא טילחהל

 יתייה אל .תועודי ויתועדש עודי םדא תויהל בייח הז .הזה טפשמה תיבל
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 ואוביש םיקיתב דיתעב קוספי אוה ךיא בייחתמ םדא ובש עומיש הצור

 ,תירבה-תוצראב יידומיל תא יל ריכזמ הזו ,תויגוציי לע ןאכ רבוד .וינפל

 ןטפשמ אוהש ודגנ ןעטנש ןוילעה טפשמה תיבל דמעומ היה .וגקישב

 תיבש םושמ ,רדסב הז לבא ,ןוכנ" רמא יוניליאמ סרגנוקה רבחו ,ינוניב

 ןיאו ,םיינוניב םה םיאקירמאה בור .יגוציי תויהל בייח ןוילעה טפשמה

."ןוילעה טפשמה תיבב םלוה גוציי םהל

 ירבח לש הצובק יתיוויל .תרחא הטישב םייונימ ןיינעב והשמ ילואו

 ילרדפה ןידה תיבב ונייה .הינמרגבו ץיוושב הקוח דומלל ואציש תסנכ

 תא לאש ץרפ ריאי תסנכה רבח .םיטפושב רחוב טנמלרפה םש ,ןזולב

 אל םתא םאה ?רוביצב ךלש הקיספה תלבקתמ ךיא" :ןידה תיב אישנ

 ינא" רמאו ןימאמ-אלכ וילע לכתסה אוהו ,"?תיטילופ היטהב םידושח

 תיבל יתוא התנימ הגלפמ וזיא עדוי דחא לכ ,הלאשה תא ןיבמ אל

."?ללכב הלאשה המ זא ,ןידה

 םיירוביצ םידיקפתב םינהכמש ימ לש ןוניצ לש אשונה ןאכ הלע

 טפשמה תיבל תונמתהל ולכויש ינפל - הלשממל יטפשמה ץעויה ומכ

 ץעויה סכמ ועיגה ןוילעה טפשמה תיבב םיטפושה יבוטמ העברא .ןוילעה

 ."םיננוצמ" ויה אלו הלשממל יטפשמה

 םיאקיטילופל שיש הבשחמהו םייונימ לע העפשהה ןיינעב :לגס באז ◆

 םישנא איבהל תמאבו םייונימ לע דואמ עיפשהל תורשפא םימיוסמ

 םהל רמוא קר ינא - תרחא וא וז המרב רכומ יטילופ עקר םע

 איה רבח דבאל רתויב הבוטה ךרדה :ןמורט אישנה רמאש המ תא

 תיבל עיגמ טפוששכש בשוח ינא .ןוילעה טפשמה תיב שארל ותונמל

 אל ינאש ,ןוילע ךכ-לכ ,חוטב ךכ-לכ רבכ שיגרמ אוה ןוילעה טפשמה

 ינא .ולש יאקיטילופה תובקעב ךלי וא ריחמה תא םלשי אוהש ןימאמ

 תיבב םיאקיטילופ םישל יתִמא ןויסינ לש רנא'זל ךופהי אל הזש הווקמ

.טפשמה

 ריבסהל קר הצור ינאו ,הדומ ינא ייאטח לע ,הדעווה בכרה ןיינעב

 תריחבב היצזימדקאה לע רמאמ "ץראה"ב יתבתכ םיישדוחכ ינפל :םתוא

 ינש ףיסוהל םש יתעצה ינאו ,תובוגת ינימ לכ ררג הזו ,םיטפוש

.םירוספורפ

 .הב ךמות ןיידע ינא םא עגר קודבל הצור קר ינא ,יתדמע תאז וישכע

 םקלח תא תולעהל תועצה ייניע לומ יתיארש עקרה לע הז תא יתאבה

 ,תידגנ העצה תויהל הכירצ תוחפלש יתרמא .הדעווב םיאקיטילופה לש

 עגית אל תסנכהש בוט רתוי ילואש יתענכתשה יד ינא םגש ןוויכמ
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 ינאש אלא .םירחא םירבדל עיגנ אלש ידכ ,טפשמה יתב קוח תוארוהב

 ירמגל יתייה אל ינא .ונלש הדעווב הז תא יתרמא - חוטב ךכ-לכ אל

 םירוספורפל תונפל רשפאש םיכסמ ינא .םירוספורפה ןיינע תא חנוז

 איה החנהה .תעד תווח לבקל םיטפושל תונפל םג רשפא ,תעד תווחל

 רתיב םינחוב םירבדה עבטמ ,הדעו רבח אוהש םיוסמ ףגא שיש עגרבש

 רתוי םג יתבשח ינא .םירוספורפ תונמל תמאב תורשפא םג תוניצר

 תיבב םיטפוש לש תיטופיש הביתכ וכירעי םירוספורפש תורשפאה לע

 םידחפ שי םא ,םינפ לכ לע .םיטפוש לש קר אלו ,יזוחמה טפשמה

 אלש ןוחטיבה הזו ,תעגל םיצור אל ,םידחפמש לבקל ןכומ ינא ,הלאכ

 וישכע חוכיו ררועתי םא לבא ,תעגל אל רשפא .םייוניש םוש םש ושעי

 ףגאה קוזיח תויהל לוכי הזש בשוח טלחהב ינא זא ,הדעווה יוניש ןיינעב

 םירוספורפ הברה שי .הקיטילופ ןבומכ שיש יפ-לע-ףא ,יעוצקמ רתויה

.הז תא ריכמ ינומכ ימ ,םיאקיטילופ

 'פורפ הז תא רמא - םינוירטירקה ןיינעב רמוא קר ינא דחא רבד

 תדעו ומכ ןוצר תועיבש תאלמ הדעו יתאצמ אל םעפ ףא ינא - ןיילק

 תעגל רוסא הלילחו סחשו ,הטישל ללה ריש הרשש הדעו רמולכ ,רימז

 ךירצ התא ,קלד תרבח איהש הזיאב ףנע שאר תויהל ליבשב םויה ...הב

 הירעו םוריע ךתוא םיטישפמו ,םיגולוכיספ םע םימי השולש רובעל

 םינמתמש םיטפוש ןיינעב השעיי הזש הלילחו סח לבא ,רבד לכמ

 םש .םיעבש ליגב ,םשה הצרי םא ,תואלמגל םתאיצי דע 53 ליגב

 םהירחא ובקעי עובש קר אלא ,הלאכ תוקידב םתוא ריבעהל רשפא-יא

 ליחהל ןוצר רסוח אוהש הזיא שי הפש בשוח ינא .םיטפוש תומלתשהב

 םייונימב לזלזל ונל לאו ,תאזה תכרעמה לע תורחא תוכרעמ לש םיללכ

 םה םואתפו ,יזוחמל םיכלוה םיטפושה ךכ-רחא .םולשה טפשמ תיבל

 הטישה לע בושחל דואמ ךירצש בשוח ינאש ךכ ,ןוילעב םג םילגתמ

.ןוצר יעבש ידמ תויהל בוט אל ללכב .תאזה תיללכה

 ותעשב הילע יתבתכ ,הילע יתבשח - םלוע תפקשה לש היגוסה ןיינעב

 ןויד שרוד הזש רמוא ינא .וישכע התוא הלעה רצינמרק 'פורפו ,דוע

 טפוש םויה .העד ףוסה דע וישכע יל יתשביג אל ימצעב ינא .קמוע

 תפקשה לש תולאש ןומה ינפל דמוע ןוילעה טפשמה תיבל הנמתמש

 תונברס ,םירחא םיסרטניא לומ קוסיע שפוח ,תיטרקומדו תידוהי :םלוע

 ,תיטופישה תוברעתהה תדימ ,הנידמו תד ,השינע ילוקיש ,השינע ,סויג

 טפושש תולאש ןומה שי .םיקוח לוטיבב תיתקוחה תוברעתהה תדימ

 .ןיוצמ יונימ ייניעב איה רואנ םירמ .ןהב לקתנ ןוילעה טפשמה תיבב
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 איה הלאשה .הלאשה אל עגרכ וז לבא ,עצבתי אוהש דואמ יתיוויק

 הלובטו קלח חול םהש םיטפוש תמאב הצור התא םא רבד לש ופוסב

 עומיש אל ,החסונ איהש וזיא אוצמל ךירצ .חוטב אל ינא .הסר

.ןורתפ קוידב יל ןיא עגרכ .ךרד איהש וזיא לבא ,ינקירמא

 תמאב הלא ילוא ילואו ,םויה רתויב בושחה רסמהש בשוח ינא ,םוכיסלו

 ילארשיה ןוכמהמ תאצל ךירצו תאצל דמוע תמאב הז םא ,חישמה תומי

 ידיב היהת םיקוח לע תיתקוח תרוקיבב תשרופמ הרכה - היטרקומדל

 הרקי המ הקינכטל סנכיהל ןמז ונל ןיא .ודבל ןוילעה טפשמה תיב

 לכ היהיש ךירצש םויה בשוח ינא .הפיקתל הפיקת ןיב היהי הז םא

 רמא אישנהש המ םע םיכסמ ינאו ,טפשמה תיב יטפוש לש בכרהה

 ענומ יתייה אל ,ל"וחב וא הלילחו סח הלוח טפוש םא ,ונלש הדעווב

 טפשמה תיב לש בכרהה לכ היהיש ךירצ לבא ,תיתקוחה הערכהה תא

 השישש בצמ היהיש הצור יתייה אל .םישילש ינש לש בור ,ןוילעה

 היהי הזש אלא ,תסנכה לש קוח ולטבי תילארשיה היווהב השימח דגנ

 ןוקיתב רכותש תיטופיש תיתקוח תרוקיב - םויה יזכרמ רסמ הזו ,בורב

 דוע וישכע ךראיי '75 תנשמ הקיקחה דוסי קוח יכ ,הטיפשה דוסי קוחל

.םייתנש

 רשפא םהמ המכמש היטרקומדל ןוכמה לש םירקחמ ויה :רודירא םרוי ◆

 הבושתה .רוביצה ברקב היטרקומדב הנומאב הכיעד שיש םשרתהל היה

 תא םינשמ ונחנא הז ללגבש התייה אל תאזה הכיעדל ןוכמה לש

.תימדתה תא תונשל םיכירצ ונחנא הז ללגבש אלא ,היטרקומדה

 תולועפ לע תרוקיב שיש הז :ןוילעה טפשמה תיב ןיינעב ספות רבד ותוא

 יכ םא ,תיתרושקת רקיעב איה תאזה תרוקיבהו ,ןוילעה טפשמה תיב

 טפשמה תיבל השיגה תא תונשל ךירצש רמוא אל ,תיתרושקת קר אל

 .תאזה תרוקיבל רתוי התואנ הבוגת ביגהל הז תושעל ךירצש המ .ןוילעה

 ןידה יקספ ול שי דחא לכ ירה ,ןוילעה טפשמה תיבב רושקש המב

 .דחא ףאל עגונ אל הזו - םתִא םיכסמ אל אוהשו םתִא םיכסמ אוהש

 תיבש הז ,היטרקומדל ןוכמ רותב ,וילע םיכסהל םיכירצ ונחנאש המ

 םגו ,לארשיב םדאה תויוכז לע ירקיעה ןגמה םויה אוה ןוילעה טפשמה

.וילע ןגהל ךירצ ןכלו הזכ היה אוה רבעב

 תכרעהל הדימה הנק איה תיתקוחה תיטופישה תרוקיבה ,יתעדל

 אלא תיתקוח תרוקיב וב ןיאש םוקמ ,רמולכ .הנידמ לש היטרקומדה

 םוקממ תוחפ יטרקומד םוקמ אוה תעצבמה תושרה לע תרוקיב קר שי

 תושרה לש הכומנ המר לע תרוקיבש ינפמ ,תיתקוח תרוקיב וב שיש
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 תיב םגש המגודה תא יתתנ .תוירטילטוט תונידמב םג תמייק תעצבמה

 אל אוה לבא ,העונת רטוש לש חוד לטבל לגוסמ היה יטייבוס טפשמ

 ןיב םילדבהה דחא הזו ,ןוילעה טייבוסה לש הטלחה לטבל לגוסמ היה

 .טפשמה תיב לש תיתקוחה הרקבה ,יטרקומד רטשמו ירטילטוט רטשמ

 תיבש הזמ העיתר שיש ןיבמ ינא .טפשמ תיב הזיא ןבומכ איה הלאשה

 ,תילנויצרמ רתוי תיגולוכיספ העיתר וז .הזכ ןיינעב טילחי םולש טפשמ

.רוערעל םג תכלל הלוכי תאזכ הטלחה לוכה ךסבש ינפמ

 טילחמו תסנכה לש קוח לטבמ ךומנ טפשמ תיב םא ,יתעצה ינאש המ

 אוהש ידכ ,ןוילעה טפשמה תיבל ידיימ רוערע היהי ,יתקוח-יתלב אוהש

 בכרהב טילחיש יוצר .טילחהל לוכי ןוילעה טפשמה תיב .תיפוס טילחי

 טפשמה תיב לע םויה םיכמוס ונחנא םאש תעדל ךירצ לבא ,אלמ

 .םיטפוש יונימל תיחכונה הדעווה ךרד הנמתמ אוהש ינפמ הז ,ןוילעה

 ויהי םלוכש םיטפוש יונימל הדעו לש םיגוס הרשע תויהל םילוכי

 ומכו םויה תמייק איהש ומכ תאזה הדעווה לש החיתפ לבא ,םיבוט

 ודמעמ לוסיחל חתפה תא םיחתופ ונחנאש השוריפ רבעב הלעפ איהש

 הצורש ימ לש הרטמה תאזו ,ןוילעה טפשמה תיב לש יאמצעה

 ימ לע רבדמ ינא .הזה רדחה לע רבדמ אל ינא .הדעווב םייונישב

 תא רערעל םיצור םה - הדעווה תא תונשל תיטילופ הניחבמ הצורש

 .תוחפ הליעי היטרקומד היהנ ונחנאו ,ןוילעה טפשמה תיב לש ודמעמ

 דיגהלו אובל ךירצו םיגייס םישל םיכירצ ונחנאש תויהל לוכי זא

 תמאב םיששוח ונחנאש ינפמ איהש-תומכ הדעווה לע םינִגמ ונחנאש

.ירשפאה יונישהמ

 ןיינעב קר אל ,ולש תועצה שי דחא לכל ,םייוניש לע םירבדמ םא

 רותב לעפי ןוילעה טפשמה תיבש יוצרש בושחל לשמל לוכי ינא .הדעווה

 ןניאש תויטופיש תואכרע ןיינעב םג הנורחא הדיחא םירוערע תושר

 וא תויתדה תואכרעה ומכ ,ןוילעה טפשמה תיבל רוערעל תורישי תורבוע

 הז ,הככ תויהל בייח הזש רמוא אל ינא .הדובעל ןידה תיב לש האכרעה

.תוכפהמ םישוע הז לע אל .תרחא תויהל לוכיו ךכ תויהל לוכי

 ,ןוילעה טפשמה תיב לש היצזיטילופהמ רהזיהל םיכירצ ונחנא

 ינפמ תונגהה תחאו ,הלוכ תיטופישה תכרעמה לש היצזיטילופהמ

 יונימל הדעווב טועימב ויהי םיאקיטילופהש איה תאזה היצזיטילופה

 ידכ ןירשימב וא ןיפיקעב םתוא סינכהל תורשפא היהת אלשו םיטפוש

.םיטפוש יונימל הדעווב ועירכי םהש

 םלועה תפקשהש םיחיטבמ ונחנא ךיא איה הלאשה :ץילמ םרמע ◆
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 ונל שי .ולש תוטלחהה לע עיפשת אל טפושה לש תיכרעהו תיתוברתה

 יתוברתה ומלוע ;קוח אלא וינפל ןיא טפושהש תנעוט תחא ,תושיג יתש

 תרמוא תידגנ העד .ויתוטלחהב יוטיב ידיל אב אל יכרעהו ינחורהו

 לש בכרה ונייהד ,הקוחל טפשמ תיב חיטבהל תוסנל איה ךרדהש

 םימיכסמ םויה םירבודה בור קפס אלל לבא .תועד ןווגמ םע םיטפוש

.טפושה לש יתוברתה-ינחורה םלועהמ םלעתהל רשפא-יאש

 תקולחמה לכ .תויתייעבה ןאכמו ,ךכב בשחתמ וניא שיא םויה ,לעופב

 יכרעהו יתוברתה עקרהמ תעפשומ תונשרפה .םיקוחה לש תונשרפה איה

 ,השק דואמ הלאש תאזש ןיבמ םיטסקטב קסועש ימ לכו ,שרפמה לש

 בהזה ליבש תאו םיעצמאה תאו ךרדה תא אוצמל ליכשנ ונחנאש לככו

 תומכסהל עיגנ ,הרבחה לש םיבחר םיכרע אטבת תונשרפ התואש ידכ

 םיכרעה ,רמוא ידידי רודירמ ןדש המל דובכה לכ םע זא .רתוי תובר

 לבא ,םירדהנו םיבוט םה .יילע םילבוקמ אטבמ ןוילעה טפשמה תיבש

 אוה וילע םימיכסמ אל ונחנאש קלח ותוא .םתִא םימיכסמ םלוכ אל

 ןיא - ורבחל םדא ןיב ,ילילפה ,יחרזאה טביהב רושקש המ לכב .היעבה

 הלאש שי ,ונוק ןיבל םדא ןיבש םירבדל סנכנ התא םא לבא .תויעב ונל

 ןוזיאה תא אצמנ אלש ןמז לכו .םימיוסמ םיכרע ביתכהל ךמסומ ימ

 ילוא ךירצ ןכלו ,וכשמיי תויעבה .רוזחי אל ןומאהש יל המדנ ,ןוכנה

 רמוא ינאש המ תמאב םא וקדביש ידכ השעי ןוכמהש םירקחמ םוזיל

 תוטלחהה ןיב רשקה המ - תיעדמ ,תיתדבוע ,תירקחמ הניחבמ ןוכנ

 ינא .טפושה לש יתוברתהו ינחורה ומלוע ןיבל טפושה לש תויטופישה

 םוזילו - יתרבח יגולוכיספה םוחתב אוה ילש עקרה - ףתוש תויהל ןכומ

 חיכוהל רשפאו היצלרוק שיש ןימאמ ינא - היצלרוק תוארהלו םירקחמ

 ,תאזכ הקידבל םמצע תא חותפל טפשמה יתב םויה םינכומ םאה .התוא

?הזכ יעדמ רקחמל

 םיאצממב וארהש םירקחמ ושענ .םימוחתה לכב םיקדוב םיגולוכיספ

 ,טנייצפה תא קדובש גולוכיספה לש יתוברתה עקרהש םירורב םייתדבוע

 ,םירחאו רלסקו לש םיטסט לש םייביטקייבוא םייעדמ םילכב ,דליה תא

 הלאשה זא .ולש תויגולוכיספה תעדה תווחבו תואצותב יוטיב ידיל אב

 ןוכמהש הדוקנ תאזש יל המדנ .המזיל םינכומ טפשמה יתב םא איה

 אובל זאו ,תאזה העדה תא ךירפהל וא זא רשפא .קודבלו םוזיל ךירצ

 וא ,"תאז תושיחכמ תודבועה ,הנה" רמולו ןיינעהמ ששוחש ימ לכל

 םילוכי אל םתא .השק תואיצמ שי ,ייתובר" רמולו טפשמה יתבל אובל

.קדביהל היואר תאזה הדבועה םירקמה ינשב ."הנממ םלעתהל
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 בשוח ינא ,רודירמ ןד רמאש ומכ ,םיטפושה יונימ ךילה תוידוס ןיינעב

 .טפוש יונימל ,דסומ שאר יונימל ל"כטמר יונימ ןיב תוושהל המ ןיאש

 ,םינש שמח-עברא לש תורידתב ל"כטמר םינממ םינוש הלשממ ישאר

 ,וייח ימי לכל הנוממש םדאב רבודמ הפ .םינש עברא-שולש םומינימ

 ויה המ הארת .רבח הנממ רבח .רבח איבמ רבח םירקמה בורבו

 עוצקמה ישנא הלא לעופב עבוקש ימו ,םייונימה תדעו בכרהב םייונישה

 יואר דמעומה םא ךירעהל םילכה ןיא םמצע םיאקיטילופל .הדעווב

 הדעווב רבח יתייה ול ,הצובקב םינוידב יתרמא .אל וא טפוש תויהל

 ולש ןידה יקספ תא - הזה שיאה ,עמשת" יל רמאו קרב אישנה אבו

 לעב אוה .ומצע תא חיכוה אוה .וילע םיצילממ םהו םיטפושה וארק

 שי םילכ הזיא !?םיאתמ אל אוהש דיגהל לוכי ינא זא ,"יואר ןויסינ

 םניא םיאקיטילופהש אצוי !?תאזכ תעד תווח לוספל לוכי ינא ךיא !?יל

 .עיפשהל םילכ םהל ןיאש ללגב אלא ,הלוז םתעדש ללגב אל ,םיעיפשמ

 םיאתמ אל ינולפ המל ןיבמ אל התא ,ינודא" םהל םירמוא ,אלפ אל

 ךיא תעדל יאקיטילופל ורשפאיש םילכ ואצמי םא ,"םיאתמ ינולפ המלו

 תעדה לע הלעי אל ירה .הדעווב רוביצ גיצנ אוה הז יליבשב ,לוקשל

 יאנתב לבא ,רוביצ גיצנ לש ותעדב םיבשחתמ אל םיזרכמ תודעוובש

 םיזרכמה תדעווב רוביצ גיצנ רותב ודיקפת .םינוש םידמעומ םיאיבמש

 םיינש וא דחא דמעומ םע םיאב םא לבא .יקוח ךילההש חיטבהל

 רופת לוכהש איה השוחתהש אלפ אל זא ,"םידמעומה הלא" ול םירמואו

.םירופת םיזרכמו

 דיקפתב םינש הברה יתבשיו ךוניחה דרשמב םורד זוחמ להנמ יתייה

 םעפ אל יתעפוה .רפס יתב לש םילהנמ יונימל םיזרכמ תדעו שאר בשוי

 רפס תיב להנל ינומלא ינולפ תרחב המל" הלאשה ללגב םיטפוש ינפב

 "?שארמ וילע טלחוה םאה ?שארמ ותוא םתרפת ילוא ?םיוסמ םוקמב

 םיטפושה .םיטפושה דמעומ הז" ךל םירמואש תורקל לוכי םויה םג

 ."ךל דיגנ אל" ךל םינועו ,המל לאוש התאו "יואר יכה אוהש וטילחה

 גיצנ םא .םילוקישה תא תעדל םיצור הדעווב רוביצ גיצנ לכו ינא לבא

 .היעבב הדעווה ,"יל םירורב אל םילוקישה" רמואו רוביצל אצוי הדעווה

 ,הדעווה ךותב הרוק המ תעדל ךירצ אל ינא .ןומא רסוח רצוי בצמה

.עדיש יואר רוביצ גיצנ לבא ,םיכסמ ינא

 ינא .רוביצה לש םיגיצנ קיפסמ םויה ונל ןיאש רצמ ינא :ןומרכ קירא ◆

.ןאכ םיעמשנ ויה הלאה תולוקהמ רתויש יואר היהש בשוח

 :הנושאר הרעה .ונלש הצובקב יתעמשה ןהמ םייתש ,תורצק תורעה שולש
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 'םיקוח לוטיב' יוטיבב ,הזה םורופב םג ,שמתשהל םיטונ ונחנא

 ינא .תיתקוח תיטופיש תרוקיב לע רבדל םינווכתמ ונחנא םצעבשכ

 הניחבמ ,תישאר :םימעט ינשמ הזה יוטיבב שמתשהל אל עיצמ

 תיטופישה תרוקיבה לש הדימריפה הצק קר אוה םיקוח לוטיב ,תיניינע

 .םימה ינפל תחתמ ולוככ ובורש ,ןוחרקל התוא תומדל רשפא .תיתקוחה

 תוכלשה הברהו תויצקנופ לש ןווגמ הל שי תיתקוח-תיטופישה תרוקיבה

 אוהש הזרכה וא ,קוחב רחא וא הזכ ףיעס לש ,לוטיבה .תויועמשמו

 העפותה לש יתועמשמה קלחה אקווד ואלו ,קלח קר אוה ,יתקוח-יתלב

 יוטיבב רהמנה שומישה ,יטקטה רושימב ,תינשו .תאזה תיביטמרונה

 ,'תיתקוח תיטופיש תרוקיב' איה םצעב הנווכהש דועב 'םיקוח לוטיב'

 םיגוח ברקב תוששח ךרוצל אלש םיצעמ אוהש םושמ ,ןובנ וניא םג

.תאזה תינויחה תיטופישה היצקנופל רשאב םייטילופ

 םיברועמ ונייה םינש המכ ינפלש םדוק ריכזה ןאירא רשא ,היינש הרעה

 ונדקמתה ןהבש תודוקנה תחא יבגל .לארשי תנידמל הקוח חסנל ןויסינב

 תיטופיש תרוקיב תלעפהל יזוכירה לדומה וא ירוזיבה לדומה - םויה

 היפלו תסנכה לש קוחב הארוה ,ונייהד .םייניב לדומ ונעצה - תיתקוח

 תיבל הרישי השיג תלוכי היהת ,ןירשימב ועגפנ תויתקוחה ויתויוכזש ימל

 וניינע רחאה לולסמה .הקוח יניינעל טפשמ תיבכ ותבשב ןוילעה טפשמה

 תררועתמ םכלהמבש ,אוהש טפשמ תיב לכב ,םהשלכ םייטופיש םיכילה

 .)הקוחב היהתש וא( דוסי קוחב הארוה תמועל קוח לש ופקות יבגל תקולחמ

 עירכהל ,לוכ םדוק ,הסני ןידל בשויה טפושהש ,התייה ונלש העצהה

 םא קר .תיתקוחה הלאשל ללכ קקדזהל ילב וינפלש יטרקנוקה ךוסכסב

 רשאב הדמע עובקל וילע היהי ירשפא וניא רבדהש הנקסמל עיגי אוה

 טפשמה תיבב( טפושה טילחי םא .ףיעס ותוא וא קוח ותוא לש תויתקוחל

 דוסי קוח רתוס ףיעסהש הנעטה םא רמולכ ,רשכ ףיעסהש ,)לשמל םולשה

 .ןיינע לש ופוגל עירכיו ךילהב ןידל בשויה טפושה ךישמי ,תלבקתמ הניא

 ,תיתקוחה הנעטב שממ שיש הנקסמל עיגמ ןידל בשויה טפשמה תיב םא

 ןוידה תא טפושה איפקי תחא תורשפא יפל .תויורשפא יתש תומייק יזא

 עירכיש ידכ ןוילעה טפשמה תיבל תורישי רבעות תיתקוחה הלאשהו וינפלש

 רואל וינפלש טפשמב ןודל ךישמי טפושהש איה תרחאה תורשפאה .הב

 ןודנה יטרקנוקה הרקמב קר בייחת וז הערכהש רורבו ,תיתקוחה ותערכה

 ןוצר עבש ונניאש ,רחאה דצה ,ןכ לע רתי .יללכ ימידקת ךרע הל היהי אלו

 טפשמ תיבכ ותבשב ןוילעה טפשמה תיבל ןירשימב תונפל לכוי ,הטלחההמ

.הב עירכיו תיתקוחה היגוסה תא שדחמ קודביש ידכ הקוחל



342
םויס בשומ

 לש יכרעה ,יתפקשהה ,יאדיאה ליפורפה תקידב ןיינעב - תישילש הרעה

 ןיבהל השקתמ ינא .ןוילעה טפשמה תיבב הטיפש תנוהכל םידמעומה

 אל ומצע ןויערה תא .ךכל ונל שי םילכ וליא ,הז תא םישוע דציכ

 ונמצעל ררבנש יאדכ ,הזב םינדש ינפל לבא ,ףסה לע לסופ יתייה

 לש יאדיאה ליפורפה תקידב .הזה ליפורפה תא םיקדוב ונחנא המ םשל

 ונמצעל ונרצי הליחתכלמש החנהב קר ינויגה םעט הב שי םידמעומה

 ןוילעה טפשמה תיב לש ידסומ ליפורפ רמולכ ,'הפינמ' וניניכש המ

 םיינשו םודא עבצב םיטפוש ינש :יוארו יוצר ונל הארנה הקוח יניינעל

 םידמעומה תא ץבשל רותחנ זאו .'וכו לחלחכ עבצב השולשו דורו עבצב

 ךירצ לכ םדוק ,רמולכ .תללוכה הפינמה ךות לא שורדה ןווגה ילעב

 הניחבהמ ,םיצור ונחנא דסומ ןימ הזיא - תיללכה הנומתה לע טילחהל

 םימיאתמה םידמעומה תא רתאל ךכ-רחאו ,תיתפקשהה תיאדיאה

.עצומה ךלהמב ןויגה לכ ןיא תרחא .רתויב

 תקסִ ּפ' - ידנקה לדומה תא ץמאל העצההמ גייתסהל ינוצרב ,ףוסבלו

 תררושה תיטילופה תוברתבש ששוח ינאש םושמ תאז .'תורבגתהה

 היהיו קקוחתש קוח לכל טעמכ התוא ףיסוהל הטית תסנכה וניתומוקמב

 רהמנ אלש עיצמ יתייה ןכל .הזה רישכמב ינויצלפניא יאנוטיס שומיש

.ונל םיאתמ אוה םא בר קפסש ,הזה ידנקה טנטפה תא ץמאל

 הב שיש תכרעמ לע םירבדמ ונחנאש ןוויכמש רמואו חתפא :ץרפ יתא ◆

 הדבועהמ םלעתהל רשפא-יא ,תובושח ןלוכו ,תויושר שולש תאז לכב

 ןיא תישילשל ,דחוימב הקזח תרחאהו תשלחומ תחא הבש תואיצמבש

 תושרהש איה הנווכה .חוכ ךרעמ לש יא אוהש הזיאב לועפל תוריחה

 תושר איה תקקוחמה תושרה - רוציקבו ,דואמ השלח םויה תקקוחמה

 הנווכהש יפ לע ףא ,רוכמ יד קחשמהו ,השלח היציזופואה .'ב תעצבמ

 לש אוה בצמהש אלא ,תתחשומ תכרעמ איהש הזיאל הלילח הנניא

 וז תא וז תולרטנמ תויושרה ובש הנבמ אוהש הזיא ללגב תונוא-ןיא

.םייקה יטילופה ךילהתה ךותב

 ןורתפה ינש דצמ .םויה בושח דואמ דואמ דמעמ שי תטפושה תושרל

 השעיי ןורתפה םא יכ .יחכונה ילוחב קוסעל לוכי אל הלאשל

 תכרעמ רוציי אוהו הלוח היהי אוה ,הזה לוענמה רוחב הצצה יפל

 אלו ,תקקוחמה תושרה תא לרטנת תטפושה תושרה :תרחא תנכוסמ

.הנווכה וז

 תושרה לש הדמעמ תא קזחל בושח קרב אישנה דובכ רמאש יפכ

 ודעונ הלאה תוכרעמה שולשש ,בושייה ןמו הרושה ןמ חרזאה .תקקוחמה
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 ,םוקו ךותב םויה אצמנ ,םירחאו םיימויק םימוחתב םינעמ ול תתל

.הז םע השוע איה המ תוארל הכירצ טפשמה תכרעמו

 תויונמדזה ןויווש לש םלועמ האב ינא .גוצייה ןיינעב איה היינש הרעה

 רבד אוה ןויוושה-יאו היצקיפ אוה ןויוושש תעדוי םג לבא ךרד תציפקו

 ינאו ,הפינמה אשונב וירבדב חתפ ןרטש 'פורפ .יעבט ,יתִמא ,הנבומ

 תונבל רשפאש קר אל איה היעבה םצעבש יתרמאו הצובקב יתבחרה

 ,ןרטש 'פורפ ,ךלש הפינמהש אלא ,הפינמה בחור תא תגציימש תכרעמ

-ב ךלש הפינמה אל איה 0002-ב ךלש הפינמהו ,ילש הפינמה אל איה

 ,תיטפוא תכרעמ רבד לש ופוסב רוציי הפינמה ירחא ץורל ךרוצהו ;5102

 .הפינמה לע רתוול ךירצ הליחתכלמ ןכל .היואר אלו הנוכנ אל תירקש

 אל ,תרשפאמ תינבת תרצויש תכרעמ איה וזיא תונבל הז ךירצ ןכש המ

.םייק אל הזו ,ןוילעה טפשמה תיבל ,תבתנמ

 הצפקמ שיש הדבועהש תבשוח ינא - ןוניצה תפוקת ןיינעב הרעה יל שי

 טפשמה תיב ןיבל ויתוקלחמ לע םיטפשמה דרשמ ןיב טעמכ תיטמוטוא

 ,םיטפשמה דרשמב בשוי םדאשכ יכ .הלוח תכרעמ לע הדיעמ ןוילעה

 ;היוארה תיסיסבה תוריחה ול ןיא זאו ,המידק ויניע תא הנפמ אוה

 דפרטמ אוה - ךכל רבעמ .םילבכהמ קתנתה אל ןיידע אוה ,םש אוהשכו

 ,קרב אישנה רמאש ומכ םא יכ ,םירחא לש תונמדזהו תויליבומ

 םיתעל םירוק םהו ץמוק אוה ןוילעה טפשמה תיבב םייונימה רפסמ

 דוע הזה אשונה זא ,תורחאה תואכרעה יתשב רשאמ תוקוחר רתוי

 תורחאה לע תפדעומ תיטפשמ הליהק היהתש ןכתיי .יתועמשמ רתוי

 םייתכלממ םימרוג םע םיימוי םוי ןילמוג יסחיבו תיזחב איהש ןוויכמ

 תיניצר הדובע םישועש אלא תמועל ןוילעה טפשמה תיב תכרעמ םעו

 :תנכוסמ דואמ תינבת תרצונ ךכ .םיעלקה ירוחאמ לבא תיתועמשמו

 הדרטסוטוא טעמכ אוהש לולסמ לע הלוע תוטילקרפהמ והשימ

 םא אלא( ןוילעה טפשמה תיבל םיהובג םייוכיס םע תוריחבה תוכרעמל

 יוכיס ול ןיאש הדשה תוכרעממ ןטפשמ תמועל )הפורטסטק התרק ןכ

 ינא רבד ותוא .יואר תוחפ וא בוט תוחפ אוהש ללגב אלו הזה ץורמב

 רצואל ביתנ תויהל לוכי אל לארשי קנב :תיאקנבה תכרעמה לע תרמוא

 תכרעמ המכו המכ תחא לעו ;תואקנבה תכרעמל ביתנ תויהל לוכי אלו

.טפשמה

 ןוויכמ ,תבשוי ינאש םוקמהמ אקווד איה הזה קלחב הנורחאה הרעהה

 העוט .ןויוושה תמועל תיתרבחה הקיקחב דרוסבא אוהש הזיא שיש

 םניא ןויוושל םירטמרפה .רתוי תינויווש הרבח ונחנאש בשוחש ימ לכ
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 םירעפה .םתוא שממל תלוכיב אלא ,קוחה ירפס ףדמ לע םיקוחב

 תויסולכואל ,םיכנל ,םידליל ,תינלטק טעמכ ןמז תדוקנב םילדגו םיכלוה

 .םהיתויוכז תא תוצמל יוכיס ןיא םיתעל םיבאשמ ירסחלו תושלח

 םוצמצ אוהש הזיאל הנורחאה תבותכה אוה טפשמה תיב תובר םימעפ

 םיאשונהמ תוקחרתמ םויה תויטילופה תוכרעמה יכ ,הלאה םיתוויעה לש

 ילואו ,טפשמה תכרעמב םויה היולת ןגמה תויוכז תכרעמ לכ .הלאה

 ןיינעה תא םויה רדס לע םישי היטרקומדל ילארשיה ןוכמהש יאדכ

 םימצמצמ ךיא ןוחבלו בושחל ךירצ .תויתרבח תויוכז דוסי קוח לש

 אלש ידכ חרזאה ןעמל םילכ םירצויו טפשמה תכרעמל תוקקדזהה תא

 אצויה טעמכ היהתו ךלת טפשמה תיבל היינפהו ,טפשמה תיבל קקדזי

 קלח טפשמה תיבל היהי ןולדיח לכב טעמכ ובש בצמל דוגינב ,ללכה ןמ

.תויוכזה שומימב

 תיטופיש תרוקיבל הטישה אשונל רקיעב סחייתא :רודנב לאירא ◆

 הארוה תעיבק לש ריחמה םא ,יתניחבמ .תיזוכיר תמועל תירוזיב -

 תאזה תרוקיבה זוכיר היהי תיטופיש תרוקיב רבדב הקוחב תשרופמ

 אל אוה .םייקה בצמה תא ריאשהל בטומ ,ןוילעה טפשמה תיבב

 .םישישה תונש ףוסמ דוע לעופ אוה תמיוסמ הניחבמ .עורג ךכ-לכ

 אלו תירבה-תוצראב אל ,ונל תומודש תוטישב תלבוקמ הניא תויזוכיר

 הניא יתעדלש ,תילקידר "תיטסילאר" הדמע תפקשמ איה .לשמל הדנקב

 בל יתמש .ןוילעה טפשמה תיב קר שי ,טפשמ תיב ןיא .תיתואיצמ

 תיב' יוטיבב םישמתשמ םניא טעמכ ןאכ םירבודהמ םיבר וליפאש

 םירבדמ וליפא םיתעלו ,'ןוילעה טפשמה תיב' דימת אלא 'טפשמ

 תא ףקשמ אל הז .ןוכנ אל הז .ןוילעה טפשמה תיב אישנ לע קר

 טפשמה תימדתב עגופ הזו ,ומצע תא סנרפמ הז לבא ,תיתִמאה הילַאֵרה

 סחייתמ אל ינאו .הקיטילופה לש הליבקמב רבודמש וליאכ ,טופישהו

 ערכומ תמאבש רבד איה הקיטילופ .ילילש רבד רותב הקיטילופל ןאכ

 אלו ,םידיקפתה ילעב םישנא לש תושיגו תופקשה ךמס-לע ללכ ךרדב

.םיללכ ךמס-לע

 לטיבש םולש טפוש ללגב תלפשומ השיגרמ וא תבלענ תסנכה םא

 םייונישל תענכשמ הביס ןה הלאה תושוחתהש בשוח אל ינא ,קוח

 קוחב הארוה הלספנ םסרופמה חמצ ןיד קספב .תכל יקיחרמ םייתקוח

 תיבל םיאתה אל הז עודמ .רצעמ תפוקת ךרואל רשקב יאבצה טופישה

 ,תויתדבוע תולאש םש וררועתה אקווד ?יאבצ ןיד תיבל וא יזוחמ טפשמ

 7 ץורע תשרפב ןידה קספ .הנושארה האכרעל רתוי הברה תומיאתמש
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 היה אל תיטפשמה הלאשה לבא ,תיטילופ תושיגר לעב ןיד קספ היה

 םירבדב םג זמרנ וא הלע אקוודש ומכ ,דחוימ יכרע טנמלא םוש הב

 רתוי וליפאו תוחפ אל שי ,אבצה םוחתב ,האופרה םוחתב .ץילמ רמ לש

 תויושעש תכל תוקיחרמ תוידסומ תועצה רזוג אל דחא ףאו ,תעד לוקיש

 תרוקיבש רוכזל ךירצ .ןוידה תוליעיב עוגפל ,םידדצה לש תויוכזב עוגפל

 תיב לש תוכמס תמאב .טפשמ תיב לש תוכמס לע תססובמ אל תיתקוח

 תוכמסה .יטרקומד רבד הנניא ותעד לוקיש יפל םיקוח לטבל טפשמ

 גוהנל יאכז םדא .הנקמ הקוחהש תויוכז לע תססובמ תיטופיש תרוקיבל

 ,רחא וא הזכ ךילהב טפשמה תיבב ררועתמ אשונה םאו ,הקוחה יפל

 קינעה אל ןוטלשהש הדימב ותוכז תא ול קינעהל ךירצ טפשמ תיב זא

 טפשמה תיבב סחוימ בור שורדל ןויערה יתייעב דחוימב .תוכזה תא ול

 בושחי ןוילעה טפשמה תיבב םיטפושה בור םא םג ,רמולכ ,ןוילעה

 הקוחב עוגפל רתומ היהי ןיידע ,העגפנ הקוחהש ,העגפנ תיתקוח תוכזש

.ליגר קוח ףידעהלו

 יבגל תיטופישה תרוקיבה יניינע םניא תמאב םייתייעבה םירבדה ,ללכב

 רשעמ רתוי ךשמב לארשי תנידמב םירקמ העברא וא השולש ויה .םיקוח

 לש תולאש ןה רתוי תוחיכשה תולאשה .קוח תליספ םהב הרשואש םינש

 לכבש ,תיטקרפה הניחבהמ ולו ,תעדה לע הלוע אלש ןבומכו ,תונשרפ

 םייטילופ םילוקיש וא םייתקוח םילוקיש תוררועמש תונשרפה תולאש

.ןוילעה טפשמה תיב קרו ךא עירכיו ןודי םייכרע וא

 תעדה לוקישל לובג שי .תויפוקישה לע תוכלשה םג שי יתרמאש םירבדב

 הניא תונשרפה ,םירקמה לש טלחומה בורב ,רבד לש ופוסב .ינשרפה

 םג .תיביטקייבוא תונשרפ וז אלא ,תוישיא תונומא ךמס לע תישענ

 ןוילע טפשמ תיבב טופיש דעב ןאכ ורמאנש םירבדל דגנתמ ינא םא

 טופישהש איה וללה םירבדה לש תונשרפהש ןועטל לוכי אל ינא ,דבלב

 םולשה טפשמ תיבב אלא דבלב ןוילעה טפשמה תיבב תויהל ךירצ אל

 שרפמ טפשמ תיב םאש ,קרב טפושה ךכ לע דמעו ,אוה רקיעהו .דבלב

 ,הקוחה תא תונשל ךירצ ,תסנכה תנווכל דגונמ וא הקוחל דגונמש ןפואב

 ינא .הקוחה תא תונשל אלא ,םייתייעב םייטופיש םיכילה עובקל אל

 תסנכב שי םא .הקוחב תיללכ תורבגתה תקספב ןיטולחל ךמות בגא

 יפיצפסה קוחה תא תונשל ירשפא היהיש יוצר הקוחה תא תונשל בור

 לש םירורבה םירקמה םה תויפוקישה אשונל גירח .תלבגומ הפוקתל

 אל םייקה ךילהב והשמש רורב םהבש םירקמה רמולכ ,תויפוקיש-תת

 הל ןיא לבא םיוסמ רזגמל זוחא םינומש שי הייסולכואב םא .רדסב
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 אלש ששחה תא ררועמ םייחה ןויסינ ,ןוילעה טפשמה תיבב גיצנ ףא

 ןכ םג ךירצ ןאכו .יונימה דוסיב ודמע םירוהט םייעוצקמ םילוקיש קר

 םייואר םייונימ תושעל תמאב רשפא-יא םא ,ינכמ ןפואב אל ,קודבל

 ויהש םייטנוולר אל םיעדומ-תת וא םייומס םילוקיש ילוא עונמל ידכ

.ןכל םדוק

 ץעוי לש ןוניצה ןיינעב תחאה .תורצק תורעה שולש  :ינולא תימלוש ◆

 םייטפשמ םיצעוי ויה םיטפוש השולשש ריכזה והשימ - הלשממל יטפשמ

 םיינש ויה םהירחא לבא .םהב םיכרבתמ ונחנאו ,םיטפוש םה םויהו

 תובקעב ךלנש העיצמ ינאו ;םיטפוש םניא םהו - ריאי ןבו שירח -

 ,ידמל לודג םימיאתמה םישנאה רחבמ .קיזי אל ןוניצה .ינשה םידקתה

.םיינש וא דחא דמעומ קר ויה הנורחאה םעפבש יפ לע ףא

 היהת םיטפושה ןיינעב ונלש הפינמהש העיצמ ינא - היינש הרעה

 תדלו תדהמ הנידמל הימונוטוא היהתשו תילרביל היטרקומד לש הפינמ

 םירושמ דואמ הברהב תנגועמ "תידוהיה הנידמה"ש תויה ,הנידמהמ

 ,)המואה יבא( 'לארשי' םשב ,ונלש הפשב ,טפשמה תודוסי קוחב -

 הל שיש תילרביל קוח תנידמ ונאש טילחנ אל םא .תובשה קוחב

 .יטרקומדה דוסיה תא לישכהלו לשכהל םייושע ונחנא תדהמ הימונוטוא

 םילולע ונחנא ,ןומרכ 'פורפ ,תחתפ התא םהבש םירבד לע תרבדמ ינא

 תיארחאה תינוביר הנידמ תכיפהבו היטרקומדה לש הקינחב הפ לשכיהל

 .תיתד הליהקל וא תיתד הדעל היחרזא ללכל

 תילארשיה היטרקומדה לע ןגהל וצר 5891-ב - םכל רפסל הצור ינא

 דחאה ףיעסב הרמא הלשממה לש קוחה תעצהו ,אנהכ לש תונעזגה ינפמ

 ץורל לכוי אל תואמצעה תזרכה חורב לארשי תנידמל דגנתמש ימש הלש

 ,תסנכל עיגה הזשכ לבא )'א 7 ףיעס תסנכה דוסי קוחל 9 ןוקית( .תסנכל

 תא רדסנ ונחנא ?אנהכ תא םיקפוד" ורמא םה ?תסנכה ירבח ושע המ

 ףיעסה תא ונישו "ירעימו דלפ יתמ לש םולשל תיטרקומדה המישרה

 הענמ תיזכרמה תוריחבה תדעו תאזל יא ."ידוהיה םעה לש ותנידמ"ל

 .ןוילעה טפשמה תיבל ועיגה םהו ,תסנכל ץורלמ תאזה המישרה תא

 םחנמו ןדע ותחונמ ןיול בוד( םיינשה .השולש לומ םיינש םש ויה

 וזש ורמא אלו ,היטרקומד קר םיצור םהש ורמא ,)םימי ךיראי ןוליא

 .תסנכל ץורל םהל תתל ןיאש וקספ ןכ לעו .ידוהיה םעה לש הנידמה

 לש דוסי תוכז וזש תיביטיזופ הרימא ורמא םיינש - םירחאה השולשהמו

 רופיסה תורמל .םיינש לומ השולש ונל ויהו .טבלתה ישילשה ,םדא לכ

 םיכירצ אל ונחנאש תרמוא ינא ,םירבד לופיל םייושע ךיא הארמש הזה
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 ןוטלשב ,םדקתמל דעו ןרמשהמ - היד הבחרה הפינמל רבעמ תכלל

 םג ,רבד לש ופוסב ירהש ,ותנומאב תויחל ישפוח יתדה םדאה ילרביל

 ונלש הפינמה םא ,ןוכנ תאצוי היטרקומדה ,הזה גוסהמ םייוליג שי םא

.תילרבילה היטרקומדה לש הפינמה איה

 וחלסתו ,תעתפומ תויהל יל רתומ זא ,הפ היינש םעפ ינא ,תפסונ הרעה

 הברה ךכ-לכ עומשלו תבשל יל השק ,קרב ןורהא דוחייבו ,ייתובר יל

 םיגשיההש ינפמ ,םייביטרסא תויהל ךירצש תבשוח ינא .הקיטגולופא

 םיגשיה םה ץראב ןוילעה טפשמה תיבו קדצל הובגה טפשמה תיב לש

 .בר ברע לש הרבח ,ונלש הרבחב ונייח לש רחא םוחתב םתומכ ןיאש

 ןיידע - םירבע ןיידע .םירצממ לארשי ינב ואציש ומכ תוריחל ונאצי

 ,"םעל םתייה הזה םויה" םהל ורמא תוריחל ואצי םהשכ לבא .בר ברע

.הקוח ולביקש ירחא קר )9 ז"כ םירבד(

 דוסי קוחב אשונה תא בלשל דציכ העצהב הפ ןודנש החוטב יתייה

 תפרטצמ ינא .קוסעל שי םיפיעס וליאב הפ ןודנש ,51 ףיעסב ,הטיפשה

 דעס תתל ךירצו לוכי םולש טפשמ תיב םגש ורמאש םירבחל בגא

 ינא תינויצוטיטסנוק .יקוח ונניא אוהש קוח קקחנש רחאל חרזאל

 לוכה תא חולשל רשפא-יא .ןודל יאדכ תאזכ הרודצורפ לעש תבשוח

.םיטפוש ןומה ןומה םע ,ןוילעה טפשמה תיבל

 םיבייח ונחנאו ,בורה לע רבדל םיברמ תסנכב ונלצא ,הנורחא הרעה

 ולביקש ירחא םיטפשמ תשרפב .בורה לש םזיטופסדה דגנ רבדלו רוזחל

 "תֹעָרל םיבר ירחא היהת אל" רמאנ ,אל המו ןכ המ םיעדויו הקוחה תא

 הפ םיבשוי ונחנא .הלאכ תואמגוד האיבמ ינאש יל וחלסת .)ג"כ תומש(

 םוקמב ,ונילע איבהל הסנמ ,תאזה תלבלובמה ,תסנכהש המב םינדו

.רוביצה ינפל ותוא איבהלו דואמ קיודמ דואמ יביטרסא והשמ ןיכהל

 לע דיעהל ימצעל השרמ ינאש יפ לע ףא )א( - תורעה יתש :ףיש ןליא ◆

 תכרעמ איה תיטופישה תכרעמהש בשוח ינא ,הב קלח יל שיש הסיע

 תרומש לכ ומכ לבא .תילארשיה הרבחב עבט תרומש ןיידע איהו ,הבוט

 ןבומב עבטה תנגהל הרבחהו ,עבטה תנגהל הרבחל הקוקז איה עבט

 םיכירצ תמאב ,תפקתומ טופיש תכרעמשכו .תילארשיה הרבחה איה הזה

.התרזעל ץלחיהלו הילע ןגהל

 ,תומיוסמ תוצרפ שי תיטופישה תכרעמב םג ,עבט תרומש לכב ומכ

 .םיילושל הקחדנש הרואכל הנטק הצרפ לע רבדל ימצעל השרמ ינאו

 תכרעמה ןיב דימתמ חתמל תמרוג איה םייתקוח םיטביהמ ץוח

 תכרעמה ןיבו תיטופישה תכרעמה לש תוחוקלה רוביצ ןיבל תיטופישה
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 טעמכה בצמל ןווכתמ ינאו ,הינפב םיעיפומש ןידה יכרוע ןיבל תיטופישה

.תיטופישה תכרעמב סמועה לש לבסנ-יתלב

 תכרעמה לש תלוכיה-יאש םושמ ,יתקוח טביה ול שי הזה סמועה

 הטיפשה תוכיאב הטילשה .התואמצעב םגופ ותוא רותפל תיטופישה

 רבדהו ,תיטופישה תכרעמה אל אוהש ימ ידיב הנותנ סמועב היולתש

 תניחבמ חתמל םרוג הזה בצמה ןבומכו ,םוי-םויה ייחב אטבתמ

 תימדתב עגופ הז .תיטופישה תכרעמה םע ,קדצומ חתמ ,תוחוקלה

 תכרעמה לש תימדתה המכ דע ונרכזה רבכו ,תיטופישה תכרעמה

.הבושח תיטופישה

 תיטופישה תכרעמה וניינעש יקוח וא יתקוח רדסה לכבש בשוח ינא

 רשפאל ידכ ,תכרעמה לש יאמצעה לוהינה תייעב תא םג רותפל ךירצ

 הלודג תמאב איה לבא ,הרואכל הנטקה הצרפה תא םותסל הל

 תוכיאב םג תעגופ איהו ,םוי-םויה ייחב שממ תאטבתמ איהו ,הדירטמו

.הטיפשה

 ובשחש ולא ןיבו ,םיטפוש יונימל הדעווה בכרה לע תובר הפ רבוד )ב(

 רמול ימצעל השרמ ינא ,םיטעמ אל ויה הדעווה תא תונשל ךירצ אלש

 תעגל רוסא לבא ,ילאדיא אל אוה הלש הנבמהש ובשחש םיבר ויהש

 ךיא םיעדוי ונחנאש ןוויכ ,רתוי השק בצמל עיגהל םילולע ונחנא יכ ,וב

 םע ,הנממ םיאצוי ךיא םיעדוי חרכהב אל לבא ,תאזה היעבל םיסנכנ

 לע תועד םיעמוש ןמזה לכ ונחנא .הב ועגי ןכא םא ,יתקיקח רצות הזיא

 דצ לש ולוק .םירחא םג ףיסוהל ןוצרו הדעוול םיאקיטילופ ףיסוהל ןוצר

 ,ינשה דצה וליאו ,ומצע תא ריבסהל עדויש לולצ לוק ,המרב עמשנ דחא

 תויהל לולע יוניש לכ לבא תילאדיא אל איה הדעווהש בשוחש דצה

 םיאקיזיפה ,תאזה תוחוכה תיליבקמב .עמשנ וניא ולוקו קתוש ,הערל

 לבקתתש האצותהמ רתוי העורג האצות לבקתהל הלולעש ונל וריבסי

 .םיפסונ םימרוג ידי-לע הדעווה תא בייטלו תונשל השירד הלעות םא

 יונימל הדעווה לע היגולנאב עיבצהל ימצעל השרמ ינא הזה רשקהב

 רש ,הקיטילופה תא םיגציימש םירש ינש קר שי םש .םייאבצ םיטפוש

 לש בחרה ןבומב עוצקמ ישנא םה רתיהו ,ןוחטיבה רשו םיטפשמה

 ,םיליד הב ןיא ,ללכה ןמ אצוי תלעופ תאזה הדעווהש בשוח ינא ,הלימה

.רז לוקיש םוש אלב תמאב םה םינוידהו ,םירדסה הב ןיא

 םישל ךירצ ,תואיצמה רואיתב - תורצק תורעה המכ :רצינמרק יכדרמ ◆

 םהב ,םיטנמלא ינימ לכ תאזה הנומתב שי .רתוי תבכרומ הנומתהש בל

 טפשמה תיב לש תוליעפה לע היצמרופניא-סיד םג םיציפמש הדבועה
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 סחיה לע ,תסנכב טטוצמש ךמסמ םסרפש ידרח ףוג שי ,לשמל .ןוילעה

 ילא ןהכ תיגרמ ונבתכש הדמע ריינב .םייתדל ןוילעה טפשמה תיב לש

 "ידוהי עדימל זכרמה - ףונמ" .א תואיצמו יומיד :ץ"גבו תד( ינאו רדניל

 לע יונב ,ולוככ ובור ,הזה ךמסמהש םיארמ ונחנא )תרוקיבה ןחבמב

.םינוכנ םניאש םירבד

 אלו תונורחאה םינשב ורקש םירבדמ םלעתהל רשפא-יא ,ינש דצמ

 רטפל הלשממה שארל הרומ קדצל הובגה טפשמה תיב :רבעב ורק

 .יתעדל תוקדצומ תוטלחה יתש - ל"כנמ רטפל הלשממל הרומ וא ,רש

 תושיגר ךכב ןיאשו תדחוימ תועמשמ ךכל ךיאש דיגהל רשפא-יא םלוא

 ,הלשממה שארו הלשממהש ןוכנ .תיטילופה תכרעמה יפלכ תדחוימ

 לומ םא לבא ,תאזה תיטופישה הבוגתה תא וחיוורה ,ילש חותינה יפל

 גוסהמ םיכלהמ השועו אב טפשמה תיב הלשממ שאר לומו הלשממ

.טושפ ןיינע וניא הז ,הזה

 בשוח ינניא ,תאז םע .יבמופ עומיש דגנ ינא - ריהבהל שקבמ ינא

 יתפקשהה ליפורפה תא ררבל רשפא-יאש וירבדב קדוצ אריפש סומעש

 הקיספ תביתכ לש וא דרוקר םהל שיש םישנאב רבודמ .םדא לש יללכה

 רשפא הזה רבדה תאו ,תויואטבתה לש וא םירמאמ תביתכ לש וא

 םג ןתינ .בתכב ןהילע תונעל שקבתמ דמעומהש תולאשב םג םילשהל

 הנשמה תדעו .םייללכ םיווקב ומלוע תפקשה תא גיצהל דמעוממ שקבל

.ירשפא הזה רבדהש בשוח ינא .הלאמ תולאש ףיסוהל הלוכי

 .הנידמה לש התומדל התמאתה תויהל ךירצ הפינמה לש ןורקיעה ,יתעדל

 קרש הסיפתה תא ץמאמ יתייה אל ינא .הבחר הפינמ תויהל הכירצ תאז

 טפשמה תיבל תונמתהל םייואר תילרבילה תרוסמל םיכיישש םיטפוש

 .הנוכנ אל הסיפת יל תיארנ איה .רנטואמ 'פורפ עיבהש הסיפת ,ןוילעה

 ףרצל - הפי התלע אלש המזוי - קרב אישנה ונמזב טקנש המזויה

 התייה הנידמה יקוחל תוביוחמ לעב ידרח טפוש ןוילעה טפשמה תיבל

 יברע טפושל ןוילעה טפשמה תיבב םוקמ שיש בשוח ינא .הנוכנ המזי

 ךירצ ןורקיעה ןכש ,'ינויצ אל' םילימה תא שיגדמ ינא .ינויצ אל

 תויטופישה םלועה תופקשה יוטיב ידיל ואובי הבש הבחר הפינמ תויהל

.תוירקיעה

 המרב היה אל ןוניצ לע יתרמאש המש רמול שקבמ ינא ,זועמ רשאל

 לע לוחל ךירצ וניא אוה ,ןוניצ םיגיהנמ םאש יתרמא .ךפהל ,תילנוסרפ

 .תבייחתמ תוניגה ימעטמ ,םינהכמ םידיקפת ילעב

 תיבב תויזוכיר דעב םילוקיש דוע שיש רמול שקבמ ינא רודנב לאיראל
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 ומצע קוח ותוא ובש םירבד בצמ לבקל השק ,תישאר .ןוילעה טפשמה

 רחא טפשמ תיבבו תיתקוח הניחבמ ףקות ול שי דחא טפשמ תיבב

 הניחבמ אירב אל בצמ והז .תיתקוח הניחבמ ףקות ול ןיא ךומס וא

 תא םאות ונניא קוחש העיבקב םייתסמה העיבקה ךילה .תיביטמרונ

 השעיש ימש םיאתמ ןכלו ,גירח יפוא לעב ךילה תאז לכב אוה הקוחה

D אטבמ הז .ןוילעה טפשמה תיב היהי תאזה העיבקה תא ecnerefe 
 לש סחיב תנייטצמ הנניאש הרבחב שקבתמ הז .קקוחמה יפלכ ישאר

 ןאכ שבגתמש תאזה הדוקנב סוזנסנוקהש ,ןכל ,יל המדנ .קוחל דובכ

.יואר סוזנסנוק אוה

 םירמוא הזה ןחלושה ביבס םיבר .תיטמגרפ הנובת לע ,תחא הדוקנ דועו

 תועצה לומו םיעמשומש תרוקיב ירבד לומ דדומתהל הנוכנה ךרדהש

 איה ישעמ לֶכֶֹש לש החנההו ,םייקה בצמב קובדל איה תולועש תוער

 חילצנ ,יונישל העצהו תרוקיב לכ םיפדוהו םייקה בצמב םיקבד םאש

 תולעהל שקבמ ינא תאזה תיטקטה השיגה לומ .הדוצמה לע רומשל

 םה םא ,םייוניש תושעל ךירצ םימעפלש איה היצפואהו ,תרחא היצפוא

 החנהה .םיער תונויער םולבל ידכ םג ,ןבומכ םייואר וא םיבוט םייוניש

 ןמז ךרואל חילצת יוניש אלל ורמשלו םייקה תא שדקל תושקעתההש

 שי ,ךפהל .הילאמ תנבומ הניא ללכ ,תרוקיבה לומ ,םייקה לע רומשל

 יוכיסה תא לידגתו ,רוכינה תא ,תודגנתהה תא ריבגת וזכ ךרדש הרבס

 הנניא הילע הבושתהש הלאש איה תיטקטה הלאשה .םיער תונויער לש

.תיעמשמ-דח

 דיגהל החרכומ ינא המכסהב הקוח לש ךילהתה תניחבמ :ןוזיבג תור ◆

 ונחנאש יל הארנש ינפמ ,דואמ לכסתמ םויה ונלש ןוידה תא יתאצמש

 לש םיגוס ינש ןיב בוטיק אוהש הזיא לע היינש םעפ רבכ םירמוש

 ינש .עבש-ראבב ונלש השיגפה ירחא הזה ןיינעב ןוידב םג היה ךכ .חיש

 טפשמה תיבב זכרתמש חיש ויה םהינשו ,דואמ םיינשגר ויה םינוידה

 רבדהש השגרה שי הבש הריווא שיש הניבמ ינא .ודגנ וא ודעב - ןוילעה

 תיתקוח הבשחמב יאדווב - הזה רבדהש תבשוח ינא לבא ,קדצומ הזה

 בייחמ הזה רבדה ביבס הרוקש בוטיקהו ;הרושה תא דואמ לקלקמ -

 .הרושה תא רתוי דוע לקלקמ הזו ,דגנ וא דעב וא בצייתהל דחא לכ

 םיצור ונחנא ךיא תוחיתפב לוקשל תורשפא ונל ןיא םצעב ךכש ינפמ

 .ונלש תיתקוחה תכרעמה תא תונבל

 ובש יתקוחה ןיינעה אוה דחאה - םיניינע ינש ןיב ןיחבהל הצור ינא

 אשונב תודמע יל ןיאש ,רקובב רבכ יתזמר ינא - םיקסוע וליאכ ונחנא
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 םרטש תוטלחה דואמ הברה ךרוכ יתקוחה אשונהש ינפמ ,יתקוחה

 תויהל לוכי זא ,תיללכ תורבגתה תקספ םילבקמ םא - לשמל ;ונטלחה

 םילבקמ ןיא ובש בצמבמ ןיטולחל הנוש םייונימה לש רופיסה לכש

 הלאשב יולת רזבל וא זכרל םיצור ונחנא םא ןורתפהו .תורבגתה תקספ

 יל הארנ ןכלו .טפשמה תיבל יתקוחה רדסהב ןתינש תויוכמסה ויהי המ

 תושרה לש הרדסהה לע רבדל םילכ ללכב ונל ןיא תיתקוחה המרבש

 םיקסוע ונחנא ןהבש חתפמה תולאשל תובושת ןיידע ונל ןיא .תטפושה

 ינאש המ לכ .'וכו תרוקיב לש גוס הזיא ,הנמש הקוח ,הזר הקוח ןיינעב

 שי םויה .הליבח תקסע תושעל ךירצש אוה תיתקוחה המרב דיגהל הלוכי

 .2991 לש דוסיה יקוח יפל תיטופיש תרוקיב לש תוכמס טפשמה תיבל

 םידגנתמש םישנא שי יכ ,תכרעמב שער השוע ןמזה לכ תאזה תוכמסה

 ריהבי ,תאזה תוכמסה תא ןגעיש יתקוח ךלהמל םיכלוה ונחנא םא .הל

 טלחהב אוהש ךלהמו ירשפא ךלהמ ,רתוי תיללכ התוא השעיו התוא

 ונחנא זא ,היטרקומדה תא שמממ וליפא ילואו היטרקומדה םע בשייתמ

 ונחנאש המ .ול שיש הממ תוכמס רתוי הברה טפשמה תיבל םינתונ

 היהי הזה רבדה .עמשנש המ תמועל והצק ספא הצק הז וישכע םיעמוש

 "?ךמש ימ" לש הלאשה יכ ,םייונימה לש ךילהתב יוטיב ידיל אובל בייח

.הלודג רתוי הברה הלאש היהת

 םימצמצמ וליפא ילואו תויוכמס רתוי םינתונ אל ונחנא םא ,הז תמועל

 לע ,םימייקה םייונימה יניד לע רומשל רשפא זא ,תויוכמס המכסהב

 ואלפתת אלו ,יתרמא ינא .הזה רבדה לכו תושלושמה תויושרה בצמ

 ילב המלש תויוכז תליגמ םע המלש הקוח יתעד תא יתיניש אלש ,עומשל

 תמיוסמ הלבגהו טפשמה תיב לש תונשרפ תוכמס םע ,תיטופיש תרוקיב

 - הדימע תוטיפש תועצמאב ברעתמ טפשמה תיב ןהבש תודוקנה לש

 שדחמ תונבל רשפאי הזה ןורתפה .תילארשיה הרבחל ןוכנה ןורתפה הז

 ןיא ,םינפ לכ לע .טועימ תדמע ילוא וזש הניבמ ינא לבא .ןומאה תא

 בצמ לע תללוכ הטלחה ילב םייונימה ירדס לש םיטרפה לע רבדל םעט

.ןוטלשה תויושר ןיב םימלבהו םינוזיאה

 ,ונתוא דירטמ אוה םגש רחא ןיינע לע םירבדמ ונחנא םצעב וישכע

 בוט-אל אוה וישכע םייקה בצמה .רורב וניא םייקה בצמהש - אוהו

 ,ןיוצמ אוהש םיבשוחש הלאכ שיש הזב ןייפאתמ םייקה בצמה .ער אלו

 םירקבמ ןמזה לכו תילארשיה הרבחב תבשנמש הער חור הזיא שי לבא

 המו ?םלעית תאזה תרוקיבהש ידכ תושעל ונילע המ .טפשמה תיב תא

 םירמואש םירחא שי הז תמועל ?תמלענ אל תאזה תרוקיבהש הרוק
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 .םינוכנ םניא ייניעב הלאה םירבדה ינש .הפורטסטק אוה טפשמה תיבש

 ינפמ ,םידירטמ םירבדה ינש לבא .הנבה רסוח שיש הרימאה תקדוצ

.התִא םידדומתמ אל תונוש תוביסמ ונחנאש תיתִמא היעב הפ שיש

 תורדוסמה תונידמה לכבש עומשל םינכומ אל טפשמה תיבל םידגנתמה

 לודג קלח לע תיביטקפא תיטופיש הרקב שיו תיטופיש תרוקיב שי

 םישנאה ,הז תמועל .תילהנמהו תעצבמה ,תקקוחמה - תויושרה תלועפמ

 תולאש ןיינעב תולוקה תא םיעמוש אל תילרבילה היטרקומדה לש

 הברהב טפשמה תיב לש תוברעתהה ףקיהל רשא תולעומש תויניצר

 תוליעפו םייונימ לש םיניינעו םיכרע לש םיניינעו אבצ - םימוחת דואמ

 תובבותסמש תולאש םה הלאה םירבדה לכ .תויטילופה תויושרה

.ונללחב

 .תיתקוח הנניא היעבה יכ ,הפ רוזעי ללכב יתקוח ןורתפש תבשוח אל ינא

 קוח תושעל אל ,רבד םושב תעגל אל - ירמגל הנוש ילש ןורתפה הפ

 הז יתעד יפל ,ןכוסמ הז יתעד יפל .ןוילעה טפשמה תיבל קר הז תא ןתונש

 .תוביטנרטלאהמ רתוי בוט לבא ,בוט אל בצמ םנמא - ןידע בצמ הנשמ

 עומשל ןכ לבא ,םייונימה תדעו לש הנבמה תא תונשל אל דעב ינא

 ןיבו תומהלתמהו תוינחוכה תונעטה ןיב ןיחבהלו ,תולועש תונעטה ןה המ

 תושעל ,םיצור םא ,רשפא יתכרעהל .תויתִמא תויעב לע תועיבצמש תונעט

 אל ינוגרא הנעמ תתל תוסנל רשפאו ,הלאה תונעטה יגוס ינש ןיב הנחבה

 הברהל יניצר ינוגרא הנעמ תתל רשפא .הדעווה הנבמ יוניש לש ךרדב

 התוא רותפנ ואוב ,היעב שי" הרימאה ,לוכ םדוק .תוררועתמש תויעבהמ

 ,רבד םוש םיניבמ אל םתא"מ העיגרמ רתוי הברה הרימא איה "דחי

 תבשוח ינא .ןומא תררועמ אל הרימא וז ."ונתוא סורהל םיצור קר םתא

 םיגשיה ול שיש טפשמ תיב ,קזח טפשמ תיב םיצור תמאב ונלוכש

 םא ןכלו .רוביצה בלב ותזיחא תא קזחל הצורש טפשמ תיב ,םילודג

 תדדועמ קר הזה גוסהמ תפרוג הייחד ,ןומא רסוח לש היעב תמאב שי

 בטיה עומשל אוה ונלוכ לש סרטניאהש תבשוח ינא ךכ םושמ .ותוא

 ,תיניינעה תרוקיבה ןיבו "תסרוה"ה תרוקיבה ןיב ןיחבהל ,תרוקיבה תא

 תוסנל אל םגו ןאכמו ןאכמ תופרוג תואחסונב שמתשהל אלו ,הנובה

 אלש העיצמ ינא .ןורתפ םוש םהב ןיא - םילבגומ םיימוקמ םינעמ תתל

 יכ - ןאכל אלו ןאכל אל - ונל שיש םינידעה םינוזיאה תא תונשל הסננ

 רדסה ,היהי םא ,ונל היהיש דע הכחנ .םייח רבכ והשכיא ונחנא םתִא

 רבד ייניעב ןיא .תרוקיב עומשל םיחותפ היהנ ןכ ואוב לבא .ללוכ יתקוח

.תרוקיבה לכ לש תפרוג הייחדמ רתוי ןכוסמ
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 ךילה לעו תטפושה תושרה לש רשקהה לע םילכתסמ ונחנא םא ,וישכע

 .תוכרעמה לכ לש בוליש םש שיש בוט הזש תבשוח ינא - םייונימה

 םייונימה תדעו ירבח תא בייחלו רשפאל אוה הדעווה הנבמ תרטמ

 .םיטפוש יונימ ןיינעב קר ץעייתהל םיכירצ אל םה לבא ,ץעייתהל

 םייונימ לשו הטיפש לש היצפסנוקה ןיינעב םג ץעייתהל םיכירצ םה

 לש בצמ ,תקולחמ לש בצמ ,ונל שיש ומכ ,דואמ בכרומ בצמב הטיפשל

 תדחוימ תוכרעיה בייחמ הזה בצמה .רבוג ןומא-יא לש בצמ ,םיבטק

 זא לבא ,סוזנסנוקב םינפבמ ותוא ןקתל רשפא .םייונימה ךילהת לש

 ,וילא עיגהל רשפאש הנימאמ ינאו ,הזה סוזנסנוקל עיגהל תוסנל ךירצ

 ררגיהל אלו ,תושעל ןוכנה רבדה היהי הז רצקה חווטבש יל הארנו

 רשעב ונל ונינב רבכש םינידעה םינוזיאב עגפת בושש הזופח הקיקחל

 תכרעמל טקש-יא סינכת בושו םתוא שטשטת בושו תונורחאה םינשה

 ונלוכל עיגמ .תכרעמב תחנה רסוח תא עיגרת אלו ימעטל ררועת קרו

 קבאיהל ןמזה לכ ילב ולש הדובעה תא השעי םיפוגהמ דחא לכש

.ולש הלועפה לש תוימיטיגלה לעו ולש תויוכמסה ףקיה לע רוביצב

 םירבדה ןמ ,ףוסה ןמ ליחתא ינא .םוכיסה עגר עיגה :רגמש ריאמ ◆

 הסנמ איהש השיגב דדצמ טלחהב ןורקיעב ינא .העימשה ןוזיבג תורש

 ףיקמו בחר הדימ הנקב הנבה רשפאה לככ שפחל ךירצש ונייהד ,םדקל

 םילוכי ונאש בשוח ינניא ,התעדל דוגינב לבא .םיללוכ תונורתפ אוצמלו

 תואיצמ תונשלו םינשב תורשע רבכ ונלצא םייקה בצמה ןמ תגסל

 המל .ונלש תואיצמה ךותב קומע רבכ השרתשהש תיתקוח הניחבמ תינויח

 ,ילארשיה קקוחמה אלא טפשמה תיב אל ,ילארשיה קקוחמה ?יתנווכ

 עבק אוה .םימיוסמ םיללכ לש יטפשמה םדמעמ תניחבמ גרדמ עבק

 טפשמה תיב אל ,תסנכה דוסי קוחל 4 ףיעסב רשא םיללכה תא לשמל

 ןויוושב העיגפו ,תוריחבב ןויווש תויהל ךירצש םש עבקנ .םתוא עבק

 הז תובקעבו .תסנכה ירבח לש בור קר תושעל לוכי .ןויוושב יוניש וא

 עבוקו תוגלפמ ןומימב ןדש קוחהש ןוילעה טפשמה תיב עבק 9691 תנשב

 ונניא םישדח םידדומתמל אלו תומייק תומישרל קר ןתניי ןומימהש

 לש הפא תמשנב ,םש רמאנש יפכ ,ונייה ,ןויוושב עגופ אוה יכ ,ףקותב

 ,םירודישה ןמז ןיינעב רבד ותוא ועבק ןכמ רחאל .ונלש טפשמה תטיש

 ןידה קספב ;ץרא ךרדו ןייטשניבור ןיינעב ןידה קספ תא ריכזמ ינאו

 לש יביטקאורטר ןוקית לש ףקות ןיינעב םיללכ טפשמה תיב עבק הזה

 ינפל דוע רומאכ הז לכ .ןויוושב עגופ רבדה רשאכ תוריחבל תובצקהה

.ותוריחו םדאה דובכ דוסי קוח תא וקקוח רשאכ 2991
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 ףיעס לע ונעשנש תוטלחהה תא תונשל ךירצ םויה םאה :תפסונ המגוד

 ךשמל לייח רוצעל רוסאש העיבקה םאה ?םדאה דובכ דוסי קוחל 8

 ?הלטב - רתוי הרצק הפוקתל קר ותוא רוצעל רתומו ,תמיוסמ הפוקת

 אל ?ומוקמב היה אל עבקנש המ השעמלש רמאנו ונב רוזחנ םאה

 לע רבודמ לוכה ךסב יכ ,םירחאה םירבדלו סמה יצעוי ןיינעל סנכא

 תוריחל ןגומ דמעמ תנתונה תיתקוחה העיבקב םיקסועש םירקמ השולש

 תריציב רבודמ אל :ןוזיבג תורל יתבושת ןאכ .קוסיעה שפוחל וא םדאה

 הרואכל תאטבמ רשא תמייק תיטפשמ תואיצמב אלא ,השדח היצאוטיס

 הררשיאו םלש הליל הבשי איה 9691 תנשב .תסנכה תעד תא םג

 תחא לכב תולוק 16-ב ןקותמה תוריחבה ןומימ קוח לע העבצהה תא

 .תואירקהמ

 תיטופיש תרוקיב םייקל ןוצרה ןמ ונב םירזוח ונחנאש רמאנ םא

 ונייה ,רתוי הובג יטפשמ גרדממ קוחכ אלש היטס םהב שיש םירקמב

 םירזוח ונחנא ,התוא תרתוסה הליגר הקיקח שי רשאכ ,תיתקוח הארוהמ

 ןתמב רבודמ ,תיטופישה תרוקיבב רבודמ םא ,םויה ;םוקוול הרוחא

 תורשע ךשמב רבכ הרצונש תואיצמל ,תמיוסמ תואיצמל אקנפשוג

 לע אלא הקיספה לע רתוי ססבתת אל תואיצמה .9691 זאמ םינשב

 ,תוארוהה תא הרקיעמ הרציש תאז איה .תסנכה לש תשרופמ הרימא

 8 ףיעסב וא תסנכה דוסי קוחל 4 ףיעסב םייוטיבש הלאה םיאנתה תא

 לש המגמל יוטיב תתל דואמ בושחש רובס ינא .םדאה דובכ דוסי קוחל

 אלה יכ ,0591-מ יררה תטלחה לש המשגהה תרגסמב התשענש תסנכה

 התפצש המ תא תואיצמב אטבל ידכ הלאה םימוחתב הלעפ תסנכה

 תיטופישה תרוקיבה תא תונקהל שי .םינשב תורשע ינפל יררה תטלחה

 תודקמתהה תא םירצוי ךכבו ,ןוילעה טפשמה תיבל קרו ךא תיתקוחה

 ,היהי רשאב טפוש לכל תאזה תוכמסה תא קינעהל םוקמב ,תוכמסה לש

 רובס ינא .םולש טפושל םגו הרובעת טפושל םג ,יאבצ טפושל םג ונייה

 תושעיהל לוכי קקוחמה לש הקיקחב תוברעתה לש הזכ ןויער ורקיעמש

 סחי לש ןיינע הז .תיטופישה תכרעמה לש ןוילעה דסומה ידי לע קר

 וטאלפ ןיד קספב םג ונבתכ .בייחתמש יפכ תקקוחמה תכרעמל דובכה

 ,תקקוחמה תכרעמה יפלכ תוריהזבו דובכב בייח טפשמה תיבש ןורש

 ןוצרל דוגינב םילעופ ונניא ונחנא .ןוילעה טפשמה תיבל תוכמסה דוחייב

 בצמה תמועל רופיש איהש תואיצמ םירצוי ונחנא אלא ,תסנכה לש

 .ותוא םירקבמ רשא

 העירפה אל ,םיטפושה לש רוביצל תרמוא תאז ,ונל ?תרוקיבה התייה המ
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 ףוס דחא םויש וניוויקש ןבומכ .הקיספה לע תססבתמש היצאוטיסה

 וב ואצמי הלאה םירבדהשו הקיקח דוסי קוח תסנכב קק ּוחי ףוס

 וניאר ונחנאש יפכ תוחפל ,הקיקח דוסי קוח תעצהב .םיוטיב תא

 לש הנעט םאש ,שרופמ ףיעס '57 תנשמ היה ,ינאו קרב ןורהא ,ותוא

 טפשמה תיבל התוא ריבעי אוה ,והשלכ טפשמ תיבב הלוע תויתקוח-יא

 שי םא וטילחי םהו ,ץ"גבב ומכ םיטפוש השולש ובשי םש .ןוילעה

 העשת וא העבש ובשי ,דוסי הל שי םאו ,תאזה הנעטל דוסי הרואכל

 םולשה טפוש םא םג יכ ,ןוידה תכראה ךכב ןיא .אשונב ונודיו םיטפוש

 יזוחמבו ,יזוחמה טפשמה תיבב רוערע ושיגי אליממ ,לטב קוחהש טילחי

 אשונבש חינמ ינאו ,ןוילעה טפשמה תיבל רוערע תושר ושקבי יאדווב

 טפשמה תיבל עיגי הזש דע ,רוערע תושר ונתי ,רבעב ומכ ,יתקוח

 תוקיפסמ תויוכמס שי טפשמה תיבל .ןמז רתוי ךראיי קר הז .ןוילעה

 ךירצש םדאב רבודמ םא .הזה אשונה תא רידסהל ידכ םויה רבכ

 ינא .םייניב וצ תתל םא לוקשי טפשמה תיב ,רצעממ ותוא ררחשל

 אל ,חצור היהי הז םאש ימצעל ראתמ ינאש ונלש הדעווב יתרמא

 בצמ היהי הז םא .טפשמה תיב תטלחהל דע וכחי אלא ,ותוא וררחשי

 .תוברעב ,ירמגל וא תיב רצעמל וא - ותוא וררחשיש ןכתיי ,רתוי לק

 ללכב םאו .םינוש םיבצמב רותפל רשפאמ קוחהש היצאוטיס רבכ וז

 קנבב היה הזש ומכ ,תאזה הנעטה הלוע ובש יחרזא ןוידב רבודי

 עבקי םייניב וצ .תררועתמ אל היעבה ללכב זא ,ןיינק ןיינעב יחרזמה

 רבכ הז .ףסכה תא םימלשמ ןכ וא ףסכה תא םימלשמ אל םייתניבש

.קוה דא אובל לוכי ונורתפש רבד

 המויק תא ןובשחב איבמ רשא רדסהב שי ,ימעטל ,וז הדוקנ םוכיסל

 תסנכה לש םיקוחב ועבקנש תוארוה רואל תיטופיש תרוקיב לש

 .תסנכה תוכמס לש קוקח יוטיבל הפקת תיטפשמ תיתשת תתל ידכ

 ידכ תוכמסה לש זוכירה תא םג וכותב בלשי הזה יטפשמה דמעמה

 קדצב ילוא שיש החונ-יתלבה השגרהה תא עונמל ידכ הנוילעה האכרעב

 אובל לוכי - םהב לזלזמ ינניא ינאו - םולש טפוש לכש טנמלרפל

 החונ-יתלבה השגרהה .לטב - לביק ילארשיה קקוחמהש קוחש עובקלו

 הארוה קקוחל ךירצ םא הלאשב תעכ תעגל הצור ינניא .םלעית תאזה

 התוא ץבשל ידכ קוסיעה שפוח :דוסי-קוחל 8 ףיעסב רשא וזל המוד

 ףיעסב הרקש המ רואל רקיעב ,יטמלבורפ רבד הז .םיפסונ םיקוחב

 תפסונ הקספ ול ופיסוהו ואבש דע ,תלבגומ הפוקתל ןתינ 8 ףיעס .8

 לש גייסה .ןמז תלבגה םהיבגל ןיאש ,ןכ ינפל ולבקתהש םיקוח ןיינעב
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 םיקוח ןיינעב 8 ףיעסב רמאנש המ השעמל ,תרמוא תאז .לח ונניא ןמזה

.ןמזב לבגומ-יתלב אוה םימיוסמ

 ןיינעב םג תורקל לוכי הזש רמוא ינא לבא ,םידקתה הז ,המגודה וז

 ינא ןכל .רחא דוסי קוחב ותוא ועבקיש ,דוסיה קוחמ היטס ריתמה ףיעס

 רשפא ונלצא יכ ,הברה ךכ-לכ תדמלמ הנניא תידנקה המגודהש רמוא

 ךפוה אוהו ,הדנקב תגהונה הלבגהה לש ןמזה ךשמ תא ךכ-רחא ןקתל

 .רתוי תרחואמ הקיקחב ותוא םילטבמש ןוויכמ ,תועמשמ-רסחל זא

 .וז היגוסב הדמע וישכע טוקנל הצור ינניא .ךכ לע בושחל ךירצ

 תוהשהל יתעדל ןיא לבא ,ןורתפ םישפחמ ונלוכ ונחנאש בשוח ינא

 רבכ תמייק תואיצמ רומאכ תפקשמש תיטופישה תרוקיבב הרכהה תא

.םינשב תורשע

 תויעוצקמ לש גשומהש רובס ינא .םיטפושה תריחב - ףסונ ןיינעב ונד

 תור ורמאש םירבדה יכ ,ידמ תמצמוצמ הנבה הזה להקב ןבוה ילוא

 ונתניחבמ תרמוא תאז .יילע םילבוקמ טלחהב ןרטש הידידיו ןוזיבג

 לש השיגה תא ,תישפנה המאתהה תא םג ללוכ תויעוצקמ לש אשונה

 ןיאש םיעדוי ונלוכ .סחיה תא ,תונלבסה תא ,תונלבוסה תא ,םדאה

 ךירצ .תונולשיכ שי םימעפל .םלשומ וניא שיאו םיילאטוט םיגשיה

 המגמה תניחבמ לבא ,םיילנוסרפ תונולשיכ תויהל םילוכיש תודוהל

 לכ תא ריכמ םדאה םא הלאשב קר דקמתהל ןיא םעפ ףא ,תיסיסבה

 תויהל .הב קסוע אוהש תיטפשמה הירטמב איקבו ויגוסל קוחה יפיעס

 רמאנש יפכ .יטופיש גזמב לוכ םדוק רבודמ .בכרומ רתוי הברה הז טפוש

 ימל היתפמא ול שיש ,השוחת ול שיש םדא ,םדא תויהל ךירצ ,ןאכ

 ןכלו .וינפל תררועתמש תישונא היעב יפלכ שגר ול שיש ,וינפל עיפומש

 תניחבמ ןאכ רמאנש רבד לכ לע םותחל ןכומ טלחהב ינא וז הניחבמ

 שיש תויהל לוכי .תידוסיה המגמה וז לבא ,םדאה לש תומדה יפוא רויצ

 ועמשוה םהמ תצקמ םגשו ונלוכל םירכומש םירבדה רואל ,תואיצמב

 תושעלו םדקל ,ללכשל ידכ ,םהילע בושחל ךירצש םיפסונ םירבד ,ןאכ

 םג רובס ינניא טלחהב .הטישה תא רתוי תמדקתמל ,רתוי הבוטל

 בצמל ונעגה ונחנאש ,םזינויצקפרפל ונעגה ונחנאש הנימאמ תכרעמהש

 ןאכ רבודמ .תורעהל בל םישל ךירצ .ךפהל .תויעב ןיאו ריפש לוכה ובש

 אל - םדאה תא עמושש תווצה בכרה תבחרה לע תונושה תודעווה ךותב

 - טרפ לכל שדקומה ןמזה תבחרה לעו - השיש אלא ,םישנא השולש

 ןאכ יתעמש .רתוי הבר תוקמעתהו הפיקמ החיש אלא ,הרצק החיש אל

 .ולש םירמאמה תאו דמעומ לש ןידה יקספ תא קודבל םיצורש לשמל
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 טלחהב ינא לבא ,שודיח הזיא וב שיש רבד אל הז ,םויה רבכ השענ הז

 איבהל ךירצש םירבד שי ןאכ ועמשוהש םירבדה ללש לכ ךותמש רובס

 ,םיטפשמה רש לשו ןוילעה טפשמה תיב אישנ לש םבל תמושתל םתוא

.םדקלו רפשל ןוצר ךותמו הדהא ךותמ הזב ונודי םהו

 ,הדעווב ראותש יפכ הזכ ספוט היה דימת אל .ךכב ונמדקתה םינשה לכ

 יתהמת .רבעב רתוי תורצק תוחיש ויה .תוכורא תוחיש ויה דימת אלו

 וניא םיטפוש תריחבל הדעווה רבחש ץילמ ןיד ךרועמ יתעמש רשאכ קר

 ינאש הדעווב ,רמול חרכומ ינא .ותוא ול םיארמ אלו רמוחה והמ עדוי

 רבדל ידכ םידמעומה לכ תא ןימזהש יתרכה ינאש םדאה ,הב יתנהיכ

 אשונב םיקסועהמ דחא אוהש םג הארנכ םהל רורב היהיש ידכו םתִא

 ןאכ רמא .ימיטיגל יתעדל הזו .הדעווה ךותבש יטילופה רבחה היה ,הז

 .תויהל ךירצ ךכ !דואמ הפי - םדא לכ ןייאר אוהש םיטפשמה רש םויה

 ,םינממ םה ימ תא תעדל םיכירצ םדאב םינדש הדעו ירבח טלחהב

 בשוח ינניא .ןיינעב קמעתהל םיכירצ ,ולש םיבתכה תא ריכהל םיכירצ

 ךירצ טלחהב .ךרע לק רבד אוה טפוש יונימ יכ רובס רחא והשימש

 וניא םדאה יפואשו דואמ ךורא חווטל םדא םינממש ךכל עדומ תויהל

 םילאוש םא - המגודל קר .הדעוול רמוא אוהש םירבדב אקווד ףקתשמ

 יכ" בישי ללכ ךרדב יאדווב אוה ,"?טפוש תויהל הצור התא המל" םדא

 אל הז לבא ."הב ליעומ רבח תויהלו הרבחה תא תרשל יתטלחה ינא

 .םיפסונ םיעינמ שי ,דיחי עינמ דימת

 רחאל םהבש םירקמה םוצמצו תולקת ןוקיתו םירופיש לע רבדמש ימ

 אל הז .הז תא תושעל ךירצ .קדוצ טלחהב ,תועט התייהש םיבשוח השעמ

 זכרי היטרקומדל ןוכמהש הווקמ ינא .םיינוציח םיפוגל תוצלמה לש ןיינע

.הזה ןיינעב לפטל ךירצש ימ ידיל ןתוא ריבעיו ןאכ ויהש תורעהה לכ תא

 לבא ,הדעווה בכרה לע תוגשה שי יל םג ,הדעווה לש בכרהה ןיינעב

 ךירצ ןוילעה טפשמה תיב אישנש בשוח ינא .ירמגל תרחא הניחבמ ןה

 תושרש בשוח ינא יכ .םיטפשמה רש אל ,הדעווה שאר בשוי תויהל

 .תעצבמה תושרה לש םרוג אלו ,הדעווה שארב דומעל תבייח תיטופיש

 ריאשנ ,ונוקית לע אב תיטופישה תרוקיבה לש הזה ןיינעה תעכ םא

 ןוקית אוה וילע רבדמ ינאש ןוקיתהש בשוח ינניא .דיתעל םירבדה תא

 ,תרמוא תאז .םיינויח םירחאה םינוקיתהש בשוח אל םג ינאו .תעכ ינויח

 עובנל לוכי הז - ףסונ םדא םע ץעייתהל וטילחי םא - הדעווה ירבח

 םדאה תא ולאשת" רמוא םדאש תובורק םיתעל הרוק .לשמל םיספטהמ

 טלחהב הדעווה ירבחמ והשימ ."תעד תווח ןתיי אוהו ,יילע הזהו הזה
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 לוכי ינא ,הזמ רתוי .ןובשחב אבות ותעדו ,ותִא חחושל ,ותִא רבדל לוכי

 םדאה םע ורבידש הדעווה תאילמל וחוודי םג להונה יפ לע ,םכל דיגהל

 .ותעד התייה המו הזה םיוסמה

 םע וב םיליחתמש עוצקמ אוה טופישה הפוריא תשביבש ןאכ רכזוה

 םדקתמ םדא .ילש הדעווב הז לע רבודו ,הטמלמ ירק .םידומילה רמג

 םיצור ויה םש וליא ,רמולכ .המרל המרמ רפסמ םינש רובעכ םש

 ויה ,הקוחל טפשמה תיבב תבשל םיכירצ רשא םישנאה לש יונימ תונבל

 ךשמב יטופיש-םינפה לולסמב םדקתהש ימ ךותמ םתוא רוחבל םיכירצ

 ונייה .תובכש ןווגממ םישנא וצר םה .הז תא וצר אל םהו ,םינשה לכ

 תלבוקמש הדימה תמאל ורזח תפרצב וא הינמרגב הקוחל טפשמה תיבב

 אל .רבדב עגונה דיקפתל רתויב םיבוטה םישנאה תא םירחוב .ונלצא

 אוהש ירחא הנש םירשע ינפל הנומש טפושה תא אקווד םש תחקל וצר

 .יטופישה םלוסה יבלשב טאל טאל םדקתהשו הטיסרבינואה תא רמג

 קיתעהל רוסא םייתקוח םיניינעבש אוה ריבסה ללכה ,םוקמ לכמ

 רשא תואיצמהו הנידמ לכ ,היאנתו הנידמ לכ .הנידמל הנידממ םירבד

 ךרוצ לכ האור ינניאו ,הדעו שי ונלש תואיצמב ןכלו .תלעופ איה הב

 ינאו ,םינוויכה לכמ הז לע ונחחוש ,הזב ונד .וישכע ךכב עוגנל יניינע

.אוהש יפכ הזה רבדה םע תויחל רשפאש רובס ימצע

 לש ןיינעה תא םג םדקל ךירצש ןאכ הלעוהש ןויערהש רובס ינא

 .עיגה ונמעש ןויער טלחהב אוה תיטופישה תכרעמה לש תואמצעה

 .ותעשב תאז התצר אל ,הלש םימעטמ ונלש תיטופישה תכרעמה

 טפשמה תכרעמ תא להנמ רשא ףוגה - םיטפוש תצעומ אשונ הלעשכ

 .תאז וצר אל ונלש םיטפושה - הילרטסואבו הדנקב תירבה-תוצראב

 דוגיאב םייקש המל המודה ףוג איהש םיטפושה תוגיצנ תא ופידעה םה

 לופיטה םגו ,ההתשה הזה רבדה ןכל .וילא םיסחייתמ םג ךכו ,יעוצקמ

 ,עיגהל ךירצ ומויש רבד טלחהב הז לבא .ההתשה ימדק טפושה לש חודב

 םדאה זא דע ,תרמוא תאז .תירבה-תוצראב 9391-ב הרק אוהש יפכ

 ומיקה זא .טופישה תכרעמ תא להינ ונלצא םיטפשמה רש ומכ אוהש

 הזה רבדהו ,תירבה-תוצראב םיטפושה תצעומ םע יאמצעה ףוגה תא

 תויפסכ תובצקהל רשקב סרגנוקל הנופש ימו ,תרדוסמ הרוצב זאמ לעופ

.םיטפשמה דרשמ לש אלו טופישה תכרעמ לש ךמסומה גיצנה הז

 המ ,יתרמאש יפכ .םויה םייקש המ לע םיפסוותמש םיאשונ הלא לבא

 יתקיקח ןוגיע ןתמו תיטופישה תרוקיבה הז וישכע וב לפטל ךירצש

 דעונ רשא ימינפ לופיט לש םיאשונ םה םיאשונה רתי .הזה אשונל



 אל םלועלש בשוח ינא .םתוא קודבל ךירצ דימתש םיבצמ רפשלו םדקל

.תפסונ הקידבב ךרוצ ןיאש רמול היהי רשפאש בצמ עיגי
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הוושמ טבמ - םיטפוש יונימ ךילה

*ןבא תרפא

 ןוטלשה תויושרל תופיפכמ תטפושה תושרה לש תואמצעה ןורקע

 תמייקתמ ןיא ןאכ .וז תושר לש לוהינה תוכמס לע לח וניא תורחאה

 העיבק .םהב תולת אלא ,קקוחמה ןמו תעצבמה תושרה ןמ הדרפה

 לש םירומשה היתולובגמ גרוחה ,םיטפוש יונימ ךילהל םג הפי וז

 יונימל םיירקיע םילדומ המכ לע העיבצמ ןאכ הריקסה .תטפושה תושרה

 תא תוחנמה תולבוקמ תומרונ לעו הקיקח לע ךמתסהב ,םלועב םיטפוש

.טופישה סכל יונימה ךילה

 תרוצ :תונוש תונידמב םידחא םירדס ןיב האוושה הכרענ הז ךרוצל

 ליגו הנוהכה ךרוא ,םישרדנ םירושיכ ,דעיה להק ,םיטפוש לש יונימה

 תונוש תויטופיש תואכרע ןיב םימייקה םילדבהב םג ןתינ שגד .השירפ

 תוצרא :הלא ןה ורקסנש תונידמה .תימוקמ המר ןיבל תילרדפ המר ןיבו

 ,הידווש ,הינטירב ,הדנק ,הילרטסוא ,דנליז וינ ,הקירפא םורד ,תירבה

.הילטיאו דרפס ,תפרצ ,דנלוה ,הינמרג

nommoC-ה תונידמ ןיב לדבה אצמנ םיאשונה תיברמב  waL ןיבל 

liviC-ה תונידמ  waL. אוה הלש סופיטה-באש ,הנושארה הצובקה 

 השענ יונימה .םיסונמ םיטילקרפ טופישה סכל הָ ּנַממ ,הינטירב

 םיטפושה לש הנוהכה ךרואו ,תעצבמה תושרה לש הלודג תוברועמב

 הנממ ,תילטנניטנוקה הטישה ,היינשה הצובקה .םהייח ימי לכ אוה

 תצעונו ,ןויסינ תפוקתל םיבר םירקמב ,םיריעצ םינטפשמ טופישה סכל

 ,הילרטסואו תירבה תוצרא איצוהל .עבק יונימ ךרוצל םינוממ םיטפושב

 םינוילעה טפשמה יתבל וא הקוחל טפשמ יתבל יונימה תונידמה לכב

.הקוחה ףוגב טוריפ בור יפ לע שי וניינעבו ,ידוחיי אוה

 לש יונימה ךילהב םייוניש לש םצעתמ ךילהת רכינ תונורחאה םינשב

 תימוקמה המרב ושענש םייוניש .תורקסנה תונידמה ןמ רכינ קלחב םיטפוש

 םהו ,תוילרדפ תואכרעל ובחרוה ,הדנקבו הינמרגב ,תירבה תוצראב

 .דנלוהבו היגוורונב םג הנורחאלו הילרטסואב ,הינטירבב םג םימשוימ

 םייונימה ךילה יונישל תוריתעו קוח תועצה המכ ושגוה לארשיב םג

 וארק תועצהה ישיגמ .טרפב ןוילעה טפשמה תיבלו ללכב טפשמה יתבל

 טפשמה תיבל םיטפושה תריחב ךילהב תסנכהו רוביצה יגיצנ ףותישל

.היטרקומדל ילארשיה ןוכמה לש עדימה זכרמב רקחמ תתימע איה ןבא תרפא *
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 הדעווה לש הילוקיש יוליגל ,הדעווב טועימ תוצובק גוצייל ,ןוילעה

 וא הז דמעמב תטפושה תושרה לש החוכ תלבגהל וא םיטפוש תריחבל

 .דחי םג הלא הלבגהלו יוליגל

 ,הריחבה ךילהב יטילופה ביכרה תמצעהל איה העיבתה לארשיבש ףא

 ןלוכל תפתושמ ,ותוא םצמצל איה הרטמה תורכזנה תונידמבש דועב

 תלבגהלו םיטפוש יונימ לע העפשהה לגעמ תבחרהל העיבתה איה

 .ךילהתב תטלושכ תספתנה תושרה

םיטפוש יונימל םינוירטירק

nommoC-ה תונידמבו לארשיב תרכומה הטישה  waL םינמתמ היפלו 

 :תשביה תונידמב חוורה גהונה הניא ,םיקיתו םינטפשמ טופישה סכל

 םיסיוגמ ולא תונידמב .דנלניפו הידווש ,דנלוה ,דרפס ,תפרצ ,הינמרג

 ,רתוי וא םייתנש תב הרשכה תפוקתל םירחבנ םיטפשמ ידומיל ירגוב

 הב שי ,יונימ לש וז הרוצ .הנושאר האכרעב םיטפושכ ונומי הירחאלו

 אוה ירקיעה ןדמואהש רחאמ ,תורחא יונימ תורוצמ תעד לוקיש תוחפ

.הדיחא םתרשכהש םישנא לע םיחנמ לש תעד תווחו םיימדקא םינויצ

 םינוירטירק םיגוהנ ,םיקיתו םינטפשמ טופישה סכל תוסייגמה תונידמב

 .השעמל הכלה םיגוהנה םינוירטירק ירק ,םייגהנמ וא םייקוח

 לש ןויסינו תיטפשמ הלכשהל השירד םה רתויב םיצופנה םינוירטירקה

 תא הבר הדימב תומאות ולא תושירד .תיטפשמ הדובעב תודחא םינש

 ,םייפוריאה םהיתימעל דוגינב .ולא םיטפוש ודדומתי םמעש םיניינעה גוס

 ,תיטופישה תכרעמה לש יזופידה הנבמה לשב ,םישרדנ םיטפושה

 ןמ גרוח םדיקפתו ,תירוביצ-תיתקוח תועמשמ תולעב תולאשב תוערכהל

 .םיכוסכס ןורתפ לש הרואכל ינכטה םוחתה

 לבא ,הקיקחב תונגועמ ןניאש יונימל תושירד ושבגתה םיבר םירקמב

 ךשמב וטנש תוינגורטה תורבחב תרכומ וז העפות .לעופב תוגוהנ ןה

 תונשל ידכ .המוד ינתאו יתוברת ,ימדקא עקרמ םיטפוש רוחבל םינש

 ךרוצ רצונ ,תטפושה תושרה לש תויגוצייה ביכר תא קזחל ךכבו תאז

 תוצראב םויה הגוהנ וזכ הנווְכה .םיטפוש ייונימ לש תדחוימ הנווכהב

 םילודגה םיטועימה ךותמ םיטפוש יונימ רבדב גהונ תמייקמה ,תירבה

 םינמתמ ןהבש ,הדנקו היגלב ןוגכ ,תוילרדפה תונידמבו ,הב םייחה

.םינוש םיינושלו םייפרגואג םירוזאמ םיטפוש
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טופישה סכל םיריעצ םינטפשמ תוסייגמה תונידמ

 .םייחה לכל הריירק אוה טופישה ,וזה הירוגטקב םיטפושה רובעב

 הנבמה לשב טופישה תדובע לש םיינכט םיטביה השיגדמ תוחמתהה

 םיקסוע םניא םיטפושה תיברמ ויפלו( תטפושה תושרה לש יזוכירה

 תילהנמ טפשמ תכרעמ ןיב תיניינעה הדרפהה לשבו )םייתקוח םיאשונב

 .הידוושבו הילטיאב ,תפרצב ,דנלוהב ,הינמרגב לבוקמכ ,תיחרזאל

 ןויסינ ירסחו םיטפשמב ראות ילעב םה םיטפושה תיברמ וז הטישב

 יתבב תישעמ תוחמתה םג הרשכהה תורגסמ תוללוכ הז םעטמ .ישעמ

 טרפמ ןלהל .םייטרפ ןיד יכרוע ידרשמבו תיללכה העיבתב ,טפשמ

.תונושה תונידמב טופישה סכל םידעוימה לש םירושיכה

 םיאנת ןה תוחמתה תונש יתשו תוימדקא דומיל תונש שמח :הינמרג

 החמתמה הכוז תוחמתהה תפוקתב .טופישה סכל יונימ תלבקל םימדקומ

 החמתמה .הנידמה ןמ רכש תלבקלו "ירוביצה תורישב דבוע" דמעמל

 טפשמ יתב ,םייחרזא טפשמ יתב :טפשמ ימוחת השימחב הסנתמ

 וב שיש יתלשממ דרשמ לכ וא יטרפ דרשמ ,עבות דרשמ וא םיילילפ

.תיטפשמ הדובע

 םג תבייחמה ,םיטפוש לצא תוחמתהב םשומ שגדה רקיע וז הפוקתב

 .ונלצא לבוקמכ יטרפה קושב ןיד יכרוע לצא אלו ,ןיד יקספ תביתכ

 ,תיטופיש היצטניירוא תישעמה הרשכהל הקינעמ וז תוחמתה תרוצ

.יטרפה רזגמב תוחמתהה ןמ הנושב

 לבקי המותבו ,םינש שמח דע שולש תב ןויסינ תפוקתב בייח שדח טפוש

 הכרעה םימעפ שולש תבתכנ ןויסינ תפוקתב םיטפוש לע .עובק יונימ

 הטלחה תלבקתמש רידנ אל .םינהכמ םה ובש טפשמה תיב אישנ ידיב

 עבק לש יונימ םינוממה םיטפוש .טפושל עבק לש יונימ קינעהל אל

 תויתפוקתה תוכרעהה .94 ליגל םעיגה דע ,םינש עבראל תחא םיכרעומ

.םודיקל תורשפאה תא דסחל וא טבשל תועבוק וללה

 םיחמתמ טופיש לש הריירקב םירחובה םיטפשמ ידומיל ירגוב :תפרצ

MNE-ב דרפנ םידומיל לולסמב םישדוח 13  - l’ elocE  elanoitaN  ed 

al  erutartsigaM, םידומילל הלבק .יתפרצה םיטפשמה דרשמל ףופכה 

 דמעממ החמתמה הנהנ םכלהמבו ,םייצרא םינחבמ ךמס לע איה

 םידומילל הלוככ הבור תשדקומ הנושארה הרשכהה תנש ."רוביצ דבוע"
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 ידרשמבו טפשמ יתבב תישעמ תוחמתהל שדקומ רתונה ןמזה .םייטרואת

 תוכומנה תויטופישה תואכרעב םיישדוח תב תוחמתה רחאל .ןיד יכרוע

 הצעומה ידיב העיבת וא טופיש ידיקפתל םירגובה םינוממ ,רתויב

 .תטפושה תושרל תיללכה

RSS-ה .תבלושמ הטיש תמייקמ דנלוה :דנלוה  - gnithcitS  murtneceidutS 
gnigelpsthceR, הלבק ליג( םיטפשמב ראות ילעבל הרשכהה זכרמ 

 תללוכהו םינש שש ינפ לע תערתשמה תינכת םייקמ ,)הברמל 03 אוה

 .העיבת וא טופיש ידיקפתל הירגוב םינמתמ הפוסבש ,תישעמ הרשכה

 החמתמה ,הינמרגו תפרצל המודבו הרשכהה תינכתל ותופרטצה םע

 לש תונושארה םינשה עבראב ."ירוביצה תורישב דבוע" דמעמל הכוז

 ידיקפת לכ תא אלמי ובו ,יזוחמ טפשמ תיבב בצומ החמתמה ,הרשכהה

 תונורחאה םינשה יתש .םיעבותה וא םיטפושה דחא תייחנהב טופישה

 םיחמתמה .יטרפ דרשמב וא העיבתה ידרשמב הרשכהל תושדקומ

 תקספהל תוליבומ תוילילש תוכרעה יתש .הנשב הנש ידמ םיכרעומ

 .םידומילה

 ןויסינ ילעבו 13 ליג לעמ( םיקיתו ןיד יכרוע םג םינמתמ טופישה סכל

 לש ופוסב םיווהמה ,)ירוביצה םוחתב וא יטרפה קושב םינש שש ןב

 הליחת םיביוחמ וז הצובק םע םינמנה .םיטפושה ללכמ זוחא 07-כ רבד

 ליבקמב םייתנש ךשמב טפשמ יתבב עובשב םיימוי וא םוי תב תוחכונב

 .ןיד יכרועכ םתדובע ךשמהל

ojesnoC :דרפס  lareneG  led  redoP  laiciduJ, לש תיללכה הצעומה 

 יעוצקמ קתו ילעב םינטפשמ םייתנש ךשמב הרישכמ ,תטפושה עורזה

 םייונימה תא .תידרפס תוחרזאב םיבייח םידמעומה לכ .םינש שש לש

 .זרכמו םינחבמ ךמס לע הצעומה תכרוע

 םינחבמ ךמס לע םירחבנ העיבתו טופיש ידיקפתל םידמעומ :לגוטרופ

 .עוצקמב ןויסינ תונש יתשבו תיטפשמ הלכשהב םיבייח םה .ןויאירו

.ןחבמב םיבייח םניא םהו ,םיטפשמב ישילש ראות ילעבל ןתינ ןורתי
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םירחאו םיקיתו םינטפשמ סויג

 טפשמה יתב לכל םייונימב ףקשל היחנה שי הקוחב :הקירפא םורד

 ,ןכאו .הקירפא םורדב הייסולכואה לש ינימהו יעזגה ןוויגה תא

 תואכרעה לכב םייונימב תמשוימ םירוחשו םישנ יפלכ תנקתמ הפדעה

 םורד תוחרזאב םיביוחמ הקוחל טפשמה תיב יטפוש .תויטופישה

 ךא ,הקוחל טפשמה תיבל יונימל תיטפשמ הלכשהב בויח ןיא .תינקירפא

 .םיטפושכ רבעב ונהיכ בכרהה ךותמ העברא יכ שרדנ תאז םע

 םיאנתהו תושירדה .טפוש יונימל יקוח ןוירטירק לכ ןיא :תירבה תוצרא

 םיליכשמ םידמעומ רתוי( עציהה עקר לע ןמזה ךשמב ושבגתה םייונימל

 יתבב יונימל םויה הגוהנה השירדה .)םיטפשמב םיראת יאשונ רתויו

LL ראות איה םיילרדפ טפשמ .B וא J.D גהונ .םיטפשמל רפס תיבמ 

 בכרהב םיטועימ יפלכ תנקתמ הפדעה אוה ,קוחב ןגועמ ונניאש ,רחא

 םישנ ,םידוהי ,םירוחש :הלא ןה תוגצוימה תוצובקה .ןוילעה טפשמה תיב

 לש םגוציי םג ירוביצה םויה רדסל הלע תונורחאה םינשב( םילותקו

 יכרוע תורושמו יתלשממה תורישה ןמ אוה םיטפושה סויג .)םינאפסיהה

.יטרפה רזגמב ןידה

 םיטילקרפ ,skliS-ה תורושמ אוה םייונימה לש יראה קלח :הינטירב

 םוחת תא ביחרה 1791-מ קוח .תוהובג תואכרעב םיעיפומה םיריכב

 תונַמל רשפאו ,וז הצובק םע םינמנ םניאש םיטילקרפל םג םייונימה

struoC קוחה .תוכומנ תואכרעב םיטפושכ םתוא  dna  lageL  secivreS 
tcA סכל יונימל תובייחמה תושירדה תא םויכ ביצמה אוה 0991-מ 

 ללכ ךרדב םינממ לעופב( הובג טפשמ תיבל ןויסינ תונש רשע :טופישה

 האכרעב טופישב ןויסינ םייתנש וא )הנש 02 לעמ ןויסינ ילעב ןיד יכרוע

 תונש רשע ןה טופישל ףסה תושירד םייניבה תואכרעב .רתוי הכומנ

 רתוי הכומנ האכרעב טופיש וא טפשמ תיבב עיפוהש טילקרפכ ןויסינ

 איה ףסה תשירד םָ ּשַר ידיקפתלו תונושאר תואכרעל .םינש שולש ךשמב

 סכל םייונימה לכ .טפשמ תיבב עיפוהש טילקרפכ ןויסינ תונש רשע

 יכ אצוי .יטירבה םימעה רבח וא תיטירב תוחרזא ילעבל םה טופישה

 04-ה תונשב דואמ םיסונמ םיטילקרפ בורל םה םינמתמה םיטפושה

.םהייחל 05-הו
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 םיטפשמב ראותב טופישל םידמעומה לכ םיביוחמ ,קוח יפל :דנליז וינ

.םינש עבש ךשמב תיטופיש וא תיטפשמ הדובעב ןויסינבו

 .תוחפל םינש רשע ןב ןויסינ ילעב םינטפשמ םה םיטפושה לכ :הדנק

 גוצייב ךרוצה לע םינוע ןוילעה טפשמה תיבל םייונימה יכ לבוקמ

 .היצרדפה לש םיירקיע םירוזא םיגציימ בכרהה יטפוש לכש ךכב ירוזא

 םירוספורפ רקיעב ןוילעה טפשמה תיב תורושל וסיוג תונורחאה םינשב

 .הימדקאה ןמ םיטפשמל

 

םיטפוש יונימ תורוצ

 .םיטפוש יונימל םירדסה לש בחר ןווגמ תועיצמ תויטרקומד תונידמ

 יונימ :םיקהבומ סופיט-תובא המכל סחייתהל ןתינ אצומ תדוקנכ

 יונימ ,תעצבמה תושרה ידיב םיטפוש יונימ ,קקוחמה ידיב םיטפוש

 תוצעומה ירק ,יתקוח ףוג תועצמאב יונימ וא תודחא תויושר לש בלושמ

 .)ןלהל( תטפושה תושרה לש תויללכה

 תוצעייתה ילמרופ יתלב וא ילמרופ חרואב תוברעמ יונימה תורוצ תיברמ

 ,הדובע יניד( תדחוימ תוחמתה ילעב םיטפוש וא םיריכב םיטפוש םע

 העפשה חוכ קקוחמה ידיב שי תונידמה תיברמב .)ב"ויכו הביבסה תוכיא

 וא תילרדפה המרב ,הקיקחב וצמיא תונידמה ןמ קלח .םייונימה ךילהב

 הנידממ םינתשמ ןתוא םינממהו ןבכרהש תודעו ידיב יונימ ,תימוקמה

.הנידמל

 הרדסהבו היצזילמרופב תונייפאתמ תודעווב תורזענה תוכרעמ ןתוא

 תוכמס תא תוזכרמה תוטישהש דועב ,םייונימה ךילה לש תיתקוח

 רבדב תרוקיב תוררועמו תומימעב תוקול דחא םרוג ידיב םייונימה

 ךילה לש היצזילמרופ .יונימה ךילהב םיטלושה םייטילופ םיעינמ

 הלחה ךא ,ילטנניטנוקה טפשמה תונידמ ברקב רתוי הצופנ םייונימה

nommoC-ה תונידמ ברקב םג שרתשהל תונורחאה םינשב  waL )היארהו 

.)הינטירבב הדנקב תונורחאה םינשב וצמואש םייונישה -
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 תויתקוח םייונימ תודעו

 יגוצייו בחר יתקוח ףוג איה יטופישה תורישל הדעווה :הקירפא םורד

 םה הדעווה ירבח .תטפושה תושרב םייונימל תוצלמה ,רתיה ןיב ,קפסמה

 טפשמ תיב אישנ ,הקוחל טפשמה תיב אישנ ,ןוילעה טפשמה תיב אישנ

 םיעבות ינש ,)םיטפשמה רש( טניבק רבח ,םיטפוש ידיב רחבנה םולש

 ןטפשמ ,אישנה ידיב םינוממה ןיד יכרוע ינש ,אישנה ידיב םינוממה

 תוחפל םכותמ ,טנמלרפ ירבח השיש ,ויתימע ידיב רחבנה הימדקאה ןמ

 תוזוחמה לש תימואלה הפסאה ירבח השיש ,היציזופוא ירבח השולש

 רחאל ,אישנה יונימב םישיא העבראו תוחפל תוזוחמ השיש תכימתב

 ן ֹודנ םא .)1 הלבט ואר( טנמלרפב תוגלפמה יגיהנמ לכ םע תוצעייתה

 טפשמה יתב לש תימוקמ הקלחמל וא םיוסמ זוחמל רושקה ןיינע

 שארו יטנוולרה טפשמה תיב אישנ םג הדעווה ינוידב ובלושי ,םיהובגה

 .םיטפשמה רש ינפב אלו ,טנמלרפה ינפב תיארחא הדעווה .זוחמה

 תוצעייתהב םיטפושה תא הנממ אישנה תויטופישה תואכרעה תיברמל

 ,תוכומנה תואכרעל םייונימ תמועל .יטופישה תורישל הדעווה םע

 הקוחל טפשמ תיבל םייונימ ,םיטפשמה רש תצלמהב השעמל םישענה

 תיב אישנ םעו טנמלרפב תוגלפמה לכ יגיצנ םע םג תוצעייתה םיבייחמ

 .הקוחל טפשמה

יפוריא םורדה לדומה - תויתקוח יונימ תודעו

ojesnoC ,תטפושה תושרה לש תיללכה הצעומה :דרפס  lareneG  led 
redoP  laiciduJ, תושרה לש היניינע תא להנל ךמסומה יתקוח ףוג אוה 

 םהיניב ,םיריכב םיטפוש הנממ הצעומה .םייונימ הז ללכבו ,תטפושה

 איהו ,הקוחל טפשמה תיב יטפושמ םיינשו ןוילעה טפשמה תיב אישנ

 הנממ םתואש ,טופישל םידמעומה רתי לש ןוימה ךילה תא תלהנמ

 טפשמה תיב אישנ דמוע הצעומה שארב .הלשממה רבד לש ופוסב

 םינוממה םישנא 02 הב םירבחו ,)וב םירחוב הירבח רומאכש( ןוילעה

 הנומשו ,םינהכמ םיטפוש םה 21 ,םכותמ ;הנש 21-ל הז םדיקפתל

 .הנש 51 לעמ יעוצקמ ןויסינ ילעב םינטפשמ וא ןיד יכרוע םה םיפסונ

 טנמלרפה ידיב ורחביי םיטפוש םניאש םירבחה יכ תנייצמ הקוחה

 תריחב ןפואל תסחייתמ הניא איה ךא ,תוישימח שולש לש בורב

 קקחנ וז הנשב ךא ,םיטפוש ידיב וללה ורחבנ 5891-ל דע .םיטפושה
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םייונימ תודעו ידיב םיטפוש יונימ

ם
מינויי

                 
ת

עדו
ו

הממנהמדינה הממנההגוף הגוף הממנההרכב נבחר כיצד

דרום

אפריקה

לשירות הוועדה

השיפוטי

לשלום המשפט בית נשיאי

שני חבר קבינט, ולחוקה,

דין, שני עורכי תובעים,

חברי שישה אקדמאי,

דין, שני עורכי פרלמנט,

הלאומית האספה חברי שישה

המחוזות. של

המשפטים, שר שופטים,

פרופסורים הנשיא,

מנהיגי למשפטים,

המפלגות בפרלמנט

ספרד

הכללית המועצה

הרשות של

השופטת

בית המשפט העליון, נשיא

ושמונה מכהנים שופטים 12

מעל ניסיון בעלי דין עורכי

שנה. 15

שלוש של ברוב המחוקק

חמישיות

איטליה

העליונה המועצה

הזרוע של

השופטת

ותובע נשיא שופטים, 16

לערעורים, המשפט בית

ונשיא משפטנים לא שמונה

הרפובליקה.

בשופטים, בוחרים שופטים

בשאר בוחר והמחוקק

החברים.

פורטוגל

העליונה המועצה

הזרוע של

השופטת

שמונה שופטים, שמונה

ונשיא שופטים שאינם

כחבר שאינו ביהמ"ש העליון

המניין. מן

בשופטים; בוחרים שופטים

המחוקק, בידי – שבעה

הנשיא. – בידי נוסף וחבר

צרפת

העליונה המועצה

הרשות של

השופטת

חבר תובע, שופטים, חמישה

אנשים ושלושה הנבחרים בית

שופטים. שאינם

בשופטים, בוחרים שופטים

והתביעה בוחרת בתובע.

הנשיא, הסנאט והבית

נציג בנפרד בוחרים התחתון

אחד.
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 הרשע םירחבנ תעכ .קקוחמה ידיל וזה תוכמסה תא םג ריבעהש קוח

 וכמת - הז יוניש .ינשה תיבה ידיב הרשעו ,ןותחתה תיבה ידיב םירבח

 הלשממה העיגה 1002-ב .םינרמשה ותוא וחדו ,םיטסילאיצוסה טהלב וב

 םיטפושה 21 ורחביי ויפלו היציזופואה תוגלפמ םע םכסהל תידרפסה

.םיטפושה תדוגא םהל שיגתש תומש 63 תב המישרמ

oilgisnoC :הילטיא  eroirepuS  alled  arutartsigaM  - MSC ףוג אוה 

 עורזל תיללכה הצעומה תאלממש םידיקפת םתוא תא אלממה יתקוח

 תיב אישנ ,הקילבופרה אישנ :שיא 27 הנומ הצעומה .דרפסב תיטופישה

 אל הנומש ,םירוערעל טפשמה תיבב ישארה עבותה ,םירוערעל טפשמה

 ידיב םינוממה םיטפוש רשע השישו טנמלרפה ידיב םינוממה םינטפשמ

 .םהיתימע

ohlesnoC ,תיטופישה עורזל תיללכה הצעומה :לגוטרופ  roirepuS  ad 
arudartsigaM, 71 הנומ הצעומה .תטפושה תושרב םייונימל תכמסומ

 ידיב הנוממה דחא טפוש ,םיטפוש ידיב םינוממה םיטפוש העבש :שיא

 הנוממה רבח ,טנמלרפה ידיב םינוממה םירבח העבש ,הקילבופרה אישנ

 ןמ וניאש רבחכ ןוילעה טפשמה תיב אישנו הקילבופרה אישנ ידיב

 .ןיינמה

liesnoC :תפרצ  rueirepuS  ed  al  erutartsigaM ךמסומה יתקוח ףוג אוה 

 ורדסוה 4991-ו 3991-מ הקוחל םינוקיתב .םיטפוש ייונימ לע ץילמהל

 הצעומה :האבה ךרדב וב םירבחה תריחב ןפואו הזה ףוגב ת ּורבחה

 .םיטפשמה רש ת ּונגסבו הקילבופרה אישנ תושארב םירבח 21 לולכת

 ,םהיתימע ידיב םירחבנה םינהכמ םיטפוש השימח םה ןיינמה ןמ םירבח

 דחא לכש םישנא השולשו הלשממ גיצנ ,ויתימע ידיב רחבנה דחא עבות

 ירבח .ןותחתה תיבה ידיבו טאנסה ידיב ,אישנה ידיב הנוממ םהמ דחאו

 )תיתקוחה הצעומה טעמל( תונוילע תואכרעל םידמעומ םירתאמ הז ףוג

 לש םייונימ לע םיטפשמה רש ינפב םיצילממ םה ןכו ,םהילע םיצילממו

 .הקילבופרה אישנ ידיב םישענ םייונימה .םיטפושה ראש
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תימוקמה המרב םייונימ תודעו

 תא תונידמה ידיב ריתומ תינמרגה היצרדפה לש יתקוחה הנבמה :הינמרג

 םינותנ טפשמה יתב תיברמ םג .תטפושה תושרה לש הלוהינל תוכמסה רקיע

 תא םינממה םה םיטפשמה ירש ,וז המרב .תוימוקמה תולשממה תוכמסל

 םויה תומייק ולאכ תודעו .םייונימ תדעו םע תוצעוויהב םיתעל ,םיטפושה

 םירחבנ גרובמהבו ןמרבב .הנידמל הנידממ הנתשמ ןבכרהו ,תונידמ עבשב

 ,ימוקמה טנמלרפה ידיב תודחא תונידמב ,םיטפוש ידיב הדעווה ירבח

 קקוחמה ידיב ףתושמב תרחבנ הדעווב תינטפשמ אלה הצובקה תורחאבו

 .קקוחמהו תעצבמה תושרה ידיב - ןיפולחלו םיטפושו

 םיטפוש יונימל הדעו םיננוכמ יאנילרבה םיטפושה קוח יפל :ןילרב

 הדעווה הנְמִת ,קוחה תוארוה יפל .ימוקמה םיטפשמה רש תושארב

 גיצנכ דחא טפוש ,םיטפוש ינש :טנמלרפה ידיב םירחבנה שיא השיש

 דחא טפושו הדובעל ןידה תיב גיצנכ דחא טפוש ,ילהנמ טפשמ תיב

 רש ידיב םינוממ םיטפושה .דחא טילקרפ ןכו יוסימה תאכרע גיצנכ

 טילקרפה .םיטפושה תדוגא ול השיגמש םידמעומ תמישרמ םיטפשמה

 .ןידה יכרוע תכשל תקפסמש םידמעומ תמישרמ רחבנ

 ןגסו חוָוַד דימ הנממ איהו ,תוריחב לכ רחאל שדחמ הנוממ הדעווה

 העירכמ הדעווה .םידמעומה תודוא לע רמוחה לכ תא םינחובה ,חווד

 העבצהה ינפל .םימסרופמ םניא היתוטלחהל םיקומינהו ,ליגר בורב

 יונימה .שדחה טפושה דעוימ וילאש טפשמה תיב אישנ לש ותעד תעמשנ

 .ימוקמה םיטפשמה רש ידיב ןכמ רחאל השענ ילמרופה

 ויה תונושארה םינשב :תירבה תוצראב םייתנידמ טפשמ יתבל םייונימ

 רתויו רתוי וצמיא יתגרדה ןפואב .םינוממ םייתנידמה םיטפושה לכ

 התייה יפיסיסימ .הבוצק טופיש תנוהכ הב שיש תוריחב תטיש תונידמ

 האמה תליחתבו ,ורחבנ םיטפושה לכ הבש 2381-ב הנושארה הנידמה

 םיברש רחאמ .תונידמה תיברמב רוביצה ידיב םיטפושה ורחבנ תפלוחה

 יפל יונימל תושדח תועצה ולעוה ,תיתגלפמ םיהוזמ וכפה םיטפושה ןמ

 ,0491-ב ירוזימב הנושארל הצמוא וז חורב יונימל הטיש .םירושיכ

 הלעמל וז הטיש יפל תוגהונ םויה ."ירוזימ תטיש" הנוכמ איה ךכ םושמו

 הנידמ םושב הדיחא הניא הטישה .תירבה תוצראב תונידמ םישולשמ

 הירבחש תיטילופ ההוזמ אל הדעו :הז אוה הרקיע ךא ,תונידמה ןמ
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 תסייגמ )םיחרזאו ןיד יכרוע ,םיריכב םיטפוש( םינטפשמ אלו םינטפשמ

 המישר הדעווה הריבעמ ןכמ רחאל .םתוא הכירעמו תנייארמ ,םידמעומ

 תונמל ביוחמ אוהו ,לשומל םיצלמומ תומְש השימח דע השולש הבו

 םינש שולש דע הנש ןהכמ הנוממה טפושה ,בור יפ לע .הכותמ טפוש

 )םירחתמ אלל( ןומֵא תוריחבב דדומתהל ול השרויש דע ,ןויסינ תפוקתכ

 .עבק לש יונימ לע

 לשומה ידיב םיטפוש יונימ :תברועמ הטישב תשמתשמ :הינרופילק

 תויתורחת אל תוריחבו )םייעוצקמ םינוירטירק יפל( תוכומנ תואכרעל

 תמכסהב לשומה ידיב הליחת םינוממ ולא םיטפוש .םיריכב םיטפוש לש

 םה הנש תב תינמז הנוהכ רחאלו ,םיטפוש יונימל תימוקמה הדעווה

 .םירחתמ אלל תויללכ תוריחבל םידמוע

 תצלמהב םירושיכ יפל יונימ :יונימ תוטיש שמח תומייק ,רומאה יפל

 ,קקוחמה ידיב יונימ ,הדעו לש התמכסהב לשומה ידיב יונימ ,הדעו

 םיגוהנ תונידמ שולשב קר .תויתורחת תוריחבו תויתורחת אל תוריחב

 .יזר'ג וינו ריישפמה וינ ,סטסו'צסמ :םייחה לכל םייונימ רישי ןפואב

 ,םירושיכ תניחב תועצמאב יונימ תדדועמ תינקירמאה ןידה יכרוע תכשל

 המיקה הכשלה .טופיש תרשמל תוריחב ךילהתב תונורסחה לשב תאזו

 שוביגב םג תקסועה םייתנידמ םייונימ תניחבל הדעו הנורחאל

 .יונימל םינוירטירק

 םינוממ םיימוקמה םיטפושה לכ :הדנקב םייתנידמ טפשמ יתבל םייונימ

 תימוקמה המרב תרבוג תונורחאה םינשב .םיירוזאה םילשומה ידיב

 םינטפשמ אלו םינטפשמ ,םישנא ללוכה בחר גוחב תוצעוויהל הפדעה

oiratnO-ב .ץועייה ךילה לש יקוח ןוגיעלו  , nawehctaksaS  , atreblA, 

 הל שיגהש םידמעומ תמישר תנחובה הדעו ימוקמה םיטפשמה רש הנממ

 רתוי תובחר תויוכמס ונתינ תיטירבה היבמולוקב .םהילע הצילממו רשה

 .תובייחמ היתוצלמהו ,םידמעומ ןייארלו עיצהל תיאשר איהו ,הדעוול

.םיטפוש םניא הדעווב םירבחה העשת ךותמ השיש

 ,טופיש תרשמ הנפתמש תע לכב היפלו הטיש קביווק הצמיא 9791-ב

 שיש טפשמה תיבמ טפוש םה הירבחש תינמז הדעו םיטפשמה רש םיקמ

 יכרוע תכשל רבח ,)הזה טפשמה תיב אישנ תצלמהב( יונפ דיקפת וב

 הצילממ הדעווה .םיטפשמה רש יונימב ןטפשמ וניאש םדא דועו ןידה

 .תובייחמ היתוצלמהו ,םידמעומ לע
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 תמקה לע הרומהו 9891-מ קוחב הנגועש הטיש הרדסוה abotinaM-ב

 הדעווה .טפוש םוקמ הנפתהש העשמ ,שיא השימח תב קוה-דא תדעו

 ביוחמ אוהו ,תומש השיש-השולש תב המישר יללכה עבותל תרסומ

.הכותמ טפוש תונמל

weN-ב  kciwsnurB רש היפלו תרחא הטיש ןכ ינפל הנש הננוכ 

 תוצובק םיגציימה םייטפשמ םיצעוי הנומש םע ץעייתמ םיטפשמה

 םניא םיצעויה .םינטפשמ םניאש םיצעוי ינש םעו תונוש תויטפשמ

 םדא תונמל לוכי םיטפשמה רש .תוישיא ןה תוצלמההו ,הדעווכ םישגפנ

 דעוימה תא .תוילילש ויה רתוי וא תעדה תווחמ תחא םא םג ,טפושכ

 לש הובגה טפשמה תיב אישנ הב םירבחש הדעו תנייארמ טופישל

 היצניבורפב טפשמה יתבמ דחא לש טפשמה תיב אישנ ,היצניבורפה

 .םינטפשמ םניאש םיצעויה ינשמ דחאו

 תבכרומה הדעו המקוה םש .4991-ב oiratnO-ב השענ ןורחאה שודיחה

 םיטפוש ינש הנומ בכרהה .31 ךותמ העבש :םינטפשמ אלמ רקיעב

 השולש ,זוחמה לש הובגה טפשמה תיב אישנ ידיב םינוממה םיימוקמ

 תיטפשמה הדעווה רבח ,ןידה יכרוע תכשל ידיב םינוממה ןיד יכרוע

 .יללכה עבותה ידיב םינוממה םינטפשמ םניאש םירבח העבשו תימוקמה

 וילעש םדא תונמל בייח יללכה עבותה .הדעווב ילרדפ טפוש ןיא

 םידמעומ תעצהל איבת ץלמומ דמעומ לש הייחד .הדעווה הצילמה

 םינוירטירקה שוביגל םג תכמסומ הדעווה .הדעווה םעטמ םיפסונ

 .יונימל

 יניינעל הדעווה לש הידימ איצוה תויצניבורפה ראשבו oiratnO-ב קוחה
 ידכ תאזו ,םייונימב תוברעתהה תוכמס תא ,תעמשמב תקסועה ,טפשמ

 .הדעו התואב םינודינה םיניינע ברעל אלש

תעצבמה תושרל תוטלוב

 ךילה יבגל הברה הביחרמ הניא תילרטסואה הקוחה :הילרטסוא

 תיבל םייונימ םללכבו ,םיילרדפה םייונימה לכ יכ תעבוק איה .םייונימה

 טניבקה אוה הנממה ,לעופב .הלשממה ידיב ושעיי ,ןוילעה טפשמה

 .יללכה עבותה תצלמהב

 םישענ )םיהובג טפשמ יתב ,םירוערע( םיריכבה םייונימה לכ :דנליז וינ

 ,םירוערעל טפשמה תיב אישנ .יללכה עבותה תצלמהבו לשומה ידיב
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 .הלשממה שאר תצלמהב רחבנ ,רתויב ההובגה תיטופישה האכרעה

 םלוא ,םיטפשמה רש תצלמהב םיטפושה םירחבנ םייזוחמ טפשמ יתבל

 אוה יכ החנהב ,יללכה עבותה ידיל וז תוכמס םג ריבעהל הנווכ שי

 גהונ םייק .תימוקמה הקיטילופה םעו תעצבמה תושרה םע תוחפ ההוזמ

 םייונימה תא םילבקמה טפשמה יתב יאישנ םע תילמרופ אל תוצעייתהל

 תצלמהבו לשומה ידיב םייונימה םישענ ירואמה טפשמה תיבל .םישדחה

 יונימל הדיחי םיטפשמה דרשמב המקוה 7991-ב .םיירואמ םיניינעל רשה

 יטירבה ןמסדובמואל המודבש ,)דבלב םייזוחמ טפשמ יתבל( םיטפוש

 תא קזחלו םייונימה ךילה לש תוניקתה רחא בוקעל הרומא איה )ןלהל(

 .ךילהתה לש תופיקשה

 רחאל ,םיטפשמה רש תצלמהבו רתכה ידיב םישענ םייונימה :דנלוה

 הדעווב ןויאיר ללוכ יונימה ךילהת .םיטפושה תדוגא םע ץעייתהש

 העיבתה יגיצנ ,ןידה יכרוע תכשל יגיצנ ,םיטפוש יגיצנ םה הירבחש

 יטפוש לע .םיטפשמה רש ידיב םינוממ הדעווה ירבח .םיטפשמה דרשמו

 .םיטפשמה רש ינפב טנמלרפה ץילממ ןוילעה טפשמה תיב

 הלשממה ידיב םיטפושה יונימל תוכמסה תא תנתונ הקוחה :הדנק

 וינבו הינטירבב גוהנל המודב .םיטפשמה רש ידיב - לעופבו ,תילרדפה

 הלשממה שאר אוה ןוילעה טפשמה תיב יטפוש יונימ לע ץילממה ,דנליז

 .ולוכ טניבקה ידיב השענ ילמרופה םייונימה רושיא .)2 הלבט ואר(

 ןווג הווַשְמ תעצבמה תושרה לש הלודג תוברועמב ןייפואמה יונימה

 תרוקיבל הנעמבו וזה הייטנה תא ןתמל ידכ .יונימה ךילהל יטילופ

 ףותישל זאד ידנקה םיטפשמה רש םישישה תונש ףוסב רתענ ,תירוביצ

 ףוגכ םייונימה ךילהב ןידה יכרוע תכשל לש המעטמ תדחוימ הדעו

 תבחרה םעו םדאה תויוכז תרהצה ץומיא רחאל ,םינומשה תונשב .ץעיימ

 םינוממה םיטפושה תוכיאב ןיינעה רבג ,םיטפושה לש טופישה םוחת

 תידנקה ןידה יכרוע תכשל לש המרופר תועצה .ללכב םייונימה ךילהבו

 תויצניבורפל העפשה חוכ ןתניי היפלו השדח הטיש ץומיאל ואיבה

 רשל תוצלמומ םידמעומ תומישר ושיגי ולא .םיילרדפה םייונימה תלאשב

 יפל ,םייוארה םידמעומה תא רשה רחבי ןכותמו ,ילרדפה םיטפשמה

 בוטה ונוצרב היולת איהו ,הקיקחב תנגועמ הניא וז הטיש .ותעד לוקיש

 .רשה לש
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droL-ה תצלמהב ,רתכה :הינטירב  rollecnahC )ר"וי ,םיטפשמה רש 

 םייונימה .םיטפושה תא הנממה אוה ,)םיטפושה ריכבו םידרולה תיב

 .הלשממה שאר לש ותצלמהב םישענ רתויב םיריכבה

 םינגועמ ףסה יאנת( םתודמעומ תא ושיגהש ימ לע ותעד שוביג םשל

 םע ילמרופ יתלב חרואב ץעייתהל םיטפשמה רש גהונ ,)הקיקחב רומאכ

 ידכ ךות הבותכ תעד תווח לבקמ אוה םיתעל .םינטפשמ םעו םיטפוש

 רשוכ ,חותינ תלוכי ,ןויסינו יטפשמ עדי :םידדמ תמישר לש ירפסמ ןויצ

 תועדומ ,תוניגה ,רשוי ,תויתוכמס ,םיילאיצוס םירושיכ ,תויטלחה ,טופיש

 .ירוביצה תורישל תוביוחמו הוונע ,חונ גזמ ,תיתרבח

 םיבייח תוכומנ תואכרעבו םייניב תואכרעב טופיש ידיקפתל םידמעומ

 דרשממ ריכב דיקפ ,ןהכמ טפוש םירבח ןייארמה לנאפב .ןויאירב םג

 droL-ה ידיב םינוממ השולשה .ןטפשמ ונניאש ןייארמו םיטפשמה
rollecnahC. 



תעצבמה תושרה ידיב םיטפוש יונימ
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מ

הממנהמדינה

גרמניה
מייעצת התחתון הבית של מיוחדת ועדה

המשפטים; לשר
שר המשפטים – לערכאות נמוכות

ארצות
הנשיא באישור הסנאטהברית

ת
ע

צ
מב

ת
שו

ר

ממנהמדינה

קנדה
ראש הממשלה או המשפטים הקבינט; שר

הבכירים למינויים

זילנד ניו

הביניים לערכאות ומינויים בכירים מינויים
הכללי; התובע בהמלצת הממשלה –

בהמלצת – לערעורים המשפט בית נשיא
נמוכות לערכאות מינויים הממשלה; ראש

בהמלצת שר המשפטים. –

הולנד
שר בהמלצת ממנה (הממשלה) הכתר

המשפטים.

בריטניה

שר בהמלצת ממנה (הממשלה) הכתר

ראש בהמלצת – בכירים מינויים המשפטים.

הממשלה.
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 םיכוז םה ןמז קרפ רחאל קרו ,תיקלח הרשמל הליחת םינוממ םירחבנה

 ךילה תוניקת תניחבל ביצנ םיטפשמה רש הנימ 1002-ב .עבק לש יונימל

 .יתנש חודב תמסרפתמ ביצנה לש ותעד תווח .םייונימה

 זכרמ תמקהל העצה שוביגב תעכ קסוע יטירבה םיטפשמה דרשמ

 לולכתו תידממ-בר היהת וז הטיש .תונויארה תטיש תא ףילחיש הכרעה

 תפלוחה הנשה ףוסב .םייתצובקו םיישיא ,םיינכט ,םיירטמוכיספ םינחבמ

 droL-ה דסומ לוטיבל תללוכ המרופר תינכת רוביילה תלשממ המזי
rollecnahC לככ היהתש םייונימ תדעוול םייונימה תוכמס תרבעהלו 

 ,םיטפושה לש תצרחנ תרוקיבב תלקתנ תינכתה .הלשממל הפופכ הארנה

 העיגפו םייונימה תייגוס לע םתעפשה לש םוצמצ ךלהמב םיאורה

 .םהלש תיטופישה תואמצעב

 .היגוורונבו היגלבב ,הילרטסואב ,הידוושב םג גוהנ טניבקה ידיב יונימ

 ולחה הנורחאלו ,םייונימה לע ךלמל םיטפשמה רש ץעיימ היגוורונב

 תיב יטפוש 51 םירחבנ ןפיב .הדעו םע תוצעייתה ללוכה שדח ךילהב

 ןומאב םג תוכזל םיביוחמ םה ןכמ רחאל .הלשממה ידיב ןוילעה טפשמה

 .תויללכ תוריחבב רוביצה

 דצל תולעופ )קרמנד ,דנלריא ,הידווש( תויפוריא ןופצ תונידמ המכב

 תושרה לש היניינע לוהינל תויביטרטסינימדא תודעו תעצבמה תושרה

 ,הלשממ יגיצנו םיטפוש ,טנמלרפ יגיצנ תוללוכה ,ולא תודעו .תטפושה

.הלשממל תופופכ ןהו ,םייונימה לע תונומא ןניא

קקוחמהו תעצבמה תושרה ידיב םייונימ

 תמכסהב אישנה ידיב םינוממ םיילרדפה םיטפושה :תירבה תוצרא

 רחאל .)3 הלבט ואר( ןוילעה טפשמה תיב יטפוש הלא ללכבו ,טאנסה

 טפוש יונימל ליגר בורב יד ,טאנסה לש תיטפשמה הדעווב עומיש ךילה

 תוחוכה ןזאמב יולת םייונימה תלאשב טאנסה לש ותעפשה חוכ .ילרדפ

 יתבל םייונימב םג ברועמ טאנסה .םייונימה ןמזב סרגנוקל אישנה ןיבש

 שי םירוטאנסלש םושמ ,אישנל תומש תעצה תועצמאב םייזוחמ טפשמ

 םישלוחה ,םירוערעל טפשמ יתבל םייונימב .ולאה םייונימב ישיא ןיינע

 יכרוע תכשל החקל 2591 זאמ .תחפומ ןיינע שי ,דחי תוזוחמ המכ לע

ABA( תינקירמאה ןידה  - naciremA  raB  noitaicossA( דבכנ קלח 
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קקוחמהו תעצבמה תושרה ידיב םיטפוש יונימ

ת
ע

צ
מב

ת 
שו

ור
ק 

ק
חו

מ

הממנהמדינה

גרמניה
מייעצת התחתון הבית של מיוחדת ועדה

המשפטים; לשר
שר המשפטים – לערכאות נמוכות

ארצות
הנשיא באישור הסנאטהברית

 םעטמ תדחוימ הדעו .אישנל תוצלמה תשגה תועצמאב םייונימה ךילהב

 םידמעומ תמישר הנחבו םיילרדפ םיטפוש יונימ תלאשב הקסע הכשלה

 תיבל יבמופ אל ןפואב ורסמנ היתוצלמה .יללכה עבותה הל שיגהש

 .םיאתמ אלו דואמ םיאתמ ,םיאתמ :הז היה גורידה .יונימה םרט ןבלה

 ךלהמב תיבמופל הצלמהה הכפה ,דמעומה תא הנימ אישנהש הרקמב

 דחוימה הדיקפת תא הנורחאל לטיב שוב 'גרו'ג אישנה .טאנסב עומישה

 ינקילבופרה הנחמה לש תרוקיבה תמחמ םייונימה ךילהב הדעווה לש

 אשונ ולוכ םייונימה ךילה םלואו .היתוצלמהב תיטילופ היטה רבדב

 ,םמלוע תפקשהב םהל םיבורקה םיטפוש םינממ םיאישנ .יטילופ יפוא

 ומלוע תסיפתל תועגונה תוטרופמ תולאש אוה ףא ללוכ עומישה ךילהו

.דמעומה לש

 םהבו ,םידמעומה ואלימש םינולאש לע םג ךמתסמ םידמעומה ןוניס

 .ירוביצ לקשמ תולעב תויכרע תולאשב םהיתודמע תא אטבל ושקבתה

 םהש ןיד יקספ לע םג ססבתמ םידמעומה תודוא לע ולא םיאשונב עדימ

 תיטפשמה הדעווהו ןידה יכרוע תכשל תושמתשמ וז הטישב .רבעב ובתכ

 .טאנסה לש

 .םיילרדפ םיטפוש לש יונימה תרוצ תא הרידסמ הקוחה :הינמרג

 םייונימב םיטפשמה רשבו הדעווב תוצעוויה לע שרופמב הרומ איה

 טפשמ תיבל :יונימ תוטיש המכ תוגוהנ תילרדפה המרב .ולא תואכרעל

 לשב ידוחיי וז האכרעל יונימה .םיטפושה תא הנַממ קקוחמה הקוחל
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 ומכ .םיטפושה לש םרה ירוביצה םדמעמ לשבו םייטילופה םילוקישה

 תוכומנה תואכרעל .יטופיש ןויסינ םיבייחמ ןיא וז האכרעל יונימל ,ןכ

 תצעיימ תוהובג תואכרעל וליאו ,םיטפושה תא הֶנַממ םיטפשמה רש

 םיטפוש ןיינעל גאטסדנובה לש תירטנמלרפה הדעווה םיטפשמה רשל

 61-ו םייתנידמה םיטפשמה ירש 61 :שיא 23 הנומ וז הדעו .םיילרדפ

 .יסחיה גוצייה ןורקיע יפל גאטסדנובה ךותמ םירחבנה םיפסונ םירבח

 טפשמה תיבל םיטפוש יונימ רבדב םיטפשמה רשל תצעיימ הדעווה

 ילרדפה טפשמה תיבלו ילרדפה ילהנמה טפשמה תיבל ,קדצל ילרדפה

 תיבב םיריכבה םיטפושה םע םג ץעייתמ םיטפשמה רש ,ןכ ומכ .יוסימל

 .ילרדפה טפשמה

רוביצהו קקוחמה לש תוריחב תועצמאב יונימ

 םיגיהנמה ,םינוטנקה ידיב דקפומ טפשמה תכרעמ יניינע לוהינ :ץייווש

 םיטפושה םירחבנ םירקמה בורב .תונוש יונימ תוטיש םירשעמ הלעמל

 ,יונימב ברועמ קקוחמה רשאכ .קקוחמה ידיב וא רוביצה ידיב תורישי

 ןייפאתמ ולוכ ךילההש ךכ ,תוגלפמה ידיב םידמעומה תיברמ םיעצומ

 .םיטפושה לש יטילופ יוהיזב

 .םירוזאה תיברמב רוביצה ידיב תורישי םירחבנ הנושאר האכרע יטפוש

 םינוטנקבו ,םהב רחובה אוה ימוקמה טנמלרפה םינוטנק השימחב

duoV ו-sialaV טפשמה תיב יטפוש היפלו םלועב תידוחיי הטיש הגוהנ 
 .הנושאר האכרע לש םיטפושב םירחובה םה םירוערעל

 טנמלרפה ידיב םירוזאה תיברמב םירחבנ םירוערעל טפשמ יתב יטפוש

 םירחבנ ןוילעה טפשמה תיבל .בחרה רוביצה ידיב - םתצקמבו ,ימוקמה

.ילרדפה קקוחמה ידיב םיטפושה
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הנוהכה ךשמ

 רתויב הצופנה איה שרופמ השירפ ליג םע םייחה ימי לכל הנוהכ

 יתב םה הז ללכמ םיאצוי .)4 הלבט ואר( תורקסנה תונידמה לכב

 תניינעמ הטיש .םינש 9-21 אוה םהב הנוהכה ךשמ רשא ,הקוחל טפשמה

 הרשמב םייונימ םה טפשמה סכל םייונימה לכ הבש ,הינטירבב הגוהנ

 םייתנש ךשמב תיקלח הרשמב החלצהב ןהיכש טפוש קר .דבלב תיקלח

 הגוהנ ,הזמ םצמוצמ ףקיהב יכ םא ,המוד הטיש .עבק לש יונימ לבקי

 הנש םינהכמ םייתנידמ םירחבנ םיטפוש תירבה תוצראב םג .הינמרגב

.עבק לש יונימל ןומֵא תוריחבב דדומתהל ושרויש ינפל ,םינש שולש דע



)הקוחל טפשמ יתב ללוכ אל( םיטפוש תנוהכ ךשמ

הכהונהמדינה פרישהמשך גיל

מוגבלתאיטליה 65לא

מוגבלתספרד 70לא

מוגבלתהולנד 70לא

ניסיוןגרמניה תקופת לאחר מוגבלת, 65 - 70לא

שניםשווייץ 6 – 4

מוגבלתשוודיה 65לא

ניסיוןבריטניה תקופת לאחר מוגבלת, 70לא

מוגבלתקנדה 75לא

מוגבלתאוסטרליה 70לא

זילנד מוגבלתניו 68לא

אפריקה מוגבלתדרום 70לא

(פדרלי) הברית מוגבלתארצות לא

(מדינתי) הברית מוגבלתארצות
החיים לכל מינויים

וגיל נדירים, הם
.70 קבוע: הפרישה
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תוהובג תואכרעל דחוימ יונימ

 תוהובג תואכרעלו הקוחל טפשמ יתבל םיטפוש יונימל םיעגונה םיללכה

 המרב ללכ ךרדב תוקוחב םיעיפומ תיתקוח תרוקיב תוכמס תולעב

 :תוצובק המכל יונימה תוטיש תא גווסל ןתינ ןאכ םג .טוריפ לש ההובג

 .בלושמ יונימ וא תעצבמה תושרה ידיב יונימ ,קקוחמה ידיב יונימ

 תיתקוח השירד העיפומ ודוהבו דרפסב ,הילטיאב ,הקירפא םורדב

 ראשבו הדנקב ,הינטירבב םג .יונימה ךילהב םיטפוש םע תוצעייתהל

nommoC-ה תונידמ  waL ןפואב ךילהתב םיריכב םיטפוש םיפתתשמ 

 .םהיתוצלמה תא רוסמל םישקבתמ םהו ,ילמרופ אל

 הקוחל טפשמ יתב

 :אבה ןפואב םירחבנ הקוחל טפשמה תיב יטפוש 11 :הקירפא םורד
 ,תימואלה הפסאב םיבשויה תוגלפמה יגיצנ םע תוצעייתהב ,אישנה
 תאו הקוחל טפשמה תיב אישנ תא םינממ יטופישה תורישל הדעווהו
 תוצעייתהב אישנה ידיב םינוממ הקוחל טפשמה תיב יטפוש ראש .ונגס
 הדעווה .יטופישה תורישל הדעווה םעו הקוחל טפשמה תיב אישנ םע
 תורשמה רפסממ רתוי תומש השולש הליכמה המישר אישנל השיגמ
 תומש הדעווה ףיסות ,םימיאתמ ולא םידמעומ ואצמנ אל .תויונפה
.םיפסונ םידמעומ
 תבייחמ איה ןכו ,תינקירפא םורד תוחרזא לעב טפוש תבייחמ הקוחה
 תיבל םייונימב םירדגִמה ינש גוציי תאו תיעזגה תוינגורטהה ףוקיש תא
 וקסע בכרהה ירבחמ העברא יכ איה תפסונ השירד .הקוחל טפשמה
 .םָיונימ תעב טופישב

 ןפואב םיבשויה ,םיטפוש 61 םינהכמ הקוחל טפשמה תיבב :הינמרג
 ,גאטסדנובה ידיב םינוממ םיטפוש הנומש .םידרפנ םיבכרה ינשב עובק
 טאנס לכ יטפושמ תיצחמ הנממ תיב לכ .טארסדנובה ידיב - הנומשו
.)5 הלבט ואר(
 תגציימ איהו ,םירבח 21 הנומ גאטסדנובה לש םיטפוש יונימל הדעווה
 יגיהנמ םה םירבחה לכ( תיבה לש יטילופה בכרהה תא יסחי ןפואב
 ןב בור תעבצהב תישענ טפוש תריחב .)תוגלפמ יריכב וא תוגלפמ

 ינש תעבצהב לבקתמ יונימה ,טארסדנובה ,ןוילעה תיבב .םישילש ינש

 .תיבה ירבחמ םישילש
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הקוחל טפשמ יתבל וא תונוילע תואכרעל יונימ

מדינה
גודל

ההרכב
השכלה

משפטית
ניסיון

מקצועי
מוגבלת פרישהכהונה ממנהגיל סמכות

קה
חו

ל
ט

פ
ש

מ
ת

בי

14üü70אוסטריה

שמונה שופטים בידי
ובעצת הרפובליקה נשיא

הממשלה;שלושה
העליון, הבית בהמלצת

הבית בהמלצת ושלושה
התחתון.

15üüאיטליה
שנים תשע
חידוש ללא

מידי

שליש הנשיא, בידי שליש
ושליש הפרלמנט, בידי

ועדה. בידי

16üüגרמניה
ללא שנים 12

אפשרות
חידוש

68
מחצית ההרכב בידי

ומחצית התחתון, הבית
העליון. הבית בידי

9צרפת

תשע
שנים ללא
אפשרות

חידוש

שליש הנשיא, בידי שליש
בידי הסנאט, ושליש בידי

נשיא התחתון. הבית
בנשיא בוחר הרפובליקה

המועצה.

12üüספרד
שנים תשע

אפשרות עם
חידוש

הממשלה בידי שניים
בידי שניים הפדרלית,

ועדה, ארבעה בידי
בידי וארבעה הקונגרס,

הסנאט.

יון
על

ט
פ

ש
מ

ת
בי

הנשיא בהסכמת הסנאט9ארה"ב

7üü70אוסטרליה
הקבינט והתובע הכללי

עם התייעצות לאחר
המדינות. נציגי

26üü65הודו
בית נשיא בעצת הנשיא

העליון המשפט

9üü75קנדה
ראש הממשלה;

הממשלה בוחר בנשיא
המשפט. בית

זילנד 37üü68ניו
הקבינט בעצת התובע

הכללי
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 ,תוגלפמה תושיגמש םידמעומה תמישרב תובשחתה שי םיטפושה תריחבב

 טפשמה תיבל םיטפושה יונימ .תוימוקמה תולשממהו תילרדפה הלשממה

.םתוא ףקשמו םייטילופה תוחוכה יסחימ עפשומ הקוחל

 אוה יונימל םומינימ ליג יכ עבקנ .דואמ םיטרופמ קוחב םינוירטירקה

 םיטפושה ןמ שילש .םירחבנה תיבב םירבחה םיגיצנ תונמל ןיא .04

 םיטפושה לכ .םיילרדפ טפשמ יתבב ונהיכש םיטפוש תויהל םיכירצ

 יונימה .ירוביצ טפשמב עדיב שגדב תילמרופ תיטפשמ הלכשהב םיבייח

 .86-ל עבקנ השירפה ליגו ,הנש 21-ל לבגומ

 ךרדב םינוממה ,םיטפוש 41 םינהכמ הקוחל טפשמה תיבב :הירטסוא

 הקילבופרה אישנ ידיב םינוממ םיטפוש השישו ונגס ,אישנה :האבה

 ךמס לע םינוממ םיטפוש השולש ,תירטסואה הלשממה לש התעד לעו

 הצלמה ךמס לע םינוממ םירתונה השולשהו ,ןוילעה תיבה לש הצלמה

 םוקמ יולימל םידמעומ עיצהל םג ךמסומ טנמלרפה .ןותחתה תיבה לש

 תונגועמה ףסה תושירד .םידמעומ רגאמל ןכו הקוחל טפשמה תיבל

 רשע ןב יעוצקמ ןויסינו הנידמה יעדמב וא םיטפשמב ראות ןה הקוחב

.םינש

 גוציי גישהל לבגומ ןויסינב .07 - השירפה ליגל דע םינהכמ םיטפושה

 אל םוקמ יאלממ ינשו בכרהה ךותמ השולש יכ תבייחמ הקוחה ,ירוזא

.הניו ,הריבה יבשות ויהי

 

 םיטפושה .םיטפוש 51 םינהכמ הקוחל טפשמה תיב בכרהב :הילטיא

 בשומב טנמלרפה יתב ינש ידיב שילש ,אישנה ידיב שילש :ךכ םינוממ

 .תיטפשמ הדעו ידיב שילשו ,)םישילש ינש בורב( תחא העבצהבו ףתושמ

 הרשעו יללכה עבותה ,םירוערעל טפשמה תיב אישנ םיבשוי הדעווב

 טפוש תרשמל יכ תעבוק הקוחה .טנמלרפה ידיב םירחבנה םיטילקרפ

 םירוספורפ ,םיריכב םיטפוש תונמתהל םירישכ הקוחל טפשמ תיבב

 .תוחפל הנש 02 לש ןויסינ ילעב םיטילקרפ וא הימדקאה ןמ םיטפשמל

 תלבגומ הקוחל טפשמה תיב אישנ תנוהכ .םינש עשתל ףקת יונימה

.םינש שולשל

 םיטפושה .םיטפוש 21 םינהכמ הקוחל טפשמה תיב בכרהב :דרפס

 שולש ןב בורב העבצהב םינוממ םיטפוש העברא :אבה ןפואב םינוממ

 ירבחמ תוישימח שולש ןב בורב - העברא ,טאנסה ירבחמ תוישימח
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 תעד לע - םיפסונ םיינשו ,הלשממה תטלחה יפל - םיינש ,סרגנוקה

.תטפושה תושרל תיללכה הצעומה

 יטפשמ יעוצקמ ןויסינו תידרפס תוחרזא ,יטפשמ עקר תבייחמ הקוחה

 טפשמה תיב אישנ תנוהכ .םינש עשתל ףקת יונימה .תוחפל הנש 51 ןב

.םינש שולשל תלבגומ הקוחל

 .םינש עשת ךשמל םיטפוש העשת םינהכמ תיתקוחה הצעומב :תפרצ

 השולש ,)הצעומה אישנ םהיניב( הקילבופרה אישנ ידיב םינוממ השולש

 ןמ שילש .ןוילעה תיבה אישנ ידיב - השולשו ,ןותחתה תיבה ידיב -

 םישמשמ רבעשל הקילבופרה יאישנ .םינש שולשל תחא ףלחומ בכרהה

 .ץוחה ןמ םירבח

 ימ יונימ לע הלחה הלבגהל טרפ ,יונימל םידחוימ םינוירטירק ןיא

 םה םייונימה תיברמ ,לעופב .תימואלה המרב תירוביצ הרשמב ןהכמש

 .רבעשל םירטנמלרפ םבור ,היולג תיטילופ היצטניירוא ילעב םישנא לש

 ןותחתה תיבה לש םייונימ .רבעשל םיאקיטילופ ויה הצעומה יאישנ לכ

 קר .יעוצקמ יפוא ילעב םה טאנסה ייונימש דועב ,םייטילופ דימת םה

 ךרואל םש ונהיכש ,הירבח 14 ךותמ הצעומל ונומ םיטפוש השולש

  .םינשה

 

םינוילע טפשמ יתב

 ןוילעה טפשמה תיב יטפוש תעבש יכ תעבוק הקוחה :הילרטסוא

 םע תוצעייתהב הכלמה לש הגיצנכ לעופה ,יללכה לשומה ידיב ונומי

 תוילרטסואה תולשממה ירש לכמ תבכרומ הצעומה ,תילמרופ ."הצעומה"

 ,הלשממה ירשמ השולש דע םיינש םיבשוי הצעומב ,לעופב .םויכו רבעב

 טפשמה תיבל םייונימה רבדב םיטילחמה םהו ,טנמלרפ ירבח םלוכ

.)5 הלבט ואר( תופסונ תוירוביצ תויושרלו ןוילעה

 עבותה לש םתצע םג לבקתת יכ ףיסומ 9791-מ ןוילעה טפשמה תיב קוח

 טפוש הנומיש ינפל ,תונידמה לש םייללכה םיעבותה לש וא יללכה

 ןידה יכרוע תכשל םע םג תוצעייתה תלבוקמ .ןוילעה טפשמה תיבל

 .תילרטסואה

 קר םינוממ ןוילעה טפשמה תיבב טפוש תרשמל םישרדנ םירושיכ

 םינש שמח ןב יעוצקמ ןויסינ ילעב םיטילקרפ וא רבעשל םיטפוש

 .07-ל השירפ ליג עבקנ 7791-מ הקוחל ןוקיתב .תוחפל
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 אישנה ידיב ונומי ןוילעה טפשמה תיב יטפוש יכ תעבוק הקוחה :ודוה

 לכוי אישנה ,ותטלחה יפל .ןוילעה טפשמה תיב אישנ לש ותעד לעו

 םיאישנה םעו ןוילעה טפשמה תיב יטפוש םע םג יונימה רבדב ץעייתהל

 .תונידמה לש םיהובגה טפשמה יתב לש םיטפושהו

 תוחרזאב בייח ןוילעה טפשמה תיבב טפוש תרשמל דמעומ ףסה תושירד

 שמח ךשמב ימוקמ ןוילע טפשמ תיבב טפושכ ןהיכש ימ תויהל וילעו ,תידוה

 םא .תוחפל םינש רשע ךשמב ןוילע טפשמ תיבב טילקרפכ וא תוחפל םינש

 לעב ןטפשמ אוה אישנה לש ותכרעהל ךא ,ולא םיאנתב דמע אל דמעומ

.56 אוה השירפה ליג .טפושכ ןהכל רישכ היהי אוה ,המוק רועיש

 תיב יטפוש תעשת םינוממ הדנקב ,ילרטסואה לדומל המודב :הדנק

 םיטפוש יונימל הצלמהה תא ,לעופב .הלשממה ידיב ןוילעה טפשמה

 .ומצעב הלשממה שאר ןתונ ןוילעה טפשמה תיבל

 םילוקיש יעבט ןפואב תבלשמ םיטפוש יונימ רבדב וז הרודצורפ

 דצמ תרוקיב ררוע רבדה .ןוילעה טפשמ תיבל םייונימב םג םייטילופ

 .םינשה ךרואל ,ךילהה לש תומרופרל תובר תועצהו ןיינע ילעב םימרוג

 תייגוסב תויצניבורפה ילשממ תדמע לש בולישל שדקוה ץמאמה רקיע

 ךילהה לש יטילופה יפואה ןותימ לשו ןוילעה טפשמה תיבל םייונימה

 תכשל החילצה ,ינקירמאה לדומה יפלו ולא תונויסינ תרגסמב .הזה

 זאד םיטפשמה רש תמכסה תא גישהל 7691-ב תידנקה ןידה יכרוע

 תיב קוח .ץעיימ ףוגכ םייונימה ךילהב המעטמ תיטופישה עורזה דוסימל

 הנומי ןוילעה טפשמה תיב טפוש תרשמל יכ עבוק )5891( ןוילעה טפשמה

 םינש רשע ןב יעוצקמ ןויסינ לעב טילקרפ וא יזוחמ טפשמ תיבב טפוש

 טפשמה תיב יטפוש ברקמ ונומי בכרהה ירבחמ השולש תוחפל .תוחפל

 עובקה השירפה ליג .הז רוזא יטילקרפ ברקמ וא קביווק לש ןוילעה

.57 אוה קוחב

 רתוי בחר ןפואב םינוע ןוילעה טפשמה תיבל םייונימה יכ גוהנ ,לעופב

 ןפואב םג םינמתמ ךכיפל .קוחב שרדנל רבעמ ירוזא גוצייב ךרוצה לע

 .הנידמה ברעממ םיינשו oiratnO-מ םיטפוש השולש בייחמ אל

 )אישנה םהיניב( םהמ השיש .םיטפוש 73 ןוילעה טפשמה תיבב :דנליז וינ

 ,אישנה ידיב םינוממ םיטפושה .םירוערעל טפשמה תיבב םג םיבשוי

 ןב ןויסינו ןיד תכירע ןוישיר ףסה תושירד .יללכה עבותה םע תוצעוויהב

.86 השירפ ליג .עוצקמב םינש עבש
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תטפושה תושרה לש תיתקוחה הרדסהה
ןוידל עקר ריינ

ןוזיבג תור

יללכ

 תיתקוחה הרדסהב ןודל םיצור ונא תירוביצה הצעומה לש הז סוניכב
 תושרה לש הרדסהה ,הקוחה לש הנבמה תניחבמ .תטפושה תושרה לש
 תרדסומ תטפושה תושרה .הקוחב ירטשמה קרפה ןמ קלח איה תטפושה
 אלא .םימעט םתואמו תורחאה תויזכרמה ןוטלשה תויושר ומכ הקוחב
 ןוידב דחוימ דמעמ שי ,הנממ קלחל תוחפל וא ,תטפושה תושרלש
 תיינקה ללכ ךרדב איה תיתקוח תונוילע לש התועמשמש ינפמ ,יתקוחה
 )דרפנ יטופיש דסומ לכל וא טפשמה יתב לכל( יטופיש דסומל תוכמס
 ןבומב .הלטבל ףא ילואו הקוחל תישארה הקיקחה תמאתה יבגל קוספל
 ןיב תושר לש דמעממ תטפושה תושרה תא ריבעהל היושע הקוח ,הז
 הל שיש תושרל ,"תויטילופ"ה תויושרל תינשמ תושר ףא וא ,תויושרה
 .תורחאה תויושרה לש ןהיתוערכה תא לטבל ףאו ןוחבל תוכמסהו חוכה
 תא םירצויה םיבושחה םיביכרה ןמ דחא אוה הז דוסי יכ קפס ןיא
.לארשיב יתקוחה ןוידב וז היגוסב םייקה ברה חתמה
 
 םיחתמה םימייקתמ תטפושה תושרה יבגל םג יכ ןעטא הז ריינב
 תויביטקפא ןיב ןוכנה סחיה רבדב תורחאה תויושרה יבגל םימייקה
 אלמל לכות תושרהש ידכ תושרדנה תויוכמסה תיינקה :תויתוירחא ןיבו
 תא םצמצל היהי ןתינש ךכ ןתלבגהו ןתיינבה םע דחי ,הדיקפת תא
 םג תשרדנ תטפושה תושרה ןמ .הלא תוחוכב הערל שומישל ששחה
 וא תואמצע תשירד ,תורחא תויושר יבגל תמייק הניאש ,תידוחיי השירד
 וא תיקוחה ,תיתקוחה המרב תטפושה תושרה לש הרדסהה .תולת-יא
 .הלאה תושירדה לכ ןיב בטיה ןזאל הכירצ 1,תויצנוונוק תועצמאב ףא

 תיתקוח היצנוונוקב תרדסומ לארשיב ןוילעה טפשמה תיב אישנ לש ותריחב ,לשמל ,ךכ  1
 דע וב ןהכמ אוהו ,הנפתמ דיקפתהש תעב רתויב קיתווה אישנה רחבנ דיקפתל –
 רתוי םיכומנ טפשמ יתב יאישנ יבגל ונלצא גוהנה הזמ הנוש הז רדסה .ותשירפ
 םייונימה תדעו ידיב השענ יונימה ויפלש רדסהה אוהו ,הנורחאל קר קוחב קקחנשו
 ןתינ תויצנוונוק .םינש עברא לש הפוקתל ןוילעה טפשמה תיב אישנ תצלמה יפ לע
 תטיש יוניש תא לוקשי יכ עידוה סנכנה םיטפשמה רש ,ךכ .קוחב יוניש אלל ףא תונשל
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 ןורתפ ךכל ןיא ,םידגונמ םינוויכב "תוכשומ" תושירדה םיתעלש ןוויכמ
 תורדְסַה שי תונוש תויטרקומדב ,ןכאו .דיחיו דחא ןורתפ וא םלשומ
 .תורחא תויושר םע היסחי לשו תטפושה תושרה תלועפ לש ירמגל תונוש
 םיחתמה תא קר אל ןובשחב תחקל ךירצ הנידמ תצמאמש ןורתפה
 יהשלכ הרוצב םימייקה ,תטפושה תושרב םינוש תודוסי ןיב םינבומה
 םייתרבחהו םייטילופה םיאנתה תא םג אלא ,תישונא הרבח לכב
 םיסנמ הכותבש תיטילופהו תיתקוחה תואיצמה תא םגו הלש םיידוחייה

2.)רחא ןיינע לכ לש וא( תטפושה תושרה לש הרדסהל עיגהל

 םיסחיה לשו םייטופישה םידיקפתה לש םינויפאה רואיתב חתפא
 ירקיעה דיקפתה .תיטופיש תוליעפ לש םינוש תודוסי ןיב םיבכרומה
 אלא .םייקה ןידה םושיי בגא םיכוסכס בשייל אוה טפשמ יתב לש
 טרפב םינוילע טפשמ יתבלו ללכב טפשמ יתבל שי הז דיקפת דצלש
 בגא ,ךכל ףסונב .ותלחנהו ותרהבה ,ןידה תדחאה :םיאבה םידיקפתה םג
 טפשמ רוציל ףאו טפשמה תא חתפל ךרוצ םיתעל שי ךוסכסה תערכה
 לש ,תודגונמ םיתעלו ,תונוש תונוכת בייחמ הלא םידיקפתמ קלח .שדח
 הילע ןיאש הבושח הלאש אופא איה "בוטה טפושה" לש ותומד .טפושה
 תטפושה תושרה הנבמ תולאש המל ריהבמ הז חותינ .הטושפ הבושת
 סחייתא ךשמהב .תוטושפ ןניא םיטפושה וא םיטפוש לש םתריחב ךרדו
 םייסיסבה םירדסהה תא קר הקוחב ןגעל שי יכ ןעטאו הרדְסַה תמרל
 העוסש הרבח בוליש .לארשיב בצמה לש יללכ חותינב םייסא .רתויב
 םייונישו תטפושה תושרב הלודג תינבמ תוביצי םע דואמ תבטוקמו
 רצי הז בוליש ,הנממ םיקלח לש דוקפתהו דיקפתה תסיפתב יידמל םידח

 לש תיתקוחה הרדסהה תלאש תא םויה םינחוב רשאכ .ביצי יתלב בצמ

 .תכרעמה לא תוביציה תא ריזחהל ףואשל ךירצ ,תטפושה תושרה

 'פורפ םעטמ לשמל( רבעב ולעוה הלאכ תועצה ;ןוילעה טפשמה תיב אישנ לש הריחבה
 תיב" ,ןורי 'ר[ דבלב םינש עבש לש הפוקתל ךא הטיש התואב הריחב עיצהש ,ןורי
 'פורפ( הלא םימיב ףאו ,)]013 ,)5991( 911 המואה ,"תימושיי תרוקיב :ןוילעה טפשמה
.)לבגומ ןמז קרפלו םירושיכ יפל שממ הריחב עיצמ ןמדירפ לאינד

 יבגל תורפסה .המוצע תורפס שי הלא םיאשונל רשאב םג ,ןאכ ןודינה אשונ לכ ומכ 2
 לככ ,תיזכרמ התייהנ טרפב םייתקוח וא םינוילע טפשמ יתבו ללכב תטפושה תושרה
 אל הז עקר ריינב .תונושה תונידמה לש םיירוביצה םייחב טפשמ יתב לש םחוכ הלעש
 תרגסמ אלא רקחמ הניא ריינה תרטמ ןכש ,תויקלח תוינפהב קפתסאו תורפסב לפטא
 םיטביהה ןכלו( אשונה לש םייטפשמ-תרותה םיטביהב יתקסע ימצע ינא .ןוידל החונ
" רמאמב )ולש םיילסרבינואה ehT  snoitacilpmI  fo  laitnedurpsiruJ  seiroehT  roF  laiciduJ 

noitcelE  , noitceleS  dna  ytilibatnuoccA "  , 16  U.S.C.L  . veR . 1072 -  עיפומה ,)8891( 6472
 .הז אשונל תשדקומה המלש תרבוחב
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 תסיפת תא ריזחהל איה תחאה :תאז תושעל םיכרד יתש קר שי ,תינורקע

 הנבמ תא םיאתהל איה היינשהו ,תמדוקה הפוקתל דוקפתהו דיקפתה

 ורצונש םייונישל היקלחל וא הל םייונימה יכרד תאו תטפושה תושרה

 אשונל השידקמ הצעומהש ךכ לע תכרבמ ינא .הקוחב םיעצומה וא

 .דחוימ ןויד הז בושח

תטפושה תושרה לש הדוחייו הידיקפת .1

 רזגיהל םיכירצ םיטפוש לש הריחבה ןפואו בכרהה ,תויוכמסה

 םיכוסכסב עירכהל אוה םיטפוש לש יזכרמה דיקפתה .םהידיקפתמ

 ידיב יוצמה חוכה ןילופונומב שומיש ידכ ךות הרבחב םיררועתמה

 בושיי איהו ,תיחרכה היצקנופ הרבחל םיטפושה םיקפסמ ךכב .הנידמה

 ,ורבחל םדא ןיב םייחרזא םיכוסכס תויהל םילוכי הלא .םיכוסכס

 )יטרפ םדא – תורידנ םיתעל וא( הנידמה הדימעמ םהבש םיטפשמ

 .היתויושר וא הנידמה דגנ םיחרזא לש תוריתע וא ילילפ ןידל םימשאנ

 ןיאש ינפמ ,"תנכוסמ תוחפה תושרה" םיתעל םיארקנ טפשמה יתב

 םיכחמו םייביספ םה .תויטילופה תויושרל ומכ "קנרא" וא "ברח" םהל

 םירשפאמה ףס יללכ םהל שי ,ללכ ךרדב .םהינפב ואבוי םיכוסכסהש

 תוריתע וא תועיבת תועצמאב – םתכיפה ינפמ םמצע לע ןגהל םהל

 םירומא טפשמה יתב ,רקיעבו 3תויטילופה תויושרה לש םיפילחתל -

 ןוצר יפ לע אל תרמוא תאז ,ןיד יפ לע .ןיד יפ לע םיכוסכסב עירכהל

 לע אל םג לבא ,םיילכלכ םיצחל יפ לע אל ,הררשה ילעב וא הלשממה

 תויהל תולוכיה ,הנייהתש לככ תוענכשמ ,רסומ לש תוינקמוח תוסיפת יפ

  .תקולחמב תויונש

 חוסינה יכ עדוי הטיפשה תלועפ לשו טפשמה תרות לש דימלת לכ

 קוח" לש תושרופמ תוארוהב םג יוטיב אצומה ,הזה הרואכל םימתה

 םתלועפ תא תוולמה תוקומע תוקולחמל סיסבה אוה ,"הטיפשה :דוסי

 ,לקיב רדנסכלא לש ורפס אוה תירבה תוצראב הז אשונב םיבושחה םירפסה דחא  3
 שומיש תושעל ינקירמאה טפשמה תיב ינפב ץילממ אוה ובו ,תנכוסמ תוחפה תושרה
 תוטוב תויטילופ תולאשב קוסעל אל ידכ תויטפשמ תונירטקודבו ףס יללכב יתריצי

A.M  . lekciB  , ehT  tsaeL  suoregnaD  hcnarB , " ehT  emerpuS  truoC  ta  eht  raB  fo 
ycamitigeL  dna  yrotsiH  : fleS - nitnemnrevoG  naciremA  lanoitutitsnoC  yroehT " ( )2991. 
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 הנכשמת רשאו ןרצוויה רחשמ תויטפשמ תוכרעמ לשו םיטפוש לש

 .טפשמ ןהל שיש תוישונא תורבח הנייהת דוע לכ םייקתהל

 המ הרקמו הרקמ לכב תוהזל הרורב תלוכי לע דמלמ הז חוסינ ,הרואכל

 אוה םיטפוש לש םדיקפת .םיוסמה הרקמב בייחמ אוה המו ,ןידה אוה

 ,תאזה תחאה תיטפשמה הבושתה תא רתאלו יטפשמה רמוחה תא ןוחבל

 רוקמ ,הז רואית יפל 4.םהינפל אבומה הרקמה לע התוא םשייל זאו

 תדסוממ הרכה לביקש ,קוחה אוה םיטפושה תלועפ לש תוימיטיגלה

 הנשמ וא קוחה תא רצוי וניא טפושה .הטישב תורכומה םיכרדב הרבחב

 .ותוא םשיימ קר אלא ,ותוא

 תוירסומ תומרונ ןיבו וניב ןיחבהלו קוחה תא תוהזל ןתינ יכ החנהה

 תויטסיביטיזופ תושיג לש תידוסי החנה איה )תוגהונ וא תוילאידיא(

 יכ םג ןועטל תובייח ןניא הלאכ תושיג .טפשמל )תויטסילאיר ללוכ(

 יטפשמ טסיביטיזופ יכ ןכתיי .קוחה תא ליעפהל טפושה לע הרקמ לכב

 תאזו ,קוחה תא רפהל טפוש לש ותבוח תא ,םימיוסמ םירקמב ,קידצי

 ןומאב עגפתש האצותל איבת אוהש יפכ קוחה תלעפה ובש הרקמב

 יאנתכ שורדל תוטונ קוחל תויטסילרוטנ תושיג 5.טפשמב רוביצה

 ,הטישב תדסוממ הרכה לביק אוהש הדבועה תא קר אל ותופקתל

 אל קוח" ,ןתניחבמ .םינוילע "םייעבט" תונורקעל ותמאתה םג אלא

 חימצהל לוכי וניא םנמא ,הלא תוטיש יפל ,רסומה ."קוח ונניא ירסומ

 יאשר ףא וא ךירצ טפשמה תיב ןיא וחוכמ לבא ,תויטפשמ תובוח

 ןיב לדבהה .קדוצ יתלב קוח ידי לע תולטומה תויטפשמ "תובוח" ףוכאל

 ,תינשמ תושרכ תטפושה תושרה תא האורה ,הייקסטנומ לש ותסיפת הרואכל וז 4
 תיטרואת השיג לש קזחה רבודה ,ינוריא ןפואב .ורקיעב ינכט אוהש דיקפת תעצבמה
־וקרה" איה ולש יטופישה דיקפתה תסיפתש ,ןיקרווד ינור אקווד אוה השדחה תעב וז
 לע תססובמ איה תאז םעו ,תומרונ לשו םיכרע לש ךבוסמ לולקש תללוכו "תינאל
 תוהזל אוה טפושה דיקפת יכו ,תויטפשמ תולאשל "הנוכנ תחא הבושת" שיש החנהה
 לוקיש' תיעבל"( אריפש סומע לש ותמישרב תקולחמה תא ואְר תירבעה תורפסב .התוא
 תמדקומה ותדמע תא ראתמה ,)75 )0791( ב םיטפשמ ,"לובג-ירקמב 'יטופישה תעדה
 ,"יטופישה תעדה לוקישו םייטפשמ תונורקע"( זר ףסוי לש ותבושת תאו ,ןיקרווד לש
 לוקיש לע קרב ןרהא לש ורפסב אצמיי רתוי רחואמ לוגלג .)713 )0791( ב םיטפשמ
 קרב ןרהאל יטופיש תעד-לוקיש"( זנג םייח לש יתרוקיבה ונוידבו יטופישה תעדה
 .2 הרעה ליעל ,ירמאמ םג ואר .)905 )8891( חי םיטפשמ ,")תרוקיב רמאמ(

 ז םיטפשמ ,"עמשמ אתלת ,הנמאנ תונשרפ" ,ןהכ 'ה םייח ואר הז גוסמ ןועיטל  5
.5 )ו"לשת(
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 טפושל ץילמי אוהש המב חרכהב וניא טסילרוטנה ןיבל טסיביטיזופה

 אוה הטיפשה עבט ,ןכאו ."קוח"ל םהלש הנושה ןויפאב אלא ,תושעל

 "קוחה"ש ךכב םהיתוטלחה תא קידצהל ךרוצ םישיגרמ םיטפוש יכ

 תויטופיש תוטלחה יבגל תקולחמה 6.תרחא אלו וז הבושת םהילע ףכוא

 ןוכנה שוריפה אוה המ הלאשה רבדב ללכ ךרדב איה תקולחמב תויונש

 תאז .קוחה היהיש יואר המ הלאשה רבדב אלו ,אוהש יפכ קוחה לש

 לש תדסוממה הרכהה אוה טפושה לש חוכה תלעפה סיסבש ינפמ

 .טפושה לש םיישיאה ויכרע אלו ,היקוחב הרבחה

 ,קוחה אוה תוכסה רוקמ יכ ןועיטה לע רומשל םיסנמ םיבר ,ןכאו

 ,הז ןועיט יכ שיגדהל בושח .היתודסומו הרבחה ידיב רשואו קקחנש

 ףקת ןועיט אוה ,תנווכמ היעטהכ ףא וא ת ּויביאנכ תובורק םיתעל גצומה

 .טפשמה יתבל םיעיגמה םירקמ לש לודגה בורב בושחו קזח ,טלחהב

 יבגל הניא טפשמה תיבב תררועתמה הלאשה ,םירקמה לש לודגה בורב

 אוה טפושה לש ודיקפת .תודבועה יבגל אלא ,הנוכנה הערכהה וא ןידה

 תוניתמבו בל תנובתב רמוחה תא ןוחבל ,טפשמה תא להנל ,תויאר עומשל

 םידדצהש ךכ ,תוריהמבו תובידאב ךוסכסב עירכהלו המודק העד ילבו

 איה וזכ הערכה .םהייחב ךישמהלו םהירוחאמ ךוסכסה תא םישל ולכוי

 ןתניהל ךירצ הז תורישו ,םיחרזאל תנתונ תיטופישה תכרעמהש תוריש

 תויזכרמ תונוכת יכ רומאה ןמ הלוע .תוליעיבו ,תובידאב ,תויעוצקמב

 הזה תורישה תא תתל ול תורשפאמה הלא תויהל תוכירצ טפוש לש

 .תירשפאה רתויב הבוטה הרוצב

 דיקפתל ינשמ ,בושח יתלבו ינכט הז דיקפת יכ בושחל איה החיכש תועט

 םיניינעב הערכהל וא וחותיפו ןידה תרהבה לש קהבומה יעוצקמה

 ,ןוכנ הז ןיא המכ עדוי טפשמ תיבב היהש ימ לכ .םויה רדסב םיילרוג

 טיעמהל ונלצא השרתשהש הייטנה - התיחשמ טעמכ - תנכוסמ המכו

 םיקקזנה בור תניחבמ .הזה יטופישה תורישה לש הלודגה ותובישחב

 תאזכ תואצמתהו ,טפשמה תורות ןיב םילדבהב םיאצמתמ םניא ללכ ךרדב םיטפוש  6
 רבסה םילעופ םה הבש הרבחלו םמצעל םיבייח םה םלוא .םיונימל יחרכה יאנת הניא
 ,ךכ םושמ .םהינפל םיעיגמה םיכוסכסב םיטילחמ םה החוכמש תוכמסה רוקמ לע
 ךירצ אוהו ,תונוש טפשמ תורות ןיבש םיקדה םילדבהב יולת תויהל אל ךירצ הז רבסה
 .טפשמה תרותב איקב וניאש טוידהל םג רורב תויהל
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 לש תינבמה התרדסה .תכרעמה לש יתימאה הנחבמ אוה הז ,טפשמה יתבל

 .תומידק ול תתלו ןובשחב הז ןיינע תחקל הכירצ תיטופיש תכרעמ

 הבושת שיש ןוכנ דימת אל םיכומנ טפשמ יתבב םג יכ שיגדהל בושח

 םירוערעה .הילע םיכסי החמומ ןטפשמ לכ רשא ,הנוכנ תחא תיטפשמ

 טפשמ תיבב וליחתה ןוילעה טפשמה תיבל םיעיגמה רתויב םייתמרדה

 תבשב עונלוק יתב תחיתפ ןיינעב ינורקעה ןידה קספ תא .ונממ ךומנ

 התייה רשאכ ,ילילפ טפשמב הי'צקורפ הלייא תטפושה הקספ םילשוריב

 ינב לש תויציבה ןיינע םג !םיימוקמ םיניינעל טפשמה תיבב תטפוש

 ,םירצעמ ןיינעב תוינורקע תוכלה .יזוחמה טפשמה תיבב לחה ינמחנ גוזה

 תוכתחנ ,ןברוקה תויוכז ןיבו דושחה תויוכז ןיב ןוכנה ןוזיאה תוברל

 ןיגפמ עישרהל םא הטלחה םג ךכ .םיכומנה טפשמה יתבב ןבורב

 הרֵבעב )םיילכלכ םימעטמ אל ךא( םייגולואידיא םילוקישמ תמוצ רגסש

 תודדומתהמ ותוא תלסופ איהו ,ןולק המע שי יכ ררבתמ כ"חאש(

 אוה םיכומנה טפשמה יתבב רוביצל ןתינה תורישה תוכיא .)תוריחבב

 ךכל שיו ,תטפושה תושרה לש הלעמב הנושאר תובישח תלעב הרטמ

.הנושאר הגרדממ תיטופיש תויעוצקמ לש םיינורקע םילוקיש

 תאכרעב דוחייב ,רתוי ההובג האכרעהש לככ ,עבטה ךרדב ,תאז לכבו

 .ןידב קוסיע רתויו תודבועב קוסיע תוחפ םיטפושל שי ,הנוילעה רוערעה

 יתב תא תובייחמ ןוילעה טפשמה תיב לש תוכלה קר יכ אוה הרקמ אל

 דיקפתל ליבקמב ,תואלממ הלאכ תואכרע ,ךכ םושמ .םירחאה טפשמה

 לש רצוי ףאו דיחאמ ,ריהבמ דיקפת םג ,םידדצה ןיב ךוסכסה בושיי

 ,בל תמושתל ללכ ךרדב םיכוזה םירקמה םהו ,םימיוסמ םירקמב .טפשמה

 תויהל הלוכי הניאו ,תספתנ הניא ותעיבקו ,ןידה תא עבוק טפשמה תיב

 םירקמב 7.הקיספל םדקש יטפשמה בצמה לש טושפ םושייכ ,תספתנ

 תיב עבוק ובש ,םעה לוק ןיינעב עודיה ןידה קספ אוה הלאכ םירקמל תטלוב המגוד 7
 קר היולת הניא םינפה רש לש ןותיע תריגס תוכמס יכ טנרגא טפושה יפמ טפשמה
 הנכס ןחבמ תבייחמ איה אלא ,רוביצה םולשל הנכסל ששחל רשאב ותעד לוקישב
 יקספמ דחאכ דמלנ היה אל אוה ,שיערמ שודיח ןידה קספב היה אלמלא .יביטקייבוא
 תיב רשיא ןכל םדוק םישדוח המכ קר :הזמ רתוי .טפשמה תיב לש םיבושחה ןידה
 ברעתי אל יכ תיתרגשה הקמנהב ןותיע ותוא לש הריגס )טנרגא טפושה ללוכ( טפשמה
 ןוסירה" ,אריפש 'א ואר תוטלחהה יתש ןיב לדבהה חותינל ...רשה לש ותעד לוקישב
 )ד"נשת – ג"נשת( ג טפשמ ינויע ,"חרזאה תויוכז תחטבהו ןוילעה טפשמה תיב לש ימצעה
046. 



ה 
ירוביצה הצעומ

וניכה • ת
ה ס

ע-דחא
רש

292
תטפושה תושרה

 ןבומבו ותוא ריהבמ אוה ךכבו ,ןידה תא שרפמ טפשמה תיב ,הלאכ

 .הקיקח ,תילנויצקנופ הניחבמ ,איה טפשמ תריצי .ותוא רצוי ףא םיוסמ

 אלא םשרפל קר אלו ,תסנכ יקוח ןוחבל תוכמס טפשמה תיבל ןתינ םא

 ,"ילנויצנוונוק אל"ה חוכה תא םג טפושל םינתונ ונחנא ,םלטבל םג

 הערכהה תא תיטופיש הטלחהב לטבל ,קרב אישנה תאז הנכמש יפכ

 .ומצעבו ודובכב ישארה קקוחמה לש תלכשומה

 הלועפ .הרקמה תודבוע לע ומשייל טפושה תא ךימסמ קוחה יכ רורב

 שוריפה רשאכ ףא ,קוחל תועמשמ תנתונ תונשרפ לש ףאו םושיי לש וזכ

 לש תוכמסה ןינמ לבא .תקולחמב היונש תויהל הלוכיה הדמע טקונ

 יכ עוצקמה ישנא בור לע םכסומש ,תרצוי תונשרפ קוחל תתל טפוש

 הבושתל ורזחי םיטסילמרופה ?ותוא תלטבמ ףא וא ותוא הנשמ איה

 שרפל תוכמסה םג .ןידה חוכמ השוע אוה טפושה השועש לכ :תמדוקה

 הקדצה לבקל ךרוצ ןיא הרואכל ,ךכש ןוויכמ .ןידב ול הנתינ לטבל ףאו

 תגרוחו תקולחמב היונשו תרצוי הטיפש ירק ,הז גוסמ הטיפשל תדחוימ

  8.ותוא תלטבמ ףא וא ,היהתש לככ קוחה לש הטושפ הנבהמ

 ,תיטסילמרופה הבושתל "תתייצמ" הניא הקדצהל העיבתהש אלא

 ןיב ךרע ןויווש ,תיתוברתו תירסומ הקירוטרב ,םיעבוקה םיטפוש .קדצבו

 ,תשרופמ הקיקח רדעיהב ,ילאוסקסומוה רשק ןיבו ילאוסקסורטה רשק

 םהל הארנ הזה ךרעה ןויוושש םיבר לש םמעז תא םהילע םיררועמ

 םה ;ומצע קוחה ןושלב עובק רבדהש םילבקמ םניא וללה 9.םמוקמ

 הקיקח לע תיביטמרונ תונוילע הל שיש ,הקוח לש המויק םצע יכ ןעטנ ףא םיתעל 8
 ןועיט יפל ,לדבה ןיא ןכש ,התוא םידגונה םיקוח לטבל תיטופיש תוכמס בייחמ ,הליגר
 תדגונה הנשמ תקיקח וא להנמ השעמ לוטיב ןיבו הקוחה תא דגונה קוח לוטיב ןיב ,הז
 לשרמ טפושה תא שמישש ,הז גוסמ ןועיט סופד לע תרוקיבל .וקקחנ וחוכמש קוחה תא
 ינקירמאה ןוילעה טפשמה תיבל לטנ ובש ,ןוסידמ 'נ ירוברמ לש עודיה הרקמב םג
 ואר ,שרופמב טפשמה תיבל הנתינ אל וזש םגה ,הקוח ידגונ םיקוח לוטיבל תוכמס
 .ןושאר קרפ ,3 הרעה ליעל ,לקיב לש ונויד תא

 וגוז ןבל הסיט סיטרכ רשאל ,ץיבלינד ןיינעב הטלחהה לע אצוי היה ףצקה יכ ןכתיי 9
 ,"גוז ינב"ל םיסיטרכ ונתינ ותרגסמבש הדובע םכסהל םאתהב לאוסקסומוה לייד לש
 סיסב היה הז הרקמב .וזכ הקירוטרב תקדצומו הוולמ התייה אל הטלחהה םא ףא
 הטלחה התואל עיגה הדובעל ןידה תיב רשאכ ,תרוקיבב הלקתנ אל וזו ,הטלחהל יקוח
 "תכסוח" התייה קרב אישנה ןתנש וזמ תינתפאש תוחפ הקמנה יכ םג ןכתיי .המצע
 לכמ ,ירוביצהו יטפשמה חישב .וזה הקירוטרה יפלכ רקיעב האציש ,טועימה תעד תא
 םירשקה ךרע ןיב האוושהה דגנ אלא ,הטלחה דגנ הניא תעמשומה הנעטה ,םוקמ
  .םייגוזה
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 הניא איה יכ םירובסו ,םיטפושה לש תרצוי תונשרפכ תאז םיאור

 םיקהל קדצומ אל יכ קסופ טפשמה תיב רשאכ םג ךכ .תימיטיגל

 היונש תונשרפ ךותמ ,לארשי תנידמב םיידוהי םייתליהק םיבושיי

 תידוהי הנידמכ לארשי לש היכרע" וא "ןויווש" רבדב תקולחמב

 תויאבצ תולועפ עצבל םילוכי םניאש אבצה ידקפמ םג ךכו 01."תיטרקומדו

 לכב 11.ןתויקוח רבדב טפשמה תיב טילחי אל דוע לכ ,תיתמחלמ הרזִגב

 לע הלא תובושת ףכוא קוחה יכ העיבקה לע תוכמתסהה ,הלאה םירקמה

 םיטפושה ןיב תקולחמ שי םיתעל ןכש ,קדצבו ,תקפסמ הניא םיטפושה

 ,הרבחה ינב לכל םיריהנ תויהל םירומא םיכרעו םיקוח ,םוקמ לכמו .םמצע

 ,והשלכ יכרע רדסה לע חוכיו שי םא .םיטפושל וא םינטפשמל קר אלו

 תיתרבחה ,תיטילופה תומרב להנתי הז חוכיווש יואר ,םידגנתמה םינעוט

  .םיטפושו םינטפשמ ידיב "רוהט" יעוצקמ ןיינעכ ערכוי אלו ,תירוביצהו

 הניא הלאכ םירקמב טפשמה תיב בצינ הינפבש המלידה יכ ןיבהל ךירצ

 אלמל ידכ לועפל וילע ךיא רורב אל תמאב .ימצע קופיא לש ןיינע קר

 הלק הבושת ןיא םירבדמ ונחנא םהבש םירקמב .ודיקפת תא בטיה

 לבא ,קוחה תא םשייל טפשמה תיב לש ודיקפת םנמא .הרורב תחא

 לש שוריפ לכ םהבש םירקמ שי .ותוא שרפל שי ,קוחה תא םשייל ידכ

 סנכיהל אלא ,הרֵרב טפשמה תיבל ןיא ,הרואכל .תקולחמ ררועי קוחה

 21,םיילהנמ םיניינעב ךכ .לוכה תא תוצַרל לוכי אוה ןיא ןכש ,הריזל

 ןושל ,םירחא םירקמב 41.םייחרזא םיניינעב ךכו 31,םיילילפ םיניינעב ךכ

 החפשמ ינבמ עונמל לוכי וניא ידוהי בושיי יכ טלחוה ובו ,ןאדעק ןיינעב הרקש יפכ 01
 .םמואל לשב םירבחכ לבקתהל תיברע

 עצבמב תוברקה דחא ףוסב ןינ'גמ תופוג יוניפ םיימויל רצע רשאכ ץ"גב טילחהש יפכ 11
 .ןגמ תמוח

 בורה תטלחהב ךומתל ותטלחה תא טילש ןימינב ןיינעב ןוקתיו טפושה קמנמ ךכ 21
 התייה םמאש םגה ,םמואלב םידוהיכ טילש ידלי תא םושרל םושירה דיקפ תא בייחלו
 .תסנכהו הלשממה תטלחה תא "דבכל" ורחב יודנלו טנרגא םיטפושה לבא .היוג

 תוכזל הטלחה םג לבא ,תורעוס תובוגת הבינה יערד תא עישרהל הטלחהה ,לשמל ,ךכ 31
 ,ילילפה טפשמבש יל המדנ .תיטפשמה תכרעמב םיבר לוכסתו סעכ הבינמ התייה ותוא
 ןמ לודג קלחב .ריבס קפסל רבעמ החכוה הרֵבעהש ילב עישרהל ןיאש אוה ןורקיעה
 לטנש ינפמ אלא ,יאכז שיאהש ינפמ אל יוכיז איה הנוכנה הטלחהה ,הלאה םירקמה
 .םייקתה אל שרדנה החכוהה

 קר ללכ ךרדב תועגונ ןהש ןוויכמ ךא ,תובר ןה םייחרזא םיניינעב הלאכ תוטלחה 41
 תרוקיבל תוכוז ןניאו ,םיחמומל קר תורכומ ןה ,יטרפה טפשמה םוחתל וא םידדצל
 תונשרפ .תויפצהו תואדווה דואמ תובושח יחרזאה טפשמב אקווד לבא .הלודג תירוביצ
 תאו תואדווה תא רערעל הלולע איה לבא ,רתוי תקדוצ תויהל הלוכי תרצוי תיטופיש
 .תוביציה
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 דע ,השק הכ תיארנ האצותה ךא ,יידמל הרורב תיארנ םנמא קוחה

 םירקמה 51.שממ הליבק יתלב םיטפושה ןמ קלח יניעב תימדנ איהש

 תיב לשו תויטופישה תוטלחהה לש תוימיטיגלה תניחבמ ,תמאב םישקה

 רורב אל יטפשמ בצמ לש בוליש שי םהבש הלא םה ,ומצע טפשמה

 תוירוביצ תוכלשה לעב ןיינע לשו רוביצה ןמ קלח יניעב ליבק יתלב וא

 ,היצמיטיגל לש "ןועריג" םיטפושל שי ,הלאכ םירקמב .תכל תוקיחרמ

 םידדוב הלאכ םירקמ רשאכ .ותוא ריסי אל םכחותמ ןועיט םושו

 הסנמה טופיש תסיפתב קיזחמ טפשמה תיב יכ הארנ רשאכו ,םיטעומו

 הליצאמ קוח םושייכ הטיפש לש תיללכה תוימיטיגלה ,םהמ קחרתהל

 תומשרתהה םא ,תאז תמועל .תקולחמב תויונשה תורצוי תולועפ לע םג

 עירכהל "םיבדנתמ" טפשמה יתב יכ ,רוביצה ןמ קלח לצא תוחפל ,איה

 הקומע תקולחמב תויונשה תויכרע הדימ תומא יפל הלאכ םיניינעב

 שי יכ השגרהה תרבוג ,דחא דצל הביקע היטה םהב שי רשאו ,רוביצב

 61.תינבמו תיתטיש היצמיטיגל תייעב

 תוצרל ידכ יטסילופופ ןפואב לועפל ךירצ וניא טפשמ תיב יכ קפס ןיא

 ול םיקינעמ ונחנא הז ךרוצל .רוביצב הצובק וא ןוטלשה :טפשמל דצ

 ךכל רע תויהל ךירצ טפשמה תיב ,תאז םע דחי .תולת-יאו תואמצע

 תומרונ לש םכסומה שוריפל רבעמ לא ךלוהו קוח רצוי אוה רשאכש

 .תדחוימ היצמיטיגלל תקקזנ ותלועפ ,הטישב תדסוממ המכסה ולביקש

 תיב לש ותונשרפ תא קוחב ףוקעל תולוכי תויטילופה תויושרה םא

 תופדעהכ ןהיניעב הארנש המ תא תמאות הניא וז רשאכ ,טפשמה

 גולאיד ונל שי זא יכ ,ויגיצנ בור לש וא רוביצה בור לש תולכשומה

 לש ותונשרפ ץומיא ןיב רוחבל לוכי קקוחמה זא וא .תודסומה ןיב רצוי

 ךכ לע הדימע ןיבו ,תדסוממ תיטילופ הרכה הל תתל ךכבו ,טפשמה תיב

 םייקה יטפשמה בצמל הנתינש תונשרפה ןמ הנוש ויניעב יוארה קוחהש

 .רודרי ןיינעב בורה תטלחה תא תארוק ינא ךכ 51
 ש"מהיבל םיטפוש יונימ"( רנטואמ 'מ לש ןויסינה תא החוד ינאש ךכל םעטה אוה הז 61

 לש תוימיטיגלה תא ססבל )324 ,)3002( טי טפשמ ירקחמ ,"תיתוברת בר הרבחב ןוילעה
 תא הרבחב גציימה אוהש הדבועה לע טפשמה תיב לש תיטסיביטקאו תרצוי תוליעפ
 יתוהמה ילרבילה חישה לש הרמויה .יטילופה חישה םע גולאיד להנמה ,ילרבילה חישה
 חוכיווה ןמ קלח .תיעטומ יל תיארנ םירחא םיחיש לש תפתושמה תרגסמה תויהל
 ןה יתוהמה םזילרבילה לש הדימה תומא םא הלאשב קוידב אוה לארשיב ירוביצה
 וז הלאשב הערכהה יכ רורב אל .לארשיב םיירוביצה םייחל תונוכנה הדימה תומא
 .ומצע ירוביצ-יטילופה חישב אלו טפשמה תיבב לופיל הכירצ
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 תיטופישה תוליעפה ,תאזכ תיביטקפא תלוכי ןיא םא .קקוחמה ידי לע

 יבגל דחוימב רבדה ךכ 71.תושק היצמיטיגל תויעב תררועמ תרצויה

 .תורבגתה ףיעס רדעיהב טפשמה תיב ידי לע תלטובמה תישאר הקיקח

 ידיב קוח לוטיב לש תויתייעבה הלודג ךכ ,השק הקוחה ןוקיתש לככ

 תונשרפ יבגל םג ,התוחפ הדימב יכ םא ,םייק ישוקה לבא .טפשמה תיב

 תיביטקפא ךרד קקוחמה ידיב ןיא רשאכ ,תונקת לש לוטיב וא קוח לש

 81.רחא רדסה קקוחל

 תא היטפושל קינעהל אל ,הלא תוביס לשב ,טילחהל הלוכי הטיש

 ישוקה תא רותפת אל וזכ הערכה םג םלוא 91.םיקוח לטבל תוכמסה

 תוכמסב אוה םיטפושה לש םחוכ רקיעש ינפמ ,םיימינפה םיחתמה תאו

 אלמל םהמ עונמל ילב ,םהמ תחקל ןתינ אל וז תאו ,םהלש שוריפה

 םיטפושהש ןוויכמ .םיכוסכסב הערכהה - רתויב יזכרמה םדיקפת תא

 םינשרפה םה ןכש ,םיבר םירקמב םתוכמס תולובג תא םמצעב םיעבוק

 .קוח תועצמאב םתוכמס תא ליבגהל השק ,קוחה לש םיכמסומה

 רבדב "ןורתפה" ,ךכל ףסונב .דימת םימייק ויהי םיימינפה םיחתמה

 ןויסינ תולעב תובר תונידמב דוהא וניא םיקוח לטבל תוכמס רדעיה

 ופוסב .םיער םיקוח קקוחל הטונה קקוחמ לש הירוטסיה ונייהד ,ער

 תושרהש ששחה םע דדומתהל תובייח טפשמה תוטיש לכ ,רבד לש

 .היתויוכמסמו הידיקפתמ תגרוח םיברל תיארנה הרוצב לעפת תטפושה

 םייונימ ךרדו תכרעמה הנבמ אוה הז ששחב לופיטל םינונגנמה דחא

.םיטפושה לש

 עירכהל המצע לע לבקתש תטפוש תושר ונל היהתש איה הפיאשה ךכיפל

 היהת וז הדובעב .הליעיו תילרטינ ,הבידא ,תיעוצקמ הרוצב םיכוסכסב

 רקיעב ,לודג טפוש .טפשמ לש הריצי ףאו הרהבה תכאלמ קפס אלל

 לע תורבגתהל תוקדצהב קסוע תירבה תוצראב תיתקוחה תורפסה ןמ לודג קלח ,ןכאו 71
."ינבור-יטנאה ישוקה" םש ארקנש המ

 םירקמה ינשב .תובישיה ירוחב סויגו רויגה תויגוס איה ילארשיה רשקהב תטלוב המגוד 81
 הלוכי ןכא תסנכה יכ רורב אל םירקמה ינשבו ,תסנכל היעבה תא ריזחה טפשמה תיב
 רשקב הקיספה ןיינעב הרק םג ךכ .םיליגרה םייטילופה קחשמה יללכ יפל קקוחל
.ןאדעק ןיינעל רשקב וזו ,כ"בשה לד הריקחה יכרדל

 ללוכ םדאה תויוכז קוח הילגנאב .תויוכזה תליגמ יבגל דנליז וינב שרופמב ושע ךכ 91
 וניא קוח יכ זירכהל לוכי טפשמה תיב היפלו ,קוחה תרבעה תא החיטבהש ,הרשפ
 ןורתפה .לועפל ךיא טילחהל ךירצש הז אוה טנמלרפה ךא ,תיפוריאה הנמאה תא םאות
 שוריפ ףוקעל קקוחמל רשפאמה ,תורבגתה ףיעס תויוכזה בור יבגל סינכהל היה ידנקה
 ."תויוכזה תליגמב רומאה ףא לע" ףקת קוחה יכ הרימא תועצמאב טפשמה תיב לש
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 ןיד השוע אוהש ךכב קר אל ןחביי ןכא ,םירוערעל טפשמ תיבב

 טפשמה תא הנובו חתפמ ,ריהבמ אוהש ךכב םג אלא ,םידדצה ןיב

 הלא םידיקפתש ךכ ולעפי םיטפושהש בושח םלוא .ויכרע תא ליחנמו

 .ךוסכסב הערכהה :םיטפושה לש יזכרמה דיקפתל םיינשמו םיוולנ ויהי

 םמצע םירקמה לא הכומס ,תיטִאו הריהז תויהל הכירצ הריציה תכאלמ

 םלוע ינקתמ תויהל םיכירצ םניא םיטפוש ,רקיעבו .םהמ תגרוח אלו

 .תיטילופה הריזב תויהל םיכירצ הלא .יתרבחה יונישה לש תינחה דוחו

 םיכרעל תוניצרב סחייתהל הרבחה תא איבהל םיכירצ טפשמה יתב

 רסומ תוכלהב יאמצע קרפ םדמלל אלו ,תוביוחמ האטיב רבכ םהלש

 תקולח תניחבמ ןוכנ ךכ ."רואנ רוביצ" לש ומשב רוביד ידכ ךות

 הרבח ליצהל רשפא-יא .תידסומ הניחבמ "םכח" םג ךכו ,הדובעה

02.תאז תושעל וסני םיטפושה םא היהי בוט אלו ,המצעמ

 שארב םיטפוש רקיעבו ,םיטפוש יכ השגרה היהת ןמז ךרואל םא

 תריציל םיקינעמו םידיקפתה יגוס ןיב סחיה תא םינשמ ,תכרעמה

 ץחלה רבגיש ריבס ,יזכרמ םוקמ תיכרע-תירסומה ותניחבלו טפשמה

 יתבב טפשמה תריציש ךכ ,טפשמה יתב בכרה לע עיפשהל יטילופה

 תויושרב השענ רבדהש יפכ ,רוביצה תופדעה תא ףקשת טפשמה

 םתמצעו ,תונידמה לכב םימייק הלאכ םיקבאמ ,ןכאו .תויטילופה

 12.תיטופישה הקיטקרפה הנתשמש לככ הנתשמ

 דנה דנרל טפושה ,םהמ דחא .תוטישה לכב "םיקפואמ"ה םיטפושה לש םתדמע וז 02
 אליממ ,רוביצה תובבלב םיעבטומ םניא תוריח ןוגכ םיכרע רשאכ יכ רמא ,ינקירמאה
 .םש םעיבטהל ידכ םיטפושו הקוח ,םיקוח וליעוי אל

 תימשרה ךרדב םייונישל "תועצקמתה"ל וא היצזיטילופל םיצחל םימרוג דימת אל 12
 םיכרדה ךא ,יוניש אלל ראשנ יתקוחה וא יקוחה רדסהה םיתעל .םיטפוש יונימל
 םיטפוש לש יונימה ךרד תירבה תוצראב ,ךכו .תונתשמ יונימה לוהינ לש תוישעמה
 תופוקתב םלוא ;הקילבופרה תונש לכ התנתשה אלו ,קהבומב תיטילופ איה םיילרדפ
 יטילופה ךילהה ךותלו ,רושיאה ןונגנמו העצהה ןונגנמ לש סותאה הנתשה תונוש
 תוריחבה תוטישב ,תאז תמועל .תויעוצקמ םג תוחיטבמה ,תוילמרופ אל תורקב וסנכוה
 םינוש הז אשונב םיגוהנה םירדסההו ,םיגלפומ םייוניש ולח תונידמב םיטפוש לש
 .הנידמל הנידממ
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תטפושה תושרה תרדסה .2

 תיתוהמה הלאשה ןיב ןיחבהל ךירצ ןאכ ףא ,םירחא םירשקהב ומכ

 ןיבמ וליא - ןוגיעה תמר תלאש ןיבו - ?םייוצרה םירדסהה םה המ –

?)קוחב ףא וא( הקוחב םילולכ תויהל םיכירצ םירדסהה

םייוצר םירדסה .א

 .תולת-יאמו תואמצעמ תונהיל םיכירצ תטפושה תושרה יביכר לכ ,רומאכ

 םייונש ונממ םיקלחו ,רורב וניא תולת-יאה לש קיודמה יפואה

 הדבועה אוה תולת-יאה לש יזכרמה ביכרה ,תובר תונידמב 22.תקולחמב

 קיחרהל דואמ השק יכו ,השירפ ליג דע וא וייח ימי לכל ןהכמ טפוש יכ

 ידי לע םירחבנ םיטפוש ןהבש תונידמ שי ב"הראב .ותנוהכמ טפוש

 בורב .גירח םויכ הז רדסה םש םג לבא ,שדחמ הריחבל םיפופכו רוביצה

 יכילה לש תבלושמ האצות איה םיטפושה תוהז .יונימ יכילה שי תונידמה

 .םייואר םידמעומ יוהיזל וחתופש הדימה ינק לשו )?טילחמ ימ( יונימה

 רתוי רבד לש ופוסב תעבוק םיטילחמה תוהז ,הטלחה ןונגנמ לכב ומכ

 םייוסח ויטרפו ,הרוחש הספוקל המוד ךילההש לככ .הדימה ינק רשאמ

 הדימה ינק לש וזו ,הלוע תוטלחהה ילבקמ לש םתובישח ךכ ,רתוי

 .תדרוי הריחבל

 ינק יבגל תויללכ תונעט המכ עובקל ןתינ ,הלעמל חותינה ךמס לע

 תדובעב יטפשמ-יעוצקמה ביכרהש לככ .יואר יטופיש יונימל הדימה

 ,םייעוצקמה םירושיכב זכרתהל הריחבה הכירצ ךכ ,לודג הטיפשה

 תא רוקסל ךרוצ ןיא וזכ הריחבב .טפושה לש םייתוישיאהו םיילוהינה

 הדימבו ,טפושה לש תויטילופה וא תויגולואידיאה ,תויטילופה ויתודמע

 לככ ,תאז תמועל .ולש תיטופישה םלועה תסיפת תא אל ףא – התוחפ

 תויהל הכירצ הריחבה ךכ ,לודג הטיפשה תדובעב יכרע-יתריציה ביכרהש

 תודסומה בכרה ןהו םיטפושה תוהז ןה :הלאה םיטביהל םג השיגר

 שיש יפכ( םבוצקתבו םמצע לוהינב הימונוטוא טפשמה יתבל ןיא ץראב ,לשמל ךכ 22
 ךירצ יכו תיטופישה תולת-יאב םגפ אוה רבדה יכ םינעוטה שי ,ןכאו .)הנידמה רקבמל
 בוליש רשפאמ אוה קר ןכש ,םייקה בצמה תא רמשל שי יכ םינעוט םירחא .ותונשל
 .תויושרה ןיב םינוזיאו םימלב לש ןוכנ
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 הטיש לכב ,רומאכ .וידחי םילעופ םה םא רקיעב ,םינהכמ םה םהבש

 טלחהב ןתינ ךא .תודוסיה ןיב בוליש תומרה לכב היהי תכרעמ לכבו

 תוטלובבו תיסחיה תובישחב יוניש תומגמ לעו תויזכרמ לע םג רבדל

 תטיש ןיב םייתטישו םילודג םירעפ .םינושה םידיקפתה לש תיסחיה

 ללכ ךרדב וביני דיקפתה יפוא ןיבו םיבכרהה תעיבק ךרדו יונימה

 .תמייקה הטישה יונישל םיקדצומ םייטילופ םיצחל

 לש םינוכנ תונורקע ,יללכ ןפואבו שארמ ,עובקל ןתינ אל הז עקר לע

 .םיטפוש לש דיקפת רואיתו יונימ יכרד לשו הטיפש תכרעמ לש הנבמ

 היהת הטיפשה תכרעמ יכ חיטבהל ךירצ תיתוריש-תיעוצקמה המרב

 ןיחבהל לבוקמ תוטישה לכב .הבידאו תיעוצקמ ,הריהמ ,תיניינע ,השיגנ

 ,רתוי תובר ןה רתוי תוכומנ תואכרעש ךכ ,תואכרעו תויוכמס ןיב

 .תוהובג תואכרע רשאמ רתוי הבר תושיגנ ןהילא שיו ,רתוי תורזופמ

 היהתשו טפשמה תיבב םמוי םהל היהיש םיניידתמל רשפאל הבוח שי

 ,ןורקיעב .רוערעה ךרדב תשדוחמ הניחב לש תוחפל תחא תורשפא םהל

 ,תיצרא רוערע תאכרע היהתש יוצר ,ונלשכ הנטק הכ ץראב יאדוובו

 תכרעמה לע לודגה סמועה ללגב .ותרהבהלו ןידה תדחאהל לועפל לכותש

 תיישע לש השגרה לכסל ילב ,לופיטה ךרד תא לעייל ךירצ תיטופישה

 .םיכוסכס בושייל תויפולח םיכרד חתפלו ,קדצ

 תקסועה ,הדיחא תיטופיש תושר תויהל הכירצ םא איה חתפמ תלאש

 תויטופיש תוכרעמ רוציל ןוכנ אמש וא ,תימינפ היכרריה הל שישו ,לוכב

 יתב ויהי יכ תורשפאה רואל רקיעב הבושח הלאשה ,ונניינעל .תודרפנ

 טפשמה חותיפו ןאכמ קוח םושיי תויצקנופה ןיב סחיה םהבש טפשמ

 ןיב הדרפההו ,הנוש היהי ,ןאכמ הבחר תירוביצ תועמשמ ילעב םיניינעב

 הדימ ינק לש םצומיאב הזה ינושל יוטיב תתל תולקב רשפאת תודסומה

 תגפהב עייסל יושע הזכ יוטיב .תונושה תואכרעל םיטפוש יונימל םינוש

 טפשמה יתב בכרהו יונימה יכרד ןיב יידמ לודג חתממ םיעבונה םיחתמ

 32.ינש דצמ םיאלממ םהש ירוביצה דיקפתה יפוא ןיבו דחא דצמ

 רשאכ םג ,יונימ יכרד ןיב תויצנוונוק תועצמאב תישעמ הנחבה רוציל ןתינ רומאכ לבא 32
 .ההז יונימל תיקוחה ךרדה
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קוח תמועל הקוח :ןוגיעה תמר .ב

 ןוגיעב ילמרופ ךרוצ ןיא ,םיקוח לטבל תוכמס טפשמ יתבל ןיא דוע לכ

 ריצי תויהל הלוכי תושרה .הקוחב תטפושה תושרל םיעגונה םירדסהה

 ומכ ,הנוהכה תפוקת ,יונימה יכרד ,תולת-יאה תונורקע תא םלוא .קוחה

 :םיליגרה םימעטה ןמ הקוחב עובקל יאדכ ,תוכמסה תונורקע תא םג

 תושרה לע הנִגמ איהו ,תיכוניח תועמשמ הל שי ,התוא תונשל רתוי השק

 .קקוחמה ינפמ םג תטפושה

 רקיע תא ריאשהלו םוצמצב תויתקוח תוארוה רוחבל שי ,ליגרכ

 .רתוי תוכומנ תומרב םירדסה לש ףא וא קוח לש תומרל םירדסהה

לארשיב בצמה .3

 ,לשמל( תיקוח ןוגיע תמר ןיב הנחבה לארשיב שי ,ןוגיעה תמר תניחבמ

 קוחה יכ םא ,"הטיפשה :דוסי קוח"( תיתקוח ןיבל ,)טפשמה יתב קוח

 ןוגיעה תמר םירקמה לכב אלש אלא 42.תיקוח-תת ףאו )ןיירושמ וניא

 ,עצומ רדסה שבוגי רשאכ .הלעמל וניוצש תונורקעה תא תמאות תמייקה

 .ןוגיעה תמר תלאש תא םג ,ללוכ ןפואב ,שדחמ ןוחבל היהי ךירצ

 םייחרזא טפשמ יתב תכרעמ ללכ ךרדב שי לארשיב :תכרעמה הנבמ

 טפשמ ימוחתל םידרפנ טפשמ יתב שי הבש הטישה ןמ לידבהל( הדיחא

 תוחמתהה תונורתימ קלחמ תונהיל ץמאמ השענ הנורחאל 52.)םינוש

 תמרב ,יקוח יוביג אלל ,טפשמה יתבב "תוקלחמ" תריצי תועצמאב

 ,יחרזא טפשמב םיחמתמה םיטפוש םויה שי ,ךכ( יטופישה להנמה

 התונשל ןתינו ,קוחב העובק הניא םולשה טפשמ תיב לש תיפסכה תוכמסה יוניש 42
 תיב יטפוש רפסמ יבגל םג ךכ .תסנכה לש טפשמו קוח ,הקוח תדעו לש הטלחהב
 תא חתפ רבדהו ,הקוחב ןיוצמ וניא םיטפושה רפסמ ב"הראב םג .ןוילעה טפשמה
 טפשמה תיב לש תניוע הקיספ לע רבגתהל טלווזור ד"פ אישנה לש העצהל תורשפאה
 לודגה ילכלכה רבשמב לפטל הסינ םתועצמאבש םוריחה יקוח תא לטיבש ,ןוילעה
 ,ותוינידממ טפשמה תיב הניש ,רבד לש ופוסב .םיפסונ םיטפוש יונימ תועצמאב
 .ןחבמב הדמע אל העצההו

 לש וזמ תדרפנ תכרעמ איהש ,הדובעל ןידה יתב תכרעמ איה הז ןורקיעל ישאר גירח 52
 .םייחרזאה טפשמה יתב



ה 
ירוביצה הצעומ

וניכה • ת
ה ס

ע-דחא
רש

003
תטפושה תושרה

 השענ םימיוסמ םיאשונב .)ב"ויכו היינבו ןונכת יניינעב ,ילילפ טפשמב

 םג 62.)םיילהנמ םיניינע ,החפשמ יניינע( תמיוסמ הקלחמל דחוימ יונימ

 ביטב לדבה שי לעופב יכ םא ,איה תחא טפשמה יתבל יונימה ךרד

 תיבל יונימ ,עבטה ךרדב .תונושה תואכרעה ןיב יונימ תארקל םיכילהה

 טפשמ יתבל םייונימ רשאמ רתוי בר ןיינעל הכוז ןוילעה טפשמה

 72.םירחא

 ןפואב םדקתמה ,המרופר ךלהמ לש ומוציעב תאצמנ טופישה תכרעמ

 םולשה טפשמ יתב ,הז ךלהמ יפל .רוא תדעו חוד לע ססובמהו יקלח

 וכפהי םייזוחמה טפשמה יתבש דועב ,תיללכ הנושאר האכרעל וכפהי

 םייחרזא םיניינע לש ןטק רפסמב קר ונודיו ,תיללכ רוערע תאכרעל

 ןתינ אל םייתניב .הנושאר האכרעכ ,תוילהנמ תוריתעבו םיילילפו

 םויכ תכרעמב הנומתה .אלמ יקוח יוטיב ,ןושארה הבלשב םג ,המרופרל

 טפשמה תיב ןיב תוכמסה תולובג םהבש ,םייחרזא םיניינעב .תברועמ

 ןכא ,הקוחה תדעו תטלחהל םינותנ םולשה טפשמ תיב ןיבו יזוחמה

 .םולשה טפשמ תיבל ,העיבתה הבוג תניחבמ ,םיניינעה ברמ ורבעוה

 .םיילהנמה טפשמה יתבל ץ"גבב תוריתעה ןמ קלח תרבעה םג הקקחנ

 לע סמועה ,םייתניב .וניעב ראשנ ירוקמה בצמה םירחא םיניינעב לבא

 תייעבב לפטל םיכשמתמ תונויסינ שי .לקוה אל ןוילעה טפשמה תיב

 .דבלב תיקלח החלצהב ךא ,ןידה יוניעו םינוידה תוכשמתה

 לכל שי דוסיה יקוח יפ לע תויתקוח תויוכמס :טפשמה יתב תויוכמס

 תוכמס שרופמב ונקה אל דוסיה יקוחש רחאמ תאזו ,טפשמה יתב

 םרג רבדה .םיוסמ בכרהל וא טפשמ תיבל התוא ודחיי אלו לוטיב

 ,דחוימ קוחב תורדסומ םיילהנמ םיניינעל "תוקלחמ"ה .תרדוסמ הניא הפ תוחתפתהה 62
 יזוחמה טפשמה תיב" בשוי םהבש םיבכרה עבוקה ,םיילהנמה טפשמה יתב קוח
 ,קוחב םיעובק םהלש תוכמסה תונורקע ."םיילהנמ םיניינעל טפשמ תיבכ ותבשב
 החפשמ יניינעל טפשמה יתב .תויתקוח-תת תוטלחהב יונישל םינתינ םהיטרפ םלוא
 תעבקנ םתוכמסו ,םהל קר םידחוימה םייונימ םהל שיש ,תדרפנו העובק הקלחמ םה
 םיאשונל ןיטולחל תודרפנ טפשמ יתב תוכרעמ שי תובר תוילטנניטנוק תונידמב .קוחב
 .םינוש

 הנוש ,םיכומנה םיילרדפה טפשמה יתבל יונימלו ןוילעל יונימל תנתינה בלה תמושת ךא 72
 לשכ םלוא ,ךומנ ילרדפ ש"מיבל תונמתהל ללכ השקתה אל קרוב טרבור ,ךכ .דואמ
 טפשמה יתבל םייונימה לש היצזיטילופה יכ ןייצל שי .ןוילעה טפשמה תיב תכושמב
 רתוי תוכומנה תומרב םג יונימ לבקל הברהב רבכ השק םויכ יכו ,תבחרתמ םיילרדפה
  .ילרדפה טופישה לש
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 תיטפשמה תואדווה רסוח תרבגהל ,טפשמה יפנע לכ לש "היצזיתקוח"ל

 תונעטל סחייתהל םישרדנ תואכרעה לכב םיטפוש .תוניידתהה תכראהלו

 לא ,לוחלח שי ,ךכל ףסונב .ןחוכמ םיקוח לטבל םישקבתמו תויתקוח

 תא תפפוכה ,"תיתילכתה תונשרפ"ה תונורקע לש ,םיכומנה טפשמה יתב

 תואדווה רסוח תא ריבגמה רבד ,תוילכתלו םיכרעלו תורטמל קוחה ןושל

 .תוניידתהה תא ףאו קוחב

 טפשמה תיב לש יוארה ודיקפת רבדב חוכיו שטינ רושעמ הלעמל רבכ

 תרכינ השלחה לע ססובמ חוכיווה 82.לארשיב םיירוביצה םייחב ןוילעה

 םע דחי ,תוטיפשה תשירדו הדימע םוקמ תשירד ןוגכ ,ףסה ימוסחמ לש

 םיקוחו תושר תוטלחה ןוחבל טפשמה תיב תונוכנ לש תרכינ הבחרה

 תוינתלעפ תויטנ חוכמ ,ךפה ףא טפשמה תיב םידחא םירקמב .םפוגל

 סינכמ אוה ,ךכ השוע וניא רשאכ ףא םלוא ,תויושרה לש תוטלחה ,הלא

 שי ,רומאכ .לשממהו להנמה תולועפ ךותל תרחא תימצע הניחב תמר

 רבדב םימיכסמ לוכה םלוא ,הלא תומגמ לש הכרעהה יבגל תקולחמ

 .תושדחה תומגמה לש םייזכרמה םינייפאמה

 לארשיב םיקהל – הלאה תומגמה ידגנתמ יפמ – תושירד בינה הז חוכיו

 בינמ אוה ,ליבקמב .ונענ אל םייתניבש תושירד ,הקוחל טפשמ תיב

 םיטפוש לשו ללכב םיטפוש לש םייונימה ךרד תא תונשל םירבוג םיצחל

 טפשמה תיבב תולהנתהה יטרפ לע תועומש .טרפב ןוילעה טפשמה תיבל

 בוש וזכיר ןוילעה טפשמה תיבל ןורחאה םייונימה בבס תארקל ומצע

 יונישל תועצה לג ןהיתובקעב ואיבהו ,הז אשונב תדחוימ בל תמושת

 ןתניהב תיתקוח הטיש ןוחבל בוט אל ,ללכ ךרדב .תמייקה הטישה

 םייונימה תטיש לש שדחמ הניחב ,ינש דצמ .והשלכ יתמרד עוריא

 הדבועה רואל תופיחדו תובישח תלעב איה התע ןוילעה טפשמה תיבל

 ןוילעה טפשמה תיב לש ויפוא השעמל עבקיי תואבה םינשה שולשבש

 .םיאבה םירושעל

 ביצהל קר אלא ,ןהל ןועטלו תופולח ןייצל הניא הז עקר ריינב יתרטמ

 רואל דחוימב הבושח וז הרטמ יכ יל הארנ .הרופ ןוידל תמכסומ תרגסמ

 ירבדל סחייתהל ,םיבר םיגוח דצמ ,הייטנ שי ץראב ןוידב יכ הדבועה

.)ס"שת( דגנו דעב – יטופיש םזיביטקא ,ןתוד ,רצינמרק ,ןוזיבג ואר 82
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 םביוא אוהש ימ לאכ וא ןיבמ וניאש ימ לאכ תורחא תועד עימשמש ימ

 .קוחה ןוטלש וא םדא תויוכז ,היטרקומד ןוגכ ,םימכסומ םיכרע לש

 ךא ,םירמאנה םירבדב תויועטו םיקויד-יא הברה םנמא שי ,יתכרעהל

 סוחיי ירוחאמ רתתסהל אלו ,םפוגל םינועיטל סחייתהל יואר ללכ ךרדב

.תודמע לש תפרוג הייחד וא םירתסנ םיעינמ

 לארשי תנידמ הצמיאש טופישל םייונימה ךרד :תאז קר רמוא ,הרצקב

 ,)התוא תוצמאמ ןניא ןה יכ םא( תורחא תונידמב םיבר םיחבשל הכוזהו

 זא םג יכ םא( הנידמה לש םינושארה םירושעה השולשב בטיה הלעפ

 רחאמ תאז .)םויכ םילהנתמה הלאל יידמל םימוד םיישיא םינויד ויה

 הטיפשה דיקפתל הרקיעב הרצ הסיפת הצמיא תיטופישה תכרעמהש

 המיכסה  ּהדִצמ תיטילופה תכרעמהו ,םייטפשמ-םייעוצקמ םיטביה השיגדהו

 .ביצי בוליש היה הז בוליש .םייונימה לע התעפשה תא םצמצל

 לארשיב תוימינפה תוקולחמה .הגרדהב רערעתה הז ביציו ןזואמ בוליש

 םג ורבג ןכ .שלחנ ימויקה םויאהש היה הארנ רשאכ אקווד ורבג

 תויטילופה תויושרה דוקפת .תיטילופה תכרעמה לש תויניצהו תונגלפה

 לוחלִחבו ,טרפב ןוילעה טפשמה תיב .רבעבמ רתוי ינחוכ היהנו רדרדיה

 דיקפתה תא שיגדהל ולחה ,םירחאה טפשמה יתב םג - םיוסמ

 ,וז המגמ לש הכרעהה לע תקולחמ שי .םתלועפב יכרע-ירוביצ-רצויה

 זכרמ ןוילעה טפשמה תיב ,םויכ 92.יונישה םצע לע םיקלוח ןיא םלוא

 לע ליווקוט הד רמאש המ ונב םייקתמ .תירוביצ היעב לכ וילתכ ןיב

 םדקומב ,הכרד תא תאצומ תירוביצ הלאש לכ :הקירמאב היטרקומדה

 םיריהמ רתוי הברה הלא םיכילהת ,ונלצא .טפשמה תיבל ,רחואמב וא

 םיללכ תוחפ שי םויכ ונלש טפשמה תיבל .תירבה תוצראב ויה רשאמ

 ינקירמאה טפשמה תיבל רשאמ תוטיפש לש תולבגמו הדימע םוקמ לש

 תיב ןיא לעופב יכ ןייצל םיברמ .תוליעפ תונש םייתאממ הלעמל ירחא

 תיב םא םג .העטמ הז ןותנש אלא ,םיבר םירקמב ברעתמ טפשמה

 ומצע לע לטונו ,בישהל הנידמה תא בייחמ אוה ,ברעתמ וניא טפשמה

 הנורחאה תוכמסה ןכותבש תויביטמרונ תורגסמ עובקל דיקפתה תא

 םייונימה ךילה םג ,ינש דצמ .תכמסומה תושרה לש אלו ,ולש איה

 הרופ גולאידו הלועפ ףותיש םוקמב .רבעבמ רתוי ינחוכ היהנ םיטפושל

 םיכרעה תיילעו םזילמרופה תדירי ,רנטואמ 'מ םג ואר .82 הרעה ליעל ,'חאו ןוזיבג ואר 92
                          .)3991( ילארשיה טפשמב
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 תיב יטפושו ללכב םיטפוש ייונימש ךכ ,ןנכותש יפכ ,הדעווה יביכר ןיב

 ובש בצמ םויה םייקתמ ,הבחר המכסהב וגשוי טרפב ןוילעה טפשמה

 לש תוימיטיגלב תילאיצנטופ העיגפ ידכ דע ,תקולחמב םייונש םייונימה

 תקירוטרו 2991 לש דוסיה יקוח .םינהכמ םה ובש דסומה לשו םיטפושה

 טפשמה תיב לש תיטאה תומדקתהה םע דחי ,םתוא התווילש הכפהמה

 תא ול ופיסוהש ינפמ ,תוביציה רסוח תא וריבגה ,םתועמשמ תונשרפב

 .םיקוח לע תיטופיש תרוקיב לש תוימיטיגלה רבדב ךשמתמה חוכיווה

 תוכמס טפשמה תיבל שי םויכו ,הנוש ןכא יטפשמה בצמה ,דחא דצמ

 ןיא ןכלו ,תקולחמב היונשו תיקלח וז תוכמס ,ינש דצמ .םיקוח לטבל

 .הז בצמל תכשמתמ היצמיטיגל לש הטושפ תושבגתה

 רוציל איה הקוח לש היתורטממ תחא .ביצי ונניא רצונש בצמה ,יתכרעהל

 יבגל .םינוזיא לשו םימלב לש ןוכנ ןזאמ וב שיש ,ביצי ירטשמ רדסה

 תויהל לוכי יונישה .םייקה בצמה תא תונשל ךירצ ,תטפושה תושרה

 וא תכרעמה לש דיקפתה תסיפתו הנבמה תמרב וא תויוכמסה תמרב

 ךרדבו םייונימל הדימה ינקב םימיאתמ םייוניש םע ,הנממ םיקלח לש

 בצמב ךישמהל היהי רשפא-יא ,יתכרעהל .םהיניב בולישב וא יונימה

 ןוידה .דרפנב תולאשה ןמ תחאו תחא לכב ןויד םיכרוע ובש ,םייקה

   .תומאתה תושעל היהי ךירצ ותרגסמבו ,לולכמב תויהל ךירצ

 שארבשכ ,תכרעמה תודיחא תא "ליצה"ל ןתינ םג ילואו יוצר ,יתעדל

 יוניש היהי םא ,םייונימה תטיש תאו ,ןוילעה טפשמה תיב תכרעמה

 תרוצל רוזחי אוהש ךכ ,טפשמה תיב לש דיקפתה תסיפתבו תויוכמסב

 הריהז השיג םעו םיקוח לטבל תויוכמס ילב :07-ה תונשב ותוליעפ

 תקיקחב תאז תושעל יוצר .םייגולואידיא םיניינעב םיקוח תונשרפל

 ויה וישכע דע .תוטיפש תולבגמ תעיבקו הדימע םוקמ רבדב תונורקע

 ,םייקה בצמה תא תונשל ךירצ וישכע םלוא ,"פ"עבש הרות" הלא

 ךילהה תרגסמב יתעמשהש הדמעה התייה וז .המצע הקוחב תאז תושעלו

 .יתקוחה

 ,דחי םג םהינש וא יוצר יתלב וא ירשפא יתלב הארנ הז רבד םא

 הצור וניאש ימ אקווד .תכרעמה לש רחא קלחב םלוה יוניש םוזיל ךירצ

 םיינבמו םיינוגרא תונורתפ עיצהל ךירצ ןוילעה טפשמה תיבב עוגפל

 םלוה הנעמ רשפאתש הרוצב ,תידוחייה ותדמע תא רמשל ורשפאיש
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 ותלועפ ףקיהבו טפשמה תיב לש דיקפתה תסיפתב רצונש יונישל רתוי

   .תימושיי הניאש תירוביצ-תיביטמרונה

 ,ייתימע ידיב ןאכ תואבומה תועצהה לע תכרבמ ינא ,ןכ לע רשא

 ןוזיאה תא רזחשל תויושעה תויתקוח םיכרדב בושח ןויד תוחתופה

 תויתריציה ןיבו םיכוסכסה בושייו קוחה םושיי יביכר ןיב םלוהה

 ןורתי הלא תועצהל .לארשי תנידמב תטפושה תושרה תלועפב תיתקוחה

 ותוא הנגצת אלו ןוילעה טפשמה תיב תא הנדחיית ןהש אוהו ,ףסונ

 הז רבד .תטפושה תושרה לש הדימריפה שארכ ,ידעלב ןפואב וא ,קר

 םיכוסכסה בושיי דיקפת תא ,לוחלח תנכס ילב ,רשאלו שיגדהל רשפאי

 טרפ ,טפשמה יתב לכ לש יזכרמהו ירקיעה דיקפתה אוהש ,ןידה תרהבהו

  .ןוילעה טפשמה תיבב תחא הקלחמל

 תויתקוחה תויוכמסה תא תיסחי הרורב הרוצב לדבל היהי רשפא-יא םא

 תמיוסמ הקלחמ לש וא תחא האכרע לש קהבומב תויתריצי-תויכרעהו

 היהי רשפא-יא םאו ,ןוילעה טפשמה תיב תרגסמב םיוסמ ךילה לש וא

 ידוחייה הדיקפתל וז האכרעל םיטפוש לש םתריחב ךרד תא םיאתהל

 ,םויהד ביצי יתלבה בצמה ךשמיי - ליגרה יטופישה דיקפתה ןמ הנושהו

 הזכ לודיב .הלוכ תטפושה תושרה לש תוימיטיגלב לבחל לולע אוהו

 תכרעמ לש םייתורישה םיטביהה ןמ תחנה רסוח ןיב ןיחבהל רשפאי

 תויושר ןיב הדובע תקולחו היטרקומד לש תויזכרמ תויעב ןיבו טופישה

 הלא .םייתריצי-םייכרע רתוי תודוסי ןהב שיש תויצקנופל קר תועגונה

 הניחבה תא ןהמ תחאו תחא לכל שידקהל יוארו ,םינוש םיגוסמ תויעב

   .םהל היוארה שארה תדבִ ּכ
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