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 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 :הקפה לוהינ
בוישומ לעי :היירפסה תכרוע
ןרה ןור :רדסו יפרג בוציע
ןמכטש בדנ :הקפה זכר
םילשורי ,הקיתעה ריעה סופדב ג"סשתב ספדנ

90 ב"תסמ -569
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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77 ףיש ןליא ).לימב( ףולא טפושהו לחש השמ ד"וע תייחנהב  'ב ןויד תצובק
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:החיתפ ירבד

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

תירוביצה הצעומה ר"וי ;ןוילעה טפשמה תיב אישנ רבעשל - ריאמ ,רגמש ,טפושה

    :)תיב-ףלא רדס יפל( םירבודה תמישר

רפוס - .ב.א ,עשוהי

לארשי תסנכ ,ש"דח תעונת ל"כזמ - דמחומ ,הכרב כ"ח

הביבח תעבגב םולשל ידוהי-יברעה זכרמב הצרמ - םלאס ,ןארבו'ג 'חיישה

הפיח ריעה שאר - םרמע ,ענצמ

ןד ,רודירמ רשה

לארשי ץראל תידוהיה תונכוסה ר"וי - ילס ,רודירמ

הפיח תטיסרבינוא - ימס ,החומס 'פורפ

םיטפשמה רש רבעשל - םייח ,קודצ ד"וע

קרב-ינב תייריע שאר - יכדרמ ,ץילרק ברה

   תירבעה הטיסרבינואה ,לארשי תבשחמל גוחה - רזעיבא ,יקציבר 'פורפ

םילשורי ,היטרקומדל ילארשיה ןוכמה ,ריכב תימע ;םילשוריב   

* * *

 הקוחה לש יתרהצהה קרפל שדקוי הצעומה לש ישישה סוניכה :ןומרכ קירא 

 ביטקלוקה תרדגהו הנידמה תוהז תלאשב חוכיווה .הקוחל אובמה - הדיתעה

.וז הלאשב סוזנסנוקל ונעגה אל הכ דע ;הנידמה תמקה זאמ ךשמנ

 יהמ ;הנידמה לש התוידוהי יהמ :ומכ םייתייעבו םישק םיאשונ ןוידל ולעי םויה

 .דועו היטרקומדה תוהמ יהמ ;הנידמה לש תויטרקומדה

 םיבכרומה ,תירבה-תוצרא תקוחל אובמה ירבד םילבוקמו םיעודי :רגמש ריאמ 

 םע ינב ונא" :םש רמאנ קקוחמכ רוביצה תניחבמ .םיירקיע םיקלח ינשמ

 לבקמה ףוגה לש רתויב יתיצמת רואית רמולכ ,אל ותו הז ",תירבה-תוצרא

 .תרשל הדעונ הקוחהש תוירקיעה תורטמה ןיינמ אב ןכמ רחאל .הקוחה תא

 ,תירבה-תוצרא לש תונידמה ןיב תירבה קוזיח - תורטמב תפקתשמ היגולואדיאה

.האלה ןכו תפתושמ הנגה ןוניכ

 הז אוה ,םינמזה חול לש ינשה הצקה ןמ ,תרחא תמסרופמ הקוח לש אובמ

 רמאנ .0991-ב ,תוינמרגה יתש לש דוחיאה ירחא השדחה תינמרגה הקוחה לש

 תרשל ןוצר רודח ,םדאה ינפבו םיהולאה ינפב תוירחאל תועדומ ךותמ" :וב

 ינמרגה םעה ומצעל קינעה ,תדחואמה הפוריאב תויוכז הווש קלחכ םולשה תא
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הקוחל אובמה - הקוחה לע היתוכלשהו הנידמה יפוא תייגוס

 .'דוסי קוח' הקוחל םיארוק םה ".הזה דוסיה קוח תא הקוח קקוחל ותוכמס חוכמ

 הלא םג ,הינמרג תא תוביכרמש תונושה תונידמה תא אובמב םינומ ךכ רחא

 תא םילשהל תישפוח הערכה ךותמ וטילחהשו חרזמב RDD-ב ןכל םדוק וללכנש

.ינמרגה םעה לכ לע אופא לח הז דוסי קוח .הינמרג לש תוריחהו תודחאה

 ,היינשה םלועה תמחלמ ירחא הדלונש הקוחה ונייה ,9491-מ הינמרג לש הקוחב

 תימואלה תודחאה תא רמשל הקוחה תרטמ התייה םש םג .אובמב לק ינוש היה

 הקוחה תקיקחב לעופ םג םעה :רגתא ןיעמ אבוה הלש םויסב לבא ,תיתכלממהו

 הזב ארקנ ינמרגה םעה לכ .ןכ תושעל תלוכיה םהמ הענמנש םינמרג םתוא םשב

 האירקה ,רמולכ .הינמרג לש תוריחהו תודחאה תא תישפוח הערכהב םילשהל

.9491 לש הקוחה ךותב רבכ המולג התייה הינמרג לש התודחאל

-מ תפרצ לש הנורחאה הקוחה .םמע םהימעטו ,םילימב וכסח םידנקהו םיתפרצה

 חוכב העיצה הקילבופרה תלשממ" :רמאנ אובמבו ,תויתיצמתל למס איה 8591

 תידנקה הקוחה ".םסרפמ אישנהו ,ץמיא יתפרצה םעה ,היצוטיטסנוקה קוח

 תוקוח שי ,ןבומכ .קוחה ןוטלשו םיהולא לש ותונוילע :םירקיע ינשב תחתופ

.ןוידה ךשמב ולעי דוע יאדווב תואוושההו ,רתוי טרופמו ךורא אובמ תולעב

 והמ עמתשמ ןהמ יכ ,תינמרגה הקוחל תונשרפה תולימל טעמ סחייתהל ינוצרב

 שקבמ ,קרטש 'פורפ ,עודי ןשרפ .יתקוח הנבמ ךותב אובמה לש הפוצמה ןכותה

 יחסנמ לש תורטמהו םימעטה תא ,תורצוויהה ךילהת לש תוביסנה תא ראתל

 ,הזה ןשרפה ירבדל .התועמשמ תאו הקוחב ךרוצה תא ךכב שיגדהל ידכ ,הקוחה

 לש טוטרש" הזל ארוק אוה .תירוטסיה תועמשמ תולעב תורעה םג שי אובמב

 .םינטפשמל היחנהו םיחרזאה לכל האירק ןיעמ ",םיירוטסיה םימושיר

 סיסב וב תוארל םגו תשרופמ היצרגטניא לש המגמ הקוחל אובמל סחייל גוהנ

 תוכז רדגב םניא אובמה ירבד ,תרמוא תאז .המצע הקוחה יפיעס לש םתונשרפל

 םיאבומה םיטפשמב רזעיהל ןתינ לבא ,הילע ךמתסהל ןתינש תיאמצע דוסי

 קוח ךותב תוארוה ךרוצה תדימב שרפל ידכ יתוהמ ןכות ילעב םה רשאו אובמב

.הקוחה ןמ יתוהמ קלח רדגב ונניא ומצע אובמה .דוסיה

 לצא ארקנש המ ,לאל תוסחייתה ןיעמ שי תופסונ תוקוחבו תידנקה הקוחב

OITACOVNI( 'יאד ויצקובניא' םיאמורה  IED(, לא תימשרו תיסקט היינפ ,ונייהד 

 הינמרג תא תוביכרמה תונידמ רפסמ לש ןהיתוקוחב העיפומ םג וזכ היינפ .לאה

 לש הנושארה הקוחה התייה וז הניחבמ רתויב תינוציקה .תירצייוושה הקוחבו

 תוסחייתה התייה הלש אובמב ;)רצק ןמז ינפל התנושש( 6391 תנשמ ,דנלריא

  - תחאה :תורטמ יתש שי לאל היינפל .ירצונה ושילו שודקה שולישל תשרופמ

 תוטלתשהה ןמ עובנל הלולעש תוירטילטוטה תלילש ,יטולוסבא ןוטלש תלילש

 םזיאתאה תלילש - תיתרהצה רתוי איה היינש הרטמ ;הנידמה לע שונא-ןב לש
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.הנידמל דוסיכ

 ילארשיה ןוכמה םעטמ הקוחל אובמ לש תמיוסמ החסונ םיגיצמ ונניא ,ונגהנמכ

 ,םיצרמ לש הרוש יפמ תויללכ תויטרואת תוגצה הליחת איבנ אלא ,היטרקומדל

 ,תיטילופה תועמשמה לעב יתרהצהה חסונה לש תוירשפאה תופולחל סחייתנו

.המודכו ירוטסיהה עקרל

 רוביצה תודמעו לארשי תנידמ לש רטשמה" אוה ןוידה אשונ :החומס ימס 

 יתש .יפוסוליפ-יגולואדיא אלו ,יריפמא-יטילנא אוה ןוידה יפוא 1 ".ויפלכ

 תודמע ןהמ ;לארשיב יטרקומדה רטשמה גוס והמ :ןה ןהב קוסעאש תולאשה

.לארשי רובע םינוש םירטשמ יפלכ יברעהו ידוהיה רוביצה

 ,קוריה וקה םוחתבש לארשיב יברעה-ידוהיה רושימל םצמטצמ ןלהלש חותינה

 ,קומע ןפואב העוסש הרבח איה לארשי .לארשי תנידמ יחרזא ללכל ,רמולכ

61 הווהמה יניטסלפ-יברע טועימ הב יחש  ךייתשמ ובור .הייסולכואהמ %

 תוקומע קולחו ,ןיועל בשחנ ,עמטנ יתלב ,ידילי טועימ והז .םיכומנה םידברל

 ךוסכסל ןורתפהו בחרמב הנידמה תובלתשה ,תונויצה יבגל ידוהיה בורה םע

.יניטסלפ-ילארשיה

 םאות םהמ הזיא ררבאו םלועב םינוש םייטרקומד םירטשמ ימגד תגצהב ליחתא

.ילארשיה רטשמה תא

:תועוסש תורבחב םייטרקומד םירטשמ לש םימגד העברא ןיב ןיחבמ ינא

 .תירבה-תוצראו תפרצ תמגוד תילרביל היטרקומד אוה יסאלקה םגדה .1

 לכ תנידמ' םשב ירוביצה חישב עודי ילרבילה םגדל ליבקמה ילארשיה רטשמה

.'תילארשי םואל תנידמ' וא 'היחרזא

 היטרקומד' לש םגדה םייק.היגלב תמגוד תויברעמ תונידמ רפסמב .2

. 'תימואל-וד הנידמ' איה ולש תילארשיה הליבקמהש 'תיתליהק-וד

 היטרקומד' םינכמש המ אוה רקחנ ךכ-לכ אל ןיידעו עודי ךכ-לכ אל םגד .3

 דנלוהב ,הינטירבב לשמל ,ברעמב טשפתהל ליחתמש גוסהמ 'תיתוברת-בר

.לארשי יבגל םג הז חנומב שומישל םינצינ רבכ שי .הקירפא-םורדבו

 .הפוריא זכרמ-חרזמ תוצראב רקיעב יוצמ 'תינתא היטרקומד' לש םגדה .4

 איה לארשיל ולש הליבקמה .ךכל רתויב הבוטה המגודה שמשל הלוכי היקבולס

.'תיטרקומדו תידוהי הנידמ'

:םגד לכל עגונב טעמ ביחרא

 וזכרמבש ,תילרביל היטרקומד לש יסאלקה םגדה חוור ברעמה תוצראב .א

 תינתא-בר ,תיחרזא המוא איה םיחרזאה תליהק .םיחרזאה תליהק תבצינ

 סחייתמ הז גוסמ רטשמ .ינתאה אצומל תעגונש הנחבה םוש הב ןיא .תיתד-ברו

 הילפא עונמל הסנמ םג אוה .תוצובקב ריכמ וניאו םידיחיכ םיחרזאל קר
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הקוחל אובמה - הקוחה לע היתוכלשהו הנידמה יפוא תייגוס

 תויטרקומדה לכב .הקוחבו םיקוחב אלמ תויוכז ןויווש םייק .םיחרזא ןיב

 םואל ,תד ןיב ,תימשר אל ,תישעמ הדרפה תמייקתמ ,דנלריאמ ץוח ,תוילרבילה

 תוברת ןהב הרצונ תורוד הברה ךשמב .תחא תימשר הפש ןהל שי .הנידמו

 הייסולכואה לכל תחא תירוביצ ךוניח תכרעמ ,תפתושמ תוהז ,תפתושמ תימואל

 אוה בורה-תצובק ךותב םיטועימה לש תועמטיהה רועיש .םייחרזא םיאושינו

 םויק ידי-לע בורו טועימ ןיב םיניקת םיסחי הגישמ תילרבילה היטרקומדה .הובג

 םילימב .העימטל םיצחל ידי-לעו תוצובק לש ןמויקמ תומלעתה ידי-לע ,ןויווש

 רועזמ אוה תאז הרבחב םיימואלו םיינתא םיכוסכס תוסיוול ןונגנמה ,תורחא

 לש םמויקב תכמות הניא וזכ רטשמ תרוצש רחאמ .תוצובקה ןיב םילדבהה

 םתוא העימטמו םתוא השילחמ איה ,דרפנה םכוניחבו םתוברתב ,םיטועימ

.בורה-תצובקב

 לארשיב .אל ,יתעדל ?תילרביל היטרקומד רותב לארשי תא גווסל רשפא םאה

 ,תיחרזא המוא לארשיב ןיא .דוסיה ןבא אוה ,חרזאה אלו ,ידוהיה םואלה

 תויטס םג שי לארשיב .תיתדה-תינתאה תידוהיה המואה איה תטלשה המואהו

 ,תד ןיב הדרפה ןיא לארשיב .םיחרזאה ללכל אלמה ןויוושה ןורקעמ תוקהבומ

 בוריע םירשפאמש םייחרזא םיאושינ ןיא םג ךכמ האצותכו ,הנידמו םואל

 הפש אלו תוימשר תופש יתש לארשיב שי .םיבשותה ןיב תוללובתה וא יתד-ינתא

 ךוניח לש תוכרעמ רפסמ שי .תפפור לארשיב תיחרזאה לעה-תוהז .תדחאמ תחא

 תועמטיה ןיא .תפתושמ תוברתו סוזנסנוק תריציל תחא תכרעמ אלו ,ירוביצ

 היטרקומד הניא לארשי עודמ תויתוהמ תוביס ןה הלא לכ .בורב טועימה לש

.תיברעמ תילרביל

 תוליהק יתש לש היטרקומד וא תימואל-ודה הנידמה םגד םאה הלאשל רובענ .ב

 לש דוסיה ןבא .ילארשיה רטשמה תא םאות ,הווש סוטטס תולעב תוימואל

 לש םיצמאמו םימואל השולש וא םיינשב הנידמה לש הרכה אוה הז רטשמ

 ,םימואלב התרכהל ליבקמב .םהיניב םיטקילפנוקה תא םצמצלו תסוול  הנידמה

 אלמ ןויווש הב םייק ,ךכיפל .תפתושמ תיחרזא לע-תמוא רוציל הסנמ םג איה

 םיחרזאה לכ לש אלמ ןויוושל ףסונב הנידמה ידי-לע םירכומש םימואלה לש

 שי הצובק לכל .ולשמ הפש םג םיתעלו ,ולשמ תוברת שי םואל לכל .םיטרפכ

 תופשהו תויוברתה .הילע רומשל הל תרשפאמ הנידמהש הלשמ הקזח תוהז

 ליחנהל תרשפאמה םואל תצובק לכל תדרפנ ךוניח תכרעמ שי .תורמשנו תורכומ

.םיאבה תורודל תוידוחייה תוימואלה תושרומה תא

 הימונוטוא םה םימואלה ןיב םיכוסכסה תוסיו תא םירשפאמש םינונגנמה

 הקולחו תילרדפ הנידמ לש תרגסמב םואל לכל תילאירוטירט וא תידסומ

 וקלח תא לבקמ טועימה .םייונימהו םיביצקתה ,םיבאשמה לש תילנויצרופורפ
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 תינויצילאוק איה הלשממה ,רמולכ ,ןוטלשב עובק ףתוש אוה .יסחיה ולדוג יפל

 לע וטו ליטהל םג יאשר  טועימה .היצילאוקב תופתתשה תחטבומ טועימלו

 הקיטילופה ,הזכ ירטשמ םגדב .ולש םיינויחה םיסרטניאב תועגופש תוטלחה

 שבגל םיסנמ רשאכ .טועימהו בורה ןיב עגיימ ןתמו אשמ ידי-לע תלהנתמ

 .הטלחה-יאל םיעיגמ םג םירקמה בורבו ,תורשפל בור יפ-לע םיעיגמ ,המכסה

 ירועיש לבא ,םייחרזא םיאושינ שי הזה גוסהמ תויברעמה תורבחה בורב

 המויק לע רומשל הדיפקמ הצובק לכ יכ ,השעמל םיכומנ דואמ תועמטיהה

 :םיטקילפנוק תוסיו אוה הז גוסמ רטשמ לש ותחלצה דוס .התוהז לעו דרפנה

 ןיב המכסה שי .םתוא רמשמו םילדבהבו תועדה יקוליחב ריכמ רטשמה

 ןתופכלו תוטלחה לבקל וחוכב שמתשהלמ ענמנ בורהו המכסה-יא לע תוצובקה

 ויניינע תא להנל ול ןתונו טועימה לש תויוכזה תא דבכמ בורה .טועימה לע

.טועימל הקינעמ הנידמהש הימונוטואה תועצמאב

 ;רכומ וניא יברעה םואלה .לארשי תא םאות וניא תימואל-ודה היטרקומדה םגד

 הסנמ הניא הנידמה ;תפתושמ תיחרזא לע-תמוא םיווהמ םניא לארשי יחרזא

 םואלה .םיחרזאה ללכ לש תפתושמ הליהק הב םייחה םיברעהו םידוהיהמ רוציל

 .ידוהיה םעה לש ותנידמ תימשר איה לארשי יכ ידוהיה םואלל הווש וניא יברעה

 תא חפטל ,םידוהיה לש םיסרטניאה לע רומשל איה הנידמה תרטמ ,השעמל

 םיידוהי םיימואל םיטקיורפ עצבלו ידוהיה בורה תא לידגהל ,תידוהיה תוברתה

 יתש שי לארשיב .תודע גוזימו םידוהיב ץראה יקלח לכ בושיי ,היילע ומכ

 לבא ,תויוברת יתש שי .תוחנ דמעמב איה תיברעה הפשה ךא ,תוימשר תופש

 תררוש ימואל ןויווש םוקמב ,תורחא םילימב .התוחנל תבשחנ תיברעה תוברתה

 הניא תיברעה ךוניחה תכרעמ ךא ,ךוניח תוכרעמ יתש שי .תידוהי תויטננימוד

 הימונוטואמ הנהנ וניא יברעה טועימה .תיברע הטילשב הניאו תימונוטוא

 ןיא .תימואל-וד הנידמ לכ לש הניפה ןבא איה-איהש תילאירוטירט וא תידסומ

 םיפתוש םניא םיברעה .םיביצקתו םייונימ ,םיבאשמ לש תילנויצרופורפ הקולח

 יברעה טועימל .תיתלשממה היצילאוקהמ קלח ויה אל םעפ ףאו ןוטלשב םיעובק

 תילארשיה הקיטילופב .ויניע תואר יפל טילחמ ידוהיה בורהו וטו תוכז ןיא

 ןיבל םניב המכסהל עיגהל ןויסינ וא ןתמו אשמ הב להנתמ אלו םיעבוק םידוהיה

.םיברעה

 רשאכ ,ךליאו 07-ה תונשמ רקיעב ברעמב חתפתהל ליחתה יתוברת-ברה םגדה .ג

 .תויתוברת-ברה ןויערל חתפיהל ולחה תויסאלקה תוילרבילה תויטרקומדה

 וב תרצונ .ימואל-ודה םגדה רבעל ילרבילה םגדהמ רבעמ השעמל שי הז םגדב

 םיריכמ ,הדיחאהו תחאה םואלה תנידמ םוקמב ;המואל הנידמה ןיב הדרפה רבכ

 םגדה םג ,ילרבילה םגדב ומכ .תונוש תוליהק וא תוברת תוצובק לש ןמויקב
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 ילרבילה םגדל דוגינב ךא ,םיחרזאה ללכל אלמ תויוכז ןויווש קינעמ ימואל-ודה

 יכ םא ,תמיוסמ הרכה םג תמייק ימואל-ודה םגדב ,דבלב טרפ תויוכזב ריכמש

 ,הפשב רקיעב ,תומיוסמ תויצוביק תויוכז םהל תוקנעומו םיטועימב ,תימשר אל

 הליהק תמקה ידי-לע סוזנסנוקל וא המכסהל עיגהל הסנמ הנידמה .ךוניחבו תדב

 תוחפ אל תיביטקלוקהו תישיאה תוהזב תיזכרמו הבושח היהתש תיחרזא-לע

 לש יתוברתה דוחייה תא דבכמ ימואל-ודה םגדה .תוירלוקיטרפה תוליהקהמ

 ךותמ אלא ,תלבוקמ תיקוח המרונכ אל יכ םא ,ןוטלשב גוציי ול קינעמו טועימה

 דואמ םיקזח ויהש ,העמטהלו הדחאהל םיצחלה .ותארקל אובל ןוצרו תובשחתה

.יתוברת-ברה םגדב םיליעי תוחפל םיכפוהו םישלחנ ,ילרבילה םגדב

 המואה ןיבל הנידמה ןיב הפיפחה ללגב יתוברת-בר רטשמ םייקתמ אל לארשיב

 תיסחי ףדעומ ימשר דמעמ ןתינ םתוברתלו םידוהיל .תיתדה-תינתאה ,תידוהיה

 תיחרזא לע-תליהק םיקהל םיצמאמ השוע הניא הנידמה .םתוברתלו םיברעל

 אצומה וא תוברתה תוצובק ומכ תוחפל םיחרזאה ייחב הבושחו הקזח היהתש

 תימשר םירכומ םיברעה .תוצובקה ןיב ףותישל תלעופ אל םג הנידמה .םהלש

 םיגצוימ םניא םגו ימואל טועימכ אל יכ םא ,ינתאו יתד ,יתוברת ,ינושל טועימכ

.ןוטלשב

 תליהק הניאו חרזאה הניא 'תינתא היטרקומד'ה םגד לש תיתשתה ןבא .ד

 לע דסוימ אוה .תחפומ יטרקומד רטשמב רבודמ .בורה-תצובק אלא ,םיחרזאה

 הטילש ןיבל ,םלוכ תא הליכמש ,תילרודצורפ היטרקומד ןיב תיתוהמ הריתס

 .םימיוסמ םיניינעב טועימה תא הרידמש ,בורה-תצובק לש תדסוממ תינתא

 םיווהמ םניא ךא ,תונוש תוימואל-תוינתא תוצובקל םיכייש הנידמה יחרזא

 לש םואלה ךא ,םימואל ינש שי הזה םגדב .תפתושמ תיחרזא לע-תליהק

 ןניא יכ םא ,טועימל תוקנעומ תויצוביק תויוכזו טרפ תויוכז .רכומ וניא טועימה

 תכיישכ תבשחנ הנידמה .הכומנ התוכיאו האלמ-אל איה היטרקומדה .תואלמ

 ותוברתו בורה-תפש .הב תטלוש בורה-תצובקו ,בורה לש םואלל ,בורה-תצובקל

 םיניינועמ םידדצה ינש יכ בורהו טועימה ןיב ךוניחב הדרפה תישענו תוטלוש

 םינונגנמה םירסח תינתא היטרקומדב .תודרפנ תוצובקכ םמויק תא ךישמהל

 וניא ,הימונוטואל הכוז וניא טועימה :תימואל-וד היטרקומדב ונל םירכומה

 ,ינוחטיב םויאכ ספתנ אוה .ןוטלשב עובק ףתוש וניאו ויתודסומ תא להנמ

 וילע תולטומ ,םייאמל וא ןיועל בשחנ טועימהש רחאמ .יתוברת וא ,יפרגומד

 תעונת רוצייו ןגראתי אלש ידכ - 'חוקיפ' תונכל גוהנש המ - תונוש תולבגה

 תודוסיו םייטרקומד תודוסי הז דצב הז םימייק הז םגדב .רטשמל תודגנתה

 ןיעמ ,הדורי יד ותוכיא לוכה ךסבו ,טועימב תינתא הטילש לש םיקהבומ םיינתא

.'ב גוס היטרקומד
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 יתינב ינא הזה םגדה תא יכ ,יאדווב ?תינתא היטרקומד איה לארשי םאה

 תינתאה היטרקומדה םגדב יתינמש תונוכתה לכ .ילארשיה רטשמה ךמס לע

 תיטרקומדו תידוהי הנידמכ לארשי לש ראתמה יווק .ילארשיה ןויסינהמ תובואש

 הניא לארשי ךא  .תינתאה היטרקומדה םגד לש סופיט-באל התוא םיכפוה

 הינוטסא .תילארשיה המגודל הרטשמב הבורק היקבולס .גירח וא דיחי הרקמ

 בורמ תוחרזא תללשנ דוע לכ ךא ,תוינתא תויטרקומד ןמצע תא תואור היבטלו

.תויטרקומד תונידמכ ןגווסל השק ,תיסורה רבוד טועימה ינב

 ינומגה םגדל ידוהיה רוביצה יניעב בשחנ לארשיב תינתאה היטרקומדה םגד

 תורחתהל לוכיש והשמ ןיא ידוהיה רוביצה לש הסיפתב .וילאמ ןבומכ לבקתמו

 וחמצש םייברעמה םייטרקומדה םירטשמל דוגינב .רתוי ליבקו קדוצ אוהש ,ותיא

 לארשיב תינתאה היטרקומדה םגד ,םינשב תואמ ךשמב יכיטס ןפואב ושבגתהו

.תינויצה העונתה לש טקיורפכו ןוזחהמ קלחכ ןנכותמו ןווכמ ןפואב חתפתה

 בחרה רוביצה יניעב ספתנו םלועב קוושמ ,הזחתמ תינתאה היטרקומדה םגד

 .םלועב האלמ טעמכ היצמיטיגלל הכוז אוה ךכ ידי-לעו ,תילרביל היטרקומדכ

 היה אוה .06-הו 05-ה תונשב .הנידמה םוק זאמ הבוטל םייוניש רבע אוה

 חותפ רתוי השענו ןתמתה ןמזה םעו ,יטרקומד רשאמ ידוהי רתוי הברהו חושק

 וינייפאממ דחא יכ גורדשל חונו רופיש-רב אוה הזה םגדה ,יתעדל .יטרקומדו

.ותושימג אוה םיבושחה

 רטשמה יבגל יברעה רוביצהו ידוהיה רוביצה לש תודמעה תא גיצא תעכ

 .5991-1002 הפוקתב ועצובש להק תעד ירקסמ םיחוקל םינותנה .םהיניעב ףידעה

 תידוהיה הייסולכואה לש םיגציימ םייצרא םימגדמ לע םיססבתמ םירקסה

 הקדבנ רטשמ םגד לכ יבגל הדמעה  קוריה וקה ימוחתב תררוגתמה תיברעהו

 לכ םע םיכסמ אל וא םיכסמ אוה םא רמול שקבתה לאשנה .םינפוא ינשב

 ךותמ ויניעב ףידעה רטשמה תא רוחבל שרדנ אוה ךכ רחאו דרפנב רטשמ םגד

 םיסחיה תייעבל םיירשפא םירדסהכ וגצוה תולאשה לכ .ול וגצוהש השימח

 תוחולב םימכוסמ םירקסה יאצממ .לארשיב םיידוהיהו םייברעה םיחרזאה ןיב

1-4.



ה 
ירוביצה הצעומ

וניכה • ת
ה ס

יש
יש

61
הקוחל אובמה - הקוחה לע היתוכלשהו הנידמה יפוא תייגוס

:ידוהיה רוביצה תודמע יבגל תואבה תונקסמל ליבומ 2-1 תוחולב ןויע

םהל םיכסמ ידוהיה רוביצהש בור-טועימ יסחיל םירדסה .1 חול

     5991 1002 
8.03 4.13    רפסנרט

8.91 5.62  תיטרקומד-אל תידוהי הטילש
5.11 5.4   תילרביל היטרקומד
1.21 1.8   תימואל-וד הנידמ
0.02 2.62   תמייק תינתא היטרקומד
3.08 5.17  תרפושמ תינתא היטרקומד

ידוהיה רוביצה יניעב רתויב ףידעה רדסהה .2 חול

  ב1002 א1002 5991    
1.51 0.91 8.01   רפסנרט
6.21 9.5 5.11 תיטרקומד-אל תידוהי הטילש
6.1 9.3 0.2  תילרביל היטרקומד
6.3 * *  תימואל-וד הנידמ
* 8.7 5.31  תמייק תינתא היטרקומד
76 4.36 2.26 תרפושמ תינתא היטרקומד .0

הגצוה אל וז תורשפא* 

 לע לבוקמ וניא )'תמייק תינתא היטרקומד'( יחכונה יטרקומדה רטשמה .1

 ומע םימיכסמ םהמ עברמ תוחפ .םיברע-םידוהי יסחיל רדסה רותב םידוהיה

 הדבועל םיעדומ םידוהיה .רתויב בוטה רדסהכ ותוא םיפידעמ תירישעכ קרו

 תויצפוא שפחל ךירצ ןכלו הכלהכ תלעופ הניא תיחכונה תינתאה היטרקומדהש

.תורחא

 רפסנרט - םייטרקומד-אל תונורתפל םימיכסמ םידוהיהמ תיצחממ הלעמל .2

 תלילש ךות םהב הטילש וא םיאתמ יוציפ ןתמ ךות םייברעה םיחרזאה לש

.תויטרקומדה םהיתויוכז

 תוחפו תימואל-וד וא תילרביל היטרקומדל םימיכסמ םידוהיהמ עברמ תוחפ .3

.רתויב ףידעה רטשמה תא וללה םימגדה ינשמ דחאב םיאור %5-מ

 תינתא היטרקומד אוה םידוהיה יניעב רתויב יוצרהו םכסומה רטשמה .4

 םילימב רקסב הרדגוהש תנקותמ תיטרקומדו תידוהי הנידמ ,ונייהד ,תרפושמ

 ונהיי לארשיב םיברעהו תינויצ-תידוהי הנידמ תויהל ךישמת לארשי" :הלא

 תודסומ תא ולהניו םיביצקתב יסחיה םקלח תא ולבקי ,תויטרקומד תויוכזמ
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 םידוהיהמ %3.08 וז היצפוא םע ומיכסה 1002-ב ."םהלש תוברתהו ךוניחה ,תדה

.רתויב ףידעה רטשמכ התוא ואר םהמ %0.76-ו

 תורמל ןמז ךרואל תידוהיה הדמעב החשקה לש תיבקעו הרורב המגמ ןיא .5

 םג שי ךא רפסנרטב הכימתב תמיוסמ היילע םנמא שי .0002 רבוטקוא יעוריא

.תרפושמ תינתא היטרקומד לש היצפואב היילע

:תיברעה הדמעה יבגל תואבה תונקסמה תא קיסהל ןתינ 3-4 תוחולב ןויעמ

הל םיכסמ יברעה רוביצהש בור-טועימ יסחיל םירדסה .3 חול 

 

      5991 1002 

* 6.13   ןיטסלפ לכב תימאלסא הנידמ

* 8.73  ןיטסלפ לכב תיטרקומד-תינוליח הנידמ

* 4.42  תבורעת יאושינ םע תילרביל היטרקומד

* 2.92 לוכל ירבע ךוניח םע תילרביל היטרקומד

4.84 5.04   החותפ תילרביל היטרקומד

0.05 9.56   תרפושמ תינתא היטרקומד

9.27 5.18    תימואל-וד הנידמ

הגצוה אל וז תורשפא*        

יברעה רוביצה יניעב רתויב ףידעה רדסהה .4 חול

 

      5991 1002 

4.21 8.9   ןיטסלפ לכב תימאלסא הנידמ

7.31 7.01  ןיטסלפ לכב תיטרקומד-תינוליח הנידמ

2.61 4.11   החותפ תילרביל היטרקומד

9.61 9.32   תרפושמ תינתא היטרקומד

8.04 3.44    תימואל-וד הנידמ

 וא תימאלסא הנידמב לארשי תנידמ תפלחהל םימיכסמ םיברעהמ שילשכ .1

 לוסיחב םיאור עבר דע תישימח םג .ןיטסלפ יבחר לכב תיטרקומד-תינוליח

.רתויב ףידעה רדסהכ לארשי תנידמ

 איה םא וליפא תילרביל היטרקומדל םימיכסמ םיברעהמ תיצחמל עבר ןיב .2

 תויהל לדחת לארשיש דבלבו תבורעת יאושינב וא דיחא ירבע ךוניחב הכורכ
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 תילרביל היטרקומדב םיאור םיברעהמ תירישעכ קר ,םרב .תינויצ-תידוהי הנידמ

.םרובע רתויב ףידעה רטשמה תא

 תיתליהק-וד היטרקומד אוה םיברעה יניעב רתויב ףידעהו םכסומה רטשמה .3

 תימואל-וד הנידמ ןנוכל םהמ %9.27 ומיכסה 1002-ב .תימואל-וד הנידמ וא

 .רתויב בוטה רדסהה תא ךכב ואר %8.04-ו תיטרקומדו תידוהי הנידמ םוקמב

 טועימ תויהל םילדח םה יכ לארשי ייברע תא תכשומ תימואל-וד הנידמש רורב

.םידוהיל הווש ימואל דמעמל םיכוזו הנידמב

 םהמ עברמ תוחפ ךא תרפושמ תינתא היטרקומדל םימיכסמ םיברעה בור .4

.ףידע רדסה הב םיאור

 תמיוסמ היילעב תאטבתמה תיברעה הדמעב תמיוסמ הפרחה תנמתסמ .5

 תנידמ םוקמב ןיטסלפ לכב תיטרקומד-תינוליח וא תימאלסא הנידמב הכימתב

.תרפושמ תינתא היטרקומדב הכימתב הדיריבו לארשי

 סוטטסה תא םיחוד םהש קיסהל ןתינ םיברעהו םידוהיה תודמע ןיב האוושהמ

 תונורתפב ןיינועמ דצ לכב לודג טועימ .תיטרקומדו תידוהי הנידמ לש ווק

 הנידמ םיפידעמ םיברעה .תימאלסא הנידמ וא רפסנרט ומכ םיינוציק

 םייקש שיגדהל שי ,תאז םע .ףקות לכב םידוהיה םידגנתמ ךכל ךא תימואל-וד

 .תנקותמ תיטרקומדו תידוהי הנידמ – םידדצה ינש לע םכסומה דיחיו דחא ןורתפ

 בורו םידוהיה בור ברקב רכינ םזיטמגרפ לע הדיעמ הז רדסה לע המכסהה

.לארשב םיברעה

 ,םידוהיה לצא ינומגהה םגדה אוה תיטרקומדהו תידוהיה הנידמה םגדש רחאמ

 .תרפושמ תינתא היטרקומד םע םילשהל םילגוסמ םיברעה םא איה הלאשה

:םיאבה םיאנתב הזכ רטשמ םע ומילשי םהש איה יתנעט

 םיברעהש ;םולשב המע היחתשו לארשי תנידמ דצב תיניטסלפ הנידמ םוקתש

 קינעת הנידמהש ;יניטסלפ-יברע ,ימואל טועימ לש יטפשמ דמעמ ולבקי לארשיב

 ויהי הנידמה לש םיקוחבו הקוחבש ;תירוטוטטס תיתוברת הימונוטוא םהל

 גיהנת הנידמהש ;םיברעה לש תויצוביקה תויוכזהו טרפה תויוכז תנגהל םינונגנמ

 םוצמצל הלודג בא-תינכת היהתש ;םייונימבו םיביצקתב הלפמ-אל תוינידמ

 תויצילאוקב ףתתשהל ולכוי תויברע תוגלפמש ;םידוהיו םיברע ןיב םירעפ

.ןוטלשב תופתוש תויהלו תויתלשממ

 תולהנתהל יטנוולר יכה ןויסינה אוה היקבולסב ירגנוהה טועימה לש ןויסינה

 .לארשיל הקוח קקוחל שגית תסנכהש הרקמב יברעה טועימה לש היופצה

 לכש ,תינתא תיקבולס המוא איהש הקוחל הלש אובמב תעבוק היקבולס

 לועפל םירומא ,בורה-תצובקל םיכייש םניאש םירגנוהה תוברל ,היחרזא

 ומכ .הקוחה ןושל יהוז לבא ,םזגומ עמשנ הז .תינתא תיקבולס הנידמכ החותיפל
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 םידשוחו יקבולסה םעה לש ותדלומ תא היקבולסב םיאור םיקבולסה ,לארשיב

 לבא ,הדיחי תימשר הפש איה תיקבולסה הפשה .ירגנוהה טועימה לש תונמאנב

 תוחפל הווהמ בושייב ירגנוהה טועימה םא תירגנוהה הפשב שומישל רתיה םייק

 וא תילאירוטירט הימונוטואל יאכז וניא ירגנוהה טועימה .םיבשותה ללכמ %02

 קבאמ להנמ אוה 3991 זאמו ,תודרפנ תוימואל תוגלפמבב ןגרואמ אוה .תידסומ

 היצילאוקל תוירגנוהה תוגלפמה ופרטצה 8991 תנשב .ודמעמ רופישל ףירח

 .תיתלשממה

 טנמלרפה ירבח .הלשמ הקוח הקקוחו תיאמצע הנידמל היקבולס הכפה 2991 תנשב

 רושיא לע טנמלרפב העבצהב ףתתשהל אל ורחב תוירגנוהה תוגלפמה םעטמ

 דגנ ועיבצה אל םה  .םירחא םיפיעסלו הקוחל אובמה חסונל םתודגנתה ללגב הקוחה

 יקבולסה טנמלרפב העבצה הכרענ 1002 ראורבפב .ןיוע טועימל בשחיהל אל ידכ

 תורמל תוירגנוהה תוגלפמה ופתתשה אל הזה ךילהב םג .הקוחל םיבר םינוקית לע

 ןתודגנתה לשב ופתתשה אל םעפה .תיתלשממה היצילאוקב תורבח זא ויה ןהש

.םירחא םיפיעסל אלמ רשכה תתל וצר אלש םושמו הקוחב םימיוסמ םיפיעסל

 עבקיי הזכרמבש הקוח קקוחת תסנכה רשאכ םייברעה תסנכה ירבח וגהני דציכ

 יברעה רוביצהש יוכיס ןיא ,תישאר ?תיטרקומדו תידוהי הנידמ איה לארשיש

 לש ידוהיה הייפוא תא זכרמב הדימעמש הקוח םע ומיכסי תסנכב ותגהנה וא

 תאזכ הקוח דגנ םילאו ףירח קבאמב אצי אל יברעה רוביצה ,תינש .הנידמה

 טועימכ ספתיהל םיצור םניא םיברעהש תויה .הנממ חיוורהל המ םג ול שי יכ

 וגהנש ומכ וגהניו וז הקוח לע העבצהב ופתתשי אל םיברעה תסנכה ירבח ,ןיוע

 ומילשי םיברעה רבד לש ופוסב ,תאז םע .היקבולסב םיירגנוהה טנמלרפה ירבח

 'תרפושמ תינתא היטרקומד' לש םידעצה הילא וולתי םא תאזכ הקוח םע

.יניטסלפ-יברע טועימכו םיטרפכ םהילע ונגיש ליעל םיטרופמה

 איה החומס 'פורפ לש וירבדמ הדיחיהו תחאה יתוגייתסה :דייבש רזעילא 

 יפ-לע תויהל דתעתמ אוהש זירכמ אוהש המ ןיב רעפ שי יטרקומד רטשמ לכבש

 הנידמב תגהונה הקיקחה .לעופב םשגתמש המ ןיבל ,ותקוח יפ-לעו ויקוח

 רטשמה ימגד ,וז הביסמ .הב תישממה תואיצמה תא חרכהב תפקשמ הניא

 תא םינחוב רשאכ הזמ הז רתויב םינוש תויהל םילדח ןיימ אוהש םינושה

 תובר תונידמ .לעופב תואיצמה ןיבל םתוא םיחנמה תונויערה ןיב םירעפה

 'תוינתא' רתוי השעמל ןה ,תוילרביל תונידמכ החומס 'פורפ ידי-לע תורדגומה

 םירומח תויהל םילולע היטרקומדה תניחבמ ןהירטשמב םימגפהו ,'תוילרביל'מ

 איה םויה דע התוא תפדורה תודבעה תיירוטסיה םע תירבה-תוצרא .דואמ

 תיתפומ תילרביל היטרקומדכ הנממ תובהלתההו ,תקהבומ המגוד וז הניחבמ

.דוסי לכ תרסח איה
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 עיצמ ינניא ,לארשי תנידמ לש הקוחל אובמב לולכל שיש דוסיה תונויערל רשא

.קמנל וא ןבללו ררבל הצור ינאש תונויער אלא ,החיתפ לש החסונ ןאכ

 תנידמב תמייקה תיתקיחתה תואיצמה איה וללה תונויערה לש אצומה תדוקנ

 סחיה תרהבה תשרדנ לארשי תנידמ תקוחל ינויערה אובמה חתפב ןכ לעו ,לארשי

 הלבקתהש החסונה .תיטרקומד הנידמ התויה ןיבל תידוהי הנידמ התויה ןיב

 ןכא איה ,'תיטרקומדו תידוהי הנידמ' ,תמכסומ הרשפכ תונורחאה םינשב

 רשאכ םלוא .היטרקומדל תודהי ןיב הריתס החינהש תקולחמהמ תומדקתה

 אשמ רשפאל ידכ ,ןווכמ תנווכב המוד ,תלפרועמ איה ,הפוגל תנחבנ וז החסונ

 ןיבל הנידמה לש תידוהיה התומד תא שיגדהל םיפאושה ןיב יטילופ ןתמו

 הניעב הריתסהש תרמוא רוביחה 'ו .תיטרקומדה התומד תא שיגדהל םיפאושה

 המק לארשיש ךכב בשחתהל םיבייח היטרקומדה ידיסחש ןוויכ ךא ,תדמוע

 םילגודהש ןוויכו ;תאזכ תויהל ךישמתש םיצור היחרזא בורשו תידוהי הנידמכ

 - תיטרקומד תויהל הילעש היחרזא בור תרכהב בשחתהל םיבייח תודהיב

 תצק לע ורתווי הלא .םידדצה ינשמ םושייה תושירד ןותימ ידי-לע םירשפתמ

 אשמ םילהנמ רשאכ .תצלואמ הרשפ לבקתתו ,היטרקומד תצק לע הלאו תודהי

 הלאכ תויטילופ תואחסונ ,הז םע הז םילשהל םיחרכומש םיבירי ןיב ינידמ ןתמו

 לעו הידסיימ תעד לע םא .הקוחל דוסיכ ןלבקל רשפא-יא לבא ,תוליעומ ילוא ןה

 הכירצ איה ,תיטרקומד םגו תידוהי םג תויהל הכירצ לארשי ,היחרזא בור תעד

 הז םימילשמ וללה םיביכרמה ינש הבש הקוח הצוחנו ,התומלשב תאזכ תויהל

 התויה חוכמ תידוהי הנידמ - הזמ רתויו ,תיטרקומד-תידוהי הנידמ :הז תא

.תידוהי התויה חוכמ תיטרקומדו ,תיטרקומד

 תנידמ תא ןנוכמה ךמסמב םגו ינידמהו יטפשמה ןויגיהב םג תנגועמ וזכ החסונ

.וילע ססבתהל תבייח הקוחהש ,תואמצעה תליגמ ,לארשי

 וז הביסמ ילואו ,תילארשי-ץראה תירבעה תרהט לע הבתכנ תואמצעה תליגמ

 'תידוהי' תארקנ הנידמה .ללכ הב תרכזומ הנניא 'היטרקומד' תיזעולה הלימה

 העונתה עצמ ,תישאר :תאזכ תויהל התוא ודעייש תוכמסה תורוקמ ינש דוסי לע

 ,וז דצב וז תונידמ יתש םיקהל תודחואמה תומואה תטלחה ,תינש ;תינויצה

 תידוהי תויהל לארשי השרדנ הלא תורוקמ ינש יפל .תיברע הנידמו תידוהי הנידמ

 תינויצה תורדתסהה עצמ .תידוהי התויה חוכמ תיטרקומדו היטרקומדה חוכמ

 םעה לש תיטרקומדה ותוכז תמשגהכ לארשי-ץראב תידוהי הנידמ תמקה שרד

 תינויצה תורדתסהה .םימעה לככ ותדלומב ותואמצע תא ססבלו אטבל ידוהיה

 לזאבב םידוהיה תנידמ תא דסיי לצרה .ךרדב הנידמכ תאזה השירדה תא המשיי

 ותוכז תא תודחואמה תומואה תטלחה הרשיא ליבקמב .יטרקומד דסממכ

 תונידמה יתשש השרדו ותדלומב הנידמ םיקהל ידוהיה םעה לש תיטרקומדה
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 תויוכז תליגמל תוביוחמ ויהי "תיברעה הנידמה"ו "תידוהיה הנידמה" תוארקנש

.ןימו םואל ,עזג ,תד לדבה ילב ןהיחרזא לכ תויוכז תא ודבכיו םדאה

 םע תודלות לע תוכמתסה תואמצעה תליגמ הפיסוה הלא תורוקמ לע

 לע ,ותדלומב תינידמ המוקתל רתח תירוטסיהה וכרד לכ ךרואלש ,לארשי

 לע דוחייבו ,תישונא-ללכ תיתרבח-תירסומ םגו תימואל םג התייהש ותשרומ

 תידוהיה תוהמה תא הליגמה הרידגה הלא תורוקמ יפ-לע .יחצנה םירפסה-רפס

 םעה לכ לש תימואלה תוכזה תא תשמממה הנידמכ ,תישאר :הנידמה לש

 תוויעהמו דיה תלזאמ ידוהיה םעה תא לואגל הדעונש הנידמכ ,תינש ;ידוהיה

 תיתוברתה ותוהז תא ידוהיה םעה אטבי הבש הנידמכ ,תישילש ;יתולגה םויקבש

 תוחרואב ומושייו יתרבחהו ימואלה הנוזח תניחבמו הנושל תניחבמ תידוחייה

 םהש ך"נתה לש םייאובנה םיכרעה דוסי לע הליגמה הרידגה הז ןוזח .הייח

 לש םנוזח רואל" ,םולשהו תוריחה ,טפשמהו קדצה – םיישונא-ללכ םיידועיי

".לארשי יאיבנ

 ידי-לעו םיימואלה הידעי ידי-לע תואמצעה תליגמב אופא הרדגוה היטרקומדה

 לש ימצעה לשממכ הרדגוה איה ,םיימואלה הידעי דצמ .םיידוהיה היכרע

 איה ,םיידוהיה היכרע דצמ .ונעמלו םעה ידי-לע םעה לש לשממ ,ידוהיה םעה

 היטרקומדה התתשוה םהילעש םייטרקומד םיכרעל תביוחמה הנידמכ הרדגוה

.םדא ינב םה רשאב םדאה ינב לכל םולשו תוריח ,קדצ – תילרבילה

 תדימב היחרזא לכ לע וללה םיכרעה תא ליחהל הבייחתה לארשי תנידמ

 ןתוא יפ-לע .םייתד-אלו םייתד ,םישנו םירבג ,םידוהי-אלו םידוהי - ןויווש

 תונכושה ולא דוחייבו ,תונידמה ראש לא סחייתהל הבייחתה איה הדימ תומא

 ירבחמ תעדלש אצמנ .המחלמ הילע זירכהל זא ודמעש ברע תונידמ - הדי לע

 תיתשהל תודחואמה תומואה תשירד ןיב האלמ הפיפח שי תואמצעה תליגמ

 לש הייפואמ בייחתמה ןיבל םדאה תויוכז תליגמ לע תידוהיה הנידמה תא

.תידוהי הנידמכ לארשי

 ףקותב תיטרקומד הנידמכ המק לארשיש ףיסוהל יוארה ןמ ליעל רמאנה לע

 עצמ לע תוכמתסה ךות קר אל המק איה .התמקה לש תוירוטסיהה תוביסנה

 תורדתסהה לש תינוגראה תיתשתה לע םג אלא ,תיתרבחהו תינידמה תונויצה

 ויה הלא .לארשי-ץראב תונויצה לש תיתובשייתהה תיתשתה לעו תינויצה

 לש םינייפאמה ןמ םג העבנ היטרקומדב םתריחב .םייטרקומד םידסממ

 תיטרקומדה הילגנא לש התוסחמ םג ,הלוגב תיתרוסמה תידוהיה תונגראתהה

 תוכמס לש תורגסמ םידוהיה ןמ הללש היצפיצנמאה .ינידמה חרכהה ןמ םגו

 יטרקומדה ישפוחה םזירטנולווה .הייפכב ןליעפהל היה ןתינש תיטפשמו תינוגרא

 העונתה ,המצע הביס התואמ .תונויצה תמשגהל הדיחיה ךרדה היה אליעל
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 הב ופתתשהש תוירטנולווה תוידוהיה תועונתה לכ תא דחאל הלכי אל תינויצה

 ויה .תירטנמלרפה היטרקומדה ךרדב אלא ,התא תוהדזהל ילב הב וכמתשו

 וא םייטסינומוק םיחנומב היטרקומדה תא ושריפש תינויצה תורדתסהב תועונת

 לש חוכ תולוטנ תוירטנולוו תועונת ויה ןה םג לבא ,םיילרביל-יטנא םיינמואל

 תיטרקומדה ךרדה התייה לועפל ולכי הבש הדיחיה ךרדה .םירחאה לע הייפכ

 תוגלפמב םג ,םימוחתה לכב תוגיהנמה יללכ תא העבקש איה .תירטנמלרפה

.םזינומוקל וטנש

 ןמלוע תפקשה .םילכ םתואל וקקזנ ,תואיצמ התואל ועלקנש ,תויתדה תועונתה

 םע דדומתהל ולכי ןהו ,תינויצה העונתה לש תינוליחה תוהמה ןמ הגייתסה םנמא

 תורדתסהה לש יטרקומדה יפואה תוכזב קר ןדוחיי לע ןגהלו התמשגהב תונויצה

.םאתהב ולעפ ןהו ,בושייה לשו תינויצה

 -אל תושיג םשייל תיטרואתה תורשפאה הרצונ הנידמה תמקה םע ,ןבומכ

 רורב היה לעופב םלוא .הערכה השרדנו ,תויטרקומד-יטנא וא תויטרקומד

 םגו םינפ ילוקישמ םג הדיחיה היצפואה אוה תיטרקומדה הטישה ךשמהש

 תוירדילוסה תא שבגל הדיחיה ךרדה וז התייה ,םינפ ילוקישמ .ץוח ילוקישמ

 הז היהש ינפמ ,ץוח ילוקישמ .תידוהי-ללכה הכימתה תא סייגלו תימואלה

 תונידמ דצמ הב הכימתלו תימואלניבה הליהקב לארשי לש היצמיטיגלל יאנתה

 תססובמה תיבקע הכימתלו היצמיטיגלל התכז לארשי יכ רוכזל שי .תויתודידי

 קבאמב ,ךכיפל .תוילרביל תויטרקומד תונידמ לש ןדצמ קר םיינידמ תונורקע לע

 ירחא ישפוחה םלועה תונידמ ןיבל יטסינומוקה שוגה ןיב חקלתהש לודגה

 התופרטצה ידי-לע אלא םייקתהל לארשי הלכי אל ,היינשה םלועה תמחלמ

.התוינידמבו הרטשמב ןהל תומדיההו ישפוחה םלועה תונידמל

 .התרוסמ יהוזו ,תיטרקומד-תידוהי הנידמכ לעופב אופא הדסונ לארשי תנידמ

 אל לארשי ,התמקה םעש הדבועה ןמ תמלעתמ הנניא וז תיטלחה העיבק

 המשיי אלש םשכ תיטרקומד הנידמכ היתויוביוחמ לכ תא תויבקעב המשיי

 םיתעלו ,םושייב תויבקעה-יא .תידוהי הנידמכ היתויוביוחמ לכ תא תויבקעב

 ועבנ ,יאבצה רטשמלו לארשי ייברעל סחיב רקיעב ואטבתהש הרומגה היעשהה

 םיילכלכ ,םייתרבח ,םייטילופ חוכ-יקבאממ האצותכ ןקלחבו םיצוליאמ ןקלחב

 תוימואלה לש טרפבו ידוהיה םעה לש תויסיסב תושלוחמ ועבנ הלא .םייתוברתו

 תא עובקל םיאבשכ םלוא .וז תרגסמב שרדיהל לכונ אל ןהלש ,תילארשיה

 תויעשהב ,םושייה תויבקע-יאב שי ,לארשי תנידמ רטשמ לש תללוכה ותרדגה

 ידכ ןהב ןיא לבא ,םילודג ןוקית יצמאמו הקימעמ תרוקיב בייחל ידכ תושלוחבו

 לע תרוקיבהש םושמ ,תאז .לעופב תיטרקומד-תידוהיכ הנידמה יוהיז תא רערעל

 קימעהלו היתושלוח םע דדומתהל תונוכנהו היתונורקע םושייב התויבקע תדימ
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 ןה הלא לכ - םייטרקומדה היתודוסי תא ןהו םיידוהיה היתודוסי תא ןה

 תא לארשי המשיי התוססבתה ידכ ךותש ,עובקל ןתינ דבעידב . ּהרטשמ תוישאמ

 האוושהב תרשאתמ וז העיבק .תכלוהו הלדג תויבקעב םייטרקומדה היתונורקע

 תא תויבקעב םשיימה יטרקומד רטשמ ריכמ ינניא .תורחא תויטרקומד תונידמל

 םימודמ וא םייתִמא םיצוליא לומ ללכב וא תיקלח םתוא העשמ וניאו ויתונורקע

 תא רטשמה תועצמאב תאטבמה הרבח ,הרבחה לש תויסיסב תושלוח לומו

 .הנידמה תוהז תרדגה ביבס םיתומיעה תאו םירתוסהו םיבכרומה םיסרטניאה

 לעו ,הלאכ תושלוחו םיצוליא םע דדומתהל ידכ םלועל אב יטרקומד רטשמ

 יתלב ותויהל תועדומה אוה םירחא םירטשמ לע ונורתי .םתוא ףקשל וילע ןכ

.םידימתמ המאתהו רופיש ,תרוקיב ןועט ,םלשומ

 יטרקומד רטשמ לכש ןאכמ קיסהל יואר ,לארשי תנידמל הקוח לש השוביג יבגל

 ,םידחוימה וירגתא םעו םעה תויעב םע תודדומתהה ךותמ תחמוצה הקוחל קוקז

 ןיא ,רומאל .דיתעב ושרדייש םינוקיתלו םייונישל תוחיתפ תרשפאמ הקוחהש ןכו

 .ילאדיאכ וגיצהל ןתינש היטרקומד לש םגד ןיאו יטרקומד רטשמ לש דיחא םגד

 תפתושמה תיתשתה .תואיצמה ירגתאל סחיב יברמ םלועל אוה יטרקומד רטשמ

 .םמושיי לש תומלשה תדימב אל םג ,םמושיי יכרדב אל ,תונורקעבו םיכרעב איה

 ביבס חוכיוובש חכונ ינא ירעצל םלוא ,םישודנו םיעודי םירבד םנמא םה הלא

.בושו בוש םריכזהל ךירצ תילארשיה היטרקומדה תולאש

 תיטרקומד-תידוהי הנידמ תקוחל אובמב התא דדומתהל שיש היינשה היגוסה

 לע תידוהי התויה לש תוכלשהה תניחבו תידוהי הנידמכ הינייפאמ תרדגה איה

 ,הדבועה איה הז ןוידל תירוטסיהה אצומה תדוקנ .תיטרקומד הנידמכ הדוקפת

 יבושייה הדסממ תא לארשי המיקה ויפ-לעש ירטשמה םגדהש ,רוכזא הנועטה

 תנידמ היה - הלש תיטפשמה תיתשתה ןמ רכינ קלח הלביק ונממשו יתנידמהו

 ירחא תילגנאה היטרקומד-לאיצוסה דוחייבו ,תיפוריאה תיטרקומדה םואלה

 תוחתפתהמ אלא ,יוקיחמ העבנ אל הזה םגדה תמנפה .היינשה םלועה תמחלמ

 םואלה תונידמ תעפוה עקר לע החתפתה תינויצה העונתה ,תישאר .תינגרוא

 םויק תצבשמ ידוהיה םעל אוצמל הפיאשה ךותמ הפוריאב תויטרקומדה

 ךמתסהש טדנמ יפ-לע לארשי-ץראב הטלש הילגנא ,תינש .ןהיניב תיאמצע

 הדבועל המאתהב .םימואלה רבח ידי-לע הצומיא לעו 'רופלב תרהצה' לע

 ןוטלשמ תררחתשמה ץראהש ךכב ריכהל תודחואמה תומואה תטלחה םג ,וז

 תרוסמ התוא לע הכמתסה ,תיברע הנידמו תידוהי הנידמ תללוכ יטירבה טדנמה

 םגדה יפ-לע תויטרקומד םואל-תונידמ יתשב רבודמ היה .תיטפשמ-תינידמ

.יפוריאה

 שארב עבקנ תימואל הנידמכ הייפואו ,םואל תנידמכ אופא המק לארשי תנידמ
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 ,ידוהיה םעה לכ תנידמ ןכא .ידוהיה םעה תנידמ היהת איהש ךכב הנושארבו

 קר םה הלאכו ,םתנידמ יחרזא םניאשו םצראב םייח םניאש וינב בור תוברל

 אלש הלא ןעמל םג ,הזה בורה ןעמל המק הנידמה .הצרא ולעיש דע ,חוכב

 וארש ינפמ הסוסיבל ורזעו הב וכמת לבא ,הב חרזאתהלו תולעל ונווכתה

 ילבש ונימאה םה .ידוהיה םעה ינבכ תידוסיה םתוכז שומימ תא התמקהב

 םיסרטניאל בורעתו םימעה ןיב הווש ינידמ דמעמ ידוהיה םעל חיטבתש הנידמ

 ליבקמבו וחרזאתה ןהבש תונידמב תייבתהל ולכוי אל םה םג ,ולש םיינויחה

.תידוהיה םתוהז לע רומשל

 תואמצעל יואר ,תידוחיי תימצע תוהז לעב םע אוה רשאב ,ידוהיה םעהש הרכהה

 תדמוע ,היטרקומדה תוהמ תסיפת תניחבמ .המעטה הנועט וז הרכה - תינידמ

 תודסמתה ידי-לע םימואל תויהל םיפאושה םימע היפלש הפקשהה הדוסיב

 םידיחי לש םיריבצכ קר ןתוארל ןיאש תויצוביק תויושי םה ,תיאמצע תינידמ

 תיאצומ הניחבמ םהידיחיל םה םימדוק אלא ,דחי תויחל וטילחהש םיבר

 ידי-לעו תדחוימ תיתוברת-תינושל תשרומו השרות ידי-לע םידחואמו תירוטסיהו

 הבשו םהיתובא תובא ודלונ הבש תדלומה לא םתוא רבחמה ירוטסיה ןורכיז

.תיצוביקה ותייווה יטביה לכמ םמע רצונ

 םיביכרמה םידיחיל םימדוק םעהו הרבחה ,וז תיסאלק תיטרקומד הפקשה יפל

 ןוצרו 'יצוביק ינא' תלעב תיצוביק תושי אוה םע לכ ,הז ןבומב .םתוא

 תילעה לש דוחייב ,וידיחי לש םתוביוחמו םתוכייש תעדותב םיפקתשמה ,יצוביק

 ,וז הסיפת יפל .ותוברת תא תאטבמהו תגציימה ,הגיהנמה תיתריצי-תינחורה

 לש תוהזה סרטניאו םויקה סרטניא תא תרשל תביוחמ תיטרקומדה הנידמה

 יפלכ הל שיש תוביוחמה תא תרזוג איה וז התוביוחמ ךותמו ,הזכש רותב םעה

 תא םיפתשמ ,ותנידמבו וצראב ותא םייחה הלא לכ יפלכו םידיחיכ םעה ינב לכ

.ןויווש תדימב ותבוטב םיצורו ולרוגב םמצע

 - וננמזב תחוורה תיטסילאודיבידניא-תילרבילה הפקשהל תדגונמ הפקשה יהוז

 תוירדילוסה תא תשבגמה תיצוביק תושיכ םעל תמדוקה תוביוחמה תניחבמ םג

.הנממ םיבייחתמה םייתרבחהו םיימואלה םיכרעה תניחבמ םגו ,תיחרזאה

 היטרקומדה תסיפת תא לארשיב םשייל המגמה דגנכ וז העיבק שיגדמ ינא

 ".היחרזא לכ תנידמ" לש חסונה יפ-לע תיכונאה תיטסילאודיבידניא-תילרבילה

 איה ,םוקמ לכב היוצר יתלב ,יתעדל ,איה היטרקומדה לש וז הסיפת תלבק

 .לעופב שממל רשפא-יאש תיגולופורתנא היצקיפ לע תססובמ איהו תבזוכ

 שוביג תניחבמ תורומח תויהל תולולע תוירסומ-תויתרבחה היתוכלשה ןכ לע

 םעה תנידמ תויהל הדעונש לארשי תנידמב רבודמ רשאכ .תיחרזאה תוירדילוסה

 קוריפ ועמשמ ,תאזכ הסיפת לש יבקע םושיי .התוהמ לכ תריתס וז ירה ,ידוהיה
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.קלחו דח ,התברחהו היתודוסי

 תידוהי הנידמ לארשי תויה תא עובקל אופא ךירצ לארשי תנידמ תקוחל אובמ

 ידוהיה םעה לכ תנידמ ,ןכא - ידוהיה םעה תנידמ התויה לש ינושארה עמשמב

 הקוחהו - תירוטסיה-תיתוברתו תיתשרומ-תיתשרות תיצוביק תושי רותב

 ירוטסיהה לרוגה דוחיי לשב הצוחנה הקיקחב תאזה העיבקה תא םשייל הכירצ

 רקיעבו םג אלא ,'תובשה קוח'ל קר יתנווכ ןיא .םימעה ןיב ידוהיה םעה לש

 ןיב תירב שבגל יוצר ילוא וא ;תינויצה תורדתסהל לארשי תנידמ ןיב תירבל

 הצופת לכ ידוהי תא ללוכ חרואב םיגציימה םינוגראה לכ ןיבל לארשי תנידמ

 תויהל התפיאש תא שממל לארשי תנידמ היושע ,תאזכ תירב דוסי לע .הצופתו

.ידוהיה םעה לש יתוברת-ינחורהו ינידמ-ימואלה זכרמה

 תא רידגהל המגמה הקזחתה היטעבש היעבה לא סחייתהל שי הז עקר לע

 םיסחיה תייעבכ רידגהל עיצמ ינאש היעבה איה ,'היחרזא לכ תנידמ'כ לארשי

 ןיב תיטרקומדה ותוכז תא שממל ידכ הנידמה תא םיקהש ידוהיה םואלה ינב ןיב

.לארשי יחרזא םהש יניטסלפה םואלה ינב ןיבל ,םימעה

 היעב ןורתפל תיטנוולר הניא 'היחרזא לכ תנידמ' תחסונ יכ הליחת שיגדא

 םניא לארשי ייברע ,התוא לבקל םייושע ידוהיה םואלה ינב םא וליפא .וז

 ףקשמ ונל שגוהש לאשמהש בשוח ינאו ,םמצע ליבשב התוא לבקל םייושע

 אלא ,תילאודיבידניא תיחרזא היעבכ םתייעב תא םירידגמ םניא םיברעה .תאז

 ירה ,'היחרזא לכ תנידמ' תחסונ תא לבקל ןכומ םהמ קלח םא .תימואל היעבכ

 רוד תונש ךות ךופהת לארשיש הפיאשה תאבחנ הירוחאמש המסס םהיבגל וז

.ןיטסלפל

 םיברעה לארשי יחרזא לש םדמעמ תייעבל ןורתפש איה ןאכמ תעבונה הנקסמה

 לבקת תיצוביק תושיכ תיניטסלפה תוימואלהש המכסהה סיסב לע קר היהי

 לש סיסב לע םייקתתו לארשי לש הדצל םוקתש ןיטסלפ תנידמב היוטיב תא

 היחרזאל תתל התוביוחמ תא שממל לארשי לכות הז דוסי לע .תידדה הרכה

 תימונוטוא הרוצב םייקל תוכזה ללוכ ,תוישיאה םהיתויוכז אולמ תא םיברעה

 םינמאנ ויהיש יאנתב ,תאז .םכוניחו םתד ,םהייח תוחרוא ,תדחוימה םתרבח תא

 תא םימייקמו היקוחל םיתייצמ ,תידוהי איהש הרכה ךותמ לארשי תנידמל

 תידוהי םואל תנידמ היהת תאזכש רותב לארשי תנידמ .היפלכ תוחרזאה תובוח

.ידוהיה םעה לש תיצוביקה ותוהז תאו ותושי תא קרו ךא גצייתש ,תיטרקומד

 םייתרבחה הינייפאמ תניחבמ םג תידוהי איה לארשי ,ידוהיה םעה תנידמב

 הקיזב ,תימואלה ןושלב תנגועמה תיתוברתה התוהז תניחבמ םגו ,םייכרעהו

 תאבהב - רמולכ ,היתורוקמ ףצרל תוביוחמבו תדלומה ץראל תירוטסיהה

 םייח תוחרואב ,םילמסב ,םיסקטב ,ימואלה ךוניחב יוטיב ידיל הלא תויוביוחמ
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.הנידמה לש תימואלה םיברה תושר תא םלוכ םיבצעמה תוגהנתה יללכבו

 איה .תויטרקומדה םואלה תונידמ ראש לכב לבוקמה ןמ תגרוח הניא וז העיבק

 סיסבכ תינקירמא םייח ךרד לש םינייפאמ השיגדמה ,תירבה-תוצרא לע םג הלח

 הנידמ לכל תודחוימ ןה םושייה יכרדש רורב ,תאז םע .תימואלה תוירדילוסה

 ןרוקמש תויעב ררועל יושע םושייהש רורבו ,תידוחייה התוברתל המאתהבו

 ךירצ הלא תויעב .תוחתופמה תויוברתה לכ תא תנייפאמה תויתוברת-ברב

.םייטרקומד םילכב בשייל

 תויברעמה תויטרקומדה םואלה תונידמ לכ תודדומתמ המעש תירקיעה היעבה

 תורדתסהה תא הקיסעה ןכא וז היעבו ,הנידמל תדה ןיב סחיה תייעב איה

 היה עקרה .ותישארמ - לארשי-ץראב ינויצה בושייה תאו הדסוויהמ תינויצה

 איבהש ,תיברעמה תילרביל-תיטרקומדה םואלה תנידמ םגד תא ץמאל ךרוצה

 ,תיתייסנכה תירצונה תדל ומיאתהש תונורתפה ימגדש ינפמ ,היעבה תפרחהל

 תורישי תסחייתמשו תיתליהק אלא תיתייסנכ הניאש ,תידוהיה תדל ומיאתה אל

.דבלב וילאו ידוהיה םעה לא

 ,יתד-אלהו יתדה ןיב ידוהיה םעה תוברתב רוריבב ןיחבהל ןתינ אל וז הביסמ

 יזעולה גשומה תא םגרתל האבש ,'תד' הלימה .ינוליחה ןיבל יתדה ןיב וליפאו

 תיתייסנכה הרדגהה תא הבוחב האשנש ינפמ יתייפכ ךוחמל הכפה ,'היגילר'

 סחייתה אוהו ,'הרות' היה ידוהיה םעב חוורש גשומה .תורצנה ןמ הלאשנש

 םילודגה םינעטמה ללוכ ,היביכרמ לכ לע ידוהיה םעה לש תוברתה לולכמל

 המרג וז הדבוע .רציו יח ןכותבש םימעה תויוברתמ רודו רוד לכב םינפהש

 וא םיישפוחו םהיגוסל םייתד ,ידוהיה םעה ינב לכ לש םסחיב הכיבמ תויכרע-ודל

 .הזמ תינוליחה תידוהיה תוברתה לאו הזמ תידוהיה תדה לא ,םהיגוסל םיינוליח

 ילעב םידוהי וליפאש ךכב האטבתה ,תינויצה תרגסמב החתפתהש תויכרעה-וד

 תורוקמה לא הקיזה ןמ ררחתשהל ולכי אל תיתד-יטנא תינוליח היגולואדיא

 רמולכ ,םידרח םידוהי וליפאש ךכבו ,תימואלה םתוברת ךרד תדה לש םיינרותה

 תימואלהו תידוהיה תוברתה לא הקיזה ןמ ררחתשהל ולכי אל ,םיינוליח-יטנא

 אל איהו ,קהבומ יצוליא יפוא תלעב תידדה תולת הרצונ .תינרותה םתויתד ךרד

 ןכש ,תכלוהו הניצקמ הרמחהל האיבה איה .ךפהל םא יכ היעבה בושייל העייס

 הייפיצב תידוהיה תוהזל היתורדגה תא ףידעהל תרתוח ידוהיה םעב הגלפמ לכ

.ןתוא ולבקיו הלאשב וא הבושתב ורזחי היבירי לכש

 לא תורישי תסחייתמה ,תיתייסנכ אל ,תיתליהק תדכ .ףסונ סקודרפ ןאכמ דלונ

 .תיטרקומד תד - תורצנה ןמ לידבהל - הליחתכלמ תידוהיה תדה התייה ,םעה

 םיטונ תודהי ילב תיטרקומד הנידמב םילגודהש תירוטסיה הדבוע תאז םג

 תרותמ הבר הדימב ועפשוה תיברעמה היטרקומדה תודוסי :הנממ םלעתהל
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 לעו םירפסה-רפס לע תואמצעה תליגמ הכמתסה ןידב .םיאיבנהו השמ תקוח

 תנידמ לש םיננוכמה םיכרעה תא םהב ןגעל ידכ לארשי יאיבנ לש םנוזח

 תודמעל תויתדה תודמעה ןיב תויושגנתהה םלוא .תיטרקומד-לאיצוסה לארשי

 יכרע-וד סחי וללוחו םייתייסנכ םינוויכל תויתדה תודמעה תא ופחד תוינוליחה

 סחי ,דחא דצמ .םיינוליח םיגשומב תרדגומ איה רשאב תילרבילה היטרקומדל

 םיבשוי םידוהיש םייוג לש תויטרקומד תונידמב רבודמ רשאכ ,הילא יבויח

 הנידמב רבודמ רשאכ תילרבילה היטרקומדה ןמ גייתסמ סחי ,ינש דצמ ;ןכותב

 סיסבה לעופב אוה ילרביל-יטרקומדה הייפוא זא םג יכ ףא ,תינוליח תידוהי

.התומד בוציע לע עיפשמ םרוגכ הנידמב תיתדה הרבחה תובלתשהל

 תוילרבילה םואלה תונידמל םיאתהש ןורתפהש איה הז חותינמ תעבונה הנקסמה

 ותניתנכ ותלחה .לארשי תנידמל םיאתה אל ,'הנידמה ןמ תדה תדרפה' - ברעמב

 תדל רשפאי אל אוהש ינפמ ךוסכסה תא רימחת ברעמה תונידמב םימגדה בורב

 'הנידמה ןמ תדה תדרפה' יכ הז רשקהב ריעהל יואר .הכרדכ םייקתהל תידוהיה

 הניאו הנידמה ןמ תדה תא האיצומ הנניא תוירצונה תוילרבילה תונידמב

 תונידמב ;ךפהל םא יכ ,הנידמה תומד תא תבצעמה התעפשה תא הקיספמ

 ךותל תדה תא הסינכה איה ,תירבה-תוצראב ומכ ,הדרפהה החילצה ןהבש

 תעיבק .התודיכלל ברעו התוברת תא םינפמ בציימה יוצרו יבויח םרוגכ הנידמה

 םייתדה םידסממה תוכמסל הנידמה לש ינוטלשה דסממה תוכמס ןיב תולובגה

 ןילמוג יסחי ורשפאתה הדוסי לעש ,הזמ - ןוטלשלו הזמ תדל תואמצע הקינעה

.םידדצה ינש ןיב םייבויח

 לש תוירדילוסה תא בצעמה יזכרמ םרוגכ הנידמה תא תתרשמ תדה הז ןפואב

 תדה תאו הנידמה תא תרשמ ןוטלשהו ,הלש יתרבחה סותאה תאו היחרזא

.ותלועפ הדש תא ול חיטבמהו ןמזמה םרוגכ הכותב

 ורצונש םירעפה לע רשגל ןתינ ,תיטרקומד הדוסימ איה תידוהיה תדהש רחאמ

 לכב םייתרבח םימכסה ידי-לע לארשי תנידמב ןוטלשה ידסממל הידסממ ןיב

 ךרדב .תוינוליח תודמעל תויתד תודמע ןיב םיכוכיח לעופב ולדגי םהבש םיאשונה

 יבויח סחיב ורימהלו םידדצה ינשמ יכרע-ודה סחיה לע רבגתהל היהי ןתינ וז

 הייפכ םושמ וא תיתד הייפכ םושמ םהב שיש םידעצמ תוענמיהו ידדה דובכ לש

.תינוליח

 דואמ לקנש בשוח ינאו ,םיאשונ המכב הנורחאל לעופב החכוה תאזה תורשפאה

 תלבוקמה הקיקחה ךותמ םגו הכלהה ךותמ םג םיצוחנה םימכסהה תא ץלחל

.תסנכב

 םיכנחמ לש תחלשמב הינמרגל יתעסנ םיישדוח ינפל :ןארבו'ג םלאס 

 תחלשמה שארל תויהל האלפנ השיא תיטרקומד הרוצב ונרחב .םיברעו םידוהי
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 ,תחלשמה תא גיצהל התצרשכ ,ונתוהש ימי תרשע ךשמב םימעפ שולש .ונלש

 ".םיברע העבראו םילארשי העבש ,לארשימ תחלשמ ונחנא" :ךכ הרמא איה

 תוצובקה יתש לש תישעמה תימוי-םויה ןתוביוחמש תדמלמ תאזה תוחסנתהה

 איה – יברעה טועימה םגו ידוהיה בורה םג - תימואלה תוכיישל לארשי תנידמב

.תיחרזאה תוכייתשההמ רועיש ןיאל תבייחמו הקומע

 לש םייללכה םיכרעל רשקב ,חרזאכ :םיטביה ינשמ וז היגוסב תעגל ינוצרב

 םידוהי יסחי טביהמ ;הקוחב ופקתשיש ללפתמ ינאש יפכ תילארשיה הרבחה

.הקוחה לש הקיטמלבורפל הקיזב םיברעו

 ינש שי וליאכ הילשאב םייח ונחנא ,םייתסמ ונניאש ארונה ךוסכסה ךלהמב

 ותוא םה םיברעה לכו רבדה ותוא םה םידוהיה לכ וליאכ ,םייתילונומ םישוג

.תואמגוד המכ ןתאו ,הזמ לודג םכסומ רקש ןיא .רבדה

 הרישכ רתוי םתוא ארוק ינא ,שדוקה ירפסל דובכ יל שי ייח לכ .ינוליח םדא ינא

 ינאש םיינוליח םידוהי דואמ הברה שיש ענכושמ ינא ,תבייחמ הנומתכ רשאמ

 .םימעה ינשב םיינוציקה םייתדל רשאמ רתוי יילא םיבורק םהו םהילא בורק

 ותוא םיגיצמ רשאכ דחי םג תותדה שולשב דירחמ אשונ אוה השיאה דמעמ

 :רמוא ינא דייבש 'פורפל .יתד רשכה ול םינתונ םג םימעפלו תרוסמהמ קלחכ

 תמא תעבוק תדהשכ .םאלסאה אל תורצנה אל ,תודהיה אל ,תיטרקומד תד ןיא

 אשונב ,לשמל .תיטרקומד הנניא איה ,עדי אלו ןימאי םדאש הצורו תיטולוסבא

 תבורעת יאושינ תוכזב קוח תעצה תסנכב גצות רחמ םא - תבורעת יאושינ ומכ

 תוגלפמה םע רבחתמ השמאהד תסנכה רבח ךיא וחכווית ,לארשי תנידמב

 שי אלא ,תטשפומ הרוצב םישוג לע רבדל רשפא-יא ןכל .תוידוהיה תויתדה

 יתש ךותב םיקבאמהו םידוגינה ,םייונישה ,םיכילהתה תייארב קומע רופחל

.ןאכ תויסולכואה

 םיברע לש ,יתעדל ,ןטק קלח דצמ ןויסינה - הנידמה לש התוהז תרדגהל רשא

 האצות אקווד בינמ הזכ ןויסינ ,רשפאה לככ רהמ הנידמה יפוא תא תונשל

 ונחנאש ,םיפתוש אל ונחנאש אטבמ הז ילוא ,לוכסת אטבמ הז ילוא .הכופה

 תאלעה ,יתעדל .המודכו ורבדי םירגובמהו וקתשי םידליהש ,םוחתל ץוחמ

 ,םויה קרפה לע הנניא איה יכ ,תועט איה םויה 'היחרזא לכ תנידמ' המססה

 ונא ונידי ומב ,תוומלו םייחל קבאמל תאז םיכפוה םיברעה ונחנא רשאכו

 ונלש קבאמב .טועימל ןיועש בורה לש סוזנסנוקל ץוחמ ונמצע תא םיאיצומ

 תודהי לש היגוסה תא ןחבמב דימענש בטומ ,לארשי תנידמב יברע טועימכ

.ידוהיה ןופצמה תא ןחבמב דימענש ,היטרקומדו

 יאדו תאז ,םויה ונל שיש המ ומכ ואריי תודהיו היטרקומד םא ?ןווכתמ ינא המל

 ,ילטורב יאבצ לשממ היה םדוק .תודהי יהוז םא קפסב ינאו היטרקומד הניא
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 םע ויח םיברע םיליעפ 005,2-מ רתוי ,ולוטיב ירחא םינש רשעמ רתוי ךשמבו

 ןוטלש תחת ,םינש עשת ךשמבש איה הינוריאה .ירוטדנמ סיסב לע קותיר יווצ

 עצמאב ןוטלשל דוכילה הלעשכו ,הפיחב תיב-קותירב יתייח ,הדובעה תגלפמ

 אל הנידמה .ותוא לטיב סנרא השמ .קותירה לטוב ,הלבגהה וצ לש היצנדקה

.םייברע םירפוס לשו םייטילופ םיליעפ לש קותירה יווצ ולטובשכ הטטומתה

 רשפאו ,היטרקומד ןיבל הניב רשק םוש ןיא .דירחמ רבד איה תומדאה תעקפה

 יזא ,ךודיש ןה היטרקומדהו תודהיה םאש ךכל תואמגוד תחאו ןוילימ איבהל

 אלש ,ישונא ימצע דובכ לעב יברע םוש לע לבוקמ וניא ,םויה ותרוצב ,ךודישה

 הקלחמה לע יארחאהש תעדה לע הלעי םאה .ימואל ימצע דובכ לע רבדל

 ?תותדה רש לש ותגלפממ היהי תותדה דרשמב תיזורדהו תירצונה ,תימלסומה

.הזה דיקפתב ןהכל ירצונ ליחתה הנורחאל קר

 ץוחמ יוצמש םלועב טועימ דוע ריכמ ינניא .תיקוחו תילמרופ קר הנניא היעבה

 תוחודה תא וארקתש יאדכ .תיתוברתהו תילכלכה ,תיטילופה הטלחהה לגעמל

 יפולא ונחנא ;יברעה רזגמב הלטבאהו ינועה ,הלכלכה בצמ לע םינורחאה

 טלושה יטילופה רטשמל רשקהב תאז ריכזהל אל רשפא-יא .עובק ןפואב ינועה

 וא הדובעה תוגלפמ תושארב םא הנשמ הז ןיאו ,לארשי תנידמב יטננימודהו

.רבדה ותוא תולעופ ןהיתש ילכלכה רושימב יכ ,דוכילה

 ,תימואלה ותוהז תא חתפמ וניאש ,תימואלה ותוהז תא אטבמ וניאש םדא ןיא

 לארשיב יברעה טועימה לש תיביטקאה תימואלה תוהזהמ דואמ לודג קלח לבא

 םידושח ונחנאש ךכ לע םגו הלפשהה לע האחמ לש תמיוסמ הרוצ םג אוה םויה

 ונטקנ ןכאו ,הנידמל םינמאנ ונחנא םא ונתוא ולאש דימת .תרחא חיכונש דע

 :רמוא ינאו ,ןוטה תא יתיניש םייתנש הזמ לבא .'הנידמל םינמאנ' לש הקירוטר

 ,ןב יב האור איה םא ,יל הנמאנ הנידמה םא ינא קודבא ,יתוא וקדבתש ינפל

 לע 0003 תנש דעו םויהמ רבדל םילוכי םתא .תושר ילב תיבל שלפש דלי וא

 יל ןיאשו יתנידמ וזש יל ונימאת לבא ,ידוהיה םעה תנידמב םכלש הירוטסיהה

 האמו ןוילימ םייח לארשיב .תוחכוהב ךרוצ יל ןיאו יתדלומ וזש ,תוחכוהב ךרוצ

 ,גגה איה הב תוחרזאהש הרבחב רבודמש וא ,םיבשחנ םניא םה – םיברע ףלא

?יתועמשמ טועימ םג לבא ,דובכה לכ םע ידוהי בור הב שישו

 ןיאש הווקמ ינא - םע ילב ץראל אב ץרא ילב םעש ונמזב המודמה הילשאה

 ץראב ראשנו היה .בלהמ הילשא התייה וזש עדוי אלש םויה לארשיב חרזא

 ,הירטסיה םימעפל שי ,חתמ שי ,תובכרומ שי .ידוהיה םעל ףסונ ,רחא םע תאזה

 יתש ,תויושי יתש ,תויסולכוא יתש שי ,תככוש הרעסהשכ ,רבד לש ופוסב לבא

 לעמ ונניא הב םדאה ךרע םא היטרקומד ןיאו .תותד עברא ,תופש יתש ,תויוברת

 .םיינתא םילוקישל
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 לכ םשב ,יזיפ באכ טעמכ ,יתִמא באכב הלאה םירבדה תא רמוא ינא

 תאז םעו ,יילא הרגיהש איה לארשי ;לארשיל יתרגיה אל .תיברעה הייסולכואה

 םג ףחסיי הלילחו סחש טועימה לש תוארה תדוקנמ קר אל ,ןכתיי אל .רז ינא

 הניסח היהת לארשיש ,בורה לש תוארה תדוקנמ םג לבא ,שואיי לש תודמעל

 םע 'זגורב' םה התייסולכואמ %02 םא תיטסינמוהו תיטרקומדו האירבו הביציו

.הנידמה

 תאזמ רתוי ףאו ,םיברעל ימויק ימואל סרטניא איה תיחרזא המכסה תיינב ןכל

 יללכ םא .ןוכיתה חרזמב טועימ םתא ,לארשי תנידמב בור םתא .םידוהיל

 אלו ,םידיספמ ולוכ םלועב םידוהיה ,טועימב אוה ץירעה בורהש ויהי קחשמה

 לע םייונבה םיסחיב תניינועמ תויהל הכירצש המוא ןיא .ןוכיתה חרזמב קר

.םידוהיהמ רתוי תויתוברת-ברו תוניתמו תויפש

 הענמ ,האלה ךכו החותמו הצוחל הרוצב אשונה תאלעה - הנידמה יפואל רשאב

 קימעהל ,תיתרבחה המכסהה תא ,ןובילה תא ,ןוידה תא קימעהל תורשפאה תא

 ינא .תיטבשה תויטאנפה ןובשח לע היטרקומדה לש תיתִמאה התועמשמ תא

 תידוהיה הנידמה יפוא םא .'הנידמה יפוא'ב םינווכתמ םתא המ קודבנש עיצמ

 35 ךשמבש בייחמ הנידמה יפוא םא .הזכ יפוא דגנ ינא ,תומדא תעקפה בייחמ

 ,בושייה תומוקמ לכב ינוע תונוכש רבכ ונחנאו דחא יברע בושיי הנבנ אל םינש

 ,ידוהיה ךוניחה ירחא הנש 52-ב רגפמ יברעה ךוניחה םא .הזכ יפוא דגנ ינא

 דחא תויהל יל ןתית הנידמה םא :תוטושפ םילימב .הזה הנידמה יפוא דגנ ינא

 ,ףרוטמ וליפא ,םדא שיש ןימאמ אל ינא .הל גאדא ינא – יתִמא ףתוש ,היחרזאמ

 אל ,ץחלב אל ,תמאב גיפהל לוכי ןויוושה קר .בשוי אוה ובש תיבה תא ףרושש

 םיסחיה תא הנבת תיתִמא המכסה קר .ימוג ירודכב אל ,הרטשמב אל ,טושב

.םימעה ינש ןיב םיילמרונה

 וא 'תידוהי הנידמ' בתכיי אל אובמבש עיצמ ינא - הנידמה תוהז תרדגהל רשא

 לע הדסונ לארשי תנידמ" :תועמשמה התוא לעב יתדבוע רבד אלא ,הזל המודב

 ןורתפל תודחואמה תומואה תטלחה תרגסמבו םימעה לש הרדגהה תוכז סיסב

 הז ".תיברע הנידמו תידוהי הנידמ ,תונידמ יתש תמקהב ץראב ימואלה ךוסכסה

 ,תוימואל תויושי יתש שי תאזה ץראבש רמוא םג הז לבא ,תידוהי הנידמ רמוא

 ורמאי םידוהיה םא .חקו ןת הז .תונידמ יתשל היצמיטיגל שיו םימע ינש הב שי

 קר איהש דיגי ימאלסאה םזילטנמדנופהו םידוהיל קר איה לארשי תנידמש

 ,רקיעה לע רומשיש סויפ םיצור ונחנא .0004 תנש דע תומחלמ השענ ,תימאלסא

.יתוברתהו יביטקלוקה ,יזיפה םויקה אוה רקיעהו

 בצמהשכ .םכח םע איה ,םימעה לככ איה לארשיב תיברעה הייסולכואה

 ךילהת תא ליחתה ל"ז ןיבר קחציש ינפל הנש .החמש שי ,הלקה שי ,רפתשמ
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 עגרב לבא .'תומצעה רבוש' יברעה רזגמב ול ונארק ,םיניטסלפה םע םולשה

 000,3 ,הנשה שאר ברע תרצנל אבו ונתואו םכתא קפסמש ןוויכב הנפ אוהש

 ללגב אלא ,םיקיני"אפמל וכפה םהש ללגב אלו ,המיקב ותוא ומדיק םיברע

 לש ךרד שופיחל םיניטסלפה םע המחלממ ירוטסיהה הנפמה תא ללוח ןיברש

.סויפ

 ידבכנ תא ןימזהל דימתמו זאמ םיגהונ הנידמה יגיהנמ .ןטק רופיס םכל רפסא

 םיזורדהו םירצונה ,םימלסומה .םהלש גחב םתוא ךרבל ידכ םילשוריל םיברעה

 שי .םתוא ךרביו ליאויש ידכ הלשממה שאר תיבל וא תסנכל דע םיכלוה ויה

 הזש רמא אוהו ,םילשורי שיא אוה ,יחרזמ אוהש ,ןובנ קחצי ומש ,םכח ידוהי

 יווילב יילא ךתוא ןימזא ינא זא ,ךתוא ךרבל הצור ינא :ןויגיהה תא רתוס

.ונמזב יברעה רזגמב לודג טיהל היה הזה ילמרופה יטקטה יונישה ?יתרטשמ

 אל יאדו ,ןיגפהל החמש אלו 'זגורב' תויהל החמש אל תיברעה הייסולכואה

.ימוג ירודכ ףוטחל החמש אל םג איהש יל ונימאת לבא ,םינבא קורזל החמש

 תישעמ ,םיחרזאכ םיברעל סחייתת לארשי תנידמו קחשמה יללכ ונתשי םא

 סוניכה תא תחראמש ריעה ,הפיח ייברע .ונתשי םיברעה םג ,תילמרופ קר אלו

 תא גגוחו טקטב גהנתמ אוה יכ ענצמ םהלש ריעה שאר תא םיבהוא ,הזה

 תונושה תוצובקה לש יתדה עקרל ,תויתוברת-ברל ,םזילרולפל דובכ ןתונו םיגחה

 תרעמב עשפה תא עציב ןייטשדלוגשכ .הזמ רתוי םכל דיגא .הייסולכואב

 תאפרע תוארוה יפל אלו ,תוינטנופס תונגפה ויה יברעה רזגמה לכב ,הלפכמה

 ידוהיה ריעה שאר םש יכ ,סנ הרק הפיחב קר .ישונאה ןופצמה תארוה יפל אלא

 ,הרטשמ התייה אל ,היירי התייה אל םשו ,דחי םיברעו םידוהי ,הנגפה ומצעב םזי

 ריעה שארו ידוהיה בורהש האר הפיחב יברעה רוביצה יכ ,םינבא ויה אל

.תואמגוד דואמ הברה דוע איבהל רשפא .עשפה דגנ האחמבו םעזב םיפתוש

 אל ונחנא ;םתדלומב םייח לארשיב םיברעה .רתויב הטושפ איה הנקסמה

 לצא ןגומ רכשב אל ,הנשמ ירייד אל ,םיריית אל ונחנא ,היסא חרזממ םילעופ

 ןיבנ - ךכ ונתוא וניבת םא קר .תורגתה אל תאז .ונתדלומב אלא ,םידוהיה

 לכונ ,םכיכיבסת תא ןיבנ - וניכיבסת תא וניבת ;םכלש תוקוצמה תא ונא םג

 תבה םע אבא םש רבדמ - םחאפ-לא םואל וכל .יתִמא םויק-ודב הרבח תויהל

 ,תורפס ,תוברת .תירבעב םילימ עבש שי טפשמ לכב לבא ,תיברעב וליאכ ולש

 םיטוירטפ םהו םהב םיאג ונחנאש םינקחש ונל שי ירבעה ןורטאיתב ;תונמא

 .םילארשי םיחרזא םהו םיברע

 ,דסממב ,בורב יולת הז - תוימואלו תוחרזא ןיב הריתס היהת אלש םיצור םא

 ןויסינ היהי רחמ םא לבא ,יתד ינניא .ימואלה טועימב רשאמ רתוי ,ןוטלשב

 לע יפוגב ןגהל ןכומ ינא ,םיזורדה לש הליפת תיבב וא הייסנכב וא דגסמב עוגפל
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 םיברע .ימואלה דוחייה תא ,יתדה דוחייה תא דבכל םכילע ,רמולכ .הזה םוקמה

 המ לארשי םע תא ודמליש םינחרזמהמ ושקבת .םיטסירורט לש םואל םניא

 .תידוהיה תוברתל המרת איה המו תיברעה תוברתה התייה

 תירבעש בותכ היהי הנידמה לש הקוחב םגש עיצמ ינא .הפשה אוה ףסונ ןיינע

 ינפל תילגנאה תא םוקמ לכב יל ומישת אלשו ,ץראה תופש יתש ןה תיברעו

 םא .ןטק טלשהש םירמוא זאו ,תיברעל םוקמ ראשנ אל ללכ ךרדבו ,תיברעה

 ,תיטסינמוהו תיטרקומד השיג ךותמו ,תושקה תויעבה תא ףיקתנ ,ץמואב ,דחי

.תויפשל ורזחי םימעה ינשש הווקמ ינא

 ןיב הקיזה ביבס םיפסונ םירוהרה המכ יב ולע הנורחאה הנשב :עשוהי .ב.א 

 ברע היה ךכל ףחדה .תידוהיה תוהזב תורושקה תולאשב דחוימב ,תוימואלו תד

 ראותל היואר תונויצה םאה ולאשו ,תוכפהמ אשונב ביבא-לת תטיסרבינואב

 יוניש ידוהיה םעה ןמ עבתש ןושארה דוסיה יבגל תוחפל .ןכ הרואכל .'הכפהמ'

 הלוגב םייח תואיצממ תיפרגואג העונתו הרבחה יכרעו םייח תוחרוא לש ילקידר

 ,ינשה דוסיה תא םג הליכה תינויצה הכפהמה םאה םלוא .הנשי-השדח ץרא לא

 וא תיתפרצה הכפהמה תאז הביצהש םשכ ,םייח לש השדח תינכת רמוא הווה

 תונויצה לש יתִמאה ןוזחה ןכש ,רתוי םיריהז תויהל ונילע ןאכ ?תיטסינומוקה

 ונימי שדח" תניחב היה רבכש בצמל הביש אלא ,תמאב שדח והשמ עיצה אל

 הירוטסיהב םייק היה רבכש חסונב ידוהיה םויקה לש היצזילמרונ ",םדקכ

.םינש תואמ ךשמב תידוהיה

 ,ינובירה רבעב היהש המ ןיב ירהש ,תאז יתנחבה תא ףירחמו םיזגמ ןבומכ ינא

 תונויצהש המ ןיבל ינשה תיבה ןברוח ברע םעה לש ,ילאירוטירטה תוחפל וא

 לכב .הנש םייפלא לש הדבכנ ןמז תפוקת הפלח - ינובירה דיתעב היהיש התוויק

 תפסותב רבעב היהש המ לכ תא הבישמ תונויצה התייה םסק הטמבכ םא ,תאז

 וא ,זאמ םלועה לכב הלחש תיתרבחהו תינויצזיליביצה ,תיעבטה תוחתפתהה

 המשגה הרואכל תאזב האור התייה איה - 'םיסוס םוקמב תוינוכמ' הרופטמב

.הנוזח לש התואנ

 ,'תונויצ' גשומה לש תילמינימה תיתִמאה הרדגהל דמציהל שקעתמ ינא הנווכב

 הנניא תונויצ .רופסניא תואצרהבו םיבר םירמאמב הילע יתמחלש הרדגה

 וליפאו תונוש תויגולואדיאל ףתושמ עצמ איה אלא ,תידוחיי היגולואדיא

 ,תידרחה וא ,'ריעצה רמושה' חסונב תיטסיסקרמה ,תיטסילאיצוסה - תורתוס

 .דועו תיטסישפה ,תיטרקומד-לאיצוסה ,תינגרוב-תילרבילה ,תימואל-תיתדה וא

 אל תוינויצ ויה ,םיינויצה םיסרגנוקב ופתתשהש ,םינושה ןהינוגל ,תוגלפמה לכ

 תידוהי תונוביר ןנוכל ןלוכל תפתושמה הנווכב אלא ,ןהלש םייחה תמרגורפב

 הצריש ידוהי לכל החותפ היהת התוהמ יפ-לעש ,לארשי-ץראב תיתנידמ
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 תפסות תניחבב םה הגלפמו הגלפמ לכל םידחוימה םיעצמה לכ .הילא ףרטצהל

.הב יחרכה קלח אלו תאז תינויצ תיסיסב הדבועל

 םש איה 'תונויצ'ש רמול יתלוכיב ,ומצע ןיינע ותוא ותוא לש רחא ירופטמ חסונב

 םינוש םילוחה לבא ,'הלוג' תארקנש תידוהי הלחמ לש םיוסמ גוסל הפורת לש

 הפ וליפאו ,םינגרובו םינמואל ,םיטסילאיצוסו םילרביל ,םייתדו םידרח .הזמ הז

 עצבל ילוא ,תאזה הפורתה תא םיאתהל ךירצ היה דחא לכל - םיטסיכרנא םשו

 .םלוכל הפורתה התוא יהוז ,הסיסבב לבא ,םינוש תצק תוליהמו םינונימ

 ?"םדקכ ונימי שדח" חסונב תידוהי תונובירל הבישה הנווכתה קוידב המל

 הנש ףלאכ ךשמב המייקתה ונושלבו וצראב םעה לש תידוהיה תואמצעה

 תופוקתה יתש ןיב הקספההש תורמל .ינש תיב תפוקתבו ןושאר תיב תפוקתב

 תידוהיה תואמצעה תפוקת הקלחנ ,הנש 06-07 ,רתויב הרצק התייה וללה

 תפוקת - תודרפנ תונוש תופוקת יתשל ,קדצבו ,תידוהיה העדותב תירוטסיהה

 יתש לא הבישל ןווכתה "םדקכ ונימי שדח" םאה .ינש תיב תפוקתו ןושאר תיב

?ןהיניבמ וזיאלו ?דבלב תחא הפוקת לא הבישל וא תופוקתה

 ,ינחור ןפואב רתוי הבושח התייה ,ך"נתה תפוקת ,הנושארה הפוקתהש תורמל

 ,םיאיבנה ןוזחו ארקמה ירופיסל עגונש המב רקיעב ,תונויצל ,יכרע םג ילואו

 תפוקתל רשאמ ינש תיב תפוקתל רתוי רושק היה תינרוחא הבישה לש לדומה

 תביש יפ-לע תונויצב דוסי-גשומכ דהדהש ,'ןויצ תביש' גשומה םצע .ןושאר תיב

 תוחפל ויה לבא ,תינושל תוחפל ךכ לע דמיל ,לארשי-ץראל לבבמ הנושארה ןויצ

:תופסונ תוביס עברא

 .תירוטסיה הניחבמ רתוי הבורקו רתוי העודי הפוקת איה ינש תיב תפוקת .א

 ינש תיב תפוקתב ידוהיה םעה בור יכ ,תידוהי הרוזפ המייקתה רבכ וז הפוקתב

 וראית אל רתויב םיילקידרה םינויצה םגש ינמודו ,לארשי-ץראל ץוחמ יח רבכ

.ידוהיה םעה לכ תא לולכת 02-ה האמב תינרדומה ןויצ תבישש םמצעל

 םהייח תא וכישמי םעה ןמ םידבכנ םיקלחש התייה תינאילצרהה דוסיה תחנה .ב

 ושענש יטרקומד רטשמ תולעב תוצראב דחוימב ,ינש תיב ימיב ומכ הלוגב

.ןכותב ידוהיה םויקל תוינלבוס

 המיאתה ,לבב תולג רחאל השבגתהש יפכ ינש תיב תפוקתב ידוהיה תרדגה .ג

 רשאמ ,ותוא תינויצה הסיפתל וא ,ומצע תא ינויצה ידוהיה לש הסיפתל רתוי

.ןושאר תיב תפוקתב ידוהיה לש הרורב-אלה ותרדגה

 תוכלממ יתשל תלצופמ תידוהיה תואמצעה התייה ןושאר תיב תפוקת בורב .ד

 וזכ תואיצמ .וזב וז ומחלנ םג םיתעלש ,הדוהי תכלממו לארשי תכלממ ,תודרפנ

 םעל הנווכתהש ,תינויצה הכפהמל תואנ ץפח-אשומ שמשל הלכי אל יאדווב

.דחואמ ידוהי
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 שמישו תינויצה הכפהמל בושח ןנוכמ רפס היה ך"נתהש תורמל ,אופא ךכ

 תונווכתההו יתִמאה ןוזחה ,היגיהנממ םיברל תינחורו תיתורפס הארשה

.ןושארה תיבה לש הז אלו ינש תיב לש לדומה יפלכ ויה תיתִמאה

 תינויצה הכפהמהש ףאש רמולו תורדגהה לש הזה קרפה תא םכסל הסנמ ינא

 אלא שדח והשמ העיצה אלש ינפמ יתִמאה ןבומב הכפהמ בשחיהל הלוכי הנניא

 רז ןוזח היה אל םג הזה הבישה ןוזח ,קומע ןפואב - היה רבכש המל הביש

 יעצמא תמאלה ,שוכרב ןויווש לש יטסינומוקה ןוזחה ,לשמל ,היהש ומכ ,ידוהיל

 הבישה ןוזח .יניסל וא יסורל 'ותלוכי יפל דחא לכו ויכרצ יפל דחא לכ' ,רוצייה

 לכש ימינפה הלואגה לדומכ םצעב םייקתה תידוהיה תויתכלממה שודיחו ץראל

 היהש תונויצה לע רמול רשפא-יא ןכל .וכותב תרחא וא תאזכ הדימב אשנ ידוהי

 תוירוטסיה תוכפהמ ומכ םיכרעבו הבשחמב תילקידר הכ הכפהמ עצבל הילע

.תורחא תולודג

 המצע תא םישגהל החילצה תינויצה הכפהמהש רמול רשפא ילסקודרפ ןפואב

 היה םא .ידוהיה םעל ץוחמ ולעפש םינכפהמ ידי-לע התשענש ןוויכ ,תיקלח

 םיקהל םלועל החילצמ התייה אל ילוא ,תידוהיה תואיצמה ךותב לועפל הילע

 ץוחמ םיילירטס הדבעמ יאנתב התשענ תינויצה הכפהמה ,םיוסמ ןבומב .הנידמ

 םיימינפה תוחוכה םע תדמתמ היצקארטניאל ץוחמ ,תידוהיה תואיצמה תליהקל

 ,בונבוד חסונ םיטסימונוטואה ,המרופרה ישנא ,םייתדה ,םידרחה .ידוהיה םעב

  - הוולש ישפחמ םינגרוב םתס וא ,'דנוב' חסונ םיטסילאיצוסה ,םיללובתמה

 וליא הבאב תינויצה הכפהמה תא קנוח היה ,אוה ויתוביסמו ,הלאמ דחא לכ

.ןילרבב וא הנבוקב ,הנליווב ,השרווב המצע תא םישגהל הנווכתה

 הכפהמה תא םישוע ויהש םיטסינומוקה םינכפהמל ?המוד רבדה המְל

 תטילשל ץוחמ ,תיסורה תואיצמל ץוחמ םמושו דדוב יאב הליחת תיטסינומוקה

 םיחירכמ וא םיתפמ ויה ןכמ רחאל קרו ,הייסנכה תונוטלשו ראצהו הרטשמה

 ידוהיה םעה .הרצונש תינכפהמה תואיצמה לא ףרטצהל יסורה םעה ראש תא

 ,הקוחרו הממוש ץראב לעופב המשגוה איה יכ תונויצל עירפהל היה לוכי אל

 ברעבו ידוהיה םעה לש זוחא יצחמ תוחפ ובשי 02-ה האמה תליחתב הבש

 םינויצהש רמול רשפא ינוריא ןפואב .ידוהיה םעהמ %5.2 קר - 9391-ב ,האושה

 םעל ץוחמ ולעפ םה םיבר םינבומב יכ ידוהיה םעה ןעמל הכפהמ עצבל ולכי

.ידוהיה

 ,לשמל ,עודמו ,המצע לע תקבאנ איה המלו תינויצה הכפהמה יהמ ,ןכ םא

 הנידמ םיקהל - איהו רתויב הפוחדה התמישמב יגארט ןפואב הלשכנ איה

 תואיצמה לע ףחרל ולחה רבכ םימייאמה הינמיסש ,האושה ינפל  תינוביר

 91-ה האמה ףוסב תימואלה תינוליחה תוימשיטנאה לש התדיל םע תידוהיה
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 גשומה ינפל תורופס םינש קר יטילופ-יתרבח גשומכ עבטנ 'תוימשיטנא' גשומה

 לצרה רופיס םידיעמש יפכ ,קתניי לב רשק םירושק וללה םיגשומה ינשו ,'תונויצ'

.סופיירד טפשמו

 רותפל תופיחדהו ידוהיה בצמה לש תימיספה הזונגאידה תורמל ,ןכ םא ,המל

 ןיבהל ידכ ?תאזה הכפהמל ףרטצהל םיבר הכ םידוהיל היה השק הכ ,ותוא

 ךותב עצבל השרדנש ילקידרה יונישה תא ,תינויצה הכפהמה לש התוהמ תא

 תירוטסיה הדבוע ,דחא טושפ רקיע לבקלו ןיבהל שי ,תידוהיה תוהזה לש התוהמ

 דע תעדל חכונ ינא םינשה תופקונש לככ לבא ,םינוירוטסיהה לכל הריהנו העודי

 תוירחא םהילע םג הליטמ התלבקש ןוויכ ,התוא לבקל םידוהיל ןיידע השק המכ

 בצמ ונניא הלוגה :ךכ חסונת תאזה הדבועה .רמה םלרוגל תמיוסמ תירסומ

 םנמא .םידוהיה ידי-לע רחבנש בצמ אלא ,םימעה ידי-לע ידוהיה םעה לע הפכנש

 רותפל ידכ התשענש הריחב לבא ,תנכוסמ ,תבאוכ ,הלק אל ,תכבוסמ הריחב

 .ונממ טלמיהל ןוכנ רתוי וא ,תידוהיה תוהזה לש ידוסיה יניערגה תומיעה תא

 רבכ הקזח הפיאשכ ןמתסמה ,ונימב דיחי רוביח ותוא ךותמ הרצונ וז תוהז

 תונווכו ןוזח ,חור תלעב םג איהש תידוחיי תדו תידוחיי תוימואל ןיב ,יניס רבדמב

 לע זומרא הז םורופבו ,ותוהמב ילסקודרפ םצעב אוה הז רוביח .םיילסרבינוא

 ,תירסומ הניחבמ םוגפ רוביחב םג רבודמש :איהו הז אשונב השדחה יתבשחמ

 דצמ ןה ,ומצע יפלכ ידוהיה דצמ ןה תודגנתה וילא ךשמ אוהש אלפ ןיא ןכלו

 לש תועודיה תוימשיטנאה תוביסל רבעמ ,תאזו ,ידוהיה לא ידוהי-אלה םלועה

 האוושה ןאכ התייה היואר .רחא םע לש םייח תמקר ךותב יחה רזל תודגנתה

 הנותמ הרוצב יכ םא תדו תוימואל םה ףא םירבחמש ,םינמראה לש םלרוג םע

.םידוהיה לש וזמ הברהב

 רוזחא םייתניב לבא .טעמ דוע עיגא ךכל - ?'ירסומ יתלב' המלו 'סקודרפ' המל

 רחבנש בצמ אלא ,ידוהיה םעה לע הפכנ בצמ הנניא הלוגהש החכוההש רמואו

 םלועמש ,לארשיל ץוחמ יח רבכ םעה בור ,ינש תיב ימיבש הדבועה איה ,ודי-לע

 ,לבת ינפ לע תוצראה לכב ויח םידוהיש ,לארשי-ץראב םידוהי תבישי הרסאנ אל

 םירטשמ תחת ויחש ,בערו ינוע יאנתב ויחש ,םינושמו םינוש תומוקמב ויהש

 לש םלועה תא קר ,חיננ ,םיחקול םא ,לוכה תורמלו .רתויב םיירזכא תויצזיליביצו

 םידוהי ףלא 04 ןטסינגפאב ויה 91-ה האמה תליחתבש םירמואו 91-ה האמה

 ,םירצמב םירפסמ אלו( וללה םינותנה ינש קר - םידוהי 000,5 קר לארשי-ץראבו

 לארשי-ץראל הבישה-יא המכ דע םידמלמ )םירחא תומוקמבו ןילופב ,דדגבב

.ידוסי ןורקיע טעמכ התייה

 םידוהיה .תוינוחטיב תוביסמ אלו 'רשבה ריס' ללגב אל הלוגב ורחב םידוהיה

 ןיאמ םינכוסמו םיירזכא םירטשמ תחת ויחו םיבר תומוקמב םידורמ םיינע ויה
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 םידוהיה .םתדלומל םיתופכ ויה אל םה ,תוצרא ןיב ודדנ םג םידוהיה .םתומכ

 לבא ,הזה םויה םצע דע שחרתמש יפכ תדלומ ופילחהו םוקמל םוקממ ורבע

 הריחב ,רתוי הקומע הריחב אופא איה תולגב הריחבה .ןאכל ועיגה אל םה

 היתונכס ףא לע ,תולגה יכ ,הנש 005,2 ינפל דוע רומאכ הליחתה איהו ,תיטוריונ

 קר יכ :םתוהזב תומיעו סקודרפ ןתמל םידוהיל הרזע ,היתולפשהו היבואכמו

 תתיבש התוא ,ווק-סוטטס ותוא ,ידנוויו-סודומ ותוא םייקתהל היה לוכי הלוגב

 לעב אוה תיללכה ותוהמ עבטמ דחא לכש ,יתדו ימואל ,םידוק ינש ןיב קשנ

 יטננימודו ליבומו ןושאר תויהל הצור םהמ דחא לכש ,הנוש סרטניאו ןוזח

 יתדה דוקה ןיב םיקבאמ םימייק ןיידעו ויה םירחא םימע ברקב םג ,ןוכנ .היווהב

 אלא ,םיוסמ םעל ידעלב וניא םירחא םימעב יתדה דוקה לבא ,ימואלה דוקל

 םע תורחתה ןכלו ,םאלסאה וא תורצנה ימע ומכ ,םיבר םימעל ףתושמ אוה

.הפירחו הרמ הכ הנניא תיפיצפסה תוימואלה

 ,הלוגה ךותב היח התויהבש ןוויכ ,תיטרקומד איה תודהיהש רמואש ימ קדוצ ןכל

 םייק ונניא הייפכה ןונגנמ .תופכל לוכי רשא רבד םוש הל ןיא ,החותפ איה

.תילטוט תידוהי הנניאש תואיצמב

 אלו יתדה דרמה לש המוארטה סיסב םג אוה תדהו תוימואלה ןיב קבאמה

 ךותמ ךכיפלו ,ול המדקש םיחרזאה תמחלמלו ינש תיב ןברוחל איבהש ימואלה

 בייחמ וניאש םוקמב םייקתהל ידוהיה םעה ףידעה תימצע הרימש לש שוח

 הטילש טולשל לוכי ידוהי ןיאש םוקמב ,רמולכ - תינוביר תידוהי תואיצמ

 לוכי ךכ קר .רחא ידוהי יפלכ ישפוח דמוע םצעב ידוהיהו רחא ידוהי לע תישממ

 המ ,ומצע תא קרפל ילבמ וכותב סקודרפה תאו ותוהז תוליפכ תא םייקל םעה

 ןורתיל תיתדו תימואל תוהז לש יטמלבורפ לופכ ליתפ ותוא ךפוה זאש דוע

 רשפאמ הז לופכ ליתפ יכ .הילא רשקה תא קזחמ דוע אוה ךכבו הלוגב יתוהז

 רובעכ דבאמו תולגל אצויה רחא םע ןב לכמ רתוי רכנב ותוהז תא רמשל ידוהיל

.ותוהז תא המ-ןמז

 ףקיה-תברו הקומע תוללובתהב םג - ארונ היה הלוגב תודרשיהה ריחמ םנמא

 היה דירחמה האישש םידוהיה לש תיזיפ הדמשהב ,ןבומכ ,םגו תורודה ךרואל

 דבלב דחא ןוילימל ונעגה ינש תיב ףוסב ןוילימ 4-5 לש םעמ ;02-ה האמב

 ימי לש תולודגה תופגמה תא ןובשחב איבנ םא םגו ,81-ה האמה תליחתב

.תולגה יכרדב םיבר םידוהי לש המוצע הרישנב ןאכ רבודמ ןיידע ,םייניבה

 אל תד דחוימבו ,העבט םצעמ תד ןכש ,תוהזה לש הידצ ינשמ סקודרפ רמוא ינא

 םלועה לכ הולא" לע תרבדמה תודהיה ומכ ילסרבינוא רסמ תלעב אלא תיטבש

 תודלונה תותדהו( המצע האור תוחפל וא הדילוהש תד ",ץראו םימש הנוק

 תוילסרבינוא תותד יתש לש ןלודיג תיבכ )הכותמ תודלונכ ןמצע תואור הנממ
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 אוה אלא ,ןיאמ שי חומצל היה לוכי אל הזה םזילסרבינואהו ,תוקהבומ

 לובג לע רצעיהל ,תירסומ ,הלוכי הניא תאזכ תד - תודהיה ךותמ םג חמצ

 הזו ,ותוימואל תא רימהל הילא ףרטצמה ןמ שורדל הלוכי הניאו תוימואלה

 וא ,םאלסאה ,תורצנה - תרחא תילסרבינוא תד םושב םלועמ םייקתה אל ןכא

 הרכהה תרות תא לבקל לוכי אוה ןיאש םדאל ונרמא וליאכ ,תרחא .םזיהדובה

 ןיאש וא ,ינמרגל ךופהיו תימואלה ותוהז תא רובשי םא אלא טנאק לש רסומהו

.ינפיל ךופהי םא אלא תיטסיהדובה תינחורה הסיפתל ףרטצהל לוכי םדא

 ,םיילסרבינוא םיגשומב תרבדמ ,הב םילודג םיקלחב ,תאזה תדהש םושמ אקווד

 ףרטצהל ידכ תימואלה םתוהז תא רובשל הילא םיפרטצמהמ שורדל רשפא-יא

 תוימואלה תא רובשל קר אלו ;תקהבומ תינחור הרושב תניחבב אוהש והשמל

 םינימאמ םניאש םידוהי םע תוהדזהל םג אלא ,תידוהיה תוימואלה לא ףרטצהלו

 ףרטצהל ידכ תמיוסמ תוימואל לש הל ּוע לבקל העיבתה ןכל .הרות התואב

 העיבת ,תוילסרבינוא תופיאשו תועמשמ טלחהב הל שיש תיתדו תינחור הרושבל

.הדוסיב תירסומ יתלב איה וזכ

 יפ-לע יכ ,רתויב יטמלבורפ אוה םג תוימואלל עגונה סקודרפה לש ינשה קלחה

 יהשלכ הנומאב הילא תוכיישה תא תונתהל רשפא-יא ,תוימואלה תוהמו עבט

 ,יאנת אלל איה תוימואלל תוכיישה .יהשלכ םיכרע תכרעמ לש הלבקב וא

 םא היה םיענו בוט הרואכל םנמא .יאנת אלל איה החפשמל תוכיישהש םשכ

 םיבשוחה םישנאה תא קר תללוכ התייה םיכייתשמ ונייה הילא תוימואלה

 תורישה ,םלשמ ינאש םיסמה םא ,לשמל ,יל היה םיענו בוט .ונומכ םיגהנתמהו

 םיבשוח ,םינימאמה םישנאה תליהק תרגסמב קר ויה תרשמ ינאש יאבצה

 תא םיקלוח ויה יתחפשמ ינב לכ םא הצורמו חמש יתייהש םשכ ,ינומכ םילעופו

 ירסומ הז ןיאו ךכ תויהל לוכי הז ןיא תואיצמב םלוא .ילש תונומאהו םיכרעה לכ

 םילודגה םינמרגה םיביואה דחא - ןאמ סמות בתכ ",יחא רלטיה" .היהי ךכש

 רלטיהל םאש בטיה ועדויב - םזיצאנהו ינמרגה ררהיפה לש רתויב םישוחנהו

 גואדלו םתוימואלב ותוא ףונכל םיכירצ ויה וידליו ,ןאמ סמות ,אוה ,ןב היה

 לטומ אל ,תיתחפשמ תוכייש לע ומכ ,תימואל תוכייש לע .וכוניחלו ותחוורל

 אל לבא ,גרוהל איצוהל וא אלכל ליטהל רשפא ומעב דגובה תא םגו ,יאנת םוש

.ותחפשמל ןב תויהל קיספהל לוכי וניא חצור ןבש םשכ ,ותוימואל תא לולשל

 אל ,הלש תינכפהמה הבישה לדומכ ינשה תיבה לדומ תא הדימעהש ,תונויצה

 יא-ןא-ידה הנבמ םצעל עגונה הזה יסיסבה סקודרפה תא תונשלו תעגל הנווכתה

 תד ןיב אלו תוימואלו תד ןיב הזה 'ידרוגה רשקה' תא קתנל תוסנל אלו ידוהיה

 וא קרפל ץחלה תחופ ,תוימואלו תד ןיב רשקה תא םיקתנמ םא ;ךפהל .הנידמו

 .תונויצהמ ולע הברהב םיפוחד םיימויק םיכרצ .הנידמו תד ןיב רשקה תא ןתמל
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 תוימואלה ןיבל םידוהיה ןיב םצעתמו ךלוהה תומיעה ינפמ המיאהו דחפה

 תוהמב ןה רתוי קימעמ ןויד לכ החד ,תיזכרמהו תיחרזמה הפוריאב תינוליחה

.התוא ןקתל ינכפהמה ךרוצב ןהו םידוהיה לש תינוצרה הלוגה

 תויתיצמתב יקסניטוב'ז רידגה - םכתא לסחת הלוגה ,הלוגה תא ולסחת אל םא

 הקמועל סנכיהל ילבמ ןכלו ,תונויצה לש התופיחד לכ תא דחא טפשמבו

 תא למרנל ידכ התלוכיבש לכ תושעל תינויצה הרהימ ,תידוהיה היעבה לש

 המדא תרבכ לע תיאמצע תידוהי תונוביר לש הריצי ידי-לע ידוהיה םויקה

 לכל רבעמ הנושאר הדמע היצזילמרונ לש תימויקה תופיחדה .לארשי-ץראב

 תמיוסמ הדרפה המייקתה ןכא הבש ,ןושארה תיבה תפוקת ןכלו ,רחא רוריב

 תדל םיכייש ויה אלש לארשי ינב הבשו ,תידוהיה תוימואלהו תידוהיה תדה ןיב

 אשומ ויה יכ ףא ידוהיה םעה ינבל תאז לכב ובשחנ הרז הדובע ודבעו לארשי

 ןוזח לש לדומ שמשל אופא הלכי אל ןושאר תיב תפוקת - םיאיבנה יפב החכותל

.השדחה הבישה

 הבישה ןוזח רבע לא תינויצה הכפהמה תא ךישמהל םויה תורשפא שי םאה

 ,תוימואלהו תדה ןיב חתמ היה ובש םוקמה לא ,רמולכ ?ומצע ך"נתה תפוקתל

 לש ומויק םאה ?ןהיתש ןיב תיקוח םג ולו תודרפיה התייה תאז לכב לבא

 ונתביבס םע םגו ונכותב ונל שיש תומיעה שרושב אוה יתעד יפלש ,הזה סקודרפה

 .הומכ ןיאמ השקו הדבכנ הלאש וז ?שדח לופיטל ןתינ - תיפרגואג-תיטילופה

 ונימיב םיארנ רבכ ןושאר תיב לש תוהזה לדומ לא הבישה לש םינצינ ,הרואכל

 תא םגו ונדוחיי תא םג ונל קינעמש ,הזה יתוהזה סקודרפה לש וידדצ ינשמ

 בור ברקב רורב ןפואב הססבתה תונורחאה םינשה 051-ב ,לשמל .וניתורצ

 ןימאהל ןאממה ינוליחה ידוהיה לש הרומגה תוימיטיגלה ידוהיה םעה ינב

 תמיוסמ הדימב םיריכמ ונא הנורחאל ,ךכמ רתויו .ותרותבו לארשי יהולאב

 יסקטב השדחה תירבה לע םיעבשנה ,םימעה רבח תונידממ םירצונ םילועב

 איה ,הדגנ קבאיהל וסניש לככ ,תידוהיה םתוימואל דועב ,םילייחכ םתעבשה

 םיריעצ לש תיטסיהדובה הנומאהש ,לשמל ,הרכה םג שי .הדיחיה םתוימואל

 ךדיאמ .םתודהי תא תרתוס הניא םינקירמא םידוהי וא םילארשי םידוהי

 יאושינב םהינימל םירייגתמ וא השמ תד ינב םידוהי הלוגב םיאור ונא ,אסיג

 תב תוימואלה איה הדיחיה םתוימואלש םירשאמ רתויו רתויש ,תבורעת

 תוימואלה לא םהירשק וליאו - תיתפרצ וא תידנק ,תינקירמא - םוקמה

 רחבנ היה ןמרביל םאש רמול קיחצמ .רתויו רתוי םיפפור םישענ תידוהיה

 רמול היה רשפא ,תירבה-תוצרא אישנל םג ילואו תירבה-תוצרא אישנ-ןגסל

 ,יתד ידוהי אוהש תורמל ,הדיחיה ותוימואל .תידוהי םג איה ותוימואלש וילע

.תינקירמאה תוימואלה איה ,התוא גיצמ אוה םימעפלש יפכו



החיתפה בשומ

93

 וא ,חתפתיש שדח ךלהמ םירשבמ םה םא תעדל ןיאו ,םידדוב םינצינ קר םה ולא

 לופכה ליתפה הבש ,תילארשיהו תידוהיה הירוטסיהב הדוזיפאכ וראשיי םהש

.ןמזה לכ ךלוהו קזחתמ םג תיתד-תימואל תוהז לש

 התרטמ תא הגישה םידוהיה ןמ קלח לש היצזילמרונה .דיתעה דיגי המ עדוי ינניא

 תינויצ הניחבמו ,תונויצה המייתסנ םצעב ךכבו ,תידוהי הנידמ לש התמקהב

 .הנידמה לש ינויצה הייפואל דירשכ ,ךכל רושקש המ לכו ,'תובשה קוח' קר רתונ

 ,םירגנוההו םינמרגה לצא לשמל ,םירחא םימעב םג םייק 'תובשה קוח' ,בגא

.הרהמב ,הווקמ ינא ,םוקתש תיניטסלפה הנידמב םג םייקתי אוה דיתעבו

 וספת םינויצה ןמ המכש יפכ ,רתוי תילקידרה תינויצה הכפהמה םאה לבא

 דע תדרל ,רמולכ ?המות דע המצע תא םילשהל תלגוסמ םגו הצור ,התוא

 תא יטִאו רקובמו ריהז ןוקית ןקתל ןויסינב תידוהיה הירוטסיהה יקמעמל

 לכש םַע ונחנא ?יניס רהב תוריתס-תברו םיבואכמ-תבר הפיאשכ עבקנש המ

 .לארשי-ץראב ןהו הלוגבו הרוזפב ןה ,ותביבס םע תיפרגומד דדומתמ ןמזה

 םייתסה ולא םימיבש עידוה ונכותב םיכלהתמה םיברה םעזה יחמוממ דחא

 לארשי-ץראב םידוהי-אלה ינפ לע םידוהיה לש םועזהו קדה יפרגומדה םנורתי

 םידוהיה לש תיפרגומדה םתותיחנ רבע לא רוחאל הריפסה הליחתמו תיברעמה

.םינשה םע לדגתו ךלתש ,תיברעמה לארשי-ץראב

 ןיב קר אלו( תיתדה תוהזהו תימואלה תוהזה ןיב יטִאה קותינה וא רורחשה

 םיבר םידוהי רובע תודהיה תא ריאשיש קותינ ,)ינשמ אשונ הזש ,תדהו הנידמה

 ךייתשהל םייושע םמצע םה יכ םא - םתוהזב בושח יתונמאו יתוברת ביכרמכ

 בושח יטתסאו יתוברת ביכרמ איה ,לשמל ,תוילותקהש םשכ ,תרחא תדל

 ונילא איבהל םג לוכי הז קותינ - םידוהי וא םימלסומ םיתפרצ לש םתעדותב

 יניעב הריבס .תיסאלקה תידוהיה תוהזה לש היפגא ינשל םישדח םיפרטצמ

 בקע רשא ,תוימואל תתחפומ וא הלוטנ תידוהי תד רבע לא השדח הכישמ

 תורוקמ ,םיירסומו םייטסימ ,םישדח םיינחור תורוקמ הב חתפיהל םילוכי ךכ

 םיבר הילא ךושמל םייושע הלא .הרורב תימואל הקיזב םייולת םניאש םיטשפומ

 .ילבולגו יגולונכט ,יברעמ םלועב ינחור ןוזמ םויה םישפחמה ,םידוהי-אלה ןמ

 ןכתית ,םירצונו םימלסומ לש תילארשיה תוחרזאה ךרד ,לארשיב ,אסיג ךדיאמ

 םע לכב השענ הזש יפכ תירוטסיהה תידוהיה תוימואלה רבע לא תפסונ העיספ

.רחא

 דיתעל ימויק רגתא קר הז ןיאו ,תינויצה הכפהמה ךשמה לש לודגה רגתאה הז

 שרושב ודמעש ,םיירסומה רגתאהו העיבתה לש םתמלשה םג אלא ,קוחרה

 תואיצמה יביכרמ לכ יבגל ותוירחא אולמ תא םייקל ידוהיה ןמ עובתל ,תונויצה

 לכל החותפו והשלכ יתנומא יאנת אלל תוימואל זא ,תוימואל םא .תידוהיה
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.םינוש םימואל ינבל החותפה תד זא ,תד םאו ;תוימואל לכל יוארש יפכ ,הנומא

 םיידוהיה תוימואלהו תדה ןיב רשקה תופפורתה תלחתה לש ךילהת .םימת ינניא

 תונכס-הרהו השקו בכרומ ימינפ חותינ ,ותמגודכ ןיאש ךבוסמ ךילהת אוה

 אל ידכ הבר תוריהזבו תויטִאב תושעיהל ךירצ אוהו ,הבר תודגנתהב לקתייש

 תחיתפו הלודג הכרב איבהל לוכי אוה לבא .המצע תוהזה תבִל תא רובשל

 תידוהיה תוימיטיגלה םע הנש 002 ינפל רבדה השענש ךרדכ םישדח םיקפוא

 יואר ,תובר םינש ךראת תאז הכאלמ םא םג ,ןכל .םידוהי לש םזיאתאל הנתינש

.םדוק תחא העש הפיו ,הילע בושחל ליחתהל תוחפל וא הב ליחתהל

 תאו לארשי תנידמ לש תינויצה התילכת תא ןגעל דואמ בושח :רודירמ ילס 

 ריבסהל תוסנל הצור ינא ,המב רמול הסנאש ינפל .יטרקומדהו ידוהיה הייפוא

.יתעדות ינשהו יקוח דחאה - םירשקה ינשב איה יתניחבמ הביסה .המל

 תידוהי תחא ,םיילגר יתש לע תדמוע תאזה הנידמה ,יניעב - יקוחה טביהל רשא

 תוחתפתהה .תחא לגר לע דומעל ,הל רוסאו ,הלוכי אל איה ;תיטרקומד תחאו

 ,תיטפשמה תונשרפה םג ,תיתקיקחה םג ,תונורחאה םינשב הנידמב תיקוחה

 ינש ידי-לע הנידמה לש תיטרקומדה לגרה תא ,הבוטל ילואו ,הקזיחו הכיראה

 לגרה ליבקמב קזוחת אל םאש הנכס שי ,שח ינא ךכ ,תמיוסמ הדימב .דוסי יקוח

.ןוונתת הנידמה לש תידוהיה תוהמה ובש בצמב ונמצע תא אצמנ ,תידוהיה

 הלביק ,ןאדעק ץ"גב תובקעב הקזחתהש ,וז יתשוחת לבא ,ןטפשמ ינניא

 2,טפשמב תונשרפ :ורפסב קרב טפושה לש וירבד תא יתארקשכ ףקות-הנשמ

 לש השיג תפדעה ידי-לע ,חינמ ינא ומצע םע ,תומיעה תא בשייל הסינ םש

 בצמ ןכתייש הדוה ליבקמבו ,הנידמה לש םיביכרמה ינש ןיב הינומרהו המלשה

 ,ןטפשמה ץוחנ ,קרב טפושה רמא ,הזכ בצמב .הערכה ךירצמש תומיע לש

 לארשי תנידמ לש םיכרע ןיב בצינ טפוש רשאכ ,ןכ לע" :ונושלב רמוא ינאו

 םימדקמה םיכרע םתוא וז 'תויכרע-וד' ןיבמ רוחבל וילע ,הזב הז םישגנתמה

 ,רמולכ 3 ".ותוריח לעו םדאה דובכ לע הנגה - דוסיה קוח לש ותרטמ תא רתויב

 םדקמ אוה  ךכ ידי-לעו ,דוסיה קוחל ,ותטישל ,שרדנ ,שרפל אבש ןטפשמה

 ןפואב שרפל ול רוזעיש דוסי קוח םויה ול ןיא לבא ,'תיטרקומדה לגרה' תא

 בצינה טפוש ןכא" :רמואו ףיסומ קרב .הנידמה לש תידוהיה התוהמ תא חיטביש

 הנידמכ היכרעב םישגנתמה ,תידוהי הנידמכ לארשי תנידמ לש םיכרע ינפב

 לוקיש יפל ןכ השעי אוה ,תיביטמרונ הנווכה רדעיהבו ,ןזאל בייח ,תיטרקומד

 תסיפת תא ףקשמו יביטקייבוס םיתעל אוה תעדה לוקישש ףיסומ םג אוה ".ותעד

.טפושה לש ומלוע

 הנידממ ךופהת ,לארשי תנידמש - הנכס דיגהל יתלוכי - רגתא ינפב םיבצינ ונא

 הנכסה תא .ידוהיה םעה לש ודוסיימ היחרזא לכ לש הנידמל ,תיטרקומדו תידוהי
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 ,הקוחו דוסי יקוח תועצמאב ,תיביטמרונ הנווכה תועצמאב עונמל שי וזה

.לארשי תנידמ לש יטרקומדה ביכרמה תא םגו ידוהיה ביכרמה תא םג וקזחיש

 הנידמה לש התוהמ תעדותב הקיחש שי הנורחאה תעב - יתעדותה טביהל רשא

 דיקפת םג הל שי אלא ,יטפשמ דיקפת קר הל ןיא הקוחו ,הייפוא לע הפקתה םגו

 לבא תוילוש םנמא ,תוינויצ-טסופ תויוחתפתהל םידע ונלוכ ונייה .יתעדות

 לש הייפוא תא תונשל םייברע תסנכ ירבח לש תונויסינל םידע ונחנא ,תוינלוק

 העיבתה לש הפירח הרוצב התאייחהל םידע ונחנא ,הקיקח תועצמאב הנידמה

 הנפמ ינא .לארשי תנידמ לש הדיתע יבגל היתויועמשמ לכ לע הבישה תוכזל

 םאה לאשנ אוה ובש ,1002.4.03 ךיראתמ "ןאידרג"ב תאפרע רסאי םע ןויאירל

 זמורו ןיבמ אלכ בישמ אוהו לארשי תנידמ תא )'יברע' ןושלמ( 'ברעל' ונוצרב

 בור לש ןיינע ותואב 4 .ידוהי יתד טועימ םע ,תיברע הנידמ רבכ איה לארשיש

 ,דיגאמ לא דבע דיחאוו ר"ד לש וירבדל םכבל-תמושת תא בסמ ינא ,טועימו

 בתכש ,ריהקב םייגטרטסא םידומילל ןוכמה שאר ,ירצמ יברע לאוטקלטניא

 הנידמל ןיטסלפ תא שדחמ ךופהל ידכ יפרגומדה קשנב שומישה לע הנורחאל

5 .תיברע

 רמאנש בטומ ,ץוחבמ םגו תיבמ םג ,הלאה תויוחתפתההו תוביסנה לומ

 םכסומ סיסב רוצינו אווש תויפיצ ענמנ ,תוילשא ענמנ ,ונחנא המ תושרופמ

.לארשי תנידמבו לארשי-ץראב םיברעו םידוהי לש דובכב םויקל

 בושח המו ,הנש םישולש וא םירשע ,רשע דועב היהי המ בושחל הסנמ ינא

.הנידמה לש הייפוא תא םייקל ידכ חיטבהל

 תאו תימואל הנידמכ לארשי לש התוהמ תא הרורב הרוצב רידגהל שי ,תישאר

 לש וגושגשו ודיתע ,ומולש ,ומויק תא חיטבהל ידכ המק לארשי .הלש דועייה

 .ידוהיה םעה רובע המק איה אלא ,"היֵלארשי" רובע המק אל איה .ידוהיה םעה

hsiweJ חנומהש רוכזל שי ,תידוהי הנידמ לע םירבדמשכ  etatS  תטלחהב רכזנש 

 חנומה .'ידוהיה םעה לש'כ םגו 'תידוהי'כ םג תירבעל םוגרתב שרפתמ ,הקולחה

 רוזחא אלו ,ןאכ ורמאנ רבכ םירבדהמ קלחו ,םילמסבו םינכתב קסוע 'תידוהי'

 לש התויה תא יתעדל ,םיאטבמה םיביכרמ השולש ןייצל שקבמ ינא ןכל ;םהילע

:ידוהיה םעה לש ותנידמ ,הנידמה

 .תאזכ היהת םא ,תידיתעה הקוחה ןמ קלחכ שארמ קקחנ 'תובשה קוח' .א

 בצעמש קר אל 'תובשה קוח' - הזמ רתוי .התיבה בושל ידוהי לכ לש ותוכז

 עגונ םהילאש הנידמב םידוהיה לש םתוהמ תא אלא ,הנידמה לש התוהמ תא

 הלע וליאכ קוחה יפל בשחיי ץראב דלונש ידוהי לכ ויפלש ,הזה דחוימה טפשמה

 יפ-לע םיספתנ ץראב םויה םידלונש םידלי םג ,רמולכ .'תובשה קוח' יפל הצרא

 ,םינוויכ ינימ לכ ינפמ הזה קוחה לע ןגהל ךירצ .ץראל ולעש ימכ 'תובשה קוח'
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.םיידוהי-אל םגו םיידוהי םג

 לע ידוהיה םעה לש העפשהב ,תוברועמב ,תופתתשהב קסוע ינש ביכרמ .ב

 .ורובע תמייק איהו ותוהז תא הנממ באוש אוהו ותנידמ איה יכ ,לארשי תנידמ

 ,סייגתהל ארקנ ידוהיה םעה הבש ,תואמצעה תליגמב םיעיפומ וז חורב םירבד

 :םילימב חתופש 'דמעמה קוח'ב עיפומ אוה .המודכו דצל דומעל ,ףתתשהל

 יפ-לע םידיקפת שי םעל 6 ."ולוכ לארשי םע תריציכ המצע האור לארשי תנידמ"

 תורדתסהה ןיבל הנידמה ןיב ,תרכומ ךכ-לכ-אלה 7 הנמאה יפ-לעו דמעמה קוח

 ,)תונכוסה תועצמאב( םעל תקנעומ הנמא התוא תרגסמב .תונכוסהו תינויצה

 םימוחתה המ לוקשל יואר .םימיוסמ הקיקח יאשונב ותא וצעייתיש תוכז םג

 לש התוחתפתהו הבוציע לע דיתעב עיפשי ידוהיה םעהש יואר םיכרד וליאבו

.ותנידמכ לארשי תנידמ

 אוה ,ידוהיה םעה תנידמכ הנידמה לש וז התועמשמב ישילשה ביכרמה .ג

  - יקוח ןיערג םויה םהל שיש םיביכרמל דוגינב .ידוהיה םעה יפלכ ונתוירחא

 יפלכ הנידמה לש תוירחאל ,'וכו למסהו לגדה קוח ,'דמעמה קוח' ,'תובשה קוח'

 בורשכ ,דיתע ינפ הפוצ תולכתסהב .יקוח סיסב הז בלשב ןיא ,ידוהיה םעה

 םיפתוש םתוא קר האור ינניא ,לארשי תנידמב תזכורמ ידוהיה םעה לש היגרנאה

 םעה לש ומויק ךשמה תחטבהל םיארחא ונתוא םג אלא ,ונלצא שחרתמב

 .ונילא ותקיז תאו תוצופתב ידוהיה

 םירחא םיטועימלו םיברעל םיעגונש םירבד רמול שקבמ ינא ירבד םויסל

 תנידמ לש ידוהיה ביכרמה תא קר קזחיש הקיקח ןויסינ לכל דגנתמ ינא .לארשיב

 ןיאש רובס ינאש םשכ ,לארשי תנידמ לש יטרקומדה ביכרמה קוזיח אלל לארשי

 קלח םע דואמ הבר הדימב ההדזמ םג ינא .וניעב םייקה בצמה תא ריאשהל

 .ןארבו'ג םלאס ןאכ רמאש םירבדהמ

 הנניאו תידוהי הנניא לארשיב תמייקה תואיצמה - טרפה רושימל רשא

 ידמ לודג קחרמ שי .םיטועימה ינב לש טרפה תויוכזל עגונש המב תיטרקומד

 הנגהה ללוכ ,לארשיב םיטועימה לש םבצמ רופישל .השעמה ןיבל הכלהה ןיב

 ךרוצה תדימב לועפל שי ,לעופב תויונמדזה ןויווש תחטבהל ,םהילע תיקוחה

 .תנקתמ הילפא תרזעב וליפא

 ותנידמכ לארשי תנידמ תא רידגהל רשפא-יא - יתליהק-ימואלה רושימל רשא

 םשכ .לארשי תנידמ ךותב ימואל טועימ לש ומויקמ םלעתהלו ידוהיה םעה לש

 םואלה תנידמכ הנידמה לש התוהמ תא רידגהל הכירצ תידיתעה הקוחהש

.ימואל טועימ לש ומויקמ תועבונה תויוכזבו דמעמב ריכהל הילע ,ידוהיה

 קר וא ,תיטרקומד אלו תידוהי קר היהתש יואר אלו היהת אל לארשי תנידמ

 איה לארשי תנידמ לש המויקל יניעב הדיחיה החסונה .תידוהי אלו תיטרקומד
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 אלמ ןויווש הב שיש ,תיטרקומדו תידוהי הנידמ ,ידוהיה םעה לש ותנידמ התויה

.טועימכ םדמעמב הרכהה םע םיטועימה ינבל

 והשימש הנווכה ןיא ,המכסהב הקוח לע םירבדמ רשאכ :יקציבר רזעיבא 

 חקינש איה הנווכה .תיביטקלוקה תוהזב הכפהמ ללוחל הסני ןאכ םיבשויהמ

 ביחרנ ,דוסי יקוחב ורמאנש םירבד םג ילוא ,םימייק תודוסי ,תומייק תורהצה

 הסנמ עשוהי .ב.א ידידי רשאכ ,ךכיפל .וננמז לש תויושיגרל םתוא םיאתנ ,םתוא

 תנידמב םיקומע םירבד תונשל קר אל 'המכסהב הקוח' תרתוכה תועצמאב

 וא בוטלש ,הנש 000,3 תב תידוהיה היצזיליביצה לכ תא תונשל אלא ,לארשי

 ימואלה דוסיל יתדה דוסיה ןיב םיינגרוא םירוביח הרביחש היצזיליביצ איה ערל

 .המכסהב הקוחל סיסבה ונניא הז לבא ,יטרואת ןפואב ןיינעמ הז -

:תודוסי השולש לע הנבית המכסהב הקוח

.תואמצעה תליגמ .א

 םדאה דובכ לעו תיטרקומדו תידוהי הנידמ לע םירבדמה דוסיה יקוח ינש .ב

.ותוריחו

 המ ,ונבור תלחנ ויה אל רבעבש לארשי ייברע יפלכ תושדחה תויושיגרה .ג

 הנידמ לש התמקהל ליבקמב שחרתי וזכ הקוח לש הנוניכש תנתונ תעדהש םג

.ונדצל תיניטסלפ

 הספתנ תואמצעה תליגמ ,תודוסיה תרהצה תניחבמ - תואמצעה תליגמ יבגל

 תוסיפתה תא תמאות איה .הקוחל תינורקעה המדקהכ הנידמה לש התמוקת םע

 הסנמ איה ,הקוחרה הירוטסיהל תרשוק איה ,םידסיימה תוהמיאהו תובאה לש

 תסנכה רבחמ - לוכה לע תמכסומ התייה איה ,תוחפל ,ותעשבו ,ןויווש רוציל

 תדוגא'מ ןיול ריאמ קחצי ברה תסנכה רבחל דעו יבוט תסנכה רבחו רנליו

 יכ םא ,לארה לארשי דעו ינולא תימלושמ תלבוקמ איה םויה םג .'לארשי

 םידוהיה היבשות בורל התייה אלש תושיגרה בקע םילוגיס ,ןבומכ ,םישקבתמ

 .הנש 05 ינפל םיברעה יפלכ לארשי לש

 ךרוצהו תומימעה םיתעלו תויוליפכה ללגב אקווד ןורתי שי הזה טסקטל

 תובר תוצובקל תיב ןתונ ,דבעידב ןיב הליחתכלמ ןיב ,הזה טסקטה .תונשרפב

:תואמגוד יתשב תאז ריהבאו ,תובר תולוכסאלו

 ,ההימת הלוע ",ידוהיה םעה םק לארשי-ץראב" בותכה ארקמל רבכ :הנושאר

 ידי-לע בצועש יפכ ידוהיה םעה לש ירוטסיהה ןורכיזה יפ-לעש ןוויכמ

 םק אוה אלא לארשי-ץראב םק אל אוה ,םייסאלקה םייתדה ויתורוקמ

 שיו ,detareneg לש הארוהב 'םק' םיניבמש ימ שיש אלא .לארשי-ץראל ךרדב

 רמולכ ,הזה שרדמה םע .'תויממוק ךליה' לש הארוהב 'םק'  םיניבמש ימ

 תולוכסא ,תויממוק הנושארל ךלה ידוהיה םעה ובש םוקמה איה לארשי-ץראש
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.תויחל תולוכי תונוש

 סוינגה ,אוה ךורב שודקהכ תאז שרפל רשפא ',לארשי רוצ' בותכ רשאכ :היינש

 לפכ םג ןאכמ יכ ,ןיינעה חבשב תאז רמוא ינא .אדירג יגולואג גשומ וא ,ימואלה

 ל"הצ אוה 'ןוחטיב' םרובעש ימ שי - 'לארשי רוצב ןוחטיב' יוטיבה לש וינפ

 תוליעפו אוה ךורב שודקה לע בהיה תכלשהכ 'ןוחטיב' םישרפמ םירחאו ,םיקנטו

 .תינחור

 תתל הלוכיש תועמשמ-וד לש ,תומימע לש ןורתי אופא שי תואמצעה תליגמל

 תשקבמ ןכא איה םיתעל .ןלוכל אל יכ םא ,הייסולכואב תונוש תוצובקל תיב

 לעב טסקטל רבכ הכפה איה תרחא וא ךכו ,תרוסמב השענש יפכ ,שרדמ

 הז רשקהב הבושח תוחפ םיטסקט לש היגולואנגהש בשוח ינא .תיסאלק תובישח

.היווהבו העדותב דהדהמ טסקטה דציכ רשאמ

 תידוהי' םיכרעה תא - המכסהב הקוחל עגונה ינשה דוסיל עגונש המב

 התייווהבש םיחתמה יגציימכ האור ינא 'ותוריחו םדאה דובכ' וא 'תיטרקומדו

 םיברעהו םידוהיה תנידמ תניחבמ ןה ,םידוהיה תנידמ תניחבמ ןה ,וז הנידמ לש

.תורחא תוניחבמ ןהו

 םיבשותה ללכ לע ולבקתי אל ירבדש יל עודי םא םג( הצור יתייהש המב ליחתא

 לע לבקתהל יוארש וא לוכיש יל הארנש המל רובעא ךכ רחאו )לארשי תנידמב

.לולכמה

 רשא תוברת תרהצהבו תונורקע תרהצהב הצור יתייה ,עשוהי .ב.אל דוגינב

 וא-וא לש םיימוטוכיד תונורתפ תשפחמ הנניאש ,םיחתמה תא דואמ השיגדמ

 הליגמ הצור יתייה .תוקומע תוירוטסיה תוקולחמ ךותב עירכהל תרתוח הניאו

 הנידמה לש התמוקת תא האורש ,דיתעו רבע ןיב חתמה תא השיגדמש

 יסאלקה חתמה שגדויש הצור יתייה .רבעה לש ךשמהכו רבעה דגנ דרמכ

 ןיבל שדוק-ץראכ תאזה ץראה לש הסיפתה ןיב תירוטסיהה תידוהיה העדותב

 שדוק-ץראש ןוויכמ ,וניניעב לק הזה חתמה היהי לאו .תדלומ-ץראכ התסיפת

 הנימזמ שדוק-ץרא :תוכופה טעמכ תויוגהנתה השעמל תונימזמ תדלומ-ץראו

 הנימזמ תדלומ-ץרא ;שדוקה לומ לא "ךילגר לעמ ךילענ לש" ,הדרח ,העיתר

.תיב תשוחתו תוימיטניא

 הנושארבו שארב יניעב איהש ,הנידמה לש תונורקעה תרהצהבש הצור יתייה

 ןיב חתמ היהיש הצור יתייה .תוחיתמ ידיל ועיגי ולאכ תויווה ,ידוהיה םעה תנידמ

 ,הירוטסיהל רבעמ אוהש 'םלוע םע' ןיב ,ילמרונ םעל 'הלוגס םע' לש הסיפתה

.ינרדומה ןיבו יסאלקה תא ךישמהל ןוצרה ןיב ,ירוטסיה םע ןיבל

 אל ,שגדה הילא סנכייש שקבמ יתייה םג ,הב םיענכתשמ םלוכש הרהצה וז וליא

 לא םינופ ,הָנוקל שי רשאכש רמואש קוח ותוא חורב ירבעה טפשמה לש ,ידעלבה
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 יתייה םג ,תישיא .ירבעה טפשמה לש םולשהו טפשמה ,תוריחה ,קדצה תודוסי

 ,תוירוטסיהה תוהימכל יוטיב קר אל איה תאזה הנידמהש בתכייש הצור דואמ

 ,'תויתדה תוהימכה' רמוא ינאשכ .ידוהיה םעה לש תויתדה תוהימכל םג אלא

 תנידמ ונניא הז :םירבד ינש טעממ הז לבא ,תוירוטסיה תוהימכמ רתויל יתנווכ

 שומימ אטבמ ונניא' רמוא ינאשכ .יחישמ שומימ אטבמ ונניא הזו ,הכלה

 ונניא אוהש לבא ,תווקתה תא לטבל ךירצ והשימש ןווכתמ ינניא ,'יחישמ

 תיחישמה הייפיצהש תוילטוטהו תומלשה לש סמועה תא וזה הנידמה לע ליטמ

.ידוהיה םעל החיטבמ

 תיטסיאתונומ תיתד הבישח דחי בשייל תורשפאה יבגל קופקפ ןאכ עבוה

 ינפב התדימע םצעמ ,תדה יכ ,היטרקומד םע ,תימלסומ וא תידוהי ,יהשוזיא

:רמול שקבמ ינא ךכ לע .היטרקומד םע בשייתהל הלוכי הניא ,טלחומה

 םינוויכ ינשל ליבוהל הלוכי ,אהת רשא אהת ,תיטסיאתונומה תיתדה הסיפתה

 ,טלחומ אוה םיהולאהש ןוויכמש רמולו אובל ןכא הלוכי איה .םירתוס

 לכ יזא ,ול תומדיהל ,ויכרדב תכלל הרומ יתדה וצהו ,םלשו ,ילטוטו ,יטולוסבאו

 ,תיטולוסבא תועמשמל דימ תרבוע יטילופה םוחתבו ישונאה םוחתב המשגה

 תילטוטו המלש איה םא קר תועמשמ תלעב תויהל הלוכי ילש המשגההשו

 הלוכי איה לבא .המלש תמאו המלש ץראו םלש םולש ,תיחישמו תטלחומו

 ,םלועל רבעמש ,יטנדנצסנרטה לאה קרש רמולו הכופה קוידב תויהל הדימב-הב

 ,תידוהי-אל ןיב ,תידוהי ןיב ,תישונא המשגה לכשו ,ילטוטו טלחומו םלש אוה

 םצעמ – תיטילופ המשגה לכ ,תמא תרכה לכ ,תימלסומ-אל ןיבו תימלסומ ןיב

 ,וז היינש הסיפת יפ-לע .תירטנמגרפו העוטק ,תיקלח איה ,תישונא התויה

 תמא ,היטרקומד ,קוליח ,עוטיק תרשפאמ תיטולוסבאה תיתדה הדמעה אקווד

.םלוע ךותב תלצופמה תמאה לש – תילרולפ הסיפת ,תרזופמ

 דואמ הברה לארשי תנידמב בורה-תצובקמ םג תשרדנ ,תאז הסיפת יפ-לע

 הצובקהמ ,הכלהל תביוחמה הצובקהמ ללוכ ,תימינפ תיתבשחמ הריצי

 היווה ול התייה אל הנש 009,1 ךרואלש םעב רבודמש ןוויכמ ,תיסקודותרואה

 תויתכלממהו תויטילופה ,תוינידמה תולאשה לכ הבר הדימבש ,תילאר תיטילופ

 לש ירוטסיהה ןורכיזב ודקמתה אלא תחכונ תישממ היווח לש ןיינע ול ויה אל

 רבדה המל .םידוהיה לש אל - םימעה לש הווהבו ,דיתעל הלואגה תווקתב ,רבעה

 ירחא שדחמ תידוהיה החפשמה דסומ תא םויה םיקהל הצור תייה םא ?המוד

 רוספורפה תא וא ברה תא לאוש תייהו ,הז דסוממ "תולג" לש הנש 005,2

 םא .הימגיב ,ךל רמול ךירצ היה - תידוהי החפשמל םגדה והמ לארשי תבשחמל

 אלא .םישנ עברא םע וניבא בקעי ומכ תוחפל ,םישנ ףלא ,ונכלמ המלש ומכ אל

 ףאו ,תובושתו תולאש תורפס התייהו ,החפשמה דסומב תולג התייה אלש ,המ
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.םויה תאז עיצהל ותעדב הלעי אל בר

 תולאשה תורפסש ןוויכמו עוטיק היהש ןוויכמ .הנידמב רבודמ רשאכ ךכ אל

 הלאש לע תונעל םישקבתמ רשאכ ,ךכב הקסע אל תימנידהו היחה תובושתהו

.םזילטנמדנופ לש הנכסל דימ םיעלקנ ,ידוהיה יטילופה רטשמה יבגל תידיימ

 תויה ;המכסהב הקוח תויהל הרומא וז ,ילש תיטרפה הקוחה הנניא וזש תויה

 אל םג ילוא ,עשוהי .ב.א לש תועצהה יפ-לע תויהל לכות אל הקוחהש עדוי ינאש

 סחייתהל שיש רובס ינא דציכ ריהבהל הסנא ,ןארבו'ג םלאס לש תועצהה יפ-לע

 לבקתה תיטרקומדו תידוהי הנידמ לש דוסיה קוח רשאכש בשוח ינא .אשונל

 ןורכיזה ןיב חתמה תא אטיב אוה ,תישאר .םיחתמ השולש אטיב אוה ,תסנכב

 תיטרקומדה תרוסמה ןיבל ,תיתד איה הרקיעבש ,תידוהיה תרוסמהו ירוטסיהה

 ןיבש חתמה תא אטבמ אוה ,תינש .תילרבילה ללוכ ,תינוליחה תיברעמה

 תא אטבמ אוה ,תישילש .'היחרזא לכ תנידמ' ןיבל 'ידוהיה םעה תנידמ'

 ילוא וא תוידוהי-םינפ תוקולחמב הערכהה יכרד יבגל ידוהי-םינפה חתמה

.תורחא תויוברת-םינפ

 המדקההש עיצמ ינא .ותוא םייקל שיש רמול שקבמ ינא ,ןושארה חתמה יבגל

 'תיטרקומד' לש אלו 'תיטרקומד'ל 'תידוהי' לש אל היצקודר השעת אל הקוחל

 :רמול הסינש ימ שי סרתמה לש םידדצה ינשמש םיעדוי ירה ונחנא יכ ,'תידוהי'ל

 ;תילסרבינואה תוברתב ולבקתנש םידוהי םיכרע םתוא אל םא ,'תידוהי' יהמ

 ;םייניבה ימיב לארשי תוליהק לש ןהייח אל םא ,'תיטרקומד' יהמ :ינשה דצהמו

 בוטיקב ןאכ םיאצמנ ונחנאש תעדלו חתמה תא ריאשהל ונילעש בשוח ינא

 ינא ןללגב תוביסה תחא וז .הריצי ןאכ תשרדנ .תורודל הזתניס לש לעפמ ןימזמש

.'המכסהב הקוח' ינפ לע 'תיתרבח הנמא' ףידעמ

 לע םילבוקמ תודוסי שיש יאדווב ,תידוהיה תרוסמב םייטרקומד תודוסי שי

 הזתניס לש לעפמ ןאכ שרדנ לבא ,תיברעמה תרוסמב םאלסאה לע וא תודהיה

 ,הריציה תא םותחי ,ןוידה תא לעני ילש ירודש הצור יתייה אל .תורודל תיתוברת

 עיצהל ידכ ץמאמ דואמ הברה ונשדקה .הזתניסה תא םילשי ,חוכיווה תא רוגסי

.ךרדה תישארב קר ונחנאש יל המדנ לבא ,הזה אשונב תורצוי תועצה

 לש דבורב יוצמ הזמ בושח קלחש שיגדהל דואמ יל בושח ,'תידוהי' לש דצל עגונב

 הנידמה יחרזא לא רבדל הצר 'םלצב' ןוגרא רשאכ .הקירוטרה לש וליפא ,הפשה

 ירוטסיה ןורכיז דהדהמש ,'םלצב' - ידומלתו יארקמ יוטיב רחב אוה ,תאזה

 אלא חכופמ קר אל השעמ השע אוהו ,יתד ונניאש ימ יבגל םג םייתד םיקמעמו

 ,ידוהיה ןופצמל ןחבמ אוה ןאכ היהיש המש רמוא ןארבו'ג םלאס רשאכ .ןוכנ

 הצור יתייהו ,תושיגר דואמ הברה םע ינזוא לא רבדמ אוה ,יילא רבדמ אוה

 הנידמב ידוהיה בורה לש סחיה לע רבדמ ינא רשאכ .ךכ רבדנ ינא םגו אוה םגש
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 ירוטסיהה ןורכיזה תא ןייצי הקוחל אובמהש הצור ינא ,םיטועימה לא תאזה

 ,תירסומ ,תירוטסיה הניחבמ םויכ ונתוא בייחמ הז המו טועימכ םידוהיה לש

 הפשש ןוויכמ ,הקירוטר לש ,הפשה לש הלאש םג שי ,רמולכ .תיתד םג יתניחבמו

 ירוטסיה אשמ היהי הפשלש הצור יתייה .תויצאיצוסא לע תויונב הקירוטרו

 הבש הפשה ,ילסרבינוא אוה רסומהש ףא .ןועט רתוי הברהו ,קוחר רתוי הברה

.ךכ דהדהת איהש יוארו ,הנוש איה תוברת לכב אטבתמ אוה

 חתמה אוה ,תיטרקומדו תידוהי הנידמל עגונב וילע רבדל ונשקבתנש ינשה חתמה

 וא תימואל-בר הנידמ וא 'היחרזא לכ תנידמ' לומ לא 'ידוהיה םעה תנידמ' ןיב

 המצע הנידמ התוא ,יתעדל .הריתס ןיא לבא ,חתמ שיש רובס ינא .תיתוברת-בר

 תנידמ םגו ,םילארשי םניאש םידוהיה ללוכ ,םידוהיה לכ תנידמ םג תויהל הלוכי

 וב שיש קוח לכש רמואו םידקא .םידוהי םניאש םילארשיה ללוכ ,םילארשיה לכ

 ובש הילפאל עדומ ונניאש קוח םג .שארמ ותוא לסופ ינא ,םיחרזאה ןיב הילפא

 'תובשה קוח'ש םיישקה יל םיעודי .שארמ לסופ ינא ותוא םג ,הנידמה יחרזא ןיב

 קוח .הלפמ וניאש הריגה קוח ןיא .הריגה קוח לכ לש ותוהממ הז לבא .דימעמ

 םיבשותה ויה םישנא ידראילימ ןכ אלוליאש ןוויכמ ,ומויק םצעמ הלפמ הריגה

 תנידמ' יבגל יתרמאש הממ רזגנ 'תובשה קוח' .וז הנידמ לש םיילאיצנטופה

 ,תידוהי בור-תנידמ איה לאשי תנידמ דוע לכ ,םירבדה עבטמ .'ידוהיה םעה

 ירוטסיהה ןורכיזה תא רשאמ רתוי בורה לש ירוטסיהה ןורכיזה תא דדועת איה

 ןובשחב איבהל ךירצ ינא לבא ,םולשו סח יתניחבמ - דיתעב םא .טועימה לש

 ןכל .ירעצל ,ךפהה הרקי אליממ ,טועימ ןאכ היהי ידוהיה םעה - וזכ תורשפא

 בור-תרבחכ ומצע תא םייקל ותלוכיב רמולכ ,ידוהיה םעה לש ותוינויחב רבודמ

.ותנידמו וצראב

 תוקולחמה ךותבש אוה תיטרקומדו תידוהי הנידמ לש ישילשה טביהה

 וא תויניטסלפ-םינפה וא תויברע-םינפה תוקולחמב ומכ ,תוידוהי-םינפה

 עירכהל רשפא ,רומאל .םייטרקומד םיעצמאב קר עירכנ ,תוימלסומ-םינפה

 םילבקמ ונחנאו ,תויפלקו םילימ תועצמאב עירכהל רשפאו ,םיחדקאו תוברחב

.תויפלקו םילימב קרו ךא עירכהל ונמצע לע

 קלח לש םמולחמ לידבהל ,םויה לש לארשי תנידמש רובס ינא :םוכיסל

 איה אלא ,םייסאלק םיירוטסיה םיחוכיווב הערכה תגציימ הנניא ,הידסייממ

 תידוהיה תוהזה לע ,תילארשיה תוהזה לע - תוהזה לע חוכיווה תריז הבר הדימב

 ריאשהל אלא ,הקוחב לכה לוענל ונילע ןיא ןכל .תיניטסלפה תוהזה לע םג ילואו

 תא הב רוציל ושקיב הידסייממ קלחש הנידמ התואש ןוויכמ ,תורודל םיחתפ

 תריז םויה איה ,שדחה ילארשיה תא וא שדחה ידוהיה תא וא שדחה םדאה

 בייח ,ךכ לע רעטצמש ימ םג לבא ,ךכ לע רעטצמ ינניא ינא .תוהזה לע חוכיווה
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.המצע הדבועב ריכהל

 'תיטרקומדו תידוהי' לש הזתניסה תא ,ךילהתה תא ךישמהל אופא שקבמ ינא

 אוה ןאכ ךרענה םינושה םימעהו תויוברתה ןיב שגפמהש םגו ,'תיחרזאו תידוהי'ו

.יירבח ידי-לע לעניי אלו תורוד ךרואל ךרעייש שגפמ

 ,לארשיב תימאלסאה העונתה לש היתוסיפת תגצהל ליבקמב :החומס ימס 

:לארשיב םימלסומה לע תודחא תודבוע םג איבא

 – רמולכ ,םייתד וא דואמ םייתד םמצע תא םירידגמ ץראב םימלסומהמ שילשכ

 ברקמ .ץראב םיידוהיה םידרחהו םייתדה רועיש רשאמ םיינש יפ לודגה רועישב

52 ןיב ,לארשיב םימלסומה 03-ל %  םיכמותכ .תימאלסאה העונתב םיכמות %

 העונתה לש םידהוא וא ,םיליעפ ,םירבח רותב םמצע תא ורידגהש םיברע םיבשחנ

 .ךמות-אלכ בשחנ דגנתמ וא ילרטיינ רותב ומצע תא רידגהש ימ .תימאלסאה

 םירצונ ,םימלסומ לצא תימאלסאה העונתל תודגנתההש וניליג 1002 רקסב

 ,םויא תימאלסאה העונתה התוויה ,התישארב .תיתועמשמ הרוצב הדרי םיזורדו

.התא תויחלו הריכהל תונוש תויתד תודעמ םיברעה ודמל םינשה תצורמב ךא

 העונתל ךיישש ימלסומ ןיבל יתרוסמ יתד ימלסומ ןיב לודג לדבה םייק

 תדל תיתרוסמ תד ןיב לדבהה קוידב הז ;הב ךמותש וא תימאלסאה

 לע ססובמה ,תינרדומ תיטילופ העפות אוה םזילטנמדנופ .תיטסילטנמדנופ

.יחישמ ןוזח םישגהלו הכפהמ ללוחל לגוסמ דיחיהש ןויערה לעו םזיביטקא

 םלועב תוימאלסאה תועונתה לש תב-תעונת איה לארשיב תימאלסאה העונתה

:םירבד ינש התוא םידחיימ ךא ,יברעה

 העונתב תחא הפיפכב תויח תימאלסאה תדהו תיניטסלפה תוימואלה .א

 תוימואל ןיב תיתוהמ הריתס םיאור םניא העונתה ירבח .לארשיב תימאלסאה

 םיברעה לש 'הנוילעה בקעמה תדעו'ב םיגיצנ שי תימאלסאה העונתל .םאלסאו

.לארשיב םיברעה לש ימואלהו יחרזאה קבאמב תפתתשמ איהו לארשיב

 ילארשי דממ תלעב איה .תילארשי העונת איה לארשיב תימאלסאה העונתה .ב

 םהל וצמיא םג תימאלסאה העונתה ירבח .לארשיב םיברעה לכל ומכ קהבומ

 טועימה לע תלבוקמה הנידמה ךותב יטרקומד קבאמ לש היגטרטסאה תא

 ,תומילאו רורט ,םזילטנמדנופ לש תוטיש םיטקונ אל םה .ותוללכב יברעה

 ,רדסהו קוחה תורמ לש תילארשיה תואיצמה יצוליאב בשחתהב םילעופ אלא

 תיגולואדיא הניחבמש תורמל .רשפאה לככ היטרקומדה תא םילצנמ םה הכותבו

 לארשיב רטשמה .םתבוטל הכותב םילעופ םה ,היטרקומדה תא םיללוש םה

 אל הרוקש יפכ םתוא ףדור וניאו תימאלסא הליהק םיקהל םהמ ענומ אל

 תילארשיה תיטרקומדה תרגסמה .תויברעה תויטרקומד-אלה תונידמב תחא

 רוטקס םיקהל השעמל םהל תרשפאמ הב םיאצמנ לארשיב םימלסומהש
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.קוחב םישגנתמ םניא דוע לכ ,םתטילשבו םלוהינב דרפנ ימלסומ

 תידוהי הנידמ לש תוימיטיגלה תא טלחומ ןפואב תללוש תימאלסאה העונתה

 ,ףקאו תמדא רהנה דע םיהמ ןיטסלפב האור איה .תיטרקומד-אל וא תיטרקומד

 ןוטלשה ,7-ה האמב םאלסאה ידי-לע הררחושש המדא איה ףקאו תמדאש תויהו

 ןיב תלצופמ םויה תימאלסאה העונתהש שיגדהל יילע .ימלסומ תויהל ךירצ הב

.יטננימוד אוה ינופצה םרזה .ימורד םרזו ינופצ םרז

 רופסניא ונתינ 'דאהי'ג' גשומל .דאהי'גה ןורקע תא תללוכ תימאלסאה הסיפתה

 ,ףסכ תמורת ,הרבחה ןוקית אוה דאהי'גל םישוריפה דחא .םאלסאב תויונשרפ

 שמתשהל רתומש איה דאהי'ג לש תפסונ תועמשמ .הרבחה ןעמל תוליעפ וא

.תימאלסא הרבח ןוניכלו הלואגה תאבהל תומילא ללוכ םיעצמאה לכב

 תימאלסאה העונתה ירבח ברקב 5991-ב םנאג דעסא ר"דו ינא ונכרעש רקסב

 וא חוכב שמתשהל דיחיה לש ותוביוחמ יבגל תולאש הברה ונלאש תילארשיה

 רופישלו ץראב תימלסומ הנידמ תמקהל ,םלועב םאלסאה תצפהל תומילאב

 ךכ ,רתוי תיטרקנוק הרוצב החסונ הלאשהש לככ .לארשיב םיברעה לש םדמעמ

 םאלסאה תצפהל חוכב שומישב רבודמשכ .תדרוי תומילאב הכימתהש ונאצמ

 תומילא יעצמאב שומיש לע תושרופמ רבודשכ ךא ,דעב היה בורה – םלועב

 %0-ל אלו %41-ל התיה הדיריהש אלא ;התחפ הכימתה ,לארשי תנידמ דגנ

 ןתונש לארשיב תימאלסאה העונתה יכמות ברקמ לטובמ-אל טועימ אופא שי

.תומילאל רשכה

 אל לארשי ייברעש חיננ םא ?הקוחה ןיינעל תימאלסאה העונתה סחייתת ךיא

 ,תיטרקומדו תידוהי הנידמ לש ןורקיעה לע ססבתתש הקוח ןוניכב הלועפ ופתשי

 םירחת )הלש ינופצה םרזה יאדוובו( תימאלסאה העונתהש המכו המכ תחא לע

 חישה יללכמ גרוח הז ןיינעב העונתה יגיהנמ דצמ הלועפ ףותיש יכ קחשמה תא

 ,שיוראד רמינ 'חיישהש ךכ לע אלפתהל ןיא ןכל .םהלש יגולואדיאהו יטילופה

 ינוידב ףתתשהל אל רחב ,תימאלסאה העונתה לש ןותמה ימורדה גלפה גיהנמ

.'המכסהב הקוח'ל תירוביצה הצעומה

 ןורקעש הקוח דגנ םמוקתי אלו ץרמנ קבאמב אצי אל יברעה רוביצהש החנהב

 תימאלסאה העונתה םגש רעשל שי ,תיטרקומדו תידוהי הנידמ אוה הלש דוסיה

 תפסונ החכוה הקוחב הארת איה .תיטנוולר הניא וזכ הקוח הרובע יכ ,ךכ גהנת

 תימאלסאה העונתה .היצמיטיגל הל תתל רוסאש תינעזג הנידמ איה לארשיש

 .תסנכל תוריחבב ףתתשהל הכירצ איה םא הלאשה לע 6991 תנשב הגלפתה

 הנידמל רשכה תתל אל ידכ תסנכה תא םירחהלו ךישמהל שיש ונעט םידגנתמה

 ןוניכ דגנ ץצוח אצת אל םג תימאלסאה העונתהש תופצל שי ,תאז םע .תידוהי

 והשמ ,תדרפנ תימלסומ הרבח תיינב אוה התוא ןיינעמש המ יכ לארשיל הקוח
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 בכעת אל לארשי תנידמ דוע לכ .הנוב ס"שש ידרחה רוטקסה רשאמ רתוי בחר

 אל ןה ,תדרפנה תימלסומה הרבחה טקיורפ תא עצבל תימאלסאה העונתה דעב

.ותמעתי אלו ושגנתי

 תונידמב ויפל ,יטנמס קר חרכהב וניאש לדבהל בל םישל שי :ץילרק יכדרמ 

 :המגודל .דחא רבד םה הפשהו םעה ,ץראה - רחא םואל שי הנידמ לכב ,הפוריא

 .תיתפרצ ,םיתפרצ ,תפרצ

 ,תירבע - הפש ,לארשי - הנידמ - םינושו םירחא םיחנומב םישמתשמ ונלצא

 .ליעל רומאכ םיחונימל םיכופה םישומיש שי ונלש תורוקמב .ידוהי - םע

 םעל ךייתשמ וניהש ךכל ןווכתמ אוהו ",יכונא ירבע" רמוא איבנה הנוי :המגודל

 רבדת לא' הקשברל רמא םיקילא :המגודל ,תידוהי םיתיעל הנוכמ הפשה .ידוהיה

 ,יתד ביכרכ 'לארשי' חנומה תא םג ונל שיו .)ו"כ ,ח"י ב םיכלמ( 'תידוהי ונמע

 הלימה םע רתוי לק היהי יברעל יכ תופצל ןיא ןכל .'לארשי תרות' חנומב לשמל

.'ידוהי' םע רשאמ 'לארשי'

 יתדה קלחהמ חורבל םיסנמ ונא 'ילארשי' הלימב םישמתשמ ונא רשאכ םויכ

 םיחנומב רבודמה ,תרדא יונישב תרבג התוא וז ןכש ןוכנ ונניא הז לבא ידוהיבש

.םיליבקמ

 תודהיה יכרע תא ,הקוחב רחא םוקמב וא הקוחה לש אובמב ןגענ םא ןיב

.םיתוויע ויהי ןכ אל םאש ,םינוזיא לש ךרדב טוקנל םיבייח הרקמ לכב ,רומאכ

 דוע לכש ,ותעשב וטילחה םש .הז ןיינעב ב"הרא הכלה הב ךרדה תא םשייל ןוכנ

 ,לארשי תנידמב .ספות וניא רבד םוש דחא לולכמכ םיאשונה לכ לע טלחוה אל

 רוצינש וא ,התוללכב הנומתה תא ונתיש תינמז-וב דוסי יקוח המכ עבקנש וא

 ירה ,החנמ ךרד ןבא ךכב הארנו השענ ךכ םא .רומאכ הקוחל אובמב םינוזיא

.ומצעשכל דוסי קוח לכל סחייתהל ךכ-רחא רתוי לק היהיש

 היהיש הזכ ןפואב ,הקוחל אובמב רבכ וז הדוקנ ריהבהלו הקוחה תא תונבל שי

 םיעגונ םהש לככ ,ןישוריגו ןיאושינ תוברל )יתדה ןבומב םג( תודהי יכרעש רורב

 דחמ היסהרפ םינכמ ונאש המב תודהיל םישורדה םינוזיאהו םיירוביצ םיטביהל

 אל .טפשמה תיב ידיב אלו תסנכה ידיב קרו ךא ויהי ,ךדיאמ םדאה תויוכזלו

 האצותל עיגהלו םקדובל טפשמה תיב לכוי ל"נה םיאשונבש תעדה לע הלעי

 .לטב ךכיפלו ,הקוחה תא דגונ וא יתקוח וניא תסנכה ידי-לע עבקנש המש

 הבושתהש ,תולאש ןיעמ - תורתוכ תרוצב דימעא ירבד תא :הכרב דמחומ 

.הלאשה ךותב המולג ןהל

 םע הקוחל יתנווכו ?הקוח קקוחל הלשב םויה הנידמה םאה :הנושאר הלאש

 הרדגההמ רזגיהל לוכיש המ וליפא ,םייטרקומד םיכרע ,םיילסרבינוא םיכרע

 קקוחל תלגוסמ הנידמה תמייקה תואיצמב םאה .'תיטרקומדו תידוהי' לש
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 םיחתמה טביה :םיטביה המכו המכל יתנווכ ,תיטרקומדב ?תיטרקומד הקוח

 טביהה ,םידרחו םיינוליח ןיב םיחתמה טביה ,םיברעו םידוהי ןיב םיימואלה

 ןבא היהתש איה 'קושה תלכלכ' םאהו ינועהו רשועה ןיב חתמה ,ילכלכ-יתרבחה

 יפוא ילעב םיחתמל םיספתנ ללכ ךרדב .השדחה הקוחה לש תיתרבחה דוסיה

 וב ןומט יתעדלש ,יתרבחה חתמל םיסחייתמ אלו ,יתוברת וא ,ימואל ,יטילופ

 רעפהש ןובשחב םיאיבמ םא דחוימב ,תוצצופתהל רתויב הובגה לאיצנטופה

 יטילופה דסממה .םלועב םיהובגהמ אוה לארשיב םויכ ינועהו רשועה ןיב

 לע הקוח תקיקחל דוסי יאנת םג ולו םהב ןיא םויכ לארשיב יכרעה דסממהו

 דואמ איה ,'המכסהב הקוח' ,הזה סוניכה לש תרתוכה ןכל .יטרקומד סיסב

 .םיברעה לע חספת אל תאזה המכסהה םא ההות ינא תאז םעו ,תיתועמשמ

 דוע לאכ הילא וסחייתי םיברעהו ,םיברעה לש םתופתתשה אלל הקוח וננוכי

 םצע .םיריכמ םהש הילפאה ןונגנמב הילוח דוע ,םהילע הלפנש הרורצ-הרצ

 לבא ,תיתועמשמ איה המכסהב הקוחש העיבקה םצע םג ךכו ,בושח אוה ןוידה

 ,תימואלה תודהיל וטו-תוכז שי ןכאש השוריפ המכסהב הקוחש רוכזל ךירצ

 שי ,םייחרזמל ,םיברעל וטו-תוכז םג שי לבא ,תידרחה תודהיל וטו-תוכז שי

 לכ תא תושעל שי .דועו דועו תטפושה תושרל ,ימדקאה דסממל וטו-תוכז ילוא

 בצמ יפ-לע אל תוחפל ,בורק ןורתפ האור ינניאש אלא ,הז ןוויכב םיצמאמה

.םויה םיניינעה

 ?בצמ םוליצ וא תיכרע הדמע תעיבק השוריפ תויתוברת-בר םאה :היינש הלאש

 םילימב ?םיברעה ברקב תחא תוברת שי ?םידוהיה ברקב תחא תוברת שי

 התודהי לע רגית תאירקכ דסממה יניעב תספתנ תויתוברת-בר המל ,תורחא

 ןויווש :דוסי קוח' תרתוכה תחת קוח תעצה יתשגה םייתנש ינפל ?הנידמה לש

 היכרע סיסב לע אוה ןויוושהש יתבתכ ראשה ןיב .'לארשיב תיברע הייסולכוא

 ץעויה היהש ,רבנע יבצ רמ .תיתוברת-ברו תיטרקומד הנידמכ לארשי תנידמ לש

 תא תרתוס איה יכ קוחה תעצה תא לוספל תסנכל ץילמה ,תסנכה לש יטפשמה

.תיטרקומדו תידוהי הנידמ לש דוסיה קוח

 לכ ומכ ,תיתוברת-בר איה הנידמה תרחא וא ךכ .בצמ םוליצ איה תויתוברת-בר

 הארנכ ,היופכ תינומגה תחא תוברת קר הנידמב שי םא .הנידמ לכ ומכו הרבח

.תיטרקומד הנניא איהש

 תויוכזו חרזא תובוח ןיבש רשקל תעגונ תולעהל הצור ינאש תפסונה הלאשה

 תא תונתהל תלדתשמש ,תינומגה הסיפת ,תללוכ הסיפת הפ תמייק .חרזא

 אל ,תירסומ אל ,הקדצה םוש ןיא ,יתעדל .תובוחב ,תוחרזאה תא ,תויוכזה

 ,חרזא ךתויה ףקותב .וזכ השיגל ,תיביטרטסינימדא אל ,תישונא אל ,תיטילופ

 תויוכזה תיטרקומד הרבח לכב ןכל .חרזא ןהל יאכזש תויוכזה לכל יאכז התא
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הקוחל אובמה - הקוחה לע היתוכלשהו הנידמה יפוא תייגוס

 איה הסנכה סמ םלשל הבוחה :תויסחי ןה תובוחה ,תאז תמועל .תוטלחומ ןה

 ,יתרבח בצמ לש ,יזיפ בצמ לש היצקנופ ןה קוחהמ תורזגנש תובוח ;ךתלוכי יפל

 הנידמ תואריהל הכירצ ךכ .ןופצמ לש ,תישיא תלוכי לש ,ילכלכ בצמ לש

 תקיחד תא קידצהל האב תובוחב תויוכז לש ונלצא הינתהה וליאו ,תיטרקומד

.היצמיטיגלל ץוחמו סוזנסנוקל ץוחמ םיברעה םיחרזאה

 אוהש רמא ןארבו'ג םלאס .הנידמל תונמאנה אוה קודבל יוארש ףסונ גשומ

 המויק תחת הנידמל תונמאנ לש השירדה .ול הנמאנ היהת הנידמהש הפצמ

 םיקוח םויק-יא לע םישנא שינעמש ילילפה ןידה רדס ללוכ ,םיקוח תכרעמ לש

 םיחרזא לש ביטקלוק רשאכו ,חרזא ךתויהמ תורזגנש תובוח םויק-יא לע וא

 ןורקיע םיעבוק ונחנא וזה השירדב - תונמאנ לע ריהצהל יטמוטוא ןפואב שרדנ

 הדיגסה תבוחו ךרע איה הנידמה ,הזה ןורקיעה יפל ;ועמשמכ וטושפ יטסישפ

.היטרקומדל דוגינב איה תאזכ השירד .ךרע איה הנידמל תונמאנהו

 לע רומשל ידכ תושעל רתומ המ :הז אוה וילא סחייתהל ינוצרבש ףסונ אשונ

 לש התודהי תחטבהל וליעוי אל םירחאה םילכה לכש חיננ ?הנידמה לש התודהי

 לכ תעקעקמ תאזכ הבישח ?אל וא ימיטיגל זא היהי רפסנרט םאה - הנידמה

.היטרקומד לע רוביד

 לכמ דחאשכ תידוהי תויהל הלוכי הנידמ םאה - הנידמה לש התודהיל רשא

 לש תימצע הרדגה תוכז אטבל הלוכי איה ?ידוהי ונניא הב םיחרזא השימח

.התרדגהב תידוהי תויהל הלוכי הניא המצעלשכ איה לבא ,םידוהיה

 ילעבל העבצה תוכז קינעהל סנרא השמ תסנכה רבח לש ותעצהל עגונב המו

 םיגיצנ לע קר אל רבוד הלחתהבו( לארשיב םיררוגתמ םניאש תילארשי תוחרזא

 תידוהיה התוהמ לע וא ידוהיה בורה לע רומשל ידכ ?)'וכו תיטמולפיד תוחילשב

 תוכז םה רשאב םידוהיל היהת 'תובשה קוח' ףקותבש ימיטיגל םאה ,הנידמה לש

 היחרזא םניא הנידמה לש םיעובקה היבשותש תעדה לע הלעי םאה ?העבצה

?םיעובקה היבשות םניא היחרזאשו

 .תונויצל קיפסמ יאנת וניא הז ,לארשי םעל תכייש לארשי-ץרא :רודירמ ןד 

 רשאכ אלא ונלש איהש תורמל ,לארשי-ץראב טולשנ אלש העבק תונויצה

 השרדש תיטרקומד תיפרגומד העונת איה תינויצה העונתה םא .בור הב היהנ

 רבדמ קר תעבונ לארשי-ץראב ידוהי בורל השירדה ,בור ידי-לע היהי ןוטלשהש

 רשפא ןכ אל םאש ,םיבשותה לכ ,םיעיבצמה לכ ןויווש לש תיסיסב החנהמ ,דחא

.םעפ לש יאקירפא-םורד רטשמ ידי-לע טולשל היה

 בור ןיא םא .רובעי לב יאנת הז .תונויצ ןיא וידעלב .יניעב ידוסיה אוה בורה ןיינע

 הנידמל ונעגהש עגרב ןכל .תונויצה ןולשיכ הז ,תידוהי הנידמ הנניא תאז ,ידוהי

 המקשמ ,וישכע .תידוהיה הירוטסיהב הרידא הכפהמ ונישע ,ידוהי בור הב שיש



החיתפה בשומ

35

 םיסותאה ןמ קלח .דוע תויטנוולר ןניא חילצהש קבאמה יכרדמ קלח ,הנידמה

.תונויצה לש הנוחצינ ללגב תונתשהל םיכירצ

 היה ,ידוהיהו יברעה םירוביצה ןיב קבאמה ,תונויצה לש קבאמהמ קלח :לשמל

 ,םויה והשימ םיכסי םאה .'תירבע הדובע' לש סותא היה .הדובעה קוש לע

 קלח ?יברע התא יכ הדובע לבקת אל :םדאל דיגנש ,תיטרקומדה לארשי תנידמב

 םשל המק רתיה ןיב .'עקרקה תלואג' לש סותאה ,תועקרק לע היה קבאמהמ

 :םדאל רמול תיטרקומדה ונתנידמב ,םויה םיכסי והשימ םאה .תמייקה ןרקה ךכ

 הנידמה יסכנ לככ ,הנידמה תועקרק ?יברע התא יכ עקרק שוכרל לכות אל

.היחרזא לכל "תוכייש"

 תובוחה םג ועמשמ ,תונויצה ןוחצינ אוהש ,הנידמל רבעמהש ונמנפה ונלוכ אל

 .םיירטנולוו םיללכ םע תידוהי הליהק דוע ונניא ,תרמוא תאז .הנידמ לע תולטומה

 קר אל - וננחבמ הזבו ,םידוהי םניא היחרזאמ קלחש הנידמב םייח ונחנא

 ןיינעב וישכע ונתוגהנתה יפל .לודגה ידוהיה וננחבמ םג אלא ,יטרקומדה וננחבמ

 ךותמ ונמחל ,תורודה ךשמב הלוגב םדא תויוכז לע ונמחלשכ םא ,רבתסי הז

 םיגהונ ונחנא ונידיב בורהשכ ,וישכע םאה .תונתלעות ילוקישמ וא תוניגה

 טביה אוה הזה טביהה אקווד ?טועימ ונייהשכ ,ונב וגהניש ונשרדש יפכ טועימב

.הקוחה תעיבקב םג יזכרמ

 םירבד איבהל הצור יתייה ,םויה הב םינד ונאש הלאשה ,הקוחל אובמה תלאשב

 7391 ראורבפב יקסניטוב'ז באז ןתנש תודעמ רצק עטק ארקאו ,םרמוא יפמ

 ,רוכזכ( תידוהי הנידמ לע רביד אוה .תורדגהב ליחתה ותודע תא .ליפ תדעו ינפב

 רחאו 'הנידמ' הלימה תא ריבסה ,)תידוהי הנידמל ןוירוג-ןב דגנתה ןהה םינשב

 :רמוא אוה ,הנידמ וז המ ריבסהש ירחא .'תידוהיה הנידמה' יוטיבה תא ךכ

 'הנידמ' לש דמעמה לע ףיסוהל ינוצר ,'תידוהי הנידמ' לע רבדאשכ ,תינש"

 הנידמ וזיא לש הקוחש יוצרל בשוח ינניא :ךכ איה יתנווכו .'תימואל' הארוה

 ינא רובס .'ימואל'ה היפוא תא שרופמב וחיטביש ,םידחוימ םיפיעס ליכת איהש

 ךרד איהו ,רתויב הבוטה ךרדה .הקוחל בטוי ןכ ,הלאכ םיפיעסב וטיעמיש לככש

 ותואיצמ ידי לע לעופב חטבומ אהי הנידמ לש 'ימואל'ה היפואש איה ,עבטה

 הקוקז איה ןיאו ,תילגנא איה הנידמה ירה ,ילגנא אוה בורה םא :םיוסמ בור לש

".תודחוימ תובורע םושל

 קבאמהש תוארהל ידכ ,תירוטסיה תולשלתשה ראתל ידכ םירבדה תא איבמ ינא

 .8491-ל ומדקש םינשה תורשעב יאדווב ,ינויצה קבאמה רקיע היה הנידמה לע

 לבא ;המוצע התובישחש ,ןיינעה איש איה הנידמהש זא וניבה ןוזח ילעב םישנא

 םע לכב תונוש תושיג שי .םיצור ונחנא הנידמ וזיא הלאשה הלוע ,הנידמל עיגנשכ

 יכ אלא ןימאמ ינא ךכב יכ קר אל םרמוא םשב םירבדה תא איבמ הנווכב ינאו
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הקוחל אובמה - הקוחה לע היתוכלשהו הנידמה יפוא תייגוס

 םורגי הלאה םירבדה תא רמאש יקסניטוב'ז באז לש ומשש ,םישנא שיש ןכתיי

.םיימעפ בושחל םהל

 טביהו דואמ יביטרלקד דחא טביה שי אובמל .ילמינימ אוה ונל ץוחנה אובמה

 .הנידמה לש םינושה םיקוחב וא הקוחב בותכש המל ינשרפ החנמ-וק אוהש ינש

 קרפ תויהל לוכי .יחרכהה םומינימה תא רמול ונילע אובמב .דוע אלו תאז

 תא וא היתונורקע תא תוחפל ,תואמצעה תליגמ תא רכזאל שי .רצק ירוטסיה

 לש התילכת רקיע .ידוהיה םעה לש תיטרקומדה ותנידמ תונורקע הלא .התביל

 אל( םיטועימה לע ,דיחיה לע אלא ,חוכה ילעב לע ,בורה לע ןגהל הנניא הקוחה

.בורה חוכ ינפמ )ימואל טועימ קר

 םידוהי ,הנידמה יחרזא אלא ועירכי אל םיירקיעה םיניינעבש דיפקהל םג ונילע

 םילולעפ םוש ויהי אל לבא ,חרזאתהלו תולעל ןמזומ ידוהי לכ .םידוהי םניאשו

 לש התועמשמ קוידב יהוז יכ ,וללה רתויב תוידוסיה תויטרקומדה תוישאה דגנכ

.הכותב םיאצמנש םיחרזאה לכ יבגל הנידמל הליהקמ רבעמה - תונויצה

 ןמזה תא .הקוחל אובמה אוה קרפה לע דמועה יפיצפסה ןיינעה :קודצ םייח 

 ינויע ןויד לש אמר ארגיאמ הזה םורופה תא דירוהל ידכ לצנא יל בצקוהש

 אריב לא ,הלש םיכרעה לע ,הנידמה תוהז לע ,הנידמה תוהמ לע יגולואדיא

 היהת אלש ךכל איבהל רתויב הבוטה ךרדה .תיטילופה תואיצמה לש אתקימע

 ,תמלשומ הקוח - הקוח בותכל םויה תוסנל איה תואבה םינשה תורשעב הקוח

 יינינו ידכנ םג ,תאז ךרדב ךלנ םא .רשפאה לככ הבוט הקוח ,תרפושמ הקוח

 ןיא הזב םגו - הקוחל עיגהל תישעמה הדיחיה ךרדה .לארשיב הקוחל וכזי אל

 והשמל ףואשל אל ,רמולכ .'יררה תטלחה' םיארוקש המ קובדל איה - תואדו

 םירבדב התוא םילשהל ,תמייקה דוסיה יקוח תכרעמ תא תחקל אלא ,םלשומ

 הניחבמ התייה 2991 .םדאה תויוכז לש םיפסונ דוסי יקוחב לשמל ומכ ,םייחרכה

 םיחילצמ אלו הלאה דוסיה יקוח תא םילשהל םיסנמ םויה דעו זאמ ;דסח תנש וז

 יקוח לכ סוניכל ןונגנמ אוצמל ךירצ ךכ רחא .תיטילופ תואיצמ לש תוביסמ

 םא םג .תועירג ילב ,תופסות ילב ,םירופיש ילב הקוחל םתכיפהלו הלאה דוסיה

 יקוח ילבו הקוח ילב הנידממ יניעב הבוט איה ,תמלשומ-יתלב הקוח וז היהת

.הקוחב םינגועמה דוסי

 לכ םידקמתמ אובמבש ינפמ םישקומ העורז ךרד איה הקוחל אובמ תביתכ

 ?הקוח שוביג םדקל םיצור ונא ךכ .לארשיב תוקומעה תוקולחמה לכו םיעסשה

 תליגמ תאזו אובמ ונל שי םצעבו ,אובמ ילב הקוח תויהל הלוכי ,תישאר

 רשפא .אובמ רותב הנושלכ התוא קיתעהלו הלוכ תא תחקל רשפא .תואמצעה

 וישכעו םויה הפ ןויסינהמ - רהזיהל שי דחא רבדמ קר .אובמב התוא רכזאל

.הקוחל אובמ בותכל
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 יושע ,קודצ םייח לש וירבד תוברל ,הפ ורמאנש םירבד תובקעב :יחרזא ןורי 

 לע תודגונמ תוסיפת ןיב ןורתפל ןתינ וניאש תומיע ונינפלש םשורה לבקתהל

 רושק וז השיגמ עבונה לוכסתה .וזכ הנידמ וא וזכ הנידמ וא :הנידמה תוהז

 לש ןבומב דחא םעל תכיישה הנידמכ רמולכ ,םואל תנידמכ הנידמה תייארב

 םיבשויהמ והשימ .ידמל תינגומוה תיתוברתו תינתא תוהז הל שיש הצובק

 לוכי והשימ ?תינגומוה תיתוברתו תינתא תוהז שי ידוהיה םעלש בשוח הפ

 ,הנידמה יעדמב םיבר םירקוחו םיפיקשמ לש םתעדל ?הזכ םע לע עיבצהל

-ב יתאוושה רקחמב םיקסועש םישנא ,תיטילופ היגולויצוסב ,היגולופורתנאב

 .תולודג תוכופהת םויכ תרבוע םואלה תנידמ לש וז הסיפת ,תונורחאה םינשה 03

 העדותבו תוברתב םייוניש לשב ,וננמז תונב תורבח לש ינגורטהה הנבמה לשב

 תיתד תינתא הצובק לש תוהז אטבלו ךישמהל הלוכי הנידמש ןויערה ,וננמזב

 יטסינורכנאל ךפוה הזה ןויערה - תפתושמ תוברת תלעבו םירורב תולובג תלעב

.רתויו רתוי

 ףוריצ לש וא הריגה תומגמ לש האצות קר םניא רשועהו ןוויגה ,תוינגורטהה

 תא תוצובק-תת תולגמש יוליגה לש האצות אל םג םה ;תונוש תוינתא תוצובק

 תבחרה לש האצות רקיעב םה .רבעה ןמ התולעהל ןנויסינו ןהלש תינתאה תוהזה

 ןיב ,םיחרזאה - לכ ברקב אל יכ ףא - קלח ברקב תובר תורבחב תוריחה גשומ

 רידגהלו וייח ךלהמב ותוהז תא תונשלו רידגהל טרפ לכ לש תוכזל תוריחה גשומ

 תדירי .תחא הצובקמ רתויל הקיז םייקל ותוא תבייחמ ותוהזש םדאכ ומצע תא

 תא הבר הדימב תפקשמ ,תיתוברתו תישגר תוהדזה לש דקומכ הנידמה לש הנרק

 ,רישכמ קר איה הנידמה ,ודידל .סבוה סמות ונדידי לש ירוקמה ןויערל הרזחה

 ול שיש ימ ןכל .םיפתושמה םייחה תרדסהב הייפכ-חוכ לש ןונגנמ ,הנוכמ ןיעמ

 םלועב יח ,וזכ הנוכמל וא רישכמל םירחא םיקומע תושגר וא הבהא לש תושגר

 ריבס אשומ תויהל תולוכי ןניא הלש היטרקורויבהו הנידמה ,רישכמכ .רחא

 יעצמאכ ותוליעי רואל סחייתהל ךירצ הזכ רישכמ לא .הבהאלו תישגר תוהדזהל

 הבש הריזל הנידמה תא םיכפוהש עגרב .םיחרזאה לש החוורהו רדסה תחטבהל

 לש הייפכה-חוכל תוהז ןיב םירבחמש עגרב ,תיביטקלוק תוהז לע עירכהל שי

 .תוביציהו ירוביצה רדסה לע םייאמה חתמ םירצוי ,הנידמה

 תוקומע תויפיצפס תויוהז תוחתפמה תוצובקש ךכב ער לכ ןיא ,וז הסיפת יפל

 תיחרזאה המרב רתוי הקד תוהז ליבקמב תוחתפמ ןהלש תיתרבחה הרֵפסב

 םידיקפ לש תונקת לשב אל שבגתהל תוכירצ וללה תויוהזהש אלא .תללוכה

 ,תויטרקורויב תויוכמס תלעפהו טנמלרפב בור לש תוערכה לשב אל וליפאו

 ונחנאש רקובה רמא עשוהי .ב.א םאו .הרבחה לש תירטנולווה הרֵפסב אלא

 םע דדומתהל אל וא חתמה תא רותפל ידכ הלוגה גשומ תא ונרציו ונאצמה
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 ילואש רמוא ינא ,תימואל תוהזל תיתד תוהז ןיב ידוהיה םעב ונל שיש חתמה

 ןיב הדרפהה .הרבחה תא איצמהל טושפ אלא ,הלוגה תא איצמהל ץוחנ אל

 הז לע ןוילעכ הרבחה לש הדמעמ תא חיטבהל הליחתכלמ הדעונ הנידמל הרבחה

 חתפל ,תויוהז שבגל שפוח שי ובש ירטנולווה םוקמה איה הרבחה .הנידמה לש

 תורודה לש םתוהז תא עבקל רמייתהל הלוכי הניא טלחהב הקוח .ןתונשלו ןתוא

.םיאבה

 סמות תא טטיצ רבכ ,רגמש ריאמ טפושה ,רבעשל ןוילעה טפשמה תיב אישנ

 תא תבייחמ הקוחהש ךכב היעב שי תינקירמאה הרבחב וליפאש ןעטש ןוסרפ'ג

 לש היתולובג תא וא תינתא תוהז עובקל ןויסינב רבודמשכ רמוחו לק .אבה רודה

.תיתוברת וא תיתד-תינתא תוהז

 התנתשה ידוהיה םעה לש תיתוברתהו תיתרבח-תינתאה תיביטקלוקה תוהזה םג

 לש ודמעמב עגפ אל הז .הרישע תיתבכש-בר הרוצתל הכפהו תורודה ךלהמב

 הקוחה תא ךירצ ימ .תאזה תוהזה םע תודדומתהל יפוסניא רוקמכ ך"נתה

 הז ןיא ?תאזה הנידמב םידוהיה לש תוהזה תא חיטבתש תילמס תכרעמכ

.הקוחה לש הדיקפתמ

 תויוהז לש תישפוח תוחתפתה תרשפאמה תרגסמכ שמשל הכירצ ןכ הקוח ךא

 אלל םויק-ודלו יחרזא םולשל יאנת איה וז תלוכי .תוילאודיבידניאו תויביטקלוק

 .םידוהי לש תונוש תוצובק ןיב םג ,םידוהי-אלל םידוהי ןיב קר אל ,תומילא

 לש ףרצמל ,בורה תליהק ללוכ ,תוליהק לש היצרדפ רשפאל הכירצ הנידמה

 םניאש וא ,תחא הליהקמ רתוי םע םיהדזמה םיטרפ ללוכ ,םיטרפו תוליהק

 ,ודוה .הליהק ףא םע תיטננימוד וא תטלוב הרוצב םיהוזמ םמצע םיאור

 תוינגורטה ןהב שיש תונידמל תקהבומ המגוד ןה ,ןפי ,ליזרב ,תירבה-תוצרא

 תונידמל המגוד ,םיפתושמ תוהז ידקומל ליבקמב תויטרפו תויתליהק תויוהז לש

 הברהמ תבכרומ הנידמהש הדבועה .תונוש לש דוביכ ךותמ תופתוש תוניגפמש

 תוהזלו תוברתל קזח יוטיב ןתמב ןה תושימג תרשפאמ ,תומר ינימ לכב תודסומ

.םייתדו םיינתא םיטועימל יוטיב ןתמב ןהו ,יתד וא ינתא בור לש

 תוידוחיי תורגסמ םיחרזאל תורשפאתמ םהבש הנידמב םיבר םימוחת שי

 חולו ינאירוגרג הנש חול ,ידוהי הנש חול ונל שי לארשיב .תינמז-וב תופתושמו

 םירשקהב ינאירוגרגהו ידוהיה הנשה חול יפל םייחש םיחרזא שי .ימלסומ הנש

 הנש חול הזיאב הטלחה לבקל םיכירצ ונייה םא .םולשב דחי םייח םה .םינוש

.תרערעמו תלקלקמ התייה ןאכ תודיחאל הריתח לכ ?הרוק היה המ ,רוחבל

 טפשמה תיב .הרבחה לש תונושה םינפל יוטיב שי הנידמה לש היתודסומב םג

 לע בורה-תצובק לש םיינוחטיב םיסרטניאו םילוקישל םימעפל רתוי שיגר ןוילעה

 .םייביטקלוק םילוקישמ חרזאה תויוכזל רתוי שיגר םימעפו ,טרפה תויוכז ןובשח
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 אקווד ואלו ינוליח בור תרציימ םימעפלו ,ידוהי בור םימעפל תרציימ תסנכה

 ,םידוהי-אלו םידוהי םיטועימ לש היצילאוק לש בור תרציימ םימעפ ,ידוהי

 לש ספיספ ףקשל הלוכי היטרקורויבה םג .תידמעמ הקולח יפל בור םימעפ

 לוכי ,הנידמה לש בושח קלח הווהמה ,ימוקמה ןוטלשה רקיעב לבא ,תוצובק

 המרב ינומגה ןפואב אטבתהל םייח תוחרואו תוליהק לש םיגוסל רשפאל

 וזיא ןאכ שי ,ורקאמה לש המרב הינומגהה תא שפחל ךירצ אל .תימוקמה

.הדימ הנק לכב הריבס יתלב היציבמא

 ,ללוכ םיוסמ יפוא ול שיש 'חיטש לש תוהז' חופיט איה וז השיגמ הנקסמה

 םיעבצ לש לודג רשוע וב שי ודוסיב ךא ,םייטננימוד תורוצו םיעבצ וליפא

 גוס יפל הנידמב םדאה ינב לכ תא ןיימל הביס וא ךרוצ לכ ןיא .תורוצו

 ,דוחיי לש תוירוגטק הברהו ןוימ לש תוטיש הברה שי .םינוירטירק לש דחא

 תויוהזל לקשמ ןתמ .תחא הפיפכב רודל םילוכיש תופתוש לשו תונוש לש

 ןיב הדח הררב ןאכ עיצהל אב וניא םיילאודיבידניאו םייתליהק םינוימל וא

 ,יובירה .רחא וא הזכ םזיביטקלוק ןיב עירכהל וא םזיביטקלוקו םזילאודיבידניא

 ינונגנמ לש הייטנה תא ךכרל אב ,תוליהקה לש םגו םילאודיבידניאה לש םג

.הרבחה הנבמ תא ףקשל םוקמב הייפכה חוכב תודיחא גישהל הנידמה

 ,תודיחא גישהל ידכ הנידמה לש החוכב שומישל רבעה תונויסינב תוננובתה

 לש תואסרגה רשוע לע רבגתהל ןרוג ברה לש ונויסינ תא ןורכיזב לשמל הלעמ

 ןתאו ידמעמ תא לצנא ,ל"הצ לש ישאר ברכ ,ינא" :רמאש ךכ ידי-לע חספ תדגה

 תאו תוינויחה תא רמשל אל ועמשמ הזה ןויערה ".םילייחה לכל דיחא חסונ ןאכ

?רוזחל םיצור ונא הזל םאה .תונושה תורוסמה לש רשועה

 ןו'ג :וננמזב םיבושח םירקוח ינש לש םהיתובשחמ ןיב רוביחב םייסל ינוצרב

noJ( רטסלא  retslE( ורפסב sessylU  dnuobnU, ץריג דרופילקו )droffilC  ztreeG( 

elbaliavA ןורחאה ורפסב  thgiL. יטננימודה דיקפתה וא הנוכתה ,רטסלא יפל 

 .הנידמה חוכ לש תימצע הלבגהל רישכמ שמשל הנושארבו שארב םה הקוח לש

 ירוטסיה ךילהת אוה תויתצובק תויוהז לש שודיחהו שוביגה ךילהת ,ץריג יפל

 הנקסמל ךילומ םיינשה ףוריצ .תנבואמ אל ,תינויח הרבח לכב יתריצי-ימניד

 יונישו תוחתפתה לש ינויחה ינטנופסה ךילהתב עוגפלו איפקהל הקוחל הל לאש

 הבושחה הדרפהה .היטרפו היתוליהק לע הרבחה לש תוהזבו בכרהב ירוטסיה

 הקוחה לע הז רשקהבו ,הרבחה לש רישכמכ הנידמל יח רבדכ הרבח ןיב איה

 ידכ הייפכה-חוכ תא ליעפהל הנידמה לש היתונויסינ ינפמ הרבחה לע ןגהל

.תורחא תויוהז לש רוערעו יוכיד ךות תחא תינגומוה תוהז דסמלו איפקהל

 תא לספל הנידמה לש חוכב שומישה תא ליבגהל אוה הקוחה דיקפת :רחא ןושל

 תא רוציל הילע ,תאז תחת .תרחא וא וז הצובק-תת לש ןוזחה תומדב הרבחה
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 תיתודידי איהש ,תיתנידמ תרגסמב תחרופה ,תינגורטה הרבח תחימצל םיאנתה

.ינושב הרכה ךות ףותישל

 ןויערמ תורענתה לש המינ ןיעמ התייה ןאכ ועמשוהש םירבדב :רגמש ריאמ 

 םירבד לש אצויה לעופה לבא ,ךכל ןווכתה אל םירבודהמ שיאש ינחוטב .הקוחה

 קרש אשונב קוסעל השעמל ונל המל :אוה םלשה םמויסל דע םתוא םיאיבמש

 ,הקוחה חוסינב וקיידתש לככ ?םיעסש ריבגיש ,ליעוי אוה םא רורב אלש ,דיבכמ

.תוקולחמ רתוי ויהי

 סחייתאש ךכב ליחתאו ,)תמייק ןכא איה םא( וזה השיגה ןמ גייתסהל ינוצרב

 וירבד תישארב תיתועמשמ דואמ הלאש גיצה אוה .הכרב כ"ח רמאש םירבדל

.הקוח תלבקל םילשב רבכ ונחנא םא יניעב קפס :רמא רשאכ

 התישאר םע ללכ ךרדב תרצונ הקוח .הנבהה-יא שרוש ןומט ןאכש ששוח ינא 

 .םירחא םייחל רבעמ וא הבוט הבישו תורגבתהו תולשב תארקל אלו הנידמ לש

 דוע שארמ התוא ופצש יפכ םיניינעה תוחתפתה יפ-לע ,ילמרונ ןפואב ,השעמל

 ,הקוח לבקתהל התייה הכירצ ,7491 רבמבונב ם"ואב הטלחהה תלבק ןמזב

 הנידמה תמקה לע הזרכהב דוסיה תקוח לש רוכזאה אב ןכמ רחאל .דוסי תקוח

 ואב ןכמ רחאל .הילא בושא דוע ינאו ,םימעפ רפסמ םויה הילא ונסחייתהש

 006 םא הרקי המ תוטבלתה בורמ .שארמ היופצ התייה םתאצות רשא םינוידה

 תוששח ללגב וא ,ואוביש םינוילימ רובע הקוח ולבקי תאזה ץראב שיא ףלא

 דבכמ דואמ ינאש 'יררה תטלחה' הלבקתה .הקוח הלבקתה אל - םירחא

 האיבה איה לבא ,הב ןומטה יטמולפידהו ירטנמלרפה רשוכה תא ךירעמו

 ינויב הלבקתה 'יררה תטלחה'ש ירחא יכ ,םויה הקוח ונל ןיאש ךכל ןירשימב

 ךירצ ינניאו ,תסנכה :דוסי קוח ,ןושארה דוסיה קוח 8591-ב קר לבקתה ,0591

 דוסי יקוח ולבקתיש םויה יוכיסה המו ףלחש םינשה רפסמ המ םכל דיגהל

.2991 תנשב ולבקתנש הלא ירחא ,םיפסונ

 המלשה הקוחה תלבק לבא ,הזה אשונב ןוכנ ונלעפ אלו םיגשמ ונישעש ןכתיי

 הברה תענומ התייה ילוא ,תמייק התייה רבכ המלשה הקוחה םאו ,תהמהמתמ

 תומרונו תוגהנתה תבצעמ הקוח יכ .םויה םהילע רביד ןארבו'ג םלאסש םירבד

 אלא ,תוחרוא תוחתפתה תובקעב האב אל איה ;הנידמה ךותב םייח תוחרואו

 ידמ דחי ונלש הבישיל תובישח שי םא .םתוא תבצעמ ,םתוא תשבגמ איה

 עובקל הכירצ רשא ,תאזה הקוחהש ךכב הז ירה ,םיישדוח-שדוח ידמ ,םעפ

 ,םינושה םיינוטלשה תודסומה ןוניכ תא םג תעבוק איהש ךכל טרפ ,דוסי יכרע

 בור ןיב םיסחיה לע ללוכ ,םוי-םויה ייח לע התעפשה תא עיפשהל הכירצ

 םייתד ןיב תויוכזה ללוכ ,טרפה תויוכז לש תונוש תויווז לע ללוכ ,טועימ ןיבו

 תופכל - ורמאנש םירבד לע קלוח ינא ןאכו – הקוח לש התנווכ ןיא .םיינוליחו
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 םתוהז תא עיבהל תוכזה תא םהמ לולשלו םישנא לש םייפוא לולשלו תוגהנתה

 רודהמ תויוכז' ןיב ,הבש רקיעה הזו ,תויוכז תעבוק ללכ ךרדב  איה .תישיאה

 םילהנתמ ,תעבוק איהש םירבדה רואל .'ינשה רודהמ תויוכז' ןיבו 'ןושארה

 עובקל ךירצ רשא יתא דוקב ומכו ,םישנא םידמולו םישנא םיכנחתמו םישנא

 – עובקל הסנמ וא דיתעל תוגהנתה תעבוק הקוחה ךכ ,דיתעל תוגהנתהה תא

.תגהונ הרבחה םהיפ-לעש םיסופד – החילצמ איה דימת אל םא ףא

 לבחו ,הקוח תקיקחל םילשב ןמזמ ונחנא - ?הקוח תלבקל םילשב ונחנא םאה

.תונבה-יא רתוי םורגנ ,המהמתנש לככ .תובר םינש ינפל השענ אל רבדהש

 ינניא .תוהז תרדגה-יא וא תוהז תרדגה יבגל ןאכ המקש תקולחמל רע ינא

 הנידמ לש תוהז תעיבקש ,ןאכ רמאנש ומכ ,בשוח ינניא ,םיראת קלחל בהוא

 הקוחב תוהז הרדגוה .שבגתמה רטשמה תניחבמ תינוציק האצות הב שי

 הנורחאה וזבו ,תירגנוהה הקוחב ,תינפיה הקוחב ,תינמרגה הקוחב ,תיתפרצה

 ובתכ ךכל המודב .הירגנוהל ץוחמש םירגנוהה לע םג הלח איהש רמאנ ףא

 .הינמרגל ץוחמש םינמרגה תא םג תבייחמ הקוחהש 9491-ב רבכ םינמרגה

 .8491-מ תואמצעה תזרכהל תוסחייתה ונל הקיפסמש ןימאמ ימצעלשכ ינא

 סחיה .ונכותב םייחש םיטועימ יפלכ הבוחה תוברל ,לוכה הב ןומט ,יתעדל

 קדצומש תועפות ויהי אלש ךכב הנושארו שארב אטבתהל ךירצ םיטועימל

 תויוכז לע רומשל עדנשו תויוקל תורחא תועפות ויהי אלשו ןהילע ןנולתהל

 .תווש תויוכז ילעבכ ונתא םייחש ולא לש תויחרזאה תויוכזה לעו םדאה

 םורגל ךירצ ונניא אובמ ,ימעטל .רחואמה תא םידקהל הצור ינניא לבא

 םיחלצומ רתוי םיחסונ יאדוב שי .םהיגוסל םייחוסינ םיטוטהללו תויוטבלתהל

 הקיפסמ איה יל לבא ,תואמצעה תזרכה רשאמ ,תינרדומ רתוי תירבעבו

 םירבדה .הבש יפויה אוה הבש ןשויה אקווד .תלבוקמו תדבוכמ איה ייניעבו

 ויתויוכזב ןימאהש ,םיוסמ רוד לש הנומאה תא ואטיבש ,םש ורמאנש םייולגה

 םיתעל וילא עגעגתמ ינאש רמול ימצעל תושרהל לוכי ינא םויהו – תוימואלה

 רובס ינא ןכל .רתוי וילא עגעגתמ ינא ,ףלוח ןמזהש לככו ,דואמ תובורק

 םירורבו םיטושפ םירבדב ויוטיב תא אוצמל לוכי אוה ,הלשכמ ונניא אובמהש

.ונידיב םימייק רבכש

 ,תללוכה תרגסמה לש הנבמב עגופ רשא םגפ הב ןיא ,המצע הקוחל רשא

 תא םישנאל הקינעמש תפכוא תרגסמ תריצי ידי-לע םילשהל האב איה

 היפוג ידי-לע ןירשימב ןיב ןהילע ןגהל תבייח הנידמהש תויוריח שיש השגרהה

 איה יתעצה ןכל .תרחא הרוצב ןיבו ,טפשמה תיב ידי-לע ןיב ,םיינוטלשה

.תאזכ החסונל ךרד המכסהב אוצמל ונלש ץמאמב ךישמנש
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 'א ןויד תצובק

 :החנמ

למרכ-לא-תיילד ,תימוקמה הצעומה שאר - יזמר ,יבלח ר"ד

:)תיב-ףלא רדס יפל( םירבודה תומש

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

היטרקומדל ילארשיה ןוכמה ,ריכב   

הלשממל יטפשמה ץעויל הנשמה רבעשל - המלש ,ןמרבוג ד"וע

 ןוכמה ",הקוח תבתוכ ךוניחה תכרעמ" תינכתה תלהנמ - הנפד ,רבורג

היטרקומדל ילארשיה   

יחרזמה קנב ,םילהנמה תצעומ ר"וי - םריבא ,םייהטרוו

הפיח תטיסרבינוא ,םיטפשמל הטלוקפה - ילע ,רגרבצלז ר"ד

ירוזא חותיפל דרשמה - יפיצ ,ינביל הרשה

לארשי ץראל תידוהיה תונכוסה ר"וי  - ילס ,רודירמ

היטרקומדל ילארשיה ןוכמה ,לוגעה ןחלושה םורופ להנמ - לארשי ,לגס

תידוהיה תונכוסה - הרפע ,ןמדירפ ד"וע

היטרקומדל ילארשיה ןוכמה לש ירוביצה גוחה תלהנמ - ימענ ,ץילוק

ביבא-לת תטיסרבינוא ,םיטפשמל הטלוקפה - סומע ,אריפש 'פורפ

הווקת חתפ ,רדסה תבישי שאר - לבוי ,ולרש  ברה

 ףתוש תויהל ךרוצ שיגרמ ינא ,הנידמה לש הייפוא לע םירבדמשכ :יבלח יזמר 

 םויה ונעמש .ידוהי ינניאש ףא לע ילארשיכ ימצע תא רידגמ ינאש םושמ אשונב

 תוברת-תת תויהל םיצורש לארשי ייברע לש םתשגרה לעו םיינתא םיטועימ לע

 ינומכ םיברו ,ינא ;תדרפנ תוהז תרדגהב םיניינועמו תילארשיה תוברתה ךותב

 ןובשחב ואיבהל שיש רבד הזו ,םילארשי םמצע םירידגמ אקווד ,םידוהי םניאש

 ךכב ריכמ ינא ,ידוהי ונניאש הנידמה בשותכו חרזאכ .הנידמה יפוא לע ןוידב

 ,הנידמה לש התרדגהב ידוהיה דוסיה תא החנהכ הדימעמ הב ןודנש הרדגה לכש

.יילע לבוקמ טלחהב הזו ,הנידמה יפואב

 הנניא לארשי תנידמב תיברעה הייסולכואהש וירבדב שיגדה ןארבו'ג םלאס

 ,ןלכלככ .תילארשיה הרבחה לש םיילושב תאצמנו תוטלחה תלבקב הפתוש

 תיברעה הלכלכה ;ילכלכה םוחתב תוחפל םינוכנ וירבדש דיעהל לוכי ינא

 רבעמה םע ,הנורחאלו ,תילארשיה הלכלכה לש םיילושב תאצמנ לארשי תנידמב

.המכ יפ הדורי תיברעה הלכלכה ,תמכחותמ רתוי הלכלכל



ה 
ירוביצה הצעומ

וניכה • ת
ה ס

יש
יש

הקוחל אובמה - הקוחה לע היתוכלשהו הנידמה יפוא תייגוס

46

 ,תינויח הקוח .הקוח ןוניכל ךרוצה יד םילשב ונניא ןיידע וליאכ תועד םויה ועמשנ

 לש תומרונ ,םיכרע ,תוגהנתה יסופד תבצעמ איה יכ ,הזה בלשב אקווד ,יתעדל

.הכותב םינושה םירוביצה לשו ללכב תילארשיה הרבחה

 חצנ לש םיחנומב םירבדמ ,המכסהב הקוח תריצי לע רבודמ :לגס לארשי 

 תורודל םיסופד םהל רוציל םירמייתמ ונאש םיריעצ םתוא תאז םעו ,ירוטסיה

.הפ גוציי םהל ןיא ,םיבר

 רבשמ קר אל שי ריעצה רודה ינב לצא .םתס תילרודצורפ הרעה הנניא תאז

 ונחנאש תודבכנ תולאש ןתוא לכמ םימלעתמ טושפ לודגה םקלח אלא ,תוהז

 תוברתה יגשומב ,טנרטניא לש רודבש םיסרוג הריעצה הבכשה ינב .ןהב םיקסוע

.תינשמ איה ,תירדגמה וליפא ,תימואלה תוהזה תלאש ,םויה לש

 הייסולכואב הבושח ךכ לכ הבכשש ילב הזכ לדוג רדסב ךמסמ רוביח ןכתיי אל

 איה המ עדנשו הילע םייגולויצוס םינותנ וליא-יא לבקנש וא ,הלוק תא עימשת

.המלוע תנומת

 לע םירבדמו ןאכ םיבשוי ונחנאש ךכב הנבומ ישוק אוהש הזיא שי ,תאז רואל

 תויוכז לעו ידוהיה םעה לש ויתופיאש לע ,תואמצעה תליגמ לע ,ונלש תוהזה

.םיטועימה

 רודה ןיבל ונלש רודה ןיבש עסשל עגונב המו ;םיעסש לע ,הפייעל ,ןאכ םירבדמ

.דירטמ דואמ הז יתוא  ?ריעצה

 ,הקוחל םידגנתמה ,םיטועימה לע ןגהל האב הקוחש ףא :ולרש לבוי 

 שרוש .יברעה טועימהו ידרח-יתדה טועימה - םיטועימה םה ,סקודרפה הברמל

 םיטועימה לש לודגה םששחו ,תימואל תוהז לש המויק אוה וזה הילמונאה

 לש תיתסיפתה וא תימואלה תוהזה גוצייל דגנתת וא לטבת הקוחהש אוה

 תויוכזה תחא תא לבא ,חרזא תויוכז ,טרפ תויוכז םהל קינעת הקוחה .בורה

 ענמת הקוחה ,םשפנ תא הילע םירסומ םישנאש תוכז ,רתויב תויתועמשמה

 .םהמ

 תידרח-תיתדה הצובקה איה תחאה :הלאכ תוצובק יתש שי תילארשיה הרבחב

 ,לארשי ללכ לע שפנה תוריסמ ,לארשי ללכ - תירוביצ איה הלש הבשחמהש

 יזורדה טועימה ,יברעה טועימה תצובק איה תרחאה .םואל יחונימ רמולכ

 תצרחנה םתוגייתסה ןאכמ .םימוד םיחונימב תרבדמ איה םגו ,םירחא םיטועימו

 לש הנוניכ םצע לע תמייאמ וז תודגנתהש רשפאו ,הקוחהמ םיטועימה לש

.םהילע ןגהל הדעונ ,רומאכ ,הקוחה םא םג ,הקוחה

 לרטנל איה ,טעמ אל ןאכ הרכזוהש ,תחאה :תויורשפא יתש ונינפב תודמוע

 .תיחרזא הנידמ ןוניכ לע רבדל רמולכ ,הקוחל אובמהמ תימואלה היגוסה תא

 שקבמ יתייהש אובמה .ידוהי-ימואל היהי הקוחל אובמהש איה היינש תורשפא
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 הזכ אובמ לש וחוכב .לארשי תנידמ לש ידוהיה הייפואל הנעמ ןתונ תוארל

 לא ,תיתד-תינויצה תודהיה ךרד ,תידרחה תודהיהמ - הינווגל תודהיה תא דכלל

 הנידמ לש תולודגה היתונכסל םירע תויהל ונילע ,ליבקמב .תינוליחה תודהיה

 השילג לש תונכסה םע תודדומתה לולכיש ךירצ אובמה ןכ לע .גייסלו תימואל

 תוישיאו תויתרבח דוסי תויוכז תריקעל השילג לש ,יוכידל השילג לש ,םזישפל

 .םירחא םיטועימ לש

 תחאב ,רידגהל חילצנ םא ;תוששחה ללגב אקווד  תינויח הקוח :ינביל יפיצ 

 ןיב םיסחיה תכרעמב ןהו םיברעל םידוהי ןיב םיסחיה תכרעמב ןה תוששחה ודרי

.םייתדל םינוליח

 יוטיבה תא לבקל ידוהיה םעה לש ותוכז - םואל תנידמ לש התוציחנל רשא

 לעו ,םואל תנידמל יאכז ידוהיה םעה םא .םואל תנידמ לש תרגסמב ימואלה

 לבא .םואלה תנידמ איה לארשי תנידמ ,הנש םישימח תוחפל המכסה שי ךכ

 היבשות וא היחרזא לש תויחרזאה תויוכזה תסימר השוריפ ןיא םואל תנידמ

.םירחאה

 ימ תוברל ,ידוהיה םעה לש ימואלה ךרוצה תא הקפיס תידוהיה הנידמה תמקה

 רגש יניטסלפה טועימה לש ימואלה ךרוצה םג .הב רוגל םתוכז תא ושמימ אלש

 תידוהיה הנידמה תמקהש ןאכמו ,רחא םוקמב ושומימ לע אובל יושע לארשיב

 .תימואלה ותוכז תא תרתוס הניא

 ינבל לווע תמרוג ינניאש השגרהל ,ימצע יל תוחפל ,תמרות תאזכ השיג

 אל יתוכזשו ,תויחרזא תויוכז םהל הקינעמ ינא דוע לכ םירחאה םיטועימה

 םואלה ונניאש םואל תנידמל וא תאזה הנידמה תא ךופהל םתפיאשל תונעיהל

.ידוהיה םואלה תנידמכ לארשי לש המויק תא תללושש הנידמל וא ,ידוהיה

 רשקה שי 'תידוהי הנידמ' יוטיבלש הרובס ינא םג ?'םואל תנידמ'ב יתנווכ יהמ

 םואלכ תודהיה ןיב תוהזה ללגב ימואל תויהל ךירצ יוטיבהש המיכסמ ינאו ,יתד

.תדכו

 לארשי תנידמ לש הנויבצלש ןיינע יל שי ,ול בושח ימואלה אשונהש ינוליח םדאכ

 ריעצה רודה לש ותואר תדוקנ ךותמ אקווד .םייתד םיטביה םג ויהי םואל תנידמכ

 תעיבק ,לשמל .ןאכ ונלש ימואלה םויקה תא רכזאיש ידוהי ןויפאב תניינועמ ינא

 תצובק לש םיימואל םיכרע ,תוברת ,םיגהנמ תפקשמ החונמ םויכ תבש םוי

.טרפה תמרב ,תוגהנתהה תמרב הייפכ הב שיש ילב ,בורה

 קר רבודמ ירה .תיתקוח תרגסמב ווק-סוטטסה תא שדקל שיש תרמוא תאז ןיא

 תויופידע רדסב אלו הנידמה םוק םע תויטילופ תומכסהל תירקמ תירוטסיה האצותב

 ידוהיה םואלה לש ותנידמכ הקוחל אובמב לארשי תנידמ תרדגה ,תאז תמועל .יכרע

 .אוה רשאב ידוהיה םעה לש םיגהנמו םיכרע תפקשמ איהו ,ירקמ ןיינע הנניא
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 .המכסהב הקוחב םידדצמ לוכהש החנהב ךרענ ןאכ ןוידה :רגרבצלז ילע 

 הקוח .םייביטקייבוא םייוטיב אל םג ,םיילרטיינ םייוטיב םניא 'המכסה'ו 'הקוח'

 תשגנתמ שוריפבש - תילרבילה תרוסמה - תמיוסמ תרוסמ תוגציימ המכסהו

.תעבוקה איה תדה הבש הנידמ םע ,היטרקואת םע

 ןאכמו ,הנידמל וא הרבחל ףתושש ימ לכ לש ותמכסה העמשמ המכסהב הקוח

 ןכל .הקוחב אטבתהל תולוכי ןניא הנידמה ךותב תונוש תוצובק לש ןהיתופיאשש

 אטבתהל םילוכי םניא השעמל ,ולרש ברהו ינביל יפיצ ורמאש םירבדהמ קלח

.הנידמב םיחרזאה לכ לש םתמכסהב

 הנידמה יחרזא לש האלמ המכסה טעמכ גציימש הנידמב דחא ךמסמ שי

 םיקהש ימ לכ תא תגציימש ,תואמצעה תזרכה אוהו )יברעה טועימה איצוהל(

 תואמצעה תזרכה םע אובל ושוריפ האלמ הקוח םויה קקוחל .הנידמה תא

 בותכל םויה ןויסינב ןכל .יהשלכ הרשפל עיגהל תוסנלו תיברעה הייסולכואל

 והשזיא שי ,רתויו הנש םישימח תמייק רבכש הנידמל שדח יפוא שבגיש ךמסמ

 הקוח' לש טקיורפו ,תואמצעה תזרכה יהוזו ,הזכ ךמסמ שי .יתוכאלמ ךילה

 אלש ימ תא הזה טקיורפל ףרצלו תוסנל איה אופא הדיחיה ותועמשמ 'המכסהב

.לארשי ייברע תא ונייהד ,תואמצעה תזרכה לע םימותח ויה

 ,'תינויצ-טסופ' .הקיטנמסבו םיחנומב רושק תולעהל שקבמ ינאש ינש ןיינע

 קלחו ןוידה יפתתשממ לודג קלח םידיחפמש םיגשומ םה 'היחרזא לכ תנידמ'

 הקוח לע תססובמש הנידמש שיגדהל בושח ןכל .לארשיב תויסולכואהמ לודג

 סיסבהו תויוכז-יווש םה היחרזא ;היחרזא לכ תנידמ אליממ איה ,המכסהב

 לש םייביטוטיטסנוקה םיכמסמל וללה םיחרזאה לש םתמכסה אוה המויקל

 .הנידמה

 לש החלצהב ותמלשה ירחא ,ינויצ-טסופה בלשב םיאצמנ ונחנא םויה

 םיפתוש ויה אל וישכע לארשי תנידמ יחרזא לש יראה קלח .ינויצה טקיורפה

 בלשב .םלרוג תא םהל ועבק םירחא םצעבו ,ןאכ ודלונ םה ;ינויצה טקיורפב

 וניא הז בלש לבא ,הנידמל יפואו תומד בצעל ונילע לטינ ינויצ-טסופה

 גשומה .לארשי-ץראב תידוהי הנידמ תמקה לש ינויצה טקיורפל ללכ רושק

 ,תוינלאמש תויצטונוקו תוילילש תויצטונוק תעדה לע הלעמ 'תונויצ-טסופ'

.חרכהב ךכ הז ןיא לבא

 - תחאה :תוצובק יתשל םיקלחתמ עקר רמוחכ ונל וקלוחש הקוחל תואובמה

 .תינקירמאה הקוחה לשמל ,תימואלה תרגסמה לש התמקה תעב וחסונש תוקוח

 גישהל ןתינו םייטרפה םיסרטניאה לעמ םילעתמ םישנא הזכ ירוטסיה עגרב

 ,הנידמה תמקה ירחא בר ןמז ובתכנש תוקוח - היינשה .תועמשמ תלעב המכסה

 תניחבמ הבע תוחפ היהי תאזכ הקוחל אובמה .דרפס וא תפרצ לש וז לשמל
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 בלשב ;העידיה-יא בלש ירחא םיאצמנ רבכ םישנא יכ ,ולש יגולואדיאה ןכותה

 קינעהל םינוכנ תוחפ רבכ םתסה ןמ םהו יטילופה םחוכ המ םהל עודי רבכ הז

 ,הנידמה תמקה ירחא הנש םישימח םויה ונחנאש תויה .תורחא תוצובקל תוחנה

 דואמ השק היהי ,רתוי וא תוחפ העודי הנידמב םייטילופה תוחוכה לש םתקולחו

.הבע עצמ לע הבחר המכסה גישהל

 תויוכז ןיינעב אלו אובמל הקיזב אל אוה הקוחב ףוחד דואמ דואמה ךרוצה ןכל

 יללכ תא ,רטשמה הנבמ תא בצייל - ירטשמה ןיינעב אקווד אלא ,םדאה

 תיב םיקהל דחא םוי היהי ןתינ אל בוש ,קחשמה יללכ ובצויי םא .קחשמה

 תורישי תוריחב םייקל דחא םוי ,הקוחל טפשמ תיב לטבל ינש םויו הקוחל טפשמ

 קחשמה יללכ תא בציינ םא .תמדוקה הטישל רוזחל ינש םויו הלשממה תושארל

2 לש תיתועמשמ הפוקתל  רתוי םיכמסמל עיגהל לכונ םג ילוא ,הנש 01-0

.תיתרבחו תיתוברת הניחבמ הנידמה יפואל עגונב םייתועמשמ

 תליגמ תא רכזאמש יטסילמינימ אובמב םויה קפתסמ יתייה וללה תוביסה לכמ

 תרתוכה תחת האבוהש םיוברברול םחנמ לש ותעצה חורב ילוא ,תואמצעה

 .תואמצעה תליגמ ךותמ תטטצמ םצעבו "יטרקומד ידוהי לדומ"

 ליחתהל ןכלו ,לעפמה לש קלח קר אוה אובמהש רוכזל בושח :ןאירא רשא 

 עודמ .יקלח דואמו יתוכאלמ יל הארנ ,ומצע לעפמה אוה-אוה וליאכ אובמב

 ועדי וליא .הנכות אהי המ םיעדוי אל םה יכ ?הקוחמ וששחי םיטועימהש

 .אובמב ןודל רתוי לק היה ,םהלש תויוכזה לע רמוש המ רמולכ ,הנכות המ

 וליאו ,הלחתהב אל ,ףוסב םיבתוכ אובמה תאש עדוי ינא ,רפס רביחש םדאכ

 הדיקפתמש אוה הקוחב םיטועימל םסוקש המ .תורצויה תא םיכפוה ןאכ ונחנא

 המ םיעדוי ונניא דוע לכ .םהיתויוכמס תא ביחרהל אל ,תונוטלשה תא ליבגהל

 ודשחי ונלצא םיטועימה ובש בצמ ריבס ,תונוטלשה תא םיליבגמה םיפיעסה

.הקוחב

 יאדוובו הקוח לש תונושה תויצקנופה תא ןייצל אופא אוה תושעל ונילעש המ

 הזל היהי ,בותכנ אל וא בותכנש המל תילמס תובישח שי .הקוחל אובמה לש

 רבדה שוריפ םא ;ינללוכ רתוי והשמל ףואשל םיבייח .דואמ בושח ירוביצ דה

 .תאז תושעל שי - םעמעל ,שטשטל

 םיפאוש ונחנאש תורטמה תא ןייצנש ךכב לבא ,יכוניח דיקפת םג שי הקוחל

 תביתכב לובלבה רקיע הזו ,היעבה תאז .תואיצמל ןתוא ונכפה אל ןיידע ,גישהל

 לעש העיבקהו יחכונה בצמה םוליצ אוה ונממ ענמיהל ךירצש המ .הקוחל אובמ

 ןוזח תויהל וילע לבא ,הקוחל אובמב ןוזח תויהל ךירצ .האלה ךלנ הזה סיסבה

 םינכומ ונאש תונורקע םש םושרל ונילע .לכש לעב ןוזח ,יטילופ ןוזח ,רקובמ

.בושחה רגתאה הזו ,םהילע אבה רודה תא ךנחל
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 לש התוהז רבדב תויביטמרונ תוארוה לולכל שי ,יתעדל :ןמרבוג המלש 

 בצמה ובש בלשל העיגה לארשי תנידמ .אובמב אלו הקוחה ףוגב לארשי תנידמ

 ןוילעה טפשמה תיב לע םיליטמו וכרצ לכ רורב ונניא תוהזה תלאשב יטפשמה

 .קקוחמה לש קהבומה ודיקפת והזש דועב ,תוהזה רבדב תוארוה טילחהל

 ,יתקוח ךמסמל תואמצעה תזרכה לש התכיפהב הנכס םגו ישוק שי - ףסונ ןיינע

.תונשל רשפא קוח יכ ,התוא תונשל רשפא ,קוחל תכפוה הזרכההש עגרב יכ

 הב םיעובטה תונורקעל היהת הינפההו ,איהש יפכ רמשל ךירצ הזרכהה תא ןכל

.םילימל אלו

 הארוהכ תופיחדב עובקל שי לארשי תנידמ לש תימואלה התוהז תלאש תא

 לש התויה רבדב תיביטיזופ הארוה לולכיש ,דחוימ דוסי קוחב תיביטמרונ

 לארשי תנידמ לש יטרקומדה ךרעה ,םויה .תיטרקומד הנידמ לארשי תנידמ

 הנידמכ לארשי תנידמ רואיתכ םא יכ ,שרופמ לע-יוויצכ הקיקחב עיפומ וניא

 ותוריחו םדאה דובכ :דוסי-קוח לש ותרטמ תרדגה ךרוצל .תיטרקומדו תידוהי

 תנידמ לש התודהי רבדב ןורקיעה תעיבק םע דחי קוסיעה שפוח :דוסי-קוחו

 תא תדבכמ לארשי תנידמש עובקל םיבייח ,תיטרקומד הנידמ התויהו לארשי

 עיפוהל םיבייח וללה תונורקעה לכ .םיטועימה תויוכז תא ןכו םדאה תויוכז

.תחא השקמכ

 תויוכז תחטבהל עגונש המב רקיעב ,חרוכו ךרוצ איה הקוח :ןמדירפ הרפע 

.םישנה תויוכז םג ,םויה אובב ,ילואו ,םיטועימה

 חנומל עגונש המב ראשה ןיב איה ונלש םורופה לש ותובישח - רחא ןיינע

 ,המכסהל עיגהל תלוכיה ונל שיש תוארהל ונילע ריעצה רודה ינבל .'המכסה'

 דואמ הנידמ םהל םיליחנמ ונחנא לוכה ךסבש איה םלצא תיללכה השגרהה יכ

 תא קר ללכ ךרדב אלא ,ףתושמה תא אוצמל םיליכשמ ונניאש ,תעסושמ

 ןחלוש ביבס תבשל רשפאש רסמה תרבעהב הלודג תיכוניח תובישח שי .דירפמה

.םיכסהל רשפאו דחא

 דואמ התייה לארשי ייברע תויוכזל עגונש המב ונינפ לומ הארמה תבצהש ףא

 תא םילפמש הדבועהמ האצותכש הצור יתייה אל תאז םע ,האימחמ אל

 .'היחרזא לכ תנידמ' תויהל ונתבוחמ ,הנש םישימחמ הלעמל יברעה טועימה

 עובנל תוכירצ םיטועימה תויוכז .הקוח ונל הצוחנ הללגבש הביסה תאז אל

 לכ לש םתשגרה חמצת םג ןאכמו ,תיטרקומדו תידוהי הנידמה לש התויהמ

 אשונב םימי המכ ינפל יתפתתשה ובש סנכב .םתיב איה לארשיש םיחרזאה

 תיטרקומד תידוהי הנידמל םויה ונלש הפיאשה אקוודש רמאנ ,ימואלה ןסוחה

 בור לע רומשל וננוצר אקווד .תילאירוטירט הרשפל עיגהל ונתוא תבייחמש איה

.הרשפ לש הווחמב תאצל ונתוא תבייחמ לארשיב ידוהי
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 אובמה ,יל םיבושחש ףתושמה הנכמלו המכסהל עיגהל ידכ ,ןיינע לש ופוגל

.תואמצעה תזרכה לע ססבתהל ךירצ הקוחל

 הנידמה תויתודהי םאה םויה הכרב דמחומ לש ותלאש :םייהטרוו םריבא 

 תומגמה חכונל םויה רדס לע ודימעהל שיש רבד הניא ,רפסנרט הקידצמ

 םוש ייניעב ןיא ,ינש דצמ .תילאירוטירט הרשפ לש ןוויכב םויה תורכינש

 הנידמב רבודמש תיעמשמ-דח רורב אל םא לארשי תנידמ לש המויקל תועמשמ

.תידוהי

 קפס ןיא ,םיגציימ הרואכל ונחנאש רואנה םלועב יכ 'תידוהי'ה תא שיגדמ ינא

 הילע תידוהי המכ הלאשב ידמ לודג קפס שי לבא ,תיטרקומד הנידמב רבודמש

.תויהל

 קוסעל ןמזה הז ןיא ילואש קודצ םייח םע םיכסהל הטונ ינא :רדיינש הנא 

 םוקמבש דחוימב ,המכסהל עיגהל היהי ןתינ םא תוקפס שי יל םג .הקוחב

 םיששוח ןאכ םהילע רבודש םיטועימ םתוא ךיא םוי ידמ האור ינא יתדובע

 תתתשומ טפשמה תיב לש ותונשרפש ,'ןויווש' הלימה תא וליפא .הקוחכ הקוחמ

 רורב ןפואב ףיסוהל תסנכב םיששוח ,תואמצעה תליגמב העיפומ איהו הילע

.דוסיה יקוחל שרופמו

 הנכמל תונפל שי ,הקוחל אובמה לע המכסה שבגל םיסנמ תאז לכב םא

 אל ,תואמצעה תזרכה ירחא הנש המכו םישימח ,םויה .רתויב בחרה ףתושמה

 .םיטועימה לש םואלה םג ,םואלה אשונ תא שרופמ ןפואב ןייצל תששוח יתייה

 לש התעצהל הטונ ינא ,עקר רמוחכ ונל וקלוחש אובמל תונושה תועצהה ךותמ

 לארשי תנידמ לע ןאכ רבודמ .'ילארשי שגד ,הקוחל אובמ' - רגרבצלז-זוע הינפ

 ינב לשו יברעהו ידוהיה םימואלה ינב לש ,םילארשיה לכ לש ףתושמה םתיבכ

 ,רמולכ .תיזורדה תא םג ףיסוהל שיו ,תירצונהו תימלסומה ,תידוהיה תותדה

 תיטפקס ינאש ףאו ,הבחר המכסהל עיגהל אוה רגרבצלז-זוע הינפ לש ןויסינה

.ץמאל הסנמ יתייהש חסונה הז ,המכסה תגשהל עגונב

 ףידע ןכל ,הברה ונל ליעוי אל ,המלש הנניאש הקוחל אובמ :רודירמ ילס 

 ובש בצממ רהזנ דואמ יתייה םג .הקוחה ןכות ונל עודי רבכש ירחא אובמ רבחל

.םייקה יקוחה בצמה םעו אובמ םע ראשינ

 עצמאב רתויה לכל אוה ;םלשוה אל ןיידע ינויצה טקיורפה יכ הקוח ונל הצוחנ

.הנכסב ןותנ ונלש םויקהו ,לארשיב יח ידוהיה םעהמ %04-מ תוחפ .ךרדה

 אלו ינויצה לעפמה תא היואר ךרד לכב םדקל אל יארחא-יתלב השעמ הז היהי

 ןנעמלש תורטמה תרגסמבו תורטמה ןעמל הנידמה לש הייפוא תא חיטבהל

.המקוה

 ומויק ,ומולש ,ודיתע תא חיטבהל רמולכ ,הדועיי אוה הנידמה לש םויקה קודיצ
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 ,תאז לכ ,ידוהיה םעה לש ותנידמ התויהו הנויבצ ,ידוהיה םעה לש וגושגשו

 .תיטרקומד הנידמ התויה דצב ,ןבומכ

 התייה החנההו ,הטושפ הנניא הקוחה ןוניכ תכאלמ עודמ הלאשה הפ התלע

 ,הבוט העצהה םא :ונמצע תא לואשל ונילע .םיטועימב םירושק םיישקהש

 דצמש ,הריבס 'הליבח תקסע' אוה העצהה סיסב ירה ?הל םימיכסמ אל עודמ

 תויוכז החיטבמ ינשה דצהמו ,םואלה תנידמכ הנידמה יפוא תא החיטבמ דחא

 .תוליהקכו םיטרפכ םיטועימל

 לצא תוססובמ-יתלב תודרח לש ןמויק ,תחאה :ךכל תוירשפא תובושת יתש שי

 םייקל יאדכ ןכ לעו ,תוססובמ-יתלב ירמגל ןניא תודרחה ילוא .םיטועימה

 רשפא היהיו תודגנתהה תחפת ,תונווכה ורהבויש ירחא ילוא :קודבלו גולאיד

 ךותמ תעבונ הניא המכסהה-יאש איה תרחא תורשפא .הבחר המכסה גישהל

 לע ןגהל ידכ השוע בורה המ איה הלאשה זאו ,תודגנתה ךותמ אלא ,הנבה-יא

 .םיטועימב עוגפל ילב ומצע

 ךרד טוקנל שי הררב תילב לבא ,הבחר המכסהל עיגהל אוה ףדעומה ןורתפה

 הערכה רשפאיש תויונמדזה-ןולח תרצוי תיחכונה תואיצמהש ןכתיי .הערכה לש

 ,םינש שמח ינפל תמייק התייהש הריוואב הילא עיגהל היה ןתינ אל ילואש

.לשמל

 .תונוש תושיג שי הזה רוביצב .ולש תסנכה ירבח תעדכ הניא בוחרב יברעה תעד

 שומימ וחטבוי םהבש ,םימיוסמ םיאנתבש וירקחממ קיסה החומס רוספורפ םג

.הקוחה תא לבקל יושע יברעה רזגמה ,טועימה דמעמב הרכהו טרפה תויוכז

 ומכ ,בור תערכה תובקעב ,הקיתשבש המכסה ןימכ היהת וז :יבלח יזמר 

.םיכסהל םיבייח םלוכ אל ,רמולכ .םדוק תרמאש

 תכלל םיבייח אל לבא ,רשפאה לככ הבחר המכסהל עיגהל ץוחנ :רודירמ ילס 

 ןאכ עצומה יכ אדוול שי תישאר ,רומאכ .ותמכסה תא לבקל לארשיב םדא לכל

 קלסי גולאידה םתסה ןמ ,הנבה-יאב הצוענ וילא תודגנתהה םא .ריבסו ןגוה אוה

 הנידמה לש התוהמ םצעל תודגנתהמ תעבונ הנבהה-יא םא לבא ;הנממ קלח

.עירכהל ונתבוח זא יכ ,התוהמ תא ןגעל הנממ עונמל ןויסינהמו

 טפשמה תיב לש תמיוסמ תונשרפ הרצונ ,םינורחאה דוסיה יקוח ינש תובקעב

 יפואהמ קחרתמש ןוויכב 'תיטרקומד'ו 'תידוהי' ןיב ןוזיאה תא תרערעמש

 לש םיילגר יתש לע ןתיא דומעת הנידמהש םיצור םא .הנידמה לש ידוהיה

 לגר וכיראהש תויה ,ךרואה ותואב הנייהת ןהש הבוח ,'תיטרקומד'ו 'תידוהי'

.היינשה לגרה תא םג ךיראהל ךירצ ,תחא

 לש בצמבש רמול ןווכתה רודירמ ילס ,הנוכנ יתנבה םא :ץילוק ימענ 

.תטלחומ אל לבא ,רשפאש לככ הבחר המכסהל ףואשל שי ,הררב-ןיא
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 היטרקומדל ילארשיה ןוכמה לש ודיקפת לע ןאכ רבדל ינוצרב הז רשקהב

 עיגהל ןתינ אל םא םג .תאזה המישמה תא עצבל ומצע לע לביק הבר הדימבש

 םיאשונה תא תולעהל התייה וב חתפ ןוכמהש ךילהתה תרטמ ,הבחר המכסהל

 ,תויגוסה תא ןבלל ץמאמ לכ תושעל תוחפל .ירוביצה םויה רדס לע הלאה

 הנבהל עיגהלו ,להקה תעדל ןרידחהל ,ירוביצה םויה רדס לע ןתוא תולעהל

.ןהלש רתוי הקומע

 תומקומ ליבקמב .הצעומה לש םייצרא-ללכה םישגפמב םכתסמ וניא ץמאמה

 איה ךוראה חווטל הבשחמהו ,םידימלת תוצעומ רתיה ןיבו תוירוזא תוצעומ

 .תילארשיה הרבחה לש םירזגמה לכ תא לולכל

 םיסנמ ונחנאשו ונתוא הדירטמש הדוקנ לע עבצא םש רודירמ ילס :לגס לארשי 

 ןיינעב המכסה-יאמ תעבונ יברעה טועימה לש ותבוגת םאה :הנממ קמחתהל תצק

 תומייק דוסי תולאש ןתוא ךא .ידוהיה ינויצה רזגמל תודגנתה םצעמ וא ,רחא וא הז

.תופירח רתיב ףא ילואו ,ידרחה רוביצה יבגל

 ךיאו ,לארשיב ידרחה רוביצה לש וידחפ לע ץילרק המלש ברה רמא המ יתעמש

 עבוק וניא ,וילא יתכרעה לכ םע ,ץילרק ברהש אלא ,וללה םידחפה תא גיפהל רשפא

 זאמש הכלהה ילודג עמשמ הרות תעדו ,תעבוקש איה הרות תעד .ידרחה םלועב םולכ

 אל הז ןיינעב .תיהולאה החגשהה דגנ הריפכ השעמ הנידמה תמקהב ואר דימתמו

 םידסיימה תובאה םע ולש הרשפה ,ימואל-יתדה רוביצל רשא .הרשפ םוש ןכתית

 לארשיב יברעה רוביצהש רמואו תכל קיחרא .'תויטסיחישמ'ה ויתויטנ אוה םיידרחה

 םיסנמ ונאש יפכ תידוהי הנידמ םע הרשפל עיגהל ידרחה רוביצהמ רתוי הברה לגוסמ

 רמולו תאזה החונה הקולחה תא תושעל ונל רוסא ,תורחא םילימב .הקוחב הרידגהל

 םע .הרשפל עיגהל ןתינ תידרחה הייסולכואה םעשו יברעה רזגמה םע היעב ונל שיש

 .םתנומא ישרושל תעגונש ,הברהב הקומע היעב שי תידרחה הייסולכואה

 תמאבש ןכתיי .דואמ תבכרומו השק איהו ,וזה תואיצמה לומ החוכנ דומעל ונילע

.תירוטסיה הערכה הצוחנו ,המכסה ךותמ הקוחל עיגהל םילוכי ונניא

 לש היצאוטיסב תאז םיריבסמ םה לבא ,תואמצעה תליגמ לע םימותח ןכא םידרחה

 תודוסיב ןגועמש ןיינע איה תאזכ השיגו ,האושה ירחא תושפנ תלצהב ,שפנ חוקיפ

 םה ,תולובגה ךותב ןאכ םייח םה .שפנ חוקיפ לש בצמב רבודמ אל םויה .הכלהה

 .הזכ ינוליח ךמסמ לע ומתחי אל םה .םיביצקת םילבקמ

 לש ךילהת רבוע ידרחה רוביצה ,יתעדל .העוט לגס לארשיש בשוח ינא :ולרש לבוי 

:הלא ראשה ןיב םה יונישל םינמסה .היצזינויצ

.הדובעל האיצי לש ךילהת .1

.לודג יוניש םש תוליבומ םישנה ;השיאה רורחש .2

 םינויצה םע ,ד"בח םע ךסכוסמ היה ,לשמל ,ךש ברה .ידרחה םלועב לוציפה .3
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.ואדנל ברה םע ,םייתדה

 תא הליפכמ ,'םינמזה ןיב' ,ץראה יליבשב םילייטמש םידרחה םירוחבה תומכ .4

.המצע

 אלו תינויצ-א איה םויה תידרחה תודהיהש בשוח ינא .יוניש ינכוס םה הלא לכ

.יתועמשמ יוניש הזו ,תינויצ-יטנא

 :הקוחל אובמה רמולכ ,ונניינעל רזוח ינא

 ויפוא תלאשב תנגוה הקסע היהתש יאנתב לבקתת המכסהב הקוח יתעדל

 לארשי תדוגא ,ס"ש ללוכ - הבחרה תיתדה תונויצה .לארשי םע לש ימואלה

 ןפואב הרובס - תילארשיה תידוהיה תוירוביצב 'לקשמ תכיתח' הזש ,המודכו

 םילמסה םירשע תא ןמסנ םא ?יפוא והמ .יפוא תאשל הכירצ הנידמהש יטננמיא

 רוסיא ,םינמז חול ,לגד ,ןונמה ,ראשה ןיב( ימואלה יפואה לש םיקהבומה

 רוביצב הבחר המכסהב רובעת הקוחהש יוכיס שי ,)תבשב תירוביצ הרובחת

 הליעפ תודגנתה-יאל עיגהל רתויה לכל רשפא - יברעה רוביצל רשא .ידוהיה

.ודצמ

 ותמלשה ירחא בור יפ לע םיבתוכ אובמ ?ןאכ ןוידה אשונ יבגל הכלשהה יהמ

 תא ארקי רוביצה בור ןכש ,הקוחל אובמב רבודמשכ גוהנל שי ךכ אל .רפסה לש

 .תונווכה תרהצה אוה-אוה אובמה ;המצע הקוחה ילופלפל סנכיי אלו אובמה

 המכסהה :הלופכ תובישח אובמל .הקוחה ןכותמ קתונמב אובמב ןודל בושח ןכל

 ונאש תויה ,ןכ לע רתי .ללכב הקוח לע המכסהל ירקיעה יאנתה איה וילע

 קלח היהת אלא ,ןוילעה טפשמה תיב תא קר שמשת אל הקוחש םיניינועמ

 הלש יטפשמה טביהל רבעמ לארשי תנידמ לש הינפ תא בצעת ,ירוביצה חישהמ

 תא וארי דוע טועימה תוצובק תרחא .הבחר המכסהב לבקתי אובמהש בושח -

.םהילע הפוכ בורה תצובקש שדח 'קירט'כ הקוחה

 אובמה יכ ,אובמה תא בותכלו םידקהל בושחש הרובס ינא םג :רבורג הנפד 

 .םיילאיסוזנסנוקה םייכרעה 'םימודאה םיווקה' תא עבוקו ,תונורקעה תא ליכמ

 ותסרגב ןיב ,תואמצעה תליגמ תא ץמאל שי ,הבחר המכסהל עיגהל םיצור םא

 תואמצעה תליגמש הלוע םג הפ םינוידה חורמ .תרחא הסרגב וא לגס באז לש

.הזב קבאיהל אלו תאז לצנל יאדכ .ונלש תיביטקלוקה העדותל הרדח טלחהב

:ידרחה רוביצל רשקהב המכסה יבגל והשמ :רודירמ ילס 

 לצא יתיאר ,תיטרקומד תידוהי הנידמ וניינעש דוסי קוח לע יל ויהש תוחישב

 'דוסי קוח' םיגשומהמ הדרח רתויו ןכותהמ הדרח תוחפ ידרחה רוביצב םישנא

 תוהמה לש טביה םג הפ שיש ןובשחב איבהל ןכ לע ךירצ .םמצעלשכ 'הקוח' וא

.אטבל לולע למסהש הממ הדרחה לשו למסה לש טביה םגו

 םוש ןיא ,האלמ המכסהב קר םיניינועמש ימ - ללכב המכסהו הערכה יבגל
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 היצפואה לש המויק לע םיעדוי 'םינקחש'ה לכ םא אלא תאז וגישיש יוכיס

 עדומ אלש ימ ,רמולכ .רשפאה לככ הבחר המכסה סיסב לע הערכה :היינשה

 המכסהל וא רבד לש ופוסב ואיביש תורשפל ןוכנ תוחפ היהי ,הפולח לש המויקל

.הבחר המכסהל וא ,האלמ

 ידכ ,האלמ המכסה וילע ןיא םא אובמ היהי אלש ףידע :רגרבצלז ילע 

 האלמ המכסהל תוחפל רותחל ונילע .בור תועצמאב הפכנש אובמל עיגנ אלש

 הכזנש תעדה לע תולעהל ןיא ירהש ,תננוכמה הפסאה לש ירטשמה קרפל עגונב

.לארשי תנידמב חרזאו חרזא לכ דצמ סוזנסנוקב

 תושרהמ תויטילופה תויושרה תדרפה אוה הקוחב רתויב בושחה רבדהש תויה

 המכסהל עיגהל תוסנל תוחפה לכל שי ,הקוחל האלמ המכסה ןיא םא ,תננוכמה

 תסנכב םייחכונה תוחוכה לש תלוכיה תא ליבגנ ךכב .ירטשמה קלחה יבגל

 .םייטילופה םייונישה יפל ישימחו ינש לכ םייוניש תושעל

 .אובמב ללכיהל יואר וניא וא יואר המ יבגל םירבד ןאכ ורמאנ :ןמרבוג המלש 

 תלבוס הניא יתעדש ,לארשי תנידמ לש התייווה שרושל ךכ לכ םידרוי הלא םירבד

 ץוחנ ןכל .המצע הקוחה לש תויביטמרונ תוארוהכ אלו אובמב קר ואבוי םהש

 .הקוחה לש םינושאר םיחתופ םיפיעסכ םתוא לולכלו םפוגל םירבדה ןכותב ןודל

 דוסי-קוחב לארשי תנידמ לש התוהז רבדב תוארוהה תא קקוחל ןמזה וישכע

:הלא םה תופיחדל םימעטהו ,דחוימ

 ריסהל ידכ .'תובשה קוח' לש ירסומהו יטפשמה ףקותה יבגל תוקפס ולע הנורחאל

 שיו ,קקוחמה לש תידיימה ותוברעתה הצוחנ ,וללה תוקפסה תא דימתלו תחא

 איה לארשי תנידמ היפלש תיתקוח העיבק ידי-לע 'תובשה קוח'ל יוסיכ תתל

 להנמ 'נ ןאדעק ןיינעב ןידה קספ ןתינ רבכמ אל ,ךכל המודב .ידוהיה םעה תנידמ

8966 צ"גב( לארשי יעקרקמ / 1 ד"נ ד"פ - 59  )  ילבמ וניעב וריאשהל רוסאש ,))852

 תידוהיה תובשייתהה לש התומד יהמ שרופמב עבקיו ורבד תא רמאי קקוחמהש

 ביגהל תבייח תסנכהש ןעוט ינא אלא ,ןידה קספ םע חכוותמ ינניא .לארשי-ץראב

.תמלוהה תינויצוטיטסנוקה הבושתה תא ול תתלו ,הזה ןידה קספ לע

 ןיבל תוחרזאה גשומ ןיב לדבהה אוה וב ןודל שיש אשונ דוע :אריפש סומע 

 ילמרונה בצמה םא םג ,חרכהב םיפפוח םניא הלא ינש .תימואלה תוהזה גשומ

.תימואל תוהז התואל םיכייתשמ םג םואל תנידמ יחרזא בורש אוה

 ,ידוהיה םעה תנידמ איה לארשי תנידמש אוה הז רשקהב ילש 'ןימאמ ינא'ה

 רדגומש ימ לכ אל ,בגא .תידוהיה תוימואלל ילאירוטירט-ינובירה יוטיבה איה

 ידוהי בור .תידוהיה תוימואלל ךייתשמ תיתד הניחבמ ידוהי ומצע תא רידגמ וא

 ילאירוטירט-ינוביר-יטילופה ןבומב תידוהיה תוימואלל םיכייתשמ םניא םלועה

 םהש םידוהיל ,םילארשיה םידוהיל ,הנושארבו שארב ,דעוימ הזה יוטיבה .הלש
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.לארשי תנידמ יחרזא םג

 לכ תנידמ םג איה לארשי תנידמש ,אוה רחאה דצה .עבטמה לש דחאה דצה הז

 תוילכלכ-תויתרבחהו תויחרזא-תויטילופה תויוכזה תחטבה לש ןבומב היחרזא

 ,תויתליהק ,תויצוביק תויוכז תחטבה לשו היחרזא לכ לש תוילאודיבידניאה

 תויסולכוא לש )ימואל עבצ םע וליפא םימיוסמ םינותנבו( תויתוברת-תויתד

.הבש טועימה

 תורמל לארשי תנידמ תמקה ידי-לע הרתפנ ידוהיה םעה תייעב :ולרש לבוי 

 ייברע םיניטסלפה יפלכ תירסומה היעבה .הב םיאצמנ אל םידוהיה בורש

 התוהז תא םיצעהל לכונ הזכ הרקמב .םואל תנידמ םהל היהת םא תחפת ,לארשי

.ןופצמ תופיקנ תוחפ םע לארשי תנידמ לש תידוהיה

 יולת-יתלב ךילהת איה אובמ תביתכש ינפמ םג אובמ תביתכב ךמות ינא ,רומאכ

 רתוי וא תוחפ יפוסה דעיהש ינפמ ,עודי רבכ הקוחה ףוצרפש ינפמ םגו הקוחב

.עודי

 הליאשה וא הילע תוכמתסהל עגונב תישעמ היעב שי - תואמצעה תליגמל רשא

 לארשי תנידמש תויעבל הקיזב תנכדועמ הניא תואמצעה תליגמ יכ ,הנממ

.םויה ןתא תדדומתמ

 תויוכז לש יללכ חוסינב םויה יד ןיא :הז אוה תואמצעה תליגמב רסחש המ

 .יטרקנוק רתוי והשמ ץוחנ .ןימו תד ,עזג לדבה אלל תוקנעומש

 ,םיימינפה םיחוכיווב חתפמ תלאש איה לארשי-ץרא לע תולעבה תלאש

 ,לארשי-ץראל ונתוכזל אקווד ואל ,ךכל סחייתי אל הקוחל אובמש רשפא-יאו

.תובשייתהה אשונל אלא

 ,ץוחנ אוהש ונחנה םא לבא ,הקוחל אובמ ץוחנ אל ,יתעדל :ןמרבוג המלש 

 ןהו לארשי תנידמ תמקה לע הזרכהב ןה בטיה ןגועמש חסונ עיצהל ינוצרב

 ץראל תידוהיה תונכוסה לשו תימלועה תינויצה תורדתסהה לש ןדמעמ קוח'ב

 תונכוסה ןיבל לארשי תנידמ ןיב רשקה תא עבק רשא ,'2591 ג"ישתה ,לארשי

:עיצמ ינאש חסונה הזו .תינויצה תורדתסההו -תידוהיה

 איה .ולוכ לארשי םע תריצי איה .ידוהיה םעה לש ותנידמ איה לארשי תנידמ"

 תויולגה ץוביקל ,םידוהי תיילעל תינויצה העונתה לש היתופיאש תא המישגמ

 תמייקמ איה .לארשי תנידמ תמקה לע הזרכהבש תונורקעה חורב ץראה ןיינבלו

 תומוקמה לע תרמושו םדאה לש דוסיה תויוכז תא תדבכמ ,יטרקומד רטשמ

 ךות המוחתב םייחה םיטועימה לש תשרומה תא ןכו תותדה לכ לש םישודקה

".ןימו עזג ,תד לדבה ילב היחרזא לכל רומג ינידמו יתרבח תויוכז ןויווש םויק

 ךסב אוה .ןאדעק ןיד קספ לע ףצקה ןאכ אצי עודמ עדוי ינניא :רגרבצלז ילע 

 וא הלפמ אל ןפואב וקלוחי הנידמה תועקרק :תויוכזה ןויווש לע רמוש לוכה
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 תויוכז ןויווש ךות 'תיטרקומדו תידוהי'ב ןיינועמש ימ .הלפמ אל ןפואב ורכמיי

.ןאדעק ןיד קספל דגנתהל לוכי וניא ,היחרזא לכל

 םע .ותא תויחל רשפאש חסונ אוה ןמרבוג המלש לש חסונה :אריפש סומע 

 ותריצי הנניא לארשי תנידמ ,הדבועבש ןיינעכ ,תישאר :תורעה יתש יל שי ,תאז

 ותוכזל יוטיב איה ;'דמעמה קוח'ב ןיוצמ רבדהש תורמל ,ולוכ לארשי םע לש

 לארשי תנידמש ןייצנש ךכב יד אל ,תינש .תימואל תונובירל לארשי םע לש

 תויוכזב קרו ךא רבודמ םא ,הכותב םייחה םיטועימה לש תשרומה לע רומשת

.םיטרפ לש תוילאודיבידניא

.תואמצעה תזרכהב בותכש המ לע ףיסוהל הצור ינניא :ןמרבוג המלש 

 ,תואמצעה תליגמ תא שדחמ ץמאל תישעמ הניחבמ יוצר םא :אריפש סומע 

 דוע רשפא-יא ,שדח חסונ רבחל איה המגמה םא לבא .הב תונשל רוסא זא

.ונברקב יחה לודגה טועימה לש תויצוביקה תויוכזה אשונמ םלעתהל

 ינש לע המכסה הגשוה :הכ דע ורמאנש םירבד םכסל שקבמ ינא :יבלח יזמר 

 הקוחב ןודל ךרוצ ןיא ,ינש ;בושח רבד איה אובמה תביתכ ,דחאה - תונורקע

 איהש יפכ תואמצעה תזרכהש תויה - ףסונ ןיינע .אובמה תא בותכל ידכ המצע

 תא איבהל שקבמ אוה .ןמרבוג המלש  לש תפסונ הסרג העצוה ,תינכדע הנניא

.ךרוצה יפל םינוקית תייוולבו ,תירשפא הפולחכ ותעצה

 רמאנ ,תואמצעה תליגמב תיזכרמה הקספה תא םיצמאמ םא :אריפש סומע 

 לכל רומג ינידמו יתרבח תויוכז ןויווש םייקת לארשי תנידמ"ש ראשה ןיב םש

 ".תוברתו ךוניח ,ןושל ,ןופצמ ,תד שפוח חיטבת ,ןימו עזג ,תד לדבה ילב היחרזא

 היחרזאל תוברתו ךוניח ,ןושל ,ןופצמ ,תד שפוח חיטבת' :ןכדעמו תצק הבעמ יתייה

 הלימב קפתסנ םא .תויצוביק תויוכזל היצקידניא שי ןאכ .'הכותבש םיטועימלו

 חוסינ ,םויכ .'דרפנב חרזאו חרזא לכל' ונרמא וליאכ הז ירה ,אדירג 'היחרזאל'

.יצוביק דוסי והשזיא ףיסוהל בושח ,םינפ לכ לעו .קפסי אל הזכ

 ,ידוהיה םעה לש ותנידמ איה לארשי תנידמ" :ןטק ןויסינ דוע :רדיינש הנא 

 יתרבח תויוכז ןויוושל הבש םיטועימה לשו ידוהיה םעה לש ותוכז תא המישגמה

".תוברתו ךוניח ,ןושל ,ןופצמ ,תד שפוח חיטבתו ,ןימו עזג ,תד לדבה ילב רומג ינידמו

 אל ללכ ינאו - חיתפל םישרדנ םא ,תונוש תופקשהל רבעמ :ןמרבוג המלש 

 םירכזנ םהש דוע המ ,םישודקה תומוקמה תא ריכזהל הבוח - ץוחנ אוהש חוטב

 איה םימייק םיטסקטמ הייטסש ךכל רע ינא ,תאז םע .7491-מ ם"ואה תטלחהב

 תונפהלו דוסיה יקוחב ונגהנש ומכ גוהנל איה הדיחיה ךרדה ןכל .םיחוכיוול חתפ

 ירהש ,םתס הזרכהה לא אלו לארשי תנידמ תמקה לע הזרכהה תונורקע לא

 .הקוח תויהל הנווכתה אלו ,יטילופ ךמסמ התייה הזרכהה

:הצובקה ינויד תא םכסל שקבמ ינא ,םכתושרב :יבלח יזמר 
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 'תיתוברת-בר' ,'תיטרקומדו תידוהי'  - ונינפל ודימעהש תויצפואה שולש ךותמ .1

.'תיטרקומדו תידוהי' תוכזב תיללכ טעמכ המכסה התייה - 'תילארשי'ו

 היהת ,תיללכ המכסה רדעיהב לבא ,רשפאה לככ הבחר המכסה הפידע .2

.ןאכ ולעש תועצההו תויגוסה לכ תא ןובשחב איבתש הערכה

 תזרכה תא םיצמאמ ונחנא ,םיחכונה לכ לע תמכסומ היהתש הפולח רדעיהב .3

.הקוחל אובמכ תואמצעה



ןויד תוצובק

77

'ב ןויד תצובק

 :םיחנמ

השמ ,לחש ד"וע

 םירוערעל יאבצה ןידה תיב אישנ רבעשל - ןליא ,ףיש ףולא טפושה

:)תיב-ףלא רדס יפל( םירבודה תומש

תירוא ,וטאדא רדנוג-בר

 לארשי תסנכ ,מ"ער - בלט ,ענאסלא כ"ח

השמ ,סנרא 'פורפ כ"ח

   תירבעה הטיסרבינואה ,םיטפשמל הטלוקפה - תור ,ןוזיבג 'פורפ

םילשורי ,היטרקומדל ילארשיה ןוכמה  ;םילשוריב     

 הסנכהה סמ ביצנ רבעשל – השמ ,שיבג ד"וע

'הדוקנ' ,'ץראה' ,יאנותיע - לארשי ,לארה

ביבא-לת תטיסרבינוא ,היפוסוליפל הקלחמה - אסא ,רשכ 'פורפ

ביבא-לת תטיסרבינוא ,גאלשנבואט ןוכמ שאר -  רשא ,זועמ 'פורפ

הפיח תטיסרבינוא - ימס ,החומס 'פורפ

תסנכל יטפשמה ץעויה רבעשל - יבצ ,רבנע ד"וע

ל"הצ ,ישארה יאבצה טילקרפה - םחנמ ,ןייטשלקניפ ר"ד ףולא

ביבא-לת ,יזוחמה טפשמה תיב - הנויבס ,יולטור תטפושה

 ןיב הריתס תמייק םאה :הלא םה ןוידל םידמועה םיאשונה :לחש השמ 

 - תוידוהי ןיבל ,יתדה ןויפאה רמולכ - תודהי ןיב המ ;'תיטרקומד'ו 'תידוהי'

 הנידמב םידוהי-אל לש םניד והמ ;ירוטסיה-ינתאה ,יתוברתה ןויפאה רמולכ

 לכ תנידמ' תא רתוס 'תיטרקומדו תידוהי הנידמ' םאה ;תיטרקומד-תידוהי

.'ידוהיה םעה תנידמ' םע דחא הנקב הלוע 'תיטרקומדו תידוהי' םאה ;'היחרזא

 המב תוקפס יל שי יכ רמואו תיסרוקיפא תצק הרוצב חתפא :סנרא השמ 

 ,תירבה-תוצרא לש הקוחה ,תמסרופמ תחא הקוח שי ,עודיכ .המצע הקוחל עגונש

 דמעממ תינהנש םלועב הקוח דוע שיש רובס ינניאו ,הצרעהב הילא םיסחייתמש

 ,ער אל ירמגל תולהנתמש ,הקוח אלל תונידמ טעמ אל שי ,תאז תמועל .ההז

 רבכ איה םויכ ןהלש הקוחהש ,תפרצ ומכ תונידמ םג שיו .הילגנא ןשארבו

 ,תורחא םילימב .רבעשל תיטייבוסה הקוחה אוה רחא גוס .רפסמב תישימחה

.תינוטלש החלצהל םשרמ אקווד הנניא הקוח

 תוסנל ,םיכירצ וליפאו ,םילוכי ונחנאש חוטב ינניא ,הקוחל תואובמ יגוסל רשא
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 ןוויכמ ,הנמ החומס רוספורפש תוירוגטקה תחאב לארשי תנידמ תא םקמלו

 תונידמ לש תומיוסמ תומרונש בוט .תידוחיי הנידמ תמאב איה לארשי תנידמש

 אל לבא ,הקוחב וא ,דוסי יקוחב ונלצא ואטבתי תירבה-תוצרא ןוגכ תותברותמ

.הזל רבעמ

 ,ונתוא םיכבסמ קר הקוחל אובמב לארשי תנידמל םלוהה חוסינה לע םינוידה

 אל ימ .'היחרזא לכ תנידמ' הרדגהה איה ךכל המגוד .תיטנמסה הניחבהמ םג

 הנידמב חרזא לכש הצור אל ימ ?היחרזא לכ תנידמ היהת לארשי תנידמש הצור

 ונזמר וליאכ ,'היחרזא לכ תנידמ' םירמואש עגרב לבא ?ילש הנידמה וז :דיגי

 ינב ושיגרי םלוכ אלש ,םיחרזאהמ קלח תולפהל םיצור ונחנא וז הרדגה ילבש

.שייבמ הזו ,הנידמ לש דוסיה יגשומ תא םאות ונניא הז .תיב

 .הזמ רתוי ץוחנ אלו ,'לארשי' הנידמל םיארוק - 'תידוהי הנידמ' הרדגהל רשא

 יטננימודה יפואה אליממ ,םידוהי םה הנידמה יבשות בור דוע לכש ןאכ ורמא

 אוה ?הקוחב וזכ הרדגה לולכל תלעותה המו םעטה המו ,ידוהי אוה הנידמה לש

 הלאשב םיחוכיוול חתפ תחתופ קרש 'תיטרקומדו תידוהי הנידמ' הרדגהב ןידה

 הריתס םירתופ ךיאו תיטרקומד הנידמ ןיבל תידוהי הנידמ ןיב הריתס שי םאה

 .תאזכ

 אוה - הקוחב וא םיקוחב םא - ואטבל יוארש לארשי תנידמל ידוחייה רבדה

 .הנגהל קוקזש ידוהי לכל ןגמכ ,םלועב ידוהי לכל טלקמכ הלש יזכרמה הדועיי

 םיפתוש םישיגרמ םניא ילוא הנידמה לש םיידוהי-אלה היחרזאמ קלחש ףא

 םיפתוש תויהל םינכומ ,תיזורדה הייסולכואה ןיב יאדווב ,רחא קלח ,הזה דועייב

 אובמב הזה דועייה תא לולכל שי םאה איה תרחא הלאש .תאזה המישמב

 תוסחייתהל וא רושיגל תונתינ ןניאש תויעב רצוי וניא אוה תינורקעש ףא ,הקוחל

 םירבד םע ההדזמ ינא הז רשקהב .לארשיב םיטועימה תייסולכוא דצמ הריבס

 חווטל תונורקע 'לוענל'מ רהזיהל שיש ךכ לע יקציבר יבא רוספורפ רמאש

 ,הנש םירשע דועב הזה יטננימודה דועייה האריי ךיא םיעדוי ונניא ירה יכ ,ךורא

.הזמ הלעמלו םירושע ינש דועב הל היהת תומד המ םויה םיעדוי ונניאש הנידמב

 ;לעופב הנידמה יהמ .א :ונלש ןוידב תולאש המכ ןיב ןיחבהל שי :ןוזיבג תור 

  הקוח ונל הצוחנש החנהב .ג ;תיביטמרונ הניחבמ הנידמה תויהל הכירצ המ .ב

 בותכה תא לולכל שי םאהו ,הקוחב הנידמה תומד לע בותכ תויהל ךירצ המ -

 יקוח ללגב ונכבתסה תצק .'תובשה קוח' אשונב לשמל ,הקוחה ףוגב וא אובמב

 ןיקתהלו  ,'תיטרקומדו תידוהי הנידמ' יוטיבה תא וללכ רבכש ,2991 לש דוסיה

.םייקה ןמ הייטס אוה 'תיטרקומדו תידוהי' דיגהל ילב הקוח םויכ

 םאה - טועימו בור ןיב םיסחי איה תעדה תא הילע תתל שיש הבושח היעב

 םיעצמאה םהמ ,יח אוה הבש הנידמה לע ותוברת תא טילשי בורש ימיטיגל
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.ולידגהל וא הזה בורה תא רמשל תנמ לע טוקנל רתומש

 ינויח .הנידמ לש רתויב בושחה יתרהצהה ךמסמה איה הקוחש קפס ןיא

 הנידמהש תושרופמ תרמוא הניאש הקוח - הלש תוידוהיה תא ףקשת הנידמהש

 םויכ םינכומש הלאמ םיבר ,יתעדל .רתויב תיתייעב הקוח איה תידוהי איה

 הנידמה לש תוידוהיהש ששחה ידי-לע םיענומ ,הקוח ןוניכ תארקל הלועפ ףתשל

 ,ינש דצמ .הקוחב תוידוהיה תא ןגעל שי הקיחשה תא רוצעל ידכשו תקחשנ

 ,ןאדעק ןיד קספ איה היארהו ,הזה רשקהב דימת ליעות הקוחש חוטב אל

 תידוהי' הרדגהה תמייק התייה רבכש ירחא רמולכ ,2991 יקוח ירחא ןתינש

 היהת םא םג ,רמולכ .לארשי תנידמ לש בייחמה יטפשמה רמוחב 'תיטרקומדו

 םא ,טפשמה תיבל עירפי אל הז ,'תיטרקומדו תידוהי' הב בותכש הקוח ונל

 בשייתהל םיברעל תתל אל תוכזה תא וא "תובשה קוח" תא לטבל ,ןוכנל אצמי

.המודכו םיידוהי םיבושייב

 הקוח יכ ,הנוכנ הנניא דוסי יכרע ןגעל ילככ הקוחה לע תוכמתסהה ,אופא ,ךכ

 םירדסהה םהמו תיתרבחה תואיצמה יהמ אוה בושחש המ ;המומע היהת דימת

.הקוחה תמרב אקווד ואל ,םייביטקפאה םייביטמרונה

 תויהל הכירצ המ הלאשב ליחתהל ינוצרב וללה םיבושחה םיאשונל הקיזב

 ינניאו ,תידוהי היהת הנידמהש דואמ בושחש רמוא ךכ לע .הנידמה לש התומד

 םוקמה איהש אלא ,ןותנכו רדגומכ ידוהי היהי הלש יפואהש ךכב תנווכתמ

 ונניא ידוהיה םעהשו תידוהי-תירבע איה תירוביצה תוברתה ובש םלועב דיחיה

 התייה הזה ןויערל .תידוהיה הנידמה לש התוהמ יהוז .ףדרנ וא לבסנ טועימ הב

 תמקה ירחאו הנידמה תמקהל וקבאנשכ הקדצה התייה ,הגהנ אוהשכ הקדצה

 תב הליהק תבשוי לארשיבשכ ,םויה הדימב-הב הלודג הקדצה ול שיו ,הנידמה

.הזה תיבה אלא םהל ןיאש םידוהי לש םיבר םינוילימ

 רמשל ידכ לועפל ימיטיגלש :לשמל ,םיפסונ תונויער םירזגנ הזה ןוכנה ןויערהמ

 הזו ,תיתוברת תוינידמו ,תובשייתה ללוכ הזו ,התוא קזחל ,תידוהיה הנידמה תא

.קימעמ ןפואב םתא ונדדומתה אלש םיפסונ םיאשונלו הפשל עגונ

 תרחא ץרא ול ןיאש ,ותדלומ וזש ,רחא םע שי לארשי תנידמב ,ינש דצמ

 תא .ותדלומב טועימל ותוא ונכפה – ןכ לע רתיו ,וילע ונמצע תא ונפכא ונחנאשו

 הנידמה תא קידצהל ךישמנש לככ .העש-העשו םוי-םוי רוכזל שי וללה תודבועה

 םימלשמש ריחמה תא בטיה רוכזל ונילע ,תקדצומ איה ייניעבש ,תידוהיה

 קידצהל ךישמהל יל העירפמ הניא ךכב האדוהה .הנידמה לש םייברעה היחרזא

 םעה לש תוכזה ןדבא העמשמ הזה ריחמה תייבג-יא יכ ,תידוהיה הנידמה תא

 לע .חרוא אוה םהבש תומוקמב תויחלו ךישמהל חרוכהו ולשמ הנידמל ידוהיה

 ונחנאש אוה לארשי תנידמ לש םייברעה םיחרזאל דיגנש היה יוארש המ ןכ
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 םניא םהש הנידמב םירוגמה םצע ידי-לע םימלשמ םהש לודגה ריחמל םירע

 הנידמ לש התמקהל ונלש תונוכנב םתוא תוצפל םינוכנ ונחנאשו ,הב בור

 תואלמ תויחרזא תויוכז םהל קינענש ךכבו לארשי-ץראמ קלחב תיניטסלפ

 גוצייה תא רפשל ,תוישיאה תויוכזה אולמ תא םהל קינעהל שי .ונתנידמב

 תוטלחה תלבקבו ןונכתב הליעפה םתופתתשה תא רפשל ,חוכה תקולחב םהלש

 .ךוניח ומכ םימוחתב הימונוטוא רתוי םהל קינעהל ,םהייחל םיעגונה םיאשונב

 אלא ,לארשיב םיברעה לש תוילאודיבידניאה תויוכזב קר אל ריכהל םג שי

.תוימואלהו תויתדה ,תויתצובקה םהיתויוכזב

 הנידמכ לארשי תנידמ לש הסיפתה ךשמה תא הקידצמ ינא ,רומאכ ,תאז דצל

 ךכב אטבתת תאזה הסיפתה .7491-מ ם"ואה תטלחה לש התועמשמב תידוהי

 תמרב ויהי אל הנידמה לש תוידוהיהמ םיעבונש םייפיצפסה םירדסהה בורש

 'תובשה קוח' לש םיטרפה אל ,תובשה ןורקע לשמל - םהמ קלחש ןכתיי .הקוחה

 -קוח'ל .הפשה ןורקעו ,החונמ םויכ תבש ןורקע ךכל המודבו ,הקוחב לולכל שי

 ובש םלועב דיחיה םוקמל אובל םידוהי לש םתוכז :תומר יתשב הקדצה 'תובשה

 םיצורש ,הינבל רשפאל תידוהיה הרבחה לש התוכז ;תינוביר תידוהי הרבח שי

 ;הזה גוסהמ הקיקח שי תובר םואל תונידמב .םימלש םיידוהי םייח תויחל ,ךכב

 החפשמה ינבל הבחרהה :ידמ בחר ונלצא ףקיההש אלא .לארשיל ידוחיי ונניא הז

 ,רמולכ .תיעטומ תוחרזאה לש תויטמוטואה םג ,תיעטומ טילש ןיד קספ תובקעב

.יילע לבוקמ תובשה לש ןורקיעה לבא ,תיניצר הרוצב םיטרפה תא לוקשל שי

 םאש ןויערל םיביוחמ ונחנא ינש דצמו ,הקוח ונל השורדש החוטב ינניא

 :תויורשפא יתש לוקשל שי הז ןיינעב .המכסהב הקוח היהת איה ,הקוח היהת

 תאזה הזרכהה ייניעבש ףא ,תיטרקומדו תידוהי היהת הנידמהש דיגהל .א

 וא תיכרע היעב תאזכ הזרכהב ןיא .ינשרפ הדימ הנקכ תיתועמשמ הנניא

 תידוהי הנידמכ המצע תא רידגהל לארשי תנידמל רתומ יכ ,תיביטמרונ

 .תיטרקומדו

 תולעהל' דעב ינא .הילמס תרדגהב קפתסהלו הנידמה תרדגהמ ענמיהל .ב

 ינא .האלמ תויוכז תליגמ לש התללכהל דגנ-לקשמכ 'תובשה קוח' תא 'התיכ

 רידגמ 'ןימאמ ינא' ןיעמ םה הלא לכ .םילמסה דעב ינא ,תירבעה הפשה דעב

 ,ירטשמ רדסה :םהש הקוח לכ לש םיטנמלאה תשולשמ דחא ,הנידמה לש

 .ודֶרק ,תויוכז תליגמ

 ,'תיטרקומדו תידוהי' תללכה ידי-לע םצעב םיחיוורמ המ תעדוי ינניא

 םימעפלש ,אל ותו תואמסס ןה הלאש םיעדוי ונלוכ ;'היחרזא לכ'ו 'תיתוברת-בר'

 לשמל - וז םע וז אקווד תובשייתמ ןהש םינעוט שיו וז תא וז תורתוס ןה יכ המדנ

 תשקבמ יתייה הז רשקהב .'תידוהי הנידמ'ו 'היחרזא לכ תנידמ' ןיב הריתס ןיאש
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 ידוהיה רוביצה בורו תידוהי הנידמ איה וזה הנידמה :םיברעל השק הלאש גיצהל

 רוביצה בור דוע לכו ,תידוהי הנידמ תויהל ךישמת איהש קדצומש בשוח ץראב

 םתאו ,הב םייח םתא .תידוהי הנידמ תויהל ךישמת איה ,ךכ בשוח ץראב ידוהיה

 ףתתשהל םינוכנ ויהת םאה טילחהל םכילע וישכעו ,ער ךכ-לכ אל הב םייח

 ונחנא .תידוהי הנידמ םייתניב איהש תאזה הנידמה תא קזחל הסנמש ךלהמב

 'תובשה קוח' םייקנ ונחנא .תידוהיכ הנידמה תא רידגהל אל םינכומ ונדצמ

 םתא םא .תישאר הפש עבקנ ונחנא ,םילצנתמ אלו ךכב םישייבתמ אל ונחנאו

 הנידמה לש דחוימה הייפוא הזש תושרופמ רידגהל ,הזה ךלהמל ףרטצהל םינכומ

 .םילגדב ףנפננ אל ,תורצוצחב עקתנ אל ,םכתא רטנקנ אל - הנממ קלח םתאשו

 ,ונל ורמאת ךכבו ,הזה ךלהמה תא םימירחמ םתאש ורמאת םא ,ינש דצמ

  תוזרכהה לכב אצנ אלש הביס םוש ןיא - ונתא תויחל םילוכי םכניאש ,םצעב

.ונל תוליעומש

 ואל דקמתיש ,רתויב תילמסה המרב ןתמו אשמ אוה הפ םייקל ךירצש המ ןכל

 תורדגהה וא תורהצהה גוסב אלא ,הנידמה לש הייפוא היהי המ הלאשב אקווד

 .תוכיישה תשגרה קוזיחל םהילע ןיידתהל םינכומ ונחנאש םילגדה וא םילמסה וא

 לע זירכהל אלו הנידמה יחרזא םיברעה יפלכ לודג ץמאמ תושעל הנכומ ינא םא

 וא והשמ - םייברעה הנידמה יחרזא - םכל השוע הז םאה ,תידוהיכ הנידמה

 םתא םא ונל תפכא אל ןכלו ,תידוהי איה הנידמה תרחא וא ךכ :םירמוא םתאש

 הנידמה הניא תאז ,הנממ קלח םישיגרמ אל ונחנא .םירידגמ אל וא םירידגמ

 הנידמה איה םא לבא ,תושעל המ ןיא ,םכלש הנידמה הנניא תאז םא .ונלש

.היתפמא ,הנבה ,בוט ןוצר ןיגפהל םוקמה ןאכו ,רבדל המ לע שי ,םכלש

 תושרופמ רמול שי - תידוהיה הנידמל עגונש המב :ןייטשלקניפ םחנמ 

 לש ןורחאה עובשהמ םהימואנ הז ןיינעל .תידוהי הנידמ איה לארשי תנידמש

 הנידמ לע רביד תאפרע .םיפלאמ ,לוואפ ,ינקירמאה ץוחה רש לשו תאפרע

 תדדצמש תואטבתה עימשה אל ודועמ לבא ,לארשי תנידמ דצל תיניטסלפ

 ץוחה רש ,תאז תמועל .תידוהי הנידמכ תויחל לארשי תנידמ לש התוכזב

 לע אוה קבאמה םגשו תידוהי הנידמ איה לארשי תנידמש שיגדה ינקירמאה

 הפוקתב טרפבו ,בלש לכב ןכל .תידוהי הנידמכ םייקתהל לארשי לש התוכז

 םעל טלקמ ,תידוהי הנידמ איה לארשי תנידמש רמול שיו רמול ןוכנ ,הנורחאה

.ידוהי יפוא ילעב םייח ןאכ בצעל ותוכזשו ,ידוהיה

 ויהי דוסיה יקוח ,הקוח היהתשכ ?תידוהי איה הנידמהש הקוחב רמול שי םאה

 ןיאו ,תיטרקומדו תידוהי הנידמ לע רבודמ רבכ דוסיה יקוחבו ,הקוחהמ קלח

 םנמא - היהתש ענמנה ןמ אל .םיישעמ םימעטמ םג הזה חוסינה תא תונשל

 תויחל יוארש רובס וליפא ינא .'תיטרקומד'ו 'תידוהי' ןיב הריתס - רידנ הרקמב
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 תוביסמ םגו תויטקרפ תוביסמ םג - ןכ לעו ,םיגשומה ינש ןיבש הזה חתמב

.'תיטרקומדו תידוהי' הרדגהב דדצמ אקווד ינא - תויתוהמ

 ןאכ .תידוהי איה הנידמהש הקוחל אובמב רמול שי םאה איה תפסונ הלאש

 םיחוסינב קוסעל יוצר אל העש יפלש ,קודצ םייח רמאש םירבד םע םיכסמ ינא

 לש התמלשה םע קר הקוחל אובמב לפטמ יתייה הלא וירבד חורב .םישדח

 .המצע הקוחה

 תוידוהי לע םילכתסמ םא - תיטרקומדו תידוהי ןיב תירשפא הריתסל רשא

 ,הריתס תמייק אל זא יכ ,המודכו ןויווש ,קדצ ןוגכ םייללכ םיכרע לש םינבומב

 רזח ומצע אוהש אלא ,הליחת ךכ רבס קרב ןרהא .'תיטרקומד' הווש 'תידוהי' יכ

 תויהל הלוכיש אופא איה הנקסמהו ,ולש םירחואמ םיבתכב הלא םירבדמ וב

 םאה ימצע תא יתלאש :יתדובעמ המגוד ןתא .הזה חתמב תויחל ךירצשו הריתס

 .ילארשיהו ילגנאה קוחה לש הלאל םיווש ירבעה טפשמב תימצעה הנגהה יללכ

.םהיניב המאתה יא תויהל הלוכיש יתאצמ

 לש םינורחאה הירבדל תפרטצמ ינא ןאכו - החוטב ינניא :יולטור הנויבס 

 יתבשחו תואמצעה תליגמב בוש םויה יתנייע .הרדגה הצוחנש - ןוזיבג תור

 יפכ םכסומ חוסינל םיעיגמ ויה םא קפס ,םויה םישנא וסנכתה ולש ימצעל

 םידבוע לשו םידוהי-אל לש םוצעה רפסמה הארמל ,םויה תואיצמב .זא ועיגהש

 תעדל ןיא ןכ לעו ,םיברעו םידוהיב קר הצמתמ הניא תיפרגומדה היעבה ,םירז

.הנש 02-03 דועב םויה רידגנש הרדגה לכ לש הלרוג היהי המ

 אל תיטרקומדו תידוהיכ הנידמה תא דוסיה יקוחב רידגהל ןויסינה :רחא ןיינע

 תנשב יתוא םילאוש ויה םא .תוקולחמ יובירל - ךפהל אלא ,סוזנסנוקל םרת

 ,'תיטרקומד'ו 'תידוהי' ןיב הריתס  תמייק םאה ,דוסיה יקוח תקיקח ינפל ,0991

 תמייק ןויוושה אשונבש יתעדי םא םג ,תוריתס ןיא םירבדה בורבש הנוע יתייה

 ומעז תא ךרוצל אלש וילע וררוע ןוילעה טפשמה תיב לש ויתוקיספ לבא .היעב

 ןוילעה טפשמה תיב לש ודיקפתמ הז היה אל םצעב יכ ,רוביצהמ לודג קלח לש

 תא םיליכמש םיטנמלאה המו ,תיטרקומד וא תידוהי ,המ לע רבוג המ עירכהל

 .ךפהלו תודהיה ךותמ היטרקומדה

 איה ,דוסיה יקוחב תמייק רבכ 'תיטרקומדו תידוהי' הרדגההש הדבועה ףרח

 םייתד .תיטילופה תשקה תוצק לכמ תועדה יקוליח ללגב תעדה תא החינמ הנניא

 הלענ רתוי יוטיב תתל שי ,קוח םישרפמ רשאכ ,עודמ םיקומינ ךל ואיצמי םיבר

 ןבומכו ,הריתס שי םא םייטרקומדה תונורקעה ינפ לע תודהיה לש תונורקעל

.תוכופה תועד שיש

 ידוהיה םעה לש ותמוקת יבגל תואמצעה תליגמב הרדגהה אקווד ןכל

 דצמ .הברהב חלצומ ןורתפ יל תיארנ ,היטרקומדה תונורקע חורב לארשי-ץראב
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 ,ידוהיה םעל טלקמ רותב לארשי תנידמ לש םויקה קודיצ תא השיגדמ איה דחא

 לש ומויק ןורקע תא הקידצמ איה :'תובשה קוח'ל הקדצה הב שי ינש דצמו

 תליגמ ךשמהב םיבותכש םירחא תונורקע חרכהב רתוס ונניאש ידוהיה םעה

 ןיב םויה רוחבל יתכרצנ וליא ,דוסיה יקוח לש ןויסינה רואל אקווד .תואמצעה

 לבא ,'ידוהיה םעה תנידמ' הרדגהה ןיבל 'תיטרקומדו תידוהי הנידמ' הרדגהה

 יתייה - םייטרקומד תונורקע יפ-לע הב םייחה םירחא םיטועימ לש םתנידמ םג

 םיטועימ לש םמויק תא תלסופ הניא רומאכש היינשה הרדגהה תא הפידעמ

 םעל הזה םוקמה לש דחוימה ךרעב הריכמ איה ליבקמבו ,הנידמה ךותב םירחא

.תוצופתבו לארשיב ידוהיה

  ןאכ רדגוהש המ לעו תויתוברת-ברה תלאש לע ןוידב הרושק תפסונ הרעה

 לש הכרעב לידגהל הייטנ שי םויה .'תינתאה תיטרקומדה הנידמה' יוטיבב

 תוהֵזל תוכזה תא םיאיבמ ונא ךכבש אלא ,תויתוברת-ןיבה לש ,תויתוברת-ברה

 .תויוכזה ראש לע ,תורודלו ,ףדעומ דמעמ הל םינתונ ,לע-תגרדמל תוכייתשהלו

 ומכ ,םיילסרבינוא םייטרקומד תונורקע לש םמויק תא םינכסמ ונא ליבקמב

.דובכ וא ןויווש

 אלא .תויתוברת-בר לש ןויער םויה תומישגמש דנלוהו היגלב תא ןאכ וריכזה

 תונורקע םימינפמש עגרב .היטרקומד לש תונורקע הליחת וססיב הלא תונידמש

 תא ונמלשה אל ןיידע ונחנאו ,תויתוברת-ברה תא לבקל רתוי לק ,היטרקומד לש

.וללה תונורקעה לש םתעמטהו םתמנפה

 תליגמ ביבס ,ידוהי תוחפל ,טעמכ אלמ סוזנסנוק האור ינא :זועמ רשא 

 וניכז זאמ ונלצא חסונש רתויב בוטה ךמסמה ןכא והזש רמוא יתייהו ,תואמצעה

 ידי-לע חסונ אוה :ןובשחב ואיבהל ךירצש דחא ןורסיח ול שי לבא ,תואמצעל

 שמתשמ יתייה .הלועפ ופתיש אל םיברעה - הטושפ הביסמו ,דבלב םידוהי

 המ ודיגת :םהל רמואו םייברעה וניחא-ונירבח תא חקול ,עצמכ הזה ךמסמב

 אוה עירפמש המ םא אלא ,םכתארקל אובל רשפא םא הארנו םכל עירפמ ןאכ

.חיש-ודל תורשפא ןיא ,ינובאדל ,זא יכ ,תידוהי הנידמב רבודמש

 הנידמ הנניאש קר אל 'היחרזא לכ תנידמ' יכ ,אלו אל - 'היחרזא לכ תנידמ'

 'יניטסלפה םעה' םמצע םינכמש ימ דוע לכ .תימואל-וד הנידמ איה אלא ,תידוהי

 ןדרי תנידמב םקלחו ,םימיענ ךכ-לכ אל םיאנתב יאבצ לשממ תחת םקלח ויה

 ,םויה .'היחרזא לכ' תנידמל השירדה התלע אל - םיבוט תוחפ דוע םיאנתב

 הרדגהב וכזי םיניטסלפהש רמולכ ,תיניטסלפ הנידמ םוקתש רורב םיברלשכ

 הרדגהה תלילש העמשמש 'היחרזא לכ תנידמ' לע רבדל רשפא ךיא ,תימואל

 הנידמ םוקת ןכא םא :ףסונ רבד .תיגול הריתס יהוז ?ידוהיה םעהמ תימואלה

 יתשב תימצע הרדגה םהל הצוחנ עודמ ,תימואל הרדגהב וכזי םהו םיניטסלפל
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 .תרחא וא וז הנידמב םיחא שי ונלוכל לבא ,הפ םיחא םהל שיש ןוכנ ?תונידמ

 אלא ,םתנידמב תידוהי תימואל הרדגה םמצעל םישפחמ אל תוצופתב םידוהי

 הנידמ לארשי לש התויהב היעב לכ האור ינניא ,וז הניחבמ .תויוכז ןויווש

.תידוהי

 לבא ,תדה אוהש בושח טנמלא שי תודהיב .דבלב יתד ןויפא תלעב הנניא תודהי

 תא תונייפאמ תורבידה תרשע םא .םייח תוחרואו תוברת רקיעב איה תודהי

 רבידה ינייפוא .תד אקווד ןניא ראשהו תד ןה ,ןהמ שולש קרש ירה - תודהיה

 איהש םשכ קוידב רגה לש ותוכז הנה תבשה תחונמ - תבשה תרימשב קסועה

.ידוהיה בשותה לש ותבוח

 ךא .'תיטרקומד'ו 'תידוהי' ןיב הריתס היהתש רוסאו ןויווש םייקל שיש רורב

 היטרקומד לע ,תמיוסמ היטרקומד לע םירבדמ ,חרזא תויוכז לע םירבדמשכ

 איה םאה אדוול ידכ היטרקומדה יהמ עדוי ןוילעה טפשמה תיב ךיא .תילרביל

 .ינקירמאה ןוילעה טפשמה תיב לש הקיספל הנופ אוה ?תודהיב תשגנתמ

 תורוקמל ליבקמבו ,תודהיה תורוקמל ךלי טפושה םא :ןייטשלקניפ םחנמ 

.ההז היהת לבקיש הבושתהש חוטב אל ,םירחאה טפשמה

 יתש ןה הלא .יטרקומד אל וא יטרקומד אקווד ונניא הז ,רמולכ :זועמ רשא 

 ,תירבה-תוצראמ וישרושש םושמ יטרקומדכ ונלצא לבוקמש המ .תונוש תוסיפת

 ךכמ תועבונ ףא םימעפל .תוינקירמאו היטרקומד ןיב הזתניס םעפ אל אוה

 םדאה דובכ :דוסי קוח תקיקח זאמש בתכ קרב ןרהא אישנה .תוכחוגמ תואצות

 וליאכ ךכב ;היטרקומדה תא דגונ אוה יכ יתקוח יתלב אוה תוומ שנוע ,ותוריחו

 םושמ ונלצא יתקוח וניא תוומ שנוע .היטרקומד הנניא תירבה-תוצראש רמא

.םייטרקומד תונורקע רתוס אוהש םושמ אל ,תודהיה תונורקע תא דגונ אוהש

 יקוחב ,ותעשב ,רבודשכ .ןוכנ-אלה םוקמב ונלצא םקוממ 'תידוהי' חנומה

 ;םיכרע ןיא הנידמלש יתבתכ ,תיטרקומדו תידוהי הנידמ לש היכרע לע דוסיה

 ,םידנקה וטקנש הז אוה ןוכנה שומישה .םיכרע ןיא תיבלו תיב איה הנידמ

a eerf :ובתכשכ  dna  citarcomed  yteicos. לש היכרע' בתכייש היה יואר ונלצא 

.ןוכנה חונימה הז .'תיטרקומדו תידוהי הרבח

 הנידמ לע רבדל םוקמ שי רבכ ןאכ ,הקוחל אובמב הנידמה תרדגהל עגונש המב

 םעה תנידמ' וא 'תידוהי הנידמ' היהת הרדגהה םאה לוקשל ןכומ ינאו ,תידוהי

.תונורסחו תונורתי וזלו וזל - 'ידוהיה

 ןיב הריתס ןיא .םיחרזאה לכל אלמ תויוכז ןויווש תויהל בייח תידוהיה הנידמב

 רתוס ונניא םיברעל תויוכז ןויוושש השעמל רמוא ןאדעק ןיד קספ םג .םיינשה

 חורב אוה ףא אטבתה ןייטשניבור םיקילא .תידוהי הנידמ לארשי לש התויה תא

 ןויווש יכ סרוג אוה ורמאמב .ןידה קספ ןתמ תובקעב בתכש רמאמב ,תאז
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.ותא םיכסמ ינאו ,תידוהי הנידמ לארשי לש התויה תא רתוס וניא תויוכז

 ;תישעמ אלא תיטרואת הנניא 'תודהי' גשומה לש ותייעב :ענאסלא בלט 

  עמוש ינאש םייוטיבה .תודהיה תא שיגרמ ,הנידמב טועימכ ,ינא ךיא רמולכ

 יהוז םאה - "ךרבחל השעת לא ךילע אונשש המ" ",ךומכ ךערל תבהאו" -

 לבא ינוצרל דוגינב המצע תא הרידגמש ,הנידמה תלהנמש תוינידמה ןכא

 ויה םלועב תובר תונידמב טועימכ םייחש םידוהי םאה ?בורה תעד יפ-לע

 ?הכותב יברעה טועימל לארשי תנידמ הקינעמש סחיה גוס תא לבקל םינכומ

 תויוכז ןויווש שי ,יתדמל הבש תירבעה הטיסרבינואב םיטפשמל הטלוקפב

 םימ יל ןיא ,תיב יל ןיא - התיבה רזוח ינאשכ לבא ,םיליגרתב ,תואצרהב אלפנ

 המוגע איה ,ןויוושו היטרקומד לע הב רבודמש הנידמב ילש תואיצמה .תותשל

.תישעמה תואיצמהמ תיטרואיתה הרדגהה תא קתנל רשפא-יא ןכל .רתויב

 לש ותנידמ יהוז יכ םירמואש עגרב יכ ,דחאכ םושייבו הרדגהב איה היעבה

 ,הנידמל ץוחמ לא לארשי ייברע לכ תא םיאיצומ תיטמוטוא ,ידוהיה םעה

 לש םתיב ןה ברע תונידמש ןועטל רשפא-יא .הנידמ אלל םתוא םיריאשמ

 םבצמו ןדריב ,ןונבלב ,הירוסב םיטילפ שיש איה הדבוע יכ םיניטסלפה םיברעה

 .םישובכה םיחטשב בצמהמ רתוי דוע עורג ילוא םש

 םתנידמ הנניא תאזש םישיגרמ םניא תירבה-תוצראב םייחש םידוהי ,תאז תמועל

 לש םתנידמ איה תירבה-תוצרא :ךפהל .םתנידמ איה לארשיש - ןכ לע רתיו

 לארשי תנידמש רמול רשפא-יא ,תינורקעה המרב ,ןכל .הב םיבשויה םידוהיה

 הנידמ אוה םיניטסלפה תייעבל ןורתפה ,תאז םע .דבלב םידוהיה תנידמ איה

 הרדגהל האלמ היצמיטיגל ןתיי םג םיניטסלפל תימצע הרדגה ןתמו ,םהלשמ

 .לארשי תנידמב ידוהיה םעל תימצע

 הקיזה ,הנידמ ןאכ המק םרט דוע הב יח ינאש ,לארשיל ילש הקיזל רשא

 לארשי תנידמש םירמואש םירבח יל שי .יחרזאה רושימב תויהל הכירצ ילש

 תידוהיו םידוהיל תיטרקומד איהש הזה ןבומב תיטרקומדו תידוהי הנידמ איה

 הרדגהה ,תוהזה תדועתב ,לשמל ,רשאכ לעופב תמייק תאזה הקולחה .םיברעל

 תוכייתשהה יפ-לע רמולכ ,יברע וא ידוהי ןיב הנחבה אלא ,'ילארשי' הנניא

 הנידמה ךותב לבא ,םילארשיכ םירדגומ ונחנא ,ל"וחב רמולכ ,ןוכרדב .תימואלה

 םגו ןאכ םג םילארשי תויהל םיצור ונחנא .םיברע שיו םידוהי שי ;םילארשי ןיא

.םש

 אל וא םיצור םתא :הנידמה ךותב תיברעה הייסולכואל הלאש התנפה ןוזיבג תור

 ,ונדצמ אובל השעמל הכירצ הכופיהב תאזה הלאשה ?הנידמהמ קלח תויהל םיצור

 הלשממה ידרשמב ,לשמל .הכותב ונתוא תבלשמ הניא הנידמהש איה הדבוע יכ

 קקחנש תורמל ,תיברעה הייסולכואל גוציי םש ןיא לבא ,םידיקפ ףלא 06 םידבוע
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 למשח תרבחב .תויתלשממה תורבחב םג ךכ .םלוה גוציי תוכזב תסנכב קוח

 .םייברע םידבוע םש םיקיסעמ אל לבא ,הינמורמ םירז םידבוע קיסעהל וליחתה

 לש ואוב דע יברע רש היה אל ,תיטרקומד תויהל תרמייתמש ,לארשי תנידמב

 יטרקומד רטשמבש המ רמולכ ,קית ילב רשכ ןהכמ אוה םגו ,ףירט חלאס

 הנידמ הנניאש ,וקורמב .יתרושקת טושיק רדגב אוה לארשיב ,יעבט רבד אוה

 הייסולכואב םידוהיה רועישש תורמל ,ידוהי אצוממ םירש ינש ויה ,תיטרקומד

 ,ונלש היעבה ונניא הנידמהמ קלח תויהל אל וא תויהל .ףלאל דחא ילוא אוה

 :תרמואש תיטסילנרטפ השיג ןאכ תמייק .לארשי תנידמב תוינידמה לש אלא

 ןתינ ונחנא ,םיניתנ םתא ,sredistuO םתא ,ונלש הנידמה וז ,הנידמה ינודא ונחנא

 יטרקומדה רטשמה תוהמ תא רתוס הז .תובדנ םכל ןתינ ונחנא ,םירורפ םכל

 חוכמ ןויווש שיו ,חרזא התאו חרזא ינא :יחרזא סיסב לע תויהל ךירצ וב סחיהש

.תוחרזאה

.דוסיה תויוכזב איה היעבה .תאז הנשת אל הקוחה :ןוזיבג תור 

  רבד לש ושוריפ ,'לארשי תנידמ' הקוחב בותכנ םא לבא :ענאסלא בלט 

 לוכי םג ינא .לארשי תנידמ יחרזא לכ לש ,םילארשיה לכ לש איה הנידמהש

 םמויקב בשחתהב ,וא ,'םייברעה םיחרזאהו םידוהיה תנידמ' הרדגה םע תויחל

.'היחרזא לכו םידוהיה תנידמ' :םירחא םיטועימ לש

 אלא ,הנידמב ידוהיה דממה תא שיגדהל אקווד ואל אוה הקוח לש הדיקפת

 הלשממ תפלחתמש םעפ לכב יכ .יטרקומדה דממב לחש םוסרכה תא עונמל

 ,תישעמ ,אלא ,םיקוח תקקוחמ תסנכה אל .רטשמה הנתשמ ,לארשי תנידמב

 שי הלשממל .הלשממה תמזיב םה תקקוחמ תסנכהש םיקוחהמ %09 ;הלשממה

 .תסנכ ירבח 09 הל שי ,םויה לש הלשממה ,תסנכב בור ללכ ךרדב

 בייח רבד לכ אל .ועגפיי אל תויחרזא תויוכזש חיטבהל תוחפל הלוכי הקוח ןכל

 ןזאממ קלח ינאש ללגב אל לבקא יל עיגמש המ ,רמולכ :הקיטילופ תויהל

 קחצי לש ותפוקתב .חרזא ינאש םושמ אלא ,תסנכה ךותב ינויצילאוקה תוחוכה

 אל םויה .תויחרזא תויוכז םהל וקינעה זא ,םיברעה תולוקל םיקוקז ויה ןיבר

 ארקנש רבד ןיא םויה יכ ,םהמ םיחקול קר ןכלו ,םיברעה לש תולוקל םיקוקז

.תויטילופ תויוכז לוכה ,'תויחרזא תויוכז'

 אל יתגלפמה בכרהב יונישש ךכל הבורע שי .תויחרזא תויוכז לס שי ,הקוח שישכ

.חרזאה תויוכזב םוסרכ וירחא רורגי

 ועיבה יקציבר יבא רוספורפ םגו סנרא השמ תסנכה רבח םג :רשכ אסא 

 ךילהת דעב ינא וליאו ,תויצפוא רגוס ,תותלד רגוסש ךילהת ינפמ ששח האילמב

 אל לארשיש היצפואה תא רוגסנש תעה העיגהש בשוח ינא .תויצפוא רגוסש

 יטרקומד ליפורפ לארשילש היצפואה תא רוגסנש ,תיטרקומד הנידמ היהת
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 הקדצה םוש ול ןיאש לארשיב רטשמ עוביק לש היצפואה תא רוגסנש ,דורי דואמ

 ירה ונחנאו ,בוציע לש ךילהתמ קלח והז ,רוגסל יוארש םירבד שי .תירסומ

 התעשב הקסע ירוקמה בוציעה ךילהתב .לארשי תנידמ לש הינפ בוציעב םיקסוע

 עגרכ ויתואצותש ,רתוי יטא בוציע ךילהת וישכע לטומ ונילעו ,תננוכמה הפסאה

 והשלכ ךמסמ אצי םא ןכל .תוכלוהו תורפתשמ לבא ,רתויב תומישרמ ןניא

 רגוס בוציע לכו ,הנידמה לש הינפ בוציעל המורת היהת וז ,ןאכ סנכתהש ףוגהמ

.תמיוסמ הדימב תויצפוא

 רוגסל יוארש תלד תריגס תארקל הנכה תדובעכ - תואחסונ רוריב דעב םג ינא

 הדמעה רוביצב תטשפתמש תויה ,'תיטרקומדו תידוהי' החסונה ןשארבו -

 וניצר םא םג :תורחא םילימב .וכופיהו רבד אוה 'תיטרקומדו תידוהי' יוטיבהש

 םילבוקמה היטרקומד לש םידרדנטסל עיגנ אל ,תיטרקומדו תידוהי הנידמ תויהל

 לגוסמ וניא אוהש ןוילע םסח שי ונלש יטרקומדה ליפורפל יכ ,םירחא תומוקמב

 השוע יתייה ןכלו ,יתוא ליהבמ דואמ הזה ןויערה .ידוהיה ליפורפה חרוכמ תוצחל

 ,םנכותמ ונקורתיש ילב דחי תויחל וללה םיגשומה ינשל רשפאל ידכ ץמאמ לכ

 םורופב ילאוטקלטניאה ץמאמה רקיע תא .הז תא הז ורתסיש ילב םג לבא

 ,םהירוחאמ דומעל רשפאש ,םעט םהב שיש םישוריפל ןווכל אופא שי הזה

 תידוהי הנידמ' העבק תסנכה .הריתסה ןמ ונתוא םירטופ תחא הנועבו תעבשו

 םימרוגה ינש ןיב הערכהלו תולובגה רוריבל ןונגנמ הננוכ אל לבא ,'תיטרקומדו

 שיש דיגי ןוילעה טפשמה תיב לש דחא בכרהש םייופצ ונחנא ךכיפל .הלאה

 עירכהל ךירצשו הריתס שיש עבקי ינש בכרהו ,הז ןוויכב עירכהל ךירצשו הריתס

 יאדו ,ילאדיא רודיס ונניא יאדו הז .הריתס ןיאש עבקי ישילש בכרהו רחא ןוויכב

.האילמב וילע רביד ץילרק ברהש ןומאה תא רוצייש גוסהמ אל

 הרדגהה תוכזל יוטיבכ לארשי תנידמ אוה וילע רבדל שקבמ ינאש ינש אשונ

 גשומה תא .ידוהיה םעה לש תינידמ תואמצעל ,ידוהיה םעה לש תימצעה

 לע רבידש סנרא השממ רתוי תכל קיחרמ ןפואב שרפמ ינא 'תינידמ תואמצע'

 חורבל חוטב םוקמ הצור ינניא ,טלקמ ריע הצור ינניא .טלקמ ריע לעכ לארשי

 ןודא תויהל הצור ינאו יירחא ףודרל וקיספיש הצור ינא ;יירחא םיפדורשכ וילא

 ינא ,ףקתומ ינניא םא וליפאש ,ילרוגל ןודא ינא ובש םוקמ הצור ינא .ילרוגל

 בור-תרבח לש דימתמ ץחלב אל ינא ,םירז ידי-לע טלשנ אל ינא .תיבה לעב םש

 ינא .םירחא םיטנמיטנס ,תרחא הירוטסיה ,תרחא תד ,תרחא תוברת תלעב

 אל ,ךלמה אל - ימצע לע ןגמש ינא ,ןנוגתהל ךירצ םא .ימצע תושרב דמוע

.ידיב ילרוג .רחא םרוג וא הלשממה

 רבודמ הז לעו ,תיטילופה תואמצעה לש ןויערה הז ,תימצע הרדגה לש ןויערה הז

 לע לכתסנו ידוהי אוה קוידב ימ חוכיווה תא הדצה עגרל חיננ .ידוהיה םעל הקיזב
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 .םהלש תינידמה תואמצעב רבודמשו ידוהיה םעה ינב םהש קפס ןיאש יראה קלח

 ?'תינידמ תואמצע'  שוריפ המ .תידוהי הנידמכ לארשי לש תועמשמה יהוז

 אלא ,דייהטרפא וא אבצ ,תוצירע חוכב טלשנ אל ינאש ,ישפוח ינאש השגרהה

 .תיתשת ךירצמ בור .ונניינעל חתפמה תלימ איה 'בור' .בורה לש יתרבחה וחוכב

 אלא ,תכשמתמ הרוצב הנידמ םויקל קוחכ אל :םיימעפ קדצומ 'תובשה קוח' ןכל

 .הנידמ תמקהל קוחכ

 רומשתש תיתשתל הקיזב 'תובשה קוח' לע רביד רשכ רוספורפ :ענאסלא בלט 

 תעקפה ,הלטבא העמשמ וזכ תיתשת םאה :לאוש ינאו .בורה לש ומויק לע

?לובגה המ ?יומס רפסנרט ,תומדא

 הנידמה ןויערמ אל קיספ לע רתוול ןכומ ינניאש חכשת לא :רשכ אסא 

 הרוצב השעיי אל דעצ םוש ןכל .תיטרקומדה הנידמה ןויערמ אלו תידוהיה

 תונורקעה לבא ,רחא רופיס הז ?תינידמה תואיצמה היהת המ .תיטרקומד-יתלב

 ,םיזוחא האמב םייטרקומד םה יהשלכ תרגסמ קמנל שקבמ ינא םתועצמאבש

.הזמ תוחפ אל

 היהת ךכל המודב ,היטרקומד לש תושירד םע בשייתמ 'תובשה קוח' חסונב קוח

 ךל רזועש ,הזה םותסשה תא םייקלו ךישמהל .ןיטסלפ תנידמל הבישה תוכז

 החותפ תלד שי ןוויל .היטרקומדה תונורקע םע טלחהב בשייתמ ,בור םייקל

 תלד היהתש ךירצ לארשיבו ,םיניטסלפל החותפ תלד היהת ןיטסלפל ,םינוויל

.םהלשמ הנידמ םהל ןיא דוע לכ םיזורדל םגו ,םידוהיל החותפ

 ינא .דיחיה וניא אוה לבא ,בורה תיתשת יביכרממ דחא אוה 'תובשה קוח'

 הלאה םידוהיל עקרק היהתש יחרכה ןכל ,םידוהי ןוילימ ןאכל ואוביש ןיינועמ

 ידכ ךלש המדאה תא חקא אל ,טרקומד ינאש ןוויכמ ,בושו .הב בשייתהל

 רומשל יאשר ינא תיעקרקה תיתשתהמ קלח לע לבא .םידוהי הילע בישוהל

.בור לש ומויק לע רומשל ןיינועמ ינא יכ ,לארשי תנידמל םידוהי תריגה ךרוצל

 הצור קר ינא .התוא תופייל הסנמ ינניאו ,דימת תואיצמה איה ךכ אלש עדוי ינא

 .הנורחאה הנחתה תא ,וילא עיגהל שקבמ ינאש ףרה תא תוארהל

  לנויצר םג היה תודחואמה תומואה ידי-לע לארשי תנידמ לש המקהה לנויצר

 הטלחה התואב תודחואמה תומואה ידי-לע תיניטסלפ הנידמ לש התמקה

 .הילמסב תאז אטבל הל רתומ ןכלו ,תאזכ הנידמ רותב הרצונ לארשי .המצע

 .םייניטסלפ ויהי ןיטסלפ ילמסש רתומש ומכ םיידוהי ויהי לארשי ילמסש רתומ

 היהי קדצומש בשוח ינניא ,ןיטסלפב םידוהי ויהי םא םג - הלא ירבד חורבו

 ןיטסלפ לש המקהה לנויצרש ינפמ ,יניטסלפה לגדה תניפב ןטק 'דוד ןגמ' שורדל

 .המקהה לנויצר תא םיאטבמ םילמסהו ,םיניטסלפה לש תימצעה הרדגהה אוה

 םיכסהלו םיניטסלפה םיטילפה לש םבאכ םע תוהדזהל ןכומ היהא םג ןכל
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 םויש דימת דגנתא תאז םעו ,'הב ּכנ'ה באכ תא םיכבמ םה ובש םוי םהל היהיש

 תנידמ לש המקהה לנויצרש ינפמ ,'ה ּבכנ'ה םוי םג היהי ילארשיה תואמצעה

.םידוהיה לש תיטילופה םתואמצע אוה לארשי

 עיגמש המו ,ירטמיס אוה רסומהו ,רסומה דעב ינא יכ היטרקומד דעב ינא

.רתי תויוכז םוש הפ ןיא .ךפהלו םיניטסלפל עיגמ ,םידוהיל

 תורדרדיהל יארחא ימ םירוריבב עקתשנ םא תלעות וזיא חמצתש בשוח ינניא

.הדימ וזיאבו בצמה

 ילוא .ונלוכ לש בצמה רופישל תוירחאב דחי אשינ ךליאו ןאכמש רמול ונילע

 ןיינועמ ינניא םגו ,הרוטנטב חבט היה אל וא היה םא ררבל חילצא אל םלועל

 בושייל תוירחאב ףתוש תויהל ןיינועמ ינאו ,ןורבחב ט"פרת תוערואמ תא ררבל

 ,הניקת םייח תמרב ,לארשיב אלו ותדלומב יניטסלפ טילפו טילפ לכ לש

.ומע לש תינידמה תואמצעה תרגסמב

 התא םירבדה עבטמ ,הקוחל תואובמו הקוח תוטויט לש םיטקיורפב םיקסועשכ

 הנחתה תא יתנמיס .הזה ףרה יפל ךנחל הצור התא ,הובג ףר הזיא ךל טטרסמ

 תוצילמ רורצ הזיא אל ,הילא תבכרה יספ תא חתומ ינא וישכעו ,הנורחאה

 ,הילא עיגהל שקבמ ינאש הנחתה אוה הכ דע יתרמאש המ .םולכ הווש וניאש

 תא ונלאש אל םלועמ יכ ?םשמ קוחר ינא עודמו .םשמ דואמ קוחר ינא ןיידעו

 .תיוושכעה הנומתה יונישל ונל םיצוחנש םילודגה םילכה םה המ תונכב ונמצע

 תנידמ ייברע לא לבסנ-יתלבה ,יטרקומד-אלה סחיל םיירקיעה םייוטיבה

 וא וז הלשממ לש תוינידמב םרוקמ אלא ,הקיספה וא קוחה חוכמ םניא ,לארשי

 םילבקמ המכו טהרב םילבקמ דימלתל םילקש המכ תעבוקש תוינידמ ,תרחא

 ץוחנ ,תוינידמה ןוקיתל ץוחנה ןונגנמה והמ םיקדובשכ .הזב אצויכו ןג תמרב

 תוינידמ ןיב הקיזה לע תאזה תיטרקומדה הנידמל שי חוקיפ הזיא הליחת לואשל

 ץ"גבמ ץוח ןונגנמ הזיא .הנידמה לש םייתקוחה תונורקעה ןיבל הלשממה

 המדא ,שורח-אל הדש הז .תינוציק תוריבס-יא לש םירקמב והשמ זיזהל לגוסמ

 ,םייטילופה םיצמאמה ברמ תא הזה ןוויכב עיקשהל הבוחו ,הב ועגנ אל טעמכש

.םייתקוחהו םיילכלכה ,םייתגלפמה

 ,תיטרקומד-אלה הילפאה באכ אוה דחאה .םיטועימ-ןבל באכ יגוס השולש שי

 םגש ךכל יתנווכו ,גיפהל רשפא-יא ינש באכ .ריסהל ונתבוחמ הזה באכה תאו

 תנידמ לש התמקה .םיטועימ-ןבכ שיגרי ןיידע םיזוחא האמב תיטרקומד הנידמב

 ישילש גוסמ באכ .םידוהיה לצא הזה באכה תא גיפהל ראשה ןיב האב לארשי

 יתבוחמ הזה ישילשה באכה תא םג .תיאמצע הנידמ ךמעלו ךל ןיא ןיידעש אוה

 הנידמ היהתש ךירצ לארשי דילו ,םיירטמיס תויהל םיבייח םירודיסה לכ .גיפהל

 תיטרקומד םגו ךירצש ומכ תיניטסלפ םג היהתש - תיטרקומדו תיניטסלפ
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 תידוהי הנידמ תויהל הלוכי לארשיש ומכ קוידב ,הריתס ילב ,ךירצש ומכ

.הריתס ילב ,ךירצש ומכ תיטרקומדו ךירצש ומכ תידוהי ,תיטרקומדו

 ,תיטרקומדו תידוהי הנידמ ןיב תיתוהמ הריתס תמייק ,יתעדל :החומס ימס 

 ריבסהל הסינ רשכ אסא .םויה יקציבר יבא תאז רידגהש ומכ ,חתמ קר אלו

 ,ידוהי בור לע רומשל ידכש ,לשמל ,רמא אוה .תאזה הריתסה תא בשיילו

 היטרקומדה ,תרמוא תאז .יטרקומד יעצמא אל הז יכ רפסנרט עצבל רוסא

 םיכופה םיבצמ םג םימייק .ידוהיה בורה תא רמשל םיעצמאה תא הליבגמ

 ןויוושה ןורקע ,לשמל .יטרקומדה ןורקיעה תא ליבגמ ידוהיה ןורקיעה םהבש

 המשגהל ןתינ וניא בושיי לכב רוגלו המדא תונקל יאשר חרזא לכש היטרקומדב

 ךות דבלב םידוהיל םיבושיי תמקה שרודה תידוהי הנידמ לש ןורקיעה לשב האלמ

 תנידמ לש הרטשמב ,םוקמ לכמ .םידוהיל קר םיגירחו םידחוימ םיצירמת ןתמ

 ,יטסילסרבינוא ,דחא ןורקיע .םיבייחמו םיננוכמ תונורקע ינש םיררוש לארשי

 תא תרשל הדעונ הנידמהש ,םאצומל בל םיש ילב םיווש םיחרזאה לכש סרוג

 הנידמה ,יטסירלוקיטרפה ,רחאה ןורקיעה יפל .היקוח םה ךכו ,הווש ןפואב םלוכ

 ללכ תא אלו ,בורה תצובק תא ,תמיוסמ תימואל-תינתא הצובק תרשל הדעונ

.הכותב טועימה תוצובק תא וא היחרזא

 םעה תא קר תתרשמש הנידמ השוריפ ןיא 'תידוהי הנידמ' ידידל :רשכ אסא 

.ידוהיה

 תאז םישוע לארשי תנידמב ?יפרגומד בור לע םירמוש ךיא זא :החומס ימס 

 תוכז לש הלילשו םידוהי-אל לש הריגה תלילש ותועמשמש 'תובשה קוח' ידי-לע

 םיטילפה תוכז תא .תאזה ץראה יבשות ויה םהש ףא םיניטסלפהמ הבישה

 ורדענש םידוהיה תוכז תא וליאו ,םיללוש ונא תורוד ירוד ץראב ויחש םיניטסלפה

 אלל התוא םידבכמו תיתוהמ תוכזכ םיאור ונא הנש םייפלא ךשמב ץראהמ

 ,הריגה קוח שי לארשי תנידמב .תידוהיה הנידמה ןורקע לש ומשב קר ?המל .גייס

 לע לחומ תובשה ןורקע .תוחפשמ דוחיא דבלמ שומיש וב השענ אלו טעמכ לבא

 ימואלה ןורקיעה ךא לארשיב םילעופ תונורקע ינשש אצוי ןאכמ .דבלב םידוהי

.רתוי קזח אוה

 לבקמ ינאש תובושתה לש תויבקעהמ עתפומ ינא םינש רשע רבכ :תרחא המגוד

 םהינפל דימעמ ינאו ,םידוהי םה םינייאורמה .לילגה דוהייל עגונב ילש םירקסב

 ותואב ךישמהל שי ;תאש רתיב לילגה דוהייב ךישמהל שי :תויורשפא עברא

 םידוהיהמ %39 .הרקיעמ תינכתה תא לטבל שי ;בצקה תא טאהל שי ;בצקה

 %52 ,העוציב בצק תרבגה דעב ויה %56( תינכתה ךשמהב םידדצמ 1002 רקסב

 דעב %7 קרו העוציב בצק תטאה דעב %2 ,יחכונה בצקב העוציב ךשמה דעב

 ,ןימיו לאמש ךתוח לילגה דוהיי תינכתב ךמותה הזה ץחומה בורה .)התקספה
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 ןורקיע והז .םיינעו םירישעו ,םיינוליחו םייתד ,םיזנכשאו םיחרזמ ,םילועו םיקיתו

 םידוהיה .הנידמה לש ינויצהו ידוהיה הייפואמ תורישי עבונה םידוהיה לע םכסומ

 םיברעהש תורמל םיברעה דגנ הילפא לש תוינידמ לילגה דוהייב םיאור אל

 תמשגה איה תינכתה םדידל .יררההו יזכרמה לילגה יבשותמ %07 םיווהמ

.ץראה בושיי לש ינויצה לאדיאה

 'אסיכהמ לופית' דוע התא .היטרקומד תאז המ לואשל ךירצ :רשכ אסא 

 ,תובשתש םיצור אל םה ,הלשממה תא רקבתש םיצור אל םה .תובושתה חכונל

.'היטרקומד' םיצור םה לבא ,חרזא תויוכז ךל ויהיש םיצור אל םה

 דוע ויה .םיברע לש רפסנרטב ךמות םג םידוהיהמ טועימ :החומס ימס 

 יברע הנוממ ךל היהיש ןכומ התא םאה :יתלאש ,לשמל .םימיהדמ םיאצממ

 יפכ ,ינומגהה ןורקיעה הבש ,תידוהי הנידמבש רבתסמ ?הדובעה םוקמב

 אל קלחל ,םוחת לכב תידוהי תויטננימוד בייחמ ,ותוא ספות ידוהיה רוביצהש

 לכות טרקומדכו ףוסוליפכ .יברע הנוממ לבקל השק ידוהיה רוביצהמ לטובמ

 יניעב ךא ,םוחת לכב תידוהי הטילשו תידוהי הנידמ ןיב רשק לכ ןיאש תוארהל

.תוחונ-יא תמרוגש הריתס טלחהב שי םיבר םידוהי

 אלא ,תיפוסוליפהו תיביטמרונה המרב קר אל תויוצמ הלאה תוריתסה לכ

 תואיצמהו .םייח םיברעו םידוהי הבש ,תירוטסיהה תואיצמב תונגועמ םג

 התייהש המדא לע ובשייתה ,הזה רוזאל ואב םידוהיהש איה תירוטסיהה

 ומיקה ,תומדא ועיקפה ,םיטילפ לש היעב ורצי ,םיניטסלפב הבור תסלכואמ

 לכש תויה .יברעה טועימה דגנ הרדהו הילפא לש תוינידמ םיטקונו תינתא הנידמ

 תיפוסוליפה הנעטה ,םיברעה םידיליה לש םנוצרל דוגינב םישענ וללה םירבדה

 םא וליפא ,הנידמה לש הייפוא 'תיטרקומד'ו 'תידוהי' ןיב תיתוהמ הריתס ןיאש

.המוגעה תירוטסיהה תואיצמה לומ תצפנתמ איה ,תטשפומ הנעטכ הנוכנ איה

 תולהנתהה ןפואו הנידמה יקוח יפל .ןפי תא המגודכ איבהל רשפא הז ןיינעל

 םהל שיו םירז םיאנוש םינפיה םג .לארשי ומכ תינתא היטרקומד איה ןפי ,הלש

 םינפיה לש םתנידמכ ןפי לע רומשל םיצור םה .םימייקמ םניא ותואש הריגה קוח

 לע קר איה תיטרקומדו תינפי הנידמ ןיב םינפיה לצא הריתסה ,םרב .םיינתאה

 םע לש ויתוסירה לע הנידמ המיקה אל ןפי .םיטועימ ןיאו טעמכ ןפיב ;ריינה

 טועימ םושב תושק עגופ וניא הז הייפוא לבא ,תינתא היטרקומד ןכא איה .רחא

 לע יניטסלפה םעה םע םימד ךוסכסב הנותנה לארשיב בצמה ןכ אל .הכותב

 םיניטסלפה םע ךוסכסב הנותנהו תיניטסלפה הנידמה תולובג לעו הבישה תוכז

.םהילא הסחיו הנידמה לש הייפוא לע לארשי יחרזא

 ,הינמור תמגוד ,הפוריא זכרמ-חרזמב תוחתפתמש תויטרקומדל המוד לארשי

 םואלה תנידמש תיברעמ-אל הסיפת תטלוש הלא תוצראב .הירגלובו היקבולס
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.תיחרזא אלו תינתא איה

 :שרופמב דיגהל ונילע ,םיברעה םעו םלועה םע םירשיו םינוגה תויהל וננוצרב םא

 ןוזיאל עיגהל ידכ לועפל שיו תיטרקומד הנידמו תידוהי הנידמ ןיב הריתס שי

 ךכ םשל הריתסה רובע םלשל ץלאנ יברעה טועימהש ריחמה תא ןיטקהלו

 .ידוהיה הייפוא תא לטבל ילב הנידמה לש יטרקומדה הייפוא תא קזחל שי

 ןיטקהל רשפא לבא ,תיתוהמ איה יכ התוא םילעהל רשפא-יא ,ראשית הריתסה

 םע םילשהל םהילעש ךכב הצמתי ריחמה .הילע ומלשי םיברעהש ריחמה תא

 רובע ינומגה ןורקיע אוה תיטרקומדו תידוהי הנידמ לש ןורקיעהש הדבועה

 חיש לש תירוטסיהה היצאוטיסב ולבקל אלא הררב םיברעל ןיאש ,םידוהיה

.טלקמל םיקוקזו םלועב םירוזפה םידוהי לשו תוימואל

 םידוהיה לע ,תיטרקומדהו תידוהיה הנידמה תא םהילע ולבקי םיברעהש ידכ 

 םידוהי ליבשב םג לילגה תא חתפל רשפא-יא עודמ .םדגנ תוילפאה תא לטבל

 רוזא לכב ידוהי בור לש ןורקיעה תא םישגהל ךירצ םאה ?םיברע ליבשב םגו

 ומכ תברועמ ריעב יברע ריע שאר היהי אל עודמ ?ץראב ריעו ריע לכבו רוזאו

 סחיו תוחיתפ היפל םויה ידוהיה רוביצה לש הסיפתב םחליהל שי ?לשמל ,וכע

.םיימיטיגל-אל םה םיברע יפלכ ינויווש

 ןהבש תוריתסה ךוכירלו הנידמה לש הייפוא ןוזיאל עייסל םילוכי לארשי ייברע

 םידוהיל ריבסהל םהילע .םהלש 'םימודאה םיווקה' תייוותה ידי-לע הנותנ איה

 םידוהיה לעו ,לוכמ רתוי םהל עירפמש הנידמה לש ידוהיה הייפואב שי המ

 רקיעה תא דבאל ילב םימיאתמה םייונישה תא תושעל םילוכי םה םא לוקשל

.םתניחבמ

 רושימב :םירושימ ינשב איה 'תיטרקומד'ו 'תידוהי' ןיב הריתסה :רבנע יבצ 

 אוצמל ונילעו ,םדאה תויוכז רושימב רמולכ ,יטפשמה רושימבו ימואלה

 שגנתמ 'תובשה קוח' ,לשמל .רשפאה לככ תאזה הריתסה תא ונתמיש תונורתפ

 תורשעב עיקפהל  רשפא היה םעפו ,תועקרק תעקפהל רשקהב 'תיטרקומד' םע

.תקהבומ המגוד איה תיליע תרצנ לש התמקהו ,םימנוד יפלא

 לש רבעמהמו םישדחה דוסיה יקוחמ האצותכ רקיעב ,םינוש םירבדה ינפ םויה

 רשפאש םירבד שי .'םיכרעה תיילעו םזילמרופה תדירי'ל ןוילעה טפשמה תיב

 םידוהי לש ןישוריגו ןיאושינ ומכ ,ןורתפ םהל ןיאש - םירחאו ,ןורתפ םהל אוצמל

 הייסולכואהמ קלח יבגל תוחפלש ,הרות ןיד יפ-לע קר ויהיש לארשי-ץראב

.יטרקומד ןורתפ םניא לארשיב

 תוביסהמ 'תיטרקומדו תידוהי הנידמ' םע תינורקע היעב יל ןיא :ףיש ןליא 

 תודהי ןיב הריתס שיש החנהב םג :תפסונ הביסמ םגו ןאכ ונמנ רבכש

 קלח םגש םושמ 'תיטרקומד תידוהי' לש ןויערה תא חונזל הביס ןיא ,היטרקומדו



ןויד תוצובק

39

 ןוחטיבה ךרע ,לשמל ,ךכ( ןהיניב תושגנתמ ,לעה-תויוכז תוברל ,תויוכזהמ לודג

 תאז םעו ,)העונתה שפוחו יוטיבה שפוח ומכ םייזכרמ םיכרע םע םעפ אל שגנתמ

.תחא הפיפכב רודל תוחילצמ ןה

 לש תויושגנתהל הבוט םינוזיאה תחסונו ,םינוזיא תחסונ ונל שי לזמה הברמל

 הנידמ לש םיכרע ןיב תושגנתה לש םירקמב ונתוא שמשת םג איהו תויוכז

 .תיטרקומד הנידמ לש םיכרעו תידוהי

 ,תיטרקומדו תידוהי הנידמה תויהב תינורקע היעב יתעדל ןיאש תורמל ,תאז םע

 טדנמהש הדבועל רע םג ינא .המכסהב לבקתהל הכירצ הקוחש הדבועל רע ינא

 םושמ היעב ונל שי ןאכש אלא .המכסהב הקוחל עיגהל אוה הזה םורופה לש

 לע ורתווי תילארשיה הרבחב םידבוכמ םירזגמ הבש תואיצמ האור ינניאש

 יוכיס האור ינניאש םשכ ,תיטרקומדו תידוהי הנידמ ,תידוהי הנידמ לש ןויערה

 ,םירחא םיטועימו יזורדה טועימה םג ילואו ,יברעה טועימה ומכ דבוכמ רזגמש

 .'היחרזא לכ תנידמ' לש ןויערה לע ורתווי

 ונילע המכסהב הקוח לש ןויערה םודיקל ןכלו ,תיתיזח תושגנתה ונל שי ןאכ

 םצעמ הקוח ירהש ,םייתריצי תויהל תיסחי לק הקוח חוסינב .םייתריצי תויהל

 תונידמה בורב אוה ךכ .תצקמב רתוומ דצ לכ ;הרשפ לש ירפ איה העבט

 האווצב ומכ שרפל םיגהונ ןיא הקוחב םייוטיב ,ןכ לע רתי .םלועב תויטרקומדה

 החותפ המקר לע רומשל םילדתשמ אלא ,הליגר הקיקחב וליפא וא הזוחב וא

 .םנמז חור יפל הקוחה תא שרפל םיאבה תורודל רשפאל ידכ הבחרו

 הנידמ איה לארשי תנידמש עובקל ,דחאה :םייתריצי תונורתפ ינש יתעדב ולע

 הקוחב אורקל דחא לכל רשפאי הזה חוסינה .היחרזא לכ לש תיטרקומדו תידוהי

 טפשמה תיב יכרוצל תינשרפה העיריה תא וביחרי םגו ץפח ובלש המ תאזה

 ,תידוהי הנידמ לארשי תנידמ לש התויה לע ,דחא דצמ ,רמוש הזכ חוסינ .ןוילעה

.היחרזא ללכל תויוארה תויוכזה תאו יוארה דובכה תא קינעמ אוה ינש דצמו

 .ללכ אובמ חסנל אל וא ,הנידמה לש הרדגה אובמב איבהל אל אוה ינש ןורתפ

 תרכזנ םהבש םיקוח םתואב ,הקוחה ףוגב םדאה דובכב קוסעיש קרפב ,תאז םע

 .רבד טימשהל ןיא ,'תיטרקומד תידוהי' הרדגהה

 םעל שי הבש םלועב הדיחיה הנידמה איה לארשי תנידמ :וטאדא תירוא 

 רדעיהב .תוברתו הפש ,ןוחטיב ,תונוביר ,תואמצע לש אלמ יוטיב ידוהיה

 ךשמהו ותודרשיה םצעל ןוכיס שי תידוהי הנידמכ לארשי תנידמ לש התרדגה

 תואמצע ,תונוביר לש דמעמב ,ולשמ םוקמב ידוהיה םעה לש חוטבה ומויק

.הרז בור-תרבחב טועימל בוש ותכיפהו ,המודכו

 םויקה תדרחב ריכהל םכילע :םייברעה םיחרזאה לא הנופ ינא תידוהי תיחרזאכ

 םואלל .דוסיה תחנה יהוזש ,ידוהיה םעה תניחבמ יחרכה יאנת הזש ןיבהלו תאזה
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 דיחיה ומוקמ הנניא לארשיש םושמ ימויק ןוחטיב שי יברעה םעל וא יברעה

 רשקהב .יברעה םעה ינב לש םינוילימ תואמ ףא ילואו תורשע שי םלועבש םושמו

 םג הזו ,תיטרקומדו תידוהי הנידמ תויהל תבייח לארשי תנידמ הז םעטמו הזה

 לש תויחרזאה תויוכזבו תויתדה תויוכזב ,טרפה תויוכזב ריכהל התוא בייחמ

.היבשות ללכ

 תמייקש הרובס ינניא לבא ,'תיטרקומד'ו 'תידוהי' םיגשומה ינש ןיב חתמ שי ןכא

 םידוהיל אקווד ואל עגונ 'תיטרקומד'ו 'תידוהי' ןיבש חתמה .תיתוהמ הריתס

.םמצע ןיבל םניב םידוהיל םג העיגנ ול שי אלא ,םיברעלו

 תד שפוח דצל תוברת שפוח רשפאל הכירצ היטרקומד - תויתוברת-ברל רשא

 ,תויוברתה ןיב היצקארטניא תרצונ ןמזה םע ,תרחא וא ךכ .םיחרזאה ללכל

.ףתושמ הנכמ רצונ תוידוחייל ליבקמבו

 תא תתל םיבייח םיחרזאה לכש איה יתעד ,תויוכזלו תובוחל עגונש המב

 תובוחהו תויוכזה םא םג .יאבצ תוריש - ירק ,הנידמל המורת םורתל ,םקלח

 רמולכ ,יחרזא תורשב ההז ןמז קרפ ירק - תומוד הנייהתש ךירצ ,תוהז ןניא

 וא ךוניחל םורתי רחא רזגמו ,ןוחטיבל רקיעב םרותש רזגמ שי .הליהקל המורתב

.הלכלכל

 תדוקנ אקווד ,הקוח אלל .הקוחב ןיינועמ ינא יכ ןאכ בשוי ינא :לארה לארשי 

 הקוח לבקתת אל םא .תדספנ אצת ,תיתד-תינויצה ,תימואל-תיתדה ,ילש טבמה

 םינייפאמהש הקוח לבקתת אלש וא ,ללכ הקוח לבקתת אל ,בורקה דיתעב

.תיטרקומדו תידוהי הנידמ לש םה הב םיליבומה

 האילמב רקובה םירבדהמ לודג קלח לש םנושל היהת ןושלה םאש איה יתשגרה

 יפל ,תורחאה תודעווב הזמ רתוי דועש ימצעל ראתמ ינאו - הדעווב וישכעו

 בוחרה תא גציימ וניא ןאכ השענש המש םושמ ,הקוח היהת אל - ןבכרה

 .ילארשיה

 אל םה .םיגוסנו םיכלוה םה ,הקוחל םינכומ םניא םהש קר אל - םידרחל רשא

 ךכל המודב .קסופ וא בר ידי-לע ךכל וכמסוהש ילב הלאמש וא הנימי וזוזי

 ,תתחופ הזה רזגמב םינבר לע תוכמתסהה םנמא .םייתדה םינויצה לש םבור-בור

 שיגרמ אוה ,ףנטצמ הזה הנחמה ,הנידמה לש תוידוהיה ןיינעל עגונש המב לבא

 ."דמימ"מ הלאמש וליפאו ,"דמימ"  ישנא תא םג ללוכ הזו ,דואמ םיואמ

 ינוליחה רוביצה לש רכינ קלחל יתנווכו ןאכ גצוימ וניאש טעמכ טנמלא דוע

 ענאסלא בלט םיעימשמש המ בהוא ונניאש ,ויתוסיפתב יטסיביטקאה ינויצה

 אמש ,הזיחא תדוקנ וזיא םהל ןתא אל ינא :רמוא הזה רוביצה .הכרב דמחומ וא

 לכ ,רתויו שילשל תיפרגומד הניחבמ ועיגי םהשכ ,הקוח תועצמאב ,ןמזה אובב

 .ונתשי קחשמה יללכ
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.םידוהי-אלה םיסורה ללוכ ,םיסורה םג ךכ

 החומס ימסש יפכ ורעזומי וא ולרטוני םיידוהיה םיטנמלאה םאש איה הנקסמה

 - ךופהה ןוויכב אקווד בושחל ךירצ .הקוח לע םויה תכלל יוכיס םוש ןיא ,רמא

.הלאה םיטנמלאה תא שיגדהל ךיא

 ,תלדג הפיא יולת - 'תיטרקומד'ל 'תידוהי' ןיב הריתס שי םאה הלאשל רשא

 אשונב ונד אלש טעמכ 2991 דע עודמ .הנממ באוש התאש םיכרעה תכרעמ יהמ

 תוחפ רזוג לארשיב רוביצהש לככ ?וב ןודל םילדח אל םויה דעו זאמו ,הזה

 ןבומב ילארשי רתוי השענו ,ותדמ ,ולש תורוקמהמ ,ולש תודהיהמ םיטנמלא

 ויניעב תדדחתמ ךכ - ילרביל רתוי השענו םלועה שיא רתוי השענ ,ינוליחה

 תיחרזא ןה ,תוילרבילה למס תועדה לכל ;יקציבר יבא תא לשמל וחק .הריתסה

 רציימ התא הממ יולת ,רמולכ .םיכרעה ינש ןיב הריתס האור וניא אוהו ,תיתד ןהו

 .ךלש תוהזה תא

 קזחל הצור דחא לכ ,םייתדה לצא .ךוניחל יתדה רוביצה לש תואנקה םג ןאכמ

 ןנוגתהל םכרד וז יכ ?המל .תודהי דועו דוע דומלל ,תידוהיה תוהזה תא רתוי דוע

 תכלוה תידוהיה םתוהזש םינעוט םיבר םיריעצ הבש העפותהמ ,ביבסמ בוחרהמ

 לע הזמ תוחפו ,ילאוטקלטניאהו ירסומה דממה לע קר רבודמ אל ןכל .תתחופו

 םישקבמ ונחנא תוהז וזיא :תוהזה לש רתויב תוקומעה תומרב רבודמ .יטפשמה

 םויאה ,יתשגרהל ;דבלב ינוחטיב ונניא םויאהו .ונלש תוהזה לע םייאמ ימ ,ונל

 .ידוהיה םויקה לע םויאל ינשמ אוה יקריעה וא ינאריאה

 םיחא 83 ול שיש יל רפיס יברע ריעצ  ?םכתעדל ,הזה טביההמ תקתונמ הקוח

 םיליפכמ םיאודבה .םייתנש ןב אוה ריעצה ויחאו המכו םישולש ןב אוה .תויחאו

.םינש 21 לכ םמצע תא

 12 יל שי ,םישנ עבראל יושנ ,2091 דילי אוה ילש אבא :ענאסלא בלט 

 ןזאמה תובישחל עדומ ינאו לארשי תנידמב יח ינא .םהיניב ןטקה ינאו םיחא

 אל ונלצא .תומואת גוז דועו הדלי יל שיו תחא השיאל יושנ ינא לבא ,יפרגומדה

.םלועל איבהל םידלי המכ ןונכת םישועו הלילב םיבשוי

 .ךלש תובשחמה אלו ונלש םידחפה םה וישכע ראתמ ינאש המ :לארה לארשי 

 קוח' ילב ,םיאודבה .יצחו העבש יפ הנידמה תמקה זאמ ונלדג ,'תובשה קוח' םע

.52 יפ ולדג ,'תובשה

 םיגוחה לש םששחל יוטיב ןתנ ץילרק ברה .ךרוצ איה הקוחה :םוכיסל

 לש הווסמב םיידוהי-אל םיכרע 'תירוחאה תלדב סינכהל' םיצור וליאכ םיידרחה

;תוילרביל

 חוסינל גואדל שי הליחת ןכל .ךכ בשוח ימואל-יתדה רוביצה לש רכינ קלח םג

 תא רקעל ךכבו ,תיטרקומדו תידוהי הנידמה לש התויה תא יוארכ ןגעמש
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.הקוח היהת אל הל סייגתנש ילבו ,תירקיעה המישמה יהוז .וללה םידחפה

 ןוידב  הכרב תסנכה רבח לש וירבדל סחייתהל ינוצרב הליחת :שיבג השמ 

 .הנידמל תוביוחמ לע ריהצהל ךירצ אל תויטרקומד תוקוחב יכ ןעטש ,יללכה

 םיכירצ םיחרזאהש שוריפב תורכזאמש תובר תוקוח שי .ןוכנ ונניא הז תיתדבוע

 ימל :היינש הדוקנ .תילאירוטירטה התומלשל ,הנידמה לש הגושגשל םורתל

 אקווד ןכלו ,םיטועימה תויוכז לע ןגהל האב הקוחה .םיטועימל ?הקוח הצוחנ

 ששחה ןיא םג יברעה טועימה לצאו ,הקוחב ןיינע היהיש ךירצ יברעה טועימל

 םגו םידרחה םג ,םייתדה לכ עודמ .הקוחה תונשרפ ינפמ ידרחה טועימה לש

 רתוי תונשרפהמ םיששוח םה יכ ?הקוחל ןיד תיבב םיניינועמ ,םיימואלה םייתדה

.המכסהב הקוחב רבודמ םא םג ,ומצעלשכ הקוחה ןכותמ רשאמ

 תואמצעה תליגמ חורב :הלאה םילימב ךרעב תויהל ךירצ הקוחל אובמב חוסינה

 םישנא לש םתעד לע לבקתי הזכ חסונש יל המדנ .היחרזא לכ תנידמ התויהבו

.םיברע לשו םידוהי לש ,לאמשו ןימיב

 םהב הבחרהה-יא וא ןוידב םרדעיהש םירבד הנמא הליחת :לחש השמ 

 הנידמ איה לארשי תנידמש רידגהל ךרוצ שי עודמ יד שגדוה אל :יתוא ועיתפה

 התמקהל תימואלניבה תוימיטיגלה תלאשל םיפיקע םירוכזא קר ויה .תידוהי

 לש ךמסמבש ןאכמ .תיניטסלפ הנידמ לש התמקהל ןאכמו לארשי תנידמ לש

 הנידמ שי ,תיניטסלפ הנידמ שי רשאכש אלמ הפב דיגהל יאשר ינא הקוחה

 ירקיע םרוגכ תדה הרכזוה אל םג .םימע ינשל תונידמ יתשב רבודמ .תידוהי

 דיקפת תוקחשמו וקחיש תותדה שולש ובש רוזאב רבודמש חוכשל ןיא .ונרוזאב

 .הנש 000,5-ל בורק רבכ םוצע

 תליגמ חסונ לע ךמתסיש ,אובמה חוסינל יתעצה תא איבהל שקבמ ינא תעכ

:םיפיעס ינש לולכיו תואמצעה

.וז הקוחמ קלח הנה )תואמצעה תליגמ איה( לארשי תנידמ תמקה לע הזרכה .1

.לארשי תנידמ תמקה לע הזרכהבש תונורקעה חורב ודבוכי הקוחה תוארוה .2

 תואמצעה תליגמל ונתוא ריזחמ לחש השמ לש חסונה :ןייטשלקניפ םחנמ 

 .'היחרזא לכ תנידמ' אלו ,'תיטרקומדו תידוהי הנידמ' אל סינכמ וניאו דבלב

 קפתסנו הבוטהו הנשיה תואמצעה תליגמל רוזחנ אלש עודמ :תורחא םילימב

?הב

 םג ,םיארוק ונא" :הלא םימיב ונניינעל דואמ ןיינעמ עטק שי הליגמב ,בגא

 תנידמ יבשות יברעה םעה ינבל ,םישדוח הז ונילע תכרענה םימדה תפקתה ךותב

 האלמ תוחרזא דוסי לע הנידמה ןיינבב םקלח לוטילו םולשה לע רומשל לארשי

"...הוושו

 לכל הבוט תונכשו םולשל די םיטישומ ונא" :שרופמ רתוי והשמ שי :ףיש ןליא 
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 םעה םע תידדה הרזעו הלועפ ףותישל םהל םיארוקו ,ןהימעו תונכשה תונידמה

 ףתושמ ץמאמב הקלח םורתל הנכומ לארשי תנידמ .וצראב יאמצעה ירבעה

".ולוכ ןוכיתה חרזמה תמדקל

 דמועה םעו םע לככ תויהל ידוהיה םעה לש תיעבטה ותוכז לע רבודמ ךשמהב

 ךכ לע ,תננוכמה הפסאה לע רבודמ ךכ-רחא ,תינובירה ותנידמב ומצע תושרב

 חותיפ לע דוקשת ,תויולג ץוביקלו תידוהי היילעל החותפ היהת לארשי תנידמש

 רואל ,םולשה ,קדצה ,תוריחה תודוסי לע ,היבשות לכ תבוטל ,האלה ןכו ץראה

 היחרזא לכל רומג ינידמו יתרבח תויוכז ןויווש םייקת ,לארשי יאיבנ לש םנוזח

 םושמש עטק שי .תוברתו ךוניח ,ןושל ,ןופצמ ,תד שפוח ,ןימ וא עזג ,תד לדבה ילב

 לש םישודקה תומוקמה לע רומשת" :םיטוטיצה לכב ותוא טימשהל םיגהונ המ

 תנידמ .תודחואמה תומואה תליגמ לש היתונורקעל הנמאנ היהתו תותדה לכ

 תודחואמה תומואה לש םיגיצנהו תודסומה םע הלועפ ףתשל הנכומ אהת לארשי

  תודחאה  תמקהל לעפתו 7491 רבמבונב 92 םוימ תרצעה תטלחה תמשגהב

 תודחואמה תומואל םיארוק ,רמולכ ".התומלשב לארשי-ץרא לש תילכלכה

 תנידמ יבשות יברעה םעה ינבל םימדה תפקתה לש המוציעב םיארוק ,די תתל

 האלמ תוחרזא דוסי לע הנידמה ןיינבב םקלח לוטילו םולשה לע רומשל לארשי

 םיטישומ .םיעובקהו םיינמזה היתודסומ לכב המיאתמ תוגיצנ דוסי לעו הוושו

 ביבס דכלתהל תוצופתה לכב ידוהיה םעל םיארוק .הבוט תונכשלו םולשל די

 תמיתחב םימתוח וננה לארשי רוצב ןוחטיב ךותמ" :תמויסכו .היילעב בושייה

"…ונידי

 ותעצהב ןכ ומכו ,לחש השמ לש ותעצהב התע ןודנ הליגמב בותכה ירקיע רואל

".היבשות לכ תנידמ התויהבו תואמצעה תליגמ חוכמ" :הנושלש שיבג השמ לש

 לודגה בורל 'המודא תילטמ' אוה 'היחרזא לכ תנידמ' יוטיבה :זועמ רשא 

 הזה יוטיבה .'ינאיורט סוס'ב ,סיסכתב רבודמש ובשחי .ידוהיה רוביצה לש

 ,ינוליחה רוביצה יניעב םג אלא ידרחהו יתדה רוביצה יניעב קר אל למסל ךפה

.יתדה רוביצהמ ןדשח רתוי אוה םיתעלש

 ,'היחרזא לכ תנידמ' קרו ךא אוה יוטיבה לש יטמגרפה שוריפה :רשכ אסא 

.הראשב תסנכה רבח יפב םג ,הזמ רתוי אל

 לבא ,יבויח הרואכל אוה 'היחרזא לכ תנידמ' יוטיבה :ןייטשלקניפ םחנמ 

.ול דגנתהל שיו ,תילילש איה תיתִמאה ותועמשמ

?'היחרזא לכ לש תיטרקומדו תידוהי הנידמ'ל עגונב המו :ףיש ןליא 

.חוסינב לשכ הפ שי .'היחרזא לכ לש תידוהי' הנניא איה :שיבג השמ 

 דחא לכ ךכ-רחאו ,'תואמצעה תליגמ חורב תידוהי הנידמ' ילוא :זועמ רשא 

?ויניע תואר יפל הזמ חקיי



ה 
ירוביצה הצעומ

וניכה • ת
ה ס

יש
יש

הקוחל אובמה - הקוחה לע היתוכלשהו הנידמה יפוא תייגוס

89

 לש ותנידמ הנה לארשי תנידמ" :תאז איה ילש העצהה :יולטור הנויבס 

 םייטרקומדה תונורקעה סיסב לע הברקב םייחה םיטועימה תנידמו ידוהיה םעה

".תואמצעה תליגמ תזרכהבש

.םירחא תונורקע םג תויהל םילוכי ?םייטרקומד קר המל :החומס ימס 

 ,היחרזא ןיבל הנידמה ןיב הקיזה תא חוסינב רוציל בושח :ענאסלא בלט 

 תא םיללוש וליאכ ,'היחרזא לכ תנידמ' םירמואש ךכב .התוא שיגדהלו דדחל

 הרדגהה שומימ איהש 'לארשי תנידמ' לע רבדל אופא בטומ .ידוהיה יפואה

 סחייתהל ילב ,םילארשיה לכ תנידמ איה דבב-דבו ,ידוהיה םעה לש תימצעה

 אוה תילארשי תוחרזאב קיזחמש ימ לכ .תיתדה וא תימואלה תוכייתשהל

.ילארשי

 רדגוי אוהש עיצמ ינאו ןנוכמה ףוגה תרדגה הרסח תועצהה לכב :החומס ימס 

 חסונה תא עיצמ ינא הקוחל חיתפכ ".לארשי תנידמ יחרזא וא הנידמה יחרזא"

 הייפוא תא ןגעל תנמ לע הקוח תאזב םיננוכמ לארשי תנידמ יחרזא ונא" :אבה

 תליגמ חורבו היחרזא לכ תנידמ ,תיטרקומדו תידוהי הנידמכ לארשי תנידמ לש

".תואמצעה

 .םינדגונ תוחפ יכה ,יתעדל ,תללוכ החומס ימס רוספורפ לש ותעצה :רבנע יבצ 

 תליגמ תא םיריכזמש עגרבו ,תיטרקומדו תידוהי הנידמ לע רבודמ ,תישאר

 םיטנמלאה  תא ךכב ונללכ ,לארשי תנידמ תמקה לע הזרכהה רמולכ ,תואמצעה

 םיחרזאה םגש ועמשמ 'היחרזא לכ' לש רוכזאה .םהב ןיינועמ ידוהיה םעהש

.תיטרקומדו תידוהיכ לארשי תנידמ לש הייפוא תרדגהב םידדצמ םידוהי-אלה

 ונללכ ",לארשי תנידמ יחרזא ונא" אובמל חיתפב רמאנש עגרב :זועמ רשא 

.טפשמה ךשמהב לארשי תנידמ תא בוש ריכזהל ךרוצ ןיא ןכל .םלוכ תא

 םיננוכמ םיברעה לארשי תנידמ יחרזא וליאכ אצוי ךכב לבא :החומס ימס 

.תידוהי הנידמ

 ריכת ,ידוהיכ ,התאש הז .םיפתוש וא היצמיטיגלב םיריכמ :ענאסלא בלט 

 גשיהה הז ,ךתנידמב ,ךב ריכא ,יברעכ ,ינאש הז .גשיה ונניא ,תידוהיה הנידמב

 תנידמו תיטרקומדו תידוהי הנידמ" :קיספב אלו 'וב רבחל ףידעמ יתייה ינא .ךלש

 .םיחרזאה ללכ לש טביהל ההז תובישח םיקינעמ ךכב  ".היחרזא לכ

 שי ,ותא םיכסה ענאסלא בלטש ,החומס רוספורפ לש חסונב :זועמ רשא 

 .תינולימה ותארוה יפל קר רוביצב לבקתהל הלוכי ונניא אוה ;םינועט םייוטיב

 ענאסלאו החומסש תויעבה לכ לע תישעמ הנועש לחש השמ לש ותעצה הפידע

 לכ תנתונ ,הנושלכ ,הליגמה .תואמצעה תליגמ לע הלש תוכמתסהה םצעב ,ולעה

.רתוי ףא ילואו שקיב ענאסלא בלטש המ

.'המודא תילטמ' איה 'היחרזא לכ'ש ,םצעב ,ונל רמוא זועמ רשא :ףיש ןליא 
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 לבא .ךירבדב קדצ שי זא יכ ,ודבל עיפומ היה הזה יוטיבה םא :החומס ימס 

.המלש הליבחמ קלחכ עיפומ אוה

 םיגייתסמ םיברעהש ךכב בשחתהל ךירצ המכסה םיצור םא :שיבג השמ 

.'היחרזא לכ תנידמ'מ םיגייתסמ םידוהיהשו 'תידוהי הנידמ'מ

 .ןועטה יוטיבה תא יתדרוה תואמצעה תליגמב יתדדיצש ךכב :זועמ רשא 

 .תיטרקומד םגו תידוהי םג איה הנידמהש עמתשמ הליגמה ןושל ךותמ ,תאז םעו

 המ ,תרמוא תאז .אלמ ינידמו יתרבח תויוכז ןויווש ,תושרופמ ,רכזנ םג הליגמב

.תואמצעה תליגמב אקווד םולג ,םיברעל רסחש ןמזה לכ ןעוט החומס ימסש

 דובכ :דוסי קוח ,הקוחב קרפ תויהל םירומאש םיקוחל עגונב המ :ףיש ןליא 

 תידוהי' לש ןויערה רכזומ רבכ םהבש ,קוסיעה שפוח :דוסי קוחו ותוריחו םדאה

?'תיטרקומדו

 וליאו ,הנידמה תוהמ לע רבודמ אובמב .םינוש םירבד ינש הלא :זועמ רשא 

.דוסיה יקוח לש תונשרפה רוקמ לע רבודמ חרזאה תויוכזב םיקסועש םיקרפב

 ?ןנוכמה ףוגה והימו :החומס ימס 

.ןנוכמ ףוג ילב וא "הנידמה יחרזא ונא" וא :זועמ רשא 

 ?תואמצעה תזרכהב רכזנש לזאבב ינויצה סרגנוקלו יל המ :ענאסלא בלט 

 םיסחי תכרעמ לע םירבדמ םא ?יילא רושק הז המ ?רופלב תרהצהלו יל המ

 רוטקסל רושק הז .םולכ יל רמוא אל הז ,היחרזא ןיבל הנידמ ןיב תילמרונ

 אוצמל לוכי ינא םא קר וללה םירוכזאה תא לבקל ןכומ ינא .םידוהיל ,םיוסמ

.ינויצ-אל ,ידוהי-אל יתויהל ,ילש היווהל יוטיב וזה הרדגהב

 יפואה ןיבל היטרקומד ןיב ןוזיא רתוי שי םיעיצמ ונחנאש חסונב :החומס ימס 

.תואמצעה תזרכה לש יללכה לפרועמה חסונב רשאמ הנידמה לש ידוהיה

 ורבעש הדבועהמ תמלעתמ לחש השמ לש העצההש יל הארנ :יולטור הנויבס 

 ואיבהש םירבד זאמ ושחרתה אלשו תואמצעה תזרכה זאמ םינש וליא-יא

 תליגמ םא םג ,ומצע תא חיכוה אלש רבדב קובדל השק .סוזנסנוק רתיל ונתוא

 וקקחנש ינפל ץ"גב לש תוקיספל תיתשתה םצעב איה המצעלשכ תואמצעה

 והשזיא רתוי תמדקמכ יל תיארנ החומס ימס לש ותעצה ןכל .דוסי יקוח

 יתדגנתה םדוקש תורמל .הרשפלו המכסהל עיגהל ןויסינב רבודמ ירהו ,סוזנסנוק

 הרדגה ,הרשפ תעצה רותבש יל הארנ תעכ ,'תיטרקומדו תידוהי הנידמ' הרדגהל

 תובר תובכש לש םילדבנהו םיפתושמה םיסרטניאה תא םדקל היושע תאזכ

 .הייסולכואב

 ירחא אלא ,אובמב וישכע קסוע יתייה אל ,תישאר :ןייטשלקניפ םחנמ 

 תמקה ,לשמל :םיבר םירבד שחרתהל םילוכי םייתניב יכ .הקוחה המלשוהש

.ןאכ ונמנש תויעבהמ קלח רתייתש תיניטסלפ הנידמ
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 תלבוקמ לחש השמ לש ותעצה ,אובמ לש ותוציחנ לע םכסוי תאז לכב םא ,תינש

 לכ תנידמ' לש אשונה תא םג תלרטנמ העצהה יכ ,הרשפ ןאכ האור ינא .יילע

 הב םימייק תאז דגנכ .'תיטרקומדו תידוהי הנידמ' יוטיבה תא םגו 'היחרזא

 אלמה ינידמהו יחרזאה ןויוושה ןויער ןהו ידוהיה םעה תנידמ לש ןויערה ןה

.תואמצעה תזרכהב םהינש םירכזנש

 השעמל םיצמאמ ךכב יכ ,היקלח ינש לע לחש לש ותעצה תא ץמאמ יתייה אל

 אל םינש 35 ירחאש יולטור תטפושה קדצב הרמאו ,הלוכ תואמצעה תליגמ תא

 אל ןכל .םילפרועמ םיחוסינ תללוכ םג הליגמהש דוע המ ,ונימיל יטנוולר לוכה

 חורב ודבוכי וז הקוח תוארוהש אלא ,הקוחהמ קלח איה הזרכההש רמוא יתייה

.תואמצעה תליגמ לש תונורקעה

 ותנידמ' תחא המישנב דיגהל .יל תיארנ אל יולטור הנויבס לש התעצה ,תישילש

 ;רומג ןויווש הרואכל ועמשמ ,'הברקב םייחה םיטועימה לשו ידוהיה םעה לש

 ?'הברקב םייחה םיטועימה' םגו 'ידוהיה םעה' םג רמולו טרפל יל ץוחנ המל זא

 ידוהיה םעה תנידמ ןכא וז םא .ןויוושל םצעב ןווכתמ ינניאש ךכמ עמתשמ

 םייחה םיטועימה לע םג לוחי אל 'תובשה קוח'ש המל ,הברקב םייחה םיטועימהו

 ידוהיה םעה לש ותנידמ" הרימאה ןכלו ,תיתִמא היירטמיס ןאכ ןיא ?הברקב

 םעה לש ותנידמב ןיינועמ ינא .תקיודמ הנניא "הברקב םייחה םיטועימה לשו

.היחרזא לכל רומג ןויווש תנתונש ידוהיה

   וניא 'היחרזא לכ תנידמ' יוטיבה ,םכסומ חסונ לע רבודמ םא :לארה לארשי 

 םילימה דמצ תאש עיצמ ינא ןכל .תיתוהמ םג ילואו תיגולוכיספ הניחבמ לבקתמ

.אובמל אל לבא ,הקוחה ףוגל ,ילוא ,סינכנ הזה

 תנידמ' לבקל ןכומ תייה 'היחרזא לכ תנידמ' םוקמב :ענאסלא בלט 

?'םיטועימה

 הנידמ איה .דבלב ידוהיה םעה לש ותנידמ איה לארשי תנידמ :לארה לארשי 

 תויהל םיאכזש ,םידוהי םניאש םיחרזא שי לארשי תנידמב .תיטרקומדו תידוהי

 ,תוהמה וניינע הקוחל אובמ .הקוחב םוקמ והשזיאב תאז ןגעל ךירצ .תויוכז יווש

 .ילש איה תולעבה זא ,ילש תיבב רג התאש חיננ .קלחתהל רשפא-יא תוהמבו

 תיבה תוהמב לבא ,הריד רכש ילב תבשל ךל ןתונ ינא ,הריד ינממ רכוש התא

.יוצמה ידוהיה לש תיביטקניטסניאה השוחתה תאז .ימש לע ובאטב םושר

 בשוח ינאו םילעבה התאש בשוח התאש ךכב היעב שי :ענאסלא בלט 

.םילעבה ,ינא אל ,ונחנאש

 חינז רבד ונניא אובמה .םירבדה קמועב הרוק המ ריבסמ ינא :לארה לארשי 

 .הקוחה ףוגב לוכה טעמכ ךל תתל לוכי ינא הפיא .תוהמה אוה ,ךפהל ;יליווירטו

.ירשפא-יתלב הז םש ,ןגועב ,המצע הזרכהב
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 רוביצהמ םיזוחא םינומש דע יעבר-תשולש ,יתעדל ,אטבמ ינא רחא וא הז ןפואב

 ,םולכ ונישע אל ,הרשפ ןאכ השענ הלאה םיאשונב םא .לארשי תנידמב ידוהיה

 ןעטמה לע אל וליפא ,ונלש ימדקאה ןעטמה לע קר ךמתסנש רשפא-יא יכ

 תא םיגציימ ךיא ןמזה לכ בושחל ךירצ אלא .ןאכ ירקמ יד אוהש ,יגולואדיאה

 .הנש 02-ו 51 דועב הרקי המ - תואבה ינפמ הדרח םהל שיש הלא לכ

 השמ לש חסונה לע ךתעד המ ?'היחרזא לכ תנידמ תא' םידירומ  זא :ףיש ןליא 

?לחש

 תנידמ' םילימה ילב החומס ימס לש חסונה תא לבקמ ינא :לארה לארשי 

.המצע הקוחב ,ךכ-רחא וסינכת הז תא - םיטועימה אשונל רשא .'היחרזא

 תא דירוהל ,החומס ימסו לחש השמ לש תועצהה ןיב גזמל יתיסינ :ףיש ןליא 

 תא ריסהלו ענאסלא בלטלו לארה לארשיל םיריבע-יתלבכ וארנש םישקומה

 םירבד לש תויטנוולרה-יאמ ןייטשלקניפ םחנמו יולטור הנויבס לש תוששחה

 יחרזא ונא" :רמואש חסונה אוה לבקתהש המ .תואמצעה תליגמב םימיוסמ

 לארשי תנידמ לש הייפוא תא ןגעתש הקוח תאזב םיננוכמ לארשי תנידמ

 חורב ושרופיו ודבוכי הקוחה תוארוה .לארשי תנידמ תמקה לע הזרכהה חורב

".הזרכהבש תונורקעה

 העצה יל שי ,'היחרזא לכ תנידמ' יוטיבהמ תוגייתסהה ללגב :שיבג השמ 

 הרטשמ ,היקוח תא ןגעתש הקוח םיננוכמ לארשי תנידמ יחרזא ונא" :תרמואש

 לכ תויוכז לע תרמושה תיטרקומדו תידוהי הנידמכ לארשי תנידמ לש הייפואו

".תואמצעה תליגמ חורב היחרזא

 הקוחב דחא ףיעסש וליפא ןכומ ינא ,אובמב הרהצהה ירחא :לארה לארשי 

 ,חיתפב אל לבא .היחרזא לכ תויוכז לע רומשת הנידמהש תושרופמ רמאי

.םדוק יתטריפש םימעטהמ

 דומעל בייח הקוחל אובמ יכ ,ןאכ אבוהש חסונ ףאל םיכסמ ינניא :רשכ אסא 

.ןהמ תחא ףאב דמוע אל ןאכ עצוהש המ ,ינובאדלו ,תושירד עבראב

 דיגהלו תוירקשב ןכתסהל אלו תמא ולוכ תויהל ךירצ הקוחל אובמ ,לכ םדוק

 םידרחהמ קלחו ץוחב היהת תימאלסיאה העונתהש ןמזב-וב 'םיחרזאה ונחנא'

 ןוצר יעבש ויהי אל םהש ינפמ ץוחב ויהי ,ינומכ ,היטרקומדה ידיסחו ץוחב ויהי

 קלח ריאשהל ןוישיר אלא וניא 'סוזנסנוק' שוביג לש ןויערה .םש בותכש הממ

%09 שיש עמשמ 'סוזנסנוק' .ץוחב םישנאהמ -  תומכה יהמ טילחנ ונחנאשו ,%08

 .ץוחב םיריאשמש

 .הנידמה לש הינפ בוציעב יתועמשמ דעצ תויהל בייח הקוחל אובמ - ינש רבד

 ואר .וישכע דע וב תאצמנ הנידמהש הזמ בוט רתוי םוקמל עיגהל ,םדקתהל שי

 הזיא .הנידמה תמקה לע הזרכהה חסונב תומלגתמש תוילשאה לכ תא לשמל
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 ןיב רעפה לודג המכ וארת ?התמקה לע הזרכהה יהוזש הנידמל םצעב שי ףוצרפ

 .תואיצמה ןיבל בותכה

 לש תואיצמב זוזי והשמ ,הנידמה תמקה לע הזרכהה תא בוש לולכנש ךכב

 .ותוא םעמעל אלו הנידמה לש יפואה תא דדחל ךירצ הקוחל אובמ ?הנידמה

 םיקמחתמ קר ונחנא םויה דע 'הדובעה תא ונל השע אל'ש ךמסמ לע תוקפרתהב

 םוקמהמ םיניינעה תא זיזהל דיקפתהמ רמולכ ,הזכ ךמסמ לש יתִמאה דיקפתהמ

.תויתייעבה תא חיצנהלו םלצל אלו בוט רתוי םוקמל םייוצמ םה ובש

 ינניא .םדקתהל ,שדח והשמ דיגהל שי ליבקמב לבא ,רבעה לע קפרתהל רשפא

 לש יכרעה וא ירסומה סיסבה איהש םויה דיגהל לבא ,תואמצעה תליגמ דגנ

 חרזאה תויוכז תא תבצעמש הקוח לע רבדל הצור התא ךשמהבשכ הנידמה

 .יתייעב הז - םירחא םיאשונו

 רבדה איה תואמצעה תזרכהש רמא אל ןאכ םיחכונהמ דחא ףא :ףיש ןליא 

.תורבידה תרשע תא םג אובמל סינכהל רשפא ידצמ .אובמב ללכייש דיחיה

 אלא ,דבלב וז אל .םדקמ וניאו דדחמ וניא אוהש תומכ חסונה :רשכ אסא 

 .תויתוהמ וליפא ,הזה חסונב תוריתס שיש תוניפ המכמ הקעצ התלע םג ןוידבש

 ,תוריתס ףוצרכ םישנא הברהל הארנ 'תיטרקומדו תידוהי' םימתה יוטיבה םג

 השיש-השימח לש הליבח ונל שי ,רוציקב .'היחרזא לכ תנידמ' לע רבדל אלש

 ןיב ןוזיא לש והצק ילבו ,תויונשרפ לש תילדנ יתלב תכרעמ םע םייוטיב

 םישוריפ תמחלמ היהת ?ךכ תובקעב הרקי המ .תאזה המישרה לש םיביכרמה

 תוסנל ךירצ ,תוריתס שי םא .קקוחמל ראשנ הז ,ץ"גבל ראשנ הז :ודיגי ,תדמתמ

 לכ ןיב ןוזיאה ןורקע והמ ריבסהל ךירצ ,םייוטיב םיפיסומ םא .ןתוא רותפל

 לכ בשייל רשפאמש ןורקיע לע עיבצהל ,תויופידע ירדס גיהנהל שי .םיביכרמה

.תינרוחא םידעוצ ,הכובמה תא םילידגמ קר תרחא .םיחתמ ינימ

 הצור יתייה :ךופהה ןוויכהמ אקווד איה ןאכ ואבוהש תועצהה דגנ הנורחא הנעט

 רשפאל רוסא .םתונשל רשפא-יאש לארשי תנידמ לש הייפואב םירבד ויהיש

 היהי רשפאש הצור ינניא םג ,תיטרקומד-יתלבל התוא ךופהיש הקוחה לש ןוקית

 םעל תדחוימה הקיזהמ התוא קיחריש ןפואב לארשי תנידמ לש הייפוא תא ןקתל

 ןונגנמ שי הקוח לכב ,הקוחה תאז :תורמוא ןאכ ואבוהש תואחסונה לכ .ידוהיה

 לע ילוא - טנמלרפה טילחי םימיה דחאבש ןכתיי ,הז יפל .התונשל רשפאמש

 תויוכז תניחבמ לארשי תנידמ לש העבט היהי המ בוש קודבל - םע לאשמ דוסי

 אופא הבוח ,תודוסי המכ יבגל .ירמגל רחא והשמ לבקנש ענמנה ןמ אלו ,חרזאה

.תונשל רשפא-יא הז תא .ןיינעה םֵש הז :דיגהל

 םכסל ידכ קר אלו ,ףוסב םיבתוכ אובמ .אובמ תביתכל תעה הנניא וז :םוכיסל

 ,םויה ןכל .םיילמס םיריחמ םימלשמ ובש םוקמה אוה אובמ .םותסשכ םג אלא
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 תעדל רשפא-יא ןיידע ,םייזכרמ םיאשונ הברהב הרורב המכסה הגשוהש ינפל

.חותפ תויהל העש יפל בייח ולוכ קסעהו םלשל שיש םיילמסה םיריחמה םהמ

?וישכע רבכ אובמ בותכל יוצרש החנהבו :ףיש ןליא 

 ירדס ,םייזכרמ תונורקע המכ לש טוריפ ץוחנ הזכ הרקמב :רשכ אסא 

 קלח .םהיניב םינוזיאה תכרעמ םג ךכו םירורב תויהל םיבייח םהיניב תויופידעה

.םייתוהמ ויהיש ךירצ תונורקעהמ

 שי 'תידוהי הנידמ' יוטיבל יכ 'תיטרקומדו תידוהי' בתוכ יתייה אל הזכ אובמב

 םעה הבש הנידמה יהוזש ןויערל סחייתמ יתייה אסיג ךדיאמ .םישוריפ 005

 ותדלומב תיטילופ תואמצעמ הנהנו תימצעה הרדגהה תוכז תא שמממ ידוהיה

 ,יניטסלפה םעה לש תימצעה הרדגהה תוכזל שרדנ םג ינא תאז הרוצב .תירוטסיהה

 ומצע תושרב דומעל םע לכ לש ותוכזש תעבוק תואמצעה תליגמ םג ,בגאו

 ,תנזואמו תטרופמ ,תאזכ הליבח ירחא .יניטסלפה םעה ללוכ ,תינובירה ותנידמב

 םירחאו הלא םיחוסינב םלשל רשפא ,יונישל ןתינ אל ,יתוהמ אוה הנממ קלחש

.אובמ ךל שי זאו ,םיילמסה םיריחמה תא

 ולעש תועצהה תא ריכזא ,ןוידה לש ליעי ךשמהל םייניב םוכיסכ :ףיש ןליא 

:ןאכ

 קלחכ הצומיאו לארשי תנידמ תמקה לע הזרכה רוכזא :לחש השמ תעצה .א

 תנידמ תמקה לע הזרכהבש תונורקעה חורב ודבוכי הקוחה תוארוה .הקוחהמ

.לארשי

 ןגעל הקוח תאזב םיננוכמ לארשי תנידמ יחרזא ונא" :החומס רוספורפ תעצה .ב

 ,היחרזא לכ תנידמו תיטרקומדו תידוהי הנידמכ לארשי תנידמ לש הייפוא תא

".תואמצעה תליגמ חורבו

 םיעבר-השולשכ .'המודא תילטמ' רדגב אוה 'היחרזא לכ תנידמ' יוטיבה .ג

 לארשי .הזה ןויערל תילטוט תודגנתה שי ןכל .ותוא ולבקי אל ןויצב םיבשויהמ

.'תיטרקומדו תידוהי הנידמ' :תאז םוקמב םושרל עיצמ לארה

.הקוחל אובמ רבחל תעה הרשכ אל ןיידע .ד

 ,תדל רשק ילב םילארשיה תנידמכ לארשי תנידמ לע רביד ענאסלא בלט .ה

.המודכו םואל

 ונחנא םצעב המ הלאשה לא הרזח ךותמ אובמב ןודל בושח :ןוזיבג תור 

 רכנת אלש וזכו ,הקוח הנניא ונינפ תמגמ םא אובמב םעט ןיא יכ ,גישהל םיצור

 היולת אובמה ןכות לע רשפתהל ונלש תונוכנה .הייסולכואב תולודג תוצובק

 הקוח קר הזה ךמסמב לולכל חילצנ םא .הקוחל סינכהל חילצנ המ הלאשב

 לע םש רבדל ךירצש בושחנ אל םתסה ןמ ,תודסומ לע קר תרבדמש תירטשמ

 ,המודכו דובכב ,ןויוושב ,תויוכזה תליגמב רבודמ םא ,תאז תמועל .'תידוהי'
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.תובש ומכ םיאשונב לפטל ונילע היהיש רורב

 רשפאש רמול תשקבמ ינא הז ןיינעב .יונישה ינונגנמ תייעב לע רביד רשכ אסא

 וליאו ,תמיוסמ הרוצב ןיירשל הקוחה לכ תא :הקוחה ךותב םילדבה רוציל

 רתוי הרוצב ןיירשל רשפא ,ןטב ירדח םידרויכ םיארנש הקוחב םימיוסמ םיפיעס

 .הקזח

 ,אובמב םירכזנש םיכרעה יבגל המודכו תויופידע ירדס עובקל שיש תלבקמ ינניא

 סחיה תא שבשמ הז ןכ לע רתיו ,אובמל םיאתמ ונניא הז .רשכ אסא ירבדכ

 קבד והשזיא תקפסמש תיגיגחה הזרכהה אוה אובמה .הקוחהו אובמה ןיבש

 תליגמ םיחסנמ .תויופידע ירדס םיבתוכש חוטב אל םירדסהה יבגל םג .םירדסהל

 ךיא  םיעבוק ונניא הקוחב .וזב וז םעפ אל תושגנתמ תויוכזהמ לודג קלחו ,תויוכז

 םינונגנמ ,םייתקיקח םינונגנמ ,םינזאמ םינונגנמ שי ,תויוכז שי .ןוזיאה השעיי

 איה .םומע ךמסמ העבט םצעמ איה הקוחה .םיילהנמ םינונגנמ ,םייטופיש

 ,תויעב רותפי הזה ךמסמהש הייפיצהו הווקתה ןכל .ךורא דיתע ינפ הפוצ ךמסמ

 וב ןתנית לבא ,םיחתמ רמשת ךמסמה לש ותומימע ,הברדא .אווש תווקת איה

 לופיטהו ,וללה םיחתמב לפטל ךיא םילעופה תודסומה ללכל היחנה יהשוזיא

 .הנתשמו ימניד היהי

 תויעבה ןה המ רמולו אובל םילשב ונחנא ;אובמל םילשב ונניא ןיידע הזה בלשב

 המכ תעדל לכונ ,הקוחה לש המלש הנומת ונל היהתש עגרב .ולעש תויזכרמה

 קוח' בותכ היהי םא .םירדסהה לש טוריפה תמר יפל אובמב ונל שי שפוח

 בותכ היהי םא .'תידוהי'ה לע רתוול היהי רשפא ילוא ,תירבעו תבשו 'תובשה

 היהי רשפא ילוא ,'רוזא'ו 'חוכ תקולח'ו 'םלוה גוציי'ו םיחרזאה לכל ןויווש'

.תנקתמ הפדעה לע רבדל םגו 'ידוהיה םעה תנידמ' בותכל

 ובש לודגה ךילהתהמ קלחכ ונלש תוסנכתהה ןכלו ,םויה טילחהל רשפא-יא

 ,ןאכ ושבגתה ןכא תופולחו .תופולח לש תוסנכתה תויהל הכירצ ,םיקוסע ונחנא

.ךרדל תאצלו ןגיצהל יוארו

:הכ דע ונעגה תויללכ תונקסמ וליאל םכסל שקבמ ינא :ףיש ןליא 

 יכ ,ךילהת לש ופוסב םירבחמ אובמש ןויערל סוזנסנוק היה טעמכ ,תישאר

 רותפת המצע הקוחהש ןכתייו ,הקוחב רמאנש הממ עפשומ תויהל וילע אליממ

 אובמה חסוני ךיא הלאשב התייה תויתייעבה רקיע .ןאכ ולעש תויעבהמ קלח

 םניאש ימ תא םגו 'תידוהי' לע רתוול םימיכסמ םניאש ימ תא הצריש ןפואב

 .'היחרזא ללכ תנידמ' לע רתוול םימיכסמ

 עיגהל ונחלצה אלש איה הערה השדחה ,אובמ חסנל ונילע תאז לכב םא - ןיפולחל

 דקמתהל ונחלצהש איה הבוטה השדחה .םיפתתשמה לכ לע לבוקמש חוסינל

 .רשכ אסא לע תלבוקמ ןניא ןתשולש םא םג ,תויזכרמ תועד שולשב
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 לעו ,הקוח לש חסונב יכ ןוזיבג תור הרמא ,רשכ אסא לש ותוגייתסהל הנעמכ

 היהתש הל רוסא הקוח .ןוזיא ינונגנמ םיללוכ אל ,הקוחל אובמב המכו המכ תחא

 הלועפ שפוח תתל ךירצ אולה .הלש םינוזיאה תואחסונב אל ,הייוטיבב אל השקונ

 .הפוקתה חורל םאתהב התוא שרפל טפשמה תיבל

 תירקש איה אובמב חסנל וניסינש גוסהמ הרהצהש רשכ אסא לש ותעיבקל רשא

 שי ?התִמאל תמא אוה תואמצעה תליגמב בתכנש המ לכ :לואשל שקבמ ינא

 הנניא המדיק אל תואמצעה תליגמש הנעטהו ,םדקל םישקבמש המ הז ,ןוזחה

 רישכמ התייה איה יכ והשמב המדיק תואמצעה תליגמש םג המ ,ןיינעה ןיממ

.תיקוח תונשרפל

 ונחנא" 8771 תנשב ורמא תירבה-תוצראב תונידמ 31 רשאכ :לארה לארשי 

.ןוזח ונתנ םה לבא םע ויה אל םה "םעה

 תורו רשכ אסא לש םהיתועדמ הנוש העד עיבהל ינוצרב :החומס ימס 

 ןוידה יכ דיתעל אובמה חוסינ תא ריאשהל איה תועטש בשוח ינא .ןוזיבג

 ךירצ ךילהתה ,רמולכ .הקוחב םיקרפה חוסינ תא ןווכיש אוה אובמה לע וישכע

 תידוהי הנידמ' לע רבדי אובמהש חיננ םא .םינוויכה ינשב יביטקארטניא תויהל

 .תאז תונווכ תרהצה ףקשל ךרטצת הקוחה ,'היחרזא לכ תנידמ'ו 'תיטרקומדו

 שיש דיגהלו םכסל םוקמב ,הנורחאל הפ רמאנש המ רואל :ףיש ןליא 

 בתכיי אובמהש ומיכסה בורהש דיגא ,ףוסב םיבתוכ אובמש ךכ לע סוזנסנוק

.ונכותל עגונב תוירקיע תועד שולש ושבוגשו ףוסב

 ןכאו ,וישכע ןויד םייקל ץוחנש אלא ,וישכע הביתכ לע רבוד אל :זועמ רשא 

.ןויד ונמייק

 וליאו ,הנידמה לש יפואה בוציעב תומדקתה תוארל הצור יתייה  :רשכ אסא 

 ילואש םייוטיב יכ הנידמה לש יפואה שוטשט אקווד אוה יל רייטצמש המ

 ,ונדדיח אלש קר אל 'תיטרקומד הנידמ' וא 'תידוהי הנידמ' ומכ ,אובמב וללכיי

.ונשטשט אלא

 תועיבשל תואלמ םדא תויוכז רבדב רטר'צ היהי הקוחב םא :יולטור הנויבס 

 ויהי םא .תאזה הניחבהמ ילמס דואמ והשמ אובמב בתכייש יד זא יכ ,ךנוצר

 אובמ ונל ץוחנ המ םשל ,תופידעה תויוכזה לש יונישה-יא תא חיטבהל םיכרד

?בכרומ ךכ-לכ

 תידוהי הנידמ וז המ דיגהל ידכ םיטפשמ השולשמ רתוי ךירצ אל :רשכ אסא 

.תיטרקומד הנידמ וז המו

 םידוהי-אל לש םניד אוה וב ןוידה תא ונמלשהש המדנש אשונ :ףיש ןליא 

 לכ לע אלמ תויוכז ןויוושמ - סוזנסנוק היה ןאכ .תיטרקומדו תידוהי הנידמב

.תנקתמ הפדעהל דעו ךכמ עמתשמה
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'תובשה קוח' טעמל :שיבג השמ 

.אלמ תויוכז ןויוושב הצור ינא .טעמל הצור אל ינא  :רשכ אסא 

 'תובשה קוח'ב עגפת ,םייברעה םיחרזאל םג תובש ריתת םא :שיבג השמ 

.םידוהיל

 ןיב הריתס שי םאה איה תצקמב הב ונעגנש תחא הלאש דוע :ףיש ןליא 

 ,הריתס ןיאש ןעט לארה לארשי ,הריתס שיש ורמאש ויה .'תיטרקומד'ו 'תידוהי'

 עובקל רשפא-יא 'תודהי' וא 'תוידוהי' הרדגוה אל דוע לכש התייה תפסונ העדו

.הריתס שי םא

.הריתס וב ןיאש שוריפל תופידע תתל יואר :רשכ אסא 
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:החנמ

ןליא-רב תטיסרבינוא ,םיטפשמל הטלוקפה - הפי ,ץשרבליז ר"ד

:)תיב-ףלא רדס יפל( םירבודה תומש

הפיח תטיסרבינוא ,םיטפשמל הטלוקפה - 'מ ףסוי ,יערדא 'פורפ

הפיח תטיסרבינוא ,םיטפשמל הטלוקפה - לאירא ,רודנב 'פורפ

לארשי תסנכ ,ש"דח תעונת ל"כזמ - דמחומ ,הכרב כ"ח

לארשיב ןידה יכרוע תכשל ר"וי - המלש ,ןהכ ר"ד

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

םילשורי ,ןמטרה םולש ןוכמ - םחנמ ,םיוברברול ר"ד

ןד ,רודירמ רשה

הפיח תטיסרבינוא ,תיללכ הירוטסיהל גוחה - הינפ ,רגרבצלז-זוע ר"ד

ןג-תמר ,םיטפשמל תימדקאה הללכמה ןקיד - דולק ,ןיילק 'פורפ

םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,םיטפשמל הטלוקפה - ליאכימ ,יניירק ר"ד

קרב-ינב תייריע שאר - יכדרמ ,ץילרק ברה

הלשממל יטפשמה ץעויל הנשמ - תידוהי ,פרק ד"וע

 םאו ;הקוחל אובמ חסנל ןתינ םאה :םייתש ןה ןוידל תולאשה :ץשרבליז הפי 

 לש הא ּוב ּב אוה ןאכ סנכתהש םורופהש איה החנהה .אובמה חסונ היהי המ - ןכ

.המכסהל עיגהל הסנמש תילארשיה הרבחה

 םייחש םישנאש םיעד תומימת תמייק .וב ןויד לולשל ידכ דחאמהמ ליחתנ

 .תויתרבחו תויחרזא תויוכזב ןויוושל םיאכז ,הנידמה יחרזא םהו לארשיב

 תפסונ הלאש .תוינתא-תוימואלה ,תויתוברתה תויוכזל סחיב השוטנ תקולחמה

 המו תאזה הצובקב ללכנ ימ ,תוינתאה תוצובקה תחאל הרוכב שי םאה איה

.תובשה ןורקעו הפש ,םילמס תניחבמ הרוכבה תללוכ

.האילמב ןוידב הז רשקהב ולעש תועצהה תא התע הנמא

 היפל יכ תילרטיינ העצה יהוז .'תויתוברת-בר' ולש העצהל ארק יניירק ליאכימ

 תחא הצובקל תופידע היהתש ילב הלשמ ימואלו יתוברת םויק חתפת הצובק לכ

 ףתושמ סיסב ודימעי ןלוכ תוצובקהו ,התוהז תא חתפת הצובק לכ .ראשה ינפ לע

 סיסב ותואמ ץוח ,תאז .תיתרבח החוור ,תונלבוס ,םימע תווחא לש תונורקע יפל

.ונמכסה ךכ לעו ,ןויווש םייקתי ןהיבגלש תוילאיצוסו תויטילופ תויוכז לש

 תוהמיאו תובא ,לארשי יאיבנ ,םיידוהי םישרוש' לע תרבדמ רגרבצלז-זוע הינפ
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 החינמו תירבעה הפשה אשונ תא דואמ השיגדמ איה .'תינרדומה לארשי לש

 הלכשהו הדמע אוה ת ֹורבחה ןיב דחאמה .תובשהו םילמסה אשונ תא רתוי םומע

.םיילסרבינוא םיכרעו

 אוהו ,הפשו הנש חול ,םילמס אשונב הרורב תידוהי תופידע םיוברברול םחנמל

 ףתושמה לע רבדמ םיוברברול ר"ד .תובשו תויולג ץוביק יאשונ שיגדמ םג

.םיטועימ לש תויתוברתה םהיתויוכז חותיפו רומיש תניחבמ

 יניירק ליאכימ לש ותעצה תא הריתכמ יתייה ןוידה תא דקמל ידכ

 םחנמ לש וז תאו 'תוילארשי' - רגרבצלז-זוע הינפ לש וז תא ,'תויתוברת-בר'

.'תיטרקומדו תידוהי' - םיוברברול

 תידוהי' לש םינושה םיטביהב ןודלו תועצהה שולשל סחייתהל תשקבמ יתייה

 ךכ רחא ,טועימהו םידוהיה לש םיטביה הליחת :הזה רדסה יפל 'תיטרקומדו

 תודהיה לש ןבומב םידוהיה ףוסבלו ,םמצע ןיבל םניב םידוהיה לש םיטביה

 םיראשנ ונחנא םאה תוארל תוסנלו המינפ ץוחהמ עיגהל לכונ וז ךרדב .תולגהו

 וא ;דציכו ךיא ,התוא םיצפשמ ונחנא םאה ;הנושלכ תואמצעה תליגמ םע

 אשונ תא םדקל לכונ ךכ ידי-לעו הזה חוכיוול חינהל ךירצש םירמוא ונחנאש

.הקוחה

 תובישחב הרכהה אוהו תועצהה לולכמל ףתושמ דוע שי :םיוברברול םחנמ 

 ןתינ ,וז הניחבמ .אובמב התוא בלשל ןויסינהו תואמצעה תליגמ לש תיתקוחה

 רושיגה השעיי ובש ןפואל םינוש שוריפ תונויסינכ תונושה תועצהה תא תוארל

.יתקוח ךמסמ ןיבל אוהה ךמסמה ןיב

 המל יוטיב הקוחל אובמב תתל הילע ,הקוח תקקוחמ הנידמשכ :רודירמ ןד 

 ,האילמב ואבוהש ל"וחמ תואמגודהמ לדבהב .'ימואלה ינאה' אורקל גוהנש

 ,הנידמה לש 'ילארשיה יפואה' לע רבוד ול .םימע ינש םייח לארשי תנידמב

 ,הנידמה לש 'ידוהיה יפואה' םירמוא םא לבא ,היעב לכ התיה אל זא יכ

 תא םיריכזמ םאש אופא עיצמ ינא .רוביצהמ קלח הנידמה ללכמ םיאיצומ

 הפקשההמ רבוע התא ךכב .טועימ ןאכ שיש םג ריכזנ ,ידוהי-ימואלה יפואה

 .'הנידמו תוימואל תוצובק ,טרפ' לש הפקשהל 'הנידמהו טרפה' לש הנשיה

 .הכותמ עטק תחקל וא ,תואמצעה תליגמ תא רכזאמש רצק חוסינ אוצמל ךירצ

 הנורתי .םויה םייטנוולר םניאש םיעטק הב שי יכ הליגמה לכ ונל הצוחנ אל

 םש שי ,שרופ רבכ ,לבקתה רבכש ךמסמ איהש ךכב אוה תואמצעה תליגמ לש

 יברע שוביג זא היה אל ןיידע ,ינש דצמ .םיברעה לע םש רבודמ ,שרופש ןויווש

 הדעב ?םיטועימב וא טועימב רבודמ ,בגא .יניטסלפ םע לע רבוד אלו ימואל

 קפתסהל רשפא-יא ,תרחא וא ךכ .םיברע םניא םהש םינעוטש ימ שי תיזורדה

.דבלב בורה תרכזהב
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 ןתובישח לכ םע .תויצוביק תויוכז לע ,תוברתל תויוכז לע הברה םירבדמ םויכ

 אל ןכל .יטרפה םדאב תורמגנו תוליחתמ ןה - תויצוביק תוימואל תויוכז לש

 ;םישנאה לע ,םדאה לע רבדל ךירצ אלא ,הנידמ לעו תוצובק לע קר רבדל ךירצ

 .םדאה תויזכרמ לש טביהל סחייתהל הבוחו ,םישנא ליבשב הרצונ ירה הנידמה

 רג ינאש הנידמ יל שיו םדא-ןב ינא ;יזורד קר וא יברע קר וא ידוהי קר אל ינא

.הזה רדסה יפל ,םעה לא םשמו הצובקל םירבוע ,םדאב םיליחתמ .הב

 ייניעבש ,ןויוושה אוה אבה ןורקיעה ,הנידמה תוהזל אובמב תוסחייתהה ירחא

 ותויזכרממ .תונשרפה ךרד-לע אל ,שרופמב ןויווש לע רבדל הבוח .לע-ךרע ול שי

 ןויוושהו שפוחה תונורקע .םדאה תויוכז ,םדאה תויוריח םג תורזגנ םדאה לש

 דובכה םג ךכל המודב .האלה ןכו העונתה שפוח ,יוטיבה שפוח - יניעב םיבושח

 הקוחה תביל ןה םדאה תויוכז .אובמב ללוכ יתייהש דוסיה יכרע םה הלא .םדאל

 - ב"ויכו ןוטלשה תודסומ - םירחאה םיינויצוטיטסנוקה םיאשונה .ייניעב

.תוחפ לבא ,םיבושח

 הז ללכבו ,םידוהיה תדלומ לארשי תויה ןורקע לע רבוד ,ידוהיה טביהל רשא

.םה םג ללכיהל םיבייח הלא לכ .ידוסי ןורקיעכ תובשה ןורקע

 תעפות רשאכ ,הנידמה תמקה רחא םינש 35 םייח ונחנא :ןומרכ קירא 

 סותימה .ונלש תרחאהו תיטילופה תוברתהמ ילרגטניא קלח איה תויתנידמה

 רשפא-יאו ,תרחא וא וז הרוצב ועבוק תיביטקלוקה תוהזה תלאשו הנידמה לש

 הזה ןחלושה ביבס ןוידה ףוסבש תויהל לוכי ,תרמוא תאז .די יחמב תאז קלסל

 ונחנאש ןובשחב איבהל שי לבא ,הלעה רודירמ ןדש םירבדה םע םיכסנ ונלוכ

 הל שי ,םוקמ םושב הרדגוה אלש ףא ,ונתוברתב תויתנידמה .םיוסמ םלועב םייח

.'תויתכלממ' ארקנ הז .תוהזל רשקב יזכרמ םוקמ

 ,05-ה תונשמ ןוירוג-ןב לש ןויערה תא ןאכ ריכזהל שקבמ ינא ןוידה ךרוצל

 :הרבחו הנידמ ןיב דירפהל ןתנ אלשכ הזה ךילהתב ןושארה לוועה תא ללוחש

.תחא הנידמ ,תחא הרבח ,תחא הגלפמ

 תורחאו הלאכ תומגמל עגונה לכב ךליאו 7691-מ הרקש המ אוה רחא ןיינע

 תידוהיה הרבחה ךותב עסשה תא תוקימעמשו תויחישמו םיסותימ תוקזחמש

 טועימל תידוהיה הרבחה ןיב - תילארשיה הרבחה ךותבו ,דחא דצמ ,המינפ

 .ינש דצמ ,יברעה

 יהשוזיא שממל םיצור תאזה הצעומה לש ךילהתב םיפתושהש איה החנהה

 ,תוינלדב תומגמל םיליבומש ימ תילארשיה תוירוביצב שי .תיביטרגטניא המגמ

 הנידמה תא םילבקמ אלש הלאכ שי םידוהיה ברקב םג .םידוהי אקווד ואל הלאו

 תא עיצהל שקבמ ינא ,'הגועה' ךותמ תונלדבה תא םיקלסמ םא .איהש ומכ

 שרדנ ינא ןאכו - הסיפתה תמייק .ונלש ןוידל תיתשת יהשוזיאכ אבה רבדה
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 הביל שיש - רתוי וא תוחפ יביטקייבוא יופימ השעש החומס ימס לש וירבדל

 וזה הבילהמ .המכסהל עיגהל םיצורש הלא לש הרדגהה דקומב איהש תינויצ

 ארוק יתייהש רוביצ ףעתסמ םג המצע הביל התואמו ,ילרביל דחא בטוק אצוי

 ךותב .תיביטרגטניאה המגמה ךותב ןיידע אוה לבא ,יחישמ ,ינמואל ,ימואל ול

 רחאה דצבו ,בלתשמו בלתשהש ידוהי ינויצ-אל טועימ האור םג ינא הזה רגאמה

 .בלתשהל םיכרד שפחמ וא הצורש וא בלתשמש ,ידוהי אל ,ינויצ-אל טועימ

 תלאשנ - םירבדמ ונחנא וכותבו ובש לגעמה וא יאוותה רתוי וא תוחפ הז םא

 לש קרפב יכ תעדה לע הלעי אל .היצמיטיגל תתל םיצור ונחנא המְל הלאשה

.םיטועימ לש תויוכז תרדגה לע חוכיו היהי אל הקוחה ףוגב תויוכזה תליגמ

 לאכ יברעה טועימל סחייתהל םינכומ אלש םישנא שי הלשממב :רודירמ ןד 

 דיגת לא לבא ,התא חכוותהל רשפא ,תמייקש השיג וז .םידיחי לאכ אלא ,רוביצ

.היעב ןאכ ןיאש

 ידכ ,הרבחה תא וא הנידמה תא אובמב רידגהל םיאבשכ :ןומרכ קירא 

 לוכי ינא המ םעו רשפתהל ןכומ ינא המ לע לואשל הווש ,הזה םומינימל עיגהל

 םירבד קר אלו םיטירפ ןחלושה לע םישל שקבמ ינא ,הזה ןיינעה ךרוצל .תויחל

.םיגח ,תימואל הריב ,הפש ,ןונמה ,לגד :תואמצעה תליגמב םירמאנש

 .םרידגהל שי הליחת לבא ,ועיפוי םה הפיא עדוי ינניאש םירבד הלא

 רבד ףיסוהל הצור ינא ,הנבה יהשוזיאל ונעגה ןכא הלאה םירבדה לכב םא

 תודרחה תא םיניטקמ ךיא :תונשרפה תלאשל עגונ אוהו האילמב יתרמא רבכש

 ,ישוק ול שי ןיידע לבא ,בלתשהל שקבמש רחא וא הזכ טועימ לע םויאה תא וא

 .ישוקהמ קלח רותפל יושע ןכא אובמב רחא וא הזכ חוסינ םאהו

 לש םיישק םע דדומתהל ןוצרה םצע ;תוינלדבה תומגמל סחייתנ אלש עיצמ ינא

.ןורתפל ונתוא ליבוהל יושע תרחא וא וז הצובק

 תואיצמב לבא ,םיוסמ םזילאדיא לש ומויק החינמ הקוח :יניירק ליאכימ 

 לאדיא שי הרבח לכב תונוש תוצובקל .ישיאה לאדיאה תא םישגהל השק ונלש

 .םלוכל תילאדיא תויהל הלוכי הנניא ,אהת רשא אהת ,הקוח וליאו ,ןהלשמ

 םישמתשמ ונחנאש םירטמרפ לע ,דוסי יחנומ לע המכסה רדעיה אוה רחא ישוק

.תודהי ,הנידמ ,תונמאנ ומכ םיגשומ יבגל ךכ .םירקבל תושדח םהב

 ,לבקל ןכומ ינאש תודהי לש גוס שי ,ילארשי יברעכ - 'תודהי' חנומל רשא

 המ איה הלאשה .שארמ יניעב לוספ אוה ידוהי רבד לכש רמוא ינניא ןכלו

 תודהיה ,תינמוה רתויה תודהיה תא שיגדהל םיצור םא .תודהיכ םירידגמ ונחנא

 רקיעש אלא .הוושה קמעל עיגהל רשפא ,החותפ רתויה תודהיה ,תבשוחמ רתויה

 אצויו ,םירדת המכו המכב תרדשמש המצע תודהיה לש אלא ,ילש ונניא היעבה

 שי ,הנווכה המ יל הרורב דימת אל ,'תודהי' לע וא 'תידוהי' לע םירבדמשכש
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.יסיסבה חנומה יבגל הנבה-יא

 ,רטשמה ותואל םינווכתמ ונלוכש רובס ינניא ,'הנידמ' לע םירבדמשכ םג

 לע םיעמוש דחא דצמ .הנידמ לש תוברועמ התואל ,הנידמ לש גוס ותואל

 ימו ,תברועמש הנידמ לע רחא דצמו ,הנידמה דצמ תיטסילמינימ תוברעתה

 לש רחא סופדב םילגודש ימו ,םימיוסמ תונורקע םיפידעמ דחא גוסב םילגודש

 תונמאנ .יעמשמ-דח ונניא 'תונמאנ' חנומה םג .םירחא םיכרע םיפידעמ ,הנידמה

 םישמתשמשכ ,רמולכ ?אבצל ?יוטיב לכלו קוח לכל ?תיתקוחה תרגסמל ?המל

 לוכה אלש ךכל םיעדומ תויהל ךירצ ,והשמ םהמ קיסהל םיצורו וללה םיחנומב

 .רבדה ותוא םיניבמ

 ינניאש שיגרמ ינא .תוכיישה תייעב איה ילארשי יברעכ ילש תירקיעה היעבה

 ,תיתייעב איה תוילארשיה םג .הנידמה לש 'תידוהי'ל ךייש אל ינא ,הנידמל ךייש

 ידכ ךרוצה יד יל רורב אוהש ,רתוהו יד חפוט הזה אשונהש בשוח ינניא יכ

 ךייתשהל לכואש תרגסמ לש המויק רשפאל הנידמה לש הדיקפתמ .ותא ההדזאש

 ףוגכ ,יטפשמ ףוגכ ,הקוחה לע ססובמש גשומכ וא ןוגראכ הנידמה - הילא

.ילהנמ

 ;אובמ רותב ,ךמסמ רותב ץמאל םילוכי ,טועימכ ,ונחנא המ לוקשל ךירצ ןכל

 איה המישמה .תוכייתשהה תשוחת תא ,ץילרק ברל םג ומכ ,יל ןתייש חסונ

 רבדהו ,ונלש אוהש והשמ לע דיגהל םלש בלב לכונש תורשפאה תא רוציל אופא

 תויהל תבייח אל איה .הקוחל הבר תובישח סחיימ ינא ןכל .הקוחה היהי הזה

 שי טעמכ הזה 'ונלש'ה תא ןנוכיש ךמסמ אלא ,הבחר תפתושמ המכסהל סיסב

.ןיאמ

 הנידמ איה לארשי תנידמ היפל ,ןוידה תחנהל םאתהב רמוא ינא הלא םירבד

 היואר איה הרדגהה םצע םא הלאשל הז בלשב סחייתמ ינא ןיאו 'תידוהי'

 הזה ןיינעלש הווקת ילוכ .ןיקת יטרקומד רטשמ לש םייללכה תונורקעה תניחבמ

.דרפנ סוניכ שדקוי

 השירדה לע תונעל לוכיש ךמסמ איה תואמצעה תליגמ םאה :ץשרבליז הפי 

 ?וזה

 ,םשגתה אל אוה לבא ,ןויוושה ןורקע רכזנ תואמצעה תליגמב :יניירק ליאכימ 

 הפידע ןכל .ןויוושה ןורקע ןיינעב הלשכנ ףא תואמצעה תליגמש דיגהל ןתינ

.המכסהל רתוי בחר סיסב היהתש ירמגל השדח הקוח

 יתונמאנ :אבה ןבומבו ,תינויצ הדמע איה יתדמע :םיוברברול םחנמ 

 תווקת ןיאש ןויערה תמשגה איה תינויצה העונתהו ,ילש םעל איה הנושארה

 ונמויק תא חיטבהל היושע תיאמצע הנידמ קרו הפוריאב ידוהיה םעל םויק

 ריחמב ךורכ לארשי-ץראב תונויצה לש השומימ ,תאז םע .ונתוברת תאו םעכ
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  ןכל .הזמ רתוי םג יתעדלו ,יניטסלפה םעה לש וטבמ תדוקנמ תוחפה לכל ,יתִמא

 תייעב שי לארשיב .םייניע תזיחא אוה ,קתונמב טועימו בור תייעב לע רובידה

 לש ץראב ןמויקל הקיזב ;יניטסלפה טועימל הקיזב :םיגוס ינשמ טועימו בור

 .תיתִמא הידגרט תאזו ,תוקדוצ ןהיתש יטבמ תדוקנמש תוימואל תועונת יתש

 איצוהל ,םלועה תונידמ בורב .תויתוברת-ברה תחסונ תא לבקמ ינניא םג ןכל

 תונובירל הנעט שי תוצובקה תחאלש הזב הכורכ הנניא תויתוברת-ברה ,הדנק

 דוסי תחנה יהוזו ,שממ לש טקילפנוק הפ שי ,שי טלחהב ונלצא .תילאירוטירט

 .ןוידה תיינבהב חינהל אלש רשפא-יאש

 ,יקסניטוב'זמ טטיצ רודירמ ןדש רבעמה תא תושעל שגינ ינא ךיא אוה רחא ןיינע

 הנידמה תמקה ינפל ,הנש 52 ינפ לע ןוירוג-ןב לש וימואנב הדימב-הב אצמנ לבא

 המרב .הנידמ תעדותל העונת תעדותמ רבעמה ,רמולכ - לארשי-ץראב תידוהיה

 הליחת שקבמ יתייה ,תאזה הנידמה לש קדצה תוכיא םשבו ,הנידמ תמקה לש

 יתִמא ןפואב בושק תויהל הצור יתייה ינש דצמ .התמקהל עקרה ימרוג תא ללדל

 ידוהי םוש דיתעל ןיטסלפ תנידמבש ומכ .ריכזה יניירק ליאכימש תוקוצמה גוסל

 יבגל םג ךכ ,הנידמה ילמסב יוטיב ידיל האב תירוביצה ותוהזש שיגרהל לכוי אל

 :הלאה תודוקנה יתש אופא םה ןוידה לש ראתמה יווק .לארשי תנידמב םיברעה

 דצמו ;שממ תיזיפה המרב םע לש ורומישל רישכמכ הנידמב שומישה ,דחא דצמ

.םיטועימה לש תויתִמאה תוקוצמה ,ינש

 ותויה םצעמ תימויק הנכס ול תפקשנש םלועב ידוהי לכש ךכל ?ןווכתמ ינא המל

 ינפ לע הזה םעה לש תיתִמא תימויק הקוצמ יהוז .ותיב איה לארשי ,ידוהי

 ינניא ,וז תיווזמ .וזה הקוצמה לש םיאישה דחא התייה האושהו ,הנש םייפלא

 הז םא ,יניטסלפה םעל הרומש ולש תונמאנהש ימ דצמ תרחא השוחתל הפצמ

 ךכו ,םמע תבוטב םיצור םהש איה ילש החנהה .תאפרע רסאי וא הכרב דמחומ

 אטאטל איה תועטו ,ןיטולחל יתִמא אוה וניניב םייקש טקילפנוקה .היהיש יואר

.הקוח לש תרגסמ לע םיבשוחשכ דחוימב ,חיטשל תחתמ לא ותוא

 .תיניטסלפ הנידמ לש המויק איה ילש הדובעה תחנהש םושמ ,תאז רמוא ינא

 חתופה טפשמל ירסומ סיסב שי תאזה היירטמיסה תרגסמב קרש בשוח ינא

 תיתִמא היעב יל היהת תיניטסלפ הנידמ לש התמקה אלל .תואמצעה תליגמ לש

 הנידמה יבשות לש םהייח תוכיא יבגל ןוכנ םג הז .הקוחל אובמה תא חסנל ךיא

 ,יתעדל .תויתוברת-בר לש תויעב ונל הנייהת םג תרחא ,םיטועימה תוברל ,תאזה

 יתעצהש חוסינב ,לשמל .תויתוברת תויוכז יבגל בקונ חוכיו היהיש ענמנה ןמ אל

 חסונהמ ירמגל הצורמ אל ינא .'תימשרה התפשכ תירבעה הפשה תעיבק' יתבתכ

 :יתבתכ םג .תיברעה הפשה תא םג לולכל ךרד לע עומשל הצור יתייהו ,הזה

 ירחא ץפשל הצור יתייה הזה חסונה תא םגו ,'היחרזא ללכל תיב איה וז הנידמ'
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 םג .'היחרזא ללכל תדלומ' יוטיבה ףידע ילוא ;םיניטסלפה ונירבח תא יתעמשש

 .'רוביצה תושרב םתוהז תא עיבהל היחרזא לש םתלוכי תא חיטבהל' ןאכ בותכ

 הימונוטוא' רמול ילב ,תודגאתהה תוכז תא רתוי דוע שיגדהל איה ךכב הנווכה

 .'תיתוברת

 תליגמ לש תרגסמה תא תחקל איה הזה יפיצפסה ןויסינה לש ותועמשמ

 םיידוהי-אלה םיטועימה לש םמוקמ תא תיביטמרונ שיגדהל תאז םעו ,תואמצעה

.הנידמה לש ידוסי יכהו ימשרה יחרזאה םקרמב

 תונב ןהש הפוריא תונידמ לכב .תויתייעב יהשוזיא הפ שי :ץילרק יכדרמ 

 .תיתפרצ ,םיתפרצ ,תפרצ :דחא רבד םה הפשהו םעה ,ץראה - דחא םואל

 םג 'ידוהיה םעה'ו 'לארשי תנידמ' ,'תירבע הפש' םיחנומב םישמתשמ ונלצא

 ",יכנא ירבע" רמוא איבנה הנוי ,לשמל :םיכופה םישומיש םג שי תורוקמב םא

 הפצמ ינניא ןכל .יתד ביכרמכ 'לארשי' םג ונל שיו ,'תידוהי' םירמוא הפשה לע

.'ידוהי' םע רשאמ 'לארשי' הלימה םע רתוי לק היהי יברעלש

 .ידוהיבש יתדה קלחהמ חורבל םיסנמ ,'ילארשי' םירמואשכ ?תויתייעבה הפיא

 עיגנ תרחא ,םינוזיא לש ךרד טוקנל אוה בושחש המ ,אובמ אל וא אובמ

 ורמאו ונזיאו ובשי םש ;תירבה-תוצראב ושעש ומכ לועפל היה ןוכנ .םיתוויעל

 יקוח המכ עבקנש וא ,ןאכ .ספות וניא רבד םוש ,לוכה לע טלחוה אל דוע לכש

 סחייתהל רתוי לק היהי םהירחאש אובמב םינוזיא רוצינש וא ,תינמז-וב דוסי

.ומצעלשכ קוח לכל

 הברה םע הב דדומתהל וסינש תרחא הצובקב יתייה :םיוברברול םחנמ 

 ועבק םש .הנידמו תד יאשונ םגו םיטועימה אשונ ,םייתרבחה םימוחתה :םימוחת

 םוקמ שי :ךכ ךרעב םש רמאנו ,ותא תויחל םילוכי טלחהב םיינוליחהש חוסינ

 ,הנידמה לש םיירוביצה םיטביהב רמולכ ,היסהרפב תידוהיה תרוסמל בושח

 רשפא םיקוח ,רמולכ .טרפה ייחב תויתד תומרונ תופכל הנידמל לא םלוא

.יוניש-רב ונניאש הקוחהמ קלח הז לבא ,הפוקת לכב ,עורגל וא ףיסוהל ,תונשל

 הזיא איה הלאשה לבא ,בושח ךלהמ אוה הקוח םילשהל ץמאמ :ןהכ המלש 

 תוצובק ינימ לכל השקש םירותיוו תורשפ שי .תורשפה תמרב ךכ לע םלשנ ריחמ

 תאז רמוא ינא .ךמסמ הזיא גישהל ידכ םתוא תושעל הוושש חוטב אלו ,תושעל

 תגשה ןעמלש ,היטרקומדל ןוכמהמ רקיעב םיאבש ,םירוהרה עמוש ינאש ןוויכמ

 תא ףוכאל רבד לש ופוסב רומאש ימל םייפנכה תא ץצקל הווש ילוא הקוח

 .ןוילעה טפשמה תיב לש ותוכז תא לטבנ ואוב :ומכ םירוהרה ,לשמל .תונורקעה

 ףוכאל תוכמס הב ןיאש הקוחש ןוויכמ ,הקוח לע ירמגל רתוול ןכומ ,לשמל ,ינא

 .ךרע תרסח איה ,הב םילולכה תונורקעה תא

 .םכוס רבכו ונמייק רבכש ןוידל רזוח התא :ןומרכ קירא 
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 םיריחמו ,םיריחמ לש בחרה רשקהב תאז גיצמ ינא .אקווד ואל :ןהכ המלש 

 היסהרפ לע רבדמ ץילרק יכדרמ ,לשמל .תונורקע לע רותיו םג םימעפל םה

 ושקתיש ,לשמל ינומכ ,םיינוליח לש תולודג תוצובק תוארל לוכי ינאו ,תידוהי

 .תאזה היצפסנוקה םע תויחל

 הנידמ היהת הפ - םיוברברול םחנמ גיצהש היירטמיסה ןויערל עגונש המב

 וכזי אל ןיטסלפ תנידמב ויהיש םידוהיה ,תיניטסלפ הנידמ היהת םש ,תידוהי

 תויברעה יוטיבל וכזי אל ונכותבש םיברעה ןכלו ,םש תידוהיה םתוהז יוטיבל

 ,ונלש הדימה תומא תא עבקנ ונלש הנידמב .תאז לבקמ ינניא - ונלצא םהלש

 ,ידוהיה טועימל תויתוברת וא תוימואל תויוכז ויהי אל וא ויהי ןיטסלפב םאו

.ילש הדימה תומא תא ועבקי אל םהלש הדימה תומא

 חוסינ .חוסינב קסעתהל קיספהל תידותמ עיצמ ינא ,ןיד ךרוע רותב :ףסונ רבד

 הפ שי .הקוחל ןוכנ יאדו הז ,קוחל ןוכנ הז ,הזוחל ןוכנ הז ;ףוסב תויהל ךירצ

 חוסינב קוסעל םעטה המ זא ,םינוש םיינורקע םיאשונב לודג יד תודמע-רעפ

 .השק היהי אל חוסינה ,תולאשל תובושת לע םיכסנש עגרב ?המכסה ןיאשכ

 הפדעה שי םאה :תובושת שקבמ ינא ןהילעש תולאשה ןה הלא ,ונלש ומכ שגפמב

 ?הנידמה איה ימ לש :הנידמה תלאשב ןודל שי ךכ-רחא ?דיחיל וא הצובקל

 לש טביההמ רתוי לודג ישוק יניעב הז .םיטועימה תויוכז איה תרחא הלאש

 .םדאה תויוכז

 םירוזאו תומיוסמ תורשפ רשפאל ךירצ ,ץילרק יכדרמ רמאש המל ףופכב

 תויוריחל וא דוסיה יכרעל הקיזב אל לודג ישוק האור ינניא .םימיוסמ םימחותמ

.תדה שפוחו יוטיבה שפוח יאשונב אלו דוסיה

?ךילע תלבוקמ היסהרפב תד :ץשרבליז הפי 

 איה הלאשה .דבלב תדל הקיזב הלאשה תגצהב איה ןאכ תועטה :ןהכ המלש 

 אלש תויהל הכירצ אצומה תדוקנ .היסהרפ תופכל דגואמ רוביצל רתומ המכ דע

.תיטסילמינימ דואמ תוברעתה קר אלא ,תירוביצ הייפכ תויהל הכירצ

 תרוסמל םוקמ שיש רמולכ ,ץילרק ברה לש חוסינה יבגל :ץשרבליז הפי 

?ךילע לבוקמ הז - תויתד תומרונ תופכל הנידמל לא לבא ,היסהרפב תידוהיה

 דואמ םירוכזא עובקל ךירצ .הזה חוסינה םע היעב יל שי :ןהכ המלש 

 המרבו תיללכ תינורקע המרב :תומר יתשבו ,תושעל רוסא המ םיילמינימ

 הלוכי ,דואמ תינגומוה ,תימוקמ תושר ,תרמוא תאז .הברהב תיפיצפס תימוקמ

 שיבכ וליאו ,תמייק היסהרפה ,קרב-ינבב .הלש היסהרפה תא עובקל טלחהב

 היסהרפה םא ,רמולכ .הרשפ לש ןורתפ בייחמש אשונ אוה םילשוריב ןליא-רב

 תיתועמשמ דואמ העיגפ ךכב ןיאו לודג ינגומוה רוביצ לש תונוצר תגציימ

.היעב הנניא וז ,דיחי תויוכזב
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 רביד םיוברברול םחנמש םיידוהיה םילמסה :הנורחא הלאש :ץשרבליז הפי 

?ךילע םילבוקמ ,םהילע

 ,תוצובק יתשל תוימואל תויוכז הפ שי היפלש השיג םיטקונ םא :ןהכ המלש 

 .םילמסה תלאשב המוד השיג תרזגנ

 ונחנאש תונורקעה םה המ הליחת ןיבהל ונילע חוסינ תדעווכ :פרק תידוהי 

 האילמב ולעש תועצהה עברא תא םימרוגל יתקריפ ,הז ךרוצל ליגרתכ .םיחסנמ

 תוהז :הנשמ-יאשונ השישב רבודמש יתאצמ .םהב םילולכה םיאשונה יתת יפל

 אשונ תא ףיעס-תתכ תללוכ ינא וז תרגסמבו ,הנידמל םיחרזאה ךוישו הנידמה

 םודיק תניחבמ םיחרזאה ללכ יפלכ הנידמה תוביוחמ ;תירבעה הפשהו םילמסה

 ,ףסונ אשונ .ןויוושה אשונ ללוכ ,תויוכזל הגאדה ;'וכו גושגשה ,ןוחטיבה ,םולשה

 ;הנידמה יכרע אוה ףסונ אשונ ;רטשמה יפוא אוה ,תועצהה לכב עיפומ וניאש

.תוחרזא ייוטיב רמולכ ,תוחרזאה אשונ שיו

 טעמל( תועצהה לכב תוהז טעמכ שי םיכרעה אשונבש רמול החרכומ ינא

 םיכרעה סיסב .)םדאה דובכ לע רבדמש ןמטוג לאונמע לשמל ,םידחא םיטנאירו

 ונל שי םא שדחל ונל המל הלאשה תא הלעמש המ ,תואמצעה תזרכהמ חוקל

 םאש החינמ ינא ,ןארבו'ג םלאס ןאכ רמאש םירבד רואלו ,ןכ לע רתי .סיסב

 ונייה אל ,ןויוושה אשונב ,הנושלכ תואמצעה תליגמ תא םימייקמ ונייה תמאב

.תוכיישה תלאשבו תויוהזה בוציע תלאשב םולה דע םיעיגמ

 תוכיישה-יא תשגרה אוה ,םויה םינוידהמ הבר המצעב יתא תאשונ ינאש ,היעבה

 האצותכ הלפשהה תשגרה הל תפסונש ,לארשי תנידמב הייסולכואהמ %02 לש

 ,היסור ילוע ברקב ,ונלצא הייסולכוא תצובק יתרכזה אל ןיידעו .הילפאהמ

 ןיינעל הלאש תררועתמ תידוהי הנניאש ללגבו ,תיברע הנניאו תידוהי הנניאש

 ונל תנתונ תואמצעה תרהצהש םיחינמ םא םג ןכל .הנידמה םע תוהזה תשוחת

 והשמ ףיסוהל םיבייח ,תועצהה עבראב ףקתשמש יפכ םיכרע לש ףתושמ סיסב

.תוהז אטבל תלוכיהו תוכיישה אשונב

 תויוכז לע היהי הקוחל אובמב וא הקוחב שגדה םאה הלאשל תאז רשקל ינוצרב

 ,תשרופמ תוסחייתה תמייק ולעש תועצהה לכב .תויתצובק תויוכז לע וא טרפה

 דובכ ךרעמ דרפנ יתלב קלחש תויה .טרפה תויוכז אשונל ,םינוש םיטנאירווב

 לע רבדנש ידמל יתוכאלמ יל הארנ ,תיתצובקה תוכייתשההו תוהזה אוה םדאה

.הצובקל ךייתשהל טרפה לש ותוכזל יוטיב ןתינ אלו טרפה תויוכז

 תוביוחמ רותב ןויוושל סחייתמ ןקלחש אוה תועצהה ןיב יתאצמש םילדבהה דחא

 תושיגה יתש ןיב לדבה שיו .דבלב ךרעכ ןויוושל סחייתמ ןקלחו הנידמה לש

 התוביוחמ יהמ הקוחב עבקנש בושח .הנידמה לע םיליטמ ונחנאש לטנה תניחבמ

 רתוי ןויד ןכל .ללכב הרבחה תבוט יפלכו םיטרפכ םיחרזאה יפלכ הנידמה לש
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.ןויוושה לש ומוקמ קוידב הפיא לוקשל ךירצ טרופמ

 ינפל ,רבעשל הלשממה שאר ,קרב דוהא עיפוה ןמזמ אל :הכרב דמחומ 

 תינויצכ הנידמה תא רידגה אוה :הנידמה תרדגהל שדח חנומ עבקו 'רוא תדעו'

 המכו המכ יוטיבה לע רזח אוה יכ ,הפ תטילפ התייה אל תאזו ,תיטרקומדו

.םימעפ

 יפוא אל הנידמה לע תופכל אוה העמשמו ,תנכוסמו הרומח איה תאזכ הרימא

 רובידה תא ךפוהו םיפלקה לכ תא ףרוט הז ,יתעדל .יגולואדיא יפוא אלא ימואל

 ןיבהל לוכי תמאב ינא ,ינש דצמ .ןיטולחל רתוימל היטרקומד לעו הקוח לע

 לארשי תנידמב תיללכה הבישחה תא החנמש המש בשוח ינא .עבונ הז ןיאמ

 בכרומש ,ינויצה-ידוהיה ,ימואלה ביטרנה אוה הנידמה תרדגהל עגונש המ לכב

 לש יעבט ךרוצמ םג בכרומש ,םייתמוארט םג ,םיירוטסיה םג ,םינעטמ ינימ לכמ

 .'תויולג ץוביק' ארקנש המב ךרוצהו ,ןבומכ ,האושה אשונמ ,תואמצע

 ןוידה סיסבב .יניטסלפה ימואלה ביטרנל תוסחייתה אוה הזה חישב רסחש המ

 תא םג םיביכרמש םילעופה תוחוכה המ תוארל ךירצ ,הבשקה תויהל הכירצ

 חרזאה תא גלטקל ןמזה לכ אלו ,לארשי תנידמ יחרזא םיניטסלפה לש העדותה

.ילילש ,יבויח ,ןותמ ,ינוציק - תוצבשמ ןתואב יברעה

 תאירק ,הנידמה לע רגית תאירק התייה ןונמהה תא תונשל ילש קוחה תעצה

 תחנה .תוכיישל ,תובלתשהל הקעז התייה וז .'וכו הילמס לע ,המויק לע רגית

 הצור ינאו ילש םג איה הנידמהש איה ןונמהה יונישל קוחה תעצהב דוסיה

 .יתוא םג ואטבי הילמסש

 תימצע הרדגה תוכז תאטבמש ,ימואל טועימ הב שיש הנידמב םג ,תרחא וא ךכ

 שיש תונידמ שי .םלועמ םירבד ויה רבכ .םייחרזא םילמס ויהיש רתומ ,בורה לש

 אטבת תוילארשיל תוסחייתהש בשוח ינא .םינונמה ינש ,םילמס יגוס ינש ןהב

.תינמוה דואמו תיטרקומד דואמ השיג

 התא ,הז יפל .תוירוגטק לש הרוש רקובה הנמ החומס ימס :ןומרכ קירא 

.תימואל-וד הנידמ לע םצעב רבדמ

 ;הרכזנש תנוכתמב תוימואל-ודל םיכסמ אל ינא .אל טלחהב :הכרב דמחומ 

 ינש תמכסהב לבקתהל ךירצש רבד הזו ,ןיטסלפ חטש לכ לע זא ,תימואל-וד םא

 לש אשונה ,תרמוא תאז .רחמל םויהמ הרוק הזה רבדהש האור אל ינאו ,םימעה

 השירדה תא ,םימייקה תוחוכה יסחיב ,רבד לש ופוסב עקעקי קר תימואל-ודה

 ,לארשי תנידמ תויהל הכירצ לארשי תנידמ ןכל .תיניטסלפ הנידמ תמקהל

 תוכז תא אטבת תיניטסלפ הנידמו ,ידוהיה םעה לש הרדגהה תוכז תא תאטבמש

 יואר ,יניטסלפה ימואלה ביטרנל רשקהב .יניטסלפה םעה לש תימצעה הרדגהה

 ,יניטסלפה חרזאה בשוחש המל בישקת לארשי תנידמב תיחרזאה הבישחהש
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 יבא ודלונ וב רפכה ;הנידמה םוק ירחא יתדלונ ינא .ולש תויושיגרל הבושק היהת

 דיפקמ ינא .םויה רג ינאש ןכיה ,םערפשמ םירטמוליק המכ קחרמב אוה ימאו

 ינניא .ילש םוקמה ,ילש תיבה םעפ היה הזש ואריש ידכ םשל םידליה תא תחקל

 .'היהיש אוה היהש המ' לש םיחנומב 8491 לש לוועה תא ןקתל םויה עבות

 הרדגהל ותוכזמ קלח אל לבא יניטסלפה םעהמ קלח ינא :הזל רבעמ רמוא ינא

 םעהמ קלח ינא :רמוא יברע חרזאשכ ,ןויוושה תעיבק לע םירבדמשכ .תימצע

 אוהש הרשפ ןימ יהוז ,תימצעה הרדגהל ותוכזמ קלח אל ינא לבא ,יניטסלפה

 ןויוושל רשקב תולפלפתההו הינתהה לכ יל תונבומ אל ןכל .ומצע לע לביק

 .תויחרזא תויוכזלו

 לולכמו םיעוריאה לולכמו םיכרעה לולכמ ךותבו ,ונל בישקהל שקבמ ינא

 םיטפשמ השולש-םיינש םהמ רבחל ידכ ןחלושה לע םימשו םיאבש םינעטמה

.הלאה םירבדל םג םוקמ היהיש שקבמ ינא - הקוחל אובמ םיארקנש

 .'וכו דובכה ,שפוחה ,ןויוושה ,זכרמב םדאה - רודירמ ןד רמאש המ לבקמ ינא

 ליאכימ רמאש ומכ ,'ונלש הז' הילע דיגהל ולכוי םלוכש הקוח רציילש אלא

  .וללה םירבדב יד אל ,יניירק

 םותחל םויה שקבתא םא לבא ,יברעה חרזאה לש םולחה איה תואמצעה תליגמ

 תוכז לע תרבדמ תואמצעה תליגמ .םותחא אל ,איהש יפכ תואמצעה תליגמ לע

 לע רבדל רשפא-יא לארשי תנידמ לש הקוחבו ,םימעה ינש לש תימצע הרדגה

 לארשי תנידמ לש התרדגה לע ךלוה יתייה אל ןכל .םימע ינש לש תימצע הרדגה

 םעה לש הרדגהה תוכז תא תשמממו תאטבמש הנידמכ אלא ,תידוהי הנידמכ

 ףיסומ ינניאש תויה ,תובשה קוח לש וז :תוכובסת יתש ריתמ ינא ךכב .ידוהיה

 ,הנידמה לש התודהיל תעגונש וז ;לארשיב ידוהיה םעה לש תימצע הרדגה תוכז

 ינניא ליבקמב .תאזה הרדגהה םע תויחל יברעה טועימל רשפאמ ינא ךכבו

.םיצור םידוהיהש הממ רבד םוש ךכב עקעקמ

 ףיסוהל םוקמ שי ןכלו ,הייסולכואה ללכ לא ורבדיש םיננוכמ םיכרע ונל םיצוחנ

 תא ,תויתוברת-ברה תא אטביש והשמ ףיסוהל ךירצ .םילארשיל תוסחייתה

 ןכ לע שי ,ידוהיה םעה לש תימצע הרדגהל עגונה טפשמה ירחא .םזילרולפה

 ,יוטיבה תא וליפאו ,תוילארשיה לעו תויתוברת-ברה לע רבדיש טפשמ ףיסוהל

.המודכו 'תרמוש איה' וא 'תאטבמ איה' וא 'תגציימ איה'

 ותוואת לכו אצי דחא לכ אל ילוא ,דחי הלאה םירבדה לכ תא איבנ םא 

 ריבס הזכ ן ּוויכ .ונירחאמ ויהי רבכ םיציפנ יכה םישקומהש ריבס לבא ,ודיב

 וא םידוהי םא ,םייתד םמצע תא םירידגמש םישנאמ השק תרוקיב ףוטחיש

 הנמאה וז לבא ,םייברע וא םיידוהי םינמואל - ןימיה ישנאמו ,םיימלסומ םיברע

 .ילארשיה ףתושמה לש ומויק תא תרשפאמש
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 לארשי תנידמ' :חוסינל םיכסת םאה ,הרדגהה תוכזל עגונב :ןומרכ קירא 

?'ימואל תיב ול תשמשמו ידוהיה םעה לש תימצעה הרדגהה תוכז תא תשמממ

 תירוטסיההו תיעבטה ותוכז תא' :רמוא יתייה .תונויצ רבכ תאז :הכרב דמחומ 

 .'תימצע הרדגהל לארשי םע לש

 ןומרכ קירא ,םיוברברול םחנמ ,יניירק ליאכימ רשאכ :רגרבצלז-זוע הינפ 

 תונבל היה ןויערה ,םכינפב וחנוהש אובמל תואסרגה תא חסנל ונבשי יכונאו

 ןמ דחא לכ טעמכש ידכ ,וזל וז תצק תובטוקמ תושיג רפסמ אטבתש הפינמ ןימ

 רבתסמ ,הפינמ לש הכרדכ .ןהמ רתוי וא תחאל רבחתהל לכוי ןוידב םיפתושה

 הז תא הז םיפפוח םירבד רתויש ךכל הלודג תובישח שיו ,תרכינ הפיפח תמייקש

.הז תא הז םיאיצומ רשאמ

 לע רבדמש ימ לכ .היחרזא לכ תנידמ אל איהש תיטרקומד הנידמ ןכתית אל

 לאיצנטופ םע היצטומ לע רבדמ ,היחרזא לכ תנידמ הניאש 'תיטרקומד-תידוהי'

 תוארל הצור ינאו ,'היחרזא לכ תנידמ' הווש 'תיטרקומד הנידמ' .יתצלפמ

.תאזה תיליבקמה תא קרפמש םייטילופ םיחנומל ןוקיסכל

 ,רחא טנטפ לכ וא ,'תיטרקומדו תידוהי' וא 'תיטרקומד-תידוהי' לע םירבדמ םא

 םעה תנידמ - וצרת םאו ,היחרזא לכו ידוהיה םעה תנידמ לע םצעב םירבדמ

 ותוא רמול ךירצש רבד הזש תבשוח ינא .ייניעב בושח הז .םילארשיה לכו ידוהיה

.וירוחאמ דומעלו

 לכו ידוהיה םעה תנידמ' :יתועמשמ אוה םהיניב ינושהו ,םינוש םיחסונ רפסמ שי

 הליבקמ ןהש תואסרג רפסמ ,'היחרזא לכו תיטרקומד-תידוהי הנידמ' ,'היחרזא

 ינאו ,וללה תורדגהה ןיב תיתועמשמ הפיפח שיש יל הארנ .'תיטרקומד הנידמ'ל

 םג ,ינונק טסקטכ תואמצעה תליגמ לע תואסרג ונרצי ונלוכש הדבועהש תבשוח

 ייניעב הפי .ףתושמ בחרמ ונדמעה ךכב יכ ,תיתועמשמ איה ,םויכ קפסמ אל םא

 ייניעב ןוכנ םגו ,תונוש תואסרג ,וניניב םאתל ילב ,וילע ונרציש ינונק טסקט שיש

 םימעטמו ןאכ ונמנש םימעטה ןמ תואמצעה תליגמל רבעמ םדקתהל ךירצש

.םירחא

 ומצע הקוחה ףוגמ קתונמב תואובמ ונרציש אוה ונישעש ליגרתה לש ףסונ טביה

 ,הקוח-ינימ ןיעמ אובמה ךותל ףוחדל וניסינ ינא םגו םחנמ םג ,ליאכימ םג -

 תצק השעמל איה הדובעה ,הקוחה ראש תא ונינפל ןיידע ונל ןיאש תויה יכ

.תיתוכאלמ

 םואל תנידמ לש התקוח וזש אובמב םיריהצמ םא ,רודירמ ןד לש וירבד חורב

 תועגונש הנידמב םואלה תויוכזל הקיזב הבר תועמשמ הזל שי ןיידע ,תידוהי

 ,םואל תויוכז תרדגה לש תיתועמשמה היעבל םיסנכנ ונחנא ןאכו .םידוהי-אלל

 יברעה טועימל קינעהל ןתינ אלש תימצעה הרדגהה תוכז איה ןהב הנושארהש
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 תויוכזה קרפ לע ןאכ ןעשיהל בייח אובמה .לארשי תנידמ ךותב יניטסלפה וא

 לוכי אובמהו ,דיתעב וב ונודי דוע םתסה ןמו ,םדוק שגפמב ןודינ רבכש ,הקוחב

 וכותב ליכהל ךירצ אל לבא ,תויוכזה קרפ םע בתכתמש יתרהצה לדומ רוציל

 לע אשונ אלש יסיסב יתרהצה לדומ רוציל רתוי לקש ןכתיי .תויוכזה קרפ לכ תא

 .הקוח לש תירבוע הסרג ונניא אובמה .הקוחה יקרפ ראש לכ לש תויעבה תא ובג

 ונבג לע אשינש אלב ונבור לע תלבוקמ היהתש ןכתייש דוסי תרהצה אוה אובמה

.םירחאה םיקרפה לש םיכיבסתה תא

 םירבד רמולו תירבעה ןיינע לאו תוילארשיה ןיינע לא עיגהל תשקבמ ינא ןאכ

 .טועימ תעדב וראשיי םג ילואו הכ דע רמאנש הממ םיגרוח תצקש

 תובאה ,תינויצה תשרומה ,תונויצה לע לוקוטורפה לא רבדל תשקבמ ינא

 הצור ינאו ,תיביטקלס איה תונויצה תשרומל יתשיג .תונויצה לש םידסיימה

 .ףתושמה בחרמה ליבשב עגרכ יתוא םיניינעמש םיטוחה תא הכותמ לוטיל

 רשפאו ,רבעה תלחנ אוה ,הברה יל רמוא אל ינויצה ילאירוטירטה יוויצה ,לשמל

 יסכנ םה תינויצה תשרומב יתוא ןיינעמש המ .ובש קדצה לע הברה חכוותהל

 ,תכרעמ אוה םהמ דחא .םויכ םתא דובעל רשפאשו ונל השירוה תונויצהש חור

 ירבעה בושייה לש תידדה תוירחאו תידדה הרזע תודסומ לש ,רבעשל תראופמ

 תידרחה הליהקב קר תוארל רשפא ילוא םויהש תודסומ ,הנידמה תויה םרט

 ירוביצה בחרמב תשרומ יהוז .שדחל הצור יתייה תאז .תורחא תונטק תוליהקבו

 ףתושמ רבד ןאכ שי .תילאוזנסנוק איהו ייניעב הפי איהו ,ונלוכל ףתושמה

.ברעמה לש תינטרפה תילרבילה היטרקומדהמ הנושש

 ינא .הנידמה לש תימשר הפשכ תירבעה הפשל ומכ תיברעה הפשל דובכ יל שי

 המרב תוחפל ,הנידמב תימשר הפש תויהל הכירצ התייה שידיא םגש תבשוח

.ןאכ םעפו הפוריאב םעפ ,םיימעפ החצרנ שידיאהש םושמ ,תיתרהצהה

 ;'תוברתל תוכז' ףיעסה תחת אל םג ,'םילמס' ףיעס תחת הנניא תירבעה הפשה

 תירבעה .ונל הרקש ןטק סנ ןימ הזיא איה .ןיינעמו קומע רתוי הברה רבד איה

 בחרמבו ןאכ ינשה םע דחא רבדיהל םיחילצמ תמאב ונחנא וכרדש םוידמ איה

 יפכ ,תירבעה הפשב הלודג תיברע תורפס הבתכנ .ללכב ירוביצה ילארשיה

 ונתאמ חקול היה והשימ םא .תיברעה הפשב הלודג תידוהי תורפס הבתכנ םעפש

 היה םגו ,רבדל םיחילצמ ונייה אל םג ,הילא םיעגעגתמ דואמ ונייה ,תירבעה תא

 םיפתושמ םירבד לע םקש םע ,לארשיב םע היה תאז לכב ילואש ונתעדב הלוע

 סופתל השק ,התוא ששמל השקש תילארשי תויראילימפ שי .ותוא םידחאמש

 .קמקמח רבד איה יכ ונלש הקוחה חסונל התוא סינכנש העיצמ אל ינאו ,התוא

 אלו ילמסה רושימל רבעמ תיתועמשמ איהו ,הלש םוידמה איה תירבעה לבא

.טועימה לע בורה לש הינומגה ףוכאל ןויסינכ
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 ןמו םיפתושמ םילמס לש תורדגהה ןמ גרוחש ךרע תירבעב הארנש העיצמ ינא

 ןיינק והז .תוברתל תויוכזו תוימואל תויוכז תוברל ,ןהינימל תויוכז לש תורדגהה

 .בוחרה תפש םגו יביבח לימא םג אלא ,ןונגע י"ש קר ונניאש ,ונלוכל ףתושמש

 תחתמ איצונש ךמסמב יוטיב ול תתל ךירצשו דואמ רקי אוהש תבשוח ינא

.ונידי

:תויטפשמ תורעה יתשב חתפא :ןיילק דולק 

 חקלה .הקוחה לש קלח ונניא אוה וליאכ אובמה לע םירבדמ - הנושאר

 רבד לש ופוסב םיבשחנ דימת הלאה תואובמהש אוה יתאוושהה טפשמהמ

 .תונשרפ לש רוקמ םהו ילרגטניא קלחכ

 תוימשר תופש יתש שיש עבוק וניא ותצעומב ךלמה רבדש יל המדנ - היינש

 .תופש שולשב תוימשרה תועדוהה תא םסרפל ךירצש אלא ,לארשי תנידמב

 תופש ןה תירבעו תיברע - תיטרואת ,תרמוא תאז .תילגנאה תא ודירוה 8491-ב

 תמאה ?תיברעב םיקוח רפס ונל שי ?תיברעב ןיד יקספ ונל שי ,לעופב .תוימשר

 ,תימשר הפש הנניא תיברע ,לארשי תנידמב תוימשר תופש יתש ןיאש איה

 לכ םע ,לארשי תנידמ המל ?קוח ןיא םצעב המל :לאוש ינאו .ריינה לע אלא

 תופש יתש שיש העבק אל ,המויקל םינש 35 ירחאו המודכו םילמסל תושיגרה

 ,תירבע איה לארשי תנידמ לש תימשרה הפשהש עובקל ךירצ ,יתעדל ?תוימשר

 הפשב שמתשהל האלמ תוכז םיברעה םיחרזאלש עובקל ונילע ליבקמב לבא

 ללוכ ,תושרה םע םהלש םירשקהו םיסחיה לכב אלא ,םהיניב קר אל תיברעה

.ךוניחה םוחתב

 ,ידוהיה םעה לש םואלה תנידמ איה תיטפשמ הניחבמ לארשי תנידמ ,ידידל

 תנידמ' םירמוא רשאכ .םלועב תורחא תונידמ הברהמ הנוש הניא איה ךכבו

 ותוא ינב םיחרזא קר םייח  ּהחטש לעש תילאדיא הנידמל םינווכתמ אל ,'םואל

 תונידמב םג םירחא םיחרזא שי .דרפסב ,הילטיאב ,הינמרגב ,תפרצב ךכ .םואלה

 .םואל תונידמכ אלא ,תויתוברת-בר וא תוימואל-ברכ ןמצע תורידגמ ןניאש

 תתל הלוכי וזה הנידמה לופיט הזיא םילאוש רשאכ ?היעבה הליחתמ הפיא

 דמעמה .תיתרבחו תיחרזא ,תיטפשמ הניחבמ היחטשב םיאצמנה םיטועימל

 וליפא אוה ,יואר-אל אוה לארשיב יברעה טועימל םיקינעמו ונקנעה ונחנאש

 לארשי תנידמ לש הרדגהה תא קזחל ינוצרבש ןוויכמ אקווד ,תאז םע .שיבמ

 רמול עיצמ ינאש יפכ ,ול עיגמש המ יברעה טועימל תתל יילע ,םואלה תנידמכ

 ףיסומ ינא ןכמ רחאל דימו ,לארשי תנידמ לש תימשרה הפשה איה תירבעש

 תינושל הניחבמ םיברעה לש תויוכזה המ קוידב ריבסיש םלש קרפ אובל בייחש

 .םויה תלפרועמ דואמה םתרוצב םירבדה תא ריאשהל רוסאשו

 ילואש םירבדל יתוא תבייחמ תידוהי הנידמב יח ינאש הדבועה ךא ,ינוליח ינא
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 םירבד יבגל תומיוסמ תולבגהל םגו ,םירחא תומוקמב םתא םיכסמ יתייה אל

 הדרפה הפ תויהל הלוכיש רמול ,רמולכ .תושעל יאשר אל וא יאשר ינאש

 וינרקב רושה תא זוחאל עיצמ ינא ,ןכל .הילשא יהוז ,הנידמו תד ןיב תטלחומ

 הנידמ איהש ,ידוהיה םעה לש םואלה תנידמ איה לארשי תנידמש רמולו

 עודיכ הפו ,ןויווש וא דבוכמ דמעמ יברעה טועימל החיטבמ איהשו תיטרקומד

.ישיא ןויוושו יביטקלוק ןויווש ןיב הנחבה שי

 םירבדהמ ירמגל תגסל שי ליבקמב לבא ,םירבדה תא רמול שייבתהל רוסא

 לארשי תנידמב יברע טועימ שי .יברעה רזגמב םישענ ןיידעו ושענש םישייבמה

 אשונ תא המגודכ יתאבה .הימונוטואו קוחבו הקוחב דמעמ ול עובקל ךירצו

.תלפרועמ דואמ הרוצב הכ דע ונראשהש תיברעה הפשה

 איהש ךכמ רקיעב תעבונש ,המוצע תיתרבח תובישח הקוחל :רודנב לאירא 

 ךמסמב םושר אוה םא ,ומצע טסקט ותוא .הבושח דואמ תיטפשמ המרונ

 .ירמגל הנוש היהת תיתרבחה ותועמשמו תילמס תובישח לעב היהי ,רחא

 .תובוח תעבוק ,תויוכז תעבוק ,תוגהנתה ירקיע תעבוקש וז איה תיטפשמ המרונ

 לע המכסההו אובמ לש רוביח םאו ,אובמ ללכ ךרדב ןיא תויטפשמ תומרונל

.דחוימ ךרוצ ךכב ןיא ,םיישקל םימרוג וינכת

 ,אובמה ךותב םעפ ,הקוחה ךותב םעפ תועיפומש תומיוסמ תויוכז לש תוליפכה

 חומצל םילולע ,הקוחה ףוגו אובמה ןיב חוסינב קד לדבה קר שי םא .ישוק תרצוי

 הארוהכ הרומג תוניצרב אובמל סחייתהל שי .תונשרפב םיטושפ אל םיישק

 הנממ תוטסל רשפא-יאש הנוילע הארוהו תיביטמרונ הארוה םג איהש תיתקוח

 ימיש ,לשמל ,רמאנ אובמב םא .תדחוימו הגירח הרודצורפ הצוחנ התונשל ידכו

 אלש תיתקוח המרונ יהוז ,םיידוהיה החונמה ימי ויהי הנידמב םיימשרה החונמה

 םוי וניא אוה יכ החונמ םוי היהי אל תואמצעה םוי םאה ?זא המו .התונשל ןתינ

 ?ליגרה ןבומב ידוהי החונמ

 ותוכז תא המישגמה הנידמ ןיבל תינויצ הנידמ ןיב לדבהה המ ןיבהל יתישקתה

 יניעב לבסנ-יתלבש ןיבמ ינא ,תאז תמועל .תימצע הרדגהל ידוהיה םעה לש

 לבסנ רתוי ,לארשי תנידמ תקוח ךותב תינויצכ רדגות הנידמהש םיחרזאהמ קלח

 הנידמהש םהילע לבוקמ שממו ,תיטרקומדו תידוהיכ רדגות איהש םהיניעב

.תימצע הרדגהל תוכזה תא תאטבמ וא המישגמ

 ךרד ןסינכהלו תילארשיה הרבחב תוכפהמ ללוחל םוקמה הנניא הקוח

 וב סינכהל םוקמה ונניא הקוחל אובמ .אובמה חוסינ לש תירוחאה תלדה

 אל םוקמ הב ןיא ןכל .תמייק תואיצמ םיאטבמ םניאש םיינשדח םיחוסינ

 אוה המל רורב אלש שדח יטפשמ חנומכ 'תוילארשי'ל אלו 'תויתוברת-בר'ל

 תויוכזל ןָיירושמו יניצר דמעמ תתל ידכ הנושארו שארב הקוח ונל הצוחנ .ןווכמ
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 .דוסי יכרע המכ דועל ילוא ,םדאה

 ףתושמ הנכמב יתלחתה םא .ונעגה ןאל וישכע םכסל הסנא :ץשרבליז הפי 

 יל המדנ - ןויוושו תויתרבחו תויחרזא תויוכז - ריינה לע םיכמסמה ךותמ הלעש

 ךישמנ זאו ,תויתייעבה הפיא הארנ הליחת .ןוידה ךשמב תצק בחרתה הנכמהש

.חסונמ תויהל וילע ךיאו אובמ תויהל ךירצ םאה הלאשב

 שיש ,'תיטרקומד'הו 'תידוהי'ה לש םיריצה ןיב תורבדיהב הצוענ תויתייעבה

 ;םמצע ןיבל םניב םידוהיה ;יברעה טועימהו םידוהיה :םירטמרפ השולש הל

.תוצופתל סחיב תובשה ןויערו םילארשיה

 ןבומב התייה אל ןאכ האטבתהש חופיקה תשוחת רקיע ,יברעה טועימל רשקהב

 רהצוהש ןויוושה ןיינע אלא ,המודכו תויתשתב העקשה-יא רמולכ ,אקווד ינכטה

 גוסהמ חופיקה ישגר .ןכותמ תוקיר םילימ ראשנ ולוככ ובורו תואמצעה תליגמב

 יד אל יכ ,הז רשקהב רמא הכרב דמחומ .תוכיישה תשגרהב ןבומכ םילבחמ הזה

 אוהו ,תוילארשיל תוכיישה תשגרה תא רוציל ידכ תויתרבחו תויחרזא תויוכזב

 .הזה ןוויכב תועצה הנמ ףא

 תודגנתהו תקולחמ התייה אל .תובשה ןויערב הרושק רחא גוסמ תויתייעב

 רמאש הכרב תסנכה רבח לש וירבדב אטבתה הזו ,ידוהיה ץוביקה לש ןויערל

 םעל תימצע הרדגה תמייק הבש הנידמכ לארשי תנידמ תא לבקל ןכומ אוהש

 תקצל אוה רתונש המ .תומדקתה האור ינא הנכותבו הרימאה םצעב .ידוהיה

.הפש לש ,םילמס לש ןבומב הזה ןויערב םינכת

 אלא הנושלכ תואמצעה תליגמ תא לולכל ןיאש םכסוה - תומכסהל רשא

 םכסוהש םירבדה םא הלאש התלע םג .'..לש תונורקעה חורב' יוטיבב קפתסהל

 ןוידב שבגתהש המ .ילמינימ אובמ םיחסנמש וא ,אובמל םלוכ וסנכיי םהילע

 ,םשו הפ האלמ אל הרוצב תואבומש ,תוינטרפה תויוכזה אשונש אוה ראשה ןיב

 ויהי םדאה דובכו תוריח ,םולש ומכ םיכרע ,תאז תמועל .המצע הקוחל ןיינע אוה

 .אובמב םילולכ

 איה הקוחה :ורמאנש םירבדה םע םיכסמ ינאש חוטב ינניא :ןומרכ קירא 

 םינשה שולשב וניווחש המ יכ …'וכו אובמה ןכלו יביטמרונ יטפשמ ךמסמ

 ומכ תואיצמב .הקוח לש תיטפשמה תועמשמל רבעמ הברה וב שי ,תונורחאה

 לעב אוה הקוח לש יכוניחה ךרעה ,אובמה םוכיסל ונעגה רבכש החנהבו ,ונלש

 .תכל תוקיחרמ תויועמשמ

 תאז .תויחל ןתינ המ םע הלאשה אוה םהילע בושחל ונל יאדכש םירבדה דחא

 ילשו ולש םיכרעה תכרעמ ןיידע ,יכונאו יניירק ליאכימ ,ץמאתנש לככ ,תרמוא

 ,ונממ אב יניירק ליאכימש רוביצב ןכש לכ אל ,םיזוחא האמב תפפוח הנניא

 עגונב םג ךכ .הברהב םינטק םיזוחאב איה ילש םיכרעה םע הקשהה םשש
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 הבשחמהשכ רבדל הסננ םא .ידוהיכ ימצע תא רידגמ ינאש תורמל ,ילש רוביצל

 הרוצב םדקתנ ,תויחל ןתינ המ םע וא ,'ןה' עמתשי ונממש 'ואל'ה היהי המ איה

 .תיתועמשמ דואמ

 .םייביטגנה תולובגה ןוויכמ אצוי התא עודמ ןיבהל יל השק :פרק תידוהי 

 יניירק ליאכימ לש םהירבד עמשמל ,םייניעה םואתפ ונל תוחקפנ םינש 35 ירחא

 סיסב תויהל הלוכיש ,תיביטיזופ הרימא םג שיש םילגמ ונאו הכרב דמחומו

 אל הלאה םינשה לכ ךרואל .וישכע קר תאז םילגמש ידמל עזעזמו .המכסהל

.תיתִמא הבשקה התייה אל ,יברעה טועימה םע תיתִמא תורבדיה התייה

 לש םילמסה תלאשב וליפא תורבדיהב ונמצע תא וניצימ אלש תבשוח ינא

 ךירצ ,תוילארשי לש השוחתו תוכייתשהו תופתוש לע םירבדמ םא .הנידמה

 אל .הקוחב לולכל שיש םילמסה ,םתעדל ,המ םירוטקסה ראש תא םג לואשל

 םילארשיל םיפתושמ םילמס תויהל םילוכי .ונלש םילמסה םע ונאב קר ,ונעמש

.יברעה רזגמה ןוויכמ אקווד ואוביש

 אוה ,ןאכ ןתוא תראיתש יפכ ,תועתפהל םרגש ונכותב חישה :ןומרכ קירא 

 םיקלח .ידוהיה רוביצב םירכינ םיקלח לש הרדגהב שבויו תודידרמ רזגנש חיש

 .'אל ינא המ' - תיביטגנ הרוצב םמצע תא םירידגמ ידוהיה רוביצב םירכינ

 םיכסאו אובא ,הרדגה לכ יפ-לע ידוהיה ,הרדגה לכ יפל ינויצה ,ינאש תנמ לע

 םיקלח לצא םייק אל ברה ירעצלש ימצע ןוחטיב ץוחנ ,ןאכ ואבוהש םיחוסינל

.לארשי תנידמב יתד-אלה רוביצב םירכינ

 יוטיב םה ,השלוחל יוטיב הנושארבו שארב יניעב ןה תויביטגנה תויואטבתהה

 הרדגהה ,יתדה רוביצה יפלכ 'יוניש' תעונת לש תויואטבתה הז ללכב ,רסוחל

 ומכ תורימא ,תילילש תיתשת דימת אלא תיבויח תיתשת הל ןיאש ינוליח לש

 לע רתוומ התאש ךל המדנ יכ חיש והשזיאב הרשפ תארקל תכלל תונוכנ-יא

.הנהכו הנהכ דועו דוסי תונורקע

 היושע הקוח ךא ,הקוחל תורישי ךייש אל אוה .יזכרמ דואמ ןיינע הזש בשוח ינא

 .קוחר חווטל וילע עיפשהל

 אצמי ,לבקתיש אובמ לכ ,לבקתתש הקוח לכש הפוצ ינא :יניירק ליאכימ 

 ינניא וזה הנידמב יכ ,יב אנקי אל םעפ ףא ידוהי .םידוהיב אנקמ יברעכ יתוא

 םא םג ,תידוהיכ הנידמה תא םירידגמשכ ;חסונ םוש יפל טוירטפ תויהל לוכי

 ביכרמה יכ טוירטפ הב תויהל ינממ םיענומ ךכב ,יל םג תכייש איהש םיפיסומ

 .יטננימודה ביכרמה היהי דימת ,ינתאה ביכרמה ,ידוהיה

 .ילש תיחרזאה תוהזה תרדגהב בושח ביכרמ ונניא טוירטפ תויהל ,ינש דצמ

 .טוירטפ ינאש ילב םג ,והשמ ינאש ,קלח ינאש שיגרהל ,חרזא תויהל לוכי ינא

 ביטקלוקהמ ענמיש אוה ורדעיה לבא ,הזה ךרעה לע רתוול רשפא יתניחבמ
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.הנידמהמ קלח תויהל יברעה

 ותוארל ךירצ ינא .שממתמ הזה ןויוושה תא תוארל ךירצ ינא ,ןויוושל רשא

 יוכיסה רבגי ,יתואיצמ ,ישממ ןויוושהש לככ :תלטוטמ ןחבמ ןאכ שי .חטשב

 ונימאי ,תיתקוחה תרגסמה תא ולבקי ,אב ינא ונממש רוביצב םינוש םיקלחש

 םיכרע םע תואמצע תזרכה דוע הנניא וזש ,םייתפש סמב בוש רבודמ אלש

 השענה תניחבמ ,תיביטמרונ הניחבמ םולכ הווש הנניאש ,םיפי םיילסרבינוא

 ינויווש-אל ביצקת לכש ,המרונ עובקל ךירצ .השעמה ןחבמ אוה ןחבמה .חטשב

 ןפואב ןויוושה תא שממנש עגרב קר .לוספ אוה ,יתקוח יתלב אוהש ,רבוע אל

 ילש רותיווה םע םילשא – ימצע םשב רמוא ינא הזו – ינאש יוכיסה רבגי ,ישממ

.טוירטפ תויהל

 םירבדה לע ןוידה רואל ךלש תוסחייתהה תא הניבמ ינא :ץשרבליז הפי 

?אובמל עגונב המ לבא .הקוחכ ךמסמה תלבקל המכסהה לע ,םייתוהמה

 ,םיילסרבינוא םיכרע ,ךוניח יכרע ושגדוי חיתפבש הצור יתייה :יניירק ליאכימ 

.תיתרבח החוור ,תונלבוס ,םימע תווחא

 םא לדבה שי ךתעדל םאה - תויטוירטפ שוחל תלוכיל עגונב :פרק תידוהי 

 תאטבמש הנידמ' וא 'תידוהי הנידמ' אוהש וא תעצה התאש יפכ אוה חוסינה

 ירה יכ ?'תימצע הרדגהל ידוהיה םעה לש ותוכז תא תשמממ וא ותוכז תא

.ידוהיה םעל רושקש והשמ םישגהל האבש הנידמ תאזש םכסומ

 ינא ךכ ,יתִמא היהי ןויוושהש לככ .תפכא ךכ לכ אל הז יל :יניירק ליאכימ 

 .ילש תיטוירטפה לע רתוול ןכומ

 לע רבדל םיליחתמ וישכע קרש תוארל עזעזמו רעצמ :רגרבצלז-זוע הינפ 

 דואמ ךילהת ץוחנ היהש ןכתיי .חטשה ינפל תחתמ םינש 35 וצברש םירבד

 ורבעישו גולאיד לש יתישארב בצמב ללכב ונחנאש ןכתיי ,הלשבה לש באוכ

 ונמצעל עיצנש יחרכה .םישגהל םישקבמ ונחנאש המ תא םישגנש דע תובר םינש

 דבלמ תויברעמ תוצרא שולשב תוכורא תופוקת יתייח ינא .תיתאוושה המזירפ

 ,תרחא הנידמ הריכמ אל ינא .תויברעמ תורבח רפסמ תרקוח םג ינאו לארשי

 ירוביצ ןויד הב שחרתמש ,םירגהמ תנידמ הנניאש הנידמ אלו םירגהמ תנידמ אל

 שיש תונידמ תוברל ,וישכע םישוע ונחנאש המל והשמב ברקתמש הדימ הנקב

 ,ןהירוחאמ היולת םיצרש תפוקו תינתאו תיתרבח רבדל המ לע דואמ הברה ןהל

 המב קר אלו תואגתהל המב םג שיש ןכתייש ךכ .הלודגה הינטירב לשמל ומכ

.שייבתהל

 םישחרתמש םירבדה לכ תא אטבל רשפא-יאו םינויד םימייקתמ :פרק תידוהי 

 םלועמש םושמ הבשקהה לש אשונה לע תרבדמ ינא .חטשה ינפל תחתמו לעמ

.יתימא ןפואב ונבשקה אל
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 דיגא דימ ינאו ,םדוק וילע רביד הכרב דמחומש אשונ הז :רגרבצלז-זוע הינפ 

.הבשקהה לע םגו תיברעה לע םג והשמ

 רמוא התאו ךייש שיגרמ ךניאש רמוא התא .םירבד ינש רמוא יניירק ליאכימ

 טקיורפה לש תויזכרמה תורטמה תחאש תבשוח ינא .טוירטפ שיגרמ ךניאש

 החוטב אל ימצע ינא .החוטב ינניא ,טוירטפ יבגל .ךייש שיגרת התאש אוה הזה

 .'םזיטוירטפ' חנומב תרחוב יתייהש

 ,יב חיטמ התאש יל המדנש המ םע תוסמלפתה אוה תעכ השוע ינאש המ

 לוכיבכ תגציימ ינאש ךכל ףסונ .תיתוברת תונמואל לש המשא ןיעמ רמולכ

 לש ,הינומגה לש טקאכ תירבעה הפשה תא לוכיבכ תגציימ ינא ,הינומגהו בור

 ןיב דירפהל ןאכ הסנמ ינא לבא .תיתוברת תונוילע לש ,תיתוברת תונמואל

 לכונ ונלוכ ילואש ירוביצה בחרמה - ירמגל רחא רבד ןיבל בורה תפשכ תירבעה

.'תיחרזאה הרבחה' ול אורקל רשפא ילואש ,וב לועפל

 הלאכ תוירוטסיה תודבוע תמחמ ,תירבע רבוד בור ןאכ שיש הדבועה תמחמ

 םירבדב רשויב ןודל לכונ ובש הזכ ירוביצ בחרמ היהי םאש חינהל ריבס ,תורחאו

 תיסחי הרבח לש ,הזכ ירוביצ בחרמ לש הפשהש תנתונ תעדה ,ונלוכ ךייתשהלו

 תבשוח םג ינא .ךכ לע רצהל הביס האור אל ינאו ,תירבע היהת תמאב ,תאזכ

 קתרמו לכשומ שומיש םישוע ,םירחא םיברו יביט דמחא תסנכה רבח ,התאש

 .תיללכ תירוביצ העידיל םירבד תאבה לש ,יוטיב לש ילככ תירבעה הפשב

 בטיה תיברע דמלל ץראב רפסה יתב לכ תא בייחל ךירצש תבשוח םג ינא

 ,הזל רבעמ .תיברע אורקלו עומשל תוחפל םילגוסמ היהנ ונלוכש ךכל םורגלו

 הינומגה גציי אל אוהש לככ ,בטיי ןכ ,ילרטיינ היהי ירוביצה בחרמהש לככ

 הארנכ היהת ולש הפשה רבד לש ופוסב לבא .בטיי ןכ ,תרחא וא וז תיתוברת

 םימעטמ תילגנא איה הפשה תירבה-תוצראב וא הילגנאבש ומכ ,תירבע

 אוה ןאכ תוותהל םיסנמ ונחנאש הזה ירוביצה בחרמה .םייפרגומד-םיירוטסיה

 הנימאמ ינא ,קיר םזילאדיא ונניא הזו ,הריצי לש םג ,תוסייפתה לש בחרמ םג

.ךייש שיגרי יניירק ליאכימש דע טוקשא אלו חונא אל תישיאו ,ירשפא הזש

 תויעב שיש ךכ לע יניירק ליאכימ םע טלחהב םיכסמ ינא :םיוברברול םחנמ 

 .ןתוא רותפל הקוח לש הדיקפתמש רובס ינניאש אלא ,קמוע תויעב ןהו תויתִמא

 חתפתהל ךישמהל םישנאל רשפאתש תרגסמ רוציל אוה הקוח לש הדיקפת

.ןוידל ףוסכ הקוח האור ינניא .הלאה תויעבה םע דדומתהלו

 ןורתפ תוארל השקתמ ינא ,ותישארמ טעמכ הזה םורופב ףתוש ינאש תורמל

 רותפל הילע :רותפל הכירצ לארשיב הקוחש םירבד ינש ןיב ידוסי טקילפנוקל

 היעב רותפל הילעו ,םיוסמ ןוויכב בחרתהל התוא הכירצמש תידוהי-םינפ היעב

 .תיתוהמ הריתס הפ שי .רחא ןוויכב תובחרתה הילע הליטמש תיברע-תידוהי
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 )הנש 05-מ רתוי ךרא הזש תורמל( וליג ונתאמ הברהש םירבדה דחא ,תאז םע

 לש םיצוליאלו תולובגל וישכע םיעדוותמ ונחנאו ,ףתושמ דחא תיב ונל שיש אוה

 דע ,באכ דואמ הברה םימעפלו ,ןמז ןומה חקול .ליכהל לגוסמ אוה המו תיבה

 .תאז םילגמש

 תוברת תפיחדב ונל השורד תמאבש דמל ינא לכ םדוק .םירבד המכ הזמ דמל ינא

 וזכ תוברתש בשוח ינניא ,זוע הינפ לש התעדל דוגינבש ,תפתושמ תירוביצ

 תודוסיה תא .הל יעבטה הוולנה רצותה אלא ,הקוח לש אשומה תויהל הכירצ

 לש ותועמשמ קוידב הז יכ ,ךומנ דואמ ליפורפל ןנווכל ךירצ םיידוהיה םיימואלה

 ךותב דחי םייח הרבחה לש תויוברתה-יתת לכ ובש םוקמה הז - ירוביצ חטש

 .תאז רותפת אל הקוח .היחמ בחרמ

 ןיינעב ןורתפה ינוויכש תויהל לוכיו ,תויטוירטפ תייעבו תוכייש תייעב ונל שי

 םיוסמ ןבומבו ,הלודג דואמ הידגרט וז .דחא רוד ינב אלו םיירוד-בר םה הז

 םישוע םירוההש םירבד שי ,ירוד רבעמ שי הריגה לכב .םירגהמ לש הידגרט איה

 לש יזכרמה הדיקפת ,הזה ןבומב .חווט תכורא איה העקשההו ,םידליה ליבשב

 הרבחב תוצובקה לכל רשפאתי הבש ךרדה תא אוצמל אוה תיתקוח תרגסמ

 ררשאל אוה יזכרמה הדיקפת .ןתיב ןכא הזש השגרה ךותמו גשגשל תילארשיה

.ונלוכ לש תיבה הז יכ

?ךלש לאדיאל םיאתמ הזה ליגרתל תנכהש ךמסמה :פרק תידוהי 

 תוקוצמ לע הנוע אוה יכ ,לבקתהל יושע אוה ימעטל :םיוברברול םחנמ 

 אל ,תרחא וא ךכ .ןוידהמ יתדמלש תודוקנ ינימ לכב ותוא ףיישל ץוחנ .תונוש

.תימואלה-תידוהיה הניחבהמ ותוא שדוג יתייה

 ךרדה .הליגרה תיתקיקחה המרב שדוג רשפאל איה אובמב םוצמצה תרטמ

 הקוחה לש הדיקפת הז :דיגהל איה ,ךכ לכ הבר תונוש לש הרבחב תאז תושעל

.ןוכנל הניבמ איהש המ השעת תסנכה ךכ-רחאו

 הרושה' .יניירק ליאכימ םע םיכסמ ינא הפו ,דחא רבד שיגדהל הצור ינא

 .המודכו םייברעה םירפכב תוכרדמ ויהי םאה אלא ,תורימאה הנניא 'הנותחתה

 .תנחבנ תילארשיה הרבחה הזב .דדמנ הז םש

 וז .תילארשיה היווהב תירבעה לש הרוכבה םע היעב יל ןיא :הכרב דמחומ 

 לע ,הנידמה לש תוימשר תופש יתש לע רבדל רשפא ןכל .בורה תפש וזו הדבוע

.היינש הפשו הנושאר הפש

 ןה יתעדלש תויגוס המכל וסחייתה אל ןושארה בוביסב ונינפל וחנוהש תוריינה

 םירבדה ,תויתרבחה תויוכזה אשונב המכסה שיש הלחתהב רבודשכ .תובושח

 זוע הינפ .תויתרבח תויוכז ןה המ רהבוה אל ;ךרוצה יד ורבסוה אלו וראוב אל

 לש תשרומהמ וא םיכרעהמ המכ הדביא תילארשיה הרבחהש ךכ לע הרביד
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 תוירדילוס ,תידדה תוברע הזל הארק איהו ,הנידמה םוק ינפל ידוהיה בושייה

 .זא ארבנ אל הז ;הנידמה םוק ינפל ידוהיה בושייל תכלל ךירצ אל .תיתרבח

 קדצ לש הנידמ איה לארשי תנידמ םא תיתרבח הרימא היהתש ךירצ הקוחב

 תרוסמה בטימ יפל קוש תלכלכ םע הנידמ איהש וא ,החוור תנידמו יתרבח

 תוכז קר הנניא הקוח .םייתרבחה םירעפהו ךכבש תונסרודה לכ לע םויה תמייקה

.תיתרבח הרימא םג אלא ,תינויצוטיטסנוק

 לאונמע לש העצהב םגו םיוברברול םחנמ לש העצהב םג :פרק תידוהי 

 לש םגושגשו םתוריחל ,םמולשו םמודיקל גואדל הנידמה תבוחב רבודמ ןמטוג

 לכ תבוטל ץראה חותיפ לע דוקשיש רטשמב רבודמ ןמטוג לצא .היחרזא ללכ

 .ןאכ בלתשהל לוכי םיחרזאה תחוור אשונ .היבשות

 םולשה איה ,תואמצעה תליגמב םייק הזו ,תפסונ היגוס :הכרב דמחומ 

 טפשמה תא תחקל קיזי אלש בשוח ינא .הנידמה לש דוסי-תסיפתכ יבחרמה

 היתונכש לכ םע םולשל ףאשת הנידמהש רמולו תואמצעה תליגמ ךותב יטנוולרה

.םולשה תולובג םה הלא ,הנידמה תולובגל רשא .םימעה לכ םעו
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:החנמ

 תירבעה הטיסרבינואה ,לארשי תבשחמל גוחה - רזעיבא ,יקציבר 'פורפ

םילשורי ,היטרקומדל ילארשיה ןוכמה ,ריכב תימע ;םילשוריב   

:)תיב-ףלא רדס יפל( םירבודה תומש

 תירבעה הטיסרבינואה ,הנידמה עדמל הקלחמה - ןורי ,יחרזא 'פורפ

םילשורי ,היטרקומדל ילארשיה ןוכמה ,ריכב תימע ;םילשוריב    

רצואה רש רבעשל - םרוי ,רודירא ד"וע

הנומש תיירק תייריע שאר - םייח ,יאביברב

סולפ לארשי ל"כנמ -  הילוי ,ץיבוקרב

 תירבעה הטיסרבינואה ,הנידמה עדמל הקלחמה - לאונמע ,ןמטוג 'פורפ

םילשוריב    

הילצרה תייריע שאר – לעי ,ןמרג

 היטרקומדל ילארשיה ןוכמב רקחמ רזוע – םדא ,לאנד ר"ד

לארשי תסנכ ,ל"עת ,ד"לב - דמחא ,יביט ר"ד כ"ח

רפוס - .ב.א ,עשוהי

לארשי תסנכ ,ל"דפמה - לואש ,םולהי כ"ח

היטרקומדל ילארשיה ןוכמב רקחמ תרזוע – תיגרמ ,ןהכ ר"ד

ירוזא חותיפל דרשמה - יפיצ ,ינביל הרשה

לארשי תסנכ ,'הדובעה' - ריפוא ,זפ-סניפ כ"ח

  תירבעה הטיסרבינואה ,םיטפשמל הטלוקפה - יכדרמ ,רצינמרק 'פורפ

םילשורי ,היטרקומדל ילארשיה ןוכמה ,ריכב תימע ;םילשוריב    

-e - דוד ,באר ssenisuB  seigetartS  dtL.

םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,ןחרזמ - יתמ ,גרבנייטש 'פורפ

 תירוביצה  הצעומה ר"וי ;ןוילעה טפשמה תיב אישנ רבעשל - ריאמ ,רגמש טפושה

ףונ-לתב ריואה ליח סיסב דקפמ רבעשל ,).לימב( ל"את - לארשי ,ריפש רמ

 'פורפל דחוימבו ,םירבודה לכל בר בשקב רקובה יתנזאה :יאביברב םייח 

 אובמה תניחבמ תורחא תוצראב שחרתמה ןיב תוושהל הסינש החומס ימס

 ,יניע תואורש המ יפל .ונצראב שחרתמה ןיבל ,היגלבבו תפרצב לשמל ,הקוחל

 ינא ,ןאכ ודלונ םויה ונלש םורופה ירבחמ ימ עדוי ינניא ,יביט דמחא כ"חמ ץוח
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 ,לשמל םיתפרצה ןיב הז ןיינעב האוושה תושעל רשפא-יאש םושמ תאז רמוא

 םושמ ,וקורממ ןאכל יתאב ינא .לארשיב וצבקתהש ידוהיה םעה תורוזפ ןיבל

 תדוקנמ ןכל .תאזה הנידמהמ ץוח רחא םוקמ ןיא ידוהיה םעלש עדוי ינאש

 יהוזש איה דוסיה-תרדגה .תידוהי הנידמ הנושארבו שארב איה לארשי ,יתואר

 תייריע שארכ תושעל המ יל ןיאו ןאכ תושעל המ יל ןיא תרחא יכ ,תידוהי הנידמ

 .םיברע םש ורגו רפכ םעפ היה הנומש תיירקב יכ ,הנומש תיירק

 העבנ הפוריא ידוהי תאושש רוכזל םיבייח .הנידמה החמצ הממ רוכזל םיבייח

 תמייק התייה םידוהיה תנידמ םא .ץוחבמ הקעזה תא קעזיש ימ היה אלש ךכמ

.תענמנ התייה האושה ,זא

 ,ירקיעה רבדה הזש ,תידוהי הנידמ לע שרופמב רבדל ךירצ הקוחל אובמה ,ןכל

 אלמ תויוכז ןויווש תויהל ךירצש רורבו ,תיטרקומד הנידמ לע ןבומכ ,ךכ רחאו

.םידוהיה תנידמב רגש ימ לכל

 ףקשל הכירצ הקוחש רמול םיצור 'המכסהב הקוח' טפסנוקב :זפ-סניפ ריפוא 

 .'םיידי יפופיכ' אל ,תאז תושעל ךרדה איה המכסהב הקוח .בחר סוזנסנוק

 ןושארה יאנתהש עדוי םולהי לואש .םולכ ביני אלש ןוכתמה קוידב הזש אלא

 היהת אלש אוה היצילאוק הסינכ לע ןתמו אשמה תליחתב הביצמ ל"דפמהש

 הקוח :תיביטיזופ ןושלב דימת אלא ,שרופמב תאז םירמוא םניאש ףא ,הקוח

 לע םירבדמשכ .היצילאוקה תועיס לכ תמכסהב קרו ךא ושעיי דוסי יקוח וא

 לכל םצעבש אוהו ןיטולחל ךופהה רבדה תא םירמוא םעפ אל ,המכסהב הקוח

 איה המכסה ?המכסה וז המ יכ .הבחרה המכסהה לע וטו תוכז שי ונתאמ םרוג

 ,הבחר דואמ המכסהל םישרדנש עגרב ?סחוימ בור ?טלחומ בור ?לודג בור ?%15

.הנטק איה האצותל עיגנש תוריבסה

 קבאמב וא המכסהב אלש הקוח קקוחל דואמ השקש ןיבמ ינא ינש דצמ

 הקוח ,רבד לש ופוסב .תילארשיה הרבחב םינושה םירזגמה ןיב דואמ ףירח

 יללכ עובקל רשפא-יאו ,הרבחב קחשמה יללכ תא עבוקש רישכמ םג איה

 הצובקש ךכ ידיל איבהל ,טועימה תא בור לש ילטורב 'םיידי ףופיכ'ב קחשמ

 םשב הניפה לא תוקחדנ ןהש תושיגרמ הרבחב תונוש תוצובק וא הרבחב הלודג

.דוכלמ לש גוסב םינותנ ונחנא ,תורחא םילימב .היטרקומדה

 דוכלמהמ האצותכ לוכסת שח ינא םויה תסנכה לש הקוח תדעו שאר בשויכ

 תויוכז :דוסי קוח לש ותקיקח תא םדקל הסנמ ינא .המגוד םכל ןתאו ,הזה

 לבא ,הזה קוחב םיכמותש תסנכ ירבח האמ תוחפל שי ,יתעד יפל .תויתרבח

 תויתדה-תויטפשמה תויונשרפה ללגב ,רטמילימ וליפא ותוא םדקל רשפא-יא

 הקוקז הרבחה .תויתרבחה תויונשרפה ללגב אלו ונממ תועבונ הרואכל רשא

 ,הנידמה יחרזא לש יתרבחה םוחתב תוירטנמלאה תויוכזה תא עבוקש קוחל
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 יניעב ןהש תוביסמ ,וזה תירטנמלרפה הרוחסה תא קפסל םילגוסמ אל ונחנאו

 הנניא לארשיב הקוח םויה תבכעמש הלודגה היעבהש ןאכמ .תויניינע יתלב

 לכ תנידמ' וא תיטרקומד-תידוהי הנידמ איה לארשי תנידמ םאה הלאשה

 תונשרפהו ;בותכה תא שרפי ימ אלא ,הקוחה ןכות לע הנניא תקולחמה .'היחרזא

 .תילארשיה הרבחב ינוליח-יתדה עסשה עקר לע איה תיתייעבה

 לש הקיקחה ךלהמב היעטה התייה הארנכ .םיקידצ ןיא ,רבתסמ ,הזה ןיינעב

 תונשרפה תא חקל ןוילעה טפשמה תיב .דיזמב אל ילוא ,2991-ב דוסיה יקוח

 ןכל .ידמ קוחר וחקל םיינוליחה םיגיצנה ,אוה ויתוביסמ ידמ קוחר הקיספב

 חוכיווה תאבהב ,חוכיווה ןותימב וקלח תא םורתי דחא לכש םג העמשמ המכסה

 םיבייח ףוסב ירה .הרואכל יגולואדיאה רושימהמ ותעקפהבו יניינעה רושימל

 .תירזגמ הייארב קר אלו תללוכה הייארב תוארל

 הרבחב םירחא םיבר םיאשונלו ביצקתל עגונב הרוק ,הקוחל עגונב הרוקש המ

 תא קר תלוכיה לובג הצק דע אטבמ דחא לכ ,תללוכ הייאר ןיא :תילארשיה

 זא םיחילצמ אלש ןבומ .םיצור וירחוב ותעדלש המ תא וא ולש 'ןימאמ ינא'ה

.ףתושמ הנכמ אוצמל

 תא בייחמ דואמ ינא ,הנווכה וז םא .השיג תונשל ךירצו תוילטנמ תונשל ךירצ

 תעד תא לטבל וטו תוכז שי ןחלושה ביבס דחא לכלש איה הנווכה םא .השיגה

.דגנתמ ינא - רתיה

 יכ ,שרופמב 'תידוהי הנידמ' בותכנש יחרכה םא איה הלאשה :ןמטוג לאונמע 

 דוע םיבותכ ויהיש יאנתב 'תידוהי הנידמ' בותכל רשפא .יתנגפה והשמ ךכב שי

 המ .הנידמה תא םויה םימיקמ אל ונחנא  ;תויתנגפה ונל הצוחנ אל .םירבד המכ

 תאז בותכל ץוחנ המל .הנש 05 ינפל ונבתכ רבכ ,תויהל הכירצ וזה הנידמהש

 ליבשב ,םינקירמאה ליבשב תרוכזת יל הצוחנ .םיחוכיו ררועי קר הז ?תפסונ םעפ

 הקוח .הלאכ תורהצה ליבשב תמייק אל הקוח ?תידוהי הנידמ ינאש ,םיברעה

 .ןוטלש ירדס עובקל ידכ תמייק

 אובמה היהת תואמצעה תליגמש ןויערה לע ךתעד המ :יקציבר רזעיבא 

?הקוחל

 השולש תואמצעה תליגממ תחקל יתעצה .הז םע היעב יל ןיא :ןמטוג לאונמע 

.םיטפשמ

 גצייאו םידקמה סנכב ונעמשש םירבדהמ קלחל רקיעב סחייתא :יביט דמחא 

 הנידמכ לארשי תנידמ לש הרדגהל ,לארשי תנידמ חרזא ,יברע לש תוסחייתה

.תיטרקומדו תידוהי

 טהלה םע ,יאביברב םייח לש תיטרקומדו תידוהי הנידמ םאה הלאשה תלאשנ

 תידוהי הנידמ התוא איה ,וגצוה ןהבש תויצטונוקהו םירבדה וגצוה ובש
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 ינא .אלש בשוח ינא .רגמש ריאמ טפושה לש וא יקציבר יבא לש תיטרקומדו

.רשפאה תדימב תיטרקומדו ,תידוהי הנידמל ןווכתמ יאברב םייחש בשוח

 תיטרקומד לעו תידוהי לע תרבדמש ,יתכרעהל דואמ הצופנ ,הנידמב הלוכסא שי 

 אלא ,יתדה ןבומב אל תטלחומ תידוהיל הנווכה 'תידוהי'ב םא .רשפאה תדימב

 ויהי םידדצה ינש וזה האוושמבש רשפא םא איה הלאשה ,ימואלה ןבומב

 ירהש .טלחומ ןפואב יטרקומד םגו טלחומ ןפואב ימואל-הידוהי םג - םיטלחומ

  - טפשמה תכרעמב וליפא .םיווש ונחנא ובש לארשי תנידמב םוחת השעמל ןיא

 יפיטוארטסו הנוש סחי אוה יברעה חרזאה לא סחיה - םמצע םיקוחב אל יכ םא

 תדובע הכרענ הפיח תטיסרבינואב .ןיד יקספב וליפא ףקתשמ הזו ,המ-תדימב

 טפשמ יתבב תוילילפ תורבע לש םיקית ףלא האמ לע תיניצר דואמ רקחמ

 םיחלשנ םיברע - שממ תורבע ןתוא לעש  אצמנו ,יזוחמ טפשמ תיבבו םולשל

 איה ;תיטרקומדו תידוהי הנידמ ןכא איה לארשי תנידמ .תולק רתיב אלכל

 .הרדגהה וז .םיברעה יפלכ תידוהיו םידוהיה יפלכ תיטרקומד

 ,דוגינ םג אלא םיבר םיתמצב 'תיטרקומד'ו 'תידוהי' ןיב חתמ קר אל שיש תורמל

 לש יפואה יוניש תא םויה ילש תיטילופה הדנ'גאה לע תיטמוטוא ביצא םאה

 ינא ?טועימכ יתניחבמ םכח הז םאה ?תיטרקומד תידוהי הנידמכ לארשי תנידמ

 גיצא םאה .ילש יחרזאה תויופידעה רדס שארב תאז ביצהל יל רוסא .אלש רובס

 הרונמו ןונמה ,לגד - לארשי תנידמ לש םילמסה תא לטבתש תסנכב קוח תעצה

.רתוימ הז ,'לגרב היירי' יהוז .אל ?ילא םירבדמ אל םהש תורמל -

 המ עדוי ילארשיה רוביצה לכש תורמל ,יוניש םוזא אלש רמוא ינא ידכב אל

 .היבשותמ %02 לא םירבדמ םניאש ,הנידמה לש םיידוהיה םילמסה לע יתעד

 יברע-םינפה חישב ,בורה לא תועיבתב דימת אב ינא ילש חישבש תורמל לבא

 שארב ביצהל תנמ לע םימלבלו ןוזיאל שרדנ טועימה םג םימעפלש ןעוט ינא

 םע ילש המכסהה-יאש ףא ,תאז ,תמאב םיבושחה םירבדה תא המישרה

 םג ךכו ,תנצחומ איה ,תרהצומ איה ,הרורב איה לארשי תנידמ לש התרדגה

.הנידמה ילמס םע המכסהה-יא

 רידגה אוה ,'רוא תדעו' ינפב עיפוה ,קרב דוהא ,רבעשל הלשממה שאר רשאכ

 ןוכנל אצמ אוה וז תונמדזהב .תינויצו תיטרקומד ,תידוהי הנידמכ הנידמה תא

 קפס ןיא לבא .קוחב עיפומ וניא הזש תורמל ,'תינויצ' ראותה תא ףיסוהל

.היגולואדיא איה תונויצו, תינויצ תוהז איה לארשי תנידמ לש תוהזהש

.תוינויצ ךכ לכ ןהו ,תורתוס ךכ לכ תויגולואדיא שי :עשוהי .ב.א 

 ידרח ,טסינומוק ,טסישפש הדבועה .תללוכ םייח תמרגורפ איה היגולואדיא

.היגולואדיא וז ןיאש החיכומ םינויצ םלוכ ילרבילו

 איה תונויצה םא עבקיי הקוחל המדקהבש בשוח ינניא :יקציבר רזעיבא 
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 תונויצש רמא זוע סומעש יביט דמחאל ריכזהל הצור םג ינא .אל וא היגולואדיא

.יטרפ םש אל ,החפשמ םש איה

 הנידמש רוסא .תיגולואדיא היהת תונידמ לש תוהזש רוסא :יביט דמחא 

 בור ןאכ שי .ינומגהה אוה הב םייקה בורה אלא ,תמיוסמ תוהזב תעבוקמ היהת

 לע לעופש וא ,ידוהי טועימב הצורש דחא הזה ןחלושה ביבס ןיא .טלחומ ידוהי

 תא רפשל הסנמש ידוהי וניאש טועימ שי הז בלשב .ידוהי טועימ היהיש תנמ

.ימואלה םגו יחרזאה םג ,יביטקלוקה םגו יטרפה םג - ודמעמ

 ןניאש תוידוהי תוגלפמ שי לבא ,תוינויצ תויהל תולוכי תוגלפמש רמוא ינא ןכל

 םידגנתמ ונחנא - הזמ רתויו ,תוינויצ ןניא יאדוובש תויברע תוגלפמ שי ,תוינויצ

 תעקפה ,עקרק תלואג - ינויצה יפואה .תונויצה לש םיקהבומ םיטנמלאל

.הנידמה לש ידוהיה יפואהמ רתוי ,תיוושכעו תירוטסיה ,יל עירפמ - תועקרק

 ידי-לע ץראב ןאכ אצמוהש יוטיב הז .'היחרזא לכ תנידמ' גשומה הברה רכזוה

 תצק וב שיש הדבועה לשב ,ןכמ רחאל .08-ה תונש תליחתב צר-ו ינולא תימלוש

 ףא לבא ,תועיס םיגציימש תסנכ ירבח ןאכ שי .עבקתה אוה ,יתרושקת קרב

 תוביסמ אל .ולש יטילופה לגדה איה 'היחרזא לכ תנידמ'ש רמא אל םהמ דחא

 רמואו ,תויברע-םינפ תוביסמ אלא ,'היחרזא לכ תנידמ' םישרוד ונניא תוינויצ

 הפיא םכל דיגא .התומלגתהב היצזילארשיה איה 'היחרזא לכ תנידמ' .המל ךל

 םע דימ :יל רמא אוהשכ - תסנכב הבלטצה ןילביר יבור לש ותדמעו יתדמע

 יברע הזיא .ל"הצל וסיוגת םכלוכ ,'היחרזא לכ תנידמ'כ לארשי תנידמ תזרכה

?ל"הצל סייגתהל הצור

 לש ביתכת אל ,תופתוש - האלמה תיחרזאה תופתושה תא ףידעמ לשמל ינא

 המוגפ אלו האלמ תופתוש ,תיאבצ-תינוחטיב אלו תיחרזא תופתוש - בור

 .ימואל טועימכ םיברעב הרכהה תייוולב

 גציימ אוה ירהש ,ילוש אוה יביט דמחא םע ילש חוכיווה :םולהי לואש 

 לבא .תידוהי הנידמכ לארשי תא תלבקמ הניאש היגולואדיא םע ימואל טועימ

 תנידמ'ב םיצור םה .ןמטוג רוספורפ םעו סניפ ריפוא םע אוה ילש חוכיווה רקיע

 םניא ,יביט דמחא ירבדל ,םיברעה יכ ,םיברעה אל ,היעבה םה ,'היחרזא לכ

 לארשי תנידמב ונל שי .תימואל-וד הנידמב אלא 'היחרזא לכ תנידמ'ב םיניינועמ

 דצהש המו ,הנידמה יפוא אשונב םייתדל לאמש ןיב וא ,ןימיל לאמש ןיב םיחוכיו

 .סונימ-סולפ ווק-סוטטס קר ,םויה םייקש המ עֵ ּבקת הקוחהש אוה שקבמ ילש

 םימלש םיכבדנ ,המכסהב םניאש דוסי יקוח וא המכסהב אלש הקוח לבקתת םא

 םויה .תבשל ,ןישוריגהו ןיאושינה קוחל עגונב לשמל ,וטטומתי ווק-סוטטסה לש

 ימרז ינש שי ,תד יתוריש שי ,תישאר תונבר שי ,הנידמהמ תדרפומ הניא תדה

 םיבר .תידוהי איה הנידמה לש תימשרה תדה .יתד-יתכלממו יתכלממ - ךוניח
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 הנידמו תד לש םינבמ המכ וא םיקוח המכ לטבת הקוחהש םיששוח ונכותב

.םיכסהל םילוכי ונניא ךכל  .םיינרמש ,םינשוימ םה םכיניעבש

 תואחסונ לש דוביע ידי-לע םכסומ חסונ לבקל רשפא-יא :רודירא םרוי 

 העצה לכ רשאכ ,ונל ושגוהש תועצהה ךותמ תררבתמ תאזה הדבועה .תושדח

 תואמצעה תזרכה ןכותש תויה .םימכסומ-אלה םיפיעסה תא אקווד השיגדמ

 יתייה אובמה תא .הקוחל אובמל סיסב דימעי אוהש יואר ,ונלוכ לע לבוקמ

 היכרע תא ןגעל איה ויתורטממ תחאש ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוחב חתופ

 תזרכה תא  איבמ יתייה ךכ רחא .תיטרקומדו תידוהי הנידמכ לארשי תנידמ לש

 .רוכזאכ אלא ,טסקטכ אל – תואמצעה

 רמאנ ןושארה טפשמב .8591 לש תיתפרצה הקוחל אובמהמ המגוד םכל ןתא

 תונורקעבו םדאה תויוכז תזרכהב ותוקבד לע תויגיגחב זירכמ יתפרצה םעהש

 הקוחל אובמב ומלשוהו 9871-מ הזרכהב ורדגוהש יפכ תימואלה תונובירה

 תויוכז .המכסהל עיגהל רשפא הז לע .הזב וקפתסהו וריכזה ,רמולכ .6491 לש

 לשמל התשעש ומכ ,אובמב םניאש םיפיעסה דחאב לולכל רשפא םיטועימ לש

 תויוכז תווש ויהי תויתדה תוצובקה לכש ,8 ףיעסב ,םש בותכ .תיקלטיאה הקוחה

 םיקוח יפל ןגראתהל תוכזה היהת תוילותק ןניאש תויתד תוצובקלו קוחה ינפל

 תא ןיטקמ םג רצק אובמ ;רתוי אלו םיטפשמ ינש ןב תויהל לוכי אובמה .ןהלשמ

 .טפשמה תיב לש ותונשרפ ינפמ תוששחה

 ירוטסיה קודיצ םייק םאה איה לואשל שיש הנושארה הלאשה :ריפש לארשי 

 .ווק-סוטטס הנשמ וא הקוח הפוכו םק והשימ דחא ריהב םויבש ךכל יפוסוליפ וא

 דעווב םא הנשמ אלו ,יוניש םישוע ,ןוצר תועיבש-יא לש יתמוארט בצמב

 הפורטסטקה ירחא ;הינבולס איה ךכל המגוד .הנידמב םא ,רפס תיבב םירוהה

 .הקוח בותכל וצלאנ םה ,היקבולסוכ'צמ הדרפה לש

 הרבחב בצמ תארקל הנכה אטבמ ,ןוכנ ןיבמ ינא םא ,הקוחה בותכל ןוצרה

 םא ,תיטירק הסמל עיגי ןוצרה תועיבש רסוח םהבש םיכילהת לש תילארשיה

.לשממ תוכרעמב םאו םייתרבחה םיסחיה תוכרעמב

 תידוהי הנידמ איה הילע םימיכסמ ונלוכש המויסקאש חינמ ינא - רחא ןיינע

 טועימה לע תוחפל ,םיפוכ םצעב ונאש ינפמ םלשל ונילע ךכ לע לבא .תיטרקומדו

 הקוחל אובמהש אוה םלשנש ריחמה .התא תויחל ול השקש הרדגה ,יברעה

 םא ,תרחא וא וזכ תנקתמ הילפא עצבתתש ,תיברעה הייסולכואה תארקל ךלי

 .תורחא תוכרעמב םאו ךוניחה תכרעמב

 ונלש תיבה ךותב םידרחה תא לולכל ידכ .םידרחה יפלכ םג גוהנל ונילע קוידב ךכ

 םילמסל דחוימב יתנווכו ,ונל םיבושח תוחפש תומוקמב רתוול ונילע ,המכסהבו

 .תבשב תירוביצ הרובחת לע רותיוול לשמל ,םייבמופ רתויה םייוטיבלו
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 דואמ ונל עירפמש םיניטסלפה םע ךוכיחה אוה הקוחל ךרדב דומעיש רבד דוע

 הקוחה ןיב דומיצהש ששוח דואמ ינא .לארשי-ץרא ייברע יפלכ היתפמא עיבהל

 תארקל תכלל ישגרה בחרמה תא ונל ןתיי אל ,םיניטסלפה לומ יחכונה קבאמל

 קבחל ךילע ינש דצמו ,םיניטסלפב םחלנ התא דחא דצמ םא .לארשי-ץרא ייברע

 ,תאז םע .רתויב השק איה תישגרה הדרפהה ,ךלש הרבחה ןמ דחאכ יברעה תא

 וללה תונידמהמ קלחב ךיאו תוצופתב ידוהי טועימ ונייה ךיא רכזיהל קר ונילע

 חקלה ךמס לעו ,תידוהיה הליהקה ללכל השע הז המו ,םינרתחכ וספתנ םידוהיה

 .םיברעה לא םישיגר תויהל הזה

 .דיתעל ונממ תורזגנהו הווהב הנידמב בצמה אוה יתוא גיאדמש המ :ןמרג לעי 

 ןמז ךרואל םייקתהל הלוכי הניא הרבחו ,ינויווש ונניאו קדוצ ונניא םויכ בצמה

 חיטבהל הכירצ הקוח ;הקוח לש הדיקפת והזו .תקדוצו תינויווש הנניא איה םא

 .יעצמא אלא הרטמ הנניא הקוח .תינויווש רתוי ,תקדוצ רתוי היהת הרבחהש

 הלוכי הקוחו ,הקוחה תובקעב ונל היהתש םיצור ונחנאש הרבחה איה הרטמה

 המ ,רומאכ .םיוסמ ןוויכב הרבחה תא ובתניש םירחאו הלאכ תורסומ עובקל

 רעפה אוה דואמ יתוא גיאדמש המ .ילכלכ-יתרבחה רעפה אוה יתוא גיאדמש

 הנבהה רסוחו רעפה אוה יתוא גיאדמש המו ,םיברע ןיבל םידוהי ןיב עוושמה

 ברה רמא ;םיינוליחל םייתד ןיב ןומאה רסוחו ,ץילרק ברה ירבדב ואטבתהש

 ריסהל הצור יתייה .'םתוא רדסל' ידכ הרישיה הריחבה קוח תא ונקקוחש ץילרק

 םידרפס ןיב םייקש רעפה תא םגו םיינוליח ןיבל םייתד ןיב הזה ןומאה רסוח תא

 םישנ ןיב רעפה לע רבדל אלש ,ותוא ריכזה אל שיא המ םושמש ,םיזנכשאל

.םירבגו

 ותנידמ איה הנידמהש ךכל סחייתהל םיכירצ ,הקוחל אובמ לע םירבדמשכ ,ןכל

 לארשי תנידמש ןייצל שי טלחהב .תידוהי הנידמ אל איה לבא ,ידוהיה םעה לש

 .'היחרזא לכ תנידמ' םג לבא ,ידוהיה םעה לש ותנידמ איה

 תבשוח תא ?וישכע דע ךכב הרזע אל תואמצעה תליגמ םא :עשוהי .ב.א 

?החילצה אל תואמצעה תליגמש המ תושעל חילצת הקוחש

 המ .הרבחל ןוויכ ונתיי תמאבש םיקוח לע בושחלו תבשל הצור ינא :ןמרג לעי 

 םיקוח .השעי אוה המ יתוא ןיינעמ .יתוא ןיינעמ וניא ,ובלב בושחי דחא לכש

 הרבחה זאש אלא ,םחור תרומל וליפא םירבד ושעי םדא ינבש ךכל םימרוג

.רתוי תקדוצל תכפוה

 הנידמל היצפואה ןאכ הלועש יתדחפ תצק םינוידה תלחתהב :ץיבוקרב הילוי 

 םילועה םגו הנש 22 ינפל היסורמ הצרא ולעש יירוה םג .תידוהי היהת אלש

 םהש תוביסה תחאו ,תידוהי הנידמל עיגהל וצר ,םויה דעו זאמ ץראל ועיגהש

 הנורחאל .תידוהי הנידמ לש המויק איה תוצופתב בוט םישיגרמ ןיידע
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 ךרד םישפחמ ונחנאשו םידוהי תויהל םישייבתמ תצק ונחנאש םשורה לבקתמ

 תנווכתמ ינניאו ,'ידוהי' וא 'תודהי' לש הארונה תיוותה תא ונילעמ ריסהל

 אלא ,תיתד הנידמל תנווכתמ ינניא ,תידוהי הנידמ לע תרבדמ ינאשכ .תדל

 הנידמ ןיב הריתס םוש האור ינניא .חור ייחו רסומו םיכרע םע הנידמל

 שקבתמ שממ יל הארנ .תוילארשי ןיבלו תויתוברת-בר ןיבל תיטרקומד-תידוהי

 תויתוברת-ברל םיעגונה םיפיעס הקוחב וסנכוי תיטרקומד-תידוהי הנידמבש

 .תוילארשילו

 .הנממ קלח וא הקוחל אובמ יניעב איה תואמצעה תליגמ

 רורב ךכ לכ אוה 'ידוהי' חנומה ,םינש הברה ץראב םיאצמנש םילארשילש ןוכנ

 ישאר ילואו םירשש ,םימעפ הברה הרק .קוחב ותוא ןגעל הביס ןיאש וילאמ

 תא ולטביש ךכב תיסור תרבודה הייסולכואה תא 'תונקל' וצר דיתעל הלשממ

 ינפל תאזה תורשפאה תא הלעה קרב דוהאשכ .תוהזה תודועתב םואלה ףיעס

 :ורמאו וילע ולכתסה םישנא ,יתדבע הבש 'יטסו' תכרעמ לש םיבתכהו םיכרועה

 הצור התאו ,תידוהי הנידמל עיגהל ונמלח םייחה לכ ?םואלה םושיר תא לטבל

?הז תא לטבל

 דואמ הלאה םילמסה ,שיא ףלא 002-ו ןוילימ ליבשב תוחפל ,תורחא םילימב

 םויכ לבא ,בושח היהי אל רבכ הזה םושירה ,הנש םישולש דועב ילוא .םיבושח

 ףידע ןכלו ,יסור ול םיארוק ןיידעש ,ילארשי יד אל ןיידע אוהש שיגרמ הלועה

 ימש הנווכה ןיא 'תידוהי הנידמ' דיגהל .ידוהי אוהש תוהזה תדועתב ןיוציש

 תאו ,םלועב םידוהי ינוילימ שי .הרושה ןמ חרזא ונניא תסנכה תיבל ךלוה וניאש

.םש םליבשב אלא ,ןאכ ונליבשב אל הקוחב ןגעל שי תידוהיה הנידמה ןיינע

 טועימה תויוכז ,םדאה תויוכז אשונ תא הקוחב ןגעל ןבומכ םיבייח הז דצל

.המודכו

 ינניאו ,הקוחל אובמב בתכיי המ בושח ךכ לכ אל ,יתעדל :רצינמרק יכדרמ 

 תעכ םיכרוע ונחנאש ליגרתה .ןיינעה תוהמ אוה ומצעלשכ אובמהש בשוח

 היהתש ידכ ,קמוע תמכסהל עיגהל ידכ דוסי תולאש ררבל ןויסינ רתוי אוה

 םילוכי םישנאש ןימאמ ינניא .ויתובקעב אציש ךמסמלו ךילהתל היצמיטיגל

 םא םג ,דוסיה תולאשל הבושת ולביק אלש דע והשמ םע םיכסהלו תוהדזהל

 אשונב .הקוחה ףוגבו הקוחל אובמב יוטיב לבקת אל וללה תולאשל הבושתה

 רבדל יוארשו ןתוא חייטל רשפא-יאש תויניצר דוסי תולאש שי הקוחל אובמה

 'תידוהי הנידמ' איה לארשיש המכסהב םינווכתמ ונחנא המְל - לשמל ,ןהילע

 קוח' תא ןגעל ךירצש איה הנווכה ,יתנבה יפל .'ידוהיה םעה לש ותנידמ' וא

 רבד ,בשוח ינא ,הזו ,ןוגיע לבקל ךירצ תובשה ןויער .תרחא וא וז הרוצב 'תובשה

 ןאכ םייח םניאש םידוהילש רשפא םאה :רשקה ותואב תרחא הלאש .םכסומ
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 תיחרכהה הבושתה ,יתעדל ?הנידמה לש הדיתע יבגל תוטלחה לע העפשה היהת

 :רמוא יתייה ,לארשי תנידמב יברע יתייה םא .אל ןפואו םינפ םושב :איה ךכל

 תישאר זא - תוצופתה תודהיל העפשה חוכ ועמשמ תידוהיה הנידמה ןויער םא

 הלאש הנניא וז ,בגא .הזה קחשמב קחשמ ינניא תינשו ,שרופמב תאז ודיגת

 סייגל םיצור ונחנא :רמולו אובל םידוהיל חונ היהי םעפש תויהל לוכי .תיטרואת

 ידוהי ןעמל הלועפ םאה שארה דבוכ לכב לוקשל ךירצ .ץוחבמ תולוק המכ

 לארשיב תושר לש התטלחהב םרוג םה םהלש םיסרטניאל הגאד וא םלועה

 םילבקמ םא ?רחא םוחת לכ לש ,ןוחטיב לש ,ץוח תוינידמ לש הביטקפסרפב

 לבא ,'ןכ' איה תינורקעה הבושתה ,ידוהיה םעל לארשי לש דחוימה רשקה תא

 תרגסמב םיפדרנ םידוהיל לעופב הרזעל עגונב ךכ .ופוגל הרקמ לכב ןודל שי

 םישנא שינעהל המצע לע הלביק לארשיש השינעה יבגל ךכ ;ימואלניבה טפשמה

 שי - הלוגב ידוהי ךוניח ןומימל עגונש המב .םידוהי םה רשאב םידוהיב םיעגופש

 םיסמהמ קלח םלשל יברעה חרזאהמ שורדל יוארש חוטב ינניא .הז םע ישוק יל

.הלוגב ידוהי ךוניח תבוטל ולש

 דחוימ רשק תלעבכ הנידמה תסיפתש ןעטש ריפש לארשי םע םיכסמ ירמגל ינא

 לש יוהיזה .םיברע יפלכ הילפאל דוק תלימ ,הנדוע םיבר יניעבו ,התייה םידוהיל

 ןכל .'ב גוס םיחרזא םה םיברעהש הז םע הפי ךלוה תידוהי הנידמכ הנידמה

 דואמ בושח ;םינזאמ םיטנמלא לולכל םיבייח ,וילע םידבוע ונחנאש ךמסמב

 .ומצעמ הרקי אל הזו ,הקוחה ןוניכ לעפמל םיברעה תא סייגל

 טועימכ םיברעב הרכה הצור יביט תסנכה רבח :טפשמ דוע ימצעל השרא

 לארשי תנידמש ךכל המכסה ךממ הצור ינא הרומתב לבא ,הז דעב ינא .ימואל

.תימואל הרדגהל םעכ םתוכז תא םימישגמ םידוהיה ובש םוקמה איה

 ביטקלוקה לש תימצע הרדגה לש יוטיב איה לארשי תנידמ :יביט דמחא 

.ידוהיה

 יוטיבה ייניעב ,עשוהי .ב.א םויה רמאש םירבד חורב :רצינמרק יכדרמ 

 יתניחבמ .תימואלה תועמשמב ידוהיה םעה ושוריפ 'ידוהיה םעה לש ותנידמ'

 ידוהי וניאשו םימעה רבחמ אבש לייחה לש איה ,ידוהיה םעה לש איה הנידמה

 דחא רטמילימב איה תאזה הנידמהש דיגהל .ןאכ גרהנו םחלנ אוה לבא ,ותד יפל

 .ןובשחב אב וניא ,ןאכ םיבשויהמ דחא לכ לשמ ולש תוחפ

 הנוק ינא :רמא אוה .ןטק 'ליגרת' השע םולהי לואש תסנכה רבח .יתדה ןיינעה יבגל

 ונחנאש המ הז ,םויה םייקש המ תא יל וחיטבת .םויה םייקש המ לכ םע הקוחה תא

 .ןוילעה טפשמה תיב לע רותיו הצור התא .הזמ רתוי הצור התא השעמל לבא .םיצור

 ןכלו .הקוחה רמושכו יתקוחה ןשרפכ םויה םייק ןוילעה טפשמה תיב .תועמשמה וז

.םייקה בצמה ןמ תיתועמשמ הגיסנ וז שקבמ םולהי כ"חש המ םצעב
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 ולעש תולאש תועצמאב ןוחבל רשפא הקוחל אובמה תייגוס תא :ןהכ תיגרמ 

 ?וישכע הקוח ונל הצוחנ םאה ?ללכב הקוח ונל הצוחנ המ םשל :ןאכ

 סותימכ רתוי דקפתתש ידכ אוהש ןמז לכבו וישכע הקוח ונל הצוחנ ,יתעדל

 ונניא ,תרמוא תאז .תויכשמה לש השגרה ןתית םגו תויעב לש ןורתפכ רשאמ

 םיצור ונחנא אלא ,םייוניש וא תומרופר עצבל וא שדח והשמ ןאכ רוציל םיאב

 הקוח לכ .ופוס דע רורב ונניא הקוחה ןכותש םושמ אקווד ,תויכשמה רוציל

 לע תונשרפל עגונב םויה דע תועדה תוקולח תינקירמאה הקוחה לע .תאזכ איה

 העיצמו ןאכ םיטסילמינימב תדדצמ ינאש רזגנ םג ךכמ .אישנה לש ויתויוכמס

 .רתוי דוע םצמצל

 .'תיטרקומדו תידוהי' הרדגהה איה הקוחל רשקהב תושקה תויעבה תחא ,רומאכ

 תחא ךרדב קר רשפא תאז תושעלו ,'תיטרקומדו תידוהי' תא לטבל ליעומ היה

.תואמצעה תליגמל הרזח - איהו

 ונחנא ,םיכישממ קר ונחנאש הקוחב תבתוכ יתייה ,םכסומ סותימ לש ןיערגכ

 חמצתש המכסהל חתפ והז ,ךכב רתפנ וניא רבד םוש םא םג .םיליחתמ אל

 שי םשו ;תואמצעה תזרכה תונורקעל תוביוחמ לע תרבדמ יתייה םג .ךשמהב

 ,ונא :תבתוכ יתייה .יניסמ השמ תרות ךל היהתו הב ךופהו הב ךופה - לוכה

 תא רידגהל ךירצ אל .והזו ,לארשי תנידמ תקוח תא הזב םיננוכמ ,תסנכה

 לש תוקוחה וליאו ,הנידמה תא תורידגמ ןניא תורגוב רתויה תוקוחה .הנידמה

 םילימב .םימייק רבכ ונחנא יכ הרדגהל םיקוקז ונניא .תורידגמ - הפוריא חרזמ

 הקוחה יפיעס תא ךישמהל םשמו ,זירכהל טושפ אלא ,רידגהל ךרוצ ןיא ,תורחא

.םמצע

 םילאוטקלטניא - םילארשי םיברע ברקב הייטנ תחוור :גרבנייטש יתמ 

 העיבתכ לארשי תנידמ לש תידוהיה התוהז תרדגה תא גיצהל - רוביצ ישנאכ

 טבמ תונפהל אלא םהל ןיא .םלועב ערו חא הל ןיאש ,תיִביִטָרֶ ּבַא וליפאו ,הגירח

 הבה .אוה ךכ אלש חכוויהל ידכ העוצרבו הדגב םיניטסלפה םהינכש - םהיחאל

.םתנידמ תוהז תא םיניטסלפה םירידגמ דציכ ,ןחבנ

 הלאה םינשב ;6991-7991 םינשב רקיעב ,תיניטסלפה תושרה התשע המ יתקדב

 םה .תואצות ביני ינידמה ךילהתהש תלחות םיניטסלפה ברקב ןיידע המעיפ

 םה .תקקוחמה הצעומב תישילש האירקב םש ורבעש דוסי יקוח חסנל וליחתה

 יפכ ,תינמזה תיניטסלפה הקוחה לש הטויטה חסונ ואר( תינמז הקוח וחסינ ףא

 בקע אפק לכה זאמ .)6991 ינויב 12-22 םאיא-לאבו סדק-לאב המסרפתהש

 םייא וליפאו תיחרזא הרבח לש םייא םש שי ,ןפוא לכב .ינידמה ךילהתה תסירק

.הדימריפה שאר ,טילשה םע דימת חתמ םייקש תורמל ,היטרקומד לש

 תוכלשה םש ב ּותכל יכ אצמנ ,תיניטסלפה תושרה לש הקוחל אובמב ןייענ םא
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 .תידוהיה הנידמה לש 'תוינתא'ה דגנ תונעט תולוע םלצא יכ ,לארשי ייברע יבגל

 תוחרזאה ןיבל הנידמה לש תוהזה ןיב הנחבה שרופמב השוע תיניטסלפה הקוחה

 הלוג שי םהל םג - תאז ןיבהל םיכירצ םידוהיו ,הטושפ איה הביסהו ,הנידמה לש

 ,תודהיל דוגינב .ל"וחב םמע ינב יפלכ תוירדילוס לש השוחת םהל שיו הצופתו

 ,ויאצאצל באהמ תרבוע איה אלא ,היאצאצל םֵאהמ תרבוע הנניא תויניטסלפה

 שיש ,םירבדה תא חסנל םאובב ,וניבה םה םג ,תרמוא תאז .םאלסאב ומכ

 ףאו יוטיב הקוחב תתל ךירצשו ,ילסרבינוא דממ םגו ירלוקיטרפ דממ םג תוהזל

 רשאכ :םילארשי םיברע יתלאשש םעפ אל הרק .ירלוקיטרפה דממל תומידק

 ךכל םירע םתא ,לארשי תנידמ לש תוהזה תרדגה דגנ הזכ ףא ירחב םיאצוי םתא

?רבדה ותוא תסרוג תיניטסלפה הקוחהש

?תרמוא איה קוידב המ :יקציבר רזעיבא 

 :םיפיעס ינשב רבודמ ,םינפ לכ לע .הטויט לש חסונ והז :גרבנייטש יתמ 

 דע ןיטסלפב ורגש םיברעה םיבשותה םה םיניטסלפהש רמוא ןושארה ףיעסה

 .יניטסלפ אוה ,הז ךיראת רחאל יניטסלפ יברע באל דלונש ימ לכשו .7491 תנש

.תיניטסלפה הנמאה ןמ הלימב הלימ קתעומש חסונ הז ,בגא

 .הנחבהה ןאכ הבושח .קוחב תנגועמ תיניטסלפה תוחרזאה :רמוא ינשה ףיעסה

 ,תיביסולקניא איה ,תיביסנהרפמוק איה ,רתוי הליכמ תוחרזאה ,תרמוא תאז

 ,יביסולסקא דוסי םג ,הקוחה תטויט יפ-לע ,תיניטסלפה תוהזב שיש דועב

 היהי אל תרחא יכ ,ץוחב םיניטסלפה םיטילפה םע תוירדילוסה תבוח רמולכ

 ,ןאכ תינקומ .תיניטסלפ הנידמ לש הימוחתל וליפא הבישה תא םייקל רשפא

 ייברעש יואר הלאה תודבועה תא .תיניטסלפה תוהזל תשרופמ הפדעה ,אופא

.הנידמה לש תידוהיה התוהז לע תונעטב םיאב םהשכ ,ועדי לארשי

 רשפא-יא .תינורקע תיתעדות הפמכ ,ןוויכ תאירקכ הקוח האור ינא ,ללככ

 לבא ,תויונשרפ שי דימת ,םידוגינ שי דימת .תישונאה היווהב תויטנרהוק שורדל

.הקוחל אובמה חוסינמ ונתוא רטופ וניא הז

 לע בושחנ ,לארשי ייברע םע תורבדיהבו ,הקוח לש הדצבש עיצמ יתייה

 תתשות הנמאה .םייברעה היחרזא ןיבל לארשי תנידמ ןיב :דיגנ ,הנמא חוסינ

 הרדגה ,הנידמה תוהז לש )הל םיכסהל םילגוסמ םהש( םומינימ-תרדגה לע

 םג יכ ,וזכ הרדגהל ומיכסי םה ,יתעדל .הפ בורה םידוהיה תויה לע ססבתתש

 ולכוי אל םה .עירכמה יניטסלפה בורה חוכמ תאזכ היהת תיניטסלפה הנידמה

.תיניטסלפה הנידמב היהיש םיבייחמו םיצור םהש המ ונתאמ לולשל

 ר"ד רמאש םירבדה לכ םע םיכסמ ינא ,רבד לש ורקיעב :לאנד םדא 

 הבש המגוד איה הדנקו - תונידמ יתיאר .ולש תוימיטפואה טעמל ,גרבנייטש

 תרגסמב לשמל ,םיימואל םייוואמ לש קופיס אקווד ןהבש - הנורחאל יתקמעה



ןויד תוצובק

931

8 .תועיבת לש הנצקהלו תורבגתהל ליבומ ,קביווק לש היצניבורפה ומכ

 המצעה תקולחל וא הנידמה תלבגהל ןונגנמכ הקוח לע ןאכ רבוד :הקוחל רשא

 אל הקוח רשאכ םג לבא .הבר הדימב ןוכנ הז לכו ,ןוטלשה תויושר ןיב תוכמסהו

 איה הקוח ,תינוציח וא תימינפ המחלמ יהשוזיא רחאל ,המוארט ךותמ תרצונ

 תוהזה רחא םישפחמ ,תונוש תוצובקמ תבכרומש ,הרבחכ ונחנא הבש ךרדה

 ונקלח ,תמא .םש חכונ תויהל אופא בייח ,ולש תומוארטה לע ,רבעה .ונלש

 וקורממ ותיילע תא ןייצ יאביברב םייח ;ונממ םיקוחר ונקלחו רבעל רתוי םיבורק

 ,הרואכל תוחפל ,םילגוסמ ןיידע ,תומיוסמ תויונמדזהב ונתאמ קלחו ,רשע ליגב

 יאדכ הז רשקהב .םינש יפלאו תואמ ינפל ביטקלוקכ ונל ורקש תומוארט תווחל

 יברעה טועימבו לארשיב ידוהיה בורב דקמתמ ןאכ ןוידה תיברמש ףא יכ ןייצל

 רורב יברע בורמ קלח אוה לארשיב יברעה טועימהש חוכשל ונל לא ,לארשיב

 ,המויק לש תורשפאה רחא שפחל לארשי תנידמ לע רזגנ ובש רוזאב דואמ

 איבהל ךירצ תאז םגש יל המדנ .םייקתהל התוכזב הרכההו תוירסומה דוע המו

.טועימ ןיבל בור ןיבש םיסחי לעו תומוארט לע םירבדמשכ ןובשחב

 רשאכ ,'ידוהי והימ' תרדגהל רשקהב - רצינמרק 'פורפ רמאש םירבדל רשא

 לש םתוהז םצע לע תמייאמכ תימדנ םידוהיה לע ןגהל הדעונש הנידמ אקווד

 ןוידב ףתתשהל תוכזהו תורשפאה היהת םלועה ידוהילש שקבתמ יזא ,םידוהיה

 ןיחבמ ינא .תילארשיה הקוחה לע ללוכ ,לארשיב הקיקח לע לארשי ךותב

 ןיבל ,תסנכל הריחב תועצמאב הערכה תוכז לש םיוסמ גוסמ תופתתשה ןיב

 ייברע לש םתוברועמ תויקוחב הרכהה תרזגנ םג ךכמ .םע לאשמב תופתתשה

 .הנידמה תולובגל ץוחמ תיברעה הקיטילופבו תיניטסלפה הקיטילופב לארשי

 - תוארוה לש קיודמ ץבקמ והשזיא אלו תיללכ החסונ איה היטרקומדש תויה

 ךרואל םינתשמ םיחוסינ רשפאיש שימג ךמסמכ הקוח לע בושחל עיצמ יתייה

 והשמכ הרותה לע בשוח ינניאש םשכ .םינתשמה םיסרטניאה יפ-לע תופוקתה

.תאזכ הרוצב הקוחה לע בושחל אל םג עיצמ יתייה - יניס רהב םייתסמש

 החסונ רדגב אלו והשלכ רבעל רשוקמ תויהל ךירצ הקוחל אובמ - םוכיסל

 .תואמצעה תליגמ ייניעב היואר ןכל .ינטנופס חרואב וישכעו ןאכ םיחקור ונחנאש

 תליגמ לע ומתחש תוגלפמה לש םילוגלג ןהש תוגלפמה ןמ לודג קלחש תויה ךא

 רצקה ךלהמב קפתסמ יתייה ,םויה הילע םותחל תונכומ ויהי אל ,תואמצעה

.ולוכ ךלהמה קותישל ןוכתמ איה הליגמה לכ תללכה .הליגמה רוכזא - רתויב

 גשומה לש תוינוגברל רשקב ןמטוג לאונמע לש הרעה ןאכ התייה :רגמש ריאמ 

 איהו  דואמ הרישע איה .תינגורטה איה תידוהיה היצזיליביצה ,ןכא .'ידוהי'

 םגש תימואל-תידוהיה העדותה ילעבו ,דחא דצמ ,ידרחה הצקה ןיב תערתשמ

 םימייקמ םניאש םירומגה םינוליחה ןיבל ,תשרומה תאו תוברתה תא םידבכמ
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 ךכמ םידרטומ תויהל םיכירצ ונניא ןכל .םידוהי םתרכה יפל םה תאז לכבו תווצמ

 ,תואמצעה תליגמב 'ידוהי' ובתכשכ .'ידוהי' גשומב תוינוגבר וא םיחסונ שיש

 הלא ללכמ םמצע תא איצוהל ונווכתה אל הליגמה יחסנמו ןוירוג-ןבש יאדו

 .םהילע הלח תאזה הליגמהש

 הנווכ ןאכ התייה אלש איה יתשוחת .'המכסהב הקוח תקיקח' יהמ ןאכ ולאש

 התייה הנווכה .הקוחה תלבקל דגנתהל ולכוי ,אוהש טועימ לכ ,םדא לכש

 הקוח תקיקח התייהש וא ףטחמ היהש ושיגרי םישנא הבש היצאוטיסמ ענמיהל

 תוראומה תוניפה לכש ידכ ענכשל וא ריבסהלו ןויד םייקל םלוה ןויסינ ילב

 עיגהל הפיאש ךות ,ןויד ןאכ םימייקמ ןכל .דחא לכל תורורב ויהי תולפאהו

 לש המכסה היהת תוחישה ףוסבש רבד לש ושוריפ ןיא לבא ,תיברמ המכסהל

 לכוי דגנתמש דחא לכש ךכל םינווכתמ אל םלוא .רשפאה לככ דבכנו לודג רוביצ

.יתפסוה אל יתמיתח תא ינאו :רמולו הקוחה תלבק תא בכעלו םוקל

 ,הקוחב ןויווש לע םירבדמש עגרב ,תרמוא תאז .תיטקדיד תועמשמ שי הקוחל

 דבכמ דואמ ינא .רגובמהו ריעצה ,לודגהו ןטקה לש םתעדותב תאז םישירשמ

 אוהו ,וב לזלזל ןיאש ךרע הז .הקוחהמ םיקלח טטצל םיעדוי םידלי ןהבש תוצרא

 םג שי יטפשמה טביהה דצב לבא ,בייחמה יטפשמה חוכל רבעמו לעמ ונניא

 םא ןכל .הקוח לש תיעבט האצות איהש ךוניחו תיתרבח הריווא תריצי לש חוכ

 העדותה לש תוחותפה תויבובקנה ךרד רדוח הז ,דוסי תויוכז הקוחב םיזכרמ

.םישנאה לכ לש םהיתובילל

 .םיטרפל סנכיהל ילב ךמסמכ תואמצעה תליגמ תא רכזאל שיש רובס ינא םג

 ,'תיטרקומד-תידוהי' הארוהה תא הקוחה ןמ הצוחה קורזל אל עיצמ ינא ינש דצמ

 ינניאו ,הקוחה ךותמ גשומ לש ותאצוהמ תרזגנה האצותה המ בושחל ךירצ  יכ

 םיפיעס שי לבא .תואמצעה תליגמב יל יד אובמב .אובמה לע אקווד רבדמ

 ןכתייו קוסיעה שפוח :דוסי קוחבו ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוחב - םייתוהמ

 תעינמ ידי-לע גשומ ןוזיאהש בשוח ינא .יתועמשמ רבדה םהבש - םיקוח דועבש

 ,רמולכ .ןויווש רדעיה בקע יהשלכ הרוצב םיעגפנ םישנא ןהבש תויצאוטיס

 םא םג ,דוסי קוחב יוטיב םויה ול ןיאש ,ןויווש גשומה תא שממל םיכירצ ונחנא

 אובל בייח ןויווש .'ןויווש' ללוכ םג 'םדאה דובכ'ש הקוחד תונשרפ וזיא תמייק

.ומצע תוכזבו שרופמב דוסי קוחב

 .'תידוהיו תיטרקומד' לש ךובס ןיינע ותואב םישד בושו בוש :עשוהי .ב.א 

 תואמצעה תליגמ לש התדמעה יבגל ןאכ ולעש תועצהה תא ןיטולחל לבקמ ינא

 הז ,תואמצעה תליגמ תא רבחלו םויה תבשל ךירצ היה םא .אל ותו אובמב

 םג ,םינש שש וא שמח דועש יוכיס שי ןכל ,תילארשיה הרבחב ךלוה היה אל

 ןיידעש תונמדזהה תא לצנל יאדכש ןאכמ .ומיכסי אל תואמצעה תליגמ לע
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 אובמכ התוא עיצהלו תואמצעה תליגמ לע תילארשיה הרבחב המכסה שי

 ןיערג הזיאו ,רתויו רתוי ילויהו ףפור תויהל ךפוה 'ידוהי' גשומהש תויה .הקוחל

 דקמל השק רבכ םויה ,הנש םיעבש וא םישימח ינפל סופתל היה רשפאמ יתוהז

 הדבועב הרוצ םושב עגופ וניא הז ;'תיטרקומד-תידוהי' לע רתוול בטומ ,ותוא

 דוסיה יקוחש החנהבו ,ידוהי בור ןאכ שיש הדבועבו תידוהי איה וזה הנידמהש

.'תיטרקומד-תידוהי' יוטיבה םהב רכזנ רבכ ,הקוחהמ קלח ויהי

 ,'תיטרקומד' רשאמ 'תידוהי' רתוי בותכ תואמצעה תליגמב :יקציבר רזעיבא 

 .תואמצעה תליגמ םע םיכסהל יברעל וא לרבילל הרואכל רתוי השק ןכלו

 אצמנ ןויוושה  .עזגו תד לש תונחבה ילב ןויווש לע םש רבודמ :עשוהי .ב.א 

 .םש

 הברה םויה ונרביד .יביט תסנכה רבחל הלאש תונפהל שקבמ יתייה :באר דוד 

 םימתבו תמאב ינא .טועימכ לארשי ייברעב תימשר הרכה לע םגו ןויווש לע

.לארשי ייברע תניחבמ ןויווש והמ רתוי ןיבהל שקבמ

.ךנורשיכ תוכזב אלא רבד םושב יילע רבגת אלש :יביט דמחא 

?ימשר טועימכ םכב הרכהל עגונב המו :באר דוד 

 םייח םהש ךכב ,ימואל טועימכ םיברעב ריכהל ךירצ .יתרמא :יביט דמחא 

 רוסאש תומדא שי .דחא םואל קר ןאכ שי הז בלשב .'םואל תמדא' יורקש המב

.םיחרזא םה םא םג םידוהי-אלל ריכחהל וא רוכמל

 תימשר הרכה' לש תועמשמה המ ,שממ אלמ ןויווש שי םא :באר דוד 

?'טועימכ

 הננערב רפס תיבב לבקל לוכי אל התאש רמוא שממ ןויווש :םולהי לואש 

 תויהל ךירצש רמולכ ,םחאפ-לא-םואב רפס תיבב לבקמ התאש הממ רתוי

 טועימכ וב םיריכמ םא .ידוהי דליל ומכ יברע דליל ךוניחה תואצוהב ןויווש

 לש ימואל טועימ ינא יכ %02 שרוד ינא :רמולו רחמ אובל לוכי אוה ,ימואל

%02.

 תורבח לש םינוירוטקרידב םישנ גוציי ןיינעב תנקתמ הקיקח שי :ינבל יפיצ 

 אקווד עבקנ וניאש ,'םלוה גוציי' יבגל קוח קקחנ ,תיחכונה תסנכב .תויתלשממ

 ןה םיברע יבגל םג םויה םייק ,םישנל רבעב היהש יפכ םלוה גוציי .תירפסמ

 .הנידמה תורישב ןהו תויתלשממ תורבחב

 םע םיזוחא יפל םיברעה לש גוציי לע רבדמש קוח יתעצה ינא :יביט דמחא 

.םיזורדו םירצונ ,םימלסומ לש םיזוחא-תת

 איה לבא ,םידרחל םג םלוה גוציי תתל קוח תעצה השגוה ,בגא ךרד :ינבל יפיצ 

.הקוחה תדעווב העוקת

 ונל רסחש המ ילוא אוה וישכע ןאכ וניווחש המש יל המדנ :לאנד םדא 
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 הביתכה תארקל םינוידב ופתתשי םישנא לש תוצובקש רמולכ ,לוכמ רתוי

 ןויווש לע ןאכ ולאשנש תולאשה .בחר הדימ הנקב ףידעו ,הקוחה לש רושיאהו

 איה היעבה ןמ לודג קלחש ריהבמ הז לכ - םלוה גוציי לעו תויטרקומד לעו

 םתסו םישמתשמ ונחנא םהבש םיחנומה תא ונמצעל םיריהבמ אל ונחנאש

.ריוואל תואמסס םיקרוז

 תונושה תועדל רבעמ םכסלו תוסנל םירומא ונחנא וז העשב :יקציבר רזעיבא 

.ןאכ ועבוהש

 יואר אובמהש המכסה התייהש ןוכנ ןיבמ ינא םאה .תואמצעה תליגמב ליחתנ

 ?הקתעהכ וא רוכזאכ ןיב תואמצעה תליגמ תא לולכיש

.דבלב הז לעו ,ןכ ,ןכא :םולהי לואש 

 ,תואמצעה תליגמ שממתת םאש יתרמא דימת .תוגייתסה שי יל :יביט דמחא 

 תורשפה לכ תא לבקאש רמוא הז ןיא לבא .יחכונה בצמהמ רשע יפ בוט היהי הז

 תחסופ םצעבש ןמטוג לאונמעו קודצ םייח לש םתעצה יילע הפידע  .ןאכ ועצוהש

 לש וירבד תא לבקמ םג ינא .הנידמה לש התוהז תרדגהב הרושקש תויתייעבה לע

 יפל תרדגומ הנידמה יכ הנידמה לש התוהז תא רידגהל םיבייח אלש יקסניטוב'ז

 .בורה

 תייה המ ?ענמנ תייה .תסנכב העבצה התייה רחמש חיננ :יקציבר רזעיבא 

?תואמצעה תליגמ אוה אובמהש רמואש ףיעסה יבגל השוע

 וניאש ,ןויוושה ךרע עיפומ תואמצעה תליגמב .דגנ עיבצא אל :יביט דמחא 

.דוסיה יקוח 11-מ דחא ףאב רכזנ

 וניא דחא ףאש ןיבמ ינא - תואמצעה תליגמ תלאשב :יקציבר רזעיבא 

.ענמיי וא דעב עיבצי יביט דמחא םא םיעדוי ונניא לבא ,דגנתמ

 ונחנא םא םג :דחי תויהל םיכירצ םיביכרמה לכש הרובס ינא :ןהכ תיגרמ 

 ילב הזל םיכסהל עגרכ הלוכי ינאש השיגרמ ינניא ,אובמ לש חוסינב םיקסוע

.ללכב הקוחה לע המכסה היהתש

 .םויה ןוידה ךרוצל דרפנ רבדכ אובמה אשונ תא תוארל שי :רגמש ריאמ 

 לבא ,ונודינ םרטש םירבד יבגל תויוגייתסה דואמ הברה שי םישנאלש יאדו

 םא :וז איה הלאשה אלא ,תחא תומלש רותב הקוח תלבקב םויה םינד אל ונחנא

 היהת אובמבש םימיכסמ םתא םאה ,םירבדה רתי לכ לע םיכסנו הקוח היהת

?תואמצעה תליגמל תוסחייתה

 .העש יפל רובעיש דיחיה הארנכ אוה הזכ ךלהמ ,תיטמגרפ :ריפש לארשי 

 םהילעש םייטקרטסבאה םיקלחב ירוביצה ןוידהש ךכב םידיספמש ןעוט קר ינא

.רוביצב םייקתי אל ,וזה תעב ונרביד

 רוזחל הנניא תיחכונה הבישיה תרטמש רמול הצור ינא :יקציבר רזעיבא 
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 אלא ,ונלש תויביטרלרקדה תואחמה תא עיבהל אל וליפאו תויגולואדיאה לע

 .תיללכ המכסה םע ,האילמה תבישיל ,רחמ אובל םילוכי ונחנא המ יבגל לואשל

 חוכ הזל שי .םייוניש אלל ומצע טסקטב רבודמ ,תואמצעה תליגמל עגונש המב

 חונ אל "ידוהיה םעה םק" םאש יתרמא רבכו ,'שדוק יבתכ' לש ,סותימ לש

 ,םיינוליחל חונ אל "לארשי רוצ" ;'תויממוק' ןושלמ 'םק' תא ושרפי זא ,םייתדל

 חתפתמ םירבדה עבטמ ,שדוק יבתכ שישכ .ידוהיה סוינגב רבודמש ודיגי זא

 ררועתת דימ ,תונשלו תעגל ליחתנ םא .תואמצעה תליגמל הרקש המ הזו ,שרדמ

 .אלמ טוטיצב וא רוכזאב רבודמ םאה הלאשה

 ונלוכש טפשמ היהי םא .גולאידו המכסה לש ןיינע הנושארו שארב הז יליבשב

 וקסעיש תוגלפמה יגיצנל איה הנווכה 'ונלוכ'בו ,יטנוולר אל אוהש בושחנ

 הליגמה תא ץמאל םיצורש החנהב .הזה טפשמה תא וטימשי זא ,הקוחב

 אל םא .ותוא וטימשי ,רחש רסח אוה םויכש ודיגיש טפשמ היהי םא ,התניתנכ

.ראשיי אוה ,ומיכסי

 המ לכ .ולש ירוטסיהה עקרה הז הזה ךמסמה לש יתכלהה חוכה :רגמש ריאמ 

 .אוהש יפכ ךמסמה לש וחוכ הז .הזב תעגל ךירצ אל .לבוקמו ןוכנ היה ,זא בתכנש

.הנידמה הדסונ ךכ

 אוה םא עדוי וניא אוהש רמא יביט תסנכה רבחש םשור ינא :יקציבר רזעיבא 

.דגנ ונניא הפ דחא ףאש ןאכמו ,דגנ עיבצי אל אוה לבא ,ענמיי וא דעב עיבצי

 המל .יחרוכ לעב המכסה ינממ ץלחת לא .תוגייתסה יל שי :יביט דמחא 

 רשעב םהילע םתוח ינאש תואמצעה תליגמב םיטנמלא שי יכ ?תוגייתסה קר

.תמשוימ הנניא הליגמה הנש 25 .םשוית הליגמהש ןיינועמ ינא .תועבצא

 .תיטרקומדו תידוהי הנידמל ילש תודגנתהה תורמל הב ךמות ינא

 עיבצי אל לבא ,גייתסמ יביט :יתבתכ .ירמגל יל רורב וישכע :יקציבר רזעיבא 

.החותפ הלאש וז ,עיבצי ךיא .דגנ

 תידוהי הנידמכ לארשי תנידמ לש היכרע" :תיטרקומדו תידוהי הנידמ תלאשב

 תדמוע אלש אלא .דחאב תוחפל וא דוסי יקוח ינשב םויה רכזנ "תיטרקומדו

 ריבעהל םיצילממ ונחנא םאה אלא ,דוסי קוחב תאז לטבל םאה הלאשה ונינפב

 לארשי תנידמ לש היכרע" תא ריבעהל םיניינועמ םאה ,הרצקב .אובמה לא תאז

 תליגמל הינפהה וא רוכזאה ירחא אובמה לא םג "תיטרקומדו תידוהי הנידמכ

?תואמצעה

 תיטרקומדהו תידוהיה הנידמה אשונש ךכב קפתסהל עיצמ ינא :םולהי לואש 

.הקוחה לע חוכיווהמ ,דוסיה יקוחמ קלח היהי

 הפסוהל רמולכ ,הקוחה תמלשהל עיגנשכש חינמ ינא :ןמטוג לאונמע 

 הנידמ' יוטיבה ,היצקיפידוק הזל ושעיו )תויוכז לש רקיעב( םיקרפ המכ לש
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 ,דוסיה יקוח ינש לש החיתפב םויה ותנוכתמב עיפוי אל 'תיטרקומדו תידוהי

 קרפ תישארב ,הקוחה לש םייביטרפואה םיפיעסב אלא ,הקוחל אובמב אל םג

.תויוכזה

 הבוט אל הרוצב ברעמ 'תיטרקומדו תידוהי' יוטיבה ,יתעדל :ןמרג לעי 

 לש עסשל ןתונ אל םג הז ;חנומ ומוקמב ודובכ םהמ דחא לכש םיעסש ינש

.םיברע-םידוהי לש עסשהמ דרפנב דומעל םיינוליח-םייתד

 םירבדה עבטמ ,תיטרקומדו תידוהי ןיב טילחהל יילע היהי םא ,ינוליח םדא רותב

 ינאו ,המכסהל אלו םיחוכיוול רוקמ אוה הזה יוטיבה .תיטרקומד תבוטל טילחא

.ותוא איצוהל דעב דואמ

 ינש ןיב הריתס תמייקש םיבשוחש הלאכ שיש ינפמ אקווד :יקציבר רזעיבא 

 םלועמ .יכוניח ץמאמ רתוי עיקשהלו דחי םדימעהל אקווד יואר ילוא ,םיגשומה

 אל םעפ ףא תאז םעו ,יתד ינאו תיתד אל ןמרג לעי .תיתדכ 'תידוהי' יתספת אל

 .תיטרקומדו תיתד איה הנידמהש בותכ לארשי תנידמ לש דוסיה יקוחבש יתבשח

 תאז לולכל ינורקע אל יתעדלש ןוויכ .תיטרקומדו תידוהי איהש בותכש יתבשח

 תידוהי'ב םידדצמה תבוטלש ,ןמטוג לאונמע רמאש ומכ ,תויהל לוכי ,אובמב

.דוסיה קוחב אקווד יוטיבה תא לולכל רתוי יאדכ ,'תיטרקומדו

 םירמואו אובמה לע םילכתסמ םישנא ,יתעדל .ךילע קלוח ינא :יחרזא ןורי 

.היעב ותא שי םתסה ןמ ,אובמב ונניאש המש

 ןוויכמ 'תודהי' גשומה תא החוד ינוליחה רוביצהמ קלח :ריפש לארשי 

 תא םיכפושש אצוי ףוסבלו ,הזה גשומה תא וסכינ רתוי םיינוציקה םייתדהש

 ,ינומא-אלה ןבומב תודהיה לע קבאיהל םיכירצ םינוליחה .םימה םע קוניתה

 לע רתוול ןפואו םינפ םושב ונל רוסא הז ןבומבו ,תיתרבח הנמא לש ןבומב

 תידוהי תוברת אטבמ םיוסמ השעמ םא חכוותהל ימיטיגל ,תאז םע .תודהיה

 ,םכידיב איה תודהיה :םייתדה םידוהיל םירמוא םצעב ונחנא תרחא יכ ,אל וא

 .'ב גוס םיחפסנ ונחנאו

 תא סינכהל עיצה אל דחא ףאש אוה ןאכ ןוידהמ הלועש המ :רודירא םרוי 

 וא ללכיי יוטיבה םאה חוכיו שי אלא ,אובמה ךותל 'תיטרקומדהו תידוהיה'

 תליגמ יבגל ,יל הארנ ךכ ,המכסה וישכע שי .הרוצ וזיאבו ,רחא םוקמב אל

.תואמצעה

 ,םכסוהש המל ילוק תא ףרצמ ינא ,תיתרבחה תומלשה ןעמל :ןמטוג לאונמע 

 הביתה יכ ,'ידוהי' הביתה ללגב אל דבכ בלב תאז השוע ינא .דבכ בלב לבא

 הניא ללכ ,'תיטרקומד' הביתהש ינפמ אלא ,תואמצעה תזרכהב תמייק 'ידוהי'

 .הזה טסקטב תרכזנ

 ,תואמצעה תליגמב העיפומ הנניא 'תיטרקומד' הלימה ,תישעמ :רגמש ריאמ 
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.סולפ היטרקומד םה םש םינמנש םיכרעה ,תיתוהמ לבא

 למס איה 'היטרקומד' הלימה .למס לע ונרביד ונחנא לבא :ןמטוג לאונמע 

.רחא רבד לכמ רתוי

 םילימ ןיב התייה ונלש הריחבה .הריחבה וז אל לבא ,ןוכנ הז :רגמש ריאמ 

 רמול לוכי התאש ומכ הז .ירוטסיה ךמסמ לע תוכמתסה ןיבל תויאמצע תושדח

.הלוצאל הקיזב קר אלא 'לוכל תוריח' בותכ אל 'אטרכ אנגמ'בש

 'םיחרזאה ונא' .'לארשי יחרזא ונא' :םילימ שולש ףיסוהל עיצמ ינא :באר דוד 

 םיכרעה לכ הב םילולכשו םירכוז םלוכש תינקירמאה הקוחב הקספה איה

 תוכמס רוקמ תא םלוכל ריכזי 'לארשי יחרזא ונא' ,וז חורב .היטרקומדה לש

 לע זמרמ םג הז .םהב םיצור ונלוכש תודחאהו ןויוושה תא רידגיו ,רטשמה

 .הקוחה ךותב תולולכה תויוכזה

?הזל ומיכסי םיברע םיחרזאש ךל הארנ :יחרזא ןורי 

 םעה' וא ,'לארשי םע ונחנא' לע 'לארשי יחרזא ונא' ףידע :יביט דמחא 

 חפוקמ טנמלא אוהש ,לארשי תנידמב יחרזאה טנמלאה תא ףידעמ ינא .'ידוהיה

.ימואל טנמלא ינפ לע ,הדצה קחדנש

.תירבעל םוגרתה םע היעב שי :ןמטוג לאונמע 

 תא ללכהמ איצומ הז יכ 'לארשי םע' דיגהל רשפא-יא :יקציבר רזעיבא 

 תא דמגמ הז יכ יל הארנ וניא ,'לארשי יחרזא' םג ,תאז תמועל .יביט דמחא

 .תירוטסיהה השוחתה

 תבייח אל הקוח .ירוטסיה דממ לעב ךמסמ איה תואמצע תליגמ :יביט דמחא 

.ינרדומ יחרזא ךמסמ איה הקוח ,ירוטסיה דממב

 תחאה :תואסרג יתש עיצהלו דעצ דוע םדקתהל רשפא ילוא :ןהכ תיגרמ 

 לבא ,עיצה באר דודש המל המוד היינשה ;הזרכהה לש םלש רוכזא תללוכ

 תזרכהל תוביוחמ ךותמ' :תרמוא תאז .'תוביוחמ ךותמ' םילימה תופסותב

.'לארשי תנידמ תקוח תא תאזב םיננוכמ לארשי יחרזא ונא ,תואמצעה

 םאה הלאשה תא תיטנלוויבמא ריאשהל הצור יתייה ינא :יקציבר רזעיבא 

 ,םיחרזאה תונוביר לש יחרזא השעמ ןה 'וכו תידוהיה הנידמה תמקהו ןויצ תביש

 תאזה הלאשב עירכהל אל ףידע .הזב קוספל הצור ינניא .ירוטסיה-לע השעמ וא

 ,תיטרקנוקה הנידמה לש תיחישמה הסיפתה תא לבקל לוכי ינניא ,דחא דצמ -

  .הנידמ ומיקהש םיחרזא לש ןיינע קר איה ןויצ תבישש בושחל השק ינש דצמו

 הרימא ןאכ שי ,'תידוהיה הנידמל הקוח םיננוכמ לארשי יחרזא ונא' םירמואשכ

.ךכב ךרוצ שי המל ןיבמ ינניאו ,תערכמ

 וא תסנכה היהת הקוחה תא ןנוכיש ימש איה תרחא העצה :ןהכ תיגרמ 

 ;'לארשי תנידמ תקוח תא הזב תננוכמ תננוכמה הפסאה' :זאו .תננוכמה הפסאה
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.תויצטונוק ןיא הזל

 םע ,םוכיסה תאילמל אובל םיצור ונחנא המ םע הניבמ ינניא :תרחא הלאש

?הנושלכ אבות הליגמהש העצהה

 ןיב התניתנכ תואמצעה תליגמל המכסה התייהש רמוא :יקציבר רזעיבא 

 ךכ רחא .גייתסמ ,יתרמאש יפכ ,יביט .ערכוה אל הזו ,טוטיצכ ןיבו רוכזאכ

 תא ריאשהל לבא ,אובמל 'תיטרקומדו תידוהי' סינכהל אל םכסוהש רמוא

 ורמאש םיינוליח שיש רמוא םג .דוסי קוחב עגרכ ןכא אוהו ,דוסיה קוחב יוטיבה

 תא אובמב לולכל ךירצ ןכלו תוידוהיה תא וסכני םייתדהש םינכומ אל םהש

 סכנ םויכ איה 'תידוהי'ש ךכ לע ולבקש םיינוליח ויה רחא דצמו ,'תידוהי' יוטיבה

 תויהש רפסא םג .אובמב יוטיבה תללכהל םידגנתמ םה ןכלו םייתדה לש לוכיבכ

 ,'לארשי יחרזא ונא'ב חותפל העצה התייה ,'תיטרקומד' חנומה הליגמב ןיאש

.םייטרקומד םינכת ללוכ ומצעלשכ אוהש



םויס בשומ
תוצובקה יחוויד
םוכיס ירבדו
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:םיחנמ

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

  תירבעה הטיסרבינואה ,םיטפשמל הטלוקפה - יכדרמ ,רצינמרק 'פורפ

םילשורי ,היטרקומדל ילארשיה ןוכמה ,ריכב תימע ;םילשוריב    

:)תיב-ףלא רדס יפל( םירבודה תומש

הפיח תטיסרבינוא ,םיטפשמל הטלוקפה - ףסוי ,יערדא 'פורפ

 לארשי תסנכ ,מ"ער - בלט ,ענאסלא כ"ח

רצואה רש רבעשל - םרוי ,רודירא ד"וע

לארשי תסנכ ,ש"דח תעונת ל"כזמ - דמחומ ,הכרב כ"ח

 הסנכהה סמ ביצנ רבעשל - השמ ,שיבג ד"וע

הלשממל יטפשמה ץעויל הנשמה רבעשל - המלש ,ןמרבוג ד"וע

םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,הנידמה עדמל הלקחמה - לאונמע ,ןמטוג 'פורפ

'הדוקנ' ,'ץראה' ,יאנותיע - לארשי ,לארה

ןליא-רב תטיסרבינוא ,םיטפשמל הטלוקפה - הפי ,ץשרבליז ר"ד

הפיח תטיסרבינוא ,םיטפשמל הטלוקפה - ילע ,רגרבצלז ר"ד

למרכ-לא-תיילד ,תימוקמה הצעומה שאר - יזמר ,יבלח ר"ד

לארשי תסנכ ,ל"עת ,ד"לב - דמחא ,יביט כ"ח

לארשי תסנכ ,ל"דפמה - לואש ,םולהי כ"ח

היטרקומדל ילארשיה ןוכמב רקחמ תרזוע - תיגרמ ,ןהכ ר"ד

ןידה יכרוע תכשל שאר - המלש ,ןהכ ד"וע

ביבא-לת תטיסרבינוא ,היפוסוליפל הקלחמה - אסא ,רשכ 'פורפ

ביבא-לת תטיסרבינוא ,גאלשנבואט ןוכמ שאר - רשא ,זועמ 'פורפ

הפיח תטיסרבינוא - ימס ,החומס 'פורפ

הפיח תטיסרבינוא ,תיללכ הירוטסיהל הקלחמה - הינפ ,רגרבצלז-זוע ר"ד

הפיח תטיסרבינוא ,תילאיצוס הדובעל ס"היב - לסייפ ,הזייזע ר"ד

ל"הצ ,ישארה יאבצה טילקרפה - םחנמ ,ןייטשלקניפ ר"ד ףולא

ןג-תמר ,םיטפשמל תימדקאה הללכמה ןקיד - דולק ,ןיילק 'פורפ

םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,םיטפשמל הטלוקפה - ליאכימ ,יניירק ר"ד

הלשממל יטפשמה ץעויל הנשמ - תידוהי ,פרק ד"וע

-e - דוד ,באר ssenisuB  seigetartS  dtL.

 תירבעה הטיסרבינואה ,לארשי תבשחמל גוחה - רזעיבא ,יקציבר 'פורפ

םילשורי ,היטרקומדל ילארשיה ןוכמה ,ריכב תימע ;םילשוריב     
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ביבא-לת ,יזוחמה טפשמה תיב - הנויבס ,יולטור תטפושה

    השמ ,לחש ד"וע

 םירוערעל יאבצה ןידה תיב אישנ רבעשל - ןליא ,ףיש ).לימ( ףולא טפושה

תירוביצה  הצעומה ר"וי ;ןוילעה טפשמה תיב אישנ רבעשל - ריאמ ,רגמש טפושה

 ביבא-לת תטיסרבינוא ,םיטפשמל הטלוקפה - סומע ,אריפש 'פורפ

הווקת חתפ ,רדסה תבישי שאר - לבוי ,ולרש ברה

 תובישי יחוויד םע דבב-דב יכ םכתעידיל איבהל ינוצרב תישאר :ןומרכ קירא 

 דדחל םיסנמ םג ונחנא ,םירפס לש הרדסכ םימסרפמ ונאש תירוביצה הצעומה

 רטשמה תטיש יבגל הצעומה ינוידב ושבגתהש םינושה םימגדה תא םילשהלו

 וא דוסיה יקוח תמלשה ידי-לע םא( תויוכזה תליגמ תמלשה יבגל ,)תוריחב ללוכ(

 יבגלו הנידמו תד יסחי יבגל ,)7491 תנשמ ם"ואה תזרכה תא ץמאל העצהה חורב

 ףוס תארקל ,ונל רשפאיש סופרוק ודימעי וללה םירמוחה לכ .תיטופיש תרוקיב

 ונלפיטש םיאשונה לולכמ תא רתוי המלשו תיטנרהוק הרוצב ןבללו רוזחל ,2002

 .הכ דע םהב

:הז סוניכב קרפה לע םידמועש םיאשונב תוישיא תורעה המכ ,םכתושרב ,תעכו

 תוסמה ץבוק .תובר םינש רבכ יתוא קיסעמ הנידמה לש התוהז אשונ

 םייוריגה דחא היה ,0891-ב םסרפתהש עשוהי .ב.א תאמ תוילמרונה תוכזב

 סחייתהל הבוחה וא תוילמונאה תוכזב בותכלו בושחל ליחתהל ופחדש םיקזחה

 .תוילמונאל

 תא ררבל הסנמש תידוהי תויתכלממ םשב רפס יתבתכ םינש הנומשכ ינפל

 ןאכ התלעוהש המלידה לצב ידוהיה םעהו לארשי תנידמ ןיב םיסחיה תכרעמ

 יחרזאמ קלחשו יתנידמ יחרזא םניא ימע ינבמ קלחש :איהו הלאה םיימויב

 .ימע ינב םניא יתנידמ

 יזכרמה םוקמהמ םלעתהל הלוכי הניא םייפלאה תונשב הלוגה לא תוסחייתהה

 ךותמ םא .תילארשיה העדותב אלממ תידוהיה הירוטסיהב הצופתה דוסיש

 קלסל וננוצרו וניפכ ריציכ תשרפתמ הלוגהש ןיב ,הלבק ךותמ םאו תוממוקתה

 רותב תידוהיה היווהה לש תוחכונה - הכופה איה הסיפתהש ןיבו ,ונכותמ התוא

 לכ .םידיחיכו םעכ ונלש תיביטקלוקה העדותהמ דרפנ יתלב קלח איה תאזכש

 לא ,ימע לא ילש סחיה ןויפאב המלידה ,ינאש ימ לש איה ילש תוהזה תרדגה דוע

.יתוהמ דואמ ןויפא אוה יתשרומ

 תואמצעה תליגמב זחאיהל הזה ןויסינה ,תוצובקב םינוידב לומתא הלעש המ

 םימייק יכ .הזה רשקהב יתועמשמ דואמ אוה ,ןייפאמ דוסיכ ,רידגמ דוסיכ

 :םהמ חורבל לכוא אל םלועלש תודוסי ינש תוחפל
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 ונתוהז לש םייביטקלוקה תודוסיה בוציעו שוביגב האושה לש המוקמ .1

 םיקרפה דחא יבגל םיהות ונתוא הריאשמ האושה לש הלודגה היווחה .םילארשיכ

 הירוטסיה לש השחכהה ,הלוגה תלילש :תונויצה תודלותב רתויב םיבושחה

 תליטנ .הזה םויה םצע דע תילארשיה תוהזה לש בצעמ דוסי תניחבב תמיוסמ

 קלסל ?ןויסינ ויה ,ידוהיה םעל תונוביר ןאכ שממל ןויסינהו םיידיב ידוהיה לרוגה

 לא ההימכה .תכתוחו תירוגטק הרוצב תונוביר רדעיה לש הירוטסיה התוא תא

 הסיפת אוה ייניעבש המל 05-ה תונשב המרג רתיה ןיבו ,הזע התייה תוילמרונה

 ןיחבהל זא ליכשה אלש ,הלשממה שאר זא היהש ימ לש תקהבומ תיטסיטטא

.וזה המלידה תא רידאהו םיצעה תוניחב הברהמו הרבחו הנידמ ןיב

 לודג רסח לש בוריעב םינותנ ונא םידסיימה תובאה ירחא תורוד ינשש הרק ךכ

 ןנכת אל ,הלוגה תלילש סנ תא ופינהש הלא ןיב דחא אל ףא .המשא ישגרו

 תודלותב ערו חא ול ןיאש חצר השעמב הללשנ תאזה הלוגה הנהו ,האושה תא

 תנידמב ביטקלוקכ ונלש תוהזה תרדגהב יזכרמ םוקמ וז הדבועל .תושונאה

.לארשי

 ,םייברעה םיחרזאה ונירבחמ ונעמשש החונמה ידרוטו םיבקונה םירבדה .2

 תשגרה .לארשי תנידמ יחרזאכ ןאכ ונתוא הוולמש תבקונ תמא םיגציימ

 ונלש תוהזה שוביג יבגל רמאנש המ לכמ התובישחב תלפונ הניא תוכייתשהה

 טבחתמ ונברקב טועימש הדבועה ןכ לעו ,הנידמה איהש ביטקלוקב םירבחכ

 רענתהל רשפא-יאש קיעמ אשמ איה ,ולש תוכייתשהה תשגרהל עגונש המב

.תאזה הנידמה תוהמ תא הקוחל אובמב רידגהל ונאובב ונממ

 ןמדזה יניירק ליאכימ תא .הינפ יתשמ תאזה האוושמה לע לכתסנש עיצמ יתייה

 םיפסונ םייברע םירבח ופרטצהש חמש ינאו ,םישגפמ לש הרושב עומשל יל

 עגונש המב יניירק ליאכימ לש תימויקה הקוצמל בושק תויהל .ונלש ךילהתל

 לש הלא םימיב התקוצמ יל הבושחש הממ תוחפ אל בושח ,הנידמל ותוכייתשהל

 המוקמ תא רידגהל ונילע הלאה םיבטקה ינש ןיב .הניטנגראב תידוהיה הליהקה

.לארשי תנידמ לש

 ובו וכותמש ,ירובע תוחפל ,יאוותה תא תורצויש הדימה תומא יתש ןה הלא

.וב םיקוסע ונחנאש אשונה תא רידגהלו ןייפאל םישרדנ ונחנא
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ץשרבליז הפי ר"ד תייחנהב ןויד תצובק

 ותוציחנ םצע יבגל הרצה הלאשהמ גרח ונלש הצובקב ןוידה :ץשרבליז הפי 

 תריצי ורשפא ןהב ונקסעש תוקומעה תולאשה .חסוני ךיאו הקוחל אובמ לש

.אובמה חוסינ תכאלמ לע ולקהו םיניידתמה ןיב ףתושמ הנכמ

 פרק תידוהי התארה ,ונינפב וגצוהש תואובמה תעבראל תקדקודמ הניחבב

 תחא לכש רמול ןתינ תיללכ .םיבר םיפתושמ םיווק םהיניב םימייק השעמלש

 תויוכז ןהו תויטילופ תויחרזא תויוכז ןה הנידמב חרזא לכל הנקמ תועצההמ

:םיטביה ינשל ןוידה לצפתה ךליאו םשמ .ןויווש לש ךרדב תויתרבח

 יחרזא לכל ןויוושב תויטילופו תויחרזא תויוכזל אלמ ןוגיע םייק םנמאה .1

.ןכותמ תוקיר םילימ ןה הלאש וא ,הנידמה

 יוטיב תתל ידכ הנידמה לש הייפוא תרדגהב תקצל שי םינכתו תויועמשמ וליא .2

 םיחרזאה לכ לש םתנידמ התויהל םגו ידוהיה םעה לש ותנידמ התויהל םג אלמ

.הב םייחש םידוהי-אלה

 לש הזע העדות לע ועיבצה ,יברעה טועימה ינב םירבח ועימשהש םירבד

 .ת ּונושו ת ּורז תשגרהו ברוצ ןובלע לע רבוד .הנידמל תוכייתשה-יאו ןויווש-יא

 תשרופמ תוסחייתה ילב לארשיב הקוח ןכתית אלש ונעט ידרחה רזגמה יגיצנ

 ןגהל תנמ לע ,תדה שפוח לש יבויחה ןבומב תדה שפוח תונורקע לש םיוסמ ןוגיעל

 שפוח לש ןבומב תדה שפוח לש ןורקיעה םשב תילטוט העיגפ ינפמ םמצע לע

.תדמ

 ידוהיה בורה יפלכ םדצמ ןומא-יא לע תושרופמ הדיעה םיטועימה לש םתשגרה

.ינוליח-יתדה אשונב - ינוליחה בורה יפלכו ,יברע-ידוהיה אשונב

 םיריצה תשולשב ךכל הבושת שבגל הסינ בשומה ?םיישקה לע רבגתהל ןתינ ךיא

 ןיב תויוהז תרדגהו ןויווש לש ןבומב תיטרקומד-תידוהי לש ריצה :םייזכרמה

 ןיבל םניב םידוהיה יסחי לש ןבומב יטרקומד-ידוהי לש ריצה ;םיברעל םידוהי

 לש טביההמ רקיעב ,םלועה תודהיל לארשי ידוהי ןיב הקיזה לש ריצה ;םמצע

.תובשה

 ןיב לארשיב םיסחיה תכרעמל עגונש המב - תיטרקומד-תידוהי ריצל רשא

:הלאה תועצהה ולע ,יברעה טועימל םידוהיה

 ואולמב לעופב םשויי הז ןורקיעש אדוולו ןויוושה ןורקע תא שיגדהלו רוזחל שי .1

 רוחבל תוכזה םושיי ידי-לע ןכו ,םיחרזאה ללכ ידי-לעו ןוטלשה תויושר ידי-לע

.תוירוביצ תורשמל רחביהלו

 תנידמ יחרזא םיברעל םידוהיה ןיב תוהז לש והשלכ ףתושמ הנכמ שפחל שי .2

.לארשי
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 ןהב ,תויתצובק תויוכז שממל םיאשר הצובקכ םיברעהש ונלוכל רורב היה

 ןתינ קוידב ןכיה איה הלאשה .תיברעה תורפסהו תוברתה ,הפשה חותיפו חופיט

 יבשות ראש םע ,םילמסה תוהז תניחבמ ,ףתושמ הנכמו שגפמ תדוקנ רוציל

.הנידמה

 הפשכ רמולכ ,ףתושמ הנכמכ תירבעה ןושלה תא העיצה רגרבצלז-זוע הינפ

 תרשפאמו לארשי תנידמ המשש וזה הירוטירטב םייחה תא לעופב תרשקמה

 תחאכ תיברעב עוגפל ילבמ ,תאז .םיברעל םידוהי ןיב ,םיינוליחל םייתד ןיב חיש

 וא ךכ .הבוח דומיל תפשל התכיפה תוברל ,הנידמב תוימשרה תופשה יתשמ

.יברעה ביטרנל הנידמב םוקמ תתל ךרוצה לע רבוד ,תרחא

 ובש םוקמה איה לארשי תנידמש ןורקיעה םע ומיכסה יברעה טועימה יגיצנ

 םישמממ םניא םיברעהש תויה ;תימצע הרדגהל ידוהיה םעה לש ותוכז תשממתמ

 רזגנ םג ןאכמ .תימואל-וד הנידמ הנניא לארשי ,תימצע הרדגהל םתוכז תא הב

 לארשי יחרזאש יאנתב ,תאז .לארשי תנידמל הריגהה יניד דוסיבש תובשה ןורקע

.תויתוברתהו תויתרבחה ,תויחרזאה םהיתויוכזב לעופב ןויוושב וכזי םייברעה

 עובקל עיצה ץילרק המלש ברה ,לארשי תנידמב םידוהי ןיב םיסחיל רשא

 ןיידעש ףסונ ירוביצ אשונלו היסהרפב תידוהיה תרוסמל םוקמ הקוחל אובמב

 ללכיי היסהרפב תידוהיה תרוסמה םושייש הצובקב טלחוה וז חורב .שבגתה אל

.הקוחל אובמב

 ךמסמ הנניא הקוחש וסרג םירבודה בור - ומצעלשכ אובמב ךרוצה ןיינעל

 ;הנידמה יבשותל ףתושמה תא ףקשל דעונש ךנחמ ךמסמ םג אלא ,דבלב יטפשמ

 לש ותדמעה שגדות אובמב .הלאה םידעיה תא שיגדהל אובמה לש ודיקפתמ

 .םולשב םייחל יאכזכו ,ןויוושלו החוורל ,תוריחל ,דובכל יאכזכ זכרמב טרפה

 לארשי תנידמב ידוהיה םעה לש תימצעה הרדגהה תונורקע לא הקיזב תאז

 תשגרה םהל תונקהל ץמאמהו לארשיב םיטועימ לש םמויקל תושיגר ךותמו

.אלמ ןויוושו תוכייתשה

 םייחה יכ וז התנוכתמב תואמצעה תליגמ תא אובמב לולכל ןיאש רמאנ ןכ

 יחרזא ןיב תקפסמ ןומאו תוכייתשה תשגרה הכ דע ורצי אל היתונורקע רואל

.הנידמה

 ,היתונורקע תאו תואמצעה תליגמ תא רכזאיש שדח ךמסמ ךירצמ שדוחמ ןומא

.םיטועימה תוקוצמל בורה תושיגר תא תאש רתיב טילבי םג ךא

 ירשפא ןוכתמ אוה ץילרק המלש ברה הלעהש םיאשונה דחא :ןמרבוג המלש 

 הנחמה לש ובולישבו יתקוחה רשקהב תובאוכ תויעב הברה ןורתפל טלחהב

 רחא םוקמב וא ,אובמב תשרופמ השגדהל יתנווכ .הקוחה תריצי ךילהתב ידרחה

 ששח היהי אלש רמולכ ,םימיוסמ םיאשונב תדחוימ הקיקח תירשפאש ,הקוחב
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 ןונגנמ .ללכ רשפאתת אל ,תיתקוח-אלכ תרדגומ תויהל התייה הלולעש הקיקחש

 דואמ ןובנ יל הארנ ,תלטבמה תיתקוחה לדחמה תררב תא לטבל שקבמש ,הזכ

.בושח חתפ חתופו

 רבדל .ןוביל ךירצמ אוהו ץשרבליז הפי לש הירבדב יד שגדוה אל היסהרפה אשונ

 םיקלח לש בל ישחר ןוכנ אטבמ וניא היסהרפה אשונב השימג דואמ הרוצב

 הנידמ .הנידמה לש הדיקפת יבגל תיסיסב השיג לש תרזגנ םג וז .רוביצב םילודג

 ברעתהל הכירצ הניא איה ןכ לעו ,החרכומ הניאש םוקמב ברעתהל הכירצ אל

 תוצובקב וא ,םירדגומ םירוזאב רבודמ רשאכ היסהרפה לש םילודג םיקלחב

 היסהרפה תא עובקל הלאה תוצובקה לע ליטהל שי .תוינגומוה הייסולכוא

 ,היסהרפה תעיבקב תוברעתה לש םיינויח םיכרצל רבעמו ךכל רבעמ לבא ,ןהלש

 תוררגיהמ ןאכ רהזיהל עיצמ ינא .תולילכמ תועיבק ןהש וליאל םדקתהל ישוק שי

p  ןוט ירחא yllacitilo  tcerroc.

 רוסיא ידי-לע ןזואי היסהרפה אשונש רמול דיפקה ץילרק ברה :ץשרבליז הפי 

.האלהו ונממ תויחל רשפאש ןוזיא רצוויי ךכבש ןכתיי .ינשה דצהמ תיתד הייפכ

 קלח היהתש ךירצש הבשקהה לש התוכזב רבדל תשקבמ יתייה :פרק תידוהי 

 ךילהתמ קלח םג אלא ,הקוח וא הקוחל אובמ תביתכ ךילהתמ קר אל דרפנ יתלב

 .םירזגמה לכ תודמע לש תיתִמא הנבה היהי ולש רצותהש ,ףטוש תורבדיה

 איה רמאייש םיבשוח ונחנאש הממ לדבהב רמאנש המ תא עומשל תוחיתפה

.ונתדובעב בושח דואמ ביכרמ

 עוגפל לכות אל היסהרפהש הצובקב םכסוה יכ שיגדהל יל בושח :יערדא ףסוי 

 םע שגפמה תדוקנ דע רתויה לכל עיגהל לכות איה רמולכ ,םדא תויוכז םושב

 תויוכז ינפמ תיחדנ היסהרפה ,םדאה תויוכזל הנכס תפקשנ םא .םדאה תויוכז

.םדא

 ילרגטניא קלחכ םולשל הפיאשה תא אובמב ףיסוהל עצוה םג :יניירק ליאכימ 

 ,יתקוחה םג ,יחכונה בצמה תא קתנל ןתינ אל ירהש .תיתקוחה תואיצמהמ

.הנידמה לש יתביבסה רשקההמ
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 היהת םאה ;הקוח ונל הצוחנ םאה הלאשל ונשרדנ ונלש הצובקב :יבלח יזמר 

 .הקוחל אובמ ץוחנ םאה ;המכסהב הקוח וז

 לבא ,רשפאה לככ הבחר המכסה הפידעש םכסוה – המכסהב הקוחל עגונש המב

 ושמתשהש שיו ,הערכה הצוחנ ,םייבטוק םיכרע ללגב תללוכ המכסה רדעיהב

 הבחרה המכסהה תא לבקל יוכיסה .'תירוטסיה הערכה' גשומב הז רשקהב

 ןבומכ ,הקוחל אובמכ תואמצעה תליגמב שומישה תועצמאב אוה רתויב

.תומאתהה תייוולב

 תידוהי' היצפואב ונרחב הנידמה לש התוהז תרדגהל תויצפואה שולש ךותמ

 תיטרקומדו תידוהי לארשי תנידמ לש התויה יכ שגדוה תאז םע .'תיטרקומדו

 .היחרזא לכ הנידמ התויה תא רתוס וניא

 רמולכ ,הדובעה ףוג תמלשה ירחא םיבתוכ אובמש ונעטש ויה – אובמל רשא

 רבכ אובמה תא םילשהל שיש הנקסמל ונעגה תאז םע .הקוחה תמלשה ירחא

.הקוחב וללכייש םיאשונה המ תופצִל ןתינ םויה רבכ יכ ,הז בלשב

 תאץמאל םכסוה ,רוביצה בור לע תלבוקמה הפולח רדעיהבו ןמזה רצוק ללגב

:ןמקלדכ ויה תועצהה רתי .הקוחל אובמכ תואמצעה תליגמ

 תנידמ" :ג"ישת דמעמה קוח לע תכמתסמ ןמרבוג המלש ד"וע לש ותעצה .1

 המישגמ איה ,לארשי םע תריצי איה ,ידוהיה םעה לש ותנידמ איה לארשי

 ןיינבלו תויולגה ץוביקל ,םידוהי תיילעל תינויצה העונתה לש היתופיאש תא

 רטשמ תמייקמ איה .לארשי תנידמ תמקה לע הזרכהבש תונורקעה חורב ץראה

 םישודקה תומוקמה לע תרמושו םדאה לש דוסיה תויוכז תא תדבכמ ,יטרקומד

 תויוכז ןויווש םויק ךות הכותב םייחה םיטועימה תשרומ תאו תותדה לכ לש

 ".ןימו עזג ,תד לדבה ילב היחרזא לכל רומג ינידמו יתרבח

 ידוהיה םעה תנידמ איה לארשי תנידמ" :אריפש סומע רוספורפ לש ותעצה .2

 לכ תנידמ איה לארשי תנידמ .תידוהיה תוימואלל יוטיבה איהש הז ןבומב

 תוילכלכה ,תויתרבחה ,תויחרזאה ,תויטילופה תויוכזה תחטבה ןבומב היחרזא

 ,תויתוברת ,תויצוביק תויוכז תחטבה ןבומבו היחרזא לכ לש תוילאודיבידניאהו

".הב טועימה תויסולכוא לש תויתליהקו תוימואל ,תויתד

:הצובקב ולעש תופסונ תורעהו תויגוס

 ןויד לכש ורמאש ויה ,יפרגומדה רשקהב לארשי תנידמ לש היתולובג אשונב -

 ןובשחב איבמ ,ידוהיה םעה לש ותנידמכ הנידמה תרדגה לעו ידוהי בור לע

.םימיוסמ תולובג

 ידוהיה םעה לש תוימואלה ויתויוכז תא שמממ לארשי תנידמ לש המויקש ומכ 
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 רשפאת לארשי תנידמ דצל תיניטסלפ הנידמ לש התמקה ךכ ,אוה רשאב

 ררוגתיש ילב תוימואלה ויתופיאש תא שממל לארשי תנידמב יברעה טועימל

 .תיניטסלפה הנידמב לעופב

.הרהבה ןיידע הנועט תימואל תוהז ןיבל תוחרזא ןיב לדבהה תייגוס

 רתוי הריעצ ליג תבכש לש םיגיצנ הזה םורופב םירסחש התייה השגרהה -

.היכרצל תיטנוולרה טבמה תדוקנמ הקוחה ינכות לע עיפשתש

 רוביצה םע אקווד המכסהל עיגהל ןתינ - ידרחה רוביצה םע הרשפה אשונב -

 םא לארשי תנידמל ידוהיה םעה לש ותוכזב ריכי הז רוביצש םושמ יברעה

 ונילע השקי ,תאז תמועל .םיחרזאה לכ ןיב אלמ ןויווש היהיו ויתויוכז וחטבוי

 תידרחה תיתדה תוגיהנמהמ קלחש םושמ ידרחה רוביצה םע המכסהל עיגהל

.לארשי תנידמ לש המויק תא ללוש

 רבוע ידרחה רוביצהש ןעטו תאזה העיבקהמ גייתסה ידרחה גיצנה ,ןבומכ

.לארשי תנידמ לש המויקב הרכהל חותפ אוהו םייוניש הנורחאל

 רשפאי אלש הזכ ,ןגוה םכסה לש ותוציחנב הרכהל ונעגה - הקוחה ףוגל רשא -

 קקוחל רוסא ,רמולכ .םנוצרל דוגינב םיטועימה לע תופכל ידכ הקוחה תא לצנל

.ףטחמ לש ךרדב המכסהב םניאש דוסי יקוח

 .הייסולכואה ללכל ןבומה ןונגסב ,תיוושכע תירבעב חסונת הקוחה -

 תוהזב ,ליפורפב ,ירק ,הקוחל אובמב ןודל ונסנכתה :אריפש סומע 

 ןיידע םהש םימרוג ינש רתויב םייטנוולר הז ןיינעל .הנידמה לש תיגולואדיאה

:םהיבגל תיפוסו הרורב השוחת ונל ןיאש ,םימלענ תקזחב

 םג איה היפרגואיג .לארשי תנידמ לש םייפוסה היתולובג אוה דחאה םלענה .1

 הז ןותנ .%54 לש ימואל טועימ ירהכ %01 לש ימואל טועימ ירה אל .היפרגומד

 .תיטתופיה הנידמ התוא לש ימואלה-יגולואדיאה ליפורפה לע קפס אלל עיפשמ

.הזה ןותנה אלל הקוחל יגולואדיאה אובמה בוציעב קוסעל דואמ השק

 תיניטסלפ-תיברע םואל תנידמ רבד לש ופוסב םוקת םאה :אוה ינשה םלענה .2

 לע ,הקוחה שוביג לע הרישי הכלשה הזה ןותנל םג ?לארשי תנידמ לש הדצב

 לארשי תנידמ לש תיתקוחה-תיגולואדיאה תוהזה בוציע לש ירסומה ףקותה

 .ידוהיה םואלה תנידמכ

 לארשי תנידמ יפוא לש רתוי יעמשמ-דחו רורב חוסינ ץמאנש לככ .דועו תאז

 תויוכזל רתוי ףוקשו יטרקנוק ןפואב סחייתהל ךרטצנ ךכ ,ידוהיה םעה תנידמכ

 :איה הלודגה הלאשה ,הז רשקהב .יברעה טועימה םשארבו לארשיב םיטועימה

?רבודמ קוידב תויוכז וליאב ?תויוכז ןויוושב ונתנווכ המ

 ,תוילכלכ ,תויטילופ ,תויחרזא תויוכז ןויווש ונבור לע םכסומ תינורקעש יל המדנ

 וא בוטל ,רופיסה ףוס ונניא הז לבא .ילאודיבידניאה רושימב תויתוברתו תויתרבח
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 ,ךרוצה יד הצימאו הרישי הרוצב ונלפיט אל הבש ,רתוי תבכרומה הלאשה .ערל

 טועימכ ומצע תא רידגמש ימכ יברעה טועימה לש תויצוביקה תויוכזל תעגונ

.המודכו יצוביקה סותאה ,הפשה ,תוברתה ,ךוניחה םוחתב תויוכזל יתנווכ .ימואל

 ,םירגובמה ,ונחנא ,תינרדומ-טסופה הפוקתב :הנושאר הרעה :ולרש לבוי 

 קלח .יתוהז-בר םלועב םייח ונידלי וליאו ,תחא תוהז לעב םלועב ןיידע םייח

 .םידליה רודל תורז רבכ ילוא ,ועבוהש תודמעהמ קלח ,ןאכ ומייקתהש םינוידהמ

.םיטלובה רעונה יגיצנמ המכ ןמזל עיצמ יתייה אבה סוניכל ןכל

 המזיב היטרקומדל ילארשיה ןוכמה אצי םישדוח המכ ינפל רבכ :רצינמרק יכדרמ 

 ,רמולכ .קלח וב םיחקול ונחנאש יתקוחה לעפמב רפסה יתב ףותיש לש ףקיה-תבר

 חינמ ינאו ,םהב םיקסוע ונאש םיאשונב קוידב וקסעי םינוש םירזגמב םינוש רפס יתב

.םינוידב תפתתשמש םיריעצה םישנאה לש תוגיצנ ונלצא הארנ ןמזה םעש

 ונלוכ תייטנש ףא .תואמצעה תליגמל תעגונ ילש היינש הרעה :ולרש לבוי 

 לש ופוסב טלחוה ןאכ ונמנש תוביסמ ,םכסומו ינכדע ,שדח אובמ תוכזב התייה

 איה תואמצעה תליגמ יכ ,תואמצעה תליגמ תונורקע לא אובמב תונפהל רבד

 םינכדעמ המ ,םיערוג המ ,םיפיסומ המ ןוידה ליחתיש עגרב לבא .סותימ רדגב

 לע ףא( תואמצעה תליגמ תונורקעל הינפה היהת םא ,ןכל .םותס יובמל עיגנ -

 המרב אלו תיטקרפ הדמע ךותמ השעיתש יואר )תוקמחתה ךכב האור ינאש יפ

 הנשהש דבלב וז אלש ררבתי זא יכ שדחמ לוכה חותפל יאדכ אל .תיגולואדיאה

.תרחא היסקלגב ונחנאש אלא ,2002 תנש איה

 .לארשי תנידמ לש ידוהיה הייפואל תעגונ תישילש הרעה

 .הקוחה יטרפ אלו לבקתת הקוחה םא עירכתש איה אובמה תלאשש קפס ןיא

 תויטפשמה תונימ אקפנה לכו ןויווש בותכ היהי אל וא ןויווש בותכ היהי םאה

 תוינשמ תולאש ןה הלא – רתויב תובושח ןהש ןהב םיקסוע ונחנאש תוינלפלפה

 ,תירוביצ הניחבמ םג ןכל .אובמה לע לופיתו םוקת הערכהה .ירוביצה רושימב

 לארשי תנידמ לש ידוהיה הייפוא ףוקישו אובמה ,תיטפשמ הניחבמ קר אל

.הקוחה תרבעהל יחרכהה יאנתה םה תויוכז ןויווש ןתמ םע דבב-דב

 היווהב םיידוסי הכ םיכרעב ןודל ןוכנ אלו רשפא-יא :ןמרבוג המלש 

 ףוגב לארשי תנידמ לש תוהזל סחייתהל ךרוצ שי ןכל .אובמב קר תילארשיה

 העש יפל ותושעל ןתינש דיחיה רבדה .אובמב קר אל יאדוובו ,אובמב אלו הקוחה

.םיינורקע םיאשונ וב שדחל אלו רוגש יוטיב והשזיאב אובמב שמתשהל אוה

 םישדח םינכת רוציל אל יוארה ןמ תוחפל ,לבקתת אל תאזה הפקשהה םא

 םייק הילעש ,תואמצעה תליגמ לש םייוטיבב שמתשהל אלא ,אקווד אובמב

 יכ ,לארשי תנידמ לש ינויצה דוסיה אוה שיגדהל ינויחו ןוכנש שודיחה .סוזנסנוק

.המלש היהת אל תיתקוחה תילארשיה היווהה וידעלב
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יקציבר רזעיבא 'פורפ תייחנהב ןויד תצובק

 ךכ ידכ דע ,המכסהל עיגהל ונלצא היה לק המכ יתעתפוה :יקציבר רזעיבא 

 םיקהל םיכלוה םולהי לואשו יביט דמחאש יל המדנ היה םימיוסמ םיעגרבש

 תליגמ לע ךמתסהל שי אובמבש התייה המכסהה ...תינרתח תיפולח היצילאוק

.דבלב רוכזאב וליפא ילואו טוטיצב םא - תואמצעה

 היהת םא ,רמולכ .דגנתמ ונניא לבא ,גייתסמ אוהש רמא יביט תסנכה רבח

 עיבצי וא ענמיי אוה םא רורב היה אל םא םג ,דגנתי אל אוה תסנכב העבצה

 בצמהמ םינומ תרשע הבוט ,שמומת םא ,תואמצעה תליגמ ,וירבדל .דעב

 רוכזאכ וא ,אובמכ תואמצעה תליגמ ביבסש החנה התייה ,תיללכ .םייקה

 םג .ילארשיה רוביצב האלמ טעמכ המכסהל עיגהל רשפא ,אובמה רקיע אוהש

 ןוויכמ ,ןורתי אלא ןורסיח הנניא 'תיאכרא'ה הביתכה ןושלש השגרה התייה

 דהה אקווד ,רמולכ .םיוסמ רודל וא תמיוסמ הנשל קר תדעוימ הנניא הקוחהש

 התוא וכפהי ,תואמצעה תליגמל םירשוקש סותימה וליפא ילואו ,ירוטסיהה

.םכסומ אובמל

 תידוהי הנידמכ לארשי לש התרדגה תא אובמב סינכהל םאה הלאשב

 םתסה ןמ וללכייש דוסיה יקוחב תאז ריאשהל התייה בורה תעד - תיטרקומדו

 .תובטוקמ תועד יתש הזה רשקהב ועבוה הצובקב םיינוליחה ברקב .הקוחה ףוגב

 תידוהי םיחנומה תא אובמל סינכהל הששח ךכיפלו ,יתדכ 'ידוהי' התהיז תחאה

 ידיב 'ידוהי' חנומה תא ריאשהל רוסא ,הברדא :ורמא םירחא .תיטרקומדו

 םג תללוכש הרישע היצזיליביצ איה תודהיהש רמאש ימ היה םג .דבלב םייתדה

.ינוליחה תא םגו ידרחה תא

 תוכפהמ םיללוחמ אל - רמולכ ,הווהה תא עֵ ּבַקתש הקוח הפידע םאה חוכיו היה

 רוסא ןכ לעו םייקהמ תחנ-יא לע עיבצמ אקווד הקוחב ןיינעהש וא ,םייונישו

 התלע םג הז רשקהב .יוניש ללוחל הרומא איה אלא ,תרמשמ היהת הקוחש

 ,וא תויכשמה לש סותימ רוציל ידכ הקוחב םיניינועמ ונחנא םאה הלאשה

 הצובקב ולאש םג וז חורב .ןנורתפ לע ואב אל ןיידעש תויעב רותפל ידכ ,ןיפולחל

 הקיזב .ןויוושו קדצ לש תולאשב יביסרגורפ ןוקית ללוחל הקוח לש החוכב םאה

 ;יכוניח םרוג ןה ןמצעלשכ הקוחה תולימםאה הלאשה התלע םג הז ןורחא ןיינעל

 תתרוח ,ינונק טסקטב 'ןויווש' הלימה לע בושו בוש םירזוחש הדבועה םאה

.רוביצה תעדותב התוא

 - הנידמה תוהז תרדגה לע חוכיווהש אוה הצובקה ינויד בגא ררבתהש ןיינע דוע

 רבתסמ .יברע-ידוהי אקווד וניא - 'היחרזא לכ תנידמ' וא 'ידוהיה םעה תנידמ'

 איה תאזה הסיפתהשו 'היחרזא לכ תנידמ'ב רתויב ןיינועמ אל יברעה טועימהש
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 רמאש ימ היה םג .ילקידרה ידוהיה לאמשה וא ינויצה לאמשה לש ותלחנ רתוי

 העמשמשו היצזילארשיה איש איה 'היחרזא לכ תנידמ'ש םייברעה ונירבח ןיב

 וליאו ידוהי-םינפ םצעב אוה חוכיווהש ,ל"הצל סויגב וביוחי םיברעש ,רתיה ןיב

.תורחא תורטמ לארשי ייברעל

 תולובגל ץוחמ םיניטסלפה םע יחכונה תומיעה אמש ששחה וא קפסה הלע םג

 לש םיאשונב לארשי ייברע תארקל תשקבתמה הכילהה תא ענמי לארשי תנידמ

 תורמל םיאשונה ינש ןיב םידירפמו םיניחבמ ךיא הלאשה הלאשנו ,אלמ ןויווש

.יגולוכיספה ישוקה

 תחא הנעט .תוצופתה ידוהי לע ןבומכ רבוד ,תידוהיה הנידמה אשונל הקיזב

 חרכהב אל םג ,יתדה רשקהב אקווד ואל תידוהי הנידמב םיניינועמש התייה

 ,תוצופתב םידוהי ינוילימל תוהדזה דקומכ ,תימצע הרדגהכ אלא ,יכרעה רשקהב

.םתודהי לע םידוהיב עגופש ימ שינעתו ןידל דימעתש תינידמ תושיכ

 העבצה תוכז רמוחו לק ,תוצופתה ידוהיל העפשהו חוכ ןתממ לידבהל ,תאז

 ירבח יניעב יטרקומד-יטנאכ ספתנש דעצ ,הנידמה ךותב תיטילופ העפשהו

.הצובקה

 תיניטסלפה תושרה לש תוטויטב תיניטסלפה תוהזה תרדגהב ,הזל המודב

 תיניטסלפה הנידמב תוחרזאה תרדגה רשאמ הברהב הפיקמ איה ,הקוח תארקל

 יבשות םיברעה וא לארשי יבשות םיניטסלפהש חינהל השקש ןאכמ .הדיתעה

 ינבל םיריתמו םיבייחמ םהש המ לארשיב םידוהיהמ לולשל ושקבי לארשי

.םמע

 ,ינוליח-יתד אלא יברע-ידוהי ונניא חוכיווה רקיע יכ ונעטש ימ יופצכ ויה ,ףוסבל

 איה הקוח לע המכסה תענומש תיסיסבה תקולחמהש שיגדה ףא סניפ ריפואו

 השק :תבקונה המלידה ןאכמ .הקוחה תא שרפל ךמסויש ףוגה לש ותוהז ןיינעב

 ויה ,וז חורב .המכסה ילב הקוח ןנוכל רשפא-יא ינש דצמו ,המכסהל עיגהל

 חוכיווה תא ןתמי 'המכסהב הקוח' גשומה םאש ןויד לש ומוכיסל ורמאש ימ

 .ונייד - חיש-וד רשפאיו

 היארהו ,ירוטסיה-יטסימ ךרע רקיעב שי תואמצעה תליגמל :יביט דמחא 

 רבודמ( הב םירכזומש תויוריחו ןויווש לש םיבגשנ םיכרע םתוא לכש איה ךכל

 ענמ אל הז לכ .הנש 05-מ רתוי ךשמב ומשוי אל ,)רומג ינידמ ןויווש לע וליפא

 לש ובצמ ,םויה םשוית תואמצעה תליגמ םאש הצובקב לומתא דיגהל ינממ

 תעגונש תויתייעב שי ,ןבומכ .םינומ תרשע בוט היהי לארשיב יברעה טועימה

 דגנכו ,הליגמב רכזנ אל 'תיטרקומד-תידוהי הנידמ' יוטיבה :הליגמה יחוסינל

 םייוטיב יבגל םג ךכו ,םימעפ עבש ,ינמודמכ ,רכזנ 'תידוהי הנידמ' יוטיבה תאז

 תידוהי הנידמ איה לארשיש ךכב ריכמ ינא .'לזאבב ינויצה סרגנוקה' ומכ
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 ;םיחכונה בור לש שוריפהמ הנוש הז יוטיבל ילש שוריפה לבא ,תיטרקומדו

.םיברע יפלכ תידוהיו םידוהיל תיטרקומד איה לארשי תנידמ ,ייניעב

 תא ;יברעה טועימה לש השירד ונניא אוה ,'היחרזא לכ תנידמ' יוטיבל רשא

 לאמשה לש העצהב רבודמ רמולכ ,08-ה תונש תליחתב צ"ר העבט הזה יוטיבה

 בור ,הזה יוטיבב ,רומאכ ,תומולגש תויועמשמה רואל .לארשי תנידמב ינויצה

 תאזה הרימאבש קפס ןיא לבא .ונממ גייתסמ יברעה רוביצה לש טלחומ

 תידוהי הנידמ'ל דגנ-תעצהכ הרואכל תספתנ איהו ,םיוסמ יתרושקת קרב שי

 תחאה וליאכ וללה תופולחה יתש תא םיתמעמש הביסה םג תאז .'תיטרקומדו

 .רכומ-אלה ימואלה טועימה תשירד איה היינשהו בורה תשירד איה

 לעב טועימכ יברעה טועימב הרכהה הפידעש ןוידב יתרכזה םג הזל ךשמהב

 תופתוש דצל ,המודכו םואל תמדא לע תוכז ,תוברת ,הפש :תויביטקלוק תויוכז

 העירפמ תיגולואדיא תוהזכ הנידמה לש התוינויצש יתשגדה םגו האלמ תיחרזא

.התודהימ רתוי יל
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לחש השמ ד"וע תייחנהב ןויד תצובק

 הצובקב םכסוה ,יבלח יזמר תייחנהב הצובקה תונקסממ הנושב :לחש השמ 

 ןויוושל שגד תתל םכסוה דוע .הקוחה ףוג תמלשה ירחא חסוני אובמהש ונלש

.תנקתמ הפדעהל דע הקוחה תרגסמב אלמ תויוכז

 ןכא םאהו 'תיטרקומדו תידוהי הנידמ' הרדגהה אוה הברה ונתוא קיסעהש אשונ

.םיכרעה ינש ןיב הריתס תמייק

:תופולח שולש ועצוה הקוחל אובמה חוסינל רשקהב

 תזרכה איה( לארשי תנידמ תמקה לע הזרכהה" :לחש השמ לש ותעצה .1

 תונורקעה חורב ודבוכי הקוחה תוארוה .וז הקוחמ קלח הנה )תואמצעה

".לארשי תנידמ תמקה לע הזרכהבש

 הקוח תאזב םיננוכמ לארשי תנידמ יחרזא ונא" :החומס ימס לש ותעצה  .2

 תיטרקומדו תידוהי הנידמכ לארשי תנידמ לש היכרע ,הרטשמ ,הייפוא תא ןגעל

".תואמצעה תזרכה חורב היחרזא לכ תנידמו

 לארשי תנידמ תרדגה תא )םינוש םיחסונב( זכרמב הדימעה תישילש העצה .3

.תיטרקומד תידוהי הנידמכ

 ;'תידוהי הנידמ'ו 'היחרזא לכ תנידמ' םייוטיבהמ גייתסה סנרא השמ ,ינש דצמ

.לארשי תנידמ היורק הנידמה אליממ ,וירבדל

 התומד יבגל תויהת התלעה ,הקוח לש התוציחנ יבגל קפס התלעה ןוזיבג תור

 הקיזב תידוהי הנידמ לש המויקל תוימיטיגלה לע העיבצה תאז םעו ,הנידמה לש

 חסונב 'תובשה קוח' תללכהב הדדיצ ןוזיבג רוספורפ .7491-מ ם"ואה תוטלחהל

.הקוחה

 הנידמ' תמועל 'תיטרקומדו תידוהי הנידמ' הרדגהב דדיצ ןייטשלקניפ םחנמ

.'תיטרקומד-תידוהי

 ןורתפה איה אובמב תואמצעה תליגמ תאבהש הרובס יולטור הנויבס תטפושה

.זועמ רשא רוספורפ רובס הומכו ,חלצומה

 לע יטרואתה חוכיווה ןיב קתנה לע רמרמתה ענאסלא בלט תסנכה רבח

 ,יביט תסנכה רבחכ ,אוה םג .ישעמה טביהה ןיבל תידוהיכ הנידמה תרדגה

 תידוהיו םידוהיל תיטרקומדכ יברעה טועימה יניעב תרייטצמ הנידמהש ןעט

 הרדגהל האלמ היצמיטיגל ןתונ תיניטסלפ הנידמ לש המויקש ,ןעט דוע .םיברעל

 םיחרזא תויהל םיצור לארשי ייברע םאה הנניא הלאשה יכו ידוהיה םעל תימצע

.םיחרזאכ םתוא הצור הנידמה םאה אלא ,הנידמב

 'תידוהי' ןיב הריתס שיש העדה תשבגתמש רחאמ יכ ןעט רשכ אסא רוספורפ

 .הריתסה תא בשיילו זרדזהל שי ,'תיטרקומד'ו
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:תוימואלניב תוטלחהל הקיזב תידוהי הנידמ לש המויקל רשכהה לע רבוד םג

 השיגה תא ליחהל בייח ,תיניטסלפ הנידמל תימואלניבה תוימיטיגלל ןעוטש ימ

.תידוהי הנידמ לע םג תאזה

 לכ לש תיטרקומדו תידוהי הנידמ איה לארשי תנידמש סרוג ףיש ןליא ףולא

 תויוכזל עגונה קרפב ,הקוחה ףוגב אלא אובמב תאז לולכל ןיא ,וירבדל .היחרזא

.דוסיה יקוח חוכמ ךכל העיגנ שי אליממ םשש ,םדא

 רדעיהב יכ הנעטו םייברעה הנידמה יחרזאל התנפ וטאדא הנדע רדנוג-בר

 ידוהיה םעה לש ותומייקתה ךשמהל הנכס שי ,תידוהי הנידמ לש הרדגה

.תאזה םויקה תדרחב ריכהל םיבייח םיברעה .ולשמ הירוטירטב

 תוהזל רשקהב 'תידוהי' הרדגהה תובישח תא אוה םג שיגדה לארה לארשי

 םויאהמ תלפונ הניא ידוהיה םויקה ךשמהל תפקשנה הנכסה ,ותעדל .הנידמה

.יקריעהו ינריאה

 אובמה תא חסנל שיש איה ונלש הצובקב השבגתהש הייטנה :שיבג השמ 

 .הקוחה תביתכל ליבקמב אובמה בותכש לש ךילהת םייקתיש אלא ,וישכע רבכ

 יברעה טועימה יניעב אלו םידרחה יניעב תיתייעב איה – הקוחה תונשרפל רשא

 ןוילעה טפשמה תיבל הזכ טועימ לכ לש הליחתכלמ הנושה תוסחייתהה ללגב

 לדבהה לש היצזיטרקנוקה איה הנודינש תפסונ הדוקנ .םויה ינשרפה ודיקפתלו

 בייח הז ןיינעב םיברעו םידוהי ןיב לדבההש ךכבו 'תובשה קוח'ב רבודמ ;תויוכזב

.וניעב ראשיהל

 וללכיי יכ יוארשו ללכ ונודינ אלש םיבושח םיאשונ ינש ןייצל שקבמ ינא תעכ

 אלא םימלסומה לצא קר אל יתייעבה ,םינימה ןיב ןויוושה אוה דחאה :הקוחב

 לש תוקוחב .הנידמל תוביוחמה אשונ אוה ינשה .ונלצא םימיוסמ םיגוחב םג

 - הנידמל תוביוחמה תניוצמ ,תויטרקומד דואמ תונידמ םג ,תובר תונידמ

 יואר הליחת .ילכלכה החותיפל ,הנוחטיבל ,תילאירוטירטה התומלשל תוביוחמ

 תרגסמב ,אבצב םיתרשמ םלוכ םאה( וזכ תוביוחמ לש התועמשמ תא ררבל

 ףוגב לולכל שי הלא תויגוס םאה - ךכ רחאו ,)יחרזא תוריש וא ימואל תוריש

.אובמב וא הקוחה

 תנידמש היעב יל ןיא :היעב יל ןיא המ םע הרצקב רמוא :ענאסלא בלט 

 רוזגל הבוחש יאדווב לבא ,ידוהיה םעה לש תימצעה הרדגהה שומימ איה לארשי

 .יניטסלפה םעה לש תימצעה הרדגהה תוכזב הרכהה תא ךכמ

 הב בורהש ןבומב תידוהי הנידמכ לארשי תנידמ לש התרדגה םע היעב יל ןיא םג

 לארשי תנידמ וליאכ 'תידוהי הנידמ' םישרפמ םא היעב יל שי לבא ,ידוהי אוה

 יתוא האיצומ םעה תנידמ ,תורחא םילימב .ידוהיה םעה לש וניינק וא ושוכר איה

.תוחרזא יל ןיא םג ,הנידמ יל ןיא םאו ,הנידמל ץוחמ לא
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 םיקוח ינש םירצונ ךכב יכ ,תוחרזא הנקמש קוחכ 'תובשה קוח' םע היעב יל שי

 וזה תוחרזאהו ,םידוהיל תוחרזא הנקמ 'תובשה קוח' :הנוש תוחרזא םינקמש

 הנקמ 'תובשה קוח' יכ הנידמה ןיבל חרזאה ןיב הקיזל הקזח תועמשמ הקינעמ

 חוכמ תוחרזא לבקמ ,תאז תמועל ,ינא .תירוטסיה תוכז חוכמ םידוהיל תוחרזא

.הנידמה תורמ תא יילע לבקל יתמכסהש הז

 גשומה ,ל"וחב .יטפשמה ןבומב תוילארשיל תועמשמ ןיאש איה תפסונ היעב

 ךותב לבא .תוחרזא :תרתוכה תחת עיפומ אוה ןוכרדב יכ ,יטנוולר אוה 'ילארשי'

 – תימואלה תוכייתשהל תובישח שי אלא ,תוילארשיל תויטנוולר ןיא הנידמה

.יברע התא וא ,ידוהי התא

 םייתרהצה םיגשומ תללוכ איה יכ הקוחל םיאתמ סיסב הנניא תואמצעה תליגמ

 חוכמ הסנכוהש הדיחי הקספמ ץוח ,תיטפשמ תועמשמ םהל ןיאש םיירוטסיה

 איה ,ומשוי אלש תונורקע לא ,תינרוחא הנש םישימח הרזחה .ם"ואה לש ותשירד

.רתוי בוט יתריצי ןורתפ אוצמל תלוכי-יא לע העיבצמו ןולשיכב הרכה

 ,8491 יאמב 51-ב ונרביח רבכ הקוחל אובמה תאש איה תמאה :זועמ רשא 

 תא חותפל ונילע םויה ןכל .דבלב םידוהי ןיב עצבתה הזה ךלהמהש איה היעבהו

 המו םינכתה לע רמול םייברעה לארשי יחרזאל שי המ עומשל ידכ שדחמ ןוידה

 תובאה ירהש ,םהל עירפמ הברה אלש ונל רבתסי ,יתעדל .םהיתויוגייתסה ןה

 לכל רומג ינידמו יתרבח תויוכז ןויווש וחיטבהו םולשל די וטישוה םיננוכמה

.םהה םימיב הללוחתהש םימדה תרעס לש המוציעב םג םיחרזאה

 דע םויה ןועט הכ אוה הזה יוטיבהש אלא ,היחרזא לכ תנידמ איה הנידמש רורב

 אוה םיהדמה .תימואל-וד הנידמ תעדה לע הלוע דימ ותוא םיעימשמש עגרבש

.תיניטסלפ הנידמ לש התמקה יכמות אקווד םה הזה ןוויכב םיפחודש ימש

 ןווכמ ןכא וב םינותנ ונאש ךילהתהו ,תויצפוא תריגס דעב ינא :רשכ אסא 

 רוגסנ ;תיטרקומד-אל הנידמ היהת לארשיש היצפואה תא וישכע רוגסנ :ךכל

.ידוהיה םעה לש ותנידמ היהת אל לארשיש היצפואה תא

 .זא רבכ תובר תויצפוא תרגוס התייה איה ,יוארכ תננוכמה הפסאה הלעפ וליא

 בוציעב םדקתהלו תויצפואה תא רוגסל הכאלמה ונילע ,תאז התשע אלש ןוויכמ

 ,תואמצעה תליגמל רבעמ לא תכלל ושוריפ םדקתהל .לארשי תנידמ לש הינפ

 אוה דוסיה יקוחב 'תיטרקומדו תידוהי הנידמ' יוטיבב שומיש השענש הדבועהו

.הזל רבעמ לא הכילה

 ןמרענתהל ונילעו ,יתיצמתה ,יגולואדיאה ,יכוניחה םוקמה אוה הקוחל אובמ

 ךכ לכ אוה לפרעה .'תיטרקומדו תידוהי' יוטיבה לע לטומה ידמ דבכה לפרעה

 .םיגשומה ינש ןיב הריתס תמייקש העדה העבקתה םירבחהמ קלח לצאש ,דבכ

 אטבמש הקוחל אובמ ונל היהיש יואר ןכ לעו ,תאזה הריתסה תא בשייל ונתבוח
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 ינש ובש ןפואב תיטרקומד הנידמ לש הסיפתו תידוהי הנידמ לש הסיפת הרצקב

.דחא הנקב םילוע לארשי תנידמ לש הלאה םיננוכמה תונורקעה

 לארשי יחרזא ונא" יוטיבה תא אובמב לילכהל דואמ בושח :באר דוד 

:תוביס שולשמ תאזו ",הקוחה תא םיננוכמ

 םיפאוש ונלוכש תיחרזאה תודחאהו ןויוושה ,הללכהה תא עיבמ יוטיבה .1

.החומס רוספורפ לומתא אטבתהש יפכ לע-תוחרזא ןימ ,םהילא

 - ןוטלשה לש ותוכמס רוקמ והמו - םיחרזאה - םינובירה םהימ שיגדמ יוטיבה .2

.םעפ ידמ ןהב רכזיהל יוארש תודבוע יתש

 אוה .המצע הקוחל למסכ עיפומ אוה ,תירבה-תוצרא ןשארבו ,תובר תונידמב .3

 םישילש-ינש .דימלת לכל יכוניח דוסיו ותוא רוכזל לכוי חרזא לכש גתומ ןימכ

 המוד יוטיב וא הזה יוטיבה תא םיללוכ הדובע תוריינכ ונל וקליחש תואובמהמ

.ול

 שי .םימדוקה םיסנכה לכמ רתוי לופרעב הקול יחכונה סוניכה :םולהי לואש 

 םג עבונ לופרעהש אלא .תורבדיה לש התישארל הפי לופרע ירהש ,ןורתי ךכל

 יאנתב ךא ,תידוהי היסהרפ תוכזב ורביד .םינוכנ םניאש םירבד םירמאנש ךכמ

 הנניאש תידוהי היסהרפ ןיאש לכל רורב ירהו ,םדא תויוכזב תעגופ הניאש

 .'היחרזא לכ תנידמ'ל 'תידוהי הנידמ' ןיב הריתס ןיאש לבקמ ינניא םג .תעגופ

 לומ דומעל לוכי ךניאו ,חרזאל חרזא ןיב רומג ןויווש עמשמ היחרזא לכ תנידמ

 ולכות אל ןונמהה םע לבא ,רומג ןויווש היהי :דיגהלו %02 לש יברע טועימ

 ןכו תוהדזהל ולכות אל םידעומה םע ,תוהדזהל ולכות אל לגדה םע ,תוהדזהל

.האלה

 םיאב רשאכ ןובשחב איבהל ךירצש םיוואל השולש שי ,גציימ ינאש רוביצלו ,יל

:הקוחה ףוג תא יאדוובו יאדווב ,הקוחל אובמ חסנל

 תדה ןיב לומתא דירפה עשוהי .ב.א םא .םואלו תד ןיב תודהיב הדרפה ןיא .1

 ןחבמב אלו תידוהיה הירוטסיהה ןחבמב דמוע וניאש רבד השע אוה ,םואלהו

.תמאה ףוליס והז .תיתוכאלמ הדרפה יהוז .תידוהיה תוגהה

.הנידמהו תדה ןיב הקוחב דירפהל רוסא .2

 .םעל הנידמה ןיב הדרפה ןיא .3

 תעה העיגהו ,םיקוחב ,תואובמב ,םיילמרופ םיחוסינב םיקסוע ונחנא בושו בוש

 ?הנידמה ינפ ויהי המ :םירקיעה-רקיעל ,תוהמל דחא בשומ תוחפל שידקנש

?תודהיהמ תקתונמה הנידמ םיצור ונא םנמאה

 סיסב רוצינ םג ךכב .םירבדה לש הקומעה תוהמב ,ומצע ףוגב ןודנש הפצמ ינא

.חיש-ודל רתוי ןימא

:אובמב לולכל יתעדל יוארש תודוסיה םה הלא :הכרב דמחומ 
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 לש תימצעה הרדגהה תוכז תא המישגמ ,תשמממ ,תאטבמ לארשי תנידמ -

 תא דבכל שיו ,תיתוברת-בר הרבח איה לארשיב הרבחה .לארשיב ידוהיה םעה

.היחרזא לכ ןיב יחרזאהו ימואלה ןויוושהו היטרקומדה ,םזילרולפה יכרע

 ,היחרזא ללכל םיפתושמה םיננוכמ םיכרעו םילמס רצייל תפאוש לארשי -

 תיתוברתה תוישיאה תא חפטת איהו ,םיינויווש םייחרזא םיכרע לע םיססובמש

.היחרזא ללכ לש םייתדה םיכרצה תאו תשרומה תא ,תימואלהו

 הפשה איה תיברעה הפשהו לארשיב הנושארה הפשה איה תירבעה הפשה -

.תוימשר תופש ןהיתשו ,היינשה

 תונורקע יפ-לע היחרזא ללכ לש םגושגשלו םתחוורל לעפת לארשי תנידמ -

 החוורלו תואירבל ,ךוניחל ,הסנרפל םתוכזלו םדאה דובכו יעבטה קדצה

.תיתרבח

 תונידמו ימע לכ םע הלועפ ףותישו םולש תגשהל לעפתו ףאשת לארשי תנידמ -

.הינכש םע םולשה תולובג םה םייפוסה הנידמה תולובג .רוזאה

 םיישגרה םינעטמה לע ,תידוהיה תשרומה לע ,לארשי תנידמ לע םירבדמ רשאכ

 יחרזאש ףאש דיגנו יניטסלפה ימואלה ביטרנה תא ריכזנש יואר ,םיכרצהו

 קלח םניא םהש ךכ םע ומילשה םה ,יניטסלפה םעהמ קלח םה םייברעה לארשי

 הרשפ לש העיבת איה ןויוושל םתעיבת ,הז רשקהב .תימצע הרדגהל ותוכזמ

.רוזאב הווהתהש בצמה תרגסמב

 הליבקמה ,םידוהיה לש תימצעה הרדגהה תוכז תא תאטבמ לארשי תנידמ םא

 תנידמ דצל תיניטסלפ הנידמ לש התמקה איה םולשל הקיזב תיטמוטואה

.יניטסלפה םעה לש תימצעה הרדגהה תוכזל יוטיבכ לארשי

 אלא ,ינויע ןוידב דצכ קר אל ימצע תא בישחמ ינאש תויה :לארה לארשי 

 יתרמא רבכש המ ןאכ רמול שקבמ ינא ,הייסולכואב בחר רזגמ לש גציימכ

 אוה 'היחרזא לכ' םילמה דמצ ,ידוהיה רוביצהמ %08-כ רובעש אוהו הצובקב

 .הקוח לש חוסינל תונכב םישגינ םא ןובשחב תחקל שי תאז .'המודא תילטמ'מ רתוי

 םילפרעמש בצמ רצונ ,םירחאמו הזה יוטיבהמ תיביטקיטסניאה העיתרה ללגב

 תיב היהי ןשרפה םא דחוימבו ,דישחמ לופרעש אלא .אובמה חסונ תא רתויו רתוי

 ,גציימ ינאש רוביצה דצמ הזה דסומה לא תונדשח תמייק אליממ .ןוילעה טפשמה

 ןוויכב היהת ןוילעה טפשמה תיב לש ותונשרפש דחפה תא ריבגי דוע לופרעהו

 םוי לכ אלשו הקוח היהתש םיצור םא ןכל .ימלוע תפקשה לע ,יתוהז לע םייאמש

 ןיאו ,ןיטולחל םירורב תויהל םיכירצ םירבדה ,ץ"גב לש הטלחה לכ לע הרעס םוקת

 תויעבל רכנתהל וילעש וא ,ולשמ תורשפל עיגהל ךירצ אל ילש רוביצהש יתנווכ

.יברעה רוביצה יגיצנ ןאכ וראיתש
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הקוחל אובמה - הקוחה לע היתוכלשהו הנידמה יפוא תייגוס

 ביבס םישנא הברהל םיבושח ךכ-לכש םיאשונ םתוא תא לולכנ תאז לכב הפיא

 ושדקויש ,הקוחב םיישעמה םיקרפב ,המצע הקיחתב - הנידמבו הזה ןחלושה

 ףורצו ריהב תויהל ךירצ אובמה לבא .השיאה דמעמ ללוכ ,תויוכזה ןיינעל

 תידוהי הנידמכ הנידמה לש התמקה םעטלו ידוהיה-ילארשיה ןיינעל עגונה לכב

.תיטרקומדו

 םכסומ אובמ רוציל תוסנל התייה הלא םיימויב סוניכה תרטמ :רודירא םרוי 

 ,דואמ םצמוצמ ףתושמ הנכמ ביבס זכרתהל ושוריפ ,םכסומ אובמ .הקוחל

 תזרכה אוה ,יל המדנ ךכ ,הזה ףתושמה הנכמה .לוכה לע טעמכ לבוקמש

 םג איהש ךכב אלא ,לבוקמ ףתושמ הנכמ התויהב קר אל הנורתי .תואמצעה

 תויה .ןוילעה טפשמה תיב לש תיטפשמה תונשרפב תרחא וא וז הרוצב תללכנ

.םיששוחה לש םששח תחפי אליממ ,ונל העודי תונשרפהש

 התוא קיתעהל ןיא ,ינש דצמ .תויעבל ןוכתמ םה הליגמב םייונישו םינוקית

 הקוחב לשמל וגהנ קוידב ךכ .התוא רכזאל קר אלא ,אובמה לא הנושלכ

 9871-מ םדאה תויוכז תרהצה ורכזוה הקוחל אובמב :8591-מ תיתפרצה

 םיעודי תונורקע ץמאל הקינכט שי ,רמולכ .6491-מ תיתפרצה הקוחל אובמהו

 .שדחמ םתניחבלו םחוסינל סנכיהל ילב

 םירכזנ רבכ םקלח ,תקולחמב םייונש וראשייו תקולחמב םייונשה םיאשונל רשא

 ,לשמל .דיתעב קקוחנש דוסיה יקוחב וללכיי םירחאו םימייקה דוסיה יקוחב

 תיבב שרפתמ רבכ ,דוסיה יקוחב רכזנ רבכ תיטרקומדהו תידוהיה הנידמה אשונ

 ימינפ אובמב וא הלאה םיקוחה ךותב ותוא ריאשהל רשפאו ןוילעה טפשמה

 רשפא םיטועימ לש תויוכז .הלוכ הקוחה שבגתתשכ הלאה םיקוחל ןיקתנש

 תויטרקומד תוקוחב השענ רבדהש ומכ ,אובמב םירכזנ םניאש םיפיעסב לולכל

 .תיקלטיאה הקוחבו תינמרגה הקוחב לשמל - תורחא

 אופא רתומ .ןושלל הימדקאה לש הריצי ונניא הקוח לש חוסינש רוכזל ךירצ םג

 לכ ןתוא ןכדעל ךרוצ ןיאו ,תואמצעה תזרכהב ויהש תובגשנה םילימב שמתשהל

 ,היטרקומד ,ןויווש ומכ םיגשומ לבא ,תחתפתמ ןכא ןושלהש ינפמ ,הנש םירשע

.הפשב תורומתל רבעמ םיגרוח ,תונובירל תוכזה וא ,תואמצע

 םא ,הקוחל אובמ לש ברה יכוניחה וכרעב ריכמ ינאש ףא :ןמטוג לאונמע 

 לש חסונ לע המכסהל ונעגה אלש ללגב קר הקוח תביתכל עיגהל םילגוסמ ונניא

.אובמ אלל ונל בטומ – אובמ

 תואמצעה תליגמש אלא ,םומעו רצק תויהל ךירצ הקוחל אובמש םיכסמ ינא

 רשפאש המ לכ תרמוא איה .רקיעו ללכ המומע הנניא אובמכ ןאכ תעצומש

.דיגהל

 הזב ,הפ ונמע םיבשויש םייברעה םירבחה לע תלבוקמ תואמצעה תליגמ םא
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 אל - םהילע לבוקמ אל םא ;יילע לבוקמ – םהילע לבוקמ םא .לוכה ונגשה

.יילע לבוקמ

 .הקוחב תויהל ךירצש וא שיש המ לכ אובמה ךותל סינכהל שקבל רשפא-יא

 עיפות אל 'תיטרקומד' הלימהש רעטצמ ינא םג .ומצע ינפב רבד אוה אובמה

.םלשל יאדכש ריחמ הז .רחא םוקמב 'תיטרקומד' בותכנ זא ;אובמב

 איה הקוחה .דוסיה תונורקע תא קר ןתייש רצק אובמ דעב ינא :החומס ימס 

 החסונב ונלצא ןוזיא ןיאש ,רמולכ ,םויה םייקש תוועמה תא ןקתל תונמדזה

 עודי .תיטרקומד רשאמ תידוהי רתוי הנידמה ןכש ,'תיטרקומדו תידוהי הנידמ'

 תודהיהמ ףחס ללוחתמ ידוהיה רעונה ברקבש םירובס רוביצב םיקלחש יל

 רעונה לצא ינויצ-טסופ ףחס ןיא .יירקחמב תודע ךכל יתאצמ אל ךא ,תונויצהמו

 ןוויכב הנידמה לש הייפואב ןוזיא תושעל איה המישמה ןכל .בחרה רוביצה וא

.היטרקומדה קוזיח לש

 אצמנ ,ןויווש לומ תוריח ומכ ,םיהובג תונורקע הז לומ הז םידימעמ רשאכ

 ,תידוהיה הנידמה וזש ,תימואל תינתא תויטננימוד ןיב ךא .ילמרונ חתמ םהיניב

 הריתסה תא .תיתוהמ הריתס אלא ילמרונ חתמ ןיא ,ןויווש הזש ,היטרקומד ןיבו

 המכב גישהל ןתינ היטרקומדה תבוטל שורדה ןוזיאה תא .ןזאל ךירצ תאזה

 יחרזא ונא" םילימב הקוחה תחיתפ ידי-לע גישהל ןתינ םיוסמ ןוזיא - םיכרד

 דגנ-לקשמ אוה םיחרזאה ללכ לש ףתושמה ףוגה ."הקוח הזב םיננוכמ לארשי

 אוה "תואמצעה תליגמ חורב הקוח םיננוכמ ונא" יוטיבה םג .תידוהיה הנידמל

 ,'היחרזא לכ תנידמ' יוטיבה בחרה רוביצה רובע .יטרקומדה ןוויכב ןוזיא תפסות

 ,לולכמ ךותב עיפומ אוהשכ לבא ,'המודא תילטמ' ןכא אוה ,ודבל עיפומ אוהשכ

 לע - להק תעד רקס לכב בויחב לבקתי הזכ לולכמ .תודגנתה ררועי אלש ןכתיי

.דחאכ יברעה רוביצהו ידוהיה רוביצה תעד

 לש ודמעמב דחוימב קסועה קרפ לולכל שי הקוחה ףוגב םג ,אובמב קר אל

 שדח טועימ ונל ףסוותי םג הרהמב .םיטועימה דחאכ אלו ,יברעה טועימה

 רבודמ םא םג ,ויכרצ לע תעדה תא תתל שיש - םירזה םידבועה - ידוהי-אל

.םידילי לש הלאל תוהז ןניא םהיתויוכזש םירגהמב

 ידוהיה םעה .יפרגומד םויאל םינותנ ונאש רובס יניא ,לארה לארשימ הנושב

 ךכ ,הרוזפ ימע םינייפאמה םייוניש רבוע םג אוה ךא ,ללובתמ םנמא תוצופתב

 םעה תויכשמה .םהב ומצע תא אצומ אוהש םישדחה םיאנתב דורשל דמול אוהש

.קוריה וקה םוחתבש לארשיב ידוהי בור םיחיטבמ תובשה קוחו ידוהיה

 לע םידוהיה ןיב המכסה שי .הקוחה לש חיתפל ןוכנה ןונימה תא סינכנ הבה

 זא .תואמצעה תליגמ לעו היחרזא לכ לש הנידמ לע ,תיטרקומד תידוהי הנידמ

!?הקוחל אובמב וללה םייוטיבה לכ תא בלשל אל עודמ
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הקוחל אובמה - הקוחה לע היתוכלשהו הנידמה יפוא תייגוס

 לע ןגהל הרקיעב הדעונש ,הקוחהש הדבועב הילמונא שי :ולרש לבוי 

 יתדה - םיטועימה ידי-לע אקווד תיחדנ ,הנידמה לש התמצע ינפמ םיטועימה

 תוצובקה יתשלש אוה וזה העפותל רבסהה .ינש דצמ יברעהו ,דחא דצמ ,ידרחהו

 תנידמ תייאר יהוז יתד-ידוהיה רזגמה לצא :הבושח דואמ תימואל הרדגה תחאכ

 לצאו ,הנידמו תד תדרפה-יא תוברל ידוהיה םואלה לש תידוהי הנידמכ לארשי

 קבאמה .לארשי תנידמ ךותב ותוימואל תא אטבל הפיאשה יהוז יברעה טועימה

 ,רתוי וא תוחפ םיעודי הקוחה ינכות .הקוחה ינכותל אלו אובמל רושק הז אשונב

.אובמב הרימאה ןכותו יפוא לע אוה שגדהו

 ךכב ;ותוא לפרעל וא אובמה לע רתוול ,תחאה :םיכרד יתשב אוה היעבה ןורתפ

 היעב יכ היינשה ךרדב דדצמ ינא .וב רימחהל איה היינש ךרד .היעבה תא םיפקוע

 הרדגהה ,ןכ לע רתי .חייטל רשפא-יא .רחא םוקמב הרהמב הצצ ,םילפרעמש

 אל ןכ לעו ,ידוהיה בורל תוחפל הבושח לארשי תנידמ לש תידוהיה תימואלה

.הילע רתוול ןתינ

 אקווד ואלו לארשי תנידמ לש 'תידוהיה לגרה' תכראה אוה וישכע שורדש המ

 לוכה םישל ךירצש בשוח ינניא החומס רוספורפמ הנושבו ,'תיטרקומדה לגרה'

 עירכנ אל ,רמולכ .'ילג-הבג דע ילג' :פור ינד חסונב אופא איה יתעצה .דחי

 ןתינ וניאש אלמ לופרע לפרענ אל םגו ,עוציבל ןתינ וניא רבדה יכ הערכה

 אל ,תובושח דואמ 'םיילגר' יתשל הנעמ תתל הסניש אובמ בותכל שי .הטילשל

 ךרדב ירהש ,ירוביצה ןוידה לע טלתשהל ןהל תתל רוסאש ,טועימה תוצובקל קר

 םלקשמל ךופה רועישב ןוידה חפנ תיברמ תא םיספות םידרחהו םיברעה ללכ

 יתועמשמ והשמ דיגתש הערכה לבקל שי .אשונהמ חורבל רוסא .הייסולכואב

.'תיטרקומדו תידוהי הנידמ' חסונב

 ונתוא ריאשת אובמ אלל הקוחש רובס ינא םג ,ולרש ברה ומכ :הזייזע לסייפ 

 התוא יבגלש ךכ לע םיעיבצמ םירקחמ ,לשמל .םויה וב םיאצמנ ונאש בצמב

 תיברעה הייסולכואל תועגונש םיטפוש לש תוטלחה ןיב םילדבה שי ,המצע הרבע

 תירוביצה הריוואהש ןאכמ .תידוהיה הייסולכואל תועגונש תוטלחה ןיבל

 אובמ ונל ץוחנ ,םייכוניח םיטביה הברה שי אובמלש תויה .התנתשה אל

 םיכרעל תוסחייתה וב שיש אובמל יתנווכ .תיחרזאה הרבחל יטנוולר היהיש

 .הווש ותויהב הנושה דוביכ תא שיגדמש ,םיישונא ,םיילרביל ,םיילסרבינוא

 .לארשי תנידמב םיחרזאה ללכל סחייתמש אובמל יתנווכ

 הייסולכואל עגונש המב תואמצעה תליגמ לש היתושלוחמ תחא ,ינובאדל

 .לארשי תנידמ ךותב יניטסלפה ביטרנל תושיגר הב תמייק אלש איה תיברעה

 לשו הרדגהו הביש לש ,ידוהיה םעל תירוטסיה תוסחייתה שי תואמצעה תליגמב

 ןאכ לש השיג ךותמ איה םיברעה לא תוסחייתהה וליאו ,ימואל תיב תמקה
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 ,ילארשיה ביטרנהו יניטסלפה ביטרנה ןיב הלבקה ןיא םויה דע ןכל .וישכעו

 ביטרנל דצ לכ לש ותושיגר תא קזחל ידכ םיביטרנה ינש לע ןויד םייקנש בושחו

.רחאה דצה לש

 יתעדלו ,תוצובקה לכ ירבדמ ולעש תומכסה רפסמ יתמשר :יולטור הנויבס 

.םירתוסה םירבדב אלו וללה תומכסהב דקמתהל שי

 תנידמש אובמב רמאייש ומיכסה ,םייברעה םירבחה תוברל ,תוצובקה עברא לכ

 דדיצ אל שיא .ידוהיה םעה לש תימצעה הרדגהה תוכז תא המישגמ לארשי

 האבש ידוהיה םעה לש הרדגהה תוכז לע ורביד םלוכ .תימואל-וד הנידמ תמקהב

 .תואמצעה הליגמב םג יוטיב ידיל

 ,תוצובקלו םידיחיל ןויוושה לשו יטרקומדה ןורקיעה לש וכרעב וריכה םלוכ

 הנידמ םוקת רשאכ וא םאש המכסה םג שי ,יתעדל .תובשה אשונב טעמל

 יניטסלפה םעה לש הבישה תוכזל םג יוטיב היהי ,לארשי תנידמ דצל תיניטסלפ

 .ןוזיא גשוי וז הניחבמו ,ןיטסלפ תנידמל

 תואמצעה תליגמב םיאטבתמש םייטרקומדה תונורקעב הרכההש המכסה התייה

 יבגל תקולחמ קר שי .אובמב האיבהל רשפאש ךכ ,םיחכונה לכל תפתושמ

 םיברעה לש הז אל לבא ,ידוהיה ירוטסיהה ביטרנה אבומ הליגמב :ביטרנה

 רותפת הקוחה ףוגב יברעה טועימה תויוכז לש ןתללכהש ןכתיי .לארשי יחרזא

.תאזה היעבה תא

 ותחלצהל תודע איה תויזכרמ ךכ לכ תודוקנב םידוהיל םיברע ןיב המכסהל העגה

.תירוביצה הצעומה לש םימדוק םיבשומל האוושהב הזה סנכה לש הלודגה

.הצובקב יתרמאש ייניעב בושח רבד לע רוזחא הליחת :יניירק ליאכימ 

 ונלוכל ירב לבא ,םיכרע לש םיוסמ םזילאדיא לש ומויק החינמ הקוחה .1

 ינשה טוחכ ורבעש םיירקיעה םיחתמה .ירשפא יתלב אוה הזכ םזילאדיאש

 הנוניכ םירשפאמ םניא ,ינוליח-יתדה חתמהו ידוהי-יברעה חתמה ,ונלש םינוידב

 תדוקנ תויהל תבייח וז .לארשיב תוצובקה לכ תניחבמ תילאדיא הקוח לש

.ונלש אצומה

 הבושח דואמה היינשה היצקנופה יפל דדמיי היהתש הקוח לכ לש הכרע .2

 ,ןיאמ שי טעמכ ,רוציל ,ףתושמה הנכמה תא ןנוכל החוכ :איהו הקוח לש

 ,תאז .םהילע םיכסהל רשפאש םיכרע ביבס לארשי תנידמב ךותיהה רוכ תא

 בצמה ןיבל ויתופיאש ןיב חתמב יברעה רוביצה תניחבמ היעבה רקיעש ינפמ

 שיגרמ וניא יברעה רוביצה .תוכיישה תשגרה אוה ,םייקה ינויצוטיטסנוקה

.תאזה השגרהה תא קפסתש תיתקוח תרגסמל עיגהלו תוסנל שיו ,תוכייתשה

 חסונ לשמל ומכ ,תופי םילימ לע ססבתמש הקוחל אובמש בושחנ םא העטנ .3

 יברעה רוביצה לש תוכייתשהה תשגרה תא רוציל וב יד ,תואמצעה תליגמ
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 הקומע היעבה .לארשי תנידמ לש תיתקוחה תיללכה תיביטמרונה תרגסמל

 ,ןנוכמה ךמסמב לולכל שי המ רמולכ ,דבלב תיביטמרונ הנניא איה ,הברהב

 ךתוא לבקמ ינא :ונתאמ דחא לכ לש ימינפה יכרעה רושימב תאטבתמ םג אלא

 ןיזתש תיכוניח תכרעמב הקוחה ינכות תא םילשנ אל םא .יתוא לבקמ התאו

 םילימ רדגב ראשיי ןויוושה - הלבקה תא ,ץמאל םיצור ונחנאש םירדסהה תא

.ןכותמ תוקיר

 לש םדמעמ תלאש תא דחי ךורכל אל ילש רוביצה תא ריהזהל הצור םג ינא .4

 לארשי תנידמ ןיב ירשפאה ינידמה רדסהה םע לארשי תנידמ ךותב םיברעה

 תנידמב םיברעה לש םדמעמל תנכוסמ וזכ רתי-תכירכ .תיניטסלפה תושיה ןיבל

 תיטילופה היווהל יוטיבה איהש ,תיניטסלפ תושי שיש התועמשמ יכ ,לארשי

 תנידמ ךותב תיניטסלפה תיברעה תושיהש אלא .ךלש תיטילופה הפיאשל ,ךלש

 תויביטקלוקל ,הלש דמעמל תיאכז איהו תיאמצע ןבומ והשזיאב איה לארשי

 .תיניטסלפה תושיה ןיבל לארשי תנידמ ןיב רדסהה היהיש לככ ,הלש

 ךרדב וגשוהש םיפתושמה םינכמה תא ושיגדה םירבודהמ קלח :ףיש ןליא 

 וילע םכסוה אלש המ לע עיבצהל שקבמ ינא וליאו ,והשלכ םכסומ ןורתפל

 תא יתדמל תוצובקבו האילמב םינוידהמ .ףתושמ הנכמ הזיאל עיגהל ךכ ךותמו

:םיאבה םירבדה

 איה 'היחרזא לכ תנידמ' ,הלוכ הייסולכואב הארנכו ,הפ םישנאהמ דבכנ קלחל

 אל 'היחרזא לכ תנידמ' יוטיבה קר ןכלו ,המודכו 'רוחש לגד' וא 'המודא תילטמ'

 יוטיבה קר ,םיטועימה לצא רקיעב ,הייסולכואב רחא דבוכמ קלח לצא .רובעי

.תורחא תומינ םג ועמשנ יכ םא ,יתייעב דואמ אוה 'תידוהי הנידמ'

 לכ לש םתעד תא והשכיא סיפיש לפרועמ חוסינ רוציל יוארש יתבשח הליחתב

 הרהמב לבא ,'היחרזא לכ לש תיטרקומדו תידוהי הנידמ' חסונב והשמ ,םידדצה

 לבו גרהיי" תניחבב אוה 'היחרזא לכ תנידמ' ,הייסולכואהמ קלח לצאש יתנבה

".רובעי

 םישקבמ ונחנאש הדבועב בשחתהבו ,יתנייצש תודוקנב תומכסהה-יא ךותמ

 תכלל תאז לכב אוה ילאדיאה ןורתפהש יל הארנ ,המכסהב הקוחל עיגהל

 לכ תנידמ' הב בותכ אל ,'תיטרקומד' הב בותכ אל - תמא .תואמצעה תליגמל

 םידימעמש םילפרועמ םייוטיבב ועבט םצעמ אוה הקוח לש חוסינ לבא ,'היחרזא

 תורמל ,ךכל-יא .הפוקתה חור יפל ,דיתעב תויונשרפל החונה החותפ המקר

 אל םא םגו ,תיטרקומד איה הנידמהש םויכ ונל רורב ,'תיטרקומד' בותכ אלש

 איה הנידמהש הנממ עמתשמש יאדוובו ,הנממ עמתשמה הז ,'היחרזא לכ' בותכ

.תידוהי

 המולגה החטבהה תא המייק אלש הילע ורמא תואמצעה תליגממ םיגייתסמה
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 םויה דע .תקיודמ-יתלב הנקסמ יהוז .ךכל םיאכזל תויוכז הקינעה אלשו הב

 אל ,יביטמרונ קלחכ הב וריכה אל טפשמה יתבש םושמ הרושב הב התייה אל

 קלחל ךופהת הליגמהש עגרב .קדצב הארנה לככו ,ןיינעה ךרוצל קוקיח אב ואר

 ורזענ ,םויה הדמעמב םג ,ןכ לע רתי .יביטמרונ רוקמ הווהתש יאדווב ,הקוחהמ

.לארשי תנידמב םיקוקיח לש תונשרפב הב

 תליגמ אוה םויה רתויב לודגה ףתושמה הנכמה ,המכסה אוה ןויערה םא ,ןכ לע

.תואמצעה

 תורמל .םיריעצ תולוק לש םרדעיה לעו תויגוציי לע הפ רבוד :ןהכ תיגרמ 

 הז םורופב יילע רזגנש רבתסמ ,ליגה לש הירוגטקל קוידב המיאתמ ינניא רבכש

.םיינוליחכ םמצע םירידגמש הייסולכואב %04 םתוא דחוימבו םתוא גצייל

 םייתד ןיבו םיברעו םידוהי ןיב :חתמה ידקומ ינש ביבס םיבבוס ונא בושו בוש

 ינא ,ינוליח-יתדה חתמל דואמ הרושק הנידמה תוהז תלאשש תויה .םיינוליחו

 לש ןתדרפה תלאשב םימייקש תועדה יקוליח תא ןאכ איבהל םוקמ שיש הרובס

.הנידמהו תדה

.תאזה הדוקנב םיעד תודיחא ןיאש שיגדהל בושח תישאר

 ,ידמ תצמותמ אוהש ינפמ םג ,יתייעב אוה 'תיטרקומדו תידוהי' יוטיבה ,תינש

 תמייק תמאבש תויהו .הריתסב רבודמ אל םאה הלאשל דימת איבמש המ

 רבחתהלו 'תידוהי'המ תצק קחרתהל יתוא םיצלאמ םצעב ,תמיוסמ הריתס

 הפי דואמ הרוצב ,ינמוד ,םימייק הלאה םיגשומה ינשש אלא .'תיטרקומד'ל

 ינימ לכב בוליש םגו תודגונמ תודמע םג רשפאמש ןפואב ,תואמצעה תליגמב

 ופילחהלו הקוחל אובמהמ הזה יוטיבה תא טימשהל החמש יתייה ,תישיא .תומר

 המ ,קפסמ-יתלבל ותוא ךפוה םעמועמו רצ ותויה .תואמצעה תליגמ חסונב

 ונחנא םצעבש ,אוהו תוהזה תלאשב ונלש חישב רקיעה תא תוועמ אוהש דוע

 ,םייתד םידוהי ןיב תקולחמהמ ץוח :תחא םע אלו תוקולחמ יתש םע םידדומתמ

 .םיברעו םידוהי ןיב תקולחמה םג תמייק ,'וכו םייתרוסמ ,םיינוליח ,רתוי םייתד

 תויה ,תוימיטפוא דואמ ןה הזה שגפמהמ ילש תונקסמה :רגרבצלז ילע 

.הלודג דואמ איה ןאכ המכסהה תדימש רבתסהש

 'הקוח'ש רוכזל שיו ,תודגנתהב לקתנ אל 'המכסהב הקוח' לש ןויערה ,תישאר

 תרוסמ ,תמיוסמ תרוסמ םיגציימ םה אלא ,םיילרטיינ םיגשומ םניא 'המכסה'ו

.ךכב ךמת טלחומ בור .תילרביל

 םע ,הנידמה לש ידוהיה יפואה םע לארשי ייברע לש המלשה הפ התייה ,תינש

 .ידוהיה םעה לש תוימואלה תופיאשה תא םישגהל האב לארשי תנידמש ךכ

 תא םישגהל ונתלוכיש םיידוהיה םירבודה בור דצמ המכסה התייה ,ינש דצמ

 יניטסלפה טועימל םג ןתינש ךכב תינתומ תידוהי הנידמב תימואלה ונתפיאש



ה 
ירוביצה הצעומ

וניכה • ת
ה ס

יש
יש

271
הקוחל אובמה - הקוחה לע היתוכלשהו הנידמה יפוא תייגוס

.ולשמ הנידמ תרוצב תוימואלה ויתופיאש תא םישגהל

 תנידמ'ל 'תיטרקומד תידוהי הנידמ' ןיב חתמה לש הגפה ןאכ התייה ,תישילש

 ןותנ איה 'היחרזא לכ תנידמ' .יתוכאלמ חתמ אליממ והז ,יתעדל .'היחרזא לכ

.תיטרקומד תרגסמ לכב ,המכסהב הקוח לש תרגסמ לכב יעבט טעמכ

 ,תרושקתב םישנאל אורקל איה הזה שגפמהמ תיביטרפואה הנקסמה

 לכ'ב ףפונל אל .וזה חורב לועפל תוינידמה יעבוקלו וניניבש םיאקיטילופל

 וא ,היחרזא לכ ןיב ףתושמה ןיינעה תא תוארל אקווד אלא ,םודא לגדכ 'היחרזא

.'תיטרקומדו תידוהי הנידמ'ל 'היחרזא לכ תנידמ' ןיב רשגל רשפאש תוארל

 טוקנל ןיאש ,חייטל ןיאש רובס ,םימדוק םירבוד ומכ ,ינא םג :אריפש סומע 

 .יטילופ ךמסמ הפ םיחסנמ ונניא .ונמצע ןיבל וניניב ןוידב םימומע םיחוסינ

.היעבה תא ףוקעל אלו וינרקב רושה תא זוחאל ונילע .תסנכב אל ונחנא

 תידוהיה היווהה ךותב הנידמו תד יסחי לש ןבומב תידוהי תוהז לש אשונה

 םיימויב ןוידה רקיע היה הז אל לבא ,דואמ בושח אשונ אוה תילארשיה

 תימואלה תידוהיה תוהזה איה ונתוא הקיסעהש תירקיעה הלאשה .םינורחאה

 הלאשה .יברעה טועימה לש םינועיטהו םיסרטניאה לומ לארשי תנידמ לש

 תויצוביק תויוכז תיינקה לש תויטילופה תויועמשמה ןה המ :וז איה תערכמה

 ,יניטסלפה יברעה םעהמ קלחכ ,ימואל טועימכ ומצע רידגמש ,יברעה טועימל

 היהי .ידוהיה םואלה תנידמכ לארשי תנידמ - איהש ונלש אצומה תחנה לומ

 וקה ידידלו ,ןומיסל לק וניאש לובג וק ןמסל ךרוצ היהי ,ןוזיא ןאכ שורד

 ונייהד ,ונלש אצומה תחנה יבגל הלאש ןמיס םיביצמ ובש םוקמה אוה םודאה

 לבוקמ .ידוהיה םעה לש תימואלה תימצעה הרדגהל יוטיבכ לארשי תנידמ

 ,יתדה רושימב יברעה טועימל ,הבידנ וליפא ,הריבס הימונוטוא ןתמ יילע

 הכרב תסנכה רבח לש ותעיבת ,אסיג ךדיאמ .יתוברתהו יכוניחה ,ינושלה

 תלבוקמ הניא ,ונושלכ 'יחרזא' ,'ילרטיינ' ילארשי ימואל סותא לש םילמסל

 םיסקטו םילמס ףיסוהל רשפא .ל"נה םודאה וקה תא םיצוח ונא ןאכ יכ ,יילע

 ירחא 'הנקזחת' תא רישל ונגהנ יתודליב .םימיוסמ םייתרבח-ללכ ,םייחרזא-ללכ

 תינכדע ,השדח 'הנקזחת' ןימ ןיחלהלו בותכל רשפא ילוא זא ,'הווקתה' תריש

.הנידמה יחרזא ללכ לע תלבוקמו

 םיילאירוטירט םינממס תלעב הימונוטואל יברעה טועימה תועיבתל םג

.דגנתמ יתייה םיקהבומ

 ,תינש .אריפש סומע לש וירבד םע ירמגל םיכסמ ינא ,תישאר :ןיילק דולק 

:אבה ןפואב םדקתנש עיצמ יתייה ןטפשמכ

 עיבהל וילע .םומע אקווד ואל לבא רצק אובמ ,אובמ חסנל םיבייח הליחת

 ליבקמב .ידוהיה םעה לש םואלה תנידמ איה לארשי תנידמש תיעמשמ-דח
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 רבכ אלא ;םיטועימב תואנ לופיט היהיש ,ןויווש לע רבדנש ךכב קפתסהל ןיא

 יברעה טועימה לש ודמעמב קוסעיש הקוחב דחוימ קרפל תונפהל ונילע אובמב

 רקיעב ,הזה טועימל הימונוטוא תקנעה לש העמשמ קוידב המו לארשי תנידמב

 לבקל ונתונוכנ לע יללכ יבויח ןפואב רבדל םוקמב .ישיאה םוחתב הימונוטוא

 םואלה תנידמכ לארשי תנידמ המ קיודמ ןפואב רידגהל ונילע ,םיברעה תא

 ןבומכ אובת ךכ-רחא .'םייניש' הזה ןיינעל תתלו ,הז םוחתב קינעהל תלגוסמ

.תדה דמעמל תוסחייתה

 ןיבש רמוא החומס ימס תא יתעמששכ רובידה תושר תא יתשקיב :זועמ רשא 

 חינמ ינא .רתוי וא תוחפ תיתוהמ הריתס אלא ,חתמ ןיא 'תיטרקומד'ל 'תידוהי'

 המת ינא לבא ,היטרקומדה תא ראב התואמ םיבאוש יכונאו החומס רוספורפש

.ולש תודהיה תא באוש אוה הפיאמ

 םלאס לש םיביאכמהו םיבאוכה וירבד תא שמא יתעמש ,ונתאמ םיבר ומכ

 האלה ונממ ךישמהל רשפאש סיסב טלחהב םה ןאכ ורמאנש םירבדה .ןארבו'ג

 תא בר קוידב ופקיש ןארבו'ג לש וירבד .םיחטבמ ףוחל עיגהל וליפא ילואו

.תיטנתואה תודהיה וזו ,ילש תודהיה וז .תודהיה

 תייעב ןיבל תיניטסלפ הנידמ ןיב רשק ןיאש רמול שקבמ ינא יניירק ליאכימל

 תא הנידמב חרזא לכל םיבייח ,הנידמה ,ונחנאש ןוויכמ רשק ןיא .ןאכ םיברעה

 ,תיניטסלפ הנידמ םוקת רשאכש רורב .םזילנרטפ ךותמ אלו ,ןידב תויוכזה אולמ

.תידוהי הנידמב םוקמ ול ןיאש יניטסלפ ימואל יוטיב םג היהי

 הקוחל  אובמל רשקהב 'תיטרקומד'ו 'תידוהי' ןיב חתמה :ןייטשלקניפ םחנמ 

 רשקהב .ינוליח-יתדה רשקהבו יברע-ידוהיה רשקהב :םירשקה ינשב אטבתמ

 ןוויכב רשאמ רתוי ידוהי ןוויכב רבודמש אוה יברעה ששחה ,יברע-ידוהיה

 תידוהי' לש תונשרפהש אוה יתדה ששחה ,יתד-ינוליחה רשקהב וליאו ,יטרקומד

.יטרקומדה ןוויכב רתוי היהת 'תיטרקומדו

 לכ לע 'תיטרקומדו תידוהי' יוטיבה תראשהב דדצמ ינא ,וללה תוששחה תורמל

 האצות םג בינהל יושע חתמה יכ ,ובש חתמה לכ לעו וב המולגש תויתייעבה

 תויבטוקל וא ת ּוינשל ותוא הוושמ יתייהו ,תואיצמ ףקשמ הזכ חתמ .תיבויח

 .ויתוערכהלו ויכרעל דיחיה רוקמה הנניא תדהש ,ינרדומה יתדה םדאה יח הבש

 ןמזב-ובו קוחה ןוטלשל ביוחמש ,ינומכ יתד ןטפשמ לש ותלחנ םג איה תוינש

 ,דוסיה יקוחב 'תיטרקומדו תידוהי' יוטיבה םע םייח ונא םינש רשע רבכ .הכלהל

 איה הערכההו תיטרקומד תמועל תידוהי ןאכ שי :רמאש ןיד קספ ריכמ ינניאו

 עיגי םאו ,הערכהל עיגהל אל ידכ לוכה השעי טפשמ תיב .אקווד הזה ןוויכב

 תערכהל תאז ריבעי אוה ,םותס יובמב רבודמ ילוא ונלש רשקהבו ,םותס יובמל

 .תוטיפש-יא עבקיש וא תיתרבח המכסהל וא תסנכה
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הקוחל אובמה - הקוחה לע היתוכלשהו הנידמה יפוא תייגוס

 לכ תנידמ' אובמב ןייצמ יתייה אל ,תיברע-תידוהיה תיווזהמ :ףסונ ןיינע

.לארה לארשי ןאכ הלעהש םימעטהמ ראשה ןיב ,'היחרזא

 ךירצ .דבלב םירבדה ירקיע – רצק תויהל וילעו ,הקוחל אובמ ץוחנ :ןהכ המלש 

 םג אוהו יכוניח חיתפ והז ;הקוחה תא םיעבוקש םה לארשי יחרזאש וב ןייצל

.תואיצמה תא ףקשמ

 תוצובקה ינוידב דבלב םינטק םירעפכ הארנש הממ יתחמשו יתעתפוה ינא םג

 םבור ויה םינוידה יכ ,ןוכנ אוה ונלש םשורהש חוטב ינניא לבא .דחאכ האילמהו

 ןויוושל ףרטצהל םיחמש םלוכ .תואמסס לש המרב ,תילירטסה תירוטרה המרב

 .ןהב םינימאמ ןכא ונלוכש תובגשנ םילימ ןה הלאו ,םולשלו תוריחלו קדצלו

 ימ ןיב םג המכסה ןיאש הדיעמ תואיצמהו ,ינטרפה םושייה איה ןבומכ היעבה

.וללה םיבגשנה םיגשומל םאולמב םמצע ומתרש

 ומיכסי אל ,ןויוושב םידדצמש ,יתדה הנחמה ברקמ רקיעב ,םיבר םירבח ,לשמל

 ,קדצ ,דחא דצמ .םייוניעה אשונ איה השק רתוי היעב .רשכ-אל רשב אובייל

 תמיוסמה םתבוגת ינש דצמו ,המודכו תומלשל ,דובכל םדאה תויוכז ,תוריח

 ...םייוניע תרסואה ןוילעה טפשמה תיב לש ותקיספל רוביצב םידבכנ םיגוח לש

 - תורחא םילימב .סויגב הילפאה וא ,ןאדעק ןיד קספ ןה תורחא תואמגוד

 תיתייעב איה קרפה לע תודמועש תולאש לע םיבגשנה םיגשומה לש םתלחה

.דואמ

 םג הלאה םיגשומל סחייתהל ליחתנו וינרקב רושה תא סופתנש עיצמ ינא

 ,תרחא .המכסהל עיגהל רשפא םא הארנ זאו ,םהלש תינטרפ רתויה תועמשמב

.ידמ ימדקא אוה ליגרתה

 תוסחייתה אובת ,םירבדה שארב ,הקוחל אובמבש ףיסוהל שקבמ ינא דוע

 לשו הרבחה לש ידוסי ביכרמכ ותואמצעלו ותונובירל ,םדאה תויוכזל תשרופמ

.ןאכ ואבוהש תועצהה בורב עיפוה אל הזה ןויצה .הנידמה

 תא אטבלו םידקהל ךירצ יכ ,הקוחל אובמ בותכל ינויח :פרק תידוהי 

 ומכ ,הקוחה ףוגב קרפכ ואובי תויוכזה .תוינטרפה תויוכזהמ לדבהב םיכרעה

 .םיטועימה לש תויתוברתהו תויתרבחה תויוכזה שומימל עגונב םירדסהה םג

 ףסומ ךרע םהש תונורקע םתוא אטבי אובמה .תורהצה לש ןמוקמ אוה אובמה

 םיטרפה תעיבקל ןפצמ שמשל ידיקפתו ,םויה תאטבמ תואמצעה תרהצהש המל

.הקוחה ףוגב תויוכזה לש םייפיצפסה םירדגומה

 סחיל הנווכה ןיא 'היחרזא לכ תנידמ'ב :לארה לארשיל םינפומ םיאבה יירבד

 תוכייתשהב רבודמ .הנידמל םיחרזא ןיבו םיחרזאל הנידמ ןיב תולעב לש

 .תופתתשהבו

 יוטיב אצמ אל הז אשונו ,םדאה דובכ ןויערמ ילרגטניא קלח אוה תוהזה ביכרמ
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 תנידמ יכרעש אוה אובמב ףיסוהל ונילעש רבד דוע .תואמצעה תליגמב שרופמ

 םג אלא ,תואמצעה תרהצהמ םיעבונש םיפתושמה םיכרעה קר םניא לארשי

 םיכסמ יניירק ליאכימ םג .לארשי יאיבנ לש םנוזח םוליג ,לארשי תשרומ םוליג

 ,לארשי תנידמ תמלגמ םתואש םיכרעה ןיב לארשי תשרומ תא לולכל שיש

 םיטועימ שי לארשי תנידמבש הדבועה תא םג יוטיב ידיל איבנ הז דצבש יאנתב

.םתוברתו םתוהז תא דבכל יוארש

 םיזרכומה םיכרעב יוטיב ידיל אב תידוהי הנידמ לש ןויערה ,תורחא םילימב

 תא ףיסוהל ונילע םהילעו ,אצומ תדוקנכ לארשי תשרומ תא םיללוכש ,וללה

 תיתוברתהו תימואלה תוהזה תא דבכל תוביוחמה תעבונ ונממש ,םדאה דובכ

.לארשיב םיטועימה לש

 אלש הפי תירבעב הבותכש ,תילארשיה תואמצעה תליגמ :רגרבצלז-זוע הינפ 

 ,םיעבוק ונא ,םיארוק ונא :'ונא' ןושלב תחסונמ ,אמייק-תב תירבעב ,הנשייתה

 םג .ידוהיה בורה לש קרו ךאו ,ידוהיה בורה לש קהבומ 'ונא' הז .םיטישומ ונא

 םיבייח היהנ ,תואמצעה תליגמ לש אמייקה-ינב םינכתה לע ןעשיהל ךישמנ םא

 גוסמ 'ונא'ל וכפוהל ,רבודה ינאה תא תונשל הקוחל אובמבו תידיתעה הקוחב

.רחא

 ,תוכייש ,תופתוש לש ןיינע םג איה ,תויוכז לש ןיינע קר הנניא היטרקומד

 לש בושחה ןיינעל תידוהי הנידמ לש בושחה ןיינעה ןיב .תיביטקא תופתתשה

 ,עצמא-בחרמ םייק - תויוכז לש ליבס לבקמכ טועימהו טועימל תויוכז תקנעה

.הנידמה ינב לכ לש תיביטקא תופתתשהו תופתוש ,תוכייש לש ,תוחפ אל בושח

 ןעמנל םייוציפ תניחבב - טועימל תויוכז ןתמ לש ןורתפה ייניעב ןכתיי אל ןכל

 קר אל .'תיטרקומדהו תידוהיה' תייעב לש הפיקע יעצמא ןיעמכ - יביספ

 ןוקיסכל לכ יפ-לע הריתס איה היחרזא ללכל תכייש הנניאש תיטרקומד הנידמש

 טועימהש אלב טועימה תויוכז לש ןוירשבו החטבהב יד ןיאש אלא ,יטילופ

.ירוביצה בחרמב הנידמה לש התומד בוציעב תיביטקא ףתתשהל ארקנ

 םיחתפמו ונממ םינהנ ,ול םידע ,ול םיפתוש ןאכ ונלוכו ,ילארשי ירוביצ בחרמ שי

 תילארשיה הפשה ילב וא םע ,הזה ילארשיה ירוביצה בחרמהש תבשוח ינא .ותוא

 .םיטבש לש תפפור היצרדפמ רתוי איה לארשיש דיעמ ,וכותב טלוב ילככ

 תידוחייה םתוכייש המכ יפ טלבתת זא אקווד ,תיניטסלפ הנידמ םוקתשכ

.ירוביצה ילארשיה בחרמב לארשי ייברע לש תקהבומה

 םוקמ שיש איה ותדמעש ריהבהל ינממ שקיב לארה לארשי :רצינמרק יכדרמ 

.אובמב אלו הקוחה ךותב ףיעסב היחרזא תנידמכ לארשי רוכזאל

 אובמה תייגוסב ןוידל שדקוה הצעומה לש ישישה סוניכה :רגמש ריאמ 

 לע םיטרפ וחסונב ףקשי אובמה םאה :הלאשל הז רשקהבו )elbmaerp( הקוחל
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 לע םיטרפל הסינכ ילב רצק יגיגח-יתרהצה חסונ הווהי וא ,הנידמה לש הייפוא

 .הנידמה לש היכרע תוהמ

 יפכ הנידמה לש הנקויד תא טטרשל איה הקוחל אובמה לש ותילכת ,תחא אל

 שי יכ םא ,הקוחה תוארוהמ קלח וניא ומצע אובמה .הקוחב ףקתשי אוהש

 הקוחל אובמה .הקוחה יפיעס תא שרפל תנמ לע אובמב רזעיהל ןתינש םירובסה

 - רתוי בחרומ וא )הדנק תקוחב עיפומה הז ומכ( יתיצמתו רצק תויהל יושע

 הקוחה תא ומצע לע לבקמהו קקוחמה ףוגל תוסחייתה רתיה ןיב ללוכה אובמ

eW" ,המגודל(  eht  elpoeP" ןורקעל ,לאל תוסחייתה ףא וב שי םיתעל .)ינקירמאה 

 .הנידמה וא המואה תודלותל וא ,םיפסונ םייזכרמ םיטשפומ םיכרעלו תודחאה

 םהש שגדב הזמ הז םילדבנה םיירשפא םימגד רפסמ תוהזל היה ןתינ ןוידב

 אובמב יוטיב ידיל ואוביש יפכ הנידמה ןקויד לש םינוש םיטביהל םיקינעמ

 יפוא ןגעל תושקבמ ןה רשאכ םג ןחוסינב וזמ וז תונושה ,תועצה ולע .הקוחל

 .)תועצה לש ןווגמ טרופמ חפסנב( הנידמה לש המוד

הקוחל אובמכ תואמצעה תליגמ - ירוטסיה םגד .1

 :םגדה ירקיע

 תליגמ רוכזאל תונוש םיכרד ועצוה .הקוחל אובמ הווהתש איה תואמצעה תליגמ

 :הקוחל אובמב תואמצעה

 ךמסמה תישארב עיפותו הקוחל אובמ שמשת ,איהש יפכ ,תואמצעה תליגמ )1(

 ,ןיפולחל ;אובמכ

 לע םידמלמה ,תואמצעה תליגמל הינפה וא רוכזא ועיפוי הקוחה תישארב )2(

.הליגמב םיוותומה תונורקעל הקוחה לש הקיזה

:ירשפא חסונל המגוד

 םוימ לארשי תנידמ תמקה לע הזרכהה דוסי לע הלבקתנ וז הקוח :'א הפולח

.לארשי תנידמ לש היכרעו הירקיע ,התרוסמ הביצמש .........

.יללכהו ןושארה הקלחב תואמצעה תזרכה חסונ תאבה :'ב הפולח

 אובמ םנמא שמשת תואמצעה תליגמ יכ איה ןוידב התלעש תרחא תורשפא

 ,םתוהז ,םדמעמ תשגדה םרקיעש תונורקע דוע הילע ופסוותי םלוא ,הקוחל

 ןכו ,לארשי תנידמ לש יחרזאה םקרמב םיטועימה לש םהיתויוכזו םתוכייש

 תזרכה חסונמ רדענש רוכזא( תיטרקומד הנידמ הנידמה לש התויהל רוכזא

.)תואמצעה

 הרוכזא אלל הזרכהה ירקיע תא האיבמ חסונל תפסונ תירשפא המגוד

:שרופמה

 דובכ תודוסי לע תתתשומ אהת תיטרקומדו תידוהי הנידמכ לארשי תנידמ"
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;לארשי יאיבנ לש םנוזח רואל םולשהו קדצה ,תוריחה ,םדאה

 ;ןימו עזג ,תד לדבה ילב היחרזא לכל רומג ינידמו יתרבח תויוכז ןויווש םייקת

;תוברתו ךוניח ,ןושל ,ןופצמ ,תד שפוח חיטבת

 )רשא םיחרזאה תמכסהו תופתתשה לעו קוחה ןוטלש לע יונבה רטשמ םייקת(

 "היבשות לכ תבוטל ץראה חותיפ לע דוקשי

 'תיטרקומדו תידוהי' יוטיבה תא ללוכ וניא חסונה( ירשפא חסונל המגוד

:)ונושלכ

 םיקהל תירוטסיההו תיעבטה ותוכז תא שממל ידוהיה םעה םק לארשי ץראב"

 יוטיב ידיל אב הנידמה לש הייפוא .לארשי תנידמ איה ,ימואלה ותיב תא

 תעיבקב ,החונמה ימי תא עבוקכ ידוהיה הנשה חולב ,םייתכלממה הילמסב

 .ידוהיה םעה לש ויתויולג ץוביקל התוביוחמבו תימשרה התפשכ תירבעה הפשה

 םמולש םודיקל תביוחמ איהו היחרזא ללכל תיב איה וז הנידמ ,תעב-הב

 תרטמ .תויסיסבה םהיתויוכזל תדמתמה הגאדלו םגושגשו םתוריח ,םנוחטיבו

 היחרזא לש םתלוכי תא חיטבהל איה לארשי תנידמ לש יטרקומדה רטשמה

 חיטבהלו ,הירבח לש דוסי תויוכזל יוטיבכ תירוביצה תושרב םתוהז תא עיבהל

 תושיגר ךותמ הנידמה לש םייחרזאה הייחב הירבח לכ לש םתוללכיה תא

 רומאכ תאז לכ .םהיתויוכז רומישל הגאדו םיטועימ ינב לש םתועיגפל תדחוימ

 :לארשי תנידמ לש תואמצעה תזרכהב

 חותיפ-לע דוקשת ;תויולג ץוביקלו תידוהי היילעל החותפ אהת לארשי תנידמ

 םולשהו קדצה ,תוריחה תודוסי לע תתתשומ אהת ,היבשות לכ תבוטל ץראה

 לכל רומג ינידמו יתרבח תויוכז ןויווש םייקת ;לארשי יאיבנ לש םנוזח רואל

 ךוניח ,ןושל ,ןופצמ ,תד שפוח חיטבת ;ןימו עזג ,תד ילדבה ילב ,היחרזא

 .תוברתו

 םיטרפמ ונא ,םמושיי תא םדקלו וללה תורטמה תא לעופב םישגהל תנמ לע

 ":הז רטשמ לש םייתקוחה ויתונורקע תא תאזב

 תליגמ ביבס סוזנסנוק שי םויכ יכ רמאנ ,ליעל תורכזנה תועצהל רשקב

 ןאכמ .וז המכסה וליפא ררופתת םינש רפסמ דועבש ןכתיי םלוא ,תואמצעה

 ןנוכל ןתינ וסיסב לעש דיחיה טסקטה וא ךמסמה איה תואמצעה תליגמש

 .הבחר המכסה

 ,תופסותו םייוניש אלל ,איהש יפכ תואמצעה תליגמ לע ססובמה םגדה תוכזב

 :ולא םינועיט וללכנ
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 הפשב וארש ויה .תואמצעה תליגמב תיאכראה הפשה תא תונשל אל עצוה *

 .תואמצעה תליגמב ןומטה סותימהמ קלח והז ןכש ,ןורתי תיאכראה

 םייוניש תכירע .תואמצעה תליגמ חסונב םילימ וא םיפיעס תונשל אל עצוה *

 .הנכות לע חוכיו חותפל הלולע תואמצעה תליגמ חסונב

 :הלאה םינועיטה ואבוה הקוחל אובמכ תואמצעה תליגמ לש הצומיא דגנ

 לע אקווד העיבצמ לארשיב תואיצמה ,תואמצעה תליגמב רומאה ףא לע *

 לש הייחב שדח ףד חתפי רשא ,ףתושמ ךמסמ ןנוכל תעה העיגה ןכל .ןויווש-יא

 .תוריחהו ןויוושה תונורקע תא חיטביו לארשי תנידמ

 הבורק היהתש תנמ לע הנכדעל שיו תיאכראו תנשוימ איה הליגמב תירבעה

 .םויכ הנידמה יחרזא לש םבלל

 הזרכהב תרכזנ הניא תיטרקומד הנידמ לארשי תנידמ לש התויה תדבוע *

 .וז הדבוע רכזאל שי .)'וכו ןויוושה תונורקע קר םיניוצמ(

 ףתשל ילבמ םיידוהיה'םיננוכמה תובאה' ידי לע החסונ תואמצעה תליגמ *

 חסנל אופא שי .יברעה רוביצה ףתוש אל טרפבו ,הנידמב םיפסונ םירוביצ

.יברעה רוביצה לש ולוק םג עמשיי ובש שדח ךמסמ

'תיטרקומדו תידוהי' הנידמ םגד .2

 ןנוכמש אוה 'תיטרקומדו תידוהי' דומיצה יכ החנהה תדמוע הז םגד לש ודוסיב

 יוטיבב שומישה םצע .יתִמאה הייפוא תא ףקשמו איהש יפכ לארשי תנידמ תא

 לש ידוהיה דממה ןיב חתמ םייק םאה היגוסב עירכמ וניא 'תיטרקומדו תידוהי'

 'תיטרקומדו תידוהי' חנומה .הנוילעה לע ימ לש ודיו יטרקומדה דממהו הנידמה

 התייווהב יתדה דממל יוטיב 'תידוהי'ב םיאורה שי - תונוש תויונשרפ לבקל יושע

 היצזיליביצכ תודהיה לש המוקמל יוטיב 'תידוהי'ב םיאורה שיו לארשי תנידמ לש

 ימואלה דממה תא אטבל םג יושע ידוהיה דממה .לארשי תנידמ לש היווהב

 .תימצע הרדגהל ידוהיה םעה לש ותוכז תא תשמממ לארשי תנידמ ויפלש

 הנידמכ לארשי תנידמ לש הרדגהב יוטיב ידיל אב ,וז העצה יפל ,יטרקומדה ןפה

 תוריח ,ןויווש לש םייטרקומדה תונורקעל תביוחמו 'היחרזא ללכל תיב' איהש

.דוסי תויוכזו

 טוטיצ וא תואמצעה תזרכה לא הינפה תורשפא ללכמ האיצומ הניא וז העצה

 .הנממ םיקלח לש

 הנידמ'כ לארשי תנידמ לש הייפוא תרדגה דגנו דעב םינועיט םיאבומ ןלהל 

:'תיטרקומדו תידוהי

 ,תידוהיה היצזיליביצל הנווכה רשאכ ,'תידוהי' הנידמ ןכא איה לארשי תנידמ *

 ןמ ןכל .תדל יוטיבה תא תסכנמה תונשרפל אקווד ואלו ,תידוהיה תוברתלו חורל
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 .יתקוחה ךמסמב הז דממ לילכהל יוארה

 תא תאטבמ לארשי תנידמ .ימואלה ןבומב תידוהי הנידמ איה לארשי תנידמ *

 המצע לע הלטנ תאזככ .ידוהיה םעה לש תימצעה הרדגהה תוכז לש השומימ

 הייפוא תועמשמ ןיא םלוא .תוצופתב ידוהיה םעל גואדל תוביוחמ לארשי תנידמ

 תיטילופ הערכה תוכז שי תוצופתב ידוהיה םעה לכלש הנידמה לש ידוהיה

 .ימואלה רושימב

 סיסב לע ןה - תידוהי הנידמכ המקוה לארשי תנידמ ,תירוטסיה הניחבמ *

 אוהש יפכ ,ירוטסיהה עצמה .ם"ואה תטלחה דוסי לע ןהו תינויצה העונתה עצמ

 הנידמכ לארשי תנידמ לש הנוניכ לע דמלמ ,תואמצעה תליגמב םג ףקתשמ

 .תיטרקומד

 'תיטרקומדו תידוהי'כ לארשי תנידמ לש הייפוא תרדגה דגנ םינועיט ןלהל

:הקוחל אובמב

 הקוחהמ קלח ווהיש דוסיה יקוחב עיפומ רבכ 'תיטרקומדו תידוהי' יוטיבה *

 .הקוחל אובמב םג וריכזהל םעט ןיא ןכלו ,תידיתעה

 הייפוא תא ןייצל ןיאו 'תיטרקומדו תידוהי' יוטיבה תא ןיטולחל טימשהל שי *

 הניאש תיתד תונשרפ איה 'תידוהי'ל תונשרפהש םושמ ,הנידמה לש ידוהיה

 .ינוליחה רוביצה לע תלבוקמ

 איהש הדבועה ןיבל 'תידוהי' הנידמ לארשי תנידמ לש התויה ןיב תוהז ןיא *

 תויהל הלוכי אל הנידמ .תימצע הרדגהל ידוהיה םעה לש ותוכז תא תשמממ

 .ידוהי וניא הב םיחרזא השימח לכמ דחא םא תידוהי

 םעה לש תימצעה הרדגהה תוכז' לע שגד םע 'היחרזא לכ תנידמ' םגד .3

9 "ידוהיה

 בכרומ ןקויד אוה לארשי תנידמ לש הנקוידש החנהה לע ססובמ הז םגד

 יפל .ידממ-בר תויהל וילע ךכיפלו ,וז תובכרומ ףקשל ךירצ הקוחל אובמהשו

 ןורקיעה - דוסי תונורקע ינש לש םמויק תא תפקשמ לארשי תנידמ ,וז העצה

 עזג ,תד לדבה אלל היחרזא לכ תנידמ איה הנידמ לכ ויפלש ילרביל-יטרקומדה

 לש ותוכז שומימל יוטיב איה לארשי תנידמ ויפלש הז אוה ינש דוסי ןורקע .ןימו

 .תימצע הרדגהל ידוהיה םעה

 תנידמ' םג ומכ 'תידוהי' היהת לארשי תנידמ יכ הקוחל אובמב ןיוצי וז העצה יפל

 .'היחרזא לכ

 :חוסינל תירשפא המגוד

 היכרע/הרטשמ/הייפוא תא ןגעל הקוח תאזב םיננוכמ לארשי תנידמ יחרזא ונא"
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 תזרכה חורב( היחרזא לכ תנידמו תיטרקומדו תידוהי הנידמכ לארשי תנידמ לש

 ".)תואמצעה

 :דעב םינועיט

 בורה אוהש ,ידוהיה םעה לש ותנידמ ,םואל תנידמכ המקוה לארשי תנידמ *

 .הב

 ,םידוהיל תנקתמ הילפא לש דוסי לעב הריגה קוח ועבטמ אוהש ,'תובשה קוח' *

 םעה לש ותיב תידוהיה הנידמה לש התויה תא אטבמ אוהש םושמ ונכ לע ראשיי

 .ידוהיה

:דגנ םינועיט

 אלא ,היחרזא לכ תנידמל רתוח אקווד ואל יברעה טועימהש הנעטה התלע *

 היחרזא לכ תנידמ ,םיוסמ ןבומב ;דועו תאז .ידוהיה יפואה תא דמגל איה הנווכה

 ןצקומ יוטיב והז .לארשי ייברע לש תיניטסלפה תוהזה לע םויא הווהמ ףא

 .תימואלה םתוהז תא שטשטל לולעש לארשי ייברע לש 'היצזילארשי' ךילהתל

 תופתושו תויביטקלוק תויוכז לעב טועימכ יברעה טועימב הרכהה אופא הפידע

 .האלמ תיחרזא

ילארשי םגד .4

 הפשהו - תדלומכו היווהכ ,תוברתכ - תוילארשיה תובצינ הז םגד דקומב

 .לארשי תנידמ יחרזאל תפתושמה תוהזה לש םיננוכמה תודוסיכ תירבעה

 תוהז תריציל סיסבו דחאמ םרוג הווהת תילארשיה תוברתה ,וז העצה יפל

 לכ לש םיפתושמה םייחה תייווח תא תקבוח 'תוילארשי'ה .תידיתעה הקוחב

 תודהיה לש םיביכרמ םג הכותב תלפקמ וז היווח .לארשי תנידמב םיחרזאה

 ףקשמ תירבעה הפשה לע שגדה .תילארשיה היווהב יוטיב ידיל םיאב םהש יפכ

 הפשה .יחרזאה ירוביצה בחרמב תופתוש רשפאמ אוהש ךכב ילמסה דממה תא

 תיטפשמ ןגעי םג הז חסונ .רבדיהל ןתינ ותועצמאבש םוידמ תקפסמ תירבעה

 .ןוכרדב תוימואלה ףיעסל תמצמטצמ איה םויכש ,'תוילארשיה' תא

 :ירשפא חסונל המגוד

 ינב ,םילארשיה לכ לש ףתושמה םתיב איה לארשי תנידמ"
 תימלסומה ,תידוהיה תותדה ינבו יברעהו ידוהיה םימואלה
 .תירצונהו
 תונורקע לע לארשי תנידמ תדסוימ ,הלש תואמצעה תזרכה יפ-לע
 לש םחורב תיתרבח תוירדילוסו ןויווש ,םולש ,קדצ ,תוריח לש
 תוהמיאהו תובאה לשו תיטרקומדה תרוסמה לש ,לארשי יאיבנ
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.תינרדומה לארשי לש םידסיימה
 תויתרבחו תויחרזא דוסי תויוכז היחרזא לכל חיטבת לארשי תנידמ
 תויוהזה ןווגמל דובכ ךותמ .ךוניחו ןושל ,ןופצמ ,תד ,יוטיב שפוחו
 חורה יסכנ לש םמויק לע הנידמה דוקשת ,היחרזא לש תויוברתהו

 םיינרדומ הלכשהו עדמ ,םיידוהי םישרוש םיגזממה ,םיפתושמה
 הריציה תפש ,תירבעה ןושלה .םיילסרבינוא םיישונא םיכרעו

 םילארשיה לש הלעמב ןושאר ןיינק איה ,הלודגה תילארשיה
 ".םלוכ

יתוברת-בר םגד .5

 איהש הדימב-הב ידוהיה םעה לש ותנידמ איה לארשי תנידמ ,הז םגד יפל

 ותתשוי לארשי תנידמ לש היכרע .הכותב םייחה םיטועימה ללכ לש םתנידמ

 תיב התויהל דחוימב םימאתומה ,לארשי תשרומו קדצה ,תוריחה תונורקע לע

 לש המויק תא רשפאת לארשי תנידמ .םידוהי-אל םיטועימ לש םג ימואל

 ,תימואלה תוהזה םודיק התרטמש ,תיתגלפמ תודגאתה תוברל ,תודגאתה לכ

 .הייסולכוא תצובק לכ לש תדרפנה תינחורהו תיתרבחה

 תויוברתה ןיב ןויווש וא היכרריה םימייק םאה הלאשב העירכמ הניא וז העצה

 .הנידמב תונושה

:ירשפא חסונל המגוד

 םויק חיטבהל תפאושה תיתוברת-בר הנידמ איה לארשי תנידמ"
.הב תויחה הייסולכואה תוצובק לכ לש ינחורו יתוברת ,ימואל
 םזילרולפה ,תוריחה יכרע לע ותתשוי לארשי תנידמ לש היכרע
 תויחה תויתוברתהו תויתדה ,תוימואלה תוצובקה ןיב ןויוושהו

 .הכותב
 הייסולכוא תצובק לכ לש היכרע תא דבכת לארשי תנידמ
 םיעצמאה לכב לעפתו ,יתוברת וא יתד ,ימואל סיסב לע תדחואמה
.היכרע תא חפטל הצובק לכל רשפאל התושרבש
 ולעי ,הב וגהנויש ךוניחה יכרע םג ומכ ,לארשי תנידמ לש הילמס
 החוורו תונלבוס ,םימע תווחא לש םיילסרבינוא םיכרע סנ לע
".תיתרבח

:דעב םינועיט

 ןהמ תחא לכב .תיברעהו תידוהיה קר אל - תובר תויוברת שי לארשי תנידמב *

 איה תיתוברת-בר הנידמ איה לארשי תנידמש הרימאה ןכלו ,תויוברת-תת שי
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 תנידמ לש הייפוא תחת תרתוחה העיבק רשאמ םייקה בצמה לש םוליצ רתוי

.לארשי

:דגנ םינועיט

 תחת עדומב תרתוח ,תיתוברת-בר הנידמ איה לארשי תנידמ היפלש הרהצהה *

  .תידוהי הנידמכ לארשי תנידמ לש המויק

אובמ אלל הקוח םגד .6

 רשא הקוחל אובמ שורד אלש הדמעה ןוידב העבוה ,םדוק ונמנש םימגדל טרפ

.הנידמה לש הייפוא תא ןגעי

:אובמ רדעיה דעב םינועיט

 אוה אלא ,יתוכאלמ קר ונניא אובמב הנידמה לש התומד תא ןגעל ןויסינה *

 ,אובמ חסנל ןויסינב ןכש ,ולוכ יתקוחה ךלהמה תא ןוטרש לע תולעהל לולע

.לארשיב םיקומעה םיעסשהו תוקולחמה לכ םידקמתמ

 וניאו בייחמ וניאש החיתפ טפשמ ףיסוהל בטומ .הקוחל אובמב ךרוצ ןיא *

 .היפיעסב יוצמ הקוחה רקיע ןכש ,הנידמה לש התוהז תא רגסממ

 תוהז תייפכ םושמ ךכב שי יכ ,אובמב הנידמה לש התוהז תא עובקל ןיא *

 רדסה תוביצי תא רערעל הלולע תוהזהו הנידמה ןיב הקיז תריצי .תיביטקלוק

 ןווגמ ךותמ םתוהז תודוא לע עירכהל םיחרזאה לש םתוריחב עוגפלו ירוביצה

 הדיב תתל אלו הנידמה לש החוכ תא ליבגהל אוה הקוח לש הדיקפת .תויורשפא

 .היחרזא לע הנקויד תא עיבטהל חוכה תא

:אובמ רדעיה דגנ םינועיט

 .בושח ילמס דממו יכוניח ךרע ,טרפב אובמלו ,ללכב הקוחל *

 .הנידמב םייחה םישנאה ןיב רוביחה יווק תא ףקשמ הקוחל אובמה *

 יריצ רפסמ תוהזל ןתינ .אובמה הנבמל סחיב תונוש תודמע וגצוה ןוידב

 .תקולחמ

הנידמה לש התוהז תא טרפמה אובמ לומ רצקו יתיצמת אובמ :I ריצ

 תיתרהצה היצקנופ רקיעב שמשמ אובמה יכ םירובס יתיצמת אובמב םידדצמה

 םג ומכ ,'הזר' אובמ .רשפאה לככ םצמוצמ היהיש בטומ ןכלו ,הרידגמ אלו

 ןתינ החוכמשו ףתושמ הנכמ ההוזי התועצמאבש הדיחיה הרוצה םה ,'הזר' הקוח

 תא ללכ רידגהל ןיא יכ םינעוטה שי ;תאזמ הרתי .הקוח לע המכסהל עיגהל היהי

 .הקוחב הנידמה לש התוהז

 ,לארשי תנידמ לש התייווהו התוהמ תא ףקשל ךירצ אובמה יכ ונעטש ויה ,דגנמ

 תונידמ לש תוקוח יכ ונעט דוע .תויסיסב תויוכזו םילמס ,דוסי תונומא טרפל
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 .תונידמה לש ןייפואל םיווק תוותמ תורחא

 םימייקה םיחתמה תא ףקשמש אובמ לומ תוימכסה אטבמש אובמ :II ריצ

 אובמו לפרועמ אובמ ןיבש חתמכ םג רדגוה הז ריצ( תילארשיה הרבחב

)בייחמו ריהב

 םיחתמה לש הלקה ףא ילואו הרשפ ועבט םצעמ אטבי ,תוימכסה ףקשיש אובמ

 םיילמינימה םיווקה לש חוסינ אקוודש ךכב ריכהל שי ,תאז םע .הרבחב םימייקה

 םיחתמה תא טרפמש חוסינ .הקוחל אובמל סיסב שמשל לכוי םימכסומה

 ןכו 'תיטרקומדו תידוהי' יוטיבה תא ללוכה חוסינ ,לשמל( הרבחב םימייקה

 םייקה ןווגמה תא ףקשל םנמא יושע ,)'היחרזא לכ תנידמ' וא 'תידוהי הנידמ'

 אצמי דצ לכש םושמ ,םידדצה ןמ המכסהל הכזי אלש אלא ,םיטקילפנוקהו

 תנידמ תקוח שארב וססונתיש ןיינועמ וניאו םהמ גייתסמ אוהש םיטנמלא וב

 .לארשי

 הקוחה לומ םייק בצמ ףקשל םיכירצ הקוחהו הקוחל אובמה :III ריצ

יוניש יללוחמו יננוכמכ הל אובמהו

 הב וארש ויהו ,תויוכז ןוגיעו הווהב בצמה עוביקל רישכמ הקוחב וארש ויה

 הב וארש ויהו ,תויכשמה לש סותימ תריציל ילכ הב וארש ויה ;יוניש תללוחמ

 .תולווע ןוקיתלו יונישל רישכמ

- םוכיסלו

 ןסיסב לעש המכסה תודוקנ רפסמ תוהזל ןתינ יכ דמלמ םינושה םימגדה יופימ

:הקוחל אובמ תיתשהל ןתינ

01.ידוהיה םעה לש תימצעה הרדגהה תוכז שומימל יוטיב איה לארשי תנידמ *

 אלל היחרזא לכל תויוכז ןויוושב תלגודה תיטרקומד הנידמ איה לארשי תנידמ *

 .ןימו עזג ,תד לדבה

 .יתוברתו ימואל טועימכ יברעה טועימב הרכהה תוכזב ונעטש ימ ויה םג

 .'תידוהי' הנידמכ לארשי תנידמ לש תיוותה תועמשמל רשאב וקלחנ תועדה

 תועמשמו ,יתדה ןבומב תידוהי :הנידמה לש 'התוידוהי'ל תונוש תויונשרפ ועצוה

 הז ןבומב תידוהי ;יתוברתהו ימואלה ןבומב תידוהי ;תידוהי היסהרפ איה רבדה

.'תידוהי'כ לארשי תנידמ תרדגהל ודגנתהש ויה .םידוהי היחרזא בורש

 תורתוס ,תונוש תויועמשמ םינועטה םייוטיב שי הנידמה לש הייפוא לע ןוידב

 יניעב 'המודא הרונ' תניחבב ןהש ,יטפשמהו ירוביצה טביההמ תובכרומו

 'תיטרקומדו תידוהי הנידמ' םה וללה םינועטה םייוטיבה ינש .םינושה םידדצה

 'היחרזא לכ תנידמ' לומ )םיפתתשמה טועימ לצא תודגנתה ררועש יוטיב(

 ררועמש אוה הלא םייוטיבב שומישה םצע יכ הארנ .)בורה תודגנתה ררועמה(
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 תיתִמא תקולחמ תמייק ךכמ תוחפו ,ןוידב םיפתתשמה ןמ קלח לצא תודגנתה

 .הלא תויוותל תחתמ תונומטה תויוהמל סחיב

 תידוהי' יוטיבל םורופה יפתתשמ לש םתודגנתה יכ תומשרתהל דוסי שי

 .הנידמה לש הייח תואיצמב תמייקה וז רשאמ רתוי הבר 'תיטרקומדו

.אל ותו תואמצעה תליגמ לש הרוכזאב לגוד ינא ,רבכ ןיוצש יפכ
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 ואיבהש הנידמה לש התוהז תרדגהל םינוש םיחסונ :חפסנ
ןוידה יפתתשמ

 תימצעה הרדגהה תוכז תא המישגמ/תשמממ/תאטבמ לארשי תנידמ"
 שיו ,תיתוברת-בר הרבח איה לארשיב הרבחה .לארשיב ידוהיה םעה לש
 ןיב יחרזאהו ימואלה ןויוושהו היטרקומדה ,םזילרולפה יכרע תא דבכל
 םיפתושמה םיננוכמ םיכרעו םילמס רצייל תפאוש לארשי .היחרזא לכ
 תוהזה תא חפטת איהו ,םיינויווש םיכרע לע םיססובמש ,היחרזא ללכל
 .היחרזא ללכ לש םייתדה םיכרצהו תשרומה ,תימואלהו תיתוברתה
 הפשה איה תיברעהו ,לארשיב הנושארה הפשה איה תירבעה הפשה
 םגושגשלו םתחוורל לעפת לארשי תנידמ .תוימשר תופש ןהיתשו ,היינשה
 םתוכזו םדאה דובכ ,יעבטה קדצה תונורקע יפ-לע היחרזא ללכ לש
 ףאשת לארשי תנידמ .תיתרבח החוורלו תואירבל ,ךוניחל ,הסנרפל
 תולובג .רוזאה תונידמו ימע לכ םע הלועפ ףותישלו םולש תגשהל לעפתו

 .)הכרב דמחומ כ"ח( "הינכש םע םולשה תולובג םה םייפוסה הנידמה

 תוימואלל יוטיבה איהש הז ןבומב ידוהיה םעה תנידמ איה לארשי תנידמ"
 תחטבה לש ןבומב היחרזא לכ תנידמ איה לארשי תנידמ .תידוהיה
 תוילאודיבידניאה תוילכלכה ,תויתרבחה ,תויחרזאה ,תויטילופה תויוכזה
 ,תויתד ,תויתוברת תויצוביק תויוכז תחטבה לש ןבומבו היחרזא לכ לש
 .)אריפש סומע 'פורפ( "הבש טועימה תויסולכוא לש תויתליהקו תוינתא

 .לארשי םע תריצי איה .ידוהיה םעה לש ותנידמ איה לארשי תנידמ"
 ץוביקל ,םידוהי תיילעל תינויצה העונתה לש היתופיאש תא המישגמ איה
 .לארשי תנידמ תמקה לע הזרכהבש תונורקעה חורב ץראה ןיינבלו תויולגה
 םדאה לש דוסיה תויוכז תא תדבכמ ,יטרקומד רטשמ תמייקמ איה
 םיטועימה תשרומ תאו תותדה לכ לש םישודקה תומוקמה לע תרמושו

 ,היחרזא לכל רומג ינידמו יתרבח תויוכז ןויווש םויק ךות ,הכותב םייחה
 .)ןמרבוג המלש ד"וע( "ןימו עזג ,תד לדבה ילב

 תופכל הנידמל לאו ,היסהרפב תידוהיה תרוסמל בושח םוקמ ןתניי"
 .)ץילרק יכדרמ ברה( "טרפה ייחב תוגהנתה
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 לש הייפוא תא ןגעתש הקוח תאזב םיננוכמ לארשי תנידמ יחרזא ונא"
 ושרופיו ודבוכי הקוחה תוארוה .תואמצעה תזרכה חורב לארשי תנידמ
 .)ףיש ןליא ףולא( "הזרכהבש תונורקעה חורב

 םייחה םיטועימה תנידמו ידוהיה םעה לש ותנידמ איה לארשי תנידמ"
 הנויבס תטפושה( "תואמצעה תזרכהבש תונורקעה סיסב לע הברקב
 .)יולטור

 הרדגהה שומימל המקוהש ,םילארשיה תנידמ איה לארשי תנידמ"
 .)ענאסלא בלט כ"ח( "ידוהיה םעה לש תימצעה

eW'ל ליבקמב ,לארשי תנידמ יחרזא ונא"  eht  elpoeP' דוד( "ינקירמאה 
 .)באר
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יזכרמ ןיערג םע תיתוברת-בר הקוחל חיתפ

 ללכ לש םתנידמו ידוהיה םעה לש ותנידמ איה לארשי תנידמ
.הב םייחה םיטועימה
 קדצה ,תוריחה תונורקע לע ותתשוי לארשי תנידמ לש היכרע
 םג ימואל תיב התויהל דחוימב םימאתומה לארשי תשרומו
.םידוהי-אל םיטועימל
 תודגאתה תוברל ,תודגאתה לכ לש המויק רשפאת לארשי תנידמ
 תינחורהו תיתרבחה ,תימואלה תוהזה םודיק התרטמש ,תיתגלפמ
.הייסולכואב הצובק לכ לש

 תיתוברת-בר הקוחל חיתפ
 םויק חיטבהל תפאושה תיתוברת-בר הנידמ איה לארשי תנידמ
.הב תויחה הייסולכואה תוצובק לכל ינחורו יתוברת ,ימואל
 ןיב ןויוושו םזילרולפ ,תוריח לע ותתשוי לארשי תנידמ לש היכרע
.הב תויחה תויתוברתהו תויתדה ,תוימואלה תוצובקה
 הייסולכוא תצובק לכ לש היכרע תא דבכת לארשי תנידמ
 םיעצמאה לכב לעפתו ,יתוברת וא יתד ,ימואל סיסב לע תדחואמה
.היכרע תא חפטל הצובק לכל רשפאל התושרלש

 ולעי ,הב וגהנויש ךוניחה יכרע םג ומכ ,לארשי תנידמ לש הילמס
 החוורו תונלבוס ,םימע תווחא לש םיילסרבינוא םיכרע סנ לע
.תיתרבח
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םיוברברול םחנמ ר"ד :ידי לע הרבוח וז העצה
       

)תיטרקומד-תידוהי םגד( הקוחל )elbmaerP( המידקמ הקספ

 תיעבטה ותוכז תא שממל ידוהיה םעה םק לארשי-ץראב
 יפוא .לארשי תנידמ אוה ימואלה ותיב תא םיקהל תירוטסיההו

 עבוקה ידוהיה הנשה חולב ,םייתכלממה הילמסב אטבתמ הנידמה
 תימשרה התפשכ תירבעה הפשה תעיבקב ,החונמה ימי תא
 וז הנידמ ,תעב-הב .ידוהיה םעה לש ויתויולג ץוביקל התוביוחמבו

 ,םנוחטיבו םמולש םודיקל תביוחמ איהו היחרזא ללכל תיב איה
 רטשמה .תויסיסבה םהיתויוכזל תדמתמ הגאדלו ,םגושגשו םתוריח
 היחרזא לש םתלוכי תא חיטבהל דעונ לארשי תנידמ לש יטרקומדה
 ,הירבח לש דוסי תויוכזל יוטיבכ רוביצה תושרב םתוהז תא עיבהל
 לש םייחרזאה הייחב הירבח לכ לש םתוללכיה תא חיטבהלו

 םיטועימה ינב לש םתועיגפל תדחוימ תושיגר ךותמ  ,לארשי תנידמ
 תואמצעה תזרכהב רומאכ תאז לכ .םהיתויוכז רומישל הגאדהו

:לארשי תנידמ לש
 דוקשת ;תויולג ץוביקלו תידוהי היילעל החותפ אהת לארשי תנידמ
 תודוסי לע תתשומ אהת ,היבשות לכ תבוטל ץראה חותיפ לע
 ןויווש םייקת ;לארשי יאיבנ לש םנוזח רואל םולשהו קדצה ,תוריחה
 ;ןימו עזג ,תד ילדבה ילב היחרזא לכל רומג ינידמו יתרבח תויוכז

.תוברתו ךוניח ןושל ,ןופצמ ,תד שפוח חיטבת

 םיטרפמ ונא ,ןמושיי תא םדקלו וללה תורטמה תא םישגהל תנמ לע
:הז רטשמ לש םייתקוחה ויתונורקע תא תאזב
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'ילארשי' שגדב הקוחל אובמ

 םימואלה ינב ,םילארשיה לכ לש ףתושמה םתיב איה לארשי תנידמ
.תירצונהו תימלסומה ,תידוהיה תותדה ינבו יברעהו ידוהיה
 תונורקע לע לארשי תנידמ תדסוימ ,הלש תואמצעה תזרכה יפ-לע
 לש םחורב תיתרבח תוירדילוסו ןויווש ,םולש ,קדצ ,תוריח לש
 תוהמאהו תובאה לשו תיטרקומדה תרוסמה לש ,לארשי יאיבנ
.תינרדומה לארשי לש םידסיימה
 תויתרבחו תויחרזא דוסי תויוכז היחרזא לכל חיטבת לארשי תנידמ
 תויוהזה ןווגמל דובכ ךותמ .ךוניחו ןושל ,ןופצמ ,תד ,יוטיב שפוחו
 חורה יסכנ לש םמויק לע הנידמה דוקשת ,היחרזא לש תויוברתהו

 םיינרדומ הלכשהו עדמ ,םיידוהי םישרוש םיגזממה ,םיפתושמה
 הריציה תפש ,תירבעה ןושלה .םיילסרבינוא םיישונא םיכרעו

 םילארשיה לש הלעמב ןושאר ןיינק איה ,הלודגה  תילארשיה
.םלוכ

    

ןמטוג לאונמע 'פורפ :ידי לע הרבוח וז העצה

,תיטרקומדו תידוהי הנידמכ ,לארשי תנידמ
 רואל םולשהו קדצה ,תוריחה ,םדאה דובכ תודוסי לע תתשומ אהת
;לארשי יאיבנ לש םנוזח
 ילדבה ילב היחרזא לכל רומג ינידמו יתרבח תויוכז ןויווש םייקת
;ןימו עזג ,תד
;תוברתו ךוניח ,ןושל ,ןופצמ ,תד שפוח חיטבת
 םיחרזאה תופתתשה לעו קוחה ןוטלש לע יונבה רטשמ םייקת
 .היבשות לכ תבוטל ץראה חותיפ לע דוקשי רשא ,םתמכסהו

  :טנרטניאה רתאב תוארל ןתינ םלועב תונוש תונידמב תוקוחל םיחיתפל תואמגוד
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הקוחל אובמה - הקוחה לע היתוכלשהו הנידמה יפוא תייגוס

תורעה

 רטשמה" :ירמאמ תא ואר ,לארשי תנידמ לש רטשמב דעותמו טרופמ ןוידל   1
  "?תינתא היטרקומד וא ,היטרקומד-יא ,תיחרזא היטרקומד :לארשי תנידמ לש
.565-036 ,ב תילארשי היגולויצוס ,)2002(
 ,רואל האצוה ובנ ,תיתקוח תונשרפ :ג ךרכ ,טפשמב תונשרפ ,קרב ןורהא  2
.323-743 'מע ,ד"נשת םילשורי
 .543 'מע ,םש ,םש  3

tsriH  divaD  , tafarA“  oS  raeN  teY  oS  raF  ni  gnoL  hcraM  ot   ”melasureJ naidrauG 4 
lirpA  1002 . 

 לע יפרגומדה םויאה תרבגהל תויברע תומישמ" ,דיגאמ-לא דבע דיחאוו 5
.1002 ילויב 92 םוימ ,תורייב-ןודנול ,תאייח-לא ",לארשי
 ,)2591.21.2( ג"ישת ולסכב ד"י םוימ ,211 רפסמ ,לארשי תנידמ יקוח רפס  6
 תידוהיה תונכוסה לשו תימלועה תינויצה תורדתסהה לש ןדמעמ קוח ,341 קרפ
.1 ףיעס ,2 'מע ,לארשי-ץראל
 ,)2591.21.2( ג"ישת ולסכב ד"י םוימ ,211 רפסמ ,לארשי תנידמ יקוח רפס  7

.2 'מע ,לארשי-ץראל תידוהיה תונכוסה ןיבל לארשי תלשממ ןיב הנמא
8

J  . tatsnezjA  , enilceD“  fo  larudecorP  msilarebiL  : ehT  yreppilS  epolS  ot  ”,noisseceS  ni 
J.H  . de( sneraC  ,). sI  cebeuQ 's msilanoitaN  tsuJ  ? sevitcepsreP  morf  enohpolgnA 

adanaC ( laertnoM  dna  notsgniK  : lliGcM - sneeuQ  ytisrevinU  sserP  , 9991  ,) pp. 
631-021  ; J.H  . sneraC  , ,noitargimmI“  lacitiloP  ytinummoC  , dna  eht  noitamrofsnarT 

fo  ytitnedI  : cebeuQ 's noitargimmmI  scitiloP  ni  lacitirC  ,evitcepsreP  ” ni  J.H  . sneraC 
de( .)  , dibi  , pp  . 18-02  ; C  . rolyaT  , yhW“  oD  snoitaN  evaH  ot  emoceB  setatS ? ”,  ni 

tserofaLG ( de  ,). gnilicnoceR  eht  sedutiloS  : syassE  no  naidanaC  msilaredeF  dna 
msilanoitaN ( laertnoM  dna  notsgniK  : lliGcM - sneeuQ  ytisrevinU  sserP  .)3991

 המרב רקיעב ונממ לדבנו 'תיטרקומדו תידוהי' לש םגדל ורקיעב המוד הז םגד  9

 .תוהמה תניחבמ אלו תיטנמסה
 לארשי תנידמ לש תוימיטיגלב הרכהה ןיב הקודהה הקיזה לע ועיבצהש ימ ויה  01

 הרדגהה תוכזב הרכהה ןיבו ידוהיה םעה לש תימצעה הרדגהה תוכזל שומימכ

 הרכהל חתפ חתפי ,תיניטסלפ הנידמ לש הנוניכ .יניטסלפה םעה לש תימצעה

 ,הנידמה יחרזא לכ דצמ ידוהיה םעה תנידמכ לארשי תנידמ לש תוימיטיגלב

 הנידמה תולובג תעיבקל עגונב תויתייעבהש ןייוצ ןכ ומכ .יברעה טועימה ללוכ

 .הקוחה לע תוכלשה תלעב איה






