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עוצקמ םידמול םיידרח םירבג :ס'לכתל שדוק ןיב קקח יאחוי 
.םידומע 140 .2004 .תוינידמ ירקחמל דמייהסדולפ ןוכמ :םילשורי 

*ןשד המלש 

הרבח תחימצ איה הנידמה תפוקתב תילארשיה הרבחב תויטוזקאה תויוחתפתהה תחא 

לבוקמ היהש המל דוגינב .תידרחה הרבחה בור תא הפיקמה ,םייעוצקמ הרות ידמול לש 

בור תא העלבו הטשפתה לארשיב םידמולה תרבח ,הלוגה תוצראב תוידוהי תוליהקב 

ףרוע קפסל היושעש ,םידמול־אל םידרח לש הרבח תעכ ץראב ןיא ,רמולכ .הלש הירפירפה 

תונוכת יתש םידמולה תרבח לע תרזוג וז תואיצמ .םייעוצקמ םידמולל תילכלכ הכימת לש 

תילכלכ הכימת תופכל תנמ לע ,תיטילופ תוליעפב הלודג תולת ־ תחאה :תועמשמ־תורה 

,םידמולה תרבח לש הלודיג .ינוע ףאו הכומנ םייח תמר - תרחאהו ;םידמולב תיתלשממ 

תריציל רבכ הז האיבה ,דומלל םיצור םניא וא םילגוסמ םניאש םירבג םג תעכ הפיקמה 

תעפות)גהנמו קוח לש תומרונ םע םימעפל םיככחתמה ,לטב־יכלוה לש םייתרבח םיילוש 

.("םיקינבאבשה" 

םישקתמ םיינעה םידרחה .הלא תויוחתפתה בקע םישדח םיצחלב הנותנ תידרחה הרבחה 

תירחסמה תמוסרפה לשב ולו ,םביבס םלועב היוצמה תיסחיה החוורה ןמ םלעתהל רתויו רתוי 

םידרח םיריעצ לע תושקהל היושע ינכרצה חישל הפישחה .תידרחה הרבחל םג תרדוחה 

םייוליבו ןיבוט םיקשחנ םימעפל .טעומב תוקפתסה לש ןשיה ינפגסה לאדיאב קובדל 

,רפסה רבחמ לש ותעדל ."םיימשג" תורתומכ ללכ ךרדב םתוא הנגמ תידרחה תוברתהש 

םידומילב םידרח םיריעצ לש םתוניינעתהב הנורחאל םיכמותה םימרוגה דחא איה וז תואיצמ 

תנפוא הגוהנ םידרח םידלי ברקב :וז תוניינעתהל הביבח השחמה איבמ אוה .םייעוצקמ 

תויומד הלא ןיא תידרחה הרבחב .םישיא לש תויומד םע םיפלק־ םיסיטרכ ףוסיא לש קחשמ 

ןניא םיפלקב תויומדהש חכוויהל ףלאמ םלוא .ןבומכ ,לע־ינקחש לש וא רמז־יבכוכ לש 

,תונותיעה םוחתב םידרח עוצקמ ילעב ןה התע תודוהאה תויומדה .דבלב םיצרענ םינבר 

יסיטרכ תא םהיניב םיפילחמ םידליהו ,קט־ייההו םיקסעה ,ןובשחה־תייאר ,ןידה־תכירע 

.םהלש רוקיבה 

םתחיתפ :םירשעה האמה לש םיעשתה תונש ףוסב הבושח העפות הרצונ הז עקר לע 

םיעיצמה ,(םידרח םישנלו םירבגל םידרפנ) םיינוכית־לע םייעוצקמ םידומיל ילולסמ לש 

רקחמה חודב הראות וז השדח העפות .םיבשחמה םוחתב טרפב ,תינרצי הדובעל הרשכה 

תאצוהב ,ופול בקעי תאמ ,"םיימדקא םידומילו תיעוצקמ הרשכה :תידרחה הרבחב הנפמ" 

ברקב תיעוצקמ הרשכהל המגמה .<2003 ,םילשורי) תוינידמ ירקחמל רמייהסרולפ ןוכמ 

הרבחב הנפמ" להוצה יוטיבה םא יניעב קפסו ,תיתומכה הניחבה ןמ תירונימ איה םידמולה 

,ונינפלש רוביחב .יגולופורתנא ןיינע תררועמ יאדווב איה ךא ,התוא םלוה "תידרחה 

,"תיעוצקמ הרשכהל ידרחה זכרמה" - וללה תודסומה דחא ןודנ ,הרדס התואב םסרפתהש 

,םינבר־מימזי ידי־לע םקוה דסומה .םיקסעה לוהינו קווישה םוחתב הרשכה םג עיצמש 

םימזיה .תירבה־תוצראב תידרחה תודהיב הליחתהש עוצקמ ידומילל הייטנה ןמ ועפשוהש 

- תוחפ־אל בושחו ,םייתלשממ תורוקממ תיכוניחה םתוליעפל ןומימ וגישה םילארשיה 

ביבא־לת תטיסרבינוא * 
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.ידרחה רוביצה יגיהנמ ןיבמ םיבושח םינבר לש ,הטקשו תססוהמ יכ םא ,המכסה וגישה םה 

ורבצש ,םיאושנ םירבג קר ויתורוש לא לבקי "זכרמה"ש םהיניב ומיכסה םימזיהו םיגיהנמה 

ללוכב דומלל ךישמהל םיבייחתמ רשאו ,םיכרבא־ללוכבו הבישיב דומיל תונש רשע תוחפל 

ידומילכ הליחתב וננכות "זכרמ"ב םידומילה .םייעוצקמה םהידומיל תעב םג םויה תועש בור 

"זכרמ"ל ונפ ןכ־ומכ .טעומ יתבישי קתו ילעב םידמעומ לש ץחל רצונ הרהמ דע ךא ,ברע 

"זכרמ"ל םילבקתמ םה ,םויכ .םיכרבא־ללוכב םידומיל בלשל ועיגה אל ןיידעש ,םיקוור םג 

םהלש הבישיה שארש יאנתבו ,רקובה תועשב תוחפל הבישיב םידומילב וכישמיש יאנתב 

.םהילע ץילממ 

לש םמלועל תירוקמ תיגולופורתנא הצצה אוה ונינפלש רוביחה לש ותמורת רקיע 

תיתבישי תרגסמב םכוניח רקיע תא ורבעש ירחא ,םייעוצקמ םידומילל םינופה םידרח םיריעצ 

תופתתשה לע ןעשנ רוביחה .המיאתמ תימדקא הנכהב וכזש ילבו ,הלאכ םידומיל הללשש 

."עדימ תוכרעמ לוהינל המגמה" - דומילה תוינכותמ תחאב הנש ךשמב רבחמה לש הייפצו 

."קמוע תונויאר" תונוכמ הלא תוחישו ,לגס ישנאו םידימלת םע רבחמה חחוש ןכ־ ומכ 

םירשונ םהמ עברכ .תילגנאבו הקיטמתמב םתרשכה רסוח אוה םידימלתה לש יולגה ישוקה 

סנכיהל הבישיב שכרנש לגרהה ןמ עבונ רחא ישוק .הנושארה םידומילה תנשב הז ללגב 

.ליבס ןפואב עדי טולקל לגרהה רדעיהמו רועישה תעב הרומה םע םיינדמל םיחוכיוול 

תוזכרתהה םג .האירק רמוחו םירועיש בתכב םכסל וא םושרל הבישיב גוהנ אל טעמכ ,ןכ־ ומכ 

תא םידגונ םיטשפומ אובמ ירועיש רדעיהו ילאוטסקט דומיל רמוחב הבישיב תידעלבה 

םניאש םידומיל רמוח יפלכ תונלבס רסוח םילגמ "זכרמ"ב םידימלתה .ימדקאה גהונה 

םיוסמה ידומלתה טסקטב הקמעהל הפדעה תמייק הבישיב .תידיימ תוישעמ וב םיאצומ 

יתומכ קפסה איה האצותה .ללכב םיידומלת םיטסקטב העידיה תבחרה ןובשח לע ,דמלנש 

תומכב ןהו תיתדוקנה הקמעהב ןה דדמנש ,ימדקאה דומילל דגונמ הז םג .תיסחי םצמוצמ 
.רמוחה 

יתבישיה עקרה ןיב יטרואתו ירשפא המאתה רסוח לש תודוקנ לע םג עיבצמ רבחמה 

תעבהב ןייפאתמ יתבישיה דומילה ןונגס .קומע יתוברת רושימב םייעוצקמה םידומילה ןיבל 

תוגוז לש חיש־ודב להנתמ דומילה בור ;דומילה ןמזב תוינפוג תועונת עוציבבו תושגר 

,הריש וליפאו לוק תמרה ,םיידי תפנה ,זע חוכיו ,תילאוטקלטניא תונפקות בגא ,םידימלת 

,םילבוקמ הלא םיגהנ ןיא "זכרמ"ב .תוינוליח תורגסמב דומילה יגהונמ דואמ םינוש הלא לכו 

.המילה רסוח לש הדוקנ ןאכ שיש רעשמ רבחמהו 

תידרחה תוברתה :םיקסע־לוהינו קוויש לש דומילה תמגמב קהבומב תעגונ תפסונ הדוקנ 

תוברתל תוינייפואה ,תונתנהנו תונכרצמ תועתרנ טרפב תיתבישיה תוברתהו ללכב 

לע הטילש רדעיהבו "ערה רצי"ל העינככ תוספתנ הלא .תינרדומ־טסופה תיטסילטיפקה 

דסח תיישע םע תשגנתמכ תספתנ םג תינתנהנה תונכרצה .דחאכ תורוסאו תורתומ תוואת 

םיקסעהו קווישה ידומיל תא ךופהל ,רבחמה לש ותעדל ,תולולע הלא תודמע .תלוזל הקדצו 

םייטסילטיפקה םיכרעה םע תושגנתהה ,רבחמה לש ותעדל .םידרח םידימלת יבגל םייתייעבל 

קדקודמב םנמז תא ןנכתל םיליגר םניא םידימלתה ,הבישיב :םוי־טויה יגהונב תרכינ 

םידימלתה ,תויתטישב תולטמ םמצעל עובקל םוקמב .ישיא ןמוי םמצעל להנל םיגהונ םניאו 

הבישי ירוחב לש םתעיתרל תאז רשוק רבחמה .םירדוסמ־אל םיקתפב םהיסיכ תא םיאלממ 

ידיב רוסמ דיתעה םתטישל ןכש ,קוחרהו בורקה םדיתעב יברמ ןפואב טולשל ןויסינמ 
.ותעדל ,םיימש 
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םידומילב הבישיה ירוחב לש םתטילק תא תושקהל תורומאה ,תויתייעבה תודוקנה דצל 

,תורגסמה יתש לש תויוברתה ןיב הקשה ןהב שיש תודוקנ לע עיבצמ רבחמה ,םייעוצקמה 

םדא לכש ןויערה טלוש הבישיה תוברתב :"זכרמ"ב םידימלתה לע ותעדל תולקמ רשאו 

ןוגכ ,םייתרבחו םייגולוכיספ םימרוג וליאו ,ץמאתי םא הרות דומילב חילצהל לוכי 

תוברתל ןוימד שי וז הדוקנב .םיבושח םניא ,תכמות תישגרו תילכלכ הביבסו היצנגילטניא 

יתש .ץמאתי קר םא חילצהל לוכי םדא לכש איה םג הרובסה ,תיסלקה תיטסילטיפקה 

ויתוחלצהל תוירחאה אולמ תא דיחיה לע ליטמה ינרסומ חישב תופתוש תויוברתה 

לש תיעוצקמה הרשכהה סיסבב תדמועה ,תיטסילטיפקה תוברתה יפ־לע .ויתונולשיכלו 

הבישיה ירוחב ורשכוה ןכא ךכל .ויקופיס תא תוחדל תונוכנ תולגל ךירצ דימלתה ,"זכרמה" 

תורשפא םג תמייקש ךכל תויודע איבמ רבחמה ,תאזמ הרתי .הנממ םיאב םהש תוברתב 

שדחמ ץבתשהל תידרחה הרבחב ילושו שלח דמעמ לעב ריעצל ועייסי "זכרמ"ב םידומילהש 

אל"כ בשחנש רוחבל הרוק ךכ .ירמגל תדבוכמ אל םג םא ,הליבק הרוצב ולש הרבחב 

םידומילב טלקנ רשאכו ,םידמולה וירבח ברקב דמעמב םדקתה אלש םושמ ,הבישיב "חלצוי 

ותוכיאב םג הרכה הביבסהמ לביק ,ןבומכ ,ידרחה םייחה חרואב תוקבד בגא ,"זכרמ"ב 

קלח .ושטנש םידמולה תרבח תא "זכרמ"ב םידימלת לש םתייאר איה ךכל הליבקמ .תיתדה 

לע םלשמו הרותל ונמז לכ תא שידקמה ,ךרבאה ייח תא ריקוהל םיכישממ םידימלתה ןמ 

השלוחב םיקולש ימכ םמצע תא םיאור הלא "זכרמ" ידימלת .תילכלכ הניחבמ דבכ ריחמ ךכ 

ריתסמש ימ שי הלא םישנא ןיב .ינדמלה תפומה יפ־לע תויחל םהל תרשפאמ הניאש ,תישיא 

־תב לש התחפשמ יבורק תעידימ טרפבו ,ותחפשמ יבורק תעידימ "זכרמ"ב וידומיל תא 

.חיטבמו ןדמל ,ללוכ־ךרבא אוהש הנבה ךותמ ותא וכדתשהש ,וגוז 

,םינוש םייתוברת תומלוע ןיב שגפמ תודוקנ יבגל תונבות הלעמ ונינפלש רוביחה 

,לעופב ךא .תידרחה הרבחב םיראשנ ךא דומילה תורגסמ ןיב םירבועה הלא לש םהייחב 

.דומילה תויוברת יתש ןיב דואמ תויטמרד תויושגנתהל תויודע ללוכ וניא ונינפלש רקחמה 

האירק ךותמו תידרחה הרבחה םע תיללכ תורכיה ךותמ רקיעב םירבדה תא דמל רבחמה 

רתוי ןאכ טלוב רקוחה לש דמולמהו טשפומה ולוקיש .הרות ידמול לש הכרדה תורפסב 

.רקחמה יאושנ םהש םימיוסמה םישנאה ברקב הדשה תדובעב ופסאנש תויודעה רשאמ 

,לעופב תויושגנתה לש ןמויק לע הרואכל םידיעמה ,םירקחנה ירבדמ טטצמ רבחמה םנמוא 

המרדה טועימ אקווד אוה רתויב בושחה אצממהש ןכתיי .תורוויח תויאר ןה הלא תויודע ךא 

,ךכ םא .הז ןיינעמ רקחממ הלועש יפכ ,עוצקמ דומלל ורחבש םידימלתה ייחב רבשמהו 

."תידרחה הרבחב הנפמ"ל תודע וללה םידימלתב םיאורש ימ רבד לש ופוסב םיקדוצ 
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