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הקוחב בוצקתה ךילהת   
661 ןומרכ קיראו ןורוא םייח :םיחנמ   

 םייניב בשומ
912 ינביל יפיצ :החנמ

 םויס בשומ
932 רודירמ ןדו ןומרכ קירא :םיחנמ

042  לארשיב לשממה הנבמ לומ הלועפ ירגתא לע :קרב דוהא

472 םכסמ ןויד

 םירמאמ

 - הקוחב תעצבמה תושרה לש התוליעפ תרדסה
992 הנידמ קרבו רודירמ ןד   
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םילשורי ,היטרקומדל ילארשיה ןוכמה אישנ - קירא ,ןומרכ 'פורפ :החנמ

םירבודה תומש

היטרקומדל ילארשיה ןוכמב ריכב תימע - רשא ,ןאירא 'פורפ

םילשורי ,תירבעה הטיסרבינואה ,םיטפשמל הטלוקפה - קרב ,הנידמ ר"ד

היטרקומדל ילארשיה ןוכמב ריכב תימע - ןד ,רודירמ

 הצעומה שאר-בשוי ;)רבעשל( ןוילעה טפשמה תיב אישנ - ריאמ ,רגמש

תירוביצה    

 הצעומה לש ירישעה סוניכה תא חותפל הצור ינא :ןומרכ קירא ◆

 .ןאכ םיבשויש םירבחה לכ תא ךרבלו תירוביצה

 תמלשה תא וא הקוחה תא םדקל יוכיסהש השוחתה ונתוא העינמ

 ,הלאה תושוחתה תא דעתל לוכי יניא .לדג תובורקה םינשב הקוחה

 שרפל לוכי דחא לכו ,הב םיאצמנ ונחנאש תירבשמה תואיצמב לבא

 חתפנש השוחת ונל שי ,וחור לע הלועה לככ 'תירבשמ' הלימה תא

 אקווד ואל ,הקוח םילשהל ,יתקוחה ךלהמה תא םדקל תויונמדזה ןולח

 לומ לאו ,תיטנרהוק הקוח לש ןוויכב אלא דוסי קוח דוע לש תנוכתמב

.תירוביצה הצעומה םע ךרעיהל םיצור ונחנא הזה רגתאה

 לש הקוחה תדעו שאר בשויש אוה תאזה השוחתל םירוטקידניאה דחא

 תדעו לש תובישיו ןמז שידקהל ומצע לע חקל ,ןתיא יקימ כ"ח ,תסנכה

 םשל אלא ,רחא וא הזכ דוסי קוח רושיא םשל אלו ,הזה אשונל הקוחה

.תיחכונה היצנדקב לארשי תסנכל המלש הקוחל העצה איביש ללוכ ןויד

 םירזוע ונאש הווקת ילוכו ,רתיה ןיב ,ונילא ונפ הקוח תדעו ּו ןתיא כ"ח

 תועצמאבו םהילא םיריבעמ ונחנאש םירמוחה תועצמאב הקוח תדעוול

 תושרל םתוא ונדמעהש ,ןוכמב םידבועה םיריעצה םירקוחה ,םירזועה

 .הקוחה תדעווב ךילהתה

 ונבשחו ,היטרקומדל ילארשיה ןוכמב ןויד ונמייק םישדוח השולשכ ינפל

 תירוביצה הצעומב יניצרו בקונ ןויד תארקל ךרעיהל םיצור ונחנאש

 ,םתבשחממו םצרממ ,םנמזמ םיעיקשמו םיחרוט הב םירבחהש ,תאזה

 תונורתפ אוצמל ןויסינ אלא הקוח וניא הרקיעש הטויט ןיעמ גיצהלו

 .הקוח תעצה דוע חסנל וניא ונדיקפתש ונמצעל ונרמא .ףגנה ינבאל

 רשפא םא קודבל ידכ ויתועד תא חתמי םירבחהמ דחא לכש וניצר

 ול תתלו ןאכ םינוידל הזכ ריינ איבהל הזה סיסבה לעו ,המכסהל עיגהל
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התלועפ תונורקעו הידיקפת ,היתויוכמס - תעצבמה תושרה

 ךלהמה תא םדקל ידכ ,תישממ ,תישחומ ,תיניינע המורתכ ירוביצ יוטיב

.הזה

 טעמ אל וב םיעיקשמ ונחנאש ,הזה ץמאמהש שיגדהל הצור ינא

 לכב טעמכ הילע םירזוח ונחנאו ,המכסה ידי לע רקיעב ענומ ,תויגרנא

 ונחנאש ךכ ,ונספספ הנידמה תודלותב ןנוכמה בלשה תאש - סוניכ

 תוגהנתה יסופד תניחבמ תעבוקמ יד איהש תואיצמ ךותב םויה םיאצמנ

 הלאכ תורשפל עיגנו ץמאתנו חרטנ םא ,תאז םע דחי .תינוגראו תיטילופ

 סוניכ תארקל םיננוכתמ ונחנא .ךלהמה תא םילשהל לכונ תורחאו

 ךירעמ ינאש ,ןוידל ותוא איבנו ךמסמה תא םילשנ ובו ,ויתסב ךרעייש

 םייונישבש הנווכ ךותמ לבא ,וישכע דע ונמייקש םינוידהמ הנוש היהיש

 לודג דעצ היהי הזש ךירעמ ינא .ותוא לבקת תאזה הצעומה םימיוסמ

 עיגנ הבש הנושארה םעפה היהת וזש ינפמ ,תירוביצ הניחבמ דואמ

.םייטירקו םייתוהמ םיאשונב תומכסהל

 :דוסי קוח' תא תיתשתכ ונחקל השעמל ,ונחלשש ךמסמב םתיארש יפכ

 םעפ וזש בשוח ינא .םיבחר םימגד המכ לע תכלל ונרחב אלו 'הלשממה

 תוחותפ תולאש הברה שי דועשכ ןוידה תא םיליחתמ ונחנאש הנושאר

 אל ןיידע אוה .דחא ךמסמ לע םירבדמ ונחנא לבא ,תונוש תועד הברהו

.דחא ךמסמ אוה לבא ,יטנרהוק

 היהת היצטניירואה ,תטפושה תושרב ןודל בוש סנכתנשכ ,אבה שדוחב

 תאו לארשי תנידמב תטפושה תושרה תא ןוחבל הנווכ םע ,יתעדל ,המוד

 חתפב תולעהל ןוכנל אצומ ינאש תויללכ תורעה הלא .הנממ עמתשמה

 ריבעהל ונלש ןוצרה לא ופרטצי ןאכ םירבחהש הווקמ ינאו ,הזה סוניכה

 - םולחה תא שממל הווקת ךותמ ,םייביסנטניא רתוי תצק תויהלו ךלהמ

.לארשי תנידמב יתקוחה ךלהמה תא םילשהל חילצנ תובורקה םינשבש

 ףסונב .תעצבמה תושרה אשונ דומעי םויה ןוידה זכרמב :רגמש ריאמ ◆

 אשונבו ,חתפתמ יטרקומד ימונוטוא ףוגכ תימוקמה תושרב קוסענ

 רתוי הבר תופיקשל הפונת תתל המגמ ךותמ דרפנב ןודיי רשא ביצקתה

.ביצקתה תנכהל עגונה לכב

 םג הב שי יכ ,הבש יביטיזופה קלחב תילארשיה תוחתפתההש שח ינא

 תונוכתמה יתש ביבס ועבקנ רשא םירכס רפסמ הצרפ ,יביטגנ קלח

 תעצבמה תושרה לש הדמעמ תרגסמב ןושארה רבדהש בשוח ינא .הלאה

 ינפב בצייתמה ףוגש ןיד יפ לע ונעבקש אוה תקקוחמה תושרהו

 היצילאוקה ימכסה תא ,םכסומה עצמה תא חינהל בייח טנמלרפה
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 רשא ,םייטילופה םירדסהה תכרעמ רמולכ .טנמלרפה ינפל ,םהיגוסל

 להנמה יטילופה ףוגה לש הנווכה תניחבמ תוחפל יוטיב ידיל ואובי

 אשונ םה ןבומכו ,חותפ אשונכ טנמלרפה ינפב םיחנומ ,לשממה תא

.תרוקיבל

 תקקוחמה תושרה - םיפוגה ינשב הארנש הצור יתייה ,ךכ לע ףסונ

 תומיוסמ תוירוביצ תומרונ יפ לע םיכרדומה םיפוג - תעצבמה תושרהו

 'הלשממה :דוסי קוח' יכ ,םייקה קוחה ךותב יוטיב םויה ןהל ןיאש

 ןיינעב יונישהמ רקיעב עבנ יונישהו ,תורוצ יתשב תסנכל עיגה ,לשמל

 לש דעיה דממ ,יכרעה דממה םלוא .הלשממה שאר לש הרישי הריחב

 אלו 'הלשממה :דוסי קוח'ב אל ,יוטיב ידיל אב אל ,יכרעה החנמה וקה

 תושר לש וק תוותהל םיסנמ רשאכש יל המדנ .'תסנכה :דוסי קוח'ב

 םיווק קר תעבוק איה יכ םא ,תיטילופ תועדומ תלעב איהש תקקוחמ

 ,תיטילופ-א איה תעצבמה תושרה םיכרדה תחא יפ לעו ,םייללכ םיחנמ

 תויטרקומד תוצראב החתפתהש יפכ תמייקה תואיצמה ןמ הטוס תצק הז

.ונלצא םגו ,ונלשל המוד הטיש תולעב

 החנמה השיגה התייהש ,הילגנאב לשמל תמייקה השיגב לכתסמ ינא

 המודה ,יטניבקה לשממה תטיש ,8491 תנשב דוע ונצמיא ונחנאש

 בושחה רבדה"ש רמוא סגנינ'ג .תוריחבה תטישמ דבל תילגנאה הטישל

 ,תעצבמה תושרה ידיב אצמנ לשממה רמולכ ,"היציזופואה אוה רתויב

 המבה יהוז .טנמלרפה הוותמש םיינורקעה םיווקה יפ לע תלעופ איהו

 לוכי תרוקיבה ךרעמ .ויגוסל תרוקיבה ךרעמ יוטיב ידיל אב הב רשא

 ורקיעב לבא ,הלשממב ןומא ןתנש בור לש תרוקיב ךרעמ תויהל ןבומכ

 רמולכ ,היציזופואה ,ןוטלשה תא ףילחהל ףאוש רשא ףוגה ןמ עבונ אוה

 אוהש םיסרטניאה םיחנמ טנמלרפה תא .טנמלרפה ,תרוקיבה איה תאז

 יל רסח - תמדוקה הדוקנל רזוח ינא ןאכו ,עוציבל םיבושח םהב האור

 ונלצא ילוא ;דוסי קוחב ותוא עצבל ךירצ םא עדוי ינניאש החנמ וק

 רסח .תויכרע דוסי תוסיפתל תוחפ םיכנוחמ ילוא ונחנאש ןוויכמ ,ןכ

 סרטניא יפ לע םילעופ תעצבמה תושרה םגו טנמלרפה םגש דממה יל

 יפ לע לועפל םיבייח רשא םימרוג םהש ,רוביצה ינמאנ םהש ,ירוביצ

 חתפתהל תולוכיה ,תויטנסרטניאה הדימה תומאמ תונוש הדימ תומא

 רזגמ גציימ אוהש בשוח ,תסנכה רבח ,טנמלרפה רבח רשאכ לקנב

 ךירדמה םרוגה .תונמאנ ול בייח אוהש - ילכלכ וא ינתא - םיוסמ

 ןבומ .ונממ תוטסל ןיא רשא ירוביצה סרטניאה תויהל בייח יטננמרפה

 םאתומ הז יכ ,הנוש הרוצב ירוביצה סרטניאה תא האור דחא לכש
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 םרוגה תויהל חרכומ אוה לבא ,ולש תוסיפתל ,ולש היגולואידיאל

 לוכי ינא ירוביצה סרטניאה תא תרשל ידכ" :דיגהל לוכי התא .טילשה

 ירוביצה סרטניאה תא תרשל ידכ" :דיגי רחאו ,"תאזה ךרדב לועפל

 ,ירוביצה סרטניאה לזאזעל" :רמול רוסא לבא ,"איהה ךרדב לועפל ךירצ

 תא האור ינניא .רחאה וא ילכלכה וא יאלקחה רזגמה תא גציימ ינא

 םהינש .יטילופ-א הזו יטילופ הזש ךכב תסנכ ןיבל הלשממ ןיב לדבהה

 איה בורה ילבו ,טנמלרפה ךותב בורה לע תנעשנ הלשממה יכ ,םייטילופ

 לבא .תרחא הלשממ אובת ףלחתי בורה רשאכו ,לושמל הלוכי הנניא

 תעצבמה תושרהו ,םייכרע תודוסי ידי לע םיכרדומ תויהל םיכירצ םה

 עצמה רמולכ ,טנמלרפל העיצמ איה ללכ ךרדבש תוינידמ תעצבמ תמאב

 הדילוה .טנמלרפה ךותב דלונ אל םירחא וא הלא םיווק לש ינורקעה

 תסנכה תוטלחה .תרשאמ תסנכהו ,העיצמו תסנכל הנופה ,הלשממ ותוא

 .ירוביצ סרטניא לש תונורקע יפ לע תעצבמ הלשממה לבא ,החנמ וק ןה

 ןמרבוג ד"ועמ יתעמש רשא קוח תילארשיה הקיקחב םויה יל רסח ןכל

 רשא םיינוידה םילהנה לש קוחה ,םיטפשמה דרשמב תובר וילע ודבעש

 םירז םילוקיש ןובשחב איבהל רוסיאה תא ,בלה םות תבוח תא םיעבוק

 הרות רדגב םהש תודוסי םתוא לכ .ןיינועמ דצל עומיש תתל הבוחה תאו

 ,תירוביצ תושר תגהנתמ ךיא םיעבוקהו הקיספבש הרות וא הפ לעבש

 תודוסיש יפ לע ףא ,בייחמ קלח םניא םה ,תעצבמ ןיבו תירטנמלרפ ןיב

 וכפה רבכ ונלשל המוד הטיש תולעב תורחא תויטרקומד תונידמב הלא

 םימנפומ תויהל םיבייח הלאה םירבדה לכ .ךנחמ רקיעבו החנמ קוחל

 ןיבו קקוחמה ןיב ,הלשממה לש םימרוגהמ דחא לכל דוסי תכרדה רדגבו

 עצבמה ףוגה ןיב חיש-וד תועצמאב תלהנתמה םיסחיה תכרעמב ,עצבמה

 עוציבהו ,םיינורקע םיווק תעבוקה תסנכה ןיבו ,ויתוינכת תא עיצמש

 ונייהד .םינגוה דוסי יווקל תונמאנ לע רמושה עוציב אוה ןכמ רחאל

 םייכרעה תונורקעב םג ויוטיב תא אוצמל בייח ןגוההו ןיקתה לשממה

 ססהמ יתייה אל ונלצאש רמוא יתייה ןכל .קוחב םישבגמ םתוא רשא

 רשא םימיוסמ םייכרע םיכירדמ םיווק ,דוסיה קוח ךותב םג ,הללכהמ

 .תעצבמה תושרה לע ןה טנמלרפה לע ןה ולוחי

 אוהש םלועה תסיפת יכ ,יירבדמ קלח יל ךסח רגמש אישנה :רודירמ ןד ◆

 .ילארשיה טנמלרפב תלבוקמ אל איה .ימלוע תסיפת איה ןאכ גיצה

 ריחמ תאלעה דעב םיעיבצמה םיאלקח הברה יתיאר אל ,ברה ירעצל

 וא תויולחנתהל םיביצקתב ץוציק דעב םיעיבצמה םילחנתמ ,םימה

 םתעד תאזש דיגהל רשפא .םידלי תואבצק ץוציק דעב םיעיבצמה םידרח
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 איה תאז הלאש יתעד יפלו ,םהלש ירזגמה סרטניאה אלו תיניינעה

.הבושח הלאש

 ןיינעב ,ונאישנ ,ןומרכ 'פורפ לש םינושארה וירבד לע והשמ רמול ינוצרב

 ינא ,ןוידה אשונ הז אלש יפ לע ףא .הקוח תארקל תומדקתההו הקוחה

.םירבדה תא רמול ןוכנל אצומ

 ונעמל יתלעפ םגו ,יתקוחה ךלהמה תמלשהב דואמ ךמות ינא ,עודיכ

 ידכ הקוחב םיצורה םישנא שי .דואמ רהזיהל ךירצ םלוא .תובר םינש

 סורהל ידכ הקוחב םיצורה הלאכ שיו ,ונכותב היטרקומדה תא שירשהל

 םייטרקומדה תונורקעה תא גציימש ימב התועצמאב עוגפל ידכ ,התוא

 עבק ויתוקיספבש ,ןוילעה טפשמה תיבב הנושארבו שארבו ,םיילרבילה

.רחא ףוג לכמ רתוי הלאה םיכרעה תא

 ערה ףוגה"ש םיכסנ םא ,רחמ רבכ הקוח לע המכסהל עיגהל רשפא

 ךירצ ךכיפל .חומה תא ונל לבלבל קיספי ,ןוילעה טפשמה תיב ,"הזה

 שוביש איה ותאצותש יתקוח ךמסמל עיגנ אל יתקוח ךלהמבש רהזיהל

 היהי אלש אלא ,בורה ןוטלשל יתנווכ ןיא .תיטרקומדה תמאה לש רומג

.תוערל םיבר ירחא

 טביהב תעצבמה תושרב םיקסוע ונחנא - הנושאר הרעה :רפסמ תורעה

 רדסומ תויהל ונידו ,תעצבמה תושרל עגונה רחא אשונ לכ ,יתקוחה

 וב םיקסוע ונניא ,תוליגר תויקוח תוארוהב וא תוילהנִמ תוארוהב

.וישכע

 .ןומרכ 'פורפ ןייצש יפכ ,תישארבמ הקוח םיבתוכ ונניא - היינש הרעה

 רגמש אישנה לש ותושארב הצעומה תאו ונתוא וחנהש םיווקה דחא

 יתקוחה םייקה בצמה תא תונשל דואמ הבוט הביס ונל ןיא םאש אוה

 םא ,רופישל תוביציה ןיב וא ביציל תמאה ןיב קבאמב .הנשנ אל -

 תוקסעתהה םצע .רפשנ אל ,בוט אוהש יפ לע ףא ,ילוש אוה רופישה

 רוביצהש םיצורו תוביצי וב םיצור ונחנאש ןיינעב םידימתמה םייונישהו

 וננוידב רוכזל יאדכ ךכיפל .ריחמ םהל שי ,דמועו עובקכ ותוא ריכי

 יונישה םא ונמצע תא לאשנ ,והשמ תונשל יאדכש הנקסמל עיגנשכש

 הכירצ הקוחש תוביציב עוגפל וליבשב יאדכ יכ דע יואר הכ אוה

.הב ןייפאתהל

 םיקסוע ונניא :ןאכ ריכזה רגמש אישנהש םירבדל תעגונ תישילש הרעה

 םירבדב המדקהבש יפ לע ףא ,תעצבמה תושרב אלא תקקוחמה תושרב

 ,יתבוגתש הדומ ינא .תקקוחמה תושרל תוסחייתה הנשי םתלביקש

 לבא ,רגמש אישנה תבוגת ומכ התייה ,ונל עצוהש טסקטה תא יתיארשכ
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 קפתסהל יאשר תסנכ רבחש בשוח יניא .תרחא הדמע שיש עדוי ינא

 תא לוקשל איה תירוביצה ותבוחש בשוח ינא .םיירזגמ םילוקישב

 ,םילחנתמל ףיסוהל ךירצש הנקסמל עיגי אוהש ןכתיי .ללוכה לוקישה

 לוקישה לע לבא ,רדסב הזו - תויחאל וא םיאפורל ,םידרחל ,םיאלקחל

 ךוניחל דירוהל הצור ינא" :דיגיו ךוניח רש אוביש ךירצ .ימואל תויהל

.הרוק אל טעמכש רבד ,ותנקסמ תאז םא ,"ףסכ ןיא יכ

 הלשממבש ששוח ינאו ,הלשממב אלא תסנכב וישכע םיקסוע ונניא

 ,ללכ ךרדב ,םילח הלשממה לע :אבה ןבומב רתוי דוע םידח םירבדה

 ,הנידמב הפ ונחתיפ ונחנאש ירוביצה טפשמה ,ילהנִמה טפשמה יללכ

 הכפהמה ינפל דוע ,הפופכ םג איה .ןוילעה טפשמה תיב רקיעבו

 הליחמש תיטופיש תרוקיבל ,2991 תנש לש דוסיה יקוח וא תיתקוחה

 יטנוולרה יניינעה לוקישה תוברל ,ילהנִמה טפשמה יללכ תא לעופב הילע

 ןכו יעבט קדצ ילוקיש ,ןויווש ילוקיש ןכו ,יטנוולר אל לוקיש תעינמו

.יטרואת רבד קר אלו תגהונ המרונ וז ןכלו ,םייק הז לכ .האלה

 ."הלשממל יתאב ךכ םשל ,םיוסמ רזגמ גציימ ינא" :םירמואה םויה שי

 טולשי ימ רמולכ ,"לורטנוק שאנ וא לורטנוק ס"ש" העודיה המססה

 ידרחה וא יסורה רזגמל גאדי םינפה דרשמב טלושהו ,םינפה דרשמב

 ,תובר םינש ךשמבש םידרשמ שי ."וערֵמ"ב לוקלקה והז ,אוהה הרקמב

 םע ,הגלפמ התואב ויה ,ל"כנמה דעו התה קלחממ ,םידבועה לכ טעמכ

 ורחבנש הלשממ ירש לע רבודמ תאז לכב .רשב יולת ,הפיכ ילב וא

 םג תסנכל םיאיבמ םה .רגמש אישנה ריכזהש יפכ ,יטילופ סיסב לע

 רושיא םהילע םילבקמו ,דוסיה יווק תא םגו ינויצילאוקה םכסהה תא

 םיבייח דוסיה קוח יפ לע ,רוביצה ינפל םיחנומ םה .ןומאה תעבצהב

 ןוזיאה תא םיאצומ ונחנא ךיא .יטילופ טביה םהל שיו ,םתוא גיצהל

 - םהלש תיתכלממהו תיטילופה תוגהנתהב ןוכנה ללכה והמ וא ,ןוכנה

 :תורחא תושיג םג שי .התלע איהש רמוא קר ינא .וז הלאש לע הנוע יניא

 ,םיאלקח לש תוצעומ – םיסרטניא תוצובקמ םייונב םייעוציב םיפוג

 גציימ התא םא םג ,הדעווב םא איה הלאשהו ,םייונימ תודעו ,ןיד יכרוע

 תא גציימ התא םאה ,םיטפוש יונימל הדעווב ןידה יכרוע תכשל תא

 .ךשמהב ןהב ןודנ יאדוובש תוניינעמ תולאש הלא .ךתעד

 ילע םיאצמנ םניאו הקיספב ףטוש ןפואב ועבקנש םיבושח םירדסה שי

 םג שי הקיספב םיניינעה דוגינ תרות לכל .דואמ םיבושח םיללכ הלא .רפס

 .קוחב הבותכ אל איה ידוסי ןפואב לבא ,םינוש םיקוחב םינוש םיטביה

 .תעצבמה תושרה לע םילחה םיישארה םיללכה לש תוידוסי תולאש שי



51
החיתפ בשומ

 תחוורל גואדל הכירצ תעצבמה תושרהש דוסי קוחב בותכ ,לשמל ,הידוושב

?הלאה םיללכה תא ונילע ליחהל םיצור ונחנא םאה .םיחרזאה

 ץעויה ?לארשי קנב ?הלשממה - תעצבמה תושרה יהמ :תפסונ הלאש

 ,םצמוצמה הנבומב ?קוח יפ לע םידיגאת ?תוימוקמה תויושרה ?יטפשמה

utcirts  usnes, םינש טעמ אל וב יתבשי ,בשויה ףוגה איה הלשממה, 

 הלשממה יהמ .םימכח םלוכו ,םינובנ םלוכ םש םישנאהו ,טילחמו

 ;ןוטלש תויוכמס םהלש םיפסונ םיפוג שי ?רוביצה לע העפשהה תניחבמ

 לע קר וא תעצבמה תושרה לכ לע יללכ קוח תויהל ךירצ קוחה םאה

 ןד וניא אוה ;דרפנב הלשממב ןד קוחה ?םצמוצמה הנבומב הלשממה

 קנב איה ךכל תיסאלק המגוד .תעצבמה תושרה לש םירחא םיקלחב

 תושר אוה - תיבירה תוינידמ - ותוינידמב לארשי קנב .רצואהו לארשי

 םג ?םירחא םיפוג לע םג תאז ליחהל ךירצ םאה .רצואה ומכ תעצבמ

 .ןוידל הלעמ ינאש הלאש וז

 תינבנ דציכ הלאשל תוסחייתה ,םיינבמ םירדסהל תונויער ועמשת

 יהמ ונייהד - םיינויד םירדסה ,הלש היצקורטסנוקה ,הרוצה ,תושרה

 ,האלה ןכו ךדגנ םיקסופש ינפל עמשיהל תוכזה ,יעבט קדצ ,הבוח

 םאה .תרחא וא ךכ תעד לוקיש ליעפהל הבוחה - םייתוהמ םירדסהו

 ,'הלשממה :דוסי קוח'ל םאה ,ןכ םאו ?הלאה םירבדה תא סינכהל יואר

 ?תחא הארוה שי תונוש תועצבמ תויושרב םיקסועה םיקוחה לכלו

 ?תונוש תוארוה

 םג .םהב קסע תווצהש םירבדה תא גיציש הנידמ קרב ר"ד תא עמשנ

 הפ רבד םוש לע .םינוקיתל תויפיצפס תועצה םע קוחה חסונ תא ונגצה

 .ןוידל םייואר םלוכ לבא ,דמוע םלועה ןיא

 תחנומה העצהה ירקיע תא הרצקב רוקסל הצור ינא :הנידמ קרב ◆

 ,תוכפהמ רוציל היה אל החנמה וקה ,רודירמ רמ רמאש יפכו ,םכינפל

 קלח ילוא ,ךכש ןוויכ .דוסי תונורקע ינימ לכ ןגעל לוכה ךסב אלא

 דוע לכ לבא ,וילאמ ןבומ תניחבב ויהי ןאכ רמוא ינאש םירבדהמ

 ילוא רשפאש בשוח ינא ,תיתקוח תרגסמב שרופמב םיבותכ םניא םה

.םהילאמ םינבומ תמאב םה םא הומתל

 רבדנ םדוק לבא ,תעצומה העצהל תוסחייתה לולכת ילש הרצקה הריקסה

 המכ לעו ,ללכב הקיקחבו ונלש דוסיה יקוחב רבכ שי המ לע הרצקב

 תוליעפה תא רידסהל ךיא - תאזה העצהב ונתוא םיחנמה דוסי תונורקע

.ללכב תעצבמה תושרה לש

 המ ,הלשממה לש החוכ תא ליבגהל ךירצ המל איה אצומה תדוקנ
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 החוכ לבגומ דציכ - םייטרקנוק םירדסה לע רבדנ ךכ-רחא .תויתייעבה

.הלאה םירדסהה לש יתקוח ןוגיעב ךרוצה לעו - תושרה לש

 חוכה רקיע תא וידיב זכרמה ףוגה איה תעצבמה תושרה ,עודיכ

 שי הלשממל :"טסילרדפ"ב םירבדה לע הזרפרפב .ונלש היטרקומדב

 לע ,ןוחטיבה תוחוכ לע הטילשה לש ןבומב - ברח ;קנראו ברח

 תזכרמה וז איה - קנראו ,המודכו לעופל האצוהה לע ,הרטשמה

 ,רחבנ ףוג הניא תעצבמה תושרה .רוביצה יפסכב שומישה תא הידיב

 לש תיסאלקה הסיפתה ןאכמו ,רוביצה לש רישי חוקיפל הנותנ הניא

 טוטיצ םכל יתאבה .תלבגומ הלשממ תריציב ,הלשממה תלבגהב ךרוצה

 יכ דימתמו זאמ ונל הרומ ןויסינה" :היקסטנומ לש םירבדהמ םסרופמ

 ונתאמ שיא ."הערל שומיש הב תושעל ררגנ הררשה ודיב רשא םדא לכ

 ךירצ ןכלו ,םהילע בשח ילוא ןוטלפאש םיפוגה ונניא ,םלשומ ונניא

.חוכ םולבי חוכש וחיטביש םירדסה ,תולבגמ רוציל

 םירומאה םיירקיע תוחוכ השולש לע רבדל רשפא יטרקומדה רטשמב

 - תקקוחמה תושרה :הילע חקפל ,תעצבמה תושרה לש חוכה תא םולבל

 אל ,הרצקב קר .תטפושה תושרהו רוביצה - רגמש אישנה רביד ךכ לע

 רומא הנושארבו שארבש ףוג איה תקקוחמה תושרה :לוכה לע רובענ

 תועצמאב רמולכ ,הקיקח תועצמאב השענ חוקיפהו ,הלשממה לע חקפל

 תועצמאב הלשממה תא תוחנהל םירומאה דוסיה תונורקע לש היוותה

 םיפסונ םירדסהו תסנכה ןומא חוכמ תנהכמ הלשממה .רטשמה תטיש

 תכרעמ תועצמאב גשומ תויהל רומא ירוביצה חוקיפה .הזה רשקהב

 םויקו רוביצל עדימ תריסמ תופיקש תחטבה תועצמאבו ,ןבומכ ,תוריחבה

 ינש םצעב ללוכ יטופישה חוקיפה .הלשממה תולועפב חותפ ירוביצ ןויד

 יעצמא תא חיטבהל ודעונש םירדסה תפיכא - דחאה :םיירקיע םיקיפא

 תאלממ ןכא תסנכהש חיטבהל רמולכ ,םירחאה םיפוגה לש חוקיפה

 הנניא הלשממהש העיבקה לשמל ,ךכ ;הלשממה לע תחקפמו הדועיי תא

 - ינשהו ;המודכו קוחב ןיינעל תשרופמ הרדסה ןיא םא לועפל תיאשר

 םיינויצילאוק םימכסה םסרפל הבוחה - רגמש אישנה ריכזהש היגוסה

 הרומא תטפושה תושרה .ירוביצ חוקיפ הלשממה לע חקפל יעצמאכ

 םא קודבלו ,הלשממה השועש המ לע רישי חוקיפ םג המצעב ליחהל

.אל וא םייואר םירבדה

 תושרה הרומא דציכ היוותהה ,הלשממה לע חוקיפה תוהמ תניחבמ

 םירדסה :םירדסה לש םיגוס השולש ראתל רשפא ,לועפל תעצבמה

 דחא לכ יבגל הרצקב ריעא .םייתוהמ םירדסהו םיינויד םירדסה ,םיינבמ
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 קלח קר ונלצא םייקה בצמבש תוארהל הסנאו ,הלאה םירדסההמ דחאו

 םירדסומ ,הלשממה לע תואנ חוקיפל םיצוחנה ,וללה םירדסההמ ןטק

 ,ךכל םיעדומ תויהל יאדכ לבא ,ךכש בוטש ןכתיי .דוסיה יקוחב םויכ

 םירדסהה לש הבר הללכהלו הבחרהל תנווכמ ןאכ תאבומה העצההו

 .הקוחב וללה

 הנושארבו שארב איה הנווכה ,םיינבמ םירדסה לע םירבדמ ונחנאשכ

 ,התוא ביכרמ ימ ,הלשממה תבכרומ ךיא אוה םניינעש םירדסה םתואל

 רבודמ הנושארבו שארב .תנהכמ וא תרחבנ איה ובש ןפואה והמו

 :דוסי קוח'ב םויה רדסומש ירקיעה אשונה איהו ,רטשמה תטישב

 תא עובקל רומאה ףוגה איה תסנכהש איה תידוסיה הסיפתה .'הלשממה

 וליאו ,בורה תדמע לש יטרקומדה רטשמה חוכמ םייכרעה םירדסהה

 הסיפתה ןאכמ .רקיעב עצבמ ףוג תויהל רומאה ףוג איה הלשממה

 ףוג התויהב תסנכה רמולכ .םיינושאר םירדסהו 'תויקוחה ןורקע' לש

 ,תויכרעה תוערכהה תא ,םייללכה תונורקעה תא עובקל הרומא יגוציי

 םנשי םיינבמה םירדסהה דצל .םהיפ לע לועפל הרומא הלשממהו

 הנוכמש המ תא חיטבהל ודעונש םירדסה םתוא ,םיינוידה םירדסהה

 תלבק ךרדל ,הרודצורפל םיסחייתמה םירדסה רמולכ ,"ילמרופ קדצ"

 חיטבהל ידכ קר אלא ,תוטלחהה לש ןכותל ןיידע רשק ילב תוטלחהה

 יוכיסה תא םילידגמ ךכש בושחל לבוקמ .התואנ היהת הרודצורפהש

 לש תוניגהה תשוחת תא םיריבגמ תוחפל וא ,הבוט היהת הטלחההש

 תונורקעהמ המכ ןאכ יתרכזה .היואר איה הלבקתהש הטלחההש רוביצה

 ןועיט תוכז ,םיניינע דוגינ רוסיא - ילמרופ קדצ לש הסיפתהמ םיעבונה

 תא רפשל םירומאה םירדסה לש הבושח תרגסמ תאז יתעדל .המודכו

 לבוקמש יפכ ,תיכילה תוריבס לש הסיפתה .תינוטלשה הטלחהה תוכיא

 .ךכל תסחייתמ ,תאז תונכל

 אלו הרוצל םיסחייתמה םירחאה םירושימה ינש לש תוליעיה ףא לע

 תא וותיש םייתוהמ םירדסהב ךרוצב הרכהה תענמנ יתלב ,תוהמל

 שיש החטבהה דצב רמולכ .תעצבמה תושרה תלועפ תא ,הלשממה תלועפ

 ,התואנ היהת הרודצורפהש העיבקה דצבו הלשממה לע ידסומ חוקיפ

 תוטלחהה לש ןכותה יבגל תויללכ הדימ תומא םג תוותהל ךירצ ןיידע

 לכ םע .יתוהמ קדצ לש יהשלכ הסיפת חיטבהל ךירצו ,תוינוטלשה

 תונורקע לש השק ןיערג שי ,תועד יקוליח ונכתיי יאדווב ּו ,יכרעה ישוקה

 םיחנמ תונורקעכ םייקתהל םיכירצ םהש םיבשוח ונחנאש םייתוהמ

 לכ :"תוריבס" איה העודיה המסיסה .תעצבמה תושרה לש התלועפב
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 ,הבוט התועמשמ 'הריבס'ש םירמואה שי .הריבס תויהל הכירצ הטלחה

 הרימא וז לבא ,םיסרטניאה לכל תואנ לקשמ ןתמו תובשחתה ,היואר

 םיחנמ םיללכ ,םירדסה םנשיש איה אצומה תדוקנ .ןבומכ ,תיללכ

 םצעבש ,תינוטלשה תכרעמה תוטלחה לש תוכיאה תא רפשל םירומאה

 םהלש בולישהשו ,הנידמב ונייח רקיע תא ,תוינידמה רקיע תא הביתכמ

 הילע ןיאו ,תררועתמ ןמזה לכש הלאש .תוטלחהה תא רפשל לוכי

 םיגוסה תשולש לכש ךכב םיריכמ ונחנא םא םג :וז איה הטושפ הבושת

 םירדסהו םיינויד םירדסה ,םיינבמ םירדסה - םירדסה לש ולאה

 םתוא ןגעל םיכירצ ונחנא םאה ,םיענמנ יתלבו םיצוחנ םה - םייתוהמ

 ?הקוחב

 לש יתקוח ןוגיע ילב םינש םישימחכ ער אל ונרדתסהש רמול רשפא

 תיב לש הקיספה לע רתיה ןיב ונכמתסהו ,וללה םירדסההמ רכינ קלח

 שי ;הזה בצמה תא תונשל םוקמ שי ,יתעד תוינעל .ןוילעה טפשמה

 םתוא ןגעלו וללה םירדסהה לש דמעמה תא הגרדמ תולעהל םוקמ

 םיירקיע םינועיט ינש שי יתעדל לבא ,הצממ טוריפל סנכא אל .הקוחב

 ןושארה ןועיטה :וללה םירדסהה לש יתקוח ןוגיע לש הקדצהל םיקזח

 תחקפמ תסנכה תילמרופ הניחבמ םנמא - תיטילופה תואיצמל סחייתמ

 םא הרואכלו ,תסנכהמ דרפנ ףוג איה תעצבמה תושרה ךא ,הלשממה לע

 לע ךומסל רשפא ,תעצבמה תושרה לש החוכ תא ליבגהל םיצור ונחנא

 ,יתקוח ןוגיע לע םירבדמ ונחנאשכ ירה .היקוחב תאז השעת תסנכהש ךכ

 סיסבה הז .בורה לש וחוכ לע תולטומה תולבגה לע םירבדמ ונחנא

 המ םשל לואשל רשפאו ,המצע תסנכה לש החוכ לע תולבגה :ירקיעה

 רשפא-יא םאה .תעצבמה תושרה לש תוליעפב רבודמשכ ,תאז ךירצ

 םגש הארמ תואיצמהש רמול יואר ,לוכ םדוק ?הליגר הקיקחב קפתסהל

 אל הארנכ הזו ,ץוחנה ףקיהב אל תוחפל ,השחרתה אל הליגר הקיקח

 תסנכה לש הקיקחה חוכ לע לעופב הלשממה לש הטילשה רמולכ .ירקמ

 תא ןורקעכ םילבקמ ונחנא םאש הארנו ,ונל עודיכ ,תטלחומ טעמכ איה

 חוקיפל םירדסההש ,םייביטקפא ויהי ןכא ולאה םירדסההש הפיאשה

 םג תאז איצוהל אלא הררב ןיא ,ומייקתי ןכא תעצבמה תושרה לע

 החוכ תא ,יללכ ןפואב תוחפל ,ליבגהל שי .המצע תסנכה לש הידימ

 .םירדסהה לש יתקוח ןוגיעל הקדצהה ןאכמו ,הזה רשקהב תסנכה לש

 ריתותש ידכ ,קיפסמ תיללכ ,קיפסמ המומע ןושלב ןכ תושעל שי ,ןבומכ

 הרכה הצוחנ ןיידע לבא ,תודחוימ תוביסנל תאז םיאתהל תורשפא

 ןוגיע לש תיכוניחה תועמשמל סחייתמ ינשה קומינה .ךכב תינורקע
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 תועמשמ שי םא - יביטלוקפס ןיינע יאדווב .םירדסהה לש יתקוח

 ןמאנ איה תעצבמה תושרהש בותכ היהי םא ,יתעדל .ןיא וא תיכוניח

 תניחבמ ,חרזאה תשוחת תניחבמ תוחפל תועמשמ ךכל היהת ,רוביצה

 ותאש םרוגה וניא אוהש ,ולש ביואה וניא רוביצה שיאש ולש הרכהה

 רטוש האור התאשכ .ונממ דוחפל ךירצ וניא אוהשו םחליהל ךירצ אוה

 שי הנה :עגריהל ךירצ התא ;רדסב לוכה םא שפחל ךירצ ךניא ,ךרדב

.הנידמב םידיקפתה תקולח לש הרהבה הצוחנ .ילש דצהמ אוהש והשימ

 םייללכה תונורקעה הלא לבא ,םיטרפה לכל ןאכ סנכיהל רמייתמ יניא

 לע חקפל ודעונש םירדסהה ןוגיע לש רדסהה בוציעב ונתוא וחנהש

 ,םמצע םירדסהל תטרופמ הרוצב סחייתנ דימ .הקוחב הלשממה תוליעפ

 הקיקחב םייק רבכש המל הרצק תוסחייתה קר ןכ ינפל ,רומאכ לבא

.ונלש

 הקיקח ,דוסי יקוח :תומרונ לש םידבר השולש תללוכ ונלש הקיקחה

 ונחנאש םירשקהב םיצממ םניא ונלש דוסי יקוח .הקיספהו הליגר

 םדאה דובכ :דוסי קוח' הנושארבו שארב ןבומכ ,םהילע םירבדמ

 תולבגמ ליטמ אוה רמולכ ,םימיוסמ םייתוהמ םירדסה וניינעש ,'ותוריחו

 ןיב ,תוינוטלש תויושר לבקל תויאשר ןתואש תוטלחה לש םיגוס לע

 תויתוהמ תולבגהו םדא תויוכז דבכל הבוחה ,תעצבמה תושרה רתיה

.טפשמה תיב ידי לע הדיפקב תופכאנה תומיוסמ

 :דוסי קוח' יאדווב אצמנ 'ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוח' דצל 

 שי ןאכ .תעצבמה תושרה תרדסהל תירקיעה תרגסמה אוהש ,'הלשממה

 תטישל שדקומ דוסיה קוח רקיע .םירדסומה םיירקיע םימוחת העברא

 התוא ריבעהל ןתינ ובש ןפואל ,הלשממ תבכרומ ובש ןפואל ,רטשמה

 חוקיפ םניינעש םירדסה המכ לש טוריפו ןויד םש שי .ילוכו הדיקפתמ

 ליעפהל יאשר ימ :הלשממה ךותב תויוכמס תקולחו הלשממה לע תסנכה

 חיטבהל םתילכתש םיינבמ םירדסה הלא לכ .ילוכו תויוכמסה תא

 הבוט היהת תוינוטלשה תוטלחהה תוכיא ,תויוכמסה תקולח תניחבמש

 יללכ ןפואב לבא ,םייתוהמ םירדסהו םוריח תעש ירדסה םג שי .רתוי

 תושרה לש תוליעפה תא טעמכ רידסמ ונניא 'הלשממה :דוסי קוח'

 ונניא אוה ,םירש רבחכ הלשמממ דבל רמולכ .התוללכב תעצבמה

 לבקל שי היפלש הרודצורפה תא ,םיינוידה םירדסהה תא טעמכ רידסמ

 ןבומה תא ,רגמש אישנה ןייצש יפכ ,ןייצמ ונניא אוה .תוטלחה

 ,רוביצה ןמאנ תויהל הרומא תעצבמה תושרהש הדבועה תא - וילאמ

 ונגגומתהש תוארוה ןתוא תא ,םדאה תחוור םודיקל לועפל הרומא



ה 
ירוביצה הצעומ

וניכה • ת
עה ס

יריש

02
התלועפ תונורקעו הידיקפת ,היתויוכמס - תעצבמה תושרה

 לש המויק תילכת לע תיללכ הרהצה ירק ,הידווש ומכ תונידמב תוארל

 'הנידמה קשמ :דוסי קוח' :םיפסונ דוסי יקוח ינש שי .תעצבמה תושרה

 תסנכה תחקפמ דציכו ,ביצקתה עבקנ דציכ :ביצקתה תייגוסל סחייתמה

 אבצה תורמ ןיינעב :'אבצה :דוסי קוח'ו ;וללה םירשקהב הלשממה לע

 .הלשממל

 רוסיא שי רמולכ ,םימיוסמ םיינויד םירדסה שי הליגרה הקיקחב

 ןועיט תוכז קינעהל הבוח שיו ,םימיוסמ םירשקהב םיניינע דוגינ לע

 םייקלח םה .םיאלמ םניא הלאה םירדסהה לבא .םימיוסמ םירדסהב

 .לארשי חסונ לבוקמ טפשמב ,הקיספב םתמלשה תענמנ יתלבו ,דואמ

 תא ,םיינוידה םירדסהה תיברמ תא איצמה ןוילעה טפשמה תיב םצעב

 ןפואב ,המודכו םיינושאר םירדסה רבדב ללכה תא ,'תויקוחה ןורקע'

.וילאמ ןבומ תויהל ךפה ילואש

 החנמה ןורקעה :בוש רמוא לבא ,תאז ביחרהל דעונ ןאכ עצומה רדסהה

 המכסהב הקוח רמולכ ,תוכפהמ רוציל הניא תאזה העצהה לש יסיסבה

 ןיא .תמייקה תרגסמה לש טלחומ יונישל תונמדזה תויהל הדעונ אל

 רטשמה תטיש ,םכל עודיכ .רטשמה תטישב ףסונ יונישל איבהל הרטמה

 2991 תנשב לבקתהש דוסיה קוחב הליחת ,רפסמ םימעפ התנוש ונלש

 .הנשה ופקותל סנכנש ,1002 תנשב יונישה ךכ-רחאו ,6991 תנשב םשויו

 לבא ,תמייקה וזמ תרחא רטשמ תטיש הפידע םא חכוותהל רשפא

 תונשל תורשפאה לש תלובְסה ףסל םיבורק תמאב רבכ הלאה םייונישה

 .יתמרד ןפואב תונשל אל איה ןאכ העצהה ןכלו ,רטשמ תוטיש ןמזה לכ

 םימיוסמ םייוניש סינכהל םכינפב תאבומה העצהה ךותב העצה שי

 היהי רשפא .המודכו הלשממה תא ביכרי ימל רשאב ,םייתמרד םניאש

 תא תונשל אל אוה החנמה וקה לבא ,תוצובקב ךכ-רחא הז לע רבדל

.רטשמה תטיש

 .םיינבמ םירדסהב רכינ שגד אוה ,וילאמ ןבומ וניאש ינש החנמ וק

 לע בטיה חקפל איה תובוט תוטלחה חיטבהל רתויב הבוטה ךרדה

 חוקיפ אלא יטופיש חוקיפ אקווד וניא ילואש חוקיפ ,הלשממה

 תובקעב תסנכה לש דמעמה ,לשמל .ךכ לע חכוותהל רשפא .ירטנמלרפ

 לבא ,ואישב וניא יאדווב אוה תוניסח תרסה ןיינעב הנורחאה הטלחהה

 יוטיב ידיל אב הז ,ןוכמה אישנ לצא ההזמ ינאש החנמ וק תניחבמ

 ,המימת ורמאיש שיו ,הקומע הנומא שי .ביצקתל רשקב תועצהב רקיעב

 ילוא .ערלו בוטל ,תסנכה איה הלשממה לע חוקיפל תידוסיה תרגסמהש

 הל ןתינ םא אקווד םלוא ,םיאתמה ףוגה איה ןיאש השוחת הנשי
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 תא אלמת איה ילוא - רתוי לודג לטנ הילע ליטנ םא אקווד ,תוכמס

 רמייתמ יניא יאדווב ינא .ימוג תמתוח תויהל קיספתו ,דיקפתה לדוג

.ףסונ החנמ וק והז לבא ,ושממתי הלאה תווקתהשו חילצי הזש ךירעהל

 קר הניא תעצבמה תושרה היפלו הסיפתה אוה ישילש החנמ וק

 ילעב םה דרשמ לכ לש הדימריפה שארב םידמועה םירשה .הלשממה

 תוטלחהה ןמ רכינ קלח םוי-םויה ייחב לבא ,דואמ בושח דיקפת

 הרדסהה .תעצבמ תושר ןה דחי ןלוכש תורחא תויושר ידי לע תועצובמ

 ןה היפלש הרודצורפה ,ןהילע חוקיפה :תשקבתמ וללה תויושרה לש

 .המודכו תולעופ

 לש הקיקחב שרופמ ןוגיעל םוקמ שיש הסיפתה אוה יעיבר החנמ וק

 ,הקיספה חוכמ םויה םילבוקמה דואמ םיינוידו םיינבמ םירדסה םתוא

.םייתוהמה םירדסהה דצל םהלש דמעמה תא רפשל ידכ

 תחנומה העצהה לש םיקרפה ישאר תא הרצקב רוקסל הצור ינא ,ףוסבל

 ,דוסי תונורקע לש תיצמת ,אובמה קרפ אוה ןושארה קרפה .םכינפב

 ירקיעה ףיעסהו ,הקוחב הזה קרפה דועיי רבדב תויללכ תוארוה שולש

 תויוכמסה תא ליעפת איה ,רוביצה ןמאנ איה תעצבמה תושרה ויפלו

 ףיעס שי .ילוכו םדאה תחוור םודיק םשל הל תונקומה תוינוטלשה

 הרדסהה לש 'ןימאמ ינא'ה ובו ,הזה יפיצפסה קרפל אובמ ןיעמ ,יללכ

 תושרה ללכב תאז ימ הלאשל תוסחייתה דצב ,ןאכ תעצומה תיתקוחה

 .םירחא םיפוג תמועל ,הלשממה ,תעצבמה

 תונורקע קרפ דצב רתויב בושח קרפ יתעד תוינעל אוהש ,ינשה קרפה

 םתוא - תעצבמה תושרה תויוכמס תודוא לע קרפה אוה ,דוסיה

 תסנכה ןיבל הלשממה ןיב תויוכמסה תקולח ,יתרכזהש םיינבמ םירדסה

 הלשממהו ,תוינידמה תא תוותהל הרומא תסנכה היפלו הסיפת התואו

 תושרה ויפלו ,'תויקוחה ןורקע' רבדב הסיפת התוא .התוא עצבל הרומא

 הניא איה ,הל ונקוהש תויוכמסה חוכמ קר לועפל תכמסומ תעצבמה

 הלשממ לש ןורקיע ותוא רמולכ ,קוחב הכמסה רדעיהב לועפל תיאשר

 תעצבמה תושרל ונתינש הביסה םניינעש םייללכ תונורקע דועו ,תלבגומ

 ביצקתה קוח יפל קר םיפסכ תאצוה ןוגכ - ןהיתולבגמ ,ןפקיה ,תויוכמס

 יקוח לש יחכונה חסונב םימייק םניא םבורבש ,הזה גוסהמ םירדסהו -

.דוסיה

 לבוקמש קרפה - ונתניחבמ לק אוה לבא השק קרפ אוה ישילשה קרפה

 הלשממה ןוניכ - 'הלשממה :דוסי קוח' לע םירבדמשכ וילע רבדל

 תיברמ תא םנכ לע ריתוהל עצומ .ןוידל דמוע וניא אוה .התנוהכו
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 םה ןיא ךא ,תאז לכב םיעצומה םימיוסמ םירופיש ןאכ שי .םירדסהה

 רטשמהש איה אצומה תחנה .םייקה רדסהה לש יתמרד יוניש םיווהמ

 תורשפא הנשיש ,תסנכה ןומא חוכמ תנהכמ הלשממהש ,ירטנמלרפ

 רזפל תורשפא שיש ,יביטקורטסנוק ןומא-יא ,הלשממב ןומא-יא עיבהל

.םייתמרד םייוניש אלב םימייק םירדסה ולא לכ .ילוכו תסנכה תא

 שי יכ םא ,םייקה בצמה לש לודג יוניש ונניא אוה םג יעיברה קרפה

 תושרה ךותב ימ ,םיינבמ םירדסה אוה וניינע .תומיוסמ תופסות וב

 ,תפתושמ תוירחאב ןויד ,תונושה תויוכמסה תא ליעפהל רומא תעצבמה

 .הזה גוסהמ תוארוהו םירשה לש תילאירטסינימ תוירחאב

 אלא יתוהמה טפשמה תניחבמ אל ,לודג שודיח אוה ישימחה קרפה

 קדצה ןיינע אוהו ,תיתקוח הקיקחב יאדווב ,הקיקחב ולש ןוגיעה תניחבמ

 תויוכמס ליעפהל הבוחה ,תוינוטלש תוטלחה תולבקתמ ךיא :ילמרופה

 לע רוסיאה ,תומסרופמהו שארמ תועבקנה תויללכ הדימ תומאל םאתהב

 לועפל הבוחה לש תיללכה הארוהה ,המודכו ןועיט תוכז ,םיניינע דוגינ

 דוע ךירצש ןיינע יאדווב אוה ןאכ חוסינה .המודכו תוליעיבו תוניגהב

 ,תוירשפאה תודיחיה ןהש תועצה עיצהל הרמוי הפ ןיא .שטללו ןבלל

 ,היד המומע ןושל - ןואלופנ לש הסיפת התוא לע רומשל דימת ךירצ

 טעמ אל יאדווב שי .םינתשמ םיבצמ םע דדומתהל רשפאתש ,תיללכ

 ןועיט תוכז תתל םאה ,לשמל .הלאה םירשקהב תקולחמב תויונש תויגוס

 םאה ?תונקת םיניקתמש ינפל תויללכ תומרונ לש הנקתהב רבודמשכ

 ואל איה הרטמה לבא ?ינוחטיב ןוכיס לש םיבצמב ןועיט תוכז תתל

 ,דואמ םיטרופמ םירדסה עובקל וא םייקה בצמה תא תונשל אקווד

.תעצבמה תושרה תוליעפל םיחנמ םיווק עובקל קר אלא

 :דוסי קוח'ב םויה תרדסומה היגוס וז .ביצקתה קוח וניינע ישישה קרפה

 לש חוקיפה תדימ יהמ :םיישק דימת תררועמ איהו ,'הנידמה קשמ

 תמתוח איה תסנכה םאה ?ביצקתה קוחל סחיב הלשממה לע תסנכה

 ?הלשממה לע תסנכה לש חוקיפה תא ריבגהל רשפא הדימ וזיאב ?ימוג

 םישנא םיבשוי אל תסנכב - ןייצ רודירמ רמש ששחה ךותמ - בוש לבא

 רשפא ןפוא הזיאב .םיסרטניא תוצובק םיגציימה םישנא אלא םילרטינ

.לקלקי אלו רפשי הלשממה לע תסנכה לש חוקיפהש חיטבהל

 םכינפל אבומה חסונב .תעצבמה תושרה לע חוקיפ וניינע יעיבשה קרפה

 םיבותכ םקלח םירדסהה .הלשממה לע תסנכה לש רקיעב אוה חוקיפה

 תא ריבגהל ודעונש םירדסה הלא .םייקה 'הלשממה :דוסי קוח'ב רבכ

 תא ,תונקתל תסנכה רושיאב ךרוצה תא ,הלשממה לע תסנכה לש חוקיפה
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 לוקשל רשפאש יאדו .הזה גוסהמ תוארוהו תסנכל עדימ רוסמל הבוחה

 וניא הז לבא ,תעצבמה תושרה תוליעפ לע יטופיש חוקיפ לש םיוסמ ןוגיע

.תיחכונה העצהב לולכ

 תויהל ךירצ היהש רדסהה תניחבמ רתוי םישק םינורחאה םיקרפה ינש

 ימצעל וליפא שבגל יתחלצה אל ןטקה ינאש רמול לוכי ינא .םהב לולכ

 ןוידל האלעה ןאכ שי תוחפל לבא ,וללה םירשקהב יוארה רדסהה והמ

 תוסחייתה ,הרדסה איה תחא היגוס .ןהילע רבדל ךירצש תויגוס לש

 - םהמ םיינש ריכזה רודירמ רמו ,םידחוימ םידיקפת ילעבל תשרופמ

 וללה םיניינעהמ דחא לכ .לארשי קנב דיגנו הלשממל יטפשמה ץעויה

 ,לשמל הלשממל יטפשמה ץעויה לע .ומצע ינפב ןוידל אשונ יאדווב אוה

 םוקמ שיש הארנ לבא ,רגמש אישנה תושארב הדעו לש טרופמ חוד שי

 ותואב םידחוימ םידיקפת ילעב לש םדמעמ יבגל תיללכ הארוה בותכל

 איה היינשה היגוסה .םהלש תואמצעה תא חיטבי הזו ,הקוחב קרפ

 ןוטלשה ןיב יוארה סחיה קוידב והמ :ימוקמ ןוטלש לש השקה היגוסה

 תונקומה תומיוסמ תויוכמס עובקל םאה ?יזכרמה ןוטלשל ימוקמה

 תימוקמה תושרה תיאשר תוליעפ ימוחת וליאב ?תימוקמה תושרל קר

 בוצקתל רשאב המו ?קפסל תבייח איה תוליעפ ימוחת וליא ?קוסעל

 ולו ,תוארוה בותכל םוקמ שיש איה החנמה הסיפתה .דועו ?ןבומכ ,הלש

.תעצבמ תושר קרפ ,הקוחב ,תויללכ

 ןמאנל עגונב הפ ורמאנש תורעהל סחייתהל ינוצרב :ןאירא רשא ◆

 ריכזא .ולעה רודירמ רמו רגמש אישנהש הבושחה היגוסה ,רוביצה

 אקווד התייה תאזה היגוסל תובושחהו תונושארה תויוסחייתההמ תחאש

 תנשב ומואנב ,ילגנאה תועדה הגוהו ףוסוליפה ,קרב דנומדא לש

 ינפלו ונינפל דימעהו הילגנאב לוטסירב זוחמב דמעומ היה אוה .4771

 ונניא טנמלרפהש ןעט אוה .תאזה היגוסה תא םיטנדוטס לש תורוד

a noitcelloc  fo  srodassabma, טנמלרפהש ןעט אוה - ךפהל אלא 

 .םאתהב טילחהלו קוספל ,ןודל ,ןיידתהלו ללכה תבוט תא תוארל בייח

 אלש המ ךא ,םלועה לכב הנידמה עדמב תואובמ הברהב תאז םידמלמ

 אל אוה ;רחבנ אל אוה ;לשכנ אוה הלאה תוריחבבש אוה םירפסמ

 ,תדמוע המלידהו ,ראשנ הזה חוכיווה ,ןכ םא .ולש םירחובה תא ענכש

.ךשמהב ךכל סחייתנ יאדווב ונחנאו ,םייק חתמה

 תושרה לש היתויוכמסו התמצע תייגוס איה ,ונינפלש היגוסל רשאב

 ומעש רתויב םיכובסה םיאשונה דחא איה ,ירטנמלרפ רטשמב תעצבמה

.דדומתהל תיטרקומדה הקיטקרפהו הירואיתה תושרדנ
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 תייוותהש 76 "טסילרדפ"ב רבכ ודיעה "ס'רפייפ טסילרדפ"ה יבתוכ

 תביתכב רתויב השקה קלחה ןה היתויוכמסו תעצבמה תושרה הנבמ

 ןוידהש הרקמ הז ןיאש ןאכמ .תרוקיבה רקיע החטוה םג ןהבו הקוחה

 .םויה דע החדנ תעצבמה תושרב

 תושר השורדש תיללכ המכסה שי השעמהו הירואתה ישנא ברקב

 ןוטלמה תאז הניכש יפכ וא ,תולישמ רשוכ תלעבו המצע תלעב תעצבמ

a suorogiv "סלרפפ"ב  evitucexe. תולאשה ביבס בסנ חוכיווה םלוא 

 ידי לע הרישי הריחב :תעצבמה תושרה לש היצמיטיגלה סיסב והמ

 והמו ,םיחרזאה ידי לע רחבנש טנמלרפה ןומאב הייכז וא םיחרזאה

 םיסחיה טרפבו ,תורחאה תויושרהו תעצבמה תושרה ןיב םיסחיה יפוא

.תקקוחמה תושרהו תעצבמה תושרה ןיבש םיבכרומה

 התוכמסלו הדמעמל םיעגונה תיטרואתה הסיפתלו תונורקעל הנפנ םרטב

 םויכש הדבועל תעדה תא תתל שי ,היטרקומדב תעצבמה תושרה לש

 םא ןיב ,ברעמה תונידמב יזכרמה ילשממה םרוגה איה תעצבמה תושרה

 לכב .תברועמ הטיש וא תיתואישנ ,תירטנמלרפ היטרקומד ןהב הגוהנ

 תעצבמה תושרה לש תוקזחתה תוהזל רשפא תויברעמה תויטרקומדה

 לוכמ רתוי םידמלמה םידדמה דחא .התלועפ ימוחת לש תובחרתהו

 רצותה ןיבל הלשממה תואצוה ןיב סחיה תניחב אוה וז הייטנ לע

 הקלחש תדמלמ תויברעמ תויטרקומדב הז סחי תניחב .ימלוגה ימואלה

 ידכל בורל ברקתמו הדמתהב הלוע תוירוביצה תואצוהב הלשממה לש

 דוסיב םידמועה םימרוגה .טעמכ ימלוגה ימואלה רצותהמ תיצחמ

 ,םינווגמ םה תעצבמה תושרה לש התעפשהו התלועפ ימוחת תובחרתה

 ינאו ,תויטילופו תויתרבח ,תויגולונכט ,תוילכלכ תויוחתפתהמ םיעבונו

:םהמ קלח תונמל שקבמ

 תבחרהל ומרתש רפסמ םימרוג לע עיבצהל רשפא ילכלכה רשקהב

 קוש ילשכ לש םתושחרתה םהבו ,תעצבמה תושרה לש התוליעפ ימוחת

 תוירוביצ תואצוהב דימתמ לודיג ,הלשממה תוברעתה תא וקידצה רשא

 רפסמב היילע ,רוביצל םיקנעומה םיתורישה תמר תא רמשל ידכ

 יטרקורויבה ףנעה תוטשפתהו הנידמה תקפסמש םיתורישל םיאכזה

.תויחמומבו תועצקמתהב רבוגה ךרוצה חכונל

 םיקקוחמה יתב תושלחיה לע עיבצהל רשפא יטילופהו ידסומה רשקהב

 םרוגכ תוינידמ תייוותהב םתוברועמב רכינה םוסרכה לעו םלועה לכב

 ןיב ,עבנ הז םוסרכ .תעצבמה תושרה תוקזחתה לע אוה ףא עיפשהש

 תיתלשממה תוינידמה תא תוליעיב רקבל םיקקוחמה לש ישוקהמ ,ראשה
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 דקומש םושמ ןהו רתוי תובכרומ וכפה תויגוסהש םושמ ןה ,הילע חקפלו

 ,םייתבוגת וכפה םיקקוחמה יתב .היטרקורויבה תונורדסמל רבע המצעה

 םתלוכי רסוח לע רבגתהל ידכ תויטסילופופ תויטנ וחתיפ - ךכמ עורג וא

.תוינידמ תייוותה לע יארחאו יביטקפא ןפואב עיפשהל

 תוטלחהה ילבקמ ןיבל רוביצה ןיב ךוותמ םרוגכ תוגלפמה לש ןתושלחיה

 תושרה לש התוקזחתהל איה ףא המרת םיסרטניא ץבקמ םרוגכו

 .רוביצה ןיבל הניב תוכוותמכ תוגלפמל דוע תשרדנ הניא רשא ,תעצבמה

 ואלימש ךוויתה דיקפת תא לוכיבכ םיאלממ רשא ,תרושקתה יעצמא

 המב םיקפסמ דימת םניאו ,םיסרטניא יצבקמ םישמשמ םניא ,תוגלפמה

.הלשממה תוינידמב יניצרו קימעמ ןוידל

 גיהנהל תעצבמה תושרל תרשפאמ תוגלפמהו םיקקוחמה תיב תושלחיה ,ךכ

 ויהיש ילבו ,עמשיי רוביצה לש ולוקש ילב ,הדבל טעמכ תוינידמה תא

.ףטוש ןפואב תוינידמה לע עיפשהל ול ורשפאיש םיידסומ תורוניצ וידיב

 המדנש תויוחתפתה :ןיינעמ ךילהת שחרתמ תיחרזאה הרבחה לש הרֵפְסב

 ילסקודרפ ןפואב תומרות תעצבמה תושרה לש התמצע תא ונזאיש היה

 ,לשמל ךכ .ףיקע ןפואב םא םג ,התעפשה ימוחת תבחרהלו התוקזחתהל

 הלשממה לש ,הפיקע םא םג ,תוברועמ הכירצמ ישילשה רזגמה תובחרתה

 לש ןתוליעפ םג .לגר תסירד םהב הל התייה אל רבעבש םימוחתב

 ,תוינידמה בוציע לע ןירשימב עיפשהל תופאוש רשא סרטניא תוצובק

 םייגוצייה םימרוגה לש םתעפשה תאו םלוק תא רתוי דוע השילחמ

 תפסונ תוקזחתהל תמרות ךכבו ,תוינידמ תלבק לש םילוקישה תכרעמב

.תעצבמה תושרה לש

 לש הדמעמ תא רערעל איה ףא התייה הרומא היצזילבולגה תעפות

 תומגמ חכונל אקוודש הארנ םלוא ,ימונוטוא ףוגכ תעצבמה תושרה

 רשא תוינידמ תייוותהב תולשממל הרתי תובישח תעדונ תוילבולג

 תוינידמ לש הייפוא לשמל ךכ .תילבולגה תוחתפתהה תא תבצעמ

 ,אופא וניאר .היצזילבולגה לש תוחתפתהה תומגמ לע עיפשמ הריגה

 חכונל םג םיבחרתמ תעצבמה תושרה לש התעפשה ימוחתו היתויוכמסש

 ונא ,ןכ יפ לע ףא .תאז תוטשפתה ןתמל ויה תורומאש תויוחתפתהה

 תויטרקומדב תעצבמה תושרה ינפב םידמועה תולישמ יישקל םויכ םידע

 תטיש יוניש :תאש רתיב תאזה העפותל םידע ונייה לארשיב .תויברעמה

 תא ריבגהלו הלשממה שאר לש ודמעמ תא קזחל רומא היה תוריחבה

 הרישיה הריחבב ונהיכש הלשממה ישאר ,לעופב םלוא .תולישמה תלוכי

.השממלו תוינידמ בצעל ושקתהו ,םיבר תולישמ יישקב ולקתנ
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התלועפ תונורקעו הידיקפת ,היתויוכמס - תעצבמה תושרה

 תושרה תוטשפתהו תובחרתה לש הלא תודגונמ תומגמ ןיבהל ידכ

 תונפל שי - אסיג ךדיאמ תולישמ רבשמו אסיג דחמ תעצבמה

 תכרעמב תעצבמה תושרה לש הדמעמל עגונה ,ילאוטפצנוקה דבורל

 חורה תא רתוס קזחה לשממה ןורקע םצע הרואכל .תיטרקומד

 ,תיטרקומדה הסיפתל הריתסב דמוע קזח לשממ םלוא ,תיטרקומדה

 רגתאה ,ךכיפל .elbatnuocca וניאו ,לבגומ ,ןסורמ וניא אוה םא קר
 ביצי ,קזח לשממ בצעל אוה תויטרקומדה הקיטקרפהו הירואתה לש

 ףוקשו יארחא ,ןסורמ היהי הז לשממש חיטבהל תעב הבו ,יביטקפאו

 היתויוכמסבו הדמעמב יוטיב ידיל האב וזה תוילאודה .רוביצה יניעל

 סחיה ,תירוטסיה הניחבמ .יטרקומד רטשמב תעצבמה תושרה לש

 :היכרנומל יטנלוויבמאה סחיה לש לוגלג םלגמ תעצבמה תושרל

 .אסיג ךדיאמ ותולישמ תמצעל הצרעהו אסיג דחמ ותוצירעמ הדרחה

 הב שממל הילעש הדבועב תפקתשמ תעצבמה תושרה לש תוילאודה

 חווטב היוצמ תעצבמה תושרה .הרואכל םירתוס תונורקעו םיכרע תעב

 ןפואב םא ןיב - רוביצה תרחבנ התויהב .להנִמל הקיטילופה ןיבש

 רוביצה ידי לע ורחבנש טנמלרפה יגיצנ תועצמאב םא ןיבו רישי

 היכרע ,ךכש תויה .הלעמב ןושאר יטילופ דיקפת תאלממ איה -

 התויהב ,דגנמו ;תוירחאו תויחוויד ,תופיקש ,היצמיטיגל םה םינווכמה

 תויזכרמה עוציבה תויוכמס תא זכרמה ףוגה ונייהד ,תעצבמ תושר

 םה םינווכמה ויכרעש ילהנִמ דיקפת םג תאלממ הלשממה ,הנידמב

.תוליעיו תויביטקפא

 אל םייוצמ - ילהנִמהו יטילופה - תעצבמה תושרה לש םיעבוכה ינש

 לש איה תיטילופה הקימנידהש דועב ,לשמל .םיסרטניא דוגינב תחא

 דועב .הערכהו תודחא לש איה תילהנִמה הקימנידה ,הרשפו תקולחמ

 לש תונוש תוסיפת תומדקמו םיכרע לע תוססובמ תויטילופ תוערכהש

 תויניינע ,תוליעי תויהל תורומאה ,תוילהנִמ תוערכהש ירה ,ןויוושו קדצ

 בלה ישחרל תונעיה לש הדימ תושרוד תויטילופה תוטלחהה .תויעוצקמו

 תולישמה תלוכיב עוגפל הלולע תונעיה לש וז השיג םלוא ,רוביצה לש

 םג תעב הב ךא ,רוביצב היולת תעצבמה תושרה .תעצבמה תושרה לש

.הב לשומ אוהו ,רוביצב תלשומ איה .ול תיארחא

 םירטשמ לש תונוש תורוצ ןיב ןיחבהל גוהנ תירקחמה תורפסב

 לע תססובמ וז הנחבה .ברועמו ירטנמלרפ ,יתואישנ :םייטרקומד

 תעצבמה תושרה לש םיפיקעהו םירישיה היצמיטיגלה ידקומב םילדבה

 הלא רטשמ תורוצ .תקקוחמה תושרל תעצבמה תושרה ןיב םיסחיבו
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 תעצבמה תושרה שאר םאה :תואבה תולאשל הבושתב וזמ וז תונחבנ

 ידי לע רחבנש טנמלרפה ןומאל הכוז וא ,תורישי רוביצה ידי לע רחבנ

 ?הלשממבו תעצבמה תושרה שארב טנמלרפה ןומא שורד םאה ?רוביצה

 םאה ?טנמלרפה ינפל תויחווידב ביוחמ תעצבמה תושרה שאר םאה

 ותוכמסב םאה ?תעצבמה תושרה שאר תא חידהל טנמלרפה לש ותלוכיב

?טנמלרפה תא רזפל תעצבמה תושרה שאר לש

 .םירטשמה לש םינושה םיגוסב תונוש ןה הלא תולאשל תובושתה

 הלשממה שאר :ךבדנ לע ךבדנ היונב תירטנמלרפה הטישב תולישמה

 לככ .םיקקוחמה תיבב תירטנמלרפה היצילאוקה לש התכימת לע ךמסנ

 הנהנ הלשממה שאר רמולכ ,רתוי בחר ירטנמלרפה הכימתה סיסבש

 תא ביחרהל ידכ .וידיבש תויזוכירה תדימ הלדג ךכ ,רתוי קצומ בורמ

 היצילאוקה תא בצייל ידכ .תינויצילאוק תודיכל השורד הכימתה סיסב

 .רחבנה לע תורמ ליטהל הגלפמה לש תלוכיו תיתגלפמ תודיכל השורד

 תוביצי לש םינוש םייוטיב לש רצות איה תולישמה תלוכיש ןאכמ

 תחא לש תורערעתה .תיטילופה תכרעמה תורדש לכ ךרואל ,תודיכלו

 הלולע ,דדובה רחבנה לע תיתגלפמה תורמה תושלחיה לשמל ,תומרה

 איה ,דגנמ ,רבדה תועמשמ .הלשממה לש תולישמה רשוכ לע עיפשהל

 לש םיכילהתה ,תורחאה תוטישב רשאמ רתוי ,תירטנמלרפה הטישבש

 .הל םייטנרהניא םה ;הטישה ךות לא רבכ םייונב רושיפו רושיג ,ךוכיר

 תינויצילאוקה תודיכלב הלשממה שאר לשו הלשממה לש תולת התוא

 סרטניאל הגאדל רתוי לודג יוכיס םג העמשמ ,טנמלרפה ןומאבו

 יולימב רתוי בר שגדלו םינווגמה רוביצה תונוצר לש גוצייב ירוביצה

.ימואלהו יתכלממה רושימב דיקפתה

 תריצי תכאלמ ,תירטנמלרפה הטישבש תודמלמ תונוש תויורשפא

 םלוא ,הנידעו תבכרומ הכאלמ איה תויושרה ןיב םימלבהו םינוזיאה

 רצייל ןתינ תנקותמ תירטנמלרפ תכרעמבש םג הלוע הז רואיתמ

 - ירשפא יתלב בולישכ המדנש המ תא גישהלו הביצי היצילאוק

 דצל תויחוויד תבוחו תולישמ רשוכ תלעב ,תנסורמ ,תיארחא תוגיהנמ

.חקפמו רקבמ ,קזח טנמלרפ

 ,יטרואתהו ינורקעה חוכיווב ,וז תרגסמב אלש יאדו ,עירכהל הנווכה ןיא

 הטישש רמול רשפא םא בר קפס ,ןכ לע רתי .הפידע רטשמ תטיש וזיא

 תוביסנה ויהי ,איה רשאב הנידמ לכל רתוי הבוט חרכהב איה תחא

 לכ .ויהי רשא הלש תויפרגואגהו תויתוברתה ,תויטילופה ,תוירוטסיהה

 ינש תא גישהל יוכיסה ,ילארשיה רשקהבש אוה ןועטל שקבמ ינאש
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התלועפ תונורקעו הידיקפת ,היתויוכמס - תעצבמה תושרה

 ילב תונושה תועדה יוטיב לעו תויגוצייה לע רומשל - דחי םג םידעיה

 תרגסמב רתוי הובג - היוצרה תוביציה תגשהבו תולישמה תלוכיב עוגפל

.תירטנמלרפ הטיש

 הב ובש ,ילסקודרפ ךלהמל ןורחאה רושעה ךלהמב םידע ונייה לארשיב

 רבשמל העלקנ איהו ,תעצבמה תושרה לש התעפשה ימוחת ובחרתה תעב

 תוקזחתה לש הז ךלהמל רתויב תוישחומה תומגודה תחא .תולישמ

 .םירדסהה קוח איה תחא הנועבו תעב תעצבמה תושרה לש תושלחיהו

 ילכלכ רבשמ עקר לע 5891 תנשב הנושארל גהנוהש ,םירדסהה קוח

 תויוכמס זוכירלו תעצבמה תושרה לש התמצע תלדגהל יוטיב אוה ,ףירח

 קוחב השענש שומישה ,דגנמ .היטרקורויבה תועורז ידיב בוצקתה

 הז יעצמאב תשמתשמ הלשממהש דמלמ תונורחאה םינשב םירדסהה

 קוחב שומישה םצע רמולכ .םיקקוחמה ינפמ התוינידמ לע ןגהל ידכ

 תלחונ הניא וז :תעצבמה תושרה לש התשלוחל יוטיב םג אוה םירדסהה

 החילצמ הנניאו ,ביצקתה תרבעהל םילבוקמה הקיקחה תורוניצב החלצה

 איה ןכלו ,תויביצקת תואצוה תועבותה תויטרפ קוח תועצה עונמל

.התוינידמ שומימל ןורחא אצומכ םירדסהה קוחב שמתשהל תצלאנ

 םע 'הלשממה :דוסי קוח'ב ןורחאה רושעה ךלהמב ועצבתהש םייונישה

 ןפואה תניחבל תניוצמ הדבעמ םיווהמ ,הרישיה הריחבה תטישל רבעמה

 קפס .תולישמה רשוכ לע עיפשמ תויושר ןיב םיסחיה גראמ יוניש ובש

 ,הרישיה הריחבה לש הנולשיכ רואית לע בוש ןאכ רוזחל ךרוצ שי םא

 - הלש הרבק תא התרכ וז הטישש רמול ןוכנ הז היהיש המדנ םלוא

 םרתש רבד ,תסנכה לש תושלחיהה ךילהת תא הפירחהו הציאה איה

 הלשממה שאר הרישיה הריחבה תרגסמב םג ןכש ,המצע הלש התסירקל

 חיטבתש תסנכב היצילאוק לש הנוניכלו טנמלרפה תכימתל קוקז היה

 הכימתה סיסבל רבעמ ירטנמלרפ המצע סיסב ול קינעתו ונוטלש תא

.ולש תילרוטקלאה

 לגרה תא טשפ 'הלשממה לש תיביטקלוק תוירחא' חנומה ,ךכ לע ףסונ

 תולישמ רשוכ תלעב תוגיהנמ רוציל הרמויהש ךכ ,הטיש התוא תרגסמב

.יוסיכ אלב הרתונ תימואל תוירחא תשוחתו

 תרגסמבש אוה הרישיה הריחבה תטיש ןולשיכמ םיבושחה םיחקלה דחא

 תא םג קזחל שי ,תעצבמה תושרה תא קזחל ידכ ,תירטנמלרפ הטיש

 אוה .טנמלרפה תא - םשארבו ,תיטילופה תכרעמה לש םיביכרה ראש

 הל רשפאמ ךכבו ,הלש היצמיטיגלה סיסב תא תעצבמה תושרל קינעמה

.הביצי הביבסב השעמל הכלה לושמל
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 תעצבמה תושרה לשו תקקוחמה תושרה לש ינמז-וב קוזיחל םיכלהמה

 ןוטלשה תועורזמ תחא לכלש רוכזל שי םלוא ,םיירשפא יתלב םיארנ

 היושע ןהיניב הנידע םימלבו םינוזיא תכרעמ תריצי ךכיפל ,הנוש תילכת

.ןהיתש תא קזחל

 תיטילופה תכרעמל הנקמה אוה תויושרה ןיב םייקה בכרומה חתמה

 תודבכה תומישמה םע דדומתהל תלוכיה תאו הלש ימנידה דממה תא

 הכפהלו תעצבמה תושרה תא קזחל ידכש ,ןאכמ .היפתכ לע תולטומה

 טנמלרפל תויחווידב תביוחמ רשא ,הפוקשו תיארחא ,הליעי תושרל

 םג אלא המצע תעצבמה תושרב קר אל המרופר תושעל שי ,רוביצלו

 תוגלפמה ,תוריחבה תטיש ,תקקוחמה תושרה - התוא תפטועה הביבסב

.תיטילופה תכרעמה לש םיפסונ םיביכרו

 המרופרה סיסבב דומעל ךירצה דוסיה ןורקע רזגנ וז החנה ךותמ

 לש תולישמה דממ קוזיח .ירטנמלרפה רטשמה תא רמשל תשקבמה

 זא קר .תקקוחמה תושרה קוזיחב הוולמ תויהל ךירצ תעצבמה תושרה

 הווהמה ,תויושרה יתש ןיב ינומרהה הלועפה ףותיש ןוזח תמשגה ןכתית

 הרבח לש המויקלו תויגוציי ןיבל תולישמ ןיב ןוכנה ןוזיאה תגשהל יאנת

.הביצי תיטרקומד

 םיכסי ןומרכ 'פורפש חוטב ינאש תויטרקנוקה תועצהה לע חספא

 שי ירטנמלרפ רטשמב תעצבמה תושרה תא קזחל ידכ :םכסאו ,ןהל

 אוה טנמלרפה :ומצע םזירטנמלרפה ןורקעב הנומטה המכחה לע ןעשיהל

 לע הליצאמ טנמלרפה לש ותמצע ;תעצבמה תושרה לש המצעה סיסב

 ,תעצבמה תושרה תא קזחל ידכ ךכיפל ;ולש החולש איהש הלשממה

 תרבגהל םיעצמא טוקנלו םימלבו םינוזיא לש הנידע תכרעמ תונבל שי

 תקקוחמה תושרה קוזיחל תינמז-וב ומרתי הלא .תויחווידהו תופיקשה

 לש תולישמה רשוכ תא ןהו תויגוצייה תמר תא ןה וריבגיו ,תעצבמהו

.תיטילופה תכרעמה

 רשאכש ,רודירמ רמ לש הרעהל סחייתהל ינוצרב :ןומרכ קירא ◆

 תיטילופה תיפיצפסה הפוקתל םיסחייתמ ונניא ןוידה הקוח ןנוכל םישגינ

 ונחנאש תולאשה .ךוראה חווטל איה הבישחה ,חרכהב .הב םייח ונחנאש

 ,םייח חרואב ,הנבמב ,תיטילופ תוגהנתהב תורושק ןהילא םישרדנ

 םיכירצש םיכרעהו תומרונה תרושב - לוכל לעמו ,תירטשמ תוביציב

 לש וייח תוחרוא תא וא הרבחה לש הייח תוחרוא תא תוותהל

 דגנ תאז ןייצמ ינא .ךוראה חווטל אלא וישכעו ןאכ קר אל ,ביטקלוקה

 תואיצמה" ,תחא החנה יפל :דואמ תויתייעב ןה יתכרעהלש תוחנה יתש
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 הער תויהל הלולע איה ,םירבד ינימ לכ חתפנ םא לבא ,הער עגרכ ונלש

 םעפ רבכ ורמא .דואמ תיתייעב הרעה תאזש בשוח ינא ."רתוי הברה

eht םילודגו םימכח םעפ דועו  tseb  si  eht  ymene  fo  eht  doog. ונניא 

 ונל ןיאש בשוח ינא לבא ,רתויב בוטל הרדגה יפ לע רותחל םילוכי

 ,םויה ונלש תואיצמב ,ןכ לע רתי .םכסומ בוטל רותחל אלא הררב

 תא םגו יתוא םיעינמה םירבדה דחא והזש תודוהל יילעו ,3002 תנש

 תואיצמב םויה םייח ונחנא .דוע הביטנרטלא וניא ווק-סוטטסה ,יירבח

 איהש ןימאמו הווקמ ינאש ,תירוביצה הצעומה רשאכ .דואמ הליזנ

 לע עיפשהל םיסנמה םימרוג שי ,תלעופ ,דואמ תיניצר הדובע השוע

 תורוצב לארשי תנידמ לש תיתקוחה תיתשתה לע ,תיתקוחה תואיצמה

 קובדל הביטנרטלאה ונל ןיא ,רחא ןושל .רודירמ רמ לש הרעהב וזמרנש

.תחא הרעה תאז .ווק-סוטטסב

 ונלש הדובעה תחנה .ןיינע ותואל הרושק איה םג היינשה הרעהה

 ללוחל םוקמ ןיא ,תורשפא ןיא ,ןנוכמה בלשה ירחא הנש 55-ש איה

 .תעצבמה תושרה םוחתב דחוימב ,םיילקידרו םייתוהמ םייתקוח םייוניש

 חוטב יניא ."ותוא ןקתת לא ,רבשנ אל אוה םא" :םירמוא םינקירמאה

 תחנה וזש בשוח ינא הבר הדימב לבא ,םיקודס םניא ונלצא םירבדהש

 רתוי ליכמ תמאב אוהו ,ונכה ונחנאש ריינבש רובס ינניא .הנוכנ הדובע

 םייוניש לע הפ רבודמ אל .םיילקידר םירבד שי ,םדוק היהש הממ

 םירומאה םימיוסמ םייוניש לע רבודמ טלחהב לבא ,תכל יקיחרמ

.הב םייח ונחנאש תואיצמה לע עיפשהל

 ,יתעדל .הלוכ העצהל הסחייתה יללכ ןפואב הנידמ ר"ד לש הגצהה

 רבכש המל םירבוח םהשכ ,ויהיש לככ םיירונימ ,תועצההו םינוקיתה

 תומרונו תונורקע םוחתב םייתמא םיכרצל הנעמ תתל םירומא םה ,םייק

 לש הריחבה ןפואב ,רטשמה םוחתב רמולכ ,םיילשממו םייתולישמ

 ,תיטרקומד הטישב טנמלרפה ןיבל הניבש םיסחיה תכרעמב ,הלשממה

 רמולכ ,יתולישמה קלחב םגו ,ונינפב סרפ וישכע ןאירא 'פורפש יפכ

 תונורקעל הנעמ תתל םיצור ונחנא .הלשממה לש ףטושה דוקפתה

 המ תא ללוחלו תוביציה תא קזחל ידכ םימלוה םייתולישמ תומרונלו

 רשפא .חרזאל תורישה תאו תואדווה תא - תונורחאה םינשב םייק אל

 הנשב ולעש םירבדה םתואש בשוח ינא ךא ,תומגוד ףוס-ןיא איבהל

 םהו ,להנמ ונלש ןוכמהש הירסיק סוניכב דואמ הקזח הרוצב הרבעש

 גיצי תילכלכ-ורקאמ תוינידמ לש תווצ רשאכ ,הנשה בוש יאדווב ולעי

 םה ,תילכלכה תוינידמה לש םיוותהו םיגתה לע ףסונ ,ולש תונקסמה תא



13
החיתפ בשומ

 הלשממהש ביצקתה יבגל םינוכנ םירבדה .תואדו רסוחו תוביצי רסוח

 בשוח ינאש תוידוקפת תויעב הפ שי .םירחא םירבד יבגלו ,השיגמ

 םהילע תתל םירומא ,םהב ןודנש םיאשונ םתוא וא םינוקית םתואש

.הנעמ

 ,תורחא תוקוחמ תומגוד םיאיבמ ונחנאשכ תובר תורעה םיעמוש ונחנא

 רתוי הברה וניא ןהלש ג"לתהש תונידמ ןה ,בגא ךרדש ,תורחא תונידממ

 יררועמ ויה תונורחאה םינשב ונלש םיילכלכה םיגשיהה .ונלשמ הובג

 םייוניש וללוח ונלשל המוד ןהלש ג"לתהש תונידמ .רבשמה ףרח הוואג

 דימת אל .הוושמ התא המל איה הלאשהו ,תולשממה לש ידוקפתה דצב

 ,הקוח ןנוכל םיאבשכש בשוח ינא .םה ונניא ונחנא .תוושהל רשפא

 םה .ונל םייואר אל וא םייואר הלאה תונורקעה םא הנניא הלאשה

 לע םיעיפשמ םה ךיא ,םתוא ןנוכנש עגרב - איה הלאשה .ונל םייואר

 לע ,תילוהינה תוגהנתהה לע ,תינוגראה תוגהנתהה לע ,םייחה תוחרוא

 יתלב חיננ ,אוהש א בצממ םירבוע ךיאו ,היטרקורויבה לש תוגהנתהה

 ירוחאמ םיינורקעה םירבדה הלא .ןיקת תויהל רומאה ,ב בצמל ,ןיקת

.תיתקוחה המרב לופיטה

 היעבכ הארנ ייניעבו יירבח יניעבש המ תא הזה רשקהב ןייצל הצור ינא

 הדלונ אל 1 רפסמ היעב :תעצבמה תושרה םוחתב ,יתולישמה םוחתב

 תוריחבל וא תרחא וא תאזכ הלשממל הרושק הניא איהו ,לומתא

 דדומתהל םיבייחו ,תינורכ היעבל תכפוהה היעב איה .תורחא וא הלאכ

 רדס לע רתי סמוע ןיב ןכוסמ בוליש והז .התא םידדומתמ ונניאו ,התא

 הובגה ילוא אוה תורחא תונידמל האוושהבש - ונלש ירוביצה םויה

 ,היילע תטילקמ ,תינוחטיב תואיצממ עבונה רתי סמוע – םלועב רתויב

 םייחה תוחרוא תא ףטוש ןפואב להנל ךרוצהמ ןבומכו םיימינפ םיעסשמ

 הלשממה ידיב אל רתי תויזוכיר ,תירשפא יתלב רתי תויזוכיר ןיבו ,ונלש

 קלח םויה םילהנמ ונחנא .רצואה דרשמ ,הלשממב דחא ףנע ידיב אלא

 ררחתשה יברעמה םלועהש םיסופד יפ לע תיעוציבה תוינידמהמ רכינ

 תא סינכהל ןויסינ שי וננוידב .תונורחאה הנשה םישולש-םירשעב םהמ

 הרדגה לש ,ytilibatnuocca חוויד תוירחא לש ,תופיקש לש תומרונה

.לוהינה לש הלאה םיסופדה לא ,תוירחאו תוכמס לש תרחא

 חרכהב םויה ןודנ אל :ןאירא 'פורפ לש םירבדל רשקב הנורחא הרעה

 לע ףא ,תקקוחמה תושרה ןיבל תעצבמה תושרה ןיבש םיסחיה תכרעמב

 הצור ינא .תונורקעהמ דחאו דחא לכב טעמכ םילפוקמ םירבדהש יפ

.העד עיבהלו הדמע טוקנל
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 תיב לש ודמעמ תא שדחמ לוקשל הנוילע תובישח שיש בשוח ינא

 ,םירחבנה תיב תא םיקזחמ ךיא איה תירקיעה הלאשה .םירחבנה

 ונלצא השענש רקחמ .םירחבנה תיב לש חוקיפה תייצקנופ תא דחוימבו

 ,המיאתמה הדוהתה תא ררוע אל ברה ירעצלו ,םינש המכ ינפל ןוכמב

 טעמכ תקסוע איה .טעמכ חוקיפב תקסוע הנניא לארשי תסנכש הארה

 יניא .תכל תוקיחרמ תויועמשמ שי חוקיפל .הקיקחב יביסולקסקא ןפואב

 אקווד םירחא תומוקמ וא ,ןוחטיבו ץוח תדעו ומכ תומוקמל ןווכתמ

 ךותב ,רתיה ןיבש בשוח ינא .לארשיב לשממה לש ףטושה לוהינה םוחתב

 תא ללוחל וא רפשל תויושעה הדובע תוחנה המכ שי תעצומה העצהה

 לומ םיסחיב ולש תחקפמה היצקנופב םירחבנה תיב לש הדובעב יונישה

.תעצבמה תושרה

 תרבוג תחנ-יאב ונלוכ :דואמ תיביאנ הרעה ריעהל הצור ינא הפו

 םימדקתמ ונחנאש לככ ,תסנכה ירבח לש ליפורפה תא םיאור ונחנאשכ

 םיליפורפלו ,קדצבו ,םירחא םיטנמלרפל םיוושמ ןמזה לכ ונחנא .םינשב

 ץמאת תסנכה רשאכש יל המדנ .םירחא םינמזב תסנכ ירבח לש םירחא

 תועצמאב תומרונ לש ןנוגיע תועצמאב םירחא םיגוסמ םידוקפת המצעל

 םניא םויהש םישנו םישנאל תיביטקרטא תויהל היושע איה ,הקוחה

 ,לועב תאשלו הילא סנכיהל םתוא ךושמל היושעו ,תכרעמה לא םיכשמנ

.דחוימב ךשומ וניא םויהש לוע

 לע חקול ינא :הרעה ןאכ ריעהל ןואלג הבהז תסנכה תרבחל יתבייחתה

 םילנאפה ןמ דחא אל ףאב םישנ ןיאש ךכל תוירחאה לכ תא ימצע

 אל תאזו ,לבא ,םישנ בלשל ונגאד ונלש םיסוניכהמ דחא לכב .הלאה

 תבשוי איה ינביל יפיצ .דואמ םייפיצפס םויה םילנאפה ,תקפסמ הביס

 םישנא לש לנאפ אוה לשמל רחמ לנאפה לבא ,ברעה לנאפה שאר

 תוריכזמ תויהל תוכירצ ןכא .שארמ אופא לצנתמ ינא .םוחתהמ ואבש

.הלשממ ידרשמ תויל"כנמו הלשממ
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ןויד תוצובק

 תושרה לש םייתקוחה םינייפאמה :א הצובק
תקקוחמה תושרה ןיבל הניב םיסחיהו תעצבמה

םיחנמ

היטרקומדל ילארשיה ןוכמב ריכב תימע - ןד ,רודירמ

 ,תירבעה הטיסרבינואה ,םיטפשמל הטלוקפה - קרב ,הנידמ ר"ד

 םילשורי   

ןושאר בבס

םירבודה תומש

הירטקומדל ילארשיה ןוכמב ריכב תימע - ןורי ,יחרזא 'פורפ

םילשורי ,ריל ןו ןוכמ - לאומש חנ ,טדטשנזייא 'פורפ

ביבא לת תטיסרבינוא ,םיטפשמל הטלוקפה - תימלוש ,ינולא

םיטפשמה דרשמ ,הנידמה תוטילקרפ - הנדע ,לברא )סומידב( תטפושה

 הפיח תטיסרבינוא ,הנידמה עדמל גוחה - יזוע ,דרא 'פורפ

 ןתיא ,והילא ןב )לימ( ףולא

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

םילשורי ,תירבעה הטיסרבינואה ,םיטפשמל הטלוקפה   

םילשורי ,תירבעה הטיסרבינואה ,הנידמה עדמל גוחה - ימענ ,ןזח 'פורפ

םיקסע שיא ,ד"וע - םרוי ,ץיבוברוט ר"ד

בקעי ,רורדימע )לימ( ףולא

 מ"עב "רודלש" ל"כנמ - ימס ,ךירדירפ

םיילאיצוסה םידבועה תורדתסה תריכזמ - יתא ,ץרפ

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

תירוביצה הצעומה   

 םינייפאמה :םיקלח ינשמ בכרומ םויה וב ןודנש אשונה :רודירמ ןד ◆

 ינא .תקקוחמה תושרה ןיבל הניב םיסחיהו ,תעצבמה תושרהו םייתקוחה

 ןודנ ובש רחא סוניכ ךרעייש םושמ ,ןושארה קלחב אקווד ןודל עיצמ

 הצור ינא .ןוטלשה לש תונושה תועורזה ןיבל תויושרה ןיב םיסחיב
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 ןקתל בוטש םירבד הברה שי ,דחאה :ןוידה תליחתב םירבד ינש רמול

 הלאש הניא תאז .תיתקוחה המרב םניא םה לבא ,םהב תונשלו םתוא

 ינאשכו ,יתקוח תויהל ךירצ אל המו ,יתקוח תויהל ךירצ המ ,תילאיווירט

 וא .דוסיה יקוחל אלא יתקוחה רטשמל אל ןווכתמ ינא ,'יתקוח' רמוא

 המל אלא ,טפשמה תיב תקיספב עיפומה יתקוחה ןויערל אל ;הקוחל

 תאז .דוסיה יקוחב וא הקוחב תעצבמה תושרה קרפב היהיש יוארש

 ונל ומדקש םינוידה .ונלש ןוידה לש ראתמה יווק ,םירטמרפה תרדגה

 .תורורב הרטמו הרדגה ונל התייה אלש םושמ אקווד ,םיטושפ ויה אל

 ינא תעצבמה תושרב .תושעל הצור ינא המ עדוי ינא תקקוחמה תושרב

 וניא הזש קר אל ,ןכל .םינוקיתה םהמ ךכ לכ רורב יל היה אלש הדומ

 אל - ןוידל םיאשונכ םירבדה תא חקינ .יעמשמ דח וניא םג הז ,בייחמ

 .תורדגומ תוצלמהכ

 הצור קר ינא .יגולואדיאה אשונה לע וישכע רבדא אל :ינולא תימלוש ◆

 לש ךמסמ וניכיש עיצה רינ םוחנ ,הנידמה הצרפ רשאכש םכל רפסל

 ,תורעהה תא ופסאי םינש רשע ךותש ,םינש רשעל ףקת היהיש הקוח

 המדנש ינפמ ,תאז תרמוא ינא .ותוא ונקתי וא ונשי םינש רשע רובעכו

 לע הקוח םיניכמ ונחנא םויה .הזה אשונה תא הלעה ןאירא 'פורפש יל

 .לקנב התוא תונשל היהי רשפאשו ,דומעתש תנמ

 :םתאבהש רמוחה לע תורעה המכ תעכ

 איצוהל תיאשר תעצבמה תושרה" :הדובעה ךרד לע םירבדמ םתא

 לע רבודמ ,םדאה תויוכז קוחב ,הדנקב ."תוינויוושו תוריבס]…[םיפסכ

 הפדעהל םוקמ הפ שי ילואו ,הטילקו היילע תנידמ ונא .תנקתמ הפדעה

.םדאה תויוכז קוחב ,הקוחב ונשי הז הדנקב .תנקתמ

?ןויוושהמ קלח הז :רודירמ ןד ◆

 ןיאש תויהו ,ונלש ומכ הרבחב דוחייב ,ןויוושל תפסותכ  :ינולא תימלוש ◆

- ןויוושה לש אשונה םוקמ םושב ונל

 'ןגוה'ש םושמ ,'ינויווש'מ רתוי בוט 'ןגוה' יוטיבהש בשוח ינא :האירק ◆

.ןוגה הזש ,ינויווש אל תויהל ךל רשפאמ

 ,ונלצא םוקמ םושב תנגועמ הניא 'ןויווש' הלימה לבא  :ינולא תימלוש ◆

 וב םיקסוע םתאש קלחב .המוקמב 'ןויווש' הלימה הפ ןכלו ,הרקמב אלו

 ךיא איה ילש הלאשה .ומסרופי אלש תונקת ןנשי ,םוריח תעש תונקתב

 הטלחה ךל שי .םוריח תעש לע םיטילחמ .םסאק רפכ חצר תענומ ינא

.םוריח תעש לע

 .תמסרופמ איה :רודירמ ןד ◆
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 .תמסרופמ אלש שיו תמסרופמ שיש םיבתוכ םתא .אל  :ינולא תימלוש ◆

 .תומושרב םסרפל הבוח שי :האירק ◆

 ?םסרפמ התא הפיא לבא  :ינולא תימלוש ◆

 תצרופ המחלמה םימעפל ,םיקיפסמ אל םימעפל .וידרב :רודירמ ןד ◆

 רשפא זאו .ןמז רבוע יתלשממה םסרפמל םיעיגמש דעו ,העתפהב

 קוחב םייקה ןידה הז .םייקה רתויב ריהמה יעצמאה הז ,וידרב םסרפל

 .סונמ ךכמ ןיא ,שקבתמ הז .שדח אל אוהו ,דוסיה

 שיאה אוה הלשממה שארש רכזומ אל םכלש העצהב :ינולא תימלוש ◆

 ינא ,הלשממה שאר לש םידיקפתה תמישרב .דסומה שאר תא הנממש

 .תאז ןייצל בושחש תבשוח

 לע ילואו וידי לע םינוממ הלאה ןוחטיבה יפוגש עובקל :רודירמ ןד ◆

 .הלאש וז ?הלשממה ידי

.תוסחייתה היהתש בושח םינפ לכ לע  :ינולא תימלוש ◆

 שאר ידי לע םינוממ כ"בשה כ"בשה שארו דסומה שאר :רודירמ ןד ◆

 עידומו טילחמ אוה .הלשממה שאר לצא ךמס תודיחי ןה הלא .הלשממה

.ותטלחה לע

 ?ןזואב לער תועצמאב גורהל וצרש דחא ותוא היה ימ  :ינולא תימלוש ◆

 .לעשמ

 ,וחילצה 'טלמה'ב .ןזואב לער םע טלמה לש ויבא תא וגרה :רודירמ ןד ◆

.וחילצה אל לעשמ לצא

 התייה תאז םינפ לכ לע .ןוכנ .הקירזב .ןזואה דיל  :ינולא תימלוש ◆

 שאר ,הלאה םישנאה ינש .דסומה שאר לשו הלשממה שאר לש הטלחה

 תלתשה ומכ ,םירבד הברה טילחהל םילוכי םהו ,םתוא רחוב הלשממה

 .ירעי ריאמ לצא םינופורקימ

.ירעי ריאמ לצא טילחהל לוכי אל דסומה .אל :רודירמ ןד ◆

 .כ"בשה ,דסומה אל  :ינולא תימלוש ◆

 שיש ןוכנ ,בגא ךרד .ךרדה רבדִּב רתס תנזאה קוח שי ,אל :רודירמ ןד ◆

 .כ"בשל אלא ,דסומל אל לבא ,הלשממה שאר רושיאב ךרוצ

.דסומל קר :ינולא תימלוש ◆

 ,ל"וחב םישנא לע הנגהב קסוע וניא רתס תנזאה קוח .אל :רודירמ ןד ◆

 רוסא םהלו ,םהילע לח קוחהש לארשי יבשות ,םילארשי םיחרזאב אלא

 וא ,טפשמ תיב ידי לע ,תילילפ :תופולח יתשמ תחאב אלא ,ןיזאהל

 שאר :קוחב חוקיפ שיו ,הלשממה שאר ידי לע םג ,ירעצל ,תינוחטיב

 .םימיוסמ םירקמב ןוחטיב רש םגו ,ןוחטיבה תושר ,הלשממה
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 הנממ אוהש שיגדהל בושחש תבשוח ינא ,םינפ לכ לע :ינולא תימלוש ◆

 .םתוא

 קחצי ןוחטיבה רש ונמזבש ,העידי רותב קר ףיסוהל לוכי ינא :האירק ◆

 וילא רובעת הארוהה היפלש ,קוחב העובק הניאש העיבק עבק יכדרמ

.ןוחטיבה דרשמל יטפשמה ץעויה ךרד

 ךרד אלו ,ןוחטיבה דרשמ לש יטפשמה ץעויה ךרד המל :ינולא תימלוש ◆

 ?הלשממל יטפשמה ץעויה

 דסומהשו ,כ"בש תודסומ יונימ תרמא לבא .הבוט הלאש :רודירמ ןד ◆

 .הקוחב היהיש

.ורקי אל ברוח לאיחי ומכ תועפותש דואמ בושחשו :ינולא תימלוש ◆

 העפות תאזש בשוח ינא ,תאזה הרימאה לע החומ ינא :רודירמ ןד ◆

 .תדרפנ הלאש תאז לבא ,דואמ תיבויח

 - תכרעמ הנוב אוה .אל :ינולא תימלוש ◆

 אל ,המוד העדב ינאו רורדימע רמ ,ונתעדל .הקוחב אל הז :רודירמ ןד ◆

.ןוחטיבה לע הנוממה ,ברוח לאיחי לע הקוחב ףיעס בותכל יאדכ

 םה ךכל ךלש היצמרופניאה תורוקמש הפ ףקתשמ םצעב :דרע יזוע ◆

 .תרושקתהמ

 .םימיאתמ אל םינוויכל םדקתמ ןוידה .רעטצמ ינא ,אל אל :רודירמ ןד ◆

 .ךישמהל שקבמ ינאו ,יתקוחה טביהב וישכע םינד ונחנא

 שאר ךיא .תסנכ רבח תויהל לדחש הלשממ שאר  :ינולא תימלוש ◆

?תסנכ רבח תויהל לדח הלשממ

 .תסנכהמ רטפתה אוה :רודירמ ןד ◆

 שאר ראשנ אוה ?תסנכהמ רטפתה תרמוא תאז המ  :ינולא תימלוש ◆

?תסנכהמ תורטפתה שיגהו ,הלשממ

 - חדוהו העשוה אוהש וא ,ןכ :רודירמ ןד ◆

 תושארמ םג חדוה אוה ,תסנכהמ חדוה אוה םא  :ינולא תימלוש ◆

 .רזומ חוסינה .הלשממה

 .שדח וניאו ,םייקה קוחה הז :רודירמ ןד ◆

 המע שיש הרבע רבעש הלשממ שאר ,בגא ךרד .רדסב  :ינולא תימלוש ◆

 ירחא םינועיט ןועטל ול םינתונ עודמ ,ותוא החידמ תסנכהו ,ןולק

 הלשממה שאר תרבעה לע טילחת אל תסנכה תדעו ?ןיד קספ שי רבכש

 תיבש ירחא דועו .ןועטל תונמדזה ול הנתינש רחאל אלא ,ותנוהכמ

 הלשממה :הנורחא הרעה דועו !ןולק המע שיש הרבע תאזש עבק טפשמה

 יבשוילו תודעוולש םושמ ,דואמ בושח הזש תבשוח ינאו ,תודעווב תדבוע
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 ןניד הלש תוטלחהה ,הדעו לכ רמולכ .המוצע תוכמס שי הדעו שאר

 .הלשממ תטלחה ןידכ

 תחא הדעוול רשאבו ,הלשממה ןונקתב הארוה שיש םושמ :רודירמ ןד ◆

.קוחב םג איה -

 תועצמאב תדבוע הלשממהש רמאייש העיצמ ינא :ינולא תימלוש ◆

 .תודעו

 .תודעו תועצמאב דובעל תיאשר :רודירמ ןד ◆

 ללכ ךרדב איה .תודעו תועצמאב דובעל תיאשר וא  :ינולא תימלוש ◆

 רקבמ תא .תעצבמה תושרה לע חוקיפה והז .תודעו תועצמאב תדבוע םג

 ינא .דוסי קוח ונל שי הנידמה רקבמ ןיינעלו ,םתרכזה אל הנידמה

 הלשממה ידי לע תרקובמ הלשממה ויפלו ףיעס תויהל בייחש תבשוח

 .הנידמה רקבמ ידי לעו

.דוסיה קוחב ,הנידמה רקבמ קוחב ךכ בותכ ונלצא :רודירמ ןד ◆

 .תאז רכזאל ,יתעדל ,דואמ בושח לבא .ןוכנ  :ינולא תימלוש ◆

 ?רקבל לוכי וניא אוה ,םש בותכ אל הז םא ,המ זא :רודירמ ןד ◆

.הנידמה רקבמב ןדה ףיעס שי הקוחב םא איה הלאשה :ןוזיבג תור ◆

 לכ תא עבוק אוהו ,'הנידמה רקבמ :דוסי קוח' שי .ןכ :רודירמ ןד ◆

 .רקובמ קוח והמ עבוק אוה .םיקוחה

 וגיצהש הסיפתה לא תנווכמ איהו ,רתוי תיללכ ילש הרעהה :יחרזא ןורי ◆

 חותמל ןכוסמש רובס ינא לבא ,הדעב םצעב ינא .האילמב םירבודה

 םייטילופ םיאנתב ,תיתלשממה הלועפה תודחא אשונש םושמ ,התוא

 רהזיהל שיו ,תכרעמב םיירטירוטוא םיכילהת דדועל לוכי ,םימיוסמ

 ךלש החיתפה ירבדב .ךכל הייטנ שי תילארשיה הרבחבש םושמ ,ךכמ

 ,ירוביצה סרטניאה גוציי םע היעב הנשיש ,ונלוכ לש השגרהה תא תעבה

 ,ירוביצ סרטניא וניא המו ירזגמ סרטניא והמ רידגהל רתוי הברה לקו

 םיחקול ונחנא ןהמש ,תויברעמ תורבחב .ירוביצ סרטניא והמ רשאמ

 ירוביצה סרטניאה לש םינכתה תרדגהל תיביטמרונה תיתשתה ,המגוד

 תובקעב אלא ,תובוט אל תוקוח ללגב אלו ,תילקידר הרוצב הרערעתה

 יוטיב ידיל האב ,ךכמ האצותכ .תכרעמב דואמ םיקומע םיכילהת

 היגוסה וליאו ,םיסרטניא לש ןוזיא - ירוביצ סרטניא לש תרחא הרדגה

 ,הקוחה תמייקש עגרב רמולכ .םיסרטניאה תויביסלופמיא איה תירקיעה

 תויהל םישלח םימרוג לש םתוכזב ילרודצורפ ןפואב הניחבמ איהו

 .רתוי תיטרקומד איה ,תוינידמ תעיבק לש םינוויכב וא חישב םיגצוימ

 יפכ ,םג איה - תיביסולקניא תישענ איהש לככ ,ךכמ האצותכ לבא
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 תודחאל הבוט תוחפ תיתשת תישענ ,קדצבו וירבדב זמר ןאירא 'פורפש

 .תולישמלו הלועפה

 יניא .הקוחב ועבקייש דעב ינאו ,םיבושח םיילרודצורפה םיכילהתה

 תירטש רשה ןיב התייהש ומכ תורשקתה לש גוס עונמל לוכי הזש ןימאמ

 תא ףוקעל תולקב רשפאו ,םייטילופ םיכילהת הלא .ןהכ יזוע ןיבל

 .תוטיש ינימ לכב תורודצורפה

 וניא הלשממ לש תולישמ חוכ לוכיס :יסיסב רבד רמול הצור ינא

 רדעיה לש וא בוט אל ידסומ דוקפת לש ,תותיחש לש האצות קר

 תויטרקומדב תילסרבינוא תיטילופ העפות תאז .םינוכנ קחשמ יללכ

 ,הנידמה לש תוברעתהה רשוכ תא ןיטקהל ןויסינהש םושמ ,וננמז לש

 רתוי ןזאמ התאש לככ רמולכ .םיסרטניא ןוזיא לש תואיצמב רושק

 בורה תלוכי ,םצעב .לֵדג דחא ןוויכב הלועפה רשוכ ךכ ,םיסרטניא

 ,הלועפה תמרב תוחפ ץרחנ בורה .דואמ השלחנ תוינידמה תא ביתכהל

 תוטס'ג ןמזה לכ תושעל בייחו ,תווחֶמ ןמזה לכ השוע אוהש םושמ םג

 תולישמש - ןויערה םצע ,יתעדל .בׂורכ דורשל ידכ ,םיטועימ יפלכ

 תנכסב ךורכ - תאזה תכרעמה תיינבב החנמ ןורקיע תויהל הכירצ

 םויה םיללוחתמה ,םייטרקומדו םיימינפ םייטילופ םיכילהתמ תומלעתה

 לש לוכיס לכ תרדגה תנכסבו ,ונלש הרבחבו ברעמה תונידמ לכב

 םצעב יהוז .דוקפת רסוחכ וא תותיחשכ ,יטנרהוק יזוכיר תולישמ רשוכ

 .םיינטנופס םייטילופ םיכילהתמ תומלעתה

 תואצות תאש ,םיינטנופס םייטילופ םיכילהתמ תומלעתהש ששוח ינא

 םזילרבילה םשב תוסיפתל תולקב ונתוא רדרדל הלוכי ,םינגמ ונא םקלח

 .לבקל םינכומ ונייהש הממ תוירטירוטוא רתוי ןהש ,היטרקומדהו

 תוטלחה ןיב ןבומכ ןיחבהל יואר :ריעהל יל השרת :רודירמ ןד ◆

 גוציי ןיבל ,תויגולואדיא םשב תוימיטיגל ןהו ,םיוסמ רזגמ תופידעמה

 הרותה םלוע תא לידגהל יוארש בושחל תונכב לוכי םדא .רזגמ ותוא

 לע ותעד וז .הרות דמולש ימל ףסכ הברה ןתינ ןכלו ,ותוא רידאהלו

 .םיוסמ רזגמ גציימ אוהש ינפמ אל ,תילארשיה הרותל םיבאשמה תקולח

 גוצייה .םתוא גציימ םג אוהו ,םיינעל רתוי תתל יוארש בושחל לוכי םדא

 םיוסמ רזגמ ףידעהל ךירצש תויהל הלוכי תיתמאה יתעד .יטנוולר אל

 תפקשה ללגב העבצה .תימיטיגל הניא גוציי ללגב העבצה .רחא רזגמ לע

.תימיטיגל - םלוע

 לכ לש םיסרטניאה לכ ךס יכ איהו ,תרחא הנעט שיש אוה ןוכנ

 המרב ןוזיאה השענ הפיא איה הלאשה .הנוכנה הטלחהל איבי םישנאה
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 ןורבחב הנוב יתייה תורייתה רש יתייה ול .תיעוציב המרבו תירטנמלרפ

 ינאש ינפמ השעמל לבא ,תעבות תורייתה ךכש ןוויכ לוכיבכ ,תלייט

 .תורייתה תבוטל ףסכה לש ליעי לוצינ וניא הזו ,ןורבחב עיקשהל הצור

 ,תוינידמ שי הלשממלשכש קפס ןיא .רדסב אל הזש ורמאי םלוכ ךכ לע

 .ימיטיגל רבדה .רזגמ ינפ לע רזגמ הפידעמ איהו ,עיפשהל הכירצ איה

 רזגמה לש תויגוצייה דגנ ןעוט ינא .םירזגמ תפדעהל דגנתמ ינניא

.בושח ךא קד אוה לדבההו ,םינוש םירבד ינש םה ולא .ילש הלועפב

 םינבמב אוה תוקומע תויתוברת תויעבל ןורתפה :תפסונ הנעט

 הצור יאקיטילופה רשאכ ,תופיקש יל רוזעת המ .םיינויצוטיטסנוק

 ,זכרמה ירבח ,וירחוב !רחבנ אוה ךכ ירהו ?הפוקש היהת ולש תותיחשהש

 אוה .האנה תובוטב ,תונוישירב ,הדובעב םתוא ףידעי אוהש םיצור

 רתפיי אל ןיינעה ,הזכ אוה ךוניחהשכ .ךכ השע אוהש םוסרפב ןיינועמ

 .תאזה ךרדב

 רהזיהל ךירצ ,ןמזה לכ וב םינדש קבאמ ,תויגוצייל תולישממ קבאמב

 ,יידמ ליעי וניא ןוטלשהש בוט"ש םירמוא ירה .תינוציק הנקסמל עיגהלמ

 דוקפתל רשאב .ןוכנ ילואו עודי יוטיבה ."יטרקומד וניא אוה - אלָו

 וליפא לועפל קוחב הבוח שי ונלצא - היצילאוקה ןמ תסנכה רבח לש

 םע קוחב הבוח התייה .ינויצילאוק םכסהב רושק התא םא ,ךנופצמ דגנ

 יפל עיבצת ,ךתעד יפל עיבצת לא" :ןוירוג ןב לש רבעמה קוחב תויצקנס

 לכל דוגינב ,ךתעד יפל לועפל ךל רוסא ."ךילע הווצמ הגלפמהש המ

 .היצילאוק לש  ּהביט הז .טנמלרפ הז .ילהנִמה טפשמב לבוקמה

 ,ילהנִמ ףוג לש תוליעפ ןיב יטפשמה םלועב ךותיחה תדוקנ קוידב תאז

 הלאש הפ שי .יטילופ ףוג לש תוליעפ ןיבל ,ילהנִמה ןידה וילע לחש

 .השק

 ינפמ ,ןוידל טסקט ונל עיצהל ךכ לכ ןובנש תענכושמ ינניא :ןוזיבג תור ◆

 תמאב ובש בלשל עיגנשכ .ליעומ ןויד םייקל רשפא-יא ,םיטרפ בורמש

.ויטרפ לע בושחל היהי ךירצ ,טסקט לע םירבדמ

 תצק תחא הדוקנ לעו ,תוינורקע תודוקנ המכ לע רבדל הצור ינא

 רותפת אל הקוחש איה הנושארה הדוקנה .הבושח לבא ,תינורקע תוחפ

 תא לעתל איה הקוח לש הרטמה ןכלו ,לשממה לש תויעבה תא

 םימלבה לשו םינוזיאה לש םייזכרמה םינונגנמה תא עובקלו ,תויוכמסה

 הלשממה ןיב םיסחיה לע רבדל םיצור אל ונחנאש ונרמא .תוחוכה ןיב

 ,םימלבהו םינוזיאה תייגוס איה ךמסמה לש חורה לכ לבא ,תסנכה ןיבל

 תא דירפהל רשפא-יאש ךכ ,ונלש םימלבהמ דחא תוחפל איה תסנכהו
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 ינאש ךכ .תויוכמסב קר םינדש םירמוא ונייה ןכ םא אלא ,ןוידה

 אטבמ ונינפל ךמסמהש איה היינשה הדוקנה .יחרכה רבדהש תבשוח

 תגצומה הסיפתהו ,לוספ הז יתעדל .תוסיפת יתש ןיב תויטנלוויבמא

 הלשממל תרשפאמ הניא איהש םושמ ,הלשממל לווע השוע ונינפל

 אלא דבלב תאז אלו .יטירק טלחהב הזו ,יביטקפא ןפואב תלשומ תויהל

 ולש היצמיטיגלהש ,יטרקונכט ףוגל הלשממה תא תכפוה םצעב איהש

.דואמ הכומנ איה תוינידמ עובקל

 רבד ,תסנכה לש הרקבו הילע הבר תירוביצ הרקב תרשפאמ הלשממה

 הרוצב הרקב תרצוי םצעב איהש אלא דבלב תאז אלו ,יתעדל ןוכנ

 .טפשמה תיב איהו ,הילע םירבדמ ונניאש ,תישילשה תושרה לש היומס

 ,הלשממה ןיב ןיחבמ וניא תאזה העצהב ונל עצומה הרקבה ךרעמ

 ליעפמ ךרעמה .ירוביצה תורישה ןיבו ,רחבנ ילאירטסינימ ףוג התויהב

 ידי לע ולעפוהש ,םימזגומ םקלח ,םינונגנמה לכ תא הלשממה לע

 תועט תאז יתעדל .תעצבמה תושרה לכ לע ,להנִמה תויושר לע הקיספה

 .תילאוטפצנוק

 ,הלשממה ,דוקדוקה ןיב הניחבמש תיתקוח הלועפ תוארל הצור יתייה

 קפתסהל ירוביצה תורישה לע םא איה הלאשהו ,ירוביצה תורישה ןיבו

 תרוקיב תויהל הכירצש תבשוח ינא .המצע הלשממה לש תרוקיבב קר

 קוחה לש הרקבה לבא ,םויה שיש הממ המצע הלשממה לע רתוי הבר

 אל ,תאז השענש ילב .תימיטיגל הרקב ןבומכ איה ,טפשמה תיב לשו

.תעצבמה תושרה תא רידסהל רשפא היהי

 ,רחא ריינ היה יכ ןייצל יילעו ,יטנלוויבמא הזה ריינה ןכא :רודירמ ןד ◆

 ורמא ,תאזכ הניא יתעד יכ יתנייצשכו ,ומע םלש יתייה אל םלוא

 לואשל הצור ינא .ותוא גיצהל הצור ינא ןכלו .םירבדה ינש תא ובתכיש

:תולאש יתש

 ןיבל ,טניבק הל ארקנ ,הלשממה ןיב הנחבה תושעל שיש תרמאש יל המדנ

 .תחא הלאש תאז .תרוקיבו הרקב לש םינוש םינויד ןיכהלו ,לשממה

 החוקלה העיבק הפ שי :וז איה יתעדל ,דואמ תניינעמו היינש הלאש

 תא תעבוק איהו ,תוכמסה רוקמ איה תסנכהש ,יכררייה לדוממ

 םיניינעב רבדה ךכ ןכאש בשוח ינא .ילוכו םיינושארה םירדסהה

 ,תרחא תוינידמ לש הלאשב אל לבא ,םדאה תויוכזב העיגפל םיעגונה

 וא קדוצה וקבאמב ינלופה םעה םע תוהדזהל םא תולאשב לשמל

 הלהנהה תוכמסב םהש םירבד שי ,הרבחב ומכ .המחלמל תאצל םא

 םש ןיאו ,תיללכה הפסאה תוכמסב םהש םירבד שיו ,ןוירוטקרידה וא
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 .לשממ לומ הלשממב תעגונ תחאה .תודרפנ תונעט יתש הלא .היכררייה

?ךכ לע תרמוא תא המ

 ינא .תויוכמסה תמאב איה תיזכרמה הלאשהש תבשוח ינא :ןוזיבג תור ◆

 טנמלרפה ידי לע רחבנש ףוגה ,tnemnrevog-ה רמולכ ,הלשממהש תבשוח

 דואמ תכל תוקיחרמ תויוכמס תלעב איה ,טולשל תירטנמלרפ הטישב

 שיש אוה תירטנמלרפה הטישה לש ןויגיההש ינפמ ,תוינידמ תעיבקב

 תוטלחה טילחהל אוה הלשממה לש דיקפתהו ,הלשממ שיו טנמלרפ

 םייונש םיניינע ,תיתרבח-תילכלכ תוינידמו םימכסה - לשממב תוכורכה

 השולש םנשי ?הלשממה חוכ לע תולבגמה ןהמ רמולכ .תקולחמב דואמ

 דימת םניא תסנכה יקוח םנמא :תסנכה יקוח .1 :םיירקיע תולבגמ יגוס

 תיללכה הרבחה לש יטילופה לוקה תא םיאטבמ םה לבא ,םיילמיטפוא

 תוצובק םע מ"ומ וא םימכסה ךורעל ךרוצ שי םשו ,תיביסולקניאה

 ,םיטועימה לש וטווה חוכ תא םיאטבמ תסנכה יקוח .הרבחב תונוש

 איה :תסנכה לש הקיקחה .2 .הלשממה לש דיקפתה הז .ונסרל ונל לאו

 לשב ,ויד תודיחא ןניא ונלצא תולשממה םג .הלשממהמ הדיחא תוחפ

 ,המצע לשמ ינוגרא םויק ןוצר הלשממל ןיידע לבא ,םיינויצילאוקה םיניינעה

 תמכסה תא חרכהב תבייחמ הניאש ,הלשממה לש תימינפ תודיחא רצויה

 תא םיליבגמה םייקוח םיכרעמ ינימ לכ הל שי :היציזופואה .3 .היציזופואה

 תבשוח ינא .טנמלרפה לש וחוכל רבעמ ןהש ,דוסיה תויוכז ןנשיו ,הלשממה

 קר אוהש ,יטנמלרפ-לעו יקוח-לע אוהש ץוליאה ןיב ןיחבהל דואמ בושחש

 .טנמלרפהמ םיעבונ םהש ינפמ ,םייקוח םהש םיצוליאה ןיבו ,םדאה תויוכז

 תא סרסמה רתויב ןכוסמ ךלהמ ךישממ ונינפלש ךמסמה ,יתעד יפל

 לכמ םייביטמרונה םיטופישה לכ תא ריבעמ אוה :תסנכה תאו הלשממה

 תיתקוחה הסיפתהש הצורו ,ךכל תדגנתמ ינא .תיקוח-לעה המרל המר

 מ"ומב קקוחמה םגש םיכרע ,םדאה תויוכז ןיב הנחבהה תא שדקת ונלש

 קלח םהש םירחא םיניינע ןיבל ,םהב עוגפל לוכי וניא ולש יטילופה

 גולאיד ידכ ךות ,םתוא עובקל הליהקה לש התוכזשו יטילופה קחשמהמ

 .הליהקה יקלח ןיב ךשמתמ

 תואחמ וא תונגוה תואחמ תויהל תוכירצ ןניא הלשממה לש תוטלחה

 אוה תוריבס תואחמ וא תונגוה תואחמ לש שוריפה םא ,תוריבס

 תויהל תוכירצ ןה .ןוילעה טפשמה תיב יניעב ריבס הארנש המ

 תירוביצה תכרעמה ךותב ,ןוכנ תוטלחה תלבק ןונגנמב ולבקתהש תוטלחה

 לש הימונוטוא שי .היתונגפה לעו היתותיבש לע ,היצחל לע ,תיטילופה

 .התוא תגציימ תיטילופה תכרעמהו ,תיטילופה תכרעמה



ה 
ירוביצה הצעומ

וניכה • ת
עה ס

יריש

44
התלועפ תונורקעו הידיקפת ,היתויוכמס - תעצבמה תושרה

 הדיקפת והזו ,תיתקוחה המרב רתוי הברה הדח הנחבה תשקבמ ינא

 תכרעמה ךותב עובקלו ,םייקוח-לעה םיכרעה תא םצמצל - הקוח לש

 יתעדלש ,ךלהמל תדגנתמ ינא .תויושרה ןיב תוחוכה יסחי תא תיתקוחה

 ןניא הלשממה תויוכמסמ תובר ובש ,ןאכ העצההמ קלחב יוטיב ידיל אב

 ,תיתקוח-לע םיכרע תעיבקל אלא ,תיטילופה תכרעמלו קוחל קר תופופכ

.טפשמה יתבב וא ירוביצה ןוידב ונלצא תישענה

 ךרד תא הפידעמ ינא .הלשממל יטפשמה ץעויה איה הנורחא הדוקנ

 ךכב ןיאו ,הב הרבח יתייהש ריכזא .הילע הצילמה רגמש תדעווש הריחבה

 תויוכמסה תקולח לש תיתקוחה הסיחדה אלא ,םינושאר תוכז לש ןיינע

 יוטיב ידיל האב איהש יפכ ,הלשממל יטפשמה ץעויה דיקפת תסיפתו

 יטפשמ ץעויש תעדה לע הלעי אל .דיקפתל לווע השועה ,תאזה העצהב

 שוביש והז .ול ץעייל רומא אוהש ףוגה ידי לע הנומי אל הלשממל

 תורקב לע בושחל רשפא ,רקבל בושח .ייניעב ,תיתקוחה הבישחה לש

 תבייח דיקפתה לש הסיפתה לבא ,הדעווב ועצוהש תורקבהמ תורחא

 אוה הזככו ,תעצבמה תושרהמ קלח אוה הלשממל יטפשמה ץעויהש תויהל

 לואשל רשפא .תעצבמה תושרה לש םימלבהו םיצוליאה תכרעממ קלח

dedneped םיצור ונחנא םא  ecrof  eruces. ימש תעדה לע הלעי אל לבא 
 ,קוח תפיכא לש שיגר ךכ לכ םוחתב תיתלשממ תוינידמ עצבל רומאש

 .הלשממל ןובשחו ןיד ןתמב ביוחמ וניאו הנוממ ונניאו רחבנ ונניא

.ןובשחו ןיד ןתמב ביוחמ היהי אל אוהש הצור תא :רודירמ ןד ◆

 .הלשממה תמכסהב איה תוינידמה לבא :הנידמ קרב ◆

 .הלשממה ידי לע הנוממ אוה ,הלשממה תמכסה אל :ןוזיבג תור ◆

 והשימ הלשממה לע תופכל הניא העצההש תויהל לוכי :הנידמ קרב ◆

 .העצהה הניא תאז .הצור אל איהש

 .הקיפסמ הניא הלשממה תמכסהש תבשוח ינא ,ינודא :ןוזיבג תור ◆

 ןיב ןוזיאל המיכסמ ךניא ,יתנבהל :הרהבה תלאש קר :הנידמ קרב ◆

 הרומא הלשממה ךתעדל רמולכ .ךמסמה ךותמ הֶלועה הלשממל תסנכה

 תינורקעה הלאשה לבא .תוינידמ תעיבקב הלועפ שפוח רתוימ תונהיל

 תא רמולכ ,הזה ןוזיאה תא רידסהל ךירצש המיכסמ תא םא איה

 לבא ,תיללכ החסונ עובקל רשפא-יאש רורב .המצע הקוחב ,הקולחה

.יוטיב ךכל תתל רשפא

 ךמסמ וניא אוה .יידמ טרופמ הזה ךמסמהש תבשוח ינא :ןוזיבג תור ◆

 בורבש תבשוח ינורקע ןפואב ינא .םירבד ונממ איצוהל ךירצ דוע .יתקוח

 ;תולבגמ תעיבקב אלו ,תויוכמס תעיבקב םיזכרתמ תוחילצמה תוקוחה
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 םירבדה עבטמש ,תוינויד תולבגמ אלו תויתוהמ תולבגמ אל יאדווב

 קחשמ ונל שי .תויוכמס לע תרבדמ ינא .םינוש םירשקהב תונוש ןה

 לכש ,םיפוג קיפסמ תונבל איה תיתקוחה המכחה ,יתעדל .םיפוג לש

 ןיב דימתמ חוכיו שי .ויתויוכמס לע רומשל הצור םהמ דחאו דחא

 קלח ,תוינושאר ןה הלאה תויוכמסהמ קלח .תויוכמסה לע הלאה םיפוגה

 רומשל םיפוגהמ דחאו דחא לכ לש תלוכיהו ,תויחוקיפ ןה תויוכמסהמ

 ךרעמ תא תעבוקה איה ,רחאה ינפמ ולש תויוכמסה לעו ולש ךרוצה לע

 טדנמה תא םינתונ רשא ,םירחובל רבסהה תבוח לע ףסונ ,םינוזיאה

 לע הצילממ יתייה ןכל .ןוכנה הנבמה הז ייניעב .תוינידמה תא שדחל

 ,דואמ תויתוכמס תוכמס תוארוה לע ,דואמ תויתיצמת בכרה תוארוה

 קחשמל תתל העיצמ יתייה ,תויקוח-לע רומאכ ןהש ,םדאה תויוכזמ דבלו

 .תומרונה תא עובקל טנמלרפה לש

 תלבק יללכ איה הקוחה .הקוחמ קלח םניא תומרונה לש םינכתה

 .תוטלחה לש םינכת אלו ,תוטלחה

 םירשע תעיבק העיצמ תא םאה ,םירבדה דודיחל קר :הנידמ קרב ◆

 ןורקע' תא העיצמ תאש וא ,הקוחב םיינושאר םיחסונמ םירבד

 ,יתעד תוינעל .הנבמב הרושקה תידוסי היגוס יהוז יתעדל ?'תויקוחה

 ןורקיעהו - קוחב הכמסה חוכמ קר תלעופ הלשממהש - 'תויקוחה ןורקע'

 םה ,םינושארה םירדסהה תא עובקל הכירצש איה תסנכה ויפלו

 חכוותהל רשפא .יתקוח ךמסמב םיעובק תויהל םהילעו ,םיידוסי תונורקע

 ךירצ אוה םאה :ינורקעה רושימה לע רבדמ ינא לבא ,ולש ןכותה לע

 ?תרחא וא תאזכ הרוצב הקוחב בותכ תויהל

 ינש םע תויחל הלוכי ינאו ,תינשמ הלאש תאז יתעדל :ןוזיבג תור ◆

 ןורקע'ש יתוהמש ,ךלש השוחתל הפתוש ינניא טלחהב לבא .תונורתפה

 איה יתקוחה רדסהה לש חורהש תבשוח ינא .םש היהי 'תויקוחה

 לעפמה לכ לש דוסיה תחנהו ,קוחה ןוטלש לע ססובמ יתקוחה רדסההש

 .הקוחהמ קלח תויהל הלוכי תיקוח תועמשמ תלעב היגוסש איה יתקוחה

 ,תויושרה לש הלועפה תלוכי ברמו תויוכמסה הקוחב ויהיש יטירקו בושח

 דיחיה ףדעומה םוקמהו ,תויוכמסה לע תויתקוח תולבגה לש םומינימו

 ,עודיכו .םדאה תויוכזל םצמטצהל תוכירצש ,תויקוח-לעה תולבגהה אוה

 ,ןכותמ ונקורי אלש ידכ ,םדאה תויוכז לש דואמ הרצ הסיפת שי יל

 ךמסמהמ .יטילופה תוחוכה קחשמ תא השמגה תלוכימו הלועפ תלוכימ

 םה דוסיה יכרעש ינפמ ,הלשממה ימ ךכ לכ הנשמ אל יכ הלוע

 םייקוח-לע םיכרע םדקל ידכ ברמה תא השוע הלשממ לכו ,םיבושחה
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 םאו ,חוכ הל תתל ךירצו ,תרחבנ הלשממ וזיא בושח ןכ !אל .םייחצנו

 .הפילחהל ךירצ ,הלעופ תא םיבהוא אל

 ינא .דואמ יילע הלקהש לע ,ןוזיבג 'פורפל הדומ ינא :רורדימע בקעי ◆

 הארנכ .לושמל הלשממל עירפמ הזה ךמסמהש הטושפ ןושלב יתבתכ

 תאז הרמא איה .ןוזיבג 'פורפ לש יוטיבהו עדיה תלוכיל עיגא אל םלועל

 יפל דובעל הצרי והשימ םא ,תעצבמה תושרהמ אבש ימכ .ינממ בוט

 אליממ אוה לבא ,דובעל םידיקפל תתלו תיבב תבשל לכוי אוה ,הזה רבדה

 םירחוב ונחנא ךכ םשל אל לבא .רבד םוש טעמכ לע עיפשהל לכוי אל

 ,הלשממ הרחב איה םאו הרחבנ תסנכה םאש איה החנהה ירה .הלשממ

 לש ופוסב תמלגמ הלשממה ,תוריחבה ךרד םעה ןוצר תרבעה לש ךילהתב

 רשפא-יאו ,םעה ןוצר תא ,הל תנתונ תיטרקומדה תכרעמה ובש ןפואב ,רבד

.הל ועירפי אלש ןפואב תורֵסומ הברה ךכ לכ הלשממה לע םישל

 אל ינאו ,הקוח ונל ןיאש יפ לע ףאש ךכל המגוד איה לארשי תנידמ

 הלשממ הב שי ,ןמזה לכ םיגאדומ םלוכש יפ לע ףאו ,ךירצש חוטב

.הנשל הנשמ רתויו רתוי תיטרקומד תויהל תכפוהה

 .ךכ לע תועד יקוליח שי  :ינולא תימלוש ◆

 תויהל תכפוה הלשממה ,ןכ םא .יתעד תא רמוא ינא  :רורדימע בקעי ◆

 םירבד תושעל ךלוהו לדג שפוח שי הב םיחרזאלו ,רתויו רתוי תיטרקומד

 הניאש הלחמל הפורת הפ םינתונ יתעדל ןכלו ,תושעל ולכי אל םעפש

 הל השקש הלשממל ,לושמל הלשממל םיעירפמ ,תאז תמועל .תמייק

.ךכ םג לושמל

 ,ןוזיבג 'פורפ לשמ רחא םלועמ אב ינאו ,םיצוחנה םינוזיאהש בשוח ינא

 שארמ לועה תמיש תועצמאב אלו ,םידבכ תורֵסומ ןיב תויהל םיכירצ

 הלשממה תוטלחהמ תחא לכש הדבועה ,יתעדל ןכלו .עוציבה ןפוא לע

 הז םא ,היינש םעפו ,תסנכה לש תחא םעפ - תרוקיבל תירוירפא הנותנ

 תא םישל רוסאו ,תאז החיטבמ - טפשמה יתב תכרעמל ,קוחהמ גרוח

 בותכ היהי ךכשכו .דקפתל לכות אל הלשממהש ךכ ,שארמ תורֵסומה

 .רתוי עורג היהי ,הקוחב

 תא דוסיה קוחב בותכל העצהל וא ןויערל דגנתמ התא :רודירמ ןד ◆

 ךניאש רבדה המ ?לועפל הכירצ הלשממה םהיפלש םיירקיעה םיללכה

?ול םיכסמ

 החוכ תא גייסל" תיעטומה הסיפתה ןאכמ ,לשמל :רורדימע בקעי ◆

 םיצור המ :ימצעל יתבשחו ,ןאכ ךכ בותכ ."תונקת ןיקתהל תושרה לש

 - תכרעמ הקוח ךותב םישל םיצור ?הפ תושעל
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 הקיקחה דוסי יקוחו תונקתה יפל ,הלבגה שי םויה םג :רודירמ ןד ◆

 ,תובותכ תונקת רשאל תסנכה לש הבוחה .ינא םגו ,ונעצה ונלוכש

 לכות אל הלשממה קר .םויה לבוקמ ךכו ,רתויב םיגירח םירקמל טרפ

 ךכ בותכ םיקוחה בורבו ,תסנכה רושיאב תויהל ךירצ הז .םיכסהל

.רדגומ ןפואב

 לע קר הנניא יתקעז .יתקעז המ לע יתוא תלאש התא  :רורדימע בקעי ◆

 .ינכטה ןורתפה םוש

?םייקה בצמה תא הנשמש ךל הארנ המ :רודירמ ןד ◆

 בצמה לע יתעד תא יתרמא .בוט ונניא םייקה בצמה  :רורדימע בקעי ◆

 היהי ,הקוחב בותכ היהי הזשכו .טולשל הלוכי הניא הלשממה - םייקה

      .רתוי עורג

 איהו ,רוביצה ןמאנ איה תעצבמה תושרה" :הלחתהל רוזחל הצור ינא

 ."םדאה תחוור םשל הל תונקומה תויתקוחתה תויוכמסה תא ליעפת

 תחטבהל לועפל הכירצ לוכ םדוק איה .חתפמ טפשמ הפ רסח יתעדל

 אלש תעצבמ תושר םישל רשפא-יא ירה .םדאה תחוורלו הנידמה םויק

 - הל היהי

.םויק קר אל הז :רודירמ ןד ◆

 .תוחפל הנידמה םויק תחטבהל לבא  :רורדימע בקעי ◆

 איה .םדקל הכירצ איה המ הלשממל דיגהל לוכי אל התא :ןוזיבג תור ◆

 .שדחמ רחביהל הכירצ

 אל איה ,הנידמה םויק תא חיטבת אל איה םא ,אל  :רורדימע בקעי ◆

 ,לוכ םדוק .הנידמל ךלוהש יסיסב והשמ הפ תויהל ךירצ .שדחמ רחבית

- הבוח םכל שי

.תוריחב ויהי אל :רגמש ריאמ ◆

 .הנידמ היהת אל .רמוא ינא ךכ  :רורדימע בקעי ◆

 איה הלשממה לש הבוחה :אבה ןבומב איה ולש הדוקנה :דרא יזוע ◆

.חוסינ לש הלאש אוה ראשה .תיתנידמה תרגסמה יפלכו ,םדאה יפלכ

 תופקשה לש ןיינע ,תיפוסוליפ-תיתרבח הקומע הלאש הפ שי :רודירמ ןד ◆

 .ףוס ילב ךכ לע םיניידתמ .וישכע ותוא רותפנ אל ירהו ,חוכיו שי .םלוע

.בטיי ןכ ,הקוחב תוחפ בתכייש לככ ,יתטישל :רורדימע בקעי ◆

 התא .הז תא ובתכי םהו ,ןוילעה טפשמה תיב רמוא התא :רודירמ ןד ◆

 .רתוי שרפי טפשמה תיב - תוחפ בותכתש המכ ,רמוא

 לבא ,ללכ ןוילעה טפשמה תיב תא יתרכזה אל ינא :רורדימע בקעי ◆

 השיג תויהל הכירצ אל ןוילעה טפשמה תיבל ,יתעדל .יתרמאו תלאש
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 ומכ אלא ,הנידמה לש הקוח ומכ הארית אל איהש םושמ ,ללכ הקוחל

 העובצ ,דואמ תנחבואמ ,דואמ תמצמוצמ ,דואמ הרורב הרובח לש הקוח

 שי הנידמה לש תוגהנתהה ןפוא ןיבל הניבש ,דואמ םימיוסמ םיעבצב

 איה תושרהש הפ בותכ .בוט וניא הזש בשוח ינאו ,דואמ לודג חוכיו

 .םדאה תחוור םודיק איה המויק תילכתו ,רוביצה ןמאנ

 .תידוושה הקוחהמ הקתעה וז :רודירמ ןד ◆

 תגאוד איה .דואמ בוט הז הידוושבש יל רורב ,ןכ :רורדימע בקעי ◆

.םדאה תחוור םודיקלו הנידמה לש המויק תחטבהל

?םולכ בותכ היהי אלש ןכומ התא :ןוזיבג תור ◆

 ןכ ,תוחפ בתכייש לככ .םולכ בותכ היהי אלש ידצמ :רורדימע בקעי ◆

 .בותכ אלש המ לש טפושה היהי אל ןוילעה טפשמה תיבש דבלבו ,בטיי

 רבעמ תאצל ורשפאיש םיחסונ ויהי חסונתש הקוחב אמש רהזיהל ךירצ

 עגרבש הדבועל םישיגר תויהל בושח .קקוח אוהש םלח קקוחמהש המל

 ןיאש תינוציח תכרעמל הטיפשה לש טופישה ןונגנמ תא ריבעמ התאש

 ,הקוחב בותכ המ בושח אל טעמכ ובש בצמ רצוי התא ,הרקב םוש הילע

 יתעדל ,ינשה רבדל רשאבו .םיבושח םירבד שי יאדוובש םושמ ,טעמכ

 ןוטלשל רשפאל הכירצה הרבח ונחנאש םושמ ,ינויוושמ רתוי בוט ןגוה

 .תנקתמ הילפא טוקנל

 .תנקתמ הפדעה :ינולא תימלוש ◆

 רמול שרופמב רשפא ,תוניגהה םשבו .תנקתמ הפדעה :רורדימע בקעי ◆

 רשאמ תיתשת רתוי עיגת ,תובורקה םינשה שמחב םייברעה םירפכלש

 תיתשתבו םייברעה םירפכב תיתשתב לכתסי והשימ םאש ינפמ ,הננערל

.רתוי םהל עיגמ ,ןויוושה םשב אלו ,תוניגהה םשב זא יכ ,הננערב

 .הז תא םירידגמ ךיא איה הלאשה :רגמש ריאמ ◆

 הפדעהה יכ עבק טפושה תוחפל ,טפשמה תיב לש הקיספב :רודירמ ןד ◆

.ןויוושהמ קלח איה תנקתמה

 ,ןידב הָנ ּוקל שי רשאכש יפ לע ףאש רמא קרב טפושה :רורדימע בקעי ◆

 טפשמל ועיגי אל םלועל ךיא ךרד אצמ אוה .ירבעה טפשמל םיכלוה

 .ירבעה

 .ירבעה טפשמל םיכלוהש םוקמ םושב בותכ אל :רודירמ ןד ◆

.לארשי תשרומל :ינולא תימלוש ◆

 .לארשי תשרומל תכלל ךירצ ,ןיא םאש בותכ :רורדימע בקעי ◆

 ,לארשי תשרומ לש קדצהו םולשה ,תוריחה תודוסיב .אל :רודירמ ןד ◆

 .לודג חוכיו שי .ראשה לכב אלו
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 אל לארשי תשרומל תאזה הטישה יפל ,רורב דחא רבד :רורדימע בקעי ◆

 .ועיגי

 רידגמ התאש הממ תרחא התוא ורידגי ילוא זאו ,ועיגיש וא :רודירמ ןד ◆

 .ייתובר ,הזל חיננ .התוא

 םילבכ יידמ רתוי םישל רוסא יתעדל יכ רמואו ףיסוא :רורדימע בקעי ◆

 אל איה םויה לארשי תנידמ לש היעבהש ינפמ ,הלשממה לע םיקוח לש

 ףאש אלא ,הלשממה לש המצעה ללגב תיטרקומד תוחפ תישענ איהש

 תא ססבל תלוכי הלשממל ןיא ,תיטרקומד רתוי תישענ איהש יפ לע

 .לושמלו הלש תוינידמה

 םיחקול םניאש םיאשונב םיקסוע ונחנאש יתשגרה ינא םג :ךירדירפ ימס ◆

 לודג קלח יתעדל .לועפל לכותש ,תעצבמה תושרה תא קיפסמ ןובשחב

 השק .תקקוחמה תושרל תעצבמה תושרה ןיב םיסחיה תוהמל עגונ דואמ

 תושרל םתוא רבחל ילב ,תעצבמה תושרל םיעגונה םיאשונב ןודל דואמ

 םלועבו םיקסעה םלועב לבא ,ללכ הזה םלועב קסוע ינניא .תקקוחמה

 .הנידמה יעדמ אשונ לש תכלוהו הלדג העפשה םיאור ונחנא לוהינה

 בורק לש הרבח ,לארשיב דואמ הלודג הרבח להנמה תווצב יתבשי

 ובשי ,םלועב םיבר תומוקממ ,הלהנהה ירבח לכו ,םירלוד דראילימל

 קלח .להנל םידמוע ךיא ובשח ;םיימוי ךשמב 'הקוח' ורידגהו וידחי

 .םימיהדמ םירבדה .ןועיטה תבוחל ,הקמנהה תבוחל ועגנ םירבדהמ

 עדיהמ בואשל ךירצש בשוח ינאש ,זומרל הצור ינא תאזה השיגהמ

 ,םיקסוע םתא ובש םלועה תבוטל ,אקווד רחאה םלועב שיש המכחהמו

 הברה ורתפ םשו ,לוהינה םלוע אוה רחאה םלועה .םכמע ינא םג םויהו

 ,הלהנה שיו ,םילהנמ תצעומ שי ,לשמל .תרחא הרוצב תויגולנא דואמ

 ררבתמ .התוא רשאמש הזל תוינידמ הוותמש הז ןיב הדרפה שי רמולכ

 ינפל וליפא ויהשמ רתוי הברה םיבכרומ תויהל וכפה םש םיגשומהש

 םעפש ,םילהנמ תוצעומ םיאור ונחנא .םלועב הרוק והשמ .םינש רשע

 אל .רבעבמ רתוי הברה תוברועמ ,רושיא לש יכיטס דיקפתב וספתנ

 האור התא םואתפ .היישע לעו יוביג לע אלא ,חוקיפ לע קר רבודמ

.היישעב ברועמה גרדה םג אוה רשאמה גרדהש

 ןובשחב תחקל םיכירצש ,עצבמה ןוגראה ךותב םישנא האור התא דגנמ

 היה אל םעפ .הליהקל ,היגולוקאל םיעגונה ,םייתביבס םיכרע ינימ לכ

 .תיכרע השיג עבקיתש ךירצ .הלעמל םוקמ הזיאב םיטילחמ ויה .ךכ

 םג ,ולש היישעה ךותב אטבל חטשב טושפ להנממ םויה םישרוד אל

 .רתוי הברה םירוזש תויהל םיכפוה םירבדהשכ
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 :תעצבמה תושרה לש תויביטקפאל רשאב השק הרעה ריעהל הצור ינא

 אל .תונורחאה הנשה םישימחב ונרבצש ןויסינל תקפסמ תוסחייתה ןיא

 תומגמל םיסחייתמ אל ,חטשב ונל שיש תויתמאה תויעבל םיסחייתמ

 עדימה תמירז תניחבמ תובורקה הנשה םישימחב םלועב תויהל תויופצש

 דחא לכ םצעבש בשוח ינא .לוכב םיברועמ םלוכש השגרה שי .הפישחהו

 היעבה וזו ,תוסנל םיכירצ ונחנא יתעדל .ירוביצה ןוידב קלח תחקל לוכי

 edart-ה תא ,ונלש הפשב הזל םיארוק ךכ ,'רובשל' ,קרפה לע תיתמאה
ffo; תויביטקפאה ןובשח לע תויגוציי הברה הצור התאש דיגהל אל, 

 דיגהל .תויגוצייה ןובשח לע תויביטקפא הברה הצור התאש דיגהל אל

 רתוול ילב ,םהינש תא םייקל םיצור ונחנא הבש ךרדל םיאצוי ונחנא"

 לש היצרגטניא ךותמ אלא ,הרשפ ךותמ אל ,"םהמ דחא ףא לע

.םירבדה

 תושרה תרדגה תניחבמ ,לשמל .רתוי תוישממ תוכלשה ךכל שי יתעדל

 םיאור ונחנאו ,יתעדל ,הפ רסחה גשומ תעצבמה תושרב שי .תעצבמה

 הלשממ קוידב אל תאז .seicnega :תורחא תונידמב חתפתמ ותוא

 תושרש ומכ ,חוקלל תוריש תנתונה תושר אל תאז ,תוינידמ תעבוקה

 השועה ףוג אלא ,יתלשממ םילוח תיב וא ,תויהל הלוכי זופשאה

 םש ךל הרוק םא .תוינידמב ועבקנש תורדגהו תונקת ביבס היצלוגר

 .ילהנִמה טביהב ןפוא לכב לעופו יטילופה גרדהמ לרטונמ אוה ,והשמ

 ,ועבקנש םיכרע ךמס לע לעופ אוהו ,תעצבמה תושרה ןמ קלח אוה

 םלועה תסיפת תניחבמ תסנכל תורישי םירושק וליפא תויהל םילוכישו

 יכיטס רוביח לש ,תאזה השיגה תא םייקל רשפא-יא יתעדל .םירוביחהו

 םישגפמ תויהל םיכירצ ןכלו ,רתוי הברה תבכרומ תואיצמה .הלעמל

 יתייה .יוביגו חוקיפ לש בוליש םיאור ונא םהבש םיבר םיבצמב ,םיבר

 .חקפל קר אלו ,תובגל םה תסנכה לש םידיקפתהמ קלחש תוארל הצור

 דיקפתה רקיעש ןויערה םע תצק יל השק .םלוע תסיפת לש ןיינע הז

 השוע טועימהש המ אוה בושחש המו ,תרוקיבה אוה טנמלרפה לש

 תוארל הצור יתייה .םויהל יטנוולר רבד הז םא עדוי אל ינא .םש

 ךילהתה ךותב ,תודעווה דיקפת ןכל .תברועמו הבגמ ,תחקפמ תסנכ

 ,רתוי םידקוממ םיאשונ ביבס םישגפמ ךורעל אוה ,לשמל יביצקתה

 רתוי הבר הנבהב םויהד ולאמ הברהב תובר תסנכב העידיבו תונמוימב

 .םילהנמה לצא םייתביבס םיאשונ לש

 ,תוסחייתה שרודה אשונ שי .יואר אשונ םה ,יתעדל ,םיירזגמה םישגפמה

 תומבה .המב שרוד התא .הרבחב גלפ ביבס וא היישעתב ףנע ביבס
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 םהל שיש םישנא לש גוציי ןהב האור התא יכ ,דואמ תובושח הלאה

 .ךכ םשל תודחוימ תומב רוציל ונילעו ,םיסרטניא

 ?ירוביצה םלועב להנמ ןיבל ,יקסעה םלועב להנמ ןיב לדבהה המ

 לשממה ךותב להנמ .תוניידיהב אצמנ ןמזה לכ התא ירוביצה םלועבש

 שיאהש םירבד תושעל לגוסמ תויהל ךירצ אוה ,ןטק אל רוטרקומד אוה

 .השוע וניא ירוביצה תורישב

 הכותב םינונגנמ הל ןיא .תסנכה לש השלוחה םג תאז :רורדימע בקעי ◆

.חקפלו םורתל ,דומלל ידכ

 לש טנמלא ותוא ןיא תסנכב .תוירחא לש טנמלא שי  :ינולא תימלוש ◆

 .תוירחא לע תוטלחה

 קסועה יתלשממ דרשמ שי םאש בשוח ינא ןכל .ןכ :ךירדירפ ימס ◆

 תסנכה ךותב םישנא לש הצובק ול תויהל הכירצ ,םיוסמ אשונב

 תא קרפל ךירצ .הלש תוליעפה לש אטוז םילהנמה תצעומ ןיעמ םהש

 ,רתוי תוילמרונ ,תוישונא תויצאוטיסל עצבמו קקוחמ לש םיגשומה

 .הטושפ תחא המגוד תאז .םייקתהל םילוכי הלאה םישגפמה ןהבש

 תוסיפת ןיב שגפמ ןאכ שיש השגרה יל שי ,תיתרוקיב טעמ המינבו

 ךא ,ירוטסיה ןויסינ לע תוססובמה ,תודעותמ ,תומכח ,תוקמונמ םלוע

 םיעדוי ונניאו ,תונולשיכב ,רבטצמה ןויסינב םילזלזמ ונחנאש המדנ

 תומגמב םיבשחתמ ונחנא ךיאו ,תונעל םיאב ונא היעב וזיא לע קוידב

.תוחתפתהה

 ךיא ,םה המ עדוי יניא ,"לארשי תנידמ יכרע" חנומה :לואשל יתיצר

 שרדנ והשימ ול בוט היה ?םהילע ןעשיהל לכונ ךיא ,םתוא םיעבוק

?םידמוע הלאה םירבדה הפיא .הלאה םיכרעה יפ לע גוהנל

 בשוח ינא :םוחיתה ירישכמו תיתקוחתה הפשה תייגוסל :דרא יזוע ◆

 םייתקוחתה םירישכמה םעבטמ .היעב הפ שי יכ ,ךכב טבלתהל ךירצש

 דועייל הרישי העיגנ םהל ןיאש םירבד םג םירידסמ םה .ןונקת ןיעמ םה

 םילוקיש ןאכ שי לבא .הישעמ תויוהמל וא תעצבמה תושרה לש יזכרמה

 .ינרדומה םלועה ןמ ופלח םהמ םידחאש ,םינוש םיעגפ ינפמ תוששחו

 תמועלו ,12-ה האמב תומייק ןניא ןהינפמ םיששוח ונחנאש תויוצירעה

 .תוינידמב םוצע ןולשיכמ לשמל ,ךורע ןיאל רתוי לודג ארומ ונילע שי תאז

 לבא ,ןירדהמל ששומי הקוחב ףיעס לכ ובש בצמ שחרתהל לוכי רמולכ

 רתוי ועגפיי םיטרפהו ,תיכוניח וא תינוחטיב ,תילכלכ האוש הפ היהת

 הקוחב רחא וא הזכ ףיעס ול ,תויטסה ןמ תחא לכב םיעגפנ ויהשמ

 הנעמ שי תורחא תוקוחבש חוטב יניא לבא ,הנעמ ךכל ןיא .רפומ היה
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 ביחרהל רשפא םהבש ןכתייש תומוקמ המכ לע עיבצא טעמ דוע .ךכל

 .םירבדה תא ללכשלו

 רופיס הניא לארשיב תעצבמה תושרהש השוחתל םירע ונלוכ ,ףסונ רבד

 ילואו ,תיגולויצוס הייארב וא תילוהינ הייארב לכתסהל רשפא .ראופמ

 תא חיבשיש טקפא ילעב םינקתמ םידעצ תושעל לופיטה ידכ ךות

 תתל אוה תעצבמ תושר לש דועייה .ליגרתה תרטמ תאז ירהו ,דוקפתה

 ,רוכזל ךירצ .תימואלה תיתלשממה תרגסמה תוינידמ תא להנלו םיתוריש

 שי תעצבמה תושרלש ,םירבודה לש סוחייה תומלועב ףקתשמ תצק הזו

 ,תיטילופ ותיווהמ קלחש ,ןוילעה רחבנה יטילופה דבורה :םידבר ינש

 הדוקנ תאז .רחא ונויגהש ,יתודיקפה ול ארקנ ,ירוביצה תורישה דבורו

.ךשמהב הנעמ הל תתל שיו ,תילארשיה תואיצמב דואמ תיתוהמ

 המל סנכיהל ילב - תושעל רשפא היה המ ימצע תא לאוש ינא

 םהמ דרטומ יניאש םירבד םירידסמה םירבד הלאש םושמ ,הפ בתכנש

 תורשפאבו ,רתוי תיתוכיא ,רתוי הבוט תוינידמ רוציי לש םוחתב -

 תוארל רשפא הפיא .תויביטקפא וא תוילוהינ הדימ תומאב התוא עצבל

 תא ליעפת תעצבמה תושרה" ,לשמל ?תאז םירשפאמה םיפיעס הפ

 רשפא םאה .חנומה הז ."הדימ תומאל םאתהב ,הל תונקומה תויוכמסה

 תונורקע שיש םשכ ,הדימה תומאמ המכ תרדגהל הבשחמ שידקהל

 הדימ תומא שי םאה ?ןגועל תויהל םיכפוהו םיחסונמ םהש םייכרע

 ילוהינ ךמסמש המכ דע ,רידסמ טקפא תווהל תולוכיה תוידוקפת

 ?רידסהל לוכי ינויצוטיטסנוק

 חתפמה רישכמ ,לשמל ,םויה .םימיוסמ םירבדל ףס יאנת אוה רחא חנומ

 הלאשהו ,הריכב תודיקפ לש םייונימ םישענ תעצבמה עורזב .םייונימ אוה

 םיסנכנ ונחנא הפו .היצזיטילופ לש ןבומב ,תדרל ןובקיר לוכי הפיא דע איה

 םנויגהש םייטילופ םילוקיש ןיב ,אירבו ,יעבט חתמ הב שיש הדוקנל

 ,יעוצקמ םנויגהש ,םייעוצקמ םילוקיש ןיבל ,יטילופה קחשמה ןלהל ,יטילופ

 ,רחאה לע דחאה תופידעל ןעוט יניא .יטילופ ןויגיהמ םירקועמ םה לבא

 רוציל ילוא הלוכי הקוחו ,םייקתמ םיינשה ןיב חתמהש ןעוט ינא לבא

 רשפא המר וזיא דע :ירוביצ תוריש לש םיניינעב לשמל .ןיחבת וא הרדסה

 ,הקיקח לש םיטרפל תדרל עיצמ ינניא :בוש .יטילופה קחשמה יפ לע תונמל

 .ןוויכ תואירק םישל רשפא ,םירידסמה םייתקוחה תונורקעה תמרב לבא

 חינהל גהונ התא הרואכל .היטרקומד עוציבל תוטיש ןנשי :רודירמ ןד ◆

 הטישהשו ,םייונימב ללכב הקיטילופ ןיאש ,תיטירבה הטישה יפ לע

 ,תינקירמאה הטישה תא בהוא ינניא .ךפהה תא השוע תינקירמאה
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 .היטרקומד אל איה הקירמאש דיגהל רשפא-יאו ,הפקשה יהוז לבא

 םירמוא םשו ,יניינע תויהל ךירצ לוקישהש ,רוסא הזש םירמוא ןאכ

 ,הנורחאל הב יתייהש תונידמה תחאב .יטילופ תויהל ךירצ לוקישה ,אל

 וא ךיריצב וא הפ ינקירמאה רירגשה ימ יתלאששכ ,ץייווש וא הדנק

 .ותוא הנימ אישנה .ףלוג אישנה םע קחשמש שיאה :יל ורמא ,לואירטנומב

 ינאש והשימ הילגנאב רירגשל הנימ ינקירמאה אישנה .ךכ אל הז הילגנאב

.תודרפנ תוטיש יתש הלא .הלאה םימעטהמ ,ןאכ לספנ היהש חינמ

 ,הגרדב םילדבה קר אלא ,תודרפנ תוטיש יתש אל הלא :דרא יזוע ◆

 חותפ דיקפתו דיקפת לכש ךכל ועיגה אל םינקירמאה םגש םושמ

 .םייטילופ םייונימל

.םילוכי םה לבא  :ינולא תימלוש ◆

 קרז אוה ,ודיקפתל סנכנ קרב דוהאשכש ריכזהל הצור ינא :דרא יזוע ◆

 ול עייתסה אלש ןייצל רתומל .הסיפת תאז .'היטרקוטירמ' חנומה תא

 ךילהתו םייונימה .ןיינעמ ןורקעהש קפס ןיא לבא ,ותנווכ תא שממל

 תושרב ירהו ,לוהינה ירישכמ לש םבל בל םה ץובישהו םודיקה ,יונימה

 .ךכ לע רבדל הסנמ יתייה .ןניקסע תעצבמה

 תמועל תויושר ,seicnega אוה ,תעדה תא וילע תתל ךירצש ףסונ רבד
 תוטמ לעו םייעוצקמ תוטמ לע רבדל רשפא םידרשמב .םידרשמ

 ןוחטיבל הצעומה לע הנושארל רבודמ 'הלשממה :דוסי קוח'ב .םיעייסמ

 .ימואל
.הלשממה קוחב הז :רודירמ ןד ◆

 .'הלשממה :דוסי קוח'ב :דרא יזוע ◆

 :דוסי קוח'ל ץוחמ ףיעסל הזה ףיעסה תא ואיצוה יתעדל :רודירמ ןד

 .הלחתהב דוסי קוח היה הז .'הלשממה

 ,הנהו ,1991 תנשב קר ,רחואמ דואמ השענ הז לבא .ילוא :דרא יזוע ◆

 .םושיי ידיל אב הזה רבדה םא הלאשה תלאשנ

- תושר אל תאזו ,לארשי יעקרקמ להנִמ תצעומ הנשי  :ינולא תימלוש ◆

 לש רתויב םינוילעה םיגרדה לע םירבדמ ונחנא לבא ,ןכ :דרא יזוע ◆

 .תימואלה תוינידמה תעיבק

 ?ןטק רבד הזו :ינולא תימלוש ◆

 ,תאז רידסהל םיצור םא ,תעדה ןתניתש עיצמ ינא .אל :דרא יזוע ◆

 לשמל ,םירחא םירזגמב םג םישרדנ הלאכש םיינוילע תוטמ םא

 ונאש הממ ירהו ,הדימל ךילהת םג הפ שי .יתרבח-ילכלכה רזגמב

 הרוצב תדקפתמ ךא ,תינכט תמייק ימואל ןוחטיבל הצעומה םיעדוי
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 תויוכמס לש םיטביה םג שי .תירוקמה הנווכה תא תמלוה הניאש

 לש םייחה םס הזו ,ךירדירפ רמ ךכ לע רביד ,הטילשו רושיא

 והשימ היה  ּולש בל םישל ךירצ .תעצבמה תושרה לש ,עוציבה

 היה אוה ,תילארשיה תעצבמה תושרה לש תויגולותפה תא חתנמ

 ,דואמ השק תמדקתמ םיקרוע תודייתסהמ תלבוס איהש רמוא

 רבכ םא זא .רתיה ןיב ,הטלחה תויוכמס לש תויעב ללגב

 תושרה לש תולודגה תויעבה םע ,תאז תונמדזהב ,דדומתהל םיצור

 ןכ םהילעש םיפיעסהמ קלחמ רתוי םיבושח םיטביה הלא ,תעצבמה

 .תעדה הנתינ

 .תויתקוחתה תויעבב אלא תולודגה תויעבב םיקסוע ונניא :רודירמ ןד ◆

 .הקוחל תורושק ןניאש דואמ תולודג תויעב שי

 םיפיעס השולש-םיינש שידקהל הצור התאש עובקל ךדיב לבא :דרא יזוע ◆

 םירבד ןובשח לע ,הלא םיניינעב םיחנמ םיווק תעיבק רבדב םייתקוח

 רידסמ יתקוחה שוביגה ןויערש חיננ :רבד דועו .םויה התוחפ םתובישחש

 הקוחה .םיכילהתה לע טקפאה תא רצוי הנבמה םיתעל לבא ,םינבמ

 .יתעידי בטימל ,םוקמ םושב 'הגלפמ' הלימה תא הריכזמ אל תינקירמאה

 .תוגלפמ תמקה - טקפאה רצונ הבצוע איה ובש ןפואהמש רורב לבא

 ,הגלפמל תסחייתמ הניא תילארשיה הקוחה םגש יל המדנ :רודירמ ןד ◆

 .המישרל סחייתמ וניא םג תסנכה לש קוחהו

 תתל רשפא םא לאוש ינא .תומישר וליפא ןיא םש לבא :דרא יזוע ◆

 לש םיילוהינ םייוטיבל רבד לכ םגרתל השק תמאבש רחאמ ,תעדה תא

 םיכלהמ ,תיתקוחה המרב עצבל רשפא ןכש םיכלהמה לע ,תויביטקפא

 רשוכו תוינידמה תחבשה םוחתב היהי םהלש טקפאהש םיעדוי ונאש

 ךכ לע לכתסהל ,ךירדירפ רמ ירבד חורב ,עיצמ ינא ןכלו .עוציבה

.רתוי הלודג הפונתב

 לע רבודי ,הפ ונניינעל אל הז .ירטנמלרפה חוקיפל רשאב הנורחא הלימ

 ,תודעווהש רורב :רמאנש המ לש רשקהב לבא ,תירטנמלרפה תושרב ךכ

 ןהלש חוקיפה תגרד ,םייטירק םימוחתב איהש ,ןוחטיבו ץוח תדעו לשמל

 שי ןאכ .תוצרל המ ןומה הריאשמ ,ביצקתה ומכ ,םייזכרמ םיכילהת לע

 יפ לע ףא ,םוי לש ופוסב תעצבמה תושרל רזועש רבד ,הרומח העילצ

 .תעצבמה תושרה לע תשבושמ הרקב תאז הרואכלש

 ןיידתהל אלא ,לועפל וישכע ךירצ אלש רמוא התא רמולכ :רודירמ ןד ◆

 .הכופה המגמ תאז .דעב ינא .ףיעסו ףיעס לכ לע

 .הל רוזעל :דרא יזוע ◆



55
ןויד תוצובק

 הז .תושעל אל המו תושעל המ הל דיגהל .הל רוזעל אל :רודירמ ןד ◆

 .ךופה

 ריאשהל עיצמ ינא .הקוחהמ קלח אל הז .ךופה אל הז  :רורדימע בקעי ◆

 שארמ עובקל אל .הקוחהמ קלחכ אל לבא ,חוקיפ רתוי הברה תסנכל

 .תסנכל ריאשהל .אל המו הקוחב המ

 םיטביהב הקזח תויהל הצור אל טושפ תסנכה לבא .ןכ :רודירמ ןד ◆

 קתנ רצונו ,רחביהל ןוצרה ידי לע תיחנומ תסנכה .התוא הצור התאש

 התא הבש ךרדה ןיבו רחבנ התא הבש ךרדה ןיב ,םינבומ המכב יתוברת

 רותפי אל הקיקח יוניש םוש - הזה קתנה .ןיינעה תבוט ךרוצל דקפתמ

 .הקומע תיתוברת היעב תאזו ,יתעד יפל ,ותוא

 המל .םייתנש לכ רחביהל הצור ינקירמאה סרגנוקה םג  :רורדימע בקעי ◆

 ?הרוק אל הז םש

 - הקירמאב תותיחשה ?הרוק אל הז םשש רמא ימ :רודירמ ןד ◆

 .תותיחש לע יתרביד אל ינא :רורדימע בקעי ◆

 דוע ועבקי אל אבצבש ,בוט ןויער הזש בשוח ינא ,החילס :רודירמ ןד ◆

  .ינקירמאה סרגנוקה עבוק תאז .הנמוקת תודגוא וליאו ,דקפמה היהי ימ

 ינקירמאה סרגנוקהו ,תוללוצהו תודגואה רפסמ תא תעבוק הניא תסנכה

 לושמל רזוע אל הז .הרוק ךכ אל ונלצא לבא ,הבוט הטיש תאז .ןכ

 .דעב ינאו ,תולישמה תא ליבגמ הז .תולקב

 הקוח לע - תיתקוחה המרב הנושארהו ,דוסי תוחנה המכ :ןזח ימענ ◆

 ,'ינוכסח' איה תילגנאב הלימה .דואמ תמצמוצמו דואמ הריהב תויהל

 הרוצב תוירקיעה תודוקנב תעגל תבייח איה .ךכמ רתוי הז לבא

 םיאשונב דואמ לודג חותיפ שי :ךמסמה לכב ןוזיא רסוח שי .תיתיצמת

 םניא ללכ הלא .הלשממה תבכרהלו םירשל ,הלשממה ייונימל םירושקה

 דואמ תורומח תויעב ןאכ שי ,רחא דצמ .תיתקוחה המרב תויהל םיכירצ

.תאזה המרב ללכיהל בייחש המל רשאב

 .םימלבו םינוזיא ,תויוכמס תקולח רבדב איה ילש היינשה דוסיה תחנה

 תויוכמס תקולח שיש ילב םימלבו םינוזיא לש ןונגנמ םיקהל רשפא-יא

 .עגר דועב ותוא ריבסא ,ישוק שי ןאכ .רתויב בושח הז .הרורב

 תעצבמה תושרה דיקפת יכ ןייצל וחכש ,ןאכ ורמאנש םירבדה לכ ןיב

 .עצבל

 - ןושארה רבדה :הזה ךמסמה תליחתב םירבד המכל סחייתא ,תעכ

 תייגוסב ןיטולחל דרא ר"ד םע המיכסמ ינא .אקווד יביטמרונה רבדה

 שי ךכ לע ?ירוביצ סרטניא וא רוביצ ןמאנ ורידגת ךיאו .םדאה תויוכז
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 רוביצ ןמאנ לבא ,תועמשמה המ תעדוי אל טושפ ינא .תומלש תוירפס

 םירחא תומוקמב אצמנ הזש ןוויכ ,רידגהל רשפא יביטמרונה ןבומב

 ,יתעדל ,לובלב ןיטולחל הפ שי ,ינש רבד .ךכמ רתוי אל לבא .הקוחב

 .לובלבה תא דקמל הצור ינאו ,תאז ורמא ,תעצבמה תושרה לש הרדגהב

 המ רורב אל .יטרקורויב טנמלאו יטילופ טנמלא תעצבמה תושרב שי

 טנמלאב ,הלשממב תקסוע הפ הבישחה בור םאה :ךמסמב הפ רדגומ

 הז ?ירוביצה יטרקורויבה ןונגנמב אלו תעצבמה תושרה לש יטילופה

 ,תוימונוטוא ןוטלש תויושר םג לבא ,ירוביצה תורישה םג תויהל לוכי

 אל וז תורשפא .הנושאר הגרדממ יעוציב ילכ ןהש ,תוימונוטוא-יצח וא

 לוכ םדוק קסוע הזה קלחהש םושמ ,תויהל תבייח איהו ,הפ תמייק

 .תאז רידגהל םיבייחו ,לשממ לש תורוטקורטסב ,םינבמב

 שארבש בותכל ךירצ םאה :תנווכתה המל יתנבה אל :רודירמ ןד ◆

 ?בותכ אל קוידב המו .היטרקומד תאז ?רחבנ שיא דמוע היטרקורויבה

?חוקיפל םירחא םינוירטירק תויהל םיכירצש המיכסמ תא

 תושרה יהמ לש הרדגה ןיא .ךכל יתעגה אל דוע ,אל :ןזח ימענ ◆

 ןיבל ,יטרקורויבה ןבומב תעצבמ תושר ןיב ענ הזה ךמסמה .תעצבמה

 - הלשממ לש ןבומב תעצבמה תושרה

 לבא ,יוצר אל הז ילוא .ןהיתש תא ללוכ הזה ךמסמה .אל :רודירמ ןד ◆

 תושרהש םושמ ,םויה דע ןיחבהל וגהנ אלש יפכ ,ןהיניב ןיחבמ וניא אוה

 יממו התוא להנל רחבנש יממ תבכרומ איה .תחא איה הלוכ תעצבמה

 הרוק המ .דחא ףוג לאכ איה הילא תוסחייתההו ,לעופב התוא להנמש

 .תדרפנ הלאש תאז ?הכותב

 ,תינקירמאה הקוחב טיבת םא - האבה הביסהמ בושח הז :ןזח ימענ ◆

 קוידב אוה הב בושח יכה לבא םמעשמ יכה קלחה ,ןיינעמ יד ךמסמ

 ןה סרגנוקה תויוכמס :הקולח שי .לשממב ףוג לכ תויוכמס לש המישר

 ,טרופמ לוכה .הלאכו הלאכ ןה תעצבמה תושרה תויוכמס ,הלאכו הלאכ

.םייק אל אוהו ,הזה ךמסמה לש יחה רשבה תויהל ךירצ הזו

 .בוט הז לבא ,רתוי הברה לשממה תא ליבגמ הז .בוט הז :רודירמ ןד ◆

 תאזה היגוסה אקווד ,בגא ךרד .המחלמ זירכמ ימ .ןכ :ןזח ימענ ◆

 תינויצוטיטסנוק איהש םושמ ,קאריע תמחלמב דואמ תניינעמ התיה

 ,תויוכמס תקולח תייגוסל יתוהמ אוה רחאה אשונה .תירבה-תוצראב

 .סרגנוקה ידיב אוה תירבה-תוצראב ביצקתה .ביצקתה תייגוס אוהו

 .תסנכה ידיב ,ץראב םג :רודירמ ןד ◆

 .תיתסיפת הלאש תאז לבא .הכלהל :ןזח ימענ ◆
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 .הדימ התואב .קוידב :רודירמ ןד ◆

 .תויתקוחה תולאשה הלא :ןזח ימענ ◆

 .הקוחב ללכנ הז .תאז עבוק 'הנידמה קשמ :דוסי קוח' :רודירמ ןד ◆

 ףיסוהל ינוצרב .היגוסה תאז אל לבא ,ךכב הנדש הצובק שי :ןזח ימענ ◆

 .דרפנ ןויד ,יתעדל ,בייחמ ינבמה אשונה ןוגיע יכ קר

 ןכא תקקוחמה תושרה לומ תעצבמה תושרה יאשונ :רגמש ריאמ ◆

 רבדמה ,ףיעסל רוזחא .ןניקסע ךכב אל ךא ,הבר הדימב הזב הז םירוזש

 ומוקמ תא אוצמל לוכי אשונה יתעדל .םיכירדמה םיכרעה תרדגה לע

 לש םיכרעל תוסחייתה רסוח שי .תודוסיה ףיעסב ילוא ,יללכ ףיעסב

 תמרוזש ןוויכמ ,יטרקומדה ךילהה םויק ידכ ךות ,רוביצה ךותב הנידמה

 ,הלעמב ןושאר אוה ישיאה סרטניאהש השוחתה הטמ יפלכ הלעמלמ

 המישמכ ימואלה סרטניאה תייאר לבא .תובר תואמגוד איבהל ןתינו

 ןושאר יטקדיד טנמלא יתעדל איה ,הלשממ לש וא טנמלרפ לש הנושאר

 .תיכוניח תועמשמ לעב תויהל לוכיה ,הלעמב

 תאז םינשמ ךיא ימצע תא לאוש ינא ,תויוצר יתלב תועפותב לקתנ ינאשכ

 .תרחא הרוצב גוהנל וליחתי םישנאש ךכל םורגל ךיא ,תיחכונה תואיצמב

 םיכסמ םג ינא .החנמה ןורקיעה תויהל ךירצ המ ,הקוחב אטבל שקבמ ינא

 םודיקו הנוחטיב ,הנידמה לש התבוט ,ירוביצ סרטניא לע םירבדמ רשאכש

 לע ןאכ רמאנש המ קר אלו ,ירוביצ סרטניא םה םג ,התרבחו התלכלכ

 בלשב דירפהל עיצמ ינאו ,יללכ ףיעסב אטבל רשפא הז תא לבא .תויוכזה

 - תרזגנה הלאשה ןמ ,תודוסיה ףיעסב םירבד איבהל ךרוצה תא יחכונה

 ויהי םישנאש בושח .הזה יטופישה חוקיפב לפטי ימ - דואמ הבושח איהש

 חוכ תלעב תויהל הכירצ הלשממה .הזה אשונה לע ובשחישו ,ךכל םירע

 .הטלחה חוכ ןיאו ,תולישמ ןיא ,אקע אד .טילחהל הכירצ איהו ,תולישמ

 ,םיבר םימוחתב תוינידמ תרדגה היהתש הצור יתייה .הרמה תואיצמה תאז

 ,הרובחתה ןיינעב םג אלא ,הנידמה ןוחטיב ומכ ,םיימויק םיניינעב קר אלו

 לש חווטל הייאר שי תנקותמ הנידמל .םירחא םיניינעבו םימה ןיינעב

 םינוק תעכ"ש םעפב םעפ ידמ הטילחמ הנניא איה .שמח-שולש-םייתנש

 .ןיינעה רמגנ הזבו ,"היקרוטב םימ

 .הנוק אל םג איה ףוסבו :רורדימע בקעי ◆

 רמוא ינאו ,יתכלממה סרטניאה לש אשונה תא האור ינא :רגמש ריאמ ◆

 ימכ ,תיטקדיד תובישח לעבכ וילע בושחל ךירצ .יטפשמ יוטיב וניא הזש

 לע עיפשיש ידכו ,תויתקוחה תורטמה לש הרדגהב ומוקמ תא אצמיש

 .רשפאה תדימב ,ותוללכב רוביצה
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 ,תעצבמה תושרה לע ןאכ רמאנש המ :תעצבמה תושרה תויוכמסל רשאבו

 לש 92 ףיעס תא לטבמ ,תויוכמסל םאתהב קרו ךא לועפל ךרטצת איהש

 לכש אוה רבעב רמאנש המש ןוויכמ תאז .ןושארה 'הלשממה :דוסי קוח'

 הנידמה לש תוכמס לכ ,רחא והשימל קנעוה אלו קוחב רדגוה אלש רבד

 אל .תויהל חרכומ ךכו ,הלשממה ידיב היהת ,תרחא הרוצב הרדגוה אלש

 .תרחא תויהל לוכי

 .תירוישה תוכמסה :רודירמ ןד ◆

yraudiser-ה ,תירוישה תוכמסה .ןכ :רגמש ריאמ ◆  rewop, תויהל החרכומ 

 'פורפ לש םירבדל ףרטצמ ינא .תאז ריאשמ יתייה ןכל ,הלשממה ידיב

 .ןוזיבג

 ןניא הלשממה וא תסנכה םאה ?הקוחב הז עודמ  :רורדימע בקעי ◆

?ץעויה תא רוחבל ךיא טילחהל תולוכי

 .וטילחה :רגמש ריאמ ◆

 ?הקוחב הז המל לבא  :רורדימע בקעי ◆

 .הקוחב היהי הזש ונעצה אל :רגמש ריאמ ◆

 רוכשל תוכמסה :דחא רבדל עגונב קר התלע הלאשה :רודירמ ןד ◆

 .הריחבה ךרד לא עגונ אל הז לבא ,םימיוסמ םיאנתב ןיד ךרוע

 לעב ףוג והז .איהש תומכ התוא לבקמ ינאו ,הבוט הריחבה ךרד

 ,ינורקע תוחפל ,רוכזא ול היהיש יואר ןיאה איה הלאשהו ,הבר המצע

 .הקוחב

 תושרה" :הרורב אל הרדגה שי םיגיצמ םתאש ךמסמב :רגמש ריאמ ◆

 הז ,"תעצבמה תושרה שארב תדמועה הלשממה ןמ תבכרומ תעצבמה

 םיפוגה לכ תא בלשל יואר ןאכש בשוח תמאב ינא .םולכ רמוא אל

.אשונב םימייקה

 קוחש םיצור ונחנא םאה ,רגמש טפושה ,איה הלאשה :רודירמ ןד ◆

 .וקלחב קר וא ,הלוכ תעצבמה תושרב קוסעי דוסיה

 תדמוע הלשממה" :רמוא התאו ,הלשממב קסוע התאשכ :רגמש ריאמ ◆

?המ לש שארב ,הנווכה המל ,"שארב

 םא איה תינבמה הלאשה .הבוט אל הרדגההש םיכסמ ינא :רודירמ ןד ◆

 ,םהילע ולוחי םיללכ םתוא םאה .הרדגהב רתוי בחר היהי קוחהש יואר

?ולש קוחה היהי דחא לכלש וא

 ,הלשממב קר ןודל ךירצ הקוחה חסונבש בשוח ינא :רגמש ריאמ ◆

 ינא .שארב תדמועה איה הלשממהו ,תויוכמס תרדגה עובקל ךירצו

 תויוכמסה תא ליעפת תעצבמה תושרה" :םיגיצמ םתאש ךמסמהמ טטצמ
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 רתוימ הז ."הל וקנעוה המשל רשא תילכתה םודיק םשל הל תונקומה

 .רבד רמוא אלו

 לודג קלחל רשאב רתויו רתוי ןקפס ינא :טדטשנזייא לאומש חנ ◆

 .תאזכ הרוצב הקוח שוביג יכלהממ

 ינא .םיזמרב קפתסא ךכ-רחאו ,רוציקב םייללכ םירבד ינשמ אצא

 היצזיטרקומד הלח לארשי תנידמבש ,רורדימע רמ םע םיכסמ טלחהב

 םיעבשומה לארשי יבהואמ אל ,'טסימונוקאה' ילגנאה ןותיעה .הלודג

 הז לע םישקשקמ םה המ" :הנידמה לש םישימחה לבויב ןייצ ,םלועב

 תחת ויה רשאמ םייטרקומד רתוי הברה םה .היטרקומדל הנכס שיש

 תא עימשהל לוכי דחאו דחא לכש ךכב קר אלו ,אוה ךכו ."ןוירוג ןב

 ויהשמ עוציבה לע עיפשהל רתוי תובר םיכרד שיש ךכב אלא ,ולוק

 ,תונושה תומרב תוינויצוטיטסנוקה תוקיטקרפה ושבתשה םנמא .םעפ

 ,תויושר הברה לע רגית אורקל םילוכי םויה .תמייק היצזיטרקומדה לבא

 תושעל רשפאש בשח אל שיא םינש רשע ינפלו ,ןוחטיבהו אבצה ללוכ

 םינתשמה םינוזיאה לש אלא ,היצזיטרקומד לש הלאש אל תאז ןכל .ןכ

.הנתשמה תואיצמה רואל םיעובק תויהל םילוכי םניא םהו ,ןמזה לכ

 ,םילדומ-יאצחכ ןהילע םילכתסמ ונאש תוקוחה לכ יכ רוכזל יואר ןכל

 חוטב יניאו ,ירמגל הנוש תיתרבח תואיצמב ,תובר םינש ינפל ושבוג

 םע ,ןכש חינמ הזה ךמסמה ילוא .םויה םימיאתמ הלאה םילדומהש

 תידוסי הבשחמ ןאכ עיקשהל ךירצש איה יתעד לבא .םייטקט םינוקית

 שיש רורב .אל וא םיבוט ,רחא וא הז ןוויכל ,םיינכטה םינוקיתה .רתוי

.הבר הדובע דוע

 תוצוחנ ילוא .הקוחב ךרוצ שי תמאב הדימ וזיאב ,יטפקס ןיידע ינא ןכל

 ,עצבת אל איה םאש םיכסמ ינא ,תעצבמה תושרל רשאב לשמל .תויחנה

 תויהל לוכי קזנה .הרישי העיגפב םרגיישמ רתוי בר תויהל לוכי קזנה

 .םוצע

 ינא .קוחב - עוגפל רוסא המב - םימודא םיווק םומינימ עובקל בושח

 .הקוחב םא חוטב אל

 ?תושעל תבייח איה המ ,םירבדל םידקת שי םא :רודירמ ןד ◆

 חרזמב תושבגתמה תוקוחב ןייעל ןיינעמ :טדטשנזייא לאומש חנ ◆

 רשפא ,תילבולג תואיצמב םייח רבכ םה .הקירפא םורדב וא ,הפוריא

 רבכ םה יאדווב לבא ,םיבוט אל וא םיבוט םירבד םימייקו ,דיגהל

 ,הלאה םירבדה לש ןורקיעה תא האור ינניא .הלאה םילדומהמ םיגרוח

 לידבהל םג לבא ,תויקוח תויחנה םומינימ לע בושחל יאדכ יתעדל ןכל
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 םגו הנאובת ןהש ,תויקוח תולועפל תויחנה ןיבו תויתקוח תויחנה ןיב

 לכ תיתמרד הרוצב הנתשמ תואיצמהש ןוויכ ,קיפסמ תושימג הנייהת

 שמח-רשע דועב תואיצמב ףקת היהי םא קפס ,םויה ףקתש המ לכ .ןמזה

 הזה ךמסמהש אוה ילש םשורה .תעכ ךכ לע בושחל ךירצו ,םינש הרשע

 .91-ה האמה לש תוקוח יפל יונב

?סחייתהל ךירצ אל םדא תויוכזל םג  :ינולא תימלוש ◆

 עוגפל רוסא" ןיב לדבה שי .ןהמ וליאל יולת :טדטשנזייא לאומש חנ ◆

 םהיניב ןוזיאהש ,םיכרע לש תויחנה דגנ ינא הרהצה ןיבו "םדא תויוכזב

 .םייתרחמ וא רחמ הנתשי

 אל יאדווב ,םירבדל סחייתהל הלוכי יניאש רמואו םידקא :ץרפ יתא ◆

 שוריפב ינא הזה אשונבש םושמ ,יתקוחה טביהבו יטפשמה טביהב

 ךרוצה ןיבו הדיחפמה תואיצמה ןיב הנטק אל המליד יב שי .טוידה

 ,םינש תואמל תודוסי חינמה ,ינורקע יטסילמינימ ךמסמ היהי הזכ רבדש

 ינורקע תויהל ךירצ אוה .תרחאו תאזכ הפוקת לש יאר תויהל אלו

 היצזיטרקומדה לש ןחבמה םא :היצזיטרקומדה אשונב ליחתא .יתוהמ

 לש ןחבמה םא .קדוצ התא - תוקילקה לש העפשההו תֶרֶ ּבדה אוה

 לש ,תוליהקה לש ,בוחרה לש םיכילהתל חוכ שיש אוה היצזיטרקומדה

 םירבדמ ונחנאש םושמ ,הגיסנב ונחנאש תבשוח ינא - םעה לשו םדאה

 ןהבש תוקילקו תוינומגה לש גוס ןמ שיו ,תוחפ םיעיפשמו רתוי הברה

.םישענ םירבדה

?םעהמ ןניא תוקילקהו תוינומגההו :רורדימע בקעי ◆

 הקתשה לע הזה בצמה תא הפידעמ ןיידע ינאו ,הנוכנ הלאש :ץרפ יתא ◆

 חישהו ירוביצה ןוידה ,לשמל ,ובש קלחה גיאדמ יתוא לבא .תללוכ

 םהש ןוויכמ ,םמצע לע םירזוח םה םא םג ,ללכ םיעיפשמ םניא ירוביצה

 .הבשקהו הנזאה ןיאו ,יתוהמ ןויד ןיא .הלעמל םיעיגמ אל

 תורושק ןה לבא ,ןכותמ תופלחתמ ןקלחו ,תופלחתמה תונטק תוצובק שי

 תוצובקש יתוא דיחפמ אל .יתוא דיחפמה קלחה הז .תוינוטלשה תותשרל

 ,ללוש תכילומו תנכוסמ היינב שיש אלא ,ןויווש ןיאש אלו תועיפשמ

 .היטרקומד לש תיטפוא הילשא שיש םושמ

 לע והשמ דיגהל ילב ,תעצבמה תושרל סחייתהל הלוכי יניא :דועו תאז

 חוכ תסנכל שיש רמאנ ןאכו ,תקקוחמה תושרה םע םיבולשה םילכה

 ,רקע ףוג איה םויה תסנכה ,לוכ םדוק .הצור איה םא ,ביצקתב רבודמשכ

 ,היצילאוקו היציזופוא לש ,ןוטלש תכרעמ לש ימינפ הנבמ שי .ירעצל

dnats-ב ןהש תוטלחה תלבקמ הבורב תקקוחמה תושרהו  yb, זאו ,ילוא 
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 חוורש ןייצל יילע ,ביצקתה יקוחב לשמל .המצע תא תרקעמ םצעב איה

 תוינכת לע הפ רבודמ .ישעמה ןבומב יניצ היה הזו ,יתוהמה חנומב יל

 ביצקת קוח שי הבש תואיצמ לע םירבדמ ונחנאו ,םייתנשל ביצקת

 קוחה לש ןכותהו תרתוכה ןיב רשק םוש ןיא .יצחו הנשב ישימח

 םיביצקתה ןיב רשק ןיא .ולש םיביצקתה לש םיפיעסה ןיבל שגומה

 'םיבנזמ'ש םיקלח ינימ לכ שיש ןוויכ ,ךרדב הרוקש המ ןיבל ועבקנש

 רקע אוהש לאוטיר ,קחשמה יללכב והשמ שי רמולכ .ךכ-רחא ביצקתב

 תושרה לש רשקהב תקקוחמה תושרהמ ררחתשהל יל השק ןכלו ,רקעמו

 .תעצבמה

 ,רשפאש לככ ילמינימ היהי יתקוחה קלחהש הצור יתייה יכ ןייצא דוע

 רתויב יטסילמינימה היהי טפשמה תיבשו ,קחשמ יללכ רוציל רמולכ

 לש תואיצמבש ?ןוזיבג 'פורפ ,יתוא דיחפמ המ תעדוי תא .ולש םיכלהמב

 .הלשממהו תסנכה ישעממ ץוח ,טיפש לוכה - םויה

 .אבצהו :האירק ◆

 תבשוח אל ינא .ףסכ - החילס - לוכה ,םירדסהה קוח לשמל :ץרפ יתא ◆

 ןכלו ,תוברמ תחא תיווז האיבמ ינא ,םכתושרב .לוכה תא האור ינאש

 לש הניפה ,ילש הניפהמ תמאב ,יירבד תא רמול חונ שיגרהל הצור ינא

 ךירצ הז ,יתרמאש ומכ .ןאכ יטרפ םדא אל ינא .םיילאיצוסה םידבועה

 םושמ .ןכ המב תוחפו תולובגב רתוי םשוי שגדהש ,דואמ ילמינימ תויהל

 לש תירוביצ הנייגיה םיעבוק םגש םיטרדנטס רצוי תולובגה לש קלחהש

 ,רתוי הברה רורב 'אל המ'ה .יפוסניא אוה 'ןכ המ'ה יכ ,קחשמה יללכ

 אוהש והשמ ןהב שי ,םדאה תויוכזש ,ןוזיבג 'פורפ ,המיכסמ דואמ ינאו

 .'-לע'

 הלאה תוצובקה הדימ וזיאב איה הלאשה :טדטשנזייא לאומש חנ ◆

 תא אוצמל ךירצ ןאכש ינמודו ,הנתשמ הז .יסאלק רבדל תוסחייתמ

 .רשפא םא ,ברמה תא תוחיטבמה תוינבמה םיכרדה

 אל ינא :הנושאר הרעה .קחוד ןמזה יכ םכסל הצור ינא :רודירמ ןד ◆

 ונל שיש תויתמאה תויעבה תא רותפת ,אוהש רדסה לכב ,הקוחהש הפצמ

 םירדסה הניא היעבהו ,רחא םוקממ תועבונ תויעבהש בשוח ינא .םויה

 .תויתקוחת תולבגה ללגב אל ,בטיה תלשומ הניא הלשממה .םייתקוח

 םג .הל העירפמ תרחא וא תאזכ הקוח אל .תרדתסמ אל איה תיטילופ

 םחנמו ןוירוג ןב .הל עירפמ טפשמה תיב אל םגו ,םימיוסמ םיקוח אל

 ,עירפה אל רטשמהו ,ונמזב דחא לכ ,דואמ םילודג םישעמ ושע ןיגב

 .ותוא רותפת אל הקוחו ,תוגיהנמ לש ןיינע הז .תושעל היה רשפאו
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 םייוניש לש ןדיעב ונא ,ןאכ רמאנש המל סחייתהב :היינש הרעה

 אוה היצזילבולגה ןדיעב םהלש םינייפאמה דחא .תושונאב םייתמרד

 לופונומ היה הלשממל רבעב .דיחיה לש ,דדובה לש ,םדאה לש המצעהה

 יולת וניא אוה םויה וליאו ,הב יולת היה חרזאהו ,ףסכה לע ,עדיה לע

 המצעה .םוקמ לכב ,דחא לכ ,לוכה תוארל רשפא טנרטניאב !הלשממב

 .הלדג היטרקומדה תשוחת ןכלו ,דואמ הלדג םידיחיה לש

 איה תשלחנש ימו ,רתוי קזח וניא שיא ,הלדג םלוכ לש המצעהשכ לבא

 םושמ ,רתוי קזח תויהל ךירצ ינאש בשוח ינא .יזכרמה ףוגה ,הלשממה

 וקזחתה םיטרפהש איה האצותה .רתוי עדוי אוה םגו ,רתוי עדוי ינאש

 תיסחי קזחתה דחא לכש איה האצותהש רמוא וניא הז לבא ,דואמ

 תוקוחהש םיכסמ ינאו .תרחא תניינעמ הלאש תאז ?וקזחתה ךיא .ורבחל

 ימ ,תרחא הפוקתב ונבנ ,ונלש דוסיה קוח ,הפ הקוחה תוברל ,הלאה

 תוברתב םייתמרדה םייונישה תוריהמל תיסחי - ןבאה תפוקת דיגיש

 ילוא .קדוצ אוה ילוא ,היצזילבולגב ,תימלועה היגולונכטב ,תימלועה

 .שדחמ בושחל ךירצ

 לידבמ ינא .םדאה תויוכז לעו הלשממה ידעי לע והשמ רמול הצור ינא

 וא ,הלש םידעיה דחא .םידעי שי הלשממל .תולבגמ ןיבו םידעי ןיב

 לשמל אוה ,וישכע םתוא רידגמ יניאו ,הלש םיימואלה םיסרטניאה

 דעב ינא ךא ,ילארשיה חרזאה תחוורל אל אוה .הצרא היילע תאבה

 ינפמ ,שיבכ םש וללסיש תורדש יבשותל דיגהל סרטניאה .הזה סרטניאה

 עגונ לבא ,תורדש יבשותל עגונ וניא ,הנומידב והשמ תונבל הצור ינאש

 אוה ימואלה סרטניאהש םושמ ,ותוא הפכא ינאו ,םירחא םיניינעל

 ,םיגוס ינימ לכמ םיצוליא שי .טרפה תחוור קר אלו .בגנו לילג תונבל

 .ולש היגולואדיאב דחא לכו

 הלבגמכ דחא טביה :םיטביה ינש שי םדאה תויוכזל .םידעיה םה הלא

 אל לבא ,ןכ - בגנה חותיפ - הלש םידעיה ןעמל לועפל הלשממה חוכ לע

 ןתית םא אלא ,רחא והשימל ותוא חתפל ליבשב ילש תיבה תא חקית

 רמול רשפא - דעי לש טביה םג םהל שי .דעי אל ,הלבגמ תאז .יוציפ יל

 תמיוסמ ךרדב ,תומיוסמ םדא תויוכזל םג גואדל איה הלשממה תבוחש

 ,ייתויוכזב עגפת אל התא .הלבגמ לוכ םדוק שי םידעיה ינפל .תיביטקפאו

.רחאו הזכ אוה םושייה ,עגפת םאו ,םיבושח דואמ םידעי ןעמל םג

 םאו ,תוטלחומ ןניא םדאה תויוכז .ךכ םידבוע םניא םירבד ,ךכ לע ףסונ

 ןה םדא תויוכז יכ ןועטל רשפא-יא ,םירחא םיסרטניא לומ תודמוע ןה

.רחא םלוע - תורחא תויוכזו ,דחא םלוע
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 .דוסיה תויוכזב רמאנ ךכ :רגמש ריאמ ◆

 תומוקמב תושרופמ וא תובותכ ונלצא םדאה תויוכז לכ ,ןכ :רודירמ ןד ◆

 תויוכזה ,םלוא .תודסומה תא םירידסמה םיקוחב אל ןבורב ,םירחא

 םיקוחבו טפשמה תיב לש הקיספב ,דוסיה יקוחב תועבקנ תוידוסיה

 תא ,ירמגל תרדוסמ הקוחב םג ,ןתאירב ךרדמ ,תוליבגמ ןהו ,םיליגר

 לש יפיצפסה קוחב ףיעס בותכל ךירצ םאה .חוכה ילעב תודסומה

 וזש הדומ ינא ,?"ךכו ךכ גוהנל הכירצ הלשממה" - לשמל ,דסומה

 חוכהש םושמ ,תיטפשמ תועמשמ םוש ךכל ןיאו ,ירמגל תיכוניח היגוס

 יניא ןכל .רחא םוקמב תומייקה ,הלאה תויוכזה חוכמ םייק יטפשמה

 ימשל ילש תוכזה וא יניינקל ילש תוכזה .ךכל הלודג תובישח סחיימ

.הכו הכ ןיב תלבגומ הלשממהו ,אליממ תומייק בוטה

 תעצבמה תושרה ןיב הז ךרוצל התשענש הנחבהה יילע תלבוקמ אל

 וא יחרזאה ,יעוצקמה הטביהב תעצבמה תושרה ןיבל יטילופה הטביהב

 תושר םיצור ונחנא םא ,תיניצר הלאש תאזש בשוח ינא .יטרקורויבה

 לבא ,דגנ ינא - םישנא תפלחה ,ינקירמאה לדומב דיגנ ,תיטילופ תעצבמ

 יל תיארנ תיטירבה הטישה .הזכ רבד ןיא ונל .ירמגל תרחא הטיש תאז

 אוה ,ונלש הטישה לש םילודגה תונולשיכה דחאש םושמ ,רתוי הנוכנ

 תויהל רתויב םיאתמה שיאה תא הנממ אל םדא :'יניינע אלה לוקישה'

 תבוט תאזש םושמ ,הרבחב רוטקרידה וא לעפמב להנמ וא דודגב ד"גמ

 ךכ .רחביהל ול רוזעי אוהש םושמ אלא ,הנידמה וא דודגה וא הרבחה

 םילודג םידממל עיגה הז ,יתעדל ,ונלצא לבא .הילגנאבו הקירמאב םג

 לוקישה' ארקנש 'קזנה בא'מ קלח קוידב אוהו - יטרפ הרקמ והז .דואמ

 .'יניינע אלה

 ינא .ער אוה 'תנקתמ הפדעה' לשב םישנא תונמל ןויערהש בשוח ינא

 וא ,יתוא תניינעמ אל ןיינעה תבוט .תמאב הבוט הניאש הטלחה טילחמ

 .יתגלפמ לש וא יתצובק לש וא ילש תיטילופה הבוטהמ ךומנ המוקמ

 .םילשוריב תויחה ןגבו תירבעה הטיסרבינואב םג הז ךכו ,םדא ינב ונלוכ

 יפל ,הזב שמתשהל ןונימה לבא .םיישיא םיסרטניא םג שי םידבועל

 היהי" הרימאה דגנ ינא ןכל .רכינ ןפואב לבגומ תויהל בייח ,יתעד

."יתלשממה ןונגנמה לש היצזיטילופ םג השענו ,חוקיפ

 םינש ךורא חוכיווב ונחנא .ןוזיבג 'פורפ ירבדל תחא הרעה ,םויסלו

 ,בותכ היהי הז הפיא בושח אלו ,רתיה שיש לבקמ אל ינא :הז ןיינעב

 איה תוריבסה-יא םא הלאשה .הריבס אלו הנוגה אל הרוצב לועפל

 ינאו ,וישכע הב עגיא אלש הלאש תאז .ילהנִמה טפשמב הקיפסמ הליע
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 ותעד היהת תאז דימתו ,טילחהל ודיקפתש רחא והשימ שיש לבקמ אל

 .וילע תכמוס אל איהו ,טפשמה תיב לע ךמוס ינא .רחא והשימ לומ

 רוטפל הצור יתייה אל ןכל .ףוסב טילחהל ךירצ והשימ לבא .רדסב

 אלו ריבס ןפואב לועפל הלוכי תיטילופה תושרהש רמולו תושרה תא

 לש ינוציחה הצקה הז ,םוחת הז .ןיטולחל יילע לבוקמ אל רבדה .ןגוה

 לבא ,ונממ תגסל ןכומ אל ינאש ת"יב ף"לא הזו ,הל תרתומה תוליעפה

 .ונניינעל עגונ אל תמאב הז
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ינש בבס

םירבודה תומש

"תודוסי" - תיור ,רודיבא ד"וע

הדובעל ירוזאה ןידה תיב - לייא ,ימהרבא טפושה

םילשורי ריל ןו ןוכמ - חנ לאומש ,טדטשנזייא 'פורפ

הנבי תצובק ילכלכ ץעוי - בקעי ,שידג

רבעשל הלשממל יטפשמה ץעויל הנשמה - המלש ,ןמרבוג ד"וע

 ,תירוביצ תוינידמלו להנִמל הקלחמה - הירא ,רואנ ר"ד

ןוירוג ןב תטיסרבינוא   

ביבא לת זוחמ היינבו ןונכיתל ררע תדעו ר"וי - הרפע ,ןמדירפ ד"וע

 ,היטרקומדל ילארשיה ןוכמב ריכב תימע - 'צ הידידי ,ןרטש 'פורפ

 ןליא-רב תטיסרבינוא ,םיטפשמל הטלוקפה

 תושרה לש םייתקוחה םינייפאמה - אשונה תא ונרדגה :רודירמ ןד ◆

 שי הלא םיאשונ ינש ןיב .תקקוחמה תשרה ןיבו הניב םיסחיהו תעצבמה

 .רתוי יטילופו קתרמ ינשה קלחה יתעדל .םידרפנ םה לבא ,והשלכ ךוכיח

 תושרב ןוידל שולגנ דואמ רהמ - אלו ,וב דקמתי דחא לכש עיצמ ינא

 ןיב םיסחיל תירוביצה הצעומל ןוכמה לש סוניכ ךרעיי ירהו ,תקקוחמה

 .וב קוסעיש תויושרה

 ונתוא ואיבה אל םהיפל דבע תווצהש תונורקעה :אשונב תורעה רפסמ

 ךמסמה םע םלש יתייה אלש תולגל לוכי ינא ןאכ .שבוגמ ךמסמ ללכל

 םוש .ןוידל םיחותפ םירבדה יכו ,תושיג יתש ופוסב תובותכ ןכלו ,עצוהש

 .תשבוגמ העצהכ עצומ וניא םגו אפקומ וניא רבד

 חסנל אלו שדחמ הקוח בותכל אלו ,ללכ לע טילחהל איה הרטמה

 קספב ןוילעה טפשמה תיב רמאש יפכ ,ןזאל הסננ .תילאדיא הקוח

 ונחנא ,רופיש תעצה שישכ םג ."ביציה ןיבל תמאה ןיב" ,רטסבליס ןידה

 תבוטל ,תאז לכ .דואמ בושח רופישה ןכ םא אלא ,ןקתל אל םיעיצמ

 ,םינשמ אל הקוח .הקוחה לש ,רמוא יתייה ,'השודק' טעמכה תוביציה

.ךכל הבוט הביס ןכ שי םא אלא

 .הלשממב ןדה קוח אוה 'הלשממה :דוסי קוח' ?איה המ תעצבמה תושרה

 ,אבצה ומכ דוסי יקוח םג ,תעצבמה תושרב םינדה םיפסונ םיקוח שי
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 תעצבמ תושר לש תוכמס םיעבוקה םיקוח שי .דועו הנידמה קשמ

 שי .ויתויוכמס תא עבוק ילילפה ןידה רדס .הלשממה לש הביטקפסרפב

 דיגנ  לש ויתויוכמס תא עבוקה ,לארשי קנב קוח שי ,םודא דוד ןגמ קוח

 הבוג תא עבוק אוה - ןיינעו רבד לכל תעצבמ תושר אוהש  ,לארשי קנב

.ילוכו - ביצקתה תעיבק רשאמ תוחפ אל ונילע עיפשמו ,לשמל תיבירה

 ונל היהיש ,קוח ,תיתקוח המר עובקל םיצור ונחנא םאה :הנושאר הלאש

 ,לבוקמה הנבמב םיקסוע ונחנא םאה ?בחרה הנבומב תעצבמה תושרב

 תושרה םאה ?םויה אוהש יפכ הנבומב וא ,רצה הנבומב הלשממב

 םאה ?םירחאה םיקוחה וגאדי ראשלו ,דבלב הלשממה היהת תעצבמה

?הבחרה המרב ךכב קוסעל ןוכנ אל וא ןוכנ

 תוכמס ילעב עוציב ישנאמ תבכרומ תעצבמה תושרה :היינש הלאש

 .עוציב ןאכו ,הקיקח םש :תקקוחמה תושרה ומכ הבר הדימב ,תיעוציב

 םה .תיטילופ היחנה םיחנומ תוחפל וא ,םייטילופ םישנא םג םה לבא

 .ןייצא ילוא ,ימיטיגל יכה ןבומב ,תיטילופ תוינידמ םיעצבמ

 טפשמה לש תילהנִמה םינידה תכרעמב :םיניד תוכרעמ יתש ןה הלא

 וא ותעד יפל אלש הטלחה לבקל תוכמס לעב םדא לוכי אל ,ירוביצה

 דוגינב הטלחה לבקל םימעפל בייח אוה תיטילופה תכרעמב .ונופצמ

 דעב עיבצהל בייח אוה ,לשמל .ותוא בייחמ קוחהש םושמ ,ותעדל

 וליפא עיבצהל היצילאוק רבחכ ותוא בייחמה קוח שיש םושמ ,הלשממה

 יל ורמא יכ יתעד דגנ עיבצמ ינא" דיגי רוביצ דבוע םא ךא .ותעד דגנ

.תוגרדמה לכמ ותוא וקרזי - "תיטילופ

 איה ירוביצה םלועה ןיבל יטילופה םלועה ןיב ךותיחה תלאש ,ןכ םא

 םאהו ,רתומ הפיא דע :םיבר םיטביה הל שי .ןוידל היינשה הלאשה

 תושרה תלועפל רודחל הלש הרדגה לכב הקיטילופל רשפאל ,ללכב רתומ

 םג וא ,תקקוחמה תושרה לש תוינידמ תעצבמ קר איה םאה ?תעצבמה

 תושרה לש תיכררייה הייאר םיאורה שי ?המצע לשמ תוינידמ תעבוק

 בשוח אל ינא .ןוכנ ךכש חוטב אל ינא .הלשממהו ,תסנכה ,תקקוחמה

 םעה םא עובקל תוכירצ תסנכה וא הלשממהש ,ינורקע םוקמב בותכש

 זירכהל וא ,אל וא םיסורה דגנ וקבאמב ינלופה םעב ךמות לארשיב

 ענכושמ אל ינאו ,חרזאה תויוכזב םיעגונ םניאש םירבד שי .המחלמ

 ומכ .תעצבמ תחא תושר שי ילוא .תסנכב עובקל ךירצ לוכה תאש

 םירבד שיו ,הלהנהלו ןוירוטקרידל םינתינה םירבד שי ,תירחסמ הרבחב

 הלעמ ינאש הלאש תאז םג .היכררייה קר ןיאו ,תיללכה הפסאל -

 .ןוידל



76
ןויד תוצובק

 םויה הנניאש העצה שי הפ :האילמב םג ונילעהש תידוסי הלאש שי

 הקוחהמ רקיעב התוא ונקתעה .הז ןבומב תינכפהמ איהו ,ונלש קוחב

 תעצבמה תושרה תוליעפל רשאב םיחנמ םיווק םיבותכ םש .תידוושה

 ללכה לש סרטניא יפל לועפל הכירצ איה - הלשממה לש דוסיה קוחב

 ,םייללכ םירבד ינימ לכו תוניגהב לועפל הכירצ איה ,טרפה לש אלו

 יקספב םייק הז לכ טעמכ .הקוחב םויה ונניאש חסונב ,תבייחמ הרימאכ

 לועפל ךירצש םיעבוקו תולועפה תא םישרפמה ,טפשמה יתב לש ןידה

 ,תיביטמרונה ,תיכוניחה תועמשמב ,תאזכ הבותכ העיבק ןיא לבא ,ךכ

 תושרה לכ וא ,רצה הנבומב הלשממה קר םאה ,ןכ םא .תיטפשמה

.תמדוקה הבישיב ונד הלא תולאשב ?תעצבמה

 תטפושה תושרב םג ןוידל םתפקשה ףקותמ םישנא ושלג תמדוקה הבישיב

.תעצבמה תושרב דקמתהל הסננש עיצמ ינא .הלש תונשרפבו

 יתשל רבעמ שרופמ ןויד ונינוידב יל רסח :טדטשנזייא חנ לאומש ◆

 זכרתמ םיירוביצה םייטילופה םייחהמ דואמ לודג קלח .תויושרה

 ןהש ,תוירוביצ יצח ,תויתלשממ יצח .תובר תוירוביצ תוריזב אטבתמו

 ץראב תירוביצה תיטילופה תוליעפה לש קזחה 'ימוי םוי'ה הבר הדימב

 יתוא ןיינעמ ,ילמרופה דצהמ דבל .ילוכו םידיגאת ,תויתלשממ תורבח -

 ןאלו הקיטילופה תרדוח ןאל ,םייאמצע םה הדימ וזיאב ,םמוקמ והמ םג

 .ילוכו תרדוח הניא

.םירבדה תובקעב הרעה ריעהל הצור ינא ,החילס :רודירמ ןד ◆

 ויהיש יואר םירבודה תעד יפלש םירבד םתואב קר הפ םיקסוע ונחנא

 דחא לכ ,הבוט וא הער הלשממה םא הלאשב אלו ,תיתקוחה המרב

 ,בושח הז .בוט אל אוהה קוחהו בוט אל הזה קוחה םאו ,ותפקשה יפל

 ,תרחא עובקל ,תונשל יוצר המ לאשנ הזה ןוידב .ןניקסע ךכב אל ךא

 תלאש תא .תעצבמה תושרל רשאב ,יתקוחה רושימב ףיסוהל וא קוחמל

 םיפוגש יואר םאה :אבה ןוויכב םגרתל רשפא ילוא טדטשנזייא 'פורפ

 .יב עוגפל עוציב תויוכמס ולבקי ,םירחובה יפוג ,הלשממה יפוג םניאש

 ראשיהל עיצמ ינא .תיתקוח ןכ איהש הלאש תאז ?ללכב יואר הז םאה

.יתקוחה רושימב

 תיפרגואג ,תירוטסיה ןיינעמ יתעדל אוהש אשונב ,תפסונ הרעהו

 ןייפאמה יתעד יפל .דואמ לודג יוניש לש ןדיעב םייח ונא :תיגולויצוסו

 םיקיפסמ אל ונחנאו ,הנתשמ םלועה .הצואתה איה ונתפוקתב לודגה

 רושימב םג אלא ,יטפשמה רושימב קר אל ,םייונישה תא קיבדהל

 :אוהה ינוויה ירבדכ .ונממ עמתשמה לכ לע ילכלכה ,יתוברתה ,יתקוחתה
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 היגולונכטה .םרוז אל ,ףצוש .רבוגו ךלוה בצקב םרוז לבא ,םרוז לוכה

.ירמגל רחא אוה םלועהו - התנתשה

 ןניא ,םעפ ןהמ ונדחפש תונכס :תמדוקה הבישיב והשימ ןייצש ומכו

 ,תורוטטקידמ יתדחפ םעפ .םויכ ונילע תומייאמ תורחא תונכסו ,דוע

 אוה םויה .הלשממה ידיב היה חוכה םעפ :ףיסומ ינאו .אל םויהו

 דיחיה" היצזילבולגה לע ורפסב הנכמ ןמדירפ םוטש המ ,םידיחיה ןדיע

 לצא היגולויצוס דומלל ליבשב םעפ ,רמולכ ."חוכה בר וא חוכה םוצע

 טנרטניאב םויה .הטיסרבינואל תכלל םדא ךירצ היה טדטשנזייא 'פורפ

 .הנידמה ידיב קר אלו ,םדא לכ ידיב אצמנ עדיה .לוכה אוצמל רשפא

 לע הציחלב ומוקממ לוכי םדא לכ .םדא לכ ידיב איה םג היגולונכטה

 .עבטמב הכפהמ םש ללוחלו ורפ לש עבטמ תונקל ,בשחמה "רבכע"

 ,ונמצעתה ונלוכ .הרידא המצע ילעב םה םידיחיה ובש םלוע אוה ונמלוע

 םושמ ?המל ?רתוי קזח אל ינא המל ,יתמצעתה ינא םא :רמוא דחא לכו

 ,בוט הז ילוא .םויה רתוי השלח הנידמה תא גיצמש המ ,ומצעתה םלוכש

 הקזח התייה הנידמהשכ ועבקנש ,םייתקוחה םינבמה םולכ .ער הז ילוא

 ?שדחה םלועל תינויצוטיטסנוק םימיאתמ ,הב יולת היה דיחיהו דואמ

 ?תעצבמה תושרל םג הנווכה - ימוקמה ןוטלשה :ןמדירפ הרפע ◆

 חרזאכ ייפלכ עצבמש ימ םה םיעצבמה .תולאשה תחא תאז :רודירמ ןד ◆

 ,ןורש הלשממה שאר ,תואבה תוריחבב תקרב וא יקסנאילופול ןודא -

 שאר ,תיבירה תא יל דירומש לארשי קנב דיגנ ,והינתנ רצואה רש

 ידי לע ומקוהש םיפוג המכ דוע םגו ,תורפהו תוקריה תצעומ ,דסומה

 אל םאה .תעצבמה תושרה יהמ הלאשה .םירחאו הלאכ םידיגאת ,קוח

 הנבומב הלשממה תאז םאה ?םצמוצמה ןבומב ,םירש רשע השימח קר

 ?יצראה וא ימוקמה םאה ?ולוכ לשממה םאה ,tnemnrevog-ה ,ליגרה

 הלאשה ,אל םא םג ,בגא ךרדו .הלחתהב יתילעהש תולאשה תחא תאז

 .ןויוושהו תוניגהה יללכ ,םהילע לוחל םיכירצ םיללכ םתוא םא איה

 תושרה לש הדוקפת תא רידגהל העצהה תא יתיאר רשאכ :ןמרבוג המלש ◆

 .תסנכ ונבתכ עודמ ,ימצע תא יתלאש ,ונינפל החנוהש הצלמהב ,תעצבמה

 ב"נשת ,ח"כשת םינשהמ ,'הלשממה :דוסי קוח' לש םיחסונה תשולשב

 וקקוח רשאכ .הנידמה לש תעצבמה תושרה איה הלשממהש ובתכ ,א"סשתו

.הנידמה לש םירחבנה תיב איה תסנכהש ובתכ ,'תסנכה :דוסי קוח' תא

 תסנכהש ורמא ,הקיקחה :דוסי קוח' תא בותכל וניצרשכו :רודירמ ןד ◆

 .תקקוחמה תושרה איה

 וב הלימ לכש יטפשמ ךמסמ םיבתוכ ונחנא .ןוכנ :ןמרבוג המלש ◆
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 .תאזה הארוהה תובישח המ ,הלאשה תלאשנו ,הבושח תויהל הרומא

 תיביטמרונ העיבק הבוחב תנמוט תעצבמה תושרה לש הרדגהה םולכ

 ידכ ,הרימא קר תאז םא לבא .הרדגהל הלודג תובישח שי ?יהשלכ

 תרקבמה תושר תא ףיסוהל( תויושר שולש שיש תעדל ולכוי םידימלתהש

 אל קוחהו ,םינשרפל ןיינע הז .רתוימ הז זא ,)תושרכ הנידמה רקבמ -

yas רבדל ךירצ קוחה .ןשרפ תויהל ךירצ  tahw  uoy  naem  dna  naem 
tahw  uoy  yas.

 הריוואהש םושמ ,החידב ךל רפסל הצור ינא ,עדוי התא :רודירמ ןד ◆

 םינויצהמ ,הלשממ שאר ןגס ,לארשיב בושח םדא םעפ היה :המיענ ןאכ

 :ותוא לאש םר ךלמילאו ,היזיוולטב םר ךלמילא לצא עיפוהש ,םייללכה

 ינאש המל ןווכתמ אל ינא :הנע אוה זא ,הככ אל הזו ,הככ תרמא התא

 אל אוה .ךלש טפשמה ופורפא .ןווכתמ ינאש המ רמוא אל ינאו ,רמוא

 .תאז רמול שייבתה

 .ךפהל ,הברה הפיסומ אל תאזה העיבקהש יל המדנ :ןמרבוג המלש ◆

 םויה תמייק העיבקה ?תעצבמה תושרה לש העיבקה ,המ :רודירמ ןד ◆

 .דוסיה קוחב

 תררועמ קר איהש יל המדנו ,הפיסומ אל איה .ןכ :ןמרבוג המלש ◆

 םינשרפלו דומילה ירפסל תכלל ךירצ רבד לש ופוסבו ,תורתוימ תולאש

 הרדסה ךרוצל והשימל ץוחנ הז םא .תעצבמה תושרה איה ימ תעדל ידכ

 בותכל ץוחנש חוטב אל ינא .תאז השעי והשימ .בוט המ ,הבשחמה לש

 תושרהמ קלח אוה לארשי קנב דיגנ םא הלאשה םג ךכ .הקוחב תאז

 הדובע ךכ לע בותכל רשפא .דואמ תניינעמ הלאש וז אל וא תעצבמה

.הקוחב הצוחנ תמאב הלאשה םא קפס לבא ,תינוירנימס

 לע והשמ עדוי אוה םא ויתלאש ,רגמש אישנה רקובה ןייצש יפכ

 שולש-םייתנש תוחפל הילע ודבעשו ,םיטפשמה דרשמב הנכוהש העצהה

 הנכוה .הלשממל יטפשמה ץעויה דיקפתב זא ,רימז 'פורפ לש ותגהנהב

 A.P.A. evitartsinimdA .ילהנִמה ןידה רדס קוח לש תפקמ הטויט
erudecorP  tcA. תיצמת יהוז השעמל .תומרונה תא זכרל םוקמה םש 

 .הנידמה לש ילהניִמה טפשמה

 ,ירוביצה להנִמה יניד תא ונגרא אלש ,םילגנאה תובקעב ונכלה ,ונרעצל

 ולש יל המדנ .הקיספב ועבקנש ,ונלצא ומכ תוכלה ןה םש תוכלההו

 ינאו - הברה ךכ לכ וילע למע רימז 'פורפש קוחה תא םיקקוחמ ונייה

 ,להנִמה ירדס לש קוח ונל היה וליא - תאז תושעל רשפא ןיידעש בשוח

 תוארוהה ויה קוח ותואבש םושמ ,ונתאמ ךסחנ היה ןוידהמ לודג קלח
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 תא גציימש ימ ,הצרת םא וא ,להנִמה תא גציימש ימ תושעל ךירצ המ

 אוהשכ לשמל ,תוכמסה תא ריבעהל ול רוסא יתמו ,תעצבמה תושרה

 .םיניינע דוגינ לש בצמב אצמנ

 בשוח התא .תאז לכב יתקוחה רושימה לע רבדמ ינא ,אל :רודירמ ןד ◆

 ?ללכב תאז סינכהל יתקוחה רושימב יואר אלש

 .אלש יל המדנ :ןמרבוג המלש ◆

 קר אלו ,תמייקה הרדגהה תא וליפא איצוהל רמוא התא :רודירמ ןד ◆

 ?ונפסוהש םירבדה תא ףיסוהל אל

.ןכ :ןמרבוג המלש ◆

 .םצמטצהל ךרטצנ ךכ-רחאו ,ךל ריבסהל תצק הצור ינא :רודירמ ןד ◆

 ארקנ לארשי קנב דיגנ םא יל תפכא המ .הרדגה יל המ םשל תרמא

 בושחה רבדה לבא .תינבמ וא תיטנמס הלאש וז ?אל וא תעצבמ תושר

 ,לשמל ,תעצבמה תושרה לכ לע תולחה תוכלה עובקל הצור ינא םא אוה

 םא עובקל ךירצ .עומשל הבוחהו יעבטה קדצה ,תוניגהה ,ןויוושה תוכלה

 ןודא םא ,אל וא םינפב ןיילק 'פורפ םא ,תעצבמה תושרה לע תולח ןה

 שאר לשמל .םידיקפת לש תומגוד איבמ ינא .אל וא םינפב ןייטשניבור

 ?אל וא םיללכה וילע םילח םאה ,קוח יפ לע ףוג ,ךרע תוריינל תושרה

 התא םא לבא .ןיינעה תוהמ תאז .םילחש יל רורב .םילחש דיגת הקיספה

 לעש וא ,תעצבמה תושרה םלוכ הלאש רמול רשפא ,בותכ היהיש הצור

 .םתוא םיעבוק םא ,הפ םיעבוק ונחנאש םיללכה םילח הלא לכ

 להנתהל הכירצ קוח חוכמ תוכמס לש הלעפה לכ ,ידידל :ןמרבוג המלש ◆

 רבחב רבודמ רשאכ םג .תודיחאו תוקוקח תומרונ יפ לעו םינויפא יפ לע

 דיקפת אלממש ימ לכב וא תימוקמ תושר שארב רבודמשכ וא ,הלשממה

 ונל היה וליא ,יתרמא ןכלו .ויהי רשא וראותו ודמעמ ויהיו ,קוח יפ לע

 לע תוכמס ליעפמש ימ לכ קבוח היה הזה קוחה ,להנִמ ירדס לש קוח

 .קוח יפ

 .תיתקוח המרב תוכמס היהתש ךרוצ ןיאש רמוא התאו :רודירמ ןד ◆

 אלממש ימ לכ וא ,תוכמס ול שיש ימ לכ .אלש יאדו :ןמרבוג המלש ◆

 הבוט הבושת יל ןיאו ,הלאשה ילצא תררועתמ .קוח יפ לע דיקפת

 ןומא חוכמ ןהכמה ,תיטילופ תוישיא אוהש רש ןיב לדבהה המ ,הילע

 ,רוביצ דבוע ןיבו ,תילהנִמ תוכמס תלעפהב רבודמ רשאכ ,תסנכה לש

 ,הנידמה תורישמ  לע רבודמ רשאכ .הנידמה תורישב רקיעב רבודמשכ

 םישרוד ,תומכסומה ,הסיפתה לכ אלא ,םה קר אל לבא ,םיקוחה זא יכ

 לבא .דיקפת ותוא אלמל םימיאתמה םירושיכה ויהי דיקפתה אלממלש
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 דבוע ליעפמש קוח ותוא חוכמ תוכמס ליעפמה רשב רבודמ רשאכ

 תושירדה לכ תא םישרוד ונחנא ונממ ,רשל ףופכ אוהש ,לשמל ,הנידמ

 תואיקב תוארהל שרדנ וניא רש .םירושיכה לכ תאו ילהנִמה טפשמה לש

 קוחה חוכמ תוכמס ול שי ,אירב היהיש ,תואירבה רש ,המגוד םשל .עדיו

 לוכי אוה ,חרסש אפור השינעמה תעמשמ תדעו לש הצלמה לבקל אל

 אוה המ ?ולש םירושיכה המ ,םלוע לש ונוביר .ןידה קספ תא תונשל

 ?ךכ לע עדוי

  .יאבצה טופישב תונשל ל"כטמרה לש וירושיכ ומכ :רודירמ ןד ◆

 .ןוכנ :ןמרבוג המלש ◆

 .ןורחאה ןמזב השענש ןוקית שי לבא :ןמדירפ הרפע ◆

 .יתעדל ,תוכמסה דוע הראשנ לבא ,ןוכנ :רודירמ ןד ◆

 םגדה תא ,ךכש בוטש הווקמ ינאו ,ונקתעה ונחנא :ןמרבוג המלש ◆

 ליעפמ הליל-ןב אוה הנהו ,דרשמ שארב דמועה ,רחבנה רשה לש ילגנאה

 תא וילע לטונ םג אוהש אלא דבלב וז אלו .דרשמה תויוכמס תא

 ,ךכל םישורדה םירושיכה ול שיש ילב ,דרשמה לש םיעוציבל תוירחאה

 .חוטב יניא ?הזה וקב ךישמהל ונילע םולכ .ןושארה בלשב אלש יאדוו

 ,ונינפלש הלאשב ונתוא דקמל תוסנל ,המלש ,שקבמ ינא :רודירמ ןד ◆

.ףיסוהל ,תונשל ,ריאשהל - תיתקוח המרב תושעל ךירצ המ ונייהד

 וניא רשה ,קוחה חוכמ תויוכמסו םידיקפת עוציב ןיינעל :ןמרבוג המלש ◆

 וניא אוה םא .יתעמשמ טופישל ןותנ הנידמה דבוע .הנידמ דבועל המוד

 לש םיישיאה ויעוציב .ותוא רטפל םילוכי ,הכלהכ ודיקפת תא עצבמ

 רמול הצור ינא .הנידמ דבוע ומכ תרוקיב התואל םידמוע םניא רש

 האירקב תאצל בייח ןוכמהש בשוח ינא .םירש ינגסל רשאב הלימ

 אוהש דיגהל הצור יניא .לסחל םיחרכומ הזה דסומה תאש ,תיעמשמ-דח

 זאד םיטפשמה רש ,1591 תנשב .ותוא לטבל םיחרכומ ךא ,תחשומ

 היה אל ןויערה .רש ןגס דסומה תא ןנוכל העצהה תא איבה ןזור סחנפ

 בשוח ינא .םירכינ םייונישב הילגנאמ קתעוה אוה .הליחתכלמ ול רורב

.ומויק תא ךישמהל רוסאו ,ןולשיכ אוה ונלצא הזה דסומהש

 רוביצה לש םינמאנכ תעצבמה תושרה תרדגה ,יתעדל :הנורחא הרעה

 לבוקמ אוהו ,הזה יוטיבב םישמתשמ הקיספב םג .הבוט הרדגה איה

 איה תעצבמה תושרה" :םתאבהש העצהב םיוסמ ישוק שי לבא .יילע

 םשל ,הל תונקומה תוינוטלשה תויוכמסה תא ליעפת איהו ,רוביצה ןמאנ

 ןנטצא אלש גואדל הכירצ אל הלשממה ,יתעדל ."םדאה תחוור םודיק

 בשוח ינא .הכימשב יתוא הסכתו יל גאדת איה אל .הלילב הלילח
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  ,רוביצה לש סרטניאל גואדל אוה תעצבמה תושרה ,הלשממה דיקפתש

 ,םדאה תויוכזל רשאב ,בגא ךרד .םדאה תויוכזל וא טרפה לש אלו

 תא םדקל תבייח תיתלשממ תושר לכ .םדאה תויוכז לש דוסי יקוח םנשי

 םדקל אוה תעצבמה תושרה לש יזכרמה דיקפתה יתעדל .םדאה תויוכז

 .רוביצה סרטניא תא

 המ לע הלבגמ שי :תולבגמו םידעי שי תעצבמה תושרל :רודירמ ןד ◆

 ,הז ןבומב .םידעיל תולבגמ שיו ,םידעיה תרגסמב תושעל הלוכי איהש

 םג תויהל לוכי הזו ,םדאה דוסי יקוח ידי לע תונגומ םדאה תויוכז

 םיסרטניאה .ידיחיה דיקפתה אל יאדווב לבא ,הלשממה לש דיקפת

 דיקפת יאדווב םה .םיימואל ,םייתרבח :םתוא רידגהל ךירצ ,םיימואלה

 לעו ירוביצה רדסה לע הנגה ,הנידמה לע הנגה :הלשממה לש ידוסי

 .תירוביצה תואירבה

 םוקמ שי ,הרואכל .ולעוהש תולאשה לע תונעל לדתשא :ןמדירפ הרפע ◆

 הארנ .הרדגהה לש חוסינ לע םגו ,רתוי ףיקמ ,ללוכ קוח לע רבדל

 הנניא תויושרה תדרפה ,לארשי תנידמב םיאצמנ ונא ובש בצמבש יל

 לש הללכהלו הרדגהל יכוניח ךרע שי השעמל .השעמל הכלה תעצובמ

 םיללכה תעיבקלו ,תעצבמ תושר התואמ קלחכ םיאור ונחנאש םיפוגה

 סנכיי םירבדה עבטמ .הרדגהה התואב םילולכה הלא לכ לע םילחה

 ימוקמה ןוטלשה תא ,לשמל האור ןכ ינא .'הלשממה :דוסי קוח' ןאכל

 רבודמש םושמ םג ,ימוקמה רושימב םיללכ םתוא וילע םילחש והשימכ

 .ימוקמה ןוטלשל ןתרבעהו תויוכמסה ןמ קלח רוזיב לע רתויו רתוי םויה

 ,תעצבמה תושרה תרדגהב הז לש הללכהב תובישח האור ינא ןכלו

 תושר לש תועמשמל סחייתהל שי ןבומכ ךכ-רחא .ןבומכ הלבגהב

 והשמ הזב שיש יל הארנ ,ןהלש תורדגהלו תטפוש תושר לשו תקקוחמ

.ונירבד תא םכסמה

 הבותכש הרדגההש יל המדנ .הבחרה דעב ינא םג :רואנ הירא ◆

 .תנשוימ ,תעצבמה תושרה איה הלשממהש ,'הלשממה :דוסי קוח'ב

 ותסרגב הזה קוחה קקחנ זאמ .םלועה לכב םינתשמ לשממהו להנִמה

evitucexe ,עוציב תויונכוס וגהנוה ,הנושארה  seicnega, ידיקפת ולביקש 

 לשממה .ונלצא םג ךכ היהי הגרדהב .תובר תוצראב םיבר ןוטלש

 רבדהו ,תיחרזאה הרבחה ןמ םיפוגל תויוכמס ריבעמו ץווכתמ יזכרמה

 איה תעצבמה תושרה ,םיחרזאכ ונתניחבמ .יוטיב ידיל אובל בייח הזה

 ,ללככ הנידמה תוריש תכרעמ ,הנידמה ידבוע םגו ימוקמה ןוטלשה

 ןיינעל תכמסומה תושרה ,לשמל ,קוח יפל תורשמ יאשונ דחוימבו
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 יפל ותעד לוקישב ברעתהל לוכי ונניא רשה םש ,םיצאנה יעגפנ קוח

 קלח םה הנידמה ידבועש רורב ?תעצבמה תושרה ןאכ ימ זא .הקיספה

 תוכיישה ,קוח יפ לע שרופמב תולעופ ןניאש תויונכוס םגו ,ןיינעהמ

 בחרתמו ךלוהה ישילשה רוטקסה וא ,ןהינימל .N.G.O ,תיחרזאה הרבחל

 ולוחי הילעש תרגסמ התואב ללכיהל ולא לע .ונלצא םגו םלועה לכב

 םיפוגה םתוא קר אל .ילהנִמהו יתקוחה טפשמהמ םיבואשה םינידה

 יתוהמ ןפואבש םיפוג םג אלא ,הקיספב ורכזנ רבכש םייתוהמ-ודה

 תוירחסמ תויצקנופ ואלמי אלו תילהנִמה היירטמל תחתמ וסנכיי

 .המודכו

 .לשמל ,ימואל חוטיבל דסומה :ןמדירפ הרפע ◆

 ןכלו ,קוח יפל לעופה דיגאת אוה ימואל חוטיבל דסומה :רואנ הירא ◆

 .ןיינעהמ קלח אוהש יאדו לבא ,רתוי טושפ הז

?.N.G.O-ה םג :האירק ◆

 רקחמב ,םלועב חתפתמו ךלוהה םוחת והז .יאדווב :רואנ הירא ◆

 תושרל עגונ אוה .יתקוח יוטיב ול תתל יוארה ןמו ,םידה ול שי .ימדקאה

 .תעצבמה

 ,תראיתש הלא לכ :תחא הלאש לואשל וא עיצהל ךירצ :רודירמ ןד ◆

 .ףתושמ הנכמ םהל שי ןכלו ,םהייחב םידיקפת - ואלמי וא - םיאלממ

 םצעב אוהש ףוג ןיבל ,יסאלקה ונבומב ,יתלשממה ףוגה ןיב הנושה

 ףוג" רמוא רואנ ר"ד .םהלש תוכמסה רוקמ אוה ,.N.G.O ןיֵעֵמ ,ינקירמא

 ,םילשוריב הרידא הדובע השוע ,לשמל ,'הרש די' ;"םיבדנתמ לש רחא

 ,ןיינעה ךרוצל הנידמהמ ףסכ תחקול אל איהש חיננ .יטרפ ףוג איה לבא

 ."ינודא ,יל ביתכת אל התא" יל רמוא םש דבועו ,תומורתמ לוכהש חיננ

 ?אל וא תירסומ תוכמס יל שי םאה

 תאלממ  התייה - אוה אלמלאש ,דיקפת אלממ אוה םא :רואנ הירא ◆

 דעב ינא ןכל .תיבויח איה הבושתה זא ,הנידמה תויושרמ תושר ותוא

 .הבחרה

 יפכ ןורקיעב ראשיי 'הלשממה :דוסי קוח'ש רמאנ .יתנבה :רודירמ ןד ◆

 םיניד םתוא ויפלו ,לשמל ,םיזוחה ינידב שיש ומכ ,ףיעס וב היהיו ,אוהש

 םא .קוחל 16 וא 46 ףיעס ,םיזוחה ראש לע םימוד םירקמב םג ולוחי

 לע םג ולוחי םהו ,הפ םילחה םינידה ולאו הלשממה תאז :רמוא התא

 ךרד תאזש ןכתיי ,רחא והשמ וא ינוטלש דיקפת אלממש רחא ףוג לכ

 .האצות התואל עיגהל תיחוסינ תינכט

 לבא ,.N.G.O ןיבל הלשממה ןיב לדבה הפ שיש רורב .ןכתיי :רואנ הירא ◆
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 תויושר ואלימ ןכ ינפלש םידיקפת םיאלממו םיכלוה .N.G.O-ש םג רורב

 .תוקהבומ תוירוביצ

 השוע אלש הנידמ תמועל ,"ןייעמה לא"מ לידבהל ,ןכ :רודירמ ןד ◆

 םינוגראו תמייק אל הנידמה .םלועה לכב השענש הממ לידבהלו ,םירבד

  .ונלצא קר אל תאזכ העפות שי .םיסנכנ םירחא וא םייתד םייתרבח

 םה לבא ,םייתד םה ילוא יתוהמ ןפואבש םינוגרא וא .ןכ :רואנ הירא ◆

 .רוביצה יביצקתמ ,תיקלח תוחפל ,םינמוממ

 קלחה :םיקלח ינש הקוחלש רוכזל ךירצ לוכ םדוק :ימהרבא לייא ◆

 ,ןוטלשה יפוג ןיב םיסחיה תוכרעמ ,הנבמה :ינוטלשה הנבמה אוה דחאה

 םיגהונש אוה ינשה קלחה .הנידמל אבצה תא ףיפכמש אבצה קוח לשמל

 חסונה .םיינשה ןיב ןיחבהל ךירצ .הקוחל םדאה תויוכז תא סינכהל

 ילהנִמה טפשמה לכ תא ןגעמ םצעב אוה .טרופמו דואמ ךורא עצומה

 היהי אל ,'תויקוחה ןורקע' ,הנידמה לעפת ךיא :תאזה קוחה תעצה ךותל

 לכ תא וחקל רמולכ .הקמנה תבוח קוח ,ןועיטה תוכז ,םינפ אושמ

 הלאשה .קוחה ךותל ותוא וסינכהו ,ותוא וזכירו ומצמצ ,ילהנִמה טפשמה

 טלחהב .הקוח ךותל ילהנִמה טפשמה לכ תא סינכהל ןוכנ םא איה

 סינכהל םוקמ שי טלחהבו ,הליגר הקיקח תרגסמב תאז ןגעל םוקמ שי

 ינניא ,הלשממל קר סחייתמה קרפב .לשמל ,םדא תויוכז הקוחה ךותל

 תיסינש יל המדנ .ותוריחו םדאה קוח תויוכז קוח תא ךירצש ענכושמ

 םתישעו קרפ םתחקל רבד לש ופוסבו ,םדאה תויוכז תליגמ תא סינכהל

 ,םדאה תויוכז תליגמ שיש ןכתיי טלחהב .2991 תנשב דוסי יקוח ינש

 תויתייעבה תא ףוקעל הפ םיסנמ ילואו ,התוא ביחרהל ךירצ ילואו

 יוארש המדנ לבא ,ןאכ ךרד התסנכהו התבחרה תועצמאב ,תיטילופה

.םהיניב דירפהל

 קוח תויהל ךירצ אוה .םירבד תוחפ לולכל ךירצ 'הלשממה :דוסי קוח'

 ,הפ ובתכנ אלש תודוקנ דועבו ,הלאה םירבדה לכ תרגסמב קסועה

 ינאו ,תופיקשו תוריהמ לבא ,בותכ הז .הליטנו יאמצע תעד לוקיש ,לשמל

 לבא ,ןטקב הפ וסינכהש ביצקתה תודוסי קוח תא םג יתיאר ינא - עדוי

 .הקוחל יידמ הבחר תאזה העצהה יתעדל .חוטב אל ינא

 ?הרהבה תלאש לואשל לוכי ינא ,ימהרבא טפושה ,החילס :הנידמ קרב ◆

 תא ךכ-לכ לבקמ אל ינא ,יתעדל ,סוזנצנוק איה גיצמ התאש הדמעה

 ינימ לכ לע בושחל רשפא .המל איה ילש הלאשה .הזה סוזנצנוקה

 םה םיירקיעה םיקומינה ינשו ,הקוחב והשמ םישל אל הטלחהל םיקומינ

 םירדסההש םיצור אל ונחנאו ,חישק אוה הקוחב םש התאש המ :הלא
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 שי ,יכוניח ךרע תגשהלו ,העיריה ךרוא ימעטמ ןכו ,םיחישק ויהי הלאה

.ילוכו הפ-לע הקוחה תא דומלל היהי רשפאש ידכ רצקל

 םאה ,םיחישק ויהי הלאה םירדסההש הצור אל ינאש אוה קומינה םא

 ,היד תיללכ הרוצב הלאה םירדסהה תא חסנל רשפא-יאש בשוח התא

 ינאש אוה קומינהש בשוח התא םאו ?עירפי אל תוחישקה דוסיש ךכ

 בושחל תאז לכב רשפא םאה ,יידמ הכורא היהת הקוחהש הצור אל

 לעפת הלשממהש - תיללכה הסיפתה תא ואטביש ,םיינש וא ףיעס לע

?ילוכו ,תוניגהב

 םייללכ םיפיעס ינש סינכהל ךירצ ילואש םיכסמ ינא :ימהרבא לייא ◆

,תונמאנה תבוח :לוכה תא םיקיזחמה ,לוכה תא םירמואה

 :דוסי קוח'ל 2991 ,ב"נשת לש םדוקה חסונה ,ךתושרב קר :האירק ◆

 .ןורכיזה ךותמ רבדמ ינא .לועפל הלשממה לש התבוח היה 'הלשממה

 היה קוחה לבא .תאז רכוז אל ינא .חוטב אל ינא ?תמאב :רודירמ ןד ◆

 .םיבוט םירבדב קר זכרתהל יאדכש ,ךכ לכ ער

 רוסאש בשוח ינא .תרמאש םימעטה ינשב ךמות ינא :ימהרבא לייא ◆

 רבדב יללכ ףיעס ןכלו ,תונקת רפס הזיא אל איה .הקוחה תא ליזוהל

 התא וכותמ .לוכה וכותב םצעב קיזחמ ,תוניגה תבוח ,תונמאנ תבוח

 קעוז יכה אוהש ,ביצקתה תודוסי קוח תא איצוהל ךירצ ןכל .הברה דמל

 םאו ,יכוניח יפוא לעב ךמסמ איה הקוח .הקוחל םיאתמ אל הז .הפ

 אלש םירבד םג שי ,ךכ לע ףסונ .דבאי אוה ,םיפיעס ינימ לכ סינכא

 קלח והז ירה ?עודמ .םירז םילוקיש וא תוריבס רסוח ,לשמל .הפ םיסנכנ

 ינא - םדאה תויוכז אשונו ?אל ולאו ןכ ולא עודמ !ילהנִמה טפשמהמ

.םדאה תויוכז לש דרפנ ךרעכ אלא ,הפ ללכיהל ךירצ אוהש חוטב אל

 ,הקיקח ךכ-רחאו הקיספ םויה שי :םייטרפ םיפוגל רשאב .תפסונ הרעה

 ןורחאה קוחה .ירוביצה טפשמהמ םיללכ םג םייטרפ םיפוג לע הליחמה

 רוסיא תעינמל קוחה אוה ,ארקנש המ 'םירוטקלסה' ,םוחתב אציש

 די' םא זא .םיירוביצ םיתורישב ןד אוהו ,םיירוביצ תומוקמב הילפא

 ןבומכ ,ילוכו םיברע ,םידרחל םיתוריש תתל הצרת אל ,לשמל 'הרש

 .גירח הז לבא .םש ברעתהל רשפא היהיש

 .םייטרפה םיפוגב תקסוע אל הקוחה .הקוחב תויהל ךירצ אל יאדווב הז

 ינימ לכ טילחהל לוכי אל הדעסמ לעבכ ינא ,לשמל :הרעה :רודירמ ןד ◆

 המרונ עובקל ,םייטרפ םיקסעב םג ברעתהל הנידמה תוכז .תוטלחה

 םע רימחהל הצור ינא" םירמואש שי .תקולחמב יונש הז .תילמינימ

 םייטרפ םישנא לבא ,"תוכמס הליעפמ איה יכ ,הילע דיבכהלו הנידמה
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 הבחרה הלחהה ןאכמו ,תויוכזל ודלונ םה .הנידמה תוכמס תא ולביק אל

 ,םויה דוסיה קוחל 9 ףיעס ,בגא ךרד .םייטרפה םיקסעה לע ליחמ קרבש

 ליחמ ,הז קוח יפ לע םדאה תויוכז תא דבכל תבייח ןוטלשה תושר ויפלו

 דיעהל לוכי ינא ,איה תמאה לבא .תסנכה לע םג ,תויושרה לכ לע תאז

 אוהש התייה ונלש הנווכהש ,יתא דחי ןמרבוג ד"ועו ,ותוא חסינש ימכ

 ותוא שרפמ קרבש יפכ אל ,םיחרזא לע אלו ,הנידמה תויושר לע לח

 בשח רחא והשימ וא יתבשח ינאש המש בשוח אל ינא רמולכ .םויה

 תובישח םוש סחיימ אל ינא םיקוח תונשרפ ןיינעבש ינפמ ,ללכ יטנוולר

 הרורב השיג יל שי .תורמוא ויתולימש המל קר ,בשח קקוחמהש המל

 ,ותוא ונחסינשכש איה הדבוע לבא .בייחמ טסקטה .הזה ןיינעב דואמ

 ליחהל הצור יניאש ,םיטפשמה דרשמב ונלש םיימינפה םינוידב יתרמא

 םה םישנא ,ןפוא לכבש ינפמ ,םדא לכ לע הלאה תועיבקה לכ תא

 .םיישפוח

 םינוגראה לש יופימ ךירצ ךא ,יל רורב הז :טדטשנזייא חנ לאומש ◆

 םוקמב םיאבה םיפוג ןאכ םימייקש ונל רמאנ .םירבדמ םהילעש

 הלאה םירבדהו ,הלאכ םיפוג םוקמב האב הנידמה ,תיטרואת .הנידמה

 םעפש ןוויכש דיגהל לכות אל התא .הדימ הנק אל הזו ,םילגלגתמ

.הזל הקיז הל שי - תנתונ אל איה םויהו ,הבוח ךוניח הנתנ הנידמה

.םינוירטירק וא המישר :רודירמ ןד ◆

 יד הרוצב לידבהלו המישר לבקל ךירצ זא :טדטשנזייא חנ לאומש ◆

 תולועפ לעו םינוש םיגוסמ םיפוג לע תולחה תונוש תובוח ןיב הרורב

 ירחא קר ,יתעדל .רדסב - םדא יבהוא תויהל םיכירצ םלוכ .תונוש

 םייוניש םילחש םושמ ,ןמזה לכ הנתשמ םגש ,תאזכ הנומת ונל היהתש

 ליחהל םעט שי וליא לע דיגהל לכונ ךכ-רחא קר ,ןמזה לכ םייתמרד

 תונווכה םע תורגסמ ריאשהל ךירצ וליא לע וא ,םייתקוח ןיעמ םיללכ

 ,קוה-דא קר ןמזה לכ םירבדמ ונחנא ,אל םאש ינפמ .םיללכ ילב לבא

 .ןיינע לש לולכמל םישגינ אלו

 םתאש הלאה םירבדב הנבה טעמ יל שיש בשוח ינא :שידג בקעי ◆

 אוהש םיאשונב ןיבהל םדאמ שרדנ אל םלועמ ךא ,םהילע םירבדמ

 ד"ועל - הנושארה :ןתוא רמול יתיצרש תורעה יתש יל שי .םהילע רבדמ

 ,ןוטלפא לש תיאנותאה הנידמה תא םיקהל םיכלוה אל ונחנא :ןמרבוג

 רוביצל רתומ .תומזגומ םירשמ ךלש תושירדה ןכלו ,הב וטלשי םיפוסוליפש

 תויחל ךירצ התאו ,רחב אוהש המ הז ,תושעל רשפא המו ,םתוא רוחבל

livic-המ שורדל םילוכי ןכ טלחהב ונחנא ,תאז תמועל .הז םע  stnavres 



77
ןויד תוצובק

 ינמאנ ויהיש ,ופנרקתי אלש ,םייעוצקמ תוגהנתה יללכל םאתהב וגהניש

 שיש ןוכנ .םידיקפתה ילעבל םירורב תויהל םיכירצ הלא םירבד .רוביצה

 רמא ם"במרה .תונומאהו תועדה שי םירשל .תונמאנ תבוח םידיקפל

 ןודל םיכירצ ונחנאש ילב ,ויתועדבו ותנומאב קיזחי דחא לכ הז אשונבש

 דוסי ,התוא םימייקמ ונחנאש יפכ היטרקומדה תודוסימ םצעב הז .ותוא

 םשו הפ םג ונל שי ,בגא ךרד .םיפוסוליפה לש אלו םעה לש היטרקומדה

 תאז .רתוי הבוט האצותהש ענכושמ אל ינאו ,תוטילא לש םידסממ המכ

.זמרב רמוא ינא הז תאו ,תחא הדוקנ

 ירוחאמ רתתסהל ןוטלשל תתל ןכתיי אל .תופיקשל תעגונ היינשה הרעהה

 ינא תאז .שמשה יניעל ףזתשהל הצור אל אוהש םושמ ,םילפרועמ םירבד

 הרשע שולש ךשמב לארשי קנב לש תצעיימה הדעווב ינויסינמ רמוא

 ופקיש אל םילוקוטורפהש ,הזכ רוגס ןודעומ הזיא הז ,הלחתהב .הנש

 ,לוקוטורפב בותכ היהיש וצרש המ תא אלא ,ורמא םישנאהש המ תא

 תוטלקה הנייהתש יתשרד ינא .רוקמל ןמאנ קוידב היה אל ריצקתה םגו

 ,תיטסיפרגונטס םגו תוטלקה ואיבה ןכא ףוסב .תוטלקהה לש חונעיפו

.תפסונ השירד ירחא ,ךכ-רחא .םינפב ויה אל םימיוסמ םיעטק םשו הפו

 ?ןילטייצ לש ונמזב היה הז :רודירמ ןד ◆

 ןפשנירג לצא ,םכתעידיל ,בגא .המכ יתרבע ךל עודיכ ,אל :שידג בקעי ◆

 םע DEF-ה תבישי לש לוקוטורפה טנרטניאב םסרופמ םוי םישולש ךותב
 תירבה-תוצראל םולכ הרוק אלו ,ןיינעל טרופמ ,המ רמאש ימ לכ תומש

 הרוצב שרופמ תויהל לוכה לע .םולכ הרק אלו ,טטומתה אל עבטמה –

 תוחידב שיו ,עדנ תוחפל לבא ,ורחביש ימב ורחבי ,ןוכנ .תיעמשמ-דח

 אפור שפחמו האפרמל סנכנ ידוהי ,בגא .ונל שי בר הזיא ,ךכ לע תוידוהי

 אפור שיו ,ג.א.א אפור שי ,הזכ רבד ןיא :ול םירמוא .םיינזוא-םייניע

 המ :םירמוא .םיינזוא-םייניע אפור שפחמ ינא ,אל :רמוא אוה .םייניע

 ינא עמוש ינאש המו ,עמוש אל ינא האור ינאש המ ,רמוא אוה ?שי

  .האור אל

 .אשונב ןיבמ יתלב יתויהב ,ריעהל יתיצרש תורעהה הלא

 תופיקשה ןיינעל .םירדתסמ ונחנא ךלש הנבהה-יא םע :רודירמ ןד

 םא ,םיבייחמ תונורקע תרוש םיסינכמ םא .הלאש תמאב תאז ,תרכזהש

 תא םיבייחמו דוסי קוח לש חוסינב תיתקוחה המרב םתוא םיעבוק

 רמוא ינא .בושח הזו .םהמ דחא תויהל הלוכי תופיקשה ,תעצבמה תושרה

 .יניצר אשונ הז .התוא םיקחומ אל ונחנא .ןוידל העצה איה העצההש

 .ףוקש תויהל ךירצ רבד לכ אל .הלש םיאנתה שי תופיקשל םג ,ןבומכ
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 .'הנידמה :דוסי קוח' ךותב ,דיגהל רשפא :שידג בקעי ◆

 שקבא םא .םישנא רוחבל ךלש תלוכיה שיש לבקמ ינא :רודירמ ןד ◆

 הסנרפ יל היהת אל ,תרמאש המ תא םסרפל ךרטצאו הצלמה ךממ

 םסרפל לוכי אל ינא תופיקש ילבו ,היצמרופניא לבקל הצור ינא .םלועל
 .ןוכנ הז םיליגרה םינוידל רשאב לבא .התוא

 ,תוירוביצ תויושר לש תוטלחה לעו םינויד לע רבדמ ינא :שידג בקעי ◆

 .הלכלכל אלו הנידמל אל ,קזנ םהב ןיאש

 ועמש ךירכועבש טפשמ תרמא :והשמ ףיסוהל הצור ינא :רודירמ ןד ◆

 םיפוסוליפה קוידב םניא ,םיניבמ ונחנא םיאקיטילופ .ותוא רמוא ךתוא

 םידבועה .רוביצה ינמאנ םה רוביצה ידבוע לבא .סטרקוסו ןוטלפא לש

 לש תונמאנ תמאב היהתש דעב ינא .ער אל הז .רוביצה ינמאנ םה

 תונמאנה תבוחל דגונמ תויהל ךירצ הזש בשוח אל ינא .רוביצה ידבוע

 .רוביצה ןמאנ אוה םג ,רחבנש רוביצה שיא לש

 livic-ה ,רוביצה דבוע ןיב בולישהש םירמוא ונחנא ללכ ךרדב ?המ אלא
tnavres, תונמאנה יאנת תא ןזאל אב אל ,רחבנה ןיבל ,הזכ אוה םא, 

 ךרדב רוביצה שיא רמולכ .תויעוצקמה תא ןזאל ידכ ללכ ךרדב אב אלא

 תולומרופ ינימ לכ ןיבהל ידכ םישנא רוחבל ךירצ .ןיבהל בייח אל ללכ

 .הלאכ תורורב אל

 .םיחמומל החמומ רוחבל ךירצ התא :שידג בקעי ◆

 אל רדסב הז המל םירבסה םישפחמ ,םיניבמ אלשכו .ןכ :רודירמ ןד ◆

 ןיבהל וירושיכ יפל תמאב רחבנ אל םדאה .תויהל ךירצ ךכש ןוכנ .ןיבהל

 .ןוחטיבה אשונ ,תואירבה לס ,תואירבה אשונב

.וירושיכ יפ לע אל יאדווב הנוממ אוה :שידג בקעי ◆

 יטילופה טפשמב ,ילהנִמה טפשמהמ לידבהל ;אלש יאדו :רודירמ ןד ◆

 רש רמולכ .יטילופ שיא לש םיאתמ יונימ תבוח ןיא יטילופה םלועב

 וניא  ץוחה רש וא ,תואירבב ןיבמ יכה שיאה תויהל ךירצ וניא תואירבה

 ,ןפוא לכב .ילוכו ץוחה רש שיא תויהל םיאתמ יכה שיאה תויהל ךירצ

 תויעוצקמל ןוכנה לקשמה תא ןתונה ,ייניע דגנל האור ינאש לדומה

Y לש לדומה ,ירפמאה רס לש לדומה הז ,הקיטילופה לומ עדילו se 
retsiniM, שאר ,הלשממה ריכזמ וא הנידמ דבוע ותוא לש לדומה 

 םהש המ דיגהלו וילעמ רובעל םירשל ןתונש ,הכשלה להנמ וא טניבקה

 .םיניינעה תא להנמ אוה לבא ,םיצור

.הרוטקירק תאז .בוט :שידג בקעי ◆

 יטסקרס ןפואב גציימ אוה לבא ,רומוה שוחב רמוא ינא :רודירמ ןד ◆
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 דעב" אוהו ,יטילופ עצמ לע רחבנ םדאש ןוכנש ,הבושחה הרימאה תא

 אוה ךכ ליבשב .ול תתל ךירצ .ןומר םייח לש "תורדתסהה תא רובשל

 חוטיב קוח תא לטבל וא ,ןורמושו הדוהימ תגסל םא טילחהל וא ;רחבנ

 .תושעל ךיא ןיבהל ךירצ אוה ,ןכ תושעל ליבשב לבא .יתכלממ תואירב

 הז םשלו ,םייטנוולרה םירבדה תא דמל אל אוהש םושמ ,עדוי וניא אוה

 שרוד ינא הנממו ,ינוגרא ןורכיז הל שיש המלש תיעוצקמ תכרעמ ול שי

 לדומ אוה ירפמאה רסש רמוא ינא ,ךכ םא .ונממ שרוד יניאש תושירד

 ךרוצה םע ,חתפתמה ינרדומה םלועב ףתשל תובישח שי לבא ,ינוציק

 טילחהל שי םיניינע הברהבו ,ירנילפיצסיד ןפואב דואמ הברה ןיבהל

 תא תעדל תלוכיה ןיא שולש-םייתנש לכ ףלחתמה יאקיטילופלו ,תוטלחה

 תא ןוכנ בלשיש ןוטלש .תובישח לעב ןיינע אקווד הזו ,וללה םירבדה

 תאז ,"תמאב םייארחא" םישנא םע ,יארחאה רחבנה יטילופה שיאה

 .תניינעמ הלאש

 בוביסב הילע ונרבידש הדוקנ ןוידל תולעהל יתיצר ינא :הנידמ קרב ◆

 קרפ וא הקוח רידסהל םיאב רשאכ ,תענמנ יתלב הב הערכהש ,םדוקה

 יתעדל .הלשממל תסנכה ןיב תויוכמסה תקולח איהו ,תעצבמ תושר לש

 םלוע תסיפת לע ,ילוא ,היצקיפ לע תססובמ םכינפל תחנומה העצהה

 הלשממהו ,תוינידמה תא הוותמ תסנכה :תאזכ הדובע תקולח שי היפלו

 תוינוציקב התוא לבקל רשפא-יאש השיג תאזש יאדו .התוא תעצבמ

 הלשממהש יאדו .תוינידמ עובקל חוכ שי הלשממלש יאדו .הלש תאזה

 הלאשה לבא .תוינידמ תוותהל םירומא ,םייטילופ םיפוג םהש ,םירשהו

 םיפוגה ינש ןיב ןוזיאה תא עובקל םיצור ונחנא הבש הדימה יהמ איה

 :םכתא ףתשא .התוא עצבמ ימו תוינידמ הוותמ ימ רמולכ ,הלאה

 לש בושחה ךרעהש המכסה רתוי וא תוחפ התייה תמדוקה הצובקב

 הזה ןבומב תולישמה תשגדה התייה רמולכ .תולישמ אוה הלשממה

 רצואה ידיקפ םא איה הלאשה .לושמל הלשממל חוכ ריאשהל םיבייחש

 .םיסרטניאה תוצובק ינפמ ,ונתוא םיליצמ ,ונילע םירמוש

 םייטילופה םיפוגל אקווד חוכה תא תתל םיצור ונחנא המכ דע רורב אל

 עובקל אלש ינפמ ,ןיינעב רדסה עובקל םיבייח ,יתעד תוינעל .םירחבנה

 איה תועמשמה ,לוחב שארה תא ןומטל ,קוחמל ,םלעתהל ,רבד םוש

 ,תוינידמ ביתכהל - תעצבמה תושרל - הלשממל םצעב םיריתמ ונחנאש

 הלאשהו .םיידיל תוכמסה תא תחקל תרהממ אל תסנכהש םושמ

 תוכמסה תא תחקל תסנכה תא בייחל םיצור ונחנא םולכ :וז איה

 איה ןכ םא אלא ,לועפל תיאשר אל הלשממהש קוחב עובקלו ,םיידיל
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 םירדסה העבק אל תסנכה םא וא ,תסנכהמ הזה ןיינעב תוכמס הלביק

?םיינושאר

 .תקהבומ המגוד איה הריקחב םייוניע רוסיא ןיינעב תמסרופמה המגודה

 ,יתעמש אל ,יתעדי אל" :םינש תורשע ךשמב םלעתהל חונ היה תסנכל

 רמא טפשמה תיבש עגרב לבא ."תושעל המ ,בוט ?הריקחב הנעמ כ"בשה

 שרופמב תאז ידיגתו ידבכתת ?הקיקחב םייוניע תושרהל הצור תא" :הל

 תובישח שי ןכל .ךכל םידגנתמ ונחנא םצעבש ררבתה םואתפ ,"קוחב

 ונל עובקלו ,הדיקפת תא אלמל תסנכה תא בייחל הזה רדסהה םצעל

.םיינושארה םירדסהה תא

 התוא לבקל םיבייח אלש יאדו .הזה ןוויכב תכלוה תאזה העצהה

 תא בייחל אוה הלש השקה ןיערגהש בשוח ינא לבא ,הבש תוינוציקב

 הצור ינאש אקווד ואל אוה סיסבהו ,תוינורקע תוערכה לבקל תסנכה

 תדמע תא ףקשת הטלחההש הצור ינאש םושמ ,וטילחי רוביצה ירחבנש

 ירוביצה ןוידה ,תוחיתפה ,תופיקשה תמאב אוה סיסבה אלא ,רוביצה

 לע הבוחה םצעו ל"הצב תורישמ הבישיה ידימלתל רוטפה ,לשמל .חותפה

 ומרגש םה ,התוא ףכא בוש טפשמה תיבש ,ןיינעב קוח קקוחל תסנכה

 ילב ,תרכינ תובישח ךכל התייהש בשוח ינא .ירוביצה ןוידה תחיתפל

 היה הז .אל וא לבקתהש קוחה תא םיבהוא ונחנא םא הלאשל רשק

 .הלאה םינשה לכ ךשמב םייקתה אלש ירוביצ ןויד ירחא

 ,הב חתפ טפשמה תיבש הדמעה תא לבקל םצעב איה הפ העצהה

 .תסנכה ידי לע עבקיהל םיכירצ םיינושאר םירדסהש שרופמב עובקלו

 איהש חוטב אל ינאו ,תחא הנחבה תושעל ,יתעד יפל ,שי :רודירמ ןד ◆

 הלשממהו הטילחמ תסנכהש ,תיכררייה השיג וזיא שי .לוכה תא הפיקמ

 איה השיגהש בשוח ינא .דימת הנוכנ הנניא וז השיג יתעדל .תעצבמ

 תיאשר הלהנהה םיתעל םש ,תורבחב ומכ ,תיכנא-תיקפוא אל םימעפל

 היצקנופ הל שי .התוא לטבל לכות אל תיללכה הפסאהו ,טילחהל

 .תרחא

 ,הלשממה תוינידמב אקווד ,תחאה :ךכ לע ריעהל הצור ינא תורעה יתש

 ללכ ךרדב תסנכה .העבצהב ,הנידמה ביצקת תא תעבוקה איה תסנכה

  ,הילגנאב לשמל דוגינב ,השיגמ הלשממהש העצהה תא תצק תלקלקמ

 הלשממהש ומכ רבוע הז .דחא ףיעס אל ףא תונשל םיזעמ אל םש

 ,טילחמ טנמלרפה תילמרופה תוכמסה לעש יפ לע ףא ,ותוא השיגמ

 ףיעסב טנמלרפה לש הכמסה ילב הרוגא איצוהל הלוכי אל הלשממהו

 .יטרקנוקה
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 בשוח יניאש ןוויכ ,תאזכ תורשפא םכל עיצהל ,הנחבה ךורעל הצור ינא

 םינוש םיאשונב ,תוינידמ לכל תסנכה לש המכסה הכירצ הלשממהש

 .םולשו המחלמ וליפאו ,והשלכ ףוגל תופרטצה וא תימלוע היגולוקא ןוגכ

 ,ייתויוכזבו חרזאה - יב ,הישעמב יב עוגפל הלוכי הניא הלשממה

 .תסנכה ,רמולכ ,קוחב תשרופמ הכמסה שי ןכ םא אלא ,םדאה תויוכז

 ךירצ אל ךכל - םזינומוקב ותמחלמב ינלופה םעב הכימתל תופרטצה

 ,תרחא וא ךכ טילחהל הלוכי איהו ,יב עגופ אל הז .תסנכה לש הרזע

 היקרוטל הרזע רגשל הטילחמ איה םא וא .ללכ היעב שיש האור אל ינא

 םושמ ,טילחהל החרכומ תסנכהש ךכבש בשוח אל ינא .המדאה שער לשב

 ,שרוד ןכ ינא .ירקיעה ןכוסה לש הנשמ ןכוס אל איה .לועפל הכירצ איהש

 ,הלא תויוכזב העיגפ היהת אלש ,ותוריחו םדאה תויוכז קוחב יתשרדש יפכ

 .תסנכה רמולכ ,ילוכו קוח יפ לע וא קוחה חוכמ אלא

 םהבש םירחא םירבד תמועל ,היכררייה שי הבש הנחבה תאז ,יתעדל

 אלא ,תסנכה חוכמ אלו הלשממה ידיב אוה עוציבהש ,היכררייה ןיא

 .יתקוחה הנבמב הדיקפת חוכמ

 תעצבמה תושרהש ,ונינפלש ךמסמב תעצומה החסונה :ןמרבוג המלש ◆

  .התפמ איה ,ןידכ הל ונקוהש תויוכמסל םאתהב קרו ךא לועפל תכמסומ

 :םירבד ינש שי .קיודמ אל הזש ששוח ינא לבא .תויקוחה םג ךכ ןבומכו

 ,היקרוטל עויס תחלוש הלשממהו ,היקרוטב המדא שער הלילח שי םא

 הלועפכ ל"הצ תא הליעפמ הלשממה םאו ?ןכ השוע איה ןיד הזיא חוכמ

 השוע אל איה ,ביוא דגנ תיתמחלמ הלועפב הליחתמ וא ,םדוק תיתנגה

 .קוח םוש חוכמ תאז

 .הלשממה לש המידקה תוכזב הביטגוררפב םירדגומ וללה םיאשונה לכ

 םירבדה תא ריאשהל בוט אלו ,הנוכנ אל תאזה הסיפתהש ןכתיי זא

 ,עדוי יניא לבא ,םירבדה תא בותכל ךירצש ןכתיי .תיאליטרע הרוצב

 תויוכמס קר" ,הזה חוסינבש יל רורב לבא .תעכ חוסינ םוש עיצמ יניאו

 .לועפל לכות אל הלשממה - "]...[ ןידכ הל ונקוהש

  ,הנידמה לש תיבה תלעבכ הלשממה :יוטיב ידיל אב אלש םוחת דוע שי

 םשב תאז השוע איהו ,םיזוחב תבייחתמ איה וא ,תלהנמה איהש ןוויכ

 ןכתיי .הנידמה יסכנ קוחב ךרוצה יד רדסומ וניא הזה אשונה .הנידמה

.וריהבהל ךרוצ שיש

 תרות ישנא תא םג ןיינעמ אוהו ,תילעהש ןושארה ןיינעה :רודירמ ןד ◆

 הלשממהש אוה ,םינש המכ ינפל שגוהש ץ"גבב םג ןוידל הלעו ,הנידמה

 הלצה תלועפ וזיאב ףתתשהל ,םירטוש חולשל התצר וא ,הרטשמ החלש
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 הקיספהו ?תאז תושעל תכמסומ הלשממה המ חוכמ התייה הלאשה .יטיאהב

 .04 ךכ-רחא היהש ,92 ףיעס ,הלשממה :דוסי קוח חוכמ התייה םש

 .23 וישכעו :ןמרבוג המלש ◆

 ךמסומ אל רחא ףוג םושש הלועפ לכ ויפלו ףיעסה .ןכ :רודירמ ןד ◆

 חרכומ ינא .התושעל תכמסומ הלשממה ,תינוטלש הלועפ איהו ,התושעל

 לוכי ינאו ,הנוכנ יל התארנ אל ,דובכה לכ םע ,םש הקיספהש דיגהל

 ינא .הפ יתעצהו ,ימצעל םדוק יתעבקש הדימ הנק לכ יפל ,המל ריבסהל

 הלח הרטשמה תדוקפ ,םירטוש לשמל ,םישנא םשל םיחלוש םאש בשוח

 ויתויוכזב תעגופ תעמשמהו ,תעמשמה תא תעבוק הרטשמה זאו ,םהילע

 ,המ אלא .תויצקנסל תופיפכ ידכ ךות תודוקפ םייקל ךירצ .םדאה לש

 בותכ ךכ .ל"וחב הלח אל איהו ,הנידמה ךותב קר הלח הלשממה תדוקפ

 ,לארשיב קוח אוה קוחה .שרופמב םש

 .סייו ןיינעב ןידה קספ תורמל :ןמרבוג המלש ◆

 ולש דיקפתהש שרופמב בותכ לבא ,ילנוסרפ אוה קוחה :רודירמ ןד ◆

 ,תאזה הקיספה .הזה ץ"גבה םע היעב התייה ןכלו ,הנידמה לע ןגהל

 ,יתוא תונעל ,יתעדל ,תיאשר אל הלשממה .םדאה תויוכזל תעגונ ,יתעדל

 איה םא .יללכה ףיעסה חוכמ םירחא םירבד יל תושעל וא יל ץיברהל

 הלוכי איה החוכמו ,םישופיחהו רצעמה תדוקפ שי ,יתוא רוצעל הצור

 תיללכ הרימא חוכמ יתוא רוצעל הלוכי הניא איה לבא .יתוא רוצעל

 תוכמסה חוכמ הלוכי הניא איה - המדא עיקפהל הצור איה .קוחב

 תובייחתהב וא יתעמשמ ןידב יתוא בייחל הצור איה םא .תיללכה

 .שמשל ךירצ אל הזה ףיעסה יתעד יפל ,ייתויוכזב תעגופה יהשלכ

 שי"ש אלו ,קסופ יתייה ךכ ,רמוא ינא הוונעב ,בשוי יתייה ול

 העיגפו יתעמשמ ןידב םש םייולת ויהש םירטוש וחלשש ןוויכמ ."תוכמס

 ,הזכ רבד תושעל תוכמס התייה אלש בשוח ינא ,תוישונאה םהיתויוכזב

 היעב התייה אל תאז םנמא .תיקוח ,תרחא תאז תושעל ךירצ היהו

 הניא יתעמשמ ןידל תוכמסה לבא ,ובדנתהו ומיכסה םלוכ םה יכ ,הלודג

 .ךלש הרעהל ריעמ ינא תאז .תימכסה הניא איה .תובדנתהב הרושק

 הלשממל רשפאל ןכומ אל ינא לבא .תירויש תוכמס ילב רשפא-יא

.תירויש תוכמס חוכמ ,םדאכ ייתויוכזב עוגפל

 .תוכמסה תא חסנל רשפא לבא :ןמרבוג המלש ◆

 .וילע רבדל ילוא רשפאש רבד הז :רודירמ ןד ◆

 הל וצקוהש" הרקמב אל אוה ןאכ חוסינהש בשוח ינא :הנידמ קרב ◆

 :תומימעל םוקמ הפ שי רמולכ ."קוחה חוכמ הל וצקוהש" אלו ,"ןידכ
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 הלש םייעבטה םידיקפתה םצעמ עובנל תויושעה ,"ןידכ הל ונקוהש"

 ןורקיעה תא הפ בותכל שי ,תאז םע .הזה גוסה ןמ םירבד וא הנידמכ

 .'תויקוחה ןורקע' לש הזה

 ליבגמ קוחהש אל .קוחה חוכמ אלא םייק וניא ןוטלשה :רודירמ ןד ◆

 .תויוכמסה תא עבוק קוחה ,ותוא

 ךירצ הז זא ,ןידכ יוטיבב םישמתשמ םא לבא .ןכ :ןמרבוג המלש ◆

.שרופמ תויהל

 .הקיספ םג ןידכ תויהל לוכי הז ,אל :רודירמ ןד ◆

 .הככ בשוח אל ינא :ןמרבוג המלש ◆

 .הקיספ םג איה ןידכ :רודירמ ןד ◆

 תללוכ הניא תונשרפה קוחב ןיד לש הרדגהה ,אל אל :ןמרבוג המלש ◆

 .הקיספ

 ןידכ .הקיספ לש תונשרפ ןיבל הקיספ ןפוא הז לבא ,אל :רודירמ ןד ◆

 המ לבא .תונשרפה לע רבוגה קוחב ילוכו הנקת ,קוח תוברל בותכ

 ,קוחה לש שוריפ םאו .ושוריפ ילב קוחל תועמשמ ןיא ?םהלש שוריפה

 ןיד ללוכ הז זא ,ותוא םישרפמ הככ ,רמואש ירוישה קוחה ,לשמל

 - םיכסמ ינא לבא .ללוכ ןידה ,דיגהל הצור אוהש המ הז ,ןוחטיב

 .דואמ תכל תקיחרמ תונשרפ תאז לבא ,ןכ :ןמרבוג המלש ◆

 .קדוצ התא ,שרופמב בותכל רשפא לבא :רודירמ ןד ◆

 ילב ,הליעפמ הלשממהש תוירקיעה תויוכמסה תחא יתעדל :הנידמ קרב ◆

 .הלשממ יפוגל תוכימת תקנעה איה ,קוחב תשרופמ הכמסה הל שיש

 תסנכה .תיללכ הארוה הל שי ביצקתה קוחב .תעד לוקיש שי הלשממל

.הביצקמ איהש םיביצקתה תא המצעל קוחב תעבוק אל

 .תוכמסל רוקמ וניא ביצקתה קוח .אל :ןמרבוג המלש ◆

.אל - בייחמ רוקמ ,ןכ תוכמסל רוקמ :רודירמ ןד ◆

 .תוכמסל רוקמ אל הז :ןמרבוג המלש ◆

?"בייחמ רוקמ אל הז" שוריפ המ :רודירמ ןד ◆

 .הלועפל רוקמ אל לבא ,תיפסכ האצוהל רוקמ הז :ןמרבוג המלש ◆

 ףלא האמ איצוהל יאשר התאש רמוא ביצקתה קוח םאו  :רודירמ ןד ◆

 ?יאשר ךניא ,'ןייעמה לא'ל לקש

 .בייח אל לבא ,יאשר :הנידמ קרב ◆

 - תרחא תוכמס ךל ןיא םא :ןמרבוג המלש ◆

 ,ילוא םירחא תונורקע דגנ איהש הלועפ לועפל לוכי אל ינא :רודירמ ןד ◆

 לבא .איצוהל ריתמ אלא ,איצוהל בייחמ ונניא ביצקתה קוחש םושמ
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 תוריבס ,תוניגהה ,ןויווש לש ןורקע יפל תויהל הכירצ האצוהה םאה

 ריבעהל יתוכמס תא עבקש אוה תוכמסל רוקמש יל המדנ לבא ?ילוכו

.ףסכה תא איצוהלו

 .הליבגמה תרחא הקיספ שיש ששוח ינא :ןמרבוג המלש ◆

 .יהשלכ הלועפל ףסכ איצוהל האשרה שי ביצקתה קוחב :הנידמ קרב ◆

 תוכמסה ךל שי רשאכ לבא ,ףסכ איצוהל האשרה :ןמרבוג המלש ◆

 .האצוה התוא תא תושעל תירוישה

 תירוישה תוכמסהמ קלח הז םהשלכ םיפוגב ךומתל .ןכ :הנידמ קרב ◆

 הלאשהו ,םייקה ןידה יפל ,תמייקה הקיספה יפל ,יחכונה בצמה יפל ךלש

 שיש ילב חוכ הלשממל ריאשהל בוט ןיד הזש םיבשוח ונחנא םא איה

 .תונוש תולועפל םיפסכ תוצקהל ,יתוהמ קוחב ךכל תשרופמ הכמסה הל

 התא" יל םירמואש עגרב לבא ,םדאה תויוכזב העיגפ הפ ןיא הרואכל

 .ילש תויוכזב םיעגופ םצעב ,"תרחא השעת םא ,ךכ גהנת םא ףסכ לבקת

 יכ .םדאה תויוכזב העיגפ ןאכ שי תאז לכבש תבשוח ינא :רודיבא תיור ◆

 ,רחא והשימ ןובשח לע ןאכ אב הז ,היקרוטל עויס ןתונ ,לשמל ,התאשכ

 םירמואשכש םושמ ,הנכסה םג ןאכ לבא .ולש םדאה תויוכזב עגופו

 ונחנא ,םדאה תויוכזב תועגופה תולועפל תסנכה רושיא תא ךירצש

 תונפל הכירצ הלשממה םהבש םירקמה תמישר תא דואמ םיביחרמ

 אוהש הפיא עגפנ ונחנא ,ביצקת תאצקהב םג ,הלועפ לכב טעמכ .תסנכל

 עגפת ךוניחה ביצקתמ חקית םא יכ ,והשלכ רוביצ לש םדאה תויוכזב

 ועגפייש תויוכזה לש הרדגהה םג ,ךכ םא .ךוניח לבקל דלי לש ותוכזב

 ןה תולועפ דואמ הברהש הנבהה םגו ,תרדגומ תויהל הכירצ ,יתעדל

 .םדאה תויוכזב תועגופה תולועפ

 חולשל הלשממה תא ךימסת תסנכהש הנווכ ןיא לבא :הנידמ קרב ◆

 הלשממה .יללכ רדסה עבקת תסנכהש איה הנווכה אלא  ,היקרוטל עויס

 וא ב וא א תוביסנב ,המדא שערב ועגפנש תונידמל עייסל תכמסומ

 לכב עבקת תסנכהש הנווכה ןאכ ןיא .ועבקייש תויללכ הדימ תומאב

 תויוכמס תא לטבנ םא ,יובאו יוא" :דיחפהל דואמ לבוקמ .ןיינעו ןיינע

 ךירצש בשוח יניא ."דקפתל לכות אל הלשממה ,סורקי קסעה תוירוישה

 לכב הלשממה תא ךימסהל הכירצ תסנכהש ,תאזכ המזגהל עיגהל

 הדימ תומא לש תיללכ העיבק עובקל שי אלא ,תיפיצפס הלועפ

.תירשפא איהש בשוח ינא וז העיבקו ,תוינורקע

 בושח תמאב רבדה :ךירבד תא האלה חתפל הצור ינא :רודירמ ןד ◆

 םא .םינוש םיגוסמ תולבגמ תיללכה העיבקב םיעבוק ונחנא .דוסיה קוחל
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 חוכמ :המגוד ךל ןתא .השק היעבה ,תורטמ רדעיהב ןתוא םיעבוק ונחנא

 ךימסמה קוח םוש הל ןיא ?םירירגש ?ץוח יסחי הלשממה תמייקמ המ

 םא איה ,הכותל סינכהל לוכי התאש הדיחיה תירוישה תוכמסה .התוא

 .הקירמא םע םיסחיה ךרוצל וא תפרצל עויס ךרוצל תיקוח הכמסה ךירצ

 ,הלשממה ידיקפת לש הקיספ שי ,ןוכנ רכוז ינא םא ,תינקירמאה הקוחב

 ןכתיי לבא .ילוכו יתנידמה ןיינעהמ ילרדפה ןיינעה תא לידבהל ליבשב

 דוחייב ,ץוחה תוריש תא םייקל לכות אל הלשממהש םיצור אל ונחנאש

 .יניצר ץוח תורישב דואמ םיניינועמ ונחנא .ולש יחכונה בכרהב אל

 .היבו הינמ הריתס שיש םיכסמ התא לבא :האירק ◆

 היעב ונל ןיאש םידיקפת שי רמולכ .ךומכ ןיבמ אל ינא :רודירמ ןד ◆

 העיגפ ןיא ,אל וא היגלב וא תפרצ םע םיסחי םייקנ םאש םושמ ,םתא

 תויוכז לש ה ּביל שי .םדאה תויוכז לש םצמוצמה ןבומב העיגפ ןיא ,יב

 ,םהב העיגפה תעינמ וא םהב תיבויחה וא תילילשה העיגפהש ,םדאה

 חוכמש ןפוא םושב בושחל ןכומ הפ דחא אל ףא .בושחה ןיינעה איה

 ,עקרקה תא ול ועיקפיש ןכומ דחא אל ףא .ותוא ורצעי תירויש תוכמס

 םירבד הרשע דוע תונמל לוכי ינאו .תוכמס חוכמ אלש וא תוכמס חוכמ

 המ אלא ,יעצמאכ קר אל .תירויש תוכמס חוכמ תושעיהל םילוכי אלש

 .תאז רידגת ?תושעל הצור התא ?םואתפ

 ,תורשפא תאזו ,תירוישה תוכמסה תא לטבל תמאב םיצור םא ןכל

 עובקל ךירצ ,עיצמ קרבש ומכ הבחר תונשרפ ריאשהל ילב ,יתמא ןפואב

 ונחנאש המ לכש ךכ ןתוא עובקל יבויח ןפואבו ,הלשממב תויוכמסה המ

 ,תאזה הלשממה ,זא םגו .םש היהי ירשפא רבדכ וניניע דגנל םיאור

 םידעי םתואל עיגהל החוכב תלבגומ ,הידיקפת הלאו היתויוכמס הלאש

 וא יתוא רוצעל ,דעיל עיגהל ידכ ,תיאשר הניא איה .ייתויוכז ידי לע

 הלשממה לש תורטמה ינפמ ןגומ םדאה !םואתפ המ .ישוכר תא עיקפהל

 .תורטמה תגשה ךרד ינפמ וא

 ושעתש םיכסמ יניאש יל רורב .תיניצר הלאש איה תירוישה תוכמסה

 .םוקמ םושב הבותכ אלש ךרדב ,הבותכ אל הרות וזיא םשב םירבד יל

 םירבד ויהיש הצור ינאו ,ץוח תוריש היהיש הצור ינאש יל רורב םלוא

 .םיקוח חוכמ םניאש

 לש םידקתל בלה תמושת תא בסהל הצור ינא :ןרטש הידידי ◆

 .ןייטשניבור

 ןמ רזח דחא .םיתמה ןמ רזחו םקש ינשה ידוהיה אוה :רודירמ ןד ◆

 .ךכ לכ אל ונחנא ,ול םידגוס םויה דעו םיתמה
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.אוהה דחאו יבר דחא ,םיינשל ןווכתמ התאש יתבשח :האירק ◆

 .םש דוע אוה .רזח אל דוע יבר-ה :רודירמ ןד ◆

 .בזע אל יבר-ה :האירק ◆

 דיגהל הצור ינא לבא .ללכב בזע אל ,םייקו יח אוה ,ןוכנ :רודירמ ןד ◆

 םידוהי יתשגפ הנורחאל תירבה-תוצראב ילש םירוקיבה דחאב ,םכל

 דעבו אנהכ דגנ ינאש ידגנ םינעוטש ,הפמה לש ינוציק-ינמיה דצהמ

 הילגנאב ,םיימעפ יל הרק הנורחאל .ןלציל אנמחר ,תילאירוטירט הרשפ

 וזיא יתוא ולאשש םייטסילטנמדנופ םירצונ יתוא ופקתש ,הקירמאבו

 םיעדוי םה .לארשי-ץרא לע ,ןתנ םיהולאש המ לע רתוול יל שי תוכז

 םליבשב .רורב הז ,ושיל ללפתא םג ינא ,רדסב היהי לוכהשכ ,ףוסבש

 .םש רבכ ינאו דחא בלש דוע

 ןותבשב ונייה הרבעש הנשב .ןיינע ותואב ןיינעל ןיינעמ :ןרטש הידידי ◆

 .ינדיסב

?םש םתייה ןמז המכ .הילרטסוא ינדיס :רודירמ ןד ◆

 הריבב ונחורכ יתד ךוניח ונשפיחו ,הנש םש ונייה :ןרטש הידידי ◆

 התייה הריחבה .ד"בחו יתד אל ךוניח ןה תויורשפאה .ינדיס הריתעמה

 .ד"בח ונטלחהו ,השק

?םיחישמה לש ד"בח :רודירמ ןד ◆

 קתרמ היה .הריחב תורשפא ןיא ,םיחישמ קר שי םש :ןרטש הידידי ◆

 ורבע ,דואמ םינטק םקלח ,ילש םידליהש היצנירטקודניאה תא תוארל

 .הנשה ךלהמב

 .השוע יתייה ינא המ דיגא אל .דחא טפשמ דוע יל השרת :רודירמ ןד ◆

 ,תוניצרב רבדל הצור התא םא .בכרומ הז ,ליגרכ  :ןרטש הידידי ◆

 בכרומ הז ,יתעדל לבא .תעצבמה תושרהמ תוחפ אל ןיינעמ הז .החמשב

 הזש דיגהל לבא ,ןויערה תא לבקמ אל ינא .ירמגל תאז לוספלמ רתוי

 - םתא רבדל תורשפאה לכ תא לסופ

.וקיספיש םהל דיגהל ,םתא רבדל ךירצ .אל :רודירמ ןד ◆

 עגושמ אוה הזה רשקהב לבא ,קתרמ םוקמ הז ,עמשת :ןרטש הידידי ◆

 .ירמגל

 םיצורו םיקינד"בחה יתוא םיספות ג"בתנב רבוע ינאשכ :רודירמ ןד ◆

 :םתוא לאוש ,םיימעפ םימעפל ,תינותרמ הצירב ,ךרדב ינאו ,ןיליפת חינאש

 תא םש האור ינאשכ ,הנורחאל ,וישכע .יתוא םיבזוע ?םויב םיימעפ

 רמוא ינא ,ויתחתמ "חישמ" תבותכו ולש םש הנומתהו ,םידמוע ה'רבחה

 ."הזכ דחא ידוהי שי רבכ .הייסנכל תכלל לוכי התא ?הפ המל" :םהל
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 תא םימירמ ויה ילש תיבב ,אל וא ונימאת ,ןכבו :ןרטש הידידי ◆

 ימ :סרפ היה יכ ,תונעל ,ןופלטל םיצר םינטקה םידליה לכ .ןופלטה

 ףוסבו ,יברה לש הנומת םע הזכ ףסכ לבקמ 'יח' הברה רמואו הנועש

 אל .םש ונרבע ונחנא קווישל רפס תיב .תונתמ לבקל רשפא רטסמסה

 .יגולואת רבד

 ינא םימת ארוקכו ,תעצבמה תושרב קסועה קרפה לש חסונה תא יתארק

 ןיב ,תיטירק איה יתעדלש ,תקיודמ הנחבה הפ שי םולכ ,ימצע תא לאוש

 ,תעצבמה תושרה לש תוכמסה ןכות ,תעצבמה תושרה לש תוכמסה רוקמ

 הפ םינכמ םתאש המ ןיבו תעצבמה תושרה לש תוכמסה לע תולבגה

 קרפב ,הריש הברה הפ שי תינמז-וב .תושרה לש ,"קרפה לש תילכת"

 ,תעצבמ תושר לש רשקהב ,תוינורקע תוכר םילימ הברה ,יתניחבמ ,הזה

 רמולכ .םיפיעס המכו המכב חסונ ותואב אל ,םימעפ המכ תועיפומ ןהו

 תחוור םודיק ,םדאה לש דוסי תויוכז ,ירוביצ סרטניא לע הפ םירבדמ

 וללה םינכתהמ דחאו דחא לכ תא .הקוחה יפל תונגומה דוסי תויוכז ,םדאה

 ,וייח תשודק ,םדאה ךרעב הרכה :םידרפנ םינכתכ ןבומכ טפשמה תיב לבקי

.םירחא םיפיעסב האלה ךישממ הז ךכ-רחאו ,ןירוח ןב ותויה

 ?רמול םינווכתמ םתא המ - הזילנא ןאכ תושעל םיכירצש איה יתשגרה

 תוכמסה רוקמ" :ףיעס ,קרפ ובתכ ,תוכמסה רוקמ לע םירבדמ םא

 תוכמסה לע תולבגה ...אוה תוכמסה ןכות ...אוה תעצבמה תושרה לש

 תושרל תעצבמה תושרה ןיב סחיה לע שרופמ ףיעס םיצור םתא ."...ןה

 ןוכתמ הז יתעדל ,הזש ומכ .ףיעס-תת וא ףיעס ךכל ושידקה ?תקקוחמה

 תאז .ךשמהל ער הז ,עגרכ בוט הז .ושקובמ תא וב אצמי דחא לכש

.תחא הרעה

 בהוא ךכ לכ אל ינא ,םינכת תתל יאדכ ךיא ,תינורקעה הלאשל רשאב

 ,ביצקתה לע ןוידב םג ךכ יתרמא .'רוביצה ןמאנ' לש יללכה ןויערה תא

 רגמש אישנה ירבדבו ךירבדב םגו ,הפ רזוח הז לבא ,ססהמ ינא ןכל

 .רורב הז בוט הז המל .החיתפב

.תרמוא הקיספה .רוביצל ןמאנ :רודירמ ןד ◆

 אוהש לאדיא תואטבמ ,'רוביצה ןמאנ' םילימה ייניעב :ןרטש הידידי ◆

 ,תעסושמו תבטוקמ הרבחב ,תישאר .ונתוא םדקמ וניאש ,יפרומא ךכ לכ

 הלימה לש יתמאה ןכותה המ עדוי יניא ,ילוכו הכומנ תודיחא תמרב

 םירמאמ קר אל ולאו ,תיתוברת-בר הרבח תמאב ונחנא םא .'רוביצ'

 לע םירבדמ ונחנא ומשבש רוביצה והמ זא ,ונחנא הלא אלא ,ונילע

 ?ול תונמאנ
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 ןמאנ' לע ורמא יודנלו טנרגא ,ןוקתיוש המ :דיגא ךויחב :רודירמ ןד ◆

 .'תואנה רוביצה

 .זמרמ ינא ךכל .ןיננוצב רהזיי ןיחתורב הווכנש ימ .ןכ :ןרטש הידידי ◆

 ,תקולחמ םהילע ונל ןיאש םיחנומל שיש תוימיטיגלהש בשוח ינא

 לש רשקהב אקווד ,רתוי השלח תאזה תרוקיבה .שדחמ הבישח תבייחמ

 תעצבמה תושרה לש רשקהבש ןכתיי .ךכל רע ינא .תעצבמה תושרה

 ,םירחא םירשקהב אלש יאדו ךא ,הלאכ םיחנומ לע רבדל םוקמ שי

 אלש יאדו ּו ,תוקולחמ הנייהת ,יתעדל ,םש .לשמל ,תטפושה תושרה לש

.תקקוחמה תושרב

 ,םיילאר םתוא תושעלו וללה םיחנומה תריחבב בטיה רדהל דואמ בושח

 עבט תא דגונ טעמכ 'רוביצל ןמאנ' חנומה .םדאה עבט תא םידגונ אלו

 עיצהל ידכ יד יתבשח אל .ונרוד ןב ילארשי אוה 'םדאה' םא ,םדאה

 .רחא דעי

 םייח לש םייוטיבה .םולכ אלו ולשמ ול ןיא ,הזה יוטיבה :רודירמ ןד ◆

 .יתרבח-ירסומ יוטיב קר אל הזש בשוח ינא תאז לכבו ,דואמ םיפי ןהכ

 .תובוח הל שי .תועמשמ הל שי טפשמב תונמאנ

 יל שי 'רוביצה לע' םע ,היעב יל ןיא 'ןמאנ' הלימה םע :ןרטש הידידי ◆

 .היעב

 התייה 'תונמאנ יסחי' םיסחיה יוניכב הנווכהש בשוח ינא :רודירמ ןד ◆

 ,םיליגרה ןומאה יניד תא וא תונמאנה יניד תא היבו הינמ םהילע ליחהל

 ןמאנ התא :אוה ןויערה .ילארשיה טפשמה יפל םינוש תומוקמב םילחה

 .ןוכנ ןויערה .ךליבשב אל ,יליבשב השוע התא ,יחילש םצעב התא ,ילש

 טפשמ לכ ירחא ,ןמאנ אלש ימ לש וייח לע 'רולדגמ םיבתוכ' אל

 ליבשב ,ךמצע ליבשב השוע ךניא :רוכזת ךישעמב התא .תילילפ הרבעב

 ןויערה .ןיינעה ליבשב השוע התא ,זכרמה ירבח ליבשב וא הקיטילופה

 .הלודג היעב וב האור יניא ,החנמ אלא ילילפ אל אוהש ןוויכמ .בושח

 תונמאנ לע רבדל ןכ ילוא ?ןוכנה אוה ךפהה ילוא :ןרטש הידידי ◆

 העונצ הרוצב רבדל יתקוחה רושימבו ,וימודו ילילפה ןידה לש רשקהב

 ,קדוצ התא הרואכל .רתוי םיאתמ ךופיההש איה יתשגרה ?רתוי הברה

 לש טרדנטס עובקל םיצור ונחנא םאש הזת עיצהל הצור ינא לבא

 יתעמשמה וא ילילפה ןידב ומוקמ ,יתדוקנ בייחמ טרדנטס ,רוסאו רתומ

 שארב אל .םיפיעס יפל םדא לש ותוגהנתה תא רידסמה ןידב ,ןבומכ

 יל שי .ירטשמה הנבמה לש תויועמשמה תא עבוק התא הבש הדימריפה

 .םכלשמ הכופה השוחת
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 'תורישה ןויער' ונשי ,ריכמ ךכ לכ אל התאש יתוברת םלועב :רודירמ ןד ◆

 שאר לש הזכ רדנ ךותל םיפי םיזורחב יושע הז .רוביצ תרשמ םדא -

 ןויערה .רוביצ תרשמ תויהל ךפוה ונוצרמ אוה .תורישה ןויער :ר"תיב

 קוידב תאז ,ינוטלש דיקפתב תודבעו הררש :רוביצ תרשמ ותוא לש

 קוידב אל אוהו .תוכנחמה לבא ,תוילילפ-אלה תויחנהה גוסמ היחנה

 הילעש המרה תאז .ריכזמ ינאש ידומלת וא יאנשמה יוטיבה לע בשח

 .רבדמ ינא

 .הנחמב םיאבנתמ דדימו דדלאב עיפומ הז :האירק ◆

 ירוחאמש עודי .תוכמות ןניא הלאה תויגולנאה לבא ,ןכ :ןרטש הידידי ◆

 ןוכמה לש ןושלב לעפי אוהש הצור התא .םיצרש תפוק שי ןקסע לכ

 ןעוט רצלוו לקיימ .'ךירוחאל רוזח' - ןוטסנירפב םימדקתמ םידומלל

D לע ורמאמב ytri  sdnaH תא רידגמ ןבומכ אוה .ךפהה קוידב הזש 

 .ונתא בשוי התאש הביסה

D-ה ןויער ,עדוי התא :רודירמ ןד ◆ ytri  dnaH רוביצה תשרפ אוה - 
 ,לואשלו רוזח' רמוא היה לוכשא יול .היכרנא אל תאז :ןרטש הידידי ◆

 ,ונלש םיבנגה תא חקינ אוב ,עמש :רמוא התא רמולכ .'לואשלו רוזח

 .םירחאה םיבנגהמ םיבוט םה

 .ןמדירפ יטומ לע ריפס היה הז :האירק ◆

 ,תאז לכב לבא ,יביאנ תויהל הצור יניא ?ריפס היה הז :רודירמ ןד ◆

 לכבו .תוקוח דעב ינא ןכלו ,יילע לבוקמ הז .תומרונ תעבוק הקיקח

 לעמ תויחנה הלא בורל .תילילפ הניא בורל ,קוחמ לידבהל ,הקוח ,תאז

 הצרת תאז לכב התא םש .ילילפה 'רוסאהו רתומה םלוע' לעמ ,ילילפה

 ינאו .םדא ינב אלא םיכאלמ אל .ירשפא-יתלב לדומ אלו ,ירשפא לדומ

 שרשומו קומע ,תונמאנה תבוח וא ןומאה וא תונמאנה ןויערש בשוח

 דחא לכ ירוביצה תורישב םיאור ונניא .ירוביצה תורישה תא ונתסיפתב

 .ףסכ תחקל לוכי וניא םדאש עבונ ךכמש ומכ ,ולש היכרַ ּפיאהמ

 םיכסת התא ?תעצבמה תושרה לש יתקוחה ןורקיעה המ :ןרטש הידידי ◆

 .בטיה  ּהתוקנל ךירצו ,המלש 'דויצ תמישר' הפ שיש

 הז ,רשה לש םינומאה תרהצה לש חסונה תא איבהל :ןמרבוג המלש ◆

 .םינומא .היקוחלו לארשי תנידמל םינומא רומשל בייחתמ

 יתש ןיב יטירק לדבה שי .רוביצל אלו לארשי תנידמל :הנידמ קרב ◆

 .הלאה תורושה

 ןהילא סנכא אלש תולאש הברה הלעמ רוביצל העיבקה :רודירמ ןד ◆

 םג םאה ?רוביצה ךותמ ימ לש ןבומב אל ,רוביצה והימ לשמל .וישכע
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 ,אל ?ללכב וא ךלש רוביצה וא רופיכ םויב םיללפתמ םתאש םיניירבעה

 תא ,םישוכה תא גורהל ןכומ יללכה רוביצה בור לבא .יללכה רוביצה הז

 חקול התא .ומוקממ דחא לכ .םידרפסה תאו םיזנכשאה תא ,םיברעה

 וילע חכוותהל םיבהואש לגעמ ותוא רזוחו ,ריבסה םדאה אוהש רוביצ

 ,ןוקתיו אלא ,ותוא איצמה אוה אלש יפ לע ףא ,קרב לע ותוא םיקרוזו

 הלעמ אוה .חילש התאש ןויערה :ךכ לע בתוכ טילש-הדו ,טנרגאו יודנל

 וניאש ידוהיה םעל ילש רשקה :התוא תולעהל דחפמ ינאש ,הלאש דוע

 ךירצ ינא ,ילארשיה רוביצב ?והשמ בייח ינא הזה רוביצל םולכ .לארשיב

 ?תירבע היסורב דמלל םיחילש חולשל וא ךוניחל גואדל

 ןמרבוג 'פורפש חסונה עודמ הארמה המגוד קוידב תאז :ןרטש הידידי ◆

 .תניוצמ הרעה איה ןמרבוג 'פורפ לש הרעהה .לארשי תנידמל ףידע עיצמ

 ןבומ הזיאב ?רוביצל ונתוא ךפוה המ - םויה ונל רורב אל ךכ לכ רוביצה

 .ל"וח ידוהיל קחרה התוא תחקל התא .המוצע הלאש תאז ?רוביצ ונחנא

 אלו ןיינעה אוה תושרה תא החנמה וקהש איה הנווכה :הנידמ קרב ◆

 .רוביצב לכתסהל ךירצ ,רמולכ .ןיינועמה

 הנידמה ,רבד לש ופוסב .הלאה םירבדה לכמ רהזיהל בושח :שידג בקעי ◆

 לקתנ התא הניפ לכב ךכו ,דס ןימל התוא סינכהל ןיא .להנתהל הכירצ

 לבא ,רהזיהל ךירצ ,יוצמ שיו יוצר שיש ןוויכ .אשונ זיזהל לוכי ךניאו

 שיש םושמ ,רהזיהל ךירצ .)061( ףסכ הז היירטמיגב םהיניב לדבהה םג

 ורבק םהו ,הנידמה תא ליצהל ידכ וליאכ וקקוחש םיקוח דואמ הברה

 תבוח קוחש םירבחהמ קלח יתא ומיכסי אלש יאדו .קומע קומע התוא

 יפסכה קזנה .תלעותמ לארשי תנידמל קזנ רתוי הברה איבה םיזרכמה

.ותוא ךירעהל רשפא-יא ,הנש םירשעב םרג אוהש

 .דובעי הזה קסעהש ,"םהב יחו" בותכש המ ינפמ דואמ רהזיהל ךירצ ןכל

 ,והשמ וא ןוירוטקריד הזש ,ונלש הצובקב תרבד ומכ רבדל הצור ינניא

 להנתהל הכירצה היצרפוא ןימ תאז ,תאז לכב .ןבומכ הזל דגנתמ ינאש

 .תויקוח-יא שי הפיא שפחל עגר לכב ךירצ אלו ,תובושת תתל ,םוי-םוי

 .ךכב ןויגיה דואמ הברה אוצמל ךירצ

 תויחל לכוי אוהש .םילימ יתש ןה 'םהב יחו'ש עדוי התא :רודירמ ןד ◆

 ?הלאה םהה הָמְל זא .םירחא םירבדב אלו םהב היחיש קר ,םהב

 רפס ףוסב ,'וניזאה'ב הז .םיקוחב - םהב יחו בותכ .םיקוחב :שידג בקעי ◆

 ,ןומימ ברה היה תותדה רשו ,ןלפק היה ןושארה רצואה רששכ .םירבד

 ןלפקל אב אוה דחא םוי ,תיזנכשא הרבהב תירבע רביד ןומימ ברהו

 לע יארחאש ימ" :ול רמא ."יל ןיא" :ןלפק ול רמוא .ףסכ ונממ שקיבו
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 .סעשיר לש הדימ ,סחישק לש הדימ ול היהיש ןידה ןמ ,רוביצ לש הפוק

 ,ם"במרה תא תדמל אלש התא .תועשר לש הדימו תוחישק לש הדימ

 "?תאז עדוי התא ןכיהמ

 רובעת" :ול רמואו ברל רמוכ אב םעפ :חישמל רשקב הרעה יל שיו

 לאוש ."בר ראשנ דימת בר םכלצא ,םודיקל ךל גאדא ינא ,ונלש  תדל

 התא םא ,עמש" :ול הנוע אוה "?םכלצא שיש םודיקה לולסמ והמ" :ברה

 :ול רמוא ."פושיב ,ליד גיב" :ול רמוא ."פושיב ךתוא ושעי ,בוט רמוכ

 ,המ זא" :ברה לאוש ."רויפיפא ,ןומגהיכרא ןומגה ,ףושיביכרא ךכ-רחאו"

 ."ושי ךתוא תושעל לוכי אל ינא ,בוט" :רמוכה הנוע "?רויפיפא רבכ

 ."הז תא השע דחא אקווד ונלצא" :ברה רמוא

 לכ הב שיו ,םדוקה ןוידב התלעש הלאש לואשל ינוצרב :רודירמ ןד ◆

 קנבל חנה" :רמוא הלשממל יטפשמה ץעויה .םיטביהו תויושיגר ינימ

 תורזופמ ויתויוכמס .קוח ןיא יטפשמה ץעויל ."קוח ול שי ,לארשי

 םהב בותכש םירחא תומוקמבו ילילפה ןידה רדסב :םינוש םיקוחב

 ,םירחא םיקוחב םג לבא ,5691 תנשמ ילילפה קוחה ,ךמסומ ץעויהש

 לע בשוח התא םא .ילוכו ותמיתח ,ותמכסה תקקזנש עבקנ םהבש

 ,הנידמה אלו חרזאה הראשנ ןיידע יטבמ תדוקנש הדומ ינאו ,חרזאה

 לודג קיזהל ץעויה לש וחוכ ,ול םייופצה םיקזנבו תולעותב לכתסמ ינאו

 תוחפל ,יל קיזהל םילוכיה םישנאה בור .תעצבמ תושר אוהו .דואמ

 שי ךכ-רחאו .הקוחב תנגועמ הלשממה רמולכ ,הקוחב ןגועמ םשרוש

 קר אל ,ץעויהו .הקיקח ירבד תורשע ינפ לע תורזופמ תויוכמס תואמ

 ףוג שי םאה .הקיקחו ןגוע םוש ול ןיאש רמוחו לק ,קוח ול ןיאש

 ,תילארשיה תמכסומה היצקורטסנוקב חתפתהש ,ונחתיפ ונחנאש ידוחיי

 לש םיימוקמ םיצעוי יפלכ ותוכמס ,לשמל ,תומכסומ חוכמ תחתפתמה

 תייריע לש יטפשמה ץעויהש ,תיטפשמ המכסומ תאז ?תוימוקמ תויושר

 תוכמס ול שיו ,ול בישקהל ךירצו ,וחוכמ קר תועיבת שיגמ םילשורי

.ותעד ינפמ ותעד לטבל וא וילע רובגל

 שרפמה אוהש ,ותעדל דוגינב לעפת אל הלשממהש הדבועה ,לשמל

 ,הרוחא ךלנש רמוא התאו ,בר חוכ תלעבו תדחוימ תוכמס תאז .ןורחאה

 ,ךכ לכ קזח ףוגש ןוכנ אל םאה .ילוכו טלחומ חוכ השוע המ הלאשל

 ?והשמ עבקיש קוח היהי ךכ-רחא ילואו ,הקוחב היהי ושרוש תוחפל

 לש דוסיה ינבאמ םהש םיפוגהמ דחא היהי אוה .תויעבל עדומ ינא

 ,יתעדל .לארשיב רתויב הובגה ןוכיסה תלעב תכרעמה ,טפשמה תכרעמ

 .התוא םצמצל ,התוא לסחל ,הב עוגפל הנווכהש תפקתומ תכרעמ איה
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התלועפ תונורקעו הידיקפת ,היתויוכמס - תעצבמה תושרה

 .הידה תא יתעמש םינוידהמ קלחבו ,הפ םג עוגפל - תיזכרמ הנווכ תאז

 תואכרע ומכ הארית טפשמה תכרעמש ידכ ,הקוח ןנוכל םינכומ םישנא

 ,םיישעמ םימעטמ ,הדומ ינא ,רהזנ ינא ןכל .רתוי וא תוחפ ,םייוג לש

.עגית םא הרקי המ עדת ךל .הזב תעגל

 ךכ לכ יזכרמ ןויערש בשוח ינא ,הקומע ,תיתמא הניחבמ ,רחא דצמ

 .יתייעב אוה ,תיתקוח אתכמסא םוש אלב

 עוביק אוה הקוחב עוביק לש ריחמה .םירורב תונורקעה :ןרטש הידידי ◆

 ,טפשמה תכרעמ לע תופקתהל רשק ילב יתייעב אוהש ,הזה דסומה

 הנבמה ךותל תאז סינכמ התאו ,םלועב םישוע אלש םירבד הוולמ אוהו

 איה ןורחאה ןמזב םייטפשמה םיצעויה לש החלצה-יא .עבקמו ירפסמה

 ,תומדוק תופוקתב .ימואל ןיינע הזש ןכתיי .ישיא ןיינע אקווד ואל

 - הנוש הרבחב ,הנוש הביבסב

 .הרבח התוא יארב םג היוטיב תא תאצומ הניא החלצהה :רודירמ ןד ◆

 ילב זא ולביקש תוטלחה ויה .םיניוצמ םיצעוי ובשחנש םיצעוי שי

 .תרחא היה זא לבא .םימשה דע ויה תוקעזהו ,ןידל הדמעה

 .הקוחל תאז סינכהל אל הביס תאז ,ךכ םא :ןרטש הידידי ◆

 לכ םע יתדבעש בשוח ינאו ,הזה דסומה לש לודג דיסחכ :ןמרבוג המלש ◆

 ,הקוחב ותוא לולכל אלש ץילממ ינא ,הנידמה לש םייטפשמה םיצעויה

 .תועטב דלונ "הלשממל יטפשמה ץעויה" חנומה :דואמ יאזורפה םעטה ןמ

 רדימע לש יטפשמ ץעוי ומכ אל הז .הלשממה לש יטפשמ ץעוי אל הז

 .םלוה יוניכ ול אוצמל ךירצו ,רחא אוה דיקפתה .תירחסמ הרבח לש וא

 .ונרדגה ונחנאש תוהמה תא אטבמ וניא אוה םג ילגנאה יוטיבה

 תאז .רגמש תדעווב הלע הז .רחא םשב ול ארקנש חינמ ינא :רודירמ ןד ◆

 הפיפכב םידיקפתה ינש תא םייקל יואר תמאב םולכ ,הבושח הלאש

 .יחרזאה טפשמל ץעויה םגו תילילפה העיבתה לע יארחאה םג :תחא

 .ןכ טלחהב :ןמרבוג המלש ◆

 .הטושפ הלאש אל ןיטולחל תאז .וישכע העד עיבמ יניא :רודירמ ןד ◆

 גציימה שיאהמ הלשממל ץעויה תא ןפוא םושב דירפהל ןווכתמ ינניא

 םתא בשוי תילילפ םירשה תא עבותה שיאה םא הלאשה לבא .התוא

 ךירצ הילגנאב ילילפה יללכה עבותה םולכ .תרחא הלאש איה ,הלשממב

 דחפמ ינא .יתעד יפל ,דבוע הז יכ ,הפ ןוכנ הז ?הלשממל ףופכ תויהל

 דחפמ ינא .םירבד ינימ לכ לע תרוקיב יל שיש תורמל ,הזב תעגל דואמ

 ילואש ,לודג הכ תויהל לוכי תאזכ העיגנב קזנה ריחמש םושמ ,תעגל

 .תעגל אל יאדכ
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 בותכל אל םג ןווכתמ התא ,תעגל אל רמוא התאשכ לבא :שידג בקעי ◆

?ולש הריחבה ןפוא תא

 .הדרפהה תלאש לע רבדמ ינא ,אל :רודירמ ןד ◆

?והשמ רידסהל םוקמ ןיאה ,הריחבה ןפוא יפלכ לבא :שידג בקעי ◆

 ןפואש בשוח ינא .קוחב וא הקוחב םא ,הלאשה ילוא תאז :רודירמ ןד ◆

 העבק רגמש תדעווש בשוח ינאו ,קוחב רדסומ תויהל ךירצ הריחבה

 יטרפ ד"ועל ןתנ אוהש רושיאה :תחאמ ץוח ,ןלוכל םיכסמ ינאו ,תועיבק

 לוכה ךסבש בשוח ינא .תושעל ןוכנ אל ייניעבש ,הנידמה תא גצייל

 .הקוחב אל לבא ,הקיקחב התוא ןגעמ יתייהו ,הבוט יד ולש הטלחהה

 .רתוי אל ,תיללכ הרימא איה ,ללכב םא ,הקוח

 .םילולכה םיקוחה תא תונמל םוקמ שיש ןכתיי :ןמדירפ הרפע ◆

 .התנתשה הלשממל יטפשמה ץעויה יפלכ הקיספה .בוט :רודירמ ןד ◆

 יטפשמה ץעויה לש תעד לוקישב ברעתנ אל" ורמאש הפוקת התייה

 םע ."םיכילה בכעל וא קית רוגסל וא ןידל דימעהל ותטלחהב ,הלשממל

 החילס - אלא ונניא ץעויה םגש ללכה עבקנו ,ונתשה םירבדה ,םינשה

 .דבוכמ רבד רמולכ ,יבויחה ןבומב דיקפ רמוא ינא .דיקפ - יוטיבה לע

 ךתוכמס םגו ,דיקפ אלא ךניא םייתניב .ןהכה ןורהא לע םג רמאנ ךכ

 יטפשמה ץעויה לש הלאשה .רחא דחא לכ ומכ ילהנִמה ןידל הפופכ

 .קוחב תאז רידסהל ךירצש בשוח ינאו ,ןמזה םע התנתשה טלחהב

 ?ךמסמב הרדגהל ץוחמ וראשנ םיפוג וליא :ןרטש הידידי ◆

 וניא דיגנה ותואש ,םויה קוחה יפל לארשי קנב .לארשי קנב :רודירמ ןד ◆

 וניא אוה .הלשממל ףופכ ,ומדוק תווצמ תא םייקמ אוה הזבו ,םייקמ

 הלטצאב הצור אוהש המ השוע אוה ?ומוקמב ודימעי ימו ,תאז םייקמ

 תיבירה .יילע העיפשמה תעצבמ תושר לש המגוד תאז לבא .תואמצע לש

 .תיתוהמ איה קנבה דיגנ עבוקש

 ןכאו הקוחל ץוחמ היהי אוה ילסקודרפ ןפואב םאה :ןרטש הידידי ◆

 ?תומרונמ תיסחי רוטפ

 ,םיזוחה קוחל 16 ףיעס תא וילע וליחי .אלש בשוח ינא :רודירמ ןד ◆

 .חינמ ינא ,הלאה תומרונה לש המוד הלחה

 תויוכמס םיליעפמ הנידמה רקבמו תסנכה שאר בשוי :ןמרבוג המלש ◆

 םינידה ,תעצבמה תושרה לש הרדגהב וללכנ אל םהש םושמ זא .עוציב

 !?םהילע ולוחי אל

 התא ,בגא ךרדו ,םהילע לוחי ילהנִמה ןידה .םהילע ולוחי :רודירמ ןד ◆

 גוסה .םיגוס המכמ תיטופיש תרוקיב תסנכה לע שיש תוארל לוכי



ה 
ירוביצה הצעומ

וניכה • ת
עה ס

יריש

49
התלועפ תונורקעו הידיקפת ,היתויוכמס - תעצבמה תושרה

 לש םירחא םיגוס ינש םנשי לבא .הקיקחה תובקעב אוה םויה ינועבצה

 דואמ הרומח העיגפהו ,תונקת ומכ אוהש ,ןונקתה םויק-יא לע :תרוקיב

 םשו ,ויתויוכז תא תחקל םיצורש ןעטו דירש יסוי אב םעפש רכוז ינא(

 תאזו ,תסנכה לש םייטופיש-ןיעמ םיכילהב תוברעתה לעו ;)ןוסיר היה

 .ישילש גוסמ תוסח תרסה

 ,םיילהנמ רקיעב ,םייעוציב םיטביה לע רבדמ ינא ,אל :ןמרבוג המלש ◆

 .הנידמה רקבמו תסנכה שאר בשוי לש

 .תונקת הל שיש תעצבמ תושר ןידכ וניד :רודירמ ןד ◆
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ישילש בבס

םירבודה תומש

הצעומה רבח - םרוי ,רודירא ד"וע

ח"ור ,תועקשה רפסניא ר"וי - יבא ,םייהטרו

םילשורי ,תירבעה הטיסרבינואה ,םיטפשמל הטלוקפה - קרב ,הנידמ ר"ד

ביבא-לת תטיסרבינוא ,תירוביצ תוינידמל הקלחמה - באז ,לגס 'פורפ

יבצ ,רבנע ד"וע

רבעשל כ"ח - ריאי ,ןבצ

ריפס תללכמ אישנ - באז ,רוחצ 'פורפ

   תדעווב רבח ,הביבסה תוכיאו םינפה תדעו ר"וי כ"ח - ירוי ,ןרטש ר"ד

תירטנמלרפ הקיקח  

 םינייפאמה - ןושארה קלחב רקיעב קוסעל עיצמ ינא :רודירמ ןד ◆

 ינששוחו ,רתוי יטנקיפ ינשהש םושמ ,תעצבמה תושרה לש םייתקוחה

 ןוידב הרקש יפכ ,תסנכ-ירבח-הלשממ-תסנכ המחלמל דימ שולגנש

 אוהו ,הרואכל יתמרד תוחפו רבודמ תוחפ אשונב קוסעל ינוצרב .םדוקה

.םייתקוחה הינייפאמו תעצבמה תושרה

 ונניא ,תישאר .ןוידב חתפנ ךכ-רחאו ,החיתפ תולימ המכ רמול ינוצרב

 דוסי יקוח - םייק יתקוח בצמל םיסחייתמ אלא ,שדחמ הקוח םיבתוכ

 םיניינועמ ונאו ,הקוחב רבודמש ןוויכ ,עיצמ ינאש ללכהו ,ילוכו הלשממל

 ינא רמולכ .תבשונ חור לכ ללגב הקוח תונשל אל אוה ,הביצי הקוחב

 שיש םושמ ,דואמ בושח רופישה ןכ םא אלא ,רבד לכ רפשל אל עיצמ

 .תוקוח לש רידת יונישל ןטק אל ריחמ שיו ,הקוחה תרימשל תובישח

 םעהש עגרבו .הטישל ךפה הזו ,דחא יוניש רבע 'הלשממה :דוסי קוח'

 ונכותב הלאל בושחה ,דובכה תא דבאמ אוה חור לכ יפל םינשמש האור

 אלש תוארהל ידכ ,רתויש המכ שבשל םיצורה הלאכ שי .הקוח םיצורש

.הלאכ םישנא ןאכ םיבשוי אלש חינמ ינא לבא ,בושח לוכה

 בור ומכ הנבנש ,םייק 'הלשממ :דוסי קוח'ב םיקסוע ונחנא ,תינש

 תעדלו יתעדלו ,תונורחאה םינשה תורשעב םיריכמ ונחנאש תוקוחה

 ןדיע ינפל ,םינש 01-21 ,םינש המכ ינפל דע .ירמגל רחא םלועב ,םירחא

 .תולשממה ידיב ויה היצמרופניאהו חוכה ,היגולונכטהו היצזילבולגה
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 .שקבתו הלשממל ךל .דרופסקואל ךל ?דומלל תיצר .םולכ תעדי אל התא

 הלוכ היצמרופניאה .בר חוכ שי םידיחיה ידיב .דואמ םצעומ דיחיה םויה

 ,םוקמ לכל טעמכ תישפוח העונתה .שיאמ תושר ךירצ ךניאו ,טנרטניאב

 םלוע הז ."חוכה בר דיחיה" ,ןמדירפ םוט הניכש יפכ ,איה האצותהו

 השע דחא שיא .רבמטפסב 11-ב ומכ ,תונורסח םג ול שי .ןיטולחל שדח

 דעו םלועה הצקמ סקארתנא חולשל לוכי דחא שיא .הנידמ אל ,תאז

.תונידמ אל ,םישנא תאז םישוע .והצק

 םיקזח םישנאה ,םירחא תומוקמבו ברעמב קר אלו ,לארשי ךותב םג

 םושמ ?רתוי עיפשמ אל ינא רתוי קזח ינא םא עודמו .רתוי הברה

 הבר הדימב ךכמ דיספמש ימ .רתוי םיקזח ,םבור וא ,םלוכש

 םינוידב םירבחה דחא תאז ריעהו ,ןחוכמ תודבאמה ,תולשממה ןה

 םידחפ לבא ,דחפמ ינא ,תוקזח תולשמממ םידחפמ ונא ילוא .םימדוקה

 הלוכי הלשממ הזכ ןדיעב ךיא בושחל ךירצ .רבעל םיכייש תורוטטקידמ

 לכ תוצובקה ךותב םידיחיהו תוצובקהו םידיחיה לכ רשאכ ,ללכ דקפתל

 ריעמ ינא .הילע םיפצפצמו הלשממה תא םיכירצ םניאש דע ,םיקזח ךכ

 התוא הלעה והשימ רשא ,תאזה תירוטסיה-תיפוסוליפה הרעהה תא

 ילודגמ דחא ,טדטשנזייא 'פורפ .הזה קוחה אל הזש םושמ ,יינפל ןאכ

 ונאש םושמ ,שדחמ לוכה לע בושחל ךירצש רמא ,ונלש םיפוסוליפה

 לבא ,יחכונה טסקטל הרושק הניא תאזה הרעהה .רחא ןדיעב םייח

 .הריכזהל ןוכנל יתאצמ

 תושרה םג תמיוסמ הדימבו ,רקיעב תעצבמה תושרה :תפסונ הרעה

 םלועהו יטילופה םלועה - תומלוע ינש ןיב ךותיחב תואצמנ ,תקקוחמה

 ,ילהנִמה ללכה יפל לועפל ןהילעו ,חוכ ןדיב הנתנ הנידמה .ילהנִמה

 יניינע לוקיש לוקשל ,םימיאתמ םישנא תונמל ,ןיינעל לוקשל ,לשמל

 םיללכה תא הלשממה לע ליחהל ןווכתמ וניא שיא .ויטביה לכ לע

 תא תונמל הלשממה שארמ הפוצמ ,לשמל .היתולועפמ קלחב ,םיילהנִמה

 ,םיאתמ אל םדא הנמי דיקפ םא .רש תויהל רתויב םיאתמה שיאה

 ,םתמאתה יפל םירש תונמל שקיב אל שיא לבא ."ותוא ףילחת" :ול ודיגי

 ךירצ המכ דע - םירש ייונימ תלאש .תאזכ תיטפשמ הבוח ןיא תוחפלו

 לבא ,הב לזלזל רשפאש הלאש תאז - הטמל םייטילופ םייונימ םיאתהל

.הזה ןיינעה ןמ איה

 הטלחה טילחי וא וב אצמנ אוהש ףוגב עיבצי דיקפ םא ,לשמל וא

 עיבצי תסנכ רבח םא לבא .הלטב הטלחההש ול ודיגי ,ותעדל דוגינב

 ינפמ ,השעיי אלש רבד השעי אוה ,ינויצילאוק םכסהל דוגינב ותעד יפל
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 יפל אלא ,ךתעד יפל אלש לועפל ךילע הבוח התייה 'רבעמה קוח' יפלש

 ינש ןיב דוגינ שי םיתעל ,ןכ םא .תולשממ םיקמש ינויצילאוקה םכסהה

 .ילהנִמהו יטילופה ,תומלועה

 ?םירש 51-02-ל ?הלשממ לע םירבדמשכ םינווכתמ המל :הלאש הפ ולעה

 םדוק עיצה והשימו .םירש ינגס םג ורכזוהש דיגא רודירא ד"וע תוכזבו

 וא הנידמה ידבוע לכ לע רבודמ ילוא וא .םירשה ינגס תא לטבל

 עובקל לארשי דיגנ תוכמס ?הלשממה םניאש םיעצבמ םיפוג לע םג

 אוהו ,ביצקת עובקל רצואה רש תוכמס ומכ יילע העיפשמ תיביר תא

 תויוכמס שי הלשממל יטפשמה ץעויל ?ןכ ילוא וא ,תעצבמ תושר וניא

 םאה ?ןיינעה ךרוצל תעצבמה תושרהמ קלח אוה םאה .תכל תוקיחרמ

 קוח יפ לע םידיגאתו תוצעומ שי ?'הלשממה :דוסי קוח'ב לולכ אוה

 םה םאה ?תעצבמה תושרה יהמ .תויוכמס ילעב םהו ,הלשממה םניאש

 ?ידמעל וא תקרבל וא יקסנאילופול ןודאל ףופכ ינא ?תעצבמה תושרה

 םאה .יילא תועגונה תוטלחה טילחהל לוכי אוהו .עדא בורקב ,עדוי יניא

 תא םג וא ותוא םג לולכי קוחה לע םאה ?תעצבמה תושרהמ קלח אוה

 ?הלשממה ,רתוי םצמוצמה הנבומב תעצבמה תושרה

 ונילעהש תונויער אלא העצה הניא םצעב איהש ,ןאכ שיש העצהב

 המכ שי ,םכוסמ ןויערל וא חסונל ונעגה אל וניניב םגו ,בתכה לע

 תויעב המכ ונילעה .םייקה קוחה תא ונחקל רבד לש ורקיעב .םישודיח

 ןויער - הדובעה תא השעש תווצהו הנידמ ר"ד - ונפסוה רקיעבו ,תושדח

 םיללכ תעצבמה תושרל עובקל :תונידמ הברהב אל לבא ,םלועב םייקה

 הקיספה חוכמ םיבייחתמ םה .הלאכ םיאנת שי םויה םג .התלועפל

 קוח' לשמל .םירחא םיקוחב םתויה חוכמ םיבייחתמ ,טפשמה תיב לש

 וא תאז ךרדב םדאה תויוכזב עוגפל רסוא 'ותוריחו םדאה דובכ :דוסי

 קלחמ ,רחא דוסי קוח חוכמ לבא ,'הלשממה :דוסי קוח' חוכמ אל ,תרחא

 ,םיינבמ םירדסה ןאכ בותכל יוארה איה הלאשה .הקוחה לש רחא

 תעצבמה תושרה - הלשממה תא בייחלו ,םייתוהמ וא םיילרודצורפ

 .הזכ קרפ ונל ןיא םויה ?םהיפ לע לועפל

 הלשממל .הילע תולבגמהו הלשממה ידיקפת רבדב איה תפסונ הלאשו

 תועבונה תולבגמ הל שיו ,םינושה םיימואלה םיסרטניאה לש םידעי שי

 רוצעל וא ילש עקרקה תא תחקל לכות אל איה .חרזאכ ייתויוכזמ

 םאתהב ריחמה תא םלשת ןכ םא אלא ,הלש םיסרטניאה יפל יתוא

 לש םידיקפתה ןיב הלאה תולאשב םירזענ ונחנא ךיא .הרודצורפל

 ?הלשממה לש תולבגמהו ילש תויוכזה ןיבל הלשממה



ה 
ירוביצה הצעומ

וניכה • ת
עה ס

יריש

89
התלועפ תונורקעו הידיקפת ,היתויוכמס - תעצבמה תושרה

 .הלשממה לע תולבגמ םיליטמ ונחנא תלבוקמ הסיפת יפל :הנידמ קרב ◆

 ןאל - ךרד תא הל םיוותמ וא תובוח הילע םיליטמ חרכהב ונניא לבא

 רוסא המ םינייצמ קר אלא ,תושעל הל רתומ המו תכלל הכירצ איה

.תושעל תבייח איה המו ,תושעל הל

 וק עובקל ןויסינה אוה ןוידל הטויטב ירקיעה ףיעסהש בשוח ינא

 ,החותפ תראשנש הלודג הלאש .תושעל הלשממה הרומא המל החנמ

 ןיבל הלשממה ןיב תויוכמסה תקולח ןיינע איה ,ונתניחבמ תוחפל

 הרומא תסנכהש איה ךמסמב יוטיב ידיל האבש הסיפתה .תסנכה

 היצקיפ דוע וז ,ןבומכ .התוא עצבל הרומא הלשממהשו ,תוינידמ תוותהל

 תוטלחה טעמ אל תלבקמ הלשממה ובש ,םייקה בצמל המיאתמ הניאש

 העצהב החנמה וקה לבא ,תוארוה עצבמה םלוג הניא איה .תוינידמ

 ,תסנכה ידי לע תוינידמה תעיבק דצ תא ,הזה קפואב ,ריבגהל אוה תאזה

 ,'תויקוחה ןורקע'ל רתוי תיניצר תוסחייתה תועצמאב רתיה ןיב השענ הזו

 תושעל תכמסומ הלשממהש ,ךמסמב יוטיב ידיל האבש הסיפתל רמולכ

 .םימוחת םתואב תסנכה ידי לע ותושעל הכמסוהש המ קר

 תויוליעפ רבדב השענ המ יכ ,דואמ יתייעב ףיעס אוה הזה ףיעסה ,ןבומכ

 םהל ןיא לבא ,ןהידעלב הנידמ םייקל רשפא-יא ?תוצוחנה הלשממה

 הכמסה שורדל םינכומ ונחנא המכ דע איה הלאשהו ,קוחב הכמסה

 .קוחב תאזכ

 ,םייונישמ רהזיהל ונילעש רודירמ רמ תשיגל ףתוש ינא :רודירא םרוי ◆

 הזש יתיאר אל ,תאז םע דחי .היהש לוקלקל םיעדומ ונאשכ רקיעב

 .םכתשיגל םאתהב עצומ

 .העצה הפ ןיא :רודירמ ןד ◆

 יידמ רתוי שי .ןוידל עצומ חסונ אל הז ,רמוא ינא זא :רודירא םרוי ◆

 קוח לש חסונמ תוטסל ידכ .תישממ הקדצה אלב םייקה חסונהמ תויטס

 םאו .הבוט הביס היהתש בטומ ,ןורקעב ותוא םילבקמ ונחנאש ,דוסי

 םילוציפה ןיב תוריתסל עיגהל םיליחתמ ,הבוט הביס אלב םיטוס ונחנא

 העצהב האור לשמל ינא .יחטש יד טבממ םתוא האור ינאו .םינושה

 איהש ךכ-רחא וליאו ,ירוביצה סרטניאה תא םדקל הכירצ הלשממהש

 תעדל הצור ינא .םדאה תחוור תא םדקלו דוסיה תויוכז לע ןגהל הכירצ

 תא םדקל הכירצ איה המל ,ןיפולחלו ,דוחל םיאבומ םירבדה עודמ

 תא עצבל הכירצ ,קוחב םויה בותכ ךכו ,תעצבמ תושר .םדאה תחוור

 האור ינא ךכ-רחא ?תאז לקלקל המל .םיקוחל םאתהב הלש תוינידמה

 ,תעצבמה תושרה שארב תדמוע ,הלשממה ןמ תבכרומ תעצבמה תושרהש
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 סנכיהל םיליחתמשכ .ךמס יפוגו םייתלשממ םידיגאת ,ןוחטיבה תויושר

 המ ןיבהל הצור ינא .םהילא סנכיהל אל ףידעו ,םיכבתסמ הלא םיכרדל

 הנניא םילמנה תושר ."ןוחטיבה תויושרמ תבכרומ תעצבמה תושרה" הז

 םה ךמס יפוגו םייתלשממ םידיגאת ,ןיבהל הצור ינא ?תעצבמ תושר

 ץעויו ?תעצבמ תושר וניא ,ריכזה ןדש הפ לארשי קנבו ,תעצבמ תושר

 ,תאז םיעדוי אלש הז ךותמ עבונ אל הז ?תעצבמ תושר וניא יטפשמ

 .לגלגה תא איצמהל םיסנמש ךותמ אלא

 םאתהב קרו ךא לועפל תכמסומ תעצבמה תושרה" :האור ינא ךכ-רחא

 ויהי אל קוחב וא הקוחבש הרקמ לכב רמולכ ."הל ונקוהש תויוכמסל

 הצור ינא .תועמשמ לעב הזש עדנ ונחנא ,'קרו ךא' םילימה תובותכ

?רתוי דוע לבלבתנש ידכ ,'קרו ךא' םיימעפ םיבתוכ ,ןיבהל

 ,תונגוה הדימ תומא יפ לע םיפסכ הצקת תעצבמה תושרה" :לשמל וא

 אל הז ריבס ,ריבס אל הז ןגוהש ןיבמ ינא וישכע ."תוינויוושו תוריבס

 .ןגוה אל הז ינויוושו ,ינויווש

 .ץ"גב לש הקיספ ךותמ חוקל הז :רודירמ ןד ◆

 לבא ,חוסינל הפ סחייתהל רשפא ,יאדווב ,החילס לבא :הנידמ קרב ◆

?ךלש תינורקעה הדמעה יהמ .תינורקע הלאשה

 עיבצמ ינאש המש ינפמ ,תוחפש המ תונשלו בותכל :רודירא םרוי ◆

 לכל יארחא רש" :המגוד ןתא .תינורקעה הייטסהמ עבונ וישכע וילע

 אוהש ןיבמו ,תאז ארוק ינא זא ,הפי ."םהילע הנוממ אוהש םידיקפתה

 ותואב אצמנה ,קוחה יפ לע תויאמצע תויוכמס לעב םדאל יארחא םג

 ךכ-רחאו ."הנוממ אוה םהילעש םידיקפתה לכל יארחאה רשה" ,דרשמ

 ליעפי ,תעצבמה תושרב םיוסמ םרוגל תויוכמס קוחב ונקוה" :ארוק ינא

 יקוחה בצמה יפל לבא .םויה יקוחה בצמה הז ."ומצעב םרוג ותוא ןתוא

 אוה ,םכלש ךמסמה יפל .תוכמסה תא ומצעל תחקל לוכי רשה ,םויה

 ומצע לע תחקל לוכי אוה .תוכמסה תא ומצעל תחקל ילב ,יארחא רבכ

 אוה ךמסמה יפל לבא .רחא רבד הז תיטופיש תוכמס .תוכמסה תא

 ןאכ בותכה יפל רבדה שוריפ ?יארחא הז המ .םידיקפתה לכל יארחא

 ינא .יארחא אוהו ,רחא והשימ ידיב תוכמסהש ,תחקל לוכי וניא אוהש

 ,אוהש ומכ 'הלשממה :דוסי קוח' תא תחקל היטרקומדל ןוכמל עיצמ

 ילב הנקתלו ,קוחב תיניצר הלקת ,תיתוהמ האיגש שי הפיא תוארל

 רוסא .תעדה לע תלבקתמה הקוח ונל היהת זאו ,םישדח םירבד איצמהל

 ,רדסב ,הָנ ּוקל שי םאו .הזה גוסהמ םיפיעסב וליפא תוכובסת רוציל ונל

 .ךירצש המ הז
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 יתעמש רשאכ לבא ,ילש תידוסיה השיגה תאזש הדומ ינא :רודירמ ןד ◆

 עיפומה ןויערב ןודל בושחש יבלב יתרמא ,םירחאה םירבחה ירבד תא

 תושרה לכ דקפתל הכירצ הבש ךרדה תא רידגמה תידוושה הקוחב

 לוקישב םימיוסמ םייתוהמ םיילרודצורפ םיללכ םייקל הבוחה :תעצבמה

 עומשל הבוחהו עומישה תוכז ,הקיספב ץראב ועבקנ בגאש ,תעדה

 ,בגא ךרדו ,םהלש קוחב תאז ורצנ םה .ילוכו תוריבסהו יניינע לוקישל

 .שדח ןויער הז .הידוושמ קתעומ ,'םדאה תחוורו תויוכז דוביכ :דוסי קוח'

 לולכל יואר אל" :רמול רשפא .ןיינעמ אוהו ,תוקוחב ויתיאר אל םויה דע

 רשפאו ,"ןאכ ולעוהש תוביס הלא יאמ הז תא בותכל יואר אל ,הז תא

 .יוניש הז זא ."הז תא בותכל יואר ןכ" :רמול

 .םידוושה קר ילוא ?הב רבוד ימ .תידוושה ןושלה הרזומ :האירק ◆

 .םמצע םידוושה קר הארנכ :רודירמ ןד ◆

 ילכ ומכ ואריי דוסיה יקוח וא הקוחהש יואר אל יאדו :לגס באז ◆

 םייתנש רחאל קחוהש ,'קוסיעה שפוח :דוסי קוח'ב יד וניזבתהו ,קחשמ

 הריחבהמ החירבה קוח אוה יחכונה 'הלשממה :דוסי קוח' .שדחמ

 קוחמ חרבנ ואוב" :ורמאש ,הזכ היה תסנכב םיניינעה בצמ זא .הרישיה

 ואוב לבא ,עגר" :םינוש םימורופב יתרמא ,םכדבע ,ינאשכ ."הריחבה

 :יל ורמא ,"םירבד המכ ןקתנ ,שדחמ םיקקוחמ רבכש תאז תונמדזהב

 עקרכ תאז רמוא ינא ."חורבל ידכ ,הזה קוחה תא לבקנ לוכ םדוק ,אל"

 רשפא המו רפשל רשפא המ הארנ ונחנא ךכ-רחא .הירוטסיהכ ,יתקיקח

 .ףיסוהל

 רטשמ ץראב ןנוכל ךירצש םיבר לש המכסה שי םויהש בשוח ינא

 הלאש הנניא יאדווב וזו םיגוח ינימ לכמ םיכמות ךכל שי .יתואישנ

 .תיטילופ

 ףרצל איה ,יתואישנ רטשמ ץראב ןנוכל הדיחיה ךרדה :רודירא םרוי ◆

 תירבה-תוצראל ונתוא

 .ינא אל ,רודירא ד"וע היה הז .בוט :לגס באז ◆

 .תאז עיצמ ינאש יתרמא אל :רודירא םרוי ◆

 רטשמ היה ,הרישיה הריחבב ונישע ונחנאש המ ,זנטעש אל :לגס באז ◆

 החידבל ונכפהו ,אל תצק ,יתואישנ תצק .תולופכ תואכרמב יתואישנ

 המכ הארת ,ךכב ןודנשכ .יתואישנ רטשמ לע רבדמ ינא .תימואל-ןיב

 .הז לע בושחל רשפאש

 .קרב דוהא לשו והינתנ ןימינב לש האצרה ,םירוספורפ תרובח ,ונעמש

 השק המכ וניארו ,תועש המכ לש תוחישל דוחל םהינש תא ונאבה
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 אלש בשוח ינא ןכל .םיבצינ ונחנא המ ינפבו ,דקפתל הלשממ שארל

 דועו .ךכב הקומע הבשחמ עיקשהל ילב ,תוריהמב תאז ןגראל יואר

 הברה םירסח הזה 'הלשממה :דוסי קוח'ב :םינוקיתל רשאב ,רבד

 הקיספה תא קספ ץ"גב 3991 תנשב :המגוד םכל ןתא .םייתמא םירבד

 ןהכל לכוי אל םושיא בתכ ודגנ שגוהש רש ןגס וא רשש ,תמסרופמה

 הכלה תאז .ותנוהכמ ותוא ריבעהל בייח הלשממה שארו ,הלשממב

 .ידכב אלו ,קוחב ונניאו ,גהנמ והז .היפל םיגהונ םינש רשע .הקוספ

 ףא רשפא .קוחב בותכ אל הז לבא ,תלבוקמ הקוספ הכלהכ ראשנ הז

.הריבסו הרשכ הנוהכה ,העשרה םרטבש יחכונה קוחהמ קיסהל

 תסנכה רושיאב ךרוצה רבדב הלאשה דימת תדמוע :תפסונ תוקמחתה

 המכ ויה ,והינתנ תלשממ יהלשב ,הנורחאל .תוימואל-ןיב תונמאל

 לע חווידב ןדה ףיעסה .םיחטשל רותיו רשאל תסנכה ךרוצ :םישודיח

 ויה .ןיטולחל ימנא ,ענמ לש ןגמ תלועפ לש הרקמב אל ,המחלמ תזרכה

raw לע רבוד .רתוי הברה תובוט תועצה  rewop  tca לעו הקירמאב ומכ 

.רסח הזו ,םיפסונ םירבד

 גשיהל העיגה תסנכה !היוללה !יפוי - "עדימ רוסמל הלשממ לש הבוח"

 בייחל םירבח םיעברא לש בורב רשפא בשומב םעפש יל המדנש ,רידא

 חינמ ינא .םיימתס םירבד הפ שי םג .עיפוהל הלשממה שאר תא

 .אשונה תא םייח תמאבש ,ינומכ םישנא הפ םיבשויש

 טקיורפה ,טקיורפ םילהנמ םא לבא ,םיעגונ אל - םיעגונ אל םא ,ןכל

 רטשמ לע הלודג הכרעמ וזו ,קמוע תבישחב ,תוגרד המכב אוה

 .יתואישנ

 ,דואמ םיפי םיחוסינ ןאכ שי זא ,הבשחמ ןאכ שי תמאב םא ,לבא

 לבא ,הלאה תורדגהה תא סינכהל רשפא ?חסינ הנידמ ר"ד .םירדהנ

 .םירקמל תויעמשמ-דחו תורורב תוארוה תויהל תוכירצ ,יתקוח טפשמב

 ונל ץיברי ןוילעה טפשמה תיב תיתקוח היצלטסנוק לכבש ןכתיי אל

 ןיד קספ ,םיינש לומ העבש וא ,העברא לומ השימח ,םיטפוש העשתב

 יתאבהש המגודב ,לשמל ךכ .ןאכ םידח םניא םיבר םירבד .והשלכ

 ונל ןיא .רש ןגס וא רש יפלכ התועמשמ ,םושיא בתכ תשגה ןיינעב

 םינד ונא ?רוסמל עדימ לש גוס הזיא - עדימה תבוח :ללכ הארוה

 ךכל ןיאו ,וליפא עדימה שפוח קוח רחאל ,שדחה 'הלשממה :דוסי קוח'ב

 .שאר דבוכב ךכב קוסעל שי יתעדל .הקומעו תיניצר תוסחייתה

 לע ךיא הלאשב םיקסוע ונניא יכ ריכזהל הצור ינא :רודירמ ןד ◆

 םירבד םתואב קר אלא ,תויהל םיכירצ םיקוח וליאו דקפתל הלשממה
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 עדימה גוס תא עובקל הכירצ הקוח תמאב םאה .הקוחב םיאצמנש

  .הקוחב ללכיהל םייוארה םירבדב קר םיקסוע ונחנא ?םיטרפהו

.הקוחב תויהל תוכירצ אל תוארוההמ זוחא םיעשת-םינומש :לגס באז ◆

 תומיאתמה תורעהה תא קר ריאשהל ךירצש הדומ ינא :רודירמ ןד ◆

 .תורשפא תאז .הקוחל

 אצמנ םא .ליחתה רבכש ךילהת והז ,רודירמ רמ ,בגא ךרד :לגס באז ◆

- הלשממה קוח הפ

 הצעומה ,הנידמה רקבמ קוח ,תסנכה קוח ,הלשממה קוח שי :רודירמ ןד ◆

 קוחהש ובשחש ויה .החירב הפ ןיא :תורעהל רשאבו .ימואל ןוחטיבל

 תאז .םיחטבמ ףוחל ונרזח אלא ,ונחרב אל ןכלו ,דואמ ער היה םדוקה
.ותדמעו דחא לכ .יתדמע

.ןמזה תניחבמ החירבה ,אל :לגס באז ◆

 .ונחרב אל .םיחטבמ ףוחל עיגהל תנווכמ ןותרמ תציר ,אל :רודירמ ןד ◆

 ינאו ,ותוא בייחמ יאדווב ןילייב יסוי ךל רמאש המ לכ ,ךירבדל עגונבו

 ןוידל אל ןה ךא ,תוימיטיגל ויתועד .ויתועד תורמל ,דואמ ותוא ךירעמ

 .םתס םירבד רמוא וניא אוה ,יתמא שיא ןילייבש רמוא קר ינא .וישכע

 ינא .ונממ תרחא בשוח קר ינא .שדחמ םינוקית ךשמהל ןווכתה אוה

 תיבמ הקיספ הפ שיש ונל רורבשכ םג ,ןקתל ךירצ אל הקוחש בשוח

 קלח םש ,תסנכב רובעי אל הז .תסנכה ירבחל גאוד אל ינאו ,טפשמ

 ןוקיתה םצעש בשוח ינא .ילוא םתוניסח רסות אלו ,םידושח םויה לודג

 תירוביצ היצמיטיגל רצייל .ומצעב ביצי וניאש קוחל אקווד ,יתייעב אוה

 קחשמה יללכ תא םינשמש רוביצה תשוחת .בושח רבד הז לשממ תטישל

 העדב ןיידע ינאש רמוא ינא ןכל .היצמיטיגלל דואמ הער איה ןמזה לכ

  .דואמ םיבושח םה ןכ םא אלא ,םינוקיתב רהזיהל ךירצש

.רתוי הברה רוביצל םרצ הז - םירשה ירפסמ :האירק ◆

 .קוחב עובק תויהל ךירצ אל רפסמ ,ןכ :רודירמ ןד ◆

 ועבקנש הלא ומכ דוסי תונורקע תללכהב ךמות ינא ,תישאר :רבנע יבצ ◆

 םאתהב אלו תוינויוושו תוריבס ,תונגוה הדימ תומא :םיעיצמ םתאש ךמסמב

 ןהמ רבדב ןורקיעה תעיבק לבא .ינכט ןיינע אוה 'ןיד לכ םאתהב' .ןיד לכל

 .הזה גוסה ןמ םירבד לש הקוחב הללכה דעב ינאו ,הבושח ,הדימה תומא

 .הלשממה קוח םע דחי איבהל יאדכ ,'הלשממה :דוסי קוח' ןוקיתל העצה

 ,תירבה-תוצראב לשמל .םעפל םעפמ התוא ןקתל וכרטצי אלש :רבנע יבצ ◆

 רפסממ טעומ הקוחל םינוקיתה רפסמ ,תכל תקיחרמ המגוד וז ילואו

.תורודה
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 .םהל שרפמ אוה .טפשמה תיב לש היעב ןיא םש :רודירמ ןד ◆

 ונניאו ,םיינש וא רוד דועב ועבקייש םג םה תונורקעה .ןכ :רבנע יבצ ◆

 ןוחבל ךירצ טפשמה תיב .תויוחתפתהה הנייהת המ ונמצעל רעשל םילוכי

 ,ןכל .םיטרפ םימאות םה םא אלו ,תונורקעה תא םימאות םיקוחה םא

.תונורקע וב ויהיש דעב ינא .דח תויהל ךירצ ךמסמהש בשוח יניא

 תעצבמה תושרה יסחי ןיינעב איה ,הזה בלשב תוחפל ,הנורחא הדוקנו

 קוח'ל ךייש וניא אוה .'הקיקחה :דוסי קוח' אוהו ,תקקוחמה תושרהו

 ,ואיבהל הבוח .םיסחיה תוהמל ךייש אוה לבא ,'תעצבמה תושרה :דוסי

 הארוה :תועורזה ןיב םיסחיל רשאב בושח רבד וב עבוק יתייה רתיה ןיבו

 רוסא קוחש םש רמאנו ,קוח םיקקוחמ ךיא - טדנמה תפוקתב התייהש

 .דחא אשונמ רתוי לולכיש

.םירדסהה קוח ומכ :רודירמ ןד ◆

 תסנכלש ךכל םימרוגה דחאש יל המדנ .םירדסהה קוח ומכ :רבנע יבצ ◆

 בייח הקיקחה ךילהתש הדבועה אוה ,הבושח הקיקחב רמול המ ןיא

 אכוח השוע םירדסהה קוחו ,ינש תיב דעב וליפא ינא .תננסמ ךרד רובעל

 ןיינעל בושח יכה רבדה הזש ודיגיש המכ .הקיקחה ךילהת לכמ אלולטאו

 םירבוע ,םימלש םיקוחש ,םימלש םירדסהש ןכתיי אל ,הנידמה ביצקת

 דעו הנושארה הלימהמ םר לוקב םתאירק רשפאמ אלש ןמז קרפ ךות

 זא יכ ,דחא אשונ לע דחא קוח בייחיש קוח היהי םא .הנורחאה הלימה

 ךילהתב ,םירחא םיקוח האמ דוע םע דחי ןכתיי אל קלדה קשמ קוח

 .םיפסכה תדעווב םייעובש ןב

 תא ךירעהל עדוי וניא אוה .תסנכה תא בזע רבנע ד"וע :רודירמ ןד ◆

 .םיניבמ םה ,םיארוק םה .םייחכונה תסנכה ירבח לש היצנגילטניאה

 תא יתאבה תוסנכ הברה ירחאו ,ךכ לע יתמחלנש ריכזא :רבנע יבצ ◆

 הל רתומ ,ןונקתב הארוה ילב םגש :יתפקשה תא לבקל תסנכה תדעו

.וריבעהלו קוח לצפל

  .ירוטסיהה רואיתה ךרוצל רבד ףיסוהל הצור ינא .רורב :רודירמ ןד ◆

 עבונ ,בשוח ינא ,5891 תנשב דלונש 'םירדסה קוח' ארקנש רוציב ךרוצה

 תסנכבש ,לשמל ךתעד לע הלעמ תייה .תסנכה הב הגהנש תורקפההמ

 תדעווש ?יצחב ימואל חוטיבב ץצקל םיכסת הדובעהו החוורה תדעו ונלש

 ללכל תיארחא המצע הארת איהש ?תוירחאב גהנתת הדובעהו החוורה

 .ןיא ?ימואל חוטיבב לפטל םיכסת איהש םלועב יוכיס שיה ?קשמה

 ללכל תוירחא הל ןיאש הדעו איה ,ךליאו ונילזומלא ילברא הנשוש ימימ

 .תרחא תאז תושעל וא הלאה םינוקיתה לע רתוול רשפא ןכלו ,קשמה
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 םהלש הדעוובש עדוי התאש םיקוח שי .ךרוצה ןמ אלו ,עבונ הז ךכמ

 ןלוכו ,תויארחא ויה ןלוכש תודעו ויה ול .םלועל ורבעי אל טושפ םה

 םושמ הארוה תועש תיחפהל הרומ ךוניחה תדעו ,תוירחאה תא תואור

 יבול אוה דחא לכ אלו - תואירבב ץצקל הרומ תואירב תדעו ,ףסכ ןיאש

 רבד ןיא .הלש תא השעת הדעו לכש חינהל םעט היה זא ,ולש קלחה לש

 תורזגה תא :ורמא היתודעו .היתויוכמסמ הקרפתה המצע תסנכה .הזכ

 ףיסוא ינא ,םילטבומל ףיסוא ינא .םיבוטה ונחנא .תרחא הדעו לבקת

 ושעי ,םיפסכה וא רצואה תדעו ,םיערהו .םילוחל ףיסוא ינא ,םידימלתל

 ריבעהל תורשפא ןיאש ,ןאכ הרקמ אל הז ,םהל חונ זא .הדובעה תא

.תאז

 אלש םירדסהה קוחב םיקוח םנשי ,תישאר ,רודירמ רמ :רבנע יבצ ◆

 .ןיינעל םיכייש

.קדוצ התא :רודירמ ןד ◆

 רדסה ילוא ,זא עבוק יתייה ,תינש .םירוהט םייעוצקמ םהשו :רבנע יבצ ◆

 הזכ קוח לכב ויפלו ,ביצקתה תא םיוולמה םישגומה םיקוחל דחוימ

 .םיפסכה תדעו שאר בשוי תושארב תפתושמ הדעו תבשל תבייח

 .השיבמ הרוצב לצונ םירדסהה קוחש ךתא םיכסמ ינא :רודירמ ןד ◆

 םירבד םינפה תדעווב וא החוורה תדעווב ריבעהל רשפא ךיא ,תאז לכבו

 ,םתוא וריבעיש ,חתפתהש המ יפל ,םבכרה יפל םלועב יוכיס םוש ןיאש

 תפתושמ הדעו םיקהל ?ביצקתל תוירחא םישיגרמ אל םישנאהש ןוויכ

?ילוא

 אל םעפ ףא ןיינעב תקסועה הדעווש םושמ ,קוחב עבקיי הז :רבנע יבצ ◆

 .תפתושמ הדעווב תויהל בוטה הנוצרמ םיכסת

 יל ןיא ןכלו ,יידמ תויטקרטסבא יל תוארנ הפ תורדגהה :ןרטש ירוי ◆

 ךלהמה לש ודוסיב אוהש ,ביצקתל עגונש המב לבא .ןהילא תוסחייתה

 ראווצ תרצוי ,םיפסכה תדעווב זכרתמ ביצקתהש הדבועה םצע ,ינוטלשה

 שי .ביצקתב ןודל ילארשיה טנמלרפל רשפאמ ונניאש ,תסנכב קובקב

 אוהו ,דחא הדעו שאר בשויו םישנא לש דואמ םצמוצמ רפסמ ךל

 ביצקתש בשוח ינא ןכל .םינושמו םינוש דואמ םיכלהמב טולשל ךירצ

 ,החוורהו הדובעה תדעוול ךייש ,לשמל ,החוורהו הדובעה דרשמ לש

 הלבגמ לש תרגסמ ,םייקתמ הזה ןוידה הכותבש תרגסמל גואדל ךירצו

 לבא .תופולח עיצהל וא תויופידע תונשל הלוכי הדעווה הבש ,תיביצקת

 .ןודל תסנכל רשפאמ וניא שארמ םויה אוהש יפכ ךילהתה

 ,תסנכב ביצקתה תרבעה תא תוולל לוכי המ רידגהל ךירצ :ףסונ רבד
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 םג אלא ,םירדסהה קוח קר היהי אל הז וישכעו( תאזה הטישבש םושמ

 ינימ לכב הקיקח תחאב תונשל הלוכי הלשממה םוי לכ )תילכלכ תינכת

 לכ תא סורהל ךכבו ,הנידמה ביצקת תא תרשמ לוכהש הנעטב םימוחת

.ןוקית םיבייח םהו ,םירבדה הלא .ירטנמלרפה ךילהתה

 אל םנמא .םירחא םיטנמלרפב הרוק המ תוארל יאדכ :רודירמ ןד ◆

 המדנ ,תרחא דבועש ינקירמאה סרגנוקהמ ץוחש יתעמש לבא ,יתקדב

 הלשממה תעצהל ןוקית םוש רבע אל םלועמ יטירבה טנמלרפהש יל

 ,תויתקוחהו תוינבמה יפל ונלצא םג .וב תעגל זעמ וניא שיא .ביצקתב

 תעמשמ שיש םושמ ,ןוקית םוש ילב לוכה ריבעהל הכירצ הלשממה

 תא ורקבי תסנכה ירבחש ונלש ןוצרה ןיב חתמ םייק .תינויצילאוק

 ןיאש ,היצילאוק לע היונבה הלשממ םייקל ונלש ךרוצה ןיבל ,הלשממה

 םהש המ לע םירבוע םה ךכבש םושמ ,הדגנ לועפל תוכז הב םירבחל

 הדבוע .הטושפ אל היעב תאז .לועפל - ןשיה רבעמה קוחב ול םישרדנ

 .תסנכל שישמ תונשל תלוכי תוחפ שי ,יתעדל ,םירחא םיטנמלרפלש

 תדעוו תסנכה ירבחש היה "ךרובמ"ה יונישהמ קלח .הנשמ תסנכה

 לכ :החקיפ רבכ תסנכהו ,והוקלחי תישיא םהש ףסכ ולביק םיפסכה

 תאז יתיאר ירעצל .םהב ןיינועמ אוהש תודסומל קלחל ףסכ לביק דחא

 לאוש התא .דואמ םיענ אל היה הזו ,רצואה רש יתייהשכ ,ייניע ומב

 ,הצור אופא יתייה אל הזכ חוקיפ ?רתוי בוט חוקיפה הפיא :ךמצע תא

.הככ ףסכ הברה וקליח .ליעי היה אוה לבא

 םיפוג ינש ונל שיש איה ךלש רואיתב אצומה תדוקנ ,תישאר :ןבצ ריאי ◆

 ונל שישו ,תידדצ-דח השיג םיגציימה – ךוניחה תדעוו הדובעה תדעו -

 ןובשחב האיבמה הפיקמ תימלוע הייאר םיגציימה רצוא רשו הלשממ

 תוארה תדוקנב רפוכ ינא לוכ םדוק .םיכרצהו םיסרטניאה לכ תא

 .תאזה

 ?ןהיתשב וא היינשב ,הנושארב :רודירמ ןד ◆

 ,םירדסהה קוח לש עינמל ךלש ןועיטב רפוכ ינא .ןהיתשב :ןבצ ריאי ◆

 תוחפשמ קוח תא .העודי התייה תופתושמה תודעווה תטיש :עודמ רמואו

 דרוהו ,תסנכל אבוה אוהו ,הרשיא הלשממה י"מת המזיש םידלי תוכורב

 היה אל הז .החוורהו הדובעה תדעוו םיפסכה תדעו לש תפתושמ הדעוול

 ,םייתסה תסנכה בשומש דע ךשמנש ךורא )תועצה בוכיע( רטסביליפב

 הילפא לע ססבתה קוחהש ינפמ תאז יתישע( קוחה תא הכשמ הלשממהו

 עודי היה תודעו בוליש לש הזה ןונגנמה לבא .)םיברעו םידוהי םידלי ןיב

 םיקוחה תא לצפל הלכי תפתושמה הדעווה ירה ,הזמ רתוי .רבכמ הז
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 קמועל ןויד רשפאל התצר אל איה לבא .דרפנב אשונ לכב ןודלו ,הלאה

 .הלאה םיקוחהמ דחא לכב

?העבצהה וא ןוידה ,הל עירפה המ :רודירמ ןד ◆

 .םיעיצמל תוחונ אל תולאש וררועתי ןוידב אמש היה ששחה :ןבצ ריאי ◆

 ריכזת תא יתשקיב ,תיתלשממ קוח תעצה ןוידל ואיבהשכ ,םעפ אל

 הניכמ הלשממה רשאכ ירה .ותוא יתלביק ,היצקטורפב ,ישוקבו ,קוחה

 .םהיתובוגת תא ושיגיש ידכ םייטנוולרה םימרוגל םינופ ,ריכזתה תא

 אל רבכ הז תא ?רחא וא הז םרוג ביגה דציכ תעדל רשפא :יתלאש

 וגיצהו הדעווה ינפל הלאה םימרוגה ואבשכ ךכ-רחא .לבקל יתלוכי

 הז .הזה עדימה תא עדי אל קקוחמה יכ ררבתה ,השדח תואר תדוקנ

 .םיקקוחמה ינפב אלמ עדימ איבהל םיבייח .עדימה שפוח

 ותואב קשחתהש המ הזה קוחל וסינכה :םיעדוי םכינש ותואו ,םגפ דועו

 .םיניכ יציב דעו םימאר ינרקמ .סינכהל עגר

 תאז לכב .רבנע ד"וע רמאש םירבדה לכ םע םיכסמ ינא ,ןיינע לש ופוגל

 םיבשוח ונחנאש תוצרא ,הפוריאב רפסמ תוצראב טיבהל הצור יתייה

 תונקותמ תונידמב תושעל וליכשה המ תוארלו ,ןהמ דומלל המ ונל שיש

 קוחל סינכהל וליכשה המו ,דוסי קוחל סינכהל וליכשה המ ,תורחא

 .יתואישנ רטשמל דגנתמ ינאו ,יתואישנ רטשמ ונלצא ןיאש רורב .ליגר

 לגלגה תא ונאצמה ונחנא אל יכ רוכזל יאדכ - היטרקומדה ןיינעבו

 .הז םוחתב םילודגה םישדחמה היהנ ונחנאש ענכושמ יניאו ,הזה

 ,םיקוח תעצבמ קר אל הלשממהש ינפמ ,תויכרע תועיבק לולכל דעב ינא

 ינאש יתקיקח יפוא ילעב םיינורקע םירבד םנשיו ,תוינידמ תלהנמ איה

 תיצילמ הקוחל הליפנ תנכס שי .תוינידמה יבצעמ תא וחני םהש הצור

 תחקל ןכומ ינא .הב רמאנה לש ךופיה איהש תואיצמ לע הסכתש

 ידכ ,יתרבחה קבאמל ןגוע שמשל לכוי יכרע חוסינש ןוויכ ,ןוכיסה תא

.תואיצמל ךופהתו הצילמ תויהל לדחת הקוחהש

 ,'ותוריחו םדאה דובכ' לשמל ,דרפנ קוחב ועבקנש םיטרפ סינכהל ךירצ

 .הלועפה תא תוחנהל םיכירצה דוסיה יכרעל

.'םדאה תויוכז :דוסי קוח' ,עיפומ הז :רבנע יבצ ◆
.ילוכו "םדאה ייח  תשודק" ,טוריפ ךל שי .אל :ןבצ ריאי ◆

 .תורוקמהמ חוקל ,םדאה לש דוסיה תויוכז קוח ,ןושארה :רודירמ ןד ◆

 תשודק ,םדאה ךרעב ןדש ,דוסיה יקוח לש ינשה ףיעסהמ חוקל ינשה

 ומכ הז "ןירוח ןב ותויה" .קיודמב בותכ הז .ןירוח ןב ותויהו םדאה ייח

 .הנוש תצק חסונב לבא םייק הז .'ותוריח'
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 םוצמצ לש הליבחה תקסע תא םדקל רשפא ךכ קר ,דעב ינא :ןבצ ריאי ◆

 תאז תושעל רשפא-יא לבא .ליגר קוחב םירבדה טוריפו ,הקוחב הרימאה

 טוריפה םע 'הלשממה :דוסי קוח' תא לטבל לכות אלש םושמ ,תרחא

.ךילהתה הז .ריוואב יולת ראשה תא ריאשהלו יללכ קוח לבקל ,ולש

.דחי םתושעל ךירצ :רודירמ ןד ◆

 הללכהב םירבדה תא רמול ךירצש ןיבמ ינא ךירבדמ :רוחצ באז ◆

 - קוחל תונפהלו

 אל םגש ידכ תאזו .ןיינעה הז .דחי םתוא שיגהל לבא ,אל :ןבצ ריאי ◆

.דשח ררועתי

 הנידמה רקבמ קוחב ,רמגנ תחא םעפ :םיימעפ ךכ השענ :רודירמ ןד ◆

 .'הקיקחה :דוסי קוח'ב רמגנ אל תחא םעפו ,דוסי קוחלו קוחל לצופש

 ,הקיקחה קוחלו הקיקחה דוסי קוחל :םיינשל ותוא קלחל היה ךירצ

 .רבד לש ופוסב ורמגנ אל םהינשו

 יקוח לכ ,יתעדל .תיחוסינ הינומרה ןיינעב והשמ ריעהל הצור קר ינא

 אל ינא ,וילע ובשחת ,רבד דועו .םימצמוצמ תויהל םיכירצ דוסיה

 התאשכ :סעכמ וצפקי ןוילעה טפשמה תיב "יבהוא" לבא ונממ להבנ

 ןויסינ לכ ,ליגר קוחב ראשה לכו ,תונורקעה תא דוסיה קוחב עבוק

 ותקיספל ,ןוילעה טפשמה תיבל ףופכ היהי ליגרה קוחה תא תונשל

 ךרדב דוסי קוח יוניש ,םויה לבא .ךפהל ,דגנתמ יניא .ותמאתהלו

 ,ןוילעה טפשמה תיבל תאז ףיפכמ התא םעפה .ףופכ היהי אל ללכ

 ינא הפיא עדוי ינא .השענ הז םגש ,םכל ועד לבא .להבנ אל ינאו

 דגנתיש ימ תא וארת ,םכל רמוא קר ינא ,ןוילעה טפשמה תיבב דמוע

 .הזל

 גישת אל - תטרופמ היהת הקוחהש - היינשה תורשפאה :ןבצ ריאי ◆

 יוכיס ןיאו ,ימוקמה ןוטלשה לע ןוידמ םיאב ,לשמל ,ונחנא .תוביצי

 .הקוחל ימוקמה ןוטלשה לע טרופמ רבד סנכייש

 השרמ אוה המ וטילחיו ,ןהכ יזועל תאז וריבעהש רחאמ :רודירמ ןד ◆

 תא םג .אל המו הקוחב סנכנ המ טילחי הננערמ ןהכ יזוע - אל המו

.עבק רבכ אוה םינגסה

 :דוסי קוח' לע רשפא םג ,הקסע ותא השעת םא .עדוי ינניא :ןבצ ריאי ◆

 .'הלשממה

 ףיעס ,רוביצב הקוחה לש הדמעמל תוסחייתה יל הרסח :םייהטרו יבא ◆

.תיגיגח התויה לע ,ילוא הנשמ

 .םיכסמ ינא :רודירמ ןד ◆
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 איהו ,הילע המכסה ןאכ היהתש חוטב יניאו ,הרעה דוע :ןבצ ריאי ◆

 .'רוביצה ןמאנ' חנומל תסחייתמ

 םישנאו ,תמדוקה הבישיב דואמ ןיינעמ ןויד וילע להנתה :רודירמ ןד ◆

 .וילא רשאב תוגשה ולעה

 ,םתעבה רגמש טפושהו התאש תונויערה יפל ,םכתטישל :ןבצ ריאי ◆

 וריבסי "םיטסילאירוטקס"ה לכש ןוויכ ,בוט וניא .'רוביצה ןמאנ' חנומה

 .רוביצה ינמאנ םהש ינפמ םישוע םהש המ תא םישוע םהש

 .רוביצה והימ איה הלאשה :רודירמ ןד ◆

 רוביצה והימ קודבו אצו ,'יללכה רוביצה' רמול ליחתת .ןוכנ :ןבצ ריאי ◆

lufhsiw הז .רתוי ידוסי רבד רמוא ינא .יללכה  gnikniht, קתונמ 

 דחוימבו ,תירזגמ ,תילאירוטקס הניאש הרבח ריכמ יניאו ,תואיצמהמ

 םלעתת הקיטילופהש בושחלו ,ונלש הרבחה ומכ ךכ לכ תירזגמ הרבח

 .יטקרטסבא ,יללכ סרטניא קר גצייתו ןיטולחל

 .תעצבמה תושרה לש היישעה ,הקיטילופה לכ אל :רודירמ ןד ◆

 םג איה היעבהש בשוח ינא .תעצבמה תושרה לש היישעה :ןבצ ריאי ◆

 ?ימואל-ללכ ילוא ?ילאירוטקס הז - בגנה חותיפ אשונ :הרדגהב

.ךכ וא ךכ הז עודמ ,תאז םיססבמ המ לע קמנל ךירצ :הנידמ קרב ◆

 ינא .הקמנהה ירעש אלו שוריפה ירעש אל ,ולעננ אל םלועמ :ןבצ ריאי ◆

 ךירצ המל וריבסיש םיילבולג םיטביה ילעב םיימואל םיקומינ ךל ןתא

 .לשמל ,ןורקע תא קזחל

 התא יכ ?םיימואל םיילבולג םיקומינב שמתשמ התא המלו :רודירמ ןד ◆

 התאש עדוי התא .ללכ שיגרהל ילב ,"רוביצה ןמאנ רוביצה" ךותב שרשומ

 תבוטל אלו ,ולוכ רוביצה תבוטל איה ךלש תוינידמהש ריבסהל חרכומ

 .תאז רמוא תייה - אלו ,קדצבו .יצוביקה ,ילחנתמה ,ידרחה רזגמה

.הייסולכואה לש תמיוסמ הצובקב לפטל הצור ינא :ןבצ ריאי ◆

 טביהמ ךכל תיאכז איהש בשוח התא יכ תאז השוע התא  :רודירמ ןד ◆

 לדבהה לכ הז .לדבהה הז .התוא גציימ התאש םושמ אלו ,ירוביצ

 עיגמש בושחל לוכי ינא .ךכ לכ ידרח אל לשמל ינא ,הארת .םלועבש

 םהל ןיא יכ ,םינוליחלמ רפסה תיבב תותיכ רתוי םהל ונתייש םידרחל

 רמול לוכי אל ינא .ידרחכ םג תאז תושעל לוכי ינא .רדסב הזו ,קיפסמ

 .לדבהה הז ."ףרשייש ראשה"ו ילש רזגמל גאוד ינאש

 ."ףרשייש ראשה" רמול אל ךל עיצמ ינא :ןבצ ריאי ◆

 בצמל ונעגה ,תאז לכבו .ךתא דחי ךייחמ ינאו ,רמוא התא :רודירמ ןד ◆

 תא גציימ ינא .אל רבכ םויה ,תאז םיאיבחמ ויה םעפ .םירמוא ךכש
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 .יתוא ןיינעמ אל רחא רבד םושו ,םילחנתמה תא ,םידרחה תא ,םילועה

 .לוכה ךסה תא תוארל ךירצ התא .ךוניח הז

 םישל ךירצ ביצקתבש םדוקה ןוידב רמול יתקפסה אל :ןבצ ריאי ◆

 ךירצ .ונייח תייווה תאזש םושמ ,תוירזגמהמ םלעתהל רשפא-יא .םינוסיר

 תויהל םילוכי הלאה םינוסירה םא קפס םלוא ,םימיוסמ םינוסיר םישל

 .הקוחב םיחסונמ

 איהש ןכתייו ,תוסחייתה יל הרסח :תונטק תורעה יתש :םייהטרו יבא ◆

 ונחנא .הקוחה םושיי םשל תעצבמה תושרה לש הלועפל ,הילאמ הרורב

 ןה תסנכ ירבח לש ת ֹומזיש ,הפי רבד איה תיטרפ הקיקחש םירמוא

 הלשממ ירבחמ הנוזינ הקיקחהמ לודג קלח לוכה ךסב לבא ,הפי רבד

 תעצבמה תושרה הקוחה יפלש הרימאה יל הרסח .תעצבמה תושרהמ וא

 ואוב" :םירמוא ונחנא .הקוחה לש לעופל האצוה םשל הקיקחל תגאוד

 תונבל םיצור ונחנא היתחתו ,"הלעמלמ התוא דימענ ,הקוחה תא ןיטקנ

 םירדחה לכבו םינוידה לכב טעמכו ,םיקוח לש תרגסמב עצמה תא

 הרסח ,ןכ םא ."הטמלמ םיקוחל גאדנו ןיטקנ" ,הנטקהה ןויער תא ולעה

 :בתוכ ינאש עגרב יתניחבמ .תעצבמה תושרה לש תירקיעה הלטמה יל

 םיקוחה ובתכייש ךכל תיארחא ]...[ הקוח לש חורב תירקיעה הרטמה"

 אל .הקוח איה הקוחה "]...[ הקוחה חורב תונורקעה לש האצוהה םשל

 .םוקמ םושב תאז יתאצמ

 ןגהל אישנה דיקפת תא םיאור םינקירמאה :ךל רזוע ינא :רודירמ ןד ◆

 ינא ."יתקוח אלא ונניא ךדיקפת לכ" :םירמוא םה .הקוחה תא רמשלו

 ולעהש ויה .תצק הנוש ןוויכב ,רמא םייהטרו רמש המ לע ףיסוהל הצור

 םדא לכ :ןוטלשה תויקוח לש ףיעסל תעגונ איהו ,האבה היגוסה תא

 ינב ,ונתאמ לידבהל .הצור אוהש המ תושעל יאשר אוהו ,ישפוח דלונ

 םיפוג ,תויוכז ונל םינקמ םניאו וניתויוכז תא םיליבגמ םיקוחהש ,םדאה

 ןורקע הז .הל ןתנ קוחהש המ אלא הל ןיא ,הלשממה ,ירוביצ ףוג ומכ

 .תושעל תיאשר הלשממה ,רחא ףוגל ןיאש תוכמס לכ .ןוטלשה תויקוח

 התא םא .הלשממה לש תולטמה תובותכ אל םוקמ םושב :איה הלאשהו

 קוח הזיאב ,הילע וליצאה םיקוחהש המ קר תושעל הלשממה לעש רמוא

 רירגש חולשלו תפרצ םע םייטמולפיד םירשק רושקל הלשממה הכמסוה

 הרוק הזו ,תירויש תוכמס חוכמ ?תאז השוע איה המ חוכמ ?הילגנאל

 השענש יפכ ,הלשממה דיקפת המ לואשל ךירצ אל םאה לבא .לעופב

 ונלצא בותכ אל ,יללכ ןפואב ,ץוח יסחי םייקל ?תינקירמאה הקוחב

 .תיתוהמ הלאש וז .םויה דוסיה קוחב
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 ?הלשכמה הפיא :רוחצ באז ◆

 גיצמ קר ינא לבא .ןתוא ראתל לוכי ינא .תולשכמ שי :רודירמ ןד ◆

 רודירא ד"וע .הלשממה ידיקפת תרדגה ןיא םויהש םושמ הלאשה תא

 אל ונחנא .דואמ יללכ יוטיב והז לבא ,"תעצבמה תושרה איה" רידגה

 יהמ .הצור איהש המ לכ תושעל לכות הלשממהש ,יל המדנ ,םיצור

 ןיא .השק הלאש .תאז לכב השוע איהו ,קוחב בותכ אל ?תירויש תוכמס

 םאנטייו יפלכ תוינידמ לע טילחהל הלוכי הלשממה .האלמ היכרריה

 טילחהל הלשממה תוכמסב .תסנכה תכמסה ילב ,ידובמקה םעב ךומתלו

 הלאשה תלאשנ לבא .ביצקתה ידי לע תלבגומ איהשכ ,תוינידמה לע

 םתושעל הכמסוה אלש םירבד תושעל הלוכי הלשממה םא ,תאז לכב

 הזו ,חרזאכ ייתויוכזב תעגופ הניא איה םא ,ןכש בשוח ינא .שרופמב

 תחקל ,ייתויוכזב עוגפל הלוכי הניא איה יתעדל .םוקמ םושב בותכ אל

 .הכמסוה אל איהש תורטמ ליבשב יתוא רוצעל וא ילש עקרקה תא

 ,םירטוש חולשל רשפא םא הלאשה התלע ,יטיאהל םירטוש וחלשנשכ

 ורמאו ,ל"וחל םירטוש חולשל הכימסמ הניא הרטשמה תדוקפ דועב

 אל יכ ,ךכב ועטש בשוח ינא .תירוישה תוכמסה ףיעס חוכמ ,ןכש

 ןידל ףופכ אוה ,תולבגומ ויתויוכז ל"וחב רטוש .תאזכ תוכמס התייה

 הלאש תאז .הנוכנ ולעפ אל יתעד יפל .םירוסיא וילע שיו ,יתעמשמ

 ןותנ ,דואמ בחר אוהש ףיעס ,תירויש תוכמס ףיעס ריאשהל םא ,השק

 התאש ןכתיי .הלשממה ידיקפת תא יביטיזופ ןפואב עובקל וא ,תונשרפל

 בותכל ךירצש ןכתיי .תאז רשפאת תונשרפו ,תאזכ הבחר הרדגה רידגת

 .עדוי ינניא .הרשיא תסנכה םא קר םייקתהל הלוכי תירויש תוכמסש

 .תונשרפה תא רידגמ וניאש דואמ יללכ ףיעס הז םויה

 בשוח ינא .תוינויוושה - םידדצ ינש לעב אשונ דוע :םייהטרו יבא ◆

 םדאה תויוכז דוביכ ,תעצבמה תושרה לש הלועפה ךרד רבדב תורימאהש

 תעצבמה תושרהש אוהו ,רתוי יללכ טפשמל סנכיהל תויואר ,ילוכו

 תושרל םירושק םניאש םיקרפב .הקוחה תונורקע יפ לע לועפל הרומא

 סנכיהל ללכ םעט שיש בשוח יניאו ,תונורקע םיעבוק ונחנא תעצבמה

 ןיידעו ויהש ךכ לע רבדל אלש ,אל וא ןויווש הז דוביכ םא הלאשל

 ,תוינויוושה אשונב תינורקע היעב ונל שי .אשונה םע תויעב ונל שי

 הפיאשב אלא ,תינויווש הרוצב לועפל םינווכתמ שממ אל ונחנאש םושמ

 .תוינויוושל

 הלאשהש ,תנקתמ הפדעה לש תולאש תוברל .אל םינווכתמ :רודירמ ןד ◆

.הלק אל הלאש תאז .ןויוושה ךותב הכורכ
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 לבא .ןויוושל הפיאשב הלועפ אלא ,ןויווש אל הז ימעטל :םייהטרו יבא ◆

 .ןויווש רוציל התרטמ תנקתמ הפדעה לש הלועפ

.תוינויווש הדימ תומא יפ לע םילעופ ונחנא :לגס באז ◆

 תומא דעב ינא .תוינויוושל ןווכתמ התאש בשוח יניא :םייהטרו יבא ◆

.תוינויוושל ןווכתמ ךניא התא .הדימ

 סחיל ןווכתמ התאש רמול הצור אוה .רדס השענ ואוב :רודירמ ןד ◆

.ינויווש אל לבא ,תאז לכב יביסרגורפ

 .םיפסכ תאצקה לע רבודמ .אל :לגס באז ◆

 התא ,ביצקת ןתונ התאשכ םג .הנשמ אל הז לבא .ןוכנ :םייהטרו יבא ◆

 ןה .תוינויווש ןניא הדימה תומא .ינויווש ןפואב ותוא קלחל ןווכתמ אל

 .תוינויוושמ ץוח ,לוכה ןה ,תוקדוצ ןה ,תופוקש

 לבא .ומצע ינפב קתרמ ,דרפנ סוניכל אשונ אוה ןויוושה :רודירמ ןד ◆

 אשונל ותוא ךופהל הצור אל ינאש ,תויוכזה אשונל תמאב עגונ הז

 תושרב םיקסוע ונחנא לבא ,לוכהמ רתוי בושח אוה יתעדל .הפ יזכרמ

 .תעצבמה

 תבייח תעצבמה תושרהש דיגהל קיפסמש רמוא ינאו :םייהטרו יבא ◆

 .הקוחה חורב תונורקע יפ לע לועפל

 ונחנאש אוה תיללכ הרימאב ןורתיה .רתוי תיללכ הרימא :רודירמ ןד ◆

.תינורקעה המרב םיראשנ

 הלאה תונורקעהש םושמ ,רתוי תיללכ הניא איה ,אל :םייהטרו יבא ◆

 .הקוחב םיבותכ

 וליאל תונשרפ היהת ךכ-רחאש רמוא ינאו םיכסמ ינא :רודירמ ןד ◆

.םיבותכה תונורקעה ךותב קוידב תנווכתה תונורקע

 לכ יפ לע לועפל הכירצ תעצבמה תושרהש בשוח ינא :םייהטרו יבא ◆

 .הקוחב םיבותכה תונורקעה

 הרימא הב שי .הרושב לש גוס םג איה הקוחש בשוח ינא :רוחצ באז ◆

 אובמב חותפל יואר ןכ לע .ךילה לש יתקוחה ןטקה ףיעסהמ תגרוחש

.ההבגה וב שיש

 שיש בשוח ינא הקוחב .תעצבמה תושרב אל .ןכ הקוחב :םייהטרו יבא ◆

 תונורקע יפ לע לועפל הילעש דיגהל יד ,תעצבמה תושרל רשאב .תונורקע

 .הקוחה

 הלאש שיו ,תיטפשמ תונשרפב הלאש שיש רמוא יתייה :רודירמ ןד ◆

 ירהו ,לועפל הלשממה תוכז לע הלבגמ תווהמ םדאה תויוכז .תיכוניח

 יכה תורטמל וליפא ,יתוא גורהל הלוכי הניא הלשממה .הדיקפת והז
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 איה ןכ םא אלא ,יתוא רוצעל וא ישוכר תא תחקל וא ,תושודק

 תויוכז יקוח חוכמ םייק הז .ילוכו תורטמל - הבותכה ךרדב תאז השוע

 תעצבמה תושרה תישארב תאז בותכל ךירצ םא איה הלאשה .םדאה

 םיקרפה חוכמ םימייק הלאה םירבדהש םושמ ,הינפהב וא םעפ דוע

 לע ותלשממ ינפב ןגומ םדאה ,רבד יתבתכ אלול םג .הקוחב םירחאה

 םידוושהש ומכ ,שרופמב בותכל העצה התייה הפ .םירחאה םיקוחה יפ

 תויוכז ןה תולבגמהו ,ילוכו םדאה תחוור איה הלועפה לש הרטמהש ,ושע

 יואר אל הזש ןכתיי .ןוידל אשונ הז ,אלש רשפאו בותכל רשפא .םדאה

 לבא ,הפיו דמחנ םלועה ,הלחתהב רמא רודירא ד"ועש ומכ ,ןיינעה לכל

 תאז .תונשל אל בטומ ,םישוע המ רורב אלשכ ,יוניש ללוחל הז ליבשב

 .ךכב ונדו הפ ונילעהש המ הזו ,הכופה השיג שי .תירשפא השיג
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ימוקמה ןוטלשה לש יתקוחה דמעמה :ב הצובק

םיחנמ

רבעשל ןולקשא ריעה שאר ,ןופאלפ תרבח ר"וי - ינב ,ןינקו ד"וע

 גוחה ,היטרקומדל ילארשיה ןוכמב ריכב תימע - דוד ,סאימחנ 'פורפ

ביבא-לת תטיסרבינוא ,הנידמה עדמל

ןושאר בבס

םירבודה תומש

הדובעל ירוזאה ןידה תיב - לייא ,ימהרבא טפושה

הצעומה רבח - םרוי ,רודירא ד"וע

 ח"ור ,תועקשה רפסניא ר"וי - יבא ,םייהטרו

היטרקומדל ילארשיה ןוכמב רקחמ תימע - ןורוד ,תובנ

ביבא לת תטיסרבינוא ,תירוביצ תוינידמל הקלחמה - באז ,לגס 'פורפ

 תטיסרבינואב תילאיצוס הדובעל רפס תיב - לסייפ ,הזייאזע ר"ד

יברע-ידוהיה זכרמה שאר ,הפיח  

 יבצ ,רבנע ד"וע

קרב ינב תייריע שאר - יכדרמ ,ץילרק ברה

תידוהיה תונכוסה ,תילגת ל"כנמ - ןושמש ,ינשוש ר"ד

 ןושארה וקלחב :םיינשל ןוידה תא קלחנש עיצמ ינא :סאימחנ דוד ◆

 סחייתנ ינשה וקלחבו ,תויפיצפסהו תויללכה ,תויניצרה תויעבה לע רבדנ

 ןכומ ינא תורחא תועצה ויהי םא .ימוקמה ןוטלשה תייגוסל העצהל

 םוקמ שי םא הלאשל תדקוממ הרוצב סחייתנ .ןהב ןודלו עומשל ןבומכ

 םימיאתמ ,הפ תונורקעה םאו ,תידיתע הקוחל ימוקמ ןוטלש סינכהל

 .הקוחל

 היהו ,ןאכ ינשוש ר"דש הדבועה תא לצנל עיצמ ינא :הזייאזע לסייפ ◆

 םיסחיב ןודלו ,יזכרמה ןוטלשבו ימוקמה ןוטלשב - תוכרעמה יתשב

 ונתינש םיתורישהמ םיבר .יזכרמה ןוטלשה ןיבל ימוקמה ןוטלשה ןיבש

 םירשעב ימוקמה ןוטלשה ידיל ורבעוה יזכרמה ןוטלשה ידי לע רבעב

 ורבעוה אל ךא ,החוורהו ךוניחה ימוחתב דחוימב ,תונורחאה םינשה
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התלועפ תונורקעו הידיקפת ,היתויוכמס - תעצבמה תושרה

 תא ץלאמ הז .הלאה םיתורישה תא ןממל ידכ םיקיפסמ םיביצקת

 רצויה רבד ,חרזאה לומ הרישי תוירחאב תאשל תימוקמה תושרה

 לע רבדל םיאבשכ ,רחא דצמ .תוימוקמה תויושרב םייביצקת תונועריג

 תוכרעמ םע ץעייתה אלו לאש אל יזכרמה ןוטלשה ,תויושר דוחיא

 םיבכרומה םיסחיל םילימ המכ שידקהל עיצמ ינא .ימוקמה ןוטלשה

 ,רוזיבה תמגמלו ימוקמה ןוטלשל יזכרמה ןוטלשה ןיבש ,םיחתפתמהו

 תמגמ הנשי ןכא דחא דצמ .יזכרמה ןוטלשה הילע עיבצמש יפכ תוחפל

 לוהינ לע קוחרמ הטילשב ראשיהל ןויסינ שי רחא דצמ לבא ,רוזיב

.יביצקתה ןפל האלמ תוירחאב תאשל ילב םירבדה

 הלומעתב םילבוקמה םילדומהמ רהזינש עיצמ ינא :רודירא םרוי ◆

 אל לבא ,תומישמ לבקמ ימוקמה ןוטלשהש אוה לדומה .תרושקתב

 סנכנ ךכמ האצותכו ,הלשממהמ םישורדה םימולשתה תא לבקמ

 ןוטלשה םירקמ הברהב ,יללכ ןפואב .ןוכנ אל טושפ הז .תונועריגל

 ךכ-רחאו ,תונועריגל סנכיהל הצור אוהש ינפמ תונועריגל סנכנ ימוקמה

 םימישאמשכ רקיעב ,ךכב יזכרמה ןוטלשה תא םישאהל דואמ ול לק

 ךירצ" איה הפי המסִס .ןכותמ תוקירו תופי תואמסִס תועצמאב ותוא

 ןבומכ תאזו ,"להנתהל הצור אוהש יפכ להנתהל ימוקמה ןוטלשל תתל

 לש יוסימה תמר לע חיגשי אל יזכרמה ןוטלשה םא ,לשמל .המסס קר

 םהל ןיאש הלאל עגונב רקיעב ,לובג ךכל היהי אל ימוקמה ןוטלשה

 .הרֵרב

 לבגומ תויהל בייח ,ונלצא םייק אוהש יפכ ,ימוקמ ןוטלשש ןיבהל ךירצ

 לבגומ ,תיביצקת לבגומ תויהל בייח אוה .תויזכרמ הדימ תומא ידי לע

 שי .תויוכמס ול ןיאש ןוכנ הז ןיא .ותולהנתהב לבגומו ,יוסימה תמרב

 יוניב יניינעב תרכינ העפשה ול שי תוחפל וא ,תורכינ יד תויוכמס ול

 בשוח ינא םימעפלו ,ימוקמה ןוטלשב דואמ הבושח היגוס ,תועקרקו

 ליבגהל תיתלשממ תינכת התייה .תצק ותוא ליבגהל יואר היה םש םגש

 רשה םע הקסע התשענש ררבתהו ,ימוקמה ןוטלשב םינגסה רפסמ תא

 ימוקמה ןוטלשהש ינפמ ,לבגוי אל םינגסה רפסמ היפלש רצואה דרשמב

.םהב הצור

 .הצור ימוקמה ןוטלשה אל ,הצור דוכילה :תובנ ןורוד ◆

 .ימוקמה ןוטלשה םשב רביד אוה :רודירא םרוי ◆

.יתגלפמ חוכ היה חוכה לבא ,ןוכנ :תובנ ןורוד ◆

 ןוטלשה םשב רביד אוה לבא ,יתגלפמ חוכ אוה חוכה :רודירא םרוי ◆

 יעדמה דצבו אשונה לש ימדקאה דצב דקמתהל ךל עיצמ ינא .ימוקמה
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 דוכיל ןיב ימוקמ ןוטלשל תוסחייתהב לידבהל ליחתת םאש ינפמ ,ובש

 דיגהל לוכי קר ינא .תיעדמ הניחבמ קוחר עיגת אל תורחא תוגלפמל

 וללותשהש תויריע יתש קרפל גרוב חונמה םינפה רשל םעפ יתעצהש

 תגלפמ תושארב תחאהו דוכילה תושארב תחאה ,תיביצקת הניחבמ

 הייריעה תא םג קרפל ,ןוזיאה ןעמל ,הצור התא םא ,ול יתרמא .הדובעה

 תייריעו ביבא-לת תייריע ויה הלא .דגנתא אל ל"דפמה תושארבש

 ינפל .םיזובזב תעינמל חקל שמשי הזש יתבשח .בריס אוה .עבש-ראב

 ינא ,ללותשהל ישפוחו תויוכמס רסח ימוקמה ןוטלשהש תונקסמל עיגנש

 וזיא הארנו ,הלא םיניינעב הנידמה רקבמ תוחוד תא ארקנש עיצמ

 םג םא יכ ימוקמה ןוטלשב קר אל ,הלגמ הנידמה רקבמ תורקפה

 עיצמ ינאו ,ימוקמה ןוטלשב וישכע םינד ונא לבא .יזכרמה ןוטלשב

 תולגל ונילע ."ימוקמ ןוטלשל תויוכמס רתוי תתל" תואמססהמ רהזיהל

 הירחאלו תיביצקת תוללותשה ללוחתת - אלו ,הלא םיאשונב תוירחא

 ךכ-רחאו ,תונועריגה תא תוסכל שרדיי יזכרמה ןוטלשה זאו ,תונועריג

 לש םיליגרתה לע םיעדוי ונחנאו ,םיסמה תא לידגהל םיחרזאה ושרדיי

 לע אל םלועל תואצוההו ,תומואת םירעו תועיסנב םיזובזבהו תועיסנה

 התא ךכ-רחא לבא ,חראמה ןובשח לע אלא ימוקמה ןוטלשה ןובשח

 םירבדה תא קודבל עיצמ ינא .זזקתמו ךלוה לוכה ךכו ,ךילא ןימזמ

 המו ,לעופב הרוקש המ יפל אלא םייטרואת םילדומ יפל אל הלאה

 ךירצ יתעדלו ,ימוקמה ןוטלשה םוחתב דואמ יתוא גיאדמ לעופב הרוקש

 סנכינ ךכ-רחא .הלאה םיאשונב יזכרמה ןוטלשה לש קודה חוקיפ היהיש

 ןוטלשה תוהמ תא םימלוה םניא רכינה םקלחבש ,ןאכ םיחוסינה יטרפל

.יתמאה ימוקמה

 ונייה ינאו 'ץי'צ ,רצואה רש היה רודירא ד"ועשכ :ינשוש ןושמש ◆

 .האצוהל ףתוש ינאש ךכ ,ביבא-לת תייריעב תוברתלו ךוניחל םיארחא

 ,הרדסוה יזכרמה ןוטלשה ןיבל ימוקמה ןוטלשה ןיב םיסחיה תכרעמ

 לש ותפוקתב םא עדוי אל ינא ,הלשממ תטלחהב םג הצמואו ,הרואכל

.רבנז תדעו חודב ,וירחא וא וינפל ,רודירא ד"וע

 וא יתנוהכ תפוקת ינפל םא רכוז יניא .ותוא יתארק :רודירא םרוי ◆

.ונממ הצורמ יתייה אלש רכוז ינא לבא ,הירחא

 תונש תישארב לבא .ןיבהל לוכי ינא ךתוא יתעמששמ :ינשוש ןושמש ◆

 .םיסחיה תכרעמ הרדסוה הרואכלו ,חודה תא הלשממה הצמיא 07-ה

 ןוטלשה ,הלשממה תויפיצ ןהמ איה ,חודב םגו ,וננוידב תיזכרמה הלאשה

 ןוטלש םיצור .ימוקמה ןוטלשהמ ,תסנכה וא עצבמה ףוגה לש יזכרמה
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 ,תוזוחמ שי יתלשממ דרשמ לכל ?םיצור ימוקמ ןוטלש הזיא ?ימוקמ

 תועצמאב דובעלו םינוש תוזוחמל היתויוכמסמ ליצאהל הלוכי הלשממה

 ימוקמ ןוטלש הכירצ הניא איה .התוינידמ תא םישגהל ידכ הנידמ ידבוע

 םושמ ,יטירבה טדנמהמ השורי הארנכ ,ימוקמה ןוטלשה .ךכ ליבשב

 יפכו ,תיטירבה תרוסמה יפל תצק ימוקמה ןוטלשב םג םידבוע ונחנאש

 תא וילע םיליחמ דחא דצמ .המצע ינפב תושי אוה םויה םייק אוהש

 םיל"כנמ ירזוח לש תויחנה ינימ לכב ,רחא דצמו ,היטרקומדה יללכ לכ

 םיפיימ ונחנא ,ימוקמה ןוטלשב תורושקש הנשמ תוקיקח ינימ לכבו

 .ימוקמה ןוטלשה לש יללכה ביצנה תויהל םינפה רש לש וחוכ תא

 תלבק ילב דחא דעצ תושעל לוכי תימוקמה תושרה שארש בשוח יניא

 שי תימוקמה תושרל .ביצקתב רושקש המ לכב רקיעב ,םינפה רש רושיא

 תדעוול תרבוע תימוקמה יוניבה תדעו ךכ-רחא לבא ,תימוקמ יוניב תדעו

 .ץילמהל הלוכי איה ךא ,תעבוק הניא תימוקמה תושרה .תיזוחמה ןיינבה

 .ודמעמ לע טילחהל םיבייחו ,לאמש לעו ןימי לע לבגומ ימוקמה ןוטלשה

 אוה ,חרזאל בורק אוה :היטרקומדל המוצע המורת ול שיש בשוח ינא

 אוה ,תיטרקומדה תיתמאה תוהמה אוה ,חרזא לכל הנושארה תבותכה

 .היטרקומדה לש יתליהקה יוטיבה

 םינוקיתב םויה ילוא ,רבנז תדעו חוד תא תמשיימ התייה הלשממה םא

 ןוטלשה ןיב תונטק תויעב קר אלא ,תיניצר היעב התייה אל םימיוסמ

 םש עבקנ .תרדסומ םש םיסחיה תכרעמ .ימוקמה ןוטלשה ןיבל יזכרמה

 תיללכ תוינידמ עבקת םא יכ ,עוציבב קוסעת אל טעמכ הלשממהש

 תימוקמה תושרהש םושמ ,דבלב ימואל סרטניא ילעב םיאשונל עגונב

 הטילחמה איה הלשממה .םיימוקמה םיסרטניאה תא תגציימה איה

 איה ,םייתכלממה םיתורישב תעבוקה איה ,תללוכ תיביצקת תרגסמ לע

 הנניא הלשממה .תחקפמ ,תבצקתמה איה ,םיטרדנטסה תא תעבוקה

 לש עוציבב קוסעל םילוכי םניא הלשממה ידרשמ .עוציבב תקסוע

 תיזכרמה תיעוציבה עורזל הרבעוהו תסנכה ידי לע העבקנש תוינידמה

 ןיב לדבה שיו ,תויוכמס לש הקולח ןאכ תויהל תבייח .הלשממה איהש

 עובקל ךירצ קוחבש בשוח ינא .'תוכמס תקולח' ןיבל 'תוכמס תלצאה'

 ,וז תוכמס .תימוקמה תושרה לש התוכמס יהמו ,תויוכמסה תקולח תא

 ךירצ הז .חרזאל הבורק איהש םושמ ,עוציבה איה ,ימלוע תפקשה יפל

 הרואכל ;הבוב ןיעמ אוה ימוקמה ןוטלשה - אלו ,קוחב רדסומ תויהל

 תא שממל ולש תלוכיה לבא ,םיחרזאה ידי לע רחבנש והשימ םש שי

 .הטעומ ,ורובעב רחבנ אוהש המ
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 םג אלא ,ימוקמה ןוטלשב קר אל םיזובזבה תואיצמ תא םיריכמ ונחנא

 לוהינו ,טושה תייגוס םג תויהל תבייחש קפס ןיא לבא ,יזכרמה ןוטלשב

 ויתויוכמסו ותוירחא ודמעמ ,יתעדל .יחרכהו יסיסב יאנת אוה ןיקת

 םכסל ךירצש םושמ ,הקוחב םירדסומ תויהל םיבייח ימוקמ ןוטלש לש

 ינא .םייתכלממ םיתוריש תקפסאב ויתויוכמס ןהמו ודמעמ והמ שרופמב

 םיתוריש קפסל ונממ תשרוד הנידמה יכ רמאש ,הזייאזע ר"ד םע םיכסמ

 עגרב .םיעצוממ יפל אלא ,ילאר בוצקת תבצקתמ הניא ךא ,םייתכלממ

 לעופב האצוה יפ לע אלו םיעצוממ יפ לע ,בושיי תבצקתמ הנידמהש

 ,לשמל ,ידוסי-לעה ךוניחה תא .תיטמוטוא ןועריגל עלקנ אוה ,תיפיצפס

 עצוממב תדמועה תימוקמ תושר ןיאו ,עצוממ יפ לע םיבצקתמ ונחנא

.הזה

 תרדסהל עגונב רבנז תדעו חודמ םיחקל וקפוה םאה :הזייאזע לסייפ ◆

 ?ללכבו ,ןוטלשה ןיב םיסחיה

 יווילב םילועמ םיתווצ וניכהש הלועמ חוד בתכנ :ינשוש ןושמש ◆

 .םויה לש תואיצמב תונשל ךירצש תודוקנ וב שי ילואו ,הימדקא ישנא

 תוטלחה הברה ,תובר הרוקש יפכ לבא ,חודה תא הצמיא הלשממה

 יקסרבוק םייח לש ,םיפסונ תוחוד ויה .עצבתמ דואמ טעמו ,תולבקתמ

 םיניינעל בורק היהו ,תובר םינש ךשמב םינפה דרשמ ל"כנמ היהש ,ל"ז

 לע םעפ-יא בתכנש רתויב ףיקמה חודה רבד לש ומוכיסב לבא ,הלאה

.עצוב אל ,םינושה םימוחתה תא תללוכה םיסחיה תכרעמ

 .רבעשל רצואה רש יפמ יתעמשש םירבדל סחייתא :ץילרק יכדרמ ◆

 םינשה 01-51-ב והשמ הרק .םתעשל דואמ םינוכנ ויה םירבדה

 םילודגה תונועריגב הייריע שאר ראפתה רבעבש דועב :םוחתב תונורחאה

 הרק .ךופה תדבוע תכרעמה םויה ,'ץי'צ תאז ליבוהו ,הטישכ השע אוהש

 ,תויושר ישאר לש תישיא תוירחא בייחמ קוחה םויה .הבוטל לודג יוניש

 םיפאוש תויריעה ישאר תונורחאה םינשב .ותוא םיליעפמ אל לבא

 .ויהש הממ םינוש םירבדה .םיכילהה תוניקתל ,יביצקת ןוזיאל עיגהל

 לכש ךכל איבהל ךיאו ,תודדומתה איה תויושרה בור לש השיגה םויכ

 היינבו ןונכת םע תודדומתהה .רדסומ ביצקת תרגסמב לועפל לכוי דחא

 ךירצש ןעוט יניא .םיבר םימוחתב ןה תויושרה ישאר לש תוירחאהו

 :קזחל ךירצ הזה ןוויכה תא רתוי וא תוחפש אלא ,תוכפהמ תושעל

 שי ןכאש םירקמב הלקו הריהמ תוברעתה יזכרמה ןוטלשל רשפאל ךירצ

 ולצני אלש ןבומכו .ןיעל קעוז והשמ שישכ רמולכ ,תישממ תוללותשה

 ברעתהל חוכ יידמ רתוי יזכרמה ןוטלשל תתל ןכוסמש ןוויכ ,הערל תאז
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 יואר ימ הקידב ירחא תויהל לוכי הז .ילוכו לוהינ תויוכמס עיקפהלו

 תויריע שי לבא ,ךכל ןוירטירק עובקל דואמ השקש ןכתיי ,יאמצע לוהינל

 הניחבמו תיביצקת הניחבמ ,הנוכנ הרוצב םינש רבכ תולעופו תולהנתמה

 ,ימוקמה ןוטלשב םויכ םייטנקיפה םירופיסה רואל .תילוהינ-תינוגרא

 ךירצ .דואמ הלודג תולעייתה שיש בשוח יניא ,תיטרקורויב הניחבמ םג

 םיטרפב אקווד םיברעתמש הז עירפמ ןכש המ .תאז קזחלו דדועל ןיידע

 ר"וי ינאו ,היינבהו ןונכתה תדעו תא םדוק הפ וריכזה .םינטנטקה

 ינשמ אשונה תא ריכמ ינאש ךכ ,תיזוחמה הדעווב רבחו תימוקמ הדעו

 הדעו תויהל הכירצ ;ןוכנ אוה הנבמה ןורקיעבש בשוח ינא .םינוויכה

 לבקל םיכירצ םשו ,רתוי םיבחר םיינילופורטמ םירבד שיו ,תימוקמ

 הרוק םימעפ הברה לעופב .תיזוחמה הדעווה לש המרב תוטלחה

 תיזוחמה הדעווה ,תספרמ התוא היהת דצ הזיאב הלאשב אקוודש

 קר תויהל הכירצ טלחהבש הלאש תאזו ,םלוכ תא תעגשמו תברעתמ

 םירבוע רתוי םילודג םירבד ,תאז תמועל .תימוקמה הדעווה לש המרב

 הדעווב תוברה ןוידה תועש תושדקומ המל קודבל ךירצ .םימרוז ,תולקב

.תיזוחמה

 תויהל הכירצ אלש בשוח ינא ,םיסמל רושקש המב :ץילרק יכדרמ ◆

 רשפאש הטילחה תסנכה םאש םושמ ,םינפה דרשמ לש תוברעתה

 ךרוצ ןיאו ,ותוא תולעהל יקוח אל היהי ,םיוסמ זוחאב הנונרא תתל

 לבקמ ינא .הלאה םירבדל תועדומ שי םויה .םינפה דרשמ תוברעתהב

 ףוסב םיריבס אל תונועריג עונמל ידכ ,ביצקתה לע הרקבל םוקמ שיש

.םוקמ ןיא תמאב ךכל - ביצקתה יטרפב ברעתהל לבא .הנשה

 דחאו ,תאזה הלאשה לע ביבא-לתב ןויד ךרענ :םייהטרו יבא ◆

 ,תויריעה ישאר לש הלאשה אוה ונממ יל שיש םילודג יכה תונורכיזה

 הלאשה תמרב ,יזכרמה ןוטלשל ימוקמה ןוטלשה ןיב היצקארטניאהו

 תכייש תאזה הלאשהש בשוח יניא .אל וא ביצקתה לע םימתוח םא

 הרוחא ונתוא תחקל הצור ינא .הקוחב ימוקמה ןוטלשה אשונ תללכהל

.הקוחב תוימוקמה תויושרה אשונ ללכיהל ךירצ םא הלאשל

 היונב היהת קוידב ךיא - הלאה םיטרפה לכש קפס ןיא :ץילרק יכדרמ ◆

 דואמ יזכרמ קלח והז לבא .הקוחב וניא םמוקמ - תימוקמה תושרה

.תכרעמה ללכמ חרזאל םיתורישב יאדוובו ,ןוטלשב

 .חרזאל םיתורישהמ קלח םה הלאש ךכל םיכסמ ינא :םייהטרו יבא ◆

 תוימוקמ תויושר תורשע הב שיש ,םישנא ינוילימ השיש לש הנידמ ונחנא

 ונחנאו ,םידדוב םיבשות יפלא םימעפל וא יפלא תורשע המכ לש
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 יל הארנ הז .הנידמה לש הקוחל םתא םיסחיה לולכמ תא םיסינכמ

 איה םיתוריש קינעהל ךרדהש בשוח ינא .תיבה דעו לש המרל תדרל

 הנידמה לעש םיתורישה לולכמו ,תעצבמה תושרה לש הבוח טלחהב

.תרחא וא תאזכ תיתקוח המרב ללכיהל ךירצ היחרזאל קינעהל

 לש הקוחב דמעמ תימוקמה תושרל שיש בשוח ךניא :ינשוש ןושמש ◆

?הנידמ

 םילוכי ונחנא וילאש בצמה הזש בשוח אל טלחהב ינא :םייהטרו יבא ◆

 תויושרהש בשוח יניא .לארשי תנידמב תוימוקמה תויושרה תמרב ץופקל

 ,היטרקומדל המורת ןה ,לארשי תנידמב וחתפתה ןהש יפכ ,תוימוקמה

 תויושר םע ,םיחרזאה ,ונלש ןויסינהש םושמ ,םדוק הפ רמאנש יפכ

 .היטרקומדל דואמ ער אוה ,תוימוקמ

?ימוקמ ןוטלשב ךרוצ ןיא ךתעדל :הזייאזע לסייפ ◆

 ןוטלש .ימוקמ ןוטלשב ךרוצ שיש בשוח טלחהב ינא :םייהטרו יבא ◆

 שיש יאדו .יתניחבמ יזכרמה ןוטלשה לש תויוכמסה רוזיב אוה ימוקמ

 ואל איה ,תלצפתמ הדימריפה רשאכש ןעוט ינא .הנוכש דעוול םוקמ

 ךפה ימוקמה ןוטלשהש בשוח יניא .הלעמלמ חוקיפה תא תקתנמ אקווד

 לש המרל "ץפוק" אוה ןכלו ,הדימריפה תולצפתה ללגב תיאמצע "תושי"ל

 תרזובמ הרוצ אוה םיתורישה ןתמ .הקוחב ותוא רידסהל ךירצש והשמ

.תויושרו תוזוחמ הב שיו ,הדימריפ הב שיש

 תא םדקל ידכ ,הכופה תויהל הכירצ איה ילוא לבא :ינשוש ןושמש ◆

 הלש ץיפשהו ,ימוקמה ןוטלשה תויהל ךירצ הלש סיסבה :היטרקומדה

.יזכרמה ןוטלשה תויהל ךירצ

 ונחנא ונלש ילארשיה יפואה ללגב םא עדוי יניא :םייהטרו יבא ◆

 לבא ,תיטרואתה המרב ןוכנ הזש ןכתיי .םיפי םירבד סורהל םיחילצמ

 םיילילש םירבד לש תיברתל עצמ ךפה ימוקמה ןוטלשה ,תישעמה המרב

 וא רתוי עורג הז םא הניא הלאשה .היטרקומדה תחירפל אקווד ואלו

 איה ךכ לע הבושתהו ,הזה חוכה תא םיכירצ ונא םא איה הלאשה ;אל

 ,ימוקמה ןוטלשל יזכרמה ןוטלשה ןיב קיִר ןיעמ שי ,רבד לש ופוסב .ןכ

 ןוטלשה לע םיתוריש ליטמ יזכרמה ןוטלשה םהבש םיבצמ רציימש

 דיגהל קיפסמ אל .עוציבה לע תוירחא קיפסמ לבקמ אל לבא ימוקמה

 יניא .תאז בצקתל ךירצ .םיינוכיתה רפסה יתבב יוניש תושעל םיצורש

 ,חרזאל םיתוריש ןתמל רוניצ שמשמ ימוקמה ןוטלשהש םושמש בשוח

 יניא ,חוקיפ תחת ותויהבו ,וילע חקפל ךירצ .הימונוטוא ול תתל ךירצ

.הקוחב ומוקמש בשוח
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 שיש בשוח התא ?םיימוקמה םיסרטניאה תא גציימ ימ :ינשוש ןושמש ◆

?ימוקמ סרטניא והשלכ םוקמב

 רמוא ינא .תוימוקמה תויושרה תא קרפל עיצמ יניאו ,ןכ :םייהטרו יבא ◆

 הדבועה לע ,וב שיש היטרקומדה לע ,תוימוקמ תויושר לש ןונגנמש

 ירה .חוכ אוה ,רחא וא הזכ יטרקומד ךילהת לעו רוביצ גציימ אוהש

 ?םינפה דרשמב רחא דיקפ לכ ןיבל הצעומ שאר ותוא ןיב לדבהה המ

 יניא .רוביצ גיצנ אוהש םושמ חוכ שי ול לבא ,םיווש םה לוכה ךסב

 ,הרוהמ תרחא הארנ םירוה דעו שאר בשוי .הזה חוכה תא תחקל הצור

 .והשלכ רוביצ גציימ אוהש םושמ ,רפס תיב להנמ וליפא וא הרומ

 םיתורישה ןתמ לולכמב טרפ דוע אוה ,חוקיפ תחת אוה הז חוכ לבא

 תויהל ךירצ תיתכלממה המרב חרזאל םיתורישה ןתמ לולכמ .חרזאל

 תנגועמ תויהל הכירצ חרזאל תנתינש םיתורישה תמרש םושמ ,בותכ

 םיתוריש תתל אל טילחהל הלוכי הניא תיתכלממה המרב תושר .הקוחב

.חרזאל

 .םדא תויוכזב קר תקסוע הניא הקוחש רוכזל ךירצ :ימהרבא לייא ◆

 הזבש םיבשוחו םיגוש םיתעל ,םדא תויוכזב תובר הפ םיקסועש ןוויכ

 תוכרעמ - ינוטלשה הנבמה אוהו ,יזכרמ קלח הקוחל .הקוח תמכתסמ

 :דוסי קוח' ,'אבצה :דוסי קוח' ,הנידמה ןיבל אבצה ןיב לשמל ,םיסחי

 תרגסמב .הנידמה הנבמב םיקסועה דוסי יקוח םתוא לכ ,ילוכו 'תסנכה

 םיסחיה תוכרעמ הנבמ תא םג יללכ ןפואב עובקל םוקמ שי טלחהב וז

 וניא הקוחה לש המוקמ .תורחאה תוכרעמה ןיבל ימוקמה ןוטלשה ןיב

 ןוטלשה םג .םינטקה םיטרפל דריו םירדסהה לכ תא עבקיש רפס שמשל

 ןיב ךוויתבו םיחרזאל םיתוריש ןתמב ןושארו שאר אוהש ימכ ,ימוקמה

 דחי תויהל ךירצ אוהש יאדו ּו ,ינוטלש ףוג אוה ,ןוטלשה ןיבל חרזאה

 .ונרכזהש םירחאה םיפוגה םע

 תויוכז לע עיפשמ אוה .םוי םויה ייחב ונייח לע עיפשמ ימוקמה ןוטלשה

 ןוטלשה .םירחאה םיבושחה םיפוגהמ דחא לכמ רתוי הברה חרזאה

 ירחסמ זכרמ הזיאו ,ילש םידליה ןג היהי הפיא עבוקה הז אוה ימוקמה

 ונתאמ דחא לכ אל .ריעה ךותב יל ויהיש הרובחתה יתוריש המו ,יל היהי

 יאדוובש יפ לע ףא ,אל וא ןונבלמ תאצל םא הטלחההמ תורישי עפשומ

 .ןיינעב העד התייה דחא לכל

 הזה אשונה תא ןגעל ךירצ ןאכ אקוודו ,תוריחבב הפ םיקסוע ונחנא

 חרזאה הבש תיסיסב יכה היטרקומדהמ קלח הזש םושמ ,הקוח תרגסמב

 איה תסנכל תוריחבב טרפכ ילש העפשהה .רתוי הברה עיפשהל לוכי
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 ןטק בושייב רג ינא םא ךא ,שיש םיעיבצמה לכ רפסמ יקלח דחא

 הריחבה תרוצ תא ןגעל ךירצ ןכלו ,המוצע תויהל הלוכי ילש העפשהה

.הקוח תרגסמב

 ימוקמה ןוטלשה ןיבל יזכרמה ןוטלשה ןיב רשקה םגש בשוח ינאש ןוויכ

 .הפ ונודנש תולאשה לכ תולוע אליממ זא ,הקוחב ןגועמ תויהל ךירצ

 תנגעמה הקיקח שי .תישיאה תוירחאה תמר איה ימוקמה ןוטלשב היעבה

 הגירח לע רבדמ 'ביצקתה :דוסי קוח'ב 34 ףיעס לשמל .תישיא תוירחא

 איה היעבה .תישיא תוירחא ליעפהל רשפא ןהבש תורגסמ שי .ביצקתמ

 תושר שאר דגנ תיחרזא העיבת השגוה אל םלועמ .תאז םישוע אלש

."!ךסיכמ םלש ,ינודא" :ול ורמאו ולש ביצקתהמ גרחש

 וא רש ועבת אל - יזכרמה ןוטלשה - הלשממב םג :ינשוש ןושמש ◆

.רכשה יניינע לעו ביצקתב הגירח לע ל"כנמ

 םיבשח שי ,ביצקתה קוח שי .ןוחטיבה דרשמבמ ץוח :רודירא םרוי ◆

 םא .ביצקתהמ תוגירח םירשפאמ םניא םיבשחהו ,הלשממה ידרשמב

 הגירח התייה אל ןוחטיבה דרשמב .ךכב הנד םיפסכה תדעו ,גורחל ךירצ

.רצואה דרשמ לש בשחל םג תאז ופיפכיש העצה שי .םלועמ

 דרשמב תוגירח ויה ,רש היה ןורש הלשממה שארשכ :סאימחנ דוד ◆

.בשחה תא רטיפ אוהו ,ןוכישהו יוניבה

 םדוק אוה ימוקמה ןוטלשה ןיבל תיב דעו ןיב לדבהה :רבנע יבצ ◆

 ימוקמה ןוטלשהו ,תעצבמה תושרהמ קלח וניא תיבה דעווש ךכב לוכ

 שיש טלחהב בשוח ינא ,ימהרבא טפושה הלעהש םיקומינה לכמ .ןכ

 וניב תוירחאה תקולח תאו ימוקמה ןוטלשה תונורקע תא רידסהל ךרוצ

 םירבדהמ .דוסי קוחב רתויב תיללכ הרוצב לוכה ,יזכרמה ןוטלשה ןיבל

 ןתמב ןויוושה ןורקעב רושקש המ לכבש יל הארנ האור ינאש םיירקיעה

 .םאתהב לועפל וילעו ,ןויוושה ןורקעל ימוקמה ןוטלשה תבוח ,םיתוריש

 אלא ,תויושרל יזכרמה ןוטלשה ידי לע ביצקת תקולח לע רבדמ יניא

 לע םילחה תונורקעה לע רבדמ אל ינא .המצע תימוקמה תושרה לע

 םיבאשמה תאצקה" :םכלש ךמסמב יוטיב ידיל אב הזו ,יזכרמה ןוטלשה

 שישו קוחב ועבקיש םינוירטירק סיסב לע השעית יזכרמה ןוטלשהמ

 ,םיבשותה רפסמ םהבו ,תימוקמ תושר לכ לש הינייפאמל המאתה םהב

 לכ לש התבוח לע עגרכ רבדמ ינא ."תויסיסב תויתשתו החוורה יכרוצ

 םע ,התבוח וזש שרופמב רמאייש הצור ינאו ,המצע ינפב תימוקמ תושר

.יזכרמה ןוטלשהמ הבצקהל עגונב רמאנש המל םימוד תונורקע

 ןוטלשל יזכרמה ןוטלשה ןיב תויוכמסה תקולח תייגוסב חוכיו הפ שי
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 ןוטלשה רושיא תא םויה םיבייחמה םירבד הברהש רובס ינא .ימוקמה

 םג םיכלוהה םירבד שי ילוא .זוחמה לע הנוממה לצא םירמגנ יזכרמה

 תלוכיו עדי רתוי םהל שיש חוטב יניא לבא ,רשל וא םינפה דרשמל

 הלועפ שפוח רתוי ןתונ יתייה ינא .ימוקמה ןוטלשה םוקמב טילחהל

 םיאשונב גורחל אל ידכ ,חוקיפ תורשפא םע דחי ימוקמה ןוטלשל

 הברה ןיידע שיש יתנבה .םירחא םיקוחב וא ביצקתה קוחב ועבקנש

 עיגמ" לש היצקיפ םצעב אוהש ,םרובעב רושיא לבקל ךירצש םירבד

 ןוטלשה רשאמ עדי רתוי הזל םישידקמ אלש וא ,"םירשאמ זא -

.ימוקמה

 לש תרגסמב רשפא הדימ וזיאב עדוי יניאו ,יתוא הדירטמש הדוקנ

 ןתממ האצותכ םינתינה םירושיאה תייעב איה ,התוא חסנל דוסי קוח

 םידיקפת ילעבל תומורת אקווד ואל ,םייקסע םיפוג ידי לע תומורת

 תוטלחה תלבקל תומרוג ןהו ,המצע תושרל ,ריעל המורת אלא תושרב

 .םייחה תוכיאבו קוחה ןוטלשב העיגפ םושמ ןהב שיש

 םיצור ךכ-רחאו ,ףוחה די לע רויד תונולמ םינובש וניאר  :רודירא םרוי ◆

.תורידל םהב שמתשהל

.דואמ ןוכנ :רבנע יבצ ◆

 תיצראה הדעווה .הז תא לספ טפשמה תיבש הדבוע :רודירא םרוי ◆

.הרשיא יאדווב

 איה ,דוסיה קוחב הריכזהל ינוצרבש הנורחאה הדוקנה :רבנע יבצ ◆

 לאשמ תימוקמה תושרב ומייקי םיינורקע םיאשונבש תורשפאה

.םיבשות

 ךכל עגונב רמא םייהטרו רמש והשממ ליחתהל הצור ינא :תובנ ןורוד ◆

 .תיתקוח הרימא תאז יתעדל .תיתקוח היגוס וניא ימוקמה ןוטלשהש

 תוישפוח תוריחבב םיבשות ידי לע רחבנש ףוגל סחייתמ התאש עגרב

 ילמס רסמ והז .דואמ תיתקוח הרימא תאז ,תיב דעווכ תויטרקומד

 .םכתעדל לאשיהל םילוכי םתא תיטרקומד הנידמב - אוהו ,םיחרזאל

 בושח ,הרקי הזש ידכ .תיב דעו לש רופיס אוה הזה רופיסה לבא

 ןוטלשהש בותכל ילוא .הקוחב תאז דיגהל בושחו ,הרקי הזש הצרתש

 ויהי ,הקוחב רדסומ אל ולש דמעמה םאו .הלשממל ףופכ ימוקמה

 תאז - ודמעמ תא רידגהל דציכ .ץ"גב שיגהל לכוי חרזאהו ,תוריחב

 ,תילארשיה תואיצמב לכתסהל םיכירצ ונחנא םאה .תינורקע הלאש

 תרזעב םג בושחל םיכירצ ונחנאש וא ,היטרקומדב עגופ ןוטלשה הבש

 םושמ ,תואיצמה תא קר ןובשחב האיבמ הניאש תיביטמרונ הסיפת
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 שי בצעל ונלש תינובתה תלוכיב הנומא איה התוהמ םצעמ הקוחש

 בצמ תא רפשנ אבה רדסהה תרזעבש םיבשוח ונאש הרהצה תאז .ןיאמ

 לכב ינא .ימיטפוא דוסי םג הקוחב שיש בשוח ינא .ימוקמה ןוטלשה

 תואיצמב םייקש המ לכש חינהל םיכירצ אל ונחנאש ןימאמ הרקמ

 ךתא םיכסמ ינא ךלש הדובעה תחנה תאז םא .היהיש המ הז תילארשיה

 ,רתויש המכ ותוא ליבגהל יוארשו היטרקומדל קיזמ ימוקמה ןוטלשהש

 םישנא הפ שי .תיטרקומד הרוצב להנתמ אל ימוקמה ןוטלשה םויה יכ

.דואמ תחשומ אוהש םיבשוחש

?לילכהל המל :הזייאזע לסייפ ◆

 יפכ םיברועמ םניא םיבשותה בור .לילכהל םיבייחש םושמ :תובנ ןורוד ◆

 בקע תולבקתמ תובר תוטלחה .תמאב םיעיפשמ םניא םה ,םיצור ונייהש

 שאר תועיבקמ תובר יכ ,היטרקומד הניא תאזו ,תיטילופ הרוטקנוינוק

.תויטילופ תואקסע ןה תושרה

 יתקוח יוטיב הזיא קודבל ךירצ ,תיתקוח היגוס וזש בשוח ינאש ןוויכמ

 לש הסיפתה תא ץמאנ םא יתעדל .ימוקמה ןוטלשל תתל םיצור ונחנא

 הריכמ הניאש הסיפת וא תיזוכיר הסיפת ,רודירא ד"וע לשו םייהטרו רמ

 ,עוציב ןלבק ןיעמ וב האורו ימוקמה ןוטלשה לש יטרקומדה דיקפתב

 ותוא תוארל ,הלבגה לע רבוד .דואמ התוא ללדנ ונחנא ,הנשמ ןלבק

 ,ונלש תיטרקומדה הסיפתה לע בושחל םיבייח ונחנא יתעדל .תיב דעווכ

 ,םהייח תוכיא תא עובקל םיחרזאל תונמדזה תתל םיצור ונחנא םאו

 תאזש ,םיחרזאה לע ךמוס ךניאש דיגתש ימיטיגל .תיתקוח היגוס תאז

 דגנ טילחהלשו ,תונמדזה תאזש בשוח ינא .םירוביד לוכהש ,היצקיפ

.הזר היטרקומד דעב טילחהל הז ימוקמה ןוטלשה

 יארחאה ?"רתוי טילחהל" תרמוא תאז המ :תרחא לאשא :םייהטרו יבא ◆

 םידחפמ ,םיסמ תלבגה לע יתא םירבדמ םתא המ" :דיגי ךוניחה לע

 המרב םיסמ רתוי הצור ינא ,דחפמ אל ללכב ינא ,םיסמ תאלעהמ

 ."יידליל ךוניח רתוי תתל הצור ינאש םושמ ,תימוקמה

 םינימאמ ונחנא םא יתעדלו ,תיתקוח היגוס תאז :תובנ ןורוד ◆

 ליבגהל םיכירצ ונניא ,קזח ימוקמ ןוטלש ידי לע תגשומה היטרקומדב

 ותוא וליפי םיבשותה - םיסמ הבוגה הייריע שאר .םיסמ תייבגב םתוא

 .תוריחבב

 אל םיסמ הבוג הייריעה שאר .ךכ קוידב אל הז :רודירא םרוי ◆

 דולב וא הלמרב עוקתש לעפמ לעבמ אלא ,וב םירחובש םיבשותהמ

 ליטהל רשפא ןכלו ,םיוסמ םוקמב בשוי לעפמה .םשמ זוזל לוכי וניאו
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.תיטנוולר הנניא לעפמה לעב לש הריחבה תוכזו ,םיסמה תא וילע

 הזה ןבומב ,תיתמא היעב איה ימוקמה ןוטלשה תייעב :תובנ ןורוד ◆

 תכרעמ תא להנל ינויגההו יעבטה ןוצרה שי תינרדומ הנידמ לכלש

 היגוס הניא ימוקמה ןוטלשל תויוכמס תניתנ .לשמל ,הלש יוסימה

 איה .תינבמ איה היעבה .תובחרנ תוכלשה הל שי אדרג תיטרקומד

 לכ לע עיפשמ ביבא-לתב םישיבכה בצמ .לארשי תנידמ לש היעב אל

 ,רדס תעיבק - יתקוחה רדסהה תובישח הפו ,היעבה הפ .לארשי תנידמ

 תחא תאז .ךשמיי ,ילמיטפוא תויהלמ קוחרה ,יחכונה בצמה - אלָו

 המרב תוירחא לעו תויוכמס לע ,יוסימ תויגוס לע האלה בושחל תוביסה

.תיתקוחה

 םייוניש ללוחל רשפאש בשוח יניא ,אסיג דחמ :ץילרק יכדרמ ◆

 ,יונישל לועפל םוקמ שיש ןכתיי .ימוקמה ןוטלשה הנבמב םיינכפהמ

 תויוכמס שי ימוקמה ןוטלשל ,אסיג ךדיאמ .תיתקוחה המרב אל לבא

 דבור שישכו ,םישיבכה בצמ לשמל – חרזאה ייח לע תועיפשמה ,תובר

 םלעתהל רשפא-יא ,חרזאה דמוע ולומש רתויב רישיה אוהש ינוטלש

 איה הפיאשהש ןייצלו ,תויללכב תאז בותכל שי ילוא ןכל .הקוחב ךכמ

 לש הצעומ םיוושמש איה תפסונ היעב .יאמצע ןפואב להנתי אוהש

.תובושחו תולודג תוכרעמל ןטק בושיי

 ,תיקוח אל וא ,תיקוח תוכמס ימוקמה ןוטלשל ,לשמל :רודירא םרוי ◆

.תוינטרפ תוחנה תתל

.אל רבכ םויה :ץילרק יכדרמ ◆

 תתל הלוכי הניא הלשממה .ינטרפ ןפואב השענ הז  :רודירא םרוי ◆

.תוינטרפ תוחנה

 םושמ ,ימוקמה ןוטלשב הרוק אל טעמכ הז םויה :ץילרק יכדרמ ◆

 המרל רושק ךכ לכ אל הז .תוחנהה תא תרכזה .דואמ ותוא וליבגהש

.קוחב רדסומ הז םויה .תיתקוחה

 דע .יחוסינה דצל רובעל ונלוכל עיצהל הצור ינא :הזייאזע לסייפ ◆

 רשפא ילוא .םיתוריש ןתמו ןויווש תייגוסב תורעה יתש ונעמש וישכע

.ותוא ןגעל הפיא - הלשממה ןיינעבו ,חוסינה תא סינכהל ןאל טרפל

 תוכז ,דחא ןורקיע תחקל יתייעב תצק :ןויוושל רשאב :ימהרבא לייא ◆

 ?תוריבסה רסוח םע המ ?תורחאה םע המ .הסינכהלו ,תחא םדא

 עיפומ הז .תאז בותכל ךרוצ ןיא ,"העונת תוכז ןתית תימוקמה תושרה"

 לאכ ןויוושה לא סחייתהל םוקמ ןיא .'ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוח'ב

 אובל לוכי טלחהב םע לאשמ ,תאז תמועל .תימוקמה תושרל דחוימ דוסי
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 המרל ךייש וניאו תימוקמ תושרל םיאתמה יתדוקנ ןיינע והז .יוטיב ידיל

.הרוצ התואב תיצראה

 הנווכה המל עדוי יניא .תויחוסינ תויעב ךמסמב שי :רודירא םרוי ◆

 ,רוביצה תרחבנ איהש עדוי ינא ."רוביצה ןמאנ איה תימוקמ תושר"ב

 ליעפת" הז המ .חוסינה לע בושחל ךירצ ?"רוביצה ןמאנ" הז המ לבא

 וא ליעפהל תעד לוקיש הל שיש ןכתיי ?"קוחב הל תונקומה היתויוכמס

 ?הל רוסא וא הל רתומ ,ליעפהל הצור אל איהש תויוכמס שיש חיננ ,אל

 ?תאז בותכל שי .קוחב הל תונקומה תויוכמס ליעפהל הכירצ איהש רורב

 םאתהב קוח לכ זא יכ ,םידיקפת וא תויוכמס הילע ליטמ קוחה םא

 יתייה ינא .םייללכו םירצק םירבד ויהי הקוחבש ףידעמ ינא .ותרוצל

.המוד והשמ וא "רוביצה רחבנ איה תימוקמ תושר" :בתוכ

?תאזה המרב סחייתהל םיצור םתא  :ימהרבא לייא ◆

 לע ןוידו ,םיפיעסה לע ינורקע ןויד :תומרה יתשב רשפא :סאימחנ דוד ◆

.םחוסינ

 םיפסונ םירבד שי םא קודבנ .תומרה יתשב ןודנ :הזייאזע לסייפ ◆

 ןיאו ,םהמ םיצורמ אלש םיחוסינ שי םא ךכ-רחאו ,םתולעהל םיצורש

 בושחל םוקמ שיש ריעהל רשפא לבא ,וישכע חוסינה תא שפחל ךרוצ

.הזה חוסינה לע שדחמ

 ,"קוחב הל תונקומה היתויוכמס ליעפת איהו"ל ךשמהב :רבנע יבצ ◆

 שיש ןכתיי ."ןויווש לע הרימש ךות" ןורקיעה תא סינכמ תאז לכב יתייה

...תאז לכב לבא ,ןויוושמ רתוי והשמ סינכהל םוקמ

.ןויווש בייחמ קוחה .קוחה לע הרימש :ימהרבא לייא ◆

 שי ,תמאד אבילא ,וליפאו ,ןויווש בייחמ וניא קוחה ,אל :רבנע יבצ ◆

 ןויווש" :םירמוא .תקולחמ שי .ןויווש ללוכ םדאה דובכש םיבשוחה

 רמוא תאז לכב יתייה ינא ."םדאה דובכב עגופ ןויווש-יאה םא קר

 ,רחא םוקמ האור יניא הז בלשב .יפוס חוסינ ילב ,"דוסיה תונורקעב"

 לולכל עיצמ יתייה ,םיפיעסה ראש ןיבמ לבא ,דרפנ ףיעסב ןכ םא אלא

.ןאכ תאז

 עבוק ןושארה קלחה :םיקלח ינש ונינפלש ףיעסב :ימהרבא לייא ◆

 דואמ יזכרמ ןורקיע םצעב הז .רוביצה לש ןמאנ אוה ימוקמה ןוטלשהש

 ,רוביצה ןמאנ איה ,רוביצה תא תרשל ידכ הרצונ תימוקמה תושרה ויפלו

 םיקזחומה םיסכנ םה הלש םיסכנה ,רוביצה תבוטל עדימ הקיזחמ איה

 םירבד תושעל וא תולפהל הלוכי הניא איה אליממ .רוביצה תבוטל

 .דואמ ותא חונ יל .ריאשמ יתייה טלחהבש ןורקיע והז ןכלו ,םייתייעב
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 ,רחא ןורקיע אוה ,"קוחב הל תונקומה תויוכמס ליעפת" ,ינשה קלחה

 תוארהל הכירצ איה ויפל ."תויקוחה ןורקע" םינכמ ונאש ןורקיע ותוא

 הל המוחתה תרגסמב תלעופ איהשו ,תלעופ איה המ חוכמ דימת

 הרקמב תויריעה תדוקפ דוסי לע ,הקוחב אל ,רחא םוקמב העבקנש

 לע ףא "קוחב הל תונקומה" םג לבא ,ילוכו תונקת דוסי לע ,ונלש

 הל תונקומ" הז המ .רודירא ד"וע רמאש יפכ ,רתוימ הרואכל הזש יפ

.ךכ הז אליממ ?"קוחב

 עדוי יניא ."היתויוכמס ליעפת" םע איה ילש היעבה ,אל  :רודירא םרוי ◆

.ליעפהל אל תעד לוקיש הל שי .אל וא היתויוכמס תא ליעפת איה םא

 .תויוכמסה תלעפה הז אליממ ."ןידל םאתהב לעפת" רשפא :ימהרבא לייא ◆

 וליאכ אוה ןמאנ ךלש היצטונוקב לבא ,רודירא ד"וע ,החילס :רבנע יבצ ◆

 ,הקיספה אוה חוסינה לע עיפשהש המש בשוח ינא .יטרפה טפשמה חוכמ

 ,"רוביצה ןמאנ איה תירוביצ תושר" ,רמואו רזוח ןוילעה טפשמה תיב הבש

.התוא האור ןוילעה טפשמה תיבש יפכ תועמשמ רבכ הזל שי םויהו

.תימוקמה תושרה לע קר אל לח הז זאו :רודירא םרוי ◆

...דוסי תונורקע דוסי קוחב סינכמ רבכ התא םא לבא ,ןוכנ :רבנע יבצ ◆

 תאז .תימוקמ תושרב אל ,דוסי תונורקעב םתוא סנכה :רודירא םרוי ◆

.ןאכ אל לבא 'ןמאנ' הלימה דעב ינא .ילש היעבה

 ןמאנ איה תעצבמה תושרה" :ןוידל עצומה חסונב ואר :רבנע יבצ ◆

."תוינוטלשה תויוכמסה תא ליעפת איהו ,רוביצה

.רדסב הז םש :רודירא םרוי ◆

 תושיל תימוקמ תושר ךופהל םצעב היה הפ ןויגיהה :סאימחנ דוד ◆

.תינוטלש

 יבגל יידמ ךורא קרפה יתעדל .הזה ןוויכב קוידב ינא :ץילרק יכדרמ ◆

 תויושרה אשונ לכ תא רידסהל תמאב םיצור םא יידמ רצקו ,הקוח

 רמול ךירצ .הזה טוריפה לכל הקוחב םוקמ ןיא ,יתעדל .תוימוקמה

 קר ןניא היתויוכמסשו ,תעצבמה תושרהמ קלח איה תימוקמה תושרהש

 םא .הילע םילח םיללכ וליאו ,יהמ קוידב רידגהל רמולכ ,תעצבמכ

 תויהל הכירצ .הדימ התואב תונורקעה לכ לע לוחי אוה ,ןויווש לוחי

 ילוא ,ימוקמה ןוטלשל יזכרמה ןוטלשה ןיב םיסחיל תיללכ תוסחייתה

 הלע .תוימוקמ תולהנִמב בשחתהל ,ףתשל רשפאש המכ דע ףתשל הפיאש

.עוציב רב וניא אוה יתעדל .לאשמה ןויער הפ

 לע ינשה דצהמ חקפמ אוה .דואמ בוט אוה םע לאשמ  :רודירא םרוי ◆

.םירבדה לכ
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 ךירצ הז .הזה ןוויכב יהשלכ הרימא רמול ךירצש ןכתיי :ץילרק יכדרמ ◆

 .תינורקע היגוס ,דואמ יתוהמ ,ינוציק הרקמב קר תויהל

 ?םיתורישה ףקיה תא עבוק ימ :םייהטרו יבא ◆

 אשונ איבהל לוכי ךניא התא .ותוהמ םצעב אשונ הז :ץילרק יכדרמ ◆

.םע לאשמל הזכ

 תא עבוק ימ .םיתורישה תקפסהל תיארחא תושרה :םייהטרו יבא ◆

 ןוטלשה ,םיחרזאה ,תושרה - תוסנכהה תא עבוק ימ ,דגנכו ?םפקיה

 לכב םיהז םיתורישהש ךכמ עבונ םאה ?םיסמה תא עבוק ימו ?יזכרמה

 הדבועב ונרכה ,תיתקוחה המרב .הנידמה תא ונלציפ וישכע ?תויושרה

 הלאה םיקלחהש םינכומ ונחנא המ ונרדגה אל לבא ,תלצופמ הנידמהש

 ,יתקוחה דצב ,יטרקומדה דצב תולכתסהה תא לבקמ ינא .אל המו ושעי

 ,תאז ונל וחקייש םיצור ונניא ,יטרקומדה טביהב הקולח ונל שי היפלו

 וניא אוה ילוא לבא ,ימוקמ ןוטלש שי" :דיגי והשימ דחא ריהב םויש

 חקפמ תונמל שי ילוא ?יטרקומד תויהל ךירצ אל אוה ילוא ."יטרקומד

?וילע

 תושעל ךירצ ,דחא .םייללכ םירבד המכ רמול הצור ינא :רודירא םרוי ◆

 ,םיטרפב ראשינ םא .רתוי הברה רצקו רתוי הברה יללכ הזה קרפה תא

 ,לשמל .םירעשמ אל וליפא ונחנאש תוביס לשב תילאטוט הרוצב לשכינ

 ינפב תפתושמ תוירחאב םיאשונ הצעומה ירבחו תימוקמה תושרה שאר"

 תיחרזא תוירחא ליטמה קוחה ,הקוחב היהי הז םא ."םיבשותה רוביצ

 תוירחאהש ינפמ ,תיתקוח יקוח יתלב היהי תושר שאר לע תילילפו

 לכב" םגו .תסנכה לש קקוחמה ינפב אלו ,םיבשותה רוביצ ינפב איה

 תאזו ,םייעוציבו םייתקיחת םידיקפת תלעב הצעומ ןהכת תימוקמ תושר

 תושרה ."היתודסומ רתיל ימינפהו ינוגראה הנבמה תא עובקל תיאשר

 םולשה טפשמ תיבלש עבקת ,קוחב אלו הקוחב ףיעס יפל ,תימוקמה

 תיבל קר אלא ,יזוחמה טפשמה תיבל רוערע תושר ןיא ביבא-לתב

 םירבדמ ונחנא .הזה גוסהמ םירבד ינימ לכ .ביבא-לת לש יזוחמ טפשמ

 .תודסומה רתיו יעוציב דסומ ,יתקיחת דסומ לע רבדמ התא .הקוח לע

.יטופיש דסומ םג היהי

 הזה אשונבש בשוח ינא .תאז ענומ 'הטיפשה :דוסי קוח' :ץילרק יכדרמ ◆

.םיזגמ התא

.הקוח תאז לבא :רודירא םרוי ◆

 הרוצב הז אשונב עגונה דוסי קוח שישכ לבא ,ןכ :ץילרק יכדרמ ◆

.קפס ןיא ;רורב רבדה תיפיצפס



ה 
ירוביצה הצעומ

וניכה • ת
עה ס

יריש

821
התלועפ תונורקעו הידיקפת ,היתויוכמס - תעצבמה תושרה

 םיבשותל םיתוריש תקפסהב קוסעת תימוקמ תושר" ןאכ שי :רודירא םרוי ◆

 תמקה ,היתולובגבש םיבשותל ]...[" ?הב םירקבמה רבדב המו ."היתולובגבש

 אל תויתשתה תמקהש ןכתיי ."המושייו ןונכתה תוינידמ בוציעו תויתשת

 .םירחא םיבשות תחוור םודיק והזש ןכתיי .םיבשותה תחוור םודיקל היהת

 תימוקמ תושר םאה ,לשמל .הז תא הז ורתסי הלאה םירבדה לכ ירה

 יהוז ?םיסמ ןהילע תובגל וא תושרה ימוחתל תוינוכמ תסינכ רוצעל הלוכי

 ןודנול תייריעש המ תושעל טילחת ביבא-לת תייריע םאו .תמייק היעב

 .תומוקמ הברהבו ,ולסואב םג ושע ךכו ,ריעה זכרמ תא רוגסתו ,התשע

?תימוקמה תושרה לש הניינע קר הז םאה

 העצהה דגנ התא ?יתקוח הזש םיכסמ התא םאה לבא :תובנ ןורוד ◆

?תיפיצפס תאזה

 המגוד לע קולחל רשפא ילוא .תומגוד יתתנ קר ינא :רודירא םרוי ◆

 .םירחא םיפיעסב שגנתי הזכ טוריפ לכ יללכ ןפואב ךא ,תרחא וא וז

 ןומא חוכמ ןהכמ" ,תוריחבה ןיינע ,םיפיעס השולש-םיינש ךירצ הקוחב

 לעפת"ו רבנע ד"וע לש םיבשותה לאשמ ןויער תא ףיסוהל ,"םיבשותה

."אשונה תא םירידסמה םיקוחה יפל

 .הזה ןוידה תוהמל םיעגונ הלעה רודירא ד"ועש םירבדה :רבנע יבצ ◆

 שיש ןכתיי ,ףיעסו ףיעס לכ לש ונכותל תדרל םיליחתמ ונחנא םא

 םילוכי ונניאש אוה ,רודירא ד"וע רמא םצעבש המ .ץצקלו תונשל םוקמ

 טפשמו טפשמ לכש םושמ ,אוהש תומכ חסונל אקנפשוג תתל עגרכ

 ימוקמה ןוטלשה" ףיעסה .תעדה תא ןהילע תתל ךירצש תויגוס ררועמ

 הדעו תונמל תורשפאה תא ענומ השעמל ,"םיבשותה תריחב חוכמ ןהכי

 ,רחא ףיעס לש הפיסל רשא .םייוארה םירקמב הנוממ הדעו וא האורק

 רמוא יתייה אקווד ןאכ ,"ויבשות תחוור םודיקל אהת ותיישעו ]...["

 ,ימוקמה ןוטלשה ונייהד .דוסיה תונורקעב אוה ותוא לולכל םוקמהש

 אל - רודירא ד"וע ירבד תא ףיסומ ינא ןאכו ,ויבשות תחוור ותוהמ

 ירוזא םיקיזחמה תורבח וא םיפוג םתוא םג אלא ,ויבשות תחוור קר

 תומשרתהה יפל תוחפלשו ,םוקמה יבשות לע םינמנ םניאשו היישעת

 תמרל םיכוז םניא םה אקווד .דואמ םיהובג םיסמ םימלשמ םה ילש

 .הריבס המרב םישיבכל ,תיתשתל אל וליפאו ,ההובג םיתוריש

 אוה הלאה םיפיעסהמ דחא לכ יכ םינעוט םתא םצעב :תובנ ןורוד ◆

 תא תנייצ ,המגודל .אוה ךכ ןכאו ,ינטרפ ןויד בייחמה ,ואולמו םלוע

 הזה ףיעסה תועמשממ קלחש ונבהו ,ךכב ונד ונא .האורק הדעו היגוסה

 ןודל ירשפא יתלב ןכא .האורק הדעו לע רוסיא םיליטמ ונאש אוה
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 ירחאו ,ימוקמה ןוטלשה לש השיגב ןודל םיכירצ ונא .ףיעסו ףיעס לכב

 םיפיעסה לכ תא רוזגל לכונ ימוקמה ןוטלשהמ םיצור ונא המ טילחנש

 ,יטרקומד ףוג אוה ימוקמה ןוטלשהש םיבשוח ונא םא :ריבסא .לקנב

 תורשפאה םהל שיו ,תושרה שאר לע רתויב בוטה חוקיפה םה םיבשותהו

 ךכ לכ אל ונא םא ךא .האורק הדעו דגנ ונחנאש רוזגנ ךכמ ,וחידהל

 .תוינוציק תוביסנב האורק הדעו ריתמה יתקוח ןורקיע עבקנ ,םיילקידר

 ינפל ,םיפיעסה לע רבדל רשפא-יא :קדוצ רודירא ד"ועש בשוח ינא

 ךירצש םיכסמ ינא .היצפצנוקה לע ,הסיפתה לע ,השיגה לע םירבדמש

.הקוחה תא רצקל

 ךירצש הז ןבומב ורמאנש םירבדה םע םיכסמ ינא :ימהרבא לייא ◆

 ,רודירא ד"וע גיצהש השיגה רחא רתוי הטונ יבל .הקוחה תא רצקל

 ךירצו ,םייקל רבעמ ימוקמה ןוטלשה תויוכמס תא ביחרהל ןיא היפלו

 ןוטלשה לש חוקיפה תא ליבגמה ףיעס ןאכ שי .וילע יזכרמ חוקיפ היהיש

 ינא .םילשכ רצוויהל םילולעש הזכ ןפואב ימוקמה ןוטלשה לע יזכרמה

 ינאש יפכ תוחפל ,תואיצמה .דואמ בחרנ חוקיפ היהיש ךירצש בשוח

 תיצראה המרב ,ןוטלשב םילשכ לע ונרביד םאש תאזכ איה ,התוא האור

 עורג בצמה תימוקמה המרב .תימוקמה המרבמ רתוי הברה םיכומנ םה

 יתשמיש רבעבו ,םילשוריב הדובעל ןידה תיבב טפוש ינא .רתוי הברה

 ינימ לכ םש יתיארו ,עבש-ראבב הדובעל ירוזאה ןידה תיבב טפוש

 להנִמה יללכמ קוחר הזו ,יפוטוא אל םש בצמה .תונטק תוימוקמ תויושר

 .ןווכיש יזכרמ ןוטלש ךירצ טלחהבו ,םידמלמו םידמול ונאש ןיקתה

 תיטפשמה הכשלה םש ילוא .רתוי קודה חוקיפ שי ביבא-לתבש ןכתיי

 תיטפשמ הכשל ןהל ןיאש תוימוקמ תויושר שי לבא ,תנווכמו תדקפתמ

 ןכל .תורחא תורוצ ינימ לכבו הלומח לש הרוצב תולעופ ןהו ,תימינפ

 וא ,חוקיפ לש תורשפאה תא ןייאְמ הזה ףיעסהו ,יזכרמ חוקיפ ךירצ

 הסיפתה םע םיכסמ יניא ןכלו ,דואמ םיקד םירקמל ותוא םצמצמ

.וב המולגה

 יניינעו רצק חוסינ היהיש ונל בושחש ונטלחהש ןיבמ ינא :סאימחנ דוד ◆

 ינאו ,חוכיו ונל ןיא ךכ לע .הקוחב ימוקמ ןוטלש תונורקעל עגונב

 תא חסנל רתונ וישכע .תיתקוח הניחבמ הבושח תומדקתה וזש בשוח

.םיפתתשמהמ קלח ןייארנ דוע ונחנאו ,תונורקעה

 ךכ-רחאו ,ילאוטפצנוק ןויד דועל םוקמ שיש בשוח ינא :הזייאזע לסייפ ◆

.הקוחה חוסינל תורצקה תורוקה תא ונממ רוזגל בלשה אובי
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ינש בבס

םירבודה תומש

ביבא-לת תטיסרבינוא ,םיטפשמל הטלוקפה - תימלוש ,ינולא

 היטרקומדל ילארשיה ןוכמב רקחמ תימע - ןורוד ,תובנ

בקעי ,רורדימע )לימ( ףולא

"רודלש" ל"כנמ - ימס ,ךירדירפ

רבעשל כ"ח - ריאי ,ןבצ

ריפס תללכמ אישנ - באז ,רוחצ 'פורפ

 םילשורי ,תירבעה הטיסרבינואה ,הנידמה עדמל גוחה - ןועדג ,טהר ר"ד

 יזוחמה טפשמה תיב - הנויבס ,יול-טור תטפושה

 תדעווב רבח ,הביבסה תוכיאו םינפה תדעו ר"וי כ"ח - ירוי ,ןרטש ר"ד

תירטנמלרפ הקיקח

 הליגר יתלב תובישח שי ימוקמה ןוטלשלש ןימאמ ינא :סאימחנ דוד ◆

 םהייחב טולשל םיחרזאה לש הרישיה ךרדה .תיטרקומד תכרעמ לכב

 המרב הדלונ היטרקומדה ,יתעדל .ימוקמה ןוטלשה תועצמאב איה

 ,וניינעמ םניא השוע יזכרמה ןוטלשהש םיבר םירבדו ,תימוקמ-תיתליהקה

 ,הייליהק תויעב ,הרובעת תויעב לשמל ,ימוקמ ןוטלש לש וניינעמ םא יכ

 ינש האור ינא .ילש תיביטמרונה הבישחה תניחבמ ךכ .ילוכו דעס תויעב

 ינא .םיתוריש תקפסהו ירטשמ טביה :ימוקמ ןוטלשל םייזכרמ םיטביה

 דחא דצמ .התומכ ןיאמ תירטשמ הילמונא ינפב םידמוע ונחנאש בשוח

 םירחוב ונחנא :תירטשמ תושי לאכ ימוקמה ןוטלשל םיסחייתמ ונחנא

-ה תא קיזחהל םיצור ונחנא ,הצעומב םירחוב ונחנא ,הייריע שארב

elbatnuocca לכב םתוכמס תא םיליבגמ ונחנא ,רחא דצמ .םהישעמל 

 קר אלו ,הייליהקב וא ריעב ןוטלש לש םייזכרמה םיטביההמ דחא

 תוימוקמ תויושר הרשע שמח לש תודגאתה םויה שי .תיביצקת הלבגהב

 ינניא" :תורמואה ,לשמל ביבא-לת ,תולודג םירע ןהבו ,קנעמ תולוטנ

 םיפסכ סייגל לשמל ,תוכמס תצק הצור ינא ,הלשממהמ לקש הצור

lapicinum תועצמאב  sdnob, בוחרל ףוגניזיד בוחרמ רורמת ריבעהל וא 

 ינא ,הייריע שאר ."אל יל םירמוא ףוסבו ןמז הככו הככ יל חקולו ,רחא

 יל חקל יכ ,קוחה לע רובעל ךירצ יתייה" :יל רמא ,ומש תא ריכזא אל
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 ,רורמת ריבעהל הרובחתה דרשממ תילילש הבושת לבקל םישדוח השיש

 ונבצה ,ל"כנמל יתארק .תונואת ויהו ,רובעל םיכירצ ויה םידלי םייתניבו

 .היעבה תמאב תאז ."והזו ,רורמת

 ךירצש בושחנש המ וא ףיעסה תוציחנ ,ןושארה :םיאשונ ינשב ןודנ

 םכינפלש ךמסמב ,ינשה .הקוחב ימוקמ ןוטלש לש ףיעסה תויהל

 ןוטלשה ןיינעב ,דואמ םיינושאר ןבומכ םהש םירבד המכ חסנל וניסינ

 .ימוקמה

?תעצבמה תושרהמ קלח היהי הזש הצור התא :ינולא תימלוש ◆

.הזב חתפנ תמאב ילוא .ונלש תויוטבלתהה תחא וז :סאימחנ דוד ◆

 .ףופכ תויהל ךירצ הז .דוסי קוחב תויהל ךירצ אל הז :ינולא תימלוש ◆

 רש לכ אלו םינפה רש תויהל ךירצ הזש ןוכנו ,יארחא רש שיש ןכתיי

 תא רידגהל ךירצו ,קוחב תויהל ךירצ הזש תבשוח ינא לבא ,ולש קלחב

 שיש םירמוא ונחנא םא .תינקירמאה הקוחב ומכ ,םירשה לש תויוכמסה

 ,תויהל לוכי אל הז .טנמלרפב גיצנה אוה זא יכ ,םינפ רשו םינפ דרשמ

 היצזינברוא ףדוע בקע ,םויהש ינפמ ,תעצבמה תושרהמ קלח ,יתעדל

 בוט רקוב דיגהל ימל םהל ןיא ובש םוקמב םייחה םישנא שי ,ילוכו

 .דוביאל םיכלוהו ,םימסלו לוהוכלאל םינופ םה השעמלו ,בוט ברעו

 המכל "יתשלפ" תוברת תרש יתויהב .'תיחרזא הליהק' חתפתהל הלחה

 תאזכ תיחרזא הליהקב .םיפסונ תומוקמלו רפח קמעל ,הלאכ תומוקמ

 יתמרד גוחו הלהקמ שי ,םירומהו םירוהה ,רפסה יתב לש ףותיש שי

 םירבחתמ םתא וישכע" הלאכ תוליהקל דיגהל רשפא-יאו ,םישגפמו

 ,תוליהק הנרצווית םילודגה תומוקמבש גואדל םוקמב ."קירביוב םע

 .םיילכלכ םימעטמ קר םיבושיי םירבחמ ,םהלש םיבחרמב וא תונוכשב

 .רבשל איבהל לוכי הז

 יפוג לש תויוכמסה תא הקוחב רידגהל ןוכנ םאה לבא :רורדימע בקעי ◆

?םהב ברעתי אל יזכרמה ןוטלשהשו ,ימוקמה ןוטלשה

 ונתנ אלש ךכ לע םירבדמ ןמזה לכ ונחנא .דרפנ קרפב :ינולא תימלוש ◆

 תונטק תויושרש תומזי המכ שי .ןיינע םושב תימוקמה תושרל שפוח

 יד ןהל שישכ דוחייב ,ףתושמ בויב תצקו ףתושמ לבז ףוסיא – תושוע

 הכירצ תימוקמ תושר לכש העש תאז לכ .םינלבק ךכ םשל רוכשל ףסכ

 הייסולכואב .הלש הייסולכואה לש םיכרצל הלש תודעווה ךותב גואדל

 תונבל ינויגה אל לבא ,םייתדה םיתורישל רתוי לודג ביצקתה תיתדה

 ךירצש דחא םדא ליבשב שיא םיפלא תשולש וב םייחש םוקמב הווקמ

 רבד ותוא .רחא הווקמ רבכ שי םשמ רטמוליק יצחש דועב ,הווקמה תא
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 העש ,ךוניחה תא ביתכיו חקפמ בשי הלעמלש רשפא-יא .ךוניחל רשאב

 לשמל .ןיוצמ םהיניב תבלשמו תוברתהו ךוניחה תא תלהנמ הליהקהש

 םימיקמ ןכלו ,םייליג-בר םישגפמ ןגראל בושח םהבש תומוקמ םנשי

 היזיוולט וא יתליהק וידר םירצויו ,ץמאמ םהב םיעיקשמו םינודעומ

 דציכ .ףסכ ךוסחל הצורש יזכרמ ןוטלש שישכ הרקי אל הז .תיתליהק

 ללכב ילב םיבושיי לע תורזג תרזוג תיטרקומד הרבחב הלשממש ןכתיי

 הליהקל תוכמס תתל שי !חיש םוש ןיא ?םיבושייה לש להקה םע רבדל

.רתוי גואדל הלוכיה ,תימוקמה תושרלו

 לע ןגהל ידכ םג ,'דיתעה ריע' םשב טקיורפ ושע הינמרגב :סאימחנ דוד ◆

 חוכהש הנעטה ללגב םג ,תוינבמ תויטרקומד-יטנא תויטנ ינפמ םמצע

 הרבחה תניחבמ שמשמ הזש םושמ םגו ,הטמלמ אובל ךירצ העפשההו

 ןוטלשב דנלוהב הרוק הז .יזוכירה ןוטלשל תודגנתה ,retnuoc תיחרזאה
 תוכפהמה תא ורבע רבכ םיבנידנקסהו ,הידוושב םייק ןבומכ הז .ימוקמ

 הנמא בתכו יפוריאה דוחיאה בשי .רתוי תצק יזוכיר הז הילגנאב .הלאה

 תדימו ןוויכה ,םידיקפתה תשרופמ הרוצב הב םיעיפומו ,ימוקמה ןוטלשל

 םיצור ונחנא םא .ילוכו תויזכרמה תויושרה םע רשקהו הימונוטואה

.הלאה תונמאהמ קלחב לכתסהל םיכירצ ונחנא ,יפוריא ןוויכל תכלל

?הקוחב ללכיי הזש תוצילממ הלאה תונמאהו :ןבצ ריאי ◆

 ,הזמ ץוח .שרופמב תאז ץילממ יפוריאה דוחיאה .ןכ :תובנ ןורוד ◆

 תארוק איהו ,דואמ "תירוזיב" המגמב ,דואמ תטרופמ המצע הנמאה

 ופוגל .הקוחל אשונה תא סינכהל תומותחה תונידמהמ תחאו תחא לכל

 לבא ,הקוחב ימוקמ ןוטלש לש ףיעס שי הנידמ לכב אל ,ןיינע לש

 ימוקמה ןוטלשל תוסחייתה תויטרקומד תונידמ הברהב אצומ התא

 .הקוחב

 הליהקל שי ,תיטרקומד הנידמ הניאש ,ןיסב וליפא :רוחצ באז ◆

 היעב ימוקמה ןוטלשל שי .הליהקה אוה סיסבה .דמעמ היתודסומלו

 תתל היה ךירצ םא עדוי יניאו ,טפשמ שיא ינניא .הליהקה תרדגהב

 ימוקמה ןוטלשה תא ססבל ןוכנ היה .הליהק יהמ ריבסמה רצרצק אובמ

.ןודנולב ומכ ,לשמל תונוכש ,הנשמ תוליהק לע

 וישכע .הליהקה תובישחב אל ,הקוחב םיקסוע ונחנא :רורדימע בקעי ◆

?הקוחב הז תא ןגעל ללכב ןוכנ םאה .הקוחב תויהל ךירצ המ םילאוש

 לש גוס אוהש חיתפל חמש יתייה ןכ יפ לע ףאו ,ןוכנ :רוחצ באז ◆

 ןודנול לבא ,הייריע שאר םנמא שי ,הייריע ןיא לשמל ןודנולב .הרהצה

 התייה אל תיתליהקה תיתשתה וליא חמש יתייה .הנשמ תוליהקמ היונב
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 תאז םגרתל דציכ עדוי יניא .הנוכש ומכ תימיטניא אלא ריע ומכ הבחר

 .הנוכשל המודב ,ירדילוסו בורק דוסי לש אוה סיסבה לבא ,הקוחל

 תא חתפל הכירצ ריע לכש בתוכ קר התא ,הנשי ריעה :ינולא תימלוש ◆

.תונושה תוליהקה

 תוביוחמה לע הקוח םיצור םתא .תיתקוח תוביוחמ וז :רורדימע בקעי ◆

 ?תוליהקה יבגל ריעה לש

.אל וא בושח הז םא איה הלאשה :רוחצ באז ◆

 .השיש יפ ביבא-לתמ הלודג ןודנול :רורדימע בקעי ◆

 .הליהק לש ןויער ,ןויער םש שי לבא :רוחצ באז ◆

 וחתפתה טושפ םהו ,ירוטסיה ןויער היה הז ,אל :רורדימע בקעי ◆

 םוש םש התייה אל .הככ הז תא ומיקה םה ,ורבחתה םהש ירחאו

.היגולואדיא

 יתייה ,הליהקה אוה היטרקומדה תיתשתש בשוח ינאש ןוויכ :רוחצ באז ◆

 הלש בוצקתה לש ןיינעה עבונ אליממו ,הקוחב יוטיב ךכל תתל חמש

 .יזכרמה ןוטלשב תולת תוחפש המ םע המצע חוכמ

 ןוטלשה לש קיודמה הנבמה עיפוי אל הקוחבש ירה רורב :טהר ןועדג ◆

 ןויער ,לארשי תנידמב דחוימב ,הקוחב הלעיש הז םצע לבא .ימוקמה

 הארנ ,יזכרמה ןוטלשה דבלמ והשימל תויוכמס שישו ימוקמה ןוטלשה

 רוזיבל ץירמת ןתמ לע בושחל ךירצ - ךכמ רתוי .ומצעלשכ בושח יל

 תלבוס לארשי תנידמב הלשממש ןיטולחל םיכסמ ינא יכ ,תויוכמס

 ךא .ינויגה אל טושפ הזו ,ןטק רבד לכב תקסוע ,רתי סמועמ זוכיר הזכב

 וניא ונלש ימוקמה ןוטלשהש םיעדוי ונחנא ,םייח ונא הבש תואיצמב

 .הרופא אל םגו הרופא תותיחש לש תומרב תרמוא תאז ,בוט הארנ

 איה םימקשה תווח .תושר שאר םג אוה ןורשש חכוש התא :רוחצ באז ◆

 .תימוקמ תושרכ תרדגומ איה .תימוקמ תושר

 תנידמב רש םוש ןיא .ךכ לע רבדנ אלש העיצמ ינא :ינולא תימלוש ◆

 תדעו חודב תויחנה שי( רש תויהלו הלאכ םיסכנב קיזחהל לוכיה לארשי

.)רשא

 הניחבמ הקוחב תויהל ךירצ ימוקמה ןוטלשה :םכסא ינא :טהר ןועדג ◆

 הביסמ הקוחב תויהל ךירצ הזו ,דמעמ ול ןתיי הזש םושמ ,תילמס

 וססביו םיצירמת ונתיש טפשמ תיב תוקיספ ואובי ךכ-רחא :תפסונ

 זא ילואו ,םצעב חתפתי הז הככ ירה ,ימוקמה ןוטלשה תואמצע תא

 רוזיב תורצוויה לש הקימנידל ץירמת תתל הכירצ הקוחה .הקיקח אובת

 ירחאו ,תעצבמה תושרהמ דרפנ קרפ הז םא .וילע םימלוחש תויוכמסה
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 תאז ךפוה התא זא יכ ,ןכש ענכושמ ינא ינולא תימלוש תא יתעמשש

 ןתיי יאדווב רבדה ,םילמס םג איה הקיטילופ .הקוחב םג דרפנ והשמל

 ןוטלשהש םיעדוי הנידמה עדמב ונחנא וליפא ,תדרפנ תועמשמ הזל

 ךירצש ןוויכה יל הארנ הז .תעצבמה תושרהמ קלח רקיעב אוה ימוקמה

.וילע בושחל

 הקוח תניחבמ תורחא תוצראמ תומגוד ונל םתאבה :ינולא תימלוש ◆

?הזה ןיינעב הקולחהו

 ךכ לכ הז ,תונידמ ןומה םש שי .תירבה-תוצרא ללוכ ,ןכ :תובנ ןורוד ◆

.רזובמ הזו ,םש ילרדפ

 .רחא הנבמה תחא לכבו ,תונידמ הברה םש שי :ינולא תימלוש ◆

 ,הילטיאו תפרצ ומכ תונידמל הוושמ יתייה אל .הפוריאב םג :ןבצ ריאי ◆

 ידכ הקוחב ךרוצ ןיאש ,הקומע הכ תיטסילקול תרוסמ םש שיש םושמ

 .הלש דמעמה תא חיטבהל

 הקזח ירוזאה ןוטלשה לש הסיפתה .רוזאה ןיינע םג שי :תובנ ןורוד ◆

 .דואמ

 םצעבש ,ורמא םינושארה םירבודה תעבראש המ םע דדומתהל הצור ינא

 שיו ,היטרקומדה תא קזחל רשפא ימוקמה ןוטלשהו הליהקה תועצמאב

 היגוס תאזש בשוח ינא .תעצבמה תושרל ץוחמ ילואו ,הקוחב םוקמ ךכל

 תלוכי שי הנידמלשו ,דמעמ שי הליהקלש ריהצהל - דואמ תיתקוח

 תיתקוח העיבק תאז .הליהקב הרוקש המב תמיוסמ הדוקנל דע ברעתהל

 ןגענ םא .ךכב םיצור ונחנא םא איה ילש הלאשה .הנושאר הלעממ

 תוירחאו תוכמס ימוחת עבקנו ימוקמה ןוטלשה לש ודמעמ תא הקוחב

 תושרה תא רידגנ ,םהב תעגל רוסא הנידמלש ימוקמה ןוטלשה לש

 לש םימוחתב הטילחמ איהש המ תושעל הל רתומש תושיכ תימוקמה

 תאז .הרובעת לש םימוחתב הטילחמ איהש המ תושעל הל רתומ .תד

 תנידמב הכפהמ תאז .תינרדומה הנידמה לש הביטל תדגונמ המגמ

 םיצור ונניאש ןעוט יניא .תילרדפ ןיעמ הנידמל התוא ךופהל ,לארשי

 דמעמ קוזיח דציכ םג בושחל ונילעש בשוח ינא ?םנמואה לבא ,תאז

 .לארשי תנידמ לע עיפשי הקוחב ימוקמה ןוטלשה

 המל המודב ,עונצ דיקפת ימוקמה ןוטלשל תתל .א :תויורשפא המכ שי

 תכלל .ב ;תעצבמה תושרהמ קלחכ ותוא תוארלו ,םויה השוע אוהש

 הנידמל לאש םימוחת רידגהלו - שממ ילרדפ הנבמל - הצקה דע

 ונרביד ,הנשכ ינפל םייקתהש ,ונלש הבישחה ךילהתב .םהב ברעתהל

 תוירחאו תוכמס לש םיירוזא םילדומ לשמל .עצמאב םילדומ לע םג
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 שי ,ימוקמה ןוטלשה תא םולבל חילצמ ונניא אוה םא - ירוזא גרדל

 התא םא :האצותב ריכהל בושח .ברעתהל הנידמל תרשפאמה הרודצורפ

.הלשממה תא שילחמ התא ,הקוחב תויוכמס ימוקמה ןוטלשל ןתונ

 לש חוקיפ תויצקנופב עוגפל התייה אל קקוחמה תנווכ :סאימחנ דוד ◆

 יזכרמה ןוטלשה הדימ וזיאב לואשל שי .יזכרמ ןוטלש לש ,תיזכרמ תושר

 לש םיכרצה תייכררייה תניחבמ הכומנ המר התואל דע עיגהל ךירצ

 םגו קיספמ םג ,קיזחמ םג ,הרומ םג ,עצבמ םג ,בצעמ םג אוהש חרזאה

 תויטנמ דחופ ינא .הדוקנה וז .חתפתהל הייליהקל ןתונ וניא אוהו ,רמוא

 יתייה אל ,יזכרמה ןוטלשב ךכ לכ בוט היה בצמה םא .תויטסילרטנצ

 תניחבמ יזכרמה ןוטלשב דואמ עורג בצמה .ימוקמה ןוטלשב תעגל עיצמ

 איה רפשל תוסנל תחא ךרדו ,ריכמ ינאש םייתרבחה םירוטקידניאה לכ

 שיגדהל הצור ינא .ימוקמה ןיבל יזכרמה ןיב רתוי בוט ןוזיא תועצמאב

 ינא יכ ,יטלוסבא רבעמ לע אל ,םינוזיא לע ןמזה לכ רבדמ ינאש

 .חוקיפה תייצנקופל הברה ריאשמ

 ןיא .בצמה תא תאטבמ עבש-ראב ןורטאת לש המגודה ןכל :רוחצ באז ◆

 .ותריגסל וא ותמקהל ,ומויקל סחיב הרימא םוש הייריעה שארל

 ינא ,תיגולודותמ הניחבמ .ןוידב היעב ונל שיש בשוח ינא :ןבצ ריאי ◆

 םייוקלה םירבדה דחא הזש בשוח ינא ,הזה אשונה תא בישחמ תמאב

 ,יתפרצה םזילקולל עיגנ אל םא ףא ,ונלש ץראה לש תיטילופה תוברתב

 יתייהשכ ךכב יתיסנתה .לודג רעפ אוה תפרצ ןיבו וניניב שיש המ יכ

 םיקהל ךירצ ינאש הנקסמל יתעגה םישדוח השולש ירחא .הטילק רש

 ,המלש הנש ךשמנש רצואה םע קבאמ יל היה .הליהקב הטילקל ףגא

 הז יכ ,חמש ינאו ,יתחלצה ףוסבל .ןיינעה תובישחב ריכהל בריס אוהו

 וטשפיש םירבד תושעל םיכירצ ונחנא ,יתעדל .ץוחנכ ומצע תא חיכוה

 ןיבש םיסחיב יכ םא ,הקוחב תאז ןגעל םא הלאשה תלאשנ .םיכילהת

 ןוטלשה בצמב .דיחיה טביהה אל הז יזכרמה ןוטלשל ימוקמה ןוטלשה

 ןוטלשה תוקקדזה - עבטמה לש ינשה דצהש ןכתיי ץראב ימוקמה

 ימוקמה ןוטלשה הידוושב .רתוי הברה יתוהמ - יזכרמה ןוטלשל ימוקמה

 ןוטלשהש ץראב םכמצעל םיראתמ םתא .הסנכהה סמ תא םג הבוג

 םייתקוחה תונורקעה םאה ,לאוש ינא ?הסנכהה סמ תא הבגי ימוקמה

 םיבשויה לש תימויק החוור תקוצמל הנעמ םינתונ העצהב םילולכה

 השוע אל יזכרמה ןוטלשהש ינפמ תרתפנ הניא םתייעבו ,םיוסמ בושייב

 תניחבמ תויתוהמהו תוינורקעה תויעבה ןהמ ?וילע לטומש המ תא

 ןוטלשה ןיבל ימוקמה ןוטלשה לש םוחתב םייחה םיחרזאה ןיב םיסחיה
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 שמשל לוכי הקוחב חוסינש ,םויה תורומח יכה תויעבה ןהמ ?ימוקמה

 חוסינה םא עדוי יניאו ,חתפמ תלאש יתעדל תאז ?ןהב לופיטל ןגוע

 םה .םהלש םיתורישה לס ןיינעמ םיחרזאה תא .הנעמ הל ןתונ הזה

 ףידעמ ינא ;ימ ךרד בושח אל עגרכו( םילבקמ םה המ תעדל םיצור

 והמ ,תפסונ הלאשו .החוורבו תואירבב ,ךוניחב )ימוקמה ןוטלשה ךרד

 הלוכי הקוחה םאה ?ימוקמ ןוטלש לכ בייחמש ילמינימה םיתורישה לס

 הרורב תוינידמ רוזגל רשפא ונממש ,הצילמ אלו ,רורב ןורקע לולכל

 ?הזה םוחתב

 ןוטלשה לש דוקפתה תמרב םירעפה - רתויב בושחה רבדב םייסא

 תניחבמ תיפוריאה המרל םיוותשמה ,םירדהנ תומוקמ שי .ץראב ימוקמה

...תינקירפאה המרב תומוקמ שיו ,דוקפתה

 תצק לוכי יזכרמ ןוטלש קר .םירעפה תא לידגי רוזיבה :רורדימע בקעי ◆

.זזקל

 ?הירפירפו זכרמ לש אשונב הקוחב לפטל דציכו ?ךיא :ןבצ ריאי ◆

 השעמל .הקוחב אל איה .יאמצע ףוג איה הרטשמה :ינולא תימלוש ◆

 טעמ ול שי רשה .ל"כפמה הילע הנוממ .ירוטדנמה קוחה תא ונלביק

 לכ לע ,הלשממה ןכו ,תירטנמלרפ יארחא אוה לבא ,דיגהל המ דואמ

 זכרמה .ימוקמה ןוטלשה זכרמ ול שי ימוקמה ןוטלשה .םש הרוקש המ

 תוימוקמה תויושרה תוכירצש המ לש תסו השעמל אוה ימוקמ ןוטלשל

 ןיבל םינפה רש ןיבש רשקה תא קודבל םיכירצ ונא .דחי ןתדובע לשו

.םייקה קוחב ראשיהל לוכי הזו ,תימוקמה תושרה

 .טעמכ תויוכמס ןיא ימוקמה ןוטלשה זכרמל יתעדל :ןבצ ריאי ◆

 .תויוכמס םהל ריבעי רשהש :ינולא תימלוש ◆

 ידוגינ ןאכ שי .ומיכסי אל תוימוקמה תויושרה לבא :ןבצ ריאי ◆

 .בורל םיסרטניא

 ידיקפתמ דחא ייניעב .וננויד לש אצומה תדוקנ איה היעבה :רוחצ באז ◆

 לש היצביטומל יתרתח יירבדב .הליעפ תוחרזא דדועל אוה הקוחה

 ול רשפאמ תייה וליא .תיחרזאה הרבחה ךותב ליעפ תויהל חרזאה

 התייה ,וריע ביבסש רעיב ועטייש םיצעה גוס לע ישממ ןפואב עיפשהל

 תוחרזאל הריתחה איה אצומה תדוקנ .ליעפ חרזא תויהל היצביטומ ול

 .ירשפא הז הקוחה תועצמאבש בשוח ינאו ,הליעפ

 יל המדנו ,ךלש םירבדה דוסיב ןויערל תפרטצמ ינא :יול-טור הנויבס ◆

 םינשב םינפה ידרשמ וא םינפה ירש לש םיכלהמה תא ריכמש ימש

 ריאשנ םאש ןיבמ - תונושה תואצקהה ביבס םירופיסה לכ - תונורחאה
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 אקווד ינא ןכל .רתוי הבוט תוחרזא חותיפל םורתנ אל ,וניעב בצמה תא

 .הקוחב ימוקמה ןוטלשה אשונל תוסחייתה התייהש יתיארשכ יתחמש

 יפכ ,תעצבמה תושרה םוחתב תויהל ךירצ ןכא הז םא תעדוי יניא

 םדוק רידגהל הז ייניעב תויוכמסה תא רידגהל לבא ,ינולא 'בגה הריעהש

 לע טילחהל הליהקלו חרזאל םינתונש הימונוטואה תדימ תא לוכ

 תושי התוא לש ,הליהק התוא לש תויוכמסה תא רידגהלו ,םהייח

 ךרדה תאז ,הליעפ תוחרזא חתפל םיצור ונחנא תמאב םא יכ .תימוקמ

 המכ דע דיעמ ןוטלשה יפלכ רתויו רתוי שח חרזאהש רוכינה .הדיחיה

 ינא .תוליהקה ךותמ קר תושעיהל לוכי אוהו ,יונישל םיקוקז ונחנא

 תונוצרלו םידחוימה םיכרצל יוטיבו שגד םג ונתניי תאז ךרדבש תבשוח

 תוסחייתהב לוכיבכ ונחנא םויה .הליהקו הליהק לכ לש םידחוימה

 ינימ לכ תרזעב ,םינפה רשל הימונוטוא תנתינ םצעבו ,רתוי תיללכ

 ללכ ןוצרל דוגינב תורחאו הלאכ תוליהק יכרוצ לע טילחהל ,תואצקה

 ןתא ינא .יזוכירה ןוטלשב תיארונה תולתהמ האיציל איבי הז .םיבשותה

 דבוע אוה רעונ קוחל דעס דיקפ :ןוכיסב םידליל םיעגונה םיקוחמ המגוד

 ,החוורהו הדובעה דרשמל םיכייש וילע םיחקפמהו ,תימוקמה תושרה לש

 .חוקיפבו הכרדהב קר םיקסוע םה יכ ,תולבגומ םהלש תולוכיהו

?ימוקמה ןוטלשהמ ותרוכשמ תא לבקמ דעסה דיקפ :ןבצ ריאי ◆

 וליפא ,הטלחה לכ לטבל תורשפא רשל שי קוחב .ןכ :יול-טור הנויבס ◆

 ךכ ידכ דע .טילחמ רשהש םימעטמ ,דליל תעגונה ,טפשמ תיב לש

 ."רשה לש ויניעב דליה תבוט לש םימעטמ" םש בותכ .הלודג תויזוכירה

 לע ףא ,הלשממ תוטלחה ללגב תימוקמה תושרה יבאשמב םיצצקמשכ

 םיבאשמ רתוי תוצקהל הצור התייה איהש הרובס ילוא איהש יפ

 שי .ןכ תושעל השקתמ איה ,םירחא םימוחתל רשאמ דעס ידיקפל

 ,האורבתו תואירבו ךוניחו החוור ומכ ,חרזאל םיעגונה םימוחת הברה

 אוה ילש ששחה .םהב עירכהל הכירצש תאז איה תימוקמה תושרהש

 ךרובמ רבד - הימונוטואה תא ןהל ןתינ םא ,תוקזח תויסולכוא םיצענש

 תושעל הצור איהש טילחת תססובמ הייסולכוא םא יכ ,ומצעלשכ

 תמועל תאז .הז רובעב םלשל םג ולכוי םיבשותה ,םיאלפנ םירבד

 רסוח םש - חותיפה תורייע וא יברעה רזגמה - תושלח תויסולכוא

 .ומצע חרזאב תועגופ הזב תורושקה תויעבהו תילוהינה תלוכיה

 תושרל ןתונ וניא אוהש םיבאשמש ךכב אוה ןוזיאה :ינולא תימלוש ◆

 .םירחאל תתל לוכי אוה המצע תא תמייקמה תימונוטוא

 לש ביצקתה"ש בותכ ביצקתה תעצהב לבא ,ןוכנ :יול-טור הנויבס ◆
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 הזש ,"עובקל ךמסות איהש םיסמהו תורגאה לע ססבתי תימוקמ תושר

 םיבאשמ תאצקה" לע ,יחכונה רדסהל םירזוח ונחנא םג לבא ,רדסב

 בוש םינתונ ונחנא ."הנידמה ביצקתב עבקייש יפכ יזכרמה ןוטלשהמ

.םינוירטירק וליא יפל הפ םיבתוכ אלו ,טילחהל יזכרמה ןוטלשל חוכ

 .ךמסמב ךכל תוסחייתה שי :תובנ ןורוד ◆

 התאש עגרב ייניעב לבא ,ךמסמה תא יתיאר ינא :יול-טור הנויבס ◆

 תושר לכ לש הינייפאמל המאתה םהב שי"ש םה םינוירטירקהש עבוק

 ךכמו ,ןכוסמ הז .קוידב הלאה םינייפאמה םהמ תעדוי יניא ,"תימוקמ

 החוורה יכרוצ ,םיבשות רפסמ לש םינייפאמה תעיבק .תששוח ינא

 בצממ עובנל םילוכיה םינוכיסה לכ לע םינוע םניא תויזיפ תויתשתו

 תולאשה םצעב ןה ביצקתה תולאש :הזה ףיעסה תא יתיאר .הזכ

 ףסכו ,חוכ הז ףסכ .םייקתהל לוכי דחא אל ףא ףסכ ילב יכ ,תויזכרמה

 ,הקוחב אוה םא ,הזה ףיעסבש תובישח שי ןכל .םילגלגה לכ תא עינמ

 ,םיינע וראשיי םיינעה ובש בצמה תעינמ לע הבישח רתוי הברה ךרעית

 הימונוטוא רשפאל הפיאש ידכ ךות ,םהלש תוליהקב וקזחתי םירישעהו

 .תוינעה תוליהקל םג ,תוליהקה לכל

 ילוכו תולובג תעיבקו דוחיא תויושר תמקה"ש ךמסמב םיאור ונחנא

 םילהנל םאתהב לעפתו קוח חוכמ םקותש תדחוימ הדעו ידי לע השעית

 תונויערה לכו ,םירדגומ םניא םילהנה בוש יכ תששוח ינא ."וב םיעובקה

 םניאו ,םיבשותה ןוצר תא םימאות םניא לוטיבו דוחיא לע הלאה

 תובשחמל אלא ,תונושה תוליהקה לש םיכרצלו םייוואמל יוטיב םינתונ

 .רצואה דרשמב םידיקפ לש

 אלו תושלחה תוליהקה לש םיכרצל יוטיב םינתונ םה :רורדימע בקעי ◆

 .תוקזחה תוליהקה לש ןוצרל יוטיב םינתונ

 םייוואמל יוטיב תתל םיצור ונחנא םא .אל טלחהב :יול-טור הנויבס ◆

 לע םיבשוחשכ יוטיב ידיל אובל ךירצ הז ,תוליהקה לש םיכרצלו תונוצרלו

 לכב הילע בושחל ךירצ ,הליהקה איה אצומה תדוקנ םא .לוטיבו דוחיא

 .םיכרצה םתוא תא תרשמ תמאב אוה ךיא בושחל ךירצ .םינובש ףיעס

 ידיל אובי הז ,תיתרהצהה תיביטמרונה המרב תאז ובתכת םא - אלו

 םינפה רש ובש בצמל רוזחנ .תומימע םהב שיש םינושה םיקוחב יוטיב

 .המומע הרוצב ועבקייש םילהנ תרזעב וא תובצקהה תרזעב טלוש

 היהי הייסולכואה יכרוצ לש תיתמא הייארבש ןכתיי :רורדימע בקעי ◆

 בויב תוכרעמ יתש םיקהל אלו ,הננער םע הילצרה תא דחאל ןוכנ

 הפיא עדוי אל דחא ףאש ינוימד םוקמ אוהש הזיאב יכ קר ,תודרפנ
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 םה םיכרצהש ענכושמ יניא ללכ ינא .ןהיניב לובג שי הרואכל ,אוה

 ןהיניב ןיא םא ,הילצרהו הננער תייסולכוא בורל .םייתמא םיכרצ

 תפכא היהי אל ,יטרקנוק ןפואב םישנאל םיעירפמה םילודג םילדבה

 ךחוגמ יל הארנ ןכל .ילנויצקנופ הזש םהל חכוי םא ,לדגת םהלש ריעהש

.עצמאב תויצקנופ הרשע םיתש םיקהל ןוילימ השיש לש ריעב

 וז תיגיגח תונמדזהב םיצור םתא םאו .הזר היהתש הל בטומ הקוחה

 והשמ לבא ,יל וחלסת זא ,הליהקה תא תונבל םג הקוח םישוע רבכש

 הליהקה אלו ,הקוחה ךרד לארשיב תוליהק םינוב אל .יל רדתסמ אל הפ

 רוזעלו דחי תויהל וצריש םישנא ךרד הנבית הליהקה .הז ךרד הנבית

 תא הנבת אל הקוחה .דחי בצעיהלו דחי חומשלו הזב הז לפטלו הזל הז

.הליהקה

 חטשב םירעפה ללגב ,לארשי תנידמ לש תילנויצקנופה טבמה תדוקנמ

 תוימוקמה תוצעומל יידמ הלודג תואמצע ונתית םא ,ךכ לכ םצמוצמ

 םיינעהו ,רתוי םירישע ויהי םירישעה - הרמא יול-טור 'בגהש המ הרקי

 הרישעה הליהקה יבשותש םלועב הביס םוש היהת אלו ,רתוי םיינע ויהי

 םהמ היינעה הליהקל רוזעל וצרי הננער חרזמ ןופצב יירוגמ רוזא לש

.הננער ברעמ םורדב

 רואיתה יפל ,תוליהק הרשע םיתשל םש םיקלוחמ היהנ םא ,תאז תמועל

 ינא .הימפסאב תומולח הלא יתעדל .דובעי הז ךיא עדוי יניא ,םכלש

 םתאש המו ,דצהמ לכתסמ לבא ןיינעב קסע אלש טוידהכ תאז רמוא

.ינוימד שממ יל הארנ םירמוא

 הננער ןיב לדבהה .רבדה ותוא לע םירבדמ ונניא :רוחצ באז ◆

 תא םג ילואו ,ןתוא דחאל יואר היה ןבומכו ,םייק אל הילצרהל

 שי .תעסושמ הרבח איה תילארשיה הרבחה .ןורשה-תמר םע הינתנ

 עסשה ,יברע-ידוהיה ונייה ,ימואלה עסשה :םיידוסי םיעסש השולש הב

 עסשה לש יוטיב ולוכ אוה יתדעה עסשהו ,םיישפוח-םייתד ,יתדה

 .ירפירפ-זכרמה

.םיכסמ אל טלחהב ינא :רורדימע בקעי ◆

 הווקתה תנוכשש םיבשוח הננערו הילצרה יבשותש עדוי ינא :רוחצ באז ◆

 .ןאכמ םיאור אל םשמ םיאורש םירבדש יתדמל רבכ ינא .הירפירפ איה

 וניתומוקמב רפסה תיב להנמ סניכ תאזה םידומילה תנש תחיתפ ברעב

 הרומה ייהת תא" :ילילל רמאו ,תורומ לומ להנמ דימת הז ,תורומה תא

 תחא ףא" :רמא אוהו "תילגנא תעדוי אל ינא" :הרמא איה ."תילגנאל

 ,הננערל וא והילא דיל ינייפוא ונניאש רבד הז ."תילגנא תעדוי אל ןאכ
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 .תילגנאל םירומ וב ואצמיי דימתש םוקמב תואצמנ ןהיתש ןה יכ

 הירפירפב ונחנאש וניבת אל תאז וניבת אלש דע .ןיא טושפ הירפירפב

 .תרחא הרבח לע םירבדמ תיתמאה

.תילגנא ועדי אלש םירומ יתוא ודמיל והילא דיב :רורדימע בקעי ◆

 .עדוי ינא .רחא םלוע לע םירבדמ ונחנא .הלאכ ןיא םויה :רוחצ באז ◆

 לוכי זכרמבש ימ קר .בגנהמ ,קוחרמ ,"םשמ" דיחי רבדמ םלועל ינא ירה

 לע םירבדמ ונחנאש ןוויכ .תועט .ופיב ג הנוכש איה הירפירפש חינהל

 דחא דעצ תמדקתמ תורדשב ךוניחה תכרעמ םא םג הבש תיתמא היעב

 .לדגו ךלוה רעפה רומאל ,םידעצ ינש תמדקתמ הננער לש וז ,המידק

 לכב דואמ תנווגמ תואיצמ ונל שי .יוצח תצק ינא :ךירדירפ ימס ◆

 הרוצב ןמצע תא תולהנמה תוימוקמ תוצעומ שי .ימוקמה ןוטלשה

 שי תוימוקמה תוצעומב תאז תמועל ,ןזואמ ביצקת םעו דואמ תדבוכמ

 ,ףסכ דואמ הברה איצומ תוריחבה ינפל הייריעה שאר םהבש םיבצמ

 תעמשמלו רדסל ותוא סינכהל וילע עדוי ינאש הפיכא יעצמא םוש ןיאו

.יזוכירה ןוטלשב םג

.תאז תושעל רשפא .קוחה םייק :האירק ◆

 .תוברתב רושק םג הז ,דואמ יתייעב הז ,םישוע אל לבא :ךירדירפ ימס ◆

 תרגסמב הלאה םירבדה לכל סחייתהל םיכירצ ונחנא םא איה הלאשה

 וא ,תיביטוקזקאה תושרה ךותב התוא תושעל ךירצש המרופר לש

 ינש יל שי .הקוחה ךותב דרפנו הנוש בחרמ הזל דחייל םיצור ונחנאש

 תורוש עברא וא תחא הרוש דוחיי תבוטל דואמ םימישרמ םיקומינ

 ועיגה הפוריאב םא לבא ,ישפיט אוה ןושארה רבדה .ימוקמה ןוטלשל

 ונחנאש בשוח ינא ,הקוחהמ קלחכ תאז עובקל םיצילממו הנקסמל

 ,ךכ בושחל םתוא ואיבהש תוביסה ירחא תוקחתהל תוסנל םיכירצ

 ןיב ,שגפמ איה ןיינעה תוהמ לשמל םא .תומוד תוביסה םא תוארלו

 החסונ תאזש הנקסמל ועיגהו ,תויביטקפא ןיבל תוניידתהו תויגוציי

 הזש ןכתיי ,רטשמה ךותב תטלוב הרוצב התוא םייקל דואמ בושחש

 ןוטלשל דגנ תבוגת לש אשונה אוה ינשה קומינה .תוסחייתה הווש

 וז יתמ ,םלוא .םימלבו םינוזיא לש תיללכ הביטקפסרפמ קלחכ ,יזכרמה

 םא עדוי יניא ,ונמצעל ןיימדל ונילע םאה ?הלחמ וז יתמו ,דגנ תבוגת

 היה תוירוזא וא תוימוקמ תוצעומ המכ ,אל וא הקוחב תויהל ךירצ הז

 עדוי ינא .היצזימיטפוא לש הלאש טעמכ וז ?לארשי תנידמב םייקל ךירצ

 ןגראתהל ךיא םיבשוח םהש ירחא לארשיב םייקסע םינוגראש לשמל

 תא ימצעל המדמ ינא .רתוי אלו םירוזא העברא-השולש םע םימייסמ



141
ןויד תוצובק

 הז םא לאוש ינאו ,םילודג םינוטנק העברא-השולש םע לארשי תנידמ

 רוזאב והשימש הצור יתייה אל .ונילע םייאמ הז אמש וא ,ונל בוט

 רתוי .םזגומ הז .יזכרמה ןוטלשל ןוזיא שמשי הרידא המצע לעב זכרמה

 שי םויהש בשוח ינא .םזגומ רבכ הז לארשי תנידמב תוצעומ 51-02-מ

 .ךרעב םינומש ונל

.תוימוקמ תויושר םישישו םייתאמ :האירק ◆

 .םירבדמ ונחנא תויושר המכ לע טילחהל ךירצ !ףוריט הז :ךירדירפ ימס ◆

 שי .הסיפתה תא ירמגל הנשמ הז יתניחבמ לבא ,יאזורפ טרפ הארנ הז

 תסיפתב בלתשיש ילמיטפוא רפסמל עיגנ םא קר ,הקוחב םוקמ ךכל

 הנתשמ והז .תויביטקפא תוניידתה תייווה לש ,םינוזיא לש תיללכ םלוע

 .לוכה תא הנשמ יתעדלש ,יזכרמ דחא

 לארשיב ןיא יסחי ןפואב ,ךירדירפ רמ ירבדל סחייתהב :תובנ ןורוד ◆

 לבא ,םזגומ הז ךמעטלש תויהל לוכי .תוימוקמ תויושר דואמ הברה

 תויוכמסל תיסחי םיינוציק ןכ ונחנא .םיינוציק אל ונחנא ,םיבשות יפל

 .תוימוקמ תויושרל שיש תוירחאלו

 לכ לורטנב קוסענ הזה חותינה תמרב םא הלאשה :ךירדירפ ימס ◆

 תויושר םייתאמ ןיבל יזכרמה ןוטלשה ןיב חיש-וד .םיעירפמה םירבדה

 בושחל הטונ ינא .הזמ יתוא דירוהל דואמ השק .ידרוסבא הז תונוש

 ררבתי ,םיריבסמה םימרוגה תא לרטנאו ךלש חותינה תא קודבא םאש

 יאדכ .תוימוקמ תויושר יידמ רתוי ונל שישו ,ינוציק בצמב ונחנאש ךל

 .קדביי הזה רבדהש

 אשונב קר ונדקמתה הרבעש הנשב .םינותנה םה ולא :תובנ ןורוד ◆

 רפסמ תא םצמצל התייה תוליבומה תועצהה תחא .ימוקמה ןוטלשה

 לארשי תא קלחל - תחאה ,תועצה יתש דוע ויה .תוימוקמה תויושרה

 התוא קלחל - היינשהו ,להקב חתמ המרג איהו ,םירוזא השולשל

 .תוימוקמ תויושר םירשע ,םירוזא םירשעל

 רשפא-יא .הטמלמ תרצונ הליהק .הליהק לע הפ ורביד :טהר ןועדג ◆

 .הלעמלמ התוא תופכל

 תוריחבה תטיש ,המגודל .דואמ תיזוכיר איה לארשי ,רוזיבל רשאב

 איהש הטיש הפוריאב ריכמ ינניא .ירוזא ביכר םוש הב ןיא ,לארשיב

 ירוזא הב שיו ,םיבשות ןוילימ יצח הנומ גרובמסקול .ןיטולחל תיצרא

 תוזוחמ רשע השולש שי ,םילשורי לש לדוגב איהש ,דנלסיאב .הריחב

 םינבמה לש ןבומב דואמ תינוציק הדמעב םיאצמנ ונחנא .הריחב

 תנשב קר ונלחתה :תירוטסיה הביס ךכל שי .ונלש םייזוכירה םיינוטלשה
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 .רפכה ותואב ויח םישנא ןהבש ,םינש תואמ תוליהק ונבנ אל .0591

 תלצאהמ לודג ששח שי .םיוסמ הצקב תינבמ הניחבמ תאצמנ לארשי

 םהש ששוחו ,לארשיב ימוקמה ןוטלשב טיבמ התא רשאכ ,תויוכמס

 לע אל ,תיתקוח המר לע הפ םירבדמ ונחנא לבא ...ואיצויו ואיצוי

 ירה ,םיוסמ ןוויכל תמיוסמ הרימא היהת תיתקוחה המרב םא .םיטרפה

 רשפאו ,רתומ המ קוידב דיגנ אל הקוחב ירה .םינש ךרואל הנבית איהש

.הנוכנ הרוצבו טאל הלאה םירבדה תא תונבל היהי

 ,תוימוקמ תויושר םישישו םייתאמ שיש חיננו ,יזכרמ ןוטלש םיצור ונחנא

 ןורתפה .הטמלמ יוטיב תתל םגו םיילנויצקנופ תויהל םג םיצור ונחנא לבא

 ,םיטקירטסיד םירשע םע יזכרמ ןוטלש המגודל ,םייניב תמר אוצמל אוה

 דוחיא .ולאב אצויכו תונוכש ידעוול תויוכמס רזבל לודג ימוקמ ןוטלשבו

 .הטמ יפלכ אוה תויוכמסה רוזיב םא ,דיחפמ היהי אל הזה תויושרה

 תניחבמ םעט םהב שיש םיבר םירבד לע רבדמ התא :ךירדירפ ימס ◆

 קלחכ הלאה םיכלהמה לכ תא האור התא םאה לבא ,המרופר לש גוס

 תתל םיצור ונחנא םא אוה ןוידה ?ימוקמה ןוטלשה לש המרופרמ

 .יתקוח דממ ימוקמה ןוטלשל

 .ןכש בשוח ינא :טהר ידיג ◆

 הניא הקוחה ,תועמשמ םהל שי קוחב םינגועמה םירבד  :ינולא תימלוש ◆

.םירבדה לכ תא תללוכ

 תושימגה לע רתוומ התא ,םיוסמ סמ םלשמ םג התא הקוחב :האירק ◆

 .דואמ יתייעב תויהל ךפוה יוניש לכ יכ ,לוהינה ךשמה לש

 תובישחב הריכמ לארשי תנידמ" :יתמסִס דגיה חסנא ינא :טהר ןועדג ◆

 .הקוחב הרימא וזש חיננ ."ותוא תוביכרמה תוליהקהו ימוקמה ןוטלשה

...טפשמ תיבל דחא םוי הז תא חקיי והשימ ירה

 תיב ותואב תירקמה הצובקה :לוכמ עורגה הרקי זא לבא :האירק ◆

 .תינמזה התייאר יפ לע העיבק עבקת ןמזה ותואב טפשמ

 תיבש הצור יניא .הריצי לש ךילהת ,הקיקח ררועי הזו :טהר ןועדג ◆

 רחא םוקמבו םיוסמ יתקוח ןורקע שי םא .המרופרה לע טילחי טפשמה

 .הזכ ךלהמ עינהל לוכי הז ,המרופר םירצוי ונחנא

 לבא ,המרופרל סנכיהל התייה אל תירוקמה ונתנווכ םג :סאימחנ דוד ◆

 ץירמת הווהי רבדה ,תמכסומו הרצק הרימאל עיגנ םאש בשוח ינא

 .ימוקמה ןוטלשב תושעיהל הכירצש םימיכסמ ונלוכש המרופר התואל

 ינאו ,ונילעהש תומלידה לכל סנכיהל אלו ,ינורקעו רצק והשמ חסנל שי

.ימוקמה ןוטלשה תא ריכמ ינא .ןלוכל םיכסמ
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 תתל ךכו ,הקוחב שיש יללכה קלחל תאז סינכהל רשפא :ינולא תימלוש ◆

 וזש ינפמ ,םיטפשמ המכב אלא דחא טפשמב אל וליפאו ,לקשמ הזל

 םיעדויו ,הקוחל םיסינכמ אל ךוניחה תא םג .הרבחה הנבמ לע הרהצה

 .ךוניח שיש

 תיתקוח הקיקח לש תומגוד המכ תוארל הצור יתייה :ןבצ ריאי ◆

 ,דנלוהב ,דרפסב ,הפוריאב תונוש תצק תוצראב ימוקמה ןוטלשה םוחתב

 יפל ,לשמל .דואמ יללכ חוסינ ןאכ שי .תיפוריאה הנמאה תאו ,הידוושב

 ידיב איה םושיר ירוזא לע הטלחהה ,תאזה העצהב תמלוגמה הסיפתה

.תימוקמה תושרה

.הקוחב הלאכ םיטרפל םידרוי אל :האירק ◆

 ?תילרטינ וא תענומ וא תרשפאמ הקוח :ןבצ ריאי ◆

 .תילרטיינ תויהל הכירצ איה :האירק ◆

 ?"הנתית" הז המ ,בגא ךרד .יתייעב םחוסינש םיפיעס ןאכ שי :ןבצ ריאי ◆

 תיתרבח היצגרגס ושעש תוימוקמ תויושר שיש םתעדיה ,תפסונ הלאשו

 ןוטלשה לש תוכמסב ראשיי הזה גוסהמ רבד ?תורידה לדוג תעיבק ךרד

 .תיחכונה היצזילרטנצב םיירקמ םניא הלאה םירבדה ירה ?ימוקמה

 .הבכש לש אלו הרבח לש אל ,חופיק היהי אל הקוחב :האירק ◆

 תולעב ,תוילקול הרואכל תוערכה לש תומגוד יתש יתתנ :ןבצ ריאי ◆

 ידיב תאז ריאשהל םא איה הלאשה .תכל תוקיחרמ תויתרבח תוכלשה

 וסחייתי הקוחבש תעדה לע הלעמ דחא אל ףא ירה .תימוקמה תושרה

 םינגוע ויהי הקוחב םא איה הלאשה .הלאה תולאשהמ תחא לכל

 הז בלשבש וא ,תאז םירשפאמ םניאש םימוסחמ וא תאז םירשפאמה

 .הנווכה המל עדוי יניא זא לבא ,דואמ יללכ חוסינ היהי

 לש תוינורקעה תויורשפאה עברא תא גיצהל הצור ינא :תובנ ןורוד ◆

 ימוקמה ןוטלשהמ םלעתהל איה תחא תורשפא .תיתקוחה תוסחייתהה

 ןוטלשה רודרד איה רבדה תועמשמש איה ונלש הכרעהה .הקוחב

 םתא"ש ךכמ עמתשמ .תילילש הרימא איה הרימאה יכ ,ימוקמה

 וב ןיאש יתרהצה והשמ חוסינ איה האבה תורשפאה ."םיבושח אל

 וא תוחפ הז זא ,ךכב קפתסנ םאש איה ונלש החנההו ,רורב ןכות

 תוחתפתה .עובקל םייטילופה תוחוכלו םייחל תתל .ווק-סוטטסה רתוי

.תיעבט

.המרופרל הדעו םוקת הזכו הזכ דעומבש תוחתפתה :האירק ◆

 הלשממה ידי לע ץמוא אוהו ,רבנז חוד רבכ ונל היה :תובנ ןורוד ◆

 ריאשי יתרהצה חוסינש אוה ונלש ששחה .רבד הרק אלו 08-ה תונשב
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 אל תובוט תוביס שי יזכרמה ןוטלשלש רמוא הווה ,ונכ לע בצמה תא

 תובוט תוביס ול שי .ונובשח לע ימוקמה ןוטלשה תא קזחל תוצרל

 דואמ קחשמ בחרמ הלשממל ןתונ הז .רחבנ ףוג וליאכ אוהש תוצרל

 .חוכ תמאב ול תתל אל דגנמו ,םישאהל דימת רשפא ימוקמ ןוטלש .לודג

 .תואיצמה תא עובקל ךישמהל םייטילופה תוחוכל ןתונ יתרהצה חסונ

 הרהצהל רבעמ דעצ דוע תכלל ,יוניש ללוחל - תישילשה תורשפאה

 שי תימוקמה תושרלש רמול איה הזה דעצל המגודהו .תיביטרלקדה

 הלשממה לש תוכמסה תא ליבגמ התאו ,המוחתב לועפל תוכמס

 לא - תימוקמה תושרה םוחתמ גרוח וניא אשונה םא רמולכ .ברעתהל

 תורשפאה .הלשממה תא חוכב םיליבגמ הקוחה ךרד .ברעתהל הלשממל

 .הקוחה ךרד המרופר תושעל - הכפהמ שממ איה הנורחאהו תיעיברה

 ימוקמה ןוטלשה לש ודמעמ תא ןגעל רשפא יתקוח חוסינ תועצמאב

 .ןאכל םג המיאתמ יתאבהש המגודה .תואיצמב יוניש ללוחלו ,הקוחב

 בצמה תא ריאשנ ,תיתוהמ שממ הרוצב הקוחב ךכל סחייתנ אל םא

 .ונכ לע

.םיתוריש תקפסהב קוסעת תימוקמ תושר :האירק ◆

 תוירחאה .הלשממה תא רטופ וניא הז לבא ,תיארחא איה :תובנ ןורוד ◆

 .תימוקמה תושרה לש תידעלב הנניא

 טרופמ סמוע סימעהל לוכי התא םאה לבא ,יל עירפמ אל הז :האירק ◆

?הקוח לע הזכ

.ןיטולחל תימיטיגל הלאש וז :תובנ ןורוד ◆

 רמאת םא לבא ,רבד רמוא וניא יביטרלקד והשמ :ינולא תימלוש ◆

 ידכ ךות תוימוקמה תויושרה לש ןתואמצע תובישחב הריכמ הנידמהש

 ועבקיי הלועפה יכרדשו 'תוליהקהו יזכרמה ןוטלשה םע הלועפ ףותיש

 הרכהו תוביוחמ וב שיש טפשמ ךל שי זא יכ ,קוח קקוחת ךכ-רחאו ,קוחב

 םע םיסחיהו ךוניחה םוחתב תויוכמסה ,םיטרפה ועבקיי קוחבו ,תובישחב

 השוע התאשכ ,בחרמ ךל שי .הלועפה ףותישו ןונכתה םוחתבו הלשממה

 .הזה טפשמה תא קר הקוחל סינכמ התא .תוימוקמ תויושרל דחוימ קוח

?קוחל הינפהבו הזב תקפתסמ תייה :תובנ ןורוד ◆

 ומכו ,ךוניח קוח שי ?הקוחל סינכמ התא ךוניחה תא :ינולא תימלוש ◆

.הזה ןיינעה ךרוצל דחוימ קוח ךירצ התא ,ךוניח יתורישל קוח ךל שיש

 ,הנש הרשע םיתש ךשמב ןולקשא תייריע שאר יתייה :ןינקו ינב ◆

 הנוהכה תפוקת תא ליבגהל ךירצש איה יתעדו ,םייעובש ינפל דע

.)ךירצ המ עידוהל לוכי רבכ ינא יתמייסשמ(
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 הנשי .ץראב ימוקמה ןוטלשל תיניצר תוסחייתה קיפסמ ןיאש הארנ

 ןפואב תסחייתמ הקיקחה ךא ,תונושה תויושרה ןיב דואמ ההובג תונוש

 ,המדא תקלח לכ רוכמל רושיא ךירצ ביבא-לת תייריע שאר .ןלוכל הווש

 רותפל ךרטצנ ונחנא .תוחפשמ םייתאמ לש הצעומ שאר ומכ קוידב

.תונוש התואמ תועבונה תויעב

 התוא תא ףידעהל םיכירצ ונחנא .טולשל הצור ןבומכ יזכרמה ןוטלשה

 .חוקיפה תא דבאל ילב ,תויוכמס רוזיבל ףוחדתו איבתש תואמצע

 ,החוורה ,ךוניחה - לוכה לע העפשה שי םויה תוימוקמה תויושרל

 תולעהל הצור ינאש יתטלחה םינש שמחכ ינפל לשמל .היישעתה םודיק

 םילקש ינוילימ המכ לש ביצקת יתחקל .ןולקשאב תורגבה יזוחא תא

 ךותב ץפק תורגבה זוחא .רזע ירועישל דעוי רשא תושרה ביצקתמ

 ץראב יעישתה םוקמב תאצמנ ןולקשא םויה .%87-ל %84-מ םינש רשע

 .םישדח םילוע ףלא םיעברא הטלק ןולקשאש חכשנ לבו ,תורגבה יזוחאב

 .הייריע לש הטלחה תושעל הלוכי המ וארת

?התיכב םכלצא שי םידימלת המכ :ינולא תימלוש ◆

 .םידימלת םיעברא :ןינקו ינב ◆

 ןולקשא םינש שמח ינפלש ינפמ ,תיתייעב איה המגודה :רוחצ באז ◆

 אוהש המ תא תושעל ףסכ היה ןינקו רמלו ,המוצע חותיפ תפונתב התייה

.הלכי אל תאזכ הפונתב התייה אלש ריע .השע

 תעבש ,םילוע ףלא םיעברא לש ריע .הביסה וז אל :ןינקו ינב ◆

 ומכ קוידב תורגב זוחא ותוא תלבקמ ,םיפויתא םכותמ םילוע םיפלא

 הננערבו ןורשה-תמרבו ,עברא ימונוקא-ויצוס בצמ ונלצאו ,ןורשה-תמר

 הייריעה לש הטלחה תאז .תורגב יזוחא םתואל טעמכ םיעיגמו ,עשת

.דקמתהל המב

 תויושרה תוחתפתהל דואמ עירפמ יזכרמה ןוטלשה ,יללכ ןפואב

 תוברעתה היהתש ,רתוי בייחמ והשמ הקוחב תויהל ךירצ ןכל ,תוימוקמה

 יוטיב ידיל אובל ךירצ הז .תויוכמסב יזכרמה ןוטלשה לש תילמינימ

 תושרל הלוע םינושה םירושיאל הנתמההש תוארהל לוכי ינא .הקוחב

 תא רזבתש החסונ התוא תא אצמנ ואוב .דואמ הברה תימוקמה

.הטוסש ימל השינעה תא לידגתו חוקיפה תא לידגת לבא ,תויוכמסה

 ןמזה לכ .תויוכמס ןתונ אלו תוירחא ליטמ התא ,הב ץוקו הילא לבא

 לבא ,"תאזהו תאזה תספרמל רתיה ןתונ אל הזה תושרה שאר" ,םיפדגמ

 אוה היינבהו ןונכתה קוח יכ ,תילילפ הרבע רבוע אוה ,ןתונ אוה םא

 .ותוא ץורפל דואמ השקו ,לעשו דעצ לכב ליבגמ
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 לס ,לבקל הכירצ תימוקמ תושרש ילמינימה לסה תויהל בייח הקוחב

 .לוכה תא םיטרפמ הנשמ תקיקחב .קפסל םיבייחש םיתוריש לש

 ימ .קוחב בויח לכ לש עוציבל תוירחאב תאשל ךירצ והשימ :ןבצ ריאי ◆

 ?םיתורישה לס עוציבל יארחא היהי

 שיש ההובגה תונושה תייעב תא רותפיש םזינכמ תויהל בייח :ןינקו ינב ◆

 יכאלמ-תיירקש המ תא קפסל הלוכי תחא ריע .היינשל תחא תושר ןיב

 תואמ שמחו םייפלא לש הנטק הרייע איה יכ ,קפסל הלוכי הניא

 .ללכ היישעת רוזא ןיא םי-תבל ?ןולוחל םי-תב ןיב לדבהה המ .םנוד

 החוורה יתוריש תא קפסל הלוכי הניאש תונועריג םע היינע ריע איה

 .םיילמינימה

 וניבה ,רדגוהש 'תויתרבח תויוכז :דוסי קוח' לע ויהש םינוידב :ןבצ ריאי ◆

 יארחא ימ העיבקה תא ,רחאה דצה תא הז לומ חסנל דואמ השקש

 .הזה קוחה עוציבל

 שי .הזה ןוידב תילטנמדנופ תועט הנשיש שח ינא :ךירדירפ ימס ◆

 אל הקוח ךא .קעוז הזו ,רותפל ךירצש תויעב ןומה ימוקמה ןוטלשב

 ,הקוחל סינכהל המ םילאוש ונחנא רשאכ .הלאכ תויעב רותפל הדעונ

 לש םלוע תסיפתב אלו ,תיתקוח םלוע תסיפתב בושחל םיכירצ ונחנא

 היעב רותפל ,שממ םיידוסי םירבד ססבל הכירצ הקוחה .תויעב ןורתפ

 היהי ךיאו ,היהי המ לע רבדל ליחתהל .לוכה הז לבא ,דואמ תינורקע

 דואמ הברה דוע רובענ ירה .םיירשפא-יתלב םירבד הלא ,ליבגהלו

 ,שדחמ זכרנ ,ליצאנ ,דחאנ ,הנשנ ,תובורקה םינשה םישימחב תורודהמ

 בושחל םיכירצ ונחנא .הלאה תורודהמה םע תכלל לכות אל הקוחה לבא

 .תויעב ןורתפ לע אלו םינשה ךרואל הביצי היהתש הרהצה לע

 ףקותה היהי המ ?תיביטירלקד ,התוא רידגנ ךיא לבא :ןינקו ינב ◆

 ?הקוחה לש בייחמה

 לע רבוע והשימ םא הרקי המ ךל דיגהל לוכי יניא :ךירדירפ ימס ◆

 ונחנא לבא ,הלשמ יפוא הקוחל .התוא םימייקמ אל םאו ,הקוחה

 ןוטלשה לש תויפיצפס תויוכמס אלו םינונגנמ אל ,הכרד םירידגמ אל

.ירשפא-יתלב רבד יל הארנ הז .ימוקמה

 ימוקמ ןוטלשש םומינימה בותכ היהי הקוחבש הצור יתייה :ןינקו ינב ◆

 .ולש םיבשותל קפסל ךירצ

 בשוח ינא .הקוחב תויהל לוכי הזכ רבד םא עדוי יניא :ךירדירפ ימס ◆

 לש דוסיה תויוכז הקוחב ועבקייש בושח ,לארשי תנידמ תניחבמש

 ,ימוקמה ןוטלשה לבא ,ילוכו חרזא יפלכ הנידמה לש תוביוחמה ,חרזאה
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 לטבל וטילחי הנש םישולש דועבש ןכתיי .יעצמא קר אוה ,דובכה לכ םע

 ונילעש תויעב שי ...עדוי ימ .טנרטניאב דובעי לוכהו ,ימוקמה ןוטלשה

 ,הפ ונלבלבתה .הקוחל םיכייש םניא הלא לכ ךא ,המרופר ךירצ .רותפל

 ןומה םיחתפמ ונחנא הנמאנ םישנא תצובק לש דחא ןונגנמבש םושמ

 םיחתפמ ונחנא רחא ןונגנמבו ,ימוקמה ןוטלשה לש המרופר לע הבישח

 םתוא קיבדהל רשפא-יא ךא ,ינויצוטיטסנוקה אשונה לע הבישח ןומה

 .הזל הז

 לארשי תנידמ" בותכ היהיש ומכש רמול הסנמ ןינקו רמ :רוחצ באז ◆

 תימוקמה תושרה ידיב הדיקפמ איה ,"היחרזא ללכל ךוניח קפסל תבייח

 .םיתוריש לס קפסל הבוח

 הקוח לע םירבדמ ונחנא .יביטרפוא רפוס יל הארנ הז :ךירדירפ ימס ◆

- תיסחי

 אל ןקלחש םירבד תוימוקמה תויושרה לע ליטמ התא  :ינולא תימלוש ◆

 .םהב דומעל ולכוי

 הז .הקוח תועצמאב אל לבא ,םירבדה תא רותפנ אוב :ךירדירפ ימס ◆

 הרוצב םיבשוח םש םישנאש ןוויכמ ,תיפוריאה הקיקחב .ןויד ותוא אל

 םש שי ,תרחא וא תאזכ תיפיצפס היעב רותפל ידכ אלו תינויצוטיטסנוק

 יוטיב ידיל ואיבי רשא ימוקמ יפוא תולעב תויושי ומיוקי" ןיעמ הרהצה

 ."הליעפה תוחרזאהו הליהקה ייח תא

 ןוטלשה בגא ךרדו ,הידוושבו היבנידנקסבש יל המדנ :ןינקו ינב ◆

 .םלועב רתויב חתופמה ילוא ,היבנידנקסב דואמ חתופמ ימוקמה

 ןוטלשה לש ןכותה םלוע לכ תא רותפל םיבייח ונחנא :ךירדירפ ימס ◆

 הפ ךופהל םילוכי ונניא .הקוחל תירוביצ הצעומב הפ ונחנא .ימוקמה

 סינכהל ללכ םוקמ ןיאש בשוחש ימ ןחלושה ביבס שי .תורצויה לכ תא

.יטסילמינימ לבא ,םוקמ שי הארנכש בשוחש ימ שיו ,הקוחב תאז

 םש ורבידו ,הפוריא לכמ םישנא וב ובשיש לנאפב יתייה :טהר ןועדג ◆

 דחא .םיפתתשמ אלו םייביספ םיחרזאהש ךכמ ןוטלשה לש הגאדה לע

 ךירצ הז .ימוקמה ןוטלשה לש היצזיטרקומד אוה וילע ורבידש תונורתפה

 ,טרפל ךירצ אל .היטרקומדה קוזיחל יעצמאכ תיתקוחה הבשחמב לקשיהל

 המססל קר אלו ,תיכרע הניחבמ ימוקמה ןוטלשל סחייתהל ךירצ לבא

 קר וניא ימוקמ ןוטלש ."םיתוריש קפס" ,םילשורי תייריע שאר דמעומ לש

.תימוקמה המרב קר אובל לוכיש יטרקומד ךרע שי .םיתוריש קפס

 לע ונרביד .הלאה םירבדה לע רבדל שי .דואמ ןוכנ :ךירדירפ ימס ◆

 .יזכרמה ןוטלשל "הרטנוק" לע ונרביד ,הליהק לע ונרביד ,הליעפ תוחרזא
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 תא ריאשנו ,המכח הרוצב חסנל םיכירצ ונחנאש דחא טפשמ ונל שי

.דואמ ונתשי דוע םה ,תונורתפה

 הצובקה לש ןויערה אוה רוזיבהו ימוקמה ןוטלשה ןויער :טהר ןועדג ◆

 - שיא ףלא שישכ .תיטילופ הלכלכב העודי היעבל רזוח הזו ,הנטקה

 זאו ,םישייבתמ םלוכ - הרשע שישכו ,הדובעה לכ תא םישוע םיינש

 .תיטילופ תופתתשה אוה היטרקומדה תונורקעמ דחא .םידבוע העשת

 ונל שי ,הנהו .תאזה תיטילופה תופתתשהל םוקמה איה תימוקמה המרה

 הז ונל התייה אלש הדירי הליחתמו ,תויללכ תוריחב תוכרעמ יתש רבכ

 זאמ הדירי שי תימוקמה המרב .תיטילופה תופתתשהב הנש םישימח

 הדירי ונל שי רבכ תימואלה המרב לבא ,תסנכל תוריחבה תא ודירפהש

 ,הליעפ תופתתשה לע תיכרע הניחבמ בושחל ונילע .ךרעב %06-ל %08-מ

 .תימוקמה המרב התוא םישוע ךיא לעו

 ,ימוקמה ןוטלשל םיטביה ינש שיש ונרמא ןוידה תליחתב :סאימחנ דוד ◆

 ,ירטשמה קלחב תקסוע הקוח םא .ירטשמה טביהה אוה דחא טביהו

 רבדכ אלו ,תרחא וא וז הרוצב םשל סנכיהל ךירצ ימוקמה ןוטלשה

 תומיוסמ תויוכז םע ,ינוטלש ,ידסומ ,ינבמ רבדכ אלא יביטרטסינימדא

 ינאש ינשה טביהה והז ,םיתורישה טביה תניחבמ .םימיוסמ תובוח םעו

 .טוריפל סנכיהל םיכירצש בשוח יניאו ,תולומרופ הברה שי ,וילע רבדמ

 ןגעל םילוכיה ,תוירחאהו תוכמסה יבגל םייללכ םירבד המכ תתל רשפא

.הזה רבדה תא

 חרכהב אל ךא ,הריעצ היטרקומד ונחנא :רמואו רזוח ינא :ןבצ ריאי ◆

 םירבד םלועה לכ תא דמלל םילוכי ונחנא .חופיט תנועט היטרקומד

 םירחא לש םנויסינמ דומלל םיחרכומ ונחנא הזה ןיינעב ךא ,םיבר

 ןהמש תוצראב הרק המ תעדל בושח ןכל .תואיגש תושעל אל ידכ

 המ תעדל ןיינועמ ינא .תוצרא עברא ןמסל ילוא יאדכ .דומלל ןתינ

 לולכ ,םתוא טרפא אלו ,םהילע םירבדמ ונחנאש הלאה תונורקעהמ

 הזיאב ןיבהל דואמ בושח .הקוחל ץוחמש הקיקחל ראשוה המו ,הקוחב

 ןוטלשה ןיב םיסחיה לשו ימוקמה ןוטלשה לש תוחתפתהה לש בלש

 תיתקיחתה ,תאזה הקיקחה התשענ יזכרמה ןוטלשה ןיבל ימוקמה

 עדוי הלאכ םירבדב תצק קסעש ימ .הל התייה העפשה וזיאו ,הקוחהו

 הלא לש ןוצרה יפל קוידב םיעיפשמ םניא הלאה םירבדה םימעפלש

 תושעל םילוכי ונחנא המ בוט ןיבהל ונל רוזעי הז .ןיינעה לכ תא וניכהש

 .ןאכ

 רשאב רוחצ 'פורפ לשו טהר ר"ד לש םינורחאה םירבדב ךמות ינא
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 תוברועמה תדירי ךילהת עקר לע אקווד .םייחה לש היצזיטרקומדל

 םימיוסמ םיכילהת עבקנ ,ימוקמה ןוטלשל תוריחבבו ימוקמה ןוטלשב

 םילוכי ונחנא .דציכ איה הלאשה .תיללכה תופתתשהה תא וריבגיש

 עובקל ךירצ ילוא .רתויב תויללכה תוינורקעה תומגמה תא קר עובקל

 דואמ יללכ חוסינב ,המודכו םיכילהתב תופתתשהה תא רידגמה ןורקיע

 ותואמצע תא ןובנ ןפואב חסני ,ימוקמה ןוטלשה תובישחב שגד םישיש

 הליהקה לש תופתתשהה ןיינע תא שיגדיו ,הקוזיחל המגמב ,ןוטלשה לש

 םכתסמ וניא ןיינעה .הלאה םירבדה תא חסנל טושפ אל .תיחרזאה

 תכרעמה תא תוארל ךירצ .םינפה רשל ריעה שאר ןיב םיסחיב קר

 לופיטהש ןכתייו ,ונלצא בוט וניא הבצמו ,התומלשב תיטרקומדה

 .עייסל לוכי תאזה חורב ימוקמה ןוטלשב

 עונל לוכי וניא הייריע שארש - ןאכ רמאנש המ לכ :ךירדירפ ימס ◆

 לוכי יניא .תיתמא הנעט אוה - וידי תא םילבוכש ,םירבד תושעלו

 ינא ימ לא ימצע תא לאוש ינא לבא ,תאז רותפל ךיא הקוחב עובקל

 ךכל יארחא ימ .רטשמה לש תללוכה המרב תויעבה לשב תונעטב אב

 לבא ,התוללכב הלשממה תאזש בשוח ינא ?ןוכנ אל םידקפתמ ונחנאש

 אב ינא םויהש ומכ ,ולצא ןנולתהל רשפאש הלשממב והשימ שי םאה

 ?םינפה רש לא

.קוחב םהש םירבד שי :האירק ◆

 בחסנש קוח הז .קוחה לכב המרופר ריבעהל ךירצ  :ינולא תימלוש ◆

 םירש תדעו ,םינפ רש שי ,ותוא תונשל הצור התא םא .טדנמה ימימ

 תא תחקל לוכי תסנכ רבח .םינפ תדעו ּו תסנכ תדעו ,הקיקח יניינעל

 הנקסמל ונעגהש תבשוח ינא הקוחה ךותב .קוח תעצה ריבעהלו המזיה

 ונניא ,םירבדה תא טרפמ קוחהו ,קוחל הינפה וב שיש טפשממ ץוחש

 .חתפמ טפשמ תויהל לוכי הזה טפשמה .רבד תושעל םילוכי

 תסנכ ירבח ומזיש תוקיקח הברה .ליבומה אוה םינפה רש :ןינקו ינב ◆

 רצהל" ןיבל "חוקיפה תא ריבגהל" ןיב ובריעו ,םידעצ רצהל קר ואב

 םיטפשמ ,וישכע ונרמאש המ לכ .הקיקחב הרקש בוברעה הז ."םידעצ

 .ותוא וערי ףאו ,םייקה בצמה ךשמהמ וענמי אל הקוחב םירצק

 ינא עודמ ריבסהלו ,ךלש ןוויכה תא ךישמהל הצור ינא :תובנ ןורוד ◆

 בשוח ינא .יידמ טעמ הז הרמא ינולא 'בגש המב קפתסהלש בשוח

 םוקִמ תסנכב םינויד שי .הנידמה לש םיסרטניאב םילזלזמ תצק םתאש

 םירמוא םה 9491 תנשב דוע .היירורעש תאזש הז לע םירבדמש הנידמה

 ךירצשו יאלט לע יאלט הנבנ ימוקמה ןוטלשהש תומסרופמה ןמ הזש



ה 
ירוביצה הצעומ

וניכה • ת
עה ס

יריש

051
התלועפ תונורקעו הידיקפת ,היתויוכמס - תעצבמה תושרה

 ןיב הקוחש בשוח ינא .השענ אל רבדש ירקמ אל הז .השעמ תושעל

 תוהזל ןמזה עיגהו ,הלשממה ינפמ םג םיחרזאה לע ןגהל האב ראשה

 .ימוקמה ןוטלשה לש הזה בוט אלה בצמב הלשממה לש סרטניאה תא

 .ירקמ בצמ אל הז

 ותוא תקפסמ אלש םיוסמ םיתוריש לס ונשי ימוקמה ןוטלשב :האירק ◆

.תימוקמה תושרה קר ותוא תקפסמ .הלשממה

 יוכיס תנתונ הקיקחו ,המרופר םדקל איה םויה ןוידה תרטמ :האירק ◆

 .המרופר םדקל

 קסוע הזה ןוידה .הקוח תועצמאב המרופר םדקמ ךניא :ךירדירפ ימס ◆

 תאיצמב אלו ,תעצבמה תושרה לש טביהב הקוח תואריהל הכירצ ךיאב

 .םירבדה ינש תא ונלבלב ךילהתה ללגב טושפ .ימוקמה ןוטלשל ןורתפ

 ןיאמ הבואכ היעב תאזש בשוח ינאו ,רמוא התאש המ לכ לש דיסח ינא

 ונחנא םויה .תויעבה לכ תא איבהל ןויד לכב רשפא-יא לבא ,הומכ

 .הקוח לש גוס הזיאו ,הקוח םיכירצ ללכב ונחנא םא םילאוש

 םא ילוא .תונידמ ינימ לכמ תומגוד םיכירצ ונחנא  :ינולא תימלוש ◆

 הפ תתל םיכירצ ונחנא .חתפמ תקספ אוצמל לכונ םשמ חוסינ הארנ

.קוחב לוכהו ,השולשמ בכרומ דחא טפשמ

 בשוח ינא ?תעצבמה תושרהמ קלח תויהל ךירצ הז םאה :תובנ ןורוד ◆

 ימוקמה ןוטלשה םאה .וישכע תונעל םילוכי ונחנא תאזה הלאשה לעש

?םיעדוי ונא ןיאש וא ,דרפנ וא ,תעצבמ תושר לש תרתוכה תויהל ךירצ

 אל ונחנא הזה בלשבש בשוח ינא ,תועדה יקוליח עמשל :סאימחנ דוד ◆

 .םיעדוי

 דוסיה יקוח חוסינ תמר ,יידמ תטרופמ הקוחמ דחפמ ינא :ןרטש ירוי ◆

 םא לבא .הקוחל המיאתמה חוסינה תמר רתוי וא תוחפ איה ונלש

 המכ הז ןיעמ טסקטב תוארל הצור יתייה ,םיוסמ טוריפל םיכלוה ונחנא

 םתוא תא אלמ ןפואב בצקתל יזכרמה ןוטלשה תבוח תא לשמל ,םירבד

 .קוחה יפ לע לבקל םיבייח תוילפיצינומה תויושרה יבשותש םיתורישה

 תובוח ךל שי ,החוורב םינוש םיקוח ךל שי - םויה ומכ בצמ הרקי אלש

 הצעומה זאו ,םקלח תא קר בצקתמ יזכרמה ןוטלשהו ,ךוניחב םימיוסמ

 הלא .סמועה ראש תא ,המצע לע תחקל תבייח איה ,המצע לע תחקול

 אל תחא ריע ףא ונלצא לשמל .תילפיצינומה תוינידמב תומויא תויטס

 םיתורישה לס תניחבמ םיבצקותמ ויה םיינעה ול .םיינע טולקל הצור

 זא ,יזכרמה ביצקתה ידי לע ,לוכהו רויד ללוכ ,לבקל םיבייח םהש

 הזש תויה .םתוא טולקל ,תמיוסמ הדימב ,הייריעל תפכא היה אל
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 תסרוג ריע לכ יכ ,תויחל הפיא םיינעל ןיאש בצמ רצונ ,םייקתמ אל

 .הלאכ תוחפשמ טולקל הצור אלו תונטק תוריד תונבל הצור אל איהש

 הרישע היסולכוא ךושמל םינושה םיבושייה לש הייטנ עונמל רשפא-יא

 םהינימל םינכסמה תא תוחדל הנבומ ןוצר רוציל לבא ,רתוי תססובמו

 המ לכלש הרורב הרדגהב ללוכ יתייה ךכיפל .תושעל ןוכנ אל הז -

 בייח הנידמב םימייקה םילהנהו םיקוחה ףקותמ תתל תיארחא תושרהש

 ,תושרה תנתונ םיתוריש לס הזיא רידגמ יתייה אל .אלמ בוצקת תויהל

 הניא איה .קוחב תורדגומ תורטמ םדועיי הבוג איהש םיסמהש אלא

 הנונראש רמוא קוחה םא ,םיתוריש קפסל אלו הנונרא תובגל הלוכי

 ילוא תוברת רחמ .תוברת הז םויה .הלאכו הלאכ םירבד ךרוצל איה

 לבא .רחא והשמ וא ,תואירב היהי הז זאו ,םירחא םיפוג ידי לע קפוסת

.קוחב תורדגומ תורטמל הלאה םיפסכב שומיש תבייחמ םיסמה תייבג

 ןיב ,יזכרמה ןוטלשב ול המוד ןיאש ימוקמה ןוטלשב דימתמ חתמ שי

 תויהל םיבייח םה ,םירחבנ םישנא םה הצעומה ירבחש הדבועה םצע

 תושעל םתלוכי-יא ןיבל ,רוביצה יחילשכ דקפתלו תיאמצע העד ילעב

 םינגס .ריעה שארב ירמגל םייולת תויהל םיכפוה םקלחש םושמ ,תאז

 לע םולשת ןיאש תויה - םירחאהו ,רטפל רשפא הייריעה שאר לש

 ןמז תבשל ומצעל תושרהל לוכיש ימ זא ,הצעומה תובישיב תופתתשה

 גציימש הז - אלש ימו ,ןכ השוע תודעוובו םינוידב ףתתשהלו בר

 רוביצ חילשכ דקפתל לוכי וניא אוה תיפסכ - תושלחה תובכשה תא

 הנידמה יקוחש תעבוקה תיללכ המרונ תויהל הכירצ ןכל .אלמ ןפואב

 יחילשכ תוצעומה ירבח לש םדוקפת תא חיטבהל וא ,ךכל גואדל םיבייח

.רוביצה
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ישילש בבס

םירבודה תומש

הנבי תצובק ,ילכלכ ץעוי - בקעי ,שידג

  רבעשל הלשממל יטפשמה ץעויל הנשמה - המלש ,ןמרבוג ד"וע

 םיימואלניב םירשק להנמו םימוסרפ תקלחמ ישאר ךרוע - ירוא ,ימורד

היטרקומדל ילארשיה ןוכמה לש   

 ביבא לת זוחמ היינבו ןונכתל ררע תדעו ר"וי - הרפוע ,ןמדירפ ד"וע

תילאיצוסה םידבועה תורדתסה תריכזמ - יתא ,ץרפ

 ,היטרקומדל ילארשיה ןוכמב ריכב תימע - 'צ הידידי ,ןרטש 'פורפ

ןליא רב תטיסרבינוא ,םיטפשמל הטלוקפה   

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

תירוביצה הצעומה   

 םיאשונ ינשב דקמתהל וניסינ תומדוקה תוצובקב :סאימחנ דוד ◆

 ימוקמה ןוטלשה תא ןייצל ךירצ הדימ וזיאב אוה דחאה ,םייזכרמ

 ינשה .םויה ארונ בצמב אצמנה ,ודמעמ תא ססבל ןויסינב ,הקוחב

 יתויהב .םכינפלש טנמוקודב שיש תועצה המכל רשאב תיפיצפס היה

 יתויהבו ,יתדובע תא םיחנמה םיכרעה לע רבדל בהוא ינא ןעדמ

 ,ןבומכ תיכרע הניחבמ ,ןימאהל אלש לוכי יניא היטרקומדב ןימאמ

 ,הנוכשהמ ,םדאהמ ,בשותהמ ,חרזאהמ - הטמלמ הליחתמ היטרקומדהש

 ונדועו ,היטרקומדה לש רתויב יניצרה דסמה איה הייליהקה .הייליהקהמ

 העפשה שי הייליהקלו ,דואמ תיזוכיר ןוטלשה תטיש הבש הנידמב םייח

 .הדמעמב יוניש תוארל הווקמ ינא .הטעמ

 .חרזאל םיעיגמה םיתורישה לש טביהה ונשי ,ירטשמה הנבמה לע ףסונ

 םינתינ ,ימואל ןוחטיבמ ץוח ,םיתורישה תיברמ םויהש םיעדוי ונחנא

 תולאש תולוע הפו .תיזכרמה המרב םינתינ םניאו ,ימוקמה ןוטלשב

 םוקמ שי םאהו ,ימוקמה ןוטלשה לש תוירחאהו תוכמסה ןהמ :תויסיסב

 ?הקוחב ןהמ קלח תוחפל ןגעל

 שי .לארשיב רטשמה לש ידסומה בוציעה אוה יתוא החנמה ףסונ רבד

 ימוקמה ןוטלשל םוקמ שיש חוטב ינאו ,תעצומה הקוחב ירטשמ קרפ

 בוציעב םיליגר-יתלב םיישק םימייק םויהל ןוכנ .ירטשמה הנבמב

 דואמ תונוש ןבומכ שי .התכרעהו המושיי ,תינוריעהו תירוביצה תוינידמה
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 שיו ,תפומל תולהנתמה תויושרו תויריע שי ,ימוקמה ןוטלשב ההובג

 ונחנאו ,תרוקיב לכל תחתמ תולהנתמה ימוקמ ןוטלש תחת תורייע

 ,תונושה יטרפ לכל סנכיהל םיכירצ הקוחבש בשוח יניא .תונושל םיעדומ

 .ימוקמה ןוטלשב םיילילש םיכילהת וענמיש הפיכא ינונגנמ דסמל דציכו

 ימוקמה ןוטלשל םיאתמה חוסינ לע בושחל םוקמ שיש בשוח קר ינא

 .םיעיצמ ונחנאש הקוחה תרגסמב

 םילאוש ונאו ,תירוביצה הצעומה אשונב הקוחב םינד ונא :ןינקו ינב ◆

 תומדוקה תוצובקב םינוידב .ללכב םא ,הקוחב עיגנ טוריפ תמר וזיא דע

 :חתפמה תדוקנ יהמ רמול הצור ינא ךא ,דואמ תוניינעמ תוקולחמ ויה

 תושרה תועצמאב קר לבקמ אוה םויה לבקמ חרזאהש םיבר םיתוריש

 תושרהש רמא אוה ,הטילקה רש היהש ,ןבצ רמ םע החישב .תימוקמה

 םויה ימוקמה ןוטלשה .היילע תטילקב לופיטה אשונב העירכה תימוקמה

 םוחתל קומע סנכנ ימוקמה ןוטלשה םויה .ןויקינב קר לפטמ וניא

 רופיש שי ,ךוניחב העיקשמ תושר רשאכש תוארל רשפאו ,ךוניחה

 ךוניחב עיקשהל יתטלחה תונורחאה םינש עבש-ששב .ךוניחב רכינ

 םיהובגה דחאל תורגבה זוחא תא ונילעהו ,הנונראהמ םיפסכ תחקלו

 לע תימוקמה תושרה תעפשהל המגוד יתתנ םדוקה ןוידב .ץראב רתויב

 הנידמה .תיתוברת החירפ וניאר ,תוברתב עיקשהל יתיצרשכ .ךוניחה

 אל חרזאל םיבושחה םיבר םיתוריש םויה שי .תוברתב תלפטמ הניא

 תבייח הנידמהש בותכל ךירצ הקוחבש םירמוא ונחנאו ,תואירבמ תוחפ

.םיבשותל תואירב קפסל

 הקיקח התוא איה הקיקחה ךא ,תוימוקמה תויושרה ןיב ההובג תונוש שי

 לח ,הרישעו הקזח הייריע ,ןויצל-ןושאר תייריע לע לחה קוח ותוא .ןלוכל

 ,ךוניחב - לוכב םינוש םיתוריש תונתונ תורישע םירע .םחורי תייריע לע םג

 ?וללה םירעפה תייעב תא רותפל םילוכי ונחנא ךיא .תוברתבו החוורב

 הזו ,תוימוקמה תויושרה לש תויוליעפה תא דואמ הרצמ םויה הקיקחה

 תא קזחלו תויוכמסה רוזיב תא לידגהל םיכירצ ונחנא .םיחרזאב קר עגופ

 .תתל תבייח תימוקמה תושרהש לסה והמ רידגהל םיבייח ונחנא .חוקיפה

 ינא ,יתוא בוזע" :דיגהל לוכי תושר שאר לבא ,דואמ דע טרפל אל ילוא

 ."ןורטאת דסבסל ףסכ יל ןיא ,טרופס ןיא ,ףסכ יל ןיא ,טרופסב לפטמ אל

 ןיאו ,ןורטאת ןיא ריע התואב - ףסכ הל ןיאש תרמואש תימוקמ תושר

 תמדוקה הצובקב ?וללה תורייעה לעו םירעה לע םינִגמ ונחנא ךיא .טרופס

 יכ ,ימוקמה ןוטלשה לש קרפ הקוחב תויהל בייחש םיעד תומימת התייה

 הברה .ונייח תוכרעמ לכ לע טעמכ העפשה שי ימוקמה ןוטלשל םויה
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 .םייחה תוכיא לע ימוקמה ןוטלשה תעפשה תמרל םיעדומ םניא םיחרזא

 .התיבש שיש שיגרמ דחא אל ףא ,לשמל ןולקשאב

 - ינולא 'בג לש העצהה ,הימדקאה הליבוהש תינוציק העד התייה

 ןוטלשל תואמצע ןתניתו ,תויוכמס תלצאה רתוי לבקי ימוקמה ןוטלשהש

 ,תוימוקמה תויושרה לש ןתואמצע תובישחב הריכמ הנידמה" :ימוקמה

 ."תויושרה יבשות םעו יזכרמה ןוטלשה םע הלועפ ףותישב היהת ןתוליעפ

 היהי רשפאש סרוג ינא .בייחממ רתוי יביטרלקד ;יתעדל ,יללכ והשמ

 קפסל תימוקמה תושרה לש ,תיללכ םא םג ,תוביוחמ םג הקוחב סינכהל

 .םיוסמ םיתוריש לס

?הקוחב וניא תואירבה לס המל :האירק ◆

 הקוחב .תואירב יתוריש קפסל תבייח הנידמה .הקוחב אוה :ןינקו ינב ◆

 תוכיא תא רפשת ימוקמה ןוטלשל תואמצע רתוי .תויוכזה לש קרפ שי

 .םיבשותה לש םייחה

 .ימוקמה ןוטלשל יתקוח דמעמ תעיבק םע היעב יל שי :ןמרבוג המלש ◆

 לש םירוגמה םוקמ תניחבמש ,הנידמ ונחנאש ךכמ תעבונ היעבה

 להנִמה לש תולועפ ידי לע דואמ הבר הדימב עבקנ םוקמה ,םיבשותה

 םיישפוח םנמא םילועה .היילע תטילקב רבודמשכ רקיעב ,ינוטלשה

 םיחנומ םה דואמ הבר הדימב לבא ,םהירוגמ םוקמ תא םמצעל רוחבל

 .גויס שרוד "ימוקמ ןוטלש" גשומהש ןאכמ .תונושה תויושרה ידי לע

 םירעה ןיבו תוימוקמה תויושרה ןיב הלודג תונוש שיש אוה רחא ןיינע

 .היעב תרצוי תוימוקמה תויושרה לכל הדיחא המרונ תעיבקו .תולודגה

 רותפל שי םאה :הלאשה תלאשנ ,לארשי תריב םילשורי ,המגודל הנה

 הלאו הירפירפבש הלא ,םירעה רתי ןיבל םילשורי ןיב ינושה תא

 תינטילופורטמ תימוקמ תושרל דחא ןיד עובקל שי םאה :דועו ?זכרמבש

 .המת ינא ?דחא יתקוח ףתושמ הנכמל העשה העיגה םאה ?הנטק תושרלו

 .תטלחומ הבושת יל ןיא .עדוי ינניא

 לודגה יונישה לח 5791 תנשבש ןוכנ :ימוקמה ןוטלשה הנבמ תייעבו

 וא הבוט התייה תאזה המרופרה םא עדוי ינניא .רבנז תדעו תובקעב

 ינניא הזכ בצמבו ,בוט םש ןיא ימוקמה ןוטלשל :רורב דחא רבד .אל

 בטומ ,יתעדל .ותוא רפשת ימוקמה ןוטלשה לש תיתקוח העיבק םא עדוי

 לוחי רשא דע ,ימוקמה ןוטלשה דמעמ לש תיתקוח העיבק םע ןיתמהל

.יורש אוה ובש רבשמהמ אצי ימוקמה ןוטלשהו ,לודג יוניש

 ימוקמה ןוטלשב ינא ?ימוקמה ןוטלשה אצמנ רבשמ הזיאב :ןינקו ינב ◆

.רבשמ רבוע אל אוה יתעדלו ,הנש םירשע
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 ,םילשורי ריעה בשותכו חרזאכ יתוא לאוש התא םא :ןמרבוג המלש ◆

 ריע לכל ,תונוש ןה םירעה לש תויעבה .רבשמ שיו שי יכ ךל רמוא

 ןוטלשה לכל ףתושמ הנכמ עובקל יידמ םדקומ יתעדל לבא ,הלש תויעבה

 .ימוקמה

 ,ימוקמה ןוטלשל דמעמ תקנעה לע םירבדמ רשאכ :רגמש ריאמ ◆

 רוזאב טילשה ףוגכ ימוקמה ןוטלשה לש טנמלאל קר הנווכה ןיא

 .רוזאה לש הייסולכואל תוחפל הדימ התואב איה הנווכה .םיוסמ

 תורשפא םישנאל תנתונו הטמלמ הליחתמה היצזיטרקומדל איה הנווכה

 םיעבוק םהש תנוכתמ יפ לע םירדגומ םימוחתב םהייח תא להנל

 החמצ איהש רמול רשפא .ונלש האצמה הניא תאזה היצפצנוקה .םרוזאל

 הייסולכוא לש תואמצע תוחתפתה יכ ,הנש ףלא ינפל דוע הילגנאב

 םימרוגל סחיבו יזכרמה ןוטלשל סחיב ,םימיוסמ םירוזאב תרדגומ

 לחה דחוימ ןפואב אטבתה הז .זא רבכ החמצ ,םיירוזאה םיילדואפה

 הלחה ימונוטוא ימוקמ ןוטלש לש הלודגה תוחתפתהה .71-ה האמה ןמ

 םירדגומ םיאשונ .תיתיישעתה הכפהמל התוולתנש היצזינברואה תפוקתב

 .תירוזא הניחבמ לפוטמה אשונל וכפה ןמזה ךשמב תצק ונתשהש

 הבאש איהו ,ןכשמה ,הנובה םרוגה התייה תימוקמה תושרה הילגנאב

 םויה .רתוי תוינעה תובכשהמ הבגנש הרידה רכשמ התסנכהמ קלח

 רבדה ,תוימוקמ תויושר לש רוידב םייח הילגנאב םישנא ינוילימ העבשכ

 הדובעה תגלפמ לש םגו םינרמשה לש םג ,תולשממו ,חתפתהו ךלה

 הכימת ידכ ךות תוימוקמה תויושרל הימונוטואה ןתמב ואר ,הילגנאב

 תורוקמהמ הביאשל ףסונ ,םירדגומ תולובגב תואצוהה יוסיכל תיתלשממ

 םה .תימוקמה הימונוטואה תוחתפתה תניחבמ ךרע לעב רבד ,םיימוקמה

 בושח הזש בשוח ינאו ,םייבויחה םיטנמלאה םה המ וליפא רידגהל וסינ

 .תיתקוח תרגסמב הזה אשונה תללכהל םינועיטל ונל

lacol-ה היה הילגנאב ןושארה טנמלאה - תישאר  egdelwonk  rotcaf, 

 המל רשקב חווט תכורא העידי םהל רשא םיפוגל תוכמס תריסמ ונייהד

 .ולשמ תויעב רוזא לכל יכ ,רוזאה שרודש

 ."םיאקיטילופל רפס תיב הז" :ורמא םה ,היצזיטרקומדה תניחבמ - תינש

 ךכ-רחא םירבועה םיאקיטילופל םינומיא חטש ,יטילופ ךוניח רמולכ

 ןוימד שי וז הניחבמש בשוח ינא .תיצראה הריזל תימוקמה הריזהמ

 תוימוקמה תויושרהמ םימרוג טעמ אל רמולכ ,ונלצא תויוחתפתהל

 .יזכרמה ןוטלשל ןכמ רחאל םירבוע

.רוזאב תיתרבח תוינידמ לש םייוסינל ילכ והזש ורמא םה - תישילש
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 לידבהל רמולכ .ידימתו ךשמתמ ךילהתכ היטרקומדל יוטיב והז - תיעיבר

 ירה ,ץרא לכב הזש יפכ ,םינש שמח-עבראב םעפ תוריחבל הכילההמ

 יוטיב ידיל יטרקומדה דוסיה אב ,רוזאה לש ימצעה לוהינה ידי לע ןאכ

 דואמ רידת עגמב אצמנ בשותהו ,היווהה ןמ קלח אוה ,ךשמתמו עובק

.ימצעה לוהינה םע

 תלשממ שאר היהש )htaeH( 'תיה ןודא לש רצק עטק םכל אורקל ינוצרב
 םג האטובש העד התייה וז .אקווד ןרמשכ ותוא ףקשמ וניאש ,הילגנא

 תימוקמ היטרקומד" :רמוא אוה .הלשממ שאר היה רשאכ ןוסליו יפמ

 םע תוישממ תויצקנופ תוימוקמה תויושרל קינעהל שיש השוריפ תצרמנ

 לע תזרפומ היצלוגר היהתש ילב הלועפ טוקנל תלוכיהו הטלחהו תוכמס

 הנווכה ."תרחא ךרדב וא יפסכ חוקיפ תועצמאב ,יזכרמה ןוטלשה ידי

 םיפסכב שומישה ןפוא תניחבמ תטלשנ הניאש הימונוטוא רוציל איה

 ידי לע רתוי הבר הדימב אלא ,יזכרמה ןוטלשה לש ןוצרה ידי לע

 לעמ .תרכבמ איה המ ,הפידעמ איה המ - םוקמה תייסולכוא לש ןוצרה

 ךירצשו ,תוטלחה לבקל ךירצש השוריפ תיתמא תימוקמ היטרקומד ,לוכל

 דוע ןאכ שי .רשפאה תדימב ימוקמ ןפואב תולבקתמכ ןתוא תוארל

 עברא-שולש רבכ ךשמתמ ןפואב :אקווד הלא םימיב ,הבושח האוושה

 דחאל ידכ הלועפ הטקננ ,הילגנאב תונוש תודעו ידי לע םימעפ

 ומיכסה םה יתבר ןודנולב .רתוי תולודג תודיחיל תוימוקמ תויושר

 להנִמל תצקמב המוד ,יאמצע ןפואב םילהנתמה םירוזא לש הקולח-תתל

 להנִמ םינוש םירוזאב שי םילשוריב םג יכ ,םילשוריב שיש יתליהקה

 ,יכדרמ-תעבגב ,רוזאה לש םיבשות ידי לע תוריחבב רחבנש יתליהק

 םירוזאב םיליעפמ תאזכ תנוכתמ .תומוקמ ינימ לכבו םרכה-תיבב

 .תורזופמ תויושר הברה וצר םה לוכה ךסב לבא ,ןילופורטמב ,םילודג

 טעמ ויה םהב רשא ,טנמלרפל הריחבה ירוזא תא ולטיב םהש יפכ

 תויושרה תא דחאל ושקיב םג םה ךכ ,טנמלרפל גיצנ וחלש ךא ,םירחוב

 ונלצא תוימוקמ תויושר רפסמ ,בגא ךרד .תולודג תודיחיל תוימוקמה

 תויושרמ רתוי יבויח ןהלש ןזאמהש םושמ ןכ תושוע דוחיאל תודגנתמה

 דוחיאה .ילילש יוטיב ידיל האב תוילקולה הב רשא הייאר תאזו ,תורחא

 חווטל ריתוהל המגמה .קזחה דצה ידי לע שלחה דצה תא ןיזהל לוכי

 םע ודחאתי אלש ידכ ,דרפנב תורישע תוימוקמ תויושר םייקלו ךורא

 ידיל האבה ונלש הסיפתה תא תדגונה טבמ תדוקנ ןבומכ איה ,םיינעה

.יטרקומדה ךוניחב יוטיב

 יכ ,םיטרפ יטרפל הסינכ אלב תינורקע הרהצה לע רומשל ונילע
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 ונכרעש סוניכב .םיליגרה םיקוחב םיטרופמ תויהל םיכירצ םיטרפ יטרפ

 ךות רשפאה לככ תטרופמ המישר ןיכהל ךרוצה לע ונרביד הז אשונב

 תושרל ךייש המ קוידב רידגהל ידכ ,םיימוקמ םימרוג םע תוצעוויה ידכ

 לס תויהל ךירצש ונטלחה םג זאו ,יזכרמה ןוטלשל ךייש המו תימוקמה

 םינוזיא ןובשחב איבהל לוכיה ,יזכרמה םרוגה ידי לע הכימת לש עובק

 חופיט'ב םעט ןבומכ שי ,ךכל ףסונב .תנקתמ הפדעה םשל םישורדה

 רשא תוימוקמ תודיחיב תיתקוח הרכה תריצי תועצמאב 'היצזיטרקומדה

 ,ןתלועפ לש תיסחי תואמצע לעו הייסולכואה לש הריחב לע תויונב

 .קקוחמה ידי לע םירדגומה םימוחתב

 תנשמ תויריעה תדוקפ ,תירוטדנמה הדוקפבש ןיבמ ינא :ןינקו ינב ◆

 ךפהה תא תושעל וטילחהו תטריפש ילגנאה טפשמה תא וחקל ,6391

.רואיתל הכופה תירוטדנמ הדוקפ תאז .לארשי תנידמב

 .ילאינולוק קוח הז :רגמש ריאמ ◆

 יזכרמה ןוטלשה הארנכ .הפ ראשנו הפ היהש ילאינולוק קוח :ןינקו ינב ◆

 התוא קביח אוהו ,ויניעב ןח האצמ הדוקפה הארנכו ,ילאינולוק אוה םג

 .רתוי דוע התוא קימעהו הבהאב

 ,הנורחאל ימוקמה ןוטלשה תכרעמ אשונל יתפשחנ :שידג בקעי ◆

 ךירצ .שידג תדעווב ,תוימוקמה תויושרל ןוזיא יקנעמב יתקסעשכ

 םירבדמ םהו הדגהה לע תרביד התא יכ ,םירבדמ הפש וזיאב טילחהל

 ,ימואלה לוהינה תואר תדוקנמ יתייעב ימוקמה ןוטלשה .ךלפרקה לע

 שיו ,תונועריג תריציל תשורח תיב אוה תרוסמב :תוניחב המכו המכמ

 םוחתב רדס רתוי הברה שי םויה .םיסרפו תוסנק ויהיש ,תאז רידסהל

 ,הזה "קוחה" לע תולעב יל שיו ,'ץי'צ קוח גשומ םעפ ונרצי וליפא .הזה

 ,בוט יכה םימלטצמ םהש ןוויכ םיינויח יכה םירבדב ץצקת םלועל ויפלו

 שיו ,ביצקתב ךל ץצקמ ינא םא .רהמו הרזח ףסכה תא לבקמ התא םגו

 איבתו םינקזל תומחה תוחוראה תא קיספת לוכ םדוק ,תורוקמ תוחפ ךל

 תויהל ךירצו ,ימוקמה ןוטלשל םוקמ שיש בשוח ינא .תרושקתה תא דימ

 ילאיצוס-ידועיס-יתוברתה םוחתבש קפס ןיא .ימוקמה ןוטלשל םוקמ

 לפטלו םהילא עיגהל לגוסמ וניא יזכרמה ןוטלשהש תומוקמ םנשי

 יתוברתה דצה לכ םג ,יתעדל .ימוקמ ןוטלש לפטמ תאזבו ,ולא םיאשונב

 ךירצ .םירדסומ תויהל םיכירצ םה םג - ילוכו ךוניחהו הרבחה לש

 םתוא ריבעהלו ימוקמה ןוטלשה תכרעמ ידימ "םייזיפ" םיתוריש איצוהל

 .ביצקתה יקוח לש תיללכה תכרעמב םג ךכ לע ונרביד .עוציב ינכוסל

 קוח - דרפנ קוחב קקוח םהמ דחא ,"םייזיפ" םיתוריש לש הצובק שי
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 אשונ אוה ינשהו ,קוחב םיפיעס םישישו האמ שיו ,בויבהו םימה ידיגאת

 ריבעהל וחילצה תוימוקמ תויושר המכ יכ םא ,לפוט אל דועש הפשאה

 ךירצו ,םוקמ שי "םייזיפ"ה םירבדלש קפס ןיא ."ץוח חוקימל" תאז

 שי - הייחמה הדשל רשאבו .הייחמ הדש םהל תתל ךירצו ,םוקמ תויהל

 .תוימוקמה תויושרב תוימצעה תוסנכהה תומכב רעפה ןוגכ ,תויעב המכ

 .הסנכה רוקמ ול היהיש ידכ דולל ןוירוג-ןב הפועת למנ תא ףרצל םיצור

 למשח תרבח לש חוכה תונחתמ חיננ דואמ תינהנ )ןינקו ינב( התא

 אל ,למנ אל םהל ןיאש הלאכ שי ,תושעל המ לבא .ןולקשאב המקוהש

 .הנונראמ סנרפתהל םיכירצ םהו ,היישעת אלו חוכ תנחת

.היישעת הל ןיא .םולכ ןיא םי-תבל :ןינקו ינב ◆

?היישעת הל ןיא המל :שידג בקעי ◆

 חטשה .חטש הל ןיאו ,םיבשות ףלא םישישו האמ הב שי יכ :ןינקו ינב ◆

 .םנוד םיפלא תעבש אוה םי-תב לש

.ןולוחב תאצמנ היישעתהו :שידג בקעי ◆

 תואמ לש תונועריגב םי-תבו ,תססובמו תנזואמ ןולוח :ןינקו ינב ◆

.םינוילימ

 רשפא ?ןולוח תא םגו םי-תב תא םיכירצ ונחנא המל זא :שידג בקעי ◆

 762-ב ךרוצ שיש בשוח יניא .ןזאתמ לוכה םואתפ זאו ,ןולוח-תב תושעל

 דצה תויהל ךירצ הקוחב .םינוילימ השיש לש הנידמב ,תוימוקמ תויושר

 ,םיעצמאה יגוס ,םיעצמאה יללכ ןפואב ילואו ,תורטמה לש יתרהצהה

 תויהל ךירצ אוהש םושמ ,הזה גוסהמ םירבד וא םיתוריש לס אל לבא

 דבור :םידבר השולש תויהל םיכירצ ילוא .תויורשפאל םאתהב שימג

 המ ,םיתוריש ידבור השולש ויהיש .יוצר דבורו ירשפא דבור ,יחרכה

 םיישפוח רתוי ויהיש םירבדו ,יוצר המ ,ותארקל לועפל ךירצו םיחרכומ

 תימוקמה תושרה לש הבוחה יהמ איהו ,תפסונ היעב םג שי .הריחבב

 הלומח ינא םא .דואמ "ןטק" רבד .הלש תוסנכהה לכ ךס תא תוצמל

 עברו םילקש ידראילימ השולשמ %03 בגא ,תימוקמ תושרב תטלושה

 הל שיש הייסולכואהמ %11 םילבקמ ןוזיא יקנעמל הנש לכ םינתינה

 םילקש ןוילימ םישולשו תואמ עשת .םיטועימה לשמל ,תוימוקמ תויושר

 לש אל הייסולכואהמ %11-ל םיקלוחמ םידראילימה תשולש ךותמ

 םיבוג אל םשו ,הלמר וא דול ,ופי לש וא ,םיברע הב שיש ,םילשורי

.ךכל םילכ ןיא יכ ,ןידב הנונרא

.הייבגל םילכ רבכ שי םויה :ןינקו ינב ◆

 תומכ ,לשמל .דואמ תויניצר ןהו ,תויעב שי לבא ןוכנ :שידג בקעי ◆
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 םיכירצ םה םג ,ילוכו תויתד תוצעומ לשמל ,םינגסה תומכו תורשמה

 םירבדה לכל ץק םישל ךירצש תויהל לוכי .תורדוסמ תורגסמב עבקיהל

.הלאה

 הצעומל םיכיישה םיצוביקו םיבשומ םיאצמנ ןולקשא ביבס :ןינקו ינב ◆

 שי ןולקשאב .ןתוא דחאל יתעצה רושע ינפל .ןולקשא ףוח תירוזא

 שי ןולקשא ףוח תירוזאה הצעומבו ,ךרעל םיבשות ףלא 511 םויה

 קנעמ םילקש ינוילימ השיש שי ןולקשאל .םיבשות םיפלא תעבש

 הצעומל .םילקש ןוילימ רשע דחא ןולקשא ףוח תירוזא הצעומלו ,ןוזיא

 לכו תוברת להנמ ,טרופס להנמ ,החוור ףגא להנמ שי תירוזאה

 השימחב יל ידש יתבתכו ,םינפה דרשמל העצה יתחלש .םיתורישה

 םיתורישה לכ תא םהל קפסל ןכומ ינאו ,רשע דחא אלו ,םילקש ינוילימ

 .םיילפיצינומה

 ןוילעה לילגב יתיאר לשמל ךכ .הלוספ תויטנסרטניא תאז :שידג בקעי ◆

 םע ודמלי אל םיצוביקה ידליש ידכ ,םינוש םירוזאב םיליבקמ רפס יתב

 .תאז תנמממ לארשי תנידמו ,םיבשומה ידלי

 םינפה דרשמב וניכהש דוחיאה תכרעמבו ,המכסה שי םויה :ןינקו ינב ◆

.תירוזא הצעומ םע ריע דוחיאל ןויער םוש םהל ןיא

 ימוקמ מ"עמ שי לודגה םלועב ,הסנכה תורוקמל רשאב :שידג בקעי ◆

 .ךכב הקסע תמיוסמ הפוקתב רבנז תדעו ונלצא םגו ,הסנכה רוקמכ

 םינתונו ,'לרדפ' אוה מ"עמהמ קלחו 'טייטס'ל מ"עמהמ קלח םיריאשמ

 הלאה םירבדה השעמלש ןובשחב תחקל ךירצ .ימוקמ יוסימל תומוקמ

 ,יתנווכהו יתרהצהה דצהמ ץוחש ענכושמ ינא לבא ,רדסה םיכירצ םלוכ

 .קוחב םמוקמ .הקוחב וניא םמוקמ

 ןורתיל ,רגמש טפושה ירבדל ךשמהב ,ףיסוהל יתיצר :ןמדירפ הרפוע ◆

 םדקתהל םישנל תורשפא ןתונה ,ימוקמה ןוטלשהו היצזיטרקומדה

 תושעל רתוי הברה ןהל השקש רבד ,תויטילופה תוכרעמה ךותל סנכיהלו

 .תויצראה תוכרעמב

 ונתניחבמ תצלמומה תוינידמה לע לוכ םדוק טילחהל ךירצ ,יתעדל

 ךירצש וא ,אוהש יפכ ותוא םיריאשמ םאה :ימוקמה ןוטלשל רשאב

 אוה םא ןודל ןכמ רחאל קרו ,יזכרמה לשממה םע ויסחי תא תונשל

 רתוי הברה תרבעה דעב ינא ?דציכו הקוח לש תרגסמל סנכיהל ךירצ

 ,יזכרמה ןוטלשה תולעייתהל םורתיש רבד ,ימוקמה ןוטלשל תויוכמס

 םיניינעב קוסעל הנפתמ וניא םצעבו תויגוס הברה ךכ לכב םויה קוסעה

 תעיבקב יזכרמה ןוטלשה דיקפת לש הרורב הרדגה היהת םא .םיבושח
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 ןוטלשה תרגסמב םשוימ תויהל ךירצ המו ,ורקמ תוינידמ איהש תוינידמ

 רמ הפ הלעהש תויעב ןתואמ קלח וענמי ךכ .לעייתי אוה ,ימוקמה

 תונועריג ויהישכ םגש עדי ימוקמה ןוטלשהש עגרבש םושמ ,שידג

 ,וילע תולטומ תוכמסהו תוירחאהשו ,םתוא הסכי אל יזכרמה ןוטלשה

 תושרה לש תולת לש רשק שיש ןמז לכ .ויהי אל הלאה תונועריגה

 ינא .די טישוהל םג רשפא םירבדה עבטמ ,יזכרמה ןוטלשב תימוקמה

 דואמ הנימאמ ינאש םושמ ,ןרוזיבו תויוכמס תרבעה דעב ינורקע ןפואב

 עגונש המ לכבו תוטלחה תלבק יכילהתב םיחרזאה ףותישבו היטרקומדב

.יזכרמה ןוטלשה לש ותולעייתה תניחבמ םגו ,םהל

 תושר תויהל ךירצ ימוקמה ןוטלשה יתעדל ,הקוחל סנכיי המל רשאב

 ,ינורקע ןפואב וילא סחייתהל םוקמ שיש תבשוח ינא .הרדגהב תעצבמ

 יזכרמ ןוטלש ןיב ןילמוגה יסחיל רקיעב סחייתהלו ,תיללכ הרדגהב

 טפשמה לש םיללכה לכ ןבומכ .הקוחה לש תרגסמב ימוקמ ןוטלשל

 לע םג לוחל םיכירצ תעצבמ תושר לכ לע יאדווב םילחה ילהנִמה

 תויהל םיכירצ ילוכו קוסיעה לש םיאשונה טוריפ לבא ,ימוקמה ןוטלשה

.הליגר הקיקחב

 ההתש ,ןמרבוג ד"וע לש םירבדל סחייתהל שקבמ ינא :ןרטש הידידי ◆

 בשוח ינא .הקוחב תימוקמה תושרה אשונ תא ןגעל תעה הלשב םא

 ףאשתש תללוכ הקוח לע םיטילחמ ונחנא םאו ,תעה הלשב ןכאש

 .הקוחב היתויוכזו תימוקמה תושרה תויוכמס תא ןגעל םיבייח ,תומלשל

 לש םוי םויה ייחב תובישח ברו יזכרמ דסומ איה תימוקמ תושר

 דואמ ההובג וייח תוכיא לעו בשותה לע הלש העפשהה .היבשות

 תאו תימוקמה תושרה לש היתובוח תא ןגעל דואמ בושח ןכלו ,תיתוהמו

 תימוקמ תושרש ,ןמרבוג ד"וע רמאש יפכ ,םנמא ןוכנ .הקוחב היתויוכז

 לש המוקימב יולת רבדהש םושמ ,התוערל המוד חרכהב הניא תחא

 .תאז עונמל ךירצ אל הז לבא ,היבשות יפואב ,תושרה

 תונגועמ ויתויוכזש עדי תימוקמ תושרב בשות לכש בושח ,ןכ לע רתי

 תובישח םג הל שי ,הקוחל שיש תיתוהמה תובישחהמ דבל .הקוחב

 תימוקמה תושרה ןיבל בשותה ןיב ךוכיחהו תולקתיההש םושמ ,תיכרע

 .הלשממה - תעצבמה תושרה ןיבל וניב ךוכיחהמ ההובג םוי םויה ייחב

 בשות ותוא לש תויוכזב ןגועמ היהי ךוכיחהש בושח תיכוניח הניחבמ

 םיינויצוטיטסנוק םיניינעל ולש 'רפסה תיב' תא .תימוקמה תושרה יפלכ

 הקוחה יפיעסו תימוקמה תושרה םע ךוכיחה תרגסמב רובעי אוה

 םידימלתה תא דמלל רתוי לק היהי רפסה יתבבו ,ויתויוכזל וסחייתיש
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 םוי םויה ייח תועצמאב אקווד הקוחה לש התובישח לע ריעצ ליגמ

 .תימוקמה תושרהו

 בצמ רוציל רוסא .הקוחה לש םיטרפב רהזיהל ךירצ ,תאז םע דחי

 ,תימוקמה תושרה יילוחב קבאמ רשפאי אלש ןוירש ןיעמ היהת הקוחהש

 הקוחה תעצהב לשמל .םיחינז םניא תימוקמה תושרה יילוח ברה ירעצלו

 "םיבשותה תריחב חוכמ ןהכי ימוקמה ןוטלשה"ש ארוק ינא תאזה

 תרוקיב לכל תחתמ היהת תימוקמה תושרהשכ ,םויה אובב םאה .ילוכו

 אל הזש דיגיו והשימ אובי ,האורק הדעו קוח חוכמ תונמל וצריו

 חוכמ תויהל ךירצ ימוקמה ןוטלשה הקוחה יפלש םושמ ,ינויצוטיסנוק

 םילולעה ,הלאה םיטרפהמ דואמ רהזיהל ךירצ ?םיבשותה תריחב

 לש הביצקת" :ביצקתה אשונב לשמל וא .תדוכלמכ דיתעב ררבתהל

 תימוקמ תושר םא המו ."תורגא לעו םיסמ לע ססבתי תימוקמ תושר

 תומורת לע הלש ביצקתהמ קלח ססבל הצרתו תחלצומ דואמ היהת

 רהזיהל ךירצ ןכל .תימוקמ תושרל ןצמח והז ירהו ?תויבגמ לע ,ל"וחמ

 .הקוחב םירתוימ םיטרפ תללכהמ

 ינאו ,תימוקמה תושרה יילוח תיברמ תא רותפת הקוחש ונמצע הלשנ לא

 אל הז לבא ,דרפנב לפטל ךירצ םהבש םייכרע םיילוחל רקיעב ןווכתמ

.ימוקמה ןוטלשה לע הקוחב קרפה םודיק תא עונמל ךירצ

 תימוקמה תושרה ןיבו תיתכלממה תושרה ןיב ןילמוגה יסחי :ץרפ יתא ◆

 תויושרב תונתינ קוחב תונגועמה תויתכלממה תויוכזה .הילמונאמ םילבוס

 אוה הלש הנבמה - תיוושכעה תכרעמה .הלוח הינתה יהוזו ,תוימוקמה

 יתעדלש ,דמעמהו תויושרה לש הימונוטואה תניחבמ קר אל ,יתייעב הנבמ

 ירדס לש תכרעמ םיאור ונחנא .הקוחב םהל היהיש בושח טלחהב

 דובכה לכ םע ,'ץי'צ םורדניסל עגר רוזחנ םאו ,ירמגל תופרוטמ תויופידע

 .הנופמ תויהל הכירצ םיזגראה תנוכש ,םשג שישכ םויה דע ,תלייטל

.םהיפ לע גוהנל ךירצ תושר שארש תויופידעה ירדס םה המ איה הלאשה

 הבוח הדילומה תוכז לבא ,חרזאל תוכז קינעמה םיתוריש לס תויהל בייח

 ,םיקוחב תוקקוחמה תויוכזהמ קלחש אוה םויה הרוקש המ יכ .הנידמל

 רמולכ .ןתוא רבוק םירדסה קוח - דואמ רצק ךילהב ןתוא רובקל רשפא

 .יאנת אלל ןתנייש ,רגובמ וא דלי ,חרזאל םיתוריש לס היהיש ךירצ

 םהש הלאכ םה הנידמה ןיבל תושרה שאר ןיבש םיסחיה ,וזכ תכרעמב

 ןיב רתוי םייואר ןילמוג יסחי םירצוי ויה םגו ,תושרה תא םג םימיצעמ

.תושרה שאר ןיבל חרזאה

 םיכירצ לבא ,הקוחה ךותב םיניינע ןגעל הפיאשה לע דואמ החמש ינא
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 םירבדהש והשמ ןגעל םיאבש ןוויכ ,הקוחל ץוחמ םג םיטנמלא המכ תויהל

.דואמ אירב אל ךלהמ ןאכ םישוע ונחנא .ותוא םירקעמ םירחאה

 ,םיכלוה םה ןאל - םיבגנש םיימוקמה םיסמה ןיינע םגש תבשוח ינא

 לוכי אל .יתוהמ ףר תולעל בייח – םהלש תופיקשהו חווידה תמר המ

 ונל שי .היינש תימוקמ תושרב אלו תחא תימוקמ תושרב ונתייש תויהל

 תוקזחה תויושרה .ןכוסמ ןויווש-יא החיצנמו יקוח ןפואב הלפמה תכרעמ

 הרוצב תולהנתמה תויושר ןנשי ןתמועלו ,תוחנה תקנעהב תוילרביל רתוי

 ופוסב .םש תוזכרתמ רתוי תושלחה תויסולכואה םגו ,תינועריגו תיתייעב

 .ןאכמו ןאכמ תוחריק תואצוי תושלחה תויסולכואה אקוודש אצוי רבד לש

.הפ ונל שיש םיאצממל םיאתמ הז :האירק ◆

 םע תוחפל דימת יתדבע תמא ןמזבו ,תילאיצוס תדבוע ינא :ץרפ יתא ◆

 ,הפיח ,תורדש ,עבש-ראבב ,טעמ אל יתדבע ןולקשאב םג .תויושר 41-51

 תא היחו הריכמ ינאו ,הדשב םינש שמחו םירשע ינא .הלופעו תרצנ

 דומעל תוכירצ ןהו ,ונלש תיווזהמ ןה תודבועה .טעמ אל תירוחאה רצחה

 .ןחבמל ודמעי םכלש תודבועה םגש יאדכ לבא ,ןחבמל

 .לאיצנטופה לכ ךסמ הנונרא לש הייבגה זוחא לע םירבדמ :האירק ◆

 המ ,תוריד ךכו ךכ ,םירטמ ךכו ךכ לש היצקנופ אוהש לאיצנטופ שי

.ובגי הזמ המכו ,הזמ תבייחתמה הנונראה

 .יתנוויכ ךכל אל :ץרפ יתא ◆

 זוחאו ,דואמ ךומנ הייבגה זוחא תושלחה תויושרבש ונאצמ :האירק ◆

 .רתוי הברה הובג תוחנהה

 ינא ,יצרא רדסה שי םמעש ,ל"הצ יכנ לע תרבדמ יניא :ץרפ יתא ◆

 םיחקולש - םיכנ לעו תוירוה-דח תוחפשמ לע ,םישישק לע תרבדמ

 תויהל לוכי ויפלו ןורקיע ותוא לע תרבדמ ינא .החנהה תא םהל

 תנתינה תוכזש ןכתיי אל .תומיוסמ תויושרל יופיש תושעל ךירצש

 איהו ,תושלחה תויסולכואה תא אקווד הלפת תומיוסמ תויסולכואל

 הלש םיאצממה דימת אלש תויושר לצא תיתייעב הימונוטוא הריאשמ

 ,תושרה לש הימונוטואה תכרעמ תא הבעמ יתייה ןכ ,םלוא .םייטנוולר

 קר תוקסעתמ אל תמאב םויה תוימוקמ תויושרש תבשוח ינא יכ

 םיילוח םצמצל הבר תלוכי םויה תוימוקמ תויושרל שי .הפשאה ףוסיאב

 ,ךתחה תא גציימ ךניאש ,ןינקו רמ ,איה היעבה .םנקתלו םישק םייתרבח

.ךילעו ןולקשא לע םירבדמ ונניאו

 ?הקוחב תאז רידגנש עיצמ תייה ךיא ,רגמש טפושה :ןינקו ינב ◆

 .ליגר קוחל אלא ,הקוחל תאז סינכמ יתייה אל :רגמש ריאמ ◆
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?ימוקמה ןוטלשל הקוחב היהת תוסחייתה וזיא ,ךכ םאו :ןינקו ינב ◆

 ,םיינש וא ינורקע ףיעס היהי הקוחב ימוקמה ןוטלשל :רגמש ריאמ ◆

 לכב תודיחא ויהי תוחנההש - ןאכ ורמאנש םירבדל רשאב .רתוי אל

 רמוא יניא .ליגר קוחב ןודינ תויהל לוכי הז אשונ - תוימוקמה תויושרה

 ,תוימוקמה תויושרל הימונוטוא קינעמ התא םאש ןוויכ ,טושפ רבדהש

 תרחא תימוקמ תושרבש םושמ ,והשימל החנה תתל רוסאש ביתכהל ןיא

 לש תואמצעה תא אטבמ הז םאו קדוצ הז םא קפס .תאזכ החנה ןיא

.תואמצע הל תתל ךירצ .תימוקמה תושרה

 רתוי ימוקמה ןוטלשה לש תואיצמה תא ריכמ יניא :ןרטש הידידי ◆

 הלש תופקתשהה תא ארוקו תיפיצפס תימוקמ תושרב יחה חרזא רשאמ

 הצור ןכ ינא .ימינפ עדימ םוש יל ןיא ךכ םושמ ,תימוקמה תונותיעב

 ןיבל יתקוח המ ןיב הנחבהה יבגל לאוש התאש הלאשל אקווד םורתל

 ילש םשורה .הדמע עיבהלו ,תאזה היירטמה לכב יתקוח וניאש המ

 ,רתוי הברה הזר תויהל ךירצ אוה .יידמ ןמש ונינפלש ךמסמהש אוה

 תא דדרמ ךכ לכ טרופמ ךמסמ .ןיינעה תבוטל ןה הקוחה תבוטל ןה

 ראשנ המ איה הלאשהו ,לפטל רקיע ןיב ןיחבמ וניא ,םייזכרמה םירבדה

 םיאשונב תוטלחה תלבק-יאו ריהב אל חוסינ שי ,ףסונ רבד .אצוי המו

 אל הקוחש בשוח ינא .םויה רדס לעש רתויב םייזכרמה ילוא םהש

 .רמול אלא ,םהמהל הכירצ

 - "רוביצה ןמאנ איה תימוקמ תושר" - ונינפלש העצהה לע רבוע ינא

 ?יללכה רוביצה וא רוזאב רוביצה ,רוביצ הזיא

.ולש רוזאה לש ןמאנ אוהש איה הנווכהש רורב :האירק ◆

 אל הז זאו ,תאז בותכל ךירצ ,ךכ ןכא םא .חוטב יניא :ןרטש הידידי ◆

 קלסל שי .חוסינב תופייפייתה הפ שי .היעבל יטמוטפמיס הז ."רוביצה"

 תימוקמה תושרה"ש בותכ ,לשמל .םינווכתמ המל דיגהלו ,הקוחהמ התוא

 ריבס ןשרפ ."םייתכלממה םיימואלה םיכרצה תא ןובשחב תחקל הכירצ

 .ללכ רוזאב םיבשותה אל הז ;הפ םיימואל םיכרצו ,םש רוביצה ,רמוא

 אוה תוכמסה רוקמ ,יתעדל ?הקוחל ץוחמ המו הקוחב תויהל ךירצ המ

 אוה ,תוריחבה יכרד תעיבק ,ףיעסה לש ןושארה וקלח .יזכרמ רבד

 רחביי תימוקמה תושרה שאר םא - ינשה וקלח לבא ,יתקוח ןיינע

 ידכ יידמ תוחפ םיעדוי ונחנא יתעדל - אל וא ןכ ,תוישיא תוריחבב

 הלאשה תא ריאשהל יאדכש תויהל לוכי .הקוחב תאז עובקלו טילחהל

 שי תימוקמה תושרלש הפ בותכ .הקוחל אלו קוחל תאזה החוטב-אלה

 ןובשחב תחקול איה לבא ,תוטלחה לבקלו תוטלחה בצעל תוכמסה
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 ,הריתס שי וליאכ - "םלואו" הלימה הבותכ זאו .םיימואל םיכרצ

 תוכירצ הלשממהו תסנכה םלואו" ,הפ תוקמחתהה תלימ איה "םלואו"

 תויושרה לש םיידוחייה םיכרצהו תופדעהה תא יוטיב ידיל איבהל

 .וללה םיקלחה ינש ןיב הריתס ןיא ."תוימוקמה

 קפסת תימוקמ תושרהש בותכ היהי הקוחבש רמוא התא :ןינקו ינב ◆

?ילוכו תויתשת ,םיתוריש

 םיתורישה לס .הקוחהמ תאז איצומ ינא .ךפהה ,אל :ןרטש הידידי ◆

 וקה תא טטרסל הז בושח ןכש המ .הקוחב אלו קוחב תויהל ךירצ

 שי .יתכלממה ,ימוקמ-לעה ןיבל ימוקמה לש תוסחייתהה ןיב ןיחבמה

 .ןורתפ ןתונ אוהש שיגרמ יניאש קר ,תאז תושעל הסנמה ףיעס ןאכ

 הטישה איה ,חוסינל סנכנ יניאו ,האור ינאש הטישה :רגמש ריאמ ◆

 םיטפשמ ינשב םירבדמ םה .תידרפסהו תיקלטיאה הקוחב הטקננש

 תימוקמה הייסולכואה לש תימונוטואה תיטרקומדה תוכזה לע םירצק

 תויושרל איה הנווכה לבא ,תויצניבורפ לע םירבדמ הילטיאב .ןוטלשל

 .ליגר קוחב אבוי רתיה לכ .תוימוקמ

 תא קזחל ליבשב אקווד .הזכ ןוויכל הטונ יתעד םג :ןרטש הידידי ◆

 רמול ,הקוחב ולש תוכמסה רוקמ תא עובקל ךירצ ימוקמה ןוטלשה

 תטיש תא ןייצלו .יתכלממה תלוזה ןיבל וניב סחיה לע םייסיסב םירבד

 רוקמ לע ,םירבד השולש לע רבדמ ינא .לוכה הזו ,תינורקעה תוריחבה

 השולש הלא .יתכלממה ןוטלשה םע םיסחיה לעו תוריחב לע ,תוכמסה

 .הפל ךייש אל ראשה לכ .הקוח םניינעש םירבד

 .הקוחל ליבקמב רצוויי ליגרה קוחהש החנה ךותמ ונאצי :רגמש ריאמ ◆

 .םיליגר םיקוח וויל דוסיה יקוח רתי תא םג

 רשפאש הזר יכה הפשה תא ץמאל ךירצ יתעדל םג :ימורד ירוא ◆

 אל הלשממהש המ לכ השעת תימוקמה תושרהש דיגהל ךירצו ,הקוחב

 .תושעל הכירצ הלשממהש םירבדה לש תירקיעה תעצבמה איהש ,השוע

 ךיא לש םזינכמ תוארל םיליחתמ ובש הדמע ריינ םסרפ סאימחנ דוד

 רשפא ךיא תוארלו ,הלשממה תולועפ לכ תא ריבעהל ,דודמל רשפא

 ויהי ןהש הביס םוש ןיאו ,הלשממהמ איצוהל הלשממה תולועפמ תובר

 קוחל סינכהל רשפא הלאה םירבדה תא לבא .יזכרמה ןוטלשה תוירחאב

 רמוא יתייה לבא .הזה ןוטלשב הרוק דימתש מ"ומל םתוא ריאשהל וא

 הנידמהש חיננ :הלאש יל שי הפו .תירקיע תינלבק ןיעמ איה הקוחהש

 יכרעב לעפת" ןאכ בותכש ןוכנ .םירבד המכב התוירחאמ תקרפתמ

 ?הקוחב היצקנס עובקל רשפא םאה ךא ,םיכרע ינימ לכבו "ןויווש
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 םג התא .הקוחב רמאנ רבד לכ אלש החנה ךותמ םיאצוי :רגמש ריאמ ◆

 השעת השוע אל הלשממהש המ לכש הזכ יללכ חוסינ טוקנל לוכי ךניא

 ןוידב ונרמא ןכל .תיביטיזופ הרדגה תויהל החרכומ .תימוקמה תושרה

 ,תובוחו תויוכמס לש המישר היהת תוימוקמה תויושרל עגונבש םדוקה

 .ליגר קוחב היהת איה לבא

.ףחס ענמיש הקוחב םיריאשמ המ איה הלאשה :ימורד ירוא ◆

 אל הלשממה םאו ,תסנכ ירבחו טנמלרפ שי ךכ םשל :רגמש ריאמ ◆

 רבדהו ,הזכ קוח ועיצי היציזופואהמ טנמלרפ ירבח יזא ,ןוקית עיצת

 .ירוביצ ןוידל אובי

 וא הלשממה ויפלו ןגוע הקוחב עובקל רשפא םאה :ימורד ירוא ◆

 ?םימיוסמ םירבד המכמ קרפתהל םילוכי םניא ימוקמה ןוטלשה

 רשפא-יא .תויוכז קרפ ונל שי .ירטשמ קרפ הז :דדחא :ןרטש הידידי ◆

 םע םיכסמ ינא ןכלו ,ונל ביאכמה רבד לכ רטשִמה הנבמל סינכהל

 תתל ךירצש בשוח התא םא .ךכב קוסעל םוקמה אל הזש רגמש טפושה

 הנבמ תא םינוב ןאכ .תויוכזה קרפל ךל - דחא לכל תויתרבח תויוכז

 .דחא לכ יבגל דחא לכ השוע המ אל ,רטשמה

 ,תוימוקמה תויושרה לש יעבט חיש-בר שי היטרקומדב :רגמש ריאמ ◆

 וא רבדמב םייח ונניא אולה .תרושקתהו הייסולכואה ,יזכרמה ןוטלשה

 ךלת קר תאזה תופיקשהו ,ףוקש לוכה ובש םוקמב םייח ונחנא .הכשחב

 ויהי ,םויה רדסל הלעי הז ,הזה אשונב ונודי .ןטקת אל איה .רבגתו

.חיש-ברה הז .יעבט הז לבא ,תונגפה

 ןוטלשל הקוחב תוסחייתה תבייחמ הצובקה בור :םכסנ :ןינקו ינב ◆

 .תיביטרלקדו תינורקע ,תיתיצמת ,הרצק היהת תוסחייתהה .ימוקמה

 טרופמ ליגר קוח תומדב יוויל היהי תיתקוח הארוה לכל :רגמש ריאמ ◆

 ינש לש תויוכמסה לש טוריפ איבי ,תויגוסה לכ תא רידסי רשא אלמו

 רידסיו ,ימוקמה ןוטלשה לש םגו תיזכרמה הלשממה לש םג ,םימרוגה

 .םיתורישה לס תא

 ןתואמצע תובישחב הריכמ הנידמה :ןלהלכ העצה ונל התייה :ןינקו ינב ◆

 םע הלועפ ףותיש ידכ ךות היהת ןתוליעפ .תוימוקמה תויושרה לש

 תטיש .אסיג ךדיאמ תויושרה יבשות םעו אסיג דחמ יזכרמה ןוטלשה

 לבא ,ןודנ דוע ונחנא .קוחב ועבקיי ןתלעפהו תויוכמסה תקולח ,הדובעה

 .העדה תאזש בשוח ינא תונורקעה יבגל

.ימונוטוא דמעממ ונהיי תוימוקמה תויושרה :רגמש ריאמ ◆
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 תויתקוח תומרונכ חוויד תוירחאו תופיקש :ג הצובק
הקוחב בוצקתה ךילהת –

:םיחנמ

םיפסכה תדעו רבח כ"ח – םייח ,ןורוא

היטרקומדל ילארשיה ןוכמה אישנ – קירא ,ןומרכ 'פורפ

ןושאר בבס

םירבודה תומש

היטרקומדל ילארשיה ןוכמב רקחמ רזוע - ירוא ,ץנג לברא

היטרקומדל ילאשיה ןוכמב רקחמ רזוע - ישיבא ,שינב ד"וע

הנבי תצובק ילכלכ ץעוי - בקעי ,שידג

חותיפ הילצרה למרכ ל"כנמ - ןורהא ,תרבד

םילשורי ,תירבעה הטיסרבינואה ,הלכלכל גוחה - ימומ ,ןהד ר"ד

"םירשג" ל"כנמ - דוד ,גלשרבליז ברה

ביבא-לת זוחמ היינבו ןונכתל ררע תדעו ר"וי - הרפוע ,ןמדירפ ד"וע

רבעשל כ"ח - ריאי ,ןבצ

 ,תירוביצ תוינידמלו להנימל הקלחמה - הירא ,רואנ ר"ד

ןוירוג ןב תטיסרבינוא   

ריפס תימדקאה הללכמה אישנ - באז ,רוחצ 'פורפ

 ,היטרקומדל ילארשיה ןוכמב ריכב תימע - יכדרמ ,רצינמרק 'פורפ

םילשורי ,תירבעה הטיסרבינואב םיטפשמל הטלוקפה   

יזוחמה טפשמה תיב -  הנויבס ,יול-טור תטפושה

    תדעווב רבח ,הביבסה תוכיאו םינפה תדעו ר"וי כ"ח - ירוי ,ןרטש ר"ד

תירטנמלרפ הקיקח   

 םשו ,ביצקתה תודוסי קוחב יתקוח דמעמ שי ביצקתל :ןומרכ קירא ◆

 ונחנאש תועצה המכ לע עבצאה תא םישל הצור ינא .םייטנוולר םירבדה

 סופתל ידכ ,ןוידל םייזכרמה םיאשונה ןהו ,ביצקתה קוח ןיינעב םיעיצמ

 .ןוידה תא דקמלו וינרקב רושה תא

 הדובע לע ססובמ ןאכ עצומש המ )1( :ןכותל סחייתאש ינפל תורעה יתש



761
ןויד תוצובק

 ירטשִמה קרפב ביצקתה לש ןמיסה .תורחא תוקוח ךמס לע התשענש

  )2( .ןאכ םיבותכה םירבדה חורב רתוי וא תוחפ םייק תורחא תוקוחב

 ,הקוחב ורמאיי םירבדהש עגרב .הקוחה תמרב ןויד לע םירבדמ ונחנא

 הרומתה תא ללוחל םיצור ונחנא םכרדש םירבד ינש ןאכ שי .הקיקח היהת

.ךילהתב תסנכה לש דוקפתהו דיקפתה תא לידגהלו ,תופיקשל רשאב

 םייח ונא םצעבו ,רתויב ןזבזבה טנמלרפה איה םויה לארשי תסנכ

 תונידמב דחוימבו ,תירטנמלרפ היטרקומד לכב .הכופה תואיצמב

 .הלשממה לש הרימשה בלכ אוה טנמלרפה ,DCEO-ל תוכייתשמה

 ,ךופה בצמה ונלצא .רתי תואצוה ינפמ הלשממה לע חיגשמ טנמלרפה

 .םיסותימ וחתפתה היתובקעבש ףגנ ןבא תאזו

 תסנכב ביצקת תדעו תמקה אוה ןאכ עצומה ןושארה יזכרמה יונישה

 םדקומ לחי בוצקתה ךילהתש איה היינשה העצההו ,הקוחל התסנכהו

 קוח תעצה תסנכה תקיקחל שיגת הלשממה" :ףיעס ןאכ שי .םויהמ רתוי

 םויה ,םכריכזהל ."ורושיא דעומ ינפל םישדוח השישמ תוחפ אל ביצקתה

 דחי וללה םירבדה ינש .תסנכב ורושיא ינפל יצחו םיישדוחכ שגומ אוה

 ?םהירוחאמ אבחתמ המ .יזכרמה רבדה םצעב הזו ,יוניש ללוחל םירומא

 תדחוימ הדעו תמקהו רתוי םדקומ תסנכב ביצקתה תגצה תועצמאב

 יפיעס ביבס ירוביצה ןוידהו ,רתוי ףוקש היהי ךילהתה ,וב קוסעתש

 תורחא תונידמב הרוקש יפכ - תויהל םייושעו ,רתוי חותפ היהי ביצקתה

.םייפולח םיביצקת -

 אל - יביטנרטלא ביצקת הלעמה םרוג םוש ןיא לארשי תנידמב

 המ תא ללוחל יושע רבדה אליממו ,םירחא םימרוג אלו היציזופואה

 טנמלרפה ךותב יניצר יעוצקמ ףוג תמקה - םירחא םיטנמלרפב םייקש

 תא ןיכמה ,רצואה דרשמב םיביצקתה ףגא םויה .טנמלרפל רזועה

 םירשכומ םישנא וב םיבשוי ללכ ךרדבו ,יעוצקמ ףגא אוה ,ביצקתה

 ,םירחבנה תיב ,תסנכה תושרלש םילכה .םילכה לכ םהל שיו ,דואמ

 תומוקמב הרוקש המל האוושהב םילד םילכ םה ,בוצקתה ךילהתב

.תאזה העצהה ירוחאמ יזכרמה רבדה הז .םירחא

 רתוי וא תוחפ היונב ביצקתה תדעו ,דנלוהו קרמנד ןוגכ תונידמב

 המגודל .תויביצקת תוכלשה ילעב םיאשונב םיקסועה תודעו ישארמ

 ןיעמ ןהש תסנכ תודעו ןתוא לכ ,ןוחטיבו ץוח ,םינפה ,ךוניחה תדעו

 תדעו תא םיביכרמ וללה תודעווה שאר יבשוי .הלשממה לש האובב

 םע תונושה תודעוול רזוח ןוידה ,ןוידל ביצקתה חנומ רשאכו ,ביצקתה

 ירדס תעיבק .םידרשמהמ דחא לכב םיביצקתל םיעגונה םיפיעסב העיגנ
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 הלוכי הניא תסנכה - הלשממה לש דימת איה הלשממה לש תויופידעה

 הניאו ,תויופידעה ירדס םהמ םדקומ יד האור איה לבא ,םתוא עובקל

 הקיקחה ךילהתב תאז שממל םצעב אלא ,הלשממה םע חכוותהל תשרדנ

.ביצקתה קוח לש

 חוקיפה בלשב םג היצקנופ שי ,יתינמש תונידמ ןתואב ביצקתה תדעוול

 םייקתמ .םיפסכ תדעוול םיאב תונשל םיצורשכ םויה .ביצקתה עוציב לע

 תרגסמב ,הלש תודעוו-תתה לע ביצקתה תדעווב ,עודיה רכמ-רחסה

 םצעב םיאב ,רחא וא הזכ ףיעס תונשל םיצור רשאכ .תויפיצפס תודובע

.עוציבה לע חוקיפ לש המרונ תרצונ םכותבש ןמז יחווט שי .הדעוו-תתל

 - םוקמ םושב םייק וניאש ,םירדסהה קוח תייגוסש םג םיכירעמ ונחנא

 יתקיקחה ךילהתה תא םירצקמ ,םינוש םיקוח םיסימעמ הילעש המב התוא

 .הליל ןב אל םא ףא ,רתפיהל היושע - וב םיעגופו

 היהי המ איה קרפה לע תדמועה הדיחיה הלאשה םאה :ןורוא םייח ◆

 לש םידממה ןיב רעפה ?םייחב היהי המ הלאשה רבדב המו ?הקוחב

 אוה תואיצמה ןיבו ,)הדגנ וא הדעב תויהל לוכי ינאש( תאזה העצהה

 תאזה תכרעמה לכ .הנושארה הלאשה תא ררועמה הז אוהו ,דואמ לודג

 יתייה אל ןהבש םינש עברא ירחא תאז רמוא ינאו ,תיפוס הסרק

 .הדעווב היציזופוא ןיא .תסנכב יתייה אלש םייתנשו ,םיפסכה תדעווב

 ומכו ,היצילאוקל בור הב שי ,םישנא רשע העבשמ ןידכ תבכרומ איה

 הזש יל םיריבסמ לבא .בורב ורבע וישכע דע תוטלחהה לכ בל םתמשש

.תונורחאה םינשב חתפתה

 םירש העברא ועיפוה עובשה :ולש יתמאה עקרל ןוידה תא דירונ הבה

 םהש םושמ ,םיפסכ תדעווב םיניבמה םידיחיה םירשה הלאו ,הדעווב

 ,תינכתב ךומתל אב דחא רש אל ףא םייתניב .הלשממה תטלחה דגנ

 לכו ,םינפה רשו הדובעה רש ,תואירבה רש ועיפוה .והינתנ רשהמ ץוח

 .ודרשמב תורושקה תועצהה תא תוחדל רתוי וא תוחפ שקיב םהמ דחא

 הלשממה לש יטפשמה ץעויה לש תויעמשמ-דחה תוארוההש רמול רשפא

 ןיא .הככ להנתהל ךישמי הז ,ונלש תוקעצה ורזעי אל ךא ,תוניקת ןניא

.דואמ ולדג םידממה קר ,שמשה תחת שדח

 אלו הלשממב אל ;רצואה דרשמ ךותב קרו ךא להנתמ הזה ךילהתה

 םיאשונב םיצוציק המכ לע .ןויד היה אל םידליה תואבצק לע .תסנכב

 םע ועמשמ "רצואה םע" ,הזה רשקהב ,בגא ךרד ...ןויד היה אל םיילאיצוס

 .םיביצקתה ףגא שאר אל ,ל"כנמה םע אל ,רשה םע אל ,יארחאה טנרפרה

.רצואב ישימח וא יעיבר גרד לבא ,דואמ םיבוט םישנא ולא םנמא
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 רמול רשפא םאה ,לשמל ?רתוי הברה םיירטנמלא םירבדל רשאב המו

 ?ביצקתה רפס לכ לע םיימוי ךשמב ןויד םייקל הלוכי הניא הלשממהש

 קוח" םניא וישכע םיחנומה םידומעה 471 ,םירדסהה קוחל רשאבו

 ,חוטיב תרבחב םייונישב לחה :קשמה תארבהל קוח םא יכ "םירדסהה

 הליבחב םיעיפומ הלא לכ .רכשבו תורשמב ץוציקב םייונישה לכב הלכו

 וניא רוביצהמ קלח ,'קירט'ה לכ והז ירה .תחא העבצהב וערכויו ,תחא

 קוחהש עגרב .תונוש תודמעב תויהל תורשפא ןיא .ףוסה דע ותוא ןיבמ

 וליפא ןיא .תחא העבצה הנשי רבד לש ופוסב ,האילמה םלואל עיגמ

 תלאשב קוסיעה לכ ךכ .קוחהמ קלחל דגנתהל תרשפאמה הקינכט

 .ביצקת תויעב שי ,הרקב לע םירבדמ םתא דועב .שבתשמו ךלוה בוצקתה

 םדוק ?תעצבמה תושרה לומ קקוחמה תשלוח לש תופקתשה תאז םאה

!הכותב תעצבמה תושרה תשלוח תאז ,לוכ

 םידחא .היציזופואה תראפתל תורימא הפ רמוא ינאש בשוח יניאו

 היעבב ונחנא הזה םוחתב תמאב יכ .המוד רבד םירמוא ויה םירשהמ

 םימדוקה םינוידה לכב ירה .תויתקוח תורדגה לש תרגסמב הניאש

 לכ תא ליכתש היירטמ תויתקוח תורדגהב םישפחמ ונחנאש ונרמא

 תרגסמ שי .םימיוסמ םימוחתב המכסה-יא וא המכסה ונל שי .םוחתה

 תועצהה לש ןביט לע רבדמ יניאו ,יתכרעמ רבשמב ונחנא יתעדל .תמייק

 ונא ןיא .תולבקתמ תוטלחה ובש ןפואה לע אלא ,ןחלושה לע תוחנומה

 .םירחא םירושימב תוערכה לע אלא תויביצקת תוערכה לע ןאכ םירבדמ

 הבישיבו ,ןוחטיבה ביצקתמ םילקש ידראילימ ינש ץצקל עיצמ רצואה

 אלא ,םיצצקמ אלש קר אל הלשממה שאר לצא םישנא השולש לש

 הנשב ץוציק לע םירבדמו ,הנשה םילקש ידראילימ ינש םיפיסומ ףא

 אלו ,דצל דצמ םיבאשמ םיתיסמ :הלאה םיטנטפה תא ריכמ ינא .האבה

 .רחא םוקמ םושב ןויד םייקתמ

 הקוחה תא ןנוכל וסינו 6871 תנשב היפלדליפב ובשישכ :ןומרכ קירא ◆

 תמאבו ,המידק ולכתסה םה .תואיצממ ירמגל םיפח ויה םה ,תינקירמאה

 לע ףוכאל םיצור ונחנאש תולאשה תא ולאשו תורגסמה תא ורצי

 .תואיצמה

 רמוא התא .דוסי תלאש איה ,ןורוא רמ ,הב תעגנש הלאשה לבא

 תא םינחבאמ ונחנאשכ .דואמ הרומח הנחבאה ."הסרק תכרעמה"

 םשרמ שי .םשרמ רוחבל םיצור ונחנא ,דואמ הרומח איהו ,תואיצמה

 חותינ - ךורא חווטל שיו ,באכה תא קיספיש - 'ןיריפסא' - רצק חווטל

 אל עגרכ עיצמ ינא ."םיילגרה לע הלוחה תא םיקי" ילואש םוקיש
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 ,וב לפטל ךירצ ,בושח אשונה .ונניינעמ אל הז יכ ,ןיריפסאל סחייתהל

 קתנתהל ילבו ,תאזה השקה תואיצמה תייאר ךותמ .וב םילפטמ ונחנאו

 יווק תא ןתונ תמאב ןאכ עצומש המ םא תוארל עיצמ ינא ,הנממ

 לכל תונורתפ ןיא יתעדל .עודמ - אל םאו ,ךוראה חווטל ראתמה

 תואיצמהמ עגרל קתנתהל שי יתכרעהלו ,תילעהש תויטסונגאידה תויעבה

 ביצקתה תעצה תא חיני םיביצקתה ףגאש הטלחהה תועמשמ המ תוארלו

 תמאב איה הנשה ,בגא ךרד .שארמ םישדוח השיש תסנכה ןחלוש לע

  ,3002 תנש לש ביצקתב םיקסוע ונא יאמ שדוחב :תילמרונ אל הנש

 .4002 תנש לש ביצקתב םינד ונייה יאמב ,תילמרונ תואיצמב ונייה ולו

 תא םיחינמ קוחה תקיקח ינפל םישדוח רשע השולש ,תירבה תוצראב

.םירחבנה תיב לש תונושה תודעווב העצהה

 ינש שי ,לעופ ינא ובש תוירוביצה תורבחה םלועב :תרבד ןורהא ◆

 תסנכהש חיננ םא ,יתקוחה םוחתה לע ליחהל רשפא ילואש תונורקע

 םינממ תוינמ ילעבש עגרבש אוה ןושארה ןורקעה .תירוביצ הרבח איה

 ,ןהכמ אוה הבש הרבחל תונמאנ תבוח בייח רוטקריד לכ ,םירוטקריד

 ונילע .םייק אל הז םויה .וירחוב וא ויחלוש גיצנכ ומצע תוארל ול לאו

 הנמאנ הניא איה .הנמאנ תעצבמה תושרה רוביצ הזיאל הליחת לואשל

 תושעל ךיא עדוי יניא .וירחוב רוביצל דחא לכ אלא ,יללכה רוביצל

 ןורוא כ"חש דוסיה תייעבל 'לדנפ'ה תויהל לוכי הזש ןכתיי לבא ,תאז

.הילע רביד

 .תילילפ הרבע איה םהילע הרֵבעש םיקוח תוירוביצ תורבחב שי ,תינש

 תואוולה תנתונה הרבח לש ןוירוטקרידב בשוי ינאו הווח יל שי םא

 יל רוסאש אלא ,עיבצהלו ןוידב ףתתשהל יל רוסאש קר אל ,תווחל

 ,ילארשיה ךרעה תוריינ קוח .קוחה יפ לע הז - ןוידב חכונ תויהל

 המל .תאז עבוק ,ינקירמאה קוחהמ וליפא רומח רתוי אוה םימעפלש

 תושרה ונלצא .הזל עירפי אל םיניינעה דוגינש ידכ ?תאז עבוק אוה

 ןיב קבאמ לוכה ךסב איה ,ןבומכ תסנכה לע רבדמ יניאו ,תעצבמה

 רוביצל גאודה ידרח ותוא .הגועה תקולח לע םינוש םיירוביצ יחלוש

 :רמואו ולש רוביצל רזוח ,המודכו םיאלקחל גאודה יאלקח וא ,ידרחה

 תווצמ תא םייקמ וניא אוהש קר אל ."!יתגשה ינא ,יתמחלנ ינא ,הנה"

 תונמאנה לש שגדה תא תונבל הסנמ אוה אלא ,ללוכה רוביצל תונמאנה

 .דבלב ולש רוביצל ולש

?תואיצמה לע עיפשהל םילוכי ונחנא םאה :ןומרכ קירא ◆

 .הפ תושעל המ ונל ןיא ,לרוג תרֵזג וז םא :תרבד ןורהא ◆
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 לושמל רשפא היה אל ובש בצממ - הצקל הצקמ ונרבע :ןהד ימומ ◆

 הלוכי הלשממה ובש בצמל ,ילכלכה םוחתב אלש חטב ,ישממ ןפואב

 אל ונחנא :יל רמאש רצואב רבח יתשגפ .רבד לכ טעמכ ריבעהל

 .תועצה ךכ לכ הלודג תולקב ריבעהל םילוכי ונחנא המכ דע םינימאמ

 ידכ תאז רפסמ ינא .'הזורולוד היו' שממ היה 'קיספ' ריבעהל םעפ

 השענ אל .ונתשה אל םיללכהו ,הצקל הצקמ ונרבעש םכל תוארהל

 םוסחמ ןאכ תאבומה העצהב האור יניא .ידסומה רדסהב יוניש םוש

 אל םגו ,התשעש יפכ "זבזבל"ו "ערפתהל"מ - תקקוחמה תושרה ינפב

 תומכ .החור לע הלועה לככ טעמכ תושעלמ הלשממה ינפב םוסחמ

 תוילכלכה תוכלשהה לדוגו תילכלכה תינכתב וישכע םיאבומה םייונישה

 ,תוניצרב םהב ןודל רשפא-יא .םימוצע םה תאזה תינכתב תויתרבחה

 ךיא תוארל בושח .רזוע היה אל הז ,הנש יצח ךכל ושידקה ול םגו

 ותוא והמו ,רחא בטוקל דחא בטוקמ רבעמה םע םידדומתמ ונחנא

 .תיטרקנוק העצה יל ןיא .תחקפמ תויהל תקקוחמה תושרל םורגיש רדסה

 לידגהלו תסנכה לש תיביצקתה תיתקיקחה תלוכיה תנטקהל לועפל שי

 העצהבו ,וב תכלל ךירצ יתעדלש ןוויכה הז .הלש תיחוקיפה תלוכיה תא

 הייחתל המק תאזה תיחוקיפה תלוכיה ךיא האור יניא ונינפל תאבומה

 .ןאכ םייחב תברעתמ וא

 ינא .הב עבטנו עקשנש דחפמ ינא ךא ,הבושח תואיצמה :ןומרכ קירא ◆

 ב בצמש החנהב :תובורקה תוקדל תיב ירועיש ונלוכל תתל הצור

 תא ליבגהל הקיקחב רשפא ,רתוי תיחוקיפ תסנכה ובש בצמ אוה

 תינסרה איה תיטרפה הקיקחהש םירמוא םא לשמל .תיטרפה הקיקחה

 אל .הזה קרפב חרכהב אל לבא ,התא דדומתהל רשפא - תיתייעבו

 ונחנאש הבשחמ ךותמ .הזה קרפב םה םיאולחתה לכל תונורתפה לכ

 ותוא לע תוקד המכ בושחנ ואוב ,תיביטמרונה תרגסמה בוציעב םיקסוע

 בצממ רובעל ךרדה יהמ הלאשב שארה תא רובשנ ךכ-רחאו ב בצמ

 .ב בצמל א

 אל תסנכל םתעגה ינפל הלשממב ביצקתה ינויד :ב בצמ :רואנ הירא ◆

 רש לומ רתוי תצק ומצעל דחא לכ גישהל ידכ חוקימ לש ךילהת ויהי

 תחא העצה הלשממל שיגי אל רצואהש ןוויכמ ,יניינע ןויד אלא ,רצואה

 תורדגהל םאתהב תוביטנרטלא המכ םא יכ ,םיחוקימ םילהנתמ הילעש

 םידעיה ןמ ורזגי ביצקתה תא .םיימואלה םידעיה לש תויביטנרטלא

 זאמ לארשי תנידמב םישוע ונחנאש יפכ ,ביצקתה ןמ םידעיה תא אלו

 .םויה דעו התמקה
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 ןמדזהש ימכ םג תאז רמוא ינא .א בצמ לע והשמ דיגהל םיחרכומ לבא

 תושקה תונקתה תחא .הזה גוסה ןמ םינויד המכו המכב חכונ תויהל ול

 הלשממה .תופולחב ןויד רדעיה איה ,ללכב הלשממה ינוידב רתויב

 רבודמש ןיב ,העוציבב ןיינועמה םרוגהמ תחא העצה ללכ ךרדב תלבקמ

 ךכ לעו ,רחא אשונ לכב רבודמש ןיבו ןוחטיבב רבודמש ןיבו רצואב

 הלשממב ןויד לכ תכפוהה הטיש החתפתה םינשה ךשמב .העיבצמ איה

 ץיצפהל ול ורשאיש הצור ל"כטמרה רשאכ ,המגודל .חוקימ לש ןוידל

 עצבל ןנכתמ אוהש הממ רתוי הברה עיצמ דימת אוה ,םייאבצ םידעי

 תושעל ןנכת אוהש המ ול רשואמ ךכו ,תצק וצצקי ןוידה ךלהמבש ועדיב

 םידרשמב ירה ,תופולח המכ לע ססבתיש ןויד ךירצ םא .רתוי תצק וא

 .תופולח לע םינויד םג םימייקמ ,םיימדקמה םינוידה תא םימייקמה

 תמאתה איה תוילנויצרה .םידעיה תא רידגהל הנושארבו שארב שי

 .תחא הרעה תאז .ךפהל אלו ,הרטמל םיעצמאה

 הלשממב תומיוסמ תודיחי שי .יתנש-בר ןונכתב הרושק היינש הרעה

 .אבצה הנושארבו שארב - ןהיכרוצ לש יתנש-בר ןונכתב תוקסועה

 עיפשמ הזו ,יתנש-בר ןונכת ןנכתל תגהונ הניא תללוכ הייארב הלשממה

 תאז םיאיבמשכ ,ךכ-רחא .דחוימב ביצקתה ינויד לש תויביטקפאה לע

 לע ףסונ ,תאז לכמ ענמיהל ךרדה .חוקימה ךילהת בוש ליחתמ תסנכל

 איה ,תובצקהה תדעו ןיינעב םדוק הלעה ןומרכ 'פורפש הבוטה הצעה

 ןויד לש השיג ךותמ םירבדה תא ןנכתל איה םג הכירצ תאזה הדעווהש

 .תודעווה תמרבו הלשממה תמרב הטמ תדובע ךירצ ךכ םשל .תופולחב

 תדובע לש המרל םיינויצוטיטסנוק םירדסב תדרל רשפא םא עדוי ינניא

 דוסי קוחמ רזגייש הלשממה קוחב ,לשמל .ןוטלשה תוברתמ קלח הז .הטמ

 תופולחב םינויד תמייקמ הלשממהש עבקיי אל םא ,הלוכ הקוחהמ וא

 .רבד ונישע אל זא ,לוכה תרזוג איה םהמו םיימואל םידעי תעבוקו

 תעצהש עיפומ תאזה העצהב :ךלש היינשה הרעהל רשאב :ןומרכ קירא ◆

 .יתנש-ברה ביצקתה תינכת לע ססבתת הבורקה הנשל ביצקתה קוח

 םינשמ ךיא לאוש םצעב התא ,תיתוהמה איהש ,הנושארה הרעהה יבגל

 תילמרונ תואיצמל התוא םיכפוה ךיא ,ונלש תילמונאה תואיצמה  תא

 תויופידעה ירדס תא רידגמה ביטקלוקכ תדקפתמ הלשממה הבש

 .םויה תואיצמה תאז .רצואה לומ ןחבנ דרשמ לכ םויה .םהילע טילחמו

 רותפנ אל ,יתואישנה רטשמה תטישל רובענ אל םא יתעדל :ןרטש ירוי ◆

 הלשממ ירש לש הזה רטשמה ,לשמל .תמייקה תכרעמב םירטנולפה תא

 תא אלו ,םידקפומ םה וילעש ףנעה לש םיסרטניאה תא םיגציימכ
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 .םייחרכה םירבד המכ שי השגוהש העצהב .ףנעה לומ ללכה לש הלא

 ,ביצקתב ןודל תבייח תסנכה ותרגסמבש ןמזה חווט תעיבק ,לוכ םדוק

 םינוידה תא תסנכל רשאלו םדקומ ביצקת שיגהל תבייח הלשממהו

 לבא ,םוריח יבצמ ןיבל ילמרונה ךלהמה ןיב לידבמ יתייה .םיכשמתמה

 תא ריבעהל תנמ לע םוריח יבצמ לע זירכהל תבייח הלשממה זא

 רבדה .וישכע הסנמ איהש יפכ ,זרוזמ ךילהתב םייביצקתה םייונישה

 םיכסהל ליבשב ,תסנכב םיוסמ בור תוחפל וא תיתלשממ הזרכה בייחמ

 תעד לוקיש ןוטלשל ריאשהל ונל לא יכ ,ילכלכ םוריח בצמ הזש

 רשאב .המרונל ךפה ןכא הזו ,המרונל ךופהי הזש רוסא .הלאכ םיבצמב

 תיתלשממה תיביצקתה העצהה תא רשאתש היצנטסניא :ביצקת תדעוול

 תא רותפת אל איה לבא ,הבושח היצנטסניא תאז ,ןוידה ךשמהל

 תדעווב זכרתמ לוכה ובש ,ןוידה ךלהמב תידרוסבאה הקולחה תייעב

 היצילאוק לש םילבכ םתוא .דימת תושעל הצור הלשממהש יפכ ,םיפסכה

 תודעו שארב םיבשויה ירה .ביצקתה תדעו לע םג לוחל םיכירצ היציזופואו

 היצילאוקל ןכלו ,היציזופוא-היצילאוק לש חתפמה יפל םירחבנ תסנכה

 ריבעהל תסנכה תא חירכתו עירכת איהו ,תאזכ הדעווב בור היהי דימת

 .םויה םייקתמ אוהש יפכ לולסמ ותואל רתוי וא תוחפ יביצקתה ןוידה תא

 בייח הזש בשוח ינא .תעבוקה איה רצואה םע םיכסהל הטונה הדעו

.הרתי תושימג הפ רשפאמה ,תסנכה ןונקתל םאתהב תויהל

 טרופמ רתוי הברהו לודג רתוי הברה עדי לעב אוה רצואה דרשמ ,ףוסבל

 העצהב קר אלו ,תונושה תועצהב ןודל םירומאה תסנכה ירבח רשאמ

 םיבושיחה תא קרפל רצואה דרשמ לש הבוח תויהל תבייח ןכל .תיביצקת

.שדחמ הקידבל תנתינה הרוצב םינותנהו דוסיה תוחנה לכ תאו ולש

 תונקת רפסמ ,ונקדבש הנידמ לכב .םויה הטושפ ךרד שי :ןומרכ קירא ◆

 הז .רתויב הובגה הרקמב 009 ,תורפס שולש לע הלוע וניא ביצקתה

 .הלועפ שפוח

 רצואה דרשמ ,קוח תעצה ןתונ התא :וז איה הקיקחה תרגש :ןרטש ירוי ◆

 םינותנה סיסב תאו ,םילקש ןוילימ םישימח הלעי הזה קוחהש ךל רמוא

 תויהל בייחש רמוא ינא .ךל טרפל וליפא בייח וניא אוה רצואה לש הזה

 תוכרעהב םג לבא ,ביצקתה תגצהב יאדווב - אוהש בלש לכב טוריפ

 רשפאתיש ךכ - תרחא הקיקח לכל ןתונ לשמל רצואה דרשמש תויפסכה

 .בושיחה ךלהמ לכ תא שדחמ קודבל תסנכה תדעוול וא תסנכה ירבחל

 קודביש הנושאר הגרדממ יעוצקמ תווצ תסנכ רבחל ןת :ןומרכ קירא ◆

 .תאז
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 ומכ תיתרטשמ הריקחל היהי הקידבה ךילהתש הצור יניא :ןרטש ירוי ◆

 ססבל היהת רצואה דרשמו הלשממה תבוח ובש בצמל ףאוש ינא .םויה

 הקידבל תנתינה תדרפנ הרוצב תוכרעהה לכ תאו םינותנה לכ תא

 לע תחקפמה תושרכ תסנכה ידי לע לוכ םדוק ,ינוציח םרוג ידי לע

 .םתוא תרשאמהו הלאה םיכלהמה

 ונל ןיא .שלחה דצה אוה ונלצא תסנכה יתוריש קוח ,ןורחא רבד

 תורשע לש םיתווצ שי םהל - םיינקירמא םידממל עיגהל תלוכיה

 ,םידיקפ תואמ לש תכרעמ לומ דבוע התאשכ ,םימייקה םיתווצב .םישנא

 דרשמב ליחתמ הז .עירכמ בלש אוה ביצקתה תנכה לש םדקומה בלשה

 ברעתמ ,םהלש טרופמה ביצקתה תא הלשממה ידרשמל ביתכמה ,רצואה

 .םייביצקת םיפיעס םניאש םיפיעסב הקיקח הנשמו ,ול אל םיניינעב

 םינושמ םימוחתב קוח ייוניש תללוכ תילכלכה תינכתה לש העצהה םויה

 םצמצל שי .םהב רבודמ המ לע שולק גשומ ןיא רצואה דרשמלו ,דואמ

 דרשמ םילוכי המ רמואה ללכ עובקלו רצואה דרשמ תויוכמס תא

 וניא רבכ םויה םירדסהה קוח .יביצקת ןוידל שיגהל הלשממהו רצואה

 םניאש םירבד לולכת תילכלכה תינכתהש ןכתיי אל .םירדסהה קוח

 ירטנמלרפה ןוידל אובל םיבייח םה ירה .םירחא םייח ימוחתל םירושק

 םג ןכל .ילנויצר ןויד םוש תרשפאמ הניאש תחא הליבחב אלו ,דרפנב

 היזיוור רובעל בייח תסנכה רושיאל אבש ביצקתה לש םיפיעסה רפסמ

 .תטלחומ

 תוירחא לש אשונהמ שיקהלו ןיינעה תא ץמאל הצור ינא :ןמדירפ הרפוע ◆

 שיש ומכ תוירחא התייה תסנכה ירבחלש יאוולה לבא ,ןוירוטקריד

 הברה ול שי .םיניינע דוגינל רבעמש תוירחא שי רוטקרידל .םירוטקרידל

 אוהשו הב רוטקריד אוהש הרבחל רבד לש ופוסב הרוקש המ לע תוירחא

 אל םגש הארנכו ,תוירחא םוש ןיא תסנכ ירבחל .תוטלחה הב לבקמ

 ,הדובע תינכתלו םידעיל ףופכ תויהל בייח טלחהב הז .הלשממה ירבחל

 שי .םהירוחאמ דמועש המ אלא םירפסמ קר אל תמיוסמ הדימב רמולכ

 עדוי ונתאמ דחא אל ףא .תורבחב םג לבוקמש יפכ םייתפוקת תוחוד תתל

.ךכ לע בקעמ ןיאו ,הנידמה ביצקתב עצוב המ

 ,תורתיה לע ,ביצקתה עוציב לע בשחה לש ינועבר חוד שי :ןורוא םייח ◆

.תוגירחה

 םיפסכה תדעו לש הדיקפת המ ,םכלש העצהה יפ לע :ןמדירפ הרפוע ◆

 לש האצוהה תא רשאל הרומא איה םאה ?הזה ןיינעב םויה תמייקה

 וזש ,האצוהה ןחבמ שי םאה רמולכ ,ביצקתה רשואש ירחא ביצקתה
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 ךירצ אוה תמיוסמ הדימב ?םירחא םיפוגב תמייקש תפסונ הרקב ךרד

 לש הדעווה שאר בשוי ,ןמצילש תרכוז ינא .ביצקתה םע רדגומ תויהל

 יטרפ קסע ןימכ םיפסכה תדעו לכ תא םצעב קיזחה ,תמדוקה תסנכה

 הנידמה תרוקיבל הדעווה שארב .ונוצר תא עיבשת הטלחההש דע ,ולש

 לע חקפל רשפא הבש ךרד הנשי םאה .היציזופואה שיא דומעל בייח

 םג םאה ?ביצקתה תדעו לש וא םיפסכה תדעו לש הדעווה שאר בשוי

 אל אוהש ימ ךרד הרקבה אשונ תא ןוחבל ךירצ םיפסכה תדעו אשונב

?רצואה רש לש טופש קוידב

 שרוש תא אטבמה ,םירוטקרידה ןיינעל רוזחל הצור ינא :ןורוא םייח ◆

 ימיטיגל המכ דע ?םירוטקריד םה תסנכה ירבח תמאב םאה .היעבה

 זכרמ לש םיסרטניא ינפ לע בגנה לש םיסרטניא רהצומב ףידעהל

 ולש תויגוצייה תא םייס אוה רחבנ טנמלרפהש רחאל םאה ?ץראה

 ,ומצע ינפב דמועה רביאל ךפוה אוה םאה ?ןוירוטקריד ןיעמל ךפהו

 ר"דש ימיטיגלה חוכיווה ,לשמל ?הלש תולובגה םהמ ?תקספנ תויגוצייהו

 ינא ,הייסולכואה לש %2-ל םינתינה םילקש ןוילימ 002 לע ריכזה ןהד

 טנמלרפב שיש רמאנ ןיינעה ךרוצל לבא ,תופיקש דעבו תוצרחנ הז דגנ

 תרדגה יפ לע .םינוילעה םינורישעה ינש תא גצייל ודיקפתש בשוחש ימ

 יוצמ ךניא התאו ,בחר קיפסמ הז .םינורישע ינש גצייל רתומ ףנעה

 קלחכ ימיטיגל הז םאה .םייקה קוחה תניחבמ םיישיא םייניינע דוגינב

 שי ןהיניבו ,הצק תואמגוד יתחקל הנווכב ?תירטנמלרפה תכרעמהמ

 איה תסנכב םיסרטניאה גוציי לש תוימיטיגלה ןהבש תומגוד ףוס-ןיא

 .הלש הנבמהמ קלח

 סרטניא ונל שיש בשוחש ימ שי .הרצק הרהבה קר :תרבד ןורהא ◆

 תצעומ - הלשממהו ,תוינמ ילעב יגיצנ ומכ םה תסנכה ירבח .טלחומ

 .םילהנמה

 אל הז .תילארשיה תואיצמהמ קתנתהל םילוכי ונניא :יול-טור הנויבס ◆

 לבא ,הנתשת איהש תווקל ךירצ .תואיצמה דימת היהת תאזש רמוא

 .קוחרה דיתעל והשמ ןנכתל םיצור ונחנא םא ,םיחקל הנממ קיפהל ךירצ

 ןאכש ,ביצקתהש םיעדוי ונחנאש םושמ ,ונלוכ לע הדיבכמ תואיצמה

 חוכה .חוכה ןומט וב יכ ,תוהמה אוה ,םיפיעס העברא לוכה ךסב ספות

 עיפשמ חוכה ,ףסונ רבדו .ןוטלשב ראשנ התא ךיא - לוכ םדוק ושוריפ

 לכ לע עיפשמ טלחהב אוהו ,הקוחה לש רחא ןפ והז ,םדאה תויוכז לע

 חוסינה יל עירפמ ןכל .ןאכ ונלש םייחה תרוצ לעו תויתרבחה תויוכזה

 תילארשיה תואיצמב לבא ,תוקוחמ םיפצמ ילואש יפכ ,ולש טושפה
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 איהש ,םיקוחב תונימאה תלאש .רתוי םיינטרפ תויהל םיבייח ונחנא

 היוצר אל העפותל המרג ,דוסיה יקוחב ללוכ ,תונורחאה םינשב ונתלחנ

 יקוח לש תומימעהמ האצותכ .ןוילעה טפשמה תיב לע "םוהילע"ה :יתעדל

 תא וישכע רותפנ אל" :ורמאשו ,המכסהלו סוזנצנוקל איבהל וסינש דוסי

 טפשמה תיב לש וחתפל ועיגה ןה רבד לש ופוסב ,"הנרתפית ןה ,תויעבה

 תא דחוימבו ,תסנכה יקוח תא שרפל ךירצ ומצע תא אצמ אוהו ,ןוילעה

 תבשוח ינא .הלשממה לומ תסנכה ירבח לש ןגמה תויהל ,דוסיה יקוח

 םירוכעה םילגה איה הלש תוביסה תחאש ,תלבסנ יתלב היצאוטיס וזש

 ונילע .ןוילעה טפשמה תיב דמעמ דגנ תונורחאה םינשב םיעמוש ונחנאש

 םיבצמ םוסחל םילוכי ונחנא ךיאו ,םייחכונה םירדסהב עורג המ בושחל

 שי תאזה העצהב הפיא ,ימצע תא יתלאש ינא םגו ,ולאש םישנא .הלאכ

 ,תילכלכה תינכתה קוח לש ,םירדסהה קוח לש השקה העפותל םוסחמ

 איה תונכסה תחא .םישדח תומש וז העפותל תויהל םילוכי הנש לכבו

 אלא ,תויושר תדרפה ןיאש קר אל ?םויה הרוק המ .םימוחתה בוברע

 םייגולואדיאו םיינורקע םיניינעב העירכמ הלשממה יחכונה בצמבש

 םכלש תועצהה יפל םג ונדמל .תסנכה םוקמב םירדסהה קוח תרזעב

 ,היגולואדיאה לש ,םיכרעה לש תומרונה תא עובקל הכירצ תסנכהש

 תכרעמ הפיקע ךרדב םויה תעבוק הלשממה .עצבל הכירצ הלשממהו

 והז יתעדל .םינושה םיקוחב תסנכה ירבח וביצהש יפכמ הנוש םיכרע

 ,תואיצמה לש םירסמה ךותמ טולקל םיכירצ ונחנאש םירבדה דחא

 .תאז עונמל ידכ הקיקחב םתוא םינגעמ ךיא תוארלו

...הלש םידיקפה הלא ;הלשממה אל תאז :ןומרכ קירא ◆

 תגוע לע וטילחי רצואה דרשמ ידיקפש םוקמב ,םויה :יול-טור הנויבס ◆

 תשדוחמ םיכרע תעיבקב םיטילחמה םה ,תויופידעה ירדס לעו ביצקתה

 האור ינא .תילכלכה תינכתה יבגל ןותיעהמ קר הנוזינ ינא ירה .הרבחב

 רבד לש ופוסב .יתרבחה םוחתב דואמ תולודג תוכפהמ תארקל םיכרענש

 .רצואה דרשמ לש םידיקפה ?תאז איבמ ימ לבא .הקיקחכ רובעי הז

 התוא םוסחל ךרד אוצמל ךירצ ,רצואה דרשמ לש תאזה תויזוכירה

 תאז היהת תעצבמה תושרהשו ,םיקוחה תא קקוחת תסנכהש גואדלו

 םיווסמה דחא .םהינימל םיווסמב םתוא קקוחת אלו םתוא עצבתש

 ,קוח םיקקוחמ .ונלצא דואמ יתרגש רבד ,םיקוחה עוציב תייחד אוה

 םינש ךשמב ועוציב תא םיחוד ךכ-רחאו ,לודג בורב וליפא םימעפל

 לכ וא תיביצקת הרבעה תועצמאב ועוציבמ םימלעתמ טושפש וא ,תובר

 תומלעתהל הנורחאה תעהמ המגוד ןתא .םירדסהה קוחב םיפיעס ינימ
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 המזיש קוח קקחנ םישדוח רפסמ ינפל :תסנכה לש שדח יכה קוחהמ

 תעצה לכ ןוחבל שי ויפ לעש ,יקסנ'זוג רמת רבעשל תסנכה תרבח

 ביצקת שרודה קוחש דיגהל רשפא .םידלי לע עיפשת איה דציכ קוח

 ביצקתה .ביצקת שרודה קוח וניא הז ךא ,ומושיי תא תוחדל םיסנמ

 תושרל םידמועה םינושה םיקוחב וא רקחמה תדעווב ,תסנכב אצמנ

 תבשוח ינא .םישדוח השיש ךשמב ונממ ומלעתה טושפו ,תסנכה ירבח

 רשפא-יאו ,םייוצמ ונא ובש בצמל יידמ תימנא איה תאזה העצההש

 בצמהו ,דיתעב רתוי םיבוט ונתוא האור יניא .ונלש בצמהמ םלעתהל

.הקיקחב בצמה תא רפשל תוסנל םיבייח .רימחמ

 המל ךשמהב ,םיידוסיה תומוקמה םהמ ריבסהל הסנא :ץנג לברא ירוא ◆

 ,יתואישנ רטשמל רשאב ,ןרטש כ"ח לש השירדה ירק ,עגרכ רמאנש

 ןמזה לכ רוכזל םיכירצ ונחנאש ,יול-טור 'בג ,תרמא תא םג ךשמהבו

 ללכ םיקסוע ונניאש ונטלחה ימדקמ ןפואבו ,ירטנמלרפ רטשמ ונחנאש

 םלועב לכב םיירטנמלרפ םירטשמב .אל וא יתואישנ אוה םא היגוסב

 איהו ,רישכמה איה ,תמזויה איה .הקיקחה ךילהתב בור הלשממל שי

 ףוג שמשל הרומא תסנכה .תרחא תויהל הלוכי הניא איה .עינמה

 םרוגכ סנכיי רוביצהש ידכ ,רוביצה יפלכ תופיקש לש המב וא בקעמ

 וניסינש ןורקיעה והזו ,תעצבמה תושרה לש םיכילהתה תא רקבל לכויש

 םירבד השולש-םיינש ןאכ שי .תוקוחב ונישעש הריקס ךרד ןאכ ליחהל

 הזככ" טפשמה לש הפיסב תילכתה חוסינב עיפומ ןושארה ,םיינורקע

 תרות יפל ."הלשממה לש ימשרה התוינידמ ךמסמ הנידמה ביצקת הווהמ

 ךשמהב םיקוחה תא שרפל שרדיי טפשמה תיב ,ונלצא תמייקה תונשרפה

 ,םלועב םירחא תומוקמ לע םיעדוי ונחנאש הממ .ןאכ אטובמש המל

 הלשממה .תעצבמה תושרל תרבוע החכוהה תבוח - יוניש שיש עגרב

 תא הנשמ איה המל רוביצה ינפבו םיקקוחמה תיב ינפב קמנל ךרטצת

 תדתעתמ ןכ איהש םדוק הנש וא םייתנש הריהצהש רחאל ,ביצקתה

 ביצקתה תשגה אשונל רשאב .ילוכו םיס"נתמ ,הסחמ יתב ,םידלי בצקתל

 תויהל רוביצל ןמז רתוי הברה םינתונ ונחנא ,שארמ םישדוח השיש

 ףושח היהי רוביצהש בצמל איבהל םיצור ונחנא .םיכלהמה לכל ףושח

 ונלצאש רבד ,רתוי ךילהתה תא רקבל לכויו ,שארמ םישדוח השיש הזל

 .תופיקשה לש תועמשמה תאז .םייק אל טעמכ

 ,תורפס שולש לע םילוע םניא ביצקתה יפיעס הפוריאב תונידמה בורב

-מ ונדרי ,4991 וא 3991 תנשמ הלודגה המרופרב לארשי תנידמבו

 וניא תסנכ רבחש םכל רורב .ביצקתב םיפיעס 0047-ל םיפיעס 0069
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 ונחנא .וינפל תוחנומה תורבוח 62 ןב ביצקתה רפס לע רובעל לגוסמ

 בייחי המידק הרהצהה אשונ לכשו ,שארמ הנש יצח עובקל םיעיצמ

 .רוביצה יפלכ הקמנה תבוחב ,הננגמ תדמעב תויהל הלשממה תא

 ,םלועב תוקוח רפסמב תמייק ,ןאכ התלעוהש ביצקתל הביטנרטלאה

 שיגהל :ךכ םשל ביצקת ול שיו ,םיקקוחמה תיבל תויוכז תונקומ םשו

 ,ןבומכ .יביטנרטלא ביצקתל תונורקע וא תיביטנרטלא ביצקת תעצה

 לבא ,רצואה דרשמ לש תועצהה ומכ תוטרופמ ןניא הלא תועצה

.םיקקוחמה תיב ינפב הביטנרטלא שי ןורקעכ ביצקתה תודוסיל

 הזש יפכ ,טלחהב התייה הנווכה ,ביצקתה תדעו ןיינעב הלאשל רשאב

 הקמנה ךותמו תויושרה תדרפה ןורקעל ךשמהבש ,תונוש תונידמב עיפומ

 תסנכה ךותב קקוחמה ףוגה היהת ביצקתה תדעו ,רוביצה יפלכ תופיקשו

 לש הדומצ תרוקיבל רובעי אוה התדובע תא םייסתשכו ,ביצקתה תא

 תבכרומה ביצקת תדעו םג ,תורחא תוקוחבכ ,ונסנכה ןכל .םיפסכה תדעו

 ןהל שיש ,האלה ןכו החוורה תדעו ,ךוניחה תדעו ןוגכ ,תודעו ישארמ

 דוע תתל הסנמ ביצקת תדעו .הרוק תמאבש המ לע ,ביצקתה לע עדימ

 שי" :רמוא רצואה דרשמש חיננ .הלש ביצקתה תועצהלו הלשממל ןוזיא

 ,עגר" :רמוא החוורה תדעו שאר בשוי ."םיוסמ החוור ןיינעל תיזחת ונל

 תמאב עדוי ינא ;תונורחאה יצחו הנשה ךשמב םינוידב יתייה ינא לבא

 הירחאו םיפיעסה תא תקקוחמה תימינפ הדעו וא ףוג שי זאו ."הרוק המ

 .חקפל הרומאה םיפסכה תדעו

 אלו תויוכמס רוזיפ היהי אל םאש ריעהל הצור ינא :ןרטש ירוי ◆

 ךישמת תסנכה ,תסנכה לש תוחמתמ תודעו המכב תינמז-וב ןויד םייקתי

 היהי ךילהתה .ביצקתה ינוידל םיפסכה תדעו לש 'קובקבה ראווצ' תויהל

 .הנטק םינושה םיפיעסב תוחמתההו ,דואמ הנטק תלוביקה ,רתוי ךשוממ

 ןוידה ךלהמל תסנכ ירבח רתוי וסייגי  םא יכ ,קוחב תאז עובקל םיבייח

 הנטק הצובק שי .זקנתמ הז םויה .ירטנמלרפ חוקיפ היהי - ביצקתב

 הלומ דומעל יתלשממה דסממה לש תלוכיה םג םירבדה עבטמו ,דואמ

.רתוי הלודג

 תועצמאב םייתוגהנתה םייוניש ללוחל םיפאוש ונא :הרעה :ןומרכ קירא ◆

 בוצקתה יכילהת .םתוא סדנהל דואמ השק ךא ,םיינבמ םייוניש

 בקעי ,זאד רצואה דרשמ ל"כנמ ידי לע 05-ה תונשב ואבוה לארשיב

 הלא תונידמב .תורחא תונידמב םג החוור הטיש התוא .דנלוהמ ,ןונמא

 ססבלו תינוגראה תוגהנתהה תא תונשל היה הרקיעש המרופר הללוחתה

 תיברמל .תרחא תוגהנתה - םצעבו תוירחאו תוכמס לש תרחא הרדגה
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 .םייתוגהנתה םייוניש תועצמאב רוזמ אוצמל רשפא וראותש םיאולחתה

 לכל םוצעה ץורמתה אוה יונישה תא וללוחש םייסיסבה םירבדה דחא

 םיעצבמה דעו םירחבנה תיב ךרד הלשממה ידיקפִמ ,רבדב םיעגונה

 עיפומ וניא אוה .יונישהמ קלח הז .ומוחתב דחא לכ ,םינושה תומוקמב

 תומרופרה תובקעב עוציבב קוסעל ולדח הלשממה ידרשמ לכ .תוקוחב

 ןונכתב ,תוינידמ תעיבקב םיקסוע םה .הטמ תודובע םישוע םהו ,הלאה

 איה הלשממה ונלצא .הדידמ תכרעה ןכו ,תרוקיבבו םיבאשמ תאצקהבו

 תרש הבש םלועב הנידמ ןיא .עוציבב תקסועה תינוטלש תונכוס ןיידע

 הנומ הלשממה לכ ,הידוושב ,המגודל .םירומ ירוטיפב תקסוע ךוניח

 רשאכ ,תומגמה ןה הלא .ףלא םיעבש שי ונלצאו ,שיא םיפלא תשולש

 .ילוכו תיטילופה ,תינוגראה תוגהנתהב יוניש איה הרטמה

 ןושארה בלשה :בוצקתב םיבלש שיש ןובשחב תחקל ךירצ  :שידג בקעי ◆

 תורוקמה תא רתאל לוכ םדוק ךירצ :תורוקמל םישומישה תמאתה אוה

 .'תורקת' וא 'תוגג' תאז םינכמ םויה .תרגסמה תא עובקלו ,הקולחל

 הלשממהש הפוקת התייהו ,יאמ שדוחב תאז השוע ללכ ךרדב הלשממה

 .האבה הנשב קלחל שי המ תוארלו תכלל ךירצ .ללכ ךכב הקסע אל

 יאמ שדוחב תעדל ,ונלש הנידמה לדוגבו תימנידה תואיצמב ,דואמ השק

 םג תולוכי הזה אשונב ןבומכ .האבה הנשל תורוקמה ויהי קוידב המ

 - קלחל המ היהיש ידכ ,1002 תנשב לשמל .תויצלופינמ הברה תויהל

 .יתואיצמ אל הזש ועדי םלוכ רשאכ ,%4 לש החימצ היהתש ונל רמאנ

 רמ .הקולחל םייתמאה תורוקמה המ תעדל ךירצ הנושארבו שארב

 םיציצע ומכ םה םירוטקרידש ,הזה ןושלה עבטמ תא עבט תרבד

 יידמ רתוי וישכע ולש רואיתה .םתוא ליכאהל ,םתוא תוקשהל ךירצש

 טכירטסאמ תנמא .םיטושפ אל םירבד םישענ םש םג .יטסילאדיא

 ,ףסכ סיפדהל תורשפאה תא ליבגמ הזו ,ןועריגה תרקתב ונתוא הליבגמ

 תאז .ונתושרל םידמועה תורוקמה םהמ עובקל ךירצ לוכ םדוק ןכלו

.תיפוסוליפ אלו תיכרע אל ,תיעוצקמ הדובע

 ?תושעל המ דיגהל ךירצ ימ :ןומרכ קירא ◆

 הלשממה לעש בשוח ינא .תרחא תושעל עיצמש ימ לכ :שידג בקעי ◆

 תכרעמ תא תעבוקה איהו ,'סובה' איה ,הרחבנ איה .תולועפה תא עובקל

 תרגסמבש הטילחה תאזה הנידמהש חיננ :םימה לע הפ ונרביד .םיכרעה

 קזחל ליבשב םימ בוק ןוילימ השימחו םישימח ןדריל ןתינ תורוקמ

 תורוקמה תקולח לע תוטלחהה לכ .תיכרע הטלחה תאז .םולשה תא

 הרבחה תא "סדנהל" רשפא-יא המל לאוש התאו ,תויכרע תוטלחה ןה
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 ורפסב ןילרב והיעשי תאזה הלאשה תא לאש ,בגא ךרד ?תישונאה

 יקוח המל זא ,עבטה לש רצות אוה םדאה ."שקיע ץע לוב – תושונאה"

 ,הצמוח תצק - החסונ רוציל רשפא-יא המל ?וילע םילעופ אל עבטה

 הרבחב דבוע וניא הזה ןונגנמה המל ?היצקאר לבקלו - סיסב תצק

 דצהו ,רצונ ולש ילובטמה דצה .רצונ םגו ארבנ םג םדאה ?תישונאה

 ,םזינומוק םעפ ,םזישפ ונל אצוי םעפ ןכלו ,ארבנ ולש יעבטה ,ינחורה

 םיכרעבש ינפמ ?עודמו - םירבד ףלא ,היכרנא םעפ ,היכרנומ םעפ

 הנקב הלוע אל ןיד .הז םע הז דחא הנקב םילוע םניא םיבר םירבד

 והיעשי רמואש יפכ .ןויוושה םע ךלוה וניא שפוחהו ,דסחה םע דחא

 ."רדעל תוומ הז םיבאזל טלחומ שפוח" :ןילרב

 יתייה .םיביצקת תכירעב בר ןויסינ יל שי הזה םורופבש יל הארנ

 ישנא ,תבשל ךירצ :תיפיזיס יד הדובע תאזו ,םיביצקת השולשב ברועמ

 לע םיארחאה לומ ,םיטנרפרה לומ םיטנרפרו עוצקמ ישנא לומ עוצקמ

 .םהלש םידרשמב םיביצקתה

 תויהל ךירצ הז .םתוא רגסמלו תורוקמ לע טילחהל ךירצ א בצמב

 דועו לארשי קנב ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה .הקוחב רדסומ

 שומישל תורוקמה הלא .םתעד תא תווחל םיכירצ םלוכ - תורוקמ

 .לארשי תנידמב תימוקמה תכרעמה לע תרוקיבב עוצקמה ישנא

 םלוע תפקשה יפל םישומישה תכרעמ תא הלשממה תעבוק ךכ-רחא

 אוה לבא ,בושח ןמזה ,בגא ךרד .התעד לוקיש יפלו תימואל-תיתרבחה

 ,םישומישה ועבקנש ירחא םג .תרוקיבהו הרקבה תובושח .יתייעב וניא

 תואמ עבש םתארק םתא .םיימניד םייחה יכ ,םייונישל םינותנ םה

 םתעדי אל ףאש ,םיקוריה םירפסב תוזכורמ תונקתה ךא ,ביצקת יפיעס

 םיאור םתא ךא ,םיקורי םירפס דוע שי םידרשמה ךותב .םמויק לע

 לבא ,םיקוריה םירפסה יפל לעופ ידועייה דרשמה .םילוחכה תא קר

 םירפסב ףיעסל ףיעסמ ריבעהל ידכ .םילוחכה תא האור תסנכ רבח

 ול םינתונש ,ןוחטיבה דרשממ ץוח ,קוחב ךרוצ שי םיקוריהו םילוחכה

 אל .היעב הפ שי .תורוכשמ אוה ביצקתהמ %25 ךרעבו ,הלועפ שפוח

 .תוירחאמ תקתונמ היהת תאזה תכרעמהש ןכתיי

.התוא ןת .תמייק הניא תוירחאה :ןומרכ קירא ◆

 םאו ?רבוטקואב רמגיי ביצקתה םאו .תוירחא ןתינ ,רדסב :שידג בקעי ◆

 ?לירפאב רמגיי ףסכה

 .דדומתהל ונילע המעש הדובעה תחנה קוידב תאז :ןומרכ קירא ◆

 ןיב ךופהל רשפא .תאזה היעבה תא רותפל ךרד הנשי :שידג בקעי ◆



181
ןויד תוצובק

 .האצוה תרשאמ תובשחהו ,הצקמ םיביצקתה ףגא :האצוה ןיבל האצקה

 םיביצקתה ףגאו ,האצוה רשאמ - בשחה - רבזגה .הנידמב רדסה הז

 ןורתפ הזו ,תוישדוח תונמ לע םידבוע ונחנא םויה .האצקהה תא הצקמ

 הנשה יצחבש ךכל םורגל לוכי ךניא ,תוירחאו שפוח ןתית םא .ער אל

.ביצקתה לכ תא ואיצוי הנושארה

 אל והז ,התא דדומתהל רשפאש היומס החנה תאז לבא :ןומרכ קירא ◆

.תיתקוחה תמרב ןויד

 תא איבמ הפ דחא לכש םושמ ,דואמ קתרמ ןוידה :ןרטש הידידי ◆

 .הקוחה אוה אשונהש יפ לע ףא ,ןוידל ולש ישיאה םייחה ןויסינ

 ןאכ העמשנ .תאזה הקוחב דחוימ ןפואב לפוטמ תויהל ךירצ ביצקתה

 הילע ליחנ ןכלו ,קסע איה הנידמה - ייניעב הלוספ - החיכש הדמע

 קסעל םיאיבמ םה ,תוינמ ילעב שי :יטרפה טפשמה לש תומרונה תא

 ,םהלש שפנה תא ,ללכ םהלש םילאדיאה תא םיאיבמ םניאו ,תומושת

 קר םיניינועמ תוינמה ילעב לכ .םהש המ תא ,םהלש תוהזה תא

 המ תושעל םיכירצ םהו ,םירוטקריד םירחוב תוינמה ילעב .םיחוורב

 ןיא הזב ?םיצור םיחרזאה המ ,תאז תמועל .םיצור תוינמה ילעבש

 חותינ ןיב ןושאר יסיסב לדבה והז .רחא רבד הצור דחא לכ .תודיחא

 אוהש בכרומה יעוצקמה רמוחב קוסיע ןיבל יטרפ טפשמ לש ינטשפ

 ,תוינמה ילעב לש תיללכה הפסאב .לארשיב הרבחה ,תיחרזא הרבח

 ןוהה תומושת יקפס םיבשוי ,לצנתמ ינאו ינכט רתוי תצק ינא ןאכו

 םיבשוי אל ,םידבועהו הדובעה תומושת יקפס םש םיבשוי אל .הרבחל

 תואיצמה ראש .ילוכו םינכרצה םש םיבשוי אל ,בוחה תומושת יקפס םש

 קר ?םירשה תא רמולכ - םירוטקרידה תא רחוב ימ .םשל תסנכנ אל

 לכ תא םיגציימ םירשה ,הנידמ לש תואיצמב לבא .ןוהה תומושת יקפס

 הרבח תלהנתמ הבש ךרדה ןיב רשק ןיא ןכל .םלוכ תומושתה יקפס

 תועט וז .הנידמ - תירוביצ תושי להנל שי הבש ךרדה ןיבו תיקסע

 שיש הסיפת תאטבמ איה .רתוי קומע רבד תאטבמ איהו ,תיסיסב

 חתופ ינא ןאכו .הילא עיגהל ךרדה תא אוצמל ךירצ קרו ,הנוכנ הבושת

 לדתשהל םילוכי ונחנא .ןוכנ והשמ הפ ןיאש ןעוט ינא :רחא גוסמ ןויד

 םידגיהו תיברמ תוירחא תנתונהו רתויב הפוקשה תכרעמה תא רצייל

 לש רתויב אלמה ףוקישל עיגהל ידכ ,ללכ םיינכות םניאש םייתרגסמ

 ונמכסה ונלוכ :ףסונ רבדל יתוא איבמ הז .ונלוכ לש םירתוסה תונוצרה

 ךמסמב בותכלו םירחאו רודירמ רמו רגמש טפושה ירבדל רתוי וא תוחפ

 יפלכ אלו הנידמה יפלכ אוה ןומאהו ,ןומא תורשמב רבודמש הזה
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 רבח היהתש תרוכשמ ךל םינתונ .הז םע חכוותהל יתעדל רשפא .הרבחה

 .טושפ אל ללכ הזו ,ללכה תבוט תא םדקל ידכ ,רש היהתש וא תסנכ

 ,תילאירוטקס איהש ,העוער הלש תודיכלהש הרבחב ללכה תבוט יהמ

 תדעונ ילוא - ןוכנה אוה ךפהה ילואו ?ילוכו רורב אל הלש סותאהש

 ףתושמ הנכמ םייק חרכהב אלו ,תרחבנ ומשלש טביהה תא םדקל

 תאז גיצמ ינא .תמא ןיא .יתמא בוט ןיא יכ ,וילע עיבצהל רשפאש

 ןאכ דע .תורפסב םיבותכ םה .םיעודי םירבדהו ,הבשחמל הביטנרטלאכ

 .ינורקעה רושימב

 הניא הרצקה ךרדה .ביצקת יבגל הקוחב בותכל המ לע הפ םירבדמ

 ?רחא קוח לכמ לידבהל ביצקתב קוסעל ךירצ המל .יתוא תקפסמ

 תויופידעה רדס רזגנ ונממו ,דואמ בושח ביצקתה :הרורב הבושתה

 הרוצב השענ לודג יכהו בושח יכה רבדהו ,לארשי תנידמ לש יכרעה

 רעפה .הב לפטל םילגוסמ אל םישנאה בורש תינכט יכה ,תינטרפ יכה

 לופיטה םא אופא איה הלאשה .דחוימ יטפשמ לופיטל הקדצה רצוי הזה

 האור ינא .הזה רעפל הבושת ןתונ ,ונינפלש תיתקוחה המרב יטפשמה

 קודבל ןמז יד היהי םלוכלש ידכ הנש יצח :תילועפת העצה םצעב הפ

.ןויער ותוא ןיעמ הזש ,ךורא חווטל הרהצה - ףסונבו ןיינעה תא

 דמעמה המ .תיתקוח הניחבמ 'הרהצה' יהמ יל רורב אל .תרוקיב תישאר

 ריהצמה תא עובתל ךכ-רחא רשפא םאה ?'הרהצה' הלימה לש יטפשמה

 לש הרעהל רבחתמ ינא ןאכו .הנווכה וז אלש חינמ ינא ?שמימ אלש לע

 ןוכתמ איה רורב יטפשמ חותינ תשרודה הקוחב הלימ :יול-טור תטפושה

 אלל האחמה ומכ איה 'הרהצה' הלימה ,יתעד תוינעל .תורורצ תורצל

 ,ךורא חווטל םיבייחתמ לוכיבכ ונחנא .ונמצעל םיבתוכ ונחנאש יוסיכ

 חווטל םייביצקת םיאשונב בייחתהל רשפא-יאש םיעדוי ונחנא לבא

 ןיא .ייניעב יתייעב יחכונה בצמה .'הרהצה' יהשוזיא בותכנ זא .ךורא

 אלו ןכות ילעב תויהל םיכירצה םיחנומ הלא ;תינוטלש החטבה וז

 תוביצי רצייל תאז לכב רשפא ךיא ימצע תא לאוש ינא .תימתס הרימא

 רחאל" :ונינפלש ךמסמב בתכנ ?ךכ לכ הנתשמ ,ךכ לכ תימניד תכרעמב

 תסנכה תקיקחל ביצקתה קוח תעצה דומעת ביצקתה תדעווב הרושיא

 הקוחה ךותל סינכהל ךירצ הז תא אקווד ילוא ."קוחב עבקייש ךילהב

 הקיקחה ךילה לשמל ,עבוקה ךילהה ילוא ?קוח תמרב תאז ריאשהל אלו

 רתוי ךורא ןמז ךרואל רמולכ ,רתוי גרודמ תויהל ךירצ ,ביצקת לש

 גרודמ ןפואב תמאב תאז תושעל ךירצ ?ליגר קוח לש הקיקח ךילהמ

 םדקומ תושעל רשפא המ תעדל החמומ יניאו ,תוירחא םעו ןמז ךרואל
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 םיכירצ ביצקתה לש םיזוחאש תויהל לוכי .רחואמ תושעל רשפא המו

 ריאשהלו ,םיעובק רתוי וא תוחפ םיזוחא ,ינושאר בלשב עבקיהל

 .גרודמ הקיקח ךילהת תכרעמל

 לכ תא ופקעי אלש החטבה וא העינמל העצה ןאכ ונל שי הפיא

 .הפיקע אוה םירדסהה קוח !?םירחא םיעצמאב ןאכ עצומש ךילהתה

 ןאכ םיענומ ונחנא םאה .הפיקע אוה תילכלכה תינכתה לש שדחה קוחה

 ?הפיקעה תא

 .םייקוח םיטנמלא המכ שי ביצקת קוחב יכ ,ישעמ אל הז :ןורוא םייח ◆

 הז ,ץוחה רש ידבוע לש תואבצקה תא םילעמ המכב .סמ ייוניש לשמל

.יטמוטוא דימת אל

.ךילהתה לש תוניקתה תא חיטבתש הרדגהל םוקמ והז :שינב ישיבא ◆

 כ"ח לש רואיתה יתעדל ?ב בצמל א בצממ םירבוע ךיא :ןבצ ריאי ◆

 לדוג ירדסב ןה םויהש עדוי ,ןתוא הווחש ימ לכש תודוקנ ריאמ ןורוא

 הזה ןוידב יל םירסח .ןורוא כ"ח םע ירמגל םיכסמ ינא .ירמגל םירחא

 הארנכש ,תיטילופ תוברת לש ןיינעל םידע ונא יכ ,גולופורתנאו גולויצוס

 ןורקעב םיכסמ ינא .ונלש םייחה תייווהב דואמ םיקומע םישרוש הל שי

 תוקוחר תצק ןהש תורטמ ןנסל ךירצש ,ןומרכ 'פורפ לש ותבושתל

 ךפהית הקוחהש הנכסה לשמל ,תויעב ןאכ שי ךא ,תמייקה תואיצמהמ

 םימעפלש ,תישממה תואיצמה ירוחאמ דומעת אלש ,תוצילמ ףסואל

 ,םיבר לש ןופצמה תא עיגרמ הז .תישממה תואיצמה לע הסכמ וליפא

 המכ ינפל קרב ןורהא לש האצרהב .םיבוט םירבד הקוחב ונל שי יכ

 תונקסמה תחא ,לארשיב תילכלכ הקוח שי םא הלאשה לע םינש

 םידעצ תושעל ןוטלשה לש תלוכיל לובג םש הזה קוחהש התייה ולש

 קוידב ול ןיאש ,קרב ןורהא רמואו .םדאה תא תילכלכ הניחבמ וליפשיש

 םהב שיש בצמל םיעיגמ הלשממה לש םידעצ םאש ,ילשכ םלוע תפקשה

 אוה בצמה זא יכ ,תכרעמה לכ היונב וילעש ןויוושה ןורקע לש רוערע

 המ תא םיקידצמה הלא וליפא ,םישנאה בורש בשוח ינא .יתקוח-יטנא

 ךיא זא .תאזה תוארה תדוקנ םע ומיכסי ,ילכלכה םוחתב םויה הרוקש

 ןיינעב הררשה תא ליבגמ אוה ךיא ?תואיצמה לומ דוסיה קוח דמוע

 ?הזה

 ךלנ יתמ איה תובר הזה םורופה תא קיסעת יאדוובש היינשה היעבה

 אצי המ עדוי ךניאש בצמב םייוניש סינכהל דחפמ ינא .תאזכ הקיקחל

 ןמאנ' יוטיבה .ןומרכ 'פורפ לש הבושתה תא ןורקיעב לבקמ ינא .ונממ

 ינא .רוביצה והמ הלאשה הלוע יכ ,בוט וניא םכתטישל םג 'רוביצל
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 לכב ענמנ-יתלבו םייק אוה ילאירוטקס קוסיע :ןרטש 'פורפ ירבדל ףתוש

 היעבה .רתוי קזח םזילאירוטקסה ךכ ,העוסש הרבחהש לככ .תורבחה

 ותוא לטבל הסנת .ותוא לטבל רשפא-יא ךא ,ותוא ליבגהל ךירצש איה

 ןזאל ךירצ .לשכיתו - םייק תויהל אלש לוכי אוה וליאכ קחשמ קחשלו

 .ותוא

 םעפב 2991 תנשב - הלשממב ךילהתל רשאב :רתוי םיישעמ םירבדלו

 תומלוע יתשערהו ,םיפסכ תדעוומ הלשממה ןחלושל יתעגה הנושארה

 ןיבר רבעשל הלשממה שארו ,ביצקתה לע הדובעה לש םינמזה חול ללגב

 חולל העצה ןיכתש ,הב רבח יתייהש םירש השולש לש הדעו הנימ ל"ז

 טמרופה עבקנו ,ןויד ךילהת םדקוה .יוניש לח תמאבו ,רחא םינמז

 םדקוה אל לבא ,םדוק םייק היה אוה הדימ הזיאב עדוי יניאש ,הזה

 תלוכיה יבגל ,שידג רמ טריפש דואמ תונוכנה תולבגמה תורמל .ויד

 היהיש המ אלא םינש שולש דועב היהיש המ קר אל תופצל ונלש

 הלוכי תאזה תלוכיה רסוח ךותמ הנקסמה ירה ,םיבורקה םישדוחב

 רסחש המש בשוח ינא .רבד ןנכתל לוכי ךניאש - תילפורטסטק תויהל

 הניחבמ תלבגומ הרוצב תומאתהה תא תושעל תלוכיה אוה ללכבו ןאכ

 תעצהש עיצמ הזה קוחה .םיירשפא-יתלב םינורמתב אלו תיתקוח

 יתמ עבוק וניא אוה .הרושיא ינפל הנש יצח תסנכל שגות ביצקתה

 רמש תוגהנתהה סופד הזו ,ןכתיי אל הז .ןודל ליחתהל הכירצ הלשממה

 שידקהל הכירצ הלשממש ילמינימ ןמז שי יתעדל .וישכע ראית שידג

 תא וניכהש םינויד ינש ויה רופישה השענש ירחא םגש ןייצא .ןוידל

 םייקתה ביצקתל ומצע ןוידה לבא ,הלשממב ביצקתה לע ןוידל עקרה

 תרחמל דע הכראתה איה םימעפלו ,ליגרכ ,דואמ הכורא תחא הבישיב

 ,ביצקתה לש תרגסמבו תונורקעב םינדש ירחא ,רבד לש ופוסב .םויה

 .המצע היירטמל סנכיהל ךירצ

 גיצהל תורשפא ןיא םא .הפולחה יהמ - דחא אוה ןחבמהש םיכסמ ינא

 םיניכמ :המגוד ןתא .ןיטולחל הטומ ןוידה ,תסנכבו הלשממב תופולח

 תא םיחלושו ,ןכומ קוחה ריכזת .קוח ריכזת ידי לע תיתלשממ קוח תעצה

 ,םהלש תובוגתה תא םילבקמו ,םייטנוולרה םימרוגה לכל קוחה תעצה

 ירבחו ,הלשממל עיגמ הז תישאר .תמכסמ הקיקחל םירשה תדעו ןהיפלו

 תא םיאור אל תסנכה ירבחו ,קוחה ריכזת תא םיאור אל הלשממה

 יכה םירבדה דחאש בשוח ינא ?עדימה שפוח הפיא ?המל .קוחה ריכזת

 .עדימה שפוח לש תוארה תדוקנ אוה ונאשונב םייניצר

 ליבוהש רמוח לכ :תעדל הבוחה לעו תעדל תוכזה לע והשמ רמוא
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 המרב - תוטלחהה ילבקמ לכ לש םנויעל ןימז תויהל ךירצ קוח תעצהל

 םיקמחתמ ויהו םישקבמ ונייה ינמזב .תירטנמלרפה המרבו תיתלשממה

 תבוח ביצקתה לש דוסי קוח תעצהב תויהל הכירצ .היעב ונל שי .הזמ

 לש םייתרבחהו םיילכלכה םידעיה תא רורב ןפואב רידגהל הלשממה

 תויהל הכירצו ,תללוכ הרדגהב אלו תיתומכ התוא רידגהלו ,הזה ביצקתה

 יתומכ חוויד רמולכ ,הרבעש הנשה לש ביצקתה עוציב לע חוויד תבוח

.הלאה םידעיה עוציב לע

 תומוקמב ונעבקש המרופרה תא קוידב תושעל עיצמ התא :ןומרכ קירא ◆

 .תוקוח ביצקתל םירחא

 לש ופוסב ,הזה ביצקתה תובקעב םא תעדל הצור ינא :ןבצ ריאי ◆

 ןויווש-יאה םאה .ינועה וקל תחתמ םישנא תוחפ וא רתוי ויהי רבד

 אל םג ינא .דודמל רשפא-יאש םירבד שיש יאדו ?ןטקי וא לדגי הרבחב

 דואמ םייתוהמ םירבד תחקל שי .תאז תושעל םירטמרפ םירשע עיצמ

 אוה םא היהי ,יתעדל ,ןומרכ 'פורפ ,הזה קוחה לש ןחבמה .םרידגהלו

 ,םייק הז דוע לכ .ירשפא היהי אל םירדסה קוחש הזכ םוסחמ רוציי

 יגיצנ לע היצקנס תויהל הכירצש בשוח ינא .םנכותמ םירבד ןקורמ הז

 הקוחב ןורקיע תויהל ךירצ .העטמ חוויד תסנכל םירסומה הלשממה

  םג לחה יתקוח רבד אוה ןורחאה רבדה .הזכ קוח רוזגל רשפא ונממש

 תעדל תוכזה לע רבדל םיברמ ונחנא :תסנכ ירבח לע םגו םירש לע

 םג םהבש םירקמ הברה יתיווח ינאו ,תעדל הבוחה לע רבדל םיטעממו

 ,שגמ לע םהל שגוה עדימה .תעדל הבוחהמ וחרב תסנכ ירבח םגו םירש

 היה .תחא המגוד ןתא .וחרב םהו ,תושפנ ינידב םהש םיניינע םימעפל

 ,םיגורה יפלאב הכורכ התייה ונממ תעבונה הנכסהש הפיח ץרפמב לעפמ

 וא ותוא ריבעהל םא ןויד היה .לעפמל עויסל רושיאל השקב השגוהו

 .הבישיהמ וחרב םיפסכה תדעו ירבחמ יצח ,הנכסה הגצוהשכו ,אל

 ונחנאש םוקמ לכבש בשוח ינא :תינכט הרעה קר :רצינמרק יכדרמ ◆

 חסונל קודה ןפואב דמציהל םיבייח ,םייק קוח יבגל והשמ םישוע

 ינימ לכ שי המ םושמ ןאכ .ונממ תוטסל הביס שי םא אלא ,םייקה

 בור יתעדלו ,'ןיאמ שי' והשמ הפ ורצי וליאכ ,הזה קוחהמ תויטס

 קוח' ,םייקה קוחב לשמל .םייקה טסקטהמ תוחלצומ תוחפ תויטסה

 םאתהבו קוחב עבקיי הנידמה ביצקת" :בותכ ,'הנידמה קשמ :דוסי

 בצמה תא ערת תונשדח .דואמ בוט הז ."קוחב ועבקייש תונורקעל

 ךלנ ,רפשל םוקמבו ,הזה ךלהמב םדקתנ אל ,וזה ךרדב ךלנ םא .םייקה

 קוח תעיבק" עודמ – "ביצקתה קוח תעיבק" :ןמיסה םש םג .הרוחא
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.תחלצומ הניא תרתוכהש ךכ ,חווידב םג לשמל ןד ןמיסה ?"ביצקת

 םייוניש ללוחל היהי רשפאש החנהה .תויפיצ ךימנהל ךירצ :הרעה דועו

 ,טעמ קר תונשל רשפא .תיתואיצמ הניא הקוח תועצמאב םיינכפהמ

 תוברת הפ שי .קדוצ ןבצ רמ ?הנומתה תא הנשנ ךכבש בושחל לבא

 שיש תעדל םיכירצ ונחנא .התוא תונשל דואמ דע השקש תיטילופ

 וילע סימעהל תוסנל ךירצ אלו ,הזה טקיורפל דואמ תולודג תולבגמ

 - יוניש ללוחל םיכרד יתש שי ,ףסונ רבד .םייקתהל ולכוי אלש םירבד

 יונישל םיאתמה םוקמה םא דימת לוקשל ךירצ .קוחב תחאו הקוחב תחא

 התא םא .הלש ןורסיחה םג אוה הקוחה לש ןורתיה .הקוחה אקווד אוה

 .ןובשחב תאז איבהל ךירצ .ותוא תונשל דואמ השק היהי והשמ סינכמ

 סינכת לא - בוטו חלצומ אוהש ךל רורב אלש והשמ סינכמ התא םא

 .התוא לוקשל ךירצש תורשפא תאז .קוחב ותוא סינכת ;הקוחב ותוא

 ישאר תא הנומה ביצקת תדעו תמקה םא ךירעהלמ יתנוטק ,לשמל ינא

 ודיגי אל ןודנב םיניבמה םישנא םא לבא .ילאדיאה לדומה איה תודעווה

 ינא .הקוחב הז תא עובקל בוט אל ,חלצומה לדומה הזש רורבש יל

 ןכא םהש הובג ןוחטיב ןיאש םירבד לש הקוחל הסנכה ינפמ ריהזמ

 תולקב תונשל ןתינש קוח עובקל יואר זא ,םייוסינ קר םה םא .םיחלצומ

 .רתוי הברה השק אוהש הקוח יוניש תמועל ,תיסחי

 תאז רידגהו ,ונחביי תסנכה ירבחש עבק טפשמה תיב :ןורוא םייח ◆

 יטפשמה ץעויה ,תוניסח ריסהל םיכלוהש םעפ לכ .םייטפשמ םיחסונב

 לש וללה םיללכה תשולש תא תסנכה ירבחל אירקמ תסנכה לש

 ,ןיינעה לכ תא רתופ אל הז םא םג .ילוכו הפלחה-יאה לש ,תוחכונה

 .עיפשמ תאז לכב הז

 איהש תחא הדוקנב עגנ ןומרכ 'פורפש בשוח ינא :גלשרבליז דוד ◆

 השענ אל ונלש תירוביצה תואיצמב .יתנש-ברה ןונכתה ,דואמ תיתוהמ

 ,ןמזה ריצ לע ןונכת ןיא .ןמזה לכ ףלחתמ לוכה .יתנש-בר ןונכת

 השענ לוכהו ,לארשי תנידמב יניצר ןיינע םושל אלו םימ קשמל אל

 רשאכ ,יתנש-בר ןונכתל ףאשנ םאש ןכתיי .םיידימה םיכרצה יפל קוידב

 ךותב שי המ ועדי ,םדוק שידג רמ רמאש ומכ היהי יתנש-ברה ןונכתב

 םידעי לוכ םדוק ,םידעי ועבקיי ,םינפב שי המ עדנש ירחאו .קסעה

 ומכ ,םהילע וטילחי רצואה ידיקפש םידעי אל ;םיכרצ לש םימכסומ

 ףלחתישכ ,ךכ-רחא .םלוכ לע לבוקמש המ אלא ,הריכזה יול-טור 'בגש

 רבד ופידעי הלאו ,תויולחנתה ופידעי הלא :תוששוגתהה ליחתת ןוטלשה

 תמכסומ היהת תיכרעה תיתשתה לבא ,תוברזר רותב קר ראשיי הז .רחא
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 ינא .תוטסל דואמ השק היהי ונממש יתנש-בר ןונכת רבדב םלוכ לע

 תולוק המכ ןאכ ועמשנ ,רצואה ידיקפ תא דדובל ךירצ אלש בשוח םג

.יעוצקמה טביהה לש דיחיה םוקמה םה יכ ,הז ןוויכב

 ידיקפ תא קוידב בהוא וניאש רזגממ אב ינאש ףא :הרימא דועו

 רצואה ירש תא "םינמחתמ" םה הבש ךרדהש בשוח ינא ןיידע ,רצואה

.תתחשומה ,תרחאה ךרדה ינפ לע הפידע ןיידע םינורחאה

 שיש בשוח ינא .תופיקשה אשונ לע םכסמ טפשמ דיגהל הצור ינא

 לארשי תנידמב םויה תואיצמה .ןיינעה לע לקת תופיקשהש הילשא ונל

 תומוקמל רוביצה יגיצנ תא תמדקמ אקווד תופיקשה .ןיטולחל הכופה

 ונחנא הילאש תותיחשה לש םישרושה דחא ילוא הזו ,םהל םייוצרה

.רוזמ אל איה הפ תופיקשה .םילבומ
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ינש בבס

םירבודה תומש

היטרקומדל ילארשיה ןוכמב רקחמ רזוע - ירוא ,ץנג לברא

 ילארשיה ןוכמה לש תירוביצה הצעומה רבח - םרוי ,רודירא ד"וע

היטרקומדל   

ח"ור ,תועקשה "ריפסנא" ר"וי - יבא ,םייהטרו

"םירשק" ל"כנמ - ןויצ ןב ,ברפרבליז

םיילאיצוסה םידבועה תורדתסה תריכזמ - יתא ,ץרפ

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

תירוביצה הצעומה   

 אוה ונינפל חנומש המו ,ביצקתה תודוסי קוח םויה םייק :ןומרכ קירא ◆

 תעצבמה תושרה לש קרפב בוצקתה וא ביצקתה ןיינע לש בוליש השעמל

 זאו ,רופישל העצה וא ןוקית שי םהבש םיאשונה תגצהמ ליחתא .הקוחב

 םיארנ הרואכלש םירבד ינש שי השעמל .תומידקמ תורעה המכ ריעא

 ובש ףיעסה אוה ןושארה .הלודג יד תובישח םהל שי לבא ,תוחפ םיבושח

 תנשל ביצקתה קוח תעצה תא תסנכה תקיקחל שיגת הלשממה"ש ןיוצמ

 ."ורושיא דעומ ינפל םישדוח השישמ תוחפ אל תאזו הבורקה םיפסכה

 ישאר ללכ תא הנומה" תסנכה לש ביצקתה תדעו רבדב ףיעסה אוה ינשה

 םירבד המכ .ילוכו "אפוג ביצקתה קוח תעצהב ןודתו ןחבת ,תסנכה תודעו

.תחא השקמכ ןהיתשל סחייתא ,הלא תועצה יתש ירוחאמ םיחנומ

 אוה ךילהתה .ביצקתה תעצה לע ירוביצ ןויד םויה םייקתמ אל טעמכ

 ,הנשה םות ינפל םיישדוחכ תסנכה ןחלוש לע תחנומ ביצקתה תעצהש

 ביצקתה תייעבל עגרכ סנכא אל .הקיקחה ךילהת םייתסהל ךירצש ינפל

 ךשמל םג רושק ןאכ עצומש המ לבא ,תיתקוח היגוס אל תאז ,המצע

 חווטב םיקקוחמה תיב ןחלוש לע שגות ביצקתה תעצהש עגרב ןכש .ןמזה

 תדחוימ הדעו תרגסמב םייקתהל לכוי הב ןוידה ,ךורא קיפסמ ןמז

 ידרשמש םיאשונה תא ףקשל ךכו ,תסנכה תודעו ללכמ תבכרומה

 ןומימ םיחקול ןיאמ ומכ תובקונ תולאש תוברל ,םהב םיקסוע הלשממה

 בוצקתה ךילהתה תא סינכהל יושע הזש םיחינמ ונחנא .תורוקמ וליאלו

 .תונקותמה תוצראה תחפשמל לארשיב

 בלכ" אוה םירחבנה תיב ,ונקדבש תוירטנמלרפה תויטרקומדה לכב
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 לוכה ןקתל רשפא-יא .ךופה בצמה ונלצא וליאו ,הלשממה לש "הרימשה

 תוחפל היושעה תינבמ העצה שי ןאכש ונבשח לבא ,הקוח תועצמאב

 ,הליגר הקיקחב תושעל רשפא םירבדה רקיע תאו ,ןוויכה תא תוותהל

 .םתוא רפשל רשפא היהי זאו

 ןמז טעמ אלש בשוח ינא .דואמ ןיינעמ ןויד היה תמדוקה הצובקב

 לע ,ךכ ןתונכל יל ושרת םא ,)תוינוחבא( 'תויטסונגאיד' תורעהל שדקוה

 ,בוצקתב קר אל לבא ,בוצקתה ךילהתב ויוטיבש השקה תולישמה רבשמ

 ונלש תושק יכה תויעבה תחא ,יתעדל .הלשממה תוטלחה לכב אלא

 רבעמ לא לכתסנו םמורתנ אלו ,בצמה ןוחבא ךשמהל ספתינ םא היהת

 הקוחש ןובשחב תחקל ךירצ ,הקוחה לע םירבדמשכ .םימשרמה לא ,ול

 םויהמ אלש יאדו ּו ,תוחפ השק וא רתוי השקה ,תואיצמה תא הנשת אל

 .תונקתלו הקיקחל סיסב ,תיביטמרונ תרגסמ תוותהל הכירצ הקוח .רחמל

 שפחל ילב דואמ םייללכ תונורקע לע םירבדמ ונחנא תיתקוחה המרב

 .תונוש תופקשה תויהל תולוכיו ,םירחאו הלאכ םיטרפל רוזמה תא

 םיחטבמ ףוחל עיגנשכו ,תונורסחו תונורתי שי הקוחלש רוכזל ךירצ

 םייוארה םירבד .םייוניש הב עצבל השקו ךבוסמ היהי ,הקוח היהתו

 ןודל ידכ ןאכ םיבשוי ונניא .הליגר הקיקחב ללכ ךרדב ושעיי ןוקיתל

 3002 יאמב .ךוראה חווטל ררבלו תוסנל ידכ אלא ,הליגרה הקיקחב

 תנש ביצקתב ןודל וליחתי 3002 יאמבש עצומ הפו ,3002 ביצקתב םינד

 תישארב השיגה רבכ הלשממהש תיתנש-בר תינכת סיסב לע ,4002

 .ךרדה

 םייקה בצמב .םימעפ המכ הזה טירסתה לע םירזוח ונא :ןורוא םייח ◆

 שי ןכל .הלש דממ םושב תדקפתמ הניא איה .סורקל תדעומ תכרעמה

 .הקוחל העצהב וא הקוחב תואיצמ טטרסל רשפא המכ דע לואשל

 .ביצקת תדעווכ אלו םיפסכ תדעווכ אל - תדקפתמ הניא תסנכה יתעדל

 רשא םירדסהה קוח וניא ,קשמה תארבהל קוחה וא ,םירדסהה קוח

 תנוכתמב קוח והז ;םירדסהה קוח אל הז - רוביצב לובלב שי .וב םינד

 יפלאו םיאשונ 07 ךרעב ,םיקרפ 22 ,םידומע 471 לש םירדסהה קוח

 תחא םעפ הילע םיעיבצמ רשא ,תחא הליבחב הלא לכו - םיפיעס-תת

 לכ .הלשממב ןויד םייקתמ אלו ,ןחלושה לע חנומש המ הז .דבלב

 ןמ וניא ןודל הלשממה ליחתת ובש ןמזל רשאב הפ עצומה טירסתה

...היעבה אוה ןוידה דעומ אלש םושמ ,ללכ ןיינעה

 ןורהא לש הרימאה תובקעב חוכיוו ןויד וחתפתה תמדוקה הבישיב

 םירוטקרידה תוירחאמו ןוירוטקרידה לש הנבמהמ דמלנ אוב" :תרבד



ה 
ירוביצה הצעומ

וניכה • ת
עה ס

יריש

091
התלועפ תונורקעו הידיקפת ,היתויוכמס - תעצבמה תושרה

 ןיינעמ קלח והז ,יתעדל ."הלשממה לשו תסנכה ירבח לש תוירחאה לע

 םיניינע דוגינ שי םא אל איה ילש הלאשה .הערכה בייחמה ינורקע

 בגנה לש גוציי ,לשמל םא אלא - תסנכה ןונקתב וא קוחב רדגומה

 רבדב המו .תירלוקיטרפה תונמאנה וא תללוכה תונמאנה םוחתב אוה

 וא םייתד לש גוציי ?תוקזח תורבח לש גוציי ?תושלח תובכש לש גוציי

 שי תסנכה ןונקתב ?ילוכו םייאלקח לש וא םיצוביק לש ,םיינוליח לש

 וב ףתתשהל לוכי התא ,ףנעה לע אוה ןוידהשכו ,ףנעה לש הרורב הרדגה

 וא ישיא אשונב אוהש םיניינע דוגינ הז .םיניינע דוגינב םשאותש ילב

 לש ןוזיאה והמ ?תולובגה םהמ - םלוא .דואמ םצמוצמ אשונב וא יטרפ

.הלאכ םיאשונ גיצמ הנווכב ינאו ?בגנל תימיטיגלה יתונמאנ

 תצובק יהמ .'תוירחא תצובק' גשומב יתשמתשה םימדוקה םינוידה דחאב

 םירבדה לע תלכתסמ איה - הלש םיסרטניאה לע ףסונ ?תסנכב תוירחא

 התאר ללכ ךרדב הלודגה ןוטלשה תגלפמ ,רבעב .רתוי ינללוכ ןפואב

.השיגו סרטניא גוציי לע ףסונ ,לולכמה לע םג תיארחא המצע

 רצואה דרשמ לש ולקשמ אוה םדוקה שגפמב הלעש אשונ דוע

 הלשממהש איה םויה תואיצמה .םירחאה םידרשמה לש םלקשמ לומ

 ינא .'םידרשמ' ןהל םיארוקש תוקלחמ ול שיש ,דחא דרשממ תבכרומ

  .בצמה והז לבא ,תוינוציקב תצק תאז רמוא

.םייאלקחה םימה יריחמב תאז יתיאר :רודירא םרוי ◆

 ,הלשממה שאר דמוע ושארבש ,הזה דיחיה דרשמה יכ ,ןכ :ןורוא םייח ◆

 ,רודירא ד"וע ,יל ןמאה לבא .םייאלקחה םימה יריחמ תא עבק

 תוכזב אל םימה ריחמ לע םייתנש ךשמב רומשל וחילצה םיאלקחה

.םימה ריחמ לע רומשל הצר הלשממה שארש םושמ אלא – םחוכ

 ימואלה חוטיבב לשמל .דואמ לבגומ םיעיבצמה לש הלועפה שפוח םויה

 הקולח ,ולש עוצקמה ישנא לע ססבתהב ,עיצהל החוורהו הדובעה רש לוכי

 .הפידעה תורשפאה תאזש ול םירמוא םה םא ,תרגסמה התואב תרחא

 ול .עוצקמה ישנא םה תאזה הרדגהבש ,רצואה לש םיטנרפרה םנשי םלואו

 התייה ,תוגגה ךותבו תולובגה ךותב ןבומכ ,הלועפ שפוח םע תרגסמ התייה

 ופוסב התייה םגש ,האצקה תלוכי לש ,הערכה תלוכי לש רתוי הבר הדימ םג

 ךא .ולוכ ביצקתה לע הנודב ,הלשממה תטלחהב יוטיב ידיל האב רבד לש

 ולש טנרפרה לומ דמוע םצעב םידרשמהמ דחא לכ .םויה בצמה וניא הז

 ידיב %02-ו ,רצואה ידיב איה הטלחהה תמצעמ %08 רבד לש ופוסב .רצואב

 םיצור םתא המ ?ןגמ ידופא ןיא המל :רמוא ןוחטיבה רש וליפא .םידרשמה

.ןגמ ידופא יל ןתנ אל אוה המל רצואה תא לאשת - ?ינממ
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 תוירחאה לבא ,םימה קשמ לע םיארחא םהיתורודל תואלקחה ירש

 םג ,תירוביצה תוירחאה םג וז .תבותכ שי יכ ?המל .תרמגנ םהלש

 ,יארחאה ימ לש יתוהמה ןבומב תוירחאה םגו תירטנמלרפה תוירחאה

 .הדובע ןאכ השעיתש גואדל ךירצ ימ

 תיב לש הקיספל רושק ,םדוקה שגפמב םג יתילעהש ןורחא אשונ

 תוחכונ תבוח ,תוניסח תרסהל תסנכב םיכילה העבקש ןוילעה טפשמה

 תא דומלל תסנכה ירבח תבוח תאו תסנכ ירבח תפלחה רוסיא ,תובישיב

 תואיצמב .הטלחהה תא ולספ םצעבו ,הז ןיינעב הריתע התייה .אשונה

  ,"?וישכע םיעיבצמ המ לע ,דיגת" :לואשלו העבצהל והשימ אובל לוכי

 .תורחא תודעווב םג תויהל לוכי הז ךא ,םיפסכ תדעווב טלוב הזש ןוכנ

 לכב דיחא וניאש ילמינימ םורופ תעיבק אוה ןיינעהמ קלחש תויהל לוכי

 שיו ,תונקת שי ירה ,הדעווה לכ תא ךירצ םיאשונה לכב אל .םיאשונה

 תדובעו תסנכה תדובעש בשוח ינא .דרטמ הפ שיש תויהל לוכיו ,םיקוח

 אל ונחנא לבא ,ךילהתה רופישל םילכ הפ םיגצומו ,תושבושמ הלשממה

.ירמגל רחא םוקמב ונחנא ,ללכ םש

 ,םיפסכה תדעו לש היעב הניא םיפסכה תדעווב היעבה :רודירא םרוי ◆

 המרהש לככ .םהלש תוגהנתההו תסנכה ירבח לש המרה לש םא יכ

 .םייביצקתה םיטביהה לע תוכלשה ךכל שיו ,הלוע ןוסירה רסוח תדרוי

 תסנכב ויהש תורקפומהו תויטרפה קוחה תועצהב וניאר ךכל תודע

 רצואה דרשמל רשאבו .וישכע ןהילע רוזחל ןויסינ שיש הארנו ,תמדוקה

 .הלשממל תילכלכ תוינידמ לש םידרפנ םיגוס ינש ןיא :םידרשמה רתילו

 םיישק םיאור ונחנא .דרשמ לכ לש תילכלכ תוינידמ ןיאו .תחא קר שי

 ,לארשי קנבלו הלשממל שיש תדרפנה תוינידמהמ האצותכ הלכלכב

 לכ לש תואמצעה תא ךכל ףיסונ .וז תא וז תורתוס ןה םיתעלו

 .תילכלכה תוינידמב תטלחומ היכרנא תנכס םכל ירהו - דרשמו דרשמ

 ,ימואלה חוטיבה לש תונורקע ומצעל עבקי הדובעה דרשמש רשפא-יא

 ךילשמ הז ,הלטבאה ימד לש המרה המ עבוק אוה רשאכ יכ ,לשמל

 ןיאש חינמ ינאו ,ילש ןויסינהמ דיגהל לוכי ינא .םירחא םירבד לע םג

 תמר תא תעבוק םילוחה תופוקב םיאפורה לש רכשה תמרש ,יוניש ךכב

 תמרל םידומצ תואירבה דרשמב םיאפורה יכ ,הנידמה ידבוע לש רכשה

 תא ןווכיש דחא דרשמ היהיש יוצר .םילוח תפוקב םיאפורה לש רכשה

 לש תועצהב םיאור ונחנא ,תאז תמועל .קשמה לש יללכה סרטניאה

 הזש הלבגה הנשי ,ןוכנ .אקווד םיילכלכה םיכילהה לש לוציפ ןוכמה

 .תחא תיביצקת המרב ,ביצקתה תרגסמב היהי
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 ףיעס אוה "תוכימת ביצקתכ" עיפומש המש זוירוקכ רפסא :ןורוא םייח ◆

 םיאיצומש דעס ביצקת ןיעמ - םילקש ףלא תואמ שולש וב שיש לס

.ךירצשכ ונממ

 תיביצקת המרמ זוזל אל - הלבגמהש חיכומ הז .ארונ הז :רודירא םרוי ◆

.תועמשמ הל ןיא – הדעווב ןוידב תילמיסקמ

?םיעיצמ הפיא :ןומרכ קירא ◆

 המגודל םא .האצוה ימוחת העבשו םירשע לשמל םיעיצמ :רודירא םרוי ◆

 ,לידגמ התא םא .תורדש לש תובטהב ועגפי - ןולקשאל תובטה ונתי

 תוינידמ תויהל הכירצש בשוח ינא םא .תוינידמה תא לצפל רשפא-יא

 דרשמ רקיעב אוה תאזה תוינידמה לע הנוממהש רורב ,הדיחא תילכלכ

 חמש ינאו .הדיחא תוינידמ םהל ןיא םא םג - םירחא םידרשמו רצואה

 ,ןוחטיבה דרשמ לע רתוי לודג חוקיפ שי תונורחאה תועצהבש דואמ

 שיש ןוכנ .םיניקת ויה אלש םירבדה דחא אוה וילע חוקיפה רדעיה יכ

 ול שי ,ןאכ סנכנ אוהשכו ,תועמשמ רסח אוה ךא ,יתנש-תלת ביצקת

 ססבתהל תארוק הנשה ביצקתה קוח תעצהש םושמ ,תילכלכ תובישח

 תעיבק בצמ היהי המ םיעדוי ונניא .תיתנש-ברה ביצקתה תינכת לע

 תעיבק היהת המ שחנל םיכירצ ונחנאו ,םישדוח השולש דועב ,םיסמה

 הלשממה !?םינש שולש דועב םיילכלכה םינותנה ויהי המו ,םיסמה

 ביצקתה קוח תעצהש ןאכ עצומ .ביצקת קוח תעצה ןיכהל הכירצ השדחה

 החנוהו הנכוהש תיתנש-ברה ביצקתה תינכת לע ססבתת הבורקה הנשב

 וא השדחה הלשממה םא הרוק המו .תמדוקה הנשב תסנכה ןחלוש לע

 ?תמדוקה הנשב הנכוהש ביצקתה תעצה לע םיקלוח שדחה רצואה רש

 תינכת ןאכ יתאצמ אל ?הילע ססבתהל ךירצש הקוחב בותכ היהי םאו

 ררחתשהל ךירצ .שמוח תינכתל בורק רבכ הז םינש שולשו ,שמוח

 תויוחתפתהה תא תוזחל עדיה ונל ןיאש תעדלו הלאה םירבדהמ

 םילשורימ תינוכמב עסונש ימ .שולש-םייתנש-הנש דועב ויהיש תוילכלכה

 ותוא זיזהל ךרטצי אלש ךכ ולש הגהה תא ןווכל לוכי אל ביבא-לתל

 תויהל הכירצ תאזה תושימגה םנמא .תושימג תולגל םיחרכומ .ךרדה לכ

 ןונכתב לבא ,תוינידמ לש תיביצקת הברזר תולובגבו קוחה תולובגב

 ,םיעוט םירשה ,העוט הלשממה םימעפל .תושימג תויהל החרכומ יביצקת

 הפיא ,םירחא לש וא םהלש ,תואובנ יפ לע לועפל םתוא בייחל לבא

 םישנא ובשי ביצקתה תדעוובש ךירצ ?תילכלכ תוינידמב הזכ רבד עמשנ

 ךירצ" :רמא ןורוא כ"חש יפכו ,הזה אשונב םיחמתמ רתוי וא תוחפש

 תדעו ישאר תא זכרל םיכירצ ונחנא ."יללכה סרטניאה תא לוקשל



391
ןויד תוצובק

 תא וניכת םתא" :םהל רמולו ,םיסרטניאה ילעב לכ תא ,תסנכה

 תיטנסרטניא ןהמ תחא לכו ,תסנכב הנשמ תודעו ינימ לכ שי ."ביצקתה

 דע תויטנסרטניאהמ ביצקתה תא ררחשל םיכירצ ונחנא .םיוסמ אשונל

 ,שארמ תיביצקת הדעו םינובו םיחקול ונחנא םא לבא .רשפאש המכ

 לש תוילכלכה תוינידמה תא םילישכמ ונחנא ,םיסרטניאה יגציימ םע

 לש תילכלכה תוינידמב תסנכה לש הדיקפת המ ןיבהל ךירצ !הלשממה

 בור שי הלשממלש ךכ לע יונבה ,ירטנמלרפ רטשמ ונחנא .הלשממה

 ןוטלש םיצור ונחנא םא טילחהל ונילע .הלשממ אל איה - אלו ,תסנכב

 הדיקפת .םיפסכ תולשממ יתש וא ,בור ול שיש ןמז לכ ,בור םע רדוסמ

 .ביצקת תועצה עיצהל אל ,תורעה ריעהל ,רקבל ,חקפל אוה תסנכה לש

 תדעוומ תבכרומ היהת איהש ינפמ הב ךומתל לכות אל םיפסכה תדעו

 ינא .סרטניא שי םהמ דחא לכלש ,תסנכה תודעו ישאר ללכ לש ביצקת

 ךירצ אלו ,ביצקת תשגהל םייללכ תונורקע עובקל תוסנל ךירצש בשוח

 םאו ,יתמו המב לפטת הדעו וזיא ,םיטרפה תא קוידב לבקל הקוחב

 .אל וא יתנש-בר ביצקת ושיגי

 ארוק התא .תורעה המכ ריעהל בייח ינא ,רודירא ד"וע :ןומרכ קירא ◆

 לע ססובמ ןאכ רמאנש המ .ללכ הב םימייק םניאש םירבד העצהב

 םלועה לכב .תוירטנמלרפ תויטרקומד לע הפיקמו דואמ תידוסי הדובע

 וחקל ,תכל תוקיחרמ תומרופר ורבע רשא ,DCEO תונידמ ,יברעמה

 לארשי תנידמב תיטסינורכנא הרוצב םייקה ,ביצקתה ךילהת הנבמ תא

 ,תונורחאה םינשה םישולשב ותוא ונישו ,3002 תנשל 05-ה תונש זאמ

 םירבדהמ םיבר .הלשממה דוקפתב אלו ילכלכה סיסבב אל ועגפ אלו

 תויטרקומד וללוחש םייונישה לבא ,תינורקעה המרב לבקמ ינא תרמאש

 תובקעב ונתשהש תויביטמרונ תוחנה לש הרושמ ועבנ תוירטנמלרפ

 ןיא ,יטרקנוק ןפואבו .הלשממה דוקפת תא רפשלו לעייל ידכ ,תואיצמה

 רחאמ ,ירטנמלרפ רטשמב .תוטלחהה תא תלבקמה איה הלשממהש קפס

 לע ןעשיתש ילב לופיל הלוכי הניא הלשממ ,תסנכהמ תאצוי הלשממהש

 וניא תסנכה לש הניינע .ירמגל רורב הז .הל ןתינש בור לעו היצילאוק

 טלובה יוטיבה אוה ביצקתהש הדובע תינכתל תופולח וא תוינידמ עיצהל

 דרשמש רמוא התא :תחא הדוקנב םיקולח הארנכ ונחנא לבא .הלש

 תאז השוע תונקותמ תונידמב .תויופידעה ירדס תא עבוקה אוה רצואה

 הלש תויופידעה ירדס תא תעבוקה איה הלשממה .ביטקלוקכ הלשממה

 ינפמ ,תיתנש-בר תינכת גיצמ התא .םירחאו הלאכ םיילכלכ םימוחתב

 ,רתוי םיברועמ ושעייש םיווקמ ונאש ,םירחובל רשפאל הצור התאש
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 הלשממהש עגרב .אל המו העציב המ קודבל ,הלשממה תא טופשל

 רמא ךיא .ילכלכ תויהל בייח סיסבהש ןבומ ,תוטלחהה תא הלביק

 ךירעהל שי ,םיטילחמש ינפל ."שיש המ םע םיליחתמ" ?שידג רמ

 אוה ביצקתה םוכסש ןנכתמ ךניא תילכלכה תינכתב .תורוקמה םהמ

 הז .םינש שולשל םימיוסמ םירבדל ךכו ךכ הצקמ התא ונממו ,הזכ

 ךשמב .םייח ונא הבש תילכלכה תואיצמב אלש יאדו ,ירשפא-יתלב

 םירורב הלאה םירבדה .ןכדעל שקבמו ףיעסל ףיעסמ ריבעמ התא הנשה

 דחא דרשמ שיש קר אל הז .םויה הרוקש המ אוה ןאכ ןורקיעה .ירמגל

 הזחל םיבורק םיפלקה לכ ובש דחא דרשמ שיש הז ,תוקלחמ ול שיש

 םיפסכה תדעוול םיאב םניא םישנא .הזחל בורק המ םיעדוי אלו -

 םהל ןיאש םושמ אלא ,הכומנ םהלש המרהש םושמ אל ,תסנכה לש

 רשאבו .רצואה ידיקפ לצא יובחש המ םע דדומתהל תיניינע תלוכי םוש

 םישדוח רפסמ ךרואל סרפיי בוצקתה ךילהתש ,ןאכ תעצומה הקיטקרפל

 ךילהת לארשי תנידמב קר - לגלגה תא ונאצמה ונחנאש ועד זא ,םיוסמ

 .ךכ לכ רצק בוצקתה

 הנשב .ילויב האבה הנש ביצקת לע רבדל ליחתת לארשי תלשממ

 .שארמ םישדוח רשע השולש וב לפטל םיליחתמ תירבה-תוצראב הליגר

 רמולכ .תוחפל םישדוח העבש ךשמב ביצקתב םילפטמ תורחא תונידמב

 ,הרדגה לש ,תופיקש לש םייפוסוליפ םיכרע קר םניא הלאה םיכרעה

 ,תוירטנמלרפה תויטרקומדה לכ תולעופ הככ .תוירחא לשו תוכמס לש

 ,חינמ ינא ,ךרטצנ דוע .תיתקוחה המרב סינכהל ונבשחש תואיצמה תאזו

 .תואיצמה יפל םינשה ךשמב הנתשתש הקיקח לש הבר הדובע תושעל

 לש החתפל איה םילובקתה ךמס לע האצוהה לע תוירחאהש קפס ןיא

 איה - ךפהל אלא ,ףסכה לש הרימשה בלכ הניא תסנכה .הלשממה

 ותואב ונייה ינאו התא .לגלגה תא םיאיצממ אל ונחנא .ותוא תזבזבמ

 ונחנא הזה הרקמב .תידוחיי תילארשי האצמה לטבל הסינש הנחמ

 ינא .DCEO לש תוירטנמלרפה תויטרקומדה לכב םייקש המ לע םינעשנ
 לש תוירחאו תוכמס לש תרחא הרדגה תועצמאבש ,רודירא ד"וע ,בשוח

 אל הז .הלשממה לע חקפל תרחא ךרד הל ןתונ התא ,תקקוחמה תושרה

 .ילוכו יעוצקמ עויסב הדעווה תא דייצל בייח התא לבא ,הקוחל רושק

 תא ללוחל תיללכ תרגסמ התוא תא רוציל ןויסינ הפ השענש בשוח ינא

 .הזה יונישה

 ותויהב יילא אב םולש ןב לאגי .יללכ רבדמ ליחתא :ברפרבליז ןויצ ןב ◆

 תפסות הצור אל ינא" :רמאו ,רבעשל החוורהו הדובעה דרשמ ל"כנמ
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 סנכנ הנה .יתמהדנ - ."הרבעש הנש לש ביצקתה תא יל ןת ,תיביצקת

 ךיא טילחא ינא לבא" :ףיסוה אוה .םיביצקתל ףסכ הצור אלש והשימ

 לכ םכח יל עמשנ הזו ,הימדקאהמ אבש םימת םדא ינא ."ותוא קלחל

 אוהש האורו ,ילש רזועה ,ןהכ ריאי לע ןיעה תיווזב לכתסמ ינא .ךכ

 הברה הב שיו ,דואמ תניינעמ העצהה" :ול יתרמא .דיסכ רוויח היהנ

 .'ןכ' דיגהל יל רוסאש םישוחב יתטלק ."הילע בושחל יל ןת ,ןויגיה

 הזה ליגרתה תא ושע יל" :יל רמא אוהו ,הרק המ ריאי תא יתלאש

 ?ושע המ .החוורהו הדובעה דרשמ לע רצואה דרשמב טנרפר יתייהשכ

 יתב ,תתל החרכומ הנידמה קוחה יפ לעש םיפיעסה לכ תא ובצקת

 הנש יצח ךותב .ביצקתה תרגסמב וראשנו ,ילוכו תוטימ ,םיידועיס םילוח

 לע תתל הכירצ הלשממהש םירבדה לכל ביצקתה לכ רמגנש ררבתה

 דיחיה יונישה אל הזשכ ,הבוט וזה העצההש ?רמוא ינא המ ."קוח יפ

 ךלוה אוהש עדוי ולש ביצקתהמ הנשה ףוסב גרוחה רש רשאכו ,תישעש

 םירשה םש ,תירבה-תוצרא לש יתואישנ רטשמב תויהל לוכי הז .התיבה

.ייניעב ילאדיא אוהש בצמ ,םייעוצקמ

 ענומ וניא רבד םויה .טלחומ ףוריט שי םייקה םיקחשמה שרגמב

 ךירצ אל .תויופידע ירדס רבדב ,ןושאר יביצקת ןויד ךורעל הלשממהמ

 דרשמ ינפל ביצקתה תא םש אוהש טילחמה הלשממ שאר ךירצ .הכפהמ

 הנשה לש םינושארה םיבוביסה תא יאמב ליחתמ רצואה דרשמו ,רצואה

 לירפאב ןויד ךורעל לוכי הלשממה שאר .תמדוקה הנשה לש אלו ,האבה

 הלאש הצור ינא ,ייתובר" :רמולו ,ליחתמ ללכב רצואה דרשמש ינפל

 .השענ אל הז םויה םלוא ,"ביצקתב תויופידעה ירדס ויהי

.תחא םעפ תאז השע קרב :ןורוא םייח ◆

 רורב אל .םירבד המכ הפ שי תיטקרפ הניחבמ :ברפרבליז ןויצ ןב ◆

 .ורושיא דעומ ינפל םישדוח השיש היהת קוחה תעצהש בושח המל יל

 התוא רשאל שיו ,רבוטקואב תשגומ העצההש ,םויה תנוכתמב ער המ

 םויה ונחנא .םיישק הברה האור ינא ?הנשה ףוס ינפל םישדוח השולש

 םכלוכל חיטבמ ינאו ,םינדמוא ומסרופ לומתא .3002 יאמ שדוחב

 תא לבקמ ישוקב ינא ינשה ןועברה ףוסב .ונקותי הלאה םינדמואהש

 ?תיחכונה הנשה לש ןושארה ןועברב הרק המ .םינושארה םינדמואה

?המידק םינש שולשל יאמב תינכת תושעלו ץורל לוכי ינא ךיא

 תא םג רשאמ התא - רבוטקוא תא רשאמ התאש חיננ :םייהטרו יבא ◆

 ביצקת שיגהל ךירצ תייה םאו ?ביצקתה ךותב האבה הנש לש רבוטקוא

 ?הנשב םיימעפ ביצקת שיגהל אל המלו ?םייתנשל
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 ךילהתה תא החוד יתייה ,ילאדיא םלועב ונייה ול :ברפרבליז ןויצ ןב ◆

 ןוויכמ ,םיטרפ רתוי עדא תוחפלש דע ,היצמרופניא ףוסאאש דע ,הברהב

 לע םתטלחה המל יל רורב אל ןכל .ןמז םיחקול רושיאהו ךילהתהש

 תתל םיכירצ ונחנא .ןועריגה תרגסמ יוניש בייחמ םג הז .םישדוח השיש

 םג יופצ אוה הארנכ עיתפמ ןפואב( ןועריג יופצ םא ,ןועריגה לע ןדמוא

 ינא .ונומימ ךרד תאו ונדמוא תא טרפת הלשממה .)תובורקה םינשב

 ףאש יל ונימאתו ,4002 תנשב ןועריג יבגל ןדמוא וישכע תושעל ךירצ

 תנוכתמב ביצקת תיינב ןכל .4002 תנשב ןועריגה היהי המ עדוי דחא אל

 תיזחת תרזגנ ונממו ,הרידגמ הלשממש 'ןועריג דעי'מ רזגנה ,תיחכונה

 ךרדב תירשפא-יתלב איה ,תואצוהה תרגסמ תרזגנ הנממש תוסנכהה

 לודיג בצק לע חקפל עיצמ ינא .הזה םינמזה חולב אל יאדווב ,ללכ

 הז  .קשמה תחימצ בצקמ ךומנ לודיג בצקל לבגומה ,הלשממה תואצוה

 לש הפוקתב ןועריגה תא ןיטקמו ןותימ תפוקתב ןועריגה תא לידגמ

 .ירשפא-יתלב הזה םינמזה חול - אלָו .תויהל ךירצש יפכ ,תובחרתה

 תלביקש תרפיס םדוק ?השק הלאש ךתוא לואשל רשפא :רגמש ריאמ ◆

  ?ךכל הביסה המ .םינושארה םינדמואה תא ינשה ןועברה ףוסב

 םדוביע ,םינותנה ףוסיא .תינכט איה הביסה :ברפרבליז ןויצ ןב ◆

 היהשמ רתוי בוט הז םויה .ןמז םישרוד םלוכ - םהלש חותינהו

 ןועברה ףוסב קר רמולכ ,םינועבר ינש לש היה רוגיפה רבעב .רבעב

 ןועברה תיצחמ תארקל ,םויה .ןושארה ןועברל םינדמוא ונלביק ישילשה

 רשאבו .יתמרד אוה רעפהו ,ןושארה ןועברה תא םילבקמ ונחנא ינשה

.רתוי תונקותמ תונידמב םג םוסרפה לדוג רדס והז ,תוריחבל

 וא רשפא הללגבש תיתוהמה היצמרופניאה תאז םאה :ןורוא םייח ◆

 בטימל ?םדוק השולש-םיישדוח ביצקתה לע ןוידה תא ליחתהל רשפא-יא

 םיסופספ ןהב ויהש םינש ויה םנמא .יהשלכ היצמרופניא הנשי ,יתעידי

 ירבש לש יוניש לע הפ םירבדמ ונחנאש איה החנהה לבא ,םילודג

 .םיזוחא

 להנתהל ןוצרה לומ הרקיש המ תא להנל ןוצרה והז :םייהטרו יבא ◆

 השיגהש בשוח ינא ,ברפרבליז רמ ,דובכה לכ םעו .תואיצמה רחא

 ירחא םילהנתמ - לארשי תנידמב הרוקש המל תמרוג םיגציימ םתאש

 .התוא םילהנמ אלו תואיצמה

 יתרמא אל .יתרמא אלש םירבד יל סחיימ התא :ברפרבליז ןויצ ןב ◆

 ,ןורוא כ"ח .אצוי ינא תואיצמ וזיאמ תוארל ךירצ ינא לבא ,עבוק הזש

 יופצ ןושארה ןועברבש םש םסרופמ .םיימוי ינפל לש "בירעמ" תא חתפ
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 הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ךכ-רחא םיימויו ,קשמב הטאה ךשמה

.%5.2 לש החימצ התייה ןושארה ןועברבש תרמוא

 ןותנהש םירמוא םינלכלכהש בותכ רחמ לש "בירעמ"בו :ןורוא םייח ◆

 א לעפמל דחא ,ילש ץוביקב םינוירוטקריד השולשב בשוי ינא .ירקמ הזה

 ."היצמרופניא דוע איבת" :םירמואה םישנא םנשי דימתו ,ב לעפמל דחאו

 טילחת היצמרופניאהש הצור התא .טילחהל הצור אל התאש רמוא ינאו

 ביטב רבודמה ןיא !תוטלחה לבק וישכעו ,היצמרופניאה תאז .ךליבשב

 תושעל הצור התא המב ,התוא שרפמ התאש ןפואב אלא ,היצמרופניאה

 תא ומילעה םישדוח המכ ינפלש איה היעבהש בשוח יניא .התא

 בשח דחא אל ףא .ודרי תוסנכההש ונעדי ונלוכ לבא ,היצמרופניאה

 םיאצמנ ונחנאש הרקמה הז .שולש סולפב וא עברא סונימב היהנש

 לכב" :יל רמוא היה דימת יאבג םרוי .םיבר םינותנ דוע שי ןבומכו .וב

 ."םתוא לרטנ .המגמה דגנ םהש םיינש שי ,םיילכלכ םינותנ הרשע

 התא םאה .תירקיעה המגמה ךותבש םינותנה ראש םהמ איה הלאשה

 ,ןכל ?המגמה דגנ אוהש דחא ןותנ שישכ ,"םש העות אל ינא" :רמוא

 לדבהה המ האור יניא ,בגא .היצמרופניא לש היעב הניא היעבה יתעדל

.םישדוח העברא-השולש ןיבל הנש יצח ןיב יטירקה

 לע אלא ,קיודמה םישדוחה רפסמ לע רבודמ אל :ןומרכ קירא ◆

 .יולגו חותפ היהי הלשממה לש תועצהה לע ןוידהש םיצור .תופיקשה

 רשפאלו תרדוסמ הרוצבו ןמזב העצהה תא איבהל שי  :םייהטרו יבא ◆

 תדעו ךותב קר אלו ,ירוביצ ןוידל עיגהל לוכי הזה הרקמבש ,ןויד

 המ לש םינבומב ביצקתל תוסחייתה רשפאל לוכיה ןויד ;ילוכו םיפסכ

 .םינטק תונובשחו םישומישל תורוקמ לש םינבומב אלו ,גישהל םיסנמ

 .םינותנה ידי לע להונמ תויהל ןיבל הנידמה תא להנל ןיב לדבהה הז

 תא םילהנמה םינותנה הלא ?ןותנ דוע היהי אל וא ןותנ דוע היהי

 .ונחנא אלו ,הנידמה

 אלו םישדוח השולש דועב הלכלכה תא חתנל לכוא םא :רודירא םרוי ◆

 ,םינועבר ינש יל ויהי ,רבמצדל תאז תוחדל לכוא אלש רורבו ,םויה

 דחא ןועבר יפל .אדרג תוירקמ התייה וא המגמב יוניש היה םא עדאו

 ינאש אל .יוניש וליחתה םהש וא ,תוירקמ תאז םא תעדל רשפא-יא

 תושעל םויה לש תוסנכהה סיסב לע ךירצ ינא לבא ,רבעה תא להנמ

 ,בוצקתה ךילהת והז יכ ,האבה הנשה לש תוסנכהה לש תיזחתה תא

 .טושפ אל אוהו

 תרגסמ ונל התייה ול :רודירא ד"וע ירבדל ךשמהב :רגמש ריאמ ◆
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 םה הדעו שאר יבשוי הבש היצאוטיסהמ ששוח יתייה אל ,תיתעמשמ

 לכ תא לרטנל וז ךרדב לולע התא ונלש תואיצמב לבא .הדעווב םירבח

 .םהלש הדעוול וכלי אלו תאזה הדעוול קר וכלי םה .תסנכב תודעווה

 תא תיבשהל שאר בשויל רוסאש יהשלכ הרוצב חיטבהל הצור יתייה

 בשויה קר בשוי ןהבש תודעו ריכמ ינא .ךכ לשב ולש הדעווה תדובע

 הצור ינאש תואיצמ הניא תאז .רתויה לכל ,דחא םדא דועו שאר

 .הב דימתהל

 .היהי המ שחנל רשפא-יא :ןומרכ קירא ◆

 הכירצ איה :תויצקנופ יתש שי ביצקתה תדעוול :ביצקתה תדעו יבגל

 .וילע חקפל םג ךכ-רחאו ,ןורקעכ ביצקתה קוח תקיקח ךלהמ תא ליבוהל

 הדעווה תרגסמב הדעו שאר בשוי לכש אוה תודעו ישאר לש ןויערה

 יהמ ררבל הצור אוה יכ ,םייביצקתה םיאשונה לע רשה לומ דבוע ולש

 ורישעה םה וזכ הרוצב .ולש הדעווב הנוממה רשה לש הדובעה תינכת

 .תויפיציפסה תודעווה תדובע תא

 דיקפת תא םינתונ צרמ תגלפמל ?ביצקת תדעו רוציל עודמ :ןורוא םייח ◆

 רתויב םיאתמה םדאב רוחבל הכירצ איהו ,ךוניחה תדעו שאר בשוי

 דובכש םינוירטירקב דומעל הכירצ איהש וא ,ךוניח לש טבמה תדוקנמ

 צרממ חלוש יתייה .םיביצקתב ןיבהל ךירצ אוהש - םהילע זמר אישנה

 התוא ברקמ יתייה אל .ךוניחה תדעו שארב דומעתש ןואלג 'בג תא

.ביצקתה תדעוול

 .יתוא תענכש :ןומרכ קירא ◆

 יניינעב יוצמ אוהו ,לודג לרנג שי :ןוחטיבו ץוח תדעווב ךכ :ןורוא םייח ◆

 .ימואל חוטיבב גשומ םוש ול ןיא ךא ,ןוחטיבו ץוח תדעו

 .ירמגל ינשמ הז .הדוקנה וניא תודעו ישאר לש ףיעסה :ץנג לברא ירוא ◆

 תאז תורמלו ,ןוחטיבו ץוח יניינעב תיחמומ הניא ןואלג 'בג ,הזמ ץוח

 .ןוחטיבו ץוח תדעוול התוא תחלש

 שי .תסנכה ירבח לש תויוכיאה תא תמכל ךרד םוש ןיא :ןורוא םייח ◆

 ,הפלחה-יאו הדימל ,הבשקה ,תוחכונ בייחמה ןונגנמ ובו ,דחא םוקמ

 לוכי אל .הטלחהה ביט תא רפשמ וניא הז .תסנכה ירבח תוניסחב אוהו

 םילקש ידראילימ השיש תחא תבב דירוהל הטילחמ תסנכהש תויהל

 םתוא לאש .וב וחכנ אל וב ועיבצהש םישנאה בורש ןוידב ,ביצקתהמ

 ,גשומ םוש םהל ןיא - תוברתב ,ךוניחב ,ןוחטיבב םיצצקמ הפיא םויה

 .תוירחא םוש םהל ןיאו

 הברה עורג בצמב ויהש תונידמ םירשעמ הלעמל שי :ץנג לברא ירוא ◆
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 ונחנאש תאזה היצפצנוקב םיבצקתמ ןמזה לכ ונחנא .ונתאמ רתוי

 ,הקוחל םיסחייתמ ונחנא םא ,םיבייח ונחנאש בשוח ינא .חילצנ אל

 םילוכי ונחנא ךיאו ,היהיש יואר המ ונמצע תא לואשל ןמזה לכ

 דנליז-וינב ?היעבה וז ;שארמ הנש יצח ביצקת לע רבדל .ךכל ברקתהל

 תוזחל רשפא םש םאה ,שארמ הנש יצח רבדל םיחילצמ הילרטסואבו

 םירבדמ םש םגו ,הינטירבב תולודג תומרופר התשע ר'צאת ?תרחא

 תא בייחמ הז .טושפ הזש רמוא אל הז .םדוק הנש יצח ביצקתה לע

 לש בוצקתה תטיש תא שוטנל בייחמ הז ,ראשה ןיב .לעייתהל תכרעמה

 007 לע רבדל ליחתמ התא םא יכ ?עודמ .םיפיעס 007-ל םיפיעס 006,7

 ילכלכה בצמהש האור התא רבוטקואב םואתפו ,יאמב וא ינויב םיפיעס

 אל יאדווב התא ;שמגתהל ליחתהל לוכי התא ,וזחש יפכ ןניא תויזחתהו

 לע ינויב רבדל טלחהב רשפא .םיפיעסה 006,7 תא בוש חותפל לוכי

 .תונשל - הדאפיתניא תצרופ םואתפ םאו ,הלודג ביצקת תרגסמ

 אוהו ,אל המו רשפא המ לש הזה ןיינעהמ רדענ תצקש ,ףסונ רבדו

 שיש ,םירחבנה תיב לע םירבדמ ונחנא :םישדוחה תשש ןיינעל בושח

 ,הרוק המ עדוי וניא לארשי תנידמב רוביצה .רוביצה יפלכ תוירחא ול

 אוה .םלועב יתאוושהה רקחמב האור ינאש המ יפלו יתנבה יפל

 אשונב תיפיצפס םיחמתמה םיאנותיע טעמל ,ברועמ תויהל לוכי וניא

 תויהל לוכי וניא ,תינכט הניחבמ ,חרזאה .םינפבמ וירחא םיבקועהו

 ךשמב השענ ביצקתה לע ןוידהשכ ,ולש תרוקיבה תא ריבעהלו ברועמ

 ,םיבחר ,םילודג םירבד לע ינויב רבדל וליחתי םא ,לידבהל .םיישדוח

.תוינכת 52-03 לע

 וא הבוט ,הלשממה לש תיביצקת תינכת וישכע שי :רודירא םרוי ◆

 םהילע שי .רוביצל םיעודי הב םיירקיעה םירבדה לבא ,הבוט אל

 תוחפ ךותב הלעננ תאזה תינכתה לוכה ךסבו ,הכימת םהב שיו ,תרוקיב

.םיישדוחמ

 היהשהב הנודנ איה ?הנודנ איה יתמ לבא .רומג רדסב :ץנג לברא ירוא ◆

 .הנש יצח לש

 הז םיישדוחש דיגהל רשפא-יא ,תינכת םישיגמש עגרמ :רודירא םרוי ◆

 .ןמז יד אל

 ירוחאמ לנויצרה .ביצקתה תדעו ןיינעל ןורחא טפשמ :ץנג לברא ירוא ◆

 תויושר תדרפה תושעל אוה תונוש תוקוחב תועיפומה ביצקתה תודעו

 הדעווה ןיבל הקיקחה לע הנוממה וא תקקוחמה הדעווה ןיב תימינפ

 ,םיפסכה תדעו תויהל הרומא תאזו ,רבע ביצקתהש עגרמ הב תלפטמה
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 קר אל בייחמ הז לבא .תיביצקתה האצוהה תא ףטוש ןפואב הוולמה

 בשויש ימש הרקי אלש ,תילנוסרפ הדרפה םג אלא תידסומ הדרפה

.ךפהלו ביצקתה תדעווב םג בשֵי םיפסכה תדעווב

 אל הז םאו ,הקוחל סינכנ תאז לכ תאש בשוח אל ינא :רגמש ריאמ ◆

 ןורוא כ"חש המ תא םילשהל ידכו .ליגר קוחב היהי הז ,הקוחב היהי

 תויהל ךירצ ,תדחוימ הדעו תמאב איהש ,ביצקתה תדעוובש ןכתיי ,רמא

 .תוחפל תחא הנש לש ןויסינ ול שיש םדא

 בוביסב םג היה הזו ,הזה בכרהב חתמל םיעלקנ ונא :ןומרכ קירא ◆

 יונישה תא ןגעל יאדכ תיחכונה תואיצמבש בשוחש ימ ןיב ,םדוקה

 ואוב .הקוחה  ןמ הקיקחה תא דירפהל רשפאש רובסש ימ ןיבל הקוחב

 .תומלשה תונשל תושימגה תא ריאשהל ידכ ,הליגר הקיקחב תאז קקוחנ

 עיגישכ ירה ,התע ןכ השענ אל םאש איה ילש השוחתה :רגמש ריאמ ◆

 .הקוחב תאז ונגעי אל ,תרמאש יפכ ,ילוא 0202 תנשב ,םויה םעפ-יא

 יתוא גיאדמ .םיילאיצוסה םידבועה ןוגרא שאר תבשוי ינא :ץרפ יתא ◆

 בבוס שיש םיניבמ אלש ,תאזכ הרוצב תשרשומ תמייקה השיגהש

 תילכלכ תינכת התייה אל .תוינידמה עבוק ידיב אצמנ וקלחשו ,בבוסמו

 .וישכעל וישכעמ תוינכת וא םיאלט לש ץבקמ היה אלו ,תיגטרטסא

.תינבומ הייאר ןיא ביצקתל

 אל .םירשה םע הרוקש המ דיחפמ יתואו ,רוביצה לע םירבדמ םתא

 .םידרשמ דחאל םיכלוהש ועידוה תרושקתבו ,הבישיב יתפתתשה ןמזמ

 רבכש עדי אלו ,אשונה לע דקפומ היה הבישי התואב רדחב בשיש ימ

 !םידרשמה לש הקולחה לע ועידוה

 םינותנ תויהל םיכירצש ןוכנ ,םיינכדעה םינותנהו ביצקתה ןיינעלו

 לש תיטירקה הסמהש אוה תונעוצקמל 'הרוטלח' ןיב לדבהה .םיינכדע

 קלח ,בגא ךרד .תוינידמו עדימ לש תיתשת הל שיש ,תינבומ הבישחה

 ,םייולת-יתלב םינתשמ םקלח ,תוינידמ לש הדלות תמאב םה םינותנהמ

 םדיקפת יתלשממ דרשמ ךותב םיליבומ םימרוג .םיַמשמ הרֵזג םקלחו

 .תילכלכה תוינידמה תא ליבוהל

 והשמ שי .לארשי תלשממ לש סומסוק-ורקימ אוה םויה רצואה דרשמ

 ,ביצקת תרגסמ עבוק וניא רצוא דרשמ :תכרעמה ךותב דואמ גיאדמ

 - בגא ךרדו ,תויופידעה ירדס תא םיעבוק עוצקמה ישנא דרשמ לכבו

 הז םויה ךא םיחינזה םידרשמבו החוורבו הדובעב קר היה הז רבעב

 ךותב קחשמה יללכ םהמ ןיבהל ךירצו .ןוחטיבלו תואירבל טשפתמ רבכ

 יתנש-בר ביצקת שי .ביצקת תעיבק לש קחשמה יללכ םהמו ,הלשממה
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 ,ללכה ןמ תואצוי תוטלחה ןנשיו ,הנשה ךלהמב תומאתה רובעל ךירצש

 םא ,קיפסמ ןמז הז הנש יצחש תבשוח ינא .םייופצ ויה אלש םיכילהתב

 תינכתה ןיב רשק ןיאש ,הנשל הנשמ תינכת אלו חווט תכורא תינכת שי

.םיחקל תקפהו חותינ ןיאו ,השדחל תמדוקה

 לש תונעוצקמה ןיינעל תסחייתהש החמש ינא ,רגמש טפושה דובכ

 .ולאה תוינכתה תא שיגמש ימ לש תונעוצקמה הבושח לבא ,םירבחה

 םשב העש תארוה הסנכנ 5891 תנשב :תינבומ הלוח הער ונל שיו

 הזה קוחהש אלא ,החצנוה העשה תארוהש קר אל .'םירדסהה קוח'

 ,םוצע רפס אוהש ,ביצקתה לע ףסונ ךכו .םיקוח עלובה ןתיוול השענ

 אוה םיממוקמה םירבדה דחא .לודג תוחפ אל אוהש םירדסה קוח

 םהמ םילאוש םינוידה לש הזה קלחב ונחנא .ביצקתה לש הבושתה

 תונוכסחה דחא איה העינמה .העינמב םיעיקשמ הפיאו ,תויופידעה ירדס

 .ללכ םויה תמייק הניא איהו ,תואירבהו החוורה יתורישב םילודג יכה

 תיתלשממ תוינידמ לש תוברת ונל שי .'תופרש יוביכ' ןה תוינכתה לכ

 יפכ .ירשפא הזו ,הסיפתה יוניש לע דובעל ךירצו ,ביצקתה יאשונב

 תאזה תילכלכה תינכתה .תופיקש ןיאו - םיישדוחל ץווכתה הז ,םתרמאש

 הארנכ לבא ,השדחה הלשממה תסינכמ םירופס םימי ךותב התשענ

 קקחנ ,רבמצדב רשע העבשב ,תסנכה לש ןורחאה םויב .הריגמב התייה

 !םש ויה אל תודבועהו ,3002 תנשל ביצקתה

 םושמ ,םינכת הקוחל סינכהל שיש םירמוא ונא :םייהטרו יבא ◆

 תנשב ,הב תויהל םיכירצ םהש םיבשוח ונחנא הכוראה תולכתסהבש

 ,םתוא םשייל לכונ אלש הנכס שי ,הרצקה תולכתסהב לבא .0202

 תוימיטיגלה לכ תא "גורהנ" ונחנא ךכבו ,םתוא םימשיימ אל לעופבו

 .הקוחה לש

 ,םדוק יתרמאש המ תא ילוא רתוסה ,יתניחבמ שודק רבד :הרעה דועו

 שיש ןיקת אל יכה רבדה והז ,יתעדל .םירדסהה קוחב שומישה אוה

 ,רעטצמ ינא .אל וא ףסכ שי םא הלאשל רשק ילב ,תסנכה תדובעב

 ןוחטיב לש םינועיטב םישמתשמש יפכ ,הזה ןועיטב שמתשהל רשפא-יא

 תא לרטנל איה תאז ןקתל הדיחיה ךרדה ובש בצמ םירצוי .הנידמה

 תושעל עגרכ הסנמ התאו ,םיפסכה תדעו אל ינא .הזב שמתשהל תלוכיה

 .'םיליד' יתא

 וניא םירדסהה קוחש ןעוט ינאו ,ךתעדל םיכסמ ינא :ןורוא םייח ◆

 .ןוכנ אל ןיינעה תא םיגיצמ םתאו ,רקיעה

 אוה תואיצמה םע דדומתהל םוקמה םא איה הלאשה :ןומרכ קירא ◆
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 הקיקחל ךייש המו הקוחל ךייש המו ,הפיאו הליגר הקיקחב וא הקוחב

 ביצקתה תודוסי קוחל תופסות ןהש תודוקנ יתש שי וזה העצהב .הליגרה

 .ןוכנ םיחסונמ םג םהו ,םיבוטו םיבושח םירבד שי ,םייקה

 תודוסי קוחל םיינש וא ףיעס לש תפסות ךל שי םא :רגמש ריאמ ◆

 .יילע לבוקמ רבדה ירה ,ביצקתה תודוסי קוח תא ןקתל לוכיה ביצקתה

 ,הז תא בותכת םא .המלשה הקוחה ךותב ללכיי ביצקתה תודוסי קוח

 ןיכהל ךירצ ילוא .הלאה םיפיעסה לכב ךרוצ שיש רמוא אל ןיידע הז

 םיפסונ םיטרפ ויהי ובו ,"ביצקת תנכה קוח" ארקייש יללכ ביצקת קוח

 תעש תונקתמ חמצ םירדסהה קוח אולה .הקוחב םיבותכש הלא לע

 ילוטיב לש הרוש םוריח תעש תונקתב ונללכ םעפו ,תוחיפה ןיינעב םוריח

 .תוחיפב םירושק ויהש םיקוח

         לבא .ץורית אוה ,בוש רמוא ינא ,םירדסהה קוח :ןורוא םייח ◆

edart-ה  ffo הגיצמו םיקוח תלטבמ םג הלשממה ירה .םייק אל הזה 

 קסעה תא השוע איה .םירדסהה קוחב אל רבוע אוהש ירחא קוח תעצה

 םא .תויחונ ךותמ לוכה ,תחא םעפב העבצה לש הביסהמ ,ליגרתכ הזה

 תויוגייתסה יל ולטיב םיימעפ .לטביו עיפויו הלעי - בור הלשממל שי

 הדעווה שאר בשוי .והשלכ יפסכ קוחמ המכ-יפ םיבושח םהש םיקוחב

 ידכ ךות לטבל רשפא ויפלש ףיעס שי ."הקיקחה תא רצוע ינא" :רמוא

 ןיבו םירדסהה קוח ןיב רשקה לכ .ךכ-רחא ולטובש םיקוח שיו ,הקיקחה

 ךירצ .ירוביצ ןפואב ךכ תאז גיצהל חונש אוה תיטרפ הקיקח ילוטיב

 איה םויה תמייקה העצהה םאה .תסנכה ירבח לש הקיקחה תא ןסרל

 .חוטב יניא ?רתויב תיתנובתה

 .ןאכ ורמאנש םירבדהמ קלח שיחמהל ינוצרב ,םויסל :ןומרכ קירא ◆

 ,ןילביר יבור ,יחכונה תסנכה שאר בשוי לצא יתייה רפסמ תועובש ינפל

 רש" :רצואה ל"כנמ ול רמוא .ןופלטב רצואה ל"כנמ םע רביד אוהו

 ריבסה ןילביר ."תחא העבצהב ריבעת םיפיעסה לכ תאש שקבמ רצואה

 ירחא ףד לש תאזכ המישר ןאכ תחנומ .לוכי אל ינא ,דובכה לכ םע" :ול

 ינא ."…התאש ךכ לע דמוע רצואה רש ,ןיבמ אל התא" :רמא אוהו ,"ףד
 ןילביר תא יתלאש ?הזכ רבד עמשנ הפיא .תיטילופ תוברת לע רבדמ

 יילא םיריש ,הצור רצואה רש םא" :הנע אוהו ,החישב ךישמה המל

 .תיתייעב תלקולק היווהמ קלח קר והז ."יתא רבדי לוכ םדוקש ,ןופלט
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ישילש בבס

םירבודה תומש

 ביבא לת תטיסרבינוא םיטפשמל הטלוקפה - תימלוש ,ינולא

ןתיא ,והילא ןב )לימ( ףולא

היטרקומדל ילארשיה ןוכמב רקחמ רזוע - ישיבא ,שינב

היטרקומדל ילארשיה ןוכמב רקחמ רזוע - ירוא ,לברא ץנג

בקעי ,רורדימע )'לימ( ףולא

 מ"עב "רודלש" ל"כנמ - ימס ,ךירדירפ

םילשורי ,תירבעה הטיסרבינואה ,הנידמה עדמל גוחה - ןועדג ,טהר ר"ד

 ףיסוהל םיעיצמ ונחנאש םיירקיעה םירבדה תא םכל גיצא :ןומרכ קירא ◆

 ירטשמה קרפב בותכש יפכ .םייקה ביצקתה תודוסי קוח לש תיתשתל

 - "ביצקתה תודוסי קוח" םויה הנוכמש המ לע ססבתי ביצקתה ,הקוחב

.תיתקוחה תרגסמב בוצקתה ךילהת רקיע תא רידגמה דוסי קוח

 שיגת הלשממה" :ביצקתב ןוידה ךשמל עגונ דחאה :םירבד ינש ונפסוה

 אל ,הבורקה םיפסכה תנשל ביצקתה קוח תעצה תא תסנכה תקיקחל

 םינוידה םויה םא רמולכ ."ורושיא דעומ ינפל םישדוח השישמ תוחפ

 ןורחאה דעומה ינפל םיישדוחכ בוטה הרקמב םיליחתמ ביצקתה לע

 לכ ומכ ,יברמה ןמזה לש ןוויכב תכלל איה ןאכ העצהה ,הקיקחה םויסל

 העצהה .הזה חוורמה תא ריאשהלו ,חתופמה יברעמה םלועה תונידמה

 לש ןורקעה תא ססבל הרומא ,הרואכל ןטק יוניש הליכמה ,תאזה

 הלאה םיאשונה ביבס ירוביצ ןויד רשפאל ,בוצקתה ךילהתב תופיקשה

 ,םתוא תשבגמ איהש יפכ ,תויופידעה ירדס תא ןוחבל הלשממל רשפאלו

.רתוי הבחר הרוצב

 יפיצפס ןפואב קוסעתש ביצקת תדעו םיקהל איה היינשה תפסותה

 DCEO-ה תונידממ הברהב םייקש המ ךמס לע ,בוצקתה ךילהתב
 הדעווה .םויה תסנכה לש םיפסכה תדעו וב תקסועש הממ הנושבו

 םידרשמב הלשממה ירש לומ ביצקתב םינושה םיפיעסה תא ןחבת תאזה

 םיביצקתה .הלשממה ירשמ קתונמב אל םגו תחא השקמכ אל ,םינושה

 תא לידגהל ידכ ,םינושה םידרשמה לומ ונחביי םינושה םידרשמה לש

 .תעצבמה תושרה לע םירחבנה תיב לש חוקיפה תייצקנופ
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 סינכהל רשפא-יא הקוחבש קפס ןיא .םייזכרמה םייונישה ינש הלא

 תואיצמה תא רפשל ידכ סינכהל םיצור ונייהש םייונישה לכ תא

 .םייח ונא הכותבש תבבלמ-אלה

 תכרעמה לש ןוקיתה ."הסרק תכרעמה" :ןורוא כ"ח תא טטצל םא

 ינפמ ,תונקתב וא הליגר הקיקחב תושעיהל םיבייח תכרעמה לש תויעבהו

 .תונשל ירשפא-יתלב דע השק היהי ,הקוחב עבקייש המש

 עיפומ אוהש יפכ ,ביצקת תדעו ירוחאמ לנויצרה :ץנג לברא ירוא ◆

 ןורקע סיסב לע הדרפה ןנוכל אוה ,תונוש תונידמב תונושה תוקוחב

 תקיקח ךילהת תרקב לע יארחא היהיש ףוג ןנוכלו ,תויושרה תדרפה

 לע הרקבהו חוקיפה תא ריבעהל - קקוח ביצקתהש עגרמו ,ביצקתה

 תונחבומ תודעו יתש ןנוכל שי רמולכ .םיפסכה תדעוול ביצקתה םושיי

.הזה טביהב

 לוכיבכ ,םלועל םייטנוולרה םירבד ןהיפלו ,ועמשנש תויוגייתסהה ןיינעל

 הזה טביהב תידוחיי לוכיבכ לארשי תנידמשו ,לארשיל םייטנוולר םניא

 ךרואל ביצקתה לש ימדקמ ןויד סינכהל ןויסינה וא ביצקתה תדעו ומכ -

 ,יתנש-בר ביצקתל ונלש העצההמ התייה היינש תוגייתסה .םישדוח השיש

 תשגה רמולכ ,"]…[תואבה םייתנשל הרהצהו ביצקת תעצה שגותש"

 תידיתעה תוינידמה רבדב הלשממה לש הרהצהו ביצקתה קוחל העצה

 היהי המ תוזחל היעב שיש התייה הנעטה .ןכמ רחאלש םייתנשל הלש

 יכ ,תיתייעב  הרהצההש התייה תפסונ הנעטו ,המידק שולש-םייתנש

 םג איהו ,תירוביצ וא תיטפשמ תוירחא תניחבמ תבייחמ אל םג איה

.רבד הריבסמ אל

 .המישי הניא שארמ םישדוח השיש תייגוסש התייה תפסונ תוגייתסה

 םניא םה ,ינוי שדוחב הלשממל ויהיש םינותנ גיצהל רשפא-יא

 .ידיתעה ביצקתה לע ןודל ליחתהל ליבשב םיקיפסמ םניא וא םייטנוולר

 לע ןודלב ער םוש ןיא .ללכ יטנוולר אל הזש הרמא תרחא הנעט

 תוגייתסה התייה .ביצקתה תנש ףוס ינפל םישדוח השולש ביצקתה

 ,תיעוצקמ הניא איהש טביההמ ביצקתה תדעוול ןאכ העצהה דגנ תפסונ

 תודעו ישאר םיחקול ונחנא :הזה רופיסה ךותל 'זע' םיסינכמ ונחנאש

 המאתה וא םירושיכ ,הקיז םוש םהל ןיאו ,דחא רבדב םיחמתמה

 ,ןאכ םיגיצמ ונחנאש העצהל תוגייתסה התייה .ביצקתב קוסעל יהשלכ

 .םויה ביצמ םירדסהה קוחש היעבל תמלוה תוסחייתה םצעב ןיאש

 אוהש תרחא הנעטל הריתסב דמוע הזו ,יידמ ללוכ ןאכ חסונהש

 תורשפא בייחמ ביצקתב ןוידהש התייה הנורחאה הנעטה .יידמ טרופמ



502
ןויד תוצובק

 הלשממה לש תוירחאה לע םירבדמ ונחנא םא רמולכ ,תויצקנס ליטהל

 תיבל תורשפא תתל םיבייח ונחנא ,ביצקתה ךמסמ לע ,בוצקתה לע

 וא ביצקתה תרגסמ תא םיצרופש הרקמב היצקנס ליטהל םיקקוחמה

 .האלה ןכו הנממ םיגרוחש

 טעמכו ,ןושארה שגפמב דואמ ףירח ןפואב הלעש אשונ :ןורוא םייח ◆

 אוה ,םירבד וילע ףילחהל םעט שיש בשוח ינאו ,ינשה שגפמב הלע אל

 םהמו ,תסנכה לש רשקהב תונמאנה קוידב יהמ ."רוביצה ןמאנ" גשומה

 םש יכ ,םייניינעה דוגינ לש רושימב אלו ?םימייקה םיקיודמה תולובגה

.תסנכה ןונקתבו קוחב רדגומ אוה

 ,םיניישעתה תא וא םירישעה תא וא בגנה תא גציימ ינא םא ,המגוד רותב

  תרבד רמשכ הלע אשונה .ימיטיגל הזו ,קחשמה יללכמ קלח אוה הז גוציי

 םיפסכה תודעו לע רביד אוה .ןוירוטקרידה לדומ תא קיתעהל ךירצש רמא

 ותואמ ,תוירחא תניחבמ .תעצבמה תושרה לע קר אלו ,תכרעמה לע םגו

 התאו ,תויטנסרטניאה תוקיזה תא ךילעמ לישמ התא ,תסנכב התאש עגר

 םה המ הלאשה קרפה לע דומעל הכישממ ןיידע .ינללוכ סרטניא גציימ

 איה תעצבמה תושרה לבא ,רוביצל ןמאנ איה תעצבמה תושרה .תולובגה

 תושרה לש תופקתשהה איה תסנכהו ,תסנכה רשאמ תוחפ אל תיטילופ

 תכרעמה ,תקקוחמה תושרה םע תשגפנ תעצבמה תושרהשכ םאה .תעצבמה

 וא ,ולש ןוויכל ךשומ דחא לכ הבש ,"תוחוכ תיליבקמ" לש תכרעמ איה

?רתוי תכבוסמו תבכרומ ,תרחא תכרעמ תאז אמש

 יניינע ןוידל המודה והשמ לכש אוה ךשמהב הלעש ינשה אשונה

 יכה יוטיבה ןבומכ .להנתמ וניא ,עיפשהל תלוכיל ,תיניינע הניחבלו

 תארבהל קוחב רבודמ עגרכ .םירדסה קוח ותוא אוה הז לש ינוציק

 תאזו ,ףוסב העיבצמ תסנכה ובש ,םירדסה קוח תנוכתמב לבא ,קשמה

 תאלעה ,תזזגה קוח לוטיב םיעבקנ תחא העבצהב .תערכמה העבצהה

 םייונישו ,ירוביצה רוטקסב םידבועה רפסמ ץוציק ,76 ליגל היסנפה ליג

 ,דעומב םליש אלש ימל הרוק המ םניינעש ,הסנכה סמבו מ"עמב יוסימב

 חולבש ןבומ ,לוכ םדוק .םיאשונ לש םלש לולכמ ;רבעה ןמ ול שי לבא

 ,תופיקשל בורקש המ לכ לרטנמ הקיקחה לש הז הנבמ ,הזה םינמזה

 .ילוכו יניינע ןוידל

 תולובגה תא ןוידה ץרפ ,ביצקתה קוחב הנשה ונדש םימעפה שולשב

 שגפמב ."הזה ןוידה ךותמ תסנככ תלרטונמ תסנכה"ש בצמל איבהו

 תאז ולביק רבעשל רצואה רשו רבעשל רצואה דרשמ ל"כנמ םדוקה

 .'םידרשמ' תונוכמה תוקלחמ ול שיו ,דחא דרשמ שי םויה .הנבהב תוחפ



ה 
ירוביצה הצעומ

וניכה • ת
עה ס

יריש

602
התלועפ תונורקעו הידיקפת ,היתויוכמס - תעצבמה תושרה

 ,תכרעמה לכב הדיחא תילכלכ תוינידמ םייקל ךרוצה תחת תאז לכ

 ,הזכ וניא יעוצקמ דרשמכ רדגומש המ .תוכלשה ןומה תורזגנ ךכמו

 ידי לע רצואה דרשמב תולבקתמ תויזכרמה תויעוצקמה תוערכהה יכ

 לש וא ימואלה חוטיבה לש םינוקית םע ,ןיינעב םיקסועה םיטנרפרה

 תוכמסה רצואה רשל תרבעומ םייקה קוחבש םתעדיה .רצואה דרשמ

 וא םיבשות ןוילימ לכ לע תויהל הכירצ תסלו הפל האפרמ םא טילחהל

 קר היהת תסלו הפ חותינל הקלחמ" :בותכ ?םיבשות ףלא תואמ עבש לע

 רשו רצואה רש" :בותכשכ םג ."רצואה רש תוכמסבו םיבשות ןוילימל

.טילחמ רצואה רשש םיניבמ םלוכ "]…[ וטילחי תואירבה
 םידרשמה לשו רצואה דרשמ לש לקשמה תא תרחא ןזאל ךירצ ,יתעדל

 עיגי הז רבד לש ופוסב .םידרשמל רתוי לודג בחרמ תתלו ,םינושה

 ,תואיצמב הזיחא הברה הל שיו ,דוסיה תחנה .תללוכ ביצקת תעצהל

 ,הלשממה לש תללוכה תוירחאה הררופתהש איה ,ןוחטיבה דרשמב ללוכ

 לכ וחרבי אלש םיסוסה תא רומשל ליבשב םיליט הברה ךירצ ןכלו

 םילכ רתויו רתוי םיכירצ ?רבד לש ופוסב תאז םישוע ךיא .ומוקמל דחא

 לש ןורמתה שפוחו דרשמה לש ןורמתה שפוחש ,םיזכרממ ,םייטסילרטנצ

 דואמ יזכרמ ביכר אוה רכשה .ונטקיו וכלי ולש הטלחהה שפוחו רשה

 אוה ןוחטיבה דרשמ .םידרשמה לכבו רצואה דרשמב הרדגהבו ביצקתב

 ןוילימ םישימחל לעמ לש ביצקת לבקמ אוהש םושמ ,ללכה ןמ אצוי

 ימכו ,רושיא לבקל ךירצ אוה ,רתוי הצור אוה םאו ,רושיא ילב םילקש

 חוודל לוכי ינא ,ןוחטיבה ביצקת יניינעל הנשמה תדעווב םעפ אל בשיש

 המגודה תא םיאיבמ דימת רצואה ישנא .העש עברב ךרעב רמגנ הזש

 דרשמב הארת יכ" ,ןוכנ וניא וילע רבדמ ינאש המ המל קמנל ידכ תאזה

 ,רכש תואצוה %25-ל ועיגה ףוסב ."הרוקש המ הארתו ,ךכ הז ןוחטיבה

 .הזב טלש דחא ףאש ילב ,םוקישו תואלמג

 ןובשח לע רצואה דרשמ תומצעתה לש דואמ הקזח המגמ הנשי

 אל הז םאש השגרה ךותמ ,תקולחמ ךכ לע ןיאו ,םירחאה םידרשמה

 ומכו .רזבתהש יפכמ רתוי דוע רזבתי קסעה ,דואמ יטסילרטנצ היהי

 ."וישכע הרוק המו ךיא קר אל ,המידק ולכתסת" :רמוא ןומרכ 'פורפש

 ןורתפ הפ ןיאו ,ןורתפהמ קלחש בשוח ינא ,המידק םילכתסמ םא זא

 .רצואה דרשמ לש ולקשמב רחא ןוזיאב אוה ,אלמ

 תנשמ ןושארה קוחה :םירדסהה ןכות יבגל םינותנ תצק :שינב ישיבא ◆

 301 םע ,תילכלכה םוריחה תינכת התייה תאזו ,םידומע 51 ללכ ו"משת

 קוחב זאו ,דרי תצק הז ךכ-רחא .עוציב תארוה אוה ףיעס לכ .םיפיעס



702
ןויד תוצובק

 תנשב .םיפיעס 871 םע ,91-ל אירמה םידומעה רפסמ ,ג"נשת תנשמ

 תנש ףוסמ ,ןורחאה םירדסהה קוחב !םיפיעס 134 ,םידומע 54 - ס"שת

 ?הזה םירדסהה קוחבו !םיפיעס 675 ,םידומע 07 שי - 3002 תארקל 2002

 !םיפיעס 003,1 ,םידומע 081

 עיגהל .םירדסהה קוח תא לטבל םימעפ המכ וניסינ :ןורוא םייח ◆

 המכ שי ,בגא ךרד .האבה היצנדקהמ לטובי םירדסהה קוחש המכסהל

.קפואל רבעמ וליאכ איה םתלוכת םע םתוא ריבעהל לקש םיקוח

 הכירצ איהש בשוח יניא .תסנכה יבגל תחא הרעה ריעהל הצור ינא

 המל המוד אל הזו ,ביצקתה אשונב תדקפתמ הניא תסנכה .הקוחב תויהל

 ןויער יתילעה הפ םינוידה ידכ ךותש הדומ ינא .םינש המכ ינפל היהש

 תסנכב תחא הקיקח שי .ותוא ץמיא רגמש אישנה ,אקווד ,יתחמשלש

 תבייחמה - תוניסח תרסהב - יסחנפ ץ"גב תובקעב ןוידל םיללכ העבקש

 לש הנושארה הטלחהה .םתפלחה לע תרסואו תסנכ ירבח לש תוחכונ

 ואבש תסנכה ירבחש ענכתשה טפשמה תיבש םושמ ,הלטוב תסנכה תדעו

.ןכתיי הז םויה תואיצמבש בשוח ינא .םתדובעב ולשרתה ןורחאה עגרב

 ןיינמ ,םורווק חיטבהל ךירצ :םירבד השולש חיטבהל ךירצ יתעד יפל

 םיפסכה תדעווש תויהל לוכי אל .קוח תלבקל העבצהל ילמינימ םירבח

 ,םילקש ידראילימ השיש לש ץוציק לע םוי ךשמב ןודת תסנכה לש

 ואיביו ,ופלחוי לוטיבה דעב עיבצהל ומיכסה אלש םישנא השולש

 דגנ דחאבש ןכתיי אל .ןוידה ךותב תחא הקד ויה אלש םישנא םמוקמב

 תא רתופ אל הז .ורבעי םימיוסמ םיאשונ ,ספא דגנ דחאב וא ,םיינש

 תושעל שי לבא .םירבדה לכ תא רתופ אל יאדווב ,תיתוהמה היעבה

 .תאז ונשיש תסנכה ןונקתב וא הקיקחב םיכלהמ

 דעו רקובמ םייקתמ הזה קלחה .תוחלשמ תורשע תועיפומ םינוידה לכב

 םיבושק ללכ ךרדבש היציזופואהמ םישנא העברא-השולש םיבשויו ,ליל

 לש הבר הדימב בישקמ שאר בשויה .תוחלשמה לש תונעטל דואמ

 תאז לכבש הלא םיאצמנ הפיא" :םילאוש םה זאו ,םיאצוי םהו ,תונלבס

 הסנמ התא םצעב .דגנ עיבצנ ונחנאש םיעדוי םה יכ ,"?ףכה תא ועירכי

 .וללה םיאשונה לע ותא ןיידתהל רנטרפ ןיאו ,תושעל רשפא המ תוארל

 םיאב ,ומצע רצואה רש איצוהל ,וישכעל ןוכנ ,הדעווב םיעיפומה םירשה

 .הלשממב דעב ועיבצה םה הילעש העצהה תא לבקל אל המל ריבסהל

 ושגפנ םהש הנושארה םעפהש ונל םיריבסמ םג הלאה םירשה ,בורל

 יכ ,הדעווב ונתוחכונב איה הזה אשונה לע רצואה יגיצנ םע ןוידל

 םקלחו ,םישדח םה םירשהשכ הרוק הז לכ .םתא ורביד אל זא דע
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 .ביצקת לש הקינכטה תא םיריכמ םניא םה םבורבו ,םיאצמתמ םניא

 רשאמ ןטק רתוי הברה אוה יתקוחה ןוידה לש לקשמהש בשוח ינא

 םירושימב אלו םירחא םירושימב איהש ,המצע היעבה םע תודדומתהה

.םייתקוחה

 ונקסע .םינוידה לכמ ונזקנתה הילאש הלאשה קוידב תאז :ןומרכ קירא ◆

 םינחבאמ ונחנא .'הזונגאיד' תונכל הצור ינאש המב תובר םויה הפ

 הנממש השיג שי ?טפצרה המ .דואמ ער תיארנ איהו ,תואיצמה תא

 ונתוא תוושהל המל !הככ ונחנא" :םירמוא ונחנא .לרוג תרֵזג תעמתשמ

 תונידמל עיגנ אל םלועל ונחנא ,םייביטימירפ ונחנא ?תורחא תונידמל

 ןה תולאשה ,ךכ םא .תמייק איה לבא ,לסופ ינאש השיג תאז ."תורחא

 ?וילא עיגהל םיצור ונחנאש ב בצמ והמ ?יונישל םשרמה והמ

 ?הקוחב המ :הלעה ןורוא כ"חש הנורחאה הלאשל םיעיגמ ונחנא ןאכמ

 ץמאל םינכומ ונא רתוי וא תוחפו ,תויעבה תא ונרתיא םא םגש ינפמ

 שמתשהל רשפאש הארנשו םירחא תומוקמב םהב םישמתשמש םילכ

 רמאנש יפכ יכ .הקוחב בתכיהל םיכירצ םלוכ אל ,וניתוזוחמב םג םהב

 .תונשל דואמ השק הקוחב בתכנש המ ,רבכ

 השק תוגהנתהש החנה תדוקנמ םיאצוי ונחנא :והשמ לע הפ יתגליד

 ,םיקוח ףלא בותכל לוכי התא ,תינטפשמ קוידב אל השיג תאז .סדנהל

 רוציל לוכי התא .ךופה תאז דיגהל לוכי ינא .תוגהנתהה תא תונשל אלו

 היהי ןמז ךרואלש חינמ התאו ,וב םורזי רהנהש יאוותה תא רתוי וא תוחפ

 היהש המ אוה םויה לארשי תנידמב בוצקתה ךילהת .יתוגהנתה יוניש

 הז .תוקופת אלו תומושת ביצקת הז .05-ה תונשב הפוריא תונידמב לבוקמ

potלש ביצקת  nwod mottobלש אלו    pu  וב שי .תחא הנשל ביצקת הז . 
 םה וב םיטלושה םידיחיהש ביצקת הז .תולוח תוער ןומהו םיפיעס 006,7

 תומוקמב םג היה ךכ .הביטנרטלא אלב ,רצואב םיביצקתה ףגא ישנא

 .יתוגהנתה יוניש ללוח םש יונישהו ,יוניש לח םשו ,םירחא

 הלש םידעיה תא הרידגמ הלשממה ,תוקופתה ביצקת םע אב התאשכ

 הדידמל םילכ חתפל ךירצ .תוקופתל םתוא תטרפמ איה ךכ-רחאו

 .הרטמה הגשוה םא תעדלו תאז תמכל רשפא היהיש ידכ ,הכרעהלו

 הלשממה םא !תמכל רשפא לוכה ."תמכל רשפא-יא החוור" :םירמוא

 ךוניחה רשו ,הרישנה תא ןיטקהל הצור איה ךוניחה םוחתבש טילחת

 הנשה ףוסב ,הרישנה תא ןיטקהל ידכ שמתשי אוה םילכ וליאב טילחי

 יונישל םוצע ץירמת הפ שי .אל וא הרטמה תא גישה אוה םא עדת

 ,םילכ ךל םיאיבמ .ןונכת לע דקפומה דיקפ התא םואתפ .יתוגהנתה
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 רבד והז .הלועפ שפוח םע ךכרדל ךל וישכעו ,דעיה הנה ךל םירמוא

.ןאכ םייק וניאש

 .תונשל רשפא תסנכה תא םגש םינימאמה הנקתה ירסח םימימתהמ ינא

 ןיא ,יניצר ןויד תסנכב ןיא םויה .בוצקתה תדעו ןויערב יובח הז

 לכב יתכרעהל .םש בותכש המ תא ןיבהל הל םירזועה םילכה תסנכל

 הז ונלצאו ,הלשממה לש הרימשה בלכ איה תסנכה םלועב םיטנמלרפה

 תסנכה לע םירמוש רצואה ידיקפ וא הלשממהו ,תזבזבמ תסנכה - ךופה

 םימיאתמ םילכ תועצמאבש טלחהב בשוח ינא רמולכ .זבזבת אלש

 ןאכ ובשיש הלאכ ויה ,בגא ךרד .יתוגהנתהה יונישה תא ללוחל רשפא

 סינכהל םיכירצ ןכ ונחנא ילוא ,ךכ לכ השקה תואיצמה ללגבש ורמאו

 יונישה תא ללוחל ידכ ברעתי טפשמה תיבש הרטמב הקוחל תאז

 .הזה יתוגהנתהה

 המו ,םויה השוע םיפסכה תדעו המ קוידב עדוי יניא :ךירדירפ ימס ◆

 .ןאכ ןנכותמה טירסתב םיפסכה תדעו לש דועייה

 תקסוע םיפסכה תדעו רבמצדל רבוטקוא ןיב ללכ ךרדב :ןורוא םייח ◆

 ומכ ,ביצקתל םיוולנה םיקוחה לכבו םירדסהה קוחב ,ביצקתה ינוידב

 ןאכ עצומש המ .תסנכה תא םיבייחמה ביצקת יפיעסב םייונישב לשמל

 ,ביצקתה לש הנכהב קוסעתש תדרפנ ביצקת תדעו םיקהל אוה וישכע

.הנשה ךרואל וירחא ףטושה בקעמבו

 יניא .ךרדה תא אוצמל ונילעו ,תונשל רשפאש העדב ינא :ךירדירפ ימס ◆

 תא םיקהל חילצנ אל ,םלועב תונידמה לכמ ,ונחנא המל הביס האור

 תא לואשל םיכירצ ונחנאו ,רכומ ןורתפה לש יללכה ליפורפה .ןיינעה

 הייארב לכתסמ ,לשמל ,רצואה .יתקוחה אשונל עגונ הז המב ונמצע

 אוה .ןיינעה קוידב הז לבא ,תורחא תונווכ ול שיש בשוח התא .הפוקה לש

 המ לש תינוגראה תוהמה .ול שיש היצמיטיגלה תועצמאב תוינידמב קסוע

 םושמ לוכ םדוק איה ,ול שיש היצמיטיגלה ול שי המל ,השוע רצואה

 .הפוק להנמ אוהו ,םישומישל םיווש תורוקמהש חיטבהל בייח אוהש

 תייה התא יקסע ןוגראב :היעבה הליחתמ הפיא ךל דיגא ינא וישכעו

 םיפסכ להנמש םושמ ,ינויגה אל הז .ל"כנמל םיפסכה להנמ תא ךפוה

 שיאה .םישומישה תא אוצמל ,תורוקמה תא אוצמל ,עייסל ,רוזעל רומא

 תויהל הלוכי אל רצואה דרשמ ךותב .להנל רומא וניא הקינכטה םע

 בטיה ריכמ ינא .ילוכו הרובחתב ,תואירבב קוסעל ידכ תשרדנה המכחה

 תויהל םילוכי םה .תובר םמע יתשגפנ .םיביצקתה ףגאב םישנאה תא

 תואיצמה תא םיריכמ םניא םה ךא ,תינכטה המרב םיחקיפו םימכח
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 .הרובחתב תשחרתמה היעב לע תיטסילוה הייארב בושחל םילוכי םניאו

 .הלש יפסכהו ינכטה טביהב היעבה תא סופתל תוסנל קר םילוכי םה

 םהלש שארה ,לודגל םיכירצ םידרשמה :ב בצמ לע עגרכ רבדמ ינא

 םידדמה לש תוקופת ןוחבל ,תיללכ תוינידממ קלחכ לועפל ,לודגל ךירצ

 ,ןורתפה תא םילשהל ידכש בשוח ינא .שחרתהל ךירצ הז לכ ;םייפוסה

 ,ןיינעה תא תיאשונ םיריכמה םישנא לש תסנכה ךותב trapretnuoc שרדנ
 אוה ,ןאכ בותכ יפכ ,לורטנוקה אשונ .הרקבבו ןונכתב םג קוסעל םילוכיו

 בקעמה תוכיא .בטיה תננכת אל םא בוקעל לוכי ךניא .בקעמו ןונכת

 תודעו אוה ןורתפהמ קלחכ שרדנש המ .ךלש ןונכתה תוכיאב דואמ היולת

 הדעו ,החוור יתורישל הדעו וא תויתשתל הדעו ילוא ,תוידועיי תויביצקת

 תא תאזה הדעווב הארי יתלשממ דרשמ לכשו ,הרקבבו ןונכתב תקסועה

 ונלהינ הבש ךרדהמ עבונה רבשמב ונא עגרכ .טנמלרפה ךותב תבותכה

 תיקסעה תוינידמה תא רידגהל םיפסכ להנמל ןתונ תייה ול .ןיינעה תא

 תטישפל רבד לש ופוסב התוא איבמ היה אוה ,ןוגרא לש וא הרבח לש

 לש הייארב קר לכתסמ אוה ;תוקופתו םיכרצ ןיבמ אל אוה יכ ,לגר

 ,העקשה ילבו ,םיפסכה להנמ תניחבמ ןוסא דימת איה העקשה .תומושתה

 ,עיקשמ התא ךיא - לוקישה .ךוראה חווטבו ינוניבה חווטב תומת התא

 תויופידע ירדס תרדגהב יולת - רצוי התא חווט תוכורא תויוביוחמ וליאו

 .דואמ םייתוכיא

 בצמב ילאדיא ,ןכל .יאשונ שגפמ תויהל ךירצ .יתוכיא תויהל בייח ןוידה

 םידרשמה לכ תקולח ,תאזה תיביצקתה הדעוול תודעוו-תת עברא ב

 ורשפאיש טנמלרפה ךותב םיכמות םילכ תניתנו תוחמתה ידקומ תריציל

 .יניינע ןויד - ירשפא-יתלב םולחכ תראיתש המ ךל היהי זא וא .ןודל

 ,וילע םירבדמש דדוב ןונגנמ ותוא ךותמ ,ןאכ ןייצל ונילע ,הקוחל רשאב

 יניא .םידדצה ינש לש ההובג תונמוימ תמרבו יאשונ היהי שגפמהש

 ךוראו טרופמ םלש קוח תויהל ךירצש ןכתיי .הקוחב ומוקמ םא עדוי

 דייצל ךירצ יכ ןייצי הז קוח .לארשי תנידמב ביצקתה קוחב קוסעיש

 תכיפה .ילוכו ןנכתלו רקבל ןהל ורשפאיש םיעצמאב תודעווה תא

 ולכוי אל רצואהמ יכ ,רוזיב רוצית הלא תודעוול םיארחאל םידרשמה

 היהתו ,לוכה לע עיפשהלו טולשל ליחתת תסנכהו ,הרוצה התואב טולשל

 .תעצבמה תושרה ןיבו תקקוחמה תושרה ןיב תשרדנה הריזשה

 תיתקוחה המרב רמול רשפא םאה ,הלאה םירבדה ךותמ :ןומרכ קירא ◆

 ,חקפל ,םיבאשמ תוצקהל ,תוינידמ עובקל ,ןנכתל םה הלשממה ידיקפתש

 ?תורחא תויונכוס ידיב איה היישעה לכו ,דודמלו ךירעהל
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 .תוינוציקל תוינוציקמ רבוע התא :ינולא תימלוש ◆

 םא עדוי יניא ,ףיעסכ דיגהל רשפא דחא רבד ילוא :ךירדירפ ימס ◆

 יארחא היהי - הלשממה אלו – יתלשממ דרשמ לכש ,הקוחל ךייש אוה

 .טנמלרפה ךותב תיטנוולרה בוצקתה תדעוול

 תודוא לע םתעמש םתא ,תחאה .תורעה יתש יל שי  :ינולא תימלוש ◆

 םה יכ ,קהבומ יכה ןפואב םיינויצוטיטסנוק-יטנא םהש ,םיפיעסה

 ךירצ קוח תונשל ידכ ,עבטה ךרדב .םינוש םיקוחב םיפיעס םילטבמ

 םירדסהה קוחש עגרב .הב ןודלו םייקה קוחל ןוקיתכ קוח תעצה איבהל

 ,ונניא םירדסהה קוחש חיטבהל ךירצ .רבד ןקתל לוכי ךניא ,ראשיי

 תעדל ילבו ,הזה קוחה תועצמאב םיקוח תונשל רשפאת התא - אלו

 ךל שי םא .םיפיעס תקיחמ ידי-לע םיקוח ינימ לכב ןוטלש ירדס הנשת

 .ףיעס רחא ףיעס ןודנה קוחב תאז תושעל שי ,םיידוסי םירבדב םינוקית

 ,ילוכו דובעת תסנכה תדעו ךיא ,תסנכל עגונה ףיעסבש תבשוח ינא

 :דוסי קוח' לש תכרעמה לכל םיאתמ וניאש והשמ הפ םיניירשמ ונחנא

 ךרוצ שי םא .ןושארה קלחה תא קר תמצמצמ יתייה .'תעצבמה תושרה

 ונחנאש תבשוח ינא ,ינשה קלחה תא לבא ,קזחל ילוא זא והשמ קזחל

 איבהל הלשממה דיקפת יכ ,קוחמל שי וירחאש ףיעסה תא .םיכירצ אל

 שי הנדובעת תסנכה תודעו ךיא ןיוצמ ובש קלחה תאו .ףסונ ביצקת

 שי ובש ינפמ ,תסנכה ןונקתב ,תסנכה לש הקיקחה תרגסמב ריאשהל

 דבכת תסנכה םאש המיכסמ ינא .םידיקפת תרדגהו תודעוול הקולח

 ןבומכ ,םיגהנמ תונשל רשפא היהי ,םירחוב ונחנאש הדעו וזיא אלו ,תאז

 המ לע רוזחל ןוכנ אל .םלעיי 5891 תנשמ הזה ףדועה חרסש יאנתב

 תוריחב יתשל 'ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוח' תא ואיבהשכ השענש

 היה אל ןבומכו ,אבוה המ ועדי אל וליפא תסנכה ירבח בורו ,ףטחב

 ןיא .המרד 'תעצבמה תושרה :דוסי קוח'מ תושעל שי .חותפ ירוביצ ןויד

 .ןבומכ טפשמה תיב לש תרוקיבה הנשיו .עיפשי הזש קפס יל

 תא !םוצע השעמ וישכע תישעש ךל רמול הצור ינא :ןומרכ קירא ◆

 תא רערעל הסנמ ןמזה לכש ,ירבח לש ולאמשלו ינימיל תבצייתה

 .ימצעה ינוחטיב

 ינא .המל עדוי יניא .תולוק המכ הפ שיש יל המדנ :רורדימע בקעי ◆

 .םיקוח לש תורימא ידי לע ןורתפ תתל רשפאש בשוח אל ,ךכל דוגינב

 ונלש רוביצה ירחבנו ,המצע בהוא רצואה .הימונוטוא ןיא םידרשמל

 תא םיזבזבמ םה יכ ,תיארחא הרוצב ,רצואה תעדל ,םיגהנתמ םניא

 אל ואוב ,קדוצ רצואה םא .םהילע רומשל הצור רצואהו ,רוביצה יפסכ
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 ךירצ אלא ,קוח םושל תכלל ךרוצ ןיא ,קדוצ אל אוה םאו .ול עירפנ

 דרשמל יארחא רש לכ רקובב רחממ ,ייתובר" :רמאי הלשממה שארש

 ינא המ עדוי יניא ,ךכב דומעי אלש רש הנש דועבו ,חוויד שדוח לכ ;ולש

 ינאש רחאמו .תישונא תוגהנתהל ךייש הז ;קוחל ךייש אל הז ."!השוע

 היהיש הצור יניא ,רשפאש הזר יכה תויהל הכירצ הקוחהש העדב

 סנכנ יתייה אל ,ךכש ןוויכ .הליגר הקיקחב רדסל רשפאש המ הקוחב

 הפ התלעש הלאשה לכלו הנידמב ביצקתה השענ ובש יסיסבה ןפואל

 אוה תסנכה לש חוקיפה ,ףסונ רבדו .רצואה תויוכמסל רשאב וישכע

         האמב ןוכנ היהש המ ונימיב ןוכנ םאה .טנמלרפה לש ירקיעה ודיקפת

 הרקיעב תסנכה לש היעבה .תינרדומה הלכלכב םינמזה ונתשה ?81-ה

 יתעדל .תחקפמ התייה - הצור התייה ול ,יתעדל תיתקוח היעב הניא

 ונלש תסנכל ?תירקיעה השלוחה יהמו .היינע איה יכ ,השלח תסנכה

 תיב לש ץוחה תדעוולש דיגהל םישייבתמ ונלצא יכ ,תעדל םילכ םירסח

 ,םירזוע לש וזכ תומכ ךל שישכ .תווצ ישנא 67 שי ינקירמאה םירחבנה

 םישנא םירשע םיפסכה תדעווב ובשיש איה הבושתה .חקפל לוכי התא

 התא המ לע" :דיגהלו רצואה לומ דומעל ולכויש ,םייטנגילטניא ,םיריעצ

 סנכיהל ךירצ הז םאה "]…[ הככ הזו קיודמ אל הזו ,ןוכנ אל הז ,רבדמ
 .אלש חוטב טעמכ ינא ?הקוח ךותל

 ,תולשממו םיטנמלרפ לש חוקיפ לע הריקס וישכע יתארק :טהר ןועדג ◆

 ןורקעהש רורב .םיירטנמלרפ םירטשמ ןיב םג םילדבה שיו ,בוצקת ללוכ

 שי לבא ,קזח תויהל הלשממה שארל רשפאמ ירטנמלרפ רטשמ לש

 יתארקש הריקסב ,העוט יניא םא .םיירטנמלרפ םירטשמ ךותב לדבה

 םשש יפ לע ףא ,דואמ תיעוצקמ הרוצב דבוע ינמרגה טנמלרפהש בותכ

 תא הריתסמ םימעפל תיתגלפמ תעמשמ .ההובג תיתגלפמה תעמשמה

 הלשממהו ,והשמ גישהל םיחילצמ תאז לכב טנמלרפ ירבחש הדבועה

 .היומס המצע תאז .םתא תרשפתמ

 קלח םא יכ ,תותיחש םניא יטילופ חוכו המצע :רורדימע בקעי ◆

 ינאש תורמל ,רשכ הז .תוצעומה דוחיא דעב ינאו ,יטילופה קחשמהמ

.תועט תאזש בשוח

 םיירטנמלרפ םירטשמב חוקיפ לש םילדומ שפחל ךירצ :טהר ןועדג ◆

 .רתוי תצק םיחקפמה םילדומה תא םהיניבו

 ,ןונגנמ - ךרד םישפחמ ונחנאש השגרה יל שי םימעפל :והילא ןב ןתיא ◆

 אל יתעדל .ונלש היגולואדיאה םשגותש ידכ - ךילהת וא ינוגרא הנבמ

 רוציל ידכ םינונגנמ הקוחה תועצמאב רוציל איה הרטמה .הרטמה תאז
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 ,םיקבאמ ויהי ךילהתה ידכ ךות .תיברמ היצזימיטפוא וב היהתש ךילהת

 ,םילכסותמ ךילהתהמ ואצי םישנאו ,םינוידו םיחוכיו ינימ לכ ויהיו

 הנשמ אלש רוכזל ךירצ .רדסב אל ךילהתב והשמש לע עיבצי אל הזו

 ואצי תומיוסמ תוצובק םשו הפ וא םיטועימ ,דסמנ ונחנא ךילהת הזיא

 תא רשואיש ביצקתה תרגסמב לבקל וא ריבעהל ולכוי אלו ,םילכסותמ

 ביתכיש והשמ ,יתנבה יפל ,הקוחב םישפחמ ונחנא .םיצור םהש המ

.ביצקתה רושיאל ילמיטפואו ןוכנ תוטלחה תלבק ךילהת

 רשואמ ביצקת םא :ערה ,ךופהה ינוציקה בצמה לע עיבצהל הצור ינא

 תודעו וליא ללכ הנשמ אל ,ראוני תליחתב ךרדל אצויו רבמצד ףוסב

 ,וכותב הנבומ ולש ןולשיכה .תונעט ןועטל שי תויונמדזה וליאו ,שי

 המל .סומתיר ביצקתל שיש ןיבמ ןונכתב םעפ קסעש ימ לכש ןוויכמ

 ,הפי הלבט גיצהל היהי רשפאש ידכ אל ?תיתנש-בר תינכת לע םירבדמ

 קרפ םימעפל םיכירצ םיוסמ דעיל וא תינכתל עיגהל ידכש םושמ אלא

 אלא ,דעי םושל עיגהל רשפא-יא םלועל ןכלו ,שולש-םייתנש לש ןמז

.שולש-םייתנש תוחפל לש תינכת היהת ןכ םא

 ןה רצקה חווטבש תולועפ טוקנל םיצלאנ ,ןמז ץחל בקע ,תובר םימעפ

 םיבשייתמשכ .קוחרה חווטב ןהלש האצותה תא תובינמ ןהו ,דואמ תורקי

 רגסיהל ךירצש ביצקת לע ,ילויב בוטה הרקמב וא ,רבמצדב ןודל

 ןוידה הנש לכב טעמכ ךכו ,םיפוחדה םירבדב ןודל םיצלאנ ,רבמצדב

 םזינכמה והמ הלאשה תלאשנ .ירבשמ ןונגס לעב ןויד אוה ביצקתב

 וליחתי וכותלו ,ילמיטפוא ביצקת וא ןונכת להנל רשפאש חיטביש ןוכנה

 היהיו ,תרחא הדעו וא תאזכ הדעו םע היהי הז - תועמשההו תובירמה

.םיאתמה ןמזה תא הזל

 תלהנתמ הנידמה התייה וליאו ,הזכ ךילהת חיטבהל לוכי יתקוחה ןיינעה

 ביצקתה םא .תואבה םינשה 01-51-ב רפתשמ היה לוכה ,םיללכה יפ לע

 םדקתהל רבכ לכונ ,ןוחטיבה ביצקת להונמש ומכ להוניו ןנכותי ימואלה

 םמוי םיבשויה םישנאהו רצואה ישנא .חוכ אוה עדי .תרכינ ךרד תרבכ

 םיקזח דימת ויהי םיללכה ךותבו םיכילהתה ךותב ,םירפסמה ךותב הלילו

 הדבוע לע שדחמ םעפ לכב ןנולתהל רתוימ .הז םע םילשהל יאדכו ,רתוי

 ןיינעמ רבד םדוק רורדימע רמ רמא .ךכ לכ לכסתמ אל הז יתוא .וז

 לש קומעה עדיה ,רחא ןושל ."ןוכנ אוה םהלש עדיה םג ילוא" :דואמ

 רושיא לש יתקוח ךילהת .ינויח אוה םלוא ,םהידיב חוכ אוה רצואה ישנא

 תא תולעהלו םהיתונעט תא ןועטל םירחאו תסנכ ירבחל רשפאי ביצקתה

.עיפשהל תונמדזהה תא לבקלו םיאתמה םורופב ןוכנה ןמזב םהיתושירד
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 איה ילש הנעטהו ,ולש קלחה תא גיצה רחא ,ילש קלחה תא יתגצה

 יקבאמ תא תוצמל רשפא היהיש ידכ ,ךילהת ךותל סנכיהל ךירצ הזש

 .הקוח תאז .הלאה תוחוכה

 אוה ,רצואב ולש עדיה :דואמ תיזכרמ הדוקנ תאז :ךירדירפ ימס ◆

 הזמ איצות התא ,םילקש ידראילימ השימח ךל ןתונ אוה םא .החמומה

 .ךורא חווטל ןוחטיב

 ינא .רצואל שיש חוכב רתיה שומישה תא קידצמ יניא :והילא ןב ןתיא ◆

 םזינכמ שופיח לע אוה ןוידה .המע םילשמ יד ינאו ,תואיצמל סחייתמ

 חוכב רתי שומיש לרטניש ןונגנמה תא שפחמ ינא .קזנה תא רעזמיש

 ,בגא ךרד ינש דצמ .יוטיב ידיל אובל תוחוכה לכל רשפאיו ,דחא דצמ

 רחאל ,הלשממה שאר ובש םיוסמ ךיראת איה ךילהתב תיסיסב השירד

 .םישגהל ןנכתמ אוהש תוקופתה תא המואה ינפב גיצהל בייח ,ורחביה

 הכפה תוינידמה תוינכתה תרתסה אקווד ונלש תיטרקומדה תוברתב

.תלבוקמ הטישל

 תסייטל רקובב אובל היה יתוא ןיינעש המ לכ ,ריעצ סייט יתייהשכ

 ;תסייט תדקפמ ןגס יתייהנ ךכ-רחא .הסיטל יתוא וצביש הפיא תוארלו

 תינכתו ,תיעובש תינכת ךירצ יתייה זאו ,הסיט תוינכתל יארחא יתייה

 יתלחתה ,היצנדק ךשמל תסייט דקפמל יתינומ רשאכ .השולש-םיישדוחל

 ."ךכו ךכ עצבא היינשה הנשב ,ךכו ךכ עצבא הנושארה הנשב" :בושחל

 רחמ היהיש המ לע םירבדמ ונלש ימואלה ןוטלשב ,ךכל דוגינב ,הנהו

 ,הנשה אקווד .תרושקתו םזילופופמ עפשומו בתכומ לוכה יכ ,רקובב

 לש םיחנומב ,שולש-םייתנש לש םיחנומב הנושארל רבדמ רצואה רש

 לע .הררב ול ןיאש דע ,קומע ךכ לכ רבשמה יכ ,חווט תכורא תינכת

 .עירכהל רשפא תמאב הילעו ,עיבצהלו ןודל רשפא חווט תכורא תינכת

 .יהשלכ הדעווב םילקש ינוילימ ינש ריבעהל וחילצה םא ןניא תוערכהה

 ןוכנ תטוונמ תויהל לארשי תנידמ לע :תאזה "הניפסה" לע אוה ןוידה

 ךירצ ,יתעדל .םייד םיבוט םניא המרופטלפהו םזינכמה .הלש םידעיל

 שדוח 21-ל יתנש ביצקת רושיאו םינוידה םויס דעומ תא דימ לידגהל

 טרפל ךירצ "תיתנש-בר תינכת" בותכל םוקמב .ךרדל אצוי אוהש ינפל

 םירבדמ ונא .םושר היהי הזש ךירצו ,קוידב תעדל ךירצ :םינש המכ

 תאזה הלשממל הפוקתה םותב אובל היהי רשפאש - תוביוחמה לע

 הז לע ;ךכו ךכל עיגי הז יצחו םייתנש דועבש םתבתכ םתא" :דיגהלו

 רמוא הז .עובקל ךירצש קוחהו והזו ,םזינכמה והז ."ןוידה תא להננ םג

 תינכתמ תרזגנ תיתנשה תינכתהו ,תינכת םירשאמו םיעבוק םדוק הנשש
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 תסנכה ירבח קר אל .םינש רשע לש ןוזח לע תססובמה תיתנש-וד

 לע היהת אל הערכה .תונותיעהו רוביצה ללכ אלא ,ךכב ןודל םיכירצ

 רתוי תצק והשמ לע אלא ,רקובב ןושאר םויב םילבקמ האחמה וזיא

 לא ואובי ףוסבש םכתא םיכסמ ינא .ןוידה יפוא לע ךילשי הזו ,קוחר

 בושחש המ תאז תורמל לבא .םינוילימ םירשע-הרשע וטחסיו ידעלג רינ

 ,םידעימ רזגנ אוהו ,ןונכת אוה ביצקתה .ןונכת לש תוברת רצוויתש הז

 םינד לירפאב :יסאלקה הרקמל םידע ונא הנשה .בצק שי הלאה םידעילו

 רבכו ,םיביצקת לש סומתירה המ םיעדוי אבצב .הנשה לש ביצקתה לע

 םה אליממ ,ןודל רחמ דע םילוכי םה" :םירמוא םה .הז לע םיקחוצ

 ,ךעדי הז ."תאז עצבל רבכ רשפא-יא יכה ואלבו ,וטילחיש המ וטילחי

 וחירכי םא .םעפ דוע הזב ונודי האבה הנשבו ,האבה הנשל לגלגתי הז

 היהי רשפא  ,"יצחו הנש דועב היהיש המ תא ורגס וישכע" דיגהל םתוא

 .דואמ הברה הז לע עיפשהל

 םש ,דנלוהב םייק ןושארה :םירזגנ םירבד ינש םנשי :ןומרכ קירא ◆

 םיתחמו ,םינש עבראל ויתוקופת לע זירכמ הלשממ שאר תוריחבה רחאל

 ךרדב ביצקתהמ םיגרוח םניאשו ,תודעוימה תוקופתה הלאש םירשה תא

 תוירחא הלשממה שאר לע ליטמ התא ,ינשה רבדה .הלא תוקופת תגשהל

 לע ולקשמ דבוכ תא ליטמ הלשממה שארו ,הלשממה לכ יפלכ חוויד

 ןונכתל הטמה .הלשממה שאר דרשמ לעו םיביצקתה ףגא לע ,םירשה

 תאזה העצההש ןורוא כ"חל רמוא ינא .טינרבקה דרשמב אוה ביצקתה

 דרשמ ל"כנמו רבעשל רצואה רש םדוק הפ ובשי יכ ,אובל הכירצ התייה

 .תויחכונה תומגידרפב הלובכו היוגש םהלש הבישחש ,רבעשל רצואה

 ינא .ךכ לכ הלודג הניא ילש תואיקבה ,תודעווה יבגל :והילא ןב ןתיא ◆

 םזינכמה ךיא קודבל ךירצ לבא ,תרמוא ינולא 'בגש המ תא לבקמ

 תובירמב ומלעיי םירבד הברה .ןונכתה תוברתב יוניש השעי הזה שדחה

 דבוכה זכרמ לבא ,וכשמיי תונטק תובנג ,םינטק םיקבאמבו תונטק

 אוה אשונה םשש ,חווטה תוכורא ,תויזכרמה ןגועה תוינכתל רובעי

 .יתקוח

 רדעיה לש הדלות אוה םיאצמנ ונא ובש ירבשמה בצמה :ךירדירפ ימס ◆

 ךותמ רבשמהמ תאצל רשפא-יאו ,םירושק םירבדה .תאזה תוברתה

 .יונישל רובעל ;רבשמל הבוט תונמדזה תאז .םימייקה םילכה

 רצואה רש .הארונו תירזכא תינכתהש המכ עדוי התא :והילא ןב ןתיא ◆

 לע רבדמ אוה .חווט יכורא םירבד לשו תוקופת לש םיחנומב רבדמ ןכ

 .תוקופת
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 םוקמ םושבש םושמ ,תמייקה תינכתל סחייתהל הצור יניא :ןורוא םייח ◆

 םיכסמ טלחהב ינא .רחא םוקמב אלו הלשממב אל ,ןוידה םייקתמ אל

 חווט תכורא ךכ לכ ;חווט תכורא תינכתה רצואה רש לש ותניחבמש

 .תוחפ ןיינעמ רצקה חווטה ותניחבמש

 יתרמא .הנניא איה ."קוח תרטמב החימצ" הלימה תא ריכזהל וחכש

 קשמב החימצה תא לידגהל" םתבתכ אל וליפאש בל םתמש םתא ,םהל

 סרטניאה ,קפס אלל .תאז קר ובתכת .ףסכ הלוע אל הז ."ילארשיה

 תורטמל בייחתהל וניא הלאה תוחוכה לשו הלשממה לשו רצואה לש

 יתיאר ,םידרשמה לש הימונוטואה לע יתרבידשכ ,םצעב .חווט תוכורא

 רפושמה ןוחטיבה דרשמ לש לדומה .ןוחטיבה דרשמ תא ייניע דגנל

 ףידע - ילוכו ימינפה בשחה םע ,םינש שמח ינפל לש לדומה אל -

.ייניעב

 לוכיש יתרמא םדוקה שגפמב .ןוחטיבה ביצקת תא תונשל הצור יניא

 האור ינא .דרשמ לש הימונוטואמ רתוי אוה ןויערה וליפאש תויהל

 דרשמ ,רחסמהו היישעתה דרשמ ,תויתשתה דרשמש תורשפא ייניע דגנל

 ,תיתשת ידרשמ רבד לש ודוסיב םהש ,הרובחתה דרשמ ,תואלקחה

 ,תפתושמ היירטמ םהל היהתש - 'םיילכלכה םידרשמה' ,םודיקו הקופת

 הדובע לש לולכמה םג ךכ .םהלש תינכתה תא שבגל וסניש ,ףתושמ גג

 ןכלו ,ירמגל ךופה בצמב וישכע םיאצמנ ונחנא .ךוניח ,תואירב ,החוורו

 אקווד ,"חווטה תכורא" ןיינע תא ןתמל הצור ינא .הלוע תאזה הלאשה

 תא חקינ ואוב .ןוחטיבה ביצקתמ ריכמ ינאש תומגוד לע ךמתסהב

 ךרואל :םיביכרל ןוחטיבה ביצקת תא קלחל ונעצה .ןונכתה תולבגמ

 ינא ."הרשפב ונל וברעתת לא !םתעגתשה" :יל ורמא ;תורוכשמל ,חווט

 תואצקה הל ויהו ,לארשי תנידמב תיתנש-בר תינכת שי :ךל חוודמ

 תינכתה - םיצוציקה לש ימוי-םויה ךילהתה להנתה רשאכו ,םיבאשמ

 תולבגמב ויה חווטה תוכורא תובשחמה לכ ול .ןיטולחל השבתשה תאזה

.רתוי יתואיצמ בצמב ונייה ,תואיצמה

 םיבשומ השולש םותבש םכל רמול הצור ינא ,םירבח :ןומרכ קירא ◆

 .ריתפ לוכה .הלחנלו החונמל ונעגה
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החנמ

 הטילקה תרש - יפיצ ,ינביל

םירבודה תומש

רהוסה יתב תביצנ - תירוא ,וטאדא רדנוג בר

רבעשל מ"הור - דוהא ,קרב

הנבי תצובק ילכלכ ץעוי - בקעי ,שידג

כ"ח - ריפוא ,זפ-סניפ

"ריפס" תימדקאה הללכמה אישנ - באז ,רוחצ

 םירחבנ ןיב םיסחיל םייביטמרונ תונורקע" איה לנפה תרתוכ :ינביל יפיצ ◆

.היעבה רותיאל יתעגה ,לנפה המ לע ןיבהל יתיסינשכו ,"םינוממל

 רבודמ הארנכש יתנבהו ,'םינוממ םירחבנ' םהמ ןיבהל יתיסינ

 תוחמל הצור ינאו ,עוצקמ ישנא לומ םיתחשומ ,םידיקפבו םיאקיטילופב

 לעו ,םהמ םלעתהל רשפא-יאש םיכילהתל ליבומה ,רצונש יומידה לע

.ןוידה תא דקמל הצור יתייה ךכ

 םיסחיה תכרעמ הרואכל .ףירחמו ךלוה קר ךילהתה ןמזה ריצ ינפ לע

 םדקל ידכ םירחבנ םירחבנה :דואמ הטושפ תויהל הרומא התייה

 םהלש תוינידמה תא רוביצל םיגיצמ םה תוריחבה ינפל :תוינידמ

 ידרשמל םיעיגמ םהשכ .התוא עצבל ידכ םירחבנ םהו ,םינושה םימוחתב

 רשפאיש עדימה תא םינוממהמ לבקל םירומא םה םינושה הלשממה

 םירומא םינוממה ,תוטלחהה תא ולביקשמו ,תוטלחהה תא לבקל םהל

.תרחא הנידמ לש רואית ומכ עמשנ הז .תוינידמה תא עצבל

 ובש ךילהת תרצויה ,םירחבנה לש היצמיטיגל-הד רצוי הזה ךילהתה

 םיפתוש םקלחב םירחבנה םגו ,רדוסמ ךילהתב תויוכמס תועקפומ

 םיפוגל תויוכמס רתויו רתוי תרבעהו םמצעמ תויוכמסה תעקפה ךילהתל

 תוכמסה תא איצוהל השירדה תא וניאר עובשה קר .םינוש םינוממ

 האירק התייה םויה םגש יל המדנו ,םירחבנהמ תוניסחה תרסה ןיינעב

 ןתוא ריבעהלו םירחבנהמ תויוכמס דוע איצוהל ןוילעה טפשמה תיב

 הניא תאזה השירדה םירקמה ןמ קלחבש תרמוא יניא .םירחא םימרוגל

.הזפ דוע םירבוע ונחנא ובש בצממ תששוח ינא לבא ,תקדצומ השירד

 םייקל חוכ תוחפו תוחפ םירחבנל שי ןמזה רבועש לככש איה האצותה
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 איצוהל םינוממל חוכ ףדוע ןתונ הזו ,ורחבנ הללגבש תוינידמה תא

 .עצבל ידכ ורחבנ אל םהש תוינידמ לעופל

 ,תויתלשממה תורבחה תושר ל"כנמכ הנוממ יתייה :תוזוחמה ינשב יתייה

 ךילהתה .עבטמה לש םידדצה ינש תא אופא יתיאר ;רחבנה רדגב ינאו

 תודיקפה תייארב ,תוינידמ עצבל תנמ לע רחבנש רש ובש ךילהת אוה

 תודיקפהו ,םיינמז םה םירשה וניתוזוחמב ללכ ךרדב ןכאו ,ינמז אוה

 ,ביצקת רושיא יכילהתב דציכ יתיאר .תראשנ םלועל דימת טעמכ

 לש הרוש םע תורבוחה תא םיאיצומ ,םירדסה יקוחב ללכ ךרדב

 תוקיזחמ תצק ןהו ,ועצובי אלש ןכתיי ךכ-רחאש ,הלשממ תוטלחה

 וא תאזה הנשב אצוי אל הז םאו ,םידרשמהמ קלחב םיעוער תונחלוש

 יכ ,ארונ אל הז ,תאזה הנשב תאזה הטלחהה לע םיעיבצמ אל םא

 ןתוא תא איצוהל לכונ בושו ,קשמב החימצל תינכת היהת בוש טסוגואב

.תוטלחה

 לוקיש אוה יאקיטילופ לש לוקישש םירמואה שי :תווצה ירבחל הלאש

 איה תיטילופ הטלחה לכ םאה - ימיטיגל יתלב אוה ןכלו ,יטילופ

 איצוהל רומא ודיקפת תא אלמל עיגמה רצוא רש ?הלוספ הטלחה

 םישנאהמ קלחל תיארנ הניא תאזה תוינידמהש ןכתייו תמיוסמ תוינידמ

 הצור םצעבש ימל ותואו ,הפוקה ירמושל םתוא ךפוה הז םאה ;ודרשמב

?םיברוקמל קלחל

 ידבוע ןיבל רש ןיבש םיכילהתל קר אל עגונ יתוא דירטמה ףסונה רבדה

 ,הרבחכ תילארשיה הרבחב תורקל םיכירצ ויהש םיכילהתל אלא ,ודרשמ

 םירבדמ ונחנא םא .היטרקומדל ןוכמב אקווד תאז תולעהל החמש ינאו

 םירומא םירחבנה ותואש רבדה םצעב איהש הקוח ןוניכ לש םיכילהת לע

 תומייקתמ לבא ,תננוכמה תושרב םיבשוי תסנכה ירבח ,עצבל ויה

 תושעל הרומאה הדיחיה תכרעמל ץוחמ תוצובק ינימ לכ ןוכמב ןאכ

 םיאקיטילופה זא ,תיטילופ איהה תכרעמהש םושמש השגרה ךותמ ,תאז

 .תושעל ורחבנ םה םצעבש המ תא תושעל םילוכי םניא יאדווב

 תיב הלא תוזוחמל סנכנ ,הלא תוזוחמב םירחבנה לש תוחכונ רדעיהב

 אוהש לגעמ רצונ ךכ .םיכרע םתוא תא עבוק לעופבו ןוילעה טפשמה

 ןוילעה טפשמה תיב" תואירקה עמשיהל ולחה יכ ,קתוש לגעמ טעמכ

 ובש ךילהת ןאכ שי ."ותוא רחבנ ואוב זא ,םיכרעה תא עבוקה הז אוה

 ,םוחת ותואל תסנכנ הנוממה הצובקה .רחבנש ימ לש היצמיטיגל-הד שי

 .טקילפנוק רצונ זאו

 תונרק לוהינ תא עיקפהל הנווכה איה הקימעמו תכלוהה תפסונה היעבה



122
םייניב בשומ

 םירש תדעווב םינויד ידכ ךות .הלשממל ריבעהלו תורדתסההמ היסנפה

 דע העפשהה תודוקנמ םירשה תא קיחרהל םיצורש ררבתמ הקיקחל

 תוטיש שי תאז םוקמב .תחקפמה הדעווב תבשל לכוי אל רשש ךכ ידכ

 קיחרהל ןוצר לש ףסונ דעצ דוע םישוע ונחנא .העפשהמ ותוא וקיחריש

 ,ער הז םאה ,בוט הז םאה .תוטלחהה תלבק תודוקנ תא םירחבנהמ

.סניפ ריפואל רובידה תושר תא הנפמ ינא - המלו ןוכנ הז םאה

 ,הלשממב הנוממ אלו הנממ יתייה אל ,לוכ םדוק :זפ-סניפ ריפוא ◆

 ,דצה ןמ ףיקשמ לש איה ןוידב ילש הביטקפסרפה ,תסנכ רבח יתויהבו

.תסנכה לספסמ הלאה םיכילהתב לכתסמש ימ לש

 ןיב קר אל ,םירחבנל םירחבנ ןיב םיסחי לע םג רבדל ילוא יואר

 תומחלמ - םינוממל םינוממ ןיב םיסחי ,בגא ךרד .םינוממל םירחבנ

 .הלאה תוכרעמה לכ תלחנ ןה םידוהיה

 הטישל תינקירמאה הטישה ןיבש םילדבהב רתיה ןיב ןודל עיצמ יתייה

 יפלא ןבלה תיבל אישנה רחבנשכ ,תינקירמאה הטישה יפל .תיטירבה

 םישנאה יפלא ומע םיאב ינש דצמו ,ןוטגנישוומ םיעסונו םיזרוא םישנא

 תוינידמ בוציע ךרוצל הבוצק ןמז תפוקתל םייטילופ םייונימ םהש ,"ולש"

 דובכה לכ םע ,החילס" :תרמואה ,תיטירבה הטישה תמועל תאז .העוציבו

 שיאל ןתיי אלש ןויסינ לעבו ןמוימ ,יעוצקמ הרדש דומע ןאכ שי ,רחבנל

."!תירוביצה תכרעמה תא רדסל

Y :האירק ◆ se  retsiniM.

Y אל דוע הז :זפ-סניפ ריפוא ◆ se  retsiniM, ידכ דע עיגהל בייח אל הז 

Y se  retsiniM. תוינידמ בצעל תלוכיה הבו םיסחי תכרעמ תויהל הלוכי 
 האיצי ןיא ינקירמאה לדומב םג .לבגומ ןפואב לבא תמייק התוא עצבלו

 ;םייקתהל תוכישממה תוכרעמ שי .תוכרעמה לכמ םידיקפ לש תילטוט

 לדומל רתוי םיבורק ונחנאו ,םייביטנרטלא םילדומ ינשב רבודמ לבא

 ןמז לכ יכ ,ןוכנ הז םא הלאשה לע יטילופו ימדקא חוכיו שטינ .יטירבה

 ינביל הרשה םכל דיגת ,תיטירבה תכרעמל המודב םילהנתמ ונחנאש

 תיטרקורויבה תכרעמב בלשל םיצורו םירחבנ םיאב ,ןויסינה תלעב

 .תוטישב םילחוב םניא םה ,בגא ךרדו ,םהישנאמ רתויש המכ תינונגנמה

 ןפואב רמוא ינא .הז ןיינעב ינביל הרשה תא םישאמ יניאש ןבומ

 לכל "ונישנא"מ רתויש המכ סינכהל םיסנמ תוגלפמה לכבש יללכ

 םידממל החפנתה הנורחאלש ,רשה תכשלב ליחתמ הז .םידיקפת ינימ

 ומיקה םירשהש הנידמה תורישב השוחתה תרבוג םויהו ,םייתצלפמ

 הרשע-העשת םירשל שי םויה רמולכ .דרשמ-ינימ םהלש הכשלב םמצעל
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 לכ לעו ,ילוכו םירבודה םייטילופה םירזועהו תודיקפה לע ףסונ םירזוע

 התא םאָתמה ,ךלש הכשלב ,ךלש דרשמב והשימ שי תידרשמ היצקנופ

 ,ינסרוד ,קזח םדאה המכ דע יולת ,התוא ףילחמ וא הלומ דבוע וא

.המודכו יעוצקמ ,ינחוכ

.ללוכ העבש שי :ינביל יפיצ ◆

.ךלצא :זפ-סניפ ריפוא ◆

.דרשמ לכב ,אל :ינביל יפיצ ◆

 אל הנידמה תוריש ביצנ וליפא .עדוי ינא .תאז וקדבת :זפ-סניפ ריפוא ◆

 אל .תרכומ העפות איה דרשמ ךותב דרשמ לש העפותה .תאז שיחכמ

 שיו ,תמייק העפות וז לבא ,רבד ותוא הז רש לכ לצא אלו דרשמ לכב

.תיתודיקפה תכרעמה לש םיוסמ לורטנ ןאכ

sey תעפות םג הנשיו  retsinim ו-sey  nam, הכופהה העפותה וזש 

 םידבועה לכ םואתפו ,שדח רש סנכנ .הזה ןוידב הילע עירתאש

 ותוחא ,ל"צאב התייה ולש אמיא ,י"חלב היה ולש אבס :םיקינדוכיל

 ?דוכילב ,בגא ךרד ,ער וא בוט הז .רודירמ ןד לש דוד ןבל האושנ ללכב

 ונאב ללכב ונחנא זאו ,הלשממ שאר קרב דוהא ,ךפהל וא .עדוי יניא

 םייהנ םלוכ רמולכ .י"אפמב ונלדגו הלופעמ ונלש אתבסו ,הינגד ץוביקמ

 םלוכ ,םיקינס"של םיכפוה םלוכ ,םיקינל"דפמ םייהנ םלוכ ,םיקיני"אפמ

 .דואמ "ינמ סי" ןפואב והשימ םיתרשמ םלוכו ,םיקינדוכילל םיכפוה

 הנידמה רקבמ חודב :ול הזמר ינביל הרשהש רבד קזחל הצור ינא

 livic לע בותכש המ ןיבל יאקיטילופ לע בותכש המ ןיב היצרופורפה
stnavres לע אוה חודה רקיע רמולכ ;הכופה livic  stnavres, לע אלו 
 די םינתונ םינוממ םידיקפש םואתפ הלגמ התא זאו .םיאקיטילופה

 תוטלחה םתס ,תוינידממ תוחפ איהש הטלחה וליפא וא תוינידמ עוציבל

 ךכ לכו .המודכו יעוצקמ ,יניינע ,ירסומ ,הדימ הנק לכב תויתיירורעש

 תוסכל" ידכ וב שמתשהל םילוכי םהו ,)קתפ( "עלעטצ" םהל שי יכ ?המל

 תוארוה רחא אלמי הנוממ דיקפש ןוכנ הז םא לאוש ינא ."ןבשיה תא

 אל ,ןאכ דע" :וילע הנוממל רמואו דֵרומ דיקפשכ הרוק המו ,הלאכ

 אוה םאה ?ותא הרוק המ ."הלאה תוטלחהה גוסל ידי תא תתל ךישמא

 ןאלו ,םירבדה לש תועמשמה המ ?םלשמ אוה ריחמ הזיא ?ריחמ םלשמ

 ?עיגמ הז

 עובקל םיכירצ םירחבנה הבש תיסאלקה תיטרדנטסה הקולחל םיכסמ ינא

 רורב ךא ,התוא עצבל וא התוא םשייל םירומא םינוממהו ,תוינידמ בצעלו

 ,וזכ תימוטוכיד הרוצב םתוא רייצל רשפא-יא .םירבדה ינפ םה ךכ אלש
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 .םירחבנהמ רתוי הברה תוינידמ םיעבוקה םידיקפ שי .וזכ תיתמכס הרוצב

 תוינידמ עובקל קוח יפ לע םג הרידא המצע ילעב םינוממ שי ,בגא ךרד

 ,םירשהו םירשה ינגסמ קלח רשאמ רתוי הברה ,תכל יקיחרמ םימוחתב

 בצעל םיחילצמ אל תלוכי רדעיה וא ןויסינ רדעיהמ האצותכש םירש םנשיו

seyה תטישל םיררגנ אלא ,התוא עובקל וא תוינידמ  retsinim  רמולכ ,-

.םיעבוק םינוממהש תוינידמ ירחא םיררגנ

 רתומ רחבנלש יאדו ,ינביל הרשה התלעהש יטילופה לוקישל רשאב

 .ןיינעה תוהמ וז ירה ;יטילופ תעד לוקיש יפ לע תוינידמ בצעל וא לבקל

 ,ימיטיגל אוה יתגלפמ תעד לוקיש םא ימצע תא לאוש יתייה ינא

 ,ימיטיגל ןכ יטילופ יתעדלו ,יתגלפמל יטילופ ןיב הנחבה השוע ינאו

 יטילופ לוקישש רמוא יתייה .יטילופל תחתמ ךבדנ אוה יכ .אל יתגלפמו

 םיסרטניאב רושק יתגלפמ לוקישו ,הסיפתב ,םלוע תפקשהב רתוי רושק

 רושק אוה ;תוינידממ תוחפ ,םלוע תסיפתמ תוחפ םהש םירבדל םיעגונה

.םיסרטניאל רוזעל ןויסינב

 תונשל יניצר ןויסינ היה תמדוקה תסנכב :ןורחא רבד הזה רשקהב

 ןהכל תוגלפמ זכרמ ירבח תורשפאל רושקש המ לכב הקיקחה תא

 ןויסינה ."יביבר תדעו" תועצמאב םירחא םידיקפתב וא םינוירוטקרידב

 דירוהל םוצע ץחל היה לבא ,השארב יתדמעש הקוחה תדעווב לכוס הזה

 תחכוה אוה םייטילופ םייונימב לוקישה םויה יכ ,הזה ןיינעה תא

 םוש ןיא יכ ןעוט ינאו ,קוחה םושייב הרוק המ יתקדב .רתי ירושיכ

 רכינ קלח ךכ םגש ,םישק םינותנ וניליגש םושמ ,הזה ןוקיתב ךרוצ

 םה ,שילשמ רתוי ,םינוירוטקריד ירבחו םינוירוטקרידה שאר יבשוימ

 םייטילופ תודסומב תורבח ללוכ ,יעמשמ-דחו קהבומ יטילופ ךויש ילעב

 הבר היצזיטילופ שי .ךכ םיעצבתמ הרקמ לכב םירבדהו ,תוגלפמ לש

 תא ,לארשיב ירוביצה תורישה תא קדובש ימ יתעדלו ,ירוביצה תורישב

 םישנא שי 'םינוממ' םיארוק ונחנאש המ תרגסמבש הארי ,םינוממה

 לש לטובמ אל רפסמ וירחא ריאשמ ןהכמ רש לכו ,םיבר םייטילופ

 הפ רודמ להנמ יונימ תועצמאב תיטרקורויבה תכרעמה ךותב םישנא

 יוור לארשיב ירוביצה להנִמה .םירחא םידיקפתו ,םש ףגא להנמו

 םה םירחבנהש אל .תובר םינש ךרואל שחרתמ הז .םייטילופ םייונימ

 הקולח ןיא .םייטילופ-א םלוכ םה םינוממהו ,םייטילופ םישנא םלוכ

 ןפואב תואיצמב תמייק אל איה .דבלב תיטרואת הקולח וז .תאזכ

.וז הרוצב קהבומ

 תורישב םינש שולש לוכה ךסב ,רצק ילש ןויסינה :שידג בקעי ◆
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 ,תוקד רשע ןושיל ליגר היה אוהש רמא ילש אבא לבא .הלשממה

 אופא ןכתיי זא .רהמ ןשי אוהש הנע אוה קיפסמ ןשי אל אוהש ונעטשכו

.אשונה תא דומללו "רהמ ןושיל" יל ורשפא הלאה םינשה שולשש

 עצבל הכירצ תודיקפהו ,תוינידמה יעבוק םה םירחבנ םירשש קפס ןיא

 ויה אל םירבדה – תרדוסמ הזויבמיסב יח היה הזה קסעה ולו ,התוא

.תושגנתה ידיל עיגהל םיכירצ

 תימואלה תיתלשממה תכרעמה רבד לש ופוסבש ןובשחב תחקל ךירצ

 םא םג ,תועש עבראו םירשע קר שי רשלו ,םוי-םוי עצבתהל םג הכירצ

 ןמז אוה ולש ןמזה .רהמ ןשי אוה םא תוקד רשע קר וא ,ללכ ןשי וניא

 לועפל ןבומכ רשפא .דבכ יד ןונגנמ ידי לע שחרתהל ךירצ עוציבהו ןותנ

 לכו ,הגלפמה תא םיפילחמ םינש עבראב םעפש ,תינקירמאה הטישב

 תצק הטישה ונלצא לבא .םירחא םישנא םיאבו ,תנקורתמ ןוטגנישוו

 קלחל ךירצ ,יתעדל .העובק תכרעמ איה תיתודיקפה תכרעמהו ,תרחא

 לש תוצובק שיו ,םידיקפ לש תוצובק שי :תוצובקל הנוממה גרדה תא

 רגשמ התאש ,םימ"בע םינוממ לש הצובק שי ילואו ,םיפופכ םינוממ

 םהו ,םינש שמח-עברא ,םהלש מ"זפה םהל שיו ,םתוא חכושו םתוא

 דיקפ אוה ,לארשי קנב דיגנ תא לשמל וחק .םיפופכ ךכ לכ אל םג

 רשאמ ץוח הריחבל םוקמ םושב דמוע אל אוה ,רחבנ אל אוה ,הנוממ

 שולשב רשפאמ קוחה םנמא .םינש שמחל הרשמ לבקמ אוהו ,הלשממב

 לש הנעטב תאז תרשפאמ הניא תונותיעה לבא ,ותוא רטפל תויורשפא

 הזש תויהל לוכי ;בוט הזש תויהל לוכי .יזכרמה קנבה תואמצעב העיגפ

 ירחא רתתסהל ,לשמל ,לוכי אוה .ףופכ וניא אוה לבא .עדוי ינניא .ער

 והשמ תעבוק הלשממה םאו תיתלשממ-יטנא תוינידמ לש םימוזג םיחיש

 .תרחא תוינידמ להנמ אוה ,ול םיכסמ וניא אוהש

 .הרקיעב תנזואמ-יתלב הנומתה לבא ,םיכופה םיבצמ םג שיש ןבומ

 םוחתב םיחמומ םה םאו( םיחמומ םניא םירבדה עבטמ םיסנכנ םירש

 המכ תאז וניארו ,ירמגל רחא םוחתב םירשכ םתוא םיעבוק ,םיוסמ

 םה זאו ,)קסוע אוהש המב ןיבי רשש הלילחו סח יכ ,םימעפ המכו

 ,הרוק המ ,חמוצ קסעה ןינמ םהל דיגהל הרומאה תודיקפב םייולת

 ךכב תוארל רשפא .תאזה תכרעמב םילעופה תוחוכה םהמ ,ימ דגנ ימ

 לכ תעימש לש ,ףתושמ ןויד לש תכרעמ ךכב תוארל רשפאו ,תולת

 לכ תעימשל םאתהב רחבנה רשה ידי לע תוטלחה תלבק לש ,םידדצה

 םה ,םיסנכנ םהש עגרבש םירש שיש ןבומ .תועדה תשק לכו תולוקה
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 ךרדב םהלש םיליתפהש םיאור ונחנא זאו ,םוחתב םיטלחומ םיחמומ

.םירצק ללכ

 םחול יילא עיגמ דחא םוי .םינוויכה ינשל תומגוד איבהל לוכי ינא

 רלוד ןוילמ לביקש רמאו תירוזא הצעומ שאר םג היהש ,קיתו ח"מלפ

 רמא ימ" :ותוא לאוש ינא .םיוסמ הלשממ שאר ןגס לש ורכזל טקיורפל

 רשל ןפלטמ ינא .ןתנ תואלקחה רשש רמוא אוהו ,"?ךל ןתנ ימ ?ךל

 תוכימתמש הנוע אוהו ,ביצקתה תא חקל אוה ןיאמ לאושו תואלקחה

 ןותיעב בותכ היהיש הצור התא הפיא ,יל דיגת" :ותוא לאוש ינא .אוצייב

 תוכימת תחקל לוכי וניא רש רמולכ ."?עבצ הזיאבו ,הטמל ,הלעמל -

 קוח אוהש ביצקתה קוחל דוגינב הז .ןיינבל המורתכ ריבעהלו אוצייב

  .ןיטולחל תרקפומ תכרעמה .עבוק רשש רבד אל הז ,ןיינעו רבד לכל

 םהילע לכתסהל קר רתומ - הכונח תורנ ונניא ביצקתה קוח ירהו

 ןכל .הלשממה תוליעפ תא רשפאל ךירצ קוחה - םהב שמתשהל אלו

 תכרעמב ןוזיא ,ןוזיא איה הבושתהו ,לקשמה יוויש תא תוארל ךירצ

 הב שיו ,תוינידמ עבקתש ידכ התוא רחב םעהש קפס ןיאש ,תרחבנה

 יניא .תיכרעה תוינידמה תא עובקל התוכזו ,תורחאו תויטילופ תועד

 ול ןיאש ימ לע תופידע ויתועד ךכ תוכזבש עוצקמ לעב שיש בשוח

 ,בגא ךרד .תועד ויהיש ךירצו רתומ דחא לכל יתעדל יכ ,הזכ עוצקמ

 ירהו ,'תעדה לע הלעי אל' גשומה תא םיעמוש ונחנא תובר םימעפ

 לע הלעי אל תעד ול ןיאש ימ קר .הילע הלעי לוכהש ידכ הנתינ תעדה

 םג יכ ,'תעדה לע הלעי אל' דיגהלו אובל רשפא-יא לבא .םולכ ותעד

 ובתכיו ודבכתי ,תוינידמל םימיכסמ םניא םה םא .תעד שי םידיקפל

  םא תאז תושעל ךירצ .תאז תושעל רתומ .התיבה וכליו תורטפתה בתכמ

.םירחבנה םירשה לש תוטלחהה םע תויחל רשפא-יא

...תעדה לע הלעי אל הז :ינביל יפיצ ◆

 עיגהל םיכירצ הלאה םירבדה ןכלו ,וליפא תעדה לע הלע הזו :שידג בקעי ◆

 ךרד .העובקה תכרעמה םע דובעל תעדוי תרחבנה תכרעמה ובש בצמל

 תודיקפ תכרעמ שי .ףילחהל ךירצ ילואו רשפאש ןומא תורשמ שי ,בגא

 םה ,תוינידמ םיעצבמ םהו ,םתדובע םוקמו םתסנרפ תאז הידבועו ,העובק

 ולבקיש םישנאל ךכ לכ בושח אל םימעפ הברה .תוינידמ םיעבוק םניא

 .םתעד תא ועמשיש ,יעוצקמה גרדב ,םהל בושח רתוי הברה .םתעד תא

 תאז .םתעד תא עומשל םינכומ אל רשאכ ?תושגנתהל תסנכנ תכרעמה יתמ

 תונלבסו הרשוי קיפסמ הל ןיא םא .תרחבנה תכרעמה לש הלודג האיגש

 תכרעמה - םאתהב תוטלחה לבקלו תועדה תשק לכ תא עומשל לכשו
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 וליפאו ,הנבהבו םולשב ,הזויבמיסב תויחל תכרעמה לע .תושגנתהל תסנכנ

.רידנ אוה הקיטילופבש רבד - תורבחב םימעפל

 ונחנאו ,הפוקת-טסופב םיאצמנ ונחנא :םימ"בעל רשקב טפשמ דוע

 התייה הטרפהה .יברעמה םלועה ירחא םינש רשע לש ידימת רוגיפב

 ךרד ."קושה תוחוכב םינימאמ"ה :תישפוחה הלכלכה ישנא לש המססה

 יכ - "תויניס תומוח" ויהיש ושרדו ,קושה תוחוכב ונימאה דימת ,בגא

 ,הילע תבשל ולכוי קושה תוחוכש ידכ היד הבחר איה תיניס המוח

 ןומה שי קושה תוחוכל .םירבדה תא םהיניב םאתלו הפק ןחלוש חותפל

 ויה הלכלכב םינורחאה לבונה סרפ ילבקמ ינש הרקמב אלו ,םילשכ

 בוריעה .םילשכה לע ועיבצהש קושה תלכלכ לש םילודגה םיסרוקיפאה

 היצלוגרו דחא דצמ הטרפה אוה תילכלכה תכרעמב רתויב עורגה

.לכתסתש תיווז לכמ ילכלכ לשכל חוטב ןוכתמ הז .רחא דצמ תינתמיא

.הפ אל ץיבוברוט םרוי יכ תאז רמוא התא :האירק ◆

 ותא יתדבע .םימאותמ ונחנאו ,ינומכ בשוח ץיבוברוט םרוי :שידג בקעי ◆

 תיעוצקמה תורפסל עגונב םיאקיטילופל והשמ דיגהל ךירצ .םינש עברא

 ול ןיאש ימ שיו ,דואמ הבושח הדימ איה תועינצה תדימ :היצלוגרה םוחתב

 דע לצנל ךירצ אוה לביק אוהש חוכה לכ תאש בשוח אוהו ,תאזה הדימה

 אוה ותא דחיו ,תימצע תודבאתהל חוטב ןוכתמ .תורמעתהב םימעפלו ,םות

 רשיה לכשה תא ףילחהל לכוי אל ,ןבומכ ,דחא ףא .קשמ יצח םג חקול

 ,השודג הדימב ול תקקזנ ,תרחבנה םגו הנוממה םג ,תכרעמה לכש םירבדב

 לכ לש ומוקמ תעידיו ןוזיא תועצמאב איה תוכרעמה םע תויחל ךרדה לבא

 ישוע לשו םילעב לש תיכררייה תכרעמב ,םויה רשפאש בשוח יניא .דחא

 תורבדיה ילבו ףותיש ילב הקופת גישהל ,תילכלכה תכרעמב םגו םרבד

 .תללוכה היישעהמ קלח התאש השוחת ןתמ ידי לע היצביטומ רוציל ילבו

 םידיקפו ,ןכ תושעל ,תעדל םיכירצ תוחפל וא ,םיעדוי םימכח םירש

.הטמ יפלכו הלעמ יפלכ תאז ליחנהל תוסנל םיכירצ םימכח םינוממו

 האופר אוה ,ילוא ימשר ןפואב ,רוציל ךירצ יתעדלש םירבדה דחא

 תכסמל המדק ןיטיג תכסמ ,תותכסמה תביתכבש םיעדוי םתא .הכמל

 תפוקת תא רצקל ךירצ יתעדל .הכמל האופר םידקהל ידכ ןישודיק

 הנוהכ קיספהל רשפא היהי ילואש םושמ ,םינוממה לש םייונימה

 תכרעמב ושעש המ .המויסל העיגה הנוהכהשכ אלא ןירוטיפב אל

 תוכרעמב ושעש המו ,ירמגל ןיקת - םייתנש רובעכ הזש - תיתלשממה

 רשפאו ,תילמיטפוא הפוקת ןה שולש-םייתנש .םזגומ ,םינש שמח ,תורחא

 תכרעמב םישועש ומכ תושעל רתומש רמוא יתייהו ,התוא ךיראהל



722
םייניב בשומ

 ןפואב ךכ-רחא התוא םיכיראמו תמיוסמ ןויסינ תפוקת םינתונ :תיקסעה

 ,םינש עבראב םעפ ןה תוריחבהש תויה לבא .רחא ןפואב וא יטמוטוא

 םידכלוממ וראשיי אל םירש ובש בצמל עיגהל ךירצ ,בוטה הרקמב

 םילוכי םניא םהש וא ,םמלוע תפקשהל וא םחורל םניאש םידיקפ םע

  ,יונימה תפוקת תא רצקל ךירצ ןכל .םירחא לש םלוע תפקשה םע תויחל

 םישנא םע תרדוסמ הרוצב דובעל רחבנה גרדל רשפאל טלחהב ךירצו

.םהב ןומא םהל שיש

 לוקישה תיטילופה תכרעמבש בשוח יניא ,ינביל הרשה לש הלאשל רשאב

 לוקיש לכ ,יתעדל .ימיטיגל יעוצקמה לוקישהו ימיטיגל אל אוה יטילופה

 תנידמב ירה .תכרעמה לכל רורבו יולג ,יתמא אוה דוע לכ ימיטיגל אוה

 םהש םירמוא םיאפורשכ ,לשמל .םתוא חצפל ךירצו ,םידוק שי לארשי

 םה ,"?המכ" םילאוש םהשכו ?םינווכתמ םה המל ,םירות רצקל םיצור

 ךירצ זא .רכשה תולעל ךירצ המכ אלא ,רצקל םירות המכ םינווכתמ אל

 .ימיטיגל אוה יטילופ לוקישש םירמואשכ הנווכה המל תעדל

 םדא ינבב ,םיבכרומ םיאשונב תקסועה תכרעמ לכב ומכ :קרב דוהא ◆

 םייחה תוכיא לע ,םייחה לע תכל תוקיחרמ תוכלשה תולעב תויעבבו

 אוה הזה אשונב בושח יכה רבדה ,םישנאה לש םייחב ןוחטיבה לעו

 תופיצרל המוצע תובישח שיש עדוי עוציב תוכרעמ ריכמש ימ לכ .םינוזיא

 המר םע ירוביצ תוריש תכרעמ התא האיבמש תוינפ רסוחל ,תיעוצקמ

 תוכרעמ לש הלעפה ראתל רשפא-יא םלוא .תוניגה לש ,הרשוי לש ההובג

 םילוקיש ,םלוע תפקשהלו םייכרע םילוקישל לקשמ ןתנייש ילב ,הנידמ

 תתל רשפא םא הניא הלאשה ךכיפל .םייטילופ הקומעה םתוהמב םהש

.ןוכנ ןוזיא םיגישמ הרוצ וזיאב אלא ,הז ינפ לע הזל תופידע

 הילשאמ םילבוס ,תועבצאה תוצקב םירבדה תא םישח אלשכ ,ףסונ רבד

 םיאשונב יעוצקמ לופיט ןיב ,תיתוכאלמ תצק הדרפה לש תמיוסמ

 אלו ,דחו רורב םהיניב דירפמה וקה וליאכ ,יטילופ לופיט ןיבל םימיוסמ

 דירפמה וקה תא ריבעהל ךרד ןיא ונלוכל םיבושח יכה םיאשונב .איה

 לש םיעוציבה :ןוחטיבה - הברה וב יתקסעש אשונ המגודל חקא .הזה

 המר רבוע הזש עגרב לבא ,רוהט יעוצקמ רבד ןבומכ םה קשנ תוכרעמ

 יהמ הלאשה הלוע ,ונבצמ לש תודוסיל עגונ וא הללכה לש תמיוסמ

 תכרעמ לש לקשמה לומ ,ףסונ חטשב הטילש לש תיסחיה תובישחה

 קמועל טלחומ ןפואב תיאדו הניא איהש לככ ,תבייחמ תיזוח םימכסה

 ינש ןיב רוציל ןוכנ היהי ןוזיא הזיא איה הלאשה .הירוטסיהה לש
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 לש םילוקיש םע יעוצקמ לוקיש חרכהב ברעמ הז אשונ .הלאה םירבדה

.םייטילופ םתוהמב םהש םלוע תפקשה

 םיבר םישנא הפ שי .הלכלכהמ תומגוד דואמ הברה תתל לוכי ינא

 רורב .אדרג תיעוצקמ הלכלכ הזכ רבד ןיא .בטיה אשונה תא םיריכמה

 םירטמרפ לש תויטסלאה וא תושיגרה לש םיבושיח בשחל םיצור םאש

 אשונ הזו ,יתדבוע רמוח קיפסמ שיו ,םייוסינ תושעל רשפא ,םימיוסמ

 ,םלוע תפקשהל ותוהמב רושק רחא רבד לכ טעמכ לבא .קהבומ יעוצקמ

.יטילופ ותוהמב אוהו

 הצעומה לש יעוצקמה תווצה לע תובר םינש ינפל וכרענש םינוידב

 ודיגת" :הלשממ ירבחל יתרמא ,םידמב יתייה ןיידעשכ ,ימואל ןוחטיבל

 ןוחטיבל הצעומה לש יעוצקמה תווצהש םיצור םתייה אצומ תוחנה וליא

 תוחנה תא :םיכמסמה תא םיבתוכ וירבח רשאכ ותעדותב קיזחי ימואל

 ןה הלא ."ינולא תימלוש לש אצומה תוחנה תא וא ידנג לש אצומה

 רשפא-יאשו ,םלוע תפקשהב ןדוסיש ,תואיצמב תונוש אצומ תוחנה

 ילב םיללוכ םייגטרטסא םיאשונב תיעוצקמ-וליאכ תעד תווח בותכל

 תטיש ךרד םירחא תומוקמב תרתפנ תאזה היעבה .ןהילא סחייתהל

 ןוחטיבל הצעומ שיש תומוקמב ,יעמשמ-דח ןפואב הריהבמה רטשמה

 תבתכנ ,תואיצמה ינפ לע אצומ תוחנה וליא לש רשקה הזיאב ,ימואל

.הלש םייעוצקמ-אלה םיטביהב תאזה תימואלה בצמה תכרעה

 םישנא לש תולודג תוצובק לש תופולחת ,הפ רכזוהש ימינפה ןויגיהה

 הרוקש המ ירחא םינש קיפסמ בקוע התאשכ ;תירבה-תוצראב

 םה ,םיאב םה .םישנא םתוא הלאש הלגמ התא ,תירבה-תוצראב

 :תבבותסמ תלד וזש האור התא ,ןמז ךרואל לכתסמ התא םא .םירזוח

 םתוא םיבשוי .רוינו'ג שוב ביבס םירזוח םהו ,םינש המכל םיאצמנ םה

 שדחמ הלעי רחמ םאו ,ויבאל ביבסמ ובשיש ,ילוא רקייבמ ץוח ,םישנא

 לע קר רבדמ יניא .תויומד ןתוא תא הארנ ונחנא ,יטרקומד אישנ

 היינשה הרושב םיבשויה הלא לש םג אלא ,תוטלוב יכה תויומדה

.םיפלחתמה םישנאה לש הלודגה הצובקה ךותב תישילשהו

?םייתניב םישוע םה המ :האירק ◆

 בשוח ינא .תיטירבה הטישב םג ;ער אל םירדתסמ םה :קרב דוהא ◆

Y-ש se  retsiniM, התאשכ ,העדותב ונתאמ הברהל קוקח ראשנש טרסה 

 וז .המזגה וב הכורכש האור התא ,תיטירבה לשממה תכרעמ תא ריכמ

 .הרוטקירק דע ,דרוסבא דע תמיוסמ תמא וב שיש אשונ לש החיתמ

 םה .דואמ ההובג תוניגה לעב יעוצקמ גרדב רבודמ תישעמה תואיצמב
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 ההובג המרב תינעוצקמ הרובח ,ונלש םיביצקתה ףגא תא יל םיריכזמ

 ונחנא ,הלועפל תוערכהל םיעיגמשכ הרקמב אלו ,הרשוי םעו דואמ

 וליאכ םהירחובל תוארהל םיפידעמ םירשהו ,ךלוה רשו אב רש םיאור

 םייעוצקמה תודוסיב עוגפל אלו ,תכל תקיחרמ תצק היצמרופסנרט ורבע

.םיביצקתה ףגא ידי לע םיגצומש

 אוה חוכיווהו ,ןויד לש תוניצרל דובכ לש תרוסמ שי תיטירבה תכרעמב

 תא האור ינא .תוערכה תולבקתמו ,םינוממל םירחבנה ןיב דואמ יתמא

 םישנא המכ עדוי יניא .תוטלחה םילבקמ םייטירבה הלשממה ישאר

 יבגל ריילב לש תוערכהה תאו תוטלחהה תא םיבהוא םש ץוחה דרשמב

 היה אוהו ,ענכושמ היה אוהו ,הדמע שביג אוה לבא ,קאריעל הסינכה

 חוכיווה .וב ןימאמ אוהש רבדב ולש ותגלפמ ירבח לומ תכלל ןכומ

 חוכיו אל הז .יתמא חוכיו אוה - אל וא ןכ וריאה לע - יחכונה

 livic לש תועבוקמ וא תועוטנ תודמע ידי לע תגיוסמש תכרעמ ךותב
ecivres. תיתמאה הביסה ,יתעדל .הינטירבב יתמא יטילופ חוכיו הז 

 תיסחי רתוי תוליעיהו תומדקתמה תויטרקומדב רטשמה תטישש איה

 רוקמ הבש הטיש איה - תינמרגהו תיתפרצה ,תיטירבה ,תינקירמאה -

 .תולובג רסח אוהש רמוא אל הז .שטשוטמ אלו רורב יטילופה תוכמסה

 םירבד ןובשחב תחקל ךירצ אל אוהש ,םיצוליא וילע ןיאש רמוא אל הז

 לע הלאש ןמיס ןיא הנותנ הפוקתבו ,דחו רורב אוה לבא .םירחא

 הרוק המ הלאשה הפ התלע .םיכלוה ןאלו ,יטילופה תוכמסה רוקמ

 תאז חקול אוה הדימ וזיאב .שדחמ רוחבל אב אוהשכ רוביצה םע

 המו ,ונומא תא ןתונ אוה ימלו המל רורב רתוי רוביצל םג ?ןובשחב

 ינאו ,יפלקב קתפ ליטהל תפסונ םעפ ךירצ אוהש םויב ןחבמב דמוע

.רחמ ילש םירבדב ךכב עגא

 המב רקיעב ,ללכ ער אל ונלצא הזה םוחתב בצמה ,לוכה ךסב יתעדל

 םיבשוי ,בטיה התוא ריכמ ינאש ,ןוחטיבה תכרעמב .םינוממל רושקש

 הרשויה תא יתיאר אלו ,הנושאר הגרדממ עוצקמ ישנא םימוחתה לכב

 וא וזכ תוקד אוצמל לוכי והשימ .תפחסנ וא תפפוכתמ וא תעגפנ םהלש

 לבא ,ןותיעב םינושארה םידומעב ,תצק תתוועמ הרוצב םימעפל ,תרחא

 ןיב תרבוע איהו ,דואמ ההובג תוניגה תמר םע איה תכרעמה לוכה ךסב

 תימינפה תמאה תא רמול הכישממו ,תונוש םלוע תופקשה םע תולשממ

.עירכמ ינידמ-יטילופה גרדה ףוסבש הדבועה תא לבקלו הלש

 בוטו ,דואמ ההובג המרב תיעוצקמ תכרעמ שי רצואבש יתרכזה רבכ

 יתעדל .םתדמע תא םינשמו םידמולו םיבישקמו םיאב םירשש דואמ
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 לוכה ךסבו ,הנוגהו דואמ ההובג המרב הרובח שי םיטפשמה דרשמב

 םירחא םידרשמבש ןיבהל ךירצ אלו ,ץוחה דרשמ םג ןכו ;ןוכנ דבוע הז

 ליעיה דוקפתל עירפמ ןכאש דחא רבד שיש יל המדנ .ךכ אל הז

 םילבוס ונחנא .תויטפשמ וא תונטפשמ ףדוע אוהו ,ונלש תכרעמה לש

 ונחנא .תויוברת דועב הרוק הזו ,תכרעמה לא תרדוחש רתי תייצזילגלמ

 ופוסבש ןיבהל ךירצו ,ימצע קותיש ידכ דע םייקוח-רפוסל םיכפוה

 םיכילהת לש םג אלא קדצה לש קר אל - טלחומה יוצימה רבד לש

 םישדוח 82 ושרדנ ,םינפ רש יתייהשכ רכוז ינא .ףסכ הלוע - םינוכנ

 רבד יל הארנ הז .םיכילהתה לש תיטרקורויבה תכרעמה תא ריבעהל

 תויהל םישדוח המכו םיעברא ירחא יתרזחשכו ,ףרוטמו ידרוסבא

 ,םישדוח םישישל ךראתה הזוחל שורדה ןמזהש יתאצמ ,הלשממ שאר

 ומדקתה אל יתעגהש דע יתבזע ובש ןמזה ןיב ורבעש םישדוחב רמולכ

 :יל רמא ,ותוא םיריכמ םכמ לודג קלחש יטפשמה ץעויה .םיטקיורפ

 בר בשק יתבשקה ."תינורקע ,דואמ הבושח תיטפשמ היעב הפ שי ,בוט"

 עירכהל ליבשב םיכירצ ונחנא תועובש השולש ,עמש" :יל ורמאו ,יהמ

 אל דוע הזש יל ורמא רבד יעדויו ,םינש שולש טעמכ ורבע זאמ ."תאז

 ריחמ גת היה וליא ,יל ורמא" :ןוידב םתוא לאוש יתוא רכוז ינא .רמגנ

 הנומש וא םילקש הנומש אל וילע בותכ היהו ,הזה ןוידה יוצימ לעמ

 תאז תוצמל הווש זא םג ,םילקש דראילימ הנומש דיגנ ,םילקש ןוילימ

 ,תומלשוממ תוחפ ןהש תוטלחהמ םייונב ונלש םייחה לכ ."?ףוסה דע

 ןידע לובג הזיא שי .תורקל םירבדלו זוזל תוכרעמל רשפאל ידכ

 רתי תייצזילגלל ,רתי תונטפשמל םיפחסנ ונחנאש וב שיגרמ ינאש

 ךכ לכ םישק םיקזנ וב םירוק - רבועה ןמזהו ,הדימה שוח דוביאלו

 םינבומה לכב ונלש ןוחטיבל דוסיה םג רבד לש ופוסב אוהש ,קשמל

 .םירחאה

 ןמזה לכ םיכירצ םירחבנה יכ ,םירחבנ לע םג העיפשמ וזה היצזילגלה

 ךיאו ,תיטפשמ הניחבמ שרפל רשפא היהי ךרד וזיאב םמצע תא לואשל

 ונתיי םה המ לע לואשל רשאמ רתוי ,יטפשמה ןוידה ןחבמב דומעי הז

 ןוזיאהו הדימה ,םייחב רחא רבד לכ ומכ ,יתעדל .ףוסב ןובשחו ןיד

 תאז רמוא ינאו ,תונורחאה םינשב הפ םגש שיגרמ ינא .דואמ םיבושח

 רשיה לכשהש ןוזיאהמו רשיה לכשהמ תצק םיקחרתמ ונחנא ,תוריהזב

 דבעידב םייטפשמה תעדה לוקיש ינחבמש עגרב .םיקימעמו ,ומע איבמ

 ,יתוהמה ןדיקפת תא ןעצבב תויטילופ תוכרעמ לש תעד לוקיש לש

 תיטילופ תכרעמ גישנ ונחנא ,םיוסמ לובגל רבעמ םיקיחרמ ,ידוסיה
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 המ תא תעצבמ ,תוירחא תחקול ,תלעופ תיטילופ תכרעמ אלו תקתושמ

.ריבס חוקיפל וא תרוקיבל הפופכ ןיידע איהשכ ,ךירצש

 אל הז ללכ ךרדב ,ןוכנה ןוזיאה תא םימעפל רבוש אקוודש םרוג שי םא

 םיטעוב םהשכ ,םירחבנה הז ללכ ךרדב ,דואמ םיינדפק םה .םינוממה

 אלא ,קוחב ךכ-רחא שרופיש המ לש םיילושב אל ;תומרונב הסג לגרב

 אל תירוביצה המרונהש עגרבו .הנידמ לוהינ לש תויסיסבה תומרונב

 תוליבק-יאו יפלקב הריהמ השינע הלאה תוגירחה לע שיש תאזכ היהת

 תפיכא תכרעמ ךרד בוחרב םירחוב דעו ונממ - םלוכ לצא תירוביצ

 רושק הז .םיבותכה םיללכה לש תוכיאל רשק ילב רדרדינ ונחנא - קוחה

 לש הרשויל ,קוחה תפיכא תויושר לש ץמואלו הרשויל ,תירוביצ המרונל

 ןוילעה טפשמה תיבש ךרוצל - תוריהזב ריעמ ינא - וליפאו ,תרושקתה

 ,הלילח ,ןוטלשה רשאכ ,רתוי ריהז אלו רתוי ץרחנ ומצע אצמי ןפ רהזיי

 .קוחה ןוטלש תומרונמ תומלעתה ידכ דע ,רתוי קוחר תכלל ןכומ

 לש וא רטשמה תכרעמ תוהמ לש תימינפ תוריהב :בצמה רופישל םינוויכ

 ןיבל םינוממ ןיב םיסחיה תרהבהל דואמ תרזוע רטשמה תטיש תוהמ

 הלוע תירבה-תוצראבו הינמרגב ,תפרצב ,הינטירבב הטישה .םירחבנ

 תפקשמ ונלש הטישה ,יתעדל .ונלש הטישה לע הלש תוריהבב הברהב

 ךיא תא - יביטמרונה דצה תא אל לבא ,הרבחה תומד תא דואמ

 הרובש ךכ לכ ונלש הרבחהש םושמ אקווד .הארית איהש םיצור ונייהש

 אקווד הרוק הזה רבדה .ספיספ ומכ ,דואמ תנווגמ איה ,תצמחומ וא

 תחא המרונ ךות לא סנכתהל ךרוצה תא רתוי השיגדמה רטשמ תכרעמל

 ונחנאש אשונב קר אל ,םירחא םיבר םימוחתב ונל רוזעי הזו ,הרורב

.עגרכ וב םינד

 ךירצ אל יתעדל ,ןמזה לכ רטפתהל םיאשר םיריכב םידיקפש יל המדנ

 םג םשו הפ .התוא ושממי ,וצרי רשאכו ,הנשי תאזה תוכזה .הזב לזלזל

 אל המגוד אוה קנב דיגנ .רוביצל םיכלוה וא םירטפתמש םידיקפ שי

 לומ קנב דיגנ תואמצעל המוצע תובישח שי .הפ הנתינש ,אקווד הבוט

 תובישח שי ,םלועב תומדקתמ תולכלכ לש רבטצמ ןויסינמ .הלשממה

 אוהש תורשפאה ללוכ ,קנבה דיגנ לש תימשרה תואמצעל הנימב תדחוימ

 םע םיוסמ חתמב וא תמיוסמ תושגנתהב ,ולוכ רוביצה תבוטל אצמנ

 - רשי לכש םגו ,םינוזיא אוה ירקיעה אשונה יתעדל ,םוכיסל .הלשממה

.ער אל וליפא – ךפהל ילוא אלא ,ללכ רומח וניא ונלצא בצמה ךכבו

 .קרב רמ רמאש םירבדה תא דדחל וא סחייתהל הצור ינא :רוחצ באז ◆

 ל"כנמ רשאכ .רשיה לכשה םוקמב ,יידמ ברעתמ טפשמהש איה השיגה
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 תויתדבוע תועיבק יפל ,וירבח לש םיניינע םדקמ יתלשממ דרשמ לש

 טפשמה םאה וא ,דגנמ דומעל ךירצ טפשמה םאה ,םיטפוש ךכו ךכ לש

 אמש וא תיטפשמה תוברועמה תניחבמ revo האריי הז ?ורבד תא דיגי
 אל" הנווכה המל :יל הרדתסה אל תצק קרב רמ לש הרעה ?ןגמ הז

 דיגהל תנווכתה הפיא .ףיסוהל לוכי ןכ התא ילוא יתעדל ?"ףיסוהל ךירצ

?םיללכ ןיאש וא ,תוברעתה ןיאש בוט אל הארנכ תאז לכבש

 םא לבא ,ברעתהל ךירצ הנידמה רקבמ םהבש םירקמ שי :קרב דוהא ◆

 תיריוואה תשומחתה תקולח םא הלאשב ןודל ןוכנש בשוח הנידמ רקבמ

 םירחא םידעי לומ םימיוסמ םידעיל ריוואה ליח לש תיעצבמ תינכתב

 תוטלחה תלבק לש אשונה .תיתוהמ האיגש וז יתעדל ,אל וא הנוכנ איה

 היישעה לש תוהמה לכ .קהבומ ןפואב יעוצקמ אשונ אוה תויעצבמ

 םינוכיסה תא ךירעהל ןויסינ איה ,הזה םוחתב רקיעבו ,ללכב תיעוצקמה

 תעד לוקיש ףקשמה ןוזיא ןהיניב אוצמל ,תונוש הלועפ יכרדב םייסחיה

 םיכירצ םג םישנא םתוא יכ ,תוירחאה תא וילע תחקל ךכ-רחאו ,יעוצקמ

 ךכב ןודל לוכי אל רחא ףוג .תואצותה לומ דומעלו לעופל תאז איצוהל

 לא תסנכנ טפשמה וא תרוקיבה תכרעמשכ םג .תוניצרב תאז רקבל וא

 תא םהמ חקול התאש עגרב .יתייעב רבדה ,תוריבסה םחתמ לש יללכ יוהיז

 םיעיפשמ םתוא האור ינאש םיצוליאב ךמצע תא אצומ התא ,תעדה לוקיש

.בויחל אל ,תוירחאב ךל רמוא ינאו ,םישנא לש םתעד לוקיש לע

 תמיוסמ הנכסל וא תורשפאל עבצאה תא תונפהל הצור ינא ,ףסונ רבד

 שיש תויהל ךירצ יעבטה רבדה .ןוילעה טפשמה תיב לש וחתפל תברואה

 דבוכמ קוחה ןוטלשש אודיו יבגל תונפקות לש הביציו הדיחא המרונ

 יואר היהש רמוא יתייה תיביטמרונ הניחבמ .תעצבמה תושרה ידי לע

 תא אצמנ ךכ ,קוחה ןוטלשל תוחפ השיגר אהת תעצבמה תושרהש לככש

 םאובב םיינפקות ןלוכ קוחה תפיכא תויושר תאו ןוילעה טפשמה תיב

 םימעפל ונמצע אצמנ אלש רהזיהל ךירצ .קוחה ןוטלש לע קבאיהל

 לש הלבקב וא קוחה ןוטלשב עוגפל תונוכנהש לככש - ךופה בצמב

 הלילח התא ,תונושמו תונוש תוביסמ ,השלח וילאמ ןבומכ קוחה ןוטלש

.רתוי ינפקות םוקמב ,ויתולועפב רתוי ריהז טפשמה תיב תא אצמת

 הלשממה שאר וב עגנש אשונב שגד תתל הצור יתייה :וטאדא תירוא ◆

 ןאכש הדבועל סחייתהלו ,קרב דוהא ידקפמ ,ל"כטמר םג היהש ,רבעשל

 םירש לע רבודמשכ ,םירחבנ םינוממ יסחיב ןה ולעש תויגוסה רקיע

.םיילהנִמ םימרוג לע וא תודיקפ לעו םירחבנ

 םה ,םידמ ישבול רקיעבו ,םייעוצקמ םינוגרא ישאר םע םירש יסחי
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 לש תינכת יונימלו רשה תריחב דעומל רשק ןיאו ,ירמגל םייעוצקמ

 ,ינידמה םויה רדסש קפס ןיא .השומימל וא רחא וא הזכ ינוחטיב ןוגרא

 ךרדב ססובמו יונב יעוצקמה םויה רדס תאז תמועלו ,הנתשמ ,יטילופה

 ,תוביסנל המאתה לע ,תיתנש-בר תינכת לע ,תוינידמ לע ,ןוזח לע ללכ

 המיכסמ ינא .תויופידע ירדס יפל תומאתה םע תמיוסמ תוביקע לע

 ינשמ םינוזיאה ידי לע איה הלא םירעפ םע דדומתהל ךרדהש ןיטולחל

 תושימגה תורמל ,יעוצקמה גרדה דצמו רחבנה גרדה דצמ - םינוויכה

.ןאכ

 אשונ תא הניבמ יניאש דיגהל החרכומ ינא ?םינוזיא וליא :ינביל יפיצ ◆

.םינוזיאה

 יושע תיטילופ הסיפתב יוניש םיתעל .ריבסא ינא :וטאדא תירוא ◆

 םישגד לע דואמ דע עיפשהלו ,ןנובתמה לש ומלוע תסיפתב יולת תויהל

 םרוגל םתואש ,תיעוצקמ הרשוי לש תולובג שי הפ .ןוגרא לש ותוליעפב

 ,ךרד לע רתוי רבודמ ,םינוזיאב רבודמשכ ,ךכיפל .תוצחל רוסא יעוצקמה

 יכ יירבדב תרהזנ ינאו ,הלאב אצויכו תפתושמ הנבה לע ,תולהנתה לע

.םידמה ישבול ןיב ןיידע ינא

 םייוניש לש המזי ,תוביקע ,תוינידמב תופיצר תויהל הכירצ יתעדל

 רשכומ ,רחבנ רש .המודכו תונתשמ תוביסנל המאתה ,תוביסנל םאתהב

 רש ,ודיקפתל סנכנש ימ לכ .הדימל ןמז ול תויהל בייח ,היהיש לככ

 הָנ ּומֶש םיפוג לש הדימלל ,תורכיהל ןמז ךירצ ,הנוממ שיא וא רחבנ

 םגו ,תוינידמ רידגהלו דומלל םג ךירצ התא ,דגנמ .םתנבהלו םהילע

 םכתא ףתשל הצור ינא .לעופב םשוית תאזה תוינידמה ובש בצמל עיגהל

 שולש לש הפוקת לע םירבדמ ונחנא :טעמכ תירשפא-יתלב תואיצמב

 וליפא הארנכו השולש ,םירש השולש םיפלחתמ םינש שולשב .םינש

 תלאוש תאש ןוזיאה לש השוחתה .יעוצקמ גרד םמעו ,םיל"כנמ העברא

 תוריהזב שממ רומשלו ,דואמ קד לבח לע תכלל םימעפל איה ,הילע

 ןיבל רידת הנתשמה יטילופה ינידמה םויה רדס ןיב םינוזיאה לע הבר

 .ןוגרא לש תיעוצקמ תוביקעו תופיצר

 ידבוע' םינוכמ םינוממ םגו םירחבנ םג רבד לש ופוסב :זפ-סניפ ריפוא ◆

 ןיבל הנוממ ךתויה ןיב דירפמ וניא םינבומ דואמ הברהב קוחהו ,'רוביצ

 התא םא ןיבו רחבנ התא םא ןיבש םושמ ,הזה טביהב רחבנ ךתויה

 רבודמ ןכלו ,הרידא המצע ךלש םיידיב דיקפה םצעב רוביצה ,הנוממ

 םג אלא - ונל תורכומה הלא - תויושרה ןיב קר אל םימלבבו םינוזיאב

 הנוממ ןיב ,ץרפתמ םימעפלש ,הזה חתמהמ קלח .תעצבמה תושרה ךותב
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 המודכו הלשממל יטפשמ ץעוי ומכ תידוחיי תוכמס לעב וא רוטלוגר -

 םימלבהשכ !יובאו יוא - וידעלבש ,דואמ בושח חתמ אוה רחבנ ןיבל -

 ודיקפת תא תושעל לוכי דחא לכ ,ןוכנ םילהנתמ הלאה םינוזיאהו

 תתל ,תוירחא תחקל :וידיב דיקפה רוביצהש המצעב ןוכנ שומיש תושעלו

 ,רוחצ רמ ,ישעמה רושימב .יביטמרונה רושימב ןוכנ להנתהל םגו יוביג

 םירבדה הפיא םוי-םויה ייחמ םיעדוי ונא .רתוי יטקרפ ןויד הצר ,קדצב

.תיוושכעה תואיצמה עלס לע םירבשנ םייביטמרונה

 אלש לעופ רשה םאש ,ןוידה ידכ ךות ,םשורה רצונ יתעדל :ינביל יפיצ ◆

 אוהש עוציב שקבמ וא תויחנה ןתונ אלא ,תיללכ תוינידמ תרגסמב

 אוה דרשמה ידיקפ לש וא םינוממה םימרוגה לש דיקפתה ,רדסב אל

 הנניא ןכא רש לש תוינידמ םא .תועט תאז יתעדלו ,ותוא רוצעל

 - תאז עובקל םירומאה םינחבמו םימרוג תכרעמה ךותב שי ,הריבס

 יטפשמה ץעויל תורישי םיפופכה םידרשמה ךותב תויטפשמ תוכרעמ

 םישל םדיקפתש םיפוג דועו םידרשמה ךותב תרוקיב תוכרעמ ,הלשממל

 םאו הלועפה תא עונמל ,םימודא תורוא קילדהל וא םימוסחמה תא

 תא עצבל ודיקפתש ימש רמול ןוכנש תענכושמ יניא .חוודל - ךרוצ שי

 לוקישלשכ ,תאז עצבל אל ךירצ ,רשל בצמ תוכרעה תתל וא תוינידמה

  ,חוודל ודיקפתמ .רדסב םניאש תוזוחמל עיגמ וא לעופ רשה ,ותעד

 ךכל ףופכב תאז לכ .ודיקפת הז ןיא - עוציב-יא לש בצמ רוציל לבא

 קרב רמ רמאש םירבדל ףרטצהל הצור ינא .תולעופ הרקבה תוכרעמש

 ןמצע תא םישל אוה תרוקיבה תוכרעמ לש דיקפתה םא הלאשל סחיב

 תא תולבקמ ויה ןה םא לוקשל ידכ ,תוטלחהה ילבקמ לש םיילענב

 וא ,תילכלכ הטלחהב רבודמשכ ילכלכ לוקיש סיסב לע תאזה הטלחהה

 תוטלחהה תא לבקמה רשה ,תוטלחהה תלבק ךילהתב םא - ןיפולחל

 תא עמש ,םירבדה לכ תא ןחב רמולכ ,ונממ שרדנש לכ תא השעשו

 םא ,ןיקתה להנִמה תניחבמ םישרדנה םיכילהתה תא השעו ,םירבדה לכ

 .תאזה הטלחהה תא םילבקמ ויה אל םהש םיבשוח םירקבמה םיפוגה

 תא טופשל ךירצ רוביצה ,םוי לש ופוסב יכ ,תשרדנה תרוקיבה תאז אל

.רחבנה

 איה םינוממל רש לכ ןיב םיסחיה תכרעמש יל המדנ ,םכסא םא

 תקפסמ איהש תודיקפב דשוח רשה םירבדה עבטמ .תידדה תונדשח

 םה ילוא יכ ,םיצור םהש הטלחהה תא לבקי אוהש ידכ םינותנ ול

 הסני אוהש רשב םידשוח םידיקפהו ,תיאמצע תוינידמ םדקל םיסנמ

 דוגינב ןהש תוטלחה עצבל וא םירבד תושעל תכרעמה ידיקפ לע ףוכאל



532
םייניב בשומ

 תא אלו םצמוצמ יתגלפמ-ילאירוטקס ןיינע תרשמ אוהש וא ,םתנומאל

 ,הרשוי םע תודיקפב רבודמ ובש םוקמב .םיאור םהש יתכלממה ןיינעה

 רבגתהלו תונדשחה תא ךירפהל םיחילצמה םידיקפהו םירשה םירשואמ

 ודרפייש יוצר לארשי םע תבוטל זא ,תאז תושעל םיחילצמ אל םא .הילע

 .ירשפא-יתלב טעמכ הז ךכ ךישמהל יכ ,הזה בלשב
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םיחנמ

היטרקומדל ילארשיה ןוכמה אישנ - קירא ,ןומרכ 'פורפ

היטרקומדל ילארשיה ןוכמב ריכב תימע - ןד ,רודירמ

  רבעשל מ"הור - דוהא ,קרב :חרוא הצרמ

לארשיב לשממה הנבמ לומ הלועפ ירגתא לע  

םירבודה תומש

תירוביצה הצעומה רבח - םרוי ,רודירא ד"וע

רבעשל הלשממל יטפשמה ץעויל הנשמה - המלש ,ןמרבוג ד"וע

כ"ח - קחצי ,גוצרה

רבעשל ןולקשא ריעה שאר ,ןופאלפ תרבח ר"וי - ינב ,ןינקו

 ,תירבעה הטיסרבינואה ,הקיטמתמל גוחה - סכלא ,יקצובול 'פורפ

םילשורי   

רבעשל הלשממה שאר דרשמ ל"כנמ - השמ ,ןואיל

 ,תירבעה הטיסרבינואה ,םיטפשמל הטלוקפה - קרב ,הנידמ ר"ד

םילשורי   

,תירוביצ תוינידמלו להנימל הקלחמה - הירא ,רואנ ר"ד

ןוירוג-ןב תטיסרבינוא   

כ"ח - ןועדג ,רעס

 יבצ ,רבנע ד"וע

מ"עב "רודלש" ל"כנמ - ימס ,ךירדירפ

םיילאיצוסה םידבועה תורדתסה ר"וי - יתא ,ץרפ

 הטלוקפה ,היטרקומדל ילארשיה ןוכמב ריכב תימע - יכדרמ ,רצינמרק

םילשורי ,תירבעה הטיסרבינואה ,םיטפשמל   

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

תירוביצה הצעומה   

 ןוכנל אצומ ינא ,רובידה תושר תא קרב רמל ןתאש ינפל :ןומרכ קירא ◆

 תורהצה יתש יבגל הרעה ריעהל רתויב ילמרופה ןפואבו תאז המבה לעמ

 ינא .ביצקתה םוחתב קוחה לע ןוידה ביבס דואמ תויתייעב יל תוארנש

 םירבדש יל המדנ .רצואה רש לש וירבד לע תחא הרעה ריעהל הצור
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 לכ לש רתויב תויסיסבה תויוכזהמ תחא לע יתמא םויא םילבקמ הלא

 רמול ךירצ טלחהבש בשוח ינא .התיבשה תוכזל ןווכתמ ינאו ,היטרקומד

 .יתוהמ רבדמ "אחתרד אנדע" לש ןיינע רתוי היה הזש הווקמו ,תאז

 תכלל ךירצש ,תורדתסהה שאר בשוי לש הרעהה םגש בשוח ינא דגנמו

.הנוש יטסילופופ לקשמ הל שי ,הלשממ תטלחה לכ לע םע לאשמל

.ם"ואהמ ךניא ,היירטמיס רוציל ךירצ ךניא :האירק ◆

 ונחנא יכ ,ןוכנל תאז אצומ ינא לבא ,ם"ואהמ יניא :ןומרכ קירא ◆

 םירבדה דחאש בשוח ינאו ,הקוחב ירטשמה קרפה לע ןאכ םירבדמ

 .תיכווית היטרקומד לש דוסיה אוה םינוב ונחנאש הנבמב םייסיסבה

 םג ךכ ,יטרקומד ןפואב ורחבנ התיבש לע םיזירכמש םימרוגהש םשכ

 תלבק ךילהתב העיגפה ןויער לכו ,יטרקומד ןפואב תרחבנ הלשממ

 םיאצמנ ונחנא המכ דע דיעמ קר תאז לכ .יתייעב אוה תוטלחהה

 ,חוכיו חותפל ידכ וללה םירבדה תא רמוא יניא לבא .העיגפ תואיצמב

 הפ םינד ונחנא .םויה רדס לע םידמוע םהש םושמ טושפ אלא

 םיאשונל דואמ הלודג תוביוחמ תאז .המכסהב הקוח לש םיכילהתב

.םיבר

לארשיב לשממה הנבמ לומ הלועפ ירגתא לע :קרב דוהא ◆

 תאזה הינסכאב רבדל הנה אובל הנמזהה לע ןומרכ 'פורפל הדומ ינא

 הברה בחר קלחב ,ךכ לע רצמ ינאו ,ףתתשהל ול ןמדזה אל אקוודש ימכ

 רמולו ריעהל אלש לוכי יניא .הלא םיאשונב ןוכמה לש םינוידב רתוי

 הקוחה אשונ רקיעבו ,דואמ םיבושח םמצע םינוידהש שיגרמ ינאש

 ,תעצבמה תושרה לש המוקמ והמו הדיקפת והמ ררבל ןויסינהו המכסהב

 ילעב םישנא לש הבחרה תשקה םע ,ןוידה ךילהת לע חמש ינא ןכו

 אצומ תודוקנו תודמע לש בחר ךתח םיגציימהו ךכב םיברועמה ןויסינ

 ,ןוידה לש תויתטישהמ םג דואמ הצורמ ינא .תילארשיה הרבחה ךותב

 וניא הז .םינותיעב תורתוכ המכ םימסרפמו דחא םוי םיסנכתמ אלש

 המב הנדה ,תדקוממו תיתטיש הדובע אלא ,והשלכ ףדמב ראשנש ךמסמ

 תוטלחהה תא לבקל הרומאה תכרעמה תא איבתש ךרדבו תויהל יוארש

.תונקסמ ללכלו הלועפ ללכל

 בלתשהל יל ןמדזה אלש לע רצמ רקיעב ינא .ילש היינשה הרעהה הפו

 תטיש תויהל הכירצ המ אשונב ,תליאב המ ןמז ינפל היהש ןוידב

 .המכסהב הקוחל עיגהל ץמאמה בשייתי המרופטלפכ הילעש ,לשממה

 ופשחנש וא ןוידב ויהש םישנאהמ קלח יכ םג ,תאז רמוא ינא
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 ןוידה לא עיגמ ינאש ןכתייו ,הדמע רבכ ושביגש ןכתיי ,ויתואצותל

 ,ימדקמה ,הזה אשונב ןויד םייקל ינויחש ענכושמ ינא .רוחיאב תצק

 ,ןימאמ ינאו ,תעצבמה תושרה לש קוחה קרפ יפיעס לש ומצע חוסינל

 ,המרופטלפ הב םיאור ונחנאש תיחכונה הטישה םגש ,ששוח ילואו

 אלל הלשממ ליפהל רשפאמ וניאש ןוקיתה םע ,הנשיה הטישה ירק

evitcurtsnoc  ecnedifnoc-non, ץלאינש הנורחאה היהת אל וז הטישש 

.התא דדומתהל

 םינשה רשעב חתפתמה קומע ןומא רבשמ האור ינא הנומתה דוסיב

 אלא הלשממל קר אל השעמל לבא ,הלשממל רוביצה ןיב תונורחאה

 תא תוארל רשפא .תקקוחמה תושרה ללוכ ,הלוכ תיטילופה תכרעמל

 תא תוארל רשפאו ,תסנכ ירבח לש ירוביצה םדמעמב ותופקתשה

 ל"ז ןיבר קחצי :הלשממה לש הנוהכה תופוקת רוציקב ותופקתשה

 יצח ךכ-רחא ןהיכ סרפ ןועמש ,חצרנ אוהשכ יצחו םינש שולש ןהיכ

 תוחפ תצק יתנהיכ ינא ,םייתנשמ רתוי תצק ןהיכ והינתנ ןימינב ,הנש

 השקש תפסונ הלשממ שי וישכעו ,םייתנש ןהיכ ןורש לאירא ,םייתנשמ

 התנש תא הלכת אל איה םגש ששוח ינא .ראשית ןמז המכ שחנל

 קלח לש העיתרב הז רבשמ לש ותופקתשה תא תוארל רשפא .תישילשה

 לארשיב הרבחה לש דוסי תויעב םע דדומתהל לארשי תולשמממ לודג

 םיריעצ ךושמל ישוקב תמיוסמ תופקתשה תוארל רשפאו ,הדיתע לשו

 .הקיטילופה ךות לא ,תלוכיה תולעב וא רתוי תורשכומה תוצובקהמ

 לש תבצעמכו הגיהנמכ ,תוכיא תצובקכ תספתנ הנניאש הקיטילופ

 "סייגל" השקתמ ,ןמע תוהדזהל יוארש תויומד הגיצמ הניאשו ,הנידמה

.םיריעצה תא הכות לא

 תונידמ תמועל ,דואמ םיכובסו םישק םירגתא ינפב תבצינ לארשי תנידמ

 .תיתרגש הרוצב ללכ ךרדב םימרוז םייחה םש ,סקולנב וא היבנידנקס

 ,דחא דצמ הדנק :אנקמ ינאש םימעפל רמוא ינא םינקירמאה יירבחל

 ןוטלשה .םידדצה רתיב םילודג םיסונייקוא ינש ,ינש דצמ וקיסקמ

 הזו היגרנא שרוד הז - הדרטסוטוא לע העיסנב ומכ גהונ הקירמאב

 לש ופוסב לבא ,םימלבו םינוזיא לש תכרעמ שרוד הז ,הגהה לע די שרוד

.דואמ םיבחר םיילוש הב שיש הביבסב ,העונת וא ,העיסנ יהוז רבד

 לע ףאו ,קד לבח לע הכילהל ייניעב המוד ונלצא בצמה ,תאז תמועל

 איה ,לבחה ןמ טמשיהל אלב קר איה עיקשהל ךירצש היגרנאהש יפ

 הנוממ יתייהשכש רכוז ינא .הגהנהה לש היגרנאהמ לודג קלח תבאוש

 יתארקנ .םייניע עבראב רימש הלשממה שאר םע םעפ יתבשי ,רחבנ אל
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 ,השיגפהמ %08 ךשמב קסוע אוה המב יתיארו תחא הרטמל וילא

 הדימריפה לש דוקדוקה לא תיתמרד הרוצב באשנ אוהש ול יתרמאו

 אוה ,םש רבכ אוהשכ לבא ,לארשיב תעצבמה תושרה לש תינוטלשה

 ,הדימריפה הצק לע דמוע ראשיהלב ולש היגרנאהמ %08 עיקשהל ךירצ

 ותוא ורחבש הנידמה יחרזא לש תואיצמה תא תונשל ידכ לועפלב אלו

.םשל

 םיכלהמ קר םיאור ונחנא ,הלכלכה ,ןוחטיבהו םולשה - םוחת לכב

 דעו הרבעה ימולשתמ ,הרבח יאשונ ,תויתשת ,היצלוגר-הד ,הטרפה ומכ

 היסנפה תכרעמ לש ךורא חווטל היופצה לגרה תטישפב ידוסי לופיט

 הנידמכ לארשי תנידמב הנידמל תד ןיב סחיה ,תויתרבחה היתוכלשה לע

 דחאו דחא לכ .קוחה ןוטלשל םירושקש םיאשונ וליפאו ,התוהממ תידוהי

 םירגתא ,תורצוויה ךילהתב םגו הריעצ איהש ,הנידמה ינפב דימעמ םהמ

.דואמ םיכובס

 .םיינבוא לע הנידמו הרבח ונחנא .סקולנב אלו היבנידנקס אל ונחנא

 הדבועה לבא ,יוכיס ול ןיאש בשוח ינא .ונמויק םצע לע םויא שי ןיידע

 ,ונכותב םייחה םיניטסלפהמ קלח וליפא ,ונינכשמ קלח תעדותבש איה

 הגרדהב האיבמה תיביטרפואו תיטילופ תינכת תוארל יביטקא ןוצר שי

 תונידמ הז אשונ .התוא םיריכמ ונאש יפכ לארשי תנידמ לש הנויליכל

.ןהלש ךסמה לע ותוא תואור ןניא תורחא

 ףתושמ הנכמ תריצי לש דואמ ךובס רגתא שי .תוהז ירגתא ונל שי

.ןוטלשו םייח ,תוברת לש רגתא וליפאו ,דחי הרבחה יקלח תא קיזחיש

 םע ספיספ אלא ,ספיספ קר אל הז .העורקו העוסש הרבח ונחנא

 :ספיספה ינבא ןיב הקשהה יחטשמו רוביחה יספ לע םיימינפ םיחתמ

 תוילעו םיקיתו ,םיינוליחו םייתד ,םיזנכשאו םידרפס ,םיברעו םידוהי

 ,םיינעו םירישע ,תוצעומה תירב תיילע לש לגהו םישימחה תונש לש

 םתוא תא םידימעמ הלאה םיכתחה םיבר םירקמב .הירפירפו זכרמ

 ךכמ האצותכ םיחתמהו ,ןמזה לכ האוושמה לש דצ ותואב םמצע םישנא

.הלוכ תיתרבחה המקרה לע םימייאמו םיקימעמ

 יחרזמ כ"ח לש ותנומת איה ייניעב התיצמתש העורג הטיש ונל התייה

 רחאל הפלחוה איה .הלשממה תא ףילחהל הסנמ הלילב סדרפב

 בחרמ תא וצימ םהש ונמשרתהשכ ,םיקימעמ םינויד לש םינש עברא

 הריחבל ונעגהו ,המכסהל העגה לש ימינפה ךילהתה תאו תויורשפאה

 םירפסה דחאב רכוז דוע ינא .ףוסה דע ונכלה אל םש םג לבא .הרישיה

 לש ולש רואית ,ןוילעה טפשמה תיב אישנ ,קרב ןורהא לש םידבכה
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 תינקירמאה תואישנה לש האלכה ,סוניגורדנאכ ונרציש תאזה תכרעמה

 תירטנמלרפה הטישה לש וא ,היצוטיטסנוק אללו םימלבו םינוזיא אלל

 ינאש ,תוריהזה תמחמ ,ףיסוא אלו ,תיטירבה תרוסמה אלל תיטירבה

 םנמא ובש בצמ רצי הזה סוניגורדנאה .יטירבה יפואה אלל םגש בשוח

 ,תעל תעמ הסנמ םגו ,הלוכי תסנכה לבא ,תורישי רחבנ הלשממה שאר

.ןמזה לכ תאז תושעל הלוכי איה השעמלו ,הלשממה תא קרפל

 תובוטה תושדחה .תוער תושדחו תובוט תושדח יל שי ,וזה הטישל רשאב

 דומעל דוע השקש ,םיוסמ לאיצנטופ וב שיש ןוקית - ןוקית תב איהש ןה

 בצייל ידכ תיביטקורטסנוק ןומא-יא תעבצהב ךרוצה והזו - ופקיה לע

 רמוא יתייה .הנשי הטיש התוא וזש ןה תוערה תושדחה .תכרעמה תא

 םיכילהתה יבגל ינכטמ רתוי אוהש ,הזה ינכטה ןוקיתהש ןימאהל השקש

 בוביסל ונתוא בייחו וניניעמ קמח ,יונישה תניחבמ ןטק הכ אוה לבא

 ןורתפה שארמ וב םלוגמ היה םצעבו ,הרישיה הריחבה ךרד הזה ךוראה

 םגשכ רקיעב ,דבוע הז ךיא תוארל דוע ךרטצנ .וניילוח לכל ילאיצנטופה

 אוהו ,םירחא תומוקמב תוביציה תא חיטבמה יזכרמ טנמלא רסח הפ

.רתוי הובג המיסח זוחא

 ,ךורא חווטל ,ולוכ רוביצה תבוט ןיב הריתסה אוה יתעדל היעבה שרוש

 העפשה לש ,תינוטלש הזיחא לש םקלח ,חווט ירצק םיסרטניא ןיבל

 לש ,תואיצמ תסיפתמ וא ,םלוע תסיפתמ םיעבונ םקלח לבא ,תיטילופ

 ימ .קרפה לעש ידוסי אשונ לכ ?היעבה יהמ .הרבחה ךותב תוצובק

 רדג ומכ םיאשונ לע קר בושחיו ,םולשהו ןוחטיבה תא חקיי הצורש

 קרפה לע ודמעש םיאשונה וליפא וא ,תינמז תיניטסלפ הנידמ ,הדרפהה

 םתרוצב ודמעי יתעד יפלש ,דיוויד פמקב תוערכה לבקל ךירצ היהשכ

 לש תינידמה הגהנהה רשאכ ,איהש תע לכב םיטרפה ינורחא דע תאזה

.דיתעב םולש רדסה לע תוערכה לבקל ךרטצת לארשי

 לוקישה ךיא וכותב תוארל השק אל ,הלאה םיאשונהמ דחא לכ

 תוטלחה לבקל עירפמ ,דבלב יטילופה רמוא יתייה םיתעל ,יטילופה

 רדגמ תחא המגוד ןתא .ךורא חווטל ולוכ רוביצה תבוט תניחבמ תונוכנ

 יאוותב םג ,לארשי תנידמ ביבס הדרפה רדג תינבנ התייה וליא .הדרפהה

 היה ,םייתנש ינפל ,םינפב "םימודק"ו "לאירא" םע ,עגרכ וילע םירבדמש

 םירובקה םייח םישנא תואמ שמח דועב הזה םלואה תא אלמל רשפא

 ידכש םושמ ,תלטובמ אל הדימב םירובק םהו ,המדאל תחתמ םויה

 חוכהו ,יטילופ חוכ שרדנ היה רדגה תא תונבל הטלחהה תא לבקל

 תוליעי רסוחמ אל ועבנש תויודגנתה לומ דומעל ךירצ היה הזה יטילופה
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 לע תכל תקיחרמ תילכלכ העפשה הל ןיאש הזמ אלו ,רדגה לש תיעצבמ

 תווצ .הלכלכה לש םיעוציבה לעו ןוחטיבה תשוחת לע ,ישיאה ןוחטיבה

 טעמכש תואצותל עיגהו ,הז לע הדובע םעפ השע רודירמ רמ תושארב

.ןהלש תויעמשמ-דחהמ םלעתהל רשפא-יא

 תספתנ וא ,תזמור איהש איה התנבנ אל תאזה רדגהש הדיחיה הביסה

 תפדעה ירק ,םיניטסלפב הטילשהמ דרפיהל ונלש תושיחנה לע ,תזמורכ

 לש התוהז תא חיטבהל ידכ םיניטסלפהמ תודרפיה לש ביטרפמיאה

 םהילא םירושק ונחנאש תדלומ יקלחב ונתטילש לע ,לארשי תנידמ

 ןפואב םיניטסלפב םיאלמ םהש קר ,הקומע הרוצב תישגר הניחבמ

 לע רובעל המוד ןפואב רשפא .המגודכ קר תאז ןתונ ינאו .ךיפה אל

 קוש תשמגהל הטרפהמ ,םדוק יתרכזהש םיאשונהמ רחא אשונ לכ

 ,הרבעהה ימולשת לודיג לש תיכיטס-וליאכה העונתה תקספהל הדובעה

 והומכו ,הנידמה לכ לש חווטה תכורא החוורה לע תלוקשמ תאזשכ םג

 הבשחמ לש המוצע העקשה דוע שרודה ךובסהו ידוסיה אשונה תמאב

.לארשי תנידמב הנידמו תד -

 תוצובק תומייק ,ולוכ רוביצל חווט ךורא סרטניא שי ובש אשונ לכב

 ,הלאה ץחלה תוצובקל .רוביצה ךותב םיסרטניאו תודמע תוגציימה ץחל

 ,ןקלחב קר וז תא וז תופפוח וא ,םיאשונהמ דחא לכב וזמ וז תונושה

 ליפהל ,הנורחאה הלשממה דע ,היה לוכיש יעגרו יתדוקנ בור ונשי

 השקהו ןושארה תמוצל עיגנשכ ,תוארל רתונ דוע םויה .הלשממה תא

 ןומא-יא לש הזה שדחה רוצעמה םע הרוק תמאב המ ,דואמ דע

.יביטקורטסנוק

 שיש ךורא חווטב הלוכ הרבחל םיבושח םיאשונ לש ,תאזה העפותה

 ,יעגר יתדוקנ בורל איבהל תולוכיה ץחל תוצובק לש תודגנתה םהילא

 תוביציב תוחפל ,םשש אלא .תורחא תויטרקומד תורבחב םג תמייק

 ,הלשממה תא ליפהל ןהל רשפאמ וניא תיטילופה הטישה הנבמ ,ןהיניבש

 האצותל עיגהל ,הקיקחב יוניש ללוחל תוסנל ןהל רשפאמ ןכ אוהו

 תא ףילחהל לוכי אוה ןיא .ונכות לע עיפשהל ,ךילהתה תא בכעל ,תרחא

 עינהלמ תעצבמה תושרה תא רוצעל תלוכיל גייס ונשי ןכלו ,הלשממה

.הלוכ הנידמל םיבושח ךורא חווטבש הנימאמ איהש ,םירבד

 ישארו הלשממה ישאר ?ונלש הרקמב הזה הנבמה לש האצותה המ

 חרזא לכ ותוא ןיבמש יפכ הזה בצמה תא םיניבמ תעצבמה תושרה

 51-02-ב ונלש הלשממה ישאר ךכמ האצותכו ,הבשחמ ךכב עיקשמה

 :םיגוס ינשל השעמל וקלחתה תונורחאה םינשה
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 ליפהל הלוכי תיטילופה תכרעמהש איה תואיצמהש תרמוא תחא הצובק

 ולוכ רוביצל בושחה יתוהמ אשונ לא שגינ התאש םעפ לכב ךתוא

 הנקסמה ;הלאה םיאשונה לא תשגל אל איה הנקסמהו ,ךורא חווטב

 ,דוסי יאשונ םע תודדומתהמ תוענמיה לש תוינידמ טוקנל םצעב איה

 השעש המ רבד לש ופוסב הז ,רימש השעש המ רבד לש ופוסב הזו

 םג םיאתמ הזש ןוכנ .ןורש םויה השועש המ םינבומ הברהב הזו ,והינתנ

 היפלו ,תימיטיגל לבא ,יתעדל היוגש ,היפוסוליפ וזיאל ,םמלוע תפקשהל

 עיגנ תוערכהה תייחד ידי לעו ,והשכיא ונתבוטל לעופ יתוהמ ןפואב ןמזה

 םיבוט םיינוציחו םיימינפ דוסי יאנתב תמאה יעגר לא ,תודוקנה לא

 יכרדו םתבישח תרוצ םעו םישנאה םע הבורק תורכיה ךותמ לבא .רתוי

 לועפל ליחתמ התאש עגרבש הדבועה לש הרישי העפשה הפ שי ,םתלועפ

 םייקל ךתלוכי לש תולבגמה םע תודדומתהב ןכתסמ התא ,דוסי יאשונב

 .הלשממ

 ןיבר ךייתשה הילאש ,תונורחאה םינשה הרשע שמחב היינשה הצובקה

 אלש תרמואו ,הכופה תיביטקא-ורפ תולכתסהב תשגינ ,יכונא ךייתשמו

 תועודי ןהש יפ לע ףא אלא תועודי ןניא הלאה תודבועהש םושמ

 אלא תיעוציבה הדימריפה שאר לא העגהְל ןבומ ןיאש םושמ ,תורורבו

 תויעב םע דדומתהל תונוכנ ךל ןיא םא ,לארשי תלשממ שאר לש סכ

 ,ךנופצמו ךתרכה בטימ יפ לע םש לועפל יואר ,ןתונשל תוסנלו דוסיה

 קחצי לש הרקמב וניארש יפכו .הנוהכה ךרוא תא ןכסל לוכי הז םא םג

.הנוהכה ךרוא תא קר רשאמ רתוי וליפא ,ל"ז ןיבר

 הז סקולנב וא היבנידנקס ומכ תונידמב ?תורחא תונידמב הרוק המ

 ןהב ןודל ןמז שי .תורעוב ןניא תויעבה בור ,תינשמ תובישח לעב אשונ

 ,ןמז ךרואל ושבגתהש ,תוברתו תרוסמ ,םילגרה םג שי .החונינ הרוצב

 הלוכ תעצבמה תושרה הלאה תונידמהמ הברהבו ,יטילופ חיש-וד לש

 רשאמ יזכרמ תוחפ הברה רבדכ ,םידיחיה לש היווהה ילושב ,תמייקתמ

 תויטרקומדב אקווד .לארשי תנידמ לש היווהב ונלש תעצבמה תושרה

 ינא - הינמרג ,תפרצ ,הינטירב ,תירבה-תוצרא - םלועב תוליבומה

 תושר אוה ףתושמה הנכמהו ,תוטישב לדבהה ףרח ףתושמ הנכמ האור

 ידי לע לקנב הלפה ינפמ הניסח ,םינוזיא לש לולכמ ךותב הקזח תעצבמ

 תולבגמה לכו סרגנוקה םע ןוזיאה לכ לע ,תירבה-תוצראב .טנמלרפה

 תא ףילחהל רשפא-יא הבש תכרעמב רבודמ רבד לש ופוסב ,תורחאה

 אוה ףתושמ ןייפאמ דוע .תילילפ הרוצב טעמכ לעפ ןכ םא אלא אישנה

 וא םיישעמה םירבדה בורל תבותכה אוהש ,ינוטלש םייניב גרד םייקש



ה 
ירוביצה הצעומ

וניכה • ת
עה ס

יריש

642
התלועפ תונורקעו הידיקפת ,היתויוכמס - תעצבמה תושרה

 ,תירבה-תוצראב .םיחרזאה םע ןוטלשה לש םיינושארה םישגפמה בורל

 םה ,רומח וא השק והשמ וב הרקש רוזאל ואב שוב וא ןוטנילקשכ

 ,תינקירמאה הרבחב הנשיש הלמחה ,תוירדילוסה ,תודחאה יגציימכ ואב

 דועשו ,שארמ םייעוציבה םיטרפה ןורחאל גואדל םיכירצ ויהש ימכ אלו

.תאזה תואיצמה יפלכ תיטגולופא היציזופב םה ועיגה םהש ינפל

 המוד ןפואב הינמרגב .תולועפה לכ תא טקונה הנידמ לש לשומ שי

 גציימכ עיגמ אוה ,תונופטישה תא תוארל עיגמ רדורששכ .סרדנלה שי

 השולש אצמיהל לוכי אוה ןיאש רמוא אל הז .רוזעל ןוצרהו תוירדילוסה

 אוה לבא ,תיטילופ תקולחמ לש הזכרמב ,ךכ-רחא עובש וא ,םדוק םימי

 ילמסהו יתוהמה לקשמה לע ,תנעשנ ותביצימ קלח וא ,ןעשנ תאז לכב

.הנידמה שארבו הדימריפה שארב הדימעל שיש

 ,טנמלרפב גוצייכ עיפומ הז םש .ןידע רתוי תצק הז תיטירבה תכרעמב

 ישאר תכרעמ תא ריכמש ימ ,תפרצב .שממ תינוטלש תכרעמכ אלו

 ונממש רגאמ םג איה .דואמ הקזח איה םש ,תויושרה ישאר ,תויריעה

 תאז רמוא יניאו ,הלש םישנאה תא תבאוש תיצראה תיטילופה תכרעמה

 ,סמוע קיפסמ וילע שי יכ םא ,שארב דמועש יממ סמוע דירוהל ידכ

 איה תויעוציב תויוכמס לשו תוירחא לש תאזה הלצאההש םושמ אלא

.ןוטלש תכרעמ לש תויביטקפאלו הנייגיהל תיחרכה

 יתרחבנש ינפל ךורא יד ןמז ,היציזופואה שאר בשוי יתייהשכ דוע

 ריכמ ינא .הזילאה ןומראב קאריש תא יתרקיב ,הלשממ תושארל

 לש התיבש ןמזב קוידב יתעגה .סירפ תייריע שאר היהש זאמ ותוא

 רתוי תוהובג ויה הזילאל הסינכב לבזה תומרע .סירפב םיתורישה לכ

 ,םירהצ תחורא םילכואו םיבשוי ונחנא .םשל יתוא האיבהש ןאורטיסהמ

 תוחונינב רבדמ אוהו ,הלאה תוטשוקמה ,תונטקה תויתפרצה תונמה םע

 םהש ןכתיי הז ךיא ,דיגת" :ותוא לאוש ינאו ,םלועב הרוקש המ לכ לע

 .הזילאב רוביצה לש תוקעצה תא עמוש אל ינא ,חתפב הפ ךלצא אל

 תייה התא .הסינכה תא המתס טעמכש המרע התייה הנה יתסנכנשכ

 :יל רמוא אוה ."?תבותכ ךניאש הז ךיא ,םינש רשע סירפ תייריע שאר

 ."הפו'ז" :יל רמא אוהו ,תבותכה ימ יתלאש ."תבותכ שי ,ינא אל הז"

 סירפ תא ריכמ אוה ירה ;חילצי אל הפו'ז םא הרקי המ ,יתלאש ,בוט

 םע ברע תחוראב יתבשי ברע ותואב ."ףלחוי אוה" :הנוע אוהו ,תוחפ

 הפסו'זו ,סווט ומכ סנכנ הפו'זו ,הזה לדוגב ךרעב להקו הפסו'זו הפו'ז

 .ולש םינפה עבצ לש ךשמה ומכ יל התארנש הרופא הפילחב טורמ בשי

 לבא ,ףלחוה תמאב הפו'זו ,ןויניטמב הפסו'ז תא יתרקיב יצחו הנש ירחא
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 ,קוסעל המב ול ןיאש רמוא אל הז 'הלעמלמ' .הלעמלמ ראשנ קאריש

 םע תיארחא תבותכ םג רשפאמ הזה םיוסמה דודיבהש רמוא הז לבא

 תמאב זכרתהל תכרעמה שארב דמועש ימ לש תלוכי םגו ,הלצאהה

 חווטב ולוכ םעה תבוט תא םיחיטבמ ותעדלש ,םיירקיעה םירבדב

.ךורא

 תושארב תוכזל לוכי התאש יפ לע ףא תגשומ תוביציה הינטירבב

 ,רוביצב תולוקה ללכ לש תטלחומ הריפסב תולוק טועימ םע הלשממה

 םהמ דחא לכבש ,הריחב תוזוחמ רתויו תואמ ששל הקולחהש םושמ

eht  renniw  sekat  ti  lla, םיילושב תרחבנ םא םגש בצמ תרצוי 

 .המר דיב טנמלרפב טלוש התא ,םיילוש סונימב וליפא וא ,םיקיקד

 ילעב םיאשונב לקתנ אוה רשאכ תוטלחה לבקמ יטירבה הלשממה שאר

 רתוי הברה הרוצב לבא ,הלוכ תיטילופה תכרעמהמ תומלעתהב אל ,ךרע

 ,תונורחאה םייתנשב וליפא תאז וניאר .םייפוריאה םיטנמלרפהמ הריהמ

 אוה ןיאו ,תוקולחממ ררחושמ אוה ןיא .קאריעו היינסוב ומכ םיאשונב

 שי לבא ,הבטימב היטרקומד יאדווב וז .םייטילופ םיצוליאמ ררחושמ

.ונלש תכרעמב ההזמ יניאש תימינפ תוביצי לש הדימ וזיא םש

 איהש ,הצעומבש היהת ,ןוכנ ותוא ללוחנ םא ,יוניש לש האצותה

 םינווגה לכ תא תוגציימה םיסרטניא תוצובק לש ספיספ ומכ תספסופמ

 אוה .הצובק לכ יניעב עגר לכב ןח אוצמל בייח אל הייריעה שאר ,ריעב

 ,טלחומ יעגר בור ול ןיא םהבש םיבצמו םיבלש ךרד טוונל לוכי טלחהב

 יאשונ ףוקעל שרדנ אוה ןיאו ,קותישל ךכמ האצותכ עיגמ אוה ןיאו

 ול רורבו ,ךורא חווטב הלוכ ריעה תייווה לע ועיפשי ותעד יפלש דקומ

 לולכמ לע רוביצה טפשמל וא הריחבל דומעי אוה םינש שמח םותבש

 ןחבמה .תושעל ןוכנ המ עירכי רוביצהו ,גישה אל אוהש המ לעו ויגשיה

 םיעגר םנשי םימעפלו ,ןותנ עגר לכ לע אלו ,תואצותה לולכמ לע היהי

.המכסהל עיגהל דואמ השק םהב אקוודש םישק

 אשונב םייקמ ינאש תוחישב עומשל יל ןמדזהש תרוקיב יגוס המכ שי

 רשפא-יא :רמוא ןושאר תרוקיב ןוויכ וא תרוקיב תדוקנ .םישנא םע הזה

 הברה .תוברת םג וז .םילכ ידי לע קר רדסוי וא ערכוי רטשמהש תופצל

 הלימ םוגרת איהש בשוח ינא .םיניפיליפה לש הקוחה תא םיריכזמ

 השוע אל דוע הז .תינקירמאה הקוחה לש ,םוגרת אל וליפא ילוא ,הלימב

 תמנפה לשו תוברת לש ביכר ונשיש רורב .הקירמאל םיניפיליפה תא

 תעצבמה תושרב תימינפ תוביקע וזיא שי ,םיללכל תוביוחמ לשו םיללכה

 הגרדממ בצעמ םרוג ןיידע םה םילכה לבא ,ןלוכבו תקקוחמה תושרבו



ה 
ירוביצה הצעומ

וניכה • ת
עה ס

יריש

842
התלועפ תונורקעו הידיקפת ,היתויוכמס - תעצבמה תושרה

.הביצי תכרעמל עיגהל יוכיסל םידקמ יאנת םה ייניעבו ,הנוילע

 םי םע ,רבד לש ופוסב ,ונחנא ,הארת" :םעפ יל רמא ןוירוטסיה רבח

 הרוק המ לכתסנ ואוב ."ךכמ םירשואמ םניאש ונתאמ הלא םג ,ינוכית

 תא עגר בוזענ" :רמוא אוה .רטשמה הנבמ םוחתב ןוכיתה םיה ביבס

 ,יתד ימלסומ ןווג םע תוירטילטוט ,ןוכיתה םיה לש תימורדה הדגה

 הכפהמהמ הששואתה אל וישכע דע היקרוט - ינופצה דצה לע לכתסנו

 הילטיאב ;םילנולוקה ןיינעמ הששואתה אל דוע ןווי ,קרוט-אתא לש

 לככ ינא ,היינשה םלועה תמחלמ ףוס זאמ םינשמ תולשממ רתוי ויה

 םייקלטיא הלשממ ישאר השולש תוארל יתיכז ,רצק ןמז הפ יתייהש

 לגוטרופו דרפס ;םהלש תוכרעיהה תרגסמב הנה ועיגהש םידדומתמ דועו

 לש הרידא העקשהב ,וישכע קרו ,תורוטטקיד האמ יצח ךשמב ויה

 ;תומדקתה לש לולסמ לע הגרדהב תולוע ,וריא לש םינויליב תורשע

 ןיא רוקמ ,הנש םישימח ךשמב הפוריא לש ערה דליה התייהש ,תפרצ

 רשאכ תונורחאה הנשה םישימחב הנושארל הבצייתה ,תורצל יפוס

 ימל ריכזהל רתוימ אל ילואו ."יתואישנ יצח ,יתואישנ רטשמל העיגה

 רטשמה רבד לש ופוסב חמצ הנממש הירוטסיהה תא תצק ריכמש

 לע תרזוח הנניא הירוטסיההש ונלש הנבהה לכ םע ,רמוא יתייה ,הזה

 ינשב הטלשש הנידמ :םיפתושמ ןוימד יווקמ םלעתהל רשפא-יאש ,המצע

 ,הרק הז ןיס-ודוהב .םימע ינשב הטילשהמ קתנתהל הכירצ התייהו םימע

 ינא" :רמאו וקה לע ומצע תא ךילשה םיוסמ ןבומב סנרב סדנמשכ

 .רי'גלא ,רתוי ףא השקו באוכ רבדל עיגהו ,"הנש ךותב הזמ קתנתמ

 הזה ןזאמה תריצי ללוכ ,ולוכ רטשמה הנבמ הנתשהש ינפל ,השעמל

 המ תא עצבל רשפא היה אל ,םע לאשמ ןיבל תויתואישנ תויוכמס ןיב

.תפרצ לש הדיתעל טעמכ יטירק ןפואב שרדנש

 ןווכתמ ינא ?םייקה תא תושעל ךירצ המל :תלאוש היינשה תרוקיבה

 .בור ןיא ;תאז ריבעהל יטילופ חוכ ןיאו ,תונשל לבח ,שדחה םייקל

 דוע ןיא .דוע םלשוה אל הז תישארש איה הזה ןיינעל ילש הבושתהו

 דיגהל חרכומ ינאו .דיגי ןמזה קר ?הלוע אוה םאה .המיסח זוחא

 ךשמהב ונל תוכחמה תוידגרטה ,הלילח ,תוקוצמהש דואמ הווקמ ינאש

 ינוויכו התוהז לע תויתוהמה תוטלחהב תמאה יעגרל עיגנ רשאכ ,ךרדה

 רחואמ היהיש בלשב ,זא ונילע ואובי אל ,לארשי תנידמ לש התוחתפתה

 הבושתה תא תתל לגוסמ היהי אל הזה רזוחה ןוקיתה םגשו יידמ

.הלועפ רשפאתש תימינפ תוביציל

 רטשמ לש יומיד ונלצא שי .םינוזיא ןיא :תרמוא תישילש תרוקיב תדוקנ
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 ינא .ןלציל אנמחר הרוטטקיד לש גוס וא ,הרוטטקידכ רקיעב יתואישנ

 ,יתרכזהש הלאה תונידמה לכב םילכתסמ ונחנא :ןוכנ אל הזש רמוא

 סרגנוקה - תירבה-תוצראב :ךילהתה ךות לא םינבומ םינוזיא ןהב שי

 תורשפאה ,םע לאשמ לש דסומה - תפרצב ,setats-ה לש הנבמה םצעו
 ץוח - הינטירבב ;התוא םיבהוא אל םיאישנש לככ ,היצטיבה-וק לש

 הינמרגב ;םידרולה תיב טלחהב ,יטירבה יפואהו תיטירבה תרוסמה ןמ

 .ןוילעה תיבה ,הינמרגב םג ,ןהיתשב הרקמ לכבו ,סרדנלה לש הנבמב -

 תעצבמ תושר וא ,לשממו ןוילע תיב ,תוירוזא תוריחב לש הזה ףוריצה

 חרכומ ינא ,תירטנמלרפ הזירפק לש די ףניהב התוא ףילחהל רשפא-יאש

 לבא ,תרוקיבב רמאנ אלש ,רקיעה .ןוכנה ףוריצה יל הארנ אוהש תודוהל

 הנבמה םצעבש השגרהה אוה .חטשה ינפל תחתמ םרוז ותוא שיגרמ ינא

 יתרבחה הנבמה לש תמאה תנומת תא רתוי ןוכנ ףקשמ ירטנמלרפה

.ספיספכ אוהש ,ונלש

 םושמ אקווד ,ייניעב .תרחא איה ילש הנקסמה לבא ,הנוכנ איה הדבועה

 ןוילימ לש םימעפל ,תולודג תוצובק שי ,ךכ לכ רובש ונלש הנבמהש

 יבגל ,ונבור לש ןוזחל תופתוש ןניאש תילארשיה הרבחה ךותב ,שיא

 הנבמהש םושמ אקווד .ךורא חווטב לארשי תנידמ לש התוהמו הייפוא

 תוחוכה תא ןזאי רטשמה הנבמש ייניעב בושח ,ךכ לכ רובש הזה

 תויטנגה ,תוירוטסיהה תויטנה לע רבדמ אל רבכ ינא .םיילגופירטנצה

 ימל ,תודעותמה ,תויפוס-ןיא תוקולחמלו בירל תירוביצה המרב ,טעמכ

.דומלתב תומיאתמה תותכסמב ,ןייעל הצריש

 תצובק ךותב ,םלועב תומייק רשאכ טרפב ,ונלש רטשמה לש הנבמה

 הזה רבדהש תומגוד ,תומדקתמ תויטרקומד תונידמ לש ונלש תוסחייתהה

.הזה ןוויכב עונל הארשה רוקמ ונל שמשל ךירצ היה ,הכלהכ דבוע

 תויורשפאה ןיבמש שיגרמ ינא לבא ,תעדל רמייתמ יניא ?שורד המ

 לשממ' ול ארוק ינא .יתואישנ רטשמ לארשי תנידמל םיאתמ הלאה

 םיטנמלאהמ להביהל אל םהל השקש ונתאמ הלאל ,'הייריע שאר

 תוריחבש בשוח ינא .הרואכל םיירוטטקיד וא ,תואישנבש םיירוטטקידה

 םירוזא םירשעב םירחבנ ויה תסנכ ירבח םינומש ןהבש תוירוזא

 ,םיוסמ לוציפ רשפאל ידכ רוזאב תסנכ ירבח העברא ,םימיאתמ

 םע הז ףוריצ ,ןוילע תיב לש תנוכתמל המודב ,יצראה רושימב םיעבראו

 יטנטסיסנוק תויהל ךירצ הזש ןבומכ ,ינקירמאה וא יתפרצה םגדב אישנ

 בשוח ינא .לארשי תנידמל ןוכנה רבדה אוה ,םירחאה םיכבדנה םע

 ונילע תאז הפכת תואיצמה ,לועפלמ עתרינ םאש ששוח ינאו ,חרוכ והזש
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.םיעורגו םייתמרד רתוי הברהו םישק רתוי הברה םיאנתב

 התוא םירהל ונל היהי השקש הפפכ הפ תקרז ירעצל :ןומרכ קירא ◆

 יד הדימבש רחאמ ,הפפכ ךל ריזחהל הצור ינא לבא ,םיתעה ק ֹוצב

 תרדגהו ,יתואישנה ןיינעה לע תינוציק הרוצב קלוח הטמ םותחה תיתוהמ

  דיחיה ילכה אלא ,הריווא ףקשמש ןיינע קר הניא ירטנמלרפה רטשמה

 ןוידל סנכינש ידכו חוכיוול סנכינ אלש ידכ לבא .תואדוול ּו תוביציל

 תועש המכ לש ,םעפ ונישעש יפכ ,חישל ךתוא ןימזהל הצור ינא ,ינויע

 .תחא תחא ןהילע רובעל יאדכש תודוקנ לש הרוש תקרז יכ ,ןוכמב

 ,הירסיק סוניכב 5991 ינויש רודירמ רמל יתרכזה ,תיטודקנא הרוצב קר

 ןודל סנכתהל הרומא התייה הדובעה תגלפמ תדיעווש ינפל שדוח היה

 ,סוניכל עיגה אוה .דואמ ךכ לע סעכ ןיברו ,הרישיה הריחבה לוטיבב

 ,"תורצ יל םרוג ןמזה לכ התא" :יל רמוא אוהו ,חתפב ותוא יתלביק ינאו

 ,אוב" :ול רמוא ינא םשו ,לכואה רדחל ונעגה .הזמ חורבל יתיסינ ינאו

 תחורא לש ןחלושל יתא בשי רודירמ רמ ,ןחלושה דיל ונבשי ."הזמ דר

 ךירצ ינא המכ ךתעדב הלעמ אל ללכב התא" :רמוא ןיברו ,םירהצה

 ."!ךכ דובעל רשפא-יא ,ןומא-יא תועבצהו ןומא-יא תועצה םע דדומתהל

 שורחל ליבשב רזודלוב תחקל ךירצ ךניא" :ול רמא רודירמ ןד זא

 אל אוה ."תיביטקורטסנוק ןומא-יא תעבצה אוהו ,דחא ןוקית שי .ץיצע

 תוריחבב תחא הגלפמש אוה הטודקנא ונניאש המ .זא דע הז לע עמש

 .םיטדנמ םיעבראב התכז ,דחא קתפ םע יפלקל ונכלהשכ ,תונורחאה

 תסנכהש ,ךכל החכוה םוש יל ןיאו ,ילש הכרעהה .יתמרד יוניש הז

 תמועל ,םימי תוכיראל הכזת ,הביציו הלודג הגלפמ לש סיסב לע ,תאזה

 הלועה דיחיה רבדהש בשוח ינא ,תוכרעה קר הלא .תומדוקה תוסנכה

 ןיאו ,הליזנ ןיידע וזה תואיצמה המכ אוה ונלש ןוידה ךשמה ךרוצל ןהמ

 תחאו ,הרזגה תולובג לש תמכסומה הרדגהה לא עיגהלמ רתוי בושח רבד

 התואל עיגהל ידכ ,המכסהב הקוח לש תרגסמב םתוא עובקל דימתלו

 תדוקנמ תעצבמה תושרה' אבה לנפה תא ונרדגה .תואדו התואלו תוביצי

 יריכזמ השולש הפ םיאצמנ .'הלשממה שאר תכשלו טניבקה לש תוארה

 .הלשממה שאר דרשמ ל"כנמ היהש ןואיל רמו ,רבעשל הלשממ

 תעצבמה תושרה אוה לנפב וילע רבדל ונשקבתנש אשונה :רודירמ ןד ◆

 בל םישל ךירצ .הלשממה שאר תכשלו טניבקה לש טבמה תדוקנמ

 - הלשממה שאר תכשלו טניבקה - דחי ורבחש םייוטיבה ינשל

 םירבחהמ שקבא .תויופעתסה הל שיו ,ןוידל הנושאר הלאש םילעמה

 ?ונלצא תעצבמה תושרה ימ ?ונלצא טילחמה ימ :ןהילא סחייתהל
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 הלשממה שאר ,הפ עיצה קרב רמש לדומהמ וא הקירמאמ לידבהל

 םיברש המל דוגינב ,תויוכמס דואמ טעמ ול שי .תעצבמה תושרה ונניא

 לבא ,תויוכמס טעמכ ול ןיא ,יחכונה רטשמב .םיבשוח הלשממה ישארמ

 תושרה .הברהב ולש לע תולוע תויקוחה םהיתויוכמסש םיבר םירש שי

 טילחהל תוכמסה .הלשממה שאר אלו ,טניבקה ,הלשממה איה תעצבמה

 הבושח הדוזיפא התייה .הלשממה שאר ידיב אלו הלשממה ידיב איה

 ,אלמ רבעמ היה אל םש םג .הנוש תצק רטשמ לש ,התע הז הרמגנש

 לידבהל ;הלשממה שאר אלו הלשממה םש םג הראשנ תעצבמה תושרהו

 בושח אלו ,העבצה ךורעל ךירצ אל אישנה םש ,הקירמאב בצמהמ

 ,טילחמו ,ל"כטמר ומכ ,עמוש אוה .ונממ ךפהה םיבשוח וירש בור םא

 רבדב ענכושמ תויהל הלשממ שאר לוכי ונלצא .הקירמא תטלחה תאזו

 ךפהה תבשוח הלשממה םא ,ותעדל דוגינב לועפל וילע הווצִמו ,דחא

 הנושארה הלאשה ,הלשממה שאר תכשלו טניבק םירמואשכ ,ןכל .ונממ

 ;הלשממה איה טילחמש ימ :תבכרומ הלאש איה גיצהל הצור יתייהש

 הלש הטלחהה תויוכמסמ קלח ריבעהל טילחהל ןבומכ הלוכי איה

 לש היצגלד( דחא שיא לא וליפא םימעפלו ,הדעו לא ןלוכ תא וא

 םא איה הלאשה ,הטילחמ הלשממהש רמוא התאשכ לבא .)תויוכמס

 טילחהל ידכ .תגהונ אלו תבייחמ המרונ וזש וא ,ונייח לש תמאה תאז

 םיאשונב ?תמאה תא םירשל רפסמ והשימ םאה לבא ,תעדל ךירצ

 וארקש הלא ?הרוק המ םיעדוי םירשה תמאב םאה ,םייניעידומו םייאבצ

 םג .רתוי תצק ילוא וא ,תוחפ םיעדוי "בירעמ" וא "תונורחא תועידי"

 תועידי" לש גוויסה תמרב ךרעב םיתעל םירבדמ ינוחטיבה טניבקב

.רתוי תצק ילוא ,"תונורחא

 לבא ,םירש העברא-השולש ,הרוק תמאב המ תעדוי תמצמוצמ הצובק

 עומשל חמשא ?המלידה תא םירתופ ךיא .הטלחהה תוכז םהידיב אל

 אוה ,ןושארה היה רואנ ר"ד ,ותפוקתב דחא לכ ,הפ םירבחהמ הילע

 שאר דרשמ ל"כנמ היה ןואיל רמו ,ןיגב םחנמ םע םינש שמח דבע

 כ"חו ,קרב לש הלשממה ריכזמ היה גוצרה כ"חו ,והינתנ לצא הלשממה

 ינש תא ךרבל לוכי ינא וישכע .הלשממה ריכזמ הנורחאל דע היה רעס

 ךיא .תסנכל םתופרטצה לע ,רעס כ"ח תאו גוצרה כ"ח תא ,םינורחאה

 ןיבל הלשממה ידיבש טילחהל תוכמסה ןיב חתמה תא ,היעבה תא ורתפ

 םגו ,ללכב םא ,דבלב תימשר אלא הטילחמ הלשממה אלש ,תואיצמה

 עדי לע תכמוס אלא עדי סיסב לע הטילחמ אל איה הטילחמ איהשכ

 ?םירחא לש
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 עיצמ ינא ,תוותהל ליחתה רודירמ ןדש ןוויכב תכלל םא :רואנ הירא ◆

 .תילמרופ אלה תואיצמה ןיבל תילמרופה תוכמסה ןיב לוכ םדוק ןיחבנש

 ודמעמל המוד הלשממה שאר לש ודמעמ ,תוילמרופה תויוכמסה תניחבמ

 ,"ביטויקזקא ףי'צ"ה לש ודמעמלמ רתוי םילהנמ תצעומ שאר בשוי לש

 ,הלשממ שאר לש תוגיהנמה ןחבמ םצעב והזו ,השעמל הכלה לבא

 ךירצ הלשממה שאר .דחי םג םהינש לש בולישהמ רתוי הברה אוה

 ךכ ידיל איבהל ךירצ אוה .ביכרה אוה התואש הלשממה תא גיהנהל

 םייוקילהמ קלח הזו ,םימעפלו ,טקונ אוהש הדמעל בור היהי הלשממבש

 טקונ הלשממה שארש הדמעה דימת אל ,ונלש תיטילופה תוברתב שיש

 ךכל גואדל רומא הלשממה שאר .ולש תיתמאה הדמעה איה יבמופב

 תובר תוירוטסיה תומגוד שי .הלשממב בור היהי ולש תיתמאה הדמעלש

 טוריפל סנכיהל םוקמה ןאכ אלש ששוח ינא לבא ,תאזה הרימאל

 .יפרגוירוטסיה ,ירוטסיה

 ?ולש תיתמאה הדמעל בור היהיש חיטבהל לוכי הלשממה שאר דציכ

 ודמעמב םג רושק הז ,עונכשה תלוכיב רושק הז .יטילופ ךילהת רבכ הז

 .םיטילחמה תצובק ךותב הלשממה שאר לש

 וכלה םיתעלו ,םהירחא וכלה םדא ינבש הזה גוסהמ הלשממ ישאר ויה

 ,ילמרופ דמעמ םהל היה אלשכ םג ,דואמ םישק םיאנתב םהירחא

 .עונכש ידיל קר אלא הייפכו הערכה ידיל איבהל םילוכי ויה אל םהשכ

 .לקנב יתמאה ונוצר תא הלשממב ריבעי הזה גוסהמ הלשממ שאר

 רתויו רתוי יולת הזה גוסה ןמ תיתמזירכ תלוכי ול ןיאש הלשממ שאר

 הטונ אוה ,ילמרופה ודמעמב רתוי יולת אוהש לככו ,ילמרופה ודמעמב

 הבישח יתווצ לע ,הטמ תדובעו הרזעו ץועיי יתוריש לע ךמתסהל רתוי

 וילע ולקיש םיילרודצורפ םייביטרטסינימדא םיעצמא הלאב אצויכ לכו

 ןושארה גוסהמ הלשממ שאר .ותדמע תא לבקל הלשממה תא איבהל

 ,עדימ הלשממל קפסל ,ןבומכ ,םיבייח ינשה גוסהמ הלשממ שארו

 ,קדצב ריעה רודירמ ןדש יפכו ,הטלחה לבקל לכות הלשממהש ידכ

 םיבושחה םיניינעב הנושארבו שארב ;הלשממל ןימז ונניא הזה עדימה

 ןנשל וכרטצי ונידכנ םתואש םיניינעה ,ונלרוג תא םיעבוקה רתויב

 .הירוטסיהב םוקמה תא םיעבוקה םירבדה ,תורגבה תוניחב תארקל

 הלשממה לבא ,אלמ דוס ףתוש תויהל הלוכי הנניא הלשממהש רורב

 דקפמה איה הרואכל הלשממה .הנידמה לש תעצבמה תושרה איה

 הניא איה ?םייתמאה םירבדה לע תעדוי הלשממה המ .ל"הצ לש ןוילעה

.לוכה תא תעדל הלוכי
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 יביכר תא ףתשל ידכ ,ןוחטיבל םירש תדעו ומיקה ןוירוג ןב ימיב דוע

 עדימה תרגסמ תא רומשל דגנמו ,עדימה לש תודוסיב םינושה הלשממה

 .לוכה תעדוי הנניא ןוחטיב יניינעל םירשה תדעו םג .רתוי הפוקז הרוצב

 ,ךכ הז םירבדה עבטמ .םירש טעמ םתוא םיעדוי םימעפלש םירבד שי

.תרחא ןכתיי אלו

 םירבד םתואל ימואלה ירוביצה םויה רדס תעיבקב בר ךרע שי

 םיללכנה םירבד םתואל דואמ בר ךרע שיו ,םר לוקב רמאת הלשממהש

 תלבק ירחאו ןמזב ,ינפל היטרקומדה דוסי אוהש ,חותפה ירוביצה ןוידב

.תוטלחהה

 םיגיהנמה םאה .תמאה ןחבמ אוה וללה םירבדה לש ירקיעה ןחבמה

 ,המבה ןמ ודרי םהשכ ?םהיתונווכ לע תמאה תא רוביצל םירמוא ונלש

 םירמוא םלוכ אל ?םהירוחאמ ריאשהל םיצור םה לארשי תנידמ וזיא

 דבכ לושכמ ןבומכ הזו ,םהיתונווכ תא םיריתסמה שי .תאזה תמאה תא

 תכשלל םיסנכנ םה רשאכש הלאכ שי תאז תמועל .היטרקומדל דואמ

 טטוצמה טפשמ ותואב סקרמ לרק קדצש םיאור םה ,הלשממה שאר

 תעבוק היווהה" ויפלש ,םייפוסוליפ םיילכלכ די יבתכל המדקההמ הברה

 ,הכותמ םיאור תאזה הכשלל ץוחמ םיאורש המ לכ אל ."העדותה תא

.ןובשחב איבהל םיבייח תאז םגו

 לש הלהנהה םג איה ,טניבקה ,רצה הנבומב הלשממה :רודירמ ןד ◆

 תדובע תושעל הכירצ איה ,הטמ לש דיקפת הל שישכ םאה .המריפה

 ןוחטיבה רש איבמ רשאכ ,לשמל ךכ ?םינושה םיפוגה לומ לא הטמ

 ןונבלב לוגסה וקל רבעמ יהשלכ הדיחי לש הסינכ רשפאל העצה

 רששכ וא ,ןוחטיבה דרשמ לש תרחא העצה וא סוטמ רצייל וא

 תדובע השוע הלשממה םאה ,תואירבה לס תעצה איבמ תואירבה

 לע לופונומה לעב אוה עיצמהש וא ,תאזה העצהה לומ הטמ

 הלשממה םאה ?תוביטנרטלאה לעו הלש חותינה לעו היצמרופניאה

 ,ןוחטיבה תכרעמל תדחוימ איהו ,תיללכ איה הלאשה ?הטמכ תדקפתמ

 ,"בירעמ" ,"ץראה" ןותיעב ןודיִהל הלוכי הנניא היצמרופניאה םש יכ

 .םייוסח םיאשונה יכ ,היטרקומדל ןוכמב ,היזיוולטב ,"תונורחא תועידי"

 וא העש תארוהב קוח קקוחל לארשי תלשממ העיצה ול :גוצרה קחצי ◆

 ינא .קעדזמ היה הזה ןחלושה ,יוטיבה שפוח תא ליבגמה םירדסה קוחב

 תויוכז םיליבגמ םויה םהינפב םידמוע ונחנאש םיקוחהש םכל רמוא

 ןיב תומיע לש ואישב םיאצמנ ונחנאו ,הרבחב םדא ינב לש תונקומ

 טפשמה תיב לש וחתפל עיגי הזה רפסה לכ ,יתעדל .תויושרה שולש
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 .טנמלרפ ןיבל ןוטלש ןיב חוכה תולובג תא עובקל ךרטצי אוהו ,ןוילעה

 םינוקיתה רואל ןוטלשה תמצע לע ןומרכ 'פורפ לש ותרעהל רשאב

 עובשב הליבומה ,הקזח היצילאוק םויה האור ינא ,הרואכל םינטקה

 תרבוע התייה אל תחא תיטרקומד הנידמ םושב םלועלש הקיקח םימי

 לכב יתיאר ,ןניקסע ךכב םאו .םימלבו םינוזיא ילב תאזכ הרוצב

 אב םג עמושש ימ ףוסבשכ ,םימיו תועש לש םינויד םלועב טנמלרפ

 אוה ןיא םא ,ןורחאה עגרב היצילאוקה שאר ותוא ףילחמ אלו ,עיבצהל

.רתוי הברה םיבחרנ טבמה תדוקנו לולכמה רמולכ .ויניעב ןח אצומ

 ןפוא ,תישאר :םירסח השולשב הקול ןוטלשה - ומצע ןוטלשל רשאבו

 ותריחב םצעמ תורידא תויוכמס שי הלשממ שארל .לוהינכ ולש לוהינה

 ,םימיה תשש תמחלמ לע םירפסה תא םויה ארוקש ימ .ותוכמס םצעמו

 לוקבו ,הלשממהו ל"כטמה לש תפות יצחלב דמע לוכשא יול ךיא האור

 םיאצמנ םולשו המחלמ רמולכ .תוטלחה עבק וא תוטלחה רצע עירכמ

 תדובע לבא .תולובג אלל טעמכ תעצבמה תושרה ידיב תיטנרהניא

 תעצבמה תושרה לש בשקהו ןמזה .היוקל תעצבמה תושרה לש הטמה

 ,םיפסכה תדעוול דואמ דבוכמ רש ונילא עיגה עובשה .םייספא טעמכ

 לכל עגונה אשונב דחא ףיעסב וליפא הנד אל הלשממהש ונל רמאו

 הינפב וגצוה אלו ,הנד אל !די רחאלכ ונינפל גצוהשו לארשיב םא

 :ךמצעל רמוא התאו .המידק םינש תורשעל חווטה תוכורא תויועמשמה

 תא גיצמש ימל ןכמ רחאלו ,הלשממל תתל ךירצש ילכה הפיא"

 ,תרדוסמ הטמ תדובעו הדובע תוריינ אשונ רסחו "?הלש תוינידמה

 םייפלא ורבעוה קרב תלשממב .הנורחאל ךכ לע ריעה הנידמה רקבמו

 .תרנצב ועקתנ ,ןתוא קודבנ םא ,ןהמ הברה לבא ,ועצוב ןקלח .תוטלחה

 ןוויכמ ,םירשה לש תיתמא הטמ תדובע התייה אלש ןוויכמ ?עודמ

 ,ןוטלשה לש םירחא המצע יזכרמב תועקתנ תוטלחהה ךרדה ךשמהבש

 המצע ילעב םה םידיקפ השימחו .תיתודיקפה המרב םייזכרמ םהש

 בשחה ,הנידמה תוריש ביצנ ,יטפשמה ץעויה ומכ - םירש לשמ ההובג

 אצומ התא םוי לש ופוסבו - הזב אצויכו םיביצקתה ףגא שאר ,יללכה

 םימוחתב לבגומ-יתלב טעמכ חוכ שי ןוטלשל דחא דצמ ובש בצמ

 הנקסמה .םירחא םימוחתב ןיטולחל סרוסמ אוה רחא דצמו ,םימיוסמ

 עובקל ,תאזה תכרעמה לכ תא בצייל לוכיה דיחיה רבדהש איה ילש

 תיחרזא הרבח לש תויוכז לשו ,דחא דצמ חוכ לש םייתמא הרזג תולובג

 הדובעהש ילש תיתמאה הנומאה םג ןאכמ .הקוחה איה ,רחא דצמ

 .ךכ לכ הבושח םישוע םתאש
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 ץוח ,הטמ תוריינ ולביק םעפ-יא תולשממש רכוז יניא :רודירמ ןד ◆

 םאה ,אורקל תורשפא שישכ םגו :עיצמה רשה לש תוריינה רשאמ

 וא הרפב ,לגעב איה היעבה םאה ?ךכב םיניינועמ ללכב םירשה

 אל הלשממב םתחלצה יכ ,חינמ ינא יטילופ ןיינע רבכ הז ?םהינשב

 - תירחסמ הרבחב ומכ אל הז .יטילופה םדיתע תא ךכ לכ תעבוק

 ,תחא החלצה איה הקיטילופב החלצה .םדקתמ התא ,חילצמ התא םאש

.תרחא החלצה איה המצע היישעב החלצהו

 רתויל תוושהל לוכי התאו ,הלשממה ריכזמ התא .רעס כ"חל רזוח ינא

 :הלשממ ישאר ינש םע ונדבע התא םגו ינא םג .דחא הלשממ שארמ

 האוושה תדוקנ ךל שיו ,ןורשו והינתנ םע התאו ,רימשו ןיגב םע ינא

 הלשממ שאר םע ודבעש ,גוצרה כ"ח לשו ןואיל השמ לשמ הנוש תצק

 הניא םצעב הלשממהש ,תוישיא לש ןיינע וא יטנרהניא הז םאה .דחא

 םהל םירמואשכ םג תמאב םיארוק  אל םירשהשו ,הטמ תדובע תלבקמ

 ?יניעידומה רמוחה תא ,אורקל

 םיאשונב יכ ,תירוטר הלאש איה תילעהש הלאשה :רעס ןועדג ◆

 איה הטלחהה תוכמס ,םייגטרטסאה ,םיינוחטיבה ,םיינידמה ,םיירקיעה

 איה תמאב אל לבא ,םירש תדעו וא הלשממה תאילמ ידיב םנמא

.הטלחהה תא תלבקמ

 יתבשחש תומגוד המכ תתל לוכי ינא :הז םע דדומתהל םיכרד המכ שי

 תועגונה תוטלחה לשמל ,תודבכ תוטלחה תמאב יתעדל הלאו ,ןהילע

 תא התצח אל םלועמ .תוירוטסיה תוטלחה הלא - הדרפהה רדג תמקהל

 ולכיש תוטלחה .טניבקב הלשממב ולבקתה ןכ ןהו ,רדג לארשי ץרא

 תוירוס תורטמ לש הפיקת ומכ ,תויגטרטסא תויועמשמ ןהל תויהל

 םע הלועפ ףתשלמ ענמיהל הטלחהה וליפא .טניבקל תואבומ ,ןונבלב

 .קוידב רכוז יניא ,טניבקל וא הלשממל האבוה ןינ'גב הקידבה תדעו

.דואמ םייזכרמ םיאשונב תומגוד המכ הלא

 גוסהמ םיינידמה םיעגמה לוהינל םיעגונה םימוחתב תוטלחה םלוא

 תויגטרטסאה תולוכיל תועגונה תוטלחה דעו ,הלא םימיב םישגופ ונחנאש

 ןיא ןהמ קלחב ,הלשממל תואבומ ןניאש קר אל ,לארשי תנידמ לש

 ,דחא :םירבד המכ תושעל לדתשהל ךירצ התא .שולק גשומ םירשל

 יחטשל הסינכ רבעב .רתוי םימצמוצמ םימורופב תוטלחה תלבק גיהנהל

A לש ןוחטיבה ינוגרא לש תורטמ לש הפיקתו ,יתמרד רבעמ היה 

 .ינוחטיבה טניבקב םירדוסמ ןויד יכילהתב ולבקתה תיניתשלפה תושרה

 היה אל תמאבש הזכל ךפה ךוסכסהו ,ךכ לכ רידת ךפה הז ןמזה ךשמב
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 לש הטלחהב תויוכמס תרבעה ונרצה .הלשממל תאז ריבעהל יניינע םעט

 ךירצ אל .תאז ןגעל ךירצ ,תדדונ תוכמסה רשאכש בשוח ינא .טניבקה

.תאז ןגעל ילב תאז עצבל

 ענכשל ,הלשממה שאר םע ,תרחא וא וזכ המרב ,ידימת קבאמב התא

 םימעפ הברה יכ ,טניבקהו הלשממה לש הערכהל םירבד איבהל ותוא

 עדוי יניא .הלשממ ישאר לש יעבטה טקניטסניאל דוגינב אוה רבדה

 םה ןהבש תודוקנ שי םימעפל לבא ,גציימ םגדמ םה םיינש םא

 דחא הזש בשוח ינא .טניבקה תאילמל תאז איבהל םהל יאדכש םיניבמ

 תודוקנב רמשמה לע דומעל ךירצ אוה :הלשממ ריכזמ לש םידיקפתה

.הלא

 רכוז יאדווב התא .הרואכל קר הלשממל םיאבומ תמאבש םירקמ שי

 לע טלחוהש ,רכוז יניא ,הלשממ וא ינוחטיב טניבק תבישי התוא תא

 םיכורע תוחוכהש םיחווידה ולבקתה החישה ידכ ךותו ,'העטקומ'ה רותיכ

 תא גיסהל שפוח היה הלשממל ןבומכו ,יטנוולרה םחתמה ביבס רבכ

.תיסחי תוריח וז לבא .רוחאל תוחוכה

 הארנו ,םירחא םיאשונ לע םגו ,םירדסהה קוח לע רביד גוצרה כ"ח

.םשמ האור ךניא ןאכמ האור התאש םירבדש

 הנתשמ אל הזו ,קרב רמ לש חותינה םע םיכסמ ינא ,בגא ךרד

 הז .יביטקורטסנוק ןומא לש הטישל רבוע התאש ינפמ יתוהמ ןפואב

 .ולש תויועמשמה תניחבמ רתויב השק רבד הז לבא ,בושח יאדווב

 תושרה לש השלוחהו ,תיטילופה תכרעמה לש קר אל ןה תויעבה לבא

 תוכרעמ לש רתי תמצעמ הבר הדימב תעבונה השלוח איה תעצבמה

 םייק הזש תודוהל ןכומש ימ .יטילופה גרדה לומ תיעוצקמ תודיקפ לש

 הז .םיטפשמה דרשמב רבודמשכ ןוכנ הזש דיגי אל ,םיביצקתה ףגאב

.דוע שיו ,םירקמה ינשב ןוכנ

 תויחמומ תמרמ וא זוכירמ האצותכ םג יוטיב ידיל אב הזה רבדה

 םימעפל איה .םיאשונב אקווד ואל איה תויחמומהו ,ההובג רתוי הברה

 תוביצי-יאה םגו ,רבד גורהל וא םדקל רשפא ךיא לש םיינכטה םיכילהב

 הכירעמ תיתודיקפה תכרעמהשכ יכ ,הבר הדימב ךכל המרת תיטילופה

 אוה ,םירבדה תא דמול אוהש דעו ,םייתנשל וא יצחו הנשל אב רשש

."תוחפ ותוא תרפוס איה" ה'רבחה םירמואש ומכ זא ,ףלחתמ רבכ

 הממוקש ,תובר ינימ תחא המגוד קר ןתא ינא .תינבמ היעב הפ שי

 תילכלכה תינכתה לש רושיאה יכילה תרגסמ רשאכ .הטעמה ןושלב יתוא

 ךרד( הקיקחב ץוציק לש היגוסב תיטפשמה תכרעמה םע ונדו ,התלע
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 לע םתחלשש רמוחה תא יתארק יכ ,םיללכה םהמ איה הלאשה ,בגא

 טילחהל םיאבש הנידמ ידיקפ לע םילח" :ידסומו ישיא םיניינע דוגינ

 הזש יוכיס שי םאה ,"םרכשב העיגפ לש תויתקוחה/תויקוחה יבגל

 הניא תוירחאהש םידיקפ ואב ,)?הנידמה רקבמ חודב םעפ יא עיפוי

 םתאש ןמזב םיסמ דירוהל םתטלחה םואתפ המ" :ורמאו ,םהילע תלטומ

 םיסמב הדרוההש בשוח ינידמה גרדהש תושעל המ זא ."!?רכש םיצצקמ

 םיטפוש םה ?אצמנ אוה ובש בצמהמ קשמה תא איצותו ,החימצל איבת

 הילשאהמ קלח איהש ,תיטפשמ לוכיבכו תינכט םודס תטימכ תאז

 והז .םייחה ימוחת לכ לע תויאליטרע תומרונ לש הלוחת תויהל הלוכיה

 .ראווצב הלשממה תא םיקיזחמ םה לבא ,רתויב יתייעב רבד ייניעב

 עצבל לכות אל הלשממה יכ ,הלכלכה תסירקל םורגל לוכי הזכ רבד

 לע תלטומ הניא תוירחאה רבד לש ופוסבו ,םישרדנה םידעצה תא

.הלשממה

 רב ףחד ןיאש ךלש הרעהב תקדצ ןבומכ :הלשממה לש הטמ תדובע

 ,םתוא םילבקמ םה רשאכ םגו ,הדמע תוריינ לבקל םירשה לש שוביכ

 הרוצב ךכל סחייתהל ךירצ .ךכ דימת אל הז .םהב ןייעל ףחדה םהל ןיא

 .םינבומ המכב תרוקיבה תא ליבגהלו ,הנוכנה

 ינא .דיחי תעד ,טועימ תעד איה הפ יתעדש בשוח ינא :רודירמ ןד ◆

 רתוי ךירצ ינרדומה ןדיעב .יוצרהמ ךופה ךילהת ןאכ שחרתמש בשוח

 הבחר הייארב טיבהלו ,תוטלחה לבקל ידכ קמועלו בטיה ןיבהל רתויו

 םיאקיטילופהש דיגהל השק לבא .םעפ יאמ רתוי תירנילפיצסיד-רטניאו

 יכ םלוכ לע רבדמ יניאו ,הזה ןוירטירקב םידמוע םויה םירחבנה

 םישנא ויה ונלש םינורחאה הלשממה ישאר לכו ,םינובנ םהיניב שי

 תרכזהש םיפוגה ינשב הנבההו עדיה דדמש חינמ ינא .םייטנגילטניא

 הלשממב שיש המ לע לדוג ירדסב הלוע - ילוכו םיביצקת ףגא -

 שי ירעצלו ,טילחת הלשממהש תבייחמ היטרקומדה .ךכ-רחא הטילחמה

 ,"םידיקפה" לע לבוקמה רובידה .םייעוצקמה םיפוגל חוכ יידמ תוחפ

 ינסרה קר אל רוביד אוה ,"םילגופ"ב לזלזל הככ בהוא היה לשמל ןיבר

.ףוסב דואמ תוער תואצות איבמה רוביד םג אוה אלא ,ןכוסמו

 תוכמס םהל ןיא לבא ,תויחמומב ןורתי םהל שיש יתרמא :רעס ןועדג ◆

.םתוירחאב אל הז רמולכ ,תוירחאה ןבומב

 לש תוירחאהש בשוח ינא .תוירחאה לע קוידב רבדמ ינא :רודירמ ןד ◆

 טעמ םיניבמ םה םהבש םיניינעב םמצע לע ךומסל אל איה םירחבנה

 םהשמ רתוי הברה ןכ תושעלו םיניבמ םישנא לע ךומסל אלא ,דואמ
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 בשוח ינא .חוכיו ךכ לע להנל רשפא לבא ,תיללכה יתעד וז .םויה םישוע

 םגו ,רבעב תולודג תואיגש השע םיביצקת ףגא .הכופה הייטנ םויה שיש

 ולו ,םילקש ןוילימ האמ וא תוריל האמ ךל ויה ול לבא ,וגש םינטפשמה

 :ךינפל תוצובק שולשו ,םהב ךל לפטיש הצור התא ימ ךתוא לאוש יתייה

 םהינשל יארחא תויהל יתיכז - םיטפשמה דרשמ ישנא ,רצואה ישנא

 עדוי ינא ,תסנכ ירבח ,םירש - םיאקיטילופה וא ,ידיקפתב תונוש תופוקתב

.םוקמה ותואב יפסכ תא םש יתייה ינאו ,ךפסכ תא םש תייה הפיא

 .הקיטילופה םע תונעוצקמה לש רתוי הבר היצרגטניא הצור יתייה ןכל

 ,הלשממה שאר תכשלב אלא הלשממה תוריכזמב תייה אל ,ןואיל רמ

 לע הפ ורביד .בורקמ םירבדה תא תיארו ,לדבה תחא המוק לוכה ךסב

 ,יטילופ ןורמתל ,תיטילופ תודירשל שידקמ הלשממה שארש ברה ןמזה

 ינא .הלועפל שידקמ אוהש טעומה ןמזה לעו ,לועפל ידכו םייקתהל ידכ

 ,םירחא ויהו הלאכ ויה ,יתיארש הלשממה ישאר ןיבמש דיגהל חרכומ

 םנמזמ זוחא השימחמ רתוי וקסע אל רימש םגו ןיגב םגש בשוח ינא

 ?םירחא םישנא לש ,רחא ןדיע לש ןיינע הז םאה .הזמ תוחפ וליפא ,הזב

 ,בורקמ יתיארש ,ןורש םגו והינתנ םגש עדוי ינא .םינויצ תתל אב יניאו

.הזב רתוי הברה וקסע

 ,הלשממ שאר ידי לע יתועמשמ והשמ השענ םא ךתוא לואשל הצור ינא

 תונכוסל וא רשל טרפ ,הבוט הטמ תדובע היהתש ידכ ,תיאר התאש יפכ

?הב ןיינע םהל שיש ,העצהה תא םיאיבמה םיניינועמה

 ונאש המב חותפל ינוצרב ,ךתלאשל הנעאש ינפל ,ךתושרב :ןואיל השמ ◆

 תרמא .תוריחבה תטיש יוניש תובקעב ,םינורחאה םישדוחב ול םידע

 ,והינתנל ,רימשו ןיגב ומכ ,הלשממ ישאר ןיב לדבה שיש ךירבד תליחתב

 .היה ךכ ןכא .תיטילופ תודירשב םיקסוע וניאר םתואש ,קרבו ןורש

 ,הרישי הריחבב ויה הלשממה ישארש הפוקתה לע קוידב רבדמ התא

 םרג הזה קוסיעהו ,תיטילופ תודירשב וקסע םנמזמ רכינ קלח תמאבשו

 רסוחמ םרגנ אל הז .תעצבמה תושרה לש תוינידמהו הדובעה יונישל

 תודרשיהה תמחלמ .םמצע םיאשונב קוסעל הלשממה שאר לש ןמז

 ,תעצבמה תושרה לש תוינידמה יונישל השעמל המרג וזה תיטילופה

 םידע ונייה ןמזה בור ,תונורחאה םינשב השעמלו ,תוטלחה יונישל

 לע ונגהש תוילאירוטקס תוגלפמ המכ ויה .תוינויצילאוק תוטיחסל

 הצור ינא .יללכ ןפואב אשונה לכב ולכתסה אלו ,םימיוסמ םירוטקס

 תנש תליחתב ,וישכע אקוודש בשוח ינא .םיילכלכה םיאשונב דקמתהל

 הברה תוביצי תולשממל - 6991 ינפל היהש המל םירזוח ונחנא ,3002
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 הביציו הקזח היצילאוק עגרכ ונל שי ,גוצרה כ"ח רמאש יפכ .רתוי

 ינא .ןוכנל האור איהש יפכ תוינידמ עצבל תעצבמה תושרל תנתונה

 תעצבמה תושרהש רמולו אובל לכונ הלאה םינשה עברא םותבש הווקמ

 תא וא הלש תילכלכה תוינידמה תא עצבל הלוכי לארשי תנידמב

 איה ךכ םשל השעמלו ,ןוכנל האור איהש יפכ ,ללכב הלש תוינידמה

 לא' תטרפהב ,ןורחאה עובשב אקווד תאז םיאור ונחנא .רוביצב הרחבנ

 חוכה אולמב םיצחולו 'לע לא' תטרפה תא עצבל וטילחה םירשהש ,'לע

 עצבל ןתינש ונמאה אל םעפ ףאש המ .ותוא ריבעהל םיצורו אשונה לע

 ,תילכלכה תינכתל רשאב םג ךכ .םידיגו רוע םרוק ותוא םיאור ונחנא -

 תדרוה לע םירבדמ ונחנא םא לבא .אל וא הבוט איה םא הנשמ אלו

 עצבל הלוכי תעצבמה תושרה ,תאז עצבלמ סונמ ןיא הארנכו ,רכש

.תאז

 ברועמ תויהל ךירצ טלחהב הלשממה שארש בשוח ינא ,ךתלאש יבגל

 יתוא לאוש התא םא .הלשממה תטלחהל אבומה אשונו אשונ לכב

 דרשמב רזענ אוה .יד ול ןיא - ותושרל דמועה םדא חוכ תניחבמ

 םינוידל ןמז רתויש המכ שידקהל ךירצ אוה .אשונ ותואל יארחאה

 םהש םיאשונ ףוס-ןיאב קוסע הלשממה שאר ונלצא לבא ,אשונב

 עגרכ דקמתנ אל ואוב .דחוימ ןפואב םיפוחד וא םיבושח אקווד ואל

 ןמז תוחפ ול רתונ - םיינידמה םיאשונב םג אלא תיטילופה תודרשיהב

 תא עצבל רשו רש לכ לעש בשוח ינא ןכלו ,םיילכלכה םיאשונב קוסעל

 הלשממה שארל תאז איבהל ןכמ רחאל קרו ,ודרשמב ולש הטמה תדובע

 תונשל השקו ,םינויד הלאכב םיטרפל תדרל דואמ השק טלחהב .ןוידל

 תא עומשל םג אוה דיקפתה ןכ םא אלא ,םירש לש תוטלחה וליפא

 שאר דיקפתו ,םידרשמ המכ הטלחהב םיברועמ דימת .תונושה תועדה

.תמכסומ הטלחהל עיגהלו ,הלאה םידרשמה ןיב רשגל אוה הלשממה

 הרוקש המב קוסעי רש לכש הפצמ יתייה אל .םמצע םירשה יבגל םג ךכ

 תא תלבקמ איהו ,הלשממ שי םנמאש בשוח טלחהב ינא .רחא קיתב

 הטלחה לכ לש הקמועל תדרל רשמ שורדל דואמ השק לבא ,תוטלחהה

 ותעד תא עיבהל וא התוא תונשל םג ןכמ רחאלו ,התוא דומלל ,הטלחהו

 ךירצ הלשממ רבחכו ,ולש קיתב קוסעל ךירצ רש לכש בשוח ינא .הילע

.אשונב תוירחא יידמ רתוי תחקל אל יאדווב לבא ,ךכב ןודל

 ןיב תקתרמה המלידה תא םילעמ םינורחאה םירבדה :רודירמ ןד ◆

 ,הרימאה .רחא דצמ תויעוצקמו הנבה ןיבל דחא דצמ תוכמסו תוירחא

 ;ןיבהל ךירצ ךניא לבא ,יארחא התא - ונייח תואיצמב הנוכנ איהש
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 - תואלקחב קסוע אל ןוחטיבה רשו תורייתב קסוע אל תואירבה רש

 רפסמ ףיעס( תיביטקלוקה תוירחאה ףיעס ללגב ,יתייעב חתמ תרצוי

 ומכ המחלמל יארחא תורייתה רש ,השעמל .)םייקה ףיעסהו ןשיה 4

 ,ןונבלב הנש םירשעכ ינפל המחלמ התייה :המגוד ןתא .ןוחטיבה רש

 ,וריבסה םיחמומה לכו ,העצוהש הלועפ התייה .תחא הבישי רכוז ינאו

 רבכו ,תושעל ךירצש דעצ הזש הנבה התייהו ,תולאש לאש ירופיצ רשהו

 ,ןוחטיבל החמומ בשחנ וניאש דחא רש אב םואתפו ,ותוא רשאל ודמע

 ."?הנומתב הפ םירוסה הפיא לבא ,עגר" :רמאו ,ומש קטסוש רזעילא

 רש םימעפל .הפמה עצמאב םתוא ןייצל וחכשו ,"הפ םה ,הנה" :ול ורמא

 ;הלאשה תא רכוז ינא .זא עיפשה הזו ,תניוצמ הלאש לאוש ןיבמ וניאש

.העצהה רואיתב םתוא ראתל וחכש טושפ

 םג ילוא ,"ולשב קוסעי רש לכ ובש רטשמל רובענ" :רמוא התא םא

 .רחא אוה ונלש ירטשמה בצמה .הזכ תויהל ךירצ ירטשמ-יתקוחה בצמה

 ךל םירמואו ,הלשממב ןוידל םיאב םיאשונה .תיפותיש איה תוירחאה

 ךלוקו ,הלשממב ינוחטיב ךלהמ לע וא תואירבה תכרעמ לע עיבצהל

 תרצונ ."וילע ךמוס ינא הפ" :רמוא התא םצעב לבא ,רחאה לש ולוקכ

 המכ דמלי רש לכש דעב ינא .התוא רותפל ךרד עיצמ יניאש היעב

 ,יתיסינ תונושה תולשממב ידלח ימיבו ,םהב קוסעיו םיאשונה תא רתויש

.וניבהלו אשונ לכב ברעתהל ,ןבומכ החלצהב דימת אל

 תואיצמהש תולבגמ הל שיו ,תורטמ ,םידעי הלשממל שי .תחא הרעה דוע

 הל שיו ,טוקנל התלוכיבש םיעצמאב תלבגומ איה - התוא הליבגמ

 םיגציימ רצואה דרשמו םיטפשמה דרשמ .תיתקוחה התוכמסב תולבגמ

 םינטפשמהו ,"-מ רתוי ךל ןיא" :רמוא רצואה :הבר הדימב תולבגמה תא

 התא ."ךל רוסא לבא ,דואמ בושח הזו ,דואמ הצור התא" :םירמוא

 לבא ,תאז שרוד ,ךתעדל ,ימואלה סרטניאה .תאז השעת אלו דואמ הצור

.תאז תושעל רוסא

 םיליבגמה םיפוגל ?הלאה םיפוגה לא הלשממה ישאר םיסחייתמ ךיא

 םוחתה תא םיגציימ הלאה םיפוגה הבר הדימב לבא ,יבויח דצ םג שי

 רמול לוכי ינא ,הלאה םידיקפתה ינשב היהש ימכו .תוצחל רוסאש

 :ורמאו שאר ודירוה םה ,"רוסא" םהל ורמאשכש הלשממ ישאר יתיארש

.םירחא םג שי הארנכו ,"תאז השוע יניא ,רוסא ,רדסב"

 ובש קשממל תעגונ איהו ,רחא גוסמ הלאש לואשל הצור ינא

 .תיטילופ איה הביטוקזקאה .הביטוקזקאה ןיבל הקיטילופה ןיב ,יתלחתה

 .היטרקומד איה תאז .םייטילופ םישנא םה הביטוקזקאה ישאר
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 תוירחאה ףיעס והזו ,דחא שיאכ דובעל הכירצ הביטוקזקאה לבא

 ותוא וניארו ,דואמ לודג יוניש לח ,יתעד יפל .םסרופמה תיביטקלוקה

 ,הפ םיבשויה םירבחה ילוא .ןוטגנישווב לוטיפקה תעבג לע הנורחאל

 ןיבל םירש ןיב םיסחיה לע רפסל םילוכי ,הלאכ םידיקפתב ויהש

 רבדל םירש לש תבחרתמו תכלוהה תורשפאה לעו הלשממ שאר

 תרבוע הטלחה .תסנכב יבמופב הלשממה דגנ לועפל ,הלשממה דגנ

 לכ תא תושעל ךירצ יכ ,הירבח תא בייחמ וניא הז לבא ,הלשממב

 רבדלו ןוטגנישוול עוסנל לוכי רש .תסנכב היצילאוקב שדחמ ךלהמה

 איה .תיתמא הפתוש הניא הלשממה .התוינידמו הלשממה תוטלחה דגנ

 .יעוציב ףוג לש יפואה תא תדבאמ איה ןכלו ,אטוז היצילאוק ןיעמ

 גיצהל ינוצרב ןושארה בוביסב םג ורמאנש םירבדה ךותמ :רואנ הירא ◆

 ןיחבנ ואוב :ילמרופ-יתלבהו ילמרופה ןיב הנחבהה לע תפסונ הנחבה

 ,תיטלחהה היצקנופה ןיבל הלשממה לש תינויצמיטיגלה היצקנופה ןיב

.הלשממה לש םידיקפת וא םידוקפת ינש ןיב

 בוציע בלש .תוינידמ בוציע ןיבל תוינידמ תעיבק ןיב ןיחבהל שי

 תוצובקב םימעפל השענ אוה .ילמרופ-יתלבה בלשה אוה תוינידמה

 םימעפלו ,הלשממה שאר לש ותעדותב וא וחומב םימעפלו הדובע

 בלשה ,תמאב עירכמה בלשה הזו ,תוצעייתה ילב םימעפלו תוצעייתהב

 יכ ,הלשממל תאז איבהל ךירצ ךכ-רחא .תונורקעה םיעבקנ ובש

 היצמיטיגלה תא תנתונ איה - ינויצמיטיגל דיקפת םג שי הלשממל

 םהבש םירחא םיבצמ םג שי ךא ,הלאכ םיבצמ שי .תאזה הטלחהל

 אל הלשממה שארו ,הב טילחהל תשקבתמו היעב תלבקמ הלשממה

 רבדב םיעגונה םירשה תצובק וא רשה םג ילואו ,תטלחומ העד שביג

 שבגל םיסנמו ביטקלוקה תא תוטבלתהב םיפתשמ םה זאו ,םיטבלתמ

 דחא םגד :םינוש םימגד ינש תוארל םילוכי ונחנא זא םג .דחי הטלחה

 אוהו ,םיוסמ ןוויכב ותעד תא שבגמ וא טילחמ הלשממה שאר ובש

 וא הלשממה שאר ובש רחא םגדו ,ומע תכלל ביטקלוקה תא החנמ

 םירקחמה תא ארקש ימ .ללכ ןוידב ברעתמ ונניא הביטוקזקאה שאר

 םיניינעמ םיטביה המכ תוארל לוכי ,הבוקב םיליטה רבשמ לע ושענש

 תייעב תא ,קדצב רודירמ רמ ריעהש יפכ ,הלעמ הז .תאזה העפותה לש

 רתוי םיבר םיטבלהש לככ .יעוצקמה גרדהו יטילופה גרדה ןיבש רשקה

 גרד והזשכ םג ,יעוצקמה גרדה לע רתוי הבר תונעשיהב ךרוצ שי

 ןונגנמכ שמשמ םצעבש יעוצקמ גרד והזשכ םגו ,תולבגמ ליטמה יעוצקמ

 וא יוצר-יתלב ןוויכב רוהדלמ םירשה דעב רוצעל ודיקפתש ,יביטקרוק
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 גרדה לש םינמזה חולש ןוויכמ ,הלאכ תועפות םג שי .ילנויצר-יתלב

 םושמ ,יעוצקמה גרדה לש םינמזה חולמ רצק דימת אוה יטילופה

 יטילופה ביכרהשכ .םייטילופ םילוקישמ םג תוטלחה םילבקמ םהש

 ךרוצ שי ,תיווז ןרקל םימעפל קחדנ ycilop-ה ביכרו ,יטננימוד אוה

 דואמ בר ךרע שי ךכ םושמ .םהינפל תרחא הנומת דימעיש ףסונ םרוגב

 תעיבק ךילהתבו תוינידמה בוציע ךילהתב יעוצקמה גרדה לש המורתל

 לע רומשל ךירצש הנקסמל םיכילומ וללה םירבדה לכ .דחי םג תוינידמה

 תוניקתל רתויב הבוטה הבורעה אוה יכ ,יטניבקה ירטנמלרפה רטשמה

 ךירצ דגנמו .תוינידמה תעיבק ךילהתב םישוביש ןוקיתלו היטרקומדה

 ולקשמ תא ריבגהל - יעוצקמה גרדל יטילופה גרדה ןיב ןוזיא לע רומשל

 לש היצזיטילופה תא םצמצלו תילארשיה היווהב יעוצקמה גרדה לש

 ללגב אקווד ירשפא-יתלב הז יכ ,טלחומה הלוטיב רמוא יניאו ;ןונגנמה

 תכרעמה לש תוביציה רסוח ללגב אקווד ,םיברה םייטילופה םיצחלה

 םינשב ולגתהש תובר תוילילש תועפות ללגב אקווד ,ונלש תיטילופה

 .תיטילופה תכרעמב תונורחאה

 .םייטילופ םייונימ ונייהש אוה ןאכ ונבור לש םיפתושמה םינכמה דחא

 תא רקוח ינאש םושמו ,יטילופ יונימ רבעב יתייהש םושמ אקווד

 םייטילופה םייונימהש רמוא ינא ,תימדקא הייאר תיווזמ וללה םירבדה

 ויה אלול היה רתוי הברה בוטו ,הנידמלו הלשממל ער רבד םה

 ,ךכמ רטפינ אל תילארשיה תואיצמב לבא .ללכ םייטילופ םייונימ

 תא ריבגהלו ,רשפאש המכ דע היצזיטילופה תא םצמצל ךירצ ןכלו

 תוטלחה לבקת אל הלשממהש יוכיסה לע ןירקי הז יכ ,יעוצקמה לוקישה

 .תויוגש

 .ייניעב ירקמ אל הזו ,םירש לש תוגירחל תסחייתה אל :רודירמ ןד ◆

 יניא לבא ,םויה ומכ אל תוחפל ,הלאכ םירבד ורק אל טעמכ ךתפוקתב

 ריעהל הצור ינא .והשמ לע עיבצמ הזש בשוח ינא .הנעטב ךילא אב

.יטפשמ טביהמ ,וישכע תילעהש הלאשל הרעה דוע

 לכ תא לוקשל ילב הטלחה לבקי תוכמס לעב הנידמ דבוע םא

 הליע תויהל הלוכי וז ,םירז םילוקיש לוקשי וא ,םייטנוולרה םילוקישה

 טפשמ תיבב וא ץ"גבב תאזה הטלחהה לש תילהנִמ הליספל הבוט

.רחא

 םיכירצ אל םירש םאה ?םירשה לע תאז ליחהל םיצור ונחנא םאה

 תא לביק ימ חרזאל בושח םאה ?םיטילחמ םהשכ ןיינעה תא דומלל

 לוכי אוה ,דיקפ השועש ךילהתה תאשכ ?הניקת אל הרוצב הטלחהה
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 ןיגב לשמל תיקיזנ העיבתל הליע תווהל לוכי אוהו ,תילהנִמ לספיהל

 יפכ ,יטילופ ףוג ידי לע תלבקתמ המצע הטלחה התוא רשאכ .תונלשר

 ךירצ םאה ,םיניינעתמ אלו ןיבהל םיכירצ אל םירשהש ,הפ רכזוהש

 רבדל הצור יניא ךא ,יטפשמה טביההמ ךכב יתעגנ ?הנוש ןיד תויהל

 .ירוביצה טביהב רבדמ ינא ,ןטפשמכ

 רוביצהש דסומ התייה לארשי תלשממ תובר םינש ךשמב :גוצרה קחצי ◆

 .וידרב הילע עמש אלו היזיוולטב התוא האר אל ,ללכ ריכה אל

 לש תוסנכתה לש ,ת ּוליז לש תוברת החתפתהו הכלה םינשה תוברב

 תונורחאה םינשבו ,הבישי לכ תליחתב 'םוליצ תונמדזה' שי .הזה דסומה

 םואנ םאונ הלשממה שארו ,הנטק םיאנותיע תביסמ ןיעמל ךפה הז

 התוא ךפוהו הדמעמ תא קחוש הז ,יתעדל .הבישיה תליחתב המואל

 תומיעו חוכיו לש תוברת איה תוברתה טנמלרפ ןיעמבו ,טנמלרפ ןיעמל

 .תופלדה לש תקהבומ תוברת החתפתה דבב דב .הצוחה אצוי ךכ-רחאש

 לוכי ינאו ,סנכתמ טניבקה יתמ ועדי אל וליפא תובר םינש ךשמב

 יינפל דוע םיאנותיעה ועדי םיתעל ,הדאפיתניאה הצרפשכש םכל רפסל

 תויהל תדמוע וזו וז העשבש יל דיגהל ולצלצו ,סנכתמ טניבקה יתמ

 התאש תומרונה תניחבמ יתוגהנתה רושימב איה תוליזה .טניבק תבישי

 קוח'ב עיפומ ,'דוסי יווק' חנומה .להנתמ התא רשאכ רוביצל ןירקמ

 אל שממ הזו ,םש בותכ המ רכוז וניא רש םוש יתעדל .'הלשממה :דוסי

 ודיקפתל סנכנה רשש הדבועה אוה ,יתעדל ,םילשכה דחא .ותוא ןיינעמ

 לע החילס - 'ןבל רפס' איצוהל ביוחמ אוה ןיא ,תורהצה תרושב חתופו

 אוה הרוק הזשכ ןכלו ,רוביצל תוגצומה תוינידמ תטויט ובו - יוטיבה

 םמצע תא םיאורה םיסרטניאה ינגמ ,יעבט ןפואב .הרויו ןתומהמ ףלוש

 דעצ םדמעמ תא םיקזחמו םיקעזנ ,יעוצקמה גרדה ישנא ,הלאככ קדצב

 ,תופלחתמ תולשממ לש םימודמד תועשב רקיעב ,בגא ךרד .דעצ רחא

.ולבקתה רחבנה ינידמה גרדה תא ורצהש תוטלחה דואמ הברה

 ןתא .רעס כ"ח סחייתה הילאש ,ןובשחו ןיד ןתמ לש הלאשה הלוע

 ודיקפת םוחתבש רש יל רפיס ,ריכזמ היה רעס כ"חשכ :המגוד םכל

 ,הרידא תירוטלוגר תוירחא הל שיש תמיוסמ תיתכלממ תושר אצמ אוה

 עיצה אוה .ןיקת אל ןפואב ולהנתי םירבד םא ,ןוסא תרה התועמשמש

 ,ץראב םיבוטהמ אוה ולש יעוצקמה ןויסינהש םדא דחוימ יונימב תונמל

 אוה .יוצמה ליגהמ רגובמ תצק היה אוה ,אקע אד .םהבש בוטה אל םא

 יטפשמה ץעויב המחלמבו תוביצנב המחלמבו תוריתעב יצחו הנש הליב

 הרוק הלילח םא ,וארת" :םהל רמאו ,םירבד לש הרוש לע הלשממה לש
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 תא אל ?ושקבי ימ לש ושאר תא ,ועבתי ימ תא ,ילופיט םוחתב ןוסא

 האור ינא םא .תוינידמ תוותהל ינממ שקבמ רוביצה .ילש תא ,םכלש

 םיסחי קותינב םימייאמ םיימואלניב םיפוגש ךכ ידכ דע בוקר םוקמהש

 לוקישו תוירחאה םג יל היהתש שרוד ינא ,תורקל לוכי ינומה ןוסאו

."!תונמל תעדה

 םיימואלניב תוחודו ,רקבמ תוחודו תונגלפ ,םיככת יוור םוקמה םא

 טילחמ רשו ,ןכוסמ םוקמ איה יכ ,לארשיב תוחנל רשפא-יאש םירמוא

 גרדה עיגמ המר וזיאל דע ,ץראב תחא רפסמ ןעוצקמה תא תונמל

 יונימ אל הזו ?תוינידמ עוציבל ילכ תונמל ולש תלוכיה תמילבב יעוצקמה

.רוהט יעוצקמ יונימ הז ;יטילופ

 הטמ תדובע םישוע םניא םירשה .המצע לש תוליז הנירקמ הלשממה

.תוניצרב םהילא סחייתי רוביצהש תאזכ

 גרדהש הצור התא םא .ןועביקמ ענמיהל םג שרדנ יעוצקמה גרדה

 יעוצקמה גרדהש בשוח ינאו( ול יוארה דמעמה תא שובכי יעוצקמה

 ,תוחומ רועיס ונממ שורדל שי ,)יטילופה גרדהמ םינבומ הברהב בושח

 ,העט אוהש םינש תורשע ירחא הדוי אלשו ,וכותב תימינפ הפולחת

 הזכ גוסמ היצזילרבילב םחלנ אוהשכ וא הלפתהב םחלנ אוהשכ לשמל

 םיסרטניא תוצובק שיש ןיבהל בייח יטילופה גרדה ,דגנמ .רחא וא

 תוצובק שישו ,עמשיהל ןהל רשפאל בייח אוהש תילארשיה הרבחב

 רתוי ןתוא קחוד אוה ,דואמ תושלח ןהש תילארשיה הרבחב טועימ

 הנעט הלעמ יעוצקמה גרדב והשימש ותוא ןבצעמ .ונוצרב הניפל רתויו

 תויוכז שיש ךל םיריכזמ טושפ םה ,םיניינע דוגינב םניא םה .םתוכזב

.עמשיהל םיחרזא םתוא לש םתוכזשו ,םיחרזאל תונקומ

 וא ,םיביצקתה ףגאב חיננ ,עוצקמה ישנא לצא ןוידב :רודירמ ןד ◆

 תומוקמב וא תוטילקרפב וא הקיקחו ץועיי תקלחמב םיטפשמה דרשמב

 םגשו ,יניינע ןוידהש דימת יתשוחת ,בורקמ ריכמ ינאש תומגוד ,םירחא

 רזומ שיגרמ התא .תויועט םישוע םישנא .יניינע ןוידמ תועבונ תואיגשה

 ,ברה ירעצל .ןיינעה ןמ ךל םינועו ,ךל םיבישקמ ,רבדמ התא :דואמ

 ללכ ךרדב השוחתה ,הנושארבו שארב הלשממבו ,םייטילופה םיפוגב

 םימעטמ אלא ,רמאנש םעט ותואמ תלבקתמ הניא הטלחההש איה

 ,םירשהמ לודג קלח לצא םירקמ הברהב יניינע ונניא ןוידה .םירחא

 ךניאו ,הקיטילופה תאז .יטילופ סרטניא וא ינויצילאוק םכסה שיש ינפמ

.הרוק אל טעמכ הז .הרקי ןכא והשמ ,ענכשת םאש שיגרמ

 םירוסאה םירבד םירתומ הקיטילופב ילוא .ןיינעה ןמ קלח הז ילוא



562
םויס בשומ

 ?הלשממה שאר לש ודצב תויהל םיכירצ םידיקפה םאה .יניינעה ןוידב

 הכפהמ השעו הלשממ שאר אב ,הלשממ ריכזמ היה רואנ ר"דשכ ,המגודל

 !םתוא ףילחת ?השוע התא המ" :ול ורמא .דיוויד פמק םכסה ,תוינידמב

 ,ונתוא ורדיס םה" :םיבתכמ רכוז ינא ."!הלאה םיקיני"אפמה םידיקפה תא

 אל" :רמא אוה ."!ןוטלשל סנכיהל םיכירצ ונחנא ,םתוא רדסנ ונחנא

 אוה ."ותגלפמ ללגב ותוא איצונ אלו ,ותגלפמ ללגב דחא ףא סינכנ

 .םולש םכסה ,תונוכש םוקיש - םיער אל םירבד המכ תולעהל חילצה

 לצא דואמ בושח דיקפתש בשוח ינא ?ול ועירפה אל "םידיקפה" ךיא

 ."םידיקפ"ל םידעיימ םהש חלתשמה ריעשה דיקפת אוה םיאקיטילופה

 ,בושח דיקפת אקווד הזש בשוח ינא .לזאזעל ךכ-רחא םיחלושש םיריעשה

.הזה ןיינעב םימיזגמ ונחנאש יל המדנ לבא ,דואמ השק וידעלב

 היהת התא ילוא .רעס כ"חל וישכע רובידה תושר תא ריבעמ ינא

 יוטיב ,תודיכל-יאה תלאשב םג קוסעתו ,הפפכה תא םיריש ןושארה

 ןיינעהו ,רחאב םחלנ דחאשכ ,הלשממב הרוקש המ לש ,ילגנא טעמכ

 הסינש רשכ וליפא םכל רמוא ינא .דואמ השק הז .הלשממב רמגנ וניא

 לוכה ,תורשפו המחלמ ירחא ,הלשממב רמוג התאשכ .םירבד ריבעהל

 העבצהב ענמיהל זעהש ימ .רבעב היה אלש רבד הז .תסנכב שדחמ חתפנ

 עיבצה המל דיגהל ךירצ הלשממה םע עיבצמש ימ ?םויהו .דימ שנענ היה

 אל והשמש ושוריפ - הלשממל עיבצהלו היצילאוק רבח תויהל .הלשממל

.קומע יתוברת יוניש הפ שי .תסנכב קר אל ןבומכו ,ךלצא רדסב

 דוע םירהל הצור ינא לבא ,הבחרהב הזה ןיינעל סחייתא :רעס ןועדג ◆

 תא יתארק ?יטילופ יונימ והמ .םייטילופה םייונימה תייגוס וזו ,הפפכ

 ילארשיה ןוכמה לש לארשיב תעצבמה תושרהו תולישמ לע רקחמה

 יונימ"כ ,יתואו ,ונומש הלשממה יריכזמ תא וגלטק םה .היטרקומדל

 .הז םע היעב יל ןיא .יתניחבמ רדסב הזש ריהבמ שארמ ינא ."יטילופ

 .םיטפשמה דרשממ יתאב 9991 תנשב הלשממה ריכזמכ ןהכל יתינומשכ

 ,םלוע תפקשה יל התייהש הדומ ינא .תיטילופ העונתב רבח יתייה אל

 העודי התייה איהש ןכתייש הדומ וליפא ינאו ,ומצע ינפב דבכ ן ֹווע הזש

.יתוא הנימש הלשממה שארל

 דע ונל התייהש הדיחיה הלשממה תריכזמ רואית לע לכתסמ ינא ,דגנמ

 ותריכזמ התייה איה יכ ,התוא ריכמ אל ןבומכ ינא .יאזול לעי ,םויה

 תריכזמל הכפהו הלשממה שאר דרשמב ןוירוג ןב דוד לש תיטרפה

.גלטוקמ אוה ךכ רמולכ ,יעוצקמ יונימ הז .הלשממה

 ילבו ,הנידמב חתפמה ידיקפתל םייטילופ םייונימב ןורתי שי ,ייתובר
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 םיכירצ אל םירוטקריד .הלפת החידב אוה יטרקומדה ןויערה לכ הז

 תורישה לש בחרה דלשה םהש םידיקפתב לבא ,םייטילופ םייונימ תויהל

 לוכי אל ינא .הנוש רופיסה ,קוח תפיכא לש םידיקפתב יאדווב ,ירוביצה

 לוכי רחא והשימש ןכתיי .ימלוע תפקשה יפל הניאש הלשממב תרשל

.הלשממ לכ תרשל

.יטילופ יונימ התאש החכוהה תאז :האירק ◆

.יאנג תלימכ תאז האור יניא :רעס ןועדג ◆

.ירוגטק ,יאנג אל :האירק ◆

 .גוויסל םילכה םהמ ההות ינא .יאנג תלימכ תאז האור יניא :רעס ןועדג ◆

 ינידמה םוחתב תוינידמ םושייל חתפמ ידיקפת שיש רמוא קר ינא

 ,רבדמ יניא .םייטילופ םייונימ תויהל םיכירצ הלאו ,ילכלכה םוחתבו

 הז .םצמוצמ יד םוחת לע אלא ,םייונימ לש הבחר הרדס לע ,בגא ךרד

 םייונימב ךרוצ ןיא לבא ,םייטילופ םיצחלמ ךתוא ררחשמ אל יאדווב

.תורטוז תורשמל תועצבתמה תויומכב םייטילופה

 לע קלוח תצק ינא .הרדרדיהו הכלהש היעב ,תודיכלה ןיינע הלעוה

 לש תויגליבירפה תחא .רבעב םייק היה אל הזש רמאש ,רודירמ רמ

 הלשממ תובישי לש תומרגונטס אורקל לוכי אוהש איה ,הלשממ ריכזמ

 רודירמ רמש הלשממה תבישימ המרגונטסה דואמ יתוא הניינע .רבעהמ

 .רטפתה ןיגב םחנמ זא ;3891 טסוגואמ ,הלשממ ריכזמ דיקפתב הב חכנ

 תא שממי אלש ןיגב םחנמל םתניחת תא ועיבה םירשה ,הבישי התואב

 .'םילוקלק' ארקנ זאש המ ,םהיאטח לע םידומ םהש ידכ ךות ,ונוצר

 שממ אלא ,ביטקלוקה לש ויאטח לע ודוותה אלש הלאכ וליפא םש ויה

 חינמ ינא ןכלו ,הקיטילופב דואמ רידנ רבד הזש ,םהלש םהיאטח לע

.'םילוקלק' ויה זא וליפאש

 ,תעצבמה תושרב לוכ םדוק ,רתויב השק העפות הטשפתהש ןוכנ

 ינא .תפתושמה תוירחאה ןויער תא סלקלו געלל וכפה שממ םירשהש

 רשאכ לשמל ,היהש המש ןכתיי .ןוקית ךילהתב םיאצמנ ונחנאש הווקמ

 ,בגא ךרד .ביקע ץמאמ שרוד הז לבא ,הזה רבדל םרת ,ס"ש ירש ורטופ

 קוסעל םויה לכ לוכי ךניא יכ ,ביקע תויהל לוכי אל אוה ,ץמאמ השענ

 שאר רמאש המ תא המגודל גיצמ ינא לבא ,רש לכ לש תואטבתה לכב

.ןמזמ אל תירבה-תוצראב היהש רשל הלשממה

 ןורדמב ונתוא הליבוהש ,תויטמגרפ לש רתויב השק היעב תסנכב התייה

 תליחתש בשוח ינאו ,לשמל ,תיטרפה הקיקחה לכל םרג הז .ןכוסמ

 לש הפוקתב הכישמהו ,והינתנ לש ותנוהכ תפוקתב התייה תורדרדיהה
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 לש םיפקיהה םג .םסוח שוג םעו תסנכ ירבח 16 םע דרשש ,ןיבר

 הקיקחה לש םיפקיההמ רתוי םילודג תויהל וכפה תיטרפה הקיקחה

 ,הלשממה ריכזמ יתויהב םג ,דואמ לודג ץמאמ יתעקשה .תיתלשממה

 ךיראנש הווקמ ינא לבא ,העש תארוה םנמא אוהש ,קוחה לש הרבעהב

 תא ליבגמ וא תיביצקת תועמשמ תלעב תיטרפ הקיקח רסואש ,התוא

 תעמשמ לש םיניינע ,םיפסונ םיטביה ךכל שי .תאזה תיטרפה הקיקחה

 ,תונותיעב ראותמ הזש יפכ אל הזש ,תיתעיס תעמשמ וא תינויצילאוק

 תוביציה לש דוסיה והז לבא ,ירטנמלרפה ךילהב תורשפ שי ןמזה לכ יכ

 אוהש טילחמ והשימו ,הטלחה תלבקמ תסנכב העיס רשאכ .תיטילופה

 רחבנ אל אוהו ,הדמע שי העיסל יכ ,היעב שי ,הטלחהל דוגינב עיבצמ

 ידידי לש םג ,הפ ויהש תוכרעההש הווקמ ינא .תסנכל דיחי תמישרב

 שרוד הז לבא ,תאזה היצילאוקה תוביצי לש ןבומב ושממתי ,גוצרה כ"ח

 ,לארשי תנידמב תיטילופה תוביציה לע קבאמ אוה קבאמה יכ ,תושיחנ

.תיגטרטסא היעבל הכפה לארשי תנידמב תיטילופה תוביציהו

 תפקשה יפל יונימו יטילופ יונימ :תונחבה יתש תושעל ינוצרב :רודירמ ןד ◆

 לע רבדמ יניאו ,יתינומ ינאש בשוח ינאו ,דיקפתל יתינומ ינא .םלוע

 םלוע תפקשה יל התייה יכ ראשה ןיב - םיער וא םיבוט - יירושיכ

 זכרמב ילש הכימתל קוקז היה אל ןיגב םחנמש קפס יל ןיא .תמיוסמ

 םדא יונימ .יתוא הנימ אוה הז ליבשב אל ,יתוא תונמל ידכ הגלפמה

 טירפהל םיצורשכ תואירבה תכרעמל הרומג תיטסילאיצוס ותפקשהש

 לבוקמ .ךל המיאתמ ומלוע תפקשהש םדא ךירצ .שפוטמ הז - התוא

 תחקל רתומ תוינידמ תייוותהל תוכמס ילעב םידיקפתלש ירמגל יילע

 לבא .ןיינעל המיאתמ ,תוטלחה לבקל ךירצ אוהשכ ,ומלוע תפקשהש םדא

 םניאש םייונימ םה ונלצא םייטילופה םייונימה .ונלש הרקמה אל הז

 עויסל"ו "הגלפמב תורבח"ל םירושק םה .ללכ םלוע תפקשהל םירושק

 העצה התייה ,הלשממה תובישימ תחאב הלע הזה אשונהשכ ."יתגלפמ-ךות

 םייונימ סינכהל ,ןוזשריה םהרבא ,םויהד םיפסכה תדעו שאר בשוי לש

 ,וב וכמת םלוכ ,םלוכל יתדגנתהו הלשממב דבל יתדמע ינא .םייטילופ

 לבא .הטלחה אלב תאז וריאשה ןכלו ,ידגנ עיבצהל םיענ אל היה הארנכו

 הנוממה רשה אוה ןיא לבא ,בושח דרשמב רש אוה םויהש ,םירשה דחא

 ונחנא ,קדוצ אוה ,ייתובר" :רמא ,ומש תא דיגהל הצור יניא ,דרשמה לע

 ונל ןיאש ,"קסופ-יתלב ץחל" רמא אוהש יל המדנ ,"םויא תחת םילעופ

.ןיד לעב תאצוה וז ."זכרמה תושירד יפל םינממ ונחנא ,הררב

 ,םישדוח המכ ךשמב רצואה יניינעב יתקסעשכ ,0991 תנשבש איה תמאה
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 "חירסמ" ול ארק ןיברש ליגרתה וא סרפ ליגרת לש הילשאה תפוקת ןיב

 תושר םש התייהו ,ןוידל םיפסכה תדעוול יתעגה ,לשכנ אוהש ירחא

 להנמ זא היהש ימ .םייטילופה םייונימה ןיינעב ,תויתלשממה תורבחה

 התייה וז( םירוטקרידהמ םישילש ינשש רמא יטפשמה ץעויה וא תושרה

 .הדובעו דוכיל ,תולודגה תוגלפמה יתש יזכרמ ירבח םה )תודחא תלשממ

 התייהש םורבה תרבחב םורבה יניינעל רשכומ יכה שיאה תא ושפיח

 תכרעמ תאזש רורב לבא .הדובעב וא דוכילב אקווד ותוא ואצמו ,זא

 הז .ןיינעה תבוט םוש ילב םייטילופ םיסרטניא רשפאל הדעונש םירקש

 שי .הבוט הקלח לכ תולכל תמייאמה הלוח הער אוהו ,יטילופה יונימה

 םא ,םתפקשהל םימיאתמה םידיקפתל םינמתמה הפקשה ילעב םישנא

 אוהו ,רימש קחצי ול םיארוק ,תצרחנ דואמ הפקשה לעב ידוהי שי יכ

 אוהש בשוח יניאש ,יחמק בייד תא ,ץוחה דרשמ ל"כנמ דיקפתל הנימ

 אוהו ,סנרא השמ ול םיארוק ,ץרחנ תוחפ אל שיא שי .ותפקשהב קוידב

 ,יול דוד םשב דחא שי .בחרמ ןבואר תא ץוחה דרשמ ל"כנמל הנימ

 ,םלוע תפקשה םע דרשמ הזו ,רוצנב ןתיא תא הנימש ,דואמ בושח שיא

 תמאב םגו םייטילופ םהש םישנא םינממש בצמב ונייה ול .ורדתסהו

 ,תוסכ יהוז .תמאה אל תאז לבא .הז לע רבדמ היה אל דחא ףא ,םיבוט

.הייקנ אל איה .תרחא איה תמאה

 יכה דרשמה אוה ץוחה דרשמ :םירירגשה אשונ תא חק :רעס ןועדג ◆

 לארשי תנידמל ויהש םיבוט יכה םירירגשהש ןעוט ינאו ,שיש יעוצקמ

 השמ ,והינתנ ןימינב ,גוצרה םייח ,ןבא אבא :םייטילופ םייונימ ויה

.דועו דועו סנרא

 תיתטיש החרבה איה הלאה םירבדב םישועש המ לש תועמשמה ,ייתובר

 ירבח לש םיצחלב דומעל רשפאו ,תיטילופה תכרעמב םייבויח תוחוכ לש

 םיכירצ ,ילכלכהו ינידמה םוחתב חתפמ ידיקפתל עגונ הזשכ .זכרמה

.םייטילופ םייונימ תויהל

 םג זא ,רעס כ"ח ,רחא אשונב הלבקתה אל ךתעדש ןוויכמ :רודירמ ןד ◆

 יכ ,זכרמה ירבח ץחלב דומעל רשפא םא ררבל לכוי אל טפשמ תיב

.םש טועימב תייה

 תא ךל אורקל הצור יניאו ,םילועמ ויה תרכזהש העבראה ,בגא ךרד

.םדובכ םעטמ ץוחה תורישב םייטילופה םייונימה תמישר

 ריכזמ םישל הסנ ,הילע םירבדמ ונאש תיטילופה תוברתב :האירק ◆

 תושעל לוכיו ,תיטילופה תכרעמה תא ןיבמ וניאו ריכמ וניאש הלשממ

.הלש תויצרגטניאה תא
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 םייונימ' גשומהש בשוח ינא ,רבעשל יטילופ יונימ יתויהב :ןואיל השמ ◆

 תודעו אלל ,ץוחבמ םישנא םינממ ויה םעפ .היהשמ הנוש 'םייטילופ

 םעפו בוט םעפ םדיקפת תא ועציב םהו ,םהלש םירושיכה תקידב אללו

 יביבר תדעו םויה שי :תודעו רבוע ץוחבמ עיגמש ימ לכ םויכ .תוחפ בוט

 םידיקפתו םיל"כנמ לש םייונימ יבגל רדנלוה תדעו שי ,ןוירוטקריד יבגל

 וירושיכ תא תוקדוב ןה ,תוינוציח ןה הלאה תודעווה .םירחא םיריכב

 דואמ בושח םויה אקווד ,ךכיפל .ותוא תורישכמו ,דמעומ ותוא לש

 ץוחבמ ועיגי םישנא רתויש המכש ,ץוחבמ םייונימ רתויש המכ ויהיש

 תא םדקל ולכויש ידכ ,םינושה הלשממה ידרשממ םיריכב םידיקפתל

 ,ץוחבמ םנויסינ תא םמע ואיביש ידכו ,תרחבנה הלשממה תוינידמ

 ךותב היהש ימכ .ומשייל וסניו ,אקווד םידרשמה ךותמ וניאש ןויסינ

 םנויסינ תא םיאיבמ ץוחבמ םישנאש בושח המכ דע עדוי ינא ,תכרעמה

 קשמב הרוקש המ תא םג ןיבהל תצק םיסנמו ,הלשממ ידרשמ ךותל

.םירחא תומוקמב וא ילארשיה

 ידיל אב ןאכש בשוח טלחהב ינא :הלשממה תודיכל אשונל רשאב

 תולגל ךירצ אוה .ותושיחנו ויפוא ,הלשממה שאר לש ודיקפת יוטיב

 ךירצשכ םהב ףוזנל ,הלשממה דגנ עיבצהל םירש לע רוסאל ,המצע

 שאר לש וחור .הלשממב םיכמות םניאשכ תויצקנס םדגנ טוקנל וליפאו

 םויה תמייקה הלשממב אקווד .הלשממה תודיכל לע הכילשמ הלשממה

 דגנ ,תילכלכה תינכתה דגנ דואמ טעמ םיאטבתמה םירש םיאור ונא

 .הלשממה שאר ירחא תכלל רתויש המכ םיסנמו ,הלשממה לש תוינידמה

.רשייתמ אוהו ,גרוחב םיפזונ זאו ,תוגירח שי םעפ ידמ

 דדובל רשפא היה םהבש םירקמה דחאש ריכזהל הצור ינא :רודירמ ןד ◆

 םירחא ואב דימו ,ורטופש םייטילופה םייונימה היה םינתשמה תא

 ,הגלפמ התואב םירש ינש ןיב ,תומש ריכזא אלו ,הרק הז .םמוקמב

 תוקעז יילא ועיגה .ללכ הלשממה תוינידמל רושק אל הזש חיכומש המ

 רשק םוש ןיא רמולכ .הנחמ ותואל ךייש ינא יכ ,"!?ונל ושע םה המ"

 םירקמ הברה שי לבא ,הלאכ םה םירקמה לכ אל .הלשממה תוינידמל

.הלאכ

 ינא ,הלשממ תלהנתמ ךיא ןיבהל תמאב הצור והשימ םא :גוצרה קחצי ◆

Y הרדסה תא האריו רוזחיש עיצמ se  retsiniM, בשוי םש םגש ןוויכמ 

 תויצילאוק תיינב הז םויה לכ השוע אוהש המו ,הלשממה ריכזמ

 ןיב רבחמ אוה .הלשממה שאר לש תוינידמה תא ריבעהל ידכ תוימינפ

 גרדה ןיבל ,טלחומה םנומא תא שוכרל ךירצ אוהש ,יעוצקמה גרדה
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 ןתאבהו םירש ןיב תומכסהו תונבה תיינבב קסועו ,םירש - יטילופה

 ריכזמ .טנמלרפה תדובע ךותב תויצילאוקה תיינבב ןבומכו ,העבצהל

 לש תלוכיב יטירק םייניש לגלג אוה .תיטילופ תוישיא אוה הלשממה

 הטישה תוחפל תאז .הלשממה תוטלחה םושייב חילצהל הלשממה שאר

 תוטישל םג המוד איה םינבומ הברהבש בשוח ינאו ,לארשיב החתפתהש

.תורחא תונידמב

 ישארל .םיניבמש הממ רתוי הברה ,םוצע חוכ שי לארשיב ןוטלשל

 םיאשונב תואצות האור התאו ,tnatsni ,רהמ תוינידמ םשייל לק הלשממ
 הרבחה םג ,טניבקל תאז איבהל םילוכי םה .תמאה תאז .ןוחטיבו םולש

 תכרעמה .תאז תלבקמ ,תיטפשמה וליפא ,תכרעמה םגו ,הככ תאז האור

 ,תולקת הל שיש דיגהלו קולחל רשפא .הטמ תדובעב םג תקסוע תיאבצה

 הברה תובקעב םג וחתפתה םהו ,תרדוסמ תיסחי תכרעמ איה לבא

 רקיע ןכלו ,תרדוסמ הטמ תדובע לש תומרונ וחתיפ םה .רבעב םילשכ

 םה םיבר םייחרזא םייח ימוחתב .הזה םוחתל םישדקומ םהינייעמ

 ינא ,יתרמאש ומכ ,ןאכ לבא ,רתוי הברה תלברוסמ תכרעמב םילקתנ

 ןיב יוארה ןוזיאה תא אוצמל ךרוצה תא ,רחאה דצה תא םג האור

 תלבק ךילהתב ףתתשהל םיחרזא לש תוכזה ןיבל הלשממ לש החוכ

 תולודגה תוצירפה תא ץרפש אוה ץ"גב .לעופל ןתאצוהבו תוטלחהה

 לע ורעטצי אלש ידכ יאדוובו ,תורירש לש תושוחת עונמל ידכ ,םוחתב

 הלוכי הקוחש רמואו םכסמ ינאו .הלשממ לש תוכיפה-יתלב תוטלחה

 .הריזב םינקחשה לכ ןיב יוארה ןוזיאה תאיצמל יתמאה עצמה תויהל

 תא ול דחייל ךירצו םהילע ונרביד אלש םיאשונה דחא :רואנ הירא ◆

 ,רתי סמוע תחת תולעופ לארשי תולשממ לכ .רתי סמוע אוה תעדה

 דוסי יאשונ .בושחה תא םיחינזמו ףוחדב םיקסועש איה האצותהו

 םיכוז םניאו ,ןוידה ילושל םיקחדנ ונלש היווהה תיתשת תא םיבצעמה

 לש ףסוא םצעב איה תוינידמה ךכ-רחאו ,יוארכ ןוביללו הקמעהל

 תאצקה ילבו הרורב םידעי תרדגה ילב ,החנמ וק ילב - תוירקמ תוטלחה

.םידעיה תרדגהמ תעבונה םיעצמא

 והז יתנבהש המכ דעו ,תעדה תא םהילע תתל םיבייחש םירבדה דחא הז

 .ימואל ןוחטיבל הצעומה לש ןויערה דוסיב ודמעש םיקומינה דחא םג

.עייתסה ירמגל אל רבדה הכ דע

 רצונש ןכתייש םשורה תא תצק ןקתל תוסנל הצור ינא :רעס ןועדג ◆

 חרואב תאז ונגצהש בשוח ינא .הטמה תדובעל םיעגונה םירבדהמ

 הטמ תדובע ירחא ולבקתה רכוז ינאש דואמ תובושח תוטלחה .ידדצ-דח
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 תייהש הלשממ וז יכ ,רודירמ רמ ,תאז ךל דיגהל לוכי ינא .תיניצר יד

 הניכהו הבשיש םירש תדעו התייה - תרצנב דגסמה ,המגודל .הב רבח

 הלבקתה רשאכ לבא ,הטמ תדובע ושע אל םה .דואמ טרופמ ריינ

 ריינ םע ,דואמ תרדוסמ התייה הטמה תדובע ,תאזה הלשממב הטלחהה

 תמדוק הלאשל רזוח הז .ותוא וארק םירש המכ וליפאו ,דואמ טרופמ

 .ךלש

.הטמה תדובע רחאלו הנוכנ אל התייה הטלחההש ןוכנ :רודירמ ןד ◆

 סייגל ונחלצה תאז לכב לבא ,ךתוא ענכשל יתחלצה אל :רעס ןועדג ◆

.ןיבהל היה רשפאש ןפואב השענ דימת אל הזש הככ ,בור

 תוחוכש בצמ עונמל דואמ בושח :ורמאנש םירבדל ךשמהב הרעה דוע

 םיליעפ תויהל םיצור אל ,תיטילופה תכרעמל תכלל םיצור אל םיבוט

 תיסחי ינאו ,ךכב םיבוט םישנא דואמ הברה ןיינעל יתיסינ .תוגלפמב

 םהש יל ורמא םה .ינממ םיקיתו רתוי הברה םהו ,הגלפמב שדח רבח

 םירבח תויהל ידכ דדומתהל םיצור אל םייניצר דואמ םישנא .םיצור אל

 ,תרחא וא וזכ הלאש קרפה לע דומעת רשאכ ,רחמ יכ ,יתגלפמ םורופב

 םינוזיאה תא אוצמל דימת ךירצש בשוח ינא .הנוהכ ילוספ היהי םה

 ויהי םייטילופה םייחבש ךכל םרותה בצמל תתל אלו ,הלאה םירבדב

.םייקתהל – ויהיש םיצור אל ונחנאש תוחוכ קר

 הנמאנ םתדובע םישועה םירשל טידרק רתוי תתל ךירצ :ןואיל השמ ◆

 הטמ תדובע תעצבתמ םשש הלשממה ידרשמלו ,קיתו קית לכב ,דימת

 ,הלשממל עיגמ הזשכ ,םתוכזבו ,הלשממל םילעמ םהש אשונו אשונ לכב

 תא ליטהל רשפאו ,וללה םייפיצפסה םיאשונב תוחפ ברעתהל ךירצ

 תיפיצפס הטלחה לבקל שקבמ וא העצהה תא שיגמה רשה לע תוירחאה

 אוה הלשממה לש התחלצה דוס ,ינורקע ןפואב .ולש דרשמל הרושקה

 תוגלפמ המכו ,היצילאוקב דואמ יניצר ביכר איהש ,הלודג תחא הגלפמ

 תוינידמה תא ריבעהל רשפא הככ .תוילאירוטקס תוחפ ןהש ,רתוי תונטק

.עצבתהל ךירצש תבשוח איהש יפכו ,הצור איהש יפכ הלשממה לש

 יתש ול ףיסוהל הצור קר ינא .טושפ וניא ןיטולחל אשונה :רודירמ ןד ◆

 תויהל תכפוה הקיטילופה ,ןמזה ךרואלש רואנ ר"ד ריכזה – תחא :תורעה

 קפואה יאדווב .ברעב תושדחה תרודהמ דע ,רצקה חווטה לש הקיטילופ

 ונחנאש תויעבה ,אקע אד .תובורקה תוריחבל רבעמ ערתשמ ונניא

 לש תועמשמה .ךורא חווט תייאר ךותמ ןויד תוכירצמ ןהב םיקסוע

 ינידמ ןיינע לע רבודמשכ קר אל ,תיטירק איה ךורא חווטל הטלחהה

 טקיורפ ,ןוחטיב ,היפרגומד ,הזעו ןורמושו הדוהי ןוגכ ,תועמשמ-בר
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 ףוסבשו םילקש ידראילימ השולש-םיינש הלועה עיצמ ןוחטיבה דרשמש

 תדדומתמ הלשממה ךיא הלאשה .ילוכו ,ותוא םילשהל ךיא היהי אל

 איה ,רצקה חווטה תא םילקוש הישנא בור דועב ,ךוראה חווטב הז םע

 הבוט הבושת איה ,ייניעב םג ,ימואל ןוחטיבל הצעומה .תיזכרמ הלאש

 לקשמה תא הל ונתנ אל ךכב וקסעש הלשממה ישאר לכ ,ירעצל .דואמ

 לבקל הל רוזעיש יעוצקמה הטמה ףוג תא הרסח הלשממה ןכלו ,ןוכנה

 ,תוער אל הטמ תודובע ויה םא םג ,ןוכנ הזש בשוח ינא .הטלחהה תא

.תוער אל תוטלחה ויה םא םגו

 וא היגוורונ ,ץייווש ,תופיו תורדוסמ תורחא תונידמל האוושהה - םייתש

 .רדוסמ לוכה דימת אל םש םג יכ ,ונל הבוט הניא ,תירבה-תוצרא וליפא

 ונניא ,דובכה לכ םע .תובושח הכ תולאשב הנד אל ץייווש תלשממ

ydaets הקיזיפב הנוכמה בצמב םיאצמנ  etats, ךישמהל רשפאש בצמ 

 ונחנא יכ ,תורחא וא הלאכ ,תושק תוטלחה לבקל םיחרכומ ונחנא .וב

 לכ לש םייחב שממ תקסוע הפ הלשממה .שממ םויק תולאשב םיקסוע

 ןוצר יעבש תויהל ונל לא .ללכ ךרדב יתמרד אל הז היגוורונב .םיחרזאה

 ךירצ דימת .תונידעב תאז רמוא ינאו ,קיפסמ בוט אל אוה יכ ,בצמהמ

 הרוצב הנלבקתת ונייח לש תועירכמה תוטלחההש תורשפאל ףואשל

.הזה ןוצרל והשמ םרת הזה ןוידהש בשוח ינא .הבוט רתוי הברה

 סנכיהל ילב ,םירבדה ילושב תורצק תורעה יתש קר ףיסוא :רגמש ריאמ ◆

 תולעל הלוכיה הנבה-יא עונמל הצור יתייה ,תישאר .שדוחמ חוכיוול

.ונינפבש ןוידה אשונל רשקב

 - הטמ תדובע תניחבמ הלשממה תדובע רדס םלוא ,הקוחב םינד ונחנא

 הניא הקוח .רתויב הבוטה הקוחב וליפא ונורתפ אצומ ונניאו ןודנ ונניא

 תרדוסמ הטמ תדובעל עיגהל תבייח הלשממה .הזה אשונב קוסעל הלוכי

 אשונב הנד איהש ינפל - םיחמומ תקידב לע הנוכנ תונעשיה תוברל -

 ,הכותב הדובע ירדס תעיבק ידי לע תאז תושעל הילע .רדגומ יעוצקמ

 בשוח ינא .םהב םיקסוע ונחנאש םירבדב םייוטיב תא ואצמי אל ולאו

 העבצההש ךכ ידיל איבת רשא הנוכנ הטמ תדובע תונבל אוה חרכהש

 רבסה ירבדמו העצה ךותמ קר הלעת אל הלשממב ןוידל אבה אשונב

 םידומצה םיעובק םיפוג םג ויהי אלא ,רבדב עגונה דרשמה ןיכה םתואש

 לכ לש תיביטקייבואה ותקידב תא הרובעב םיזכרמה ,הלשממה תדובעל

 לכמ וא תיתרבח הניחבמ וא תילכלכ הניחבמ ,תיפסכ הניחבמ אשונ

 הזה רבדהש םויה עיגיש הווקמ ינאו ,ינויח הז .תרחא תיטנוולר הניחב

 הכירצ אל חנומ רותב הטמ תדובע יכ ,הלשממה תדובעמ קלחל ךופהי
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 רשא ,םינורחאה תורודה לכ לש הלשממה ישארל אקווד ,הרז תויהל

 שממל םהילעו ,הטמ תדובעל וכנחתה םהש ךכב ךורכ היה םהייחמ קלח

 .ודמל םהש המ תא

 ינא .ינויח רבד אוה יעוצקמ גרד .רכזוהש יעוצקמה גרדל עגונב ,תינש

livic-ב רקיעב לגוד )תוגלפמה ןמ לידבהל( ונלש רוביצהש בשוח  ecivres 
 תלוכיה לע היונבה תודיקפ לש תוריש ונייהד ,תילגנאה תנוכתמב רקיעב

 םימיוסמ םירדגומ םידיקפתל טרפ ,יטילופה ךוישה לע אלו תיעוצקמה

 ךרוא לכל יעוצקמ תויהל בייח יעוצקמ גרד .םייטילופ יעבט ןפואב םהש

 השעמל אוה יעוצקמה גרדהש - ךופהה דצה לע ןאכ רבוד אלו ,וקה

 רואית ץוח ןותיעב יתארקשכ יתמעזנ .תויטילופ תועד עיבמו יטילופ

 תואטבתמה ,דואמ הבושח ץרא התואב לארשי רירגש לש ויתולעמ לש

 ויה ויתועד רשאכ ,לארשי תלשממ תועצה דגנ רבדל עדי אוהש ךכב

 ,יעוצקמ םרוג ןכלו ,ץרא התואל רירגש םיחלוש ךכ םשל אל .תונוש

 ,)תועד שי םדא לכל ,תועד דימת ול שיו( הנייהת רשא ויתועד הנייהת

 ותוא תוחנהל הכירצ איה קר רשא ,ותוחילשל תונמאנ לע רומשל בייח

 .הנידמה גוצייב ותלועפב
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םכסמ ןויד

 ןמאנה םכדבעל תוחפלש וז המב לעמ רמול הצור ינא :ןומרכ קירא ◆

 תא הצימ אל תירוביצה הצעומה לש טמרופה םא יניצר רוהרה שי

 ונחנא םא ,םיאבה םינוידה תארקל הבשחמ טלחהב עיקשנ ונחנא .ומצע

 ונינפב תדמועה הדבכה הלטמה חכונל דחוימב ,הזה טמרופה תא ןכדענ

.תיטסיגול הרעה קר תאז .יתקוחה ךילהתה תא םדקל -

 םייתקוחה םינייפאמב :םיאשונ ינשב הקסע ונלש הצובקה :רודירמ ןד ◆

 יתשקיב .תקקוחמה תושרה ןיבל הניב םיסחיבו תעצבמה תושרה לש

 ,רתוי יטנקיפ ינשהש ינפמ ,ןושארה אשונב רקיעב קוסעל םירבחהמ

 ,דרפנ סוניכב תויושרה ןיב םיסחיב קוסעל תינכת ונל שיש ינפמו

.ירקיעה אשונה תא ץימחנו תסנכה ךותל ררגינש יתדחפו

 ףוג איה תעצבמה תושרהש הדבועה :ונודנש םיירקיעה םיאשונב עגא

 קלח וא ,התוא הסינכמ םייטילופ םישנא השארב םידמוע ךא ,יעוציב

 .םירחא םיללכ םימעפל םהילע םילחש תומלוע ינש ןיב ךותיחל ,הנממ

 םלועב הלוספ יטילופה םלועב תימיטיגל הטלחה םהבש םירקמ ונמגדה

 דיקפתל ותמאתה תוכזב השענ אלש ,רש לש יונימ ומכ ,ילהנמה

 ,תאז תמועלו .תרחא ןועטל לוכי אל דחא ףאו ,יטילופ םעטמ אלא

 ונקסע .םייטילופ םימעטמ םישנא תונמל םדא לוכי אל ילהנִמה םלועב

 ךרדה המו ,תעצבמה תושרה תא תוחנהל םיכירצ םילוקיש וליא תולאשב

.לוקלק היהי אלש חיטבהל הנוכנה

 תושרה קרפב םגש יוארש ובשח ואטבתהש םישנאה בור - ןיינע דוע

 ,םייקה 'הלשממה :דוסי קוח'שו ,הזר הרוצב חסונת הקוחה ,תעצבמה

 בחר אוה ,דוסיה יקוחב תעצבמה תושרב קסועה ירקיעה קוחה אוהש

 רקבמ קוחב ונישעש חותינ ותוא תא ול תושעל יוארו ,יידמ טרופמו

 - תסנכה קוחבו הלשממה קוחב תמיוסמ הדימבו - ונמזב הנידמה

 קוחב םתוהמב םיינויצוטיטסנוקה םירבדה ירקיע תא קר ריאשהל

 .םיפסונה םיטרפה תא םירחא םיקוחל וא רחא קוחל ריבעהלו ,דוסיה

 הקוחהש לככ - יכוניחה דממה שורד םג .םירבודהמ לודג קלח תעדל ךכ

 ןיב חתמה .םייתקוח םייונישל הנותנ תוחפ היהת איה ךכ ,תינורקע היהת

 .הבחרהב ונודינ ,תיטילופה היצמיטיגלה - דגנמו ,הלאה םידברה ינש

 תסנכהשכ ,היכררייה תמייק תמאב םאה - היכררייהה לש הלאשה

 לש עצבמ ףוג וא תסנכה לש הדעו איה הלשממהו ,שארב תדמוע
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 וא הקיקחב תסנכה ידי לע עבקיהל ךירצ רבד לכ םאה ?תסנכה

 לדומ וא ,ןשי לדומ והז אמש וא ?תעצבמ הלשממה ךכ-רחאו ,תוטלחהב

 םירבדהמ קלח השוע הלשממהש ונל רורב ?םירקמה לכל םיאתמ ונניאש

 םג אלא ,המחלמל האיצי קר אל .תסנכה תייחנה ילב ,ינושאר ןפואב

 "יטייבוסה שוביכב וקבאמב ינלופה םעב הכימת" ןוגכ ,תורחא תוטלחה

 תטלחה םוש לש תרזגנ הניא וז .שארמ תסנכה רושיא תא תוכירצ ןניא

.הילע תדקפומ הלשממהש תוינידמ וז .תסנכ

 עוגפל ןפוא םושב לכות אל הלשממהש אוה יל וארנש תונורתפה דחא

 םניאש םיניינעב ,תאז תמועל .תסנכה קוח לש הכמסה ילב םדא תויוכזב

 ןיבל םיניפיליפה ןיב ךוסכסה לע הטלחה לשמל ,ונלש םיחרזאל םיעגונ

.תסנכה רושיא תא ךירצש ענכושמ יניא ,תרחא הנידמ

 ידי לע קר אובי ונל שיש תושקה תויעבה ןורתפש בשח אל שיא ,בגא ךרד

.םילק תונורתפ ןהל ןיאו ,תוקומע ,תויתוברת ןה תויעבה .יתקוח יוניש

 ידיל אב אל אוהו ,ןיינעמ אוה יתעדלו ,םישנא המכ לצא הלעש אשונ

 םירידסמ ונחנאש תולשממה :אבה אשונה אוה ,ונאבהש תועצהב יוטיב

 ,םלועב תוליבקמ תוקוחב וא םיליבקמ דוסי יקוחב וא הזה דוסיה קוחב

 ,םהמ ודחפ םיטרקומד-םילרביל ,םיבוט םישנאש םינייפאמ ןהל ויה

 תא סרסל תצקו ,התוא ליבגהל ךירצו ,דואמ הקזח הלשממהש םושמ

 םלועב ונחנא" :םירמוא םישנא .'ןשיה םלועה' הזל ארקנ .לועפל התלוכי

 לכ הלשממב יולת אוה ןיאש דע ,םצעומ דיחיה לש וחוכ ובש םלוע ,רחא

 היה םעפ .עדימה לע לופונומ היה הלשממל םעפ ."לוכה עדוי אוה ;ךכ

 .רובעל ולכי אל םישנא םעפ .ץראל הסינכהו האיציה לע לופונומ הל

 derewopmerepus-ה ןדיעב ונחנא .רבע אל ףסכ .הרבע אל היצמרופניא
laudividni, תולשממה אל םישנאה ,ונלוכ .ןמדירפ םות לש ותנשמכ, 

 ךניא - "?רתוי קזח יניא המל זא" :םיאלפתמ קלח( .ונחוכב ונמצעתה

 ,תולשממהמ דחפה םא איה הלאשה ).וקזחתה םלוכ יכ ,רתוי קזח

 דיחיה רבדה איה הלשממה םאה .ינרדומה ןדיעל םיאתמ ,רבעב ורוקמש

 םיימואלניב םירחא םיפוג יתוא םיניינעמ םויהש וא ,יתוא ןיינעמה

 הלשממה תשלוח םאה ;תימלוע הליהקמ קלח ינא ?ייח לע םיעיפשמה

 תא תקזחמ הניא ,היצזילבולגה ,םלועב םיימואל-לעה םינבמה ללגב

 הסיפתה לכ לע תשדוחמ הבישח ךירצ אל םאה ?ימוקמה ןוטלשה

 ?םלועב תובר תוקוחו 'הלשממה :דוסי קוח' םייונב היפלש

 ,ןמרבוג ד"וע ינורכיז תא ןנעיר .רוביצה ןמאנ ,תונמאנ לש הלאש התייה

 .יתרכז אלש יתשובב הדומ ינאו ייניע תא ריאהש לע ול הדומ ינאו
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 היה ,התע הז םלועה ןמ ףלחש הז ,םדוקה 'הלשממה :דוסי קוח'ב

 קוחב היה אלש יוטיב והז ."תונמאנב לעפת הלשממה"ש עבקש ףיעס

 :םישנא המכ לצא התלעש הלאש וז .קוחב םויה םג ונניאו ,ןושארה

 ונחנאש יוטיב לכ וא ,ןומא יסחי ,תונמאנ יסחי תריצי ,תונמאנה יוטיב

 :ורמאש ויה .ול ודגנתה םיברו ,וב וכמת םיבר .םיריכמ םינטפשמה

 'רוביצל ןמאנ' הז המ הלאשה ."םדא ינבל אלו םיכאלמל לדומ הז"

 לעפת הלשממהש הצור תמאב התא .רוביצה והימ הלאשל האיבה

 ?םהיפל לועפל הצור ךניאש םירוטקסה קוידב הלא ילוא ?רוביצה ןמאנכ

 ףכת ילוא וא ,םירוטקסה לכ לש הנמאנ היהת תמאב איהש הצור התא

 וא ,הטוב תצק תירבעב ,ינומכ בשוחה הז קר ,"רואנה רוביצה" יל רמאת

 המדנו טנרגא ,ןוקתיו לש םתנשמכ ,םירואנה תונורקעל םיכסמה הז קר

.וישכע וילא סנכינ אל ךא ,בושח יוטיב ,'רואנה רוביצה' .ואדנל יל

 קלח ורמא ךכ ,יידמ רתוי בייחמש יוטיב הז ?'רוביצל ןמאנ' הז המ

 תבייחמ איה :טפשמה םלועב יהמ םיעדוי ונחנא תונמאנ .םישנאהמ

 שיאה יפלכ ןמאנל שיש תורחא תובוח ,יוליג תבוח ,םימיוסמ םיסחי

 רמול ךירצ םא הלאשה לע חוכיו היה .ויפלכ הבוחה תא בייח אוהש

.אל וא ןמאנ אוהש

 ,םייללכ תונורקע המכ עובקל התייה םורופה ינפל האבוהש העצהה

 - הלוכ תעצבמה תושרה לש תונורקע ,קוחה שארב םתוא בותכלו

 תונורקע - הלשממה קר וא םירחאה םיעצבמה םיפוגה לכו הלשממה

 םיחנמה םיווקה תא ,הלשממ תלעופ םהיפ לעש תודוסיה תא םיעבוקה

 ר"ד ,ודגנתהש ויהו ,ךכב וכמתש ויה .הילע תולחה תולבגהה תאו התוא

 .ךשמהב םירבדה תא טרפי יאדווב הנידמ

 תושרל וא דבלב הלשממל סחייתהל קוחה ךירצ םא הלאשה התלע

 לע תוכמס םהל שיש םיפוג דוע שי יכ ,רתוי בחרה ןבומב תעצבמה

 תא עבוק לארשי קנב ,לשמל .רצה הנבומב הלשממ םניא םהו ,ונייח

 םיעבוקה ,תסנכהמ וא רצואה רשמ תוחפ אל יילע עיפשמ אוה .תיבירה

 אוהש ,הלשממל יטפשמה ץעויה ?תעצבמ תושר אוה םאה .ביצקתה תא

 ותוכמס תא ןגעל יואר םאה ,דחוימ והשמ םג אוה לבא ,תעצבמ תושר

 .ודמעמ תא רידסמה קוח וליפא ןיא םויה ?הקוחב

 אישנהש ,רגמש תדעו לש חודבש רגמש אישנה ריכזמ :רודירמ ןד ◆

 שי ,הירבחמ תחא התייה ןוזיבג 'פורפ ונתרבחשו השארב היה רגמש

 הרבעו קוח תעצהכ וחסינש העצה םגו םינוש םיאשונב תטרופמ העצה

 תואירקה תא םג רובעת איהש הובג אל יוכיס שי ןכלו ,תימורט האירקב
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.הלשממל יטפשמה ץעויה דמעמ תא רידסהל שיש ןכתיי לבא .תופסונה

 לש השוחתה .םיניינעמ םה םינוידהש בשוח ינא .הלאה םירבדב קפתסא

 ,הקיקחל ריבעהל רשפאש תשבוגמ העצה ןיידע ונל ןיאש התייה םלוכ

 .רוריבו ןויד ךשמהל םיואר תונויערהשו

 היווח תמאב התייה וז .רודירמ רמ לש הרעהל ףרטצמ ינא :הנידמ קרב ◆

 םישנא ,םינטפשמל קר ללכ ךרדב ףשחנש ימכ ,יתניחבמ תוחפל ,תקתרמ

 .תואיצמלו תורחא תודמעל תצק ףשחיהל ,הירואתה לש

.ורמאנ רבכ םירבדה ירקיעש בשוח ינא יכ ,הרצקב קר םילשא

 תא יתאצמ .תפרוג טעמכ המכסה התייה דחא דבורבש בשוח ינא

 םירדסהה לש רכינ םוצמצל םוקמ שיש ,דיחי תדמעב טעמכ ימצע

 םויכ תובותכה תוארוהל םג סחייתמ הזו ,תיתקוחה תרגסמב םיעובקה

 סחיב םגו הלשממה תבכרה ןפואל סחיב רקיעב ,'הלשממה :דוסי קוח'ב

 שיש איה הסיפתה .םכינפל חנומה ךמסמב ועצוהש םיפסונ םירבדל

 .דבלב םיילכלכ תונורקע שממ הקוחב וא דוסיה קוחב ריתוהל םוקמ

 לש תושקונה תא ,תוביציה תא חיטבהל םיצור ונחנא םאש בשוח ינא

 ,ףוכת ןפואב וא ליגר בורב ןהמ תוטסל תורשפאה ינפמ הלאה תוארוהה

 םירכינ תונורתי יאדווב שי לבא ,הבחרו הצממ הקוח לולכל בטומ

 תא םצמצל יוארש - סוזנצנוק טעמכ תפקשמ איהו ,תרחאה הסרגל

.המצע הקוחבש טוריפה

 ידיל ואבש תושיג שולש ןייפאל רשפאש בשוח ינא ,תוהמה תניחבמ

 השיגה .תעצבמה תושרה לש הדמעמ אשונל סחיב ונלש םינוידב יוטיב

 רבדהו ,תובר הכ תולבגמל הנותנ רבכ תעצבמה תושרהש תרמוא תחאה

 הקוחה חוכמ ונל ףסוותתש הלבגמ דוע איה םיכירצ ונחנאש ןורחאה

 וזה השיגה .תפסונ תיטופיש תרוקיבו תורודצורפ ינימ לכ דועו תאזה

 ואבש םישנאה ועיבהש הדמע וז .הלועפ שפוח הלשממל ונת :תרמוא

 םישנא םגו ,לועפל ישוקה תא יאדווב ווחו תעצבמה תושרה ךותמ

 הכ היהת תיטופישה תרוקיבהש יואר אלש םיבשוח ןורקיעה תניחבמש

 רשפאש םישנא לש ףוג איה תעצבמה תושרה ,וז הסיפת יפל .הבחר

 ןתינ קר םא ,תונוכנה תוטלחהה תא טילחהל םיעדויש ,םהילע ךומסל

 תסנכה רושיאב ךרוצב םהלש תולתה תא םצמצנ קר םא ,שפוח םהל

.םהילע יטופישה חוקיפה תא םצמצנ קר םא ,םירבד ינימ לכב

 הדמעה ,תימיטיגל יאדווב איהש ,תאזה הדמעה לש רשקהבש בשוח ינא

 לש תורשפאה תא ליבגמה רבדה רמולכ ,הנוכנ רודירמ רמ עיבהש

 אוה תוריחבל ךלוה אוה ותאש עצמה תא םישגהל הלשממה שאר
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 הדמעה .תויטפשמ תולבגמ לש אקווד ואלו ,תיטילופ תוברת לש האצות

 לע תולבגמה ףקיה לש רכינ םוצמצב תכמות איה םג הגצוהש היינשה

 ידיל ואבש תוסיפתל ינורקע ןפואב תדגנתמ רמאנ ילוא וא ,הלשממה

 השיגה .ילוכו רוביצה ןמאנ איה הלשממהש הזה רשקהב ךמסמב יוטיב

 תושרה - םילדומ ינש ונל שי םאש תרמוא איהש ךכב הנוש תאזה

 ותמועלו ,םינוש םיסרטניאל גוציי שי ובש יטילופ ףוג ,תקקוחמה

 םירבד לע ןנובתמ ,ילרטיינ קהבומ ןפואב אוהש ףוג ,תטפושה תושרה

 רמולכ .ןושארה לדומל הברהב הבורק תעצבמה תושרהש ירה - ץוחהמ

 םרוג ,ילרטינ ףוג לוכיבכ איה תעצבמה תושרה היפלש הסיפתל דוגינב

 הסיפתה יפל ,ירוביצה סרטניאל םאתהב טילחהל רומאה יביטקייבוא

 רתוי הברה בורקה ,יטילופ ףוג התוהמב איה תעצבמה תושרה תאזה

 וז ,תאז םע .תואיצמכ םא ןיבו לאדיאכ םא ןיב - תקקוחמה תושרל

 בשוח ינא .תואמסס ןתוא לכל םוקמ ןיאו ,הב ריכהל שיש הסיפת

 איה תעצבמה תושרה וליאכ ,העצהב תובותכה תואמססל ונווכתה ילואש

 םוקמ ןיאו ,היצקיפ וז .ירוביצה סרטניאל גאדת איהו ,רוביצה ןמאנ

 ענמיהלו ,יטילופ ףוג איה הלשממהש ךכב ריכהל בטומ .תאזה הסיפתל

 ילוא הזה רשקהבש בשוח ינא .ןמוקמב ןניאש תולבגמ הילע ליטהלמ

 ןיא היפלו ,םיקסעה םלוע ןוויכמ העבוהש הדמעה תא בלשל םג רשפא

 ,תוינידמ עצבמה יטילופ ףוגכ תסנכה ןיב תאזכ הדרפה תושעל םוקמ

 ,ןהיניב היצרגטניא ךרוצל אלא ,עצבמ לוכיבכ ףוגכ הלשממה ןיבל

 הנחבהה תא רוציל אל .רחאל דחא ףוג לש יוביג ןתמל ,ףותיש ךרוצל

 ,תיביטקייבוא איהש ןבומב ,תטפושה תושרה ומכ איה הלשממהש תאזה

 חורה תא ,דואמ הפיקת ןושלב ןקלח ,ורקיבש תושיג יתש הלא .תילרטינ

 השיגב ךמות ינדועו יתכמתש ןייצל בייח ינא .האבוהש העצהה לש

 תלגוד וז הדמעו ,םינוידב הכימת התייה הל םג לזמה הברמלש ,תישילש

 ,תטפושה תושרל רתוי התוהמב הבורק ןכא תעצבמה תושרהש ךכב

 ,תוילרטינל ףואשל הרומא איהש הזה ןבומב ,תאזכ תויהל הרומא וא

 אל הזש ךכל םיעדומו ,םייח ונא ונמע ךותב םא םג .תויביטקייבואל

 הזרכהה לש תינורקעה העיבקל בושח ךרע שי ,חרכהב לעופב בצמה

 ףואשל הרומא איהש ,רוביצה ןמאנ תאז לכב איה תעצבמה תושרהש

 ,ןבצ כ"ח תאז רמאש ומכו ,ןיינועמה יפל אלו ןיינעה יפל תוטלחה לבקל

 דיגנו התוא בותכנ םאש ןכתיי ,היצקיפ וא הילשא עגרכ תאז םא םג

 תאצל רשפא-יא .םשגתת רבד לש ופוסב איה ,םימעפ קיפסמ דוע התוא

 בשוח ינא .ןאכמ תכלל םיכירצ ןאל הרורב הנותחת הרוש םע ןאכמ
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 לש חוסינל תשגל רשפא-יאש ךכב העבוהש תרוקיבה םע םיכסמ ינאש

 שארמ ונמצעל ונרדגהש ילב ,תעצבמה תושרב תקסועה תאזכ הקוח

 תוהמה המ ,תעצבמה תושרל סחייל םיצור ונחנא תוליעפ לש יפוא הזיא

 המכסהל עיגהל רשפאש בשוח ינא לבא .ונראיתש םירבדה תניחבמ הלש

 תושרה היהתש יואר המ יבגל והשלכ וק תוותהל תוחפל םיצור ונחנאש

.רוביצה ןמאנ שמשל הרומא איהש םייללכ םיווקב חסנלו ,תעצבמה

 .'תויקוחה ןורקע'ל הרושקה התוהמב תינכט רתוי תצק היגוס התייה

 לש תויוכמסה ןהמ שרופמב רידגהל םיצור ונחנא םא איה הלאשה

 תאז ריתוהל וא ,תושעל הל רוסא המו ,תושעל הל רתומ המ ,הלשממה

 ,ירוביצה סרטניאה תא םדקת ,ץוחנש לככ לעפת הלשממה .הנעמ אלב

 הידיב ריתוהל םיצור ונחנא המכ דע :סחיה לש הלאשל רשקתמ הזו

 םירבדב יוטיב ידיל האבש ,תאזה הסיפתה :יתהמת תצק ינא ?שפוח

 זעת אל תסנכהשו תטלושה איה הלשממהש תרמואש ,רעס כ"ח רמאש

 םוקמ שיש ןכתיי .תינוציק תצק השיג וזש בשוח ינא ,םיקוח קקוחל

 תושעל תיאשר הניא הלשממהש ,ךופהה ןוויכהמ תוינוציקהמ ענמיהל

 םוקמ הברה דוע שי יאדווב לבא ,התוא הכימסה תסנכהש ילב רבד

.הזה רשקהב הדובעל

 הכירצ םאו ,תיתקוח תוסחייתה יהמ ונלאש ונלש הצובקב :ןינקו ינב

.ימוקמה ןוטלשל תאזכ תוסחייתה תויהל

 ןוטלשל הללכה תושעל היהי רשפא הזמו ,תימוקמ תושר לע רבדא

 םיתוריש קר םניא םויה תוימוקמה תויושרה לש םיתורישה .ימוקמה

 שי תימוקמה תושרל םויה .המודכו הקוזחת ,ןוניג ,ןויקינ - םיילפיצינומ

 םיכיישכ םיספתנה םימוחת הברהב ,תערכמ וליפא ילואו ,הבר העפשה

.יזכרמה ןוטלשל

 תוארל רשפא .רבעבמ םייזכרמ םיתוריש תוחפב תקסוע הלשממה םויה

 - הליהקהו הרבחה יתורישב םיעירכמ םידיקפת תולעב תוימוקמ תויושר

.םיפטושה םייחה ירדס לכב השעמלש רמוא יתייה - תוברתה ,ךוניחה

 תויהל םילוכי תחא תושרב .התוערמ וז דואמ תונוש תימוקמה תויושרה

 ,ךוניחה תא קזחל הצור תימוקמה תושרהשכ ,םיקזח החוורו הליהק יתוריש

 .דבלב ךוניחה דרשמ תוכמסב אוה ךוניחש בושחל ןתינש יפ לע ףא

 .תויוליעפה ראש תאו תוברתה תא םג קזחל הלוכי תימוקמה תושרה

 השימגו ריהמ עוציב חוכ תלעב תימוקמה תושרהש ןוויכמ םא ,תאז לכ

 האצותכו ,הגוסנ ,עצבל הצור הניא טושפ הלשממהש םושמ םאו ,רתוי

.תאז תושעל בייחש ימ לע לפונ עוציבה ,ביצקתב םיצוציקמ
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 רשקה םש ,ימוקמה ןוטלשב הלימה ןבומ אולמב םיאור היטרקומדה תא

 ןפואב םיריכמ הצעומה ירבח וא הייריעה שאר .רתויב רישיהו קזחה

 לכ תא טעמכ םיריכמ םהבש םירעו םיבושיי םנשי .םיבר םיבשות ישיא

 רשפא .םמשב ןולקשא יבשותמ םיפלא תישיא ריכמ ,לשמל ,ינא .בושייה

 תא תרחוב הליהקהו ,הליהקהמ ,הטמלמ הליחתמ היטרקומדהש רמול

 העפשה הנשי .הצעומב םיגיצנה תא תרחוב ,רישי ןפואב תושרה שאר

.ללכב תיטילופה תוברתה לע םצעבו ,תוריחבה לש תוברתה לע

 ןוטלשב :הפ םתוא תולעהל יל בושחש םירבד המכ ןייצ רגמש טפושה

 אצמנ בשותה .ךשמתמ ךילהתכ היטרקומדה תא םיאור ונחנא ימוקמה

 רושימב רתוי קזח הזה ךילהתה .ימוקמה ןוטלשה םע דימתמ עגמב

 םיפוצמש םושמ ,ילמונא בצמ רצונ ךכמ .יצראה רושימבמ ימוקמה

 החוור ,ךוניח - םינווגמ םימוחתב םיבר םירבד ימוקמה ןוטלשה שארמ

 םיצור ונייה ןכל .יזכרמה ןוטלשה ידי לע תלבגומ ותוכמס םלוא - ילוכו

 ןבומכ ליבקמבו ימוקמה ןוטלשל תויוכמס רתוי ,בחרנ תויוכמס רוזיב

.ימוקמה ןוטלשה תולועפ לע הרקבו חוקיפ לש תויוכמס רתוי

 תרמואה ,טועימה תעדב ליחתנ ,הקוחב הזה אשונה לש חוסינל רשאב

 קלח אוה יכ ,ימוקמה ןוטלשל תיפיצפס תוסחייתה תויהל הכירצ אלש

 וז .תעצבמה תושרה םע דחי תויהל ךירצ אוה ןכלו ,תעצבמה תושרהמ

 דואמ בושח ימוקמה ןוטלשהש התייה תפסונ טועימ תעד .תינוציק העד

 יתרהצה והשמב קפתסהל אלו טרפל בושח ןכלו ,םויה ונייח תוחרואב

 דעב בורה .ימוקמה ןוטלשל תיתקוח תוסחייתהב הכמת בורה תעד .דבלב

 .הקוחל שיש תויוכמס ןתוא םע לבא ,ללוכ ,יתיצמת ,רצק חסונ היהיש

 תא אטבל תבייח ,תיתיצמתו הרצק היהת םא םג ,תוסחייתה התוא

 ךירצ ןבומכ אוה ,קוזיח רמוא ינאשכ .ימוקמה ןוטלשה קוזיחב הכימתה

 תבוטל ימוקמה ןוטלשה תואמצע תובישחב םיריכמ םלוכ .קוחב אובל

 ןיבל ימוקמה ןוטלשה ןיב הלועפ ףותיש לש םיכילהת רורגי הז - חרזאה

 תויוכמסה תקולח רשאכ ,יזכרמה ןוטלשל רשק שמשל לוכיו ,םיבשותה

 .קוחב הנעבקית עוציבה תויוכמס לכו ,הלעפהה ךרד

 תשולשמ דחא לכב ונשדקה ןמז המכ תוארל ןיינעמ היה :ןומרכ קירא ◆

 תויתייעבל וסחייתה ,םלוככ םבור ,םירבודה .הזונגאידל םיבוביסה

 הרושקה תואיצמה תבצינ םלומש םישקומהמ קלחל ,בוצקתה ךילהתב

 לע הזרכהל ,הלשממ לש הדובעה ריינ תניחבב ביצקתל ,ביצקתב

.הלש עוציבה יכרדלו הלשממה לש תוינידמה

 .ונמצעל םידעיימ ונאש דוקפתהו דיקפתה תינורקעה המרב ןיינעמ
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 תנשב היפלדליפב םייק היהש הממ הנושבש ריעה םיפתתשמה דחא

 ןתינ המו יוארה רטשמה והמ ולאשו המידק קר ולכתסה םש ,6871

 תכרעמ ךותב םיאצמנ ונחנא ,הלחתהה תדוקנמ ,ספאה תדוקנמ טטרסל

 םא לואשל וניסינ .עורגה הרקמב תרדרדימו ,בוטה הרקמב ,תעבוקמ

.טטרסלו המידק לכתסהל ,תאזה השקה תואיצמה ךותמ ,רשפא

 תואיצמה לש תוסיפתה לעמ םמורתהל םילגוסמ ונחנא םא איה הלאשה

 ךיא לואשל זאו ,ב בצמ תא טטרסל וניסינ .המידק לכתסהלו תאזה

.יללכ עקר תמאב היה הז לבא ,ב בצמל א בצממ םיעיגמ

 .עיפשהל רשפא ךיא אוה ,םינוידה ךותב רוזש היהו לאשנש ינשה רבדה

 יוניש לע ,הקוחב רחא וא הזכ םוקמ תועצמאב ,עיפשהל רשפא םאה

 דיקפת והז םאה ?תיטילופה תוברתה לע וא ,תינוגראה תוגהנתהב

 תא תוחנהל הלוכי ,תיביטמרונ תרגסמ התויהב ,הקוחה ךיא ?הקוחה

 הדבועהו ,רבשמה קמוע ללגב אקוודש העד התייה ?ךכ-רחא הקיקחה

 בותכלו ביחרהל ךירצ ,איהש יפכ איה לארשיב תיטילופה תוברתהש

 ותואש חיטבהל ידכ הקוחב םירבד תביתכב רתוי עיקשהל ,רתוי הקוחב

 .שממתת ןכא ,תוארל םיצור ונייהש קפואב תואיצמ התוא ,ב בצמ

 ףידעש בשח לודגה בורה .תרחא בשח לודגה בורהש יל המדנ לבא

 יוארש המ לכ ,רתיה לכו ,הקוחב רצקו תצמותמ ,הזר חסונ היהיש

 םג רמאנ .הנוש הרוצב בותכ היהי ,רפשלו תונשל הרטמב בתכיהל

 קוח איהו ,דואמ הבע תיתשת םויה שי בוצקתה לש יתקוחה ןפלש

 ליכמ ,םויה םייק אוהש יפכ ,ביצקתה תודוסי קוח .ביצקתה תודוסי

 הדימב םה וב תושעל רשפאש םייונישה וא םינוקיתהו ,לוכה טעמכ

.םיילושב הבר

 היהת הלשממהש הטויטב עיפומ :ולעש רתוי םייטרקנוק םירבד המכ

 תא ,םינש עבראל הלש םידעיה תא גיצהל הכרד תישארב תביוחמ

 תועצמאב ,ילוכו םיידומיל םיגשיה ,םייתרבח םירעפ ,ינוע יבגל התוינידמ

 ,םינש רשעל וליפא תאז תושעל ועיצהש ויה .תיללכ תרגסמכ ביצקתה

 םדא ,םיפתתשמה דחא .םירחא םיינוטלש תודסומב השענ רבדהש יפכ

 ןיב ןיחבהל ךירצש ןעט וליפא ,רבעב םיביצקתה ףגא שארב דמעש

 תיביצקתה תינורקעה תרגסמה תא ןגעל םשו ,חותיפו תועקשה ביצקת

.תילכלכה תואיצמה יפל ןכדועיש ףטוש ביצקת ןיבו ,תיללכה

 המכ דע ,ןהלש יתומכה ןפה םע תוקופתה תרדגהש התייה הדובעה תחנה

 הישעמ לע הלשממה תא טופשל רוביצל םילכ תתל היושע ,רשפאש

 רשפא-יאש תילנויצנוונוקה העדה העמשנ דגנמ .הלש תונווכל סחיב
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 .הנשה םות ינפל ביצקתה תא ורמגי םהשו ,הלשממה ידרשמ לע ךומסל

 ןכלו ,ללכ ךרדב םיתחשומ רוביצה ירחבנש איה רצואב תחוורה החנהה

.הנוש הרוצב תומוחה לע רומשל ךירצ

 םידעיה תרדגה יפל ,תופולח המכ שיגי רצואהש עצוה רחא ןיינעב

 םויה .תיתנש-בר ביצקת תעצה תרגסמב ,םירחבנה ידי לע םיימואלה

 יושע תאזה הבוחה ןוגיעש התייה הבשחמהו .תופולח ןיא .הזכ רבד ןיא

 ,ןוידה תרגסמב .םויה םייקש הממ הנוש לולסמ לע ונתוא תולעהל

 קוח לע םיבר םירבד ורמאנ ,הקוחל םירושק חרכהב אל םירבדהו

 ,תוכרעמ תסירקב םויה םיאצמנ ונחנא :ומכ םירבד ועמשנ .םירדסהה

 ,רחא ןושל .ריהמ ךילה תועצמאב תוכפהמ ללוחל תונויסינ םנשיו

 יכ היורכ ןזוא וזו ,היטרקומדל ילארשיה ןוכמב השק תרוקיב העמשנ

 ,הזה קוחה לש תוירטנמלרפ-יטנאה לע םירבדמ םינש המכו רבכ ונחנא

.ץק ול םישל המרופר תרגסמב ךירצשו

 יביצקת טביה תלעב הקיקח קר רשפאל ךירצש הזה רשקהב רמאנ

 טנמלרפב הקיקחה ךילהתש דואמ הפיקת הרוצב דיפקהל ךירצשו ,קהבומ

 אוהש ןוויכ ,ןפוא םושב ותוא רצקל היהי רשפא-יאשו ולש בצקב היהי

 תופסונ תועצהל ןאכ סנכנ יניאו ,יתקיקחה ךילהתה לש תיתשתב עגופ

.הזה רשקהב ולעש

 ךירצ קוחהש העצה התייה ,םכינזוא תא רבסל ידכ קר ,הקוחו קוח יבגל

 ילואש רמאנ .דואמ טרופמ תויהל וילעש תרחא העצהו ,דואמ הזר תויהל

 תונחתה תא רידגהלו ,בוצקתה ךילהתב תונחת הקוחב עובקל יאדכ

 הרוצבו ,חוטבש המ תא קר הקוחב ריאשהל יאדכש רמאנ ,דגנמ .הקוחב

.הבחר רתוי הבר

 ,ללכ הקוחל ביצקתה תדעו ןיינעב ףיעסה תא סינכהל אל העצה התייה

 ביצקת תדעו לש ,הזה םגדהש בושחש ןכו ,הבוט העצההש יפ לע ףא

.תסנכה ןונקת תרגסמב וא ליגר קוחב רדסוי ,תדחוימ

 .תעצבמה תושרה תא רידגהל קדצומ םא קפס יל שי :ןמרבוג המלש ◆

 הרדגהה לבא ,תיטילנא הניחבמ וא םייכוניח םימעטמ הצוחנ הרדגהה

 ,א"סשתו ב"נשת ,ח"כשתמ הלשממה לש דוסיה יקוח תשולשב העבקנש

 הפיסומ איהש ענכושמ יניא - תעצבמה תושרה איה הלשממהש :רומאל

 תושרה תרגסמב לולכל ץוחנ םא בטיה לוקשל ךירצ .ומצע ןיינעל הברה

 ךירצמ רבדה .ונל השגוהש העצהב רומאכ ,םירחא םיפוג םג תעצבמה

.קדקודמ ןויע

 ןהש ,תוארוה וללכנ ,ונל שגוהש חסונבש ךכ לע דומעל יתיצר רקיעב
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 יוצמ ונצרא לש ילהנמה טפשמה .ילהנִמה טפשמה לש תיצמתה םצעב

 דואמ טעמבו ,ןוילעה טפשמה תיב לש ןידה יקספ לש םיכרכ הברהב

 רשא ,ילהנִמה טפשמהש ,ןכא בשוח ינא .לבחו ,םיקוחה רפס לש םיכרכ

 ילע בותכ תויהל ךירצ ,וחוכמ תויוכמס לעופל םיאיצומ להנִמה ישנא

 םימ יתקציש ,ל"ז רפוהגנילק 'פורפ שיגהש העצה ריכזא .םיקוחה רפס

 הד ּבועש העצה ,ילהנִמה ןידה רדס תונורקע לש תטרופמ העצה ,וידי לע

 םיטפשמה דרשמב תווצ ידי לע הבר תונקדקדבו טוריפב ,הבר תוכיראב

 לש אשונהש עיצמ ינא .םיכורא םייחל לדביי ,רימז קחצי 'פורפ תושארב

 הכירצ תושרה ךיא תעבוקה םיללכה תכרעמ ונייהד ,ילהנִמה טפשמה

 לכ .המיאתמ הרודצורפבו ,רשויב ,תונמאנב - תוכמסה תא ליעפהל

 טוקנל הכירצ תושר רשא םילהנה .קוחב תויהל םיכירצ הלאה םירבדה

 .קוחב תויהל םיכירצ ,תקדוצ הטלחהל וא ,הנוכנ הטלחהל עיגהל ידכ

 וא ,להנִמה ירדס קוח לש ותקיקח םודיקל איבי םא ןוכמה השעי בוט

evitatsinimdA תירבה-תוצראב יורקש המ  erudecorP  tcA. םימוד םיקוח 

 .הפוריא תשביב תוצרא הברהב םימייק

 הששה המגממ רהזיהל ונילע ,יתעדל :תיללכ הרעה :רצינמרק יכדרמ ◆

 המרב םלוכש םייונישב תוברהלמ ענמיהלו ,םיבר םייוניש רבעל

 איה טוקנל יאדכש השיגה .הקוחב םיקסוע ונחנאש םושמ ,תיתקוחה

 יתוהמ ,לודג םדקל םיסנמ ונחנאש לעפמה ."תספת אל - הבורמ תספת"

 השולשמ תאזו .הדימה לע רתי וילע סימעהל הסננש ילב ,ויד דבכו

 יוכיסה תא לידגנ ,תילטוט תוחפ השיגב ךלנש לככ ,תחא :םימעט

 ששחה תא םיניטקמ ונחנא ,םייתש .הקוחב רמגיי יטרואתה טקיורפהש

 – תיתקוחה המרב דוחייב ,םייוניש רתוי םיסינכמש לככ .תואדו-יאל

 ,שולש .תואדו-יא לש דואמ הלודג המרל הלוכ תכרעמה תא םיסינכמ

 שדחמ התאש עגרב יכ ,הלקת ונידי תחת איצונש הנכסה תא םצמצנ

 .םיקפואמ תויהל ונילע ,ךכיפל .לקלקל םג לוכי התא

 המל דמציהל הסנמ יתייה ,הקוחב תויהל ךירצ המ הלאשל רשאב

 רוציל הסנמ יתייה אלו ,תויטרקומד תונידמ לש תוקוחב לבוקמש

 םילבוקמ םניאש םיאשונ הב שיש ,הנימב תדחוימ תילארשי הקוח

 ,הפייעל דע ינממ תאז ועמש ןוכמב םירבחהש עדוי ינא .תורחא תוקוחב

 הניטקמ ,הנוכנ השיג וזש בשוח ינאש םושמ ,ךכ לע רזוח ינא לבא

 םירדסה דוחייב ,םייתקוח םירדסהמ תויופצ אל תואצותל ןוכיסה תא

.םירחא תומוקמב וסונ אלש םייתקוח

 ,ילאטוט רוזמכ הקוחהמ תויפיצה תא דירוהל ונמצע ליגרהל ונילע
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 תוברתה לש תויעבל ישרושו יתוהמ ןוקית רשפאל הלוכיה אלפ תפורתכ

 יד םינוקית תושעל הלוכי הקוחה .הקוחמ רתי-תויפיצ ולא .תיטילופה

 םא .תיטילופ תוברת הנשיש רישכמ תויהל הלוכי אל איה .םיילושב

 ןכלו ,רשפאה רדגב וניאש רבד ונמצע לע חקינ ,ךכמ רתוי תושעל הסננ

.חלצי אל םג אוה

 העצה םצעב אוהש רוהרה ןאכ תולעהל ימצעל השרמ ינא :ןומרכ קירא ◆

.רחא דבכ אשונב ,רחא טסקטנוקב התלעש ךלש

 םע דחי .הקוח תושעל הלוכיש הממ תויפיצה תא ךימנהל ךירצ טלחהב

 הברה ררועמ ,הקוח תלבק לש ,וילא םינווכמ ונחנאש עוריאה ,תאז

 עיצהלו ףסונ ץמאמ עיקשהל ךירצ הקוחה ןוניכ ךלהמבש ןכתיי .תויפיצ

 ,המרופר ללוחל ןויסינהמ קלחכ הקיקח לש תרגסמב םייקוח םירדסה

 ונחנאש המ ומכו ,הזה רשקהב ןמרבוג ד"וע לש העצהה לשמל ומכ

 הלטמ תאזש ןכתיי .ילוכו הנידמו תד יאשונב רחא רשקהב םילעמ

 ךילהתב לודג ץמאממ קלחכ ,ונמצע לע סימעהל םילוכי ןכ ונחנאש

.היחנהכ ,יוניש ללוחל

.םיכסמ טלחהב ינא ךכל :רצינמרק יכדרמ ◆

 רמאש םירבדל תוסחייתהב יירבדב ליחתהל הצור ינא :יקצובול סכלא ◆

 םיאטוח ונלוכ ילוא םימעפלש ,וירבדב הריתס יתאצמ .גוצרה כ"ח ןאכ

 שארו ,הלשממ ריכזמ היה אוהשכש ךכל המגוד איבה אוה ,דחא דצמ .הב

 ריבעהל חוכ רתוי ול היה ,הרישיה הריחבה קוח תחת דבע הלשממה

 אוה המישנ התואבו ,חילצה אל אוהו ,תרושקתה םלועב הכפהמ וא יוניש

 ירדס תונשל תכלוה הלשממ ובש ,יחכונה םירדסהה קוח דגנ ונתוא קיעזה

 שי םא איה הלאשה ,ןכ םא .לקנב תאז השוע איה ךיא וארתו ,תישארב

 .ער וא בוט הז םאו ,חוכ יידמ תוחפ הל שיש וא חוכ יידמ רתוי הלשממל

 רובעב הקוח תונבל םיצור ונחנאשכ זטנפל תצק םיטונ ונלוכש יל המדנ

 םיצור ונחנא ,וניניעב הבוט ונייהד ,הבוט הלשממ תאז םא .תעצבמ תושר

 ,הער הלשממ תאז םאו ,םיטרקורויב םילושכמ ריסהלו חוכ הברה הל תתל

 ,התוא ליבגהלו םילושכמ הל םישלו הידי תא רוסאל םיצור ונחנא

 הלשממל םיניכמ אל הקוח לבא .היטרקומדב עוגפל הלולע איה ירהש

 םיבשוח ונחנאשכ ,ןכל .הלשממ לכל אלא ,הער הלשממל וא הבוט

 ךרדב תכלל שי ,תעצבמה תושרה לש קרפה לע דחוימבו ,הקוח לע

nim םינכמ םיאקיטמתמהש  xam, אלו xam  nim, תא רעזמל ,ונייהד 

 תובא תא םסקמל תוסנל אלו ,תוילפורטסטק ,תולודג תואיגשל תורשפאה

 הקוחה ךרד לכונש ונמצע תא תולשהל יאדכ אל .תויטרדנטסה תוטלחהה
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.םוי-םויה ייחב הלש תוטלחהה תא רפשל הלשממה לע עיפשהל

 וז הרוצב ןאכ התלעוהש ,המויסקאה לע קלוח ינאש ףיסוהל הצור ינא

 ידי לע דימת ולבקתי תוטלחההש יוצרש ,םירבוד רפסמ ידי לע תרחא וא

 שארש יעבט יד הז ,םייתמאה םייחב .ימ דיגת הקוחהו ,ךכל ךמסומש ימ

 תוכמסהש תורמל ,תוטלחהה תא ולבקיש םה תמיוסמ תוגיהנמו הלשממ

 שיש יעבט קר הז .טניבק ומכ רתוי בחר ףוג ידיב תאצמנ תילמרופה

 היהיש בוט לבא ,תוטלחה ליבומ םימעפ הברה הלשממ שארו ,תוגיהנמ

 :רמאש ,ןרא ןמלז לע םירפסמ .ותוא רוצעל ךרוצה הרקמב חוכה טניבקל

 חקופ ינא םימעפל לבא ;תומוצע םייניעב ןוירוג ןב ירחא ךלוה ינא"

 יואר תמיוסמ הדימב ."תומוצע ןניא ולש םייניעהש קודבל ידכ תחא ןיע

 ינא הזב .הלאכ םירבד לע ןיע חוקפל טניבקל חוכה תא ןתית הקוחהש

 ןתית הקוחה םא וניידש ,רצינמרק 'פורפ רמאש םירבדה םע םיכסמ

 תא תולשהל םיכירצ אל ונחנאו ,הלאה רבשמה יבצמ תעינמל ןורתפ

 .תילארשיה תיטילופה תוברתה לש םיילוחה לכל רוזמ ןתית איהש ונמצע

 לע רקיעב ונרבידו ,םרופישבו דוסיה יקוחב םיקסוע ונחנא :רבנע יבצ ◆

 םרטש דוסי קוחל אקווד סחייתהל הצור ינא .'הלשממה :דוסי קוח'

 אוהו ,ותוא קקוחל דואמ הקזח הפיחד היהתש ךירצש בשוח ינאו ,קקחנ

 ןיב םיסחיה יבגל קר אל דואמ דע בושח אוה .'הקיקחה :דוסי קוח'

 אלא ,תיטופישה תרוקיבה רמולכ ,תיטפשמה תושרל תקקוחמה תושרה

 םוחתב תויעב המכ ונל רותפל לוכי יתעדל הז .םיקקוחמ ךיא הלאשל

 .תקקוחמה תושרל תעצבמה תושרה ןיב םיסחיה

 כ"ח יפמ ונעמש ,דחאה .םייזכרמ םיניינע ינש תיפרגלט הרוצב רמוא

 אוה ינשה .קוחב רדסומ תויהל ךירצ תיטרפה הקיקחה אשונש רעס

 רשפאיש דחא ןויער .םיילכלכה םיקוחהו םירדסהה קוח לש היעבה

 - ותעשב ןמרבוג ד"וע יל הארהש המ אוה תאזה היעבל ןורתפ יתעדל

 .דחא אשונב קרו ךא קוסעל לוכי קוח לכש ,טדנמה תפוקתמ הארוהה

 לכות אל ,לשמל הקיקחה דוסי קוחב הארוהכ היהי הז םאש בשוח ינא

 ןודל תחא הדעווב םיבייחמה ,דחא קוחב םיקוח תורשע איבהל הלשממה

 קוח לכ איבהל אלא הררב היהת אלו ,םייעובש לש הפוקת ךשמב םהב

.תאזה הרורצה הרצהמ ענמינ ךכ .וב ןודתש הדעוול קוחו

 יתפתתשהש הנושארה הצובקב יתאבהש המלידה תא ןאכ איבא :ץרפ יתא ◆

 המל דואמ הלודגה הגאדה ןיב ,הז חישב קד לבח לע תכלוה ינא :הב

 תאז הלשממל הפורתכ וישכעו ןאכ קר אל ,הצוחנה הפורתה ןיבל ,הרוקש

 אלו ,םייואר םיטרדנטס דסמלו עובקל ,רתוי ידוסי ןפואב אלא ,תרחא וא
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 ירעצל חיטבמ וניא תאזה תעב לארשי תנידמב קוח יכ .הקיקח ךרד דימת

 םיקוחה תא רפמ ומצע םיקקוחמה תיב תחא אל .רופישו יוניש חרכהב

 ד"וע .םירדסהה קוח אוהו ,קוח ףקועה יקוח ךילה םג ונשיו ,ומצע לש

 קקוחל בושח לבא .'הקיקחה :דוסי קוח' והזו ,ןורתפה תא רמא רבנע

 תויושרה ןיב דמעמבו חוכב ןוזיא לע רומשל ידכ םימילשמ םיקוח

.דוסי יקוחב תונגועמ תויהל תורומאה ,לארשי תנידמב תונושה

.תיטנרהוק הקוח ןיכהל םינווכתמ ונחנא :האירק ◆

 אלש םירבד שיו ,םירחא םיקוח שי הקוח לע ףסונ לבא ,ןכ :ץרפ יתא ◆

 .ליגר קוחב םירדסומ תויהל םיבייח לבא ,הקוחב םיעוטנ ויהיש יואר

 םירבד שיש הדבועל סחייתהש ,רגמש טפושה רמא הלאה םירבדה תא

 ונגועש ינפל ,הקוחב קוחה תא ןגעל אל לבא ,דבב דב תושעל ךירצש

.םיליגר םיקוחב תויהל םיכירצה םיטרפה

 וסחייתה ףא קלחו .דוסיה יקוח לש קרפה תא ואר םלוכ - תפסונ הרעה

 םדאה דובכ :דוסי קוח'ו 'קוסיעה שפוח :דוסי קוח' .הלא םיימויב וילא

 .'תויתרבח תויוכז :דוסי קוח' םע הרק המ םיעדוי ונלוכו ,ונגוע 'ותוריחו

 יואר דוסי קוחכ הרימש ידיל ואיבהלו ותויחהל יוארש הילמונא שי

 תויסולכואו הקיקחה לש םיכילהתב ןויווש-יא .לארשיל הקוח לש דסמו

 אל םג ,תישממ העפשהל אל םגו יתמא גרדל םיכוז םניא תושלח

 ,דואמ הזר תויהל הכירצ הקוח יתעדל :הקוחל רשאב .םיקקוחמה תיבב

 ינא .םייטסילמינימהו דבלב םיינורקעה םירבדה הב תויהל םיכירצו

 םוחתל ידכ ,ןכש המ לש אלו אלש המ לש תולובגה לע תדבוע יתייה

 םייחה לש םיכילהתל םוקמ ריאשהלו ,דואמ םייתוהמ םהש תולובג

.תיטרקומד הרבחב םמצע

 םיעיפשמה םיצחל ינשל םינותנ ונחנאש םשורה יל שי :רודירא םרוי ◆

 םיחוסינב םיבהאתמ ונחנאש אוה דחאה .ונלש תוליעפה לע יוארכ אלש

.םיירוביצ חור יבצמ לש םיצחלל םינותנ ונחנאש אוה רחאהו ,םיביחרמ

 ףוג לכ לצא וא ונלצא היהת המכחה לכש בושחל םילוכי אל ונחנא

 ,םהב םיחוטב תויהל םילוכי ונחנא - תונורקעה .הקוחב לפטיש רחא

 תאזו ,םיטרפב העיגנמ רהזיהל םיחרכומש הנקסמה ןאכמ .אל םיטרפב

 ילואש םיטרפל השילג שי רמולכ .ונינפל ואבש תועצהב יתיאר אל

.אל ילואו םהב םיקדוצ ונחנא

 לבא ,םיטעמ םינוקית הב ויה םנמא ,הרכזוהש תינקירמאה הקוחה וליפא

 תועצמאב אלש הקוחל םינוקיתהו ,םייללכ תונורקע לע הססבתה איה

 .םיילמרופה םינוקיתהמ םתובישחב םיתוחפ אל ויה םיילמרופה םינוקיתה
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 ונחנא .םינשה ךשמב הקוחב םיילמרופ-אלה םינוקיתה תא רשפאל ךירצ

 םיכרצה ויהי המ תעדל אל םגו ,םיאבה תורודל ביתכהל םילוכי אל

 ןויווש לש ןורקיע סינכהל ךירצ .םיטרפב םיאבה תורודה לש םיקיודמה

 לבא ,ןויווש תויהל ךירצ דימתש םיעדוי ונחנא .יללכ חוסינ והז .הקוחב

 ענמי אלש דבלבו - ץוחנ ןויוושה ןורקע .םיטרפל סנכיהל םג רשפא

 ,וחפוקש םירזגמ ןעמל קר היהת תנקתמ הפדעהש דבלבו ,תנקתמ הפדעה

 דבלבו ,יתוהמ ןפואב וחפוקש םירזגמ ויהי וחפוקש םירזגמהש דבלבו

.םינגוהו םיריבס תולובגב היהי ןוקיתהש

 םנמא שי .ביצקתב םירושקה םיחוסינב האור ינא היעב התוא תא

 הלאה םיטוריפה םגו ,'הנידמה קשמ :דוסי קוח' לע םיכמתסמה םיטוריפ

 גוסמ הדעו ביכרהל םיחרכומש םיעבוק ונחנא לבא ,םירתוימ םקלחב

 לע ססובמה יתנש-בר ביצקת שיגהל םיחרכומו ,ביצקתב ןוידל םיוסמ

 הלשממ ףלחתהל הלוכיש ללכ ןובשחב אב אלו ,תמדוק הנש לש ביצקת

 ונחנא ...םיביצקתה ינש ןיב ףלחתהל לוכי רצוא רשו ,םיביצקתה ינש ןיב

 לכ אלש ןיבהל ךירצ .תילילש איה תילכלכה ןתועמשמש תויחנה םינתונ

 ןונכתל לדומ לש ןוכנ חוסינ םג אוה יביצקת ןונכתל לדומ לש חוסינ

 עדימה תמדקה לש לודגה ןוצרה יבגל רמוא ינא רבד ותוא תא .ילכלכ

 םא .רחא רבד ןובשח לע אב רבד לכש ןיבהל ךירצ .ביצקתה תנכהב

 תנש ינפל הנשל בורק וא הנשל ביצקתה תנכה תא םימידקמ ונחנא

 ביצקתהש קר ,ךכב ןודל לודג ןמז היהי םנמאש רבדה שוריפ ,ביצקתה

 שי םייקה בצמב יתעדל .ןזאל ךירצ ןכלו ;דואמ םינטק ויהי ותועמשמו

 ?הקוח ךותל תאז סינכהל ךירצ המל ,ךכ םאו ,הלאה םירבדב ןוזיא

 לבקל םיחרכומ םימעפל .דחא םויב קוח לבקל רוסאש הרעהב יתעמש

 ענמיהל וניצרש ינפמ ,דחא םויב ונלביקש קוח רכוז ינא !דחא םויב קוח

 קוח לבקל היהי רוסא זא ?המ זא .ןלוגה קוח היה הז .ימואלניב ץחלמ

?דחא םויב

 ןוטלשה ןיינעב םג האור ינא חור יבצמ .חור יבצמ יבגל ,והשמ דועו

 קוח אוה ןורחאה םירדסהה קוח .םירדסהה קוח ןיינעב םגו ימוקמה

 קוח לבא ,םירדסהה קוחב ויהיש רוסאש םירבד הברה וב שי .םוגפ

 קוחה תועצה לש םגפה אוהו ,רחא םגפ לע תונעל אב ןורקיעב םירדסהה

 םירדסהה קוחל סחייתמה ןורחאה חורה בצמ ללגב ,רשפא-יא .תויטרפה

 לע תונעל אבש םירדסה קוח לש תורשפאה תא הלילשל ןודל ,ןורחאה

 יתעמש .םעפל םעפמ םיעמוש ונחנאש תואמסס יבגל םג ךכ .רחא םגפ

 ,הקוחב הזכ רבד בותכל רוסא .ימוקמה ןוטלשה תואמצע לע וישכע
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 המכ םיסמ ליטהל ול רתומ - ימוקמה ןוטלשל תואמצע שי םאש ינפמ

 .הלשממה לש תילכלכ תוינידמל הריתסב תויהל לוכי הזו ,הצור אוהש

 ינפמ ,לארשי קנב דיגנ לש תואמצעב רתוי הרומח היעב האור ינא

 שי םאו ,ןותיממ אצת אל הנידמש אוה ןיבהל ךירצש םירבדה דחאש

 ריחמ םלשל םיצור ונחנא םא טילחהל םיכירצ ונחנא ,הזכ תיביר רועיש

 יפל ,תעצבמה תושרהמ קלח היהי אל לארשי קנב דיגנש ךכב יתקוח

.ןאכ תוחנומה תועצהה

 תויעבה תא תוארל - ונמצעל ונעבקש דחוימה דיקפתב םייסל הצור ינא

 םג לבא .ונמצעב ןימאהלו תוירקיעה תואחסונה תא רותפל ,תויזכרמה

 המל תונשרפ ונתיש ידכ ,ונירחא ואוביש הלאב תוחפ אל ןימאהל

.םישוע ונחנאש

 לבא ,יזויציבמא תצק הארנש רבד עיצהל הצור יתייה :ךירדירפ ימס ◆

 וליפא ירשפא אוה ילואש שיגרהל ליחתמ ינאו ,ירשפא אוה ילוא

 תיסיסבה המגידרפל תפסות תאז .ןמתסמש יפכ ,הזר הקוח לש חוסינב

 תא ראתמ יתייה .הלאה םיאשונב קוסעל ידכ םישמתשמ ונחנא הבש

 רקיעב האבש ,תילמרופ ,דואמ תיטפשמ המגידרפכ תאזה המגידרפה

 םירבדה הבש תיסיסב היגולוקא ,הנייגיה חיטבהלו םילוקלק עונמל

 ךירצש בשוח ינאו ,דואמ תיביטמרונ המגידרפ - רמוא יתייה .ושחרתי

 תושונאה לש םיגשיהה תא תוארל רשפא לוכה ךסב יכ ,יוניש הב תושעל

 .הנש 002-003 ינפל ,תוינרדומ תוקוח בותכל הליחתה תושונאה רשאכ

 ךכ לכ ,בל תורירש הברה ךכ לכ ,תויותיחשב האלמ הפוקת התייה זא

 ונמצעל סינכנ ואוב" היה גשיההש דע ,תוצירע הברה ךכ לכ ,עור הברה

 ."תאז חיטבהל תוחפל םילוכי ונחנא ךיא הארנו ,תיביטמרונ המגידרפ

.ונמזב דואמ יזויציבמא רבד היה הז

 תוסנל םיכישממו ,הקוח בותכל לע םיבשוח ונחנא 12-ה האמה תליחתב

 חיטבהל ךירצשו ,םיבושח םהש בשוח ינא .םיגשיהה םתוא תא גישהל

 םיכירצ ונחנאש ףסונ דממ ונל ןיא םא ימצע תא לאוש ינא לבא ,םתוא

 ונחנאש בשוח ינא .תויטנטפמוקה לש דממה ול ארוק יתייהו ,ףיסוהל

  - תאזה תכרעמה לכ ,דחי תויושרה לכ ,ולוכ ןיינעה לכש םיצור קר אל

 היציבמא אל לבא ,ההובג היציבמא הזב האור ינא .תלקלוקמ היהת אל

 ונחנא .תיטנטפמוק תויהל הכירצ איהש בשוח ינא .קיפסמ ההובג

 :ורמא םישנא םינוידהמ קלחב .תורטמ ונל שי .םיגשיהל עיגהל םיכירצ

 והשמ היהיש ,תוקופת םג םיצור ונחנאש הקוחב בותכל םיכירצ ונחנא"

 םיתחשומ אלו םילקלוקמ אל ונחנאש וז הניחבמ קר אל ,יביטמרונ
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 םיבוט םירבד שיש אלא ,םיחפקמ אלו ןוטלשה תא הערל םילצנמ אלו

 ופוסב ,םיכירצ םג ונחנאו ,תושעל םיצור ונחנאש םייביטקורטסנוקו

 קלחב יוטיב ידיל אובל לוכי הז ."םהיפל טפשיהלו דדמיהל ,רבד לש

 ,ערה תא עונמל קר היהת אל חוסינה לש הרטמהש ;םיחוסינהמ

 המגידרפ ;חתפתהל יבויחלו בוטלו יביטקורטסנוקל יוכיס תתל םג אלא

 רשפא .תויטנטפמוק לש אשונ םג אלא יביטמרונ אשונ קר אל תבלשמה

 ינביל הרשה ברעב לומתאש הנוממל רחבנה ןיב גולאידה תא רוכזל

 הארנ אוב" :רמואו רחבנה לע לכתסמ וליאכ הנוממהש ,ונינפב הגיצה

 תונעוצקמה תא סונאל הצור םצעב התא ילוא יכ ,ךב דשוח ינא ,ךתוא

 רמואו ,ןעוצקמב דשוח רחבנה דגנמו ,"םייואר אל םינוויכל תכללו ילש

 עונמלו ,תויואר אל תוביס םשב תולקמ יל םישל ךלוה םצעב התא" :ול

 ,הזה ןוידהש רמוא יתייה ."תושעל הצור ינאש המ תא שממל ינממ

 וניא ינשה דצהש רמוא דחא לכ ,ילילשה ןבומב יביטמרונ ולוכ אוהש

 הוורע לע תוסכל לוכי תובורק םיתעל אוה ,תונוכנה תומרונב דמוע

 ןעוצקמ התאש ךל רמוא רחבנכ ינא רמולכ .תויטנטפמוקה לש םוחתב

 .תוינידמב קוסעל עדוי אל ,רחבנה ,ינאש ריתסמ ינא םצעב לבא ,השקונ

 ונחנא תויטנטפמוק וזיא לע .יתוהמ תויטנטפמוקה לש אשונה ןכל

 םירבדמ ונחנא .הנוכסח תא רקיעב םיניגפמ ונחנאש וזכ לע ?םירבדמ

 םינקתמ ונחנא דציכ קודבנ ,רתוי תיתכרעמ הייאר להננ ובש בצמ לע

.תיתוהמ הרוצב

 םיכירצ ונחנא .היצרגטניא לש תויטנטפמוק תארקנ תאזה תויטנטפמוקה

 .היצרגטניאל יוכיס רתוי םינתונה םיטנמלא הקוחה ךותב םדקל

 םניאש ,םינוש םירבד לעכ הלאה םירבדה לכ לע בושחל רשפא-יא

 לבא ,יתכרעמו ללוכ ונלש טקיורפהש עדוי ינא .תבלושמ הרוצב םילעופ

 תושרה ןיבל הניב רשקב לפטל ילב תעצבמה תושרב לפטל דואמ השק

 ,תויושר תדרפה םיכירצ ונחנא :םהינש תא םיכירצ ונחנא .תקקוחמה

 רשקהש יתיליגו ,םירשקה תאו םירפתה תא בטיה להנל םיכירצ ונחנא

 ויהש רתויב םיקתרמה םיאשונה דחא אוה הנוממל רחבנה ןיב הזה

 תוינידמ עבוקש ימ ןיב שיש תאזה תומימעה ,םינוידב ןמזה לכ ורזחו

 העפשה ול שי ,העצבל דיתעש ימ םצעב לבא .העצבל דיתעש ימ ןיבל

 הזה רשקהו ,יביטקארטניא אוה ךילהתה .תוינידמה בוציע לע המוצע

 ןיב ללכב רשקה לש תושיגרהו תובושחה תודוקנה תחא םצעב אוה

 תושרה לש ימדקה בצומכ הלשממה תא תוארל לוכי התא .תויושרה

 ,הזה םומעה ךוותה תא שגופ התא ,ל"כנמל רחבנה ןיב ,םשו ,תקקוחמה
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 ומע איבמ דחא לכש ףסומה ךרעה לשו המורתה לש יפואה םואתפו

 קר אל שגד םש יתייה ןכלו ,דחי תכלל םיכירצ הלאה םירבדה .הנתשמ

 תקקוחמה תושרב ,תעצבמה תושרב בטיה םילפטמ ונחנא םא הלאשב

 םיטפוש ךיא ןיידע עדוי יניא .לולכמה הארנ ךיא הלאשב אלא ,ילוכו

 ונחנאש תויטנטפמוקהמ קלח קוידב הז יכ ,'לולכמה הארנ ךיא' תא

 ידכ המב םג ונל היהת םינוידבש עיצמ יתייה לבא ,חתפל םיכירצ

.לולכמ ךירעהל רשפא ךיא לש םיטביה הארנש

 המרב קר ןאכ םיקסוע ונחנא ,תישאר .תורצק תורעה המכ :רודירמ ןד ◆

 רמאש יפכ ,תיתקוחה המרב םג ,תינש .רטשמה יילוח לכב אל ,תיתקוחה

 ,תישילש .לוכה תא ןקתל רשפא-יא ,ותא םיכסמ ינאו ,רצינמרק 'פורפ

 ,לוכה אל אוהו ,תעצבמה תושרב ןה ,יתקוחה קלחב קר םיקסוע ונחנא

 יקוח ידי לע תלבגומ תעצבמה תושרה .ךירדירפ רמ וישכע ריכזהש יפכ

 תושרה תא םיליבגמה ,'ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוח' ,םירחא דוסי

 המ - םיקסוע ונחנא הבש תצבשמה תא תועינצב רוכזל ךירצ .תעצבמה

 ,םקלחב םיקומע םהש רטשמה יילוח לכ אל .אל המו תתל הלוכי איה

.ןאכ ורתפיי תוברת ירדענ וא םייתוברת

 .וירבד לכ לע םתוח ינא .'הקיקחה :דוסי קוח' תא ריכזה רבנע ד"וע

 העצה שיגה יאביל דוד .םיטפשמ רש יתייהשכ תאזכ העצה יתשגה

 .ךכ-רחא

 םילשתש החנהב ,הקוח םילשהל ידכ רסחה ןורחאה רמסמה תמאב והז

 דוסי קוח שיש - גרדמה עבקייש עגרב .ךירצש ומכ םדאה תויוכז תא

 םידגנתמה לכ ןכלו ,תיטופיש הרקב ךכמ תעמתשמ - קוח ויתחתמו

 .רובעל הזה קוחל ונתי אל תסרסמ הקוחב םיצורה וא תיתמא הקוחל

 יללכ יבגל ןאכ רמאנש המב םג תובישח האור ינא .חילצנש יאוולה

 יוטיבב שמתשנ םא( םיקקוחמ ןיא המבו ,םיקקוחמ המב .קחשמה

 לוכה ךסב רדסומ ךכ לכ בושח ןיינעש אוה רזומה רבדה .)יאנשמה

.דואמ יוצר אלו יואר אל רבד הז .קוחב אל וליפאו ,תסנכה לש ןונקתב

 ,הז אשונב ,ביציל תמא ןיב" רצינמרק 'פורפ רמאש המל ףרטצמ ינא

 בתוכ יתייה ,ונבתכ ול .תישארבמ הקוח ןאכ םיבתוכ ונניא ."ףידע ביצי

 גישמ אוה .ילילש ריחמ ,םייונישל ריחמ שי .ןותנ בצמ שי .תרחא הקוח

 תמייק הכו הכ ןיבש תלבסנ-יתלב תולק לש ,הקוחה תוליז לש טקפא

 אוה םא .בושחו ינויח יונישהשכ קר ךא ,תונשל תמאב ךירצ .הקיקחב

 לע תוביציה הפידעש בשוח ינא .הנשמ יתייה אל ,ילטנמירקניא יוניש

.יטירק וניאש רופישה
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 םירדענה הלשממה ידיקפתל עגונ ,ירעצל ,ויד יתריקסב רקסנ אלש אשונ

 המל .הלשממה דיקפת טרופמ תינקירמאה הקוחב .דוסיה קוחמ ונלצא

 לע ונרבידשכ ,םימעפ המכ הרכזנש הלאשב הלוע הז יכ ?בושח הז

 לכ תושעל יאכז אוהו דלונש ,םדו רשב םדאמ לידבהל .'תויקוחה ןורקע'

 .הדלונ אל הלשממה ,ותוא ליבגמ קוחה ןכ םא אלא ,הצור אוהש המ

 תיאשר הניא הלשממה" :םירמוא .היתויוכמס תא עבוקו התוא רצוי קוחה

 השעתש םימיכסמ אל ונחנא םא לבא ."הכמסוה איהש המ אלא תושעל

 ,םירחא וא הלאכ םיקוחב תויפיצפס תוכמסה תוראשנ ?ראשנ המ ,רבד

 קוחב 92 ףיעס - "תירוישה תוכמסה" םיארוקש המ ,יללכה ףיעסה ראשנ

.23 אוה םויה ,םדוקה הלשממה דוסי

 םהמ בותכל יואר אל םאה :ונלצא התלע איהו ,תיניצר הלאש תאז

 תשרופמ תוכמס קוח םושב הלשממל ןיא ,לשמל ?הלשממה ידיקפת

 אל איה םאה .הקירמאל רירגש חולשל וא םייטמולפיד םיסחי רושקל

 ונחנא המ .קוח םושב תרדסומ הניא ץוחה יסחי תכרעמ לכ ?תאז השעת

?תירוישה תוכמסב ריאשהל םיצור

.יטיאהל םירטוש חולשל :רגמש ריאמ ◆

 םש הנתינו ,היהש ץ"גב הז יטיאהל םירטוש חולשל :רודירמ ןד ◆

 תיאשר הניא הלשממה ,ידידל .תקתרמ איה .הילע רבדל רשפאש הטלחה

 ןכל .םדאה תויוכזב עגופה רבד םוש תירוישה תוכמסה חוכמ תושעל

 טפשמל םינותנ ונלש םירטושה יכ ,תיתייעב תצק איה םירטושה תחילש

.הזל סנכיהל הצור יניא ךא ,םהיתויוכזב עגופה יתעמשמ

 יואר תמאב םאה :יתקוח חוסינ לש המרב ,רתוי תיללכ איה הלאשה

 ?הלשממה ידיקפת תא בותכנ םאה ,םינקתמ םאו ,הקוחה תא ןקתנש

 ?תירויש תוכמס לש ףיעס ריאשנ ?טרפנ

 ףופכ םייקה קוחה יפ לע לארשי קנב דיגנ ,רודירא ד"וע ,בגא ךרד

 ,יוארה ושוריפ יפל קוחה תא םייקמ וניא אוה .הלשממה תוינידמל

 יפכ תוצחול אלו תוענכנ ,ברה ירעצל ,תולשממהו ,ומדוק אלו אוה אל

 הנקמ וניא ונלש קוחה ,תואמצע לע םירובידל דוגינב .ץוחלל ןתוכמסבש

 .יזכרמה קנבל תטלחומ תואמצע

 :הנומתה לש םיוסמ ןוזיא םשל קר ,םירדסהה קוחל עגונב ןורחא רבד

 תכלוהה תסנכה לש תוברועמה :ותוא ןיבהל ךירצו ,ךילהת הפ שי ירה

 יוניש תושעל רשפא-יאש בצמ תרצוי ונייח תרדסהו הקיקח ךרד הלדגו

 ,תואבצק תיחפהל ךירצ התא .ביצקתב קר אל הז .הקיקח אלב תוינידמב

 םיצור םא .הקיקחב לוכה טעמכ הזו ,תואצקה לידגהל ךירצ התא
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 הצור התאשכ .הלש הקיקחה םע התוא ריבעהל ךירצ ,תילכלכ תוינידמ

 התא ,יזכרמה ילכה הזש ,ביצקת תועצמאב תילכלכ תוינידמ תונשל

 לע החילס ,תדקפתמ התייה תסנכה ול .הקיקחה תא תונשל חרכומ

 התמזימ החוורהו הדובעה תדעווש ונייהד - תיארחא הרוצב - יוטיבה

 תדעו ּו ,תואבצקה תא דירות וא החוורה ביצקתב ץצקת התמכסהב וא

 ,תכרעמל ףסכ ןיא יכ ,םירומה רפסמב דירוהל ךירצש דיגת ךוניחה

 וא ,הלאה תודעווהשכ לבא .םירדסה קוחב תאז ריבעהל ךרוצ היה אל

 הנידמל תויארחא אלו ,רזגמ לש תויטסיבול תויהל וכפה ,ןהל תומוד

 ריבעהל תויטנוולרה תודעווב ןפוא םושב תורשפא ןיאש בצמ רצונ ,הלוכ

 ריבעהל תורשפאה לע רתוול הלוכי איה .הצור הלשממהש םינוקיתה תא

 הלשממ םא לבא ,)תפתושמ הדעו( "םיטנטפ" תושעל וא תילכלכ תוינידמ

 איה ,תרחא ץמאמה תא זכרל הסנמ ,הל תעמשנש היצילאוק הל ןיאש

 הרתיהו ,הרקב םוש ילב ולדגו וכלה 07-ה תונש זאמ .לשכית טושפ

 ןיא - החוורו ךוניח ,תואירב לבא ,םירחא םירבדל ,ןוחטיבל הראשנ

 .תוריכמ םדקמ לש הייאר קר אלא ,תיתרוקיב הייאר תולעב תודעו םהל

 תוינידמ להנל ידכ - םייתקיקח םייוניש ריבעהל ךרוצה רצונ הפמ

 ןיאש םירבד םג וסנכנ םירדסהה יקוחבש םיכסמ ינא .תללוכ תילכלכ

 ,תסנכה תוגהנתהב אוה ירוקמה ןוקיתה לבא ,םש םוקמ םוש םהל

 אלו ,תללוכ הייאר ידכ ךות ,תיארחא הרוצב היתודעווב םג גהנתתש

 .אשונ לש תוריכמ םדקמ לש הייאר

 טוחכ רבעש אשונב ליחתא םכתושרבו ,םכסל תעה העיגה :רגמש ריאמ ◆

 תובישח וב האור ינאש ,לומתא םגו םויה ,ןאכ ועמשוהש תועדב ינשה

 הקוח :ונלש םינוידל וקה תייוותה תניחבמ אלא ,תיתוהמ הניחבמ קר אל

 יתייה הישוקה ןורתפ םשל .הזר ,העונצ הקוח וא תופסות םע ,הבחר

 המל ,ןאכ גצוהש ןורקיעה לע המכסה ידכ ךות ,ונמצעל ריכזנש הצור

.םויה ןאכ םיבשוי ללכב ונחנא

 דוסיה יקוח לש שוביגו זוכיר לש הכאלמה התשענ רבכ ,השעמל

 ,וז הלועפל ויתימעו רצינמרק 'פורפ ידי לע ,דואמ הבוט הרוצב םימייקה

 תא ונייצ וליפאו ,דחי םתוא ובלישו םימייקה דוסיה יקוח לכ תא וחקלש

 ריבעהלו הקוחב הארוהה תללכה לע רתוול רשפא םהבש תומוקמה לכ

 תושרה יבגל םייק רבכש המב קפתסהל וניצר וליא .ליגרה קוחל התוא

 דוסיה יקוחו ,'הלשממה :דוסי קוח' שי זא יכ ,ןאכ ונד הבש תעצבמה

 ונלוכיו ונלש חסונכ שמשל לוכי השעמל רשא ,םירחאה םיירטשמה

 תא ללוכ הז יכ ,ירטשמה דצל םיעגונה םיקרפה הלא ,הנה" :דיגהל
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 תא ,הנידמה ביצקת תא ,תטפושה תושרה תא ,הלשממה תא ,תסנכה

 םלוא ."דוע ךירצ אלו ,םיצור ונחנאש המ לכ תאו הנידמה יעקרקמ

 ןניאש תומיוסמ תועפות שיש ,םירבד לש םפוגל ןויד ךותמ ,ונרבס ונחנא

 ונעדי םג ונחנא .עונצ יוטיבב שמתשמ הנווכב ינאו ,ונתעד תא תוחינמ

 רשפא רשא המלש העצה שיגנ אל םא - דוסי יקוח םירסחש הדימבש

 ויהי אל - הב לפטל םיכמסומ רשא םימרוג םתואל האלה הריבעהל

 ונחנאש ישוקה הז אולה .המלש הקוח היהת אלו ,םישדח דוסי יקוח

 ד"וע לש הלאשה תא רתופ הזו ,המכסהב הקוחב ונלחתה .וב םיאצמנ

 תנשמ ןכומ הז דוסי קוחש ונעדי יכ ,'הקיקחה :דוסי קוח' אשונב רבנע

 םיווקמ ונחנא ןכלו ,תאז םיעדוי ונחנא .תודגנתהב לקתנ אוה יכו ,1791

 הבולישו תמכסומ החסונ תאיצמ ידכ ךותו ףתושמ ןויד ידכ ךותש

 םיילמרונה היקלח לכ לע תבכרומ רשא הקוח לש רתוי המלש תכרעמב

 קוח .ולבקתי ,'הקיקחה :דוסי קוחבש תוארוהה ,הקוחב תויהל םיכירצה

  ,םיטפשמה דרשמב וא טפשמו קוח הקוח תדעווב וא חנומ היהי דוסיה

 ירדס תא עבוקה ,הזכ יסיסב קוחש הז ךיא לאשנו וילא עגעגתנ ונחנאו

 אל תסנכה תא רבוע אל אוה לבא .תסנכה תא רבוע וניא ,הקיקחה

 ןאכ םיאצמנ ונחנא .וב לופיטה תא םיענומ רשא םימרוג שי .ונתמשאב

 )ב .םלש בלושמ חסונ םיניכמ ונחנא יכ )א :דחי םג תוביס שולשמ םויה

 ןטימשהל וא ,ןתונשל שיו ,תעדה תא תוחינמ ןניאש רפסמ תודוקנ שי יכ

 ידי לע ךרדה תא ץורפל לכונ אלש םיעדוי ונחנא )ג ,הקוחה חסונמ

 חסונ ןיכנש ילב תויפיצפס תודוקנב םינדה םיפסונ דוסי יקוח תקיקח

.ףיקמ יתקוח

 םא רובעי אל אוה לבא ,רתויב בושח 'יוטיבה שפוח :דוסי קוח' ,לשמל

 ונחנאש ןורקעב םיכסמ ינא ןכל .המלש הקוח ךותב ותוא בלשנ אל

 רומשל ךירצו ,תכל יקיחרמ םירופיש לע תויזהל גילפהל םיכירצ אל

 ומוקמש המ תמועל הקוחב ללכיהל ךירצש המ יבגל ,לובגה לע דואמ

 רמוחה ךותב ומשרנש םירבדהמ קלחש םיעדוי ונחנא .םיליגר םיקוחב

 אוצמל וכרטצי חרכהב רשא םיאשונ םה ,ןוידל ריינכ ונל שגוהש

 הקוחה תא שיגנ רשאכ ."םיוולמ םיקוח" ,הליגר הקיקחב םמוקמ תא

 :דוסי קוח'ב םירבד שי .ונורתפ לע אובל ךירצ היהי הזה אשונה ,המלשה

 םה .ליגר קוחל םתוא ריבעהל רשפאש 'תסנכה :דוסי קוח'ו 'הלשממה

.ללכ הקוחב תויהל םיכירצ אל

 יכ וא ,םימי לש רחא רפסמ וא םוי 12 - השדח הלשממ יונימ ךרד

 תועיסל היינש םעפ ארוק אישנהו ,תועיסל תחא םעפ ארוק אישנה
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 ןורקיעה תויהל ךירצ הקוחה ךותב .הקוחה ךותב תויהל תבייח הניא

 תירטנמלרפה הטישה לש דוסיה הז .תסנכב בור לע תנעשנ הלשממש

 לבא ,ללכיהל םיכירצה םירבד המכ דוע שי .זירפמ רבכ ינאו ,ונלש

 הרוק המו ,הלשממ םיביכרמ ךיא - תוקינכטה לש םיטרפה יטרפ תא

 רשפא - תיביטנרטלא ךרדב רוחבל ךירצ רשאכו הזב םילשכנ רשאכ

.ליגר קוחל ריבעהל היהי

 דוסיה קוחב איבהל ונווכתה אל .תוימוקמה תויושרה ןיינעב ןידה אוה

 ןוטלש לש ןורקיעהש וניצר .תימוקמה תושרה תכרעמ לכ לש טוריפ

 םיפסונ םירבדש ונעדי .הקוחה ךותב יוטיב ידיל אובי ,וסיסבב יטרקומד

 ןוטלשה קסוע םהבש םיאשונה תמישר לשמל ,ליגר קוחב תויהל וכרטצי

 ,בגא ךרד ,םשו ,ימוקמה ןוטלשה קסוע םהבש םיאשונה תמישרו יזכרמה

 הניא תימוקמ תושרש - רודירא ד"וע לש האוושהה יבגל ןורתפ אצמיי

 ,ינומלא םוקמב םידחוימ םיסמ עובקלו םישדח םיסמ איצמהל הלוכי

 תא הווליש ,ליגר קוח ךותב אצמיהל ךירצ הז לכ .יצרא אוה יוסימהש

 תושרה תואמצעה ןורקע וניא הז ,בגא ךרד .הקוחב ןורקיעה תעיבק

 תידרפסה הקוחה תובקעב ,ונחנא .תואמצע הזל ונארק אל .תימוקמה

 הימונוטוא לע רבדל םיצור ,לומתא ונרביד ךכ ,תיקלטיאה הקוחהו

 ןוטלשל חרזאה תא תכנחמ תמאב איהש ןוויכמ ,הבר תובישח הב שיש

 הטישל ךנחתהל תורשפאה תא ול תנתונו ,ילאקול הדימ הנקב יטרקומד

 םעפ אל ;תכשמתמו תידימת תופתוש תרצוי הימונוטוא .תיטרקומד

 וז .העש העשו םוי-םוי אלא ,תוריחבל ךלוה אוהשכ םינש עבראב

 לע היונבה הימונוטוא רוציל רשפא .ימוקמה ןוטלש לש תובישחה

 הדיתעה תוגיהנמה רובע הממח תריצי לעו תימוקמ היצזיטרקומד

 דמעמ לש תנוכתמ תריצי תועצמאב תאזו ,תימוקמה תרגסמב תחתפתמה

 םירדגומה םיאשונב לפטל ליחתת איה םא .תימוקמה תושרה תא קזחמה

 םיאטבמ ונחנאש הימונוטואה ןורקע לע המצע תא הנבתו ,היתויוכמסב

.תללוכה הנומתה תריציל ונל עייסת איה ,הקוחה ךותב

 תויתדימה תא לבקמ טלחהב ינא .הקוחר הגלפה ךכב שיש בשוח יניא

 דימת איה הרקמ לכב תשרדנה תויתדימש רמוא יתייה .ןאכ תשרדנה

 העודיה הרמאה יפל ,הנחבה תרצוי רשא תויתדימ תויהל הכירצ .הבוט

 םירבד ןיבל תונשל רשפאש םירבד ןיב ןיחבהל המכח ונל ןת"

 הנימי םיריבעמ ונחנא המ תעדל ונילע ןאכ םג ."תונשל רשפא-יאש

.תימוקמה תושרל הלאמש המו ,זכרמל

 םהילע בושחל ךירצ רשא םיאשונ ,םינושה םיתווצב ויהש םינוידה יבגל
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 רובעת איהש ירחא רשא הקוח חסננ אלש ידכ ,הקוח םיחסנמ רשאכ

 םירבדה ןיב .םויה ונל שיש הפב ער םעט ותוא םע ראשינ ,תסנכה תא

 אוה ,הקוח םיצור ונחנא םא םהילא סחייתהל ונילעשו ,ונילע םיקיעמה

 תויושרב ןוידהש ,תקדצומ-יתלב הניא איהש הארנ ,השגרה ונל שיש

 - הקוחב םינודינש םימרוגה רתי םגו תקקוחמה ,תעצבמה - תונושה

 םיבייח םיפוג םתוא רשא הרטמה תניחבמ יניינע אל םימעפל אוה

 םירצויו הלשממ םירצוי ונחנא .רוביצ ינמאנ םה תויושרה יליעפמ .תרשל

 תונמאנב הנידמ ונל ורציי םהש ידכ ,םירחא םירנויצקנופ םירצויו תסנכ

 אל ,םיצור ונחנאש המ הז .ןיקת לשממו ןיקת להנמ הב שיש ,רשויבו

.רתוי הברה

 ללכיהל הכירצה תויוכזה תליגמב םתוא םיטרפמ ונחנא – ןויוושו תוניגה

 בשוח ינא .יוטיב ידיל אובל ךירצ הזה רבדה .םירצוי ונחנאש הקוחב

 ,םיתווצב םיפתתשמה תעד לע ,רתוי וא תוחפ ,הלבקתהש הנקסמהש

 ,תיללכ החסונכ תאז איבהל יאדכש התייה ,וב יתייה ינאש תווצב תוחפל

 קרפה ,תודוסיה קרפב היהתש רמולכ .התוללכב הקוחה תא תפפוח רשא

 םיקינעמ םהלש םימרוגהש ךכ לע רבדמש ,םיניכמ אליממ ונחנאש

 ידכ ךות רוביצ ינמאנכ לועפל םיבייח ,תאזה הקוחה יפ לע תויוכמס

 טלחהב בשוח ינא .הקוחב תאז איבנש יפכ ,רדגומ סרטניאל תוסחייתה

 םישי הז יכ ,תעצבמה תושרה לש קרפב אקווד תאז איבהל ךירצ אלש

 הז .םימרוגה רתי יבגל םגו תקקוחמה תושרה יבגל םגו טנמלרפה יבגל

 יאשונ לש הסיפתה תוהמ תא םדקי רשא יוניש הז .ינוציק יוניש ונניא

 .םידיקפתה

 םיסרטניאו תושלוח םיתעל שי םדא ינבל .םדא ינבב םינד ונחנא

 רמא סמלוה טפושה .הקוחב רידגמ התאש סרטניאה לע םירבוגה

 הניחבמ .ומצע ןידה רשאמ רתוי בושח אוהש ,םייחה ןויסינ אוה רקיעהש

 יעונכש-יכוניחה דוסיהש חינהל דוסי שי יכ ,והשמ םימרות ונחנא ,תאז

 ותוגהנתה לעו תוילטנמה לע העיפשמה הארוה ףיסומ התאש ךכב אוה

 לוכה ,ודגנ הלועפ ןימזמ וא ךנחמ ,ןסרמ חוכ ךכל שי .דיקפתה אשונ לש

 תוחפל לבא ,ונל רצ ,רחא וא הז הרקמב הרקי אל הז םא .ןיינעה יפל

 סיטרכ תא לביק אוהש עגרב יכ בושחל רוסא .ונרבד תא ונרמא ונחנא

 רשא רחא םדא רבכ אוהו ,ול רתומ לוכה - ןכודה לע עבשנו הסינכה

 היצרופורפב תאז תוארל ךירצש ןבומ .הנוש הרוצב וילא סחייתהל שי

 .ינכפהמ יוניש ונניא הז .תויתדימב ,הנוכנה

 ךכל ונתעד ןתינש טלחהב יאדכ ,הליגרה הקיקחה תניחבמש בשוח ינא
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 קלח ונניא אוה .קקוחי תויביטרטסינימדא תורודצורפב ןדה קוחהש

 ,םימלענ דואמ הברה ןקתל לוכי רשא יאוול קוח אוה לבא ,הקוחהמ

 קסע ןוילעה טפשמה תיבש ןוכנ .הקיספב קר םיזכורמה תודוסי וא

 .תונושה היתורוצ לע תוריבסבו םירז םילוקיש לש רוסיאב םעפ אל

 רתומה ימוחת תא םירידגמה ןידה יקספ בור תילגנאה תיטפשמה הטישב

 לש תוטלחהב הילגנאב טפשמה תיב לש תוברעתהה תדימ תאו רוסאהו

 םשמ .תוריבסה ןמ תינוציק הייטס רוסיא ךכב םיללוכ ,תונוש תויושר

esurK-ב הז ךכ .חמצ הז  sv  . nosnhoJ, הז ךכו yrubsendeW, םג ךכו 
.הזכ קוחב ויוטיב ידיל אובל לוכי םיניינע דוגינ םג .ונלצא חתפתה

 קלח :וילע ונרבידש ללכה תא ןאכ םשיימ בוש ינא ,ביצקתה יבגל

 ללכיהל ךירצש המ לש טוריפ .הקוחב אובל םיכירצ םניא םירבדהמ

 קרפה ונייה ,ביצקתה תודוסי קוח לבא .הקוחב אובל בייח וניא ביצקתב

 ,ונלש המלשה הקוחה ךותל בלושי ,ביצקתה דוסי קוח תא קיתעמה

 תא הקוחב ריכזהל ךירצ אל .םיינש וא דחא ףיעס לש תופסות תייוולב

.תיתנש-ברה תיביצקתה תינכתה

 ינא .םיבושח םירבד ונישע רמוחה לש ןוניסה תניחבמש רובס ינא

 םתוא רשא םינוויכה תניחבמ ךירדירפ רמ הלעהש תונויערל םיכסמ

 ןוידה תעב םעפב םעפ ידמ ונתוא וריזחיש בוטו ,הקוחב ץמאל ונילע

 ,המלש הקוח ונל היהת םאש ןימאמ ינא .עוציב רבו ירשפאש המ לא

 םיבייח וא ,הזה אשונב םיקסוע רשא םימרוגל הגיצהל היהי רשפאש

 היהי יכ הווקמ ינא .הליעי הרוצב לגלגה תא עיננ ,הזה אשונב קוסעל

 ,םייטקרטסבא תונויער לע קר יונב ונניאש הדמע ריינל ברסל השק

 ךותל ךוסנל לכוי ךכב קוסעיש םרוג לכש ןבומ .המלש הקוח טרפמ אלא

 .ולש תוביטנרטלאה תא הקוחה
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הקוחב תעצבמה תושרה לש התוליעפ תרדסה

רודירמ ןד רמו הנידמ קרב ר"ד תאמ

 המדקה

 התלועפ ןפוא תא רידסהל רומא תעצבמה תושרב ןדה הקוחב קרפה

 ירוביצה סרטניאה םודיק םשל לעפתש חיטבהל ידכ ,תאזה תושרה לש

 ןמ עבונ הרדסהב ךרוצה .םדאה לש דוסיה תויוריח לע הנגה ךותמו

 תישענ תוינוטלשה תויוכמסה תלעפה תויטרקומד תונידמב םגש הדבועה

 ילעב ,םיגהונה םירדסהה יפ לע .תעצבמה תושרה ידי לע הלוככ הבור

 שארב םידמועה ,הלשממה ירבח ןה - תעצבמה תושרב םידיקפתה

 ,רוביצה ידי לע םירחבנ םניא - רוביצה ידבוע ןהו ,תעצבמה תושרה

.ולש רישי חוקיפל םינותנ םניא ךכיפלו

 םידיקפתה תקולח רבדב תוסיפת יתש ןיב ןיחבהל ןתינ םייללכ םיווקב

 לע תססובמ תחא הסיפת .תקקוחמה תושרה ןיבו תעצבמה תושרה ןיב

  ,תקקוחמה תושרה ומכ אלש ,תעצבמה תושרה היפלש דוסיה תחנה

 תושרה :)laitrapmi( תיטילופ אל ךרדב היתויוכמס תא ליעפהל הרומא
 תוינידמל םאתהב ירוביצה סרטניאה םודיקל לועפל הרומא תעצבמה

 ןיב תויוכמסה תקולח ,וז דוסי תחנה יפל .תקקוחמה תושרה הוותמש

 תקקוחמה תושרה :תאזכ איה תעצבמה תושרה ןיבל תקקוחמה תושרה

 ,תוינוטלשה תויוכמסה תלעפהל םייללכה םירדסהה תא עובקל הרומא

 םירקמב וללה םירדסהה תא םשייל הרומא תעצבמה תושרה וליאו

 ןהיפלש הדימה תומא תא הוותת תקקוחמה תושרה ,לשמל ,ךכ .םימיוסמ

 םאתהב םא עבקת תעצבמה תושרה וליאו ,והשלכ קוסיעל ןוישיר קנעוי

 .ותוא שקבמה םדאל הז ןוישיר קינעהל שי הלא הדימ תומאל

 תעיבק :תויושרה יתש לש ןייפוא ןיב הנחבה תעבונ וז הסיפת ךותמ

 דוסיה תחנה .תיכרע הערכהל ןיינע דימת טעמכ איה םייללכה םירדסהה

 ןכותל רשאב תפרוג המכסהל תופצל ןיא יכ איה יטרקומד רטשמב

 המכסהב קפתסהל שי ךכיפלו ,תויטנוולרה תויכרעה תוערכהה לש יוארה

 תדמע לש הפדעה בורל - תוערכהה ולבקתי םהיפלש 'קחשמ יללכ' לע

 .תקקוחמה תושרה תוערכה לש 'יטילופ'ה יפואב הרכהה םג ןאכמ .בורה

 םירזגמ לש םיגיצנכ הבר הדימב םיעירכמ תקקוחמה תושרה ירבח

 בוט'ל סחיב םירזגמ םתוא תדמעל יוטיב איה םתערכהו ,םייתרבח
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 הרקמ לע םייללכה םירדסהה תלחה ,תאז תמועל .'ףתושמה יתרבחה

 ןיב יתרבחה םכסהה יפ לע ,תישאר .רחא יפוא תלעב איה יטרקנוק

 ןמאנ' איה - הנידמה - תפתושמה תינידמה תרגסמה ,הרבחה ינב

 םירדסהה תרדגה ףקותמ .הרבחה ינב לכ תבוטל לועפל התבוח :'רוביצה

 חיטבהל שרדנ ,)םיילסרבינוא לש ןבומב( 'םייללכ'כ הקיקחב ועבקנש

 םוקמ דוע ןיא םושייה בלשב .'יטילופ' אלו 'יללכ' היהי םמושיי יכ

 רבדהש הדימב אלא( םימיוסמ םירזגמ לש םיסרטניאב בשחתהל

 בייחמ םייללכה םירדסהה םושיי ,תינש .)םייללכה םירדסהב אטבתמ

 שרדנהמ תויכרע תוערכה תלבקו תעד לוקיש לש הברהב התוחפ הדימ

.םמצע םירדסהה תעיבק תעב

 ,החוכמ .לארשיב ןוילעה טפשמה תיב תקיספב תלבוקמה איה וז הסיפת

 תושרה לש הלועפה סופדל םאתהב לועפל הרומא תעצבמה תושרה

 םרוג ידי לע תושעיהל הרומא תינוטלשה תוכמסה תלעפה :תטפושה

 תלעפה ,הטלחהה תקמנה ,רבדב םיעגונה לכ תעימש ךותמ ,ילרטינ

.המודכו יאמצע תעד לוקיש

 יפוא ןיב הנחבהה היפלש תרחא הסיפת םג תירשפא וז הסיפת דצל

 גצייל רומא תסנכ רבח .תקיודמ הניא תויושרה יתשב תוערכהה

 ,יללכה סרטניאל בל תמיש ךותמ ולש םיסרטניאה תא ויתוערכהב

 וא ולש םיישיאה םיסרטניאל קרו ךא ביוחמ תויהל ךירצ וניא אוהו

 תוביוחמ ךותמ עירכהל ךירצ ןכא הלשממ רבח ,דועו תאז .וירחוב לש

 ידיל םיאב םייללכה םיסרטניאה ויתוערכהב ךא ,םייללכה םיסרטניאל

 .םתוא האור אוהש יפכ יוטיב

 לש הלועפה סופדל םאתהב לועפל הרומא תעצבמה תושרה ,וז השיג יפל

 ףוג ידי לע תישענ תינוטלשה תוכמסה תלעפה :אקווד תקקוחמה תושרה

 תוקהבומ תומגוד .םינושה םיסרטניאה ילעבל גוציי ןתינ ובש יטסילרולפ

 ןוגכ ,םירחא םיפוג םג ךא ,תוימוקמה תויושרה הנושארבו שארב ןה ךכל

 תודסומה יגוס לכ לש םיגיצנ םיפתתשמ הבש( ההובג הלכשהל הצעומה

 לכ יגיצנ םיפתתשמ הבש( תואירבה תצעומ ,)ההובג הלכשהל םירכומה

 תודעוו תויאלקחה רוצייה תוצעומ ,)תואירבה קשמל םירושקה םירזגמה

 ידי לע תלבקתמ הניא הטלחהה הלא םיפוגב .תונושה היינבהו ןונכתה

 םיסרטניאה לולכמ לש יוארה לקשמה תכרעה לע ןומאה 'ילרטינ' םרוג

 ידי לע תלבקתמ הטלחהה .'ירוביצה סרטניאה' יוהיז םשל םייטנוולרה

 ךותמ ,)'םיסרטניא לש רוביצ'( םינושה םיסרטניאל גוציי שי ובש ףוג

 .םיסרטניאה יגציימ ןיב הרשפ גישהל הפיאש
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 תועפשה שי תוינוטלש תוטלחה תלבק לש וללה םילדומה ןיב הריחבל

 הנוהכ לע רוסיאה ןוגכ( תוילהנמ תויושר לע םילחה םינידה לע תובושח

 .)דועו הקמנהה תבוח ,ןועיט תוכז קינעהל הבוחה ,םיניינע דוגינ ךותמ

 תחת .םילדומה דחא תא יללכו ףרוג ןפואב ףידעהל םוקמ ןיא יכ הארנ

 םאתהב ןליחהלו םירדסה לש תודרפנ תורגסמ יתש עובקל רשפא ,תאז

 .קקוחמה תריחבל

 םיקיפא השולשב תושעיהל הלוכי תעצבמה תושרה לש התוליעפ תרדסה

 ;'םיינויד' םירדסה לש העיבק ;'םיינבמ' םירדסה לש העיבק :םיירקיע

 המוקמב םיקסוע 'םיינבמ'ה םירדסהה .'םייתוהמ' םירדסה לש העיבקו

 הבכרה תעיבקב ,הנידמב תויושרה תדרפה רדסהב תעצבמה תושרה לש

 עיבהל תסנכה לש חוכהו הלשממה ןוניכ ןפואב ,תעצבמה תושרה לש

 תסנכל םירוסמה הלשממה תוליעפ לע חוקיפה יעצמאב ,ןומא-יא הב

 )םירש רבחכ( הלשממה ןיב תעצבמה תושרה ךותב תויוכמסה תקולחבו

 םירדסה לש םתילכת .)רוביצה ידבוע( םירחאה םידיקפתה ילעב ןיבל

 סרטניאה תא םדקל תוינוטלשה תוערכהה לש ןהייוכיס תא ריבגהל הלא

 - תסנכה ןיב תויוכמסה לש התואנ הקולח תועצמאב תאזו ,ירוביצה

.הלשממה ןיבל - רוביצה תודמע תא תגציימה

 יסופדב םניינע .'ילמרופ קדצ' לש תושירד םיאטבמ 'םיינויד'ה םירדסהה

 םירומא הלא םיסופד .לועפל תשרדנ תעצבמה תושרה םהיפלש הלועפה

 .ןוטלשה תוניגהב רוביצה ןומא תא ריבגהלו תוטלחהה תוכיא תא רפשל

 דוגינ ךותמ הנוהכ לע רוסיא רבדב תונורקעב ראשה ןיב רבודמה

 תוטלחהמ עגפיהל לולעש ימ לכל ןועיט תוכז קינעהל הבוחב ,םיניינע

 לעפומ ןהיפלש תויללכ הדימ תומא עובקל הבוחב ,תומיוסמ תוינוטלש

 לש התלועפ ןפוא רבדב עדימ רוביצל רוסמל הבוחב ,ינוטלש תעד לוקיש

 ,יאמצע תעד לוקיש ליעפהל תוכמסה לעב לע תלטומה הבוחב ,תושרה

 .דועו הקמנהה תבוחב ,תוצעוויהה תבוחב

 לש תוימיטיגלה תוטלחהה לש ןנכותל םינווכמ םייתוהמה םירדסהה

 עובקל החוכ ,הל הנקומה תעדה לוקיש ףקיה ונייהד ,תעצבמה תושרה

 תושרה הבש הדימה ,םדאה לש דוסי תויוכזב העיגפ םהב שיש םירדסה

 תושרה לש הקיקחה תוכמס ,יתנשה ביצקתה קוח תוארוה חוכמ תלבגומ

 תמייק תוינידמ תונשלו ערפמל תוטלחה ליחהל תוכמסה ,תעצבמה

 ,םינושארה םירדסהה יגוס ינש תא םילשהל ודעונ הלא םירדסה .דועו

 תושרה לע םהיפלש םיכרעל רשאב המכסה-יאמ עבונ םתלחהב ישוקהו

.לועפל תעצבמה
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 אצומ וניא םירומאה םירדסהה ןמ רכינ קלח ,לארשיב םייקה בצמב

 תוארוהב אל ףאו )דוסיה יקוח תרגסמב( 'תויתקוח' תוארוהב ויוטיב תא

 ,םיינבמ םירדסהל ולוככ ובור שדקומ הלשממה :דוסי קוח .תוליגר קוח

 עיבהל תסנכה לש החוכלו רטשמה תטישל םיעגונה הלא רקיעב

 םירחא םימרוגל תוסחייתה לכ וב ןיאש טעמכ .הלשממב ןומא-יא

 קוחב ןיא ןכ ומכ .)םירש רבחכ( הלשממה ןמ דבל תעצבמה תושרב

 םייתוהמ םירדסה ללוכ אוהו ,םיינויד םירדסהל תוסחייתה לכ דוסיה

 קוח הז ללכבו( הקיקחב ועבקנ םיטעמ םיינויד םירדסה .דואמ םיטעמ

 םירדסהה וליאו ,)תונשרפה קוחו תוקמנהה תבוח קוח ,עדימה שפוח

 תונקמה תויפיצפס קוח תוארוהב ,רבד לש ורקיעב ,םילולכ םייתוהמה

 םירדסהה רקיע ,ךכ תובקעב .להנִמה תויושרל תומיוסמ תויוכמס

 הרוש חתיפ ןוילעה טפשמה תיב .הקוספה הכלהה ירפ אוה םימייקה

 תא תוותהל םירומאה םייתוהמו םיינויד ,םיינבמ םירדסה לש הכורא

 .תעצבמה תושרה לש התלועפ ןפוא

 יושע ןוגיעה .הקיקחב םירומאה םירדסהה תא ןגעל םוקמ שי יכ הארנ

 תועדומה תא ריבגהלו הלא םירדסה לש ילמרופה םדמעמ תא קזחל

 ריבגהל יופצש רבד ,בחרה רוביצה ברקבו םידיקפתה ילעב ברקב םהל

 הז ןיא ,ןכא .תוינוטלשה תוטלחהה תוכיא רופישב םתוליעי תדימ תא

 ,הברדא .אקווד הקוחב הז גוסמ םירדסה ןגעל יחרכה יכ וילאמ ןבומ

 ,תאז תורמל .ךכמ ענמיהל לבוקמ בורל יכ תדמלמ תיתאוושה הריקס

 םרט תיטילופה תוברתה הבש ,לארשיב תמייקה תואיצמב יכ הארנ

 לוקשל םוקמ שי ,יברעמה םלועב תויטרקומדב תלבוקמה תולשבל העיגה

 הלועפה ןפוא תא תוותהל םירומאה םירדסה לש ףקיה בחר יתקוח ןוגיע

 תוארוה לש העיבק תשרדנ ,הקוחה לש העבט לשב .תעצבמה תושרה לש

 רתוי םיטרופמ םירדסהל םינגוע ושמשי הלאו ,דבלב תויללכו תויתיצמת

 .םעפב םעפ ידמ תונשלו חתפל רשפא היהיש

 תא לולכי תעצבמה תושרב ןדה הקוחב קרפה יכ עצומ ,ךכל םאתהב

 :הלאה םיקלחה תעשת

 תושרב ןדה הקוחב קרפה לש ותילכת תרדגה :דוסי תונורקע )א

 רבחכ הלשממה תרדגה ,תעצבמה תושרה לש התוהמ תרדגה ,תעצבמה

 ;תעצבמה תושרה שארב דמועה םירש

 הנשמ תקיקחל תוכמס ,תויקוחה ןורקע :תעצבמה תושרה תויוכמס )ב

;םירחא םייתוהמ םירדסהו

 ;)םיינבמ םירדסה( הרוזיפ ,הבכרה תעיבק ,הנוניכ :הלשממה )ג
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 ןיבל הלשממה ןיב תעצבמה תושרה ךותב תויוכמסה תקולח )ד

 םירדסה( תעצבמה תושרב םידחוימה םידיקפתה ילעבו רוביצה ידבוע

;)םיפסונ םיינבמ

;)םיינויד םירדסה( תוינוטלשה תויוכמסה תלעפה ןפוא )ה

 ;ביצקתה קוח תעיבק )ו

 ;יטופישו ירוביצ ,ירטנמלרפ חוקיפ :תעצבמה תושרה לע חוקיפ )ז

 ;תעצבמה תושרב םידחוימ םידיקפת ילעב )ח

 ;ימוקמה ןוטלשה )ט

 .םירומאה םיאשונה לולכמ לש הרדסהל תינושאר העצה תאבומ ןלהל

 הדמעה ךותמ ,םייקה הלשממה :דוסי קוח לש תוארוה הב תובלושמ

 לכ ףוסב .רטשמה תטיש תא בוש תונשל םוקמ ןיא היפלש תינורקע

 .רוריב םינועטה םיאשונו םייתיצמת רבסה ירבד םיאבומ ףיעסו ףיעס

 ןוידל עצומ חסונ

 תעצבמה תושרה :דוסי קוח

דוסי תונורקע :א ןמיס

 חיטבהל ידכ תעצבמה תושרה תלועפ תא רידסהל הז קרפ לש ותילכת .1

 דוסיה תויוכז לע הנגה ךותמו ירוביצה סרטניאה םודיק םשל לעפתש

.םדאה לש

 תויוכמסה תא ליעפת איהו ,רוביצה ןמאנ איה תעצבמה תושרה .2

 דוביכ ךותמו רוביצהו םדאה תחוור םודיק םשל הל תונקומה תוינוטלשה

 הרכה ךותמ לעפת תעצבמה תושרה .הקוחה יפל תונגומה דוסיה תויוכז

 לש היכרע דוביכ ךותמו ,ןירוח ןב ותויהבו וייח תשודקב ,םדאה ךרעב

 הוותמ תסנכהש תוינידמה תא םשיית תעצבמה תושרה .לארשי תנידמ

 .הקיקחה תילכת תא שממל הפיאש ךותמ הקיקחב

 תושרה היפלש תידוסיה הסיפתה תא אטבל דעונ הז ףיעס :רבסה

 גציימ אפיסה .םדאה תחוור םודיק המויק תילכתו ,רוביצה ןמאנ איה

 תעצבמה תושרה לש הדמעמ תא אטבל דעונו ,הנושארה הסיפתה תא

 .ןוטלשה תויושר ךרעמב
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 תושרה שארב תדמועה - הלשממה ןמ תבכרומ תעצבמה תושרה .3

 .ךמס יפוגמו םייתלשממ םידיגאתמ ,ןוחטיבה תויושרמ - תעצבמה

 םיפוגה לולכמ לע הז קרפ תוארוה תא ליחהל דעונ הז ףיעס :רבסה

 םיפוג וז תרגסמב לולכל םא ןוחבל שי .תעצבמה תושרב םילולכה

 .םיפסונ

תעצבמה תושרה תויוכמס :ב ןמיס

 ונקוהש תויוכמסל םאתהב קרו ךא לועפל תכמסומ תעצבמה תושרה .4

 תומילשמ תויוכמס ליעפהל תיאשר אהת תעצבמה תושרה .ןידכ הל

 קוחב הל ונקוהש תויוכמסה תלעפה םשל תוצוחנ ןהש הדימב קרו ךא

 .ןיד לכל ףופכבו

 דוסי ןבא ,להנִמה תויקוח ןורקע תא אטבל דעונ הז ףיעס :רבסה

 תויוכמס תייגוס תא רידסהל דציכ הלאשב ןודל שרדנ .יטרקומד רטשמב

 תורוסמה תויוכמס ןה הלא :תעצבמה תושרה לש תויללכה לשממה

 לש התוהמ םצעמ תועבונ ןתויהמ אלא ,קוחה חוכמ אלש הלשממל

 .הנידמ לכ ידיב תויוצמ ןה יכ רובסל לבוקמש תויוכמס רמולכ ,הנידמה

 תקנעה םג ךא ,הנידמה לש ץוחה יסחי לוהינ הנמנ הלא תויוכמס םע

 ללוש וניא ןאכ עצומה חסונה .דועו תיתשת תודובע עוציב ,תוכימת

 איה הרדגהה ןכש ,הלא תויוכמסב הרכה ךשמהל תורשפא ןיטולחל

 קוח חוכמ ונקוהש תויוכמס קר אלו ,"ןידכ הל ונקוהש תויוכמס"

 ןיטולחל תללושה רתוי הרורב הרדגה ןוחבל שי ,תאז םע .שרופמ

 שרופמב הריכמה וא קוח חוכמ ןניאש תויללכ לשממ תויוכמסב הרכה

.ןהב שומישה תולובג לש היוותה ךותמ תויוכמסב

 םודיק םשל הל תונקומה תויוכמסה תא ליעפת תעצבמה תושרה .5

 תנידמ לש היכרעל םאתהבו תויוכמסה הל וקנעוה המשלש תילכתה

.לארשי

 

 קוחה לש תילכתה םודיקל לועפל תושרה תבוחל יוטיב והז :רבסה

 תועבונה תויללכ תוילכת םודיקלו תוכמסה הל הקנעוה וחוכמש יפיצפסה

 דוביכ תבוח לש שרופמ רוכזא לולכל אלש עצומ .הנידמה לש הייפואמ
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 םושמ ןהו ליעל 2 ףיעסב עבקנ רבכ ןיינעהש םושמ ןה ,םדא תויוכז

.הקוחב ךכב ןדה קרפב תרדסומ תויהל הרומא וז היגוסש

 הכמסה חוכמ קרו ךא תונקת ןיקתהל תיאשר תעצבמה תושרה .6

 .קוחב ועבקנש הדימה תומאל םאתהב ,קוחב תשרופמ

 יד ,יחכונה הלשממה :דוסי קוחל 73 ףיעסב עובקה רדסהה יפל :רבסה

 תוכמס ול תונקהל ידכ קוח עוציב לע הנוממ רש יכ קוחב העיבקב

 רש ךימסהל לוכי קוח יכ םש עבקנ דוע ;ועוציבל תונקת ןיקתהל

 תורשפאה תא ביחרהל עצומ .הכמסהב עבקנש ןיינעב תונקת ןיקתהל

 םג - הקיקחב אליממ לבוקמל םאתהב - תונקת ןיקתהל תוכמס קינעהל

 עצומ ,תאז תמועל .םירשה לע ףסונ ,תעצבמה תושרב םירחא םימרוגל

 .הדימ תומא יפ לע ךכל תשרופמ הכמסה בייחל

 תושרל רשפאל בטומ יכ םירבוסה שי :תקולחמב היונש תעצומה הדמעה

 תומאל םאתהב לעפת יכ חטבומ ךכב ןכש ,ןיינע לכב תונקת ןיקתהל

 השירד לולכל עצומ ןכא ,62 ףיעסב ,ךשמהב .ומסרופיש תויללכ הדימ

 ,תאז םע .ומסרופיש תויללכ הדימ תומא יפ לע לעפת תושרה יכ

 איהש םושמ ,רחא דמעמ תלעב איה )'הנשמ תקיקח' וא( תונקת תעיבק

 רומאה ןמ תוטסל תמכסומ הניא תושרה .תויצקנס תלטה תרשפאמ

 תוטסל החוכב םלוא ,)תונקתב שרופמב ךכל הכמסוה םא אלא( תונקתב

 תוימינפ תויחנה ןה אלא( תונקתב תונגועמ ןניאש תויללכ הדימ תומאמ

.תונקת ןיקתהל תושרה לש החוכ תא גייסל העצהה ןאכמ .)דבלב

 קוח תוארוהל םאתהב םיפסכ איצוהל תיאשר תעצבמה תושרה .7

 יפ לע םיפסכ הצקת תעצבמה תושרה .ןיד לכל ףופכבו יתנשה ביצקתה

 .תוינויוושו תוריבס ,תונגוה הדימ תומא

 קוחב םויכ תנגועמה ,תלבוקמה הסיפתה תא אטבל דעונ הז ףיעס :רבסה

 ביצקתה תולבגמב לועפל תושרה לש התבוח רבדב ,ביצקתה תודוסי

 קוחל )א(3 ףיעסב ןגועמה ןורקע אטבמ אפיסה .תסנכה ידי לע רשואש

 לש הרקמב ןידה והמ שרופמב עובקל םא לוקשל שי .ביצקתה תודוסי

 תבוח הלשממה לע םיליטמה םיקוח ןיבל ביצקתה קוח ןיב הריתס

 .םולשת
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 :דוסי קוחל 83-93 םיפיעסבש רדסהל םאתהב[ םוריח תעש תויוכמס .8

 ]הלשממה

םוריח בצמ תזרכה

 התמזיב ,איה תיאשר ,םוריח לש בצמ הנידמב שיש תסנכה התאר .א

 .םוריח בצמ לע זירכהל ,הלשממה תעצה יפ לע וא

 לע הלעת אל ךא ,הב עבקנש יפכ אהת הזרכהה לש הפקות תפוקת .ב

 .רומאכ םוריח בצמ לע זירכהלו רוזחל תיאשר תסנכה ;הנש

 ןיינעה תופיחד בקעשו םוריח לש בצמ הנידמב שיש הלשממה התאר .ג

 ,תסנכה תא סנכל רשפאתהש םדוק דוע םוריח בצמ לע זירכהל שי

 העבש עקפי הזרכהה לש הפקות ;םוריח בצמ לע זירכהל איה תיאשר

 תסנכה ידי לע ןכל םדוק הלטוב וא הרשוא אל םא ,התניתנ םוימ םימי

 רוזחל הלשממה תיאשר ,תסנכה הסנכתה אל ;הירבח בור לש הטלחהב

 .הז ןטק ףיעסב רומאכ םוריח בצמ לע זירכהלו

 אל ;תומושרב ומסרופי םוריח בצמ לע הלשממה וא תסנכה תוזרכה .ד

 ךרדב הזרכהה םסרופת ,תומושרב םוריחה בצמ לע הזרכה םסרפל ןתינ

 .ןכ תושעל רשפאתישכ דימ תומושרב םסרופתש דבלבו ,תרחא המיאתמ

 לע העדוה ;םוריח בצמ לע הזרכה לטבל תע לכב תיאשר תסנכה .ה

.תומושרב םסרופת לוטיבה

 םוריח תעש תונקת תנקתה

 ןגהל ידכ םוריח תעש תונקת ןיקתהל הלשממה תיאשר םוריח בצמב .ו

 םיתורישה תקפסא םויק חיטבהלו רוביצה ןוחטיב לעו הנידמה לע

 לש ןוחטיבהו ץוחה תדעו ןחלוש לע וחנוי םוריח תעש תונקת ;םיינויחה

 .ןתנקתה דעומל רשפאה לככ ךומס תסנכה

 ךרוצ שי יכו הלשממה תא סנכל ןתינ אל יכ הלשממה שאר האר .ז

 ךימסהל וא ןניקתהל אוה יאשר ,םוריח תעש תונקת ןיקתהל ינויחו ףוחד

 .ןניקתהל רש

 תא תינמז עיקפהל ,קוח לכ תונשל הפי ןחוכ םוריח תעש תונקת .ח

 ימולשת וא םיסמ לידגהל וא ליטהל ןכו .םיאנת וב עובקל וא ופקות

 .קוחב תרחא הארוה ןיא םא תאז לכו ,םירחא הבוח

 עובקל ,תואכרעל היינפ עונמל םוריח תעש תונקת לש ןחוכב ןיא .ט

 .םדאה דובכב העיגפ ריתהל וא ערפמל השינע
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 םיעצמא ,םירדסה ןחוכמ ולעפוי אלו ,םוריח תעש תונקת ונקתוי אל .י

 .תאז בייחמ םוריחה בצמש הדימב אלא ,תויוכמסו

 ,ןתנקתה םוימ םישדוח השולש עקפי םוריח תעש תונקת לש ןפקות .אי

 וא קוחב תסנכה ידי לע ולטובש וא קוחב ןפקות ךראוה ןכ םא אלא

 .תסנכה ירבח בור לש הטלחהב

 ןתינ אל ;תומושרב ןמוסרפ םע ףקותל וסנכיי םוריח תעש תונקת .בי

 ומסרופיש דבלבו ,תרחא המיאתמ ךרדב ומסרופי ןה ,תומושרב ןמסרפל

 .ןכ תושעל רשפאתישכ דימ תומושרב

 םייקתהל םוריח תעש תונקת ופיסוי ,םייקתהל םוריחה בצמ לדח .גי

 תונקת ;םוריחה בצמ םויסמ םימי 06-מ רתוי אל ךא ,ןפקות תפוקתל

 .ןפקותב דומעל ופיסוי קוחב ךראוה ןפקותש םוריח תעש

 םוריח תעש תונקת לש הלוחת-יא

 םוריח תעש תונקת לש ןחוכב ןיא ,ןיד לכב רומאה ףא לע .די

 .םיאנת וב עובקל וא ופקות תא תינמז עיקפהל ,הז דוסי קוח תונשל

התנוהכו הלשממ ןוניכ :ג ןמיס

 1002-מ הלשממה :דוסי קוחב עבקנש רדסהה תא ונכ לע ריתוהל עצומ

 ששה תסנכל תוריחבה רחאל הלשממה ןוניכ םע ףקותל סנכנ רשאו(

 יכ הארנ ,היוצרה רטשמה תטיש יפלכ הדמעה אהת רשא אהת .)הרשע

 רדס תא טעמ תונשל עצומ ."ףידע ביצי – ביצי וא תמא" הז רשקהב

 ונייהד( םיאטבמ םהש רדסהה תוהמ תא תונשל אלב ךא ,םיפיעסה

 תלבגה ;תסנכה ןומא חוכמ הלשממה תנהכמ ובש ירטנמלרפ רטשמ

 ןומא-יא"ל השירדה חוכמ הלשממב ןומא-יא עיבהל תסנכה לש החוכ

.)תסנכה תא רזפל הלשממה שאר לש וחוכב הרכה ;"יביטקורטסנוק

 ההובג תירטשמ תוביצי וחיטבי רשא םייוניש ךורעל עצומ ןיפולחל

 תא ןקתל עצומ ןכ לע .הבחר תירטשמ המרופרמ תוענמיה ךותמ רתוי

 הלשממה תבכרהב 'םינושאר תוכז' קינעהלו םייקה הלשממה :דוסי קוח

 תא הנידמה אישנ ליטי וז העצה תרגסמב .רתויב הלודגה העיסה שארל

 החלצ אל םאו ,רתויב הלודגה העיסה שאר לע הלשממה תבכרה דיקפת

 םשל תועיסה ישאר םע אישנה ץעייתי ,הלשממה תבכרה תכאלמ ודיב

 תא ריבגהל ידכ ךכב שי .רתויב הובגה יוכיסה לעב לע דיקפתה תלטה

 .םייקה רדסהה לע היואר הרימש ךותמ תירטשמה תוביציהו תואדווה
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 קוחל )א(5 ףיעס[ םירחא םירשמו הלשממה שארמ תבכרומ הלשממה .9

.]דוסיה

.]דוסיה קוחל 2 ףיעס[ םילשורי אוה הלשממה לש הבשומ םוקמ .01

.]דוסיה קוחל 3 ףיעס[ תסנכה ןומא חוכמ תנהכמ הלשממה .11

 ,דוסיה קוחל )ב(5 ףיעס[ תסנכה ירבח ברקמ היהי הלשממה שאר .21

.]יקלח

31. 

 ]דוסיה קוחל 7 ףיעסל םאתהב[ הלשממ ביכרהל דיקפתה תלטה .א

 ץעייתהש רחאל ,הנידמה אישנ ליטי ,השדח הלשממ ןנוכל שי םא )1(

 לע הלשממ ביכרהל דיקפתה תא ,תסנכב תועיסה יגיצנ םע

 דיקפתה תא ליטי אישנה ;ךכל םיכסהש תסנכה ירבחמ דחא

 םוימ וא תוריחבה תואצות םוסרפ םוימ םימי העבש ךותב רומאכ

 שאר תריטפ לש הרקמבו ,השדח הלשממ ןוניכל הליעה תורצוויה

 .הריטפה םוימ םימי 41 ךותב - הלשממה

 ץעייתי ,השדחה תסנכה הסנכתנש ינפל תוצעייתהה המייקתנ )2(

 .השדחה תסנכב הנגצויתש םידמעומה תומישר יגיצנ םע אישנה

 יפל ןומא-יא תעבה תובקעב הלשממ ןוניכ לע לוחי אל הז ףיעס )3(

 ב-61 ףיעס יפל הנידמה אישנל השקב תשגה תובקעב וא 51 ףיעס

 .םירומאה םיפיעסב תוטרופמה תוארוהה ולוחיו ,ןלהל

 ]דוסיה קוחל 8 ףיעסל םאתהב[ הלשממ תבכרהל הפוקתה .ב

 הלשממ ביכרהל דיקפתה תא וילע ליטה הנידמה אישנש תסנכה רבחל

 ;ודיקפת יולימל םימי 82 לש הפוקת הנותנ ליעל א-31 ףיעס יפל

 ולעי אלש דבלבו ,תופסונ תופוקתב וז הפוקת ךיראהל יאשר אישנה

.םימי 41 לע דחי

 ]דוסיה קוחל 9 ףיעסל םאתהב[ שדחמ דיקפתה תלטה .ג

 אישנל עידוה אל תסנכה רבחו ב-31 ףיעס יפל הפוקתה הרבע )1(

 ודיב ןיאש ןכ ינפל ול עידוהש וא ,הלשממ ביכרהש הנידמה

 השקבה תא התחד תסנכהו ,הלשממ גיצהש וא ,הלשממ ביכרהל

 תא אישנה ליטי ,ןלהל )3( א-41 ףיעס יפל ןומא הב עיבהל
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 אישנל עידוהש רחא תסנכ רבח לע הלשממ ביכרהל דיקפתה

 תסנכה שאר בשויל עידוי וא ,דיקפתה תא לבקל ןכומ אוהש

 השולש ךותב לוכהו ,הלשממ תבכרהל עיגהל תורשפא האור וניאש

 תסנכה רבח תעדוה םוימ וא הפוקתה המייתסהש םוימ םימי

 ןומא עיבהל השקבה תייחד םוימ וא ,הלשממ ביכרהל ודיב ןיאש

 .ןיינעה יפל ,הלשממב

 ,הז ףיעס יפל הלשממ ביכרהל דיקפתה תא אישנה ליטיש םדוק )2(

 עיגהל תורשפא האור וניאש תסנכה שאר בשויל עידויש םדוק וא

 תועיס יגיצנ םע ץעייתהלו רוזחל אוה יאשר ,הלשממ תבכרהל

 .תסנכב

 ,הז ףיעס יפל וילע לטוה הלשממ ביכרהל דיקפתהש תסנכה רבחל )3(

.ודיקפת יולימל םימי 82 לש הפוקת הנותנ

 ]דוסיה קוחל 01 ףיעסל םאתהב[ תסנכה ירבח בור יפל דיקפתה תלטה .ד

 וניאש ,)1( ג-31 ףיעס יפל ,תסנכה שאר בשויל הנידמה אישנ עידוה )1(

 דיקפתה תא ליטהש וא ,הלשממ תבכרהל עיגהל תורשפא האור

 אל תסנכה רבחו ףיעס ותוא יפל תסנכה רבח לע הלשממ ביכרהל

 ינפל ול עידוה וא הלשממ ביכרהש םימי 82 ךותב אישנל עידוה

 התחד תסנכהו הלשממ גיצה וא הלשממ ביכרהל ודיב ןיאש ןכ

 בור םיאשר ,)3( א-41 ףיעס יפל ןומא הב עיבהל השקבה תא

 דיקפתה תא ליטהל הנידמה אישנמ בתכב שקבל תסנכה ירבח

 םימי 12 ךותב לוכהו ,בתכב ךכל םיכסהש ינולפ תסנכ רבח לע

 יפל הפוקתה המייתסה ובש םויהמ וא אישנה תעדוה םוימ

 ודיב ןיאש תסנכה רבח לש ותעדוה םוימ וא ,)3( ג-31 ףיעס

 ,הלשממב ןומא עיבהל השקבה תייחד םוימ ואהלשממ ביכרהל

 .ןיינעה יפל

 ךותב אישנה ליטי ,)1( ןטק ףיעסב רומאכ השקב אישנל השגוה )2(

 .השקבב ןיוצש תסנכה רבח לע הלשממ ביכרהל דיקפתה תא םיימוי

 ךותב אישנה ליטי ,)1( ןטק ףיעסב רומאכ השקב אישנל השגוה )3(

.השקבב ןיוצש תסנכה רבח לע הלשממ ביכרהל דיקפתה תא םיימוי

 ]דוסיה קוחל 11 ףיעסל םאתהב[ הלשממ ןיאב תומדקומ תוריחב .ה

 תסנכה רבח ביכרה אל וא ,)1(ד ףיעסב רומאכ השקב השגוה אל )1(

 ינפל אישנל עידוה וא ,)3(ד ףיעס יפל ול הנותנה הפוקתב הלשממ

 בשויל הנידמה אישנ ךכ לע עידוי ,הלשממ ביכרהל ודיב ןיאש ןכ

 .תסנכה שאר
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 לטוהש תסנכה רבח וא ,)1( ןטק ףיעסב רומאכ אישנה עידוה )2(

 ,הלשממ גיצה )1(ד ףיעס יפל הלשממ ביכרהל דיקפתה וילע

 ,)3(א-41 ףיעס יפל ןומא הב עיבהל השקבה תא התחד תסנכהו

 תפוקת םות ינפל התורזפתה לע הטילחה וליאכ תסנכה תא וארי

 09 םות ינפלש ןורחאה ג םויב ומייקתי תסנכל תוריחבהו ,התנוהכ

 ןומא עיבהל השקבה תייחד םוימ וא אישנה תעדוה םוימ םימיה

 .ןיינעה יפל ,הלשממב

 ]דוסיה קוחל 21 ףיעסל םאתהב[ הלשממ תבכרהל םיכילה תקספה .ו

 .הלשממ תבכרהל םיכילהה וקספיי ,תסנכה תורזפתה לע קוח לבקתנ

 ]דוסיה קוחל )א(3 ףיעסל םאתהב[ הלשממה ןוניכ .ז

 עידוי ,הלשממ ביכרהל דיקפתה תא תסנכה רבח לע הנידמה אישנ ליטה

.תסנכל ךכ לע עידוי תסנכה שאר בשויו ,תסנכה שאר בשויל ךכ לע

41. 

 ]דוסיה קוחל 31 ףיעסל םאתהב[ הלשממה ןוניכ .א

 בשוילו הנידמה אישנל ךכ לע עידוי ,הלשממ תסנכה רבח ביכרה )1(

 עבקיו תסנכל ךכ לע עידוי תסנכה שאר בשויו ,תסנכה שאר

 העדוהה םוימ םימי העבש ךותב הלשממה ןוניכ ךרוצל הבישי

 .הז ןטק ףיעס יפל תסנכל

 .השארב דומעי הלשממ ביכרהש תסנכה רבח )2(

 יווק לע עידות ,תסנכה ינפל בצייתת איה ,הלשממה הבכרוהשמ )3(

 םירשה ןיב םידיקפתה תקולח לעו הבכרֶה לע ,התוינידמ לש דוסיה

 ,ןומא תסנכה הב עיבתשמ ןוכית הלשממה ;ןומא תעבה שקבתו

 .םתנוהכל םירשה וסנכיי העש התואמו

 ]דוסיה קוחל 41 ףיעסל םאתהב[ םינומא תרהצה .ב

 ריהצי ,ךכל רשפאה לככ ךומס וא ,הלשממב ןומא תסנכה העיבהשמ

 בייחתמ )םשה( ינא" :וז םינומא תרהצה תסנכה ינפב הלשממה שאר

 הנומאב אלמל ,היקוחלו לארשי תנידמל םינומא רומשל הלשממה שארכ

 ןמ דחא לכו ;"תסנכה תוטלחה תא םייקלו הלשממה שארכ ידיקפת תא

 רבחכ בייחתמ )םשה( ינא" :וז םינומא תרהצה ריהצי םירחאה םירשה

 תא הנומאב אלמל ,היקוחלו לארשי תנידמל םינומא רומשל הלשממה

 ."תסנכה תוטלחה תא םייקלו הלשממה רבחכ ידיקפת

 ]דוסיה קוחל 82 ףיעסל םאתהב[ הלשממב ןומא-יא תעבה .51

 .הלשממב ןומא-יא עיבהל תיאשר תסנכה .א
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 ,הירבח בורב ,תסנכה לש הטלחהב השעית הלשממב ןומא-יא תעבה .ב

 תסנכה רבח לע הלשממה תבכרה תא ליטהל הנידמה אישנמ שקבל

 .בתכב ךכל םיכסהש ינולפ

 םע הרטפתה וליאכ הלשממה תא םיאור ,רומאכ תסנכה הטילחה .ג

 רבח לע הלשממ ביכרהל דיקפתה תא ליטי אישנה ;הטלחהה תלבק

 .הטלחהה תלבקמ םיימוי ךותב הטלחהב ןיוצש תסנכה

 ביכרהל דיקפתה תא וילע ליטה הנידמה אישנש תסנכה רבחל .ד

 אישנה ;ודיקפת יולימל םימי 82 לש הפוקת הנותנ הז ףיעס יפל הלשממ

 לע דחי ולעי אלש דבלבו ,תופסונ תופוקתב וז הפוקת ךיראהל יאשר

 .םימי 41

 הנידמה אישנל עידוה אל תסנכה רבחו ,ד ףיעס יפל הפוקתה הרבע .ה

 ,הלשממ ביכרהל ודיב ןיאש ןכ ינפל ול עידוה וא ,הלשממ ביכרהש

 .תסנכה שאר בשויל הנידמה אישנ ךכ לע עידוי

 ,הלשממ תסנכה רבח גיצה וא ,ה ףיעסב רומאכ הנידמה אישנ עידוה .ו

 תא םיאור ,)3( א-41 ףיעס יפל ןומא הב עיבהל השקבה תא התחד תסנכהו

 תוריחבהו ,התנוהכ תפוקת םות ינפל התורזפתה לע הטילחה וליאכ תסנכה

 ,אישנה תעדוה םוימ םימיה 09 םות ינפלש ןורחאה ג םויב ומייקתי תסנכל

.ןיינעה יפל ,הלשממב ןומא עיבהל השקבה תייחד םוימ וא

 קוחל 92 ףיעסל םאתהב[ תסנכה תא רזפל הלשממה שאר תוכמס .61

 ]דוסיה

 בקעשו ,הלשממל דגנתמה בור תסנכב שי יכ הלשממה שאר חכונ .א

 תמכסהב ,אוה יאשר ,הלשממה לש הניקת הלועפל תורשפא תענמנ ךכ

 סנכיי וצה .תומושרב םסרופיש וצב תסנכה תא רזפל ,הנידמה אישנ

 ףיעס יפל השקב השגוה ןכ םא אלא ,ומוסרפ םוי ירחא םימי 12 ופקותל

 .וצה םוסרפ םויב הרטפתה וליאכ הלשממה תא םיאורו ,ב

 שקבל תסנכה ירבח בור םיאשר וצה םוסרפ םוימ םימי 12 ךותב .ב

 ,בתכב ךכל םיכסהש ינולפ תסנכ רבח לע ליטהל הנידמה אישנמ בתכב

 .הלשממ ביכרהל ,הלשממה שאר וניאשו

 אישנה ךכ לע עידוי ,ב ףיעסב רומאכ השקב הנידמה אישנל השגוה .ג

 רבח לע הלשממ ביכרהל דיקפתה תא ליטי אישנה ;תסנכה שאר בשויל

 .םיימוי ךותב השקבב ןיוצש תסנכה

 ביכרהל דיקפתה תא וילע ליטה הנידמה אישנש תסנכה רבחל .ד

 אישנה ;ודיקפת יולימל םימי 82 לש הפוקת הנותנ הז ףיעס יפל הלשממ
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 לע דחי ולעי אלש דבלבו ,תופסונ תופוקתב וז הפוקת ךיראהל יאשר

 .םימי 41

 ףיעסב רומאכ הפוקתה הרבע וא ,ב ףיעסב רומאכ השקב השגוה אל .ה

 ינפל ול עידוה וא הלשממ ביכרהש אישנל עידוה אל תסנכה רבחו ד

 שאר בשויל ךכ לע הנידמה אישנ עידוי ,הלשממ ביכרהל ודיב ןיאש ןכ

 .תסנכה

 לטוהש תסנכה רבח וא ה ןטק ףיעסב רומאכ הנידמה אישנ עידוה .ו

 תסנכהו הלשממ גיצה הז ףיעס יפל הלשממ תבכרהל דיקפתה וילע

 תא וארי ,)3( א-41 ףיעס יפל ןומא הב עיבהל השקבה תא התחד

 ,התנוהכ תפוקת םות ינפל התורזפתה לע הטילחה וליאכ תסנכה

 םוימ םימיה 09 םות ינפלש ןורחאה ג םויב ומייקתי תסנכל תוריחבהו

 םוימ וא הלשממ תבכרהל הפוקתה םויס םוימ וא ףקותל וצה תסינכ

 יפל ,הלשממב ןומא עיבהל השקבה תייחד םוימ וא אישנל העדוהה

 .ןיינעה

 הז ףיעס יפל ותוכמסב שמתשהל יאשר היהי אל הלשממה שאר .ז

:הלאה םינמזב

 ;השדחה הלשממה ןוניכ דע השדח תסנכ לש התנוהכ תליחתמ )1(

 ;51 ףיעס יפל הלשממב ןומא-יא העיבה תסנכהש רחאל )2(

 עבקנ ובש ןיד קספ ןתמ םוימ וא ,הלשממה שאר תורטפתה רחאל )3(

 יפל תסנכה תטלחה םוי דע ןולק םושמ הב שיש הרבע רבע יכ

 .)1( ג-91 ףיעס

 שמתשהל יאשר היהי אל הלשממה שאר לש ומוקמ תא אלממה רש .ח

 .הז ףיעס יפל הלשממה שארל הנותנה תוכמסב

 ]דוסיה קוחל 51 ףיעסל םאתהב[ רש ףוריצ .71

 ;הלשממל ףסונ רש ףרצל ,הלשממה שאר תעצה יפ לע ,תיאשר הלשממה

 ףסונה רשה לש ודיקפת לעו ךכ לע עידות ,רש ףרצל הלשממה הטילחה

 ותנוהכל ףסונה רשה סנכיי תסנכה ידי לע העדוהה רושיא םע ;תסנכל

 .רושיאל רשפאה לככ ךומס םינומאה תרהצה תא ריהציו

 ]דוסיה קוחל 6 ףיעסל םאתהב[ םירשה לש םתורישכ .81

 .לארשי בשותו ילארשי חרזא וניאש ימ רשל הנמתי אל .א
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 7 ףיעסב םיטרופמה דיקפתב וא הרשמב ןהכמש ימ רשל הנמתי אל .ב

 ותואב וא הרשמ התואב ןהכל לדח ןכ םא אלא ,תסנכה :דוסי קוחל

 .קוחב עבקייש יפכ ,רתוי םדקומ דעומב וא ויונימל רבוע דיקפת

 םויבו ,רסאמ שנועל ןודינו הרבעב עשרוהש ימ רשל הנמתי אל )1(

 שנוע תא תוצרל םייסש םויהמ םינש עבש ורבע םרט ויונימ

 עבק ןכ םא אלא ,רחואמה יפל ,ןידה קספ ןתמ םוימ וא רסאמה

 ,עשרוה הבש הרבעב ןיא יכ תיזכרמה תוריחבה תדעו שאר בשוי

 .ןולק םושמ ,ןיינעה תוביסנב

 ןטק ףיעסב רומאכ עבקי אל תיזכרמה תוריחבה תדעו שאר בשוי )2(

 עשרוה הבש הרבעב שי יכ ,ןיד יפל ,טפשמה תיב עבק םא )1(

 .ןולק םושמ

 יניד םא ,תילארשי הניאש תוחרזא לעב אוהש ימ רשל הנמתי אל .ג

 אלא ,וז תוחרזאמ ורורחש תא םירשפאמ הלש חרזא אוהש הנידמה

 .הנממ ורורחש םשל ודצמ שורדה לכ תא השעש רחאל

 אל ותשירפל ךומס ותנוהכמ רטפתה אלו ותעיסמ שרפש תסנכה רבח .ד

 לע לוחת אל וז הארוה ;תסנכ התוא לש התנוהכ תפוקתב רשל היהי

 השירפ' - הז ןטק ףיעס ןיינעל ;קוחב ועבקנש םיאנתב העיס תוגלפתה

.תסנכה :דוסי קוחל )א(6 ףיעסב התרדגהכ 'העיסמ

91. 

 ]דוסיה קוחל 61 ףיעסל םאתהב[ הלשממה שאר לש ומוקמ יולימ .א

 תובישי תא ומוקמ אלממ ןמזי ,ץראה ןמ הלשממה שאר רדענ )1(

 .ןתוא להניו הלשממה

 ומוקמ תא אלמי ,ודיקפת תא אלמל תינמז הלשממה שארמ רצבנ )2(

 ןהיכ םהבש םיפוצר םימי 001 ופלח ;הלשממה שאר םוקמ אלממ

 רזח אל אוהו ,הלשממה שאר םוקמב הלשממה שאר םוקמ אלממ

 תא אלמל עבק ךרד ונממ רצבנש ימכ והוארי ,ודיקפת תא אלמל

 .ודיקפת

 םוקמ אלמממ רצבנש וא הלשממה שארל םוקמ אלממ היה אל )3(

 ,)2(-ו )1( םינטק םיפיעס יפל וידיקפת תא אלמל הלשממה שאר

 .הלא םידיקפת אלמל ,תסנכ רבח אוהש ,רחא רש הלשממה עבקת
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 םושיא בתכ תשגה ,הירחאו ותנוהכ תפוקתב הלשממה שאר תריקח .ב

 ]דוסיה קוחל 71 ףיעסל םאתהב[ העשרהו

 תמכסהב אלא הלשממה שאר דגנ תילילפ הריקח חתפית אל )1(

 .הלשממל יטפשמה ץעויה

 לשב הלשממה שארכ ןהיכש ימ דגנ תילילפ הריקח חתפית אל )2(

 אלא ,ןהכל לדחש רחאל הנשב וא ותנוהכ תעב הרבע עוציבל דשח

 .הלשממל יטפשמה ץעויה תמכסהב

 יטפשמה ץעויה ידיב שגוי הלשממה שאר דגנ םושיא בתכ )3(

 לש בכרהב בשֵי אוהו ,םילשוריב יזוחמה טפשמה תיבל הלשממל

 לחה םרטב שגוהש םושיא בתכ ןיינעב תוארוה ;םיטפוש השולש

 .קוחב ועבקיי ודיקפתב ןהכל הלשממה שאר

 וניד קספב עבקי הרבעב הלשממה שאר תא עישרהש טפשמ תיב )4(

.ןולק םושמ הרבע התואב שי םא

 קוחל 81 ףיעסל םאתהב[ הרבע תמחמ הלשממה שאר לש הנוהכ תקספה .ג

 ]דוסיה

 שאר תא ותנוהכמ ריבעהל ,הירבח בור תטלחהב ,תיאשר תסנכה )1(

 וניד קספב עבק טפשמה תיבו ,הרבעב עשרוהש רחאל הלשממה

 הלשממה תא וארי ,רומאכ תסנכה הטילחה ;ןולק םושמ הב שיש

 .הטלחהה תלבק םע הרטפתה וליאכ

 )1( ןטק ףיעסב רומאכ ןידה קספ ןתמ םוימ םימי 03 ךותב )2(

 הלשממה שאר תרבעה ןיינעל התצלמה רבדב תסנכה תדעו טילחת

 האיבה אל ;תסנכה תאילמ ינפל התצלמה תא איבתו ותנוהכמ

 שאר בשוי הלעי ,רומאה דעומה ךותב התצלמה תא תסנכה תדעו

 .תסנכה תאילמב ןוידל ןיינעה תא תסנכה

 הלשממה שאר תרבעה רבדב וטילחי אל תסנכהו תסנכה תדעו )3(

 .ןהינפל ויתונעט ןועטל תונמדזה ול הנתינש רחאל אלא ותנוהכמ

 ןידה קספו ,הז ףיעס יפל ותנוהכמ הלשממה שאר רבעוה אל )4(

 שאר לש ותנוהכ קספית ,יפוס השענ )1( ןטק ףיעסב רומאכ

 קספ ובש םויב הרטפתה וליאכ הלשממה תא ואריו ,הלשממה

 .יפוס השענ ןידה

 לע ולוחי אל תסנכה :דוסי קוחל )ב(24-ו )א(24 םיפיעס תוארוה )5(

 .הלשממה שאר
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 ]דוסיה קוחל 91 ףיעסל םאתהב[ הלשממה שאר תורטפתה .ד

 ,ןכ תושעל ותנווכ לע הלשממל עידוהש רחאל ,יאשר הלשממה שאר

 שאר תורטפתה .הנידמה אישנל תורטפתה בתכ תשגה ידי לע רטפתהל

 .הלשממה תורטפתהכ הלשממה

 דיקפתה תא אלמל עבק ךרד ונממ רצבנש וא רטפנש הלשממ שאר .ה

 ]דוסיה קוחל 02 ףיעסל םאתהב[

 םויב הרטפתה וליאכ הלשממה תא םיאור ,הלשממה שאר רטפנ )1(

 .ותריטפ

 תא םיאור ,עבק ךרד ודיקפת תא אלמל הלשממה שארמ רצבנ )2(

 .ומוקמ אלממ תנוהכל 101-ה םויב הרטפתה וליאכ הלשממה

 ףיעסל םאתהב[ תסנכ ירבח תויהל ולדחש ומוקמ אלממ וא הלשממ שאר .ו

 ]דוסיה קוחל 12

 וליאכ ותוא םיאור ,תסנכה רבח תויהל לדחש הלשממ שאר )1(

 שאר תורטפתה ;תסנכב ותורבח הקספנש םויב ותנוהכמ רטפתה

 .הלשממה תורטפתהכ הלשממה

 רבח תויהל לדחשמ ,הלשממה שאר םוקמ אלממכ ןהכמה רש )2(

 .הלשממה שאר םוקמ אלממכ ודיקפתב ןהכלמ לדחי תסנכ

 ]דוסיה קוחל 22 ףיעסל םאתהב[ רש לש ותנוהכ תקספה .ז

 לע הלשממל עידוהש רחאל ,יאשר ,הלשממה שאר טעמל ,רש )1(

 בתכ תשגה ידי לע הלשממה ןמ רטפתהל ,ןכ תושעל ותנווכ

 תועש 84 תקספנ הלשממב ותנוהכ ;הלשממה שארל תורטפתה

 רזח ןכ םא אלא ,הלשממה שארל רסמנ תורטפתהה בתכש רחאל

 .ןכל םדוק ותורטפתהמ רשה וב

 תושעל ותנווכ לע הלשממל עידוהש רחאל ,יאשר הלשממה שאר )2(

 רחאל תועש 84 תקספנ רשה לש ותנוהכ ;ותנוהכמ רש ריבעהל ,ןכ

 שאר וב רזח ןכ םא אלא ,וידיל רסמנ הנוהכמ הרבעהה בתכש

 .ןכל םדוק הלשממה

 דחאל ותונמתה וא ותריחב םע תקספנ הלשממב רש לש ותנוהכ )3(

 .תסנכל םידמעומ תויהמ םיעונמ םהיאשונש םידיקפתה

 ]דוסיה קוחל 32 ףיעסל םאתהב[ הרבע תמחמ רש לש הנוהכ תקספה .ח

 שגוי ,קוחב ועבקייש תורבעב המשאה טעמל ,רש דגנ םושיא בתכ )1(

 שגוהש םושיא בתכ ןיינעב תוארוה ;יזוחמ טפשמ תיבב ררבתיו

 .קוחב ועבקיי ודיקפתב ןהכל רשה לחה םרטב

 התואב שי םא וניד קספב עבקי הרבעב רש עישרהש טפשמ תיב )2(
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 לש ותנוהכ קספית ,רומאכ טפשמה תיב עבק ;ןולק םושמ הרבע

 .ןידה קספ ןתמ םויב רשה

 .הלשממה שאר לע לוחי אל הז ףיעס )3(

 ]דוסיה קוחל 42 ףיעסל םאתהב[ רש לש ומוקמ יולימ .ט

 הלשממה תיאשר ,הלשממה שאר טעמל ,ץראה ןמ רש רדענ )1(

 תא אלמי םוקמה אלממ ;ומוקמ תא אלמי רחא רש יכ עובקל

 .הלשממה עבקתש יפכ לוכה ,םתצקמ וא םלוכ ,רשה לש וידיקפת

 תא אלמי ,ודיקפת תא אלמל תינמז ונממ רצבנ וא ןהכל רש לדח )2(

 .הלשממה עבקתש רחא רש וא הלשממה שאר דיקפתה

 )2( ןטק ףיעסב רומאכ ןהכל לדחש רש לש םוקמה יולימ תפוקת )3(

 .םישדוח השולש לע הלעת אל

 ]דוסיה קוחל 52 ףיעסל םאתהב[ םירש ינגס .י

 רושיאבו הלשממה שאר תמכסהב ,יאשר דרשמ לע הנוממה רש )1(

 ןגס ;תסנכה ירבחמ דחא רש ןגס דרשמ ותואל תונמל ,הלשממה

 ןגסל ;ויונימ לע תסנכב הלשממה עידותשמ ודיקפתל סנכיי רשה

 שאר דרשמב רש ןגס' ארקיי הלשממה שאר ידי לע הנומש רש

 .'הלשממה

 הנימש רשה םשב ,ול הנמתנש דרשמבו תסנכב לעפי רשה ןגס )2(

 .ול רסמש םיניינעה תרגסמבו ותוא

 התנוהכ תפוקתב רש ןגסל הנמתי אל ותעיסמ שרפש תסנכ רבח )3(

 םיאנתב העיס תוגלפתה לע לוחת אל וז הארוה ;תסנכ התוא לש

 התרדגהכ ,'העיסמ השירפ' - הז ןטק ףיעס ןיינעל ;קוחב ועבקנש

.תסנכה :דוסי קוחל )א(6 ףיעסב

 ]דוסיה קוחל 62 ףיעסל םאתהב[ רש ןגס לש ותנוהכ תעיקפ .אי

 :הלאה םירקמהמ דחא לכב תקספנ רש ןגס לש ותנוהכ

 ;ותוא הנימש רשל תורטפתה בתכ תשגהב רטפתה רשה ןגס )1(

 ;דרשמ ותוא לע הנוממ וא רש תויהל לדח ותוא הנימש רשה )2(

 וטילחה רשה ןגס תא הנימש רשה וא הלשממה ,הלשממה שאר )3(

 רש ןגס ריבעי אל הלשממה שאר םלואו ;ותנוהכ תא קיספהל

 רשלו הלשממל ןכ תושעל ותנווכ לע עידוהש רחאל אלא ותנוהכמ

 .רשה ןגס תא הנימש

.השדח הלשממ הננוכ )4(

.תסנכ רבח תויהל לדח רשה ןגס )5(
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 ]דוסיה קוחל 72 ףיעסל םאתהב[ הרבע תמחמ רש ןגס תנוהכ תקספה .בי

 התואב שי םא וניד קספב עבקי הרבעב רש ןגס עישרהש טפשמ תיב

 ןגס לש ותנוהכ קספית ,רומאכ טפשמה תיב עבק ;ןולק םושמ הרבע

.ןידה קספ ןתמ םויב רשה

 ]דוסיה קוחל 03 ףיעסל םאתהב[ הלשממה תופיצר .02

 םיפיעסב רומאכ הלשממה תורטפתה וא השדח תסנכ תריחב םע .א

 ףיעס יפל השקב תשגה םע וא ,51 ףיעסב וא ו-91 ,ה-91 ,ד-91 ,ג-91

 רומאכ השדח הלשממ תבכרהל םיכילהב הנידמה אישנ חתפי ,'ב-51

 .הז דוסי קוחב

 םיפיעסב רומאכ הלשממה תורטפתה וא השדח תסנכ תריחב םע .ב

 הלשממה ךישמת ,61 ףיעסב וא 51 ףיעסב ,ו-91 ,ה-91 ,ד-91 ,ג-91

 .השדחה הלשממה ןוכיתש דע הידיקפת יולימב תאצויה

 ןוכיתש דע ודיקפת יולימב ךישמי רטפתהש הלשממה שאר .ג

 אלמל עבק ךרד ונממ רצבנ ,הלשממה שאר רטפנ ;השדחה הלשממה

 רש הלשממה עבקת ,הרבע תמחמ ותנוהכ הקספוה וא ,ודיקפת תא

 ןהכל הלשממה שאר לש ותעיס רבחו תסנכה רבח אוהש רחא

 .השדחה הלשממה ןוכיתש דע לעופב הלשממה שארכ

 תויהל תסנכ רבח תונמל תיאשר ב ףיעס יפל תנהכמה הלשממ .ד

 וניא הז ףיעס יפל רש לש ויונימ ;ןהכל לדחש רש לש ודיקפתב רש

 .תסנכה רושיא ןועט

תעצבמה תושרה ךותב תויוכמסה תקולח :ד ןמיס

 הלשממה תוטלחהל תפתושמ תוירחאב םיארחא הלשממה ירבח .12

 .היתולועפלו

 ,תפתושמה תוירחאה ןורקע לש תיללכ העיבקב קפתסהל עצומ :רבסה

 הרוסמ הלשממה שארל .התועמשמ רבדב םיטרופמ םירדסה עובקל אלב

 תוירחאה ןורקע תרפה לש הרקמב ודיקפתמ רש ריבעהל תוכמסה

 .תפתושמה

 .קוחב ועבקייש הלשממ ידרשמ תועצמאב לעפת תעצבמה תושרה .22

 םידיקפתה לכלו ודרשמב השענל יארחא רשה .רש דומעי דרשמ לכ שארב
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 .םידיקפת םתוא יולימל תוכמסה וידיבו ,םהילע הנוממ אוהש

 חכונל ,הלשממה ידרשמ תא הקוחב עובקלמ ענמיהל עצומ :רבסה

 תאז םע עצומ .תעל תעמ וז העיבק תונשל ךרוצ היהיש תורשפאה

 רדסהה תמועל( תסנכה לש קוחב הלשממה ידרשמ תעיבק תא ןגעל

 תסנכה לש רושיאב יד ויפלש ,הלשממה :דוסי קוחל 13 ףיעסב עובקה

 ענמיהל עצומ תאז םע .)םלטבל וא םידרשמ םיקהל הלשממה תטלחהל

 .דרשמ לכ לש הלועפה יחטש תא קוחב עובקל תסנכה תא בייחלמ

 קוחל 4 ףיעסב .תילאירטסינימה תוירחאה ןורקע תא אטבמ אפיסה

 הלשממה שאר ינפב יארחא רש" יכ עבקנ יחכונה הלשממה :דוסי

 תיללכ תוירחא רשה לע ליטהל עצומ ."רשה הנוממ םהילעש םידיקפתל

 .'תירוביצ' תוירחאב רבודמה .)"הלשממה שאר ינפב" קר אלו(

 ותוא ןליעפי ,תעצבמה תושרב םיוסמ םרוגל תויוכמס קוחב ונקוה .32

 םרוגה לע הנוממה רשה .קוחב תרחא עבקנ ןכ םא אלא ,ומצעב םרוג

 תלעפהל תיללכ תוינידמ תוותהל םיאשר הלשממה ןכו תוכמסה לעב

 .קוחה ןמ תעמתשמ תרחא הנווכ ןיא םא ,קוחב ונקוהש תויוכמסה

 ףא ,ירוביצה להנִמה ינידב תלבוקמ הסיפת אטבמ הז ףיעס :רבסה

 תקנעה יכ איה דוסיה תחנה .הקיקחב שרופמב ןיידע תנגועמ הניאש

 .תירקמ הניא אקווד תעצבמה תושרב םיוסמ םרוגל קוחב תוכמס

 אפיסה .רחא אלו תוכמסה תא ליעפהל רומאה אוה רחבנש םרוגה

 לעב לש תעדה לוקיש תואמצע ןורקע ןיב חתמה םע דדומתהל דעונ

 ,תוכמסה תלעפה ןפוא לע חוקיפב ךרוצה ןיבל תילהנמה תוכמסה

 תוירחאה ןורקעמ תעבונה תועמשמהו תיללכ תוינידמ תייוותהב ךרוצה

 תעדה לוקיש תואמצע ןיב ןוזיא אטבמ עצומה רדסהה .תילאירטסינימה

 תוותהל הנוממה רשה לש וחוכב הרכה ןיבל םייטרקנוק םירקמב

 ורקיעב ןווכמ תעמתשמ תרחא הנווכ רבדב גייסה .תיללכ תוינידמ

 ןפואב תושעיהל הרומא וז ןכש ,תויטופיש ןיעמ תויוכמס תלעפהל

 .ןיטולחל יאמצע

 עובקה רדסהל םאתהב[ רשל וא הלשממל תונותנה תויוכמס תליצא .42

 :]דוסיה קוחל 33 ףיעסב םויכ

 לע תורוסמה תויוכמס תליצא רבדב רדסהה תא ונכ לע ריתוהל עצומ

 עובקה רדסהה תא ונכ לע ריתוהל עצומ .רשל וא הלשממל ןיד יפ
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 .רשה וא הלשממה תויוכמס תליצא רבדב דוסיה קוחל 33 ףיעסב

 תונותנה תויוכמס תרבעה רבדב םייקה רדסהה לוטיב תא לוקשל עצומ

 .וליבגהל ,ןיפולחלו הלשממ תטלחהב רחא רש ידיל דחא רש ידיב

 לכ ,ןיד לכל ףופכב ,הנידמה םשב תושעל תכמסומ הלשממה .א

 .תרחא תושר לע ןידב תלטומ הניא התיישעש הלועפ

 התוא לוצאל הלשממה תיאשר ,הלשממל ןיד יפ לע הנותנה תוכמס .ב

 ,הז ףיעס יפל הלשממה תויוכמס לע לוחי אל הז ףיעס ;םירשה דחאל

 .א ףיעס יפל תויוכמסה טעמל

 יפ לע הנותנה תוכמס ריבעהל ,תסנכה רושיאב ,תיאשר הלשממה .ג

 ,התצקמ וא הלוכ ,קוח יפ לע וילע תלטומה הבוח וא ,דחא רשל קוח

 .רחא רשל

 יפ לע ול הרבעוהש וא קוח יפ לע םירשה דחאל הנותנה תוכמס .ד

 התוא לוצאל רשה יאשר ,תונקת ןיקתהל תוכמסה טעמל ,ג ףיעס

 .םיגייסב וא התצקמ ,הלוכ ,רוביצ דבועל

 ,תונקת ןיקתהל תוכמסה טעמל ,רשל הלצא הלשממהש תוכמס .ה

 םא ,םיגייסב וא התצקמ ,הלוכ ,רוביצ דבועל הלצאל רשה יאשר

 .ךכל הלשממה ותוא הכימסה

 תלטומה הבוח תוברל ,רשל וא הלשממל הנותנה תוכמס ,הז ףיעסב .ו

.םהילע

 קוחה ןמ תעמתשמ תרחא הנווכ ןיא םא ולוחי הז ףיעס תוארוה .ז

 .הבוחה תא ליטמה וא תוכמסה תא הנקמה

 טעמל ,תוכמס לכ ומצעל לוטיל יאשר קוח עוציב לע הנוממה רש .52

 םא ,והשלכ םרוגל קוח ותוא יפ לע הנותנה ,יטופיש יפוא תלעב תוכמס

 ןיינעב רומאכ תושעל יאשר רשה .קוחה ןמ תעמתשמ תרחא הנווכ ןיא

 םסרופת רומאכ תוכמס תליטנ לע העדוה .תמיוסמ הפוקתל וא םיוסמ

 .רשה ידי לע תוכמסה לעפות םרטב תומושרב

 קוחל 43 ףיעסב עובקה רדסהה תא ונכ לע ריתוהל עצומ :רבסה

 רשל רשפאמ רבדה .םילק םייונישב ,תויוכמס תליטנ רבדב דוסיה

 .השעמל תירוביצ תוירחא תליטנ ךותמ ,םימיאתמ םירקמב ברעתהל
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תוינוטלש תויוכמס תלעפה ןפוא :ה ןמיס

 תומאל םאתהב הל תונקומה תויוכמסה תא ליעפת תעצבמה תושרה .62

 .ומסרופיו שארמ ועבקייש תויללכ הדימ

 תויוכמס תלעפה ןפוא רבדב הז יללכ ןורקע ןגעל איה תחא העצה :רבסה

 ןנכותל רשאב השירדה ףקיה תבחרה לוקשל שי הזכ הרקמב .להנִמה

 תויניינע ,תוינויווש ,תוטרופמ ויהיש לשמל שורדלו ,הדימה תומא לש

 יפוא לעב וניאש ןוויכ הז ףיעס לטבל איה תרחא העצה .המודכו

.יתקוח

 תוינוטלש תויוכמס ליעפהל יאשר וניא תעצבמה תושרב דיקפת אשונ .72

 ירוביצה סרטניאה ןיב םיניינע דוגינל ישממ ששח שי ןהבש תוביסנב

 אלא ,ולש ידסומ וא ישיא סרטניא ןיבל וילע דקפומ דיקפתה אשונש

 .לעופ אוה וחוכמש קוחה תוארוהמ תרחא הנווכ תעמתשמ ןכ םא

 דוגינ ךותמ הלועפ לע רוסיא רבדב הז יללכ ןורקע ןגעל עצומ :רבסה

 םירקמב וליחהל אלו רוסיאה תלוחת תא גייסל ןווכמ אפיסה .םיניינע

 ובש יטסילרולפ ףוג ידי לע תוכמס תלעפה ןוגכ ,םהב םיאתמ אוה ןיאש

 .םיסרטניא ילעב םיגצוימ

 הנתינ םרטב הל תונקומה תויוכמס ליעפת אל תעצבמה תושרה .82

 עימשהל תוכמסה תלעפהמ עגפיהל לולעה םדא לכל התואנ תונמדזה

 תוארוהמ תרחא הנווכ תעמתשמ ןכ םא אלא ,תושרה ינפל ויתונעט

.תלעופ איה וחוכמש קוחה

 

 ןווכמ אפיסה .העימש תבוח רבדב הז יללכ ןורקע ןגעל עצומ :רבסה

 ,םהב םיאתמ אוה ןיאש םירקמב וליחהל אלו ןורקעה תלוחת תא גייסל

 .תויללכ הדימ תומא תעיבק ןוגכ

 תונקומה תויוכמסה לש הלעפהה ןפוא תא קמנת תעצבמה תושרה .92

.ןיינעה תוביסנמ םיבייחתמה םיגייסל ףופכב ,הל

 .תוליעיבו תוניגהב לעפת תעצבמה תושרה .03
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 .תירוביצ תושרמ עדימ לבקל תוכזה ילארשי בשות וא חרזא לכל .13
.קוחב ועבקיי םיטרפ

 ביצקתה קוח תעיבק :ו ןמיס

 תילכת .23
 היתורטמ תגשה םשל הלשממה תואצוה תא עובקל דעונ הנידמה ביצקת
 ביצקת .קוחכ העבקש תויופידעה ירדס יפ לע תאזו ,התוינידמ םושייו
 .הלשממה לש תימשרה התוינידמ ריהצת אוה ,הזכ ותויהב ,הנידמה

 ורושיאו ביצקתה תנכה .33
 'ביצקתה קוח תעצה' תא תסנכה תקיקחל שיגת הלשממה .א
 םייתנשה ביצקתל תיזחת לע הרהצה המעו ,הבורקה םיפסכה תנשל
 .ורושיא דעומ ינפל םישדוח השישמ תוחפ אל תאזו ,תובקועה
 ביצקתה תינכת לע ססבתת הבורקה הנשל ביצקתה קוח תעצה .ב
 .תמדוקה הנשב תסנכה ןחלוש לע החנוהו הנכוהש תיתנש-ברה
 תויופצה היתואצוה תא הלשממה טרפת 'ביצקתה קוח תעצה'ב .ג
 ונדמוא תא טרפת הלשממה ,ןועריג יופצ םא .תויופצה היתוסנכהו
 .ונומימ ךרד תאו

 ביצקתה תדעו .43
 תודעו לכ לש ןהישאר םירבח ויהי תסנכה לש ביצקתה תדעווב .א
 העצהה .הפוגל הב ןודתו ביצקתה קוח תעצה תא ןחבת איהו ,תסנכה
.היפיעסל םיקומינו םירבסה יווילב תשגומ אהת
 דומעת איה ,ביצקתה תדעווב ביצקתה קוח תעצה רושיא רחאל .ב
 .קוחב עבקייש ךילהב תסנכה תקיקחל
 רחאל םישדוח השולש ביצקתה קוח תעצה תא תסנכה הרשיא אל .ג
 לע הטילחה וליאכ תסנכה תא וארי ,םיפסכה תנש לש התליחת
 .התנוהכ רמג ינפל התורזפתה
 .רחא קוח תלבקב ביצקתה קוח תלבק הנתות אל .ד

 ףסונ ביצקת .53
 קוח תעצה ביצקתה תפוקת ךותב שיגהל ךרוצה יפל תיאשר הלשממה
 רחואי אל תסנכה לש ביצקתה תדעוול שגותש יאנתבו ,תפסונ ביצקת

 .ותליחת דעומ ינפל םימי םישולשמ
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 ןובשחו ןיד .63

 ביצקת עוציב לע ןובשחו ןיד הנשב הנש ידמ תסנכל שיגי רצואה רש

 .קוחב ועבקיי םיטרפ ;הנידמה

תעצבמה תושרה לע חוקיפ :ז ןמיס

 ןתשירד יפל עדימ היתודעוולו תסנכל רוסמת תעצבמה תושרה .73

 עדימ יוסיחל תודחוימ תוארוה ועבקיי קוחב .ןדיקפת יולימב ןהל עייסתו

 רחסמה ירשק לע וא ץוחה יסחי לע ,הנידמה ןוחטיב לע הנגה םשל

 .ןידבש ןויסיח וא תוכז לע הנגה םשל וא הלש םיימואלניבה

 .דוסיה קוחל )א(24 ףיעסב םויכ עובקה רדסה לש ןוגיע והז :רבסה

 ידמ תסנכל רוסמי םייביצקת םיטביה לעב אשונ לע הנוממה רש לכ .83

 ודרשמ תוליעפ לע ןובשחו ןיד ,סרמב 13 םוימ רחואי אל ,הנשב הנש

 .הפלחש הנשב ול תונקומה תויוכמסה תלעפה ןפוא לעו

 ןויד םייקל ,הירבחמ םיעברא תוחפל לש השירד יפל ,תיאשר תסנכה .93

 לוכי רומאכ השירד ;וילע טלחוהש אשונב הלשממה שאר תופתתשהב

.]יחכונה דוסיה קוחל )ב(24 ףיעס[ שדוחל תחאמ רתוי אל שגותש

 בייחל תויאשר הידיקפת יולימ תרגסמב היתודעוומ הדעו לכו תסנכה .04

.]יחכונה דוסיה קוחל )ג(24 ףיעס[ הינפל עיפוהל רש

 ועבקנ ןהבש תונקתו ןתרפה לע תילילפ השינע תועבוקה תונקת .14

 אל ,םירחא הבוח ימולשתו תורגא ,הבוח תוולמ ,םיסמ לש םהירועיש

 תודעוומ הדעו ידי לע ,ןמוסרפ ינפל ,ורשוא ןכ םא אלא ףקותל וסנכיי

 קוחל )א(12 ףיעס לש יוניש[ התוירחא םוחתב אצמנ אשונהש תסנכה

.]תסנכה :דוסי

 חוקיפ ןגעל םאה - חוקיפל םיפסונ םירדסה תעיבק לוקשל שי :הרעה

 ?יטופיש
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 תעצבמה תושרב םידחוימ םידיקפת ילעב :ח ןמיס

24. 

 ץעיימו תיללכה העיבתה שארב דמוע הלשממל יטפשמה ץעויה .א

 .הלשממל

 ,םיטפוש תריחבל הדעווה ידי לע הנומי הלשממל יטפשמה ץעויה .ב

 ץעויה .הלשממה תמכסהב ,הטיפשה :דוסי קוחל 6 ףיעס יפל תלעופה

 .םינש עברא לש הפוקתל הנומי הלשממל יטפשמה

 יטפשמה ץעויה תא ריבעהל תכמסומ םיטפוש תריחבל הדעווה .ג

 הכימתב הלבקתהש הטלחהב ,הלשממה תמכסהב ,ודיקפתמ הלשממל

 .תוחפל הדעווה ירבחמ העבש לש

 תלעפהב .קוחב ועבקיי הלשממל יטפשמה ץעויה תויוכמס .ד

 ותורמ תלוז ,תורמ לכ הלשממל יטפשמה ץעויה לע ןיא ויתויוכמס

.ןידה לש

 עבקל ידכ הלשממל יטפשמה ץעויה דיקפת תא טרפל לוקשל שי :רבסה

 .ויתויוכמס תאו וידיקפת תא רתוי רורב ןפואב

 ימוקמה ןוטלשה :ט ןמיס

 דוסי תונורקע .34

 .קוחב הל תונקומה תויוכמס ליעפת איהו ,רוביצה ןמאנ איה תימוקמ תושר

ותוכמס רוקמו ימוקמה ןוטלש תוהמ .44

 אהת ותיישעו ,ומוחתבש םיבשותה תריחב חוכמ ןהכי ימוקמה ןוטלשה

 .ויבשות תחוור םודיקל

 תוריחב .54

 תושרה יבשות ידי לע ורחביי הצעומה ירבחו תימוקמה תושרה שאר

 תימוקמה תושרה שאר ;תויסחיו תויאשח ,תווש ,תורישי ,תויללכ תוריחבב

 .קוחב ועבקיי םיטרפ ;תוישיא תוריחבב רחביי
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 תימוקמה תושרה לש היתודסומ .64

 ,םייעוציבו םייתקיחת םידיקפת תלעב הצעומ ןהכת תימוקמ תושר לכב

 תושרה תודסומ ראש לש ימינפה ינוגראה הנבמה תא עובקל תיאשר וזו

 .תימוקמה

 הצעומו תקקוחמ הצעומ ןהכת תימוקמ תושר לכב :ךכל תיפולח העצה

 ראש לש ימינפה ינוגראה הנבמה תא עובקל תויאשר הלאו ,תעצבמ

 .תימוקמה תושרה תודסומ

 ןובשחו ןיד ןתמו תוירחא .74

 תפתושמ תוירחאב םיאשונ הצעומה ירבחו תימוקמה תושרה שאר

 לע ןובשחו ןיד םהל ונתייו םיבשותה רוביצ ינפל םדיקפת יולימל

 .התוינידמו הצעומה תוטלחה

 תוכמסה ימוחת .84

 ,היתולובגבש םיבשותל םיתוריש תקפסהב קוסעת תימוקמ תושר .א

 ןיאש יאנתב ,המושייבו ןונכתה תוינידמ בוציעבו תויתשת תמקהב

 ועבקנש תולובגמ וא תימוקמה תושרה לש היתולובגמ הגירח הלאב

 תוגירחה יתשב וא הנידמה תויושרמ תרחא תושר לש התוכמסכ קוחב

.דחי םג

 לבקל ןכו המשיילו תוינידמ בצעל תוכמס אהת תימוקמ תושרל .ב

 םיימואלה םיכרצה לש ןובשחב האבה ךותמ ןעצבלו תוטלחה

 ןהיתש וא הלשממה וא תסנכה תוטלחהב ועבקנש יפכ םייתכלממהו

 היתוטלחהב תחא לכ - יוטיב הָ ּנתית הלשממהו תסנכה םלוא ;דחי םג

 .תוימוקמה תויושרה לש םיידוחייה םיכרצלו תופדעהל -

 ןלוטיבו ןדוחיא ,תוימוקמ תויושר תמקה .94

 ןהיניב תולובג תעיבק ,תויושר דוחיא ,תוימוקמ תויושר תמקה .א

 לעפתו קוחה חוכמ םקותש תדחוימ הדעו ידי לע ושעיי תויושר לוטיבו

 .וב םיעובקה םילהנל םאתהב

 םיקהלו ןהיתויוכמס םושייב הלועפ ףתשל תויאשר תוימוקמ תויושר .ב

 עוציב ךרוצל תורחא תוימוקמ תויושר םע קוחה תרגסמב תויופתוש

 הקוחל 1 ףיעס ,01 ןמיס יפל[ ןהב ףתושמ ןיינע ןהל שיש תומישמ

 .]תיפוריאה
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 ימוקמה ןוטלשה תוליעפ לע חוקיפ .05

 תרימש תא חיטבהל ללכ ךרדב ןווכי תוימוקמ תויושר לע חוקיפה .א

 תוברעתהש חיטביש ןפואב עצוביו ,םייתקוחה תונורקעהו קוחה

 םיסרטניאה תובישחל םיאתמ סחיב רומאכ רמשית הלשממהו תסנכה

.]תיפוריאה הקוחל 3-ו 2 ףיעס ,8 ןמיס יפל[ ןגהל המק איה םהילעש

 תוליעפ לע ןובשחו ןיד שורדל תויאשר ויהי הלשממהו תסנכה .ב

 .קוחב וטרופיש םימוחתב הצעומה

 ביצקת .15

 תושרהש תורגאו םיסמ לע ססבתי תימוקמ תושר לש הביצקת .א

 יפכ יזכרמה ןוטלשהמ םיבאשמ תאצקה לעו םעבקל קוחב ךמסות

 .הנידמה ביצקתב עבקייש

 םינוירטירק ךמס לע השעית יזכרמה ןוטלשהמ םיבאשמה תאצקה .ב

 םהבו ,תימוקמ תושר לכ לש הינייפאמל ומאתוישו קוחב ועבקייש

 .תויזיפ תויתשתו החוורה יכרוצ ,םיבשותה רפסמ

 ויהיו ,קוחב ועבקיי תימוקמה תושרה ביצקת רושיאל םיכילהה .ג

 םיעובקה בוצקתה ךילה תונורקע לעו תופיקשה ןורקע לע םיתתשומ

.הז דוסי קוחב
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*ביצקתה תנכה ךילה

ץנג לברא ירוא תכירעב

 תלוכיבו ללכב ןוטלשה תויושר תוליעפב יתוהמ ביכר אוה בוצקתה ךילה

 בוצקתה ךילה תרגסמ ןלהל .טרפב תעצבמה תושרה לש תולישמה

 תונידמב בוצקתה יכילה לש יתאוושה חותינ לע תססובמה ,תעצומה

 תווצה תורעה לעו םויהד יתקוחה בצמה לע ,ןהינימל תויטרקומד

.ןיכמה

בוצקתה ךילה םורט

 רשאב ןובשחו ןיד םסרפל הלשממה תשרדנ לירפאב 51 םויל דע

 לעו ורבעש םישדוחה לע תוכמתסהב ,תיחכונה הנשב קשמה בצמל

 גיצהל הלשממה תשרדנ חודב .הנשה םותל דע תונמתסמה תומגמה

 ןכו ,חתפתמה ילכלכה בצמל םאתהב תובורקה םינשל תילכלכ תיזחת

.ךכמ תורזגנה תוידיתעה תוינידמה תוינכתה תא

ביצקתה תרגסמ רושיא - א בלש

 02 םויל דע טנמלרפל תשגומ הלשממה לש ביצקתה תעצה .1

.רבמטפסב

 םינשה שולשמ תחא לכל ביצקתה תרגסמ תא תטרפמ העצהה .2

.תואבה

 דחא לכו ,)תוירוגטק( האצוה ימוחת 52-מ רתוי אלל תקלוחמ העצהה .3

.םימוחת 05-מ רתוי אל ךא ,תוינידמ ימוחתל קלחנ םימוחתהמ

 לעופל איצוהל התנווכב דציכ טרפל הלשממה תשרדנ ביצקתה תעצהב .4

 תולעהל ,ליטהל התנווכב םיסמ וליא :ןהינימל תוינידמה תוינכת תא

 ;תוננכותמ תואוולה תליטנ ;םצמצל וא

 תעצה םיקקוחמה תיב ינפב גיצהל תוכמסה שי היציזופואה תוגלפמל .5

 ידעי תגה רשפאל ידכ הב שי תוגלפמה תעדל רשא ,תיפולח ביצקת

 העצהה ללכ ךרדב ;רתוי ינויווש וא יביטקפא ,ליעי ןפואב הלשממה

 ןעמל .םינושה תרושקתה יצורע ינפב דחוימ עוריאב תגצומ תיפולחה

 םייפולח תוינידמ ידעי עובקל תוכמסה ןיא היציזופואל :קפס רסה

.הלשממה העבקש םידעיל

 רתא םג ואר( DCEO-ה תונידממ תוקוח לש יתאוושה חותינ לע ססובמ *
ptth :טנרטניאה //: www . erfeo . ebinu . hc / wal / lci / xedni . lmth(
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 העבצה – עמשמ ,"הליבח תעבצה" איה הז בלשב טנמלרפב העבצהה .6

 לכ לש תימינפה תרגסמה לע ןכמ רחאלו ,ביצקתה תרגסמ לכ לע

*.תוירוגיטקה 52-מ תחא

ביצקתל םיפיעסה רושיא - ב בלש

 לכ לש ביצקתה תרגסמו תללוכה ביצקתה תרגסמ ורשואש רחאל .7

 ןוידל תרבוע ביצקתה תעצה ,)ליעל 6 ףיעס( תוירוגטקהמ תחא

 הב תקסועה הדעווב תנחבנ תוירוגטקהמ תחא לכ .טנמלרפה תודעווב

 ;םיטפשמה תדעו ;יוסימה תדעו ;םיפסכה תדעו ;הקוח יניינעל הדעו(

.)ןוחטיבה תדעו ;ץוחה תדעו

 ביצקתה יפיעס תא תונשל ,העבצהבו ןוידב תויאשר תודעווה .8

 ןניא ןה ךא ,הירוגטקה התואב תוינידמה תוינכת 05 ךותב םיטרופמה

.הירוגטקה תרגסמ תא תונשל תויאשר

 םילשמ יונישב הוולמ תויהל ךירצ וללה םימוחתהמ דחאב יוניש לכ .9

 האצקה תלדגה רמולכ .תצרפנ הניא הירוגטקה תרגסמ ;רחא םוחתב

 רפסמב וא רועיש ותואב ב םוחתב האצקההמ העירג בייחת א םוחתב

.ללוכ רועישב םימוחת

 תויאשר )םייופצ םייתמרד םיילכלכ םייוניש ןוגכ( םידחוימ םירקמב .01

 ןוידל שגוי רשא ,הלוכ הירוגטקה תרגסמב םג יוניש עיצהל תודעווה

.םיפסכה תדעווב םכסמ

 ,ביצקתה םוחת תא הרשיא הדעו לכש רחאלו ,תודעווב םינוידה םותב .11

 םינחוב הדעווב .םיפסכה תדעווב ןודיהל תחא הדיחיכ ביצקתה רזוח

 ידי לע ושגוה םא ,תוירוגטקה לש ביצקתה תרגסמב יונישל תועצה

 בייחמ תוירוגטקה תחא לש ביצקתה תרגסמב יוניש .תודעווהמ ימ

 הדעווה לש הצלמה שגות ןכמ רחאל קרו ,םיפסכה תדעווב המכסה

 דציכ ץילמהל תשרדנ םיפסכה תדעו .טנמלרפב ביצקתה רושיאל

 תעירג תועצמאב - תוירוגטקה תחאב ביצקתה תרגסמב הצירפ ןמומת

 תועצמאב וא ,)ןהמ וזיאמ - ןכ םאו( תרחא הירוגטקמ ביצקת

 תומורת סויג ,תבקועה הנשה ביצקת ןובשח-לע האוולה( יפולח ןומימ

.)המודכו

 ןיגב ולוכ ביצקתה תא דפרטל תורשפא היציזופואהמ עונמל איה הרטמה *
 תודגנתה ןיגב קר ודפרטל הל רשפאל אלא ,תוירוגטקהמ תחא לש ףיעס-תת
 םיפיעס-תתה לע העבצהה .ןתוללכב תוירוגטק המכל וא תחא הירוגטקל יתבר
.ב בלשב תמייקתמ
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התלועפ תונורקעו הידיקפת ,היתויוכמס - תעצבמה תושרה

 תחא לכל ביצקתה תרגסמ לע םכסמ ןויד ךרענ םיפסכה תדעווב .21

.תואבה םינשה שולשמ

 רחואי אל טנמלרפה רושיאל ביצקתה תא ריבעהל םיפסכה תדעו לע .31

.רבמבונב 02 םוימ

 התוא ןקתמ וא רשאמו תנקותמה ביצקתה תעצהב ןד טנמלרפה .41

.הנורחאו תמכסמ העבצהב

םינוקית

 תועצה טנמלרפל שיגהל הלשממה תיאשר םיפסכה תנש ךלהמב .51

.תחא הנשב םיימעפמ רתוי אל ביצקתה קוחב םינוקיתל

* * *

תורעה

 רש ,טנמלרפל ביצקתה תעצה תא הלשממה השיגמ רשאכ ,היגוורונב .א

 ,הלשממה תוינכת תא ,היפיעס תא טרפמו העצהה תא גיצמ רצואה

 ןועריגה תא ןכו תויופצה תוסנכהה תאו םיננכותמה םיסמה תא

.יופצה

 ןיא ביצקתה קוחב יכ עבקנ תיקלטיאה הקוחבו תידרפסה הקוחב .ב

 יקוחב םישרדנה םייונישה לע עיבצהל רשפא קוחב .יוסימ עובקל

.ביצקתה קוחל הוולנ קוחב םיטרופמ הלאו ,יוסימה

 ידכ וב שיו ,טנמלרפל שגומה קוח לכ יכ עבקנ תיקלטיאה הקוחב .ג

 תורוקמ טוריפ ופוגב היהי - ותונשל וא ביצקתה תצירפל איבהל

.קוחל ןומימה

 תליחת ינפל םישדוח העברא ביצקתה קוחל העצהה תשגומ קרמנדב .ד

 ןזאמהו תמדוקה הנשה תואצוה לע ללוכ ןובשחו ןיד ;ביצקתה תנש

 םישדוח השישמ רחואי אל טנמלרפל הלשממה השיגמ יביצקתה

 תינוציח תרוקיב תדעו הנממ טנמלרפה ;תמדוקה הנשה םות רחאל

.שגוהש ןזאמה תא תנחובה ,)ןובשח יאורו םינלכלכ(
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