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יונ דורמנ  רבמצדב  17
,2015

הקדצה לכ  רסחו  רתוימ  םיחא  ביר  ארונה : ירוביצה  חישה 

תבשחמ לש  םרדעיהבו  ונרוזאב , בצמה  תאירקב  םיקול  ונא  .הקדצה  לכ  רסחו  יתוכאלמ  אוה  ונכותב  גלפמהו  לצפמה  ירוביצה  חישה 
.םירגתאה םע  תודדומתהל  םישרדנה  תוגהו  ןויע  לש  םיכילהתו  קמוע 

ונא .תאזה  תעב  ונתוא  ןייפאמ  הכש  חידמהו  תיסמה  ירוביצה , חישה  תא  םיקלדתמה  ונכותב , םיינוציקל  היירופ  עקרק  ןה  תויתרבחה  תותשרה 
תיברעמה חורה  .תונלבסב  רזאתהלו  תובהלה  תא  ךימנהל  ונילע , םיטלתשמה  היצזיפוספסאה  יכילהת  לומ  לא  םוסחמ  ביצהל  ןכ  לע  םיווצמ 

.םדא תדיממ  הגירחב  לבוג  וז  תמאמ  גורחל  ןויסינ  לכו  ונירוזאל , המיאתמ  הנניא 

לע םירובידו  תינידמ  המזוי  תטיקנל  תורבוגו  תוכלוה  תושירד  ילארשיה  לאמשב  עיפוהל  ולחה  הזעב , הנורחאה  המחלמה  לש  התוכשמתה  םע 
תועמשמ תא  ונמצעל  ררבל  ךרוצה  הלע  םג  ךכ  קומע , שואייבו  הבר  תויביסרגאב  םיוולמ  םהשכ  ומצעתה , הלא  תולוקש  לככ  .ינידמ  קפוא 

? לאמשה ברקב  תויביסרגאלו  שואייל  הקדצה  שי  םאהו  ונילע , קר  תלטומ  איה  עודמ  .תינידמ  המזויל  השירדה 

המ .וילע  תפרטנ  ותעד  .וילכמ  תאצל  דמוע  ילארשיה  לאמשה  יכ  יתשח , םימי  םתואב 
תחת .ומלוע  תנומתל  המיאתמ  הניא  איה  .ויתופקשהל  תדגונמ  תואיצמה  תושעל ,
וכרדב תאש  רתיב  דימתהל  רחוב  אוה  ומצע , תא  ןחבייו  הרוחא  דחא  דעצ  השעיש 

ידכ םייוגה  ןיב  לא  םיחילש  חלוש  אוה  .עיגהל  תורחאמ  ןניא  תוערה  תואצותהו  .היוגשה 
םלועב םיטנמלרפה  תא  ףחודו  הילע , םרח  דדועמ  אוה  הער , ץראה  תביד  תא  איצוהל 

לש תרתוכה  תלוגו  תולובגב 67 . תיניתשלפ  הנידמ  לש  התמקה  דעב  "ם  ואב עיבצהל 
קלח הז  המינפ  ונכותב  םישענ  םירבדה  דוע  לכ  הקיתש .' םירבוש   ' ןוגרא אוה  וישעמ 

תפיקע ידכ  ךות  הצוחה , םמע  םיאצוישכ  ךא , רדסב , הזו  יטרקומדה  קחשמה  ןמ 
.םינומא תרפהב  לבוג  רבכ  הז  תרחבנה , הלשממה 

תא המילשהש  תעב  יתשא , לש  התיירפסב  יתאצמ  םינש  שמחו  םירשעמ  הלעמל  ינפל 
ארויג רוספורפ  לש  םיהדמה  ורפס  תא  תדה , לש  היפוסוליפב  הלש  טרוטקודה  ידומיל 

". תולגתהו הריצי  דרמ   " תוישיאה תרותב  םהוש 

ףוריצ לש  ומסקב  דומעל  יתלוכי  אל  תירבעה , הפשל  הבהאו  ול  הלודג  תושיגרש  ימכ 
דע .רפסה  תאירק  תכאלמל  דימ  יתשגינו  תולגתהו ,' הריצי  דרמ   ' הזה רידנה  םילימה 

םלועמ עומשל  אלו  וייח  לכ  תויחל  לוכי  םדא  .לודג  ןומטמ  ידיב  לפנש  יתנבה  הרהמ 
רופיצ  " ורישב ךז  ןתנ  ררושמה  ךכ  לכ  הפי  תאז  אטבמש  יפכ  הזכש , ךז  יפויו  לילצ 

אל תאזכ  יפוי  תבר  רופיצ  יתוא /  התאר  רופיצה  יפוי /  תבר  רופיצ  יתיאר  ": " הינש
 / םולש לש  םילימ  יתרמא  שמש /  לש  טטר  זא  יתוא  רבע  יתומ //  םוי  דע  דוע /  הארא 

.םויה דוע  רמוא  אל  שמא /  יתרמאש  םילימ 

םיגצוימה תוישיא , לש  םידגונמ  םיפיטיכרא  ינש  ויתוצקבש  יתוישיאה  ףצרה  לע  והשנכיא  םיאצמנ  םדא  ינבכ  ונלוכ  םהוש , רוספורפ  יפ  לע 
תעד ילבמ  ףאוש  אוה  .דוחיאה  רוטקו  הבר  המצועב  לעופ  ןושארה  לע  .סופיזישו  סולטנט  תינוויה , היגולותימה  ןמ  םירוביג  ינש  ידי  לע  לשמכ 

יכורשב ומצע  תא  םמורמ  ילטנטה  סופיטה  םוי  םויה  ייחב  .הלואגה  ךרד  לע  תואיצמה  םע  דדומתמ  אוהו  םחרה , לא  רוזחלו  ומצע  תא  ןיאל 
םע דדומתמ  אוהו  ךילהתה  לע  ןוגעל  ףאוש  אוה  .הדרפהה  רוטקו  הקזוחב  וילע  לעופ  יפיזסה  סופיטה  דגנמ , .תויגולואדיאו  םיכרע  לש  םילענה 

.הריציה ךרד  לע  תואיצמה 

קוסעל יתוליחה  םרטב  תאז  היהו  דואמ , יתוא  ןרקס  רבדה  .תרחא  םירחא  וליאו  ךכ , םיבשוח  םימיוסמ  םישנאש  םתס  הז  ןיא  יכ  יתבשח , דימת 
דומילה תפוקת  .תינושארה  תושגרתההו  הגיפסה  תפוקתב  יתייה  ןיידע  .הילע  בותכלו  תילארשיה  הקיטילופב  רתוי  יעוצקמו  דקוממ  ןפואב 

.תעדומ יתלבה  םירמוחה  ףוסיאו 

םייטילופה תונחמה  ןיב  הברה  תונושה  תא  בטיה  ריבסמ  הז  לדומש  יתעתפהל , יתיליג  ונכותב  םילודגה  םיחוכיווה  תא  חנעפל  יתיסינשכ 
ויה םשפנב , הדקי  הלודג  הנומאו  לודג  םולח  ומלחש  ףא  הנידמה , לש  םידסיימה  תובאה  לשמל , ךכ  .םהיניב  ןוימדה  תא  םג  ךא  לארשיב 
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תרתופ  ' התנוכ ןאכ  ומיקהש  הרבחהו  .הריציה  ךרד  לע  תואיצמה  םע  ודדומתהו  ךילהתה  לע  ונגע  םה  .םייפיזש  םיסופיט  רבד  לש  ורקיעב 
ונא .ונברקב  תוקזח  תוילטנט  תומגמב  ןיחבהל  רשפא  םידסיימל , ינש  רוד  םויכ , וליאו  .הנידמה  תא  םיקהל  ולכי  הלאכ  םישנא  קר  תויעבה .'

'. תויעבה תרציימ   ' התונכל ןתינש  הרבח  וז  .הלואגה    ךרד  לע  תואיצמה  םע  םידדומתמו  תויגולואדיאבו  םיכרעב  ונמצע  תא  םמורל  םיברמ 

וניבצמב הדירמב  םיליחתמ  תועמשמ  לש  םייח  ויפ , לע  .תוישונא  תורבחו  תותד  לש  ןיוהיזל  םג  ורפסב  הז  לדומב  שמתשמ  םהוש  ארויג 
: םיכרד יתש  ונינפב  תוחותפ  רומאכ , ןאכמו , .תומל  םג  ךכו  דלוויהל  וננוצרל  םילאוש  ןיא  וב  ונייח  לש  תיסיפאטמה  תונכתב  הדירמ  .ימויקה 

.הריציו הלואג 

םמצע תא  םיממורמ  הלאו  הלא  .םיינוציקה  םייתדהו  ןימיה  ןיבל  לארשיב  יתמגודה  לאמשה  ןיב  ררושה  ברה  ןוימדה  לע  עיבצהל  רתויב  קתרמ 
.םיימשה תארי  לע  ישילשהו  ןימיה  ךרד  לע  ינשה  לאמשה , ךרד  לע  דחאה  .תויגולואדיאו  םיכרע  לש  םיילענה  יכורשב 

.םהלש רתוי  המלש  הנומת  תגצהל  תומרותו  םירבדה  תא  תוריבסמה  תופסונ  םיכרד  םג  םנשיש  ןבומכ 

ירופיס יפ  לע  םינומדקה , םירבעה  יכ  תנייצמ , םלוע ," ךותב  םלוע   " הפשה לש  היפוסוליפב  אלפנה  הרפסב  רטכש  הקבר  רוספורפ  לשמל , ךכ 
תשודק לש  .תושדחתהו  הריצי  לש  םייח  .םיישונא  תולובגב  םייח  לש  םיכרע  םלוע  וצמיא  םה  .הפשה  יווצ  יפ  לע  ויח  ונלש , םיננוכמה  ארקמה 

םלועה תויוברת  דגנמ , .םרופישבו  םייחה  תבטהב  םידקמתמה  תוליעפו  המזוי  לשו  ישפוח  ןוצר  לש  .םייתרבח  םיכרעו  תויתליהק  לש  םייחה ,
לש תומחלמו  םישוביכ  תועסמב  ונייפאתהש  תויוברת  .םלועה  תויחצנבו  םזינימרטדב  לרוגב , ונימאה  ןה  .דואמ  תויביסרגא  ןרקיעב  ויה  קיתעה 

סרהבו ינומה  גרהב  דימת  ומייתסהש  תועסמ  .לרוגה  לע  הטילשו  תונובירל  םיפאושה  םיינושל , יטנא  םייוואמ  לש  הקתעהו  הכלשהכ  ןהיטילש ,
לע תיטסישפה , תיצאנה  היגולואדיאה  אוה  ןהלש  ןורחאה  גצמהו  .ך  " נתה ומכ  תישונא  הריצי  תומדב  םשו  רכז  וריתוה  אלו  תויוברת , לש 

.הללוח איהש  ינומהה  גרההו  האושה 

לדומ יפ  לע  ךכ  .םהלש  הזל  קוידב  ההז  ותלועפ  סופדש  עדוי  ונניאו  םיינוציקה  םייתדהו  ןימיה  תא  ףוקתל  הלא  םימיב  הברמ  יתמגודה  לאמשה 
דייהטרפא םזישפ  תונעזג , לע  יארונ  ללמב  ץראה  תא  ףטוש  אוה  .רטכש  הקבר  לש  היתונחבה  יפ  לע  םג  ךכו  םהוש , ארויג  לש  תוישיאה 

, ושפנ אונש  ןימיה  ומכ  קוידב  לאמשה , ףאוש  תעד  ילבמו  םיבר  םינבומב  .םייטסישפ  םיסופד  יפ  לע  לעופ  אוה  םגש  עדוי  ונניאו  המודכו ,
.םיישונא תולובגב  םייחל  הנויגהבו  הפשה  יווצב  דרומ  אוה  .תואיצמה  לע  תונובירלו  הטילשל 

ישעמ תיברמ  לע  אל  םגו  עבטה  יקוח  לע  אל  לרוגה , לע  אל  הטילש  ןיא  ונמעמ  שיאלו  רחאמ  .יניתשלפה  אשונל  רשאב  דחוימב  טלוב  הז  רבד 
םתוירחאמ םיררחושמ  םיברעה  וזכש  היארב  .ונב  קרו  ךא  יולת  לוכהש  סופדה  תא  ץמאל  אוה  לאמשל  רתונש  לכ  ונידי , ישעמ  םניאש  םדאה 

וזכש תולהנתהש  ןבומכ  .םיניתשלפל  הנידמ  םיקהל  ונילעשו  םישבוכ  ונאש  הסיפתה  החמצ  הנממ  תיתשתה  וז  .תיניתשלפה  היעבה  ןורתפל 
.תובוט תואצות  תגשה  החיטבמ  הנניאש  יאדוובו  תיתייעבו , דואמ  דע  תנכוסמ 

אוה .ונלוכ  תא  תפפואש  הלודגה  תירוביצה  תומהלתהל  ותוירחאמ  ותוא  הקנמ  הנניא  םיילסרבינואה  םיכרעב  לאמשה  לש  תיחישמה  ותוקבד 
.ינוציקה ןימיהש  יפכ  קוידב  ךכל , אלמ  ףתוש 
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אל וא  ןכ  תיניתשלפ  הנידמ  לארשיב : ירוביצה  חישה  לע  היגולירטה  ךותמ 

חיש תרציימ  הער  תיטילופ  תכרעמ  .םישדח  םיקפוא  רבע  לא  ךרדב  תובחרנ  תוימואל  תומכסה  שוביגלו  שדח  ימואל  חישל  האירק  וז 
.המינפ ונל  םירוקש  םיבוט  אלה  םירבדה  דוסיב  םידמועה  םהש  ער , ירוביצ 

תיניתשלפה היעבה  ןורתפל  םתוירחאמ  םיררחושמ  םיברעה  תחא : התועמשמ  ינידמ , קפוא  גיצתו  תינידמ  המזויב  טוקנתש  לארשימ  השירדה 
.העינכ בתכ  הז  םולש , םכסה  אל  הז  .תיניתשלפ  הנידמ  םיקהל  ונילעש  ןאכמו  וניפתכ , לע  םיחנומ  המשאהו  לטנה  לכו 

, ןדוס בול , סינות , וקורמ , ךרד  ברעמב , רי  ' גלאמ תויברעה , תונידמה  תושורפ  וילע  םוצעה  םיחטשה  ףקיה  תא  םיאורו  סובולגה  לע  םילכתסמשכ 
לש שארכ  לארשי  הזה  יפוס  ןיאה  בחרמבו  ןופצב , הירוסו  ןונבלו  חרזמב , ןריאו  קאריע  ןדרי , ץרפמה , תויוכיסנ  הידועסל , דעו  ןדעו  ןמית  םיירצמ ,

.םישבוכ ונאש  אוה  ותוא  רמול  רשפאש  ןורחאה  רבדה  הכיס ,

םיקהל שי  םייוצמ  ונא  וב  ירורעזה  הכיסה  שאר  לעש  רמול  ידכ  ךכב  ןיא  ךא  םיניתשלפ , םיברע  לש  הלודג  הייסולכוא  הייח  ןורמושו  הדוהיב  ןכא ,
סננ תנידמ  תמקה  ךרד  לע  אל  ךא  הדגב , םייחה  םיניתשלפל  וניניב  הדרפהל  ףואשל  שי  טלחהב  .ןיתשלפ  המשו  רתוי  דוע  הנטק  הנידמ 

ונביבס תונידמ  םהב  םימיב  תאז  תושעל  ןיא  חטבו  .הזכ  היה  םרטש  רוציי  וננורגב –  זחאתש  ןדרי  תנידמ  ןיבל  וניניב  תינוביר  תיניתשלפ 
.הנש דועב  וליפא  רוזאה  תפמ  הארת  דציכ  עדוי  ונניא  שיאו  תוקרפתמ ,

חפל לופיל  אלש  רמשיהל  ונילע  םלסאלו , תויברעל  םיפושחו  ןוכיתה , חרזמב  םייחש  ימכ 
ךרע אוה  םג  ןאכ  ונמויק  .ברעמב  גוהנה  ינקדצה  םדאה  תויוכז  חיש  לש  שוקיה 

לש ןתוקרפתהו  תולודגה  היתומחלמ  תובקעבו  הרבעש , האמה  תליחתמ  .ילסרבינוא 
.ינתא - ימואל סיסב  לע  ןתיברמ  בורל , תושדח  תונידמ  ודסונ  םלועב  רבע , - תוירפמיא

תורשע .םוקמל  םוקממ  ןתרבעהו  תויסולכוא  יפוליח  לש  םוצע  לג  רצונ  הז  ךילהתב 
דחא םוקמב  קר  .תושדחה  םהיתוצראב  וטלקנו  םדיתע  תא  ואצמ  םיטילפ  לש  םינוילימ 
ושרוגו וחרבש  םיניתשלפ , םיטילפ   600,000 לש כ - ךסמו  תוטילפה , בצמ  חצנוה  םלועב 

.םע בורל  םויה  ונעגה  תואמצעה , תמחלמב  לארשי  ץראמ 

םיברעה םהיחאש  ןיחבהל  לכונ  ונתעד  תא  שבשל  םדאה  תויוכז  חישל  עירפנ  אל  םאו 
יעצמאכו לארשי , לש  המויק  םצע  לע  םייאמה  ףונמכ  םהב  םישמתשמ  םיניתשלפה  לש 

תבוט תמאב  םא  .תימלסא  המדא  וז  םדידלש  לארשי , ץרא  יחטשמ  םויה  אובב  הקוליסל 
ויה ןה  .תחאב  וזה  היעבה  תא  רותפל  ברע  תונידמ  ולכי  ןהיניע  דגנל  םיניתשלפה 

לש דמעמו  תויוכז  םהל  םינתונו  םיניתשלפה  םיטילפה  תיברמ  תא  ןכות  לא  תוטלוק 
לש םבוליש  לע  לארשי  תנידמ  םע  םירדסהל  םיעיגמ  ויה  דגנמו  .הרושה  ןמ  םיחרזא 

םג ךכ  .ןדרי  תנידמ  םע  םתיברמ , תא  אל  שוריפב  ךא  ןורמושו , הדוהימ  םיבחרנ  םיחטש 
קיפסמ םיבחרנ  םיחטש  העוצרה , יבשות  ןעמל  תוצקהל , םיירצמ  לע  .הזעל  רשאב 

.שירע - לא הכאוב  ןוכיתה  םי  תעוצר  ךרואל 

ןוכיי אל  לארשי  תנידמ  לש  היפתכ  לע  קר  לטומ  תיניתשלפה  היעבה  ןורתפ  לטנ  דוע  לכ 
אלא ןכ , תושעל  הלוכי  ונניא  הדבל  לארשי  .תיניתשלפה  היעבה  ןורתפל  תירקיעה  םתוירחאמ  םיברעה  תא  ררחשל  ונל  רוסא  .ונרוזאב  םולש 

.םישדח םיבאשמו  םיבחרמ  רבע  לא  התוא  ץורפל  שיו  תוער  היתואצותש  האוושמ  וז  .המויק  דוסיב  הרומח  העיגפ  ריחמב 

ךא יולת  םולשהש  היוגש  תיגטרטסא  הסיפתמ  תרזגנ  וישכע  םולשל  השירדה  .ונילע  וטלתשי  שואייו  חור  רצוקש  רוסאו  דיתע , שיו  הווקת  שי 
- יברעה ןמזה  םיטלוש  ןאכ  .ונירוזאל  המיאתמ  הנניאו  תיתודליו  תינייכב  איה  .םיילסרבינואה  םיכרעה  חיש  סוריוומ  תושק  תלבוסו  ונב , קרו 

.דאהי ' גהו הנדוהה  יגהנמו  ימלסא ,

ותופצל היה  לוכי  אל  שיאש  רבדכ  הירוטסיהב –  העתפה  לש  גוס  תיארונהו , תירברבה  ונירוזא , תא  םויכ  תדקופה  תיתברה  המוהמב  ההזנ  םא 
, רפע דע  קחשנ  שודקה  תונובירה  ןורקעו  תוקרפתמ , ונביבס  תונידמש  העשב  .לארשיל  תושדח  תויורשפא  םג  ןמזמש  בצמ  הזש  תוארל  ןתינ  – 

םג ומכ  תולובגב 67 , תיניתשלפ  הנידמ  תמקהל  ונתודגנתהל  תימלוע  היצמיטיגל  לבקל  רתוי  הבר  תולקב  לכונ  תודלונ , תושדח  תונידמש  תעבו 
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תא וחיטביש  תוירוטסיה  תורשפלו  םיידדה  םימכסהל  תורשפא  הנומט  ןאכ  .לארשי  תנידממ  קלחכ  ילארשיה  ןומרחבו  ןלוגה  תמרב  הרכה 
.תורודל לארשי  לש  המויק 

תיברעה הגילה  תמזוי  לעו  תידועסה  תינכותה  לע  םירובידו  ןותמה  םלסאה  תוצרא  םע  היצילאוק  תומדב  אווש  תונוימדל  ספתיהל  ונל  לא 
ןורתפ אל  הז  .תרדאה  יונישב  תרבגה  התוא  וז  תולובגב 67 . תיניתשלפ  תינוביר  הנידמ  לש  התמקה  תרומת  תאז  לכ  לארשי , םע  םולשל 

לש םהידסחב  אל  תמייקתמו  היח  הדסונ , לארשי  .דבלב  ינמז  אוה  תימלסאה  הסיפתה  יפ  לעש  והשמ  אלא  תורודל , ונמויק  תא  חיטביש 
ןמזהו הלימה  ונל  םג  זא  םהלשמ  ןמזו  הלימ  שי  םיברעל  םא  .תוכזב  ןאכ  ונחנא  .םתוסח  תחת  ונתוא  ףנכמה  ןורתפ  לבקל  ונל  לאו  םיברעה ,

.ונלשמ

םיברמ ונא  .םירבדה  לע  תיניינעו  תיעוצקמ  תוננובתה  ןובשח  לע  דימת  אב  הזו  תיגולואדיאו  תיכרע  רתי  הטומ  לארשיב  יטילופה  חישה 
רורד תתלו  תיגולואדיאה  תויתמגודה  לש  התוצירעמ  ררחתשהל  ונילע  .ןיא  ונתסיפתלש  הלאל  םיזבו  היגולואדיא  שי  ונלש  ךכב  תואגתהל 

.ישפוחל תאצלו  םהינימל  תויגולואדיאה  יימס  ינורבל  ייב  ייב  רמול  .הרוהטה  הנובתלו  חורה  תזועתל 

חסונ תומויא  תויגולואדיא  םג  ןהיניב  .םיבחרנ  םייוניש  תלחהל  םינומה  תוסייגמכ  תינרדומה  הירוטסיהב  יזכרמ  דיקפת  היה  תויגולואדיאל 
םזילרבילהש תוארהל  ןיינעמ  .תעדל  שי  תאז  תאו  םייוניש  ינפב  לושכמ  תווהמ  תובוט  תויגולואדיא  םגש  םימי  םיעיגמ  ךא  .םזינמוקהו  םזיצאנה 

תיתפרצה הכפהמה  תונויערל  המודב  תללוכו , הרודס  םלוע  תסיפת  לש  ןבומב  היגולואדיא  ונניא  אוה  .יפוריאה  הזמ  ותוהמב  הנוש  יאקירמאה 
ךרבחל השעת  לא   " לש ידוהיה  ללכה  תא  דואמ  דע  םיריכזמה  גהנתהל –  דציכ  רתויב  טעומ  תונורקע  רפסמ  לש  טס  אלא  הלש , חורה  יכלהלו 

.הנתשמה תואיצמל  םמיאתהל  הווצמ  רודו  רוד  לכש  ךילע – " אונשש  המ 

יטסילמינימ לדומ  םיעיצמ  הקירמאב ) דחוימב   ) םילרבילה : " תונקדצה לע  קרפב  םיאטחה " תעבש   " ורפסב גרבניילק  דעיבא  רוספורפ  בתוכ  ךכו 
םיעגופ ןיא  םאו  םתלוז  לש  ותחוורב  םיעגופ  םה  ןיא  םא  .רחאה  לש  ויתויכזל  דובכ  םהל  שי  םייבויח  םיכרע  םוקמב  .רסומ  לש  יטמגרפו 

בוטה הרקמב  תויחל ." ןתו  הייח   " .ןהל םישרדנ  םה  ןיאו  תוירסומ  תושירד  םישרוד  םה  ןיא  הזל  רבעמ  .םתבוח  ידי  םיאצוי  םה  םהלש , םתחוורב 
לרבילה יניעב  .םלצא  אצמת  אל  םומינימל –  רבעמ  ןהש  הדימ  תומאב  הדימעל  השירד  תירסומ –  תונעבות  לבא  קדצ , - יא לע  םיממוקתמ  םה 

". טרפה שפוחל  דובכ  רדעה  איה  תירסומה  תונעבותה 

םיבירי םהו  םהיעינמלו , םהיתופקשהל  םידגנתמ  ונאש  םישנא  םיתיעלו  דואמ , דע  םיעיתפמו  םיבכרומ  םה  םייחה  יכ  רמאנש , תאזב  םייסנו 
, יניתשלפה אשונל  רשאב  קדצ  לארשיב  ןימיה  ךכ , המשל ." אב  המשל  אלש  ךותמ  ו" םיקדוצ , אקווד  תירוטסיה  הייארב  ונלש , םיזע  םייטילופ 

.תאזב תודוהל  הלודגהו  ץמואה  תא  ונל  היהיש  ךירצו 
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תומכסה תריציל  ףואשל  ןכ  לע  שי  .וננוחטיבו  וננסוח  לע  תומייאמו  היטרקומדב  תועגופ  ןהו  לארשי  ללכל  םיפתושמ  תילארשיה  הרבחהו 
.הז םוחתב  םג  תובחר  תוימואל 

' ונירחבנ  ' לש געלנהו  יאכראה  ללמל  תותפתהל  אל  .שיה  לש  תויורשפאה  בחרמל  רורד  תתלו  ןהינימל  תויגולואדיאה  ינכוס  תא  תוחדל  ונילע 
םיכרעב םמצע  תא  םיממורמ  םיידוחיא ,'  ' שפנ יכרוצל  הנעמבו  תעד  ילבמש  ונברקב , םיילטנטה  םיסופיטה  לש  םכרדמ  רוסל  םיאקיטילופה ,

, תימוי םויה  םייחה  תייווהמ  םיקתונמה  ונכותב , הימדקאהו  תוברתה  חורה , ישנאמ  ולא  לש  םדמעממ  שושחל  אל  ףוסבלו , .תויגולואדיאבו 
.לארשיב שיא  ינפ  לע  ןורתי  לכ  םהל  ןיא  םקוסיע  ימוחתל  רבעמשו 

אלה םירבדה  דוסיב  תדמועש  ןה  .תיטילופה  תכרעמה  ןשארבו  הנידמב , םיירוביצה  ונייח  תוכרעמ  לש  תידוסיה  ןתשלוח  תרקדזמ  הז  לכ  לעמו 
, בלה ץמואו  חורה  הזועתמ  והשמו  תונעוצקמב  בוט , לכשב  קר  אלא  יהשלכ , היגולואדיאב  ךרוצ  ןיא  הז  ילוח  אפרל  ידכו  .ונל  םירוקש  םיבוט 

.םידסיימה תובאה  לש  םתומלעיה  םע  תורודה  יפוליחב  ונל  ודבאש 

.תושעל דציכ  עדויו  ןיבמ  ונניא  לאמש  - זכרמה תאז  תאו  .לארשיב  הקיטילופה  לש  הינפ  יוניש  םע  קר  אובי  יתרבח  - ילכלכה םויה  רדס  יוניש 

הלוכי המשל  היואר  תיטילופ  תכרעמ  קרש  ונכותב , םייטרקומד  םייח  לש  המצוע  חותיפ  אלל  .הקיטילופה  לש  השרגמ  לא  רודכה  רבוע  ןאכמו 
היהי אל  הנידמב , םיירוביצה  ונייחל  רשאב  וילע , םולחנש  בוט  רבד  םוש  הל –  ףילחת  הנניא  התובישח  לכ  םע  תירוביצה  האחמהו  רצייל – 

דלי וליפא  ןיאו  הרובש  תקוש  ינפב  םיבצינ  ונא  םש  .לארשיב  ירוביצה  חישה  לע  היגולירטב  ישילשה  רמאמב  קוסענו  רבדנ  ךכ  לע  .ונידי  גשיהב 
.םוריע אוה  ךלמה  רמואו  םקש  דחא  ןטק 
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תונרמש לש  הדוצמכ  תסנכה , ןיינב  הלמס  לע  םויכ , תרייטצמ  הקיטילופה 
המליצ  ) היתוביבס לע  תונערופו  סרה  תערוזה  תילארשיה , הרבחה  בלב  תויאכראו 

( לדנמ תנע 

יונ דורמנ  רבמצדב  3
,2015

ונלש ירוביצה  חישב  הקיטילופה  לע 

ונילע דחיו  ונלוכל , ףתושמ  אוה  .תויגולואדיאו  םיכרע  לע  םימשמ  רובידל  ןיינע  אל  םגו  ןימי , וא  לאמש  לש  רופיס  ונניא  הקיטילופה  םוחת 
.ונחתפל תדמועה  איה  תושפיטה  .ונקתל 

ודמולל שיש  עוצקמכ  ללכ  תספתנ  הנניא  איה  .ונמקהש  הפיה  הכלממב  רתויב  חנזומה  םוחתה  .רקפה  חטש  איה  לארשיב  הקיטילופה 
.שממ לש  םייטילופ  םייח  ונכותב  םימייקתמ  ןיא  השעמלו  וב , תוסנתהלו 

תיטילופ תואיצמ  לא  ךרד  ץורפל  ונדעב  םיענומ  םיירקיע  םילשכ  השולש 
: השדח

ןויגה ל' הקיטילופה ' ןויגה   ' ןיב לידבהלו  דירפהל  ונתלוכי  רסוח  ןושארה ,
.הנידמל הנידמלש  המו  הקיטילופל  הקיטילופלש  המ  תקזחב  הנידמה ,'

.ונממ רטפיהל  ונילעש  דלומ  םגפ  לש  גוס  הז 

יטילופה השעמכ  ונדי  לע  ספתנ  הנידמה  לוהינ  יניינעב  קוסיעהש  הרוק  ךכ 
םולשהו ןוחטיבה  תולאשב  ברעהו  םכשה  םיקסוע  ונלוכ  .יביטמיטלואה 

.איה אלו  הקיטילופה , לש  ירקיעה  הדועי  והזש  םירובסו  הלכלכו  הרבחו 

ךא הנידמה  יניינע  לוהינב  ובורב  קסוע  ונלש  ירוביצה  חישהש  ןוכנ  הז 
.תעדל ונילע  תאז  תאו  הקיטילופ , ונניא  ורקיע 

תויועמשמבו ותוכיא  תחטבא  לש  ןבומב  ירוביצה  חישב  תקסוע  הקיטילופה 
םיינורקעה םהיחוסינב  ותוא , םיאשונה  תונויערה  לש  תויללכה 

חורה יכלה  תא  םגרתל  הנידמה  לש  הדיקפת  .םיבחרה  םהירשקהבו 
ןסיסבבש תעדה  לוקישש  הדובע , תוינכת  ללכל  רוביצב  הלאה  םייללכה 

.םייתשה ןיב  לידבמה  קדה  וקה  והז  .דואמ  דע  טרופמו  יעוצקמ  ינכט , ורקיעבו  רתוי , יניינע  אוה 

.החנמו תנווכמ  תיעוצקמ  תיתשת  לש  התורדעיה  דחוימב  תטלובו  תולאש  םילאוש  ןיא  הב  תיטילופ  תוברת  לש  המויק  םצעב  ץוענ  ינשה , לשכה 
לארשיב תוגלפמהו  .הנידמב  םייטילופה  ונייחל  רומאה  לכב  תוגהו  ןויעו  הבישח  יכילהת  לש  םמויקב  ךרוצל  החוכ  לכב  תשחכתמה  תואיצמ 

.ןוגראהו לוהינה  תמכוח  לש  ביבש  לכמ  תונקורמ 

.םיילגרב ונמצעל  םירויו  ונתבוט  דגנ  םילעופ  ונא  םירקמה  בורבו  לפת , םירציימ  ונאש  ללמהו  תולשוכ  ונתולהנתה  יכרדש  הרוק , ךכ 

יכרדמ לילכ  םימלעתמו  וזה , חורב  ונמצע  תא  םיממורמ  ונא  .ונרוד  תא  תנייפאמה  תיגולואדיא  תיכרעה  רתיה  תייטהמ  רזגנ  ישילשה , לשכה 
.הנידמה לש  הנוחטבו  הנסוח  לע  תערכמה  םתעפשהו  ןהיתודסומו , םיירוביצה  ונייח  תוכרעמ  לש  ןתולהנתה 

.תיווז ןרקל  קחדנ  שאר , יופחו  םלכנ  הלש , יתילכתה  דממהו  גגוחו , ונייח  לע  טלתשמ  הקיטילופה  לש  יתילכת  יתלבה  דממה  הזה , לודגה  קירב 
לש תימואל  הריזכ  רתויו  רתוי  תספתנ  הקיטילופה  םיחטבמ , ףוח  רבע  לא  לארשי , תנידמ  וזה , תניפס  תא  טישהל  םיצמאמב  דקמתנש  תחת 

.ןיינע לש  ופוגל  םניאש  תונטק  ינימו  תוניבמוק  לשו  םיירזגמו , םיימוקמ  םיסרטניא  לש  םירעוכמ , וגאו  חוכ  יקבאמ 

עגונב עיצהל  המ  הברה  הל  ןיאו  היטרקומדה , לש  אלפומה  ירוטסיהה  רופיסה  םע  העוקת  ונייחב , דואמ  בושח  דיקפת  הלש  הימדקאה ,
םויכ תטלשה  הצובקה  יגיצנ  הבישח , לכ  ונכותב  תמייקתמ  אלשכו  .לשממהו  תוריחבה  תטיש  יוניש  לש  אלפה ' תחסונ  טרפ ל' הקיטילופל ,

רוביצה תא  ריאשהלו  םהידיבש , םילומגתהו  חוכה  תא  רמשלו  ךישמהל  דעונ  םוי  לש  ופוסבש  הטישה , יוניש  ןויער  תא  ץמאל  םירהממ  הנידמב 
.העפשהו לקשמ  לכ  רסחו  סמרנ  דודש , הנומתל –  ץוחמ  בחרה 

תואיצמ דעל  ךישמהל  הווצמה  יחצנ  םתירוגלא  יפ  לע  ותנכותש  םיטובורכ  םילעופו  ונייח , לש  תמאהו  דוסיה  תולאשב  םיקסוע  אלש  הז  הככ 
.רבע
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תירקיעה הריזה  תא  תווהל  הדיקפת  .המצע  ינפב  תדמועה  תוהמ  איה  יטרקומדה –  טפסנוקב  בושח  דואמ  דיקפת  הקיטילופלש  ןיבהל  ונילע 
, ונכותב תובחר  תוימואל  תומכסה  רצייתש  המצוע  .הנידמב  םייטרקומד ' םייח  לש  המצוע  חותיפ   ' לע תדקפומ  איה  .םייטרקומדה  ונייח  לש 

תואיצמה ירגתא  םע  רתוי  בוט  ןפואב  דדומתהל  ונל  ורשפאיש  תויתועמשמ  תולוכי  ססבתו  ונתולהנתה , יכרד  לש  ןתוכיא  תא  חיטבת 
.הנתשמה

רתויב םיבחרנ  םייא  ונכותב  םנשי  וזה  תדבוכמהו  הלודגה  הירטמה  תחתש  תעדל  ונילע  תיטרקומד , הנידמ  איה  לארשיש  םיאגתמ  ונאש  ףא 
: דוסי תונורקע  ינש  שיגדהל  דואמ  בושח  תאז  עקר  לע  .תיטרקומד  הרואכל  איהש  תואיצמ  תררוש  םהב 

; םיברה ףותיש  ( 1)
.תיביטקלוקה הנובתל  הנוילע  תופידע  ןתמ  ( 2)

.ונכותב יוטיב  ידיל  םיאב  םניא  ללכ  ולא  דוסי  יכרע  ינש  רבדה , לש  יתוהמה  ןבומב  יכ  דיגהל , רשפא  הנידמב  תוגלפמה  תדובע  תא  םינחובשכ 
, תסנכל םירחבנה  םיאקיטילופה  ידי  לע  םירצימ  אלל  תוטלשנ  תוגלפמה  הב  תואיצמ  הל  תרייטצמ  יטרקומד  םזילמרופ  לש  קד  הטעמ  תחת 

תוגלפמה ירבח  ונא , וז  תואיצמב  .תוטלחה  תלבקו  הדובע  לש  םייואר  םיכילהת  לכ  ןהב  םימייקתמ  אלו  ןהלש , שארה  יבשוי  ידי  לע  דחוימבו 
.אל ותו  הלשממלו  תסנכל  םיאקיטילופה  םיבכור  םהילע  םירומח ' לש  המרופטלפ  םילושמ ל' ולוכ , רוביצהו 

לש תוירקיעה  היתומישמ  תא  התע  רידגנ  ונייח , לע  המוצע  העפשה  ונתולהנתה  יכרד  לש  ןתוכיאל  יכ  ונתוא , החנמה  הבחרה  הרכהה  ךותמ 
: םויכ ונכותב  ספתנש  הממ  דואמ  דע  תונושה  הקיטילופה ,

; ונכותב יתרבח  - יטילופ - ירוביצה חישה  לש  ותוכיא  תא  חיטבהל  ( 1)
; דיתעב הנידמה  תא  וליבויש  םיאקיטילופ  לש  ריעצ  רדאק  לש  ותחימצ  תא  חיטבהל  ( 2)

.תינוטלשה תכרעמהו  תיטילופה  תכרעמה  ןשארבו  םיירוביצה , ונייח  תוכרעמ  לש  ןתולהנתה  תוכיא  תא  חיטבהל  ( 3)

.ונברקב םייקתמ  ונניא  ליעל  רומאה  ןמ  רבד  םושש  דיגהל , רתוימ 

.תוירוביצה וניתוכרעמ  לש  תידוסיה  ןתשלוחב  וז  תואיצמ  ךורכל  םיברסמ  ךא  הרושכ  םניא  םירבדהש  םישח  ונא 

יונישל הווקת  ןיאו  םיער  ךכ  לכ  םירבדה  םא  .תירוביצה  האחמה  איהו  השדח  החסונ  הלועו  תחמוצ  הקיטילופה  לש  םייספאהו  ןולדיחה  ךותמו 
רתוי ןיאו  םיידי  ונמרה  רוציקב , .םירחאה  םיבחרמבו  תרושקתב  רוביצה  יליבוממ  םיבר  ונכותב  םינימאמו  םיבשוח  ךכ  .תאז  השעת  האחמה  זא 

.הקיטילופב הנומא 

םתלוכיב ןיאו  רחאמ  .קיפסמ  ונניא  דבלב  הז  ךא  םירשכומו , םיבוט  םבור  .םיריעצו  םישדח  םישנא  הקיטילופה  לש  הירעשב  םיאב  תעל  תעמ 
.םימוצע םידספה  הנידמל  םויכ  רציימה  רבדה , ותואמ  דועה  ותואב  תאש , רתיב  םיתיעלו  םיכישממ , םה  םייקה  ןמ  גורחל 

דסייל ךרטצנ  .הבר  תונעוצקמו  םירסח  הכ  ונאש  חורה  תזועת  תשרדנ  ךכ  םשלו  ונייח , לש  וז  תרזגב  תולודג  תוירוטסיה  תורומת  ללוחל  ונילע 
לש ןתולהנתה  יכרדב  לודג  הנפמ  ללוחלו  השדח , תיטילופ  תוברת  ססבל  תולודג , תוינומגה  תגלפמ  יתש  לע  תנעשנה  השדח , תיטילופ  תכרעמ 

.תוגלפמה

: השדח הקיטילופ  לא  ךרדב  ונילע  תלטומה  היישעה  קמועל  תחא  המגוד  הנה  דבלב , השחמה  יכרוצלו 

יסופדו הדימה  תומא  לכב  דומעל  הילע  ךככו  םיבחרנ , םיירוביצ  םינייפאמ  תלעב  תוליעפ  איה  הקיטילופש  הסיפתה  תא  ץמאל  תעה  עיגה 
תתלמ עונמ  אוהו  תיטילופה , תכרעמב  םיפסכה  אשונל  קר  סחייתמ  לשמל , הנידמה , רקבמ  .םהינימל  םיירוביצ  םינוגרא  םיבייחמה  הדובעה 

הנידמל תונמאנ  תבוחל  טרפ  לארשיב , תוגלפמש  תיביאנה  הסיפתה  ןמ  ררחתשהל  ונילע  .תוגלפמה  לש  ןתולהנתה  יכרד  ללכל  ותעד  תא 
תא םויכ  תנייפאמ  הכש  הברה , היצזיליטנפניאלו  היכרנאל  חתפמה  םכל  הנהו  .תולהנתה  לש  תולבוקמ  הדימ  תומא  לכמ  תופח  היקוחלו ,

.ונלש הקיטילופה 

ןגרואב לפטנש  ילבמ  ונידיב  חלצי  אלו  הלעי  אל  םיירוביצה , ונייחל  רשאב  וילע , םולחנש  בוט  רבד  םושו  תיתוכיא , הקיטילופל  ףילחת  ןיא 
.םוריע אוה  ךלמה  רמואו  םקש  דחא  ןטק  דלי  וליפא  ןיאו  הרובש  תקוש  ינפב  םיבצינ  ונא  .הז  בושחה 

לדחמ הז  .שעמו  םינוא  ירסח  ונאו  ונידיב , לוכה  הקיטילופל  רשא  תואיצמה , יביכרמ  תיברמ  לע  הטילש  ונל  ןיא  תיניתשלפה  היעבל  רשאב  דועב 
.יהמ הקיטילופ  םויכ  םיניבמו  םיעדוי  ונאש  המ  לכמ  הברהב  גרוחה  והשמ  .תננוכמ  היישע  ןאכ  תשרדנו  קנע  ירוד 
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םיברעה םהיחאל  םיניטסלפה  ןיבש  ןיינע  אוה  ינידמה  ךילהתה 

לש היוגש  הגצה  הליחתכלמ  התייה  תימואל , - וד הנידמ  וא  תונידמה  יתש  וא  הסיסבש  תיניטסלפה , היעבה  ןורתפל  תירניבה  השיגה 
ונתוא ררחשיש  ךרד  ץרופ  והשמ  .ונמויקל  הזה  יטירקה  ימואלה  אשונב  תשדוחמ  הבישח  תשרדנ  וישכע  .ןולשיכל  הנודינ  ךכיפלו  םירבדה 

הזה רטנולפה  ןמ 

םיניתשלפה ךכמ , רתוי  .תיניתשלפה  היעבל  קר  םירבדה  תא  םצמצל  רשפא  יא  .ולש  קנעה  בחרמב  ונמויק  תא  לבקמ  ונניא  ולוכ  יברעה  םלועה 
הזה עצפה  תא  םיצור  םה  .היעבה  לש  הנורתפב  םיצור  םניא  םה  .הנממ  רטפיהלו  הצוחה  לארשי  תא  קוחדל  ידכ  םיברעה  ידיב  ףונמ  םיווהמ 

.םמדמו חותפ 

ירחא לארשיב  תפרוטמה  הצירה   " .ינוימד םלוע  תודבל  ףאו  ונמצעל  רקשל  תואיצמה , ןמ  םלעתהל  םינכומ  ךכ  םשלו  םולשל  םיהמכ  הכ  ונא 
: שדח רופיס  ץצ  הנורחאל , .הלכלכל  לבונ  סרפ  ןתח  ןמוא , לארשי  רוספורפ  רמוא  המחלמ ," האיבמ  אלא  םולש , האיבמ  הניאש  קר  אל  םולש ,

םירבד .םולש  לע  ונמע  ןה  םג  ומתחי  תונותמ  תוימלסא  תונידמ  שולש  תוחפל  זא  תיניתשלפ  הנידמ  תמקהל  תידועסה  העצהה  תא  לבקנ  םא 
ויפמ םג  תועמשנ  תומוד  תורימאו  .ם  " ואב והינתנ  הלשממה  שאר  לש  ומואנל  הבוגתב  היזיוולטב  הדובעה , תגלפמ  "ר  וי גוצרה , קחצי  רמא  הלא 

.דיתע שי  תגלפמ  "ר  וי דיפל  ריאי  לש 

"צ) חי םוליצ : " ) תורובש תומלצמ  שמח   " טרסה ךותמ  .ריתפ  יתלב  ימואל  ביטרנ 

םניא םה  .םהל  ןתינש  המ  לכ  ולבקי  םיברעה  דיפלו , גוצרה  לש  םתעידיל  זא  םיססבתמ ? םה  המ  לע  וזה ? העיבקה  תא  םיינשה  וצצמ  הפיאמ 
תא שי  םהל  .וב  םיזחאנ  םהש  תונידמה  יתש  ןויער  סיסבב  דמועש  המ  הזו  .דועו  דוע  ונב  סוגנל  םילוכי  םה  ךא  תאזה , תעב  ונדימשהל  םילוכי 
אל םה  .ולש  תמסרופמה  הנדוהה  תייגטרטסאו  עודיה  ימלסאה  ןמזה  הז  .תורודה  ךלהמב  ושעי  התע  גישהל  וחילצה  אלש  המו  םהלש , ןמזה 

.םינבלצל ושעש  יפכ  הזה , רוזאה  ןמ  קלוסנו  עודיה  ידוהיה  םידודנה  לקמ  תאו  תואלקפ ' תא ה' ונלוכ  חקינש  דע  וטקשי 

לש םישביה  םימה  תוראבל  דובכ  רחא  תכלשומ  םדאה  תויוכז  תליגמו  קד , דע  קחשנ  שודקה  יתנידמה  תונובירה  ןורקעו  רעסה , םוהי  ביבסמשכ 
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סננ תנידמ  םיקהל  תעה  אל  וז  הנש , דועב  וליפא  רוזאה  תפמ  הארית  דציכ  עדוי  ונניא  שיאו  םהיתוחולשו , "ש  עאד ימחול  ידי  לע  ברע  תוירבדמ 
.תונותמ תוימלסא  תונידמ  לע  תויזהל  ןמזה  אל  םגו  .לארשי  לש  הנורגב  זחאתש  הזכ , רוציי  היה  אל  םלועמש  תינוביר , תיניטסלפ 

יתייה אל  ןורמושו ? הדוהימ  אצנשכ  תרחא  היהי  הזש  ונידיל  עקות  ימ  .סאמחה  תא  ונלביקו  הזעמ  ונאצי  .הללאבזיחה  תא  ונלביקו  ןונבלמ  ונאצי 
.ברע תונידמ  לש  ןדסחב  אלו  תוכזב  ןאכ  ונאו  .תמייק  הדבוע  איה  .וב  רוזחל  רשפאש  יוסינ  הנניא  לארשי  .הירוטסיהה  םע  הככ  רמהמ 

.םולש ןאכ  ןוכיי  אל  לארשי  תנידמל  םהינפ  םעו  םירצמלו  ןדריל  םבג  םע  םיניטסלפה  דוע  לכ 

תא ונחנאו  םהיחטשב  תאז  ושעיש  הנידמ  םהל  םיקהל  םיצור  םיברעה  םא  .תיניטסלפה  הנידמה  תא  םיקהל  ברעמב  ונדידי  לע  אלו  ונילע  אל 
תרגסמב םיניטסלפה  לש  םבוליש  אוה  ירשפא  ילאיר  ןורתפ  שוביכ ." םייתסי ה" תאזבו  ורהבתיו , ובצייתי  םירבדהשכו  ןמזה  אובב  ןתינ  ונקלח 

םירכינ םיקלח  םוקתש  תרגסמה  ידיל  ריבענ  ירוטסיה , הרשפ  םכסה  תרגסמב  זאו , .םימיה  תשש  תמחלמ  ינפל  בצמה  היהש  יפכ  ןדרי , תנידמ 
תויולחנתהה וז  תרגסמב  .וננוחטיב  חטבויו  וזרופי  הלא  םיחטשש  רחאל  קר  תאזו  .םלוכ  תא  אל  ןפואו  םינפ  םושב  ךא  ןורמושו , הדוהי  יחטשמ 

.ולש היעבה  אלו  ןורתפה  ןמ  קלח  ןה  ונידיב  וראשייש  םיחותפה  םיחטשב 

.אמייק רבו  תונכתיה  רב  ןורתפ  אלו  תודבאתה  תחסונ  איה  התריב  תיחרזמה  םילשוריו  ןדרי , תנידמל  ונניב  תולובגב 67 , סננ  תנידמ  תמקה 
המחלמ תוינאו  הזעב  למנ  לע  בושחל  קר  .רוזאה  ןמ  לארשי  לש  הקוליסל  הכוראה  ךרדב  דעצ  דוע  הז  םיניטסלפהו  םיברעה  תניחבמ  רומאכו ,

אל שיאש  תיתבר  תירוזא  המוהמ  התועמשמ  תיניטסלפה  הנידמה  תריבכ  םילשוריו  .הלחלח  ררועמ  עבק , ךרד  םש  תונגוע  תויקרוטו  תוינאריא 
אוה ימ  , " רקב יבא   ) רחבנה םעכ  םתפלחהל  םתמחלמב  םידוהיה  לע  םלסאה  לש  לודגה  ונוחצנ  תא  למסל  םילשורי  ומכ  ןיאו  .הפוס  תא  עדוי 

?"(. רחבנה םעה 

ולהנל ףואשלו  תומייק , תויכרעו  תויגולואדיא  תויטילופ , תורגסמל  תיניטסלפה  הלאשב  ונכותב  ירוביצה  ןוידה  תא  ףיפכהל  אלש  רמשיהל  ונילע 
ונמויקל הנכס  אוה  יחישמה  ינוציקה  ןימיה  .רתוי  היואר  ךרדלו  תובחרנ  תוימואל  תומכסהל  עיגנ  ךכ  קר  .רשפאה  לככ  יעוצקמו  יניינע  ןפואב 

.הז אלו  הז  אל  .םלועה  יילוח  לכל  רוזמ  איביש  םיילסרבינואה ," םיכרעה   " םשל הנועה  םימסק  הטמ  ודיבש  רובסה  ילואגה , לאמשהש  יפכ  קוידב 
ידיב ראשהו  שדקמה  תיב  תיינבו  ןורמושו  הדוהי  יחטש  לכ  חופיסו  לאמשה , לש  רצויה  תיבמ  תילואג  הסיפת  איה  םימעה  ינשל  תונידמ  יתש 

.יחישמה ןימיה  לש  ושרדמ  תיבמ  םיימש – 

ונידי ישעמבו  ונב  קרו  ךא  יולת  לוכה  אל 

םתוירחאמ םתוא  ררחשמה  ןורתפ  לכ  .םירבדל  תוירחאב  םיאשונ  םיברעה  םג  .ונידי  ישעמבו  ונב  קרו  ךא  יולת  לוכה  אלש  ןיבהל  שרדינ  רקיעב 
תונובירלו הטילשל  םיינסרהה  םיישונאה  םיפחדה  רחא  ףחסיהל  אלש  רמשיהל  ונילע  היהי  ןכ , ומכ  .ולבקל  ןיאו  ודוסימ  לוספ  תיניטסלפה  היעבל 

תוחתפתהו תינידמ  המזויב  טוקנל  השירדה  ינידמ , קפוא  לע  םיקסופ  יתלבה  םירובידה  םלוע .)" ךותב  םלוע  , " רטכש הקבר   ) תואיצמה לע 
תינרדומה תונויצה  .ונרוזאב  םוקמ  הל  ןיאש  תיברעמ  הלחמ  םה  .ולא  תוינדרמ  תופיאשמ  תורישי  םירזגנ  יד , ונישע  אל  הנהש  םשא  תושגר 

.םימיא ונילע  ךלהל  ןיאו  םיגשגשמו , םיחרופ  ונא  םיישקהו  ךרדב  תויעבה  לכ  םעו  הנש  הלעמל מ-120  ינפל  הלחה 

םיצור ונא  .ונילע  התפכנ  םיבר  םינבומבש  תואיצמ  .הררופלו  לארשי  תא  שילחהל  םיברעה  לש  הלודגה  היגטרטסאה  ןמ  קלח  אוה  שוביכה " "
לש הגושגשו  התודירש  תא  וחיטביש  םיילאיר  תונורתפל  עיגהל  םירשפאמה  םיאנתה  ורצוויי  םרטב  ןכ , תושעל  םילוכי  ונניא  ךא  הנממ  ץלחיהל 

.םיידדצ דח  םידעצ  עצבל  ףאו  םינוש  םייניב  ירדסהל  עיגהל  ןתינ  ואובי  םימי  דע  .תורודל  לארשי 

לע ותוא  ריבעמש  רבדכ  םיילסרבינואה  םיכרעב  לאמשה  לש  ותוקבד  תא  םיהזמו  לארשיב , תיטילופה  הפמה  תא  בטיה  םיארוק  םיניתשלפה 
וכמתיש םלועה  תומואל  תרחבנה , לארשי  תלשממ  לש  השארל  לעמ  תוינפ , םזוי  אוה  דציכ  םיאור  םה  .רחא  תעד  לוקיש  לכ  לע  רבוגו  ותעד 

וישעמב לאמשה  ךכבו  .בטיה  תאז  םילצנמ  םיניתשלפה  .ןברקב  הער  ץראה  תביד  תא  איצומו  לארשי , לע  םרח  תלטהבו  תונידמה  יתש  ןויערב 
.לילעב ירסומ  ונניא  אוהו  םיניתשלפה  םע  הלועפ  ףתשמ 

תוירוטסיה תויונמדזהלו  תושדח  תויורשפאל  חתפ 

םה ונירוזא  תא  םידקופה  םיעוריאה  .םדוק  ןתומכ  ונעדי  אלש  תוירוטסיה  תויונמדזהלו  תושדח  תויורשפאל  חתפ  םג  איה  וז  הפוקת  דגנמו ,
ונילעמ תוחדל  תונלבסב , רזאתהל  םישרדנ  ונא  .םות  דע  הלצנל  ליכשהל  ונילעו  התופצל , היה  לוכי  אל  שיאש  הירוטסיהב  העתפה  תקזחב 

םיילואג חור  יכלה  רחא  ףחסיהלמ  רשפאה  לככ  ענמיהלו  הבר , תינידמ  הנובת  תולגל  ונירוזא , תא  תומלוה  ןניאש  תוזיזפו  חור  רצוק  לש  תומגמ 
הרכהו היצמיטיגל  גישהל  ונל  רשפאת  ונרוזאב  הווהתמש  השדחה  תואיצמה  .ןמזה  תא  שי  ונל  םג  זא  ולש  ןמזה  תא  שי  םלסאל  .םהינימל 

ילרגטניא קלחכ  ןלוגה  תמרבו  ילארשיה  ןומרחב  הרכהו  תונידמה , יתש  לש  רוגשה  םגדה  ךרד  לע  אלש  תיניתשלפה  היעבה  ןורתפל  תימואלניב 
.המייתסה אל  ןיידע  תואמצעה  תמחלמש  רמול  ןתינ  הז  ןבומבו  .לארשימ 



.הל תוירחאה  תא  ןמצע  לע  ולבקי  ברע  תוצרא  ראשו  םירצמו  ןדרי  םא  קר  םשגתהל  לכוי  הנורתפ  ךא  ונחתפל , תצבור  ןכא  תיניתשלפה  היעבה 
לע תאז  ונאבה  םיבר  םינבומב  .ונכ  לע  ראשיי  םייקה  בצמהו  תומדקתה  םוש  גשות  אל  ךכל , ונמכסה  ונתושפיט  בורבו  ונילע , ולוכ  לטנה  דוע  לכ 

אלו םיברעה  םהיחא  םע  םיניתשלפל  ןיינע  הנושארו  שארב  אוה  םולשל  ינידמ  ךילהת  .תורצויה  וכפהתהו  גרוב  הזיא  ונישארב  בבותסה  .ונמצע 
.םאתהב ונקלח  תא  ןתינ  תעה  אובב  רומאכו , .ונתא 

רופיסה ןכ , לע  .וענמל  ךירצו  ןתינו  הקדצה  לכ  וב  ןיא  רתוימ , אוהש  לארשיב , ןימיל  לאמשה  ןיב  לודגה  טקילפנוקה  לש  וביל  בל  והזש  קפס  ןיא 
רובעל ונילע  .דימו  קספיהל  בייח  ול  םידגנתמש  םיער  םישנא  םלומו  םולשה ,' הנחמ   ' תמגוד םולשב , םיצורש  םיבוט  םישנא  ונכותב  שיש  הזה 

.ונייחב יתואיצמהו  ירשפאה  לעו  יטנוולרה  לע  חישל  בל  תולאשמ  לש  חישמ 



The political process for peace is a matter between the
Palestinians and their Arab brothers
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The political process for peace is a matter between the Palestinians and their Arab brothers

We must now consider something groundbreaking to release us from this
tangled situation.

Arab leaders meet at an Arab League meeting. (photo credit:REUTERS)

The binary approach to solving the Palestinian problem, based on either two states or a binational state,
was from the outset a flawed presentation of the situation, and therefore is destined to be a failure. We
must now rethink this national issue, which is critical to our existence – something groundbreaking to
release us from this tangled situation.
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The entire Arab world does not accept our existence in their enormous space. This issue cannot be
reduced only to the Israeli-Palestinian problem.

 In addition, the Palestinians are used as a lever by the Arabs in order to push Israel out and get rid of it.
They do not wish to solve the problem. They want this wound open and bleeding.

We in Israel desire peace so much that we are willing to ignore reality, lie to ourselves and even invent an
imaginary world. “Israel’s insane race toward peace not only has not brought about peace, but has brought
war,” said Professor Yisrael Aumann, winner of the Nobel Prize in Economics.

Recently, a new story has emerged: if we accept the Saudi initiative to create a Palestinian state, then at
least three moderate Islamic states will also sign peace agreements with us. This was said by Isaac
Herzog, Zionist Union leader, in response to Prime Minister Benjamin Netanyahu’s speech at the UN.

Similar words were spoken by Yair Lapid, chairman of the Yesh Atid party.

Where did these two get this idea from? What do they base it on? Herzog and Lapid should know that the
Arabs will accept anything we give them. At this time, they cannot destroy us, but they can take more and
more bites out of us. This is the basis of the two-state idea which they hold on to. They have their time, and
what they cannot achieve now they will do over the course of generations.

This is the well-known Islamic time and the famous strategy of hudna. They will not be quiet until we all
pack our things, take our Jewish walking stick and, like the Crusaders, get out of this area.

When all around us we see stormy chaos, the principle of national sovereignty has been eroded until it is
extremely thin, human rights are being dumped unceremoniously into the dry wells of Arab deserts by
Islamic State fighters and their like, and nobody knows what the map of the region will look like even one
year from now, this is not the time to establish a dwarf sovereign Palestinian country – and there has never
been such a thing – which will seize Israel’s throat. It’s also not the time for fantasies about moderate Arab
countries.

We left Lebanon and got Hezbollah. We left Gaza and got Hamas. Who says it will be different when we
leave Judea and Samaria? I wouldn’t gamble this way with history. Israel is not an experiment that you can
take back. It is an established fact. And we are here by right, not by the good graces of Arab countries.

As long as the Palestinians’ backs are to Jordan and Egypt and their faces are turned to Israel, there
cannot be peace here.

It is not our responsibility and not the responsibility of our friends in the West to create a Palestinian state.
If the Arabs wish to establish a state for them, they can do this in their territory, and we can contribute our
part at the right time and when things stabilize and become clear, and then the “occupation” will come to an
end. A realistic and feasible solution is to integrate the Palestinians into Jordan, like before the Six Day
War.

And then, in the framework of a historic compromise agreement, we will transfer to this framework
significant parts of Judea and Samaria, but under no circumstances all of it. And this is only after these
areas are demilitarized and our security is assured. In this framework, the settlements in the open
territories that will remain ours are part of the solution and not part of the problem.

Establishment of a dwarf country based on the 1967 borders between us and Jordan with east Jerusalem
as the capital is a formula for suicide, and is not a sustainable or feasible solution. As said above, in terms
of the Arabs and the Palestinians, this is another step on the long path to kicking Israel out of the region.
The thought of a port in Gaza and Iranian and Turkish warships permanently anchored there is horrifying.



Jerusalem as the capital of the Palestinian state means widespread regional turmoil which may never end.

There is nothing like Jerusalem to symbolize Islam’s great victory over the Jews in their efforts to replace
them as the chosen people (see Avi Beker’s book The Chosen: The History of An Idea, and the Anatomy of
an Obsession).

We must take care not to subject our internal public dialogue about the Palestinian question to the existing
political, ideological and moral frameworks, and must strive to conduct it in the most practical and
professional manner possible.

This is the only way to reach a broad national consensus about a more appropriate path. The extreme
messianic right wing in Israel is just as much of an existential threat as the redemptive Left, which believes
it holds a magic wand named “universal values” that can cure all the world’s illnesses.

Neither of these approaches is right. Two states for two peoples is a redemptive stance from the workshop
of the Left, and annexing all of Judea and Samaria and building the Temple and leaving the consequences
in God’s hands is a stance from the study house of the messianic Right.

We must understand that not everything depends only on us and our actions. The Arabs are also
responsible for this situation.

Any solution that releases them from their responsibility regarding the Palestinian question is illegitimate
and cannot be considered. We must also be careful not to get carried away with destructive human
impulses to control and rule over reality. (See Professor Rivka Schechter’s book A World Inside a World ).
These impulses are behind the constant talk of a political horizon, the demand to take political initiative,
and the development of feelings of guilt that we haven’t done enough. This worldview is a Western illness
that has no place in our region. If Islam can bide its time, then we too can bide our time. Modern Zionism
began more than 120 years ago. Despite all the challenges along the way, we are growing and thriving,
and nobody can frighten us.

The “occupation” is part of a wide strategy of the Arabs to weaken Israel and break it apart, a reality which
in many ways was forced upon us. We want to be freed from it, but we cannot do it before creating the
conditions which will allow the achievement of realistic solutions to ensure the survival and prosperity of
Israel, for many generations to come. Until then, we can achieve interim arrangements and even take
unilateral steps.

The Palestinians read the Israeli political map well, and identify the Left’s adherence to universal values as
something that drives it crazy, canceling out all other considerations.

They see how it initiates contact, behind the back of the elected Israeli government, with world nations,
and encourages them to support the idea of two states and boycotting and slandering Israel.

The Palestinians are exploiting this very effectively. And in this way the Left is cooperating with the
Palestinians, which is in itself an immoral act.

On the other hand, our times are also an opening for new and historic opportunities which we have never
seen before. The events taking place throughout our region nobody could have predicted, and we must
learn to take full advantage.

We need to resist any tendencies to impatience and impulsiveness which are not fitting to our region, act
with diplomatic wisdom, and not be swept away by redemptive trends. The new reality being created in our
region will allow us to achieve legitimacy and international recognition to solve the Palestinian problem, not
based on the model of two states, and obtain recognition of the Israeli Mount Hermon and the Golan



Heights as integral parts of Israel. In this regard, it can be said that the War of Independence has not yet
ended.

The Palestinian problem indeed crouches at our door, but its solution can be realized only if Jordan and
Egypt, and all the other Arab countries, take upon themselves the responsibility for it. As long as the
burden is only on us, to which we have agreed in our stupidity, no progress can be achieved and the
current situation will not change. In many ways we have brought this upon ourselves.

Some screw came loose in our heads and the tables have turned. The peace process is first and foremost
a matter for the Palestinians and their Arab brothers, and not for us.

As I said above, when the time comes, we will contribute our share accordingly.

There is no doubt that this is the heart of the big conflict between the Left and Right in Israel, which is
unnecessary, unjustified and must and can be prevented. Therefore, this perception that we have good
people who want peace, such as the “peace-camp,” and facing them evil people who oppose them, must
cease immediately.

We must switch from a discourse of wishful thinking to a discourse of the relevant, possible and feasible.

The writer is author of the new book about the Israeli political system, Towards a New Paradigm.
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ךירצ ךכ  .םיעשופל  טלקמ  ריע  הנניא  תודהיהו  הל , יואר  הפיכ  שבוח  לכ  אל 
( ילש יטרפ  םוליצ   ) .תועבגה ירענל  סחייתהל 

יונ דורמנ  רבמצדב  26
,2015

? ישממ םויא  אוה  לארשי  לש  התדהה  םאה 

אוה הרצעל  לוכיש  ידיחיה  רבדה  .קוחר  ןתינה  לככ  הלש  היגולואדיאה  םע  ךלת  איהו  התוהמב , תיטסיביטקא  העונת  איה  תיתדה  תונויצה 
'. לארשי תודחא   ' לש בושחה  ךרעב  העיגפ 

ו- ןוימדהו " תושממה  ץרא  : " ץרווש בד  רוספורפ  תאמ  תיתדה  תונויצה  לע  דואמ  דע  םיבושחו  םיניינעמ  םירפס  ינש  יתארק  םינש  ינפל כ-15 
". היגולואדיא יקרפו  תודלות  תיתדה : תונויצה  "

יחטש רורחש  םע  הברקב  וצרפתהש  תוילואגה  תושוחתה  חכונל  תאזו  תינויצ , תיתדה  תוגהב  לארשי  ץרא  לש  הדמעמב  קסוע  ןושארה  רפסה 
.םינומא שוג  ידי  לע  תויולחנתהה  תמקהו  םיחטשב  יביסרגאה  תובשייתהה  ךלהמו  םימיה , תשש  תמחלמב  םילשורי , ןבומכו  ןורמושו , הדוהי 

דציכ .הפוסל  דעו   20 האמה ה - תליחתמ  הלש  םייגולואדיאה  תודוסיה  תחימצ  תאו  תיתדה  - תינויצה לש  היתודלות  תא  רקוס  ינשה  רפסה 
.םייתרבחהו םייטילופה  העפשהה  ידקומ  לא  םיילושה  ןמ  הכרד  תא  וזה  העונתה  הסליפ 

םע ךלת  איהו  התוהמב , תיטסיביטקא  העונת  איה  תיתדה  תונויצה  יכ  ותרימא , דחוימב  יל  רוכז  ץרווש  רוספורפ  לש  םוכיסה  ירבדמ 
הז ךרעב  העיגפ  ןיא  דוע  לכ  לארשי .' תודחא   ' לש בושחה  ךרעב  העיגפ  אוה  הרצעל  לוכיש  ידיחיה  רבדה  .קוחר  ןתינה  לככ  הלש  היגולואדיאה 

.ךשמיי "ל  נה םזיביטקאה 

שלחומ רוביצ  אוה  לארשיב  ינוליחה  רוביצה 

תובאל ינש  רוד  ונימיב , לארשיב  ינוליחה  רוביצה  קפס , לש  לצ  אלל 
תידוהיה תרוסמה  ןמ  קחרוהו  רדוה  אוה  .שלחומ  רוביצ  אוה  םידסיימה ,
םיינוליח םייחל  בטיה  ותוא  ןיכיש  ךוניח  לביק  אל  םגו  םינושה , היסיסבו 

.םייכרעו םייתוכיא  םייתועמשמ , םיימואל 

םייניב דמעמ  תורצוויה  לש  םייעבטה  םיכילהתה  יכ  ףיסוהל , ןתינ  ךכ  לע 
, לארשיב ךכו  ברעמב , תוילרביל  - תויטרקומדה תונידמב  ליכשמו  לודג 

.תוימואלה תאו  תוירדילוסה  תא  והשמ  וקחדו  דיחיה  תא  ומיצעהו  ולעה 
לע תיתדה , תונויצה  הבר  הוודחב  הסנכנ  הזה  רועפה  קדסה  ךות  לא 

הרבחב םיזחאמ  דועו  דוע  שוביכל  הכרדב  תוילואגה , היתוחולש 
דימת תויתמחולו  תונטק  תוצובקל  וב  ליבשה  הז  .תילארשיה  הקיטילופבו 

.ןורתי שי 

יחבשב רמאמ  םעפ  בתכ  יקסבונורב ז"ל  םרוי  תוברתה  שיאו  יאנותיעה 
הסנרפ לש  רתי  - תוגאדמ םיררחושמו  םיישפוח  םישנאש  ךכ  לע  .תונגרובה 
לומ לא  דאמ  דע  םיעיגפו  םיפושח  םזילרבילהו  תונגרובה  ךדיאמ , ךא  .תישונאה  הריציהו  תוברתה  תוחתפתהל  הבושחה  תיתשתה  םג  םה 

.םויה ןאכ ד' ונבצמו  םלוע , לש  ורדס  םתסה  ןמ  הזו  .תויתדו  תוינימי  תוינמואל  תוצובקו  םיינוציק , םייגולואדיא  םימרז 

תיתדה תונויצה  לש  התיילע  לע  הצממ  קיפסמ  רבסה  ונל  הנהו  לארשיב , תיטילופה  תכרעמה  לש  השקה  תירודה  התשלוח  תא  ךכל  ףיסונ  םא 
.עירפמ ןיאב  תילארשיה  המבה  תמדק  לא 

תוכרפומ ןה  הילע  ינוציקה  ןימיה  תוטלתשהו  הנידמה , לש  התדההמ  ינוליחה  רוביצה  תוששח 

ףא ןתינ  ךכמ , רתוי  .תוכרפומ  ןה  הילע  ינוציקה  ןימיה  תוטלתשהו  הנידמה , לש  התדההמ  ינוליחה  רוביצה  תוששח  רתוי , הבחר  תולכתסהב 
.היכרעו החור  תילרבילה , היטרקומדה  תונורקע  תלבק  ךות  הנידמה , ייחב  רואנה  יתדה  רוביצה  תובלתשה  לש  םייבויח  םיכילהת  לע  עיבצהל 

.ונממ םירדענ  םויכש  תיתרבח , המצועו  תושיחנ  לש  לזרב  ריק  וביצי  רואנהו  ינוליחה  רוביצהש  םוקמה  ותואב  רובעי  לובגה  רומאכו ,

םידרחה ברקב  םייבויח  םיכילהת  לע  עיבצהל  םג  ןתינו  .םתוריעצב  דוע  ןתוא  םיריסמש  תופיכה  ישבוחמ  שילשכ  לע  תורומ  תוקיטסיטטסהו 
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המ עדוי  ימו  .תואטיסרבינואבו  תוללכמב  םידומילה  ילספס  לע  םיבשוי  םהמ  םיברו  אבצל , רתוי  םיסייגתמ  הדובעל , רתוי  םיאצוי  םה  .הנידמב 
הָׁשָדֲח הָריִׁש  רֹואָה , ףַחָס  םָּלֻּכ  ַחּורָה , אָׂשָנ  םָּלֻּכ  ידבל :"  " קילאיב לש  ורישמ  תואלפומה  תורושה  תא  ןנשנו  רוזחנ  דוע  ילוא , .דיתעה  ונל  ןפוצ 

.בֵּלִמ יִּתְחַּכַּתְׁשִנ  ְךַר , לָזֹוּג  יִנֲאַו , הָניִנְרִה ; םֶהיֵּיַח  רֶקֹּב  - תֶא

ינניא .תידוחיי  תילארשי  תוברתו  םייח  חרוא  לשו  היטרקומד  לש  םישרשומו  םיקזח  קיפסמ  תודוסי  ונכותב  וקצונ  הנידמה  םוק  זאמ  ךכמ , רתוי 
תעונת .ןהל  לכות  אל  תינמז  דצ  - חור םושו  תויביסנטניאו , תוקזח  דואמ  ןה  רבדה  תא  תורבגתמה  תויגרנאה  .הז  בצמ  לע  ישממ  םויא  ההזמ 

.ךכמ םירכשנ  אצנ  ונלוכו  הלש , השדחה  ןוזיאה  תדוקנ  תא  אצמת  םויכ , םידע  ונא  הל  הנימי , תלטוטמה 

יאצוי הריציו  היישע  לש  םייח  ונכותב  םימייקתמ  היתוכרעמו , היתודסומ  הנידמב , םיירוביצה  ונייח  תריז  תא  תנייפאמה  הלודגה  השלוחל  טרפ 
.תורוד וב  רבודי  דועש  םיהדמ  רופיס  הז  .םימוחתה  לכב  םרשועב  ןפוד 

ןחביש בטומ  .ךרדה  וז  אל  .ןולשיכל  הנודינו  היוגש  סרהו , ןברוח  לש  ןוציק  ישיחרת  תגצה  ךות  רוביצה , לע  םימיא  ךלהל  לאמשה  תייגטרטסא 
תובוט תונווכ  .דכלמו  סייגמ  שדח  ימואל  סותא  רידגהל  ידכ  וב  ןיאו  יאכראו  ןשי  רפסמ  אוהש  רופיסה  .ולוכ  םלועה  תא  םישאי  םרט  ומצע  תא 

הערה חורה  תא  ריבגמו  ונכותבש  תוילילשה  תומגמה  תא  קזחמ  קר  לאמשה  הנותחתה  הרושה  יחנומבו  תובוט , תואצות  תגשהל  הבורע  ןניא 
.תבהלשמה

.תד אל  רבכ  וז  הצקה  דע  תאז  םיחקולשכ  .תויחישמהו  הלואגה  איה  ןהמ  תחאו  האיצי  תדוקנ  ינימ  לכ  שי  תדל 

םג ןה  ברעמה  תונידמ  בור  .ךרוצ  וב  ןיא  .םימ  תניחט  תקזחב  אוה  תיטרקומדו  תידוהי  הנידמכ  לארשי  תרדגה  תלאשב  רתיה  קוסיע 
תא תושעל  םייחל  תתלו  ונלש , תוילארשיה  תא  ןאכ  רוצילו  ךישמהלו  רקובב  םוקל  אוה  ונמעמ  שרדנש  לכ  .תוינתא  - תוימואל םגו  תויטרקומד 
אל םירבד  דימת  הפוסו  םדאה  תדיממ  תגרוח  תואיצמה  לע  תונובירלו  הטילשל  הפיאשה  .םיאבה  תורודל  והשמ  םג  ריאשהל  ךירצו  .םהלש 

.םיבוט

לכבו תוצרחנב  היעבב  לפטל  שי  .תויטפילקופא  תויזחת  רבע  לא  שולגל  ןיא  םייארונה , םהישעמו  תועבגה  ירענ  לש  השקה  העפותל  רשאב  םג 
ךכ .םיעשופל  טלקמ  ריע  הנניא  תודהיהו  .הל  יואר  הפיכ  שבוח  לכ  אל  .םיטפוכיספ  םיריעצו  רעונ  לש  הנטק  תצובק  קר  וזש  רוכזל  ךא  היטביה ,

םג .וזה  תעשופה  הרובחה  םע  גוהנל  ונילעש  יפכ  קוידב  םמע  גוהנל  שי  וז  הצובקב  םיכמותש  םינבר  םנשי  םאו  .וזה  הרובחל  סחייתהל  ךירצ 
.םהישעמ לע  הסכת  אל  םתפיכ 

םג תלבוקמ  טלחהב  הנורתפמ , קלח  אלא  היעבה  דוע  ןניא  תויולחנתההש  רמול  םויכ  ןתינ  ונירוזאב , יטילופואיגה  בצמה  חותינ  עקר  לע  םאו 
.םיינוציק ןימיו  לאמשל  לוקשו  ןותמ  בור  ןיב  אלא  לאמשל  ןימי  ןיב  הנניא  לארשיב  היעבהש  הרימאה , ילע 
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העשה וצ  איה  םיירוביצה  וניתודסומ  לש  תיתוכיא  תולהנתה 

עיגהו הזה  בושחה  רבדה  תא  ונחנזה  תוכורא  םינש  .ונתפוקת  לש  העשה  וצ  איה  םיירוביצה  וניתודסומ  לש  היוארו  תיתוכיא  תולהנתה 
ונייח תריז  לש  תיליוואה  התחנזה  רשאמ  רתוי  המינפ  ונילע  םייאמה  רבד  ןיא  .יוארה  דובכה  תא  ול  תתלו  ונקתל  וילא , רוזחל  תעה 

.ונרודב  הנידמב  םיירוביצה 

, וב ןורחאה ," םדאהו  הירוטסיהה  ץק   " םשב תיטילופ , הלכלכל  רוספורפ  המאיוקופ , סיסנרפ  לש  ורפס  תירבה  תוצראב  רואל  אצי  תנשב 1992 
תונידמ רבע  לא  התעמ  סנכתי  ולוכ  םלועהו  יגולואדיא , עקר  לע  םילודגה  םיכוסכסה  ןדיע  םת  יטסינומוקה  שוגה  תוטטומתה  םע  ותייאר , יפ  לע 

.ברעמה תוצרא  תמגוד  ילאידיאה , רטשמה  תא  הב  תואורו  תילרבילה , היטרקומדה  תסיפת  תא  תוצמאמה 

הכפהמהמ יטילופ : ןובקירו  יטילופ  רדס   " שדחה ורפס  לע  המאיוקופ  םע  ודסיימ , קינלור , איג  חחושמ   19/6/2015 המ - רקרמ  הד  ןויליגב 
ןהב תררושש  תויברעמ  תונידמ  לש  ןנולשיכו  ןתחלצה  תא  המאיוקופ  ןחוב  וז  רפסב  היטרקומדה ." לש  היצזילבולגל  דעו  תיתיישעתה 

ןווי ומכ  תורחא , תונידמ  עודמו  ךכ , דקפתל  בטיה  תודקפתמש  קרמנד , תמגוד  תונידמל , םרוג  המ  ומצע , תא  לאושו  תילרביל  היטרקומד 
.ער תודקפתמ  הילטיאו ,

לש היתודסומ  הב  תואיצמה  חכונל  תאזו  טעמב , הככש  תילרבילה  היטרקומדה  ןמ  המאיוקופ  לש  ותובהלתה  יכ  הלוע  םיינשה  ןיב  החישהמ 
הנוכמה תואיצמ  .הב  תועגופו  הנידמה  תא  תותיחשמה  הקולחלו , םידחוימ  םיסרטניאל  תונוש  תוצובקו  תוטילא  ידי  לע  בורל  םיבשנ  הנידמה 

הדימב ותוא  ונקורו  יטרקומדה  ךילהתה  לע  וטלתשה  הלשממה  ךותב  םיסרטניאה  תוצובקו  תוטילאה  "ב  הראב לשמל , ךכ  .יטילופ  ןובקיר  ויפב 
.ןמצע ןעמל  רקיעב  היטרקוריבה  תא  תולהנמו  ןתבוטל  םיקוחה  תא  תובצעמ  ןה  ןכותמ –  הבר 

תכרעמה ומכ  תוירוביצה , וניתוכרעמ  לש  ןתולהנתה  יכרד  תוכיא  תא  חיטבהל  שיש  איה  המאיוקופ  לש  וירבדמ  הלועה  תירקיעה  הנקסמה 
יתכלממה תורישהו  תיטרקוריבה  תכרעמה  תיטפשמה , תכרעמה  ומכ  תודסומ  לש  םתלועפ  ביט  תאו  תינוטלשה , תכרעמהו  תיטילופה 

.ונלש היטרקומדה  לש  התוכיא  תאו  ללוכה  ירוביצה  סרטניאה  לש  ומויק  תא  חיטבהל  ולכוי  הלאכש  םייתוכיא  תודסומו  תוכרעמ  קר  .ירוביצהו 

םהמ .םלועב  תוחילצמו  תוגשגשמ  תונידמ  גורידב  םיקסועה  הנש , ידמ  םימסרפתמה  םיברה  םיימלועה  תוחודה  ןמ  םג  תולוע  תומוד  תונקסמ 
לש תיתוכיא  תולהנתה  לש  תוהובג  תומרב  תונחינ  תוחילצמ  תונידמ  יכ  ךכ , לע  עיבצהל  ןתינ  תולהנתה .'  ' איהו תחא  תחצינ  הדבוע  הלוע 
רשקה תיולת  תוהמל  םינווכתמ  ונא  תולהנתה  ךרעב  הרעה :  ) .תינוטלשה תכרעמהו  תיטילופה  תכרעמה  ןשארבו  תוירוביצה  ןהייח  תוכרעמ 

(. ןבומכ יתוברת ,

.ונייח ללכ  לע  הבוטל  םיעיפשמה  םיבחרנ  ףדה  ילג  הביבס  תרציימ  הבוט  תולהנתה 

תועיבשל חתפ  איה  תיתוכיא  תולהנתה  .ונייח  ללכ  לע  הבוטל  םיעיפשמה  םיבחרנ  ףדה  ילג  הביבס  תרציימ  הבוט  תולהנתה  יכ  תוארהל  ןתינ 
םיבוטה וייח  תסיפת  תא  שבגל  ול  םירשפאמה  הבר , תומלתשהו  וייחב  בר  קופיס  שח  רוביצה  וב  בצמ  והז  .הנידמה  יחרזא  ברקב  הבר  ןוצר 

עדנ ןוכנ  להנתנשכו  .תילבולגו  תיביטקלוק  בושחלו  דכלתהל  הטונ  איהו  בוט  החור  בצמש  תימיטפוא , הרבח  תרציימ  הבוט  תולהנתה  .הנידמב 
, תוירסומה תויכרעה , תולאשה  ללוכ  רתוי , יביטקפאו  יתוכיא  ןפואב  םהב  לפטלו  ונתוא , תוקיסעמה  תויעבה  לולכמל  תומלוה  תובושת  תתל  םג 

.ונייח לש  תויתרבחהו  תויתוברתה 

יערז תא  .תיתרבח  תוררופתהו  לוציפלו  תוינוציק  תועדו  םיגיגה  לש  םתחימצל  היירופ  עקרק  יהוז  .תונערופל  חתפ  איה  היוקל  תולהנתה  דגנמ ,
התעמ םיפילחמ  יעוצקמהו  לכשומה  תעדה  לוקישו  הנובתה  תא  .םיירוביצה  ונייחב  הניפ  לכב  םייוצמ  םה  .רוריבב  תוארל  רבכ  ןתינ  תונערופה 
.תימוקמ רתוי  בושחלו  גלפתהל  הטונה  תימיספ  הרבח  תרציימ  איה  .ונרושיי  ימ  םפוסו  בר  םקזנש  תואיצמה , ןמ  םיקתונמה  תונויערו  חור  יכלה 

ידכ קוחר  תכלל  ךרוצ  ןיא  ךא , .בר  ףסומ  ךרע  שי  ולש  ומכ  הפיקמו  הבחר  היארלו  הלעמלמ , םירבדה  לא  אב  רקוחו , רוספורפכ  המאיוקופ ,
עדי תצק  םעו  הב , ךלהתהלו  ץראב  טושל  יד  ךכ  םשל  .בורל  תוער  תואצות  תורציימ  תוער  םייח  תוכרעמ  דציכ  תוארלו  םירבדה , תא  ןיבהל 

.המאיוקופ לש  הלאמ  תויתוכיא  תוחפ  אל  תונקסמל  עיגהל  רשפא  חורה , תזועתמ  והשמו  םייטנוולר , תולוכיו 

הטמלמ םיחמוצ  םהש  םעבט  םילודג  תונויער 

ונתאמ םיבר  .הטמלמ  םיחמוצ  םהש  םעבט  םילודג  תונויער  .םילודגה  תומשה  לש  סותאב  קר  יובש  תויהל  ול  רוסא  רקרמ  הד  ומכ  בושח  ןותיע 
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םימרותה םיימינונא  םיבר  םתוא  ינפב  םג  וירעש  תא  חתפי  רקרמ  הדש  ןכ , לע  יוארה  ןמ  .םקלח  תא  םהל  םימרותו  הלאכש  תונויערל  םיפתוש 
, םירכומ יתלב  םישנאמו  םייופצ  יתלב  תומוקממ  דימת  ועיגי  תונשדחו  ךרד  תוצירפ  לוכה , ירחא  .םילודג  תונויערה  לש  םשוביגלו  םתוחתפתהל 

ונאש םירבד  ונל  רפסיו  םימשמ  ונילא  דריש  המאיוקופ , םשב  ךרד  הרומו  איבנל  תוכחל  ךרוצ  ןיאו  .ךכמ  םלעתהל  הלוכי  הנניא  הבוט  תונותיעו 
.תוכורא םינש  רבכ  םיעדוי 

, ףשוח ינא  לארשיב , תיטילופה  תכרעמה  לש  התשלוח  ןפוצ  חונעיפב  קסועה  השדח ," המגידרפ  תארקל   " תילארשיה הקיטילופה  לע  ירפסב 
ונל אב  הז  ןכיהמ  ןיבהל  הסנמו  הנידמב , םיירוביצה  וניתודסומ  לש  םתלועפ  ביט  תחטבהל  רומאה  לכב  רודה  לש  ודי  תלזוא  תא  רתיה , ןיב 
.המויקמ םירזגנ  יתרבח  ןסוחו  החוור  גושגשו , הנושאר , הגרדמ  המצועו  חוכ  ליפכמ  איה  תיתוכיאו  היואר  תולהנתה  יכ  שיגדמ  ינא  .הזה  רבדה 

םינושארה תרובחו  ןוירוג  ןב  דוד  לש  תילנמונפה  םתחלצה  .ונלש  םידסיימה  תובאה  ןמ  אקווד  תניוצמ  המגוד  תחקל  םילוכי  ונא  הזה  ןיינעב 
איה תולהנתה  יכ  ונייח , עלס  לע  הקוקח  תודע  םהו  וז , תסיסב  השיגמ  העבנ  היתודוסי , תחנהו  הנידמה  תמקה  לש  רידאה  טקיורפב  ותאש ,

.וילע תעדה  תא  תתל  שיש  דסומ  דוסי 

רבדה תא  ונחנזה  תוכורא  םינש  .ונתפוקת  לש  העשה  וצ  איה  םיירוביצה  וניתודסומ  לש  היוארו  תיתוכיא  תולהנתהש  רמולו  םכסל  ןתינ  טלחהב 
לש תיליוואה  התחנזה  רשאמ  רתוי  המינפ  ונילע  םייאמה  רבד  ןיא  .יוארה  דובכה  תא  ול  תתלו  ונקתל  וילא , רוזחל  תעה  עיגהו  הזה  בושחה 

םיכרע לע  םימר  קרס  ירובידב  ונמצע  תא  ביגשהל  ךישמנו  וז , םייח  תדבועמ  םלעתהל  ךישמנש  לככ  .ונרודב  הנידמב  םיירוביצה  ונייח  תריז 
תיב ףלאה  תאו  תובוט , תואצות  תגשהל  הבורע  ןניא  דבלב  תובוט  תונווכ  .ורימאיו  וכלי  םהיריחמו  ונמעמ  ובגייש  םידספהה  ךכ  תויגולואדיאו ,

.הרהמבו דומלל  ונילע  הזה 



megafon-news.co.il http://megafon-news.co.il/asys/archives/247274

ןאיניבר תירוד  לש  שדחה  הרפס 

יונ דורמנ  ראוניב  2
,2016

םיירוביצה ונייחב  תויחה  תורדגה 

םיער םיעוריא  לש  לובמו  םיירוביצה , ונייחב  תויחה  תורדגה  לכ  וצרפנ  םידסיימה , תובאה  ימימ  דבלב  תורוד  ינש  לארשיב 2016 ,
.יברעל היידוהי  ןיב  תחא  הייח  רדג  הז  המ  זא  .ונתוא  םידקופ 

 – רפסה יתבב  דומילל  םירשואמה  םירפסה  תמישרל  ץוחמ  לא  ותאצוהו  ךוניחה  דרשמ  ידי  לע  היח ," רדג   " ןאיניבר תירוד  לש  הרפס  תליספ 
תויגולואדיאו םיכרע  לע  חוכיו  דוע  םתסמ  הברה  תגרוח  יברעל –  היידוהי  ןיב  ןמור  וזכרמבש  םושמ  תוללובתה , דדועל  לולע  אוהש  הנעטב 

.ונכותב

המ .םיירוביצה  ונייחב  תולובגה  תלאש  אוהו  יתוהמו  רתוי  לודג  והשמ  רתתסמ  הז  לכ  ירוחאמ 
תינרדומ הנידמב  לוכה , ירחא  .וזה  הבושחה  הייחה  רדגה  תרבוע  ןכיה  .אל  המו  ןוכנו  רתומ 

יללכ תרגסמב  קרו  ךא  לעופל  םהילע  .םילוכי  לכו  םידיחי  םינקחש  םניא  רוביצה  ירחבנ  תמדקתמו 
וז .היתודסומו  הנידמב  תוירוביצה  וניתוכרעמ  תא  םינייפאמה  םירדסהה  יפ  לע  םירדגומה  קחשמה 

.ונירחבנ לש  םתוחילש  תוהמ 

, השדחה תואיצמל  םמיאתהלו  םימייקה  םירדסהה  תא  תונשל  ךרוצ  שיש  םימי  םיעיגמ  טלחהב ,
היתודוסיו ונכותב  השבגתהש  תיטרקומדה  תוברתה  תא  םימאותה  םיכילהתב  תושעל  שי  תאז  ךא 

.םינושארה זאמ  ןאכ  ושבגתהו  וקצונש  יפכ  הנידמה , לש 

יסופדלו וילגרהל  םידגונמה  םייח  תוחרוא  םע  - בור לע  תופכלמ  עונמ  ןמדזמו  קמוצמ  יטילופ  בור 
תוהמ וז  .הינכתו  ונלש  תואמצעה  תליגמב  תוקוקחה  בהזה  תוליממ  םיגרוחה  חטבו  חטב  .וייח 
תולעופו וזה , היחה  רדגל  לעמ  ידמ  הבר  תולקב  תוצפקמ  לארשיב  ןימיה  תולשממ  .היטרקומדה 

תישארב ישעמ  תורפמ  ןה  ךכב  .הלוכ  הטישה  יונישל  ףאו  הנידמב  קחשמה  יללכ  יונישל  ףרה  אלל 
.ןווע םלעופ  לכו 

קוסיעמ םמורמו  בגשנ  רתוי  המ  .ונרכועבש  רבדה  אוה  תויגולואדיאו  םיכרע  ידקוממ  ונתויה 
ןמו ןמזב  החירב  לש  גוס  .תוירחאמ  ונתא  תררחשמה  םיאלפ  תחסונ  וז  .תויגולואדיאבו  םיכרעב 

םירייטצמ ךכ  .ןתוכיא  תחטבהבו  תוירוביצה  וניתוכרעמ  דודישב  קוסעל  םיטעממ  ונא  .תואיצמה 
ילודיג תא  החימצמ  רשא  איה  םיירוביצה  ונייח  לש  תמהוזמה  עקרקה  יכ  ונעדי , קר  וליא  .םירבדה 

.רתוי בוט  םוקמב  םויה  ונייהש  יאדוול  בורק  וניתוגורעב , םיחמוצה  ארפה 

ינוידב רופיס  רוביצל  רפסל  הלכלכה , רש  תא  ודיקפתמ  ריבעהל  םינושה , םירוטלוגרה  תא  ףוקעל  ךכ  םתס  לוכי  ונניא  לארשיב  הלשממ  שאר 
.וילע הטילחהש  זגה  הוותמ  תא  ררשאל  ותלשממל  רשפאל  ידכ  קר  תאז  לכו  םיינוחטבו , םיינידמ  םיכרצ  לע  ענכשמ  יתלבו 

הכימתל םינפומש  םיימואל  םיביצקתל  תעגונה  יהשלכ  הגירח  תמייקתמש  תבשוח  איה  םאו  .לארשיב  תוברתל  תיארחא  הנניא  תוברתה  תרשו 
.תויוכמס לכ  הל  ןיא  ךכל  רבעמ  .םימייקה  םירדסהה  תרגסמב  קר  ןודנב  לועפל  הילע  םינוש , תונמא  יפוגב 

דומעל םיכירצש  םינושארה  יאדווב  םה  הלשממה , שארו  םיטפשמה  תרשו  .רבד  קשיי  ויפ  לעש  רסימוק  ונניא  אוה  .לארשיב  ךוניח  רש  םג  ךכו 
.הרבחכו םעכ  ןאכ  ונגושגשו  ונמויק  תא  תוחיטבמה  תויחה  תורדגה  וצרפיי  אלש  חיטבהלו  דגנמ 

תילארשיה תואיצמב  .םהב  ידו  הנידמה  לש  היקוחל  םיביוחמ  ונלוכ  .ךוניח  תרטשמלו  תוברת  תרטשמל  הקוקז  הנניא  םירגוב  לש  הרבח 
איצוהל ןתינ  טלחהב  .םתטילש  תטומ  תא  יחרכה  םומינימ  ידכל  םצמצנ  םא  היהי  בוטו  תיביטגנ , םיבר  םירקמב  איה  םירשה  לש  םתלועפ 

.םינושה הלשממה  ידרשמ  תולועפמ  רכינ  קלח  תונוש  תוימואל  תויושרל  הצוחה 

וב ןיא  דבלב  תורחביהה  ןורקע  .םיבייחמ  םינוירטירקו  הדימ  תומא  לש  רדג  .הלשממלו  תסנכל  ונגיצנ  ורבעי  הכרד  הייח  רדג  םיקהל  תעה  עיגה 
להנל דציכ  םיעדויו  םיניבמ  םניא  םה  רקיעב  .ונליבוהל  םירשכ  םניא  ונגיצנש  ךכמ  םיעבונ  םיירוביצה  ונייח  תריזב  םיישקהו  תויעבה  תיברמ  .יד 
ונידי לע  ספתנ  אוהש  ףא  יגולואדיא , יכרעה  רופיסה  יכ  םויכ  רמול  ןתינ  רומאכו , .םהיתויוכמסו  םהיתובוח  ןה  וליאו  תמדקתמו , תינרדומ  הנידמ 

.תוירוביצה ונתולהנתה  יכרד  לש  םתובישחל  סחיב  ינשמ  אוה  םירקיעה , רקיעכ 
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אוה .ךכמ  םיררחושמ  ונירחבנ  וליאו  תומיאתמ , תולוכי  חיכוהל  שרדנ  שדח  הדובע  םוקמל  ומצע  תא  גיצמה  םדאש  תעדה  לע  לבקתמ  יתלב 
חלשנ ףאו  ןוגראה  ידי  לע  ןייאורמ  אוהו  תומיאתמ , תוצלמה  גיצהל  שכרש , ןויסינ  לע  רפסל  הטיסרבינואב , דמלש  תודועת  איבהל  שרדנ 

.םינוש םיירטמוכיספ  םינחבמל 

םידקופ םיער  םיעוריא  לש  לובמו  םיירוביצה , ונייחב  תויחה  תורדגה  לכ  וצרפנ  םידסיימה , תובאה  ימימ  דבלב  תורוד  ינש  לארשיב 2016 ,
בצממ םלעתנ  דוע  לכ  ונידיב  חלצי  אלו  הלעי  אל  וילא  ףאשנש  בוט  רבד  לכ  .יסיפאטמ  אטח  תניחבב  םה  תולובג  אלל  םייח  תודהיב , .ונתוא 

זא .םישרדנה  תוירחאהו  העשה  לדוגל  םויכ  םמורתמ  ונניא  םהמ  שיאו  ונירחבנ , לע  אוה  לטנה  רקיע  ךא  ונלוכ , לש  איה  תוירחאה  .הז  םיניינע 
.יברעל היידוהי  ןיב  תחא  הייח  רדג  הז  המ 
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יונ דורמנ  רבמטפסב  29
,2015

םירקשה תיישעת  לע  תמאה  תערוצמ ? הנידמ  ןכא  איה  לארשי  םאה 

תכפוה ךכ  .היעבה  איה  לארשי  דגנ  הייססבואה  .עשפ  הניא  לארשי  לע  תרוקיב  .םלועב  לבסה  לע  תויואר  תונעט  שי  ןופצמ  ישנאל  "
תומרוג םלועב  תומילאה  בור  תא  .תירעזמ  םלועב  תומילאל  הלש  המורתהש  תורמל  םלועב ," םולשל  רתויב  תנכוסמה   " הנידמל לארשי 

ינימי רורד  ןב  לש  ורפס  תובקעב  ינוציקה ." םאלסאה  תועונת 

תודבוע לש  ינדפק  ףוסיא  לש  דואמ  דע  תידוסיו  ףקיה  תבחר  רקחמ  תדובע  לש  האצות  אוהש  רפס  ףוסב 2014  םסרפ  ינימי  רורד  ןב  יאנותיעה 
היצילאוקה ידי  לע  לבומה  ימלוע  ןייפמק  תערוצמ .'  ' הנידמ התויה  לע  לארשי , תנידמ  יפלכ  םלועב  תונעטה  תיברמ  תא  םירתוסה  םינותנו 

םתכימת לע  תנעשנו  םילארשי , םג  וכותב  ללוכה  ימלועה , לאמשה  תומדב  המדקה '  ' ינוגראו ילקידרה  םאלסאה  ינוגרא  לש  הקורי ' - המודאה '
.קהבומב םיימשיטנא  תרושקת  יפוגו  הימדקא  ימרוג  לש 

( הידפיקיו  ) תיבה רה  םחתמ  .אוה  קר  אל  לבא  תקולחמה , עלס 

תויועטו םתושעל  ןיאש  םישעמ  םג  לארשי  ידי  לע  ושענ  ןכא  .דחאל  דחא  םתוא  ךירפמו  לארשי  דגנ  םיעמשנה  םינועיטה  תא  רקוס  רבחמה 
רבתסמ םויה , דעו  הנושארה  םלועה  תמחלמ  ףוסמ  ולוכ , םלועב  הרוקה  לומ  לא  הלא  םישעמ  םינחובשכ  ךא  יוניגל , ךכ  לע  היואר  איהו  תולודג ,

ןניאש תודבועו  םילבוקמ  םימלוע  םידדמ  יפ  לע  תאזו  םלועה , תומוא  בורמ  תירסומ  רתויו  הייקנ  רתוי  תיתוכיא  רתוי  תילבולגו , תיסחי  לארשיש ,
.רוערעל תונתינ 

ןכומש םדא  גולואדיא  רידגה  רורד , ןב  בתוכ  ןילרב , והיעשי  רס  תונויערה  ןוירוטסיהו  האמב ה-20  הקיטילופה  לש  לודגה  ידוהיה  ףוסוליפה 
רומא לאוטקלטניאה  דגנמ , .תונורחאה  תואמה  לש  רתויב  תולודגה  תולוועל  םרג  ותעדל , תמאה , יוכיד  .תמאכ  וב  דשוח  אוהש  רבד  לכ  אכדל 

.ולש םלועה  תפקשה  תא  תומאות  ןניא  םא  םג  תודבועה  םע  דדומתמש  םדא  תויהל 
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םלועה תמחלמ  זאמ  הפוריאב  טרפבו  םלועב , ןתמקהל  רשאב  ונחתפל  חינמ  אוהש  תודבועהו  רבחמה  השועש  ןוידה  דואמ  דע  ןיינעמ 
תוטלחהב יוטיב  ולביקו  תימואלניבה  הליהקה  ידי  לע  וצמואש  תונורקע  .ירוטסיהו  יתוברת  - יתד - ינתא סיסב  לע  םואל  תונידמ  לש  הנושארה ,

וענמיו תוביצי  גשות  ךכ  קרש  הרכהו  הנבה  ךותמ  רפסנרט  עוציבלו  תויסולכוא  תפלחהל  היצמיטיגל  םינתונה  תונורקע  .םיימלוע  םיפוג  לש 
.ןיטולחל רחא  רואב  םיניתשלפה  םיטילפה  אשונ  תא  דימעמ  הזה  ןוידה  .דיתעב  רתוי  לודג  לבס  ענמיו  תיתדע  ןיב  תומילאו  תומחלמ 

תא הדגנ , דייהטרפאה  תנעט  תא  לארשי , תללוחמש  דייסונ  לע ג' תומשאה  תא  הבישה , תוכז  אשונ  תא  הבכנ ,' אשונ ה' תא  רבחמה  ןחוב  ךכ 
ידוהיה םעה  לש  תימואלה  העונתכ  תונויצה  תקדצה  תא  רשאמו  םדאה , תויוכז  לש  םמויק  יא  תא  םיניתשלפה , לש  תיארונה  ץיוושוא  תדגא 

.המודכו תימיטיגלו , תינמוה  העונתכ 

םהיתועדלש הפפ , ןליא  ןוירוטסיהה ד"ר  ומכ  םידוהיו  םילארשי  הימדקא  ישנא  רפסמ  דגנ  קדצבו  טעמכ  תיתיזח  הפקתהב  אצוי  רורד  ןב 
, תרושקת ףוגכ  ץראה  ןותיע  לע  רבחמה  עיבצמ  ןכ  ומכ  .לארשי  תנידמ  דגנ  הלודגה  תימלועה  םירקשה  תכסמ  תיינבב  בר  לקשמ  םלעופלו 

לש םהירמאמ  תמגוד  לארשיב , יטמגודהו  ינוציקה  לאמשה  תועדל  םישרדנ , םינוזיא  אללו  םירוצעמ  אלל  יוביג , ןתונ  ןקוש  סומע  ולש  "ל  ומהש
אוה .םירחאו  יקסמוש , ירטימד  ד"ר  להנרטש , באז  רוספורפ  רואל  קחצי  זוליא , הווא  רוספורפ  רפלא , לגור  לארב , יבצ  רדלא , אביקע  יול , ןועדג 

ןמזומ ומצע  יול  ןועדג  .לארשי  תנידמ  דגנ  תומשאהב  תיזכרמ  המרופטלפ  הווהמו  םלועה  לכב  םסרופמ  ןותיעה  לש  תילגנאב  טמרופהש  ןייצמ 
.לודג דובכל  םש  הכוזו  םלועה  יבחרב  לארשי  דגנ  הנטש  ינוגרא  םעטמ  תואצרהל 

תורוב ךותמ  ךא  האלמ , הנומאבו  בל  םותב  םילעופ  ןימאמ , ינא  םבורש , לאמשה  ןמ  וניניב  םיקירפל  דחוימב  .ונתאמ  דחא  לכל  הבוח  רפס  והז 
ךא םייגולואדיא  םישנא  םתונכל  ןתינ  ןילרב  וניעשי  יפ  לעש  םיזע , םיינוציק  חור  יכלהל  ןותנ  םברקב  טועימ  קר  .תיגולואדיאו  תיכרע  רתי  תייטהו 

, ירשפאה לעו  תודבוע , לע  ןעשיהל  בייח  תיניתשלפה , הלאשה  ןורתפו  םיברעה  םע  םולשל  רשאב  ונכותב , ירוביצה  חישה  .םילאוטקלטניא  אל 
.תניימודמ תואיצמב  םייחל  תוינמולגמ  תופיאשמ  תורזגנה  בל  תולאשמ  לע  אלו  יטנוולרהו , יתואיצמה 

תואצות תגשהל  הבורע  חרכהב  םניא  תדל , םתכיפהו  םילצאנ  םיכרעב  תרוויע  תוקבדו  בלבש  תובוט  תונווכש  שיגדהלו  רוזחל  םוקמה  הזו 
, לאמשה ישנא  םא  .םהילדחמו  םהישעמ  תואצות  יפ  לע  לכל  לעמ  םידדמנ  ירסומ  םדאו  תירסומ  הרבח  יפוסוליפה  ןוידב  יכ  ריכזהלו , .תובוט 

םה תעד  ילבמ  .ודמל  אל  ןיידע  םה  הזה  תיב  ףלאה  תא  .לילעב  םיירסומ  יתלב  םה  יזא  תוער  תואצות  םירציימ  םיירסומ , תויהל  םירמייתמה 
םכותב םימלגמ  םה  תולגתהו .)" הריצי  דרמ , , " םהוש ארויג  " ) םיידוחיא  " שפנ יכרוצל  הנעמב  תאזו  תויגולואדיאבו  םיכרעב  םמצע  תא  םיממורמ 

ךותב םלוע  , " רטכש הקבר   ) םייטסישפ תודוסי  םהב  שי  ךכשו  םדא  תדיממ  תוגרוחה  תואיצמה  לע  תונובירלו  הטילשל  תוינדרמ  תופיאש 
"(. םלוע

לארשי תכפוה  ךכ  .היעבה  איה  לארשי  דגנ  היססבואה  .עשפ  הניא  לארשי  לע  תרוקיב  .םלועב  לבסה  לע  תויואר  תונעט  שי  ןופצמ  ישנאל  "
תועונת תומרוג  םלועב  תומילאה  בור  תא  .תירעזמ  םלועב  תומילאל  הלש  המורתהש  תורמל  םלועב ," םולשל  רתויב  תנכוסמה   " הנידמל

.ינימי רורד  ןב  בתוכ  הדיעק ," – לאו סאמחה  לש  הלומעתה  רפושל  םמצע  תא  וכפה  םה  .םידרחנ  םניא  ןופצמה  ירוסרס  לבא  .ינוציקה  םאלסאה 

תקירסל תוסחייתה  ללוכ  השעש , לודגה  ץמאמה  לכ  ירחאש  הז , ולעפמ  תא  דבכמו  ךירעמ  דואמ  ינאש  ינימי , רורד  ןבל  יל  תחא  הנעט 
יתש לש  הרוגשה  העדב  קיזחהל  ראשנ  אוה  תאזה , תעב  ונירוזא  תא  דקופה  יארונה  סואכל  ףאו  םיניתשלפה , םע  םולשל  םינתמו  םיאשמה 

וא לש  תירניבה  השיגה  ןמ  גרוחה  ןיטולחל , שדח  ןורתפ  שקבתמ  גיצמ  אוהש  םירמוחה  ןמ  .דיחיה  ירשפאה  ןורתפכ  םימעה  ינשל  תונידמה 
". ןופגמ עובש ב" ידמכ  םימסרפתמה  יירמאמב  בתוכ  ינא  רתיה , ןיב  ךכ , לע  .היחרזא  לכ  תנידמ  וא  תונידמה  יתש 

רמוחה ףוסיאב  עקשוהש  לודגה  ץמאמה  תובקעבש  היה  יוארה  ןמש  יל  המדנ  .הזה  בושחה  רפסה  לש  ורקיע  אוה  ינדפקה  םינותנה  ףוסיא 
תרצוקמ הרודהמ  תאצוה  לע  ץילממ  יתייה  ןכ  ומכ  .םתושעל  ונילעש  ךיאלו  המל  רשאב  תוגהו  ןויעו  קמוע  תבשחמ  לש  הדימ  םג  עקשות  ורודיסו 

.םלועב ץפותו  תילגנאל  םגרותתש  הרודהמ  .בחרה  להקל  ירקו  ןימז  היהיש  ידכ  רפסה  לש  רתוי  תיקווישו 
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" ידוהיה םעל  םיחקל  תויצזיליביצ –  לש  ןתעיקשו  ןתיילע   " רפסה

יונ דורמנ  רבמצדב  16
,2013

םידוהיה ברקב  המוסק " םיעד  תומימת   " תמייק ןיידע  םאה 

בוט קיפסמ  םיעדומ  ונניא  םירגתאמו , םייביסנטניא  דואמה  םוי  םויה  ייחב  םיעוקש  ונתויה  ךותמ  םישדחה , םילארשיה  ונאש  המדנ ,
הגושגשו  התודירש  תחטבהב  לארשי  תנידמל  שיש  יזכרמה  דיקפתלו  תידוהיה  היצזיליביצה  ןמ  קלח  ונתויה  לש  בחרה  רשקהל 

ורמש םה  .םידוהיה  ברקב  המוסק " םיעד  - תומימת  " לע רביד  ברעמה " ץק   " ורפסב ( 1880-1936  ) רלגנפש דלווסוא  הירוטסיהה  לש  ףוסוליפה  ”
בתוכ ד"ר ךכ  הדיחי ." הירוטירט  וא  תפתושמ  הפש  ומכ  םיילנויצר  םימרוגב  קרו  ךא  הריבסהל  ןיאש  תישגר , הקיז  לש  החוכמ  םתודיכל  לע 

 – תויצזיליביצ לש  ןתעיקשו  ןתיילע   " וטע ירפ  שדח  רפסב  םילשוריב , ידוהיה  םעה  תוינידמל  ןוכמב  ריכב  תימע  אוהש  דלאו , ןומולס  םולש 
". ידוהיה םעל  םיחקל 

היילע לש  םינוירוטסיה  םיינשו  םירשע  לש  תיתיצמת  הריקסב  חתפנ  רפסה 
ןאי אנ צ' - הס "ס , הנפל תישימחה  האמה  ןמ  ינוויה  סדידיקות  ומכ  העיקשו 

לודג לש  ויתודובעב  ךישממו  "ס , הנפל היינשה  האמה  ןמ  יניסה 
דעו הריפסל  האמה ה-14  ןמ  ןודל  ןבא ח' םיברעה  םינוירוטסיהה 

.ונתפוקת ינבו  רתוי  םירחואמה  םינוירוטסיהל 

ןמ הלועה  רתויב  בושחה  חקלה  איה  היצזיליביצכ  תודהיה  לע  תולכתסהה 
, הנש םיפלא  תשולש  ךשמב  םע  לש  ותודירש  לע  אלפומה  רופיסה  .רפסה 

הירוטסיהה לש  רתויב  םיבחרנ  םיקלחב  םלועה  תומוא  ןיב  רוזפ  אוהשכ 
הנייפא הכש  המוסקה  תודיכלהו  הזה  רוזיפה  .ידוחייו  ןפוד  אצוי  אוה  ולש ,
הזה חקלה  .םעכ  ונתודירש  תא  וחיטבהש  םה  םהיתורודל  םידוהיה  תא 

לארשיב ונלש  םוי  םויה  ייחל  תכל  תוקיחרמ  תוכלשה  לעב  אוה 
תדוקנו ונייח  לש  הביטקפסרפה  וז  .םייוושכעה  ונישעמו  וניתוטלחהלו 

.םהלש תישארה  תוסחייתההו  הלחתהה 

' תד  ' הלימה אלו  ליאוה  : " תידוהי היצזיליביצ  חונימה  לע  רבחמה  בתוכ  ךכו 
ונא םאולמב , ידוהיה  םעה  יגלפ  לכ  תא  ראתל  תולוכי  םואל '  ' הלימה אל  םגו 

לש הדימ  תחנומ  הז  גשומ  לש  ודוסיב  היצזיליביצ .'  ' תודהיל םיארוק 
אולמ תא  םיללוכ  ונא  תידוהיה  היצזיליביצב  .תידוהיה  הירוטסיהב  תודחא 

ךרואל חתמנה  ינש  טוח  הז  ידוהיה : םעה  לשו  לארשי  לש  הירוטסיהה 
אשנ אוה  ידוהיה  םעה  .בחרמב  תוילוח  הלאל  הלא  רשקמהו  ןמזה 

.בחרמבו ןמזב  רתוי  לבגומ  תידוהי ' תוברת   ' חנומה .תידוהיה  היצזיליביצה 
ידוהיה םעה  לש  ןותנ  גלפ  לש  הבשחמהו  םייחה  חרוא  איה  ותועמשמ 

השענ וא  בתכנש  רמאנש , המ  לכ  תא  ללוכ  אוה  .תמיוסמ  הפוקת  ךלהמב 
שי .תידוהיה  תוהזל  הפר –  הדימב  קר  ולו  רושק –  רבדהש  המכ  דע 
םע תוידוהי  תוליהק  לש  שגפמהמ  וחמצש   תונוש , תוידוהי  תויוברת 

". תונושה ןהיתוביבס  לש  תדהו  הפשה  תוברתה ,

רסירת רבחמה  הלוד  םגיצהל  רחבש  םינוירוטסיהה  לש  םהיבתכ  ךותמ 
קלחה והז  .ידוהיה  םעה  לש  הירוטסיהב  יוטיב  ידיל  אב  אוה  דציכ  םהמ  דחא  לכ  ןחובו  תויצזיליביצ , לש  העיקשו  היילע  לש   םיינויח  םיעונמ 

רפסה תא  תכפוה  ונימיל , דעו  הדוהיו  לארשי  תוכלממ  ימי  לש  הקיתעה  תעה  ןמ  תידוהיה , הירוטסיהה  ןמ  תואמגודה  .רפסב  רתויב  ןיינעמה 
.קיפסמ רבכ  דבלב  הזו  דואמ , דע  קתרמו  בושח  הירוטסיה  רפסל 

עדמב הלכשהב , הלבוה  ( 3 לשממהו ; תיטילופה  הגהנהה  תוכיא  ( 2 תרוסמו ; תוהז  ( 1 העיקשהו : היילעה  יעונמ  רשע  - םיינש םה  הלאו 
תונוילע ( 8ׂ תישיא ; הקיזו  תוירדילוס  ( 7 היפרגומד ; תירפסמ : המצוע  ( 6 ילכלכ ; רשוע  ( 5 ילבולגה ; ףונהו  תירב  ילעב  םידידי , ( 4 היגולונכטבו ;

.ןוסא תעינמ  עבטה : ינתיא  ( 12 השיאה ; דמעמ  ( 11 תוימינפ ; תוקולחמ  ( 10 םייופצ ; - אל םיעוריא  ( 9 תיאבצ ;
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םנוצרב קרו  ךא  םייולתש  םימוחת  העברא  .התעיקש  תא  עונמלו  תידוהיה  היצזיליביצה  תא  ששואל  ןהב  שיש  תוצלמה  עבראב  םייתסמ  רפסה 
תוראשיה ( 3 חווט ; תכורא  תוינידמו  ההובג  תוכיאב  תוגיהנמ  ( 2 היח ; הירוטסיהל  תוביוחמ  ( 1 םיינוציח  : םימרוגב  אלו  םתמכוחבו  םידוהיה  לש 

.חווט - ךורא יטילופ  - ואיג ןוזח  ( 4 עדיה ; תכפהמ  תיזחב 

בוט קיפסמ  םיעדומ  ונניא  ונלש , םירגתאמו  םייביסנטניא  דואמה  םוי  םויה  ייחב  םיעוקש  ונתויה  ךותמ  םישדחה , םילארשיה  ונאש  המדנ 
.הגושגשו התודירש  תחטבהב  לארשי  תנידמל  שיש  יזכרמה  דיקפתלו  תידוהיה  היצזיליביצה  ןמ  קלח  ונתויה  לש  בחרה  רשקהל 

הפפורתה םהיכישממ , ונלצאש , המדנ  תידוהיה , הירוטסיהל  הזע  תוביוחמו  תוחילש  תעדותב  םירודח  ויה  הנידמה  לש  םידסיימה  תובאה  דועב 
תוהזו תוברת  לש  הבוציעל  השדחה  הנידמה  ימיקמ  לש  לודגה  םנויסינ  תמצועל  רומאה  לכב  רקיעב  טלוב  הז  רבד  .דואמ  דע  השלחנו  וז  העדות 
ונכותב תויתדה  תויסקודותרואה  תומגמה  לש   ןתוקזחתה  ךרד  םיבר , םידספה  םויכ  הנירקמ  תאז  השלוח  .תמדקתמו  תינרדומ  תינוליח  תידוהי 

.ינוליחה רוביצה  ברקב  רחא  דצמ  תירוטסיהה  תוביוחמהו  הקיזה  תושלחיהו  דחא  דצמ 

חורה תזועתו  הלודג  םע  תננוכמ  תוגיהנמ  ונכותמ  חימצהל  ונתלוכי  רסוחב  תאטבתמה  הלודג  תירוד  השלוח  ונכותב  תרייטצמ  תאז  לכל  לעמ 
תכרעמה ןשארבו  תוירוביצה , וניתוכרעמ  לש  תוערה  ןתולהנתה  יכרדל  רומאה  לכב  הרומחה  ונידי   תלזוא  תא  ךכל  ףרצנ  םא  .תושרדנה 

תנידמ לע  קר  אל  העפשה  ןהל  שיש  תורדרדתהו , העיקש  תומגמ  לש  ןתריצי  לע  עיבצהל  בר  ןוחטיבב  לכונ  תינוטלשה , תכרעמהו  תיטילופה 
.הלוכ תידוהיה  היצזיליביצה  לע  םג  אלא  לארשי 

"[ יונ דורמנ  לש  תומדוק  תובתכ  =" related-posts title]
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יונ דורמנ  יאמב  31
,2015

םזינמוה לארשיב : הדסונ  השדח  תד 

תואיצמב הדובע  ילכל  רתוי  םיבוט  םייחל  הווקתו  ןוזחמ  םימע , תווחאלו  קדצל  ןויווישל , תילסרבינואה  תישונאה  הפיאשה  תכיפה 
ללכמ םיאצוי  םירבדה  וב  עגרה  הז  .תדל  ךפוה  אוה  הב  הדוקנה  .הז  בגשנ  ןויערב  לקולק  שומיש  השענ  הב  הדוקנה  איה  תילאירה ,

רקיעל םיכפהנו  היצרופורפ  םידבאמ  הטילש ,

תורישב רבעשל  תוריכב  תורשמ  ילעב  םינמא , םירפוס , םיאמדקא , םיראת  יאשונ  םידמולמ  םה  הירבח  .לארשיל  עיגה  הנשי  - השדח תד 
אצמנ םירמוא , שי  תכה , ידיב  .םיהולא  םהל  ןיאו  םימשה  תעירי  תחת  םכרד  תא  ואצמ  אלש  םהינימל , הלואגו  הווקת  ישפחמ  םתסו  ירוביצה 
עקבש ונבר , השמ  לש  ולקמ  אוהש  ןכתיו  ובנ , רהב  םיאודב  ידי  לע  הלגתה  לקמהש  םישחלתמ  ףא  תונושל  .והאר  םרט  שיאש  םימסק  לקמ 

םיאלפ לקמ  .היעב  לכ  רתופו  ילוח  לכ  אפרמה  לקמ  .םירצמ  ךלמ  וערפ  יפשכמ  לש  םהימסקל  היה  לוכיו  עלסה , ןמ  םימ  איצוה  ףוס , םי  תא 
". םיילסרבינואה םיכרעה   " םישדחה םינימאמה  יפב  הנוכמה 

( ףותישיקיו רוקמ :  ) ץראל וכרדב  םהרבא 

ךכ לע  םיעיבצמ  םהילאמ , םינבומכ  םירבדה  תא  םילבקמ  םניאש  תולאש  ילאושו  םהינימל  םינזיגרמו  םינדירטמ  םתסו  רקח , יבהוא  רבד , יעדוי 
.עודיו חוטב  רבכ  דחא  רבד  .תויאג  הטמ  רצויו  םירה  הלעמ  אישמ  ןוא  - בר לקמ  ותוא  אל  הז  .השבתשה  הזה  ירותסמה  לקמה  תלועפב  והשמש 

ידי ישעמ  תיברמ  לע  וליפאש  ךכ  לע  םירבדמ  םייתפש  תוזלו  םינוניר  .לרוגה  לע  אלו  עבטה  יקוח  לע  אל  תואיצמה –  לע  הטילש  ןיא  לקמל 
םתס .םלשומ  טנטופמיא  אוה  לקמה  הזכש , םצמוצמו  יטרפ  והשמ  תישיא , הלואגל  איבהל  דבלמ  יכ  המדנ , .העפשה  לכ  הז  לקמל  ןיא  םדאה 

.רתוי םיבוט  םייחל  תישונא  הפיאשכו  םולחכ  שמשל  לוכי  אוה  רתויה  לכל  .רבדמה  ןמ  ופסא  ןטק  דליו  ול  שביש  ףנע 
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תלעופה תירנויסמ  תד  יהוז  .רתוי  םיינמחולו  םייביסרגא  םישענ  םה  תכה  ירבח  לש  םלוקל  תעמשנ  הנניאו  הינפ  הפיצחמ  תואיצמהש  לככ 
הפוקתב םתוא  םיספות  םה  .תונושה  רעונה  תועונת  יריעצ  םה  םינושארה  היתונברוק  .היפנכ  תחת  םיפסונ  םירבח  סייגל  בר  ץרמב 

.הביבחו המימת  תילואג , םלוע  תנומת  םהינפב  םיגיצמו  םהייח  לש  תיביטמרופה 

, הנורחאל .לארשי  לש  הנברוחל  םהיתווקת  תא  םהב  םיהזמ  םה  .היתולועפב  םיכמות  ולוכ  םלועב  לארשי  יאנוש  .וז  תכל  םיבר  ןומימ  תורוקמ 
זחא קובידה  .הער  היבשויו  ץראה  תביד  תא  איצוהל  לבת  תווצקל  היחילש  ואצי  םקנו , שואיי  תלועפכ  .שומיש  ללכמ  אציו  דואמ  דע  םלקמ  שבי 

םיכרעה לוחמ  תא  וזזפיו  םיריעצ  וצפקי  םכותמו  ונירע  תובוחר  תא  םיפיצמה  תובשחמ  יקנטב  ונלוכ  הזחנו  םויה  קחרי  אלו  .םהב 
.םיילסרבינואה

םקלחלו םחוכל  רבעמ  קחרה  המב  םהל  תנתונו  םתוא  תחפטמה  הינסכאה  .ירקיעה  םזועמו  םתיב  איה  .תרושקתב  דואמ  דע  םייטננימוד  םה 
עדוי ונניא  םת  רוספורפ  ותוא  .וזה  תכה  לש  טלובה  הגיצנ  אוה  םזישפל , ימולע  םש  לעב  החמומ  לארשיב , םילוגדה  םירוספורפה  דחא  .רוביצב 

.טסישפ הנכמ  אוה  ותוא  ינוציקה , יתדה  ימואלה  ןימיה  לש  הלועפה  יסופדל  אילפהל  םימוד  םמצע  ותלועפ  יסופד  המכ  דע 

וליאו .ןדעה  ןגב  חוטב  םוקמ  יטמוטוא  ןפואב  םהל  הנקמ  םדיבש  םיאלפה  לקמ  .תולבקתמה  תוערה  תואצותה  תוניינעמ  אל  תכה  ינימאמ  תא 
רקובב םוקל  רשפא  יא  דבלב  םיילסרבינואה  םיכרעה  םעש  ונלש , תויציאוטניאב  םיניבמ  הרושה , ןמ  םיטושפ  םישנא  םימימת , ץרא  יבשוי  ונא 
.תויעב ןורתפל  ישממ  הדובע  ילכ  אל  ךא  הווקתו , ןוזח  תישונא , הפיאש  םה  םיילסרבינוא  םיכרעשו  .ומשל  יואר  יביטקורטסנוק  השעמ  תושעלו 

ונב קרו  ךא  יולת  לוכה  םדידל , .םמע  ינב  לאו  םתוימינפ  לא  םינווכמ  םהינייעמ  לכ  םמצע , לע  דבלמ  םולכ  לע  הטילש  ןיא  תכה  ירבחלו  רחאמ 
גשיהב םירמוא , םה  םולשה , .םזילסרבינואה  לאידיאמ  םתוא  הטי  אל  ונתוא  תבבוסה  תיארונו  תיטואכ  תואיצמ  לע  רופיס  םוש  .ונידי  ישעמבו 

ילעב םינעזגו  דייהטרפא  תנידמל  םיפאוש  םילאינלוק , םישבוכ , ונא  .םיאניתשלפה  לש  םצרא  תא  םידמוח  ונא  .וב  םיצור  ונניאש  ונא  הזו  ונדי 
.ופט .ונילע  ופט  .תוקזח  תויטסישפ  תויטנ 

םימייקמו םיילסרבינואה  םיכרעב  םילגוד  םתומכ  םה  םג  םאה  .םלסאהו  םיברעה  םביבס –  רחאה  לע  ולאה  םיאלפומה  ןמ  עמשת  אל  הלימ 
הצקב ונבצמ  תא  רתוי  בוט  וחיטביש  תיאניתשלפה , היעבה  ןורתפל  תורחא  םיכרד  ןנשי  ילוא  ונמולש ? תא  םיצור  םה  תמאב  םאה  םתוא ?

? וזה תחדינה  תינוכית  חרזמה  הנוכשה 
, תילאירה תואיצמב  הדובע  ילכל  רתוי  םיבוט  םייחל  הווקתו  ןוזחמ  םימע , תווחאלו  קדצל  ןויווישל , תילסרבינואה  תישונאה  הפיאשה  תכיפה 

לכ םידבאמ  הטילש , ללכמ  םיאצוי  םירבדה  וב  עגרה  הז  .תדל  ךפוה  אוה  הב  הדוקנה  .הז  בגשנ  ןויערב  לקולק  שומיש  השענ  הב  הדוקנה  איה 
.רקיעל םיכפהנו  היצרופורפ 
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וייח תא  תנכתל  לוכי  אוהש  ךכ  ישפוח , ןוצר  םדאל  קינעמה  ילככ  הפשה  תא  ץמיאש  "ך  נתה לש  ןורקיע  אוה  ךצראמ ' ךל  ךל   ' ןורקיעה "
תורזגנ םיירוביצה , ונייחל  סחיב  ונתוא   תודקופה  הבזכאהו  שואייה  תושוחת  םייטסינימרטדה ." םיקוחל  לרוגה , יקוחל  ןותנ  אל  אוהו 

.הפשה    ןויגיה  יפ  לע  םייחה  ךרדל  תושחכתהמ 

םדא ינבכ  ונא  התסיפתל , .ןושלה  לש  היפוסוליפה  לע  הייח  לעפמ  תא  תרבחמה  תמכסמ  רטכש  הקבר  רוספורפ  תאמ  קתרמו  שדח  רפסב 
.וב דרומו  הזה  סופדה  תא  לבקל  ברסמ  ינשהו  הפשה  לש  התוחתפתה  ןויגהמ  ןוזינ  דחאה  תישונא : תוגהנתה  לש  םיסופד  ינש  יפ  לע  םילעופ 

לדגמ תיינב  םידשכ , רואמ  וניבא  םהרבא  לש  ותאיצי  ומכ  ונלש , םיננוכמה  םייארקמה  םירופיסה  םידמוע  םלוע " ךותב  םלוע   " רפסה זכרמב 
הסיפתה סיסבבש  םיכרעהו  תודוסיה  תא  ולא  םילשמב  ההזמ  תרבחמה  .םירצמ  תאיציו  השמ  לש  ורופיס  ןדעה , ןג  לשמ  םלועה , תאירב  לבב ,

.םינומדקה םירבעה  תלחנ  איהש  םייח –  תפקשהו  ךרד  השדח –  היגולומסוק  הרציש  הכפהמ   וז  .הלש  תדחוימה  תינושלה 

: םירבדה תא  םישיחממה  רפסה  ןמ  םיעטק  רפסמ  הנהו 

הז תא  קיתעמ  אוה  ךכב  חילצמ  אל  אוה  םאו  ולרוג ; לע  הטילשל  םדאה  לש  הפיאשהמ  העבנ  םייתרבח  םיכרעמ  הרובגה  תפדעה  "
התייה "ך  נתה תוברתש  ןוויכ  םייביסרגאה , םיאיבצמל  וזב  םירבעה  םיאיבנה  קר  .הטילש  ול  שי  הרואכל  ןהבש  תויתמחלמ  תויוששוגתהל 

םויקל הפיאשה  לע  הרתיוו  דבלב  הלגנה  םלועב  םויק  םע  המילשה  "ך  נתה תבשחמש  הדבועה  םג  ךכ  .םייתרבח  ויה  היכרעש  תינושל  תוברת 
". םויקה דגנ  דרמל  םוקמ  היה  אל  "ך  נתה תבשחמ  רשקהבש  הביסה  וז  .יחצנ 

איה .םדאל  הקינעה  היצולובאהש  רתויב  הלודגה  תתמה  איה  הפשה  "…
ונתוא תכפוהו  יטסינימרטדה , םליאה , םלועהמ  ונתוא  האיצומ  רשא 
תמייק אלש  הריצי  איה  לבא  תילאוטריו , איה  ונתריצי  םנמא  .םירצויל 

תיטסינימרטד תינגרוא , תויהל  תישונאה  הפיאשה  ןכל  .יפוס  - ןיאה םוקיב 
". ונתוא דקופה  ןויליכב  םיעלבנ  ונא  עבטהמ  קלחכש  ןוויכ  תכחוגמ , תיארנ 

, ילככ הפשה  תא  ץמיאש  "ך  נתה לש  ןורקיע  אוה  ךצראמ ' ךל  ךל   ' ןורקיעה "
ןותנ אל  אוהו  וייח  תא  תנכתל  לוכי  אוהש  ךכ  ישפוח ,' ןוצר   ' םדאל קינעמה 

". םייטסינימרטדה םיקוחל  לרוגה , יקוחל 

םויקה יקוחש  רורב  .לבגומ  םייח  ךשמ  םדאל  םיביצקמ  םויקה  יקוחש  רורב  "
המב תויתורירשב  םיגהונ  םה  .םדאה  לש  ויתונוצרב  םיבשחתמ  אל 

תלבגומ הימונוטוא  ול  שי  ינושל , רוצי  השענש  םדאה  לבא  .םדאל  רושקש 
ריתמ םויקהש  תולובג  וא  תולבגמב  ודיתע , תא  תנכתל  וייח , תא  תנכתל 

". ול

איה דחא  דצמ  םינפ .) יתש  לעב  תימורה  היגולותימב  לא   ) תיסוני איה  חוכה , יעצמא  תא  ףילחהל  האבה  הפשהש , הדובעהמ  םלעתהל  ןיא  "
היחה .םויקה  יקוחב  דרומ  ינושלה  םדאה  קר  .תוירשפא  יתלב  תויורשפא  לש  תיקפסה  םג  איה  רחא  דצמו  ומלוע , תא  רוציל  םדאל  תרשפאמ 

". תדרומ הניא  הפשה  תרסוחמ 

םא םדאה  לש  םינגוע  ןה  ולא  תויכרע  תוכרעמ  ירה  .תויכרעהו  תוינושלה  תוכרעמה  תא  שדקמ  אוה  םא  דחא  ףאל  תובוט  השוע  וניא  םדאה  "
םה םיכרעה , םע  ךכ  … תלבגומ הירוטירטב  ןוביר  תויהל  תורשפאה  תא  םדאל  תנתונ  תיב  תיינבש  יפכ  .תועמשמ  היהת  וייחלש  הצור  אוה 

". תועמשמ ול  קינעמה  ינושל  םלוע  ינכמה , םוקיה  ךותב  םלוע  ומצעל  רוציל  םדאל  םירשפאמ 

הפשה לש  ישחנ " דצה ה"

.ןנחויו סולואפ  ושי  לש  ויחילש  לצא  יוטיב  לביק  אוהש  יפכ  דרומה , דצה  הפשה , לש  ישחנ " דצה ה" תגצהל  תשדקומ  רפסב  תבחרנ  תוסחייתה 
תפקשה לש  תקהבומה  האצותה  אוה  םזיצאנהש  טסואפ ,"  " ולש תבצעמה  תימסוקה  המרדלו  התגל  ךכ  רחאו  רתולל  תרבחמה  תרבוע  םהמ 

םזינימרטדב לרוגב , תונימאמ  דואמ , תויביסרגא  ןרקיעב  ויהש  ןלוכ  קיתעה  םלועה  תויוברת  תא  תנחוב  איה  ךרדב  .וז  תינושל  יטנא  םלוע 
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םיפאושה םיינושל  יטנא  םייוואמ  לש  הקתעהו  הכלשהכ  ןהיטילש  לש  תומחלמו  םישוביכ  תועסמב  ונייפאתהש  תויוברת  .םלועה  תויחצנבו 
.ך " נתה ומכ  תישונא  הריצי  תומדב  םשו  רכז  וריתוה  אלו  תויוברת  לש  סרהבו  ינומה  גרהב  ומייתסהש  תועסמ  .לרוגה  לע  הטילשלו  תונובירל 

הגיצמ איה  תדרומה  םתסיפת  לומו  םירחאו , סקרמ , השטינ , הזוניפש , ןוטלפא , וטסירא , ומכ  םיגוהה , ילודג  םע  ןובשח  תרבחמה  האב  ןכ  ומכ 
הריצי לש  םייח  .יביטיאוטניא  ןפואב  תאז  וספת  םינומדקה  םירבעהש  יפכ  הפשה , ןויגה  יפ  לע  םייח  .תולובגב  םייחל  סיסבכ  םלש  םיכרע  םלוע 

.םרופישבו םייחה   תבטהב  םידקמתמה  תוליעפו  המזוי  לש  ישפוח , ןוצר  לש  םייתרבח , םיכרעו  תויתליהק  לש  םייחה , תשודק  לש  תושדחתהו ,

רשפא טלחהבו  ונימיל  דואמ  דע  יטנוולר  אוה  הזככ  .תישונא  תוגהנתהל  םיפיטיכרא , דוסי , יסופד  ינש  לש  םרואיתב  דקמתמ  ןכ , םא  רפסה ,
, הענמנ תרבחמהש  ףא  .וישכעו  םויה  ןאכ  ונייח , לש  תירוביצה  הריזל  רומאה  לכב  ונלש  דוסיה  תולאש  םע  דדומתהל  ונאובב  וב  עייתסהל 

"ך נתה תוברת  םגד  לא  בושל  תילאירוגיטק  הצלמהו  ונלוכל  תוחילשו  רסמ  תקזחב  םה  הירבד  םויכ , ונבצמל  תורישי  סחייתהלמ  ןיטולחל , טעמכ 
.םייתרבח םיכרע  תלעבו  תינושל  התייהש 

ןהינימל תוילואג  תויפיצב  םיזחאנ  ונא  שיגרנש  ילב  .םיימוי  םויה  ונייחב  םג  םיוטיב  םילבקמ  עבטה  םע  תוגזמתהלו  ונמצע  ןויאלו  תונובירל  ןוצרה 
תונורתפ רחא  שופיחב  םיטעממו  תויגולואדיאבו  םיכרעב  ונמצע  תא  םמורל  םיברמ  ונא  .ונכותב  לאמשמ  םגו  ןימימ  םג  הלא  םיימשמ  קר  אל  – 

תיאוריא החלצה  תנומת  .םיקיתעה  םייארקמה  תודוסיל  הרזחל  תניוצמ  המגוד  םה  הנידמה  תמקהו  תונויצה  .הפשה  יוויצל  םאתהב  םייטמגרפ 
.ונתווללו וניניע  דגנל  תויהל  תבייח  וז 

םוקמ לכב  יכ  ןיבהלו  הפשה , יווצ  יפ  לע  םינומדקה  םירבעה  ידי  לע  הבצועש  היגולומסוקהמ  םיטוס  ונא  המכ  דע  ונמצע  תא  קודבל  ךרטצנ 
ונתוא תודקופה  הבזכאהו  שואייה  תושוחת  .םידספהבו  תונולשיכב  לודג  ריחמ  םלשנ  הלאכש , םידרומו  םיינגרוח  תוליעפו  השעמ  לכב  הזכש ,

.הפשה ןויגיה  יפ  לע  םייחה  ךרדל  תושחכתהמ  תורישי  תורזגנ  הנידמב , םיירוביצה  ונייחל  רשאב  ונרודב ,
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