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תכרועה רבד 

הנק רבכש ,תילארשי היגולויצוס תע־בתכ תכרועכ יכרד תא ליחתהל החמש ינא 

אוה תילארשי היגולויצוס .לארשיב הרבחה יעדמב םירקוחה תייליהק ברקב דמעמ ומצעל 

אוהו ,יתרבחה םלועה לש םינווגמו םינוש םימוחתב יעדמ עדימ יפוליחל תיזכרמ המב םויכ 

דומלל ןכו ,ןווגמו לודג להק ינפל םהירבד תא גיצהל םוחתב םיניינעתמה לכל רשפאמ 

.ףרה ילב םיפסוותמה םירקחמה ןווגמב ןכדעתהלו 

תאצויה תכרועה ,גוצרה הנח 'פורפל הברה יתרקוה תא עיבהל הצור ינא ירבד תישארב 

הייליהקב ודמעמ סוסיבלו תעה־בתכ לש ותומד בוציעל תובר המרתש ,תעה־בתכ לש 

וותוהש יפכ ,תעה־בתכ לש הלועפה יווק תא ךישמהל הווקמ ינא .תילארשיה תימדקאה 

תא ןגעל ךישמהל ,וינווג לכ לע יגולויצוסה רקחמל המב קפסל :רבעב ויכרוע ידי־לע 

לע דיפקהלו ,לארשיב ירוביצה םויה רדסב תואצמנה תויתרבח תויגוסב יגולויצוסה רקחמה 

לכל תיברמ תוחיתפב הוולמה ,ההובג תימדקא המר לע הרימש רשפאמה הריקס ךילה 
.תיגולויצוסה היישעה ימוחת 

תודוהל הצור ינא וז תונמדזהבו ,תמדוקה תכרעמה ידי־לע ךרענ יחכונה ןויליגה 

ןליא ר"דו ןזח םייח 'פורפ ,ןהכ ןוני 'פורפ ־ םתנוהכ תפוקת תא ומייסש תכרעמה ירבחל 

.הרוסמה םתדובע לע םהל הדומ ינאו ,תכרעמ תרבחכ םתא דובעל גנועה יל היה .דומלת 

הנאירדא ר"ד ,ךילרא ישיבא ר"ד :ןותיעה תכרעמל םישדחה םיפרטצמה תא םג תכרבמ ינא 

ןיב היהש הרופה הלועפה ףותישש הווקמ ינא .בהר ארויג 'פורפו טיבש יסוי 'פורפ ,פמק 

יתשל תדחוימ הדות ,םויסל .יתנוהכ תפוקתב םג ךשמיי ורבעש םינשב תכרעמה ירבח 

לש רואל האצוהה תא הרשפא הרוסמה ןתדמעש ,איבל ימתו ירורד םהוש ,תכרעמה תוזכר 

.תכרעמב םידיקפתה יפוליח תא הלקהו הזה ןויליגה 

־יאב ,לדגו ךלוה ילכלכ בוטיקב תונורחאה םינשב תנייפאתמ תילארשיה הרבחה 

.תדבועה הייסולכואה ברקב םג ינועה ידממב לודיגבו ,יברעמה םלועב םילודגהמ ,בר ןויווש 

ינוע ,ןוהה קוש" ןויעה םויב גצוהש ,דומלת ןליא לש ורמאמ םסרפתמ ןויליגה חתפב 

ץיבורוה ןוכמ תוסחב ךרענש ,ךויווש־יא לש םיטביהב יגולויצוסו ילכלכ ןויד :ךוניחו 

היגולויצוס ןיב רשוקה יטילנא גשומכ "הטנרה לש היגולויצוס"ב ןד הז רמאמ .2002 תנשב 

םיטביהמ ןויווש־יא לש םינוש םידממ שיגדמ אוהו ,דובירב תקסועה היגולויצוסל תילכלכ 

הקוסעתה םוחת ,םייטילופ םיבאשמל תושיגנה ,תוינוגרא־ןיבה תותשרה םוחת :םינוש 

ברקב ןויוושה־יא ןיבל םיקיסעמה ברקב ןויוושה־יא ןיב רשקה תניחב .ירדגמה ןויוושה־יאו 

,תוטנר רציימה קושה לש יתרבחה ןוגראה ןיב םיבכרומה םיסחיה תא הגיצמ םיקסעומה 

.הדובעה חוכ לש יתרבחה ןוגראהו הלכלכה לש יטילופה הנבמה 

םישלחה םידבועה לש םבצמב תורדרדיההו ילארשיה קשמב הדובעה יסחי תורערעתה 

ןימינב ילרואו בלצוג הנור .םייתרגש־אל הקסעה יסופד לש םתחימצב יוטיב ידיל תואב 

םידבועה ןיבל ירוביצה רזגמב שונא יבאשמ ילהנמ ןיב תחמוצה םיסחיה תכרעמ לע תובתוכ 

הקסעה תרוצ דציכ ןרמאמב תוארמ ןה .םדא חוכ תורבח לש םידבוע תועצמאב םיקסעומה 

.םתוילוש תא החיצנמו ("תרחאה" לש רקיעבו)"רחאה" לש יתרבח יוכיד לש יפוא תשבול וז 

תומגמל םואלה תנידמ ןיב רשקה תייגוסב םינד פמק הנאירדאו רזעילא־ןב ירוא 

,הנידמה דציכ הארמ םרמאמ .ונונאו תשרפ לש החותינ תועצמאב תוימואל־סנרט תוילבולג 
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הרושקה תוידוס לש היגטרטסא תועצמאב הז הרקמבו ,תימינפה הקיטילופה תועצמאב 

תומייאמו תולובג תוצוחש תויתרבחה תועונתה םע תדדומתמ ,תילארשיה ןוחטיבה תכרעמב 

.םימייק םירדסה תוגשל 

תונותיעב ץועייה ירודמב ףקתשמ אוהש יפכ יבסלומוהה חישה תא תחתנמ חלאצ תינלכ 

םירסמ רעונ ינבל םירבעומ דציכ הארמו םייתרבח םיטסקט חותינב דקמתמ הרקחמ .רעונה 

לארשיב ירוביצה חישב ולחש םייונישה תורמל .תוטוס תויוגהנתהו תוילמרונ תויוגהנתה יבגל 

תא שיחכהל ןויסינ השענ ןיידע רעונה ינותיעבש המוד ,תוילאוסקסומוהל עגונה לכב 

העפותה ןיבל הניב דירפהלו רעונ ינב ברקב תויבסלומוה ןיאש ענכשל ,תויבסלומוהה 

.םירגובמה ברקב רתוי הביציה 

יתרוסמה תא תגציימה ,החפשמה ןיב רשקה תא גיצמ סינוב־רדא תתמ לש הרמאמ 

םידוהי םיליכשמ לש םייפרגויבוטוא תונורכיז לע ססובמ רקחמה .תונשדחה ןיבל ,ינרמשהו 

הנייפאתהש תיתחפשמה תרגסמה אקוודש ונממ הלועו ,הרשע־עשתה האמב ןילופו אטילמ 

םייגשיה ,םינשדח ,םיליכשמ םיריעצ לש םתחימצ תא הרשפא הבהאו תוכמס יסחיב 

,ימצע יוכידו תונרמשל םיליבומ הז גוסמ םייתחפשמ םיסחיש הנעטל דוגינב .םיימונוטואו 

.תידוהיה הרבחה לש היצזינרדומל הבר הדימב ומרת וללה יכ הארמ רקחמה 

ןויד דמוע יחכונה ןויליגה בלב םג ,תעה־בתכ לש םימדוקה ויתונויליגב השענש יפכ 

ןוידה זכרמב .יתרבחה ןוהה גשומ - תיוושכעה היגולויצוסב םייזכרמה םיגשומה דחאב 

רמאמה .יתרבח ןוהב םיקסועה םיבתוכהו םירקוחה יריכבמ ,םנטאפ טרבור לש ורמאמ אצמנ 

תוירוביצב ולש תולדלדיהה דצל ,תיתרבחה החוורל יתרבחה ןוהה לש ותובישחב ןד 

.תיתרבחה תוליעפבו םייתרבחה םירשקב לחש תוחיפב אטבתמ רבדהש יפכ ,תיאקירמאה 

בושח ,ותעדל .תיתרבח הלועפל סיסבכ יתרבחה ןוהה תביטקפסרפ תא ץמאל ארוק םנטאפ 

לע ועיפשיו השעמה ייחב םיברועמ ויהי הרבחה יעדמב הימדקאהו רקחמה ישנאש דואמ 
.םייתרבחה םייחה גראמ 

םחנמ הליג לש ןרמאמ אוה ןושארה .םיפסונ םירמאמ ינש םימסרפתמ ןוידה תרגסמב 

תולאש ןיבל יתרבח ןוה ןיב רשקב קסועה ,<בוט־ןמיס הודא םע ףותישב) טהל איהילו 

ןיב םיסחיה לש גושימ העיצמ יתרבחה ןוהה תשיג .הנידמל הרבח ןיב םיסחיב תועגונה 

לש ותיילעב תוכורכש תויסיסבה תומלידלו תויגוסל סחייתמה גושימ ,הרבחל הנידמה 

,תולישמה ןדיעבש ךכ לע העיבצמ יתרבחה ןוהה תשיג ,תורקוחה ירבדל .תולישמה סופד 

תשרב םיפתושל םיכפהנ תיחרזא הרבחו קוש ינקחשו םינוש םימוחתמ הגוסנ הנידמה ובש 

המצועה ,תוינויחה תדיממ רזגית תיחרזאה הרבחה ינקחש לש םתופתוש תושממ ,תוינידמה 

תוינויח םירצויה םימרוגה לע העיבצמ יתרבחה ןוהה תשיג .התוא תנייפאמש תויביסנטניאהו 

תא ץיאהל ידכ םהב שיש ,תולישמה לדומב םיינבמ םינייפאמ הריאמ איה ןמזב־ובו ,תאז 

.יתרבחה ןוהה לש ולודלד 

ןדיעב אקווד יכ שיגדמה ,ל"ז וילוזור ינד לש הבוגת רמאמ אוה ןוידב ןורחאה רמאמה 

הלועפב הז ךרוצ .םהיכרוצ יולימ םשל תפתושמ תונגראתהל םידיחי לש ךרוצ רצונ ילבולגה 

םינורחאה וירמאממ דחא אוה הז הבוגת רמאמ .הרבחב יתרבחה ןוהה תא רצויש אוה תפתושמ 

הימדקאה ישנא לש םתדיריל םנטאפ לש ותאירק תא ותוישיאב םליג רשא ,וילוזור ינד לש 

םינוש םיטביה רקחב קסע ינד .הרבחב םתוברועמ תא ריבגהלו עיפשהל ידכ ,ןשה לדגממ 

תארוהבו ,תונורחאה םינשב הילע ורבעש םינושה םיכילהתה לע ,תיצוביקה הרבחה לש 

תיתרבחו תיטילופ ברועמ היה אוה ,השעמה שיא ינד היה ךכמ רתוי ךא .הרבחה יעדמ 
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.תיצוביקה העונתה תרגסמב ןהו תסנכ רבחכ ןה ,םיירוביצ םידיקפת לש הכורא הרוש אלימו 

.אבה דומעב םיעיפומ ץג המלש ר"ד תאמ ורכזל םירבד .ךורב ורכז יהי 

םינווגמ םיאשונב םיקסועה םירפס תריקס םיארוקל תשגומ םעפה םג ,ןויליג לכב ומכ 

לכל תארוק ינאו ,הנהמ האירק םיארוקה לכל תלחאמ ינא .תילארשיה הרבחב םירושקה 

.ןוידל םיאשונ תולעהלו םטע ירפמ םיירוקמ םירקחמ םורתל תיגולויצוסה הייליהקה ירבח 

תכרוע ,רייטש היח 
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