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 םוכיס

 .לארשיב תוצינה תוברתה תוצובק ןיב םיתומיעב תולוע תונושו תוטוב תונעט

 ,תומשאהב םיטלובה ןמ םה יוכידו חופיק ,הילפא ,קדצ-יא ,ןויווש רדעיה

 ,םיבר םירקמבש ,ינמוד .הלאב הלא םיחיטמ תוברתה תוצובק לש ןהיגיצנש

 תורחא תוינגורטה תורבחב םג .תוקדצומ ולא תונעט ,ללכ ךרדב ףא ילואו

 רכינ קלח ,רולייט יפ לע ,םלוא .ולאכ תומשאה תועמשומ יטרקומדה םלועב

 הרכהל םא יכ ,ןויוושל אקווד ואל רבד לש ותימאל סחייתמ וללה תונעטה ןמ

 וליפא ,םיידוחייכ םמצע תא םיספות תוצובקו םידיחי רתויו רתוי :97תוידוחייב

 תורחא תוצובקמו םירחא םידיחימ םיעבות םה ,ךכל םאתהבו ,םיימעפ-דחכ

 המצעשכל איה הצובק וא דיחי לש תוידוחייב הרכהה .םתוידוחייב ריכהל

 וא דיחי לש תוידוחייב הרכהה םצע .תינרדומה הרבחב רידא המצע באשמ

 םיוסמ םדאש לככ :הב וא וב בשחתהל םירחאה לע הבוח הליטמ הצובק

 ויתויוליעפ ,ויתושגר ,ויתובשחמ ,ותוישיאב דחייתמכ םירחאה ידי לע רכומ

 תצובקש לככ .תושיגר הנשמב וב גוהנל םיביוחמ םירחאה יזא ,ויכרצ וא

 ,םיילוגס םיכרצ וא תוסיפת תלעבכ םירחאה ידי לע תרכומ תמיוסמ תוברת

 וזמ רתוי ההובג תושיגרב הילא סחייתהל תורחאה תוצובקה תוביוחמ ןכ

 ;הבצמב ןיינעתהל ;התעדל לואשל ןהילע :''תוליגר'' תוצובקל תינקומה

 רבד תושעל תושקבמ ןהש תמיא לכ ,היכרצו היתועד ,היתושגרב בשחתהל

 הטלחה לכ ךותל הלש םיסרטניאה תא ללקשל ;הילע עיפשהל יושעה ,המ

 תבוח .תאזב אצויכו ;התרוקיבל בישקהל ;הילע עיפשהל תולוכיש תוליעפו

 ,ןכל ,תמגרותמ הצובק וא דיחי לש תוידוחייב תושיגר גוהנל םירחאה

 םיגהונ םירחאהש לככ .םירחאהו םמצע יניעב הצובקה וא דיחיה לש דובכל

 .ימצע יניעבו םהיניעב רתוי דבוכמכ ינירה ,תושיגר ףא וא תוריהז יב

 רתוי שיגר ינאש ירה ,םירחאהו ימצע יניעב רתוי דבוכמ ינאש לככ :ךפהלו

 רבדב תוחטומה תונעטה .תוריהז הנשמ יב םיגהונ םהו ,םירחאה תוגהנתהל

 תשוחתב קוסיעה םעמ תעדה תא ,אופא ,הבר הדימב תוחיסמ ןויווש-יא

.תוידוחייב הרכהל תבחרתמה העיבתבו תוידוחייה

C  . rolyaT “ , stnemidepmI  ot  a naidanaC  erutuF  ,” ni  gnilicnoceR  eht  sedutiloS :  97.
syassE  no  naidanaC  msilaredeF  dna  msilanoitaN  , pp  . 391-291 .
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 הרכהל העיבתה תא תרתוס הנניא ןויוושל העיבתה ,אסיג ךדיאמ

 םג .םירחא םישנאמ )תיקלח תוחפל( אובל הרומא םדאב הרכהה :תוידוחייב

 תוחפלש ירה ,ומצע-רכומה םדאה םעמ אובת םדאב הרכההש ,ןכתיי םא

 םדאה תא םיבבוסה ,םירחאה םישנאה ןמ עובנל רומא הרכההמ ינויח קלח

 הרכהל יולת םדא .רכומכ ונייפאל היהי השק ,והוריכי אל םה םא .רכומה

 ןוכנ תויהל וילע ,רכומ תויהל ץפח אוה םאש ,ןאכמ .םירחא םישנאב וב

 רכומ תויהל ץפח םדא םא :ותוידוחיי יבגל םג ךכ .םירחאב ריכהל תינורקע

 ןבומב .םירחא לש םתוידוחייב ריכהל תינורקע ןוכנ תויהל וילע ,ידוחייכ

 ונבומב ולו ,ןויווש לע םירחא םע ויסחי תא תיתשהל ןוכנ תויהל וילע ,הז

 העיבתל תדגונמ הנניא ללכבו תוידוחייב הרכהל העיבתה ,ךכיפל .תוידדהכ

.הילע תתתשומ םא יכ ,ןויוושל

 תוברת תוצובק םג .םתוידוחייב הרכה םיעבות ,רומאכ ,םידיחי קר אל

 תוצובק םג ,ךכ םושמ .ןתוידוחייב תורחא תוברת תוצובק לש ןתרכה תועבות

 הרכהל העיבתה ןיבל ןויוושל העיבתה ןיב םיסחיב תוטבחתמ וללה תוברתה

 לש התוידוחייב ריכהל תורחא תוברת תוצובק םעמ השירדה .ןתוידוחייב

 תוברתה תוצובקל הוושכ הב הרכהל השירד השעמל איה ,תוברת תצובק

.ןויווש ןהב גוהנל )שעמב וא ןורקיעב( התונוכנ םג ומכ - תורחא

 העיבתה .וזב וז ,ןכ םא ,תוכורכ ןויוושלו תוידוחייב הרכהל תועיבתה

 תוידוחייב הרכהל העיבת איה ,תוצובק ןיבו םידיחי ןיב תידדה הרכהל

 ,ינרדומה סותאה יפ לע ,םדא תויהל .תוצובקו םידיחי םתוא לש הוושה

 .טרפב תוידוחייבו ,ללכב םהל הוושכ םירחאה ידי לע רכומ תויהל ושוריפ

 איה םהלש תוידוחייבו תוינויוושב תוצובק ןיבו םידיחי ןיב תידדהה הרכהה

 רתוי םמצע תא םירידגמ תוצובקו םידיחי .יחכונה ןדיעה לש עירכמ ןימסת

 אולמב ,םדא ינא :םתוידוחייב םירחאה תרכה לש המצעה יפ לע רתויו

 ינא .ילש תוידוחייב םיריכמ םירחאה שונאה ירוציש לככ ,גשומה לש ןבומה

 תצובק ינא .םהמ ילש תולדבנב םיריכמ םירחאה םימואלה רשאב ,םואל

 תיתוברתה תוידוחייב תוריכמ תורחאה תוברתה תוצובקש לככ ,תוברת

.ילש

 .יתוידוחייב םירחאה לש םתרכהל שרדנ הצובק וא םדא יתויה םצע

 תמלשומ הנניא יתייווה .ימויק םצעל יתוידוחייב םירחאה תרכהב יולת ינא



 םוכיס

771

 תונושה תוברתה תוצובק לש ןתרכה .ידוחייכ םירחאה יב וריכה םא אלא

 ןמויק םצעל )''ינושאר ךרע''( יחרכה יאנתכ תספתנ וז לש התוידוחייב וז

 הרכהה תמצעל םידרח תוצובקו םידיחי רתויו רתוי .תוברת תוצובקכ

 יתוידוחייב םיריכמ םה םאה ?יתוידוחייב םיריכמ לכה םאה :םתוידוחייב

 םידיחי רתויו רתוי ?הנממ תלפונכ וא ,אוהד ןאמ לש תוידוחייל הוושכ

 םתוידוחייל הוושכ תרכומ תויהל אלש הלולע םתוידוחייש םישח תוצובקו

 תאש רתיב םיעבות תוצובקו םידיחי רתויו רתוי ,ךכל םאתהב .םירחא לש

 םה .םירחאה לש םתוידוחייל סחיב םתוידוחיי לש הוושה המצעב ריכהל

 תוישעמה תויועמשמבו התמצעב םג ומכ ,םתוידוחייב הווש הרכה םישרוד

.הלש

 דובכ לש םוקמ הל תספותו תכלוה תוידוחייב הווש הרכהל הריתחה

 תואטבמ ןויווש-יא לע תועמשומה תונעטה ,הז ןבומב .םייתרבח םיקבאמב

 ןיאש יל המדנש לככ :תוידוחייב הרכהה לש ךרעה תא )תוריתסמ קר אלו(

 ימכ - םירחאה םעמ הרכהל הכוז ינניאש שח ינא יזא ,ןויווש יב םיגהונ

 שח ינא ןכ ,יתוידוחייב םיריכמ ןיאש ,יל המדנש לככ .ול םירכנתמש

 לע תונעטב שומישה רבוג ,ךכ םושמ .ותוא םיאכדמו ול םירכנתמש ימכ

 חוכיווה לע תוטלתשמו תוכלוה ולא המצע תובר םילימ .''הלפשה''ו ''דובכ"

 ףא .טרפב ,לארשי ומכ ,תועסושמ תורבחבו ,ללכב תוצובקו םידיחי ןיב

 םא ,ףקות הנשמ תולבקמ ,תילטנמורטסניאה הניחבה ןמ תושלח תונעט

 הרכה רדעיה לש השוחתה .הלפשה וא דובכ לש םיחנומב תורדגתמ ןה

 .ןויווש-יא רבדב תומשאהה לש ירקיעה ןכותה תויהל הכפה תוידוחייב

 לש תירקיעה תועמשמה תויהל הכפה תוידוחייב הרכהל העיבתה םג ךכ

.הצובקה דובכו םדאה דובכ לע תוניידתהה

 תוצובקלו רתוי תוקזחו תולודג תוצובקל תקלחנה ,לארשי ומכ הנידמב

 לכב :ףקות הנשמ תלבקמ תידדהה הרכהה תלאש ,רתוי תושלחו תונטק

 הנמיה הקזחהו הלודגה הצובקה יכ ,שוחל השלחו הנטק הצובק הלוכי תע

 עובתל הנטקה הצובקה הטונ ,הלא םיבצמב .ןויוושב הב תגהונ הנניא

 תעבות הנטקה הצובקה .הנמיה הלודגה הצובקה םעמ התוידוחייב הרכה

 תוידוחייל הנטקה הצובקה תוידוחיי ןיב ןויוושב ריכת הלודגה הצובקה יכ

 לש תוידוחייב ללכב ריכת אל הלודגה הצובקה םא .הלודגה הצובקה
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 הצובקה לש תוידוחייה לש הוושה דמעמב ריכת אל וא ,הנטקה הצובקה

 העגפ הלודגה הצובקה וליאכ שוחל היושע הנטקה הצובקה יזא ,הנטקה

 הצובקה ,ךכל םאתהב .קפסב לטומ המויק םצע וליאכו ,השונא העיגפ הב

 רוזמ ןתיל תנמ לע .הלודגה הצובקב תושונא עוגפלו תוסנל הלולע הנטקה

 הוושה תוידוחייב ריכהל תונושה תוצובקל ,ןכ לע ,בטומ ,בואכמ םרטב

.ןהלש

 ,תורחא תונידמ ,תודחואמה תומואה ידי לע הרדגוה לארשי תנידמ

 תיישוק חרכהב הלוע אליממ .ידוהיה םעה לש ותנידמכ ידוהיה םעה תיברמו

 ןיאש ,םישח יברעה טועימה ברקמ םיבר .הברקב םידוהי-אלה לש םדמעמ

 .טרפב םתוידוחיי לש הוושה דמעמבו ,ללכב םתוידוחייב ריכמ ידוהיה בורה

 ,הצובקכ םהב הרכה תידוהיה בורה תצובקמ םיעבות םהמ םיבר ,ךכיפל

 תידוהיה הצובקלש לככ :תידוהיה הצובקה לש תוידוחייל הווש התוידוחייש

 ,הנידמ םה םיעבות ןכ ,תידוהיה תוברתה תא ףדוע חרואב האטבמה ,הנידמ

 ,םיחרזא םה הב ,לארשי תנידמש לככ .םתוברת תא ףדוע חרואב אטבתש

 ךומתת איהש םיעבות םה ןכ ,תידוהיה תוברתה חופיטבו רומישב תכמות

 ירוביצה בחרמה לש םיכרעהו םילמסהש לככ .םתוברתב ,תוינויוושבו ,םג

 אוהש םיעבות םה ןכ ,תידוהיה תיטילופה תוברתה תא םיאטבמ לארשיב

 םגדה .תיטילופה םתוברת לש םיכרעהו םילמסה תא ,תוינויוושבו ,םג אטבי

 הנעמ ןתיל הסנמ ,לארשי רובעב ןאכ עצוהש ,יתוברת-ברה יטרקומדה

 .ולא תועיבתלו תושוחתל

 :םייטרקומד םירטשמב תקזחתמ תוידוחייב תידדהה הרכהה תייגוס

 ןוטלשה .תיללכו תינויווש תיטילופ תופתתשה לע תדמוע תיטרקומד הנידמ

 ,רבד לש ושוריפ ןיאש אלא .םיברה ןוטלש ,ןכ לע ,הנוכמ יטרקומדה

 רדעיהב ,ןכאו .םיפתתשמה לכ ןיב המכסהל עיגהל ןתינ תע לכב יכ

 ,הוושה תיטילופה תופתתשהה לש תישעמה תועמשמה ,תיללכ המכסה

 בורה ןיבו ,תונטקל תולודג תוצובק ןיב םיסחיה ,ךכיפל .בורה ןוטלש איה

 ,רטשמב .םייטרקומד םירטשמב אקווד תאש רתיב דדחתהל םיטונ ,טועימל

 ןיאש ,אליממ ריהנ ,תיללכ וא תינויווש הנניא תיטילופה תופתתשהה ובש

 אוה ןוטלשה הבש הנידמב .תוצובקה לכב תובשחתהל וינפ םש רטשמה

 ןהינפ תא הלחי ןוטלשה יכ תופצל ןיאש רורב ,הנטק הצובק לש התלחנ
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 לכב ןויוושב גוהנל ביוחמו רומא יטרקומד רטשמ ,םלוא .תוצובקה לכ לש

 לש הוושה םתוידוחייב ריכהל םיפצמ יטרקומד רטשממ אקווד ,ןכל .ויחרזא

 ףושח ןכ ,תויפיצה ןה תומוצעו תוברש לככו .תוצובקכ םידיחי ,םיחרזאה לכ

 םישחה הלא לש םדצמ ,תוניועל ףאו ,תרוקיבל יטרקומדה רטשמה רתוי

.םתוידוחייב הוושה הרכהה םהמ הללשנש

 תויפיצה הנרבגתש ריבס ,רתוי יטרקומד ךפוה ילארשיה רטשמהש לככ

 אליממ .תורחא תוצובקל תוושכ ןהב ריכהל ונמיה תונושה תוצובקה לש

 ,ריבס ,ןכ לעו ;הבזכאל ןודינ ולא תויפיצמ קלח םג ,תורחא תויפיצכש ,ריבס

 תונושה תוברתה תוצובק ןיב םיסחיבש ,באכהו ןודמה ,תוניועה ורבגיש

 ,יטילופה םדמעמ הוותשהש לככ :בוש ונתרשל יושע ידנקה ןויסינה .לארשיב

 ןכ ,םידנקה םילגנאה לש הזל םידנקה םיתפרצה לש יתוברתהו ילכלכה

 08.םתוידוחייב םירחאה תרכהל םידנקה םיתפרצה לש םתושיגר המצעתה

 םיתפרצה לש םתשוחת הדדחתה ןכ ,רתוי תינויווש התשענ הדנקש לככ

 לש םתעיבת הקזחתה ,ךכ םושמ .םתוידוחייב הרכהה רדעיה רבדב םידנקה

 תידנקה היצרדפב םהיכרעו םהילמס לש ינויווש יוטיבל םידנקה םיתפרצה

 ועבת םקלח 18.אסיג ךדיאמ תידנקה היצרדפהמ תודרפיהלו ,אסיג דחמ

 ועבת םקלחו ;''היתויוברת לכ''ו ''היחרזא לכ תנידמ''ל הדנק תא ךופהל

 תוחפל םינוכנ םירבדהש ,ינמוד .תערכמ הדימב וא ןיטולחל הנמיה דרפיהל

 תומיוסמ תוברת תוצובקו לארשי תנידמש לככ :לארשי יבגל םג םקלחב

 ילכלכה ,יטילופה ןויוושה תא - תצקמב ולו - םדקל וחילצה הכותב

 ייברע ברקב ןויוושה-יא תושוחת תורבוג ןכ ,םיברעל םידוהי ןיב יתוברתהו

 .םתוידוחייב הרכהל לארשי ייברע לש תועיבתה תובחרתמ אליממו ,לארשי

 תיניטסלפה תוימואלב תרבוגה הרכהה אקוודש ,ןכל ,אלפומה ןמ הז ןיא

 םיניטסלפה לש םתדרח תומצעתהב התוול ,םולשה ךילהת תרגסמב

 תיניטסלפה הנידמל ץוחמש םיניטסלפכ םתוידוחיי שוטשט ינפמ םיילארשיה

 ןויוושב תרבוגה הרכהה אקוודש לע אלפתהל ונל לא ,ןכ ומכ .תרעושמה

 ןיבר תולשממ לש תונעשיהה תרגסמב םיילארשיה םיניטסלפה לש יחרזאה

 םיילארשיה םיניטסלפה לש םתדרח תורבגתהב התוול ,םהיתולוק לע קרבו

dibI  ,. pp  . 881  , 091  08.
J  . tatsnezjA “ , enilceD  fo  larudecorP  msilarebiL  : ehT  yreppilS  epolS  ot  noisseceS ,”   18.

.pp  631-021 .
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 הנחמ'' ראש לומ טרפבו ,לארשי יחרזא ראש לומ םתוידוחיי תקיחמ ינפמ

 רוביח ךרואל טרופמכ ,ןניה ולא תודרח .קרבו ןיבר וגציי ותואש ,''םולשה

 תודרח תומלגמה ,תויטילופה תויואטבתההו תופקשהה ,ךכיפל .תוימויק ,הז

 םיניטסלפ םיחרזא ברקב ןהו םיילארשי םיניטסלפ םיגיהנמ ברקב ןה ,ולא

 דממה תא האטבמ ןתופירח .דחוימב תוטוב ןניה ,''הרושה ןמ'' םיילארשי

 ,לארשי ייברעמ קלח לש םישעמ םג ךכ .םתוידוחיי םצעל הדרחה לש ימויקה

 םע תירוטסיהה הרשפה אקווד :הידוהימ םיבר ידי לע םימילאכ םישרפתמה

 םיילארשי םידוהי םע רבוגה הלועפה ףותיש אקוודו ,תידוהיה תוימואלה

 לש םתוידוחיי תיישוק תא תאש רתיב ולעה ,''םולשה הנחמ'' תרגסמב

 הנדועו התייה תשקבתמה הבוגתה .טרפב לארשיבו ,ללכב םיניטסלפה

 םתולדבנלו ,לארשיב םיניטסלפה לש תוידוחייה תקמעהלו שודיחל םישעמב

 םיטובה םישעמה ןמ ,תוחפה לכל ,קלח .טרפב הב ידוהיה בורה םעמ

 תקמעהלו שודיחל םתריתח תא םיאטבמ םיילארשי םיניטסלפ לש םיפירחהו

 הכ דע רשא ,לארשיב תוידוהי תוברת תוצובק םג ,ןכ לע רתי .םתוידוחיי

 ןופצמ ,ןוכיתה חרזמה ןמ םילועו ,םייתד ,םידרח ומכ( תוילושל ובשחנ

 ןתדרח תא הפירחמו תכלוה הרוצב תואטבמ ,)םימעה רבחמו הקירפא

 .לארשיב תינוליחהו תינרדומה תוברתה לש הינומגהה חכונל ןתוידוחייל

 רודגיבא תסנכה רבחו ,הזמ ףסוי הידבוע ברה לש םיטוב םירבדש ,יל המדנ

.וז תרבוג הייטנ םימיגדמ ,הזמ ןמרביל

 םייכילה םיאנת תריציב איה הז רגתאל תילרבילה תיטרקומדה הבושתה

 הנמא'' .ילאודיבידניא סיסב לע תילסרבינואו תינויווש תיטילופ תופתתשהל

 תילסרבינואו תינויווש תוחרזא רשפאל הרומא ,הרקיעמ תיכילה ,''תיתרבח

 הווש הרכהל תימויקה השירדל הנעמ ןיידע ןיא ךכב ,םרב .תישיאה המרב

 תיטרקומדה הבושתה ,ןכ לע .הנידמה יחרזא ברקמ תוצובק לש תוידוחייב

 ףא איה .תויטסילרולפ תורבחל תוחפו תוחפ המיאתמכ תיארנ תילרבילה

 ןיעמ תורבחב .תירוטסיהו תיתוברת תועסושמ תורבחל סחיב רתוי תיתייעב

 תועצמאב רקיעב הנידמל םיביוחמכ םמצע תא םיספות םיבר םיחרזא ולא

 םיבר םיחרזא ,היגלבבו הדנקב ומכ ,לארשיב .םהלש תוברתה תוצובק

 תוצובקל הנידמה לש תורישה תועצמאב רקיעבו ךא םתוחרזא תא םירידגמ

 תועצמאב הרקיעב תכוותמ הנידמה לא םתורשקתה .םהלש תוברתה
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 ולא תונידמב תוחרזאה ,הז ןבומב .תוברת תוצובקל תמדוקה םתוכייתשה

 רדעיהב .יפוריאה דוחיאה ומכ ,םייתנידמ-לע םינוגראב תוחרזאל המוד

 םיבר םיחרזא ,םהלש תוברתה תוצובק לש הוושה תוידוחייב תיתנידמ הרכה

 לכמו ,תישיא םהל תניוע ףא וא תרכנתמ הנידמה וליאכ ,שוחל םילולע

.הערל םתלפמ םוקמ

 רתויו רתוי :תקפסמ-אלכ תימדנ תינקילבופרה תיטרקומדה הבושתה םג

 תוצובק תוכיתמכ וא תוינגומוהכ ןמצע תא וספתש ,תויטרקומד תונידמ

 לש תשקיעה תונברסב ריכהל תוצלאנ ,תוינגומוה תורבח ללכל תונוש

 רידגהל )םימילא ףאו( םירידא םייטילופ םיצמאמ .יתוברתה םזילרולפה

 ףא .םיירוטסיהו םייתוברת םיעסש לומ לא םיפגינכ םימדנ ,תודיחא תורבח

 .הלאכש תונולשיכ ווח ,ןיסו תוצעומה תירבכ ,תויטרקומד-אל קנע תונידמ

 םייתוברת תולובג ןיב הפיפח ןיא ,תוינגורטהה תונידמה ןמ קלח יבגל ,תינש

 םיינושארה ןהיכרע תא תוהזל תויושע תוברתה תוצובקמ קלח .םייתנידמו

 ןמ קלח תוצלאנ ךכיפל .הנידמה תולובגל רבעמש תוברת תוצובק םע

 םא יכ ,ןברקבש תוברתה תוצובקב קר אל בשחתהל וללה תונידמה

 .םייתנידמה תולובגל רבעמ ןהלש תוסחייתהה תוצובק םע ןהירשקב םג

 הקירמא ןופצבו הפוריאב תוימלסומ תוצובק לש ןהיתובוגתל תושיגרה

 בשחתהל תונידמ לש רבוגה ךרוצל המגוד איה ןטסינגפאב המחלמה חכונל

 תורז תונידמב תוברת תוצובק םע ןברקמ תוברת תוצובק לש ןהירשקב

 תילרבילה וא תינקילבופרה היטרקומדה רשא ,תונידמ ,ךכיפל .תוניוע ףאו

 ,ןבצמ תא בושו בוש לוקשל תוצלאנ ,תפרצ ומכ ,ןהב החילצמכ התמדנ

 רבעמו ןהיתולובגב תוברת תוצובק לש ןהיתוסיפתו ןהיכרע ,ןהיכרצ

 לש )תויונמדזהלו( םיצוליאל עדוותמ יטרקומדה םלועהש לככ .ןהיתולובגל

 םיילרבילהו םיינקילבופרה תונורתפה יכ ,המדנ ןכ ,יתוברתה םזילרולפה

.דוע םיקיפסמ םניא

 םלועבו לארשיב םייתוברת םיטועימ לש תורבגתמה םהיתועיבת

 )ללכ ךרדב יתקולח קדצכ( ןויווש :םיכרע ינשל ,אופא ,תוסחייתמ ןויוושל

 תא םדקל הסנמ ןאכ תעצומה תיתוברת-ברה היטרקומדה .תוידוחייב הרכהו

 איה ,יתליהקה-יתוברתה דממב ןהו יתנידמה דממב ןה :וללה םיכרעה ינש

 היטרקומדה .לארשיב תוברת תוצובק ןיבו םידיחי ןיב הרכהו ןויווש העיצמ
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 הנידמה יחרזאל תינויווש םיבאשמ תקולח לע תדמוע תיתוברת-ברה

.)''תיתוברת תוחרזא''( תוברת תוצובקכו )''תיתנידמ תוחרזא''( םידיחיכ

 תיתוברת-ברה היטרקומדה ,היטרקומד לש םירחא םימגדמ רתוי ,תינש

 ךלוהו לדג רפסמ םעמ תורבוגה תושירדה רקיע תא תדדועמו תקפסמ

 יובירב הרכהלו תידוהיה תוברתה חופיטלו רומישל תוצובקו םידיחי לש

 לש םירחא םימגד לע הלוע איה ,ףסונב .תידוהיה תוברתל תויונשרפה

 ידוהיל לארשי ידוהי ןיב םירשקה לש תוינויחב התרכהב היטרקומד

 תוחוור תואחסונמ הנושב .המודיקו תידוהיה תוברתה רומיש ןעמל ,תוצופתה

 תמצמצמ הנניא תיתוברת-ברה היטרקומדה ,תיטרקומדו תידוהי הנידמל

 ,ידוהי בור לש ותחטבה ללכל התוידוהיב לארשי תנידמ לש קוסיעה תא

 היחרזא לש םייתוברתהו םייתדה םינעטמהו תוקיזה ןמ תמלעתמ הנניאו

 ןיב קתנל הסנמ הנניא איה .טרפב היחרזא ןיבמ ידוהיה בורה לשו ,ללכב

 רידגהל הסנמ הניא איה ,ןכל .םייתוברתה םהינעטמו םהיתוקיז ןיבל היחרזא

 םה היחרזא בור ''יעבט'' ןפואב וא ''הרקמ''בש ,הנידמכ ''תידוהי הנידמ''

 הנידמ'' לש תיגתה תא תספות הנניא תיתוברת-ברה היטרקומדה .םידוהי

 איה ,ןיפולחל .הילע תמייאמכ וא ,הנידמה לש תויטרקומדל הרזכ ''תידוהי

 םתודרשיהב האורו ,ידוהיה בורה לש םייתוברתה םינעטמבו תוקיזב הריכמ

 .תילארשיה היטרקומדל םייחרכהו םייואר םיירטשמ םידעי םתומצעתהבו

 יתואיצמו ינכדע ,ןיינעמ ןכות עיצמ יתוברת-ברה יטרקומדה םגדה ,הז ןבומב

.תילארשיה הנידמה לש התוידוהי תרדגהל רתוי

 םימגדמ רתוי ,תקפסמ תיתוברת-בר היטרקומדכ לארשי ,ןכ ומכ

 תויברע תוצובק לש תבחרתמה העיבתה תא ,היטרקומד לש םירחא

 תוסחייתהה תוצובק םע ןהירשקבו ןמצעשכל ןתוידוחייב ריכהל הברקב

 םתוהז לע םויאה ןמ תמלעתמ הנניא איה .היתולובגל ץוחמ ןהלש

 יתוברתה ,יטילופה קוסיעה חכונל םיילארשי םיברע לש תיצוביקהו תישיאה

 ןורתפ תא ליבגהל ןויסינה חכונלו ,''תידוהיה הנידמ''ב רבוגה יטפשמהו

 ינויחה סחיב הריכמ איה .דבלב תיניטסלפ הנידמל תיניטסלפה היעבה

 ןיב - הייברע לש תיביטקלוקה םתוהז ןיבל תילאודיבידניאה םתוהז ןיב

 רבעמו לארשי ךותב - תוצובקב םירבחכ םתוידוחיי ןיבל םידיחיכ םתוידוחיי

 םג אלא ,םידיחיכ היחרזא ןיב קר אל הוושמ איה ,ךכיפל .היתולובגל
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 לע רתי .הצובקכ הייברע לש הוושה תוידוחייב הריכמ איה .תוצובקכ

 תוצובקל הייברע ןיב םירשקה לש תוידוחייבו תוינויחב הריכמ איה ,ןכ

 םירשקה לש תוידוחיילו תוינויחל תוושכ ,הל רבעמ םהלש תוסחייתהה

 לש תויחרכהבו תוידוחייב הריכמ ףא איה .תוידוהיה תוצופתל הידוהי ןיב

 .הב תוקבאנה תויברע תוצובק ןיבל הכותמ תויברע תוצובק ןיב םירשקה

 תוסיפתה ןמ רתוי יתואיצמו ינכדע ,ינויווש אוה עצומה םגדה ,הז ןבומב

 יטרקומדה םגדה ,םוכיסל .היטרקומד לש תוילרבילהו תוינקילבופרה

 היטרקומד לש םירחא םימגדמ רתוי חכופמ חרואב דדומתמ יתוברת-ברה

 תוצובק לש ןדמעמו ןתוהז לע תורמהו תוקומעה ,תוימויקה תוקולחמה םע

.הימוחתל ץוחמו לארשיב תוצינ תוברת

 דסומ לש ויתולבגמב הריכמ תיתוברת-ברה היטרקומדה ,ףוסבל

 הל תרשפאמ וז הרכה .םייתוברתו םיינידמ תולובג ןיבש תוחיתמבו הנידמה

 תוינידמ ,תילרביל וא תינקילבופר היטרקומדמ ,רתוי יביטקפא חרואב טוקנל

 איה ,תישאר .הנידמה דסומל ותקיז קוזיחו ללככ םיחרזאה רוביצ קוזיחל

 תרגסמל תוברת תוצובקו םידיחי לש תוביוחמה תא םדקלו רמשל תרתוח

 ,םיילכלכה ,םייקוחה םיצירמתה תאוושהו קוזיח תועצמאב ,תיתנידמה

 םגדה הנומ ,הלא םיצירמת ללכב .תילארשיה תוחרזאה לש םייתוברתהו

 הקינעמ תילארשיה תוחרזאהש ,תונורתיה תא םג יתוברת-ברה יטרקומדה

 היתוצופתבו לארשיב תונושה תוברתה תוצובק לש ןמודיקלו ןרומישל

 תוצובק לש היצזיטרקומדל םיכרד עיצמ אוה ,תינש .תויברעהו תוידוהיה

 ליכמ םגדה .יתוברת-ןיב םזילרולפ לש חותיפה תועצמאב רקיעב ,תוברתה

 ,רעצמל תוינלבוס וא תויטסילרולפ תושיג לש הקמעהלו הבחרהל םינפוא

 תחא לכ ךותב םינושה םימרזה ןיב םיסחיבו תוברת תוצובק ןיב םיסחיב

 ןיב םירשקה תא קזחל הלוכי וז ןיעמ היצזיטרקומד .תוברתה תוצובקמ

 תוצובק ןיב םיירוטסיהה םיעסשל רבעמו לעמ ,תוצובק-תת ןיבו םידיחי

 לא םידיחיה יסחי תא קזחל ידכ וז היצזיטרקומדב שי אליממו ;תוברתה

 תא קזחל יתוברת-ברה יטרקומדה םגדה הסנמ ךכ .תיתנידמה תרגסמה

.הלש תויטרקומדהו תוידוהיה תא םג ומכ ,לארשיב הנידמה דסומ




