
475 (2)א תילארשי היגולויצוס 1999-ט''נשת 

...תיכוכזה תרקת ץופינ :הלועה הכה םישנ (תכרוע)רואמ תנע 
.םידומע 329 .1997 .םילעופ תירפס תאצוה 

לש הינומגהה תא הענכהב לבקל תונורחאה םינשב הטונ לארשיב ירוביצה חישה 

תוביוחמבו תויעב ןורתפל חתפמ ישפוחה קושבו הטרפהב האורה ,תיטסילרבילה הסיפתה 

תובחרומ תויתרבח תויוכז םע היטרקומד םיהזמה תולוק .תרתוימ תילכלכ האצוה החוורל 

םייטילופ םיקבאמב םאו תרושקתה־יעצמאב םא ,םיקתשומ תויהל םיטונו תיסחי םירידנ 
.םייפיצפס 

םה .תיתועמשמ המורת םה רואמ תנע הכרעש רפסב םיעיפומה םיקרפה ,הז רשקהב 

הלועפ לש םימוחת ןהו תמייק תיתחוור תוינידמ לש םימוחת ןה ארוקה יגפל םישרופ 

,רחא לוקל רוכזיא םהב שי יכ הלא םיקרפ לע רמול ןתינ וז הניחבמ .תשרדנ תיתחוור 

ךא רשאו תיטסילרביל הינומגה התואל רוגתיא וב שיש ,תורחא תויועמשמ לש חישל 

םיגיצמ םיקרפהמ םיבר .תירוביצה המבה לע וגוציי תא םמצע לע םילטונ םויכ םיטעמ 

תיפיצפסה תויתייעבה לע ,לארשיב תואיצמה רואית ןיבל הירואית ןיב הפי בוליש 

־תוחנה ילארשיה רשקהב םשייל תלוכיה תא הליבגמה ,וזכ טבמ־תדוקג .הב תמלוגמה 

דחוימב הבושח ,םירחא תומוקמבו םירשקהב ובצועש הלועפ יכרד וא תונורתפ ,אצומ 

תונידמה תצובקב לארשי תא לילכהל הייטנ ויבגל שיש םוחת - םישנב ןוידה םוחתב 

.תויתיישעתה וא תומדקתמה 

הנועיט תא וב הגיצמ איהו ,תינימ הדרטהב קסועה קתרמ קרפ הגיצמ רימק תירוא 

איה .תיאקירמאה וזמ הנוש תויהל לארשיב הז םוחתב הקיקחה הכירצ עודמ ריהבמה 

לע העיבצמ םגו ,"ןויווש" גשומב יעמשמ־דח שומישב הכורכה תויתייעבה תא םג הריהבמ 

ילבמ חוכ תדמע לש לוצינ לש הרקמ איה רשאב תינימה הדרטהה תייאר לש תובישחה 

תירבעב םיארוקה תא תפשוח איה ךכ ידכ ךות .םינושה םירקמה ןיב תונחבה ריבכהל 

הדימה־תומא ,ךכ לע ףסונ .הבושחו הרידנ תונמדזה וזו ,ןוניקמ ןירתק לש הינועיטל 

ידי־לע לצונת תינימה הדרטהה םוחתב הקיקחש תורשפאה תא תומצמצמ העיצמ רימקש 

.םהב עוגפל ןנוצרבש םימיוסמ םירבג דגנ תיניצ הרוצב םישנ 

אשונב הקיקחה תוחתפתה תא טרפמה ,הלש קרפה םוכיסב הגיצמ לארשיךב תור 

,לארשיב יחרזאה קבאמה לש םייניצרו םייתימא םידעי המכ ,לארשיב רכשב ןויוושה 

תאטבתמה תידסומ־תינבמ הילפה ,תיתקוסעת־טורט הילפה לש התועמשמ לע תדמועו 

ינורפע הדניל לש קרפה .הדובעל ונממ םיאצוי םישנו םירבגש רשקהבו םייחה יאנתב 

םיקיסעמב תיתלשממ הכימת לש םתומדב ידמעמה הנבמה רומיש לש םינונגנמה תא ףשוח 

הדובעה לש בושח םוכיס הגיצמ ילאערזי הנפד .םומינימה רכש קוחו יטרפהו יקסעה רזגמב 

תרקת לש םיינבמ תורוקמ לע ןה תיתטיש הרוצב העיבצמו ,םינוגראב םישנ לש םוחתב 

הלארא לש קרפה .הב םסרכל ןהל םירשפאמו םישנ םימיצעמה םיבאשמ לע ןהו תיכוכזה 

לארשיב ושענש םירקחמ ,ימעטל קיפסמ טוריפב אל יכ םא ,םכסמ ךוניחה תכרעמ לע ןדמל 

לע םכסמ חותינ תוגיצמ רדא הליגו יגלפ לכימ .רדגמ ידיקפתל תידסומה הנווכהה םוחתב 

ללכ־ךרדב תולבקמ תוישעמהו תויטרואיתה ויתוכלשהש םוחת ,הנתשמה ץוביקב םישנ 

.רתויב הבושח המורת אוה קרפה ןכלו ,דואמ הטעמ בל־תמושת 

הגיצמ גלפ לכימ :םיאשונ לש בחר חווטב םיינכדע םינותנ רפסה יקרפב אוצמל ןתינ 
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לע םינותנ הגיצמ רדנסכלא רתסא ;לארשיב תוקסעומ םישנ לע םייטסיטטס םינותנ טקל 

הנימו ןריל ימענ ;תויטנוולר תוירוגיטקב םירבג לש הז תמועל ןרכש ירועישו םישנ תדובע 

תוגיצמ ןמרתלא לחרו ןרות הניג ;םייאמצע םיקסעב םישנ לע םינותנ תוגיצמ ןמטסו 

ירועישב םייונישה לע םיבושח םינותנ הגיצמ םהרב םיריא ;הימדקאב םישנ לע םינותנ 

םישנה רועישב הדירי אקווד תפקתשמ םהמ ,םינוש תועוצקמב תויברע םישנ לש הקוסעתה 

םיגצומ הז םוחתב םינותנ .1993 תנשב םיינכטו םיישפוח תועוצקמב וקסוהש תויברעה 

לשב תשגדומה ,תרחא המגמל תרבחמה תנעוט ןאכו ,םיהרבא םאסיתבא ידי־לע םג 

תומיכסמ תובתוכה .הארוהל תויאמדקא תויברע םישנ לש ןתסינכ תובחרתהב התודקמתה 

הדימב םימוסח תיעוצקמ תומדקתה לש םירחא םיביתנש איה תיזכרמה היעבה יכ ןהיניב 

תוחילצמה הלא לש רכשה יאנתב הדיריל םג תמרוגה הדבוע ,תויברע םישנ יגפב הבר 

.הקוסעת גישהל 

תויהל יושעה ,יעדימ ,ףסונ קלח רפסל שי ,םייריפמאה םיחווידלו ןוידה יקרפל ףסונ 

לארשיב םימייקה םיקוחה ךרעמ תא הגיצמ יקצישלוא־רלמ הקבר :םוחתב םיקסועל ישומיש 

הרוהל הדיל קנעמ ,דבועה הרוהה תויוכז ,השירפ ןוגכ ,הקוסעתל םייטנוולר םיאשונב 

רבודמ יכו ,תילארשיה החוורה־תנידמב לזלזל ונל לא יכ ונל םיריכזמה םיקוח ,ץמאמ 

לש םוכיס הגיצמ רואמ תנע .םהל קקדזנ דועש ,םייניצר םיקבאמב הגשוהש הקיקחב 

יכרדו תוצלמהה יחוסינ תא ריכהל תונמדזה וזו ,1997-1992 םינשב תסנכב תוליעפה 

הרידנ תונמדזהו ,הלכלכבו הדובעב םישנה םודיקל תסנכה לש הנשמה תדעו לש הדובעה 

םיגשיה לש המישרמ המישר םג שרופ הז קרפ .אשונב רקחמב םיקסוע םניאש ימל 

הדובע דעב הוושה רכשה ןורקע תא עבוקה ,תדבועלו דבועל הווש רכש קוח :םייתקיקח 

ינש ינבל םלוהה גוצייה ןורקעל סחייתמה ,(םייונימ) הנידמה תוריש קוח ;ךרע"תווש 

תודבועכ ןדמעמ תא תוושהל םישנל רשפיאש ,הדובעב תויונמדזהה ןויווש קוח ;םירדגמה 

תיב־תורקעל הסנכה חיטבמה ,ימואלה חוטיבה קוח ;ןהיתויוכזב העיגפ לע ןנולתהל ףאו 

ףוסבלו :(שדוחל לקש 800 לש הסנכה הבינמש תואמצעה תדימ לע חכוותהל ןתינ םא םג) 

.ינועה לש ותבירצ ינפמ הנגה לש לבגומ גוס אוה םג קפסמה ,םומינימ רכש קוח 

קיבדהל םישנ לש ןהייוכיס לע והשמ תימיטפוא טבמ־תדוקנ גיצמ תשע ןועדג ,ףוסבל 

המינב םייסמ ךא ,םירושע לש ןטק רפסמ ךותב םייתקוסעתה םיגשיהה תניחבמ םירבג 

,ירעצל .תונפקותב היילע :םירבג תלטבא לש רידאה הריחמ תא ארוקל הריכזמה תימיספ 

היתונברוקש הדבועה תא שיגדהל לוכי היה הזכ ןויד .הילע זמרמ אוהש תורשפאב ןויד ןיא 

תוינידמה ןוגכ ,רתוי תובחר תולאשב קוסעל לוכי היהו ,םישנ םתסה ןמ ויהי תומילאה לש 

הניב רשקה' לשב םג הדירטמ הזכ ןויד לש ותורדעיה .וזכ תוחתפתה תעינמל תשרדנה 

הקוסעת ןיב דירפמ אוהו ,םישנ תקוסעת אשונב קסוע רפסה .רפסה םחתנ וב ןפואה ןיבל 

ןיב תיסלקה הקולחה תא ריכזמה ןפואב םייתרבחה ןהייח לש םירחא םיטביה ןיבל וז 

תמרות איה ןכש ,תיטסינימפ הניחבמ תיתייעב הניח וזכ הקולח תלבק .ירוביצהו יטרפה 

טימשהל תרשפאמ וזכ הקולח ,תורחא םילימב .הדי־לע םירצוימה תוקדצהלו לופרעל 

,ךכ .תויטנוולר־אל וא תוילושל ןכפוה תירוביצה הריפסב דוקימהש תויזכרמ תויגוס 

וא ;םישנ תואירבו יתכלממה תואירבה קוח תייגוס ;םישנ יפלכ תומילאה תייגוס ,המגודל 

הלא לש וא ןמצע לש םיימויק םיכרצ קפסל תושקתמו ינועב תומייקתמה םישנב תקסועה וז 

,המגודל ,דוגינב ,תויטנוולר־אלכ ןתטמשהב תורדגומ הלא לכ - םהב תולפטמ ןהש 

.תיתקוסעת"םורטה הילפהה לע לארשי־ןב לש קרפב גצומה ןועיטל 
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477 (2)א תילארשי היגולויצוס ו999-ט"נשת 

הז םלועל ץוחמ ןהייח תוכיאמ תומלעתה ךות הדובעה םלועב םישנב תודקמתהה 

וילאמ ןבומה תא תרגתאמ הניאו ,קוחה ידי־לע תולפוטמה תויגוסל ןוידה תא הליבגמ 

וננוצרב םא לופיטלו הקיקחל םייוארכ םיפסונ םימוחת גיציש ןפואב חוורה יתוברתה 

תויועמשמו תורדגה לש המוד הלבק .הדובעה קושב םישנ לש תינויווש תופתתשה חיטבהל 

תבחרהל תביוחמה הדמעהמ המ־תדימב קחורמ רתונש ,רפסל אובמב תוארל ןתינ תוחוור 

יזכרמ דעיכ קוחה ינפל םישנ לש ןויווש וגיצהב .רפסה יקרפב תגצומה תויחרזא תויוכז 

(תיגולואידיאה ןתוביוחמ לש הניחב אלל ־ ןה דשאב) םישנ םודיק וגיצהב ,ךכמ רתוי ףאו 

א"יג וניאש ימ לכ םע (?תיטמוטוא) תירבל ותזימרב ףאו ,תוטלחה תלבק לש תודמעל 

,ינומגהה יטסילרבילה חישל יטסינימפה קבאמה תא אובמה רבחמ ,(יזנכשא ,ידוהי ,רבג) 

תויוכזה לש ןתבחרהו החוור לע קבאמה ןיבל הז קבאמ ןיב רושיקה תא םדקל םוקמב 

הניא ,םיקרפה דחאב תראותמ איהש יפכ ,תכרועה לש תירטנמלרפה התדובע .תויחרזאה 

דחי .רפסה לש ותמצועמ והשמ תיחפמ הז רעפו ,אובמב תפקתשמה השיגה םע תבשייתמ 

תונושה תורגסמב יכ הארנו ,דואמ םיבוט דומיל ירמוח םניה רפסב םיקרפה ,תאז םע 

הרבחה לש םיטביה לע תיטסינימפ הביטקפסרפ תוגיצמו םישנ ידומיל תודמלמה 

.יביסנטניא שומיש ויקרפבו רפסב השעיי ,תילארשיה 

ןימינב ילרוא 

ןליא־רב תטיסרבינוא 
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