
(1)ז תילארשי היגולויצוס 2005-ה"סשת 

תכרועה רבד 

,םדיקפת תא םימייסמה תכרעמה ירבח תא ךרבל ינוצרב הז שדח ןויליג לש וחתפב 

תגיצנ)ךונא לעי ,דיקפתל םיסנכנה םישדחה םירבחה תאו ,אנחור םידאנו 'ץיבוקרב הצינ 

.תכרעמה לש םדוקה בכרהה תרגסמב הכרענ וז תרבוח .יחרזמ םיסנו (תיגולויצוסה הדוגאה 

ינא ןכלו ,םיארוקה לש םהיניעל ללכ ךרדב היולג הניא תכרעמ ירבח לש םתדובע 

לכל ןכו ,םדיקפת תא םימייסמה םירבחל תודוהל ידכ תאזה תונמדזהה תא לצנל תשקבמ 

תא טופשל ,םירמאמל םיכירעמ אוצמל םינשה ךלהמב יל ועייסש ,תכרעמה ירבח ראש 

.תונושה תעדה תווח ןיב עירכהלו םירמאמה 

ססובמ תעה־בתכש החמש ינא ךא ,ןבומכ ,תכרועה לש איה יפוסה רצומל תוירחאה 

לכמ הלכשה תודסומל םיכייתשמה ,םיטפושו םיכירעמ ,םיארוק לש תוכרעה ןווגמ לע 

קינעהל תרשפאמ תיטסילרולפ הדמע .ל"וחב ףאו לארשי יבחרב תימדקאה היישעה תשק 

תופדעה לע רותיווב םג תחא אל הכורכ איהו ,לארשיב יגולויצוסה רקחמל ןגוה גוציי 

תעה־בתכ תכרועכ יתדובע ךלהמב עדומב הב יתרחבש הדמע יהוז .תכרועה לש תוישיא 

יתוא התחנה וללה םינשה ךלהמב .ןמויס לא התע תוברקה ,תונורחאה םינשה עבראב 

םיבחרמ חתופו םינווגמ חיש יבחרמל חותפ אוה רשאכ קר םדקתמ יעדמ רקחמש הנומאה 
.הלאכ םישדח 

םהש תולובגב םירדהתמ םלועב םייגולויצוסה תעה־ יבתכמ םיברש ךכל תעדומ ינא 

תא קתעשמו רזוח הז ןומיס ךא .םיינונגס וא םייגולודותמ ,םייטרואת תולובג ,םינמסמ 

."היגולויצוס יהמ" לש תיטננימוד הרדגה דסממו חיש תולובג ןמסמ ,םיכרועה לש םהיתוסיפת 

ביתכהל תולוכי הלא תומגמש רוכזנש יואר ,תילארשיה הרבחב קסועה ימדקא תע־בתכב 

חישה לע התעפשהו המוקמ תא םג אלא ,תילארשיה היגולויצוסה לש הייפוא תא קר אל 

.ןוויגו תוחיתפ לע רמשמ לכמ רומשל ןוכנל יתיאר ,ןכל .בחרה ילארשיה 

לש םתייחד רועיש .תימדקאה המרה לע הרימשה יניע דגנל הדמע וז תוחיתפ דצל 

םיעיגמה םירמאמה רפסמ .םינשה ךשמב הלע ףאו ,דימת הובג היה תעה־בתבב םירמאמ 

םירקוחה לשו תימוקמה הליהקה לש םתדובע תא השקמ רבדהו ,לדגו ךלוה תכרעמה ןחלושל 

תימדקא תשרב תנייפאתמה ,ונלש ומכ הנטק הליהקב .טופישב קלח לוטיל םישקבתמה 

ןחבמה .תובר תויושיגרב הנועט איהו הלק המישמ הניא םירמאמ תייחד ,הפופצ תיתרבח 

.םירקוחה לש תורתוסה תויפיצבו םיצחלב דומעל תלוכיה אוה תכרעמהו תכרועה לש יתימאה 

ןמ ךא ,המר לע הדפקהו ןוניס וב שיש תע־בתכב םסרפל םישקבמ םירקוחה ,דחאה דצה ןמ 

.החדנ םרמאמ רשאכ םעפ אל םיעגפנ םה ,רחאה דצה 

םיישיא םירבח םהיניב ,םיבר םישנא ינפל לצנתהל ידכ וז תונמדזהב שמתשהל ינוצרב 

רבדה .והשלכ ישיא ןפ הלא תויחדב היה אלש שיגדהל ינוצרב .וחדנ םהידמאמש ,ילש 

לכש ,תכרעומו תדבוכמ המב שמשיש תע־בתכ רוציל ןוצרה אוה יתוא החנהש דיחיה 

תע־בתכ לש ומויקמ תונהיל לכוי רקוח לכו ,הב תואגתהל לכות תיגולויצוסה הליהקה 

.ימדקאה רקחמהו חישה םודיק תא םירשפאמה םוסרפו טופיש יכילה וב שיש 

היח 'פורפ ידי־לע םג ץמואי ,חונמה ףלש ןואיל 'פורפ הוותהש ,הז וקש הווקמ ינא 

־לת תטיסרבינואב הדובע ידומילל גוחהמו היגולופורתנאלו היגולויצוסל גוחהמ ,רייטש 

םידומילה תנשב הדיקפתל סנכית רייטש היח .השדחה תכרועכ שמשל הרחבנ רשא ,ביבא 
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תכרועה רבד גוצרה הנח 

תכרעמה ירבח םשבו ימשב הל תלחאמ ינאו ,הלועמ הריחב יהוזש קפס יל ןיא .ו"סשת 

.הז ינעבות דיקפתב החלצה (םיארוקה תליהק םשב םג ,םכתושרבו) 

ימדקא תעיבתכ רוציל ןוצרל םיפתושה ,תכרעמה ירבח תאו יתוא התחנהש חור התואב 

תורבוח ,רמולכ ,תויאשונ תורבוח יתשל "ארוק לוק" םסרפל תכרעמה הטילחה ,יטנוולרו 

תורבוחש איה תכרעמה לש התוינידמ ,תאז םע .םיוסמ אשונב םירמאמ ץבוק וללכיש 

רבכש םיינש וא רמאמ םג וללכי אלא ,ןהב יזכרמה אשונל קרו ךא ושדקוי אל תויאשונ 

.ולבקתה רבכש םירמאמ לש םמוסרפ תא תוחדל אל ידכ תאזו ,םוסרפל ולבקתה 

חישה בלב םיאצמנה םיאשונב וקסעי תויאשונה תורבוחה יתשש הטילחה תכרעמה 

,לארשיב ינועה תייגוסב קוסעת הנושארה תרבוחה :הקימעמ תיעדמ הניחבל םייוארו ירוביצה 

לש תיבה רתאב יוצמ רבכ "ארוק לוק"ה .שוביכה לש היגולויצוסב קוסעת היינשהו 

לוק"ה תא םימסרפמו םירזוח ונא .םינוש םירשקהב םסרופ ןכו ,תילארשי היגולויצוס 

.(ךשמהב ואר)וז תרבוחב םג "ארוק 
:הירמאמב דואמ תנווגמ תילארשי היגולויצוס לש 1ז תרבוח 

היגולויצוסה לש תידוחייה התמורת תא ןחובה ,רייטש היח לש הרמאמב תחתפנ איה 

.תילכלכה הביטקפסרפה ןמ תאז לכ ,הרבחב ינועה תייגוסב לופיטה יכרדלו ינועה רקחל 

םיטביהב יגולויצוסו ילכלכ ןויד :ךוניחו ינוע ,ןוהה קוש" ןויעה םוי לש רצות אוה רמאמה 

האמ ןויצל ,ןולייא הנח 'פורפ לש התושארב ,ץיבורוה ןוכמ תוסחב ךרענש ,ךויווש־יא לש 

קלח אוה םגש ,דומלת ןליא לש רמאמ) .2002 רבמבונב ,ץיבורוה דוד לש ותדלוהל הנש 

תוינידמה יווקו םינוידה בורש ךכ לע עיבצמ רמאמה (.האבה תרבוחב םסרפתי ,סנכה ותואמ 

תטלחומ טעמכ תומלעתה ידכ ךות ,תוילכלכה תוסיפתה ידי־לע םיבתכומ ינועה תייגוסב 

גיצמה רמאמ והזש קפס ןיא .ינועל תוביסה םע תודדומתמה ,תויזכרמ תויגולויצוס תולאשמ 

,תדחוימה תרבוחב ןוידל בושח חיתפ הווהמ ךכבו ,ינועה תייגוסב ירקחמ םוי־רדסל תיתשת 
.אשונב םיפסונ םירמאמ לולכתש 

תללוכו תילארשיה הריזב הווהתמה ,השדחה תיחרזאה הקיטילופב לפטמ ןודרוג בינ 

בחרמב חרזאה תויוכזל הדוגאה לש דחוימה המוקמ תא ןחובו ,םייתלשממ־אל םינוגרא 

הדוגאה לש התחלצהש הדבועה לע עיבצמ אוה ,ינאידרוב חותינ תועצמאב .הז יתרבח 

,ילסקודרפ ןפואב .יחרזאה הדשב דסמתמה ,יתוברתו יתרבח ,ילכלכ ןוהב הבר הדימב הצוענ 

םרוגל ךפהנ ,חרזא תויוכזל ןוגראכ התחלצהל איבה רשא ,הז ןוה רמשל ןוצרה אקווד 

םדא תויוכזב תעגופה תוינידמב ךומתל התוא עינמ ףאו ,הדוקפת תאו התוא ליבגמה 
.תוילסרבינוא 

ףאו ,םילומגתה תטישב המרופר ןעמל םילוכשה םירוהה קבאמ תא תחתנמ ןורל לכימ 

ךותו הנידמה תא רגתאל םקבאמב םישקבמ םילוכשה םירוהה .סקודרפ לע העיבצמ איה 

םהיתונויסינב ,תאז םע .םיימונוטוא םייתרבח םינקחשכ םמצע תא םיננוכמ םה קבאמ ידכ 

םיחרזאה סוטטס תא םיקתעשמו םיבש םה ,םהיתועיבת תקדצ תאו םקבאמ תא םדקל 

רגתאל םישקבמ םה .םייביטרטסינימדא םירדסהלו תונקתל ,םילהנל םיפופכה םיטקייבוסכ 

הנידמה תא םקבאמב םיקתעשמ םה ךכו ,התוא םישדקמ םה ךכ ידכ ךות ךא ,הנידמה תא 

.התלועפ ןויגה תאו 

ראותל םיטנדוטס לש הדובעה יכרע תא תנחוב ,ורקיעב יריפמא רמאמב ,ימהרבא הזרא 

לארשיב תומייקה תויכרעה תופדעהל םיכרעה הנבמ ןיב ןוימד תאצומ איה .לארשיב ןושאר 

,החפשמה חופיטל יאנפ לע שגד דצל םייגשיה םיכרעו תולוכי שומימ .תורחא תורבחבו 
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(ו )ז תילארשי היגולויצוס 2005-ה"סשת 

,תוצובק ןיב םיירדגמ םילדבה םימייק יכ םא ,תונושה תוצובקל תופתושמה תופיאש ןה הלא 

.הרמאמב םהילע תדמוע איהש 

היגולויצוסה לאו ללכב הימדקאה לא ירקחמה םטבמ תא םינפמ גיולפא הענו ריאי דג 

לש היגולויצוסב ךשמתמה ןוידל ךבדנ ףיסוהל םישקבמ םה ךכבו ,טרפב םילשוריב 

הקלחמכ הקלחמה לש ימצעה היומיד תורמלש םינעוט םירקוחה .תילארשיה היגולויצוסה 

םירקוחה .תיטרואת היישעמ םמצע תא ורידה הקלחמה ירקוחש תדמלמ תואיצמה ,תיטרואת 

רשא ,םילשורי תלוכסא לש ינוגראהו ילאוטקלטניאה הייפואב ךכל הביסה תא םילות 

התורצוויהל םיאנת קפיס אל ךא ,תימוחתו תיתאוושה ,תירשקה הבישח הב םייקל רשפא 

ררועת יאדווב איהו ,תיריפמא תנחבנ תעצומה הזתה .תיללכ הירואת חותיפל היצביטומ לש 

.היגולויצוסה לש הירוטסיהב וקסעש תורחא תוזת ושעש יפכ ,תיגולויצוסה הליהקב ןויד 

.וב םסרפתמה רחא רמאמ לכל ומכ ,הז רמאמל תובוגת םסרפל חמשי תעה־בתכ 

ואשונש רמאמב יגולויצוסה ןוימדה תולובג תא ביחרהל תשקבמ סינוב־רדא תתמ 

,דחא דצמ :לופכ ךלהמ השוע איה הרמאמב .לארשיב םירובד ילדגמ לש תויוהז - עיתפמ 

רדוסמ םלוע ןיבל יארפ יעבט םלוע ןיב ,תוברתו עבט ןיבש רשקה תא ןיבהל הסנמ איה 

הסנמ איה רחאה דצה ןמו :םינרווכה לש םמלוע תנבהמ םחנעפל רשפאש יפכ ,יעבטו 

םירובדה לדגמ ,תרקוחה לש התנעטל .תילארשיה היווהב םינרווכה לש םמלוע תא םקמל 

,תואמצעלו תורחתל תודגונמ תויטנ וב שיש ,ילארשיה רבצה לש וכרד תא ךישממ ילארשיה 

םדאה תא םלגמ םג ךא ,תוירחסמה ויתורטמל םירובדה תא דבעשמ אוה .תולתל םג ךא 

.הווחאו תופתוש יסחי ומע םייקלו עבטה לא בושל האירקל הנענה ,שדחה 

תא הגיצמה תורפס תריקס וא הסמ ,ןויד רמאמ םג לולכל םילדתשמ ונא תרבוח לכב 

רקחמה בצמ לש תינכדע הריקס איבמ רייטש היח לש הרמאמ .םיוסמ םוחתב ירקחמה בצמה 

ךשמהל םוי־רדס עיצמ ףא אוהו ,החפשמב הדובעל רכשב הדובע ןיב ןילמוגה ירשק תייגוסב 

.רקחמה 

הביתכה לש ברה רשועה לע תפסונ םעפ הדיעמה ,םירפס תריקס תמתוח תרבוחה תא 
.תירבעב תיגולויצוסה 

!הנהמ האירק 

תכרוע ,גוצדה הנח 
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