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:ןושאר קלח

המיחל תותעב תרושקתהו ל"הצ
רוש לעיו ובנ ךורב :תאמ

המדקה
 תויגוסב קסע ,2002 ץיקב םייקתהש הרבח-אבצ םורופ לש ישימחה שגפמה

 םיניצק ופתתשה שגפמב .המיחל תותעב תרושקתהו ל"הצב תורושקה

 ,היטרקומדל ילארשיה ןוכמה לגס ןכו ,ל"כטמרה םשארבו ל"הצמ םיריכב

.רוביצב םינוש םירזגממ םישיאו הימדקאה ןמ םירקוח

 תופקשהו תועד וב ועבוהש שגפמ – שגפמה ינויד תא םכסמ הז רמאמ

 ירבד לע ססבתמ רמאמה .תומכסומ םיתעלו תודגונ םיתעל ,תונווגמ

 דועב םיפתתשמל קלוחו שגפמה תארקל ןכוהש עקר-רמוח לעו םיפתתשמה

.דעומ

 ,ונלש ןוידה אשונל עגונה לכב דואמ תרעוס הפוקתב םייקתה שגפמה

 תעב ,'ןגמ תמוח' עצבמ רחאלו םירומחו םיפוכת תודבאתה יעוגיפ ירחא

.ואישב היה ,ימואלניבהו ימוקמה ,יתרושקתה רוקיסהש
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אובמ

 םיכלוה ויחווטש ,רתוי ףוקשו ןטק םלועב םייח ונא ,ישילשה םוינלימה לש וחתפב

 הדשב םיבושחה םינקחשה דחא .תוריהמב הנתשמ וב תואיצמהשו םירצקתמו

.תרושקתה אוה םויה הכרעמה

 חינהל רשפא היה .םיניטסלפה םע תומיעב ןותנ ל"הצ ,0002 רבמטפס זאמ

 ןויסינהש אלא .בטיי ןכ ,ל"הצ לש ויתולוכיו ויתולועפ לע תוחפ עדנש לככ יכ

 יכו םייאבצ םיתומיע לש תלבגומ הסיפת יהוז יכ ונדמלמ ינכדעהו ירוטסיהה

 ותעדות לע העפשהה ידי-לע – תואיצמה בוציע לע תישממ העפשה תרושקתל

 יסחי הבש ,תיחכונה הכרעמב .תירוביצה העדותה לע העיפשמ איה טרפה לש

 העדותה לע קבאמה יכ םיתעל המדנ ,בושח ךבדנ םידימעמ תרושקתהו ל"הצ

 לע ,תיניטסלפה העדותה לע קבאמה – ברקה הדשב קבאמה ןמ רתוי בושח

 .)ברעמה תונידמו ברע תונידמ( תימואלניבה העדותה לעו תילארשיה העדותה

 לע הרישי העפשה להקה תעדלו ,להקה תעד לע העפשה תרושקתלש קפס ןיא

 םימויאה ינפמ לארשי תנידמ לע ןגהלו ויתומישמ תא אלמל ל"הצ לש ותלוכי

 תובחרתהב ,ראשה ןיב ,ףקתשמ הז םירבד בצמ ,יחכונה תומיעב .הל םיפקשנה

 העבג ויה רבעב ל"הצ ידעי םא :'םיריחמ'ו 'םידעי' ומכ םיגשומ לש תוללכתשהבו

 הנומ ל"הצ םויה ,המיחל יעצמאו םיעגפנ ויה םיריחמהו רצובמ דעיו תטלש

 וילייח ,ויתודיחי לש תוימדתה תאו להקה תעד תא ,העדותה תא םג וידעי ןיב

.וידקפמו

 ל"הצ דדומתמ ,םיינוחטיבה וידעיל ליבקמבו ,הראותש תבכרומה תואיצמב

:הרצקב םתוא ראתל הסננ .םיטושפ אל םייתרושקת םירגתא םעו םיחתמ םע םג

ביטרנה - תרגסמה רופיס

 םרופיסכ םלועב רייטצמ ילארשי-יניטסלפה ךוסכסה - תיסיסב הירטמיס-א .1

 םיספתנ םיניטסלפה וליאו הקזחו הלודגכ תספתנ לארשי :תיילוגו דיוד לש

 םעה ,שבוככ תספתנ לארשי .תיעבט הדהא םהילא ךשומש המ ,םישלחכ

 תייהש תא םיאור ילארשיה רוביצב םיבחרנ םיקלח וליפא .שבכנכ - יניטסלפה

 ןפואב יואר-יתלבו ינמז בצמכו )'ער'ה לע שגד םע( יחרכה ערכ םיחטשב ל"הצ

.ינורקע
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 הירוגטקל ךייש יניטסלפ-ילארשיה תומיעה - חורזא לש ךילהתב הכרעמ .2

 בור ןהבש תומחלמ ,חורזא לש םיכילהת תורבועה תומחלמ לש השדח

 ,רידס אבצ ןיב הדגנההמ הנהנ יניטסלפה דצה .םיחרזא םה םיעגפנה

 לש תויצילימ ליעפהלמ עתרנ וניאו יממע תויצילימ אבצ ןיבל ,בטיה דיוצמ

.םיחרזאל תיטמוטוא הנותנ תרושקתה תדהא .םידלי-םילייח

 םיידוחייה וינייפאמ איה ךכל הביסה - הרבסהל השקו ךובס תרגסמ רופיס .3

 המכמו םיבר םיירוטסיה םיכבדנמ יונב ותויה םגו תומיעה לש םייחרזאהו

 ,םילימ ףלא הווש םוליצ ,וז תואיצמב .תונוש תורזגנ ילעב םיביטרנ המכו

.לארשיל םיאימחמ םניא םימוליצה םעפ אלו

 ותוהמב עגונש המב - תינידמה המרב יסיסבה ביטרנה לע המכסה-יא .4

 ןיינע םאה ,תינידמה המרב תועדה יקוליח םימייק – יחכונה תומיעה לש

 ,)תיממע תוממוקתה( הדאפיתניא םע ,הטילש ללכמ אציש עוריא םע ונל

 .רורט יעצמאב הוולמ המוזי הפקתהב ,םוזי יניטסלפ ךלהמב רבודמש וא

 םעה .ץוח יפלכ ןהו םינפ יפלכ ןה הרבסהה לע השקמ הזכ גוסמ המכסה-יא

 .יניטסלפה םעה ןיבל םיניטסלפה םיטסירורטה ןיב ןיחבהל השקתמ לארשיב

 בושו בוש ומצע אצומ ל"הצו ,ברקה הדשב םג שחרתמ הנחבהב הז ישוק

 .יבמופב ךכ לע לצנתמו םיחרזאב עגופ

יגולונכטה רגתאה

 ,תירלולס( תיקזבמה תרושקתה - יתרושקתה חווידה תוידימו תויחטש .1

 ירוזאמ עדימ ריבעהל החילצמ )חטשה ןמ םירישי םירודיש ,טנרטניא

 אלש יפ -לע-ףא ,)תיל"הצה רורבדה תכרעממ רתוי( הבר תוריהמב תומיעה

.תנווכמ היעטהב םגו דודרו יקלח עדימב רבודמ תחא

 - yalpeR-ה טקפאו )gnimarF( רוגסמה ידי-לע תמצעומו הטומ תואיצמה .2
 ךרועה וא יאמבה ,םלצהש יפכ תרגסוממ רוביצה לא העיגמ הנומתה

 תויושחרתההמ תומלעתה ךות םיוסמ עוריא לע אוה סוקופה ,םיתעל .וצר

 המרגש ,ויבאו הרוד-א דמחומ דליה תנומת ,לשמל ,ךכ .וביבסש תוביסנהו

 תויריה ברק לע רבד תפשוח  הניא ,לארשי תנידמלו ל"הצל בר יתרבסה קזנ

 טקפא תועצמאב .תיניטסלפה הרטשמה ןיבל ל"הצ ןיב ביבס להנתהש

 תודחא םימעפו תושדח תרודהמ לכב בושו בוש הרדוש איה ,yalpeR-ה
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 לע הבוגתכ ,הרוי ל"הצש םיליט תונומתש הרוק תחא אל .הרודהמ לכב

 ןפואב םיפירחמ ךכ ידי-לעו ,yalpeR-ה תועצמאב תורזחוממ ,לשמל עוגיפ

 םיליט תורשע ורונש איה השוחתה ;תיאבצה הבוגתה תמצע תא יתוכאלמ

.םידדוב םיליט קר ורונ לעופבש דועב

 תוסחייתה אלל תואצותב זכרתהל הטונ תילאוזיווה תינורטקלאה תרושקתה .3

 תא אלו רשקהה תא אל תופשוח ןניא םייק בצמ לש תונומת - תוביסנל

 ןניא תוברוח-ייעל ךפהש ינוריע רוזא לש תונומת ,ךכ .בצמל תוביסה

 תיטמוטוא טעמכ תועבוק ןה ךכבו ,ל"הצ תבוגתל םדקש עוגיפה לע תורפסמ

 ליעפה ל"הצש הדבועה .תילילשכ םיעינמה לשו השעמה לש םשורה תא

 עציב ןכל םדוק הנשש םילבחמ-ברב עוגפל ידכ םיקוסמו םיליט הז עוריאב

   .NNC לש םיפוצה ינוילימ תא תענכשמ הניא ,ינומה חצר
 תונידמל האוושהב תינייוולהו תינורטקלאה תרושקתב שומישה תותיחנ .4

 תשמתשמ איהש רבתסמ ,קט-ייה תמצעמל תבשחנ לארשיש תורמל - ברע

 ללכ תשמתשמ הניא איהש ,ברע תונידממ תוחפ הרבסה תורטמל טנרטניאב

 בקעמל רוביח הל ןיאשו יברעה םלועה לא תונפל ידכ תינייוולה תרושקתב

.תועידיה תויונכוס ירודיש רחא חטשה ןמ תורישי

 ינידמ-יאבצה חתמה

 ,תרושקתהו אבצה ,הנידמה :םימרוג השולש הכרעמה הדשב םיבולש םויה

 ,תיאבצה :וזב וז תובולשה תוביטקפסרפ שולש ונל שי ךכל המודבו

 אשונ לע בושחל השק יברע-ילארשיה תומיעה יאנתב .תיטילופהו תיחרזאה

 יטילופ-יחרזא אשונ העשב-הב ונניאש הנושאר הגרדממ יאבצ-ינוחטיב

 .הנושאר הגרדממ

 םיטביהב תועגונה תודמע גיצמו חתנמ תחא אל ומצע אצומ ל"הצ

 תואיצמב יכ המוד .תומיעה לש יגטרטסאה רוגסמל תורושקהו םייטילופ

 ןיב הנחבה תושעל ירשפא-יתלב טעמכו יתוכאלמ ,תיחכונה תיטילופה

 .תיטילופה היישעה ןיבל תיגטרטסאה המרב תינוחטיבה-תיעצבמה היישעה

 .תינידמ םגו תיאבצ םג איה 'תאפרע תא ןאכמ שרגל ךירצ' ומכ הרימא

 ותעד תווח תא ןתיי םאה :המליד הפ תמייק ,אבצ שיא התוא רמא םא

 התעמשהמ ענמייש וא ,יטילופ עבצב ל"הצ תעיבצב ןכתסיו תיעוצקמה
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 תנידמ ןוחטיבב ףא ילואו אבצה לש תיעוצקמה ותוירחאב עגפי ךכ ידי-לעו

.לארשי

הרבסהה תולובג

 קלחכ םיעגפנו תופוג לש תונומתב שומיש םישוע םיניטסלפהש דועב

 תעיבק לע תומיעה תישארב רבכ ל"הצב טלחוה ,םהלש הלומעתה תכרעממ

 שמתשהל תושר לביק אל ל"הצ רבוד ,ךכ .תילארשיה הרבסהל תולובג

 תורמל ,הללאמרב 'ץנילה יללח ינש לש םהיתופוג תונומתב תיתרבסה

 הפוקתב הנושארה הלעמהמ 'יתרבסה סכנ' תווהל ולכי הלא תונומתש

.השק

 חווידה תוריהמ לומ תונימא

 לע רהמ ביגהל ךרוצה ןיב תחא אל תטבלתמ ל"הצ לש הרבסהה תכרעמ

 תוכירצמה ,עדימה תונמיהמל ההובג תונימאל התוביוחמ ןיבל ,םיעוריא

 .בר ןמז םיכרואש חטשב םידקפמה לש םילואשתו םיריקחת

 תעדוהו ,ל"הצ לש םיללחבו םיעגפנב רבודמשכ הלֵדג תוטבלתהה

 ל"הצ בכיע הלא תוביסמ .תוחפשמל העדוהה ןתמ דע תבכעתמ רבודה

 םרגו ויעגפנו ןינ'גב ברקה תואצות לע העידיה םוסרפ תא יתועמשמ ןפואב

.הנידמה יבחרב הלהבו תועומש לגל ןווכתמב אלש

:רתוי דוע הנומתה תא םיכבסמ םינבומ םידוגינ ינש

 העתרהה תלוכי תא רמשל ל"הצ לש ונוצר ןיב דוגינ םייק עבק ךרד

 דוד' ביטרנל ,םיאנידמ תוברל ,תימלועה להקה תעד לש התדהא ןיבל ולש

 .תיילוג ומכ לועפלו תואריהל בייח ל"הצ ,עיתרהל תנמ לע .'תיילוג לומ

 תודוקנ דימ דיספמ אוה ,תיילוג ומכ לעופו הארנ אוהש תמיא לכ ךא

 .תויתרושקת

 :תימלועה להקה תעדל תילארשיה תימינפה להקה תעד ןיב אוה ףסונ דוגינ

 רורטה לומ לא ביגהל הלשממה תא תבייחמ לארשיב להקה תעדש דועב

.קופיא לע רומשל ץחל הילע הליעפמ תימלועה להקה תעד ,יניטסלפה
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המיחלל תוכרעיהב יגטרטסא לוקישכ תרושקתה

 .NNC-ב דיספמ ךא ברקה הדשב חצנמ אוה יכ ל"הצ לע רמאנ םעפ אל
 םא ברקה הדשב יתאצות ןוחצינ לש תועמשמה המ הלאשה תלאשנ

 .ךסמה לע הכרעמב םידיספמ

 תוחפ וניא םינומהה תרושקתו המחלמ ןיב וננמזב קומעה בולישה

 המחלמה הנבמ תא ונישש םיגלפומ םייגולונכט םישודיחמ ינכפהמ

 םינומהה תרושקתש ףא .חתותה וא סוטמה ,קנטה תאצמה ומכ ,רבעב

 תולועפ לכ ןיב תכוותמ איה ,אקווד יחרזא ילכ אלא יאבצ ילכ הניא

 תוחוכה לש היגטרטסאהו םוקמה ,ןמזה יגשומ לע העיפשמו אבצה

.הערכהה גשומ לע םג ומכ םיביריה

 תוכרעיהב יגטרטסא לוקיש לאכ תרושקתל סחייתהל שי םאה

?המיחלל

:הלא ןה וז הלאשב ןוידל אצומה תודוקנ

 ענכנ סבומה דצה רבד לש ופוסבש ןוויכ ,העדותב תערכומ המחלמ לכ .א

 תרושקתה לש ברקה הדשב תשחרתמ העדותה לע המחלמה .תיתעדות

 .םיכורא םיחווטב תלעופו תוריהמבו חוכב תעגופש ,תינרדומה

 אל ,תושדחה תוינייוולה תויגולונכטהו תילבולגה תרושקתה ןדיעב .ב

.ןמז ךרואל אל יאדווב ,עדימ םוסחל ןתינ

 :תושדח תויוכרעיה תובייחמ תרושקתה לש תושדחה תויגולונכטה .ג

 ,םיירלולס םינופלטב םג שומיש השענ ,רודישה תותשר תואמ לע ףסונ

 היהי דיתעבו ,תוישיא ואדיו-תומלצמבו םיישיא םיבשחמב ,טנרטניאב

 תלוכי .ברקה הדש תא םיראתמש ןייוול ימוליצ רדשלו תונקל רשפא

.תיספא טעמכ ,אופא ,איה תרושקתה לש םיברה םיקיפאה לע חוקיפה

 איה תרושקתה יבגל אבצה תוכמס ,תיטרקומד תיברעמ הרבחב .ד

 דמוע 'הלומעת' גשומה .הרוזנצה לש חוקיפה יעצמא םג ךכו ,תלבגומ

 ,חוקיפ תבהוא הניא ,הדִצמ ,תרושקתה .וז הרבח לש היכרעל הריתסב

.םירבוד לש היצלופינמ דחוימבו

 םיניטסלפה לומ םויה להנמ ל"הצש תושקה תותיזחה תחא ,םדוק ןיוצש יפכ

 העדותה לע ,תימואלניבה העדותה לע המחלמה :ךסמה לע המחלמה איה
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 תויה .יניטסלפה םעה תעדות לעו יברעה םלועה תעדות לע ,תילארשיה

.יטירק אוה הב תרושקתה ביכרמ ,העדותה לע המחלמב רבודמש

 רושימב םג לעופב תונחבנ תויאבצ תולועפ יכ ךכל םידע ונא םנמאו

 :הכרעמה בוציע לע תיזכרמ העפשה תרושקתל יכו יתרבסההו יתעדותה

 ריבעמ אוהש תימדתבו רסמב םג תובשחתמ קשנה גוס יבגל תוטלחה

 תורמל ר"יח דודג לש ,רתוי 'הנותמ'ה ,וזמ הנוש תימדת םיקנטו ברק יקוסמל(

 ךשמו תויניטסלפה םירעל הסינכה יותיע ;)ךכב ךורכה םילייח ייחב ריחמה

 'ת ּויתרושקת' ומכ תונוש תויתעדות תויצטונוק ןובשחב איבמ ןהב הייהשה

 תושדח תורודהמ לש םינמז ,תורחא תונידמל סחיב םינמז ישרפה( תועשה

 .המודכו )תויזכרמ

 לעב הנתשמ לאכ יתרושקתה ץורעל סחייתהל בייח ל"הצש ןאכמ

 סחייתמ אוהש םשכ ,ינרדומה ברקה הדשב תרכינ תיגטרטסא תובישח

 תוכרעיהב יגטרטסא לוקיש איה תרושקתה .ילכלכהו ,יאבצה ,ינידמה ץורעל

 .המיחלה רחאלו המיחלה ידכ ךות ,המיחלל

 )ח"למא( המיחלה יעצמאמ קלחכ תרושקתה

 םגרותמה ,ברקה הדשב ףסונ 'קשנ' לאכ איה תרושקתל סחייתהל תפסונ ךרד

 לא סחייתהל ןתינ ,וז חורב .עצבמו הלועפ לכב תומישמהו תוחוכה תלבטל

 רתויו רתויש איה תיזכרמה הרטמהשכ ,חטשב חנומה חתות לאכ המלצמה

 אוה ל"הצ לש יסיסב תוגהנתה ללכש יפ-לע-ףא .יוצרה ןוויכב וריי םיחתות

 םא םג הכרעמב ילככ תרושקתב שמתשהל ףידעש ענמנה ןמ אל ,תויאשחה

 .יתפישח ריחמ ךכל שי

תירקש הלומעת

 המחלמב תינפקותו תירקש הלומעתב שומישמ ןווכתמבו עדומב ענמנ ל"הצ

 תרבעה ורקיעש ,יתאו ירסומ דוק יפ-לע לועפל לדתשמ אבצה .תיתעדותה

 ,הנטק תיטרקומד הנידמב .האנוהו היעטהמ תוענמיהו םיקיודמ םינותנ

 הלומעת לע דחוימבו ,תויתרושקת תויצלופינמ לע תירוביצה תרוקיבה

 .ויתולועפל תוימיטיגלה תא אבצה ןמ לולשת ,תירקש
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?םנמואה -  המיחלה יעצמאמ קלחכ תרושקתה

 המיחלל תוכרעיהב יגטרטסא לוקיש תרושקתב תוארל שי יכ הנעטה דגנכ

 תרושקתה תא תוארל יונב אל ללכ אבצה יכ םינעוט  שי ,ח"למא ףא ילואו

 ,וז הסיפת יפ-לע .חצנל איה תידעלבהו תירקיעה ותמישמשו הז דיקפתב

 וניא אוהו ,תרושקתה תעדל דוגינב תושענו ושענ אבצה לש תובר תוטלחה

 .ותמישמ תא אלמל ואובב הנממ שושחל וא הב שמתשהל ,הב בשחתהל ךירצ

םייאבצה םיכלהמב תרושקתה לש ינגרוא בוליש

 הלוכיו המיחלל תוכרעיהב יגטרטסא לוקיש הווהמ תרושקתה יכ רהבוהשמ

 יביטרפוא ךרעל הכפהל ןתינ דציכ הלאשה תלאשנ ,המיחל יצמא שמשל

 ובש בצמל איבהל ךכבו ,תיאבצה תכרעמה ךותב תינגרוא הנבומו ןנכותמ

:תועצומ הלועפ יכרד ןלהל .'המצע תא הריבסמ המחלמה'

 תא ווליש םיאנותיע תוברל ,ברקה הדשב תרושקתה לש רתוי בחר בוליש .1

 תיווזמ םלוצמהו רפוסמה עדימב הפצהל איבי ,ןהיתומישמב ל"הצ תודיחי

 התסינכ תא וריתה ול ,וז חורב .ל"הצל דהוא היהיש עדימ ,תיל"הצה תוארה

 התייה איה םתסה ןמ ,המיחלה לש רתוי םדקומ בלשב ןינ'גל תרושקתה לש

  לש הלומעתהו תועומשה תא המיזמ םג ךכבו ריעב םישק תוברק לע תחוודמ

.םיבשותב ,לוכיבכ ,עציב ל"הצש חבטה לע םיניטסלפה

 איה הנווכה - המיחלב בצמה תכרעהמ קלחכ םייתרושקת םילוקיש תסנכה .2

 תוצעוויה רמולכ ,תיעצבמ תוליעפל האיציה ינפל תילמרופ תיתרושקת הנכהל

 ןקמועל דומעל ידכ )האופרו הקיטסיגול יחמומל המודב( תרושקת יחמומב

 בצמה תכרעה ןוכדע .וז תוליעפ לש תויתרושקתה תורזגנהו תויועמשמה לע

 תומלוהו תומאתומ תובוגת רשפאת עצבמה 'תולגלגתה' תעב תיתרושקתה

 .תמא ןמזב רתוי

 יקזנ םוצמצב דקמתהל הכירצ הבישחה יכ ןכתיי - 'םייתרושקת םינוכיס' להונ .3

 ורתואי ובש םוקמ לכב .איבהל היושע איהש תלעותה תלדגהב אלו תרושקתה

 וא רתויב םיאתמה םדאה בצוי )תויתרושקת הפרות תודוקנ( 'תרושקת ישקומ'

 תויועט' ענמת הזכ גוסמ תיתרושקת הבישח .ןמע דדומתהל המיאתמה הדיחיה

 ורקנש תוינוכמ לש ךרוצל אלש הכיעמ לשמל ומכ ,תורתוימ 'תויתרושקת

 .קנט לש וכרדב
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 תובוטה םיכרדה תחא אוה הב תודוהל השקש תומוקמב םג תמאה רופיס .4

 תררועמ ,השחרתהש םוקמב הזיבב האדוה .תרושקתה םע 'דדומתהל' רתויב

 .ןמז ךרואל תונימא לש תודוקנב הכזמ לבא ,תיתדוקנ תרוקיב

 לע )תמא( חוויד לשמל ,םימחול לש םיירסומו םיישונא םיטביה בוליש .5

 תיתעדות העפשה לעב תויהל יושע ,יניטסלפ עוצפב לפטמה יל"הצ שבוח

 היהי ןוכנ ,םיניטסלפ םיחרזא םע ל"הצ ילייח לש ברה ךוכיחה לשב .הקזח

 ילוקיש לש םתללכה תאו חטשב דקפמהו לייחה לש תומלידה תא םג גיצהל

 הלודג תובישח רסומ לש תויגוסל .תיעצבמה תוליעפה תריחב תעב רסומ

.הלירגבו רורטב המחלמב אקווד דואמ

 עדימה תוידימו תונימזל השירדה לשב ,המיחל תעב - רבודכ דקפמה .6

 םידקפמ לש םתכיפהמ ענמיהל ןתינ אלש המוד ,ההובג תונימא תמרלו

 ךרעמה ,הלא םיאנתב .'םירבוד'ל ,תוהובגל דעו תוכומנה תומרהמ ,הדשב

 ןיא .יתרבסהה הנעמה תא תתל ידכמ 'לברוסמ' ל"הצ רבוד לש יסאלקה

 ,ררבודמו שטולמ טפשמ לע תרושקתה ינזואב רוזחי חטשב דקפמהש הנווכה

 תא םייקל עדיו תיתרושקת העדות לעב היהי - 'תרושקת בושחל' עדיש אלא

 .שרדנה יפל המע ןוכנה רשקה

 יסרוקב רבכ וזכ תיתרושקת הנבהל םידקפמה תא רישכהל בושח

 'תויתרושקתה ויתולוכי'ש בצמ ןכתיי ףא דיתעבו ,ל"הצב םינושה דוקיפה

 .ומודיקל םילוקישה ןיב ןובשחב ואבוי דקפמה לש

 תיתרבסה המישמ תלטומ ן"מא שאר לע - הרבסהה תומרב תויגרדִמ .7

 ל"הצב ט"חמ לש תיתרבסהה ותמישמ וליאו ,תינידמ היחנהב תיגטרטסא

 וילע ,יתרושקתה לוקישה לש ותובישח ללגב .חטשב הלועפה לע רבדל איה

 רידסב ,םילייחה ןורחא דעו ל"כטמרהמ - ולוכ אבצה תעדותב 'בורצ' תויהל

  לייח לכש ךכל איבת וזכש תינבומ המרב תיתרושקת העדות .םיאולימבו

 ךועמל וא ,המלצמל 'ףורגא תושעל' לש תויתרושקתה תוכלשהה המ ןיבי

.תויחרזא תוינוכמ קנטב

 יסחיב לופיטל תרחא ךרעיי ל"הצ - םינוש םינמזב הנוש תוכרעיה .8

 ומכ ,לבגומ תומיעב וא תללוכ המחלמב ,םולש תותעב תרושקת-אבצ

 םדוק רופיסה תנכה ,לשמל ,רורט דגנ המחול תעב .רורט דגנ המחול

 יחווידב ךכ לכ םירסחה םיעינמה תאו רשקהה תא איבהל רשפאת עוריאל
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 וילע הבוגתל עוגיפה ןיב יתרבסהה ץמאמה זוכיר ;תינורטקלאה תרושקתה

 .םירסמה תא לבקל דעיה להק לש רתוי הלודג תונוכנל אופא איבי

 הל תוצקהל שיש תדמתמ 'הכרעמ'כ תרושקתה םע ןילמוגה יסחי תסיפת .9

 דסמלו םידעיו םוי רדס עובקל ,הבישח תוצובק הביבס רוציל ,םיבאשמ

 ןהו העיגר תותעב ןה שומישל הנכומ 'הפטעמ' תרוצב הדובע יכילהת

 ,תע לכב םאותמ רסמבו יעובש  וא ימוי ךורדתב רבודמה .המיחל תותעב

 .ןוטגנישווב ינקירמאה הרבסהה םוחתב השענל המודב

 תוסחייתה יכ רוכזל שי - םינוש םידעיל תונוש הרבסה תויגטרטסא .01

 םינווגמה תרושקתה ילכ אקוודש ןכתייו ,תחא השקמ הנניא תיתרושקת

 םיקיודמ םירסמ תרבעהל תושדח תויונמדזה םיחתופ ןאכ ונמנש םיריהמהו

 םינווגמ םה דעיה ילהקש ןובשחב איבהל שי .תונוש דעי-תוצובקל

 תרושקת ןיב ןיחבהל שי :הנוש תויהל הכירצ םהילא היינפה תייגטרטסאשו

 :דעיה ילהק ןיבו תונוש תופשב םירסמ ןיב ,תינורטקלא תרושקתל הבותכ

 תרבעה ןפוא לע תעדה תא תתל שי םג .דועו םילארשי ,םינקירמא ,םיפוריא

 .המודכו םייחרזא םידגבב ,םידמב ,ץ"פכש םע :רסמה

 ןפואל יביטקפאה םסחה םאה ונמצע תא לואשל ונילע - רסומו תרושקת .11

 הדשב תרושקתה לש התוחכונ הנקמש תופיקשה אוה אבצה לש ותלועפ

 םסחה אמש וא ;ל"וחבו ץראב להקה תעד לע הבורמה התעפשהו ברקה

 תוירסומה תומרונהו םיכרעה תרגסמב  לועפל ל"הצ לש ונוצר אוה יתִמאה

 הווהמה תיטרקומד הנידמ חולש ותויה ףקותב ,בצמ לכב םהב ביוחמ אוהש

.םימעה תחפשממ קלח

 הרבחה ותוא האור םג ךכו ,ירסומ אבצכ ומצע האור ל"הצש רחאמ

 ילייח .תואיצמה ביוחמ ונניא תרושקתל ל"הצ ןיב ינבמ תומיע ,לארשיב

 רשק ילב םיירסומ-םייתא םידוק יפ-לע לועפל םירומא וידקפמו ל"הצ

 לש התוחכונש תויה ,תאז םע .הלועפה תריזב תרושקתה לש התוחכונל

 רשק רצונ םירבדה עבטמ ,תכלוהו הלדג קר ברקה הדשב תרושקתה

 הרימשה בלכ' הב תוארל םיטונו ,יתוגהנתהה דוקה ןיבל הניב יביטאיצוסא

 .'ירסומה
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ל"הצ-תרושקת ;תרושקת-ל"הצ ןילמוג יסחי

תרושקתה לש םיסרטניאהו תונורקעה

 הקומע הנבה אוה ל"הצ-תרושקת ;תרושקת-ל"הצ יסחיב ןוידל דוסי יאנת

.תרושקתה לש םייולגהו םייומסה םיסרטניאהו הקיגולה ,תונורקעה לש

 לש םיילכלכ םילוקיש סיסב לע תלעופ תרושקתה יכ רוכזל בושח

 לש ותוירחא םע אקווד םיבשייתמ םניא הלא םילוקיש .'םינוק-םירכומ'

 חרכהב תעפשומ הניא רחמ לש תרתוכה .תימואלה תוירחאה םע וא אבצה

 לש( תוריכמה תלדגה לש םילוקישמ .תעדל רוביצה תוכז םהב ,םיכרעמ

 םה יזוירוקהו יראזיבה ,לדחמה ,יוגשה אקווד – )תמוסרפ ינמז לש וא ןותיע

 תרושקתה .םיילושל םיקחדנ ימוימויהו ירלוגרה וליאו ,תורתוכב םיבככמש

 המדנש המ תא איטחהל ששחה ידי-לע תענומו גניטייר תמחלמב הנותנ

 ץורעב 'לצופמה ךסמה' איה ךכל המגוד .ביטקלוקה לש בלה תולאשמכ הל

 תלועפ יעגפנ יוניפ לש תונומתו לגרודכ קחשמ תינמז-וב רדישש ,ינשה

.רורט

 .וישכעבו ןאכב תקסוע איה .ןורכיז ןיא םג תינורטקלאה תרושקתל

 לוקישה ינפל ילאוזיווה לוקישה תא הדימעמ תינורטקלאה תרושקתה

 ,םיעוריאב אלא םיכילהתב תקסוע הניא תינורטקלאה תרושקתה .ינכותה

.ןיינעמב אלא בושחב אל

תרושקתב ולופיט ןפואו תרושקתה יפלכ ל"הצ תדמע )א(

תרושקתה יפלכ אבצה דיקפת

 אוה וילאש ,יזיפה בחרמה אוה דחאה :םיבחרמ ינשב םויה לעופ ל"הצ

 ,ןוחצינ( תויתועמשמ תוקופת תתל וילע וכותבו הנושארבו שארב ביוחמ

 ובש ,יתרושקתה-ילאוטריווה בחרמה  אוה ינשה .)גשיה ,העינמ ,הערכה

 .תיתעדותה הריזה לע עיפשהלו בצעל לוכי אוה

 ןיב ,איה תילארשיה הרבחה יפלכ ל"הצ לש תיסיסבה תירסומה ותבוח

 רוביצה תוכז תא םישגהלו הדיקפת תא אלמל תרושקתל עייסל ,ראשה

 הנושה המחלמה לשו יתרושקתה קחשמה לש םייפוא ללגב ,תאז םע .תעדל

 אל :תרושקתה יפלכ ל"הצ לש ודיקפת הנתשה יכ םירובס שי ,רבעבמ םויה
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 רדס לש הליחתכלמ העיבק םא יכ דבעידב תיאבצה תוליעפה תרבסה דוע

 שארב חצנל ,םנמא ,בייח אבצה ,וז הסיפת יפ-לע .יאבצה-יתרושקתה םויה

 בחרמב 'ןסורמ' שומיש תושעל יאשר אוה ךא ,יזיפה בחרמב הנושארבו

 ידי-לע םאו הלועפה יכרדל היצמיטיגל תגשה ידי-לע םא :ילאוטריווה

 .ביטרנה לע העפשה

תרושקתה ןמ אבצה תויפיצ

 איה תרושקתהש הנבהה תמייק תרושקתה ןמ אבצה לש ויתויפיצ דוסיב

 יכ םכסומ םג .תעדל רוביצה לש ותוכז ףקותמ רוביצל עדימ תרבעהל ילכ

 ההזמ איהש תולקת ףושחלו 'רמשמה לע דומעל' תרושקתה לש התבוחמ

 תא 'רוכמל' חילצמ וניא אבצהש השוחתה תמייק ,תאז םע .אבצה ךותב

 :תקדצומ-יתלב תרוקיב תרושקתהמ 'ףטוח' אוה םעפ אלו ,יוארכ ומצע

 תמאה' ותניחבמ םהש םיזוחאה םיעשת תא תוארהל ןיינועמ אבצהש דועב

 .'הערה תמאה' יזוחא תרשע תא גיצהל הֹשֹש הדצמ תרושקתה ,'הבוטה

 אוה גירחהש םשורה רצונ ,וללה םיזוחאה תרשע לש םתטלבה ידי-לע

 תעב םיאולימה ילייח לש תובצייתהה רועיש איה ךכל המגוד .המרונה

 םילייחה לש היצביטומה תמרו תובצייתהה רועישש דועב :'ןגמ תמוח' עצבמ

 םתונכומ-יאב אקווד וקסע תרושקתב תונושארה תובתכה ,םיהובג דואמ ויה

.המודכו םילייחל לכואב רוסחמב ,תוחוכה לש

:הלא ןה תרושקתה ןמ אבצה תויפיצ

 ןמוסרפ ינפל תודבוע תונמיהמ תקידב – ליבומ ןורקיעכ חווידה תונימא .1

 .אבצה יפלכ תוירחא יוליגו

 לש םיילכלכה-םיירחסמה םיסרטניאה ןיבל תעדל רוביצה תוכז ןיב ןוזיא .2

 .יתרושקתה גניטיירה לשמל ,תרושקתה

.םייבויחה וידדצ תגצה ןיבל אבצה לע תרוקיבה ןיב ימניד ןוזיא .3

 רוקמה גוס המ ריבסהל תרושקתהמ שורדל םוקמ שיש ןכתיי - תוניגה .4

 ךכ לע( המודכו תינוציח הדמע ךותמ ,ןושאר ילכב רבודמ םאה ,םוסרפל

.ביגהלו קודבל אבצל רשפאל תנמ לע תאזו ,)ךשמהב בחרוי



19 ןושאר קלח

הדש ןוחטיב ילוקיש לומ תעדל רוביצה תוכז

 הבש ינרדומה םלועב הדיחיה תיטרקומדה הנידמה איה לארשי תנידמ

 םירדושמו םיספדומ םימוסרפ לע תמדקומ תיאבצ הרוזנצ ,קוח חוכמ ,תלעופ

 .םיגוסה לכמ

תירוטסיה הריקס

 ילארשיה םיקוחה רפסב םוריח תעשל הנגהה תונקת ובלוש 8491 תנשב

 הרוזנצה ופידעה םינשה ךשמב .תיאבצ הרוזנצ לש המויק תא ועבקו

 .קוחב אלו םכסהב הרוזנצה לש הדמעמו החוכ תא דסמל תרושקתהו

 תדעו ןיב ךשוממ ןתמו אשמ רחאל שבוגו חסונ ,וילוגלג לכ לע ,םכסהה

 ידמ .הלשממהו אבצה יגיצנ ןיבל לארשיב תימויה תונותיעה לש םיכרועה

 טפשמה תיב תקיספ תובקעב( םהב בושחה ,םייוניש וב וסנכוה םעפב םעפ

 הלבגוה היפלש 9891 תנשמ העיבקה אוה )"ריעה" ןותיע ןיינעב ןוילעה

 הנכסל הבורק תואדו תמייק םהבש םירקמל הרוזנצה לש הליספה תוכמס

 .הנידמה ןוחטיבב העיגפ לש תישממ

 םייתועמשמה םייונישה ןמ םויכ תעפשומ תיאבצה הרוזנצה םגש המוד

 תאצומ איה םירקבל תושדחו ,)ליעל ונמנש( תיאבצהו תיתרושקתה הריזב

:הלאה םייונישה לומ לא היכלהמ תא המיאתמו תנחוב המצע

 רבודמ םאה ?המצמטצה איהש וא תמשונו היח 'הבורקה תואדוו'ה םאה

 הבורקה תואדווה ןחבמ ,המחלמ תותעב םאה ?יתוכיא וא ,יתומכ ןחבמב

 ,ךכ( הנכסב םיבשות וא םילייח דימעהל לולעו אבצה םע ידמ רימחמ

 רדחש לבחמ םע תומיע לש יח רודיש ריתהל םאה הלאשה התלע ,לשמל

 יאבצ עצבמ לע תעדל רוביצה תוכז תא םידבכמ דציכ ?)ע"שיב בושייל

 לע םירמוש ךיא ?ותחלצהל ינויחה העתפהה טנמלאמ עורגל ילב ןנכותמ

 םהמ ?הרתסהל דעי אוה ,'ןגמ תמוח' לשמל ,עצבמ םש םאה ?ריקחת ןויסח

?העיגר ןמזב םינתשמ הלא םידעי םאהו ?תומיע ןמזב םיילאר םידעי

 ןורקע ינפל תונימאהו תוחיתפה ןורקע תא ל"הצ דימעה יחכונה תומיעב

 ןימאמ ,ןוגראכ ל"הצב ןימאמ ילארשיה רוביצה ,ותסיפת יפ-לע .תונימזה

.ןפואו םינפ םושב ודבאל ןיאש סכנ איה וז תונימא .וילייחלו וידקפמל
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'רוגס יאבצ חטש'

 התדלוהש ,'רוגס יאבצ חטש' לש הסיפתה אבצב השרתשה םינש ךשמב

 סנכיהל החילצמ תרושקתה םויכו ,ונתשה םינמזה .אדרג ןוחטיב יכרוצב

 תועצמאב םא ,רגסהה תרפה ידי-לע םא ,'םירוגס' םיזרכומה םירוזאל םג

 לש םיחוויד ךרד וא ,םירעה ךותב םהיתומלצמ םע םיבשויה םירגנירטס

.תיניטסלפה תושרה יבשות ,תורז תותשר יבתכ

 לש המיחל הנניאש המיחלב תרושקתה ינפב חטש תריגס ,ןכ לע רתי

 'ןגמ תמוח' עצבמל םינושארה םימיב .תוניועו דשח דימ תררועמ ,תואבצ

 הפירח תרוקיב גפס ל"הצ .תרושקתה רוקיסל תויניטסלפה םירעה ורגסנ

 חטשל סנכיהל תרושקתה התשרוה וליא יכ ונעטש ויה םג .הז ךלהמ לע

 לע תויניטסלפה תומשאהה ,םימדקומה הכרעמה יבלשב ןינ'גב המיחלה

.תומיאתמ תויצרופורפ תולבקמ ויה ןינ'גב חבט

 יבגל ל"הצ לש ותסיפתב יונישה היה 'ןגמ תמוח' עצבמ יחקלמ דחא

 םיגייסו תולבגמ איצוהל ,בור יפ לע חותפ יאבצה חטשה ,םויכ .תרושקתה

:םידחא

 הנוילעה המישמל העירפמ תרושקת תוחכונ םא ,הנושארבו שארב .1

 .ברקב חצנל :איהו ל"הצ לע תלטומש

 .ל"הצ ילייח ייח תא תנכסמ תרושקתל חטשה תחיתפ רשאכ .2

 לע םג יארחא ומצע האור ל"הצ .תרושקתה ישנאל הנכס תפקשנשכ .3

 ךכל תוירחאה תא ,ךמסמ לע המיתחב ,וריסהו תוברק רוזאל וסנכנש ימ

 .אבצל תונעטב ואבו גגושב ועגפנ  ךכ רחאו ומתח םיבתכש הרק .אבצהמ

 ירוביצה ןוידה םצע םאה :הלאשה הילאמ הלוע ,וז השדח תוינידמ רואל

 המ טילחהל אבצה לש ותוכז לע רערעמ וניא 'רוגס יאבצ חטש' תלאשב

 ,תרחאו תיעצבמ תוידוס לע רומשל בייח ףאו יאכז אוה ןהבש תודוקנה

 תבייחמה םתוירחאש ,תיטרקומדה תכרעמב םירחא םינוגראש העשב-הב

 ?וז תוכז םמצעל םירמוש ,)תרושקתה םהב( רתוי הנטק הרבחל

 ?ימואל וא יל"הצ רורבד

 בוש .ונביבס תיתרושקתה תואיצמב םוקמ רתויו רתוי ספות הרבסהה אשונ

 לעה-תוינידמ תא טטרסמה( ימואלה רבודה והימ :ומכ תולאש תולוע בושו
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 תמועל ל"הצ לש םייוארה הרבסהה ימוחת םהמ ?)תילארשיה הרבסהה לש

 יתרבסה ףוג רוציל ןוכנ םאה ?)ןוחטיבהו ץוחה ידרשמ( הלשממה לש הלא

 וללה תולאשל שרדנ הנידמה רקבמ וליפא ?הלשממלו ל"הצל ףתושמ

.יתנשה ח"ודב

 תלבוהב דקמתהל ךירצ אבצ יכ םינעוט ימואלה רורבדה ידיסח

 לולע רורבדהש דוע המ ,רורבד יאשונב אלו ביואה דגנכ תיאבצה הכרעמה

 .רמשמ לכמ הילע רומשל שיש אבצה לש ותונימאב עוגפל

 אבצהש ,תללוכ ,תבלושמ תכרעמ היהי ימואלה רורבדהש אופא ץלמומ

 תפישחבו םירמוח תגצהב רתיה ןיב ,ףסונ ץורעכ הל עייסמו הנממ קלח אוה

.עדימ

הרזה תרושקתה

 לעו ,שלחה דצה םה םיניטסלפהו קזחה דצה איה לארשי יחכונה תומיעב

 אקווד תדהוא הניאש הרוצב םיעוריאה תא גיצת הרזה תרושקתהש יופצ ןכ

 לש תופפכ'ב הרזה תרושקתל סחייתי ל"הצש יוצר ,ןכ-יפ-לע-ףא .לארשיל

.םירזה םיבתכה לש הלועפה יכרד תא ריכי יכ יוצרו 'ישמ

:הרזה תרושקתה לש הינייפאמ

 ,תויעוצקמ רסוחב תאטוח איה םא :תויעוצקמ רסוח לש תיוותמ תרהזנ .1

 ןקתל הדצמ תונוכנה – ןוזיא רסוחב ,תוניגה רסוחב ,ןמיהמ-יתלב חווידב

 .רתויב הבר איה

 ,תורהבהלו םינוקיתל תושקב הכרבב דימת תלבקמ :'תודרטה'ל תינלבוס .2

.הקצההו החרטה לובג לע וליפא

 םישח ,םיבתכ דחוימב ,הרזה תרושקתה ידבוע :תוסחייתהו הברק תשפחמ .3

 אוהש איה ל"הצ לע םהלש תרוקיבה רקיע .תישונא הברק םישפחמו םידדוב

 םהב ןיינעתהלו ררבל ,ןכדעל חרוט וניאו תונעט ול שישכ קר םהילא הנופ

 .ףטוש ןפואב

 יגיצנ תא שוגפל דואמ תניינועמ הרזה תרושקתה :עומשל הנמוזמו הנכומ .4

 .םהילא ףרטצהלו םהמ עומשל ,ל"הצ

ליעל רומאה ןמ רזגנכ ,הרזה תרושקתל ןוכנה סחיה

 תשקבמ הרזה תרושקתה - תילארשיה תוינידמה לש הדיחא הרבסה .1
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 .וז תוינידמ ריבסהל תעדל היגיצנמ הפצמו תילארשיה תוינידמה תא ןיבהל

.הדיחא תוינידמ רידגהל טושפ דימת אל ,תיטרקומד הנידמב

 ,הרזה תרושקתה ישנאל ונל םייוצרה םירסמה תרבעה – עקר תוחיש .2

 םיעוריאה תרבסהל םיבתכה םע עקר תוחיש םויקב ל"הצ תא תבייחמ

 .וטבמ תדוקנמ

 ןיבו םירז םיבתכ ןיב רוביח - ל"הצ לש תיעצבמ תוליעפל תוולתה .3

 ליעומכ םעפ אל רבתסה לבא ,ל"הצ ידקפמ תא עיתרמ םנמא יעצבמ חוכ

.רתויב

 תובוגת תבייחמ הרז תרושקת םע הדובע – תמא ןמזב תובוגת ןתמ .4

.ףיקמ עדי ילעב ,ךכל ורשכוהש םישנא לש תוריהמ

 ,יאבצ עדימב תקפתסמ הניא הרזה תרושקתה - הפיקמ הנומת ןתמ .5

 ייחלו תוינידמל אבצ ןיבש םייניבה םוחתב םהש םיאשונב תועגונ היתולאשו

 םייטרפהו םיישונאה םיטביהל םג התוא ברקלו תוסנל שי .הרושה ןמ שיאה

.ךוסכסה לש רתוי

ויתולועפבו וב הלופיט ןפואו ל"הצ יפלכ תרושקתה תדמע )ב(

 תדמעב ןוידה יכ ריכזהל יואר ,תרושקתה דוקפת ןפואב לפטנ םרטב 

 וב םיבברעתמ וביט םצעמו ,םירז םילוקישמ ףח וניא ל"הצ יפלכ תרושקתה

 :םידממ השולש

 םיאב תרושקתה דוקפתל תורושקש תויגוסב םיקסועה - יטילופה דממה .1

 תרושקת התוא .תונוש םלוע תופקשהמו םייטילופ -םייגולואדיא םינעטמ םע

 בגב ןיכס'כ ,תדגובכ ,ביואה תתרשמכ  תספתנ ,ןמז תפוקת התואב ,המצע

 'ןבל-לוחכ אבצה תלהקמ'כ ,תסיוגמכ ,תפנרקתמכ - רחא דצמו ,'המואה

 .תרושקתה רקבמ לש ויתופקשהב יולת ;המודכו

 םירזגממ םיאב תרושקתה לש םיבר םירקבמ – יטנסרטניאה דממה .2

 לכל .יטילופה דסממה וא ימדקאה רקחמה ,ל"הצ רבוד ,תונותיע :םימיוסמ

.ןוידה לא םישלוגש ,ולשמ םיסרטניא וללה םירזגמהמ דחא

 יפלכ תרושקתה דוקפת אשונב ןויד םייקל דואמ השק - ישגרה דממה .3

 ,םישק רורט יעוגיפל םירושקה םיישגר םינעטמ וב ובברעתיש ילב ל"הצ

.םיכנו םיעוצפל ,םיגורהל
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תרושקתה דיקפת

 תרושקתל םאה :איה םויה סנכה תרתוכל רשקהב הלועש תירקיעה הלאשה

 לש הדיקפתמ םאה :תואבה תולאשה תורזגנ םג ןאכמ ?דחא דיקפת קר

 ןויד ררועל ?תועדו תויונשרפ קפסל ?דבלב תודבוע איבהל תרושקתה

?ירוביצ

 אבצה יסחי תודלותב שדח ןדיע חתפנ ,םאנטייו תמחלמ תובקעב

 הכפה איהו הרקיעמ התנתשה תינקירמאה תונותיעה תסיפת .תרושקתהו

 יניסמ הרותכ תלבקמ הנניאש ,תרקוח תונותיעל תיביטקייבוא תונותיעמ

 ומב תוארל הצור אלא ,ןוטגנישווב םיימשרה םירבודה לש םהיתודמע תא

 םוי תמחלמ רחאל המוד ךילהת שחרתה לארשיב .חטשב הרוקה תא היניע

 היצפסנוקה תא םצעב התרישש ךכ לע המצע הרקיב תונותיעה ;םירופיכה

.דעומ דועב תולאש הלאש אלו היוגשה תיאבצהו תינידמה

 תרושקתה לש התוירחא תא הביחרמ תינרדומה תיטרקומדה הסיפתה

 הדיקפת ,וז הסיפת יפ-לע .תרוקיב חותמלו תולאש לואשל התוא תבייחמו

 ומכ ןוגראל הקיזב דוע המ ,ירוביצ ןויד ררועל אוה תרושקתה לש יזכרמה

 .יטנוולרה רוקיסה םוחתבש עדימה לע לופונומ םייקמש ,ל"הצ

 אוה תרושקתה לש הדיקפת רקיע יכ תנעוט רתוי תינוציק הסיפת

 הלאש ינמיס ביצהל ,יטננימודה ביטרנה תא לטלטל הילע :תרוקיב חותמל

 ,דוסיה תולאש לע בושחל תילארשיה הרבחל םורגל ,הגהנהה תוינידמ לע

 הדימב תניוע תויהל השעמלו הלועפה יכרד לש היצמיטיגלה לע רערעל

.תמחול תרושקת יהוז .יאבצה דסממה תא תמיוסמ

םוריח יבצמו המחלמ רוקיס לש תויאנותיעה תומלידה

 תומליד .רתויב תובכרומ ןה אבצה רוקיסל רשקהב תויאנותיעה תומלידה

 יאנותיע תמועל עוצקמ לעבכ יאנותיע ,םזיטוירטפ לומ ימואל ןוחטיב :ןוגכ

 .רבשמו המחלמ יבצמב דחוימב ןתופירח אולמב תולוע - חרזאכ

 םיטוירטפ  םה םילארשיה םיאנותיעה תיברמש ךכ לע ןיררוע ןיא יכ המוד

 ,םיסמ םימלשמ ,התוא םיבהוא ,לארשי תנידמב םירג םה :הרדגה יפ-לע

 הקיסעמ ,םיאנותיעכ לבא .המודכו הבוט תונכש םילגמ ,היילע םיטלוק

 ימ לש תויטוירטפה םאה – תויטוירטפה לש התוהמ תלאש טעמ אל םתוא



תרושקתהו ל"הצ 24

 םאה ?'םירוי טקש'ב םידדצמה לש וזמ הטעומ ןונבל תמחלמל ודגנתהש

 תוחפ היה 003 וק סובוטואב יחה לבחמה תנומת תא םסרפש יאנותיעה

 םא ,ךכ ;יסחי ןיינע אוה םזיטוירטפ יכ רוכזל בושח ?םירחאמ יטוירטפ

 תיטוירטפ-יתלבל תכפוה םירבדה עבטמ איה ,דחאה דצב תכמות תרושקתה

.רחאה דצה יניעב

 ,יחכונה תומיעל רשקהב תמצעתמ דוע תויטוירטפה לש המלידה

 הדיקפתמ םאה .םעה לרומו הדימעה רשוכ ומכ םיכרע זכרמב דימעמה

 ילואו ?ותלועפ יכרדבו ל"הצב הכימת ידי-לע לרומל םורתל תרושקתה לש

 חווטל וא ידימה לרומה לע – רבודמ לרומ הזיא לע איה תיתִמאה הלאשה

 חווטל תיטוירטפ' תונותיע .השק רורט עוגיפ עריאש חיננ :המגודל ?ךורא

 'ךורא חווטל תיטוירטפ' תונותיע .תירזכאו הריהמ דגנ-תבוגתב ךומתת 'רצק

.ךופה וקב ךומתל היושע

 יוארהו בוטה תא השעי יאנותיע לכש איה תשקבתמה הנקסמה יכ ןכתיי

 ,תיטוירטפ ,תסיוגמ ,המודר תרושקת יכ רוכזל בושח ,תאז םע .ויניעב

 רפושל תכפוה - תרזנוצמ תרושקת ,'םילימה תסבכמ'מ קלח איהש תרושקת

 הכוז הנמיהמו תססובמ ,הריהב תרושקת .התונימאמ תדבאמו ןוטלשה לש

 לש תשורח םע דדומתהל ףא הלוכיו םוריח תעשב םג רוביצה ןומאב

  .תועומש

תרושקתל אבצה ןיב הינומרהל תכרפומה הייפיצה

 יתשמ רחש תרסח איה תרושקתל אבצ ןיב הינומרהל הייפיצה יכ אצמנ

 ,תיטרקומד הרבחב םילעופ וללה םינוגראה ינשש תויה .א :תוירקיע תוביס

 תויושגנתה ילולסמ םהיניב שי םעפ אלו העובק םיסרטניא תוהז םהיניב ןיא

 תועד לש םזילרולפ  םייקש החנהב .ב ;)תיטרקומד הרבחב םתוליעפ םצעמ(

 ,ץוחו םינפ יאשונב הלוכ הרבחב סוזנסנוקה רדעיה ,תרושקתב ןהו אבצב ןה

 .תרושקתה ןיבל אבצה ןיב הזכ סוזנסנוק ענומ

 דהוא אוה םויה ל"הצל תרושקתה לש הסחי ,םיבר תעדל ,תאז םע

 הנבה שי ,אבצב םייבויחה םידדצה תא טילבהל תונוכנ תמייק :ןגרפמו

 ךרדה םע ,הרטמה םע תופתוש תמייק ,תונולשיכל הנבה שי ,אבצה תורטמל

 תא םירקסמה םיבר תרושקת ישנא יכ הדבועה ךכל תמרות .ךרוצה םעו
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 שי םג .םיאולימה תוריש תעב ןהל םיכייש ןיידעו ויתורגסמב ולדג אבצה

 :תרושקתל אבצה ןיב ידמ בר הלועפ ףותישל האיבמ וז הינומרה יכ םירמוא

 הניאו תויאבצה תויגטרטסאבו םייאבצה תונורתפב תדקמתמ תרושקתה

 תויעב לע עיבצהל ,ולוכ רוגסמה תא תוארלו 'תינרוחא דעצ תחקל' תרכוז

 תרושקתה ןיב םיחתמה לוטיב .תוילאוטפסנוקה תויועטה לע ילואו דוסיה

.הדיקפתב לועמל תרושקתה תא איבהל לולע אבצל

 'הנכ תויביטקייבוס' לומ תויביטקייבוא

 ןמאנ גוצייו תויביטקייבואו תונימא איה תרושקתל םינפמש תושירדה תחא

 ללכ ןתינ םאה :וללה תולאשה ןהילאמ תולוע הזה רשקהב .תואיצמה לש

 ?תיביטקייבואה תמאה תא אטבל

 רקסל האובב תיביטקייבוא תויהל תלגוסמ תילארשיה תרושקתה םאה

 םאה ?ונממ קלח איהש תומיעב הליבשב םחלנשו התוא גציימש אבצה תא

 )יתיירורעשה ,םוגפה ,הנושה רחא םישפחמה( תרושקתה לש הלועפה יללכ

 תוברל ,אלמה רופיסה תא איבהלו תיביטקייבוא תויהל התלוכיב םימגופ

 השיג חינמ וניא 'תויביטקייבוא' חנומה םאה ?המודכו םיעינמה ,רשקהה

 ?םצעב ,תמייק הנניאש תוינפ תרסח

 חנומל יואר ףילחת תווהל יושע 'הנכ תויביטקייבוס' חנומהש ןכתיי

 רשקה ,תונשרפ לש םלוע ,םיאנותיע לש תוישיא תועד ,ךכ .'תויביטקייבוא'

 ןיאש תירוביצ תמאכ אלו תויביטקייבוסב 'םיעוגנ'כ שארמ םיגצומ ביטרנו

 אלא ,תודבוע לש ןמויק תא תלטבמ הניא הנכה תויביטקייבוסה .התלב

 .רוהט ןפואב ןתוא ראתל ןתינ אלש הדומ

 הנומאב תינתומ תישונאה תוברתה יכ ורמאיש ימ ויהי ,דגנמ

 שי תויביטקייבואה לוטיבב יכו ,תויביטקייבוא  לש המויקב )תיביטקייבוסה(

 רחא ץרחנ שופיחל תוביוחמהמ לילכ התוא רטופה ,תרושקתל דירטמ רסמ

 .תמאה

 תרושקתה תשמתשמ ובש 'תונגוה' גשומב אקווד אוה ןורתפה ילואו

 תא איבהל ,רחאה דצה תא לואשל :הלאה םיאנתה תא ללוכה ,תינקירמאה

.תישיא איה תעבומה העדהש םיארוקה ינפב תודוותהל ,טבמה תודוקנ יתש
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ירקחמ םוי-רדס

 יעצמא לש חותיפ ,המיחל יעצמא לש תויביטקפא ןוגכ םיאשונש דועב

 םיאצמנ ,לרומ ,רורטו םיעוגיפל יחרזאה ףרועה לש תויופצ תובוגת ,הננגמ

 ןוחטיבה דרשמ לשו ל"הצ לש רקחמה יצמאמ דקומב םינש תורשע רבכ

 תדובע השורד הז םוחתב .המיחל תעב תרושקת יאשונב ךכ רבדה ןיא –

.תיניצר תיתשת

 לכל הבר תלעות איבי יריפמאה ןרוריב רשא תוירקחמ תולאש רפסמ ןלהל

 .רבדב םיעגונה

 המירזה ינוויכו םיירקיעה םיביכרה ,םיירקיעה םינייפאמה םהמ .א

           יתרושקת חוויד  ינוחטיב עוריא :'ןוזמה תרשרש' לש םיירקיעה

?תויעצבמו תוינידמ תוטלחה    להק תעד    טרפה תעדות  

 םיינוחטיב םיעוריא לש )גניטייר( תינויזיוולטה הכישמה תדימ יהמ .ב

 העיגפ ,המיחל ,םיטסירורט תדיכל ,תויוול ,תודבאתה עוגיפ( םינוש םיגוסמ

 ויתודמע לע םיעיפשמ םה דציכו )דועו המיחל תעב םייניטסלפ םיחרזאב

?הפוצה לש תוירסומהו תויטילופה

 בלשב( המיחלב יתרושקתה לוקישה בוליש לש םייפולח םילדומ שוביג .ג

 המיחל יעוריאב תמא ייוסינ ;)חווידה בלשב ,עוציבה בלשב ,ןונכתה

 .טולייפ לש המרב םייפיצפס

 לארשי תלשממ לעו ל"הצ לע הרזהו תימוקמה תרושקתה יחוויד םאה .ד

 ?םיילילש ?םייבויח ?םינגוה םה )'ןגמ תמוח' עצבמ ןוגכ( םוריח תופוקתב

 ידקפמ ,ל"הצ רבוד ,ל"כטמר( ויגרד לכ לע ל"הצ לש ותונימא תדימ  .ה

.הרושה ןמ םיחרזא יניעבו הרזהו תילארשיה תרושקתה יניעב )חטש

 ינפב םיחטש רוגסל אבצה תוטלחה לש )דבעידב( ירוטסיה חותינ  .ו

.םיחקל תקפהו ןורחאה רושעב תרושקתה

 יעוגיפל ברע תוצראב יתרושקתה יוסיכה לש ינתומכו ינתוכיא חותינ  .ז

.תודבאתה

 לנאפ תועצמאב( תרושקתה םוחתב תויגולונכטה תויוחתפתהה יוזיח  .ח

.ל"הצ לעו תרושקתה דוקפת לע ןתעפשהו )םיחמומ

 תוחפשמל – םיעגפנ לע הנושאר םיחוודמ ימל הלאשב רוביצה תודמע  .ט

?רוביצל וא

.ןלועיתל וא ןתעינמל תוטישה תקידבו תועומש לש ןתוטשפתה רקח  .י



:ינש קלח

החיתפ תאילמ

ל"כטמרה ,זפומ לואש ףולא-בר :ר"וי

םילשורי ,היטרקומדל ילארשיה ןוכמה אישנ ,ןומרכ קירא ר"ד :החנמ

:םירבודה תמישר

      םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,הנידמה יעדמל גוחה ,יחרזא ןורי 'פורפ

םילשורי ,היטרקומדל ילארשיה ןוכמה ,ריכב תימע      

ל"הצ רבוד ,ירתכ ןור ףולא-תת

 םלוע ,רתוי ףוקשו רתוי ןטק אוהש םלועב םויה םייח ונא :ןומרכ קירא 

 הז .רחאה והצקב םי ּפסה תומא תא דיערמ דחאה והצקב שחרתמהש

 לש שדח גוס הפוכה םלוע ,םירצקתמ םדועו ורצקתה וב םיחווטהש םלוע

 ילעב םידבכ םיצוליא ינשל םיפופכ הז ונמלועב חוכה תלעפה ינפוא .תומרונ

.תרושקתהו טפשמה – תילבולגה תואיצמהמ םיעבונה תועמשמ

 םינקחש םה תרושקתהו ילבולגה טפשמה ,12-ה האמה תישארב

 ,ןושארה אשונל .הקודה ןילמוג תקיז םהיניב שי םג .הכרעמה הדשב םיישאר

 ונניינע ,םויה .דרפנ םינויד םוי שידקנ ,תימואלניבה הריזב טפשמה תייגוס

 הדשב חצנל ןתינ םאה איה תיזכרמה הלאשהו ,תרושקתה תייגוס אוה

 לש ותועמשמ יהמ :תורחא םילימבו ;ךסמה לע חצנל ילב יאבצה הכרעמה

 םג תאז לואשל רשפא .ךסמה לע םידיספמ םא הכרעמה הדשב ןוחצינה

.המצע תא ריבסהל המחלמל םימרוג ךיא :תרחא

 תוינוציקבו תוריהמב ןמזה לכ המצע הנשמש תואיצמב םייח ונאש תויה

 םינוגרא ךיא איה הלאשה - הלש תותימאה תא ,היללכ תא ,הינבִמ תא -

 םידמול ,תובושח תוטלחה ילבקמ לש םירחא םיפוג ומכ ,אבצה ומכ םימייק

 ,שפנ ןובשח ךורעל ןאכ ונתנווכב ןיא .םמינפהלו וללה םייונישה םע תויחל

 לש תונורקע  שבגל ,םיחקל קיפהלו דומלל ונתרטמ ;אטח לע תוכהל אל םג

 .םהב קוסענש םיאשונהמ דחא לכב תוינידמ

27
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 דקומב יוצמ ,'תרושקתו אבצ' ,םויה ונלש שגפמה אשונ :זפומ לואש 

 הפוקת דוע ונתוא תוולל הדיתעשו הב םינותנ ונאש תיתמחלמה תואיצמה

.םיישעמ הלועפ ינוויכ רפסמ םע ןאכ םינוידהמ אצנש יואר .הכורא

 יתנווכב ןיא .תרושקתה תייגוסב אבצה לש ותסיפתל הרצקב סחייתא הליחת

 סחיה תא םיבצעמש םינוויכו תודוקנ ןייצל אלא ,המלש הרות ןאכ סורפל

.הרבח-אבצ יסחי לע םתעפשה תאו תרושקתל אבצה ןיב

 ,רקיעו ללכ ונניינעמ ןניא הזה גוסהמ תויגוסש רמול רשפא היה

 לארשי תנידמ ןוחטיבל תוירחאב םיאשונ יללכה הטמל ירבחו ינא ירהש

 ,רורטב המיחלה םוחתב השקו בכרומ ל"הצ לש ודיקפתו ,היבשות םולשלו

 אלממ ל"הצש םג המ ,האבה המחלמל תוכרעיההו ףטושה ןוחטיבה ימוחתב

 ןויסינהו תואיצמהש אלא .ןורחאה שגפמב ןאכ ונודינש םיימואל םידיקפת

 בוציע לע שממ לש העפשה העיפשמ תרושקתהש ונתוא ודמיל ירוטסיהה

 היה 7891-ב הדאפיתניאה תא קילדהש ץוצינה יכ ריכזנ םא ידו ,תואיצמה

 תומיעה םג .דיזמב םיניטסלפ סרד ידוהי גהנ הבש םיכרד תנואת לע עדימ

 ןנכותמ תומיע אוה ,0002 רבמטפסב ץרפש םיניטסלפה ןיבל וניניב יחכונה

 ,תרושקתה ידי-לע התסוכש תיניטסלפ תיגטרטסא הריחב לש האצותו

 תארקל ןומהה תא בהלשל תנמ לע תרושקתב שומיש השענ םג ותישארבו

 .תיבה רהב ,ןורש לאירא ,םויכ הלשממה שאר לש ורוקיב

 ןה ,יניטסלפה דצב ןה ,העדותה לע אוה תרושקתה לש התעפשה רקיע

 םיטביהב .תימואלניבה הייליהקה ברקב ןהו תילארשיה הייסולכואה ברקב

 בושח םיתעל אוה העדותה לע קבאמה ,תאזה הכרעמה לש םימיוסמ

 רבכ ?'העדותה לע קבאמה' קוידב והמ .ברקה הדשב קבאמהמ רתוי

 תושרהש הרידאה התסהה תנוכמ תאו יחכונה תומיעל תוביסנה תא יתנייצ

 תודחא לע רומשל ידכ תיניטסלפה הרבחה ךותב הליעפמ תיניטסלפה

 ןיב ץצופתהל תבדנתמ הניא 71 תב הרענ .'םימחול' סייגל ידכו תורושה

 המ-רבד איה ךכל היצביטומה אלא ,םיימוי-םוי לש עונכש תובקעב תוקונית

 ילכב םג העורפ התסה תועצמאב םיבר םימי ינפל רבכ התעדותב תרחנש

 לש תרהצומה םתרטמו ,תילארשיה העדותה לע םג אוה קבאמה .תרושקתה

 רשוכ תריבשו תילארשיה הרבחב תודחאהו תוביציה רוערע איה םיניטסלפה

 .תרושקתה תועצמאב תלטובמ אל הדימב םיגשומ הלא םידעיו ,התדימע
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 איה הז קבאמב החלצה .תימואלניבה העדותה לע קבאמה אוה בושח תוחפ אל

 .ימואלניבה רושימב ויתולועפל היצמיטיגלה תא תומיעב םידדצה דחאל ןתיתש

 ןיאו ,םייביטלופינמ םעפ אל םה יניטסלפה דצב הזה דעיה תגשהל םיעצמאה

 תא לשמל ריכזהל יד .תימלועה תרושקתל העטומ עדימ תרבעהב םש םילחוב

 .ןינ'גב התייה אלש היוולהה ימוליצ

 ,תונידמה יטינרבקל עדימ תרבעהל רדוסמ יטמולפיד לולסמ םייקש ףא

 תרושקתל הפושחה להקה תעד תעפשהל תונוטלשה םינותנ ליבקמב

 םיכלהמה לע רבד לש ופוסב העיפשמש איה להקה תעדו ,תיביטלופינמ

.ימואלניבה ינידמה רושימב םיטקננה

 םיעדומ תויהל ונילע הבוח .ל"הצ לע הרישי העפשה וללה םינותנה לכל

 ;םלועה תונידמל וינפש קבאמב קר רבודמ ןיא .הזה יתרושקתה קבאמל םיבושקו

 העפשה ל"הצ לע עיפשהל םייושע תילארשיה הרבחה ךותמ םיעבונש תונויער

.תלטובמ אל

 העפשה העדותלו ,תירוביצה העדותה לע העפשה תרושקתל אופא ךכ

 ויתודג לע הלועה םלועב .ויתומישמ תא אלמל ל"הצ לש ותלוכי לע הרישי

 הלועפ לכ ןוחבל ,יתרבסהה טביהה תא בטיה לוקשל ונילע ,תרושקתו עדימ

 תא גישהל ידכ יתרבסההו יתעדותה רושימב םג אלא ,יאבצה רושימב קר אל

 לפטל ןכ םא שי .ברקה הדשב ףסונ קשנ איה הליעי הרבסה .וניתולועפל רשכהה

 עודמ ונתוא םילאוש תחא אל .תימואלה המרב הרבסההו תרושקתה אשונב

 ,תאז םע .ימואלה ריבסמה ונניא ל"הצש רמול גהונ ינאו ,ךכב קסוע וניא ל"הצ

 ןוכנה בולישה תא אוצמל ,ךכמ רתויו ,ויתולועפ תא ריבסהל ל"הצ לע לטומ

 ינידמה םיצורעה לע .תיחכונה הכרעמב ףסונ ץורעכ הרבסה םע תרושקת לש

.היצמיטיגל לש ץורעו ילכלכו יתרושקת ץורע אופא ףיסוהל שי יאבצהו

 תימואלניבה הייטנה תקזחתמ ,'ילבולג רפכ' םעפ אל הנוכמה ,םויה ונמלועב

 ךרד ,קאריעמ לחה ,תינקירמאה תוברועמה הנושארבו שארב ,תוברועמל

 ץורע לש תרבוגה םתמצע תא ףיסומ יתייה ךכל .ןטסינגפאו ובוסוק ,הילמוס

 םיימואלניב םייטפשמ םיטרדנטס שוביג ,תוינידמ יבצעמכ ויליבקמו NNC-ה

 ברקה הדשב םיחצנמ ונחנא םעפ אל .גאהב ימואלניבה טפשמה תיבב םמושייו

 םיריבסמ ונניא יכ תימואלניבה העדותב םידיספמ רמולכ ,NNC-ב םידיספמ ךא

.וניכלהמ תא ןוכנ
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 םגו לארשי תנידמ םעטמ םג הרבסה תכרעמ לע אופא דוקשל שי

 וא ,ןוחטיבה דרשמ וא ,ל"הצ וגיציש ןוכנ המ איה הלאשהו ,ל"הצ םעטמ

 ןוכנ ילואש וא ;אליממ ךכב םיקסועש םימרוגהמ דחא לכ וא ,ץוחה דרשמ

 .ףתושמ ףוג רוצילו םדחאל

 ןכיה - תרושקתב שומישה ,הלומעת ,הרבסה ,עדימ ןתמ :תפסונ הלאש

 רבודמשכ המכו המכ תחא לע ,תכלל ונל רתומ ןכיה דעו םהיניב לובגה

 המגמ השעמל( המוזי הרבסהל עדימ ןתממ רובעל ל"הצ לע םאה .אבצב

 תוליעפהמ קלח ונתמזיב םיריבסמ ונא םעפ אלו ,הנורחאל השבוג וז

 לש אבצכש אלא .תואיצמהמ רתוי הבושח תיארנ הלומעתה םיתעל ?)ונלש

 המישמה תמלשה אוה רקיעהו ,רקיעה תא רתאל ונילע תיטרקומד הנידמ

 תולבגמה רואל היבשותו הנידמה לע הנגהה - ינידמה גרדה ונילע ליטמש

.ל"הצ חורו ל"הצ לש ברקה תשרומ ,תוירסומה

 תוינידמ לשמל ,רתוי תודקוממ תולאשב זכרתי םויה ןוידהמ דבכנ קלח

 תונימאו הריסמה ןפוא ,עדימה לש ותריסמ דעומ ,יפיצפס עוריאב חווידה

 לש המרב ומויב םוי רבד ןתא םידדומתמ ונאש תולאש ןה ולא .עדימה

 תנוכמש ינפל רהמ ביגהל םיסנמ ,רתוי תוכומנ תומרבו יללכה הטמה

.ההובג תונימא תמרבו ,העטומ עדימ רידחת דגנמש הלומעתה

 םיחווידה לש םתונימזמ רתוי הבושח םיחווידה ןתמב ל"הצ לש ותונימא

 ללח לא יכ ,הלעמב הנושאר תובישח תונימזל םג לבא ;דעומ דועב וללה

 ונל ןיא .םייתודידי אקווד ואלו ,םירחא םימרוג סנכיהל םיזרדזמ ,רצונש

 ,תועטהל הלילח וא רקשל אל יאדווב ,םיקיודמ-יתלב םינותנ ריבעהל טדנמ

.ןווכמ תנווכב תויעטה תושענ רחאה דצבש דועב

 ינבלו םילייחל ונתוביוחמ ,רתיה ןיב ,םה לוקשל שיש םימרוג דוע

 קודבנש ירחא קרו ,תוחפשמל הליחת םיעגפנ לע עדימ רוסמל םהיתוחפשמ

.בחרה רוביצל רמולכ ,תרושקתל – קודבו רוזח

 המיחלה תריזב תרושקתה לש הבוליש תדימו ןפוא איה תפסונ היגוס

 ,אסיג דחמ ,םימחולה תוחוכה ןיב םיבתכהו תומלצמה לש ןוכנה בולישה -

 לכב שדחמ תולוע ךכב תועגונה תולאש .אסיג ךדיאמ ,רוקסל ןיא המו

 תאזה תוברועמה םהבש םיבצמב .םוי-םוי השעמלו ,הלועפ לכבו עצבמ

 ישנא לש םהייח תא וא םילייח ייח תנכסמו המישמה עוציבל העירפמ
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 ,םימיאתמ םיאנת לש םתורצוויהל דע תרושקתה תא תוחדל ןוכנ ,תרושקתה

 יתִמא ןמזב ברקה הדשב השענב םיברועמ תויהל םדצמ ןבומה ףחדה תורמל

.ןוכנה ןוזיאה תא אוצמל שי .ןושאר ילכמ רדשלו

 הדשב תרכינ תיגטרטסא תובישח לעב הנתשמ תרושקתב האור ל"הצ

 ךלהמב ונמצעל ונעבק .רבד ריתסהל אל איה ותוינידמו ,ינרדומה ברקה

 תלבטמ קלח םה יעצבמה דועיתהו הרבסהה ,תרושקתה יאשונש תומיעה

 לש אלו םידקפמה לש םתוירחאבו ,עצבמו הלועפ לכב תומישמהו תוחוכה

 םרט םידקפמה לש םתעדותב תרחת וז השיגהש דואמ בושח .ל"הצ רבוד

.דבעידב התוא ריבסהל םאובב וא תיעצבמה הלועפה

 רוביצל ,תוהמיאל ,תובאל שחרתמה ףוקישב םיביוחמ ונא ,םעה אבצכ

 לוכה ,ןבומכ ;החלצה-יא יבצמב םגו החלצה יבצמב םג ,ללכב לארשיב

.הדש ןוחטיב תולובגב

תומליד ,המיחלה תריזב תרושקתה תוחכונ - ירתכ ןור 

 לבא ,ל"כטמרה ידי-לע ןקלח ונמנש תויגוס המכב הרצקב תעגל הסנא

 תביטח לש ןוזחבו דועייב חתפא .רתוי תיתייווחה המרב ,תרחא טעמ תיווזמ

 ףסאנ ל"הצ רבודש תעב ,'0002 תורבוד' תרתוכה תחת ושבוגש ל"הצ רבוד

:ל"הצב םיעצבמה ףגא לש ויפנכ תחת לא

 ותוליעפבו ל"הצ לש תינוגראה תוברתב תעמטומ היהת תורבודה

 .רוביצב ותימדת לע ןהו ומצע  יניעב ל"הצ יומיד לע ןה עיפשתו תיעצבמה

 הנכה התייה ,'תויונמדזה ןולח' לע רבוד ןיידע 0002 ץיקב יכ רוכזל בושח

 וניאר םימיוסמ םינבומב .'תלדל רבעמ תומיע' לע רבוד אל לבא ,תומיעל

 אוה ונממש רוביצה לא ל"הצ תא רבחל הדיקפתמש תכרעמכ ונמצע תא זא

 .אב

 ,תוחיתפב לועפל רמולכ ,יעוצקמ תורבוד ףוג תויהל אוה ונדועיי

 .תונימזבו תונימאב

 לודג הלאש ןמיסב תוחיתפ םירבדה עבטמ יהוז – תוחיתפל רשא

 תומיעב אצמנ ל"הצ ,0002 רבמטפסב 92-ה זאמש תיסיסבה הדבועה ללגב

 דצהמ הלירגו רורט לש הכרעמל ךפהו הדאפיתניאכ לחהש ,ףיקמ ןיוזמ

 .יניטסלפה

 םיטנסרטניאש דע קפסב םלועמ הדמעוה אל וז - תונימאל רשא
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 םתונמיהמב תוקפקפמה תולאש קורזלו םירוקרז הילא ןווכל ולחה םינטק

 אל שפנ תונובשחב ונתוא ובייחש תובקונ תולאש ןה הלא .םיחווידה לש

.תיללכה תיתכרעמה השיגה תמרב םגו דדובה עוריאה תמרב םג םיטושפ

 ןיב תמייקה הריתסה דצמ םדוק ל"כטמרה עגנ רבכ תונימזה תלאשב

 חוויד תעבות תרושקתה ירה .חטשה יצוליא ןיבו ןימזו קיודמ תויהל ךרוצה

.םויה אל ,לומתא רבכ תאז הצור איהו םיטרפה ןורחא דע

 ינפב חטשה תריגס איה הילא סחייתהל ינוצרבש הנושארה היגוסה

 אוה דוסיה ןורקע יכ ,יביטגנ חונימ אוה 'חטשה תא רוגסל' .תרושקתה

 םילוקיש :םה הלאו ,םיגייס לש םמויקב בשחתהל שיש אלא .חותפ חטש

.תרושקתה ישנא לש םהייחל ןוכיסה תדימ ,םילייחה לש םמולש ,םייעצבמ

 םיצרחנ םה םיגייסה םירחא תואבצב ?םינוכנ ןכא הלאה םידדמה םאה

 וטישה דנלקופ תמחלמב ,לשמל .סנכיהל תרושקתל םיחינמ אל טושפו ,רתוי

 םהל ורגס לבא ,ברקה הדש רבעל אלמ גנירטייקב תרושקתה ישנא תא

 ןוילעה דוקיפה ינפלמ ןוצרה הלעשכ קר וחתפו תונטנאה לש רטלאשה תא

.תופסונ תואמגוד שיו .םייתרושקת םירמוח ריבעהל יטירבה

 לש התסנכה ?המיחל-יא תמועל המיחל לש בצמ אוה דדמה םאה

 איה ,םירויו םימחלנ ובש רוזאב ,ברקה הדש ךותל תילארשיו הרז תרושקת

 .ל"הצב םויה הטוקנה תוינידמה תאז ;הב עובקל םיכירצ םידקפמהש הלאש

 תחתפנ הרזגה ,המיחלה םות םע היפלש תוינידמ טוקנל ףידע אמש וא

 הלאש .ןינ'ג הנחמב המיחלה םות םע ,לשמל ,עריאש המ הז ?תרושקתל

 תרושקתה .תרושקתה ינפב חטש רוגסל ,תישעמ ,ללכ ןתינ םאה איה תרחא

 ונידי-לע םירוגס הרואכל ויהש םירוזא ךותמ הפייעו תקבואמ האצי הרזה

 םוש ילב ובבותסה םילארשי םיבתכ םגו ,תורחאו הלאכ תובתכ האיבהו

.םימיוסמ םירוזאב היעב

 םירטמרפה דחא םא .תוחיתפ תמייק דימת אל ,הלומעת תמחלמב

 .המ-תפוקתל איפקהל שי תוחיתפה תאש ןכתיי ,הלומעת אוה ברקה הדשב

 שיש הלאשה .רחאה דצה תא םג ,םלוכ תא תתרשמ תרושקתה ירהש

 תועצמאב אבצה דקפמ ?תאזה היגוסב עבקתש תוכמסה ימ :תאז איה לואשל

 םידקפמה וא ,חטשב וחוכ-יאבו ל"הצ רבודו םיעצבמה ףגא שאר ,ויחולש

?חטשב
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 הרוה ,ןינ'גב תוברקה םויס ירחא .ידמל תלכסתמ המגוד םכל ןתא

 תומלצמו םיבתכ תסינכ ריתהלו תוינידמה תא תונשל רשפאש ל"כטמרה

 העטאקומה ,ןינ'גב םיטילפה הנחמ – תומוקמ השולש טעמל ,חטשל

 השיג התייה םיט"חמלש אלא .םחל תיבב דלומה תייסנכ רוזאו הללאמרב

 תואיצמה תא םייח ונחנא ,םידקפמה ונחנא ןאכ :ורמא םיט"חמה .תרחא

 לש תורמרמתהה תדימ .םימוסחמב םיאנותיע ורבעי אל ונלצאו ,חטשב

 ויה ,ל"הצל ואימחה אלש םייתרושקתה םירצותה ךכמ האצותכו ,תרושקתה

.םהילאמ םינבומ

 שארבו ,תיגולונכטה היגוסה איה תובר ונתוא הקיסעמש תפסונ היגוס

 תא הכילומ תיקזבמ תרושקת .תירלולסה ,תיקזבמה תרושקתה הנושארבו

 ,ןווכמבו ,ןימא-יתלב םימעפלו ,דודרו יקלח ןפואב תובר םימעפ ,רהמ עדימה

 םידילקמ ,enildaeD-ל םיכחמ אל - טנרטניאה יבגל ךכ .ביגהל שרדנ התאו

 םיאנותיעה ,םיבתכה בור יכ עדוי ןאכ בשויש רוביצה בורש חינמ ינא .והזו

 םה ,הזעו ןורמוש ,הדוהי יחטשב תורז תותשר רובע םידבועש םימלצהו

 םיאנותיעש הדבועה לבא ,םיאנותיעכ דובעל םיאשר ןבומכ םה .םייניטסלפ

 ,תומיע תפוקתב ,םילארשי םילייח ןיב ,חטשב בבותסהל םיאשר םיניטסלפ

 .דואמ תבכרומ היעב ל"הצל הדימעמ

 הרוגשה הבושתה .וזכש תיקזבמ תרושקת לומ קבאמב יוכיס ונל ןיא

 םיאיבמ םימלצהו 'םימפמפמ' םיניטסלפהו םיקדוב ונחנא .'קדוב ל"הצ' איה

 .יתרושקתה חווידה תויחטש איה תענמנ יתלבה האצותהו ,תונומתה תא

 םירוחשה םיזגה לע רופיסה לשמל .אווש תונעטל החונ תיתשת םג יהוז

 ,םידוהיל םיזגה ןיינע תא רביח ,שאר דבוכב הזב קסע םלועה ;םיליערה

 ונידי-לע שקבתנ בלוד ןרעו ,תושחכהה ורזע אל .תורורב ןה תויצטונוקהו

 יתרושקתה םויה רדסמ וזה תלוויאה תא קוחמלו יתרבסהה קבאמב עייסל

 תרושקת יגיצנ 03-04 ינפל םילשוריב 'ןורגא תיב'ב עיפוה אוה .ימלועה

 ,תרחמלו ,תטלחומ תוטש אוה הזה ןיינעה עודמ הרודס הנשמב קמינ ,הרז

 .םולכ – תחצינה דגנה תכמ תא עומשל היזיוולטה יכסמ לומ ונבשייתהשכ

.קרפה לע םיקתרמ םירחא םיאשונ שי ,תוניינעמ ןניא רבכ לומתאה תושדח

 רבודמשכ ומצע עוריאה תא ללכ ךרדב הסכמ אל חטשהמ חווידה תוידימ

 – 'טנמומ' הפקב דבאתמה לבחמה ,ץצופתמש סובוטוא - יניטסלפ עוגיפב
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 דגנכ .תושק תונומת רודישמ םיגייתסמ ונלצא םיברו ,תושק תונומתה יכ

 םיצצופתמש םייניטסלפה םיתבה תאו ,ןיוצמ םלטצמ ילארשי קוסמ ,תאז

.אוה קר אלו ,בטיה רדשל עדוי NNC-ה ,םיליט םיפטוחש תונולחהו

 .רוגסמה אוה דחאה :םירטמרפ ינש ךרד תמצעומו הטומ תואיצמה

 המגוד .וצר ךרועה םימעפלו יאמבה ,םלצהש המ יפל תמסרפתמ הנומתה

 ץורעה .הדפאיתניאה תישארב 'םירצנ תמוצ'ב הרוד-א דמחומ איה תקהבומ

 סוקופה לש םתמצע לע ףלאמ רועיש ונל ןתנ ,ונבו באה תא דעיתש יתפרצה

 םייניטסלפ םירטוש תוברל ,ביבסמ היה המ ךכ רחא חיכות ךֵלו ,םימ ּוזהו

 ןיבל וזה הדוקנה ןיב הייאר וק רדעיה תוברל ,םוקמ תוכימסב םירויש

.ולאב אצויכו ונלש לדגמה

lpeR-ה אוה ינשה םרוגה ay. תצצפ לש רומח עוגיפ היה םורד רפכב 

 .ןהכ תחפשמ ידלי לש םהילגר ועטקנו ,סובוטוא רבעל הלטוהש המגרמ

 ועגפ ,םידליב ועגפ .עדנ אלש ,הנושארה הלעמהמ יתרבסה סכנ הרואכל

 םידעי המכ ל"הצ ףקת ידגנ הנעמכ .םלצל רשפא תאז תא ,םויה רואל םהב

 000,5 האר םלועה וליאו ,םיליט 05-ב ריוואה ןמ הזע תעוצרב םייניטסלפ

 ,תויניטסלפ תורטמב םיעגופ הלאה םיליטה ומלוצ בושו בוש יכ םיליט

 לש סטמ יחמבו ,יניטסלפה עוגיפהו םורד רפכב םידליה תויהל לדח עוריאהו

.םיינפקותה םילארשיה לש חוכ-תנגפה תויהל ךפה ריוואה ליח

 רמוא ימ וא יתרבסהה םאתמה ימ איה ונתוא תניינעמש תרחא הלאש

 ינא :דיגיו םוקיש ימ ןיא .תבכרומ הלאש יהוז .תמיוסמ ןמז תדוקנב המ

 ודוביעב עגרכ קסוע הנידמה רקבמ :םכינזוא תא רבסל .הרבסהל יארחא

 לע תרוקיבב לחה הז .תילארשיה הרבסהה תכרעמ לע ח"וד לש יפוסה

 זוירוקב קפתסהל ול לאש הנידמה רקבמ ןיבה דואמ רהמו ,ל"הצ רבוד

 םיארוקש הברהב הדבכ היגוס שי אלא ,'ל"הצ רבוד תביטח' ומשש הזה

 ןוימדב ןיחבה ח"ודה תטויט תא ארקש ימ .'ימואלה הרבסהה ךרעמ' הל

 הרבסהל תימואלה תוירחאה אשונבש רבתסמו ,רבעב תוקידבל עיתפמה

 וניא דחא ףא ,תילמרופה הרדגהה תניחבמ .לארשי תנידמב רבד הנתשנ אל

 לש לעה-תוינידמ תא טטרסמ ימ ,עבוק ימ תילמרופ הרדגה ןיא .יארחא

 דרשמ לש ,ל"הצ רבוד לש םתוירחא םוחת והמ – הקולחה יהמ ,הרבסהה

.הלשממה שאר דרשמ לש ,ץוחה
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 הז רשקהב ריכזא ?ימואל רבוד ללכ ונל ץוחנ םאה :איה תרחא הלאש

 תא ונל ריבסהל אבו םידמ שבל גוצרה םייחשכ ,םימיה תשש תמחלמ תא

 ?עודמו ,בצמה המ ונעדי ונלוכ .היזיוולט התייה אל יכ וידרב ריבסהו ,בצמה

 תורבוד תכרעמל יוכיס ןיא היגולונכטה לש הז ןדיעב .רמא רבודה יכ

 תורבודה ךרעמ .רזה אלו ילארשיה אל ,רוביצה ינפל התנשמ תא הצרתש

 יניעבו ,םימיוסמ םינבומב לגרה תא טשפ ,ךרדתמה ,רבדמה רבודה ,יסאלקה

 ,םתרזגב הרקש עוריא לע דוקיפה ףולא וא הזעב ינופצ ט"חמ ורבדיש ףידע

.תונימאלו עדימל רוקמה םה יכ

 ,םיטבלתמו םיטבחתמ  ןאכ ונחנא .ונלומ םיאצמנ ימ רוכזל ךירצ םג

 רחא םוקמב וא הללאמרב העטאקומב בשוי המוד םורופ תומדל יל השקו

 תרושקתהו תיניטסלפה תושרה לש ןוחטיבה ימרוג ןיב ןילמוגה יסחיב ןדו

 תויונכוס לש ןתורישב םידבוע םיבר םייניטסלפ םיבתכ ,רומאכ .תיניטסלפה

 הרבסהה תעפשה תא תרחא וז וא הרוצב לרטנמ רבדהו ,תורז תרושקת

 ירמוח ונשפיחו רפס יתבב וא תמיוסמ ריעב ונרבע :המגודל .תילארשיה

 ורזיפ ונלש םילייחה םא הנשמ הז ןיאו ,המלוצ תוליעפה .המודכו תונרתח

.טלחומ ןפואב ונלש היה קזנה .םיניטסלפה וא רמוחה תא

 אל ,הלחתהב רבכ ,תישיא טילחה ל"כטמרה - הרבסהה תולובגל רשא

 יללח ינש לש םהיתופוג תונומתב תיתרבסה שמתשהל ל"הצ רבודל ריתהל

 יוטיבה לע החילס ,יתרבסה סכנ שממ ,תושק דואמ ויה תונומתה .'ץנילה

 שיש םוקמב יכ ונלוכל עודי יכ ףא ,הרבסה ילוקישל תולובג שי לבא .השקה

 .זבזובמ לבא עוריא שי ,תרושקת ןיאש םוקמב ,עוריא שי ,תרושקת

תיחרזאה תרושקתה תיווז   :יחרזא ןורי 

 תולועפ עצבל אוה תינרדומה הנידמב אבצ לש יתרוסמה דיקפתה

 תחלצה .ינידמה גרדה לש הלועפה שפוח תא תוביחרמו תורשפאמש

 הניא ,ברקה הדשל האבצ תא תחלושה הלשממה לש תינידמה הלועפה

 תומיעה לש וגוציי ןפוא ידי-לע אלא ,דבלב םייאבצ םיגשיהב תדדמנ

 דחא יאנותיע ,תורחא םילימב .תימואלניבהו תימואלה ,תיחרזאה תרושקתב

 המכו המכ ידי-לע ברקה הדשב גשוהש הלועפה שפוח תא לכסל לגוסמ

.תויזיביד

 ךתוח ןפואב דירפהל דוע רשפא-יא ,חותינהו הבישחה תמרב ,ןכ לע
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 וזב וז תובולש ןהיתש ;תיחרזא הביטקפסרפו תיאבצ הביטקפסרפ ןיב

 תמרב הדרפהה-יא דצל ךא .תויטילופ תוביטקפסרפב תובולש ןהיתשו

 לש הגצההו הלועפה תמרב הדרפה לע דיפקהל שי ,חותינהו הבישחה

 תומיעה יאנתבש ךכמ תעבונ הז רשקהב תויתייעבה .רוביצב אבצה תודמע

 הנושאר הגרדממ יאבצ-ינוחטיב אשונ לע בושחל השק יברע-ילארשיה

 תייגוס תא המגודל חקינ .הנושאר הגרדממ יטילופ-יחרזא אשונ םג ונניאש

 'קוריה וקה' תא תויחהל השוריפ רדגה ,תחא תיטילופ הצובקב .ץיחה רדג

 תורענתה וזכ רדגב האור היינש הצובק .רוחאמ תויולחנתהה תא חינהלו

 האור תישילש הצובק .ןתרקפה השעמלו תויולחנתהל תינוחטיב תוירחאמ

 יוניפל בייחתהל ילב םיטסירורט לש םתרידח םוצמצל יעצמא רדגב

 רדגה ,תיעיבר הצובקל .'קוריה וקה' ךרואל לובג וק תחיתמל וא תויולחנתה

 ,תקולחמב םייונש םייטילופ םיחנומב אל תויולחנתהה יוניפל ךרדה איה

 לשכיהל ילב םיפוחד ןוחטיב יכרוצ לש רתוי םימכסומ םיחנומב אלא

 ,הלשממב םייטילופ םימרוג רובע .לארשי-ץרא יקלח לע רותיו לע רובידב

 היעב םע תודדומתה לש תיטילופ הווחמ תושעל תמכוחמ ךרד איה רדגה

 הניאו רוביצה תעגרהל רצקה חווטב תלעופ תאזכ הווחמ .השק תינוחטיב

 אלו ינידמה טביהב אל ,םיידימ האצות ינחבמב הלשממה תא הדימעמ

 ,רומג וניא םעפ ףאש ,לודג לעפמ איה רדגהש ינפמ ,תאז .יאבצה טביהב

 'םולש ךילהת' ונל היהש ומכ ,רוציקב .ומילשהלו דוע וללכשל ןתינ דימתש

 ךילהת' ונל תויהל לוכי הדימב-הב ,תומדוק תולשממ לצא הכורא הפוקתל

 ינברס' ,'רדג יעשופ' ,'רדג יכמות' ,'רדג תונברק' םתסה ןמ וילא וולתיו ,'רדג

.האלה ןכו 'רדג

 תיעוצקמ הדמע גיצהל לוכי וניא יאבצ םרוג םוש ,הזכ םירבד בצמב

 דגנתמו וללה תוביריה תודמעה תחאב ךמותכ תואריהל ילבמ רדגה אשונב

 וללה םימרוגה לכ תא ןובשחב איבהל אלש לוכי אל םג אבצה .תורחאל

 בלש ןיב רומאכ הדרפהמ טלפמ ןיא ןכל .ויתודמע וא ותדמע שוביגב

 שי ךכל .ל"הצ לש תויעוצקמה תודמעה וא הדמעה תגצה בלשל חותינה

 ,רמולכ – ןוילעה טפשמה תיבמ המגוד תחקל ,דחאה :םייקלח תונורתפ ינש

 הרישי תוסחייתהמ תנחבומו תדרפומ היהת ל"הצ לש תיעוצקמה הדמעה

 לש תועמשמ לעב ןיד קספ טעמכ ןיא ירהש .םייטילופ םיטביהל הפיקע וא
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 םתוסחייתה סופדש אלא ,םייטילופ םיטביה ול ןיאש ןוילעה טפשמה תיב

 עיבי אבצהש יואר ,רחאה דצהמ .םייטפשמה םיטביהל לבגומ םיטפושה לש

 תמרב ינידמ הלועפ סופד לכל סחיב תוינוחטיב תויעוצקמ תוכרעה רפסמ

 ,יטסילרולפה סיסבה  לש ותשגדה ךות ,תיחרזאה המרבו תוינידמה יעבוק

 ,תויהל לוכי אלו ,ןיא .תיטסילרולפ איה היטרקומדב תיטילופה תכרעמה יכ

 .תוינידמ לש דיחיו דחא ביטרנ

 םלועה יפלכ הנידמהו אבצה לש תיזחה תמייק ,תימינפה תיזחה דצל

.ןוציחה

 איה ברקה הדשב ןוחצינ לש הליבקמה ,תימלועה תרושקתה םוחתב

 ןיב הנחבה שי ןאכ םג .ץוח יפלכ תומיעה לש וגוציי רוגסמב ןוחצינה

 וא דחא עוריא לש רופיס אוה יטקט רוגסמ .יטקט רוגסמו יגטרטסא רוגסמ

 לכ לש תרגסמה רופיס אוה יגטרטסא רוגסמ וליאו ,םינטק םיעוריא לש

 תא עובקל ץמאמב לארשי לש תותיחנה .םיבר םיעוריא תללוכה ,תכרעמה

 יברעמה ילבולגה קבאמהמ קלחכ 'ןגמ תמוח' עצבמ לש יגטרטסאה רוגסמה

:תוחפל תוביס שמחמ העבנ ,רורטב

 לארשי ,'יגטרטסא רוגסמ' ןאכ הנכמ ינאש המ לש המרב - הנושארה

 לש קבאמכ תומיעה לש שארמ הסיפתה לשב תותיחנ לש בצמב תאצמנ

 .םישלח לומ םיקזח ,םישבכנו םישבוכ

 תואצותב זכרתהל הטונ תיתוזחה תינורטקלאה תרושקתה - היינשה

 :תואבה תודוקנה תא ףיסוהל שקבמ ינא הז ןיינעל .תוביסנל תוסחייתה אלל

 םיסוטמ תעיגפ םלצל רשפא ;תוביסנו םיעינמ םלצל תולוכי ןניא תומלצמ

 .תוריל הטלחהל איבהש יגטרטסא-ינידמה ךילהתה תא אל ךא ,םיחתות וא

 ,םיעינמ סוחיי ןיב רדסה תא תוכפוה יתמרד ןפואב תומלטצמה תואצות

 ךרד םיכישממו תואצותה םע םיליחתמ תונומתה לשב .תואצותו תוביסנ

 אל תואצות ןיא ,תוירקמ תואצות ןיא הזה קחשמב .םיעינמל םישעמה

 םיירוביצ םיירסומ םילוקיש תכפוה תינומהה תרושקתה ,ןכ לע רתי .תונווכמ

 דואמ איה הביסהו ,תימלועה להקה תעד בוציעב םייגטרטסא םילוקישל

 ,ךיסנה השעי המ הנשמ אלש 2151-ב עבק ילוואיקמ ולוקינ רבכ .הטושפ

 ללגב םא ,ןכל .םיירסומ םיגשומב ויתולועפ תא סופתי דימת רוביצה

 ךיא תעדל םג וילע ,םיירסומ-א םידעצ טוקנל וילע הנידמה לש לנויצרה
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 רוזא לש וא הרוד-א דמחומ לש וז ומכ תונומת .הזה רעפה לע רשגל

 השעמה תסיפת תא תיטמוטוא טעמכ תועבוק ,תוברוח-ייעל ךפהש ינוריע

 לעמ םירטפוקילה לש הנומת שי םא .םרקיעמ םיירסומ-יתלבכ םיעינמהו

 וא םיקיר ויה םיתבהש םילרנג הרשע לש םהירבסה ורזעי אל ,יונב חטש

 הנומתה .םיחרזא לש שפנב תודבא עונמל רתוי תיגרוריכ הטיש יהוזש

 םישידקמ וננמזב םיפוצש ןמזה .תינבמ הביס םג שי ךכלו ,ביטרנה תא רציית

 תונומת תופידע םויה .תונורחאה םינשה 05-ב דואמ דע רצקתה תושדחל

.םיטסקט ינפ לעו םילתופמ םיביטרנ ינפ לע

 תומיעה לש יגטרטסאה ביטרנה לש ורוגסמ ןולשיכל תישילשה הביסה

 יניטסלפ-ילארשיה תומיעה .המחלמה הנבמב קומע יוניש לחש ךכב הרושק

 דירפרה ינמרגה רקוחהש ,תומחלמ לש השדח הירוגטקל הארנכ ךייש

 הטרפה לש םיכילהת ,תוחפל תיקלח ,תורבועה תומחלמכ ראתמ רלקנימ

 םיעגפנה בור ,תויסאלק תומחלמל דוגינבש ןעוט רלקנימ .חורזא לשו

 תומחלמב הייטנה תא ריכזמ םג רלקנימ .םיחרזא םה תונורחאה תומחלמב

 ליעי קשנ ילכ םה םידליו ,םידלי לייחל ,תויצילמ ידי-לע תולעפומה ,הלאה

 .םיינתייצ רתוי םהו תוומה לומ םויקל תועדומ תוחפ םהל שי ןכש ,דחוימב

 טקפא שי םיגורה םידלי לש תונומתל יכ ,וז המגמ קזחמ תרושקתה בצמ

 .םלצל השק תיזחה לא הלאה םידליה לש םתחילש תאש דועב ,ידימ ישגר

 ,רידס אבצ ןיב הדגנהה תא םות דע לצנמ יניטסלפה דצה ,ילארשיה רשקהב

 לש יגטרטסאה רוגסמל ףרטצמ הזשכ .תויצילמ אבצ ןיבל ,בטיה דיוצמ

.שארמ טעמכ ערכוה תרושקתב ברקה ,םישבכנו םישבוכ ןיב תומיע

 בושחל לארשיב תוינידמ יעבוק ודדוע 1002 רבמטפסב 11-ה יעוריא

 םישבכנו םישבוכ לש רוגסמהמ 'ןגמ תמוח' עצבמ תא קתנל היהי ןתינש

 ,דבלב תיקלח הגשוה וז הרטמ לבא .רורטב תילבולג המחלמל ודימצהלו

 רורטה תא קתנל ישוקה :ןולשיכל תיעיברה הביסל םיעיגמ ונחנא ןאכו

 םימחול ,שפוח ימחולו רורט ןיב רוביחהש ךכב םג ךורכ שוביכהמ

 קלח תלטה ועמשמ הזכ רוביח .ברעמה לע השקמ ,םיילאינולוק-יטנא

 רורט ןיב הדרפההש הרקמ הז ןיא .םישבוכה לע רורטל המשאה ןמ

 הקירמאב .הפוריאב רשאמ הקירמאב רתוי חילצה שוביכ דגנ המחלמל

 הקזח רבמטפסב 11-ה לש המוארטה וליאו ,רתוי שלח ילאינולוקה עקרה
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 ,ילאינולוקה רבעה לע המשא לש םיקזח תושגר שי הפוריאב .רתוי הננערו

 ךילהתב םיפתתשמה רבעשל תוינולוקה ןמ םיטועימ ידי-לע םימצעומה תושגר

.יטילופה

 לע םיטלתשמה םירצק םיעוריא םה רורט יעוריא :תישימחה הביסה

 לגלגתמש 'ןגמ תמוח' תמגודכ עצבמ תמועל ,תועש המכל תרושקתה יעצמא

 ,שארמ הנכומ תיביטרנ תרגסמ רצוי אוה .תרושקתב ףא אלא חטשב קר אל

 והומכ ,לגלגתמ יאבצ עצבמ .הנשמה יעוריא תא םיקצוי הכותלש ,תרכומ

.ילילש הז הרקמבו ,יגטרטסא רוגסמ רצוי ,לגלגתמ ינידמ עצבמכ

:תונקסמ המכ קיסהל ןתינ הלאה םירבדה לכמ

 יוביר לשבו םיינוחטיבו םיינידמ םיביטרנ ןיב יטרקומד רטשמב תורחתה לשב .1

 יתכלממה דמעמה תא לצנל ץירמת שי יטילופ םרוג לכל ,הלאה םיביטרנה

 ומכ רהזיהל  ךירצ אבצה ,הזכ בצמב .ודצל ותוכמס תא ריבעהלו ל"הצ לש

 תועד לש חיש חתפל שי תאז תחת .והשלכ יטילופ ביטרנל תודמציהמ שאמ

 םיניצק שישכו ,םייטילופה םיביטרנל רבחתהל אל תולדתשמש תויעוצקמ

 ביטרנ ינפ לע הזכ ביטרנ תבוטל תיעוצקמ תוכמס תדמעה לע םיזמורש םיריכב

.ךכמ עבונש ל"הצל רבטצמ קזנל םירע תויהל ,רחא

 תימינפ תקולחמב ןותנ תומיעה לש יגטרטסאה רוגסמהש הדבועה לשב .2

 םא םג .יטקטה ינשמה רוגסמה תמרב רשפאה לככ זכרתי אבצהש יוצר ,השק

 ,תויעוצקמ תעד תווחב לאונ יטילופ שומישמ אבצה תא ליצת אל וז השיג

.קזנה תא םצמצתש רשפא

 יטקט רוגסמ ךופהל תולוכי םייחרזא םיבושייבו םיחרזאב תושק תועיגפ .3

 ,םיעוריא לש גוסל שיגר תויהל אופא ךירצ אבצה .תיגטרטסאה המרב רוגסמל

 םה הלא .ינשל דחא ביטרנמ תימלוע להק תעד ץיפקהל ןיע ףרהכ םילולעש

 םע דדומתמש ןוגרא אל םא אבצ והמ ךא ,םייופצ-יתלב םיעוריא ללכ ךרדב

 ?םייופצ יתלב םיעוריא

          תחא .יטירק וליפא ילואו ,בושח הזה רבדה תרושקתה םוחתב םג

 ,הרוזנצ איה םייתרושקתו םייאבצ םיכרצ ןיב רעפ לש הזכ בצמל תובוגתה

 שי םירקמה ינשב .תויומס תולועפ לש רובצמ איה תרחא הבוגת ;םיחטש תריגס

 תיזחב חילצהל ןוצרה - רתויב דבכ אוה םימעפלש ריחמה תא ןובשחב איבהל

.םילייחה תוחפשמו ילארשיה רוביצה םע ןימא רושקת ריחמב תימואלניבה
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 תואצותה תא החלצהב םיניטסלפה ומתר יניטסלפ-ילארשיה תומיעב .4

 .שוביכה לש תרגסמה רופיס קוזיחל ל"הצ לש וחוכ תלעפה לש תומלוצמה

 םידמלמ רורטב תילבולג המחלמב קרפל 'ןגמ תמוח' תכיפהב םיישקה

 .תרושקתל םיחמומ לש ןיינע קר הנניא םיביטרנ לש היצלופינמש ךכ לע

 .םהילע רבגתהל השקש םידבכ םיצוליא תרצוי המצע תוינידמה ,תישאר

 םיקזחתְמה םיילכלכהו םייגולוכיספה ,םייטילופה תוחוכה לש ןויגיהה ,תינש

 םירבודל ןיינע וניאו בכרומ ימוחתניב חותינל אשונ אוה תרגסמ ירופיס

 םג .ויהי רשאכ םידמולמו םירשכומ ויהי ,םהלש תויציאוטניאלו םינצחיו

 ,תיטילופה הביבסה רקחב תוקימעמו תופיקמ הנכה תולועפ תושעל שי ןאכ

  תא הבר הדימב הנעבקתש תולועפ ,תרושקתה לש תילכלכהו תיתוברתה

.תומיעה לש םיביטרנה בותינ

 ינכפהמ תוחפ וניא םינומה-תרושקתו המחלמ ןיב וננמזב קומעה בולישה

 ומכ ,רבעב המחלמה הנבמ תא ונישש םיגלפומ םייגולונכט םישודיח רשאמ

 ילכ התויה תורמל ,םינומהה תרושקת .חתותה וא סוטמה ,קנטה תאצמה

 לע העיפשמו אבצה תולועפ לכ תא תכוותמ ,יאבצ ילכ אקווד ואלו יחרזא

 םג ומכ ,תומיעב םיאצמנה תוחוכה לש היגטרטסאהו םוקמה ,ןמזה יגשומ

.הערכהה גשומ לע

 המיחל תורות לע דיתעב תויודדומתהה תא הנבנש יואר וז הביסמ

.הלא םיגילפמ םייוניש ןובשחב תואיבמה תושדח
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 :'א ןויד תצובק

המיחלל תוכרעיהב יגטרטסא לוקישכ תרושקתה

ביבא-לת תטיסרבינוא ,עונלוקל גוחה -  ןונרא ,ןמרקוצ 'פורפ :החנמ

:)"תיב-ףלא" רדס יפל( םירבודה תמישר

'ץראה' ,יאבצ בתכ - רימא ,ןרוא רמ

ל"הצ ,ת"גא שאר - ארויג ,דנלייא ףולא

הנידמה אישנ תרבוד - עבשילא ,תודיפל-ןוארב 'בג

ל"הצ ,יגטרטסא ט"חר - לביע ,ידעלג ףולא-תת

'תונורחא תועידי' ,תכרעמ רבח - ןתיא ,רבה רמ

ישאר םיאולימ ןיצק - לאירא ,ןמייה ףולא-תת

ל"הצ  ,םיעצבמ ףגא שאר - ןד ,לארה ףולא

לאפר ,ידרו ).לימ( ףולא

דעוימה ל"כטמרה - השמ ,ןולעי ףולא

תילארשיה היזיוולטה ,ינשה ץורעה ,ינידמ ןשרפ - דוהא ,ירעי

תדעוימה ל"הצ תרבוד ,ל"במ - תור ,ןורי ל"את

םינחנצ תביטח דקפמ – ביבא ,יבכוכ הנשמ-ףולא

        םורופ םאתמ ;הפיח תטיסרבינוא ,היגולוכיספל גוחה - ךורב ,ובנ 'פורפ

םילשורי ,היטרקומדל ילארשיה ןוכמה ,הרבח -אבצ     

043 הדגוא דקפמ - לייא ,ןיילש ףולא-תת

 תרושקתה' – ונלש ןוידה זכרמב דומעתש היגוסה תא :ןמרקוצ ןונרא 

 תרושקתה םא :תרחא םג חסנל רשפא ,'המיחלל תוכרעיהב יגטרטסא לוקישכ

.םיחקלבו עוציבב ,ןונכתב התוא םיבלשמ דציכ ,המיחל יעצמא ןכא איה

 :בורה לע הארנכ תומכסומש ,תועיבק המכב חתפא

 תוטהל ילוא רשפא ,תושדחה תויגולונכטהו תילבולגה תרושקתה ןדיעב .א

 .ךורא חווטל אל יאדווב ,היצמרופניא םוסחל רשפא-יא לבא ,היצמרופניא
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 ,תרושקתה לש ברקה הדשב שחרתמ המיחלה לש רתויב בושח קלח .ב

 תוריהמב ,הבר המצעב תורטמב תועגופ ינרדומה קשנה תוכרעמש ומכו

.תינרדומה תרושקתה םג ךכ ,םיכורא םיחווטבו תונקיידבו

 ילכ ,תיטרקומד הרבחב תלבגומ איה תרושקתל סחיב אבצה תוכמס .ג

 הרבחב בוט עמשנ וניא 'הלומעת' גשומהו םילבגומ הרוזנצה לש חוקיפה

 תבהוא הניא דחוימבו ,חוקיפ תבהוא הניא תרושקתה .תיטרקומד תיברעמ

 .םירבוד לש היצלופינמ

 ףסונ .תושדח תויוכרעיה תובייחמ תרושקתה לש תושדחה תויגולונכטה .ד

 ,םיירלולס םינופלט םג ןובשחב איבהל שי ,תורדשמש תותשרה תואמ לע

 .תוישיא ואדיו תומלצמ ,סקפ ירישכמ ,םידיינ םיישיא םיבשחמ ,טנרטניא

 ,רחאה דצה ןמ אוה םא רקיעב ,בבוח ואדיו םלצ לש תחא הנומת ,םימעפל

 ימוליצ טולקל היהי רשפא דיתעבש ענמנה ןמ אל .'הדובעה לכ תא השוע'

 תלוכי .תותשרב םתוא רדשל וליפאו ,ברקה הדש תא םיראתמש ןייוול

 ,אסיג ךדיאמ .תיספא טעמכ איה תרושקתה לש םיברה היקיפא לע חוקיפה

 תושדח תויונמדזה םיחתופ ילוא ,םיריהמהו םיברה ,וללה תרושקתה ילכ

  םא ,ןהב ןיינע ונל שיש תונוש תוצובקל םיקיודמ םירסמ תרבעה ומכ

 תרושקתה יעצמאו להקה תעד .תויעוצקמ וא ,תויתוברת ,תוינתא תוצובק

 תויוכזל עודיכ םויה םישיגר הפוריא ברעמב רקיעב ,תיברעמה היטרקומדב

 תרושקתהש ידכ הברה ץוחנ אל .שפוחה תלילשל ,שוביכל ,יוכידל ,חרזא

.םייברעמ םיינמוה םיכרעל דגונמש המ-רבדכ ונתוא רייצת הרזה

 ,םולש ןמזב אבצהו תרושקתה יסחיב םייתועמשמ םילדבה םימייק .ה

 עבטמ .רורט דגנ המחול לשמל ומכ ,לבגומ תומיעבו תללוכ המחלמב

.רורט תמחלמו לבגומ תומיע לש תויגוסב םויה דקמתנ ,םירבדה

 תולאשה תא ןוידל דימעהל ינוצרב ,תונוכנ ןה יתגצהש תותימאהש הכרעהב

:הלאה

 הניא איה עודמ ,המיחל יעצמא איה תרושקתהש םימיכסמ םלוכ םא .1

 תושוחתו בל ישחר ןיב ןיחבהל שי ?םיכלהמה לכב תינגרוא הרוצב תבלושמ

 בולישה .םיבייחמ םיילמרופ םידעצל ןווכתמ ינא .תוצלמהו תונקסמ ןיבל

 םירבד ךכל המודבו ,הנעמ ונניא יללכה הטמב םויה ל"הצ רבוד לש שולקה

 לומ דומעיש אוה ל"הצ רבוד אלו חטשב דקפמה וליאכ ,ל"כטמרה רמאש
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 םדא חוכ ףגא ןיצק ודיל שיש ומכו ,הזל רשכומ וניא דקפמה .תרושקתה

.תרושקת ןיצק ודיל היהיש ךירצ ,ןיעידומ ןיצקו

 לבא ,תיברעמה תרושקתב עגפיי אל ךלש יומידהש אוה ימיטיגל דעי .2

  קלחש ךכמ סונמ ןיא ,הייסולכוא ברקב הקלחב תלהנתמש הכרעמב

 ?הזב םילפטמ ךיא .תרושקתה ידי-לע בתכוי הלועפהמ

 תרושקתל תוסחייתהה לש תוניצרה תדימ לע עיבצי הזו – תרושקתה םאה .3

?לשמל ,עוגיפ-הגמ לש בצמב הרגמ-תוינכתב תיניצר הרוצב תבלושמ –

 ,ונדגנ תיביסרגא הלומעתב םישמתשמ תומיוסמ ברע תונידמו םיניטסלפה .4

 )'םימואתה ילדגמ'ב לביחש אוה 'דסומה' :לשמל( םילודג םירקשב לחה

 םוחלל ונילע םאה איה הלאשה .תולערומה תוירכוסה לע םירופיסב הלכו

 םיארוקש המ אל ;תירקש הלומעתב שמתשהל רמולכ ,ולש-וקשנב ביואב

.הדנגפורפ אלא 'הרבסה' ונלצא

 וילע ילוא .המיחל יעצמא תרושקתב תוארל יונב וניא ללכ אבצה ילוא .5

 ,םחליהל :םייתוהמה וידיקפתב דקמתהלו לוכו לוכמ תאזה היגוסה תא חונזל

?חצנל

 טעמכ ,רורט לש תילטוט המחלמ ונילע הזרכוה ובש בצמב :לארה ןד 

 ונחנא – ימיטיגל דעי אוה ונלש הרבחב דחא לכשכ ,הרבחב הרבח תמחלמ

 לש םנוחטיב תא רערעתש ןפואב הלומעתה תכרעמ תא בצעל םיסנמ

 ותלוכיב ילארשיה דצה לש ותעדות תא קזחתו חצנל םתלוכיב םיניטסלפה

 תללוכו תבלושמ איה הכרעמה ,תויסאלק תויאבצ תוכרעמל דוגינב .חצנל

 הנניא תרושקתה .יטפשמ ,יתרבסה ,ינידמ ,יאבצ ,ילכלכ - םירושימה לכ תא

 .המיחל תלהנתמ הבש הריז איה אלא ,המיחל יעצמא

 ,ןכל .יתרושקת וק תעיבקב הנווכהו זוכיר םוש ןיא תימואלה המרב

 ץוליח ,תולייח תורומ – םירחא םיבר םייתכלממ םיללחל סנכנ אבצהש ומכ

 ןאכ זמרנ םא םג ,תרושקתה יבגל םג ךכ – האלה ןכו תופרש יוביכ ,םיעגפנ

.ונידיב החלצ אל תאזה הכאלמהש

 לש תולובג םוחית ןיא ,הרזג תולובג ונל ןיא תימואלה המרבש רבתסמ

 הפוקתב תושעל ונלחתהש המ טעמל תמאותמ הלועפ ןיא ,תוכמסו תוירחא

 ,םיקדוצ ונחנא :ןעטש ימ ןאכ היה םא םג .'ןגמ תמוח'  עצבמ ינפל ,הנורחאה

 .הרבסהב םילשכנ טושפ ונחנאש רבתסמ – ריבסהל אוה ךירצש המ לכו
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 הלאכ תוביסמ םלועה יניעב םיקדוצ ונניא לבא ,ונמצע יניעב םיקדוצ ונחנא

 רורטב המחלמ אוה ונלש ביטרנה :םיביטרנ ןיב תושגנתה הפ שי .תורחאו

 תועצמאב תאז םיגדהל םילוכי םהו ,שוביכב המחלמה אוה םהלש ביטרנהו

 .ישוקה רקיע הז .םהלש הייסולכואב תועיגפה

 ץוח-ירשק ,ל"הצ רבוד :םירושימ רפסמב תלהנתמ ל"הצב הרבסהה

 לע םיארחאו םיחפסנלו םירירגשל הרבסה תולועפ םילהנמש )ח"שק(

 .דועו תורחא תונידמ לש תוגיהנמל ןיעידומ תחלשמ רוגיש ,ל"וחב הרבסה

 לשממב םיקזח יד לבא ,יפוריאה בוחרב םישלח יד ונחנא רבד לש ומוכיסב

 יבגל הרבסהה לשמל ,וחילצהש הרבסה תוכרעמ רפסמ ויה .ינקירמאה

 ,ינקירמאה לשממה לש וסחיב תולעמ 081 לש ךופיה הללוחש A ןיראק

 תוסחייתהה תא הפוריאב םג התנישש ,'ןגמ תמוח'ב העגנש הרבסהה וא

 תעגונש הרבסהה וא ,רורט תנווכמכ זאמ תספתנ איהו ,תיניטסלפה תושרל

 .ומצע תאפרעב

 הכרעמה בוציעב ,תידעלב אל ,תיזכרמ העפשה ל"הצב םויה תרושקתל

 המיחלה ידעי יבגל ונילוקיש לע העיפשמ איה .המודכו םחל-תיבב ,םכשב

 םע תויצטונוקה ללגב םימעפ המכו המכ וניחד םחל-תיבל הסינכה תא -

 - המיחלה יפוא לע העיפשמ איה .הנורחאה הפוקתב ןינ'ג וא םחל-תיב

 ונניא ?םילייח ןכסנ ךכבו םילגר-ליח םע סנכינ ,םיקנט םע סנכינ םאה

 קנט םיאור היזיוולטבשכ םחל-תיב תא שובכל ונאב אלש ןועטל םילוכי

 דעומ לע םעפ אל עיפשמ תירבה-תוצרא ןועש ,לשמל .וכרדב לוכה סרודש

.המודכו םוקמב תוהשה ךשמ לע ,הכרעמל האיציה

 ג"ומב ,לשמל .יעצבמה ךילהתב םיבלושמ תונושה תומרב םירבודה

 םיעצבמ תעב ותא םימאותמ ונחנאו ל"הצ רבוד בשוי ילש )תוחיגו םיעצבמ(

 ףיעס שוריפב שי אבצה לש עצבמה תדוקפב .דקוממ לוכיס וא תוחיגו

 תדסוממ הרוצב תמאותמ תרושקת םע ונלעפש הנושארה םעפה .תרושקת

 ,ץוחה דרשמ ,ל"הצ לש םיפתושמ םימורופ :'ןגמ תמוח' עצבמב התייה

 הרבסה םורופ .םהיגוסל םירבודה ,ןוחטיבה דרשמ ,הלשממה שאר דרשמ

 ויה ,תרושקת זכרמ היה .םירצות קיפנהו עצבמה ךלהמב םוי-םוי סנכתה

.המודכו תובוגת יתווצ ויה ,יטילופו יאבצ תרושקת יכורדת

 םיאנותיעה .המיחל תריז איה ,המיחל יעצמא הנניא תרושקת ןכל
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 ,הרבסה דעב ינא .תיעצבמה תילכתה יפל ,ונל חונשכ תוחוכב םיבלושמ

 .היצלופינמב שמתשהל ונל רוסא יכ ,תירקש הלומעת דעב ינניא לבא

 .רופיסה ללכל דימת סחייתהל שי לבא ,ךל הארנש דצה תא טילבהל רתומ

 לוכי ;תחא םעפ וליפא ןיעדויב רקיש אל ל"הצ ,יתנוהכ תפוקת לכב תוחפל

 הטישה תא טוקננ אל םלועל .לצנתה ךכ רחאו העטומ עדימ רסמש תויהל

.'חכשו רקש' יוטיבב תיצמתמש תיניטסלפה

 יטביהמ דחא איה תרושקת .הררב תילב תרושקתב קוסעל בייח אבצ

.דיספנ ,הנממ םלעתנ םאו ,הכרעמה

 שי ,תיחרזא הייסולכוא ךותב תשחרתמ המיחלהש תויה :ידרו לאפר 

 לבא .הנותחתה לע ללכ ךרדב היהת ונדי הרבסהה אשונבש ןובשחב איבהל

 שמתשהל ךירצ אלש ,הרבסה תכרעמ ליעפהל ךירצ אלש תרמוא תאז ןיא

 עצבמה תודוקפב ףיעסכ העיפומ תרושקתהש עומשל יתחמש .תרושקתב

 לכב אבצ-תרושקת אשונה תא לולכל שי ;יד ןיא ךכב לבא ,ל"הצ לש

 הטלחהה ,תאזמ הרתי .דוקיפה יגרד לכבו ,עצבמ תארקל בצמ תכרעה

.תרושקתה ביכרמ תא לולכל תבייח עצבמל תאצל אל וא תאצל

 ,הלועפה ידכ ךות ,המיחלה ידכ ךות ןכדעתהל תבייח בצמה תכרעה

 ונלש תרושקתה תא סינכהל תורשפאה תא לוקשל ךירצ הז רשקהבו

 יטרפב תרושקתה לש הפותיש רועיש םא םג ,עצבמה ינפל דוס יפתושכ

 הבוגת תרשפאמ תמא-ןמזב שחרתמה תעידי םצע .לבגומ היהי עצבמה

 תרושקתה םא ,ינש דצמ .ביואה לש ותבוגת תא םידקתש ,דעומב תיתרושקת

 ףנעה תא תרוכ התא ,םישנאב םיעגופו שוכרב םילבחמ םילייח תראתמ

.וילע בשוי התאש

.םלצל וילע המ יאנותיעל דיגהל רשפא-יא לארשי תנידמב :לארה ןד 

 הרוק .םינוכנה םידעומלו םינוכנה תומוקמל ןווכל תעדל ךירצ :ידרו לאפר 

 לוקשל ךילע זאו ,עצבל םיבייחש ,הררב-רסוחמ תעבונ תוליעפהש םעפ אל

 בצמה תכרעהש בושח ןכל .בתכ ךילא ףרטציש ןיינועמ תמאב התא םאה

.תפטוש היהת

 חרוכב לבא ,ותדובע תא תושעל וילעו עוצקמה שיא אוה ל"הצ רבוד

 םרישכהל יוארו ,םירבוד םישמשמ חטשב םידקפמה םגש אצוי תוביסנה

.תרושקתה םע םייקל םהילעש רשקה גוס םגו ורמאי ךיאו המ םג – ךכל
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 רמוא םא הרהוי לש גוס םושל יל בשחיי אלש הווקמ ינא :רבה ןתיא 

 - םויה םיפתתשמ ונא ובש הזל המוד םורופב יתפתתשה הנש 04 ינפל רבכש

 רקיעב ,תובר םינש דוע וכשמיי הזה גוסהמ םינויד .זאמ הנתשה אל הברהו

 תמייק .תחא הפיפכב רודל םילוכי םניא םלועל 'אבצ'הו 'תרושקת'הש ינפמ

 ,וזכ הריתס לטבתתש םויבו ,תרושקת ןיבל אבצ ןיב ,תינבמ ,תיתוהמ הריתס

 אבצ .ודועיי תא אלמל – תרושקת וא אבצ – הלאה םיפוגה דחא לדחי

 טעמכ ,םירחא ןוחטיב תוחוכו הלשממ ומכ ,אבצו ,חצנלו םחליהל דעונ

 ויתוינכתש אבצ .תוידוסב ,תויאשחב אלא וידעי תגשהל לועפל לוכי וניא

 ,אבצה תמועל .הסובתל דעומ אוה .חצנל לוכי וניא שמשה ןיעל תויולג

 רמאמכו ,לוכהו ,תעדל ,תולגל ,ףושחל תשקבמ – הדיקפת הזו – תרושקתה

 םוקמב רמאנש יפכ וא ",םוסרפל יוארש המ לכ םסרפל" :'סמייט קרוי-וינ'ה

 םינשב יאדווב ,תרושקתה ".שמשה אוה רתויב בוטה יוטיחה רמוח" :רחא

 הריאשמ הניא יאדוובו ,ןוחטיב ינועיטב תבשחתמ דימת אל ,תונורחאה

 תרושקתהש תושרה .ףושחל המ ,ריתסהל המ הטלחהה תוכז תא אבצל

.הנידמה ןוחטיבל םיקזנ המרג רבכ ,םסרפל המ טילחהל המצעל תחקול

 לוכה תעדוי לארשיב תרושקתהש ןוכנ הז ןיאש רמול םיבייח ,תאז םע

 ,יתלשממה דצב ,סרתמה לש ינשה ודצב םג היהש ימכ .לוכה תפשוחו

 הברה הפשחש לככ ,תילארשיה תרושקתהש ןוחטיבב רמול לוכי ינא

 תוכרעמב ,אבצב השענה לע הברה תעדלמ הקוחר ןיידע ,תונורחאה םינשב

 תנידמ לש םייתִמאהו םילודגה תודוסה .הלשממב וליפאו ,תונושה ןוחטיבה

 עדוי ינאש ךכ לע עיבצהל ידכ הלא םירבדב ןיאו( ופשחנ אל לארשי

.ופשחיי אל םג םילודגה תודוסהש הווקמ ינאו ,)…םתוא

 היחמ בחרמב לועפלו תוסנל תרושקתלו אבצל עיצהל אופא ראשנ

 ,לבקת תרושקתהו – רוביצה ינפב אבצה לש תיתִמאו הנוכנ הנומת גיציש

.הלש 'רשבה תרטיל'מ ,הצורמ היהתו

 ,קוידב לבא ,קוידב תונורחאה םינשב השוע ל"הצש יל הארנ ,הז ןבומב

 ויניצק תא דימעמ אוה ,ןשרפמ אוה ,ריבסמ אוה :תושעל ול רוסאש המ

 ריבסהל ,וידרב וא ,םינותיעב רקובב וא ,היזיוולטב ברע ידמ םידמב םיריכבה

 בוט הז .םיניטסלפה ןיבל וניניב ךוסכסב םייטילופה םידדצה תא לארשי םעל

 העיגפו טלחומ םימוחת בוברע הז .אבצל ןוסא הז ,םיאקיטילופל חונו דואמ
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 ,הנושארה הדפיתניאה תפוקתב ,לשמל ,ןיבר קחצי .היטרקומדה תוישואב

 אלו םיאנותיעה ןורחאכ ןשרפו ריבסהו ךסמה לע ברע ידמ טעמכ עיפוה

 אלש טעמכ ,ןורמוש ןד ,ל"כטמרה .ריבסהל םיניצקל השרה אלו רשפא

 דיקפתו ,חצנל – יזכרמ דיקפת שי אבצל .ורביד אל םיט"חמ .זא עיפוה

 תורישל דומעי אבצש רוסא .דוע אלו ,תודבועה תא איבהל :הרבסהב ינשמ

 תושרה לעו תאפרע לע ותעד המ יתומכשלו יל הצריו םיאקיטילופה

 לע ריבסמ ולסוא םכסה ינפל עובשש ל"הצב ףולא הארנ ךיא .תיניטסלפה

?רומגה ךפהה תא ריבסהל ךירצ ולסוא ירחא םיימויו 'העשרה תוכלמה'

 ינידמה גרדה לש וניינעמ םהש םיאשונב קסוע ,ונינפלש הרקמב ,ל"הצ

 וירחא ריאשמש 'םוקאו'ל סנכנ אוה ,דימת ל"הצ לש וכרדכ לבא .דבלב

 ול אל הלועפ ימוחת ומצעל חפסמ ל"הצ ,םירחא ןיאב .ינידמה גרדה

.תויטילופ תורימאב ךבתסמו

 ,תרושקתב לפטל םויה יונב וניא ל"הצ ,בגא ךכ לכ אל ילואו ,בגא

 םנמא לדג ,יניס תכרעמ ירחא תצק יתרכהש ,ל"הצ רבוד דסומש םושמ

 בוש :ותדובע תרוצבו וידיקפת תרדגהב הנתשה אל ךא ,ופקיהבו וידממב

 .םינוכנ םניא םתרזעב לעופ אוהש םילכה .םירז ףנע ,םייאבצ םיבתכ ףנע

 תכרעמ לש הנבמ יפל דובעי ל"הצ רבוד דסומש ןויער יתילעה ,ותעשב

.טרפא – םיניינועמ ויהת םא .םימלצ ,םיכרוע ,םיבתכ ול שיש ,ןותיע

.ךלוהו ךבתסמ קר ,וניינעמ םניאש םיאשונב קסועש ל"הצ :םוכיסל

 יוניש לחש ןובשחב ואיבה אל הכ דע ורבידש םירבחה :ןמרקוצ ןונרא 

 ויה אל ,דחא ץורע ונייה הנש 03 ינפל .תילבולגה תרושקתה ךרעמב יטסרד

 ,וסינכה – תרושקת סינכהל וצר .ונתטילשב היה לוכה ,םיילבולג םיצורע

 רודישה תסינכ םע ,םיירלולסה םינופלטה תסינכ םע .וסינכה אל – וצר אל

.רמגנ הזה ןדיעה ,םלועב םוקמ לכמ ינייוולה

 אלא ,רבדל אל םישנא דמלל שי ,תומיע לש הזכ גוסב :ןיילש לייא 

 תוחיטבה םוחתב ומכ .רתויב תיסיסבה המרהמו ,תרושקת בושחל - בושחל

 החנהב .תויועטו תולקתמ ענמיהל רשפא  לבא ,תוחיטבב חצנל לוכי ךניא -

 ונא אלש ,שלחה לש ותמצעל לקשמ שיש ,הזה תומיעב םישבוכה ונחנאש

 - דגנמש דצב יביטקרטא ונניא ,ןוכנ ונל הארנש המו 'ךסמה ןמז' תא םיעבוק

 יעצמא לש גוסכ ףאו ילככ תרושקתה תועמשמב דקמתהל הכירצ הבישחה
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 תומרה לכב הבישח לש הזכ גוס ליחהל בושח ,תאזה המיחלב .המיחל

 תא םיביצמ םש ,הפרות תדוקנ םירתאמש םוקמב - 'םינוכיס לוהינ'  עצבלו

 .ךכב לפטל םיאתמה םדאה

 המחלמב םג רבודמש תויהש הסיפתה תא םשייל תוסנל שי ,ןכ ומכ

 ידי-לע ,םיניטסלפה ,שלחה לש ןורסיחה תא םיצעהל ונילע ,העדותה לע

 רשקהב לע-דעי .םכנוצרכ ,הרבסה וא הלומעת הזל וארקת - ולש םירקשה

 NNC-ב רודישל 'הלעמ' ינא המ ,הנידמכ ,ל"הצכ עובקל לגוסמ תויהל אוה הז

 םיבתכ רויס לע טילחהל ,לשמל .)םינפ תרושקתב אקווד ואלו( םירחאבו

 םניאש ימכ ,'םייביטקייבוא'כ םיעודי םהמ םישילש-ינשש ,המיחל חטשב

.ל"הצ רבוד לש קר אלו ,בחר רתוי רוקיס ,רמולכ .המודק העד םע םיאב

 ,בטיה לפטמ אבצה םהב ןושארבש דעי ילהק השולש שי :ןרוא רימא 

 יעצמאבו ,תרחא ל"הצ תרבוד היהת רשאכ רתוי בוט לפטי אוה ןורחאב

 התונכל רשפאש הצובק התוא אוה ןושארה להקה .לפטל חילצמ וניא אוה

 ןפואב אבצה תא םירקסמש - םייאבצ םינשרפ ,םיבתכ ,םירדש – ץ"פכש

 םהש תויה 'ל"הצ רבוד' יאנגה יוניכב םתוא םינכמ היזיוולטה ירדששו ,ףטוש

 תונשרפה יהוזו תודבועה ןה הלאש םיענכושמ ,ולש רופיסלו אבצל םינימאמ

 יבצעמ םה רתויב יתייעבה להקה .ץוחה יבתכ אוה ינשה להקה .הנוכנה

 םעו ,הנושארה הצובקל םיכייתשמ םניאש תילארשיה תונותיעב להקה תעד

 םצעב לבא ,םיצורעה םתואב םירבדמ וא םינותיעה םתואב םיבתוכ םה תאז

 םיצור אל םה ,חטשב תויהל םיצור אל םה .םירזחוממ םיחווידמ םינוזינ קר

 שיש ילב םג .םבלל וא םהישארל תוליסמ אוצמל השק ,םישנאה תא שוגפל

 םיבשוחש המ לע דואמ םיעיפשמ םהש רבתסמ ,תודבועל רשק והשזיא םהל

.רוביצב

 המכ םג ןהיתובקעבו דוסי תוחנה עשת ןאכ יל יתמשר :יבכוכ ביבא 

 הלעמל אלו הביטח דקפמ לש הבוגהמ רבדאו ,תישעמה המרב תוצלמה

.הזמ

 - רמול הצור .ברעמב חורזל ךישמת שמשהש איה הנושאר דוסי תחנה .1

 ונילעו ,הידמו תרושקת לש הקיזיפה ראשית הידמו תרושקת לש הקיזיפהש

 לש לוכסתב ףתתשהל ןכומ ינניא ןכל .הזה שרגמה ךותב לועפל דומלל

 ךירצ םיידי םירהל םוקמב .םיליטה לש yalpeR-ה לומ ךובנש ל"הצ רבוד
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 בוטה רקשה .yalpeR היהי אלש ידכ האבה םעפב םתוא םיכנחמ ךיא בושחל

 .חצנת איה ,לודגב תמאה תא רפסנ םא .תמאה אוה רתויב

 ילצא התייה םא ולאשו עקר תחישל םייעובש ינפל םייאבצ םיבתכ ילצא ויה

 .םהילע עדוי ינאש הזיב לש םירקמ ינש יתראית .הזיב

 אל וא םלצמ ימ יל עודי .םלוכל עיגמ עדימה רבד לש ופוסבש חינמ ינא .2

 תא בצעיש הז אוה ינאש תוחפל זא ?תואטמסב המיחלה תעב יתוא םלצמ

.הזה רופיסה לש )עמשמ-יתרת( תיווזה

.קזח רתוי אוה ישונאה רופיסהש הנבותל עיגמ ינא רתויו רתוי .3

 רופיסה יפל ?רוביצה תיווז יפל המיחלה תרוצ תא רציית התא :רבה ןתיא 

?ישונאה

 היצאוטיסה תא םלצי אוה ,יתא אובי בתכה םא לבא ,אל :יבכוכ ביבא 

 .הלוכ

 ,בגא .ולש תוארה תדוקנמ אב אוה רבד לש ופוסב לבא :ןולעי השמ 

 המ לש היצקנופ אוה הז לכ – יתמו ךיא ,המיחלה תריזל תרושקת תסנכה

 אל דחא ףא לבא ,תמאה תא תוארהל ךירצ דימת .תוארהל םיניינועמש

 םיסנכנ םיאנותיע ןכל .תויהל תבייח תמא .תמאה לכ תא תוארהל ךירצ

.רחא בלשב םיאצויו םיוסמ בלשב

 ,ישונא רופיסש הנבותה ילצא תשבגתמ טאל טאל ,רומאכ :יבכוכ ביבא 

 היונב תירורבד היגטרטסאמ רועיש ןיאל קזח תויהל יושע ,ןטק וליפא

.חווט ךורא ךילהתב תויפלתל

 םירופיס לש ףסוא ךל ןמוזמ םא ןכל .המ תא בצעמ המ עדוי  ינניא  .4

 בצעל ךירצ ילוא ,הנומת יהשוזיא םיפקשמש ,םייתִמא ,םייטנתוא ,םיישונא

 .תנווכמ די םע לבא ,םיפילקה לש םוחתב ילרביל קוש רמולכ - ותוא

 הנחמל םויה וסנכנ וניתוחוכ .רתוימ אוה יתרושקתה קזנהמ קלח  .5

 םה לוכה ךסבו םידקומ 21-מ ועיגה תוחוכה ,הייקנ התייה הלועפה ,םיטילפה

 המליצ NNC-ב תבתכ יכ ,דחא ףא ןיינעמ וניא הזש אלא .םישקובמה בור תא ורתיא

 םיללוחמ םיילארשיה תוחוכה' תרתוכה תייוולב קנט תחת הכועמ תינוכמ

 ונחנא ?קנטה תסינכ ינפל בכרה תא זיזהל היה רשפא-יא עודמ .'םיקזנ

.ךכב תודוהל שיו ונמצעל םיקיזמ

 .רבוד ינניא ינא ,'רבודה אוה דקפמה' הרימאה דגנ תוצרחנ םמוקתמ ינא .6
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 .ילש תמאה תא ,ילש תיווזהמ רופיס רפסמ ינא בתכלו המלצמל ,םדא ינא

 םידקפמל םיקלחמש איה הכופה האצות הגישמש הזה גוסהמ תומזיה תחא

 איה האצותה .םיבתכה ינפל וכותמ םיארוק םהו ףד לע ימוי ךירדת הזיא

 דקפמו הקלחמה-דקפמ ,התיכה-דקפמ ,לייחה הבש 2 ץורע לש הבתכ

 ינא .ולש יוטיבה רשוכ יפל דחא לכ ,טפשמה ותוא םלוכ םירמוא הגולפה

.ל"הצ רבודב קפתסמ

 ונממ קחרתהל יאדכש רבדכ ונתאמ םיבר לצא תספתנ ןיידע תרושקתה .7

.םישקומ הדש איה ;תונ"צחיב העוגנ איה :תוביס יתשמ

.דיספהל הצור ינניא לבא ,תיתרושקתה הריזב חצנל הצור ינניא .8

.תממוקמ היצלופינמכ יניעב תספתנ הלומעת ,תיטרקומד ץראב חרזאכ .9

 :םיגשומ ינש ונעבק תיטקטה המרב .לופיט םיבייחמ ןאכ יתינמש םירבדה

 .תוילאיצנטופ תרושקת תודוקנ - פ"תנ ;תויתרושקת הפרות תודוקנ - ת"תנ

 עברא-שולש לש החיג ינפ לע הפידע יאבצ בתכ םע תכשוממ תורבחתה

 םירבדה דחא .תואיצמה לש התובכרומל עדוותמ בתכה וז ךרדב יכ ,תועש

 לש התובכרומ אוה תוינש עבש לש ןויאירב ריבסהל דואמ יל השק ןיידעש

 תושעל עדי ,םיימוי יתא ההשיש בתכ .הייסולכוא ףופצ רוזא ךותב המיחל

 רבכו ,רתויו םייעובש ,עובש CBB-ה לשו SBC-ה לש םיתווצ ונתא ויה .תאז

 יסגלקה קשנה ירוחאמש וניבה םה ,םימחולל וכפה טעמכ םה םיימוי ירחא

 ץורפל םאה םיטבלתמ םילייח ךיא ואר םה ,םיבשוחו םילקושש םדא ינב שי

.ןורדסמ אלו רדח הירוחאמ שי אמש 'המח הצירפ' תלדה תא

 .המיחל יעצמא איה ,חטשב חנומש חתות איה המלצמ :ירעי דוהא 

 דציכ איה הלאשה ;וירוחאמ דמוע ימו ןווכמ אוה דצ הזיאל איה הלאשה

 ןוויכב וכלי ,חטשב םירוזפש הלאה םיחתותה בור ובש בצמ רצוי התא

.ךלש

 ךירצ המחלמב תרושקתב לופיטה ויפלש ,יתסיפת ןוכדע לוחל בייח

 ,תרמוא תאז .םולש יכילהת לש םאישב תרושקתב לופיטל ובור תומדל

 תוינידמ ןיבו תאז תושעל ינויחש םיעגרב המיסחו המיטא ןיב איה הררבה

 התא רשאכ ,השיג יכרדב ,עדימב חטשה תפצה ,םירחא םיעגרב הפצה לש

 .השיגה וא הפלדהה תא רחובש אוה
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 םיבתכ רתוי וולתיש לככ ,םדוק יתראיתש 'םיחתות'ב עגונש המב

 םהבש םירקמ ויהי .חתותה לש ונל םיאתמה דצב ויהי םה ,53 הביטח דקפמל

 רבטצמה חוורה לבא ,ונחורל היהי אל רבד לש ופוסב לבקתיש חווידה

 – ןינ'גב םיעוריאה אשונב לשמל .יונישה תא ללוחיש אוהו ונתבוטל היהי

 לש יאבצ בתכל וא ,ל"הצ רבודל םא - רתוי םדקומ בלשב ונרשפא ול

 ומב חכוויהל ,ןינ'ג ךותב שממ לש ברק שיש תוארל – CBB-ל וא ,היזיוולטה

 היה עוריאה לש יתרושקתה קווישה ,ינשה דצה לש ותוגהנתה יהמ םהיניע

.תילכתב הנוש

 פ"שא תא ףיצה כ"בשש ומכ זא יכ ,תיפקתמ איה תיללכה השיגה םא

 תחא המגוד ןתאו .םיגוסה לכמ תרושקתב חטשה תא ףיצהל הבוח ,םינכוסב

 ,םיעגפְמ חלשְמ לש ותוהז לע םיעדוישכ עודמ ןיבמ ינניא םויה דע :תובר ינמ

 םיכחמ אלא ,יתרושקת זגפל שארמ הזה עדימה תא םיכפוה ונניא עודמ

 ,יברגומ דמחומ יארחא םיוסמה עוגיפלש דבעידב עידוהל ידכ עוגיפל

.לשמל

 ונא םהבש םימוחת ינשב תרושקתה םוחתב םיפגינ ונחנא ,הנידמכ

 הסובת לש בצמב ונחנא תינורטקלאה תרושקתב :םיקזח יכה תויהל םירומא

 ונל ןיא ,ינייוולה רודישה םוחתב ;תיברעה טנרטניאה תרושקת לומ הרומג

 רבדל ונל ןיא ןותיע וליפא .יברעה םלועה לא ותועצמאב רבדל ילכ םוש

 היה ינשה דצה ,תיתרבסה-תיפקתמ הרימא לומ לא .ינשה דצה לא וב

 ,תונעטה ,םיקומינהמ קלח ולש תכרעמה ךות לא עימטהל ,ןנוגתהל ביוחמ

.טלחומ שפוחב לעופ ינשה דצה םויה .וב הלתת התאש תומשאהה

 תשרודש המ שורדל התלוכי לע הרתיו לארשי תנידמ - רחא ןיינע

 בייח תירבה-תוצראל אובל הצורש יאנותיע .םלועב תנקותמ הנידמ לכ

 לארשי תנידמב .הריגהה תונקת תא רפמ אוה תרחא I הזיווב דייטצהל

  בתכ ותוא וארו – ושפנ תוואכ הנממ רדשלו םדא לכ אובל לוכי םויה

 ,וצרא םע םייטמולפיד םיסחי הל ןיאש הנידמל ,הנה עיגהש ,יבאד-ובאמ

 .הללאמרב תוינומה גרוהל תואצוה לע רפיסו םילשורי ברעמב ןפלואב בשי

 תונותיעה תכשל םע תובתכתה וא יושיר אל ,הדובע רושיא ונממ ושרד אל

 .תיתלשממה

 ,בותכה טסקטב וא עקרמה לע רבד לש ופוסב לופית אל הערכההש ןכנ
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 ןווכתמ ינא הפצהבו .תואדווב המצע תא חיכות הפצה לש השיג תאז םעו

 ךירדתהש דיפקהל שיו ,תומיעה לש םדקתמה בלשב קר אלו ,ימוי ךירדתל

 ינא הפצהב .ול תוכחלו תבשל תונותיעל יאדכ היהיש ,ןרקסמ היהי ימויה

 .חטשל םיבתכה לש הסינכה ףקיהלו תלוכיל ןווכתמ םג

 סרוקה היה הז ,םיאולימב פ"מ סרוקב יתייה ךרעב הנש 03 ינפל :ובנ ךורב 

 איה המיחלה תרטמש םש ונל ורמא .ל"הצב יתרבעש הובג יכה ידוקיפה

 אל תאזה הרדגההש בשוח ינא .םיריחמ םומינימב םידעי םומיסקמ גישהל

 םידעיה זא .ריחמהו םידעיה ףקיה אוה הנתשמש המ ;הרקיעב התנתשה

 םיחנומב היה ריחמהו ,ביואה לש יאבצ סיסב ,רצובמ דעי ,העבג ויה

 לדג םויה .הזב אצויכו תשומחת לש ,המיחל יעצמא לש ,םיעגפנ לש

 תאו העדותה תא ,להקה תעד תא םג ללוכ 'דעי' גשומהו ,םידעיה רפסמ

 .תוימדתה

 וניא ל"הצ .הזה םירבדה בצמל םאתהב לעופ ל"הצ המ-תפוקת רבכ

 עידוה ל"הצש הדבועהמ רתוי ךכ לע דיעמ המו ,תרושקתהמ םלעתמ

 המיחל יעצמאב אלו ןינ'גב םינדועמ המיחל יעצמאב שמתשמ אוהש יבמופב

 שארב היה תאזה הטלחהה דוסיבש ןוכנ ?םיחתותו םיסוטמ ומכ םייביסמ

 לש היופצה התסינכ םג ןובשחב האבוה לבא ,ירסומ לוקיש הנושארבו

.להקה תעד לע העפשההו תרושקתה

 אוה המיחלה ילוקיש ךותב םייתרושקתה םילוקישה תללכהב ףסונ דעצ

 המיחלל תוכרעיהה תעבש ומכו ,רתוי תילמרופל תאזה המגמה תא ךופהל

 שי םינוידל ,הזב אצויכו אפורה תאו הקיטסיגולל החמומה תא םינימזמ

 .תרושקתל החמומ םג ןימזהל

 תרושקתה לש הבולישב עגונש המב תוטלוב תוריתס יתש שי ,תאז םע

 ןיב עובק טקילפנוק שי :ולא תויטנרהניא תוריתס רוכזל יאדכו ,המיחלב

 לש םג ,תימלועה להקה תעדש הדהאה ןיבל עיתרהל ל"הצ לש ונוצר

 תואריהל שי ,עיתרהל םיצור םא ;תיילוג לומ דודל תשחור ,םלועב םיאנידמ

 דימ דיספמ התא ,תיילוגכ לעופו הארנ התא  םא לבא ,תיילוג ומכ לועפלו

.תימלועה להקה תעדב

 להקה תעדל תילארשיה תימינפה להקה תעד ןיב איה תרחא הריתס

 לע תופירחב ביגהל הלשממה תא הבייח תילארשיה להקה תעד .תימלועה
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 תמועל .םיבורקה םישדוחב הרקי םג ךכש חינהל שיו ,תודבאתהה תולועפ

 העיגנ תוחפ םע םירחא םישנאמ תבכרומש ,תרחא להק תעד שי ,תאז

 .המיחלה תורטמ תניחבמ דואמ תעבוק ,איה רקיעב ילואו ,איה םגו ,ןיינעב

 יבחרב םיאנידמו םירוביצ הפיקמש ,תימלועה להקה תעדל איה הנווכה

 לבקל םינכומ םניאו "ןיע תחת ןיע" לש הטיש לבקל םינכומ םניאש םלועה

.תירסומ יואר לומגכ םידבאתמה תוחפשמ יתב תסירה

.ןורתפ ןהל ןיאש תוריתס יתש ןה הלא

 היגולוכיספב קסוע ינא .ילש תיפיצפסה תויחמומל הרושק הנורחא הדוקנ

 הביטח שארב דימעי ל"הצש ןכתיי אלש רמא ןרוא רימא .שונא יבאשמ לש

 ןובשחב םיאיבמ םא ,יוארכ אטבתמ וניאש ,יטפמיס יתלב םדא הדגוא וא

 דואמ הרימא יהוז .תרושקתה םע םויה אובב שגפיהל דיתע הזכ םדאש

 ובש ,ךכ לע רעטצהל וא חומשל ונילע םא עדוי ינניאו ,בצמ הזוח ינא .הנוכנ

 ,םימדקמ ונאש שיאה םאה הלאשה תא וללכי ל"הצב םודיקה ילוקיש ןיב

 הניחבמ םיאתמ אוה םאה – םיאנותיע םע ותוא שיגפיש דיקפתל דחוימב

 המרבש ןעוט קר ינא .םודיק לש ילמרופ לוקישל ןווכתמ ינניא .'תיתרושקת'

.ךכל ךורע תויהל יאדכו ,אליממ הרקי הז תעדומ-אלה

 ,ביוא הנניא םג איה לבא ,לוכה תוזח הנניא תרושקת :ןוארב עבשילא 

 לבקתמ םויכ .תיאבצה הרטמה תגשהל ףסונ ילככ התוארל שי ןכ לע רתיו

 רבוד לש ודיקפתמש ןמזב-וב ,תואצותב קר תזכרתמ תרושקתהש םשורה

 בושח .תויסיסבה תודבועבו תורטמב ,תוביסב חטשה תא ףיצהל אוה ל"הצ

 רוגסל אלו תרושקתה לש תוקקדזה רוציל ,ןימז ,ףוכת עדימ קפסל דואמ

 וריתה אלש הרז תשר לש בתכ יל רפיס ןמזמ אל .הריזה תא הינפב

 ותדובע תא עצבל ידכ המינפ ןנתסה אוה ;תוברקה תריזל סנכיהל ול

 הלימ רמאי אל אוה ךליאו תע התואמ .ורבעל ורי ונלש םילייחו ,תיאנותיעה

 .לארשי לע הבוט

 ןיאו ,ונלשמ םינוקזבמ רוציל ונילע ,םיקזבמה תריז תא סיבהל ידכ

 ןונכתבו תועדומב ,העידיב תיעצבמ תוליעפל םיאצוי םא תאז תושעל היעב

.עדימ 'ררחשל' שארמ

 תויווזה לע שארמ בושחל אל עודמ ,תוירסומ אוה םויה dnerT-הש תויה

 רוסא ?ונמצע תא גיצהל םיצור ונא הבש ךרדה לעו ףושחל ונל יוצרש
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 ופתכ לע ול יולת 61-מא ,ץ"פכש םע דקפמ היהי ונלש ימואלה ריבסמהש

 ירטינמוה עויס תרבעהל גואדל שי ,תיאבצ תוליעפ דצל .ושאר לע ד"לפקו

 תלסופ יתייה אל םג .תיתרושקת ףושחל שי ותואו )המודכו תופורת ,ןוזמ(

 ,לשמל ,הנפי ל"הצ םא .תיניטסלפה הייסולכואה ןוויכב תיתרושקת הבישח

 המו םיצור ונחנא המ ריבסי םירשנמ תרזעבו ,ןינ'גב םיטילפה הנחמ יבשותל

 .םיבושק םניא םיניטסלפה לכ אל .'לדבהה לכ תא השעי' הז ,םיצור ונניא

 ונל רוסא .רחא והשמ רוציל םיצורו רוביחה תא םישפחמש םיניטסלפ שי

.וניביוא םלוכש ,שארמ דובא ברק הזש רמולו רתוול

 ביגהל לכונש ידכ ,תיתרושקתה תיתמחלמה תודדומתההמ קלחכ

 םיניטסלפה םינלמעותה םירמוא המ עמשיש והשימ הביצמ יתייה ,תמא-ןמזב

 רבכ ,העיצמ יתייה םג .תמא ןמזב המצע תיאבצ תוליעפ התוא לע םיברעהו

 ארקנש המ ונלש םילייחל ריבעהל ,םינומיאה לש ינושאר דואמה בלשב

.םירטוז םירבוד אלא םניא םצעב םלוכ יכ 'תרושקת תדיחי'

 איהו רסמה איה הנומתה ,תובישח שי )gnimarF( רוגסמל :ןורי תור 

.תיתעדותה העפשהה תא תרציימ הנומתה .אל וא רופיס שי םא עבקתש

 הביבסב םייח ונחנא .םירבד המכו המכב אטבתמ רסמה בוציעב ישוקה

 תנידמב םינומ תרשע ןוכנ הזו ,היטרקומד לכב ןוכנ הז .הקיטילופ תייוור

 ילהק לומ לאו רוביצה ךותב קר אל אוה ביטרנה לע חוכיווה הבש ,לארשי

 ןפואה לע עיפשמ הזה חוכיווה .ינוטלשה דסממה ךותב וליפא אלא ,דעיה

 ,םייעצבמה םיכרצה תונתשה םעו ,המיחל תותעב .רסמה תא םיבצעמ ובש

 תמרב ןה דעיה ילהקל םאתהב םג הנתשי רסמה .תונתשהל בייח רסמה םג

.תונוש תופשב ורמאל ךרוצה םושמ ןהו םישגדה

 הלודג תובישח רסומה תויגוסל ,ביטרנה לע יסיסבה חוכיווה ללגב

 לש תומלידה תא ידמ תוחפ האור ינא ,היזיוולטב הפוצש  תיחרזאכ .רתויב

 ללגב הצוחה איצוהל יואר היה הזמ לודג קלח .חטשב דקפמה לשו לייחה

 םילוקיש רשאמ הדהא רתוי הנוקש רבד ןיא .םיחרזאה םע לודגה קשממה

 27-ל ,תועש 84-ל חטשל תרושקתה תא םיסינכמ  - המיחל תעב םיירסומ

 ידכ םיטקונש תיעצבמה תוליעפל ,תיעצבמה המלידל םידע םיבתכו ,תועש

.רשפאה לככ ירעזמ קזנ תמירג ךות דעיה לא עיגהל

 הלאכ ,שארמ םינכומ תורודצורפבו םינבמב דואמ הלודג הנימאמ ינא
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 תרושקתל סחיה יבגל םג ןוכנ הז .העיגר תופוקתב םג םהילע תדבעש

 ךורדתל ,ימויה ךורדתל יתנווכ תורודצורפב .המיחל תותעב רקיעבו ללכב

 ובש ןפואה איה ךכל הבוט המגוד .ןמזה לכ דבועש םאותמה רסמל ,יעובשה

 ריבעמו ,תלכשומ הרוצב ולש רסמה תא ליעפמו הנוב ינקירמאה לשממה

.הלוכ המזירפה ךרד ותוא

 ןתניהב אל המיחל יעצמאכ תרושקתה בולישל םג יתנווכ תורודצורפב

 דוהא .עצבמל הנכהה תעב ,םדוק אלא ,ךרדל םיאצוי םיקנטהשכ ,תואה

 רמולכ 'עקרקה תא רישכהל' הזל תארוק יתייה ינאו ,'הפצה' הזל ארק ירעי

 םדקומה עדימה ךמס לע ,לשמל ,ןינ'גב םיטילפה הנחמל הסינכה םרט –

 לע רפסמ ,ןינ'גב םיטילפה הנחמב םייחה םיארנ ךיא  רפסמ התא ,ךידיבש

 תרושקתב ןיאש ןאכ רמאנ רבכ .המודכו םש אצמנ ימו תורצה תואטמסה

 .תואצותל טרפ רבד םושל תונלבס ,ןמז ,םוקמ – תינורטקלאה אל יאדווב –

 ךרדהו ,םיעינמ ומכ ,רשקה ומכ םיגשומ הריכמ הניאש טעמכ תרושקתה

.שארמ רופיסה תנכהב איה םגיצהל

 תיאבצ הבוגת תייהשה ומכ םיטביה םג תללוכ עצבמה תינכת תיינבה

 ,עוגיפ עריא .ךסמה לעש רוקיסה לע טולשל ידכ תיעצבמ הבוגת וא

 ךפהתמ רופיסה .עוגיפה לש תונומתה ןה ךסמה לע תוטלושש תונומתה

 ןולח' רגסנ םג ,ינובאדל ,הז עגרבו ,ריוואב 61 פא-הש עגרב ירמגל

 ךירצ ןאכ .ןכל םדוק הקד הרק המ ןיינעמ אל שממ .ונלש 'תויונמדזהה

 'תויונמדזהה ןולח' תא תוהשהלו תוסנל תחא םעפ ;'ץמאמ זוכיר' תושעל

 תא לבקל םהיגוסל דעיה ילהק לש םתונוכנ תא לידגהל םג ךכ ידי-לעו הזה

.ונלש םירסמה

 תרושקתהש ירמגל ימיטיגל – לדומה איה תירבה-תוצראו – הנידמ לכב

 שארב םוקמ לכל תסנכנ הנניאו המיחל ןמזב ךלהמ לכב הפתוש הניא

 םירגוס אלש תמיוסמ הנבהל ,'הזוח' והשזיאל עיגהל ץוחנ ,תאז םע .תוחוכה

 תעב – םיימעפ תאז רמול שי .עצבמה ךרוא לכל תרושקתה ינפב רוזאה תא

 ללגב םירגוס עגרכש רמול - םיבתכה את לומ ,ךכ רחאו עצבמל תוכרעיהה

.ןמז רובעכ חתפנ לבא ,תויעצבמ תוביס

 דודיח .אבצה לש דצהמ םג לפטל שי העדותבו ,העדותה לע ןאכ רבוד

 הנבהה ותאו ,)1 ד"הב( הכרדה סיסבב רבכ ליחתי דקפמה לש ותעדות
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 ץראב ,לבקמ הפוצהש הנומתה .לזאפהמ קלח אוהו חטשב דקפמה אוהש

 ונחנאש לזאפ ותואמ קלח אוה הזה ךסמהו ,דחא ךסמל תלבגומ ,ל"וחב וא

 ,הזה עטקב תרושקתב לופיטב לשכ והשימ םא .הצוחה רדשל םיניינועמ

 ,תורחא םילימב .שבתשמ לוכה ,הלוחכ הכיתח םוקמב הקורי הכיתח ץביש

.הנומתה לש תללוכה תרגסמה לע םג םייטקט םיעוריאל העפשה שי

:תורעה המכ :ןמייה לאירא 

 תריז םגו המיחל יעצמא םג איה - תדחוימ היצאוטיס איה תרושקתה .א

.םיפיקתמ םג ,םיננוגתמ קר אל התרזעב .תוברק

 ןוכנ הז .רבדיש אוה ינידמה גרדהו ומחליי קר םידקפמהש ןאכ ורמא .ב

 ינידמה גרדה םיבר םירקמבש אלא ,רבדל ןכומ ינידמה גרדה ובש ןדיעב

.רבדל ץלאנ אבצה ןכלו ,האיגש איה רוביד-יא םא םג ,רבדל הצור וניא

 ןיב קהבומב לידבהל שי :תחא הליבחל תרושקתה לכ תא סנכל רוסא .ג

 הנופה וז ןיב ,תונוש תופשב תרושקת ןיב ,תינורטקלאל הבותכ תרושקת

 ינשה בלשב קר .םלועל וא לארשיל הנופה וז ןיבו ,הקירמאל וא הפוריאל

 וא ץ"פכש םע ,םייחרזא םידגבב וא םידמב עיפוי רבודהש יואר םא בושחנ

.וידעלב

 ןתינ םאה ןומרכ קירא לאש ,םויה ולש החיתפה ירבדב :ידעלג לביע 

 םאה' ,םצעב ,הנניא הלאשהש אלא .ךסמה לע חצנל ילב הכרעמב  חצנל

 תגרה רורט לוכיס תעב םא יכ ,'ךסמה לע חצנל ןתינ דציכ' אלא ,'ןתינ

 .ךסמה לע הלועפה תא קידצהל תעדל ךילע ,םיניטסלפ םידלי ינש גגושב

 :ונלש ןוידה תרתוכב המולג 'ךסמה לע םיחצנמ ךיא' הלאשל הבושתה

 דקמתהל שקבמ יתייהו ,'המיחלל תוכרעיהב יגטרטסא לוקישכ תרושקתה'

  ינפל םירצ וא םירצק םיילוש םע המיחל הנניא תאז .'תוכרעיה' הלימב

 ונחנאש תומיעה גוסב דחוימב ,תדמתמו תכשמתמ הכרעמ תאז .ירחאו

 תרדגה םע רדסומ ןייפמקל ךרעיהל ונילע ןכלו ,םיניטסלפה םע וב םינותנ

 לע ולפי ךירבד התרזעבש  תיתשת תדמעה םע ,םיינויצחו םיינועבר םידעי

.רודישב ךל תובוצקש תוינשה 51 תרגסמב תובושק םיינזוא

 םלצל דואמ לקו םיעינמ םלצל דואמ השקש תורימאה םע םיכסמ ינא

 השיש-השימח לש הצובק חקינ .ירשפא-יתלב אל לבא ,השק .תואצות

 .תובושת םע ואובי םה תועש המכ ירחאש ענכושמ ינאו ,םיבוט םישנא



57 ינש קלח

eW" :טלש היהי ןינ'גל סנכנש קנט לכ לעש ,לשמל ,יתעצה  naC ’t ssaP 

revO", חספ לש ןכו גילבהל לש ןבומב )revossaP(. תודקמתמ ויה תומלצמה 

 ,הלועפל םיעינמה תא רושקל ונילע .םמצע םיקנטב אלו וללה םיטלשב

 תא קר אל לולכת ונתניחבמ  הכיבמ יכה תמלוצמה היצאוטיסה םג זאו

 לש ךילהת ךכב תוארל רוסא ,רמואו רזוח ינא .עינמה תא םג ,האצותה

 םוי רדסו םיבאשמ הל תוצקהל שיש ,תדמתמ הכרעמ אלא ,תודרומו תוילע

.ךשמתמו עובק

 יאנתב ,תאזה הכרעמב ילככ תרושקתב שמתשהל ןוכנו ירסומ ,יקוח

 בושחל ונלצא גוהנ .תירקש הלומעתו היצלופינמ לש ןוויכל םיגרוח אלש

 רשפא לבא .ינשה דצה לש ויתונעט ינפמ םיננוגתמ ךיא - תיביסנפד הפשב

 תועצמאב קר אל ינשה דצה לש םייתרושקתה םינכתה לע  עיפשהל

 תא םינזאמש םירחא םינכת תסנכה תועצמאב אלא ,םירבסהו תויוננוגתה

 .ונתבוטל הנומתה

 לבא ,יתרושקתה רושימב תושעל ךירצ המ דיגהל לק :דנלייא ארויג 

 ונילעש םיריחמ יגוס השולשל סחייתהל שקבמ יתייהו ,םידבכ םה םיריחמה

 וא ינידמה גרדהש ריחמ :ץוח תרושקת םע תודדומתהב חילצהל ידכ םלשל

 הכירצ תילארשיה תרושקתהש ;םלשל ךירצ אבצהש ;םלשל ךירצ יחרזאה

.םלשל

 םישדוחה 02-ב - ינידמה גרדה לש רמולכ ,ןושארה ריחמל רשא

 לבקל םישקבמ CBB וא NNC-שכ ,עוריא ןיאשכו עוריא שישכ ,םינורחאה

 םינייארמו והשלכ ילארשי יאקיטילופל ןופלט םימירמ םה ,תילארשי הבוגת

 גציימ אוה ,הער וא הבוט ולש תילגנאה :רבודה ביטב יולת לוכה זאו .ותוא

 רתוס אוה ,תודבועה תא עדוי אל וא עדוי אוה ,הלשממה תא גציימ אל וא

 ,העורפ תורחתב רבודמ ,תרחא וא ךכ .וינפל ורמאש המ רתוס אל וא

 ?תרחא להנתמ רבדה יתמ .רבוד ןיא המצעלשכ לארשי תנידמל השעמלו

 םירבוד ינש ועבקנ זא :ןינ'גב םיעוריאה לשמל ,יתִמא רבשמ לש בצמב

 תוחפל אבצה םע םימאותמ ויה םגש ,דלוג ירודו רפוס קרמ – םייעוצקמ

 רבוד לכ אל .'תגגוח' תוחיחזה ,רחא בצמ לכב לבא .תודבועה םוחתב

 קזנ רתוי םימרוג םירבודהמ קלח .הכלהכ לארשי תא גציימ ןכא ילארשי

.תלעותמ
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 הנושארבו שארב וילע ,רתוי בוט לעפי אבצהש ידכ – ףסונה ריחמל רשא

 לש הנתומה סקלפרב םוחלל ,תרושקתל ףשחיהל תונוכנ רתי תולגל

.תופשחיהמ תוענמיהה

 המיחלל תוכרעיהב םג יגטרטסא לוקיש ןכא איה תרושקתה :ןולעי השמ 

 ל"כטמרהמ אבצה ךותב לוקיש תויהל הילע .הירחאו המיחלה ידכ ךות םגו

 תערכומ ,תיאבצ םג ,המחלמ לכש רורב תויהל ךירצ .םילייחה ןורחא דעו

 תיחרזא הביבסב המיחל .תיתעדות ענכנ הכומה דצה הפוסב יכ ,העדותב

 גוסב .תיטפשמה אל יאדוובו תיאנותיעה הפשב הנוכנ תגצוימ אל ןיידע

 ,שוביכ – היינשה םלועה תמחלמ לש םיחנומב ונתוא םיטפוש הזה המיחלה

 ירחא לש תירבה-תוצראב .הפוריאב חונימה הז .םזילאינולוק ,הבנ'ז תנמא

.יזכרמה םויאה אוה רורטה םש יכ ,תרחא רבכ הפשה ,רבמטפסב 11-ה

 הזע תעוצרו ןורמושו הדוהי תא שובכל םילגוסמ םניא םיניטסלפה

 לע םתוא שובכל םינווכתמ םה .ךכל ונווכתה אל םג םה .יאבצ חוכ תלעפהב

 ,תימואלניבה העדותה לע םיעיפשמש םיכילהת רוציל ,העדותב ,ךסמה יבג

 םעה תעדות לע ,יברעה םלועה תעדות לע ,תילארשיה העדותה לע

 .תילארשי העינכ גישהל העדותה תועצמאב ;יניטסלפה

 ,וניאנתל וענכית אלש דע ןוחטיב םכל היהי אל' – תילארשיה העדותב

.'הינתנב ,םילשוריב ,ביבא-לתב םכמד תא זיקהל ךישמנ

 שוביכה רוזא והז ,שבכנה ,ןכסמה ןברקה ונחנא' – תימואלניבה העדותב

 .'היינשה םלועה תמחלמ ירחא לש םלועב  דיחיה

 בוחרה יכ ,הללאדבעו קראבומ ,טקש םכל היהי אל' - תיברעה העדותב

 םאו ,שאה תא תיצנ ונחנאו ,םירורפגה ונידיב .ונידי לע ענומו תסומ םכלש

.'םתא םג ולפת ,לארשי  לש התעינכל ולעפת אל

 רורחשה תמחלמ לש סותאה חופיטב רבודמ – תיניטסלפה העדותב

.םיעצמאה לכב ךכל תוסייגתהה לש ,תיניטסלפה

 ,תרושקתה ביכרמ ןכ לעו ,העדותה לע המחלמ הנושארבו שארב יהוז

 קנטש םיניבמ םא .יטירק אוה ,העדותה לע הלועפה לש תוכלשהה ביכרמ

 ןובשחב איבת קנט ליעפהל אל וא ליעפהל םאה הטלחהה זא ,ער םלטצמ

 ר"קסמ םע הלועפ .NNC-ה לש הבתכב קנטה תנומת לש היתוכלשה תא

 תא םימילשמו ,םלצל היהי רשפא-יאש ידכ םג הלילב עצבנ )ברק קוסמ(
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 הלאה םילוקישה .םלצל תכרענ תרושקתהש ינפל העש עבר ךות הלועפה

 .ונמדב םיעובט רבכ

 םימייקש ןיבהל םיבייח ,וילייחו הביטח דקפמ לש המרב יאדווב ,םידקפמ

 תא ץצופל ךרוצה ןיבש חתמב .תרושקתב םירושקש םייגטרטסא םילוקיש

 התוטלקיה ןפוא ןיבו ,ר"קסמה תא ליעפהל וא קנטה תא ליעפהל וא תיבה

 לש הנולשיכ וא התחלצה הנומט - היתוכלשהו תרושקתב וזה תוליעפה לש

 תדספה ךכבו תרושקתב דיספהל לולע התא ,ברקב חצנת םא םג יכ ,הכרעמ

 .העדותה לע המחלמב

 תכרעהמ קלח איהש יאדו ,הבושח ךכ-לכ איה תרושקתהש רחאמ

 רורב .הנוש לופיט תבייחמ הנושה תויגרדמהש אלא ,תומרה לכב בצמה

 ידקפמ ,תאז דגנכ .תאפרע לע רבדל ן"מא שאר לש ותבוחו ותוכזש ןיטולחל

 תיניטסלפה תושרה לע ורבדי אל םה ,חטשה תמרב ורבדי הגולפ וא הביטח

.תאפרע לע אלו

 ונילע הפכ ינידמה גרדהשכו ,ינידמה גרדה ידי-לע תיחנומ היגטרטסאה

 תורמל 'םינבל םירפס' ונמסרפ אל ,תאפרעל היצמיטיגל-הד תושעל אל

 לש יצחו הנש ירחא קר .תומיעה תליחתב דוע יזכרמ ילכ ךכב וניארש

 םיכמסמל קוקז היה אל אבצה ;תאפרע לש היצמיטיגל-הדל ועיגה המיחל

 יארחאה אוהשו יגטרטסא ךלהמ הפ םזי תאפרעש תעדל ידכ הללאמרמ

.ול

 המרב רבכ ביטרנה לע המכסהה-יא איה ונלש תושקה תויעבה תחא

 ללכמ אציש עוריאב רבודמ םאה :הזונגאידה לע המכסה ןיא .תינידמה

 ךות םוזי יניטסלפ ךלהמב רבודמש וא ,הדאפיתניא ול םיארוקו הטילש

 םינעוט שי .האלה ןכו תיממע תומילא לש ,רורט לש םיעצמאב שומיש

 ,לארשי םע םכסהל עיגהל ןווכתה תאפרעשו שוביכ אוה ונלש ביטרנהש

 תא ריזחהל וישכע ול רוזעל ךירצו ןכסמ אוהו הטילש דביא אוה לבא

 תעידי ךותמ ,םינפלו ינפל הירֶטמה םע יתורכיה ךותמ .וידיל הטילשה

 ,ינממ םיפצמ המ – ןיינעה סיסבבש תיניטסלפה היגטרטסאה ,הסיפתה

yllacitiloP היהאש  tcerroc? תא דיגהל תיעוצקמה יתוירחא רבדב המו 

?םתוא ןיבמ ינאש יפכ םירבדה

 תכרעמ איה תיאבצה תכרעמה .םואיתה תייעב איה תרחא היעב
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 'הנידמ דבוע' אוה אבצה .טניבקה תוטלחה תא תמשיימ איהו תעמשוממ

 חוכיו לש דקומב םיאצמנ ונא העשב-הבש אלא .תיטרקומד תכרעמ ךותב

 ונלש םיגיצנה .םיכיבמ םיבצמל םיעלקנ ונחנא םעפ אלו ,היגטרטסאה יבגל

 השקמ הז .רחא רופיס םירפסמ םירחאו ,דחא רופיס םירפסמ םקלח - ל"וחב

.דואמ

 ומכ .הירליטרא ןיצק לש וז ומכ תיעוצקמ תכרעמ איה תורבודה

 תא ליעפהל תעדל וילע ,ןיעידומה תא לבקמו ברקה תא להנמ דקפמש

 הדש ךותמ םילועש םירבד איבהל וילע ;ולש השינה ךותמ לבא ,תרושקתה

 לש תויתרושקתה תוכלשהה המ ןיבהל ךירצ עצבמ םילשמש דקפמ .ברקה

 הז םיתעל .תינושאר הסרג תוריהמב קיפנהל תעדל וילע .ולש הלועפה

 םוי תוכחל הכירצ תרושקתה םא לבא ,ןקתנו ,ונמצע תא ןקתל ונתוא ךירצי

 תויטנוולרהמ םידבאמ םירבדה ,רקחת אל ןיידע הדגואה דקפמ יכ הבוגתל

 םע הרזה תרושקתל ץרו ךממ זירז ינשה דצה םעפ אלש דוע המ ,םהלש

.עבצאהמ םיצוצמ םירופיס

  .םינושה דעיה ילהקל היינפה תושימג אוה רופיש ךירצמש ףסונ טביה

 עימשנ ךכ אל לבא ;םילוסיח לע קר עומשל םיכירצ םילבחמה ,לשמל

 םיטביה ,תויושיגר ,םילוקיש גיצהל ךירצ הלאל ;ילארשיה להקל וא םלועל

 .םינוש דעי ילהק לומ םוכחתב דובעל אופא ךירצ .המודכו םייטפשמ

 ,םינושה םילהקל תנווכמו המיאתמש היגטרטסא תונבל ,םתוא תופמל ךירצ

.םינוש םילכ ךכל םאתהבו
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:'ב ןויד תצובק

תרושקתב ולופיט ןפואו תרושקתה יפלכ ל"הצ תדמע

םילשוריב   תירבעה הטיסרבינואה ,תרושקתל הקלחמה - םרוי ,ירפ ר"ד :החנמ

:)"תיב-ףלא" רדס יפל( םירבודה תמישר

םורד דוקיפ ףולא – ןורוד ,גומלא ףולא

ישארה יאבצה רוזנצה – לחר ,בלוד ףולא-תת

 ,היטרקומדל ילארשיה ןוכמה ,םימוסרפ תקלחמ להנמ - ירוא ,ימורד רמ

םילשורי    

זכרמ דוקיפ ,ם"גא ןיצק - לג ,שריה הנשמ-ףולא

'ץראה' ,יאנותיע – סומע ,לארה רמ

תוללכמה דקפמ - סומע ,ןילדי ףולא

םילשורי ,היטרקומדל ילארשיה ןוכמה אישנ - קירא ,ןומרכ ר"ד

ל"הצ ,ן"מא ,רקחמ תביטח שאר - ףסוי ,רסוורפוק ףולא-תת

 תירבעה הטיסרבינואה ,םיטפשמל הטלוקפה – יכדרמ ,רצינמרק 'פורפ

םילשורי ,היטרקומדל ילארשיה ןוכמה ,ריכב תימע ;םילשוריב    

ל"הצ רבוד ,תרושקת ףנע שאר – ירימ ,בגר ףולא-ןגס

'תונורחא תועידי' ,תיאנותיע - הלאירא ,ןמפוה-לגניר 'בג

 ,תרושקתו אבצ יסחי תודלותב שדח ןדיע חתפנ 8691-ב :ירפ םרוי 

 תרפסמ איהש םירופיסהש רוביצל התליג תינקירמאה היזיוולטה רשאכ

 ןמזב הרק הז .חטשב םירוקש םירבדה םניא ,בר ןמז הז המחלמה לע

 רמא ,ינקירמאה 'היזיוולט רמ' ,טייקנורק רטלוו .םאנטייווב 'טייטה תפקתמ'

 הדשב הרקש המ תא תמאב ופקיש אל הכ דע םכינפב וגיצהש תונומתה :זא

 עיגהו ,ירמגל תרחא איה היצאוטיסה ,הברהב תעזעזמ המחלמה .ברקה

 .םאנטייווב םישוע ונחנא המ ונמצע תא לאשנש ןמזה

 לש התשגרהב קר הצמתה אל 'טייטה תפקתמ'ב ללוחתהש יונישה
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 לש טלחומ יונישב אלא ,המחלמה לע תמא תחוודמ הניא איהש תרושקתה

 ארקש יאנותיע לדומ םייקתה זא דע .הדיקפתל תינקירמאה תרושקתה תשיג

 לש הדיקפתש התייה החנההו ,'תיביטקייבואה תונותיעה לש לדומה' ומצעל

 העיגה ךליאו םשמ .שחרתמה תא רקסל אוה ,הנושארבו שארב ,תונותיעה

 יביטקייבוא ונניא ,יביטקייבואל היניעב בשחנש המש הנקסמל תונותיעה

 תונותיעה ,תורחא םילימב .ןוטגנישווב תורוקמה ןמ עבונ אוהש ןוויכמ

 הנומתה תא אלו ,ןוגטנפה לש ,אישנה לש המחלמ תנומת תא תפקשמ

 תונותיע'מ תינקירמאה תונותיעה הכפה וזה השרפה תובקעב .תיתִמאה

 םיגיצמש תוסיפתה תא תצמאמ הניאש ,'תרקוח תונותיע'ל 'תיביטקייבוא

 תא היניע ומב תוארל תשקבמ אלא ,ןוטגנישווב םיימשרה םירבודה הל

 .חטשב שחרתמה

 םשמו ,8691-ב תירבה-תוצראב ,רומאכ ,ליחתה הזה יתמרדה יונישה

 תא זא התניש תימואלניבה תונותיעה .םלועב תופסונ תונידמל רבע אוה

 .ינוחטיבה םוחתב תוברל ,לשממה לא הקיזה יסופד תאו דיקפתה-תסיפת

 םויה .תמאה אוה המחלמה לש ןושארה ןברקהש רמואש םסרופמ םגתפ שי

 ,ןומא לש ןדבאל תמרוג המחלמהש ,ןומאה אוה ירקיעה ןברקהש םיסרוג

.תיטילופה תוגיהנמב ןומא ןיא תינרדומה תונותיעל - תורחא םילימב

 םינבומב ,העיגה איה ונילאו 8691 לש הנושארה הכפהמה התייה וז

 אלש לע אטח לע התכה תונותיעה רשאכ ,3791-ב ,םינש שמח רובעכ ,םידחא

.היצפסנוקה תא התריש השעמלו רופיכ םוי תמחלמ םרט תולאש הלאש

 הברהב רחואמ החתפתה תימואלניבה תונותיעב היינשה הכפהמה

 שקבמ ינאו ,יחרזא ןורי ךכ לע רביד .יקלח ןפואב קר לארשיל  העיגהו

.םיטפשמ המכ ףיסוהל

 םירבד השולשב םויה תנייפאתמ תישונאה הרבחה ,ונלש קוסיעה םוחתב

:םיירקיע

 םה םירודישה ,םיפיצר ,םייח םירודיש שי - תרושקת-תריתע הרבח .1

 תא םיניבמ םניאש ימ .יתוזחה דממל הינומגה שי רקיעבו ,םייצורע-בר

 תרושקתה לש הקיגולה תא ,השדחה תרושקתה לש רוצייה תונורקע

.המע דדומתהל וחילצי אל ,השדחה

 שודיח ידי-לע תנייפואמ המחלמ לכ – םייגולונכטה םייונישה תעפשה .2
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 יתמרד ןפואב עיפשה ןופ-ואדיווה ,לשמל ,ןטסינגפאב המחלמב .יגולונכט

 .רוקיסה יפוא לע

 ,09-ה תונש תליחת זאמ לארשיב – הרבחהו הקיטילופה יפואב יוניש לח .3

 תונש תליחת זאמ תירבה-תוצראב ,08-ה תונש תליחת זאמ הפוריאב

 תרמוא תאז ןיא .הזכרמב תרושקתהש ,השדח היטרקומד הרצונ .07-ה

 יתוהמה היפוא הנתשהש אלא ,הבושח רתוי התשענ תכוותמה תרושקתהש

 קחישו הזה הנפמה תא ןיבהש ןושארה היה והינתנ ןימינב .היטרקומדה לש

 ,יטילופה םוחתב - וירחא וכישמה םירחאו ,שדחה ןדיעה לש הקיטילופ

 תרושקתה לש המויקל לגתסהל ךירצש הניא הנקסמה .יאבצה םוחתב אל

 אוה קחשמה ;שדח קחשמ לש ומויק םצעל אלא ,ןשי קחשמב ףסונ ןקחשכ

 הקיגולה תא ןיבהל ,המגודל .ונרכהש הממ תרחא איה המחלמה ,רחא

 רדס לע ביגהל אלו םויה רדס תא עובקל ךילעש עמשמ תרושקתה לש

 םויה רדס תא עבקש ןושארה הלשממה שאר היה והינתנ ןימינב .םויה

 ךרוצל .תרושקתל םוי ותוא דיגהל דיתע אוה המ שארמ טילחהש ךכב

 לואשל ךירצ המחלמב םגש רמולו תינוציק הנעט ןועטל שקבמ ינא ןוידה

 ריבסנ ךיא אלו ,היזיוולטב ברעה עיפותש םיצור ונייהש הנומתה המ רקובב

 הקיטילופה םויה תלהנתמ ךכ .םויה ונישעש תיאבצה תוליעפה תא דבעידב

 .יטרקומדה םלועב תינרדומה

 .תויתנידמ-םינפ אלא תויתנידמ-ןיב תומחלמ ןניא תוינרדומה תומחלמה .4

 ןיבו הקיטילופה ןיב הקיזה יפוא תא ןיטולחל ונישש תומחלמ ןה הלא

 ,תויטילופ תומחלמ ןה ,תוילנויצנבנוק-תתה ,תוינרדומה תומחלמה .המחלמה

 אבצה תא דימעמ הז .יאבצה ןיבו יטילופה ןיב דירפהל רשפא-יא ןכל

 'תוקירח' המכ ויה תונורחאה םייתנשב ,ינובאדלו ,דואמ תושק תומליד ינפב

 .הזה םוחתב

 לופיטה ;תונורסחו תונורתי ,רוגס יאבצ חטש :םיאשונ השימח ונינפל

 רורבד וא יל"הצ רורבד - רבשמ תותעב ;הרזהו תיניטסלפה תרושקתב

 ל"הצ יחוויד ;הדש ןוחטיב ילוקיש תמועל תעדל רוביצה תוכז ;ימואל

.תונימאה תייגוס - תרושקתל

 יואר םהבו ,םייפיצפסו םיישחומ רתוי םה םינושארה םיאשונה תשולש

 .רתוי קימעמ ןפואב קוסעל
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 יתש ריהבהל שי ,אוהש ןויד לכ םיחתופ ונאש ינפל :קחש-ןיקפיל ילט 

 אבצה לש ויתויפיצ ןהמ :אבצהו תרושקתה ןיב שגפמב תועגונש תויגוס

 רוביצה לש ותוכז ירהש ,עדימב וא הרבסהב רבודמ םאה ;תרושקתהמ

 הרתסהל ילכ שמשל אלו רוביצל עדימ קפסל אבצה לש ודיקפתמו ,תעדל

.היצלופינמל וא

 םיחנומב אל סחייתהל שי רוגסה יאבצה חטשה אשונל :ימורד ירוא 

 הז .'ירשפא-יתלב וא ירשפא' לש םיחנומב אלא ,'יאדכ אל וא יאדכ' לש

 ירשפא היה הז ץרפמה תמחלמבו ,ירשפא היה הז דנלקופב .ידיחיה לוקישה

 'תוילדו ּפ'הו ןוגטנפה רבוד לש תוצירעה ללגב ראשה ןיב ,םינקירמאה רובע

 ינפל ירמגל 'תנפתשמ' איה ןחבמה יעגרבש ,תינקירמאה תונותיעה לש

 .ללכה ןמ םיאצוי טעמל ,ולש קחשמה תא תקחשמ טושפו ןוטלשה

 ,תומצמוצמ דואמ תורזגב אלא ירשפא-יתלב טעמכ אוה רבדה ונלצא

:המגוד  איבאו

 ףולא טילחה ,תיתלשממה תונותיעה תכשל להנמ יתייהש הפוקתב

 ול יתרמא .וירבדל ,'ןגלב'ה ללגב תרושקתל ןורבח תא רגוס אוהש דוקיפה

 גישי אוהש דיחיה רבדהו ,תומלצמה םע םינפב אליממ רבכ תרושקתהש

.םיאנותיע ירחא םיפדור םימוסחמב םילייח לש תונומת אוה

 ,תיעצבמ הניחבמ רוגסל בושח םא .רוגס יאבצ חטש דגנ ינניא ,תינורקע

 םיבייח רבד לכ אל .וזה הכמה תא גופסל רשפא ,עירפת תרושקתה םא

 ןאכ םירבדמ .רשפא-יא וא רשפא םאה אוה ןחבמה ;יתִמא ןמזב תוארהל

 רבתסה ,ימוחתניבה זכרמה לש םיאצממ ךותמו ,תעדל רוביצה תוכז םשב

 .ךכ לע רשפתהל ןכומ אוה תומיוסמ תותעבש רמוא אקווד רוביצהש

 ביתכהל דימת הכירצ  תמיוסמ הטילאש םימטמוטמ לש רדע ונניא רוביצה

 .ןוכנ המ ול

 'תרושקת ישקומ' ול ארקנש והשמ רידגהל ךירצ יתעדל :תרחא הרעה

 ,6991-ב ןונבלב אנכ רפכ תשרפ תא רבעש ימ .'תויתרושקת תודוכלמ' וא

 עגרב םיסרהנ המודכו תוחיתפ רבדב תונויערה לכש עדוי ,2002 ןינ'ג תא וא

 םילוע שיא 31 וללגבש םויא לזמ רסוח וא םינחתות לש תועט ללגב דחא

 ךרעיהלו תילטנמו תישפנ ןנוכתהל ךירצ הזה גוסהמ םיעוריאל .שקומ לע

 ואיבה ;ןודז תנווכב ונתוא ומישאה אנכב לשמל .םישחרתמ םהש עגרב תרחא
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 ,ם"ואה לש רקוח ינפל ןעט ל"כטמרהש ירחא ט"לזמ לש םוליצ NNC-ב

 הליחתכלמ תוחדל ןוכנ היה הזכ הרקמב .ט"לזמ םש היה אלש ,קדצבו

 דימ איבהל ;ובִאב רבשמה תא לסחל ךרוצה ינפב הדש ןוחטיב ילוקיש תא

 וא ןודיצב תע התואב היה ט"לזמהש האריש םיט"לזמה תדיחימ לייחה תא

 תרושקתב ונלש ףוצרפהש אבצה תא ענכשל םימי השולש חקל לבא .רוצב

.הדש ןוחטיב ילוקישמ רתוי בושח תימלועה

 ,תואבצ לש המיחל הנניאש המיחל תעב ,הנושאר הרעה :רצינמרק יכדרמ 

 אל םג .תוניועו דשח ררועמ הז ,חטש רוגסל קדצומש ענכשל דואמ השק

 חטשה תריגס קידצמכ םימלצהו םיבתכה ייח ןוכיס לש לוקישה יל הארנ

 .וסנכיישו ,ןוכיסה תא םמצע לע םיחקול םהש םתוא םיתחהל ךירצ ;םהינפב

 ךר וניא 'ישמ תופפכ' יוטיבה – הרזהו תיניטסלפה תרושקתב לופיטל רשא

 תא םהל קינעהל שיש איה יתנווכ .דיגהל שקבמ ינאש המ אטבל ויד ןידעו

 לע עיפשי םהילא ךסחיו םישנא םה םישנאש ינפמ םג ,רתויב בוטה לופיטה

.ובתכיש המ

 הלוכי אבצה תרמצ .ימורד ירוא לש וירבדל רשקהב איה תפסונ הרעה

 םיחוויד לבקמ אבצהש חוכשל רוסא לבא ,םיזוחא האמ לש תונימאל ףואשל

 תא םמצע לע ולבקיש םישנא יתשגפ אל דועו ,םישנא שי חטשבו ,חטשהמ

 דימת םיעפשומ חטשהמ ךילא םיעיגמש םירצומ .תולקתל תוירחאה אולמ

 .ימצע ןוגיממ

 יאנת ללגב וזה תיתרושקתה המחלמב חצנל רשפא-יא ,יתעדל

 םניא םידדצה ןיב תוחוכה יסחיו ,ךשמתמ שוביכ שי תואיצמב ;תרגסמה

 םיאנתה .אווש תויפיצ חפטל אל ידכ תאזב ריכהל ךירצ .יונישל םינתינ

 .םיקזנ רועזמ לע קר דובעל רשפאש ,תיתרושקת הניחבמ םישק ךכ לכ םה

 לש ותבוח ןכ לע .ינשה דצה לש העיווזמה ותוגהנתה איה הדיחיה 'המחנ'ה

 הזה ןותנה תא ץבשל איה תללוכה המחלמה לש םייוכיסה תכרעהב אבצה

 רבד דיגהלו ינרדומה םלועב ול האיה לקשמה תא ול תתל ,האוושמה ךותב

 הכרעמב חצנל יוכיסה .חצנל םיבייח ויפלש ,אבצה לש סותאה דגנ אוהש

 תיתרושקתה הכרעמב םיעירכמ םיגשיה גישהל תלוכיה רסוח בקע תאזה

 .ךומנ ,יניעב ,אוה

 איה הנקסמה ,הדש ןוחטיב ילוקיש תמועל תעדל רוביצה תוכזל רשא
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 ץ"גבב ןוילעה טפשמה תיב עבקש המ ןיבמ ינניאש וא :םייתשמ תחא

 הבורק תואדו םהב שיש םירמוחב אוה הרוזנצ לש הקוסיעש – רצינש

 ילוקישמ .תיתייעב איה העבקנש הכלההש וא - ןוחטיבב הרומח העיגפל

 עונמל טלחהב קדצומ ,הנכסב ןותנ דחא לייח םא וליפא ,וניתוחוכ ןוחטיב

 חתפתמ :תחא המגוד ןתא .הבורק הנניא תואדווה םא םג תמא-ןמזב םוסרפ

 תא תרדשמ לארשיב היזיוולטהו ,בושייל סנכנש לבחמ ןיבו םילייח ןיב ברק

 םייק םא םג .האלה ןכו םש וניתוחוכ ,הפ וניתוחוכ - ברקה לש יחה ךלהמה

 קודיצ ןיא ,וידרל בישקמ וא היזיוולטב הפוצ לבחמהש דבלב %01 לש יוכיס

.תאז רדשל

 תיעמשמ-דח ינא - ימואלה רורבדה תמועל יל"הצה רורבדה תייגוסב

 לש ותונימא עגפית ,אבצה םעטמ רבדיש ימ רבדי יכ ,ימואל רורבד דעב

 הנידמה םא :דחא אוה גויסה .רמשמ לכמ הילע רומשל הבוחש ל"הצ

 לולע ל"הצ ,םירחא םימוחתבכ ,ןאכ ,ימואל ררבדמ דימעהל תלגוסמ הניא

.םייק יתכלממ ללח ךותל וחרוכ לעב באשיהל

 תרושקתה תא דירטמש דיחיה רבדה וליאכ ןאכ רמאנ :רסוורפוק ףסוי 

 הל העבק ןכא תרושקתה יכ חוטב ינניא ינאו ,תעדל רוביצה תוכז אוה

 ונניא הזש םשורה לבקתמ אקווד םימעפל .םידעי לש היכררייה יהשוזיא

 ,םיפסונ םיסרטניא דואמ הברה הל שיש ,תרושקתה לש ירקיעה לוקישה

 ןוויכ םדקל םיניינועמ םהשו ,םיפסונ םיסרטניא שי םיבר םיאנותיעלש וא

.וב םיכלוה םהש םיוסמ

 רוביצה תוכז ףקותמ רוביצל עדימ ותועצמאב ריבעהל ילכה איה תרושקת

 םתוא םיאיבמ אל םאו ,'םיניפס השוע' איה ללכ ךרדבש אלא ,תעדל

 תא ןובשחב איבהל דימת ךירצ .תורמ תואצות חומצל תולולע ןובשחב

 תעדות רקיעב ,העדותה לע קבאמב רבודמ יכ ,דגנמש דצה לש 'םיניפס'ה

 תודדומתהב תוקסוע ןאכ ואבוהש תואמגודה בור  םא םג ,לארשיב רוביצה

.תימלועה העדותה םע ונלש

.תימלועה העדותה לע עיפשהל םג אוה ילארשיה סרטניאה :ןומרכ קירא 

 תונותיעה יגיצנש רמוא קר ינא ,הזה סרטניאה םייקש רורב :רסוורפוק ףסוי 

 ינניא .סנילרוא-וינ יבשות לש םתעדות לע עגרכ םיעיפשמ םניא ןאכ

 רשפא ;העדותה לע קבאמה לש תלחותה-רסוח יבגל רמאנש המ םע םיכסמ
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 חתנל ,יתרושקתה ברקה הדש תא בטיה תוהזל ץוחנש אלא ,וב חצנל רשפאו

.אל המו תלוכיה רדגב המ ןיבהל ,םידעיה תא

:תוכרעמ עברא םילהנמ ונחנא יחכונה תומיעב

 וז הכרעמ - תילארשיה הרבחה לש הדימעה רשוכב תעגונה הכרעמה .1

 קפסל םיכירצ ונא וליאו ,םיעוגיפ םיעצבמ םילבחמה רשאכ תשחרתמ

 עדויש  ןוגראכ רייטצמ אבצה םא .הרבחל הדימע רשוכו שפנ תומוצעת

 תא םצמצל לגוסמ אוה 'ןגמ תמוח' ומכ עצבמ תועצמאבש ,השוע אוה המ

 תמועל .הדימעה רשוכ תא קזחמ אוה ךכב – תונורתפ ול שיש ,רורטה ףקיה

 זא'( אבצה לש תוליעפה תובישחמ םיערוג תרושקתב םיטנסרטניא םא ,תאז

 ,)'?תוינסחמ יתשו חדקא ואצמ ?םש ושע םה המ לבא ,הללאמרב ויה םה

 .ץצופל וכישמי םילבחמהש ,ןורתפ ןיא אבצלש היהת רוביצב השגרהה

 השקו ונינפל םוסח אוה יכ ,ירעצל ,וב םיקחשמ ונניא טעמכש םוחת ,בגאו

 .תיניטסלפה הרבחה לש הדימעה רשוכ אוה ,עיקבהל דואמ םש

 ףקיה-תבר הכרעמ יהוז – הלועפה יכרד לש היצמיטיגלה לע הכרעמה .2

 םיגשיה ונל שי .תרושקתה יעצמאב הנושארבו שארב תלהנתמ איהו

 יתיאר אלו הב ההושו םכשל סנכנ ל"הצ – היארהו ,תאזה הכרעמב םימוצע

 ,םמצע םיעוגיפה תאצות אוה ךכל היצמיטיגלהמ קלח .'ףצפצמ' והשימש

 היעב שי ,תאז תמועל .הנוכנ תיתרושקת תוינידממ ילוא עבונ רחא קלח

 םישוע ונניא הז םוחתבו ,יניטסלפה רורטה לש היצמיטיגל-הדה םע השק

 ,רורט לש םיוסמ גוסל היצמיטיגלב תוכזל םיחילצמ םיניטסלפה ,לעופב .יד

 גוס ותואב הכוז וניא רמתיאב עוגיפ .םילחנתמה דגנ רורטל איה הנווכהו

.הווקת-חתפב עוגיפ ול הכוזש תוסחייתה לש

 קסוע וניא ל"הצש יאדו - תוגהנהה לש תוימיטיגלה לע הכרעמה .3

 לש תוימיטיגלה יבגל ךכ אל לבא ,תילארשיה הגהנהה לש תוימיטיגלב

.טעמ אל הזב קסוע אבצה ,חרוכמ םאו ןוצרמ םא ;תיניטסלפה הגהנהה

  הפוריאב תאפרע לש ותונימא .ןוחצינל םיבורק יד ונחנא תאזה הכרעמב     

.ומצע ולש תויועט ללגב םגו ונלש הרבסהה ללגב םג ,'ספאל תפאוש'

 ןוחצינכ יחרזאה רוספורפ תאז גיצה - יסיסבה ביטרנה לע הכרעמה .4

 דצמ :םיביטרנ ינש הפ םידדומתמ ,יתעדל .שבכנ-שבוכה לש ביטרנה

 םיניטסלפ יכ סרוגש ביטרנה ,ינש דצמ ;שבכנ-שבוכה לש ביטרנה דחא
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 םיביטרנ ינש הלא .םיזוחא האמב םיקפתסמ םניא ,תאפרע םהב ,םימיוסמ

 יהוז .רתוי תובר תודוקנב הכוז םהמ ימ איה הלאשהו ,דחי רודל םילוכיש

 דדומתהל ךירצ אבצה םאה .המחלמה ערכות םש .תיתִמאה הכרעמה םצעב

 ,תימואלה תורבודל רובחל אלא הררב אבצל ןיא ,תישאר ?תאזה הכרעמב

 יפ-לע גהנתמש טשפומ המ-רבד איהש ןיבו יכררייהו רדוסמ ףוג איהש ןיב

 יפ-לע אקווד ואלו םינוש תוחוכ לש םביטו םניינע יפ-לע ,ימינפ ןויגיה הזיא

 שי .הצור איה המ תעדוי הנידמה ,הצור אוה המ עדוי ל"הצ .הלעמלמ הבתכה

 המב סוזנסנוק ימוחת הברה שי לבא ,ינידמה קפואה לע תועד יקוליח הברה

.הזה קפואה לא העגהל עגונש

 םירמוחה תא קפסל ךירצו לגוסמ אבצהש בשוח ינא הלאה םימוחתב

 םידמלמה םירמוח העטאקומב אצמ אבצהש חיננ .ותושרב םיאצמנש קבאמל

.יבמופ םהל תתל וילעש יאדו ,רורטב תאפרע לש ותוברועמ לע

 שי ,לעופב .הדנ'גאה תא עבוק אוה וליאכ ומצעמ קיזחמ דצ לכ :בלוד לחר 

 תא הנעבקתש ןה תוביסנהו ,תוביסנ לש ןיינע שי ,םיסרטניא ןוזיא לש ןיינע

 ורבגי םאה איה הלאשה ,םויה ונלש רשקהב .רחא וא הז דצ אלו םויה רדס

 תרושקתהו ,בצמ םושב חטש רוגסל רשפא-יאש וא ,הדש ןוחטיב ילוקיש

.םויה רדס תא עבקתש איהו םוקמ לכל דימת עיגת

 םירקמה ךמס לע קר עובקל ךירצ אל .םייניב תבושת איה הבושתה

 יפל ופוגל הרקמ לכ ינותנב ןודל שי אלא ,הזע וא ןינ'ג לשמל ,םינורחאה

.הרטמהו המישמה

 ךוות איה תרושקתהש אוה ןיינעה סיסבבש םיילוש-אלה םינותנה דחא

 ןוחצינב רבודמ אל ,םירבדה וגצוי ךכ םא .םילעופ ונחנא הכותבש היווהב

 הרכהב אלא ,תרושקתה תועצמאב ונלש ןוחצינב וא תרושקתה לע ונלש

 הניחבמ דואמ המדקתה תרושקתהש ,תיתרושקת היווהב םויה לעופ אבצהש

 אל לבא ,יוארה לקשמה ןתמ .םירבד ריתסהל רתוי השק ןכלו ,תיגולונכט

 ילע ובתכ לומתא :ומכ הזופח הבוגת אבצהמ ענמי ,תאז הרכהל ,ידעלבה

 םירובס ונחנא תמאב םאה .חטשה לכ תא חתפאו ץורא ינא םויה זא ,ער והשמ

 ?סנכיהל תרושקתל ונתנ אלש ללגב קר םלועל האב ןינ'גב חבטה תדנ'גאש

 םיאנותיעש תורמל שיא 03 חצר לעו הללאמרב חבט לע תונעט ויה אל םאה

 ?תופוג שמח לש םוליצ איבהל תמא-ןמזב ולכיו חטשב ובבותסה
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 לבא ,הזה קחשמב קלח איה תרושקתהש ךכל עדומ תויהל אופא ךירצ

 ,רוגס ללחב לועפל לוכי וניא אבצה ,ינש דצמ .ותוא הביתכמ הנניא איה

 .הרתסה דעי היהי 'ןגמ תמוח' עצבמש עובקל ,רוגס יאבצ חטש לע זירכהל

 לש םש .הרוזנצה ידי-לע אלו הדש ןוחטיב ידי-לע םיעבקנ הרתסהה ידעי

 ותאצוהל דע םירבדה עבטמ םייוסח ,תיעצבמה תינכתה םג ומכ ,עצבמ

 .לעופל

 התייהו ןונבלמ הגוסנ לארשישכ ,0002 יאמב 42-ב דיקפתל יתסנכנ 

 ליבוהל התייה ילש המגמה ,זאד תוביסנל םאתהב .דיוויד פמק תוחישל ךרדב

 .ורבע םימיב ןוויכל דוגינב ,תונימאו תונימז ,תוחיתפ לש ןוויכב הרוזנצה תא

 ןגראתהל ךרוצ היה ,רימחהו ךלה יאבצה תומיעהו הדאפיתניאה הצרפשכ

 עוגפל ילב 'רוגסה יאבצה חטשה' תא טעמ ריבגהל רמולכ ,םינותנל םאתהב

.המודכו יוטיבה שפוחב עוגפל ילב ,תעדל רוביצה תוכזב

 םוקמב תוחיתפ' לש המססב םידימתמ ל"הצ רבודו ל"הצש עגרב

 םאתהב תנחבנ אל תוחיתפהש עגרב ,יאבצ תומיע לש םימיב םג 'ןושארה

 תויעב םע שארמ אלו דבעידב דדומתהל ץלאנ אבצה ,תוביסנלו םיכרצל

.תרושקת לומ הדש ןוחטיב לש

 דדומתהל ןתינ אל תמאב םא הלאשה תא קודבל ידכ :ןומרכ קירא 

 םיסרטניא םתוא םהמ אלמ הפב רמול הליחת יואר ,תרושקתה םע

 תוירחאה וא אבצה לש תוירחאה םע םיבשייתמ םניאש תרושקתה לש

 לש ןותיעה תרתוכ ירהש .םייסיסב םיילכלכ םילוקישל יתנווכו ,תימואלה

 רוביצה תוכז תודוא לע ךרועה לש וילוקישמ אקווד תעפשומ הניא רחמ

 תוינכת לש וא ןותיעה לש םתריכמ ילוקיש םה תוחפ אל םיעירכמ .תעדל

.ןהמ םלעתהל רשפא-יאש תודבוע ןה הלא .היזיוולטה

 רוביצה יכ ,תעדל רוביצה לש ותוכז תלאשב תעכ םיקסוע ונניא

 אל – תוינידמה יבצעמ לש טבמה תדוקנמ תירקיעה הלאשה .עדוי םצעב

 הנניא העדות .העדותה לע עיפשהל ןתינ םאה איה – תרושקתה לש וז

 ,תילארשי-םינפל העדותה חוליפב קרו ךא רבודמ אל םג ,יתילונומ רבד

 םיעיפשמש םיכרעהו תומרונה תומכ .ביואה לש ותעדותו תילארשי-ץוח

 הרבחב דוע המו ,הרבח לכב חור יכלה .םוצע אוה העדותה לע םויכ

.ברע דע רקובמ לילכ תונתשהל םייושע ,תילארשיה
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 יואר אל םאה ,תיתרושקת תוינידמ שבגל םיסנמשכ :תאז איה הלאשה ןכל

  תא המגודל חקינ ?תועדות לש ןווגמ שיש םשכ ,םילכ לש ןווגמ לע בושחל

 ינא .ולש הדימעה רשוכ לעו ונסוח לע הנורחאל ונדמעש ילארשיה רוביצה

 יזוחאשכ ,םישדוח ךכו ךכ דועב םג וללה תולוגסב דימתי הז רוביצ םא ההות

 ,רמולכ .המכ יפ רומח היהי ילכלכה רבשמהו 81-לו 61-ל ועיגי הלטבאה

 התא אליממו ,תורחאו הלאכ תוילכלכ תוכלשה תינוחטיב-תיטילופה תואיצמל

 םירבדה לכ לש תויועמשמה זא ויהי המו ,העדות לש רחא םלועב אצמנ

 ;ל"הצ לע תיפיצפס רבדמ ינניא ?הזל םיכרענ ךיא ?םהילע םירבדמ ונחנאש

 לש בלשב ,חיננ ,אצמנ ל"הצ םא לבא .רתוי הבחר הסיפתמ קלח אוה ל"הצ

.ולש הבישחה ךילהתמ קלח תויהל םיבייח וללה םילוקישה לכ ,יעצבמ ןונכת

 ם"לחזב םיבישומ ויה ,ןינ'גל הסינכה םעש םכל וראת :המגוד םכל ןתא

 הינתנב ןוסא ול הרקש דחא היהי ם"לחזה גהנש םיגאודו NNC לש יאנותיע

 ךרדב רבכ .עוגיפב הגרהנ ולש החפשמ תבורק ךיא יאנותיעל רפסי אוהשו

 םע םלצמ רבכ אוה וישכעו ,ךילהת והשזיאל הזה יאנותיעה תא תפשח ןינ'גל

 .שארמ ןונכת

 ךיא תוארל הסנמש והשימ לש יארפ ןויער ,הבשחמל הנטק הדוקנ יהוז

 לא םייוצרה םירסמה תא םינווכמ ךיא ,המצע תא ריבסהל המחלמל םימרוג

.תרחא וא תאזכ העדות

 המדקש הפוקתב – ברקה הדשב תרושקתה תוחכונב עגונש המב :שריה לג 

 וירחאו עצבמה ךלהמב וליאו ,םש התייה טושפ תרושקתה 'ןגמ תמוח' עצבמל

 ןיוע ןוגרא אוהש ל"הצ לע וזירכהש ךכ ידכ דע רתויב תושק תורוקיב ונגפס

 םיעגפנה תומכמ ,בגא ,תעבונש תימשר הזרכה ,תימואלניבה תונותיעה תליהקל

 .םירזה םיאנותיעה ברקמ

 הרבחה לומ תובוח יתש ונל שיו דיקפת ונל שי ,אבצ ונחנא :ןיינע לש ופוגל

 לככ עדימ רוביצל תתל תירסומ הבוח :םויה ונלש ןוידה לש רשקהב תילארשיה

 תכרעמ ליעפהל ,ןסורמ ןפואב תירוביצה העדותה תא ןרמתל הבוחה ;שרדנה

 ומכ םירסמ בצעל ונילע אלא ,הלומעתל שולגל רוסא .םינוזיאו םימלב לש

 ,'תיבה לע איה הכרעמה' ,'לארשי םע יניגמ ונחנא' ,'םעה אבצ ונחנא' לשמל

 יתנווכ יהוז .'ןגמ תמוח הפ ונא' ,'ןקזלו ךרל לארשי םע לש ןגמה תמוח ונחנא'

 .ןסורמ ןורמתב
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 ,ןורמתה אוה ,הברהב יכרע-דחו יעמשמ-דח ,רחא גוסמ ןורמת

 .ביואה תעדות לשו תימואלניבה הייליהקה תעדות לש ,תרושקתה תועצמאב

 היצלופינמל התוא לצנל ינוצרבו םש דימת איה יכ תרושקתב שמתשהל ילע

 להקה תעדלו תימואלניבה תכרעמל .תימואלניבה הייליהקה לעו ביריה לע

  תיעוצקמה יתבוחש ןאכמו ,יאבצה רושימב תואצותה לע תצרחנ העפשה

 תויהל םג ילע .ןימא עדימ ריבעהל איה – תירסומה יתבוחמ לידבהל –

 איה ןופורקימה לע תוטלתשהה .תונימאל הפופכ היהת תונימזה לבא ,ןימז

 טלתשהל הצור ינא םויה :דעיכ תאז רידגהל וילע .ל"הצל דואמ בושח רגתא

 .רתוי טלתשהל וא תוחפ טלתשהל ;רחא םוקממ - רחמ ,םיוסמ םוקממ

 ינא - רמולכ ,תיפקתה תוינידמ תויהל הכירצ ונלש תיעצבמה תוינידמה

.יל יוצרה ןפואב רדשמו ןופורקימ לכ לע לפנתמ

 חצנל רשפאש רמוא ,רסוורפוק ףסוי ,רקחמ תביטח שארשכ :ןייד הנליא 

 עברא לכב חצננש תניינועמ ןכא ינא םא ההות ינא ,תאזה המחלמב

 הדימעה רשוכ לע המחלמב חצננש הצור ינא םנמואה .הנמ אוהש תוכרעמה

 לש הדימעה רשוכ תא לטלטל הצור ינא ילוא ?תילארשיה הרבחה לש

 תילארשיה הרבחל םורגל הצור ינא ,לטלטל הצור ינא ?תילארשיה הרבחה

 רהרהת אל איה םא בטיי ,אבצ ןיצקכ ,ךתניחבמש דוסי תולאשב רהרהל

 הצור ינא ילוא ?הלועפה יכרדל היצמיטיגל תתל הצור ינא תמאב םאה .ןהב

 תואג' וא 'ןגמ תמוח' לע םג ,'ךלצא בורקב' לע םג ?ןהילע רערעל אקווד

 ינש לש תוגהנהה לש היצמיטיגלה תא קזחל תניינועמ ינא םנמואה ?'לפשו

 לש היצמיטיגלה לע ,תויבקעבו ,רערעל תניינועמ אקווד ינא ,אל ?םידדצה

 יסיסבה ביטרנה לע םג .תוגיהנמה גוס לע םגו הגהנהה לש הלועפה יכרד

 ונחנא היפלש ,שבכנו שבוכ לש ביטרנה תנו ּכתמ תא - חכוותהל הצור יתייה

 םות דע לכעי ילארשיה רוביצהש הצור יתייה ,הרזה תרושקתב םיספתנ

 ןפואה ,בגא .התא תויחל הצור אוהש המגידרפה ןכא וז םא ומצע תא לאשיו

 אל ,תילארשיכ יל םרג ץוח תונידמב התיבש הל התנק וזה המגידרפה ובש

.המהדתו םלה ,תיאנותיעכ

 .ךכ לע בושחל םילכ רוביצל תתל ךילע :רסוורפוק ףסוי 

 םיכפושש ךכ ידי-לע קר אל ?םילכ רוביצל םינתונ ךיא :ןייד הנליא 

 םינקמש ךכ ידי-לע ,תופסונ תונבות תיינקה ידי-לע אלא ,היצמרופניא וילע
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 תורשקתמ תויטרקנוקה תויגוסה .ךיניעב תוימיטיגל ןניאש תויונשרפ ול

 דגנכ תעדל רוביצה תוכז ,חותפ חטש לומ רוגס חטש :יתרמאש םירבדל

 :םכלש סרטניאה תא תניוע תויהל ילע יסיסב ןפואב .הדש ןוחטיב ילוקיש

 ילוקיש דעב םתא םא ;חותפל הצור ינא ,רוגסל םיצור םתאש חטש לכ

 דעב םתאש םוקמ לכב .תעדל רוביצה תוכז דעב תויהל ילע ,הדש ןוחטיב

 .התוא ררופלו התוא רערעל תוסנל הכירצ ינא ,'א היצלופינמ

 תיצמת לבא ,שרדנה ןמ רתוי ילוא ,הטוב ןפואב תאטבתמ ינאש ןבומ

 ינפל דוע ,יאבצה דסממה תא ןיוע תויהל ךירצ יאנותיעש איה םירבדה

 לבא ,הטוב טעמ אוה חוסינה ,בוש ,ןאכו - הזה ןבומב .תיאבצה היצלופינמה

 המכ דע ,תונותיעה .םכערימב םתאשכ ונבטימב ונחנא – רקיעה איה הנווכה

 – דסממ לכ – דסממה תא תפשוח איהש תעב האישב איה ,ער עמשנ הזש

.וערימב

 לבא ,היטרקומדה תא ןנוכמש אוה וילע תרבדמ תאש חתמה :ירפ םרוי 

 גרדה ןיב המילה רוציל ךרוצל ,יאבצה ךרוצל הנבה תויהל הכירצ ןיידע

 .אבצה תומישמ ןיבל ינידמה

 םילכ ןתמ ןיבו עקעקל וא רערעל ןיב לודג לדבה שי :רסוורפוק ףסוי 

 .תיביטקייבוא הניחבל

 םישנא לש םתעדות תא ללכשלו ןיזהל ךרדה יכ ,לדבה ןיא :ןייד הנליא 

 ךותב תאפרע םע ןויאיר תגצה ידי-לע לשמל ,לוטלטה ידי-לע איה

 רבעמ תילארשיה הרבחב םיילוש תוחוכל םג יוטיב ןתמ ידי-לע ,העטאקומה

 :הקירמאב הרקש המ ,לשמל ,תמועל .תיטילופה הפמב םהלש היצרופורפל

 ףא לש ואסיכו ,דגבה שדב םלוכל עוקתש ינקירמאה לגדהו תורושה תודחא

.'דנדנתמ' וניא דחא

 ולש הבתכה תא ריתכהל יאנותיע הזיא ונלצא םג ליבוה המו :ירפ םרוי 

?'ץ"פכשהו ש"מגנה ןמז'

 לש םיעוגיפה ןמזב .בהאנ תויהל ןוצרהו ,םזילופופהו דחפה :ןייד הנליא 

 תויהל םיאתמ אל התא ילוא :זאד ל"כטמרה תא יתלאש 6991 סרמ-ראורבפ

 ,םד לש ל"כטמר ,עוגר תוחפ ל"כטמרל וישכע םיקוקז ונחנא ילוא ?ל"כטמר

 ?'םהב סנכיהל' דיגיש ל"כטמר ,תועמדו עזי

 תיטסילופופ המינ וזיאמו ,תילארשיכ ילש דחפהמ ?אב הז הפיאמ
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 אל וישכע םיבתוכ ונחנאש םירבדה תא המל .ונתאמ דחא לכב העובטש

 ?ולסוא תונכס לכל םירוויע ונייה ?ולסוא לש הירופואה תפוקת לכב ונבתכ

 הז ?ונלש הבישחה תלוכי תא םטמט והשימ ?ונישוח תא אמיס והשימ

 םירוויעו 'ץ"פכשהו ש"מגנה ןמז' םיבתוכ ונחנא םויהש ךכל יגולנא קוידב

 תונלגתסו םזימרופנוק לש גוס הז .םזילופופ ותוא הז .רחא והשמל ילוא

.תיתבשחמ

 ןתניהב םג ,ןיידע לבא ,וניניב תיסיסבה תינויערה תוניועה ,ןכ םא ,תמייק

 סייגתהל עגרל תנווכתמ אל ינאש הדבועה ןתניהב םגו תאזה תוניועה

 ,ינידמה גרדה ובש בצמהמ תששוח תצק ינא ,םינופורקימה לע ךלש הכרעמל

 ידי-לע איה דובעל הנוכנה ךרדהש ןיבמ ,העדותה לע קבאיהל ונוצר ללגב

 יאדוו ל"הצ רבוד תא אלו ךתוא ,תומלצמה לומ - ןיצקה התא – ךתדמעה

 ךל תנכוסמ איה וזה היצאוטיסה .תיתלשממה תונותיעה תכשל שאר תא אל

 .הנוק ינא ,ברעב ןפלואב ךתוא יל ועיצי םא אולה יכ .ל"הצב ריכב ןיצקכ

 .תיעצבמ תוליעפ לש הלילל ךילא ףרטצהל יל ועיצי םא יאדוובו יאדווב

 ,ןכוסמו רצק חווטל קר תודבוע העדותה לע קבאיהל הלאה םיכרדהש אלא

 םניאש םיסרטניא לש חילש תויהל ךמצע לע לבקמ התא רבד לש ופוסב יכ

.ןוכנה סרטניאה וא ימואלה סרטניאה דימת

?'תיטוירטפ תרושקת' ארקנש רבד שי :ירפ םרוי 

.תרושקת םע אלו רפוש םע ןיינע ונל שי זא יכ ,היהיש רוסא :ןייד הנליא 

 להקשכ ךורא חווטל תרושקתה לש םידעי חסנל ןתינ םאה :ןומרכ קירא 

 המויק לע תמחלנש תיטרקומד תושי הפ ונל שי ,הנה ?ברעמה אוה דעיה

 ,ךיא ;תיאבצה תוירחאה ןיבל תיאנותיעה הקיתאה ןיבש חתמל תעדומו

?סכנל וזה הדבועה תא ךופהל רשפא ,תיביטלופינמ הרוצב

 הבש 'ישיש ןפלוא'ב הבתכה הארמל םאה :הלאשב ךל הנעא :ןייד הנליא 

 תרושקתה םאה  - 'תדלומה ןמ קוחר ירבע לייח השוע המ' לאוש ל"חנ לייח

 רשקהל יאנפ לכ תלוטנו ,תימנידו תיבצק ,הדודר תמאב התויהב ,הרזה

 הב םייקש תיטרקומד הנידמ לע םיעיבצמ וללה םירבדה קוידבש ןיבת ,בחרה

 ,ותא תויחל ךרטצנש חתמ והז ןכל .אלש תששוח ינא ?הפ ונראיתש חתמה

 תכרעמב רחוסל רבוע עבטמל וכפהל לכונ אל ,ותוא קוושל לכונ אל לבא

.םייח ונחנא ךכש בוט ,יתעד יפלו ,םייח ונחנא ךכ .תימואלניבה הרבסהה
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 הנליא הרמאש םירבד לע ריעהל שקבמ ינא הליחת :גומלא ןורוד 

 תוימיטיגל תילעהש תולאשה לכ ןכ לעו ,חרזא םג אוה אבצ שיא :ןייד

 הלוכי תא תיאנותיעכש אוה ןטקה לדבהה .ונלש יחרזאה טביהה יבגל

 ונחנא וליאו ,הרימא לכ רמול ילואו הלאש לכ לואשל ךמצעל תושרהל

 היישעה תא ,תיאבצה היישעה תא תרשמ לוכיבכש המ לע רבדל םירומא

.ונלש הבישחה םורטקפס לכ לא שולגל ןבומכ ונל רוסאו ,תינוחטיבה

 - הרוכבה תדמע ימלו העדותהו תואיצמה ןיב ןילמוגה תעפשה יבגל

 העדותה אל - תיטסיסכרמה הבושתה שי .תובושת יתש ךכל תתל רשפא

 היישעה רמולכ ,העדותה תא תעבוק תואיצמה אלא תואיצמה תא תעבוק

 רמא ןהולקמ לשרמ ומכ תרושקת שיא ,תאז תמועל .תעבוקש איה חטשב

 תעבוק וב תואיצמהש םלועב םייח ונחנא ,השעמל .רסמה אוה םוידמהש

 דואמ הבר הדימב תבצעתמ העדותה תעב-הבו היווהה תא הבר הדימב

.םלועה יבחר לכמ תיב לכל םיעיגמש םירודישהו היזיוולטה יטלקמ ידי-לע

 - תרושקתה יפלכ ל"הצ תדמע :ונלש ןוידה זכרמב תדמועש הלאשל רשא

 שקבמ ינאו ,ןוחטיב תונקהל ךירצש ףוג אוה ל"הצ ,יתמישמ ףוג אוה ל"הצ

 ןיבל תיזיפה תיתואיצמה הביבסה ןיב הז רשקהב הנחבהה תא תושעל

 ,תיזיפה הביבסב לועפל לוכ םדוק ביוחמ ל"הצ .תילאוטריווה הביבסה

 וא ,'ןוחצינ' ןתונכל רשפאש תויתועמשמ תוקופת קפסל וילע וז הביבסבו

 .'גשיה' וא ,'הערכה'

 רמול וילע ,תרושקתה יפלכ ותדמעל הקיזבו ,ישממ גשיהל ביוחמ ל"הצ

 .יזיפה םלועל אלא ילאוטריווה םלועל הנניא ולש דוסיה תבוח יכ ומצעל

 לארשי תנידמ לש רופיסל ףתוש ןכא ל"הצו ,העדות בצעל וילע תאז דצב

 ילייח לע ,דואמ לודג דעי להק לע עיפשמ אוהו ,תונויצה לש רופיסלו

 ןופצ דוקיפב םירידס םילייח לע – יחכונה תומיעל רשקהב – םגו םיאולימה

 אוה תאזו ,םורדהו זכרמה דוקיפ ילייח לש תויוסנתהל םיפתוש םניאש

 ןיינע ונל שיש יאדווב .תרושקתה – תילאוטריווה הביבסה תועצמאב השוע

 תא תרשל ידכ ונלש רופיסה תא םהינפב איבהלו םתעדות לע עיפשהל

.הערכהה תא גישהל ונתלוכי תא ,תויתמישמה תא ,הסיפתה

 ,הלעפה תסיפת הנושארבו שארב איה אבצה לש תינורקעה הסיפתה

 תלעפה לש םוחתב קר רבודמ אל .תיזיפה הביבסב לועפל הצור אבצה ךיא
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 יד םילהקל תמגרותמ תויהל הילעו ,תרושקתה תלעפה לשמל אלא ,חוכה

 .רדגומ-יתלב בחר חפנ םיריאשמ ונאש ךכב םיאטוח ונא ילואו ,םירורב

 ,םוי רדסל יכ ,םויה רדסל אלו תינורקעה הסיפתל לוכ םדוק ביוחמ אבצ

 ותוליעפ ךיא תוארל ךירצ אבצ וליאו ,םהלשמ תוגהנתה שי ,תואיצמל

 .לודגה ןיינעה תא תתרשמ

 ינפ לע תיזיפה תיתמישמה הריזה תפדעה שרופמב תמייק אופא ךכ

 הריזה לע עיפשהל ונילעש הנבהה תמייק ךכ רחאו ,תיתעדותה הריזה

 קר איה םאה :אבצה יניעב תרושקתה תסיפת אוה רחא ןיינע .תיתעדותה

 ונילע םויה .דבלב יעצמא התייה תרושקתה רבעב .ףתוש םג וא יעצמא

 לש תרושקת יבגל המו .יגטרטסא ףתוש איה תרושקתהש ונמצעל רמול

 תוינידמ תא ריבסהל וילע ,תיתרושקת תוינידמב בייח אבצה - ?אבצה

 לע עיפשהל וילע .םיאולימה ישנא םהב ,וימחולל רקיעב ,חוכה תלעפה

 ,ל"הצ ילייחמ ץוח .םהלש חורה יכלהל בושק תויהל דבב-דבו ,םתעדות

 ,לארשי תלשממ לשמל .םיפסונ דעי ילהק ןובשחב איבהל ךירצ אבצה

.ינקירמאה םעהו תירבה-תוצרא תלשממ  ונלש יגטרטסאה ףתושה לשמל

 רבוד .תרושקתה לומ בוט דבוע וניא ןיידע אבצה ,יתעדל :לארה סומע 

 שקבמ אקווד ינאו ,העדותה תבצעמכ הנומתה תובישח לע הברה ןאכ

 ,בושח הרוד-א דמחומש יאדו .תאזה הסיפתה לש 'םילגלגב תולקמ עוקתל'

 ףרה ילב עימשהל לבא .םירבד םיעבוק הז גוסמ םייומידו תונומתש יאדו

 תמרוג הזה ןיינעב הזרפהה - 'םילימ ףלא הווש הנומת'ש אבצה ינזואב

 ,'תדלומהמ קוחרה ירבעה רענה' תא הריכזה ןייד הנליא .תרמצב ץחלל

 קחרמ םיטילפ הנחמב היה ל"חנ לייח ותואש םש ריכזה אל דחא ףא לבא

 םג שיא .םילשוריב תומר תנוכשב ותיבמ יריווא וקב םירטמוליק השימח

 המכ רפסלו ןייארתהל 'םיתמ' ויהש םיקינמיאולימה תואמ תא ריכזה אל

 הכפהש איה הזה גוסהמ םירבד-תגצה .סייגתהלו לוכה בוזעל וחמש םה

 אלא .'ןגמ תמוח' עצבמ תליחתב תרושקתה תמיסחל יביטמיטלואה ץוריתל

 המ הארנו בושחנ ךכ רחאו חטשה תא םדוק רוגסנ ואוב' לש וזה תוינידמהש

 ,חטשה לש תיווזהמ םירבדה תא האורש ימ רותב .תדבוע הניא רבכ ,'םישוע

 המ ןיבל ,הזה םלואב םיפיה םירובידה ןיב דואמ לודג רעפ שיש בשוח ינא

.חטשב לעופב עצבתמש
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 םייתנש רבכ .הלאכ םירבד דיגהל לוכי התא ךיא ספות ינניא :שריה לג 

 .ןמזה לכ םש תאצמנ תרושקתהו ,םימחלנ ונחנא

 דימת הוולמ חטשב תרושקתה תוחכונ .ןמזה לכ אל :לארה סומע 

 ,'ןגמ תמוח' לש םינורחאה תועובשב דואמ רפתשה ןכא בצמה .םיקבאמב

 לש ןיינע רסוח םימעפל שי ,םיסוסיה שי ,תוסינכב םיבוכיע שי ןיידע לבא

 לש טביהל םירע םניאו תיטירק דואמ היעבב םיקוסעש ,חטשב םידקפמה

 רבוד'מ ןגס הזיא םע רמגנ הז תובר םימעפ .ותוא םיניבמ וא תרושקתה

 ,תינידמה תיווזהמ ,תיאבצה תיווזהמ רקי ןמז ןדבא איה האצותהו ,'ל"הצ

 אל רבכ עוריאה ןמז ירחא ;תיתרושקתה הכרעמב דספה וליפא םימעפלו

 .דחא ףא ןיינעמ

 וב שיש עוריאב םג אצמיהל הכירצ תרושקתה ךתעדל :שריה לג 

 תא קלסל ךרוצ שיו םיניטסלפ םיחרזא לש םיתבב םיאבחתמש םיטסירורט

?םוקמהמ םיחרזאה

.ער האריי הז תרחא וא ךכ :לארה סומע 

 םילייח האמ שי םימעפל .ער תוחפ האריי הז ךיא איה הלאשה :שריה לג 

 ותוא אקוודו ,ךירצש ומכ גהנתמ אלש דחא לייחו ךירצש ומכ םיגהנתמש

.ומלצי

 הטונ אבצה ,ינויסינמ .הדיחיה הנומתה היהת אל וז לבא :לארה סומע 

 תובתכ תורשע שי ירה .ותניחבמ ,תרושקתה לש תילילשה תיווזב דקמתהל

 הנומתה םג לבא ,םכתניחבמ תוילאדיא ןניא הלאה תונומתהש ןוכנ .תורחא

 םיכפוש אלו םיחרפ םע םיסנכנ אל ינלוג ילייח .תילאדיא הנניא תיללכה

 םירגוס ובש בצממ רהזיהל ךירצ ,תאז םעו ,םתסינכב םיניטסלפה לע זרוא

.םימי המכל ירמגל חטשה תא

 .ריתסהל המ ונל ןיא ,ונישעמ תקדצב םינימאמ ונחנא תינורקעש רחאמ

 אקווד הובג רתוי ריחמ םימלשמ םימיוסמ תומוקמבש דמלמ ןויסינה

 .חטשב םניא םהש הזל ריחמ שי תורחא םימעפו ,חטשב םיאנותיעהשכ

 יאנותיע .היצאיצנרפיד תויהל הלוכי .ןבל-רוחש לש המרב םניא תונורתפה

 דצמ .תויצאירו ינימ לכ שי .דימת ןושארה קנטה לע תויהל בייח אל

 םירקמהמ קלחבשו בוט אצי אוה דימת אלש הזב ריכהל בייח אבצה ינש

 לש המרב אשונה תא ריאשהל רוסא לבא ,םיילאדיא םניא םירופיסה
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 הז ןיינעל וארו – םיסנכנ אל עגרכ ,םיסנכנ עגרכ – חטשב תימוקמ הטלחה

 אלא ,םינוכיס רעזמנ קר אל ואוב' לש השיגה .ןינ'גב זבזובש רקיה ןמזה תא

.היוגש השיג איה ,'תרושקתה תקחרה ידי-לע םתוא לטבנ

 – תרושקתל חותפ דואמ אבצה תונורחאה םינשה עבראב :בגר ירימ 

 ןיב ,חטשב ובבותסה םיינידמו םייאבצ םיבתכ הבש הפוקת דוע התייה אל

 לכ םיאור אבצהו תרושקתהש אלא .םיש"מגנה לע ,עצבמ ןמזב םימחולה

.ולש תיווזהמ םירבדה תא דחא

.תרושקתהמ םכלש הייפיצה המ רמול םכילע םשו הפ :קחש-ןיקפיל ילט 

 .ךכ תגהונ איה דימת אלו  ,הרוקש המ גצייל הכירצ תרושקת :בגר ירימ 

 רתוי שי יכ ?ל"הצ רבוד אלו ורבדי םידקפמהש בטומש הנקסמל ונעגה המל

 רמוא דחאו םילייח ינש שישכ .רתוי םהל םינימאמ ,םידקפמה לא היתפמא

 רבדמ ינשה לבא ,'תיבהמ קוחר ירבע לייח השוע המ ןיבמ אל ינא'

 וא ינלוג ט"חממ תובוגת תלבקמ ינא תרחא !םהינש תא ואיבת - תרחא

 יארתו חטשל תרושקתה תא סינכמ ינא :חטשב ד"גממ וא םינחנצה ט"חממ

?ינלוג תביטח תיארנ ךכ .םיאיבמ םה םירבד הזיא

 בור יפ לע יכ ,יטנוולר ונניא 'רוגס יאבצ חטש' אשונב ןוידה ,תיללכ

.תרושקתל חותפ אקווד חטשה

 הזל םאתהבו ,המישמה יפל לועפל אוה אבצה לש סרטניאה :בלוד לחר 

 רבודמ אל ,ןבלו-רוחש םניא םירבדה .תיתרושקתה הסיפתה תא םיבצעמ

 יעמשמ-דח ןוויכב הכילה יכ ,'חותפ יאבצ חטש'ב וא 'רוגס יאבצ חטש'ב

 .תומיענ-יתלבו תויעמשמ-דח תואצות םעפ אל הבינמ

 ןפואב טעמכ חותפ אבצה תונורחאה םינשב :ןמפוה-לגניר הלאירא 

 .עדימ ףוס-ןיא לבקלו םירויסל ףרטצהל ,עקר תוחיש לבקל רשפא .טלחומ

 אבצהש השק השגרה שי ,ןאכ םייקתמש גוסהמ ןוידל םיעיגמשכ ,תאז םע

.לאמש לעו ןימי לע גפוס אוהו הכלהכ ומצע תא ררבד  אל םצעב

 ךירצש - רמולכ ,רצינמרק 'פורפ רמאש םירבדל תרזוח יתייה הזה רשקהב

 רשפא :ביטרנה הנדועו התייה הלודגה היעבה לבא .תויפיצה תא גייסל

 ףוחדל רשפאו תרושקתה תא תצק דוע ןרמתל רשפא ,םשה םע ןרמתל

 ,שבכנו שבוכ לש תואיצמ תמייקתמ דוע לכ לבא ,לאמשמ ץווכלו ןימימ

 .םיקדוצ תאצל השק ,2002 תנשב תקולחמב היונש דואמ תואיצמ איהש
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 םיביגמ ונחנא וישכע' רמולו הנומת יהשוזיא םעפ לכב דדובל רשפא-יא

 לודג רשקהמ קלח אוה הווקת-חתפב ץוציפה יכ 'הווקת-חתפב ץוציפה לע

 .הברהב

 ,ימואל רבוד שמשל לוכי וניא אבצה ,ךבוסמו יתייעב ךכ לכ רשקהב

.תרושקתה םע ויסחי תא רפשל ,'ןטקב' ,ןמזה לכ לוכי אוה לבא

 .תרושקתהמ ונלש תויפיצה ןהמ הלאש קחש-ןיקפיל ילט :ןילדי סומע 

 ,תעצבמה :תויתרוסמה שולש – תויושר עברא םויכ שי היטרקומדב

 רפוה ינרדומה םלועב .תרושקתה איהש 'תפשוחה'ו ,תטפושה ,תקקוחמה

 שיו תעצבמה תושרהמ קלח אוה אבצהש הדימב-הב .תויושרה ןיב ןוזיאה

 תושרה רותבש הייפיצ טלחהב יל שי ,תומרונבו קוחב רדגומ דיקפת ול

 הפצמ םג ינא .תויושרה שולש רתיכ םכדיקפת תא ועצבת ,'תפשוחה'

 .תוירחאו תילמינימ הקיתא הל היהתש ,תיעוצקמ היהתש תרושקתהמ

 תובר שיו - דסומ לש וא שיא לש חוגינ ילכ תשמשמש ,תיתוליכר הבתכ

 תא ול וחיכוהו העט יאנותיע רשאכ .תונעוצקמ לע הדיעמ הניא – הלאכ

 שומיש הז יניעב – הפ יצחב תולצנתה שיש וא תולצנתה ודצמ ןיאו ותועט

 ,תיארחא היהת תונותיעהש הצור ינא רקיעב .תונותיעה לש החוכב יתורירש

 תונותיע הצור ינא .'תויטוירטפ' הלימה תא ילצא הפילחמש הלימה וזו

 .הריסה התואב רבד לש ופוסב ונלוכ יכ ,תיארחא

 םא ".ונבטימב ונחנא םילשכנ םתאשכ" :השק רבד הפ הרמא ןייד הנליא

 סרטניאה תא ותרשי םה ,לעופה לא חוכה ןמ הלא הירבד תא איצות איה

 דגנ םישבוכ לש יניטסלפה ביטרנה .ילארשיה ביטרנה תא אלו ביואה לש

 ביטרנ לש וגוציי ןפוא תמועל ,תוקבדב תרושקתה ידי-לע גצוימ םישבכנ

 ביטרנה ןובשח לע ביואה ביטרנ תא תעה לכ םיקזחמ םא .רורטב המחלמה

 תרושקתהש לבח ,ירסומו יטרקומד ,ידוהי םע ונחנאש החנהבו ,ימואלה

 םתא .ןוכנה ןוויכב גילפהל ךל העירפמ ,הבר האנהב וליפאו ,דימתמ ןפואב

 םיאקיטילופ ויהי דימת ,תויותיחש ףושחלו םיאקיטילופ  לע 'תדרל' םיאשר

 תורחא תורבח שי ,תילכלכ הרבחב תויותיחש ףושחל ןוכנו ןתינ ;םייפולח

 ,תולוועו תונולשיכ ףושחל םכדיקפת .דחא קר שי ל"הצ ךא ,תויפולח

 .הלודג דואמ היירטמיס-יא תמייק ןובשחו ןיד אשונב .תוירחא ךותמ לבא

 – ןובשחו ןידב יבייח ונחנא .דחא ףאל ןובשחו ןידב תבייח אל תרושקתה
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 אל םויה היזיוולטה ךסמו טעה לש םחוכ .ינידמה גרדל ןכ ירחאו ונידקפמל

 ילעב םה ימ קודבל יואר םג .םיסוטמו םיקנט לש םחוכמ ,רבתסמ ,לפונ

 םייאנותיע דימת םניא םילוקישהש העפותב םילקתנ ונא ןאכ םגו ,תרושקתה

.ירחסמה לוקישה ברעתמ םעפ אלו ,םירוהט

 וזה הכרעמהמ דרפנ יתלב קלח איה תרושקתהש ונל עודי ,ינש דצמ

 םיעיפומ ונניא .ונתושרל םידימעמ םתאש םיצורעב רתוי שמתשהל ונילעשו

 הנוכנ הכרעמ הפ םילהנמ ונחנא .ונלש ביטרנה תא ריבסהל תרושקתב יד

 םילייחל םגו ,םילייחה לש תובאלו תוהמיאל התוא איבהל  ונילעו תקדוצו

 עיפשמ 'תונורחא תועידי'ב םיארוק וא היזיוולטב םיאור םהש המ יכ ,םמצע

 עיגי אוה ,היזיוולטב רבדי ל"כטמרה םא .דקפמה תוחישמ רתוי םהילע

 הביסה וז .ל"כטמ םורופב וא ךתח תחישב  רשאמ רתוי םיבר םילייחל

 תוחיש ןתמב םיברמ ונאש הביסה וז ,םיאנותיעל םויה חותפ ל"הצ רבודש

 .עקר

 אוה םיניטסלפה םע םויכ ונלש תומיעה לש תרגסמה רופיס :זפומ לואש 

 תגשהל תומילאו רורטב שומישב רבודמ דחא דצמ .הרבסהל השקו ךובס

 תדוקנמ שבכנו שבוכ לש יזכרמה ביטרנה םדוק ןאכ רכזוה ינש דצמו ,םידעי

 ביטומ לש ,תיחרזאה הייסולכואה לבס לש תורזגנ  םע תיניטסלפה תוארה

 חוכ םיליעפמ ונחנא .שפוח ימחול לש קבאמכ רורטה תגצה לש ,תיילוגו דוד

 םיניטסלפה .ינחוכ אוהש וילע ודיגי אלש יאבצ חוכ ליעפמש ימ ןיאו ,יאבצ

 ידכ .רורטה לגדו םיינידמה םירדסהה לגד :םילגד ינש ליבקמב םיפינמ

 לע תולעהל השקש תויצלופינמ ושע םה ,תימואלניב הריקח תדעו קיעזהל

 םילהוא תמקהב הלכו ןינ'גב םייח ילעב  לש םירגפ רוזיפמ לחה  - תעדה

 התסה םיליעפמ םה .ל"הצ ידי-לע וסרהנ םהיתבש ,לוכיבכ ,גגה ירסחל

 תלעופ םג .ונלש םניאש םיקוחו םיללכ יפל המע דדומתהל ונילעש העורפ

 לודגה הקלחש תיחרזא הייסולכוא ברקב םחולש אבצש הדבועה םתבוטל

 תרושקתה תריזב חצני אל םלועל - הכותב ןכוש רורטהש ףא - עשפמ ףח

 ויהי םה ,םש היהנ אל םא יכ ,הררב ןיא לש תואיצמ יהוז .תימואלניבה

 תאז ריבסהל דואמ השק לבא .םילשוריב וא הווקת-חתפב וא ביבא-לתב

 הנומת וגיציש יד .םילימ ףלא הווש הנומת ,תאזכ תואיצמב .תורז  םיינזואל

 .םש הרק קוידב המ ריבסת ךֵלו -  םיסנלובמא ינש זיזהש קנט לש תחא



תרושקתהו ל"הצ 80

 תיזחב רידס אבצ םע תומיעל ,הלילח ,ונעלקנ ול ,רחא גוסמ המחלמב

 םג ,תיאבצה הלועפה תא םהב םיריבסמש םיצורעהו םילכה ,תירוסה

.תילכתב םינוש ויהי ,תיזיפה ךרדב םגו העדותה ךרדב

 הרבסהה תייגוס ,םויה הב םייוצמ ונחנאש גוסהמ הכרעמב

 ,תוליגרה םיכרדב הב חצנל םילוכי ונניא .הדוסימ השק תרושקתהו

 ,יתדוקנ ןוחצינ ,שדחמ ןוחצינ םוי םוי הכירצמ תיאבצה הכרעמהש ומכו

 .הרבסהה תכרעמ םג ךכ

 יהוז .הרזה תרושקתב ישמ לש תופפכב גוהנל שיש לבקמ ינא

 םתואב ?'ריוואל הלוע' אשונה יתמ לבא .ל"הצ לש תינורקעה תוינידמה

.תושק ןה תונעטה זאו ,ךכ גהנ אל ל"הצש םידדוב םירקמ

 תוינידמב ונדמתה לוכה ךסב – תרושקתה יפלכ ל"הצ תדמעל רשא

 תמועל תונורחאה םינשב תוחיתפה אשונב ךכ .ונמצעל ונעבקש

 םרוג םג ףרטצמ וילאש ,תונימאה אשונב ךכ ,םימדוקה םירושעה

 םילוקישה ,רבסהה וא הנעמה ןתמב ונבכעתהש הרק םא .תונימזה

 השק היהי ,תוקודב יתלב תובושת דימ רגשנ םא ;תונימא ילוקיש ויה

 ,ונמצעמ תונימא םיעבות ונאש ומכ .תעה אובב םירבסה תתל םיילפכ

.תרושקתהמ תונימאל םיפצמ ונא הדימב-הב

 םירמאמב הראית תרושקתה םהבש םירקמ תורשע ויה ,ינובאדל

 ,ללכ תמייק התייה אלש תילאוטריו תואיצמ לארשי ירודישב וא

 רוביצה .תואיצמה חרוכ איה תונימא .םיבר םישנאל קזנ המרג ךכבו

 לע תונימז הזה רוביצל עיצנ םא .םינימא היהנש ונתאמ הפצמ לארשיב

 דימענו הבושת דימ ןתינש – םיפידעמ המ לאשנ םא ,תונימא ןובשח

  ןימא חוויד ריבענו העמק ןיתמנש וא ,הלאש ןמיסב תונימאה תא

 יכ ,ןימא חוויד ריבענש ונתאמ הפצמ םדא .הרורב איה הבושתה -

 םיאולימ לייח ומצע אוה יכ ,אבצב תרשמ ויחא ,אבצב תרשמ ונב

.המודכו

 חטשב הדדיצש הסיפתב וניעט .תויועטמ םיפח ונניא ,תאז םע

 איה 'ןגמ תמוח' עצבממ תונקסמה תחאו ,יאנת לכב רוגס יאבצ

 םיגייס השולש יתעבק .םיגייס המכמ ץוח ,לוכל חותפ יאבצה חטשהש

 ןמז תדוקנב ,תרושקתל רשפאל ןוכנ אל םהבש ,)םהילע ףיסוהל רשפא(
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 תישאר ?חטשה תא םירגוס יתמ .תוברקה תריזב תחכונ תויהל ,תמיוסמ

 ,דקפמה לע תלטומש הנוילעה המישמה םע שגנתמ חותפ חטש רשאכ -

 ,יתובר :רמול וילע ,ול העירפמ תרושקתה תוחכונ םא .ברקב חצנל רמולכ

 רשאכ  - תינש .האלה ןכו רקובב רחמ ,תועש שולש דוע ,תרחא תונמדזהב

 חטשל תרושקת תסינכ רשאכ - תישילש .םילייחה ייח תא ןכסמ רבדה

 םא םג ונילע איה תוירחאה .םמצע םיאנותיעה תא תנכסמ וב לעופ ל"הצש

 .ביואה שאל ותפישח לע תוירחאה תא ונתאמ ריסמש קתפ לע םתח יאנותיע

 ונילא ואבו ל"הצ ילייח ידי-לע גגושב ועגפנ ךכ רחאו ,ומתח םיבתכש הרק

 םידבועש םילארשיב המכו המכ תחא לעו ,םירז םיבתכב רבודמ .תונעטב

 .ל"וחב םיצורע  לש םתורישב

 תונימא : איה יתבושתו ,תרושקתהמ אבצה לש תויפיצה ןה המ ונלאשנ

 המ :רמאש ל"חנ דודגב לייח לע לגס לארשי םדוק רביד .הנושארבו שארב

 שי יאדו יכ ,תאזכ תחא הרימאמ להביהל רוסא .האלה ןכו ירבע רענ השוע

 םג ךכ .ומליצ אלו וטילקה אל םתוא לבא ,תרחא םיבשוחש םירחא האמ

 וחלשש םיניצק 05 דועו םילייח 051 שיש ורמאו ואב - םינברסה תייגוס יבגל

 שאר דבוכב ןיינעב לפטנ ?הזמ םישגרתמ םתא המ :יתרמא ינאו ,בתכמ

 ןוחטיבל ומרתו ומחלנ םה רבעב יכ יוארה דובכה תא םהל ןתינ ,הרמוחבו

 תא םיסיסרל ץפינ 'ןגמ תמוח' עצבמ ןכאו .ףולחי הזו םיב הפיט יהוז .לארשי

.םינברסה בתכמ

 תוכז ןיב וילע דיפקהל שיש ןוזיאב תעגונ תרושקתהמ ונלש הייפיצ דוע

 םחליהל בייח יאנותיע לכש היטרקומדה תונורקעמ איהש ,תעדל רוביצה

 םיכירצ םלועל .גניטיירה תא לידגהל תרושקתב תיעבטה הייטנה ןיבל ,הילע

 ,רתויב יביטקייבואה עדימה תא רוביצה תעידיל איבהלו תמאב קובדל

 תפישח אוה עינמה דוע לכ ךא ,םיגשמ רותיאו תרוקיב תחיתמ תוברל

 .תוריכמה תלדגהל היצסנס ירחא הפידר אלו תוועמה תא ןקתל ידכ  תמאה

 ואיבי ,תולקת לע חווידה דצבש הפצמ יתייה ,ןוזיאה תרימשב עגונש המב

.תיבויחה המלשה הנומתה תא םג

 ינא ,תרושקתה דצמ ל"הצ לש תנזואמ הסיפתל הפצמ ינאש הדימב-הב

 םיתעל הרוק .ל"הצ ידקפמ דצמ תרושקתה לש הלוקש הסיפתל םג הפצמ

 ותדיחי דציכו האריי אוה דציכ - יתרושקתה ןיינעה תא דימעמ דקפמש
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 וילע הליחתש רוכזל וילעש אלא .וילע תלטומש המישמה ינפל - הארית

 ,םייאבצה םידעיה תא גישהל ,'ןוילעה יוויצה' הנכמ ינאש המ תא םישגהל

 .בוט המ - הרבסהבו תרושקת ךכ רחא תאז ךומתל עדי םג םאו

 ריבסמה תויהל ל"הצל רוסא – וילא סחייתהל שקבמ ינאש ףסונ ןיינע

 וא היזיוולטב רקוב לכ עיפוהל ל"כטמרה לש ודיקפתמ הז ןיא .ימואלה

 הכרעמה תא ליבוהל ודיקפת .NNC ץורעב םלועל ונכרד תקדצ תא ריבסהל

 אבצה דציכו אבצה תדמע יהמ ריבסהל תעל תעמו ביואה דגנכ תיאבצה

 ,ינידמה גרדה לש םיריבסמה תויהל ונדיקפתמ הז ןיא םא םג לבא .לעופ

 םוחתב ,יעוצקמה םוחתב אוה שרופמב ונתעד תא עיבהל ונילע ובש םוקמה

 ילב טניבקב תבשל ן"מא שארל וא ונגסל וא ל"כטמרל רוסא .ינוחטיבה

 הקיז תמייק םא ביואה לש תוגיהנמב עגונש המב םג ,םתעד תא ועיביש

 תנידמ לש רמ ביוא אוהש ,תאפרע יבגל לשמל .תינוחטיבה היגוסל

 בורק ןמממו ליבומ אוהש ירחא דוע םיקוקז ונא החכוה וזיאל - לארשי

 תושרהש 1002 ראורבפב יתרמאשכ ?גרה לש ,התסה לש עסמ םייתנשל

 :יתרמא .תיטילופ הרימא תאזש יל ורמא ,תיטסירורט איה תיניטסלפה

 היגוסב רבודמ ,רורטה דגנכ םילעופ ונחנא ,רורט הליעפמ וזה תושרה

 תושרופמ תאז עומשל רוביצה  לש ותוכז ,רחא אשונ לכב ומכ .תינוחטיב

.ונוחטיבו ומולש לע דקפומה ינא יכ ,יפמ

 ההובג תונימא תמר לעב ןוגרא אוה ל"הצ ,לארשי תנידמ יחרזא יניעב

 .םירקשמ ונניאש ,תויועט ןה הלאש רוביצל רורב ,םיגוש ונאשכ םג .דואמ

 תא בצעל םגו עיפשהל ונתבוחמ ,לודג אוה ל"הצב רוביצה  ןומאש ןוויכמ

 תמחלמ  יהוזש – 'ןגמ תמוח'ל רשקהב ונרמאש םירבד .תירוביצה העדותה

 תודבוע ןה – ונתלד ףס לא עיגה רורטהש ,תיבה לע המחלמ ,הררב-ןיא

 תובצייתהה רועיש תא תוריבסמש הלא ןהו ןהילא שחכתהל רשפא-יאש

  םיעיקב יבגל תנעוט תרושקתש המ תורמל .םיאולימה ישנא לש יברמה

…'םיילגרב ועיבצה' םה ,סוזנסנוקב
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:'ג ןויד תצובק

ויתולועפבו וב לופיטהו ל"הצ יפלכ תרושקתה תדמע

הפיח תטיסרבינוא ,תרושקתל גוחה שאר - יבג ,ןמיו 'פורפ :החנמ

:)"תיב-ףלא" רדס יפל( םירבודה תמישר

  ;םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,הנידמה יעדמל גוחה - ןורי ,יחרזא 'פורפ

םילשורי ,היטרקומדל ילארשיה ןוכמה ,ריכב תימע    

זכרמ דוקיפ ףולא - קחצי ,ןתיא ףולא

'לארשי לוק' ,תכרוע – ילינ ,רימא 'בג

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

םילשורי ,היטרקומדל ילארשיה ןוכמה ריכב    

ל"כטמרה ןגס - יבג ,יזנכשא ףולא

םירוערעל יאבצה ןידה תיב אישנ - ישי ,רב ףולא 'פורפ

ש"ויא תדגוא דקפמ - קחצי ,ןושרג ףולא-תת

ל"הצ ,ץוח ירשק תביטח שאר - ידוא ,לקד ל"את

 ןמטרה ןוכמ ,תיתד תונויצל זכרמה שאר - לארשי ,לארה רמ

ל"הצ רבוד - ןור ,ירתכ ל"את

תיאנותיע – ברימ ,ילאכימ 'בג

 םיטפשמה רש רבעשל – םייח ,קודצ ד"וע

'תונורחא תועידי' ,יאנותיע  - רפוע ,חלש רמ

 .ל"הצ יפלכ תרושקתה תודמע איה םויה ןוידל תדמועש היגוסה :ןמיו יבג 

 םיקסוע ונניא ,םיניטסלפה לש אלו לארשי לש אל ,הרבסהב םיקסוע ונניא

 ל"הצ ינפ רופישבו תרושקתל אבצה לש וסחיב אל םג ,תיאבצ הרבסהב

 דחוימב ,ל"הצל תסחייתמ תרושקתה דציכ אוה ונלש ןוידה אשונ .תרושקתב

.המחלמו םוריח ימיב
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 אקווד איה תויתייעבהמ קלחו ,בכרומ דואמ אשונ ,קפס אלל ,והז

 תארקל ונל קלוחש רמוחב .ידממ-דח ןפואב וילא סחייתהל גוהנש ךכב

 הלעמ תרושקתה םאה" :ותרתוכש 'תיעיבשה ןיעה' ,תע בתכ ללכנ ןוידה

 .וז היגוסב לופיטה לש תויתייעבה תא שיחממ אוה ךכבו "?הדיקפתב

 דחא דיקפת תונותיעל םאה ?'הדיקפת' הלימב הנווכה קוידב המ ,תישאר

 המישגה םאה קודבל לכונש תונותיעל דיקפת םעפ-יא רדגוה םאה ?דבלב

 וא תונותיע  םאה ?לארשיב 'תרושקת' שי םאה – תינש ?וב הלעמ וא ותוא

 הלוכש וא המשא הלוכש תרושקת שי ?תחא השקמ איה לארשיב תרושקת

 ילכ ותואב םיתעל ,םיאנותיע ןיב םילודג םילדבה שי אולה ?ןומאב הלעמ

 המגוד ונל שי תחא תרתוכב ,הנה ?תחא תרושקת שי םאה !ומצע תרושקת

.ידממ-דחל ותכיפהלו ןוידה תחטשהל

 חותינהו דועיתה תרהט לע לעופש םוחתב רבודמ אלש איה היינש היעב

 .תוינוציח תועפשהל ,תורז תועפשהל ןותנ אוה .קיודמהו רקה ,יביטקייבואה

 היגולואדיא אוה ןושארה םרוגה :המינפ םירדוח תוחפל םימרוג השולש

 םניא הזה םוחתב חישב םיפתתשמה .םיישיא םייטילופ םינעטמ ,תישיא

 ךרדה לע טלחהב תועיפשמ הלאו ,תויגולואדיאו תויטילופ תועפשהמ 'םיפח'

 ךויש אוה ףסונ םרוג .םוריח תותעב תרושקתה דוקפתל םיסחייתמ םה הבש

 רבודמ ,תונותיעהמ ,םימיוסמ םירוטקסמ םיאב הז םוחתב םיקסועה - יעוצקמ

 םיסרטניא םיגציימו ,יטילופה דסממהמ ,הימדקאהמ ,אבצהמ וא ל"הצ

 .תוישגר תומצע אוה ישילשה םרוגה .ירוביצה חוכיוול םישלוג םיתעלש

 ,םישק רורט יעוגיפ :תישגר ןועט היהיש ילב הזכ ןויד םייקל דואמ השק

 רומא היהש ןויד ךות לא םישלוג םלוכ – םיסעכו תודרח םיעוצפו םיגורה

.יניינעו ינורקע תויהל

 טעמכש הדבועה :יתייעב רושימ דוע ףסוותמ וללה םימרוגה תשולש לא

 חוכיו לש דקומב תדמוע איהש תורמל ,אבצהו תרושקתה תייגוסב רקחמ ןיא

 לש תוגהנתהה יעדמ תקלחמ םעטמ דחא רקחמ םייק םנמא .ךשמתמו טהול

 הברמל ,ויאצממ ךא ,'ןגמ תמוח' עצבמב יל"הצה רוקיסה תא קדבש ,ל"הצ

 יכ םשרתהל ןתינ ,םייתטיש רקחמ ינותנ אלל םג ,תאז םע .םייוסח ,רעצה

 ל"הצ .'ןגמ תמוח' ימיב ל"הצל דואמ תדהוא התייה תילארשיה תרושקתה

 ,'םיאולימה תמחלמ' אשונב הבר הכימת תרכינ ,יטילופ-א ןוגראכ רייטצמ
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 התרמוח אולמב הלוע ךכ םושמ אקווד .אבצה תוירסומ לע הברה רבודמ

 םוריח תותעב אבצה דצל תיתרושקתה תובצייתהה םאה :הנושארה הלאשה

 הרבחב תרושקת לכמ םיפצמש דוקפת ,תרושקתה דוקפתב תעגופ הניא

 םימלשמ ונניא ימואל ןוחטיב רובע םאה :תורחא םילימב .תיטרקומד

?תונותיעה שפוח לש ,יוטיבה שפוח לש תועבטמב

 םייוטיב תרושקתב םיחיטמ ,לאמשמו ןימימ ,םידדצה ינשש רבתסמ

 תרושקת' ,'תסיוגמ תרושקת' ,'ןבל-לוחכ אבצה תלהקמ' ,'תופנרקתה' ומכ

 התואב ,המחלמ התואב ,המצע תרושקת התוא יפלכ – ינשה דצהמו ,'םעטמ

 'המואה בגב ןיכס' ,'םידגוב' ,'ביואה יתרשמ' ומכ םייוטיב םיחטומ – הנידמ

.הזב אצויכו

 רוקיס לש תויאנותיעה תומלידה ןיערג תא ,יתעדל ,גציימ הזה לפכה

 המכ יפ תופירחמ תויתרגש תויאנותיע תומליד .םוריח יבצמו המחלמ

 ימואל ןוחטיב ןיב הדגנהב איה רתויב תושקה תומלידה תחא .םוריח ימיב

 םג םימעפלו חרזאכ יאנותיע תמועל עוצקמ לעבכ יאנותיע ןיב ,םזיטוירטפו

.ותיב לע ןגמכ וא םחולכ וא לייחכ

 אופא תעגונ וז ןויד תצובקל גיצהל ינוצרבש הנושארה הלאשה

 דע רמולכ ,תויאנותיע תומלידל ,תויתרושקת תומלידל אבצה לש ותועדומב

 ,םיידיקפתה םידוגינל ,םיאנותיע לצא תמייקש תוטבלתהל רע אבצה המכ

?תושקה תומלידל

 הנניא וז .ןאכ תגצהש הלאמ חוסינ ףאל םיכסמ ינניא :חלש רפוע 

 .םזיטוירטפ לש הלאש יהוז ,םזיטוירטפ לומ תונותיעה שפוח לש הלאש

 ורמאש ימ לש וזמ הלפנ אל ןונבל תמחלמל ודגנתהש ימ לש םזיטוירטפה

 טעמש תיאנותיע הדובע ושע םינושארה ,תיתדבועה המרב .'םירוי טקש'

 .ושע םירחא םיאנותיע דואמ

 רוביצל בוט ויניעבש המ השוע יאנותיע לכש איה ילש החיתפה תדוקנ

 איה אבצה ישנא לש היעבה .אבצב ןיצק לכ רשאמ תוחפ אל ילארשיה

 אצי 'בירעמ'ש  גוסהמ תרתוכל .תרושקתב םילעופש תוחוכה לש הנבה-יא

 - "היוטנ עורזבו הקזח דיב" - קראפ ןולמב עוגיפה תרחמלש רקובב התא

 וזה תרתוכהש אלא .עצבל ארקיי אבצהש םיכלהמה לע הרידא העפשה שי

 הזיאמ ,המחלמל לארשי םע תא איצוהל טילחה והשימש ךכמ החמצ אל
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 :תרושקתה תא החנמש יזכרמה םרוגה הז .דחפמ האב איה ;קימעמ ןויד

 תיביטקלוקה בלה תלאשמכ עגר ותוא םיניבמ םהש המ תא איטחהל דחפה

 תא ןיבהל הבוח .גניטיירה תמחלמב 'ספספל' ךכ תובקעבו ,םהיארוק לש

 ןכ לע .ותא דדומתהל םיכירצ םיאנותיעש דיחיה רבדה הז ,הלאה תוחוכה

 המגוד איה 003 וק תשרפ .ורקיעמ ךרפומ יניעב אוה תויטוירטפ לע ןוידה

 ונעט דבעידבש הנומת האבוה ,הרוזנצה קוח לש הרפה םש התייה .הבוט

 םכל ודיגי ,םויה כ"בשה תא ולאשת םא לבא ,כ"בשל בר קזנ המרגש הילע

.ול ורקש םיבושחה םירבדה דחא הזש

 שי .יתרושקתה רשקהב םזיטוירטפ לע רבדל ללכב םוקמ ןיא :רימא ילינ 

 תא איצוהל תרושקתה לש הדיקפתמ ?טוירטפ ונניאש םדא לארשי תנידמב

 םאה איה הז ןיינעל הלאשה .םלשו ןמיהמ םלגה רמוח איבהל ,רואל תמאה

.ול םיאיבמ ונחנאש םלגה רמוח תא לבקל הטונ רוביצה

 תדעוומ ל"כטמרהו ןוחטיבה רש ,הלשממה שאר ושקיב 3791-ב

 תולובגה דיל תוננוכב םיאצמנ םירצמהו םירוסהש ךכ לע חוודל אל םיכרועה

 הגהנ תונותיעה םאה .ומסרופ אל םירבדה ןכאו ,לרומב עוגפל אל ידכ

 םע םינושלגל הכחמ ל"הצש םויה םימסרפמשכ םאה ?המסרפ אלשכ הכלהכ

 בשחתהל רשפא-יא ,יתעדל ?הכלהכ םיגהונ ,עיגהל םילולעש םיטסירורט

 ןוחטיבב העיגפ ינפמ הנגהל רושקה לכבו ,בשוח וא הצור אבצהש המב

.תרושקתה לש הדיקפת ונניא הז ;הרוזנצ ונל שי ,הנידמה

 ילוא .עירתהל הליחתה תרושקתה ,ןונבל תמחלמב םיוסמ בלשב

 הזש דואמ ןכתיי .ירוביצ ןויד החתפ םג איה לבא ,לרומב העגפ הערתהה

 הסינכה ביבס חוכיווה יבגל םג ךכ .תוריבל הסינכה תא ענמש המ קוידב

 ,הסינכה םרט ררועתהש חוכיווהש דואמ ןכתיי ;'ןגמ תמוח' עצבמב הזעל

 יאנתב ,התדובע תא תושעל תבייח תרושקתה .הסינכה תא ענמש אוה

 וב השעי רוביצהו ,רוביצל עדימה תא איבהל הילע .הריהבו הנימא היהתש

.ויניע תוארכ

 ריתסהל ןתינ אל ,םיירלולס םינופלט לש ןדיעב ,םויהש תויה :ירתכ ןור 

 םע חיש-ודה אוה תרושקתה לש הדיקפת רקיע ,ברקה תריזב שחרתמה תא

 .ירוביצה ןיינעה תא ררועל תוסנל רמולכ ,אבצה םע אקווד ואלו רוביצה

 איה :תושעל לוכי וניא רחא דחא ףאש המ תושעל הלוכי תרושקתה



87 ינש קלח

 הלאש ינמיס דימעהל הילע ,תולאש לואשל הילעו ,תולאש לואשל הלוכי

 ינא .חיש-ודל תרושקתה תא ןימזמ ינא ,חרזאכ .םיינורקע רתוי םיירוביצ

.ול עוושמ שממ

 היצקלס שי תרושקתבש הז רשקהב ריכזהל הצור יתייה :לארה לארשי 

 המ םושמ לבא ,םימייק םינוידהש בשוח ינא .םיגיצמ יתמו ךיאו המ יבגל

 םיתעל .ויניע תואר יפל ץוביש וא ןוניס עצבמ והשימ יכ הזב םישח אל

 תומוארטמ האצותכ יביססבוא ןפואב תולאש תלאוש אקווד תרושקתה

 ילג ירגוב םניחל אל – ל"הצב ותריש םהבש תומוקמה ,םישנא לש תוישיא

wolloF ללוכ ,תשרב םינוידה לכ תא םיליבומש םה ל"הצ - pu םימי המכ לש 

.תורישה ינברסל בטיה םירשקותמ

 וניניב יחכונה תומיעהש ונלוכ לע םכסומ םא – לרומה ןיינעל :לקד ידוא 

 הרבחה לומ תילארשיה הרבחה לש הדימעה רשוכ לע אוה םיניטסלפה ןיבל

 לרומל םורתל יכ ,לרומל םורתל תונותיעה לש הדיקפתמ ,תיניטסלפה

 תעב ,לשמל .םיקזחמה םירבדה תא ,םייבויחה םירבדה תא םג איבהל עמשמ

 ךכב רקיעב וקסע תונושארה תובתכה ,'ןגמ תמוח' עצבמב םיאולימה סויג

 היה ןושארה טקאה .תושעל המ םיעדוי אלש ,לכוא ןיאש ,ןכומ וניא ל"הצש

 .יתרוקיב

 םימגרתמו ינידמה גרדהמ תויחנה םילבקמ :רדגומ ךילהת םייק אבצב

 םיארוק ונא ;תוינידמה תויחנהב דומעל ידכ אבצהמ שרדנש המל ןתוא

 אל הרוק ,תיגטרטסאה תילכתב קוסיעה תעב .'תיגטרטסא תילכת' תאזל

 תורמל .תומיוסמ תודוקנל הרהבה םישקבמו ינידמה גרדל םירזוח ונאש םעפ

 תילכתה תא הקוידל םיניבמש דע םיימינפ םיחוכיו ןיידע שי דימת ,הרהבהה

 שוביגב ףתתשת תרושקתה ובש בצמ לע םכתעד המ .הילא םירתוח ונחנאש

 םיצמאמב ךכ-רחאו העיפשמ איה םהילעש םידממב תיגטרטסאה תילכתה

 ?התגשהל

 םלוכש תחא תמכסומ תיגטרטסא תילכת שיש החנהב :חלש רפוע 

.הל םיביוחמ

 ותעשב דבעש דידי םע יתשגפנ םויה םינוידה תארקל :ילאכימ ברימ 

 ,וירבדל .םויה ל"הצל תרושקתה לש הסחי לע ותעדל יתלאשו ל"כטמב

 תורטמל הנבה שי ,אבצב םייבויחה םירבדה תא תוארהל הבר תונוכנ תמייק
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 הרטמה םע תופתוש שי ,םתוא םישיגדמ אל ,תונולשיכל הנבה שי ,אבצה

.ינזוא עמשמל יתנמאה אל .ךרוצה םעו ךרדה םעו

 לש התבוטב םיצור ונלוכש ךכמ תעבונ תרושקתה לש תויטוירטפה

 לש םילוקישב בשחתהל הכירצ הנניא איה הזה םעטה ןמ קוידבו ,הנידמה

 סנכא םא הנכסב ייחש יתרהזוהש ירחא .תיעצבמ הניחבמ אל םג ,אבצה

 ענומ אוה תוכז וזיאב .ינפב ותוא רוגסל אבצל רוסא ,םיוסמ יאבצ חטשל

 ,ילש ףסכה םע השוע אוה המ ?ימשב השוע אוה המ יניע ומב תוארל ינממ

?יליבשב בוט המ טילחהל ותוא ךימסה ימ ?ירבח לש ,יחא לש םייחה םע

 בצמבש  ומכ .תויפה לכ םימתתסמ ,'שורד הז' רמוא ל"כטמרהש עגרב

 םיללח ,םיכסח ונל שי םג ,תונוקאל ידמ רתוי שי לארשי תנידמב יקוחה

 ,העפשה רבוצ ,חוכ רבוצ ,םשל סנכנ אבצהו ,םירחא םימוחתב םיקיר

 םיזכרתמ ונחנא .הזה וקה םע 'תרשייתמ' איהשכ חפב תלפונ תרושקתהו

 'הרוחא תחקל' םיחכושו ,תויאבצה תויגטרטסאב ,םייאבצה תונורתפב

 םלועמשו הנש 53 שוביכ שיש תוארהל ,ואולמב gnimarF-ה תא תוארהלו

 המצע ינפב הרטמכ ותוא קיספהל תעדה לע לבקתמ ץמאמ ונדצמ השענ אל

  .תימלועה תרושקתב 'בוט רתוי תאצל' ידכ קר אלו

 ןאכ ןיאש ?הזה םורופל םינמזומש םישנאה ימ בל םתמש – רחא ןיינע

 ,תיברע תרושקת לש ,תידרח תרושקת לש ,תיסורב תרושקת לש םיגיצנ

 לע ךומסל רשפא-יא ןכ לעו אבצב םיתרשמ םניאש ימ תא ריכזהלמ סהו

  םע אבצל שיש רשקה לע עיבצמו םישק דואמ םירבד רמוא  הז …םתונמאנ

 םויה םירקסמש םישנא .תוביוחמ לש גוס רצויש המ ,תמיוסמ דואמ תרושקת

 רשפא ךיא זא ,ל"הצב םיריכב םידיקפתב ושמיש עירכמה םבור ,אבצה תא

 םיאנותיע ?השוע אבצהש םירבד לע תיתרוקיב תולכתסהל םהמ תופצל

 ,תיאבצ הלומעת לש תורגסמב אלא ,תויאבצ תורגסמב קר אל וחמצ םיבר

 ימ לש םמלועש אצוי .ל"הצ ילגב וא ל"הצ רבודב םיאולימ םישוע םקלחו

 תוהדזה םהל שי ,אבצה לש םלועה בור יפ לע אוה אבצה תא םירקסמש

 םיבשוי םה ,ולש םילוקישה תא םיניבמ םה ,אבצה םע תטלחומ טעמכ

 אבצהמ רתוי בוט אבצה תא ריבסהל םיעדוי םה םימעפל ,םיריקחתב

 הביטקפסרפה תאו תיגולוכיספה-תישפנה תלוכיה תא םירסח םה ןכל .ומצע

 .לודגב הנומתה תא תוארל
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 ותעפשהל – יפיצפס דואמ קיפאל ןוידה תא טיסהל שקבמ ינא :קודצ םייח 

 םימעטמ םאה :תורחא םילימב .תרושקתה לע ימואלניבו ימינפ טופיש לש

 אמש םיגווסמ םירבד םסרפת אלש תרושקתהמ שורדל רשפא םייטוירטפ

 אבצ דקפמ דגנ וא ילארשי גיהנמ דגנ תילילפ העיבתל הליע ךכב היהת

 לכוסש דואמ יתחמש ןכ לעו ,הז ןיינעב םידבכ תוששח יל שי .רבעשל

 םיקוקז ונניא ,יתעדל .ם"ואה םעטמ הריקח תווצ ןאכל איבהל ןויסינה

 חוכב שומיש היהש ססובמ ששח ררועתי דיתעב םאו ,ץוחבמ םירקוחל

 ,תוירטינמוהבו ימואלניבה ןידב העיגפ התייהש וא השורדה הדימהמ הלעמל

 שי ,יאבצ ריקחת ונל שי .ונלשמ הריקח ילכ ליעפהל ונתבוחמו ונתלוכיב

 רש ידי-לע תינמתמש ,יאבצה טופישה קוח יפל תיאבצ הריקח תדעו ונל

 הדמעה ונל שי ,תיתכלממ הריקח תדעו ונל שי ,ל"כטמרה וא ןוחטיבה

 לש םמויקב ןוחטיב ךותמ .תרושקת ונל שיו ילילפו יאבצ ,יתעמשמ ןידל

  סינכהל ןויסינ לכל דגנתמ ינא ,ךרוצה תעב םתטיקנבו וללה םיעצמאה

 .ונלצא הרוק המ וקדביש םירז םישנא

 אבצהו םיקסעה ,ינידמה גרדה ישנא הלא ויה ,תורוד ךשמב :ןושרג קחצי 

 ,תרושקתה ,השדח היירב החתפתה הנורחאה האמב .תואיצמה תא ובציעש

 ,ערל וא בוטל ,ונל רוזעל הסנמו וללה םיביכרה תשולש לעמ תבצייתמש

 ינא .ימואלה דדועמה תויהל תרושקתהמ הפצמ ינניא .תואיצמה תא בצעל

 אקווד ואל אוה תומיעהש רובס ינאו ,תונוש תועד הב ועמשייש הפצמ

 תועגונה תויחרזא תויתרבח תולאשב רבודמ אלא ,אבצהו תרושקתה ןיב

 ןאכ להנתמ .תויהל םיצור ונחנא המ ,ונחנא ימ :הנידמהו הרבחה בוציעב

 תמאב אצמנ אל חתמה .הנידמה לש הייפואו התומד בוציע לע קבאמ

 ללכב הרבחה ןיבל תרושקתה ןיב אלא ,אבצל תרושקתה ןיבש שרגמב

 ,הלועפה התייה המ ונניא בושחש המ ירה .טרפב גציימ אבצהש המ ןיבלו

 ונניא אבצה .אל וא רדסב ויה םילייחה לש תומרונהו םידוקה םאה אלא

 .תואיצמה תא תובצעמו תוליבומש תודמע גציימ אוה אלא ,עוציב ןלבק

 עוציבה תבוטל תרושקתה תא םיסייגמ ךיא ,הלאשב קוסעל םוקמב ןכל

 ונחנאש לגעמה ךותמ תאצויש טבמ תדוקנמ בושחל םיכירצ ,אבצה לש
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 תויתרוקיבל ונתוא בייחמ הז רבדו ,הלעמלמ וילע םיפיקשמ ,וב םיאצמנ

 תא םיפקשמ ונא ובש ןפואה יפלכו םישוע ונחנאש המ יפלכ הברהב הלודג

 .ונלש היישעה

 לע יתִמא חוכיו ררועל ןתינ ןכא םאה הלאשה תלאשנ הז רשקהב

 ביוחמ הזש ןיטולחל רורב .המחלמו םולש ומכ םיאשונב תויתִמאה תורטמה

 םיחתותהש ינפל - חוכיווה תא םיררועמ יתמ איה הלאשה לבא ,תואיצמה

 םיבצמה תשולשבש ןעוט ינא .הירחא וא המחלמ לש המוציעב ,םימעור

 רשב םישנא ידיב םיטלשנ ונחנאש ןוויכמ ,הזה חוכיווה תא ררועל הבוח

 תויהל םיבייח ונחנא תאז םעו ,לכשה לע לופונומ םהל שי חרכהב אלש םדו

 .דחי התוא תומקורו תאזה הרבחה תא תורבחמש הדימ תומאל םיפופכ

.תרוקיב ללוכ ,תוינורקע תולאש תאלעהב דיקפת תרושקתל

 התא םאה ?הזה ינורקעה חישה תא ךילוהל הצור תייה ןאל :ןמיו יבג 

 ?ךורא חווטל תוינידמו ןוחטיבו םולש לע ינורקע חיש להנמש אבצ האור

?תוירוביצ תומב לעמ וא םירדח-ירדחב להנתי חישה םאה

 הארמ 'תאפרע תא ןאכמ שרגל ךירצ' ומכ הרימא :לשמל :ןושרג קחצי 

 תיגטרטסאה המרב תינוחטיבה תיעצבמה היישעה ןיב ןיחבהל רשפא-יאש

 םגו תיאבצ םג איה תאפרע תא שרגל העצהה .תיטילופה היישעה ןיבל

 הישעמ תועצמאב תפקשמ אבצה תרמצ - אל וא ךכב הצרת םא .תינידמ

 קלחשכ ,םויה ומכ תומיעב המכו המכ תחא לע .יהשלכ תיטילופ תוינידמ

 ל"כטמרה ,רומאכ .ימויק םויא םע ןיינע ונל שיש ןימאמ יאבצה דוקיפהמ

 .אדרג עוציב ןלבק םניא יללכה הטמהו

 הפוצ ,תורתוכ ארוק אוה אלא ,תוזילנא השוע וניא רוביצה בור :ירתכ ןור 

 אוה ,םידלי גרוה ל"הצש םירמואשכ .םיקזבמב תושדח עמוש ,היזיוולטב

 תלפטמ תרושקתה .היזיוולטב ורמא ,וידרב ורמא ,ןותיעב בותכ הז ירה :דיגי

 המ ,ללכ ךרדב .הנוגמב ,ערב ,יזוירוקב ,יראזיבב - ןוחרקה הצקב קר טעמכ

 ינניא םא .ןוזיאה תלאש קרפה לע הלוע ןאכ לבא ,לופיטל יואר ,לפוטמש

 תרושקתהש םשורה לבקתמ .ןוזיא שפחמ תוחפל ינא ,תויביטקייבוא שפחמ

 םידליל םיציברמ םניאש םילייח םישוע המ רוביצה תא ןיינעמ אלש הרובס

.תויניטסלפ תוינוכמב םילבחמ םניאו םיזזוב םניא ,םיניטסלפ

 ביצהלו תוסנל תרושקתהמ הפצמ יתייה ,תווצק לש הרבח ונחנאו תויה
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 ,ינשער תוחפ ,יטננימוד תוחפ אוהש בצמ אלא ,תיטילופ הניחבמ אל ,עצמא

 לכ תמייק תאזכ תמא םא תיביטקייבוסה תמאה היוצמ ובש הזכ לבא

 תלטונ ,ם"ואה םעטמ תרושקתה אל ,ונלש תרושקתהש יל עירפמ םג .רקיע

 .םיניטסלפה םע ונלש תומיעה תייגוסב טפושה תויהל תוכזה תא המצעל

 םאה ימצע תא לאוש ינא .גניטיירה אוה יתוא דירטמש רחא ןיינע

 תועידי' וא 'בירעמ' תונקל םאה תרתוכה יפל םיטילחמ ןכא לארשי יחרזא

 ?'תונורחא

 .תורתוכה ירבחמ לש םתעדותב תואדווב םייק הזה לוקישה :חלש רפוע 

 םיעיפשמ םניא ןותיעה לש םיימויק םילוקיש םא הארתו 'ץראה' ךרועל ךל

.תכרעמה ילוקיש לע

 ,תרושקתה לש תירוביצה התוירחאב תעגונ הנורחא הלאש :ירתכ ןור 

 תועומשה  תשורח - ירלופופ אלו בואכ אשונב תעגל ץלאנ ינא הז רשקהבו

.ןינ'גב םילייחה 31 לש םתומ םויב

 המ רוביצל רמול היה תרושקתה לש הדיקפתמ אוהה השקה םויב ,יתעדל

 קפאתהל רמולכ ,הנומתה תורהבתה םרט ,וזכש השק תעב תושעל ןוכנ

.ךמסומ עדימל תוכחלו

 .ומסרפ אלו תרושקתב ועדיש הזמ אקווד העבנ הקינאפה :חלש רפוע 

 לא ,םירבח :ודיגיו ולעי ,רימא ילינ לש תינכתב ,םיירהצבש הפצמ תייה

 ?ךרדב תוכמסומ תועידי ,הקינאפל וסנכית

 ונניא הז .רוביצל הרהבה הניינעש תוירחא יהשוזיאל יתנווכתה :ירתכ ןור 

 התייהו הקתשש תרושקת התייה .םיכרד תנואת הנניא תאז ,ימעפ-דח זוירוק

 .םיירהצה רחא 03:3 העש דע תמאה תא ונעדי אל ץראב .הקתש אלש וזכ

.תמאה תא ןיידע ועדי אל תוחפשמה ,הזמ רומח

 רסומכ ל"הצ רבוד לש הסיפתב םזינורכנא לש הדימ שי :ןתיא קחצי 

 'לארשי לוק' לש תירותיאל רבוח ינא ,תעדל הצור ינא םא .עדימ לש ןושאר

 תואיצמה יהוז .םלוכ ינפל ,ילש םיט"חמה ינפל חטשב הרוק המ עדוי ינאו

 יתמו תמאל יתמ תעדל ונילע ,תרמוא תאז .הנממ םלעתהל אל יאדכו םויה

.םרוז םויה עדימהש איה הדבוע לבא ,לולשל
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 םיעידומ ויה תרחא ,םיגורה ויהש איה ןינ'גב עוריאה יבגל היעבה

 תא תתל םיעדוי דימת אל וילעש ידוחיי ןיינע הפ שי .רקובב םדקומ רבכ

 .הנוכנה הבושתה

 ידמ הבר תובישח סחיימ יללכה הטמהש יתוא גיאדמ :לארה לארשי 

 יל אצי רבכש םיניצק השולש תוחפל ןאכ ונמע םיבשוי .יתרושקתה אשונל

 תורסמתה יהשוזיא ךותמ .תרושקתל הרתיה םתושיגר לע םדגנ אטבתהל

 חוטב ינניאו ,עיבהל םהל רתומ היה םא קפסש תועד ועיבה םה ,תרושקתל

 םירבד עומשל הצור תרושקתהש ורבסש םושמ קר ורמאש המ ורמא אלש

.וז חורב

 לבקל ידכ .תרושקתו אבצ אשונב יביססבואה קוסיעה יבגל םג ךכ

 לשמל ,הרזה תרושקתהמ המגוד חקינ ,הזה ןיינעב תיתִמא רתוי הביטקפסרפ

 ,םורד רפכמ בוהצה סובוטואה תא ומליצ אל .NNC לש היטהה ינפואמ

 המכ עוריאב וגרהנש ןייצל וחכש םג ,םיילגרה םהל ועטקנש םידליה תא

 המגוד .םירויש םיקוסמה תא ,ל"הצ תבוגת תא ומליצ תאז תמועל .םישנא

 ,םיניטסלפ ינש איבה NNC :ל"הצ לש תוליעפה לע ןוידה איה תרחא

 תאו ןותרמ המחור תא ,םילארשי ינש םלומו ,יתוגרב אפטסומ םהמ דחא

 םג םישחרתמ םימוד םירבד .ינממ חכשנ המשש 'םלצב' ןוגראמ תרבגה

 תורטמה קודיצ רבעל  הכורא ךרד תרבכ התשעש ,תילארשיה תרושקתב

 היטה .'שוביכ' חנומב םישמתשמ הישנא לכש הדבועה םצעב תויניטסלפה

 תלחה איה יתעדות יגולוכיספ הנבמ והשזיא לע איה םג העיבצמש תרחא

 םג .'הצקא-לא תדאפיתניא' – המחלמ לש המש לע ביואה לש חנומ

 ,םהל רסמתמ התא ךכב .הזה חנומה תא וצמיא ל"הצ רבוד םגו תרושקתה

.םהלש הלומעתל

?וזה היטהה תא הכילומש איה תיתרושקתה הבישחה ,ךתעדל :ןמיו יבג 

 .תיטילופ היטה ךותב הנותנ איהש םושמ הכילומש איה :לארה לארשי 

 טפשמה תא םויה רמא יחרזא ןורי .הימדקאה םוחתמ תואמגוד וישכע איבא

 ינא ,ןווכתה אוה .םיינידמ םיניינעב תיעוצקמ הצע עיצהל לאונ ןויסינ :אבה

 תאפרעב תוארל םויהד ל"כטמרה לש תיעוצקמה תלאונה העצהל ,חינמ

 רמול ותוכז טלחהב לבא ,תיאמדקא הרימא הנניא וז .ותוא שרגלו ביוא

 איה ןונבל תמחלמש ותעשב יתבשח ינא םג ;ונלש ומכ ןוידב םירבדה תא
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 לש תוילרוטספה תונומתה תא האיבה תרושקתהשכ לבא .תלאונ המחלמ

 םאה - םולש לע רבדמו היישמשל תחתמ ךייש-א םראשב בשוי קחש ןונמא

 םיאיבצמ' םהל הארק איהש וא םילאונ םירבד הלאש הבשח איה זא םג

 ראתמ ינא ?'םירחא םיגוח ומכ רגפמ ונניאו ןמזה תא ןיבמש אבצ' ?'םיחכופמ

 םירבדה רכזל השובב היניע תא תשבוכ התייה תרושקתה םויהש ימצעל

 ידכ ןרמתל ךירצ אבצהש קר אלו ,הט ּומ םלועב םייח ונחנא ,רמולכ .וללה

 אוה םיבר םירקמב ,ידמ רתוי ךכב עיקשי אוה םא אלא ,ותעד תא סיפהל

 לש ךבסב ןותנ תויהל ילב םידיקפת אלמל וילע .וידיקפת תא אלמל לכוי אל

 .םיוסמ וק הרקיעב תגציימש תרושקת

 המ ירחא אלו להק תעד ילאשמ ירחא אל ,תכלל אבצל רוסא

 לע רומשי אוה םא .ותמות לע רומשל וילע אלא ,ול הביתכמ תרושקתהש

 .ותוא דבכל אלא הררב היהת אל תרושקתל םג ,ותמות

 לש המינה תא ביתכמ טלחהב ילכלכה לוקישה - גניטיירל רשאב

 הרימע תא  קיסעמ אוה ןכ לעו ,םיוסמ להקל הנופ 'ץראה' לשמל .תרושקתה

 ימיטיגל םא .ותוא םיקדובש ילב בתוכש המ בתוכ יול ןועדג ןכלו ,סה

 עורזבו הקזח דיב" בותכי 'בירעמ'ש ימיטיגל הז ןיא עודמ ,'ץראה'ב ךכ גוהנל

 תועידי' לש ףסומהשו ,רחא קוש חלפ לע טלתשהל הצור אוה יכ "היוטנ

?תונברסה אשונ תא ןיצקי 'תונורחא

 ,םייטסילרולפ תולוקל הפצמ התא תיטרקומד הנידמבש תויה :ןאירא רשא 

 הלועפה ףותיש תדימ דואמ העיתפמ ,תויביטקייבוס תושיג יובירל עמשמ

 בצמה תורמל .אבצה יפלכ םינורחאה םישדוחב הניגפמ תרושקתהש

 הפיאש אוה ונלצא םיאצומ ונחנאש המ .סוזנסנוק רצונש רבתסמ ,יטילופה

 ןמזב םירשפאמה םינונגנמה ונל שיש עיתפמ דואמ .ינוניבל ילוא ,עצוממל

 .הזה סוזנסנוקה תא רוציל ךוכיחו תומיע לש

 ,תרושקתה לצא תוינגורטהה רדעיה אקווד אוה ,יל רסחש המ

 תקתרמ העפות הפ שי .סוזנסנוקל הב תופצל היה רשפא-יאש תוינגורטה

.תיתרושקתה הכירצב תוינגומוהו הקיטילופב גוליפ לש

 רוצעל תלגוסמ הניאש תרושקתמ ןכוסמ רתוי רבד ןיא :יחרזא ןורי 

 תושדחה ןתוא עמוש יתייה םירופיכה םוי תמחלמ ןמזבש יל רוכז .תועומש

 תועומשהו ,תיטוירטפ דואמ תרושקת התייה תאז .הלילב 2-בו רקובב 6-ב
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 ןיינועמ תויהל ךירצ יתִמא טוירטפ ןכל .םוצע קזנ ומרגו וטשפתהו וכלה

 הנימא תרושקת יהמ .תונכוסמ תועומש םולבל הלוכיש הנימא תרושקתב

 תא ורייצי אל ונלש םיאנותיעש ,לשמל ,הפצמ יתייה ?תרצונ איה ךיאו

 ,םהיניע דגנל םיאור םה המ אלא ,תואריהל רומא ל"הצ ךיא לש הלומרופה

 תאזל .תונשרפה תכאלמ תא רוביצל וריאשיו ,םיאור םהש םיבשוח םה המ

 ,'תויביטקייבוא' חנומל יואר ףילחת איהש ,'הנכ תויביטקייבוס' םיארוק ונא

.תמיוסמ תונשרפ ,םלועה לכ לע תיהולא טבמ תדוקנ אלא הניאש

 ןיא תילנויצנבנוקה התארוהב 'תויביטקייבוא' הלימלש הביס התואמ

 .לארה לארשי טקנש 'היטה' הלימל ףקות ןיא םג ,הלאה םירשקהב ףקות

 לש הזונגאידב םימוצע םילדבה שי ;תיטסילרולפ תכרעמב היטה ןכתית אל

 הלומשו תלבוקמ המרונ שיש חינמ 'היטה' הלימב שומישה וליאו ,תואיצמה

.היטה שי

 ןיבש סחיה ןיינעב ירמגל 'םיספספמ' ונחנא ,יתעדל – ןורחא אשונ

 רופיסב ינידמה גרדה לש ודיקפתב ללכ םיקסוע ונניאשכ אבצל תרושקתה

 המ השוע וניא אבצה .ינידמה גרדל ףופכ אבצהש רורב ,תישאר .הזה

 ףופכ ינידמה גרדהו ,ול רמוא ינידמה גרדהש המ אלא ,ול רמוא רוביצהש

 תיעוצקמ תרושקת לבא ,הפופכ הניא תרושקתה .ויקלח לכ לע רוביצל

 תא עדייל הילע ,תורחא םילימב .ויקלח לכ לע רוביצה תא תרשל הרומא

 טופשל ול רשפאת ,ינידמה גרדה תא ךירעהל ול רשפאתש הרוצב רוביצה

 חוכה תא ליעפהל ידכ חלוש אוהש םיטנמורטסניאה לש םתלועפ תאו ותוא

 ליעפהל ךמסומ ינידמה גרדהש רוביצה לש חוכ אוה אבצה .רוביצה לש

.תיטילופו תיקוח

 תרמוא תאז המ ?'תרושקתה ןיבל אבצה ןיב םיסחי' רבדה שוריפ המ

 תרשפאמש תרושקתל איה ,הנושארבו שארב ,הנווכה ?'תיטוירטפ תרושקת'

 תא םמורל הסנמש תרושקת ,יטרקומד רטשמב .הנידמה תא רקבל רוביצל

 לש תונימאה ירהש .ךוראה חווטל וב עוגפל הלולע דוע ,רוביצה לש לרומה

 ,וררבתי רשאכ ,רבטצמ ןפואב אלא ,רחמל םויהמ עבקית אל ל"הצ רבוד

 .ותוועש וא הנוכנ הרוצב וגצוה אלש וא ורתסוהש םינותנ ,וררבתי אל וא

 רוביצה ןומאב תוכזל תלגוסמש הנימא תרושקת אופא הצרי יתִמא טוירטפ

 .תויועט השוע איהשכ םג םוריח ןמזב
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 ליכשנ םאו ,תרושקתה ןיבל אבצה ןיב הירטמיס-א תמייק :רב ישי 

 ךכב תאטבתמ הירטמיס-אה .ונלש ןוידב תולק רתיב םדקתנ  ,התוא ןיבהל

 תישממ תורשפא ןיא ,אבצה ךותב םזילרולפ םייק ללכ ךרדבש יפ-לע-ףאש

 תוכלשה תיאבצה הקיתאל ,ןכ לע רתי .ול הצוחמ הכלהכ ותוא אטבל

 יאבצה ןוגראה ךותב םילעופה ,אבצה יניצק תוגהנתה לע תויתועמשמ

.יכררייהה

 ןוגראל ללכ ךרדב לבגומ וניא םזילרולפה ,תאז תמועל ,תרושקתב

 תיעוצקמה הקיתאה וליאו – תמזגומ הרוצב םיתעל – ןצחומ אוה אלא ,המינפ

 תוכלשה םויה ןינ'גב טושפה לייחה לש ותיישעל .היוארה המרב דימת הנניא

 ,ינידמה גרדל ףופכש יכרריה ףוג אוה אבצה ינש דצמו ,תורידא תויגטרטסא

 דיקפת והז .ילילשה ןבומב אקווד ואלו ינידמה גרדה תא 'תרשמ' אוה

 אבצה ןיב הירטמיס-אה תאש רתיב תטלוב הפו ,תיטרקומד הרבחב אבצה

 דומעל ל"הצב ןיצק לש ותבוחש עמשמ אבצה ךותב םזילרולפ .תרושקתהו

 םזילרולפ ןיא ץוח יפלכ .וידקפמ לע תומכסומ ןניא םא םג ויתועד לע

 ,ל"כטמרה תעדל דוגינב םירבד רמול לוכי וניא ינולפ הנשמ-ףולא – אבצב

 ותוא לע רומשל ליכשת תרושקתה םא .ינידמה גרדל ףופכ ל"כטמרה וליאו

 ןאכ תומייקש תויגוסהמ םילודג םיקלח ,הקיתא תפסותב יסיסב םזילרולפ

.ןהילאמ ורתפיי

 תוארהל הצור דחא לכ לבא ,תמאה תא גיצהל םיצור םלוכ :ןתיא קחצי 

 וליאו הבוט תמא לש םיזוחא םיעשת גיצהל הצור אבצה .ולש תמאה תא

 תמא לש םיזוחאה תרשע רתי תא גיצהל ללכ ךרדב תניינועמ תרושקתה

 האמה לכש םשורה רצונ ,םיערה םיזוחאה תרשע תא םיגיצמשכ .הער

 תא םימילעמ ,םיבוטה םיזוחאה םיעשת תא םיגיצמשכ ;םיער םה םיזוחא

 םיתואנ םיסחיל תלוכיה-יאמ קלח םולג הזה חתמב .םיערה םיזוחאה תרשע

.אבצהו תרושקתה ןיב

 העיגפהו ,םכשב הלועפ התייה ןינ'גב הלועפל ליבקמב :ןזואה תא רבסל

 .ןינ'גב םיטילפה הנחמב רשאמ תינסרה תוחפ אל התייה היבשותבו ריעב

 חבט לש םשור רצונ ןינ'ג יבגל וליאו ,םכש לע רבדמ וניא שיא ,תאז םע

.ןברוחו

 יכרד חתפל בייח אבצהש אוה הזה םירבדה בצממ םיחקלה דחא
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 ,תיחרזאה תכרעמה לש םיעצמאה תא וקיבדיש תונשרפו עדימ תרבעה

 םימעפלו אבצהמ תוחפ אל שחרתמה תא תעדוי היתורוקמו הירשק תוכזבש

 אבצהו תרושקתה ןיב ךוכיחהמ קלחש רוכזל שי ליבקמב .רתוי בוט םג

 אלו םייעוצקמ םיאנותיע םע ןיינע ונל שי דימת אלש הדבועב ורוקמ

 תורשע שי .דיזמב בזוכ אוה חווידה םימעפו ,םינמיהמ םה םיחווידה דימת

 ולביקש יפ-לע-ףא 'םהלש שארבש המ' םימסרפמש םיאנותיעל תואמגוד

.תיתדבועה תמאה תא ונתאמ

 תולכתסהב רבודמ בור יפ לע – תרושקתה לש תונשרפל רשא

 תילכתה םע םולכ אלו הל ןיאש תישיא העד טעמכ ,ירמגל תיביטקייבוס

 איהש דוע המו ,היישעה תא םישרפמו םילעופ ונחנא היפ לעש תיגטרטסאה

 ףסוא  שי .ימואל סוזנסנוק הזיאכ ,תבייחמ תירוביצ הדמע וזיאכ תאבומ

 םיעונמ ונא וליאו ,ןותיעה יפד לעמ םהיתודמע תא םיעיבמש םישנא לש

 תורוקמה דחא הז םג .בותכה לע ביגהל וא םיבשוח ונחנא המ דיגהלמ

 .וילע רשגל םיכרד אוצמל ןאכ םיסנמ ונאש אבצהו תרושקתה ןיב חתמל

 סואימ תמחמ תיצקומ הניא סה הרימע :אירב אוה הזה חתמה םימעפ

 תוגהנתה לעו תוגירח לע העיבצהו ונינפב העיפוה איה ;ש"ויא תדגואב

 םוליצה םייק אסיג ךדיאמ .תרוקיבה תא ונילע ונלביק ונחנאו ,התואנ-יתלב

 םילייחש עודיש תורמל ,םחל-תיבב ןולמב הטימ לע עורשה לייחה לש

 םינרזמ איבהל לודג ץמאמ ונישעש תורמל ,הפצרה לע ןושיל הארוה ולביק

 ,הנומתה תא םייב רויסל הוולתהש םלצהש אלא .תיבה יטיהרב תעגל אלו

 ונתאמ תופצל השק ,תגצומ איה ךכו תמאה יהוז םא .ןותיעב המסרופש איהו

 טלחהב יהוזו ,טעמ אל םירוק הז גוסמ םירבד .תרושקתה יפלכ שפנ ןויוושל

 הכרעמה תא להנמ ,יתונוועב ,ינא .תוניגה לש הדימ תומאמ הסג הגירח

 תא םיסינכמש םעפ לכב יכ ,תיתרושקתה הפישחה דעב ינניא תישיאו ,תאזה

.תונוגה תומולהמ הנממ םיפטוח חטשל תרושקתה

 יעצמא איה תרושקתה .תרושקתל רתויו רתוי חתפנ אבצה ,תאז םע

 הלש בצקה ,ןאכ תאצמנ דימת איה ;ונממ םלעתהל דוע רשפא-יאש המיחל

 הדבועה םע דדומתהל םינוכנה םילכה תא אוצמל ונילעו ,ונלשמ ריהמ

.וזה
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םוכיס תאילמ

םילשורי ,היטרקומדל ילארשיה ןוכמה אישנ – קירא ,ןומרכ 'פורפ :החנמ

:)"תיב-ףלא" רדס יפל( םירבודה תמישר

'ץראה' ,יאבצ בתכ – רימא ,ןרוא רמ

ת"גא שאר – ארויג ,דנלייא ףולא

היגטרטסא תביטח שאר – לביע ,ידעלג ףולא-תת

תינטפשמו תיאנותיע – הנליא ,ןייד ר"ד

'תונורחא תועידי' ,תכרעמ רבח – ןתיא ,רבה רמ

זכרמ דוקיפ ,םיעצבמ ףגא ןיצק – לג ,שריה הנשמ-ףולא

דיווייד ,םאטשרבלה

םילשורי ,ןמטרה ןוכמ ,תיתד תונויצל זכרמה שאר – לארשי ,לארה רמ

הפיח תטיסרבינוא ,תרושקתל גוחה שאר – יבג ,ןמיו 'פורפ

לאפר ,ידרו )'לימ( ףולא

דעוימה ל"כטמרה – השמ ,ןולעי ףולא

'ץראה' ,תיאנותיע – ילט ,קחש-ןיקפיל

ל"כטמרה – לואש ,זפומ ףולא-בר

תיאנותיע – ברימ ,ילאכימ

ישארה יאבצה טילקרפה – םחנמ ,ןייטשלקניפ ףולא

ביבא-לת תטיסרבינוא ,תרושקתל הקלחמה – םרוי ,ירפ ר"ד

ביבא-לת תטיסרבינוא ,עונלוקל גוחה – ןונרא ,ןמרקוצ 'פורפ

 'גייפ ,ילאורק

 תירבעה הטיסרבינואה ,םיטפשמל הטלוקפה – יכדרמ ,רצינמרק 'פורפ

םילשורי ,היטרקומדל ילארשיה ןוכמה ,ריכב תימע ;םילשוריב     

ל"הצ ,םדא חוכ ףגא שאר – ליג ,בגר ףולא

גרו'ג ,ץלוש

'תונורחא תועידי' ,יאנותיע – רפוע ,חלש רמ
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 םידקפמ דחי דגאמ םויה ןאכ סנכתהש 'הרבחו אבצ םורופ' :ןומרכ קירא 

 ןגס ,דעוימה ל"כטמרה ,ל"כטמרה ונמע םיאצמנ .לארשיל הנגה אבצ לש

 לטנ תא םהיפתכ לע םלוכ םיאשונה תונושה תורזגה ידקפמו ,ל"כטמרה

 םג םיחכונ האילמב .הלא םימיב לארשי תנידמ לש הנוחטיב  תרימש

 השיגר היגוסב םינויד לש םויל ןאכ ונפסאתה .הימדקאהו תרושקתה יגיצנ

.המיחל תותעב תרושקתה דיקפת :ונרובע הבושחו

 .תירבה-תוצרא לש ריוואה ליחב סומידב לנולוק אוה ילאורק 'גייפ רמ

.ימואל ןוחטיבל הצעומה רבוד שמיש ןוטנילק אישנה לש ותנוהכ תפוקתב

ןוגטנפב הרבסההו רורבדה הנבמ :ילאורק 'גייפ 

 םירושקה םיאשונב קוסעל תוכזהו דובכה יל ויה ןבלה תיבב יתוריש תפוקתב

 רבוד לש וחראמ יתייה ןוגטנפב םיימשרה ידיקפת ךלהמב .אבצו תרושקתב

 .יאוו תוחישב יתשדיח ומע תורכיהה תאו ,דעלג סומע ,רבעשל ל"הצ

 אישנה םיקהש תווצה םע יתינמנ ןבלה תיבב םיימשרה ידיקפת ךלהמב

 םולש תחסונל עיגהל ןויסינב ףתוש יתייה ןכ ומכו ,דיווייד פמקב ןוטנילק

.םירחא תומוקמבו חייש-א-םראשב

 תינקירמאה הרבחב ןה תרושקתה לש המוצעה התובישחב ריכמ ינא

 לע םכל עידצמ ינא .םויה וב םינותנ םתאש בכרומה רשקהה ךותב ןהו

 אבצה יסחי לש וז הבושח היגוס םע דדומתהלו תוסנל ידכ םתסנכתהש

 יתסייגתה .םייעוצקמה ייח לכ יתוא הקיסעמו הקיסעה וז היגוס .תרושקתהו

 הגיסנה לש המוציעב התייה תירבה-תוצראש העש ,3791-ב ריוואה ליחל

 םירבדה עבטמ .טייגרטוו רבשמ לש ויתוכלשהב םיקוסע ונייהו םאנטייוומ

 ינקירמאה םעהש ןומאה תדימ ומכ תולאש ירוביצה חוכיווה דקומב זא ודמע

.ויגיהנמל שחור

 רשקההמ תילכתב הנוש ינקירמאה אבצה לעופ ובש יעצבמה רשקהה

 תומישמל סייגתמ תירבה-תוצרא אבצ ,בור יפ לע .וב לעופ ל"הצש

 רצחב' שממ איה םכלש תומיעה תביבסש דועב ,םיל רבעמ תושחרתמש

 התואב ןהיתש תודקפתמ לארשיו תירבה-תוצראש תויה ,תאז םע .'תירוחאה

 םימי העבש ,הממיב תועש 42 יתושדח רוזחמ םע תיתרושקת הביבס

 תדסוממה םיסחיה תכרעמ יבגל םכתא קולחל לכואש םיחקל שי - עובשב

 .םינורחאה םירושעה ינש ךלהמב תרושקתה םע ןוגטנפה לש
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 םאנטייווב תומיעהש רמולו הרצק תירוטסיה הריקסב חותפל יל ושרה

 תומיעה תעב .תרושקתו אבצ יסחיל רושקה לכב דחוימב עזעזמ עוריא היה

ehT'  וניניכש םיימוי םיכירדת ןוגייסב ומייקתה  eviF  O’ kcolc  seilloF'; 

 לשב .ץפוש וא ןצקוה הלא םיכירדתב רסמנש עדימהמ לודג קלחש רבתסמ

 תערכמה הפקתמהש אצי ,תרושקתל אבצה ןיב דואמ םירערועמה םיסחיה

 ןפואב תרושקתב הגצוה ,החלצהב הרתכוה םצעבש ,תירבה-תוצרא לש

 גיצהש הדורווה הנומתל דוגינב גנוקטייווה לש םנורתי תא לוכיבכ טילבהש

 תירוביצה הכימתה לש התוגגופתהל הליבוה וז תיתרושקת היעטה .אבצה

 ןמז .07-ה תונש עצמאב ונתגיסנל - רבד לש ופוסבו ,םאנטייו תמחלמב

 ינקירמאה אבצה לש ותסובתב המשא התייה תרושקתהש אבצב ורבס בר

 םקשל ףוס-ףוס ונחלצה ,ץרפמה תמחלמב ,םינש 51 רובעכ קר .םאנטייווב

 תירוביצ הכימתמ אבצה לבס זא דע .תרושקתל אבצה ןיב םיסחיה תא

.וניתורושל םימחול סייגל ונישקתה םג היתובקעבש הדורי

 רתוי םינטק םייאבצ םיעצבמ המכ דוע ומייקתה ופלחש םינשה ךלהמב

 היה ןושארה .תרושקתהו אבצה יסחי לע חווט-ךורא םתוח םה םג וריתוהש

 דחא יאב םיינקירמאה תוחוכה ובצוה עצבמה ךלהמב ;הדנרגל השילפה

 ,דואמ חונ היה ןויערה תיאבצ הניחבמש ףא .ינש יאב - תרושקתה ישנאו

 .ילילש םשור ריתוה אוה יאנותיעה יוסיכה תניחבמ

 ,'לדייס תדעו' ,תיאבצ הריקח תדעו 5891-ב המק עוריאה תובקעב

 אבצה ןיב תימשרה םיסחיה תכרעמל דוסי-תונורקע רפסמ השביגש

 רקסת תרושקתהש ךכל גואדל אבצה לש ודיקפתמ ,םהיפל .תרושקתל

 לע דיפקהל ותבוחמו םינושארה היבלשמ רבכ הבושח תיאבצ הכרעמ לכ

 רוביצה לש ותכימתב הייכזש התייה דוסיה תחנה .םיצוחנה םירודיסה לכ

 תא ינקירמאה םעל גיצהל רמולכ ,ברקה הדש לש יהשלכ תופיקש תבייחמ

.םעוציב ןפוא תאו תיאבצה הלועפה ידעי

 יהלשב ,המנפב היה וז הסיפת לש התמשגהל ןושארה בושחה ןחבמה

 תא רקסל םשמ וסטוהו ןוטגנישווב וזכור תרושקתה יגיצנ .08-ה תונש

 ללגב לשוכ היה יאנותיעה יוסיכה ,תובוטה תונווכה תורמל .הכרעמה הדש

 לכבש הטלחהל הליבוה םיחקלה תקפה .תקפסמ תילועפת הכימת רדעיה

 םיבאשמה וצקוי חטשב תוחוכה לש םתסירפל ליבקמב ,דיתעב יאבצ עצבמ
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 ,ץרפמה תמחלמב המשוי וז הסיפת .םייח םירודישב ורוקיסל םישורדה

 תחלצה יבגל תרושקתהו אבצה ןיב תועד יקוליח שי םויה דעש יפ-לע-ףא

.םהיניב הלועפה ףותיש

 לדומ תא ןחבמב ודימעהש םייאבצ םיעצבמ המכ ומייקתה 1991 זאמ

 םירקמבו תומאתהו םייוניש רבעש ,תרושקתהו אבצה ןיב הלועפה ףותיש

 לעופב תחכונ תרושקתה רמולכ ,םויה וב אצמנ ל"הצש בצמל ברקתה םיבר

 וא יטיאהל ,הילמוסל םיינקירמאה תוחוכה עיגהב ,לשמל .ברקה הדשב

 תוחוכה ותחנ הילמוס יפוחב .םאובל תרושקתה הניתמה רבכ ,הינסובל

 .תומלצמהו םירוקרזה יניעל םיינקירמאה

 היצאוטיסה איה לארשיב שחרתמל רתויב הבורקה המגודה ,תאז הניחבמ

 שמתשהל הוויקש ,'ץיבוסולימ ןדובולס לש ותומדב ובוסוקב ונשגפש

 ,ובוסוקב .והשלכ ינידמ ןורתפ תופכל ידכ דרגלבב ותושרל הדמעש תרושקתב

 לעפ דחא דצמש דואמ ימניד יאנותיע ןונגנמ ונמקה ,ו"טאנ םע ףותישב

 ינש דצמו ,תימואלניבה הייליהקלו ינקירמאה םעל תומיעה תוהמ תרבסהל

 87 ךשמב .םיינידמה וידעימ  המכ גישהל 'ץיבוסולימ לש ונויסינ תא לכיס

 וסינ םה המו ו"טאנ תוחוכ וקסע המב םלועה ינפב גיצהל ונחלצה םימי

 ימויה רסמה תא תסוול ודיקפתמש תווצ ונמקה יאבצה דוקיפה ךותב .גישהל

 תשחרתמ רשאכ .ברקה הדשב םיגירח םיעוריא חכונל תוריהמב ביגהלו

 עודמו עריא המ ירשפאה םדקהב ריבסהל םילכה ךידיב ויהיש בושח ,הלקת

.הלקתה תונשיה עונמלו קזנה תא םצמצל םיטקננ םידעצ וליאו

 ידכ תרושקתה לוצינב דואמ םינמוימש םיבירי שי תומיע לכב ,עודיכ

 הלא .תימואלניבה הייליהקה תדהאב תוכזל וא םמע ךותב הכימת סייגל

 אלל ךכ םשל םילעופ םהו ,תודבוע ךירפהל ידכ הידמב זרוזמ שומיש םישוע

 רמשמה לע דומעל ונילע ,הרעש המחלמ בישהל ידכ .הקספה אללו תואל

 לשממה טקונ תאזה תיתרושקתה הכרעמה תחלצהל .העש-העש םוי-םוי

 ,תילמרופ הניחבמ .םיילמרופ-יתלבו םיילמרופ ,םידעצ המכו המכ ינקירמאה

 תיינב תרשפאמש ,תפתושמ עדימ תכשל ימדקה יאבצה דוקיפב םימיקמ

 יעצבמ ךירדת םימייקמ .םימחולהו םיאנותיעה ןיב ונל יוצרה הלועפה ףותיש

 ,חטשב תויוחתפתהה לע עדימ ללוכש ,םיכרצה יפל הנתשמש תורידתב

.םייוסח םניאש םייעצבמ םיטרפ תוברל
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 ותייחנהב ,דאירב םיימוי םיכירדת ונמייק ,המגודל ,ץרפמה תמחלמב

 םיכירדתה לע ףסונ ,םידקפמה ינגסמ דחא לש וא ףפוקצרווש לרנגה לש

 םיווקב םיכירדת םייקל ךרוצ ןיא ילוא לארשיב .ןוטגנישווב םיימויה

 םילשוריב םיקהל רתויב בושח ,חטשב םירתאה דחא לע ףסונ ךא ,םיימדקה

.םיעוריאל םכתסרג תא עבק ךרד רוסמיש יתרושקת ףוג

 הלועפ ףותיש םייקתמ ,הלוכ הנשה לכ ךשמב ,ליעל רומאה לע ףסונ

 תחלשמה ,הנידמה תקלחמ ,הנגהה דרשמ ,ןבלה תיבה ןיב דואמ קודה

 ףותיש .ימדק יעצבמ דוקיפ לכו תיזכרמה ןויבה תונכוס ,ם"ואב תינקירמאה

 השענה לע יבקעו רורב רסמ םוי ידמ קיפנמ לשממהש חיטבמ הזכ הלועפ

.םתולהנתה תרוצ לעו םייעצבמה םידעיה לע ,םיינקירמאה תוחוכה ברקב

 בר למע תירבה-תוצרא אבצ עיקשה םינורחאה םירושעה ינשב ,םוכיסל

 םיילמרופה םיכילהתה שוביגלו תרושקתהו אבצה ןיב ןילמוגה יסחי חופיטל

 םיבוגמ הלא םיצמאמ .הלא םיסחי לש םמויק ךשמהל םיילמרופ-יתלבהו

 םואית םיחיטבמה יאבצהו יטילופה םיגרדה ןיב תורבדיה יצורע ידי-לע

 רוביצה תדהאב תוכזל ידכ יטילופה םרוגהו יאבצה םרוגה ןיב תודמע

.תימואלניבה הייליהקהו ינקירמאה

 תייה דציכ ,תגצהש תואמגודהו תרבצש ןויסינה רואל :קחש-ןיקפיל ילט 

 ןיזהל ךרוצה ןיבל ,רסמה תויבקע לע ,תונימא לע רומשל ךרוצה ןיב בלשמ

?ןותנ עגר לכב ביגהלו תרושקתה תא

 הינוריא שי .הלעמב הנושאר תובישח אבצ לש ותונימאל :ילאורק ‘גייפ 

 ,08-ה תונשב רקיעב ,ןמז ךרואל ספתנ תירבה-תוצרא אבצש הדבועב

 תונקל ישוק היה תירבה-תוצרא ךותבש דועב ,ץראה תולובגל ץוחמ ןימאכ

 קלחש תויה :ךופה אוה בצמה לארשיבש ינמוד .ותדהאו רוביצה תנבה תא

 םירגתאה לש הבר הנבה ןאכ שי ,אבצב ליעפ ןפואב תריש רוביצהמ לודג

 םכלש רגתאה .םויה יעצבמה רשקהה לש ישוקה לשו םכינפב םידמועה

 ויתומישמ תובכרומל רתוי םיפיקמ הכרעהו הנבה רוציל אקווד אוה

 לכב ותא םתדדומתהש רגתאה גוסמ ,הנידמה תולובגל ץוחמ ל"הצ לש

 הלודג תוירחא ליטהל םכילע ךכ םשל .ןינ'גב יאנותיעה רוקיסב עגונה

 ,םידודגה ידקפמ םה רתויב םינימאה םירבודה ;חטשב םידקפמה לע רתוי

 .םיוסמ עצבמל תוירחאב םיאשונה םיריכבה םידקפמה וא תוביטחה ידקפמ



תרושקתהו ל"הצ 102

 תויעב רואיתל ,ףטוש עדימ תריסמל רידס חרואב תרושקתה ינפב םתבצה

 ץמאמה בגא המיחלה טהלב םיתעל ושענש םיגשמ לע האדוהל ,וררועתהש

 תלוכיה - ימנידו בכרומ הכ ברק-הדשב םייעצבמה םידעיה תא גישהל

 דצמ ןומאהו תונימאה תיינבל תינורקע איה דסוממ ןפואב תאז תושעל

.תרושקתה

 םיכירדת תועצמאב - ?יתרושקתה ברקה הדש תא םילהנמ דציכ

 עדת תרושקתהש ידכ ,עובשב םימעפ שולש וא םוי ידמ תונותיעל םייעצבמ

 רידס ןפואב קפנל תוכמסה םיריכבה םידקפמלשו םירוריבל תבותכ הל שיש

 .ךליאו ץרפמה תמחלמ זאמ םיגהונ ונא ךכ .םייאבצ םיעצבמ לע םיכירדת

 הבוט הטילש הקינעמ ,לשמל ,ואדיו יעטק ףוריצב עדימ ריבעהל תלוכיה

.יתושדחה רוזחמה לע םג ךכמ האצותכו אצויה רסמה לע רתוי

  ,תירבה-תוצרא אישנ תוברל ,יטילופה גיהנמה רשאכ הרוק המ  :ןרוא רימא 

 ?תללוכה תיאבצה הסיפתה ביבס אבצה תועורז םע םיוסמ חתמב יורש

 םהשכ םדיקפתל ללכ ךרדב םיסנכנ הלשממה ישאר :ילאורק ‘גייפ 

 אקווד דדומתהל םהילעו ,םינוילע םידקפמ לש םיקהבומ םירושיכב םידיוצמ

.ךפהל אלו הלא םירושיכ םע

 תרושקתו אבצ יסחיל תוירחאהו םיעצבמל תוירחאה ,תירבה-תוצראב

 ןוגטנפה רבודלו יחרזאה קיפאל ונממו הנגהה רשל אישנה ידי-לע םילצאנ

 לא םיבלושמה תוטמה שאר ךרד ינש דצמ יאבצה קיפאלו ,דחא דצמ

 ,תומיע לש הפוקתב .םיליבקמ םילולסמ ינש םה הלא .יעצבמה דקפמה

 תומיעב יוטיב ידיל ,לשמל ,אבש המ ,וידחי ולעפי וללה םילולסמה ינש

 ימ לכו םיבלושמה תוטמה שאר ,הנגהה רש ,ןוגטנפה רבוד .ןטסינגפאב

 השירד .דואמ שבוגמ תווצכ םלוכ םילעופ םייעצבמ םיכרדתמכ ונומש

 לש רמולכ ,םכלש רשקהב רשאמ ונלש רשקהב עוציבל רתוי הטושפ וזכ

 לע ףא .ינויצילאוק רשקה לכ וא ,תימואל תודחא תלשממ תרגסמב תוליעפ

 דחי דובעל םיבייח ,םהירבוד תועצמאבו תישיא ,ל"הצו ןוחטיבה רש ,ןכ יפ

 היהי םייאבצה םיקיפאב ןהו םייטילופה םיקיפאב ןה רדושמה רסמהש ידכ

.יבקעו רורב

 רשקהה תא הנוכנ ךירעהל םילגוסמ ונא ןטסינגפאב עצבמה עקר לע

 ןוגטנפה לע תופקתהה תמצע ירהש ,םוי ידמ םילעופ םתא ובש יעצבמה
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 .לארשי יחרזא רובע תיגארט הרגש לש ןיינע אוה ימלועה רחסה זכרמ לעו

 ויתסב רורטב המחלמה לע ליחהל שוב אישנה שקיב קוידב הזכ רשקה

 ןיבמ ינקירמאה םעה תאזה הסיפתה תא ;ונדגנ םתא וא ונדעב םתא :רבעש

 שוב אישנה ןיב םיסחיה תכרעמ תא הקזיחש איה תאזה הלבקהה .ךירעמו

 סחיב הנבהה תאו לארשיב םעהו ינקירמאה םעה ןיבו ןורש הלשממה שארו

 .ןוכיתה חרזמב תומילאה ביטל

תוצובקה יחוויד

המיחלל תוכרעיהב יגטרטסא לוקישכ תרושקתה :ןמרקוצ ןונרא 

 ןכא איה תרושקתה םא :וז התייה ונלש הצובקב תיזכרמה היגוסה

 .םיחקלבו עוציבב ,ןונכתב התוא םיבלשמ ךיא - המיחלה יעצמאמ קלח

 תויגולונכטה תועצמאב תילבולגה תרושקתה ןדיעבש התייה אצומה תדוקנ

 תויגולונכטהשו ,ךורא חווטל אל יאדווב ,עדימ םוסחל רשפא-יא ,תושידחה

 רודישה תותשר תואמ לע ףסונ .השדח תוכרעיה תוכירצמ תושידחה

 ,ואדיו תומלצמו םיישיא םיבשחמ ,טנרטניא ,םיירלולס םינופלט םג שי

 רחמשו ,'הדובעה תא השוע' בבוח ואדיו םלצ לש תחא הנומת םימעפלשו

 .םתוא רדשלו ברקה הדש תא םיראתמש ןייוול ימוליצ תונקל רשפא היהי

 איה תרושקתה לש םיברה םיקיפאה לע חוקיפה תלוכי ,תורחא םילימב

 הנוש םולש ימיב אבצ-תרושקת יסחיב לופיטהש שגדוה םג .תיספא טעמכ

 דגנ המחול תמגודכ ,לבגומ תומיע וא תללוכ המחלמ לש תותעב לופיטהמ

.הנוש תוכרעיה בייחמ הלאה םיבצמהמ דחא לכ .רורט

 התייה ןוידה דקומב אופא הדמעש הלאשה ,וללה דוסיה תוחנה ירחא

 ,המיחלה יעצמאמ קלח איה תרושקתהש םיעד תומימת תמייק ןכא םא :וז

 וניא אבצ ילוא :ךפהל וא ;םלוכ םיכלהמה לכב התוא םיבלשמ ןיא עודמ

 אוה אבצה דיקפת .המיחלה יעצמאמ קלח תרושקתב תוארל ורקיעמ יונב

 התייה תפסונ הלאש .אבצל דרטמ םעפ אל איה תרושקתהו ,חצנלו םחליהל

 תיביסרגא הלומעתב םישמתשמ ללכב ברע תונידמו םיניטסלפהש תויה :וז
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 ךיבהל ידכ 'םימואתה ילדגמ' תא ףקתש אוה 'דסומה'ש הנעטה לשמל ,ונדגנ

.רתוי הטוב הלומעתב שמתשהל ונל םג יואר םאה ,םאלסיאה תא

 ,המיחלב יגטרטסא לוקיש איה תרושקתהש םימיכסמ םלוכש רבתסמ

 ימיבו העיגר ימיב ,תידימתו תכשמתמ הכרעמב תרושקתב לפטל שיש אלא

 תויה .הבשחמו םיבאשמ אשונל שידקהל שי ,םידעי עובקל שי ;המיחל

 ביכרמ ,חצנל םיווקמ םיניטסלפה םש קוידבו ,העדותה לע איה המחלמהש

.יטירק אוה תרושקתה

 .המיחלה יעצמאמ קלח איה תרושקתה םאה הלאשב ויה תובוגתה ברמ

 םגש העיבקה ןיבל הזה ןויערהמ תטלחומ תורענתה ןיב וענ תובושתה

.המיחל יעצמא איה המלצמ

 הבושת התייה אל ,הרבסהה תכרעמב ל"הצ לש וקלח רבדב הלאשה לע

 לש םתרבסהל אבצה לש ותוסייגתה תא ובייח בורה יכ ףא ,תיעמשמ-דח

 לובגה וק הפיא היגוסב םיפתתשמה וטבלתה םג הז רשקהב .םיינידמ םיעינמ

 םאהו ,יעוצקמה טביהה ןיבל ל"הצב םידקפמ לש תויטילופ  תויואטבתה ןיב

.הזכש לובג וק עובקל רשפא

 העדות יהשוזיא עימטהל שיש ךכ לע הבחר יד המכסה התייה

 .תלעופ איה ךיאו ,תרושקתה יהמ ןיבהל ,ל"הצ לש תומרה לכב תיתרושקת

 תרושקתהשו חצנל ל"הצ לש ודיקפתמש ,תאז דגנכ ,ונעטש ימ ויהש ןבומ

.וניינעמ הנניא

 ברקב חצנל רשפאש איה הילע ומיכסה לוכהש הקזח הנורחא הדוקנ

 המחלמהש ךכל תבקונ תועדומ תמייק רמולכ ,ךסמה לע המחלמב דיספהלו

.ברקה הדשב קבאמהמ התובישחב תלפונ אל תיתרושקתה

תרושקתב ולופיטו תרושקתה יפלכ ל"הצ תדמע :ירפ םרוי 

 רתוי תויגוס ןיבל םייפיצפס דואמ םיאשונ המכ ןיב הרורב הנחבה התייה

 ,תויבטוקו תודגונמ תודמע יתש ויה תויטרואתה תויגוסב םא .תויטרואת

.הבחר יד המכסה הגשוה תויטרקנוקה תויגוסב

 ןוידהו ,םיטעמ ,רומאכ ,ויה וב תועדה יקוליחש ישעמה רושימב ליחתא

:תודוקנ שולשב דקמתה
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ימואל וא יל"הצ רורבד .א

תיניטסלפהו הרזה תרושקתב לופיט .ב

רוגס יאבצ חטש .ג

 ,ימואלה רורבדה תא ודבל להנל ךירצ אל אבצהש רמאנ ןושארה אשונב

 רמאנ םג .הנממ קלח היהי אבצהש ,תללוכ ,תבלושמ תכרעמ הצוחנ אלא

 אלא ,ביבא-לתב ןשה לכיהב ומוקממ הכאלמה תא השעי ל"הצ רבוד אלש

.הדשב םידקפמ

 םלוכ לע םכסוהו הרזה תרושקתל תוסחייתהה רקיע היה היינשה הדוקנב

 ריתהל לשמל :תויטרקנוק תועצה םג ויה םג .ישמ תופפכב הילא סחייתהל שיש

 רפסי ם"לחזה דקפמו ,ןושארה ם"לחזב תיאבצ הלועפל תוולתהל רז יאנותיעל

 .תישיא ,הרקמב ,ריכמ אוהש רורט תלועפ יעגפנ לע ,ןושאר ילכמ ,ול

 המכסה התייה – חותפ וא רוגס יאבצ חטש עובקל שי םא הלאשל רשא

 אלא תינורקע חותפ היהי חטשה היפלש ,םויה ץמאמ ןכא ל"הצש ,הסיפתה םע

.םיאנותיע וא םילייח ייח תנכסמו החלצהב תלבחמ ותחיתפ םא

 היה ,םייטקרפה תונורתפב עגונש המב ידמל בחרה סוזנסנוקה תורמל

 אבצה לש ודיקפתמ םאה :ולאש לשמל .תוינויעה תולאשב דואמ ףירח חוכיו

 תויה וא ;תעדל רוביצה תוכז תמשגה רמולכ ,הדועיי יולימב תרושקתל עייסל

 שומיש תושעל יאשר אוה םאה ,המחלמב חצנל אוה אבצה לש ודיקפתש

 הדיקפתמ הז ןיאש ונעטש ימ ויה דגנמ .תויצלופינמ הב תושעל ,תרושקתב

 ביטרנה תא רערעל הדיקפת .ל"הצ לש ויתורטמ תא תרשל תרושקתה לש

 םוחתב תיטילופה הגהנהה לש התוינידמ לע הלאש ינמיס ביצהל ,יטננימודה

.םירחא םימוחתב ומכ ינוחטיבה

 וא ,תיזיפה תואיצמה - רתוי בושח המ :הלאשה הלאשנ הז רשקהב

 עבטה ךרדב ונעט וניניב אבצה ישנא בור .תרושקתה יעצמאב הלש גוצייה

 שי תינרדומה היטרקומדבש וסרגש ויה דגנמ .רתוי הבושח תיזיפה הביבסהש

 המגוד האבוה תאזה הנעטה תוכזב .ילאוטריווה גוצייל תוחפ אל בושח לקשמ

 קיספהל רימש הלשממה שארל הרוה ןגייר אישנה :ןונבל תמחלמ תפוקתמ

 .םיידיה תעוטק הדליה תנומת ונחלושל העיגהש רחאל ןונבלב תוצצפהה תא

 דואמ איה תינרדומה הרבחב ילאוטריוו יזיפ ןיב הנחבהה ,תורחא םילימב

.הקד
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 אבצהש ונעט הצובקב אבצה ישנא - תרושקתהמ אבצה תויפיצל רשא

 אל תרוקיב ףטוח אוה ,ןכ לע רתיו ,בטיה ומצע תא 'רוכמל' חילצמ אל

:םיאשונ השולשב ודקמתה תרושקתהמ אבצה לש ויתועיבת .תקדצומ

.חווידה תונימא .א

 םיירחסמ םיסרטניא ןיבל תעדל רוביצה לש ותוכז שומימ ןיב ןוזיא .ב

.'גניטייר' ןוגכ ,תרושקתה לש 

.תיבויחל תילילש תרוקיב ןיב ןוזיא .ג

 ןיבמ וניא אבצהש השגרהב םיכלהתמ תרושקתה ישנא ,תאז תמועל

 לש הרפה םהב שיש ,םיגירח םירקממ שיקמ אוהש ,םתדובע יסופד תא

.תרושקתה לש תיביטמרונה תוגהנתהה ללכ לע ,תיעוצקמה הקיתאה

 :הלאשב איה יתעד תא הב עיבהל םג שקבמ ינאש הנורחאה הדוקנה

 רובס ינא .אבצלו םיאקיטילופל ,בחרה רוביצל תנבומ תרושקתה המכ דע

 הקומע הנבה ןיא ןיידע ,תרושקתה לש התובישחב םיריכמש יפ-לע-ףאש

 תמרוג תרושקתה לש הלעפה יללכ  לש םתנבה-יא .תרושקתה לש הקיגולל

.תויניצבו תויחטשב תלעופש ימכ תרושקתה תא םיגייתמש ךכל

 תרושקתה - הבותכהו תינורטקלאה תרושקתה ןיב לידבהל שי הז ןיינעב

 המכ לע דומענ םא תאז ןיבנו ,תינורטקלאה וז רשאמ תיניצ רתוי הבותכה

:תינורטקלאה תרושקתה לש הדובעה תוטישמ

 .וישכעבו ןאכב תקסוע איה ,ןורכיז ןיא היזיוולטל .1

 ינפ לע יתוזחה לוקישל תופידע םינתונ תינורטקלאה תרושקתב .2

.ינכותה לוקישה 

.םיעוריאב אלא םיכילהתב תקסוע הניא תינורטקלאה תרושקתה .3

.בושחה ינפ לע ןיינעמה תא הפידעמ תינורטקלאה תרושקתה .4

 תושעל אבצל רשפאת םירחאו הלאה תונורקעה לש הקומע הנבה קר

.ויכרצל תרושקתב ןוכנ שומיש

 תחיתפב ויתולועפבו וב לופיטהו ל"הצ יפלכ תרושקתה תדמע :ןמיו יבג 

 ,ל"הצו תרושקתה ,םיקסוע ונא הבש היגוסב חישהש ךכ לע ונעבצה ןוידה

:וילע םיעיפשמו חוכיוול םישלוגה םירז םימרוג רפסממ עפשומ

 םיפח םניא םישנא ,אוהש ןויד לכל םתסינכב - יטילופה דממה .1

 המצע תרושקת התוא ,'ןגמ תמוח' עצבמל רשקהב .תויגולואדיאו תופקשהמ
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 לש ויתופקשהב יולת - םיניטסלפה תא תתרשמל וא תפנרקתמל בשחית

.רבודה

 םהש דיקפתה תופקשה תא גצייל םיטונ םישנא – תידיקפת תוהז .2

 ישנא ןיב םיסרטניא ידוגינ םעפ אל שיש רמול ךירצ ןיאו ,וב םישמשמ

 ירה וללה םידיקפתה לכו ;הימדקא ישנאו םיאקיטילופ ןיב ,תונותיעו אבצ

.םירוהט םה תועדה יקוליח דימת אל ,הרצקב .ונלש ןוידב םיגצוימ

 תופשחנ ,תרושקת ישנא לומ םיבשוי אבצ ישנאשכ – ישגרה דממה .3

 אל שי אבצלו תרושקתל ;םהיניב ןילמוגה יסחיב תוממדמה תוקלצה םיתעל

 לש םייטעב הפירחמ תישגרה המצעה .תומיענ-יתלב תופתושמ תויווח טעמ

.םיעוצפו םיגורה לע באכו לבא ,רורטמ תודרח ומכ םימרוג

 ונקסע תאז לכב ,ונלש ןוידה תצובקב תומכסה הברהל ונעגה אלש ףא

 ,היטה ,תויביטקייבוא ומכ ,תונותיע לש דוסי יגשומ :ןהב ,תובר תולאשב

 םויה רדס לע עיפשמ ימ ;תינוחטיב הרוזנצ ;םיאנותיע לש תויטוירטפ

 לרומ לע תועפשה ;תרושקתה לש הדיקפתמ הז םאהו ירוביצהו יטילופה

 תועפשה ;גניטיירה תומחלמ תורישב םיאנותיעה ;יאנותיע לוקישכ רוביצה

 לכ ףואשל שי םאה ;וידקפמו ל"הצ תוליעפ רוקיס לע ימואלניב טופיש לש

 הקיתא ;יתרושקתה חווידה תונימא ;תרושקתל אבצ ןיב הינומרהל רקיע

.האלה ןכו תרושקתב םזילרולפו

 תרושקתו אבצש רבדה בוט ילואו ,תומכסה דואמ טעמל ונעגה ,רומאכ

 לש הנסוח לע אקווד עיבצמ הז ילוא ;םהיניב םיקלחנ תיטרקומד הרבחב

:תומכסה לש 'םייא' המכ ויה ,תאז לכב .הרבח

 תרושקת-אבצ יסחיש הרקיעו דואמ תינללוכ איה הנושארה המכסהה .1

 םניא םה הזה ףצרה לעו ,ידיקפת חתמ םע םיסרטניא לש הזויבמיס םיברעמ

 הצקה ,'ןגמ תמוח' עצבמ לשמל ,רבשמ ןמזב ,ןבומכ .עובק םוקמב םיאצמנ

 .ינוגראה חתמה לש הצקהמ רתוי קזח הזויבמיסה לש

 תושקו תובכרומ ,רתוי תובר אבצ רוקיס יבגל תויאנותיעה תומלידה .2

 הכירצ תרושקתה הדימ וזיאב :איהו ןוידה דקומב הדמעש הלאשהמ הברהב

 לש תויטוירטפב קפס ליטמ והשימש תרמוא תאז ןיאו ;תויטוירטפ תולגל

.םיאנותיעה

 יכ ,תישאר .רחש תרסח איה תרושקתל אבצ ןיב הינומרהל הייפיצה .3
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 ,תויושגנתה ילולסמ שי םימעפל - ךכמ רתויו ,העובק םיסרטניא תוהז ןיא

 םיאשונב הרבחב סוזנסנוק ןיא םא ,תינש ;היהי ךכש בוט תיטרקומד הרבחבו

 תיניטסלפ הנידמ תמקהל ,תורחא תונידמ םע םיסחיל ,הקיטילופל םירושקה

 ונאש םג המ ,תרושקתה ןיבל אבצה ןיב סוזנסנוק םייקתיש עודמ - המודכו

.אבצב ןהו תרושקתב ןה םזילרולפ םיבייחמ

 .לעופב םייקתהל השקתמש גשומ אוה יביטקייבוא יתרושקת חוויד .4

 לש םתונוכנל רמולכ ,'הנכ תויביטקייבוס-יא'ל תופצל רשפא רתויה לכל

 .תיעוצקמהו תנגוהה ,הפוקשה ,היולגה םתדמע תא ףושחל םיאנותיע

 הילע ,דימת תירשפא הניא תויביטקייבוא םא םג יכ םינעוטה שי ,םתמועל

 'הנכ תויביטקייבוס' גשומה ךופהי ןכ אל םאש ,יעוצקמ לאדיא ,דעי שמשל

.היתויטהו היתונולשיכ ,תרושקתה ילדחמ תרתסהל ןכוסמ הנאת הלעל

 יניצר ןפואב סחייתהל דואמ השק .ינידמה גרדה – הרסחה הילוחה .5

 תא םג ןובשחב איבהל ילב ל"הצ ןיבל תרושקתה ןיבש רשקל יתואיצמו

 ןכלו ,לקשמ דבכ םרוג הווהמו עיפשמו ברעתמ ינידמה גרדה .ינידמה גרדה

 הילוח םג לולכל שי תרושקתה ןיבל ל"הצ ןיבש םיסחיב ידיתע ןויד לכב

.וז תישילש

 ,תומיוסמ תויעב לש ןתופיכת לע םינוידב ונמכסה :רצקה חווטל םירגתא .6

 ןיב דואמ ישעמו ךשמתמ גולאיד תוקידצמש ,רצקה חווטה לש תויעב

 סחי לע ימואלניבה טופישה תעפשה תא ונינמ ןהיניב .אבצו תרושקת

 םיניצק וא םילייח לש יתרושקת רוקיס רשפאל םאה ;אבצל תרושקתה

 לש ,ןהיגוסל ,היתוכלשה תארקל תוכרעיהה ;יאבצ טפשמל םידמועש

 טנרטניאה לש םקלחמ ,לשמל ,חקלכ( השידחה תיתרושקתה היגולונכטה

.)ןינ'גב עצבמה ןמזב תועומשה תשורחב תירלולסה םינופלטה תשר לשו

 ךרוצה לע התייה הילא ונעגהש הנורחא המכסה :תרושקתה תרכה .7

 תיתרושקתה תכרעמה לש היצוליאו היישקל ל"הצב הריכבה הנוצקה בוריקב

.וז תכרעמ לש הילוקישו התלועפ יכרדל ןכו ,הילע םילעופש םיצחללו

 אבצה לע תלטומש תוירחאה ןיבש החנה תמייק ,תישאר :ןומרכ קירא 

 אל םא ,חתמ שי ,תרושקתה לע תולטומש תוירחאה וא תויעוצקמה ןיבל

 חווידב קפתסהל ךירצשו תמא חוודל רשפא-יאש ונמכסה םא ,תינש .הריתס

 אבצה ןיב םואית הזיא עצבל חתפ םיחתופ ונא ךכב ילוא ,ןימא יביטקייבוס
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 םילקתנ ונחנא םעפ אל – תורחא םילימב .םינפ יפלכ תוחפל תרושקתהו

 םאה .ונלש תוארה תדוקנמ תוחפל ,תימלועה תרושקתב םיירקש םיחווידב

 ןיבל תוילכלכהו תויעוצקמה תרושקתה תורטמ ןיב ןרכנסל ךירצ וא ןתינ

?ןהל םיפתוש ,םיחרזאכ ,םיאנותיעהש ,אבצה יפתכ לע תולטומש תורטמה

 תוימואלה תורטמהו אבצה תורטמ ןיב ןיחבהל ןתינ םאה :איה תפסונ הלאש

 הלאשה ?ימואל רבוד ,קוידב ,והמו ,ימואל רבוד ונל ץוחנ םאה ?תובחרה

 וחרוכ לעב סנכנ אבצהש רמאנ ובש ,ונלש םדוק ןויד ןורכיזב הלעמ תאזה

 םאה - םויה ונלש רשקהבו .יוארכ םהב הלפיט אלו הרצי הרבחהש םיללחל

 הניינעמ םה אלא וניינעמ םניא םצעבש ,םהב קסוע ל"הצ רבודש םיאשונ ןיא

?הלוכ הרבחה לש

 רשפא תוילבולג תומרונו תופיקש לש תואיצמב םאה – הנורחא הלאש

 הרבסהבו ,םחליהל איה אבצה תרטמ ,רמולכ ?הרבסהו המחול ןיב דירפהל

.םירחא וקסעתי

 שומישה איה הצובקב ונלצא התלעש תניינעמה היגוסה :ויז לארשי 

 .'רוגס יאבצ חטש' דגיהה תא חגנל ידכ 'תעדל רוביצה תוכז' לש וזה הישואב

 םירערעמ ונניא ךכב םאה איה תאז היגוסמ תרזגנה הברהב תבקונ הלאש

 ,ולש תוימיטניאה לע ןגמ אוה םיניינע וליאב טילחהל ל"הצ לש ותוכז לע

 השעת תומוקמ ולאב בטיה תרחוב תרושקתה וליפא .תרחאה וא תיעצבמה

 תואיצמ לש רשקהב .רוביצה יניעל ןתוא ףושחת אלו הענצב היתולועפ תא

 םה אבצה לש וינחבמש רוכזל שי םג ,תישעמ תואיצמ תמועל תילאוטריו

 םישרדנ םינוגראה ראשש תוריבסה יאנתב אלו םיינוציק תואיצמ יאנתב

 הבוחהו תוכזה דוביכ איה ןאכ תנחבנש תיזכרמה הלאשה ןכל .םהב דומעל

 ימעטמ וליפאו םיינוחטיב םימעטמ תמיוסמ תוריגס לע רומשל אבצה לש

 ןכתיי אל .העתפה ילב המחלמ תושעל רשפא-יא ירה .תיאבצה הרותה

 אל וא הזעל סנכיהל םאה םייאבצהו םיינידמה םיגרדב םיטבלתמ רשאכש

.תעדל רוביצה תוכז םשב הפקה יתבב ןודינ ומצע הזה אשונה ,הזעל סנכיהל

 .תמיוסמ תוריגס םייקל אבצה בייח םהב תולובגה דוביכ אוה יזכרמ ןיינע

 אל אוה ,ותוא רובעי םאש - לובגה והמ עדוי דקפמה קר םהב תומוקמ שי

 דקפמה לע תלטומה וז תוירחא .וילייח תא ןכסי וא המישמב דומעל לכוי

 שי .קרפה לע ולעוהש תורחאה תויגוסה תחא םע תנזואמ תויהל הלוכי אל
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 הב תיאבצ תוביוחמ התואב הרורב דואמ תויטננימוד ,תמיוסמ תונטלתש הפ

 ןוידהמ לודג קלחש יל המדנו םירבדה תא ןזאל וא רמשל םישרדנ ונחנא

 ונל הרומש וזה תוכזה תמאב המכ דע אוה – הזב קסוע ךכ לכ אל אוהו –

.תדבוכמו

 הלאש .תולובג לע םירמוש ןכ ךיא אקווד איה תיזכרמה הלאשה ילוא

 תא ריבסהל וא ומצע תא רוכמל ףרה ילב שרדנ אבצ המל :איה תרחא

 תרימשב קלח תחקל הדיקפתמ יכ התעדב הלעמ אל תרושקתה עודמ ?ומצע

 ?רתסנו יולג ןיב הזה ןזאמה

 טלחהב ינא לבא ,תסיוגמו תיטוירטפ היהתש תרושקתהמ שרוד  ינניא

 הילע ,טפושכ המצע תא הדימעמ איה םא .תנזואמ היהתש הנממ שרוד

.תויוביוחמ המכ  המצע לע תחקל הדימב-הב

 יבג לש ותצובקב הגשוהש םיעדה תומימתל דוגינב :רצינמרק יכדרמ 

 ינא – 'הנכ תויביטקייבוס'ב תויביטקייבואה לש התפלחה ןיינעב ןמיו

 לש המויקב תיביטקייבוסה הנומאב תינתומ תישונאה תוברתהש רובס

 .תויביטקייבוא

 םיביטרנ לש םמויק תוכז תא לטבל ושוריפ ןיא ,תויביטקייבוא שיש רמול

 תא רוטפל .תואיצמב ןנובתהל תונוש םיכרד לשו תיביטקלס תונשרפ לש וא

 .תוועמ יתרבח רסמ ,יניעב ,אוה תויביטקייבואל הלש תוביוחמהמ תרושקתה

 תיעוצקמ-יתלב תוגהנתהל הנמזהכ שרפתהל הלולע 'הנכ תויביטקייבוס'

 'הנכ תויביטקייבוס'ב ,ןכיה האור ינניא .תרושקתה לש תיארחא-יתלבו

 עדימ רוביצל קפסלו תורוקמ בילצהל ,רתויב הבוטה הייארל עיגהל הבוחה

.ןימא

 תמא ןיב הנחבהה ,הכרעמ יאנתבש ןאכ ורמאש ימ וקדצ ,אסיג ךדיאמ

 .םלשמ אבצהש ריחמה הומכו ,דואמ השק תישענ תיטילופ תמאל תיאבצ

 .המחלמה לש התקדצב רוביצה עונכשב ףתתשהל אלא אבצל אצומ ןיא

 םושמ ,סייגתהל התונוכנ תניחבמ ,הרבחה לש הדימעה רשוכ תבוטל ,תאז

 תניחבמ םגו ,הלשממה תוינידמ תא עצבי אבצהש תבייחמ ונלש הקוחהש

 -  גורהלו ןכתסהל םירחא םישנא םיחלושש ימ לצא ךרדה תקדצב הרכהה

 הנוכנ גהונ אוהש ענכשלו ענכושמ תויהל ךירצ אבצה וללה תוביסה לכמ

 רוביצהמ קלח ינזואב לבא .תיבה לע המחלמ וזש ,הררב ןיאשו ,קדוצו
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 םויה בשוח רוביצהמ קלח .הלומעתכ םיעמשנ הלאה םירבדה ,ילארשיה

 איה המחלמהש ןוכנ אלש ,'ביבא-לת איה םירצנ'ש הזרכהב תמא ןיאש

 אבצהש הממ תעבונ  הניא רוביצב תאזה הרכהה .'הררב-ןיא תמחלמ'

 הצוחה אצת תיטילופה תקולחמהש עגרב .הלשממה תוינידממ  אלא ,השוע

.רתוי דוע השק היהת תאזה הנומתה ,םישדוח לש ןיינע הזו ,הזוע אולמב

 תרושקתל םג ,הז ודיקפת תא אלמל אלא הררב ןיא אבצלש םושמ

 הלאשה לע הלאש ןמיס דימעהלו הדיקפת תא אלמל אלא הררב ןיא

 תלעומ איה תרחא ,ונל תגצומ איהש יפכ ןכא איה תאזה המחלמה םאה

 .הדואמ לכב הזה דיקפתה תא אלמל תבייח תיטוירטפ תרושקת .הדיקפתב

 לטומש דיקפתה יפל ,וכרדב ףוג-ףוג תכלל םיבייח אבצהו תרושקתה

.וילע

 הניחבמ ןיטולחל תקדצומ ,תרושקתה ינפב העיבת ודימעה אבצה ישנא

 ןיב רשק היהיש - הנכ תיביטקייבוס אל - הנימא תויהל הילעש ,תיביטמרונ

 .תיעוצקמו תיארחא ,תנגוה היהת איהש ,תואיצמה ןיבל תראתמ איהש המ

 ,תואיצמה תמרבש אלא .המרונה תמרב תוקדצומ תועיבת ןה הלא לכ

 ,וללה הדימה-תומאב קפסמ וא אלמ ןפואב תדמוע הניא ,ללככ ,תרושקתה

 רפתשת איהש ןכתיי .תאזה הניחבהמ תיתמרד הנתשת איהש רעשל השקו

 הזו ,איהש תומכ ראשית איה תיתוהמ לבא ,לטב רבד הז ןיאו ,םיילושב

.ןובשחב ואיבהל בייח אבצהש ןותנ

 םירבדהש ןויערה .הלילשהו בויחה תניחבמ תנזואמ תרושקת היהת אל

 ,םייוגשה םירבדה ומכ לקשמ ותוא תרושקתב ולבקי הכלהכ םידקפתמש

.ךכל הפצנ םא העטנו ,איה רשאב תרושקת לכ לש ןויגיה דגונ ,םילדחמה

 תירחסמ תרושקתו ,תויביטקייבוא לש הדימל רותחל שי ,תאז םע

 לש םמוסרפ לע דיפקהל תבייח ,הירצומ תא םינוקש חיטבהל הצורש

 תא דימעהל הרומח תועט וז .תואיצמה םע דחא הנקב םילועש םירבד

.'הנכ תויביטקייבוס' לע תרושקתל ונלש תועיבתה

 לע יהשלכ הרקב לע רומשל רוביצה לש ותלוכי :לארה לארשי 

 קר .תיביטקייבוא הניא תרושקתהש ךכל תועדומה םצעב איה ,תרושקתה

 תינקפס תויהל הכירצ תרושקתהש םשכ ,ןוזיא ידיל איבהל הלוכי תונקפסה

".שדקו האר הזכ"כ רבד לכ לבקל אלו אבצה יבגל
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 ,תודמעהו תועדה םוחתמ לידבהל ,עדימ תריסמ םוחתב :רצינמרק יכדרמ 

 ןותיע ארוקכש ךכל הריתסב דמוע וניא הז .תונימאל תוביוחמ תרושקתל שי

 תא חותפל לארשי יחרזאל עיצמ ינניא ;תונקפס תולגל םדא לכ ןימזמ ינא

 .תואיצמה לש םוליצ אוה םיארוק ונחנאש המ :רמולו םינותיעה

 עדונש המ יפל ,לשמל ,ןינ'גבש איה תיביטקייבואה תמאה :ןומרכ קירא 

 הלבקתנ היזיוולטב .סרהנ םיטילפה הנחממ ןטק קלח קר ,רבד לש ופוסב ונל

 ןיב ןילמוגה תקיז יהמ - תאזמ רתוי ?יביטקייבוא הפ המ .תרחא הנומת

 התאש םילכה הבש תואיצמ םע םידדומתמ ךיא ?תונימא ןיבל תויביטקייבוא

?תויביטקייבוא לכ שארמ םילכסמ ,ליעפמ

 קפתסהל ןיאש הנעטה תא תששאמ קר ןינ'ג לש המגודה :רצינמרק יכדרמ 

 תיביטקייבואו הנימא איה הנחמה לכ לש םוליצ תאבה .'הנכ תויביטקייבוס'ב

 תריציו דבלב סרהנש הנחמה עטק לש היזיוולטב ותאבהו ורוגסממ רתוי

 תרושקתה לש הלועפה ילכש ןוכנ הז ןיא .סרהנ ולוכ הנחמהש םשורה

 תואיצמ החינמ הלאשהש היָאר אָה .תויביטקייבוא לכ שארמ םילכסמ

 םשור רצי וא ןעטש ימ .סרהנ הנחמה ןמ ןטק קלח קר היפלש ,תיתדבוע

 .תרושקתהמ שורדל שיש הדימה תומאלו תמאל אטוח ,סרהנ ולוכ הנחמהש

 תא ורציו סרהנש םצמוצמה עטקה תא ואיבה ,'תיביטקייבוסה תונכה' םשב

 תא קוידב שיחממ הז .ולוכ הנחמב שחרתהש המ תא ףקשמ אוהש םשורה

.'הנכה תויביטקייבוסה' לש התנכס

 ןיבל תרושקתה םלוע ןיב םיוסמ ןוימד שי ,ונניינעל :ןייטשלקניפ םחנמ 

 לבא ,תיאבצה הכרעמה לוהינל םיינוציח הרואכל םהינש ,טפשמה םלוע

.השעמלו הכלהל רתויו רתוי םהב בשחתהל שי ,רבד לש ותִמאל

 םוי 03 ךותש ךל ררבתמשכ לבא ,הכרעמה לוהינל הדומצ תרושקתה

 ןוילעה טפשמה תיבל 'םיצ"גב' 52 ושגוה 'ןגמ תמוח' עצבמ תליחת זאמ

 תפסונ תיזח ןעמ ןאכ החתפנש רורב ,המצע המיחלב םיעגונש םיניינעב

.הב בשחתהל ךירצש

 :םינוויכה ינשב ןה ביצהל שקבמ ינאש תוישעמה תולאשה ,הז רשקהב

 ולגתסי ,םיטפושל קר ןווכתמ ינניאו ,טפשמה ישנא םאה ,דחא דצמ

 ,ינש דצמו ;המיחל לש הפוקתל ונרזחש הדבועה ןמ תועבונש תויועמשמל

 ,ןוילעה טפשמה תיב תאז המידש יפכ ,לבקל םילגוסמ אבצה ישנא םאה
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 הרושק תחא די םע המיחלה .רוחאמ הרושק תחא דישכ םחליהל םהילעש

 םה רסומהו קוחה ילוקיש םג יכ ,רבד לש ופוסב םלתשת ,חטבומ ךכ ,רוחאל

.המיחלה יכרעמ בושח קלח

 :תואמגוד המכ איבא

 קוחל 011 ףיעס יפל תילילפ הרבע רבוע ל"הצב תרשל אל ארוקש ימ .1

 םדא  ןייארל הצרי אל יאנותיעש תעדה לע הלעי םאה .ילארשיה ןישנועה

 ודימעי הז ונמלועבש תומדל רשפא םאה ?םיחטשב תוריש תונברסל ארוקש

?ןידל ךכ לע

 םבתככ םייאבצ םיריקחת םעפ ידמ םימסרפתמ ימלשורי ןועובשב .2

 אטבתהל לכוי לייחש ,יוסח היהי ריקחתהש אוה יטפשמה ןויערה .םנושלכו

 דקפמ וא לייחש חוטב ינניא .ומסרופי אל וירבדש העידי ךותמ תוישפוחב

 םויב ןותיעב וטטוצי םהירבדש םהל עודישכ ,ריקחתב ישפוח ןפואב ורבדי

?ןידל ךכ לע דימעהל ?הז ןיינעב רוקחל דיתע והשימ .ישיש

 םוסרפ תעינמל יטפשמה ןוירטירקהש ונמזב עבקנ הרוזנצה אשונב .3

 .ןחבמה הז .הנידמה ןוחטיבב תישממ העיגפל הבורק תואדו אוה תרושקתב

 01 תומסרפתמשכ הרוק המ לבא ,יטרקנוקה הרקמה תא קדוב טפשמה תיב

 ?היעב ןאכ הווהמ הנניא תאזה תורבטצהה םאה ?תועידי 001 וא תועידי

 םילח םאה ?המיחל ןמזל םג הזה ןחבמה לש הנוכנ המאתה היהת םאה

?םינוירטירקה םתוא

 איה לארשיש הדבועב תואגתהל ונילע :המיחל יעוריא לש תוטיפש .4

 המיחל יעוריא קדוב הב ןוילעה טפשמה תיבש הדיחיה הנידמה הארנכ

 ,תאזה היגוסה יבגל םיקולח םמצע ןוילעה טפשמה תיב יטפוש .תמא ןמזב

 תיזח ןיעמ ןאכ שיש ,אבצה ישנא םג ,םיניבמ ונלוכ םאה - ונחנא וליאו

 תוצקהל םהילעש ומכש םיניבמ ט"חמה וא דוקיפה ףולא םאה ?תפסונ

 לע םילשוריב טפשמה תיבב תובושת תתל םהילע ,תרושקתה יניינעל םוקמ

 גולאידה תעב םימו ןוזמ תקפסא לע - המצע המיחלב םיעגונש םיניינע

 ?ןינ'גב תופוג ףוסיאו יוניפ לע ,םחל תיבב דלומה תייסנכב

 הלאה תודסומה ינשש אוה תרושקתה ןיבל טפשמה ןיב ןוימד דוע

 תונובשח םהל שיש םישנא שיש אלא .תמאה רקחל ףואשל םיבייח
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 המכו המכ תחא לע ,תימינפה תרושקתב רבדה ךכ םאו ,םייביטקייבוס

 םאש רמא ץוחה רשש יל רוכז .תרושקתב קר אלו .תימואלניבה תרושקתב

 חיכוהל לכונ ,ןינ'ג יעוריא רקחל ם"ואה לש הדעווה םע הלועפ ףתשנ

 קחשמהשכ לבא ,חבט היה אלש םימתבו תמאב ןימאמ ינא .חבט היה אלש

 ,ןכאו .וטילחי המ שארמ עודיש םישנא םע הלועפ ףתשל דואמ השק ,רוכמ

 הדעווה לש םירבחה תשולש ךותמ  םיינש ,הדעו היהת אלש עדונש עגרב

.לוכיבכ ,עציב אבצהש המחלמ יעשפ לע רוריבב ורביד תדעוימה

 אופא איה הטומ םלועבו תונובשח לש םלועב תמאה רקחל הפיאשה

.רתויב תיתייעב

 הרכהב יתכלהתה יתנוהכל הנושארה הנשב .ישיא יודיווב םייסא

 רשפא-יאש יל ררבתה הרהמ דעש אלא .תרושקתהמ קחרתאש בטומש

 הריקחה תכרעמש בותכ ןותיעב יכ ?עודמו .תרושקתהמ קותינ ךות דובעל

 תועגונש ח"צמ לש תוריקח 001-מ הלעמל שיש עדוי ינאו ,תרקוח הניא

 ינאו ,ןידל הדימעמ הניא תיטפשמה תכרעמהש בותכ ;המיחלה יעוריאב

 הלאה םירבדה תא איבהל אלש רשפא-יא .ןידל תודמעה תורשע שיש עדוי

.יתינתשה ינא םג ןכ לעו ,ינוציחה םלועה תעידיל

 ןותיע רוכמל רשפא-יאש קדצב רצינמרק יכדרמ רמא :קחש-ןיקפיל ילט 

 ישנא םתויהמ ץוחש אבצה ישנאל רמול ינוצרב לבא ,םייבויח םירופיס םע

 םהמ המכ - דיל ןותיע םיחקול םהשכ .תרושקת לש םינכרצ םג םה אבצ

?םייבויח םירופיס םש אורקל וצרי

 – אל המו םסרפל המ ,תויקנ תויביטקייבוא תוטלחהב עגונש המב

 םניא םייונימו םיצוביש םגש אבצה ישנאל ריכזהל ינוצרב הז ןיינעב םג

 תצק הלאה םייונימהש קר ,םייביטקייבוא םירוהט םיעינממ דימת םיעבונ

.וידרב דיגי וא ןותיעב והשימ  בותכיש הממ םיילרוג רתוי

 הזעל הסינכה תינכתל םדקש ירוביצה ןוידה לע רביד ויז לארשי

 ינאו ,בוט המ ,הזעל וסנכנ אל תרושקתב ןוידה ללגב םא .ויתונכס לעו

 ןתוא לכ לע אטח לע תוכהל םג שיו .האבה םעפב םג היהי ךכש הווקמ

 אלו העדי וא ,הבתכ אלו העדי וא ,העדי אל תרושקתה ןהבש םימעפ

 דבכה ריחמהו ךכ בקע ומייקתהש םייאבצה םיעצבמה לעו ,יבמופב הניידתה

.ונמלישש
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 ןמ קלח .האמחמ תאזו טעמ אל דמל אבצה - תויצלופינמ ןיינעב

 הרוצב תרושקתב שמתשהל םיעדוי םהו ,םיאקיטילופל םג וכפה םיניצקה

.תיזואוטריו

 תעדוי ינומכ ימ - תרושקתהו אבצה ינונגנמ ןיב םייקש חתמל רשא

 םישנא תלבוה לע תוטלחה לבקל רשאמ יתעד תא בותכלו תבשל רתוי לקש

 קר הנניא קוידלו תונימאל ונתאמ העיבתהש ךכל הביסה םג וז .ברקל

.תירטנמלא איה אלא ,תקדצומ

 םלועהש םלוכל רורבש חינמ ינא .התוחנ החיתפ תדמעב ונחנא :בגר ליג 

 הדהאהשו ונדגנ רורטב רשאמ רתוי יניטסלפה םעה לש ולרוגב ןיינעתמ

 דוע המ ,םהלש לבסל ונלש לבסה ןיב ןוזיאה רסוח תא תרצוי שלחל

 וניארשכ ,ונמזב ,ונחנא םג .ימויק םויאב םינותנ ונחנאש רובס וניא םלועהש

 לש ןומה ךותל םש םירוי ךיא ,הקירפא-םורדב שחרתמה תא היזיוולטב

 םינבלהש גושגשה תא עגר ותוא ונרכז אלו טעמ אל ונעזעדזה ,םירוחש

 םימעפל ונמצע תא דימעהל תפלאמ תוסנתה יהוז .לשמל ,ןואטפייקל ואיבה

.ינשה רבעהמ

 םייוכיסהש ונל רורבש תויהו ,תדהוא תימינפ תרושקתל הפצמ ל"הצ

 ןבומב תיארחא .תיארחא היהת איהש םיפצמ תוחפה לכל ונא ,םיטעומ ךכל

 לולעש תרושקתב רואית יזא ,תויעצבמ תואיגש ונישע ןכא םאש - הזה

 אל ,הבתכה תא רביחש יאנותיעב םג עגונ ,דיתעב ל"הצ תולועפב עוגפל

 תדוקנ .השק דואמ תואיצמ םע םידדומתמ ונינש ,ןאכ םייח ונינש ;יל קר

 םימעפל ןיגפמ אבצהש היונארפה ןיבש והשמ אופא היהת הנוכנה ןוזיאה

 .'הנחמב' ומכ סיוגמ ןותיע ןיבל ,תרושקתה יפלכ

 ,קחש-ןיקפיל ילט ומכ אלש .יעצבמה ןונכתהמ קלח םה הרבסהו תרושקת

 וא הזעל סנכיהל םאה ןוידה תא תרושקתה ידיב דיקפהל ונילעש רובס ינניא

 תודוקנ לע ,תאזכ הסינכ לש תויועמשמה לע ןויד ונכותב םייקל ונילע לבא ,אל

 הזכ יגטרטסא ןויד םייקל .הלועפה ךרד תא ךכל םאתהב לוקשלו הפרותה

 ובש ףסאמה ברקמ ל"הצ רבוד תא רטופ היה יאדו ,יעצבמה ןונכתה ןמ קלחכ

.שארמ ןובשחב איבהל ונילע היהש םירבד ריבסהלו ץרתל וילע

 םלוכו הזב הז םיבולש םלוכ – הנידמה ,אבצה ,תרושקתה :ןייד הנליא 

 תרושקת ,תיטוירטפ תרושקת ,תסיוגמ תרושקת ,המודר תרושקת .ונלש
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 םג - 'םילימה תסבכמ'מ קלח איהש תרושקת ,תימואל תרושקת ,השידא

 איהש וא תננוכמ איהש המואהמ קלח תויהל הצור תייה אל ,בגר ליג ,התא

 תיעצבמ תועט לש םיסיסרה תא גופסא ינאש הדימ התואב .הנממ קלח

 תומדריה לש וא ילש תיעוצקמ תועט לש םיסיסרה תא גופסת התא ,ךלש

.ילש תיעוצקמ

 יתיווח ינאש הבוט יכה המגודהש םושמ ,תאז ןיבמ התאש תעדוי ינא

 תדוקנמ םירבדה לע לכתסהל ןיצק לש ותלוכיל םייעוצקמה ייח ךלהמב

 תישעש המ איה – רתויב הבוטה הרוצב ולש ותרטמ תא גישהלו ילש טבמה

 לע רדשל ונדמעש תיפיצפס הבתכב רבודמ .םיקוסמה ןוסאב תרושקתה לומ

 ןוסא לש םויב הרקמב ,תוחאה םיקוסמה תסייטב הרקמב ומלוצש םירבד

 םגו ,לוכי ינניא" :רמאו תכרעמב ונלצא בצייתה טושפ בגר ליגו ,םיקוסמה

 הצור ינא לבא .הזה םלוצמה רמוחה תא רדשל םכמ עונמל הצור ינניא

 ,םיה ליח השעש המ אלו ךכ .םינוכיס םילהנמ ךכ ".םירבד המכ דוע וניבתש

 תטיישה ןוסא תא רוקחל ןויסינ לכ ףדהו 'תוירוחאה םיילגרה לע בצייתמש'

 זאו ,ןושיקה תשרפ ללגב תיתימדת הקוצמל עלקנ םיה ליח ובש עגרל דע

.עדימה לכ תא לבקל םואתפ רשפא היה

 תרייס ימחולב תרתונש 'הטירש'ה לע הבתכ יתרדיששכ :תרחא המגוד

 .חור תרומב הבתכה תא לביק אבצה ,תאזכ הדיחיב תוריש ירחא 'ןבדבוד'

 תוליעפל ףרטצהל ,לשמל ,ונל ושרה קר וליא ונתוא להנל היה לק המכ לבא

 םימלצמ ונייה וליא הטירש לע םתא רבדמ זא היה ימ .'ןבדבוד' לש תיעצבמ

 היגולוכיספה לש םיטרפה-יטרפל םתא דרוי היה ימ ?םיברעתסמ לש הלועפ

 יניטסלפה דליל ללוע אוהש המ לע תישפנה הקעומה םע ראשנש לייחה לש

 ?םינותחתב שובל אוהשכ ותוא חקלו ויבא תיבל הליל ןושיאב סנכנשכ

 ,תרושקתה ,ינש ףוגו ,יטוירטפ ,יעוצקמ ,יארחא דחא ףוג שיש בושחל

 יבגל יתִמא שגר לכ לוטנו תימואל תוירחא לכמ ףח ,לבלובמ ,עורפ אוהש

 תא ,אבצה דקפממ ,ךממ ענמת תאזכ הייאר – בושח אל המו בושח המ

.םינוכיס להנל תלוכיה

 ,היזיוולטה לש הזה ימינפה קודקדה ללגב ,הידמה לש תוירחסמה ללגב

 הייטנה ללגב ,תודידרה ללגב ,תויחטשה ללגב ,הנומתל תורכמתהה ללגב

 תלוכיה לע תולבגמ לש המויא תכרעמל םינותנ ונחנא - ריחמ לכב רדבל
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 ,הריעסמה הנומתה לא םיטונ ונחנא תאזה הביסהמ .םיאנותיעכ דקפתל ונלש

 .רונ-יד יקוקיז הברה הב שיש הנומתה לא ,תוליעפ תייוור איהש הנומתה לא

 .ונב קחשל םילוכי םתא הזה ןבומב ,ונתוא להנל םילוכי םתא הזה ןבומב

 ריחמ לכבש הדבועה .ונתונגל  רקיעב לבא םכתבוטל תצק תאז תרמוא ינא

 ,ערה רוביגה תאו בוטה רוביגה תא שפחנ דימתש ,יתמרד רופיס רפסנ

 םומ הליטמש רתיה ןיב איה - דימת םישפחמ ונחנאש תאזה המגידרפה

 ,אלמה רופיסה תא םיאיבמש ,םייביטקייבוא םיאנותיע תויהל ונתלוכיב

 ןכו תואצותה םע ,םיעינמה םע ,ךילהתה םע ,הירוטסיהה םע ,רשקהה םע

 .האלה

 לאדיאה יבגל רצינמרק רוספורפ רמאש םירבד םע ירמגל המיכסמ ינא

 ,ישעמ ךרוצ לכל תיאנותיע תויביטקייבואל ברקתהל .תויביטקייבואה לש

 ענכיהל ,תירוטר וליפא ,רוסאש רצינמרק רוספורפ לש ותעדכ יתעדו

 הבשחמה ךלה תניחבמ יוקל יל הארנ הז .'הנכ תויביטקייבוס' לש גשומל

.יאנותיעה

 ןילמוגה יסחי איה ןאכ םינוידה דקומב הדמעש היגוסה :ןומרכ קירא 

 תועיבתה ןיבו םייאבצה תוחוכה לש םהיפתכ לע תלטומה תוירחאה ןיב

.היגוסל תרושקתל םיגיצמ ונאש תויתאהו תויעוצקמה

 המחול ָתיווח :תאז איה ,םאטשרבלה דיווייד רמ ,ונלש חרואל יתלאש

 םירטמוליקב רבודמ ונלש הרקמב וליאו ,תיבהמ םירטמוליק יפלא השחרתהש

 תכרעמ רוציל םיכרד שי םאה ,םכלש ומכ ונלש ,המחול יאנתב .םידחא

?יתרושקתהו יאבצה םרוגה ןיב תונימא לש םיסחי

 םא .יטרקומד ןוטלשב רתויב רקיה ךרעה איה תונימא :םאטשרבלה דיווייד 

 םאנטייווב םחולכ .שאר תפקוז תויניצהו סרוק ןומאה ,ותלוזב חטוב וניא שיא

 אשונל ינקירמאה אבצה לש דואמ ינלשר סחיל דע יתייה ,הנש 04 ינפל

 תודבא יבגל וליפאו ,חטשב בצמה יבגל רקשל וגהנ םידקפמו ,תונימאה

 .תורתומ תמחלמכ םהיניעב הספתנ המחלמהש ינפמ ,ינקירמאה דצב

 קותינ לש השגרה התייה ;תינקירמא תוילאינולוק לש הסיפת הררש

 היגוס םע דדומתהל םישרדנ םתא .תילכתב הנוש םכבצמ .תואיצמהמ

 םיללכשמ םויל םוימש םיניוע םימרוג םכביבסמשכ היטרקומדב תיתוהמ

 ןיב ןוזיאה לע םירמוש דציכ ?םידרוש ךיא .םהלש היצקובורפה יעצמא תא
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 היטרקומדה  לש המויק ךשמה תחטבהל השורדה המצעה ןיבל היטרקומד

 ול םישרדנ םתאש גוסהמ יפרגואגו יזיפ ןוחטיב לע רומשל חרכהה ?וזה

 היטרקומד לש םיללכ רפהל אל דבב-דבו )ביבסמ ביואה עבטב בשחתהבו(

 יכ שובא אלו הדוא ?תאזה המלידה תא םירתופ דציכ .םידקת אלל אוה –

 תוכזה ינקירמא ףאל ןיא ,הרידא תיניערג המצעו ונביבס םיסונייקוא ינש םע

.הז ןיינעב לארשיל ץעייל

 התייה םאנטייווב תוברקה תריזל תרושקתה לש התושיגנ תלבגה

 חצנל יוכיס םהל היה אלש הכרעמב םיינקירמאה תוחוכה לש דגנ-תבוגת

 טולשל הלודג תושיחנ התייה תויטילופ תוביסמ ןהו תוינכט תוביסמ ןה .הב

 ,לזאזעל ריעשו לוכסתל אצומ ול שפיח םגש ,ינקירמאה אבצהו ,עדימב

 הנוש היה בצמה ץרפמה תמחלמב .תרושקתה תומדב ראשה ןיב ותוא אצמ

 םירופסה םימיב .תיליע היגולונכטב הנייפאתה הכרעמה בור יכ תילכתב

.םימחולל הפרטצה תרושקתה ,עקרק תמחלמ הלהנתה םהבש

 םייח םתאשו ךורע ןיאל שיגר ינוחטיבה םכבצמש שיגדמו רזוח ינא

 םייניצרה םישנאה תא תוהזל ןתינש רובס ינא תאז םעו – םיעוריאה תיזחב

 תרושקתל תושיגנ ןתמו ,'תוצונה ירחוס' הנכמ ינאש ימ תמועל ,תרושקתב

 איה םירכומ םתאש הבוט יכה הרוחסה ירה .יבויח רבד אוה תיניצר

 .םייקתהל םכתוכזו םכלש היטרקומדה

 לע רבדל אלש ,ינקירמאכ ךתוהז ובש בצמ ךל רוכז םאה  :ןייד הנליא 

 תשגרה ובש בצמ ?תיאנותיעה ךתמישמל הריתסב הדמע ,םזיטוירטפ  ישגר

?'ינקירמא וא יאנותיע וא' התאש

 יתבתכ אלש םאנטייו םורדב םיעוריא ויה 3691-ב :םאטשרבלה דיווייד 

 תירבה-תוצרא לש םידחוימה תוחוכה תא ןכסמ היה חווידהש רחאמ םהילע

 עצבמ ינשה דצה םגש העידיב ימצעל תאז יתצרית .םירחא םימחול םגו

 יפ לע המאתה' הנכמ ינאש המ תושעל לכואש יתנמאה דימת .תומוד תורפה

 םיבלשב רבכ תימיספ הדמע תטיקנ לע השק תרוקיב יתגפס .'רשיה לכשה

 תונותיעבו ןוגטנפב ,ןבלה תיבב ילש םירקבמהו ,הכרעמה לש םימדקומה

 המ .טוירטפ-יטנאו ילקידר ןלאמשכ יתוא ראתל וסינ ,תינקירמאה תינמיה

 ףקשל ילעש הרכהה התייה 'סמייט קרוי-וינ'ב זא יתדובעב יתוא החנהש

 יבאש תויה .תעה אובב םיעתפומ ויהי אל יארוקש ידכ םיעוריאה תא הנמאנ
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 הלאשה יתוא הדירטה אל םלועמ ,היינשה םלועה תמחלמב שבוח שמיש

 .םינמאנ םיחרזא ונחנא םאה

 ןתעפשהמ ,דבעידב וא ןמז ותואב ,דרטומ תייה םאה :ןרוא רימא 

 ןוסקינ לש ותריחבלו ןוסנו'ג לש ותשירפל ואיבהש ךיתובתכ לש תיטילופה

?םיפסונ םיבר תונברק םע המחלמ תונש עברא לש תפסותל םגו

 םילוקיש ויה אל הלא ,06-ה תונשב ריעצ יאנותיעכ :םאטשרבלה דיווייד 

 הניא הטישהש ןיבהל ינקירמאה םעל םורגל היה יזכרמה לוקישה .םייתוהמ

 חנומה תא עקעקל ,הרידאה 'םירקשה תנוכמ' תא רוצעל תוסנלו תדבוע

gnirpS - ידנק ןו'ג לש ותנוהכ תפוקתב דוע עבטנש  smreT, לוכה' רמולכ 

 רפסא אל ילוא' רמולו תבשל יאנותיע לש ודיקפתמש רובס ינניא .'הרושכ

 .'ןוסנו'גל קיזהל וא ןוסקינל רוזעל הלוכי איהש ןוויכמ תמאה תא

 ,תיטילופ תקולחמ לש דקומב הדמעש המחלמ רקיסש ריעצ בתכ יתייה

 טועימ גציי הארנה לככשו הלשממה לומ תירלופופ-אל הדמע ץמיאש

 הדבועה תא חור תרומב הליחתב ואר ןותיעה יכרועש ףאו ,ינקירמאה םעב

 םע ,הנגהה רש םע רתויב יבמופ תושגנתה לולסמ לע הלוע ינומכ ליחתמש

 ריעצ בתכ יתייה .ךכל ולגרתה םה ןמז רובעכ ,םירירגשו םיריכב םילרנג

 .ותקדצב חוטב היהש 82 ןב ןצחשו

 םיניצקל לווע םרוג ינאש ותעשב יתששח אל םא לאשנ ינא םעפ אל

 תינקירמאה תיאבצה הגהנהה לש תיללכה הסיפתה ךותל ופחסנש םיבוט

 תוטלחה ילבקמ לע רבדל אלש ,רוביצה תא התעטהו הרקישש ,תע התואב

 יל וקיפנהש תורוקמה תא יתפשח אלש תונעל גהונ ינא ךכ לע .םיינקירמא

 םיריכב םידקפמש חינהל שי יכ םא ,ילשל ההז םירבד תייאר ךותמ עדימ

.רמוחה עיגמ ןיאמ ועדי אבצב

 תושק תועשב םג ,לארשיש בוש ןייצל שקבמ ינא ,הווהל רוזחנ םא

 יהוז .ךכמ עמתשמה לכ לע היטרקומד הרושה ןמ ינקירמאל תגציימ ,רתויב

  תרושקתל ורשפאת םא .רוכמל םכתלוכיבש רתויב הבוטה הרוחסה ןיידע

 םתאש רתויב בוטה ןיטינומה הז היהי ,הבישחו תעד לוקיש הב שיש השיג

.םכתנידמל איצוהל םילוכי

 ,ונתוא להנל דואמ לקש הרובס ינא םג ,ןייד הנליא ומכ :ילאכימ ברימ 

 תלטצא איה – רצינמרק רוספורפ יל חלסיו - ראשה ןיב ,ךכל הביסהו
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 ךפהה קוידב איה תויביטקייבואל הרמויה יכ ,תויביטקייבואל הרמויה

 טבמ תדוקנל הרמוי איה תויביטקייבוא .תויביטקייבוא ןיא .תוירחא תחקלמ

 וא ירוטסיה ,יגולוכיספ ,ישגר רשק םוש הל ןיאש ,תוינפ תרסח תינוציח

 ראתל שקבתנ יכונאו לארה לארשי םא .תודבועל םג ןכ לעו ,שחרתמל רחא

 ןאכ וב רבודש םולצת ותואל סחייתהל לשמל ,ומצע יתדבוע בצמ ותוא

 יתש רייצנ ןיינע לכב וניניב תועדה יקוליח  ללגב ,ןינ'גב םיטילפה הנחממ

.תילכתב תונוש תונומת

 םחלנ ,ונתוא גציימש אבצה תא רקסל ונאובב המכו המכ תחא לע

 םירקסמש םיאנותיעהמ לודג קלחש ףא לעו ,וב דצ ונחנאש תומיעב ונליבשב

 תוכרעמ תוברל ,אבצה לש תונושה תוכרעמב םתעשב ושמיש ,אבצה תא

 ,אבצה לש םיריקחתב םיבשוי םה ,אבצה םע םיהדזמ םהו ,הלומעתה

 רצייל םילגוסמ םניא םה תאז םע .אבצה לש הפשה תא םירבדמ םה

.תויביטקייבוא

 תויביטקייבוסה' תא הדצה ונחנה םא( וילא רותחל ךירצש המ ןכל

 ,תוארל הלוכי ינאש המ תא תראתמ ינאש ,רמולכ .ןגוה רוקיס אוה )'הנכה

.האב ינא םהמש םינותנה עקר לע סופתל תלגוסמ ינאש המ

 ,תכוותמ וא תחוודמ קר הנניא תרושקתהש אוה ןאכ רמאנ אלש המ

 איה םא .העדות תרציימ ,להקה לצא תואיצמ תרציימ – תרציימ איה אלא

 תמא שיש השגרה רוביצה לצא תרציימ איה ,תויביטקייבואל תרמייתמ

 .ןאכל וא ןאכל םיטומ תויהל רשפא הנממש הדיחי המרונ וזיא שיש ,תחא

 עוגנו הטומ אוה ,תרחא בשוחש ימ לכש אצוי ,תאזכ העדות םירציימ םא

.ונלש תוימיטיגלהמ וקיחרהל שיו םירבד ינימ לכב

 ןיבו אבצה ןיב ןורכנס תויהל לוכי אל :הנושאר הדוקנ :ןמרקוצ ןונרא 

 ,ןורכנס ןיא וא ןורכנס שי :היינשה הדוקנה .היהיש בוט אלו תרושקתה

 םיחוויד םשו הפ שי .אבצל הקיזמ הניא תימוקמה תרושקתה לוכה ךסב

 ידמ רתוי םיחווידה תיברמ ,אבצה יניעב ןח םיאצומ םניאש תרושקתב

 אוה יתוא דירטמש המ .אבצה םעטמ םיארנ םהש טעמכו אבצל םידהוא

 שיש םיעדוי ,NNC לש םיחווידה תא םיריכמ – תילבולגה תרושקתה

 הנבומו ןנכותמ יביטרפוא לקשמ םוש הזל ןיא לבא ,תושדח תויגולונכט

 לכל ,הבישחה תאו םיבאשמה תא עיקשהל םיבייח .תיאבצה תכרעמה ךותב
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 ויכלהמ לכב תינרדומה תרושקתה לש תויתייעבה תא םינפהל ידכ ,קמועה

.אבצה לש

 וטבמ תדוקנ .תויביטקייבואה ןיינעל תעגונ הנושאר הרעה :ירפ םרוי 

 ,תיטסיביטיזופ התייה תויביטקייבואה אשונ חותינב רצינמרק 'פורפ לש

 .תינרדומ-טסופה הסיפתה םיעדמה לכב תחוור םויכ יכ ,היוגש ןכ לעו

 תיטסינרדומ-טסופה הסיפתה .תטלחומ תמא ןיאש רמוא םזינרדומ-טסופה

 ראתל ןתינ אלש תסרוג אלא ,תודבועה לש ןמויק םצע תא תלסופ הניא

 ןושלהש רמא השטינ .'תויגוצייה רבשמ' לש ותועמשמ יהוז .תודבועה תא

 המגוד איבא .תואיצמה תא תותוועמ ןעבט םצעמ םילימהש ,תרקשמ

 המ ,ןאכמ קחרה אל הרקש רבד לע ןותיעב העידי בתוכ ינאשכ :הטושפ

 הרק הז ?ןורמושו הדוהי רוזאב הרק הז ?ןיטסלפב הרק הז ?בתוכ ינא

 תא ראתתש דבלב תחא הלימ שי ?שמתשא הלימ וזיאב ?תיברעמה הדגב

 יתייטנ תא דימ תעבוק רחוב ינאש הלימה םצע .אל ?הדבועה תא ,תואיצמה

 תבייחשו תויביטקייבוא שיש רמול ןכל .תיכרעה ,תיטילופה ,תיגולואדיאה

 ,תמא שיש איה הנעטה יכ ,הנעטה תנבה-יא אוה ,תויביטקייבוא תויהל

 ונניא וילא רותחל שיש המ ןכל .טלחומ ןפואב התוא אטבל ןתינ אלש אלא

 איה תינקירמאה תרושקתב )ssenriaF( תונגוהו ,תונגוה אלא תויביטקייבוא

 תא איבהל ,ינשה דצה לש ותבוגת תא שקבל – םיאנת לש הכורא הרוש

 ,'ןימאמ ינאש המ הזו בשוח ינאש המ הז' ארוקל רמול ,טבמה תודוקנ יתש

 תא ראתל ילש תלוכיב לבגומ ינא יכ ,לבגומ ןובריעב ירבד תא לבק :רמולכ

 תואיצמה תא ראתל תלוכיב תלבגומ ןושלה יכ ,תיביטקייבואה תואיצמה

.תיביטקייבואה

 – תוירחאה ןיינעל בגר ליג רמאש םירבדל תסחייתמ היינש הדוקנ

 םיכייתשמ ונלוכ יכ ,אבצה לש ותוירחאל םיפתוש תויהל ונילעש רמולכ

 םגו ,תינורקע היעב תמייק הז ןיינעב םג .ביטקלוקה ותואל רבד לש ופוסב

 ןתונ ונניא בוש ינרדומה חרזאה ובש ,ימלוע-ללכ ךילהתל הרושק איה

 עגונ הז .ולרוג תעיבקל תיטסילופונומ תוידעלבו האלמ תוירחא ןוטלשל

 תינרדומה תיטרקומדה הסיפתה ןאכו ,ינוחטיבה םוחתב ,יאבצה םוחתב םג

 יתוכזו ,הלשממה שארמ תוחפ אל לארשי ןוחטיבל בוט המ עדוי ינא :תרמוא

 לש תכרעמ שי ול םג ,םימעפל העוט אוה םג ;והומכ קוידב יתעד תא עיבהל
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 רתי .תוירחאה םשב םדא קיתשהל רשפא-יא רבכ םויכ .םיפסונ תונובשח

.בשוח ינאש המ רמול איה תפתושמה תוירחאה םשב יתבוח ,ןכ לע

 עובשהמ םיאנותיע לש תובתכ 'ריעה' ןותיעב ואיבה םימי המכ ינפל

 לע םויה םתעד יהמ םיאנותיעה תא ולאשו ,ןונבלב המחלמה לש ןושארה

 אל :ורמא םירחא ;ןייארתהל ללכ ובריסש םיאנותיע ויה .זא ובתכש המ

 :רמאש ,ינמודמכ ,ןייטשדלוג בד היה םגו ;ונתעד תא וניניש ךכ רחאו ,ונעדי

 רמאש המב דואמ העט ,רבתסמ ל"כטמרהו .יל רמא ל"כטמרהש המ יתבתכ

.םימי םתואב ול

 ,תונוש טבמ תודוקנ שישו תחא תמא ןיאש איה תיטרקומדה הסיפתה

 לש התבוחמ ןכ לעו ,תועטכ רחמ ררבתהל יושע םויה םיעדוי ונחנאש המו

.תולאש לואשלו רקבל תונותיעה לש התבוחמו דגנתהל היציזופואה

 םמצע תא ןוחבל ידכ םג ןאכל ואב אבצה יגיצנ :לארה לארשי 

 ןוחבל םיכירצ םירדשמו םיבתוכש הלא םג יתעדלו ,'ןגמ תמוח' עצבמ רחאל

 איה ,תילארשיה דחוימב ,תרושקתה לש תולוחה תוערה תחא .םמצע תא

 ,הלשממ ומכ עיפשהל הנוצר ,תדרפנ תושי לאכ המצע לא התוסחייתה

 הנוצר – םיתעלו ,תטלש היגולואדיאכ לבקתת הלש היגולואדיאהש הנוצר

 תושיה תויהל הצור איה ,תורחא םילימב .ןוילעה טפשמה תיב םוקמב תויהל

.תעבוקה

 תא הענמ תרושקתהש עמתשה םויה קחש-ןיקפיל ילט לש הירבדמ

 הרמויה יל העירפמ ;אל וא םינוכנ םירבדה םא הנשמ הז ןיא .הזעל הסינכה

 םילייח ילוא .תודבא וענמנ תרושקתה תוכזבש השגרהה ,גשיהה תשגרהו

 תודבעמ ,םשמ תאצל ולכוי םיעגפמ רתוי לבא ,הזעל וסנכנ אל יכ וגרהנ אל

.המודכו לועפל וכישמי ץפנה

 ,אבצהמ תעבות ,הנש 02 ירחא ,תרושקתה היפלש ,וזה תויביטקלסה

 םייק טעמכש המחלמ - ןונבל תמחלמ לע אטח לע תוכהל ,הלשממהמ

 ולעי אל םמצע םינותיעה םתואו - היוגש המחלמ התייהש סוזנסנוק היבגל

 םוי תמחלמ יבגל ,ןכ לע רתי .לשמל ,ולסוא יבגל לאשמ םייקל םתעד לע

 אבצה ישנא לש םתעפשהב הפחסנש ךכב התדוה תרושקתה ,םירופיכה

 םויה םירורבשכ ,תרושקתה םאה .רמשמה לע ןתיא הדמע אלו םיאנידמהו

 תורמל ?הדימ התואב אטח לע הכמ ,ולסוא לש תוינסרהה ויתואצות
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 לשו תוניגה לש הדימ תמא םושב דמוע ונניאש ךלהמל יוביג הנתנ איהש

?תויעוצקמ

 ינא דבב-דבו ,יגטרטסא ביכרמל םויה הכפה תרושקתהש םיכסמ ינא

 לכ ,התוא חצנל אל יאדוובו ,הלומ להנתהל תלוכי טעמכ ןיאש ןעוט

 דוע לכ ,ינשה דצה תבוטל ,תיעמשמ-דח ,תיגולואדיא תבצייתמ איה דוע

 תא טקונ ומצע ל"הצ ילג דוע לכו ,שוביכ לש ביטרנ היפב אוה ביטרנה

.עירפמ ןיאב הזה ינושלה שומישה

 תנחתב רשאכ הרזה תרושקתה לש םייוטיב דגנ תאצל רשפא ךיא

 הנחת לכבמ רתוי ,םוקמ םינתונ ,ל"הצ תא תרשל הדיקפתמש רודיש

 תדאפיתניא ,שוביכ איה הב םישמתשמש היגולונימרטהשו תונברסל ,תרחא

.המודכו הצקא-לא

 ,תרושקתה תוברל ,לארשי תנידמב םירקוסמה םיפוגה לכמ :חלש רפוע 

 .יטנוולרה רוקיסה תולובגבש עדימ לע רתויב ההובגה לופונומה תמר ל"הצל

 הרוחאו המידק זוזל לוכי זעמש ימ יכ יחכונה תומיעב תוחפ תצק אטבתמ הז

 המחלמה תא לשמל וחק לבא ,יניטסלפה דצהמ חוויד טעמ שי םגו םיחטשב

  עוריאה לע טלחומ טעמכה לופונומה ,ןונבל ךותב עוריא היהשכ - ןונבלב

 ,תדהוא תונותיע ול שקבמו רוקיסה ןפוא לע ןנולתמש ימ .אבצה ידיב היה

 הממ הנוזינ ירוביצה ןוידב תואיצמה תסיפת רבד לש ופוסב יכ רוכזיש בושח

.אבצה ידיב הבר הדימב ןה הלאה תודבועהו ,תודבועכ ספות רוביצהש

 תינכתב ירוביצה ןוידל המדק .הזעל סנכיהל תינכתה איה ךכל המגוד

 דבאתמה לבחמה היפלש ,אבצהמ אל ,רחא ינוחטיב ףוגמ האציש העידי

 הסינכה ידדצמל הקיזה אלש העידי ,הזעמ אב 'באלק דליפש' ןודעומב

 אל הסינכה דגנ לוקישהש ןעט ל"כטמרה( הסינכה דגנ טלחוהש ירחא .הזעל

.המלענ וזה  העידיה ,)ונילע םינימא וירבדו ,תרושקתב רושק היה

 טולשל תלוכיה אבצלש ינפמ ,תישאר :תוביס יתשמ תאז ןייצמ ינא

 ,ושענש םירקחמב םג .תדהוא תרושקת שי אבצלש ינפמ ,תינש ;עדימב

 לש דהוא התאשכ .אבצה לש דהואו אבצה תא דהוא ןיב לדבה שי לבא

 ,ךתעדל ,תלגוסמ הניא ביבא-לת לעופהש עמשמ ,לגרודכ ביבא-לת לעופה

 ןהיבגלש תואמגוד תואלמ לארשי תנידמ תודלות לבא .ער רבד תושעל

 ןמא הנועש ימ אוה אבצה תא תמאב דהואש ימ םאה :הלאשה תלאשנ
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 .ירמגל תיגוגמד הנעט איה וזה הנעטה ?אבצה יניצק לש םהירבד ירחא

 לש עירכמה בורה :ירמגל ןוכנ אוה ילאכימ ברימ הרמאש המש בשוח ינא

 .אבצה ידהוא םה אבצה תא םירקסמש םיאנותיעה

 רתויב קזחהו רתויב דוהאה ףוגה יגיצנ םתאש הזה ןבומב םיקנופמ םתא

 ,הטמו ל"כטמרהמ ,םכמ דחא לכ לש ירוביצה דמעמה .לארשי תנידמב

 םכלש תוירחאה תא ורכז .לארשי לע ימויקה םויאה תאצות ורקיעב אוה

 .ונלוכ לש םלועה תסיפת תא ,הבר הדימב ,םיבצעמכ

 :םיחטשב ל"הצ תוליעפ לש םיטביה ינשל סחייתהל ינוצרב :ידרו לאפר 

 ל"הצש תונקסמהו תויועמשמה ;ערלו בוטל תרושקתב ל"הצ לש ותוברועמ

.וז תוברועממ קיסהל ךירצ

 ויתוינכתב יתרושקתה אשונה תא לולכי אל ל"הצש ןכתיי אל

 םינימז רתויה םירבודה םה דיתעבו םויה םידקפמהו ליאוה .תויעצבמה

 תומרהמ - הזל םתוא רישכהל שי ,חטשב שחרתמה יבגל םינמיהמ רתויהו

 וא תויומלתשהב וא ,אבצה לש םיסרוקב םא - תוכומנל דעו תוהובגה

.םיפיקמ םיכירדתב

 הייסולכואהש טעמכ דיחיה ילארשיה ,יצחו הנשכ  :ףסונ טביה וז הדבועל

 לש ירקיעה עגמה ,ילארשיה לייחה אוה וב תלקתנ םיחטשב תיניטסלפה

 ,הייסולכואה לש הטבמ תדוקנמו ,ילארשיה לייחה םע אוה וז הייסולכוא

 גהנתמ לייחה םא םגו ,םוסחמב םייקתמ אוה .ובורב ילילש אוה עגמה

 לש ודובכב אלו תיזיפ אל עגופ וניאו ללקמ וניא ,רתויב הבוטה הרוצב

 םילייחש םישופיחה ךכל המודב .ויניעב ילילש אוה עגמה ןיידע ,יניטסלפה

 ,םיתבב שופיחה תעבש לשמל חרכה ןיא .םתוינויח לכ לע ,םיתבב םיעצבמ

 תושעל לוכי תיבה לעב ;םיטיהרה תא וא הטימה תא וכפהי םמצע םילייחה

 הבישח בייחמ הז לכ .סרה לעו הזיב לע תונעטה תא תיחפי םג הז .תאז

 תעב השינעו חוקיפ ,םיעצבמ ינפל םיכירדת ,תומיאתמ תודוקפ ,המיאתמ

.אבצה לש רפסה יתבב הכרדהו דומיל בייחמ םג הז .ךרוצה

 לע האימחמ ןקויד תבתכ יתבתכ ,םירופיכה םוי תמחלמ ינפל :רבה ןתיא 

 דימ ילא ןפלט .'סועכל חונ' אוהש וילע יתבתכ ראשה ןיב לבא ,ןורש קירא

 'סועכל חונ' יוטיבה :יל רמאו ,םולשה וילע ןוא-רב רטלו ,ישארה רוזנצה

 :ותוא יתלאש .סועכל םיחונ םניא ל"הצב םיפולא .םסרפתהל לוכי וניא
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 ,ןכ ?'סועכל חונ' םוקמב תורחא םילימ יתש ךל שי ,סופדב רבכ הבתכה

.'בל בוט' בותכת ,רטלו יל בישה

 ילא ,ן"מא שאר לצא ונייה ,3791-ב ,ארונה םירופיכה םויב :רחא רופיס

 שאר תכשל שארו הלהבה הלחהשכ ,2 העשב .2 דעו םיירהצב 1-ב ,אריעז

 תא ףיש באז ידידי לאש ,עונל ליחתה לוכהו םיקתפ סינכהל ליחתה ן"מא

 םיפקות רבכ םירצמהו םירוסהשכ ,וז העשב ,ןיידעו ?הרוק המ  :ן"מא שאר

 האב זאו .תבשל וכישמת .רבד םוש ,רבד םוש :ן"מא שאר רמוא ,םילג-םילג

.תמסרופמ הקעזא התוא

 ןאכ יתעמשש םירבדבש יל המדנש ינפמ הזה רופיסה תא רפסמ ינא

 תרושקת לש םירחא םימיל םיעוגעג םיצבצבמ בגר ליגמו לארה לארשימ

 םירבד ירפ םרוי םויה ןאכ רמא הז רשקהב .םזיטוירטפ לש םימי ,אבצו

 דקפמ( ויז לארשיל רמול לוכי אוהש בשוח וניא תרושקתב דחא ףא :םינוכנ

 םינשרפ שי יכ םא( הזעל הסינכב לאמשמ וא ןימימ ףוגאל ךיא )הזע תדגוא

 םוי תמחלמ ירחא ,םויה לבא .)…תאז םישועו םימיזגמ רבכש םייאבצ

 ףא ילואו - תיאשר תרושקתה ,ןונבל תמחלמ ירחא יאדוובו םירופיכה

 עקר לע הזעל ל"הצ םע סנכיהל ןוכנ םאה הלאשב ברעתהל - תבייח

 תולאשב יוצח ולוכ םעה .ונביבס הרוקש המ לכ עקר לע ,םיינידמה םיאנתה

 םיינורקעה םיניינעב ברעתהל תרושקתה לע רוסאל ונילע עודמ זא ,וללה

 ?המחלמו םולש לש הלאה

 - תרושקתל .הנבומ םיסרטניא דוגינ שי הזה ןחלושה ביבס :שריה לג 

 לש םיגציימ דואמ הברה - םיטרפ לש ףסוא איהש ,ןוגרא-יטנא איהש

 תואנותיעהו תרושקתה יאשונמ ץוח ,םיינ"צחיו םיירחסמ ,םינוש םיסרטניא

 ,תאז תמועל ,אבצה .הלשמ םידעי ,הלשמ םיכלהמ תרושקתל .םמצעלשכ

 תוירחא ונל שי .העדותה תא ותרזעב ןרמתל ןתינש ילכ תרושקתב האור

 שי תרושקתלו ,ראתל תרושקתל םילכ ןתמ ךרד היטרקומדה תא בצייל

 לארשיב רוביצה לומ .ןוגה הפוצ םגו ךורד הפוצ תויהל ,רומשל תוירחאה

 תימואלניבה הייליהקה וא ביריה לומו ,ןסורמ העדות ןורמת עצבל ךירצ

 הגצהל יולימ רמוח ונב האור תרושקתה .יעמשמ-דח העדות ןורמת -

 םייקתמ .הנידמה ןוחטיב איהש תישארה היעבל ,הנידמה תמב לע תישארה

 הרדסהל לאיצנטופ שי לבא ,אל םיתעל ,הפיפח שי םימעפל ,חתמ ןאכ
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 אבצ ןיבש לשמל ומכ ,תונבה לש תכרעמל עיגתש הצובק תועצמאב

 גרדל ולש קשממב יללכה הטמה ןיב המוח ןיא ;המוח ןיא תואנידמל

 וב םולהל ןוכנ היהי אלו ,תיגטרטסא היחנהל דומצב לעופ אבצ .ינידמה

 תיגטרטסא היחנה החתפתהש לככ ,לשמל ,ונב ומלהש גוסהמ תומולהמ

 לע ונפטח ,הלכה לש היגטרטסאב ונייהשכ .'לפשו תואג'ב הכרעמה ךרואל

 ךסבש בשוח ינא .םינוש םיטסיצילבופמו םינוש םירוביצמ ונפטחו שארה

 ותוא הזש ,האלה ןכו 'ןגמ תמוחל' עיגה הזש לככ ,תוארל היה ןתינ לוכה

 .ל"הצ

 םייזכרמ םינקחש ינש שי תרושקתו אבצ לע ונלש ןוידב :דנלייא ארויג 

 יווק ,וב םינותנ ונאש תומיעה גוסב - ינידמה גרדה אוה דחאה :םירסחש

 םוחתב אוה בורהו ,םישטשוטמ יד םה ינידמה גרדהו אבצה ןיב רפתה

 תרושקתה אוה ינשה ;תרושקתל שלוג םג הז יעבט ןפואבו ,םהיניבש רופאה

 תרושקתה אלא תילארשיה תרושקתה ונניא ונלש היעבה רקיע – הרזה

.הרזה

 הכלהכ תולצונמ ןניאש הרזה תרושקתה תוכזל תודוקנ עברא ןאכ הנמא

.תושעל יוארש םירבד השימח הזמ האצותכו

 אוה ,ונממ הדרח איהש רבדה ,הרזה תרושקתל רתויב בושחה רבדה .1

 רסוחב ,ןוכנ-אל חווידב םתוא םיספות םא .תויעוצקמ רסוח לש תיוותה

 איה םירבדה תא ןקתל םתונוכנ ,םירבדה תגצהב ןוזיא רסוחב ,תוניגה

.רתוי םליעפהל רשפא הזה סיסבה לע .המוצע

 ,םירשקתמש רמולכ – התוא םידירטמש תבהוא הרזה תרושקתה .2

 דחא םוי .הכרבב דימת תולבקתמ תוינפה ;תונחרט דע םימעפל ,םיקיצמש

 ינאש יתלצנתהו בוש יתרשקתה ךכ רחאו NNC-מ הנאה קיימל יתרשקתה

 ילא הנופ יווארשע ןנח ,עגרית :רמא אוהו ,םויה ותואב היינש םעפ הנופ

 .םויב םימעפ הנומש

 דע םישדוח השולש לש תורצק תופוקתל ןאכל םיעיגמ םיבתכה בור .3

 תרוקיבה רקיע .תישונא תוסחייתה םישפחמ םהו ,םיקתונמ יד םה ,הנש יצח

 קר םהילא םינופ רמולכ ,ןוכנ םהילא םיסחייתמ ונניאש איה ונילע םהלש

 םליעפהל רשפא ,ןאכ ןומטש ישונאה טביהה תא םיספותשכ .תונעט שישכ

.םישועש הממ רתוי הברה יבויח ןפואב הברה
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 םתונכומ לבא ,עדימה שופיחב עגונש המב םייביספ ילוא םירזה םיבתכה .4

 תונותיעה לש תרושקת זכרמל ךלי ל"הצב ףולא םא .המוצע איה עומשל

 םישנא םע תועש בשוי ומצע תא אצמי אוה ,םיבתכה ןיב רובעי ,הרזה

.יד תאז םישוע אל טושפ ונחנא .ותוא עומשל םינכומש

:הזה ןיינעב תושעל ןוכנש םירבד השימח שי ,רומאכ

 תרושקתה םע םירבדמש םישנאה איה ונלש תירקיעה הפרותה תדוקנ .1

 דחא לכו ןייארתהל יאשר דחא לכ םא .ינידמה גרדהמ םישנא רקיעב ,הרזה

 ,הנוכנה הפשב אל ,ןוכנ רסמה דימת אל ,לארשי תנידמ גיצנ תויהל ךפוה

.היוקל תודבועה תעידי םג םימעפלו ,הנוכנ תילגנאב אל

 ןבומכ בייחמ הז לבא ,הנוילע תובישח שי הרז תרושקת םע עקר תחישל .2

.הזה ןוויכב ידמ תוחפ םישוע ונחנאו ,םלוכ דצמ המוצע העקשה

        היה ,תוששח תייוולב םימעפ הברה ,תיעצבמ תוליעפל םהלש רוביח לכ    .3

 ךרדב המצע החיכומ ,הליהבמ םימעפל תיארנש ,הפישח לכ .הרומג החלצה

.ונכרעהש הממ רתוי הברה ללכ

 ל"הצ רבודב םישנא םיבשויש ךכב יד ןיא .תמא ןמזב תובוגת תתל םיבייח .4

 תמר ךירצמ תמא ןמזב ביגהל .CBB-בו NNC-ב םיפוצו הממיב תועש 42

 יכה םישנאה תא הזה אשונל םישידקמ ונניאש תויהו ,הברהב הבחר עדי

 לש תיארקא הבוגתב רבודמ אלא ,תמא ןמזב ןניא ונלש תובוגתה ,םימיאתמ

 ןקתיש בתכהמ שקבלו ןפלואל רשקתהל עדי ,NNC-ב הפצ הרקמבש םדא

 םישועו תאז תושעל םיעדוי לארשי תנידמב םישנא ץמוק קר .ומצע תא

.תאז

 תעגונ האבה ותלאש .אבצ יניינע לע קר רז בתכ םע רבדל רשפא-יא .5

 ךניא  .תוישונאב – תוינידמל אבצ ןיבש רופאה םוחתב םהש םירבדב דימת

.ללכ רבדת לא ?ךכ לע רבדל הצור

 המכ דע הז רוקחל יאדכש םירבדה דחא :הנושאר הרעה :ןרוא רימא 

 דואמ טעמ .תונותיע יבגל רוביצב תורובל םיארחא םימיוסמ םיאנותיע

 ךיא תמאב םיעדוי ,הזה תומיעה לש וידברל רוקיסב םיקסועש םיאנותיע

 ,תוחישמ תודבוע דומלל ךירצש חטשהמ חוודמ דבוע ךיא ,תדבוע תונותיע

 ,תרושקת רקבמ אוה דחא לכ לבא ,תורוקמ ינימ לכמ ,םיכמסממ ,ףוג תפשמ

 ל"הצ רבוד ול םיארוקש ,ןכסמה הזה רדשה תא ןיזה אבצהש עדוי דחא לכ
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 םרגנ .הטומ יאדווב אוה םיאולימב ד"גמ היה אוהש םושמש וילע םירמואשו

 םתדובע תא םישועש תרושקת ישנא לש ,הנטק םנמא ,הצובקל לווע הפ

 אבצב םלומ דבועש ימ לשו םהלש העידיה ידי-לע םיכרדומשו הנמאנ

 היהי םא בושח אלו ,רוקמל יוא .םרחו רקש :ובאט םהש םירבד ינש שיש

 אוהש ךכב בתכ לישכיש ,הזמ הלעמל וא ל"כטמב ףגא שאר ,ט"חמ הז

 בתכהו ,תחאב תיחמנ גציימ הזה שיאהש ןוגראה לש ותונימא .ותוא המיר

 יארשא תצק תתל יאדכ ןכל .םינשה ךרואל ונוגראב דושחיו ותוא ףודרי

 תא גציימש דיחיה ילוא אוה ןאכ ונמע אצמנש לארה סומע - םיבתכל םג

 םיאנותיע םתואש הומת תמאבו ,תיעוצקמ הדובע םישועש -  וזה הצובקה

.המצע תונותיעה יבגל םג םיעוט ,אבצה יבגל תועטל םילוכיש

 תרושקתל םיטנדוטסה דחא םא .ןונבל תמחלמב תעגונ היינש הרעה

 תוגהנתה תא הדובעל אשונכ חקייו םילק םייח ומצעל תושעל הצרי

 ומדקש םישדוחה תעשתב ןונבל תמחלמ יפלכ תילארשיה תרושקתה

 הדבכה הרוזנצה תורמל .םינותיעב בותכ לוכהש ול רבתסי – המחלמל

 עודי היה ,ךליאו ינוימ עודי היהש המ לכ .תומודא תורתוכב םירמאמ ועיפוה

 תא תטעוב קר תונותיעה לבא .ןלוגה חופיס זאמ ,1891 רבמצדמ תוחפל

 םירזגמ דוע שי ,האלה ותוא לגלגל הלוכי הניא איה .שרגמה עצמאל רודכה

.םתבוח יהוזש רוביצב

 בוט ,הנבומ חתמ אוה תרושקתל אבצ ןיב חתמהש תויה :ידעלג לביע 

 גוסב  דחוימב ,ותא תויחלו וניבהל הסננ אלא ,וילע ןנולתהל לדחנ םא השענ

.ךשמתמ תומיע לש הזכ

 .המודכו תנוונמ ,תסיוגמ  הב תרושקתהש הרבחל ךייתשהל הצור ינניא

 תוכזב תדהוא הביבסמ הנהנ אבצה וליאכ העיבקה תא לבקמ ינניא ,ינש דצמ

 ל"הצ לש ויתולועפל יתִמאה םסחה .תרושקתה לש הרימשה וא הנגהה

 תומרונה תרגסמב לועפל וננוצר אלא ,תרושקתהמ ששחה ונניא ללכבו םויה

.ונלש הכימתה רוקמ םש יכ ,תילארשיה הרבחה לש םיכרעהו

.תרושקתה יחווידל לוכה חתפנ אלש העינמ ןיא ןכ לעו ,ריתסהל המ ונל ןיא

 .םיקדוצ םישעמ םישוע ונחנאש םושמ םוקמ לכב אצמיהל הלוכי תרושקתה

 םאו ,הכימתה ,הדהאה ,ןוחטיבה תושוחת תא םיבאוש ונא תאזה הרכההמ

.דימת ונל םיחטבומ ויהי םה ,ךכ לע דיפקנ
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 ןיבל אבצה ןיב חתמ םייקתהל בייח ,תיטרקומד הרבחב :ןולעי השמ 

 ןיבו םינטפשמ ןיבל םידקפמ ןיב חתמ םייקתהל בייחש יפכ ,תרושקתה

 .אבצה תוליעפ תא טפוש וא ןחובש ןוילעה טפשמה תיב ןיבל אבצה תוליעפ

.היטרקומדה לש הפא תמשנ אוה ,םימלבו םינוזיא לש תרגסמב ,הזה חתמה

 היהת ,היטרקומדה לש הרימשה בלכ היהת תרושקתהש הפצמ ינא

 אשונ אבצה .תיתרוקיב היהתו תנגוה היהת ,תיתא היהת ,הנימאו תיארחא

 ופשחנ ,ןהינימל תוישרפ .תרושקתה תוכזב ופשחנש םילק אל םינעטמ ובג לע

 תוסכל וניסינש םימעפ ויה ,תיאבצ תכרעמכש תורמל ,תרושקתה תוכזב

 ימכ תרושקתה לש התובישחב ריכמ אוה ,רגוב אוה הזה םידקפמה רוד .ןהילע

 ןיעל ףושחל עדוי ומצע אוה םג ךכל םאתהבו ,שמשה ןיעל ףושחל הרומאש

.רבד םילעהל ןתינ אל יחכונה ןדיעב יכ ןיבמ אבצה .שמשה

 ,תוירחא ,תונימא ,תמאב תוקבד לש םיללכ םילח ונילעש דועב ךא

 הז .'הרוגחל תחתמ תוכמ' םע ונלומ תקחשמש תכרעמל םיפושח ונא םיתעל

 תוחתפתמ וללגב  .ער אוה גניטיירה לילא .יחרכה ער ונניא הז לבא ,ער

 לש ,םידיקפת ילעבבו םישנאב תישיא העיגפ לש תוילילש דואמ תועפות

 תא אוצמל תוטיהל לש ,םימד תוכיפשב תלבוגש תנווכמ היצמיטיגל-הד

 ןניא וללה תועפותה לכ .תמאב תוקבד-יא לש ,רתויב םיילילשה םירבדה

.תואיצמה חרכה

 לכ יכ תישעמ הנניא תויביטקייבואל הריתח םא םג ,תמאל רותחל שי

 רשפא ,תודבועה יבגל תמאל רותחל שי .תישיא תונשרפ רדגב אוה גוציי

 תוכמ' לש ןוויכב הלאה םיללכה תא םירפמשכ .תונגוהה יבגל תמאל רותחל

 ךכב יכ ריחמ תמלשמ תרושקתה םגו ,השק היעבב ונחנא ,'הרוגחל תחתמ

 תורושב רוריב םיבייחמ וללה םירבדה לכ .ונדצמ תויצלופינמ הנימזמ איה

.המודכו הקיתא ,תוניגה ןוגכ םיאשונב תיב קדב ,המצע תרושקתה

 םרוג .יגטרטסאה הלקשמלו תרושקתה לש התובישחל עדומ אבצה

 ךות םייק אוהו ,בצמה תוכרעהב ,המידקמה הבישחב ונלצא םייק תרושקתה

 ;םיקפסמ םניא תרושקתה אשונב עבצה לש םיעוציבה .הירחאו המיחלה ידכ

 ,תיברעב יד אל לבא ,תירבעב םיבוט ונחנא ,דעיה ילהק לכ תא םיסכמ ונניא

 ,לשמל ;םילכב רוסחממ עבונ הזמ קלח .תימואלניבה תרושקתב היעב ונל שיו

 ,33 ץורע ,היזיוולט ץורע וא ,תיקלח קר םויה לעופש תיברעב 'לארשי לוק'
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 הנעמ תתל יונב ונניא םג אבצה .הזכ ונניא אוהו תיברע תרושקתל דעונש

 וא ,תומיעה לש הזונגאידה לע חוכיווה ,ינש דצמ .תימואלניבה תרושקתל

 ונתוא דימעמו הקיטילופה ךותל ונחרוכ לעב ונתוא ררוג ,ולש ביטרנה לע

.תוירשפא-יתלב תומלידב

 ףולאכ ,ן"מא שארכ ןיב ,תישיא - יחרזא ןורי ןאכ רמאש םירבד יבגל

 ,ביטרנב תעגונש תמיוסמ תמאב ענכושמ ינא ,ל"כטמרה ןגסכ וא ,דוקיפ

 ,קותשל יל עיצמ יחרזא ןורי וליאו ,האלה ןכו תיניטסלפה היגטרטסאל

 דועו ירוביצ חוכיווב רבודמש רחאמ ,ילש תיעוצקמה תמאה לע רתוול

 יכ ,הטושפ אל המלידב ןותנ ןכא ינא .יטילופ עבצב יתוא עובצל םילולע

 היהי אבצש בושחו ,ולש תוימיטיגלב תעגופ יטילופ עבצב אבצה תעיבצ

 הארמב ימצע לע טיבא ךיא ,ינש דצמ לבא .סוזנסנוקה תולובגבו ימיטיגל

 היסהרפב תיעוצקמה יתדמע תא רמולמ םויה ענמא םא םינש המכ דועב

 ,תאפרע תא חתנל ךירצ ן"מא שארשכ ?היבגל ענכושמ ינאש תואיצמ לומ

.תיעוצקמה ותבוח יהוז ?יטילופ הז

 ,םירמואש ךכ ידי-לע היצמיטיגל-הד ונל תושעלו ונתוא ףוקתל לק יכה

 הל לאו ,םיינויח םידיקפת תרושקתל .ןרקש אוה ל"הצ רבודש ,לשמל

 - ונא ונקפהש םיחקלל רשאב .תיארחא-יתלב הביתכ לש תוליזל ררגיהל

 יפל שיא-שיא ,םירבוד םמצע םה תויהל םידקפמה תא רישכהל בייח אבצה

.ותמרו ודיקפת

 ,הנידמ ורציש םישנא לש תיסחי הנטק הצובק איה לארשי :ץלוש 'גרו'ג 

 החילצה לארשי .ךכב המ לש רבד הז ןיאו ,תיארחאו תדקפתמ הנידמ

 דימת התייה וז הדבועו ,תוניוע לש םי ךותב תגשגשמ היטרקומדכ םייקתהל

 תכרעמל יאדווב הרושק תוברה ויתוביסמ תחאש ,יניעב אלפומ סנ רדגב

 םיסחי תכרעמ יהוז .תיחרזאה הייסולכואהו ןוחטיבה תוחוכ ןיב םיסחיה

 החפשמ לכל טעמכש תויה םלועב תרחא הנידמ לכב רשאמ רתוי תימיטניא

 .ןמזמ אל וב ותרישש וא אבצב םיתרשמש חא וא לעב וא ןב שי לארשיב

 ןפואב אבצו הרבח ןיב וזה היצרגטניאה תא ןחובש ,םויה ונלש הז ומכ םורופ

 לע ןגהל םכתלוכי לעו היטרקומדה לש הנסוח לע רומשל ךרדה אוה ,ףטוש

 .םכמצע

 ,ינקירמאה הנגהה רש רמאש םירבד םכינפב אורקל יל ושרה תישאר
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miJ רדשמב םישדוח רפסמ ינפל ,דלפסמאר דלנוד  yrraL  sweN  ruoH:

 ןווגמבו ,םוקמ לכב ,תע לכב ףוקתל לוכי טסירורט .הררב ונל ןיא …"

 תא םיעיקשמ ונאש יפ-לע-ףא ,ןנוגתהל תישעמ תורשפא ןיא .םיעצמא

 תורשפאה .דבלב הנגה תועצמאב תאז םולבל לוכי ךניא …םיצמאמה ברמ

 םהירחא ףודרלו םיטסירורטה לש שרגמל המיחלה תא ריבעהל איה הדיחיה

 הנגהל תוכז הנקמ ם"ואה תנמא וליפא ,תאז ןיבמ םלועב םדא לכ …םש

 ןיאו ,םיטסירורט יפלא בטיה ונמיא םה ,םיממוז םה ,םיננכתמ םה …תימצע

 רמאש יפכ ,שרושה ןמ םרקעלו הלאה םישנאה תא רתאל אלא הררב ונל

 םהל תתלמ תונידמ עונמלו םישוע םהש המ תושעלמ םדעב עונמל ,אישנה

".תוסח

 תיברמש םיארמ םירקסו ,ינקירמאה הנגהה רש לש וטבמ תדוקנ יהוז

 לארשי לש הבצמל ןמאנ רואית ןכא הזש רובס תירבה-תוצראב רוביצה

.םויכ

 המחלמב תותיזחה תחא יכ יתנייצ רבעש עובשב ןוטגנישווב האצרהב

 תא ולצינש תוימלסומו תויברע תונידמ לש ןהירטשמ איה רורטה דגנ

 ,ןמז וחיוורה ילוא םה .תצלפמ ורצי םה .יתדה םקודיצ סוסיבל םיטסירורטה

.םמצע לע הילכ ואיבי ,הזה ןוויכב וכישמי םא ךא

 ,הלאה םירטשמהמ קלח לצא תוררועתה הלח רבמטפסב 11-ה ירחא

 ינוגרא .ןוכנה ביתנל רוזחל תוצרחנ ולעפי םא םהב ךומתלו םדדועל שיו

 חוכב קלסל שי .הראווצב תיניטסלפה תושרה תא םיתפול םיינוציקה רורטה

 תויביטקורטסנוק תושיג בתנל לכות הייסולכואהש ידכ וללה םיידיה תא

.תמקושמ תיניטסלפ הגהנה רבעל

 ןתמו אשמב דצכ .ןחלוש לא הבישיה אוה ןתמו אשמב ןושאר דעצ

 לבקל תלוכיה הז םדאל םאה :ךמצע תא לואשלו דגנכש דצב טיבהל ךילע

 ומצע לע לביקש השק תובייחתה םייקל תלוכיה ול שי םאה ?הבושתכ 'ןכ'

 ינניא :ךמצעל רמול ךילע זא יכ ,'אל' איה הבושתה םא ?חוקימה ךלהמב

 ליבוה אל ןתמו אשמהש םושמ קר תכל תקיחרמ הרשפ לכ לע םותחל ןכומ

.םוקמ םושל

 ;תויורבתסהב קפתסהל ולכות אל םכלש םינוידבש ךכב ריכמ ינא

 .תורבתסמל ןתוא ךופהל ולכות םאה תוארל ידכ תויורשפא םכל תוצוחנ
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 לע הב רבודמ .הבושח הרהצה האור ינא 'תידועסה המזיה' יורקש המב

 הניקת םיסחי תכרעמ להנל ברע תונידמ הנלכות ןהבש תוירשפא תוביסנ

 םג המ ,ויד שבוגמ הניא וז הרהצה לש ינשה הקלחש תורמל ,לארשי םע

 תא ומדיקש ךכב ,יתעדל .ישעמ ןויער ונניא יפוס דעיכ 7691 תולובג ןויצש

 זאמ יכ ,ןובנ דעצ לוואפ הנידמה ריכזמו שוב אישנה ושע ,הכרבב ןויערה

 לש םיסרטניאה תא גצייל דוע לוכי וניאש 8891-ב טילחה ןייסוח ךלמהש

 ירה .הזה דיקפתה תא תיברע הנידמ םוש הילע הלביק אל ,םיניטסלפה

 הנידמ לש התמקה לע ריהצת תיחכונה תיניטסלפה תושרהש ךכב יד ןיא

 .הנידמ גיהנהל החוכב ןיא לעופב יכ ,תיניטסלפ

 .'רק םולש' םא םג ,םיוסמ םולש ןוכיי רחואמב וא םדקומבש חינמ ינא

 םיבשותה ,העיגר לש בצמל המחלמ בצממ הרבעש תיטרקומד הנידמב

 אטבתי םולשה דנדיבידש רוסא לבא ,םולשה דנדיבידמ תונהיל ושקבי

 םויכ הנורתי תא לארשי דבאת ךכב יכ תמושתו םיבאשמ תוחפ תאצקהב

 יתנווכו ,המע תתלו תאשל הנכומ היהת תיברע הנידמ התוכזבש הביסה תאו

 היהי םולשה דנדיביד ,תמיוסמ הפוקת םא בוט ןכל .תיאבצה התמצע ןורתיל

.החוכ לע רומשל תבייח לארשי ,םולשה  בצייתיש דע יכ ,ומצע םולשה

 יסחי תייגוסב ןאכ ןהילא ונעגהש תונקסמהמ קלח :זפומ לואש 

 ידיב ןאכ יוצמ .םינש הזמ ונתוא תוולמש תונבות םצעב ןה ,תרושקת-אבצ

 ,תרושקתהו ל"הצ וניינעש ל"כטמרה ןגסכ יתנהיכ דועשכ יתרביחש ךמסמ

 ,םורדה דוקיפ ףולאכ יתנהיכש םינשב הז אשונב ונכרעש ןויד יל רוכזו

 יתנווכו ,תואיצמ לכבו םויה םג םיפקת םמצע םיאשונ םתוא – הרצקב

 ל"הצ יניצק ,לוכל לעמ תונימא ,תעדל רוביצה לש ותוכז תמגודכ םיאשונל

 תרושקתה ,תרושקתה לומ לא ל"הצ לש המוזיה הפישחה ,ןוגראה ירבודכ

 ןיידע ,וללה םיאשונה לכב ונמדקתהש ףא .ל"הצ לש בצמה תכרעהב ףיעסכ

.הכאלמה הבר

 רבודמו ,'המחלמ ןמזב תרושקת' אוה ונניינע ,הנורחאה הפוקתב דחוימב

 ענמנה ןמ אל .תרחא המחלמ םושל המוד הנניאש רורט לומ לא המחלמב

 ,הנוש היה המיחלה יפוא ול ,תונוש תונקסמלו תונבותל םויה םיעיגמ ונייהש

 .תירוסה הריזב ,הלילח ,רבוד ול

 ,הזה םינוידה םוימ ונמע םיחקול ונאש עדיה תפמו תונקסמה ,תונבותה
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 םהב ךישמהל בושחו ,תרושקתה םע וניסחיב םייזכרמ םינגוע םדועו ויה

 הנוצקה ברקב תונקסמ םיעימטמ ןיא ירהש ,תיכילהת הייארב םתוא קזחלו

.ךשוממ ךילהתב אלא

 השק אוה .תרגסמה רופיס אוה הזה תומיעה סיסבב יתייעבה דוסיה

 שבכנהו שבוכה רופיס ;דבלב דחא ביטרנ לע יונב וניא אוה ,הרבסהל דואמ

 תרדושמ יניטסלפה דצהמ .תורזגנו םיטביה המכו המכמ דחא קר אוה

 תויה ,תיילוגו דוד לש יומידה ,תיחרזאה הייסולכואה לש לבסה תואיצמ

 םניא וב םיפתושהש ןאכמו ,םיימואל םידעי תגשהל ימיטיגל קבאמ קבאמה

 .שפוח ימחול אלא םיטסירורט

 תגשהל ינידמה ץורעה לגד - םילגד ינש תעב-הב םיפינמ םיניטסלפה

 הנוש ירסומ דוק יפ-לע םילעופ ונא וליאו ,רורטה לגדו םיינידמה םהידעי

 ונייה אלש םישעמ םישוע ,תיארפ התסה לש םיללכ םיליעפמ םה .ןיטולחל

 יעוריאל תדתועמה הריקחה תדעו תארקל םתוכרעיה :תעדה לע םילעמ

 לוכיבכש גגה ירסוחמל םילהוא תמקה ,תויח לש תויווג רוזיפ הללכ ןינ'ג

.המודמ הרובק ,םהיתב תא ונסרה

 לבא עשפמ הפח םנמא התיברמש הייסולכוא ברקב םויה לעופ ל"הצ

 רורטה דגנ אלא ,תיניטסלפה הייסולכואה דגנכ םימחלנ ונניא .התסה היוור

.לארשי תנידמ יחרזא לש םמד תא זיקהל דעיכ ול עבקש יניטסלפה

 תובכרומה תורמלו ,תויועטמ םיפח ונניא יאדו ,וזכש הכובס תואיצמב

 יפ-לע לועפל ונילע ןיידע ,וידקפמו ל"הצ ילייח ינפב הדימעמ וז תואיצמש

 ץורעה ללוכ ,היצורע לכ לע תיאבצה הלועפה .ל"הצ לש חורהו םידוקה

 הנושארבו שארב ןכ לעו ,תירוביצה העדותה לע העיפשמ ,יתרושקתה

 ןכאו ,ריתסהל המ ונל ןיא .תרושקתה לומ לא תוחיתפ תולגל ונתבוחמ

 גוהנ היהש הממ תלפוכמו הלופכ איה הלא םינשב ל"הצ לש ותוחיתפ

 .תונימאה אוה םסרכתי וא דבאי ןפ וילע רומשל ונילעש ףסונ דוסי .רבעב

 םאו ,וילייחלו וידקפמל ןימאמ אוה ,ןוגראכ ל"הצל ןימאמ לארשיב רוביצה

 תרמשמ תא אל ונידיב דיקפי אל הזה רוביצה ,תאזה תונימאה תא דבאנ

.םינבה תא אלו ןוחטיבה

 ונילע ,ונלש בצמה תכרעהב ףיעסכ תרושקתה אשונ תא סינכהל ונילע

 חיטבהל לוכי ינניאו רבעב תויועט ונישע .הזה אשונל הנוצקה תא רישכהל
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 חוויד אל ל"הצש הרק אל .ונרקיש אל לבא ,דיתעב םג תויועט השענ אלש

.ןווכמב תמא

 יאבצ חטש' גשומה תא םידקפמה תעדותב ונברצש ךכב וניעט ,ןכא

 תייוולב 'חותפ יאבצ חטש' לע רבודי התעמ .תרושקתב עגונה לכב 'רוגס

 ל"הצ ילייח תא םינכסמ ,המישמה עוציבל םיעירפמ ךכב םא :םיאבה םיגייסה

 לכ קפסב תלטומ הנניא תעדל רוביצה תבוח וא תוכז .תרושקתה ישנא תא וא

 .הדש ןוחטיב תולובגמ םיגרוח אל דוע

 תונימא התוא םג לבא ,תונגוה םישקבמ ונא  ?תרושקתהמ ונתשקב יהמ

 הרוק ,ינובאדל .תרושקתה יפלכו רוביצה יפלכ הב םיביוחמ ונמצע ונאש

 ססובמ-יתלב יתרושקת רצומ םינוב תילאוטריו תואיצמ ךמס לעש םעפ אל

 הנוחטיבל םהייח תא םינכסמ םהש תעב וידקפמבו ל"הצ ילייחב  ךכב םיעגופו

 ,רמשמה לע דומעל תרושקתה לש התבוחמ – ךכל רבעמ .לארשי תנידמ לש

 ;לודג לוקב ךכ לע עירתהל ךירצ ,אבצה ךותב תויעב וא תולקת םיהזמ םאו

 ידכ תוועמה תא ןקתי ,ןוכנה הנעמה תא הל ןתייו היעבה םע דדומתי אבצה

.דיתעב הנשיי אלש

 לע רומשל םג הילע ,תרושקתהמ םיעבות ונאש תונימאהו תונגוהה דצב

 םילוקיש ןיבו תעדל רוביצה לש תירסומה ותוכזל התוביוחמ ןיב ןוכנה ןוזיאה

 .קווישו גניטייר לש םיירחסמ

 תוברל ,ןאכ ורמאנש םירבד טלחהב לבקמ ינא – הרזה תרושקתה יבגל

 לש תופפכב תרושקתה לא סחייתהל שיש רצינמרק רוספורפ לש ותעיבק

 יהוז ,םיגירח םירקמ טעמל .דחאכ םילייחו םידקפמ – אבצה יגרד לכב ישמ

 לכב וגיצהלו גירחה הרקמל ספתיהל םיגהונש אלא ,ל"הצ לש ותוינידמ

 ריתסמ ל"הצש תימלועה תרושקתב םשורה לבקתמ ךכמ האצותכו ,ותופירח

 .םירבד

 ונתלוכיב .ימואלה ריבסמה ונניא ל"הצ – םינפ יפלכ הרבסהב עגונש המב

 איבהל ונתבוחמו ,ףושחל רתומש עדימבו םירמוח תגצהב ףסונ ץורעכ עייסל

 הז ,ןוחטיבה תשוחתל ףיסומ הז .תינוחטיבה היישעה תא רוביצה תעידיל

 תושעל שי .ל"הצ יצמאמ תא ריבסמ הז ,םיעגפמ לש םלוכיס ףקיה תא ריבסמ

.ימואלה ןסוחלו ונלש הדימעה רשוכל םורתנ ךכבו ,תועינצב תאז

 םידקפמש תעדה לע הלעי אל – ל"הצ תורושב העדה תעבה תוריחל רשא



135 ינש קלח

 דחא הנקב הלוע הניא םא םג תיעוצקמה םתעד תא אטבל ולכוי אל ל"הצב

 לע השעיי תועדה ןווגמ לש ללוכה לולקשה .םהילע הנוממה לש ותעד םע

 גרדה לש ותעידיל ךכ רחא אבויו ,יללכה הטמה תרגסמב ,יעוצקמ סיסב

.ינידמה

 רוסא ונל לבא ,הכרעמה הדשב ןקחש טלחהב איה תרושקתה

 ;תוארהל תולוכי ןניא תומלצמהש רעפה תא ריבסהל ונדיקפתמ .לבלבתהל

 םיעינמ םלצל הלוכי הניא המלצמה ,םוקמ לכל עיגהל הלוכי הניא המלצמה

 אלו םיעוריאב תדקמתמ איה ללכ ךרדבו ,תואצותו תונומת אלא תוביסנו

 ןכ לעו ,דדובה עוריאב ךכמ תוחפו םיכילהתב םידקוממ ונחנא .םיכילהתב

 תוברועמו הרבסה לש ךרדב תואור ןניא תומלצמהש המ תא םילשהל ונילע

.תופתושו

 היהת הרבסהה םגש בושח ,תודוקנב םיחצנמ תאזה הכרעמבש רחאמ

 ,תרחא וא וזכ תרוקיבמ להביהל ונל רוסאו ,ןמז ךרואלו הפיצר ,תיכילהת

 רמולו להביהל אל .וילאמ ןבומה רבדכו הדימ שוחב התוא לבקל אלא

 ףולא-ןגסש תויהש דיגהל אל ;חטשל תומלצמ םיסינכמ אל הז עגרמש

 .ןייארתהל הנשמ יפולאו םיפולא ינגס חלשנ אל ,תוטיהרב אטבתה אל

.ןייארתהל ךיא םדמלל איה הנוכנה תוינידמה – הברדא

 תרושקתה אל יאדווב ,ונילא תרושקתה לש הסחי לע ןנולתהל ונל רוסא

 - 'ןגמ תמוח' עצבמב עגונש המבו ,תובוט ללכ ךרדב ןה תונווכה .תילארשיה

 לארשיב רוביצה יניעב ספתנ ל"הצ - סוזנסנוק הילע שיש תיבה לע המחלמ

 רשאכ אוה ללכה ןמ אצויה .דואמ ןימא ןוגראכ תרושקתה יניעב םגו

 וא ולוכ ל"הצל היצמיטיגל-הד םישועו תונוכנ אל תודבוע לע םיססבתמ

 הנניא תרושקתהו ל"הצ ןיב הינומרהו סוזנסנוקל הייפיצה .הנוצקהמ קלחל

 הדימב-הב – ליבומ ןורקיעכ תונימאל תופצל יוארו ןוכנ לבא ,תיתואיצמ

.םכמ תונימאל םיפצמ ונחנא ,תונימא ונתאמ םיעבות םתאש


