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ימוקמה ןוטלשה לש םיילרודצורפהו םיירטשמה םייתקוחה םיטביהה

 םידרשמל ,היתודעוולו תסנכל עייסמה ,יאמצע ףוג אוה היטרקומדל ילארשיה ןוכמה
 םירקחמ תשגה תועצאב ,תוגלפמלו ימוקמה ןוטלשה יפוגל ,םייתלשממ תודסומלו
.םתוליעפ יסופדב תומרופרו םייוניש עוציבל תועצהו

 הוושמ עדימ תגצה ידי-לע ותוחילש תא שמממ היטרקומדל ילארשיה ןוכמה ךכ לע ףסונ
 ףאוש אוה ןכ ומכ .םינוש םייטרקומד םירטשמ לש דוקפתה יכרדבו הקיקחה יאשונב
 םיאשונב םינויד םוזיי ידי-לע תושדח הבישח יכרד דדועלו ירוביצה חישה תא רישעהל
 עוציב ידיקפת ילעב ,םיקקוחמ תופתתשהב ,ילכלכהו יתרבחה ,יטילופה םויה רדס לעש
.וירקחמ םוסרפ ידי-לעו  הימדקא ישנאו

ימורד ירוא :ישאר ךרוע
טינרג הנדע :םימוסרפ תקלחמ להנימ שאר
בוישומ לעי :היירפסה תכרוע
לטרוא-ןולייא ימת :ןושל תכרוע
ןרה ןור :רדסו יפרג בוציע
ןמכטש בדנ :הקפה זכר
םילשורי ,הקיתעה ריעה סופדב ג"סשתב ספדנ

9-15-1907-569 ב"תסמ
היטרקומדל ילארשיה ןוכמל תורומש תויוכזה לכ ©

 ,םגרתל ,טילקהל ,םלצל ,קיתעהל לפכשל ןיא
 וא ךרד לכב טולקל וא רדשל ,עדימ רגאמב ןסחאל
 – רחא וא ינכמ וא יטפוא ,ינורטקלא יעצמא
 ירחסמ שומיש .הז רפסבש רמוחהמ אוהש קלח לכ
 טלחהב רוסא הז רפסבש רמוחב אוהש גוס לכמ
.ל"ומהמ בתכב תשרופמ תושרב אלא

thgirypoC  yb  T eh  earsI  l ycarcomeD  etutitsnI
detnirP  ni  learsI  3002  

 םתוירחא לעו םרמוא םשב םיאבומ הז םוסרפב םימסרפתמה םירבדה
.היטרקומדל ילארשיה ןוכמה תדמע תא חרכהב םיפקשמ םניאו

esehT  snoitarebiled  era  edam  elbissop  yb  eht  etal  nyL  P  . ffohreyeM  hguorht 
reh  noitadnuof  dna  sti  seetsurt  . srM  . ffohreyeM  saw  a hcnuats  etacovda 
fo  learsI  dna  fo  ycarcomed  dna  deveileb  taht  a retteb  gnidnatsrednu  fo 

ycarcomed  ni  learsI  si  lacitirc  ot  sti  erutuf .
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םיניינעה ןכות

      :ןושאר בשומ
 החיתפ ירבד

 9 ופי-ביבא-לת ריעה שאר ,יאדלוח ןור רמ
01 היטרקומדל ילארשיה ןוכמה אישנ ,ןומרכ קירא 'פורפ
11 ןוילעה טפשמה תיב אישנ רבעשל ,רגמש ריאמ טפושה

ןוידל םימגדה תגצה
 41 םיאשונה תגצה - ירד דוד 'פורפ
71 תיתקוחה טבמה תדוקנ - רודנב לאירא 'פורפ
82 םיפתתשמה ירבד
ימוקמהו יזכרמה ןוטלשה ןיב רשקה חותיפל םימגד
הוושמה דממה - יתקוחה רדסהב
 :)תיתוזח הדיעו תועצמאב( םיפתתשמ ;טרמלוא דוהא :החנמ
63 'תימסדלוג ןביטס ,ךלאוו ק'ג

ימוקמה ןוטלשב תוביטקפסרפ :ינש בשומ
74 םיפתתשמה ירבד

ןויד תוצובק
 ימונוטוא-ירוזיבה םגדה :'א הצובק

06 ירד דוד 'פורפ ,יאדלוח ןור :םיחנמ
ירוטלוגר-יזוכירה םגדה :'ב הצובק

77 ירא-ןב זחא ד"וע ,יבלח יזמר ר"ד :םיחנמ
ירוזאה םגדה :'ג הצובק

49 לא-רב יפר 'פורפ ,ןמרג לעי :םיחנמ

םימגד שוביג תארקל :ישילש בשומ
611 םיפתתשמה ירבד

 לארשיב ימוקמה ןוטלשה לש יתקוחה ודמעמ תרדגה תארקל :רמאמ
341 תובנ ןורודו סאימחנ דוד 'פורפ

 :חפסנ
051 ימונוטוא-ירוזיב לדומ חותיפל תווצה תדובע לש םכסמ חוד
461 ירוטלוגר-יזוכירה תווצה תדובע לש םכסמ חוד
371 ירוזאה תווצה תדובע לש םכסמ חוד





ןושאר בשומ
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:החיתפ ירבד

ביבא-לת תייריע שאר - ןור ,יאדלוח

םילשורי ,היטרקומדל ילארשיה ןוכמה אישנ - קירא ,ןומרכ 'פורפ

    שאר-בשוי ;ןוילעה טפשמה תיב אישנ רבעשל - ריאמ ,רגמש טפושה

תירוביצה הצעומה  

:)תיב-ףלא רדס יפל( םירבודה תומש

צ"רמ - םייח ,ןורוא כ"ח

.לימב ףולא - ןתיא ,והילא ןב

ביבא-לת תייריע לש יטפשמ ץעוי - זחא ,ירא-ןב ד"וע

הפיח תטיסרבינוא ,םיטפשמל הטלוקפה - לאירא ,רודנב 'פורפ

 ,ןוירוג ןב תטיסרבינוא ,ירוביצ להנמל גוחה שאר - יפר ,לא-רב 'פורפ

עבש ראב  

הילצרה תייריע שאר - לעי ,ןמרג

תירוביצ תוינידמל ס"היב להנמ - דוד ,ירד 'פורפ

הלשממה ריכזמ - קחצי ,גוצרה ד"וע

ביבא-לת תייריע תצעומ רבח - יכדרמ ,יקסבושריו

למרכ-לא-תיילד תימוקמה הצעומה שאר - יזמר ,יבלח

ירוביצ חותיפל דרשמה - יפיצ ,ינביל הרשה

ןד ,רודירמ רשה

 תטיסרבינוא ,תירוביצ תוינידמל תינכתה שאר - דוד ,סאימחנ 'פורפ

םילשורי ,היטרקומדל ילארשיה ןוכמה ,ריכב תימע ;ביבא-לת

תובוחר תייריע שאר - יקוש ,ררופ

םינפה דרשמ ,היינבו ןונכתל תיצראה הצעומה ר"וי - םרמע ,י'געלק

החיתפ ירבד

 יזכרמה ןוטלשה/ימוקמה ןוטלשה תכרעמל עגונש המב :יאדלוח ןור 

 הלביק לארשי תנידמ :דוסי תויעב יתש עגרכ ונל שי ,לארשי תנידמב

 ילארשיצראה חסונב םזילאיצוסה - תולודג תושורי יתש התמקה םע

 רפסמ הנידמה התנמ דוע לכ .ןוטלשה תויושר לש ירוטדנמה הנבמהו

 ךא ,רוביצה יכרוצ לע תונעל ולכי וללה םינבמה ,םיבשות לש ןטק
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ימוקמה ןוטלשה לש םיילרודצורפהו םיירטשמה םייתקוחה םיטביהה

 תוחפו תוחפ לגוסמ יזכרמה ןוטלשהש אצמנ ,ןיסולכואב לודיגה םע

 הינייעמ רקיעש הדבועה תא ךכל ףיסונ .ןמצע תויעב ןתואב לפטל

 ברמ תא העיקשמ איה ךכבו ,תינוחטיבה היעבל םינותנ הלשממה לש

 םילפוטמ םניא םוי-םויה ייחב םייזכרמ םיאשונ .םיבאשמהו םיצמאמה

 הרובחתה תוכרעמ ךרד ,םימ תלפתה ךרד ,תולילג-יפמ לחה :יוארכ

 תילפיצינומה תכרעמה םא םג ,ןכל .םירחא םיאשונ דחאו ףלא דועו

 יתקיקחה הנבמה ,הלש הדובעה תוברתו היפקיה תניחבמ החתפתה

 ןפואב קוסעל הל רשפאמ וניא לארשי תנידמ לש ילשממהו יטפשמה

 תלוכיה הל ןיא ,םהב קוסעל םילכה הל ןיא ,הלאה םיאשונב תואנה

 ןודנול זכרמב הינח :הנטק המגוד םכל ןתא .ןעצבלו תוטלחה לבקל

 ךכב יכ ןווכמב הובג םוכסה ;העשל גנילרטש תוריל עבש הלוע םויה

 ,תאז תמועל ,לארשיב .תירוביצה הרובחתב שומישה תא דדועל םיצור

 תילפיצינומה תושרה שאר יכ ,ההז ביבא-לתבו הלוטמב הינחה ריחמ

 תימוקמ תושר שאר :לשמל ,וא .הינחה ריחמ לע טילחהל ךמסומ וניא

 דירש - ףוחה לע הלצה תנחת חותפל ידכ םינפה רש לש רושיאב בייח

 םיסחיה תכרעמב .לארשי יפוחל תיקוח-יתלב הלפעה תעינמל ירוטדנמ

 לובלב ,תוליעי רסוח ,ןומא-יא שי יזכרמה ןוטלשהו ימוקמה ןוטלשה ןיב

.האצותל וא עוציבל יארחאה ימ רורב אל ;תויוליפכו

 יפ-לעש איה םויה ןאכ םייקתמש ןוידב ךרבתהל תוברה תוביסה תחא

 ,רפסב יוטיב םילבקמ ,תימדקאה המרב םימייקתמ הז גוסמ םינויד בור

 ילעב לע ץחל יעצמאו יטילופ ףונמ שמשיש קיפסמ ירוביצ דה םהל ןיאו

 אלא ,ןוידל םנויסינמ םורתל קר אל ארוק ינא ןאכ םיבשויל .העפשהה

.לעופה לא חוכה ןמ םירבד איצויש יטילופה יבולה תויהל

 םייח םינפה רש לש וירבדמ הטטיצב חותפל שקבמ ינא :ןומרכ קירא 

 לש תימצעה הרדגהה תוכזב םיריכמ ונא" :9491 ינויב ,אריפש השמ

 תא תשרוד הניא וללכב רוביצה תבוטש הרקמ לכבו ,תוימוקמה תויושרה

 הימונוטוא תוימוקמה תויושרל קינעהל םיצור ונא ,תונוטלשה תוברעתה

 םויה דעו זאמש ,תורימא לש המלש הרוש התייה אריפש רמל ".תטלחומ

 אלש םלוע תייאר וזיא לש ,תונווכ תרהצה לש הכורא תרשרשל תורזשנ ןה

 תדעו תא ריכזהל רשפא םג ךרדה ךרואל .םלוה ישעמ יוטיב הל האצמ

 הנושארה היצנדקב ל"ז ןיבר קחצי חונמה הלשממה שאר םיקהש ,רבנז

 בושש ,יקסרבוק תדעו הירחאו ,היתוצלמה תא הצמיא לארשי תלשממו ,ולש

.דועו דועו ,היתוטלחה תא הצמיא לארשי תלשממשו הלפיטו הנדו הרקח

 לכב ןאכ לפטל םינווכתמ ונניאש ריהצהל שקבמ ינא הזה עקרה לע
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 תאצל םינווכתמ ונניא םג .ימוקמה ןוטלשה לש דואמ תוברה תויעבה

 וא הזכ חוד לש עוציב יבגל תורחא וא הלאכ תוצלמה םע ןאכמ

 ימוקמה ןוטלשה תייגוסב ןוידה תא םקמל איה ונתנווכ אלא ,רחא

 םאש איה הבשחמה .לארשי תנידמל הקוח לע םינוידה ללכ ךותב

 הסיפתמ קלחכ ,הוותמכ ,םייתקוחה תונורקעה תמרב םגד טטרסל חילצנ

 לשמל ,תוישעמ תוצלמה םשייל ךכ רחא לכונ ילוא ,תללוכ תיתקוח

 .תירוטדנמה הדוקפה ומכ םייאכרא םיאשונב

 .ימוקמ ןוטלשל יתקוח דמעמ שי םלועב תונוש תוקוחב יכ ןייצל בושח

 הינמרגו הידווש ,הילטיא ,דנלניפ ,דנלוה ,דרפס ומכ תונידמ לש תוקוחב

 לש הז סוניכב .ימוקמה ןוטלשה לש יתקוחה דמעמב ןוידל םוקמ שי

 שיש איה ונלש דוסיה תחנה ,רפסמב ינימשה ,תירוביצה הצעומה

 קרפב ימוקמה ןוטלשה יבגל ת ֹוחנה ןוגיע שארה דבוכ אולמב לוקשל

 םיטביהב לופיט ,תישאר :םימעט המכמ תאזו ,הקוחה לש ירטשמה

 ,ונלש ומכ תיזוכיר הנידמב רקיעב ,ימוקמה ןוטלשה לש םיירטשמה

 :תאזמ הרתי .תיטילופה המצעה רוזיב לש הסיפת וכותב לפקל יושע

 הסיפתה תאו היצזיטרקומדה תא קימעהל םיצמאמ םישענ ובש םלועב

 ,תיתליהקה המרה לא הדירימ סונמ ןיא ,היטרקומדה לש תיתופתתשהה

 .הל רבעמו תילפיצינומה המרה לא

 הדבועל רבעמ .תינבמ הילמונא איה תוילפיצינומ תויגוסב לופיטל תינש

 יוביר םע הנטק הנידמ ונחנא ,תירוטדנמ הדוקפ לש הלצב םייח ונדועש

 ףסונ יוטיב .ימוקמה ןוטלשה לש תונוש תוביצי תומר םע ןכ לע רתיו ,תויושר

 ,תישעמש אוה תירטשמה המרב תעדה תא וילע תתל שיש תינבמה הילמונאל

 תרשל הרומאש תוינידמ להנלו תוערכהה תא לבקל םיאבש ,רוביצה ירחבנ

 ,רוביצה ירחבנ .םדיקפתל םינמתמש םישנאל םיפופכ ,םתוא ורחבש הלא תא

 ."הלעמלמ" האב תודיקפהו "הטמלמ" םיאב ,וצרת םא

 ןוטלשה :דוסי קוח קקוחל תורשפאב םינויד רפסמ המייק תסנכהש ףא

 ,ןאכ םייקל םישקבמ ונאש ףקיהב תיתקוחה המרב ןוידל - ימוקמה

 המרב קרו ךא דקמתהל לכונ אלש חינהל שי .ינושאר דואמ יפוא שי

 תויגוס המכו המכב קוסעל ץלאינ םג םירבדה עבטמו ,תינורקעה

 איה ונלש תילכתה לבא ,ימוקמה ןוטלשה לש ומוי רדס לע תודמועש

 .בלושמ םגד והשזיאל םינויד לש םפוסב עיגהלו תוסנל

 תושרה לש המוקמ תא רידגהל הסננ הלאה םיימויב :רגמש ריאמ 

 ודמעמ .תינורקעה המרב דחוימב ,ילארשיה יתקוחה הנבמב תימוקמה

 ןיבש טביהה :םיירקיע םיטביה ינש לעב אוה ימוקמ ןוטלש לש יתקוחה
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ימוקמה ןוטלשה לש םיילרודצורפהו םיירטשמה םייתקוחה םיטביהה

 ןוטלשה ןיבל ימוקמה ןוטלשה ןיבש טביההו ימוקמה ןוטלשל חרזאה

 תואיצמה ,)רתוי הטושפה היעבה ילוא תאזו( חרזאה תניחבמ .יזכרמה

 תא תרחובש הייסולכוא לש איה תורחאהו תויפוריאה תורהצהה יפל

 םג םלוא .תונוש תויטרקומד תוטישב תושרה שאר תאו תימוקמה תושרה

 ,תיעטומ הסיפת תמייק ,ימוקמה ןוטלשה יבגל םגו יזכרמה ןוטלשה יבגל

 הזתה .תולוקה תריפס םויס םע םייתסמ חרזאה לש ודיקפת היפלש

 הכילהה ידי-לע ,ימוקמה ןהו יזכרמה ןה ,ןוטלשב ףתתשמ חרזאהש איה

 תוריחבהו םינש המכל תחא תוימוקמה תויושרל תוריחבה - תוריחבל

 הנגפה םיתעל ךרוע אוה ,ןותיע ארוק אוה ןכמ רחאל .תסנכל תויללכה

 ןפואב ףתתשמ אוה הבש המב ול ןיא לבא ,וילע קיעמ והשמ םא

 תויושרב שחרתמה לע תורעה תאלעהב ,תוגשהב ,העד תעבהב ליעפ

 .תורחא תובר תוצראל האוושהב םירגפמ ונחנא ,תאז הניחבמ .ןוטלשה

 הביבסה תוכיא יאשונב רזע יקוח םימסרפמ ןיא תירבה תוצראב ,לשמל

 ,םהל ורשפאו רבדב עגונה רוזאה יבשות תא הליחת וסניכש ילב

 תא עימשהל ,תורעה ריעהל ,שארמ םסרפתמש רמוחה תאירק ירחא

 לע םידקפומה ולא ,ךכ ידי-לע .םהיתויודגנתה תא עיבהל ,םהיתוגשה

 ךותמ ,ןובשחב איבהל ולכוי ,רוביצה ישחרל םירע ויהי יפוסה חסונה

.בושחה תא ץמאלו עמשוהש המ תא ,)ssenriaF( תוניגה
 ;הנושארל הלעמ ינאש םירוהרה םניא םויה ןאכ רמוא ינאש םירבדה

 ירש לש הרושל ושגוהש הז אשונב םיכמסמ טעמ אל יתבתכ רבכ

 םיעגונש םייתוהמ םיקוחש ךכ לע יתרביד .הנעמ אלל ורתונו םיטפשמ

 ,קוחב תועט יהוז יתמ - הרבעל תוירחאל םיללכה יוניש לשמל ,ללכל

 לוכי םדא יתמ ,תורכשל ןועטל לוכי םדא יתמ ,הדבועב תועט יהוז יתמ

 תואיצמב ורבע הלאכ םייוניש - הייפכל ,וילע לעפוהש ץחלל ןועטל

 .ותעדל םעפ-יא לאשנ חרזאהש ילב ,תסנכב הדעו לש ןוידב תילארשיה

 םא .הביבסה תוכיא םוחתמש םיאשונ לע םג םילח הלאה םיללכה

 לשמל ,הביבסה תוכיאל הקיז לעב אשונ תימוקמ תושרב םסרפל םיצור

 םישנאה תא וסנכי אל עודמ םלועב הביס םוש ןיא ,הינח תומוקמ

 אל ;ךשמתמ ךילהת איה היטרקומד .םתעד תא ועמשיו רוזאב םירגש

 םיסחיל רשא .םינש המכל תחא ימעפ-דח ךילהתב ,תוריחב םויקב יד

 םיווצש אוה ןוכנ ןכא ,ימוקמה ןוטלשה ןיבל יזכרמה ןוטלשה ןיב

 תוסיפת סיסב לע ויה תוירוזא תויושרו תוימוקמ תויושר יבגל ומסרופש

 ןמיס התייה תויזוכירהש ,ילאינולוק ןוטלשב רבודמ היה יכ ,תוירוטדנמ

 תדוקפב יוטיבל אבש ,טדנמה ןמזב ןוטלשה .ולש רתויב יתוהמה רכיהה
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 םייניב םרוג וב היהש ןוטלש היה ,תוימוקמה תוצעומה תדוקפבו תויריעה

 םיחרזאה ןויוושב הרכה לש החותפ הפקשה לעב היה אל םא םג ,ךוותמ

 לע שלחש ןוטלש גיצנ ונייה ,זוחמ לשומל איה יתנווכ .תושרה יפלכ

 ירוזא ינוטלש םרוג יונימ לע ןאכ התנמנש העצהב .הנידמב רדגומ רוזא

 הסינכ ,'תירוחאה תלדב' ,ילוא שי ,תוימוקמ תויושר רפסמ לע שולחיש

 ונודיי יכ הווקמ ינאש ,םיבר תונורתי וב שיש ,'זוחמ לשומ' לש גשומל

 תלגוסמ ץראב תוימוקמה תויושרה רתויו 003-מ תחא לכ אל .ןאכ

 דחוימב ,תיאמצע תושרמ תושרדנש תוינוטלשה תובוחה לכ תא םייקל

 תויושרה לש ןהיתויוכמס תא ביחרהל הנווכה לעופה לא אצת םא

 רתוי תויאמצע תויוכמס תקנעה .ןהילע תרוקיבה םוצמצ ידי-לע וללה

 ןיא ;תרוקיב לש היצקנופה תומלעיה השוריפ ןיא ,תוימוקמה תויושרל

 אלל ,הרקב אלל וידיל םירסמנש םיאשונה תא להנל לוכיש םלועב םרוג

 תיביטקייבוא הניחבל דומעל בייח ,יטרפ םגו ,יתכלממ םרוג לכ .תרוקיב

 םיללושש תרמוא תאז ןיא .םהילע דקפומ אוהש םיאשונה לש יהשלכ

 תחא ןכל .הרוק המ תעדל ךירצ חרזאה לבא ,תעדה לוקיש תא ונממ

 היצזיטרקומד ,תויוכמס תקנעה ןיב הגיזמ התוא גשות ךיא איה תויעבה

 ךבדנה תפסוה ןיבו ,ןמצע תא הנלהנת תויושרהש ןפואב ,תויושרה לש

 תחא אוהש חוכב הערל שומיש תעינמל הליעיה תירוביצה תרוקיבה לש

 םיילגנא טפשמ ימכח ורמא רבכ .חוקיפ רדעיה לש תויופצה תואצותה

 תא אוצמל ,אופא יחרכה .לבגומ יתלב ןפואב תיחשמ לבגומ יתלב חוכש

.תויוכמסה תקנעה ןיבל ירוזאה חוקיפה ןיב הנוכנה הגיזמה

 תיטפשמה הזתה יכ ,ןהיתויוכמסב רתויב תולבגומ תוימוקמה תויושרה םויה

 םוחנ לש ותיינפ תובקעב ןוילעה טפשמה תיב תקיספב יוטיב ידיל האבש

 תויוכמס ןתוא תא קר שי תימוקמה תושרלש העבק ,הפיח בשות ,תח

 יפ-לע רשא ,הלשממהמ לידבהל ,תאז .קוחה ךותב יביטיזופ ןפואב תויונמה

 םרוגל התנקוה אלש תוכמס לכ ,וילוגלגו ויתורוצ לכב ,הלשממה :דוסי קוח

 תשרופמ רמאנ אל רבדהש ףא לע ,הידיב יטמוטוא ןפואב הרוסמ רחא

 ,תולבגומ יתלב תויוכמס דחא דצמ :תרמוא תאז .רחא וא הז קוחב

 תוימוקמה תויושרה לש ןתוכמס םוצמצ ינש דצמו ,הלשממה לש ,תוירויש

 לש ,ןוטלשהו חרזאה יסחי לש הזה ךובמב .דוע אלו קוחה ךותב טרופמל

 ןוטלשה ןיב םייניב םרוג תעיבק לש ,תימוקמה תושרל תויוכמס תיינקה

 ,םתא ודעצת - תרוקיבהו הרקבהו חוקיפהו ימוקמה ןוטלשה ןיבל יזכרמה

 םכסנש ירחאו ,תונקסמל עיגנש ונלוכל הווקמ ינא .תועצהה תעימש בגא

.ןהיטרפל תויוכמסה תא ןחבנ םג םתסה ןמ ,תונורקעה תא
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ןוידל םימגדה תגצה
  

םיאשונה תגצה - ירד דוד 'פורפ

 רמוא ,5891-ב המתחנש ,ימוקמ ןוטלשל תיפוריאה הנמאב 2 ףיעס

 הקיקחב רכוי ימוקמ ימצע לשממ לש ןורקיעה" :טושפ דואמ רבד

 הצראש אשונה ,וז חורב ".הקוחב קר ,רבדה ןתינשכו ,תונידמה לש

 סיסב אלל .ימוקמה ןוטלשה לש יתקוחה סיסבה אוה וילע רבדל

 םיסחילו לארשיב ימוקמה ןוטלשב תורומתל דיתע הזוח ינניא ,הזכ

 ןוטלשהש איה תיריפמא הדבוע .יזכרמה ןוטלשל ימוקמה ןוטלשה ןיב

 ונל שיש םיברה היישעהו תוליעפה ,תוינידמה ימוחת לכב ברועמ ימוקמה

 ןוטלשהש ,ישיאה ןוחטיבה ללוכ ,תונורחאה םייתנשב םוחת ןיא .הנידמב

 תויושר םע שגפנ בשותה ,רקובב הציקיה עגרמ .וב ברועמ וניא ימוקמה

 ;האורבת ,תוברת ,ךוניח :רתויב ול םיבושחה םיאשונב ימוקמה ןוטלשה

 תונטק תויושרל םג .יזכרמה ןוטלשה םע אלו ,ימוקמה ןוטלשה םע

 המוצע העפשה שי )אבס-רפכ ,היילצרה ,קרב-ינב ,הננער לשמל( תיסחי

 ,ופי-ביבא-לת ומכ תויושר רמוחו לק ,םיבשותה לש םהייח תוכיא לע

 לש ,חרזאה לש וייח תוכיא ,תורחא םילימב .המודכו הפיח ,םילשורי

 ןוטלשה :תאזמ הרתי .ימוקמה ןוטלשה דוקפת לש היצקנופ איה ,בשותה

 םתוסנתהל סיסב הווהמש תינושארה תינוטלשה תושיה אוה ימוקמה

 ,רפסה תיבב םירוה תובישיב הרוק הז - היטרקומד םע םיחרזאה לש

 ןוטלשה רצונ ,םצעב ,ןאכ .רבדלו עומשל אב ריעה שארשכ הרוק הז

 .ימוקמה

 ללגב קרו ,סילופב ,ריעב דלונ ימוקמה ןוטלשה ,תירוטסיה הניחבמ

 ,תאז םע .הנידמה תמרב תולישמל ונעגה תוירוטסיה תויוחתפתה

 היצזיטרקומדה תניחבמ ותובישח תא דביא אל םלועמ ימוקמה ןוטלשה

 רשפאמ ימוקמה ןוטלשה - ןכ לע רתי .תימואלה תכרעמה לש

 תולודג תויושר .ןיפנא ריעזב ,תיתופתתשה ,הרישי היטרקומד םייקל

 לע םירבדמ ונחנא ביבא-לתב :םינוש םילכ תועצמאב תאז תומייקמ

 תונידמב תולודגה םירעה לכב .תולהנִמ לע םירבדמ םילשוריב ,םיעבור

 םייחה םימייקתמ הכותבש תמיוסמ תילהנמ הקולח שי תויטרקומדה

 םולג ימוקמה ןוטלשה לש לודגה יטרקומדה לאיצנטופה .םייטרקומדה

 םייח ימוחתב יתועמשמו רישי ןפואב ברועמ ןוטלשהש הדבועב םג

 ימוקמה ןוטלשה לש ,תיסחי ןטקה ,ופקיהש הדבועב םגו ,םייברמ
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 תוינידמב םיבר םירקחמ .תיתופתתשה היטרקומד וב םייקל רשפאמ

 הלדג ,יטרקומדו ביצי ימוקמה ןוטלשהש לככש םיארמ תירוביצ

 יטרקומד אוה םג היהי ,ימואלה ,לודגה ,יתכלממה ןוטלשהש תורבתסהה

 תונורחאה םינשה 51-ב םייביסמ תונויסינ םישענ ,לשמל ,הינמרגב( רתוי

 תיתרוסמש םושמ ,ימוקמה ןוטלשה לש היצזיטרקומדה תמרב אקווד

 ידי-לע להונמ ימוקמה ןוטלשהש הדבועה .)יטרקומד-אל ןוטלשב רבודמ

 היטרקומדה םודיקב בושח דעצ ןבומכ איה ,םירחבנ רוביצ יגיצנ

 .תיתוהמ היטרקומדל הבורע ןניא ןמצעלשכ תוריחב ,תאז םעו ,תימוקמה

 לש ,תויגוציי לש ,תופתתשה לש היצקנופ איה תיתוהמ היטרקומד

 םושייב תוברועמ לש היצקנופ איה ,תוטלחה תלבק יכילהתב תוברועמ

 תויליהק שי .הייליהקב םינושה םיסרטניאה תויגוציי לש ,תוינידמ

 תולודגה םירעבו ,הננער הנניא קרב-ינבו ,םינוש םיסרטניא שי ,תונוש

 תימוקמ היטרקומד ,ןכ לע רתי .םינוש םירוזא ןיב הבר תונוש תמייק

 םילדבה לע - תונוש תויסולכוא ןיב םילדבה לע ססבתהל תבייח

 רשפאמ ,רוזיבב הוולמש ימוקמ ןוטלשו ,תויוברתב ,תודמעב ,תושיגב

 םאתהב םיירוביצ םירצומ תקפסאב ןוויג - תימוקמה תוינידמב ןוויג

 הנידמה יכ ,םיוסמ סקודרפ הפ שי .םיבשותה לש םיידוחייה םיכרצל

 תונושה ,תאז םעו ,תילסרבינוא תירוביצ תוינידמ ,קדצבו ,תעצבמ

 תוינידמה לש תמיוסמ המאתה תבייחמ ימוקמה ןוטלשה ךותב הברה

 הקיקחל הבר תובישח תעדונ הז ןיינעבו ,ימוקמה רשקהל תילסרבינואה

 תויתורחת דדועל רשפא רוזיבו תימוקמ היטרקומד תועצמאב .תימוקמה

 ליחתהל ךרוצ ןיא ,לשמל .תוימוקמ תויושר ןיב הדימל יכילהתו

 תויושר שולש-םייתש רוחבל שי אלא ,תימואלה המרב תוירוביצ תוינכת

 תוינידמ לע רבדלו האלה תכלל םשמו ,דבוע הז דציכ תוארלו תוימוקמ

 בואיס תעינמב םג עייסת רוזיבב הוולמה תימוקמ היטרקומד .תימואל

 םימעפ האיבמ תיטולוסבא המצעש ןאכ רמאנ רבכ ;תודימה תתחשהו

 לש היזופידל איבמ רוזיב ,תורחא םילימב .תיטולוסבא התחשהל תובר

 .תמיוסמ תרוקיבל ,תיטילופה המצעה

 ימוקמה ןוטלשה ןיב םיסחיב תיטנרהניא תינבמ היעב תמייקש אלא

 .היצזיטרקומדל ץירמת ימוקמה ןוטלשל ןיא הייטעבש ,ירוזאה ןוטלשל

 תופדעה תא גצייל רומא ימוקמה ןוטלשה ?תאזה תינבמה היעבה המ

 ונממש יזכרמה ןוטלשל ףופכ אוה אסיג ךדיאמו ,םיבשותהו הייליהקה

 ימוקמה ןוטלשה - תורחא םילימב .תיקוחה ותוכמס תא באוש אוה

 ףופכ אוהש אלא ,רוביצה תופדעהב םילדבה לש ןוטלש תויהל רומא
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 קוזיח ,תיביטמרונ הניחבמ .תירוביצה תוינידמה לש ילסרבינואה יפואל

 תוינידמ ילב :םינוש םיגוסמ םיריחמ תובגל לולע תימוקמה היטרקומדה

 ןיב רתוי בר ןויווש-יא לש בצמ יופצ ,יזכרמה ןוטלשה דצמ תנקתמ

 רדסה אופא ץוחנ .תיתרבחה תוירדילוסב עגפיש תוימוקמה תויושרה

 רעפה תא תיחפתש תוינידמלו םיתורישה לסל עגונש המב יתקוח

 הניחבהמ תאז םגו ,ךכל ףסונ .תוימוקמה תויושרה ןיב ןויוושה-יאו

 הריתסב תדמוע ימוקמה ןוטלשה לש ותואמצע תרבגה ,תיביטמרונה

 .תיטילופ המצע זכרל הנידמה לש ךרוצל תמיוסמ

 תקולח ןיב ןוכנ ןוזיא אוצמל שיש איה ליעל רומאה ןמ הנקסמה

 םירבדה-בצמ .ימוקמה ןוטלשב תוירחאהו תוכמסה תקולחו המצעה

 ונלש תודדומתהה-יא תאצות אוה ,םיטקיורפ םדקל תלוכיה-יא ,םויה

 רעפ לש ומויק םע רמולכ ,ימוקמה ןוטלשה לש תיתקוחה היעבה םע

 הבישחו ילנויצר ןונכת ןיב ,חטשב תואיצמל בותכה קוחה ןיב לודג

 אוה ימוקמה ןוטלשב םויה הרוקש המ .תיטילופ היישע ןיבל תיתרבח

 םיסנשמ זאו ,רבשמ שי םואתפ ;הרקמה דיו חוכ יסחי לש היצקנופ

 תויושרב תרוסמל וכפה םייפסכ תונועריג .היעבב לפטל םיסנמו םיינתומ

 תעה לכ תולבוס ןה ,םיפסכ סייגל תוכמסה תויושרל ןיא ,תובר תוימוקמ

 ,תואנ הנעמל הכוז וניאש החוור יתורישל האוג שוקיב םייק ,תותיבשמ

 .תויברעה תויושרב דחוימב ,תיתשתב תויעב שי .תוברתו ךוניח יתורישל

 ,םייטילופ םיסחי דסמל רתויב יתועמשמה יתרבחה ןויסינה איה הקוח

 הקוח .תעדומ הריחבו ןונכת ,הבישח תועצמאב םיילהנמו םייטפשמ

 םג איה אלא ,תומיוסמ תויטילופ תוסיפת םכסמה ךמסמ קר הנניא

 חוכ סיסב לע אל ,םנגראלו םיפתושמה ונייח תא בצעל שקבמש ךילהת

 םייביטמרונ תונורקע לע ,תפתושמ הבישח סיסב לע אלא ,הרקמה דיו

 הנידמב ימוקמ ןוטלש והמ ןיבהל תוסנל אופא םיבייח ונחנא .רשי לכשו

 ןה הלא .ימוקמה ןוטלשה לש תוירחאהו תוינידמה ימוחת םהמ ,לארשי

 ,דחא דצמ ,תוקסוע ןהש םושמ הנושאר הגרדממ תויתקוח תויגוס ןבומכ

 ישילש דצמו ,םימלבו םינוזיאב - ינש דצמ ,תיטילופה המצעה תקולחב

.תומרה לכב תוטלחה תלבק יכילהתב םיחרזא ףותישב -

 תא םכלוכ םתיאר .תופולח שולש ביצהל וניסינ ,וזה הפקשהל םינמאנ

 תונוש שיש ,תוחנהב תמיוסמ הפיפח שיש בל םתמש יאדו ,רמוחה

 שבגל וליפא חילצנ ילוא ,רחמ תוצובקה ינויד ירחא .תורחא תוחנהב

.תיתקוח ןושל םג דיתעב לבקיש יביטמרונ םגד
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םיפתתשמה ירבד
תיתקוחה טבמה תדוקנ - רודנב לאירא 'פורפ

 טפשמה םוחתב רתויב ךבוסמה ףנעה ילוא םה ימוקמה ןוטלשה יניד

 תומרוג םגש ,תונוקאלו תוימינפ תוריתס אלמו בכרומ ןידה .ירוביצה

 ךכ ,הזה בצמה שרוש .תואיצמה ןיבל רהצומה ןידה ןיב רעפל תחא אל

 ירוביצה להנמה יניד דוסיב הרורב תיתקוח הסיפת רדעיה אוה ,יל המדנ

 הינומרה לש ןיינע קר הנניא תיתקוח הירואת וא הסיפת .לארשיב

 ,תורירש תעינמ לש ,ןויווש לש תונורקע םישגהל הכירצ איה .תיטתסא

 ,םייפיצפסה םינידה ךבס דוסיב םייתקוח תונורקע רדעיהב .תוליעי לש

.וללה םיכרעב העיגפ איה האצותה

 - תורתוס תומגמ ןכותב - תויתקוח תומגמ גיצהל הסנא ילש תורעהב

 ונתוא תוחנהל םיכירצש םילוקיש ןכמ רחאלו ,םייקה ןידב רתאל ןתינש

.ימוקמה ןוטלשה םוחתב ילמרופ יתקוח רדסה תארקל

 ןדוסיב ןה תוימוקמה תויושרהש אוה ימוקמה ןוטלשב דחא םייק ןורקיע

 תושרה שאר :תויושר שולשל תוקלוחמ ןה .ןיפנא ריעזב תויְטרקומד

 ,תקקוחמה תושרה איה - תושרה תצעומ ,תעצבמה תושרה אוה - תימוקמה

 ףאש ,םיימוקמ םיניינעל טפשמה יתב תומדב תטפוש תושר וליפא שיו

 הדומצ םתלועפ םיבר םיטביהב ,תיתנידמה תטפושה תושרה ןמ קלח םהש

 תושארה שאר( תעצבמה תושרה ןה .תימוקמה תושרה לש התוליעפל

 לכ םיפתתשמ ןהבש תוריחבב תורחבנ תושרה תצעומ ןהו )תימוקמה

 תונותנ לארשי תנידמב תוימוקמ תויושרל .תימוקמה תושרה לש םיבשותה

 תיללכ תירויש תוכמס תוימוקמ תויושרל ןיא םנמא .דואמ תובר תויוכמס

 םייללכה םיקוחה ןיב - םינושה םיקוחה לבא ,הלשממה תוכמסל המודב

 םייפיצפס םיקוח ןיבו ,תויריעה תדוקפ ןוגכ ,תוימוקמ תויושר םידסיימ רשא

 תודקפומ תויושרהש םימוחתב תויוכמס לש רשוע ןהל םינקמ - םיבר

 םייתוברתו םייתרבח ,םיילכלכ םימוחתל הגאד ,חותיפ ,םינפ ןוחטיב :םהילע

 ,תירוביצה תלעותל םיתורישו םילעפמ תמקה ,בושייה לשו םיבשותה לש

 דצל .דועו דועו םיקסע יושיר ,םיכרד ,האורבת ,םימ ,ךוניח ,היינבו ןונכת

 ,ןיד יפ-לע םהילע דקפומ ימוקמה ןוטלשהש וללה םיבחרה םימוחתה

 לש תוריהב-יא ללגב ,תישאר .הזה ןוטלשה לע תוקודה תולבגמ םג תומייק

 ןוטלשה ןיב ,הרואכל תוחפל ,הבר תיטפשמ תוליפכ תמייק ,םייקה ןידה

 ןוטלשה ידיב םג תויוכמס שי םיבר םימוחתב .ימוקמה ןוטלשל יזכרמה

 תאצמנ ןהמ תחא לכ ,ךכ ידי-לעו ,ימוקמה ןוטלשה ידיב םגו יזכרמה
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 יטפשמ םג ,תוימוקמה תויושרה לע קודה חוקיפ םייק ,תינש .תלבגומ

 לע תוברל ,תעצבמה תושרה לש םייביצקת םילכ תועצמאב םגו ילמרופ

 לש יזכרמ ישילש טביה .םירחבנ םניאש )םייטרקורויב( םידיקפת ילעב

 תרוקיבה םוחתב אוה ימוקמה ןוטלשה לע םויכ תולטומש תולבגמה

 לככ בשחנ ימוקמה ןוטלשה ,םיבר םירקמב .תיטופישהו תיטפשמה

 הרורב היצפסנוק ןיא הז ןיינעב םג יכ םא( תיטפשמ הניחבמ הארנה

 .התוחנ תילהנמ תושרל ,םיתעל ,וליפאו הליגר תילהנמ תושרל )תרדוסמו

 הנשמ תקיקח לע תיטופישה תרוקיבה ףקיהש תעבוקה הקיספ שי ,לשמל

 תקיקח לע תיטופישה תרוקיבהמ רתוי בחר אוה תימוקמ תילפיצינומ

 תרוקיבהש רמול ןתינ ,ךכ וא ךכ .תיללכה תעצבמה תושרה םעטמ הנשמ

 לע תרוקיבל תומוד ימוקמה ןוטלשה לע תיטופישה תרוקיבהו תיטפשמה

 םימיוסמ םיטביהבו ,םירחבנ םניאש םיגרד לע תוברל ,תעצבמה תושרה

 הניחבמ תובשייתמ דימת אל וללה תומגמה .רתוי הפיקמ וליפא איה

 תויוכמס רוזיב .וז םע וז תומאותמ ןניא ןה ,תוחפל ,וא ,תיביטמרונ

 לכ רשאכ ,תוימוקמ תויושרו םירוזא תעיבקש החנהב ,לועיי ועמשמ

 תא לעיית ,םימיוסמ םימוחתב המוחת לע תדקפומ היהת ןהמ תחא

 ,רמולכ .םוקמה יכרוצל המאתה ועמשמ רוזיב .םימוחת םתואב לופיטה

 לע הרחבנ ירה איה ,םיבשותה ןוצר תא תעדוי תרחבנ תימוקמ תושר

 ךות תוימוקמ תויושר יוביר .רוזא ותואב םיבשותה ןוצר תא םייקל תנמ

 קודה יטופישו יטפשמ חוקיפ ךות ,יזכרמה ןוטלשה ןיבל ןניב תויוליפכ

 תוענמיה לש ,םימלבו םינוזיא לש ןויער אטבמ ,יזכרמה ןוטלשה לש

.תטלחומ תותיחשל איביש טלחומ חוכמ

 תולאש יתש תוררועתמ ,םייקה בצמה לש תאזה הריקסה עקר לע

:תויזכרמ

 הקוח תרגסמב ימוקמה ןוטלשה םוחת תא רידסהל ץוחנ םאה .1

 ?תילמרופ

 הקוחל םייוארה םירדסהה םהמ - תיבויח איה הבושתהש החנהב .2

 ?תאזכ

 תוקוחה ןמ קלחב קר .וללה תולאשב םלועב המכסה ןיא ,לעופב

 אלש איה רבד תועמשמו ,ימוקמה ןוטלשל םיעגונה םירדסה שי תומייקה

 .הקוחב הרדסהל יוארש ןיינע אוה ימוקמ ןוטלש םא המכסה תמייק

 לש דוסיה תונורקע תא ,םייסיסב םירדסה עובקל הרומא הקוח ,עודיכ

 הניחבהמ ידוסי ןיינע טלחהב אוה ימוקמה ןוטלשה אשונו ,הטישה

 ןורקיע ךמס לע קר הקוחב םירדסה תעיבקל קודיצ שיש אלא .תאזה
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 ,םיידוסיכ קר אל וללה םירדסהה תא עובקל יואר םאה :אוהו ףסונ

 םילימב .תיביטמרונ הניחבמ ,תיטפשמ הניחבמ םינוילעכ םג אלא

 תנידמב ליגר יטרקומד בורש ,אשונב םירדסה הקוחב עובקל - תורחא

 לוקשל אופא ונילע .סחוימ בור קר אלא ,םתונשל לכוי אל לארשי

 ןכא ,היהיש לככ יואר םגדה היהיו ,ימוקמה ןוטלשה םוחת םא הליחת

.לארשי תנידמב קקוחמה ליגרה יטרקומדה בורה ינפמ תונוילעל יאכז

 אשונל הנפנ תאז לכבש החנהב .תאזה הלאשב ןאכלו ןאכל םינפ שי

 :תחאה .תעדה תא ןהילע תתל יוארש תודוקנ המכ שי ,הקוחב הרדסהה

 תומרונ םא קפסש םושמ םג ,ידמ תוינשדח תומרונ לולכל יאדכ אל

 תמאב השק וידעלבש ןוירש ןיירשל יואר תויתמרד תומרופרו תוינשדח

 הטיש םע ונלש ןויסינהש םושמ םג ,תישממ תילמרופ הקוח לע רבדל

 ןויסינ רעצמל אוה דוסי-קוח לש תרגסמל הסנכוהש תירטשמ תינשדח

 .)הלשממה שאר לש הרישיה הריחבה אשונל יתנווכ( תקולחמב יונש

 הקיקח ידי-לע לארשי תנידמב התסונ אלש תינשדח המרופר תסנכה

 רשקב ןיאש םימגד דוע המו - הקוחב התעיבקו ,תיתגרדהו הליגר

 יל תיארנ - לארשי תנידמל תומוד תונידמב רורב ןויסינ םהילא

 ,וללה תולבגהה ,תויתקוח תולבגהב רבודמ רשאכ :היינש הדוקנ .תיתייעב

 וא חוכ םהל ןיאש םימרוג תבוטל לועפל תוכירצ ,תומייק ןהש לככ

 ינניא ,יזוכיר רתוי םגדב רחבנ םא םג ,ןכל .הליגר תיתקיקח העפשה

 אוה יזוכיר םגדש םושמ ,הזה יזוכירה םגדה תא ןיירשל ךירצש חוטב

 תמיוסמ השלחהב תנינועמ המצעב הלשממה םא .הלשממל חונ ועבטמ

 בור שורדנש ךכ ידי-לע הנממ תאז עונמל ןיא ,יזוכירה םגדה לש

 תויושרה לש ןדמעמ תא ביחרהל אב רדסהה םא ,תאז תמועל .ןיירושמ

 תוימוקמה תויושרב םיבשותה לש םדמעמ תא הז ללכבו ,תוימוקמה

 שבגתי םא ,תורחא םילימב .הקוחב ונוגיע תא בויחב לוקשל שי -

 לש תיתקוח הרדסהל יוארה םגדל רשקב תאזה הצעומב סוזנסנוק

 אוהש לככ :םגדה גוסב היולת הקוחב ונוגיע תלאש - ימוקמה ןוטלשה

.הקוחב ונגעל רתוי האי ךכ ,ירוזיב

 םייטילופ םיכילהב ןיירשל השקש םירדסהב רבודמ רשאכ - ףוסבלו

 רדסהה םא .תואיצמה לש םיצוליאבו םיכרצב בשחתהל שי ,םיליגר

 םתסה ןמ המדת האצותה ,תמייקה תואיצמהמ קתונמ היהי יתקוחה

 ןיבל םיילמרופה םייטפשמה םירדסהה ןיב רעפ - םויה ונל שיש המל

.תמייקה תואיצמה

 ןגעל יואר םאה - רודנב 'פורפ לש ותלאשל עגונש המב :ןומרכ קירא 
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ימוקמה ןוטלשה לש םיילרודצורפהו םיירטשמה םייתקוחה םיטביהה

 ןובשחב איבהל ונילע - תילמרופ הקוחב ימוקמה ןוטלשה תייגוס תא

 םייח ונדוע הנידמה תמקה ירחא הנש 45 )א :הילמונא לש תודוקנ יתש

 )ב .הזה ןדיעל תכייש הניאש ,תחאכ תילוהינו תיביטמרונ ,הייאר ךותמ

 ,הנידמה לש ןנוכמה בלשב אל לבא ,יתקוח ךילהת תמלשה לע רבודמ

 םויכ .דיתעב רטשמה ינפ ויהי המ ןאכלו ןאכל לוקשל היה רשפא ובש

 חתפנש וא ,תויעבמ ףח ונניאש ,רצונש יאוות ךישמנ םאה לוקשל ונילע

 ןוכנה ןונימה תויהל ךירצ המ איה תירקיעה הלאשה ילואו .שדח יאוותב

 .ונינפב תודמועש תויורשפאה לכ ןיב

 דוד 'פורפ .םיתווצה תשולש לש תוחודה תגצהל וישכע םירבוע ונא

 ןוטלשב הימונוטואו רוזיב לש ןוויכב ץילמהש תווצ שארב דמע ירד

 יזוע רמ ,יקסבושריו יכדרמ ד"וע ,ןיזר ןרע 'פורפ ויה ויפתושו ,ימוקמה

 תובנ ןורוד רמו רדנלב הנד 'בג ,םינפה דרשממ ירנבא ימח ד"ועו רנפווצ

.היטרקומדל ילארשיה ןוכמהמ

 דחא ףא יכ םכבל תמושת תא בסהל שקבמ ינא הליחת :ירד דוד 

 תדוקנ .ווק-סוטטסב ךמות וניא םיתווצה תשולש לש תוחודה תשולשמ

 תיזוכירה ,תושיג יתש ןיב אוה חוכיווהו ,יוניש שורדש אופא איה אצומה

 איהש ףא - תירוזאה השיגה יכ ,תושיג שולש ןיב אל וליפאו( תירוזיבהו

 הנניא - תיזוכירה השיגה םע רשאמ רתוי תירוזיבה השיגה םע תבשייתמ

 יתש ושבוג ונלש תווצב .)תירוזיבה וא תיזוכירה השיגל שממ לש הפולח

 לאיצנטופ אוה אלא ,היעב ונניא ימוקמה ןוטלשה - תחאה :תומכסה

 םייקש םגדב אל יכ ףא ,לארשיב תובושח תוילשממ תויעב לש ןורתפל

 אוה ונלש קוסיעה - היינשה ;קזח הייריע שאר לש ץראב םויה

 םושמ ,'ירוזיב םגד' אלו ,'תימוקמ היטרקומד' ול ונארקש םגד חותיפב

 אלא ,תיגולואדיא-תירנירטקוד הנניא ,זוכירל ומכ ,רוזיבל ונלש השיגהש

 בוטו בושח אוה זוכיר ,ויתולובגב בוטו בושח אוה רוזיב .תיטמגרפ

 ותרשי רוזיבו זוכיר ןכיה ונמצע תא םילאוש ונחנא וליאו ,ויתולובגב

 אופא ונקקזנ .ותרשיש םיצור ונייהש המ תא רתויב הבוטה הרוצב

 :ונארק הזה לאדיאלו ונלש השיגה דוסיב דומעיש לאדיא והשזיאל

 םג לשממל איה הפיאשה םא ,רמולכ .'יביסנופסרו יארחא לשממ'

 ןוטלשה ןיב ןילמוגה יסחיל סחיב ךכמ עבונ המ ,יביסנופסר םגו יארחא

 לש הדובעה יכרדל סחיב ךכמ עבונ המ ?ימוקמה ןוטלשל יזכרמה

 הנווכה המ .'תימוקמ היטרקומד' גשומה חמצ ןאכמ ?ימוקמה ןוטלשה

 ךוראהו ינוניבה ,ידימה חווטה לש םיכרצל רעש לשממ ?'יארחא לשממ'ב

 לשממ' וליאו .רתוי בוט דיתעל הנידמה תניפס תא טוונל לגוסמו
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 תויומידקה ירדסלו םייוואמל ,םיכרצל בושקש לשממ אוה 'יביסנופסר

 קלחתמ ונניאש יזכרמ לשממש איה ונלש תווצה תנעט .םיחרזאה לש

 לשממ ונניא ,םירחא םיפוג םע תוירחאבו תויוכמסב ,םיבאשמב ,המצעב

 תובר תואמגוד ונל ןתונ לארשיב יזוכירה לשממה ,ינובאדל .יארחא

 ,ידימה חווטה לש םיכרצל רשאב וישכע יתרדגהש ןבומב תוירחא-רסוחל

 הדנ'גאה וא תיתרבחה הדנ'גאה תא ריכזא המגודל .ךוראהו ינוניבה

 יאשונמ םלעתנ םא .קרב דוהא ,רבעשל הלשממה שאר לש תיטסמודה

 הפוקתב לארשי תלשממב ןוידל ועיגהש םיאשונה ויה המ ,ןוחטיבו ץוח

 עבטמש ,םיאשונ 46 יתאצמ ?הלשממה שאר היה קרב דוהאש הרצקה

 ונודינש ,רתוי וא תחא תסנכ תדעווב ונודינש ,תרושקתב וסוכ םירבדה

 רבעב ולפוט המכ ,וללה םיאשונה 46 ךותמ .תסנכה תאילמב םלוכ

 לע בורקמ הז ותחנש ,ןיטולחל םישדח םה המכ ,רבעב ונודינ וא

 םיאשונ םהיניב ,םישדח ויה םכותמ השיש קר ?הלשממה לש הנחלוש

 וא ,'הבונת' לש בלחב התלגתנש הקיטויביטנא ומכ ,םילאיווירט יד

 םיחנומש םיאשונהמ לודג קלח .ןויזיבוריאל תילארשיה תחלשמה ןולשיכ

 קרב תלשממב יאדווב ונודינ רבכ ,ןורש תלשממ לש הנחלוש לע םויה

 תשרפ לשמל - הנידמה ימיכ םיקיתע םה םימעפלו ,תומדוק תולשממבו

 .תובישי ינב סויג תשרפ וא םערבו תירקיא ירוקע

 .תיחכונה הטישב לושמל תלוכיה לע יללכ והשמ ונל רמוא הז לכ

 תלוכיה לש היצקנופ איה ,רתויב הטושפה התרוצב ,לושמל תלוכיה

 ינשב .תוערכהה תא עצבל תלוכיהו תקולחמב תויונשה תויגוסב עירכהל

.הובג ונניא לארשי תולשממל קולחל רשפאש ןויצה ,הלאה םימוחתה

 המלסה ןימזמ ףופצה םויה רדס ,בושחה תא ףחוד קחודה ונלצא

 לשב .ןפוד-יאצוי םידעצ ,תוללק ,תירוביצה האחמה לש יוטיבה יכרדב

 ,היצילאוקל םיפתוש ידי-לע גצוימש רזגמ לכ ,םיינויצילאוק םיצוליא

 הלדג ,טווינה תומישמ תובכרומ לשבו ,תיבקעו תללוכ תופידעל הכוז

 ,לודגב םיעוט זא םיעוט רבכ םא .לודג הדימ הנקב תויועטל תורבתסהה

 'תימוקמ היטרקומד' םא םג .הלוכ הנידמה רובע ןה תוטלחהה יכ

 ישאר לש - םירָצמ אלל םימעפל - המצָעל םיגייס םישל העמשמ

 רשפא-יאש רורב ,קזח הייריע שאר לש םויה םייקה םגדב םירעה

 ול ויהיש ילב תוירחאב אשיישו יביסנופסר היהי ימוקמ לשממש תופצל

 דיפקהל שי ,ימוקמה ןוטלשל תויוכמס תרבעהלו ןתמל רשאב .תויוכמס

:תואבה תוירקיעה תודוקנה לע

 הכירצש תירקיעה תבותכל םירעה תולהנהו םירעה ישאר תכיפה  •
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ימוקמה ןוטלשה לש םיילרודצורפהו םיירטשמה םייתקוחה םיטביהה

 .םייחה ימוחת תיברמב רוביצל הנעמ קפסל הלוכיו

 תמרב חוקיפבו תימואל תוינידמ תייוותהב וקסעי הלשממה ידרשמ  •

 םיימוקמ םיכרצל המאתהה תאו עוציבה יטרפ תא וריאשיו ורקאמה

 .תימוקמה תושרה ידיב

 יללכה קנעמהו םייתכלממ םיתוריש בוצקתב הלשממה תופתתשה  •

 םיעובק םינוירטירק רואלו םיכרצה תא םלוהה ףקיהב היהת

.םיינויוושו

 לוהינ לע םייתכלממה םימרוגה תאמ םירושיא תלבקב ךרוצה לטובי  •

 תוטלחה תלבקו לוהינל םיצירמת וקנעויו תימוקמה תושרה יניינע

.ילכלכ סיסב לע םייארחא

:הלא םיטביה לע דיפקהל שי ,'תימוקמ היטרקומד' לש החותיפל רשאב

 ןיבל ,הייריעה שאר אוה ,תושרה שאר ןיב תויוכמסה ןוזיא •

 היציזופוא ,םירקמה תיברמב ,תשמשמ הנניא הצעומה םויכ ;הצעומה

 בצמב" :הלא םילימב תאז לכל סחייתמ ונלש תווצה חוד .תיתועמשמ

 השירד ,תוימוקמה תויושרל תובחרנ רתוי תויוכמס וקנעוי םא ,יחכונה

 רדעיהבש ירה ,הזה םוחתב קסועש ימ לכ לש תילסרבינוא טעמכ

 הצעומה ןיבל תושרה שאר ןיב תוחוכה יסחיו תויוכמסה ןוזיא

 תילפיצינומה היטרקומדהו ,רתוי דוע םוגעה בצמה ףרחוי ,הירבחו

 ינוקיתו ימוקמה ןוטלשל השדח תוסחייתה לכב ".רתוי דוע עגפית

 הנווכה .הירבחו הצעומה ידיקפת שרופמב ורדגוי ,םישורדה הקיקחה

 ,הייריעב תעצבמה תושרה לומ הצעומה דמעמ תא קזחל איה

 הצעומה ירבחל רשפאל ,םתדובע לע לומגת הצעומה ירבחל חיטבהל

 .תילאר היציזופואכ םהלש דוקפתה תבוטל עוצקמ ישנאב ץעוויהל

 הנניא םויכש ,תימינפה תרוקיבה תא קזחל בושח הז רשקהב

.תימוקמה היטרקומדל רבד תמרות הנניאו יוארכ תדקפתמ

 תושרב יעוצקמה גרדל רחבנה גרדה ןיב ןילמוגה יסחי תרהבה •

.תימוקמה

 .םיבשותה ןיבל תימוקמה תושרה ןיב הניקת םיסחי תכרעמ •

 גרדב היטרקומד לש המויקל םומינימה תושירדש ךכל םירע ונחנא

 .ול םיפאוש ונאש תימוקמה היטרקומדה גוס תא תומדקמ ןניא ימוקמה

 םיידסומ םירדסהל ,םיפסונ םינונגנמל םיקוקז ונחנא ,תורחא םילימב

 עצומ ןכ לע .היטרקומדה תדימ תא ,ולידגיש וא ,וחיטביש םיפסונ

 רוביצל עדימ קפסל הדיקפתש ,תיעוצקמ הדיחי םינפה דרשמב םיקהל
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 םיבשותל רוזעל ךכבו ,תימוקמה תושרב לבקמ אוהש םיתורישה ביט לע

 קוחב ןגעל עיצהל ונזעה םג .תימוקמה היישעב םיפתוש תויהל ךופהל

 םוזיל םיבשותל רשפאל רמולכ - ריעה יחרזא לאשמ לש תורשפאה תא

 םהיגיצנ לש םנוצרל דוגינב םג רוביצה לש הערכהלו ןוידל תויגוס

 ינב תויהל םיכפוה םיבשות ובש בצמ היהי אלש ידכ תאזו ,םירחבנה

 .תוריחבה ןיבש םייניבה תופוקתב תויושרה ישאר לש הבורע

 ונתוא שמשל םייושעש םימגד תוותהל וניסינ ,וישכע דע :ןומרכ קירא 

 ,ןנוכמה בלשב םיאצמנ ונניא םויכ ךא .םייתקוח תונורקע תיינבב

 תעפות תא ונעדי רבעב .הטושפ הנניא תימוקמה תיטילופה תוברתהו

 ינוידבו ,הצעומה ןובשח לע תושרה שאר קוזיח רמולכ ,םזירתנלכה

 אצוי לעופ ןהש תומגמו תויטנ ןובשחב אופא איבהל ונילע תוצובקה

 תיטילופה תוברתה תא תוחימצמש ןהו ,לארשיב הרבחה בכרה לש

.לארשיב

 תווצה שארב דמעש ,לא-רב יפר 'פורפ תא התע ןימזהל שקבמ ינא

 'פורפ ,סודרג הדוהי 'פורפ םה תווצה ירבח ראש .תירוזאה היגוסב קסעש

.תובנ ןורודו ןוני ליא ד"וע ,ןורוד ןועדג

 ילוא אוה ,ירוזאה ןוטלשה םגד ,חתפל וניסינש םגדה :לא-רב יפר 

 גרד אוה ירוזא ןוטלש .םלועב רכומ ךא ,תילארשיה תואיצמב ינשדח

 הייסולכואה תא גציימש ,ימוקמה ןוטלשהו יזכרמה ןוטלשה ןיב םייניב

 .ץראה זכרמ רוזא ,לילגה רוזא ,בגנה רוזא לשמל ,םלש רוזא לש

 יוטיב ידיל םיאב םניאש ,רוזאב הייסולכואה יכרוצ לע הנוע הזכ םגד

 אוה תאזל טרפו ,תימואלה המרב אלו תימוקמה המרב אל קיפסמ

 .תימוקמה המרב תוינידמל תימואלה המרב תוינידמה ןיב םאתמו רשגמ

 םיכרצ לש םמויק )א :הלאה תוביסהמ איה הזה םגדה לש ותוציחנ

 ךרוצה )ג ;רוזא לש המרב תונורתי לש םמויק )ב ;רוזא לכל םיידוחיי

 .תוימואל תוטלחה תלבקב יבחרמה דממה בולישב

 אלו הנידמה ללכל אל ,םיוסמ רוזאל תידוחיי תוינידמ תעיבקב ךרוצה )א

 םיבייחמש םיירוזא םינויפא .1 :הלא תוביסמ עבונ ,דרפנב תושר לכב

 ,תוריית יבאשמ ,עבט יבאשמ ומכ ,רוזאה ללכל הפיקמ תוינידמ

 תונוכתמ תועבונש תויתרבח וא תוילכלכ תויעב .2 ;םייגולוקא םינייפאמ

 ודודיבמ תועפשומש ינועו הלטבא לש תויעב ומכ ,ותוללכב רוזאה

 שונא יבאשמ לש הכומנ המר ,)בגנה רוזא לשמל( רוזא לש יפרגואגה

 .3 ;לובג ירוזא לש םיידוחיי םיכרצ ,ירוטסיה-יפרגומד הנבממ האצותכ

 .םימיוסמ םירוזאל תידוחייה ,תיתליהק וא תיתרבח ,תיתוברת תוהז



ה 
ירוביצה הצעומ

וניכה • ת
ה ס

ש
ינימ

42
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 ביבא-לת ןיב הקוסעת ירשק ,לשמל םה ,םיקזח םיירוזא-ךות םירשק  )ב

 םימרוג .המצע ינפב תילכלכ הדיחי םיווהמש התביבסב םיבושייו

 המרב תולועפ תטיקנ תמועל תירוזא תונגראתה םיקידצמש םיפסונ

:הלא םה ,תימואל המרב וליפא וא תימוקמ

 ירוזא ףותיש תועצמאב אקווד םיילפיצינומ םיתוריש ןתמ לועיי  •

.)הפשא קוליס לשמל(

 בצמה םוקמב ,בחרנ ףקיהב תירוזא הקוסעת תיתשת חותיפ  •

 תושרב ,השעמל ,הרחתמ תימוקמ תושר לכ ובש םויה םייקה

.היישעת ירוזא תוברל ,תילכלכה התוליעפב תרחאה

 אוהש רוזאב יקסעה רזגמה תועקשה לש רתוי הלודג תויאדכ  •

 תילהנמו תילכלכ הדיחי לש יומיד לעב רוזא ,תשורמ רתוי

.תינגומוה

 ,הלכשה תודסומ ,קסע יתב ןיב םירשק תשרו הלועפ ףותיש •

 .םייסנניפ תודסומו רקחמ תודסומ

 לולכל שי ךכב - תימואלה תוינידמל הקיזב יבחרמה דממל רשא  )ג

 לשמל ,תילאירוטקס תוינידמ לש תוירוזאה תוכלשהל תועדומ

 ליעי לועפת ;הירפירפ ירוזא לע קט-ייה תיישעת חותיפ תעפשה

 הדובעה יקוש תכיפה ;תירוזאה המרב םיירוביצ םיתוריש לש רתוי

 תויתשת לש חותיפ תוינידמ תועצמאב םיימוקמל םוקמב םיירוזאל

 ,תמיוסמ הרייעב וא ריעב רגש םדא ובש בצמל איבהל( תוירוזא

 ולוכ רוזאב הקוסעתה תויורשפא בחרמ תא ויניע דגנל הארי

 םיירוזא-ךות םיעסשו םיתומיע םוצמצ ;)וירוגמ םוקמב אקווד ואלו

 תוקוצמב רתוי ליעי לופיט ;םיימואל םיבאשמ לע תורחתמ םיעבונש

 .)בגנב םיוודבה תקוצמ :המגודל( ירוזא סיסב לע תויתרבח

 תמרב ןה תירוזאה תוסחייתההמ חומצל אופא תויושעש תולעותה

 םילאיצנטופ יוצימ :הייסולכואה ללכ לש תיתרבחהו תילכלכה החוורה

 ידי-לע םירוזא ןיב םירעפ םוצמצ ;םייתרבח-םיילכלכ רקיעב ,םיירוזא

 לש תופתתשהה תמר תאלעה ;תימואלה המרב םלוה ירוזא-ללכ גוציי

 לש תוהדזהה תמר תאלעהו ,תוטלחהה תלבק ךילהתב הייסולכואה

 .תירוזאה הוואגהו הייסולכואה

 לע תועיבצמ אקווד ,לארשי תנידמב תומייק רבכש תוירוזא תורגסמ

 אלא ,תיזוחמ הקולח םויכ תמייק .תירוזא תונגראתהב יעבטה ךרוצה

 תומייק .הלשממה ידרשמ לכב תוליעיב תדקפתמ הניא ןיידע וז הקולחש

 וז םצעב .תונטק תוצעומ לש םיכרצ לע תונוע ןה לבא ,תוירוזא תוצעומ
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 םימכסה םימייק ,םירע ידוגיא םימייק .תימוקמ תושר לש תרחא הרוצ

 דודיעל קוחב תירוזא תוסחייתה שי ,תוימוקמ תויושר ןיב םיירטנולוו

.דועו דועו ןוה תועקשה

 המכ ללוכש ,תווצב ונשביגש םגדה תא הרצקב גיצהל שקבמ ינא תעכ

:תוינושאר תודוקנ

 םדקל ותרטמש ,ימואלהו ימוקמה ןיב ,ירוזא לשממ לש גרד תמקה  .1

 .רוזאל םיפתושמה םיסרטניאה תא

 ,םילשורי ,זכרמ ,ןופצ - םירוזא העבראל לארשי תנידמ לש התקולח  .2

.תוזוחמל הקולחה תא המ-תדימב ףופחתש - םורד

 תרחבנ תירוזא תסנכ ןיעמ ,רוזאה תצעומ היהת תינוטלשה תוכמסה  .3

 תוכמס םג איה וז הצעומ ,תסנכל דוגינבש אלא .אישנ השארבו

.תעצבמ

 תירוזא תצעיימ הצעומ לש התמקה לוקשל שי - תיעוצקמה תוכמסה  .4

 רזגמה יגיצנ ללוכ ,םייטנוולר םימוחתב עוצקמ ישנאמ תבכרומש

 .ירוביצה רזגמב םידיקפת ילעב לש םיגיצנ ,הימדקאה יגיצנ ,יקסעה

.תירוזא-ללכה המרב חותיפ ינוויכ שבגל ידכ תאז לכ

 ילעב וא תירוזא העיגנ ילעב םיאשונ לע ולוחי - תוירחאה ימוחת .5

 תומרב הלכשה ,תויחרזא תויתשת ומכ ,םיקהבומ לדוגל תונורתי

 .היישעת ירוזא ,תויעוצקמה וא תוהובגה

 םיסמהמ ץוח( רוזאה תייסולכואמ ובגייש םיסמ לע ססבתי - ביצקתה  .6

 לשממה לש ןומימב תופתתשה דצב ,)תימוקמה תושרל םימלושמה

 תויושרב הרישי הכימת ןיב הקולח - שדחמ בוצקת סיסב לע יזכרמה

 .תירוזאה תושרב הכימת ןיבו תוימוקמה

 המרב ירוזא טנמלרפ םיקהל ןויער הלע - תקקוחמה תושרה םע רשק .7

 .יסחיה םלקשמ יפל םיגצוימ םירוזאה ובש ,תסנכה דיל ,תימואלה

 שיש תימואלה הקיקחה יכילהת לכב ףתוש היהי ירוזאה טנמלרפה

 .תוירוזא תוכלשה םהל

 רוזאה תצעומ ןיבו הלשממה ןיב םייתנש-בר ןונכת יזוח לש םמויק .8

 םואית ךות ,האלה ןכו הרשכה ,הלכשה ,תויתשת לש םיאשונב

 רועיש הזוחב עבקיי ,טקיורפ לכ יבגל .תוימוקמה תויושרה םע

 תושרה ,תימוקמה תושרה( תומרה שולשמ תחא לכ לש תופתתשהה

.)יזכרמה ןוטלשה ,תירוזאה

 תוימוקמ תויושר ןיב ירוזא-ךות ףותישב הכימת - ירוזא-ךות ףותיש .9

.רוזא ךותב םינוש תודסומ ןיב וא תומיוסמ
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ימוקמה ןוטלשה לש םיילרודצורפהו םיירטשמה םייתקוחה םיטביהה

 ,םיבשותה לש םתחוור תלדגהל יעצמא אוה ירוזאה גרדה :םוכיסל

 םגד .הייסולכואה לש התופתתשה תרבגהל ,ירוזאה לאיצנטופה יוצימל

 יכילהתב קלח תחקל תוימוקמה תויושרב הייסולכואל רשפאמ הזכ

 תויוכמסה לש תשדוחמה הקולחה .תימואלה המרב םיעבקנש חותיפה

 תויוכמס קינעת - ימוקמהו ירוזאה ,יזכרמה - םיגרדה תשולש ןיב

 הכימת סיסב לעו יטרקומד גוציי סיסב לע ירוזאה גרדל תוישממ

 חיטבת תומרה שולש לכב תוטלחהה תלבק .יזכרמה ןוטלשה גרד דצמ

 רתוי ליעי דוקפתו המכסה ,תימואלה המרב םיירוזא ללכ םיסרטניא

 .תירוזא ךותה המרב

 לש יטפשמה ץעויה ,ירא-ןב זחא ד"וע ,אבה רבודה :ןומרכ קירא 

 'פורפ ודצלו ,ירוטלוגר-יזוכירה תווצה שארב דמע ,ביבא-לת תייריע

.תובנ ןורודו רחש הירא 'פורפ ,רודנב לאירא

 אצוי ימוקמה ןוטלשה יניינעל ףשחנש ימ לכ טעמכ :ירא-ןב זחא 

 שי .תוכרעמ דודישו הזע הלטלט הנועט תאזה תכרעמהש השוחתב

 לע עיבצהל שקבמ יתייהו ,הזה םוגעה בצמל תוביס הברה יאדווב

:תוירקיעה םייתשה

 תויושר הברהמ תבכרומ ימוקמה ןוטלשה תכרעמ - םיבאשמה תקולח .1

 קפסל ,ןידה יפל תבייח וליפאו ,הצור ןהמ תחא לכש ,תונטק תוימוקמ

 הנניא תאזכ תושר לכ .תלגוסמ הניאש אלא ,תויוכמס ליעפהלו םיתוריש

 .הילע תדקפומ איהש תכרעמה תא קזחתלו המצע תא לכלכל תלגוסמ

 םיתורישה תוכיא תניחבמו תיתשתה תניחבמ תוינסרה ןה תוכלשהה

 - תויפונ תואצות םג הז םירבד בצמל ,ןכ לע רתי .םיחרזאל םינתינה

 תויעקרקה תוברזרה םוי ידמ תומסרכתמ ,םיתורישה תא םייקל ץמאמב

 'תוקוריה תואירה' ,םימלענ םייאלקחה םיחטשה ;לארשי תנידמ לש

 רישפהל ,תוימוקמה תויושרה לש םג ,ילכלכ ,רידא ץחל שיו ,תולסחתמ

 םידדונ םיקסעהש ,םירעה יזכרמ ןווינ ןובשח לע ןבומכ ,הלא תועקרק

 אל האצקה שי ןוטלשה םע םיסחיה תכרעמב .הירפירפל ,הצוחה ןהמ

 ,תינויווש-אל הבצקה שי ,תומכחתה הברה שי - םיבאשמ לש תרדוסמ

 תויושרה ןיבל הלשממה ןיב תוירחאה תולובג לש שוטשט םג שי ךרדבו

 לא לגלגלו תוירחאהמ קמחתהל דצ לכל רשפאמ הזה רבדה .תוימוקמה

  .ינולפ בצמל םשאה תא רחאה

 תימוקמה תושרה לש םישעמ הברה ,ונלש לשממה תטישב - תויזוכיר .2

 ןוטלשה תכרעמב םירחא םידיקפת ילעב לשו םירש לש רושיא םינועט

 בושחו ,תוירחא תשוחתב חרכהב הוולמ הניא וזה תויזוכירה .תיזכרמה
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 ונניא תוליעי רסוח .'תוליעי רסוח' המשו תוחא שי תויזוכירל - תוחפ אל

 תמחלמב רבודמש הדבועהמ אלא ,םידבועה לש םתולצעמ אקווד עבונ

 הלשממ ידרשמ לש לודג אל ןונגנמש הדבועהמ ,םיבר לומ םיטעמ

 ישעמ לע חוקיפ םייקלו םירושיא לש המלש תכסמ ובג לע תאשל ךירצ

 .לטנב דמוע אל טושפ אוה ;ימוקמה ןוטלשה

 רסוח הל הוולתמש תויזוכירהו ,אסיג דחמ ,םיבאשמה תקולח ןפוא

 יהשוזיא שי .ישממ חוקיפ רדעיהל םימרוג ,אסיג ךדיאמ ,תוליעיה

 םיעיגמה םיתוריש לש םלש חתנל תוירחאה ןמ הנידמה לש תוקמחתה

 השיתמ המישמל תימוקמה תושרה לוהינ תא ךפוה הז לכו ,חרזא לכל

 ,תוימוקמה תויושרב הכומנ תימונוקא-ויצוס המר תמייק םג םא .תעזוימו

 לישבת איה האצותה זא יכ - תחשומ םג םימעפלו ,עורג לוהינ שי םא

 ןוטלשה ןמ םיתוריש לבקל יאכזש ,בחרה רוביצב עגופ רשא ןכוסמ

 .ולש

 זכרמב הנידמה תודסומ תא ריאשמ ,ירוטלוגר-יזוכירה םגדה ,ונלש םגדה

 ,תאזה הניחבהמ .םהלש תויזכרמה לע רמושו ,הדימריפה שארבו הנומתה

 תלעב תויהל הכישממ איה םדוק ומכו ,הינפ תא הנשמ הניא תושרה

 לש םיתוריש תקפסאל רישכמ וא תונכוס ,דחא דצמ :תילנויצקנופ ת ּוינש

 .הליהקה ייח תא ןגראל ודיקפתש דיגאת - ינש דצמו ,הנידמה

 תושרה ןיב תויוכמסה תא רורבו שדחמ רידגהל שיש םירובס ונא

 הנידמה לש התוביוחמ ןוגיע ךות ,יזכרמה ןוטלשה ןיבל תימוקמה

 תויעב דואמ הברה שי הזה ןיינעב .תוימוקמה תויושרה לש ןתוביציל

 לע הצפי ימ ?םיסממ םירוטפ ןתמל יארחא ,לשמל ,ימ :תוימוימוי

 ורשפאיש םילכה תא רוציל ילב רוטפ תתל ןכתיי םאה ?םיסממ רוטפה

 ךרוצ שי ,ונתעצה יפל ?םימלשמה רתי לע הסנכהה ידספה תסמעה

 הלשממהש םיתוריש :תוצובק שולשב םיתורישה תא שדחמ רידגהל

 תנמממ הלשממהש םיתוריש ;)הרטשמה יתוריש :תקהבומ המגוד( תנמממ

 תרגסמב תקפסמ תימוקמה תושרהש םיתוריש ;תקפסמ תימוקמה תושרהו

 .הנידמה עויסב היתויוכמס

 ידכ ,ינויווש סיסב לע הנידמב חרזא לכל םיתוריש לס רידגהל םיבייח

 תושרה לש לוהינה תמרמ חרזאה לש וייח תוכיא תא רשפאה לככ קתנל

 איה ונלש העצהה .היזיוור רובעל תבייח יוסימה תכרעמ םג .תימוקמה

 לש יוסימל דבוכה זכרמ תא ריבעהלו ילפיצינומה יוסימה תא םצמצל

 תמייקה תולתה .תוימוקמה תויושרל םיבאשמה וצקוי וכותמש ,הנידמה

 םוקמב - היצלוגר ידי-לע הנורתפ לע אובת תוימוקמה תויושרה לש



ה 
ירוביצה הצעומ

וניכה • ת
ה ס

ש
ינימ

82
ימוקמה ןוטלשה לש םיילרודצורפהו םיירטשמה םייתקוחה םיטביהה

 יללכ עובקל ךירצ ,םירבד דואמ הברה לע םירושיא לבקלו אובל

 לכ לע .תונוש תואצות תלעב תויהל הלולע םהמ הייטסהש תוגהנתה

 ןיינע לכב אלו םיגירחה םירקמב קר ולפטי הנידמה תויושר ,םינפ

 ןוויכב יוניש לוחל בייח תוימוקמה תויושרה לש רזעה יקוחב םג .רבדו

 .רזע יקוח קקוחל תוימוקמה תויושרה לש ןהיתויוכמס םוצמצ לש

 תמרות הניא ,הלשמ רזע יקוח תקקוחמ תימוקמ תושר לכש הדבועה

 תויושרה אליממו ,סואכל ףיסומ הז ,ךפהל  ;תיביטמרונ הניחבמ הברה

 ,רחאה דצהמ .התוערמ תחאה רזעה יקוח תא קיתעהל תוגהונ תוימוקמה

 תויושר ,הנידמב טפשמהו ןוטלשה ירדס לש היצזיטרדנטסל ליבקמב

 תא ועבקיש םימוחת דואמ הברהב תונקת ןיקתהל תולוכי הנידמה

 ךרוצ ןיא .רזע יקוחב םימעפל םויה תרדסומש תיביטמרונה תיתשתה

 םהל םיסחיימ םניא םג טפשמה יתב ;ךכ-לכ םיבר רזע יקוחב

 לש הנשמה תקיקחל התוחנכ תאזה הקיקחה תא םיאורו הבר תובישח

 תושרה ךותב םיינבמ םייוניש לע חוספל רשפא-יא םג .הנידמה תויושר

 ואטבתיש םייוניש ,תאזה תכרעמה לש שדחמ-ןוגראה תרגסמב תימוקמה

 ידיב םויה תומייקה תויוכמסה ןובשח לע תיעוצקמה תכרעמה קוזיחב

.םירחבנ

םיפתתשמה ירבד
 ןיינעל ןבומכ סחייתהל ונילע תוטלחהה תלבק ךילהתב :ינביל יפיצ 

 הבושתה ,רמולכ .ינכותה ןיינעהמ הליחת םלעתהל ןיא לבא ,ינכטה

 ימוקמה ןוטלשה ןיב םיסחיה תכרעמל סחיב ןאכ ולאשנש תולאש המכל

 ונקסע אלש םייכרע םיטביה המכמ םג רזגיהל הכירצ ,יזכרמה ןוטלשל

 רתי תרבעה .'תואריהל ךירצ הז ךיא' לש טביהל ונמדקתהש ינפל םהב

 הל שי הדימב-הב לבא ,ינכט ןיינע ןכא איה ימוקמ ןוטלשל תויוכמס

 ,חקינ םא .לארשי תנידמב םייתרבחה םייחה יפוא לע הבר העפשה

 תימוקמ הלאש םה תבשו באב העשת םאה - הנידמו תד יאשונ ,המגודל

 וניאש תיתרבח המכסה לש ךילהתב עבקיהל הכירצש הלאש םה וא

 הלאש ?םיוסמ םוקמב תמיוסמ הייסולכוא תצובק ידי-לע יונישל ןתינ

 םניאש םישנא זוכירב םיניינועמ ונחנא םאה איה לואשל ונילעש תפסונ

 ילוא וא ?תמיוסמ תיכרע תכרעמל םג אלא ,םייח תוכיאל קר םיפתוש

 תמועל קרב-ינב ,וייח תוחרוא יפל שיא-שיא םירוגמ תריחב םאה .ךפהל

 ללכל ףתושמה ךילהת םדקל וננוצרש וא ,ףדעומה םגדה איה ,ביבא-לת

 םיריבעמש לככש ךכב ריכהל ונילע תוחפל .לארשי תנידמב הייסולכואה
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 תא םיעבקמ ךכ ,ןאכ ונמנש םימוחתב ימוקמה ןוטלשל תויוכמס רתוי

 ,םימיוסמ םייתרוסמ םינייפאמב ,לשמל ,ןיינועמש ימו ,םוקמה לש ויפוא

.ביבא-לתב אלו קרב-ינבב ררוגתמ רבד לש ופוסב ומצע תא אצמי

 תושרה שאר לש ותשלחה לע ןאכ רמאנש המל רשקהב :יאדלוח ןור 

:ןמקלדכ ריעהל שקבמ יתייה ,תימוקמה

 ןוטלשה תא ףילחהל תלוכיה אוה דחאה :םינפ ינש שי היטרקומדל

 עצבל יאשר ןוטלשל רחבנה - ינשה ;ונממ הצורמ ונניא חרזאה םא

 תולשכמ תא ןחבאל יתשקבתה וליא .רחבנ אוה הילעש המרגורפה תא

 ףילחהל תלוכיה-יא וניא לשכהש רמוא יתייה ,לארשי תנידמב ןוטלשה

 תא לכסמ לשממה הנבמ ,תרחבנ הלשממהש עגרמש אלא ,ןוטלשה תא

 ותשלחה םג היהת ימוקמה ןוטלשה תשלחה ןכל .הלש עוציבה תלוכי

 - עצבל תלגוסמש תכרעמ ןיידע שי םא יכ ,ללכב ןוטלשה הנבמ לש

 תניחבמ קזח ונניא ריע שאר ,ןכ לע רתי .ימוקמה ןוטלשה תכרעמ יהוז

 טעמכש אוה וז הניחבמ דיחיה ונורתי ;תיטפשמ הניחבמ ,הקיקחה

 לש ךרדב ,המויסב קר אלא ,ותנוהכ תפוקתב ותוא חידהל רשפא-יא

.אוה ךופהנ ,השלחה הנניא וז .תויטרקומד תוריחב

 ,תוריכב תורשמ יאשונ אקווד ינובאדלו ,םישנאה תיברמ - רחא ןיינע

 םיימוימוי םיכילהתב רוביצה לש תופתתשהה תמרל םיעדומ םניא

 העפשהה ,תיביסמ איה םויה תופתתשהה .תימוקמה תושרב םימייקתמש

 .רבעב םעפ-יאמ רתוי םויה הבר ,ןונכת יאשונב דחוימב ,להקה לש

 ךירצ ,תיתופתתשה היטרקומד לש טנמלאה תסנכה לע רבודמשכ ,רמולכ

 תלוכי תא שילחהל םיתעל לולע הזה םרוגהש ךכל םירע תויהל אקווד

 ידכ עירכהל ךירצ והשימ ,םינוידה םותב ,רבד לש ופוסב יכ ,עוציבה

…עצבתי והשמש
 ילב הפולח רוחבלו זרדזהל ךירצ ,ונלש ןוידב האלה םדקתהל ידכ

 ךבתסנ תרחא ,הרשפ וזיאל עיגהל ,רתויב בוטה לא אקווד רותחנש

 תומרופר םג ,דורי ךכ-לכ אוה םויכ בצמהש תויה .םייפוסניא םינוידב

 תוינורקעה תויעבה תחא ,לשמל .רכינ יוניש ללוחל תויושע תיסחי תונטק

 דחאו ףלאב הקיקח תויוכמס יד ןיא ריעה תצעומלש איה ביבא-לתב

 ,םיתב ץופיש קוחמ לחה ,יזכרמה ןוטלשל ללכ םיכייש םניאש םיאשונ

 .יוסימה הנבמב יונישב הלכו תועקרק תרדסה ךרד

 תושרה לש לוהינה תוכיאב חרזאל תורישה לש תולתה םוצמצ לע ןאכ רבוד

 לש לוהינה תוכיאב יולת חרזאה ;תיטרקומד-יטנא המגמ יהוז .תילפיצינומה

 .תושרה תא ףילחהל וילע ,הניקת הנניא איה םאו ,תילפיצינומה תושרה
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ימוקמה ןוטלשה לש םיילרודצורפהו םיירטשמה םייתקוחה םיטביהה

 םה ןוכמב ןאכ ונלש םינוידהש לכש איה הנושאר הרעה :רודירמ ןד 

 חוטב ינניאש אלא ,הרצ הקיטילופ ילוקישמ םיפחו םייתוברתו םייניינע

 ןוטלשב םיגרדה לצא חורה התואב הנלבקתת ןאכמ הנאצתש תוצלמההש

 לש דוחיי לע רבדל ונלוכי רבעב םא - רחא ןיינע .עירכהל םדיקפתמש

 המגמה רקיעשכ ,ילבולגה רפכה ןדיעב ,םויכ ,תרחא תמועל תחא ריע

 ימוקמה ןוטלשה תלאש ,םומינימ תומרב תודיחא יהשוזיא רצייל איה

 טנמלא שי - ינביל יפיצ לש הירבד חורב .תרחא תצק ןחביהל הכירצ

 תויחל הצור ינא ויפלש ןויערה ;'תוברתל תוכזה' ותוא הנכמ יתייהש

 לבא ,הלאכ תוליהקל הקדצהו םוקמ ןתונ ,יתוברתמ קלח הזו יתליהקב

 רתוי הנוש המו ,תיפרגואג ךכ תורדוסמ ץראב תוליהקהש רמול השק

 .ילפיצינומ םחתמ ותואב תונכושה תיתפרצה העבגהו םירעש האממ

 יגוס יפל הקולח חרכהב איה םייפרגואג םירוזאל הקולחהש בשוח ינניא

 םגו רגמש אישנה ירבדב םג ,דואמ ןאכ שגדוה .םייח חרואו תוברת

 ונחנא ןכלו ,טלחומ ןפואב תיחשהל הטונ טלחומ חוכש ,םירחא לצא

 .תופיקש רתיב ,רוביצל רשקו בשק רתיב ,תויביסנופסר רתיב םיניינועמ

 יל ןיא יכ ,הזה ןוויכהמ אקווד הלודג הנכס לע עיבצהל שקבמ ינא

 תויביסנופסר-יא ?תחשומ רתוי המ - האבה הלאשל תיעמשמ-דח הבושת

 לש ןלדתשל ךפוה הצעומה רבח ,לשמל ,זאש ,תויביסנופסר-רתי וא

 החנהה ?לבקיש ימ אוה ול רזע וא ול םרתש ימש גאוד ,ולש רוביצה

 .תנכוסמ החנה איה ,תותיחש דגנ גייס ןה תיברמ תונעיהו תוחיתפש

 טפשמב .יטפשמ טביהל םגו קומע ירסומ טביהל םג תעגונש הלאש תאז

 לוקישה תמועל יניינעה לוקישה ביבס המלש הרות החתפתה ילהנמה

 יאקיטילופ ;יניינע אל לוקיש לוקשל רוסא רוביצ דיקפל .יניינע-אלה

 השוע ינויצילאוק םכסה לש ועבט םצעמ יאקיטילופ .ךכב בייח וניא

 וניא אוהש םירבד השעי ורבחש ידכ םהב ןימאמ וניא אוהש םירבד

 ןימאמ וניא אוהש והשמ דעב עיבצהל בייחתמ דחא לכ .םהב ןימאמ

 .תילהנמה המרב רוסא הז .היצילאוק דימעהל היהי רשפאש ידכ וב

 וא ריע תצעומ רבח גואדל ךירצ ימל םילאוש ונא הזה םורופב רשאכ

 אוהש ימיטיגל םאה ?ולש הטלחהה תא צ"גבב לוספנ יתמ ?ריע שאר

 והשלכ רחא ןורתי  וא יהשלכ הבוחמ רוטפ היהיש ךכל ,חיננ ,גאדי

 םיינוליח ,םיברע לומ םידוהי - וב רחבש תונוכשה וא תוליהקה  יפל

 הלאש יהוז ?ריעה יבשות ללכ תבוטל לועפל וילעש וא - םידרח לומ

 אוה רחובל רשקה םש יכ ,ימוקמה ןוטלשל עגונש המב הבושח דואמ

 .ידימ דואמ
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 יפסכ םאה .ימוקמה ןוטלשה לש ותואמצע תלאש איה תרחא הלאש

 תוינע םירע חיצננ ךכבו ,דבלב הלש היניינעל ודחויי תושרה לש םיסמה

 עבש-ראבב ךומתת רמוע - ןוזיא יקנעמ דעב ונחנאש וא ,תורישע תמועל

 הז ,ירעזמ םג ולו ,ןויוושל תרתוחש הנידמ ונחנאש תויה ?המודכו

 ינא .תילפיצינומ תואמצעל תאזה השירדה םע ךכ-לכ בשייתמ ונניא

 םהמ הלאשה .םילשורי - 'דואמ היינעהו הנידמב הלודגה ריעה'מ אב

 אל היינע ריעל םילשורי תא תוכפוהש הנונראב תוחנהל םינוירטירקה

 המ איה הלאשה ,ןכל .םינפה דרשמב תעבקנ איה ,םילשוריב תעבקנ

 תוידוסי תויוכז לש םימעטמ הנידמה תוכמסב ריאשהל םיצור ונחנא

 אלו ןג-תמרב רגש םדאל ריבעהל םיצור ונחנא המו ,םיחרזאה לש

 הנידמב .היילצרהב וא ביבא-לתב אלו הווקת-חתפב אלו קרב-ינבב

 היזיוולט התואב םלוכ יכ ,םיבושייל תיתימא הימונוטוא ןיא רבכ הבש

 ןחביהל הכירצ תואמצעה תלאש ,ינשה לצא דחא תולבל םיכלוה םלוכו

 תואמצע אל יאדו ,האלמ תואמצע תמאב םיצור אל ירה ונחנא ;בטיה

 .תיפסכ

 - דחא :םיכופה םיכילהת ינש ליבקמב םישחרתמ :י'געלק םרמע 

 ;לעופל םעפ-יא אצי אוהש ןימאמ ינניאש ,תויושרה תא דחאל ןויסינה

 יוטיב תתל תוצורש ,ביבא-לתו םילשורי ומכ ,תולודג םירע - ינש

 ,םצעב ,אוה ןאכ להננש ןוידה ןכל .תולהנמ תועצמאב הייסולכואל

 .ןוכנה ליהמתהו ןוזיאה תאיצמ

 לש ודמעמ לע ללוכה ןוידהש החנהב רופכל שקבמ ינא :ןורוא םייח 

 תועצמאב אוה ,יזכרמה ןוטלשה םע ויסחי לע רקיעבו ,ימוקמה ןוטלשה

 חסנל םוקמ םג היהי ןוידה םות םעש תויהל לוכי .הקוחב ףיעס לע ןוידה

 קפסמ וניא ילש ריעה שאר םא השעא המ הלאשהש אלא ,הקוחב ףיעס

.תיטרואת הלאש הנניא ,םיחטבומה םיתורישה תא יל

 לש ודמעמ וא ולקשמ תשלחהב ךמות ינאו תויוכמס רוזיבב ךמות ינא

 קוחב םיתוריש לס ןיא וא שי םא הלאשה תאז םעו ,יזכרמה ןוטלשה

 עבוקמ החוורהו תואירבהו ךוניחה לס םא .תערכמ הלאש ייניעב איה

 רתי קינעהל ןכומ ינא ,הלוכ הנידמה קוחב איה וילע תוירחאהו ,קוחב

 תוידוחייל םאתהב הזה קוחה תא שממל םינושה םירוזאל תואמצע

 יתקוח ןפואב רדגות יוסימה תכרעמ םא - יוסימה יבגל םג ךכ .םהלש

 םוחתב םג ימוקמה ןוטלשל תואמצע רתיב דדצא ,םכסומ ןפואב וא

.יוסימה

 יניצר ןויד אלל יוצימ ללכל עיגי אל יזכרמ-ימוקמ ןוטלש יסחי לע ןויד
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ימוקמה ןוטלשה לש םיילרודצורפהו םיירטשמה םייתקוחה םיטביהה

 תא קוידב םיפפוח םניא זכרמ-הירפירפ יסחיו ,זכרמ-הירפירפ יסחי לע

 ינש שי הפ ונמנש םירוזאה תעבראב יכ ,הפ וראותש םירוזאה תעברא

.הליחתכלמ רתוי םיקזח םהש תוזוחמ

 םיצורש בלוקהש יל המדנ יכ ?הלאה תולאשה תא גיצמ ינא המל

 אלא .הקוחב ףיעסכ אשונה תרדגה אוה הזה ןוידה תא וילע סימעהל

 תילפיצינומה היגוסה םוחתב םימדקומ םיאנת רפסמ שי הזה ןוידלש

 יבגל הכלשה ןהל שישו ןהיבגל עירכהל שיש תומדקומה תוחנהה .אדרג

 ןיב םויה רוחבל ,ןכל .םירחא תומוקמב תואצמנ ,תילפיצינומה הסיפתה

 תויושרב העיגפ ,הירפירפ ןיבו זכרמ ןיב םירעפ תרבגה ועמשמ ,תופולח

.תילארשיה הרבחב םירעפה םירבטצמ ןהבש תושלחה תוימוקמה

 םויה שי - ןורוא םייח רמאש םירבדל בל לכב ףרטצמ ינא :ררופ יקוש 

 םצמצל ףואשל ונילעו ,בשותל בשות ןיב ,הטישה ךותב הנבומ חופיק

 םעפ אל איה בשות לש וייח תמר .רשפאה לככ תאזה חופיקה תמר תא

 ךוניח יניינעל עדומ ילש ריעה שאר ,לזמ יל שי םא - לזמ לש ןיינע

 תא תולתל רשפא-יא םג .לזמה ידיב תאז חינהל רשפא-יאש אלא -

 ,רוטפ ןתנ םינפה דרשמש הדבועב תמיוסמ ריעב בשות  לש וייח תמר

 ןיטקמ הזה רוטפהו ,םיוסמ דסומל ,םירחא וא הלא םייטילופ םיקומינמ

 תא .םיקוזינ םיאצוי םיבשותה יטמוטוא ןפואבו ,תושרה תוסנכה תא

 םירבד בצמ ,לשמל ,םגו .ףוחד ןפואב תיקוח רידסהל שי וללה םיאשונה

 רחסמ םש םייקל הריתהו םיחטש החפיס תמיוסמ תירוזא הצעומ ובש

 םילוכי םניא ילש תושרב םינכסמה םירחוסה וליאו ,קוחל דוגינב יארפ

.הנונרא יל םלשל םילגוסמ םניא ,סנרפתהל

 םייקמ הזה םורופהש ההובגה םינוידה תמר תא לצננש היה יאדכ ןכל

 ריבעהל לכונש תויטרקנוק תועצה ןהש הזיאל עיגהל ידכ ,עבק ךרד

.רבדב םיעגונה םימרוגל ,האלה

 טלחהב רשפאש הרובס ינא םג ,ררופ יקוש ומכ :תישאר :ןמרג לעי 

.תויביטרפוא תוטלחהו תוינכת המכ םע םינוידהמ תאצל

 ימוקמה ןוטלשב תויביסנופסרש רמול תשקבמ ינא רודירמ ןדל :תינש

 לכ לע םירחאו הלאכ םירוטקס גצייל הצעומה ירבח לש תלוכיה הנניא

 היטרקומדה לגעמ תא הברהב ביחרהל אלא ,ךכל תיוולנש תויתייעבה

 לומ אקווד ואלו םיחרזאה לומ דמוע תושרה שארש ךכ ידי-לע הרישיה

 ןאכ ונמע םיבשויש תויריעה ישארמ דחא לכש רבד הז .הצעומה ירבח

 עיגנש ,לשמל ,ןכתיי .הקוחו םיקוח לש תפסות אלל םג תושעל לוכי

 תויונש תולאשב םעה לאשמ תא ליחהל ליחתהל יאדכש הטלחה ללכל
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 םירעב לסרודכה תוצובק דוחיא לע םע לאשמ - המגודל ;תקולחמב

 ינניא ,תורחא םילימב .םשייל ןתינש ךילה אוה הננערו היילצרה ומכ

 ןוטלשב הקיקח תארקל םיעד תומימתל הפ עיגנש ימצע תא הלשמ

 לע תיביטרפוא הטלחה םע הפמ תאצל רשפא טלחהב לבא ,יזכרמה

 תויעבה ןה .םיבשותה םעו ונלש להקה םע עגמו תושיגנו תויביסנופסר

 םימגדה ךותב תויובח ןורוא םייח הלעהש הלא ןהו ינביל יפיצ התלעהש

 הדימב ,יזוכיר םגד תמועל ירוזיב םגדב םינד רשאכ .ןאכ וגצוהש

 לומ ,םיילאיצוס תונויערב ,יזכרמ ןוטלש לש תוברועמב םינד תמיוסמ

 לסו יזוכיר םגדו תוברעתה .תטלחומ תוברעתה-יאו תישפוח הלכלכ

 ןיא .ןהילע םתרבידש תוקוצמל הנעמה תא קוידב םינתונ םיתוריש

 םימגדה ;זכרמ-הירפירפ לש םיגשומב תויתייעבה תא ראתל אופא ךרוצ

.תויעבה לכ תא םיפיקמ ןאכ ואבוהש

 שיש ןוידה תישארב רבכ עובקל רשפאש ינמוד :והילא-ןב ןתיא 

 תויושרל תויוכמס ריבעהל ךרד אוצמל ךירצש הבחר יד המכסה הפ

 .עוציבה ןפוא לע רבדל םירבועשכ הליחתמ תויתייעבה .תוימוקמה

 .תינורקעה הלאשה אלו םיטרפה איה תיתִמאה היעבה ,רמולכ

 לארשי תנידמב תוימוקמה תויושרה רפסמש ךכ לע המכסה תמייק םג

 אלא ,בושחה אוה יטרואתה ןוידהש רובס ינניא ןאכ םגו ,ידמ בר

.היעבה םע תישעמה תודדומתהה

 ךירצ הזה ךילהתהש רובס ינא ,הפ העמשוהש הדמע וזיאל דוגינב

 לש הזה קשממה תא בויחב האור ינא ןכלו ,תיתקוחה תרגסמב ללכיהל

 םיניינעב יחכונה ןוידהו הקוחה תלאשב יזכרמה ןוידה - ןוידה יריצ ינש

.םיילפיצינומ

 םיעיצמשכ .תופולחה שולשל אקווד תעגונ ילש הדבכה תידותמה הרעהה

 םייתשהמ םיזקנתמ םינועיטהש איה ללכ ךרדב הקימנידה ,תופולח שולש

 תדבוע הניא ,רבתסמ ,תאזה הטישהש אלא .תיזכרמה תבוטל תוינוציקה

 היטרקורויב תבכש דוע תפסות :דחא יזכרמ קומינ ללגב ,ונינפלש הרקמב

 טלחומ דוגינב דומעת ,תירוזאה הפולחה רמולכ ,ונלש תינוטלשה תכרעמל

 ינוימדב האור ינא וישכע רבכ .םיכילהתו תויולע ומכ ,תורחא תומגמל

 םוקמבש עיצהל יתוא איבמש המ ,תויושרה שולש ןיב חוכה יקבאמ תא

 תיזכרמה וזב התוא לולכנ ,תירוזא-תינוטלש תיטרקורויב הבכש ףיסוהל

 ,לשמל ,המודב ,ירוזא סיסב לע יזכרמה ןוטלשב םידרשמ קלחנ -

 רש-תת ,ריווא יניינעל הנגה רש-תת - ינקירמאה הנגהה דרשמב הקולחל

.השבי יניינעל הנגה רש-תתו הימי יניינעל הנגה
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ימוקמה ןוטלשה לש םיילרודצורפהו םיירטשמה םייתקוחה םיטביהה

 תועדהו ,םיילפיצינומ םיניינעב קוסעל הכירצ הניא הקוח :גוצרה קחצי 

 השולש ןיב חתמב םיאצמנ ונחנא ירה .תוחיכומה ןה הכ דע ונעמשש

 וא ,ytilibatnuocca-ה ,תוירחאה דבור אוה ןושארה דבורה :םידבר

 רותפי תושרה שארש ,ןבומכ ,הפצמ חרזא ;ןובשחו ןיד ןתונ התא ימל

 דבור םייק דגנמ .םיתורישה בור תא ול ןתייו תויעבה בור תא ול

 םוחתב קסועש ימ לכ - ימואלה ביצקתה וא תימואלה הלכלכה תנומת

 תופיקעו תורישי תוכימתמ תונהנ רתויב תורישעה םירעה םגש עדוי

 לש רופס-ןיא תומרב םירעה ייחב הנידמה לש התוברועמ .הנידמה לש

 טעמכ תוכמס ריעה שארל תתל םיצור רשאכ ןכלו ,המוצע איה םימוחת

 רשפא-יא ,םויה ףוסב ןובשחו ןידל ונממ הפצמ רוזאה יכ אשונ לכב

 דבורה .תויוכמס תא רזבת םא םג ןוטלשב תטלחומה תולתהמ םלעתהל

 ,לשמל ,תולילג-יפ תשרפ .םיימואל םיסרטניא לש דבור אוה ישילשה

 שי ףוסב לבא ,הדיל זגה ילכמב תניינועמ הניא ריע ףאש החיכומ

 ,הביבס תוכיא אשונ הומכו זגה תווח תא ומקמי הפיא ימואל סרטניא

 לש רצחב ראשיהל לוכי וניאו ,יצרא-ללכ וא ימואל-ללכ לוקיש אוהש

 אלש הקוח הנוב התא דציכ הלאשה תלאשנ ןכל .תחא תושר וא הצעומ

 ,ינש דצמ םירחא לש תויוכז ליבגת אלו ,דחא דצמ םירע ישאר סרסת

 םוחת אוה ימוקמה םוחתה .ישילש דצמ םיביצקת תורבעה ענמת וא

 רשפאל ךירצ אוה ,םיסרטניא יוביר גציימ אוה ,ןמזה םע הנתשמש

 תדמ לחה ,םינוש םייתרבח םירדסה לש םרוזיבב םיימוקמ תונורתפ

 סינכהלמ ענמנ יתייה ןכל .תוברתה םוחתב םירדסהב הלכו הנידמו

 אצמנו דחא םוי ררועתנ אלש ידכ ,ימוקמה םוחתב םיפסונ םילכ הקוחב

.דוקפתה לע המכ יפ השקמ קרש הנבמ ונינבש

 שיש רובס טלחהב ינא - ינורקעה דממל רשא :יקסבושריו יכדרמ 

 םדאכ - ישעמה דממב .ימוקמ ןוטלש לע קרפ לארשיב הקוחב לולכל

 םויכ רתוח ינא ,6691 תנשמ תויווזה לכמ ימוקמה ןוטלשב וקוסיעש

 ימוקמה ןוטלשל תתל וצר אל לארשיב תולשממה לכ .םיידימ תונורתפל

 - םויה אצמנ אוה ובש ןוונמה בצמב ותוא ריאשהל וצר ןה .חתפתהל

 ,ןכל .וקיזה םבורש םינוקית 57 ופיסוה 4391 תנשמ הדוקפ סיסב לע

 קוסענ אלא ,רתלאל עוציב תועצה שבגנ אל וללה םיימויה םותכ םא

 ירבח 13 םא םג ירהש .הברה ונישע אל ,אובתשכל אובתש הקוחב קר

 ולבקי ,קזחה ביבא-לת תייריע שאר םשארבו ,ביבא-לת תייריע תצעומ

 ול ליצאה םינפה רשש דיקפ ןיידע ,םינפה דרשמ רושיא הנועטש הטלחה

 ןונכתל עגונה לכל איה רקיעב יתנווכ .עוציבה תא רוצעל לוכי ,תויוכמס
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 תושרה לש התוכמסב ,לוכיבכ ,יוצמש ,ינברואהו יזיפה ןונכתה - היינבו

.רתויב הנטק איה וב התטילש השעמלו ,תימוקמה

%05-ב תוחפל ,השק תמאב ימוקמה ןוטלשה בצמ :יבלח יזמר 

 לודג בושייהשכ - הזה רשקהב לקשמ שי לדוגה הנתשמלו ,תויושרהמ

 ןיב ענ ירה התא ;תושרה שאר לע םיצחל ליעפהל תלוכיה תתחופ ,רתוי

 וא ךתוא ורחבש ימל תוביוחמה ןיבל ,םיבשותלו ךלש דיקפתל תוביוחמה

 למרכ-לא-תיילד לש ןדוחיא ןויערב יתכימת םג ןאכמ .ץחלה תוצובקל

 .הייפסועו

 ואובי תויושרל תועגונש תוטלחהה םא רתוי חונ היהי ,םיאשונהמ קלחב

 תורוכשמה םולשתו םידבוע תקסעה תוינידמ לשמל ,יזכרמה ןוטלשהמ

 תקסעה אשונ ;רוציי תסדנה יפלו םייתִמא םיכרצ יפלו םיוסמ ןקת יפל

 .תושרה שאר לע ץחל ליעפמ םישנא

 בצמ יפ-לע תעבקנ בושייב םייחה תמרו תורישה תמר - הנורחא הרעה

 םימרוג שי ;לוהינה תמר לש תרזגנ קר ונניא תושרה בצמו ,תושרה

 רועיש ,הייבגה בצמ ,םיבשותה לש ימונוקא-ויצוסה םבצמ ומכ םיפסונ

 ןיבל םימיוסמ םיעטקב תויזוכיר ןיב בוליש ןכל .תוימצעה תוסנכהה

.ילמיטפואה בולישה ייניעב אוה םירחא םיאשונב רוזיב

 תותיחשה תעפות תא יתרכזהשכ :הרהבה תורעה המכ :רגמש ריאמ 

 תירוביצ תונלדתש לש העפותל יתנווכתה אל ,תומיוסמ תוימוקמ תויושרב

 ,הברהב םיישחומ םירבדל יתנווכתה .תועטב רבס רודירמ ןדש יפכ

.לוקב ןאכ םתונמל ךרוצ ןיא יאדווש

 םג ,הצעומה ירבח אל ,עבוק תושרה שאר לש חוקיפה אל ,יתעדל

lanretnI לע יתרביד אל  tnemeganaM. םייפסכ םיאשונש ךכל יתנווכ 

 - יזכרמ יתכלממ םרוג לש חוקיפ תחת תויהל םיבייח תוגהנתה תומרונו

 .יבויח רבד איהש ,תירוביצה תופתתשהל רושק ונניא הז .הנידמה רקבמ

 הרובס ןמרג לעי םגש יתחמשו ,חתפל ךירצש הזתכ םירבדה תא יתגצה

 עצבל רשפא ,הקוח םושו קוח םוש םיצוחנ אל ;עוציב-רב אוה רבדהש

.רחמ רבכ תאז

 םיטפשמה דרשמ ןקית םינש ינפל ,רזעה יקוחל עגונש המב - רחא ןיינע

 רמול יד ,השעמל .המגודל רזע קוח ץמאל וא קיתעהל רשפאו קוחה תא

 םוקמב לוחי אוהש ידכ 'ןיעידומ לש רזעה קוח תא תצמאמ הצעומה'

 .רחא

 החנמ ןורקיע אוה ןויוושה ןורקע - ןאכ התלעש תפסונ תיזכרמ הדוקנ

 תוימוקמה תויושרה ןיב םימוחתה תקולחל עגונש המב םג וליעפהל שיו
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ימוקמה ןוטלשה לש םיילרודצורפהו םיירטשמה םייתקוחה םיטביהה

 .תובישח לעב אופא אוה הזה אשונה ,יתקוח אשונכ .תיזכרמה תושרל

 לש ןהיתויוכמס ןהמ תורחאו הילטיאו דרפס לש תוקוחב ובתכ ידכב אל

 רשא ינויחה יטרקומדה ךילהתה לש קלח והז יכ ,תוימוקמה תויושרה

 .תלעופ הנידמה ובש ןפואה לע עיבצמו התוללכב הנומתה תא שרופ

 ךירצ יסיסב םיתוריש לס לכש ךכב יוטיב ידיל אב ונלצא ןויוושה

 היהי אל ןויוושה םא םג ,הלעמלמ קפוסמש דיחא לס ,םוקמ לכב לוחל

 לבא .םוקמל םוקממ הנתשמש םירבדה לש הלעפהה תרוצ ללגב םלשומ

 וא ,ךוניחל הבצקה לדוג לע םחליהל וכרטצי אלש רבדה ינויח ,תינורקע

 לש ןפקיה תא ליבגי הזו ,דיחא תויהל ךירצ הז .תואירבל וא האורבתל

 .ןהילע עיבצה ןורוא םייחש תוילילש תועפות הברה

 שאר - ריע ישאר ינש חראנ םיירהצה-רחא בשומב :ןומרכ קירא 

 ימ תאו ,דנלוהל יפיצפס דואמ ירוטלוגר םגד גיציש ,ןגנינורכ תייריע

 לש המרב םיבר םייוניש סינכהו סילופנאידניא תייריע שאר היהש

 72 - הקירמא לש ירוביצה תורישב 'תוטרפהה ףולא' היהו הימונוטואה

.תויטרפ םיידיל ורבעוה ,קפסל הגהנ הייריעהש םיתוריש

 ימוקמהו יזכרמה ןוטלשה ןיב רשקה חותיפל םימגד
הוושמה דממה - יתקוחה רדסהב

םילשורי תייריע שאר - דוהא ,טרמלוא :החנמ

 :)תיתוזח הדיעו תועצמאב( םיפתתשמ

 ב"הרא אישנל ץעויו רבעשל סילופנאידניא תייריע שאר - ןביטס ,'תימסדלוג

)דנלוה( ןגנינורכ תייריע שאר - ק'ג ,ךלאוו

  תימע ;ביבא-לת תטיסרבינוא הנידמה עדמל גוחה - דוד ,סאימחנ 'פורפ

םילשורי ,היטרקומדל ילארשיה ןוכמה ,ריכב

DTL seigetartS ssensiub-e - דוד ,באר

 אשונ תא ןוחבל יל ןמדזה םינש טעמ אל ךשמב :טרמלוא דוהא 

 הפוקתב דחוימב ,יזכרמה ןוטלשה לש הביטקפסרפהמ אקווד םויה וננויד

 ,תוימוקמ תויושרה םע םיסחי ול ויהש דרשמב הלשממב רשכ יתנהיכש

 המודק העד םע יתעגה םילשורי ריעה שארכ יתנוהכ לאש הדומ ינאו

 תושארב ןהכמ ינאש םינשה ךשמבש אלא .תוימוקמה תויושרה דגנכ

 השורדש קפס יל ןיא םויה .תולעמ 081-ב טעמכ יתעד תא יתיניש הייריעה
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 .ימוקמה ןוטלשה ןיבל יזכרמה ןוטלשה ןיבש םיסחיה הנבמב הכפהמ

 ןוטלשה ןיבש םיסחיה תכרעמ תא הנוש הרוצב םירידגמש ינפל לבא

 רפסמ תא יטמרד ןפואב הליחת ןיטקהל ונילע ,ימוקמה ןוטלשל יזכרמה

.הנידמב תוימוקמה תויושרה

 םושמ ,םייקתהל יוכיס םוש ול ןיא ,ןאכ עיצהל דמוע ינאש המ לכ

 היהת אל הלשממ םוש .ונלוכל רכומש יטילופה ןויגיהל דגונמ אוהש

 תומצעה לש רוזיב םע תובורקה םינשב דדומתהל תלגוסמ וא הנכומ

 םילוקישמ םג ,הזה ןוויכב העקשה םא םג ,לארשי תנידמב תויטילופה

 תודקמתההמ הברהב הליעומכ תררבתמ התייה ,תיטילופ תודרשיה לש

 .ןמזה ברמ תא םהל שידקהל ונלצא גוהנש םיאשונב

 .תוימוקמה תויושרה רפסמ תא רכינ ןפואב ןיטקהל שי תישאר ,רומאכ

 לכש ,תימוקמ תושר םה םיבשות 000,3 לכש תעדה לע תולעהל ןיא

 לש רידא זובזב ,םיבאשמ לש רידא זובזב הז .ריע םה םיבשות 000,02

 ןפואב םייחה תוכיא תא חתפלו ןנכתל תולוכיה לש זובזב םגו תויגרנא

.תולודג רתוי הייסולכוא תוצובק ןיב הנוכנ רתוי היצקארטניא וב שיש

 ןה הלא ,לעופב תאז השועש ימו ,םיתוריש תתל היונב הניא הלשממה

 התוינידמ לש לעופל איצומה תויהל תלגוסמ אל הלשממה .תויריעה

 הבוחהש ףאו ,הלשממה לש םיתוריש יקפס תושמשמש ןה תויריעה .הלש

 תא ןהל הקינעמ הניא הלשממה ,קוח יפ-לע ןהילע לטומ הניא

.וללה םיתורישה תקפסאל םיעצמאה

 דרשממ תורישי םיפסכה תאצקה אוה הזה לבסנ-יתלבה בצמל ןורתפה

 םינונגנמ ךוסחנ םג ךכב .הלשממה ידרשמ ךרד אלו תויושרל רצואה

 ןוטלשב ןה לועייה תא ריבגנ ,הלשממה לש ,םיצוחנ-יתלב ,םימוצע

 הצמתי הלשממה ידרשמ לש םדיקפת .תוימוקמה תויושרב ןהו יזכרמה

.עוציבה תמר לע חוקיפבו םיטרדנטסה תעיבקב

 תייריע שאר ,ךלאוו ק'ג רמ ,ונלש חרואל תונפל שקבמ ינא תעכ

:דנלוה ,ןגנינורכ

 ןילמוגה יסחי לש רתוי הבוט תנוכתמ שבגל ןויסינב תוכיראב הקסע הדיעווה

 ,םידחא םיחלצומ תונויער ולעו ,ימוקמה לשממהו יזכרמה לשממה ןיב

 םע .םייקה יטילופה הנבמה ללגב ,תובר ןניא םהלש םושייה תויורשפאש

.הלאה םיאשונב ידנלוהה ןויסינה לע עומשל םיניינועמ ונחנא ,תאז

 לשממהמ דרפנב ימוקמ לשממ לש תוינידמ שוביג תלאש :ךלאוו ק'ג 

 תומר שולש תומייק ,תישאר .הדובעה תקולחל ונלצא הרושק יזכרמה

 .)תוליהק( תוימוקמ תויושרו תוזוחמ ,תימואלה הלשממה - לשממ לש



ה 
ירוביצה הצעומ

וניכה • ת
ה ס

ש
ינימ

83
ימוקמה ןוטלשה לש םיילרודצורפהו םיירטשמה םייתקוחה םיטביהה

 םירבדמשכ וליאו ,'תוכומנה תויושרה' תונורחאה יתש תא םינכמה שי

 תויושרלו תוזוחמל .תימואלה הלשממל איה הנווכה ,'תרחאה תושרה' לע

 תא החנמ הניא תימואלה הלשממה ;תדרפנ תוכמס שי תוימוקמה

.תוימוקמה תויושרה

 ,םירחבנ םניא דנלוהב םירעה ישאר ,יל עודיש לככ :טרמלוא דוהא 

.םינוממ אלא

 שאר .דיתעב הנתשי אוהש ןכתייו ,םויה בצמה אוה ךכ :ךלאוו ק'ג 

 תויוצעייתה ךילהת םייקתמ ךא ,הלשממה םעטמ דמעומכ עצומ ריעה

 תושרה ןומאל הכזי אלש םדא עיצהל הלשממה לע דואמ השקמש

.ריעה תצעומ ןומאל תוחפל וא ,תימוקמה

 תונהנ תוימוקמה תויושרה ,קוחה יפל :הדובעה תקולח אשונל רוזחנ

 .רויד ,תוברת ,ךוניח ,םירע ןונכת יאשונב תוינידמ תעיבקל לודג בחרממ

 אצויכו הבוג הזיאב ,םישדח םיתב הנבנ ןכיה טילחהל ונתוכז ,המגודל

 הלשממה .עקרקה ישומישל תינוריע תינכת ןיכהל ונילע ךא ,ולאב

 רובע העבק איהש םידעיה םע דחא הנקב הלוע תינכתה םאה תקדוב

 םילימב .ונלש ןונכתב םייוניש סינכהל התוכמסב ןיא ךא ,ולוכ רוזאה

 ,םירעב עקרקה ישומיש תוינכת לש הוותמה רמשנ דוע לכ ,תורחא

 ןונכתה ןפוא לע תוטלחה לבקל םיישפוח ונחנא ,קוחב תונגועמה

 הלשממהמ ונילא עיגמ ןומימה ללכמ %58-ש תויה ,תאז םע .שומימהו

 ירמגל םייאמצע ונניא - תומיוסמ תוינכתל דעוימ ונממ קלחו תימואלה

 עבקנ םידעיה ןמ יראה קלח םא םג ,הזה ןומימה ישומישל עגונש המב

 ולוכ ךוניחה .ךוניחה םוחתב איה תפסונ המגוד .ונלש תוינידמה יפ-לע

 עבקנ ךוניחה תכרעמ הנבמ םגו ,תימואלה הלשממה ידי-לע ןמוממ

 תוביטחו םיידוסיה רפסה יתב רפסמ ראשה ןיב - תימואלה המרב

 שפוח תוימוקמה תויושרל - םידומילה תינכתל עגונש המב .םייניבה

 םעטמ תינדפק הרקבו הכרעה תכרעמ תמייק ךא ,ןכותה שוביגב בר

.הלשממה

 תויושרה לש ןהיתויוכמס לע העפשה תימואלה תוינידמל ,הרצקב

 תוימוקמ תויושר ליבגהל הלוכי הניא הלשממה תאז םעו ,תוימוקמה

 תויושרה לש הימונוטואה תדימ .תיאמצע תוינידמ ליעפהל תוניינועמש

 .ןנוצרב אופא היולת תוימוקמה

 ינפל התייה ,לשמל ,תינוריעה הרובחתה ,תוירחאה ימוחת תקולחל עגונש המב

 namredlA-כ יתנוהכ תעב ,07-ה תונשב .תימוקמ תוירחאב הנש 04 וא 03
 .ונלשמ םיסובוטוא תרבח ונלעפהו ,ריעב הרובחתה לע הנוממ יתייה ,יריעב
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 ,היגרנאה קשמב ןקלח תא ורכמ תובר תוימוקמ תויושר ,םינשה ךלהמב

 .םיירוזא םידוגיאל וא םייטרפ םינוגראל ,םירחא םימוחתבו הרובחתב

 םינופ םיבשותה ,בטיה תדקפתמ הניא תינוריעה הרובחתה םא :לשמל

 רופישל השירדב nanredlA-ל וא ,ריעה שארל ,תימוקמה הצעומב רבחל
 ,רומאכ ,תאצמנה ,םיסובוטואה תרבח םע ןתמו אשמ להנתמו ,תורישה

 הייריעל העיגמ םיתורישה תוכיא לע הנולת לכ ,רמולכ .תויטרפ םיידיב

 .הרובחתה תורבחל קר אלו

 ונל התייה רבעב ,המצע תילפיצינומה תושרב תויוכמסה תקולח יבגל

esuoH-ה לש וזל המודה הטיש  fo  snommoC םירשה םשש ,יטירבה 

 םירבחכ ונהיכש nemredlA ונל ויהו ,טנמלרפב םירבח שמשל םיכישממ
 תיבב הגוהנה וזל המודה הטיש ,קוח יפל ,ונגהנה הנשה .ריעה תצעומב

 יעוציב דיקפתל רמולכ ,namredlA-ל הנמתנש ימ היפלש ,ימואלה ןוילעה
 תילאוד תכרעמ אופא הרצונ .הייריעה תצעוממ רטפתהל בייח ,ימוימוי

 תעצבמה עורזהו ימוקמ טנמלרפל הגרדהב תכפוה ריעה תצעומ הבש

 ,דבלב םידחא םישדוח ןב אוה וז הטישב ונלש ןויסינה .הלשממל המוד

 בחר יטילופ ןויד םייקתמ השדחה הטישה יפלש רבתסמ וישכע רבכ לבא

 רתוי םעה יגיצנכ םידקפתמ ריעה תצעומ ירבחשו םדוק היהש הממ רתוי

.תעצבמ תושרכ רשאמ

 טילחמ ימ ?םהידיקפתל םינמתמ nemredlA-ה םג :טרמלוא דוהא 

?ריעה תלהנהב םהל ורסמיי םייעוציב םיקית וליא ,יונימה רחאל

 םדא םויכו ,nemredlA-ה תא הנממש איה ריעה תצעומ :ךלאוו ק'ג 

 ילב םגו הייריעה תצעומב רבח תויהל ילב וז הרשמב ןהכל לוכי

 ףוגה ירבח תא הנממש איה ריעה תצעומ .תיטילופה תכרעמל ךייתשהל

 nemredlA-ה .הלשממה ידי-לע הנוממה ריעה שאר דבלמ ,עצבמה
 םהו ,ריעה תצעומ ינפב תללוכה תוינידמה לע םיארחא ריעה שארו

 לש הרקמב .ריעה תצעומ םעטמ ןומא-יא תעבצהל דומעל םילולע

 ףא ןתינו ריעה תצעומ יפלכ תוירחאב אשונ ריעה שאר ,רדס תוערפה

.תורטפתהל ואיבהל

 ריע שאר רטפל תכמסומ ריעה תצעומש ןכתיי ךיא :טרמלוא דוהא 

 הנמתמ ריעה שאר ,ילמרופ ןפואב ירה ?ויונימל תיארחא הנניא איה םא

.הכלמה ידי-לע

 ינא ,ודיגתש המ ילע ודיגת" :רמול לוכי ריעה שאר ,הכלהל :ךלאוו ק'ג 

 בורה ןומא אלל דקפתל לוכי וניא שיא השעמל ךא "!דיקפתב ראשנ

 ןותנ ךלש דוקפתה ,ךתוא התנימש איה הלשממה םא םג .ריעה תצעומב
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ימוקמה ןוטלשה לש םיילרודצורפהו םיירטשמה םייתקוחה םיטביהה

 ,ןגנינורכ תייריע שאר ,דיקפתב ימדוק .ריעה תצעומ לש הרישי תרוקיבל

 ןיאש טילחה ךא ,רדסו קוח תייגוסב ןומא תעבצהב הכימת %15-ב הכז

 הנתשי תודחא םינש דועב .רטפתהו ,ותנוהכ ךשמה תקדצהל ךכב יד

 םינמתמש יפכ ,םירעה תוצעומ ידי-לע ונמתי םירעה ישאר לכו ,בצמה

 .nemredlA-ה
 יפכ - םיסמ תייבגב ימוקמה לשממה לע תולטומה תולבגמה אשונב

 קר םיבוג ונא .יזכרמה לשממהמ אב ינוריעה ביצקתהמ %58 ,יתנייצש

 קר הווהמ הנונראה ,רמולכ .םיבלכ לע סמ םג - זוירוקכו ,הנונרא יסמ

 לש יוסימה בחרמ תלדגה יבגל חוכיו להנתמש ףא .ונלש תוסנכההמ %51

 םיששוח םישנא יכ ,הז ןויערל הקזח תודגנתה תמייק ,ימוקמה לשממה

 .םיינוריעה םיסמה תרמאהמ

 רמולכ - תימוקמה תושרב תיסנניפה תרוקיבה לע םיארחאה םה תוזוחמה

 תונובשחה לוהינשו ביצקתה תולובגמ וגרחי אל תואצוההש חיגשהל

 ןפואב לבקל תוכמסומ תוימוקמה תויושרהש תויה .ןיקתו ןכדועמ היהי

 איה תימואלה הלשממה לע תרוקיבהש עיתפמ ,תובר תוטלחה יאמצע

 תימואלה הלשממה ידי-לע תנמוממ הרטשמה :המגודל .תלבגומ הכ

 לש אוה ולוכ ןומימה .םירע ישארמ בכרומה ימוקמ ףוג ידי-לע תלהונמו

 ךילהתב עבקנ הרטשמה לש התולהנתה ןפוא ךא ,תימואלה הלשממה

 םאה קודבת תימואלה הלשממהש הפצמ יתייה .רזובמ תוטלחה תלבק

 םיריעצ תעישפ אשונב יד םישוע ונניאש ונל ריעתש ,ןכדועמ ונלש רוטישה

 טנמלרפה ןחלוש לע חינמ רשה ,תימשר .איה ךכ אלו ,תויסנניפ תורבע וא

 עוציבה ןפוא לע יתִמא חוקיפ ןיא לעופב ךא ,תימואל הרטשמ תינכת

 ,ןאכ םג ךא ,רתוי הליעפ תיתלשממה תרוקיבה ,ךוניחה םוחתב .ונלש

 שי ינולפ רפס תיב יבגלש םירסמ ונל תרדשמ הניא תימואלה הלשממה

 דומעת תרזובמה תוירחאה ובש בצמ ךרבמ טלחהב יתייה .רופישל םוקמ

 ישאר ןיב םינכת ביבס חיש-וד ךרבמ יתייה ,םיינכות םידעי לומ ןחבמל

 וא הז חוקיפ שי .םיינכות םידעי ןיא לעופבש אלא .הלשממהו םירעה

 .אל ותו תויפסכה תואצוהה לע רחא

 תלבקב םיבשותה ףותישל םיינוגראה םיכילהתלו םילכל עגונש המב

 שוביג לע תיארחאה איה ריעה תצעומ ,תישאר - תוימוקמ תוטלחה

 גוציי רשפאל וניסינ .ךכל דבלב תוטעמ תויחנה שי קוחב יכ ,םירדסהה

 יגיצנ ינפב םייללכ םיווקב וניתוינכת תא ונגצה :הנוכשו הנוכש לכמ

 תצעומו וללה תוינכתה לע תורעה המשר תונוכשה תצעומ ,תונוכשה

 אל הזה ךלהמה .םיחרזאה םע תוצעייתהה םותב העירכמש איה ריעה
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 ופוסבש םירובס םיבר יכ הרתי תוימיטפואב וא חור תרוקב לבקתה

 תומייקתמ ןיע תיארמלש תורמל .התייהשכ היהת היטרקורויבה רבד לש

 הניא ללכ ךרדב ונדוקפת ןפוא יבגל להקה תעד ,תובר תויוצעייתה

 תינתומ םיסמ ליטהל תוכמסה םאה - הנורחאה םכתלאשלו .תיבויח

 ריעה תצעומ ,הנונראה סמ יבגל .אל איה הבושתה - םיבשותה ןוצרב

 לע .הלשממה ידי-לע קוחב ןגועמה ןורמתה בחרמב שמתשהל תכמסומ

 תא םיעבוק ונחנא השעמל ,תובגל ןתינש םיסמה הבוגל 'הרקת' שיש ףא

.ונטופיש בטימ יפל םוכסה

 ?ךוניחה אשונב לשמל ,ביצקתה תא םיבשחמ םתא ךיא :רגמש ריאמ 

 הביצקמ הלשממהש וא ,דליו דלי לכ לע ביצקת םילבקמ םתא םאה

?ךוניח יאשונב ןומימה הבוג לע הטילחמ הלשממה דציכ ?ילבולג םוכס

 תטרופמ דואמ ןומימ תכרעמ דנלוהב הגוהנ התייה ,רבעב :ךלאוו ק'ג 

 תויולעמ דבל ;המודכו םיעובר םירטמ רפסמ ,רפסה יתב ,םידימלתה יפל

 תואצוהה ןומימ תעיבקל םינוירטירק 04-מ תוחפ אל ויה ,רכשה

 דרשמש דע ,תכבוסמ ךכ לכ התייה הטישה .רפסה יתב לש תוירמוחה

 וניניש ןכלו ,דעומב רפסה יתבל ףסכה תא קפסל חילצה אל ךוניחה

 ךא ,בר לקשמ שי םידימלתה רפסמל ,םויכ .יטסרד ןפואב הטישה תא

 וליפאש אצויו ,תוירמוחו תוישיא תוידיסבוסל ילבולג םוכס םג םיביצקמ

 הקינעמ הלשממהש ביצקתה תרגסמב םוקמ שי ,םירומ תקסעהל עגונב

.תוטלחה המכו המכל ונל

 תחקל ,םיפסונ ןומימ תורוקמל תשגל תכמסומ הייריעה םאה :באר דוד 

?בוח תורגא קיפנהל ,תואוולה

 םינמממ ונחנא .ןוה תועקשה סייגל תורשפא ונל שי ,ןכ :ךלאוו ק'ג 

 ךכ ,תוימוקמה תויושרה לש ימואלה קנבה תועצמאב ונמצעב ןתוא

 .ךוראו ינוניב חווטל תואוולהב םילודג ףסכ ימוכס ונתושרל םידמועש

 יללכ ןפואב ךא ,םייטרפ םיקנבל תונפל רשפא ,רצק חווטל תואוולהל

 הנידמהמ ונלש תוסנכהב םישמתשמ ונחנא הבש הרוגס תכרעמב רבודמ

 לש קנבהמ םילטונ ונחנאש חווטה-תוכורא תואוולהה תא ןממל ידכ

 .תוימוקמה תויושרה

 ןיב ןילמוגה יסחי לע םינויד ןאכ ומייקתה םויה ךשמב :טרמלוא דוהא 

 בשחתהב תוצוחנה תומרופרה ןה המו ימוקמה לשממהו יזכרמה לשממה

 אשונש ימכ 'תימסדלוג ןביטסמ שקבא .תילארשיה הקיטילופה תוביסנב

 סחייתהל ,םיינוריעה םיתורישה לש הטרפהה לגד תא תירבה-תוצראב

 .וללה םיאשונל
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ימוקמה ןוטלשה לש םיילרודצורפהו םיירטשמה םייתקוחה םיטביהה

 ךשמב לארשיב יתרקיב ,םירע ישאר תחלשמב רבחכ :'תימסדלוג ןביטס 

 םירעה ישאר וכז זאמ םיימוקמה םילשממה תוחתפתהב יתיפצו םינש 21

 08-ה תונשב .בצמה תנומתב יטמרד יונישל םרגש המ ,רחביהל תוכזב לארשיב

 ליבקמבו םיסמ תולעהל ,תויעבב ולקתנש םירע ישאר וגהנ ,תירבה-תוצראב

 םישנא רתויו רתוי ובזע ,םיסמה ולעש לככ .ןוטגנישוומ עויס תפסות שקבל

 לככ .םירחא תומוקמל תועקשההו םיקסעה תא וריבעהו םהלש תוליהקה תא

 היה תובר םימעפו ,ףסכ שקבל םירעה לש ןתואכז הרבג ,ורימחה תויעבהש

 חוקיפהש אופא אצי .וב שומישה תא ורקייש םימיוסמ םיאנתל ףופכ ףסכה

 ימוכס האיצוה ןוטגנישוו .תוכופה תואצות גישה ימואלה לשממה לש ףיקעה

 ישאר תצובק הרחבנ 09-ה תונש תליחתב .רפתשה אל םירעה לש ןבצמו קתע

 תוירחא רתיב תאשל םהילעש ונימאהש ,רתוי תיטמגרפ השיג ילעב םירע

 .רוביצל הלודג הברק איה חלצומ ימצע לשממ לש ותיצמתשו םהלש תוליהקל

 ץמאמ ,םיסמה סיסבב טולשל רתוי הלודג תוכמס םיללוכ תאזה השיגה יביכר

 לשממה ידיקפת לש רתוי הרורב הרדגהו ,םיימוקמ םיחרזא ברעל רתוי לודג

 הכירצ לשממ תמר וזיא :התייה תולאשה תחא .ימוקמה לשממהו יזכרמה

 :התייה תרחא הלאש ?החוורה יתוריש תאו רוטישה תא ,םישיבכה תא ןממל

 ,יתליהקה ןוגראה ,הנוכשה ,ריעה - םיתורישה תא קפסל יארחא היהי ימ

 תא קפסי ימו תורישה תא ןממי ימ - תורחא םילימב ?הנידמה אמש וא

 םא ,רמולכ .םיעוציבה תמר תא ךירעהל ונילע לטומ רוביצ ידיקפכ .תורישה

 תא דומאל ,וניעוציב תא דודמל ונילע ,רתוי הבר תימוקמ הטילש שורדל הצרנ

 עובקל ונילע ,תינש .תורישה ןתמל רתויב הליעיה ךרדה יהמ עובקלו תויולעה

 ותוא שוכרל שיש וא הידבוע תועצמאבו תושרה ידי לע עצבתי תורישה םאה

 לש תויגוסמ עגרל םלעתנ םאש הארמ לארשיב ילש ןויסינה .םייטרפ םיפוגמ

 לע תכמוס הניא הלשממה דוע לכ - םוי-םויה ייח תא תוולמה ימואל ןוחטיב

 רוציל דואמ השק ,ףסכל ןנחתהל םיכירצ םירע ישאר דוע לכו ,םירעה ישאר

 ,תאזה תוהזה רצווית רשאכ .תיאמצע הערכהו תעד לוקישל תוכמס ןיב תוהז

 רשפאת תחתפתמה תילארשיה היטרקומדה םאו ,םינמוזמ טלחהב תונורתפה

 ואצמייו םהלש םיביצקתה לע תויוכמס רתוי םירע ישארל קינעהל הלשממל

 תויוחתפתהל תופצל רשפא - וז תוירחא םדיל לוטיל םינכומה םירע ישאר

 .דואמ תויטמרדו תוניינעמ

 הנידמהו ריעה תמרב תויושרה ןיב םיסחיה תוכרעמ ןהמ :ןומרכ קירא 

 תוכמס לש םיגשומב ןתוא רידגהל לכות םאה ?תוילרדפה תויושרה ןיבל

 ימ ?םיעבונ םה ןכיהמ ?ןומימה תורוקמ םהמ :תרחא הלאש ?תוירחאו

?יהשלכ תינוציח תושר וא המצע ריעה - הז ןיינעב עבוקה
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ןושאר בשומ

 םיכומנה םילשממה תא תחנוז לשממ תמר לכ ,ללככ :'תימסדלוג ןביטס 

 ףסכה ןתמ לא ךא ,הנידמהמ ףסכו ילרדפ ףסכ ונלביקש ןוכנ .רתוי

 הדיקפתש תויה .ותא תושעל המ ונל ורמאש םיבר םיטרקורויב וחפתסה

 ןוטגנישוול יתעצה םינשה ךלהמב ,תורטמ ןממל םצעב אוה הלשממה לש

 תא ילע ליטהלו ,ןומימה דעונ תורטמ וליאל יל רמול ,האחמה יל םושרל

 יסחי ,תירבה-תוצראב .םהלש תואצוהה השעמל ונטקי םג ךכ .תוירחאה לכ

 םילהנתמ תימוקמה תושרה ןיבל הנידמהו ילרדפה לשממה ןיב ןילמוגה

 םג( יוסימ תוחנה םירידגמ םה ,םיקוח םיריבעמ םה :תונוש תומרב

 םיצירמתל םיכוז תומיוסמ םירעו הנידמב םימיוסמ םירוזיא ,לארשיב

 תוחנהל הכזת ,םיוסמ רבדב עיקשת םא - )םיסמב תוחנה ידי-לע

 םידיחיל )srehcuov( 'םינופוק'ה  תטיש איה תרחא הטיש .ילרדפה סמב
 םג ונלביק .וריעב החוור יתורישב ותוא הכזמש רבוש לבקמ םדא -

 היעב ןיא ,םינושה ןומימה יקיפא תורמל ,תאז םע .ריעה תבוטל םיקנעמ

 םיללכ תכרעמב הוולמ תינכת לכו ,תינכת הרובע החקר אל ןוטגנישווש

 ןכל םילדתשמ ונחנאו .תימוקמה המרב ןרמתל דואמ השק ,ךכ .הלשמ

 ךא ,םירעה ןומימל יארחא ןוטגנישווב לשממה :רתוי שימג ןומימ שורדל

.רתוי השימג הרוצב תאז תושעל וילע

 ידרשמש םוקמבו ,ונלש הטישה תא הנשנש יתעצה רבעב :טרמלוא דוהא 

 לא רצואהמ תורישי עיגי ףסכה ,רצואה ןיבו תויריעה ןיב וכוותי הלשממה

 תייה ךיא ,ךידיבש םינותנה לע ךמתסהב .םינוש םינוירטירק יפל ,תויריעה

?לארשיב תוימוקמה תויושרה לש ןומימה תוטיש תא הנשמ
 םכל חולשל םיכירצ םה - התא תרמאש יפכ קוידב :'תימסדלוג ןביטס 

 תויה .לשמל ,םילשורי ידלי ךוניחל תוירחאה תא םכילע ליטהלו האחמה

 לש םהיפסכב השעמל םישמתשמ םתאו ,םכלשמ יתִמא ביצקת םכל ןיאש

 ,הלש ףסכב םישמתשמ םתא ובש ןפואה לע חקפל הסנמ הלשממה ,םירחא

 רשאכ ןכל .תופסונ תושקבב הילא ואובת תרחא ,ןוכנ וב ושמתשתש אדוול

 יארחאש לשממל ןווכתה אוה ,'המוחר תונרמש' לע ונלצא רביד שוב אישנה

 חפטמש ןפואב ףסכה תא קפסמ אוה ליבקמבו ,תובושח תולועפ ןומימל

.ימוקמה ןוטלשב תורואנו ימצע דובכ

 תויוכמס דגנכ תימוקמה תושרהו הנידמה תויוכמס ןהמ :סאימחנ דוד 

?ילרדפה לשממה

 תולשממל תודוה קר תומייק םירעה ,תירבה-תוצראב :'תימסדלוג ןביטס 

 םיסמ ליטהל ןתוכמסו תונידמה תוקוח יפל תולעופ ןה .תונידמה לש

 סמ ליחהל לוכי ינא .תונידמה לש םיקקוחמה יתב רושיאב תינתומ
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 ,לשמל .הנידמה לש םיקקוחמה תיב לש האשרה חוכמ קר הנונרא

 יפל יאשר יניא ינא וליאו ,תוריכמ סמ ליטהל תוכזה שי תובר םירעל

 תילרדפה הלשממה יניעב םימייק ונניא ,השעמל .ילש הנידמה תקוח

 ,ללכ ונב הריכמ הניאו תונידמה לש תולשממב הריכמ איה .ללכ

 לש םהיתויוכמסב תומדקתהה .םיקנעמו תוינכת לש םיחנומב טעמל

 לש םיקקוחמה יתבבו ןוטגנישווב תונלדתש תובקעב הלח םירעה ישאר

 םירעל תופסונ תויוכמס תקנעהל ,קוחב תופסונ תויוכמס ןוגיעל תונידמה

 םיפסכהמ םישילש-ינש ,ילש ריעב :המגודל .ןהלש ןומימה תורוקמ לע

 וא ןוטגנישוומ אב ףסונ שילשו ,יתיבגש םיימוקמ םיסממ ואב יתאצוהש

 .הנידמה תלשממ התבגש םיסממ

 ימוקמ לשממ םאה התייה הב ונקסעש תולאשה תחא :סאימחנ דוד 

 םאה ,לארשיב לשממה תטיש םע ךתורכיה רואל .תיתקוח היגוס הווהמ

 ונלש ןועיטהמ קלח תווהל ךירצ ימוקמה לשממה אשונש רובס התא

 ?המכסהב הקוח וא הבותכ הקוח תוכזב

 ךדיאמ .תאזכ הלאש לע בישהל יאשר וניא ינקירמא :'תימסדלוג ןביטס 

 םירעה ישאר יונימ לע הטילחה לארשיש ךכב יכ רמול לכוא אסיג

 רובס םג ינא .דואמ בושח דעצ התשע איה ,תוריחב תכרעמ תועצמאב

 תוחרזא' הנכמ ינאש המ לש םיביכר לולכל תובייח תוחילצמ תוליהקש

 הליהקל חתפמה .םהישעמ לע םיארחא תויהל םיבייח םיחרזא - 'תינוריע

 שארכ רתויב תועורגה ייתויווח .הלש תימינפה תודיכלה אוה תחלצומ

 ידבועו םיבר םיבדנתמ ונייה - הקוצמ תונוכשב יתדובעב תורושק ריע

 רבתסמ ;ונתדובעב ונל רוזעל ץלחנ אל הנוכשהמ שיא לבא ,םיבר הייריע

 יבגל םג ןוכנ רבדה .תוירחאב האישנל ונתייפיצ תא םהל ונרהבה אלש

.םיימוקמ םילשממ יבגל םגו תוילרדפ תולשממ



ינש בשומ
ימוקמה ןוטלשב תוביטקפסרפ
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ינש בשומ

 :החנמ

םילשורי ,היטרקומדל ילארשיה ןוכמה אישנ - קירא ,ןומרכ 'פורפ

:)תיב-ףלא רדס יפל( םירבודה תמישר

םחורי תצעומ שאר - יכדרמ ,רורציבא

 טהר תייריע שאר - לאלט ,ינארקלא

   לש בקעמה תדעו ר"וי ;עיפי תימוקמה הצעומה שאר - יקואש ,ביטח

לארשי ייברע   

םינפה דרשמ - ילא ,ישי רשה

תסנכ רבח רבעשל - יגח ,םורמ ד"וע

 לארשי רוזא תלהנמ ,תידוהיה תונכוסה - הרפע ,ןמדירפ ד"וע

קרב-ינב תייריע שאר - יכדרמ ,ץילרק ברה

 שאר-בשוי ;ןוילעה טפשמה תיב אישנ רבעשל - ריאמ ,רגמש טפושה

תירוביצה הצעומה  

םיפתתשמה ירבד
 תויגוסלו םימגדה תשולשל סחייתהל םירע ישארמ ונשקיב :ןומרכ קירא 

 .םהלש בושייה םוקמ לש תיפיצפסה הייארה תיווזמ קרפה לע תודמועש

 םייתקוחה םיטביהה תא ןוחבל ידכ ןאכ ונסנכתה :רורציבא יכדרמ 

 םימגד רפסמ ונינפב וגצוה ךכ םשלו ,לארשיב ימוקמה ןוטלשה לש

 םימייקתמ וללה םימגדה תשולש ,יל עודיה לככ .ילפיצינומ לוהינ לש

 בור יפ-לע ךא ,הררב ךותמ םימעפל ,תוצעומב ,םירעב ,םירוזאב

 .הררב-רסוחמ

ירוזיבה םגדה .א

 דיה תלזא לשב תאזו ,תוקזחה ,תולודגה םירעה בורב םייקתמ הז םגד

 םעפ אל ,תויולת-יתלב הרואכל ןה ולא םירעש ףא .יזכרמה ןוטלשה לש

 ורושיא תא שקבל ץלאנ ,רחבנ תושר שאר אוהש ,ריעה שארש הרוק

 תודיקפמ םיביתכת לבקלו תוטושפ תולועפל עגונב םג םינפה דרשמ לש

 ריעה יבשות דחא דצמ יכ ,ירשפא-אל םירבד בצמ והז .תרחבנ הניאש

 תודיקפ לש הידסחל ןותנ תושרה שאר ינש דצמו ,תוערכה םישרוד

 הבחר הביטקפסרפב תדיוצמ הנניא ,ירוביצ להנמ ירדסב הניבמ אלש

.המודכו

יזוכירה םגדה .ב

 ןוטלשהש אלא ,החוורה תנידמ ןויער תא הרואכל גציימ הזה םגדה
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 ףתתשמ הכלהלו החוורבו ךוניחב םיתורישה לס תא עבוקש יזכרמה

 .%05-ל ףא עיגמ וניא ולש תופתתשהה רועיש ,השעמל ,%57-ב םבוצקתב

 לש ולופיטל םיכוז םניאש ךוניחהו החוורה לסב םיאשונ שי ,ןכ לע רתי

 םיבאשמ רתוי תועיקשמ תוקזח תויושרש  אצויו ,ללכ יזכרמה ןוטלשה

 ,תוחפ ,םירבדה עבטמ ,תועיקשמ תושלח תויושר וליאו ,רסחה תמלשהל

 ןוטלשה ,ךכ .םיהז החוור יתורישב םיכוז םיחרזאה לכ אלש ןאכמו

 לכ ,הכ דע .אליממ םילודגה םייתרבחה םירעפה תלדגהל םרוג יזכרמה

.סרח הלעה ,וללה םירעפה תא םצמצל יזכרמה ןוטלשה לש ןויסינ

 ךוניחה יתוריש לכ ןומימב יזכרמה ןוטלשה לש ודי תלזאל ליבקמב

 לש הזה ןוויכב תומזיו תונויסינ םעפ אל לכסמ םג אוה ,החוורהו

 המזי ,תוירחאה תא םמצע לע םילטונ תויושרה ישאר .ןמצע תויושרה

 לגנו'גבו ,םייפסכ םיבאשמ רדעיהב לבא ,המצעשכלש האירבו הכורב

.דימת חצנמ קזחהש אצוי ,וב םייח ונאש

ירוזאה םגדה .ג

 םירוזאב תוגיהנמה ,םיאשונ יפל תויונגראתה םשו הפ תומייק םא םג

 םיכפהמה לש תוקלצב לופיטל רבעמ גורחל תלגוסמ הניא ןיידע םישלח

 םילאוששכ .םינורחאה םירושעב יזכרמה ןוטלשה לש תלשוכה תולהנתההו

 הבושתה - דחי םילעופו םידכלתמ םניא בגנב תויושרה ישאר עודמ

 ןיאו בושייה לש תופטושה תויעבב קוסע תושר לש שאר לכש איה

 ,םיקזח םיבושייבו תולודג םירעב ,תאז תמועל .המידק טיבהל יאנפ ול

 תירוזא הבישח לש םיכילהת חותיפל םידע ונא ,ץראה זכרמב רקיעב

 תומרות תוינוטלש תוטלחה םג ,םיתעל .םייגולוקאו םיילכלכ םילוקישמ

 םיבושייל תובטה קינעהל הלשממה תטלחה ,לשמל .תוירוזא תויונגראתהל

 .ףתושמב לועפלו דכלתהל םיבושייה תא הצירמה תומיעה וקב

 השימח לש האצות אוהש םויה בצמב יכ ,ץמאנ םגד הזיא הנשמ הז ןיא

 רשיינש ילבמ ללכ םדקתהל רשפא-יא ,םירעפה תלדגה לש םירושע

.תויעבה לכ לע הנעיש םגד רוצינש ילבמו ,וק הליחת

 יזכרמה ןוטלשה ,םירוזא לש וא םיגיהנמ לש המרב תומזי תוחתפתמשכ םג

 .תחפונמ היטרקורויב לש תוביסמ ,ןווכתמב אלש וא ןווכתמב ,ןתוא םלוב

 םיתורישה תא םדקלו גצייל םיבשותה ידי-לע רחבנש גיהנמש אצוי ךכ

 השעמל הל ןיאש ,תיעוצקמ תודיקפמ םיביתכת לבקמ ,וריעב םיינויחה

.תימואלה תוינידמהמ תימוקמה תוינידמה תא הכלהכ רוזגל הרשכה

 .הקוח לש תרגסמב אשונה תא םדקל אוה רתויב בוטה רבדה ,ןכל

 ןוטלשה תולהנתה לש סופדל עיגנ ,הקוח תארקל המכסהו תורבדיה ךות
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 יוביכ' רדגב ונניאו ךורא חווטל הייארו ןוזח וכותב דגאמש ימוקמה

:תואמגוד המכ איבא .םויה גוהנכ 'תופרש

 ימ תבוטל תוימדקא-םדק תוניכמל תינכת הנבו ןגראתה בגנה רוזא

 עיגהל ידכ תורגבה תוניחב לש ץוחנה ףרה תא רובעל ושקתהש

 ידרשמב םימייקה םינוירטירקה יכ רבתסהש אלא .הטיסרבינואל

 ימ ;הלאכ תוניכמל תופרטצה השעמל םירשפאמ םניא הלשממה

 הניכמל ךלוהש ימ לבא ,םויק ימד לבקמ תיעוצקמ הרשכהל ךלוהש

 .עויס םוש לבקמ וניא תימדקא-םדק

 הרטמב 12-72 ינב םירבגו םישנ 000,1-מ רתוי ונפסא :תרחא המגוד

 הסנכה תוחטבה לבקמ לודגה םקלח .הלטבאה לגעממ םתוא ץלחל

;ימואל חוטיבמ

 ידכ םעיקשהל וא ,תורבעהה יביצקת תא ןיטקהל םיווקמ ונחנא ךכ

 םא ילא העיגה דחא םוי .הנידמה תפוקל ורזחיו םיחוור וביניש

 הניכמל הפרטצהו ונלש העצהה תא הלביקש םידלי ינשל תירוה-דח

 הל וקיספהו ןועמהמ הלש דליה תא ואיצוהש יל הרפיסו ,תימדקא-םדק

.הנידמה תא תקשוע איהש הנעטב ימואלה חוטיבה תבצק תא

 רועיש יבגל םינותנ ילא ריבעהל יתשקיב הנורחאל :תפסונ המגוד

 ירחא תונורחאה םינשה שמחב הדובעב וטלקנש םחורימ םיבשותה

 ינא ,תואצותה תא תוארל ילב םג .תיעוצקמ הרשכה לש ךילהת ורבעש

%3-ב רבודמש חוטב -  םירישכמשכ אוה הברהב רומח .רתוי אלו %2

 הרצק הלש םייחה תלחותש תיתרוסמ היישעת לש תועוצקמב םישנא

 תורחתה ללגב םימצמטצמ וא הריגסל םייופצ םילעפמה ;הליחתכלמ

 בצמב יוכיס ןיאש תוצובק שולשב רבודמ .ישילשה םלועה תונידמ םע

 רושיא ולביקש םישנא .א :הדובעה לגעמב ובלתשי יכ םויה םיניינעה

 יכ ,ףקת וניא הזה רדסהה יכ טילחהל רשפא - תורישכ-יא לע יאופר

 תוכזל ידכ תנגומ הקוסעתב תוחפה לכל דובעל םיבייח הלאכ םישנא

 םהל ןיא םצעבש םומינימ רכש ילבקמ תצובק .ב .הסנכה תחטבהב

 שדוחב םייתש וא הדובעב םיקפתסמ םה .הדובעה לגעמל רוזחל ץירמת

 שולש יבגל .53 ליג לעמ םילטבומ .ג .הנידמהמ המלשה ךכ לע םילבקמו

 םילעפמ הרשע רחמ ומקוי םא יכ םכל חיטבמ ינא הלאה תוצובקה

 וללה תוצובקה - יכאלמ תיירקבו ,תורדשב ,םיקפואב ,הנומידב ,םחוריב

.ןהב לפטמ וניא שיא יכ ץוחב וראשיי

 .ץראה זכרמב שחרתמל הייפואב המוד בגנה יבושייב תמייקש הלטבאה

 תא בזוע וניא ךא ,הדובעל הדובעמ רבוע לטבומ ץראה זכרמבש אלא
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ימוקמה ןוטלשה לש םיילרודצורפהו םיירטשמה םייתקוחה םיטביהה

 רבודמ ללכ ךרדבו ,בושייה תא בזועו םק אוה בגנב וליאו ,בושייה םוקמ

 .הטיסרבינוא ירגובבו םיררחושמ םילייחב

 וליא ,הלשממה ידרשמ םע םינבומ םיכילהת ומייקתה וליאש ןימאמ ינא

 .הלאה תויעבה תא םירתופ ונייה ,םייניינע םינוידו הדובע תוצובק ויה

 .ןוכנה אוה ךפהה ,ינובאדל

 ימוקמה ןוטלשל יזכרמה ןוטלשה ןיב םיסחיה תכרעמ תא רידגנש ילב

 הדוקימלו תימואלה המרב תוינידמה תעיבקל תפתושמ תוביוחמ רוצינו

.יוניש םוש ללוחנ אל– תימוקמהו תירוזאה המרב

 ןובשחב איבהל שיש םירבדה דחאש ןאכ רמאנ םדוק :ןומרכ קירא 

 ןיב הקיזה אוה ,יזכרמ ןוטלשל ימוקמ ןוטלש ןיב םיסחיה תכרעממ ץוח

 ירק ,הנממ אב התאש הירפירפל םאה הלאשה תלאשנ .הירפירפו זכרמ

 ךירצש םיפסונ םינותנ שי ,תרחא הירפירפב תומוד םירעמ הנושב ,בגנה

 רחא וא הזכ יוצר םגד לש ונויפאל םילוקישה ללכ ךותב ןובשחב איבהל

 וניניב האוושה תושעל םיסנמ ונחנא ,יתעדל .ןכ טלחהבש רובס ינאו -

 תחא יהוזו ,ףתושמה הנכמה תא רוצינש ילבמ םלועב תורחא תונידמל

 תירבה-תוצראב חילצהש םגד םירתאמ ונחנא ;ונלש תויזכרמה תויעבה

 ונלצא המקהה ךילהתש אלא .חילציש העינמ ןיא ונלצא םגש םירובסו

 הרצונ םלועב תרחא הנידמ לכב יכ ,םלועב תרחא הנידמ לכמ הנוש

 תוקזח הייסולכוא תוצובק ןיב םיסחי תוכרעמ ומקרנ ,תוביצי הליחת

 הברהב הקזחל הכפה הירפירפהש אציו ,הירפירפה לא ךכ-רחא ונפש

 הייסולכואה תא וחקל ללכ ךרדב :ךופה אוה ךילהתה ונלצא .זכרמהמ

 ךכ ידי-לעו ,םיאנת אלו םילכ הל ונתנ אל ,הירפירפה לא השלחה

 המגמה תא םיכפוה ךיא בושחל םוקמב ,וישכע .םירידא םירעפ ורצונ

 םוצמצ אשונב ןמזה לכ םיקוסע ,הירפירפה לא זכרמה תא םיברקמו

.וב ןודל ליחתהל דואמ בושחש סיסבה הז .םירעפה

 תחא" ,םויה ונלביקש עקרה רמוחב לולכ אבה טפשמה :ביטח יקואש 

 יתורירש שומיש תעינמ איה םדקל תשקבמ תיטרקומד הקוחש תורטמה

 ישאר דעו ר"ויכ ידיקפתב יכ םכל רפסל שקבמ ינא ".תינוטלשה המצעב

 רשאב יתגאד תא ומע יתקלחו הנידמה אישנ םע םויה יתשגפנ ,תויושרה

 יתרמא .הנידמב םידוהיו םיברע ןיב תררושה  תונלדבהו דודיבה תריוואל

 םילהנמ היפלש השיגה יונישל לעפי תואישנה דסומש הפצמ ינא" :ול

 םיווש םיברעה םיחרזאה היפלש השיגה תארקל ,םיברעה םיבשותה תא

 ןוטלשה לש ותסיפתמ תעבונ תאזה תיעטומה השיגה ".םיחרזאה ראשל

 .תויברעה תויושרה לש ןדוקפת לע תורישי הכילשמו יזכרמה
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 יניעב ימצע לוהינל דיחיה יוטיבה איה תיברעה תימוקמה תושרה

 גאודש דיחיה דסומה םג איה .לארשי תנידמ לש םיברעה היחרזא

 וחוכ תא תגציימהו תאטבמה איהו ,יברעה רזגמב החוורלו חותיפל

 תושרה .יזכרמה ןוטלשב םלוה גוציי רדעיהב יברעה טועימה לש

 תוברועמ לש התומייקתהל דיחיה יתועמשמה יעצמאה איה תימוקמה

 לש דיחיה דעיה איהו ,תילכלכו תיטילופ ,תיתרבח - תיברע תירוביצ

 חוכ ידקומל עיגהלמ ושאונש ירחא םיברעה םיאמדקאהו םיליכשמה

 ,ירקיעה קיסעמה םג איה תושרה .יטרפה רזגמה ללוכ ,הנידמב םירחא

 תימוקמה תושרה תספתנ ךכ .םיליכשמו םיאמדקא לש רקיעב ,לודגהו

.רוביצה יניעב תיברעה

 הנידמה יכ ןאכ ריכזא - תויברעה תויושרה לש ילכלכה ןבצמל רשא

 - תויושר רשע שי רתויב ךומנה לוכשאב :תולוכשא הרשעל תקלוחמ

 ;תויברע 23 ןהמ ,תויושר 73 שי ינשה לוכשאב ;תויברע עשת ןהמ

 ללכמ %48 ,רמולכ .תויברע 32 ןהמ ,תויושר 92 שי ישילשה לוכשאב

 ותועמשמו ,תויברעה תויושרה ןה םיכומנה תולוכשאה תשולשב תויושרה

 גרדמה תיתחתב םיאצמנ לארשיב םיברעהש איה הזה ןותנה לש

 םורופב תעדה תא םהילע תתל שיש םינותנ םה הלא .ילכלכ-יתרבחה

 תויושרה .ימוקמה ןוטלשה לש תרחא הסיפת לע בושחל םיסנמשכ ,הז

 תירוביצה יכרד תישארב .םינשה ךרואל ךשמתמ ןועריגמ תולבוס

 רמאנ ראשה ןיבו ,רבנז תדעו לש היתוצלמה ומסרופ 0991 תליחתב

 תוימוקמה תויושרהו הלשממה ןיב ועבקיש םייפסכה םירדסהה" :םש

 ןהב היהי תימוקמה תויושרה לש ןיקת לוהינבש הלאכ תויהל םיכירצ

 יתגרדה ןורתפ ולבקי הווהבו רבעב תויפסכ תויוכבתסהש חיטבהל ידכ

 היה ןורחאה רושעה ךלהמב ".האלהו וישכעמ תפסונ תוכבתסה ענמיתו

 לארשי תולשממ םע םימכסה העברא לש םחוסינב ףתתשהל דובכה יל

 לע םיעיבצמ הנידמה רקבמ תוחוד םג .םימייקתמ םניאש חכוויהל םגו

.דבלב עובש ךשמל רוביצב ןיינע םיררועמ - תויברעה תויושרב השענה

 רדעיהב ,טעמכ תויספא ,דואמ תוכומנ תוימצע תוסנכה תיברעה תושרל

 הנונראמ תוסנכה לש עצוממה בכרהה .הקוסעת ירוזאו היישעת ירוזא

 דועב ,רחסממ הנונרא %21-ו םירוגממ הנונרא %88 אוה יברעה רזגמב

 הנונרא %03-ו היישעתו רחסממ הנונרא %07-ב רבודמ ידוהיה רזגמבש

 .םירוגממ

 יזכרמה ןוטלשה ןיב הרורב-אלה תויוכמסה תקולחמ םילבוס ונחנא םג

 יברע דליב תיתלשממה העקשההש אלא ,החוורו ךוניח יניינעב ימוקמהו



ה 
ירוביצה הצעומ

וניכה • ת
ה ס

ש
ינימ

25
ימוקמה ןוטלשה לש םיילרודצורפהו םיירטשמה םייתקוחה םיטביהה

 תחוורה העפותהמ םילבוס ונחנא םג .ידוהי דליב העקשההמ יצח איה

 תוילילש תוכלשה םעפ אל הל שיש ,יתלומח עקר לע תוריחב לש ונלצא

 תוביוחמה תמועל הייסולכואה ללכ תא תרשל תוביוחמל עגונה לכב

 ףותיש לש יטרקומדה טביהל עגונה לכב וא ,ץחל תוצובק תרשל

.רוביצה

 וזל הוושה םיביצקת תאצקהמ תונהילמ םויה םג קוחר יברעה רפכה

 תודיקפל וא תושרה שארלש אוה לוכמ רומחהו ,תוידוהיה תויושרה לש

 תוינידמה יעבוקו תוטלחהה ילבקמ לע העפשה תלוכי םוש ןיא הריכבה

 אל .תותלד חותפל יברע תושר שארל טושפ אל .יזכרמה לשממב

 דרשמב ל"כנמל העדוה ריאשמ רשא תיברע תושר שארש וילאמ ןבומ

.הריבס ןמז-תפוקתב הבושת לבקי יתלשממ

 - ןאכ ועצוהש םימגדה תשולשל רשא

 חפניו תוכרעמה תא לברסי קר הזכ םגד ,ירוזא להנמל עגונש המב

 תלבק יכילה תא ךיראת קר תפסונ תושר תמקה .היטרקורויבה תא

 ירוזא ןונכתב דדצמ ינא תאז םעו ,תושיגנה לע השקתו תוטלחהה

.ירוזא הלועפ ףותישבו

 התנבש יראוס תדעו תא רוכזל יאדכ ,דיחא םיתוריש לסל עגונש המב

 ,תיביטמרונ האצוה לומ תיביטמרונ הסנכה לע ססובמה ,םיתוריש לס

 תויושרה ןיב םימייק םירעפ לע ורמשו ,םאולמב ומשוי אל היתוצלמהשו

.תוידוהיה תויושרהו תויברעה

 הלוהינל עגונה לכב הנידמב תויושרה ידוקפתב םייוניש ולוחי םא םג

 יזכרמ ןוטלש/תוימוקמ תויושר יסחילו בשות-תושר יסחיל ,תושרה לש

 תחאש ונלגרתה .הברהב יטא היהי תויברעה תויושרב יונישה בצק -

 יברעה רוביצה לע םתוא ליחהל םיסנמו תונקתו םיקוח םיקקוחמ ןמזל

 ,לארשיב רוביצה ראשל ההז בצמב אצמנ יברעה רוביצהש הסיפת ךותמ

 ואיבהל חרכהש יזכרמ ןותנ הזו ,ךכ הז ןיאש אלא .קוניז תדוקנ התואב

.ימוקמה ןוטלשה יניינעל תעגונש השדח הקיקח לכב ןובשחב

 םיקלחנה ,םיבר םימוחתב תולפטמ תוימוקמ תויושר :ץילרק יכדרמ 

:תודחא תוצובקל

 תרואת ,םיקיזמ תרבדה ,תלוספ יוניפ ,האורבת :םיימוקמ םיתוריש .א

 תקפסא ,םיקחשמ ינג ,תוירוביצ תוניג ,תוכרדמו םישיבכ תקוזחת ,בוחר

 תורגאו הנונרא אוה וללה תולועפל ןומימה רוקמ .זוקינ ,בויב ,םימ

 .םיתורישה

 תיצחממ רתוי .דועו תואירב ,החוור ,ךוניח :םייתכלממ םיתוריש .ב
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 ,םידלי ינג - הלאה םימוחתב איה תוימוקמה תויושרה לש תוליעפה

 ךוניח ,דחוימ ךוניח ,םיידוסי-לע רפס יתב ,םיידוסי רפס יתב

 .דועו הקוצמב תוחפשמ ,םירגפמ ,םישישק ,םיכנב לופיט ,םילשמ

 ךא ,וללה םיתורישה תא קפסמש אוה יזכרמה ןוטלשה ,הכלהל

 .תימוקמה תושרה ידיב ןה םתלעפהו םיתורישה תקפסא ,לעופב

 איה תיזכרמהו תימוקמה תושרה ןיב הקולחה ,תיביצקת הניחבמ

 %05-ל בורק תנמממ תימוקמה תושרה השעמל ךא ,%57 תמועל %52

.םיתורישהמ

 ינודעומ ,רעונ ינודעומ ,םיס"נתמ :רוביצה תלעותל תומזי חותיפ .ג

 יתב ,תואווקמ ,הייחש תוכרב ,טרופס תומלוא ,תוירפס ,םישישק

 תומזיל ןומימ תורוקמ אוצמל תושרה לש הדיקפתמ .דועו דועו ,תסנכ

.םימרותמ וא ,תוירוביצ תונרקמ ,םייתלשממ תורוקממ םא ,וללה

 וללה תולועפה :רפס יתבב הרימש ,שא יוביכ ,םוריח תעשל קשמ .ד

.ימוקמהו יזכרמה ןוטלשה ידי-לע ,קלחכ קלח תונמוממ

 ןונכת ,םיקסע יושיר ,םהינימל רזע יקוח :ינוטלש יפוא תולעב תולועפ .ה

 םימוחתב .ירנירטו תוריש ,רורמת תושר ,טוליש ,םוסרפ ,הינח ,היינבו

 יווצ( םיילהנמ םיווצ תוברל ,הפיכאו חוקיפ תויוכמס  ונל שי הלא

.)הריגס יווצ ,הסירה

 יתנווכו ,תושרה לש תוסנכהה הנבמ יבגל הזת עיצהל שקבמ ינא תעכ

 לעופב לבא ,סמ הכלהל איה םירוגמ לע הנונרא :הנונראמ תוסנכהל

 ,יקנו ראומ בוחרהש - לבקמ בשות לכש םיתוריש לע םולשת לע רבודמ

 ןהש ,בויבהו םימה תורגא ךכל תומוד .האלה ןכו תלוספה תא םינפמש

.שומישה ףקיה יפל דדמנש שומיש לע םולשת

 הנבמב לבא ,םיינוריע םיתוריש רובע םולשת איה םג םיקסעמ הנונרא

 תימוקמה תושרהש סמ השעמל אוה הנממ קלח ,םייקה ילפיצינומה

 תייריעב תוימצעה תוסנכה תוגלפתה תא יתקדב .ונממ תויחל הכירצ

 תוסנכה תמועל ,בויב םימ תורגא ,םירוגמ לע הנונראמ קרב-ינב

 הנונראמ %53 תמועל םיקסע לע הנונראמ %56 - םיקסע לע הנונראמ

 תורגא ללוכ( םירוגמ לע הנונראמ תוסנכהש רבתסמ .םירוגמ לע

 ,םיימוקמ םיתוריש לע תושרה לש היתואצוה לכ תא תוסכמ ,)םיתוריש

 ונתוא בייחמש קרב-ינבב ךומנה ילכלכ-יתרבחה בצמה תורמל תאזו

 הנונרא ירה( הלודגה םירוגמה-תופיפצ תורמלו ,תובר תוחנה קינעהל

 ?ונלש לודגה 'רוחה' הפיא .)תושפנה רפסמ יפל אלו םירטמ יפל םימלשמ

 תוקזח תויושרב .םייתכלממה םיתורישה תא םילשהל ונילעש המלשהה
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ימוקמה ןוטלשה לש םיילרודצורפהו םיירטשמה םייתקוחה םיטביהה

 םיתורישב רסחה תא תוסכמש ןה םיקסע לע הנונראמ תוסנכהה ,רתוי

 לע הנונראמ תוהובג תוסנכה םהב ןיאש בושיי תומוקמבו ,םייתכלממה

 .ךכב יד ןיא ,דואמ םיהובג םהב החוורהו ךוניחה יכרוצש וא םיקסע

 ,ומצעל גואדל לגוסמ ןכא בושיי םאה קודבל הדימה תמא יהוז

 תא קפסל לכותש המרב םיתוריש תורגאו הנונרא הבוג אוה םאה

 לע הנועש הז אוה יוצר ילפיצינומ םגד .םייסיסבה םיימוקמה םיתורישה

.םהבש םיססובמב קר אלו בושייה תומוקמ לכב וזה הדימה-תמא

 ינא .לארשיב תוימוקמה תויושרה לש םזגומה ןרפסמ לע ןאכ רבוד

 םתלעפהל רושקש המב .םיבשות ףלא 041-כ לש תושר שארב דמוע

 רבכ אוה ,לדוגל ןורתיה תא וניצימ רבכ ,םיימוקמה םיתורישה לש

 ,לדוגל ןורתיהמ םהב םינהנ ונא ןיידעש םימוחתה .וניבגל םייק ונניא

 יתנווכו - ביבא-לת זוחמ םע םירע דוגיאב ףתתשהל ונל םירשפאמ

 תוימוקמ תויופתוש םג ונל שי .תואבכו האורבת ,בויב :םימוחתל

 דדצמ טלחהב ינא .םיירנירטו םיתורישב לשמל ,םימיוסמ םימוחתב

 .םינטק םיבושייב רבודמשכ םיתוריש לש תפתושמ הלעפהב

 גרדו ,ימוקמה ןוטלשהו יזכרמה ןוטלשה ןיב םייניב גרד ןאכ רכזוה

 תוימוקמה תודעוול יתנווכו ,היינבו ןונכת יאשונב םויה רבכ םייק הזכ

 תודבוע וללה תודעווה ,בור יפ-לע .קוח יפל תוביוחמה תויזוחמה תודעוולו

 ןה תבחסהו תויוכבתסהה ;תולודג תוינכתב רבודמשכ רקיעב ,תוליעיב

 םישיבכל םיעגונש םילודג םיטקיורפ .םיבושח-יתלבה םיטרפב אקווד

 םעו ,תויזוחמ ראתמ תוינכת תרגסמב םירדסומ ,םייזוחמה םיתורישל וא

.תוימוקמה תודעווה תא אקווד קזחל יתעדל שי ,תאז

 .יאלט לע יאלט הנבנ לוכהש איה ימוקמה ןוטלשה לש תויעבה תחא

 יתוריש המל :לשמל ,ינויגה ןפואב תרדסומ הניא תויוכמסה תקולח

 המגוד ?יאמצע דסומ אוה א"דמו ימוקמה ןוטלשהמ קלח םה תואבכה

:ךוניחה םוחתמ איה תרחא

 ונחנא  לבא ,ךוניחה דרשמ חוקיפב םה קרב-ינבב םיידוסי-לע רפס יתב

 המ םיטילחמ ונחנא ;חותפל הפיאו חותפל אל וא חותפל םא םיטילחמ

 םה םירומה .דימלת לכ רובע ונל ןתונ ךוניחה דרשמש ביצקתב השעיי

 ;ךוניחה דרשמ לש תוידעלבב םה םיידוסי רפס יתב ,תאז תמועל .ונלש

 םש ונדיקפת .רפס תיב לש הריגס וא החיתפ לע ידבל טילחהל לוכי ינניא

 רודיסל םיפופכ םידלי ינג .תוריכזמ ,ןויקינ ,הקוזחת – םיתוריש קפסל אוה

 םה ךכו ,ולגלגתה םירבדה ,ךכל תוביסה תא ןיבמ ינניא .ישילש גוסמ

.תאזה תובכרומה לכב אצמתהל ידכ לודג החמומ תויהל ךירצו ,םויה
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 תבשל אלא ,תוכפהמ לע רבדל אל ,םיריהז תויהל ונילע ,םוכיסל

 ןוטלשה השוע המ הרורב הרוצב עובקל ;םש הדוקנו הפ הדוקנ רידסהלו

 הקיקח לומ תיצרא הקיקחל רשא .יזכרמה ןוטלשה השוע המ ,ימוקמה

 הז ,םימוחת הברהב תבייחמ תיצרא הקיקח היהתש ךירצ - תימוקמ

 בושח ,ליבקמב .םיללכה יפל ןגראתהל ךיא םיעדוי ונחנא ,רדס טילשמ

 רזעה יקוח תא המיאתמ תימוקמ תושר לכש ךכ לע המכסה היהתש

.היתויורשפאלו היכרצל

 םיגציימה םיגיצנ - תויושר שולש לש םיגיצנ ןאכ ונעמש :ןומרכ קירא 

 םירעה 51 תצובקל אקווד תוכייתשמ ןניאש תויושר לש םיוסמ גוס

 ןוטלשה תויעבל רוזמ אוצמל דעונ אל ונלש ןוידה .קנעמ תולבקמ אלש

 םאה לואשלו המידק לכתסהל איה הנווכה אלא ,וישכעו ןאכ ימוקמה

 קרפה תא ,תירטשמה הסיפתהמ קלחכ ,הבותכ הקוחב ןגעל םוקמ שי

 רשפא םאה :תוטושפ אל תולאש ןאכ ולע .ימוקמה ןוטלשל עגונש

 תא קיזחהל םילגוסמ םניא םצעבש ,םיבושייל הימונוטוא ןתמ לע רבדל

 םלוכ תא איבהל ךרוצ שי םאה יברעה רזגמב אקווד רבודמ ןיאו ?םמצע

?םייתקוח תונורקע לש םתלעפהב םיליחתמש ינפל הווש הלחתה וקל

 וליאו ,יוצר בצמ אוהש 'ב בצמ לש םגד טטרסל הליחת הסננש בושח

 תעב .רותב האבה היהת 'ב בצמל 'א בצממ םיעיגמ ךיא הלאשה

 םימגדה תשולש לש בוליש היהי םתסה ןמש ,'ב בצמ ותוא תא טטרסנש

 לכל ,הווש אקווד ואלו ,יביטגרגא ךילהת לוקשל היהי יאדכ ,ונגצהש

 .וילא עיגהל תויושרה

 לע םירבדמשכ ;קרב-ינב תייריע שאר םע םיכסמ ינא :ישי ילא 

 אלב םיאצוי ,"תספת אל הבורמ תספת"ש םעפ אל אצוי ,תוכפהמ

.םולכ

 דצמ תוניגה-יאב םעפמ רתוי יתלקתנ םיירוביצה יידיקפת ךלהמב

 ןונכתה יקוח אשונב םא - ימוקמה ןוטלשה יפלכ יזכרמה ןוטלשה

 ןוטלשה תא תבייחמ הלשממה :לשמל .ביצקתה קוחב םאו ,היינבהו

 האיבמ הנידמה וליאו ,רבמצד דע ביצקתה תעצה תא שיגהל ימוקמה

 .הזמ רחואמ ףאו ראורבפב ,ראוניב - רבמצד ירחא קר ביצקתה תא

 ,רבמצדב ולש ביצקתה תא עובקל לוכי תימוקמה תושרה שאר ךיא

 םידימעמ ?הנונראה הבוג תא ראוניב העבק אל ןיידע הלשממהשכ

 דרשמ תוברל ,הלשממהש םיאשונ הברהב ימוקמה ןוטלשל תועיבת

 ןוטלשה תא םיבייחמ .רסומ ול םיפיטמ דועו ,ןהב תדמוע אל ,םינפה

 ותושרל םידימעמש ילב ,םיתוריש קפסל וא םיקוח םשייל ימוקמה
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ימוקמה ןוטלשה לש םיילרודצורפהו םיירטשמה םייתקוחה םיטביהה

 .תוקיר םיידיב םיבשותה לומ דומעל וילעו ,ךכל ץוחנה ביצקתה תא

 ,תוימוקמה תויושרב םירידא םירופיש תונורחאה םינשב ולח ,תאז םע

 ייונישו םיצוציקהו תורזגה תורמלש ,רמאיי תויושרה ישאר לש םחבשלו

 דיפקמ ינא עובשל תחא .דדומתהל םיחילצמ םה ,הלעמלמ הקיקחה

 תא עומשל ,בורקמ דומלל ,תרחא ריעב םעפ לכב ,בושיי תומוקמב רייסל

 ,דחוימב השק הנש איה הנשה .חותיפ לש תודובע תוארל םגו תויעבה

 דעיל עיגהל ידכ םיצוציק ויה ,החימצ לש ,רתוי תובוט םינשב םג לבא

 .תעל תעמ תעבוק הלשממהש ןועריג

 םג לבא ,תוימוקמה תויושרה לש ןהיתויוכמס תא לידגהל ךירצש ןוכנ

 ,יזכרמה ןוטלשה דצמ חוקיפ לש הדימ ךותמו הריהז השיג ךותמ תאז

 םיקהל ונילע .הקיקח ייוניש תועצמאב אלא ,דוסי קוח לש תרגסמב אלו

 תונויער םקמועל ןחביש ,ימוקמהו יזכרמה ןוטלשה יגיצנ לש תווצ

 .םקלח תא תוחפל עוציב ללכל איביו תובר םינש רבכ םהב רבודמש

 ,ונלוכ לש סרטניאה רשאכ ,תדבוכמ הרוצב תסנכב רובעל לוכי הזכ קוח

 לככ רהמו ,םיחרזאל רתויב בוטה תורישה  ןתמ אוה ,רוביצ ירחבנכ

.היטרקורויבה חפב לופיל ילב ,רשפאה

 - תויושרה ישאר תשולשל הלאש תונפהל שקבמ ינא :םורמ יגח 

 רבד םוש םתעצה אל עודמ לבא ,הנבמהמ דואמ םילבוס םכתא ונעמש

 םיצצורתמ ,תסנכל םכילגר תא םיתתכמ םתא עובשב םיימעפ ?שדח

 םייקש םישיגרמו םיבזכואמ דואמ התיבה םירזוח ,הלשממה ידרשמ ןיב

 רהרהל םינכומ םכניא עודמ .ימוקמה ןוטלשהו יזכרמה ןוטלשה ןיב קתנ

 ןוטלשל יזכרמה ןוטלשה ןיב יטרקומד גרדמ העיצמש ,היינשה הפולחב

 רבדיהל םכלש תלוכיהמ הברהב לודג ותא רבדיהל יוכיסהש ,ימוקמה

 ,בגנב לשמל וזכ תכרעמ ץמאל אל עודמ ?יזכרמה ןוטלשה םע םויכ

 תויעבה לצא דואמ היוצמ איהו בגנה יבשות ידי-לע הרחבנש תכרעמ

 םתוא תרזפמו םיבאשמה תא הנידמהמ תלבקמש תכרעמ ,הז רוזא לש

 ?תדקמתמ םגו תינבומ םג הרוצב

 םימגדה תשולשש יירבדב תוארהל יתיסינ ,תישאר :רורציבא יכדרמ 

 ידי-לע וא תוקזחה תויושרה ידי-לע םירחבנ םה לבא ,לעופב םימייק

 .םיקזחה םיבושייה

 רוזאב ,לשמל ,דקפתמ ומצע םגד ותוא ךיא קודבל היה יאדכ ,תינש

 לוכשא'ל תכייתשמה ,טהר תבשוי שיבכה לש דחאה ודצמשכ ,בגנה

 תחא ,רמולכ .'01 לוכשא'ל תכייתשמה םיבהל תבשוי רחאה ודצמו ,'1

 .ונכותב םילודגה םירעפה איה םויה תויעבה
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 הליחת םילשהל שי ,רחא וא הז םגד לש םיגשומב םיבשוחש ינפל ,ןכל

 תולגוסמ ןניאש ,תויושר לש ןתרשכה .א :םיאבה םיבלשה תשולש תא

 ןיב םירעפה םוצמצ .ב ;יאמצע ןוטלש ןמצע לע לבקל ,םויה ךכל

.תירוזא הבישח תארקל תוכרעיה .ג ;םינכש םיבושיי

 ,'שדוחה תא םירמוג ךיא'ב םיקוסע בגנב תויריעה ישאר לכ ,עגרכ

 תוברל ,תינוטלש תוברתב קוסיעל תונפתהל םילגוסמ םניאש יאדוו

.ימוקמה ןוטלשל תואמצע-רתי

 םיכרדב רתוי וניינעתה ,ירוזיבה םגדה תא ועיצהש ימ :ביטח יקואש 

 םירושימה תשולש םע תודדומתהה יכרדב רשאמ תושרה שאר תא קשחל

 המעטמ רדוגמ םיתורישה לסו יזכרמ ןוטלש-תושר ,בשות-תושר :הלאה

 תוריחבה תטיש ללגב - ירוזאה םגדל רשא .המצעב תושרה לוהינ

 .ןולשיכל דעומ הזה םגדה ,יזכרמה ןוטלשה לש ותויזוכיר ללגבו לארשיב

 םוקמב יזכרמ ןוטלשל ימוקמ ןוטלש ןיב חוכיווב ךישמהל אופא ףידע

 .אליממ תחפונמה היטרקורויבה תא לברסי קרש םייניב-ףוג דוע רוציל

 ותוא ומשי אלש אלא ,השעמל ,םייק רבכ אוה - יזוכירה םגדל רשא

.יראוס תדעו תעצה יפל הכלהכ

 ,תויוכמסה תקולח תרדגה אוה םויה ונל שורדש המ :רגמש ריאמ 

 לעופב םשייל ןתינש קיודמ ןותנ רותב םיתורישה לס תעיבק תא לולכתש

 הלועפה ףותיש לש םושייה יישקמ דחאש ינפמ ,תאז .תויושרה יבגל

 תומרונ רדעיה אוה תימוקמה תושרהו תיזכרמה תושרה ןיב ישעמה

 הנק שמשל ידכמ דיינו חותפ ןתמו אשמ רותב להנתמ לוכה ;תומכסומ

 תינויווש הרוצב לוחיש םיתורישה לס תא ורידגיש ירחא .הלועפל הדימ

 ,תאז םע .ינשה בלשה לע בושחל היהי ןתינש ןכתיי ,תויושרה לכ לע

 םא ,וז הביסמו ,רקיע לכ עוציב-רב אוה רבדהש םויה בייחתמ ינניא

 תושרה ךותמ הנמתמש םדא ונייהד ,רוביצ דיקפ היהי םייניבה בלש

 םע םייקה ישוקה ןכש הלטבל הכרב וז אהת ,תיזכרמה תינוטלשה

 תוארוה ופסוי ןכ םא אלא .אליממ םייקתהל ךישמי תיזכרמה תושרה

 םא ,ךדיאמ ;ותוא תומצמצמ וא חוכיווה תא תורתיימ רשא תוטרופמ

 תושר שאר דוע היהי אליממ אוה ,רחבנ םדא היהי םייניבה בלש

 תקולח ןיא םא יכ .םיעצמא ול ןיא יכ טילחהל לגוסמ וניאש תימוקמ

 אתווצב ילוא ,תיזכרמה תושרה לא ,תונפל ביוחי אוה ,תומכסומ תומרונ

 םאו ,תושרה שארכ והומכ .ןלדתש דיקפתב תימוקמה תושרה שאר םע

 ?ףסונ םדא ונל ץוחנ עודמ ךכ

 יפל ןתקולחו תויוכמסה תרדגה תדבוע ךיא תוארל הליחת יאדכ ןכל
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 םייתפרצה םיטקפרפה תטיש םא קודבל זא קרו ,תומכסומ תומרונ

 אל עיצמ יתייה ,תיתפרצה הטישה תא ריכמש ימכ .ונלצא המישי

 םיברועמ םירעה ישאר תיתפרצה הטישב .םיקחרממ הנממ לעפתהל

 םג היה לבא ,ודרוב תייריע שאר אוה ןטסו'ז :תיזכרמה הקיטילופב

 הקתעה לש התוליעיב חוטב ינניא .קאריש ךכל המודבו ,הלשממ שאר

 בלש הליחת ץוחנ ונלצא .ןיטולחל הנוש עקרק לע החמצש הטישמ וזכ

 .ףתושמ ינויווש סיסב רוצייש םייניב

 ,רוביצהמ םהלש טדנמה תא םילבקמ תויושרה ישאר :ינארקלא לאלט 

 תילאוטקלטניא ,תילכלכ קזח הזה רוביצה םאו .תורישי וידי-לע םירחבנ

 םיקוחה תרגסמב םיתורישה ברמ תא ול קפסל ילוא רשפא תיכוניחו

 דדומתהל תושרל השק ,ינעו שלח הזה רוביצה םא לבא .םימייקה ןונקתהו

 אוצמל הלולע איה הרהמ דעו ,יזכרמה ןוטלשה לש ןונקתהו םיקוחה םע

:תואמגוד שולש איבא .תיניירבע לש דמעמב המצע תא

 רפס יתבל םידימלת חלוש ינא םא :ךוניח תודסומב תוחיטב .1

 ינא םא םג לבא .ןיירבע ינא ,הנואת הלילח תירוקו םייתוחיטב-אל

  אשונב ךוניח תודסומב יתעציבש םיצופיש ללגב ביצקתהמ גרוח

 .ןיירבע ינא ,תוחיטבה

 לוכי ונניא יכ ףירצ הנוב םיעצמא-רסח םדא םא :היינבו ןונכת  .2

 גגה םא םג לבא .ןיירבע ינא ,הסירה וצ איצומ  ינניאו תיב תונבל

 .ןיירבעל בשחיא ,החפשמה לע טטומתי ףירצה לש

 שורד ,הביבסה תוכיאל קוחה תושירדב דומעל ידכ :הביבסה תוכיא  .3

 עצבמ ינא ,ילש בושייב הזכ יל ןיא םאו ,הקצומ תלוספל רתא יל

 .תילילפ הרבע

?תאזה היעבה םע םידדומתמ ךיא

 םעו ,ינארקלא לאלט לש ויתונעט םע לוכה ךסב םיכסמ ינא :ישי ילא 

 תקולח תניחבמ ,העפשה שי תושרה שארל םג םיתעלש ,ריעהל שי תאז

 דימת אל .דקפתמ ולש בושייה הבש הרוצה לע ,העקשההו םיבאשמה

.ימוקמה ןוטלשה דגנכ יזכרמה ןוטלשה לש לוועב רבודמ

 ךתוליעפ תא בטיה הריכמ ינאש רחאמ ,רורציבא יטומ :ןמדירפ הרפע 

 ,ךוניחה אשונב תלעפהש םגדה לע ונל רפסתש תשקבמ יתייה ,םחוריב

 לוקיש יפל םיביצקתב שמתשהל ריע שאר לש וחוכ לע עיבצמ אקוודש

.יונישל וליבויש םינוויכל םתוא דעייל ,ותעד

 תצובק םע יתבשי לומתא - ךתלאש לע הרצקב הנעא :רורציבא יכדרמ 

 תיבב םחוריב יתד לולסמ ונל ןיא .יתדה רזגמהמ םירוה לש הלודג
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 רפסה תיבב תיתד התיכ חתפנש ךכ לע םידמוע םהו ,ןוכיתה רפסה

 תיבב המגמ לש תוחתפתה םצעב תפקשמ םהלש היינפה םצע .יתכלממה

 ,רתויב הדורי המר לעב היה תונושארה ויתונשבש ,םחוריב ןוכיתה רפסה

 טוקנל יתטלחה היעבה םע דדומתהל ידכ .הצוחהו ונממ היה ןוויכהו

 טקיורפ דלונ םג הנממשו ץראב םיבר תומוקמב םויה תמייקש הטיש

 היפלש ,דסומלו םירוהל ,דימלתל תפתושמ תבייחמ הנמא - 'ץמוא'

 םינשב לביק אלש המ תחא דומיל תנשב דימלתל קפסל בייחתמ דסומה

 אוה םחוריב ןוכיתה רפסה תיב ,תאזה המגמה חורב ,םויכ .ךכל ומדקש

 ייוקל תניחבמ יתייעב אוהש לובגל דע ,םלוכ תא טלוקש ףיקמ רפס תיב

 .דומיל תודיחי שמח לש המרב םה תועוצקמה שילשמ הלעמלו ,הדימל

 ךישמהל ינממ שקיב ךוניחה דרשמ ,ךליאו םיוסמ בלשמש תורמל ,תאז

 םייקסע םיפוג ומכ ,םייטרפ ןומימ תורוקמל תונפל יתצלאנו דבל האלה

 הבוחש תמייק בצמ-תנומתל םאתהב ,תורחא םילימב .ל"וחמ םימרותו

 תא םצמצל המגמב דיחא םיתוריש לס תונבל שי ,רשויב התא תמעתהל

.דיתעב לחוימה ןויוושה תארקל םייניבה בלשב םירעפה
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ימוקמה ןוטלשה לש םיילרודצורפהו םיירטשמה םייתקוחה םיטביהה

ןויד תוצובק

ימונוטוא-ירוזיבה םגדה :'א הצובק

:םיחנמ

ביבא-לת תייריע שאר - ןור ,יאדלוח

תירוביצ תוינידמל רפסה-תיב להנמ - דוד ,ירד 'פורפ

:)תיב-ףלא רדס יפל( םירבודה תומש

טהר תייריע שאר - לאלט ,יוואנירג-לא

       תימע ;הפיח תטיסרבינוא ,הנידמה עדמל הקלחמה - רשא ,ןאירא 'פורפ

היטרקומדל ילארשיה ןוכמה ,ריכב  

הבייט תייריע שאר - חאלס ,הראב'ג

   ,תירבעה הטיסרבינואה ,הנידמה עדמל הקלחמה - לאונמע ,ןמטוג 'פורפ

םילשורי  

םילשורי ,תירבעה הטיסרבינואה ,הלכלכל הקלחמה - ימומ ,ןהד ר"ד

היינשה תושרה תצעומ ר"וי - ןועדג ,ןורוד

רבעשל כ"ח - יכדרמ ,יקסבושריו

םילשורי תייריע רבזג - יזוע ,רלסכו

ןולקשא תייריע שאר - ינב ,ןינקעו

ןיד ךרוע - םרמע ,ץילמ ר"ד

לאירא תייריע שאר - ןור ,ןמחנ

תויאמצעה םירעה 51 םורופ ,ל"כנמ - ןתיא ,היטע ד"וע

לארשי רוזא תלהנמ ,תידוהיה תונכוסה - הרפוע ,ןמדירפ

םילשורי ,תירבעה הטיסרבינואה ,הנידמה עדמל גוחה - ןועדג ,טהר

 ל"הצ ,םירוערעל ןידה תיב אישנ - ןליא ,ףיש ףולא

 - תורחא םילימבו ,ירוזיבה םגדב קוסעת ונלש ןוידה תצובק :יאדלוח ןור 

.תוימוקמה תויושרה ידיב דיקפמ יזכרמה לשממהש הימונוטואה תדימ יהמ

 ;ירוזיבה םגדה תא ץמאל אל םכתא ענכשל ידכ הנה יתאב :ןהד ימומ 

 םיטביהה תא טטרסל הסנא ןכ לעו ,יזוכירה םגדה לש דיסח ינא

 .יוצרה םגדה תא רוזגל ונילע םהמש תילארשיה תואיצמב םיבושחה

 ךכ רחאו ,תילכלכ טבמ תדוקנמ הנטק םיכרד תפמ וזיא ןתא םדוק

.םיילארשיה םיטביהל עיגא
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 תורחא םילימבו ,לש םידחא םיגוס םימייק ,תילכלכ תואר תדוקנמ

 ןוטלשהו יזכרמה ןוטלשהש )םירצומ( תויתלשממ תויוליעפ לש םיגוס

 ,ןוחטיב ומכ ירוביצ רצומ איה תטלוב המגוד .דרפנב םיקפסמ ימוקמה

 לש רמולכ ,םייח ונחנא ובש ןדיעב .הלשממה לש התוירחאב אוהש

 ידי-לע םבורב םישענ הרבעהה ימולשת םג ,תינרדומה החוורה תנידמ

 תואצוהו תיתשתל םימולשתה בור םג ךכל המודבו ,יזכרמה ןוטלשה

 .בוחה ןיגבש ןומימה

 תועגונ ימוקמהו יזכרמה ןוטלשה ןיב קשממ םייק ןהבש תויוליעפ

 .החוורו ,תואירב תמיוסמ הדימב ,ךוניח - 'הצחמל םיירוביצ םירצומ'ל

 רוזגל םהמו םיידוחייה םילארשיה םיטביהה תא ןייפאל ונילע ,רומאכ

 הדיחיב רבודמש ןובשחב איבהל שי תישאר ,ןכל .יוארה םגדה תא

 תולודג תונידמב תקדצומ הטיש איה תוירוזיבשו ,תיסחי הנטק תיפרגואג

 רבודמש ןובשחב איבהל ונילע ,תינש .תירבה-תוצרא לשמל ,דחוימב

 המ ,תיסחי הובג הדולי רועיש םע הריעצ הייסולכוא תלעב הנידמב

 לש תישחומה תועמשמה .תובר תויפוריא תונידמב ,לשמל ,םייק אלש

 דואמ אוה םיבשותל תושרה שאר ןיב רשקהש איה תאזה הדבועה

 קר ןווכתמ ינניאו ,תיתלומחה ,תיתליהקה תוביוחמה לש ןבומב יתייעב

 םיילכלכה םירעפה אוה לארשי לש ישילש ןייפאמ .םייברעה םיבושייל

 ינועה רועיש ןהבש תונידמ שי ,רמולכ .הלאה םירעפה לש תוגלפתההו

 וליאו ,תויפרגואגה תודיחיה לכ ינפ לע גלפתמ אוה לבא ,דואמ הובג

 ךכ לע .םימיוסמ םיבושייו ינוע ןיב הלודג יד הפיפח תמייק לארשיב

 ,וטנ הסנכהב רבודמ ןיאו ,םימוצעה הסנכהה ירעפ תא ףיסוהל שי

 הסנכה :תיללכה הסנכהב אלא ,ריבס אוה לארשיב ןויוושה-יא הבש

 ,אליממ תמייקה תוגלפתהה לע .ןוהמ הסנכהו הדובעמ הסנכה ,רכשמ

 לש יוביר םהב שיש ,םייברעה םיבושייה לש םתוידוחיי תא ףיסוהל שי

.םידחוימ םיכרצ תולעב תוליהק

 וניא ןוטלש - היצזילבולגה אוה ונממ םלעתהל ןיאש ףסונ טביה

 .ילבולגה לוקישה תא ןובשחב איבהל ילב סמ ירועיש עובקל לוכי

 המ אוהו לארשיל ידוחיי וניא ןובשחב איבהל ונילעש ןורחאה טביהה

 תדוקנמ רתויב בוטה רמולכ .'ישפוחה אשונה תייעב' םינכמ םינלכלכש

 האוושהב םיכומנ ויהי םיינוריעה םיסמהש אוה ריע שאר לש תוארה

 אוה ,לשמל .וילא ורבעוי םיסממ תוסנכההשו ,םירחא םיגוסמ םיסמל

 ,וילא ורבעוי הסנכה סממ םילובקת וליאו ,םיכומנ הנונרא יסמ ליטי

 וייוכיס תא ןיירשיו ההובג המרב םיתוריש קפסל ול רשפאיש המ



ה 
ירוביצה הצעומ

וניכה • ת
ה ס

ש
ינימ

26
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 אוה ירוזיבה םגדה ,ןאכ יתנייצש םיטביהה לכל רשקהב .תינש רחביהל

 רועישב שפוח ?ירוזיבה םגדה לש ותועמשמ ,םצעב ,יהמ .רתויב יתייעב

 יכ ,רישע םדא דיל רוגל ףידעי אוה ,רישע םדאה םא זא .סמה תעיבק

 תרזעב ,אופא ,ךכ .וידליל םימלוה ךוניח יתוריש שממל ןיינועמ ירה אוה

 םיינע לש םיזוכירו םירישע לש םיזוכיר םירצוי ונחנא ירוזיבה םגדה

.אליממ הלודגה תוגלפתהה תא םיפירחמו

.ןולקשא תייריע שאר ,ןינקעו ינב :ירד דוד 

 ימוקמה ןוטלשהו יזכרמה ןוטלשה ןיב סחיה אשונ ,תישאר :ןינקעו ינב 

 רדעיה איה ונלש תויזכרמה תויעבה תחא ;הקוחב עובק תויהל בייח

 יזכרמה ןוטלשה לש תובוחהו תויוכזה תא ןגעתש המיאתמ הקיקח

 םיתוריש לס ןתמב יזכרמה ןוטלשה תא םג בייחל שי .ימוקמה ןוטלשהו

 - ירוזיבה םגדל רשא .בושייל בושיי ןיב םינושה םינייפאמב בשחתיש

 יהוזו ,יביסנופסרו יארחא לשממ לע רבוד ונל קלוחש עקרה רמוחב

 םא ןיבו תושר שאר םא ןיב( רוביצ רחבנ ןיב הלידבמש הנוכתה קוידב

 דרשמב זוחמה לע הנוממה םא ןיב( יתלשממ דיקפ ןיבל )הצעומ רבח

 ריכב דיקפ וא ,ןוכישה דרשמב זוחמה לע הנוממה םא ןיבו םינפה

 אצוי טעמכ ינא - ןולקשאב היירפס םיקהל ,לשמל ,םיצור םא .)להנמב

 רוביצה .עקרק לע המיתח לש ךילה םייתסמ אל עודמ ןיבמ ינניאו יתעדמ

 לוכי - ץחל םוש ןיא לארשי יעקרקמ להנמב דיקפה לצא וליאו ,קחוד

 תימוקמה תושרב ינויח שיבכב רבודמשכ ,ךכל המודב .הנש םג ול תחקל

 הלולע ותמלשה-יאש ,שיבכה תא םילשהל בייח אוהש שיגרמ רחבנה -

 וניא רבד םוש ,ןוכישה דרשמב דיקפה וליאו ,ונוטלש תא רערעל וליפא

 .ירוביצ ץחל ותואמ לבוס וניא אוה .ול קחוד

 לש החוכ תרבגהו הצעומה שאר לש וחוכ תשלחה לע ןאכ רבוד

 םיסנמ םעפ ידמ .עירתהל אקווד שקבמ יתייה הז ןיינעבו ,הצעומה

 יוניממ ץוח .עוציב תויוכמס ןיא תסנכל .תסנכל הצעומה ןיב תוושהל

 ןתמ .םייעוציב םידוקפת דואמ טעמ קר תסנכל שי ,הנידמה אישנ

 תמועל .תושרה לש התוליעיב ,יתעדל ,עגפי ,הצעומל תויעוציב תויצקנופ

 הל רשפאל ,חוקיפו תרוקיב לש תויוכמס רתוי הל קינעהל שי ,תאז

 תוכמס וליפא ןיא הצעומל .לשמל ,ביצקת יניינעב םיחמומ רוכשל

 אלא ,הייריעה לש יטפשמה ץעויה לש ותעד תווח תא שקבל הרורב

 גשוי אל תושרה שארו הצעומה ןיב ןוזיא .ריעה שאר תועצמאב

 רתי .תוליעיב לבחת קר וזכ הקולח ;עוציבה תויוכמס תקולח ידי-לע

 תא ,םימיוסמ םיאשונב ,ותנוהכל ריזחהל היה יאדכש ןכתיי ,ןכ לע
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 תמצמוצמ תנוכתמב ,ריעה תלהנה - םעפ םייק היהש םייניבה ףוג

 םורופ תושרה שארל קפסל ךכ ידי-לעו ,תומיוסמ עוציב תויוכמס םעו

 לולכל םג יאדכ היה .ןוידל םיאשונ וילא ריבעהל רשפאש יביטוקזקא

 הניא איה ,הייריעה ביצקתל דוגינבש( הדובעה תינכת תא הקיקחב

 ,תוינידמה תא תטרפמש תינכתל יתנווכו ,)תויריעה תדוקפב תרדגומ

 ףיעס תחת ביצקתב םיעיפומש םיאשונ תטרפמש ,ריעה שאר ןוזח תא

.תויופידע ירדס הרידגמש ,דחא יביצקת

 ינא .הצעומה ינפל וזכ הדובע תינכת לש התאבה תא קוחב בייחל ךירצ

 תקולח ידי-לע גשוי אל הצעומל תושרה שאר ןיב ןוזיא ,רמואו רזוח

 תא דחא ףוג לש לורטנ קר השוריפ תאזכ הקולח ;עוציב תויוכמס

.רחאה ףוגה לש ויתולוכי

 הדימבו ,יזכרמ ןוטלש אוה לארשי תנידמב םויה ןוטלשה :ןמחנ ןור 

 עברא תסנכב בשיש ימ רותב רמוא ינא תאזו - יקיבשלוב אוה תמיוסמ

 םוקמהמ .םיפסכה תדעוובו טפשמו קוח ,הקוח תדעווב רבחכ םינש

 תא םיסמור ךיא - הקיקחה תלועפ לע םכל רפסל לוכי ינא אוהה

 לש חבזמ לע ונלש םיסרטניאה תא םילעמ ךיא ,ימוקמה ןוטלשה

 לארשי תנידמ תא םיסרוה ךיא ,תימואל המרב תיטילופ הרוטקנוינוק

 .ללכ יטנוולר ונניא ימוקמה ןוטלשה ,השעמל ,ךיא ,הטמ יפלכ הלעמלמ

 לש הכוראה עורזה אוה ימוקמה ןוטלשה ,תיטילופה הטישה םצעמ

 רידסהל םוקמ אוה ,ףדוע חרס אוה ימוקמה ןוטלשה .יזכרמה ןוטלשה

 .םרקיב ץפח לארשי תנידמב יטילופה ןוטלשהש םישנאל תורשמ וב

 אשונב םירע ישארכ ונלש העפשהה יהמ .ךוניחה אשונ תא המגודל חקינ

 לבא .הלודג ריעב רבודמ יכ ,יהשלכ העפשה תמייק יאדלוח לצא ?הז

 םירדסמ לוכה תא .העפשה ןיא שפנ ףלא 02 דע םיפלא תרשע םע ריעל

 יתמקה :תרחא המגוד .ירמגל תיזוכיר איה ךוניחה תכרעמ ;םילשוריב

 בושחמ אשונב לארשי תנידמב תמדקתמ יכה תכרעמה תא לאיראב

tramS - ימוקמה ןוטלשב רושקתו  ytiC, שש .רופגניס לש םגדה יפל 

 יל ויהש םיישקב םכתא האלא אל .הזה אשונה לע דבוע ינא םינש

 םישנא םיבשוי - יתקיקחה רשקהב .רוטלוגרה אשונב תרושקתה דרשמב

 םהו ,הנטנא תיארנ ךיא םיעדוי םניאש ,תסנכה לש הלכלכה תדעווב

 .תוטלחה םילבקמש ולא

 םידבועהמ %05 רטפי יזכרמה לשממהש הצור ינא .רוזיב הצור ינא

 ,םידרשמה לכב היטרקורויבה לש םימסחהו םימלבה תא ריסיש ,ולש

 .חרפת לארשי תנידמ ךיא זא וארתו - דובעל םירעה ישארל ורשפאישו
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 תרגסמב ,ונל ורשפאיש עדמל םירש תדעווב יתעצה םייעובש ינפל

tramS-ה לש טקיורפה  ytiC, ארקנש המל הנידמה לכ תא רבחל 

 ,םיכסה יאנליו ןתמ - אלפ הז וארו ,'בחרה ספה לש היגולונכטה'

 ,ךוניחה ,רצואה ,תרושקתה ידרשמ לש םיגיצנ ובשי הדעוובש ועיצהו

 ינא המ .הימדקאה לש םגו ימוקמה ןוטלשה לש גיצנ היהישו ,תויתשתה

 ןיאש תויה .דחי רובחל םיבייח ימוקמהו יזכרמה ןוטלשהש ?רמול אב

 יפל תויהל הכירצ הקולחה ,םחורי ןידכ הפיחו ביבא-לת ,םילשורי ןיד

 תויושרה לש לדוגה ירדס תא ןייפאתשכ ,ןכמ רחאלו ,הייסולכואה לדוג

 ךותיחב תושר לש גוס לכל תתל שיש תיטירקה הסמה יהמ תעדל לכות

.הנטקה דעו הלודגה תושרהמ ,הזה

 וב שיש ,תיקסע הרבח ומכ להנתמש ריעה תצעומ לש םגדב לגוד ינא

 םע ,תושרה תצעומ ובש ,היצרפואה ןיבל םילהנמה תצעומ ןיב הדרפה

 לש תוירחא תורבחב תמייקש ומכו .םייצועיי םיפוגב תרזענ ,תושרה שאר

 םיצורמו ןוירוטקרידהמ םיצורמ תוינמה ילעב םא רמולכ ,ןוירוטקריד

 םג ךכ ,התיבה םיחלוש - םיצורמ םניא םאו ,םיעיבצמ - ל"כנמהמ

 ,ןירדהמל תיקסע איה ילש הסיפתה .םיבשותה רמולכ ,ונלש תוינמה ילעב

 .תומזי תוברל

 .הרישיה הריחבה אוה ימוקמה ןוטלשה תוביציל איבהש המ .ןורחא ןיינע

 .תסרוק התייה רבכ לארשי תנידמ ימוקמה ןוטלשל הרישי הריחב אלל

 ןכלו ,תימוקמה תושרה שארל ונתנש חוכה אוה הרקש רתויב בושחה רבדה

 ,הצעומה שאר תא חידהל תוכמסה היהת תימוקמה תושרה תצעומלש רוסא

 רוסא .האנה תובוט קינעה אלו ענכנ אלש ינפמ לפונ ריע שאר םימעפל יכ

 .עבוקה אוה רוביצה ןחבמ .היצנדקה םות ינפל ותנוהכמ ריע שאר ריבעהל

.הצעומה שאר דעב בוש עיבצי ,הצר אוהש תורישה תא לביקש רוביצ

 ןוטלשה לע קרפ הקוחב לולכל םיבייח ,תישאר :יקסבושריו יכדרמ 

 ןוטלשה ךרעמב .ינעהו ןכסמה בורקה תויהל ךישמי אוה תרחא ,ימוקמה

 אוצמל בייח הזו ,יחרזמה לתוכב םוקמ שי ימוקמה ןוטלשל ,לארשיב

 .הקוחב יוטיב

 איה ןובשחב האבש הדיחיה ,ונל וגצוהש תוטישה שולשמ ,תינש

 תנידמב הלודג תועט היהת םייניב להנמ םיקהל העצהה .תירוזיבה

 ךירצש ןכתיי .תודיקפ ףדועו היטרקורויב ףדוע אליממ םייק הבש ,לארשי

 ,תולודג םירעב םג הלועפ ףותיש דדועל ,םירע ידוגיא קוח תא רפשל

 ,בויבה אשונב תופסונ םירע שש םע הלועפ תפתשמ ביבא-לת - היארהו

 .היעבה םע דדומתהל ןתינ ךכ קרש אצמנ יכ
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 םיאורש ,םירעה יבשות יניעב ,השעמל ,תמייק רבכ תירוזיבה הטישה

 ךירצ טושפו ,םייקה וקה הז ;םיתורישה רקיעל רוקמ תימוקמה תושרב

 .ותוא קזחל

 ירבחל עוציב תויוכמס ריבעהל ןיאש רובס ינא םג - ישילש ןיינע

 ,הייריעה שאר ידי-לע תלהנתמ ריעהש עבוקש ףיעס שי םויכ ;הצעומה

 דעייל הצור היה ןמחנ ןורש םידיקפת םג ,המ אלא .תויהל ךירצ ךכו

 הדבועה אוה ערה רוקמ .אלמל לוכי ונניא הצעומ רבח - הצעומ רבחל

 תעצבמה עורזה היהת תימוקמה תושרהש ןיינועמ ןכא יזכרמה ןוטלשהש

 ,תסנכל תוריחבה תטישב קוידבו ,תושרה תצעומ תרחבנ ךכיפלו ,ולש

 אל םיתעל ןיא ,ותסנרפל דובעל םג ךירצש ,הצעומה רבחלש אלא

 אוהש םיאשונב תוטלחה לבקל ץעיימה ןונגנמה אלו יאנפה אל ,םילכה

 תא אלמל הנפתי הצעומה רבחש ידכ ,ןכל .העד םהילע תווחל שקבתמ

 .הרומת ול תתל ךירצ ,הכלהכ ודיקפת

 המ תא קזחל שי ,ימוקמה ןוטלשה תא םדקל םיצור םא ,הרצקב

 תויושרה קוח תא תחקל אלא ,תואקתפרהל ףחסיהל אל ,םויה םייקש

 רבד לש ושוריפ .םתוא רפשלו תומייקה תוארוהה תא ,תוימוקמה

 ,תודיקפה לע תרוקיב היהתש ,דובכב סנרפתהל לכוי הצעומ רבחש

 עובתל ךירצ ליבקמב .תישפוח די היהת תימוקמה תושרה שארלש

 עונמל ךכבו ,םיאשונ תורשעב הטילשה לע רתוול יזכרמה ןוטלשהמ

 םג הלש רוביצה יניעבו המצע יניעב תוזבתה תימוקמה תושרהמ

.דחי

 סנכית התומלשב תויריעה תקוחש תעדה לע הלעי אל :ןמטוג לאונמע 

 וללכיי אל םא םג ,תאז םע .תונורקע לש םיפיעס המכ אלא ,הקוחל

 .וב םינותנ ונאש בלשב רקיעה הז ןיא יכ ,לודג דספה הז ןיא ,הקוחב

 יזכרמה ןוטלשה לש ויתויוכמס הנושארבו שארב אוה תעכ בושחש המ

 דצמ ;יגולודותמ ישוק הזיא ונל שי הז ןיינעב .תוימוקמה תויושרל הקיזב

 ,הנידמה לש תויעבה לכ תא רותפנ אלש דעש רקובה ןאכ ורמא ,דחא

 ונניאש תויה ,ינש דצמ .ימוקמ ןוטלש לש תויעבב קוסעל םעט ןיא

 םיביוחמ ןכ ונחנא ,תויריעה תמקה בלשב אל םג ,הנידמה תמקה בלשב

 ,םיתורישה לס אוה ףסונ ןיינע .הפרותה תודוקנ יבגל יתועמשמ ןוידב

 תקולח' יהמ - תורחא םילימבו ,ןוידה רקיע תא שידקהל שי תאזלו

 םירובידב יד אל הז ןיינעבו .ימוקמ ןוטלשל יזכרמ ןוטלש ןיב 'הדובעה

.טרופמ ןויד ךורעל שי אלא ,תיללכ ןושלב

 דחוימבו ,ימוקמה ןוטלשה ישנא ןאכ ורמאש םירבדמ - הנורחא הדוקנ
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 ורחבנ אלש תוימוקמ תוצעומ ירבחב םיניינועמ םהש הלוע ,תויריע ישאר

 ,תאז םעו ,עגרכ תיתואיצמ-אל הלאשמ יהוזש אלא .תוגלפמ ידי-לע

 תוימוקמה תויושרל תוריחבה תטיש יבגל תשדוחמ הבישח עיקשנש בושח

.םוקמ לכל ונלצא תרדוחש היצזיטילופה תא רשפאה לככ רעבל ידכ

 םתואבו ,דואמ בוט םגד אוה ירוזיבה םגדהש רובס ינא םג :ףיש ןליא 

 תוחפלש חינמ ינא .ליעיכ רבתסה אוה ,אבצב ותוא ונמשייש םימוחת

 שי ךכלש אלא .תימוקמה תושרל םג הלועמ םגד והז ,יטרואתה רושימב

 לולע ירוזיב םגד ,תומיוסמ תויושרבש ,תרמואש 'הרהזא תרעה' ףרצל

 הנכס שי ,הלודג הנניאש תימוקמ תושרב .תויניינע-אל תוטלחהל איבהל

 ,תוילאירוטקס תוצובק לש םירידא םיצחלל ןותנ היהי תושרה שארש

 ,הנטק תימוקמ תושרב דוחייב ,ריע שאר יכ ,םוקמה ירישע לש לשמל

 ותחלצהב םג אלא ,תושרה יניינע תא להנל ותחלצהב קר אל דדמנ

 ,ירוזיבה םגדה תא לסופ ונניא ןיידע הז .ןוה ילעבו םיכמות סייגל

 תויוכמס ונקיש ,חוקיפו תרוקיב הרקב יעצמא וילא וולתיש יאנתבו

 לכותש ידכ הייריעה תצעומל םיביצקת וצקויו הייריעה תצעומל תולודג

 תונידמל הפיש המש חוטב ינניא ,תאז םע .היתויוכמס תא ליעפהל

 ,'היבשותו ץראה יאנת' חנומה םייק ונלצא יכ ,ונלצא םג הפי יהי תורחא

 תרעה םשור ינא ןכל .םלועב השענה םע בשייתמ אוה דימת אלש

 ירוזיבה םגדה לע רבד לש ופוסב םיטילחמ םאש איהו תפסונ הרהזא

 הקוחב ותוא עובקל ןיא ,)יתינמש םיעצמאה לכ ךכל םיוולתמש דבלבו(

 לעופ םגדה םא םינש שמח-עברא ונקדבש ירחא קר אלא ,הליחתמ רבכ

.הכלהכ

 אל לבא ,םילודג םיבושייל םיאתמ הימונוטוא רתי ןתמ :ץילמ םרמע 

 תונוכש םא ,לשמל .םיטועימ לש תוצובקל אל רקיעבו ,םינטק םיבושייל

 תועלקנ ויה ןה ,תיצרא תובצקותמ ויה אל תולודגה םירעב תוידרח

 .םימוצע םיישקל

 ןיבל םיבשותה לש םיכרצה ןיב ןזאל םצעב דעונ רוזיבה םא םג

 םיימוקמ םילוקישש םעפ אל אצי ,םתוא קפסל תושרה לש תלוכיה

 ינניא - החוור יאשונב לשמל .םייצרא ,םיילבולג םילוקיש לע ורבג

 תוכומ םישנל תיב ונבי שיא םיפלא תרשע וליפא הנומש בושייבש חוטב

 המרב םילפוטמש םיפסונ םיאשונ טעמ אל שיו ,ימוקמה ביצקתהמ

 המרב ולפוטיש יוכיס ןיאו החוורהו הדובעה דרשמ ידי-לע תיצראה

.ךוניח יאשונ יבגל םג ךכ .תימוקמה

 ,קוידב ללוכ אוה המ תעדל הליחת ךירצ ,רוזיבה תוכזב םירבדמשכ ןכל
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 ןניא תויושרה םויה .קפסת תימוקמה תושרהש םיתוריש לס רידגהל

 הרידגמ הנידמה רשאכ םג .ךוניחב אל םג ,רדגומ לס ןיא יכ תוצורמ

 תורחא תורטמל וב תשמתשמ תימוקמה תושרה םעפ אל ,ידועיי ביצקת

 קר .המודכו ,תרוכשמ םולשת ,םיימוקמ םיצחל ,םיימוקמ םילוקיש ללגב

 לכונ ,בשותל תתל הרומא הנידמהש םיתורישה לס והמ רדגויש ירחא

.יזכרמ ןוטלשל ימוקמ ןוטלש ןיב םיסחי לע רבדל

 לע הלימ יתעמש אל הכ דעש ךכמ דרטומ ינא תישאר :טהר ןועדג 

 םירעה ישארש ךכ לעו חלצומ לוהינ לע הפ םירבדמ קר ,היטרקומד

 ףא לע ,תינש .יעבט הז - בגאו ,םימלבו םילושכמ תוחפש המכ םיצור

 ולש רוביצה תא תרשל ותלוכי לככ השוע אוהש ןימאמ ריע שאר לכש

 יטרקומד ןונגנמ תויהל יתעדל בייח ,'לגר ול םישל' םיסנמ םלוכשו

 םיניינועמ םיבשותהמ %05 תוחפל םא ,ריעה שאר תא חידהל רשפאיש

.ךכב

 אלא ,להנמ קר אלו ,קסע קר ונניא ימוקמ ןוטלשש רוכזל ךירצ

 יבגל אקווד אלו ,העד עיבהל םיחרזאל רשפאל שישו ,היטרקומד םג

 ןויקינ לשמל ,םוי-םויה יניינע יבגל םג ,תושרה שאר לש ותורישכ

 תימוקמה תושרל תוריחבב תופתתשהה לש ךומנה רועישה .תובוחרה

 .ינשרד רמוא הזו ,םיבשותה דצמ הלודג הכרעהמ תינהנ אל איהש דיעמ

 ריעב םתוברועמ םגש חינהל שי ,םיבשותל תבשק ןזוא רתוי התייה םא

.ןיינעו ןיינע לכב וטילחי םיחרזאש יתנווכ ןיא תוברועמבו ,הלדג התייה

 .יזכרמה ןוטלשה לש וטבמ תדוקנמ אקווד יבויח דעצ אוה ,יתעדל ,רוזיב

 רתי-סמועל ןותנ אוה ;ול דרח ינאו יזכרמה ןוטלשה לע לכתסמ ינא

 ,ימצע תא לאוש ינא םג ,תאז םע .םיצחל ונממ דירוי רוזיב .םיצחל לש

 ,הדוריה תימוקמה תיטילופה תוברתה תוברל ,םימייקה םילגרהה םאה

.תימוקמה המרל תויוכמס רתוי ליצאהל םירשפאמ

 הדיחיו תחא הטיש תוותהל םילוכי ונניאש ונלוכל רורב :הראב'ג חאלס 

 ןוטלשה לש הטישהש םג המ ,ימוקמה ןוטלשה יכרוצ לכל הנעמ ןתיתש

 ןוטלשהש תויה .תעה לכ תואלתו םייוניש איה ףא תרבוע יזכרמה

 וילא ריבענ ,ימוקמה ןוטלשל ונממ רוזגנ םא ,שבוגמ וניא ןיידע יזכרמה

.תוילילשה תועפותהמ קלח םג

 ןוטלשה ןיבש סחיב קר םידקמתמ ונחנאש רבתסמ :תפסונ הדוקנ

 ,יטרפה רזגמה לש טביהה תא םיצימחמו יזכרמה ןוטלשל ימוקמה

 יתבל עגונש המב לשמל ,םיבר םימוחתב יכ בל םימש ונניאש הז ןבומב

 סחיהמ הנוש וניא ימוקמה ןוטלשל סחיה ,הלשממה ידרשמל וא טפשמה
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 שארשכ ,רכש תונלה אשונב לשמל ,לגר תטשופ הרבחל וא יטרפ םדאל

 .תויביטקייבוא תוביסמ םג ,דעומב תורוכשמה תא םלשמ וניא תושרה

 ןוטלש לש םינממס וב שיש ןונגנמב הרוק היה אל הזכ םירבד-בצמ

 תלבקל םד זיקמ התא - האוולה תוינכת איה תפסונ המגוד .יזכרמ

 רזגמב ךכ וניאש המ ,םדקתהל לוכי ךניא וידעלבש ,תורדתסההמ רושיא

 תוניסחמ הנהיי ימוקמה ןוטלשהש ךירצ ובש ,םילוקיעה אשונ וא .יטרפה

 ,תקדוצ-אל וא תקדוצ העיבת ךמס לע ,טפשמה תיב וליאו ,תמיוסמ

.הייריעה תא קתשל םילגוסמש םיינמז םילוקיע ליטמ

 דע וליפא הייריעה תצעומ תלדגהב םיכמותש הלאמ ינא - רחא ןיינע

 םינעטמל ,תמצמוצמ הצעומב .א :םידעי ינש גישנ ךכב .םירבח 04-05

 .םייניינע תוחפ ,םירבדה עבטמ ,םינוידהו רתוי הלודג העפשה םישיאה

 תא הכירפמו םייבויח םימרוג לש םתסינכ תרשפאמ לגעמה תבחרה .ב

.'ךלכולמ' רבד איה תימוקמה הקיטילופהש םשורה

 םיאשונב ,תירוזיב הטיש תארקל םיכלוה םא םג - הנורחא הדוקנ

 ומכ םיאשונש רוסא ,לשמל .תוירחא תחקל הכירצ הנידמה םימיוסמ

.ריע שאר לש וילוקישל םינותנ ויהי בויבו תויתשת

 חותיפ לש ןוויכב תכלל ונילעש איה ילש אצומה תדוקנ  :ןמדירפ הרפוע 

 החוור תנידמכ רבעב ונרכהש המש ךכל תועדומה ךותמ תיחרזא הרבח

 םיכרצה ;דוע םייקתהל לגוסמ וניא ,םיתורישה לכ תא קפסל הרומאש

 ןורתפה .הנטק םתוא קפסל הלשממה לש התלוכיו ,םילדגו םיכלוה

 תא םדקלו חתפל לגוסמ אוה קר ;יחרזאה חוכה ןוויכמ קר אובל לוכי

 ,תיפרגואג הליהק לש םיחנומב בושחל ונילע ךכ םשל .ולש םיתורישה

 םדוק ותוא רידגהש יפכ ,'יתרבח ןוה' ונל ץוחנ התוא חתפל תנמ לעש

 .ימוקמה ןוטלשה םוחתב רוזיב םע דצב-דצ ,סילופנאידניא תייריע שאר

 ,םיילמינימ םיתוריש לש יטרדנטס םגד לע טילחהל שי ,תורחא םילימב

 תיתרבח ת ּומזיל בחרמ רשפאל הז םוחתבו ,םהל יאכז חרזא לכש

 תא םג תפתשמש ,)תרחא וא תיפרגואג הליהק לש סיסב לע תמייקתמש(

.יקסעה רזגמה

 תא ,היצזיטילופה עגנל ,ריעה תצעומ ךותב תועיסה יוביר תייעבל רשא

 ידי-לע םגו ,רתוי הובג המיסח זוחא תעיבק ידי-לע רותפל רשפא הז

 תומישר רתוי סינכת םירבדה עבטמש ,תיחרזאה תוברועמה תלדגה

 ךשמ תא רצקל העיצמ יתייה םג .תימוקמה תושרה תצעומל תויחרזא

 ,'הרוחסה תא קפסמ' ונניאש ריע שאר .עבראל םינש שמחמ הנוהכה

!הלשממ שארמ רתוי ןהכל ךירצ אל
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 תייריע הכרבה לע אובתו ,תושרהו חרזאה ןיב הקיזה תא ריבגהל בושח

.םיבשותה ינפל ריעה לש היינבה תוינכת תגצה תא המזיש ביבא-לת

 ןיבו םירחובה ןיב רישיה רשקה תא רפשת םג םיחרזאה תוברועמ

.הייריעה תצעומ חסונב םיכוותמב ךרוצה תא ןיטקתו רחבנה

 םהש תוימוקמה תויושרה ישאר לע םירמואש ימ :יאדלוח ןור 

 תכרעמה אקווד .הרושאל היעבה תא םיניבמ םניא ,םיטרקומד םניא

 ,תילארוטקנוינוק רתוי ,תתחשומ רתוי ,הרשי תוחפ איה תיתלשממה

 הב שיש רמול רשפא תיביבא-לתה תכרעמה לע .תיקורטילופ רתוי

 תוכרעמב רשאמ תוחפ הברה לבא ,ןיקת להנמ רסוח הב שיו תותיחש

 ,לארשי תנידמ לש תויעבה תחא ,ןכ לע רתי .יביבסמש תויתלשממה

 ישיאה סרטניאה ןיב ךוותמ לש דיקפתב תולודג תוגלפמ רמולכ

 ןוטלשה תמרב תמייק הניא ,ירוביצה סרטניאה ןיבל ילארוטקנוינוקה

.תויריעה תושארל הרישיה הריחבה ןוניכ זאמ ימוקמה

 הרואכלש ,תאזה תיזוכירה הטישה לש היתואצות ,הזמ רתוי םכל דיגא

 דצמ :רתויב תובזכאמ ,רוביצה לש סרטניאה לע רומשל הרומא התייה

 החילצה אל איה ינש דצמ ,בויבל םיביתנ רומשל החילצה אל איה דחא

 ןיא ירה .הלפתה רוציל החילצה אל איה .ךרד תויוכזו םיביתנ רומשל

 היעבה .הלפתה ןקתמ רקובב רחמ תונבל ופי-ביבא-לת תייריעל היעב

 .ןולקשא תייריע ול התכזש ומכ םימה יריחמ לע הנגה איה הלש הדיחיה

 יטרקומד הז .הלילשב תויתשתה רש יל הנע וז חורב השקב לעש אלא

 הלפתה ןקתמ םיקהל תוכמסה היהת אל ופי-ביבא-לת תייריע שארלש

 תמייקמ תסנכה ;םיירוביצ םינויד לע ןאכ רבוד ?ויבשות תא תרשל ידכ

 םימייקתמ ,ערל וא בוטל ,ופי-ביבא-לת ריעב ,תאז תמועל ?ירוביצ ןויד

 ,תיטרקומד הנניא אופא היעבה .דואמ םיבר םיאשונב םיירוביצ םינויד

 המרב עיגהל איה היעבה ,תיניינע יכה המרב תויוכמס רוזיב איה היעבה

 הלאשה תאז .ויגיצנ תא רחבש חרזאה תבוטל ןוכנ דוקפתל תיטרקומדה

 תא לבקמ וניא חרזאה םויהש רמול יילעו ,קרפה לע תדמועש תיתִמאה

 ונל ןיאש ינפמ עצבל םילוכי ונניא תובר םימעפ יכ ,ול עיגמה תורישה

 םיאשונה לכב ןיגפהל ידכ וילא עיגמ חרזאהש םוקמה .ךכל תוכמסה

 המוקה אלא ,תסנכה ונניא ,הנידמה לש התוירחאל קוח יפל םירוסמש

 ןיגפמ וניא אוה רויד רסח והשימלשכ ;ריעה שאר לש תלדה די לע 21-ה

 ןכל .ילש תלדה די לע ןיגפמ אוה .ןוכישה רש לצא ןוכישה דרשמב

 םוחתמ היה םקוסיע רקיעש םירבח יפמ הפ ועמשוהש םירבדה תמינ

 תויושרה יניינע םאה .ןוטלשה תוצירע לע אלא העיבצמ הניא ,הלשממה
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 לבא .ייניעב ,תירקיעה הלאשה הנניא תאז ?הקוחב ונגועי תוימוקמה

 ימוחתו תויוכמסה המ קוידב רידגהל הבוח ,הזכ ןוגיע לע טלחוי םא

 יתנש םוכס םלשמ חרזאש ןכתיי אל .תוימוקמה תויושרה לש תוירחאה

 לע הנונראה יפסכמ האיצומ הייריעה ליבקמבו תואירב לע הובג

 הלשממהש דבלב וז אל .ךוניחה םוחתב ךכל המודבו ,תואירב יתוריש

 תצצקמ ,םהילע הבייחתהש םיתורישה תא קינעהל החילצמ הניא

 טלחהב םיכסמ ינא .יילע תחקפמ םג איה ,םירקבל תושדח הנשמו

 תוסנכהב השוע איהש שומישב תויופידע ירדס לע טילחת הלשממהש

 ביבא-לת ידליל רשאמ רחא ןקת םינתונ בגנב םידלילש עבקתו ,םיסממ

 ךכב רפוכ ינא לבא .יברעה רזגמל תרחא וא תאזכ תפסות םינתונשו

 הלדח אל איה ,הל עיגמש המ תא תימוקמה תושרל הנתנ איהש העשמש

.הברהב בוט הדובעה תא תושעל תלגוסמ איהש החנהב הילע חקפל

 ,הלשממה תוירחאבש םימוחתה תא רידגהל שיש רמואו רזוח ינא ןכל

 איהש ךכב אלא ,הלשממה לש תויוכמסב קר אל הצמתת תוירחאהשו

 הבוחש ףסונ רבד .ותוכיא לעו תורישה תוהמ לע חרזאה ינפב תיארחא

 רשפא-יא ;םיסמ תלטהל עגונה לכב תויושרה לש ןתואמצע אוה ורידגהל

 ןויסינה .סמה תא תולעהל ךמסומ היהאש ילב תוריש תתל יתוא בייחל

 .רתוי םיבוט םירצות םילבקמ ,תוירחאו תוכמס םיקינעמשכש דמלמ

 םיחילצמ ,ימצע לוהינל ורבעש ופי-ביבא-לתב רפס יתב םתוא ,לשמל

 תא ריכשהל םידמול ,ריווא-גוזימלו למשחל ןומימ םמצע תוחוכב אוצמל

 דויצה לע םיחיגשמ ,ןוכסיחה תא םילידגמ ,ףסונ הסנכה רוקמכ תותיכה

 םגש יאוולהו ,ןובשחו ןיד םהמ שרוד ינאו .תוירחא םילבקמ ,הרצקב -

 תבייח תימוקמה תושרהש בשוח ינניא .חרסש ימ תא ףילחהל יתלוכי

 סמ לכ וא ,הנונרא תובגל התוא םיכימסמ אל םא םיתוריש לס קפסל

.רחא ינוריע

 תינכת תומסרפמ ,ןהבש תונקותמהו תולודגה תוחפל ,תוימוקמ תויושר

 תייריע .ביצקתה תרגסמב קפסל תובייחתמ ןה המ רמולכ ,הדובע

 השולש לש ביצקת קלחל התנווכב ךיא רפסב תמסרפמ ביבא-לת

 ןוכיס חקול ינא .יתמו המכ ,המ לש טוריפ תמרב םילקש יצחו דראילימ

 רמוא ינא הנש לכב יכ ,לארשי תנידמב רש לכ רשאמ רתוי לודג יטילופ

 .ומייסי יתמו דובעל וליחתי יתמ ,ונבי המ

 תויושרה תא תחקל ךירצ ,ונלש ןוידה אשונב לועפל םינווכתמ ןכא םא

 ןתא םדקתהלו )לארשי תלשממ לש התמכסהב ,ןבומכ( קנעמה תולוטנ

 תנידממ שילש תופיקמש 41 ןהב ,תויושר 71-ב רבודמ - רוזיבה ןוויכב
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 הלאה תויושרה ,ןלדוג ללגב .רתויב דבוכמ ייוסינ םגד ןהש ,לארשי

 חוכ ידקומ םתוא ןהב ןיא רמולכ ,תיטילופ הניחבמ תויטסילרולפ

 תא תתפול החפשמ םהבש ,םינטק םיבושייב םימייקש םיירשפא-יתלב

 תופסונ תויושר דדועת הזה םגדה לש ותחלצה .וראווצב ריעה שאר

 תלעות םג ,ןבומכ ,שי ךכבו ,קנעמה תולוטנ תויושרה לגעמל ףרטצהל

.תילכלכ

 הטישה לע טלחוי םא( הקוחב רוכזא היהיש בושח ,יתעדל :ןאירא רשא 

 קר ונניא הקוחה דיקפת יכ ,טרפב ימוקמה ןוטלשה אשונל )תירוזיבה

.תומרונ עובקלו ךנחל םג אלא ,ימוקמה ןוטלשה תויעב תא רותפל

 יפואה ילעב םיחוכיוול רבעמ ,רוזיבה אשונב ביחרהל התע שקבמ יתייה

 ;המצעמ הלח היצזיטרקומדש רובס ינניא .םויה ונעמשש יטמגרפה

 איהש הווקתב ,הרבחב תוקזחה תוצובקב הליחתו ,התוא דדועל םיבייח

 ,יטרקומד עקר ונל ןיאש תויה .הייסולכואה ללכל םשמ טשפתת

 אוה ימוקמה ןוטלשהו ,דחוימב םילודג םיצמאמ ךכ םשל םישורד

 םג ךכל םיאתמ ימוקמה ןוטלשה לולסמ .וב ליחתהל םיאתמה םוקמה

 רחאמ .ונלש הקיטילופב דואמ בוט םודיק לולסמ שמשמ אוהש ינפמ

 יתייה ,היעבהמ קלח קר אוה גוציי ,היצזיטרקומדה רבעל ץמאמבש

 להקל תוחיתפ ליבקמב בייחל ,ונלש הבשחמב לבא הקוחב אל ,עיצמ

 ךכמ ונהיי תומיוסמ תוצובקש ןוכנ .ימוקמה ןוטלשה לש םינוידב בחרה

 עיפשהל ןחוכב היהי םא ,תושיגנ ןהל היהת םא לבא ,תורחאמ רתוי

 ךכ .םיחרזאה ראש רובע םג הלולס היהת ךכל ךרדה - קוח תועצה לע

 םג ,תוירחאלו תויביסנופסרל ףסונב ,לולכל ונילע ,יתקוחה ןוידל הקיזבש

 .היצזיטרקומד

 ינשל תוסחייתה םצעב התייה ,ןאכ ועמשוהש םירבדב :היטע ןתיא 

 תא דדחל שקבמ יתייה ינאו ,'רוזיב' חנומה לש םידרפנ םירושימ

 תונורקע לש רוזיב תמועל ילועפת רוזיבב רבודמ םצעב .תאזה הנחבהה

 .םיימואל םיסרטניאו

 תונורקעה תא רזבל ,ןוכנ אל ףאש ןכתייו ,רתוי השק יעבט ןפואב

 תויהל ךישמי ןויוושה ןורקעש רורב ,לשמל ,ךכ .םיימואלה םיסרטניאהו

 רוזיבש ,רמול הצור .תונושה ןוטלשה תויושר ידי-לע לפוטמו חקופמ

 תונורקעו םיסרטניאל הגאדמ קקוחמהו הלשממה תקירפ ותנווכ ןיא

 ,תרדוסמ המישרב ,הקיקחב עובקל יוארה ןמ ,ןכאו .םיימואל םיבחר

 םא ,םייסיסבה םיימואלה םיסרטניאה תאו םיידוסיה תונורקעה תא

 םוחתמ תולאשל עגונב םאו ,רטשמה לש םיידוסיה תונורקעל עגונב
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ימוקמה ןוטלשה לש םיילרודצורפהו םיירטשמה םייתקוחה םיטביהה

 וליפא וא תוילאיצוס תויוכז ,ןיסולכוא רוזיפ :ןוגכ ,ימוקמה ןוטלשה

 תאז ונעבקש עגרמ לבא .בייחמה םיינוריעה םיתורישה לסל עגונב

 רשפאל ונילע ,תוימוקמה תויושרה ישאר לע תוירחא ונלטהו הקיקחב

 רשפאל שי ,עבקיתש תיתקוח תרגסמ לכב .ימוימויה ילועפתה רוזיבה תא

 םאתהב התעד לוקיש יפל םירבדה תא להנל תימוקמה תושרל התעמ

.םוקמה תייסולכוא לש היכרצו הנוצרלו ,תואיצמל ,תוביסנל

 ,תירוישה תוירחאה תא תוימוקמה תויושרה לע ליטהל שי ,ליבקמב

 ובש ןיינע לכב ,רמולכ( הלשממה :דוסי קוחב םייקתמ רבדה ובש ןפואב

 תיטמוטואה תוכמסה הלשממל ,ינולפ ףוג לע תוכמס ליטמ וניא קוחה

 תאזה תוכמסה תא קינעהל דואמ בושח ,ימוקמה רושימב .)וב לפטל

 רדסוה אל םימה תלפתה אשונ םא ,לשמל ;תימוקמה תושרה שארל

 תרגסמב וב לפטל ענצמ םרמע וא יאדלוח ןור לכוי ,תישאר הקיקחב

.תויוכמסה רוזיב תלאשל ןאכ דע .ימוקמה ןונגנמה

 שי :תימוקמה תושרה ךותב היצזיטרקומדה תייגוס יבגל הרעה תעכו

 תא םהיניב אוצמל ךירצשו םיתעל םישגנתמש םיסרטניא ינש הז ןיינעב

 םיבייחמה ,ףותישהו היצזיטרקומדה םימייק דחא דצמ :ןוזיאה תדוקנ

 םהיתויוכמס ןובשח לע תושרה תצעומ לש החוכ תלדגה תא הרואכל

 תמייק ינש דצמ .תושרב םיריכבה םידיקפהו תושרה שאר לש םחוכו

 תויושרב םויכ רבכ תוארל ןתינש יפכ ,עובנל הלוכיה קותישה תנכס

 תונקסעמו ,םייטילופה םינונגנמה לש יניצ לוצינמ ,תובר תוימוקמ

 רסוחל םיבר תומוקמב תואיבמ הלא תועפות .היואר יתלב תיטילופ

 .בשותל םיתורישה ןתמבו תושרה דוקפתב העיגפל ,שממ לש דוקפת

 םיימינפה תוחוכה יסחיב ןוזיאה תדוקנ יונישב ןודל ונאובב ,ךכיפל

 ל"נה תויתייעבל םירע תויהל ונילע ,)תושר שאר - הצעומ( תושרב

 השעמל ואיבי "ףותישו היצזיטרקומד" רתי אמש בצממ רמשיהלו

."קותיש"ל

 םומינימה זוחאב וא הצעומה יבכרהב קסעתמ יתייה אל - ףסונ רבד

 תוניצרב לקוש יתייה ,תאז דגנכ .תושרה שאר לש ותחדהל שורדה

 םא םג ,םלועב תובר תונידמב םייקש ,'רוביצה לאשמ' ןונגנמב שמתשהל

.הדבכנ תיפסכ העקשהב הכורכ ותלעפה

.השקבב ,רלסכו יזוע :ירד דוד 

 לבקל וילע ןכ לעו ,ודוסיב ןוכנ ןויער אוה ירוזיבה ןויערה :רלסכו יזוע 

 וא חרזאה תויוכזל עגונש דוסי ןויערש תעדה לע הלעי אל .הקוחב יוטיב

 תושרהש קפס ןיאו ,הקוחב יוטיב לבקי אל ןוטלשל חרזא ןיבש םיסחיל
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.ןוטלשה םע חרזאה לש םיעגמה בורב תומיעה תדוקנ איה תימוקמה

 ןכא ונחנא םאה איה ימוקמ ןוטלשל עגונב תובושחה תולאשה תחא

 יבושייב טושפ וניא יאדווב הז .ערלו בוטל יאמצע ןונגנמ רצייל םילגוסמ

 ,ביבא-לת ומכ ריעב טושפ וניא םג הז לבא ,הקוצמ ירוזאבו רפס

 הלשממה ידיקפ זא ביבא-לתב האורבת ידבוע תתיבש שישכש םושמ

.הדובעל אובל םילוכי אל

 יריחמ לע תירטנמלרפ הריקח תדעו חוד תסנכל שגוה רבעש עובשב

 תוימוקמה תויושרהש ראשה ןיב וב רמאנו ,לארשי תנידמב םימה

 תויולעל ללכ סחייתמ וניא חודה( םימה ריחמ םע רוביצה תא תוקשוע

 תולודגה םימה תוכרעממ תחא לע יארחאכ .)םימה קשמ לש לועפתה

 ןועריגב אוה םימה קשמש תוירחאה אולמב רמול לוכי ינא ,לארשיב

 ןכדעל ,םינש שש רבכ ,הנכומ הנניא תסנכהש םושמ ,ילועפת דספהבו

 ךדיאמו ,רוביצל םימה ריחמ תא הלעמ הניא תסנכה .םימה יריחמ תא

 המגוד יהוז .קשוע לע תרבדמ הלש תירטנמלרפ הריקח תדעו ,אסיג

 רוביצה לע ונרמש"( םייטילופ םיחוור ךכמ קיפיש ימ היהי .םזילופופל

.)"…םיקשועה ינפמ
 רוזיבה אשונב םדקתהל ןתינ אל ןהב ןוידה אללש דוסי תויגוס יתש שי

 רקיעב תעגונ איהו ,תיביצקת-תילכלכ איה הנושארה .ימוקמה ןוטלשב

.םוגפו תוועמ סמל ךפהש םיתוריש רובע םולשתל ,הנונראל

 לש ילכ רוציל םיבייח ,ימוקמ ןוטלש לש תואמצע לע םירבדמ םא ,ןכל

 הז ןיינעב בוט ןיאו ,יהשלכ תילכלכ תויביסרגורפ לע יונבש תוסנכה

.םילטיה וא תורגא לש ךרדב םיתוריש רובע רזחהמ

 היצזיטרקומדה םע תכלל ימוקמה ןוטלשה לש ותונוכנ איה היינש היגוס

 ;םימלוה רכש יאנתל ,םידבוע תקסעהל עגונה לכב לשמל ,הטמ יפלכ

 ,תוכורא םינש ונעדיש ומכ ינוטלש ילככ וללה םינונגנמב שמתשהל אל

 אלל ןוטלש תויהל הכירצ תימוקמ תושר .י"אפמ לש הנוטלש תפוקתב

.תוטרפומ תוכרעמל לוכה ריבעמש ןוטלש רמולכ ,םידיקפ

 תוטלחהב םיבשות ףותיש תרבגה לע ןאכ ורביד - הנורחא הדוקנ

 תאזכ השיגשו ךכב םיזגהל ןיאש רובס ינא וליאו ,תוימוקמ תומזיבו

 םיצור אל ןומטק יבשות רבד לש ופוסב ירה .םזילופופב תצק העוגנ

 םילשורי .םרכ-ןיעב היינב םיצור אל םרכ ןיע יבשות ,םיאבצה קמע תא

 אלא םיבשותל תונבל ךיא קר אל .תונבל ךיא הבושת לבקל הכירצ

 הפיאו םיגירח םידליל ןג היהי הפיא ,הפשא תלוכמ דומעת הפיא

 ,םיגירחה םיתורישה ילב ,הלאה םיתורישה ילב יכ ,דחוימ ךוניח היהי
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ימוקמה ןוטלשה לש םיילרודצורפהו םיירטשמה םייתקוחה םיטביהה

 לבקל שיש תוטלחההמ רכינ קלחש ןאכמ .תכרעמ להנל רשפא-יא

 היצזיטרקומד וא ,תימוקמ הימונוטוא קינעהל ןוצרה םע שגנתהל תולולע

.םיימוקמ םילהנִמ לש

 םושמ ,םייבחרמה םיתורישה רובגתו חותיפ דעב ינא - םיתורישל רשא

 םניא הזב אצויכו םימו בויב יתורישו םישיבכ יתורישו העונת יתורישש

 בוחרל ןג-תמרב יקסניטוב'ז בוחר ןיבש לובגה וק יפל דקפתל םילוכי

 םירוזאב ,הלש תופיפצה רועישש הנידמב דוע המ ,ביבא-לתב יקסניטוב'ז

.םלועב םיהובגהמ אוה ,הנופצו עבש-ראבמש

.ןורחא רבוד ,םוכיסה ינפל :ירד דוד 

 ינפמ הנושארבו שארב ,'רוזיב' הלימה תא בהוא ינניא :ןורוד ןועדג 

 טאלו ,הטמלמ התייה תוחתפתהה ובש יפוריא םגדב םצעב הפ רבודמש

 יזכרמה ןוטלשה ,תונושה תונידמב וללוחתהש םייונישה לכ םע ,טאל

.ימוקמה ןוטלשה ןיבל וניב לקשמ יוויש רצונו ביגה

 021 םתוא ,9491 לש לארשיב .הלעמלמ - ךופה היה ןוויכה לארשיב

 לש לדוג רדסב הרבח םצעב ולהינ ,לארשי תסנכל וכפהש הצעומ ירבח

 תויהל הכפה ,רתויו ,רשע יפ הרבחה הלדג םינשה םע .ביבא-לת תייריע

 םיכירצ ,םינואג 021 םתואו תויעב תעפושמו רתוי תבכרומ ,תינרדומ

 סמועמ םילבוס םהש רבתסמו ,הזה בכרומה קסעה תא וישכע להנל

.םילגוסמ םניא םה ,רתי

 לבקל הצורש ,יטרקומד חרזא ,םיסמ םלשמ חרזא לש ותואר תדוקנמ

 .ימוקמה לשממה םע אוה ילש שגפמה ,ול םיעיגמש םיתורישה תא

 ןיידעש החינמ איה יכ ,בטיה תבשייתמ הניא 'ירוזיב' הלימה ןאכו

 ףוגל .ןוילע ףוג הזיא ידיב תינויצוטיטסנוקה תוירחאה תא םיריאשמ

 .יתרבח ןויוושו םינוזיא ,ץוח-יסחי ,ןוחטיב - םיבר םידיקפת הזה ןוילעה

 לוהינה לש ךרעה לומ ,וב םידדצמ ונלוכש ,ןויוושה ךרע תדמעהש אלא

 .תנגוה הנניא ימוקמה ןוטלשב ליעיה

 ןוטלשה לש תויוכמס תרדגה הקוחב לולכל שיש יאדוובו יאדווב

 ן ּוירש אופא ץוחנו ,רכממו חקמל ןותנ לוכה לארשיב ירה ;ימוקמה

 השק היהיש יקוח קושיח ,הרדגה וזיא הצוחנ .םיינורקעה םירבדה לש

 תוברתב הישרושש היונרפ התוא אוה המכ יפ השקמש המ .ותוא רפהל

 לבא ,ימוקמה ןוטלשה לע םיכמוס ונניא הללגבשו ,ונלש תיטילופה

 תעבונ תאזה היונרפה .יזכרמה ןוטלשה לע םיכמוס ונניא םג דבב-דב

 יקוחל ,ינש דצמ .לארשיב םיקוח םינשמ הבש תלבסנ-יתלבה תולקהמ

 ינא ןכל .ןאכ םידבכמ ןיידעש ינויצוטיטסנוק סוטטס הזיא שי דוסי
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 תימוקמה תושרה םהבש םיאשונ םתוא לש הקוחב םנוגיעב דדצמ

 לע תעה לכ ןאכ םירבדמ .יזכרמה ןוטלשהמ רתוי בוט תדקפתמ

 תייארל ,היצזילרבילל םינווכתמ ונחנא השעמל לבא ,היצזיטרקומד

 ינא הנממש תיזכרמה הדיחיכ טרפה ;טרפה לש וטבמ תדוקנמ בצמה

 תעדל איה ןהמ תחאו ,תויוכז שי םיטרפכ םיחרזאל .םלועה לע לכתסמ

 ילוא ךכב .םתוא קפסל יארחאה ימו ,לבקל םיאכז םהש םיתורישה המ

 לש ותלד ינפל םידדוגתמ םיחרזא רשאכ שחרתמש לובלבה תא ענמנ

 קפסל יארחאהש דועב ,ךוניח יתורישל תועגונש תועיבתב הייריעה שאר

.רחא םוקמב קוח יפל בשוי הלאה תועיבתה תא

 ןוטלש ןיב םיסחי הקוחב ןגעל דואמ השק היהי :יוואנירג-לא לאלט 

 ןיב ,םייתרבחה םיטנמלאה לכ תא ןובשחב איבהל ילב ימוקמל יזכרמ

 רזגמה תוברל ,תויולג ץוביק לש ץרא לארשי לש התויה תא ראשה

 עמשנ ,תוומב םייתסמש ביבא-לתב םיניירבע לש ךוסכס לע .יאודבה

 ,םיאודב םיניירבע ינש ןיב קוידב הזכ תומיע לבא ,ןותיעב רתויה לכל

 םידלי ומכ ,ךכל תוולנה תואצותה לכ לע ,תולומח יתש דימ ףיקמ

 תא גיצהל םילוכי םניאש םירגובמ וא ,רפס תיבל עיגהל םילוכי םניאש

 הילאש תבותכה ימו .םילוח תפוקב וא קנבב וא ינוריעה זכרמב םלגר

 ןוטלשה אל יאדווב ,ימוקמה ןוטלשה וא ריעה שאר איה תבותכה ?ונפי

 .יזכרמה

 היהת דימת ;בגנה יבושייב תינויוושל תופצל ןיא - ירוזאה םגדל רשא

 ,לשמל ,הנומידו טהר ינפ לע תיזוחמה הדעווב הרוכב תדמע עבש-ראבל

 ףסונ םילוח תיב לש ותמקה וא ,רחסמ ,הקוסעת יאשונב רבודמ םא

.ללכב עמשיי אל םלוקש ,רתוי םינטק םיבושיי לע רבדל אלש ,רוזאב

 שפנל לדגומ םיתוריש לס לש קוחב ותעיבק לוקשל עיצמ יתייה ןכל

 וא בושייה לדוגל סחייתהל ילב ,בושייו בושיי לכ יפ-לע לארשיב

 הקינעמ לארשי תלשממש םיתורישה לס תניחבמ םיווש ונלוכ .ומוקימל

 תפסות קפסל לכות ,תוימצע תוסנכה הל שיש תושרו ,חרזא לכל

 רחא םוקמבו שפנל םילקש 008,4 ולבקי םיקפואבש ןכתיי אל .םיתוריש

 הקוחר אלו ,הנידמה דגנ סעכו חופיק ישגר רצוי הזה רעפה .006,2 קר

.םיניוע םיינמואל תושגר תחימצל דע ךרדה

 ךא ,ימוקמה ןוטלשה ישאר לש תישיא תוירחאב דדצמ ינא ,תינורקע

 ןובשחב ואיבי םגו ,תלוכיב םגו תויוכמסב םג םתוא ודייציש יאנתב

 רפס תיבב הסרקש םיתוריש תכרעמ ,לשמל ,ומכ ,םייופצ יתלב םירקמ

.שארמ ביצקת ךכל ןיירושש ילב ,םיוסמ
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ימוקמה ןוטלשה לש םיילרודצורפהו םיירטשמה םייתקוחה םיטביהה

 תאו םיינוריעה םיקוחה לש הירוטסיהה תא םיקדובשכ :יאדלוח ןור 

 םג .טדנמה תפוקתמ הנתשה הברה אלש רבתסמ ,ועצובש תומרופרה

 ;םחוכמ קרפתהל םיבהוא אל םישנא יכ ,ימיטפוא ינניא דיתעה יבגל

 אל ,ול העיגמ אליממש האוולה רושיא תרומת יונימב תוכזל יושעש ימ

.ןסרה תא רהמ ךכ לכ ררחשמ

 המר יהשוזיאל עיגהל םיבייחש אוה ונלש ןוידב ררבתהש המ - םוכיסל

 ןוטלשה לש ,ןהילאמ תונבומ ,תוילאיווירט תויוכז תרדגהל ,רוזיב לש

 איה אשונה תא םדקל הדיחיה ךרדה .םינושה ויטביה לע ימוקמה

 העש יפל חונזל .א :ןה הלאו ,תויביטרפוא תוטלחה המכו המכ רידגהל

 אל ילואש םגד רצייל .ב ;לודג םזינוגטנא ורצִיי אליממש םיאשונה תא

 לש ןהיניינע תא םדקי לבא ,טהר לש תדחוימה תויתייעבה לע הנעי

 לש םתוירחאו םתוכמס ימוחת םהמ עובקל .ג ;תובר תוימוקמ תויושר

.ימוקמה ןוטלשה לשו יזכרמה ןוטלשה
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ירוטלוגר-יזוכירה םגדה :'ב הצובק

:םיחנמ

 למרכ-לא תיילד ,תימוקמה הצעומה שאר - יזמר ,יבלח ר"ד

ביבא-לת תייריע לש יטפשמ ץעוי - זחא ,ירא-ןב ד"וע

:)תיב-ףלא רדס יפל( םירבודה תומש

םינפה דרשמ ,יטפשמ ץועיי תקלחמ להנמ - ימח ,ירנבא

תרצנ תייריע שאר - זמאר ,יסייר'ג

םילשורי ,היטרקומדל ילארשיה ןוכמה אישנ - קירא ,ןומרכ 'פורפ

ביבא-לת תייריע שאר רבעשל - המלש ,טהל

תסנכ רבח רבעשל - יגח ,םורמ

םילשורי ,היטרקומדל ילארשיה ןוכמה - ןורוד ,תובנ

 תימע ;ביבא-לת תטיסרבינוא ,הנידמה עדמל גוחה - דוד ,סאימחנ 'פורפ

םילשורי ,היטרקומדל ילארשיה ןוכמה ,ריכב 

 ילארשיה ןוכמה ,'לוגע ןחלוש' םורופה להנמ - לארשי ,לגס

 םילשורי ,היטרקומדל 

תסנכה לש יטפשמה ץעויה רבעשל - יבצ ,רבנע ד"וע

ריפס תללכמ אישנ - באז ,רוחצ

-e - דוד ,באר ssenisuB  seigetartS  dtL

 ,יחכונה בצמה ךשמה אוה ירוטלוגרה-יזוכירה םגדה :ירא-ןב זחא 

 םיתורישה גוס תעיבק לש יזכרמה דיקפתב תשמשמ הלשממה ובש

 תזכרמ הנידמה ,יחכונה בצמב .תובר תולקה תפסותב ,םיתורישה תמרו

 עיגמש ןומימה דצב ךא ,הנממ םיעיגמ םיביצקתה רקיעו תובר תויוכמס

 דקומב דמועש םגדה .עוציב תוארוה לש המישר תפרצמ םג איה הנממ

 תרגסמ יהשוזיא תבוטל תאזה תינבתהמ הייטס אוה םויה ונלש ןוידה

 דועב ,הלועפ תונורקע שי ,הלועפל שארמ הוותמ שי הבש היצלוגר לש

 םיכוכיחה רקיע ,לשמל .תוימוקמה תויושרה לש ןלוקישל ןותנ םושייהש

 רושיא תלבקב ךרוצה אוה םינפה דרשמ םע תוימוקמה תויושרה לש

 דסוימ םהילעש םיללכה םהמ עודי דימת אלש םג המ ,םיבר םיאשונב

 םיסחיה תכרעמ בוציעב בושח אשונ אוה םיתורישה לס .הזה רושיאה

 תכרעמ אשונ והומכו ,תוימוקמה תויושרה ןיבל יזכרמה ןוטלשה ןיב

 אב ןהלש ןומימה רקיעש תוימוקמ תויושר שי .תילפיצינומה יוסימה
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ימוקמה ןוטלשה לש םיילרודצורפהו םיירטשמה םייתקוחה םיטביהה

 ,תרחא וא ךכ ;םיינוריע םיסמ לע רתוי תוכמתסמש תורחאו ,הלשממהמ

 םעטמ היהי יוסימה רקיע ויפלש ,הזה םוחתב ףיקמ יונישל םוקמ שי

 .הלועפ יביצקת רותב תוימוקמה תויושרה לא עיגי אוהו יזכרמה ןוטלשה

 ,םיינוריעה רזעה יקוח אוהו רחא בושח אשונל סחייתהל שי םג וז חורב

 ונניא םג ,יתעידי בטימל ,םויכש ,רתוימ ירוטדנמ דירש םה ייניעבש

 .הילגנאב וליפא םייק

 :םינפה רש לש תונקת תועצמאב תושעיהל לוכי הברה ,יתנייצש םימוחתב

 ,אקרז-א רס'גב ,םייתעבגבו ביבא-לתב םיבוטש םייביטמרונ םיללכ תעיבק

 .הינח תוחוד וא ,הפשא יוניפ יבגל תוארוה - היירהנבו למרכ-לא תיילדב

 ןיידע םימייק ירהש ,רזעה יקוח תא לילכ לטבל הנווכה ןיא ,תאז םע

 םילטיה תועצמאב היהי םהב לופיטהש אלא ,קהבומב םיימוקמ םיאשונ

 .תורגאו

 םגדה והמ םיטילחמש ינפל הב ןודל שיש תירקיעה היגוסה :ירנבא ימח 

 אל םיקסוע ןאכ ונמנש םימגדה לכ .'ךיא'ה לש דבורב הנניא ,יוצרה

 לבא ,םיימינפה הירביא לע תימוקמ תושר תלהנתמ ךיא :'ךיא'ב טעמ

 ןוטלשה ןיב לופיטה יאשונו תויוכמסה תקולחב - 'המ'ב םיקסוע םניא

 בוט ,'המ'ה תא רבד לש ופוסב תרשי 'ךיא'הש תויה .יזכרמל ימוקמה

 תמועל יזכרמה ןוטלשה לש קוסיעה ימוחת םהמ הליחת ונרדגה ול היה

.ירוזיב תמועל יזוכיר לש ןוידה תמרל םיסנכנש ינפל ,ימוקמה

 קהבומב םיכיישה םיאשונ ןיב איה תושעל ונילעש הנושארה הקולחה

 םיאשונ ,ימואלה רושימל קהבומב םיכיישה םיאשונ ,ימוקמה רושימל

 םהב לפטל יוארש םיאשונו ,ירוזא םייניב רושימב םהב לפטל יוארש

.ימואלל ימוקמה ןיב בולישב

 הקוחב שורדל יד יתעדל ,הקוחב הז ןיינעב ןייצל יאדכ המ הלאשל עגונב

 ,םהמ דחא לכל םיאתמה לופיטה רושימו םינושה םיאשונה תרדגה יכ

 .תישאר הקיקחב ועבקי

 וא ןימי תלשממ יהוז םא הנשמ הז ןיאו ,יזכרמה ןוטלשה :טהל המלש 

 וידעצ תא רצהל שיש רובסו הלשכמ ילפיצינומה ןוטלשב האור ,לאמש

 תא ןגראל אוה הזה םירבדה-בצממ ץלחיהל םיכרדה תחא .רשפאה לככ

 אלו םיגהנ יפל אל ,חור בצמ יפל אל - קוח יפל תילפיצינומה תכרעמה

 ינויח םג .תויוכמסהו םידיקפתה תא קיודמב הקוחב רידגהל ,תרוסמ יפל

 השענ המ לכתסהל ,תימוקמ תושרל תירפסמ םומינימ תרגסמ עובקל

 ןב בושיי לכ ךופהל אלו ,ונל םיאתמה תא םשיילו םלועב הז םוחתב

.ריעל םיבשות ףלא 22
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 תנטקה - ליבקמבו ,רוביצ ירחבנ לש םהיתויוכמס תלדגה דעב ינא

 ידי-לע ;הצעומה ירבחל תרוכשמ םלשל יואר םג .תוצעומה לש ןפקיה

 תויעבב םידורט תויהל ילב הנמאנ םתכאלמ תא תושעל ונפתי םה ךכ

 םוימ .הייריעה תושארל הרישיה הריחבה ךשמהב םג דדצמ ינא .הסנרפ

 .תויריעה לש ןתמר ךורע ןיעל התלע ,הרישיה הריחבה תא וגיהנהש

 ,החוור ,ךוניח יתוריש( דיחא םייתכלממ םיתוריש לסב םג ךמות ינא

 תימוקמה תושרהשו ,יזכרמה ןוטלשהמ אובי ונומימש ,)המודכו תוברת

 ,לשמל - םומיסקמה לע תכלל ונילע .התלוכי יפל וילע ףיסוהל תיאשר

 תומר תולעב תוחפשממ םיאבש םידימלת ןיב ןיינע םושב תולפהל אל

 תויושרה לש םיפסכה לוהינו הדובעה ןפוא לע חקפל שי .תונוש הסנכה

 תא וא ריעה שאר תא ךרוצה תעשב רטפל ססהל אלו תוימוקמה

.הכלהכ םתדובע תא ועציב אל םא הצעומה

 םשייל רשפא .תוינורקע תוטלחה תלבקב םיחרזא בלשל טלחהב ךירצ

 ,)mudnerefeR( ץייוושב ,לשמל ,תמייקש םיבשותה לאשמ תטיש תא
 וא םיטקיורפ לע הלילשל וא תוכזל םתעד תא םיווחמ םיחרזא םשש

 ידכ ןותנ ןמז-קרפ לש תולובגב ,ןבומכ( תושרה תצעומ לש תוטלחה לע

 יוניש ,היינבה יזוחא יוניש ,הנוכש יוניש - )םייטרקורויב םיעגפמ עונמל

 םיבשותה לש בורק ןיינע םיחפטמ ךכ ידי-לע .המודכו היינבה הבוג

 הצעומל םעפ ידמ םינימזמש ךכב קפתסהל אל .םיילפיצינומ םיאשונב

 תויוחצנתהב בור יפ-לע םייתסמ חוכיווה זאש ,םיבשות השולש-םיינש

 .תויוגש תוטלחהבו תוינלוק

 תושרה ןיבו הלשממה ןיב םייניב תוכרעמ לש תפסותב ךמות ינניא

 תמועל .אליממ תחפונמה היטרקורויבה תא דוע חפני קר הז ;תימוקמה

 םיאשונב דחי תויושר המכ לש םידיגאתב טלחהב דדצמ ינא ,תאז

.ן"דפשה דיגאת תמגודכ ,םימיוסמ

 .םהבוגו םיסמה גוס לע טילחהל תושרה תא ךימסהל שי - יוסימל רשא

 קהבומ אשונ דוע .םיבשות לאשמ לש הטישב םיכסהל רשפא ךכ לע םג

 הינח לע םולשת ותוא תובגל תעדה לע הלעי אל ;הינחה אשונ אוה

.הלוטמבו ביבא-לתב

 רתי קינעהל שי ,תויפיצפס תויגוסל רבעמש אצוי ךירבדמ :לגס לארשי 

 ,תיצראה תושרב הלש תולתה תא טיעמהלו תימוקמה תושרל תואמצע

 הריתס ןאכ שי ,הלשממהמ עיגמ ףסכה רקיע םא לבא .הלשממה ירק

 ףסכה תא ןתונש ימ ,לבגומה ,ונלש םלועב םא תושעל המ - תינבומ

…תוארוהה תא ןתונש הז אוה
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ימוקמה ןוטלשה לש םיילרודצורפהו םיירטשמה םייתקוחה םיטביהה

 ותוא תחקול איה .דבל ףסכה תא תרציימ אל הלשממה :טהל המלש 

 לבקמ לש בצמל סנכית תימוקמ תושרש הביס םוש ןיא ןכל .ינממו ךממ

 .דבלב תוארוה

 לע ןגהל הצור יתייה ,הזה ןיינעב דבל היהא םא םג :םורמ יגח 

 לבא .'ירוזאה םגדה' הנוכמש המב המולגה תיתבשחמה תויתריציה

:תורעה יתש ריעהל שקבמ יתייה הליחת

.הקוחב והשלכ יוטיב ידיל אובל תבייח ימוקמה לשממה תייגוס .א

 ימוקמה ןוטלשה לע רמול ונילע היהי ,תיללכ דואמ הקוחב רבודמ םא

 תרשל הנידמה לש התבוחמשו ,תוימונוטואל ,תואמצעל יאכז אוהש

.ותוא

 רשקהב ןויוושה ןורקע תא הקוחב ריכזהלמ סונמ היהי אל םג .ב

 .הזה םוחתב תעוושמ תוינויווש-יאל םידע ונא ירהש ,ימוקמה לשממל

 ענמיהל הנידמה תבוחב לפטל אלש היהי רשפא-יא ,תורחא םילימב

 .םיידוהי-אל םיבושיי יפלכ רקיעב ,םויה תמייקה הלוספה הילפאהמ

 ימונוטואה-ירוזיבה םגדה( ישילשהו ןושארה םגדה - םימגדה תייגוסל רשא

 שיו ,םייקה םגדה לע תויצאירו ,יתעדל ,םה )ירוטלוגרה-יזוכירה םגדהו

 םגדה אוה ,ינשה םגדב עימטהל תולקב רשפא היהש םיטנמלא םהב

.טעמ דוע וב ביחראש ,ירוזאה

 דואמ הפי תיטרקומד הטיש יהוז - םיבשות ילאשמל עגונש המב

 .קוחב הנגעל וליפאו להנמו לשממ לש המר לכב הליעפהל רשפאש

 טנמלא ייניעב ןהש ,תוימוקמה תויושרב ןומא-יא תועבצה יבגל ךכ אל

 חוויד תבוחב דדצמ ינא ,אסיג ךדיאמ .ןתוביציב עגפי קרש ינטחס

 קוזיחב ;תילפיצינומ הטיש לכב לקנב םשייל רשפאש םיבשותל יתפוקת

 שאר לש תויוכמס תלצאהב ;םינפה דרשמ תועצמאב םיבשותל עדימה

 האור ינניא ,ימונוטואה-ירוזיבה םגדל עגונש המב .ול םיפופכל תושר

 ןיינעב םיכסמ ינא - ירוטלוגרה יזוכירה םגדל רשא .דוחיי םוש וב

 והמ ןיבמ ינניא .תעצומה תנוכתמב אקווד ואל םא םג ,םיתורישה לס

 ינניא םג  .אליממ םייקש 'םיתוריש תמר לע הנידמה חוקיפ'ב שודיחה

 ימוקמה ןוטלשה אשונ תא רידסהל שי םאה הלאשב שודיח םוש אצומ

.תישאר הקיקחב וא הנשמ תקיקחב

 קהבומ ינוש וללה םימגדב האור ינניאש תויה ,תורחא םילימב

 ,לשמל ,תפרצב .ירוזאה םגדב אקווד דדצמ יתייה ,תיחכונה תכרעמהמ

 דקפומ הזכ לשממ לכו ,םירחבנ םיירוזא םילשממ לש הטיש הגוהנ
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 דוגינב ,תאז .וב תולולכה תוימוקמה תויושרל םיביצקתה תקולח לע

 לא ימוקמה ןוטלשה לש תקסופ יתלבה הצירה התואל ,ונלצא שחרתמל

 תויושרל ירוזאה לשממה ןיב אוה ירקיעה גישו חישה .הלשממה ידרשמ

 .רוזאה ימוחתב תואצמנש תוימוקמה

 הנוממה' תועצמאב םירוזא השימחל המצע תא הקליח לארשי תנידמ םג

 אוה זוחמה לע הנוממה ;רחבנ דסומ ונניא הזש אלא ,'זוחמה לע

 לש גוציי השעמל אוה ,םינפה דרשמ ידי-לע הנוממ אוה ,הלשממ דיקפ

.תויוכמס רסח טעמכ אוה תישעמ .רוזאב יזכרמה ןוטלשה

 הנוממ' ןיא הזכ הנבמב .רחבנ הנבמ לע ,רחא הנבמ לע רבדמ ינא

 יזכרמה ןוטלשהמ לבקמש ,לשמל ,הביבסהו הפיח זוחמ שי ;'זוחמ לע

 רמולכ ,זוחמה לש טנמלרפה תויהל רחבנש םרוג שי ,ביצקתב וקלח תא

 ידי-לע תורחביה שי ,חטשה םע תורכיה שי .'זוחמה לש עוציבה ךרעמ'

 חרזאה ,תיזכרמה תכרעמהמ אב אוה םא םגש ,ביצקת שי ,םיבשותה

.ותקולח ןפוא לע עיפשהל לוכי

 איה הנווכה םאה :ןוידה סיסבב ןהש תולאש המכ שי :יסייר'ג זמאר 

 דימ רצוי קומע יוניש לכש החנהב שדח םגד רוציל וא תכרעמ ןקתל

 דוקפת תארקל תמייק תכרעמ ןקתל איה הנווכה םאה ?הלודג תודגנתה

 תקתנתמ םירבדה עבטמש ,תללוכ הכפהמ איה ונתמגמש וא ,רתוי ליעי

 תעצומה ךרדה םאה ?לאדיא הזיא לש ושומימ תארקל תואיצמהמ

 ?תוינויווש תיתשהל ונילע הליחתש ןובשחב האיבמ

 היהי אלש רמולכ - הקוחב ונוגיע דעבו דיחא םיתוריש לס דעב ינא

 םא םגש ,הדעו לש היתוצלמהב וא ,םינפה רש לש ויניע תוארב יולת

 לע הרביד יראוס תדעו  :לשמל .תוועמ םיתעל אוה ןמושיי ,תויבויח ןה

 ,וצמוא תונקסמה .תוימוקמה תויושרה לכל דיחא ילמינימ םיתוריש לס

 ןיא ןיידעשכ ,הז בלשב ןכל טעמכ חטשב השענ אל םואמ טעמכ לבא

.דוסי קוחב תוחפל םיתורישה לס תא ןגעל שי ,הקוח ונל

 ותמצעל וא ותשלוחל ,תימוקמ תושר שאר לש דוקפתה תמרל רשק ילב

 תיטרקומד הנידמ - םיוסמ בושיי לש וא םיוסמ רוזא לש תילכלכה

 .היחרזא לכל התואנ תילמינימ םיתוריש תמר חיטבהל תבייח תנקותמ

 םא ירהש .יזכרמה לשממה לש ותבוחמ איה םיתורישה לס תחטבה

 וניא תימוקמה תושרה שאר םא ,השלח תושר איה תימוקמה תושרה

 תותיבש שי - תימוקמה תושרה ידבועל תורוכשמ ,לשמל ,חיטבהל לוכי

.םיעגפנ םיתורישהו

 גרדה לש ודמעמ קוזיחב ךמות ינא ,הזה רשקהב קרו ,הזה רשקהב
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ימוקמה ןוטלשה לש םיילרודצורפהו םיירטשמה םייתקוחה םיטביהה

 קוחב תורדגומ תויוכמס תעיבק ךות ,תימוקמה תושרה ךותב יתודיקפה

 .םייטילופ םילוקישל בל םיש ילב ,וללה תויוכמסה לש ןשומימ ורשפאיש

 תלבק תמרב תימוקמה תושרה שאר לש ודמעמ תא קזחל שי ,ינש דצמ

 לוטנ אוה תושרה שאר ,םויה .ןונכת לשו תוינידמ לש המרב ,תוטלחהה

 .תוטילחמש ןהו ,תויזוחמה תודעוול תורומש תויוכמסה ;טעמכ תויוכמס

 עבוקש ימ לבא ,תיזוחמה הדעווה ינפב ץילמהל הלוכי תימוקמ הדעו

 ,ילפיצינומה םחתמה יאשונב םא - תיזוחמה הדעווה איה תוינידמה תא

 תוכלשה שי וז הדבועל .האלה ןכו היישעתה רוזא לש ופקיה אשונב םא

 םיבושיי תמועל ודמעמ לעו ,רחא וא הז בושיי לש ילכלכה ונסוח לע

 תרבעה רמולכ ,תושרה שאר לש ודמעמ קוזיחב ,תאז םע .םירחא

 לכ ךליאו התעמש ךכל יתנווכתה אל ,תיזוחמה הדעווהמ וילא תויוכמס

 .היישעת רוזאל םנוד םיפלא תרשע הצור אוהש דיגי תימוקמ תושר שאר

 .םויה ןוידה זכרמב דמועש םגדלו ,תירוזאה הייארל רשקתמ םג הזו

 דרשמ אלא ,רוזאב םיאצמנש םיבושייה ישאר םניא םויה עבוקש ימ

 תוכמסה תא ריבעהל שקבמ ינא וליאו .יזכרמה לשממה רמולכ ,םינפה

 לשממה לש דואמ קזח העפשה ילכ םילרטנמ םג ךכב .ירוזא ףוגל תאזה

 .םויה יזכרמה

 תיטרקורויבה תינוריעה יוסימה תכרעמ תא לטבל םג עיצמ יתייה

 תויזכרמה יוסימה תוכרעמב תופסות גיהנהל תאז םוקמבו ,תלברוסמה

 םימלשמ ראשהו ,םלשמ לוכיש ימ ;ףסומ ךרע סמו הסנכה סמ -

 .הנונראה ימולשתב םויכ גוהנש ומכ ,םולשתמ םירוטפ וא םתלוכי יפל

 םגו םיחרזאהמו תימוקמה תושרהמ תרתוימ הדרט םיכסוח תאזכ הרוצב

 ,הנונראה תא ףילחת םיסמ תייבג לש תאזכ הרוצ .יתרבח קדצ םיגישמ

 םיבשותה םא סמ ליטהל תיאשר תימוקמה תושרה היהת ליבקמבו

 .יסיסבה לסל רבעמ םהש םיתוריש םיעבות

 ףופכש רחבנ יטילופ גרד ,השעמל ,אוה ימוקמ ןוטלש :תובנ ןורוד 

 תרדגה יבגל םיטבחתמ םלועה לכב .ונממ ההובג תיטילופ תוכמסל

 םיליגרו - רחבנ אוה דחא דצמש ינפמ ימוקמה ןוטלשה לש ויתויוכמס

 ףופכ אוה רחאה דצהמו - הלועפ תויוכמס שי םירחבנלש בושחל

 תא ריתהל ךרובמ ןויסינ הזיא רתאמ ינא ונלש ןוידב .ונממ םיהובגל

 לואשל ונילע ליבקמב ךא ;התוא תיחפהל תוחפה לכל וא ,וזה תוליפכה

 ,יזכרמה ןוטלשל ףופכ ונניאש ימוקמ ןוטלש םירצוי םא ,ונמצע תא

 ימוקמ ןוטלשש איה תחוורה הסיפתה ?יזכרמ ןוטלש אוה ןבומ הזיאב

 םאה ?'םיימוקמ םיאשונ' קוידב םהמ לבא ;םיימוקמ םיאשונב לפטמ
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 אשונ איה ילואו ?ימוקמ אשונ איה יוליב תומוקמב ןוחטיבה תרימש

 לש םירטוש ידיב אלא ,אבצה ידיב תדקפומ הניא הרימשה עודמ ?ימואל

 לבא ,'םיימוקמ םיאשונ' ,יתעדל ,ןיא ,תורחא םילימב ?יזכרמה ןוטלשה

 ויתויוכמסו ותוירחא ,ימוקמה ןוטלשה תרדגהל .'ימוקמ ןוטלש' שיו שי

 ןוטלשה לש יטילופה גרדה ןיב המצעה תקולחב ןוידה .יתקוח יפוא שי

 חוטב ינניא יכ םא ,יתקוח ןויד אוה ,ימוקמה ןוטלשה ןיבל יזכרמה

 ועמשמ הקוחב יוטיב הזל תתל .הקוחב הבושתה תא תתל ונילעש

 ןורתפ איצמהל העשה הרשכ אל ןיידעו ,ימוקמה ןוטלשל רתי-תויוכמס

.יפוס ןפואב ותוא עבקלו וז הלאשב

 רמולכ - הקוחב ונוגיע תארקל וליאכ הזה אשונב ןודנש איה יתעצה ןכל

 תארקל ןויד םג ליבקמב לבא ,דוסי-תויגוס לש ,תונורקע לש המרב ןויד

 ןבצמ ,השעמל .תינטרפו תימוימויו הרופא הדובע ועמשמש ,חטשב הלועפ

 לארשיב .ןאכ רייטצהש הממ רתוי בוט לארשיב תוימוקמה תויושרה לש

 הובג רפסמ הז ןיא ,םלועה תונידמ ראשל האוושהבו ,תוימוקמ תויושר 562

 תפמ אלא ,תויושרה רפסמ ונניא היעבה שרוש .םיבשותה רפסמל סחיב

 םימגדל רשא .תוימוקמה תויושרה ןיב טופישה ימוחת תקולח ,תויושרה

 ןיא .תרתוימ תיטרקורויב הדבכה הווהמ ירוזאה םגדהש רובס ינניא -

 רבודמ ;תואירבה דרשמ וא םינפה דרשמ לש תוזוחמה ילהנמב רבודמ

 .םיירוזאה םיסרטניאה תא גצייל ךירצ ירה והשימ יכ ,יטילופ ,רחבנ גרדב

 םויכש םיסרטניא אטבי אוה ,רתוי ךורא ךילהתב רבודמ םא םג ,ןכל

 .יוטיב ידיל םיאב םניא

 ,תובנ ןורוד ותוא גיצהש יפכ ימוקמ ןוטלש יבגל ןועיטה :ירנבא ימח 

 יפ-לע ימוקמ ןוטלש רידגהל ןויסינה .קיודמ אל תויהל םיתיעל יושע

 ןוטלשה ךותבש דועב .ונימ וניאשב ןימ בוריע אוה ולש םידיקפתה

 ,תטפוש תושר תאז - דוקפת יפ-לע תישענ תויושרה ןיב הדרפהה יזכרמה

 יזכרמ ןוטלש ןיבש ירה - תעצבמ תושר תאזו תקקוחמ תושר תאז

 ךכב םולג וניא חתמה .תילאירוטירט הטישב תישענ חוכ תקולח ימוקמל

 ןוטלשל יחרכה יאנת וניא הז ;ףופכ םגו רחבנ םג אוה ימוקמ ןוטלשש

 ,ןוטלש תומר יתש לש ןמויקמ רזגנ דוקפתה .חוור אוהש ףא לע ,ימוקמ

 תושרה ןיב קלחל תונויסינ שי םלועב .תימוקמ היינשהו תימואל תחאה

 םיימוקמ דימת םהש םידחא - םידיקפת יגוס יפל תיזכרמהו תימוקמה

 - 'רופא' עצמא-רוזא דימת שי ,תאז םע .םיימואל דימת םהש םירחאו

.יוניב יאשונ לשמל

 רבוג ,תימוקמה תושרל תויוכמס רתוי םיקינעמש לככ :באר דוד 
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ימוקמה ןוטלשה לש םיילרודצורפהו םיירטשמה םייתקוחה םיטביהה

 ךכב םינכתסמ תרחא ,הקוחב וללה תויוכמסה לש ןנוגיעל קודיצה

 הלאשה .הרזחב ןתוא סומחל חילצי ףאו הסני יזכרמה ןוטלשהש

 הבושתהו ,רתויב הבוטה הרוצב חרזאה תא םיתרשמ ךיא איה תעבוקה

 םיתורישה לס תא קפסל תימוקמה תושרל יברמ בחרמ ןתמ איה ךכל

 לש ןורמתה בחרמ תא שימגהל שי .הל תוארנש םיכרדב ילמינימה

 החושקהו ,הדיחאה הבתכהה תא רשפאה לככ םצמצלו תימוקמה תושרה

 ףותישה רועיש לע טילחהל ריע לכל רשפאל םג ץלמומ .הלעמלמו שארמ

 תחא הטיש .ףותישה תטיש לעו םיילפיצינומה םיניינעב םיחרזאה לש

 הצעומב ךלש םיגיצנה תועצמאב איה תרחא הטיש .םיבשות לאשמ איה

 תויביטקפא שי תימוקמה תושרה תצעומב יתנוכש גיצנל - תימוקמה

 ןפוא תא רחבת תימוקמ תושר לכ ;תחא הטיש תופכל ןיא .הבר

 ל"וחב תויושר שי ,לשמל ,וא .םייפרגומדה הינותנ יפל םיבשותה ףותיש

 ךכב .האלה ןכו ר ּוזיא ,ךוניח :םייפיצפס םיאשונל תוצעומ תורחובש

 ידכ ,אסיג ךדיאמ .תימוקמה הצעומה לש היתויוכמס תא םירזבמ םג

 ןחבמב דומעל תבייח איה ,תימוקמ תושר לש התוירחא תמר תא ריבגהל

.היתונולשיכ לע תופחל זרדזי יזכרמה ןוטלשהש ילב תואצותה

 .seitnuoc-ל תקלוחמ הנידמ לכ ,תירבה-תוצראב - ירוזאה םגדל רשא
 אל - םיתוריש קפסל הדיקפתמש ,תרחבנ איהש תושר שי ytnuoc לכל

 וא לדוגל ןורתי םהב שיש םייפיצפס םימוחתב אלא ,םיתורישה לכ תא

 ,תפרצב הגוהנש הטיש לע ססובמ ,ןאכ עצוהש ירוזאה םגדה .תוכיאל

 .ונל המיאתמ הניא יתעדלש הטיש ,תונידמ-תת רוציל ושקיב הבש

 וב וכלה ימדוקמ המכש ןוויכב ךישמהל שקבמ יתייה :ןומרכ קירא 

 ינאש תונויערה םאה הנניא הלאשה .תויטקרפ רתוי תועצה עיצהלו

 המו םיאתמ המ אלא ,םילאר-אל וא םילאר םה םכתא קולחל שקבמ

 ןוטלשה תא רידגהל תוסנל רמולכ ,וב ונלחתהש רוריבה .תויהל לוכי

 ךירצ תילפיצינומ תושרש הפ רמאנ .ליעומ דואמ אוה ,ילפיצינומה

 המ :בושו בוש ךופהל רשפא הזה טפשמב קרו ,ליעי ינוטלש ףוג היהתש

 םאה ?הרטמ אוה ליעי ינוטלש ףוג םאה ?ינוטלש ףוג לש תועמשמה

 .הנהכו הנהכ תולאש דועו ?יעצמא אוה

 יכ ,דוסי יקוחב אלו תיטנרהוק הקוחב רבודמש איה ילש אצומה תדוקנ

 הניאש וזכ .םילוקיש לש המלש תכרעמ תמייק תיטנרהוק הקוח יבגל

 םירבדמש תויה ,ןכ לע .ומצע ינפב ןיינע אוהש ,דוסי קוחל הקיזב תמייק

 החנמ וק רבד לש ופוסב איה היטרקומדהש תויה ,תיתקוחה המרב ןאכ

 .הרטמכ אקווד אלו יעצמאכ ליעי ינוטלש ףוג לא סחייתהל שי -
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 רוזחל שקבמ ינא ,העצה עיצא םג ךשמהבו תונורקעה תא הנמאש ינפל

 הזה ןוידהש ןובשחב איבהל שיש ,ירק - ורמאנ רבכש םירבד לע

 ,התמקה רחאל הנש 45 אלא ,הנידמ לש ןנוכמה בלשב אל םייקתמ

 ךרדב תיתריצי הרוצב ועבקנ םקלח .ועבקתה רבכש םייח יסופד ךותב

 ,ונחור תרומל ,ונתא םיררוג ונחנא רחאה םקלח תא ,הקיקח לש

 המרב םירבדמשכ - תאזמ הרתי .תירוטדנמה הפוקתהמ תודוקפ תרוצב

 םעפ אל אצויו ,רחא רבד םיחכושו דחא רבדל םיסחייתמ ,תיתקוח

 תוברתב םירעפמ תועבונש ,תמאב תורומח תויעבב לופיטה תא םיחנוזש

 תוימוקמ תויעב הפ ריכזה יבלח יזמר .תיטילופ תוברתב ,תילוהינ

 אלו ונממ אב אוהש רזגמה לש תיטילופה תוברתל קהבומב תורושקש

 תושרה שאר תריחבב תולומחה לש ןלקשמ לשמל ,יזכרמה ןוטלשל

 ירעל קהבומב תורושקש תויעב ריכזה רורציבא יטומש ומכ ;תימוקמה

 - תונורקעל רשא .שארמ השלח הירפירפל רמולכ ,חותיפ

 ירטשמ קרפ ותואל החנמ וקכ עיצהל שקבמ ינאש ןושארה ןורקיעה .א

 הסיפת .תיטילופה המצעה רוזיב אוה ימוקמה ןוטלשל סחייתמש

 המצעה רוזיב לולכל תבייח תילארשיה הרבחל המיאתמש תיטרקומד

 .תיכוויתה היטרקומדה קוזיח םע דבב-דב תיטילופה

 םירחבנה תיב ,תסנכה .םויה רדס לוציפב רושק ,תיטילופה המצעה רוזיב 

 ,םיאשונה לכב לפטל תבייח הניא איה .ימואל םוי רדס הל שי -

 הריסמ ,היצאיצנרפיד וזיא תמייקמ איה ,ילרדפ הנבמ לכל המודב אלא

 .תרחא ןויד תמרב םהב לפטל רשפאש םיאשונ הילעמ

 תאצקה ינפואב תופתתשהב םג רושק תיטילופה המצעה רוזיב 

 - םיבאשמה תאצקה לש תונורקעה תא עבקל רשפא .םיבאשמה

 עגרב לבא - האלה ןכו תנקתמ הילפא לש ןורקיע וא ןויוושה ןורקע

 תאצקה ינפוא תא םירזבמ םג ,תיטילופה המצעה תא םירזבמש

 הימונוטוא לש דוסי ותוא סנכנ ןאכו .ירמגל הנוש הרוצב םיבאשמה

 תפסונ הימונוטוא תקנעה רמולכ .םהב רבודש םימגדה דחאמ אבש

 יזכרמה ןוטלשב םויה תומייקה תויוכמס ןובשח לע ימוקמה ןוטלשל

 םתרדחהל יאנת םג אוה תיטילופה המצעה רוזיב .םיקקוחמה תיבבו

 .תופיקשו ytilibatnuocca לש תכרעמל
 תיתופתתשההו דחא דצמ תיכוויתה היטרקומדה קוזיח אוה ינש ןורקיע .ב

 תירטנמלרפ היטרקומדל ףילחת ןיא לארשי תנידמב .רחאה דצהמ

 ומכ הרבחב .תיתואישנ הטישב וא ,הרישי הריחבב רבודמ םא -

 ,רמולכ .תיכוויתה היטרקומדה תא עבק ךרד קשחל ץוחנ ,ונלש
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ימוקמה ןוטלשה לש םיילרודצורפהו םיירטשמה םייתקוחה םיטביהה

 ותוא תויהל בייח ,הגלפמה תויהל תבייח םירחבנל םירחובה ןיב

 תלבקב רבודמשכ יטא רתויה ךילהתה תא רשפאמש יביטגרגא םרוג

 הזכ ןוויכב הכילה ינש דצמ .ימואלה םויה רדסב לופיטבו תוטלחה

 םיבייח דבב דב .תיתופתתשהה היטרקומדב םוקמ והשזיאב תלעופ

 הרוצב םיחרזא לש םתופתתשה תא קימעהלו ריבגהל םיכרד אוצמל

 היטרקומדה קוזיח .םהייח תוחרוא יבגל תוטלחה תלבקב תיטרקומד

 ןפואב ,לשמל ,אטבתת ינש דצמ תיתופתתשההו דחא דצמ תיכוויתה

 .תוריחבה תטישל רוזאה לש ותסנכה ידי-לע ישחומ

 תויתוברת-בר לש םינבמ לש הקוחב םקוזיח אוה ישילשה ןורקיעה .ג

 דועו םידוהי םניא הב %02-ש ,ונלש ומכ הרבחב םהמ סונמ ןיאש

 הנידמ לש היתורטממ תחאש ףא .םייתד םה םידוהיה היבשותמ %02

 קדצלו ןויוושל עגונש המב רקיעב ,היצרגטניאל םילכ תריצי איה

 רוכ' לש םינבומב היצרגטניא לע דוע םויה רבדל ןיא ,יתרבח

 .'ךותיה

 תעצבמה תושרה ,עודיכ .הלשממה :דוסי קוחל רושק יעיבר ןורקיע .ד

 איה ,הב גהונה םיבאשמה זובזבמ ץוחו ,רתי-לוברסמ תלבוס לארשיב

 לע רבדל םויה ליחתהל רשפא ללוכ ךלהמב ,ןכל .תונקתב האלמ

.היתויוכמסמ ערגנש ילב לבא ,הלשממה ףקיה תנטקה

 הגוהנה הטישה לע ססבתמש ,ירוזאה ,ינשה םגדה תא תחקל עיצמ ינא

 רפסמ רוציל ,רמולכ - קיודמב וירחא תוקחתהל ילב לבא ,יזר'ג-וינב

 הלאה תויושיהמ תחא לכב .04-ל 01 ןיב ,םירוזא לש רתוי לודג

 תיתשת לש הריצי תארקל ךלוה יברעמה םלועה .תוריחב הנמייקתת

 תומייקה תויריעה לע .תויתופתתשהה תא ססבל ידכ םייתליהק םייחל

 ,תולהנמ ארקנ םילשוריבש המ לש ןוויכב ,תרחא הרוצב בשוח יתייה

 ךוותמש םרוג אוה ולוכ רוזאה ,רמולכ .תוליהק ארקנ םירחא תומוקמבו

 תא להנמ אוה ,רחבנ אוה .תיזוחמה המרל יזכרמה ןוטלשה ןיב

 לש המלש תכרעמ לע יארחא אוה ,םיבאשמה תאצקה לש תוינידמה

 לבא ב"ויכו החוור ,ךוניח ןוגכ ,תאזה המרב םויה רדס לעש םיאשונ

 ,תויושר 562 ונל שי .רוזאב םימייקש םיטרפה לכל חרכהב דרוי ונניא

 לע רבדנשכ ,רבד לש ופוסבש ענמנה ןמ אלו ,יתעדל ךרפומ רפסמ

 זוחמ לכ לש ויכרצמ ורזגייש ,הברהב םילודג םירפסמל עיגנ ,תוליהק

 ןכתייו דחא רוזא היהי אוהש ןכתיי :בגנה תא המגודל חקינ .זוחמו

 וקה לש ותועמשמ ,לשמל ,יהמ ,בגנה תמועל .םירוזא ינשל ותוא קלחנש

 תמועל ,תאז ?ןג-תמרו םייתעבג ןיב וא םייתעבגו ביבא-לת ןיב דירפמש
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 .קרב-ינב ןיבל הלא לכ ןיב דירפמש וקה לש לוכל הרורבה ותועמשמ

 לכתסמ ינא :רמואו רזוח ינא - הלאכ םיגשומב םיבשוחש עגרב לבא

 המדנ - יוצרש המב אלא ירשפאש המב בשחתהל הצור ינניאו המידק

 .ןוויכ והשזיא ןמתסמש יל

 ,םיתורישה תטרפה לש ךילהת ותואל ץירמת שי הזכ םגדב - ןורחא ןיינע

.םיבשותה םע ביטיי קרש ךילהת ,'תימסדלוג ןביטס וילע רבידש

 אובי ימוקמה ןוטלשה אשונש ךכל העינמ םוש האור ינניא :רבנע יבצ 

 ,ורכזוהש םיבושח דואמ תונורקע המכ עבקיש דוסי קוחב יוטיב ידיל

 םג .גוצייב ןויווש וא םיתוריש לסב ןויווש םא - ןויוושה ןורקע ןוגכ

 .םיבשות ילאשמ ומייקתי תובישח ילעב םיאשונבש קוחב עובקל רשפא

 ןיא םיבר םיאשונבש ,ימוקמה ןוטלשל תואמצע רתי קינעמ םג יתייה

 ול שי דימת אלש ,ינוציח םרוגל הרומש איה אלא ,הטלחה תוכמס ול

.ימוקמה םרוגל רשאמ הנובת וא עדי וא םינותנ רתוי

 תעינמל ישעמו יקוח רדסה תאיצמ אוה וב לועפל שיש ףסונ אשונ

 ןונכתל עגונש המב רקיעב ,יושיר יאשונב םירז םילוקיש לש םתרידח

 ללגב אל םיתעל תולבקתמ הלא םיאשונב תוטלחה ירהש .היינבו

 םג םיבר םירקמבו ,ץחל תוצובק לש ןתעפשהב אלא ,םייניינע םילוקיש

 תימוקמה תושרה ישאר לש םתדמעהב םייתסמש תותיחשל דשח שי

.ןידל

 הנידמה תוירחא איה הב ןודל ונילעש הבושח היגוס :תובנ ןורוד 

 תושרה לש היתואיגש לע םלשמ ימ :תורחא םילימבו ,היחרזאל

 םה םיחרזאה וליאכ םשורה לבקתה ןאכ םירבדה חורמ יכ ?תימוקמה

 לש הנוקיתל ןונגנמה יכו תימוקמה תושרה לש תואיגשה לע ומלשיש

 ,היטרקומד לש הביט הז - תושרה שאר תפלחה אוה תימוקמה תושרה

 דעש אלא !ופילחהל םהילע ,תואצותב תאשל םהילע ,וב ורחב םה

 בוט היהי ףילחמהש םהל ברע ימו ,תובר ולבסי דוע ,ותוא ופילחיש

 תחוורל תיארחאה איה הנידמהש תינורקע עובקל ךירצ ןכל .ומדוקמ

 וילעו ופילחהל שי ,קזנ םרוגו לשכנ תימוקמ תושר שאר םאו ,היבשות

.תישיא תוירחאב תאשל

 תויוכמס קינענו םיחרזאל תוברועמ רשפאנ םאה איה ןוידל היינש היגוס

 ןוטלשה יניעב בשחנש המב העיגפ לש ריחמב םג תימוקמה תושרל

 תולעהל הטילחמ תימוקמה תושרה :המגודל .ימואל סרטניאכ יזכרמה

 ,)ריעה חותיפב ןיינע םהל שי יכ ,םיבשותה תמכסהב( הנונראה יסמ תא

 המרב תיקשמה תוליעפב עגופ הזכ דעצש רובס רצואה רש וליאו
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ימוקמה ןוטלשה לש םיילרודצורפהו םיירטשמה םייתקוחה םיטביהה

 ?רצואה רש וא ,תימוקמה תושרה שאר ?עבוקה ימ .תימואלה

 סיסב לע תוטלחה לבקל תוכמסה הנידמל םאה - תישילש היגוס

 עוגפל תוכמסה הנידמל המכ דע - רתוי הטוב ןושלב וא ,יבחרמ

 טילחהל הלוכי הנידמה ירהש ?תויבחרמ תוטלחה תועצמאב היחרזאב

 םירחא םירוזא םיעגפנ ךכ ידי-לעו ,יוסיממ םיוסמ רוזא תרטופ איהש

 הטילחמ הנידמה ,לשמל ,וא .רוזא ותואב תורחתהל םילוכי םניא בושש

?הל רתומ םאה .םיוסמ ירוזא גרדב םילוע תבשיימ איהש

 םג ךכל רשקהבו ,תעדה תא ןהילע תתל יאדכש תויגוס שולש ןה הלא

 תובושת ןתייש וא יללכ היהי יתקוחה יוטיבהש ףידע םאה ררבל יואר

.הזה גוסה ןמ תוינטרפ תויגוסל

 ,תררופתמ תילארשיה הרבחהש רמול םיטונ שואיי יעגרב :רוחצ באז 

 אל ןיידע איהש הטושפה הביסהמ תררופתמ הניא איהש רמוא ינאו

 .הירפירפ-זכרמ יסחי איה הלש תערכמה היעבהש - ןכ לע רתיו ,המק

 תילארשיה הרבחה לש םייזכרמה םיעסשה תשולשש ולגת וננובתת םא

 היעבה ,םיברע-םידוהי ונייהד ,תימואלה היעבה :הירפירפ-זכרמל םיעגונ

 לש היגוס אלא ,תויביבא-לת תויגוס ןניא תיתדה היעבהו תיתדעה

 .הירפירפה לש רמולכ ,האלה ןכו םחורי ,םיקפוא ,תורדש ,תוביתנ

 ,הירפירפ-זכרמ רמולכ ,תיפרגומד היעבב רבודמ אלש םינעוט שי

 ןה הדוהי-רואו הווקתה-תנוכש םג יכ ,תימונוקא-ויצוס היעבב אלא

 ,ןג-תמר יבשות םתסה ןמ םה תאז םירמואש ימ .הז ןיינעל הירפירפ

 ךא ,ךכל הטועפ המגוד .תיפרגואג הרקיעב איהש היעבב רבודמ םצעבו

 ;בגנב חותיפ יבושיי קדבש 0002 תנשמ הנידמה רקבמ חוד איה ,תקהבומ

 הקיזיפב תודיחי שמח ןיא ,םירע עברא םהב ,םיבושיי השישבש רבתסמ

 ימו ,הקיזיפב תודיחי שמח דומלל לוכי הדוהי-רואב דלונש ימ .תורגבל

 ,לשמל ,וילע רזגנ ןכ לעו ,לוכי וניא םיקפוא ,תוביתנ ,תורדשב דלונש

 .ןנוחמ אוה םא םג ,בשחמה יעדמ דמלי אלש

 ךותל סנכיהל הכירצ יזכרמה ןוטלשה לומ ימוקמה ןוטלשה תייגוס

 גייתסמ ינא .לארשי תנידמ לש תיזכרמה היעבה תאזש ןוויכ הקוחה

 םייתייעב םיביכרמ המכ ללגב תוימוקמה תויושרל הימונוטוא ןתממ

 ןיב םיתעל קהבומה ,ינושה .א :תאזה הטישה תא םינייפאמה דואמ

 םינוש םיסרטניא םהל שיו הזמ הז דואמ םינושה םיכומס םיבושיי

 תחאכ המש אציש ,רמועב ררוגתמ ינא ,לשמל .םידגונמ םיתעלו

 ףכ-ובא םינכוש רמועמ קחרה אלו ,הסנכהה תמרב ץראב תוליבומה

 הנכמ הזיא שפחמ ינא .הסנכהה םלוס תיתחתב םיאצמנה עבש-לתו
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 רבדהש חוטב ינאו ,וללה .םיאודבה םיבושייה ינשל רמוע ןיב ףתושמ

 הבש תרגסמה לש הכופיה איהש תפתושמ תרגסמ שפחמ ינא ;ירשפא

 ףסונב הבש תיתופתתשה תרגסמ ,רמוע לומ לא תרגסנ עבש-ראב

 הרדשה יצע גוס לע ועיבצי םג םיבשותה ,הייריעה שאר תריחבל

 םיירוזא םיאשונב תוירחא וחקי םג םה .תמיוסמ הנוכשב םיעטונש

 ףתושמה הנכמה רותיא ךות ,ילפיצינומה טופישה םוחתמ רתוי םיבחר

.וקוזיחו

 תוארל םיצור ונחנא םאה איה תיסיסבה הלאשה :סאימחנ דוד 

 ימוקמ ןוטלש ,יתעדל ?תילהנמ תושי וא תירטשמ תושי ימוקמה ןוטלשב

 יכ תירטשמ תושי אוה םיבר םינבומבו ,תירטשמ תושי תויהל בייח

 שי ,הצעומ שי ,ביצקת שי ,תוריחב שי :םיאבה םיאנתה וב םימייקתמ

 םא .תונוש סרטניא תוצובק ןיב ןתמו אשמ שיו םייטילופ םיכילהת

 םישגהל לכונש ידכ קחשמה יללכ תא דסמל ץוחנ ,הזכ אוה תישעמ

 תכרעמ ,תינשו ;ימוקמה ןוטלשה לש היצזיטרקומד ,תישאר :םירבד ינש

 ךרדב םיחרזאה יכרוצ תא תרשתש יזכרמל ימוקמה ןוטלשה ןיב םיסחי

 .רתויב תיביסנופסרהו הליעיה

 לארשיב רטשמה לש ידסומה בוציעה - היטרקומדה טביהל רשא

 .יברעמ-ילרבילה לדומה לע אלו יפוריא-חרזמה םגדה לע ונרעצל תתשומ

 ןה תויברעמ תויטרקומדבש תויסיסב תולאש םילאוש ונחנא 2002-ב

 ,ytilibatnuocca - תיטילופה תוברתהמ קלח רבכ ןה ,ירמגל תורורב
 ןוטלשה ;תאזמ הרתי .הנוממ ןיבל ,רחבנ ןיבל חרזא ןיב םיסחי ,תופיקש

 תושיכ םיריכמ ,בשותה ,דימלתה ,דליהש ןושארה םוקמה אוה ימוקמה

 ןוטלשב תחתפתמ הניא איה .היטרקומדה תחתפתמ םש .תינוטלש

 םיסנמש םירוהמ הליחתמ איה ;רפסה תיבב הליחתמ איה .יזכרמה

 .תיחרזא הרבח שוביגב הליחתמ איה ;רפסה תיב תלהנה לע עיפשהל

 ידכמ בושח ימוקמה ןוטלשה ,אופא ךכ .תימוקמה המרב ליחתמ לוכה

 הלא ןה תוביצי תויטרקומד .דוסי קוחמ וא הקוחמ קלח היהי אלש

 תיטרקומד הניחבמ רתוי דסוממ ,רתוי יטרקומד ימוקמה ןוטלשה ןהבש

 הרבעה ךות ,ירוזיבה-ימונוטואה םגדה םושייב דדצמ ינא .רתוי ןגומו

 םיתורישה לס ןויער לש ומושיי ליבקמבו ,תובר תויוכמס לש הטמ יפלכ

 .תוימוקמה תויושרל רדגומ םיתוריש לס - ירק ,ימואלה

 תויה .תוינידמ םושיי תניחבמ דואמ יתייעב 'יזוכיר-ילסרבינוא'ה םגדה

 ירוביצה להנמה וא יזכרמה ןוטלשה תועצמאב ונניא םושייה לארשיבש

 סליכא בקע אוה םושייה הבש ,תימוקמה תושרה ידי-לע אלא ,יזכרמה



ה 
ירוביצה הצעומ

וניכה • ת
ה ס

ש
ינימ

09
ימוקמה ןוטלשה לש םיילרודצורפהו םיירטשמה םייתקוחה םיטביהה

 רתויש המכ' ימוקמה ןוטלשל תתל חרכה ,תירוביצה תוינידמה לש

 ןהיכרוצ לע הנועש הזכ ,ילאיצנרפיד םושיי גיהנהל לכויש ידכ 'םייניש

.תוימוקמה תויושרה לש םינווגמהו םינושה

 תוינגורטהה תדימש ,רמאיי תירוזיבה-תימונוטואה הסיפתה תוכזב

 דואמו הנטק הנידמ ,לארשי תנידמב האלה ןכו תיתוברתה ,תיתרבחה

 תובכרומב בשחתהל לכויש יאמצע ימוקמ ןוטלש תבייחמ - תינגורטה

 תיזכרמה ,תויוכמסה ןיב ןוזיא לע דיפקהל שי ,תאז םע .ונלש הברה

 ומכ .ונלש תילכלכהו תיטילופה תכרעמה תא םלוהש ןוזיא ,תימוקמהו

 :הצעומהו תימוקמה תושרה שאר ןיב םיסחיה תא קיודמב רידגהל שי ,ןכ

 תובר תונידמב .המודכו ,ימל elbatnuocca ימו קחשמה יללכ םהמ

 וליאו לשממה תוכרעמ לש תובוחהו תויוכמסה תא הרידגמ הקוחה

 ונניא הזה ךילהתה ונלצא .תויושרהמ תחא לכ תקפסמ םיתוריש

 ןתונ יזכרמה ןוטלשהש םיעדוי קר ונחנא ;הרדגה תועצמאב שחרתמ

 התשענ אל הכ דע .המודכו תואירבל ףסכ תצקו ,ךוניחל ףסכ תצק

 תרחא ,תושעל ינויחש המ קוידב הזו ,םיתוריש לס לע תרדוסמ הבישח

 םירקבל תושדחש ,הלשממה לש הנשמ ןלבק ןיעמ ןה תוימוקמה תויושרה

 םיבאשמה תא ךכל תוצקהל ילב םיתוריש ןתמל תוארוה ןהילע התיחנמ

.םיצוחנה

 תחוורל תללוכה תוירחאה ,ונלש תירטשמה הטישב :ירא-ןב זחא 

 ןמ התוא רוטפל עיצמ יתייה אלו ,הנידמה לע תלטומ םיחרזאה

 םיפוג תועצמאב לעופל האיצומ איה תאזה תוירחאה תא .וזה תוירחאה

 ,המצעל המיקה איהש םיילנויצקנופ םיפוג ,הלשממה ידרשמ - םינוש

 תורומא תוימוקמה תויושרה .תוימוקמה תויושרה - תיתליהקה המרבו

 תירטשמה הטישב .ןלופיטל םיריבעמ הנידמהו קוחהש םיניינעב לפטל

 אוהו ,ךכל רבעמ אלו ,קוחב ול ונקוהש תויוכמסה דיגאת לכל ,ונלש

 וניא הזכ דיגאת .ומוחתב הקיקחה עוציב לע הנוממה רשב יולת

 ,חוקיפ וילע םייקתיש ילב וא ,אוהש םרוג לכמ קתונמב לועפל לוכי

 םימעפל ,רשה םימעפל - תויושר ידי-לע תושעיהל ךירצ הזה חוקיפהו

 gnitidua-ה םייק הילגנאב ,לשמל .קוחב דחוימ ןפואב ומקוהש תויושר
noissimmoc - לש תואנה םעוציב לע חקפמש יאמצע-ומכ ףוג 

 תויהל תבייח הליחתש ,ןאכמ .תקפסמ תימוקמה תושרהש םיתורישה

 .םתקפסא לע תדקפומ תימוקמה תושרהש םיתורישה לש הרורב הרדגה

 רשפאמש ,הלאה םיתורישל ביציו ןתיא ןומימ רוקמ תויהל בייח ,תינש

 ןיב םיסחיה תכרעמב .תוליעיב הידיקפת תא עצבל תימוקמה תושרל
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 יטסינורכנאה בצמה ןכתיי אל ,הילע הנוממה ףוגה ןיבל תאזה תושיה

 תכרעמ הצוחנ .םילפרועמ רושיא-יא וא רושיא יללכ לש ,'אובת ךלת' לש

 אל םאו ,רושיאל יאכז התא םהב תדמע םאש ,םיאנת וא ,םיללכ לש

 ,םיימוקמ םיניינעב .ללכ לבקת אל וא ,גירח רושיא לבקת - םהב תדמע

 חוקיפ שי הזה דיגאתה לע ,דיגאתב רבודמש ןוויכו רטשמ תטישמ קלחכ

 לש ותוליעפ לע תחקפמש איה .תושרה תצעומ - ןוירוטקריד ןיעמ לש

 תוינידמ בוציע םיכירצמש םיניינעב ולש תוינידמה תא תעבוקו דיגאתה

 .םייתליהקהו םיימוקמה םיאנתה יפ-לע

 תימונוטוא תימוקמ תושר לש לדומהש ןכתיי - ירוזאה לדומל רשא

 תויושר לש הטיש הז הרקמב הפידעשו ,תונטק תויושר יבגל ישעמ ונניא

 - ימוקמ דעו םע תירוזא הצעומ אקווד ואלו - תוירוזא-תוימוקמ

 רתוי תונטקה תוימוקמה תויושרל ובש ,יתבכש-וד רדסה םצעב תורצויש

 תוליעיה תניחבמ ,רתוי ןוכנש תויוכמס ןתואו ,תויוכמסה ןמ קלח קר שי

 תושרה תמרב ולהנתי - יזכרמ םוקמל וצקויש ,םיבאשמה תאצקהו

.םירע דוגיא לש הסרג ןיעמ איהש ,תירוזאה-תימוקמה

.הכ דע רמאנה תא הרצקב םכסל שקבמ ינא :יבלח יזמר 

 ,תוקזח תויושר שי .בוט ונניא םייקה בצמהש םימיכסמ ונלוכ .א

 םיתוריש לס חיטבהל תלגוסמ הנניא הנידמהו ,תושלח תויושר שי

 .םיבשותה לכל ילמינימ

 ללכיהל הכירצ יזכרמה ןוטלשל ימוקמה ןוטלשה ןיב רשקה תייגוס .ב

 ,תיטפשמ תושיכ תימוקמה תושיה תא רידגהל שי ליבקמב .הקוחב

 .תינוטלש תושיכ

 הקיזב .וילע םכסויש םגד לכב ,תיתופתתשה היטרקומד דעב ונלוכ .ג

 .םיבשות לאשמ ןיעכ ,mudnerefer לע םג רבוד ,םיבשותה ףותישל

 דחאש ,'תיתוכיא תושר' ,תויושר המכב םינפה דרשמ לש תינכת הרכזנ

 ןיבו תושרה ישאר ןיב תרושקתה רופיש אוה םיירקיעה היביכרממ

 ,ךוניח םורופ תועצמאב םא ,תונוכש ידעו תועצמאב םא - הליהקה

 .דועו הצעומה שאר דיל םיריעצ םורופ

 .תימוקמה תושרל םיקינעמש הימונוטואה תדימב זירפהל ןיא .ד

 .תויוצר-אל תואצות בינהל לולע הימונוטוא-רתי

 הנתומ ,םידוהיל םיברע ןיב ,זכרמל הירפירפ ןיב ירשפא ףותיש .ה

.ןויווש לש ילרטיינ בחרמב

 דוגיא ,תואבכל םירע דוגיא תמגודכ ,םיילנויצקנופ םידיגאת לע רבוד .ו

 ארקנש ילב םג תירוזאה המרל תוסחייתה רמולכ ,בויבלו םימל םירע
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 היהת תימוקמ תושר לכש אלו תירוזא הבישח ,תירוזא תונגראתה הזל

.היתומא 'דב הנופס

 ןייצל בושח ,יבלח יזמר ןאכ הלעהש תודוקנל ליבקמב :ןומרכ קירא 

 ,םיישקמ םלעתהל תשקבמש הבשחמ םג החתפתה ןוידה ךלהמב יכ

 םיטביהה ןיב תרבחמה הייארב ורוקמש םגד עיצהלו הלעמלמ ןנובתהל

 רטשמה יכרוצ ןיבל ימוקמה ןוטלשה לש םייתולישמהו םיירטשמה

 תוזוחמ ,תופנ הזל אורקל רשפא - seitnuoc לע רביד באר דוד .ללכב

 תרוקיבל הבושת ןתונ ילוא ,הפ ןמתסהל ליחתהש המו - םיבחרמ וא

 םייניב-םרוג דוע ירוזאה םגדב האורש ,תיביטיאוטניאה הנושארה

 לבח שארב דומעיש ימ .תרתוימ תיטרקורויב תפסות דוע ,לברסמ

 םילעמ ונחנא רמולכ .הצעומ ול היהת ,םיבשותה ידי-לע רחביי הזכ

 ןורקיעה יפ-לע ,דבב-דבו הזה לוהינה גראמ לכ תא תפסונ הגרדמב

 וא תוינוריעה תויושיה ןה םויהש ימ ,תיתופתשהה היטרקומדה לש

.תולהנמ ןיעכל וכפהי תוילפיצינומה

 יפ-לע ,םתוא חלפל ידכ םיבאשמ זכרמ תירבה-תוצרא לש ytnuoc-ה

 .תונוש םירוגמ תונוכשב םיכרצה יפל תלדובמ הרוצב ,תוינויווש תורדגה

tnednetnirepus-ה תא ,לשמל ,וחק  rof  noitarud סל'גנא סול לש, 

 תונוכש ויתחת ול שי - רוזאה לש המרב ךוניח דרשמ ןיעמ אוהש

 םיבשחמ סינכהל טילחמ ytnuoc-ה רשאכו ,תוחפ תורישעו רתוי תורישע
 רבעמה .'ב בצמ תא טטרסל אוה ןאכ ונדיקפת .עוציבל יארחאה אוה

 לפטל ליחתת תסנכה רשאכ .רחא הבישח גוס אוה 'ב בצמל 'א בצממ

 ,רבעמה יבלש לע תעדה תא תתל הילע היהי ,הלאה תויתקוחה תויגוסב

 03-ש ךכל ונעגה ירטשמה קרפב :המגודל .יביטגרגא היהי ךילהתה םאה

 .תירוזאב ורחביי תסנכ ירבח 09 ,תיצראה המישרב ורחביי תסנכ ירבח

 לע רבוד ,תואיצמל תואיצממ תחא-תבב רובעל רשפא-יאש תויה לבא

 תולעהל טלחויש חיננ וא .תוריחב ידעומ העברא-השולש ךרואל הסירפ

 רשפא היהי אל ;יצחו דחא לע דמוע אוה םויהש ,המיסחה זוחא תא

 .תיביטגרגא הרוצב לועפל ךרוצ היהי אלא ,'תחא הכמ'ב תאז עצבל

 המרב םג רוזיב םיעיצמ - הלשממב םיינבמ םייוניש לע רבודמשכ םג

 evitucexE-ה :המגודל .רחמל םויהמ יוניש לע רבודמ אל - תאזה
ycnega, ל"כנמל םויכ הפופכש ,יתלשממה דרשמב תיעוציב תושר התוא, 
 ונעצה - יללכה בשחלו רצואב םיביצקתה ףגאל ומצע אוה ףופכש

 יוניש .תיטסרד הרוצב אל תאז םג לבא ,תימונוטוא רתוי הברה היהתש

.ןמז ךירצמ תינוגרא תוגהנתהב
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 םילוכי 'תימוקמ הצעומ'ו 'לבח' םיגשומה םירקמ המכב ילוא :באר דוד 

 לש ומויק ,רמולכ .םילשוריב וא ,ביבא-לתב לשמל ,ךה ונייה תויהל

.ריע לש התומייקתה תא תחאב לטבל ךירצ וניא לבחה
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ימוקמה ןוטלשה לש םיילרודצורפהו םיירטשמה םייתקוחה םיטביהה

ירוזאה םגדה :'ג הצובק

:םיחנמ

הילצרה תייריע שאר - לעי ,ןמרג

 תטיסרבינוא ,תירוביצ תוינידמו להנמל הקלחמה - יפר ,לא-רב 'פורפ

ןוירוג-ןב

:)תיב-ףלא רדס יפל( םירבודה תומש

ןובליע תימוקמה הצעומה שאר - דמחומ ,לופ ובא

םחורי תייריע שאר - יכדרמ ,רורציבא

 ,תירבעה הטיסרבינואה ,הנידמה עדמל הקלחמה - ןד ,ןונבא ר"ד

םילשורי  

 ,ימוחת-ןיבה זכרמב היגטרטסאו תוינידמל ןוכמה שאר - יזוע ,דרא ר"ד

הילצרה

רצואה רש רבעשל - םרוי ,רודירא ד"וע

הלשממל יטפשמה ץעויל הנשמה רבעשל - המלש ,ןמרבוג ד"וע

ןוירוג-ןב תטיסרבינוא ,היפרגואגל גוחה - הדוהי ,סודרג 'פורפ

יחרזמה קנב ,םילהנמה תצעומ שאר בשוי - יבא ,םייהטרו

 יברעה רזגמב היטרקומדה םודיקל התומעה ל"כנמ - הי'גו ,ףויכ

לארשיב

הפיח תטיסרבינוא ,תיללכ הירוטסיהל גוחה - הינפ ,רגרבצלז-זוע ר"ד

ןוילעה טפשמה תיב אישנ רבעשל - ריאמ ,רגמש טפושה

 

 ינשל תעדה תא תתל ונילע ,םינושה םימגדב ןוידה תעב :ןמרג לעי 

 םיבשותל תויונמדזהו םיבאשמ ןויווש רשפאמש םגד תריצי .א :םיטביה

 וליפא ילואו היפרגומד ,היפרגואג ,תוביסנ לש תויארקאהמ קתנתמו

 םגדה רושק הזה טביהה לא .תרחא וא תאזכ תושר שאר לש ויתונורשיכ

 ימוקמה ןוטלשל תואמצע רתי תקנעה .ב .ולש םיתורישה לס םע יזוכירה

 יפלכ רקיעב לבא ,יזכרמה ןוטלשה יפלכ תרבגותמ הלועפ תלוכיו

 םיבשותה ףותישלו היצזיטרקומדל םיפסונ םיעצמא חותיפ ;םיבשותה

.ימוקמה ןוטלשה ךילהתב

 אוה םנוזיא .םיינזאמה תופכ יתש ,השעמל ,םה וללה םיטביהה ינש

 .ימוקמה ןוטלשל הנוכנה החסונה

 ,תוריחבה ןומימ אשונל תעדה תא תתל םישקבתמ םג ןוידה יפתתשמ
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 .תוריחבה ןומימב דימת םרוקמ תימוקמה תושרב תותיחש ירקמש תויה

 ףוגמ תומורתו םיבאשמ לבקמ ,אוהש רחבנ לכ וא ,תושר שאר רשאכ

 בייח אוה )תוגלפמ ןומימ אלו יזכרמה ןוטלשה ןמ ןומימ אל( והשלכ

 דגונמ ןמממה ףוגה לש סרטניאה ,בור יפ-לעו ,םניח תוחורא ןיא - ול

 ןוטלשב היטרקומדה תא קזחל םיצור םא ,ןכל .ירוביצה סרטניאל

.הקוחה ךותבו קוחה ךותב תוריחבה ןומימ תא ןגעל שי ,ימוקמה

 שאר לומ תימוקמה הצעומה ןוזיא אוה וב קוסעל שיש ףסונ טביה

 ימוקמה ןוטלשה ןיב םינזאמה ללכב דחא ביכרמ אוהש ,תושרה

 יונב ימוקמה ןוטלשה .םיבשותהו ימוקמה ןוטלשה ןיבו יזכרמה ןוטלשהו

 ,תובר תויוכמסב דיוצמו הרישי הריחבב רחבנש ,תושר שארמ םויה

 הצעומ ירבח יכ חוכשל ונל לא םג .תויוכמס תלוטנ טעמכ הצעוממו

 רזחה םהל םלשל רסאנ וליפאו ,לומגת תרומת אלש םדיקפתב םישמשמ

 .רוביצ יכרוצל ועצבתהש ןופלט תוחיש לע תואצוה

:ןוידל םיחנמ םיווק המכ עיצהל ינוצרב :לא-רב יפר 

 תויתייעבה .תונולת ורקיעש הזכ אל ,ןיינע לש ופוגל ןויד םייקל יוצר .א

 ונילעש אלא ,הב לזלזמ וניא שיאו העודי תוימוקמה תויושרה לש

 בושו בוש שודל אלו יביטקורטסנוק-יביטרפואה דצב דקמתהל

 .תויתייעב התוא לש היטרפב

 םומיטפואל עיגהל איה םימגדה תשולשב ןוידה תעב אצומה תדוקנ .ב

 םיבר םישנאש רמולכ ,לארשי תנידמב הייסולכואה ללכ לש

 לא .רשפאה לככ םיינויוושו םיבוט םיתורישב וכזי רשפאה לככ

 תילכלכ הניחבמ קר אל סחייתהל שי הזה ללוכה םומיטפואה

 לש התלוכי תניחבמ ,רמולכ - תיטילופ הניחבמ םג אלא ,תיתרבחו

 .הירוגמ רוזאב שחרתמה לע עיפשהל הייסולכוא תצובק לכ

 םילבקמ ונניאש תויה .ףסה לע רבד םוש לוספנ אלש עיצמ ינא .ג

 תא אוצמל הסננ אלש עודמ ,םיקוח םיחסנמ וא תוטלחה ןיידע

 .ותוא םיגישמ ךיא ונמצע תא לאשנ ךכ רחאו ,ילאדיאה םומיטפואה

 .םימיוסמ םינותנ לש םמויק תדבועל םויה הלבגמכ סחייתהל ןיא םג

.חותפ לוכהש דוסי תחנהמ תאצל שי

 שקבמ ינא ,ירוזאה םגדה חוסינב ףתוש היהש ימכ :סודרג הדוהי 

 רתוי הברה איה תילאירוטירטה-תירוזאה הטישה יכ רמולו חותפל

 תוטישה יתשב לעופ לארשיל הנגה אבצ :המגודל .הליעיו תיטרקומד

 ןוחטיב תא להנל השקתמ היה אוה ;םידוקיפ ול שיו תוליח ול שי -

 יארחא רמולכ ,םורד דוקיפ ,לשמל ,ול ץוחנ .תוליח תרזעב קר לארשי
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ימוקמה ןוטלשה לש םיילרודצורפהו םיירטשמה םייתקוחה םיטביהה

 .םורד דוקיפ ףולא ונל ןיא יחרזאה רזגמב .םורדה רוזאב שחרתמה לע

 הנוממה תנוהכ .ריחמה תא םלשיש ימ ןיא ,לדחמ הזיא שחרתמ םא

 ןיא ,ביצקת ול ןיא ,זכרמה זוחמב תוחפל - החידב איה זוחמה לע

 לע הנוממ ,תירוטדנמה הפוקתב .םינפה דרשמ לש דיקפ אוה ,חוכ ול

 תרעוג םעפ ידמש היצקנופ יהוז םויה ;הבושח דואמ היצקנופ היה זוחמ

 ךרוצה ,בגנב .המודכו ביצקתהמ הגירח לע תמיוסמ תושר שארב תצק

 תא לטבל ןויסינה דגנ האחמב הנורחאל אטבתה תירוזא תרגסמב

 ,םיקינצוביק ,םיאודב ,תירוזא תוירדילוס התייה ,תונגפה ויה .בגנה יקוח

.רוזאה ןעמל דחי ולעפ חותיפ תורייעו םיקינבשומ

 דרפה' תועצמאב ונב טלוש םילשוריב בשויש זכרמה ,תמייקה הטישב

 אוה זכרמה ,ירוזא גוציי ונל ןיא ,חוכ ונל ןיא ,םייביספ ונחנא .'לושמו

 תיברעמ-תינופצ םיאדוד תא אצומו ררועתמ התא דחא רקובו ,טילחמש

 תונגפהה וליעוי אלו ,עבש-ראבל תימורד בבוח תמר תאו עבש-ראבל

.תוקעצהו

 ;תירוזא-ללכ הקוסעת תייעב תמייק בגנב .בגנבו לילגב תוירוזא תויעב שי

 דע ןומר הפצממ ףתושמ הריחב רוזא אוהש ,עבש-ראב ןילופורטמ

 ,'לטניא' ומכ לעפמ תמקה .דחא הדובע קוש םצעב אוה ,תג תיירקל

 לכ לע עיפשת איה ,עבש-ראב לע קר עיפשת אל ,עבש-ראבב רמאנ

 רקיעב - םויכו ,הקוסעת לש םיירוזא תונורתפ קפסל הבוח ןכל .רוזאה

.הלטבאל תונורתפ

 לש היעב הנניא בבוח תמר .תוירוזא תויעב ןה תויגולוקאה תויעבה םג

 בייחו ,םירחא םיבושייו םחורי לש ,בגנ תמר לש אלא ,דבלב עבש-ראב

 שישכ ,תורחא םילימב .ילנויצקנופ ןורתפ אלו ירוזא ןורתפ הל תויהל

.הנעמ ןהל ונתיש תוירוזא תורגסמ תוצוחנ ,תוירוזא תויעב

 - יתייעב רוזא ,תיסחי ינע רוזאכ רוביצה יניעב רייטצמ בגנהש תורמל

 לארשי הנש ידמ :םיבאשמה תניחבמ הנידמב רישעה רוזאה אוה השעמל

 יצחו דראילימ ינשמ הלעמל לש יוושב בגנב םרוקמש םילקימיכ תאציימ

 ילעפמ'ש רלוד ןוילימ 08-מ .רתויב ךכמ הנהנ וניא בגנהש אלא .רלוד

 בגנה ,לארשי תנידמל םינתונ - תימואל-בר הרבח איהש - 'חלמה םי

 תוימואל-בר תורבח לש תיביסמ הרידח םויה תמייק .המואמ לבקמ וניא

 תרצוי תאזה היצזילבולגה .תיטרפ היישעת רוזאב ןיאש טעמכו ,בגנל

 תא יתרכזהש ילב תאזו ,םיבחרתמו םיכלוה קרש ,םימוצע םירעפ

 ערוי בצמה ,תירוזא תרגסמ הנבנ אל םא ,ןכל .םיאודבה לש םתייעב

 עדומ ינאש תויהו ,תילאירוטירטה הטישה לש לודג דיסח ינא .המכ יפ
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 ,היינשל תחא הטישמ רובעל דואמ השק תילארשיה תואיצמבש ךכל

 ןתינש םיטנמלא םתוא תא תמייקה הטישב רתאל אוה ןורתפהש ןכתיי

 הזתניס היהיש הנבמל עיגהל ןמזה םעו  ,תירוזא הטישל לקנב ריבעהל

.תירוזאה הטישל תילנויצקנופה הטישה ןיב

 הלאמ םיוסמ םגד םע ןיטולחל תוהדזהל השק םויכ :רגמש ריאמ 

 םימגדה ןמ דחא לכמ הלדנ םא אופא השענ בוטו ,ונינפב ואבוהש

 םגד דחי םלוכמ הנבנו בורקה חווטב םמשייל ןתינש םיישעמ םיטביה

 .'ינכדעה םגדה' ול ארוק יתייהש שדח

 ןיבל דוסי קוחכ אשונ תללכה ןיב ןוחבנ םא בוט ,ןורקיעה תניחבמ

 םיילרודצורפ םקלחש ,םיבר םיטרפ ללוכ ליגר קוח .ליגר קוחכ ותללכה

 םהב תוארל השקו ,םתעפשה תניחבמ רתוי םילבגומ וא םתוהמב

 אשונה לבא .הקוחב ומוקמ תא אוצמל ךירצש יתקוח לע-ןורקע

 ומוקמ תא אצמיש ול יואר ,תוימוקמה תויושרה דמעמ ונייהד ,ומצעלשכ

 םויה ותוא חסננ םא הנשמ הז ןיאו ,הילא עיגנ רשאכ ,תיתקוח תרגסמב

 לולכנ וא ,יררה תעצה יפ-לע ךרדבש דוסיה יקוח ןיב דרפנ דוסי קוחכ

 קוחב אטבמ יתייהש החנמה ןויערה .יפוסהו םלשה דוסיה קוחב והשמ

 ללכ לש ףותישה ונייהד ,היטרקומדה ןורקע - תישאר :לופכ אוה דוסיה

 ,תוימוקמה תויושרה לש ןתואמצעו תודסומה ללכ תריחבב הייסולכואה

 הלאה תונורקעה ינש .םיבושיה ןיב ןויוושה - תינש ;ןהלש הימונוטואה

 .דוסי תקיקח לש המרל אשונה תאלעה תא םיקידצמ

 שקבמ ינאש תומיוסמ תולעמ יזוכירה םגדל - םינושה םימגדל רשא

:תונמל

 דוגיא רמולכ ,םיאשונהו חטשה תניחבמ הבחר הייאר לש תורשפאה .א

 םלש חטש הפיקמש הביטקפסרפ רשפאמ תוימוקמ תויושר רפסמ לש

 תימוקמ תושר דואמ תובורק םיתעל .תחא תימוקמ תושר קר אלו

 חטשב יוטיב ידיל תואבש תונוכתה ללכ תא תנייפאמ הניא ,תמיוסמ

 ןתינו תויתייעבה לש הזתניס תרשפאתמ ןאכ .התביבסב רתוי בחר

 רקיעב אטבתמ הזה ןורתיה .דגואמב תומיוסמ תויעב לע לכתסהל

 רוזאב הלטבא תויעבב םיקסוע לשמל םא יכ ,םדקומה ןונכתב

 ןיבל שועית ןיב רשקל ןתינש ךכב תלעות קפס אלל שי ,םיוסמ

.םיוסמ בושיי םוקמ םע אקווד םירושק םניאש ,הלטבאב המחלמ

 לוטיב וא )בושייב שפנ 000,3-כ( םילודג אל םיבושיי לש גוזימ .ב

  .םהיתויעבב םמצעב לפטל םילגוסמ םניאש םידרפנ םיבושיי

 תא רוכשל רתוי לק ;תודחוימ תויעבב לופיטל םיחמומ תלעפה .ג
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ימוקמה ןוטלשה לש םיילרודצורפהו םיירטשמה םייתקוחה םיטביהה

 ,םיבושיי רפסמ לש חטש לע ותדובעב שולחיש החמומ לש ויתוריש

 .דרפנב בושיי לכל החמומ רשאמ

 רתוי לוקש חוכ אוה םיבושיי רפסמ דגאמה יזוכיר ףוגש קפס ןיא .ד

.דחא דדוב בושיי רשאמ תיזכרמה תינוטלשה תושרה יפלכ

:ןמקלדכ ןה הזה םגדה לש ויתוערגמ

 ול ןיאש ףוג תריצי ןאכ שי ,רמולכ .להנמה שוליש וא לפכ .א

 רוזאב רבודמשכ .ןהיגוסל תוקלחממ בכרומ אוה םא אלא תועמשמ

 לכ לע טלתשהל לוכי וניא דחא םדא ,םיבושיי המכו המכ ללוכש

.הכאלמה

 ןיא ,םיבושיי רפסמ תרשיש דחא שועית רוזאב ןורתי שי םא םג  .ב

 לש ומוקימ לע םיבושייה ןיב רתלאל םיעד תומימת שיש תרמוא תאז

.ומוחתב םקמתי היישעתה רוזאש ןיינועמ בושיי לכ ירה ;הזה רוזאה

 תושיה ןמ דדובה בושייה תא תמיוסמ הדימב קתנמ הזכ םגד  .ג

 לוכי וניא רבכ םיוסמ בושיי לש תושרה שאר - רמולכ ,תיזכרמה

.רוזאה לש וגיצנ ךוויתב אלא ,יזכרמה ןוטלשה לא תורישי תשגל

 סינכנ ,ןאכ ץלמוהש ומכ ,אישנ םע ירוזא טנמלרפ תריצי ידי-לע  .ד

 ,םייצרא-ללכה םייטילופה םיאשונב םיחוכיוו תודדומתה לש טנמלא

 הנבמ .יתגלפמ סיסב לע רחבנ טנמלרפ םירבדה עבטמ ירהש

 שי היתונידממ תחא לכבש ,תירבה-תוצרא ומכ היצרדפל הפי הזכ

 טאנסל םיגיצנ לש ההז רפסמ תורגשמ ןה ןלדוגל רשק ילבו ,סרגנוק

 הניאש תוריחב תטישב ,תאז תמועל ,ונלצא .רתוי אלו םיינש -

 ,שדח ינויצרופורפ ףוג השעמל רוצינ ,תילטוט-תיסחי אלא תירוזא

.הז ףסונ ףוג תריצימ רהזנ יתייה ינאו

 תיתקוחה תרגסמב הזה אשונה לש ותללכה תא קידצמ ליעל רומאה לכ

:וללה תונורקעה לש םתשגדה ידי-לע

 תוקוח תובקעב ךלוה ינא ןאכו ,תקיודמ הרדגהב תויוכמסה תקולח .א

 רתויב תושיגדמ ןניא ,בגא ,ןהיתשש ,תידרפסהו תיקלטיאה תמגודכ

lacol-ה .תימוקמה תושרה תא  ytirohtua אוה רקיעה לבא ,םייק 

 ךותב טוריפ שי ךכ לעו ,תויצניבורפה לש תירוזאה הימונוטואה

 ירחא ,המגמה איה ךכל תירקיעה הביסהש תרמוא תורפסה .הקוחה

 .תויזוכירה תויטסישפה תועפשהה תא לרטנל ,היינשה םלועה תמחלמ

 ןוטלשהו תירוזאה הימונוטואה ונייהד ,הלאה םיפוגהמ דחא לכ יבגל
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 קוידב םיעדוי .תויוכמסה לש קדקודמ טוריפ הקוחב םייק ,ימוקמה

 .ילוכו ץוח יסחיו אבצ ימל ,תואירבו האורבת יאשונ םיכייש ימל

 יזכרמה ןוטלשה ןיב םייסנניפה םיסחיל ןויוושה דוסי לש ומוגרת .ב

 טושפ ,עובק בישחת ,הדימ תומא דוביע ונייהד ,ימוקמה ןוטלשל

 לכש ידכ ,המודכו האורבת ,ךוניח ומכ םיאשונב ,רשפאה לככ

 הרדסה .םיישונאה וינותנ יפ-לע יזכרמה ןוטלשה ידיב בצקותי בושיי

 ענמיי .םייברעה םיבושייה לש תויעבה תא םג רותפת אלמ ןפואב

 םיאשונבו ,הבצקה לכ לעו םוכס לכ לע םינונחתו חוכיו לש בצמ

 ךוניח ,האורבת ,תואירב - תימוקמה תושרה םוחתב םהש םייזכרמה

 .'תלוגלוג יפל' לבקמ םדאה - המודכו

 םה שיא 000,3 היפלש הדימ תמא - תוימוקמה תויושרה תנטקה .ג

 םיתורישה תניחבמ תקדצומ הנניא ,תרחבנ הצעומ םע דרפנ בושיי

 .ןויבס ומכ םירישע םיבושייל ןווכתמ ינניאו ,לבקל לוכי חרזאהש

 תושרל ודחואי םינטקו םיבורק םיבושיי םא ןוסא םוש היהי אל

 לסל רבעמ םיפסונ םימוכס תייבג רשפאל ךירצ ,ןבומכ .תחא

 וסכיש םירחא םימולשתו הנונרא - הלעמלמ הנקומה םיתורישה

 .ותעד לוקיש יפ-לע בושייה לש םידחוימה ויכרצ תא

 ידוגיא ונל שי רבכ םויכ - תומיוסמ תויוליעפל םירע ידוגיא תריצי .ד

 םירבד םה הלא .הפשא תלבוהלו הביבסה תוכיאל ,תואבכל םירע

.תירוזאה תנוכתמב תויושרה לש דוחיא אלל םג עצבל ןתינש

 וארקי םיחרזאש הביס םוש ןיא - םיחרזאה לש ליעפ ףותיש תגהנה .ה

 תימוקמה תושרב שדח רזע-קוח גיהנהל העצה לע ברעה ינותיעב

 ,לשמל .םתעד תא וב עיבהל םילוכי םהש אשונב ,הב םירג םהש

 םא תעדל םיצור םיחרזאה ,הב רג ינאש םרכה תיב תנוכשב

 תאזכ היהת רוידה תופיפצ םא ,רחא םוקמב וא ןאכ רובעי שיבכה

 רשפאל ךירצ לבא ,םיכסהל םיבייח םלוכ דימת אל .תרחא וא

 הטלחהה םא םג םהיקומינ תא תתלו םתעד תא עימשהל םיבשותל

 תושעל םיצור ;םילאשמ יבגל ןידה אוה .םהידיב הנניא תיפוסה

 םישנא המ הליחת קודבל שי ,םייחה יאנת תא הנשמש והשמ

 אל תעד-רב תושר שאר ףא ,אל דיגי עירכמה בורה םאו ,םירמוא

.בורה תעדל דוגינב לעפי

 ריבעהל ידכ שורדה בורל תועגונה תוארוהה תא תונשל עיצמ יתייה אל

 תא םיריזחמ ונחנא ,םיכומנ םיזוחאל רוזחנ םא .ודיקפתמ תושר שאר

 זוחאה םע הזה זוחאה תא תוושהל הקמנההו ,לובגה םה %56 .םזירתנלקה
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ימוקמה ןוטלשה לש םיילרודצורפהו םיירטשמה םייתקוחה םיטביהה

 ,הלשממה שאר לש הרישי הריחב התייה רשאכ דוסיה קוחב עובקה

 תרבעהל המוד הניא ודיקפתמ הלשממ שאר תרבעה .ןאכ תיטנוולר הנניא

 תושרב תואקסעל עיגהל הברהב לק .ודיקפתמ תימוקמ תושר שאר

 .הלשממ שאר רשאמ העיסל העיסמ םדא ריבעהל ידכ תימוקמ

 הליחת הצור יתייה ,דרפנב םגד לכב קוסענש ינפל :םייהטרו יבא 

 תויעב שי לארשי תנידמב םא .הקוחב רושק הז לכמ המ ונמצעל ררבנש

 דוגיא אשונ תא סינכהל שיא לש ותעד לע הלוע אל ,תואירבה תכרעמב

 רושקש ןאכ ןודינש דיחיה טביהה .לארשי תנידמ לש הקוחל םילוחה יתב

 תקולחל רשקב רגמש אישנה רמאש םירבד אוה תיתקוחה המרל תורישי

 הקיז תימוקמה הימונוטואהו תויוכמסה תלחה אשונל ןכאו ,תויוכמסה

.יתקוחה אשונל

 תובישח לע ,קדצבו ,הפ רבוד - הקוחל ותקיזב ןויוושה אשונל רשא

 אל הבש החוטבה ךרדה ,תאז םעו ,םינושה םירזגמל עגונב ןויוושה

 תוחפל ,אלא ,ןויווש תועצמאב איה יברעה רזגמה תויעב תא רותפנ

 םיתוויעה לע תוצפל ידכ טלחומ ןויווש רסוחב לועפל ונילע ,המ-תפוקת

 בותכת ;הקוחב בותכל יוארש המ םניא תאז חורב םירבד .ורצונש

 ?ןויווש-יא רידגת הקוחהש

 ותאלעה םצעו ,תירוזאה המרב םירחבנ תיב לש ותמקה לע ןאכ רבוד

 םירזגנש םייטילופהו םייטרקורויבה םיטביהה לכ לע ,הזכ אשונ לש

.רוביצה לש ובל ישחרל הלרע ןזוא ועמשמ ,ונממ

 היכמותשו ץראב םוקמ לכל הפי הניא תירוזאה הטישהש םג רובס ינא

 תויושרה תא םצמצל היה ךירצ הליחתכלמש םירוזא המגודכ םיאיבמ

 םצעב האב תירוזאה הטישה .תחא תימוקמ תושרל םהב תוימוקמה

 יכ ,םימיוסמ םירוזאב תוימוקמ תויושר דחאל תלוכיה-יא לע תוסכל

.תירוזא הטישל תוקוקז ןניא םילשוריו ביבא-לת

 תואמצעה םע דבב-דב אובל הילע ,םיתורישה תקפסאב הימונוטואל רשא

 ןוטלשה תא ץלאל רשפאש הפ רמאנש ןוכנ .םיימוקמה םיסמה תעיבקב

 איה תאזה השיגה םג לבא - םיבאשמה תאצקהב החסונ רידגהל יזכרמה

 לוקיש לש ותאבה יזכרמה ןוטלשהמ לולשל רשפא-יא יכ ,ייניעב תיתייעב

 תויושרה לש בוצקתה ילוקיש דצל םיבאשמה תאצקהב ימואלה תעדה

 תימוקמה תושרהש עבוק וניאש הימונוטואה תמרב ןורתפ ןכל .תוימוקמה

 תמייק אסיג ךדיאמ .ישעמ ונניא - םיבאשמה תייבגל תיארחא היהת

 אל ;היניינעל גואדל תלגוסמ תימוקמ תושר לכ אל - תוינויוושה תייעב

 קר רתפיהל לוכי תיפרגומדה המרב ןויווש-יא ןכל .םחורי ירהכ ןויבס ירה
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 תוירחאה רסוח אוה הז רשקהב רתויב םרוצה תוויעהו ,תיתכלממה המרב

 תתל תולגוסמ ויהי תוימוקמה תויושרהש ךכל גואדל תיתכלממה המרב

.םהל תוביוחמ ןהש םיתורישה תא

 םיטרפב םיקסוע ונחנאש הרכהה תא םיקזחמ ןאכ יתינמש םיטביהה לכ

 דצה לומ תוימוקמ תויושר לש הדובעה תטיש ןורתפ אשונב רנימסב םמוקמש

.הקוחה תמרב ןוידל רשק לכ הזה אשונל ןיא ,ותובישח תורמל .יתכלממה

 רשפא-יא יכ וידחי םימגדה לכל סחייתהל שקבמ יתייה :רודירא םרוי 

 רצומכ ןהילע רבדלו ,תוימוקמ תויושר 562 לארשיב .םהיניב דירפהל

 תוחפ תונומש תוימוקמ תויושר 001-מ רתוי שי .הרומג תועט אוה ינגומוה

 .הייסולכואהמ %07 טעמכ תוסכמ םירע 52 וליאו ,םיבשות 000,01-מ

 ,יזכרמהו ימוקמה ןוטלשה ןיבש םיסחיה תכרעמב ןויד לכב ןכל

 תונושל ןורתפ ןתיי אל דחא םגד .דחא גציימ םגד לע רבדל רשפא-יא

 רזגמה( הייסולכואה גוס תניחבמ הנושארבו שארב ,הרידא ךכ-לכ

 םיטביהמ םג לבא ,)המודכו ינוליחה תמועל ידרחה ,ידוהי-אלהו ידוהיה

.םירחא

 קזחל שי ,ימוקמה ןוטלשל תואמצע רתי ןתמ אוה ןיינעה שרושש תויה

 שארש המ ןיב רושקל שי .תושרה שאר דסומ לש עוציבה תויוכמס תא

 ונל שי הזה בושחה ןובשחב .הרומתב ןתונ אוהש המו חקול תושרה

 ךרדב ;םיקסעל הנונראהו םירוגמל הנונראה ןיב רעפה איהו הנטק היעב

 םניאו םירוגמל הנונראל עגונש המב םילקמ הצעומהו תושרה שאר ,ללכ

 דואמ בושח ביכרמ איה הנורחאה יכ ,םירוגמל הניאש הנונראב םילקמ

 .תוריחבב יתועמשמ ביכרמ הנניאו תוסנכהב

 הבוגו םירוגמל הנונראה הבוג תא רשקל ךרד אוצמל הבוח ןכל

 רשפאלו רוזחל אוה ךכל תונורתפה דחא .םירוגמל הנניאש הנונראה

 תאזה תוכמסהש רחאל ,הלש םיסמה הבוג תא עובקל תימוקמה תושרל

 .5891 תנשב ,ןידבו ,רוכזכ ,הנממ העקפוה

 תקנעהב הוולמה םינש שמח לש הפוקתל תושר שאר לש ותריחב

 ןיא ןכ לעו ,הרקב לש ךילהת והשזיא הכירצמ ,הרידא המצעו תויוכמס

 סיסב לע םילעופ הצעומה ירבח לכ ,םויכ .הצעומה לש הקוזיחמ סונמ

 הצעומ רבח תויהל ןכש ,ןיטולחל ריבס-יתלב רודיס והזו ,יתובדנתה

 ,םיפסכ תדעו( ןהינימל תודעווב הדובע לש תוכורא תועש םג ךירצמ

 בייח ,הליעי תכרעמל רתוחש ימ .)תורחאו םירע תדעו ,היינבו ןונכת תדעו

 דוע תמייק אלש ,עוציבה לע םידקפומה םידיקפו ריע שאר שיש עובקל

 למגתל ,ךכ ידי-לע ךסחנש ףסכבו ,'ריע שאר ינגס' תארקנש היצקנופה



ה 
ירוביצה הצעומ

וניכה • ת
ה ס

ש
ינימ

201
ימוקמה ןוטלשה לש םיילרודצורפהו םיירטשמה םייתקוחה םיטביהה

 .הרבחב רוטקריד לכ םויה םילמגתמש ומכ תוחפל ,הצעומה ירבח תא

 ןיב חוקיפ רוניצ שמשתש ידכ הצעומה תדובע תא םיקזחמ תאזכ הרוצב

 רשאל אופא הצעומה לש הדיקפתמ .ריעה ישאר לש תוריחבה תופוקת

.עוציבה תא רקבל ןבומכו ,הנונראה תאו ביצקתה תא ,תוינידמה תא

 ןרפסמ תא םצמצל םיילהנמה תונויסינה לכ ולשכנ הכ דע - רחא ןיינע

 תורחא תויצביטומ אוצמל שיש ןאכמו ,תוימוקמה תויושרה לש זרפומה

 .דחי תויושר המכ לש ןדוחיאל

 בוצקתהש ןכתיי אל .םיתורישל יתכלממה בוצקתה איה תרחא היגוס

 ללגב ,תלוגלוגל ללקושמ בוצקת תויהל וילע אלא ,תלוגלוגל וטנ היהי

 תכימתש תוימוקמ תויושר 81 שי םויכ .םדוק יתרכזהש תונוש התוא

 הלשממהש ףא םיבאשמ ןהל שיש ,השעמל ,ןהל הצוחנ הניא הלשממה

 זכרמ תא תווהמ ןהש ינפמ ,םילודג םימוכסב ןתוא תבצקתמ הניא

 ,םירוגמל הנונרא קר ןהב תמייקש תויושרב ,תאז דגנכ .יצראה םיקסעה

 הנידמה ,תימוקמה תושרה ביצקת תא םילשהל ידכ הדבל הב יד ןיאש

 אופא םיכירצ הלשממה ידרשמ .תלוגלוגל הבצקהה תא לידגהל תבייח

 אלא ,םיתוריש לס רידגהל רשפא-יא ;תמיוסמ תויביטמרונ יפל בצקתל

 ידרשמ לכב ,םויה דעש איה ונלש הלודגה היעבה .תומרונ רידגהל שי

 לדוגל תונורתי דחאה :יביטמרונה תעיבקל תווצק ינש ונרדגה ,הלשממה

 םידדועמ ,הזה גוסהמ תווצק תעיבק ידי-לע .ןטוקל תונורתי ינשהו

 ולש היצביטומהמ םיתיחפמו ןטק תויהל ךישמהל ןטקה תא תיטמוטוא

 לבא ,הנטק םחורי ;הררב ןהל ןיאש תונטק תויושר שיש ןוכנ .דחאתהל

 והשימ ןכ לעו ,דחאתהל ימ םע הל ןיא יכ העש יפל הנטק ראשית איה

 םילשורי-תרשבמל ,תאז תמועל .ןטוקל תונורתי ןיגב יוציפ הל תתל ךירצ

 אוה לודג לוועו ,תניינועמ הניא איה לבא ,דחאתהל תורשפא שי הנטקה

 ,הנטק ראשיהל הצור איה םא .תיתלשממ הכימת הל קינעהלו ךישמהל

 שי רמולכ ,היבשות סיכמ ןטוקל ןורסיחה תא ןממל  ּהבוטב ליאותש

 ידי-לע אלו תוילכלכ תויצביטומ תועצמאב וללה םינוקיתה תא עצבל

.התרדגה םצעמ ,שארמ תלטוק הקיטילופהש תוילהנמ תולועפ

 םמורתהל יוכיס םוש ול ןיאש דיגהל שקבמ ינא יברעה רזגמה לע

 יברעה רזגמב תוימוקמה תויושרה .םויכ וב אצמנ אוהש בצמהמ

 הייסולכואה ראש .לארשי תנידמ תייסולכואמ %11-מ רתוי אל תוזכרמ

 דול ,הפיח ,םילשורי - תוברועמ תולודג םירעב תבשוי תיברעה

 - לארשיב תוימוקמה תויושרהמ %33-ב םיבשוי %11 םתוא .תורחאו

 םיתוריש לש ךרעמ םייקל רשפא-יא ;םינטק םה םירפסמה רמולכ
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 ,תונכש תויברע תויושר שי .לצופמ ךכ-לכ תויושר הנבמב םיילפיצינומ

 .ןהיניב תולובגה תא רידגהל עדוי וניא שיא ,םיימוקמהמ ץוחש

 הילפא לש ןורקיע יפל םה יברעה רזגמל םויה םיקינעמש םיבאשמה

 תוימוקמה תויושרבש ךכמ בור יפ-לע תעבונ תנקתמה הילפאה .תנקתמ

 תונורסח ןיגב יוציפה תא ןהל םינתונשו ןטוקל תונורסח לש ביכרמ שי

 ,ןטוקל תונורסחה תא ולטביו בוצקתה תונורקע תא ונשי םא .ןטוקל

 לופכ ןהל ובצקי םא םג ער יכב יהי תויברעה תויושרה לש ןבצמ

 הדבועה תא הזל ופיסות .רחא םוקמב םיבצוקש הממ תלוגלוגל

 םישמתשמש םיקוחב שמתשהל היצביטומ תמייק אל יברעה רזגמבש

 רוביצ יכרוצל העקפהל עגונש המב לשמל ,םירזגמה רתי לכב םהב

 םלשל םיבייח ,רוביצ יכרוצל חטש והשיממ םיעיקפמ םא ;הרומת אלל

 םידעוימש תימוקמה תושרה לש םיבאשמ ךותמ אוה םולשתהו ,ול

 השקו םישיבכ ריבעהל דואמ השק ןכל .םיבשותה ללכ תחוורל םרוקמב

 תיבל ביצקת שי יברעה רזגמב תויושר הברהל .רפס יתב תונבל דואמ

 .הזכ חטש תוצקהל תלוכיה-יא ללגב רפס תיבל חטש ןהל ןיאו רפס

 רזגמב וילע רובעל ןיאש רוסיא רדגב איה תועקרק תעקפהש העידיב

 יכרוצל ויחטש בור תא הצקמ לארשי יעקרקמ להנמש אצוי ,יברעה

.הזה רזגמב רוביצה

 ריעהל שקבמ ינא ,רודירא םרוי רמאש םירבדל הקיזב :ףויכ הי'גו 

 הקיזחמ איה םויה וליאו ,םנוד ףלא 92 הייפסועל ויה 8491 תנשבש

 רבכ םויהו ,םנוד ףלא 42 ועקפוה ,רמולכ .דבלב םנוד םיפלא תשמחב

 ,ימואלה קראפה תועקרקמ רפס תיב לבקל ידכו ,עיקפהל הפיאמ ןיא

.ןיגפהל ונילע

 לע רתיו ,ועבקיש םה םיכרצה .עבקיש אוה םגדה ביטש רובס ינניא

 םיאתמה םגדה המ עבקיש אוה םיכרצה לש תויופידעה רדס - ןכ

 :םייתשל תוקלחתמ לארשיב ימוקמה ןוטלשה תויעב .הייסולכוא לכל

 זכרמ לש םיצוביקו םיבשומ לש ,תואלקחו היישעת לש ,םורדו ןופצ .א

 יתש הלא .םיברעו םידוהי .ב ;ץראה םורד לש הלא תמועל ץראה

 אוה ןהל ןורתפהו ,לארשיב ימוקמה ןוטלשה לש תויזכרמה תויעבה

 שאר :תוברתהו ךוניחה םוחתמ המגוד .םיקושיח אלל הימונוטוא תריצי

 לבא ,רפס תיבל םירומ וא להנמ תונמל ךמסומ וניא םויה הצעומ

 בצמ לע ןובשחו ןיד תתל וילע .ךוניחה לע יארחא אוה תילאירטסינימ

 םש םיארחאה תא עובקל יאשר אוהש ילב ולש בושייב תוברתהו ךוניחה

 םיניינעב עובקל םיכמסומש םימרוג השימחמ דחא קר אוה .הז םוחתב
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 גיצנו םירומה תורדתסה גיצנ םה השימחה ךותמ תוחפל םיינששכ ,הלא

.ךוניחה דרשמ

 הרבחה רקחל יתשדקה םייעוצקמה ייח בור תא :רגרבצלז-זוע הינפ 

 םירבד רמול תשקבמ ינאו ,ןוטלשב תיחרזאה תופתתשההו תיחרזאה

 הרימאל םירשקתמ ןאכ ועצוהש םימגדה ךיא ,רמולכ - תיתקוחה המרב

 .תיתקוח תיללכ

 וגצוהש תוריינב םגו םויה הכ דע וכרענש םינוידב דואמ יל רסחש המ

 :םייתפש סממ רתויכ ןוטלשב תיחרזאה תופתתשהה אוה הליחתכלמ ונינפל

 שי .םינושה םימגדה לש םתניחבל ןוירטירקכ ליעפה יטילופה חרזאה

 תינקילבופר תרוסמ ,התוחפ הדימב הל םיפתוש ונחנאש ,םלועב תרוסמ

 תופתתשה עבת הלש ןוטלשהש ,הנידמ-ריעכ ,סילופכ ליחתהש המ לש

 .תויאבצהו תוינידמה תוטלחהה תלבקב ריעה רכיכב םיחרזאה לש הרישי

 הכשמהו ,תימורה הקילבופרב ,תינוויה סילופב התליחתש ,וז תרוסמ

 קלח לצא בטיה המנפוה - םייניבה ימיב הפוריאב תומיוסמ םירעב

 ןיב בוליש לע םינומא םינקירמאה לשמל .ןלוכ אל ,תולודגה תויטרקומדהמ

 תויטרקומד שיו ,תיטרקומדה תרוסמל תיתופתתשה-תינקילבופרה תרוסמה

 תחא קתפ לשלשמ חרזאה םש ,תויפלק לש תיטרקומד ,תורחא תולודג

 לש רתוי תיטרקנוקה תרוסמה תא תורסחש תויטרקומד ,םינש עבראל

 הזה ןודעומבו - תוטלחהה תלבקבו ןוטלשב הליעפ תיחרזא תופתתשה

.לארשי םג הרבח

 תרוסמה לע תונוש תוביסמ םינומא םניא לארשיב םיבשויה םימעה ינש

 ךותב םינטק םיבושיימ ואב תאזה ץראב םירגה בור .תינקילבופרה

 םגדה תא בטיה ונמנפה םא םג ןכלו ,תולודג תויזוכיר תוירפמיא

 םגדה לש תרוסמה ונל ןיא ,'יפלקה םגד' אוה ,יזוכירה-יטרקומדה

 קלח םיחקולה םיליעפ םיחרזא לש יביטקאה ,ירוזיבה ,ינקילבופרה

 אל הקיקח לבא ,תיקלח רוזעל הלוכי הקיקח ,תאז הניחבמ .ןוטלשב

 תיטרקנוק העצה םיללוכ םניא ונינפלש םימגדה תשולש .ךנחת חרכהב

 תיחרזאה תופתתשהה תא ,קימעמ שירחב תמאב ריבגהל ןתינ ךיא

 המרב לרוג תעיבק לש םירדוסמ םיכילהתב ,תוטלחה תלבק יכילהתב

 המכ זמרנש ףא לע ,בושחל תועט .תימואלה המרב םגו תילפיצינומה

 םיחרזא לש תופתוש יניינעב רתוי בוט ימונוטוא-ירוזיבה םגדהש ,םימעפ

 וא ,םייכרגילוא םינממס םע הרבחב .םירחאה םימגדה ינשמ ןוטלשב

 ענמי ימונוטואה קזחה םגדה אקווד ,ץחל תוצובק וב שיש בושייב

 םגדה םעפ אלש ,תדמלמ הירוטסיהה םג .ןוטלשב ףתתשהל םיחרזאמ
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 רשאמ תימוקמה המרב םיחרזאל תוריח רתוי ןתנ לודגה יזוכירה

 םיס ֹו ּב לשו תוימוקמ תויושר לש הקזח הטילש ןהב התייהש תורבח

 החטבה ןיבל םגדה גוס ןיב ידיימ יכרע-דח םאתמ ןיא ,רמולכ .םיימוקמ

 עגונה לכב .םלרוג תעיבקב רשפאה לככ םיבר םיחרזא לש םתופתתשהל

 תופתתשהה תניחבמ ןאכ ונל םיעיצמ המ גשומ יל ןיא ,ירוזאה םגדל

 תא הוושמש םגדמ בר ןוחטיב תבאוש ינניאש דוע המ ,תיחרזאה

 המגוד הנניא וז .ל"הצב םייפרגואגה םידוקיפל תיחרזאה תופתתשהה

 לש תויצפוא לע רתוי הברה עומשל הכירצ ינא ,דחוימב תיטרקומד

 לע ותוא תלסופ ינניאש ,ירוזאה םגדב תומולגה תיחרזא תופתתשה

 .ףסה

 בוטה תריחבל עגונב רגמש אישנה רמאש םירבדל בר בשקב יתנזאה

 וא השיג קפותש יואר ,תאז םע .םהיתונורתי גוזימו םימגדה תשולש לכב

 הצחתש השיג ,תיחרזאה תופתתשהה תלאשל תדרפנ םינוירטירק תרגסמ

 םגד לכבש ידכ תושעל םילוכי ונחנא המ קודבתו םימגדה תשולש תא

 היצביטומה תא ,תיחרזאה תואצמתהה תא רשפאה לככ םדקל לכונ

 המגוד .תוטלחהה תלבק לש םיכילהתב לעופב תופתתשהה תאו תיחרזאה

:תאז איה תחא תיטרקנוק

 תופתתשה לש אנד-תמדקמ תורוסמ ונל ןיא הבש ,תילארשיה תואיצמב

 הרבחו תדמולו הזירז הרבח ונחנא תאז םעו ,תינקילבופר תיחרזא

 בושיי לכב םייקש דחא דסומ שי - תושדח תויואיצמל רהמ תלגתסמש

 תרבוג תיחרזא תופתתשהל םישרושה תמרב םגד ייניעב אוהש ,ץראב

.רפסה תיבל יתנווכו ,תכלוהו

 רפסה יתבל רשפאתש הדימ-תומא לש המישר רוציל ךרד תשפחמ ינא

 םישדח תודסומ ,תושדח תומרונ םכותמ םיחימצמש םימגדל ךופהל

 ,םירוה תופתתשה תועצמאב ,תיחרזא תופתתשה לש ,םיינגרוא ,םייעבט

 ךירצ .יואר אצמייש רחא יעצמא לכב - תויתנוכש תודעו תועצמאב

 ןחבנו םהב ןודנש םימגדהמ דחא לכב םיעבוקמ ויהי הלא םיאשונש

 ןוטלשה תלאשו תיטסילמרופהו תיתקיקחה תרגסמה .אובל דיתעל םתוא

 .ןיינעה ךרוצל םינשמ םניא ינוימדה יזכרמה ןוטלשה םע ויסחיו ימוקמה

 תודסומ לש םתחמצה לע יפיצפסו יטרקנוק ןפואב תעדה תא תתל ךירצ

.רתאו רתא לכב הטמלמ תיחרזא תופתתשהל

 רמאנ אל לבא םלוכל וילאמ ןבומ ילואש דחא רבד :דרא יזוע 

 םיתורישה תמר רבד לש ופוסב אוה םינוידה אשונש אוה ,תושרופמ

 ןתניי םא הנשמ הז ןיאו ,הב דקמתהל ונילעש הדוקנה יהוז .בשותל
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ימוקמה ןוטלשה לש םיילרודצורפהו םיירטשמה םייתקוחה םיטביהה

 בושח .רחא וא הז םגד תועצמאב וא הקוח ךרד בשותל בוט תוריש

 לבקמ אוה המ קודבל ,בשותה לש וטבמ תדוקנמ לוכה תוארל אופא

 דיחא ,יסיסב םיתוריש לס תויהל בייח .ץראה בשותכו םיסמ םלשמכ

 עיגהל תבייח תושר לכ .םייקה תואירבה יתוריש לס ומכ ,הנידמה לכב

 רבעמ .םלועבש תויוכמסה לכ תא הל קינעהל שי ךכ םשלו ,הזה ףרל

 ,היבשותל םיפסונ םיתוריש קינעת איה ,היתולוכיו היניע תואר יפלו ,ךכל

 :לארשי תנידמב תויחל ףידעי הפיא ,תיטרואת ,לוקשל לכוי בשות לכ זאו

 איש-תמרו ףונ אלל םוקמ וא ,תיסיסב םיתוריש תמרב ףונ םע םוקמ

.םיתוריש לש

 םגדה - תאזה הדימה תמא יפל ןחביהל םילוכי הפ וגצוהש םימגדה לכ

 לכ וא ,יזוכירה םגדה ,הלשממה לומ תוחוכ דחאיש יפרגואג-ירוזאה

.ירוזיבה םגדב בלתשהל ויד קזח אוהש ימוקמ ןוטלש

 םיאשונ - ימוקמה וא יזכרמה ןוטלשה תוירחאבש םיאשונל רשא

 יאשונב ךא ,תימוקמה תושרה ידיב דיקפמ יתייה םייחה תוכיאל םיעגונה

 .יזכרמה ןוטלשה לש הקזח תוברועמ הצוחנ תוחיטב וא ןוחטיב

 הצעומהו רוביצה .םיילפיצינומה םיניינעב רוביצה תא רתוי ברעל שי

 ןכאו ,הייריעה לש יעוציבה טביהה לעו תושרה שאר לע וחקפיש םה

 םינוירטירק יפל קרו ךא רחביהל וילעו יעוצקמה גרדה תא קזחל הבוח

.םייטילופ םילוקיש יפ-לע אלו םייעוצקמ

 יפ-לע רחביהל םיבייחו םיזרכמ קוח שי .םויה םג םייק הז :ןמרג לעי 

.םינוירטירק

 אשונ תא תולעהל תעה העיגה אל ןיידע יכ רובס ינא :ןמרבוג המלש 

 לארשיב ימוקמה ןוטלשה לש תוהמה .תיתקוח המרל ימוקמה ןוטלשה

 םיבושייה תיברמ :תורחא תוצראב ימוקמה ןוטלשה לש וזמ ירמגל הנוש

 ,םיבאשמה תיינפה ;יזכרמה ןוטלשה לש תוטלחה חוכמ ומקוה לארשיב

 .םייזכרמ םימרוג ידי-לע תישענ ,םיבושייה לא םילועה תיינפה ומכ

 - ןימוי תקיתע הירוטסיה שי ,תאז דגנכ ,הפוריאב בושיי תומוקמל

 ןכל .םינשב תואמ ךשמב תומייק ויהש ,המודכו תויוכיסנ ,תויוכלמ

 .ןיטולחל תיעטומ איה ,ץוח תוצראמ קיתעהל ונילעש תסרוגש הסיפתה

 ןוטלש םויק תניחבמ ימוקמה ןוטלשה לש הירוטסיהה - רחא ןיינע

 ןונכתה קוח לע הדפקהבו יפסכה םוחתב רקיעב ,ןיקת להנימו קוחה

 ,ימוקמה ןוטלשה לא תיתקוח תוסחייתה הקידצמ הניא ןיידע ,היינבהו

 תעיבקל ,תיביטמרונ העיבקל ןיידע לשב וניא ולוכ אשונה רמולכ

 יתקוח דמעמ םויה שי םילשוריל קר ,םיבושייה ללכ ןיב .דוסי תונורקע
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 שיש רובס ינניא ,ללכב .לארשי תריב םילשורי :דוסי קוח חוכמ דחוימ

 הניא יאדווב .תוימוקמה תויושרה לכ לע דיחא יטפשמ רטשמ ליחהל

 תעדה .האלה ןכו םיקפואל וא לאימרכל ,ביבא-לת וא ,םילשורי המוד

 ןילופורטמ .תוימוקמה תויושרה לכל דיחא רטשמ היהיש תלבוס הניא

 לע םילחש םיללכה יפ-לע להנתהל הכירצ אלו הלוכי אל ביבא-לת ומכ

 .דולו הלמר

 ,טדנמה ןמזב תמייק התייהש תוזוחמל הקולחה :ירוזאה לדומל רשא

 תוזוחמל תילהנימ הקולח השקבתנ זאש ,תינמותועה הפוקתב דוע הרוקמ

 םיקודיצה .ב"ויכו הרובחתו הלבות לש םימעטמ ,תרושקת לש םימעטמ

 הנטק ךכ-לכ הנידמש דוע המ ,ונתפוקתב םימייק םניא בוש וללה

 תאזה הביסהמ .זכרמה ןמ להנתהל הכירצ ,תולודגה היתורצ םע ,ונלשכ

 ןוטלשה לש הימונוטואה תא הקוחב וא קוחב רצבל השקתמ ינא

 .ירוטלוגר-יזוכירה םגדה תא הילע ףידעמ ינאו ,ימוקמה

 ינפל ונמצע תא לואשל ונילעש הנושארה הלאשה :לופ ובא דמחומ 

 םאה ?םירבדמ ונחנא תושר שאר הזיא לע :וז איה םגד םינובש

 ןוזח לעב רוביצ-שיאב ,רחבנ םדאב וא םיתוריש קלחיש דיקפב רבודמ

 תומוקמב םירע ישאר תונכל לבוקמש ומכ ,'ריע סנרפ' הנכמ יתייהש

 תאז - דיקפב אלו ריע סנרפב םיניינועמ ונא ןכא םא ?םלועב םירחא

 ןוטלשה ןיב ןילמוגה יסחי תייוותהלו םגדה תיינבל אצומה תדוקנ איה

 .ימוקמה ןוטלשל יזכרמה

 לבקתמ הנש ידמ .םיבאשמה תקולח איה ונלש תולודגה תויעבה תחא

 שי הליחת ,ןכל .ויפ-לע לועפל ביוחמ תושרה שארו ,שדח ביצקת קוח

 עבקיש - ןוטלשה תודוסי קוח ,דוסי קוח ול ארקנ - יתקוח םגד רוציל

 תא לולכל בייח הזה קוחה .הנידמה יחרזא לכל םיבאשמה תקולחב ןויווש

 לש תויוכמסה ןהמ - ימוקמהו יזכרמה ןוטלשה ןיב ןילמוגה יסחי תרדגה

 תקולח אשונב תוברל ,יזכרמה ןוטלשה לש הלא תמועל ימוקמה ןוטלשה

 ביצקתב ותוא דייצל שי ,ימוקמה ןוטלשל תוכמס םינתונ םא .ביצקתה

 .הכלהכ דקפתל לכויש ידכ

 ידכ תופוקשו תורורב הדימ תומא םע םיתוריש לס רידגהל הבוח ,תינש

 .תוינויווש הקולח חיטבהל

 תואמצע ול קינעהל שי ,ןוזח םע תושר שארב רבודמש תויה ,תישילש

.תיברמ

 תרחא ,רחסמו הקוסעת יבאשמ לש תירוזא הקולח הצוחנ ,תיעיבר

 ןיאו ,רבשמ לש בצממ םלועל וצלחיי אל תושלחה תוימוקמה תויושרה
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 ךרוצה רשקתמ םג הז אשונל .ולבקיש ביצקתה לדוג והמ הנשמ הז

 המכ לש םדוחיא לע רבדל ןיא םג וידעלבש ,םירפכב תויתשתה רופישב

.ריעל םינטק בושיי תומוקמ

 םינגסה דסומ תא לטבל שי ,קזח תושר שאר םיצור םא ,תישימח

 שי ךכל המודב .הצעומה ירבח ןיב קלחל םרכש תאו ,םוקמה יאלממו

 ומלושי ,קתע תורוכשמ םוקמב - תוצעומב םיריכבה תורשמב גוהנל

.דבלב תוליגר תורוכשמ םהל

 ,הצעומה שאר דיקפתב שמשמ ינא ובש ,ת'ג רפכב :רוביצה ףותישל רשא

 ,רפסה יתבב )תוהמיא ידעו קויד רתילו( םירוה ידעו ליעפהל ונלחתה

 שי םג .םינבמב לבא ,םינכתב אל ןיידע - םיבר םירבד םינתשמ ןכאו

 תוטלחהב ףותיש םהל רשפאל ,םייתנוכשה םידעווה אשונ תא קוחב ןגעל

.תוילפיצינומה

 ,זא ,'ול באוכש םוקמהמ רבדמ' דחא לכש תויה :רורציבא יכדרמ 

 בגנה ,ימונוטואה םגדב הארנכ תורחוב ויה תולודגה םירעה ,יתכרעהל

 הארנכ - תוירוזא תוצעומב םינטק םיבושייו ,ירוזאה םגדב רחוב היה

 יוארה תא תולדל שי ,רגמש טפושה לש וירבד חורב ,ןכל .יזוכירה םגדב

.ילמיטפוא םגד שבגלו ,םימגדה תשולש לכמ

 הליחת שי ,ןויוושל םיעיגמש ינפל - םיבאשמה תקולחב ןויוושה ןיינעל

 םידדמ ידי-לעו םיילכלכ-םייתרבח םידדמ ידי-לע ןויוושה-יא תא רידגהל

 תא ומצמציש םידדמ עובקל ךירצ ,םירעפ ויהי דימתש תויה .םוקימ לש

 .וללה םירעפה תא בושו בוש םצמציש לס תונבל שי .םירעפה

 ונילע .א :תורעה יתש יל ושרה ,יל יוצרה םגדה תא רידגמ ינאש ינפל

 ךכל תקהבומ המגודו ,קוח לכו המזי לכ רקעל דואמ לק יכ ,םיריהז תויהל

 דדועתש הליבח תונבל היה הז קוחב יזכרמה ןויערה .'בגנה יקוח' איה

 תא רשפאל ידכ תויתשתב עיקשהל ליבקמבו ,בגנב רוגל רובעל םישנא

 םיביצקת ומירזה אלש אוה לעופב הרקש המ .רוזאל םיאבה לש םתטילק

 .םיבשותל קנעמ והשזיא םינתונש םיקוחה תא וריבעה לבא ,תויתשתל

 םירבדמש ינפלש יתרמאו םלוכ לומ יתדמעשכ ונמזב טועימ תעדב יתייה

 תוחול עובקל ךירצו תויתשתה אשונל גואדל שי ,הלוכ הליבחה לע

 תוחנהו םיקנעמ תועצמאב םישדח םיבשות ךושמלו תוסנל זא קרו ,םינמז

 .יתדוקנה לופיטה אוה וב דיפקהל שיש ףסונ רבד .ב .הנונראב

:םיאבה םיביכרמה תא לולכל וילע ,יל הארנש םגדל רשא

 .דיחא יתכלממ םיתוריש לס .א

 ןיבל יניבש תעדה לע הלעי אל - יסיסב ילפיצינומ םיתוריש לס .ב
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 ינאש לקש לכ לע :73-ל 1 לש רעפ שי הנכשה תירוזאה הצעומה

 .87 םג םילבקמש תומוקמ שיו ,םילקש 73 םילבקמ םה שפנל לבקמ

 תורחת רשפאל שי םג .הנונראה לש םומיסקמו םומינימ תולובג .ג

 ךושמיש יסחי ןורתי רוצית ןהמ תחא לכש ,תויושרה ןיב הז אשונב

.םיבשות הילא

 םדקל  לגוסמ וניא אוה הידעלבש ,תושרה שארל תואמצע תקנעה .ד

.םודיק ךירצמה תא

 תוילכלכ-תויתרבח תויתשתו תויזיפ תויתשת לש תומלשה לס תיינב .ה

 ,תנגוה תורחת רשפאיש םינותנה סיסבב ןויוושל דע רעפה םוצמצל

 תניחבמ םיקפסמ ונחנאש םיתורישה ימוחתב ,הננער ןיבל יניב לשמל

 תותשר ,בויבה תשר ,םימה תויתשת ,תויזיפ תויתשת תניחבמ ,תודסומ

.הווש קוניז תדוקנ :תורחא םילימב .המודכו םישיבכה

 איה תויזכרמה תויעבה תחא רשאכ ,םדוקפתו םירחבנה בכרהב לופיט .ו

.םירחבנה לש םסויג

 ינש תא תבייחמה הנמא שוביג תעב-הבו תויוכמסה תדרפה דודיח .ז

 ףתושמב לועפל ,ימוקמה ןוטלשה תאו יזכרמה ןוטלשה תא ,םידדצה

.ימוקמה םיתורישה לסו יתכלממה םיתורישה לס תקנעהל

.הכ דע ושבוגש םידחא תונורקע םכסל שקבמ ינא :לא-רב יפר 

:ירוזיבה םגדל הקיזב

 ,םיבאשמ לש הווש האצקהל םינוירטירקב הבוגמה םיאנתה תאוושה .א

.םיתוריש לס ירק

 ,תיתוכמס הימונוטוא תארקל ימוקמה ןוטלשה דמעמ קוזיח .ב

.וילע הלטוהש תוירחאה םע תבשייתמש

 תוברל ,הצעומהו הרקבה קוזיח דצל תושרה שאר לש ודמעמ תרימש .ג

 .הצעומה ירבח תדובעל הרומת ןתמ

 ,ךוניח ,היינבו ןונכת - םימוחתה לכב םיחרזא לש בחרנ ףותיש .ד

 .האלה ןכו רזע-יקוח

 םניאש תומוקמב םיירוזא םינבמ תריצי - ירוזאה םגדל הקיזב .ה

.לילגבו בגנב - יזכרמה ןוטלשה לומ םייד םיקזח

.םיבאשמ םגאל תנמ לע תויושרה רפסמ םוצמצ .ו

 ,יזכרמה לשממה ץורמתבו דודיעב ,ינוגרא סיסב לע םיבאשמ םוגיא  .ז

 ,הביבסה תוכיא ןוגכ ,םיפתושמ םיכרצל םידגואמ םיפוג תריציו

 תמגודכ םיבאשמ םוגיא .דועו ךוניח ,)היישעת ירוזא לשמל( הקוסעת

 איה ונלש תפסותה .םויה םייק רבכ ינויווש סיסב לע ירוזאה םגדה



ה 
ירוביצה הצעומ

וניכה • ת
ה ס

ש
ינימ

011
ימוקמה ןוטלשה לש םיילרודצורפהו םיירטשמה םייתקוחה םיטביהה

 - םיצירמת תועצמאב הזה ךילהתה תא דדועי יזכרמה לשממהש

 שגומ אוהש יאנתב רחא וא הז טקיורפ בצקתמ לשממה רמולכ

 .דרפנב אלו דחיב תוימוקמ תויושר רפסמ ידי-לע

 ראותש הזמ תצקמב הנוש גוסמ ירוזא םגד לע בושחל ןתינ :ןמרג לעי 

 ןוטלשל יזכרמה ןוטלשה ןיב ץצוח וניאש יטרקורויבו ינוטלש םגד :םדוק

 תונורסחה ילב ירוזאה םגדה לש ויתונורתי תא ללוכש הזכ ,ימוקמה

 םישלח םיפוג לש דחי הדימע ,םיבאשמ םוגיא םה תונורתיה .ןאכ וניוצש

 .המודכו יזכרמה ןוטלשה לומ הלודשכ

 המלש לש וירבד תא חוכשל ןיא ,לא-רב יפר הנמש תונורקעהמ ץוח

 וניא ןיידע ימוקמה ןוטלשה .א :ןמקלדכ ,טועימ תעד םהש ףא ,ןמרבוג

 ינוטלש םגדל ,וינותנ יפ-לע ,יואר רוזא לכ .ב ;הימונוטואל יוארו רגוב

.ולשמ

 ימוקמה ןוטלשה יאשונ יכ וסרג םירבודה בור יכ ןייצל שי :רגמש ריאמ 

 רתי .הימונוטואה ןורקעלו ןויוושה ןורקעל םיעגונ הקוחב לולכל יוארש

 ונניא אשונ ףאש רובס ןמרבוג המלש .הליגר הקיקחל םיכייש םיאשונה

.הקוחל יואר

 ךרוצ ןיא .לע-ןורקע רותב לבא ,דימת יואר היהי ןויווש :ןמרבוג המלש 

 ושיגדהל חרכהש ינפמ ,אקווד ימוקמה ןוטלשב ןויוושה תא שיגדהל

.תיללכה תיכרעה המרב

 ןבומב המידקמ תיכרע תרגסמ אוה ונלש ןוידב רסחש המ :ןונבא ןד 

 ונא ובש בלשב .ףיקמו בחר רשקהב ןוידה תא תמקממש ,קומעה יתקוחה

 תודוסי השולשל שרדיהל יואר ,םייסיסב םירטמרפו תוצלמה םיחסנמ

 ונלש רשקהב( תישיא תוריח .א :םימדוק םינוידב םהב ונקסעש םיבושח

 .ג ;)יחרזא ןויווש ונלש רשקהבו( ןויווש .ב ;)הימונוטוא הזל םיארוק

 .תפתושמ תוהזו יחרזא ןויווש ,תישיא תוריח ןיב חתמ שי .תפתושמ תוהז

 הקוח םיננוכמ וכותבש בכרומה יכרעה עקרב םייוצמש םירבדה הלא

 .לארשיב

 וא םיכרע השולש םתוא ונל שיש דיגהל דואמ בושח ,יכרעה ךרוצל

 ךירצ ,תישעמ הרוצב דובעל םיצור םאו ,הלעמל יתנייצש הדימ תומא

 .םיידסומה תונורקעה תא םירציימש ינפל הלאה םיכרעה ןיב ןזאל

 םירבדמ ונחנא ,וילע רבדמ התאש ןויוושה גוסל ףסונ :ןמרג לעי 

 עבונשו תויונמדזה ןויווש בינמש ןויווש לע ,ףסכו ןויווש לע ונלש רשקהב

 רידגהל ךירצ הז תא .הוושב הווש םיקלוחמ הנידמב םיבאשמהש ךכמ

.קוחב
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 עבונ וא ההז תוימוקמ תויושר ןיב ןיווושש חוטב ינניא :רגמש ריאמ 

 תורבח ןיב ןויווש ןיאש ומכ ,םדא ינב ןיב ןויווש לע יללכה רובידהמ

.םידוגיא ןיב וא תותומע ןיב וא םידיגאת ןיבו

 ללגב קרפהמ דרי םיירוזאה םינבמה ןויערש ןיבמ ינא :סודרג הדוהי 

 ,הפ ולעש תועצה םע םיכסמ ינאש ףאו ,תפסונ היטרקורויבמ ששחה

 םיירוזא םינבמש ,הירפירפ-זכרמ יסחי תייגוסל הבושת הנתינ אל יתעדל

.תיקלח הבושת הל םינתונ ילוא הירפירפ וא םיילוש ירוזאב

 חותיפה תורייע בצמ לע הנידמה רקבמ חוד םסרפתה יצחו הנש ינפל

 תורחא םילימב .ירוזא בוצקת התייה תויזכרמה תוצלמהה תחאו ,בגנב

 ותוא קלחלו ,תויצקנופ יפל םויה קלוחמש הנידמה ביצקת תא תחקל -

 רכזוהש תויונמדזה ןויוושב ךרוצל הבושת ,ראשה ןיב ,יהוז .םירוזא יפל

.ןאכ

 תועצהה רתי לכש העמשמ ןיא ןאכ הגצוהש בורה תעד :לא-רב יפר 

 לע םכסוה ירוזאה אשונב .תונורקעה יבגל המכסהל ונעגה .תובוט ןניא

 םיביכרמ המכ תוחפ רקובה גצוהש םגדה רמולכ ,ןקותמ ירוזא םגד

 ינשב םשויי הזה םגדה .תחפונמ היטרקורויב תוברל ,ולש םירתוימ

 .לילגבו בגנב - םירוזא

 ועמשמ ,וללה תומוקמה ינשב ירוזאה םגדה תא םשייל :רגמש ריאמ 

 ומשוייש המכסה התייה .ונמכסה אל ךכ לעו ,הנידמה יצחב ותוא םשייל

 ןנוכל תורשפאב אל לבא ,ירוזאה םגדה תעצהב םימיוסמ םיטנמלא

 .םירחא םימיוסמ םיאשונב וא םירע ידוגיא

 ינשב ותומלשב ירוזאה םגדה םושיי לע טלחוה אל :לא-רב יפר 

 םוגיא :ירוזאה םגדה לש םידחא םיטנמלא גוציי לע אלא ,ץראב םירוזא

 .יזכרמה לשממה תויושר לומ רוזאה גוצייו רוזאה

 עגרכ םישוע ונחנאש המ - תוריהב-יאו תועט ריסהל ידכ :ןמרג לעי 

 םהילע ונמכסהש םימגדה תשולשמ םיטביה דגאמש םגד תיינב אוה

 םבלשל םיאתמש םידיחי םיטנמלא ינש ונילד הזה םגדה ךותמ .ונלוכ

 םישקבמ ונחנאש ןויוושהו ימוקמה ןוטלשה לש הימונוטואה :הקוחב

 .הקוחל םיסינכמ ונניא ירוזאה םגדה תא .ימוקמה ןוטלשה יבגל םייקל

 לש ההז הקולח םשל ונל םיאתמה תא ונממ חקינש רמאנ ויבגל

.ימוקמה ןוטלשה לומ םירוזא לש הלודש תדמעה םשלו םיבאשמ

 םינוידהו םימגדה תשולש לש םתגצהש םשורה לבקתמ :רודירא םרוי 

 לעה-הנבמ איהו תיתִמאה תיתקוחה הלאשה תא ומעמע תצק םהילע

 ,םצעב ,תעלבומ םימגדה תשולשב .תוימוקמה תויושרה דמעמ אשונ לש
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 לש תויוכמסה לכ היפלש ,תומרונה תדימריפ לש תמייקה הנירטקודה

 םע בשייתמ ונניא הז .יזכרמה ןוטלשהמ תועבונ תוימוקמה תויושרה

.הימונוטואו ןויווש לש םיכרע

 תויושרה תויוכמס תא הקוחב ןגעל ךירצ יתִמא תויושר תדרפה ןורקע

 םיבשותה תוינובירמ אלא ,יזכרמה ןוטלשהמ אל תועבונש תוימוקמה

 לש תולאשל קרו ךא םיעגונ םניא םירבדהו .תוימוקמה תויושרב

 תויושר םאה ,לשמל - תויכרע תוריחב לש תולאשל אלא ,םיביצקת

 אשונ ,ןמוחתב םייכרע םיניינע רידסהל תוכמסומש ולא ןה תוימוקמ

 הרובחתל עגונב המ ;םויה ירוביצה ןוידה רדס לע אצמנ ונניא ללכש

 איה הלא תויגוסב הערכהה םאה ?תבשב תויונח תחיתפל ,תבשב

?תוימוקמה תויושרה לש ןתוכמסב

 רתוי איה הימונוטוא ?הימונוטוא לש התועמשמ יהמ איה תרחא הלאש

 ןיב תיכרע תורחת איה ,םייח ךרד תריחב איה ,ןוידב ןאכ הלעש הממ

 אשונ אוה הימונוטואה תולובג .דועו דועו תוימוקמ תויושר וא םירוזא

 םא םשגומ תוריחה ךרע .תוריחה ךרע ךכל המודב .הקוחב ןגעל שיש

 ,תחא הרוצב וניינע תא רידסמש םוקמב םירוגמ ןיב הריחב שי חרזאל

 לסו ההז םיביצקת תקולח .תרחא הרוצב ויניינע תא רידסמש םוקמו

 .תוריחה ךרע לש המשגה םניא הווש םיתוריש

 הימונוטואה תולובג ,םצעב אוה הלעה רודירא םרויש אשונה :ןמרג לעי 

 םיזוח רושיאב ,הנונרא הבוג תעיבקב קר הצמתמ הימונוטואה םאה -

 קקוחל העמשמ הימונוטוא םאה וא ;םינפה דרשמ לש וחוקיפ ילב

.תינשמ הקיקח םצעב םשוריפש ,רזע-יקוח

 רזע-יקוחש תידוסיה הסיפתה לע רערעמ ינא ןכל :רודירא םרוי 

 תונקתל דוגינב ,רזע-יקוח .תונקת לש יביטמרונ גרדמ ותואב םידמוע

 רחבנש יטרקומד ףוג ידי-לע םיקקחנ ,הלשממה םעטמ רש ןקתמש

 םע לאשמ םייקל עיצמ יתייה וז חורב .םיבשותה ידיב רישי ןפואב

.יזכרמה לשממה תא ובייחי ויתואצותש ,תבשב הרובחת אשונב

 ימוקמה ןוטלשב וקקוחש םיקוח רשאכ ץוצת היעבה :ןמרג לעי 

.תבשב החונמו הדובע תועש קוח לשמל ,תישאר הקיקחל םידגונמ
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:החנמה

םילשורי ,היטרקומדל ילארשיה ןוכמה אישנ - קירא ,ןומרכ 'פורפ

:)תיב-ףלא רדס יפל( םירבודה תומש

םילשורי ,תירבעה הטיסרבינואה ,הנידמה עדמל הקלחמה - ןד ,ןונבא ר"ד

  תימע ;הפיח תטיסרבינוא ,הנידמה עדמל הקלחמה - רשא ,ןאירא 'פורפ

םילשורי ,היטרקומדל ילארשיה ןוכמה ,ריכב  

רצואה רש רבעשל - םרוי ,רודירא ד"וע

   תטיסרבינוא ,תירוביצ תוינידמו להנמל הקלחמה - יפר ,לא-רב 'פורפ

ןוירוג-ןב

הבייט תייריע שאר - חאלס ,הראב'ג

הלשממל יטפשמה ץעויל הנשמה רבעשל - המלש ,ןמרבוג ד"וע

ןוירוג-ןב תטיסרבינוא ,היפרגואגל גוחה - הדוהי ,סודרג 'פורפ

הילצרה תייריע שאר - לעי ,ןמרג

םילשורי ,תירבעה הטיסרבינואה ,הלכלכל הקלחמה - ימומ ,ןהד ר"ד

תירוביצ תוינידמל רפסה-תיב להנמ - דוד ,ירד 'פורפ

ביבא-לת תייריע שאר םוקמ אלממ - ןד ,ןירד

ביבא-לת תייריע תצעומ רבח - יכדרמ ,יקסבושריו

םילשורי חותיפל תושרה ר"וי - יזוע ,רלסכו

 ,םיטפשמל הטלוקפה ,ןקידל עובק םוקמ אלממ - ילע ,רגרבצלז ר"ד

הפיח תטיסרבינוא  

ביבא-לת תייריע שאר - ןור ,יאדלוח

 לש בקעמה תדעו ר"וי ;עיפי תימוקמה הצעומה שאר - יקואש ,ביטח

לארשי ייברע  

למרכ-לא תיילד תימוקמה הצעומה שאר - יזמר ,יבלח ר"ד

ד"וע - םרמע ,ץילמ ר"ד

תסנכ רבח רבעשל - יגח ,םורמ ד"וע

לאירא תייריע שאר - ןור ,ןמחנ

הפיח תטיסרבינוא ,תיללכ הירוטסיהל גוחה - הינפ ,רגרבצלז-זוע ר"ד

תסנכה לש יטפשמה ץעויה רבעשל - יבצ ,רבנע ד"וע

 לארשי ,רוזא תלהנמ ,תידוהיה תונכוסה - הרפע ,ןמדירפ ד"וע

םינפה דרשמ ,היינבו ןונכתל תיצראה הצעומה ר"וי - םרמע ,י'געלק

קרב-ינב תייריע שאר - יכדרמ ,ץילרק ברה

-e - דוד ,באר ssenisuB  seigetartS  dtL
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רמייהסרולפ ןוכמב ריכב רקוח - ןרע ,ןיזר 'פורפ

 שאר-בשוי ;ןוילעה טפשמה תיב אישנ רבעשל - ריאמ ,רגמש טפושה

תירוביצה הצעומה

םיפתתשמה ירבד
 יואר ,םויה ןוידה תלעותל :הנושאר המידקמ הרעה :ןומרכ קירא 

 ;דיתעה תא קר וניניע דגנל דימענו הווהה לש םירשקההמ קתנתנש

 ונחנא ובש בצמהמ םיעיגמ ךיא הלאשב קוסענ אלו 'ב בצמב קסעתנ

 שבגתיש םגדה היהי רשא היהי .'ב בצמ לא - 'א בצמ - וישכע םיאצמנ

 הזכ םגד ,ןבומכ .וילא עיגהל םיישקהמ קתנתנ הבה ,םויה ףוסב ןאכ

 תילארשיה היווהל יוצרו םיאתמ תויהל וילע ,יטרואת תויהל לוכי וניא

.תילארשיה תואיצמלו

 ןחלושה ביבס ונלש ךילהתה לש תונורתיה דחא :היינש המידקמ הרעה

 ןוטלשב ןוידה תא .תיביטרגטניא הייאר יהשוזיא לש המויק אוה הזה

 רוציל יאדכ הנוכנ הבישחבו ,ירטשמה חישה ךותב ונמקימ ימוקמה

 ןוטלשל םיעגונש םיירטשמה םיטביהה ןיב םירשקה תא תוותהלו

 םירושק םירבדה ינש ירה - יזכרמה ןוטלשה לש הלא םע ימוקמה

.קתניי לב רשקב

 ;ילאדיאה םגדה והמ :םיינשל קלחתה ונלש הצובקב ןוידה :ןמרג לעי 

 חוכיו םג היה .הקוחב וא קוחב לולכל יוארש הזה םגדב תודוסיה המ

 .הקוח ךותב הזה םגדל םוקמ שי םא

 ימוקמה ןוטלשה ,וירבדל .טועימ תעד ונלש הצובקב גציי ןמרבוג המלש

 דגנתה םג ןמרבוג רמ .הימונוטואל יואר וניאו לשב וניא ןיידע

 ונישעו םינושה םימגדה ךותמ ונחקלש תונורקעה לש הקוחב םתללכהל

:הלאה תונורקעב רבודמ .הזתניסו היצרגטניא םהיניב

 םילבקמ םיחרזאש םיתורישה ןויוושב קר רבודמ ןיא :ןויוושה ןורקע .א

 םתקולח ינפל דוע הווש קוניז תדוקנב אלא ,ימוקמה ןוטלשהמ

 תויסולכואל םינתונ םאש וילאמ רורב .םיבאשמה לש הוושה

 תוטבלתהה .ןויוושה-יא תא םיחיצנמ ,םיווש םיעצמא תווש-יתלב

 ורזגיי ונממש ,תויתשת לש ףתושמ הנכמל םיעיגמ ךיא ,אופא ,התייה

 .םיווש םיתוריש

 שאר לש ודמעמב עוגפל ןיא :תושרה שאר לש ודמעמ לע הרימש .ב

 ותחדהל הצעומה ירבח לש םומינימה רפסמ תא םצמצל ןיאו ריע

 ןזאמ חוככ ריעה תצעומ לש הדמעמ תא קזחל שי .ריעה שאר לש
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 תצעומ ירבח תא למגתל שי .תושרה שאר לע תרוקיבה תא ריבגהלו

.ןהיגוסל תויוליעפל רסמתהל םתוא ץירמיש ןפואב תושרה

 יקוח ,ךוניח ,היינבו ןונכת :תילפיצינומה תוליעפב םיחרזאה ףותיש .ג

 .דועו רזע

 םויכ .וילע תלטומה תוירחאה יפל ימוקמה ןוטלשה לש הימונוטוא .ד

 .ויתויוכמס ןיבל ימוקמה ןוטלשה לש תוירחאה ימוחת ןיב המילה ןיא

 תתל יואר ילואו ,הנונראה תעיבק םוחתב הימונוטוא לע רבודמ

.רזעה יקוח םוחתב םג תושרל הימונוטוא

 ןוטלשה לומ םיקזח םניאש תומוקמב םיירוזא םינבמ תריצי .ה

 .יזכרמה

 תויושרל ילילש ץירמת ןתמ וליפא ילואו תויושרה רפסמ םוצמצ .ו

.ודחאתיש ידכ תונטק

 ןוגכ ,םיפתושמ םיכרצל םידגואמ םיפוג תריציו םיבאשמ םוגיא .ז

 ינש לע ץילמה רגמש אישנה .ךוניחו הקוסעת ,הביבסה תוכיא

 םוחת .ב ;ןויוושה םוחת .א :הקוחב לולכל יוארש םימוחת

.םיליגר םיקוחב יוטיב ידיל ואובי םימוחתה ראש .הימונוטואה

 םגד לכש ךכ לע רבוד םג ,םימגדה תשולשל עגונש המב :לא-רב יפר 

 .תוירחא לש םיוסמ םוחתלו תושר לש םימיוסמ םיאנתל םיאתהל יושע

 רחאלו ,םיילפיצינומ םיתורישל רשקהב תונורתי שי םיוסמ םגדל

 לש םיביכרמ וא ,ירוזאה םגדה תא ,לשמל .תיתכלממה המרל רשקהב

 ,תויתשת :תירוזאה המרב םימוחתל הקיזב ליעפהל שי ,ירוזאה םגדה

 םגדה תא םשייל הנווכה ןיא .יטלופ גוציי ,היגולוקא ,ההובג הלכשה

 םיתוריש יבגל אל וליפאו ,שממ םיילפיצינומ םיתוריש יאשונב ירוזאה

.רפס יתב לש המרב םייתכלממ

 שיש תיללכ טעמכ המכסה התייה ונלש ןוידה תצובקב :יבלח יזמר 

 אשונ תא רידסהל שיש םכסוה םג .םייקה בצמה יוניש לע בושחל

 היהת המ איה תיזכרמה הלאשהו ,הקוח לש המרב תוימוקמה תויושרה

.םינושה םיאשונה לש הקוחב טוריפה תמר

:תואבה תודוקנל ונסחייתה

 שאר ןיב ,ימוקמהו יזכרמה ןוטלשה ןיב תויוכמסו םידיקפת תקולח .א

.המצע הצעומהו תימוקמה הצעומה

 רצהל יזכרמה ןוטלשה לש ויתונויסינ ינפמ תוימוקמ תויושר לע הנגה  .ב

 .ןהידעצ תא

.םתדובע לע ,תושרה תצעומ ירק ,רוביצה ירחבנל הרומת ןתמ  .ג
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 תחקל אלא ,וגצוהש הלאמ םיוסמ םגדל תידעלב דמציהל ןיא  .ד

 .שדח והשמ תונבל תוסנלו םימגדה תשולשמ םיביכרמ

 ונסחייתה ,הנידמב ןויווש תחטבה לש ,יתרבח קדצ לש תואר תדוקנמ  .ה

 :תודוקנ שולשל

 תוצובק לכל םיוסמ םומינימב רבודמ .קוחב עבקייש םיתוריש לס  .1

 תושרה לש תולת ענמת הקיקחה .הלשממה ןומימב הייסולכואה

 ,תושלחה תויושרל תנקתמ הפדעה היהת .הלשממב תימוקמה

 תויסולכואל ,הירפירפב הייסולכואל םיתורישה תלדגה רמולכ

 ןדיש תוימוקמ תויושר .תרחא השלח הייסולכוא לכלו םיטועימ

.ימוקמ ןומימב םיתוריש ףיסוהל ולכוי ,תגשמ

 ,תורחא םילימבו ,תוילפיצינומ תוטלחה תלבקב םיחרזא בוליש  .2

 םינונגנמ תועצמאב השעיי רבדה .'תיתופתתשה היטרקומד'ל הריתח

.תונוכש ידעו תוברל ,םהיגוסל םידעו ,םע לאשמ ןוגכ

 ןיינעו ןיינע לכב אל רמולכ ,תוימוקמה תויושרל הימונוטוא רתי  .3

 רומשל ךירצש םימוחת שי תאז םעו ,םיהובגה םיגרדל ץורנ

.תימואלה המרב םהילע

 םירופיש םע ירוזא םגד' התייה הצובקה לש התעצה ,ללככ  .ו

 ירוזא םגד שבגל אלא ,הכפהמ ללוחל הנווכה ןיא .'םימיוסמ

 ומכ םיאשונ הלעי הזכ םגד .תומייקה תויושרה םוקמב אב וניאש

 .תדדובה תימוקמה תושרה לש המרה לעמ לא הקוסעתו בויב

 יאלממ ,םלועה יבחרמ ונל רכומה ytnuoC-ה תמגודכ ,הזכ םגדב
 ויהי הלאה seitnuoC-ה ךותב .םינוממ אלו םירחבנ ויהי םידיקפתה
 יפואל םאתהב ,תוליהק ,תויריע ,תומייק תויושר סיסב לע תולהנמ

 המצעה רוזיב :תונורקע המכ םישגהל אב הזה םגדה .הייסולכואה

 רוזיב ;ימוקמל ימואל ןיב ירוביצה םויה רדס תקולח ;תיטילופה

 וכוותי םירחבנה( תיכוויתה היטרקומדה קוזיח ;םיבאשמה תאצקה

 םינבמ קוזיח ;)תוימוקמה תוליהקה ןיבל יזכרמה ןוטלשה ןיב םצעב

 תויתוברת-ברל בחרמ אלא ,'ךותיה רוכ' דוע אל - תויתוברת-בר לש

.תוליהקה לש דחוימה ןייפוא לע הרימשו

 ,םכתושרב ,שקבמ יתייה ,וז הצובקב םיפתתשמה דחאכ :ןומרכ קירא 

 :הלאה םיאשונה תא ונינמ תונורקעה תמרב .תחא הדוקנ חתפל

 תסנכה לש ןמוקמ תייאר ךותמ ןיידע לבא ,תיטילופה המצעה רוזיב  .א

 תופתתשהב הנושארבו שארב אטבתי רוזיבה .זכרמב הלשממהו

 תאצקהל יארחאה אוה רצואה דרשמ .םיבאשמה תאצקה ינפואב
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 ןהבש םיכרד לע בושחל ךירצ לבא ,תימואלה המרב םיבאשמה

 ראתאש םגדה יפ-לע ימוקמה ןוטלשה לא דרת םיבאשמה תאצקה

 הארנ םויה .ימואלה םויה רדס לוציפב אטבתי םג רוזיבה .ךשמהב

 דצמ תסנכה לש הנחלוש לע םיאצמנ םייתקוחתה םיאשונה לכש

 ןורקיעכ .הלשממה ידיב םייוצמ םייעוציבה םירבדה לכו ,דחא

 םיאצמנש םיאשונ רידגהל ,םויה רדס תא לצפל םוקמ שי ,ירטשמ

 םג אוה תיטילופה המצעה רוזיבמ קלח .תסנכה לש הנחלוש לע

 .תכרעמל תופיקשו ytilibatnuocca לש ןתרדחה
 ללכ ןיב םיכוותמ םימרוג שי .יביטגרגא ךילהת אוה יטילופה ךילהתה .ב

 לש סיסבה - תימואלה המרבו ,תוטלחהה ילבקמ ןיבל םיחרזאה

 ןקוזיחו תוגלפמה לש ןבג לע ,תוגלפמה ןה תירטנמלרפה היטרקומדה

 ןורקיעה םייק ינש דצמ .תיכוויתה היטרקומדה תא םיקזחמ ונחנא

 ינאש ףא .םיחרזאה לש םתוברועמ תלדגה לש ,תויתופתתשהה לש

 תופתתשהל ילככ םודנרפרל םוקמ שי ,םע ילאשמל עובק דגנתמ

 תיתופתתשההו תיכוויתה היטרקומדה קוזיח .תימוקמה המרב םיחרזא

 .תסנכל תוריחבה תטישל ר ּוזִא תסנכהל סיסב םג אוה

.ןויוושה ןורקע  .ג

 .תויתוברת-ברל םינבמה קוזיח  .ד

 תא ורשפאיש תודוסי םג שי ,תיביטרגטניאה המרב ,הזה הנבמל

 ףקיהה תניחבמ םג ילואו רוביצה ירחבנ תמרב םג - הלשממה תנטקה

 הנווכה ,הלאה םילבחה/םירוזאה לש םרפסמ היהיש המ היהי .הלש

 שאר דומעי לבחה שארב .תוריחב ומייקתי רוזאה/לבחה תמרבש איה

 ןה םויהש המ ,המגודל ,זאו .ולשמ הצעומ ול היהתו ,רוזא/לבח/ריע

 תומרב תוליהקל וא תולהנמל וכפהי ,םייתעבג ,ןג-תמר ,ביבא-לת םירעה

.הטרפה לש ךילהת םג שחרתי ,הזה ךילהתה םע דבב-דב .תונוש

 .ויתונכסו ויתונורתי ,יזוכירה םגדב רקיעב הקסע ונלש הצובקה :ירד דוד 

 תויושר לע ןגהל ךרוצל רשקהב התייה ירוזיבה םגדל תוסחייתהה

 ןוטלשה לש ודמעמ לע ןגהל חרכה םאה :הלאשה לע .השלח ןתייסולכואש

 ותוא תולתל ידכמ בושח אשונה .בויחב בורה ובישה ?הקוחב ימוקמה

 ךירצ ן ּוירשה ,ינש דצמ .רחא וא הז רש לש בוטה ונוצר וא ותעד לוקישב

 ילוא ,תימונוטוא הטישב תוסנתה ירחא ילוא ;דבלב תינורקע המרב תויהל

.ןכ ינפל אלו הקוחה תמלשה ירחא

 לאכ תוימוקמה תויושרל סחייתהל םאה :בושו בוש התלעש הלאש

 תילאיצנרפיד תוינידמ טוקנל שיש איה תשקבתמה הבושתה ?תחא השקמ
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ימוקמה ןוטלשה לש םיילרודצורפהו םיירטשמה םייתקוחה םיטביהה

 הבושח הנעט העמשנ .תויושרה ןיבש תונושה תא ןובשחב האיבמש

 הקזחה הילוחה יפל רשייתהל שי .השלחה הילוחה יפל 'רשייתהל' רוסאש

.תושלחה תוילוחל םיצירמת תתלו

 שיש ורמא ,ימוקמה ןוטלשל יזכרמה ןוטלשה ןיב תויוכמסה תקולח לע

 ןפוא לע רבוד םג הז רשקהב .םישלחה תבוטל בטיה התוא רידגהל

 בוטש תולאש שי - םיימוקמה םיסרטניאל יצרא סרטניא ןיב ןוזיאה

 לע וטלתשי םיימוקמ םיסרטניאש רוסאו ןהב עירכי יזכרמה ןוטלשהש

.יתכלממה לוקישה

 וחוכ ןיב ןוזיאה לע רבוד ,תימוקמה תושרה לש היצזיטרקומדל רשאב

 .תרוקיבב ךרוצה לעו הצעומה לש החוכו תימוקמה תושרה שאר לש

 ץוחנה תולוקה רועישו הצעומה שאר לש ותחדה תלאש התלע הז רשקהב

 תוביצי לע הרימשה תוכזב אקווד טלחוהו ,הצעומה ירבח ברקב ךכל

 .ימואלה גרדב לשממה לש תוביציה-יא חכונל דוע המו ,תאזה הנוהכה

 רבעמ )החדה תורשפא ללוכ( הרקב ןונגנמ רוציל בושח ,תאז םע

 הייריע שאר לש בשקו תונעיה רתיל ץירמתכ ,קוחב םויה עובקל

 ריעה שאר לש הבורע ינב םה םיבשותהש השגרהה תא עונמל ;םיבשותל

 תא לידגהל שיש המכסה התייה .תוריחבל תוריחב ןיבש םינשה שמחב

 ויה יכ םא - תוברועמלו תופתתשהל תויונמדזהה תא לידגהל ,תופיקשה

 העצה התלע .םיבשות לש תוברועמ-רתיב תויתייעב לע ועיבצהש הלאכ

 תויתעיסה תא ןיטקהל ידכ הצעומל תוריחבב המיסחה זוחא תא תולעהל

 לע םימלשמש ריחמה תא לוקשל תעב-הבו ,ריעה תצעומב ברה לוציפהו

 שמשל הצעומה לש החוכ תרבגה לע רבוד .תויגוציי לש םיחנומב ךכ

 בוציע לש םידיקפת אלמל םילכה הל וקנעויש ךכב ימוקמ טנמלרפ

 רושיאל איבהל תושרה שאר תא בייחל תורשפא התלע .חוקיפו תוינידמ

 רבוד םגו ,)ביצקתהמ ץוח( תויופידע ירדס םע הדובע תינכת םג הצעומה

.םיילפיצינומ םיטקיורפ לע ריעה יבשות ןיב לאשמ תגהנה לע

 תוכזב רבדל רשפא-יא .ןויוושה ןורקע תלחה התייה הבושח היגוס

 הלודג תונוש תמייק רשאכ תימוקמה תושרל תוירחאו תויוכמס תקנעה

 הנידמהש ילמינימ םיתוריש לס לש הרדגה רדעיהבו םייחה תמרב

 לכ לש הכרדב תירקיעה ףגנה ןבא יהוז ;חרזא לכ יפלכ וב תביוחמ

.איהש המרופר

 המרב םינבמה לע ןנובתהל הסנמ ,ותליחתמ ,הפ ןוידה :םורמ יגח 

 תלועפ לכל תיתקוח/תיקוח תויביטמרונ יהשוזיא רצייל הסנמו תיתקוחה

 השימח רכזאת הקוחהש אופא עיצמ יתייה ,וז חורב .תוימוקמה תויושרה
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 תוירחא ןורקע .ג ;תושרה תואמצע ןורקע .ב ;ןויוושה ןורקע .א :תונורקע

 בצעל שי - הריחבה ןורקע .ד ;לשממ לש גוסב רבודמש תויה - תושרה

 ןורקע .ה ;תורחא אלו תורחבנ תויטרקומד הדימ תומאב תויושרה תא

.םלוה גוציי םויכ ןיא תויושרהמ קלחב - םלוהה גוצייה

 שידקהל ונילע ,תורצקה תוקוחה גוסמ היהת םא םג ?הקוח הארית דציכ

 היהת םא .ןאכ יתינמש תונורקעה תשמח םהבו םידחא םיטפשמ אשונל

.םלש קרפל םוקמ ןבומכ היהי ,רתוי תטרופמ הקוח

 העיגפה תא טלוק התא ,תוישיא תוחישב םגו םינוידה ךותב ינשה טוחכ

 הלוספ הילפאב לבוגה ןויווש-יא - ךרדה לכ ךרואל וללה תונורקעב

 םירחבנ םניאש םיפוגב דחוימב ,גוצייה ןורקע םע תויעב שיו ,תכשמתמ

.ןהינימל ןונכת תודעו ומכ ,םינוממ אלא

 )יזכרמה( ישילשהו )ירוזיבה( ןושארה םגדה - ןאכ םיעצומש םינבמל רשא

 יחכונה הנבמב ,תוימוקמה תויושרב םיעטונ אלא ,הברה םישדחמ םניא

 לאשמ תטיש ,לשמל ,ךכ .םמצעלשכ םיבושח קוזיח לש םיטנמלא ,ןהלש

 חווידה תטיש םג ךכו ,ימוקמ ןוטלש לש הנבמ לכל הבוט םיבשותה

 תרשפאמה ,תיטרקומדה הטישב תויתייעב תמייק ,אסיג ךדיאמ .יתפוקתה

 חתפ והז ;תושרה שארב ןומא-יא עיבהל תושרה תצעוממ םישילש-ינשל

 ינא .תוימוקמה תויושרה לש ןתוביציל לודג לושכמ תדמעהו תונטחסל

 עיגהל ונילע םא םגו םלשומ ונניא םא םג ,ירוזאה םגדב אקווד דדצמ

 .ינכפהמ דחא דעצב אל ,םיבלשב וילא

 ךוותמה לשממה תטישב .א :תואסרג יתשב אובל לוכי ירוזאה םגדה

 הל ארקנש ,תירוזא תכרעמ - ימוקמה ןוטלשל יזכרמה ןוטלשה ןיב

 לבא ,ירוזאה לשממה לש ןוויכב הכילה .ב ;'ירוזא ןוטלש' ןיינעה ךרוצל

 וז ךרדבו ,הריחב ךילהתב םייצרא םירוזא 51-02-ל הקולח :הרישי ךרדב

 .תומייקה תוימוקמה תויושרה תואמ םוצמצ

 ןיב ךוותמ םרוגכ ירוזאה לשממה תוכזב םירבד רמול שקבמ ינא

:ימוקמה ןוטלשל יזכרמה לשממה

 'חקו ןת'ה תטיש איה ימוקמה ןוטלשל תועגונש תושקה תויעבה תחא

 הלשממה ידרשמ ,ירק - תוינוטלשה תויושרה ןיב תרדסומ-יתלבה

 תטישב רבגתהל רשפא הזה יפודה לע .תוימוקמה תויושרה ןיבל -

 טלחהב ערגת תאז הטיש .'תוימוקמה תויושרל הוושה םיתורישה לס'

 םיאכזל עגונב ולש ל"כנמה וא רשה לש םתעדל שיש לקשמה ןמ

 םרוגש ,ודוסיב יטילופ ,תעד לוקיש ותואמ ערגת ,םיתורישה תלבקל

 ןוטלש רמולכ( ךוותמ םרוג םירציימ ונייה ול .ןויווש-יאלו םיתוויעל
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ימוקמה ןוטלשה לש םיילרודצורפהו םיירטשמה םייתקוחה םיטביהה

 ,רוזאה יבשות ךותמ קר ולש גוצייה תא איבמש ,ירטנמלרפ ירוזא

 לבקמ היהש םרוג ,)ףוגכ ויניינע תא להנמו םינש 5 וא 4-ל תחא רחבנה

 תשגרהמ םג םיתיחפמ ונייה ,התוא קלחמו רוזאל הבצקהה לכ תא

 דוע זא היה אל אוה ירהש - עיפשהל ותלוכי רסוחו חרזאה לש רוכינה

 המכמ דחא אלא ,תויללכה תוריחבב םיעיבצמ ינוילימ השימחמ דחא

 .רוזאו רוזא לכב םיפלא תואמ

 ינא תאז םעו ,ונלש לשממה תטישב וזכ הכפהמ ללוחל יתייעב דואמ

 ,היטרקומדל ילארשיה ןוכמה לש תירוביצה הצעומב ,הפ ונל עיצמ

 קרו ,םמצע תונויערב ןודל ,תונכתיהה תלאש תא דצב עגרל חינהל

 ךרד הזה ךלהמה תא ןנוכנ דציכ הלאשב 'שארה תא רובשל' ךכ-רחא

.הקיקחב וא הקוח

 ,ןומימ תורוקמ ול עובקל יחרכה - םיתורישה לסל רשא :ץילרק יכדרמ 

 םהל ןיאש םירדסה םה הלא .ימוקמה ןוטלשב וא יזכרמה ןוטלשב םא

 .תיתקוחה המרל אקווד רשק

 ,תימוקמה המרב תוכמסהו תוירחאה תרבגה רמולכ ,רוזיבל עגונש המב

 תא להנל תולגוסמש תויושר שי - תווש תויושרה לכ אלש ונל עודי

 .הזל תומיאתמ ןניא ןיידעש תויושר שיו ,תוכמסו תוירחא לבקל ,ןמצע

 יפ-לעו תושרה לש תוליעיה תדימ תא הליחת דודמל רשפא-יא ,ינש דצמ

 יתייה ןכל .תויוכמסהו תוירחאה רובגתל תיאכז איה םאה עובקל הז

 םיבשותה רפסמש תויושר יבגל קר רוזיב לש םיגשומב בושחל עיצמ

 ץירמת ךכב וארי רתוי תונטק תויושר וליאו ,000,001 לע הלוע ןהב

 ךכ ,דחאתהלו הנבהל עיגהל החילצה תויושר תצובק םא ;תודחאתהל

 ןהש ךכל וזמ הלודג החכוה ןיא ,םיבשות 000,001-ל ועיגי לוכה ךסש

.ןמצעל גואדל תולגוסמ

 .יזכרמה ןוטלשה תא רקיעב תנייפאמש הלוח הער איה היטרקורויב

 אוה קוסיעה יכ ,רתוי ידיימ אוה ימוקמה ןוטלשב םיתורישה קופיס

 הלודג חרזאה לש תושיגנה ,רתוי םייטרקנוק ,רתוי םיקחוד םיכרצב

 .האלה ןכו רפס תיב וא שיבכ םיכירצ םש ,הכרדמ םיכירצ הפ - רתוי

 םע דדומתהל ונדמל ,תועמשמ ילעבו םיבושח םיניינעב ,ימוקמה ןוטלשב

 רשפאש םימוחת שי .הרק אל ןיידע הז יזכרמה ןוטלשבו ,היטרקורויבה

 קיודמב םירידסמ הבש הקוחל ןווכתמ ינניאו ,הקיקח לש ךרדב רידסהל

 לש םיאשונל יתנווכ אלא ,תיזכרמ תושרו תוימוקמ תויושר ןיב םיסחי

 ןוטלשה לש הימונוטואה תא וביחרי םא םג ,םירחא םיאשונב .חותיפ

 ירה יכ ,יזכרמה ןוטלשה ידיב דימת ראשיי םהב לופיטה רקיע ,ימוקמה
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 לכב עבוקה אוה יזכרמה ןוטלשהש ךכ ,העדה לעב אוה האמה לעב

.ולש םיביצקת לע םיכמסנ םהבש םימוחתה

 לש םידחא םיגוסל תסחייתמה הללכה וז ימוקמ ןוטלש :רלסכו יזוע 

 תוצעומ ,םידחא םילדגב םירע ,תונטק תוימוקמ תוצעוממ לחה ,תונוטלש

 סחייתהל שיש ץילרק ברה לש ותדמעב ךמות ינא .תולודג םירעו תוירוזא

 )םיקחורמ םירוזאב ןוכנ וניא רבדה( הייסולכואה ףקיהל ללכ ךרדב

 לודג תויהל בייחש ףקיה הזו ,ריע תרדגהל ילמינימ לדוג עובקל ןכו

 םימודא הלעמ יחכונה בצמב .יחכונה דדמה הזש ,שפנ 000,02-מ הברהב

 םירע יתשכ הלדוגש םילשוריב ןולא תומרו ,םירע יתש ןה ןויצ תרשבמו

 וא היטרקומדה אוה ןאכ הלעוהש רחא ןיינע .הנוכש תבשחנ ,ולא

 רוכזל שי לבא ,ילאדיא עמשנ הז .תוטלחהב םיבשותה ףותיש תרבגה

 ,םיגירח םידליל ןג ןכשל ידכ יטרקומד ךילהב עייתסהל דואמ השקש

 תריצי םיבייחמ םיינברואה םייחה .סובוטוא תנחת וא ,הפשא תלוכמ

 וירוגמ וא ויתונוצר ,ויתולאשמל םימאות דימת אלש תוכרעמו םיתוריש

 תוטלחה טילחהל איה ןוטלש לש תויוביוחמה תחא יתעדל .טרפה לש

.םיטרפ לש ןוצרה םע תובשייתמ ןניאש

:םוכיסל תורעה יתשו

 יונישה יכילהתל יאנת איה ימוקמה ןוטלשה לש םיתוריש תטרפה  .א

.םישרדנה

 ךפהשו תיטילופ תוברעתהל ףושחש יביסרגר סמ איה הנונראה  .ב

 .רחא סמ עובקל שי .םירחא םיפוג וא םינקסע לש הטיחס יעצמאל

 תמחלמב מ"עמ יוניש בקע לטובש ינוריע מ"עמ גהנוה טעמכ ונמזב

 וליחהלו ותונשל ןתינ אלש אשונ הז יכ טרפמ יניא .לילגה םולש

 הקיז ול שישו תוביסנל םאותה יוסימ עובקל שיש יאדו לבא ,ףעיב

 ןיב תונושו תורחת לש ךילהת רשפאי הזכ יוניש .תילכלכה תואיצמל

.יזר'ג-וינל קרוי-וינ ןיבש הייחד/הכישמה תוכרעמל המודב ,םירע

 לבא ,יטנוולר דואמ םנכותש םימגד השולש הפ ונודינ :רגרבצלז ילע 

 וא יתקוחה הוותמה לע ןוידה אוהו ונמייק אלש םידקמ ןויד שי

 הלאה םימגדה לכ תא ,השעמל .הלאה םימגדה לש לעה-הוותמ לע

 תנידמב םייקה הז ,וילא םילגרומ ונאש םגדה תרגסמל סינכהל ןתינ

 תויושרה לש ןהיתויוכמס ,הז םגד יפ-לע .ירטינויה םגדל יתנווכו ,לארשי

 תויושרה לש יתקיקחה רצומה .יזכרמה ןוטלשהמ תועבונ תוימוקמה

 לש תיביטמרונ המרב איהש הנשמ תקיקח םה ,רזעה יקוח ,תוימוקמה

 תא אטבמ וניא אוה יכ ,ייניעב יואר וניא הז םגד .םירש לש תונקת



ה 
ירוביצה הצעומ

וניכה • ת
ה ס

ש
ינימ

421
ימוקמה ןוטלשה לש םיילרודצורפהו םיירטשמה םייתקוחה םיטביהה

 תויושרל הימונוטוא תתל םיניינועמ ונא ןללגבש תויתִמאה תורטמה

 אוה יניעב יוארה םגדה .יזכרמה ןוטלשה תויוכמס תא רזבלו ,תוימוקמה

 ןהש רזעה יקוח ,תוימוקמה תויושרה לש ןהיתויוכמס ויפלש ,יפולח םגד

 םיבשותה לש תונובירהמ תורישי ,הקוחהמ תורישי םיעבונ ,תוקקוחמ

 יקוח לטבל ,לשמל ,דוע רשפא היהי אל ,הזה םגדה יפל .תויושר ןתואב

 תונידמב םייקש םגדל המוד הזה םגדה .םיקוח םידגונכ םיינוריע רזע

 תיזכרמה תושרלש ועמשמו ,יפוריאה דוחיאה לש םגדל וא ,תוילרדפ

 .היתויוכמס תא םהב הליעפמ תימוקמה תושרהש םיאשונב תויוכמס ןיא

 תוכמסש תרמואש תינקירמאה הסיפתל דע תכל קיחרהל עיצמ ינניא

 ןגעל יואר טלחהב לבא ,תונידמהמ תעבונ )ילרדרפה( יזכרמה ןוטלשה

 ןוטלשל יזכרמה ןוטלשה ןיב תאזה תויוכמסה תקולח תא הקוחב

 םיניינעב תיזכרמה תושרה לש התוברעתה תא עונמל ךכבו ,ימוקמה

 תדימ .תימוקמה תושרה לש תידעלבה תוכמסבו הימונוטואב םהש

 םיביכרממ ,םצעב ,תרזגנ תוימוקמה תויושרל קנעותש הימונוטואה

 םזילרולפה ,תוריחה יכרע םודיק התרטמש ,תויושר תדרפה לש םירחא

 לש ילרבילה םגדל םג המיאתמ וז הימונוטוא ןכל .תופתתשההו

 ,םזילרדפ ןיא הבש ,ונלש ומכ הנידמב .ינקילבופרה םגדל םגו הנידמה

 ,תקקוחמה תושרל תעצבמה תושרה ןיב תיתִמא הדרפה ןיא הבש

 דוע הלודג תויהל הכירצ תוימוקמה תויושרה לש הימונוטואה תדימ

 ,tixE( תיתִמא tixe תייצפוא ןיא ןהבש תונטק תונידמב אקווד .רתוי
ecioV  , ytlayoL היהתש ךירצ ,)היטרקומדה לש םיביכרמה תשולש םה 

.תוימוקמה תויושרל ,תיתקוח ,תיתִמא הימונוטוא

 הכירצ הקוח ,ץמאל ונל עיצמ ינאש וזה תיללכה הסיפתה תרגסמב

 קרפל הקיזב םגו ירטשמה קרפל הקיזב םג תוימוקמה תויושרב לפטל

:תויוכזה לש

 תויושרה לש הימונוטואה אשונ תא ןגעל ךירצ ,ירטשמה קרפב

 אלו םיבשותהמ תורישי תעבונש - תדרפנה ןתוכמס תא ,תוימוקמה

 ,תיצרא תושר תמקה :הפ ןודינ אלש ,ףסונ רבד םגו - יזכרמה ןוטלשהמ

 הקיטילופהמ תקתונמ ,יזכרמה ןוטלשהמ תקתונמש ,תיטופיש-ןיעמ

 תויושר לש לוטיבו המקה ,תולובג עובקל היהי הדיקפתמש ,תיצראה

 ןוטלשב תוימוקמה תויושרה לש ןתולת תא םיקתנמ ונא ךכב .תוימוקמ

 הקיקח לש הימונוטוא ןהל קינענ םא םג תמייק היהת ןיידעש ,יזכרמה

 אשונב םג לפטל ךירצ ירטשמה-יתקוחה קרפה .םימיוסמ םימוחתב

 םגו ,תוימוקמה תויושרה ךותב תטפושהו תקקוחמה ,תעצבמה תושרה
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 תונוש תוימוקמ תויושרל הימונוטוא תתל םוקמ ילוא שי הזה ןיינעב

 ריבגהל ידכ ,הזמ הז תצקמב םינוש ,םיימינפ םייתקוח םינבמ םיקהל

 .שפוחהו תוריחה ךרע תא םדקמש ,תורחתה ןויער תא

 ןוגיע אשונב הקוחה תרגסמב רתוי בושחהו תקולחמב רתוי יונשה קרפה

 ןגהל דעונ ,הקוחב תויוכזה קרפ .תויוכזה קרפ אוה ,תוימוקמה תויושרה

 ,עיצמ ינאש םגדב .יזכרמה ןוטלשה תוברעתה ינפמ דדובה חרזאה לע

 - תיתליהק הימונוטוא תונתונש תויוכז םג תויוכזה קרפב לולכל שי

 תויושרה לע הניגמש - תיתצובק הימונוטוא וא ,תיביטקלוק הימונוטוא

 תולעל םיכירצ ןאכו .יזכרמה ןוטלשה לש ותוברעתה ינפמ תוימוקמה

 הריחב לש םייכרע םיאשונ ,'חיטשל תחתמ אטאטל' גוהנש םיאשונ

 קלח עודמ ,לשמל ,הביס האור אל ינא .םייח יכרד ןיב תיתִמא

 תויושרל הקוחב לצאוי אל הנידמו תד ןיב טקילפנוקה אשונמ לודג

 ,תבשב םיקסע תחיתפ לש ,תבשב הרובחת לש םיאשונ המל .תוימוקמה

 אל םדא םאו ,תורחת םירצוי ךכ ידי-לע .ימוקמה רושימב ורדסוי אל

 ,תומיוסמ תויוהז ,תומיוסמ תויכרע תוריחב ,תמיוסמ םייח ךרד בהוא

 םג .תרחא תושרל תחא תושרמ רוקעלו וילטלטמ תא זוראל לוכי אוה

 םימייקש םיינתא םיטקילפנוק לש םירחא םיאשומ וא ךוניחה תוינכת

 תויושרה תמרב הרדסהל םיאשונכ ללכיהל םילוכי ,לארשי תנידמב

 .ןהיתויוכמסו תוימוקמה

 ,םייכרעה םיאשונה לע אוה הפ םייקל ונילעש יזכרמה ןוידה ןכל

 המרב אלו תימוקמה המרב הערכהל גיצהל וננוצרבש ,םייתִמאה

 .תיצראה

 תוצעומ תוללוכ וללה תופנהו ,תופנל תקלוחמ לארשי :י'געלק םרמע 

 דילו םירוזא 02-כל הנידמה תא קלחמ יתייה .תוימוקמ תויושרו תוירוזא

 הברה ריבעמ יתייה הזה ףוגה לא .ץעיימ ףוג ןיעמ םיקמ יתייה רוזא לכ

 הדעווה ידיקפתב שמשמ היה אוה ךכבו ,תיזוחמה הדעווה לש תויוכמס

 ןמזה םע ךופהיש ,רחבנ ףוג והז .דחי םג תיזוחמה הדעווהו תימוקמה

 ךופהת ,תימוקמה תושרה רבעב התייהש המ .רוזאה לש ילפיצינומה ףוגל

 היהיו םיביצקתהו תוסנכהה תא לבקי הזה ירוזאה ףוגה .הלהנמל התעמ

.תסנכל גיצנ חלשי םג אוה .םתקולח לע הנוממ

 לס .דואמ זיזפ דעצ איה הקוחב םיתורישה לס תעיבק :ןהד ימומ 

 תקולחל ךייש אקווד ואל אוהו יתקוח ןיינע אקווד ואל אוה םיתוריש

 עגונש המב - םימגדל רשא .ימוקמהו יזכרמה ןוטלשה ןיב תויוכמס

 ןתמ .ירוזיבה םגדהמ םיטנמלא םע יזוכירה םגדה דעב ינא ,יוסימל
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ימוקמה ןוטלשה לש םיילרודצורפהו םיירטשמה םייתקוחה םיטביהה

 קזנ םהל םורגת סמה ירועיש תעיבקב םינטק םיבושייל הימונוטוא

 רדעיהבו ,תולקהו םירוטפ תתל דימת םיעבתנ םינטק םיבושיי .לודג

 םיצחלה סמוע תחת עורכל הלולע תושרה ,הז אשונב תיזכרמ העיבק

 אלא ,אקווד םיקזח םיבושייל תאזכ הימונוטוא ןתמב ןורתי שי .וללה

 תייריע שארש חיננ .תילכלכ-ורקמה המרב ,תרחא היעב תררועתמ זאש

 לש ותעצה חורב( מ"עמה רועיש תא עובקל ךמסומ היהי ביבא-לת

 מ"עמה רועישב בשחתהל בייח היהי רצואה רשש ןבומ .)רלסכו יזוע

 ךכמ קוזינ אציש ימו ,ץראה לכב ורועיש תא עובקל ואובב ביבא-לתב

 לצא ועבקיי סמה ירועישש איה היוצרה הסיפתה .תושלחה תויושרה ןה

 .ימוקמה ןוטלשה תרגסמב השעיי לועפתה וליאו יזכרמה ןוטלשה

 ,םיתוריש קפסל רקיעב הדעונ תימוקמה תושרהש רחאמ :ץילמ םרמע 

 קלח ,תיצראה המרב ולפוטי םיאשונהמ קלח :בלושמ םגד עיצמ יתייה

 המרב לפוטת הינח :לשמל .תימוקמה המרב ראשהו תירוזאה המרב רחא

 ינג - ךוניח ;ביבא-לתב הינח ירהכ הלוטמב הינח ירה ןיא - תימוקמה

 יתב וליאו ,תימוקמ המרב התע רבכ םילפוטמ םיידוסי רפס יתבו םידלי

 הובג ךוניח .תירוזאה המרב םיבר תומוקמב םילפוטמ םיינוכית רפס

 המרב םילפוטמש םיאשונ שי - החוור ;תיצראה המרב קפס אלל אוה

 ,הקוצמב רעונ וא דחוימה ךוניחה ומכ ,םיידוחיי םיאשונ לבא ,תימוקמה

 .תירוזאה המרב ולפוטי

 דדמ ,העונת ,םימ ,שא יוביכ ,ןונכת ,תואירב יאשונב ךכל המודב

 וא תירוזאה ,תימוקמה המרב לפוטי אשונה םא עבקיש אוה תוליעיה

 לווע השוע תירוזא וא תימוקמ המר לע דרפנ ןויד ,אופא ,ךכ .תיצראה

 יארחא ןיא ויפלש ,םייקה בצמה תא תונשל הבוח ,תאז םע .ולוכ ןיינעל

 לע תוצפל תביוחמ הנידמה ,לשכנ תושר שאר רשאכו ,תואצותה לע

 העיבתב םויה אובל רשפא-יא ,תואצותל תוירחא ןיאשכ .ויתונולשיכ

.תוימוקמה תויושרל הימונוטואה תרבגהל

 ןוטלשה לש יתקוח דוסימל העשה העיגה אל דוע :ןמרבוג המלש 

 לש םייקה הנבמה תא דוסי תקיקחב חיצנהל רוסא .לארשיב ימוקמה

 ראופמ ףד הכ דע םשר אל ימוקמה ןוטלשהש םושמ ,ימוקמה ןוטלשה

 .יפסכ להנִמ רקיעב ,ןיקת להנִמב וא קוחה ןוטלש םויקב

 .לדוגה תניחבמ רקיעב ,ימוקמה ןוטלשה לש תונוש תורוצב ןיחבהל שי

 תריב ,םילשורי :דוסי קוחב רדגוהש דחוימ יתקוח דמעמ םילשוריל

 תיב לש ,תסנכה לש יזיפה דוקפתהש איה ךכמ תרזגנה הנקסמה .לארשי

 םישודקה תומוקמה לש רקיעבו הלשממה ידרשמ לש ,ןוילעה טפשמה
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 .יזכרמה ןוטלשה לש אלא ,םילשורי תייריע לש הלופיטל ןיינע ןניא

 תושענ םיבושייל םילועה תיינפהו לארשי תנידמב םיבושייה תמקה

 ,תויזכרמה תויושרה/תונוטלשה וא ,יזכרמה ןוטלשה םעטמ הבר הדימב

 הימונוטואה לש דוסיה תא תרכינ הדימב םילרטנמ ךכ ידי-לעו

.תימוקמה

 הבישחב ןחבתש השדח 'רבנז תדעו' תמקהב ךרוצ שיש יל הארנ ,ללכב

 ריעה תא האור ינניא .ימוקמה ןוטלשה הנבמל םישדח תודוסי תיתריצי

 תודסומ םילהנתמ םהיפ-לעש םיווק יפל להנתהל הכירצש הנידמ-ריעכ

 ריעש ינפמ ,תונעוצקמ רתוי ןאכ השורד .יטילופה םוחתב רקיעב ,הנידמה

 תואקסעב וא תונבבוחב אלו תוליעיב להנתהל הכירצ ריע .םזימ איה

 .לארשיב ריע לוהינ תסיפתב שממ לש הכפהמ השורד .םיאקיטילופ לש

 ויוטיב תא אוצמל ךירצש ,ןויווש לש ףיעס ונל היהי תידיתעה הקוחב

 ומכ .תוימוקמה תויושרה לכב םייתכלממה םיתורישה ןתמב ןויוושב םג

 ,ינויווש סיסב לע תואירב חוטיב עבוק יתכלממ תואירב חוטיב קוחש

 םייתכלממה םיתורישה רתי ךכו ,ינויווש תויהל ךירצ ךוניחה םג ךכ

.ימוקמה ןוטלשה תרגסמב םינתינש

 רוביצה ףותיש לע הברה הפ רבוד :הנושאר הרעה :ביטח יקואש 

 ינא וליאו ,ויתועד תא אטבל רוביצל המב ןתמו תוילפיצינומ תולאשב

 םיפסונ םילגעמבו םימגדב ךרוצ ןיאו רתוהו יד ברועמ רוביצהש רובס

.רוביצה ףותישל

 םיטרפה יטרפל דבועמ ירוזא ןונכת לכ ,עודיכ - ירוזאה םגדל רשאב

 רבד ,היינבו ןונכתל תיצראה הצעומהמ ,יזכרמה ןוטלשהמ ,הלעמלמ רבכ

 תושירדל םגו רוזאה לש תואמצעה תופיאשל הריתסב הליחתכלמ דמועה

 תויושרה הנייהת הזכ םגדמ תוירקיעה תועגפנה .רוביצה ףותיש רתי לש

 לש ,םייניב הנבמ לש ותמקה איה יל תיארנש ךרדה ןכל .תוימוקמה

 םויכ תוזוחמה דיקפתכ אל ,שממ לש ךוותמ דיקפת ול היהיש ,זוחמ

 אלא ,םויה םייק תוזוחמה דסומ .םירווד אלא םניאש םינפה דרשמב

 תוריחב םע ,השדח תכרעמ םיקהל רתוימ .שדח ןכות וב תקצל ךירצש

.תושדח

 שי ,םויה ורכזוהש םירחאה תונורקעהו ןויוושה ןורקע דצל :באר דוד 

 הליעיהו תיביסנופסרה ךרדב חרזאה תא תרשל ךרוצה אוהו ,ףסונ ןורקיע

 ילמיסקמ ןורמת בחרמ תימוקמה תושרל םינתונש לככ ,ןכל .רתויב

 לש םייפיצפסה םיכרצל ותמאתהבו ילמינימה םיתורישה לס תקפסאב

 םיכרצ קפסלו רידגהל תוכמס תימוקמה תושרל םינתונש לככו ,םוקמה
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 ינש םג וגשוי - ןוכנל האור המצע תושרהש םיכרדב םיפסונ םיימוקמ

.םירחאה תונורקעה

 םצמצלו תימוקמה תושרה לש הלועפה בחרמ תא שימגהל אופא םיבייח

 םיחישקו םידיחא הלועפ יסופד לש הלעמלמ הבתכה רשפאש לככ

 רידגהל ולכוי םוקמה יחרזאש ךירצ .תימוקמ תושר לש גוס לכל

 םוקמה יחרזא םא ,לשמל .םבושיי תא להנל ןוכנל םיאור םה ךיא

 ,תויתנוכש תוישיא תוריחבב רחביהל הכירצ תימוקמה הצעומהש םירובס

 תורטמל תורחא תורחבנ תוצעומ םיקהל וצרי םא .תאז רשפאל שי

draoB( ךוניח תצעומ ןוגכ ,תויפיצפס  fo  noitacude( ןונכת תצעומ וא 

)draoB  fo  tnemtsujda( תושרה תוכמס תא רתוי דוע רזבל ידכ 

 יפכ ,תירוקמה היטרקומדב רתוי דוע חרזאה תא ףתשלו תימוקמה

 יבשות םא .תאז רשפאל שי ,תירבה-תוצראב תובר םירעב םייק רבדהש

 13-מ תוחפ םע םוקמה תא להנל רשפאש םישיגרמ תימוקמה תושרה

 תורוכשמ םע וא ,תושרה שארל ךכ-לכ ראופמ בכר ילב ,הצעומ ירבח

 .דועו דועו תאז רשפאל שי ,רתוי תוכומנ

 רתוי הליעיו הבוט הקפסאל ךרדכ ירוזא ןוטלש לש םגדב םג דדצמ ינא

 תכוותמ תושר חרכהב אוה ירוזא ןוטלשש רובס יניא ךא ,םיתוריש לש

 ןוטלשה ,תורחא םילימב .תיזכרמהו תימוקמה תושרה ןיב רבד לכל

 אלא ,ימוקמה ןוטלשה לש ויתויוכמס םוצמצל יעצמא ונניא ירוזאה

 שיש םוקמב רתוי הבוט הרוצב םייפיצפס םיתוריש תקפסאל ךרד אוה

 תוריש עיקפהל דואמ קזח לנויצר םייקש םוקמב ,לדוגל תונורתי וב

 ןוטלש תויהל ךירצ ירוזא ןוטלש .תימוקמה תושרה לש התוכמסמ םיוסמ

 41-51-ל הקולח יניעב הריבס .םגדב עצומהמ הברהב םצמוצמ םגו ,רחבנ

 הנומ יזר'ג-וינ תנידמ .יזר'ג-וינ לש ytnuoC-ה תא ןאכ וריכזה .םירוזא

 תקלוחמ איהו ,לארשי לש החטשל המודה חטש לע םיבשות ןוילימ 8-כ

negreB .דחא לכב תרחבנ תושר םע seitnuoC 12-ל  ytnuoC, לשמל, 

 חותיפו ןונכת ,םימיוסמ החוור יתוריש ,םימיוסמ תואירב יתוריש קפסמ

 ,תוירפס ומכ םימוחת .דועו םיקראפ ,םיירוזא םיינוריע-ןיב םישיבכ ,ירוזא

.ריעה לש התוכמסב םה ךוניחו הפשא ףוסיא

 וליאו ריעה לש התוכמסב םה םיתוריש וליא עובקל דואמ בושח

 תא רפשל טלחהב יושע הזכ הנבמ ,תיללכ ,לבא ,זוחמה לש ותוכמסב

 .הנידמה יחרזאל םיינויחה םיתורישה תקפסא

 רמולכ ,ירטשמה ןיינעב םידחא םירבד רמול שקבמ יתייה :ןונבא ןד 

 אשונל רוזחלו תימוקמ תושר לש הלוהינ יטרפב ןוידהמ תצק תאצל
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 לע תעדה תא תתל ךירצ .ונממ קלח אוה ונלש ןוידהש ,הקוחה ןוניכ

 תמגודכ םיטרפב ןויד ינפל ירטשמה טביההמ תללוכה תיתקוחה הסיפתה

 .הפיאו ליטנ םיסמ וליא ,הנונרא םלשנ ךיא

 ךילהתב עגפנ ,הז בלשב רבכ תעדה תא םהילע ןתינ אל םאש םירבד שי

 לש דוסיה תדיחי ,בשות איה ריע לש דוסיה תדיחי :המגוד .ולוכ יתקוחה

 ריע .ביטקלוקב םויק לש םינוש םינפוא ינש םה הלא .חרזא איה הנידמ

 .ךה ונייה ונניא הזו היחרזאל תגאוד הנידמ ,םיבשותל םיגאוד בושייו

 וילע תתל שיש םלש םוחת ונינפל ,רמולכ .םיחרזא םניאש םיבשות שי

 תינורקעה הדמעה יהמ :איה תפסונ הלאש .תירטשמ הניחבמ תעדה תא

 הלעמל הטמלמ הנידמ ןנוכל איה הנווכה םאה ?ןוידה תא ןאכ הכילומש

 רבעל תוימוקמה תוצעומהמ ,םיחרזאה רבע לא םיבשותהמ עמשמ -

 טנמלרפ תלעב ,הנש 05-מ רתוי תמייקש הנידמב ?ךפהל וא ,טנמלרפה

 רשאמ הטמו םייקה יטילופה יאוותהמ דובעל רתוי בוט ,גוציי תטישו

 תוצעומ חינהל איה האיגשה ,תורחא םילימב .הלעמו םייקה יאוותהמ

 ונניא ירה .תדקפתמו תמייק רבכש הנידמב תומייקתמ אלש תוימוקמ

 ליבומ הזו .תמייק הנידמב םיקסוע ונחנא ,תיפוטוא הנידמ םיננוכמ

 םימדוק םינוידב .ונלש םינוידב 'רוזא' חנומב םישוע ונאש שומישל יתוא

 ינש םה הלאש אלא ,טנמלרפה רוזִא לש טביהה ןמ 'רוזא'ב ונקסע

 רוזאל המוד ירטנמלרפה רשקהב ירוזאה גוצייה ןיא :םידרפנ םינויד

 ונאש ךכ לע תעדה תא ןתינ אל םא .םילבחל הקולח לש רשקהב

 םייטנרהוק אל דואמ היהנ ,תונוש תועפותב ךא םילימ ןתואב םיקסוע

 .תיפוסה האצותב

 םיחנומב בושחל ךישמהל ןוכנ תילארשיה תואיצמבש איה ילש הדמעה

 לכ ,ךכ ךותמו ,ר ּוזִא לש רשקהב תירטנמלרפה תכרעמה לועיי לש

 ,תימוקמה המרב המ ,תיצראה המרב המ - םיבאשמ תקולח לש תויגוסה

 ,ירטנמלרפה ילכה תועצמאב ולפוטי - תירוזא תונגראתה הצוחנ ןכיהו

.תסנכה ,ירק

 הנעי אל רוזיבו ,תפתושמה תוהזה איה ונתוא הקסעמש תיללכ היעב

 תוצעומה לש ןתמצע תא ריבגמ אוהש ןמזב-וב ,רוזיב .תאזה היעבה לע

 ידי-לע לשממה יוניש .תושלח תוצעומ לש ןתשלוח תא חיצנמ ,תוימוקמה

 תויושר לש ינוע רתי חיצנמ םג ,תוימוקמ תויושרל הימונוטוא רתי ןתמ

 לש לעה-תילכת דגנ לעופ הז ,תיללכה תפתושמה תוהזה תמרבו ,תומייק

 .ונתוא קיסעמש יתקוחה ךילהתה

 ,םיעבוק םילכהש רוכזל ךירצ ,תונורקע לע םירבדמשכ :ןירד ןד 
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 תיצרא ראתמ תינכת םא ,לשמל .תונורקעה תוהמ תא ,הבר הדימבו

 המ ימוקמה ןוטלשל רתונ ,דבלב תיצרא תוינידמ תעיבק לש המרב איה

 אל ,תקדקודמ תינכתל תכפוה איה םא ,תאז תמועל .ןכמ רחאל תושעל

 תא םיפסוא ונייה ול :תרחא המגוד .תושעל המ ימוקמה ןוטלשל רתונ

 תושפנ רפסמ יפל םיקלחמו תחא הפוקל םיקסעמ הנונראה יפסכ לכ

 אל םייפש .יצראה ןונכתה הנתשמ היה דימ ,םיבושיי רפסמ יפל אלו

 אל ןורשה תמר תצעומו ,יפסכ סרטניא ךכב היה אל יכ ,המק התייה

 התייה אלא ,הקוסעת רוזא היהי תולילג-יפש ךכ לע תמחלנ התייה

 ךפה הנונראה לש ילכה ,רמולכ .םירוגמ רוזא היהיש הדמעה תא תלבקמ

 .לארשי תנידמב ןונכתה לכ תא תעבוקש תינורקע תוהמל םויה

 ,הקוחל וסנכייש תונורקע תעיבק לעו 'תינורקע המר' לע םירבדמשכ ,ןכל

 תא םיעבוקש םה םילכה יכ ,םילכה לע בטיה בושחל הליחת ךירצ

 רשפאל ןויד תוצובקמ תחאב העצה התלעשכ :תפסונ המגוד .תוהמה

 שיא לבא ,דימ התחדנ איה ,םישילש-ינש לש בורב ריע שאר לש החדה

 יכ ,יזכרמה ןוטלשב קוידב הזה ןונגנמה תא לטבל ותעדב הלעמ וניא

 םירבדמ .ןורקיעה תא עבוק ילכה - רמולכ .ןוכנ הז יזכרמה ןוטלשב

 םינווכתמש וא ,הזל םינווכתמ אל השעמל ךא ,םיבשות ףותיש לע הברה

 םיבשותש בשוח וניא שיא .היינבו ןונכת תודעווב - תחא הדוקנב קר הזל

 .םיזרכמ תדעווב וא ,)םוריח תעשל קשמ( ח"למ תדעווב עיפשהל םיכירצ

 לש ירקיעה אשונה קוידב אל אוה היינבו ןונכת אשונש ףא ,תאז

 םיתוריש תקפסא לע אלו דיתעה לע רבדמ אוה יכ ,ימוקמה ןוטלשה

 םניא ,םיבשותה ףותיש תא םויה םישרודש ימש ןכתיי .םיבשותל םיידימ

 ךילהתב םמצע םה םפותישל אלא ,םלוכ םיבשותה ףותישל םינווכתמ

 ןוינכטה לש םירוספורפה ,הפיחב הנירמ םיקהל םיצורשכ ,לשמל .םיוסמ

 םתסנכנ אל המל :םהל רמוא התאשכ .העד עיבהלו ףתתשהל םיניינועמ

 ןיינעמ אלש רבתסמ ?םירע ןיינב תדעוול ופרטצת אלש המל ?תוריחבל

 ונניא הז .םיאיבנה בוחרב היינש המוקב גרוח שומישב ןודל םתוא

 ,לשמל .תוריחב לש ךרדב עצבתהל ךירצ םיבשות ףותיש ;םיבשות ףותיש

 ןיעכ ויהי אלו םיבשותה ידי-לע תורישי ורחביי היינבו ןונכת תודעווש

 רשקהב םיבשות לאשמל רשא .םיינויצילאוק םימכסה לש ףדוע חרס

 אשונה יכ ,ןכותמ הקיר המסס בור יפ-לע יהוז ,היינבו ןונכת יאשונל

 ךירצ םיבשות לאשמ .תובזכאמ בורל ןה לאשמה תואצותו בכרומ

 ןמז-קרפ ןה םינש שמח םאו ,תוילפיצינומ תוריחב לש ךרדב אטבתהל

.שולש-םייתנשל ומצמצל יאדכ ילוא ,ידמ ךשוממ
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 םיאשונ שי ,יזכרמה ןוטלשל ימוקמה ןוטלשה ןיב תויוכמס תקולחל רשא

 ןיא םצעבש ,הנידמה ידיב תויוצמ םהב הקיקחה תויוכמסש םיימוקמ

 ביבא-לתב םינבמ ץופיש אשונ ,לשמל ,עודמ .םיימוקמ םיאשונל ןמז הל

 לכות אל תימוקמ תושרש המל ?תימוקמה תושרה ידיב דקפומ וניא

?םיתבה תורצח קוזחת יבגל קוח קקוחל

 חוקיפה לשמל ,תיצראה המרל םתולעהל םיכירצש םיאשונ שי ,ינש דצמ

.היינבה לע

 אשונ אוה ,'ינילופורטמ' םיתעל הנוכמה ,ירוזאה ןוטלשה םגד :ןיזר ןרע 

 תורגסמ ,ומקוה הלאכ תורגסמ .םלועב םיבר תומוקמב תקולחמב יונש

 ןה וז הביסמו ,תוירוטסיה תויושי ןה הלא םימעפל ;ולטוב םג ולאכ

 .תודרוש

 ול המיאתמה המרב לפוטמ אשונ לכ .א :םיירקיע תונורתי ינש הז םגדל

 - תירוזאה תוהזה גוציי .ב ;תימואל המר ,תירוזא המר ,תימוקמ המר -

 .'תימואלה הגועה' לע תורחתב רוזאה תא תגציימ םג תירוזאה תושרה

 דוע םירצוי :תויוליפכ .א :תונורסח םג תוירוזאה תורגסמל לבא

 המורתב חרכהב רבודמ ןיא .ב ;םיבאשמ ללוז ,דבכ יטרקורויב גרד

 ההובג איה םיינילופורטמ םיגרד לש םתולע םיתעל .תילכלכה תוליעיל

 תויוכמס ריבעהל ושוריפ ירוזא גרדש איה ךכל תוביסה תחא .רתויב

 גרדהמ - הטמלמ םג לבא ,יזכרמה ןוטלשהמ - הלעמלמ תויתועמשמ

 תויוכמס םיריבעמש איה ללכ ךרדב האצותהו ,לק אל הז .ימוקמה

 תועמשמהש תויוליפכ לש השק היעב תרצונ אליממו ,יקלח ןפואב

 היעב םג תמייק תוינתא-בר תונידמב .ג .תופסונ תויולע איה הלש

 תוזכרתמ תוינתא תוצובק רשאכ רקיעב ,תבכרומ דואמ תיטילופ

 יסחיל רשקהב תכבוסמ דואמ היגוס יהוז ונלצא .םימיוסמ םירוזאב

.םיברע-םידוהי

 םוצמצ לע הפ רבוד ?תושעל ונילע המ ?ירוזא גרדל ףילחתה והמ

 לבא ,קוחל אלא ,הקוחל אשונ ונניא הז .תוימוקמה תויושרה רפסמ

 רמול .הקוח לש הסיסבב םידמועש תונויער לע תוכלשה הזכ דעצל שי

 היעבה לבא ,תועט וז םלועב תלצופמ יכה הנידמה איהש לארשי לע

 ומכ ,לוציפה לע םיצפמש םינונגנמ ונל ןיאש איה הזה רשקהב ונלש

 תוליעיב עצבל ןתינ אלש המ תא הלעמל םיריבעמ ךכו ,ירוזא גרד

.תונטקה תויושרב

 םוש ןיא תוירוזאה תוצעומהמ תיסחי םילודג םיבושיי לש םתאצוהל

 איקהל םויה תוטונ תובר תוירוזא תוצעומ תאז םעו ,תיניינע הקדצה
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ימוקמה ןוטלשה לש םיילרודצורפהו םיירטשמה םייתקוחה םיטביהה

 ,בוצקת לש אשונב איה ךכל תוכלשהה תחאו ,םילודג םיבושיי ןכותמ

 םיקנעמ תאצקהל יזכרמה ןוירטירקה םשש ,םינפה דרשמ יקנעמ לש

 אוה תושעל ןוכנש המ .ןנטוק לע תונטקה תוימוקמה תויושרה יוציפ אוה

 ,ילאירפירפ םוקימ לע ,ךומנ ילכלכ-יתרבח סוטטס לע אקווד תוצפל

 תויוכמס תתל :ילאיצנרפיד רוזיב טוקנל שי .ןטק התאש ךכ לע אלו

 ןכו ,תונטק תויושרל רתוי תוטעמו תולודג תוימוקמ תויושרל רתוי תובר

 תירבה-תוצראב הנוכמש המ ,םימויסמ םימוחתל תודחוימ תויושר חפטל

laicepS  tcirtsid. 

 ונלצא יוכיס ול ןיאש ,ינללוכ ירוזא ןוטלשב רבודמ ןיא ,תורחא םילימב

 ידוגיא לש לולכשב אלא ,תילכלכ תוליעי לש תוביסמו תויטילופ תוביסמ

 יוביכ ,הרובחת ,בויב לש םימוחתב תודחוימ תויושר תמקהב וא ,םירע

.היישעת ירוזא חותיפבו ,ךוניחו שא

 םיבר םימוחתב ונלצא עגופ היצזיטילופה עגנש תויה  :ןמדירפ הרפע 

 ינא ,ירוזאה םגדה ירק ,ףסונ רחבנ םגד דסיינ םא ,הרבחו לשממ לש

 תושארל רחביהל הצריש םדא ,לשמל .יקנ אצי אל אוה םגש תששוח

 יכ ,בחרמ ותואב הלודג רתויה תושרה תא ףידעי ,הזה ירוזאה להנמה

 ,רמולכ .םירחוב לש רתוי הלודג הסמ האבה םעפב ול אובל היושע םשמ

.יטנסרטניא לוקיש הזיא היהי דימת

 אשונ ןיב הקיז אוצמל תוסנל יתעדב הלע ,תוירוזא תוריחבל עגונש המב

 רוציל אל רמולכ ,ירוזאה להנמה לש ןיינעה ןיבו תירוזאה הריחבה

 תא ףקשל רומא רוזאה גיצנ ,רבד לש ופוסב ירהש ,תפסונ תכרעמ

 .רוזאה יבשות לש תופקשהה תאו םיכרצה

 ,ימוקמ ןוטלש לע קרפ בלשל שי תידיתעה הקוחב :יקסבושריו יכדרמ 

 תימוקמה תושרה לש אליממ דוריה הדמעממ רתוי דוע ערגיי תרחא

 םג אלא ,יטפשמ ךמסמ קר הנניא הבוט תינרדומ הקוח .רוביצה יניעב

 סופתל ךירצ ימוקמה ןוטלשהו ,הרבחה תוהמ לע ךירדמו ךנחמ ךמסמ

 םויה השוע ונניאש המ ,תילארשיה הרבחב ןוכנהו יתִמאה ומוקמ תא

 ,יזכרמה לשממה לש יניצר-אל סחי ללגב ןהו תנשוימ הקיקח ללגב ןה

.םיילפיצינומה םיאשונל ,תסנכה תוברל

:תואבה תונקסמל ליבומ םויה ונלש ןוידה

 ביבא-לת ןיד אל ירהש ,תוימוקמה תויושרה ןיב הנחבה תושעל שי  .א

 קינעהל שי תולודג םירעל .תקחורמו הנטק ,היינע ,תרחא ריע ןידכ

.םויכ ןהל שיש הממ תובר תויורשפאו תויוכמס

 המ תשרופמ הרדגה - תויושרה ידיקפת ןיב הרורב הנחבה הצוחנ  .ב
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 תקולח יהמו יזכרמה ןוטלשה השוע המו ימוקמה ןוטלשה השוע

 .םהיניב תואצוהה

 ,תושלחה תויושרל םג ךשמהבו תוקזחה תויושרל תידיימ ,ריתהל ךירצ  .ג

 היפל ,הנשיה הטישב דימתהל אלו ןמוחתל עגונש אשונ לכב לפטל

 שישכ ,הדוקפב ,קוחב בותכש המ קר תושעל תימוקמ תושרל רתומ

.ןשוימו ךחוגמ הז ;תושר יפיעס 53-ו הבוח יפיעס 74 לש טוריפ

 ירבח 005,2 םילעופ םויה .הצעומה ירבח לש םדמעמ תא קזחל שי  .ד

 םירשאמ םניא םה ,בושחל גוהנש המל דוגינבו ,תוינוריע תוצעומ

 תמתוחמ רתוי אל םה ,רזע יקוח םירשאמ םניא םה ,ביצקתה תא

 םוחתב אלו ךוניחב אל ,ריעה לש הדיתע תא םיננכתמ אל םה .ימוג

 תא ךופהל תמאב םיצור םא .דמעמ אלו םילכ אל םהל ןיא יכ ,רחא

 הנווכה םה ונונגסו ומויקש ,יטרקומד יזכרמ ףוגל ימוקמה ןוטלשה

 ןגוה קחשמ ןנוכל ךירצ ,םירואנו םייטרקומד םייחל הייסולכואל

 םג הזב .הצעומה ירבח ןיבו תושרה שאר ןיב ,םויה םייק אלש ,ןוכנו

 .לארשי תנידמ לש תיללכה היטרקומדה ןחבית

 .לארשיב תירוזאה תועדומב היילע הלח תונורחאה םינשב :סודרג הדוהי 

 ךילהת והז ;ונלש םייטילופהו םיילהנמה םייחל תסנכנ תוילאירוטירטה

 תוניירשמ תוגלפמשכ ,הלעמלמ אב אוהש םג המ ,ענמנ-יתלבו בושח

 לפטל לוכי םינפה דרשמ ךיא .םירוזא יגיצנל תסנכל תוריחבב םיבשומ

 םידמוע תויושרה יגיצנ ?ןהלש תויעבה לכ םע תוילפיצינומ תויושי 659-ב

 ידיקפ לצא רתוי אלו תוקד יתשל הכוז דחא לכשכ םינפה דרשמב רותב

.דרשמה

 .הליעי רתוי הברה הרוצב ,תירוזאה המרב רותפל שי תויעבה תא

 ויהיש ,תוירוזא תויושרל יטילופה וחוכמ ליצאהל בייח יזכרמה לשממה

 תוירוזא תויעב תורסח אל .רוזאב תונושה תויושרה םע דימתמ רשקב

 ול ןיא' יכ םינש עבש רבכ םינוב הנומידל שיבכה תא ,לשמל .לארשיב

 תויעב שי .םחוריל אלו הנומידל אלו עבש-ראבל ךייש אל אוה ;'אבא

 הקוסעתה םוחתב ,)לשמל בבוח תמר( הביבסה תוכיא םוחתב ,תוירוזא

 תכל קיחרמ יתייהו ,ןהב לפטיש ירוזא ףוג ךירצ ןכל .םיפסונ םימוחתבו

 ילהנמ רוזא לכ ונייהד ,תוירוזא תויושר םע דחי תאז בלשל שיש רמואו

 .תסנכל הריחב רוזא םג היהי

 ytilibatnuocca םהל ןיא לבא ,בגנב םירגש תסנכ ירבח ונל םנשי םויכ
 תסנכ ירבח השימח וא ,העברא ,השולש ויהיש עגרב .בגנב הרוקש המל

 וצרי םה םא ,)םיטדנמ 5.8 הווש בגנה לש ילרוטקלאה וחוכ( בגנהמ



ה 
ירוביצה הצעומ

וניכה • ת
ה ס

ש
ינימ

431
ימוקמה ןוטלשה לש םיילרודצורפהו םיירטשמה םייתקוחה םיטביהה

 ,רוזאה לש תונוש תויעבל גואדל םהילע היהי ,םרוזאב שדחמ רחביהל

 םירחבנ םה םויכ .ורחביי אל םה תואבה תוירוזאה תוריחבב תרחא

.רוזאה יחרזא ידי לע אלו הגלפמה זכרמ ידי-לע תסנכל

 ,לארשי ומכ הנטק הנידמב ירוזא לשממ ןנוכל תועטש ובשח םעפ

 הרודנאב םגו )םיבשות 000,002-כ הנומש( דנלסיאב םגש םכל ועד לבא

 תתל םיבייח .תוירוזא תוריחב תומייקו םירוזאל הקולח שי הנטקה

 יפ-לע-ףא .תילארשיה תוירוביצב םויה תמייקש תירוזאה ההימכל יוטיב

 ביצקת :המגודל .תירוזא תוינידמ ץראב ןיא ,תוירוזא תויעב תומייקש

 ,לשמל ,עדוי ךניא ;םירוזא יפל אל לבא ,תויצקנופל קלוחמ הנידמה

 ביצקתה םלועב תיטרקומד הנידמ לכב .בגנל ךלוה ךוניחה ביצקתמ המכ

 בגנה ,הנידמה רקבמ חוד יפ-לע .דחי םג םידדמה ינש יפל קלוחמ

 השק .םירחא םיאשונבו ,תואירבו ךוניח יאשונב תיביצקת חפוקמ

 אלו םיילאירוטקס םה םויכ ביצקתה יפיעס יכ הזה חופיקב ןיחבהל

.םיילאירוטירט

 ירבח לש םקוזיחב ךמות ינא םג ,יקסבושריו יכדרמ לש וירבד חורב

 תואצוה ןמממ ינא ,עבש ראב תייריעב הצעומ רבחכ .ריעה תצעומ

.ןובשחב אב אל הזו ,ישיאה יביצקתמ זכרמל העיסנ

 תופתתשהה אשונב דקמתהל תשקבמ יתייה :רגרבצלז-זוע הינפ 

.תיחרזאה

 יסחי .א :םידוקדק השולש ,הב םינד ונאש ימוקמה ןוטלשה תייגוסל

 לס תלאש .ב ;ןאכ ונניינע בור הזש ,יזכרמ לשממו ימוקמ ןוטלש

 ,תואצמתה לש המרב תיביטקא תיחרזא תופתתשה .ג ;חרזאל םיתורישה

 תופתתשה ,השולשה לכמ .תוטלחה תלבק ,םיכילהב תופתוש ,היצביטומ

 תבשוח ינאו - םייתפש סמ ול םלשל לק יכהש רבדה איה תיחרזא

 לש היצזיטרקנוק השענש תשקבמ ינאו - םייתפש סמ ול ונמלישש

.תאזה היגוסה

 תופתתשה לש ,תיחרזא הרבח לש דואמ הקזח תרוסמ שי ברעמב

 הרבחב יוטיב ידיל האב הניאש - תינקילבופרה תרוסמה - תיחרזא

 לא תויטרקוטוא תונידממ רשייה ועיגה םילארשיה בור .תילארשיה

 הרבח לש הנחת ךרדב ורבעש ילב ,ונלש הלודגה תויפלקה תייטרקומד

 ונחנא .ןיאמ שי תריצי ךירצמ הזו ,תינקילבופר תרוסמ לש ,תיחרזא

 ,רומאכ לבא ,םיניינעמ דואמ םימגד שי רבכ ,תדמולו הזירז הרבח

  .היצזיטרקנוק ךירצמ הזה אשונה

 ,תיטנרהניא ,חיטבמ וניא דחא ףא ,ןוידל ןאכ ועצוהש םימגדה תשולשמ
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 חיטבמ ימונוטוא-ירוזיבה םגדהש בושחל תועט .תיחרזא תופתתשה

 רומגה ךפהה איה הקזח תושר םימעפל ,הברדא .תיחרזא תופתתשה

 ,חצנמ םגדב ןויד לכ ןכל .תימוקמ תיחרזא תופתתשה לש תומגממ

 הדימ תומא לולכל בייח ,הלאה םימגדה תשולש לש היצניבמוקב וא

 םימגדה ךתח לכ ךרד תורבועש ,תיחרזא תופתתשה לש תויטרקנוק

 לש תוניינעמה תואמגודה ונמנ ,הב יתחכנש ןוידה תצובקב .ונינפלש

 ינושאר רפס תיב םה םמצע רפסה יתב םשש ,ת'גו םחורי ומכ םיבושיי

 ןאכ ולע - בושחו ןורחא ןיינע .תיתליהק המרב תיחרזא תופתתשהל

 תלאש ןוגיע לש תוימיטיגלה םצע יבגל תוניינעמ טועימ תויוגייתסה

 המגוד איה תיחרזאה תופתתשהה ,יתעדל .הקוחב ימוקמה ןוטלשה

 תופתתשהש ינפמ ,ימוקמה ןוטלשה תייגוס לש תויתקוחל רתויב תיתוהמ

 עצמה תא תאצומ ,תימואל המרב יתקוחו יכרע ןיינע איהש ,תיחרזא

 .ימוקמה ןוטלשב ,הלש רתויב ידיימה ,הלש רתויב ינייפואה

 ,יזכרמהו ימוקמה ןוטלשה יסחי תא הקיקחב ןגעל יחרכה :ןמחנ ןור 

 רושקה לכב םייקש סואכל אלא ,הקוחה אשונל אקווד רושק וניא הזו

 ןוטלשה" ?וב בותכ המו ,רבנז חוד תא דיב קיזחמ ינא .ריע לוהינל

 לש תינוטלשה תכרעמה תא דחי םיווהמ יזכרמה ןוטלשהו ימוקמה

 ןהיבשות לש םגוציי אוה תוימוקמה תויושרה לש ןדועיי …הנידמה

 םידעיב םבוליש ךות ,תינחורהו תיתוברתה ,תיזיפה םתחוור לע הדיקשהו

 הלשממה לש הזל הווש דמעמ היהי תוימוקמה תויושרל …הנידמה לש

 עגונה ןיינעב םירבד ושעיי אל …ןהיתשל םיפתושמה הלועפה ימוחתב
 םוחת רדגוי …ויגיצנ םע םדקומ םואית וא ףותיש אלל ימוקמה ןוטלשל
 לכ עצבל תכמסומ היהת איהו תימוקמה תושרה תויוכמס לש בחר

 יולימל םישורדה ןומימ תורוקמ וחטבוי תוימוקמה תויושרל …הלועפ

 וב הָשענ אלש אלא ,וב בותכ לוכהש ךמסמ ונל שי ,רמולכ ".ןהידיקפת

 ןוטלשה לש ילוחה תאצות אוה ימוקמה ןוטלשה לש ילוחה .שומיש לכ

 לבא ,ריע םילהנמ ךיא דמלל ךירצש םדוק רמא ןמרבוג המלש .יזכרמה

.הנידמ םילהנמ ךיא דמלל שי םדוק

 ןונגסב להנתמש םלועב דיחיה אוה לארשי תנידמב יזכרמה ןוטלשה

 הלשממ וזיא הנשמ הז ןיאו ,הנידמה-םורט ימימ יזוכיר-יקיבשלוב

 תונשל ידכ .םייטילופ םילוקיש יולְת אוה רבדו רבד לכ .ןוטלשב תאצמנ

 ;תועקרקה תייעב .א :םיטביה השולשב לפטל שי ,הזה םירבדה בצמ תא

 יתעצִה ןמזמ רבכ .ימוקמה ןוטלשה לש ינוגראה הנבמה .ג ;םיבאשמ .ב

 םיבושיי וביבסמש ,ינוריע בושיי - תילבח הייריע םיקהל םינפה דרשמל
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 שי ;םייניב ףוג ונל ץוחנ אל .םיתורישה תקפסא לע לקמש המ ,םינטק

 תנוכתמב ךא ,ימוקמהו יזכרמה ןוטלשה ינבמ תא םמוקמ לע ריאשהל

 .תרחא

 ,יקוח טביה םהל שיש םיאשונלו םימגדל סחייתאש ינפל :ןמרג לעי 

 :תידיימ םדקל רשפאש םיכילהת לע עיבצהל הליחת תשקבמ ינא

 תא בייחל שי םאה :המגודל ומכ ,םע לאשמ לש דסומ ןוניכל ףסונ

 רשפא ,)ךכב וליחתה רבכ םירע רפסמו( ןוחטיב לטיה םולשתב םיבשותה

 העצה ,הצעומ ירבחל לומג םולשת יבגל קוחה תעצה תא םדקל םג

 ירבח לש םתדובע תא דסמלו ,תימורט האירק ,יל המודמכ ,הרבע רבכש

 העדוה חולשמב בייחל :לק ןוקית ךירצמ היינבהו ןונכתה קוח .הצעומה

 בשות לכלו ,םדא לכל ,)ריע ןיינב תינכת( ע"בת לש הרקמב ,תישיא

 ,ללכב .'רוביצה ףותיש' ארקנ הז .םיוסמ סוידרב ע"בתהמ עגפיהל לוכיש

 ךכו ,םויהמ רבכ ליעפהל ןתינ היינבהו ןונכתה יקוחב רוביצה ףותיש תא

 ותוא םיארמש ילב ונלצא םיננכתמש ע"בת ןיא - היילצרהב םישוע ונא

 ןתינש תורעהה תא םיעימטמ ,םתעד תא םיעמוש ,רוזאה יבשות לכל

 ךכ לע רבוד .הייריעה ידיב איה תיפוסה הטלחהה םא םג ,עימטהל

 םורתי תוריהמ תובכר תועצמאב זכרמל הירפירפה ןיב םיחווטה רוציקש

 רבכ םשייל ןתינ תאז םג .הדובעה תומוקמ יאצמ תא לידגמ הז ;ןויוושל

.הקוחל וא קוחל קקדזהל ילב םויה

:הלא תוביסמו ירוזאה םגדל תדגנתמ ינא

 ןיבל בשותה ןיב רישיה רשקה אוה ימוקמה ןוטלשה לש םיסכנה דחא

 קיחרנש לככ .בשותל תורישה לש האצותהו הביסה ,סיסבה הז ;ןוטלשה

 ,תורחא םילימבו ,דחי םג תורישבו רשקב לבחנ ,ןוטלשהמ בשותה תא

 תא ריבגת קר ןונגנמ לש תפסות ,ןכ לע רתי .םיבשותל לווע םורגנ

 תצקש יל הארנ - רקיעהו .אליממ לודגה יטרקורויבהו יטילופה לוברסה

 ךכ לע רבדמ ענצמ םרמע רשאכ .הדחאהלו ןויוושל ןוצר בורמ ונפחסנ

 ךרפומ דוגינ ךכב שי ,םירוזא רפסמב הנידמה תא דחאי ,הלעמלמ ,אוהש

 חרזאל עבקנ ונחנאש תעדה לע הלעי םאה .חרזאה ףותיש לש המגמ לכל

 םינטק םיבושייל םג םויק תוכז שי ,ךכל טרפ ?רוגי אוה רוזא הזיאב

 .ןויבסב וא רפכב וא ץוביקב רבודמ םא הנשמ הז ןיאו ,שיא 003 לש

.םהירוגמ םוקמ תא רוחבל רתומ םירישע דואמ םישנאל םג

 םג איהש ,תנווכמ תויזוכיר ןיב ןוכנה ןוזיאה תא אוצמל ונילע ,םוכיסל

.תנווגמ הימונוטוא ןיבל ,ןויוושב ךרוצה לע הנוע םג לבא תיטסילנרטפ

 ,םימוחת המכב יזוכיר דואמ אוה ימוקמה ןוטלשה :הראב'ג חאלס 
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 רבד לכל תילכלכ הרבחכ גהונ םג לבא ,םירחא םימוחתב ירוזיב דואמ

 לע הנוע וניא אוה תאז םע .הטרפהו לועייו הארבה תוינכתב קסוע -

 ,םייקה בצמה תא הנשיש ינוטלש םגד רוחבל ונילעו ,ונלש םיכרצה

 לש םילוקישב תובשחתה ךות םיבשותל םייברמה םיתורישה תא קפסיש

 .היטרקומדו ןויווש

 תויושרה ןכל .ילכלכ ןסוחו ליעי יפסכ לוהינ אוה 'קחשמה םש' ,יתעדל

 תוברל ,םישדח תונויערמ שושחל תוכירצ ןניא יברעה רזגמב תוימוקמה

 תחצנה .וב תועוקש ןהש דוריה בצמהמ םמורתהל ידכ ,םיירוזא םינבמ

 המישאמ עבצא ןווכמ ינניאו ,תקתקתמ הצצפ העמשמ םייקה בצמה

 הלוכש תילט םניא תויברעה תויושרה ישאר םג יכ ,דיחיו דחא םרוגל

.וניעט הפיא ררבלו שפנ ןובשח תושעל םיכירצ ונחנא םג .תלכת

 ,ןורטאתיפמא ,לגרודכ ןוידטצא ומכ תוינכת תורשקתמ ירוזאה םגדה לא

 בא-תינכת דגנמו ,רוזאה יבשות לכ תא וחמשיש באלק-ירטנואק וא

 .ולוכ רוזאל היפרגומדו הקוסעת לש תויעבל הנעמ ןתיתש תיגטרטסא

 תירוזאה הצעומה תא תללוכש תירוזא תינכת לע וישכע םידבוע הבייטב

 .םרכ לוטו הבייט ,םיירפא רעש ,ןורשה בל

 ישנאש .א :םיאבה תונורקעה לע דיפקהל שי וילע םכסויש םגד לכב

 תניחבמ ןה ינושה טנמלא םג םייק יכ ,חטשל םיבורק ויהי תמאב חטשה

 רכשה תעיבק .ב .החונמהו גחה ימי תרימשו תדה תניחבמ ןהו םואלה

 .ג ;םיתוועמ םיתעלו םינשי רכש ימכסה יפל אלו םייוושכע םינותנ יפל

 םהו העבצה תוכז היהת אל םיפסונה םירבחל םא םג ,תוצעומה תלדגה

 הרימש .ד ;הלשממה ידרשמ לש םיגיצנ וא םיפיקשמ דיקפתב ושמשי

 ןיד יקספ ינפמ ןהו םיבשותה ינפמ ןה ,הצעומה שאר לש ותוניסח לע

 וא ומעטמ גיצנ וא ריעה שאר תוחכונב אל םילבקתמש הייריעה דגנ

 .םינפה דרשמ םעטמ

 :ירוזאה םגדל עגונב תורעה שולש :לא-רב יפר 

 תוסנל ךירצו ,םייתִמא םקלח ,הז םגד לש ויתונורסחל עגונש המב .א

 ותמאתהו םגדה לש רתוי טרופמ דוביע תועצמאב םתוא רותפל

 רותפל ןתינ אל וללה תונורסחה לש רחא קלח .תולבגמלו םיכרצל

 לע םילוע םגדה לש ויתונורתי ןכא םא םהילא לגתסהל שיו

 .ויתונורסח

 הבושתה הניא ,teferP-ה ,יתפרצה םגדה יפל תוזוחמל הקולח .ב

 םיחרזאה יפלכ לשממה לש גיצנ אוה יתפרצה זוחמה :ונלש םיכרצל

 ועמשמ ,ותוא םיעיצמ ונחנאש יפכ ,ירוזאה םגדה וליאו ,םיימוקמה
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 תא אלו הייסולכואה תא גציימש גרד ,הטמלמ הייסולכואה קוזיח

.לשממה

 תחאה :םגדה לש תופולח יתש הפ ונעמש ,ומצע ירוזאה םגדל רשא .ג

 לש הפולחה .י'געלק םרמע ידי-לע תרחאהו םורמ יגח ידי-לע העצוה

 ירוזאה גרדה ויפלש ,ונחנא ונעצהש םגדל רתוי הבורק םורמ יגח

 תוצלמהה לכ תא ץמאל רשפא ,רמולכ .ימוקמה גרדל ףילחת ונניא

 לע ףיסוהלו ,הימונוטואו קוזיח תוברל ,ימוקמה גרדה לע הפ ונמנש

 לע יארחאו םאתמ שמשיש ,ירוזאה גרדה תא ,המלשהכ ,הזה גרדה

 יפ-לע םהב קסוע ונניא ימוקמה גרדהש ,םימיוסמ הלועפ ימוחת

 םרמע עיצהש הפולחה .האלה ןכו היגולוקא ,הלכשה ,תויתשת - בור

 קלח ומצעל חקיי ירוזאה גרדה ,היפל ;רתוי תכל תקיחרמ י'געלק

 ןוטלשה ,רמולכ .ןלוכ תא ףא ילואו ,ימוקמה גרדה לש תויוכמסהמ

 לומ ירוזא ןוטלש ונל שי ,יזכרמ לומ ימוקמ ןוטלש םוקמב :ףלחתמ

.יזכרמ

 לש וירבד ויה ,רובידה תושר תא שקבל יתוא איבהש המ :רבנע יבצ 

 דוסי תקיקחב חיצנהל העשה הרשכ אל ןיידע יכ רמאש ןמרבוג המלש

 חיצנהל רומא וניא דוסי קוח .ימוקמה ןוטלשה לש םייקה הנבמה תא

 .דיתעב אל םגו וישכע אל ,ימוקמה ןוטלשה לש םייקה בצמה תא

 לשמל - םהיפ-לע גוהנל יוארה ןמש תונורקע עובקל רומא דוסי קוח

 ,דוסי קוחב יוטיב ידיל אובל ךירצש דואמ בושח דוסי אוה ןויוושהש

 ענמנה ןמ אל .האלה ןכו גוצייב ןויוושב ,םיתורישה לסב ןויוושב רבודמו

 ןיא לבא ,דוסיה קוחב םיאשונה לש םנכותו םפקיה לע תקולחמ היהתש

 .םדקהבו ,ותוא קקוחל אלש הביס

 .ךופהה ןוויכב םג תאזה היגוסה לע לכתסנש עיצמ יתייה :ןאירא רשא 

 בחר תויהל בייח ןוידה לבא ,ימוקמה ןוטלשב תרומח תויעב שיש ןוכנ

 אוה ימוקמה ןוטלשה .תינוטלש-ללככ םג היעבה לא סחייתהלו רתוי

 ,ימוקמה ןוטלשה קוזיח קר ושוריפ ןיא רוזיבו ,בחרה ןוטלשהמ קלח

 יובמל םצעב ונעגה ןורחאה רושעב .יזכרמה ןוטלשה לע הלקה םג אלא

 ,ךכ תובקעב םיינוטלשה תודסומה תויעבלו תולישמל רושקה לכב םותס

 רופישל ,תוקיזמ לוכה ךסבו ,תונושמו תונוש תוטיש םיאיצממ ונאצמנו

 ,תוגלפמב סירמיירפה ,טפשמה יתב לש תרבגומה םתוליעפ .ןוטלשה

 תשגרהל םייוטיב םה הלא לכ - הלשממ תושארל הרישיה הריחבה

 תא גישהל ותלוכילו ותעפשהל עגונש המב רוביצה דצמ םינוא-ןיא

 ונניא ימוקמה ןוטלשב יונישש ןיבהל אופא בושח .ול תויוצרה תורטמה
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 ,ןכל .רתוי הבחרה היעבל ןורתפ םג אלא ,דבלב ימוקמה ןוטלשל ןורתפ

 אלא ,דבלב תוכמס תרבעהכ אל 'רוזיב' ןיבהל שי ,רוזיב לע ונרביד םא

 טביה םגו תומרונ םג ללוכ רוזיבה ןורקע .היצזיטרקומד לש ןבומב םג

 קר אל ,'תוירחא ןתמ' קר אל ,'תוליעי' קר אל :דואמ בושח יכוניח

 םירסמה דחא אוהש היצזיטרקומד לש רסמ םג אלא ,'תויעב ןורתפ'

 םשורה יל שי םימעפל ,םיחרזא ףותישל עגונש המב .הזה ןוידב םיבושחה

 שקבמ ינאו ,תתל םינכומ םהש הממ רתוי חוכה ילעבמ םישרוד ונחנאש

 שלחה הצקב םיאצמנ ונחנא תימלועה הלקסבש ,הז רשקהב ריכזהל

 ילעב 006,2-כ םירחבנ ונלצא :םינותנ המכ גיצא .היצזיטרקומדה לש

 תירבה-תוצראב .םיבשות 000,5 לכ לע דחא םדא רמולכ ,םידיקפת

 רמולכ ,םידיקפת ילעב ןוילימ יצח תוחותפו תוישפוח תוריחבב םירחבנ

 זוחאו םלשומ ונניא םירחובה ףותיש םא םג ,שיא 005 לכל דחא םדא

 - 'היצזיטרקומד'  גשומהמ דחפל םוקמ ןיא ,הרצקב .ךומנ םירחובה

 רודב לבא ,םיליכשמה םע ,םיקזחה םע ביטיי הז ןושארה בלשבש ןכתיי

 .ונלוכ תא ליכשי הז אבה

 םימגד שי ,ימוקמ ןוטלש לש ילאדיא דיחא םגד ןיא :רודירא םרוי 

 ןודל שיש דוע המ ,ותביבסל םאתומ תויהל בייח םג םגד לכו ,םיבר

 ןויווש עובקל שי הקוחבש ןוכנ .תילארשיה תואיצמל רשקהב םג םימגדב

 ףיעסב אקווד תאז ןייצל ןיא לבא ,החוורב ,ךוניחב םומינימ סיסב לע

 חרכהב הבינמ הנניא תופסונ תויושר תריצי .ימוקמה ןוטלשל עגונה

 .האלה ןכו ל"כנמס דוע ,ל"כנמ דוע ושוריפ ירוזא ןוטלש ;תוליעי רתי

 תויהל תויושע תונטק תויושר .תוליעיל הבורע ונניא תויושר דוחיא םג

 ךותב .תושרה יקלח ןיב םימאתמ תוכירצמש ,תולודג תויושרמ תוליעי

 לאשמ' דסומ תא רוציל ץילממ יתייה ,תונטקו תולודג ,ןמצע תויושרה

 יגיצנ ידיב ,רקיעב וא ,קר היהי ימוקמה ןוטלשהש רוסא ;'םיבשותה

 ,םירחבנה םיגיצנה לע חוקיפ רוצינ םג ,םע לאשמ לש ךרדב .רוביצ

 .םיגיצנה לע םגו םיבשותה לע םג תוירחא ליטנ - תורחא םילימבו

 הכלה ליעפהל ךירצו ,רכשב ונל תועודיה תוגירחה ויהיש רוסא םג

 ,תילילפ תוירחא םג ילואו ,תיחרזא תוירחא ליטמה קוחה תא השעמל

 .תוגירח לע

 ,'קנעמ תולוטנ םירע' גשומה תודחא םימעפ ןאכ רכזוה :רלסכו יזוע 

 - ןוזיא קנעמ תולוטנ םירעב םצעב רבודמ .הרהבה ךירצמ אוהו

 ,קנעמ תולוטנ םירעל םג הקינעמו תבצקתמ לארשי תנידמש קתע ימוכס

 תוגהנתה תענומו ריע התוא לע הטילש תמייקמ םג איה ךכ ידי-לעו
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ימוקמה ןוטלשה לש םיילרודצורפהו םיירטשמה םייתקוחה םיטביהה

 לע .וכבתסהש םירע תצלחמש וז םג איה הלשממה ,אסיג ךדיאמ .הגירח

 תוירחא םג ריע לע ליטהל היהי רשפאש ידכו תויאמצע ויהי םירעש תנמ

.הייבג לש ךילהתל שממ לש םילכ ןהל קינעהל שי ,תוכמסה דצב

 תקיקח :םיינשל קלחתמ תימוקמה תושר לש הדיקפת .א :י'געלק םרמע 

 ירבח םע אתווצב לעופ תושרה שאר םהבש היינבו ןונכת ,רזע יקוח

 ףותיש .המודכו םימ תקפסא ,הפשא יוניפ :ינכטה טביהה ;הצעומה

 םימוחתש דוע המ ,הדובעה תולהנתהב לבחי קר ינכטה טביהב הצעומה

.םייטרפ םימרוגל ריבעהל יואר ינכטה אשונב םיבר

 לש ןתוהז קחמיתש רמוא הז ןיא ,תירוזא הצעומ ונל היהת םא םג .ב

 .'הילצרה דעו' היהי ,הנוכש דעו םייקש ומכ ,הברדא .תוימוקמה תויושרה

 הלועפ ופתשי אל היילצרהו ביבא-לתש ךכל העינמ םוש ןיא ,ינש דצמ

 תא רשפאה לככ לצנל ךיא - תיפרגואגל ךופהת הבישחה .ן"דפש חסונב

.תוימוקמה תויושרה לכ תבוטל רוזאה

 ונניא ,ונלש ןוטלשה תכרעמב תויתייעב ףדוע ללגב :יאדלוח ןור 

 הרובחתה אשונב לשמל ,חרזאל תוריש לש םומינימ םג תתל םיחילצמ

 אצוי ,לארשיב ןוטלשה תויוכמס תקולח לש הירוטסיהה ללגב .תירוביצה

 ,יתלשממ דרשמ לש המיתח בייחמ ופי-ביבא-לת ריעב רורמת לכש

 ןבומ .ךוניחה דבועו ילאיצוסה דבועהו םיה ףוחב ליצמה ךכל המודבו

 ,םייואר םיתוריש קפסל ונלש תלוכיב תושק תלבחמ תאזה תולהנתההש

.םיבשותל ,הכלהכו

 רורב הימדקאב םגו תוימוקמה תויושרב םג ,הלשממה ידרשמב םג

 התשענש הדובע עצבל רתוי םיכומנ םיגרדל רשפאל תבייח תכרעמהש

 חמצש המ לבא .תועד יקוליח ןיא ךכ לע ;יזכרמה ןוטלשה ידי-לע רבעב

 ירהש ,תירוזא תושר םיקהל העצהה אוה ,ראשה ןיב ,תאזה המכסההמ

.תויוכמסה אולמ תא לבקי ןטק בושיי לכש תעדה לע הלעי אל

 ינא - ןוטלשה גרדמב בלש דוע ףיסוהל ונתנווכ 'רוזא' גשומב םא

 ףוגל תויושר המכ דחאל איה הנווכה םא לבא .ץרחנ ןפואב הזל דגנתמ

 היישעת סדנהמ תקזחה תרשפאמש תיטירק הסמ התוא רוציל ידכ דחא

 אליממ תחא תימוקמ תושרש םיתורישה רתי לכו תלוספ רתאו לוהינו

 .דעב ינא - קיזחהל הלוכי הניא

 לדג ןד שוגב אקווד ;העוט ,תוירוזא תויעב ןיא ןד שוגבש בשוחש ימ

 לש ומוקימ לשמל ,םיבר םיאשונב תיזכרמ תושרב ךרוצה םויל םוימ

 תויעב ןכלו ,בגנה רוזאמ הברהב ףופצ ןד שוג .ןיינב תלוספל יזכרמ רתא

 םג .הברהב ונלצא םיכבוסמ תויתשתו םירבעמ לש ,םיכרד םואית לש
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 אשונ לכ לע קרב-ינבו ,ןג-תמר ,םייתעבג ןיב הפירח תורחת ונל שי

 שי .קסופ ףוג ונל ץוחנ טלחהבו ,בויבב רומגו ןוקריהמ לחה ,םלועבש

 המב לשמל ,םיירוזאה םיאשונב תוכמסה תא הלשממה ידיב חינהל

 בגנב דליש עובקל תוכמסה הל שיש ומכ ,םיימואל םיביתנל עגונש

 תא הלביק תימוקמ תושרש העשמ לבא .זכרמה רוזאב דלימ רתוי לבקי

 ,וללה םירבדה לכ תא דסמל ידכ .דובעל הל רשפאל ךירצ ,םיעצמאה

 תושרה לש היתויוכמסו היתויוכז ןוגיעב קוסעתש הקיקח תדובע הצוחנ

.תימוקמה

 םג בייחמ םיבשותה לש רבגומ ףותיש רשפאל - היצזיטרקומדל רשא

 דסמל ,הצעומ רבח לש רובידה ךשמ תא ,לשמל ,ליבגהל תושרהל

 עצבל שי הז ןורחא רבד .המודכו הצעומה תובישי ילהונ תא רידסהלו

.ליגר קוח וא דוסי יקוח םא - הקיקח תועצמאב

 ונילע ,םוכיסה בלש ,תעכ וב םיאצמנ ונאש בלשב :רגמש ריאמ 

 םהיתולעמ טוריפ ךות םינוידב ולעש םיאשונה תא רופסל וא ןיימל

.םהיתוערגמו

 ףא :תיקלח המכסה-יא ןאכ התייה תאזה הדוקנב .הקוח אל וא הקוח .א

 תושרה יסחיל תועגונה תויעבה ןווגמ לכש עיצה אל םיחכונהמ דחא

 הנניא הקוח .יהשלכ הקוחב טרופי תיזכרמה תושרה םע תימוקמה

 לש אלו םיתוריש לס לש אל ,הז גוסמ םינווגמו םיבר םיטרפ הליכמ

 ובו ןוידל ןאכ דמעש אשונהו ,תונורקע תעבוק הקוח .םירחא םיאשונ

 תונבל שי ןהיפ-לעש תויסיסבה תוסיפתה םאה אוה עירכהל ךרטצנ

 וא דחא ףיעסב ןמוקמ תא אוצמל תוכירצ ,ימוקמה ןוטלשה תא

 העמשוה .תומיוסמ תוקוחב םייק רבדהש יפכ ,הקוחה ךותב םיינש

 תפקשמש החסונ עיצהל אופא ונילעו ,ודגנכ םגו ןיינעה תוכזב העד

 הקוחב לולכל שי יכ ורבס ,דחא דצמ :ןאכ רמאנש המ תא הנוכנ

 התלחנ תויהל םיבייחש ,היצזיטרקומדו תויגוציי ומכ ,םיחנמ תונורקע

 לולכל ןמזה עיגה םרטש ,םירחא ורבס ,ינש דצמ ;תימוקמ תושר לש

 הקוחב לולכל שיש ורבס בורהש תויה .וללה םיאשונה תא הקוחב

 תיפוס העצה חסנל היטרקומדל ןוכמה לע ,תויסיסבה תוסיפתה תא

 .תאזה הדוקנב

 וא ןכ - יקלח םייניב ךווית ?אל וא ןכ - אלמ ירוזא םייניב ךווית .ב

 תימוקמה תושרהש םיאשונה לכ תא הפיקמ הנניא תוירוזאה ?אל

 ,םויה םג לבא .םיאשונ לש תרחבנ הרוש קר אלא ,םהב תלפטמ

 רוציל תולוכי ,םייקה יטפשמה בצמה יפ-לע ,תונוש תוימוקמ תויושר
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ימוקמה ןוטלשה לש םיילרודצורפהו םיירטשמה םייתקוחה םיטביהה

 םייק ןכא הזו ,םימיוסמ םייטרקנוק םיאשונב םיקסועש םירע ידוגיא

 תוברהל שיש ליעי ילכ אוה הזכ ףוג .הפיח רוזאב ןהו ןד רוזאב ןה

 שי - 'יתבר ןודנול' תא ריכזמ ןד רוזא ,תאז הניחבמ .וב שומישב

 םיבייחמש םיפתושמ םיאשונ םהל שיש ,םידרפנ םיינוריע םיפוג וב

 םידוגיא וא םידיגאת תריציב ךורכ הזכ יקלח ר ּוזִא .ףתושמ לופיט

 .םיפתושמ םימיוסמ םיאשונב םיקסועש

 םיחמומ הזב קוסעל םיכירצ - םיתורישה לס תייעבו יוסימה תייעב .ג

.בושיח לש רשפאה לככ טושפ סיסב ועבקיש ,יוסימלו הלכלכל

 לש הלא תמועל יזכרמה ןוטלשה תויוכמס ןהמ - תויוכמסה טוריפ .ד

 םיצעויב רזעיי היטרקומדל ןוכמהש עיצמ יתייה .ימוקמה ןוטלשה

 תויוכמסה ןהמ קוידב טרפל ולכויש ,תויושר רפסמ לש םייטפשמ

 סנכיהל שי אלא ,קוחב םויכ תובותכש הלא תא קר אל - וללה

 תוימוקמה תויושרל שורד קוידב המ תעדל ;תוינטרפ הנשמ-תוקולחל

.תולישמ לשו הימונוטוא לש התואנ המר םייקל ידכ

 ריבס יעצמא יל הארנ םע לאשמ לש ןונגנמה - ןיסולכואה ףותיש .ה

 לאשמ ,לוג-הד לש תפרצב .תימוקמה תושרה תרגסמב רתוי ישומישו

.םוימוי לש רבד היה םע

:םיכילהת ינש לע חוודל שקבמ ינא םויסל :ןומרכ קירא 

 היצקארטניא חותיפ לש םיבלשב םויכ םיאצמנ ונחנא - המכסהב הקוח  .א

 ומייק רבכ תוצעומ שש .תירוביצה הצעומל תוימוקמה תוצעומה ןיב

 יכרוע תצעומ סנכתת בורקב .תירוביצה הצעומה םע תחא השיגפ תוחפל

 תצעומ ןכ ומכו ,המכסהב הקוח ןיינעב יאביל דוד 'פורפ תושארב ןידה

 ירחא ,ישילשה םגדה .ינביל יפיצ הרשה תושארב )54 ליג דע( םיריעצה

.תורעה תלבקל תוימוקמה תוצעומה ינפב אבומ ,דוביע

 הצעומה יסוניכ לש םירצותה סוניכב ונלחתה םידחא תועובש ינפל .ב

 לש ילולימ םוכיס איבהל לכונ הנשכ ךותבש הווקמ ינא .תירוביצה

 הצעומה לש סוניכה יאשונמ דחא לכב םהילא ונעגהש םימגדה

 הפשב רבכ הלא םימגד חסנל ,ינרמוי ילוא ,ןויסינ דצב ,תירוביצה

 תדעו וא תננוכמ הפסא לש םויה אובב ןתמקה תארקל תיתקוח

.הקוח
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לארשיב ימוקמה ןוטלשה לש יתקוחה ודמעמ תרדגה תארקל

לארשיב ימוקמה ןוטלשה לש יתקוחה ודמעמ תרדגה תארקל
תובנ ןורודו סאימחנ דוד 'פורפ

יללכ

 ןיבמ איה ודוסימלו ןוטלשה חוכב שומישל םירדסהו תונורקע תעיבק

 תחא .םייטרקומד םירטשמב רתויב תוקהבומה תויתקוחה תויגוסה

 שומיש תעינמ איה םדקל תשקבמ תיטרקומד הקוח לכש תורטמה

 תורטמ םודיקל וז המצעב יואר שומיש דצל ,תינוטלשה המצעב יתורירש

 ינוטלשה חוכהש חיטבהל תויזכרמה םיכרדה תחא .תופתושמ תויתרבח

 תויושר ןיב ותקולחו ורוזיב איה דעונ אוה ןמשלש תורטמה תא תרשי

 ידי-לע הנושארבו שארב יוטיב ידיל אב תויושרה תדרפה ןורקע .תודרפנ

 תעצבמה ,תקקוחמה תושרה ,תויוכמס תולעבו תויאמצע תויושר ןוניכ

 תקולחל תפסונ תלבוקמ ךרד .וז תא וז תומלובו תונזאמ רשא ,תטפושהו

 1.ירוזא סיסב-לע םג ותדרפה איה תינוטלשה המצעה

 םיינוטלשה םילכה ןווגמו ויתויוכמס ,ותוירחא ימוחת ,ודמעמ תרדגה

 םה ,תילארשיה לשממה תכרעמב ימוקמה ןוטלשה תושרל םידמועש

 תדרפה ןורקע שומימ ,תיטילופה המצעה רוזיב לש ףסונ ךבדנ תניחבב

 ףותישל םיידסומה םירדסהה בוציעו ,ינוטלשה חוכה תלבגה ,תויושרה

 .תוטלחה תלבק יכילהתב םיחרזא

 

 לארשיב ימוקמה ןוטלשה דמעמ

 .התמקה זאמ לארשי תא הקיסעמ ימוקמה ןוטלשה לש ודמעמ תלאש

 ךכ לע תסנכ ירבחו םירש ועיבצה ,הנושארה תסנכה ינוידב רבכ

 תויריעה תדוקפ יכ ,ירוטדנמה ןוטלשהמ דירש אוה ימוקמה ןוטלשהש

 תנשוימ ,ימוקמה ןוטלשל ירקיעה יקוחה סיסבה תא הווהמש ,4391-מ

 לשממב יוטיב ידיל אב אל הז ןוטלש לש יטרקומדה ויפוא יכו

 קינעהל שיש םיעד ימימת ויה תסנכה תאילמב םיחכונה .ילארשיה

 שישו תילארשיה היטרקומדב ול יוארה ומוקמ תא ימוקמה ןוטלשל

םינושארה םינוידה זאמ ךא 2.םדקהב וז הרטמל הקיקחה תא םיאתהל

 ;םילשורי( ,תיתקוח היטרקומד תארקל לארשי ,רצינמרק יכדרמו ןורי יחרזא :םג ואר .1
 שיגדהל םישקבמ ונא .09-29 םידומע טרפב ,)1002 ,היטרקומדל ילארשיה ןוכמה
 .תויביטרדפ תונידמב לבוקמש יפכ םירוזאל הנידמה תקולח תא םינייצמ םירבחמהש

 .027-277 'מע ,9491.6.12 ,ה"מ הבישי ,'א ךרכ ,תסנכה ימי ירבד :ואר ,הבחרהל .2
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ימוקמה ןוטלשה לש םיילרודצורפהו םיירטשמה םייתקוחה םיטביהה

 ןוטלשה לש ודמעמ הנתשה אל ,ונימי דעו הנושארה תסנכה לש

 רבעמה( דחא יתועמשמ יוניש טעמל ,השעמל 3.תיתוהמ הרוצב ימוקמה

 )םיעבשה תונש ךלהמב ,תימוקמה תושרה שאר לש הרישי הריחבל

 םוי תדרפה 4,יוסימה תכרעמב םייוניש ןוגכ( םיינשמ םייוניש רפסמו

 אלה תועפשההו 5תסנכל תוריחבה םוימ תוימוקמה תויושרל תוריחבה

 לש ודמעמ רתונ ,6)םייתגלפמה סירמיירפה ץומיאל ויהש תוננכותמ

 .הנידמה תישאר זאמ ודמעמל ידמל המוד לארשיב ימוקמה ןוטלשה

 לש ודמעמו דואמ יזוכיר לארשיב ינוטלשה הנבמה הזה םויה םצע דע

 .רדגומ וניא ימוקמה ןוטלשה

 התייה לארשיב ימוקמה ןוטלשה לש ובצמב יוניש ללוחל ךרוצב הרכהה

 תיתכלממ הדעו התנומ 6791-ב .לארשי-תלשממ לש הקלח-תנמ םג

 הדעווה .ימוקמה ןוטלשה לש ובצמ תניחבל ,רבנז השמ תושארב

 םינש עברא רובעכו 1891-ב התדובע לש םכסמה חודה תא השיגה

 ףרחו הלשממה תטלחה ףרח םלוא .הלשממה ידי-לע היתוצלמה וצמוא

 םיחמומ ,להנמ ישנא תרשמה ינונק ךמסמל בשחנ הדעווה חודש הדבועה

  .םלועמ ומשוי אל ויתוצלמה ,םירקוחו

 היוצמ ,לארשיב תכרעמה הז ללכבו ,ימוקמ ןוטלש תכרעמ לכ ,ללככ

 אוה תימוקמה תושרה לש תוכמסה רוקמש ךכמ תעבונה ,תינבמ היעבב

 .יזכרמה ןוטלשה בצינ תימוקמה תושרה לעמש דועב ,םיבשותה רוביצ

 רשא ,תוימוקמה תויושרהש ךכב יוטיב ידיל האב וז תינבמ היעב

 תולבגומ ,םהיפלכ תויארחא תויהל תורומאו ןהיבשות ידי לע תורחבנ

 7.ןהיתויוכמסב

 איה לארשיב ימוקמה ןוטלשה תא תנייפאמש תפסונ תינבמ היעב

 ןוטלשה ,ךכמ האצותכ .תוטלחהה תלבק יכילהתב הבר תויזוכיר רומאכ

 ,דועו תאז .תירוביצה תוינידמה בוציעב דבלב ינשמ ףתוש אוה ימוקמה

 הטיסרבינואה ;א"ת( ,)5-6 תודיחי( ירוביצה להנמה תודוסי ,רואנ היראו דוד ירד :םג ואר .3
 .08 'מע ,)7991 ,החותפה

 .8691-ב ינוריעה שוכרה סמ לוטיב ןוגכ .4
 לצא ,"ימוקמה ןוטלשב תוגלפמה תושלחה :העמד וליזת לא" ,םהרבא הטכירב :םג ואר .5

 .362-372 'מע ,)7991 ,דחואמה ץוביקה תאצוה ;א"ת( ,תוגלפמה ץק ,)ךרוע( ןרוק ינד
 לע סירמיירפה תוכלשה :ואצי ךממ ךייברחמו ךיסרהמ" ,ןבואר ןזח :ואר ,הבחרהל .6

 ,)7991 ,דחואמה ץוביקה תאצוה ;א"ת( ,תוגלפמה ץק ,)ךרוע( ןרוק ינד לצא ,"תוגלפמה
 .87-09 'מע

egaP :ואר הבחרהל .7  E.C  ,. msilacoL  dna  msilartneC  ni  eporuE  , drofxO  ytisrevinU  sserP, 
1991.
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 תוינידמה לע השעמל תועיפשמ תוימוקמה תויושרה  םהבש םירקמב םג

8.םייקוח קפס םיעצמאב תחא אל תגשומ וז העפשה ,תירוביצה

 רפסמב יוטיב ידיל תואב ןהמ לבוס ימוקמה ןוטלשהש תוינבמה תויעבה

 ןוטלשה לש יטפשמה ודמעמ עבקנ הבש תואיצמה ,תישאר .םימוחת

 ןוטלשה ידי-לע העבקנש תויריעה תדוקפ ,רומאכ( לארשיב ימוקמה

 ססובמ ילארשיה קוחה יכ םא ,רכיה ילבל התנתשה )4391-ב ירוטדנמה

 ןוטלשה ידי-לע תוטקננש תובר תולועפ ,תינש .וז הדוקפ לע הבר הדימב

 יסחי חוכמ אלא ,קוח חוכמ אלשו קוחל םאתהב אלש תושענ ימוקמה

 תומרופר ולח תויטרקומדה תונידמה תיברמב ,תישילש .םייטילופ המצע

 לש ותובישחב הרכהה תא תואטבמ רשא 9,ימוקמה ןוטלשב תוידוסי

 הכורכה תובכרומה םע דדומתהל תונויסינה תא םג ומכ ,הז ןוטלש גרד

 אל ,רומאכ ,לארשיב .תחא הנידמב לשממ יגרד ינש לש םמויק םצעב

 תויעב רפסמ ןנשי ,תיעיבר .תחא תידוסי המרופר אל ףא הללוחתה

 אל ןהו ,יתרוסמ היהנ טעמכש חרואב ןהמ לבוס ימוקמה ןוטלשהש

 .דימ רהבויש יפכ ,תיביטקפא תודדומתהל תוכוז

 תויזכרמה תויעבה ,הנידמהו תימוקמה תושרה לש ןתואר תדוקנמ

 תויושרהמ תובר תולבוס ונממש יביצקתה ןועריגה ןה תוחיכשהו

 תויושיה ןיב תוירחאו תוכמס לש הרורב הקולח רדעהו 01תוימוקמה

 ןוטלשה תויעב ,בשותהו חרזאה לש ותואר תדוקנמ .וללה תוינוטלשה

 הצקמ הנידמהש םיתוריש ןווגמ לש תינויווש-אל הקולח תוללוכ ימוקמה

 יכרוצל אלמ הנעמ תוקינעמ ןניאש החוורו ךוניח תכרעמ 11,היבשותל

 ןתקפסאב תוברועמ תוימוקמה תויושרהש תויתשתב תויעבו 21םיבשותה

 .)תויברעה תוימוקמה תויושרב רקיעב(

 םלוא ,הכלהל תלבגומ העפשה ימוקמה ןוטלשל םהבש םיטלובה םימוחתה דחא  .8
 ,הבחרהל .היינבהו ןונכתה אוה ,תויקוח רסוח ידכל-דע ,הבר ותעפשה השעמל
 זכרמה ;םילשורי( ,תיטרקומדה הנידמה םקרימב ימוקמ ןוטלש ,םייח םייהכלק :ואר
 .711-661 'מע ,)7991 ,הנידמו רוביצ יניינעל ימלשוריה

 תיצחמב הקומע המרופר הללוח ,ירוטדנמה קוחה תא ונל הקינעהש ,לשמל ,הילגנא .9
 תונשב תפסונ המרופר הללוחו ,םירשעה האמה לש םיעבשה תונש לש הנושארה
 .םיעשתה

 תא ומייסש ךכ-לע תוימוקמ תויושר 961-ל סרפ םינפה דרשמ קינעה ,הנורחאה הנשב .01
 ךכ לע קר אל תדמלמ תויושר ןתואל סרפה תקנעה .ןזואמ ביצקת םע ביצקתה תנש
 ללכ יביצקת ןזאמש אלא ,יביצקת ןועריג םע ומייס תורחא תויושר םיעשתל בורקש
 .לארשיב וילאמ ןבומ וניא

 יתלשממ ןומימ ,ןיקטא ןולאו סאיטא רונוק יתא ,המלש יקסריבס :ואר הבחרהל .11
 םירוגמל היינב ,תוימוקמ תויושר :09-ה תונשב ןלוגבו ע"שיב תילארשיה תובשייתהה לש
 .)2002 ,הודא זכרמ ;א"ת( ,םישיבכ תלילסו

 'י לאינד לצא ,"ימוקמה ןוטלשב תוילהנמ תויגוס" )1002( בקעי ינבואר :ואר ,הבחרהל .21
 ימלשוריה זכרמה ;םילשורי( ,לארשיב ימוקמה ןוטלשה ,)םיכרוע( םייהכלק םייחו רזעלא
.)הנידמו רוביצ יניינעל
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 המגוד הווהמ ,ןכ םא ,לארשיב ימוקמה ןוטלשה לש יחכונה ודמעמ

 תא הווהמ הנורחאה וזש דועב .אטבל תשקבמ הקוחש המל הכופה

 םייטפשמ ,םייטילופ םיסחי בצעל רתויב יתועמשמה יתרבחה ןויסינה

 ןוטלשה ןיב םיסחיה ,תעדומ הריחבו ןונכת ,הבישח תועצמאב םיירטשמו

 המצע יסחי ידי-לע עובק ןפואב םיבתכומ ימוקמה ןוטלשל יזכרמה

 לש ודמעמב ןויד .תונמדזמו תויארקא תוביסנ סיסב לע ,ןיפולחלו ,חוכו

 ןוטלשה לש ירטשמה ודמעמ תרדגהל ליבויש ,ודיקפתבו ימוקמה ןוטלשה

 .ליעל וניוצש תויעבה ןווגמ םע תודדומתהב עייסל יושע ,ימוקמה

 

לארשיב ימוקמה ןוטלשה לש יתקוחה ודמעמל תופולח

 

 ,תיתקוח היגוס ימוקמה ןוטלשה לש ודמעמב האורה הפקשהל םינמאנ

 תונייפאמש תונושה תויעבב ונד רשא םייעוצקמ םיתווצ השולש ונמקה

 ,תויפולח תוינורקע תושיג שולש ועיצה ףא םיתווצה .ימוקמה ןוטלשה תא

 ןלהל .ורופישו םייקה בצמה יונישל ,תוינשדחו תויטרקנוק תועצה םג ומכ

 םיפרוצמה הדמעה תוריינב תועיפומ ןהש יפכ ,םיתווצה תוצלמה ירקיע

 .יחכונה קיתל

ימונוטוא-ירוזיבה לדומה

 ןיב ,ימוקמה ןוטלשה קוזיח תא תבייחמ םיבשות/םיחרזאה תבוט  •

 יכרוצ תא יוארכ קפסל לוכי אל יזכרמה ןוטלשהש ןוויכמ ראשה

 תאז תושעל םילוכיש םשכ ,ירוביצה ךרעה תא לידגהלו םיבשותה

 .תימוקמה תושרב םהיגיצנו םיבשותה

 לדומ( וינפב תוירחאהו רוביצה תופדעהל תונעיהה ןורקע תמשגה •

.)"תימוקמ היטרקומד"

 היהת הצעומה ,ראשה ןיב .תימוקמה הצעומה לש היתויוכמס תבחרה  •

 חוקיפה קוזיח ,ףסונב .התוא רשאתו תושרה תוינידמ תעיבקב תברועמ

 זוחא תדמעה ידי-לע ראשה ןיב ,תושרה שאר לע הצעומה ירבח לש

 םישיש לע תושרה שארב ןומא-יא עיבהל םילוכיש הצעומה ירבח

 .)הצעומה ירבחמ םישילש ינש( השימחו

 :תועצמאב ,תוטלחה תלבק יכילהתב םיבשותה תופתתשה תרבגה  •

 .םיבשות ילאשמ .א

 רקבמ לש ודמעמ קוזיח ,ןוגכ( םיימוקמה הרקבה ינונגנמ תרבגה .ב

.)תימוקמה תושרה
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 תודוא תיתפוקת חוויד תבוחו תוטלחה תלבק יכילהתב האלמ תופיקש  .ג

 .יתעו עובק ןפואב ,םיבשותה ינפב תימוקמה תושרה תולועפ

 עדימ קפסל הדיקפתש םינפה דרשמב תיעוצקמ הדיחי תמקה .ד

 .תימוקמה תושרהמ לבקמ אוהש םיתורישה ביט לע םיבשותל

 תושרה שאר לש ותוכזל רשאב םיפסונ םינוירטירק עובקל ןיא •

 .םויכ םימייקה הלא דבלמ רחביהל תימוקמה

 ויהי )הייריעה ל"כנמ :ןוגכ( תימוקמה תושרב םייעוצקמה םימרוגה •

 ולצאוי םהיתויוכמסו ,תימוקמה הצעומלו תושרה שארל םיפופכ

 .הצעומהו תימוקמה תושרה שאר ידי-לע

 ןוטלשל יזכרמה ןוטלשהמ תויוכמס תרבעהל םידקמו יחרכה יאנת •

 חוקיפה ןונגנמ .תוירחאב האישנו הרקב ינונגנמ חותיפ אוה ימוקמה

 קוזיח ,רמולכ .םיחרזאה ויהי תימוקמה תושרה לע ירקיעה הרקבהו

 תושרהש ידכ ,םיחרזאה לש תוברועמהו תופתתשהה ,העפשהה תלוכי

 .םיבשותה תופדעהל רתוי הנעת תימוקמה

 סיסב-לע ימוקמה ןוטלשל םיביצקת ריבעהל ביוחמ יזכרמה ןוטלשה •

.םימכסומ םינוירטירק

ירוזאה לדומה

 ןיב יוצמש יפרגואגה בחרמה תא גצייש תוטלחה תלבק גרד תריצי  •

 ןיבל )תוימוקמ תויושרב תדקמתמש( יתרוסמה ימוקמה ןוטלשה תמר

 .)הנידמה( יזכרמה ןוטלשה תמר

 ,ןויוושה ןורקע םודיקל םורתי תירוזאה המרב לשממ גרד חותיפ  •

 לש תישיאה החוורה תא ריבגי אוהו םיירוזאה םיסרטניאה םודיקל

 .תושלחה תוימוקמה תויושרה יבשות

 רואל תוליעיה תא ריבגמ ירוזא סיסב-לע תויושר ןיב הלועפ ףותיש  •

 רואלו ןוכיתש תילהנמ-תיטילופה הדיחיה לש הלדוגל שיש ןורתיה

.רתי חותיפו עקרק תודותע זובזב ענמי אוהש הדבועה

 לש םודיק ורשפאיש תומיוסמ תויוכמסמ הנהיי ירוזאה לשממה •

 ירשפא וניאש ןפואב ,ויבשותו רוזאה לש םיללוכה םיסרטניאה

.םויכ

 ,תוטלחה תלבקל ףסונ בחרמ תווהל רומא "ירוזא לשממ גרד"  •

 .םיינוטלש םיגרד ינשב תוטלחהה תלבק יכילהת תא םילשיש

 .השדח ךרדב לשממה יגרד תשולש ןיב תוירחאה ימוחת תקולח  •

 תוכמסב ויהי בושייה לש ימוימויה ףטושה דוקפתל םירושקה םיאשונ
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 העיגנ ילעב םיאשונ .)םינוש םיילפיצינומ םיניינע( תימוקמה תושרה

 המרה תוכמסב ויהי לדוגל םיקהבומ תונורתי ילעב וא תירוזא

 ,הקוסעת יזכרמ ,ההובג הלכשה ,תויתשת ןונכת ומכ( תירוזאה

 לשממה תוכמסב ויהי תימואלה המרב םימוחתב םיאשונ .)דועו

 םוחתב םיאשונ ,םיינידמ םיאשונ ,םיימואל םיטקיורפ ומכ( יזכרמה

.)ןוחטיבה

 רוזאה תייסולכואמ םיסמ ,תורוקמ ינשמ בכרוי רוזאה תצעומ ביצקת  •

 ובגיי תימוקמה הייסולכואהמ םיסמה( יזכרמה לשממהמ הכימתו

 .)תוימוקמה תויושרה תועצמאב וא תורישי

 תא וחיטביש ,ירוזא טנמלרפ ןוגכ ,תושדח תויטילופ תורגסמ תעיבק  •

.ימואלה תוטלחהה תלבק ךילהתב םירוזאה יגיצנ ףותיש

ירוטלוגר-יזוכירה לדומה

 עגונה לכב החוורה תנידמ ןויער לש תנכדועמ הסיפת תלחה  •

 ןוטלשהו יזכרמה ןוטלשה לש םתוירחא ימוחתו םהיתויוכמסל

 .ימוקמה

 ורדגוי וינכת רשא "םיתוריש לס" לש אלמ ןומימל תיארחא הנידמה  •

 .ימוקמה ןוטלשה םע ףותישב

 הקינעמ תימוקמה תושרהש םיתורישה תמר לע חקפת הנידמה •

 .היבשותל

 ,"םיתורישה לס" תא קפסל תילועפת תוירחאב אשיי ימוקמה ןוטלשה  •

 .לסה שוביגב ותוברועמ דצל

 תוטלחה תלבקל בושח בחרמ תווהל ךישמי ימוקמה ןוטלשה  •

 םיפתושמה םייחה תורוצ ןווגמ תא יוטיב ידיל איבמ רשא ,תויטילופ

 .םיבשותהו םיחרזאה לש תונושה םהיתופדעה תא גציימו לארשיב

 ןוטלשהו יזכרמה ןוטלשה יסחי תא תנייפאמש תויזוכירה ןיב הנחבה  •

 החוור תנידמכ הנידמה לש תידיתע תוברועמ ןיבל ,םויכ ימוקמה

 לש אלמ ןומימב תוביוחמה דצל .ימוקמה ןוטלשה לש ותולהנתהב

 ןוטלשה לש ותולהנתה תא רידסהל ץלמומ ,חרזאל "םיתורישה לס"

 ,םימילשמ םידעצ ינשכ .הרורב הנשמ תקיקחבו הקיקחב ימוקמה

 יזכרמה ןוטלשה םהיפ-לעש ,םיידסומה םירדסהה תא תונשל שי

 לש תורחאו הלאכ תוטלחהב םיכורכה םיינטרפ םירושיאב קסוע

 תימוקמה הקיקחה תכרעמ תא שדחמ לוקשלו ,ימוקמה ןוטלשה

 .םויכ תחוורה
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לארשיב ימוקמה ןוטלשה לש יתקוחה ודמעמ תרדגה תארקל

 .ןווגמ לארשיב ימוקמה ןוטלשה לש ויפואש ךכב הרכה ,םוכיסל  •

 ךדיאמו ,יביטוקזקא-ילהנמ םרוג אוה ימוקמה ןוטלשה ,אסיג דחמ

 .ןיפנא ריעזב היטרקומד תמייקמש תינוטלש תושי ,אסיג

םוכיס

 לש ותוהמ לע תוטלחההש איה הז ךמסמ יבתוכ לש אצומה תחנה

 ןהמ ,ברועמ תויהל רומא אוה תוינידמ ימוחת וליאב ,ימוקמה ןוטלשה

 תורושק ,יזכרמה ןוטלשל םריתהל יוארש םיאשונה םהמו ויתויוכמס

 תינוטלשה המצעה תקולח :ןמע תדדומתמ הקוח לכש תויגוסב קודה רשק

 תלאשב ןודל שי ,ךכיפל .תוטלחהה תלבק יכילהתב םיחרזאה ףותישו

 םהבש שארה דבוכו תוניצרה תדימ התואב ימוקמה ןוטלשה לש ודמעמ

 ירוביצ ןויד ,תורחא םילמב .תרחא תיתקוחו תירטשמ היגוס לכב םינד

 לעב ןויד אוה לארשיב ימוקמה ןוטלשה לש ודיתעו ודמעמ תודוא יניצר

.יתקוח יפוא

 הצעומה לש ינימשה סוניכה תרגסמב םייקל םישקבמ ונאש ןוידה

 ונא .הלא תויתקוח תויגוסבו תוינורקעה תולאשב דקמתי תירוביצה

 ןוטלשל היוצרה תינוטלשה הרדגהה יהמ הלאשה תא דחי ןבלל שקבנ

 ימוקמה ןוטלשהש םייזכרמה תוינידמה ימוחת םהמ ,לארשיב ימוקמה

 ונא םייטילופו םייקוח םילכ וליאבו םבוציעב ברועמ תויהל ךירצ

 .ודצלו יזכרמה ןוטלשה לומ ולעופב ,ודייצל םישקבמ
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ימוקמה ןוטלשה לש םיילרודצורפהו םיירטשמה םייתקוחה םיטביהה

חפסנ

ימונוטוא-ירוזיב לדומ חותיפל תווצה תדובע לש םכסמ חוד

תירבעה הטיסרבינואה ,ירד דוד 'פורפ :תווצה שאר

םילשורי ,רמייהסרולפ ןוכמ ,ןיזר ןרע 'פורפ :םירבח

ביבא-לת תייריע תצעומ רבח ,יקסבושריו יכדרמ ד"וע

םינפה דרשמל ץעוי ,רנבווצ יזוע

:הדובעב ועייס ,ןכ ומכ

 םינפה דרשמ ,יטפשמה ץעויה תכשל ,ירנבא ימח ד"וע

היטרקומדל ילארשיה ןוכמה ,רדנאלב הנד

היטרקומדל ילארשיה ןוכמה ,תובנ ןורוד



151
חפסנ

אובמ

 ירוזיב לדומל לנויצר חסנל התייה 'ירוזיבה תווצה' לע הלטוהש המישמה

 לדומב דקמתהל רחב תווצה .ויתונורקע תא םייללכ םיווקב עיצהלו

 רוזיבש םושמ תאזו ,'ירוזיב לדומ'ב םוקמב 'תימוקמ היטרקומד' לש

 ןוויכמ .יביסנופסרו יארחא לשממ לש לאדיאל ביוחמ וניא ומצעשכל

 תויהל ךירצ שגדה ,בורק 'ץירע'ב קוחר 'ץירע' ףילחהל הנניא הנווכהש

 םיבאשמב ,המצעב ימוקמה ןוטלשה לש תופתושה תדימ לע קר אל

 שמתשת ובש ןפואה לע רקיעב אלא ,יזכרמה ןוטלשה לש תויוכמסבו

 לע הז שגד .התושרל ודמעיש םיבאשמבו תויוכמסב תימוקמה תושרה

 הנווכ לכ הוולמה הברה תונדשחה חכונל םג שקבתמ תימוקמ היטרקומד

 ןוטלשה דוע לכ .ימוקמה ןוטלשה לע תוירחא ליטהלו תויוכמס רזבל

 רסוחב ,ויבשות לש םייוואמהו םיכרצה ןמ תומלעתהב דושח ימוקמה

 הקדצה אצמית אל ,תונוש תוצובקל הלפמ סחי תקנעהב וא ,תויעוצקמ

 גרדל יצראה גרדה ןמ תוטלחה תלבקב תעדה לוקיש דקומ תרבעהל

.ימוקמה

 יאנתכ תימוקמ היטרקומד תמשגהל קינעה תווצהש תובישחה רואל

 תוסחייתמ ונודינש תוירקיעה תויגוסה ,תוינוטלש תויוכמס רוזיבל יחרכה

 ןוטלשל תוירחאו תויוכמס תרבעה :תימוקמה היטרקומדה קוזיחל

 תושרה יסחי ,םיגרדה ינש ןיב םייוארה הדובעה יסופדו ימוקמה

 תעצבמה תושרה לע הצעומה לש חוקיפה קוזיח ,היבשות םע תימוקמה

 .תימוקמה תושרב יעוצקמה גרדה םע רחבנה גרדה יסחי ,ימוקמה גרדב

 חינמו דבלב תינורקעה המרב קסע תווצה ,יחכונה רשקההמ שקבתמכ

 .םייטרקנוק םידעצל תונורקעה תא םגרתל םוקמ היהי דיתעבש

יביסנופסרו יארחא לשממ :ןושאר קרפ

 לגוסמו ,ךוראהו ינוניבה ,ידימה חווטה לש םיכרצל רע - יארחא לשממ

.רתוי בוט דיתע לא הנידמה תניפס תא טוונל

 לש תויומידקה ירדסלו ,םייוואמל ,םיכרצל בושק - יביסנופסר לשממ

.םיחרזאה



ה 
ירוביצה הצעומ

וניכה • ת
ה ס

ש
ינימ

251
ימוקמה ןוטלשה לש םיילרודצורפהו םיירטשמה םייתקוחה םיטביהה

 םע תוירחאבו תויוכמסב ,םיבאשמב ,המצעב קלחתמ וניאש לשממ .1

 קחוד ףוחדה ,רתי סמוע לשב .יארחא תויהל לוכי וניא ,םירחא םיפוג

 האחמ לש יוטיבה יכרדב המלסה ןימזמ ףופצ םוי רדס .בושחה תא

 םויה רדסל ץורפל רשפא יא ןפוד יאצוי םידעצ אלל יכ ,תירוביצ

 לע גצוימה רזגמ לכ ,םיינויצילאוק םיצוליא לשב .יתרושקת-ירוביצה

 .תיבקעו תללוכ הייאר ינפ-לע תופידעל הכוז היצילאוקל םיפתוש ידי

 הדימ הנקב תויועטל תורבתסהה הלדג ,טווינה תמישמ תובכרומ לשב

 .לודג

 םע תוירחאבו תויוכמסב ,םיבאשמב ,המצעב קלחתמ וניאש לשממ .2

 תויעב קר ,ףופצ םוי רדס לשב .יביסנופסר תויהל לוכי וניא ,םירחא םיפוג

 ,םויה רדסל עיגהל תולוכי םיחרזא לש לודג רפסמל תועגונה תויטוקא

 .דוביאל ךלוה םיצור םיחרזאש המו םיחרזאל קיצמש המ לע עדימ ןכלו

 תויעבו םיאשונ לש ןטק רפסמ קר ,םיכוראו םירצ קובקב יראווצ לשב

 אלא ,החכשל ןודנ ראשה לכ ;הנכ תודדומתהלו יניצר ןויעל תוכזל לוכי

 ללכ רובע זכרמב תולבקתמ תוערכההש םושמ .רבשמ ידממ רובצי םא

 םיחרזאש המל( םיימוקמ םיאנתל תוינידמ םיאתהל תלוכיה ,םיחרזאה

 תונגראתהל הובג ףר הביצמ הקוחרו תיזוכיר תכרעמ .תמגפנ ,)םיצור

.יונישב םיצורה םיחרזא לש תיביטקפא

 

 םיפוג םע תוירחאבו תויוכמסב ,םיבאשמב ,המצעב קלחתמה לשממ .3

 רבעל םדקתהל לוכי )םיינוטלש-םייטילופ םיפוגמ הנושב( םיילהנמ

 .יביסנופסר לשממ לש לאדיאה רבעל אל ךא ,יארחא לשממ לש לאדיאה

 לש תויומידקה ירדסלו םייוואמל ,םיכרצל בושק היהי לשממהש ידכ

 םהל שיש םיפוג ,םיינוטלש-םייטילופ םיפוג םע קלחתהל וילע ,םיחרזאה

 סרטניאש ידכ .םיחרזאל םיבושק תויהל ימצע סרטניאו תישעמ תורשפא

.'תימוקמ היטרקומד' רוציל שורד ,םייקתי הזכ

 ןוטלשש םושמ ,)'ימוקמ להנִמ'מ הנושב( 'ימוקמ ןוטלש'ב קפתסהל ןיא .4

 אקווד ואלו תונוש תורוצ שובלל לוכי ,יזכרמ ןוטלש ומכ ,ימוקמ

 רוזיב םייקל ןתינ( 'רוזיב'ב קפתסהל ןיא ,םעט ותואמ .תויטרקומד

 הימונוטוא'ב ,'ימצע ימוקמ ןוטלש'ב קפתסהל ןיא םג .)היטרקומד ילב

 הנניא הימונוטואש םושמ ,בוש( 'תילפיצינומ הימונוטוא'ב וא ,'תימוקמ

 יזכרמה לשממה םע תופתוש יסחי ,ךכל ףסונב .תיטרקומד חרכהב
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 הדיחי לש המויק תא םיללוש םהש יפכ האלמ הימונוטוא םיללוש

.)תחא תינוביר

ימוקמ ןוטלש - יזכרמ ןוטלש יסחי :ינש קרפ

?רוזיב עודמ .א

 תואיצמב םישי וניא דנלוהב גוהנה הזל המוד יזוכיר לדומ

 ללוחתהש יתרבחה לוציפהו רוזיבה ךילהת :ץראב תיתרבח-תיטילופה

 לדומהמ לארשי תא וקיחרה הילע רבועה לשממה רבשמו לארשיב

 תשלוח ,תסנכבו הלשממב תשבוגמ תוינידמ םדקל ישוקה .יזוכירה

 ןומאה ןדבאו וידיב תויוצמה חוקיפה תויוכמס תלעפהב יזכרמה ןוטלשה

 םיירזגמ םיסרטניא יפ-לע לעופ וניאש ןגוה ךוותמכ יזכרמה ןוטלשב

 יזוכיר החוור תנידמ לדומש תורבתסהה תא דואמ םיניטקמ ,םירצ

.לארשיב הכלהכ דקפתי

 הרומא וזכ המרופר .רוזיב לש אוה לארשיב המרופרל יוארה ןוויכה

 םג ,םיבר םימוחתב יזכרמה ןוטלשה ינפמ ימוקמה ןוטלשה לע ןגהל

 ,ילנויצר יזיפ ןונכת ומכ םימוחתב ,תיתלשממ תוברועממ סונמ ןיא םא

.תולשוכ תוימוקמ תויושר לע חוקיפו םיילכלכ-םייתרבח םירעפ םוצמצ

?רוזיב לש המרופרב ללכיי המ .ב

 לש הלועפה יסופדו ימוחת ןיב םייקה רעפה איה תיזכרמה היעבה

 הבר תויזוכיר ףקשמה יקוחה סיסבה ןיבל לעופב תוימוקמה תויושרה

 רצוי הז רעפ .ימוקמה ןוטלשה לע יזכרמה ןוטלשה לש קודה חוקיפו

 ,םינווגמ םימוחתב תולפטמ תוימוקמה תויושרה ובש בצמ אסיג דחמ

 ,יזכרמה ןוטלשה לע םיבר םירקמב תלטומ תואצותל תוירחאה רשאכ

 תוימוקמה תויושרה ,אסיג ךדיאמ .ילמרופ ןפואב הב אשונש אוהו

 םימוחתב תולועפ עוציבבו בוצקתב הבר תואדו-יאמו תויעבמ תולבוס

 תורוקמה לשו ןהיתויוכמס לש קוחב תקפסמ הרדגה רדעיה ללגב ,םיבר

.ןהיתויוליעפ ןומימל

 םידיקפתה ןיב רשקה תרדסה ,אופא ,אוה המרופרה לש יזכרמ דעי

 ןתושרל םידמועה םייפסכה תורוקמה ןיבל תוימוקמה תויושרה תואלממש

 םייתכלממה םיתורישה ןומימ לטנ תקולח .הלא םידיקפת עוציבל
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ימוקמה ןוטלשה לש םיילרודצורפהו םיירטשמה םייתקוחה םיטביהה

 םימכסהבו קוחב תנגועמ תויהל הכירצ תוימוקמה תויושרה תוקפסמש

 תודחוימ תוביסנב קר םתונשל תוכמס היהת הלשממלש ,םיבייחמ

 תויושרה לש יוציפה ןורקעל םג סחייתהל ךירצ קוחה .שארמ תורדגומו

 וא הלשממה ידי-לע ןהילע תולטומה תושדח תולטמ ןיגב תוימוקמה

 םילידגמה םייטמוטוא םינונגנמ לע יוציפ ללוכ ,תסנכב הקיקח ידי-לע

 וניא הזכ יוציפש ןייצל רתומל .תוימוקמה תויושרה לש ןהיתויולע תא

 לודיג םג לולכל יושע אוהו םילדגומ םיקנעמ לע קר ססבתהל בייח

 םיכירצ תורישה תומרו ןומימה תורוקמ ךא ,תולעייתהו תוימצע תוסנכהב

.םירורב םימכסהב םירדגומ תויהל

 היתויופתתשהבו הלשממה יקנעמ תאצקהב תופיקשה תלדגהל לועפל שי

 םיקנעמה תאצקהל םינוירטירקה .תוימוקמה תויושרה יביצקתב

 םיבאשמ תאצקה םגו םיפוקשו םירורב תויהל םיכירצ תויופתתשההו

 לש הארבה תוינכת תרגסמב ןוגכ - תודחוימ תויעבו םירבשמ ןורתפל

.וז תרגסמב ללכיהל הכירצ - תוימוקמה תויושרה

artlU-ה ןורקע תא ףילחהל שי  seriV תוימוקמה תויושרל הנקמה ןורקיעב 

 ,ללככ .הב לפטמ אל רחא ילהנמ/יטילופ םרוגש היגוס לכב לפטל תוכמס

 םיתורישה ןתמ לע תויארחא ויהי תוימוקמה תויושרהש איה הפיאשה

 תוירחאב תואשונכ םאו תורישי תויקפסכ םא( םיחרזאל םיירוביצה

 ןניא ןהש םיתורישל טרפ ,)םירחא םימרוג ידיב םיתוריש תקפסא לע

 תוינוציח תועפשהו תוינויווש לש תויעבש וא תוליעיב קפסל תולגוסמ

.רתוי הובג ינוטלש גרד ידיב תוירחאה תרימש תא תובייחמ

 תויושרהמ םישרודה םינונגנמה תא יטסרד ןפואב םצמצל יוארה ןמ

 לע תסנכה תודעוומ וא הלשממה ידרשממ םיינטרפ םירושיא תוימוקמה

 תוברועמהו חוקיפה .תיפסכ תועמשמ תולעב תויוליעפ לש רתויב בחר ןווגמ

 דקמתהל םיכירצ תוימוקמה תויושרה לש הלועפה ימוחתב תיתלשממה

 ,המגודל ,יוארה ןמ .תיטירק תועמשמ ילעב םימוחת לש לבגומ רפסמב

 ךא ,הנונראה יפירעת תעיבק תוכמס תא תוימוקמה תויושרל בישהל

 עקרק ישומישו םיקסע לעו טועימ תוצובק לע ונגיש תולבגמ עובקל

 ללגב םהילע הריבס-אל הנונרא תלטה ינפמ ,םירוגמל אלש םירחא

 תולפהל תורשפאל םג סחייתהל תולוכי תולבגמ .תילרוטקלאה םתשלוח

 םוצמצ .ימוקמה ןוטלשב חוכה תודמעב תוקיזחמה תוצובק הבוטל
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 םילודג תונועריגמ תולבוסה תוימוקמ תויושר לולכי אל חוקיפה ינונגנמ

.להנמה םוחתב םישק םייוקילמו

 יפוגב יזכרמה ןוטלשה תוברועמ תא םומינימל םצמצל וא לטבל יוארה ןמ

 רשאכ טרפב ,תויבחרמ ןונכת תודעוו תויתד תוצעומ ומכ ימוקמ ןוטלש

 םג .הלא םיפוג לש םנומימ לטנ רקיעב אשונה הז אוה ימוקמה ןוטלשה

 לע הנוממ השדח תימוקמ הצעומ לש ןושארה הצעומה שאר ובש בצמה

 ירבח לש םיונימ ךרדב יוניש ךורעל שיו ,יתייעב אוה םינפה רש ידי

 תונורקע םולהתש ךרדב ,הצעומה שאר םללכבו ,השדח תימוקמ הצעומ

.תימוקמ היטרקומד לש

 ןהישארו תוימוקמה תויושרה לש ןתוירחא תמר תא םג רידסהל שי ,דגנמ

 לש התוביוחמ תולובג תא עובקלו ,תונועריגלו תויפסכ תויוכבתסהל

 תוביסמו ןיקת יתלב לוהינמ עבונה רבשממ תימוקמ תושר ץוליחל הנידמה

 תופתתשהו האורק הדעו יונימ לולכל היושע וז תוברעתה .תורחא

 תועצמאב ,םהירחבנ ילדחממ תועבונה תואצוהה יוסיכב םיבשותה לש

.םיסמ תאלעה

 ךירצ יזכרמה ןוטלשה םע ימוקמה ןוטלשה יסחי תא רידסיש דוסי קוח

 ימוקמה ןוטלשה לש ודמעמ תא קזחתש הרהצה לולכל הנושארבו שארב

 םהב קוסעל ותלוכיב שיש ,םינווגמו םיבר םימוחתב לועפל ותלוכי תאו

 .גציימ אוה ותואש םיחרזאה רוביצ לש םיסרטניאה תא םימאות רשאו

 יזכרמה ןוטלשה לש תוטלחה ינפמ ימוקמה ןוטלשה לע ןגהל ךירצ םג קוחה

 תוטלחה וא ,ןומימה תורוקמ לע עיבצהל ילב ףסונ לטנ וילע תוליטמה

 הקיקחב וללכיי םירחא םיטביה .יתורירש ןפואב ויתוסנכהמ תוערוגה

.תטרופמ

ימוקמ ימצע ןוטלשל תיפוריאה הנמאה ךותמ םייטנוולר םיפיעס

 ןוטלשל יזכרמה ןוטלשה ןיב תוכמסו תוירחא תקולחל תונורקע .א

ימוקמה

 ,תוימוקמ תויושר לש ןתלוכיו ןתוכז ועמשמ ימוקמ ימצע לשממ .1

 יניינעמ יתועמשמ קלח ןתוירחא תחת להנלו ןווכל ,קוחל ףופכב
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 ידי-לע םשוית תאז תוכז .תימוקמה הייסולכואה תבוטל רוביצה

 לע תוידוסו תוישפוח תוריחבב ורחבנש םירבחמ תובכרומה תוצעומ

 םיפוג תוצעומל ויהיש רשפא .לוכל הוושו הרישי הריחב תוכז סיסב

.ןהל םיפופכה םיעצבמ

 םע .קוחב ועבקיי תוימוקמ תויושר לש תויסיסבה ןתוירחאו ןתוכמס .2

 תוימוקמ תויושרל תוירחאו תוכמס ןתמ ענמת אל וז הארוה ,תאז

 לוקיש ןתניי תוימוקמ תויושרל .קוחל םאתהב תומיוסמ תורטמל

 רבעמ וניאש אשונ לכב המזי ליעפהל ,קוחל ףופכב ,אלמ תעד

.תרחא תושר ידיב דקפוה אלשו ןתויחמומ םוחתל

 ידי לע ,הנושאר תופידעב ,תירוביצ תוירחא םשוית ללכ ךרדב .3

 תרחא תושרל תוכמס תרבעה .חרזאל רתויב תובורקה תויושרה

 תוליעיב ךרוצה תאו ,העבט תאו המישמה ףקיה תא ןובשחב איבת

.ןוכסיחבו

 תואלמ ללכ ךרדב הנייהת תוימוקמה תויושרל תונתינה תויוכמסה .4

 ,תרחא תושר ידי לע הלבגהל וא רוערעל תונתינ ןניא ןה .תוידעלבו

.קוחב עבקנש יפכ אלא

 תויושרה ולבקי ,תיזכרמ תושר ידי לע תויוכמס ןהל ולצאוי רשאכ .5

 ,םיימוקמה םיאנתל ןשומימ תמאתהל תעדה לוקיש תא תוימוקמה

.ןתינש המכ דע

 תויושרל םיעגונה םיאשונה לכב תוטלחה תלבק יכילהתבו ןונכתב .6

.םימיאתמה ןפואבו דעומב ,רשפאש המכ דע ןהב וצעווי תוימוקמה

 םאתהב קרו ךא השעיי תוימוקמה תויושרה לע ילהנמ חוקיפ .7

 חיטבהל קר ללכ ךרדב ןווכיו ,קוחב ועבקייש םירקמבו םיכילהל

 ןתינ היהי תוליעיל סחיב ילהנמ חוקיפ ,תאז םע .קוחה תרימש תא

 ולצאוהש םידיקפת יבגל רתוי הובג גרדב תויושר ידי-לע םושייל

 עצובי תוימוקמה תויושרה לע ילהנמה חוקיפה .תוימוקמה תויושרל

 םיאתמ סחיב רמשית תחקפמה תושרה תוברעתהש חיטביש ןפואב

.ןגהל האב איה םהילעש םיסרטניאה תובישחל

 הנלכות תוימוקמ תויושר ,רתוי תויללכ קוח תוארוהב עוגפל אלב .8

 םמיאתהל ידכ ןמצעב ןהלש םיימינפה םיילהנמה םינבמה תא עובקל

.ליעי לוהינ חיטבהלו םיימוקמה םיאנתל

 ןהיתויוכמס םושייב הלועפ ףתשל תויאשר הנייהת תוימוקמ תויושר .9

 ךרוצל תורחא תוימוקמ תויושר םע קוחה תרגסמב תויופתוש םיקהלו

.ףתושמ ןיינע ןהל שי ןהבש תומישמ עוציב



751
חפסנ

 ןהיניינע תנגהל דוגיאל ךייתשהל תוכז היהת תוימוקמה תויושרל .01

.םמודיקלו םיפתושמה

ןהיתולובגב םייוניש תכירעו תוימוקמ תויושר תמקה .ב

 תמדקומ תוצעייתה אלל תימוקמה תושרה ימוחתב יוניש השעיי אל .11

.תונודינה תוימוקמה תוליהקה םע

תוימוקמה תויושרה ןומימ .ג

 תרגסמב ןהלשמ םימלוה םייפסכ םיבאשמל תויאכז תוימוקמ תויושר .21

 תרגסמב תוישפוחב ושמתשי םהבש ,תימואלה תילכלכה תוינידמה

 םילוקש ויהי תוימוקמה תויושרה לש םייפסכה םיבאשמה .ןתוכמס

 םיבאשמהמ קלח תוחפל לש םרוקמ .קוחב םהל תונתינה תויוכמסל

 ,רשא תורגאבו םיסמב היהי תוימוקמה תויושרה לש םייפסכה

.םלדוג תא עובקל תוכמסה ןהל ,קוחל ףופכב

 בייחמ תיפסכ הניחבמ תושלחה תוימוקמה תויושרה לע הנגהב ךרוצה .31

 ןקתל םידעוימה ךרע יווש םידעצ וא תיפסכ האוושהל םיכילה דוסיי

 םיירשפא םייפסכ תורוקמ לש הווש-אל הקולח לש העפשהה תא

 וליבגי אל הלא םידעצ וא םיכילה .תואשונ ןהש ילכלכה לטנה לשו

 .ןתוירחא ימוחתל סחיב תוימוקמה תויושרה לש תעדה לוקיש תא

 לע ןתעד תא עיבהל םלוה ןפואב הנשקבתת תוימוקמה תויושרה

.שדחמ וקלוחש םיבאשמ ןהל תוצקהל שי הבש ךרדה

 םיטקיורפל ודעויי אל תוימוקמ תויושרל םיקנעמ ,רשפאה תדימב .41

 לש תיסיסבה תוריחה תא לולשי אל םיקנעמ ןתמ .םימיוסמ

.ןטופיש םוחתב תוינידמ עובקל תוימוקמה תויושרה

 השיג תוימוקמה תויושרל היהת ןוה תועקשהל תואוולה תלבק ךרוצל .51

.קוחב תועובקה תולבגמה תרגסמב ימואלה ןוהה קושל

 סויג ורשפאיש הלאכ ויהי תימוקמה תושרה ידבוע לש תורישה יאנת .61

.תלוכיו םירושיכ סיסב לע ההובג תוכיאב תווצ

 תא אלמל םהל ורשפאי םיימוקמ םירחבנ םיגיצנ לש תורישה יאנת .71

 ואיצויש תואצוהל םלוה לומג וחיטבי הלא םיאנת .תוישפוחב םהידיקפת

 הסנכה ןדבא לע יוציפ ,םיאתמ רבדה רשאכ ןכו ,םדיקפת יולימ ךלהמב

.םאתהב תוילאיצוס תויוכזו ,התשענש הדובע רובע יפסכ יוציפ וא
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הירבחו תושרה תצעומ :ישילש קרפ
 

 קחוה קוחה( תימוקמה תושרה שאר לש הרישיה הריחבה תטיש תגהנה

 .תחלצומ הטישכ המצע תא החיכוה ,)8791-ב הנושארל לעפוהו 5791-ב

 היה אלש ,תושרה שארל ביצי דמעמ קינעהש ,קוחה לש ותובישח רקיע

 ארקנ רבדהש יפכ ,'םזירתנלכ' ,םירקבל תושדח רצח תוכיפהל יופצ

 תויעב רצי קוחה ,תאז םע .)זאמ םלועהמ ףלחש חנומ( םהה םימיב

 לש ודמעמ תא קזחל םנוצרב .הזה םויה םצע דע ורתפנ אלש תושדח

 הדמעמ לע םתעד תא ונתנ אל םיקקוחמה ,תימוקמה תושרה שאר

.התוא םיביכרמה הצעומה ירבח לשו הייריעה תצעומ לש הדיקפתו

 ןיאו תוחנ דמעמ ילעב םה הירבחו הצעומהש )הדועו( התייה הזתה

 לש הלוהינ לעו הייריעה לש תוינידמה לע טעמכ עיפשהל םתלוכיב

 הדיקפתל רשקב תוארוה וליא-יא םנמא תורזופמ תויושרה יקוחב .ריעה

 בצמ רצונ .ישעמ ךרע דואמ טעמ םהב שי תואיצמב ךא ,הצעומה לש

 ,םירחבנש ,תימוקמ תושר ומכ תינוטלש תיטרקומד תושרב םירבחש

 םידיקפת םצעב םיאלממ ,םהירחוב רוביצ ידי-לע ,תסנכה ירבח ומכ

 עיפשהל תלוכי םהל ןיאו דבלב תוילמרופ םהיתוטלחהש וא םיילאוטריו

.ןטקכ לודג ,םבושייב השענה לע השעמל הכלה

 איה םלועב תונקותמה תונידמה בורבש ,תימוקמה תושרה הכפה ךכ

 ,םיחרזאהו םיבשותה לש תיזכרמה תיטרקומדה תינוטלשה תכרעמה

 בצמב .תימוקמה תושרה שאר אוה ,דחא םדא ידי-לע להונמה ףוגל

 השירד ,תוימוקמה תויושרל רתוי תובחרנ תויוכמס וקנעוי םא ,יחכונה

 לש ןוזיא רדעיהבש ירה ,הז םוחתב קסועש ימ לכ לש תילסרבינוא טעמכ

 בצמה ףרחוי ,הירבחו הצעומה ןיבל תושרה שאר ןיב תוחוכ יסחיו תויוכמס

.רתוי דוע עגפית תילפיצינומה היטרקומדהו םוגעה

 ורשפאיש ,םיתואנ םירבסהו הקיקח ידי-לע הזה בצמה תא ןקתל שי

 םימרוגה םע ףותיש ךות ךא ,וריע יניינע תא להנל תושרה שארל

 .תושרה שאר רחבנ ויפלש קוח ותוא חוכמ םינהכמה םירחאה םירחבנה

 הלוכ הצעומהו הצעומה ירבחב הנושארבו שארב אוה רבודמהש ,שגדוי

 רחאמ ,הנוש םדמעמש הייריעה שאר ינגס לש םהידיקפתב תוחפו ,ףוגכ

.םינוש םימוחתב ויתויוכמסמ םהל ליצאמ הייריעה שארש
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 )א( 621 ףיעס( תושרה שאר תועצמאב לעפת תושרהש עבוק קוחהש דועב

 ולטוהש םידיקפתהש ךכל יארחא היהי תושרה שארשו ,)תויריעה תדוקפל

 ,ויתויוכמסו ודמעמ לש הבחר הרדגה ,רמולכ ;יוארכ ועצובי תושרה לע

 לכבש יוארה ןמ .הירבח וא הצעומה ידיקפת לש הרדגה ליבקמב ןיא

 ידיקפת ,םישורדה הקיקחה ינוקיתלו ימוקמה ןוטלשל השדח תוסחייתה

.שרופמב ורדגוי הירבחו הצעומה

 ,ביצקת :ןוגכ םויכ רשאל הכירצ איהש םירבדה ןיב ,הצעומהש עובקל שי

 תא רשאתו עבקת ,'וכו םינוש םייונמ ,ריע ןינב תוינכת ,רזע יקוח

 םויכ ןיא .תיתנש ברו תיתנש הרוצב עבקיתש תושרה לש התוינידמ

 ותנוהכ תליחתב ריהצי תושרה שארש חיטבהל ךירצ קוחה .וזכ הארוה

 עבקלו הצעומה תוטלחה תא אלמל בייחתמ אוהש ,)תסנכב רש תמגודכ(

 שאר דצל טילחמו עבוק םרוגכ הצעומה לש הדמעמ תא תיקוח לכב

 .תושרה

 תושרה שאר לש השעמל רערועמ יתלבה ודמעמ םא ןוחבל שי ,ןכ ומכ

 שאר ריבעהל ןתינש םויה עבוק קוחה .קדצומ אוה םינש שמח ךשמל

 םירקמב קרו הצעומה ירבח לש %57 לש הטלחה ידי-לע תימוקמ תושר

 תושרה שארמ רצבנ ,הצעומ ירבח םתוא תעדל ,םא( רתויב םיינוציק

 אלמל יואר אוה ןיא םא וא ,תואירב ימעטמ ודיקפת תא אלמל

 תימוקמ תושר שאר ריבעהל תישעמ תורשפא ןיא השעמלש ,ךכ .)ותנוהכ

 רצונ ,הזכ הרקמב .הצעומב בורה תא דבאל לוכי אוה יכ ףא ,ותנוהכמ

 יבשותל הכרב ומע ןיאש קוח ,הייריעה לש ןיקת לוהינ ענומש קוח

.ריעה

 ןומא-יא עיבהל םילוכיש הצעומה ירבח זוחא תא דימעהל םוקמ שיש הארנ

 הריחבה קוחב הלשממה שאר יבגל גוהנ היהש יפכ ,)םישילש ינש( %56 לע

 םיוסמ רפסמ ידי-לע תשגומ תויהל הכירצ וזכ ןומא-יא תעצה .הרישיה

 לע הצעומה ירבח לש ירטנמלרפה חוקיפה קזחתי ךכ .הצעומ ירבח לש

.םויה םייק אל טעמכש חוקיפ ,תושרה שאר

 םויה ידרוסבאה בצמה .םתדובע לע לומגת הצעומה ירבחל חיטבהל שי

 ודיקפת תא אלמל הצורה ,הלודג תושרב דוחייב ,הצעומ רבחש אוה

 ,םירחא םיבר םיאשונבו ביצקתה דומילב ,םירע ןיינב תדעווב תונמאנב

 .הסנרפ תוגאדמ ןיטולחל ררחושמ אוה םא אלא תאז תושעל לוכי ונניא
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 תובר תועש עיקשהל בייח ,היצילאוקב ןהו היציזופואב ןה ,הצעומ רבח

 רשאל שרדנ אוה .הלודג ןמז תעקשה ךירצמש רבד ,ברה רמוחה דומילב

 טבמ ולו לבקל ידכו ,)םידראילימ םימעפל( םינוילימ תואמ לש םיביצקת

 לבקמ אוה ןיאש ןמז ,בר ןמז ךכל שידקהל ךירצ אוה ,ביצקתה לע ללוכ

 רובע םולשת ידי-לע( הצעומ רבחל לומגתה תרדסה .יוציפ לכ ותרומת

 תשרדנ הצעומהש םירושיאה לכ תרחא ,תינויח איה ,)תובישיב תופתתשה

.תועמשמ ירסחו םיילמרופ םיכפוה לבקל

 ,היציזופואב אוהש ןיבו היצילאוקב אוהש ןיב ,הצעומ רבחל ,ןכ לע רתי

 ישנא חרכהב םניא הצעומה ירבח .ודיקפת תא אלמל םילכה תא ןיא

 ךירצש הצעומ רבחו ,םהב ןודל םישרדנ םהש םינושה םימוחתב עוצקמ

 קמעתהל וא ,דבכו לודג ביצקת וא הכובס םירע ןיינב תינכת רשאל

 עובקל ידכ ויד איקב וניא ,בשותה לע תובוח ליטמה ךבוסמ רזע קוחב

 ץעייל הלוכיש תכרעמ אלו םיעצמא אל וידיב ןיאו אשונב הרורב הדמע

.הלאה םימוחתהמ דחא לכב ול

 םימרוג םע ץעייתהל הצעומה רבחל רשפאתש תכרעמ רוציל שי

 הרורב הדמע ומצעל רוציל לכויש ידכ ,םינושה םימוחתב םייעוצקמ

 הז ןיינעל םייקה ינוריעה ןונגנמה .עיבצהל ךירצ אוה וילעש אשונב

 העובק הדמע לעב אוה ,סומע אוה ;קפסמ הנעמ תויהל לוכי ונניא

 קפס ןיא ןכו ,)'וכו ביצקתה וא תינכתה תא רצויש אוה ירהש( ןיינעב

 תילמרופה הדמעה תא םיעבוקכ וינגסו תושרה שאר תא האור אוהש

 תא אלמל ונממ ענומו קהבומ םיניינע דוגינ רצוי רבדהו תושרה לש

.ודיקפת

 אשונ דומלל תורשפאה תא הצעומ רבחל קינעהל לכותש תכרעמ אוצמל שי

 וניאש( הצעומ רבח לכל יתנש םוכס תדמעה ידי-לע ,וב קמעתהלו םיוסמ

 הרוצב .ול וארייש םימוחתב ץועיי תלבקל )ותושרל דמועש לומגתב רושק

 תמושת שידקי םהלש םימוחתה תא ול רוחבל הצעומה רבח לכוי וזכ

 .תידוסיו תמלשומ הרוצב תוערכהבו םינוידב ףתתשהל לכויו תדחוימ בל

 הצעומ רבח .תיניצר תוהמ םהב שי םלוא ,םיינכט םיעמשנ םירבדה

 ,ןיינב תינכת לע ,רזע קוח לע ,ביצקת לע העבצהב רבודמש ןיב ,עיבצמה

 םא רשק אלל ,לקשמ ידבכ םיניינעב ,רחא יזכרמ ןיינע לע וא יוסימ לע

.הלהנהה ידי-לע תעצומה הטלחהה דגנ וא דעב עיבצמ אוה
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 רשפאל שי ,ילמרופה דצל רבעמ ,ותעבצהל תועמשמ תתל םיצור םא

 רשפא ,)ןיעל הארנ אלש( דיתעב .תיניצר הרוצב תויעבה תא לוקשל ול

 לכוי הילאש ,םינפה דרשמ ידי-לע תלהונמה ץועיי תכשל לע ןודל

 עצומ הז בלשב .םינושה םימוחתב ץועיי לבקלו תונפל הצעומה רבח

 לכוי ,הלהנה רבח וניאש הצעומ רבח וא ריעה שאר ןגסש קוחב עובקל

 הז םוחתב יעוצקמ ץועייל ול קנעויש ביצקת תרגסמב םיחמומ קיסעהל

.רחא וא

 תדעו תויוכמס תאו תימינפה תינוריעה תרוקיבה תא קזחל םג יוארה ןמ

 רקבמ לש ותלועפ לומ רתוי יביטקאו קזח דמעמ תתלו תינוריעה תרוקיבה

 ןידה אוה .)'וכו תיתנש הדובע תינכת ,תרוקיבה יאשונ תעיבקב( הייריעה

 המוד דמעמ ,קוחה חוכמ ,לבקל ךירצש ,הייריעה לש יטפשמה ץעויה יבגל

.תסנכהו הלשממה לא וסחיב הלשממל יטפשמה ץעויה לש ודמעמל

 לש יטפשמה ץועייב רתוי רזעיהל הצעומה ירבחל רשפאי הז רבד

 הייריעה תלהנהו הצעומה ירבח ןיב םיכוכיחהמ לודג קלחו ,הייריעה

 רבח דמעמ לע ותעד תא ןתיי קקוחמהש ןידה ןמ .ומצמטצי וא ומלעיי

 וניא יחכונה בצמה .ןתוא אלמל ולש תלוכיה לעו ויתויוכמס לע ,הצעומה

 ןשוימה הצעומה ןונקת .הצעומ לש םיניקת הדובע ירדס םייקל רשפאמ

 תכיפהלו םילוכסתל םרוגו הצעומה תדובע תא ליבגמ ,קוחב בתכומה

.םירקע םינוידו תוצמשה תמיבל הצעומה תובישי

 יעוצקמה גרדל רחבנה גרדה ןיב ןילמוג יסחי :יעיבר קרפ
תימוקמה תושרב

 :ןיפולחל( תושרה שאר לעו רוביצה ירחבנ לע תירקיעה הרקבהש דועב

 תועצמאב ,עצומה לדומה יפ-לע ,השעית תימוקמה תושרב )ריעה שאר

 גרדל תחתמ תוינידמה עוציבש תאזב עצומ ,)תורשה ילבקמ( רוביצה

 שאר ,וז ךרדב .)רוביצה יתרשמ( דבלב יעוצקמה גרדב השעיי רחבנה

 הרקב םהילעמשכ תוינידמה יעבוק גרד תא ווהי םירחבנהו ריעה

 .עצבמ יעוצקמ גרד םתחתמו תירוביצ

 תויהל תבייח ,הליעיו תיניינע ךרדב תוינידמה תא עצבל תנמ לע

 תצובקל םתורחביה תא ,ללכ ךרדב ,םיבייחה רוביצה ירחבנ ןיב הדרפה
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 םילוקיש ידי לע ענ ּומש ,עצבמה גרדה ןיבל ,תמיוסמ הייסולכוא

 רחביהל בייח יעוציבה גרדהש ,אופא ,ןבומ .דבלב םייעוצקמ םיילוהינ

 ידי-לע השעית עוציבה לע הרקבה .םייעוצקמ םילוקיש ךמס לע ודיקפתל

.וירחבנו רוביצה

 רשקמה טוחה היהי ,רוביצה ללכ ידי-לע הרישיה ותריחב ףקותמ ,ריעה שאר

 תוינידמה תעיבק לע ןה יארחא היהי אוה .עצבמה גרדל רחבנה גרדה ןיב

 ,רוביצה לש הרקבה ךרעממ קלח ווהי רוביצה ירחבנ רתי .העוציב לע ןהו

 .תוינידמה תעיבקו תוטלחהה תלבק ךילהתל םיבורקה ויגיצנ םתויה ףקותמ

.תושרב םייביטרפוא םידיקפת ויהי אל רוביצה ירחבנ רתיל

 םייעוצקמ םידיקפת ילעבל ריעה שאר ידי-לע וקנעוי תויעוציב תויוכמס

 ותועצמאבו ריעה שארל ,אופא ,אהת םהלש חווידה תבוח .תושרב

.רוביצל

 רוביצה ירחבנ ,תושרה שאר ,רוביצה ןיב הנידעה םינוזיאה תכרעמ תא

:ןלהלכ םכסל ןתינ יעוצקמה גרדהו

.תושרה תצעומל ויגיצנ תאו תושרה שאר תא רחוב רוביצה  -

 בוציע לע יארחא תושרה שאר .תולצפתה הנשי הריחבה עגרמ  -

 בוציעב םיפתוש ריעה תצעומב רוביצה ירחבנ ;העוציב לעו תוינידמה

 לעו ,תוינידמה רושיא לע םיארחא תוחפה לכל וא ,תוינידמה

.רוביצה תבוט ןעמל ,העוציב

 יפ-לע עוציבל יארחאש יעוציבה גרדה תא הנממ תושרה שאר  -

.העבקנש תוינידמה

.ול חוודמו תושרה שארל ףופכ יעוציבה גרדה  -

 רוביצה יפלכ ןהו רוביצה ירחבנ יפלכ ןה חווידב בייח תושרה שאר  -

.תורישי וב רחבש

היבשותו תימוקמה תושרה :ישימח קרפ
 

 תוירחאב םיאשונה( תיגוציי 'תימוקמ היטרקומד'ל םומינימה תושירד

 .תונגוהו תוישפוח תוריחבב םדיקפתל םירחבנ תימוקמה תושרב השענל

 םג תומייקתמ )תודגאתהה שפוחו יוטיבה שפוח לע הרימש שי ןכו

 תינוטלשה תכרעמה .תוקפסמ ןניאש ךכל החכוהה ילוא וזו ,םויה
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 ,תוריחבב העבצה טעמל ,םיחרזא לש תופתתשה הנימזמ הניא לארשיב

 ןוטלשה .העבצהב תמייתסמו הליחתמ הנניא תיטרקומד תוחרזאש אלא

 ןעמלו םמשבש םיחרזאה םע טקילפנוק יסחיב רידת יוצמ ימוקמה

 םיבר ,תופתוש םישיגרמ םיטעמ ,םיפתתשמ םיטעמ .לעופ אוה םתחוור

 רוביצה ןמ תוענמנ ךכ .םהיגיצנ תוגהנתה חכונל םיבזכואמ ידמ

 םיחרזא ךוניחל ,רוביצה ייחב הנוב תוברועמל ,ירוביצ חישל תויונמדזה

 םיכרע תמנפהל ,ישיאה סרטניאל רבעמש םיסרטניאב תובשחתהל

 הרבח תריצילו )תוירדילוס ,הלועפ ףותיש ,תונלבוס ,ןומא( םייטרקומד

.תיחרזא

 םיחרזאה יפלכ ימוקמה ןוטלשה יפוג לש תוירחאב האישנ

)ytilibatnuoccA( תופיקש אלל םייקתהל םילוכי אל תופתתשהה דודיעו 
 תיסחי הלק תושיגנ אללו םיילהנמהו םייטילופה הדובעה יכילהת

 תושרה תדובע לע יביטנרטלא עדימלו ימשר עדימל םיחרזא לש

 הדיקפתש תיעוצקמ הדיחי םינפה דרשמב םיקהל ןכל עצומ .תימוקמה

 תימוקמה תושרב לבקמ אוהש םיתורישה ביט לע רוביצל עדימ קפסל

 ןכו ,)ב"ויכו םידיבכ לש הקוזחת ,הייתשה ימ תוכיא ,ריווא תוכיא ,ךוניח(

 ןתמקה דדועל עצומ ןכ .ימוקמה לשממה תוכיאל םינוש םירוטקידניא לע

.תימוקמה תושרב שחרתמה רחא בקעמל תויאמצע תודיחי לש

 הניסח השיגרמ תימוקמה תושרה ובש בצמ םע ןיכסהל ןיא ,ןכ לע רתי

 יחרזא לאשמ' קוחב ןגעל עצומ .תוריחבה ברעל טרפ ,םיבשותה ןוצר ינפמ

 תויגוס םוזיל תימוקמה תושרה יבשותל תורשפא ןתמ ועמשמש ,'ריעה

 םהיגיצנ לש םנוצרל דוגינב םג ,םיבשותה רוביצ לש הערכהלו ןוידל

 ילמינימ רפסמ( הבחר תירוביצ הכימתב הנתות וזכ תורשפא .םירחבנה

.תואנ חוקיפ תחתו םירורב םיללכ תרגסמב שמומתו ,)תומיתח לש
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ירוטלוגר-יזוכירה תווצה תדובע לש םכסמ חוד

ביבא-לת תייריע לש יטפשמ ץעוי ,ירא-ןב זחא ד"וע :תווצה שאר

 תירבעה הטיסרבינואה ,רחש הירא 'פורפ :םירבח

הפיח תטיסרבינוא ,רודנב לאירא 'פורפ

היטרקומדל ילארשיה ןוכמה ,תובנ ןורוד

 עקר

 תנידמ ןויער לש תנכדועמ הסיפת ליחהל עיצמ ירוטלוגר-יזוכיר לדומ

 יזכרמה ןוטלשה לש םתוירחא ימוחתו םהיתויוכמסל עגונה לכב החוורה

 לש אלמ ןומימב תיארחא הנידמה ,הז לדומ יפ-לע .ימוקמה ןוטלשהו

 ףסונב .ימוקמה ןוטלשה םע ףותישב ורדגוי וינכת רשא "םיתוריש לס"

 הקינעמ תימוקמה תושרהש םיתורישה תמר לע חקפת הנידמה ,ךכל

 תינוגראו תילועפת תוירחאב אשיי ,ודצמ ,ימוקמה ןוטלשה .היבשותל

 ןוטלשה ,ףסונב .לסה שוביגב ותוברועמ דצל ,הז םיתוריש לס קפסל

 ידיל איבי ,תויטילופ תוטלחה תלבקל בושח בחרמ תווהל ךישמי ימוקמה

 םהיתופדעה תא גצייו לארשיב םיפתושמה םייחה תורוצ ןווגמ תא יוטיב

 .םיבשותהו םיחרזאה לש תונושה

 יסחי תא תנייפאמש תויזוכירה ןיב ןיחבהל שי ,עצומה לדומה יפל

 תידיתע תוברועמ ןיבל ,םויכ ימוקמה ןוטלשהו יזכרמה ןוטלשה

 דצל .ימוקמה ןוטלשה לש ותולהנתהב החוור תנידמכ הנידמה לש

 םיצילממ ונא ,חרזאל םיתורישה לס לש אלמ ןומימל תוביוחמה

 הנשמ תקיקחבו הקיקחב ימוקמה ןוטלשה לש ותולהנתה תרדסה לע

 םירדסהה תא תונשל םיעיצמ ונא ,םימילשמ םידעצ ינשכ .הרורב

 םיינטרפ םירושיאב קסוע יזכרמה ןוטלשה םהיפ-לעש ,םיידסומה

 שדחמ לוקשלו ,ימוקמה ןוטלשה לש תורחאו הלאכ תוטלחהב םיכורכה

  .םויכ תחוורה תימוקמה הקיקחה תכרעמ תא

 לארשיב ימוקמה ןוטלשה לש ויפואש ךכב הריכמ תעצומה הסיפתה

 ךדיאמו ,יביטוקזקא-ילהנמ םרוג אוה ימוקמה ןוטלשה ,אסיג דחמ .ןווגמ

 שקבמ לדומה .ןיפנא ריעזב היטרקומד תמייקמש תינוטלש תושי ,אסיג

.ימוקמה ןוטלשה לש ינוג-ברה ויפוא תא רמשל



561
חפסנ

  לדומה תורטמ

 .תורטמ המכ םדקל ןיינועמ לדומה

 ,רמולכ .לארשיב םיחרזאה ללכל םיתוריש לס ןתמ חיטבהל ,תישאר

 לש ילוהינה רשוכהו תילכלכה המרה ןיב רשק לכ תויהל ךירצ אל

 ,ונממ םינהנ בושייה יבשותש םיתורישה תמר ןיבל לארשיב םיוסמ בושי

 טעמכש םימוחת - האורבתו תואירב ,החוור ,רוידו ןוכיש ,ךוניח ימוחתב

 הדימב םתקפסאב ברועמ יטרקומדה םלועה יבחרב ימוקמ ןוטלש לכ

 .תיסאלקה החוורה תנידמ תסיפת וזש רמול ןתינ .תרחא וא וזכ

 ךילהת תא קתנל ידכ רשפאש לכ תושעל שיש םירובס ונא ,ךכל ףסונב

 תונייפאמש ,תויתגלפמ-תויטילופ םיסחי תוכרעממ םיתורישה לס תלבק

 .לארשיב בצמה תא םויכ

 הנניא לארשיב םיבשותל תקנעומה החוורה יתוריש תמר ,ונרעצל ,תינש

 ,לארשיב ןויוושה ךרע תא םדקל שקבמ לדומה .רקיעו ללכ תינויווש

 אצוי לעופכ םדוקי ןויוושה ךרע ,ונתנבה בטימל .המצע ינפב הרטמכ

 לש ורשועל רשק אלל ,ילמינימ םיתוריש לסמ הנהיי בשותו בשות לכשכ

 םנמא הנידמהש הדימב םדוקי ןויוושה ךרע .ררוגתמ אוה ובש בושייה

 ןפואב תיארחא אלו ,םיתורישה לס ןומימ לע האלמ תיארחא היהת

 .השעמלו הכלהל יקלח

 לשממה תכרעמש רתיה סמועמ תיחפהל שקבמ לדומה ,תישילש

 אוה רתיה סמועל תוביסהמ קלחש םירובס ונא .ונממ תלבוס תילארשיה

 ,תוימוקמ תוטלחהב ינטרפ ןפואב ברעתהל יזכרמה ןוטלשה לש ותייטנ

 ןפוא לועיי .שומימ ינבו םירורב םידעיו תורטמ ,תוינידמ עובקל םוקמב

 היצלוגרל ינטרפ םירושיא ךילהתמ רבעמו יזכרמה ןוטלשה לש ותדובע

 ביטיהל ןכ םא היושע ,קוחב תימוקמה תושרה תויוליעפ לש הרדסהלו

 .ללכב תולישמה תלוכי םע

 ,הקינעמ תימוקמה תושרהש םיתורישה תוכיא תא קזחל שי ,תיעיבר

 לע תימוקמה תושרה לש ילוהינ-יעוציבה דיקפתל שגד ןתמ ידי-לע

 קזחל שקבמ לדומה ,ףוסבל ימוקמה גרדה לש תעדה לוקיש בחרמ ןובשח

 ןוטלשהו יזכרמה ןוטלשה לש תוירחאב האישנהו חווידה ןורקע תא

 ,םידיקפת תקולח ידי-לע ,תאז .םינפו החוור תוינידמל עגונב ימוקמה

 יוניש ידי-לע םג ומכ ,ןוטלשה יגרד ינש ןיב הרורב תוירחאו תויוכמס

.תינוריעה רזעה תקיקחו יוסימה
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ימוקמה ןוטלשה לש םיילרודצורפהו םיירטשמה םייתקוחה םיטביהה

 שקבמ לדומהש יזכרמה ןוטלשהו ימוקמה ןוטלשה ןיבש םיסחיב םירגתא

םדקל

 תויושרה .לארשיב תוימוקמה תויושרה לע לילכמ ןפואב רבדל השק

 לש תודדוב תואממ לחה( ןהלש הייסולכואה לדוגב וזמ וז דואמ תונוש

 תמועל ינוריע ,לשמל( םיבושיה יפואב ,)םיפלא תואמב הלכו םיבשות

 יעוריאב הלכו םייאלקח םיכרצל הגאדמ לחה( ןהיתולועפ ףקיהב ,)ירפכ

 )יתלומח תמועל יעוצקמ( ןהלש לוהינה תוכיאב ,)ףקיה יבחר תוברת

 .תיטילופה ןתמצעבו

 ינפ-לע יזכרמה ןוטלשל הבר המצע קינעמ לארשיב קוחה ,הרואכל

 לש ותורכב תא םיעבוק םינוש םיידסומ םירדסה םג .ימוקמה ןוטלשה

 רשלש עבוק קוחה ,ראשה ןיב .ימוקמה ןוטלשה לע יזכרמה ןוטלשה

 ,תוימוקמ תויושר תמקהל תויוכמס הז ללכב ,תויוכמס ןווגמ םינפה

 .םיביצקת תוצקהל תוכמסו תוימוקמה תויושרה תפמל עגונב תוטלחה

 תואיצמה לעופב ,ידמל יזוכיר לארשיב תיטילופה תכרעמה הנבמ יכ ףא

 ותעפשה תדימ ,םיבר םירקמבו תונוש תויגוסב .רתוי הברה תבכרומ

 ןתינש יפכמ רתוי הנטק ימוקמה ןוטלשה לע יזכרמה ןוטלשה לש

 תויחנהב ועבקנש םיילמרופה םירדסההמו בותכה קוחהמ דומלל ילוא

 יזכרמה ןוטלשהש ךכ לע םידמלמ םינוש םירקחמ ;תוילאירטסינימה

 חילצמ וניאו ימוקמה ןוטלשה תולועפמ רכינ קלח לע חקפל חילצמ וניא

 ןוטלשה ובש ,ךוניחה םוחתב ,לשמל ךכ .ול היוצרה תוינידמה תא םדקל

 תכלוה תוברועמ הנשי ,דבלב םייזיפ םיתוריש קפסל רומא ימוקמה

 ןפואב םג ,תאז .םייגוגדפ םינכתב םג תוימוקמה תויושרה לש תרבוגו

 1.יזכרמה ןוטלשה לש תרהצומה תוינידמה תא רתוסה

 םינכתה ןווגמבו םיתורישה לס בוציעב ימוקמה ןוטלשה לש ותוברועמ

 .המצעשכל ידמל תכרובמ ויחרזאל ליחנהל שקבמ יזכרמה ןוטלשהש

 לשו תיטסילרולפ הרבח לש תובושחה תויועמשמה תחא םצעב וז

 בוציעב ימוקמה ןוטלשה תוברועמ ,םרב .תיטרקומד הנידמב םייח

 יפלכ ןיגפמ יזכרמה ןוטלשהש תונחלסהו תושימגהו תירוביצה תוינידמה

 לש היצזיטרקומדל יוטיב קר םניא ימוקמה ןוטלשה לש ויתומזוי

 הנידמה לש תוקמחתה םג םיאטבמ םה .לארשיב םייטילופה םייחה

 םייחו רזעלא 'י לאינד לצא ,"ימוקמה ןוטלשב תוילהנמ תויגוס" )1002( בקעי ינבואר .1
 רוביצ יניינעל ימלשוריה זכרמה ;םילשורי( ,לארשיב ימוקמה ןוטלשה ,)םיכרוע( םייהכלק
 .761 'מע ,)הנידמו
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 ימוקמה ןוטלשה לש ותוירחא יולימ-יאו ,היחרזא יפלכ היתויוביוחממ

 .ויבשות יפלכ

 אוה ןהמ לבוס לארשיב ימוקמה ןוטלשהש תויזכרמה תויעבה תחא

 הנושארבו שארב יוטיב ידיל אבש ,םיבאשמבו םיביצקתב ידימת רוסחמ

 תנמממ לארשי תנידמ ,הכלהל וליפא .ינורכ טעמכ ינועריג לוהינב

 תא אלו ,הדי-לע תורכומה תוימוקמה החוורה תואצוהמ דבלב %57

 הנידמה םויכש ךכ לע םידמלמ םירקחמ ,לעופב .וללה תואצוהה אולמ

 ךלוהה יסחיה ןומימה ,םנמא 2.החוורה תואצוהמ תיצחמכב תפתתשמ

 ,ןהלש תורכומ-אלה תואצוהה תא תולידגמ תויושרהש ךכמ עבונ תחופו

 ןוטלש יפלכ היתויובייחתה תא הרפמ הנידמהש ךכמ םג עבונ אוה ךא

 .ימוקמה

 םיתורישה תמרב ןויווש הרצי אל תיחכונה תיזוכירה הטישה ,ךכל ףסונב

 לע םיעיבצמ םינוש םיאצממ .הנידמה יבשותל םינתינה םיישיאה

 לשממה תופתתשה רועישב םינוש םיבושיי ןיב םייתועמשמ םילדבה

 3.שפנל תעצוממה האצוהבו

 םיבאשמ לש ינורכ רדעיהמ תולבוס תובר תוימוקמ תויושר ובש בצמל

 תוכלשה שולש ,)יקוח קפס( ינועריג לוהינ ול הוולנ רשאו ,םיביצקתו

 .תוירקיע תוילילש

 קינעהל תושקתמ תוימוקמה תויושרה ,ינועריגה בצמהמ האצותכ ,תישאר

 .םהמ ונהיי היבשותש חיטבהל הרומא הנידמהש םיתורישה לולכמ תא

 לע האלמ הרקב תרשפאמ הנניאש ,תילכלכה תולתה תכרעמ ,תינש

 ןכאש ,תוליעי רסוחו תיטילופ תותיחש תדדועמ ,תושרה יפסכ תאצוה

 הקולח רדעיהב ,תישילש 4.לארשיב תובר תוימוקמ תויושר םינייפאמ

 םינושה םייטילופה םיגרדל דואמ לק ,תוירחאו תויוכמס לש הרורב

 ,םהישעמ לע ןובשחו ןיד תתל אלש ,)תימוקמה המרבו תימואלה המרב(

 וניא יחכונה ידסומה הנבמה ,רמולכ .םהילדחמל תוירחאמ רענתהלו

 לש ופא תמשנמ אוהש ,ytilibatnuoccA-ה ןורקע לש ומושיי תא דדועמ
5.יטרקומד רטשמ

 .וללה םינותנה תא ונל הרסמש יאבג םירמ ר"דל םידומ ונא .2
 סאיטא-רונוק יתא ,המלש יקסריבס :םג ואר ;1 הרעה ,םייהכלק :ואר ,הבחרהל .3

 תויושר :09-ה תונשב ןלוגבו ע"שיב תובשייתהה לש יתלשממ ןומימ ,)2002( ןיקטא ןולאו
 .)הודא זכרמ ;א"ת( ,םישיבכ תלילסו םירוגמל היינב ,תוימוקמ

 ,תותיחש לש םיסופד )4891( ןבואר אנהכ ;ליעל 1 הרעה ,)1002( ינבואר :ואר הבחרהל .4
 .)ןומדקא ,םילשורי(
sreteP :ואר  ytilibatnuoccA-ה ןורקע לע הבחרהל .5  B  . yuG ( 1002  ) ytilibatnuoccA  , ni  luaP 

yrraB  ekralC  dna  eoJ  rekarewoF ( dE  ,) aidepolcycnE  fo  citarcomeD  thguohT ( , nodnoL 
dna  weN - kroY  : egdeltuoR  ,) pp  . .3-1 



ה 
ירוביצה הצעומ

וניכה • ת
ה ס

ש
ינימ

861
ימוקמה ןוטלשה לש םיילרודצורפהו םיירטשמה םייתקוחה םיטביהה

.םיפסונ םיילילש םינייפאמ השולש ימוקמה ןוטלשל

 םימעפו ,הדיחא הנניא תוימוקמה תויושרה לש לוהינה תמר ,תישאר

 תמר ךא ,בטיה תולהונמ תובר תויושר ,םנמא .תקפסמ הנניא תובר

 ךרדה .ישרוש ןוקיתל היואר תומיוסמ תויושרב תיפצנש הדוריה לוהינה

 ןיב הדרפה איה תויושר ןתואב לשוכה לוהינה יונישל תעצומה תירקיעה

 .ךשמהב טרפנש יפכ ,עצבמה גרדל רחבנה גרדה

 לש תוטלחהב ינטרפ ןפואב ברעתהל גהונ יזכרמה ןוטלשה ,תינש

 ,תוימוקמה תויושרה לש תונוש תוטלחה .תונושה תוימוקמה תויושרה

 .ילאירטסינימה גרדהמ ינטרפ רושיא תלבק תבייחמ ,םיסכנ תריכמ ןוגכ

 סמועהמ הנושארבו שארב םיעבונה ,לוברסו תויטִא איה האצותה

 .יזכרמה לשממה גרד לע רצוי םיינטרפ םירושיאב ךרוצהש

 םיבאשמ .םיגיאדמ םידממל החתפתה תינוריעה רזעה תקיקח ,תישילש

 העשב ,תושרו תושר לכב תינטרפ רזע תקיקחל םישדקומ םיבר םיישונא

 ,לשמל ךכ .ידמל המוד תינוריעה רזעה תקיקח לש תיללכה האצותהש

 ןושאר תייריעו הפיח תייריע לש תינוריעה רזעה תקיקח ןיב הוושנ םא

 ינוריעה קקוחמהש האצותה תיתוהמו תיטפשמ הניחבמש הלגנ ,ןויצל

 הדבועה בקע םג ,תאז .ההז טעמכ ןויצל ןושארבו הפיחב הילא עיגה

 ,רתוי הבושחה הדבועה רואל םגו ,וזמ וז "תודמול" תוימוקמ תויושרש

 םייחה לש םיבר םימוחתב ידמל םימוד תוימוקמה תויושרה יכרוצש

 לש תמייקה תנוכתמה תא שדחמ לוקשל םיצילממ ונא ,ךכיפל .םיירוביצה

 ,עובקל תלוכיה עגפיתש ילב ןבומכ תאז ,תינוריעה רזעה תקיקח תכרעמ

.תמיוסמה תושרה לש םיכרצל םיאתתש הקיקח ,םימיאתמה םירקמב

עצומה לדומה

 תא קימעהל אוה ירוטלוגר-יזוכירה לדומה דוסיבש יזכרמה ןויערה

 םייוניש העברא ידי-לע ,היבשות תחוורל הנידמה לש התוביוחמ

 קתנל םיצילממ ונא ,תישאר .הז תא הז םימילשמה םיידסומו םייתסיפת

 תימוקמה תושרה לש ילוהינהו ילכלכה הרשוכ ןיב םייקה רשקה תא

 ,רבד לש ופוסב .םילבקמ היבשותש םייתכלממה םיתורישה תמר ןיבל

 ידי-לע עבקייש םיתוריש לס לש אלמ ןומימב הנידמה תא בייחל שי

 ,הז לסב יתכלממה ביכרה לש אלמ ןומימב תוחפה לכל וא ,תסנכה

 תושרה .םיימוקמה םיתורישה לש )םויה ומכ תוחפל( יתועמשמ ןומימו

 היהת אל ךא ,םיתורישה לס תקפסאב הבושח הפתוש היהת תימוקמה

.ונומימל תיארחא
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 לש תוברועמהו חוקיפה יפוא תא ידוסי ןפואב תונשל שי ,תינש

 תכרעממ רובעל אוה ןויערה .ימוקמה ןוטלשב השענב יזכרמה ןוטלשה

 תויתדוקנ תוטלחה רשאמ םינפה רש םהבש םיינטרפ םירושיא לש

 תברועמ הניאו תברעתמ הנניאש תילאירטסינימ היצלוגרו הקיקח לא

 .תוימוקמה תויושרה לש ףטושה לוהינב

 לע םג ,תימוקמה תושרב יעוצקמה דממה תא קזחל בושח ,תישילש

 .רחבנה גרדה לש תעדה לוקיש בחרמ ןובשח

 ,תינוריעה רזעה תקיקחב המרופרל םוקמ שיש םירובס ונא ,ףוסבל

 תררב" תעיבקו ,תיזכרמ הקיקחל םימוחתה ןמ קלח תרבעה לולכתש

 רבדה רשאכ הנממ גורחל היהי ןתינש ,םירחא םימוחתב הדיחא "לדחמ

 .תיפיצפס תושר יכרוצל שרדנ

 ןיבל יזכרמה ןוטלשה ןיב תוירחאהו תוכמסה תקולחל רשאב .א

 שולש וא ,םימוחת השולש ןיב םיניחבמ ונא ,ימוקמה ןוטלשה

 תידעלבה ותוירחאל ןותנה םוחת ,תישאר .תוירשפא תוילשממ תוקיז

 ןוטלשה ובש םוחת ,תינש .הרטשמ ןוגכ ,יזכרמה ןוטלשה לש

 ברועמ ימוקמה ןוטלשהו ,םיתוריש לש אלמ ןומימל יארחא יזכרמה

 םייתכלממה םיתורישה תא ללוכ הז םוחת ,םויכ( םתקפסאב

 הניא ךא ,םתקפסאב ימוקמה ןוטלשה תא תבייחמ הנידמהש

 הבייחל םישקבמ ונא ,רומאכ ;אלמ ןומימ וז הקפסאל הקינעמ

 הנידמה ובש םוחת אוה רידגהל שיש ישילשה םוחתה .)אלמ ןומימב

 תויהל היושע איהו ,תעד לוקיש בחרמ ימוקמה ןוטלשל ריתהל היושע

 .תימוקמה תושרה תולועפ לש אלמ וא יקלח ןומימב תברועמ

 תא אלמ ןפואב ןממל לארשי תלשממ לע ,הנושארבו שארב .ב

 םתקפסאב תברועמ תימוקמה תושרהש םייתכלממה םיתורישה

 תושרה לע הליטמ הנידמהש רחא תוריש לכו ,)החוורו ךוניח(

 תיברמ יכ ףא .)םניח תינוריע היירפס ,לשמל( קפסל תימוקמה

 ךרד םירבוע םניא לארשיב חרזאל םירבעומש החוורה יביצקת

 תרבעה רוקמ אוה ימואלה חוטיבה ירהש( תוימוקמה תויושרה

 השימח יפ לודג יביצקתה ולקשמו ,לארשיב יזכרמה החוורה יביצקת

 בויחש םירובס ונא ,)םיילפיצינומה החוורה יתוריש לש םלקשממ

 תא רפשל יושע םייתכלממה םיתורישה לס לש אלמ ןומימב הנידמה

.רוביצל לשממה יגרד לש חווידה תבוח תאו תויושרה דוקפת

 םיצילממ ונא ,םיתורישה לס ןומימ לע האלמ תוירחא תלטה דצל 

 .תיחכונה תימוקמה יוסימה תכרעמ לש התוינויח תא שדחמ לוקשל
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 תובייחמה תויעב שולש םיררועמ םיימוקמה םיסמה ,ונדידל 

 םיסמה תייבג ןכש ,הליעי הניא הייבגה תכרעמ ,תישאר .תוסחייתה

 תדוקנמ ,תינש .תיסחי הלודג תילפיצינומ תיטרקוריב תכרעמ הכירצמ

 תייבג לש תוכרעמ יתש םע דדומתהל ךירצ אוה ,חרזאה לש ותואר

 תורוקמ ,תישילש .ןהיתוטלחה לכב תומאותמ חרכהב אלש ,םיסמ

 לע עיבצהל םירשפאמ םניא תימוקמה תושרה לש םיימצעה ןומימה

.תימוקמה תוינידמה תואצותל תוירחאב אשונש יזכרמ םרוג

 םיימוקמ םיסמ תייבגל תיארחא היהת תימוקמה תושרהש םוקמב 

 יואר ,םיתורישה לס לש יקלח ןומימלו ,)הנונרא :ןוגכ( םיידועיי-אל

 תימוקמה תושרהש הבוחה ימולשת תא רתוי רורב ןפואב רידגהל

 .האלמ תופיקשב תימוקמה תושרה בויח ךות ,תובגל תיאשר

 תימוקמ תושר לכש חיטבת וז ןומימ תטיש ,רבד לש ומוכיסב 

 תושרה ידי-לע ועבקייש םיתורישה אולמ תא היבשותל קינעהל לכות

 תימוקמה תושרהש הדימב ,יביצקת ןוזיא הל חטבוישו ,תקקוחמה

 ןומימ לע תידעלב תיארחא היהתו ,ןיקת להנמ יללכ לע דיפקת

 6.קוחב תורדגומ ןניאש תואצוה

 םג ךכמ האצותכו ,תימוקמה תושרה דיקפת תא שדחמ רידגהל שי .ג

 .תימוקמה תושרב "תויושר תדרפה" ןיעמ םשייל

 םידיקפת  השולש ויהי הצעומה ירבחלו תושרה שארלש םיצילממ ונא 

 ויהי תימוקמה הצעומהו תימוקמה תושרה שאר ,תישאר .םיירקיע

 םהבש םימוחת םתואב תיתנש-ברו תיתנש תוינידמ שוביגל םיארחא

 תושרה שאר .ימוקמה ןוטלשל תעד לוקיש בחרמ רידגת הנידמה

 תוינידמה םושיי לע חקפל םיארחא ויהי ףא הצעומה ירבחו

 לוהינב םיברועמ ויהי אל הצעומה ירבח ,תאז םע .םדי-לע תבצועמה

 ולהוני הלא .תימוקמה תושרה לש םייעוצקמה היניינע לש ףטושה

 .)הייריעה תוקלחמ ,לשמל( םינושה םיימוקמה םינונגנמה ידי-לע

 יכילהת לע חוקיפב םיברועמ ויהי הצעומה ירבחו תושרה שאר ,תינש

 עובקל תיאשר היהת תימוקמה הצעומה .םינושה םיתורישה תקפסא

 תברועמ היהת איהו ,םיתורישה לס םושיי תא ליטהל ימ לע

 יפואה םודיקל תיארחא היהת תימוקמה תושרה ,ףוסבל .וילע חוקיפב

 לומ םיימוקמה םיסרטניאה גוציילו ,ימוקמה יבושייהו יתליהקה

 תא בייחל ץלמומ ,הז דיקפתב םינכת תקצל ידכ .יזכרמה ןוטלשה

 ונא .91 'מע ,)1891 ;םילשורי( ימוקמה ןוטלשה יניינעל תיתכלממה הדעווה חוד :םג ואר .6
 .הז ךמסמב תגצומה וזמ הנוש השיג עיצמ )רבנז חוד( הדעווה חודש שיגדהל םישקבמ
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 תלבק יכילהתב םג ימוקמה ןוטלשה יגיצנ תא ףתשל יזכרמה ןוטלשה

 לס תא עובקל שי ,לשמל ךכ .יזכרמה ןוטלשב םימייקתמש תוטלחהה

 ןוחבלו ,תוימוקמה תויושרה םע ףותישב םיאשונה תקולחו םיתורישה

 ,תימוקמה תושרה יגיצנמ בכרומה טנמלרפ ןיעמ תמקה לש תורשפא

 .ימוקמה ןוטלשל תועגונה תוטלחהב הווש ףתוש היהיש

 תושרה לש תויעוצקמה תרבגהו תויושרה תדרפה ךילהתמ קלחכ .ד

 רבזג .תימוקמה המרב יעוצקמה גרדה תא קזחל עצומ ,תימוקמה

 דרשמב בשח ונממ הנהנש הזל המוד דמעממ הנהיי הצעומה

 קזחל םיצילממ ונא .רצואה דרשמ שיאל וכפהל לוקשל שיו ,יתלשממ

  .תושרה ל"כנמו תושרה סדנהמ ,יטפשמה ץעויה לש םדמעמ תא םג

 תא לטבל שי .תיחכונה רזעה תקיקחל םוקמ ןיאש םירובס ונא .ה

 השעית וזכ הקיקח .תיזכרמ הנשמ תקיקח המוקמב עובקלו התיברמ

 רשפאל שי ,תאז םע .םיטפשמהו םינפה ידרשמ לש הלועפ ףותישב

 ןהיכרוצב תובשחתה ורשפאיש ,תאז הקיקחב םייוניש םוזיל תויושרל

 .םידחוימה

םוכיס

 ,לארשיב יטילופה חישב תמייקו הרירש החוורה תנידמ תסיפת יכ ףא

 םיתורישב דימתמ םוסרכמ םילבוס לארשי לש היבשותו היחרזא

 ןוטלשה לש תינבמה ותשלוח .םהל םיקינעמ ימוקמה ןוטלשהו הנידמהש

 ןוטלשל יזכרמה ןוטלשה ןיב תוירחאהו תוכמסה תקולחו ,ימוקמה

 רחבנה גרדלו יזכרמה ןוטלשב רחבנה גרדל םירשפאמ ,לארשיב ימוקמה

 .םלעופל תוירחאב תאשל אלש ימוקמה ןוטלשב

 הבר המצע קינעמו םירחבנה םיאקיטילופה תא תרשמ יחכונה בצמה

 לסמ םילבוס םיבשותהו םיחרזאה ךא ,יזכרמה ןוטלשב הנוממה גרדל

 הנקב תיטילופ תותיחש ןימזמ יחכונה בצמה ,דועו תאז .תחפומ םיתוריש

 .בחרנ הדימ

 ,תוכמסה תקולחב םייוניש רפסמ ללוחל עיצמ ןאכ אבומה לדומה

 ןוטלשה גרדל יזכרמה לשממה גרד ןיב םידיקפתה תקולחו תוירחאה

 וא( םיתוריש לס ןומימל הנידמה לש האלמ תוביוחמ תלטה .ימוקמה

 םירושיאה תטיש לוטיב ,)הז לסבש יתכלממה ביכרמל תוחפה לכל

 קוחב הרדסה תטיש םושיי המוקמבו תיתגלפמ-תילנוסרפה הרקבהו

 תרבגהו תויושר תדרפה ,ימוקמה ןוטלשה תולועפ לש היצלוגרו

 רתיה סמוע תא תיחפהל םייושע - ימוקמה ןוטלשה לש תויעוצקמה
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 .ימוקמה ןוטלשה תא קזחלו וב ןותנ יזכרמה לשממהש

 תיתועמשמ הדימב רפשל יושע םיעצומה םייונישה םושיי ,לוכמ בושחה

 .לארשי יחרזאל םיקנעומה םיתורישה תמר תא
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ירוזאה תווצה תדובע לש םכסמ חוד

לא-רב יפר 'פורפ :תווצה שאר

ןוירוג-ןב תטיסרבינוא ,סודרג הדוהי 'פורפ :םירבח

ביבא-לת תטיסרבינוא ,ןורוד ןועדג 'פורפ

ןוני ליא ד"וע

 היטרקומדל ילארשיה ןוכמה ,תובנ ןורוד

ימוקמה ןוטלשהו יזכרמה ןוטלשה ןיב :ירוזאה ןוטלשה

תירוזא תכרעמב ךרוצהו היעבה

 דצמו יזכרמה ןוטלשה תא דחא דצמ תללוכ םויה ןוטלשה תכרעמ

 תוימוקמה תויושרה( ימוקמה ןוטלשה .ימוקמה ןוטלשה תא ינש

 םיתוריש תקפסא לש םירדגומ םימוחת לע יארחא )תוירוזאה תוצעומהו

 ןוטלשה .בושייב םיימוימויה םיכרצב םירושקה ,תימוקמה הייסולכואל

 הייבג לע תילכלכ הניחבמו ,תויושרל תורישי תוריחב לע ןעשנ ימוקמה

 רקיעב ,דואמ תיתועמשמ יזכרמה ןוטלשב ותולת .םיימוקמ םיסמ לש

 ךרוצה .ונממ םיעיגמ ויביצקתמ רכינ קלחש ןוויכ ,ילכלכה םוחתב

 תוצובק שולשמ עבונ תמייקה ןוטלשה תכרעמב ירוזא גרד לש ומויקב

 .םימלש םירוזא םינייפאמה םיכרצ לש םמויק איה תחאה :םימרוג לש

 ידי-לע תועצובמה תויוליעפב לדוגל תונורתי לש םמויק איה היינשה

 ךכמ עובנל םייושעה םיתוויעה איה תישילשה .דרפנב תוימוקמ תויושר

 וא ילאירוטקסה דממב רקיעב תדקמתמ הנידמב תוטלחהה תלבקש

.ילאירוטירטה דממל תיסחי תילוש תוסחייתה ךות ימוקמה

 :ןייצל ןתינ ,םיירוזאה םיכרצה ןיב

 ללכ לע עיפשהל םייושעה םיירוזא-ללכ םיילכלכ םינייפאמ לש םמויק

 .רוזאה ללכל םיפיקמ תוינידמ יעצמא בייחלו ןותנ רוזאב תויושרה

 תוריית יבאשמ ,םיוסמ רוזאל םיינייפוא עבט יבאשמ לש םמויק המגודל

 תויגוס ,ירוזא-ללכ סיסב לע םהב ןומטה לאיצנטופה תא תוצמל ןתינש

 .דועו ,םלש רוזאל תועגונה תויגולוקא וא תוימילקא

 רוזאה תייסולכוא בורל תועגונה תויתרבח וא תוילכלכ תויעב לש ןמויק

 םוקימל תורושקה ינועו הלטבא תויעב ןוגכ ,וינייפאממ תורישי תועבונו

 האצותכ ישונא ןוה לש הכומנ המרמ םיעבונה םיישק ,הירפירפב רוזאה

.דועו ,ירוטסיה ,יפרגומד הנבממ
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.רוזאל תידוחיי תיתליהק ,תיתרבח ,תיתוברת תוהז םויק

 ןונכת םיבייחמה םינושה םיבושייה ןיב םיירוזא-ךות םירשק םויק

.דועו ,תרושקת ,הרובחת תותשר לש ירוזא-ללכ

:ןייצל רשפא ,לדוגל תונורתיה םוחתב

 ,דרפנב תוימוקמה תויושרה ידי-לע םיקפוסמה םיתוריש לש םמויק

 ,תירוזא-ללכ תכרעמ תועצמאב רתוי הליעי הרוצב םתוא קפסל ןתינשו

.המודכו ,םימ תותשר ,הפשא קוליסו ףוסיא יתוריש תקפסא ןוגכ

 תוכרעהו ,תילכלכ תוליעפ תכישמב תויושרה ןיב תורחתה םוצמצ

 ,םהילא בושיי לכ לש תושיגנה רופיש ךות םיירוזא הקוסעת תווקמב

.53 א"מת תיצראה ראתמה תינכת ידי-לע ץלמוהש יפכ

:ןייצל רשפא ,ילאירוטירטה דממה םוחתב

 חותיפ ןוגכ( ילאירוטקס סיסב לע תימואלה המרב תוטלחה תלבקל

 תוכלשה שי )המודכו ,תויתשת תוינידמ ,קט-ייה תיישעת יפנע לש

 היושע ,המגודל קט-ייה םודיק תוינידמ :םיתעל תכל תוקיחרמ תויבחרמ

 ירוזא לש יסחי ןווינלו ץראה זכרמב ילכלכה חותיפה תויזוכירל ליבוהל

 לש ןובשחב החיקל דדועל יושע לשממב ירוזא גרד לש ומויק .הירפירפה

.םינוש םירוזאב הייסולכוא תוצובק לע תימואלה תוינידמה תוכלשה

 חותיפ .םייתרבח םיעסש םוצמצל םורתל יושע ירוזא לשממ גרד חותיפ

 תוצובקה ירבחל יבויח ץירמת הווהת ירוזא סיסב לע לשממ תדיחי

 תוארל םתוא דדועתו ,םהל םיפתושמה םיסרטניאה תא אוצמל תונושה

 .םיביואו םיבירי אלו ,תירב ינבו םיפתוש הלאב הלא

 יפוא ולבקי םא ןתמתהל םייושע םיעסשהו תויתרבחה תויעבהמ קלח

 ךכ .םיירוזא ויהי תויתרבחה תוקוצמל תונורתפה םאו ,ירוזאו ימוקמ

 ינב תונורתפ אוצמלו בגנב םיוודבה תוקוצמ לע לקהל רשפא ,לשמל

 )המודכו ,העישפ ,תואירב ,ינוע( תויעבה ןווגמב לפטל םוקמב םא ,םושיי

 ילואו ךשוממ ינתא-ימואל ךוסכס לש הדלותכ( תימואל אצומ תדוקנמ

 .בגנה בחרמ חותיפ לש תירוזא תרגסמב ונתניי תונורתפה ,)ריתפ-אל

 הלוכי ירוזאה טנמלאה תרדחה תועצמאב ןוטלשה לש תשדוחמ תוכרעה

 הייסולכואה ללכ לש תיתרבחהו תילכלכה החוורה בצמ תא רפשל

 תוילפיצינומ תויצקנופ לש רתוי ליעי ילכלכ דוקפת :תואבה םיכרדב

 הייסולכואה ללכ תועצמאב םיירוזא םילאיצנטופ לש יוצימ ,תונוש

 לומ רוזאה לש םלוה גוציי ידי-לע םירוזא ןיב םירעפ םוצמצ ,םוקמב
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 ותרטמ תא םיאור ונא .תוידוחייה ויתויעבב לופיטב יזכרמה לשממה

 - םיפתושמה םיסרטניאה םודיקב ירוזאה לשממה גרד לש תיזכרמה

 תוכיאל רושקש רחא סרטניא לכו םייתוברתה ,םיילכלכה ,םייטילופה

 תוירוזאה ןויער ירוחאמ דמועש ןויגיהה .םיוסמ רוזא יבשות לש - םהייח

 ןווגמ תא תקפסמ הניא תוימוקמה תויושרה תמרב תונגראתהש אוה

 הלודג תינוטלש הדיחי סיסב לע תונגראתהב םולגה לאיצנטופהו םיכרצה

 הנעמ םילבקמ אל רוזאה יבשות לש םיפתושמה םיכרצה ,תאז דצל .רתוי

.תימואלה המרב תואנ

 יתרבח ךרע תולעב תורטמ רפסמ םדקל לוכי יביטקפא ירוזא לשממ גרד

 תא קימעמ אוה ןכש ,היטרקומדה תא קזחל יושע אוה ,תישאר .בר

 תוטלחה תלבק יכילהתב תושלח תוימוקמ תויושר לש תופתתשהה תדימ

 לש תופתתשהה תדימ תא םג קזחל יושע אוה ןכלו ,ןלרוגל תעגונה

 ירוזאה םגדה םיבר םירקמב ,תינש .הלא תושלח תויושרב םיבשותה

 תילכלכ תוליעפ םודיקבו םיתוריש תקפסאב תילכלכ תוליעי םדקל לוכי

 םיתורישה תוכיא חותיפל םורתי םגדה ,תישילש .ליעל רהבוהש יפכ

 הדיחי לש לדוגב םימולגה תונורתיל תודות ,םיבשותל םיקנעומש םינושה

 קינעי םגדה ,תיעיבר .)םילודג היישעת יזכרמ חותיפ ,לשמל( תינוטלש

 :ןוגכ( םייבחרמ םירגתאל הנעמ ןתמ רשפאתש תילהנמו תיטילופ תרגסמ

 םוהיז ןוגכ( תויבחרמ תויעבל הנעמ ןתמ םג ומכ ,)תירוזא תוברת חותיפ

.)יתביבס

בצמ תנומת

 השישל תקלוחמ לארשי תנידמ ,7591 תנשמ הלשממ תטלחה יפ-לע

 תאזו ,ירוזא לשממ גרד לש וחותיפל המרת אל וז הקולח ,םרב .תוזוחמ

 ידרשמ תדובע לע לקהל הדעונ וז תירוזא הקולח ,תישאר .תוביס רפסממ

 תלבק ךילהתב ףסונ בחרמכ רוזאה תא םדקל הדעונ אל ךא ,הלשממה

 תירוזא היצקנופ תריצי הללכ אל תירוזאה הקולחה ,תינש .תוטלחהה

 םילימב .תירוזאה המרב תידרשמה תוליעפה תא הכותב דגאתש תיזכרמ

 תוילהנמה ויתודיחי תא סורפל רומא היה יתלשממ דרשמ לכ ,תורחא

 היצרגטניא רוציל היה רומאש דיקפת םוש ןיא ךא ,תירוזאה המרב

 םידרשמ ,תישילש .תונושה תוילהנמה תודיחיה ןיב תירוזאה המרב

 ידי-לע העבקנש תירוזאה הקולחה יפל םילעופ אל םיבר םייתלשממ

 .הלשממה
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ימוקמה ןוטלשה לש םיילרודצורפהו םיירטשמה םייתקוחה םיטביהה

 לארשיב תויזכרמ תונגראתה תורוצ שולש אוצמל םילוכי ונא ,לעופב

 תונגראתה תורוצש שיגדהל בושח יכ םא ,תירוזא תונגראתה תוריכזמש

.ירוזא לשממ גרד תווהמ ןניא הלא

 הווהמש ,תירוזאה הצעומה .תירוזאה הצעומה איה תחא תונגראתה תרוצ

 םהמ דחא לכבש ,םיבושיי רפסמ הכותב תדגאמ ,תימוקמ תושר לש גוס

 ךא .תימוקמ תושר םיקהל םילוכי אל םה ןכלו ,םיבשות 000,5-מ תוחפ

 הנניא איה ןכש ,ירוזא לשממ גרד לש גוס הווהמ הנניא תירוזאה תושרה

 תצובק לש םיסרטניאל אלא ,םיללוכ םיירוזא םיסרטניאל תסחייתמ

 .םינטק םיבושיי

 המודב ,םירע דוגיא םג .םירעה דוגיא איה היינש תונגראתה תרוצ

 תושרל המודב ,םירע דוגיא .הנידמ קוח חוכמ לעופ ,תירוזא תושרל

 אל ךא ,דוגיאב תורבחש םירעה לש םיסרטניאה תא םדקמ ,תירוזא

 הדבועה רואל םג ,תאז .ולוכ רוזאה לש םיסרטניאה תא םדקמ חרכהב

 םיסרטניא םיללוכ םירוזא וליאו ,םירעל םצמטצמ םירע דוגיאש

 חרכהב םיאב אלש בחרמו םיבושיי לש םיסרטניא הז ללכב ,םיפסונ

 .ןמצע םירעה לש םיסרטניאב יוטיב ידיל

 ,תוימוקמ תויושר ןיב םיירטנולוו םימכסה איה תישילש תונגראתה תרוצ

 ,הנידמה תכימתל תחא אל םיכוז הלא םימכסה .םימיוסמ םיאשונב

 ןייצל םג ןתינ הז רשקהב .םיירוזא היישעת ירוזא חותיפב ראשה ןיב

 הניא םנמאש ימוקמה ןוטלשה זכרמ לש הלכלכלו קשמל הרבחה תא

 לש תונורתי לצנל תפאוש ךא ,ירוזא סיסב לע לועפל חרכהב תדעוימ

.תונוש תוימוקמ תויושר ןיב ףותיש

 ומקוהש תויושר לש ןמויק תא ןייצל ןתינ ,הלא תויונגראתהל ףסונב

 תושרהו בגנה חותיפל תושרה ןוגכ ,םינוש הלשממ ידרשמ תרגסמב

 .לילגה חותיפל

 הלועפ ףותיש לש גוס ןהש הדבועל רבעמ ,תונושה תויונגראתהל ףתושמה

 ןהש הדבועה אוה ,תוימוקמ תודיחי ןיב תיפרגואג הברק ךותמ עבונה

 ךות ,תודקוממ תויגוס רותפל הרטמב ,תיסחי ןטק הדימ הנקב תושענ

 הבושתה .םיירוזא-ללכ םיסרטניאל ,ללכב םא ,רתויב תיקלח תוסחייתה

 סיסב לע תולעופה תוכרעמ תמקה איה וז היעבל יזכרמה לשממה לש

 דרשמ לש תויזוחמה ןונכתה תודעו ןוגכ ,םידחא הלשממ ידרשמב ירוזא

 תוכרעמ םימייקמה הלשממה ידרשמ םה םיטעמ ,רומאכ ,לבא .םינפה

 ידיב ילוהינ רישכמ תווהמ ולא תוכרעמ ,ןכ לע רתי .ירוזא סיסב לע

.תירוזאה הייסולכואה לש תונוצרה תא תוגציימ ןניאו ,יזכרמה לשממה
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 1.בגנה רוזא טרפבו ,הז בצממ םיירקיעה םיעגפנה םה הירפירפה ירוזא

 לש םיידוחייה םיסרטניאהש ךכמ האצותכ ,חותיפ-תתמ לבוס בגנה רוזא

 המרב טעמל ,תילהנמו תיטילופ הרוצב יוטיב ידיל םיאב םניא ויבשות

.תונושה תויתגלפמה תומישרב םירוזא םיגיצנ בוליש ידי-לע תמצמוצמ

יטרקומדה םלועב ירוזאה לשממה גרד תוחתפתה

 תועמשמ יבגל המכסה םויכ ןיא ,הרבחה יעדמב םיבר םיגשומל המודב

 םג ןיא 2.)תוירוזא :ןיפולחל( "ירוזא ןוטלש" וא ,"ירוזא לשממ גרד" גשומה

 ירוזאה לשממה לש ופקיה ,העפותה לש הינייפאמ לכ יבגל האלמ המכסה

 תדימ תא קזחמ תמאב ירוזא לשממ םאה רורב אל ,לשמל ךכ .ויתוכלשהו

 יוניש ללוחמ אוה םאהו ,תוטלחה תלבק יכילהתב םיחרזאה תופתתשה

 3.ימוקמה ןוטלשל יזכרמה ןוטלשה ןיבש םיסחיב יתועמשמ

 הדימב תורושקש ,תוביס ןווגמ לש הדלותכ חתפתה ירוזאה לשממה גרד

 הקולחהמ )םינושה םימרוגה דצמ( ןוצר תועיבש רסוחב תרחא וא וזכ

 התייה תוירוזא ,רבעב .ימוקמ ןוטלשל יזכרמ ןוטלש ןיב תיתרוסמה

 תחא אלו ,הנידמהמ הירפירפה לש קומע ןוצר תועיבש רסוחל יוטיב

 םיקסבה לבחב :ןוגכ( תוינלדב תומגמ תוחתפתה לש הדלות התייה

 אקוודש ,םירחא תורוקממ םג קני תוירוזאה ןויער ,תאז םע .)דרפסב

 תוצמאמ תובר תונידמ ,םויכ .הנידמה תונוביר תא קרסו לחכ אלל ולביק

 ךותמ ,המצע הנידמב םינושה םירוזאה תא קזחל תושקבמש תומרופר

 הביבסב ,התוינויח לע רומשל וא ,הנידמה תא "שדחמ תולגל" ןוצר

 .)היצזילבולגה ןדיעב טרפב( הנתשמ

 םג תורפסב הנוכמה( ירוזאה לשממה גרד תוחתפתה ,תיגולונורכ הניחבמ

oseM, םיבלש רפסמב השחרתה )"םייניב" הלימל תיניטלה הליבקמה, 

 ירוזאה לשממה גרד חתפתה ,םירשעה האמב .תודרומו תוילע העדיו

 ,תילנויצקנופהו תיטילופה המרב .היינשה םלועה תמחלמ רחאל רקיעב

 ,החוורה תנידמ הררועש תושדחה תויפיצל הנעמ אוה ירוזאה גרדה

 הלכי אל ימוקמ ןוטלשו יזכרמ ןוטלש ןיב תיתרוסמה הקולחהש תויפיצ

 .'ב 05 רפסמ הנידמה רקבמ חוד ואר ,בגנה לש םוגעה ובצמ לע  .1
 אוצמל םויכ ןתינ ,"תוירוזא" גשומה לש תקיודמה תועמשמה ביבס תוריהבה יאל רבעמ  .2

 םיסרטניא םודיקל תונידמ רפסמ תונגראתה לש ןבומב תוירוזאל תוסחייתה תורפסב
 הז גוסל סחייתהל ונתנווכב ןיא הז ךמסמבש ןבומ .)יפוריאה דוחיאה :ןוגכ( םיפתושמ
yneM םג ואר( תוירוזא לש  , 7891  : 625(. 

 ,egaP( ירוזאה גרדה תושבגתה יפלכ 'גייפ דרואדא לש תינקפסה ותשיג תא לשמל ואר  .3
1991  : L לש תצרחנה ותדמע תמועל ,)8-7  . J  . eprahS, קמועו ךילהתה תובישחל רשאב 

eprahS( הפוריאב הקיטילופה לע ותעפשה  , 3991(. 
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ימוקמה ןוטלשה לש םיילרודצורפהו םיירטשמה םייתקוחה םיטביהה

 קלח היה ירוזאה גרדה חותיפ ,תיגולואדיא-תיטילופה המרב .קפסל

 ראשה ןיב ,םלועה תמחלמ רחאל תיטילופה המצעה תא רזבל ץמאממ

 םיסופד הרזחב וצמאי תויפוריא תונידמש תורשפאה לע תושקהל ידכ

4.)דרפסו הילטיא טרפב( םייטסישפ םיינוטלש

 ,ירוזאה לשממה גרד לש ותמצעב תמיוסמ הגיסנ הלח םינומשה תונשב

 היגולואדיאהו לשו החוורה תנידמ לש התכיעדמ האצותכ ראשה ןיב

 )ר'צאת( הינטירב ידי-לע וגהנוהש הטרפה יכילהתמו ,הירוחאמ הדמעש

5 )ןגייר( ב"הראו (. egaP  , 1991  : )9-7

 ,הצואת רבוצו ךלוה ירוזאה לשממה גרדש בוש תוהזל ןתינ ,םויכ

 ירוזאה לשממה גרד ,םנמוא .יפוריאה דוחיאה תונידמ ברקב טרפב

 תוביכרמש תוימוקמה תויושרה ןיב ילכלכ הלועפ ףותישב רקיעב דקמתמ

 רוזאה תוקזחתה תויהל היושע תרבטצמה האצותה ךא ,רוזאה תא

 תלבק יכילהתב רוזאה ףותיש ,לשמל - תורחא תויטילופ תוניחבמ םג

 6.תוטלחה

 יכילהת אוה ירוזאה לשממה גרד לש ותוקזחתהל יזכרמה םרוגה

 תוינכת חותיפש הנעטה תחוור יפוריאה דוחיאה ברקב .היצזילבולגה

 ,הלא םירוזא לש תויתורחתה תא תקזחמ ירוזאה לשממה גרדב תוינידמ

 תוביסה ןיבמ .ללכב תונידמה לש הלכלכה תא תמדקמ הבר הדימבו

 תורבחל רשפאמ ירוזא הלועפ ףותישש הדבועה תא ןייצל ןתינ ךכל

 תילכלכ הביבסב רתוי תיביטקפא הרוצב ןגראתהל תוימוקמ תויושרלו

 עדימלו םיימוקמה םיכרצל רשקה תא דבאל ילב ,תוריהמב הנתשמה

 ,רמולכ ."חטשהמ" תורישי לבקתהל יושע רשא ,הלא םיכרצ תודוא

 לע וא דבלב יתנידמ סיסב לע אלו( ירוזא סיסב לע תילכלכ תונגראתה

 המרב הלועפ תופתשמש תורבחלו תויושרל הקינעמ ,)דבלב ימוקמ סיסב

 םהש םיפוכת םייוניש דגנכ םימיוסמ םינוזיאו תילכלכ תושימג תירוזאה

 רשקה תא דבאל ילב ,היצזילבולגה תא תנייפאמש הלכלכהמ קלח

 תוטלחהה םא שחרתהל לולעש רשק דוביא( םיבשותה לש םיכרצל

 7.)תימואלה המרב קר תועצבתמ תוילכלכה

esessaC :לשמל ואר .4  dna  aihcroT  , 3991  : 59-39. 
 הנטק תונגראתה ןהש ,תוינטילופורטמ תויושר ויה הלא תומגמ לש תוירקיעה תועגפנה .5

."תיסאלק" תימוקמ תושר לש תונגראתהמ רתוי הלודג ךא ,תירוזא תונגראתהמ רתוי
nosieJ  dna  nojieL  , 6991  : 6. 43-23

tsriH  dna  nospmohT 9991 ,  : 722-191  ; nedlA  dna  dnaloB ( de .  ,) 7. 6991  
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 לש המרל ןוטלשה רוזיב ךילהתב הלחהש הנושארה התייה תפרצ

 ,ןונכתלו ילכלכ חותיפל תרגסמכ םירוזאב 2691-ב ,הריכה רשאכ ,םירוזא

 םשל הקלוח תפרצ .רוזאה גרד אוה ,שדח ילהנמ גרד ,2791-ב ,הרציו

 תולהונמה תויביטרטסינימדא תודיחי הז בלשב וויהש ,םירוזא 22-ל ךכ

 רוזיב ךילהת .ירוזאה teferp-ה ,רוזאב הלשממה גיצנ ידי-לע השעמל
 ,5891-ל 2891 ןיב שחרתה תירוזאה המרל תיזכרמה המרהמ תויוכמסה

 המרב םינוש םייפיצפס םימוחתב הרורב תויוכמס תקולח הרדגוה רשאכ

 ךות ,)תילפיצינומה( תימוקמה המרבו רוזאה לש המרב ,הנידמה לש

 המרב תורחבנ תורגסמ תריצי ךותו םיביצקת לש המיאתמ הרבעה

 עפשומ לארשיב ירוזא ןוטלש גרד תריציל ןלהל עצומה לדומה .תירוזאה

.תיתפרצה השיגהמ תרכינ הדימב

עצומה לדומה

 לשממה גרד חותיפ ירוחאמ דמועש יזכרמה ןויערה :תיללכה השיגה .1

 יפרגואגה בחרמה תא גציימש תוטלחה תלבק גרד תריצי אוה ירוזאה

 ןיבל )תוימוקמ תויושר( יסאלקה ימוקמה ןוטלשה תמר ןיב יוצמה

 לשממ גרד ,רבד לש ופוסב .)הלוכ הנידמה( יזכרמה ןוטלשה תמר

 תא םדקל ורשפאיש תומיוסמ תויוכמסמ תונהיל רומא ירוזא

 ירשפא וניאש ןפואב ,ויבשותו רוזאה לש םיללוכה םיסרטניאה

 לשממ גרד" .ימוקמ ןוטלשו יזכרמ ןוטלש ןיב תימוטוכידה הקולחב

 רתייל שקבמ אל אוהו יזכרמה ןוטלשל ףילחת תווהל דעונ אל "ירוזא

 ,תוטלחה תלבקל ףסונ בחרמ תווהל רומא אוה .ימוקמה ןוטלשה תא

 הלא םיינוטלש םיגרד ינשב תוטלחהה תלבק יכילהת תא םילשיש

)eprahS  , 3991(.

 הנידמה לש ללוכה בחרמה לש הקולח ןוחבל עצומ :םירוזאל הקולח .2

 ,םירוזא העבראל הנידמה תא קלחל ,לשמל ,ןתינ .םירוזא רפסמל

 לע( םורדה :ויהי םירוזאה .תוזוחמל הקולחה תא םקלחב ופפחי רשא

 ללוכ אל ,דבלב עבש-ראב תפנ סיסב לע וא ,םורדה זוחמ סיסב

 תופנהו תוזוחמהש יפכ ,דודשאו ןולקשא תא תללוכה ,ןולקשא תפנ

 זוחמ סיסב לע( ןופצה ,)ליעל תניוצמה הלשממה תטלחהב ורדגוה

 רשא ,זכרמה זוחמו ביבא-לת זוחמ( זכרמה ,)ל"נכ ,ןופצה זוחמו הפיח

 .)ל"נכ ,םילשורי זוחמ( םילשוריו )ל"נכ ,ןולקשא תפנ תא םג וללכי

 "רוזאה תצעומ" םקות רוזא לכב :תירוזאה תינוטלשה תוכמסה .3

 שי .רוזאה תייסולכוא ידי-לע רחבית הצעומה .אישנ השארבו תרחבנ
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 םיבושייהמ דחא לכל הצעומב גוציי רשפאתש תוריחב תטיש חיטבהל

.תעצבמ תושר לש תויוכמס ויהי רוזאה תצעומל .רוזאב םיללכנה

 תצעיימ הצעומ םקות רוזא לכב :תירוזאה תיעוצקמה תוכמסה .4

 חותיפב םירושקה םימוחת ןווגמב עוצקמ ישנאמ בכרותש ,תירוזא

.רוזאה תצעומל תצעוי לש דיקפתב שמשת רשא ,רוזאה

 יגרד תשולש לש תוירחא ימוחת לש הקולח עבקית :תוירחא ימוחת .5

 ימוימויה ףטושה דוקפתל םירושקה םיאשונ ,םייללכ םיווקב .לשממה

 םיילפיצינומ םיניינע( תימוקמה תושרה תוכמסב ויהי בושייה לש

 םיקהבומ תונורתי ילעב וא תירוזא העיגנ ילעב םיאשונ ,)םינוש

 הלכשה ,תויתשת ןונכת ומכ( תירוזאה המרה תוכמסב ויהי לדוגל

 ויהי תימואלה המרב םימוחתב םיאשונ ,)דועו ,הקוסעת יזכרמ ,ההובג

 ,םיינידמ םיאשונ ,םיימואל םיטקיורפ ומכ( יזכרמה לשממה תוכמסב

.)ןוחטיבה םוחתב םיאשונ

 תייסולכואמ םיסמ ,תורוקמ ינשמ בכרוי :רוזאה תצעומ ביצקת .6

 תימוקמה הייסולכואהמ םיסמה .יזכרמה לשממהמ הכימתו רוזאה

 םיבגנה םיסמה .תוימוקמה תויושרה תועצמאב וא תורישי ובגיי

 ,תינוטלשה תרגסמה יונישמ האצותכ ולעוי אל תימוקמה הייסולכואהמ

 םיביצקתה םג .תירוזאה תושרהו תימוקמה תושרה ןיב וקלחתי אלא

 תויושרל םויה םירבעומה םיביצקתה :ולעוי אל יזכרמה לשממה לש

 לש םירחא םיביצקת ןכו ,תירוזאה תושרה םע וקלוחי תוימוקמה

 ורבעוי תירוזאה המרל ורבעוהו ותוירחאב ויהש םימוחתב לשממה

.רוזאה תצעומל

 ,"ירוזא חותיפל תושר" םיקת הלשממה :יזכרמה לשממה םע רשקה  .7

 לשממה ןיב רשקה לע הנוממ היהתש ,הלשממה שאר דרשמב יוצר

 שמשתש ,רוזא לכב תוגיצנ היהת וז תושרל .ירוזאה לשממהו יזכרמה

 היהת וזה תושרה לש התרטמ .םינושה לשממה יגרד ןיב םיעגמל

 .רתוי םייתייעב םירוזאב דוקימ ךות ,ירוזאה חותיפה תא םדקל

 םירקחמ ,תילכלכ תוליעפ לש םוקימ ןוגכ םיאשונ ןחבת תושרה

.המודכו ,ירוזא ןונכת םוחתב

 המרב ירוזא טנמלרפ םקוי :תיזכרמה תקקוחמה תושרה םע רשקה  .8

 .ורדגויש יפכ םירוזאהמ דחא לכ לש םיגיצנ לולכי רשא ,תימואלה

 רפסמ לבקי רוזא לכו ,רוזא לכ יבשות ידי-לע ורחביי םירוזאה יגיצנ

 ,םיגיצנ 08 לכה ךסו ,רוזא לכל םיגיצנ 02 ,לשמל( םיגיצנ לש עובק

 ךילהתב ףתוש היהי ירוזאה טנמלרפה .)םירוזא העברא ויהיש הדימב
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 תוכמס טנמלרפל היהת אל( םירוזאל עגונה ימואלה תוטלחהה תלבק

 .)ןוחטיבו ץוח תוינידמ לש תויגוסב ןודל

 הזוחה .יתנש-בר ןונכת הזוח ןיכי רוזא לכ :םייתנש-בר ןונכת יזוח  .9

 ,ןונכת ,תויתשת ימוחתב רוזאה חותיפל חווט תוכורא תוינכת לולכי

 ,המודכו ,הביבס ,תילכלכ תוינידמ ,תיעוצקמ הרשכה ,ההובג הלכשה

 םואית חיטבהל הרטמב ,תוימוקמה תויושרה םע הלועפ ףותישב ןכויו

 ךרעיי יביצקתה אשונה .תימוקמה תינכתל תירוזאה תינכתה ןיב

 םיזוחאב ףתתשי יזכרמה לשממה .יזכרמה לשממה םע םואיתב

 ימואלה קשמל םתובישח יפל ,םינושה תינכתה יביכרממ םימיוסמ

 םירוזא ידי-לע ושגוהש תורחא תוינכתל סחיב םתובישח יפלו

 .םירחא

 לשממהו יזכרמה לשממה םהבש םימוחת ורדגוי :ירוזא-ךות ףותיש .01

 ןיב ףותיש דדועל ידכ ,תוימוקמה תויושרב תיביצקת וכמתי ירוזאה

 םיתוריש עוציבב ףותיש :המגודל .רוזאה ךותב תונוש תוילכלכ תודיחי

.םיבושיי רפסמ ידי-לע םינוש םיינוריע

 םוכיס

 תייסולכוא לש תללוכה החוורה לש הלדגה רשפאמ ירוזאה ןוטלשה

 יכרוצ תא רתוי תגציימש רתוי הליעי םיתוריש תקפסא תועצמאב רוזאה

 וא ימוקמה ןוטלשה ידי-לע םויה םיקנעומה םיתוריש ןווגמ לש רוזאה

 לאיצנטופש לככ תרבוגו תכלוה ירוזאה גרדה לש ותובישח .יזכרמה

 המרהמ תוגרוחה הלועפ ףותישו םירשק לש תוכרעמב יוצמ חותיפה

 .םיילפיצינומה תולובגהמ תוגרוח תוימוימויה תויעבהש לככו ,תימוקמה

 אוה .היטרקומדה לע רומשלו המצעה תא רזבל רשפאמ ירוזא גרד

 תאז ,תילכלכ תונגראתה רשפאמו תיטילופ תוהז לש ףסונ דממ קינעמ

 ןטקה ימוקמה ןוטלשה תא רתייל ילבו תינידמה תרגסמה תא ררופל ילב

 .רתוי
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