
463 (2)א תילארשי היגולויצוס ו999-ט''נשת 

תיטרקומד הנידמב תויתוברת־בר (םיכרוע)רימש ןנורו איגש יבא ,דנטואמ םחנמ 

ל"ז יבצ־ןזור לאיראל ןורכיזה רפס :תידוהיו 
.םידומע 755 .1998 .תומר תאצוה :ביבא־לת תטיסרבינוא 

תובר םינש ךשמב דמילש ,יבצ־ןזור לאירא רוספורפל ןורכיז רפס הווהמ וז הפוסא 

תויטקרפו תויטרואית תויגוסב ברועמ היהו ביבא־לת תטיסרבינואב םיטפשמל הטלוקפב 

תארקל .תידוהיו תיטרקומד הנידמכ לארשי־תנידמ דוסיב דמועה חתמבו רשקב תועגונה 

המוקמל םירושקה םיאשונב קוסעיש רפס םסרופיש הלאשמ יבצ־ןזור רוספורפ עיבה ותומ 

תויתוברת־ברל םירושקה רתוי םייללכ םיאשונבו תילארשיה הנידמב תידוהיה תדה לש 

ותוגהו ותדובע תא םימכסמו םירקוסה םירמאמ םג ךכ־טא ללוכ ץבוקה .תילארשיה הרבחב 

ןיבש רשקבו תויתוברת־ברב םיקסועה םירמאמ לש בחר ןווגמ םגו יבצ־ןזור רוספורפ לש 

דיקפת תאלממ וז הפוסא ,ןורכיז רפסכ .תיוושכעהו תירוטסיהה לארשיב הנידמ ןיבל תד 

לש התמורת .יבצ־ןזור רוספורפ לש ותדובע לש התויזכרמו התמצוע תדמעהב בושח 

.רתוי תיתייעב לארשיב תויתוברת־ברב ןוידל הפוסאה 

.םירעש העבשו םירמאמ העשתו םירשע ,םידומע 755 ללוכ אוהו ,דואמ לודג רפס והז 

־ןזור רוספורפ לש ותדובע לש תויטרואית תוניחבו םיישיא םינקויד ליכמ ןושארה רעשה 

־בר לע םיכרועה לש (רתויב רצק) אובמ הווהמ ינשה רעשה .וימוסרפ תמישר תאו יבצ 

־בר לע םייפוסוליפו םייטרואית םינויע ללוכ ישילשה רעשה .לארשיב תויתוברת 

ןד ישימחה רעשה .לארשיב היטרקומדבו תודהיב דקמתמ יעיברה רעשה דועב ,תויתוברת 

.תוברת ןיבל טפשמ ןיבש םירשקב קסוע ישישה רעשהו ,םינוש םיאשונ לע תידוהי תוגהב 

.לארשיב תויתוברת־ברו הפש ,תדב זכרתמ ןורחאהו יעיבשה רעשה 

דקוממ (תורחא תוצראבו) לארשיב תויתוברת־ברב ןוידה לש רתוי בחרה רשקהה 

תוחנהל השעמל תודגנתמה (הנותנ הרבחב) טועימ תוצובקל םחייתהל שי דציכ :הלאשב 

הרבחה לע ןהלש םלועה־תייאר תא תופכל תוסנמ ףאו ,םיילרביל םיידסומ םירדסהלו 

לע ןגהל הכירצ רתוי הבחרה הרבחה דציכו םאה :ךכ־טא הניה תיזכרמה הלאשה ?הלוכ 

ןניאש טועימ תוצובק לש הרידחה וא השילפה דגנ הדוסיב תודמועה תוילרבילה תוחנהה 

ןיבש םיחותמה םיסחיב רקיעב לארשיב תדקוממ וז היעב ,הז רפס יפ־לע ?תוינלבוס 

ךכב הצוענ הלא םיסחיב היעבה .הנידמה ןיבל (םייטילופה ןהיגיצנו) תוידרח תוצובק 

םייביצקתה ,םייקוחה הידבר לע) הנידמב שמתשהל תוצור תובר תוידרח תוצובקש 

רתי לע ןהלש םייחה ךרד תייפכל יעצמאכו קחשמה יללכ יונישל ןכוסכ (םיידסומהו 

התוא םיחתנמו וז היגוסב םיעגונ הפוסאב םיאצמנה םירמאמהמ קלח קר .הרבחב תוצובקה 

השמו תילגרמ ישיבא ,רימת לעי לש םירמאמה תשולש ,לשמל ךכ .תניינעמ הרוצב 
־בר" גשומה לש םייפוסוליפה םיסיסבה תא םינחוב דלפ באויו רנורב הזו'ז :לטרבלה 

,("הבע"ו "הזר") תויתוברת־בר לש תוסיפת יתש ןיבש חתמב תלפטמ רימת ."תויתוברת 

הימונוטוא ןתמש החינמה תילרבילה הסיפתה לש תולבגמה תא תפלאמ הרוצב הארמו 

תילגרמ .תוילרבילה הדימה־תומא תא וצמאי ןהש (חרכהב) ליבות טועימ תוצובקל 

תויוכזו טרפה תויוכז ןיבש חתמה יבגל הקילמיק לש ויתונעט תא םיחתפמ לטרבלהו 

םהלש טועימה תוברתמ תאצל םיטרפ לש םתוכזש םיעיצמו ,תידוחיי תוברתל הצובקה 

תניינעמ הרוצב עיצמ דלפו רנורב לש םרמאמ .המצע תא רמשל הצובקה תוכז לע הפידע 
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םיאנתב םססבל שי תויתרבחה םהיתויוכזמ תונהיל םיטרפל רשפאל תנמ־לעש רתויב 

אוהש ךכב טשפומ יפוסוליפ חותינמ הברה גרוחה רמאמ הז .םייחרכה םיילכלכו םיירמוח 

םיאנתב תנגועמה (תידסומו) תיגשומ תכרעמ לכ תויתוברת־בר לע בושחל ונתוא ץלאמ 

לש טרפה תויוכז יכ הנעט תבצינ םהלש חותינה סיסבב .םייטרקנוק םיירוטסיהו םייתרבח 

תנמ־לע תודחוימ תויתצובק תויוכזל תוקוקז בורה תוברתמ הנוש ןתוברתש תוצובק 

ילוא) דלפו רנורב לש רמאמה ,הזככ .רתוי יללכה רשקהב יתוברתה ןדוחיי לע רומשל 

,לארשיב תוידרחה תוליהקב קר אל תועגונה תולאש לש הרוש חתופ (הפוסאבש בושחה 

.תאז הרבחב תואצמנה טועימה תוצובק לש רתוי בחרה ןווגמב אלא 

בהל הנינפ .הבשחמ יררועמ םיתאצמש םיטעמ םירמאמ דוע ןייצא הלא םירמאמל ףסונ 

.לארשיב הנידמהו תדה יסחי תרדגהב המוקמו טילש תשרפ תא קירבמ רמאמב תחתנמ 

ימיקמ תא הנייפיאש תיסיסב תוריהב־ יאמ העבג הלא םיסחיב תויתייעבה יכ איה התנעט 

הפי רשקתמ הז רמאמ ."תינוליח תודהי" תונכל רשפאש המ לש דמעמה יבגל הנידמה 

תויטילופה תויצלופינמה לע קר אל רוא ךפוש אוהש ןוויכמ ,אריפש ןתנוי לש ורמאמל 

יכרע־ודה סחיה לש םיינויערה םיסיסבה לע אלא ,תויתדה תוגלפמה לש תוינויצילאוקה! 

דימעמ םג הז רמאמ .תידוהיה תדה יפלכ הווהבו רבעב לארשי לש םיינוליחה היגיהנמ לש 

תויונשרפ ביצהל םיסנמה הארקמב םייוצמה םירחאה םירמאמהמ םיבר הלאש־ןמיסב 

.היטרקומדל תודהיה ןיב ירשפא־יתלב רוביח ותואל תונוש תופולחו 

תויתוברת־ברל םירושקה םיאשונ לש הרוש הלעמ 'גאחלא ד'גאמ לש רצרצקה ורמאמ 

שומישה ןהב תונושה תורוצב ןד 'גאחלא .תאז הפוסאב דה םיאצומ םניאש ךא ,לארשיב 

ךשמה תא קזחמ לארשיב (תויתכלממה) ךוניחה תוכרעמב תיברעהו תירבעה תופשב 

לש הז בצמ ,םולשה ךילהת לש ותליחת תורמל .תילארשיה־תידוהיה תינומגהה הטילשה 

'גאחלא לש ורמאמ תובישח .ויונישל םיאנת םיארנ ןיאו ,ןיידע ךשמנ ינושל ןויווש רסוח 

תוצובקו םירקמ לש הרושב עגונ 'גאחלא .עיצמ אוהש חותינל רבעמש והשמב הצוענ 

רפסב תורכזומ ןניא ךא ,לארשיב תויתוברת־ברה לש תולבגמה תנבהל רתויב םיבושחה 

,לארשיב תויניתשלפו תויברע תוצובק ,תויסקודותרוא־אל תוידוהי תורוסמ :ללכו ללכ הז 

םימעה־רבחו היפויתא ידוהי לש םינורחאה םירגהמה ילג ,תוידוהי "תוינתא" תוצובק 

יבגל תונוש תומליד הביצמ וללה תוצובקהמ תחא לכ .תויבסלהו םילאוסקסומוהה תוליהקו 

םיאומוהה תליהקמ םיקלח אקווד יכ ןועטל ןתינ ,לשמל ,ךכ .לארשיב תויתוברת־בר 

תועיבתו תויגולואידיא םהל וצמיא םהש ןוויכמ ,הז רשקהב דחוימב םיניינעמ תויבסלהו 

.חטבומהו ימיטיגלה םמויקל סיסב יתוברת־בר יתרבח לדומב םיאורו תויתוברת־בר 

קחצי לש ותחצנהל תורושקה תונושה תויעבבו תורוצב ןד ןזח םייח לש םכסמה ורמאמ 

תוומה אשונ לש םיירוטסיהו םייגולופורתנא םיחותינב הרופו ףלאמ שומיש ידכ ךות .ןיבר 

ןויסינב הצוענ ץבר לש תויתייעבה יכ הארמ אוה ,תורחא תונידמבו לארשיב ןורכיזהו 

םגפ לע אקווד עיבצמ הז ןיינעמ רמאמ .תימואל המכסה רסוח לש רשקהב ןורכיז תיינבל 

.תימינפ תויטנרהוק רסוח :םירמאמה רתיל טעמכ רושק אוה ןיא ןכש ,וז הפוסאב ףסונ 

וא ינויגה הנבמ לעב ץבוק תונבל ףיקמו רדוסמ ץמאמ םיכרועה ושע אל ,רצק אובמ דבלמ 

.םייזכרמ םייטילנא םיריצ המכ ביבס םירמאמה ןווגמ תא רשקל 

תעגונה הפוסאב .יבצ־ןזור רוספורפ לש ורכז תדמעהב בושח דיקפת אלממ הז רפס 

לש רוזיפ ,תימינפ תויטנרהוק רסוחמ לבוס רפסה ,לארשיב תויתוברת־בר לש תויגוסב 

דבורב .תילארשיה הרבחב תובושח תוצובק לש ןווגמב תועגונה תויגוס לש הרדהו םיאשונ 
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לארשיב תיתוברת־בר לע־תוברת ללכ תירשפא םא הלאשה תא הלעמ רפסה רתוי קומע 

רשאכו ,תידוהי הנידמכ תרדגומ לארשי ,גנילרמיק ךורב ירבח הארהש יפכ ,דוע לכ 

.היחרזא תנידמכ הלמה ןבומ אולמב תרדגומ הניא הנידמהו ,תד םגו םואל םג איה תודהיה 

ירא־ןב ליא 

םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה 
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